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ت�الواردة�لهيئة�̄ ها�بدقة�من�ضمن�العديد�من�ا�قا

��ي,نتقا
ا�عtى�ا�عااNي�الدولية�لج�
اد�القضائي�

،وقد�اشتمل�*كاديمية�ا�عروفة

�تعددة�Nي�با±
ا�االعلمية�ث�
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  لكلمة�Aفتتاحيةا

سهيلA\حمدAAAAAرئيسAالتحرير. د

الحمد�§�رب�العا�,ن�والصة�والسم�عtى�ا�بعوث�للعا�,ن�سيدنا�محمد�

�ي �فإنه �وبعد؛ �الدين �يوم �إªى �بإحسان �وصحبه آله

�أ �القضائي �لج�
اد �الدولية �ب�� �يضع �قراأن يدي

ضمن�العددمجموعة�مم،�حيث�ت2022يونيو��6ح,®ران�

ها�بدقة�من�ضمن�العديد�من�ا�قاؤ نتقااتم�

الدولية�لج�
اد�القضائي�جلة�ا�إذ�تعتمد�

*كاديمية�ا�عروفة�الدراساتعمول�±
اNي�العلمية�ا�تبعة�وا�

ث�*بحاهذا�العدد�عtى�مجموعة�من�الدراسات�و

  القانوني�والشر·ي�و{ج�
ادي،

	��� ا��و��� ���ا
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الحمد�§�رب�العا�,ن�والصة�والسم�عtى�ا�بعوث�للعا�,ن�سيدنا�محمد�

� �يوعtى �فإنه �وبعد؛ �الدين �يوم �إªى �بإحسان �وصحبه آله

�أ �القضائي �لج�
اد الدولية

ح,®ران��0،السامس

تم��¸�ت�ال̄ ا�قا

إذ�تعتمد�،�يرالتحر 

العلمية�ا�تبعة�وا�

هذا�العدد�عtى�مجموعة�من�الدراسات�و

القانوني�والشر·ي�و{ج�
ادي،
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  إفـــــــــ¤سAالشريـــــكAفـــــيAشركــــــــاتA\شخــــــــاص

Bankruptcy of the partner in the companies of persons  

:  .اعدPAيAقسمAالقانون،AكليةAالفارابيAالجامعة،Aالعراق،Aبغداد

Ali.dhiaa.alkhayat@alfarabiuc.edu.iq  

Ali dhiaa Abd Al  

�سيما�� قانون�التجاري�ذات�طبيعة�وأهمية�خاصة�بالنسبة�للتاجر،�̄و

للشريك�Nي�شركات�*شخاص،�ولهذا�يعت ��نظام�gفس�Nي�شركات�*شخاص،�له�خصوصية،�من�حيث�له�

  تأث,��عtى�الشريك�شخصًيا،�وعtى�الدائن,ن،�من�حيث�اضطراب�وضعة�ا�اªي،�وتوقفه�عن�إداء�ديونه�مما�

�حقوق� �عtى �الحفاظ �Nي �العربية �والتشريعات �العراQي، �ا�شرع �كان�موقف �لذلك �ا�ديونية، ة

�أخرى  �جه �لكي�. من �الشريك �أن �الواضح ومن

وأن�يتعرض�لÉفس�عليه�أن�يكتسب�صفة�التاجر�Nي�الشركات�التجارية،�سواء�كانت�*شخاص�أو�*موال،�

يتعÊ��Nي�سداد�ديونه،�لذلك�أحكام�القانون�التجاري�ذات�طبيعة�أشد�من�القانون�ا�دني�بالنسبة�للشريك�

ثار�
َ
ا�فلس�Nي�هذه�الشركات،�نظًرا��ا�يÌ�تب�عtى�هذا�الشريك�الذي�صدر�حكم�بحقه�Nي�إعنه�إفسه�من�ا

  .  فس�الذي�يتعرض�له�الشريك

Abstract: The bankruptcy system in commercial law is of a special nature and importance for the 

merchant, especially for the partner in the companies of persons, and for this rea

bankruptcy system in the companies of persons is considered special, in terms of its impact on the 

partner personally, and on the creditors, in terms of the disorder of his financial position, and his 

cessation of Paying his debts is what brings hi

position of the Iraqi legislator, and Arab legislation, was to preserve the rights of partners in 

partnerships on the one hand, and the rights of creditors on the other, It is clear that in order for 
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�سيما��يعت ��نظام�gفس�Nي�ال قانون�التجاري�ذات�طبيعة�وأهمية�خاصة�بالنسبة�للتاجر،�̄و

للشريك�Nي�شركات�*شخاص،�ولهذا�يعت ��نظام�gفس�Nي�شركات�*شخاص،�له�خصوصية،�من�حيث�له�

تأث,��عtى�الشريك�شخصًيا،�وعtى�الدائن,ن،�من�حيث�اضطراب�وضعة�ا�اªي،�وتوقفه�عن�إداء�ديونه�مما�

�حقوق� �عtى �الحفاظ �Nي �العربية �والتشريعات �العراQي، �ا�شرع �كان�موقف �لذلك �ا�ديونية، ة

� �جهة، �من �*شخاص �شركات �Nي �الشركاء �وحقوق �أخرى الدائن,ن �جه من

يتعرض�لÉفس�عليه�أن�يكتسب�صفة�التاجر�Nي�الشركات�التجارية،�سواء�كانت�*شخاص�أو�*موال،�

يتعÊ��Nي�سداد�ديونه،�لذلك�أحكام�القانون�التجاري�ذات�طبيعة�أشد�من�القانون�ا�دني�بالنسبة�للشريك�

ثار�
َ
ا�فلس�Nي�هذه�الشركات،�نظًرا��ا�يÌ�تب�عtى�هذا�الشريك�الذي�صدر�حكم�بحقه�Nي�إعنه�إفسه�من�ا

 gي�الشركة�والدائن,ن�له�نتيجة�Nي�الشركاء�Qة�يتعرض�لها�با�س�الذي�يتعرض�له�الشريكخط,ف

  إف¤س،Aشريك،AشركاتA،AإشخاصA: الكلماتAا�فتاحية

The bankruptcy system in commercial law is of a special nature and importance for the 

merchant, especially for the partner in the companies of persons, and for this rea

bankruptcy system in the companies of persons is considered special, in terms of its impact on the 

partner personally, and on the creditors, in terms of the disorder of his financial position, and his 

cessation of Paying his debts is what brings him into the relationship of indebtedness, so the 

position of the Iraqi legislator, and Arab legislation, was to preserve the rights of partners in 

partnerships on the one hand, and the rights of creditors on the other, It is clear that in order for 

	��� ا��و��� ���ا
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م،Aع¸يAضياءAعبدA\م&�.م

2022

يعت ��نظام�gفس�Nي�ال :ا�ـــــلـــخص

للشريك�Nي�شركات�*شخاص،�ولهذا�يعت ��نظام�gفس�Nي�شركات�*شخاص،�له�خصوصية،�من�حيث�له�

تأث,��عtى�الشريك�شخصًيا،�وعtى�الدائن,ن،�من�حيث�اضطراب�وضعة�ا�اªي،�وتوقفه�عن�إداء�ديونه�مما�

�عق �Nي �حقوق�يدخله �عtى �الحفاظ �Nي �العربية �والتشريعات �العراQي، �ا�شرع �كان�موقف �لذلك �ا�ديونية، ة

� �جهة، �من �*شخاص �شركات �Nي الشركاء

يتعرض�لÉفس�عليه�أن�يكتسب�صفة�التاجر�Nي�الشركات�التجارية،�سواء�كانت�*شخاص�أو�*موال،�

يتعÊ��Nي�سداد�ديونه،�لذلك�أحكام�القانون�التجاري�ذات�طبيعة�أشد�من�القانون�ا�دني�بالنسبة�للشريك�

ثار�
َ
ا�فلس�Nي�هذه�الشركات،�نظًرا��ا�يÌ�تب�عtى�هذا�الشريك�الذي�صدر�حكم�بحقه�Nي�إعنه�إفسه�من�ا

 gي�الشركة�والدائن,ن�له�نتيجة�Nي�الشركاء�Qة�يتعرض�لها�با�خط,

الكلماتAا�فتاحية

The bankruptcy system in commercial law is of a special nature and importance for the 

merchant, especially for the partner in the companies of persons, and for this reason the 

bankruptcy system in the companies of persons is considered special, in terms of its impact on the 

partner personally, and on the creditors, in terms of the disorder of his financial position, and his 

m into the relationship of indebtedness, so the 

position of the Iraqi legislator, and Arab legislation, was to preserve the rights of partners in 

partnerships on the one hand, and the rights of creditors on the other, It is clear that in order for 
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the partner to be exposed to bankruptcy, he must acquire the status of a merchant in the 

commercial companies, whether it is people or funds, and that he defaults in paying his debts, so 

the provisions of the commercial law are of a more severe nature than the civ

bankrupt partner in these companies, given the consequences of this The partner against whom a 

judgment has been passed declaring his bankruptcy has serious consequences for the remaining 

partners in the company and his creditors as a result

Keywords: bankruptcy, partner, companies, people


ا�شـــــــــركات�*شـــــــــخاص�تســـــــــاهم�بـــــــــدورها�Nـــــــــي�الـــــــــدعم�{قتصـــــــــادي�للدولـــــــــة،�Óتعـــــــــد�الشـــــــــركات�التجاريـــــــــة�وبضـــــــــم

ن�الشــــــــــركة�مـــــــــن�انجــــــــــاز�أهــــــــــدافها،�


ــــــــــــوض�بمشــــــــــــروعها�أو�Óزم�للفÔــــــــــــ��تتكــــــــــــون�بتعــــــــــــاون�الشــــــــــــركاء�ســــــــــــواء�مــــــــــــن�حيــــــــــــث�تمويلهــــــــــــا�بــــــــــــرأس�ا�ــــــــــــال�الــــــــــــ


ــــــــا�Õنشـــــــاطها�أو�تــــــــذليل�الصـــــــعوبات�ال¸ــــــــ��تعيـــــــق�طريقهــــــــا�بـــــــتحملهم�ا�ســــــــؤولية�عـــــــن�ديو��ـــــــي�تســــــــي,Nم�
بمشـــــــارك�

لـــــــــــــه�الـــــــــــــدور�*سا×ـــــــــــــ¡��Nـــــــــــــي�اســـــــــــــتمرار�

وتقــــــــــــديم�الــــــــــــدعم�{قتصــــــــــــادي�للدولــــــــــــة،�مــــــــــــن�جهـــــــــــة،�والحفــــــــــــاظ�عtــــــــــــى�أمــــــــــــوال�الشــــــــــــركاء�ومصــــــــــــلحة�

وبالتــــــــــاªي�كانــــــــــت�ظهــــــــــور�شــــــــــركات�*شــــــــــخاص�أســــــــــبق�مــــــــــن�ظهــــــــــور�شــــــــــركات�*مــــــــــوال،�حيــــــــــث�تكونــــــــــت�الشــــــــــركة�


ـــــــــــا�Ùــــــــــى�مبــــــــــدأ�التضــــــــــامن،�وكـــــــــــذلك�ظهــــــــــرت�شــــــــــركة�التوصــــــــــية�البســــــــــيطة،�وبموجtقررت�ع

أن�يقــــــــوم�صــــــــاحب�ا�ــــــــال�الــــــــذي�يريــــــــد�أن�يوظــــــــف�أموالــــــــه�Nــــــــي�التجــــــــارة�إªــــــــى�تــــــــاجر�معــــــــ,ن�ثــــــــم�ي ــــــــ�م�معــــــــه�عقــــــــد�
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ner to be exposed to bankruptcy, he must acquire the status of a merchant in the 

commercial companies, whether it is people or funds, and that he defaults in paying his debts, so 

the provisions of the commercial law are of a more severe nature than the civ

bankrupt partner in these companies, given the consequences of this The partner against whom a 

judgment has been passed declaring his bankruptcy has serious consequences for the remaining 

partners in the company and his creditors as a result of the partner’s bankruptcy. 

Keywords: bankruptcy, partner, companies, people 

  : موضوعAالبحث


ا�شـــــــــركات�*شـــــــــخاص�تســـــــــاهم�بـــــــــدورها�Nـــــــــي�الـــــــــدعم�{قتصـــــــــادي�للدولـــــــــة،�Óتعـــــــــد�الشـــــــــركات�التجاريـــــــــة�وبضـــــــــم

ن�الشــــــــــركة�مـــــــــن�انجــــــــــاز�أهــــــــــدافها،�وهـــــــــذا�يكــــــــــون�مـــــــــن�خــــــــــل�مســـــــــاهمة�الشــــــــــركاء�بـــــــــأموالهم�وجهــــــــــودهم�لتمكـــــــــ,


ــــــــــــوض�بمشــــــــــــروعها�أو�Óزم�للفÔــــــــــــ��تتكــــــــــــون�بتعــــــــــــاون�الشــــــــــــركاء�ســــــــــــواء�مــــــــــــن�حيــــــــــــث�تمويلهــــــــــــا�بــــــــــــرأس�ا�ــــــــــــال�الــــــــــــ


ــــــــا�Õنشـــــــاطها�أو�تــــــــذليل�الصـــــــعوبات�ال¸ــــــــ��تعيـــــــق�طريقهــــــــا�بـــــــتحملهم�ا�ســــــــؤولية�عـــــــن�ديو��ـــــــي�تســــــــي,Nم�
بمشـــــــارك�


ا�من�{رباحÓقتسام�ما�ينشأ�ع¯�
ً
  .سعيا

لـــــــــــــه�الـــــــــــــدور�*سا×ـــــــــــــ¡��Nـــــــــــــي�اســـــــــــــتمرار�)) شـــــــــــــركات�{شـــــــــــــخاص((لشـــــــــــــركات�التجاريـــــــــــــة�وأن�الشـــــــــــــريك�يعـــــــــــــد�Nـــــــــــــي�ا

وتقــــــــــــديم�الــــــــــــدعم�{قتصــــــــــــادي�للدولــــــــــــة،�مــــــــــــن�جهـــــــــــة،�والحفــــــــــــاظ�عtــــــــــــى�أمــــــــــــوال�الشــــــــــــركاء�ومصــــــــــــلحة�

  .الدائن,ن�من�جهة�أخرى 

وبالتــــــــــاªي�كانــــــــــت�ظهــــــــــور�شــــــــــركات�*شــــــــــخاص�أســــــــــبق�مــــــــــن�ظهــــــــــور�شــــــــــركات�*مــــــــــوال،�حيــــــــــث�تكونــــــــــت�الشــــــــــركة�


ـــــــــــا�التضــــــــــامنية،�واســــــــــتÙــــــــــى�مبــــــــــدأ�التضــــــــــامن،�وكـــــــــــذلك�ظهــــــــــرت�شــــــــــركة�التوصــــــــــية�البســــــــــيطة،�وبموجtقررت�ع

أن�يقــــــــوم�صــــــــاحب�ا�ــــــــال�الــــــــذي�يريــــــــد�أن�يوظــــــــف�أموالــــــــه�Nــــــــي�التجــــــــارة�إªــــــــى�تــــــــاجر�معــــــــ,ن�ثــــــــم�ي ــــــــ�م�معــــــــه�عقــــــــد�

    .   يقوم�التاجر�باستثمار�واستغل�هذه�*موال�Nي�التجارة

	��� ا��و��� ���ا
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ner to be exposed to bankruptcy, he must acquire the status of a merchant in the 

commercial companies, whether it is people or funds, and that he defaults in paying his debts, so 

the provisions of the commercial law are of a more severe nature than the civil law for the 

bankrupt partner in these companies, given the consequences of this The partner against whom a 

judgment has been passed declaring his bankruptcy has serious consequences for the remaining 

 

  ا�ــــقدمــــــة

 
ً

موضوعAالبحث -أو9


ا�شـــــــــركات�*شـــــــــخاص�تســـــــــاهم�بـــــــــدورها�Nـــــــــي�الـــــــــدعم�{قتصـــــــــادي�للدولـــــــــة،�Óتعـــــــــد�الشـــــــــركات�التجاريـــــــــة�وبضـــــــــم

وهـــــــــذا�يكــــــــــون�مـــــــــن�خــــــــــل�مســـــــــاهمة�الشــــــــــركاء�بـــــــــأموالهم�وجهــــــــــودهم�لتمكـــــــــ,


ــــــــــــوض�بمشــــــــــــروعها�أو�Óزم�للفÔــــــــــــ��تتكــــــــــــون�بتعــــــــــــاون�الشــــــــــــركاء�ســــــــــــواء�مــــــــــــن�حيــــــــــــث�تمويلهــــــــــــا�بــــــــــــرأس�ا�ــــــــــــال�الــــــــــــ


ــــــــا�Õنشـــــــاطها�أو�تــــــــذليل�الصـــــــعوبات�ال¸ــــــــ��تعيـــــــق�طريقهــــــــا�بـــــــتحملهم�ا�ســــــــؤولية�عـــــــن�ديو��ـــــــي�تســــــــي,Nم�
بمشـــــــارك�


ا�من�{رباحÓقتسام�ما�ينشأ�ع¯�
ً
سعيا

وأن�الشـــــــــــــريك�يعـــــــــــــد�Nـــــــــــــي�ا

وتقــــــــــــديم�الــــــــــــدعم�{قتصــــــــــــادي�للدولــــــــــــة،�مــــــــــــن�جهـــــــــــة،�والحفــــــــــــاظ�عtــــــــــــى�أمــــــــــــوال�الشــــــــــــركاء�ومصــــــــــــلحة�الشـــــــــــركة�

الدائن,ن�من�جهة�أخرى 

وبالتــــــــــاªي�كانــــــــــت�ظهــــــــــور�شــــــــــركات�*شــــــــــخاص�أســــــــــبق�مــــــــــن�ظهــــــــــور�شــــــــــركات�*مــــــــــوال،�حيــــــــــث�تكونــــــــــت�الشــــــــــركة�

التضــــــــــامنية،�واســــــــــت

أن�يقــــــــوم�صــــــــاحب�ا�ــــــــال�الــــــــذي�يريــــــــد�أن�يوظــــــــف�أموالــــــــه�Nــــــــي�التجــــــــارة�إªــــــــى�تــــــــاجر�معــــــــ,ن�ثــــــــم�ي ــــــــ�م�معــــــــه�عقــــــــد�

يقوم�التاجر�باستثمار�واستغل�هذه�*موال�Nي�التجارة
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البحث�من�القانون�التجاري�ذاته،�نظًرا��ا�يتضمن�هذا�القانون�خصوصية�وأحكام�Nي�القانون�

التجاري،�وخاصة�عtى�الشريك�الذي�يتوقف�عtى�اداء�أمواله�نتيجة�عقة�ا�ديونية�ال¸��يدخلها�مع�التجار،�

و�أهمية�ا�وضوع�من�خل�تعب�الشركاء�Nي�شركات�*شخاص�أحياًنا�Nي�*موال�ال¸��يقدموها�كحصة�

�ودائ��� �الشركة، �شركاء �و*ضرار�باQي 
يار�الشركة،Õا� �عtى �النتيجة �Nي �يÌ�تب مما

مية�كب,�ة�Nي�الحياة�العملية�اقتضت�تدخل�

�تنظيم� �غ,��ان �ا�صالح، �تلك �عtى �الحفاظ �تكفل �صريحة �بنصوص �لتنظيمه �بالشركات �ا�عنية التشريعات

الكث,��من�جوانب�هذا�ا�وضوع�لم�يكن�بمحل�اتفاق�ب,ن�التشريع�والفقه،�وكذلك�القصور�التشريÝي�الذي�

̄زالت�الكث,��من�،�،�))شركات�*شخاص انه�

��¡Þيقت� �مما �رغم�أهمي�
ا
ً
الجوانب�التفصيلية�ا�تعلقة�به�غ,��واضحة�بالقدر�الكاNي�أو�غ,��منظمة�تشريعيا

   . وتقديم�دراسة�شاملة�عليه

�كالشركات� �*شخاص �بشركات �ا�فلس �الشريك �عقة �Nي �يتمثل �*ول �محورين، �Nي �البحث �نطاق يتمثل

�باQي� �حقوق �عtى �تأث,�ه �ومدى �الشركة �Nي �افسه �يعلن �الذي �الشريك �اسباب �يقتصر�عtى �الثاني وا�حور

�*شخاص،� �شركات �Nي �الشريك �افس �إªى �تؤدي �*سباب�ال¸� البحث

��د ا������	��� ا��و��� ��
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   : وسببAاختيارهAالبحث

البحث�من�القانون�التجاري�ذاته،�نظًرا��ا�يتضمن�هذا�القانون�خصوصية�وأحكام�Nي�القانون�

التجاري،�وخاصة�عtى�الشريك�الذي�يتوقف�عtى�اداء�أمواله�نتيجة�عقة�ا�ديونية�ال¸��يدخلها�مع�التجار،�

  . وبالتاªي�تؤثر�عtى�الشركة،�والشركاء�الباق,ن،�وعtى�مصلحة�حقوق�دائن,ن

و�أهمية�ا�وضوع�من�خل�تعب�الشركاء�Nي�شركات�*شخاص�أحياًنا�Nي�*موال�ال¸��يقدموها�كحصة�

� �الشركة، �لتأسيس �ودائ���رأسمال �الشركة، �شركاء �و*ضرار�باQي 
يار�الشركة،Õا� �عtى �النتيجة �Nي �يÌ�تب مما

مية�كب,�ة�Nي�الحياة�العملية�اقتضت�تدخل�و�من�هنا�فان�ان�
اء�عقة�الشريك�بالشركات�التجارية�يحتل�أه

�تنظيم� �غ,��ان �ا�صالح، �تلك �عtى �الحفاظ �تكفل �صريحة �بنصوص �لتنظيمه �بالشركات �ا�عنية التشريعات

الكث,��من�جوانب�هذا�ا�وضوع�لم�يكن�بمحل�اتفاق�ب,ن�التشريع�والفقه،�وكذلك�القصور�التشريÝي�الذي�

شركات�*شخاص((Nي�الشركات�التجارية�يواجه�تنظم�الشريك�الذي�يشهر�افسه�

��¡Þيقت� �مما �رغم�أهمي�
ا
ً
الجوانب�التفصيلية�ا�تعلقة�به�غ,��واضحة�بالقدر�الكاNي�أو�غ,��منظمة�تشريعيا


ا�{مر�ßتسليط�الضوء�عل��¡Þي�هذا�ا�وضوع�يقتNى�الباحث�البحث�tوتقديم�دراسة�شاملة�عليهع

AالبحثAنطاق  

�كالشركات� �*شخاص �بشركات �ا�فلس �الشريك �عقة �Nي �يتمثل �*ول �محورين، �Nي �البحث �نطاق يتمثل

  .التضامنية�وشركات�التوصية�البسيطة

�باQي� �حقوق �عtى �تأث,�ه �ومدى �الشركة �Nي �افسه �يعلن �الذي �الشريك �اسباب �يقتصر�عtى �الثاني وا�حور

  :ليةAالبحث

�خل� �من �gشكالية �*شخاص،�تتمثل �شركات �Nي �الشريك �افس �إªى �تؤدي �*سباب�ال¸� البحث

 .وتأث,�ه�عtى�دائ���الشركة�والشركاء

	��� ا��و��� ���ا
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البحث أهميةA- ثانًيا

البحث�من�القانون�التجاري�ذاته،�نظًرا��ا�يتضمن�هذا�القانون�خصوصية�وأحكام�Nي�القانون��تظهر�أهمية

التجاري،�وخاصة�عtى�الشريك�الذي�يتوقف�عtى�اداء�أمواله�نتيجة�عقة�ا�ديونية�ال¸��يدخلها�مع�التجار،�

وبالتاªي�تؤثر�عtى�الشركة،�والشركاء�الباق,ن،�وعtى�مصلحة�حقوق�دائن,ن

و�أهمية�ا�وضوع�من�خل�تعب�الشركاء�Nي�شركات�*شخاص�أحياًنا�Nي�*موال�ال¸��يقدموها�كحصة�وتبد

� �الشركة، �لتأسيس رأسمال

  .الشركة

و�من�هنا�فان�ان�
اء�عقة�الشريك�بالشركات�التجارية�يحتل�أه�

�تنظيم� �غ,��ان �ا�صالح، �تلك �عtى �الحفاظ �تكفل �صريحة �بنصوص �لتنظيمه �بالشركات �ا�عنية التشريعات

الكث,��من�جوانب�هذا�ا�وضوع�لم�يكن�بمحل�اتفاق�ب,ن�التشريع�والفقه،�وكذلك�القصور�التشريÝي�الذي�

يواجه�تنظم�الشريك�الذي�يشهر�افسه�

��¡Þيقت� �مما �رغم�أهمي�
ا
ً
الجوانب�التفصيلية�ا�تعلقة�به�غ,��واضحة�بالقدر�الكاNي�أو�غ,��منظمة�تشريعيا


ا�{مر�ßتسليط�الضوء�عل��¡Þي�هذا�ا�وضوع�يقتNى�الباحث�البحث�tع

ا
ً
نطاقAالبحثAA- ثالث

�كالشركات� �*شخاص �بشركات �ا�فلس �الشريك �عقة �Nي �يتمثل �*ول �محورين، �Nي �البحث �نطاق يتمثل

التضامنية�وشركات�التوصية�البسيطة

�باQي� �حقوق �عtى �تأث,�ه �ومدى �الشركة �Nي �افسه �يعلن �الذي �الشريك �اسباب �يقتصر�عtى �الثاني وا�حور

 .الشركاء�والدائن,ن

ليةAالبحثإشكاA-رابًعا

�خل� .1 �من �gشكالية تتمثل

وتأث,�ه�عtى�دائ���الشركة�والشركاء
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ــا�،�الشــركة�افســهاÕنتيجــة�التوقــف�عــن�دفــع�ديو

 .نتيجة�عtى�دائ���الشركة،�والشركاء،�و*ضرار�±
م

جارية�بصفة�عامة�عtى�كل�شخص�طبيÝي�أو�معنوي�يملك�نصيًبا�كان�

سهم�أو�حصة�Nي�الشركة،�ويشارك�Nي�تس,��نشاطها�Nي�حدود�الدور�الـذي�يقـوم�بـه�ويتقاسـم�مـع�زمئـه�*ربـاح�

ية�تختلف�عن�مسؤولية�الشريك�Nي�

شــركات�*مــوال،�لــذا�نجــد�شــركات�*شــخاص�تقــوم�عtــى�فكــرة�{عتبــار�الشخâــ¡��عtــى�عكــس�شــركات�*مــوال�

ــ¡��مـــؤثرة�Nـــي�كث,ـــ��مـــن�{حكـــام�الخاصـــة� تقـــوم�عtـــى�فكـــرة�{عتبـــار�ا�ـــاªي،�لـــذلك�نجـــد�أن�فكـــرة�{عتبـــار�الشخâـ

خـر�أن�الشـريك�
َ
،�هـذا�مـن�جانـب،�ومـن�جانـب�ا

وللتعــرف�عtــى�مركـــز�الشــريك�Nــي�الشــركة�التجاريــة�يقتÞــ¡��البحــث�Nـــي�


ــا�عقتــه�بالشــركة�ßــي�{عتبــارات�ال¸ــ��ترتكــز�علåومــا�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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الشــركة�افســهاتتمحــور�إشــكالية�البحــث،�وذلــك�مــن�خــل�اشــهار�

نتيجة�عtى�دائ���الشركة،�والشركاء،�و*ضرار�±
ميستتبع�افس�الشركاء�جميًعا،�مما�يؤثر�Nي�ال

AAالبحثAخطة   

  : يقسم�الباحث�البحث�كا¯تي

  ا�بحث�*ول�يتناول�فيه�ا�ركز�القانوني�للشريك�Nي�شركات�*شخاص

  *شخاصكيفية�اكتساب�صفة�الشريك�Nي�شركات�

  *شخاصت�افس�الشريك�Nي�شركامفهوم�

  وا�بحث�الثاني�يوضح�فيه�كيفية�افس�الشريك�Nي�شركات�*شخاص

  افس�الشريك�Nي�الشركة�التضامنية

ثار�ا�Ì�تبة�عtى�افس�الشريك
َ
}  

   للشريكPAيAشركاتA\شخاص

جارية�بصفة�عامة�عtى�كل�شخص�طبيÝي�أو�معنوي�يملك�نصيًبا�كان�تنطبق�صفة�الشريك�Nي�شركات�الت

سهم�أو�حصة�Nي�الشركة،�ويشارك�Nي�تس,��نشاطها�Nي�حدود�الدور�الـذي�يقـوم�بـه�ويتقاسـم�مـع�زمئـه�*ربـاح�

  .والخسائر�مشروعهم�{قتصادي�ا�شÌ�ك

ية�تختلف�عن�مسؤولية�الشريك�Nي�لذا�أن�مسؤولية�الشريك�Nي�شركات�*شخاص�من�الناحية�القانون

شــركات�*مــوال،�لــذا�نجــد�شــركات�*شــخاص�تقــوم�عtــى�فكــرة�{عتبــار�الشخâــ¡��عtــى�عكــس�شــركات�*مــوال�

ــ¡��مـــؤثرة�Nـــي�كث,ـــ��مـــن�{حكـــام�الخاصـــة� تقـــوم�عtـــى�فكـــرة�{عتبـــار�ا�ـــاªي،�لـــذلك�نجـــد�أن�فكـــرة�{عتبـــار�الشخâـ

خـر�أن�الشـريك�حية�القانونيةبمسؤولية�الشركاء�Nي�شركات�{شخاص�من�النا
َ
،�هـذا�مـن�جانـب،�ومـن�جانـب�ا

وللتعــرف�عtــى�مركـــز�الشــريك�Nــي�الشــركة�التجاريــة�يقتÞــ¡��البحــث�Nـــي�يكتســب�الصــفة�Nــي�شــركات�{شــخاص،�

�Nــي�الشــركة�
ً

ــا�عقتــه�بالشــركة�, نقطتــ,ن�همــا�كيــف�يصــبح�الشــخص�شــريكاßــي�{عتبــارات�ال¸ــ��ترتكــز�علåومــا�
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Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

تتمحــور�إشــكالية�البحــث،�وذلــك�مــن�خــل�اشــهار� .2

يستتبع�افس�الشركاء�جميًعا،�مما�يؤثر�Nي�ال

خطةAالبحثAAA-خامًسا

يقسم�الباحث�البحث�كا¯تي

ا�بحث�*ول�يتناول�فيه�ا�ركز�القانوني�للشريك�Nي�شركات�*شخاص

كيفية�اكتساب�صفة�الشريك�Nي�شركات�: ا�طلب�*ول 

مفهوم�: ا�طلب�الثاني

وا�بحث�الثاني�يوضح�فيه�كيفية�افس�الشريك�Nي�شركات�*شخاص

افس�الشريك�Nي�الشركة�التضامنية: ا�طلب�*ول 

ثار�ا�Ì�تبة�عtى�افس�الشريك: ا�طلب�الثاني
َ
}

  ا�بحثA\ول 

للشريكPAيAشركاتA\شخاصAا�ركزAالقانوني

تنطبق�صفة�الشريك�Nي�شركات�الت       

سهم�أو�حصة�Nي�الشركة،�ويشارك�Nي�تس,��نشاطها�Nي�حدود�الدور�الـذي�يقـوم�بـه�ويتقاسـم�مـع�زمئـه�*ربـاح�

والخسائر�مشروعهم�{قتصادي�ا�شÌ�ك

لذا�أن�مسؤولية�الشريك�Nي�شركات�*شخاص�من�الناحية�القانون��������

شــركات�*مــوال،�لــذا�نجــد�شــركات�*شــخاص�تقــوم�عtــى�فكــرة�{عتبــار�الشخâــ¡��عtــى�عكــس�شــركات�*مــوال�

ــ¡��مـــؤثرة�Nـــي�كث,ـــ��مـــن�{حكـــام�الخاصـــة� تقـــوم�عtـــى�فكـــرة�{عتبـــار�ا�ـــاªي،�لـــذلك�نجـــد�أن�فكـــرة�{عتبـــار�الشخâـ

بمسؤولية�الشركاء�Nي�شركات�{شخاص�من�النا

يكتســب�الصــفة�Nــي�شــركات�{شــخاص،�

�Nــي�الشــركة�
ً
نقطتــ,ن�همــا�كيــف�يصــبح�الشــخص�شــريكا
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مـــا�تقـــدم�يقســـم�الباحـــث�ا�بحـــث�إªـــى�مطلبـــ,ن،�*ول�يوضـــح�فيـــه�كيفيـــة�اكتســـاب�صـــفة�الشـــريك�Nـــي�

  .شركات�{شخاص،�وا�طلب�الثاني�يتناول�فيه�افس�الشريك�Nي�شركات�{شخاص

بدايــة�تكــوين�الشــركة�عــن�طريــق�مشــاركته�Nــي�

وهـذا�مـا�يبـ,ن�أن�صـفة�الشـريك�Nـي�

  


ا�صفة�الشريك�من�خل�قيامه�بتأسيس�شركة�جديدةßعد�هذه�الطريقة�ال¸��يكتسب�الشخص�ف،�


م�الرغبـــة�والقـــدرة�عtـــى�èه�مـــن�*شـــخاص�ممـــن�توجـــد�لـــد�ل�ا�شـــاركة�مـــع�غ,ـــبصـــدد��ا�شـــاركةوذلـــك�مـــن�خـــ

 القيام�باéجراءات�الزمة�لتكوين�الشركة�عtى�وجه�يعتد�
ً
،�به�قانونا

ء��*شــــخاص� يلÌــــ®م�بمقتضــــاه�هــــ̄ؤ

ا�شــÌ�ك�وذلــك�بتقــديم�حصــة�مــن�مــال�أو�عمــل�¯قتســام�مــا�ينشــأ�عنــه�مــن�


م�فكـــــèء�*شــــــخاص�الــــــذين�وجـــــدت�لــــــد رة�الشــــــركة�وســـــعوا�إªــــــى�تنفيــــــذها�،�ويطلـــــق�عtــــــى�هـــــ̄ؤ

ثار
َ

م�{ßي�الشركة،�وترتب�علNي�يكتسبون�صفة�الشريك�ªزمة�با�ؤسس,ن،�وبالتا  .باéجراءات�القانونية�ال

ذا�*ساس�أن��كل�شخص�سواء�كان�طبيًعيا�أو�معنوًيا�يحق�لـه�أن�يشـÌ�ك�Nـي�تأسـيس�شـركات�

وبالتاªي�يكتسب�صفة�الشريك�Nي�شركات�*شخاص،�

�وهو�شخص,ن�انسجاما�مع�
ً
̄�يقل�عدد�ا�ؤسس,ن�لشركات�*شخاص�عن�الحد�*دنى�ا�قرر�قانونا ويجب�إن�

غ,ـــــ��انــــــه��،�عtـــــى�*قـــــل�إرادتـــــ,نالطبيعـــــة�العقديـــــة�للشـــــركة�باعتبارهـــــا�عقـــــد؛�ولـــــذلك�ينبìـــــي�¯نعقادهـــــا�توافـــــق�

للشخص�الطبيÝي�أو�( عtى��2004لسنة��64من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�وا�عدلة�بأمر�سلطة�gئتف�ا�نحلة�رقم�


ا�ßي�هذا�القانون�كمؤسس�لها�أو�حامل�اسهم�أو�شريك�فNا�
�من�مثل�, 
ً
ما�لم�يكن�ممنوعا
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مـــا�تقـــدم�يقســـم�الباحـــث�ا�بحـــث�إªـــى�مطلبـــ,ن،�*ول�يوضـــح�فيـــه�كيفيـــة�اكتســـاب�صـــفة�الشـــريك�Nـــي�

شركات�{شخاص،�وا�طلب�الثاني�يتناول�فيه�افس�الشريك�Nي�شركات�{شخاص

  PيAشركات�AشخاصAكيفيةAاكتسابAصفةAالشريك

بدايــة�تكــوين�الشــركة�عــن�طريــق�مشــاركته�Nــي�الشــريك�Nــي�شــركات�*شــخاص�يكتســب�صــفة�الشــريك�أمــا�عنــد�


ـا�íل�حيا̄نضمام�إªـى�الشـركة�خـ ̄حق��للتأسيس�با وهـذا�مـا�يبـ,ن�أن�صـفة�الشـريك�Nـي�. تأسيسها�أو�Nي�وقت�

  -:شركات�*شخاص�تكتسب�بإحدى�الطريقت,ن�هما�

AجديدةAتجاريةAشركةAبتأسيسAالشريكAصفةAاكتساب.  


ا�صفة�الشريك�من�خل�قيامه�بتأسيس�شركة�جديدةßعد�هذه�الطريقة�ال¸��يكتسب�الشخص�ف


م�الرغبـــة�والقـــدرة�عtـــى�èه�مـــن�*شـــخاص�ممـــن�توجـــد�لـــد�ل�ا�شـــاركة�مـــع�غ,ـــوذلـــك�مـــن�خـــ

القيام�باéجراءات�الزمة�لتكوين�الشركة�عtى�وجه�يعتد�من�خل�وذلك��،مشروع�اقتصادي�مع,ن

 
ً
ء��*شــــخاص��)1(وهــــذا�مــــا�يــــتم�عــــن�طريــــق�إبــــرام�عقــــد�للشــــركة�وفــــق�مــــا�هــــو�مقــــرر�قانونــــا يلÌــــ®م�بمقتضــــاه�هــــ̄ؤ

ا�شــÌ�ك�وذلــك�بتقــديم�حصــة�مــن�مــال�أو�عمــل�¯قتســام�مــا�ينشــأ�عنــه�مــن� با�ســاهمة�Nــي�ا�شــروع�{قتصــادي


م�فكـــــèء�*شــــــخاص�الــــــذين�وجـــــدت�لــــــد ،�ويطلـــــق�عtــــــى�هـــــ̄ؤ

ثار
َ

م�{ßي�الشركة،�وترتب�علNي�يكتسبون�صفة�الشريك�ªزمة�با�ؤسس,ن،�وبالتاباéجراءات�القانونية�ال

ذا�*ساس�أن��كل�شخص�سواء�كان�طبيًعيا�أو�معنوًيا�يحق�لـه�أن�يشـÌ�ك�Nـي�تأسـيس�شـركات�

وبالتاªي�يكتسب�صفة�الشريك�Nي�شركات�*شخاص،�،�)3(أو�محل�إقامته*شخاص�بغض�النظر�عن�جنسيته�

�وهو�شخص,ن�انسجاما�مع�
ً
̄�يقل�عدد�ا�ؤسس,ن�لشركات�*شخاص�عن�الحد�*دنى�ا�قرر�قانونا ويجب�إن�

الطبيعـــــة�العقديـــــة�للشـــــركة�باعتبارهـــــا�عقـــــد؛�ولـــــذلك�ينبìـــــي�¯نعقادهـــــا�توافـــــق�

                                         

  .النافذ�1997لسنة��21من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�رقم�

  .من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ

 /12(وNي�هذا�الصدد�فقد�نصت�ا�ادة�
ً
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�وا�عدلة�بأمر�سلطة�gئتف�ا�نحلة�رقم�) أ̄و

ßي�الشركات�ا�نصوص�علNحق�اكتساب�العضوية��
ً
�كان�أم�عراقيا

ً

ا�ا�عنوي�أجنبياßي�هذا�القانون�كمؤسس�لها�أو�حامل�اسهم�أو�شريك�فNا�


  ).هذه�العضوية�بموجب�القانون�أو�نتيجة�قرار�صادر�عن�محكمة�مختصة�أو�جهة�حكومية�مخولة

	��� ا��و��� ���ا
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اßوتتحكم�ف.  

مـــا�تقـــدم�يقســـم�الباحـــث�ا�بحـــث�إªـــى�مطلبـــ,ن،�*ول�يوضـــح�فيـــه�كيفيـــة�اكتســـاب�صـــفة�الشـــريك�Nـــي�وNـــي�ضـــوء�

شركات�{شخاص،�وا�طلب�الثاني�يتناول�فيه�افس�الشريك�Nي�شركات�{شخاص

  ا�طلبA\ول 

كيفيةAاكتسابAصفةAالشريك

الشــريك�Nــي�شــركات�*شــخاص�يكتســب�صــفة�الشــريك�أمــا�عنــد�


ـا�íل�حيا̄نضمام�إªـى�الشـركة�خـ ̄حق��للتأسيس�با تأسيسها�أو�Nي�وقت�

شركات�*شخاص�تكتسب�بإحدى�الطريقت,ن�هما�

اكتسابAصفةAالشريكAبتأسيسAشركةAتجاريةAجديدةAA-: الطريقةA\وÔى


ا�صفة�الشريك�من�خل�قيامه�بتأسيس�شركة�جديدةوت             ßعد�هذه�الطريقة�ال¸��يكتسب�الشخص�ف


م�الرغبـــة�والقـــدرة�عtـــى�èه�مـــن�*شـــخاص�ممـــن�توجـــد�لـــد�ل�ا�شـــاركة�مـــع�غ,ـــوذلـــك�مـــن�خـــ

مشروع�اقتصادي�مع,ن

 
ً
وهــــذا�مــــا�يــــتم�عــــن�طريــــق�إبــــرام�عقــــد�للشــــركة�وفــــق�مــــا�هــــو�مقــــرر�قانونــــا

با�ســاهمة�Nــي�ا�شــروع�{قتصــادي


م�فكـــــ)2(ربـــــح�أو�خســــــارةèء�*شــــــخاص�الــــــذين�وجـــــدت�لــــــد ،�ويطلـــــق�عtــــــى�هـــــ̄ؤ

ثار
َ

م�{ßي�الشركة،�وترتب�علNي�يكتسبون�صفة�الشريك�ªزمة�با�ؤسس,ن،�وبالتاباéجراءات�القانونية�ال

ذا�*ساس�أن��كل�شخص�سواء�كان�طبيًعيا�أو�معنوًيا�يحق�لـه�أن�يشـÌ�ك�Nـي�تأسـيس�شـركات�هوعtى�              

*شخاص�بغض�النظر�عن�جنسيته�

�وهو�شخص,ن�انسجاما�مع�
ً
̄�يقل�عدد�ا�ؤسس,ن�لشركات�*شخاص�عن�الحد�*دنى�ا�قرر�قانونا ويجب�إن�

الطبيعـــــة�العقديـــــة�للشـــــركة�باعتبارهـــــا�عقـــــد؛�ولـــــذلك�ينبìـــــي�¯نعقادهـــــا�توافـــــق�

                                                          
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�رقم�) 13(انظر�نص�ا�ادة� )1(
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ) 4(انظر�نص�ا�ادة� )2(
وNي�هذا�الصدد�فقد�نصت�ا�ادة� )3(

ßي�الشركات�ا�نصوص�علNحق�اكتساب�العضوية��
ً
�كان�أم�عراقيا

ً
ا�عنوي�أجنبيا

هذه�العضوية�بموجب�القانون�أو�نتيجة�قرار�صادر�عن�محكمة�مختصة�أو�جهة�حكومية�مخولة
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مــن�ذلــك�ولضــرورات�اقتصــادية�وعمليــة�فقــد�أجــاز�قــانون�الشــركات�العراQــي�تأســيس�شــركة�مــن�قبــل�

��ا��أعده�القانون 
ً
�للشركة�وفقا

ً
  .وهذا�ما�يتم�بأعداد�بيانا

لنظــر�عــن�جنســيته�أو�و±
ـذا�يمكــن�ïي�شــخص�طبيÝــي�إن�يشــÌ�ك�Nــي�تأســيس�شــركات�*شــخاص�بغــض�ا

̄�يــتءم�مــع�شــركات� محــل�إقامتــه،�وإذا�كــان�هــذا�التوجــه�تمليــه�ضــرورة�تشــجيع�{ســتثمار�Nــي�العــراق��غ,ــ��انــه�

̄�يؤمن�مصـلحة�ا�تعـامل,ن�مـع�هـذه�الشـركات�والـذين�يعتمـدون�بشـكل�كب,ـ��عtـى� *شخاص�،�ïن�هذا�التوجه�


م�عـــــن�ديــــــون�الشـــــركة�والÌ®امßــــــا�،�والـــــذين�يصــــــعب�علــــــ
íا

̄حظ�البعض�الوصـول�إªـى�أمـوالهم�الشخصـية�إذا�مـا�كانـت�خـارج�العــراق�عنـد�بـزوغ�مســؤولي�
م� ،�كما�


ــا�؛�ولــذلك�ينبìــي�لحمايــة�مصــلحة�ا�تعــامل,ن�مــع�شــركات�*شــخاص�تأييــد�ضــرورة�íاما®Ìعــن�ديــون�الشــركة�وال

أو�غ,ــ��ا�قيمــ,ن�Nــي�العــراق�عــن�تكــوين�أو�ا�شــاركة�Nــي�شــركات�*شــخاص�مــا�لــم�تقــدم�

كمـــــا�يجـــــب�عtـــــى�الشـــــخص�الـــــذي�يكتســـــب�صـــــفة�الشـــــريك�أن�تتـــــوفر�لديـــــة�*هليـــــة�القانونيـــــة�للمؤســـــس،�

كوين�الشركة،�وهذا�يتضـح�أن�يكـون�بـالغ�سـن�الرشـد�ممـن�اكمـل�سـن�الثامنـة�

عشــر،�ودون�أن�يصـــيبه�عــارض�مـــن�عــوارض�*هليـــة،�أو�كــان�قاصـــًرا�و�أكمــل�ســـن�الخامســة�عشـــر�مــن�العمـــر،�

�Nي�نطاق�gذن
ً
�أو�كان�تأسيس�الشركات�داخ

ً
  .  )3(كان�õذن�مطلقا

ليه�اكتساب�الشريك�هذه�الصفة�Nي�شركات�
َ
ووفًقا��ا�تقدم�أن�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�وضح�ا

�عن� �¯�يقل �إن �ينبìي �والذي �مالها �رأس �تكوين �Nي �الشركة �مؤسسوا �ا�ساهمة �خل �من �وذلك *شخاص،


ا�ا�ال�الكاNي�لبدء�èح¸ �يتوافر�لد

�̄ 
م�،�إذ�Óم�بي�لعقد�الشركة�ا� �
ً

م�بتقديمها�وفقاÓل�تقديم�الحصة�ال¸��وعد�كل�مأعمالها،�وذلك�من�خ

�Nي�أي�شركة�بدون�تقديم�الحصة
ً
�ابتداءا ،�غ,��إن�هذا�¯�يع���إلزامهم�)4(يمكن�إن�يصبح�الشخص�شريكا

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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مــن�ذلــك�ولضــرورات�اقتصــادية�وعمليــة�فقــد�أجــاز�قــانون�الشــركات�العراQــي�تأســيس�شــركة�مــن�قبــل�

��ا��أعده�القانون �،)1(شخص�طبيÝي�واحد�تسم �با�شروع�الفردي
ً
�للشركة�وفقا

ً
وهذا�ما�يتم�بأعداد�بيانا

و±
ـذا�يمكــن�ïي�شــخص�طبيÝــي�إن�يشــÌ�ك�Nــي�تأســيس�شــركات�*شــخاص�بغــض�ا

̄�يــتءم�مــع�شــركات� محــل�إقامتــه،�وإذا�كــان�هــذا�التوجــه�تمليــه�ضــرورة�تشــجيع�{ســتثمار�Nــي�العــراق��غ,ــ��انــه�

̄�يؤمن�مصـلحة�ا�تعـامل,ن�مـع�هـذه�الشـركات�والـذين�يعتمـدون�بشـكل�كب,ـ��عtـى� *شخاص�،�ïن�هذا�التوجه�

�
ً

م�ا�ســـــؤول,ن��شخصــــــياÕامالذمـــــة�ا�اليــــــة�للشـــــركاء�كــــــو®Ìعـــــن�ديــــــون�الشـــــركة�وال

̄حظ�البعض�الوصـول�إªـى�أمـوالهم�الشخصـية�إذا�مـا�كانـت�خـارج�العــراق�عنـد�بـزوغ�مســؤولي�
م� ،�كما�


ــا�؛�ولــذلك�ينبìــي�لحمايــة�مصــلحة�ا�تعــامل,ن�مــع�شــركات�*شــخاص�تأييــد�ضــرورة�íاما®Ìعــن�ديــون�الشــركة�وال

أو�غ,ــ��ا�قيمــ,ن�Nــي�العــراق�عــن�تكــوين�أو�ا�شــاركة�Nــي�شــركات�*شــخاص�مــا�لــم�تقــدم��منــع�*شــخاص�*جنبيــة

�لحقوق�الغ,��من�ا�تعامل,ن�مع�هذه�الشركات
ً
  .)2(ضمانات�مجزية�حماية

كمـــــا�يجـــــب�عtـــــى�الشـــــخص�الـــــذي�يكتســـــب�صـــــفة�الشـــــريك�أن�تتـــــوفر�لديـــــة�*هليـــــة�القانونيـــــة�للمؤســـــس،�

كوين�الشركة،�وهذا�يتضـح�أن�يكـون�بـالغ�سـن�الرشـد�ممـن�اكمـل�سـن�الثامنـة�ويتحمل�ا�سؤولية�عن�صحة�ت

عشــر،�ودون�أن�يصـــيبه�عــارض�مـــن�عــوارض�*هليـــة،�أو�كــان�قاصـــًرا�و�أكمــل�ســـن�الخامســة�عشـــر�مــن�العمـــر،�

�له�بالتجارة�
ً
�Nي�نطاق�gذن�فيما�إذاومأذونا

ً
�أو�كان�تأسيس�الشركات�داخ

ً
كان�õذن�مطلقا

ليه�اكتساب�الشريك�هذه�الصفة�Nي�شركات�
َ
ووفًقا��ا�تقدم�أن�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�وضح�ا

�عن� �¯�يقل �إن �ينبìي �والذي �مالها �رأس �تكوين �Nي �الشركة �مؤسسوا �ا�ساهمة �خل �من �وذلك *شخاص،

�/28(الحد�*دنى�ا�قرر�با�ادة� 
ا�ا�ال�الكاNي�لبدء��،وا�تمثل�بخمسمائة�آلف�دينار�عراQي) أ̄وèح¸ �يتوافر�لد

�̄ 
م�،�إذ�Óم�بي�لعقد�الشركة�ا� �
ً

م�بتقديمها�وفقاÓل�تقديم�الحصة�ال¸��وعد�كل�مأعمالها،�وذلك�من�خ

�Nي�أي�شركة�بدون�تقديم�الحصة
ً
�ابتداءا يمكن�إن�يصبح�الشخص�شريكا

                                         

 .من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�

 .40ص,  2006,الجامعة�ا�ستنصرية�, ات�التجارية�دراسة�قانونية�مقارنة�الشرك

  .من�القانون�ا�دني�العراQي�النافذ) 99

  . 86كوماني،�لطيف�ج �،�ا�رجع�سابق،�ص
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مــن�ذلــك�ولضــرورات�اقتصــادية�وعمليــة�فقــد�أجــاز�قــانون�الشــركات�العراQــي�تأســيس�شــركة�مــن�قبــل��اءً اســتنثن

شخص�طبيÝي�واحد�تسم �با�شروع�الفردي

و±
ـذا�يمكــن�ïي�شــخص�طبيÝــي�إن�يشــÌ�ك�Nــي�تأســيس�شــركات�*شــخاص�بغــض�ا           

̄�يــتءم�مــع�شــركات� محــل�إقامتــه،�وإذا�كــان�هــذا�التوجــه�تمليــه�ضــرورة�تشــجيع�{ســتثمار�Nــي�العــراق��غ,ــ��انــه�

̄�يؤمن�مصـلحة�ا�تعـامل,ن�مـع�هـذه�الشـركات�والـذين�يعتمـدون�بشـكل�كب,ـ��عtـى� *شخاص�،�ïن�هذا�التوجه�

�
ً

م�ا�ســـــؤول,ن��شخصــــــياÕالذمـــــة�ا�اليــــــة�للشـــــركاء�كــــــو

 
ً
̄حظ�البعض�الوصـول�إªـى�أمـوالهم�الشخصـية�إذا�مـا�كانـت�خـارج�العــراق�عنـد�بـزوغ�مســؤولي�
م�حقيقة ،�كما�


ــا�؛�ولــذلك�ينبìــي�لحمايــة�مصــلحة�ا�تعــامل,ن�مــع�شــركات�*شــخاص�تأييــد�ضــرورة�íاما®Ìعــن�ديــون�الشــركة�وال

منــع�*شــخاص�*جنبيــة

�لحقوق�الغ,��من�ا�تعامل,ن�مع�هذه�الشركات
ً
ضمانات�مجزية�حماية

كمـــــا�يجـــــب�عtـــــى�الشـــــخص�الـــــذي�يكتســـــب�صـــــفة�الشـــــريك�أن�تتـــــوفر�لديـــــة�*هليـــــة�القانونيـــــة�للمؤســـــس،�          

ويتحمل�ا�سؤولية�عن�صحة�ت

عشــر،�ودون�أن�يصـــيبه�عــارض�مـــن�عــوارض�*هليـــة،�أو�كــان�قاصـــًرا�و�أكمــل�ســـن�الخامســة�عشـــر�مــن�العمـــر،�

�له�بالتجارة�
ً
ومأذونا

ليه�اكتساب�الشريك�هذه�الصفة�Nي�شركات�            
َ
ووفًقا��ا�تقدم�أن�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�وضح�ا

�عن� �¯�يقل �إن �ينبìي �والذي �مالها �رأس �تكوين �Nي �الشركة �مؤسسوا �ا�ساهمة �خل �من �وذلك *شخاص،

الحد�*دنى�ا�قرر�با�ادة�

�̄ 
م�،�إذ�Óم�بي�لعقد�الشركة�ا� �
ً

م�بتقديمها�وفقاÓل�تقديم�الحصة�ال¸��وعد�كل�مأعمالها،�وذلك�من�خ

�Nي�أي�شركة�بدون�تقديم�الحصة
ً
�ابتداءا يمكن�إن�يصبح�الشخص�شريكا

                                                          
 /4(انظر�ا�ادة� )1(

ً
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�) 1- ثانيا

الشرك, كوماني،�لطيف�ج �. د )2(
46/1�،106�،99(أنظر�ا�واد� )3(
كوماني،�لطيف�ج �،�ا�رجع�سابق،�ص. د )4(
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م�تقديم�الحصة�ال¸��تتناسب�مع�Óوانما�لكل�م�،

   .اكتسابAصفةAالشريكAبا9نضمامAإÔىAشركةAتجاريةAقائمة

وåـي�مــن�الطريقـة�الوحيــدة،�بـل�أن�هنالــك�طريقـة�أخــرى،�

{نضــمام�إªــى�شــركة�تجاريــة�قائمــة،�يكتســب�مــن�خلهــا�صــفة�الشــريك،�وهــذا�يكــون�عــن�طريــق�امتكــه�

̄�تقتصـــر�عtـــى�الشـــركاء�ا�ؤسســـ,ن��للشـــركة�فحســـب�وانمـــا�قـــد� حصـــة�Nـــي�رأس�مالهـــا؛�ذلـــك�إن�صـــفة�الشـــريك�


ا�وانمــا�هــم�أشــخاص�دخلــوا�Nــيßعضــوية�الشــركة�أثنــاء��تشــمل�أيضــا�شــركاء�آخــرين�دون�إن�يكونــوا�مــن�مؤسســ

أن�الشــريك�Nــي�الشــركات�التضــامنية�

زيادة�رأسمالها،�م¸ �ما�اصبح�غ,ـ��كافًيـا��مارسـة�نشـاطها�بسـبب�التوسـع�Nـي�ذلـك،�ويكـون�هـذا�بقـرار�مـن�الهيئـة�

ليه�حيث�أن�تقوم�الشركة��باللجوء�إªـى�تنفيـذ�التوسـع�Nـي�رأسـمالها�وذلـك�مـن�خـل�


ـا�وبالتـاªي�يكتسـب�الشـخص�صـفة�الشـريك�بـذلك�ßـى�إن�ذلـك�مقـرون�بـالطبع�. الزيادة�بضم�شـريك�جديـد�إلtع

جديــد،�بــا¯لÌ®ام�بالحــد�*عtــى�لعــدد�الشــركاء�كمــا�ينبìــي�أيضــا�موافقــة�جميــع�الشــركاء�عtــى�انضــمام�الشــريك�ال

    .  )2(وبالتاªي�يكتسب�هذا�الشخص�ا�نضم�إªى�الشركة�التضامنية�صفة�الشريك

Nي�صورت,ن،�*وªى،�وبموجب�هذه�الطريقة�يمكن�التمي,®�Nي�مسألة�اكتساب�الشخص�لصفة�الشريك�

نـــة�Nــــي�وåـــي�{كتســـاب�لصــــفة�الشـــريك�بصـــورة�مباشــــرة،�وذلـــك�مـــن�خــــل�مســـاهمة�هـــذا�الشــــريك�بحصـــة�معي

،�وهــذه�ا�شـــاركة�تمثــل�عنصــر�ايجــابي�Nـــي�الذمــة�ا�اليــة�للشــركة،�وذلـــك�مــن�خــل�التوســع�Nـــي�


ـا�شـأنه�شـأن�مـن�شـارك�±
ـا�عنـد�تأسيسـها�ßي�للشـركة،�ويكتسـب�مقـدًما�صـفة�الشـريك�فªوهـذا�مـا�. النطاق�ا�ا

ء�جـدد�Nـي�عضـوي�
ا�يسـاهمون�بحصـص�

  .)3(تتمثل�Nي�حالة�انضمام�الشخص�إªى�شركة�تجارية�قائمة

��د ا������	��� ا��و��� ��
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م�تقديم�الحصة�ال¸��تتناسب�مع�)1(ا�أو�متساوية�Nي�قيم�
ابتقديم�حصص�متجانسة�Nي�طبيع�Óوانما�لكل�م�،

  .إمكاناته�من�حيث�طبيع�
ا�ومقدارها

اكتسابAصفةAالشريكAبا9نضمامAإÔىAشركةAتجاريةAقائمة


ا�الشــخص�ليسـت�Ùــي�أن�صـفة�الشـريك�ال¸ــ��يكتسـå�،الطريقـة�الوحيــدة،�بـل�أن�هنالــك�طريقـة�أخــرى

{نضــمام�إªــى�شــركة�تجاريــة�قائمــة،�يكتســب�مــن�خلهــا�صــفة�الشــريك،�وهــذا�يكــون�عــن�طريــق�امتكــه�

̄�تقتصـــر�عtـــى�الشـــركاء�ا�ؤسســـ,ن��للشـــركة�فحســـب�وانمـــا�قـــد� حصـــة�Nـــي�رأس�مالهـــا؛�ذلـــك�إن�صـــفة�الشـــريك�


ا�وانمــا�هــم�أشــخاص�دخلــوا�Nــيßتشــمل�أيضــا�شــركاء�آخــرين�دون�إن�يكونــوا�مــن�مؤسســ

أن�الشــريك�Nــي�الشــركات�التضــامنية�) 57(أجــاز�قــانون�الشــركات�العراQــي�النافــذ�Nــي�ا�ــادة�والجــدير�بالــذكر،�

زيادة�رأسمالها،�م¸ �ما�اصبح�غ,ـ��كافًيـا��مارسـة�نشـاطها�بسـبب�التوسـع�Nـي�ذلـك،�ويكـون�هـذا�بقـرار�مـن�الهيئـة�

�لعقدها
ً
ليه�حيث�أن�تقوم�الشركة��باللجوء�إªـى�تنفيـذ�التوسـع�Nـي�رأسـمالها�وذلـك�مـن�خـل�،�وعالعامة�معد¯


ـا�وبالتـاªي�يكتسـب�الشـخص�صـفة�الشـريك�بـذلك�ßالزيادة�بضم�شـريك�جديـد�إل

بــا¯لÌ®ام�بالحــد�*عtــى�لعــدد�الشــركاء�كمــا�ينبìــي�أيضــا�موافقــة�جميــع�الشــركاء�عtــى�انضــمام�الشــريك�ال

وبالتاªي�يكتسب�هذا�الشخص�ا�نضم�إªى�الشركة�التضامنية�صفة�الشريك

وبموجب�هذه�الطريقة�يمكن�التمي,®�Nي�مسألة�اكتساب�الشخص�لصفة�الشريك�

وåـــي�{كتســـاب�لصــــفة�الشـــريك�بصـــورة�مباشــــرة،�وذلـــك�مـــن�خــــل�مســـاهمة�هـــذا�الشــــريك�بحصـــة�معي

،�وهــذه�ا�شـــاركة�تمثــل�عنصــر�ايجــابي�Nـــي�الذمــة�ا�اليــة�للشــركة،�وذلـــك�مــن�خــل�التوســع�Nـــي�


ـا�شـأنه�شـأن�مـن�شـارك�±
ـا�عنـد�تأسيسـها�ßي�للشـركة،�ويكتسـب�مقـدًما�صـفة�الشـريك�فªالنطاق�ا�ا

ء�جـدد�Nـي�عضـوي�
ا�يسـاهمون�بحصـص�يتحقق�عندما�تلجا�الشركة�إªى�زيـادة�رأس�مالهـا�بواسـطة�إدخـال�شـركا

تتمثل�Nي�حالة�انضمام�الشخص�إªى�شركة�تجارية�قائمةمعينه�لتغطية�الزيادة�ا�طلوبة،�

                                         

  .12،�ص2011،�عام�2د،�طجاسم،�فاروق�ابراهيم،�ا�وجز�Nي�الشركات�التجارية،�ا�كتبة�القانونية،�بغدا

  .119،�ص1997, ،�مكتبة�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع�3ج, شرح�القانون�التجاري 

  .47فاروق�ابراهيم،�ا�رجع�السابق،�ص

	��� ا��و��� ���ا
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بتقديم�حصص�متجانسة�Nي�طبيع�

إمكاناته�من�حيث�طبيع�
ا�ومقدارها

AالثانيةAالطريقة:-AقائمةAتجاريةAشركةAىÔإAبا9نضمامAالشريكAصفةAاكتساب


ا�الشــخص�ليسـت�Ùأن�صـفة�الشـريك�ال¸ــ��يكتسـ

{نضــمام�إªــى�شــركة�تجاريــة�قائمــة،�يكتســب�مــن�خلهــا�صــفة�الشــريك،�وهــذا�يكــون�عــن�طريــق�امتكــه�خــل�

̄�تقتصـــر�عtـــى�الشـــركاء�ا�ؤسســـ,ن��للشـــركة�فحســـب�وانمـــا�قـــد� حصـــة�Nـــي�رأس�مالهـــا؛�ذلـــك�إن�صـــفة�الشـــريك�


ا�وانمــا�هــم�أشــخاص�دخلــوا�Nــيßتشــمل�أيضــا�شــركاء�آخــرين�دون�إن�يكونــوا�مــن�مؤسســ


اíحيا.  

والجــدير�بالــذكر،�        

زيادة�رأسمالها،�م¸ �ما�اصبح�غ,ـ��كافًيـا��مارسـة�نشـاطها�بسـبب�التوسـع�Nـي�ذلـك،�ويكـون�هـذا�بقـرار�مـن�الهيئـة�

�لعقدها
ً
العامة�معد¯


ـا�وبالتـاªي�يكتسـب�الشـخص�صـفة�الشـريك�بـذلك�ßالزيادة�بضم�شـريك�جديـد�إل

بــا¯لÌ®ام�بالحــد�*عtــى�لعــدد�الشــركاء�كمــا�ينبìــي�أيضــا�موافقــة�جميــع�الشــركاء�عtــى�انضــمام�الشــريك�ال

وبالتاªي�يكتسب�هذا�الشخص�ا�نضم�إªى�الشركة�التضامنية�صفة�الشريك

وبموجب�هذه�الطريقة�يمكن�التمي,®�Nي�مسألة�اكتساب�الشخص�لصفة�الشريك�               

وåـــي�{كتســـاب�لصــــفة�الشـــريك�بصـــورة�مباشــــرة،�وذلـــك�مـــن�خــــل�مســـاهمة�هـــذا�الشــــريك�بحصـــة�معي

،�وهــذه�ا�شـــاركة�تمثــل�عنصــر�ايجــابي�Nـــي�الذمــة�ا�اليــة�للشــركة،�وذلـــك�مــن�خــل�التوســع�Nـــي�رأســمال�الشــركة


ـا�شـأنه�شـأن�مـن�شـارك�±
ـا�عنـد�تأسيسـها�ßي�للشـركة،�ويكتسـب�مقـدًما�صـفة�الشـريك�فªالنطاق�ا�ا

يتحقق�عندما�تلجا�الشركة�إªى�زيـادة�رأس�مالهـا�بواسـطة�إدخـال�شـركا

معينه�لتغطية�الزيادة�ا�طلوبة،�

                                                          
جاسم،�فاروق�ابراهيم،�ا�وجز�Nي�الشركات�التجارية،�ا�كتبة�القانونية،�بغدا. د )1(
شرح�القانون�التجاري , سامي،�فوزي�محمد. د )2(
فاروق�ابراهيم،�ا�رجع�السابق،�ص. د )3(
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تتمثــــل�Nـــي�حالــــة�انضـــمام�الشـــريك�إªــــى�شـــركة�تجاريــــة�قائمـــة،�وذلـــك�مــــن�خـــل�كســــب�


ـا�ßـي�رأس�مالهـا�مـن�أحـد�الشــركاء�فNقيـه�ملكيـة�حصـة�

مـــن�الشـــركاء�Nـــي�شـــركات�*شـــخاص�يملـــك�حصـــة،�يبـــ,ن�عقـــد�الشـــركة�

فعندئـــذ�يكتســــب�الشـــخص�Nـــي�هــــذا�

أن�امتك�هذه�الحصة�عن�طريق�

لـــذلك�أن�نيـــة�ا�شـــاركة�لـــدى�Nـــي�شـــركات�*شـــخاص،�وكمـــا�تظهـــر�بوضـــوح�لـــدى�الشـــركاء�الـــذين�يقومـــون�

tــى�{عتبــار�الشخâــ¡��بــ,ن�الشــركاء،�وهــذا�يع�ــ��رغبــة�Nــي�

{تحـاد�وقبــول�ا�خــاطر،�وهــذا�يكمــن�Nـي�نيــة�ا�شــاركة�لكــل�شــريك�Nــي�القصـد�بتقــديم�حصــة�Nــي�الشــركة�±
ــدف�

                       .)2(خلق�الوجود�ا�عنوي�±
ذه�الفكرة�بصورة�ايجابية�وفعالة�لدى�القائم,ن�عtى�إدارة�الشركة

ووفًقا��ا�تقدم�يتضح�إن�صفة�الشريك�Nي�شركات�*شخاص،�وåي�صفة�تكتسب�من�قبل�*شخاص�

الــــذين�يشــــÌ�كون�بنصــــيب،�Nــــي�رأس�مــــال�الشــــركة�وNــــي�تســــي,��نشــــاطها�وNــــي�تحمــــل�نتيجــــة�ا�شــــروع�{قتصــــادي�

ء�*شــخا �أو�خســارة،�أمــا�غ,ــ��هــ̄ؤ
ً
ص�فــ�يكتســبوا�ا�شــÌ�ك�الــذي�تكونــت�مــن�اجلــه�الشــركة�ســواء�كانــت�ربحــا

̄ن�
ـــــاء�عقـــــة�الشـــــريك�بحكـــــم� يعـــــد�ســـــبًبا�

نتيجـــة�عـــدم�تمكـــن�التـــاجر�ا�ـــدين�مـــن�الحصـــول�عtـــى�صـــلح�مـــع�

دائنيـــه،�ووصـــل�بـــه�*مـــر�إªـــى�حـــد�{ضـــطراب�Nـــي�اعمالـــه�ماليـــة�فتوقـــف�عـــن�دفـــع�ديونـــه�التجاريـــة،�فإنـــه�ســـوف�


ا�القانون Ùس،�فيما�إذا�تحققت�الشروط�ال¸��يتطل  .)3(يتعرض�لحكم�شهر�{ف
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تتمثــــل�Nـــي�حالــــة�انضـــمام�الشـــريك�إªــــى�شـــركة�تجاريــــة�قائمـــة،�وذلـــك�مــــن�خـــل�كســــب�والصـــورة�الثانيـــة�


ـا�،�ويكون�ذلك�من�خـل�تلا�لكية�تكون�سب�من�اسبابßـي�رأس�مالهـا�مـن�أحـد�الشــركاء�فNقيـه�ملكيـة�حصـة�

مـــن�الشـــركاء�Nـــي�شـــركات�*شـــخاص�يملـــك�حصـــة،�يبـــ,ن�عقـــد�الشـــركة�بأيـــة�طريقـــة�مشـــروعة،�فـــإن�كـــل�شـــريك�

فعندئـــذ�يكتســــب�الشـــخص�Nـــي�هــــذا�أو�الوصـــية�مقـــدارها،�فـــإذا�مـــا�انتقلــــت�حصـــة�الشـــريك،�بــــالبيع�أو�ا�,ـــ�اث،�

أن�امتك�هذه�الحصة�عن�طريق�،�باعتبار�ص،�كالشركات�التضامنيةالحال�صفة�الشريك�Nي�شركات�*شخا

  .)1(هذه�ا�سائل�يضفي�عtى�ا�الك�صفة�الشريك�Nي�هذه�الشركة

لـــذلك�أن�نيـــة�ا�شـــاركة�لـــدى�Nـــي�شـــركات�*شـــخاص،�وكمـــا�تظهـــر�بوضـــوح�لـــدى�الشـــركاء�الـــذين�يقومـــون�

tــى�{عتبــار�الشخâــ¡��بــ,ن�الشــركاء،�وهــذا�يع�ــ��رغبــة�Nــي�عبــإدارة�الشــركة،�حيــث�أن�مثــل�هــذه�الشــركات�تقــوم�

{تحـاد�وقبــول�ا�خــاطر،�وهــذا�يكمــن�Nـي�نيــة�ا�شــاركة�لكــل�شــريك�Nــي�القصـد�بتقــديم�حصــة�Nــي�الشــركة�±
ــدف�

خلق�الوجود�ا�عنوي�±
ذه�الفكرة�بصورة�ايجابية�وفعالة�لدى�القائم,ن�عtى�إدارة�الشركة

ووفًقا��ا�تقدم�يتضح�إن�صفة�الشريك�Nي�شركات�*شخاص،�وåي�صفة�تكتسب�من�قبل�*شخاص�

الــــذين�يشــــÌ�كون�بنصــــيب،�Nــــي�رأس�مــــال�الشــــركة�وNــــي�تســــي,��نشــــاطها�وNــــي�تحمــــل�نتيجــــة�ا�شــــروع�{قتصــــادي�

ء�*شــخا �أو�خســارة،�أمــا�غ,ــ��هــ̄ؤ
ً
ا�شــÌ�ك�الــذي�تكونــت�مــن�اجلــه�الشــركة�ســواء�كانــت�ربحــا


اßم�ف
íاما®Ìي�الشركة�آيا�كانت�طبيعة�حقوقهم�أو�الNصفة�الشريك�.   

AشركاتAيPAشخاصالشريك\  

̄ن�
ـــــاء�عقـــــة�الشـــــريك�بحكـــــم�)) شـــــركات�*شـــــخاص((أن�افـــــس�الشـــــريك�Nـــــي�الشـــــركات�التجاريـــــة� يعـــــد�ســـــبًبا�

نتيجـــة�عـــدم�تمكـــن�التـــاجر�ا�ـــدين�مـــن�الحصـــول�عtـــى�صـــلح�مـــع�القـــانون�نتيجـــة�اشـــهار�افســـه،�وهـــذا�يحصـــل�

دائنيـــه،�ووصـــل�بـــه�*مـــر�إªـــى�حـــد�{ضـــطراب�Nـــي�اعمالـــه�ماليـــة�فتوقـــف�عـــن�دفـــع�ديونـــه�التجاريـــة،�فإنـــه�ســـوف�


ا�القانون Ùس،�فيما�إذا�تحققت�الشروط�ال¸��يتطليتعرض�لحكم�شهر�{ف

                                         

 .104�،109كوماني،�جاسم�لطيف�ج �،�ا�رجع�السابق،�ص
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والصـــورة�الثانيـــة�            

ا�لكية�تكون�سب�من�اسباب

بأيـــة�طريقـــة�مشـــروعة،�فـــإن�كـــل�شـــريك�

مقـــدارها،�فـــإذا�مـــا�انتقلــــت�حصـــة�الشـــريك،�بــــالبيع�أو�ا�,ـــ�اث،�

الحال�صفة�الشريك�Nي�شركات�*شخا

هذه�ا�سائل�يضفي�عtى�ا�الك�صفة�الشريك�Nي�هذه�الشركة

لـــذلك�أن�نيـــة�ا�شـــاركة�لـــدى�Nـــي�شـــركات�*شـــخاص،�وكمـــا�تظهـــر�بوضـــوح�لـــدى�الشـــركاء�الـــذين�يقومـــون�            

بــإدارة�الشــركة،�حيــث�أن�مثــل�هــذه�الشــركات�تقــوم�

{تحـاد�وقبــول�ا�خــاطر،�وهــذا�يكمــن�Nـي�نيــة�ا�شــاركة�لكــل�شــريك�Nــي�القصـد�بتقــديم�حصــة�Nــي�الشــركة�±
ــدف�

خلق�الوجود�ا�عنوي�±
ذه�الفكرة�بصورة�ايجابية�وفعالة�لدى�القائم,ن�عtى�إدارة�الشركة

ووفًقا��ا�تقدم�يتضح�إن�صفة�الشريك�Nي�شركات�*شخاص،�وåي�صفة�تكتسب�من�قبل�*شخاص������      

الــــذين�يشــــÌ�كون�بنصــــيب،�Nــــي�رأس�مــــال�الشــــركة�وNــــي�تســــي,��نشــــاطها�وNــــي�تحمــــل�نتيجــــة�ا�شــــروع�{قتصــــادي�

ء�*شــخا �أو�خســارة،�أمــا�غ,ــ��هــ̄ؤ
ً
ا�شــÌ�ك�الــذي�تكونــت�مــن�اجلــه�الشــركة�ســواء�كانــت�ربحــا


اßم�ف
íاما®Ìي�الشركة�آيا�كانت�طبيعة�حقوقهم�أو�الNصفة�الشريك�

  ا�طلبAالثاني

Aإف¤سمفهومAAشركاتAيPAالشريك

أن�افـــــس�الشـــــريك�Nـــــي�الشـــــركات�التجاريـــــة�

القـــانون�نتيجـــة�اشـــهار�افســـه،�وهـــذا�يحصـــل�

دائنيـــه،�ووصـــل�بـــه�*مـــر�إªـــى�حـــد�{ضـــطراب�Nـــي�اعمالـــه�ماليـــة�فتوقـــف�عـــن�دفـــع�ديونـــه�التجاريـــة،�فإنـــه�ســـوف�


ا�القانون Ùس،�فيما�إذا�تحققت�الشروط�ال¸��يتطليتعرض�لحكم�شهر�{ف
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ا�حيسن،�أسامة�نائل،�الوج,®�Nي�الشركات�و{فس،�ط. د )3(
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فس�åي�طائفة�التجار�فقط�وبالرجوع�إªى�أحكام�قـانون�التجـارة�

عtــــى�كــــل�شــــخص�طبيÝــــي�أو�معنــــوي�يــــزاول�

الـديون�التجاريـة�إذ�يمكـن�خلـه�تصـفية�أمـوال�التـاجر�

ا�توقـــــف�عـــــن�إداء�ديونـــــه�التجاريـــــة�تصـــــفية�جماعيـــــة�لغـــــرض�توزيـــــع�ا�بـــــالغ�ا�Ì�تبـــــة�عـــــن�هـــــذه�التصـــــفية�عtـــــى�

̄�يÌـــ®احم�بعضـــهم�مـــع�بعـــض�Nـــي�التنفيـــذ�عtـــى�امـــوال�ا�ـــدين�واســـتيفاء�حقـــوقهم� الـــدائن,ن�بصـــور�متســـاوية�كـــي�

�149وينبìـــي�gشـــارة�أªـــي�إن�أحكـــام�{فـــس�والصـــلح�الـــواQي�منـــه�الـــواردة�Nـــي�قـــانون�التجـــارة�العراQـــي�رقـــم�

مــن�قــانون�التجــارة�العراQــي�النافــذ�ولحــ,ن�تنظــيم�أحكــام�

عـد�لـذا�فـان�أحكـام�{فـس�الـواردة�Nـي�قـانون�التجـارة�ا�لìـي�

̄�من�اعساره�كمـا�ورد�با�ـادة� ̄ن��وهذا�ما�دعانا�إªى�استخدام�مصطلح�افس�الشريك�بد ̄زالت�نافذة�لحد�إ

فسه�أن�يكون�تاجًرا،�إذ�يمكن�من�خله�أن�تصفية�

أمــــــوال�التجــــــار�ا�توقــــــف�عــــــن�إداء�ديونــــــه�التجاريــــــة�تصــــــفية�جماعيــــــة�لغــــــرض�توزيعهــــــا�عtــــــى�الــــــدائن,ن�بصــــــورة�

̄�يÌــ®احم�بعضــهم�الــبعض�Nــي�التنفيــذ�عtــى�امــوال�ا�ــدين�هــذا�مــن�جانــب ،�إذ�إن�التوقــف�عــن�)2(متســاوية،�لكــي�

احــداث�اضــطراب�Nــي�سلســلة�عقــات�ا�ديونيــة�بــ,ن�التجــار�ممــا�يخــل�بالثقــة�ال¸ــ��

أما�قـانون�التجـارة�ا�صـري�فلـم�يكتـف�صـراحة�بمجـرد�التوقـف�ا�ـادي�عـن�الـدفع�لطلـب�اشـهار�افـس�

  .)4(راب�{وضاع�ا�الية�للتاجر
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فس�åي�طائفة�التجار�فقط�وبالرجوع�إªى�أحكام�قـانون�التجـارة�وعليه�فان�الطائفة�الخاضعة�لنظام�{ 

�للمــــادة�
ً
 /7(العراQــــي�النافــــذ�نجــــد�إن�صــــفة�التــــاجر�تنطبــــق�وفقــــا

ً
عtــــى�كــــل�شــــخص�طبيÝــــي�أو�معنــــوي�يــــزاول�) أ̄و

�
ً
�تجاريا

ً
  .ولحسابه�عtى�وجه�{حÌ�اف�عم

الـديون�التجاريـة�إذ�يمكـن�خلـه�تصـفية�أمـوال�التـاجر�وgفس�يقصد�به�وسيلة�خاصة�للتنفيـذ�Nـي�

ا�توقـــــف�عـــــن�إداء�ديونـــــه�التجاريـــــة�تصـــــفية�جماعيـــــة�لغـــــرض�توزيـــــع�ا�بـــــالغ�ا�Ì�تبـــــة�عـــــن�هـــــذه�التصـــــفية�عtـــــى�

̄�يÌـــ®احم�بعضـــهم�مـــع�بعـــض�Nـــي�التنفيـــذ�عtـــى�امـــوال�ا�ـــدين�واســـتيفاء�حقـــوقهم� الـــدائن,ن�بصـــور�متســـاوية�كـــي�

خرين
َ
  .)1(كاملة�عtى�حساب�{

وينبìـــي�gشـــارة�أªـــي�إن�أحكـــام�{فـــس�والصـــلح�الـــواQي�منـــه�الـــواردة�Nـــي�قـــانون�التجـــارة�العراQـــي�رقـــم�

̄زالــت�نافــذة�بموجــب�ا�ــادة� مــن�قــانون�التجــارة�العراQــي�النافــذ�ولحــ,ن�تنظــيم�أحكــام�) 331(ا�لìــي�

عـد�لـذا�فـان�أحكـام�{فـس�الـواردة�Nـي�قـانون�التجـارة�ا�لìـي�وبما�إن�هـذا�القـانون�لـم�يصـدر�ب

̄�من�اعساره�كمـا�ورد�با�ـادة� ̄ن��وهذا�ما�دعانا�إªى�استخدام�مصطلح�افس�الشريك�بد ̄زالت�نافذة�لحد�إ

  .من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�

فسه�أن�يكون�تاجًرا،�إذ�يمكن�من�خله�أن�تصفية�الذي�يشهر�إ�*شخاصوينبìي�للشريك�Nي�شركات�

أمــــــوال�التجــــــار�ا�توقــــــف�عــــــن�إداء�ديونــــــه�التجاريــــــة�تصــــــفية�جماعيــــــة�لغــــــرض�توزيعهــــــا�عtــــــى�الــــــدائن,ن�بصــــــورة�

̄�يÌــ®احم�بعضــهم�الــبعض�Nــي�التنفيــذ�عtــى�امــوال�ا�ــدين�هــذا�مــن�جانــب متســاوية،�لكــي�

احــداث�اضــطراب�Nــي�سلســلة�عقــات�ا�ديونيــة�بــ,ن�التجــار�ممــا�يخــل�بالثقــة�ال¸ــ��دفــع�هــذه�الــديون�يــؤدي�إªــى�

  . )3(التجارة�

أما�قـانون�التجـارة�ا�صـري�فلـم�يكتـف�صـراحة�بمجـرد�التوقـف�ا�ـادي�عـن�الـدفع�لطلـب�اشـهار�افـس�

�عن�اضط
ً
راب�{وضاع�ا�الية�للتاجرالتاجر�فقد�أوجب�Nي�منه�إن�يكون�التوقف�عن�الدفع�ناشئا

                                         

 .39سنة�النشر،�صصالح،�باسم�محمد،�القانون�التجاري،�العاتك�لصناعة�الكتب،�القاهرة،�دون�ذكر�

 .40صالح،�باسم�محمد،�ا�رجع�سابق،�ص

  .89كشكول،�رباب�حس,ن�،�مرجع�سابق،�ص

  .من�قانون�التجارة�ا�صري�النافذ
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وعليه�فان�الطائفة�الخاضعة�لنظام�{ �         

�للمــــادة�
ً
العراQــــي�النافــــذ�نجــــد�إن�صــــفة�التــــاجر�تنطبــــق�وفقــــا

��بأسمة
ً
�تجاريا

ً
ولحسابه�عtى�وجه�{حÌ�اف�عم

وgفس�يقصد�به�وسيلة�خاصة�للتنفيـذ�Nـي�                

ا�توقـــــف�عـــــن�إداء�ديونـــــه�التجاريـــــة�تصـــــفية�جماعيـــــة�لغـــــرض�توزيـــــع�ا�بـــــالغ�ا�Ì�تبـــــة�عـــــن�هـــــذه�التصـــــفية�عtـــــى�

̄�يÌـــ®احم�بعضـــهم�مـــع�بعـــض�Nـــي�التنفيـــذ�عtـــى�امـــوال�ا�ـــدين�واســـتيفاء�حقـــوقهم� الـــدائن,ن�بصـــور�متســـاوية�كـــي�

خرين
َ
كاملة�عtى�حساب�{

وينبìـــي�gشـــارة�أªـــي�إن�أحكـــام�{فـــس�والصـــلح�الـــواQي�منـــه�الـــواردة�Nـــي�قـــانون�التجـــارة�العراQـــي�رقـــم�            

̄زالــت�نافــذة�بموجــب�ا�ــادة��1970لســنة� ا�لìــي�

وبما�إن�هـذا�القـانون�لـم�يصـدر�ب. {عسار�بقانون�

̄�من�اعساره�كمـا�ورد�با�ـادة� ̄ن��وهذا�ما�دعانا�إªى�استخدام�مصطلح�افس�الشريك�بد ̄زالت�نافذة�لحد�إ

)70  / 
ً
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�)  ثالثا

وينبìي�للشريك�Nي�شركات�         

أمــــــوال�التجــــــار�ا�توقــــــف�عــــــن�إداء�ديونــــــه�التجاريــــــة�تصــــــفية�جماعيــــــة�لغــــــرض�توزيعهــــــا�عtــــــى�الــــــدائن,ن�بصــــــورة�

̄�يÌــ®احم�بعضــهم�الــبعض�Nــي�التنفيــذ�عtــى�امــوال�ا�ــدين�هــذا�مــن�جانــب متســاوية،�لكــي�

دفــع�هــذه�الــديون�يــؤدي�إªــى�

التجارة��أساسهاتقوم�عtى�

أما�قـانون�التجـارة�ا�صـري�فلـم�يكتـف�صـراحة�بمجـرد�التوقـف�ا�ـادي�عـن�الـدفع�لطلـب�اشـهار�افـس�����������

�عن�اضط
ً
التاجر�فقد�أوجب�Nي�منه�إن�يكون�التوقف�عن�الدفع�ناشئا

                                                          
صالح،�باسم�محمد،�القانون�التجاري،�العاتك�لصناعة�الكتب،�القاهرة،�دون�ذكر�. د�)1(
صالح،�باسم�محمد،�ا�رجع�سابق،�ص. د )2(
كشكول،�رباب�حس,ن�،�مرجع�سابق،�ص )3(
من�قانون�التجارة�ا�صري�النافذ) 550/1(انظر�ا�ادة� )4(
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�Nــي�{فــس�فهــو�
ً
�خاصــا

ً
ولــذلك�يــرى�جانــب�مــن�الفقــه�ا�صــري�بــأن�التوقــف�عــن�الــدفع�يأخــذ�مفهومــا

يــدل�عtــى�وجــود�ا�ــدين�Nــي�مركــز�مــاªي�ميئــوس�منــه�يفقــد�معــه�التــاجر�ائتمانــه�بحيــث�يعجــز�عــن�مواصــلة�نشــاطه�

اســـــباب�يج ــــ��الشـــــريك�ا�فلـــــس�التخtـــــي،�ويكـــــون�ســــبب�Nـــــي�ان�
ـــــاء�عقتـــــه�بالشـــــركة�

التجارية،�وبصدد�الكيفية�ال¸ـ��يتحقـق�±
ـا�إفـس�الشـريك�Nـي�شـركات�*شـخاص�يمكـن�التفرقـة�بـ,ن�الحـالت,ن�

العمل�التجاري�باسـمه��وكما�قلنا�أن�يكون�تاجًرا�بمع� �أن�يمارس


ـــا،�فـــإذا�عجـــز�التـــاجر�عـــن�اداء�ديونـــه�ßولحســـابة�الخـــاص�وبصـــورة�مســـتقلة�عـــن�اعمـــال�الشـــركة�ال¸ـــ��ينتمـــ��إل

التجاريــة�Nـــي�مواعيــدها�ا�ســـتحقة�أشــهر�إفســـه،�ويشـــÌ�ط�أن�يكــون�الـــدين�غ,ــ��متنـــازع�عليــه،�ومحقـــق�الوجـــود�

��يتوقف�التاجر�عن�وفا
ا�لتتمكن�ا�حكمة�من�شهر�

وقــــد�ذهــــب�جانــــب�مــــن�الفقــــه�يكــــون�{فــــس�نتيجــــة�اكتســــاب�الشــــريك�صــــفة�التــــاجر�Nــــي�الشــــركة�

التضامنية�وشركة�التوصية�البسيطة�حيث�أن�التاجر�Nي�هذا�الفرض�يمارس�العمل�التجاري�بأسمة�ولحسابة�

،�وبالتاªي�لربما�يتعرض�إªى�الخسارة�ويدخل�Nي�عقة�مديونية�فيتعرض�

إªى�العجز�Nي�سداد�ديونه،�فبالتاªي�يؤثر�عtى�ائتمانه�Nي�الوسط�التجاري،�مما�يـدفعهم�إªـى�الطلـب�مـن�ا�حكمـة�

ت�ا�حكمـة�بطلـب�الـدائن,ن�وقضـت�

�،�دون�ان��يســـتتبع�إفـــس�
ً
فـــان�هـــذا�الحكـــم�يقتصـــر�عليـــه�شخصـــيا

إما�قانون�الشركات�العراQي�فلم�ينص�عtى�اكتساب�الشركاء�ا�تضامن,ن�صفة�التاجر�غ,��إن�هذا�ما�

�éعسار�الشركة) 
ً
  .تبعا

��د ا������	��� ا��و��� ��
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�Nــي�{فــس�فهــو�
ً
�خاصــا

ً
ولــذلك�يــرى�جانــب�مــن�الفقــه�ا�صــري�بــأن�التوقــف�عــن�الــدفع�يأخــذ�مفهومــا

يــدل�عtــى�وجــود�ا�ــدين�Nــي�مركــز�مــاªي�ميئــوس�منــه�يفقــد�معــه�التــاجر�ائتمانــه�بحيــث�يعجــز�عــن�مواصــلة�نشــاطه�

اســـــباب�يج ــــ��الشـــــريك�ا�فلـــــس�التخtـــــي،�ويكـــــون�ســــبب�Nـــــي�ان�
ـــــاء�عقتـــــه�بالشـــــركة�والجــــدير�بالـــــذكر�أن�هنالـــــك�

التجارية،�وبصدد�الكيفية�ال¸ـ��يتحقـق�±
ـا�إفـس�الشـريك�Nـي�شـركات�*شـخاص�يمكـن�التفرقـة�بـ,ن�الحـالت,ن�

A
ً
وكما�قلنا�أن�يكون�تاجًرا�بمع� �أن�يمارس: إف¤سAالشريكAشخصيا


ـــا،�فـــإذا�عجـــز�التـــاجر�عـــن�اداء�ديونـــه�ßولحســـابة�الخـــاص�وبصـــورة�مســـتقلة�عـــن�اعمـــال�الشـــركة�ال¸ـــ��ينتمـــ��إل

التجاريــة�Nـــي�مواعيــدها�ا�ســـتحقة�أشــهر�إفســـه،�ويشـــÌ�ط�أن�يكــون�الـــدين�غ,ــ��متنـــازع�عليــه،�ومحقـــق�الوجـــود�

��يتوقف�التاجر�عن�وفا
ا�لتتمكن�ا�حكمة�من�شهر�ومستحق�*داء�دون�اشÌ�اط�تعدد�الديون�ا�ستحقة�ال¸

وقــــد�ذهــــب�جانــــب�مــــن�الفقــــه�يكــــون�{فــــس�نتيجــــة�اكتســــاب�الشــــريك�صــــفة�التــــاجر�Nــــي�الشــــركة�

التضامنية�وشركة�التوصية�البسيطة�حيث�أن�التاجر�Nي�هذا�الفرض�يمارس�العمل�التجاري�بأسمة�ولحسابة�

،�وبالتاªي�لربما�يتعرض�إªى�الخسارة�ويدخل�Nي�عقة�مديونية�فيتعرض�)3(يدخل�Nي�عملية�بيع�وشراء

إªى�العجز�Nي�سداد�ديونه،�فبالتاªي�يؤثر�عtى�ائتمانه�Nي�الوسط�التجاري،�مما�يـدفعهم�إªـى�الطلـب�مـن�ا�حكمـة�

�عtـى�حقـوقهم،�وإذا�مـا�اقتنعـ
ً
ت�ا�حكمـة�بطلـب�الـدائن,ن�وقضـت�ا�ختصة�إصدار�حكم�بإعن�إفسه�حفاظا

�،�دون�ان��يســـتتبع�إفـــس�) التـــاجر�ا�ـــدين�( بـــإعن�افـــس�الشـــريك�
ً
فـــان�هـــذا�الحكـــم�يقتصـــر�عليـــه�شخصـــيا


ا�ß4(الشركة�ال¸��ينتم��إل(   .  

إما�قانون�الشركات�العراQي�فلم�ينص�عtى�اكتساب�الشركاء�ا�تضامن,ن�صفة�التاجر�غ,��إن�هذا�ما�

) إفسهم�( منه�وال¸��قضت�بإعسارهم�)  36(�ادة�يفهم�من�نص�ا

                                         

 .53ص, ا�رجع�سابق�, ا�وجز�Nي�أحكام�{فس�

 .294سابق،�ص�ا�حيسن،�أسامة�نائل،�ا�رجع

  .102كوماني،�لطيف�ج �،�ا�رجع�سابق،�ص

  .90كشكول،�رباب�حس,ن�،�مرجع�سابق،�ص
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�Nــي�{فــس�فهــو������������
ً
�خاصــا

ً
ولــذلك�يــرى�جانــب�مــن�الفقــه�ا�صــري�بــأن�التوقــف�عــن�الــدفع�يأخــذ�مفهومــا

يــدل�عtــى�وجــود�ا�ــدين�Nــي�مركــز�مــاªي�ميئــوس�منــه�يفقــد�معــه�التــاجر�ائتمانــه�بحيــث�يعجــز�عــن�مواصــلة�نشــاطه�

  .)1(التجاري 

والجــــدير�بالـــــذكر�أن�هنالـــــك�

التجارية،�وبصدد�الكيفية�ال¸ـ��يتحقـق�±
ـا�إفـس�الشـريك�Nـي�شـركات�*شـخاص�يمكـن�التفرقـة�بـ,ن�الحـالت,ن�

  :التاليت,ن�وåي

AAىÔو\Aالحالة-AA
ً
إف¤سAالشريكAشخصيا


ـــا،�فـــإذا�عجـــز�التـــاجر�عـــن�اداء�ديونـــه�ßولحســـابة�الخـــاص�وبصـــورة�مســـتقلة�عـــن�اعمـــال�الشـــركة�ال¸ـــ��ينتمـــ��إل

التجاريــة�Nـــي�مواعيــدها�ا�ســـتحقة�أشــهر�إفســـه،�ويشـــÌ�ط�أن�يكــون�الـــدين�غ,ــ��متنـــازع�عليــه،�ومحقـــق�الوجـــود�

ومستحق�*داء�دون�اشÌ�اط�تعدد�الديون�ا�ستحقة�ال¸

 .)2(إفسه

وقــــد�ذهــــب�جانــــب�مــــن�الفقــــه�يكــــون�{فــــس�نتيجــــة�اكتســــاب�الشــــريك�صــــفة�التــــاجر�Nــــي�الشــــركة�                      

التضامنية�وشركة�التوصية�البسيطة�حيث�أن�التاجر�Nي�هذا�الفرض�يمارس�العمل�التجاري�بأسمة�ولحسابة�

يدخل�Nي�عملية�بيع�وشراءالخاص�و 

إªى�العجز�Nي�سداد�ديونه،�فبالتاªي�يؤثر�عtى�ائتمانه�Nي�الوسط�التجاري،�مما�يـدفعهم�إªـى�الطلـب�مـن�ا�حكمـة�

�عtـى�حقـوقهم،�وإذا�مـا�اقتنعـ
ً
ا�ختصة�إصدار�حكم�بإعن�إفسه�حفاظا

بـــإعن�افـــس�الشـــريك�


ا�ßالشركة�ال¸��ينتم��إل

إما�قانون�الشركات�العراQي�فلم�ينص�عtى�اكتساب�الشركاء�ا�تضامن,ن�صفة�التاجر�غ,��إن�هذا�ما��

يفهم�من�نص�ا

                                                          
ا�وجز�Nي�أحكام�{فس�, القليوبي،�سميحة. د )1(
ا�حيسن،�أسامة�نائل،�ا�رجع. د )2(
كوماني،�لطيف�ج �،�ا�رجع�سابق،�ص. د�)3(
كشكول،�رباب�حس,ن�،�مرجع�سابق،�ص )4(
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̄�يع�ــ�� لــذا�فــان�توقــف�أحــد�الشــركاء�عــن�دفــع�ديونــه�الشخصــية�الناشــئة�عــن�ممارســته�لتجــارة�مســتقلة�


اÕس�الشركة�طا�ا�لم�تتوقف�عن�دفع�ديو  .)1(باي�حال�من�{حوال�توقفها�عن�الدفع،�ف�يشهر�اف

والجدير�بالقول�فإذا�تعرض�الشريك�لÉفس،�فإنه�يصدر�حكم�بإشـهار�افسـه�شخصـًيا�دون�أن�يسـتتبع�

افــس�الشــركة�أو�بــاQي�الشــركاء،�وبالتــاªي�يكــون�مســؤول�عــن�ديونــه�مســؤولية�شخصــية،�دون�أن�تنصــرف�هــذه�

̄�يكتسب�صفة�التاجر،�تبًعا��شاركته�Nي�شركات�{شخاص�وإنما�عن� N��¡ùي�*صل�

طريق�ممارسة�العمل�التجاري�عtى�وجه�{حÌ�اف�بأسمة�ولحسابة�الخاص،�حيـث�يعت ـ��الشـريك�ا�وùـ¡��عtـى�

̄�يكفــي�لوحــده �بالتضــامن�عــن�الــديون�و{لÌ®امـات�الناشــئة�عــن�تــدخل�gرادة�
ً
لوضــعه��وجـه�{ســتثناء،�مســ̄و


م،�واعتباره�بالتاªي�تاجر�مثلهم�بحكم�القانون ßإل��¡ùي�مصاف�الشركاء�ا�وN)3(  .  

وكمــــا�يمكــــن�للشــــريك�Nــــي�الشــــركات�ا�حاصــــة�أن�يشــــهر�افســــه�شخصــــًيا،�الــــذي�تعامــــل�مــــع�الغ,ــــ�،�وكــــان�

��تــاجًرا،�وتوقــف�عــن�ديونــه�التجاريــة،�لــذلك�أن�الشــريك�ا�وùــ¡��أو�احــد�الشــركاء�Nــي�شــركة
ً
ا�حاصــة�زاول�عمــ

�بالواجبــــات�ا�فروضــــة�عtــــى�
ً
�باســــمه�ولحســــابه�فأنـــه�يكتســــب�صــــفة�التــــاجر�بحكـــم�القــــانون�ويلÌــــ®م�قانونـــا

ً
تجاريـــا

التجـار�ويخضـع�لنظـام�{فـس�إذا�مـا�توقـف�عـن�دفـع�ديونـه�التجاريـة،�وإذا�مـا�صـدر�حكـم�بـإعن�افـس�هــذا�

إذ�انــــه�ا�ســــؤول�عــــن�.س�الشــــركة�أو�بــــاQي�الشــــركاء�

والجــــدير�بــــالقول،�أن�الشــــريك�الــــذي�يكتســــب�صــــفة�التــــاجر�ســــواء�كــــان�مشــــاركته�Nــــي�العمــــل�التجــــاري،�أم�

ســة�اكتســابه�عــن�طريــق�{حÌــ�اف�للعمــل�التجــاري،�فــإذا�مــا�توقــف�الشــريك�عــن�دفــع�ديونــه�الناشــئة�عــن�ممار 

̄�يـــؤدي�إªـــى�افـــس�الشـــركة�ïنـــه�هـــو�الـــذي�يتحمـــل� العمـــل�التجـــاري،�فأنـــه�يـــؤدي�إªـــى�افـــس�الشـــريك،�وبالتـــاªي�


ضة�العربية�Óى�دار�الª492ص��2000, الطبعة�*و.  

��د ا������	��� ا��و��� ��
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̄�يع�ــ�� لــذا�فــان�توقــف�أحــد�الشــركاء�عــن�دفــع�ديونــه�الشخصــية�الناشــئة�عــن�ممارســته�لتجــارة�مســتقلة�


اÕس�الشركة�طا�ا�لم�تتوقف�عن�دفع�ديوباي�حال�من�{حوال�توقفها�عن�الدفع،�ف�يشهر�اف

والجدير�بالقول�فإذا�تعرض�الشريك�لÉفس،�فإنه�يصدر�حكم�بإشـهار�افسـه�شخصـًيا�دون�أن�يسـتتبع�

افــس�الشــركة�أو�بــاQي�الشــركاء،�وبالتــاªي�يكــون�مســؤول�عــن�ديونــه�مســؤولية�شخصــية،�دون�أن�تنصــرف�هــذه�

  .   )2(ا�سؤولية�عtى�باQي�الشركاء�Nي�الشركة

̄�يكتسب�صفة�التاجر،�تبًعا��شاركته�Nي�شركات�{شخاص�وإنما�عن�كما�أن�الشريك�ا�و  N��¡ùي�*صل�

طريق�ممارسة�العمل�التجاري�عtى�وجه�{حÌ�اف�بأسمة�ولحسابة�الخاص،�حيـث�يعت ـ��الشـريك�ا�وùـ¡��عtـى�

̄�يكفــي�لوحــده �بالتضــامن�عــن�الــديون�و{لÌ®امـات�الناشــئة�عــن�تــدخل�gرادة�
ً
وجـه�{ســتثناء،�مســ̄و


م،�واعتباره�بالتاªي�تاجر�مثلهم�بحكم�القانون ßإل��¡ùي�مصاف�الشركاء�ا�وN

وكمــــا�يمكــــن�للشــــريك�Nــــي�الشــــركات�ا�حاصــــة�أن�يشــــهر�افســــه�شخصــــًيا،�الــــذي�تعامــــل�مــــع�الغ,ــــ�،�وكــــان�

تــاجًرا،�وتوقــف�عــن�ديونــه�التجاريــة،�لــذلك�أن�الشــريك�ا�وùــ¡��أو�احــد�الشــركاء�Nــي�شــركة

�بالواجبــــات�ا�فروضــــة�عtــــى�
ً
�باســــمه�ولحســــابه�فأنـــه�يكتســــب�صــــفة�التــــاجر�بحكـــم�القــــانون�ويلÌــــ®م�قانونـــا

ً
تجاريـــا

التجـار�ويخضـع�لنظـام�{فـس�إذا�مـا�توقـف�عـن�دفـع�ديونـه�التجاريـة،�وإذا�مـا�صـدر�حكـم�بـإعن�افـس�هــذا�

�دون�إن�يســــتتبع�افــــ
ً
س�الشــــركة�أو�بــــاQي�الشــــركاء�الشــــريك�فانــــه�يقتصــــر�عليــــه�شخصــــيا

  . )4(الوفاء�بديونه�التجارية

والجــــدير�بــــالقول،�أن�الشــــريك�الــــذي�يكتســــب�صــــفة�التــــاجر�ســــواء�كــــان�مشــــاركته�Nــــي�العمــــل�التجــــاري،�أم�

اكتســابه�عــن�طريــق�{حÌــ�اف�للعمــل�التجــاري،�فــإذا�مــا�توقــف�الشــريك�عــن�دفــع�ديونــه�الناشــئة�عــن�ممار 

̄�يـــؤدي�إªـــى�افـــس�الشـــركة�ïنـــه�هـــو�الـــذي�يتحمـــل� العمـــل�التجـــاري،�فأنـــه�يـــؤدي�إªـــى�افـــس�الشـــريك،�وبالتـــاªي�

  .  )5(ديونه�الشخصية�الناشئة�عن�ممارسة�العمل�التجاري 

                                         


ضة�العربية�, {فس�والصلح�الواQي�منه��–الوسيط�Nي�قانون�التجارة�الجديد�, قرمان،�عبد�الرحمن�السيدÓى�دار�الªالطبعة�*و

  .46براهيم،�ا�رجع�سابق،�ص

  .115،�ص2008دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،�عام�1ياملكي،�أكرم،�القانون�التجاري�الشركات،�ط،�

 .127ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص

  .69كوماني،�لطيف�ج �،�ا�رجع�سابق،�ص

	��� ا��و��� ���ا
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̄�يع�ــ��         لــذا�فــان�توقــف�أحــد�الشــركاء�عــن�دفــع�ديونــه�الشخصــية�الناشــئة�عــن�ممارســته�لتجــارة�مســتقلة�


اÕس�الشركة�طا�ا�لم�تتوقف�عن�دفع�ديوباي�حال�من�{حوال�توقفها�عن�الدفع،�ف�يشهر�اف

والجدير�بالقول�فإذا�تعرض�الشريك�لÉفس،�فإنه�يصدر�حكم�بإشـهار�افسـه�شخصـًيا�دون�أن�يسـتتبع�        

افــس�الشــركة�أو�بــاQي�الشــركاء،�وبالتــاªي�يكــون�مســؤول�عــن�ديونــه�مســؤولية�شخصــية،�دون�أن�تنصــرف�هــذه�

ا�سؤولية�عtى�باQي�الشركاء�Nي�الشركة

كما�أن�الشريك�ا�و        

طريق�ممارسة�العمل�التجاري�عtى�وجه�{حÌ�اف�بأسمة�ولحسابة�الخاص،�حيـث�يعت ـ��الشـريك�ا�وùـ¡��عtـى�

̄�يكفــي�لوحــده �بالتضــامن�عــن�الــديون�و{لÌ®امـات�الناشــئة�عــن�تــدخل�gرادة�
ً
وجـه�{ســتثناء،�مســ̄و


م،�واعتباره�بالتاªي�تاجر�مثلهم�بحكم�القانون ßإل��¡ùي�مصاف�الشركاء�ا�وN

وكمــــا�يمكــــن�للشــــريك�Nــــي�الشــــركات�ا�حاصــــة�أن�يشــــهر�افســــه�شخصــــًيا،�الــــذي�تعامــــل�مــــع�الغ,ــــ�،�وكــــان�          

تــاجًرا،�وتوقــف�عــن�ديونــه�التجاريــة،�لــذلك�أن�الشــريك�ا�وùــ¡��أو�احــد�الشــركاء�Nــي�شــركة

�بالواجبــــات�ا�فروضــــة�عtــــى�
ً
�باســــمه�ولحســــابه�فأنـــه�يكتســــب�صــــفة�التــــاجر�بحكـــم�القــــانون�ويلÌــــ®م�قانونـــا

ً
تجاريـــا

التجـار�ويخضـع�لنظـام�{فـس�إذا�مـا�توقـف�عـن�دفـع�ديونـه�التجاريـة،�وإذا�مـا�صـدر�حكـم�بـإعن�افـس�هــذا�

�دون�إن�يســــتتبع�افــــ
ً
الشــــريك�فانــــه�يقتصــــر�عليــــه�شخصــــيا

الوفاء�بديونه�التجارية

والجــــدير�بــــالقول،�أن�الشــــريك�الــــذي�يكتســــب�صــــفة�التــــاجر�ســــواء�كــــان�مشــــاركته�Nــــي�العمــــل�التجــــاري،�أم�        

اكتســابه�عــن�طريــق�{حÌــ�اف�للعمــل�التجــاري،�فــإذا�مــا�توقــف�الشــريك�عــن�دفــع�ديونــه�الناشــئة�عــن�ممار 

̄�يـــؤدي�إªـــى�افـــس�الشـــركة�ïنـــه�هـــو�الـــذي�يتحمـــل� العمـــل�التجـــاري،�فأنـــه�يـــؤدي�إªـــى�افـــس�الشـــريك،�وبالتـــاªي�

ديونه�الشخصية�الناشئة�عن�ممارسة�العمل�التجاري 

  

                                                          
قرمان،�عبد�الرحمن�السيد�.د�)1(
براهيم،�ا�رجع�سابق،�صجاسم،�فاروق�ا. د )2(
ياملكي،�أكرم،�القانون�التجاري�الشركات،�ط،�. د )3(
ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )4(
كوماني،�لطيف�ج �،�ا�رجع�سابق،�ص. د )5(
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س�الشـريك�Nـي�شـركات�*شـخاص،�كمـا�Nـي�الشـركة�التضـامنية�


م�يتحملـــون�مســـؤولية�الشـــركة�مســـؤولية�شخصـــية�غ,ـــ��محـــدودة�عـــن�ديـــون�Õوشـــركة�التوصـــية�البســـيطة،�لكـــو


ــا�بإشــهار�افــس�الشــركة�والشــركاء،�ßــا،�فإنــه�يصــدر�حكــم�عل
Õفــإذا�مــا�توقــف�الشــركة�التضــامنية�عــن�دفــع�ديو

ار�افس�الشركة�يستد·ي�حتًما�اشهار�افس�الشركاء�باعتبار�ان�جميع�الشركاء�Nي�هذه�الشركة�

،�وإذا�مــا�اســـتجابت�ا�حكمــة�لهـــذا�الطلــب�وقضـــت�بــإعن�افـــس�الشــركة،�وافـــس�

عراQي�النافذ�وال¸��نصـت�من�قانون�الشركات�ال


ــــــا�ا�ركــــــز�الرئي¢ــــــ¡��íــــــي�دائرNــــــي�محكمــــــة�البــــــداءة�ال¸ــــــ��يقــــــع�åس�وتكــــــون�ا�حكمــــــة�ا�ختصــــــة�بشــــــهر�gفــــــ

�ـــــدين�مؤسســـــة�،�للتـــــاجر�ســـــواء�كـــــان�شخًصـــــا�طبيعيـــــا�أو�معنوًيـــــا،�وإذا�لـــــم�تكـــــن�للتـــــاجر�ا


ا،�وذلك�تطبيًقا�íي�دائرNي�للمحكمة�ال¸��توقف�ا�دين�عن�ديونه�åس�تجارية�فتكون�ا�حكمة�ا�ختصة�باéف


ـا�ßـي�الـدعوى�ال¸ـ��صـدر�فNـى�الشـركاء�ح¸ـ �لـو�لـم�يكونـوا�خصـًما�tس�حجـه�عويعت ��الحكم�الصـادر�بـاéف

انســـــــحاب�أثـــــــره�إªـــــــى�الشـــــــركاء�. لحكـــــــم�الصـــــــادر�بـــــــإفس�شـــــــركة�تضـــــــامن�أو�توصـــــــية�بســـــــيطة�

ء�الشـــركاء�بـــديون�الشـــركة�بصــفة�تضـــامنية�Nـــي�أمـــوالهم� الÌـــ®ام�هــ̄ؤ

  .)6(توقف�الشركة�عن�الدفع�له�ذات�*ثر�عtى�الشريك�ا�تضامن

  .6:00،�الساعة�2022/ 8/7،�حكم�منشور�عtى�موقع�محكمة�النقض�ا�صرية،�تاريخ�الزيارة�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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AالتجاريةAالشركةAف¤سÕA
ً
  :إف¤سAالشريكAتبعا

 س�الشـريك�Nـي�شـركات�*شـخاص،�كمـا�Nـي�الشـركة�التضـامنية�Nي�هذه�الحالة�يشهر�الشريك�افسه�تبًعا�éفـ


م�يتحملـــون�مســـؤولية�الشـــركة�مســـؤولية�شخصـــية�غ,ـــ��محـــدودة�عـــن�ديـــون�Õوشـــركة�التوصـــية�البســـيطة،�لكـــو


ــا�بإشــهار�افــس�الشــركة�والشــركاء،�ßــا،�فإنــه�يصــدر�حكــم�عل
Õفــإذا�مــا�توقــف�الشــركة�التضــامنية�عــن�دفــع�ديو

ار�افس�الشركة�يستد·ي�حتًما�اشهار�افس�الشركاء�باعتبار�ان�جميع�الشركاء�Nي�هذه�الشركة�

،�وإذا�مــا�اســـتجابت�ا�حكمــة�لهـــذا�الطلــب�وقضـــت�بــإعن�افـــس�الشــركة،�وافـــس�)2(يكتســبون�صــفة�التـــاجر

من�قانون�الشركات�ال) 36(الشركاء�ا�تضامن,ن�بحكم�القانون،�وهذا�ما�اكدته�ا�ادة�

 
ً

ا�معسراßكل�شريك�ف��إذا�اعسرت�الشركة�اعت  .(  


ــــــا�ا�ركــــــز�الرئي¢ــــــ¡��íــــــي�دائرNــــــي�محكمــــــة�البــــــداءة�ال¸ــــــ��يقــــــع�åس�وتكــــــون�ا�حكمــــــة�ا�ختصــــــة�بشــــــهر�gفــــــ

،�للتـــــاجر�ســـــواء�كـــــان�شخًصـــــا�طبيعيـــــا�أو�معنوًيـــــا،�وإذا�لـــــم�تكـــــن�للتـــــاجر�ا)3(للمؤسســـــة�التجاريـــــة


ا،�وذلك�تطبيًقا�íي�دائرNي�للمحكمة�ال¸��توقف�ا�دين�عن�ديونه�åس�تجارية�فتكون�ا�حكمة�ا�ختصة�باéف

     .  


ـا�ßـي�الـدعوى�ال¸ـ��صـدر�فNـى�الشـركاء�ح¸ـ �لـو�لـم�يكونـوا�خصـًما�tس�حجـه�عويعت ��الحكم�الصـادر�بـاéف

لحكـــــــم�الصـــــــادر�بـــــــإفس�شـــــــركة�تضـــــــامن�أو�توصـــــــية�بســـــــيطة�

ء�الشـــركاء�بـــديون�الشـــركة�بصــفة�تضـــامنية�Nـــي�أمـــوالهم�. علـــة�ذلـــك�. ا�تضــامنون�Nـــي�هـــذه�الشــركات� الÌـــ®ام�هــ̄ؤ

توقف�الشركة�عن�الدفع�له�ذات�*ثر�عtى�الشريك�ا�تضامن

                                         

 .من��قانون�التجارة�ا�صري�) 22(وا�ادة�, لعراQي�النافذمن�قانون�الشركات�ا

  .28جاسم،�فاروق�ابراهيم�،�ا�رجع�سابق،�ص

 .1970لسنة��149من�قانون�التجارة�ا�لìي�رقم�

  .299ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص

 .485بق،�ص�قرمان،�عبد�الرحمن�السيد،�ا�رجع�سا

،�حكم�منشور�عtى�موقع�محكمة�النقض�ا�صرية،�تاريخ�الزيارة�)12/3/2012قضائية،�الصادر�بجلسة��٧٥

	��� ا��و��� ���ا
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AالثانيةAالحالة-AAالتجاريةAالشركةAف¤سÕA
ً
إف¤سAالشريكAتبعا

 Nي�هذه�الحالة�يشهر�الشريك�افسه�تبًعا�éفـ


م�يتحملـــون�مســـؤولية�الشـــركة�مســـؤولية�شخصـــية�غ,ـــ��محـــدودة�عـــن�ديـــون�Õوشـــركة�التوصـــية�البســـيطة،�لكـــو

  .  )1(الشركة


ــا�بإشــهار�افــس�الشــركة�والشــركاء،�ßــا،�فإنــه�يصــدر�حكــم�عل
Õفــإذا�مــا�توقــف�الشــركة�التضــامنية�عــن�دفــع�ديو

ار�افس�الشركة�يستد·ي�حتًما�اشهار�افس�الشركاء�باعتبار�ان�جميع�الشركاء�Nي�هذه�الشركة�حيث�أن�اشه

يكتســبون�صــفة�التـــاجر

الشركاء�ا�تضامن,ن�بحكم�القانون،�وهذا�ما�اكدته�ا�ادة�

 ( عtى�
ً

ا�معسراßكل�شريك�ف��إذا�اعسرت�الشركة�اعت 


ــــــا�ا�ركــــــز�الرئي¢ــــــ¡��            íــــــي�دائرNــــــي�محكمــــــة�البــــــداءة�ال¸ــــــ��يقــــــع�åس�وتكــــــون�ا�حكمــــــة�ا�ختصــــــة�بشــــــهر�gفــــــ

للمؤسســـــة�التجاريـــــة


ا،�وذلك�تطبيًقا�íي�دائرNي�للمحكمة�ال¸��توقف�ا�دين�عن�ديونه�åس�تجارية�فتكون�ا�حكمة�ا�ختصة�باéف

.     )4(للقواعد�العامة


ـا�           ßـي�الـدعوى�ال¸ـ��صـدر�فNـى�الشـركاء�ح¸ـ �لـو�لـم�يكونـوا�خصـًما�tس�حجـه�عويعت ��الحكم�الصـادر�بـاéف

لحكـــــــم�الصـــــــادر�بـــــــإفس�شـــــــركة�تضـــــــامن�أو�توصـــــــية�بســـــــيطة�،�إذ�أن�ا)5(الحكـــــــم

ا�تضــامنون�Nـــي�هـــذه�الشــركات�

توقف�الشركة�عن�الدفع�له�ذات�*ثر�عtى�الشريك�ا�تضامن. مؤداه�. الخاصة�

  

  

                                                          
من�قانون�الشركات�ا) 35(ا�ادة�انظر��)1(
جاسم،�فاروق�ابراهيم�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )2(
من�قانون�التجارة�ا�لìي�رقم��573/1أنظر�ا�ادة��)3(
ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص. د�)4(
قرمان،�عبد�الرحمن�السيد،�ا�رجع�سا. د )5(
٧٥لسنة��١٧٢٧٧الطعن�رقم�( )6(
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  كيفيةAاف¤سAالشريكPAيAشركاتA\شخاص

إذا�مــا�علمنــا�بــأن�دخــول�كــل�شــريك�Nــي�شــركات�*شــخاص�يــتم�بالدرجــة�*وªــى�عtــى�اســاس�تقــدير�مــا�تحظــى�بــه�


يـــار�الثقـــة�بشـــخص�احـــد�Õأيضـــا�لـــذا�فـــان�ا��ـــي�نظـــر�الغ,ـــNـــي�نظـــر�ســـائر�الشـــركاء�وNشخصـــيته�مـــن�ثقـــة�واهتمـــام�

الــذي�قامــت�عليــه�عقتــه�بالشــركة�التجاريــة�بعــدما�فقــدوا�ثقــ�
م�بــه�

  .وبالتاªي�يعرضها�للزوال�وهذا�ما�يحدث�فع�عند�افس�الشريك�Nي�شركات�*شخاص

وNي�ضوء�ما�تقدم�يقسم�الباحث�ا�بحث�إªى�مطلب,ن،�*ول�يوضح�فيه��ا�طلب�*ول�افـس�الشـريك�Nـي�

ثار�ا�Ì�تبة�عtى�افس�الشريك
َ
  .ا�طلب�الثاني�يتناول�فيه�{

  اف¤سAالشريكPAيAالشركةAالتضامنية

عنــدما�يكتســب�الشــخص�صــفة�الشــريك�Nــي�الشــركة،�تعت ــ��مســؤولية�الشــريك�Nــي�هــذه�الشــركة�تضــامنية�

ا�سـؤولية�شخصـية�غ,ـ��محـدودة�وتضـامنية،�

حيث�يسأل�الشركاء�Nـي�امـوالهم�الخاصـة�عtـى�وجـه�التضـامن�عـن�جميـع�الÌ®امـات�الشـركة،�تعـد�شخصـية،�أي�

̄�تحـدد�مسـ ؤولية�الشـريك�يسأل�عن�ديون�الشريك�كما�لو�كانت�ديونه�الخاصـة�بـه،�وغ,ـ��محـدودة�بمع�ـ �أن�

كة،�فـ�يقتصـر�ضـمان�دائ�ـ��الشـركة�عtـى�رأس�ا�ـال�فحسـب،�وإنمـا�


ـــا�بشـــكل�غ,ـــ��محـــدود،�وتضـــامنية،�أي�أن�جميـــع�الشـــركاء�ملزمـــون�Õـــى�امـــوال�الشـــركاء�الـــذين�يســـألون�عـــن�ديوªإ

الشــركة�تضــامنية�عــن�جميــع�الــديون�ا�Ì�تبــة�


ـــا�صـــفة�التـــاجر،�فبالتـــاªي�م¸ـــ �حكـــم�عليـــه�ßـــي�مثـــل�هـــذه�الشـــركات�يكتســـب�فNن�الشـــريك�ï�،عـــن�هـــذه�الشـــركة


ــا�التجاريــة،�اســتتبع�ذلــك�افــس�الشــركاء�ا�تضــامن,ن�نتيجــة�Õس�الشــركة،�بســبب�التوقــف�عــن�ديوإفــ

روط�شــهر�gفــس،�ïن�امــوالهم�ضــامنة�للوفــاء�بــديون�الشــركة،�لــذلك�


ـا�يع�ـ��تـوقفهم�ايَضـا�عـن�دفـع�هـذه�الـديون،�حيـث�يعت ـ��أن�هـذا�gفـس�Õعندما�توقف�الشركة�عـن�دفـع�ديو

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  يا�بحثAالثان

كيفيةAاف¤سAالشريكPAيAشركاتA\شخاص

إذا�مــا�علمنــا�بــأن�دخــول�كــل�شــريك�Nــي�شــركات�*شــخاص�يــتم�بالدرجــة�*وªــى�عtــى�اســاس�تقــدير�مــا�تحظــى�بــه�


يـــار�الثقـــة�بشـــخص�احـــد�Õأيضـــا�لـــذا�فـــان�ا��ـــي�نظـــر�الغ,ـــNـــي�نظـــر�ســـائر�الشـــركاء�وNشخصـــيته�مـــن�ثقـــة�واهتمـــام�

الــذي�قامــت�عليــه�عقتــه�بالشــركة�التجاريــة�بعــدما�فقــدوا�ثقــ�
م�بــه��الشــركاء�يــؤدي�بــ�شــك�إªــى�زوال�{ســاس

وبالتاªي�يعرضها�للزوال�وهذا�ما�يحدث�فع�عند�افس�الشريك�Nي�شركات�*شخاص

وNي�ضوء�ما�تقدم�يقسم�الباحث�ا�بحث�إªى�مطلب,ن،�*ول�يوضح�فيه��ا�طلب�*ول�افـس�الشـريك�Nـي�

ثار�ا�Ì�تبة�عtى�افس�الشريكالشركة�التضامنية،�و 
َ
ا�طلب�الثاني�يتناول�فيه�{

Aول ا�طلب\  

اف¤سAالشريكPAيAالشركةAالتضامنية

عنــدما�يكتســب�الشــخص�صــفة�الشــريك�Nــي�الشــركة،�تعت ــ��مســؤولية�الشــريك�Nــي�هــذه�الشــركة�تضــامنية�


ـا�ßتبـة�عل�Ìثـار�ا�
َ
ا�سـؤولية�شخصـية�غ,ـ��محـدودة�وتضـامنية،�،�حيـث�تعـد�هـذه�عن�جميع�ديـون�الشـركة،�و{

حيث�يسأل�الشركاء�Nـي�امـوالهم�الخاصـة�عtـى�وجـه�التضـامن�عـن�جميـع�الÌ®امـات�الشـركة،�تعـد�شخصـية،�أي�

̄�تحـدد�مسـ يسأل�عن�ديون�الشريك�كما�لو�كانت�ديونه�الخاصـة�بـه،�وغ,ـ��محـدودة�بمع�ـ �أن�

كة،�فـ�يقتصـر�ضـمان�دائ�ـ��الشـركة�عtـى�رأس�ا�ـال�فحسـب،�وإنمـا�̄�تحـدد�بمقـدار�الحصـة�ال¸ـ��قـدمها�للشـر 


ـــا�بشـــكل�غ,ـــ��محـــدود،�وتضـــامنية،�أي�أن�جميـــع�الشـــركاء�ملزمـــون�Õـــى�امـــوال�الشـــركاء�الـــذين�يســـألون�عـــن�ديوªإ

       .    )1(بوفاء�ديون�الشركة�عtى�وجه�التضامن

الشــركة�تضــامنية�عــن�جميــع�الــديون�ا�Ì�تبــة��كمــا�بــ,ن�الباحــث�أن�مســؤولية�الشــريك�Nــيوالجــدير�بالــذكر،�


ـــا�صـــفة�التـــاجر،�فبالتـــاªي�م¸ـــ �حكـــم�عليـــه�ßـــي�مثـــل�هـــذه�الشـــركات�يكتســـب�فNن�الشـــريك�ï�،عـــن�هـــذه�الشـــركة


ــا�التجاريــة،�اســتتبع�ذلــك�افــس�الشــركاء�ا�تضــامن,ن�نتيجــة�Õس�الشــركة،�بســبب�التوقــف�عــن�ديوإفــ

روط�شــهر�gفــس،�ïن�امــوالهم�ضــامنة�للوفــاء�بــديون�الشــركة،�لــذلك�افــس�الشــركة،�إذ�يتــوافر�Nــي�حقهــم�شــ


ـا�يع�ـ��تـوقفهم�ايَضـا�عـن�دفـع�هـذه�الـديون،�حيـث�يعت ـ��أن�هـذا�gفـس�Õعندما�توقف�الشركة�عـن�دفـع�ديو
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إذا�مــا�علمنــا�بــأن�دخــول�كــل�شــريك�Nــي�شــركات�*شــخاص�يــتم�بالدرجــة�*وªــى�عtــى�اســاس�تقــدير�مــا�تحظــى�بــه�


يـــار�الثقـــة�بشـــخص�احـــد�Õأيضـــا�لـــذا�فـــان�ا��ـــي�نظـــر�الغ,ـــNـــي�نظـــر�ســـائر�الشـــركاء�وNشخصـــيته�مـــن�ثقـــة�واهتمـــام�

الشــركاء�يــؤدي�بــ�شــك�إªــى�زوال�{ســاس

وبالتاªي�يعرضها�للزوال�وهذا�ما�يحدث�فع�عند�افس�الشريك�Nي�شركات�*شخاص

وNي�ضوء�ما�تقدم�يقسم�الباحث�ا�بحث�إªى�مطلب,ن،�*ول�يوضح�فيه��ا�طلب�*ول�افـس�الشـريك�Nـي�        

الشركة�التضامنية،�و 

عنــدما�يكتســب�الشــخص�صــفة�الشــريك�Nــي�الشــركة،�تعت ــ��مســؤولية�الشــريك�Nــي�هــذه�الشــركة�تضــامنية�        


ـا�ßتبـة�عل�Ìثـار�ا�
َ
عن�جميع�ديـون�الشـركة،�و{

حيث�يسأل�الشركاء�Nـي�امـوالهم�الخاصـة�عtـى�وجـه�التضـامن�عـن�جميـع�الÌ®امـات�الشـركة،�تعـد�شخصـية،�أي�

̄�تحـدد�مسـ يسأل�عن�ديون�الشريك�كما�لو�كانت�ديونه�الخاصـة�بـه،�وغ,ـ��محـدودة�بمع�ـ �أن�

̄�تحـدد�بمقـدار�الحصـة�ال¸ـ��قـدمها�للشـر 


ـــا�بشـــكل�غ,ـــ��محـــدود،�وتضـــامنية،�أي�أن�جميـــع�الشـــركاء�ملزمـــون�Õـــى�امـــوال�الشـــركاء�الـــذين�يســـألون�عـــن�ديوªإ

بوفاء�ديون�الشركة�عtى�وجه�التضامن

والجــدير�بالــذكر،�       


ـــا�صـــفة�التـــاجر،�فبالتـــاªي�م¸ـــ �حكـــم�عليـــه�ßـــي�مثـــل�هـــذه�الشـــركات�يكتســـب�فNن�الشـــريك�ï�،عـــن�هـــذه�الشـــركة


ــا�التجاريــة،�اســتتبع�ذلــك�افــس�الشــركاء�ا�تضــامن,ن�نتيجــة�بشــهر�Õس�الشــركة،�بســبب�التوقــف�عــن�ديوإفــ

افــس�الشــركة،�إذ�يتــوافر�Nــي�حقهــم�شــ


ـا�يع�ـ��تـوقفهم�ايَضـا�عـن�دفـع�هـذه�الـديون،�حيـث�يعت ـ��أن�هـذا�gفـس�Õعندما�توقف�الشركة�عـن�دفـع�ديو
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باéغفــــال،�أو�̄�يعت ــــ��هــــذا�الحكــــم�الصــــادر�بــــاéفس�

الــــه�عtــــى�بيــــان�أســــما
م�أن�يظلــــوا�بمنــــأى�عــــن�gفــــس،�ويجــــوز�±
ــــذا�افــــس�الشــــريك�ا�تضــــامن�ولــــو�كــــان�

̄بـــد�مــــن�gشــــارة،�إªــــى�أن�القــــانون�العراQــــي�قــــد�فـــرض�Nــــي�قــــانون�الشــــركات�العراQــــي�هــــذه�ا�ســــؤولية�عtــــى� و

يســأل�كــل�ذي�حصــة�Nــي�الشــركة�التضــامنية�

�Nـــي�
ً
وا�شــروع�الفـــردي�مســؤولية�شخصـــية�وغ,ــ��محـــدودة�عــن�ديـــون�الشــركة�وتكـــون�مســؤوليته�تضـــامنية�أيضــا

مـن�النظــــام�العـام�فÔـ���،�وتعت ـ��هـذه�ا�سـؤولية

̄�يفــرض�عtــى� مــن�قــانون�الشــركات�النافــذ،�أن�اســتمرار�الشــريك�Nــي�الشــركة،�

سـتمرار�Nـي�الشـركة�بـ,ن�الشـركاء�البـاق,ن،�

ثـــر�gفـــس�دون�غ,ـــ�هم،�وح¸ـــ �لوكـــان�هـــذا�الشـــريك�
َ
̄�بـــد�مـــن�تحديـــد�الشـــركاء�الـــذين�يمتـــد�لهـــم�ا وبالتـــاªي�

عtـى�أن�كـل�شـريك��N6ـي�ا�ـادة� النافـذ

يدخل�Nي�الشركة�بحصة�ويكون�مسؤول�عtى�وجه�التضامن�Nي�هذه�الشركة،��حيث�يكتسـب�الشـريك�Nـي�هـذه�

الشـــــركة�{عتبـــــار�الشخâـــــ¡�،�يشـــــÌ�ك�Nـــــي�تأسيســـــها�الثقـــــة،�وا�عرفـــــة،�والقرابـــــة،�لـــــذلك�يشـــــهر�إفســـــه�بـــــإفس�

ة�عــــن�جميــــع�ديــــون�الشــــركة،�حيــــث�يكــــون�لــــدائ���الشــــركة�

مطالبته�بسائر�أمواله،�وليس�بحدود�حصته�فقط�ال¸��وضعها�الشريك�Nي�رأسمال�الشركة،��بحيث�تمتد�ح¸ �

ضـــامنية�ويثـــار�التســـاؤل�حـــول�مســـؤولية�ا�تضـــامن�Nـــي�الشـــركة�التضـــامنية،�حـــول�ا�ســـؤولية�ا�طلقـــة�والت

خـر�هـل�يصـح�لـه�با�طالبـة�
َ
للشركاء،�فهل�التضامن�بـ,ن�الشـركاء�فقـط،�أم�أنـه�بـ,ن�الشـركاء�والشـركة،�وبمع�ـ �ا
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̄زمــــة�éفــــس�الشــــركة�،� ̄�يعت ــــ��هــــذا�الحكــــم�الصــــادر�بــــاéفس��فبالتــــاªييقــــع�كنتيجــــة�حتميــــة�و�

الــــه�عtــــى�بيــــان�أســــما
م�أن�يظلــــوا�بمنــــأى�عــــن�gفــــس،�ويجــــوز�±
ــــذا�افــــس�الشــــريك�ا�تضــــامن�ولــــو�كــــان�

  .)1(موظًفا�ممن�تحظر�عليه�القوان,ن�واللوائح�{شتغال�بالتجارة

̄بـــد�مــــن�gشــــارة،�إªــــى�أن�القــــانون�العراQــــي�قــــد�فـــرض�Nــــي�قــــانون�الشــــركات�العراQــــي�هــــذه�ا�ســــؤولية�عtــــى� و

يســأل�كــل�ذي�حصــة�Nــي�الشــركة�التضــامنية�( منــه�عtــى�) 35(كاء�Nــي�شــركات�*شــخاص�فقــد�نصــت�ا�ــادة�

�Nـــي�
ً
وا�شــروع�الفـــردي�مســؤولية�شخصـــية�وغ,ــ��محـــدودة�عــن�ديـــون�الشــركة�وتكـــون�مســؤوليته�تضـــامنية�أيضــا

،�وتعت ـ��هـذه�ا�سـؤولية)2(؛�وهذا�مـا�أكدتـه�أيضـا�القـوان,ن�ا�قارنـة)الشركة�التضامنية�

̄�يمكن�{تفاق�عtى�مخالف�
ا, مقــررة�بنصــوص�قانونية    . )3(آمرة�

�عtــى�ا�ــادة�
ً
̄�يفــرض�عtــى��70وتعلــي مــن�قــانون�الشــركات�النافــذ،�أن�اســتمرار�الشــريك�Nــي�الشــركة،�

̄ الشركاء�*خرين،�وإنما�يكون�ذلك�بـالتعب,�� 
ـم�Nـي�قبـولهم�باíـي�الشـركة�بـ,ن�الشـركاء�البـاق,ن،�عـن�إرادNسـتمرار�

           . )4(وتعديل�عقد�الشركة�بما�يتءم�مع�وضعها�الجديد

ثـــر�gفـــس�دون�غ,ـــ�هم،�وح¸ـــ �لوكـــان�هـــذا�الشـــريك�
َ
̄�بـــد�مـــن�تحديـــد�الشـــركاء�الـــذين�يمتـــد�لهـــم�ا وبالتـــاªي�

النافـذ�اتمتضامن�بالشركة،�فالشريك�ا�تضامن�الذي�نص�عليه�قانون�الشرك

يدخل�Nي�الشركة�بحصة�ويكون�مسؤول�عtى�وجه�التضامن�Nي�هذه�الشركة،��حيث�يكتسـب�الشـريك�Nـي�هـذه�

الشـــــركة�{عتبـــــار�الشخâـــــ¡�،�يشـــــÌ�ك�Nـــــي�تأسيســـــها�الثقـــــة،�وا�عرفـــــة،�والقرابـــــة،�لـــــذلك�يشـــــهر�إفســـــه�بـــــإفس�

̄�مســــؤولية�مطلقــــ ة�عــــن�جميــــع�ديــــون�الشــــركة،�حيــــث�يكــــون�لــــدائ���الشــــركة�الشــــركة،�ومــــن�ثــــم�يكــــون�مســــؤو

مطالبته�بسائر�أمواله،�وليس�بحدود�حصته�فقط�ال¸��وضعها�الشريك�Nي�رأسمال�الشركة،��بحيث�تمتد�ح¸ �

)5(.     

ويثـــار�التســـاؤل�حـــول�مســـؤولية�ا�تضـــامن�Nـــي�الشـــركة�التضـــامنية،�حـــول�ا�ســـؤولية�ا�طلقـــة�والت

خـر�هـل�ي
َ
للشركاء،�فهل�التضامن�بـ,ن�الشـركاء�فقـط،�أم�أنـه�بـ,ن�الشـركاء�والشـركة،�وبمع�ـ �ا
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̄زمــــة�éفــــس�الشــــركة�،� يقــــع�كنتيجــــة�حتميــــة�و�

الــــه�عtــــى�بيــــان�أســــما
م�أن�يظلــــوا�بمنــــأى�عــــن�gفــــس،�ويجــــوز�±
ــــذا�افــــس�الشــــريك�ا�تضــــامن�ولــــو�كــــان�إغف

موظًفا�ممن�تحظر�عليه�القوان,ن�واللوائح�{شتغال�بالتجارة

̄بـــد�مــــن�gشــــارة،�إªــــى�أن�القــــانون�العراQــــي�قــــد�فـــرض�Nــــي�قــــانون�الشــــركات�العراQــــي�هــــذه�ا�ســــؤولية�عtــــى�            و

كاء�Nــي�شــركات�*شــخاص�فقــد�نصــت�ا�ــادة�الشــر 

�Nـــي�
ً
وا�شــروع�الفـــردي�مســؤولية�شخصـــية�وغ,ــ��محـــدودة�عــن�ديـــون�الشــركة�وتكـــون�مســؤوليته�تضـــامنية�أيضــا

الشركة�التضامنية�

مقــررة�بنصــوص�قانونية

�عtــى�ا�ــادة�������������
ً
وتعلــي

الشركاء�*خرين،�وإنما�يكون�ذلك�بـالتعب,��

وتعديل�عقد�الشركة�بما�يتءم�مع�وضعها�الجديد

ثـــر�gفـــس�دون�غ,ـــ�هم،�وح¸ـــ �لوكـــان�هـــذا�الشـــريك�         
َ
̄�بـــد�مـــن�تحديـــد�الشـــركاء�الـــذين�يمتـــد�لهـــم�ا وبالتـــاªي�

متضامن�بالشركة،�فالشريك�ا�تضامن�الذي�نص�عليه�قانون�الشرك

يدخل�Nي�الشركة�بحصة�ويكون�مسؤول�عtى�وجه�التضامن�Nي�هذه�الشركة،��حيث�يكتسـب�الشـريك�Nـي�هـذه�

الشـــــركة�{عتبـــــار�الشخâـــــ¡�،�يشـــــÌ�ك�Nـــــي�تأسيســـــها�الثقـــــة،�وا�عرفـــــة،�والقرابـــــة،�لـــــذلك�يشـــــهر�إفســـــه�بـــــإفس�

̄�مســــؤولية�مطلقــــ الشــــركة،�ومــــن�ثــــم�يكــــون�مســــؤو

مطالبته�بسائر�أمواله،�وليس�بحدود�حصته�فقط�ال¸��وضعها�الشريك�Nي�رأسمال�الشركة،��بحيث�تمتد�ح¸ �

(الخاصة أموالهعtى�

ويثـــار�التســـاؤل�حـــول�مســـؤولية�ا�تضـــامن�Nـــي�الشـــركة�التضـــامنية،�حـــول�ا�ســـؤولية�ا�طلقـــة�والت          

خـر�هـل�ي
َ
للشركاء،�فهل�التضامن�بـ,ن�الشـركاء�فقـط،�أم�أنـه�بـ,ن�الشـركاء�والشـركة،�وبمع�ـ �ا
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،�وم¸ـ �مـا�تـم�
ً
ن�واحـد،�أم�أنـه�ينبìـي�أن�ينـذر�الشـركة�بالـدفع�أ̄و

َ
جـاز�لـه�مطالبـة��gنـذار الشركة،�والشركاء�Nي�ا

وال¸ــــ��تــــنص�لــــدائ���الشــــركة�"،�مــــن�قــــانون�الشــــركات�النافــــذ


ــــا�وقــــت�نشــــؤ�ßا�أو�مقاضــــاه�أي�شــــريك�كــــان�عضــــًوا�ف
íــــ®امالتضــــامنية�أو�مقاضــــاÌويكــــون�الشــــركاء�ملــــزم,ن�{ل�،

̄�يجوز�التنفيذ�عtى�أموال�الشريك�قبل�إنذار�الشركة   ".باéيفاء�عtى�وجه�التضامن،�و

̄�يجــــوز� ��كـــون�الشــــريك،�بمثابـــة�الكفيــــل،�فـــإذا�كــــان�الكفيـــل�عــــادي�عنـــدها�

̄�بعــد�التنفيــذ�عtــى�امــوال�ا�كفــول،�طبًقــا�لحقــة�Nــي�التجريــد �إذا�كــان�،�أم�أنــه،�إ

̄�كفيــل�متضــامن،�وهــو�مــا�يبــيح�للــدائن�مطالبــة�الشــركة�أو�الشــريك�أو�{ثنــ,ن�مًعــا،�أم�كونــه�كفيــل�متضــامن�

�قبــل�التنفيــذ�عtــى�*مــوال�الشخصــية�
ً
يصــل�إªــى�حالــة�ا�ــدين�ا�تضــامن،�لــذلك�يمــنح�فرصــة�إنــذار�الشــركة�أ̄و

̄�أن�قـــانون�الشـــركات� وبالتـــاªي�إذا�كـــان�*صـــل�أن�جميـــع�الشـــركاء�متضـــامنون�Nـــي�الوفـــاء�بـــديون�الشـــركة،�إ


ا�أن�تعطـــي�الخيـــار�Õـــي،�وال¸ـــ��مـــن�شـــأQلقـــانون�ا�ـــدني�العرا

مــن�قـــانون���37/1بدينـــة�أن�شــاء�طالــب�الــدين�أو�طالـــب�الكفيــل،�و�ــا�ينظــر�إªـــى�نــص�ا�ــادة�

،�ïتضح�أن�الفقه�اراد�أن�مسؤولية�الشريك�Nي�هـذه�الشـركة�åـي�مسـؤولية�احتياطيـة،�


ـــــا�قبـــــل�الرجـــــوع�عtـــــى�ßـــــا�بـــــالرجوع�عل
ßي�هـــــو�الشـــــركة�نفســـــها،�حيـــــث�يلـــــزم�القـــــانون�دائنtـــــدين�*صـــــ�

أو�الكفيـل�دون�إعطــاء�الحـق�للكفيـل�أن�يــدفع�

لقـول�بـأن�الشـركاء�متضـامن,ن�ومتكـافل,ن�بالوفـاء�

�من�
ً
من�قانون�ا�دني،�تنص�عtى�تجريد�الشركة�أ̄و

أموالهــــا�ثــــم�الرجــــوع�عtــــى�امــــوال�الشــــركة�الخاصــــة،�وهــــذا�مــــا�نصــــت�عtــــى�محكمــــة�التمي,ــــ®�*ردنيــــة�Nــــي�الشــــركة�

�بالتضــــــامن�
ً

ي�شــــــريك�باéضــــــافة�إªــــــى�مخاصــــــمة�الشــــــركة�باعتبــــــار�الشــــــريك�مســــــؤو¯

��د ا������	��� ا��و��� ��
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،�وم¸ـ �مـا�تـم�
ً
ن�واحـد،�أم�أنـه�ينبìـي�أن�ينـذر�الشـركة�بالـدفع�أ̄و

َ
الشركة،�والشركاء�Nي�ا

 � 37الشــــركاء،�أجــــاب�ا�شــــرع�العراQــــي�Nــــي�ا�ــــادة�
ً
مــــن�قــــانون�الشــــركات�النافــــذ�أ̄و


ــــا�وقــــت�نشــــؤ�ßا�أو�مقاضــــاه�أي�شــــريك�كــــان�عضــــًوا�ف
íالتضــــامنية�أو�مقاضــــا

̄�يجوز�التنفيذ�عtى�أموال�الشريك�قبل�إنذار�الشركة باéيفاء�عtى�وجه�التضامن،�و

̄�يجــــوز�ويـــذهب�جانـــب�مــــن�الفقـــه�يعت ــــ ��كـــون�الشــــريك،�بمثابـــة�الكفيــــل،�فـــإذا�كــــان�الكفيـــل�عــــادي�عنـــدها�

̄�بعــد�التنفيــذ�عtــى�امــوال�ا�كفــول،�طبًقــا�لحقــة�Nــي�التجريــدالتنفيــذ�عtــى�أموالــه�شخصــية ،�إ

كفيــل�متضــامن،�وهــو�مــا�يبــيح�للــدائن�مطالبــة�الشــركة�أو�الشــريك�أو�{ثنــ,ن�مًعــا،�أم�كونــه�كفيــل�متضــامن�

�قبــل�التنفيــذ�عtــى�*مــوال�الشخصــية�
ً
يصــل�إªــى�حالــة�ا�ــدين�ا�تضــامن،�لــذلك�يمــنح�فرصــة�إنــذار�الشــركة�أ̄و

̄�أن�قـــانون�الشـــركات� وبالتـــاªي�إذا�كـــان�*صـــل�أن�جميـــع�الشـــركاء�متضـــامنون�Nـــي�الوفـــاء�بـــديون�الشـــركة،�إ


ا�أن�تعطـــي�الخيـــار�مـــن�ا�1031النافــذ�خـــرج�عـــن�هـــذه�القاعـــدة�Nـــي�ا�ـــادة�Õـــي،�وال¸ـــ��مـــن�شـــأQلقـــانون�ا�ـــدني�العرا

بدينـــة�أن�شــاء�طالــب�الــدين�أو�طالـــب�الكفيــل،�و�ــا�ينظــر�إªـــى�نــص�ا�ــادة�

،�ïتضح�أن�الفقه�اراد�أن�مسؤولية�الشريك�Nي�هـذه�الشـركة�åـي�مسـؤولية�احتياطيـة،�1031


ـــــا�قبـــــل�الرجـــــوع�عtـــــى�ßـــــا�بـــــالرجوع�عل
ßي�هـــــو�الشـــــركة�نفســـــها،�حيـــــث�يلـــــزم�القـــــانون�دائنtـــــدين�*صـــــ�

أو�الكفيـل�دون�إعطــاء�الحـق�للكفيـل�أن�يــدفع�وعليـه�طبًقـا�لهـذا�الــنص�يكـون�للـدائن�أن�يطالــب�*صـيل�

،�وطبًقـا�لـذلك�فـإن�ا
ً
لقـول�بـأن�الشـركاء�متضـامن,ن�ومتكـافل,ن�بالوفـاء�مطالبته�بالرجوع�عtى�ا�دين�*صـtي�أ̄و

̄�يمكن�التسليم�به،�ïن�ا�ادة� �من�1031مع�الديون�الشركة،�
ً
من�قانون�ا�دني،�تنص�عtى�تجريد�الشركة�أ̄و

أموالهــــا�ثــــم�الرجــــوع�عtــــى�امــــوال�الشــــركة�الخاصــــة،�وهــــذا�مــــا�نصــــت�عtــــى�محكمــــة�التمي,ــــ®�*ردنيــــة�Nــــي�الشــــركة�

�بالتضــــــامن�ــــــح�مخاصــــــمة�أ
ً

ي�شــــــريك�باéضــــــافة�إªــــــى�مخاصــــــمة�الشــــــركة�باعتبــــــار�الشــــــريك�مســــــؤو¯

                                         

  .101لطيف�ج ��كوماني،�ا�رجع�سابق،�ص

 .46فاروق�إبراهيم�جاسم،�ا�رجع�سابق،�ص
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،�وم¸ـ �مـا�تـم�
ً
ن�واحـد،�أم�أنـه�ينبìـي�أن�ينـذر�الشـركة�بالـدفع�أ̄و

َ
الشركة،�والشركاء�Nي�ا

الشــــركاء،�أجــــاب�ا�شــــرع�العراQــــي�Nــــي�ا�ــــادة�


ــــا�وقــــت�نشــــؤ�ßا�أو�مقاضــــاه�أي�شــــريك�كــــان�عضــــًوا�ف
íالتضــــامنية�أو�مقاضــــا

̄�يجوز�التنفيذ�عtى�أموال�الشريك�قبل�إنذار�الشركة باéيفاء�عtى�وجه�التضامن،�و

ويـــذهب�جانـــب�مــــن�الفقـــه�يعت ــــ      

التنفيــذ�عtــى�أموالــه�شخصــية

كفيــل�متضــامن،�وهــو�مــا�يبــيح�للــدائن�مطالبــة�الشــركة�أو�الشــريك�أو�{ثنــ,ن�مًعــا،�أم�كونــه�كفيــل�متضــامن�

�قبــل�التنفيــذ�عtــى�*مــوال�الشخصــية�
ً
يصــل�إªــى�حالــة�ا�ــدين�ا�تضــامن،�لــذلك�يمــنح�فرصــة�إنــذار�الشــركة�أ̄و

  .)1(للشريك

̄�أن�قـــانون�الشـــركات�         وبالتـــاªي�إذا�كـــان�*صـــل�أن�جميـــع�الشـــركاء�متضـــامنون�Nـــي�الوفـــاء�بـــديون�الشـــركة،�إ

النافــذ�خـــرج�عـــن�هـــذه�القاعـــدة�Nـــي�ا�ـــادة�

بدينـــة�أن�شــاء�طالــب�الــدين�أو�طالـــب�الكفيــل،�و�ــا�ينظــر�إªـــى�نــص�ا�ــادة�للــدائن�Nــي�ا�طالبــة�

1031الشركات�وا�ادة�


ـــــا�قبـــــل�الرجـــــوع�عtـــــى�بمع�ـــــ �أن�اßـــــا�بـــــالرجوع�عل
ßي�هـــــو�الشـــــركة�نفســـــها،�حيـــــث�يلـــــزم�القـــــانون�دائنtـــــدين�*صـــــ�

  . )2(الشركاء

وعليـه�طبًقـا�لهـذا�الــنص�يكـون�للـدائن�أن�يطالــب�*صـيل�           

،�وطبًقـا�لـذلك�فـإن�ا
ً
مطالبته�بالرجوع�عtى�ا�دين�*صـtي�أ̄و

̄�يمكن�التسليم�به،�ïن�ا�ادة� مع�الديون�الشركة،�

أموالهــــا�ثــــم�الرجــــوع�عtــــى�امــــوال�الشــــركة�الخاصــــة،�وهــــذا�مــــا�نصــــت�عtــــى�محكمــــة�التمي,ــــ®�*ردنيــــة�Nــــي�الشــــركة�

العاديــــــة�تصــــــح�مخاصــــــمة�أ

                                                          
لطيف�ج ��كوماني،�ا�رجع�سابق،�ص. د�)1(
فاروق�إبراهيم�جاسم،�ا�رجع�سابق،�ص. د�)2(
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̄�ينفـــــذ�عtـــــى�شـــــركة� 
ـــــا،�ولكـــــن�ßا�ف
ً
N�̄ـــــي�حالـــــة�عـــــديم�كفايـــــة�والتكافـــــل�عـــــن�ديـــــون�الشـــــركة�أثنـــــاء�وجـــــود�شـــــريك إ

ذهــــب�إªــــى�انــــذار�الشــــركة�قبــــل�التنفيــــذ�عtــــى�امــــوال�الشــــريك،�ïن�

،�Nي�مثل�هذه�الشـركات�{شـخاص،�وخاصـة�التضـامنية،�تعـد�مسـألة�مشـÌ�كة�بـ,ن�الشـركة،�والشـريك

ïنه�مسؤوليته�تضامنية�التاجر،�وباéضافة�إªى�هذا�يكتسب�صفة�التـاجر،�لـذلك�ذهبـت�التشـريعات�ا�قارنـة،�


ـــا،�وعنـــد�عـــدم�كفايـــة�امـــوال�Óواســـتيفاء�الحـــق�م�،
ً
الشـــركات�{ردنـــي�منـــه�Nـــي�مطالبـــة�الشـــركة�أ̄و

ªـى�امـوال�الشـركاء،�ïنـه�مسـألة�gنـذار�الشـركة�بالـدفع،�وتحديـد�مـدة�معقولـة�لـه،�

ى�حقــــوق�الشـــــركاء،�ïن�بعــــدها�يعطــــي�للــــدائن�حــــق�ا�طالبــــة�الشــــريك�فيــــه�ضــــمان�للــــدائن,ن،�مــــع�ا�حافظــــة�عtــــ

ووفًقــــا��ــــا�تقــــدم،�نتيجــــة�اكتســــاب�الشــــريك�ا�تضــــامن�صــــفة�التــــاجر،�فم¸ــــ �مــــا�اعلنــــت�الشــــركة�إفســــها،�


ا�التجارية،�اسـتتبع�ذلـك�إفـس�الشـركاء�ا�تضـامن,ن،�ïن�ا�سـؤولية�تضـامنية�Õبسبب�التوقف�الدفع�عن�ديو

وكـــــذلك�يتـــــوفر�Nــــــي�حقهـــــم�شـــــروط�شـــــهر�{فـــــس،�ïن�أمــــــوالهم�ضـــــامنه�للوفـــــاء�بـــــديون�الشــــــركة،�

(.                          


ـا�ßن،�فï� س�الشـر،�بسـبب�)5(يكافـ

̄�يجــوز�العكــس�افــس�أحــد� اكتســابه�صــفة�التــاجر،�وذا�مــا�نــص�عليــه�قــانون�الشــركات�العراQــي�النافــذ،�بينمــا�

�عـن�اكتسـاب�الشـريك��ثـل�هـذه�
ً

وبالتاªي��ا�يكتسـب�الشـريك�Nـي�الشـركة�التضـامنية�صـفة�التـاجر،�وفضـ

̄�يلÌـ®م�بالواجبــات� تتـوفر�لــدى�الشـريك�*هليـة�القانونيــة�الزمـة��باشـرة�النشــاط�التجـاري،�و

،�مشار�إليه�لدى�ماجد�حسن�العفيف،�أثر�افس�شركات�*شخاص�عtى�


ا،�موضوعيان�هما�أن�Óثة�شروط�ميكون�هو�طريق�للتنفيذ�عtى�اموال�ا�دين�التاجر�الذي�يتوقف�عن�ديونه�التجارية،�ويشÌ�ط�éشهار�{فس�ث

العكيtي،�عزيز،�الوج,®�Nي�شرح�القانون�التجارة�. د. 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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̄�ينفـــــذ�عtـــــى�شـــــركة� 
ـــــا،�ولكـــــن�ßا�ف
ً
والتكافـــــل�عـــــن�ديـــــون�الشـــــركة�أثنـــــاء�وجـــــود�شـــــريك


ا�لسداد�الدين�ا�قامة�بشأنه�الدعوى í1(موجودا(.      

ذهــــب�إªــــى�انــــذار�الشــــركة�قبــــل�التنفيــــذ�عtــــى�امــــوال�الشــــريك،�ïن��)2(والجــــدير�بالــــذكر،�أن�ا�شــــرع�العراQــــي

Nي�مثل�هذه�الشـركات�{شـخاص،�وخاصـة�التضـامنية،�تعـد�مسـألة�مشـÌ�كة�بـ,ن�الشـركة،�والشـريك

ïنه�مسؤوليته�تضامنية�التاجر،�وباéضافة�إªى�هذا�يكتسب�صفة�التـاجر،�لـذلك�ذهبـت�التشـريعات�ا�قارنـة،�


ـــا،�وعنـــد�عـــدم�كفايـــة�امـــوال�Óواســـتيفاء�الحـــق�م�،
ً
الشـــركات�{ردنـــي�منـــه�Nـــي�مطالبـــة�الشـــركة�أ̄و

ـذ�الرجـوع�إ
َ
ªـى�امـوال�الشـركاء،�ïنـه�مسـألة�gنـذار�الشـركة�بالـدفع،�وتحديـد�مـدة�معقولـة�لـه،�الشركة�يتم�عندئ

بعــــدها�يعطــــي�للــــدائن�حــــق�ا�طالبــــة�الشــــريك�فيــــه�ضــــمان�للــــدائن,ن،�مــــع�ا�حافظــــة�عtــــ

  .)g)3جراء�يقوي�ائتمان�الشركة

ووفًقــــا��ــــا�تقــــدم،�نتيجــــة�اكتســــاب�الشــــريك�ا�تضــــامن�صــــفة�التــــاجر،�فم¸ــــ �مــــا�اعلنــــت�الشــــركة�إفســــها،�


ا�التجارية،�اسـتتبع�ذلـك�إفـس�الشـركاء�ا�تضـامن,ن،�ïن�ا�سـؤولية�تضـامنية�Õبسبب�التوقف�الدفع�عن�ديو

وكـــــذلك�يتـــــوفر�Nــــــي�حقهـــــم�شـــــروط�شـــــهر�{فـــــس،�ïن�أمــــــوالهم�ضـــــامنه�للوفـــــاء�بـــــديون�الشــــــركة،�


ا�يع���توقفهم�ايًضا�عن�دفع�هذه�الديون Õ4(فتتوقف�الشركة�عن�دفع�ديو(


ـا��جميـع�الشـركاء�إفسأن�افس�الشركة�يستتبع�حتًما�ßف

̄�يجــوز�العكــس�افــس�أحــد� اكتســابه�صــفة�التــاجر،�وذا�مــا�نــص�عليــه�قــانون�الشــركات�العراQــي�النافــذ،�بينمــا�

          . )6(الشركاء�إªى�افس�الشركة

�عـن�اكتسـاب�الشـريك��ثـل�هـذه�
ً

وبالتاªي��ا�يكتسـب�الشـريك�Nـي�الشـركة�التضـامنية�صـفة�التـاجر،�وفضـ

̄�يلÌـ®م�بالواجبــات� تتـوفر�لــدى�الشـريك�*هليـة�القانونيــة�الزمـة��باشـرة�النشــاط�التجـاري،�و

                                         

،�مشار�إليه�لدى�ماجد�حسن�العفيف،�أثر�افس�شركات�*شخاص�عtى�.617،�ص�1971،�منشور�Nي�مجلة�نقابة�ا�حام,ن�{ردنية،�سنة�

  .7/6/2022،�تاريخ�الزيارة�www.osamababhar.com*شخاص،�بحث�منشور�عtى�ا�وقع�*لكÌ�وني�

 .من�قانون�الشركات�النافذ

  .101كوماني،�لطيف�ج ��،�ا�رجع�سابق،�ص�

 .117بق،�صالشرقاوي،�محمود�سم,��،�ا�رجع�سا


ا،�موضوعيان�هما�أن�Óثة�شروط�مهو�طريق�للتنفيذ�عtى�اموال�ا�دين�التاجر�الذي�يتوقف�عن�ديونه�التجارية،�ويشÌ�ط�éشهار�{فس�ث

. éفسا�دين�تاجًرا،�والثاني�أن�يتوقف�عن�دفع�ديونه�التجارية،�إما�الشرط�الثالث�شكtي�وهو�صدور�الحكم�شهر�با

  .    7،�ص1،�مطبعة�دار�السم،�بغداد،�ط

 .من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ

	��� ا��و��� ���ا
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̄�ينفـــــذ�عtـــــى�شـــــركة� 
ـــــا،�ولكـــــن�ßا�ف
ً
والتكافـــــل�عـــــن�ديـــــون�الشـــــركة�أثنـــــاء�وجـــــود�شـــــريك


ا�لسداد�الدين�ا�قامة�بشأنه�الدعوى íموجودا

والجــــدير�بالــــذكر،�أن�ا�شــــرع�العراQــــي          

Nي�مثل�هذه�الشـركات�{شـخاص،�وخاصـة�التضـامنية،�تعـد�مسـألة�مشـÌ�كة�بـ,ن�الشـركة،�والشـريك�gفس

ïنه�مسؤوليته�تضامنية�التاجر،�وباéضافة�إªى�هذا�يكتسب�صفة�التـاجر،�لـذلك�ذهبـت�التشـريعات�ا�قارنـة،�


ـــا�القـــانون Óـــا،�وعنـــد�عـــدم�كفايـــة�امـــوال��وم
Óواســـتيفاء�الحـــق�م�،
ً
الشـــركات�{ردنـــي�منـــه�Nـــي�مطالبـــة�الشـــركة�أ̄و

ـذ�الرجـوع�إ
َ
الشركة�يتم�عندئ

بعــــدها�يعطــــي�للــــدائن�حــــق�ا�طالبــــة�الشــــريك�فيــــه�ضــــمان�للــــدائن,ن،�مــــع�ا�حافظــــة�عtــــ

gجراء�يقوي�ائتمان�الشركة

ووفًقــــا��ــــا�تقــــدم،�نتيجــــة�اكتســــاب�الشــــريك�ا�تضــــامن�صــــفة�التــــاجر،�فم¸ــــ �مــــا�اعلنــــت�الشــــركة�إفســــها،�        


ا�التجارية،�اسـتتبع�ذلـك�إفـس�الشـركاء�ا�تضـامن,ن،�ïن�ا�سـؤولية�تضـامنية�Õبسبب�التوقف�الدفع�عن�ديو


م،�Óن�أمــــــوالهم�ضـــــامنه�للوفـــــاء�بـــــديون�الشــــــركة،�فيمـــــا�بيـــــï�،سوكـــــذلك�يتـــــوفر�Nــــــي�حقهـــــم�شـــــروط�شـــــهر�{فـــــ


ا�يع���توقفهم�ايًضا�عن�دفع�هذه�الديون Õفتتوقف�الشركة�عن�دفع�ديو

أن�افس�الشركة�يستتبع�حتًما�،�وسبق�القول       

̄�يجــوز�العكــس�افــس�أحــد� اكتســابه�صــفة�التــاجر،�وذا�مــا�نــص�عليــه�قــانون�الشــركات�العراQــي�النافــذ،�بينمــا�

الشركاء�إªى�افس�الشركة

�عـن�اكتسـاب�الشـريك��ثـل�هـذه�        
ً

وبالتاªي��ا�يكتسـب�الشـريك�Nـي�الشـركة�التضـامنية�صـفة�التـاجر،�وفضـ

̄�يلÌـ®م�بالواجبــات��الصـفة�يجـب�أن تتـوفر�لــدى�الشـريك�*هليـة�القانونيــة�الزمـة��باشـرة�النشــاط�التجـاري،�و

                                                          
،�منشور�Nي�مجلة�نقابة�ا�حام,ن�{ردنية،�سنة�43/71تمي,®�حقوق � )1(

*شخاص،�بحث�منشور�عtى�ا�وقع�*لكÌ�وني�
من�قانون�الشركات�النافذ�37أنظر�ا�ادة��)2(
كوماني،�لطيف�ج ��،�ا�رجع�سابق،�ص�. د )3(
الشرقاوي،�محمود�سم,��،�ا�رجع�سا. د )4(

ا،�موضوعيان�هما�أن�: يعرف�gفس )5(Óثة�شروط�مهو�طريق�للتنفيذ�عtى�اموال�ا�دين�التاجر�الذي�يتوقف�عن�ديونه�التجارية،�ويشÌ�ط�éشهار�{فس�ث

ا�دين�تاجًرا،�والثاني�أن�يتوقف�عن�دفع�ديونه�التجارية،�إما�الشرط�الثالث�شكtي�وهو�صدور�الحكم�شهر�با

،�مطبعة�دار�السم،�بغداد،�ط-احكام�{فس�-الجديد
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�36أنظر�ا�ادة� )6(
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ا�قــررة�عtــى�التــاجر،�كالÌ®امــه�بمســك�الــدفاتر�التجاريــة،�أو�التســجيل�Nــي�الســجل�التجــاري،�طا�ــا�الشــركة�تقــوم�


ا�الشريك�Nي�الشركة�التضامنية،�تعد�åي�*ساس�القانوني�Ùأن�صفة�التاجر�ال¸��يكتس�،

ثــــار�{فــــس�للشــــريك�ا�تضــــامن،�ïن�الشــــريك�يمــــارس�هــــذه�{عمــــال�مــــن�خــــل�الشــــركة�كشــــخص�
َ
̄نصــــراف�ا

سطة�الشركة�معنوي�مستقل�عن�شخصيته،�ويعت ��هذا�الشريك�ممارًسا�للعمل�التجاري�ح¸ �لو�كان�ذلك�بوا

ثــــار�{فــــس�إªــــى�الشــــركاء�ا�تضــــامن,ن،�ïن�افــــس�
َ
ممــــا�يكتســــب�Nــــي�النتيجــــة�صــــفة�التــــاجر،�وبالتــــاªي�تنصــــرف�ا

̄�يجوز�{تفـاق�عtـى�مخالفتـه ثر�متعلق�بالنظام�العام�
َ
،�هـذا�مـن�ذا�{

ما�تتـــوفر�صـــفة�توقـــف�الشـــركة�عـــن�دفـــع�الـــديون،��

ثار�gفس�إªى�الشركاء،�ïن�مسؤولي�
م�تضامنية�Nي�هذه�الشركة
َ
  .  )3(فبالتاªي�تنصرف�ا

أن�الحكــــم�الصــــادر�بــــإفس�شــــركة�تضــــامن�أو�توصــــية�بســــيطة،�

ء�الشــــركاء�بــــديون�الشــــركة� كات�،علــــة�ذلــــك،�الÌــــ®ام�هــــ̄ؤ

بصــــــفة�تضـــــــامنية�Nــــــي�أمـــــــوالهم�الخاصــــــة�،�مـــــــؤداه�،�توقـــــــف�الشــــــركة�عـــــــن�الــــــدفع�لـــــــه�ذات�*ثــــــر�عtـــــــى�الشـــــــريك�

وبالتــــاªي�أن�شـــــركات�تضـــــامنية،�تكـــــون�لهــــا�شخصـــــية�معنويـــــة�الحكـــــم�بشــــهر�إفســـــها�يســـــتتبع�شـــــهر�إفـــــس�

،�عــدم�إيــراده�أي�دليــل�قيــام�الشــركة�الواقعيــة�التضــامنية

  .)5(إفس�الطاعن�بالرغم�من�ذلك

̄�يجــوز�لــدائ���الشــركة�اقتضــاء�حقــوقهم�ال¸ــ��بذمــة�الشــركة�عــن�طريــق�الحجــز�عtــى� والجــدير�بالــذكر،�أنــه�

�Nـي�اموالـه�الخاصـة�عـن�
ً

ا�متضامًنا�حيث�يكون�مسـؤو¯
ً
̄�إذا�كان�هذا�الشريك�شريك اموال�الشركاء�الخاصة،�إ

حكم�منشور� حكم�منشور�عtى�ا�وقع�{لكÌ�وني،)

  . 10:00،�الساعة�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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ا�قــررة�عtــى�التــاجر،�كالÌ®امــه�بمســك�الــدفاتر�التجاريــة،�أو�التســجيل�Nــي�الســجل�التجــاري،�طا�ــا�الشــركة�تقــوم�


ذه�الواجبات،�باستثناء�الخضوع�ïحكام�gفس±)1(  .   


ا�الشريك�Nي�الشركة�التضامنية،�تعد�åي�*ساس�القانوني�ة�القول Ùأن�صفة�التاجر�ال¸��يكتس�،

ثــــار�{فــــس�للشــــريك�ا�تضــــامن،�ïن�الشــــريك�يمــــارس�هــــذه�{عمــــال�مــــن�خــــل�الشــــركة�كشــــخص�
َ
̄نصــــراف�ا

معنوي�مستقل�عن�شخصيته،�ويعت ��هذا�الشريك�ممارًسا�للعمل�التجاري�ح¸ �لو�كان�ذلك�بوا

ثــــار�{فــــس�إªــــى�الشــــركاء�ا�تضــــامن,ن،�ïن�افــــس�
َ
ممــــا�يكتســــب�Nــــي�النتيجــــة�صــــفة�التــــاجر،�وبالتــــاªي�تنصــــرف�ا

̄�يجوز�{تفـاق�عtـى�مخالفتـهالشركة�يÌ�تب�عليه�افس�الشركاء،�وه ثر�متعلق�بالنظام�العام�
َ
ذا�{

خـــر�أن�شـــروط�gفـــس�تتحقـــق�عنـــد
َ
ما�تتـــوفر�صـــفة�توقـــف�الشـــركة�عـــن�دفـــع�الـــديون،��،�ومـــن�جانـــب�ا

ثار�gفس�إªى�الشركاء،�ïن�مسؤولي�
م�تضامنية�Nي�هذه�الشركة
َ
فبالتاªي�تنصرف�ا

أن�الحكــــم�الصــــادر�بــــإفس�شــــركة�تضــــامن�أو�توصــــية�بســــيطة،� وهــــذاما�قضــــت�بــــه�محكمــــة�الــــنقض�ا�صــــرية�

ء�الشــــركاء�بــــديون�الشــــركة�انســــحاب�أثــــره�إªــــى�الشــــركاء�ا�تضــــامنون�Nــــي�هــــذه�الشــــر  كات�،علــــة�ذلــــك،�الÌــــ®ام�هــــ̄ؤ

بصــــــفة�تضـــــــامنية�Nــــــي�أمـــــــوالهم�الخاصــــــة�،�مـــــــؤداه�،�توقـــــــف�الشــــــركة�عـــــــن�الــــــدفع�لـــــــه�ذات�*ثــــــر�عtـــــــى�الشـــــــريك�

وبالتــــاªي�أن�شـــــركات�تضـــــامنية،�تكـــــون�لهــــا�شخصـــــية�معنويـــــة�الحكـــــم�بشــــهر�إفســـــها�يســـــتتبع�شـــــهر�إفـــــس�


ــا،�إقامــة�الحكــم�الــدليل�عtــىßقيــام�الشــركة�الواقعيــة�التضــامنية�ن�ف


ا،�قضاؤه�ßى�أن�الطاعن�شريك�متضامن�فtس�الطاعن�بالرغم�من�ذلك�بإشهار عإف

̄�يجــوز�لــدائ���الشــركة�اقتضــاء�حقــوقهم�ال¸ــ��بذمــة�الشــركة�عــن�طريــق�ال والجــدير�بالــذكر،�أنــه�

�Nـي�اموالـه�الخاصـة�عـن�
ً

ا�متضامًنا�حيث�يكون�مسـؤو¯
ً
̄�إذا�كان�هذا�الشريك�شريك اموال�الشركاء�الخاصة،�إ

  .)ï�،)1ن�مسؤولية�الشريك�تعت ��مسؤولية�تضامنيةكافة�الÌ®امات�الشركة

                                         

 .47جاسم،�فاروق�إبراهيم�،�ا�رجع�سابق،�ص

 فذمن�قانون�الشركات�النا

  .من�قانون�الشركات�النافذ

؛حكم�منشور�عtى�ا�وقع�{لكÌ�وني،�)12/3/2012قضائية�الصادر�بجلسة��٧٥

https://www.cc.gov.eg/advanced_search10:00،�الساعة�9/6/2023،�تاريخ�الزيارة�.  

) ٦٢صفحة��- ١٢قاعدة��-  ٢٢سنة�( مكتب�ف� �) 199/1/1971قضائية�الصادر�بجلسة�

https://www.cc.gov.eg/advanced_search?sectionالساعة�9/6/2023،�تاريخ�الزيارة��،
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ا�قــررة�عtــى�التــاجر،�كالÌ®امــه�بمســك�الــدفاتر�التجاريــة،�أو�التســجيل�Nــي�الســجل�التجــاري،�طا�ــا�الشــركة�تقــوم�


ذه�الواجبات،�باستثناء�الخضوع�ïحكام�gفس±

ة�القول ومن�نافل        

ثــــار�{فــــس�للشــــريك�ا�تضــــامن،�ïن�الشــــريك�يمــــارس�هــــذه�{عمــــال�مــــن�خــــل�الشــــركة�كشــــخص�
َ
̄نصــــراف�ا

معنوي�مستقل�عن�شخصيته،�ويعت ��هذا�الشريك�ممارًسا�للعمل�التجاري�ح¸ �لو�كان�ذلك�بوا

ثــــار�{فــــس�إªــــى�الشــــركاء�ا�تضــــامن,ن،�ïن�افــــس�
َ
ممــــا�يكتســــب�Nــــي�النتيجــــة�صــــفة�التــــاجر،�وبالتــــاªي�تنصــــرف�ا

الشركة�يÌ�تب�عليه�افس�الشركاء،�وه

خـــر�أن�شـــروط�gفـــس�تتحقـــق�عنـــد)2(جانـــب
َ
،�ومـــن�جانـــب�ا

ثار�gفس�إªى�الشركاء،�ïن�مسؤولي�
م�تضامنية�Nي�هذه�الشركة
َ
فبالتاªي�تنصرف�ا

وهــــذاما�قضــــت�بــــه�محكمــــة�الــــنقض�ا�صــــرية�

انســــحاب�أثــــره�إªــــى�الشــــركاء�ا�تضــــامنون�Nــــي�هــــذه�الشــــر 

بصــــــفة�تضـــــــامنية�Nــــــي�أمـــــــوالهم�الخاصــــــة�،�مـــــــؤداه�،�توقـــــــف�الشــــــركة�عـــــــن�الــــــدفع�لـــــــه�ذات�*ثــــــر�عtـــــــى�الشـــــــريك�

  .)4(ا�تضامن

وبالتــــاªي�أن�شـــــركات�تضـــــامنية،�تكـــــون�لهــــا�شخصـــــية�معنويـــــة�الحكـــــم�بشــــهر�إفســـــها�يســـــتتبع�شـــــهر�إفـــــس�        


ــا،�إقامــة�الحكــم�الــدليل�عtــىالشــركاء�التضــامن,ßن�ف


ا،�قضاؤه�ßى�أن�الطاعن�شريك�متضامن�فtع

̄�يجــوز�لــدائ���الشــركة�اقتضــاء�حقــوقهم�ال¸ــ��بذمــة�الشــركة�عــن�طريــق�ال        والجــدير�بالــذكر،�أنــه�

�Nـي�اموالـه�الخاصـة�عـن�
ً

ا�متضامًنا�حيث�يكون�مسـؤو¯
ً
̄�إذا�كان�هذا�الشريك�شريك اموال�الشركاء�الخاصة،�إ

كافة�الÌ®امات�الشركة

                                                          
جاسم،�فاروق�إبراهيم�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )1(
من�قانون�الشركات�النا�36أنظر�ا�ادة� )2(
من�قانون�الشركات�النافذ�35أنظر�ا�ادة� )3(
٧٥لسنة��١٧٢٧٧الطعن�رقم�( )4(

https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
قضائية�الصادر�بجلسة��٣٦لسنة��٢٦٣الطعن�رقم� )5(

section=civilعtى�ا�وقع�{لكÌ�وني،�
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̄ن�
ـاء�عقـة�الشـر  ( يك�ا�فلـس�والجدير�بالذكر،�إن�افس�الشـريك�Nـي�شـركات�*شـخاص�يعـد�سـببا�

بالشـــركة�التجاريـــة�بحكـــم�القـــانون�،�ولعـــل�مـــا�يتبـــادر�للـــذهن�عنـــد�ورود�

مصــطلح�{فــس�هــو�د¯لتــه�عtــى�ضــيق�الحالــة�ا�اليــة�للشــخص،�فهــو�يع�ــ��انتقــال�ا�ــدين�مــن�حالــة�اليســر�إªــى�

راستنا�يراد�به�النظام�القانوني�للتنفيذ�الجما·ي�عtى�


ـا�عtـى�دائ�ـ��Óـ¡��تصـفية�أموالـه�وبيعهـا�و�توزيـع�ثمÞامـوال�ا�ـدين�التـاجر�ا�توقـف�عـن�دفـع�ديونـه�التجاريـة�يقت

،�يجــــد�اساســــه�Nــــي�تقويــــة�{ئتمــــان�

فهــــــو�يبتìــــــي�الحفــــــاظ�عtــــــى�حقــــــوق�الــــــدائن,ن�بــــــديون�تجاريــــــة�مــــــن�خــــــل�{جــــــراءات�

القانونيـة�الهادفــة�إªــى�جمــع�أمــوال�ا�ــدين�التــاجر�ا�توقــف�عـن�دفــع�دينــه�التجــاري�ووضــعها�تحــت�يــد�القضــاء�،�

وهــذا�مــا�يســاهم�Nــي�تنشــيط�الثقــة�بالعمــل�التجــاري،�وعليــه�

فـــان�الطائفـــة�الخاضـــعة�لنظـــام�{فـــس�åـــي�طائفـــة�التجـــار�فقـــط�وبـــالرجوع�إªـــى�أحكـــام�قـــانون�التجـــارة�العراQـــي�

�بأســــمة عtــــى�كــــل�شــــخص�طبيÝــــي�أو�معنــــوي�يــــزاول 

̄�بـــد�أن�يتوقـــف�عـــن�دفـــع�ديونـــه�ا�ســـتحقة� ولكـــي�يعلـــن�التـــاجر�اشـــهار�افســـه،�

̄�يجــــوز�افــــس�الشــــريك�ا�تضــــامن�الــــذي�انســــحب�مــــن�الشــــركة�التضــــامنية،�ولــــو�كانــــت�الشــــركة�قــــد� ،�و

̄�يـؤدي�إªـى�إفـس� عنوان،�عtى�أن�افـس�الشـريك�ا�تضـمن�الـذي�انسـحب�مـن�الشـركة،�

̄�إذا�كـــــان�{تفـــــاق�Nـــــي�عقـــــد�الشـــــركة�عtـــــ ى�جـــــواز�اســـــتمرار�الشـــــركة�التضـــــامنية،�وأن�كـــــان�ذلـــــك�م ـــــ�ًرا�لحلهـــــا،�إ

                                                                                 

،�155،�بند�2004, دار�الجامعة�الجديدة�للنشر,  1999

    .  553ص�, 1990

العدد�الثالث�, بحث�منشور�Nي�مجلة�القانون�ا�قارن�الصادرة�عن�جمعية�القانون�ا�قارن�العراقية�

 .89،�ص2007يك�بالشركــات�التجـــارية�دراسة�مقارنة،�عام�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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̄ن�
ـاء�عقـة�الشـر  والجدير�بالذكر،�إن�افس�الشـريك�Nـي�شـركات�*شـخاص�يعـد�سـببا�

بالشـــركة�التجاريـــة�بحكـــم�القـــانون�،�ولعـــل�مـــا�يتبـــادر�للـــذهن�عنـــد�ورود�) ا�عســـر�عtـــى�حـــد�تعب,ـــ��ا�شـــرع�العراQـــي�

مصــطلح�{فــس�هــو�د¯لتــه�عtــى�ضــيق�الحالــة�ا�اليــة�للشــخص،�فهــو�يع�ــ��انتقــال�ا�ــدين�مــن�حالــة�اليســر�إªــى�

راستنا�يراد�به�النظام�القانوني�للتنفيذ�الجما·ي�عtى�،�غ,��إن�لÉفس�مع� �اخر�يشكل�محور�د


ـا�عtـى�دائ�ـ��Óـ¡��تصـفية�أموالـه�وبيعهـا�و�توزيـع�ثمÞامـوال�ا�ـدين�التـاجر�ا�توقـف�عـن�دفـع�ديونـه�التجاريـة�يقت

�بالتجــــارة�والتجــــار
ً
�خاصــــا

ً
،�يجــــد�اساســــه�Nــــي�تقويــــة�{ئتمــــان�)4(،�وهــــو�±
ــــذا�ا�ع�ــــ �يشــــكل�نظامــــا

  .)5(ودعم�الثقة�با�عامت�التجارية

فهــــــو�يبتìــــــي�الحفــــــاظ�عtــــــى�حقــــــوق�الــــــدائن,ن�بــــــديون�تجاريــــــة�مــــــن�خــــــل�{جــــــراءات�والجــــــدير�باéشــــــارة،�

القانونيـة�الهادفــة�إªــى�جمــع�أمــوال�ا�ــدين�التــاجر�ا�توقــف�عـن�دفــع�دينــه�التجــاري�ووضــعها�تحــت�يــد�القضــاء�،�

Ùري
íلتبديــدها�أو��
ً
�بحقــوق�دائنيــهتفاديــا

ً
وهــذا�مــا�يســاهم�Nــي�تنشــيط�الثقــة�بالعمــل�التجــاري،�وعليــه��،
ــا�اضــرارا

فـــان�الطائفـــة�الخاضـــعة�لنظـــام�{فـــس�åـــي�طائفـــة�التجـــار�فقـــط�وبـــالرجوع�إªـــى�أحكـــام�قـــانون�التجـــارة�العراQـــي�

�للمــــادة�
ً
 /7(النافــــذ�نجــــد�إن�صــــفة�التــــاجر�تنطبــــق�وفقــــا

ً
عtــــى�كــــل�شــــخص�طبيÝــــي�أو�معنــــوي�يــــزاول ) أ̄و

 
ً
�تجاريا

ً
  .)6(ولحسابه�عtى�وجه�{حÌ�اف�عم

̄�بـــد�أن�يتوقـــف�عـــن�دفـــع�ديونـــه�ا�ســـتحقة�ومـــن�نافلـــة�القـــول،� ولكـــي�يعلـــن�التـــاجر�اشـــهار�افســـه،�

̄�يجــــوز�افــــس�الشــــريك�ا�تضــــامن�الــــذي�انســــحب�مــــن�الشــــركة�التضــــامنية،�ولــــو�كانــــت�الشــــركة�قــــد� ،�و

̄�يـؤدي�إªـى�إفـس�استبقت�اسمه�Nي�ال عنوان،�عtى�أن�افـس�الشـريك�ا�تضـمن�الـذي�انسـحب�مـن�الشـركة،�

̄�إذا�كـــــان�{تفـــــاق�Nـــــي�عقـــــد�الشـــــركة�عtـــــ الشـــــركة�التضـــــامنية،�وأن�كـــــان�ذلـــــك�م ـــــ�ًرا�لحلهـــــا،�إ

7(.     

                                                                                                                        

  .28جاسم،�فاروق�إبراهيم�،�ا�رجع�سابق،�ص


ضة�العـربية�, الطبعة�*وªى�, ا�وجز�Nي�أحكام�{فسÓ5،�ص1،�بند�2003, دار�ال.  

1999لسنة��17فس�وفقا�لقانون�التجارة�الجديد�رقم�{وراق�التجارية�و{ , العري��،�محمد�فريد


ضة�العربية�,  الجزء�الثاني�, القانون�التجاري�اللبناني�دراسة�Nي�قانون�ا�شروع�الرأسماªي�Ó1990, دار�ال

بحث�منشور�Nي�مجلة�القانون�ا�قارن�الصادرة�عن�جمعية�القانون�ا�قارن�العراقية�, {فس�وفكرة�التوقف�عن�دفع�الديون�

  .5ص

يك�بالشركــات�التجـــارية�دراسة�مقارنة،�عام�رسالة�ماجست,��مقدمة�اªى�كلية�القانون،�جامعة�ا�ستنصرية،�ان�
اء�عقة�الشر 

 .118الشرقاوي،�محمود�سم,��،�ا�رجع�سابق،�ص

	��� ا��و��� ���ا
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̄ن�
ـاء�عقـة�الشـر                 والجدير�بالذكر،�إن�افس�الشـريك�Nـي�شـركات�*شـخاص�يعـد�سـببا�

ا�عســـر�عtـــى�حـــد�تعب,ـــ��ا�شـــرع�العراQـــي�

مصــطلح�{فــس�هــو�د¯لتــه�عtــى�ضــيق�الحالــة�ا�اليــة�للشــخص،�فهــو�يع�ــ��انتقــال�ا�ــدين�مــن�حالــة�اليســر�إªــى�

،�غ,��إن�لÉفس�مع� �اخر�يشكل�محور�د)2(حالة�العسر


ـا�عtـى�دائ�ـ��Óـ¡��تصـفية�أموالـه�وبيعهـا�و�توزيـع�ثمÞامـوال�ا�ـدين�التـاجر�ا�توقـف�عـن�دفـع�ديونـه�التجاريـة�يقت

�بالتجــــارة�والتجــــار)3(بشــــكل�عــــادل
ً
�خاصــــا

ً
،�وهــــو�±
ــــذا�ا�ع�ــــ �يشــــكل�نظامــــا

ودعم�الثقة�با�عامت�التجارية�,التجاري 

والجــــــدير�باéشــــــارة،�              

القانونيـة�الهادفــة�إªــى�جمــع�أمــوال�ا�ــدين�التــاجر�ا�توقــف�عـن�دفــع�دينــه�التجــاري�ووضــعها�تحــت�يــد�القضــاء�،�

Ùري
íلتبديــدها�أو��
ً
تفاديــا

فـــان�الطائفـــة�الخاضـــعة�لنظـــام�{فـــس�åـــي�طائفـــة�التجـــار�فقـــط�وبـــالرجوع�إªـــى�أحكـــام�قـــانون�التجـــارة�العراQـــي�

�للمــــادة�
ً
النافــــذ�نجــــد�إن�صــــفة�التــــاجر�تنطبــــق�وفقــــا

 
ً
�تجاريا

ً
ولحسابه�عtى�وجه�{حÌ�اف�عم

ومـــن�نافلـــة�القـــول،�������������� 

̄�يجــــوز�افــــس�الشــــريك�ا�تضــــامن�الــــذي�انســــحب�مــــن�الشــــركة�التضــــامنية،�ولــــو�كانــــت�الشــــركة�قــــد�*داء ،�و

استبقت�اسمه�Nي�ال

̄�إذا�كـــــان�{تفـــــاق�Nـــــي�عقـــــد�الشـــــركة�عtـــــ الشـــــركة�التضـــــامنية،�وأن�كـــــان�ذلـــــك�م ـــــ�ًرا�لحلهـــــا،�إ

7(الشركة�برغم�ذلك

  

                                               
جاسم،�فاروق�إبراهيم�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )1(
ا�وجز�Nي�أحكام�{فس, القليوبي،�سميحة. د�)2(
العري��،�محمد�فريد. البارودي،�عtي�ود. د )3(

  . 166ص�
القانون�التجاري�اللبناني�دراسة�Nي�قانون�ا�شروع�الرأسماªي�, دويدار،�هاني )4(
{فس�وفكرة�التوقف�عن�دفع�الديون�, سامي،�فوزي�محمد�.د�)5(

ص, 1981, السنة�التاسعة, عشر
رسالة�ماجست,��مقدمة�اªى�كلية�القانون،�جامعة�ا�ستنصرية،�ان�
اء�عقة�الشر كشكول،�رباب�حس,ن�،��)6(
الشرقاوي،�محمود�سم,��،�ا�رجع�سابق،�ص. د )7(
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ثار�تتعلق�عقته�بالشركة�التجارية،�وNي�هذا�الصدد�نش,��إªى�
َ
الحكم�بإفس�الشريك�عدة�ا

̄ن�
ــاء�عقـة�الشــريك� أن�قـانون�الشـركات�العراQــي�النافـذ�اعت ــ��افـس�الشــريك�Nـي�الشـركة�التضــامنية�كسـبب�

عtى�أنه�Nي��70الثة�من�ا�ادة�،�حيث�ب,ن�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�Nي�الفقرة�الث

جـــــر�عليـــــه�فـــــإن�الشـــــركة�تســـــتمر�بـــــ,ن�الشـــــركاء�البـــــاق,ن،�

جور�عليه،�ويقدر�نصيبة�بحسب�قيمته�يوم�صـدور�الحكـم�باéعسـار،�

̄�يكــــون�لــــه�نصــــيب�فيمــــا� جــــور�عليــــه،�

̄�بقدر�ما�تكون�تلك�الحقوق�ناتجة�عن�عمليات�سابقة�عـن�gعسـار،� يستجد�بعد�ذلك�من�حقوق�الشركة،�إ

̄�بد�ïعضاء�الشركة�الباق,ن�تعديل�الشركة،�بما�يتفق�مع�وضـعها�الجديـد،�أو�تحويلهـا�إªـى� جز،�وبالتاªي�

لــــك�لضــــمان�اســــتمراريه�مشــــروع�الشــــركة،�وعــــدم�تــــأثره�بإعســــار�الشــــريك،�أو�الحجــــز�عليــــه،�

ثـار�ا�Ì�تبـة�
َ
وكذلك�*مر�بالنسبة�إªى�افس�الشريك�Nي�الشركة�البسيطة�فإنه�يÌ�تب�عtى�افسـه،�نفـس�{

كمــــا�أن�القــــانون�اجــــاز�للشــــركاء�البــــاق,ن�الطلــــب�مــــن�ا�حكمــــة�

ا�ختصــة�فصــل�الشـــريك�الــذي�تكـــون�تصــرفاته�ممـــا�قــد�تــؤدي�إªـــى�انحــل�الشـــركة،�وتظــل�الشـــركة�قائمــة�بـــ,ن�


م�لـيس�مـن�شـأنه�أن�يـؤدي�ßإلـ��¡ùء�الشركاء�ا�و فس�أحد�ه̄ؤ

ثار�{فس�مقتصرة�عليه،�بصورة�مستقلة�عن�الشركة،�عندئذ�بإمكان�باQي�
َ
إªى�انقضاء�الشركة،�وإنما�تكون�ا


م�وبـــــ,ن�الشــــركاء�ا�وصـــــ,ن،�وتعـــــديل�عقـــــد�Óجمـــــاع�اســـــتمرار�الشــــركة�بيـــــïأن�يقــــرروا�با


م�Óأو�بتعديله�فيما�بي�
ً

ة�بما�يتفق�مع�وضعها�الجديد،�وهذا�يفÌ�ض�أن�يكون�عقد�الشكة�قد�نص�اص

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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  ا�طلبAالثاني

  الشريكAإف¤سا���تبةAع¸ى�AAثار 

ثار�تتعلق�عقته�بالشركة�التجارية،�وNي�هذا�الصدد�نش,��إªى�
َ
الحكم�بإفس�الشريك�عدة�ا

̄ن�
ــاء�عقـة�الشــريك� أن�قـانون�الشـركات�العراQــي�النافـذ�اعت ــ��افـس�الشــريك�Nـي�الشـركة�التضــامنية�كسـبب�

،�حيث�ب,ن�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�Nي�الفقرة�الثا�فلس�بالشركة�التجارية

حالـــــة�إعســـــار�الشـــــريك�ïي�ســـــبب�مـــــن�*ســـــباب،�أو�الحجـــــر�عليـــــه�فـــــإن�الشـــــركة�تســـــتمر�بـــــ,ن�الشـــــركاء�البـــــاق,ن،�

وتصفى�حصة�الشريك،�ا�عسر،�أو�ا�حجور�عليه،�ويقدر�نصيبة�بحسب�قيمته�يوم�صـدور�الحكـم�باéعسـار،�

̄�يكــــون�لــــه�نصــــيب�فيمــــا�جــــر�باéعســــار،�وبالتــــاªي�فــــإن�الشــــري ك�ا�عســــر،�أو�ا�حجــــور�عليــــه،�

̄�بقدر�ما�تكون�تلك�الحقوق�ناتجة�عن�عمليات�سابقة�عـن�gعسـار،� يستجد�بعد�ذلك�من�حقوق�الشركة،�إ

̄�بد�ïعضاء�الشركة�الباق,ن�تعديل�الشركة،�بما�يتفق�مع�وضـعها�الجديـد،�أو�تحويلهـا�إªـى� جز،�وبالتاªي�

لــــك�لضــــمان�اســــتمراريه�مشــــروع�الشــــركة،�وعــــدم�تــــأثره�بإعســــار�الشــــريك،�أو�ال

  .)1(وعدم�تأثر�{عضاء�الباق,ن�بالخسارة

ثـار�ا�Ì�تبـة�
َ
وكذلك�*مر�بالنسبة�إªى�افس�الشريك�Nي�الشركة�البسيطة�فإنه�يÌ�تب�عtى�افسـه،�نفـس�{

كمــــا�أن�القــــانون�اجــــاز�للشــــركاء�البــــاق,ن�الطلــــب�مــــن�ا�حكمــــة�،�)2(عtــــى�افــــس�الشــــريك�Nــــي�الشــــركة�التضــــامنية

ا�ختصــة�فصــل�الشـــريك�الــذي�تكـــون�تصــرفاته�ممـــا�قــد�تــؤدي�إªـــى�انحــل�الشـــركة،�وتظــل�الشـــركة�قائمــة�بـــ,ن�

  .)3(الباق,ن�عtى�أن�يكون�عددهم�ضمن�الحدود�ا�طلوبة�لتكوين�الشركة


م�لـيس�مـن�شـأنه�أن�يـؤدي�إما�فيما�يتعلق�بانقضاء�الشركة،�فإن�اßإلـ��¡ùء�الشركاء�ا�و فس�أحد�ه̄ؤ

ثار�{فس�مقتصرة�عليه،�بصورة�مستقلة�عن�الشركة،�عندئذ�بإمكان�باQي�
َ
إªى�انقضاء�الشركة،�وإنما�تكون�ا


مßـــــ¡��إلـــــùم�وبـــــ,ن�الشــــركاء�ا�وصـــــ,ن،�وتعـــــديل�عقـــــد�) ا�و
Óجمـــــاع�اســـــتمرار�الشــــركة�بيـــــïأن�يقــــرروا�با


م�Óأو�بتعديله�فيما�بي�
ً

ة�بما�يتفق�مع�وضعها�الجديد،�وهذا�يفÌ�ض�أن�يكون�عقد�الشكة�قد�نص�اص

  .       )4(فيما�بعد�عtى�امكانية�استمراها�Nي�هذه�*حوال�و±
ذه�الشروط

                                         

 .44جاسم،�فاروق�ابراهيم�،�ا�رجع�السابق،�ص

  .من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ

  .ذمن�قانون�الشركات�العراQي�الناف

 .  118ياملكي،�أكرم�،�ا�رجع�سابق،�ص

	��� ا��و��� ���ا
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ثار�تتعلق�عقته�بالشركة�التجارية،�وNي�هذا�الصدد�نش,��إªى�يÌ�تب�عtى�صدور�
َ
الحكم�بإفس�الشريك�عدة�ا

̄ن�
ــاء�عقـة�الشــريك� أن�قـانون�الشـركات�العراQــي�النافـذ�اعت ــ��افـس�الشــريك�Nـي�الشـركة�التضــامنية�كسـبب�

ا�فلس�بالشركة�التجارية

حالـــــة�إعســـــار�الشـــــريك�ïي�ســـــبب�مـــــن�*ســـــباب،�أو�ال

وتصفى�حصة�الشريك،�ا�عسر،�أو�ا�

أو�يــــوم�صــــدور�الحجــــر�باéعســــار،�وبالتــــاªي�فــــإن�الشــــري

̄�بقدر�ما�تكون�تلك�الحقوق�ناتجة�عن�عمليات�سابقة�عـن�gعسـار،� يستجد�بعد�ذلك�من�حقوق�الشركة،�إ

̄�بد�ïعضاء�الشركة�الباق,ن�تعديل�الشركة،�بما�يتفق�مع�وضـعها�الجديـد،�أو�تحويلهـا�إªـى� أو�الحجز،�وبالتاªي�

لــــك�لضــــمان�اســــتمراريه�مشــــروع�الشــــركة،�وعــــدم�تــــأثره�بإعســــار�الشــــريك،�أو�المشــــروع�فــــردي،�وذ

وعدم�تأثر�{عضاء�الباق,ن�بالخسارة

ثـار�ا�Ì�تبـة�       
َ
وكذلك�*مر�بالنسبة�إªى�افس�الشريك�Nي�الشركة�البسيطة�فإنه�يÌ�تب�عtى�افسـه،�نفـس�{

عtــــى�افــــس�الشــــريك�Nــــي�الشــــركة�التضــــامنية

ا�ختصــة�فصــل�الشـــريك�الــذي�تكـــون�تصــرفاته�ممـــا�قــد�تــؤدي�إªـــى�انحــل�الشـــركة،�وتظــل�الشـــركة�قائمــة�بـــ,ن�

الباق,ن�عtى�أن�يكون�عددهم�ضمن�الحدود�ا�طلوبة�لتكوين�الشركة

إما�فيما�يتعلق�بانقضاء�الشركة،�فإن�ا         

ثار�{فس�مقتصرة�عليه،�بصورة�مستقلة�عن�الشركة،�عندئذ�بإمكان�باQي�
َ
إªى�انقضاء�الشركة،�وإنما�تكون�ا


م(الشــــركاء�ßـــــ¡��إلـــــùا�و


م�الشركÓأو�بتعديله�فيما�بي�
ً

ة�بما�يتفق�مع�وضعها�الجديد،�وهذا�يفÌ�ض�أن�يكون�عقد�الشكة�قد�نص�اص

فيما�بعد�عtى�امكانية�استمراها�Nي�هذه�*حوال�و±
ذه�الشروط

                                                          
جاسم،�فاروق�ابراهيم�،�ا�رجع�السابق،�ص. د )1(
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ�193أنظر�ا�ادة� )2(
من�قانون�الشركات�العراQي�الناف�191أنظر�ا�ادة� )3(
ياملكي،�أكرم�،�ا�رجع�سابق،�ص. د�)4(
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فقـد�وهذا�عندما�يعلن�الشريك�افسه،�فإنه�Nي�هذا�الحال�تنت��Ôعقه�الشريك�ا�فلـس�بالشـركة�بعـدما�

الشــريك�حصــته�Nــي�الشــركة،�وتســتمر�الشــركة�بــ,ن�الشــركاء�البــاق,ن،�ويجــب�تعــديل�عقــد�الشــركة�بمــا�يتفــق�مــع�

،�وإذا�كـان�عــدد�الشـركاء�اثنـ,ن�وافـس�أحــدهما،�

   .)2(حددة�قانوًنا

ــــا�لهــــا،�وهــــو�ا�ســــؤول�عــــن�ديونــــه�
ً
̄�تنتقــــل�إªــــى�الغ,ــــ�،�وإنمــــا�يبقــــى�مالك وبالتــــاªي�أن�حصــــة�الشــــريك�ا�فلــــس�

ا�Nـــي�الشــــركة�وغ,ــــ��معلـــن�éفســــه،�ونحــــظ�ادرا�الفقـــرة�الثالثــــة�مــــن�
ً
الســـابقة�éعــــن�افســــه،�ïنـــه�كــــان�شــــريك

ال�الحصــــة�بــــالبيع�والوفــــاة�فيــــه�تجــــوز�القــــوان,ن�ال¸ــــ��نتعــــرض�


ا�أجازت�تعديل�عقد�الشركة�عtى�Õى�الرغم�من�إt̄ت�انقضاء�الشركة،�ع ïحكامها،�فذكرت�{فس�ضمن�حا

كأن�يتم�{تفاق�عtى�استمرار�الشركة�ب,ن�الشركاء�*خرين،�وقـد�يلحـق�عtـى�امـوال�الشـريك�ا�فلـس�

    . )3(لعامة،�ïن�Nي�ذلك�اضعاف�لضمان�الدائن,ن�باستبعاد�اموال�الشريك�عن�سلطة�الدائن,ن

وعليه�فإن�الشريك�Nي�شركات�{شخاص�تقوم�عtى�{عتبار�الشخâ¡��لشخص�الشريك�والثقـة�ا�تبادلـة،�

قـــانون�الشــــركات��لـــذا�فـــإن�افــــس�الشـــريك�يكــــون�لـــه�اثــــر�واضـــح�عtـــى�الشــــركة�وتنتÔـــ��عقتــــه�بالشـــركة�بحكــــم

̄�يمكــــن�{تفــــاق�عtــــى�خــــف�ذلــــك،�فــــ�يمكــــن�{تفــــاق�عtــــى�اســــتمرار�الشــــركة�بــــ,ن�الشــــركاء�البــــاق,ن� النافــــذ،�و

̄�يؤدي�إªى�إفس�الشركة،�بل �،�فإنه�

أن�افس�الشريك�أو�الشركاء�يؤدي�إªى�انقضاء�الشـركة�Nـي�شـركات�{شـخاص�عنـدما�تكـون�شخصـية�ا�فلـس�

ولذلك�عندما�يصدر�حكم�شهر�افس�الشريك�Nي�شركات�{شخاص�بعد�فÌ�ة�من�تـاريخ�توقـف�ا�ـدين�عـن�

،�قــد�يعمــد�ا�ــدين�خــل�هــذه�الفÌــ�ة�بإتيــان�بعــض�التصــرفات�الضــارة�بدائنيــه؛�لــذلك�رتــب�ا�شــرع�عtــى�

ثــار�ال¸ــ��حــدثت�قبــل�صــدور�الحكــم،�وåــي�ال¸ــ��تســم �بفÌــ�ة�الريبــة،�وال¸ــ��
َ
صــدور�حكــم�بشــهر�gفــس�بعــض�{
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وهذا�عندما�يعلن�الشريك�افسه،�فإنه�Nي�هذا�الحال�تنت��Ôعقه�الشريك�ا�فلـس�بالشـركة�بعـدما�

الشــريك�حصــته�Nــي�الشــركة،�وتســتمر�الشــركة�بــ,ن�الشــركاء�البــاق,ن،�ويجــب�تعــديل�عقــد�الشــركة�بمــا�يتفــق�مــع�

̄�يقـل�عــدد�الشـركاء�عـن�اثنـ,ن ،�وإذا�كـان�عــدد�الشـركاء�اثنـ,ن�وافـس�أحــدهما،�)1(وضـعها�الجديـد،�وينبìـي�أن�

حددة�قانوًناعندئذ�تتحول�الشركة�إªى�مشروع�فردي،�وإكمال�النقص�خل�ا�دة�ا�

ــــا�لهــــا،�وهــــو�ا�ســــؤول�عــــن�ديونــــه�
ً
̄�تنتقــــل�إªــــى�الغ,ــــ�،�وإنمــــا�يبقــــى�مالك وبالتــــاªي�أن�حصــــة�الشــــريك�ا�فلــــس�

ا�Nـــي�الشــــركة�وغ,ــــ��معلـــن�éفســــه،�ونحــــظ�ادرا�الفقـــرة�الثالثــــة�مــــن�
ً
الســـابقة�éعــــن�افســــه،�ïنـــه�كــــان�شــــريك

ال�الحصــــة�بــــالبيع�والوفــــاة�فيــــه�تجــــوز�القــــوان,ن�ال¸ــــ��نتعــــرض�مــــن�قــــانون�الشــــركات�النافــــذ�ضــــمن�انتقــــ


ا�أجازت�تعديل�عقد�الشركة�عtى�Õى�الرغم�من�إt̄ت�انقضاء�الشركة،�ع ïحكامها،�فذكرت�{فس�ضمن�حا

كأن�يتم�{تفاق�عtى�استمرار�الشركة�ب,ن�الشركاء�*خرين،�وقـد�يلحـق�عtـى�امـوال�الشـريك�ا�فلـس�

لعامة،�ïن�Nي�ذلك�اضعاف�لضمان�الدائن,ن�باستبعاد�اموال�الشريك�عن�سلطة�الدائن,ن

وعليه�فإن�الشريك�Nي�شركات�{شخاص�تقوم�عtى�{عتبار�الشخâ¡��لشخص�الشريك�والثقـة�ا�تبادلـة،�

لـــذا�فـــإن�افــــس�الشـــريك�يكــــون�لـــه�اثــــر�واضـــح�عtـــى�الشــــركة�وتنتÔـــ��عقتــــه�بالشـــركة�بحكــــم

̄�يمكــــن�{تفــــاق�عtــــى�خــــف�ذلــــك،�فــــ�يمكــــن�{تفــــاق�عtــــى�اســــتمرار�الشــــركة�بــــ,ن�الشــــركاء�البــــاق,ن� النافــــذ،�و

  .  )4(وا�مثل�القانوني�للشريك�ا�فلس�Nي�الشركة

̄�يؤدي�إªى�إفس�الشركة،�بلوالجدير�بالذكر،�أن�افس�الشريك�أو�الشركاء�Nي�شركات�*شخاص ،�فإنه�

أن�افس�الشريك�أو�الشركاء�يؤدي�إªى�انقضاء�الشـركة�Nـي�شـركات�{شـخاص�عنـدما�تكـون�شخصـية�ا�فلـس�

�¡âى�محل�{عتبار�الشخt5(محل�اعتبار،�عادة�تقوم�تلك�الشركات�ع( .     

ولذلك�عندما�يصدر�حكم�شهر�افس�الشريك�Nي�شركات�{شخاص�بعد�فÌ�ة�من�تـاريخ�توقـف�ا�ـدين�عـن�

،�قــد�يعمــد�ا�ــدين�خــل�هــذه�الفÌــ�ة�بإتيــان�بعــض�التصــرفات�الضــارة�بدائنيــه؛�لــذلك�رتــب�ا�شــرع�عtــى�

ثــار�ال¸ــ��حــدثت�قبــل�صــدور�الحكــم،�وåــي�ال¸ــ��تســم �بفÌــ�ة�الريبــة،�وال¸ــ��
َ
صــدور�حكــم�بشــهر�gفــس�بعــض�{

                                         

 .من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ

 .من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ

 .110كوماني،�لطيف�ج ��،�ا�رجع�سابق،�ص

 .39جاسم،�فاروق�ابراهيم�،�ا�رجع�السابق،�ص

 . 69كوماني،�لطيف�ج �،�ا�رجع�سابق،�ص
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وهذا�عندما�يعلن�الشريك�افسه،�فإنه�Nي�هذا�الحال�تنت��Ôعقه�الشريك�ا�فلـس�بالشـركة�بعـدما�       

الشــريك�حصــته�Nــي�الشــركة،�وتســتمر�الشــركة�بــ,ن�الشــركاء�البــاق,ن،�ويجــب�تعــديل�عقــد�الشــركة�بمــا�يتفــق�مــع�

̄�يقـل�عــدد�الشـركاء�عـن�اثنـ,ن وضـعها�الجديـد،�وينبìـي�أن�

عندئذ�تتحول�الشركة�إªى�مشروع�فردي،�وإكمال�النقص�خل�ا�دة�ا�

ــــا�لهــــا،�وهــــو�ا�ســــؤول�عــــن�ديونــــه�      
ً
̄�تنتقــــل�إªــــى�الغ,ــــ�،�وإنمــــا�يبقــــى�مالك وبالتــــاªي�أن�حصــــة�الشــــريك�ا�فلــــس�

ا�Nـــي�الشــــركة�وغ,ــــ��معلـــن�éفســــه،�ونحــــظ�ادرا�الفقـــرة�الثالثــــة�مــــن�
ً
الســـابقة�éعــــن�افســــه،�ïنـــه�كــــان�شــــريك

مــــن�قــــانون�الشــــركات�النافــــذ�ضــــمن�انتقــــ�70ا�ــــاد


ا�أجازت�تعديل�عقد�الشركة�عtى�Õى�الرغم�من�إt̄ت�انقضاء�الشركة،�ع ïحكامها،�فذكرت�{فس�ضمن�حا

كأن�يتم�{تفاق�عtى�استمرار�الشركة�ب,ن�الشركاء�*خرين،�وقـد�يلحـق�عtـى�امـوال�الشـريك�ا�فلـس�غ,��ذلك،�

لعامة،�ïن�Nي�ذلك�اضعاف�لضمان�الدائن,ن�باستبعاد�اموال�الشريك�عن�سلطة�الدائن,نمن�السلطة�ا

وعليه�فإن�الشريك�Nي�شركات�{شخاص�تقوم�عtى�{عتبار�الشخâ¡��لشخص�الشريك�والثقـة�ا�تبادلـة،�       

لـــذا�فـــإن�افــــس�الشـــريك�يكــــون�لـــه�اثــــر�واضـــح�عtـــى�الشــــركة�وتنتÔـــ��عقتــــه�بالشـــركة�بحكــــم

̄�يمكــــن�{تفــــاق�عtــــى�خــــف�ذلــــك،�فــــ�يمكــــن�{تفــــاق�عtــــى�اســــتمرار�الشــــركة�بــــ,ن�الشــــركاء�البــــاق,ن� النافــــذ،�و

وا�مثل�القانوني�للشريك�ا�فلس�Nي�الشركة

والجدير�بالذكر،�أن�افس�الشريك�أو�الشركاء�Nي�شركات�*شخاص     

أن�افس�الشريك�أو�الشركاء�يؤدي�إªى�انقضاء�الشـركة�Nـي�شـركات�{شـخاص�عنـدما�تكـون�شخصـية�ا�فلـس�

�¡âى�محل�{عتبار�الشخtمحل�اعتبار،�عادة�تقوم�تلك�الشركات�ع

ولذلك�عندما�يصدر�حكم�شهر�افس�الشريك�Nي�شركات�{شخاص�بعد�فÌ�ة�من�تـاريخ�توقـف�ا�ـدين�عـن�     

،�قــد�يعمــد�ا�ــدين�خــل�هــذه�الفÌــ�ة�بإتيــان�بعــض�التصــرفات�الضــارة�بدائنيــه؛�لــذلك�رتــب�ا�شــرع�عtــى�الــدفع

ثــار�ال¸ــ��حــدثت�قبــل�صــدور�الحكــم،�وåــي�ال¸ــ��تســم �بفÌــ�ة�الريبــة،�وال¸ــ��
َ
صــدور�حكــم�بشــهر�gفــس�بعــض�{

                                                          
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ) 70(انظر�نص�ا�ادة��)1(
من�قانون�الشركات�العراQي�النافذ) 205(انظر�نص�ا�ادة� )2(
كوماني،�لطيف�ج ��،�ا�رجع�سابق،�ص. د�)3(
جاسم،�فاروق�ابراهيم�،�ا�رجع�السابق،�ص. د�)4(
كوماني،�لطيف�ج �،�ا�رجع�سابق،�ص. د )5(
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ا�أن�يتصــرف�الشــريك�ا�فلــس�بــبعض�التصــرفات�مــن�أجــل�*ضــرار�بدائنيــه،�لــذلÕك�قــرر�ابطــال�بعــض�مــن�شــأ

̄ت�أخرى  ̄ت�وجواز�Nي�حا   .)1(التصرفات�ال¸��تتم�Nي�هذه�الفÌ�ة�وجوًبا�Nي�بعض�الحا

ثـار�شخصـية�
َ
ثار�ا�Ì�تبة�عtى�افس�الشريك�Nي�شركات�{شـخاص�تÌ�تـب�عtـى�ا�فلـس�ا

َ
وكذلك�من�حيث�{

،�وحرمانـه�)2(لـديون�النقديـة�ال¸ـ��عليـه

̄�يمكـــن�تطبيـــق�هـــذا�النظـــام�عtـــى�غ,ـــ��التـــاجر�ا�توقـــف�عـــن�إداء�ديونـــه�عنـــد� مـــن�الحقـــوق�ا�دنيـــة�وغ,ـــ��ذلـــك،�و

والـــذي�يتـــوªى�اتخـــاذ�{جـــراءات�الزمـــة�

لجمــع�كافــة�أمــوال�ا�فلــس�ال¸ــ��يملكهــا�وقــت�صــدور�حكــم�{فــس�وال¸ــ��تــؤول�إليــه�ملكي�
ــا�Nــي�حالــة�{فــس�

لطلب�اعن�افس�التاجر�إن�يتوقـف�عـن�

كـل�تـاجر�وقـف�عـن�دفـع�دينـه�التجـاري�يعت ـ��

فلم�تحدد�هذه�ا�ادة�كيفية�تقدير�التوقف�عن�الدفع�مما�

إن�التوقـف��)6(،�ومع�ذلك�يرى�جانب�من�الفقه�العراQـي

�باضــطراب�الحالــة�ا�اليــة�للتــاجر�وزعزعــة�


اائتمانه�وعجزه�عن�متابعة�التجـارة�،�أما�إذا�كانت�الصعوبات�عابرة�ومؤقتة�ف�يعتد�±.  

والجـــدير�بالـــذكر�مـــن�ا�مكـــن�أن�يلìـــى�الحكـــم�الصـــادر�بـــإفس�الشـــريك�وذلـــك�إذا�مـــا�صـــار�قـــادرا�عtـــى�الوفـــاء�

بجميــع�مــا�هــو�مســتحق�عليــه�مــن�ديــون�تجاريــة�و±
ــذا�يســتمر�الشــريك�محتفظــا�بمشــاركته�Nــي�الشــركة�طا�ــا�لــم�
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ا�أن�يتصــرف�الشــريك�ا�فلــس�بــبعض�التصــرفات�مــن�أجــل�*ضــرار�بدائنيــه،�لــذلÕمــن�شــأ

̄ت�أخرى  ̄ت�وجواز�Nي�حا التصرفات�ال¸��تتم�Nي�هذه�الفÌ�ة�وجوًبا�Nي�بعض�الحا

ثـار�شخصـية�
َ
ثار�ا�Ì�تبة�عtى�افس�الشريك�Nي�شركات�{شـخاص�تÌ�تـب�عtـى�ا�فلـس�ا

َ
وكذلك�من�حيث�{

جـال�ا
َ

ـا�وسـقوط�جميـع�اßا�منـع�ا�فلـس�مـن�إدارة�أموالـه�والتصـرف�ف
Óلـديون�النقديـة�ال¸ـ��عليـهم

̄�يمكـــن�تطبيـــق�هـــذا�النظـــام�عtـــى�غ,ـــ��التـــاجر�ا�توقـــف�عـــن�إداء�ديونـــه�عنـــد� مـــن�الحقـــوق�ا�دنيـــة�وغ,ـــ��ذلـــك،�و

  .)3(تخلفه�عن�إداء�ديونه�ا�دنية�لنظام�{عسار�Nي�القواعد�العامة

والـــذي�يتـــوªى�اتخـــاذ�{جـــراءات�الزمـــة��وبعـــد�صـــور�حكـــم�افـــس�الشـــريك،�يعهـــد�بـــذلك�اªـــى�أمـــ,ن�التفليســـة

لجمــع�كافــة�أمــوال�ا�فلــس�ال¸ــ��يملكهــا�وقــت�صــدور�حكــم�{فــس�وال¸ــ��تــؤول�إليــه�ملكي�
ــا�Nــي�حالــة�{فــس�

  .)4(بغية�تصفي�
ا�تصفية�جماعية�وتوزيع�حصيل�
ا�لصالح�دائنيه

لطلب�اعن�افس�التاجر�إن�يتوقـف�عـن�من�قانون�التجارة�العراQي�ا�لìي�) 566/1(وبموجب�نص�ا�ادة�

كـل�تـاجر�وقـف�عـن�دفـع�دينـه�التجـاري�يعت ـ��( دفع�دينه�التجاري�بغض�النظر�عن�مركزه�ا�اªي�فقد�نصت�عtى�

فلم�تحدد�هذه�ا�ادة�كيفية�تقدير�التوقف�عن�الدفع�مما�) Nي�حالة�إفس�ويشهر�إفسه�بحكم�يصدر�بذلك�

،�ومع�ذلك�يرى�جانب�من�الفقه�العراQـي)5(ية�للمحكمة�ا�ختصةيع���ترك�*مر�للسلطة�التقدير 

̄�إذا�كــان�ين�ــ��باضــطراب�الحالــة�ا�اليــة�للتــاجر�وزعزعــة� �éشــهار�افــس�التـاجر�ِإ
ً
�كافيــا

ً
̄�يعت ــ��ســببا عـن�الــدفع�

ائتمانه�وعجزه�عن�متابعة�التجـارة�،�أما�إذا�كانت�الصعوبات�عابرة�ومؤقتة�ف�يعتد�±

والجـــدير�بالـــذكر�مـــن�ا�مكـــن�أن�يلìـــى�الحكـــم�الصـــادر�بـــإفس�الشـــريك�وذلـــك�إذا�مـــا�صـــار�قـــادرا�عtـــى�الوفـــاء�

بجميــع�مــا�هــو�مســتحق�عليــه�مــن�ديــون�تجاريــة�و±
ــذا�يســتمر�الشــريك�محتفظــا�بمشــاركته�Nــي�الشــركة�طا�ــا�لــم�


اß7(يتصرف�بملكية�حصته�ف(.  

                                         

 .300ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص

  .ا�لìي�1979لسنة��149من�قانون�التجارة�رقم

 .40صالح،�باسم�محمد،�ا�رجع�سابق،�ص

ìي�ا�لQي�من�قانون�التجارة�العرا. 

  .ا�لìي�1979لسنة��149من�قانون�التجارة�رقم

  .12سامي،�فوزي�محمد�،�ا�رجع�سابق،�ص

 .من�قانون�التجارة�العراQي�ا�لìي

	��� ا��و��� ���ا
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ا�أن�يتصــرف�الشــريك�ا�فلــس�بــبعض�التصــرفات�مــن�أجــل�*ضــرار�بدائنيــه،�لــذلÕمــن�شــأ

̄ت�أخرى  ̄ت�وجواز�Nي�حا التصرفات�ال¸��تتم�Nي�هذه�الفÌ�ة�وجوًبا�Nي�بعض�الحا

ثـار�شخصـية�      
َ
ثار�ا�Ì�تبة�عtى�افس�الشريك�Nي�شركات�{شـخاص�تÌ�تـب�عtـى�ا�فلـس�ا

َ
وكذلك�من�حيث�{

جـال�ا
َ

ـا�وسـقوط�جميـع�اßا�منـع�ا�فلـس�مـن�إدارة�أموالـه�والتصـرف�ف
Óم

̄�يمكـــن�تطبيـــق�هـــذا�النظـــام�عtـــى�غ,ـــ��التـــاجر�ا�توقـــف�عـــن�إداء�ديونـــه�عنـــد� مـــن�الحقـــوق�ا�دنيـــة�وغ,ـــ��ذلـــك،�و

تخلفه�عن�إداء�ديونه�ا�دنية�لنظام�{عسار�Nي�القواعد�العامة

وبعـــد�صـــور�حكـــم�افـــس�الشـــريك،�يعهـــد�بـــذلك�اªـــى�أمـــ,ن�التفليســـة       

لجمــع�كافــة�أمــوال�ا�فلــس�ال¸ــ��يملكهــا�وقــت�صــدور�حكــم�{فــس�وال¸ــ��تــؤول�إليــه�ملكي�
ــا�Nــي�حالــة�{فــس�

بغية�تصفي�
ا�تصفية�جماعية�وتوزيع�حصيل�
ا�لصالح�دائنيه

وبموجب�نص�ا�ادة�        

دفع�دينه�التجاري�بغض�النظر�عن�مركزه�ا�اªي�فقد�نصت�عtى�

Nي�حالة�إفس�ويشهر�إفسه�بحكم�يصدر�بذلك�

يع���ترك�*مر�للسلطة�التقدير 

�éشــهار�افــس�التـاجر�إ
ً
�كافيــا

ً
̄�يعت ــ��ســببا عـن�الــدفع�

ائتمانه�وعجزه�عن�متابعة�التجـارة�،�أما�إذا�كانت�الصعوبات�عابرة�ومؤقتة�ف�يعتد�±

والجـــدير�بالـــذكر�مـــن�ا�مكـــن�أن�يلìـــى�الحكـــم�الصـــادر�بـــإفس�الشـــريك�وذلـــك�إذا�مـــا�صـــار�قـــادرا�عtـــى�الوفـــاء�     

بجميــع�مــا�هــو�مســتحق�عليــه�مــن�ديــون�تجاريــة�و±
ــذا�يســتمر�الشــريك�محتفظــا�بمشــاركته�Nــي�الشــركة�طا�ــا�لــم�


اßيتصرف�بملكية�حصته�ف

                                                          
ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )1(
من�قانون�التجارة�رقم�603/1أنظر�ا�ادة��)2(
صالح،�باسم�محمد،�ا�رجع�سابق،�ص. د )3(
من�قانون�التجارة�العراQي�ا�لì)  1/ 607(انظر�نص�ا�ادة��)4(
من�قانون�التجارة�رقم�572/2أنظر�ا�ادة� )5(
سامي،�فوزي�محمد�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )6(
من�قانون�التجارة�العراQي�ا�لìي) 583(انظر�نص�ا�ادة� )7(
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ـار�ســمعته�ا�اليـة،�ودليـل�بالفشــل�Óـي�شــركات�*شـخاص،�فإنـه�تNيك�

عtى�إدارة�امواله،�وبالتاªي�تنعدم�الثقـة�بالشـريك�ا�فلـس�Nـي�الوسـط�التجـاري،�وبالتـاªي�تـزول�الثقـة�Nـي�الشـريك�

س،�ويكتســـب�الحكـــم�الدرجـــة�القطعيـــة،�يقـــوم�امـــ,ن�التفليســـة�بجمـــع�


ا�حصته�Nي�الشركة��وال¸��تقدر�بحسب�قيم�
ـا�يـوم�صـدور�Óاموال�الشريك�ا�فلس�وتصفيه�حصته،�ومن�ضم


ــا�السابقـــــــة�عtــى�هـــذا�íســه�وكــذلك�نصـــيبه�فيمــا�يســتجد�بعــد�ذلـــك�مــن�حقــوق�للشــركة�عـــن�عملياالحكــم�بإف


ــا�وينــوب�ßوكــذلك�يقــوم�امــ,ن�التفليســة�بــإدارة�أموالــه�وا�حافظــة�عل�،

̄�يجــوز�للمفلــس�بعــ ثــار�ا�Ì�تبــة�عtــى�الشــريك�ا�فلــس�Nــي�شــركات�*شــخاص�بالنســبة�للمــدين،�أنــه�
َ
د�إمــا�{

̄�يجـــوز��ـــن�أشــــهر�)4(صـــدور�حكـــم�إشـــهار�gفـــس�الوفـــاء�بمـــا�عليـــه�مـــن�ديـــون�أو�اســـتيفاء�مـــا�لـــه�مـــن�حقـــوق  �،

�Nـــــي�ا�جـــــالس�التشـــــريعية�أو�Nـــــي�ا�جـــــالس�gداريـــــة�أو�البلديـــــة�أو�Nـــــي�الغـــــرف�
ً
�أو�منتخبـــــا

ً
إفســـــه�أن�يكـــــون�ناخبـــــا

�Nــي�مجلــس�إدارة�أيــة�مؤسســة�عامــة�أو�
ً
و�عضــوا

̄�أن�يشــــــتغل�بأعمــــــال�ا�صــــــارف�أو�الوكالــــــة�التجاريــــــة�أو�التصــــــدير�أو�{ســــــت,�اد�أو�الد¯لــــــة�Nــــــي�أســــــواق� شــــــركة�و

̄�يج,ـ®�أن�يكـون�ناخًبـا� ن�ا�فلـس�بحيـث�

̄�يجــوز�للمفلــس�أن�يتغيــب�عــن�محــل� ،�وكــذلك�

̄�يجــوز�لــه�أن�يغ,ــ��محــل�إقامتــه�{�بــإذن� و

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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ـار�ســمعته�ا�اليـة،�ودليـل�بالفشــل�وذلـك�عنـدما�يصـدر�حكــم�افـس�الشـر Óـي�شــركات�*شـخاص،�فإنـه�تNيك�

عtى�إدارة�امواله،�وبالتاªي�تنعدم�الثقـة�بالشـريك�ا�فلـس�Nـي�الوسـط�التجـاري،�وبالتـاªي�تـزول�الثقـة�Nـي�الشـريك�

  .    )1(ا�فلس،�ïزاله�{عتبار�الشخN��¡âي�الشريك�ا�فلس

س،�ويكتســـب�الحكـــم�الدرجـــة�القطعيـــة،�يقـــوم�امـــ,ن�التفليســـة�بجمـــع�وبعـــد�صـــدور�الحكـــم�بإشـــهار�{فـــ


ا�حصته�Nي�الشركة��وال¸��تقدر�بحسب�قيم�
ـا�يـوم�صـدور�Óاموال�الشريك�ا�فلس�وتصفيه�حصته،�ومن�ضم


ــا�السابقـــــــة�عtــى�هـــذا�íســه�وكــذلك�نصـــيبه�فيمــا�يســتجد�بعــد�ذلـــك�مــن�حقــوق�للشــركة�عـــن�عملياالحكــم�بإف


ــا�عtــى�الــدائن,نÓــا�وينــوب�)2(يــع�ثم
ßوكــذلك�يقــوم�امــ,ن�التفليســة�بــإدارة�أموالــه�وا�حافظــة�عل�،


ا�هذه�gدارةßي�جميع�الدعاوى�و*عمال�ال¸��تفتضN3(عن�ا�فلس�(     .  

̄�يجــوز�للمفلــس�بعــ ثــار�ا�Ì�تبــة�عtــى�الشــريك�ا�فلــس�Nــي�شــركات�*شــخاص�بالنســبة�للمــدين،�أنــه�
َ
إمــا�{

صـــدور�حكـــم�إشـــهار�gفـــس�الوفـــاء�بمـــا�عليـــه�مـــن�ديـــون�أو�اســـتيفاء�مـــا�لـــه�مـــن�حقـــوق 

�Nـــــي�ا�جـــــالس�التشـــــريعية�أو�Nـــــي�ا�جـــــالس�gداريـــــة�أو�البلديـــــة�أو�Nـــــي�الغـــــرف�
ً
�أو�منتخبـــــا

ً
إفســـــه�أن�يكـــــون�ناخبـــــا

�أ
ً
̄�أن�يكــون�مــديرا �Nــي�مجلــس�إدارة�أيــة�مؤسســة�عامــة�أو�التجاريــة�أو�الصــناعية�أو�النقابــات�ا�هنيــة�و

ً
و�عضــوا

̄�أن�يشــــــتغل�بأعمــــــال�ا�صــــــارف�أو�الوكالــــــة�التجاريــــــة�أو�التصــــــدير�أو�{ســــــت,�اد�أو�الد¯لــــــة�Nــــــي�أســــــواق� شــــــركة�و

  .)5(ا�ضاربة�أو�تسليف�النقود�برهون�أو�البيع�با�زاد�العل��

̄�يج,ـ®�أن�يكـون�ناخًبـا�وهذا�يتضح�أن�ا�شرع�العراQي�ذهب�إªـى�اسـقاط�بعـض�الحقـوق�عـ ن�ا�فلـس�بحيـث�

̄�يجــوز�للمفلــس�أن�يتغيــب�عــن�محــل�)6(،�كمــا�حظــر�عليــه�تــوªي�ا�همــات�والوظــائف�العامــة ،�وكــذلك�

̄�يجــوز�لــه�أن�يغ,ــ��محــل�إقامتــه�{�بــإذن�. إقامتــه�الــدائم�دون�أن�يخطــر�أمــ,ن�التفليســة�كتابــة�بمحــل�وجــوده و

  . )7(من�حاكم�التفليسة

                                         

 .100كوماني،�لطيف�ج ��،�ا�رجع�سابق،�ص

 .عراQي�النافذمن�قانون�الشركات�ال

  .من�قانون�التجارة�العراQي�ا�لìي

 .ا�لìي�1979لسنة��149من�قانون�التجارة�رقم

  .ا�لìي�1979لسنة��149من�قانون�التجارة�رقم

  .302ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص

  .ا�لìي�1979لسنة��149من�قانون�التجارة�رقم

	��� ا��و��� ���ا
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وذلـك�عنـدما�يصـدر�حكــم�افـس�الشـر      

عtى�إدارة�امواله،�وبالتاªي�تنعدم�الثقـة�بالشـريك�ا�فلـس�Nـي�الوسـط�التجـاري،�وبالتـاªي�تـزول�الثقـة�Nـي�الشـريك�

ا�فلس،�ïزاله�{عتبار�الشخN��¡âي�الشريك�ا�فلس

وبعـــد�صـــدور�الحكـــم�بإشـــهار�{فـــ           


ا�حصته�Nي�الشركة��وال¸��تقدر�بحسب�قيم�
ـا�يـوم�صـدور�Óاموال�الشريك�ا�فلس�وتصفيه�حصته،�ومن�ضم


ــا�السابقـــــــة�عtــى�هـــذا�íســه�وكــذلك�نصـــيبه�فيمــا�يســتجد�بعــد�ذلـــك�مــن�حقــوق�للشــركة�عـــن�عملياالحكــم�بإف


ــا�عtــى�الــدائن,نالحكــم�بغيــة�توز Óيــع�ثم


ا�هذه�gدارةßي�جميع�الدعاوى�و*عمال�ال¸��تفتضNعن�ا�فلس�

̄�يجــوز�للمفلــس�بعــ        ثــار�ا�Ì�تبــة�عtــى�الشــريك�ا�فلــس�Nــي�شــركات�*شــخاص�بالنســبة�للمــدين،�أنــه�
َ
إمــا�{

صـــدور�حكـــم�إشـــهار�gفـــس�الوفـــاء�بمـــا�عليـــه�مـــن�ديـــون�أو�اســـتيفاء�مـــا�لـــه�مـــن�حقـــوق 

�Nـــــي�ا�جـــــالس�التشـــــريعية�أو�Nـــــي�ا�جـــــالس�gداريـــــة�أو�البلديـــــة�أو�Nـــــي�الغـــــرف�
ً
�أو�منتخبـــــا

ً
إفســـــه�أن�يكـــــون�ناخبـــــا

�أ
ً
̄�أن�يكــون�مــديرا التجاريــة�أو�الصــناعية�أو�النقابــات�ا�هنيــة�و

̄�أن�يشــــــتغل�بأعمــــــال�ا�صــــــارف�أو�الوكالــــــة�التجاريــــــة�أو�التصــــــدير�أو�{ســــــت,�اد�أو�الد¯لــــــة�Nــــــي�أســــــواق� شــــــركة�و

ا�ضاربة�أو�تسليف�النقود�برهون�أو�البيع�با�زاد�العل��

وهذا�يتضح�أن�ا�شرع�العراQي�ذهب�إªـى�اسـقاط�بعـض�الحقـوق�عـ      

،�كمــا�حظــر�عليــه�تــوªي�ا�همــات�والوظــائف�العامــةأو�منتخًبــا

إقامتــه�الــدائم�دون�أن�يخطــر�أمــ,ن�التفليســة�كتابــة�بمحــل�وجــوده

من�حاكم�التفليسة

                                                          
كوماني،�لطيف�ج ��،�ا�رجع�سابق،�ص. د )1(
من�قانون�الشركات�ال) 70/3(أنظر�ا�ادة� )2(
من�قانون�التجارة�العراQي�ا�لìي�588/1أنظر�ا�ادة� )3(
من�قانون�التجارة�رقم�604/1أنظر�ا�ادة� )4(
من�قانون�التجارة�رقم�602/1أنظر�ا�ادة� )5(
ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )6(
من�قانون�التجارة�رقم�601ادة�أنظر�ا� )7(
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ا
ً
مــن��تحـت�ا�راقبـة��نـه�مــن�الفـرار،�أو�التصـرف�Nــي�اموالـه�تصـرف

،�ح¸ـ �وأن�)1(شأنه�أن�يلحق�ضرًرا�بالدائن,ن�عtى�أن�ذلك�يعد�القـرار�جوازًيـا�بحيـث�يمكـن�اتخـاذه�أو�مـن�عدمـه

مــن�قــانون�التجــارة�ا�لìــي،��600مــن�ا�ــادة�

والجدير�بالذكر�أن�لحاكم�التفليسة�من�تلقاء�نفسه،�أو�بناء�عtى�طلب�أم,ن�التفليسة�او�ا�راقب�أن�يقرر�

،�والعلـــة�مـــن�وق�الـــدائن,نNـــي�كـــل�وقـــت�حجـــز�ا�فلـــس�وأن�يـــأمر�باتخـــاذ�الوســـائل�التحفظيـــة�الزمـــة�لصـــيانة�حقـــ


ـــــا�بقصـــــد�*ضـــــرار�بالـــــدائن,ن،�وعـــــدم�ســـــداد�الوفـــــاء�Ùري
íموال�وïعـــــب�بـــــاحجـــــز�هـــــذا�الشـــــريك�ا�فلـــــس��نـــــع�الت

̄�أن�ا�شــرع�أجـــاز�اســـتثناًء�عtـــى�الشـــريك�ا�فلـــس�إدارة�أموالـــه،�إذا�كانـــت�هـــذه�*مـــوال�مقـــررة�لÉعانـــة،�أو� أ

لغ,ـــ��ا�فلـــس،�وجـــواز�تقريـــر�نفقـــه�لـــه�ولعائلتـــه�مـــن�امـــوال�ا�فلـــس،�أو�التعويضـــات�ال¸ـــ��

ومــــع�ذلــــك�يلÌــــ®م�. تســـتحق�للمســــتفيد�Nــــي�عقــــد�تــــأم,ن�صــــحيح�أبرمــــه�ا�فلــــس�قبـــل�صــــدور�حكــــم�إشــــهار�gفــــس

ا�حكمـــة�ا�ســتفيد�بــأن�يــرد�اªــى�التفليســة�أقســاط�التــام,ن�ال¸ــ��دفعهــا�ا�فلــس�ابتــداء�مــن�التــاريخ�الــذي�عينتــه�

للوقوف�عن�الدفع�ما�لم�ينص�القانون�عtى�غ,��ذلك،�فـأن�كـل�هـذه�ا�سـائل�أجـاز�ا�شـرع�العراQـي�عـدم�الحجـز�

وكـــــذلك�كـــــان�موقـــــف�ا�شـــــرع�العراQـــــي�{يجـــــابي�الـــــذي�أجـــــاز�للمفلـــــس�وïســـــرته�أن�يأخـــــذوا�مـــــن�موجـــــودات�

ـ¡��ا�نتــدب�تلـك�ا�عونــة�ال¸ـ��تقررهــا�قبـل�حالــة�{تحـاد،�ويكــون�هــذا�

لحـــاكم�التفليســـة�مـــن�ن�تلقـــاء�ذاتـــه�أو�بنـــاء�عtـــى�طلـــب�

ار،�ويجــــوز��ــــن�طلــــب�{عانــــة�وامــــ,ن�

)5(  .     

��د ا������	��� ا��و��� ��
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ا�بوضــعوNـي�حالـة�عـدم�اتخــاذ�قـرار�يقÞـ¡��
ً
تحـت�ا�راقبـة��نـه�مــن�الفـرار،�أو�التصـرف�Nــي�اموالـه�تصـرف

شأنه�أن�يلحق�ضرًرا�بالدائن,ن�عtى�أن�ذلك�يعد�القـرار�جوازًيـا�بحيـث�يمكـن�اتخـاذه�أو�مـن�عدمـه

مــن�ا�ــادة�) 1(القــانون�أجــاز�للمفلــس�أن�يطعــن�Nــي�القــرار�الصــادر�وفــق�الفقــرة�

    . )2(دون�أن�يÌ�تب�عtى�الطعن�وقف�تنفيذه

والجدير�بالذكر�أن�لحاكم�التفليسة�من�تلقاء�نفسه،�أو�بناء�عtى�طلب�أم,ن�التفليسة�او�ا�راقب�أن�يقرر�

Nـــي�كـــل�وقـــت�حجـــز�ا�فلـــس�وأن�يـــأمر�باتخـــاذ�الوســـائل�التحفظيـــة�الزمـــة�لصـــيانة�حقـــ


ـــــا�بقصـــــد�*ضـــــرار�بالـــــدائن,ن،�وعـــــدم�ســـــداد�الوفـــــاء�Ùري
íموال�وïعـــــب�بـــــاحجـــــز�هـــــذا�الشـــــريك�ا�فلـــــس��نـــــع�الت

̄�أن�ا�شــرع�أجـــاز�اســـتثناًء�عtـــى�الشـــريك�ا�فلـــس�إدارة�أموالـــه،�إذا�كانـــت�هـــذه�*مـــوال�مقـــررة�لÉعانـــة،�أو� أ

لغ,ـــ��ا�فلـــس،�وجـــواز�تقريـــر�نفقـــه�لـــه�ولعائلتـــه�مـــن�امـــوال�ا�فلـــس،�أو�التعويضـــات�ال¸ـــ��كانـــت�*مـــوال�ا�ملوكـــة�

تســـتحق�للمســــتفيد�Nــــي�عقــــد�تــــأم,ن�صــــحيح�أبرمــــه�ا�فلــــس�قبـــل�صــــدور�حكــــم�إشــــهار�gفــــس

ا�ســتفيد�بــأن�يــرد�اªــى�التفليســة�أقســاط�التــام,ن�ال¸ــ��دفعهــا�ا�فلــس�ابتــداء�مــن�التــاريخ�الــذي�عينتــه�

للوقوف�عن�الدفع�ما�لم�ينص�القانون�عtى�غ,��ذلك،�فـأن�كـل�هـذه�ا�سـائل�أجـاز�ا�شـرع�العراQـي�عـدم�ال

  .)4(عtى�هذه�*موال�عtى�الشريك�ا�فلس�Nي�شركات�*شخاص

وكـــــذلك�كـــــان�موقـــــف�ا�شـــــرع�العراQـــــي�{يجـــــابي�الـــــذي�أجـــــاز�للمفلـــــس�وïســـــرته�أن�يأخـــــذوا�مـــــن�موجـــــودات�

فليسـة�معونــات�غذائيـة�يحــددها�القا�ـ¡��ا�نتــدب�تلـك�ا�عونــة�ال¸ـ��تقررهــا�قبـل�حالــة�{تحـاد،�ويكــون�هــذا�

لحـــاكم�التفليســـة�مـــن�ن�تلقـــاء�ذاتـــه�أو�بنـــاء�عtـــى�طلـــب�الطلـــب�بنـــاًء�عtـــى�طلـــب�ا�فلـــس�أو�مـــن�يعـــولهم،�ويجـــوز�

ار،�ويجــــوز��ــــن�طلــــب�{عانــــة�وامــــ,ن�ويجــــوز�الطعــــن�Nــــي�هــــذا�القــــر . *مــــ,ن�تعــــديل�مقــــدار�gعانــــة�أو�ا�ــــر�بإلغا
ــــا

(التفليسة�الطعن�Nي�مقدار�gعانة�من�دون�أن�يÌ�تب�عtى�ذلك�وقف�صرفها

                                         

  .303ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص

  .ا�لìي�1979لسنة��149من�قانون�التجارة�رقم

 .ا�لìي�1979لسنة��149من�قانون�التجارة�رقم

 .ا�لìي�1979لسنة��149ن�التجارة�رقم

 .ا�لìي�1979لسنة��149من�قانون�التجارة�رقم

	��� ا��و��� ���ا
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وNـي�حالـة�عـدم�اتخــاذ�قـرار�يقÞـ¡��        

شأنه�أن�يلحق�ضرًرا�بالدائن,ن�عtى�أن�ذلك�يعد�القـرار�جوازًيـا�بحيـث�يمكـن�اتخـاذه�أو�مـن�عدمـه

القــانون�أجــاز�للمفلــس�أن�يطعــن�Nــي�القــرار�الصــادر�وفــق�الفقــرة�

دون�أن�يÌ�تب�عtى�الطعن�وقف�تنفيذه

والجدير�بالذكر�أن�لحاكم�التفليسة�من�تلقاء�نفسه،�أو�بناء�عtى�طلب�أم,ن�التفليسة�او�ا�راقب�أن�يقرر�        

Nـــي�كـــل�وقـــت�حجـــز�ا�فلـــس�وأن�يـــأمر�باتخـــاذ�الوســـائل�التحفظيـــة�الزمـــة�لصـــيانة�حقـــ


ـــــا�بقصـــــد�*ضـــــرار�بالـــــدائن,ن،�وعـــــدم�ســـــداد�الوفـــــاء�Ùري
íموال�وïعـــــب�بـــــاحجـــــز�هـــــذا�الشـــــريك�ا�فلـــــس��نـــــع�الت

  .)3(بديونه

̄�أن�ا�شــرع�أجـــاز�اســـتثناًء�عtـــى�الشـــريك�ا�فلـــس�إدارة�أموالـــه،�إذا�كانـــت�هـــذه�*مـــوال�مقـــررة�لÉعانـــة،�أو�        أ

كانـــت�*مـــوال�ا�ملوكـــة�

تســـتحق�للمســــتفيد�Nــــي�عقــــد�تــــأم,ن�صــــحيح�أبرمــــه�ا�فلــــس�قبـــل�صــــدور�حكــــم�إشــــهار�gفــــس

ا�ســتفيد�بــأن�يــرد�اªــى�التفليســة�أقســاط�التــام,ن�ال¸ــ��دفعهــا�ا�فلــس�ابتــداء�مــن�التــاريخ�الــذي�عينتــه�

للوقوف�عن�الدفع�ما�لم�ينص�القانون�عtى�غ,��ذلك،�فـأن�كـل�هـذه�ا�سـائل�أجـاز�ا�شـرع�العراQـي�عـدم�ال

عtى�هذه�*موال�عtى�الشريك�ا�فلس�Nي�شركات�*شخاص

وكـــــذلك�كـــــان�موقـــــف�ا�شـــــرع�العراQـــــي�{يجـــــابي�الـــــذي�أجـــــاز�للمفلـــــس�وïســـــرته�أن�يأخـــــذوا�مـــــن�موجـــــودات�         

فليسـة�معونــات�غذائيـة�يحــددها�القاالت

الطلـــب�بنـــاًء�عtـــى�طلـــب�ا�فلـــس�أو�مـــن�يعـــولهم،�ويجـــوز�

*مــــ,ن�تعــــديل�مقــــدار�gعانــــة�أو�ا�ــــر�بإلغا
ــــا

التفليسة�الطعن�Nي�مقدار�gعانة�من�دون�أن�يÌ�تب�عtى�ذلك�وقف�صرفها

                                                          
ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص. د�)1(
من�قانون�التجارة�رقم�600/3أنظر�ا�ادة� )2(
من�قانون�التجارة�رقم�600/1أنظر�ا�ادة� )3(
ن�التجارة�رقممن�قانو �607/2أنظر�ا�ادة� )4(
من�قانون�التجارة�رقم�611أنظر�ا�ادة� )5(
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ïمـــ,ن�التفليســـة�وحـــده�طلـــب�نفـــاذ�تصـــرفات�ا�ـــدين�Nـــي�حـــق�جماعـــة�الـــدائن,ن�إذا�وقـــع�

�العراQـي،�مـن�القـانون�ا�ـدني�629اªـى�

ويÌ�تــب�عtــى�الحكــم�بعــدم�نفــاذ�التصــرف�ســقوطه�Nــي�حــق�جميــع�الــدائن,ن�ســواء�نشــأت�حقــوقهم�قبــل�حصــول�

ثـــار�تتعلـــق�بالـــدائن,ن�
َ
مـــن�حيـــث�مـــنعهم�يÌ�تـــب�عtـــى�صـــدور�حكـــم�افـــس�الشـــريك�Nـــي�شـــركات�*شـــخاص�ا

باشــــــرة�الــــــدعاوي،�وgجــــــراءات�الفرديــــــة�عtــــــى�الشــــــريك�ا�فلــــــس�مــــــن�الــــــدائن,ن�العــــــادي,ن�أو�الــــــدائن,ن�

جـــــال�الـــــديون،�وســـــواء�كانـــــت�ديـــــون�عاديـــــة�أو�
َ
�عـــــن�ذلـــــك�اســـــقط�ا

ً
،�وفضـــــ

̄�يجــوز�ا�ط البــة�بفوائــد�مضــمونة�بامتيــاز�عــام�أو�خــاص،�ووقــف�ســريان�الفوائــد�يقتصــر�عtــى�الــدائن,ن�فقــط�و


ــــا�الــــرهن�أو�{متيــــاز،�ßالــــديون�ا�ضــــمونة�بــــرهن�أو�امتيــــاز�{�مــــن�ا�بــــالغ�الناتجــــة�مــــن�بيــــع�*مــــوال�ال¸ــــ��يقــــع�عل

�ثم�الفوائد�ا�ستحقة�قبل�صدور�الحكم�بإشهار�gفـس�ثـم�الفوائـد�ا�سـتحقة�بعـد�
ً
ويستوNى�أصل�الدين�أ̄و

م�ا�شــÌ�كون�Nـــي�جماعــة�الـــدائن,ن،�حيــث�تتكـــون�هــذه�الجماعـــة�مــن�دائنـــ,ن�عـــادي,ن�

الذي�نشأت�حقوقهم�Nي�مواجهه�ا�فلس�بسبب�صحيح�قبل�صدور�الحكم�بشهر�gفس�أيا�كان�مصدر�ديون�

أولئــك�الـــدائن,ن،�وكمــا�يشـــÌ�ك�Nــي�هـــذه�الجماعــة�الـــدائنون�أصــحاب�حقـــوق�{متيــاز�العامـــة،�ïن�حقهــم�بإقامـــة�

لــدعاوي�الفرديــة�واتخــاذ�gجــراءات�الفرديــة�يســقط�بمجــرد�صــدور�الحكــم�بشــهر�gفــس،�وينتقــل�هــذا�الحــق�

̄�يجوز�بعد�صدور�الحكم�بإشهار�éفس�{ستمرار�بالدعاوى�ا�قامة�أو�إقامة�دعوى�عtى�التفليسـة� وكما�

عــدا�. ا�لــم�يــأذن�حــاكم�التفليســة�بــذلك�بالشــروط�ال¸ــ��يقررهــا


ـــا�Nـــي�مواجهـــة�ßن,ن�وأصـــحاب�حقـــوق�{متيـــاز�الخاصـــة�فيجـــوز�لهـــم�إقامـــة�الـــدعاوى�و{ســـتمرار�ف
íالـــدائن,ن�ا�ـــر


مíا�تأمينا
ßى�*موال�ال¸��تقع�علt5(أم,ن�التفليسة،�كما�يجوز�لهم�التنفيذ�أو�{ستمرار�فيه�ع(.  
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ïمـــ,ن�التفليســـة�وحـــده�طلـــب�نفـــاذ�تصـــرفات�ا�ـــدين�Nـــي�حـــق�جماعـــة�الـــدائن,ن�إذا�وقـــع�والجـــدير�بـــالقول،�

�ïحكـا�gفـسالتصرف�قبل�صدور�حكـم�إشـهار�
ً
اªـى��623م�ا�ـواد�وذلـك�وفقـأ

ويÌ�تــب�عtــى�الحكــم�بعــدم�نفــاذ�التصــرف�ســقوطه�Nــي�حــق�جميــع�الــدائن,ن�ســواء�نشــأت�حقــوقهم�قبــل�حصــول�

.  

ثـــار�تتعلـــق�بالـــدائن,ن�
َ
يÌ�تـــب�عtـــى�صـــدور�حكـــم�افـــس�الشـــريك�Nـــي�شـــركات�*شـــخاص�ا

باشــــــرة�الــــــدعاوي،�وgجــــــراءات�الفرديــــــة�عtــــــى�الشــــــريك�ا�فلــــــس�مــــــن�الــــــدائن,ن�العــــــادي,ن�أو�الــــــدائن,ن�

جـــــال�الـــــديون،�وســـــواء�كانـــــت�ديـــــون�عاديـــــة�أو�)2(أصـــــحاب�حقـــــوق�{متيـــــاز�العامـــــة
َ
�عـــــن�ذلـــــك�اســـــقط�ا

ً
،�وفضـــــ

̄�يجــوز�ا�ط مضــمونة�بامتيــاز�عــام�أو�خــاص،�ووقــف�ســريان�الفوائــد�يقتصــر�عtــى�الــدائن,ن�فقــط�و


ــــا�الــــرهن�أو�{متيــــاز،�ßالــــديون�ا�ضــــمونة�بــــرهن�أو�امتيــــاز�{�مــــن�ا�بــــالغ�الناتجــــة�مــــن�بيــــع�*مــــوال�ال¸ــــ��يقــــع�عل

�ثم�الفوائد�ا�ستحقة�قبل�صدور�الحكم�بإشهار�gفـس�ثـم�الفوائـد�ا�سـتحقة�بعـد�
ً
ويستوNى�أصل�الدين�أ̄و

م�ا�شــÌ�كون�Nـــي�جماعــة�الـــدائن,ن،�حيــث�تتكـــون�هــذه�الجماعـــة�مــن�دائنـــ,ن�عـــادي,ن�كمــا�تتكـــون�جماعــة�وهـــ

الذي�نشأت�حقوقهم�Nي�مواجهه�ا�فلس�بسبب�صحيح�قبل�صدور�الحكم�بشهر�gفس�أيا�كان�مصدر�ديون�

أولئــك�الـــدائن,ن،�وكمــا�يشـــÌ�ك�Nــي�هـــذه�الجماعــة�الـــدائنون�أصــحاب�حقـــوق�{متيــاز�العامـــة،�ïن�حقهــم�بإقامـــة�

لــدعاوي�الفرديــة�واتخــاذ�gجــراءات�الفرديــة�يســقط�بمجــرد�صــدور�الحكــم�بشــهر�gفــس،�وينتقــل�هــذا�الحــق�

.  

̄�يجوز�بعد�صدور�الحكم�بإشهار�éفس�{ستمرار�بالدعاوى�ا�قامة�أو�إقامة�دعوى�عtى�التفليسـة� وكما�

ا�لــم�يــأذن�حــاكم�التفليســة�بــذلك�بالشــروط�ال¸ــ��يقررهــاأو�اتخــاذ�أيــة�إجــراءات�قضــائية�أخــرى�ضــدها�مــ


ـــا�Nـــي�مواجهـــة�ßن,ن�وأصـــحاب�حقـــوق�{متيـــاز�الخاصـــة�فيجـــوز�لهـــم�إقامـــة�الـــدعاوى�و{ســـتمرار�ف
íالـــدائن,ن�ا�ـــر


مíا�تأمينا
ßى�*موال�ال¸��تقع�علtأم,ن�التفليسة،�كما�يجوز�لهم�التنفيذ�أو�{ستمرار�فيه�ع
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والجـــدير�بـــالقول،�           

التصرف�قبل�صدور�حكـم�إشـهار�

ويÌ�تــب�عtــى�الحكــم�بعــدم�نفــاذ�التصــرف�ســقوطه�Nــي�حــق�جميــع�الــدائن,ن�ســواء�نشــأت�حقــوقهم�قبــل�حصــول�

.)1(التصرف�أو�بعده

ثـــار�تتعلـــق�بالـــدائن,ن�          
َ
يÌ�تـــب�عtـــى�صـــدور�حكـــم�افـــس�الشـــريك�Nـــي�شـــركات�*شـــخاص�ا

باشــــــرة�الــــــدعاوي،�وgجــــــراءات�الفرديــــــة�عtــــــى�الشــــــريك�ا�فلــــــس�مــــــن�الــــــدائن,ن�العــــــادي,ن�أو�الــــــدائن,ن�القــــــانون�م

أصـــــحاب�حقـــــوق�{متيـــــاز�العامـــــة

̄�يجــوز�ا�ط مضــمونة�بامتيــاز�عــام�أو�خــاص،�ووقــف�ســريان�الفوائــد�يقتصــر�عtــى�الــدائن,ن�فقــط�و


ــــا�الــــرهن�أو�{متيــــاز،�ßالــــديون�ا�ضــــمونة�بــــرهن�أو�امتيــــاز�{�مــــن�ا�بــــالغ�الناتجــــة�مــــن�بيــــع�*مــــوال�ال¸ــــ��يقــــع�عل

�ثم�الفوائد�ا�ستحقة�قبل�صدور�الحكم�بإشهار�gفـس�ثـم�الفوائـد�ا�سـتحقة�بعـد�
ً
ويستوNى�أصل�الدين�أ̄و

      .   )3(صدوره

كمــا�تتكـــون�جماعــة�وهـــ        

الذي�نشأت�حقوقهم�Nي�مواجهه�ا�فلس�بسبب�صحيح�قبل�صدور�الحكم�بشهر�gفس�أيا�كان�مصدر�ديون�

أولئــك�الـــدائن,ن،�وكمــا�يشـــÌ�ك�Nــي�هـــذه�الجماعــة�الـــدائنون�أصــحاب�حقـــوق�{متيــاز�العامـــة،�ïن�حقهــم�بإقامـــة�

لــدعاوي�الفرديــة�واتخــاذ�gجــراءات�الفرديــة�يســقط�بمجــرد�صــدور�الحكــم�بشــهر�gفــس،�وينتقــل�هــذا�الحــق�ا

.)4(إªى�وك�التفليسة

̄�يجوز�بعد�صدور�الحكم�بإشهار�éفس�{ستمرار�بالدعاوى�ا�قامة�أو�إقامة�دعوى�عtى�التفليسـة�        وكما�

أو�اتخــاذ�أيــة�إجــراءات�قضــائية�أخــرى�ضــدها�مــ


ـــا�Nـــي�مواجهـــة�ßن,ن�وأصـــحاب�حقـــوق�{متيـــاز�الخاصـــة�فيجـــوز�لهـــم�إقامـــة�الـــدعاوى�و{ســـتمرار�ف
íالـــدائن,ن�ا�ـــر


مíا�تأمينا
ßى�*موال�ال¸��تقع�علtأم,ن�التفليسة،�كما�يجوز�لهم�التنفيذ�أو�{ستمرار�فيه�ع

                                                          
من�قانون�التجارة�رقم 618أنظر�ا�ادة� )1(
أسامة�نائل�ا�حيسن�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )2(
من�قانون�التجارة�رقم 622ادة�أنظر�ا��)3(
ا�حيسن،�أسامة�نائل�،�ا�رجع�سابق،�ص. د)4(
من�قانون�التجارة�رقم�620/3أنظر�ا�ادة� )5(
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��مــن�الــدين�ثــم�أفلــس�بــاQي�ا�لÌــ®م,ن�أو�أحــدهم�فــ
ً
اســتوNى�الــدائن�مــن�أحــد�ا�لÌــ®م,ن�بــدين�واحــد�جــزءا

�بحقـه�Nـي�مطالبـة�ا�لÌـ®م�غ,ـ��ا�فلـس�
ً
يجوز�للدائن�أن�يشÌ�ك�Nي�التفليسات�{�بالباQي�من�دينـه�ويبقـى�محتفظـا


م�بــرهن�أو�امتيــاز�عtــى�منقــول،�وكمــا�بينــا�أن�اصــحاب�الــديون�Õثــار�ا�تعلقــة�بالــدائن,ن�ا�ضــمونة�ديــو
َ
إمــا�{

̄�يعــدون�مــن�ضــمن�اعضــاء�جماعــة�الــدائن,ن،�وعليــه�فــإن�صــدور�الحكــم� ا�حملــة�بــرهن�أو�امتيــاز�عtــى�منقــول�

جـد�مـا�يمـنعهم�مـن�اتخـاذ�gجـراءات�الفرديـة�للتنفيـذ�عtـى�

وقــــد�خصــــص�ا�شــــرع�العراQــــي�بيــــان�ا�راكــــز�هــــذه�الحقــــوق،�حيــــث�إذا�بيــــع�ا�نقــــول�ا�رهــــون�بنــــاء�عtــــى�طلــــب�

. يســة�قــبض�ا�قــدار�الزائــد�لحســاب�جماعــة�الــدائن,ن

�بشـــرط�أن�
ً
�عاديــا

ً

ن�بالبــاQي�لــه�Nــي�التفليســة�بوصــفه�دائنــاíك�الــدائن�ا�ـــر�Ìوإذا�كــان�الــثمن�أقــل�مــن�الــدين�اشــ

{قتضـــــاء�باســـــتخدام�أول�نقـــــود�تـــــدخل�

̄ت�ا�فلـــس�بشـــرط�أن�تكـــون�أســـماؤهم�قـــد� التفليســـة�Nـــي�الوفـــاء�بحقـــوق�الـــدائن,ن�الـــذين�لهـــم�امتيـــاز�عtـــى�منقـــو


ــــا�Nــــي�الفقــــرة�*وªــــى�مــــن�ا�ــــادة�ßــــا�ا�شــــار�ال
ßض�عل�ــــÌا�ع��ائيــــة�للــــديون�غ,ــــ
Óوإذا�حصــــل��671وردت�بالقائمــــة�ال

توصــــلنا�أن�الشــــخص�ســـــواء�كــــان�طبيعًيــــا�أو�معنوًيـــــا�يكتســــب�صــــفة�الشـــــريك�Nــــي�شــــركات�*شـــــخاص�

 .عندما�يكتسب�صفة�التاجرـ�سواء�اشÌ�اكه�بتأسيس�شركة�تجارية،�أو�انضمام�إªى�شركة�تجارية
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��مــن�الــدين�ثــم�أفلــس�بــاQي�ا�لÌــ®م,ن�أو�أحــدهم�فــ
ً
اســتوNى�الــدائن�مــن�أحــد�ا�لÌــ®م,ن�بــدين�واحــد�جــزءا

�بحقـه�Nـي�مطالبـة�ا�لÌـ®م�غ,ـ��ا�فلـس�
ً
يجوز�للدائن�أن�يشÌ�ك�Nي�التفليسات�{�بالباQي�من�دينـه�ويبقـى�محتفظـا


ا±
ذا�الباQي�ويجوز�لهذا�ا�لÌ®م�أن�يشÌ�ك�Nي�كل�تفليسة�بما�وفاه�Ó1(ع(.  


م�بــرهن�أو�امتيــاز�عtــى�منقــول،�وكمــا�بينــا�أن�اصــحاب�الــديون�Õثــار�ا�تعلقــة�بالــدائن,ن�ا�ضــمونة�ديــو
َ
إمــا�{

̄�يعــدون�مــن�ضــمن�اعضــاء�جماعــة�الــدائن,ن،�وعليــه�فــإن�صــدور�الحكــم� ا�حملــة�بــرهن�أو�امتيــاز�عtــى�منقــول�

̄�يو  ̄�تتـأثر�عtـى�حقـوقهم،�إذ� جـد�مـا�يمـنعهم�مـن�اتخـاذ�gجـراءات�الفرديـة�للتنفيـذ�عtـى�بشهر�gفس�ا�دين�

̄ستيفاء�حقوقهم   .)2(ا�نقول�ا�حمل�بالرهن�أو�امتياز�وذلك�

وقــــد�خصــــص�ا�شــــرع�العراQــــي�بيــــان�ا�راكــــز�هــــذه�الحقــــوق،�حيــــث�إذا�بيــــع�ا�نقــــول�ا�رهــــون�بنــــاء�عtــــى�طلــــب�


ن�بــثمن�يجــاوز�الــدين،�وجــب�عtــى�أمــ,ن�التفلíيســة�قــبض�ا�قــدار�الزائــد�لحســاب�جماعــة�الــدائن,نالــدائن�ا�ــر

�بشـــرط�أن�
ً
�عاديــا

ً

ن�بالبــاQي�لــه�Nــي�التفليســة�بوصــفه�دائنــاíك�الــدائن�ا�ـــر�Ìوإذا�كــان�الــثمن�أقــل�مــن�الــدين�اشــ

�ïحكام�القانون 
ً
      .)3(يكون�دينه�قد�حقق�طبقا


ـــــا�أن�يـــــأمر�عنـــــدÓاح�أمي�ـــــÌـــــى�اقtقتضـــــاء�باســـــتخدام�أول�نقـــــود�تـــــدخل��يجـــــوز�لحـــــاكم�التفليســـــة�بنـــــاء�ع}

̄ت�ا�فلـــس�بشـــرط�أن�تكـــون�أســـماؤهم�قـــد� التفليســـة�Nـــي�الوفـــاء�بحقـــوق�الـــدائن,ن�الـــذين�لهـــم�امتيـــاز�عtـــى�منقـــو


ــــا�Nــــي�الفقــــرة�*وªــــى�مــــن�ا�ــــادة�ßــــا�ا�شــــار�ال
ßض�عل�ــــÌا�ع��ائيــــة�للــــديون�غ,ــــ
Óوردت�بالقائمــــة�ال

  .)4(الوفاء�{�بعد�الفصل�فيه�اعÌ�اض�عtى�{متياز�ف�يجوز 

توصــــلنا�أن�الشــــخص�ســـــواء�كــــان�طبيعًيــــا�أو�معنوًيـــــا�يكتســــب�صــــفة�الشـــــريك�Nــــي�شــــركات�*شـــــخاص�

عندما�يكتسب�صفة�التاجرـ�سواء�اشÌ�اكه�بتأسيس�شركة�تجارية،�أو�انضمام�إªى�شركة�تجارية
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�مــن�الــدين�ثــم�أفلــس�بــاQي�ا�لÌــ®م,ن�أو�أحــدهم�فــ�وإذا�      
ً
اســتوNى�الــدائن�مــن�أحــد�ا�لÌــ®م,ن�بــدين�واحــد�جــزءا

�بحقـه�Nـي�مطالبـة�ا�لÌـ®م�غ,ـ��ا�فلـس�
ً
يجوز�للدائن�أن�يشÌ�ك�Nي�التفليسات�{�بالباQي�من�دينـه�ويبقـى�محتفظـا


ذا�الباQي�ويجوز�لهذا�ا�لÌ®م�أن�يشÌ�ك�Nي�كل�تفليسة�بما�وفاه�±


م�بــرهن�أو�امتيــاز�عtــى�منقــول،�وكمــا�بينــا�أن�اصــحاب�الــديون�       Õثــار�ا�تعلقــة�بالــدائن,ن�ا�ضــمونة�ديــو
َ
إمــا�{

̄�يعــدون�مــن�ضــمن�اعضــاء�جماعــة�الــدائن,ن،�وعليــه�فــإن�صــدور�الحكــم� ا�حملــة�بــرهن�أو�امتيــاز�عtــى�منقــول�

̄�يو  ̄�تتـأثر�عtـى�حقـوقهم،�إذ� بشهر�gفس�ا�دين�

̄ستيفاء�حقوقهم ا�نقول�ا�حمل�بالرهن�أو�امتياز�وذلك�

وقــــد�خصــــص�ا�شــــرع�العراQــــي�بيــــان�ا�راكــــز�هــــذه�الحقــــوق،�حيــــث�إذا�بيــــع�ا�نقــــول�ا�رهــــون�بنــــاء�عtــــى�طلــــب�       


ن�بــثمن�يجــاوز�الــدين،�وجــب�عtــى�أمــ,ن�التفلíالــدائن�ا�ــر

�بشـــرط�أن�
ً
�عاديــا

ً

ن�بالبــاQي�لــه�Nــي�التفليســة�بوصــفه�دائنــاíك�الــدائن�ا�ـــر�Ìوإذا�كــان�الــثمن�أقــل�مــن�الــدين�اشــ

�ïحكام�القانون 
ً
يكون�دينه�قد�حقق�طبقا


ـــــا�أن�يـــــأمر�عنـــــد           Óاح�أمي�ـــــÌـــــى�اقtيجـــــوز�لحـــــاكم�التفليســـــة�بنـــــاء�ع

̄ت�ا�فلـــس�بشـــرط�أن�تكـــون�أســـماؤهم�قـــد� التفليســـة�Nـــي�الوفـــاء�بحقـــوق�الـــدائن,ن�الـــذين�لهـــم�امتيـــاز�عtـــى�منقـــو


ــــا�Nــــي�الفقــــرة�*وªــــى�مــــن�ا�ــــادة�ßــــا�ا�شــــار�ال
ßض�عل�ــــÌا�ع��ائيــــة�للــــديون�غ,ــــ
Óوردت�بالقائمــــة�ال

اعÌ�اض�عtى�{متياز�ف�يجوز 

  ــــةاتمـــــالخ

 
ً
  : النتائجA-أو9

توصــــلنا�أن�الشــــخص�ســـــواء�كــــان�طبيعًيــــا�أو�معنوًيـــــا�يكتســــب�صــــفة�الشـــــريك�Nــــي�شــــركات�*شـــــخاص� .1

عندما�يكتسب�صفة�التاجرـ�سواء�اشÌ�اكه�بتأسيس�شركة�تجارية،�أو�انضمام�إªى�شركة�تجارية

                                                          
من�قانون�التجارة�رقم�626أنظر�ا�ادة� )1(
أسامة�نائل�ا�حيسن�،�ا�رجع�سابق،�ص. د )2(
ن�قانون�التجارة�رقمم 630/1أنظر�ا�ادة� )3(
من�قانون�التجارة�رقم 634ا�ادة�أنظر��)4(
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̄ن�
ـاء�عقــة�الشـريك�بحكــم�القــانون� شــركات�*شــخاص�يعـد�ســبًبا�

نتيجـــة�اشـــهار�افســـه،�وهـــذا�يحصـــل�نتيجـــة�عـــدم�تمكـــن�التـــاجر�ا�ـــدين�مـــن�الحصـــول�عtـــى�صـــلح�مـــع�

دائنيــه،�ووصــل�بــه�*مــر�إªــى�حــد�{ضــطراب�Nــي�اعمالــه�ماليــة�فتوقــف�عــن�دفــع�ديونــه�التجاريــة،�فإنــه�


ا�القانون Ùيما�إذا�تحققت�الشروط�ال¸��يتطل. 


ـــا�تقـــوم�عtـــى�{عتبـــار�الشخâـــ¡�،�لـــذلك�Õï�،س�الشـــريك
ـــا�افـــßأن�شـــركات�*شـــخاص�عـــادة�يشـــهر�ف

نجــد�أن�فكــرة�{عتبــار�الشخâــ¡��مــؤثرة�Nــي�كث,ــ��مــن�{حكــام�الخاصــة�بمســؤولية�الشــركاء�Nــي�شــركات�

�و�أن�يكون�تاجًرا�بمع� �أن�يمارس�العمل�التجاري�باسمه�ولحسابة�الخاص�
ً
خصيا


ــا،�فــإذا�عجــز�التــاجر�عــن�اداء�ديونــه�التجاريــة�Nــي�ßوبصــورة�مســتقلة�عــن�اعمــال�الشــركة�ال¸ــ��ينتمــ��إل

مواعيــــدها�ا�ســـــتحقة�أشــــهر�إفســـــه،�ويشــــÌ�ط�أن�يكـــــون�الـــــدين�غ,ــــ��متنـــــازع�عليــــه،�ومحقـــــق�الوجـــــود�

ء�دون�اشــــــÌ�اط�تعــــــدد�الـــــــديون�ا�ســــــتحقة�ال¸ــــــ��يتوقــــــف�التـــــــاجر�عــــــن�وفا
ــــــا�لتـــــــتمكن�

�éفـــس�الشــــركة�التجاريــــة�Nــــي�هــــذه�الحالـــة�يشــــهر�الشــــريك�افســــه�تبًعــــا�
ً
يكـــون��إفــــس�الشــــريك�تبعــــا

،�éفــــس�الشــــريك�Nــــي�شــــركات�*شــــخاص،�كمـــــا�Nــــي�الشــــركة�التضــــامنية�وشــــركة�التوصــــية�البســـــيطة


م�يتحملون�مسؤولية�الشركة�مسؤولية�شخصية�غ,��محدودة�عن�ديون�الشركةÕلكو. 

أن�مسؤولية�الشريك�Nي�الشركة�تضامنية�عن�جميع�الديون�ا�Ì�تبـة�عـن�هـذه�الشـركة،�ïن�الشـريك�


ـــا�صـــفة�التـــاجر،�فبالتـــاªي�م¸ـــ �حكـــم�عليـــه�بشـــهر�إفـــس�الشـــركة،�ßـــي�مثـــل�هـــذه�الشـــركات�يكتســـب�فN


ا�التجارية،�استتبع�ذلك�افس�الشركاء�ا�تضامن,ن�نتيجة�افس�الشركةÕديو. 

ثـــار�
َ
ثـــار�ا�Ì�تبـــة�عtـــى�افـــس�الشـــريك�Nـــي�شـــركات�{شـــخاص�تÌ�تـــب�عtـــى�ا�فلـــس�ا

َ
وكـــذلك�مـــن�حيـــث�{

جال�الديون�النقديـة�ال¸ـ��
َ

ا�وسقوط�جميع�اßا�منع�ا�فلس�من�إدارة�أمواله�والتصرف�ف
Óشخصية�م

̄�يمكـــــن�تطبيـــــق�هـــــذا�النظـــــام�عtـــــى�غ,ـــــ��التـــــاجر� وحرمانـــــه�مـــــن�الحقـــــوق�ا�دنيـــــة�وغ,ـــــ��ذلـــــك،�و

 .ا�توقف�عن�إداء�ديونه�عند�تخلفه�عن�إداء�ديونه�ا�دنية�لنظام�{عسار�Nي�القواعد�العامة

̄ن�
ــاء�عقتــه�بشــركات التضــامنية�( {شــخاص��اعت ــ��قــانون�الشــركات�العراQــي�اعســار�الشــريك�ســببا�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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̄ن�
ـاء�عقــة�الشـريك�بحكــم�القــانون��ان�
ينـا�إªــى�أن�افـس�الشــريك�Nـي شــركات�*شــخاص�يعـد�ســبًبا�

نتيجـــة�اشـــهار�افســـه،�وهـــذا�يحصـــل�نتيجـــة�عـــدم�تمكـــن�التـــاجر�ا�ـــدين�مـــن�الحصـــول�عtـــى�صـــلح�مـــع�

دائنيــه،�ووصــل�بــه�*مــر�إªــى�حــد�{ضــطراب�Nــي�اعمالــه�ماليــة�فتوقــف�عــن�دفــع�ديونــه�التجاريــة،�فإنــه�


ا�القانون سوف�يتعرض�لحكم�شهر�{فس،�فÙيما�إذا�تحققت�الشروط�ال¸��يتطل


ـــا�تقـــوم�عtـــى�{عتبـــار�الشخâـــ¡�،�لـــذلك�Õï�،س�الشـــريك
ـــا�افـــßأن�شـــركات�*شـــخاص�عـــادة�يشـــهر�ف

نجــد�أن�فكــرة�{عتبــار�الشخâــ¡��مــؤثرة�Nــي�كث,ــ��مــن�{حكــام�الخاصــة�بمســؤولية�الشــركاء�Nــي�شــركات�

 .{شخاص�من�الناحية�القانونية

�و�أن�يكون�تاجًرا�بمع� �أن�يمارس�العمل�التجاري�باسمه�ولحسابة�الخاص�إفس�الشريك�ش
ً
خصيا


ــا،�فــإذا�عجــز�التــاجر�عــن�اداء�ديونــه�التجاريــة�Nــي�ßوبصــورة�مســتقلة�عــن�اعمــال�الشــركة�ال¸ــ��ينتمــ��إل

مواعيــــدها�ا�ســـــتحقة�أشــــهر�إفســـــه،�ويشــــÌ�ط�أن�يكـــــون�الـــــدين�غ,ــــ��متنـــــازع�عليــــه،�ومحقـــــق�الوجـــــود�

ء�دون�اشــــــÌ�اط�تعــــــدد�الـــــــديون�ا�ســــــتحقة�ال¸ــــــ��يتوقــــــف�التـــــــاجر�عــــــن�وفا
ــــــا�لتـــــــتمكن�ومســــــتحق�*دا

 .ا�حكمة�من�شهر�إفسه

�éفـــس�الشــــركة�التجاريــــة�Nــــي�هــــذه�الحالـــة�يشــــهر�الشــــريك�افســــه�تبًعــــا�
ً
يكـــون��إفــــس�الشــــريك�تبعــــا

éفــــس�الشــــريك�Nــــي�شــــركات�*شــــخاص،�كمـــــا�Nــــي�الشــــركة�التضــــامنية�وشــــركة�التوصــــية�البســـــيطة


م�يتحملون�مسؤولية�الشركة�مسؤولية�شخصية�غ,��محدودة�عن�ديون�الشركةÕلكو

أن�مسؤولية�الشريك�Nي�الشركة�تضامنية�عن�جميع�الديون�ا�Ì�تبـة�عـن�هـذه�الشـركة،�ïن�الشـريك�


ـــا�صـــفة�التـــاجر،�فبالتـــاªي�م¸ـــ �حكـــم�عليـــه�بشـــهر�إفـــس�الشـــركة،�ßـــي�مثـــل�هـــذه�الشـــركات�يكتســـب�فN


ا�التجارية،�استتبع�ذلك�افس�الشركاء�ا�تضامن,ن�نتيجة�افس�الشركة�بسبب�التوقف�عنÕديو

ثـــار�
َ
ثـــار�ا�Ì�تبـــة�عtـــى�افـــس�الشـــريك�Nـــي�شـــركات�{شـــخاص�تÌ�تـــب�عtـــى�ا�فلـــس�ا

َ
وكـــذلك�مـــن�حيـــث�{

جال�الديون�النقديـة�ال¸ـ��
َ

ا�وسقوط�جميع�اßا�منع�ا�فلس�من�إدارة�أمواله�والتصرف�ف
Óشخصية�م

̄�يمكـــــن�تطبيـــــق�هـــــذا�النظـــــام�عtـــــى�غ,ـــــ��التـــــاجر� وحرمانـــــه�مـــــن�الحقـــــوق�ا�دنيـــــة�وغ,ـــــ��ذلـــــك،�و

ا�توقف�عن�إداء�ديونه�عند�تخلفه�عن�إداء�ديونه�ا�دنية�لنظام�{عسار�Nي�القواعد�العامة

  :التوصيـــات

̄ن�
ــاء�عقتــه�بشــركات اعت ــ��قــانون�الشــركات�العراQــي�اعســار�الشــريك�ســببا�

	��� ا��و��� ���ا
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ان�
ينـا�إªــى�أن�افـس�الشــريك�Nـي .2

نتيجـــة�اشـــهار�افســـه،�وهـــذا�يحصـــل�نتيجـــة�عـــدم�تمكـــن�التـــاجر�ا�ـــدين�مـــن�الحصـــول�عtـــى�صـــلح�مـــع�

دائنيــه،�ووصــل�بــه�*مــر�إªــى�حــد�{ضــطراب�Nــي�اعمالــه�ماليــة�فتوقــف�عــن�دفــع�ديونــه�التجاريــة،�فإنــه�

سوف�يتعرض�لحكم�شهر�{فس،�ف


ـــا�تقـــوم�عtـــى�{عتبـــار�الشخâـــ¡�،�لـــذلك� .3Õï�،س�الشـــريك
ـــا�افـــßأن�شـــركات�*شـــخاص�عـــادة�يشـــهر�ف

نجــد�أن�فكــرة�{عتبــار�الشخâــ¡��مــؤثرة�Nــي�كث,ــ��مــن�{حكــام�الخاصــة�بمســؤولية�الشــركاء�Nــي�شــركات�

{شخاص�من�الناحية�القانونية

إفس�الشريك�ش .4


ــا،�فــإذا�عجــز�التــاجر�عــن�اداء�ديونــه�التجاريــة�Nــي�ßوبصــورة�مســتقلة�عــن�اعمــال�الشــركة�ال¸ــ��ينتمــ��إل

مواعيــــدها�ا�ســـــتحقة�أشــــهر�إفســـــه،�ويشــــÌ�ط�أن�يكـــــون�الـــــدين�غ,ــــ��متنـــــازع�عليــــه،�ومحقـــــق�الوجـــــود�

ومســــــتحق�*دا

ا�حكمة�من�شهر�إفسه

�éفـــس�الشــــركة�التجاريــــة�Nــــي�هــــذه�الحالـــة�يشــــهر�الشــــريك�افســــه�تبًعــــا� .5
ً
يكـــون��إفــــس�الشــــريك�تبعــــا

éفــــس�الشــــريك�Nــــي�شــــركات�*شــــخاص،�كمـــــا�Nــــي�الشــــركة�التضــــامنية�وشــــركة�التوصــــية�البســـــيطة


م�يتحملون�مسؤولية�الشركة�مسؤولية�شخصية�غ,��محدودة�عن�ديون�الشركةÕلكو

أن�مسؤولية�الشريك�Nي�الشركة�تضامنية�عن�جميع�الديون�ا�Ì�تبـة�عـن�هـذه�الشـركة،�ïن�الشـريك� .6


ـــا�صـــفة�التـــاجر،�فبالتـــاªي�م¸ـــ �حكـــم�عليـــه�بشـــهر�إفـــس�الشـــركة،�ßـــي�مثـــل�هـــذه�الشـــركات�يكتســـب�فN

بسبب�التوقف�عن

ثـــار� .7
َ
ثـــار�ا�Ì�تبـــة�عtـــى�افـــس�الشـــريك�Nـــي�شـــركات�{شـــخاص�تÌ�تـــب�عtـــى�ا�فلـــس�ا

َ
وكـــذلك�مـــن�حيـــث�{

جال�الديون�النقديـة�ال¸ـ��
َ

ا�وسقوط�جميع�اßا�منع�ا�فلس�من�إدارة�أمواله�والتصرف�ف
Óشخصية�م

̄�يمكـــــن�تطبيـــــق�هـــــذا�النظـــــام�عtـــــى�غ,ـــــ��التـــــاجر�عليـــــه�،� وحرمانـــــه�مـــــن�الحقـــــوق�ا�دنيـــــة�وغ,ـــــ��ذلـــــك،�و

ا�توقف�عن�إداء�ديونه�عند�تخلفه�عن�إداء�ديونه�ا�دنية�لنظام�{عسار�Nي�القواعد�العامة

Aا
ً
التوصيـــاتA–ثانيــ

̄ن�
ــاء�عقتــه�بشــركات .1 اعت ــ��قــانون�الشــركات�العراQــي�اعســار�الشــريك�ســببا�
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وهـــــذا�مـــــا�يؤخـــــذ�عليـــــه�عـــــدم�دقـــــة�التســـــمية�باعتقـــــاد�فكـــــان�ا�فـــــروض�با�شـــــروع�ان�

̄زالـــت�ســـارية�لحـــ,ن�تنظـــيم�احكـــام�{عســـار�بقـــانون�مـــن�جهـــة� يســـميه�{فـــس�طا�ـــا�احكـــام�{فـــس�

ن�ا�ـدني�ام�{فــس�مــن�وéزالـة�الغمــوض�حـول�مــا�ذا�قصـد�ا�شــرع�بــذلك�{عسـار�ا�عــروف�Nـي�القــانو 

 .جهة�اخرى،�لذلك�نوù¡��ا�شرع�العراQي�بتعديل�تسمية�{عسار�وتوضيحها

نوùــ¡��ا�شــرع�العراQــي�بتقيــد�حــق�ا�شــاركة�Nــي�شــركات�{شــخاص�بشــرط�{قامــة�Nــي�العــراق�لضــمان�

ذين�تــوافر�مــا�يكفــي�مــن�{مــوال�لــدى�الشــركاء�داخــل�العــراق�ممــا�يســهل�عtــى�دائ�ــ��هــذه�الشــركات�والــ


ـــا��واســـتيفا�حقـــوقهم�Nـــي�حالـــة�افـــس�ßـــى�الـــذمم�ا�اليـــة�للشـــركاء�لتنفيـــذ�علtع��يعتمـــدون�بشـــكل�كب,ـــ

الÌ®امــا�بدقــة�التســمية�نعتقــد�بلــزوم�اســتبدال�عبــارة�اذا�اعســر�الشــريك�او�حجــر�عليــه�الــواردة�با�ــادة�

الشركات�التجاريـة�باéعسـار�ثالثا�بعبارة�الشريك�او�حجز�عليه�للفصل�ب,ن�ان�
اء�عقة�الشريك�ب

جـــر�و{ن�
ـــاء�بســـبب�{فـــس�ا�عـــروف�Nـــي�

القانون�التجاري�كما�يجدر�التأكيد�ايضا�عtى�لزوم�اكتساب�حكم�{فس�الدرجة�القطعية�لوجوب�

ويفضـل�, لفصل�من�الشركة�من�تصرفات�الشريك�ال¸��تسوغ�الحكم�بحلهـا

ان�يوحد�{مر�±
ذه�الشأن�بب,ن�الشركة�التضامنية�والبسيطة�كما�فعل�ا�شرع�عنـد�اعسـار�الشـريك�

Nــــي�الشــــركات�التجاريــــة،��))الشــــريك

،�مطبعــة�دار�الســم،�-احكــام�{فــس
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ـــــا�والبســـــيطة�Óوهـــــذا�مـــــا�يؤخـــــذ�عليـــــه�عـــــدم�دقـــــة�التســـــمية�باعتقـــــاد�فكـــــان�ا�فـــــروض�با�شـــــروع�ان�) م

̄زالـــت�ســـارية�لحـــ,ن�تنظـــيم�احكـــام�{عســـار�بقـــانون�مـــن�جهـــة� يســـميه�{فـــس�طا�ـــا�احكـــام�{فـــس�

وéزالـة�الغمــوض�حـول�مــا�ذا�قصـد�ا�شــرع�بــذلك�{عسـار�ا�عــروف�Nـي�القــانو 

جهة�اخرى،�لذلك�نوù¡��ا�شرع�العراQي�بتعديل�تسمية�{عسار�وتوضيحها

نوùــ¡��ا�شــرع�العراQــي�بتقيــد�حــق�ا�شــاركة�Nــي�شــركات�{شــخاص�بشــرط�{قامــة�Nــي�العــراق�لضــمان�

تــوافر�مــا�يكفــي�مــن�{مــوال�لــدى�الشــركاء�داخــل�العــراق�ممــا�يســهل�عtــى�دائ�ــ��هــذه�الشــركات�والــ


ـــا��واســـتيفا�حقـــوقهم�Nـــي�حالـــة�افـــس�ßـــى�الـــذمم�ا�اليـــة�للشـــركاء�لتنفيـــذ�علtع��يعتمـــدون�بشـــكل�كب,ـــ

الÌ®امــا�بدقــة�التســمية�نعتقــد�بلــزوم�اســتبدال�عبــارة�اذا�اعســر�الشــريك�او�حجــر�عليــه�الــواردة�با�ــادة�

ثالثا�بعبارة�الشريك�او�حجز�عليه�للفصل�ب,ن�ان�
اء�عقة�الشريك�ب

ا�عـــروف�Nـــي�القـــانون�ا�ـــدني�والـــذي�يـــدخل�ضـــمن�ســـبب�الحجـــر�و{ن�
ـــاء�بســـبب�{فـــس�ا�عـــروف�Nـــي�

القانون�التجاري�كما�يجدر�التأكيد�ايضا�عtى�لزوم�اكتساب�حكم�{فس�الدرجة�القطعية�لوجوب�

 .تصفية�حصة�الشريك�ا�فلس�Nي�الشركة

لفصل�من�الشركة�من�تصرفات�الشريك�ال¸��تسوغ�الحكم�بحلهـانعتقد�بضرورة�ا�عالجة�ا

ان�يوحد�{مر�±
ذه�الشأن�بب,ن�الشركة�التضامنية�والبسيطة�كما�فعل�ا�شرع�عنـد�اعسـار�الشـريك�

  .جر�عليه

الشــــريك(( يوùــــ¡��الباحــــث�بتشــــريع�قــــانون�لتنظــــيم�أحكــــام�{عســــار�التــــاجر

ثار�ا�Ì�تبة�عليهو�*موال*شخاص�أ
َ
    .،�وبيان�الحقوق�و{

  الكتبAالقانونية

احكــام�{فــس�-العكيtــي�عزيــز�،�الــوج,®�Nــي�شــرح�القــانون�التجــارة�الجديــد

  .  1بغداد،�ط
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ـــــا�والبســـــيطة�Óم

̄زالـــت�ســـارية�لحـــ,ن�تنظـــيم�احكـــام�{عســـار�بقـــانون�مـــن�جهـــة� يســـميه�{فـــس�طا�ـــا�احكـــام�{فـــس�

وéزالـة�الغمــوض�حـول�مــا�ذا�قصـد�ا�شــرع�بــذلك�{عسـار�ا�عــروف�Nـي�القــانو 

جهة�اخرى،�لذلك�نوù¡��ا�شرع�العراQي�بتعديل�تسمية�{عسار�وتوضيحها

نوùــ¡��ا�شــرع�العراQــي�بتقيــد�حــق�ا�شــاركة�Nــي�شــركات�{شــخاص�بشــرط�{قامــة�Nــي�العــراق�لضــمان� .2

تــوافر�مــا�يكفــي�مــن�{مــوال�لــدى�الشــركاء�داخــل�العــراق�ممــا�يســهل�عtــى�دائ�ــ��هــذه�الشــركات�والــ


ـــا��واســـتيفا�حقـــوقهم�Nـــي�حالـــة�افـــس�ßـــى�الـــذمم�ا�اليـــة�للشـــركاء�لتنفيـــذ�علtع��يعتمـــدون�بشـــكل�كب,ـــ

  .الشريك

الÌ®امــا�بدقــة�التســمية�نعتقــد�بلــزوم�اســتبدال�عبــارة�اذا�اعســر�الشــريك�او�حجــر�عليــه�الــواردة�با�ــادة� .3

ثالثا�بعبارة�الشريك�او�حجز�عليه�للفصل�ب,ن�ان�
اء�عقة�الشريك�ب/70

ا�عـــروف�Nـــي�القـــانون�ا�ـــدني�والـــذي�يـــدخل�ضـــمن�ســـبب�ال

القانون�التجاري�كما�يجدر�التأكيد�ايضا�عtى�لزوم�اكتساب�حكم�{فس�الدرجة�القطعية�لوجوب�

تصفية�حصة�الشريك�ا�فلس�Nي�الشركة

نعتقد�بضرورة�ا�عالجة�ا .4

ان�يوحد�{مر�±
ذه�الشأن�بب,ن�الشركة�التضامنية�والبسيطة�كما�فعل�ا�شرع�عنـد�اعسـار�الشـريك�

والحجر�عليه

يوùــــ¡��الباحــــث�بتشــــريع�قــــانون�لتنظــــيم�أحكــــام�{عســــار�التــــاجر .5

*شخاص�أ

  قائمةAا�راجع

 
ً

الكتبAالقانونية: أو9

العكيtــي�عزيــز�،�الــوج,®�Nــي�شــرح�القــانون�التجــارة�الجديــد.   1

بغداد،�ط
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ضة��العـربيةÓ2003, دار�ال.  

{وراق�التجاريــة�و{فــس�وفقــا�لقــانون�التجــارة����الجديــد�

دار�,  جـــزء�الثـــانيال, القـــانون�التجـــاري�اللبنـــاني�دراســـة�Nـــي�قـــانون�ا�شـــروع�الرأســـماªي�

  . 2011،�عام�2جاسم،�فاروق�ابراهيم�ا�وجز�Nي�الشركات�التجارية،�ا�كتبة�القانونية،�بغداد،�ط

  . 1978،�دار�الكتاب�الحديث،�عام�

  .1997, ،�مكتبة�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع


ضــــة�العربيـــــة،�2الشــــرقاوي�محمــــود�ســــم,��،�الشـــــركات�التجاريــــة�Nــــي�القـــــانون�ا�صــــري،�طÓدار�ال�،

 .صالح�باسم�محمد،�القانون�التجاري،�العاتك�لصناعة�الكتب،�القاهرة،�دون�ذكر�سنة�النشر

, {فــس�والصــلح�الــواQي�منــه��–ســيط�Nــي�قــانون�التجــارة�الجديــد�

 .  2006, الجامعة�ا�ستنصرية

ر�والتوزيـــع،�عـــام�،�دار�الثقافــة�للنشـــ

  .1973مطبـعة�ا�عارف،�

  .2008دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،�عام�
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ضة��العـربية, الطبعة�*وªى�, ا�وجز�Nي�أحكام�{فس, القليوبي�سميحةÓدار�ال

{وراق�التجاريــة�و{فــس�وفقــا�لقــانون�التجــارة����الجديــد�, البــارودي�عtــي�،�العري�ــ��محمــد�فريــد

  .2004دار�الجامعة�الجديدة�للنشر،�,  1999لسنة��17

القـــانون�التجـــاري�اللبنـــاني�دراســـة�Nـــي�قـــانون�ا�شـــروع�الرأســـماªي�, دويـــدار�هـــاني


ضة�العربية�Óال.  

جاسم،�فاروق�ابراهيم�ا�وجز�Nي�الشركات�التجارية،�ا�كتبة�القانونية،�بغداد،�ط

،�دار�الكتاب�الحديث،�عام�1رضوان��أبو�زيد�،�الشركات�التجارية�Nي�القانون�الكوي¸�،�ط

،�مكتبة�دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع3ج, شرح�القانون�التجاري , سامي�فوزي�محمد

الشــــرقاوي�محمــــود�ســــم,��،�الشـــــركات�التجاريــــة�Nــــي�القـــــانون�ا�صــــري،�ط

 .2016القاهرة،�عام�

صالح�باسم�محمد،�القانون�التجاري،�العاتك�لصناعة�الكتب،�القاهرة،�دون�ذكر�سنة�النشر

ســيط�Nــي�قــانون�التجــارة�الجديــد�الو , قرمــان�عبــد�الــرحمن�الســيد


ضة�العربية�Óى�دار�الª2000, الطبعة�*و .  

الجامعة�ا�ستنصرية, الشركات�التجارية�دراسة�قانونية�مقارنة, كوماني�لطيف�ج ��

،�دار�الثقافــة�للنشـــ1ا�حيســن�أســـامة�نائـــل�،�الــوج,®�Nـــي�الشـــركات�و{فـــس،�ط

.  

مطبـعة�ا�عارف،�, 1ط, ا�وجز�Nي�الشركات�التجارية�, مو×¡ �طالب�حسن

دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�عمان،�عام�1ياملكي�أكرم�،�القانون�التجاري�الشركات،�ط،�

  .النافذ�1997لسنة��21قانون�الشركات�العراQي�النافذ�رقم�

 .1999لسنة�17قانون�التجارة�ا�صري�رقم

  .1970لسنة��149قانون�التجارة�ا�لìي�رقم�

	��� ا��و��� ���ا
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القليوبي�سميحة.  2

البــارودي�عtــي�،�العري�ــ��محمــد�فريــد.  3  

17رقم�

دويـــدار�هـــاني.   4


ضة�العربية�Óال

جاسم،�فاروق�ابراهيم�ا�وجز�Nي�الشركات�التجارية،�ا�كتبة�القانونية،�بغداد،�ط.  5

رضوان��أبو�زيد�،�الشركات�التجارية�Nي�القانون�الكوي¸�،�ط .6

سامي�فوزي�محمد�� .7

الشــــرقاوي�محمــــود�ســــم,��،�الشـــــركات�التجاريــــة�Nــــي�القـــــانون�ا�صــــري،�ط�� .8

القاهرة،�عام�

صالح�باسم�محمد،�القانون�التجاري،�العاتك�لصناعة�الكتب،�القاهرة،�دون�ذكر�سنة�النشر� .9

قرمــان�عبــد�الــرحمن�الســيد� .10


ضة�العربية�Óى�دار�الªالطبعة�*و

كوماني�لطيف�ج ��� .11

ا�حيســن�أســـامة�نائـــل�،�الــوج,®�Nـــي�الشـــركات�و{فـــس،�ط� .12

2008.

مو×¡ �طالب�حسن��� .13

ياملكي�أكرم�،�القانون�التجاري�الشركات،�ط،� .14

Aثانًيا-Aالقوان&ن:  

قانون�الشركات�العراQي�النافذ�رقم� .1

قانون�التجارة�ا�صري�رقم  .2

قانون�التجارة�ا�لìي�رقم� .3
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،�رســــالة�ماجســــت,��مقدمــــة�اªــــى�كليــــة�القــــانون،�جامعــــة�ا�ستنصــــرية،�

 .2007ان�
اء�عقة�الشريك�بالشركــات�التجـــارية�دراسة�مقارنة،�عام�

بحث�منشور�Nي�مجلة�القانون�ا�قارن�

  .1981, السنة�التاسعة, العدد�الثالث�عشر
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،�رســــالة�ماجســــت,��مقدمــــة�اªــــى�كليــــة�القــــانون،�جامعــــة�ا�ستنصــــرية،� ربــــاب�حســــ,نكشــــكول�

ان�
اء�عقة�الشريك�بالشركــات�التجـــارية�دراسة�مقارنة،�عام�

بحث�منشور�Nي�مجلة�القانون�ا�قارن�, {فس�وفكرة�التوقف�عن�دفع�الديون�, فوزي�محمد

العدد�الثالث�عشر, الصادرة�عن�جمعية�القانون�ا�قارن�العراقية�
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ان�
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  لتشريعيةAللطعنAبا9ع��اضPAيAقانونªAجراءاتAالجزائيةAالفلسطي��

    Legislative processing of the objection in Palestinian Criminal 

وني�محام�ومستشار�قان

جامعة�{زهر�بغزة�وعضو�با�ركز�

العربي�للقانون�الدوªي�gنساني�وباحث�وناشط�حقوQي�لدى�الهيئة�الدولية�لدعم�حقوق�

mohammadesl  

̄عÌ�اض�مــن�طـــرق�الطعــن�العاديـــة�ال¸ــ��تبناهـــا�ا�شــرع�الفلســـطي���Nــي�قـــانون�gجـــراءات� يعت ــ��طريـــق�الطعــن�بـــا

الجزائيـة،�والـذي�بموجبـه�يحـق�للمحكـوم�عليـه�الـتظلم�مــن�الحكـم�الغيـابي�الصـادر�بحقـه،�لكـي�تراجـع�ا�حكمــة�

عtـــى�ضــوء�أســـباب�{عÌـــ�اض�ال¸ـــ��تقـــدم�±
ـــا�ا�حكـــوم�عليـــه�أو�

وتكمن�العلة�من�وراء�ذلك،�أن�الحكـم�الغيـابي�يعت ـ��مـن�أضـعف�*حكـام�الجزائيـة�مـن�حيـث�القـوة،�

  .كما�أن�نسبة�احتمالية�شائبة�الخطأ�فيه�كب,�ة،�والذي�من�شأنه�إلحاق�الضرر�با�حكوم�عليه�أو�ا�عÌ�ض

̄عÌ�اض�Nــي�ا�بحــث�*ول،�ومــن�ثــم�انتقلنــا�للحــديث� ا�Nــي�هــذه�الدراســة�*حكــام�gجرائيــة�للطعــن�بــا

�تحــــدثنا�Nــــي�ا�بحــــث�الثالــــث�عــــن�*حكــــام�ا�وضــــوعية�
ً
̄عÌ�اض،�وأخ,ــــ�ا عــــن�الشــــروط�الزمــــة�لقبــــول�الطعــــن�بــــا

  

Abstract: The method of appeal by objection is one of the normal methods of appeal adopted by 

the Palestinian legislator in the 

right to appeal against the default judgment issued against him, in order for the court to review its 

default judgment issued against him and reconsider it in the light of the reasons for the objection 
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العربي�للقانون�الدوªي�gنساني�وباحث�وناشط�حقوQي�لدى�الهيئة�الدولية�لدعم�حقوق�
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̄عÌ�اض�مــن�طـــرق�الطعــن�العاديـــة�ال¸ــ��تبناهـــا�ا�شــرع�الفلســـطي���Nــي�قـــانون�gجـــراءات� يعت ــ��طريـــق�الطعــن�بـــا

الجزائيـة،�والـذي�بموجبـه�يحـق�للمحكـوم�عليـه�الـتظلم�مــن�الحكـم�الغيـابي�الصـادر�بحقـه،�لكـي�تراجـع�ا�حكمــة�

عtـــى�ضــوء�أســـباب�{عÌـــ�اض�ال¸ـــ��تقـــدم�±
ـــا�ا�حكـــوم�عليـــه�أو��حكمهــا�الغيـــابي�الصـــادر�بحقـــه�وتعيـــد�النظـــر�فيـــه

وتكمن�العلة�من�وراء�ذلك،�أن�الحكـم�الغيـابي�يعت ـ��مـن�أضـعف�*حكـام�الجزائيـة�مـن�حيـث�القـوة،�

كما�أن�نسبة�احتمالية�شائبة�الخطأ�فيه�كب,�ة،�والذي�من�شأنه�إلحاق�الضرر�با�حكوم�عليه�أو�ا�عÌ�ض

̄عÌ�اض�Nــي�ا�بحــث�*ول،�ومــن�ثــم�انتقلنــا�للحــديث� ا�Nــي�هــذه�الدراســة�*حكــام�gجرائيــة�للطعــن�بــا

�تحــــدثنا�Nــــي�ا�بحــــث�الثالــــث�عــــن�*حكــــام�ا�وضــــوعية�
ً
̄عÌ�اض،�وأخ,ــــ�ا عــــن�الشــــروط�الزمــــة�لقبــــول�الطعــــن�بــــا

  .وNي�ختام�هذه�الدراسة�توصلنا�إªى�عدة�نتائج�وتوصيات

  .{عÌ�اض،�ا�عارضة،�طعن،�حكم،�ميعاد�:

The method of appeal by objection is one of the normal methods of appeal adopted by 

the Palestinian legislator in the Code of Criminal Procedure, according to which the convict has the 

appeal against the default judgment issued against him, in order for the court to review its 

default judgment issued against him and reconsider it in the light of the reasons for the objection 
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لتشريعيةAللطعنAبا9ع��اضPAيAقانونªAجراءاتAالجزائيةAالفلسطي��ا�عالجةAا

Legislative processing of the objection in Palestinian Criminal 

محمد�جل�توفيق�اسليم

وباحث�وناشط�حقوQي

العربي�للقانون�الدوªي�gنساني�وباحث�وناشط�حقوQي�لدى�الهيئة�الدولية�لدعم�حقوق�

الشعب�الفلسطي��

  :ا�لخص

̄عÌ�اض�مــن�طـــرق�الطعــن�العاديـــة�ال¸ــ��تبناهـــا�ا�شــرع�الفلســـطي���Nــي�قـــانون�gجـــراءات� يعت ــ��طريـــق�الطعــن�بـــا

الجزائيـة،�والـذي�بموجبـه�يحـق�للمحكـوم�عليـه�الـتظلم�مــن�الحكـم�الغيـابي�الصـادر�بحقـه،�لكـي�تراجـع�ا�حكمــة�

حكمهــا�الغيـــابي�الصـــادر�بحقـــه�وتعيـــد�النظـــر�فيـــه

وتكمن�العلة�من�وراء�ذلك،�أن�الحكـم�الغيـابي�يعت ـ��مـن�أضـعف�*حكـام�الجزائيـة�مـن�حيـث�القـوة،� .ا�عÌ�ض

كما�أن�نسبة�احتمالية�شائبة�الخطأ�فيه�كب,�ة،�والذي�من�شأنه�إلحاق�الضرر�با�حكوم�عليه�أو�ا�عÌ�ض

̄عÌ�اض�Nــي�ا�بحــث�*ول،�ومــن�ثــم�انتقلنــا�للحــديث�وقــد�تناولنــ ا�Nــي�هــذه�الدراســة�*حكــام�gجرائيــة�للطعــن�بــا

�تحــــدثنا�Nــــي�ا�بحــــث�الثالــــث�عــــن�*حكــــام�ا�وضــــوعية�
ً
̄عÌ�اض،�وأخ,ــــ�ا عــــن�الشــــروط�الزمــــة�لقبــــول�الطعــــن�بــــا

̄عÌ�اض وNي�ختام�هذه�الدراسة�توصلنا�إªى�عدة�نتائ .للطعن�با

:ماتAا�فتاحيةالكل

The method of appeal by objection is one of the normal methods of appeal adopted by 

riminal Procedure, according to which the convict has the 

appeal against the default judgment issued against him, in order for the court to review its 

default judgment issued against him and reconsider it in the light of the reasons for the objection 
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submitted by the convict or the objector.

The reason lies behind this, that the judgment in absentia is considered one of the weakest penal 

provisions in terms of strength, and the probability of error in it is great, which would harm the 

convict or the objector. 

In this study, we dealt with the procedural provisions 

section, and then we moved to talk about the necessary conditions for accepting the challenge by 

objection, and finally, in the third section, we talked about the substantive provisions of the 

challenge to the objection. 

At the conclusion of this study, we reached several conclusions and recommendations.

key words: objection, the opposition, 
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submitted by the convict or the objector. 

d this, that the judgment in absentia is considered one of the weakest penal 

provisions in terms of strength, and the probability of error in it is great, which would harm the 

In this study, we dealt with the procedural provisions for appealing the objection in the first 

section, and then we moved to talk about the necessary conditions for accepting the challenge by 

objection, and finally, in the third section, we talked about the substantive provisions of the 

At the conclusion of this study, we reached several conclusions and recommendations.

: objection, the opposition, Stab, Rule, Appointment. 
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d this, that the judgment in absentia is considered one of the weakest penal 

provisions in terms of strength, and the probability of error in it is great, which would harm the 

for appealing the objection in the first 

section, and then we moved to talk about the necessary conditions for accepting the challenge by 

objection, and finally, in the third section, we talked about the substantive provisions of the 

At the conclusion of this study, we reached several conclusions and recommendations. 
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  :الحمد�§�رب�العا�,ن�والصة�والسم�عtى�أشرف�*نبياء�وا�رسل,ن�وعtى�آلة�وصحبه�أجمع,ن�وبعد

̄عÌ�اض�أو�ا�عارضــة�مــن�طــرق�الطعــن�العاديــة،�وال¸ــ��تبناهــا�ا�شــرع�الفلســطي���للطعــن� يعت ـ��طريــق�الطعــن�بــا

�Nـــــي�مــــواد�الجــــنح�وا�خالفــــات،�حيــــث�أن�ا�عارضــــة�تــــرتبط�باïحكـــــام�
ً
ا

�̄ ̄�محكمــة�الــنقض،�بحيــث� الغيابيــة�الصــادرة�Nــي�الجــنح�وا�خالفــات�أيــا�كانــت�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�إ

̄عÌ�اض�عtـــى�حكـــم�غيـــابي�صـــادر�Nـــي�جنحـــة�مـــن�محكمـــة�الـــنقض،�ومـــا�دون�ذلـــك�أي�*حكـــام� يجـــوز�الطعـــن�بـــا


ا�با�عارضة�سواء�أكانت�صادرة�مـن�محكمـة�الصـلح�أو�ßي�الجنح�وا�خالفات�يجوز�الطعن�فNدرة�

،�يجــب�
ً
ويكـون�هــذا�الطعــن�أمــام�ذات�ا�حكمــة�ال¸ـ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي،�وهــو�مفـروض�بمــدة�مقــررة�قانونــا

  .الطعن�غ,��مقبول�ويرد�من�الناحية�الشكلية

�نظــم�فيــه�موضــوع�2001
ً
�خاصــا

ً
،�بابــا

322.  

نتحــــدث�Nــــي�ا�بحــــث�*ول�عــــن�{حكــــام�ا�وضــــوعية�

�
ً
̄عÌ�اض،�وأخ,�ا ̄عÌ�اض،�ومن�ثم�سنتحدث�Nي�ا�بحث�الثاني�عن�الشروط�الزمة�لقبول�الطعن�با للطعن�با

̄عÌ�اض   .Nي�ا�بحث�الثالث�و*خ,��سنتحدث�عن�*حكام�gجرائية�للطعن�با
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  �الرحمن�الرحيم

الحمد�§�رب�العا�,ن�والصة�والسم�عtى�أشرف�*نبياء�وا�رسل,ن�وعtى�آلة�وصحبه�أجمع,ن�وبعد

̄عÌ�اض�أو�ا�عارضــة�مــن�طــرق�الطعــن�العاديــة،�وال¸ــ��تبناهــا�ا�شــرع�الفلســطي���للطعــن� يعت ـ��طريــق�الطعــن�بــا

�Nـــــي�مــــواد�الجــــنح�وا�خالفــــات،�حيــــث�أن�ا�عارضــــة�تــــرتبط�باïحكـــــام�Nــــي�*حكــــام�القضــــائية�ال¸ــــ��صــــدرت�غيابيــــ
ً
ا

�̄ ̄�محكمــة�الــنقض،�بحيــث� الغيابيــة�الصــادرة�Nــي�الجــنح�وا�خالفــات�أيــا�كانــت�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�إ

̄عÌ�اض�عtـــى�حكـــم�غيـــابي�صـــادر�Nـــي�جنحـــة�مـــن�محكمـــة�الـــنقض،�ومـــا�دون�ذلـــك�أي�*حكـــام� يجـــوز�الطعـــن�بـــا


ا�با�عارضة�سواء�أكانت�صادرة�مـن�محكمـة�الصـلح�أو�ßي�الجنح�وا�خالفات�يجوز�الطعن�فNدرة�

  .من�محكمة�البداية�أو�من�محكمة�{ستئناف

،�يجــب�
ً
ويكـون�هــذا�الطعــن�أمــام�ذات�ا�حكمــة�ال¸ـ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي،�وهــو�مفـروض�بمــدة�مقــررة�قانونــا

̄�كان� الطعن�غ,��مقبول�ويرد�من�الناحية�الشكلية{لÌ®ام�±
ا�عند�تقديم�الطعن�وإ

2001لســنة��3وقــد�أفــرد�ا�شــرع�الفلســطي���Nــي�قــانون�gجــراءات�الجزائيــة�رقــم�

̄عÌ�اض�عtى�*حكام�القضائية�الغيابية�Nي�ا�واد�من� 322إªى��314الطعن�با

نتحــــدث�Nــــي�ا�بحــــث�*ول�عــــن�{حكــــام�ا�وضــــوعية�وعليــــه�سنقســــم�هــــذه�الدراســــة�إªــــى�ثثــــة�مباحــــث،�بحيــــث�

�
ً
̄عÌ�اض،�وأخ,�ا ̄عÌ�اض،�ومن�ثم�سنتحدث�Nي�ا�بحث�الثاني�عن�الشروط�الزمة�لقبول�الطعن�با للطعن�با

̄عÌ�اض Nي�ا�بحث�الثالث�و*خ,��سنتحدث�عن�*حكام�gجرائية�للطعن�با

   

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

  :مقدمة

بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

الحمد�§�رب�العا�,ن�والصة�والسم�عtى�أشرف�*نبياء�وا�رسل,ن�وعtى�آلة�وصحبه�أجمع,ن�وبعد

̄عÌ�اض�أو�ا�عارضــة�مــن�طــرق�الطعــن�العاديــة،�وال¸ــ��تبناهــا�ا�شــرع�الفلســطي���للطعــن� يعت ـ��طريــق�الطعــن�بــا

Nــــي�*حكــــام�القضــــائية�ال¸ــــ��صــــدرت�غيابيــــ

�̄ ̄�محكمــة�الــنقض،�بحيــث� الغيابيــة�الصــادرة�Nــي�الجــنح�وا�خالفــات�أيــا�كانــت�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�إ

̄عÌ�اض�عtـــى�حكـــم�غيـــابي�صـــادر�Nـــي�جنحـــة�مـــن�محكمـــة�الـــنقض،�ومـــا�دون�ذلـــك�أي�*حكـــام� يجـــوز�الطعـــن�بـــا


ا�با�عارضة�سواء�أكانت�صادرة�مـن�محكمـة�الصـلح�أو�الغيابية�الصاßي�الجنح�وا�خالفات�يجوز�الطعن�فNدرة�

من�محكمة�البداية�أو�من�محكمة�{ست

،�يجــب�
ً
ويكـون�هــذا�الطعــن�أمــام�ذات�ا�حكمــة�ال¸ـ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي،�وهــو�مفـروض�بمــدة�مقــررة�قانونــا

̄�كان� {لÌ®ام�±
ا�عند�تقديم�الطعن�وإ

وقــد�أفــرد�ا�شــرع�الفلســطي���Nــي�قــانون�gجــراءات�الجزائيــة�رقــم�

̄عÌ�اض�عtى�*حكام�القضائية�الغيابية�Nي�ا�واد�من� الطعن�با

وعليــــه�سنقســــم�هــــذه�الدراســــة�إªــــى�ثثــــة�مباحــــث،�بحيــــث�

�
ً
̄عÌ�اض،�وأخ,�ا ̄عÌ�اض،�ومن�ثم�سنتحدث�Nي�ا�بحث�الثاني�عن�الشروط�الزمة�لقبول�الطعن�با للطعن�با

̄عÌ�اض Nي�ا�بحث�الثالث�و*خ,��سنتحدث�عن�*حكام�gجرائية�للطعن�با




	�� –أ���ل 43��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 43 

 

كيـف�عـالج�ا�شـرع�الفلسـطي���Nـي�: 

̄عÌ�اض؟  ما�åي�الشروط�الشكلية�وا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

  �موضوع�رد�{عÌ�اض؟

�2001لسـنة��g3جـراءات�الجزائيـة�رقـم�

�3تبـــ,ن�الدراســـة�الخلـــل�الـــذي�وقـــع�فيـــه�ا�شـــرع�الفلســـطي���Nـــي�قـــانون�gجـــراءات�الجزائيـــة�رقـــم�

�التحليtــــي،�وذلــــك�مــــن�خــــل�تحليــــل�وشــــرح�نصــــوص�قــــانون�gجــــراءات�

̄�إªـى�*هــداف� ،�حيـث�ســنتتبع�النصـوص�ذات�العقـة�وتحليلهـا�وصـو

  

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

:  

: راسـة،�مـن�خـل�سـؤال�رئي¢ـ¡��وهـو�كالتـاªييمكن�لنا�التعب,��عن�مشـكلة�الد

  آفة�ا�عارضة؟�2001لسنة��3قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي���رقم�

  :وينبثق�عن�السؤال�الرئي¢¡��أسئلة�فرعية،�وåي�كالتاªي

̄عÌ�اض�   ؟)ا�عارضة(ما�هو�تعريف�الطعن�با

 ̄عÌ�اض؟ما�åي�*حكام�ال¸��تقبل�الطعن�با

̄عÌ�اض؟ ما�åي�الشروط�الشكلية�وا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض؟  ما�åي�آثار�الطعن�با

أين�الخلل�الذي�وقع�فيه�ا�شرع�الفلسطي���عندما�عالج�موضوع�رد�{عÌ�اض

  

  :تكمن�أهمية�الدراسة�فيما�يtي

gجـراءات�الجزائيـة�رقـم��توضح�الدراسة�كيف�قام�ا�شرع�الفلسطي���Nـي�قـانون 

 .بمعالجة�آفة�ا�عارضة

 .توضح�الدراسة�õثار�ا�Ì�تبة�عtى�تقديم�الطعن�با�عارضة

تبـــ,ن�الدراســـة�الخلـــل�الـــذي�وقـــع�فيـــه�ا�شـــرع�الفلســـطي���Nـــي�قـــانون�gجـــراءات�الجزائيـــة�رقـــم�

  .322__319عندما�عالج�رد�{عÌ�اض�Nي�ا�واد��2001لسنة�

  :يةAالدراسة

ســــنعتمد�Nــــي�هــــذه�الدراســــة�عtــــى�ا�ــــنهج�التحليtــــي،�وذلــــك�مــــن�خــــل�تحليــــل�وشــــرح�نصــــوص�قــــانون�gجــــراءات�

̄�إªـى�*هــداف�2001لسـنة��3الجزائيـة�الفلسـطي���رقـم� ،�حيـث�ســنتتبع�النصـوص�ذات�العقـة�وتحليلهـا�وصـو


ا�البحثßال¸��يرمي�إل.  

   

	��� ا��و��� ���ا
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:مشكلةAالدراسة

يمكن�لنا�التعب,��عن�مشـكلة�الد

قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي���رقم�

وينبثق�عن�السؤال�الرئي¢¡��أسئلة�فرعية،�وåي�كالتاªي

̄عÌ�اض� -1 ما�هو�تعريف�الطعن�با

ما�åي�*حكام�ال¸��تقبل�الطعن�با� -2

̄عÌ�اض� -3 ما�åي�الشروط�الشكلية�وا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض� -4 ما�åي�آثار�الطعن�با

أين�الخلل�الذي�وقع�فيه�ا�شرع�الفلسطي���عندما�عال� -5

  :أهميةAالدراسة

تكمن�أهمية�الدراسة�فيما�يtي

توضح�الدراسة�كيف�قام�ا�شرع�الفلسطي���Nـي�قـانون � -1

بمعالجة�آفة�ا�عارضة

توضح�الدراسة�õثار�ا�Ì�تبة�عtى�تقديم�الطعن�با�عارضة� -2

تبـــ,ن�الدراســـة�الخلـــل�الـــذي�وقـــع�فيـــه�ا�شـــرع�الفلســـطي���Nـــي�قـــانون�gجـــراءات�الجزائيـــة�رقـــم�� -3

لسنة�

يةAالدراسةمنهج

ســــنعتمد�Nــــي�هــــذه�الدراســــة�عtــــى�ا�ــــن

الجزائيـة�الفلسـطي���رقـم�


ا�البحثßال¸��يرمي�إل
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̄عÌ�اض،�ويتكون�من�ثثة�مطالب   :{حكام�ا�وضوعية�للطعن�با

̄عÌ�اض،�ويتكون�من�مطلب,ن   :الشروط�الزمة�لقبول�الطعن�با

  

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  :إªى�عدة�مباحث،�وذلك�عtى�النحو�õتي�سنقوم�بتقسيم�هذه�الدراسة

̄عÌ�اض،�ويتكون�من�ثثة�مطالب {حكام�ا�وضوعية�للطعن�با

̄عÌ�اض�واساسه�القانوني   .ماهية�الطعن�با

̄عÌ�اض   .مظاهر�الحد�من�مساوئ�الطعن�با

 ̄ 
ا�باßاض،�وميعاد�الطعن*حكام�ال¸��يطعن�ف�Ìع.  

̄عÌ�اض،�ويتكون�من�مطلب,ن الشروط�الزمة�لقبول�الطعن�با

  .الشروط�الشكلية�لقبول�{عÌ�اض

  .الشروط�ا�وضوعية�لقبول�{عÌ�اض

̄عÌ�اض،�ويتكون�من�مطلب,ن   :*حكام�gجرائية�للطعن�با

̄عÌ�اض   .إجراءات�الطعن�با

̄عÌ�اض   .آثار�الطعن�با

   

	��� ا��و��� ���ا
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  : خطةAالدراسة

سنقوم�بتقسيم�هذه�الدراسة

̄عÌ�اض،�ويتكون�من�ثثة�مطالب: ا�بحث�*ول  {حكام�ا�وضوعية�للطعن�با

̄عÌ�اض�واساسه�القانوني: ا�طلب�{ول  ماهية�الطعن�با

مظاهر�الحد�من�مساو: ا�طلب�الثاني

̄ : ا�طلب�الثالث 
ا�باßحكام�ال¸��يطعن�ف*

̄عÌ�اض،�ويتكون�من�مطلب,ن: ا�بحث�الثاني الشروط�الزمة�لقبول�الطعن�با

الشروط�الشكلية�لقبول�{عÌ�اض: ا�طلب�{ول 

الشروط�ا�وضوعية�لقبول�{عÌ�اض: ا�طلب�الثاني

̄عÌ�اض،�ويتكون�من�مطلب,ن: ا�بحث�الثالث *حكام�gجرائية�للطعن�با

̄عÌ�اض: طلب�{ول ا� إجراءات�الطعن�با

̄عÌ�اض: ا�طلب�الثاني آثار�الطعن�با
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ــا�عبــارة�عــن�وســائل�قانونيــة،�منحهــا�ا�شــرع�للمتقاضــ,ن،�لكــي�يلجــؤوا�للقضــاء�éصــح�Õطــرق�الطعــن�تعــرف�بأ

̄عÌ�اض�وســـيلة�فعالـــة� ،�ويعت ــ��الطعـــن�بـــا


ا�يستطيع�ا�حكوم�عليه�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�عرض�الحكم�الذي�صدر�Nي�غيابـه�عtـى�ذات�ونفـس�Ùبموج


ـا�ßحبه،�ولكن�هذا�مشروط�بالضـوابط�ال¸ـ��نـص�عل

̄عÌ�اض،�بـأن� ̄�سـقط�الحـق�Nـي�ذلـك،�وتكمـن�العلـة�مـن�وراء�الطعـن�بـا ،�وإ
ً
ل�ا�دة�ا�قررة�قانونـا

�لصــدوره�دون�ســماع�دفــاع�أحــد�
ً
الحكــم�الصــادر�Nــي�غيــاب�ا�ــ�
م،�هــو�حكــم�هــش�وضــعيف�يحتمــل�الخطــأ�نظــرا

حكــــام�القضـــائية،�مــــن�خــــل�بيــــان�

�إªى�بيان�
ً
̄عÌ�اض،�وص̄و �الطعن�با

̄عÌ�اض،�وا�دد�القانونية�ا�قررة�لذلك،�وسوف�نقسم�لذلك�هذا�ا�بحـث�إªـى�ثثـة� 
ا�باßحكام�ال¸��يطعن�ف*

  

 https://www.researchgate.net/publication/342591638 June 

 .230،�ص2015الوليد�ساهر،�شرح�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��،�الجزء�الثاني،�الطبعة�*وªى،�مصر،�مركز�الدراسات�العربية�للنشر�والتوزيع،�
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  �حكامAا�وضوعيةAللطعنAبا9ع��اض


ــا�عبــارة�عــن�وســائل�قانونيــة،�منحهــا�ا�شــرع�للمتقاضــ,ن،�لكــي�يلجــؤوا�للقضــاء�éصــح�Õطــرق�الطعــن�تعــرف�بأ

̄عÌ�اض�وســـيلة�فعالـــة�) 1(در�Nـــي�غ,ـــ��مصـــلح�
م*خطــاء�الصـــادرة�Nـــي�حكـــم�أو�قـــرار�قضــائي�صـــ ،�ويعت ــ��الطعـــن�بـــا


ا�يستطيع�ا�حكوم�عليه�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�عرض�الحكم�الذي�صدر�Nي�غيابـه�عtـى�ذات�ونفـس�Ùبموج


ـا�ßا�إلغاء�الحكم�وسحبه،�ولكن�هذا�مشروط�بالضـوابط�ال¸ـ��نـص�عل
Óا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم،�طالبا�م

̄عÌ�اض،�بـأن� ̄�سـقط�الحـق�Nـي�ذلـك،�وتكمـن�العلـة�مـن�وراء�الطعـن�بـا ،�وإ
ً
ل�ا�دة�ا�قررة�قانونـا

�لصــدوره�دون�ســماع�دفــاع�أحــد�
ً
الحكــم�الصــادر�Nــي�غيــاب�ا�ــ�
م،�هــو�حكــم�هــش�وضــعيف�يحتمــل�الخطــأ�نظــرا

̄عÌ�اض�Nــــي�*  حكــــام�القضـــائية،�مــــن�خــــل�بيــــان�وعtـــى�ذلــــك�ســــنتحدث�Nـــي�هــــذا�ا�طلــــب�عـــن�ماهيــــة�الطعــــن�بـــا

�إªى�بيان�
ً
̄عÌ�اض،�وص̄و ا�قصود�به�واساسه�القانوني،�ومن�ثم�نستعرض�مظاهر�الحد�من�مساوئ�الطعن�با

̄عÌ�اض،�وا�دد�القانونية�ا�قررة�لذلك،�وسوف�نقسم�لذلك�هذا�ا�بحـث�إªـى�ثثـة� 
ا�باßحكام�ال¸��يطعن�ف*

  :مطالب�عtى�النحو�õتي

̄عÌ�اض�واساسه�القانوني   .ماهية�الطعن�با

̄عÌ�اض   .مظاهر�الحد�من�مساوئ�الطعن�با

̄عÌ�اض،�وميعاد�الطعن 
ا�باßحكام�ال¸��يطعن�ف*.  
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  ا�بحثA\ول 

Aبا9ع��اضAللطعنAا�وضوعيةAحكام�


ــا�عبــارة�عــن�وســائل�قانونيــة،�منحهــا�ا�شــرع�للمتقاضــ,ن،�لكــي�يلجــؤوا�للقضــاء�éصــح�Õطــرق�الطعــن�تعــرف�بأ

*خطــاء�الصـــادرة�Nـــي�حكـــم�أو�قـــرار�قضــائي�صـــ


ا�يستطيع�ا�حكوم�عليه�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�عرض�الحكم�الذي�صدر�Nي�غيابـه�عtـى�ذات�ونفـس�Ùبموج


ا�إلغاء�الحكم�وÓا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم،�طالبا�م

̄عÌ�اض،�بـأن�ا�شرع،�وخ ̄�سـقط�الحـق�Nـي�ذلـك،�وتكمـن�العلـة�مـن�وراء�الطعـن�بـا ،�وإ
ً
ل�ا�دة�ا�قررة�قانونـا

�لصــدوره�دون�ســماع�دفــاع�أحــد�
ً
الحكــم�الصــادر�Nــي�غيــاب�ا�ــ�
م،�هــو�حكــم�هــش�وضــعيف�يحتمــل�الخطــأ�نظــرا

  ) 2(.أطراف�الدعوى 

̄عÌ�اض�Nــــي�*  وعtـــى�ذلــــك�ســــنتحدث�Nـــي�هــــذا�ا�طلــــب�عـــن�ماهيــــة�الطعــــن�بـــا

ا�قصود�به�واساسه�القانوني،�ومن�ثم�نستعرض�مظاهر�الحد�من�مساو

̄عÌ�اض،�وا�دد�القانونية�ا�قررة�لذلك،�وسوف�نقسم�لذلك�هذا�ا�بحـث�إªـى�ثثـة� 
ا�باßحكام�ال¸��يطعن�ف*

مطالب�عtى�النحو�õتي

̄عÌ�اض�واساسه�القانوني: ول ا�طلب�{  ماهية�الطعن�با

مظاهر�الحد�من�مساو: ا�طلب�الثاني

̄عÌ�اض،�وميعاد�الطعن: ا�طلب�الثالث 
ا�باßحكام�ال¸��يطعن�ف*

                                                          
الطراونة�حسن،�{عÌ�اض�كطريق�طعن�عادي�عtى�الحكم�الجزائي�Nي�التشريعات�الجزائية�*ردنية، (1)
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̄عÌ�اض� إªـــى�فـــرع,ن�نخصـــص�*ول�لتعريـــف�الطعـــن�بـــا

̄عÌ�اض�عtـــــى�الحكـــــم�الغيـــــابي�أو�با�عارضـــــة�هـــــو�طريـــــق�طعـــــن�مـــــن�طـــــرق�الطعـــــن�العاديـــــة،�يســـــتطيع� الطعـــــن�بـــــا

اد�الجــنح�وا�خالفــات�عــرض�الحكــم�الصــادر�Nــي�غيابــه�عtــى�نفــس�ا�حكمــة�

̄عÌ�اض�مقـرر� ،�وعtـى�ذلـك�يتبـ,ن�لنـا�بـأن�الطعـن�بـا

بالتـاªي�Nي�*حكام�القضائية�الغيابية�الصادرة�Nي�الجنح�وا�خالفات،�وåي�مقررة�للمحكوم�عليـه�غيابيـا�فقـط،�و 

̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الغيابي،�بينما�يحق�للمسـؤول� ̄�يحق�للمد·ي�بالحق�ا�دني�أن�يتقدم�للطعن�با ̄�يجوز�و

عن�الحق�ا�دني�أن�يطعن�Nي�الحكم�الغيابي،�ïن�ا�ـد·ي�ا�ـدني�هـو�الـذي�بـدأ�الـدعوى�أمـا�ا�سـؤول�عـن�الحـق�

̄عÌ�اض�åـــي�*حكـــام�الغيابيـــة�الصـــادرة�Nـــي� ذلـــك�يمكـــن�القـــول،�إن�*حكـــام�ال¸ـــ��تقبــل�الطعـــن�بـــا

وعليــــــه�فــــــ�تقبــــــل�*حكـــــام�الحضــــــورية،�و*حكــــــام�الحضــــــورية�{عتباريــــــة�الطعــــــن�

̄عÌ�اض ̄�تقبــــل�الطعــــن�بــــا ̄عÌ�اض،�وكــــذلك�*حكــــام�الغيابيــــة�الصــــادرة�Nــــي�الجنايــــات� ،�حيــــث�يعت ــــ��ا�ـــــ�
م�بــــا

بعقوبـــة�مـــن�نـــوع�جنايـــة�وا�تغيـــب�عـــن�حضـــور�جلســـات�ا�حاكمـــة�مـــ�
م�فـــارا�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�ويحـــاكم�طبقـــا�

مــن�قــانون�gجــراءات�) 314(ن�لــنص�ا�ــادة�

للمحكـــوم�عليـــه�غيابيـــا�Nـــي�مـــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات�أن�يعÌـــ�ض�عtـــى�

  "الحكم�الصادر�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبليغه�بالحكم،�باéضافة�إªى�ميعاد�مسافة�الطريق

 .230،�ص2015ية�للنشر�والتوزيع،�الوليد�ساهر،�شرح�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��،�الجزء�الثاني،�الطبعة�*وªى،�مصر،�مركز�الدراسات�العرب

،�2015جامعة�ب,�زيت،��-عبد�الباQي�مصطفى،�شرح�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��،�دراسة�مقارنة،�الطبعة�*وªى،�فلسط,ن،�كلية�الحقوق�وgدارة�العامة
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Aبا9ع��اضAالطعنAوأساسهماهيةAالقانوني  

̄عÌ�اض��يقتÞـــ¡��البحـــث�Nـــي�هـــذا�ا�وضـــوع�تقســـيم�هـــذا�ا�طلـــب إªـــى�فـــرع,ن�نخصـــص�*ول�لتعريـــف�الطعـــن�بـــا

̄عÌ�اض   .ونخصص�الثاني�للبحث�Nي�*ساس�القانوني�للطعن�با

  :تعريفAالطعنAبا9ع��اض

̄عÌ�اض�عtـــــى�الحكـــــم�الغيـــــابي�أو�با�عارضـــــة�هـــــو�طريـــــق�طعـــــن�مـــــن�طـــــرق�الطعـــــن�العاديـــــة،�يســـــتطيع� الطعـــــن�بـــــا

اد�الجــنح�وا�خالفــات�عــرض�الحكــم�الصــادر�Nــي�غيابــه�عtــى�نفــس�ا�حكمــة�بموجبــه�ا�حكــوم�عليــه�غيابيــا�Nــي�مــو 


ا�إلغاء�الحكـم�وسـحبهÓدفا�وطالبا�م
̄عÌ�اض�مقـرر�) 1(ال¸��أصدرته،�مس� ،�وعtـى�ذلـك�يتبـ,ن�لنـا�بـأن�الطعـن�بـا

Nي�*حكام�القضائية�الغيابية�الصادرة�Nي�الجنح�وا�خالفات،�وåي�مقررة�للمحكوم�عليـه�غيابيـا�فقـط،�و 

̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الغيابي،�بينما�يحق�للمسـؤول� ̄�يحق�للمد·ي�بالحق�ا�دني�أن�يتقدم�للطعن�با ̄�يجوز�و

عن�الحق�ا�دني�أن�يطعن�Nي�الحكم�الغيابي،�ïن�ا�ـد·ي�ا�ـدني�هـو�الـذي�بـدأ�الـدعوى�أمـا�ا�سـؤول�عـن�الحـق�

  )2(.ا�دني�هو�اضطر�إªى�الدخول�Nي�الدعوى 

̄عÌ�اض�åـــي�*حكـــام�الغيابيـــة�الصـــادرة�Nـــي� ذلـــك�يمكـــن�القـــول،�إن�*حكـــام�ال¸ـــ��تقبــل�الطعـــن�بـــا

وعليــــــه�فــــــ�تقبــــــل�*حكـــــام�الحضــــــورية،�و*حكــــــام�الحضــــــورية�{عتباريــــــة�الطعــــــن��،)3( مـــــواد�الجــــــنح�وا�خالفــــــات

̄عÌ�اض ̄�تقبــــل�الطعــــن�بــــا ̄عÌ�اض،�وكــــذلك�*حكــــام�الغيابيــــة�الصــــادرة�Nــــي�الجنايــــات� بــــا

بعقوبـــة�مـــن�نـــوع�جنايـــة�وا�تغيـــب�عـــن�حضـــور�جلســـات�ا�حاكمـــة�مـــ�
م�فـــارا�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�ويحـــاكم�طبقـــا�

  )ï. )4صول�محاكمة�ا��
م�الفار�من�وجه�العدالة

  :\ساسAالقانونيAللطعنAبا9ع��اض

̄عÌ�اض�كطريــق�مــن�الطــرق�العاديــة�للطعــ ن�لــنص�ا�ــادة�يســتند�طريــق�الطعــن�بــا

للمحكـــوم�عليـــه�غيابيـــا�Nـــي�مـــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات�أن�يعÌـــ�ض�عtـــى�"الجزائيـــة�الفلســـطي��،�ال¸ـــ��نصـــت�بقولهـــا�

الحكم�الصادر�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبليغه�بالحكم،�باéضافة�إªى�ميعاد�مسافة�الطريق

                                         

الوليد�ساهر،�شرح�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��،�الجزء�الثاني،�الطبعة�*وªى،�مصر،�مركز�الدراسات�العرب

عبد�الباQي�مصطفى،�شرح�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��،�دراسة�مقارنة،�الطبعة�*وªى،�فلسط,ن،�كلية�الحقوق�وgدارة�العامة

 .من�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��

.441-440باQي�مصطفى،�مرجع�سابق،�ص
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  ا�طلب�Aول 

Aبا9ع��اضAالطعنAماهية

يقتÞـــ¡��البحـــث�Nـــي�هـــذا�ا�وضـــوع�تقســـيم�هـــذا�ا�طلـــب

̄عÌ�اض ونخصص�الثاني�للبحث�Nي�*ساس�القانوني�للطعن�با

تعريفAالطعنAبا9ع��اض: الفرع�Aول 

̄عÌ�اض�عtـــــى�الحكـــــم�الغيـــــابي�أو�با�عارضـــــة�هـــــو�طريـــــق�طعـــــن�مـــــن�طـــــرق�الطعـــــن�العاديـــــة،�يســـــتطيع� الطعـــــن�بـــــا

بموجبــه�ا�حكــوم�عليــه�غيابيــا�Nــي�مــو 


ا�إلغاء�الحكـم�وÓدفا�وطالبا�م
ال¸��أصدرته،�مس�

Nي�*حكام�القضائية�الغيابية�الصادرة�Nي�الجنح�وا�خالفات،�وåي�مقررة�للمحكوم�عليـه�غيابيـا�فقـط،�و 

̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الغيابي،�بينما�يحق�للمسـؤول� ̄�يحق�للمد·ي�بالحق�ا�دني�أن�يتقدم�للطعن�با ̄�يجوز�و

عن�الحق�ا�دني�أن�يطعن�Nي�الحكم�الغيابي،�ïن�ا�ـد·ي�ا�ـدني�هـو�الـذي�بـدأ�الـدعوى�أمـا�ا�سـؤول�عـن�الحـق�

ا�دني�هو�اضطر�إªى�الدخول�Nي�الدعوى 

̄عÌ�اض�åـــي�*حكـــام�الغيابيـــة�الصـــادرة�Nـــي�وتأسيســا�عtـــى� ذلـــك�يمكـــن�القـــول،�إن�*حكـــام�ال¸ـــ��تقبــل�الطعـــن�بـــا

مـــــواد�الجــــــنح�وا�خالفــــــات

̄عÌ�اض ̄�تقبــــل�الطعــــن�بــــا ̄عÌ�اض،�وكــــذلك�*حكــــام�الغيابيــــة�الصــــادرة�Nــــي�الجنايــــات� بــــا

بعقوبـــة�مـــن�نـــوع�جنايـــة�وا�تغيـــب�عـــن�حضـــور�جلســـات�ا�حاكمـــة�مـــ�
م�فـــارا�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�ويحـــاكم�طبقـــا�

ïصول�محاكمة�ا��
م�الفار�من�وجه�العدالة

\ساسAالقانونيAللطعنAبا9ع��اض: الفرعAالثاني

̄عÌ�اض�كطريــق�مــن�الطــرق�العاديــة�للطعــ يســتند�طريــق�الطعــن�بــا

الجزائيـــة�الفلســـطي��،�ال¸ـــ��نصـــت�بقولهـــا�

الحكم�الصادر�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبليغه�بالحكم،�باéضافة�إªى�ميعاد�مسافة�الطريق

                                                          
الوليد�ساهر،�شرح�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��،�الجزء�الثاني،�الطبعة�*وªى،�مصر،�مركز�الدراسات�العرب (1)
عبد�الباQي�مصطفى،�شرح�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��،�دراسة�مقارنة،�الطبعة�*وªى،�فلسط,ن،�كلية�الحقوق�وgدارة�العامة (2)

 .440ص
من�قانون�gجراءات�الجزائية�الفلسطي��) 314(أنظر�ا�ادة� (3)
باQي�مصطفى،�مرجع�سابق،�صعبد�ال (4)
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̄عÌ�اض� ���Nــي�قــانون�gجــراءات�الجزائيــة،�أخــذ�بنظــام�الطعــن�بــا

حـد�مـن�مسـاوئ�نص�ا�شرع�الفلسطي���Nي�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�العديد�مـن�ا�ظـاهر�والعوامـل�ال¸ـ��ت

الحكـم�الحضـوري�{عتبـاري�يعــرف�عtـى�أنـه�الحكــم�الـذي�يصـدر�Nـي�الواقــع�Nـي�ظـل�غيــاب�ا�حكـوم�عليـه،�ولكــن�

̄عÌ�اض ،�اعتنــــــق�ا�شـــــــرع�) 2(ويعالجهــــــا��وعيــــــوب�الطعــــــن�بـــــــا

مـن�قـانون�gجـراءات�) 2(فقـرة�) 340


ــا�ïي�ســبب�كــان�أو�غــاب�عــن�ا�حاكمــة�بعــد�Óم�جلســة�ا�حاكمــة�ثــم�انســحب�م
إذا�حضــر�ا�ــ�

أن�تباشر�نظر�الدعوى�أو�أن�تستمر�Nي�نظرها�كما�لو�كـان�ا�ـ�
م�

يتبـــ,ن�مـــن�نــــص�هـــذه�ا�ــــادة�أن�ا�شـــرع�الفلســــطي���ابتـــدع�فكــــرة�الحكـــم�الحضــــوري�{عتبـــاري،�ومــــن�ثـــم�حظــــر�

̄ســتئناف ،�وبالتــاªي�يمكــن�القــول�)  4( لطعــن�فيــه�با
  

�ا�شــــرع�الفلســــطي���Nــــي�قــــانون�gجــــراءات�الجزائيــــة�آفــــة�ا�عارضــــة�مــــن�خــــل�قيامــــه�بحظــــر�ا�عارضــــة�Nــــي�

�للمـــادة�
ً
إذا�ســـلم�"بقولهـــا�) 296(ابيـــة�الصـــادرة�بحـــق�ا�ـــ�
م�الفـــار�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�وذلـــك�اســـتنادا

ا��
م�الفار�نفسه�أو�قبض�عليه�قبل�اكتمال�مدة�انقضاء�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بالتقادم،�فيعت ـ��الحكـم�وسـائر�


ا�ïي�سبب�كان�أو�إذا�Óم�جلسة�ا�حاكمة�ثم�انسحب�م
حيث�يعت ��الحكم�بمثابة�الحضوري�إذا�حضر�ا��

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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̄عÌ�اض�ويتضــح�مــن�خــل�ذلــك�بــأن�ا�شــرع�الفلســطي ���Nــي�قــانون�gجــراءات�الجزائيــة،�أخــذ�بنظــام�الطعــن�بــا

 )1( .عtى�*حكام�القضائية�الغيابية�الصادرة�Nي�الجنح�وا�خالفات

  مظاهرAالحدAمنAمساوئAالطعنAبا9ع��اض

نص�ا�شرع�الفلسطي���Nي�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�العديد�مـن�ا�ظـاهر�والعوامـل�ال¸ـ��ت

̄عÌ�اض�وتعالج�آفة�ا�عارضة،�وåي�كالتاªي   :الطعن�با

  :ابتدعAفكرةAالحكمAالحضوري�Aعتباري 

الحكـم�الحضـوري�{عتبـاري�يعــرف�عtـى�أنـه�الحكــم�الـذي�يصـدر�Nـي�الواقــع�Nـي�ظـل�غيــاب�ا�حكـوم�عليـه،�ولكــن�

̄عÌ�اض ا�شــــــرع�اعت ــــــ�ه�حضــــــوري،�لكـــــــي�يحــــــد�مــــــن�مســـــــاوئ�وعيــــــوب�الطعــــــن�بـــــــا

340(الفلسطي���لنظام�الحكم�الحضوري�{عتباري،�الذي�نصت�عليه�ا�ـادة�


ــا�ïي�ســبب�كــان�أو�غــاب�عــن�ا�حاكمــة�بعــد�Óم�جلســة�ا�حاكمــة�ثــم�انســحب�م
إذا�حضــر�ا�ــ�


ا،�يجوز�لتلك�ا�حكمةíم��حضوره�إحدى�جلسا
أن�تباشر�نظر�الدعوى�أو�أن�تستمر�Nي�نظرها�كما�لو�كـان�ا�ـ�

̄ستئناف ̄�با ̄�يجوز�الطعن�Nي�هذا�الحكم�إ �و
ً
  )3(".حاضرا

يتبـــ,ن�مـــن�نــــص�هـــذه�ا�ــــادة�أن�ا�شـــرع�الفلســــطي���ابتـــدع�فكــــرة�الحكـــم�الحضــــوري�{عتبـــاري،�ومــــن�ثـــم�حظــــر�

̄عÌ�اض�عtــى�الحكــم�الحضــوري�{عتبــاري�وأجــاز�ا ̄ســتئنافالطعــن�بــا لطعــن�فيــه�با

̄عÌ�اض ̄�تقبل�الطعن�با   .بأن�*حكام�الحضورية،�والحضورية�{عتبارية،�

  :حظرAا�عارضةPAيAالجنايات

�ا�شــــرع�الفلســــطي���Nــــي�قــــانون�gجــــراءات�الجزائيــــة�آفــــة�ا�عارضــــة�مــــن�خــــل�قيامــــه�بحظــــر�ا�عارضــــة�Nــــي�

�للمـــادة�
ً
ابيـــة�الصـــادرة�بحـــق�ا�ـــ�
م�الفـــار�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�وذلـــك�اســـتنادا

ا��
م�الفار�نفسه�أو�قبض�عليه�قبل�اكتمال�مدة�انقضاء�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بالتقادم،�فيعت ـ��الحكـم�وسـائر�

                                         

 .231الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص


ا�ïي�سبب�كان�أو�إذا�"من�قانون�gجراءات�الجزائية�بقولها�Óم�جلسة�ا�حاكمة�ثم�انسحب�م
حيث�يعت ��الحكم�بمثابة�الحضوري�إذا�حضر�ا��


اتغيب�عن�ا�حاكمة�بعد�أن�حضر�إحدى�جلساí." 

 .232الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص

 .من�قانون�gجراءات�الجزائية

	��� ا��و��� ���ا
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ويتضــح�مــن�خــل�ذلــك�بــأن�ا�شــرع�الفلســطي

عtى�*حكام�القضائية�الغيابية�الصادرة�Nي�الجنح�وا�خالفات

  ا�طلبAالثاني

مظاهرAالحدAمنAمساوئAالطعنAبا9ع��اض

نص�ا�شرع�الفلسطي���Nي�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�العديد�مـن�ا�ظـاهر�والعوامـل�ال¸ـ��ت

̄عÌ�اض�وتعالج�آفة�ا�عارضة،�وåي�كالتاªي الطعن�با

ابتدعAفكرةAالحكمAالحضوري�Aعتباري : أو9

الحكـم�الحضـوري�{عتبـاري�يعــرف�عtـى�أنـه�الحكــم�الـذي�يصـدر�Nـي�الواقــع�Nـي�ظـل�غيــاب�ا�حكـوم�عليـه،�ولكــن�

ا�شــــــرع�اعت ــــــ�ه�حضــــــوري،�لكـــــــي�يحــــــد�مــــــن�مســـــــاو

الفلسطي���لنظام�الحكم�الحضوري�{عتباري،�الذي�نصت�عليه�ا�ـادة�


ــا�ïي�ســبب�كــان�أو�غــاب�عــن�ا�حاكمــة�بعــد�"الجزائيــة�بقولهــا�Óم�جلســة�ا�حاكمــة�ثــم�انســحب�م
إذا�حضــر�ا�ــ�


ا،�يجوز�لتلك�ا�حكمةíحضوره�إحدى�جلسا

̄ست ̄�با ̄�يجوز�الطعن�Nي�هذا�الحكم�إ �و
ً
حاضرا

يتبـــ,ن�مـــن�نــــص�هـــذه�ا�ــــادة�أن�ا�شـــرع�الفلســــطي���ابتـــدع�فكــــرة�الحكـــم�الحضــــوري�{عتبـــاري،�ومــــن�ثـــم�حظــــر�

̄عÌ�اض�عtــى�الحكــم�الحضــوري�{عتبــاري�وأجــاز�ا الطعــن�بــا

̄عÌ�اض ̄�تقبل�الطعن�با بأن�*حكام�الحضورية،�والحضورية�{عتبارية،�

 
ً
حظرAا�عارضةPAيAالجنايات: ثانيا

عــــالج�ا�شــــرع�الفلســــطي���Nــــي�قــــانون�gجــــراءات�الجزائيــــة�آفــــة�ا�عارضــــة�مــــن�خــــل�قيامــــه�بحظــــر�ا�عارضــــة�Nــــي�

�للمـــادة�*حكـــام�الغي
ً
ابيـــة�الصـــادرة�بحـــق�ا�ـــ�
م�الفـــار�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�وذلـــك�اســـتنادا

ا��
م�الفار�نفسه�أو�قبض�عليه�قبل�اكتمال�مدة�انقضاء�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بالتقادم،�فيعت ـ��الحكـم�وسـائر�

                                                          
الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص (1)
من�قانون�gجراءات�الجزائية�بقولها�) 304/2(تنص�ا�ادة� (2)

تغيب�عن�ا�حاكمة�بعد�أن�حضر�إحدى�جلسا
الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص (3)
من�قانون�gجراءات�الجزائية) 340(أنظر�ا�ادة� (4)
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فهــذه�*حكــام�تخضــع�لنظــام�خــاص�


ا�تسقط�أيا�كانت�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بمجرد�القبض�عtى�ا��
م�أو�تسليمه�لنفسهÕا،�حيث�أ
±. )2(  

�Nــي�ا�عارضــة،�وهــذا�مــا�نصــت�
ً
در�غيابيــا

إذا�تخلـــــف�ا�عÌــــــ�ض�عـــــن�الحضـــــور�Nــــــي�

̄�يحـــق�لـــه�{عÌـــ�اض�مـــرة�أخـــرى  ،�وعليـــه�يمكـــن�"{عÌـــ�اض�بـــدون�عـــذر�مقبـــول�قضـــت�ا�حكمـــة�بـــرد�{عÌـــ�اض�و

  

وهـــذه�الحالـــة�تكـــون�عنـــدما�يطعـــن�با�عارضـــة�تغيـــب�يـــوم�نظـــر�جلســـة�ا�عارضـــة�ف,ـــ�د�

با�عارضــــة�ويــــأتي�يــــوم�جلســــة�نظــــر�ا�عارضــــة�

يحضــر�الجلســة،�وتقــوم�ا�حكمــة�بســؤاله�عــن�م ــ�ر�غيابــه،�فــإذا�تبــ,ن�لهــا�بــأن�*ســباب�و*ســانيد�غ,ــ��صــحيحة�

د�Aع�ـ�اض،AوهــوAمتمثــلPAــيAنـرىPAــيAهــذاAا�قـامAانAا�شــرعAالفلســطي��AوقـعPAــيAخلــلAعنـدماAعــالجAموضــوعAر 

Aا�ـادةAيجعـلAأنAعليـهAونق�ـ�حA،الخلـلAهذاAبمعالجةAالفلسطي��Aا�شرعAندعوAفإنناA322(لذا (Aا�ـادةAضـمن

  -: تقA�ÇÝا�حكمةAبرد�Aع��اضPAيA\حوال�Aتية

،AأوAإذاAتغيـــبAف&ـــ�دA)هـــذاAحضـــوري

AاليــومAمــنAل¤ســتئنافAقابــلAويكــونAيقــولAثــمAع�ــ�اض�AردAبعــدAع�ــ�اض�AفــوقAع�ــ�اض�AيجــوزA9

حددة�لنظر�{عÌ�اض�بدون�عذر�مقبول،�قضت�ا�حكمة�برد�

̄�أساس�له�تقÞ¡��برده ".إذا�وجدت�ا�حكمة�أن�{عÌ�اض�
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�ل�صــول�ا�تبعــة
ً
،�وتعــاد�ا�حاكمــة�وفقــا

ً
فهــذه�*حكــام�تخضــع�لنظــام�خــاص��،)g")1جــراءات�الجاريــة�ملغــاة�حتمــا


ا�تسقط�أيا�كانت�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بمجرد�القبض�عtى�ا��
م�أو�تسليمه�لنفسهÕا،�حيث�أ
±

Aا�عارضةAردAيPAا�عارضةAتجوز (حظرA9Aا�عارضةAفوقAا�عارضة:(  

̄عÌ�اض�Nــي�الحكــم�الجزائــي�الصــا �Nــي�ا�عارضــة،�وهــذا�مــا�نصــت�لــم�يجــز�ا�شــرع�الفلســطي���للطعــن�بــا
ً
در�غيابيــا

إذا�تخلـــــف�ا�عÌــــــ�ض�عـــــن�الحضـــــور�Nــــــي�"مــــــن�قـــــانون�gجـــــراءات�الجزائيــــــة�بقولهـــــا�) 1(فقـــــرة�

  الجلسة�ا�حددة�لنظر�

̄�يحـــق�لـــه�{عÌـــ�اض�مـــرة�أخـــرى  {عÌـــ�اض�بـــدون�عـــذر�مقبـــول�قضـــت�ا�حكمـــة�بـــرد�{عÌـــ�اض�و


ا�با�عارضةß̄�يجوز�الطعن�ف   .عÌ�اض�هو�من�*حكام�ال¸��

  :رد�Aع��اضAلهAصورتان

 
ً
وهـــذه�الحالـــة�تكـــون�عنـــدما�يطعـــن�با�عارضـــة�تغيـــب�يـــوم�نظـــر�جلســـة�ا�عارضـــة�ف,ـــ�د�: حالـــة�يكـــون�غيابيـــا

  )3( .اعÌ�اضه،�وهذا�غيابي

 
ً
با�عارضــــة�ويــــأتي�يــــوم�جلســــة�نظــــر�ا�عارضــــة��وهــــذه�الحالــــة�تكــــون�عنــــدما�يطعــــن: حالــــة�يكــــون�حضــــوريا

يحضــر�الجلســة،�وتقــوم�ا�حكمــة�بســؤاله�عــن�م ــ�ر�غيابــه،�فــإذا�تبــ,ن�لهــا�بــأن�*ســباب�و*ســانيد�غ,ــ��صــحيحة�

  )4( وغ,��مقبولة�فا�حكمة�تحكم�برد�{عÌ�اض،�وهذا�وجاåي

نـرىPAــيAهــذاAا�قـامAانAا�شــرعAالفلســطي��AوقـعPAــيAخلــلAعنـدماAعــالجAموضــوعAر 

A322__319ا�واد.(  

Aا�ـادةAيجعـلAأنAعليـهAونق�ـ�حA،الخلـلAهذاAبمعالجةAالفلسطي��Aا�شرعAندعوAفإنناAلذا

تقA�ÇÝا�حكمةAبرد�Aع��اضPAيA\حوال�Aتية: (،AفاàفضلAوا�ف��ضAأنAيقولAا�شرعAكالتاÔي

Aاع��اضـــهAف&ـــ�دAصـــحيحةAغ&ـــ�AأســـبابهAوكانـــتA
ً
هـــذاAحضـــوري(حاضـــرا

  ).هذاAغيابي(

AاليــومAمــنAل¤ســتئنافAقابــلAويكــونAيقــولAثــمAع�ــ�اض�AردAبعــدAع�ــ�اض�AفــوقAع�ــ�اض�AيجــوزA9

  .التاÔيAلصدورAالحكمAومنAاليومAالتاÔيAللتبليغ

                                         

 .232الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص

 .7الطراونة�حسن،�مرجع�سابق،�ص

حددة�لنظر�{عÌ�اض�بدون�عذر�مقبول،�قضت�ا�حكمة�برد�إذا�تخلف�ا�عÌ�ض�عن�الحضور�Nي�الجلسة�ا�"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�انه�

̄�يحق�له�{عÌ�اض�مرة�أخرى   ".{عÌ�اض�و

̄�أساس�له�تقÞ¡��برده"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�انه� إذا�وجدت�ا�حكمة�أن�{عÌ�اض�

	��� ا��و��� ���ا
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�ل
ً
،�وتعــاد�ا�حاكمــة�وفقــا

ً
gجــراءات�الجاريــة�ملغــاة�حتمــا


ا�تسقط�أيا�كانت�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بمجرد�القبض�عtى�ا��
م�أو�تسليمه�لنفسهÕا،�حيث�أ
±

 
ً
حظرAا�عارضةPAيAردAا�عارضةA: ثالثا

̄عÌ�اض�Nــي�الحكــم�الجزائــي�الصــا لــم�يجــز�ا�شــرع�الفلســطي���للطعــن�بــا

فقـــــرة�) 319(عليـــــه�ا�ـــــادة�

الجلسة�ا�حددة�لنظر�

̄�يحـــق�لـــه�{عÌـــ�اض�مـــرة�أخـــرى  {عÌـــ�اض�بـــدون�عـــذر�مقبـــول�قضـــت�ا�حكمـــة�بـــرد�{عÌـــ�اض�و


ا�با�عارضةالقول�بأن�رد�{ ß̄�يجوز�الطعن�ف عÌ�اض�هو�من�*حكام�ال¸��

رد�Aع��اضAلهAصورتان

 : *وªـــى
ً
حالـــة�يكـــون�غيابيـــا

اعÌ�اضه،�وهذا�غيابي

 : الثانيــــة
ً
حالــــة�يكــــون�حضــــوريا

يحضــر�الجلســة،�وتقــوم�ا�حكمــة�بســؤاله�عــن�م ــ�ر�غيابــه،�فــإذا�تبــ,ن�لهــا�بــأن�*ســباب�و*ســانيد�غ,ــ��صــحيحة�

وغ,��مقبولة�فا�حكمة�تحكم�برد�{عÌ�اض،�وهذا�وجاåي

نـرىPAــيAهــذاAا�قـامAانAا�شــرعAالفلســطي��AوقـعPAــيAخلــلAعنـدماAعــالجAموضــوعAر 

AالنصوصAترتيب)Aا�واد

Aا�ـادةAيجعـلAأنAعليـهAونق�ـ�حA،الخلـلAهذاAبمعالجةAالفلسطي��Aا�شرعAندعوAفإنناAلذا

،AفاàفضلAوا�ف��ضAأنAيقولAا�شرعAكالتاÔي)319(

AوكانـــتAأســـبابهAغ&ـــ�AصـــحيحةAف&ـــ�دAاع��اضـــهAإذاAكـــانA - أ
ً
حاضـــرا

Aاع��اضه)

A9يجــوز�Aع�ــ�اضAفــوق�Aع�ــ�اضAبعــدAرد�Aع�ــ�اضAثــمAيقــولAويكــونAقابــلAل¤ســتئنافAمــنAاليــومA - ب

التاÔيAلصدورAالحكمAومنAاليومAالتاÔيAللتبليغ

                                                          
(1)

الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص�
الطراونة�حسن،�مرجع�سابق،�ص(2) 
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�انه�) 319(تنص�ا�ادة� (3)

̄�يحق�له�{عÌ�اض�مرة�أخرى  {عÌ�اض�و
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�انه�) 322(تنص�ا�ادة� (4)
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  :حبAالحقPAي�Aع��اضAليسAكلAالخصوم

للمحكـوم�عليـه�غيابيـا�Nـي�مـواد�الجـنح�وا�خالفـات�أن�

،�وكـذلك�"يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيـام�التاليـة�لتبليغـه�بـالحكم،�باéضـافة�إªـى�ميعـاد�مسـافة�الطريـق

̄عÌ�اض� �لنصــوص�هــذه�ا�ــواد�يتبــ,ن�لنــا�بأنــه�يحــق�للمحكــوم�عليــه�وا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�الطعــن�بــا
ً
وفقــا

̄عÌ�اض،� عtــى�الحكــم�الغيــابي�الصــادر�بحقهــم،�بينمــا�يحظــر�بــاQي�الخصــوم�Nــي�الــدعوى�الجزائيــة�مــن�الطعــن�بــا


ــا�فكــرة�الغيــاب،�فÔــ��وجودهـــا�ß̄�ينطبــق�عل ̄عÌ�اض�ïن�النيابــة�العامــة� الطعــن�بــا

وكــذلك�يحظــر�عtــى�ا�ــد·ى�بــالحق�ا�ــدني�أن�

̄عÌ�اض ̄عÌ�اض،�ïنه�هو�الذي�بدأ�الدعوى�ف�يجوز�له�الطعن�با   )2( .يتقدم�للطعن�با

،�باعتبــار�أن�هــذه�*حكــام�تمثــل�حظــرAا�عارضــةPAــيA\حكــامAالغيابيــةAالصــادرةAعــنAمحكمــةAالــنقض

  )3( .قيمة�القضاء�العادي،�وïن�محكمة�النقض�تعت ��محكمة�قانون�وليس�موضوع

  :نرىPAيAهذاAا�قامAانAا�شرعAالفلسطي��AعالجAآفةAا�عارضةAاو�Aع��اضAمنAخ¤ل�Aتي

  ).ا�عارضةAفوقAا�عارضةA9Aتجوز 

  .صاحبAالحقPAيAا�عارضةAوصاحبAالحقPAي�Aع��اضAليسAكلAالخصوم

  .حظرAا�عارضةPAيA\حكامAالغيابيةAالصادرةAعنAمحكمةAالنقض
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حبAالحقPAي�Aع��اضAليسAكلAالخصومصاحبAالحقPAيAا�عارضةAوصا

للمحكـوم�عليـه�غيابيـا�Nـي�مـواد�الجـنح�وا�خالفـات�أن�"من�قانون�gجـراءات�الجزائيـة�بقولهـا�

يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيـام�التاليـة�لتبليغـه�بـالحكم،�باéضـافة�إªـى�ميعـاد�مسـافة�الطريـق

  ".̄�يقبل�{عÌ�اض�من�ا�د·ي�بالحق�ا�دني" بقولها

̄عÌ�اض� �لنصــوص�هــذه�ا�ــواد�يتبــ,ن�لنــا�بأنــه�يحــق�للمحكــوم�عليــه�وا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�الطعــن�بــا
ً
وفقــا

̄عÌ�اض،� عtــى�الحكــم�الغيــابي�الصــادر�بحقهــم،�بينمــا�يحظــر�بــاQي�الخصــوم�Nــي�الــدعوى�الجزائيــة�مــن�الطعــن�بــا


ــا�فكــرة�الغيــاب،�فÔــ��وجودهـــا��فالنيابــة�العامــة�تحظــر�مــنß̄�ينطبــق�عل ̄عÌ�اض�ïن�النيابــة�العامــة� الطعــن�بــا

وكــذلك�يحظــر�عtــى�ا�ــد·ى�بــالحق�ا�ــدني�أن��،)1( أسا×ــ¡��Nــي�تشــكيل�ا�حكمــة�والحكــم�الغيــابي�هــو�حكــم�موجــود

̄عÌ�اض ̄عÌ�اض،�ïنه�هو�الذي�بدأ�الدعوى�ف�يجوز�له�الطعن�با يتقدم�للطعن�با

حظــرAا�عارضــةPAــيA\حكــامAالغيابيــةAالصــادرةAعــنAمحكمــةAالــنقض

قيمة�القضاء�العادي،�وïن�محكمة�النقض�تعت ��محكمة�قانون�وليس�موضوع

نرىPAيAهذاAا�قامAانAا�شرعAالفلسطي��AعالجAآفةAا�عارضةAاو�Aع��اضAمنAخ¤ل�Aتي

  .لحضوري�Aعتباري أنهAابتدعAفكرةAا

  .أنهAحظرAا�عارضةPAيAالجنايات

Aا�عارضةAردAيPAا�عارضةAحظرAتجوز (أنهA9Aا�عارضةAفوقAا�عارضة

صاحبAالحقPAيAا�عارضةAوصاحبAالحقPAي�Aع��اضAليسAكلAالخصوم

حظرAا�عارضةPAيA\حكامAالغيابيةAالصادرةAعنAمحكمةAالنقض

   

                                         

 .10الطراونة�حسن،�مرجع�سابق،�ص

 .من�قانون�gجراءات�الجزائية

 .235الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص
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ً
صاحبAالحقPAيAا�عارضةAوصا: رابعا

من�قانون�gجـراءات�الجزائيـة�بقولهـا�) 314(تنص�ا�ادة�

يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيـام�التاليـة�لتبليغـه�بـالحكم،�باéضـافة�إªـى�ميعـاد�مسـافة�الطريـق

بقولها) 315(تنص�ا�ادة�

̄عÌ�اض� �لنصــوص�هــذه�ا�ــواد�يتبــ,ن�لنــا�بأنــه�يحــق�للمحكــوم�عليــه�وا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�الطعــن�بــا
ً
وفقــا

̄عÌ�اض،� عtــى�الحكــم�الغيــابي�الصــادر�بحقهــم،�بينمــا�يحظــر�بــاQي�الخصــوم�Nــي�الــدعوى�الجزائيــة�مــن�الطعــن�بــا

فالنيابــة�العامــة�تحظــر�مــن

أسا×ــ¡��Nــي�تشــكيل�ا�حكمــة�والحكــم�الغيــابي�هــو�حكــم�موجــود

̄عÌ�اض ̄عÌ�اض،�ïنه�هو�الذي�بدأ�الدعوى�ف�يجوز�له�الطعن�با يتقدم�للطعن�با

حظــرAا�عارضــةPAــيA\حكــامAالغيابيــةAالصــادرةAعــنAمحكمــةAالــنقض: خامســا

قيمة�القضاء�العادي،�وïن�محكمة�النقض�تعت ��محكمة�قانون�وليس�موضوع

نرىPAيAهذاAا�قامAانAا�شرعAالفلسطي��AعالجAآفةAا�عارضةAاو�Aع��اضAمنAخ¤ل�Aتي

 � AاAفكرةAابتدعAأنه

أنهAحظرAا�عارضةPAيAالجنايات � 

 � Aا�عارضةAردAيPAا�عارضةAحظرAأنه

صاحبAالحقPAيAا�عارضةAوصاحبAالحقPAي�Aع��اضAليسAكلAالخصوم � 

حظرAا�عارضةPAيA\حكامAالغيابيةAالصادرةAعنAمحكمةAالنقض � 

  

                                                          
الطراونة�حسن،�مرجع�سابق،�ص� (1)
من�قانون�gجراءات�الجزائية) 315(أنظر�ا�ادة� (2)
الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص�(3)
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  لA�åيطعنAفKäاAبا9ع��اض،AوميعادAالطعن

يقتÞ¡��البحث�Nي�هذا�ا�وضوع�تقسيم�هذا�ا�طلب�إªى�فرع,ن�نخصص�*ول�للحديث�عن�{حكام�ال¸��تقبل�

�،)1( يجوز�Nي�*حكام�الغيابية�الصادرة�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�Nي�حق�من�يملك�{عÌ�اض

للمحكـوم�عليــه�غيابيـا�Nــي�"مـن�قـانون�gجــراءات�الجزائيـة�الفلســطي���بقولهـا�

غه�بـالحكم�باéضـافة�إªـى�ميعـاد�مواد�الجنح�وا�خالفات�أن�يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبلي

̄عÌ�اض�أن�تكـون�صـادرة�عـن�محكمـة�الصـلح�باعتبارهـا� ويستوي�Nي�هذه�*حكام�الغيابية�ال¸��تقبل�الطعـن�بـا

أو�أن�تكــون�هـــذه�*حكـــام��،)2( صــاحبه�{ختصـــاص�*صــيل�بنظـــر�الـــدعوى�الجزائيــة�Nـــي�مــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات

نافية،�عtـى�اعتبـار�أن�*حكـام�الغيابيـة�الصـادرة�


اßف�
ً
̄عÌ�اض�عtى�الرغم�من�صدور�الحكم�الجزائي�غيابيا 
ا�باßوهناك�أحكام�لم�يجز�القانون�الطعن�عل.  


ـــا�أو�ا�حكمـــة�ال¸ـــ��ßأيـــا�كانـــت�الجريمـــة�ال¸ـــ��صـــدر�ف�
ً
̄عÌ�اض�Nـــي�*حكـــام�الصـــادرة�حضـــوريا ̄�يجـــوز�الطعـــن�بـــا

�أو�بمثابة�الحضوري،�ïن�الع �ة�åي�بحقيقة�الواقعة�Nي�الـدعوى�
ً
أصدرته،�ح¸ �لو�تم�وصف�الحكم�أنه�غيابيا


ضة�العربية،�Óجراءات�الجنائية،�الجزء�الثاني،�الطبعة�العاشرة،�مصر،�دار�الgي�قانون�N19،�ص2016ي،�الوسيط�. 


ائي،�ولزوم�Óا�وصيغة�الحكم�ال
íنية�ا�حاكمة�واجراءانافية�أحكام�ا�واد�ا�تعلقة�بع

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

  ا�طلبAالثالث

لA�åيطعنAفKäاAبا9ع��اض،AوميعادAالطعن\حكامAا

يقتÞ¡��البحث�Nي�هذا�ا�وضوع�تقسيم�هذا�ا�طلب�إªى�فرع,ن�نخصص�*ول�للحديث�عن�{حكام�ال¸��تقبل�

̄عÌ�اض ̄عÌ�اض�ونخصص�الثاني�للبحث�Nي�ميعاد�الطعن�با   .الطعن�با

  :�حكامAالA�åتقبلAالطعنAبا9ع��اض

يجوز�Nي�*حكام�الغيابية�الصادرة�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�Nي�حق�من�يملك�{عÌ�اض

مـن�قـانون�gجــراءات�الجزائيـة�الفلســطي���بقولهـا�) 314(وهـذا�مـا�نصــت�عليـه�ا�ــادة�

مواد�الجنح�وا�خالفات�أن�يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبلي

̄عÌ�اض�أن�تكـون�صـادرة�عـن�محكمـة�الصـلح�باعتبارهـا� ويستوي�Nي�هذه�*حكام�الغيابية�ال¸��تقبل�الطعـن�بـا

صــاحبه�{ختصـــاص�*صــيل�بنظـــر�الـــدعوى�الجزائيــة�Nـــي�مــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات

كمـة�البدايـة�بصـف�
ا�درجـة�ثانيـة�اسـتئنافية،�عtـى�اعتبـار�أن�*حكـام�الغيابيـة�الصـادرة�الغيابية�صادرة�عـن�مح


ا�با�عارضةß3( .ناف�يجوز�الطعن�ف(  


اßف�
ً
̄عÌ�اض�عtى�الرغم�من�صدور�الحكم�الجزائي�غيابيا 
ا�باßوهناك�أحكام�لم�يجز�القانون�الطعن�عل

  :ع��اضAعلKäا\حكامAالA9A�åتقبلAالطعنAبا9 

  :\حكامAالحضورية


ـــا�أو�ا�حكمـــة�ال¸ـــ��ßأيـــا�كانـــت�الجريمـــة�ال¸ـــ��صـــدر�ف�
ً
̄عÌ�اض�Nـــي�*حكـــام�الصـــادرة�حضـــوريا ̄�يجـــوز�الطعـــن�بـــا

�أو�بمثابة�الحضوري،�ïن�الع �ة�åي�بحقيقة�الواقعة�Nي�الـدعوى�
ً
أصدرته،�ح¸ �لو�تم�وصف�الحكم�أنه�غيابيا

  )4( قرار�الحكم�̄�بما�تذكره�ا�حكمة�Nي

                                         


ضة�العربية،�Óجراءات�الجنائية،�الجزء�الثاني،�الطبعة�العاشرة،�مصر،�دار�الgي�قانون�Nي،�الوسيط�

 .233الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص


ائي،�ولزوم�"اءات�الجزائية�عtى�أن�من�قانون�gجر Óا�وصيغة�الحكم�ال
íنية�ا�حاكمة�واجراءاتجري�Nي�ا�حاكمة�{ستئنافية�أحكام�ا�واد�ا�تعلقة�بع

 ......".الرسوم�والنفقات�وفرض�العقوبات،�و{عÌ�اض�عtى�الحكم�الغيابي

 .8لطراونة�حسن،�مرجع�سابق،�ص

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

يقتÞ¡��البحث�Nي�هذا�ا�وضوع�تقسيم�هذا�ا�طلب�إªى�فرع,ن�نخصص�*ول�للحديث�عن�{حكام�ال¸��تقبل�

̄عÌ�اض ̄عÌ�اض�ونخصص�الثاني�للبحث�Nي�ميعاد�الطعن�با الطعن�با

�حكامAالA�åتقبلAالطعنAبا9ع��اض: الفرعA\ول 

̄عÌ�اض� يجوز�Nي�*حكام�الغيابية�الصادرة�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�Nي�حق�من�يملك�{عÌ�اضالطعن�با

وهـذا�مـا�نصــت�عليـه�ا�ــادة�

مواد�الجنح�وا�خالفات�أن�يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبلي

  ".مسافة�الطريق

̄عÌ�اض�أن�تكـون�صـادرة�عـن�محكمـة�الصـلح�باعتبارهـا� ويستوي�Nي�هذه�*حكام�الغيابية�ال¸��تقبل�الطعـن�بـا

صــاحبه�{ختصـــاص�*صــيل�بنظـــر�الـــدعوى�الجزائيــة�Nـــي�مــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات

الغيابية�صادرة�عـن�مح


ا�با�عارضةßمن�محكمة�{ستئناف�يجوز�الطعن�ف


اßف�
ً
̄عÌ�اض�عtى�الرغم�من�صدور�الحكم�الجزائي�غيابيا 
ا�باßوهناك�أحكام�لم�يجز�القانون�الطعن�عل

\حكامAالA9A�åتقبلAالطعنAبا9 

\حكامAالحضورية: أو9


ـــا�أو�ا�حكمـــة�ال¸ـــ��ßأيـــا�كانـــت�الجريمـــة�ال¸ـــ��صـــدر�ف�
ً
̄عÌ�اض�Nـــي�*حكـــام�الصـــادرة�حضـــوريا ̄�يجـــوز�الطعـــن�بـــا

�أو�بمثابة�الحضوري،�ïن�الع �ة�åي�بحقيقة�الواقعة�Nي�الـدعوى�
ً
أصدرته،�ح¸ �لو�تم�وصف�الحكم�أنه�غيابيا

̄�بما�تذكره�ا�حكمة�Nي

 

 

                                                          

ضة�العربية،� (1)Óجراءات�الجنائية،�الجزء�الثاني،�الطبعة�العاشرة،�مصر،�دار�الgي�قانون�Nي،�الوسيط��سرور�احمد�فت
الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص (2)
من�قانون�gجر ) 333(تنص�ا�ادة� (3)

الرسوم�والنفقات�وفرض�العقوبات،�و{عÌ�اض�عtى�الحكم�الغيابي
لطراونة�حسن،�مرجع�سابق،�ص (4)
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ا�*حكام�ال¸��تصدر�Nي�الواقع�Nي�ظل�Õلقد�بيننا�فيما�تقدم�ماذا�يقصد�بالحكم�الحضوري�{عتباري،�وقلنا�بأ

̄عÌ�اض 
ا�باß̄�يجوز�الطعن�ف ̄�تقبل�و   )1( .غياب�ا�حكوم�عليه،�وعليه�فإن�*حكام�الحضورية�{عتبارية�

هـــذه�*حكـــام�تســـم �بمحاكمـــة�ا�ـــ�
م�الفـــار�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�وåـــي�تســـقط�بقـــوة�القـــانون�إذا�ســـلم�ا�ـــ�
م�الفـــار�

�Nي�ا�عارضـة،�وعtـى�ذلـك�فـإذا�
ً
̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الجزائي�الصادر�غيابيا لم�يجز�ا�شرع�الفلسطي���الطعن�با

طعــن�ا�حكــوم�عليــه�با�عارضــة�Nــي�الحكــم�الجزائــي�الصــادر�Nــي�غيابــه�ثــم�تخلــف�عــن�الحضــور�أثنــاء�نظــر�جلســة�

مـــــن�قـــــانون�gجـــــراءات�) 319/1(�اض،�وهـــــذا�مـــــا�نصـــــت�عليـــــه�ا�ـــــادة�

̄�يحق�للمعÌ�ض�{عÌ�اض�مرة�أخرى�والقول�بغ,��ذلك�يؤدي�إªـى�فـتح�بـاب�{عÌـ�اض�إªـى�مـا� و

̄�واقـع�أو�موضـوع،�وبالتـاªي�فـإن� ـ¡�،�فÔـ��محكمـة�قـانون�

̄�يجـــوز� ̄�تقبـــل�و 
ـــا�Óـــا�تمثـــل�قمـــة�القضـــاء�العـــادي،�ولـــذلك�فـــإن�*حكـــام�ال¸ـــ��تصـــدر�ع
Óحكـــام�ال¸ـــ��تصـــدر�ع*

ت�الجزائيـة�ا�ـدة�ال¸ـ��يجـوز�للمحكـوم�عليـه�أن�يعÌـ�ض�خلهـا�عtـى�

الحكم�الغيابي�الصادر�بحقًه�بعشرة�أيام،�وتبدأ�هذه�ا�دة�اعتبارا�من�اليوم�التاªي�لتبليغ�ا�حكوم�عليه�الحكم�

س��مارسـة�،�وعليـه�فـإن�التبليـغ�يعت ـ��شـرطا�لبـدء�احتسـاب�ا�ـدة،�ولـي

ة�إذا�سلم�ا��
م�الفار�نفسه�أو�قبض�عليه�قبل�اكتمال�مدة�انقضاء�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بالتقادم،�فيعت ��الحكم�وسائر�gجراءات�الجاري

للمحكوم�عليه�غيابيا�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�أن�يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبليغه�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

  :\حكامAالحضورية�Aعتبارية


ا�*حكام�ال¸��تصدر�Nي�الواقع�Nي�ظل�Õلقد�بيننا�فيما�تقدم�ماذا�يقصد�بالحكم�الحضوري�{عتباري،�وقلنا�بأ

̄عÌ�اض 
ا�باß̄�يجوز�الطعن�ف ̄�تقبل�و غياب�ا�حكوم�عليه،�وعليه�فإن�*حكام�الحضورية�{عتبارية�

  : \حكامAالغيابيةAالصادرةPAيAالجناياتAمنAمحكمةAالبداية

هـــذه�*حكـــام�تســـم �بمحاكمـــة�ا�ـــ�
م�الفـــار�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�وåـــي�تســـقط�بقـــوة�القـــانون�إذا�ســـلم�ا�ـــ�
م�الفـــار�

̄�تكون�العقوبة�سقطت�بالتقادم   )2( .نفسه�أو�إذا�قبض�عليه،�بشرط�أ

 �AبردAالصادرةAا�ع��ض\حكامAغيابAحالةAيPAع��اض:  

�Nي�ا�عارضـة،�وعtـى�ذلـك�فـإذا�
ً
̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الجزائي�الصادر�غيابيا لم�يجز�ا�شرع�الفلسطي���الطعن�با

طعــن�ا�حكــوم�عليــه�با�عارضــة�Nــي�الحكــم�الجزائــي�الصــادر�Nــي�غيابــه�ثــم�تخلــف�عــن�الحضــور�أثنــاء�نظــر�جلســة�

�اض،�وهـــــذا�مـــــا�نصـــــت�عليـــــه�ا�ـــــادة�ا�عارضـــــة�فـــــإن�ا�حكمـــــة�تقÞـــــ¡��بـــــرد�{عÌـــــ

̄�يحق�للمعÌ�ض�{عÌ�اض�مرة�أخرى�والقول�بغ,��ذلك�يؤدي�إªـى�فـتح�بـاب�{عÌـ�اض�إªـى�مـا� و

  :\حكامAالغيابيةAالصادرةAعنAمحكمةAالنقض

̄�واقـع�أو�موضـوع،�وبالتـاªي�فـإن�محكمـة�الـنقض�درجـة�مـن�درجـا ت�التقا�ـ¡�،�فÔـ��محكمـة�قـانون�

̄�يجـــوز� ̄�تقبـــل�و 
ـــا�Óـــا�تمثـــل�قمـــة�القضـــاء�العـــادي،�ولـــذلك�فـــإن�*حكـــام�ال¸ـــ��تصـــدر�ع
Óحكـــام�ال¸ـــ��تصـــدر�ع*

̄عÌ�اض 
ا�باß4( .الطعن�ف(  

  :ميعادAالطعنAبا9ع��اض

ت�الجزائيـة�ا�ـدة�ال¸ـ��يجـوز�للمحكـوم�عليـه�أن�يعÌـ�ض�خلهـا�عtـى�حدد�ا�شـرع�الفلسـطي���Nـي�قـانون�gجـراءا

الحكم�الغيابي�الصادر�بحقًه�بعشرة�أيام،�وتبدأ�هذه�ا�دة�اعتبارا�من�اليوم�التاªي�لتبليغ�ا�حكوم�عليه�الحكم�

،�وعليـه�فـإن�التبليـغ�يعت ـ��شـرطا�لبـدء�احتسـاب�ا�ـدة،�ولـي)5( الغيابي،�باéضـافة�إªـى�مسـافة�الطريـق

                                         

 .نون�gجراءات�الجزائية

إذا�سلم�ا��
م�الفار�نفسه�أو�قبض�عليه�قبل�اكتمال�مدة�انقضاء�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بالتقادم،�فيعت ��الحكم�وسائر�gجراءات�الجاري

�ل�صول�ا�تبعة
ً
،�وتعاد�ا�حاكمة�وفقا

ً
 ".ملغاة�حتما

 .235ق،�ص

 .21ي،�مرجع�سابق،�ص

للمحكوم�عليه�غيابيا�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�أن�يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبليغه�"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�

 ".بالحكم�باéضافة�إªى�ميعاد�مسافة�الطريق

	��� ا��و��� ���ا
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ً
\حكامAالحضورية�Aعتبارية: ثانيا


ا�*حكام�ال¸��تصدر�Nي�الواقع�Nي�ظل�Õلقد�بيننا�فيما�تقدم�ماذا�يقصد�بالحكم�الحضوري�{عتباري،�وقلنا�بأ

̄عÌ�اض 
ا�باß̄�يجوز�الطعن�ف ̄�تقبل�و غياب�ا�حكوم�عليه،�وعليه�فإن�*حكام�الحضورية�{عتبارية�

 
ً
\حكامAالغيابيةAالصادرةPAيAالجناياتAمنAمحكمةAالبداية: ثالثا

هـــذه�*حكـــام�تســـم �بمحاكمـــة�ا�ـــ�
م�الفـــار�مـــن�وجـــه�العدالـــة،�وåـــي�تســـقط�بقـــوة�القـــانون�إذا�ســـلم�ا�ـــ�
م�الفـــار�

̄�تكون�العقوبة�سقطت�بالتقادم نفسه�أو�إذا�قبض�عليه،�بشرط�أ

 
ً
\حكامAالصادرةAبرد�A : رابعا

�Nي�ا�عارضـة،�وعtـى�ذلـك�فـإذا�
ً
̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الجزائي�الصادر�غيابيا لم�يجز�ا�شرع�الفلسطي���الطعن�با

طعــن�ا�حكــوم�عليــه�با�عارضــة�Nــي�الحكــم�الجزائــي�الصــادر�Nــي�غيابــه�ثــم�تخلــف�عــن�الحضــور�أثنــاء�نظــر�جلســة�

ا�عارضـــــة�فـــــإن�ا�حكمـــــة�تقÞـــــ¡��بـــــرد�{عÌـــــ

̄�يحق�للمعÌ�ض�{عÌ�اض�مرة�أخرى�والقول�بغ,��ذلك�يؤدي�إªـى�فـتح�بـاب�{عÌـ�اض�إªـى�مـا�"الجزائية�بقولها� و


ايةÕ�̄." )3(  

 
ً
\حكامAالغيابيةAالصادرةAعنAمحكمةAالنقض: خامسا

محكمـة�الـنقض�درجـة�مـن�درجـا تعت ـ���  ¯

̄�يجـــوز� ̄�تقبـــل�و 
ـــا�Óـــا�تمثـــل�قمـــة�القضـــاء�العـــادي،�ولـــذلك�فـــإن�*حكـــام�ال¸ـــ��تصـــدر�ع
Óحكـــام�ال¸ـــ��تصـــدر�ع*

̄عÌ�اض 
ا�باßالطعن�ف

ميعادAالطعنAبا9ع��اض: الفرعAالثاني

حدد�ا�شـرع�الفلسـطي���Nـي�قـانون�gجـراءا

الحكم�الغيابي�الصادر�بحقًه�بعشرة�أيام،�وتبدأ�هذه�ا�دة�اعتبارا�من�اليوم�التاªي�لتبليغ�ا�حكوم�عليه�الحكم�

الغيابي،�باéضـافة�إªـى�مسـافة�الطريـق

                                                          
نون�gجراءات�الجزائيةمن�قا) 304/2(أنظر�ا�ادة� (1)
إذا�سلم�ا��
م�الفار�نفسه�أو�قبض�عليه�قبل�اكتمال�مدة�انقضاء�العقوبة�ا�حكوم�±
ا�بالتقادم،�فيعت ��الحكم�وسائر�gجراءات�الجاري"بقولها�) 296(تنص�ا�ادة� (2)

�ل�
ً
،�وتعاد�ا�حاكمة�وفقا

ً
ملغاة�حتما

ق،�صالوليد�ساهر،�مرجع�ساب�(3)
سرور�احمد�فت�ي،�مرجع�سابق،�ص� (4)
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�) 314(تنص�ا�ادة� (5)

بالحكم�باéضافة�إªى�ميعاد�مسافة�الطريق
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،�وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أنــه�إذا�صــادف�آخــر�ا�يعــاد�عطلــة�رســمية�فإنــه�يمتــد�إªــى�أول�يــوم�عمــل�

  الشروطAال¤زمةAلقبولAالطعنAبا9ع��اض

ßــا�ا�حكـــوم�لقــد�نظــم�ا�شــرع�الفلســطي���العديـــد�مــن�القواعــد�القانونيــة،�ال¸ــ��تعـــد�بمثابــة�ضــمانات�يســتند�إل


عليــــه،�Nــــي�حــــال�تــــم�ا�ســــاس�بحــــق�الــــدفاع،�وأنــــاط�بالقضــــاء�مهمــــة�تطبيــــق�ومراعــــاة�هــــذه�الضــــمانات�أثنــــاء�نظــــر�

̄حتمــــال�الخطــــأ�Nــــي�الحكــــم�الصــــادر،� �
ً
الــــدعوى،�وبعــــد�صــــدور�قــــرار�قضــــائي�غيــــابي�تبــــدأ�هــــذه�الضــــمانات،�نظــــرا

قـه،�باعتبــار�أن�هـذا�الحكــم�يعـد�مــن�

أضعف�من�حيث�القوة،�ونتيجة�لذلك�نظم�ا�شرع�الفلسطي���طريق�للتظلم�و{عÌ�اض�من�هذا�الحكم�أمام�

ا�حكمـة�ال¸ـ��أصـدرته،�كـي�تراجـع�حكمهـا�وتعيـد�النظـر�فيـه،�وهـذا�بـدوره�يتطلـب�أن�يكـون�خـل�ميعـاد�معــ,ن،�

̄عÌ�اض،�وكــذلك�يجــب� لــق�عليــه�بالشــروط�الشــكلية�لقبــول�الطعــن�بــا

̄عÌ�اض،�وNـي�*حكـام�ال¸ـ��يجـوز� ̄عÌ�اض�من�قبـل�*شـخاص�الـذين�لهـم�الحـق�Nـي�الطعـن�بـا أن�يتم�الطعن�با

̄عÌ�اض   .،�وهذا�ما�يطلق�عليه�بالشروط�ا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض،�وســـوف� هـــذا�ا�بحــث�عـــن�الشــروط�الشــكلية�وا�وضـــوعية�لقبــول�الطعـــن�بــا

  

̄�يجوز�التأجيل�أكÊ��من�مرة� خر�وفق�مقتÞ¡ �الحال�و

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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،�وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أنــه�إذا�صــادف�آخــر�ا�يعــاد�عطلــة�رســمية�فإنــه�يمتــد�إªــى�أول�يــوم�عمــل�

  ا�بحثAالثاني

الشروطAال¤زمةAلقبولAالطعنAبا9ع��اض

ßلقــد�نظــم�ا�شــرع�الفلســطي���العديـــد�مــن�القواعــد�القانونيــة،�ال¸ــ��تعـــد�بمثابــة�ضــمانات�يســتند�إل

عليــــه،�Nــــي�حــــال�تــــم�ا�ســــاس�بحــــق�الــــدفاع،�وأنــــاط�بالقضــــاء�مهمــــة�تطبيــــق�ومراعــــاة�هــــذه�الضــــمانات�أثنــــاء�نظــــر�

̄حتمــــال�الخطــــأ�Nــــي�الحكــــم�الصــــادر،� �
ً
الــــدعوى،�وبعــــد�صــــدور�قــــرار�قضــــائي�غيــــابي�تبــــدأ�هــــذه�الضــــمانات،�نظــــرا


ـا�يكـون�مــن�حـق�ا�حكــوم�عليـه�الطعـن�Nــي�الحكـم�الغيــابي�الصـادر�بحÓقـه،�باعتبــار�أن�هـذا�الحكــم�يعـد�مــن�وحي

أضعف�من�حيث�القوة،�ونتيجة�لذلك�نظم�ا�شرع�الفلسطي���طريق�للتظلم�و{عÌ�اض�من�هذا�الحكم�أمام�

ا�حكمـة�ال¸ـ��أصـدرته،�كـي�تراجـع�حكمهـا�وتعيـد�النظـر�فيـه،�وهـذا�بـدوره�يتطلـب�أن�يكـون�خـل�ميعـاد�معــ,ن،�

�éجــراءات�محــددة
ً
̄عÌ�اض،�وكــذلك�يجــب�،�وهــذا�مــا�يط) 3(ووفقــا لــق�عليــه�بالشــروط�الشــكلية�لقبــول�الطعــن�بــا

̄عÌ�اض،�وNـي�*حكـام�ال¸ـ��يجـوز� ̄عÌ�اض�من�قبـل�*شـخاص�الـذين�لهـم�الحـق�Nـي�الطعـن�بـا أن�يتم�الطعن�با

̄عÌ�اض 
ا�الطعن�باßاض) 4(ف�Ì̄ع ،�وهذا�ما�يطلق�عليه�بالشروط�ا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض،�وســـوف�وعtــى�ذلــك�ســـنتحدث�Nــي� هـــذا�ا�بحــث�عـــن�الشــروط�الشــكلية�وا�وضـــوعية�لقبــول�الطعـــن�بــا

  :نقسم�هذا�ا�بحث�إªى�مطلب,ن�عtى�النحو�õتي

̄عÌ�اض   .الشروط�الشكلية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض   .الشروط�ا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

   

                                         

 .441ن،�مرجع�سابق،�ص

̄�يجوز�التأجيل�أكÊ��من�مرة�"من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�عtى�أن� للمحكمة�تأجيل�الدعوى�من�وقت��خر�وفق�مقتÞ¡ �الحال�و

̄�إذا�اقتنعت�ا�حكمة�بضرورة�ذلك  ".لذات�السبب�إ

 .13الطراونة�حسن،�مرجع�سابق،�ص

 .17ي،�مرجع�سابق،�ص

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

،�وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أنــه�إذا�صــادف�آخــر�ا�يعــاد�عطلــة�رســمية�فإنــه�يمتــد�إªــى�أول�يــوم�عمــل�)1( حــق�الطعــن

 )2( .بعدها

ßلقــد�نظــم�ا�شــرع�الفلســطي���العديـــد�مــن�القواعــد�القانونيــة،�ال¸ــ��تعـــد�بمثابــة�ضــمانات�يســتند�إل

عليــــه،�Nــــي�حــــال�تــــم�ا�ســــاس�بحــــق�الــــدفاع،�وأنــــاط�بالقضــــاء�مهمــــة�تطبيــــق�ومراعــــاة�هــــذه�الضــــمانات�أثنــــاء�نظــــر�

̄حتمــــال�الخطــــأ�Nــــي�الحكــــم�الصــــادر،� �
ً
الــــدعوى،�وبعــــد�صــــدور�قــــرار�قضــــائي�غيــــابي�تبــــدأ�هــــذه�الضــــمانات،�نظــــرا


ـا�يكـون�مــن�حـق�ا�حكــوم�عليـه�الطعـن�Nــي�الحكـم�الغيــابي�الصـادر�بحÓوحي

أضعف�من�حيث�القوة،�ونتيجة�لذلك�نظم�ا�شرع�الفلسطي���طريق�للتظلم�و{عÌ�اض�من�هذا�الحكم�أمام�

ا�حكمـة�ال¸ـ��أصـدرته،�كـي�تراجـع�حكمهـا�وتعيـد�النظـر�فيـه،�وهـذا�بـدوره�يتطلـب�أن�يكـون�خـل�ميعـاد�معــ,ن،�

�éجــراءات�محــددة
ً
ووفقــا

̄عÌ�اض،�وNـي�*حكـام�ال¸ـ��يجـوز� ̄عÌ�اض�من�قبـل�*شـخاص�الـذين�لهـم�الحـق�Nـي�الطعـن�بـا أن�يتم�الطعن�با

̄عÌ�اض 
ا�الطعن�باßف

وعtــى�ذلــك�ســـنتحدث�Nــي�

نقسم�هذا�ا�بحث�إªى�مطلب,ن�عtى�النحو�õتي

̄عÌ�اض: ا�طلب�{ول  الشروط�الشكلية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض: ا�طلب�الثاني الشروط�ا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

                                                          
ن،�مرجع�سابق،�صالطراونة�حس�(1)
من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�عtى�أن�) 121(تنص�ا�ادة� (2)

̄�إذا�اقتنعت�ا�حكمة�بضرورة�ذلك لذات�السبب�إ
الطراونة�حسن،�مرجع�سابق،�ص (3)
ور�احمد�فت�ي،�مرجع�سابق،�صسر �(4)
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̄عÌ�اض،� ̄عÌ�اض،�يتطلـــــب�البحـــــث�Nـــــي�ميعـــــاد�الطعـــــن�بـــــا الحـــــديث�عـــــن�الشـــــروط�الشـــــكلية�لقبـــــول�الطعـــــن�بـــــا

̄عÌ�اض�Nــــي�خــــل�العشــــرة�أيـــــام�التاليــــة�لتبليــــغ�ا�ــــ�
م�أو�ا�ســــؤو  ل�عــــن�الحــــق�ا�ـــــدني�يجــــب�أن�يــــتم�الطعــــن�بــــا

مـن�قـانون�) 314(وهـذا�مـا�نصـت�عليـه�ا�ـادة�

للمحكـــوم�عليـــه�غيابيـــا�Nـــي�مـــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات�أن�يعÌـــ�ض�عtـــى�الحكـــم�خـــل�

̄عÌ�اض�أن�ا�حكــوم�عليــه�أو� وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أنــه،�لــيس�ا�قصــود�بمــدة�العشــرة�أيــام�كميعــاد�للطعــن�بــا

̄عÌ�اض�قبـــل�ان�
ـــاء�هـــذه�ا�ــــدة،�إنمـــا�مـــا�قصـــده�ا�شـــرع�هــــو� ̄�يســـتطيع�الطعــــن�بـــا ا�ســـؤول�عـــن�الحـــق�ا�ـــدني�

̄عÌ�اض�تحـــت�طائلـــة�الـــرد�الشـــكtي،� ه�ا�ـــدة�تقـــديم�الطعـــن�بـــا

�مـــن�وقـــت�صـــدوره�وح¸ـــ �علـــم�
ً
̄عÌ�اض�Nـــي�الحكـــم�الصـــادر�غيابيـــا وبنـــاء�عtـــى�ذلـــك�فإنـــه�يجـــوز�تقـــديم�الطعـــن�بـــا

ا�حكوم�عليه�به�ح¸ـ �لـو�كـان�علمـه�بطريـق�آخـر�غ,ـ��التبليـغ�القـانوني،�وبعبـارة�أخـرى�فـإن�تبليـغ�الحكـم�الغيـابي�

�لقواعــد�العقــل�
ً
�لقبولــه،�ïنــه�وفقــا

ً
̄عÌ�اض�ولــيس�شــرطا �لبــدء�ســريان�مــدة�الطعــن�بــا

ً
لــذات�يعــد�شــرطا

̄عÌ�اض�ح¸ــ �لــو�علــم�بــه�مــن�أي�طريــق� ̄�يمنعــه�مــن�تقــديم�الطعــن�بــا وا�نطــق�فــإن�عــدم�تبليــغ�ا�حكــوم�عليــه�

العامـــــة�ال¸ــــ��تقÞـــــ¡��بامتــــداد�ميعـــــاد�الطعــــن�إذا�اســـــتحال�الطعـــــن�

با�يعـاد�ا�حــدد��ـانع�قهــري�ح¸ــ �يـزول�هــذا�ا�ــانع،�فـإذا�اســتحال�عtــى�ا�حكـوم�عليــه�تقــديم�اعÌ�اضـه�Nــي�ا�يعــاد�

̄عتقـــال�وغ,ـــ�ه�مـــن�{عـــذار،�فـــإن�هـــذا�ا�يعـــاد�يمتـــد�إªـــى� القـــانوني�ا�حـــدد،�نتيجـــة�لوجـــود�عـــذر�أو�مـــانع�قهـــري�كا
(  

 .395،�ص

تقÞ¡��ا�حكمة�بعدم�قبول�{عÌ�اض�"أن�من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�
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Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

  لطعنAبا9ع��اضالشروطAالشكليةAلقبولAا

̄عÌ�اض،� ̄عÌ�اض،�يتطلـــــب�البحـــــث�Nـــــي�ميعـــــاد�الطعـــــن�بـــــا الحـــــديث�عـــــن�الشـــــروط�الشـــــكلية�لقبـــــول�الطعـــــن�بـــــا

  .وإجراءات�تقديمه،�وا�حكمة�ا�ختصة�بنظره

  :ميعادAالطعنAبا9ع��اض

̄عÌ�اض�Nــــي�خــــل�العشــــرة�أيـــــام�التاليــــة�لتبليــــغ�ا�ــــ�
م�أو�ا�ســــؤو  يجــــب�أن�يــــتم�الطعــــن�بــــا

وهـذا�مـا�نصـت�عليـه�ا�ـادة��،)1( بالحكم�الغيـابي�إن�وجـد،�باéضـافة�إªـى�ميعـاد�مسـافة�الطريـق

للمحكـــوم�عليـــه�غيابيـــا�Nـــي�مـــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات�أن�يعÌـــ�ض�عtـــى�الحكـــم�خـــل�"gجـــراءات�الجزائيـــة�بقولهـــا�

  ".إªى�ميعاد�مسافة�الطريقالعشرة�أيام�التالية�لتبليغه�بالحكم�باéضافة�

̄عÌ�اض�أن�ا�حكــوم�عليــه�أو� وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أنــه،�لــيس�ا�قصــود�بمــدة�العشــرة�أيــام�كميعــاد�للطعــن�بــا

̄عÌ�اض�قبـــل�ان�
ـــاء�هـــذه�ا�ــــدة،�إنمـــا�مـــا�قصـــده�ا�شـــرع�هــــو� ̄�يســـتطيع�الطعــــن�بـــا ا�ســـؤول�عـــن�الحـــق�ا�ـــدني�

̄�يقبـــل�بعـــد�انقضـــاء�هـــذ ̄عÌ�اض�تحـــت�طائلـــة�الـــرد�الشـــكtي،�تنظـــيم�تشـــريÝي�بحيـــث� ه�ا�ـــدة�تقـــديم�الطعـــن�بـــا

�مـــن�وقـــت�صـــدوره�وح¸ـــ �علـــم�
ً
̄عÌ�اض�Nـــي�الحكـــم�الصـــادر�غيابيـــا وبنـــاء�عtـــى�ذلـــك�فإنـــه�يجـــوز�تقـــديم�الطعـــن�بـــا

ا�حكوم�عليه�به�ح¸ـ �لـو�كـان�علمـه�بطريـق�آخـر�غ,ـ��التبليـغ�القـانوني،�وبعبـارة�أخـرى�فـإن�تبليـغ�الحكـم�الغيـابي�

�لقواعــد�العقــل�
ً
�لقبولــه،�ïنــه�وفقــا

ً
̄عÌ�اض�ولــيس�شــرطا �لبــدء�ســريان�مــدة�الطعــن�بــا

ً
لــذات�يعــد�شــرطا

̄عÌ�اض�ح¸ــ �لــو�علــم�بــه�مــن�أي�طريــق� ̄�يمنعــه�مــن�تقــديم�الطعــن�بــا وا�نطــق�فــإن�عــدم�تبليــغ�ا�حكــوم�عليــه�

  :امتدادAميعادAالطعنAبا9ع��اض

̄عÌ�اض�للقاعــــدة� العامـــــة�ال¸ــــ��تقÞـــــ¡��بامتــــداد�ميعـــــاد�الطعــــن�إذا�اســـــتحال�الطعـــــن�يخضــــع�ميعـــــاد�الطعــــن�بـــــا

با�يعـاد�ا�حــدد��ـانع�قهــري�ح¸ــ �يـزول�هــذا�ا�ــانع،�فـإذا�اســتحال�عtــى�ا�حكـوم�عليــه�تقــديم�اعÌ�اضـه�Nــي�ا�يعــاد�

̄عتقـــال�وغ,ـــ�ه�مـــن�{عـــذار،�فـــإن�هـــذا�ا�يعـــاد�يمتـــد�إªـــى� القـــانوني�ا�حـــدد،�نتيجـــة�لوجـــود�عـــذر�أو�مـــانع�قهـــري�كا

̄ن�
اء�العذر،�وهذا�*مر�يخضع�للسلطة�التقديرية�للمحكمة )3( .ليوم�التاªي�

                                         


ضة�العربية،�Óي�التشريع�ا�صري،�الجزء�الثاني،�مصر،�دار�الNمة�مأمون�محمد،�{جراءات�الجنائية�،�ص1992س

من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�) 320(،�وNي�هذا�ا�وضوع�تنص�ا�ادة�14أنظر�Nي�ذلك�حسن�الطراونة،�ا�رجع�السابق،�ص

�لتقديمه�بعد�فوات�ا�يعاد،�أو�¯نعدام�الصفة�أو�ïي�عيب�شكtي�آخر
ً
 ".شك

 .240الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص
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Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

  ا�طلب�Aول 

الشروطAالشكليةAلقبولAا

̄عÌ�اض،� ̄عÌ�اض،�يتطلـــــب�البحـــــث�Nـــــي�ميعـــــاد�الطعـــــن�بـــــا الحـــــديث�عـــــن�الشـــــروط�الشـــــكلية�لقبـــــول�الطعـــــن�بـــــا

وإجراءات�تقديمه،�وا�حكمة�ا�ختصة�بنظره

ميعادAالطعنAبا9ع��اض: الفرع�Aول 

̄عÌ�اض�Nــــي�خــــل�العشــــرة�أيـــــام�التاليــــة�لتبليــــغ�ا�ــــ�
م�أو�ا�ســــؤو  يجــــب�أن�يــــتم�الطعــــن�بــــا

بالحكم�الغيـابي�إن�وجـد،�باéضـافة�إªـى�ميعـاد�مسـافة�الطريـق

gجـــراءات�الجزائيـــة�بقولهـــا�

العشرة�أيام�التالية�لتبليغه�بالحكم�باéضافة�

̄عÌ�اض�أن�ا�حكــوم�عليــه�أو� وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أنــه،�لــيس�ا�قصــود�بمــدة�العشــرة�أيــام�كميعــاد�للطعــن�بــا

̄عÌ�اض�قبـــل�ان�
ـــاء�هـــذه�ا�ــــدة،�إنمـــا�مـــا�قصـــده�ا�شـــرع�هــــو� ̄�يســـتطيع�الطعــــن�بـــا ا�ســـؤول�عـــن�الحـــق�ا�ـــدني�

̄�يقبـــل�بعـــد�انقضـــاء�هـــذ تنظـــيم�تشـــريÝي�بحيـــث�

�مـــن�وقـــت�صـــدوره�وح¸ـــ �علـــم�
ً
̄عÌ�اض�Nـــي�الحكـــم�الصـــادر�غيابيـــا وبنـــاء�عtـــى�ذلـــك�فإنـــه�يجـــوز�تقـــديم�الطعـــن�بـــا

ا�حكوم�عليه�به�ح¸ـ �لـو�كـان�علمـه�بطريـق�آخـر�غ,ـ��التبليـغ�القـانوني،�وبعبـارة�أخـرى�فـإن�تبليـغ�الحكـم�الغيـابي�

�با
ً
�لقواعــد�العقــل�تبليغـا

ً
�لقبولــه،�ïنــه�وفقــا

ً
̄عÌ�اض�ولــيس�شــرطا �لبــدء�ســريان�مــدة�الطعــن�بــا

ً
لــذات�يعــد�شــرطا

̄عÌ�اض�ح¸ــ �لــو�علــم�بــه�مــن�أي�طريــق� ̄�يمنعــه�مــن�تقــديم�الطعــن�بــا وا�نطــق�فــإن�عــدم�تبليــغ�ا�حكــوم�عليــه�

  )2(.آخر

امتدادAميعادAالطعنAبا9ع��اض

̄عÌ�اض�للقاعــــدة� يخضــــع�ميعـــــاد�الطعــــن�بـــــا

با�يعـاد�ا�حــدد��ـانع�قهــري�ح¸ــ �يـزول�هــذا�ا�ــانع،�فـإذا�اســتحال�عtــى�ا�حكـوم�عليــه�تقــديم�اعÌ�اضـه�Nــي�ا�يعــاد�

̄عتقـــال�وغ,ـــ�ه�مـــن�{عـــذار،�فـــإن�هـــذا�ا�يعـــاد�يمتـــد�إªـــى� القـــانوني�ا�حـــدد،�نتيجـــة�لوجـــود�عـــذر�أو�مـــانع�قهـــري�كا

̄ن�
اء�العذر،�وهذا�*مر�يخضع�للسلطة�التقديرية�للمحكمةا ليوم�التاªي�

  

                                                          

ضة�العربية،��(1)Óي�التشريع�ا�صري،�الجزء�الثاني،�مصر،�دار�الNمة�مأمون�محمد،�{جراءات�الجنائية�س
أنظر�Nي�ذلك�حسن�الطراونة،�ا�رجع�السابق،�ص (2)

�لتقديمه�بعد�فوات�ا�يعاد،�أو�¯نعدام�الصفة�أو�ïي�عيب�شكtي�آخر
ً
شك

الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص� (3)
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ـا�تقـديم�{عÌـ�اض،�وذلـك�ßمن�قانون�{جـراءات�الجزائيـة�الفلسـطي���الكيفيـة�ال¸ـ��يـتم�ف

عÌ�ض�عليه،�موقـع�مـن�ا�حكـوم�عليـه�

�عـــن�الحكـــم�
ً
�كـــام

ً
او�مـــن�وكيلـــه،�ويجـــب�ان�يتضـــمن�طلـــب�{عÌـــ�اض�عtـــى�اســـم�ا�عÌـــ�ض�ومحـــل�اقامتـــه�و�بيانـــا

الغيــابي�ا�عÌــ�ض�عليــه،�ومــا�إذا�كــان�{عÌــ�اض�ينصــب�عtــى�الحكــم�كلــه�أو�جــزء�منــه،�ويجــب�أن�نبــ,ن�*ســباب�

،�ويجــب�عtـى�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصـدرت�الحكــم�الغيـابي،�أن�تحــدد�جلســة�

̄عÌ�اض�ا�حكمة�ال¸��تنظر�Nي�{عÌ�اض،�åي�ذات�ونفس�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم�الغيابي�ا� طعون�فيه�با


ا�أصدرت�حكمها�Nي�الدعوى�بناء�عtى�أقوال�طرف�واحد�Õستنفذ،�إذ�أ

فأصبح�من�العدل�أن�تعيد�النظر�Nي�الدعوى�من�جديد�لتسمع�أوجه�دفاعه�فقـد�يـدعوها�ذلـك�إªـى�تغ,ـ��وجهـة�

̄عÌ�اض،�يتطلب�البحث�Nي�*شخاص�الذين�لهم�الحق�Nـي� الحديث�عن�الشروط�ا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض�Nـــي�أي�حكـــم�غيـــابي�يصـــدر� غيابيـــا�Nـــي�مـــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات،�الطعـــن�بـــا

ضده،�سواء�كان�ذلك�Nي�الدعوى�الجزائية�أو�Nي�الدعوى�ا�دنية�بالتبعية�للدعوى�الجزائية،�ويجـوز�للمـ�
م�أن�

،�شــريطة�أن�تكــو 
ً
ن�للمــ�
م�يقصــر�عtــى�الشــق�الجنــائي�دون�الشــق�ا�ــدني�التبÝــي،�أو�أن�يعــارض�Nــي�الشــق,ن�معــا

  .يوقع�من�قبل�ا�حكوم�عليه�أو�وكيلهيقدم�{عÌ�اض�بطلب�إªى�قلم�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم،�و 


ا�{عÌ�اضßاض�عليه،�ويتضمن�كذلك�بيان�*سباب�ال¸��يستند�إل�Ìبالحكم�الذي�تم�{ع�
ً
�كام

ً
 ".يشمل�الطلب�بيانا

درت�الحكم�الغيابي�أن�تحدد�جلسة�للنظر�Nي�عtى�ا�حكمة�ال¸��أص

 "يقدم�{عÌ�اض�بطلب�إªى�قلم�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم
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  :إجراءاتAتقديمAالطعنAبا9ع��اض


ـا�تقـديم�{عÌـ�اض،�وذلـك�) ßمن�قانون�{جـراءات�الجزائيـة�الفلسـطي���الكيفيـة�ال¸ـ��يـتم�ف

عÌ�ض�عليه،�موقـع�مـن�ا�حكـوم�عليـه�من�خل�طلب�يقدمه�ا�عÌ�ض�اªى�قلم�ا�ح
ُ
كمة�ال¸��اصدرت�الحكم�ا�

�عـــن�الحكـــم�
ً
�كـــام

ً
او�مـــن�وكيلـــه،�ويجـــب�ان�يتضـــمن�طلـــب�{عÌـــ�اض�عtـــى�اســـم�ا�عÌـــ�ض�ومحـــل�اقامتـــه�و�بيانـــا

الغيــابي�ا�عÌــ�ض�عليــه،�ومــا�إذا�كــان�{عÌــ�اض�ينصــب�عtــى�الحكــم�كلــه�أو�جــزء�منــه،�ويجــب�أن�نبــ,ن�*ســباب�


ـا�ا�عÌــ�ض�Nــي�اعÌ�اضـهßـى�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصـدرت�الحكــم�الغيـابي،�أن�تحــدد�جلســة�) 1(الtويجــب�ع�،

  )2(.للنظر�Nي�{عÌ�اض�ويبلغ�الخصوم�±
ا

  :ا�حكمةAا�ختصةAبنظرAالطعنAبا9ع��اض

ا�حكمة�ال¸��تنظر�Nي�{عÌ�اض،�åي�ذات�ونفس�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم�الغيابي�ا�


ا�أصدرت�حكمها�Nي�الدعوى�بناء�عtى�أقوال�طرف�واحد�Õستنفذ،�إذ�أ
ُ
̄ي�
ا�لم�ت باعتبار�أن�و

فأصبح�من�العدل�أن�تعيد�النظر�Nي�الدعوى�من�جديد�لتسمع�أوجه�دفاعه�فقـد�يـدعوها�ذلـك�إªـى�تغ,ـ��وجهـة�

  يةAلقبولAالطعنAبا9ع��اضالشروطAا�وضوع

̄عÌ�اض،�يتطلب�البحث�Nي�*شخاص�الذين�لهم�الحق�Nـي� الحديث�عن�الشروط�ا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض 
ا�الطعن�باßاض،�و*حكام�ال¸��يجوز�ف�Ì̄ع   .الطعن�با

  :\شخاصAالذينAلهمAالحقPAي�Aع��اض

̄عÌ�اض�Nـــي�أي�حكـــم�غيـــابي�يصـــدر�يجـــوز�للمـــ�
م�ا�حكـــوم�عليـــه� غيابيـــا�Nـــي�مـــواد�الجـــنح�وا�خالفـــات،�الطعـــن�بـــا

ضده،�سواء�كان�ذلك�Nي�الدعوى�الجزائية�أو�Nي�الدعوى�ا�دنية�بالتبعية�للدعوى�الجزائية،�ويجـوز�للمـ�
م�أن�

،�شــريطة�أن�تكــو 
ً
يقصــر�عtــى�الشــق�الجنــائي�دون�الشــق�ا�ــدني�التبÝــي،�أو�أن�يعــارض�Nــي�الشــق,ن�معــا

                                         

يقدم�{عÌ�اض�بطلب�إªى�قلم�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم،�و �-1"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�


ا�{عÌ�اضßاض�عليه،�ويتضمن�كذلك�بيان�*سباب�ال¸��يستند�إل�Ìبالحكم�الذي�تم�{ع�
ً
�كام

ً
يشمل�الطلب�بيانا

عtى�ا�حكمة�ال¸��أص"عtى�أن�) 317(،�وNي�هذا�ا�وضوع�تنص�ا�ادة�241،�ا�رجع�السابق،�ص

يقدم�{عÌ�اض�بطلب�إªى�قلم�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�

.242-241الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص
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إجراءاتAتقديمAالطعنAبا9ع��اض: الفرعAالثاني

) 316(حددت�ا�ادة�

من�خل�طلب�يقدمه�ا�عÌ�ض�اªى�قلم�ا�ح

�عـــن�الحكـــم�
ً
�كـــام

ً
او�مـــن�وكيلـــه،�ويجـــب�ان�يتضـــمن�طلـــب�{عÌـــ�اض�عtـــى�اســـم�ا�عÌـــ�ض�ومحـــل�اقامتـــه�و�بيانـــا

الغيــابي�ا�عÌــ�ض�عليــه،�ومــا�إذا�كــان�{عÌــ�اض�ينصــب�عtــى�الحكــم�كلــه�أو�جــزء�منــه،�ويجــب�أن�نبــ,ن�*ســباب�


ـا�ا�عÌــ�ض�Nــي�اعÌ�اضـهال¸ـ��يســتند�ßال

للنظر�Nي�{عÌ�اض�ويبلغ�الخصوم�±
ا

ا�حكمةAا�ختصةAبنظرAالطعنAبا9ع��اض: الفرعAالثالث

ا�حكمة�ال¸��تنظر�Nي�{عÌ�اض،�åي�ذات�ونفس�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم�الغيابي�ا�

̄ي�
ا�لم�ت�،)3( )*ثر�الناشر( باعتبار�أن�و

فأصبح�من�العدل�أن�تعيد�النظر�Nي�الدعوى�من�جديد�لتسمع�أوجه�دفاعه�فقـد�يـدعوها�ذلـك�إªـى�تغ,ـ��وجهـة�

  )4( .نظرها

  ا�طلبAالثاني

الشروطAا�وضوع

̄عÌ�اض،�يتطلب�البحث�Nي�*شخاص�الذين�لهم�الحق�Nـي� الحديث�عن�الشروط�ا�وضوعية�لقبول�الطعن�با

̄عÌ�اض 
ا�الطعن�باßاض،�و*حكام�ال¸��يجوز�ف�Ì̄ع الطعن�با

\شخاصAالذينAلهمAالحقPAي�Aع��اض: الفرع�Aول 

  :ا�Kçم -1

يجـــوز�للمـــ�
م�ا�حكـــوم�عليـــه�

ضده،�سواء�كان�ذلك�Nي�الدعوى�الجزائية�أو�Nي�الدعوى�ا�دنية�بالتبعية�للدعوى�الجزائية،�ويجـوز�للمـ�
م�أن�

،�شــريطة�أن�تكــو 
ً
يقصــر�عtــى�الشــق�الجنــائي�دون�الشــق�ا�ــدني�التبÝــي،�أو�أن�يعــارض�Nــي�الشــق,ن�معــا

                                                          
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�) 316(تنص�ا�ادة� (1)


ا�{عÌ�اض�-2ßاض�عليه،�ويتضمن�كذلك�بيان�*سباب�ال¸��يستند�إل�Ìبالحكم�الذي�تم�{ع�
ً
�كام

ً
يشمل�الطلب�بيانا

،�ا�رجع�السابق،�صساهر�أنظر�Nي�ذلك�الوليد (2)

 ".{عÌ�اض�ويبلغ�الخصوم�±
ا

من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�) 316/1(تنص�ا�ادة� (3)
الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص� (4)




	�� –أ���ل 55��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 55 

 

،�وتتحقــــق�مصــــلحة�ا�ــــ�
م�إذا�كــــان�الحكــــم�الغيــــابي�قــــد�فــــرض�عليــــه�

�ب �اءتـــه،�أو�
ً
،�وعtـــى�ذلـــك�فـــ�تقبـــل�ا�عارضـــة�Nـــي�الحكـــم�الصـــادر�غيابيـــا

�ضـــده،�بشـــرط�أن�يقتصـــر�
ً
ز�للمســـؤول�عـــن�الحـــق�ا�ـــدني�أن�يطعـــن�با�عارضـــة�عtـــى�الحكـــم�الصـــادر�غيابيـــا

�̄ طعنـه�عtـى�الشـق�ا�ــدني،�وبالتـاªي�تقتصـر�معارضـته�بالضــرورة�عtـى�الشـق�ا�ـدني�مــن�الحكـم،�عtـى�اعتبـار�أنــه�

�ي�حقــــه�Nـــــي�{عÌــــ�اض�عtــــى�تــــوافر�ا�صــــلحة�لديــــه،�وعtــــى�ذلــــك�فـــــ

�لدعواه�ا�دنية
ً
  )4( .مصلحة�له�إذا�حكم�برفض�الدعوى�ا�دنية�أو�بعدم�قبولها�أو�باعتبار�ا�د·ي�ا�دني�تاركا

ور�ا�عارضــة�مــن�النيابــة�العامــة،�باعتبــار�أن�*حكــام�بالنســبة�لهــا�دائمــا�حضــورية،�


ا�فكرة�الغياب،�ف��Ôوجودها�أسا×ـ¡��Nـي�تشـكيل�ا�حكمـة�والحكـم�الغيـابي�هـو�ß̄�ينطبق�عل ïن�النيابة�العامة�

،�وا�شــــرع�) 6(̄عÌ�اض�عtــــى�الحكــــم�الغيــــابي�الصــــادر�بحقــــه

الفلســطي���أعطــى�ا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�الطعــن�با�عارضــة،�ولــم�يعطــي�الطعــن�با�عارضــة�للمــد·ي�بــالحق�

ا�ــدني،�ïن�ا�ــدني�بــالحق�ا�ــدني�هــو�الــذي�بــدأ�الــدعوى�أمــا�ا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�هــو�الــذي�اضــطر�إªــى�أن�

1205-1206.
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،�وتتحقــــق�مصــــلحة�ا�ــــ�
م�إذا�كــــان�الحكــــم�الغيــــابي�قــــد�فــــرض�عليــــه�) 1(مصــــلحة�مــــن�وراء�الطعــــن�Nــــي�{عÌــــ�اض

�ب �اءتـــه،�أو�) 2(عقوبـــة�أو�الزمـــه�بالتعويضـــات�ا�دنيـــة
ً
،�وعtـــى�ذلـــك�فـــ�تقبـــل�ا�عارضـــة�Nـــي�الحكـــم�الصـــادر�غيابيـــا

  .بعدم�قبول�الدعوى�الجزائية

  :ا�سؤولAعنAالحقAا�دني

�ضـــده،�بشـــرط�أن�يقتصـــر�
ً
ز�للمســـؤول�عـــن�الحـــق�ا�ـــدني�أن�يطعـــن�با�عارضـــة�عtـــى�الحكـــم�الصـــادر�غيابيـــا

�̄ طعنـه�عtـى�الشـق�ا�ــدني،�وبالتـاªي�تقتصـر�معارضـته�بالضــرورة�عtـى�الشـق�ا�ـدني�مــن�الحكـم،�عtـى�اعتبـار�أنــه�

  )3( .يوجد�صفة�له�Nي�الدعوى�الجزائية

ي�حقــــه�Nـــــي�{عÌــــ�اض�عtــــى�تــــوافر�ا�صــــلحة�لديــــه،�وعtــــى�ذلــــك�فـــــ�ويســــتند�ممارســــة�ا�ســــؤول�عــــن�الحــــق�ا�ــــدن

�لدعواه�ا�دنية
ً
مصلحة�له�إذا�حكم�برفض�الدعوى�ا�دنية�أو�بعدم�قبولها�أو�باعتبار�ا�د·ي�ا�دني�تاركا

  :�ع��اضAغ&�AجائزAمنAالنيابةAالعامةAوا�دèيAبالحقAا�دني

  :النيابةAالعامة

̄�يمكــن�تصــ ور�ا�عارضــة�مــن�النيابــة�العامــة،�باعتبــار�أن�*حكــام�بالنســبة�لهــا�دائمــا�حضــورية،�بطبيعــة�الحــال�


ا�فكرة�الغياب،�ف��Ôوجودها�أسا×ـ¡��Nـي�تشـكيل�ا�حكمـة�والحكـم�الغيـابي�هـو�ß̄�ينطبق�عل ïن�النيابة�العامة�

  :ا�دèيAبالحقAا�دني

̄عÌ�اض�عtــــى�الحكــــم�الغيــــابي�الصــــادر�بحقــــه̄�يجــــوز�للمــــد·ي�بــــالحق�ا�ــــدني�أن�يتقــــدم�للطعــــن�بــــا

الفلســطي���أعطــى�ا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�الطعــن�با�عارضــة،�ولــم�يعطــي�الطعــن�با�عارضــة�للمــد·ي�بــالحق�

ا�ــدني،�ïن�ا�ــدني�بــالحق�ا�ــدني�هــو�الــذي�بــدأ�الــدعوى�أمــا�ا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�هــو�الــذي�اضــطر�إªــى�أن�

̄�يجوز�للمد·ي�ا�دني�أن�يطعن�با�عارضة   .،�وبالتاªي�

                                         

 .18ي�،�مرجع�سابق،�ص

 .236الوليد�ساهر�،�مرجع�سابق،�ص


ضة�العربية،�Óجراءات�الجنائية،�الطبعة�الرابعة،�مصر،�دار�الg1205،�ص2011حس���محمود�نجيب�،�شرح�قانون�

 .19ي�،�مرجع�سابق،�ص

 .394سمة�مأمون�محمد�،�مرجع�سابق،�ص

 ".̄�يقبل�{عÌ�اض�من�ا�د·ي�بالحق�ا�دني"ات�الجزائية�عtى�أن�من�قانون�gجراء
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مصــــلحة�مــــن�وراء�الطعــــن�Nــــي�{عÌــــ�اض

عقوبـــة�أو�الزمـــه�بالتعويضـــات�ا�دنيـــة

بعدم�قبول�الدعوى�الجزائية

ا�سؤولAعنAالحقAا�دني -2

�ضـــده،�بشـــرط�أن�يقتصـــر�يجـــو 
ً
ز�للمســـؤول�عـــن�الحـــق�ا�ـــدني�أن�يطعـــن�با�عارضـــة�عtـــى�الحكـــم�الصـــادر�غيابيـــا

�̄ طعنـه�عtـى�الشـق�ا�ــدني،�وبالتـاªي�تقتصـر�معارضـته�بالضــرورة�عtـى�الشـق�ا�ـدني�مــن�الحكـم،�عtـى�اعتبـار�أنــه�

يوجد�صفة�له�Nي�الدعوى�الجزائية

ويســــتند�ممارســــة�ا�ســــؤول�عــــن�الحــــق�ا�ــــدن

�لدعواه�ا�دنية
ً
مصلحة�له�إذا�حكم�برفض�الدعوى�ا�دنية�أو�بعدم�قبولها�أو�باعتبار�ا�د·ي�ا�دني�تاركا

�ع��اضAغ&�AجائزAمنAالنيابةAالعامةAوا�دèيAبالحقAا�دني

النيابةAالعامة -1

̄�يمكــن�تصــ بطبيعــة�الحــال�


ا�فكرة�الغياب،�ف��Ôوجودها�أسا×ـ¡��Nـي�تشـكيل�ا�حكمـة�والحكـم�الغيـابي�هـو�ß̄�ينطبق�عل ïن�النيابة�العامة�

  )5( .حكم�موجود

ا�دèيAبالحقAا�دني -2

̄�يجــــوز�للمــــد·ي�بــــالحق�ا�ــــدني�أن�يتقــــدم�للطعــــن�بــــا

الفلســطي���أعطــى�ا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�الطعــن�با�عارضــة،�ولــم�يعطــي�الطعــن�با�عارضــة�للمــد·ي�بــالحق�

ا�ــدني،�ïن�ا�ــدني�بــالحق�ا�ــدني�هــو�الــذي�بــدأ�الــدعوى�أمــا�ا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�هــو�الــذي�اضــطر�إªــى�أن�

̄�يجوز�للمد·ي�ا�دني�أن�يطعن�با�عارضةيدخل�Nي�الدعوى  ،�وبالتاªي�

  

  

  
                                                          

سرور�احمد�فت�ي�،�مرجع�سابق،�ص�(1)
الوليد�ساهر�،�مرجع�سابق،�ص(2)

ضة�العربية،�(3)Óجراءات�الجنائية،�الطبعة�الرابعة،�مصر،�دار�الgحس���محمود�نجيب�،�شرح�قانون�
سرور�احمد�فت�ي�،�مرجع�سابق،�ص(4)
سمة�مأمون�محمد�،�مرجع�سابق،�ص(5)
من�قانون�gجراء) 315(تنص�ا�ادة� (6)
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̄عÌ�اض�يكــون�Nــي�*حكــام� ̄عÌ�اض،�وقلنــا�بــأن�الطعــن�بــا تحــدثنا�Nــي�الســابق�عــن�*حكــام�ال¸ــ��تقبــل�الطعــن�بــا

و*حكـام�الغيابيـة�بـا�ع� �الـدقيق��

�
ً
åي�تلك�*حكام�ال¸��تصدر�Nي�غياب�ا��
م�دون�أن�يكون�قد�تمكن�من�حضور�جلسات�ا�رافعة،�ونوهنـا�أيضـا


ـا،�ßف�
ً
̄عÌ�اض�عtـى�الـرغم�مـن�صـدور�الحكـم�الجزائـي�غيابيـا 
ـا�بـاßبأن�هنـاك�أحكـام�لـم�يجـز�القـانون�الطعـن�عل

  

للمحكوم�عليه�غيابيا�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�أن�يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبليغه�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  :\حكامAالA�åيجوزAفKäاAالطعنAبا9ع��اض

̄عÌ�اض�يكــون�Nــي�*حكــام� ̄عÌ�اض،�وقلنــا�بــأن�الطعــن�بــا تحــدثنا�Nــي�الســابق�عــن�*حكــام�ال¸ــ��تقبــل�الطعــن�بــا

�،)1( يملـك�{عÌـ�اض�الغيابيـة�الصـادرة�Nـي�مـواد�الجـنح�وا�خالفـات�Nـي�حـق�مـن

�
ً
åي�تلك�*حكام�ال¸��تصدر�Nي�غياب�ا��
م�دون�أن�يكون�قد�تمكن�من�حضور�جلسات�ا�رافعة،�ونوهنـا�أيضـا


ـا،�ßف�
ً
̄عÌ�اض�عtـى�الـرغم�مـن�صـدور�الحكـم�الجزائـي�غيابيـا 
ـا�بـاßبأن�هنـاك�أحكـام�لـم�يجـز�القـانون�الطعـن�عل

  .*حكام�الحضورية

  .*حكام�الحضورية�{عتبارية

  .*حكام�الغيابية�الصادرة�Nي�الجنايات�من�محكمة�البداية

  .*حكام�الصادرة�برد�{عÌ�اض�Nي�حالة�غياب�ا�عÌ�ض

  .*حكام�الغيابية�الصادرة�عن�محكمة�النقض

   

                                         

للمحكوم�عليه�غيابيا�Nي�مواد�الجنح�وا�خالفات�أن�يعÌ�ض�عtى�الحكم�خل�العشرة�أيام�التالية�لتبليغه�"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�

 ".بالحكم�باéضافة�إªى�ميعاد�مسافة�الطريق
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\حكامAالA�åيجوزAفKäاAالطعنAبا9ع��اض: الفرعAالثاني

̄عÌ�اض�يكــون�Nــي�*حكــام� ̄عÌ�اض،�وقلنــا�بــأن�الطعــن�بــا تحــدثنا�Nــي�الســابق�عــن�*حكــام�ال¸ــ��تقبــل�الطعــن�بــا

الغيابيـة�الصـادرة�Nـي�مـواد�الجـنح�وا�خالفـات�Nـي�حـق�مـن

�
ً
åي�تلك�*حكام�ال¸��تصدر�Nي�غياب�ا��
م�دون�أن�يكون�قد�تمكن�من�حضور�جلسات�ا�رافعة،�ونوهنـا�أيضـا


ـا،�ßف�
ً
̄عÌ�اض�عtـى�الـرغم�مـن�صـدور�الحكـم�الجزائـي�غيابيـا 
ـا�بـاßبأن�هنـاك�أحكـام�لـم�يجـز�القـانون�الطعـن�عل

  :اªيوåي�كالت

*حكام�الحضورية�-1

*حكام�الحضورية�{عتبارية�-2

*حكام�الغيابية�الصادرة�Nي�الجنايات�من�محكمة�البداية�-3

*حكام�الصادرة�برد�{عÌ�اض�Nي�حالة�غياب�ا�عÌ�ض�-4

*حكام�الغيابية�الصادرة�عن�محكمة�النقض�-5

                                                          
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�) 314(تنص�ا�ادة� (1)

بالحكم�باéضافة�إªى�ميعاد�مسافة�الطريق
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  9ع��اض

̄عÌ�اض� يقتÞـ¡��البحـث�Nـي�هــذا�ا�وضـوع�تقسـيم�هــذا�ا�بحـث�إªـى�مطلبـ,ن�نخصــص�*ول�éجـراءات�الطعـن�بــا

̄عÌ�اض�يـتم�مـن�خـل�طلـب�يقدمـه�ا�عÌـ�ض�اªـى�قلـم�ا� حكمـة�ال¸ـ��اصـدرت�وضحنا�Nي�السابق�بـأن�الطعـن�بـا

عÌــ�ض�عليــه،�ويكــون�موقــع�مــن�ا�حكــوم�عليــه�او�مــن�وكيلــه،�ويجــب�ان�يتضــمن�طلــب�{عÌــ�اض�عtــى�

�عن�الحكم�الغيابي�ا�عÌ�ض�عليه،�وما�إذا�كان�{عÌ�اض�ينصب�عtى�
ً
�كام

ً
اسم�ا�عÌ�ض�ومحل�اقامته�و�بيانا


ـا�ا�عÌـ�ض�Nـي�اعÌ�اضـه،�وهـذا�مـا�نصـت�عليـه�ßيسـتند�ال��

يقـــــدم�{عÌـــــ�اض�بطلـــــب�إªـــــى�قلـــــم�ا�حكمـــــة�ال¸ـــــ��


ـا�ßتضـمن�كـذلك�بيـان�*سـباب�ال¸ـ��يسـتند�إل

وتجــدر�gشــارة�إªــى�أنــه�يجــب�عtــى�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي،�أن�تحــدد�جلســة�للنظــر�Nــي�{عÌــ�اض�

عtـى�ا�حكمـة�ال¸ـ��"من�قانون�gجـراءات�الجزائيـة�بقولهـا�

  )1( ".كم�الغيابي�أن�تحدد�جلسة�للنظر�Nي�{عÌ�اض�ويبلغ�الخصوم�±
ا

وتقÞـــ¡��ا�حكمـــة�بعـــدم�قبـــول�{عÌـــ�اض�شـــك�لتقديمـــه�بعـــد�فـــوات�ا�يعـــاد،�أو�¯نعـــدام�الصـــفة،�أو�أي�عيـــب�

�لÉجــراءات�ا�قــررة�Nــي�
ً
،أمــا�إذا�وجــدت�أن�{عÌــ�اض�مقبــول�شــك،�تقــرر�الســ,��Nــي�الــدعوى�وفقــا

،�ويكـــون�للمعÌـــ�ض�الحـــق�Nـــي�تقـــديم�بيناتـــه�ال¸ـــ��يـــدافع�±
ـــا�عـــن�نفســـه،�ويبـــدي�مـــا�يشـــاء�مـــن�طلبـــات�

ودفــوع،�كمــا�لــو�كانــت�الــدعوى�تنظــر�ïول�مــرة،�وللمحكمــة�الســلطة�التقديريــة�Nــي�تكــوين�قناع�
ــا،�دون�أن�تتــأثر�

�لتقديمه�بعد�فوات�ا�يعاد،�أو�¯نعدام�الصفة�أو�ïي�عيب�شكtي�
ً
تقÞ¡��ا�حكمة�بعدم�قبول�{عÌ�اض�شك

 
ً
�لÉجراءات�ا�قررة�قانونا

ً
،�قررت�الس,��Nي�الدعوى�وفقا

ً
 ".إذا�وجدت�ا�حكمة�أن�{عÌ�اض�مقبول�شك
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  ا�بحثAالثالث

9ع��اض\حكامªAجرائيةAللطعنAبا

̄عÌ�اض� يقتÞـ¡��البحـث�Nـي�هــذا�ا�وضـوع�تقسـيم�هــذا�ا�بحـث�إªـى�مطلبـ,ن�نخصــص�*ول�éجـراءات�الطعـن�بــا

̄عÌ�اض   .ونخصص�الثاني�للبحث�Nي�اثار�الطعن�با

  إجراءاتAالطعنAبا9ع��اض

̄عÌ�اض�يـتم�مـن�خـل�طلـب�يقدمـه�ا�عÌـ�ض�اªـى�قلـم�ا� وضحنا�Nي�السابق�بـأن�الطعـن�بـا

عÌــ�ض�عليــه،�ويكــون�موقــع�مــن�ا�حكــوم�عليــه�او�مــن�وكيلــه،�ويجــب�ان�يتضــمن�طلــب�{عÌــ�اض�عtــى�

�عن�الحكم�الغيابي�ا�عÌ�ض�عليه،�وما�إذا�كان�{عÌ�اض�ينصب�عtى�
ً
�كام

ً
اسم�ا�عÌ�ض�ومحل�اقامته�و�بيانا


ـا�ا�عÌـ�ض�Nـي�اعÌ�اضـه،�وهـذا�مـا�نصـت�عليـه�الحكم�كله�أو�جزء�منه،�ويجب�أن�نبـ,ن�*سـباب�ال¸ـßيسـتند�ال��

يقـــــدم�{عÌـــــ�اض�بطلـــــب�إªـــــى�قلـــــم�ا�حكمـــــة�ال¸ـــــ���-1"مـــــن�قـــــانون�gجـــــراءات�الجزائيـــــة�بقولهـــــا�

  .أصدرت�الحكم،�ويوقع�من�قبل�ا�حكوم�عليه�أو�وكيله

�بالحكم�الذي�تم�{عÌ�اض�عليـه،�وي
ً
�كام

ً

ـا�يشمل�الطلب�بياناßتضـمن�كـذلك�بيـان�*سـباب�ال¸ـ��يسـتند�إل

وتجــدر�gشــارة�إªــى�أنــه�يجــب�عtــى�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي،�أن�تحــدد�جلســة�للنظــر�Nــي�{عÌــ�اض�

من�قانون�gجـراءات�الجزائيـة�بقولهـا�) 317(ويبلغ�الخصوم�±
ا،�وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�

كم�الغيابي�أن�تحدد�جلسة�للنظر�Nي�{عÌ�اض�ويبلغ�الخصوم�±
ا

وتقÞـــ¡��ا�حكمـــة�بعـــدم�قبـــول�{عÌـــ�اض�شـــك�لتقديمـــه�بعـــد�فـــوات�ا�يعـــاد،�أو�¯نعـــدام�الصـــفة،�أو�أي�عيـــب�

�لÉجــراءات�ا�قــررة�Nــي�
ً
،أمــا�إذا�وجــدت�أن�{عÌــ�اض�مقبــول�شــك،�تقــرر�الســ,��Nــي�الــدعوى�وفقــا

،�ويكـــون�للمعÌـــ�ض�الحـــق�Nـــي�تقـــديم�بيناتـــه�ال¸ـــ��يـــدافع�±
ـــا�عـــن�نفســـه،�ويبـــدي�مـــا�يشـــاء�مـــن�طلبـــات�

ودفــوع،�كمــا�لــو�كانــت�الــدعوى�تنظــر�ïول�مــرة،�وللمحكمــة�الســلطة�التقديريــة�Nــي�تكــوين�قناع�
ــا،�دون�أن�تتــأثر�

                                         

 .241أنظر�Nي�ذلك�الوليد�ساهر،�ا�رجع�السابق،�ص

�لتقديمه�بعد�فوات�ا�يعاد،�أو�¯نعدام�الصفة�أو�ïي�عيب�شكtي�"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�
ً
تقÞ¡��ا�حكمة�بعدم�قبول�{عÌ�اض�شك

 "ئية�عtى�أن�من�قانون�gجراءات�الجزا
ً
�لÉجراءات�ا�قررة�قانونا

ً
،�قررت�الس,��Nي�الدعوى�وفقا

ً
إذا�وجدت�ا�حكمة�أن�{عÌ�اض�مقبول�شك

.442أنظر�Nي�ذلك�عبد�الباQي�مصطفى�،�ا�رجع�السابق،�ص
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̄عÌ�اض� يقتÞـ¡��البحـث�Nـي�هــذا�ا�وضـوع�تقسـيم�هــذا�ا�بحـث�إªـى�مطلبـ,ن�نخصــص�*ول�éجـراءات�الطعـن�بــا

̄عÌ�اض ونخصص�الثاني�للبحث�Nي�اثار�الطعن�با

  ا�طلب�Aول 

إجراءاتAالطعنAبا9ع��اض

̄عÌ�اض�يـتم�مـن�خـل�طلـب�يقدمـه�ا�عÌـ�ض�اªـى�قلـم�ا� وضحنا�Nي�السابق�بـأن�الطعـن�بـا

عÌــ�ض�عليــه،�ويكــون�موقــع�مــن�ا�حكــوم�عليــه�او�مــن�وكيلــه،�ويجــب�ان�يتضــمن�طلــب�{عÌــ�اض�عtــى�
ُ
الحكــم�ا�

�عن�الحكم�الغيابي�ا�عÌ�ض�عليه،�وما�إذا�كان�{عÌ�اض�ينصب�عtى�
ً
�كام

ً
اسم�ا�عÌ�ض�ومحل�اقامته�و�بيانا

الحكم�كله�أو�جزء�منه،�ويجب�أن�نبـ,ن�*سـباب�ال¸ـ

مـــــن�قـــــانون�gجـــــراءات�الجزائيـــــة�بقولهـــــا�) 316/1/2(ا�ــــادة�

أصدرت�الحكم،�ويوقع�من�قبل�ا�حكوم�عليه�أو�وكيله

�بالحكم�الذي�تم�{عÌ�اض�عليـه،�وي�-2
ً
�كام

ً
يشمل�الطلب�بيانا

  ".{عÌ�اض

وتجــدر�gشــارة�إªــى�أنــه�يجــب�عtــى�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي،�أن�تحــدد�جلســة�للنظــر�Nــي�{عÌــ�اض�

ويبلغ�الخصوم�±
ا،�وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�

كم�الغيابي�أن�تحدد�جلسة�للنظر�Nي�{عÌ�اض�ويبلغ�الخصوم�±
اأصدرت�الح

وتقÞـــ¡��ا�حكمـــة�بعـــدم�قبـــول�{عÌـــ�اض�شـــك�لتقديمـــه�بعـــد�فـــوات�ا�يعـــاد،�أو�¯نعـــدام�الصـــفة،�أو�أي�عيـــب�

�لÉجــراءات�ا�قــررة�Nــي�) 2(شــكtي�آخــر
ً
،أمــا�إذا�وجــدت�أن�{عÌــ�اض�مقبــول�شــك،�تقــرر�الســ,��Nــي�الــدعوى�وفقــا

،�ويكـــون�للمعÌـــ�ض�الحـــق�Nـــي�تقـــديم�بيناتـــه�ال¸ـــ��يـــدافع�±
ـــا�عـــن�نفســـه،�ويبـــدي�مـــا�يشـــاء�مـــن�طلبـــات�) 3(لقـــانون ا

ودفــوع،�كمــا�لــو�كانــت�الــدعوى�تنظــر�ïول�مــرة،�وللمحكمــة�الســلطة�التقديريــة�Nــي�تكــوين�قناع�
ــا،�دون�أن�تتــأثر�

  )4(بحكمها�السابق

                                                          
أنظر�Nي�ذلك�الوليد�ساهر،�ا�رجع�السابق،�ص (1)
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�) 320(تنص�ا�ادة� (2)

 ".آخر

من�قانون�gجراءات�الجزا) 321(تنص�ا�ادة� (3)
أنظر�Nي�ذلك�عبد�الباQي�مصطفى�،�ا�رجع�السابق،�ص (4)
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حـــــددة�لنظـــــر�{عÌـــــ�اض�بـــــدون�عـــــذر�مقبـــــول،�تقÞـــــ¡��

�̄ وNـــي�حـــال�إن�وجـــدت�ا�حكمـــة�بـــأن�{عÌـــ�اض�

وفيمــا�يتعلــق�بشـــأن�ا�حكمــة�ا�ختصـــة�بنظــر�{عÌــ�اض،�فقلنـــا�بــأن�ا�حكمـــة�ال¸ــ��تنظــر�Nـــي�{عÌــ�اض،�åـــي�ذات�

̄عÌ�اض،�وهــــذا�يســـم �بــــاïثر�الناشـــر،�وبالتــــاªي� نفـــس�ا�حكمــــة�ال¸ـــ��أصــــدرت�الحكـــم�الغيــــابي�ا�طعـــون�فيــــه�بـــا

يمكــن�القــول�بــأن�ا�عارضــة�طريــق�ناشــر،�أي�أن�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي�åــي�ا�حكمــة�ال¸ــ��تنظــر�

الـــدعوى�بنـــاء�عtـــى�أقـــوال�طـــرف�واحـــد�

فأصبح�من�العدل�أن�تعيد�النظر�Nي�الدعوى�من�جديد�لتسمع�أوجه�دفاعه�فقـد�يـدعوها�ذلـك�إªـى�تغ,ـ��وجهـة�

̄�وقـف�تنفيـذ�الحكـم�الغيـابي�ا ̄عÌ�اض�عtـى�الحكـم�الغيـابي�آثـار�خمسـة،�أو �عÌـ�ض�عليـه�يÌ�تب�عtى�الطعـن�بـا


ـا�ßوثانيا�اعادة�طرح�الدعوى�أمام�نفـس�ا�حكمـة�ال¸ـ��أصـدرت�الحكـم�الغيـابي�لتنظـر�ف�،

�الحكــم�بــرد�{عÌــ�اض�يكــون�قابــل�لســتئناف،�
ً
̄�يجــوز�أن�يضــار�ا�عÌــ�ض�باعÌ�اضــه،�ورابعــا مــن�جديــد،�وثالثــا�

�
ً
ا�،�ومـن�اليـوم�التـاªي�لتبليغــه�إذا�كـان�غيابيـا،�وخامســا

يÌ�تـــــب�عtـــــى�وفـــــاة�ا�حكـــــوم�عليـــــه�غيابيـــــا�قبـــــل�انقضـــــاء�مـــــدة�{عÌـــــ�اض،�أو�قبـــــل�الفصـــــل�فيـــــه،�ســـــقوط�الحكـــــم�


ائية�ما�لم�يوجد�نص�عtى�خف�ذلك،�Ȭ�إذا�أصبحت� نفذ�إ

̄�تنفـذ�*حكـام�الصـادرة�مـن�ا�حـاكم�

،�وبنـــاء�عtـــى�ذلـــك�يمكـــن�القـــول�بـــأن�

جلسة�ا�حددة�لنظر�{عÌ�اض�بدون�عذر�مقبول،�قضت�ا�حكمة�برد�

̄�أساس�له�تقÞ¡��برده  ".إذا�وجدت�ا�حكمة�أن�{عÌ�اض�

 ".يقدم�{عÌ�اض�بطلب�إªى�قلم�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم،�ويوقع�من�قبل�ا�حكوم�عليه�أو�وكيله

��د ا������	��� ا��و��� ��
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حـــــددة�لنظـــــر�{عÌـــــ�اض�بـــــدون�عـــــذر�مقبـــــول،�تقÞـــــ¡��،�وأمـــــا�إذا�تخلـــــف�ا�عÌـــــ�ض�عـــــن�الحضـــــور�Nـــــي�الجلســـــة�ا�

̄�يجـــوز�لـــه�{عÌـــ�اض�مـــرة�أخـــرى  ̄��،)1( ا�حكمـــة�بـــرد�{عÌـــ�اض�و وNـــي�حـــال�إن�وجـــدت�ا�حكمـــة�بـــأن�{عÌـــ�اض�

  )2( .أساس�له�تقÞ¡��برده

وفيمــا�يتعلــق�بشـــأن�ا�حكمــة�ا�ختصـــة�بنظــر�{عÌــ�اض،�فقلنـــا�بــأن�ا�حكمـــة�ال¸ــ��تنظــر�Nـــي�{عÌــ�اض،�åـــي�ذات�

̄عÌ�اض،�وهــــذا�يســـم �بــــاïثر�الناشـــر،�وبالتــــاªي� نفـــس�ا�حكمــــة�ال¸ـــ��أصــــدرت�الحكـــم�الغيــــابي�ا�طعـــون�فيــــه�بـــا

يمكــن�القــول�بــأن�ا�عارضــة�طريــق�ناشــر،�أي�أن�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي�åــي�ا�حكمــة�ال¸ــ��تنظــر�


ـــا�أصـــدرت�حكمهـــا�NـــيÕســـتنفذ،�إذ�أ
ُ
̄ي�
ـــا�لـــم�ت الـــدعوى�بنـــاء�عtـــى�أقـــوال�طـــرف�واحـــد��باعتبـــار�أن�و

فأصبح�من�العدل�أن�تعيد�النظر�Nي�الدعوى�من�جديد�لتسمع�أوجه�دفاعه�فقـد�يـدعوها�ذلـك�إªـى�تغ,ـ��وجهـة�

  آثارAالطعنAبا9ع��اض

̄�وقـف�تنفيـذ�الحكـم�الغيـابي�ا ̄عÌ�اض�عtـى�الحكـم�الغيـابي�آثـار�خمسـة،�أو يÌ�تب�عtى�الطعـن�بـا


ـا�.ح¸ �يتم�الفصل�فيهßوثانيا�اعادة�طرح�الدعوى�أمام�نفـس�ا�حكمـة�ال¸ـ��أصـدرت�الحكـم�الغيـابي�لتنظـر�ف�،

�الحكــم�بــرد�{عÌــ�اض�يكــون�قابــل�لســت
ً
̄�يجــوز�أن�يضــار�ا�عÌــ�ض�باعÌ�اضــه،�ورابعــا مــن�جديــد،�وثالثــا�

�ويسـري�ميعـاده�مـن�اليــوم�التـاªي�لصـدوره�إذا�كـان�وجاهيــ
ً
ا�،�ومـن�اليـوم�التـاªي�لتبليغــه�إذا�كـان�غيابيـا،�وخامســا

يÌ�تـــــب�عtـــــى�وفـــــاة�ا�حكـــــوم�عليـــــه�غيابيـــــا�قبـــــل�انقضـــــاء�مـــــدة�{عÌـــــ�اض،�أو�قبـــــل�الفصـــــل�فيـــــه،�ســـــقوط�الحكـــــم�

  .وانقضاء�الدعوى�الجزائية

  :وقفAتنفيذAالحكمAالغيابيAا�ع��ضAعليه

̄�ت 
ائية�ما�لم�يوجد�نص�عtى�خف�ذلك،�القاعدة�العامة�تقÞ¡��بأن�*حكام�الجنائية�Ȭ�إذا�أصبحت� نفذ�إ

̄�تنفـذ�*حكـام�الصـادرة�مـن�ا�حـاكم�"من�قانون�gجـراءات�الجزائيـة�بقولهـا�) 394(وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�


ائيـــة،�مـــا�لـــم�يـــنص�القـــانون�عtـــى�خـــف�ذلـــكȬ�إذا�أصـــبحت� ،�وبنـــاء�عtـــى�ذلـــك�يمكـــن�القـــول�بـــأن�"الجزائيـــة�إ


ائياÕى�أن�يصبح�حكما�ª̄�يجوز�تنفيذه�إ   )5( .ي�يقبل�{عÌ�اض�

                                         

جلسة�ا�حددة�لنظر�{عÌ�اض�بدون�عذر�مقبول،�قضت�ا�حكمة�برد�إذا�تخلف�ا�عÌ�ض�عن�الحضور�Nي�ال"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�

̄�يحق�له�{عÌ�اض�مرة�أخرى   ".{عÌ�اض�و

̄�أساس�له�تقÞ¡��برده"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن� إذا�وجدت�ا�حكمة�أن�{عÌ�اض�

يقدم�{عÌ�اض�بطلب�إªى�قلم�ا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم،�ويوقع�من�قبل�ا�حكوم�عليه�أو�وكيله"ية�عtى�أن�من�قانون�gجراءات�الجزائ

.242-241أنظر�Nي�ذلك�الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص
 

.242الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص
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،�وأمـــــا�إذا�تخلـــــف�ا�عÌـــــ�ض�عـــــن�الحضـــــور�Nـــــي�الجلســـــة�ا�

̄�يجـــوز�لـــه�{عÌـــ�اض�مـــرة�أخـــرى  ا�حكمـــة�بـــرد�{عÌـــ�اض�و

أساس�له�تقÞ¡��برده

وفيمــا�يتعلــق�بشـــأن�ا�حكمــة�ا�ختصـــة�بنظــر�{عÌــ�اض،�فقلنـــا�بــأن�ا�حكمـــة�ال¸ــ��تنظــر�Nـــي�{عÌــ�اض،�åـــي�ذات�

̄عÌ�اض،�وهــــذا�يســـم �بــــاïثر�الناشـــر،�وبالتــــاªي�و  نفـــس�ا�حكمــــة�ال¸ـــ��أصــــدرت�الحكـــم�الغيــــابي�ا�طعـــون�فيــــه�بـــا

يمكــن�القــول�بــأن�ا�عارضــة�طريــق�ناشــر،�أي�أن�ا�حكمــة�ال¸ــ��أصــدرت�الحكــم�الغيــابي�åــي�ا�حكمــة�ال¸ــ��تنظــر�

̄ي�
ـــا�لـــم�ت�،)3( ا�عارضـــة باعتبـــار�أن�و

فأصبح�من�العدل�أن�تعيد�النظر�Nي�الدعوى�من�جديد�لتسمع�أوجه�دفاعه�فقـد�يـدعوها�ذلـك�إªـى�تغ,ـ��وجهـة�

  )4( .نظرها

  ا�طلبAالثاني

آثارAالطعنAبا9ع��اض

̄�وقـف�تنفيـذ�الحكـم�الغيـابي�ا ̄عÌ�اض�عtـى�الحكـم�الغيـابي�آثـار�خمسـة،�أو يÌ�تب�عtى�الطعـن�بـا

ح¸ �يتم�الفصل�فيه

�الحكــم�بــرد�{عÌــ�اض�يكــون�قابــل�لســت
ً
̄�يجــوز�أن�يضــار�ا�عÌــ�ض�باعÌ�اضــه،�ورابعــا مــن�جديــد،�وثالثــا�

ويسـري�ميعـاده�مـن�اليــوم�التـاªي�لصـدوره�إذا�كـان�وجاهيــ

يÌ�تـــــب�عtـــــى�وفـــــاة�ا�حكـــــوم�عليـــــه�غيابيـــــا�قبـــــل�انقضـــــاء�مـــــدة�{عÌـــــ�اض،�أو�قبـــــل�الفصـــــل�فيـــــه،�ســـــقوط�الحكـــــم�

وانقضاء�الدعوى�الجزائية

وقفAتنفيذAالحكمAالغيابيAا�ع��ضAعليه: أو9

̄�ت القاعدة�العامة�تقÞ¡��بأن�*حكام�الجنائية�

وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�


ائيـــة،�مـــا�لـــم�يـــنص�القـــانون�عtـــى�خـــف�ذلـــكȬ�إذا�أصـــبحت� الجزائيـــة�إ


ائياالحكم�الذÕى�أن�يصبح�حكما�ª̄�يجوز�تنفيذه�إ ي�يقبل�{عÌ�اض�

                                                          
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�) 319/1(تنص�ا�ادة� (1)

̄�يحق�له�{عÌ�اض�مرة�أخرى  {عÌ�اض�و
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�) 322(تنص�ا�ادة� (2)
من�قانون�gجراءات�الجزائ) 316/1(تنص�ا�ادة� (3)
أنظر�Nي�ذلك�الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص (4)
الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص�(5)
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̄�يقتصــر�فقــط�Nــي�ميعــاد�العشــرة�أيــام�ا�قــررة�لعÌــ�اض،�بــل� وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أن�وقــف�تنفيــذ�الحكــم،�

̄عÌ�اض� 
ــا�إذا�حــدث�تقريــر�بــالطعن،�ولكــن�إذا�ان�
ــت�العشــرة�أيــام�دون�الطعــن�بــاßــى�أن�يفصــل�فªيمتــد�أيضــا�إ

  )1. (ناف�والفصل�فيه

  :اعادةAطرحAالدعوىAأمامAنفسAا�حكمةAالA�åأصدرتAالحكمAالغيابي

يÌ�تـــب�عtـــى�الطعـــن�با�عارضـــة،�إعـــادة�نظـــر�الـــدعوى�أمـــام�ا�حكمـــة�ال¸ـــ��أصـــدرت�الحكـــم�الغيـــابي،�وهـــذا�يطلـــق�


ـا�إعـادة�طـرح�الـدعوى�مـرة�أخـرى�أمـام�نفـس�ßتـب�عل�Ìفا�عارضة�طريق�ناشـر�ي

̄�يسـقط�الحكـم�الغيـابي�وانمـا� 
ـا�درجـة،�و{عÌـ�اض�Óـى�مtا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم�وليس�أمـام�محكمـة�أع

̄�يجــوز�أن�يضــار�الطــاعن�مــن�طعنــه،�وهــو�أصــل� *صــل�العــام�الــذي�يســود�Nــي�جميــع�طــرق�الطعــن�يقÞــ¡��بأنــه�

̄�يجـوز�أن�يضـار�ا�عـارض�بنـاء�عtـى�{عÌـ�اض�الـذي�تقـدم� ناف�والـنقض�كـذلك،�ونتيجـة�لـذلك�

̄�يـــتظلم�ويقبـــل�بـــالحكم�الغيـــابي�الصـــادر�بحقــــه،� دور�ا�عـــارض�أ

̄�يجـــوز�للمحكمــة�أن�تشـــدد�العقوبــة�ا�حكـــوم�±
ـــا�ا�ــ�
م�أو�أن�تلìـــي�وقــف�التنفيـــذ�أو�أن�تزيــد�Nـــي�مبلـــغ� ولــذلك�

AيÔالتـــاAاليـــومAمـــنAميعـــادهAويســـريA،ل¤ســـتئنافAقابـــلAيكـــونAع�ـــ�اض�AبـــردAالحكـــمAكـــانAإذاAلصـــدوره

�̄ ̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الصادر�برد�{عÌ�اض،�ïن�{عÌ�اض�فوق�{عÌ�اض� حظر�ا�شرع�الفلسطي���الطعن�با

̄�يجــــوز�أن�يقــــدم�اعÌ�اضــــه�للمــــرة�الثانيــــة،�باعتبــــاره� 
ــــتم�،�فــــا�عÌ�ض�الــــذي�تغيــــب�عــــن�جلســــة�ا�عارضــــة�èلــــم�

بالجلســـة�ال¸ـــ��تحـــددت�لنظـــر�{عÌـــ�اض،�وبالتـــاªي�مـــن�بـــاب�الجـــزاء�منعـــه�ا�شـــرع�مـــن�{عÌـــ�اض�مـــرة�أخـــرى�عtـــى�

ناف�الحكــم�الصــادر�بــرد�{عÌــ�اض،�وهــذا�مــا�نصــت�

إذا�تخلف�ا�عÌ�ض�عن�الحضور�Nي�الجلسة�ا�حددة�لنظر�{عÌ�اض�بدون�عذر�مقبول�قضت�ا�حكمة�برد�
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̄�يقتصــر�فقــط�Nــي�ميعــاد�العشــرة�أيــام�ا�قــررة�لعÌــ�اض،�بــل� وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أن�وقــف�تنفيــذ�الحكــم،�

̄عÌ�اض� 
ــا�إذا�حــدث�تقريــر�بــالطعن،�ولكــن�إذا�ان�
ــت�العشــرة�أيــام�دون�الطعــن�بــاßــى�أن�يفصــل�فªيمتــد�أيضــا�إ

̄�بعد�فوات�ميعاد�{ستئناف�والفصل�فيه ن�الحكم�قاب�لستئناف،�ف�يجوز�تنفيذه�إ

اعادةAطرحAالدعوىAأمامAنفسAا�حكمةAالA�åأصدرتAالحكمAالغيابي

يÌ�تـــب�عtـــى�الطعـــن�با�عارضـــة،�إعـــادة�نظـــر�الـــدعوى�أمـــام�ا�حكمـــة�ال¸ـــ��أصـــدرت�الحكـــم�الغيـــابي،�وهـــذا�يطلـــق�


ـا�إعـادة�طـرح�الـدعوى�مـرة�أخـرى�أمـام�نفـس��،)2( ثر�الناشر�لعÌ�اضßتـب�عل�Ìفا�عارضة�طريق�ناشـر�ي

̄�يسـقط�الحكـم�الغيـابي�وانمـا� 
ـا�درجـة،�و{عÌـ�اض�Óـى�مtا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم�وليس�أمـام�محكمـة�أع

̄عÌ�اض   )3( .يبقى�هذا�قائما�إªى�أن�يتحدد�مص,�ه�عند�الفصل�با

  :يجوزAأنAيضارAا�ع��ضAباع��اضه

̄�يجــوز�أن�يضــار�الطــاعن�مــن�طعنــه،�وهــو�أصــل� *صــل�العــام�الــذي�يســود�Nــي�جميــع�طــرق�الطعــن�يقÞــ¡��بأنــه�

̄�يجـوز�أن�يضـار�ا�عـارض�بنـاء�عtـى�{عÌـ�اض�الـذي�تقـدم� ناف�والـنقض�كـذلك،�ونتيجـة�لـذلك�

̄عÌ�اض�يعت ـــ��بمثابـــة�تظلـــم�وكـــان�بمقــــ ̄�يـــتظلم�ويقبـــل�بـــالحكم�الغيـــابي�الصـــادر�بحقــــه،�بـــه،�فـــا دور�ا�عـــارض�أ

̄�يجـــوز�للمحكمــة�أن�تشـــدد�العقوبــة�ا�حكـــوم�±
ـــا�ا�ــ�
م�أو�أن�تلìـــي�وقــف�التنفيـــذ�أو�أن�تزيــد�Nـــي�مبلـــغ� ولــذلك�

  )4( .التعويض�ا�حكوم�به

AيÔالتـــاAاليـــومAمـــنAميعـــادهAويســـريA،ل¤ســـتئنافAقابـــلAيكـــونAع�ـــ�اض�AبـــردAالحكـــم

  :وجاهيا،AومنAاليومAالتاÔيAلتبليغهAإذاAكانAغيابيا

�̄ ̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الصادر�برد�{عÌ�اض،�ïن�{عÌ�اض�فوق�{عÌ�اض� حظر�ا�شرع�الفلسطي���الطعن�با

̄�يجــــوز�أن�يقــــدم�اعÌ�اضــــه�للمــــرة�الثانيــــة،�باعتبــــاره� ،�فــــا�عÌ�ض�الــــذي�تغيــــب�عــــن�جلســــة�ا�عارضــــة�

بالجلســـة�ال¸ـــ��تحـــددت�لنظـــر�{عÌـــ�اض،�وبالتـــاªي�مـــن�بـــاب�الجـــزاء�منعـــه�ا�شـــرع�مـــن�{عÌـــ�اض�مـــرة�أخـــرى�عtـــى�

الحكــم�الصــادر�بــرد�{عÌــ�اض،�ولكــن�ا�شــرع�أجــاز�لــه�اســتئناف�الحكــم�الصــادر�بــرد�{عÌــ�اض،�وهــذا�مــا�نصــت�

                                         

 .402سمة�مأمون�محمد�،�مرجع�سابق،�ص

 .gجراءات�الجزائية�من�قانون 

 .243أنظر�Nي�ذلك�ساهر�الوليد،�ا�رجع�السابق،�ص

 .245الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص

إذا�تخلف�ا�عÌ�ض�عن�الحضور�Nي�الجلسة�ا�حددة�لنظر�{عÌ�اض�بدون�عذر�مقبول�قضت�ا�حكمة�برد�"من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�

̄�يحق�له�{عÌ�اض�مرة�أخرى   ".عÌ�اض،�و
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̄�يقتصــر�فقــط�Nــي�ميعــاد�العشــرة�أيــام�ا�قــررة�لعÌــ�اض،�بــل� وتجــدر�gشــارة�هنــا�إªــى�أن�وقــف�تنفيــذ�الحكــم،�

̄عÌ�اض� 
ــا�إذا�حــدث�تقريــر�بــالطعن،�ولكــن�إذا�ان�
ــت�العشــرة�أيــام�دون�الطعــن�بــاßــى�أن�يفصــل�فªيمتــد�أيضــا�إ

̄�بعد�فوات�ميعاد�{ستوكا ن�الحكم�قاب�لستئناف،�ف�يجوز�تنفيذه�إ

 
ً
اعادةAطرحAالدعوىAأمامAنفسAا�حكمةAالA�åأصدرتAالحكمAالغيابي: ثانيا

يÌ�تـــب�عtـــى�الطعـــن�با�عارضـــة،�إعـــادة�نظـــر�الـــدعوى�أمـــام�ا�حكمـــة�ال¸ـــ��أصـــدرت�الحكـــم�الغيـــابي،�وهـــذا�يطلـــق�

ïاضعليه�با�Ìعثر�الناشر�ل

̄�يسـقط�الحكـم�الغيـابي�وانمـا� 
ـا�درجـة،�و{عÌـ�اض�Óـى�مtا�حكمة�ال¸��أصدرت�الحكم�وليس�أمـام�محكمـة�أع

̄عÌ�اض يبقى�هذا�قائما�إªى�أن�يتحدد�مص,�ه�عند�الفصل�با

 
ً
يجوزAأنAيضارAا�ع��ضAباع��اضهA9: ثالثا

̄�يجــوز�أن�يضــار�الطــاعن�مــن�طعنــه،�وهــو�أصــل� *صــل�العــام�الــذي�يســود�Nــي�جميــع�طــرق�الطعــن�يقÞــ¡��بأنــه�

̄�يجـوز�أن�يضـار�ا�عـارض�بنـاء�عtـى�{عÌـ�اض�الـذي�تقـدم� مقرر�Nي�{ستئناف�والـنقض�كـذلك،�ونتيجـة�لـذلك�

̄عÌ�اض�يعت ـــ��بمثابـــة�تظلـــم�وكـــان�بمقــــ بـــه،�فـــا

̄�يجـــوز�للمحكمــة�أن�تشـــدد�العقوبــة�ا�حكـــوم�±
ـــا�ا�ــ�
م�أو�أن�تلìـــي�وقــف�التنفيـــذ�أو�أن�تزيــد�Nـــي�مبلـــغ� ولــذلك�

التعويض�ا�حكوم�به

 
ً
الحكـــمAبـــرد�Aع�ـــ�اضAيكـــونAقابـــلAل¤ســـتئناف،AويســـريAميعـــادهAمـــنAاليـــومAالتـــاÔيA: رابعـــا

وجاهيا،AومنAاليومAالتاÔيAلتبليغهAإذاAكانAغيابيا

�̄ ̄عÌ�اض�عtى�الحكم�الصادر�برد�{عÌ�اض،�ïن�{عÌ�اض�فوق�{عÌ�اض� حظر�ا�شرع�الفلسطي���الطعن�با

  )5( يجوز 

̄�يجــــوز�أن�يقــــدم�اعÌ�اضــــه�للمــــرة�الثانيــــة،�باعتبــــاره� ،�فــــا�عÌ�ض�الــــذي�تغيــــب�عــــن�جلســــة�ا�عارضــــة�

بالجلســـة�ال¸ـــ��تحـــددت�لنظـــر�{عÌـــ�اض،�وبالتـــاªي�مـــن�بـــاب�الجـــزاء�منعـــه�ا�شـــرع�مـــن�{عÌـــ�اض�مـــرة�أخـــرى�عtـــى�

الحكــم�الصــادر�بــرد�{عÌــ�اض،�ولكــن�ا�شــرع�أجــاز�لــه�اســت

                                                          

سمة�مأمون�محمد�،�مرجع�سابق،�ص(1)
من�قانون ) 316/1(أنظر�ا�ادة� (2)
أنظر�Nي�ذلك�ساهر�الوليد،�ا�رجع�السابق،�ص (3)
الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص�(4)
من�قانون�gجراءات�الجزائية�عtى�أن�) 319/1(تنص�ا�ادة� (5)

̄�يحق�له�{عÌ�اض�مرة�أخرى {  عÌ�اض،�و
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م�بـــرد�{عÌـــ�اض�قـــاب�لســـتئناف،�ويســـري�

 
ً
  )1( ".ميعاده�من�اليوم�التاªي�لصدوره�إذا�كان�وجاهيا،�ومن�اليوم�التاªي�لتبليغه�إذا�كان�غيابيا

AســقوطA،فيــهAالفصـلAقبــلAأوA،ع�ــ�اض�AمـدةAانقضــاءAقبــلAغيابيـاAعليــهAا�حكــومAوفـاةAع¸ــىAي��تــب

يÌ�تـب�عtـى�وفـاة�ا�حكـوم�عليـه�غيابيـا�قبـل�انقضـاء�

  ".مدة�{عÌ�اض،�أو�قبل�الفصل�فيه،�سقوط�الحكم�وانقضاء�الدعوى�الجزائية

̄عÌ�اض،�أو�قب ل�الفصل�Nي�يتب,ن�من�ذلك�بأنه�إذا�توNى�ا�حكوم�عليه�غيابيا�قبل�ان�
اء�مدة�التقدم�للطعن�با

{عÌ�اض،�فإنه�يسقط�الحكم�وتنقÞ¡��الـدعوى�الجزائيـة،�باعتبـار�أن�أحـد�أسـباب�انقضـاء�الـدعوى�الجزائيـة�

�ســــبحانه�وتعـــاªى�مـــن�إعـــداد�هـــذا�البحــــث�خلصـــت�إªـــى�مجموعـــة�مـــن�النتــــائج�


ـا�Nـي�ا�قدمـة،�وال¸ـ��اسـ�
دفت�مـن�خـل�هـذا�البحـث�gجابـة�í̄ت�ال¸ـ��أثر التوصيات�ال¸��تمثل�إجابة�للتساؤ

  .الغيابية�الصادرة�Nي�الجنح�وا�خالفات

الــذي�يحــق�لــه�ا�عارضــة،�ا�ــ�
م�Nــي�الــدعوى�الجزائيــة�وا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�Nــي�الــدعوى�ا�دنيــة�

  .مدة�تقديم�ا�عارضة�عشرة�أيام�من�تاريخ�التبليغ،�باéضافة��يعاد�مسافة�الطريق

  :�ا�شرع�الفلسطي���آفة�ا�عارضة�من�خل�النقاط�õتية�وåي

��د ا������	��� ا��و��� ��
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م�بـــرد�{عÌـــ�اض�قـــاب�لســـتالحكـــ"مـــن�قـــانون�gجـــراءات�الجزائيـــة�بقولهـــا�) 2

 
ً
ميعاده�من�اليوم�التاªي�لصدوره�إذا�كان�وجاهيا،�ومن�اليوم�التاªي�لتبليغه�إذا�كان�غيابيا

AســقوطA،فيــهAالفصـلAقبــلAأوA،ع�ــ�اض�AمـدةAانقضــاءAقبــلAغيابيـاAعليــهAا�حكــومAوفـاةAع¸ــىAي��تــب

  :الحكمAوانقضاءAالدعوىAالجزائية

يÌ�تـب�عtـى�وفـاة�ا�حكـوم�عليـه�غيابيـا�قبـل�انقضـاء�"مـن�قـانون�gجـراءات�الجزائيـة�عtـى�أن�

مدة�{عÌ�اض،�أو�قبل�الفصل�فيه،�سقوط�الحكم�وانقضاء�الدعوى�الجزائية

̄عÌ�اض،�أو�قب يتب,ن�من�ذلك�بأنه�إذا�توNى�ا�حكوم�عليه�غيابيا�قبل�ان�
اء�مدة�التقدم�للطعن�با

{عÌ�اض،�فإنه�يسقط�الحكم�وتنقÞ¡��الـدعوى�الجزائيـة،�باعتبـار�أن�أحـد�أسـباب�انقضـاء�الـدعوى�الجزائيـة�

  .الوفاة،�فالوفاة�تؤدي�إªى�انقضاء�الدعوى�الجزائية

بعـــد�{ن�
ـــاء�بتوفيـــق�مـــن�عنـــد�هللا�ســــبحانه�وتعـــاªى�مـــن�إعـــداد�هـــذا�البحــــث�خلصـــت�إªـــى�مجموعـــة�مـــن�النتــــائ


ـا�Nـي�ا�قدمـة،�وال¸ـ��اسـ�
دفت�مـن�خـل�هـذا�البحـث�gجابـة�í̄ت�ال¸ـ��أثر التوصيات�ال¸��تمثل�إجابة�للتساؤ


ا،�وفيما�يtي�نعرض�لهذه�النتائج�والتوصيات�عtى�النحو�õتيßعل:  

  .{عÌ�اض�طريق�طعن�عادي�من�الطرق�العادية�للطعن

̄عÌ�اض�يكون�Nي�*حكام� الغيابية�الصادرة�Nي�الجنح�وا�خالفاتالطعن�با

̄�ينقل�الدعوى    .ا�عارضة�طريق�ناشر�

الــذي�يحــق�لــه�ا�عارضــة،�ا�ــ�
م�Nــي�الــدعوى�الجزائيــة�وا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�Nــي�الــدعوى�ا�دنيــة�

  .بالتبعية�للدعوى�الجزائية

̄عÌ�اض ̄�يجوز�لها�الطعن�با   .النيابة�العامة�

̄�يجوز�ل ̄عÌ�اضا�د·ي�ا�دني�   .ه�الطعن�با

̄عÌ�اض�يوقف�التنفيذ   .طريق�الطعن�با

مدة�تقديم�ا�عارضة�عشرة�أيام�من�تاريخ�التبليغ،�باéضافة��يعاد�مسافة�الطريق

�ا�شرع�الفلسطي���آفة�ا�عارضة�من�خل�النقاط�õتية�وåي

  .أنه�ابتدع�فكرة�الحضوري�{عتباري 

  .أنه�حظر�ا�عارضة�Nي�الجنايات

                                         

.249الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص
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319/2(عليـــه�ا�ـــادة�

 
ً
ميعاده�من�اليوم�التاªي�لصدوره�إذا�كان�وجاهيا،�ومن�اليوم�التاªي�لتبليغه�إذا�كان�غيابيا

 
ً
ي��تــبAع¸ــىAوفـاةAا�حكــومAعليــهAغيابيـاAقبــلAانقضــاءAمـدة�Aع�ــ�اض،AأوAقبــلAالفصـلAفيــه،AســقوطA: خامسـا

الحكمAوانقضاءAالدعوىAالجزائية

مـن�قـانون�gجـراءات�الجزائيـة�عtـى�أن�) 318(ا�ادة��نصت

مدة�{عÌ�اض،�أو�قبل�الفصل�فيه،�سقوط�الحكم�وانقضاء�الدعوى�الجزائية

̄عÌ�اض،�أو�قب يتب,ن�من�ذلك�بأنه�إذا�توNى�ا�حكوم�عليه�غيابيا�قبل�ان�
اء�مدة�التقدم�للطعن�با

{عÌ�اض،�فإنه�يسقط�الحكم�وتنقÞ¡��الـدعوى�الجزائيـة،�باعتبـار�أن�أحـد�أسـباب�انقضـاء�الـدعوى�الجزائيـة�

الوفاة،�فالوفاة�تؤدي�إªى�انقضاء�الدعوى�الجزائية

  :الخاتمة

بعـــد�{ن�
ـــاء�بتوفيـــق�مـــن�عنـــد�


ـا�Nـي�ا�قدمـة،�وال¸ـ��اسـ�
دفت�مـن�خـل�هـذا�البحـث�gجابـة�و í̄ت�ال¸ـ��أثر التوصيات�ال¸��تمثل�إجابة�للتساؤ


ا،�وفيما�يtي�نعرض�لهذه�النتائßعل

 
ً
  :النتائج: أو9

{عÌ�اض�طريق�طعن�عادي�من�الطرق�العادية�للطعن -1

̄عÌ�اض�يكون�Nي�*حكام� -2 الطعن�با

̄�ينقل�الدعوى  -3 ا�عارضة�طريق�ناشر�

الــذي�يحــق�لــه�ا�عارضــة،�ا�ــ�
م�Nــي�الــدعوى�الجزائيــة�وا�ســؤول�عــن�الحــق�ا�ــدني�Nــي�الــدعوى�ا�دنيــة� -4

بالتبعية�للدعوى�الجزائية

̄عÌ�اض -5 ̄�يجوز�لها�الطعن�با النيابة�العامة�

̄�يجوز�ل -6 ا�د·ي�ا�دني�

̄عÌ�اض�يوقف�التنفيذ -7 طريق�الطعن�با

مدة�تقديم�ا�عارضة�عشرة�أيام�من�تاريخ�التبليغ،�باéضافة��يعاد�مسافة�الطريق -8

عالج�ا�شرع�الفلسطي���آفة�ا�عارضة�من�خل�النقاط�õتية�وåي -9

أنه�ابتدع�فكرة�الحضوري�{عتباري � �

أنه�حظر�ا�عارضة�Nي�الجنايات �

                                                          
الوليد�ساهر،�مرجع�سابق،�ص (1)
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̄�تجوز    ).ا�عارضة�فوق�ا�عارضة�

  .صاحب�الحق�Nي�ا�عارضة�وصاحب�الحق�Nي�{عÌ�اض�ليس�كل�الخصوم

ترتيـب�النصـوص��موضـوع�رد�{عÌـ�اض،�وهـو�متمثـل�Nـي�

نوù¡��ا�شرع�الفلسطي���بمعالجة�الخلل�الذي�وقع�فيه�عنـدما�عـالج�موضـوع�رد�{عÌـ�اض�وا�تمثـل�

،�)319(ضــــمن�ا�ــــادة�) 322(،�ونقÌــــ�ح�عليـــه�أن�يجعــــل�ا�ـــادة�

  -: تقÞ¡��ا�حكمة�برد�{عÌ�اض�Nي�*حوال�õتية

،�أو�إذا�تغيــــــب�ف,ــــــ�د�)هــــــذا�حضــــــوري

̄�يجوز�{عÌ�اض�فوق�{عÌ�اض�بعد�رد�{عÌ�اض�ثم�يقول�ويكون�قابل�لستئناف�من�اليـوم�التـاªي�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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̄�تجوز (أنه�حظر�ا�عارضة�Nي�رد�ا�عارضة� ا�عارضة�فوق�ا�عارضة�

صاحب�الحق�Nي�ا�عارضة�وصاحب�الحق�Nي�{عÌ�اض�ليس�كل�الخصوم

  .حظر�ا�عارضة�Nي�*حكام�الغيابية�الصادرة�عن�محكمة�النقض

ا�شرع�الفلسطي���وقع�Nي�خلل،�عندما�عـالج�موضـوع�رد�{عÌـ�اض،�وهـو�متمثـل�Nـي�

319__322.(  

نوù¡��ا�شرع�الفلسطي���بمعالجة�الخلل�الذي�وقع�فيه�عنـدما�عـالج�موضـوع�رد�{عÌـ�اض�وا�تمثـل�

،�ونقÌــــ�ح�عليـــه�أن�يجعــــل�ا�ـــادة�)322__319ا�ــــواد�(Nـــي�ترتيــــب�النصـــوص�

تقÞ¡��ا�حكمة�برد�{عÌ�اض�Nي�*حوال�õتية: (التاªيفاïفضل�وا�فÌ�ض�أن�يقول�ا�شرع�ك

�وكانــــــت�أســــــبابه�غ,ــــــ��صــــــحيحة�ف,ــــــ�د�اعÌ�اضــــــه�
ً
هــــــذا�حضــــــوري(إذا�كــــــان�حاضــــــرا

  ).هذا�غيابي(

̄�يجوز�{عÌ�اض�فوق�{عÌ�اض�بعد�رد�{عÌ�اض�ثم�يقول�ويكون�قابل�لست

  .لحكم�ومن�اليوم�التاªي�للتبليغ

	��� ا��و��� ���ا
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أنه�حظر�ا�عارضة�Nي�رد�ا�عارضة� �

صاحب�الحق�Nي�ا�عارضة�وصاحب�الحق�Nي�{عÌ�اض�ليس�كل�الخصوم �

حظر�ا�عارضة�Nي�*حكام�الغيابية�الصادرة�عن�محكمة�النقض �

ا�شرع�الفلسطي���وقع�Nي�خلل،�عندما�عـال - 10

319ا�واد�(

 
ً
  :التوصيات: ثانيا

نوù¡��ا�شرع�الفلسطي���بمعالجة�الخلل�الذي�وقع�فيه�عنـدما�عـال -1

Nـــي�ترتيــــب�النصـــوص�

فاïفضل�وا�فÌ�ض�أن�يقول�ا�شرع�ك

�وكانــــــت�أســــــبابه�غ,ــــــ��صــــــحيحة�ف,ــــــ�د�اعÌ�اضــــــه� - أ
ً
إذا�كــــــان�حاضــــــرا

(اعÌ�اضه�

̄�يجوز�{عÌ�اض�فوق�{عÌ�اض�بعد�رد�{عÌ�اض�ثم�يقول�ويكون�قابل�لست - ب

لحكم�ومن�اليوم�التاªي�للتبليغلصدور�ا
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ســــاهر�الوليــــد،�شــــرح�قــــانون�gجــــراءات�الجزائيــــة�الفلســــطي��،�الجــــزء�الثــــاني،�الطبعــــة�*وªــــى،�مصــــر،�

�،�دراســـة�مقارنـــة،�الطبعـــة�*وªـــى،�

ــي�سـرور،�الوســيط�Nــي�قـانون�gجــراءات�الجنائيـة،�الجــزء�الثــاني،�الطبعـة�العاشــرة،�مصــر،�


ضــــة�Óالجــــزء�الثــــاني،�مصــــر،�دار�ال�،


ضة�العربيـة،�Óجراءات�الجنائية،�الطبعة�الرابعة،�مصر،�دار�الgمحمود�نجيب�حس��،�شرح�قانون�

 حسن�الطراونة،�{عÌ�اض�كطريق�طعن�عادي�عtى�الحكم�الجزائي�Nي�التشريعات�الجزائية�*ردنية،

https://www.researchgate.net/publication/342591638 June 2020 

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  :الكتبAالقانونية

ســــاهر�الوليــــد،�شــــرح�قــــانون�gجــــراءات�الجزائيــــة�الفلســــطي��،�الجــــزء�الثــــاني،�الطبعــــة�*وªــــى،�مصــــر،�

  .2015مركز�الدراسات�العربية�للنشر�والتوزيع،�

�،�دراســـة�مقارنـــة،�الطبعـــة�*وªـــى،�مصـــطفى�عبـــد�البـــاQي،�شـــرح�قـــانون�gجـــراءات�الجزائيـــة�الفلســـطي�

  .2015جامعة�ب,�زيت،��-فلسط,ن،�كلية�الحقوق�وgدارة�العامة

�ــي�سـرور،�الوســيط�Nــي�قـانون�gجــراءات�الجنائيـة،�الجــزء�الثــاني،�الطبعـة�العاشــرة،�مصــر،�


ضة�العربية،�Ó2016دار�ال.  


ضــــة�مــــأمون�محمــــد�ســــمة،�{جــــراءات�الجنائيــــة�Nــــي�التشــــريع�ا�صــــري Óالجــــزء�الثــــاني،�مصــــر،�دار�ال�،

1992.  


ضة�العربيـة،�Óجراءات�الجنائية،�الطبعة�الرابعة،�مصر،�دار�الgمحمود�نجيب�حس��،�شرح�قانون�

  :\بحاثAالقانونية

حسن�الطراونة،�{عÌ�اض�كطريق�طعن�عادي�عtى�الحكم�الجزائي�Nي�التشريعات�الجزائية�*ردنية،

https://www.researchgate.net/publication/342591638 June 2020

  :التشريعاتAأوAالقوان&ن

  .2001لسنة�) 3(قانون�gجراءات�الجزائية�رقم�

  .2001لسنة�) 2(قم�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�ر 
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  :قائمةAا�راجع

الكتبAالقانونية: أو9

ســــاهر�الوليــــد،�شــــرح�قــــانون�gجــــراءات�الجزائيــــة�الفلســــطي��،�الجــــزء�الثــــاني،�الطبعــــة�*وªــــى،�مصــــر،� -1

مركز�الدراسات�العربية�للنشر�والتوزيع،�

مصـــطفى�عبـــد�البـــاQي،�شـــرح�قـــانون�gجـــراءات�الجزائيـــة�الفلســـطي� -2

فلسط,ن،�كلية�الحقوق�وgدارة�العامة

احمـد�فت�ــي�سـرور،�الوســيط�Nــي�قـانون�gجــراءات�الجنائيـة،�الجــزء�الثــاني،�الطبعـة�العاشــرة،�مصــر،� -3


ضة�العربية،�Óدار�ال

مــــأمون�محمــــد�ســــمة،�{جــــراءات�الجنائيــــة�Nــــي�التشــــريع�ا�صــــري  -4

1992العربية،�


ضة�العربيـة،� -5Óجراءات�الجنائية،�الطبعة�الرابعة،�مصر،�دار�الgمحمود�نجيب�حس��،�شرح�قانون�

2011. 

 
ً
\بحاثAالقانونية: ثانيا

حسن�الطراونة،�{عÌ�اض�كطريق�طعن�عادي�عtى�الحكم�الجزائي�Nي�التشريعات�الجزائية�*ردنية، -1

.https://www.researchgate.net/publication/342591638 June 2020

 
ً
التشريعاتAأوAالقوان&ن: ثالثا

قانون�gجراءات�الجزائية�رقم� -1

قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�ر  -2
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  شهادة�الثانوية�العامة�الفرع�{دبي�مدرسة�شهداء�الزيتون�قطاع�غزة�بتقدير�عام�جيد�جدا

عة�دراســـــــــية�وذلـــــــــك�مـــــــــن�الـــــــــدبلوم�ا�كثـــــــــف�فلســـــــــط,ن�Nـــــــــي�القـــــــــانون�الـــــــــدوªي،�مدتـــــــــه�أربـــــــــع�عشـــــــــرة�ســـــــــا

  الرخصة�الدولية�لقياده�الحاسب�{ªي،�منصة�معارف�Nي�الدراسة�عن�طريق�التعليم�الرقم�

ســاعة�تدريبيــة�معتمــدة،�بتقــدير�ممتــاز،�{تحــاد�العربــي�*وروبــي�

  .مع�أكاديمية�إرادة�الدولية�ا�رخصة�Nي�العديد�من�الدول 

أمــــن�ا�علومــــات،�معتمــــد�مــــن�منصــــة�معــــارف�Nــــي�الدراســــة�عــــن�طريــــق�التعلــــيم�الرقمــــ�،�رقــــم�{عتمــــاد�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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  الس&�ةAالعلميةAللباحث

  معلوماتAشخصية

  محمد�جل�إسليم

  

  

  أعزب�

  قطاع�غزة-غزة�الزيتون�

mohammadesleem2@gmail.com  

082814021  

97059910816+  

  

  باحث�ماجست,��Nي�القانون�العام

  بكالوريوس�حقوق�جامعة�*زهر�بغزة�بتقدير�عام�جيد�جدا

شهادة�الثانوية�العامة�الفرع�{دبي�مدرسة�شهداء�الزيتون�قطاع�غزة�بتقدير�عام�جيد�جدا

الـــــــــدبلوم�ا�كثـــــــــف�فلســـــــــط,ن�Nـــــــــي�القـــــــــانون�الـــــــــدوªي،�مدتـــــــــه�أربـــــــــع�عشـــــــــرة�ســـــــــا

  22/12/2021ولغاية��2021

الرخصة�الدولية�لقياده�الحاسب�{ªي،�منصة�معارف�Nي�الدراسة�عن�طريق�التعليم�الرقم�

ســاعة�تدريبيــة�معتمــدة،�بتقــدير�ممتــاز،�{تحــاد�العربــي�*وروبــي���23التحكــيم�الــدوªي،�بمعــدل�

مع�أكاديمية�إرادة�الدولية�ا�رخصة�Nي�العديد�من�الدول �للتدريب�والتحكيم�الدوªي�بمصر�وبالتعاون 

EF SETنجل,®ية�بتقدير�عام�جيدgباللغة��،.  

أمــــن�ا�علومــــات،�معتمــــد�مــــن�منصــــة�معــــارف�Nــــي�الدراســــة�عــــن�طريــــق�التعلــــيم�الرقمــــ�،�رقــــم�{عتمــــاد�

3191316391  
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الس&�ةAالعلميةAللباحث

معلوماتAشخصية

محمد�جل�إسليم��سم

  غزة��مكانAالو9دة

Aفلسطي��الجنسية  

�الحالة�Aجتماعية

غزة�الزيتون��العنوان

gmail.com ال��يد�Aلك��وني

  ذكر�الجنس

082814021 تلفون 

970599108167 رقمAالجوال

AالعلميAالتحصيل  

باحث�ماجست,��Nي�القانون�العام �

بكالوريوس�حقوق�جامعة�*زهر�بغزة�بتقدير�عام�جيد�جدا �

شهادة�الثانوية�العامة�الفرع�{دبي�مدرسة�شهداء�الزيتون�قطاع�غزة�بتقدير�عام�جيد�جدا �

  دوراتAتدريبية

الـــــــــدبلوم�ا�كثـــــــــف�فلســـــــــط,ن�Nـــــــــي�القـــــــــانون�الـــــــــدوªي،�مدتـــــــــه�أربـــــــــع�عشـــــــــرة�ســـــــــا �

10/11/2021

الرخصة�الدولية�لقياده�الحاسب�{ªي،�منصة�معارف�Nي�الدراسة�عن�طريق�التعليم�الرقم� �

مبــادئ�التحكــيم�الــدوªي،�بمعــدل� �

للتدريب�والتحكيم�الدوªي�بمصر�وبالتعاون 

EF SETشهادة� �

أمــــن�ا�علومــــات،�معتمــــد�مــــن�منصــــة�معــــارف�Nــــي�الدراســــة�عــــن�طريــــق�التعلــــيم�الرقمــــ�،�رقــــم�{عتمــــاد� �

3191316391
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يـــــق�التعلـــــيم�الرقمـــــ�،�رقـــــم�القــــانون�الجنـــــائي�العـــــام،�معتمـــــد�مــــن�منصـــــة�معـــــارف�Nـــــي�الدراســـــة�عــــن�طر 

6/2021 

  .غزة-الباحث�الحقوQي،�الهيئة�الدولية�حشد�لدعم�حقوق�الشعب�الفلسطي��،�فلسط,ن

 .حية،�قطاع�غزة
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القــــانون�الجنـــــائي�العـــــام،�معتمـــــد�مــــن�منصـــــة�معـــــارف�Nـــــي�الدراســـــة�عــــن�طر 

3191317250  

2/6مقدمه�Nي�*من�السي �اني،�أكاديمية�سيسكو�للشبكات،�بتاريخ�

الباحث�الحقوQي،�الهيئة�الدولية�حشد�لدعم�حقوق�الشعب�الفلسطي��،�فلسط,ن

محام�ومستشار�قانوني،�شركة�إسليم�ل�دوات�الصحية،�قطاع�غزة

  .ضر�قانوني�عن�بعد�لدى�الجامعات�العربية

  .جيد Excelممتاز،�و wordبشكل�ممتاز،�و Windowsاستخدام�{نÌ�نت�و

  كتابة�قراءة�محادثة

  ممتاز.  ممتاز.  ممتاز: اللغة�العربية

 جيد.  ممتاز. جيد�جدا: اللغة�gنجل,®ية

	��� ا��و��� ���ا
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القــــانون�الجنـــــائي�العـــــام،�معتمـــــد�مــــن�منصـــــة�معـــــارف�Nـــــي�الدراســـــة�عــــن�طر  �

3191317250{عتماد�

مقدمه�Nي�*من�السي �اني،�أكاديمية�سيسكو�للشبكات،�بتاريخ� �

الباحث�الحقوQي،�الهيئة�الدولية�حشد�لدعم�حقوق�الشعب�الفلسطي��،�فلسط,ن �

  خ��اتAعملية

محام�ومستشار�قانوني،�شركة�إسليم�ل �

ضر�قانوني�عن�بعد�لدى�الجامعات�العربيةمحا �

  الحاسوب

استخدام�{نÌ�نت�و_

كتابة�قراءة�محادثة//               اللغات

اللغة�العربية �

اللغة�gنجل,®ية �

 

 

 

 




	�� –أ���ل 65��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 65 

 

 

 

personal information: 

Name: Mohammad Jalal Esleem

   Place of birth Gaza 

   Date of birth 10/16/2000 

   Palestinian Nationality 

   Marital status Single 

   Address Gaza Al- Zeitoun - Ga

   Email mohammadesleem2@gmail.com

   gender male 

   Phone 082814021 

   Mobile number +970599108167
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ame: Mohammad Jalal Esleem 

Gaza Strip 

Email mohammadesleem2@gmail.com 

970599108167 
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  Educational attainment: 

� Master's Researcher in Public 

� Bachelor of Law, Al-Azhar 

� General Secondary Certificate, 

with a grade of very good.

  Training courses: 

� Palestine Intensive Diploma in International 

10/11/2021 to 22/12/2021

� International Computer Driving 

digital education 

� Principles of International Arbitration, with an average of 23 accredited training hours, 

with an excellent grade, from the Arab European 

Arbitration in Egypt and in cooperation with Iraida International Academy, which is 

licensed in many countries.

� EF SET Certificate, in English with a good general grade.

� Information Security, approved by the Maruf platform in the study by digital education, 

accreditation number 3191316391

� General Criminal Law, approved by the Maruf platform in st

education, accreditation number 3191317250

� Introduction to Cyber   

� Jurist researcher, the international body mobili

people, Palestine-Gaza.

  Practical experience 

� Lawyer and Legal Adviser, Esleem 

� Remote legal lecturer at Arab universities.

  the computer 

   Excellent use of the Internet and 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

esearcher in Public Law. 

Azhar University in Gaza, with a grade of very good. 

econdary Certificate, Literary Branch, Al-Zeitoun Martyrs School, 

de of very good. 

Palestine Intensive Diploma in International Law, duration of fourteen hours, from 

10/11/2021 to 22/12/2021 

omputer Driving License, a knowledge platform for studying through 

of International Arbitration, with an average of 23 accredited training hours, 

with an excellent grade, from the Arab European Union for Training and International 

Arbitration in Egypt and in cooperation with Iraida International Academy, which is 

in many countries. 

ertificate, in English with a good general grade. 

ecurity, approved by the Maruf platform in the study by digital education, 

accreditation number 3191316391 

riminal Law, approved by the Maruf platform in studying through digital 

education, accreditation number 3191317250 

yber   Security, Cisco Networking Academy, on 2/6/2021 etc.

Jurist researcher, the international body mobilizing to support the rights of the Palestinian 

aza. 

egal Adviser, Esleem Sanitary Ware Company, Gaza Strip. 

emote legal lecturer at Arab universities. 

Excellent use of the Internet and Windows, excellent word, and good Excel. 

	��� ا��و��� ���ا
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eitoun Martyrs School, Gaza Strip, 

aw, duration of fourteen hours, from 

icense, a knowledge platform for studying through 

of International Arbitration, with an average of 23 accredited training hours, 

nion for Training and International 

Arbitration in Egypt and in cooperation with Iraida International Academy, which is 

ecurity, approved by the Maruf platform in the study by digital education, 

udying through digital 

etworking Academy, on 2/6/2021 etc. 

ing to support the rights of the Palestinian 
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   Languages   // Writing Reading 

� Arabic: excellent.  excellent.  Excellent

� English language: very good.  excellent.  
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ading Conversation 

: excellent.  excellent.  Excellent 

very good.  excellent.  Good 
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Aا�يدياAعصرAيPAالفلسطينيةAالّصحفّيةAللتشريعاتAا�حتوىAصانعAصحافةAحريةAءمة¤

A-جامعةAمنوبةAتونسAA-مAو�تصال

َسعت�هذه�الدراسة�إªى�قراءة�النص�الوط��،�خاصة�Nي�ظل�gشكاليات�ال¸��تواجه�صحافة�صانع�ا�حتوى�

�gعمّي� �للعمل مة
ّ
�ا�نظ ريعات

ّ
�التش �غياب �Nي �تتمثل

ً
ة

شريعات�
ّ
ه�فلسط,ن�من�القوان,ن�والت

�جوانب� �مختلف �عtى رت
ّ
�أث �وال¸� ل�
ا،

عب�واحتياجاته�
ّ

�لخدمة�مصالح�الش
ً
ضع�أص

�من�نصوصها�وأحكامها�لخدمة�مصالح�الّدول�ا�ستعمرة�ورعاية�حقوق�

ف�
ا�
ّ
�خل �ال¸� �القوان,ن �من �بالًيا ا

ً
�إرث �أمامها ة

  . ة�لقوان,ن�gعم

ة�الفلسطينية�الخاّصة�بقطاع�تعتمد�عtى�

�يتعلق�با �إذ�¯�يوجد�من�القوان,ن�ما لعمل�gعمّي�ة�محددة،

ر�أي�
ّ

�با�طبوعات�والنش ،�وهو�قانون�خاصٌّ

والذي��2018ة�الذي�صدرت�نسخته�Nي�عام�

�Nي�الحصول�عtى�ا�علومة�الذي�أقّره�

�ا�جلس� �قبل �من �وإقراره �عليه وقيع

،�بَقى�ح ً�ا�عtى�ورق�ولم�يرى�النور�للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�

�كث,��من� �عtى �نصوصه �احتوت �ال¸� ة

�ردود� �من �أثار�العديد �مما �خاص، �بوجه �gعمية �الحرية �وعtى �عام �والتعب,��بوجه �الرأي �حرية �عtى القيود

ا�يديا�-حرية�الصحافة-حفية�الفلسطينية
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Aا�يدياAعصرAيPAالفلسطينيةAالّصحفّيةAللتشريعاتAا�حتوىAصانعAصحافةAحريةAءمة¤

  �جتماعية

مAو�تصالدكتوراهPAيAعلوم�Aع¤ A-أحمدAيونسAمحمدAحمودة

A2023 -2022العام  

َسعت�هذه�الدراسة�إªى�قراءة�النص�الوط��،�خاصة�Nي�ظل�gشكاليات�ال¸��تواجه�صحافة�صانع�ا�حتوى�

�ا�نظ ريعات
ّ

�التش �غياب �Nي �تتمثل
ً
�رئيسّية �إشكالية �هناك �بأّن �للباحث ضح

ّته�فلسط,ن�من�القوان,ن�والت
َ
�Nي�بيئة�{ّتصال�الجديدة،�وذلك�بسبب�ما�ورث حفي�الفلسطي�ّ�

�أث �وال¸� �واحّتل�
ا، 
اíاستعمر� �ال¸� �الّسياسّية �*نظمة �Nي �و{ختف باين

�وتشريعاته�وقوانينه�ال¸��لم�تو  �لخدمة�مصالح�الشالحياة�Nي�ا�جتمع�الفلسطي�ّ�
ً
ضع�أص

ضعْت�كما�هو�ثابٌت�من�نصوصها�وأحكامها�لخدمة�مصالح�الّدول�ا�ستعمرة�ورعاية�حقوق�


اíخل. سا� �ال¸� �القوان,ن �من �بالًيا ا
ً
�إرث �أمامها �الفلسطينّية �الّسلطة �وجدت �لذلك وتبًعا

شريعّية�لقوان,ن�gعم
ّ
رت�بشكٍل�أو�بآخر�عtى�البيئة�الت

ّ
ال¸��حكم�
ا�وأث


ا�الدراسة�أن�ا�نظومة�القانونّية�الفلسطينية�الخاصßال¸��توصلت�إل�

�يتعلق�با �إذ�¯�يوجد�من�القوان,ن�ما ̄ت�إعمّية�محددة، قوان,ن�قديمة�ومقتصرة�عtى�مجا

شر�الّصادر�عام�
ّ
،�وهو�قانون�خاص1995بشكل�مباشر�سوى�قانون�ا�طبوعات�والن

ت�الورقّية،�ونظام�ترخيص�ا�حطات�gعمّية�الذي�صدرت�نسخته�Nي�عام�

�عمل�gعم�ا�رئي�وا�سموع  �مشروع�. ينظم�جزئًيا ّ̧ �Nي�الحصول�عtى�ا�علومة�الذي�أقروح قانون�الحّق

� �عام �الفلسطي�ّ� �الوزراء �ا�جلس�2013مجلس �قبل �من �وإقراره �عليه �الّتوقيع �يتمَّ �أن �ا�فÌ�ض �من �وكان ،

ئيس�الفلسطي�ّ�،�بَقى�ح ً�ا�عtى�ورق�ولم�يرى�النور�للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�

�كث,��من�.  �عtى �نصوصه �احتوت �ال¸� �gلكÌ�ونّية �الجرائم �قانون �صدور �إªى �إضافة هذا

�ردود� �من �أثار�العديد �مما �خاص، �بوجه �gعمية �الحرية �وعtى �عام �والتعب,��بوجه �الرأي �حرية �عtى القيود

  .*فعال�الرافضة�للقانون�من�ا�جتمع�ومن�الصحفي,ن�الفلسطيني,ن

التشريعات�الصحفية�الفلسطينية�-صحافة�صانع�ا�حتوى 

  gعم�الفلسطي��

	��� ا��و��� ���ا
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¤ءمةAحريةAصحافةAصانعAا�حتوىAللتشريعاتAالّصحفّيةAالفلسطينيةPAيAعصرAا�يدياAم

أحمدAيونسAمحمدAحمودة

  :ملخصAالدراسة

َسعت�هذه�الدراسة�إªى�قراءة�النص�الوط��،�خاصة�Nي�ظل�gشكاليات�ال¸��تواجه�صحافة�صانع�ا�حتوى�

�بأن. ونقدها �للباحث �اّتضح إذ

�Nي�بيئة�{تو  الّصحفي�الفلسطي�ّ�

�الس �*نظمة �Nي �و{ختف �الّتباين نتيجة

الحياة�Nي�ا�جتمع�الفلسطي��

ا�ختلفة،�إّنما�ُوضعْت�كما�هو�ثابت


اíومؤّسسا� أفرادها

ال¸��حكم�
ا�وأث*نظمة�الّسياسّية�


ا�الدراسة�أن�ا�نظومة�القانونيßومن�أبرز�النتائج�ال¸��توصلت�إل

̄ت�إعمي قوان,ن�قديمة�ومقتصرة�عtى�مجا

بشكل�مباشر�سوى�قانون�ا�طبوعات�والن

ت�الورقي
ّ

بالّصحف�وا�ج

�عمل�gعم�ا�رئي�وا�سموع ينظم�جزئًيا

�الفلسطي�� �الوزراء مجلس

شريÝّي�والّرئيس�الفلسطي��
ّ
الت

�الت �وجه . حديدعtى

�ردود� �من �أثار�العديد �مما �خاص، �بوجه �gعمية �الحرية �وعtى �عام �والتعب,��بوجه �الرأي �حرية �عtى القيود

*فعال�الرافضة�للقانون�من�ا�جتمع�ومن�ال

صحافة�صانع�ا�حتوى �:الكلمات�ا�فتاحية

gعم�الفلسطي��-الجديدة
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ABSTRACT: This study sought to read the national text, especially in light of the problems facing the content 

maker's press and its criticism. As it became

absence of legislation regulating Palestinian media and journalistic work in the new communication environment, 

due to the laws and legislations that Palestine inherited as a result 

political systems that colonized and occupied it, and which affected the Palestinian society and its various aspects 

of life in its various aspects of life. which were not originally designed to serve the interests

the people, Rather, it was established, as is evident from its texts and provisions, to serve the interests of the 

colonial countries and to protect the rights of their individuals and institutions. Accordingly, the Palestinian 

Authority found before it an outdated legacy of laws left behind by the political regimes that ruled it and that 

affected, in one way or another, the legislative environment for media laws.

the study is that the Palestinian legal system for the sector relies on old laws and is limited to specific media fields, 

as there are no laws directly related to media work except the 

which is a law on publications and publications, i.e. n

licensing system, the version of which was issued in 2018, which partially regulates the work of audio

media. Even the draft law on the right to information, which was approved by the Palestinian 

was supposed to be signed and approved by the 

letter and did not see the light for many internal political considerations in particular. This is in addition to the 

issuance of the Electronic Crimes 

expression in general and media freedom in particular, which provoked many reactions that rejected the law from 

society and Palestinian journalists. 

Key words: Content creator journalism 

media 


ا�íرجعيا�� �زعزعة �من �الصحافة �مهنة �إليه �ستؤول �ما �إªى �الجديدة ة

�بيئة� �Nي �*خقيات �عن �الحديث �بل كسيكي

ا�يديا�{جتماعية�الجديدة،�وأمام�هذا�الزخم�Nي�تدفق�*خبار�Nي�عصر�وسائل�{تصال�الحديثة،�أصبحت�

�احÌ�ام� �وخاصة �ا�شÌ�ك، �بالتعايش �يتعلق �والضوابط

�مراسلون�ب�حدود�
ُ
مة

ّ
،�ولÉشارة�سعْت�منظ

 ���
�� 	���� �'
��� 	������ (����� !��"� 	��� ������� 	"���) �	��"*� +��,-�.�  ����� ������ �
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This study sought to read the national text, especially in light of the problems facing the content 

s press and its criticism. As it became clear to the researcher that there is a major problem represented in the 

absence of legislation regulating Palestinian media and journalistic work in the new communication environment, 

due to the laws and legislations that Palestine inherited as a result of the discrepancy and differences in the 

ed and occupied it, and which affected the Palestinian society and its various aspects 

of life in its various aspects of life. which were not originally designed to serve the interests and various needs of 

ather, it was established, as is evident from its texts and provisions, to serve the interests of the 

colonial countries and to protect the rights of their individuals and institutions. Accordingly, the Palestinian 

ity found before it an outdated legacy of laws left behind by the political regimes that ruled it and that 

affected, in one way or another, the legislative environment for media laws. Among the most prominent findings of 

egal system for the sector relies on old laws and is limited to specific media fields, 

as there are no laws directly related to media work except the Law of Publications and Publishing issued in 1995, 

which is a law on publications and publications, i.e. newspapers and magazines paper, and the media station 

licensing system, the version of which was issued in 2018, which partially regulates the work of audio

Even the draft law on the right to information, which was approved by the Palestinian C

was supposed to be signed and approved by the Legislative Council and the Palestinian President, remained a dead 

letter and did not see the light for many internal political considerations in particular. This is in addition to the 

rimes Law, whose texts contained many restrictions on freedom of opinion and 

expression in general and media freedom in particular, which provoked many reactions that rejected the law from 

 

ontent creator journalism - Palestinian press legislation - press freedom - new media 


ا�íرجعيا�� �زعزعة �من �الصحافة �مهنة �إليه �ستؤول �ما �إªى �الجديدة �gعمّية �البيئة تحيلنا

�ال �بشكلها �ا�وضوعية �عن �الحديث �يكون �ولن �بيئة�الكسيكية، �Nي �*خقيات �عن �الحديث �بل كسيكي

ا�يديا�{جتماعية�الجديدة،�وأمام�هذا�الزخم�Nي�تدفق�*خبار�Nي�عصر�وسائل�{تصال�الحديثة،�أصبحت�

�احÌ�ام� �وخاصة �ا�شÌ�ك، �بالتعايش �يتعلق �ا�بادئ�والضوابط �من �كجملة �بشدة �تطرح �*خقيات مسألة

،�ولÉشارة�سعْت�منظ)1(�سؤولية�{جتماعّيةمجموعة�من�الواجبات�ضمن�قواعد�ا

                                         

 ���
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This study sought to read the national text, especially in light of the problems facing the content 

clear to the researcher that there is a major problem represented in the 

absence of legislation regulating Palestinian media and journalistic work in the new communication environment, 

of the discrepancy and differences in the 

ed and occupied it, and which affected the Palestinian society and its various aspects 

and various needs of 

ather, it was established, as is evident from its texts and provisions, to serve the interests of the 

colonial countries and to protect the rights of their individuals and institutions. Accordingly, the Palestinian 

ity found before it an outdated legacy of laws left behind by the political regimes that ruled it and that 

Among the most prominent findings of 

egal system for the sector relies on old laws and is limited to specific media fields, 

aw of Publications and Publishing issued in 1995, 

ines paper, and the media station 

licensing system, the version of which was issued in 2018, which partially regulates the work of audio-visual 

Cabinet in 2013, and 

ouncil and the Palestinian President, remained a dead 

letter and did not see the light for many internal political considerations in particular. This is in addition to the 

aw, whose texts contained many restrictions on freedom of opinion and 

expression in general and media freedom in particular, which provoked many reactions that rejected the law from 

new media - Palestinian 

  مقّدمـــة

�gعمي �البيئة تحيلنا

�ال �بشكلها �ا�وضوعية �عن �الحديث �يكون �ولن الكسيكية،

ا�يديا�{جتماعية�الجديدة،�وأمام�هذا�الزخم�Nي�تدفق�*خبار�Nي�عصر�وسائل�{تصال�الحديثة،�أصبحت�

�ا�باد �من �كجملة �بشدة �تطرح �*خقيات مسألة

مجموعة�من�الواجبات�ضمن�قواعد�ا

                                                          

1  % 2
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م�Nي�íإرشادهم�ومساعد� 
دف�إªىíات�
ßوهو�قائمة�من�التوج� ،

ة�Nي�عملهم�الصحفي،�وهذا�ينطبق�

�الدخول�Nي�عقة�تكاملية�ب,ن�صحافة�صانع�ا�حتوى�

ووسائل�gعم�التقليدية�Nي�فلسط,ن�يصطدم�Nي�أغلب�ا�ؤسسات�gعمّية�الفلسطينية�بغياب�مدونات�

. دي�Nي�تغطيته�ل�حداث�الواقعة�زمن�*زمات

اء� �جرَّ �الفردية �والحريات �الحقوق �عtى �التعدي �وإشكاليات �قضايا �حول ̄ت �تساؤ �*مر�عدة هذا

�Nي�ا�جتمع�-حافة�ا�واطن�دون�ضوابط�أو�حدود�واضحة�أو�دون�خ �ة�إعمّية�
ً
خاصة

̄�تتوفر� ̄�أنه� سسات�gعمية�التقليدية�مواثيق�وضوابط�مهنية�وأخقّية،�إ

ذات�ا�واثيق�أو�الضوابط�للعامل,ن�Nي�البيئة�الجديدة�للميديا�{جتماعية،�وهو�ما�يدعو�وبإلحاح�لصياغة�

ة�بقطاع�gعم،�الكث,��من�gشكاليات،�إذ�¯�يوجد�من�

شر�الّصادر�عام�
ّ
،�وهو��1995بشكل�مباشر�سوى�قانون�ا�طبوعات�والن

 g� �ا�حطات �ترخيص �ونظام عمّية�،

�وا�سموع �ا�رئي �gعم �عمل �جزئًيا �مشروع�. )3(ينظم   ّ̧ وح

1  % Reportes Sans Frontieres, "Etre Informé p
https://cutt.us/YhfKO. 2021.12.10

1995  ���
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م�Nي�)1(�لتنظيم�ممارسات�ا�دّون,نíإرشادهم�ومساعد� 
دف�إªىíات�
ßوهو�قائمة�من�التوج� ،

��سلوك�مع,ن�Nي�أعمالهم�الصحفية�عندما�يواجهون�مشاكل�أخقّية�Nي�عملهم�ال

  . gعم�الفلسطي��

أّن�الدخول�Nي�عقة�تكاملية�ب,ن�صحافة�صانع�ا�حتوى�وNي�عصر�ا�يديا�{جتماعية�الذي�بّ,ن�ب

ووسائل�gعم�التقليدية�Nي�فلسط,ن�يصطدم�Nي�أغلب�ا�ؤسسات�gعمّية�الفلسطينية�بغياب�مدونات�

دي�Nي�تغطيته�ل�السلوك�عند�التعاطي�مع�ا�ضمون�الذي�يؤّمنه�ا�واطن�العا

�جر �الفردية �والحريات �الحقوق �عtى �التعدي �وإشكاليات �قضايا �حول ̄ت �تساؤ �*مر�عدة هذا

{ستخدام�ا�فرط�لصحافة�ا�واطن�دون�ضوابط�أو�حدود�واضحة�أو�دون�خ �ة�إعمي

سسات�gعمية�التقليدية�مواثيق�وضوابط�مهنية�وأخقيفبينما�يتوفر�للمؤ 

ذات�ا�واثيق�أو�الضوابط�للعامل,ن�Nي�البيئة�الجديدة�للميديا�{جتماعية،�وهو�ما�يدعو�وبإلحاح�لصياغة�

  .ة�تتناسب�معها

  .ªطارAا�ëKLيAللبحث

ة�الفلسطينية�الخاّصة�بقطاع�gعم،�الكث,��من�gشكاليات،�إذ�¯�يوجد�من�تشكو�ا�نظومة�القانونيّ 

شر�الص
ّ
القوان,ن�ما�يتعلق�بالعمل�gعمّي�بشكل�مباشر�سوى�قانون�ا�طبوعات�والن

�الورقّية ت
ّ

�وا�ج �بالّصحف ر�أي
ّ

�والنش �g )2(�با�طبوعات �ا�حطات �ترخيص �ونظام ،

� �عام �Nي �نسخته �صدرت �وا�سموع�ذيوال�2018الذي �ا�رئي �gعم �عمل �جزئًيا ينظم

                                         

Reportes Sans Frontieres, "Etre Informé pour Mieux Bloguer", publié le  23 juillet 2018. 
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�لتنظيم�ممارسات�ا�دو إªى�نشر�دليٍل

تبّ���سلوك�مع,ن�Nي�أعمالهم�ال

gعم�الفلسطي��عtى�

وNي�عصر�ا�يديا�{جتماعية�الذي�ب,

ووسائل�gعم�التقليدية�Nي�فلسط,ن�يصطدم�Nي�أغلب�ا�ؤسسات�gعمي

السلوك�عند�التعاطي�مع�ا�ضمون�الذي�يؤم

�جرويث,�� �الفردية �والحريات �الحقوق �عtى �التعدي �وإشكاليات �قضايا �حول ̄ت �تساؤ �*مر�عدة هذا

{ستخدام�ا�فرط�لصحافة�ا�واطن�دون�ضوابط�أو�حدود�واضحة�أو�دون�خ �ة�إعمي

فبينما�يتوفر�للمؤ . -الفلسطي��

ذات�ا�واثيق�أو�الضوابط�للعامل,ن�Nي�البيئة�الجديدة�للميديا�{جتماعية،�وهو�ما�يدعو�وبإلحاح�لصياغة�

موجهات�أخقّية�تتناسب�معها

ªطارAا�ëKLيAللبحث

  .ªشكالية

تشكو�ا�نظومة�القانوني

القوان,ن�ما�يتعلق�بالعمل�gعمي

�والنش �با�طبوعات �خاصٌّ قانون

� �عام �Nي �نسخته �صدرت الذي

                                                          

our Mieux Bloguer", publié le  23 juillet 2018. 
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� �عام �الفلسطي�ّ� �الوزراء �مجلس �من�)1(2013ه �وكان ،

ئيس�الفلسطي�ّ�،�بَقى�ح ً�ا�عtى�ورق�

هذا�إضافة�إªى�صدور�قانون�. ولم�يرى�النور�للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�عtى�وجه�التحديد

ة�ال¸��احتوت�نصوصه�عtى�كث,��من�القيود�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��بوجه�عام�وعtى�

�ومن� �ا�جتمع �من �للقانون �الرافضة �*فعال �ردود �من �أثار�العديد ا

لعوا�عtى�
ّ
حفي,ن�الفلسطيني,ن�لم�يط

نشر،�ليحّددوا�واج
ّ

م�لعوا�عtى�قانون�ا�طبوعات�والíبا

  .)2(ة�الرأي�والّتعب,�

مة�للعمل�gعمّي�
ّ
ريعات�ا�نظ

ّ
�تتمثل�Nي�غياب�التش ،

ً
ة

يطرأ�عليه�منذ�إقراره�أّي�تعديل،�بما�

� �يكون�ذلك�بسبب�ما ّته�فلسط,ن�من�وربما
َ
ورث

رت�
ّ

ا�واحّتل�
ا،�وال¸��أثíة�ال¸��استعمر

�لخدمة�مصالح�
ً
�وتشريعاته�وقوانينه�ال¸��لم�توضع�أص

�الّدول� �مصالح �لخدمة �وأحكامها �نصوصها �من

 
ً
ا�بالًيا�من�لطة�الفلسطينّية�أمامها�إرث

شريعّية�لقوان,ن�
ّ
خر�عtى�البيئة�الت

�ال¸�� �gشكاليات �ظل �Nي �خاصة �الفلسطي��، �الوط�� �النص �قراءة �إªى �الدراسة �هذه �تسÝى لذلك

  

2013 �[Online] Available at:  
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�الفلسطي�ّ� �الوزراء �مجلس �أقّره �الذي �ا�علومة �عtى �الحصول �Nي

شريÝّي�وال
ّ
ّرئيس�الفلسطي���الّتوقيع�عليه�وإقراره�من�قبل�ا�جلس�الت

ولم�يرى�النور�للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�عtى�وجه�التحديد

الجرائم�gلكÌ�ونّية�ال¸��احتوت�نصوصه�عtى�كث,��من�القيود�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��بوجه�عام�وعtى�

�مم �خاص، �بوجه �gعمية �ومن�الحرية �ا�جتمع �من �للقانون �الرافضة �*فعال �ردود �من �أثار�العديد ا

من�الّصحفي,ن�الفلسطيني,ن�لم�يط%  85ووفًقا�لدراسٍة�علمّية�تبّ,ن�أّن . حفي,ن�الفلسطيني,ن

لعوا�عtى�قانون�ا�طبوعات�وال
ّ

م�لم�يطÕّمّي�بمع� �أالقوان,ن�ا�نظمة�للعمل�gع

وحقوقهم�ال¸��أقّرها�القانون،�أو�ا�واد�القانونّية�ال¸��تحّدثت�عن�حّرّية�الرأي�والت

ريعات�ا�نظ
ّ

�تتمثل�Nي�غياب�التش ،
ً
�هناك�إشكالية�رئيسّية �يّتضح�بأّن اªي

ر�الذي�لم�
ّ

يطرأ�عليه�منذ�إقراره�أيحفي�الفلسطي�ّ�،�باستثناء�قانون�ا�طبوعات�والنش

�البيئة�الجديدة�لتصال �. غي,�ات�ال¸��تشهدها �يكون�ذلك�بسبب�ما وربما


ا�واحتíي�*نظمة�الّسياسّية�ال¸��استعمرNف�شريعات�نتيجة�الّتباين�و{خت

�لخدمة�مصالح�عtى�مختلف�جوانب�الحي
ً
اة�Nي�ا�جتمع�الفلسطي�ّ��وتشريعاته�وقوانينه�ال¸��لم�توضع�أص

�الد �مصالح �لخدمة �وأحكامها �نصوصها �من �هو�ثابٌت �كما �ُوضعْت ما �إنّ �ا�ختلفة، �واحتياجاته عب


اíوتبًعا�لذلك�وجدت�الّسلطة�الفلسطيني. ا�ستعمرة�ورعاية�حقوق�أفرادها�ومؤّسسا

رت�بشكٍل�أو�ب
ّ
خر�عtى�البيئة�التآف�
ا�*نظمة�الّسياسّية�ال¸��حكم�
ا�وأث

�ال¸�� �gشكاليات �ظل �Nي �خاصة �الفلسطي��، �الوط�� �النص �قراءة �إªى �الدراسة �هذه �تسÝى لذلك

  .{تصالية�الجديدةتواجه�صحافة�صانع�ا�حتوى�ونقدها�Nي�سياق�البيئة�
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�أقر �الذي �ا�علومة �عtى �الحصول �Nي �الحّق قانون

�الّتوقيع�عليه�وإقراره�من�قبل�ا�جلس�الت ا�فÌ�ض�أن�يتمَّ

ولم�يرى�النور�للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�عtى�وجه�التحديد

الجرائم�gلكÌ�ونّية�ال¸��احتوت�نصوصه�عtى�كث,��من�القيود�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��بوجه�عام�وعtى�

�مم �خاص، �بوجه �gعمية الحرية

الصحفي,ن�الفلسطيني,ن

القوان,ن�ا�نظمة�للعمل�gعمي

وحقوقهم�ال¸��أقّرها�القانون،�أو�ا�واد�القانوني

�ُيّتضح�بأن� وبالّتاªي

والّصحفي�الفلسطي�ّ�،�باستثناء�قانون�ا�طبوعات�والنش

�البيئة�الجديدة�لتصال يواكب�الّتغي,�ات�ال¸��تشهدها

شريعات�نتيجة�الت
ّ
القوان,ن�والت

عtى�مختلف�جوانب�الحي

�إن �ا�ختلفة، �واحتياجاته عب
ّ

الش

ا�ستعمرة�ورعاية�حقوق�أفرادها�ومؤس

ف�
ا�*نظمة�الس
ّ
القوان,ن�ال¸��خل

�ال¸��. gعم �gشكاليات �ظل �Nي �خاصة �الفلسطي��، �الوط�� �النص �قراءة �إªى �الدراسة �هذه �تسÝى لذلك

تواجه�صحافة�صانع�ا�حتوى�ونقدها�Nي�سياق�البيئة�
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كيف�يمكن�مواءمة�حرية�صحافة�صانع�ا�حتوى�للتشريعات�الّصحفّية�الفلسطينية�Nي�عصر�

رتكز�عليه�صحافة�صانع�ا�حتوى�Nي�السياق�الدوªي�وNي�السياق�

�غياب� �ظل �Nي �ا�حتوى �صانع �صحافة �من �الوافد �ا�حتوى �éدارة �ا�عتمدة �الوسائل �åي ما

�عصر�ا�يديا� �Nي �والبث �النشر �عند ة

� �Nي�"نة �الصحفية �ا�واطنة سلوك

�Nي� �الفلسطينية �gعمية �للمؤسسات �{حÌ�افية �بالقيمة �الرQي �عtى �يساعد �مما ،

صحفي�الذي�يغطي�*حداث�الدائرة�

�الكيفي،� �ا�حتوى �تحليل �منهج راسة

سات�gعمية�الفلسطينية�ونقابة�


م�ورؤي�
م�للتشريعات�وعق�
ا�بالفاعل,ن�الجددí  .مث

�نقابة� �Nي ل,ن �ا�سجَّ �الّصحفي,ن �عtى راسة

�عددهم� �والبالغ �غّزة �قطاع �Nي �أنماطها ة
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اÔي
ّ
  : لــذاAتتحّدُدAإشكالّيةAهذهAالدراسةPAيAالّسؤالAالرئيA�ّÇÈالت

كيف�يمكن�مواءمة�حرية�صحافة�صانع�ا�حتوى�للتشريعات�الّصحفي

  ا�يديا�{جتماعية؟

AأهمهاAلعّلAتساؤ9تAعدةAشكاليةªAهذهAوتطرح:  

رتكز�عليه�صحافة�صانع�ا�حتوى�Nي�السياق�الدوªي�وNي�السياق�ما�هو�*ساس�القانوني�ال¸��ت

 الفلسطي��؟

�غياب� �ظل �Nي �ا�حتوى �صانع �صحافة �من �الوافد �ا�حتوى �éدارة �ا�عتمدة �الوسائل �åي ما

�عصر�ا�يديا� �Nي �والبث �النشر �عند �*منّية �وا�حقة �الخ �ية �للتغطية نِظّمة
ُ
�ا� القوان,ن

 الجديدة؟

�لطرح �سبيل �من ��هل ��دّونة ��عاي,��أخقّية �جديدة رؤية

�Nي�"فلسط,ن �الفلسطينية �gعمية �للمؤسسات �{حÌ�افية �بالقيمة �الرQي �عtى �يساعد �مما ،

عصر�ا�يديا�{جتماعية�من�ناحية،�ولحماية�ا�واطن�الصحفي�الذي�يغطي�*حداث�الدائرة�

  .Nي�فلسط,ن�من�ناحيٍة�أخرى 

بعةا�
ّ
  .نهجّيةAا�ت

�الكيفية �الّدراسات �ضمن �منهج. راسة �الّدراسة �هذه �Nي بعنا �اتّ إذ

مع�مديري�ا�ؤّسسات�gعمية�الفلسطينية�ونقابة�) ا�قّننة(�الكيفي�Nي�ا�قابت�العلمية�


م�ورؤي�
م�للتشريعات�وعق�
ا�بالفاعل,ن�الجددحفي,ن�الفلسطيني,ن�للحديث�بعمق�عن�تíمث

  

�الّص �عtى �للّدراسة �*م �اقتصر�ا�جتمع �الكم�، �بالبحث �يتعلق فيما

�غز �قطاع �Nي �أنماطها ة
ّ
�بكاف �الفلسطينّية �gعمّية �ا�ؤّسسات �Nي �العامل,ن حفي,ن

	��� ا��و��� ���ا
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اÔي
ّ
لــذاAتتحّدُدAإشكالّيةAهذهAالدراسةPAيAالّسؤالAالرئيA�ّÇÈالت

كيف�يمكن�مواءمة�حرية�صحافة�صانع�ا�حتوى�للتشريعات�ال

ا�يديا�{جتماعية؟

AأهمهاAلعّلAتساؤ9تAعدةAشكاليةªAهذهAوتطرح

ما�هو�*ساس�القانوني�ال¸��ت .1

الفلسطي��

�غياب� .2 �ظل �Nي �ا�حتوى �صانع �صحافة �من �الوافد �ا�حتوى �éدارة �ا�عتمدة �الوسائل �åي ما

�ا� القوان,ن

الجديدة؟

�لطرح .3 �سبيل �من هل

فلسط,ن

عصر�ا�يديا�{جتماعية�من�ناحية،�ولحماية�ا�واطن�ال

Nي�فلسط,ن�من�ناحية

Aبعةا�
ّ
نهجّيةAا�ت

�الد �ضمن �الّدراسة �هذه تندرج

لت�أداة�ا�نهج�الكيفي�Nي�ا�قابت�العلمية�
ّ
وتمث

الصحفي,ن�الفلسطيني,ن�للحديث�بعمق�عن�ت

.مجتمعAالبحث

�للد �*م �اقتصر�ا�جتمع �الكم�، �بالبحث �يتعلق فيما

�ا�ؤس �Nي �العامل,ن الّصحفي,ن
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ة�والقطاع�والقدس�و{غقات�ا�فروضة�عtى�

�والقدس،� �الغربّية �الّضّفة �عtى راسة

ا�جتمع�الفلسطي�ّ�،�وتم�راسة�مراعاة�أن�يشتمل�ا�جتمع�ا�دروس�عtى�الفئات�ذات�التأث,��Nي�

�ا�جتمع� �الّنتائج�عtى �تعميم �ويمكن ة،

available sampleئمة��ا�  ) 2 (أو


مßإل� �الوصول �يمكن �الذين �اختيار�*فراد �بحيث�)3(ى ؛

� �ا�حtّيِ �gعم �Nي �تحريٍر �رؤساِء �Nي ل

�الّص  �نقيب �إªى �باéضافة �Nي�ة، حفي,ن�الفلسطينّي,ن

�حرية� �التقليدية �الفلسطينية �التشريعية �القوان,ن �تواءم �مدى

�يستع,ن�±
ا�الباحث�Nي�): نة
ٌ
وåي�أداة

اهرة،�وأثبتت�
ّ
�بالظ

ٌ
�مباشرة

ٌ
�لها�عقة

�دقيقٍة� �معلومات �إªى �تحتاج �ال¸� ة

 e����� �s��. ���"�10.12.2021. 

2% Wimmer (Roger) and Dominick (
Thomson Wadsworth, 2006, p. 65
3  % Gravetter (Frederick) and Forzano
Belmont: Wadsworth, 2012, p. 95
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،�حيث�ظروف�{حتل�وصعوبة�الّتنّقل�ب,ن�الّضّفة�والقطاع�والقدس�و{غقات�ا�فروضة�عtى�

�الض �عtى �الّدراسة �تطبيق �من �منعتنا �للّضّفة �ا�ستمّرة �و{جتياحات ة

راسة�مراعاة�أن�يشتمل�ا�جتمع�ا�دروس�عtى�الفئات�ذات�التأث,��Nي�

�الن �تعميم �ويمكن �النتائج�أكÊ��موضوعّية، �تكون   ّ̧ �ح �للعمل �ا�مارس,ن �من تحديدها

� �ا�تاحة �العّينة �اخÌ�نا �ا�طروحة �gشكالّية �عtى available sampleولÉجابة

Convenience samples .tع� �*سلوب �هذا 
مويقومßإل� �الوصول �يمكن �الذين �اختيار�*فراد ى

  .راسة

  :عينةAالبحث

� �من �تكّونت �عمدّية �عيّنة �رؤساء) 15(دنا �Nي ل
ّ
�تتمث ا

ً
مبحوث

�ال �نقيب �إªى �باéضافة �الفلسطينّية، �gعمّية �ا�ؤّسسات �Nي �ومديرين

�حرية� �التقليدية �الفلسطينية �التشريعية �القوان,ن �تواءم �مدى �أّي �إªى �ا�قابت �هذه ستتناول

   .صحافة�صانع�ا�حتوى�Nي�عصر�ا�يديا�{جتماعية�

  :أداةAالّدراسة

لة�Nي�ا�قابلة�العلمّية� راسة�عtى�أداة ِ
ّ
قّننةا�(ا�نهج�الكيفّي�ا�تمث

ٌ
جمع�ا�علومات�الّضرورّية�لبحثه�من�مختلف�ا�صادر�الحّية�ال¸��تكوُن�لها�عقة

�دقيقة �معلومات �إªى �تحتاج �ال¸� صالّية �و{تّ �gعمّية �ا�واضيع �بعض �Nي �استخدامها �عند ا

                                         

 X� ���
���) 	����� 	�����% ����"*� ���
 �Y�
���
������ % � . e����� �s��. ���"�
Wimmer (Roger) and Dominick (Joseph), Mass Media Research an Introduction. 8

Thomson Wadsworth, 2006, p. 65. 
Forzano (Lori), Research Methods for the Behavioral Science. 4

Belmont: Wadsworth, 2012, p. 95. 
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،�حيث�ظروف�{حتل�وصعوبة�الت)1()950(

�ا�ستمر �و{جتياحات �غّزة قطاع

وحاولت�الّدراسة�مراعاة�أن�يشتمل�ا�جتمع�ا�دروس�عtى�الفئات�ذات�التأث,��Nي�

�ح¸ �للعمل �ا�مارس,ن �من تحديدها

�gشكالي. بأكمله �عtى ولÉجابة

onvenience samples

لون�عيّنة�الّدراسة
ّ
يمث

عينةAالبحث

�عين �حّددنا فقد

�ا�ؤس �Nي �ومديرين الفلسطي�ّ�ِ

�غزة �أي. قطاع �إªى �ا�قابت �هذه ستتناول

صحافة�صانع�ا�حتوى�Nي�عصر�ا�يديا�{جتماعية�

أداةAالّدراسة

تعتمد�الّدراسة�عtى�أداة��

جمع�ا�علومات�الّضرورّية�لبحثه�من�مختلف�ا�صادر�الحي

�gعمي �ا�واضيع �بعض �Nي �استخدامها �عند �جّدا
ٌ
�فّعالة 
اÕّأ

                                                          

1%  X� ���
���) 	����� 	�����
ass Media Research an Introduction. 8th ed, CA: 

(Lori), Research Methods for the Behavioral Science. 4th ed, 
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ا�وتحليلها��عرفة�كيفّية�معالجة�مضام,ن�ßوصل�إل

  .ة�Nي�سياق�بيئة�ا�يديا�{جتماعية

فاعلAمنAمضام&نAصحافةAا�واطن
ّ
  .غيابAمدونةAسلوكAموحدةAوتعّددAطرقAالت

�gعم� �ووسائل �ا�واطن �صحافة �ب,ن �تكاملية �عقة �Nي �الدخول

ة�الفلسطينية�بغياب�مدونات�السلوك�عند�

�زمن�*زمات �الواقعة هذا�ث,��وي. حداث

�{ستخدام� اء �جرَّ �الفردية �والحريات �الحقوق �عtى �التعدي �وإشكاليات �قضايا �حول ̄ت �تساؤ *مر�عدة

� �إعمّية �خ �ة �دن �أو �واضحة �حدود �أو �ضوابط �دون �ا�واطن �ا�جتمع�- حافة �Nي
ً
خاصة

وأخقّية�سواء�مكتوب�فبينما�يتوفر�للمؤسسات�gعمية�التقليدية�مواثيق�وضوابط�مهنية�

�يدعو� �وهو�ما �الجديدة، �البيئة �Nي �للعامل,ن �أو�الضوابط �ا�واثيق �¯�تتوفر�ذات �إ¯�أنه أو�غ,��مكتوبة،

ة�تتناسب�معها،�وبعد�مقابلة�مديري�ا�ؤّسسات�{عمية�الفلسطينية�

ة�الفلسطينية�تختّص�بالضوابط�ا�هنّية�و*خقّية�

�صحافة� �تنتجها �ال¸� �ا�ضام,ن �مع �التعاطي �كيفية �تتضمن �موحدة �سلوك �مدونة �غياب وأمام

ªتنويع�ة�التقليدية�الفلسطينية�إ� ى

  . �حسب�ضوابطه�الذاتية

�gعم�الفلسطي���التقليدي�يستمد�قواعده�*ساسية�من�*خقيات�ال¸��

�ا�وا �صحافة �حقل �فإّن �والبصرية، �والسمعية �ا�كتوبة طن�حافة

بمواصفاته�التكنولوجية�والتواصلية�الجديدة�بات�يفرض�التفك,��Nي�منظومة�أخقيات�خاصة�به�تتفاعل�

�مع� �بالشراكة �والرصد، �الذاتي �التنظيم �لتطوير�آليات ة

الذي�يطبع�هذه�الصناعة،�كما�جمهور�مستخدمي�صحافة�ا�واطن،�وذلك�انسجاًما�مع�مفهوم�التفاعلية�

	������ +�S����� ���� �	���*��� 	��-Sp +����� 2� $"�� +��
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ا�وتحليلها��عرفة�كيفيßالّتوصل�إل� ،�و{ستعانة�با�علومات�والبيانات�ال¸��يتمُّ

صحافة�صانع�ا�حتوى�Nي�عمليات�غرفة�*خبار�ا�ركزّية�Nي�سياق�بيئة�ا�يديا�{جتماعية

فاعلAمنAمضام&نAصحافةAا�واطن
ّ
غيابAمدونةAسلوكAموحدةAوتعّددAطرقAالت

�gعم� �ووسائل �ا�واطن �صحافة �ب,ن �تكاملية �عقة �Nي �الدخول �أّن �عtى �نتائج�البحث رت

�أغلب�ا�ؤسسات�gعمّية�الفلسطينية�بغياب�مدونات�السلوك�عند� التقليدية�Nي�فلسط,ن�يصطدم�Nي

�زمن�*زمات �الواقعة �ل�حداث �تغطيته �Nي �ا�واطن�العادي �يؤّمنه �ا�ضمون�الذي �مع التعاطي

�جر �الفردية �والحريات �الحقوق �عtى �التعدي �وإشكاليات �قضايا �حول ̄ت �تساؤ *مر�عدة

�إعمي �خ �ة �دن �أو �واضحة �حدود �أو �ضوابط �دون �ا�واطن حافة

فبينما�يتوفر�للمؤسسات�gعمية�التقليدية�مواثيق�وضوابط�مهنية�

�يدعو� �وهو�ما �الجديدة، �البيئة �Nي �للعامل,ن �أو�الضوابط �ا�واثيق �¯�تتوفر�ذات �إ¯�أنه أو�غ,��مكتوبة،

وبإلحاح�لصياغة�موجهات�أخقّية�تتناسب�معها،�وبعد�مقابلة�مديري�ا�ؤّسسات�{عمية�الفلسطينية�

ة�الفلسطينية�تختّص�بالضوابط�ا�هنيحوا�بعدم�وجود�مدونة�سلوك�للمؤسسات�gعّمي

  .عند�{ستفادة�من�مضام,ن�ا�واطن�العادي

�صحافة� �تنتجها �ال¸� �ا�ضام,ن �مع �التعاطي �كيفية �تتضمن �موحدة �سلوك �مدونة �غياب وأمام

ªمّية�التقليدية�الفلسطينية�إ�الصحفيون�ا�هنيون�Nي�ا�ؤسسات�gع ا�واطن�زمن�*زمات،�سÝى

�حسب�ضوابطه�الذاتية طرق�التفاعل�مع�هذه�ا�ضام,ن�قبل�ب2
ا�أو�نشرها،�كلٌّ

ا�من�فكرة�أّن�gعم�الفلسطي���التقليدي�يستمد�قواعده�*ساسية�من�*خقيات�ال¸��
ً
انطق

�فإن �والبصرية، �والسمعية �ا�كتوبة �الصحافة ̄ت �مجا �Nي حفي

بمواصفاته�التكنولوجية�والتواصلية�الجديدة�بات�يفرض�التفك,��Nي�منظومة�أخقيات�خاصة�به�تتفاعل�

�مع� �بالشراكة �والرصد، �الذاتي �التنظيم �لتطوير�آليات ة �ا�لحَّ �الحاجة �عن
ً

�فض 
ا،ßا�شار�إل� ̄ت �التحو مع

جمهور�مستخدمي�صحافة�ا�واطن،�وذلك�انسجاًما�مع�مفهوم�التفاعلية�
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Óاوآنّيٍة�ع
،�و{ستعانة�با�علومات�والبيانات�ال¸��يتم)1(

صحافة�صانع�ا�حتوى�Nي�عمليات�غرفة�*خبار�ا�ركزي

فاعلAمنAمضام&نAصحافةAا�واطن
ّ
غيابAمدونةAسلوكAموحدةAوتعّددAطرقAالت

�أنأسف �عtى �نتائج�البحث رت

�أغلب�ا�ؤسسات�gعمي التقليدية�Nي�فلسط,ن�يصطدم�Nي

�يؤم �ا�ضمون�الذي �مع التعاطي

�جر �الفردية �والحريات �الحقوق �عtى �التعدي �وإشكاليات �قضايا �حول ̄ت �تساؤ *مر�عدة

�إعمي �خ �ة �دن �أو �واضحة �حدود �أو �ضوابط �دون �ا�واطن �لصحافة ا�فرط

فبينما�يتوفر�للمؤسسات�gعمية�التقليدية�مواثيق�وضوابط�مهنية�. -الفلسطي��

�يدعو� �وهو�ما �الجديدة، �البيئة �Nي �للعامل,ن �أو�الضوابط �ا�واثيق �¯�تتوفر�ذات �إ¯�أنه أو�غ,��مكتوبة،

وبإلحاح�لصياغة�موجهات�أخقي

صّرحوا�بعدم�وجود�مدونة�سلوك�للمؤسسات�gعم

عند�{ستفادة�من�مضام,ن�ا�واطن�العادي

�صحافة� �تنتجها �ال¸� �ا�ضام,ن �مع �التعاطي �كيفية �تتضمن �موحدة �سلوك �مدونة �غياب وأمام

�ال ا�واطن�زمن�*زمات،�سÝى

طرق�التفاعل�مع�هذه�ا�ضام,ن�قبل�ب

ا�من�فكرة�أنو
ً
انطق

�ال ̄ت �مجا �Nي �الصحفي ر�العمل
ّ
تؤط

بمواصفاته�التكنولوجية�والتواصلية�الجديدة�بات�يفرض�التفك,��Nي�منظومة�أخقيات�خاصة�به�تتفاعل�

�ا�لح �الحاجة �عن
ً

�فض 
ا،ßا�شار�إل� ̄ت �التحو مع

جمهور�مستخدمي�صحافة�ا�واطن،�وذلك�انسجاًما�مع�مفهوم�التفاعلية�
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�للتفك,��Nي�أخقيات�عمل�ناجمة�عن�طبيعة�هذا� أن�اندماج�الوسائط�gعمية�معا�يخلق�حافزا�جديدا

�ابتكار�*خقيات� �التفك,��Nي �إªى �يدفعنا �ما وهذا

�محتوى� �بتطبيق �مطالًبا �أصبح �

فالطبيعة�الكونية�أو�الشمولية�للوسائط�الجديدة�العاملة�Nي�البيئة�gعمية�الجديدة�تدعو�إªى�

�وا�تطلبات،� �ناحية�*فكار�والصياغة �من امة

�عtى�جميع�gعمي,ن�العامل,ن�Nي�هذه� �لتغ,��طبيعة�هذه�البيئة�من�فÌ�ة�ïخرى،�وéمكانية�تطبيقها نظرا

وأمام�عدم�وجود�مدونة�سلوك�موحدة�لكل�وسائل�gعم�

�مصدر�آخر� �عن �البحث �إªى �gعمي,ن �من � �هامة �نسبة �مواطًنا�–لجأ �-ولو�كان

�أّن�طريقة�التثبت�من�الخ ��±
ذه�

� �أّن �هو�أيًضا �أ¯�يمكن �مواطًنا �ا�صدر�الثاني �كان �إذا يقوم�ه


ا�من�صحافة�ا�واطن�ßى�إعادة�صياغة�*خبار�الواردة�علªة�ال¸��تتو


ا�ßا�مزيًدا�من�ا�قروئية�لكن�¯�يق
ßذلك�قد�يضفي�عل�

وNي�بعض�ا�ؤسسات�*خرى،�صّرح�أغلب�مديري�

�من� 
مßعل� �يرد �نشر�ما �التحرير�قبل �رئيس �استشارة �إªى �يلجؤون 
م

�مؤسسة� �أي �Nي �الصحفي �العمل �بأن �{عتقاد �أولهما �اثن,ن �لسبب,ن �ذلك �يعود �وقد �ا�واطن، صحافة

�الصحفي� �يجنب �مؤسساتي �غطاء �عن �فهو�البحث �الثاني �السبب أما

�لفريٍق�خاص�من� ون�مضام,ن�صحافة�ا�واطن�بعد�تحويلها

هذا�الفريق�أدوات�رقمّية��ا�هني,ن�ا�تدرب,ن�عtى�التثبت�من�سمة�هذه�ا�ضام,ن�ومعالج�
ا،�إذ�يستخدم
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�للتفك,��Nي�أخقيات�عمل�ناجمة�عن�طبيعة�هذا� أن�اندماج�الوسائط�gعمية�معا�يخلق�حافزا�جديدا

�و*خقية �ا�هنية �تأث,�اته �النظر�Nي �وإمعان �ابتكار�*خقيات�. {ندماج �التفك,��Nي �إªى �يدفعنا �ما وهذا

 Integrated Ethicsعصر�ال� �محتوى�Nي �بتطبيق �مطالًبا �أصبح �ا��3 �الصحفي �ïّن �gعمي تقارب

  .قوان,ن�gعم�من�ناحية،�ومدّونات�السلوك�من�ناحية�أخرى 

فالطبيعة�الكونية�أو�الشمولية�للوسائط�الجديدة�العاملة�Nي�البيئة�gعمية�الجديدة�تدعو�إªى�

�ع �سمات �ذات �ومعاي,��أخقّية �ضوابط �صياغة �وا�تطلبات،�التفك,��Nي �ناحّية�*فكار�والصياغة �من امة

�عtى�جميع�gعمي,ن�العامل,ن�Nي�هذه� �لتغ,��طبيعة�هذه�البيئة�من�فÌ�ة�ïخرى،�وéمكانية�تطبيقها نظرا

وأمام�عدم�وجود�مدونة�سلوك�موحدة�لكل�وسائل�gعم�. )1(البيئة�الجديدة،�ولطبيعة�الوسيلة�نفسها

�ت �الفلسطينّية �مصدر�آخر�ة �عن �البحث �إªى �gعمي,ن �من � �هامة �نسبة لجأ

�أّن�طريقة�التثبت�من�الخ ��±
ذه�
ّ

للتثبت�من�صحة�محتوى�مصدر�الخ ��ا�تأتي�من�صحافة�ا�واطن�إ¯

�أن �هو�أيًضا �أ¯�يمكن �مواطًنا �ا�صدر�الثاني �كان �إذا �ïّنه �غ,��مطمئنة �اعتقادنا �تبدو�Nي الطريقة

  .بتحريف�الوقائع�وتزييفها


ا�من�صحافة�ا�واطن�ßى�إعادة�صياغة�*خبار�الواردة�علªمّية�ال¸��تتووبخصوص�ا�ؤسسات�gع


ا�ßا�مزيًدا�من�ا�قروئية�لكن�¯�يق
ß،�فإّن�ذلك�قد�يضفي�عل�وفًقا�للضوابط�ا�هنّية�ا�تعلقة�بصياغة�الخ 

�الكذب�أو�ال �وإلخمن�تسرب�أخبار�قد�يشو±
ا وNي�بعض�ا�ؤسسات�*خرى،�صر. �
ويل،

�من� 
مßعل� �يرد �نشر�ما �التحرير�قبل �رئيس �استشارة �إªى �يلجؤون 
مÕّبأ� �الفلسطينية �gعمية سات

�ال �العمل �بأن �{عتقاد �أولهما �اثن,ن �لسبب,ن �ذلك �يعود �وقد �ا�واطن، صحافة

�عم �هو�باïساس �جما·ية �ال. ل �يجنب �مؤسساتي �غطاء �عن �فهو�البحث �الثاني �السبب أما

  .التعرض�للمحاسبة�لو�ثبت�عدم�صحة�الخ �

ون�مضام,ن�صحافة�ا�واطن�بعد�تحويلها�لفريق
ّ

م�يستغلÕكما�أشار�ا�ستجوب,ن�بأ

ا�هني,ن�ا�تدرب,ن�عtى�التثبت�من�سمة�هذه�ا�ضام,ن�ومعالج�
ا،�إذ�يستخدم
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�للتفك,��Nي�أخقيات�عمل�ناجمة�عن�طبيعة�هذا� أن�اندماج�الوسائط�gعمية�معا�يخلق�حافزا�جديدا

�و*خقية �ا�هنية �تأث,�اته �النظر�Nي �وإمعان {ندماج

� Integrated Ethicsا�دمجة

قوان,ن�gعم�من�ناحية،�ومدو

فالطبيعة�الكونية�أو�الشمولية�للوسائط�الجديدة�العاملة�Nي�البيئة�gعمية�الجديدة�تدعو�إªى�

�ومعاي,��أخقي �ضوابط �صياغة التفك,��Nي

�عtى�جميع�gعمي,ن�العامل,ن�Nي�هذه� �لتغ,��طبيعة�هذه�البيئة�من�فÌ�ة�ïخرى،�وéمكانية�تطبيقها نظرا

البيئة�الجديدة،�ولطبيعة�الوسيلة�نفسها

�ت �الفلسطينّية التقليدّية

للتثبت�من�صحة�محتوى�مصدر�الخ ��ا�تأتي�من�صحافة�ا�واطن�إ¯

�ïن �غ,��مطمئنة �اعتقادنا �تبدو�Nي الطريقة

بتحريف�الوقائع�وتزييفها

وبخصوص�ا�ؤسسات�gعمي

وفًقا�للضوابط�ا�هنّية�ا�تعلقة�بصياغة�الخ �،�فإن

�الكذب�أو�ال من�تسرب�أخبار�قد�يشو±
ا

Õبأ� �الفلسطينية �gعمية ا�ؤّسسات

�ال �العمل �بأن �{عتقاد �أولهما �اثن,ن �لسبب,ن �ذلك �يعود �وقد �ا�واطن، صحافة

�عم �هو�باïساس إعمّية

التعرض�للمحاسبة�لو�ثبت�عدم�صحة�الخ �


م�يستغلÕكما�أشار�ا�ستجوب,ن�بأ

ا�هني,ن�ا�تدرب,ن�عtى�التثبت�من�سمة�هذه�ا�ضام,ن�ومعالج�
ا،�إذ�يستخدم
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ا�أّن�Õا�وال¸��من�شأ
®،�وا�عطيات�ال¸��تّم�التعب�±

�ا�ؤسسات� �دعوة �إªى �يقودنا �ما وهذا

Fact checking "�،التنظيمية� �هيكل�
ا ُصلّب

�{نفت� �جراء �{جتماعية �ع ��ا�يديا ج


م�نشروا�Õي�بعض�ا�ؤسسات�*خرى�أجاب�ا�دراء�بأNو

حفي،�وذلك�لرغب�
م�Nي�الحصول�عtى�أك ��عدد�

�gثارة� �وتغريدات �نشر�*خبار�الخاطئة �Nي �أوقعهم *مر�الذي

  .يم�{عتذار�من�الجمهور�والرأي�العام�الفلسطي��

حفي,ن�ا�هني,ن�ا�شتغل,ن�Nي�ا�ؤسسات�gعمية�

وNي�هذا�. الفلسطينية�أمر�Nي�غاية�*همية�بالنظر�إªى�ضعف�ثقافة�{عتذار�Nي�ثقافة�gعم�الفلسطي��

يبّية�وورش�عمل�تتعلق�
ا�تنظم�من�وقت�إªى�أخر�دورات�تدر 

�بضرورة 
مÙتطال� �إذ �gعم، �كليات �ا�صادر��ي �كافة �وفسخ مراجعة

ويستلزم�الوضع�القائم�مواءمة�القوان,ن�ا�حلّية�مع�التشريعات�الدولية�ïن�

�ا�واطن� �لحماية �جديدة �إقرار�قوان,ن �ذلك �ومن مع،

�بيئة� �Nي �ا�واطن �صحافة �عمل �مهنية �بتنظيم �السباقة �ا�تقدمة �الدول �تجارب �من ̄ستفادة �با حفي

�والتعب,��ال¸�� �الّرأي �حّرّية ممارسة

ًرا�عtى�حرية�gعم�
ّ

�مؤش �ذلك�يعدُّ

ن�حرية�gعم�ا�واطن,ن�من�تكوين�آراٍء�

e����� ����
������ ����"*� 	���
� 	���� 	
��. �uS � 1 ����� 2021.  

   x�))�%3 (2� �����10  s�. ��
�� /
 ���d� e���� :.3.12120. 
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تمّكنه�من�معالجة�التسجي�ت�ا�صّورة�مفرطة�التحّ��،�وا�عطيات�ال��تّم�الت�عب���ا�وال��من�شأ��ا�أّن�
�gعمي �{ضطراب �إªى �تؤدي �قد �زائفة �أو�أخبارا �ا�ؤسسات�. بًسا �دعوة �إªى �يقودنا �ما وهذا

� �إدراج �ضرورة �إªى �الفلسطينية �"gعمية �التحّري Fact checkingصحافة

�{نفت� �جراء �{جتماعية �ع ��ا�يديا �ترّوج �ال¸� �ا�غلوطة �ا�علومات �وتصحيح �*خبار�الكاذبة �كافحة


م�نشروا��.صحافة�Nي�عصر�الديجتال�الرقم�Õي�بعض�ا�ؤسسات�*خرى�أجاب�ا�دراء�بأNو

�تأتية�من�ا�واطن�فوًرا��لضمان�السبق�الصحفي،�وذلك�لرغب�
م�Nي�الحصول�عtى�أك ��عدد�

�الجمهور  �من �وgعجابات �ا�تابعات �gثارة�. من �وتغريدات �نشر�*خبار�الخاطئة �Nي �أوقعهم *مر�الذي

gعمية،�ودفعهم�نحو�تقّديم�{عتذار�من�الجمهور�والرأي�العام�الفلسطي��

�اعتذار�الصحفي,ن�ا�هني,ن�ا�شتغل,ن�Nي�ا�ؤسسات�gعمية� �تقّدم�نحظ�بأّن �ما �عtى ا

الفلسطينية�أمر�Nي�غاية�*همية�بالنظر�إªى�ضعف�ثقافة�{عتذار�Nي�ثقافة�gعم�الفلسطي��


ا�تنظم�من�وقت�إªى�أخر�دورات�تدر Õّنت�نقابة�الصحفي,ن�الفلسطيني,ن�بأ

�بضرورة 
مÙتطال� �إذ �gعم، �كليات �لخري6ي �الصحفّية �ا�هنة بأخقيات


مèن�. )1(الواهية�والضعيفة�لدïويستلزم�الوضع�القائم�مواءمة�القوان,ن�ا�حلّية�مع�التشريعات�الدولية�

�للمجت �*ساسية �إطار�القيم �Nي �مكفولة �الرأي �ا�واطن�حرية �لحماية �جديدة �إقرار�قوان,ن �ذلك �ومن مع،

�بيئة� �Nي �ا�واطن �صحافة �عمل �مهنية �بتنظيم �السباقة �ا�تقدمة �الدول �تجارب �من ̄ستفادة �با حفي

.  

  .صحافةAا�واطنPAيAالسياقاتAالقانونيةAالدولّية

�من �بلٍد �أّي �Nي �ا�واطن ن
ّ
�يتمك �ح,ن ه �أنّ �عليه �ا�تعارف �حر�من ممارسة

،�فإّن�ذلك�يعدُّ)2( )1948(من�gعن�العالم��لحقوق�gنسان�

ن�حرية�gعم�ا�واطن,ن�من�تكوين�آراء
ّ
ا�من�أركان�الّديمقراطية�ا�تطورة،�إذ�تمك Nي�ذلك�البلد�وركًنا�مهم7

                                         

 sd
)��S(e����� ����
������ ����"*� 	���
� 	���� 	
��. �uS �
� �-Sp � �"��� (�. 	���� 	����� ��, ����� ���S ����
p !��"� 2����217  

	����� s��"�� :https://cutt.us/1fsc3 :[Online]. Available at  ���d� e����

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

نه�من�معالجة�التسجيت�ا�صو
ّ
تمك

�gعمي �{ضطراب �إªى �تؤدي �قد �زائفة �أو�أخبارا بًسا
ُ
�ل تحدث

� �إدراج �ضرورة �إªى �الفلسطينية gعمية

�وت �*خبار�الكاذبة �كافحة

{ستخداماتي�للصحافة�Nي�عصر�الديجتال�الرقم�

�تأتية�من�ا�واطن�فوًرا��لضمان�السبق�الا�ضام,ن�ا

�الجمهور  �من �وgعجابات �ا�تابعات من

gعمية،�ودفعهم�نحو�تقد

�تقدوبناءً � �ما �عtى ا

الفلسطينية�أمر�Nي�غاية�*همية�بالنظر�إªى�ضعف�ثقافة�{عتذار�Nي�ثقافة�gعم�الفلسطي��

Õطار�بّينت�نقابة�الصحفي,ن�الفلسطيني,ن�بأg

�الص �ا�هنة بأخقيات


مèالواهية�والضعيفة�لد

�للمجت �*ساسية �إطار�القيم �Nي �مكفولة �الرأي حرية

�بيئة� �Nي �ا�واطن �صحافة �عمل �مهنية �بتنظيم �السباقة �ا�تقدمة �الدول �تجارب �من ̄ستفادة �با الصحفي

.{تصال�الجديدة

صحافةAا�واطنPAيAالسياقاتAالقانونيةAالدولّية. 2

�أن �عليه �ا�تعارف من

من�gعن�العالم��لحقوق�gنسان��19ا�ادة�كفل�
ا�

Nي�ذلك�البلد�وركًنا�مهم7

                                                          

1% ���� X� 	����� ��  sd
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ابع�عشر�ا�يدّي�أصدر�ال ��ان�ال �يطانّي�

إعن�حقوق�gنسان�"ة�لتصدر�

د�
ّ
ّية�نشر�*فكار�وõراء،�كما�تؤك

�*م,�كّية� �العدل �محكمة �أعلنت وقد

� اوية�الذي�يرتكز�عليه�جوهُر�وجوِد�كلَّ

ل�حّرية�الّتعب,��أساًسا�: "ت�بما�يtي
ّ
تمث

�ا�جتمع� �هذا م �لتقدُّ �الزمة �*ساسّية روط

�لجم �Nي�ة �عليه �ا�نصوص �*فراد يع

�بالحقوق�ا�دنّية� �الخاّصِ من�العهد�الّدوªّي

�Nي�خصوصّيات�الفرد�أو�أسرته�أو�م8®له�أو�

�الحمت �أو�تلك �الّتدخّل �هذا �مثل �من �القانون �حماية كذلك�. �Nي

�يتمّتع�الّصحفّيون� �أّن �نّصت�عtى ة�ال¸�

�الّتعب,��ا �تتضّمنحّرّية حّرّية�" ل¸�

ا�أو� �بالحدود�الجغرافّية،�وذلك�إّما�شفهي7

  .)5(خر�يختاره�من�وسائل�gعم

1% Bill of Rights 1689, Parchment,
1689. 

	���� � ����� 	�Y��"p 	
��� � :s�S���� ���" .
20. 

3% Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, 
Advisory Opinion OC%5/85C du 13 November 1985, Series A, No. 5, Para 70.
4% Handyside c. Royaume%Uni, 7 d
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خصّية
ّ

ق�بمصلح�
م�الش
ّ
�يتعل �القرن�الّسابع�عشر�ا�يديف�.ما

ّ
ُمنذ

�ال ��ان �الفرنسّية�لتصدر�" )1(قانون�حّرّية�الكم�Nي ورة
ّ
ثم�جاءت�الث

ّية�نشر�*فكار�وõراء،�كما�تؤكمن�هذا�gعن�الفرن¢¡��إªى�حرّ ) 11(،�وتش,��ا�ادة�1789

�حّرٍ  �بشكٍل باعة
ّ
�والط �والكتابة �الكم، �Nي �*م,�كي. )2(�مواطٍن �العدل �محكمة �أعلنت وقد

ل�حّرّية�الّتعب,��حجر�الّزاوية�الذي�يرتكز�عليه�جوهر: "لحقوق�gنسان�Nي�هذا�الّصدد�ما�يtي
ّ
تمث

أّما�ا�حكمة�*وروبّية�لحقوق�gنسان�فقد�أقّرت�بما�يtي. )3"(

�لتقد �الزمة �*ساسّية روط
ّ

�الش �وأحد �الّديمقراطّي، �ا�جتمع �Nي �الجوهرّية �*سس من

�لجم. )"4(�إنسان �الخصوصّية �Nي �الحّقِ �باحÌ�ام �الّدول وتلÌ®م

من�العهد�الّدوªّي )17(لحقوق�gنسان،�وا�ادة��من�gعن�العالم�ّ 

ل�الّتعسفّي�Nي�خصوصّيات�الفرد�أو�أسرته�أو�م ه�¯�يجوز�الّتدخّ ة�اللتان�تنّصان�عtى�أنّ

�شخٍص  �الّتدخّل��لكّلِ �هذا �مثل �من �القانون �حماية �Nي الحّق

�أن �نّصت�عtى �الخاص�بالحقوق�ا�دنّية�والّسياسّية�ال¸� من�العهد�الّدوªّي

� �الجميع 
ا±� �يتمتع �ال¸� ٍل "ة �تدخّ �أّيِ �دون �õراء �اعتناق �" Nي �الت"وNي حّرّية


ا�وإذاع�
ا�بأّية�وسيلٍة�كانت�دون�تقّيٍد�بالحدود�الجغرافيßي�وراء�ا�علومات�وتلّقÝ

�أو�من�خل�أّي�نوع� �أو�بشكٍل�فّ�ّ�ِ
ً
خر�يختاره�من�وسائل�gعمآا�أو�طباعة

                                         

rchment, Parliamentary Archives, "HL/PO/PU/1/1688/1W&Ms2n2".
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Uni, 7 décembre 1976, Application n° 5493/72, para. 49.
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لعٍة�حول�
ّ
ق�بمصلح�
م�الشمط

ّ
�يتعل ما

قانون�حّرّي" 1689عام�

1789عام�" وا�واطن

�والط �والكتابة �الكم، �Nي �مواطٍن �كّلِ �حّقِ عtى

لحقوق�gنسان�Nي�هذا�الص

"(مجتمٍع�ديمقراطّيِ 

�الد �ا�جتمع �Nي �الجوهرّية �*سس من

�إنسان �كّلِ ولتنمية

من�gعن�العالم�)  (12ا�ادة

والّسياسّية�اللتان�تنّصان�عtى�أن

�شخص �لكّلِ �وأّن مراسته،

من�العهد�الد)  (19ا�ادة

� �الجميع 
ا±� �يتمّتع �ال¸� بالحّرّية

الّسÝي�وراء�ا�علومات�وتلق

�أو�بشكٍل
ً
ا�أو�طباعة ي7

ّ
خط

                                                          

Parliamentary Archives, "HL/PO/PU/1/1688/1W&Ms2n2". December 

2%  ��
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رتان�صريحتان�Nي�القانون�الدوªي�gنساني�تتعلقان�

�¯ّتفاقيات� �*ّول �gضاNّي �ال �وتوكول من

�
ً
حفّيون�الذين�يباشرون�مهاًما�مهنّية


م�وسم�
م�البدنية،�واحÌ�ام�شارة�íح�أشخاًصا�مدني,ن�وتوجب�حماية�حيا

�كأشخاص� �وضعهم �إªى �ي¢¡�ء �عمٍل

حة�Nي�{ستفادة�من��ا�راسل,ن�الحربي,ن�ا�عتمدين�لدى�القوات�ا�س
ّ

ل

�الحرب �أسرى �بمعاملة قة
ّ
�ا�تعل " ة

�ا�راسلون� 
اÓبي� �من �فئاٍت �عّدة �يشمل

�ا�راسل,ن� �أّن �يع�� �وهذا 
ا،Õيرافقو� �ال¸� حة

�أيدي�العدو �Nي �وقعوا �ما �وبذلك�تسري�عtى�)3(إذا ،


ا�gضافّيةí   .ات�جنيف�*ربع�وبروتوك̄و

�حماية� �لصالح
ً
�ُمقنعة

ً
�تمي,®ّية

ً
�صبغة �تضمنت 
ا

�له� �يكفل �الذي �والتأهيل �والّتدريب كوين

24 �  (1320بر�أكتو �8الصادر�Nي

حفي,ن،�Nي�ح,ن�تخلو�هذه�*حكام�

�يتطلب�بالضرورة�العمل�عtى�توف,�� ة�مما

 	"���� +�Sd
� ���"u 	���"� ����� ) !"���
2
��
p 2���� ��
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̄�إشا ̄�توجد�إ ه� رتان�صريحتان�Nي�القانون�الدوªي�gنساني�تتعلقان�ومن�ناحية�أخرى�نحظ�بأنّ

� �ا�ادة �وتحديًدا �gعم، �وسائط �Nي �والعامل,ن �gضاNي) (79حفي,ن �ال �وتوكول من

ق�بحماية�ضحايا�ا�نازعات�الّدولّية،�حيث�اعت �ت�الّصحفّيون�الذين�يباشرون�مهاًما�مهني


م�وسم�
م�البدنية،�واحÌ�ام�شارة�íح�أشخاًصا�مدني,ن�وتوجب�حماية�حيا
ّ

®اع�ا�سل
ّ
مناطق�ال8

�كأشخاص� �وضعهم �إªى �ي¢¡�ء �عمٍل �بأّي �أ¯�يقوموا �شريطة �gنسانّي، �الّدوªّي �القانون �بموجب حافة

،�وذلك�دون�gخل�بحِق�ا�راسل,ن�الحربي,ن�ا�عتمدين�لدى�القوات�ا�س

� �ا�ادة �Nي �عليه �ا�نصوص �الحرب) 4- أ(  4الوضع �أسرى �بمعاملة قة
ّ
�ا�تعل ة

ّ
الث

ّ
�الث �جنيف �اتفاقّية من

�الثالثة �جنيف �الحرب" ة �مراسtي �فئات". )2(بشأن �عّدة �يشمل �ا�فهوٌم هذا

�القوّ  �من �تصريح 
مèلد� �يكون �أن �شريطة �أنون �يع�� �وهذا 
ا،Õيرافقو� �ال¸� حة
ّ

�ا�سل ات

�أيدي�العدو" أس,��حرب"�لهم�{ستفادة�من�وضع� �Nي �وقعوا �ما إذا


ا�gضافيí فاقّيات�جنيف�*ربع�وبروتوك̄و قة�بحماية�ا�دني,ن�Nي�اتّ
ّ
حفي,ن�جميع�*حكام�ا�تعل

� �عtى �تمي,®يويعاب
ً
�صبغة �تضمنت 
اÕّأ� �السابقة �القانونّية *حكام

�له� �يكفل �الذي �والتأهيل �والّتدريب �بالّتكوين �لتمتعه �التقليدية �gعمّية �ا�ؤسسات �Nي �العامل حفي

� �رقم �gنسان �حقوق �قرار�مجلس �ا�خاطر�وفق �تفادي �عtى 15/24ا�قدرة

وا�رتكز�عtى�تعزيز�الّتدريب�Nي�مجال�حقوق�gنسان�لÉعمي,ن�والّصحفي,ن،�Nي�ح,ن�تخلو�هذه�*حكام�

�يتطلب�بالضرورة�العمل�عtى�توف,�� من�توف,��الحماية�الخاصة�للمواطن�الصحفي�بصفته�gنسانّية�مما
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� ���"u 	���"� �����
 ��
��19772
��
p 2���� ��
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ومن�ناحية�أخرى�نحظ�بأن

� �ا�ادة �وتحديًدا �gعم، �وسائط �Nي �والعامل,ن بالصحفي,ن

ق�بحماية�ضحايا�ا�نازعات�الد
ّ
جنيف�وا�تعل

�Nي
ً
®اع�ا�سل�خطرة

ّ
مناطق�ال8

�الد �القانون �بموجب الصحافة

،�وذلك�دون�gخل�بحق)1(مدني,ن

� �ا�ادة �Nي �عليه �ا�نصوص الوضع

�الثالثة �جنيف واتفاقّية

�القو �من �تصريح 
مèلد� �يكون �أن �شريطة الحربّيون

�لهم�{ستفادة�من�وضع� الحربي,ن�يحقُّ

الّصحفي,ن�جميع�*حكام�ا�تعل

�� �عtى ويعاب

�gعمي �ا�ؤسسات �Nي �العامل الّصحفي

� �رقم �gنسان �حقوق �قرار�مجلس �ا�خاطر�وفق �تفادي �عtى ا�قدرة
وا�رتكز�عtى�تعزيز�الّتدريب�Nي�مجال�حقوق�gنسان�لÉعمي,ن�وال)4

من�توف,��الحماية�الخاصة�للمواطن�ال

  .هذه�الحماية

                                                          

1%  e����� x�
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الحماية�الخاصة�للصحفي,ن،�إ¯�أن�

�مدلول� �تحديد �Nي �وضوح �يوجد ¯� �وبالتاªي ،

كل�: "ة�باستثناء�ما�ورد�Nي�مشروع�اتفاقية�*مم�ا�تحدة�من�أّن�الصحفي�هو

تلفزيوني�ومساعدوهم�الفنيون�السينمائيون�وgذاعيون�

�الصحفي� �يتمّ,®�به �ما �بالتأكيد وهذا

� �و{شتباك �التماس �مناطق �Nي �العامل,ن �ا�راسل,ن�–حفي,ن �بخف وهم

�الدوªي� �التقن,ن �بداية �Nي �القانونية �الحماية �من �يستفيدوا لم

ا�لحق�باتفاقيات��1977من�ال �توكول�gضاNي�*ول�

�وال¸ �الدولية، �ا�سلحة �أنواع�®اعات �بعض �تغطي ¯� �

لم��(79)®اعات�ا�سلحة�وا�كلف,ن�بمهام�خطرة،�وNي�الحقيقة�فإن�ا�ادة�

�التعريف�لتوسيع� استغل�غياب�هذا

ا�جال�gعمي�وNي�ذلك�تغليب�لعتبارات�

�ا�سلحة� �ال8®اعات �ميادين �Nي حفي,ن

�ضعف�هذه�الحماية�وعدم�فعالي�
ا،�نظرا�للفاتورة�gنسانية�ال¸��يقدمها�الصحفي,ن�

�إذ� �فلسط,ن، �Nي �الواقعة �حداث

بالرغم�من�وجود�بعض�النصوص�و*حكام�Nي�القانون�الدوªي�فإن�حرية�العمل�للصحفي�الفلسطي���تبقى�

 �������� 	���� � do t��, r�S 	������ 	�

 (��� ����� td
� !��
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الحماية�الخاصة�لل�ورغم�أن�العديد�من�{تفاقيات�تضمنت�Nي�نصوصها�توف,� 

�هو�الصحفي �بمن �للتعريف �تتعرض �لم �{تفاقيات �مدلول�)1(هذه �تحديد �Nي �وضوح �يوجد ¯� �وبالتاªي ،

حفي�Nي�الوثائق�الدولّية�باستثناء�ما�ورد�Nي�مشروع�اتفاقية�*مم�ا�تحدة�من�أن

تلفزيوني�ومساعدوهم�الفنيون�السينمائيون�وgذاعيون�مراسل�ومخ ��صحاNي�ومصور�فوتوغراNي�ومصور�

�معتاد �وبشكل �ا�ذكور �النشاط �يمارسون �الذين �يتم,. )2("والتلفزيونيون، �ما �بالتأكيد وهذا

  .العادي�به�عن�ا�واطن�الصحفي

� �و{شتباك �التماس �مناطق �Nي �العامل,ن �الصحفي,ن �بخصوص أما

�ا�سلحة �القوات �لدى �الدوªي��-ن�ا�عتمدين �التقن,ن �بداية �Nي �القانونية �الحماية �من �يستفيدوا لم

�تم�إقرار�هذه�الحماية�Nي�ا�ادة من�ال �توكول�gضاNي�*ول��)g )79نساني�ح¸ 

�وال¸�1949 �الدولية، �ا�سلحة �ال8®اعات �ضحايا �بحماية وا�تعلق

حفي,ن�العامل,ن�Nي�مناطق�ال8®اعات�ا�سلحة�وا�كلف,ن�بمهام�خطرة،�وNي�الحقيقة�فإن�ا�ادة�

�للصحفي�ا�ستقل�*مر�الذي�يمكن�معه �التعريف�لتوسيع��م�åي�*خرى�تعريًفا استغل�غياب�هذا

�Nي ا�جال�gعمي�وNي�ذلك�تغليب�لعتبارات��حفي�ليشمل�كل�من�يمكن�أن�يكون�له�دورا

  . gنسانية�وتوسيع�الحماية�ا�قررة�للصحفي,ن

�ال �ميادين �Nي �الصحفي,ن �حماية �واقع �Nي �التمعن �خل �من �أخرى �جهة ومن

نحظ�بشكل�جtّي�ضعف�هذه�الحماية�وعدم�فعالي�
ا،�نظرا�للفاتورة�gنسانية�ال¸��يقدمها�ال

�إذ� �فلسط,ن، �Nي �الواقعة �ل�حداث �تغطي�
م �عند �خاص �بشكل �الفلسطيني,ن صحفي,ن

بالرغم�من�وجود�بعض�النصوص�و*حكام�Nي�القانون�الدوªي�فإن�حرية�العمل�لل
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ورغم�أن�العديد�من�{تفاقيات�تضمنت�Nي�نصوصها�توف,� 

�هو�ال �بمن �للتعريف �تتعرض �لم �{تفاقيات هذه

الصحفي�Nي�الوثائق�الدولي

مراسل�ومخ ��صحاNي�ومصور�فوتوغراNي�ومصور�

�معتاد �وبشكل �ا�ذكور �النشاط �يمارسون �الذين والتلفزيونيون،

العادي�به�عن�ا�واطن�ال

�ال �بخصوص أما

�ا�سلحةالحربي, �القوات �لدى ن�ا�عتمدين

�تم�إقرار�هذه�الحماية�Nي�ا�ادة gنساني�ح¸ 

� �*ربع 1949جنيف

الصحفي,ن�العامل,ن�Nي�مناطق�ال

�للتقّد  م�åي�*خرى�تعريًفا

�Nي مفهوم�الصحفي�ليشمل�كل�من�يمكن�أن�يكون�له�دورا

gنسانية�وتوسيع�الحماية�ا�قررة�لل

�ال �حماية �واقع �Nي �التمعن �خل �من �أخرى �جهة ومن

نحظ�بشكل�جtّي�ضعف�هذه�الحماية�وعدم�فعالي�
ا،�نظرا�للفاتورة�gنسانية�ال¸��يقدمها�ال

�ل �تغطي�
م �عند �خاص �بشكل �الفلسطيني,ن �والصحفي,ن �عام، بشكل

بالرغم�من�وجود�بعض�النصوص�و*حكام�Nي�القانون�الدوªي�فإن�حرية�العمل�لل
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�عل �والتحايل �النصوص �لهذه �{حتل �دول �لعدم�احÌ�ام �خطر�دائم، �Nي �ا�سلحة 
ام�®اعاتí¯� 
اß

�من� �أصبح �الصحفي، �ا�واطن �فكرة �Nي �تطور �ومن �حداثة �من �نشهده �ما �ضوء �وNي وعليه،

�ا�واطن،� �صحافة �واستمرار�عمل �حماية �تكفل �ال¸� �القوان,ن �من �إقرار�منظومة �عtى �العمل الضروري

�يعمل� �أن �ا�هّمِ �فمن �الك �ى، �gعمّية ت

. يمقراطّية�وحرية�الوصول�للمعلومات

وهما�. يون�وبحكم�مهن�
م�ودورهم�Nي�ضمان�حماية�بعض�الحقوق�¯�سّيما�حّرّية�الّتعب,��والّرأي

�تعزيز�مبادئ� �ثم �ومن �مجتمع، �أي �Nي �ديمقراطي �تطور �ïي 
ماÓع� �¯�غ�  �وثيًقا ا
ً
اط

�الحقوق� �منظومة �ترسيخ �إªى �يؤدي �مما �الحرة �ا�جتمعات 
اßعل� �تقوم �ال¸� �وا�حاسبة �والشفافية ®اهة

� �يوم �ب�حدود �مراسلون �منظمة �أوصت �قد �كانت �جه�
ا ��22ومن  2005أيلول

�ا�واطن� �صحافة �باعتبار�أن �gنÌ�نت اب

د�*فراد�وا�جتمع�ككل�با�علومات�


م�و íى�اهتماماªمآ�إ
  .)3(را

�
ً
�مÌ®ايدا �قلّقا �gنسان �حقوق �مجال �Nي �تعمل �ال¸� حدة

�*ّول  �كانون �مجلس�2006ديسم �/وNي �أبدى ،

ف,ن�
ّ
من�العالم�ضّد�صحفي,ن�وإعمي,ن�وموظ

�gنسانّي،� �الّدوªّي �القانون �تن�
ك �ال¸� دة

 x�*� X,�� �s-�"� +"� 	�
������ 	��"*� ���� x�� ������ 2��"* ��� !��� � s�Y��� �22 ������p 

19:  ���� �������� �)�� +���"1. 
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�عل �والتحايل �النصوص �لهذه �{حتل �دول �لعدم�احÌ�ام �خطر�دائم، �Nي �ا�سلحة ®اعات

  .)1(حفي�الفلسطي���باéرهاب

�ال �ا�واطن �فكرة �Nي �تطور �ومن �حداثة �من �نشهده �ما �ضوء �وNي وعليه،

�ا�واطن،� �صحافة �واستمرار�عمل �حماية �تكفل �ال¸� �القوان,ن �من �إقرار�منظومة �عtى �العمل الضروري

�وا�ؤّسسا �ا�حÌ�ف,ن �الّصحفي,ن �مخاوف �عن �بعيًدا 
اßا�هموتشجع� �فمن �الك �ى، �gعمّية ت

إعم�ا�واطن�وgعم�الّتقليدّي�جنًبا�إªى�جنٍب�من�أجل�تحقيق�الّديمقراطّية�وحرية�الوصول�للمعلومات

يون�وبحكم�مهن�
م�ودورهم�Nي�ضمان�حماية�بعض�الحقوق�¯�سّيما�حر

�ارتب �مÌ�ابطان �تعزيز�مبادان �ثم �ومن �مجتمع، �أي �Nي �ديمقراطي �تطور �ïي 
ماÓع� �¯�غ�  �وثيًقا ا
ً
اط

�الحقوق� �منظومة �ترسيخ �إªى �يؤدي �مما �الحرة �ا�جتمعات 
اßعل� �تقوم �ال¸� �وا�حاسبة �والشفافية ®اهة

�ا�جتمع �Nي �. )2(والحريات �يوم �ب�حدود �مراسلون �منظمة �أوصت �قد �كانت �جه�
ا ومن

�ا�واطن� �صحافة �باعتبار�أن �gنÌ�نت ّتاب
ُ
�لك �توفر�الحماية �دولٍة �كّلِ �Nي �تشريعّية �نصوص �وجود بضرورة

�مجتمع،�ف��Ôتزّود�*فراد�وا�جتمع�ككل�با�علومات� �ïّيِ
ً
�ضرورّية

ً
ل�خدمة

ّ

ا�تشكÕى�أtا�ع
ßيجب�أن�ينظر�إل


م�و ة�ال¸��تسمح�لهم�بتطوير�أفكارهم�الخاّصة�والوصول�بحíى�اهتماماªّرّيٍة�إ

�قلق �gنسان �حقوق �مجال �Nي �تعمل �ال¸� �ا�ّتحدة �*مم �Nي �الّرئيسّية �الهيئات وأبدت

�والحرب �الّسلم �زمن �Nي �حماية�الّصحفي,ن �مسألة �*ّول . )4(حيال �كانون وNي

كث,�ة�ٍمن�العالم�ضّد�صحفي,ن�وإعمي,ن�وموظ�اكنأم�*من�قلقه�العميق�من�تزايد�أعمال�العنف�Nي

�الد �القانون �تن�
ك �ال¸� �ا�تعّمدة �الهجمات �وخاّصٍة حة
ّ

�ا�سل ®اعات
ّ
�ال8 �خل مساعدين
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�عل �والتحايل �النصوص �لهذه �{حتل �دول �لعدم�احÌ�ام �خطر�دائم، �Nي �ا�سلحة إبان�ال8®اعات

الصحفي�الفلسطي���باéرهاب

�ال �ا�واطن �فكرة �Nي �تطور �ومن �حداثة �من �نشهده �ما �ضوء �وNي وعليه،

�ا�واطن،� �صحافة �واستمرار�عمل �حماية �تكفل �ال¸� �القوان,ن �من �إقرار�منظومة �عtى �العمل الضروري

�ال �مخاوف �عن �بعيًدا 
اßوتشجع

إعم�ا�واطن�وgعم�الت

فالّصحّفيون�وبحكم�مهن�
م�ودورهم�Nي�ضمان�حماية�بعض�الحقوق�¯�سي

�ارتب �مÌ�ابطان حّقان

�الحقوق� �منظومة �ترسيخ �إªى �يؤدي �مما �الحرة �ا�جتمعات 
اßعل� �تقوم �ال¸� �وا�حاسبة �والشفافية ال8®اهة

�ا�جتمع �Nي والحريات

�تشريعي �نصوص �وجود بضرورة


ا�تشكÕى�أtا�ع
ßيجب�أن�ينظر�إل

الّضرورّية�ال¸��تسمح�لهم�بتطوير�أفكارهم�الخاص

�الر� �الهيئات وأبدت

�حماية�ال �مسألة حيال

*من�قلقه�العميق�من�تزايد�أعمال�العنف�Nي

�ا�سل ®اعات
ّ
�ال8 �خل مساعدين
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ٌ
�ومهّمة

ٌ
�ملّحة

ٌ
�مسألة �عtى�)1(
ا �وشّدد ،

� 
م�ال¸��ينصُّíام�واجبا�Ìى�احªاعات�إ®

�Nي�تنمية�مواهبه�الفكرّية�وgبداعّية�

�ا�عنوّية� �حقوقه �حماية �كذلك ه

�*ساسّية� �القيم �مع �يتعارض ¯� �بما �إخراجه، �من

�حّرٍ  �الحياة��فكرّيٍ �Nي �وا�شاركة ،

حفي,ن�وا�واطن,ن�الفلسطيني,ن�حّق�الحصول�عtى�

مها�القانون،�ونسÝى�من�خل�دراستنا�إªى�

�قيم� �ترسيخ �عن �والبحث �بالخدمة�العمومّية، 
وض

ة�والضوابط�*خقّية�لتنظيم�صحافة�

نونّية�غياب�ا�عاي,��القاحفي,ن�ليست�

�إطار� �الصحفي,ن، �حقوق �تواجه �ال¸� ات

ة�التعب,��ا�كفولة�Nي�القانون�الّدوªّي�

يÌ�افق�ذلك�مع�. �بالحقوق�ا�دنّية�والّسياسّية

شريعّية�ال¸��
ّ
ة�بحقوق�gنسان�والقيود�الّدستورّية�والت

�هذه�ا�شاكل�والّتعاون�مع� �مناسبٍة�لحّلِ

 �	"���� +�Sd
� 2� �����"*� 	���" 	�T���
 ���.� ����-Sp� �����"*� �u (���� �� fd�) 2� x
�� s��S) ���� fd� ���, r�S ���T�� ��S)� ��� s����� ��
�����

  ���� �65 2
��� ���� ����� ����� �
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�ومهّمةٌ  �ملّحٌة �مسألٌة �بأّ��ا �مسّلٍح �نزاٍع �خ�ل �الّصحفي�ن �حماية وصّنف�ا�جلس�مسألة

م�ال¸��ينصíام�واجبا�Ìى�احªاعات�إ®

ّ
ى�مراقبة�القانون�ا�عمول�به،�والذي�يدعو�*طراف�Nي�ال8

  . )2(وªّي�لحماية�الّصحفي,ن�وا�دني,ن

�مواطٍن�الحّق�Nي�تنمية�مواهبه�الفكري واعتماًدا�عtى�ما�سلف�بيانه،�نعتقد�بأّن�لكّلِ

�ا�عنوي �حقوقه �حماية �كذلك �حّقه �ومن �العلمّية، �بتصنيفاته �الّتقّدم �ومجاراة حداثة

�*ساسي �القيم �مع �يتعارض ¯� �بما �إخراجه، �من �أو�أدبّيٍ �أو�فّ�ّ�ٍ �علمّ�ِ �عنّ�منتوج اجمة

�مناخ�فكرّيٍ �Nي �العيش �وبالّتاªي �القانون، �كفلها �ال¸� �õخرين �وحقوق للمجتمع

وNي�هذا�السياق�نشدد�عtى�ضرورة�أّن�للّصحفي,ن�وا�واطن,ن�الفلسطيني,ن�حق

مها�القانون،�ونسÝى�من�خل�دراستنا�إªى�
ّ
*نباء�وا�علومات�بشفافّيٍة�ومسؤولّيٍة�طبًقا�ل�وضاع�ال¸��ينظ

�الف �منظومة�gعم ِة
َ
�قيم�َرط �ترسيخ �عن �والبحث �بالخدمة�العمومّية، 
وضÓّوال� لسطي�ّ�

ر�القانونّية�والّضوابط�*خقي
ُ
ط
ُ
�عن�دراسة�*

ً
ة�الّتعب,��وgعم،�فض

�العنف�ا�ستمّر�وا�Ì®ايد�ضّد�الّصحفي,ن�ليست� �ا�شكلة�فيما�يخصُّ

�ا�وجودة �للمعاي,��و*عراف �ال. )3(طبيق �حقوق �تواجه �ال¸� �الّتحدّيات فمن

�غ,��ا�ناسب�Nي�العديد�من�الدول،�والذي�ُيعيق�حّرّية�التعب,��ا�كفولة�Nي�القانون�الد

الخاّص�بالحقوق�ا�دنّية�والس�من�العهد�الّدوªيّ �19لحقوق�gنسان�¯�سّيما�ا�ادة�

عدم�مصادقة�الدّول�عtى�الوثائق�الّدولّية�الخاّصة�بحقوق�gنسان�والقيود�الد

�هذه�ا�شاكل�والت. )4(حفي,ن ه�من�الواجب�تأسيس�ملتقياٍت�مناسبٍة�لحّلِ لذا�فإنّ
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�ال �حماية �مسألة �ا�جلس وصّنف

ªي�الالحاجة�إNى�مراقبة�القانون�ا�عمول�به،�والذي�يدعو�*طراف�


ا�القانون�الّدوªّي�لحماية�الßعل

واعتماًدا�عtى�ما�سلف�بيانه،�نعتقد�بأن

�عصر�ال �التومواكبة �ومجاراة حداثة

�عنّ� �الّناجمة والفكرّية

�وبالت �القانون، �كفلها �ال¸� �õخرين �وحقوق للمجتمع

  . الثقافية

وNي�هذا�السياق�نشدد�عtى�ضرورة�أن

*نباء�وا�علومات�بشفافي

�الف �منظومة�gعم ِة
َ
�دمْقَرط �عtى

ّ
الحث

�عن�دراسة�*
ً

الّتعددّية�وحرّية�الّتعب,��وgعم،�فض

،�لكّن�ا�شكلة�فيما�يخصا�واطن

�ا�وجودة �للمعاي,��و*عراف �الّتطبيق �غياب بل

شريÝّي�غ,��ا�ناسب�Nي�العديد�من�الدول،�والذي�ي
ّ
العمل�الت

لحقوق�gنسان�¯�سّيما�ا�ادة�

عدم�مصادقة�الدّول�عtى�الوثائق�الد


ّدد�سمة�الصحفي,نí
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ص,ن�Nي�مناطق�أخرى�من�العالم�بما�يضمن�تبادل�وتقح�الخ �ات،�كما�يجب�تطوير�وتعزيز�الّتعاون�

ليب�*حمر،�ويجب�أن�يكون�الّتعاون�

�gنسان� �معاي,��حقوق �أساس ل

حفي,ن�مرتبطة�بحماية�الحقوق�gنسانّية�بشكٍل�

�داخل�الّدول�العربّية� �ومن�دون�حقوق�gنسان�وحماي�
ا ®اعات،

�الذي� �الخطر�ا�تنامي �يوضح �جيد �مثال �فلسط,ن �Nي �الواقعة �*حداث �بأن �نرى �القول خصة

�مجددا� �الدعوة �أهمية �ي �ز �مما �السن,ن، �عشرات �منذ ®اع

جمات�غ,��قانونية�بموجب�القانون�

الدوªي�gنساني،�الذي�يحم��*شخاص�ا�دني,ن�و*عيان�ا�دنية�ما�داموا�¯�يشاركون�مشاركة�فعالة�Nي�

�ح¸ �وإن�استخدمت�ïغراض�الدعاية،�ما�
ً
�مشروعا

ً
̄�يمكن�أن�تعد�وسائل�gعم�هدفا و

ويستفيد�الصحفيون�وgعميون�

�إصدار�تحذير� �ووجوب �التناسب �مبدأ مثل

�أن�هناك�حاجة�شديدة�éصدار�وثيقة�جديدة�لتحس,ن�القانون�القائم�وتكييفه��تطلبات�اليوم�

،�Nي�ظل�تطورات�البيئة�الجديدة�لÉعم�وظهور�

ال¸��سمحت�له�التطورات�الرقمّية�بإنتاج�ا�حتوى�

�أدوار� �تعاظم �سياق �ا�واطن�وNي صحافة

وفعالي�
ا�Nي�ا�شهد�gعمي،�يقودنا�هذا�*مر�للتطرق�والبحث�حول�مدى�توفر�الحماية�لهذه�الصحافة�Nي�

 gمن���م،�الكث,شكاليات،�إذ�¯�يوجد�من�ة�بقطاع�gع

شر�الّصادر�عام�
ّ
،�وهو��1995بشكل�مباشر�سوى�قانون�ا�طبوعات�والن

��د ا������	��� ا��و��� ��
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ص,ن�Nي�مناطق�أخرى�من�العالم�بما�يضمن�تبادل�وتقح�الخ �ات،�كما�يجب�تطوير�وتعزيز�الت

ٍة�مثل�مؤّسسات�*مم�ا�ّتحدة�واللجنة�الّدولّية�للّصليب�*حمر،�ويجب�أن�يكون�الت

�ال �ا�شÌ�كة �والقيم �والّتآزر �ا�شÌ�كة، �gنسان��والحوار�وا�قاربات �معاي,��حقوق �أساس ل
ّ
�تشك �¸

ة،�والقانون�الدوªي�ا�عمول�به،�وتبقى�حماية�الّصحفي,ن�مرتبطة�بحماية�الحقوق�gنساني

�داخل�الد �ومن�دون�حقوق�gنسان�وحماي�
ا عام�وحقوق�ا�دني,ن�خل�*زمات�وال8®اعات،

�ا�نالٍة�ومهمة،�قد�يُ 
َ
  .بقى�حماية�الّصحفي,ن�بعيدة

�الذي� �الخطر�ا�تنامي �يوضح �جيد �مثال �فلسط,ن �Nي �الواقعة �*حداث �بأن �نرى �القول خصة

�مجددا� �الدعوة �أهمية �ي �ز �مما �السن,ن، �عشرات �منذ �ال8®اع �مناطق �Nي �العاملون حفيون

 gقانونية�بموجب�القانون�هجمات�ا�وجهة�ضد�الصحفي,ن�وا�عدات���مية�هجمات�غ,ع

الدوªي�gنساني،�الذي�يحم��*شخاص�ا�دني,ن�و*عيان�ا�دنية�ما�داموا�¯�يشاركون�مشاركة�فعالة�Nي�

�ح¸ �وإن�استخدمت�ïغراض�الدعاية،�ما�
ً
�مشروعا

ً
̄�يمكن�أن�تعد�وسائل�gعم�هدفا و

�ار  �للقانون�gنسانيستغل�للتحريض�عtى ويستفيد�ال. تكاب�مخالفات�خط,�ة

�التداب,��{حÌ�ازية �سواهم�-من �دون 
مßتقتصر�عل� ¯� �إصدار�تحذير��-ال¸� �ووجوب �التناسب �مبدأ مثل

�أن�هناك�حاجة�شديدة�éصدار�وثيقة�جديدة�لتحس,ن�القانون�القائم�وتكييفه��تطلبات�اليوم�

،�Nي�ظل�تطورات�البيئة�الجديدة�لÉعم�وظهور�"ا�واطن�الصحفي"قواعد�قانونية�جديدة�لحماية�

ال¸��سمحت�له�التطورات�الرقمي�(UGC: User Generated Content)ا�ستخدم�ا�بتكر�

�رقمية �ذكية �ع ��محامل �الواقعة �*حداث �وتغطية �أدوار�. gخباري �تعاظم �سياق وNي

وفعالي�
ا�Nي�ا�شهد�gعمي،�يقودنا�هذا�*مر�للتطرق�والبحث�حول�مدى�توفر�الحماية�لهذه�ال

 .القوان,ن�الفلسطينية

  .صحافةAا�واطنPAيAالسياقاتAالقانونّيةAالفلسطينّية

 gمن���م،�الكث,تشكو�ا�نظومة�القانونّية�الفلسطينية�الخاّصة�بقطاع�gع

شر�الص
ّ
القوان,ن�ما�يتعلق�بالعمل�gعمّي�بشكل�مباشر�سوى�قانون�ا�طبوعات�والن
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ص,ن�Nي�مناطق�أخرى�من�العالم�بما�يضمن�تبادل�وتقح�الخ �ات،�كما�يجب�تطوير�وتعزيز�التمتخصّ 

مع�منظماٍت�دولّيٍة�مثل�مؤس

�والت �ا�شÌ�كة، �والحوار�وا�قاربات الّتق�ّ�

الّدولّية،�والقانون�الدوªي�ا�عمول�به،�وتبقى�حماية�ال

عام�وحقوق�ا�دني,ن�خل�*زمات�وال

كخطواٍت�أساسّيٍة�ومهمة،�قد�ي

�الذي� �الخطر�ا�تنامي �يوضح �جيد �مثال �فلسط,ن �Nي �الواقعة �*حداث �بأن �نرى �القول خصة

�ال �مناطق �Nي �العاملون �الصحفيون يواجهه

لنتباه�إªى�أن�الهجمات�ا�وجهة�ضد�ال

الدوªي�gنساني،�الذي�يحم��*شخاص�ا�دني,ن�و*عيان�ا�دنية�ما�داموا�¯�يشاركون�مشاركة�فعالة�Nي�

�ح¸ �وإن�استخدمت�ïغراض�الدعاية،�ما�. العمل�العسكري 
ً
�مشروعا

ً
̄�يمكن�أن�تعد�وسائل�gعم�هدفا و

�ار  ستغل�للتحريض�عtى
ُ
لم�ت

�التداب,��{حÌ�ازية من

�أن�هناك�حاجة�شديدة�éصدار�وثيقة�جديدة�لتحس,ن�القانون�القائم�وتكييفه��تطلبات�اليوم�
ّ

مسبق،�إ¯

قواعد�قانونية�جديدة�لحماية��بإرساء

(ontentا�ستخدم�ا�بتكر�

�رقمية �ذكية �ع ��محامل �الواقعة �*حداث �وتغطية gخباري

وفعالي�
ا�Nي�ا�شهد�gعمي،�يقودنا�هذا�*مر�للتطرق�والبحث�حول�مدى�توفر�الحماية�لهذه�ال

القوان,ن�الفلسطينية

صحافةAا�واطنPAيAالسياقاتAالقانونّيةAالفلسطينّية. 3

تشكو�ا�نظومة�القانوني

القوان,ن�ما�يتعلق�بالعمل�gعمي
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�gعمّية� �ا�حطات �ترخيص �ونظام ،

�وا�سموع �ا�رئي �gعم �عمل �مشروع�. )2(جزئًيا   ّ̧ وح

� �عام �الفلسطي�ّ� �الوزراء �مجلس �من�)3(2013ه �وكان ،

ئيس�الفلسطي�ّ�،�بَقى�ح ً�ا�عtى�ورق�

هذا�إضافة�إªى�صدور�قانون�. نور�للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�عtى�وجه�التحديد

ة�ال¸��احتوت�نصوصه�عtى�كث,��من�القيود�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��بوجه�عام�وعtى�

�م �للقانون �الرافضة �*فعال �ردود �من �أثار�العديد �مما �خاص، �بوجه �gعمية �ومن�الحرية �ا�جتمع ن

لعوا�عtى�
ّ
حفي,ن�الفلسطيني,ن�لم�يط


م�íنشر،�ليحّددوا�واجبا
ّ
لعوا�عtى�قانون�ا�طبوعات�وال

  .)4(ة�الرأي�والّتعب,�

مة�للعمل�gعمّي�
ّ
ريعات�ا�نظ

ّ
�تتمثل�Nي�غياب�التش ،

ً
ة

ر�الذي�لم�يطرأ�عليه�منذ�إقراره�أّي�تعديل،�بما�

� �يكون�ذلك�بسبب�ما ّته�فلسط,ن�من�وربما
َ
ورث

رت�
ّ

ا�واحّتل�
ا،�وال¸��أثíة�ال¸��استعمر

�لخدمة�مصالح��وتشريعاته�وقوانينه�ال¸
ً
��لم�توضع�أص

�الّدول� �مصالح �لخدمة �وأحكامها �نصوصها �من

ا�بالًيا�من�
ً
لطة�الفلسطينّية�أمامها�إرث

1995  ���
�� +�S����� �T��[Online] 
.5.160212. 
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�با�طبوعات�والنّشر�أي�بالّصحف�وا�جّ�ت�الورقّية �gعمي)1(قانون�خاصٌّ �ا�حطات �ترخيص �ونظام ،

� �عام �Nي �نسخته �صدرت ��ذيوال�2018الذي �وا�سموعينظم �ا�رئي �gعم �عمل جزئًيا

�الفلسطي�ّ� �الوزراء �مجلس �أقّره �الذي �ا�علومة �عtى �الحصول �Nي

شريÝّي�والّرئيس�الفلسطي��
ّ
�الّتوقيع�عليه�وإقراره�من�قبل�ا�جلس�الت

نور�للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�عtى�وجه�التحديد

الجرائم�gلكÌ�ونّية�ال¸��احتوت�نصوصه�عtى�كث,��من�القيود�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��بوجه�عام�وعtى�

�م �للقانون �الرافضة �*فعال �ردود �من �أثار�العديد �مما �خاص، �بوجه �gعمية الحرية

من�الّصحفي,ن�الفلسطيني,ن�لم�يط%  85ووفًقا�لدراسٍة�علمّية�تبّ,ن�أّن . حفي,ن�الفلسطيني,ن

لعوا�عtى�قانون�ا�طبوعات�وال
ّ

م�لم�يطÕّمّي�بمع� �أالقوان,ن�ا�نظمة�للعمل�gع

قانونّية�ال¸��تحّدثت�عن�حّرّية�الرأي�والتوحقوقهم�ال¸��أقّرها�القانون،�أو�ا�واد�ال

ريعات�ا�نظ
ّ

�تتمثل�Nي�غياب�التش ،
ً
�هناك�إشكالية�رئيسّية �يّتضح�بأّن اªي

ر�الذي�لم�يطرأ�عليه�منذ�إقراره�أي
ّ

حفي�الفلسطي�ّ�،�باستثناء�قانون�ا�طبوعات�والنش

�البيئة�الجديدة�لتصال �. ي,�ات�ال¸��تشهدها �يكون�ذلك�بسبب�ما وربما


ا�واحتíي�*نظمة�الّسياسّية�ال¸��استعمرNف�شريعات�نتيجة�الّتباين�و{خت

�لخدمة�مصالح�عtى�مختلف�جوانب�الحياة�Nي�ا�جتمع�الفلسطي�ّ��وتشريعاته�وقوانينه�ال¸
ً
��لم�توضع�أص

�الد �مصالح �لخدمة �وأحكامها �نصوصها �من �هو�ثابٌت �كما �ُوضعْت ما �إنّ �ا�ختلفة، �واحتياجاته عب


اíوتبًعا�لذلك�وجدت�الّسلطة�الفلسطيني. ا�ستعمرة�ورعاية�حقوق�أفرادها�ومؤّسسا
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�والنش �با�طبوعات �خاصٌّ قانون

� �عام �Nي �نسخته �صدرت الذي

�أقر �الذي �ا�علومة �عtى �الحصول �Nي �الحّق قانون

�الّتوقيع�عليه�وإقراره�من�قبل�ا�جلس�الت ا�فÌ�ض�أن�يتمَّ

نور�للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�عtى�وجه�التحديدولم�يرى�ال

الجرائم�gلكÌ�ونّية�ال¸��احتوت�نصوصه�عtى�كث,��من�القيود�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��بوجه�عام�وعtى�

�م �للقانون �الرافضة �*فعال �ردود �من �أثار�العديد �مما �خاص، �بوجه �gعمية الحرية

الصحفي,ن�الفلسطيني,ن

القوان,ن�ا�نظمة�للعمل�gعمي

وحقوقهم�ال¸��أقّرها�القانون،�أو�ا�واد�ال

�ُيّتضح�بأن� وبالّتاªي

والّصحفي�الفلسطي�ّ�،�باستثناء�قانون�ا�طبوعات�والنش

�البيئة�الجديدة�لتصاليواكب�الّتغ ي,�ات�ال¸��تشهدها

شريعات�نتيجة�الت
ّ
القوان,ن�والت

عtى�مختلف�جوانب�الحياة�Nي�ا�جتمع�الفلسطي��

�إن �ا�ختلفة، �واحتياجاته عب
ّ

الش

ا�ستعمرة�ورعاية�حقوق�أفرادها�ومؤس
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شريعّية�لقوان,ن�
ّ
خر�عtى�البيئة�الت

ة�الفلسطينية�جهوًدا�من�أجل�حماية�الحريات�وتعزيز�حقوق�ا�واطن��

در�الرئيس�ياسر�عرفات�صامن�مرسوم�

� �الفلسطينية �الوقائع �Nي
ً
̄حقا � �نشر�قرار�gنشاء �للسلطة�(وقد �الرسمية الجريدة

وأفرد�القانون�*سا×¡ّ��الفلسطي�ّ��الذي�أقّره�ا�جلس�

� �  2003عام �لعام �2005وتعديته

�تدمج� �ال¸� �الّدسات,��ا�قارنة �من
ً
�وعددا

�وحمايٍة� �أهمّيٍة �وجود �يع�� �ما �أشكالها، �أحد �والتعب,��باعتبارها �الرأي ة


ا�عtى�النحو�õتيÓ :  

� �لسنة �ا�عّدل �الفلسطي�� �*سا×¡� �القانون �حقوق��2003من �أّن عtى

�الد �ا�شروع �أّن �ا�اّدة �نّصِ �من ّستورّي�ضح

ة�من�قبل�الّسلطات�العاّمة�Nي�الّدولة�

�̄ �و ، �¯�ُتَمسُّ
ٌ
�مكفولة �وåي ، �طبيÝيٌّ

� �أو�منعه�من�الّتنّقل�إ¯�بأمٍر�قضائّيٍ

�Nي� �إنساٍن�الحقُّ ه�¯�مساَس�بحّرّية�الّرأي،�ولكّلِ

	�
������ 	�
��� 	���� !��
� 2� 	��-Sp +���"�� ������� �)�� 	��" +�����
" �	����"� 	�
�
�, 	���� �
[Online]. Available at   ���d� e����: .5.12120. 

w.bal.ps/law/basic_law.pdfttps://wwh :[Online]. Available 

https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf :[Online]. Available  
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رت�بشكٍل�أو�بف�
ا�*نظمة�الّس 
ّ
خر�عtى�البيئة�التآياسّية�ال¸��حكم�
ا�وأث

لقد�بذلت�الّسلطة�الوطنّية�الفلسطينية�جهوًدا�من�أجل�حماية�الحريات�وتعزيز�حقوق�ا�واطن��

مرسوم�/إذ�تم�إنشاء�الهيئة�ا�ستقلة�لحقوق�gنسان�بقرارٍ 

1993 .� �الفلسطينية �الوقائع �Nي
ً
̄حقا � �نشر�قرار�gنشاء وقد

وأفرد�القانون�*سا×¡ّ��الفلسطي��. 1995لعام�) 59(،�تحت�رقم�)الوطنية�الفلسطينية

1997 (� �العام شر�Nي
ُ
�ال) 2002(وصدر�ون �Nي عّدل

ُ
�وا� عام

�الّد �من
ً
�وعددا �الّدوªّي جاه �لتّ ا

ً
�خف ا �خاص7 ا �دستوري7 ا �نص7 ة

�أهمي �وجود �يع�� �ما �أشكالها، �أحد �والتعب,��باعتبارها �الرأي �حّرّية �ضمن ة


ا�عtى�النحو�õتي�)1(ّرّيات�gعمّية�Nي�القانون�*سا×¡ّ��الفلسطي��ّ �للحÓنبّي

� �ا�ادة �) 10(نصت �لسنة �ا�عّدل �الفلسطي�� �*سا×¡� �القانون من

�{حÌ�ام
ُ
�وواجبة

ٌ
�ملزمة �*ساسّية �ا�اّد)2(اته �نّصِ �من �ويّتضح ،

�عtى�إلزامّية�ووجوب�احÌ�ام�الحقوق�والحّرّيات�العاّمة�من�قبل�الس

� �ا�اّدة �لحق�
ا �مكفولة) 11(و*فراد، �وåي ، �طبيÝيٌّ �حقٌّ �الشخصّية �الحّرّية �بأّن �نصت وال¸�

تقييد�حّرّيته�بأّي�قيٍد�أو�منعه�من�الت�أو�تفتيشه�أو�حبسه�أو �يجوز�القبض�عtى�أحٍد 

ه�¯�مساَس�بحّرّية�الّر) 19(،�مع�التأكيد�Nي�ا�ادة�)3(وفًقا�ïحكام�القانون  عtى�أنّ
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ف�
ا�*نظمة�الس
ّ
القوان,ن�ال¸��خل

  . gعم

لقد�بذلت�الّسلطة�الوطني

إذ�تم�إنشاء�الهيئة�ا�ستقلة�لحقوق�gنسان�بقرارالفلسطي��،�

� 30/9/1993بتاريخ

الوطنية�الفلسطينية

� �عام شريÝّي
ّ
1997(الت

�دستوري ا �نص7 �gعمّية للحّرّيات

�حر �ضمن �gعمّية الحّرّيات

دستورّيٍة�خاّصٍة�للح

 
ً ّ
�: أو9 �ا�ادة نصت

�*ساسي �وحّرّياته gنسان

الفلسطي�ّ��أكّد�عtى�إلزامي

� �ا�اّدة �لحق�
ا و*فراد،

يجوز�القبض�عtى�أحٍد 

وفًقا�ïحكام�القانون 
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�م �مع �التعب,��أو�الفّنِ �وسائل �من �أو�غ,��ذلك �أو�الكتابة �بالقول �ونشره �رأيه �أحكام�عب,��عن راعاة

�بحّرّية� ا �َمس7 ̄ئقة �وغ,�� �ُسلطوّيٍة �بطريقة حفي,ن

�حّرّية� ̄ت �حا �Nي �الرّدِ �كيفّية أورد

�حّرّية� �عtى ا
ً
�حفاظ �ا�واطن,ن؛ �انتقادات �عtى �بتاًتا

27( õى�الّنحو�tتيع)3(:  

�*سا×¡�� �بالقانون �مكفول �وهو�حّق �gعم، ائل

�وحّرية� �والبث، شر�والّتوزيع
ّ
�والن اعة

  .�والقوان,ن�ذات�العقة


ا�أو�إلغاؤها�أو�فرض�قيوٍد�íيجوز�إنذارها�أو�وقفها�أو�مصادر� قابة�عtى�وسائل�gعم،�̄و

�قانونّية� �يوفر�نصوصا �لم �أّنه
ّ

�إ¯ �الحريات�العامة، �تعزز ��واد �الفلسطي�� �تقديم�القانون ورغم

وبناًء�. ¡ �مع�القوان,ن�الدسات,��ا�قارنة

�الواقع�الفلسطي���الحاªي�يبقى�محفوفا�با�خاطر�Nي�ظل�تطّور�البيئة�الجديدة�لتصال،�

نّية�ترتكز�لذا�فمن�الضرورة�ا�لحة�إيجاد�قواعد�قانونية�جديدة�لحمايته،�خصوًصا�وأّن�ا�ستندات�القانو 

https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf :[Online]. Available  

https://www.bal.ps/ :[Online]. Available  

https://www.bal.ps/law/basic_law.pdf :[Online]. Available  
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�الّتعب,��أو�الفن �وسائل �من �أو�غ,��ذلك �أو�الكتابة �بالقول �ونشره �رأيه عب,��عن

�ُسلطوّي �بطريقة �الّصحفي,ن �تصريحات �عtى �الوزارات �يعت ��ردود وقد

� �ا�ادة �Nي شر�الفلسطي�ّ�
ّ
�والن �ا�طبوعات �كيفي) 25(�قانون أورد

�الدوّ  �بعض �بأّن �علًما �حرأي، �عtى ا
ً
�حفاظ �ا�واطن,ن؛ �انتقادات �عtى �بتاًتا �تحظر�الّردَّ ل

ّية�وا�واثيق�الّدولّية
ّ
  .)2(عب,��ا�كفولة�Nي�القوان,ن�ا�حل

�ا�ادة� 
ا�جاء�نصُّíم�وحّرياق�بحقوق�وسائل�gع
ّ
27(فيما�يتعل

�وسائر�وس �الصحف �تأسيس �Nي �الحّق �*سا×¡��للجميع �بالقانون �مكفول �وهو�حّق �gعم، ائل

  .وتخضع�مصادر�تمويلها�للرقابة�والقانون 

شر�والت
ّ
�والن �الطّباعة �وحّرية �وا�كتوبة �وا�سموعة �ا�رئّية �gعم �وسائل ية

�وفًقا�لهذا�القانون�*سا×¡ّ��والقوان,ن�ذات�العقة
ٌ

ا�مكفولةßالعامل,ن�ف


ا�أو�إلغاؤها�أو�فرض�قيودíيجوز�إنذارها�أو�وقفها�أو�مصادر� قابة�عtى�وسائل�gعم،�̄و

  .�وفًقا�للقانون�وبموجب�حكٍم�قضائّيٍ 

�قانوني �يوفر�نصوصا �لم ه �أنّ
ّ

�إ¯ �الحريات�العامة، �تعزز ��واد �الفلسطي�� �تقديم�القانون ورغم

،�بما�يتما;¡ �مع�القوان,ن�الدسات,��ا�قارنة"صحافة�ا�واطن"صة�بـتتعلق�بالحفاظ�عtى�الحريات�الخا

م�فإن�الواقع�الفلسطي���الحاªي�يبقى�محفوفا�با�خاطر�Nي�ظل�تطّور�البيئة�الجديدة�لتصال،�

لذا�فمن�الضرورة�ا�لحة�إيجاد�قواعد�قانونية�جديدة�لحمايته،�خصوًصا�وأّن�ا�ستندات�القانو 
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�الت �وسائل �من �أو�غ,��ذلك �أو�الكتابة �بالقول �ونشره �رأيه الّتعب,��عن

  .)1(القانون 

�ال �تصريحات �عtى �الوزارات �يعت ��ردود وقد

�والن �ا�طبوعات �قانون �أّن �كما التّعب,�،

�بأن �علًما �الّرأي، الّتعب,��عن

الّتعب,��ا�كفولة�Nي�القوان,ن�ا�حل

ق�بحقوق�وسائل�gعم�وحر: ثانًيا
ّ
فيما�يتعل

�ال - �تأسيس �Nي �الحّق للجميع

وتخضع�مصادر�تمويلها�للرقابة�والقانون 

�ا�رئيحرّ  - �gعم �وسائل ية


ا�مكفولةßالعامل,ن�ف


ا�أو�إلغاؤها�أو�فرض�قيود�تحظر  -íيجوز�إنذارها�أو�وقفها�أو�مصادر� الّرقابة�عtى�وسائل�gعم،�̄و

�وفًقا�للقانون�وبموجب�حكم
ّ


ا�إ¯ßعل

�إ¯ �الحريات�العامة، �تعزز ��واد �الفلسطي�� �تقديم�القانون ورغم

تتعلق�بالحفاظ�عtى�الحريات�الخا

عtى�ما�تقّدم�فإّن�الواقع�الفلسطي���الحاªي�يبقى�محفوفا�با�خاطر�Nي�ظل�تطو

لذا�فمن�الضرورة�ا�لحة�إيجاد�قواعد�قانونية�جديدة�لحمايته،�خصوًصا�وأن
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�من� �وأن�نستفيد �حمايته، �عtى �وا�قدرة ��gام �تفتقر�إªى ة

�خل� �ضم�ّ�ٍ �أو�بشكٍل �صريٍح �بشكٍل �سواء �ا�واطن �صحافة �تنظيم �Nي اقة

� �بـ �خاّصٍ �شرٍف �ميثاق �éيجاد حّرّية�"ل

�تحّررّيٍ  �ديمقراطي �وط�ّ�ٍ �أفٍق ��ذات

�للمواطن,ن� �ا�واتية روف
ّ
�وتوف,��الظ �ا�واطن، حافة

�حِق� �لكفالة �الزمة �القانونّية �توف,��الحماية ة

�وتوف,�� �سّرّي�
ا، �عtى �الحفاظ �Nي هم

�يتجّنب�   ّ̧ �ح �عملهم �بممارسة ة

�أو�نساًء�
ً
صحفيون�سواء�كانوا�رجا¯

،�ويشمل�ة�والّتلفزيونّية�وgنÌ�نت

�و �gعمّي �الوسط �Nي ا�واطن,ن�"ف,ن

ع�الفلسطي���تعديل�القوان,ن�السارية�وصياغة�قوان,ن�

�{ّتصال� �قطاعات �تنظيم �Nي �الدولة �دور �مفهوم �Nي غي,��الحاصل

�واكبة��واصل�و{حÌ�ام�ا�تبادل�وحقوق�ا�لكّية�الفكرية�للجميع

̄�يوجد�Nي�فلسط,ن�قانون�إعم،�بل�مجموعة�قو  ان,ن�لها�عقة�ه�

� �لعام �{لكÌ�ونية �الجرائم ،�)3(2018وقانون

	�
��� 	���� 	���� 	�
������ s���) �2018� 
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�من� �وأن�نستفيد �حمايته، �عtى �وا�قدرة ��gام �تفتقر�إªى �تقليدّية �وأساليب�ووسائل �قديمٍة

�صريح �بشكٍل �سواء �ا�واطن �صحافة �تنظيم �Nي �الّسّباقة �ا�تقدّمة ول

� �وضرورة �الحديثة صال �{تّ �لتكنولوجّيات �شرفمة �ميثاق �éيجاد الّتوّصل

�أفٍق �ذات �ومهنّيٍة ٍة
ّ
�ومستقل �حديثٍة �إعمّيٍة �منظومٍة �وبناء ،

�وتوف,��الظ �ا�واطن، �بصحافة 
وضÓّال� �أجل �من �جّدّيٍ �بشكٍل �العمل وضرورة

  .)1(حّرّيٍة�وبعيًدا�عن�ان�
اك�حّقهم�حفي,ن�للعمل�بكّلِ 

�القانوني �توف,��الحماية �gعمّية �القانونّية �للبيئة �السابق �العرض يؤكد

�سر �عtى �الحفاظ �Nي �حّقهم �وضمان 
مíمصادر�معلوما� �إªى �الوصول �Nي حفي,ن

�موا �وضع �وكذلك �لهم، �ح¸الة �عملهم �بممارسة �الخاّصة �*خقّية رف
ّ

�الش ثيق

اتّية�Nي�ممارس�
م�الّصحفّية،�
ّ
�أو�نساًء�ون�õثار�الّسلبّية�للّرقابة�الذ

ً
فالصحفيون�سواء�كانوا�رجا¯

ت�والقنوات�gذاعّية�والّتلفزيوني
ّ

مون�ا�علومات�كأخبار�لجماه,��الّصحف�وا�ج

�gعمي �الوسط �Nي ف,ن
ّ
�ا�وظ �عن

ً
�فض �الّدعم في

ّ
�وموظ �gعم في

ّ
�موظ �جميع ذلك

  .)2(ح,ن�تأدي�
م�هذا�الدور�بشكل�مؤقٍت 

وبناًء�عtى�ما�تقدم�فإنه�يتوجب�عtى�ا�شّرع�الفلسطي���تعديل�القوان,ن�السارية�وصياغة�قوان,ن�

�الرقميّ  ̄ت �لتصا �{تجديدة �قطاعات �تنظيم �Nي �الدّولة �دور �مفهوم �Nي �الّتغي,��الحاصل كّرس �تُ ة


ا،�وتنظيم�مسالك�الّتواصل�و{حÌ�ام�ا�تبادل�وحقوق�ا�لكّيíوا�علومات�وإدار

̄�يوجد�Nي�فلسط,ن�قانون�إعم،�بل�مجموعة�قو �.التطورات�الرقمية ه� وتجدر�gشارة�إªى�أنّ

� �والنشر�لسنة �ا�طبوعات �قانون �أبرزها ��95حافة �لعام �{لكÌ�ونية �الجرائم وقانون
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�تقليدي �وأساليب�ووسائل �قديمٍة �مفاهيٍم عtى

�الس �ا�تقدّمة �الّدول تجارب

�لتكنولوجي مة
ّ
�ا�نظ القوان,ن

�ا�واطن �منظومة"صحافة �وبناء ،

�جد �بشكٍل �العمل وضرورة

الّصحفي,ن�للعمل�بكّلِ 

�القانوني �للبيئة �السابق �العرض يؤكد

�حق �وضمان 
مíمصادر�معلوما� �إªى �الوصول �Nي �الّصحفي,ن ا�واطن,ن

�موا �وضع �وكذلك �لهم، �الفّعالة الحماية

الّصحفّيون�õثار�الّسلبّي

يقّدمون�ا�علومات�كأخبار�لجماه,��ال

�وموظ �gعم في
ّ
�موظ �جميع ذلك

ح,ن�تأدي�
م�هذا�الدور�بشكل�مؤقت" الّصحفي,ن

وبناًء�عtى�ما�تقدم�فإنه�يتوجب�عtى�ا�شر

�الرقمي ̄ت �لتصا جديدة


ا،�وتنظيم�مسالك�التíوا�علومات�وإدار

التطورات�الرقمية

� �والنشر�لسنة �ا�طبوعات �قانون �أبرزها �الصحافة بمهنة
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�يأخذ� �حديث �عصري �إعم �لقانون �بديل إيجاد

�القيود� �وفرض �*فواه �كتم �عقلية ة

�وتوفر�الحماية� �ا�واطن �صحافة �تنظم �ال¸� �التشريعية �ا�نظمومة �صدور �ولح,ن �الخصة، Nي

حفي؛�تنتم��صحافة�ا�واطن�إªى�حرية�الرأي�والتعب,��ويشكل�*ساس�القانون�لحرية�

�القيود� �لذات �ا�واطن �صحافة �تخضع وبالتاªي

  .الواردة�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��وتتمتع�بذات�الحماية�ال¸��تتمتع�±
ا�هذه�الحرية

� �تعتمد �الصحافة �بقطاع �قوان,ن�ة عtى

ة�محددة،�إذ�¯�يوجد�من�القوان,ن�ما�يتعلق�بالعمل�gعمّي�

�با�طبوعات�1995 �خاص7 �وهو�قانون ،

صدر�نسخته�Nي��ة،�ونظام�ترخيص�ا�حطات�gعمية�الذي

 �مشروع�قانون�الحق�Nي�الحصول�

�التوقيع� ،�وكان�من�ا�فÌ�ض�أن�يتمَّ

�ح �بَقى �النور�، �يرى �ولم �ورق �عtى  ً�ا

هذا�إضافة�إªى�صدور�قانون�الجرائم�

�وعtى� �عام �والتعب,��بوجه �الرأي �حرية �عtى �القيود �كث,��من �عtى �نصوصه �احتوت �ال¸� ة

فعال�الرافضة�للقانون�من�ا�جتمع�ومن�

ل�*ساس�القانون�لحرية�الرأي�والتعب,��

�لذات� �ا�حتوى �صانع �صحافة �تخضع �وبالتاªي �ا�حتوى، �صانع حافة

 e����� 1������2021 . 
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�ا�واطن �صحافة �مع �¯�يتعامل �ينبìي. وكهما �يأخذ��وعموًما �حديث �عصري �إعم �لقانون �بديل إيجاد

�ومغادر  �تطورات، �من �{تصال �وحقل �العالم �إليه �وصل ̄عتبار�ما �القيود�با �وفرض �*فواه �كتم �عقلية ة

�وتوفر�الحماية� �ا�واطن �صحافة �تنظم �ال¸� �التشريعية �ا�نظمومة �صدور �ولح,ن �الخصة، Nي

الخاصة�للمواطن�الصحفي؛�تنتم��صحافة�ا�واطن�إªى�حرية�الرأي�والتعب,��ويشكل�*ساس�القانون�لحرية�

�القانوني �*ساس �والتعب,��ذات �ا�واطن�الرأي �القيود�. لصحافة �لذات �ا�واطن �صحافة �تخضع وبالتاªي

الواردة�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��وتتمتع�بذات�الحماية�ال¸��تتمتع�±
ا�هذه�الحرية

  :ومنAأبرزAالنتائجAالA�åتوصلتAإلKäاAالّدراسة

�ال �بقطاع �الخاّصة �الفلسطينية �القانونّية �ا�نظومة �بأّن �للباحث تب,ن

̄ت�إعمّية�محددة،�إذ�¯�يوجد�من�القوان,ن�ما�يتعلق�بالعمل�gعمي قديمة�ومقتصرة�عtى�مجا

� شر�الّصادر�عام
ّ
�والن �ا�طبوعات �قانون �مباشر�سوى 1995بشكل

ت�الورقّية،�ونظام�ترخيص�ا�حطات�gعمية�الذي
ّ

والنشر�أي�بالصحف�وا�ج

 �مشروع�قانون�الحق�Nي�الحصول�. والذي�ينظم�جزئًيا�عمل�gعم�ا�رئي�وا�سموع�2018 ّ̧ وح

،�وكان�من�ا�فÌ�ض�أن�يتم2013عtى�ا�علومة�الذي�أقّره�مجلس�الوزراء�الفلسطي���عام�

�ح �بَقى �الفلسطي�ّ�، �والّرئيس �التشريÝي �قبل�ا�جلس �من �وإقراره عليه

هذا�إضافة�إªى�صدور�قانون�الجرائم�. للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�عtى�وجه�الّتحديد

�وعtى� �عام �والتعب,��بوجه �الرأي �حرية �عtى �القيود �كث,��من �عtى �نصوصه �احتوت �ال¸� gلكÌ�ونية

فعال�الرافضة�للقانون�من�ا�جتمع�ومن�الحرية�gعمية�بوجه�خاص،�مما�أثار�العديد�من�ردود�* 

 .حفي,ن�الفلسطيني,ن

ل�*ساس�القانون�لحرية�الرأي�والتعب,��
ّ
تنتم��صحافة�صانع�ا�حتوى�إªى�حرية�الرأي�والتعب,��ويشك

�لذات� �ا�حتوى �صانع �صحافة �تخضع �وبالتاªي �ا�حتوى، �صانع �لصحافة �القانونية �*ساس ذات
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�ا�واطن �صحافة �مع �¯�يتعامل وكهما

�ومغادر  �تطورات، �من �{تصال �وحقل �العالم �إليه �وصل ̄عتبار�ما با

  .)1(وا�منوعات

�وتوفر�الحماية� �ا�واطن �صحافة �تنظم �ال¸� �التشريعية �ا�نظمومة �صدور �ولح,ن �الخصة، Nي

الخاصة�للمواطن�الصحفي؛�تنتم��صحافة�ا�واطن�إªى�حرية�الرأي�والتعب,��ويشكل�*ساس�القانون�لحرية�

�القانوني �*ساس �والتعب,��ذات الرأي

الواردة�عtى�حرية�الرأي�والتعب,��وتتمتع�بذات�الحماية�ال¸��تتمتع�±
ا�هذه�الحرية

ومنAأبرزAالنتائجAالA�åتوصلتAإلKäاAالّدراسة -

�بأن -1 �للباحث تب,ن

̄ت�إعمي قديمة�ومقتصرة�عtى�مجا

�والن �ا�طبوعات �قانون �مباشر�سوى بشكل

والنشر�أي�بال

2018عام�

عtى�ا�علومة�الذي�أقر

�والر �التشريÝي �قبل�ا�جلس �من �وإقراره عليه

للعديد�من�{عتبارات�السياسية�الداخلية�عtى�وجه�الت

�وعtى� �عام �والتعب,��بوجه �الرأي �حرية �عtى �القيود �كث,��من �عtى �نصوصه �احتوت �ال¸� gلكÌ�ونّية

الحرية�gعمية�بوجه�خاص،�مما�أثار�العديد�من�ردود�* 

الصحفي,ن�الفلسطيني,ن

تنتم��صحافة�صانع�ا�حتوى�إªى�حرية�الرأي�والتعب,��ويشك -2

�ل �القانونية �*ساس ذات
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�الحرية �هذه �تتمتع�±
ا �ال¸� �الحماية �بذات �والتعب,��وتتمتع وتجدر�. الرأي

ه�¯�توجد�Nي�فلسط,ن�مجلة�إعم،�بل�مجموعة�قوان,ن�لها�عقة�بمهنة�الصحافة�

� �لعام �gلكÌ�ونية �الجرائم �وقانون ،2018�̄ � �وكهما ،

̄عتبار�ما�وصل� وعموًما�ينبìي�إيجاد�بديل�قانوني�حديث�يأخذ�با

حافة�و{عم�من�تطورات،�ومغادرة�عقلية�كتم�*فواه�وفرض�

̄ت�الرقمّية�ُتكرس� قوان,ن�جديدة�لصتا


ا،�وتنظيم�مسالك�íصال�وا�علومات�وإدار

  .طورات�الرقمية

يئة�تسهر�عtى�مراقبة�أخقيات�ا�هنة�Nي�سياق�تصادق�

حافة�Nي�فلسط,ن،�لذلك�سيكون�من�الضروري�

�Nي� �حقه �من �الجمهور �وتمك,ن حافة

�بالقيمة� �يساعد�عtى�الرQّي حافة�Nي�فلسط,ن،�مما

  

�الحقوق� �كلية �دكتوراه، �أطروحة حفية،

224. 

�1995لسنة�) 9(وكالة�*نباء�وا�علومات�الفلسطينية�الرسمية�وفا،�قوان,ن�وقرارات،�قانون�رقم�

[Online] Available at:  

 :2021.12.16. 

�الرسمّية�لدولة�فلسط,ن،� من�الجريدة

https://www.lab.pna.ps/news/922.html�،

،�2013ا�ذكرة�gيضاحية��قÌ�ح�مشروع�قانون�حق�الحصول�عtى�ا�علومات،�دولة�فلسط,ن،�

  .2021.12.14: ،�تاريخ�الزيارة

�علومات،�رسالة�ماجست,�،�كلية�حفي,ن�الفلسطيني,ن�عtى�ا
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� �حرية �عtى �الورادة �الحريةالقيود �هذه �تتمتع�±
ا �ال¸� �الحماية �بذات �والتعب,��وتتمتع الرأي

�إªى�أّنه�¯�توجد�Nي�فلسط,ن�مجلة�إعم،�بل�مجموعة�قوان,ن�لها�عقة�بمهنة�ال gشارة

� �والنشر�لسنة �ا�طبوعات �قانون �95أبرزها �لعام �gلكÌ�ونية �الجرائم �وقانون ،

̄عتبار�ما�وصل�. افة�صانع�ا�حتوى يتعامل�مع�صح وعموًما�ينبìي�إيجاد�بديل�قانوني�حديث�يأخذ�با

إليه�العالم�وحقل�{تصال�و�الصحافة�و{عم�من�تطورات،�ومغادرة�عقلية�كتم�*فواه�وفرض�

 .القيود�وا�منوعات

 .توصياتAالدراسة

̄ت�الرقميب�عtى�ا�شّرع�الفلطي���تعديل�القوان,ن�السارية�وصياغة� قوان,ن�جديدة�لصتا


ا،�وتنظيم�مسالك�غي,��الحاص�Nي�مíي�تنظيم�قطاعات�{ّتصال�وا�علومات�وإدارNفهوم�دور�الدّولة�

التواصل�و{حÌ�ام�ا�تبادل�وحقوق�ا�لكّية�الفكرية�للجميع��واكبة�الّتطورات�الرقمية

يئة�تسهر�عtى�مراقبة�أخقيات�ا�هنة�Nي�سياق�تصادق�ويقودنا�ذلك�إªى�طرح�رؤية�جديدة�بتأسيس�ه

فيه�نسق�انتشار�{خبار�الزائفة�وان�
اك�اخقيات�الصحافة�Nي�فلسط,ن،�لذلك�سيكون�من�الضروري�

�Nي� �حقه �من �الجمهور �وتمك,ن �الصحافة �تعزيز�أخقيات �Nي �دورها �أداء �عtى �قادرة �الهيئة �تكون أن

�يساعد�عtى�الرQيالحصول�عtى�ا�علومة،�ومن�خل� تعزيز�حرية�الّصحافة�Nي�فلسط,ن،�مما

  .{حÌ�افية�للمؤسسات�gعمية�الفلسطينية�Nي�عصر�ا�يديا�الجديدة

  ا�صادرAوا�راجع

�الحقوق�)وليد( حيوني �كلية �دكتوراه، �أطروحة �الصحفية، �و*خقيات �الجديدة �ا�يديا ،

224،�ص�2017ر،�تونس،والعلوم�السياسية�بتونس،�جامعة�ا�نا

وكالة�*نباء�وا�علومات�الفلسطينية�الرسمية�وفا،�قوان,ن�وقرارات،�قانون�رقم�

� �والنشر، �ا�طبوعات :Available at بشأن

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2428ريخ�الزيارة،�تا :

� �العدد �دولة�فلسط,ن، �الرسمي) 151(ديوان�الفتوى�والتشريع، من�الجريدة

�الفلسطينية Available at   https://www.lab.pna.ps/news/922.html [Online]":الوقائع

 .2021. 12. 20: تاريخ�الزيارة

ا�ذكرة�gيضاحية��قÌ�ح�مشروع�قانون�حق�الحصول�عtى�ا�علومات،�دولة�فلسط,ن،�

https://cutt.us/5l6p[Online] Available at: تاريخ�الزيارة��،

،�واقع�حصول�الصحفي,ن�الفلسطيني,ن�عtى�ا)سمة(معروف�

	��� ا��و��� ���ا
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� �حرية �عtى �الورادة القيود

�إªى�أّنه�¯�توجد�Nي�فلسط,ن�مجلة�إعم،�بل�مجموعة�قوان,ن�لها�عقة�بمهنة�ال gشارة

� �والنشر�لسنة �ا�طبوعات �قانون أبرزها

يتعامل�مع�صح

إليه�العالم�وحقل�{تصال�و�ال

القيود�وا�منوعات

توصياتAالدراسة -3

يتوّجب�عtى�ا�شّرع�الفلطي���تعديل�القوان,ن�السارية�وصياغة�

الّتغي,��الحاص�Nي�م

التواصل�و{حÌ�ام�ا�تبادل�وحقوق�ا�لكي

ويقودنا�ذلك�إªى�طرح�رؤية�جديدة�بتأسيس�ه

فيه�نسق�انتشار�{خبار�الزائفة�وان�
اك�اخقيات�ال

�ال �تعزيز�أخقيات �Nي �دورها �أداء �عtى �قادرة �الهيئة �تكون أن

الحصول�عtى�ا�علومة،�ومن�خل�

{حÌ�افية�للمؤسسات�gعمية�الفلسطينية�Nي�عصر�ا�يديا�الجديدة

ا�صادرAوا�راجع

حيوني )1

والعلوم�السياسية�بتونس،�جامعة�ا�نا

وكالة�*نباء�وا�علومات�الفلسطينية�الرسمية�وفا،�قوان,ن�وقرارات،�قانون�رقم� )2

� �والنشر، �ا�طبوعات بشأن

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2428

3( � �العدد �دولة�فلسط,ن، ديوان�الفتوى�والتشريع،

�الفلسطينية" الوقائع

تاريخ�الزيارة

ا�ذكرة�gيضاحية��قÌ�ح�مشروع�قانون�حق�الحصول�عtى�ا�علومات،�دولة�فلسط,ن،� )4

https://cutt.us/5l6pN

معروف� )5
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�ا�طبوعات� �ديوان �و{تصالية، �gعمية �الدراسات �Nي �البحث �وتقنيات

 .106-107،�ص�

�الع,ن �الجامÝي، �الكتاب �دار �العربية�-حفي، gمارات

ألف���217*مم�ا�تحدة،�gعن�العالم��لحقوق�gنسان،�اعتمد�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�

�الوثيقة. 1948  : لتحميل

2021.3.1. 

�ترجمة �الجديدة، �gحيائية �مدونة حس,ن�: ،

[Online 7.12.2018: ،�تاريخ�الزيارة. 

العهد�"الفقرة�*وªى�والثانية،�. من�العهد�الدوªي�الخاص�بالحقوق�ا�دنية�والسياسية

�و{نضمام� �والتصديق �للتوقيع �وعرض �اعتمد ،

�ا) 21- ديسم ��-كانون ��16ؤرخ�Nي

� �ا�ادة �ïحكام �وفقا  :  https://cutt.us/oMRrk. 49مارس

� �1949أغسطس �بحماية�، وا�رتبط

،�للحصول�عtى�مراجعة�جيدة�1977

Protection des journalists et des 

� �gعم �ووسائل �ال8®اع�حافي,ن خل

 .67-37،�ص�2004مارس�/ آذار�.853

- أب�12القانون�الدوªي�gنساني،�اتفاقية�جنيف�الثالثة�بشأن�معاملة�أسرى�الحرب،�جنيف�

Convention Geneva (III) relative to the Treatment of prisoner of �،

https://www.icrc.org/customary

2021.2.17. 

�الثثون  �جدول��1البند�" الدورة من

�gنسان،�� �حقوق �مجال �Nي �للتثقيف �العالم�

�gنساني �الدوªي �القانون �ضوء �Nي �gعمية �وا�ؤسسات دراسة�: حافي,ن

�فلسط,ن،� �*زهر�بغزة، �جامعة �الحقوق، �كلية �ماجست,�، �رسالة �غزة، �قطاع �عtى ية

حافي,ن�الذين�يقومون�بمهام�خطرة�Nي�مناطق�ال8®اع�

 [Online] Available at: 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/irrc_864_odonnell.pdf .الزيارة� : تاريخ

��د ا������	��� ا��و��� ��
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 .164،�ص� 2016فلسط,ن،�-õداب،�الجامعة�gسمية،�غزة

�ا�طبوعات�)يوسف �ديوان �و{تصالية، �gعمية �الدراسات �Nي �البحث �مناهج�وتقنيات ،

،�ص� 2017الجمهورية�الجزائرية�الديمقراطية�الشعبية،-الجامعية

�)السيد(  �أخقيات �الع,ن، �الجامÝي، �الكتاب �دار �الصحفي، العمل

 .208،�ص�2011ا�تحدة،�

*مم�ا�تحدة،�gعن�العالم��لحقوق�gنسان،�اعتمد�بموجب�قرار�الجمعية�العامة�

�Nي)  �*ول � 10ا�ؤرخ �/ كانون 1948ديسم �

https://cutt.us/1fsc3:[Online]. Available at2021.3.1: تاريخ�الزيارة�

� �فرنسا �Nي �وا�واطن �gنسان �حقوق �ترجمة1789إعن �الجديدة، �gحيائية �مدونة ،

 https://neorevivalism.com/:at[Online]. Available. إسماعيل

من�العهد�الدوªي�الخاص�بالحقوق�ا�دنية�والسياسية�19

�والسياسية �ا�دنية �بالحقوق �الخاص �و{نضمام�"الدوªي �والتصديق �للتوقيع �وعرض �اعتمد ،

� �ا�تحدة �ل�مم �العامة �قرار�الجمعية ��2200بموجب -3(ألف

�النفاذ, 1966 �بدء �/آذار�23: تاريخ �ا�ادة �ïحكام �وفقا مارس

[Online] Available at2021.2.25: تاريخ�الزيارة. 

� �بتاريخ �جنيف �اتفاقيات �إªى �gضاNي ��12ال �توكول ��-أب أغسطس

1977يونيو�-حزيران�8،�)ا�لحق�*ول ( ضحايا�ال8®اعات�ا�سلحة�

 Protection des journalists et des: �سألة�حماية�الصحافي,ن�بموجب�القانون�الدوªي�gنساني

médias en période de cnflit arm ) "� �gعم �ووسائل �الصحافي,ن حماية

.853،�رقم86،�مراجعة�دولية�للصليب�*حمر،�ا�جلد�)ا�سلح

القانون�الدوªي�gنساني،�اتفاقية�جنيف�الثالثة�بشأن�معاملة�أسرى�الحرب،�جنيف�

III) relative to the Treatment of prisoner of War،1949أغسطس�

22. 

� �العرNي�34القاعدة �gنساني �الدوªي �القانون https://www.icrc.org/customary-،من

ihl/eng/docs/v1 [Online] Available at: 2021.2.17: تاريخ�الزيارة

�gنسان، �حقوق �الجمعية�العام�مجلس �ا�تحدة، �الثثون "  *مم الدورة

�gنسان،�� �حقوق �مجال �Nي �للتثقيف �ال �نامج�العالم� �وgجرائية، �التنظيمية �ا�سائل *عمال

 .2013أكتوبر��N8ي�/ 15/24قرار�مجلس�حقوق�gنسان�

� �gنساني)محمد(حامد �الدوªي �القانون �ضوء �Nي �gعمية �وا�ؤسسات �الصحافي,ن ،

�فلسط,ن،�تطبيق �*زهر�بغزة، �جامعة �الحقوق، �كلية �ماجست,�، �رسالة �غزة، �قطاع �عtى ية

 .13،�ص�2014

مشروع�اتفاقية�*مم�ا�تحدة�لحماية�الصحافي,ن�الذين�يقومون�بمهام�خطرة�Nي�مناطق�ال

� �لعام  :Available at  1973ا�سلح

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/irrc_864_odonnell.pdf
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õداب،�الجامعة�gسمية،�غزة

يوسف( تمار )6

الجامعية

 بخيت )7

ا�تحدة،�

*مم�ا�تحدة،�gعن�العالم��لحقوق�gنسان،�اعتمد�بموجب�قرار�الجمعية�العامة� )8

) 3-د(

https://cutt.us/1fsc3

9( � �فرنسا �Nي �وا�واطن �gنسان �حقوق إعن

إسماعيل

ا�ادة� )10

�والسياسية �ا�دنية �بالحقوق �الخاص الدوªي

�ل �العامة �قرار�الجمعية بموجب

1966

 Available at

11( � �بتاريخ �جنيف �اتفاقيات �إªى �gضاNي ال �توكول

ضحايا�ال8®اعات�ا�سلحة�

�سألة�حماية�ال

riode de cnflit armé"

ا�سلح

القانون�الدوªي�gنساني،�اتفاقية�جنيف�الثالثة�بشأن�معاملة�أسرى�الحرب،�جنيف� )12

أغسطس�

22ص�

13( � القاعدة

 ihl/eng/docs/v1

�gنسان، )14 �حقوق �الجمعية�العام�مجلس �ا�تحدة، *مم

�ال �نام �وgجرائية، �التنظيمية �ا�سائل *عمال

قرار�مجلس�حقوق�gنسان�

15( � حامد

تطبيق

2014

مشروع�اتفاقية�*مم�ا�تحدة�لحماية�ال )16

� �لعام ا�سلح

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/irrc_864_odonnell.pdf
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،�إسرائيل�¯�تفرق�ب,ن�صحاNي�ومواطن،�كيف�تعيش�الصحافة�الفلسطينية�تحت�

https://cutt.us/i4vfcilable at: [Online] Avaتاريخ�� ،

� �رقم �العام �التعليق �ا�ادة�34، ،

�الفقرة�2012يونيو�-حزيران�4 والتعب,�، ،

�حماية� �بشأن �والتعب,� �الرأي �حرية �حول �ا�تحدة مم

 

�حماية��2015مايو� ��سألة ا�خصص

�تكرار� �إزاء �قلقه �عtى �التأكيد �وأعاد 
ا±� �ا�عمول �بالقوان,ن �ا�سلحة، ®اعات

�بوسائل� �ا�رتبط,ن �و*فراد �وgعمي,ن حافي,ن

 .2016ديسم ��

،�الفقرة�2012يونيو�/ حزيران�4مم�ا�تحدة�حول�حرية�الرأي�والتعب,�،�

� �التعب,��والرأي، �Nي �الحق �بتعزيز�وحماية �ا�ع�� �الخاص �تقرير�ا�قرر أغسطس�/ أب/ 11،

ة،�اليونسكو،�نظرة�عامة�عن�ا�نطقة�العربي

�1995لسنة�) 9(وكالة�*نباء�وا�علومات�الفلسطينية�الرسمية�وفا،�قوان,ن�وقرارات،�قانون�رقم�

[Online] Available at:  

 :2021.5.16. 

�الرسمّية�لدولة�فلسط,ن،� من�الجريدة

https://www.lab.pna.ps/news/922.html�،

،�2013ا�ذكرة�gيضاحية��قÌ�ح�مشروع�قانون�حق�الحصول�عtى�ا�علومات،�دولة�فلسط,ن،�

 .2021.7.4: ،�تاريخ�الزيارة

علومات،�رسالة�ماجست,�،�كلية�حفي,ن�الفلسطيني,ن�عtى�ا�

 

ان�
اكات�حرية�الرأي�والتعب,��والحريات�gعمية�Nي�مناطق�السلطة�الوطنية�

� �هللا، �رام �الحق، �مؤسسة �تحليلية، �قانونية �مداخلة ،2012� �ص ،16 .

: 2021.5.1. 

ا�ركز�الفلسطي���ïبحاث�السياسات�والدراسات�{سÌ�اتيجية�مسارات،�مسودة�وثيقة�الرؤية�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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2021.1.27.  

،�إسرائيل�¯�تفرق�ب,ن�صحاNي�ومواطن،�كيف�تعيش�ال)لؤي (هشام�

� �رصيف �موقع ��22{حتل؟ ghttps://cutt.us/i4vfcخباري،

 .2021.11.25: الزيارة

� �جنيف، �gنسان، �حقوق �2011يوليو-تموز �29-11لجنة �رقم �العام �التعليق ،

 .1حريات�الرأي�والتعب,�،�الفقرة�

والتعب,�،تقرير�ا�قرر�الخاص�ل�مم�ا�تحدة�حول�حرية�الرأي�

 .الرابعة

�حماية� �بشأن �والتعب,� �الرأي �حرية �حول �ا�تحدة �ل�مم �الخاص �ا�قرر تقرير

 .2012يونيو�-حزيران�4،�بتاريخ�)A/HRC/23/24(حافي,ن

� �رقم، �*من �) 2222(قرار�مجلس مايو��-أيار27 الصادر�Nي

�Nي �تكرار��حافي,ن �إزاء �قلقه �عtى �التأكيد �وأعاد 
ا±� �ا�عمول �بالقوان,ن �ا�سلحة، ال8®اعات

�بوسائل� �ا�رتبط,ن �و*فراد �وgعمي,ن �الصحافي,ن �ضد �العالم �من �أجزاء �Nي �العنف أعمال

 .gعم�Nي�ال8®اع�ا�سلح

ديسم ��/ كانون�*ول �23بتاريخ�) 1738(قرار�مجلس�*من�رقم�

رر�الخاص�ل�مم�ا�تحدة�حول�حرية�الرأي�والتعب,�،�تقرير�ا�ق

� �التعب,��والرأي، �Nي �الحق �بتعزيز�وحماية �ا�ع�� �الخاص �تقرير�ا�قرر ،

 . 83،�الفقرة�2008

نظرة�عامة�عن�ا�نطقة�العربي: جاهات�العا�ية�Nي�حرية�التعب,��وتطوير�gعم

 .8،�ص�2014

وكالة�*نباء�وا�علومات�الفلسطينية�الرسمية�وفا،�قوان,ن�وقرارات،�قانون�رقم�

� �والنشر، �ا�طبوعات :Available at بشأن

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2428،تاريخ�الزيارة� :

� �العدد �دولة�فلسط,ن، �الرسمي) 151(ديوان�الفتوى�والتشريع، من�الجريدة

�الفلسطينية Available at   https://www.lab.pna.ps/news/922.html [Online]":الوقائع

 .2021. 2. 6: تاريخ�الزيارة

ا�ذكرة�gيضاحية��قÌ�ح�مشروع�قانون�حق�الحصول�عtى�ا�علومات،�دولة�فلسط,ن،�

https://cutt.us/5l6p[Online] Available at: تاريخ�الزيارة��،

،�واقع�حصول�الصحفي,ن�الفلسطيني,ن�عtى�ا�)سمة(معروف�

 .164،�ص� 2016فلسط,ن،�-õداب،�الجامعة�gسمية،�غزة

ان�
اكات�حرية�الرأي�والتعب,��والحريات�gعمية�Nي�مناطق�السلطة�الوطنية�"،�)عصام(عابدين�

�"الفلسطينية �رام �الحق، �مؤسسة �تحليلية، �قانونية �مداخلة ،
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  ا�غربيةPAيAصناعة�AراءAبا�طابقة

The approach of the Moroccan sharia committee in the manufacture of opinions by 

دكتوراهPAيAA-أستاذAوباحثPAيAا�اليةªAس¤مية

AالتخصصاتAا�تعددة

j.ajouri@ump.ac.ma  


ا مـدى عtـىíـى قــدرtا�نهجيــة اختيـار ع 

 كانـت ذلـك أجـل مـن ككل، ا�الية الصناعة


ــدف آرا
ــا، صــناعة Nــيíــى وªالتعــرف إ 

 توظيف خل من الفقهية، الصناعة

 .ومنهجها الصناعة هذه طبيعة تاج

 الفقهيـة الصـناعة عـن تختلـف ¯ با�طابقـة

 إªى تحتاج ال¸� الغامضة الجوانب بعض

  .�صناعة�õراء

: Abstract 
 The work of the Shari'a bodies in the fatwa industry depends on their ability to choose the right 

methodology in the work, and the error in this industry has negative repercussions on

industry as a whole.for this reason, this study was important because it examines the approach of 

the newly established Shari'a committee in the manufacture of its opinions, and aims to identify 

the formal specifications of these opinions, t

the Fiqh industry, through the use of descriptive and partial inductive approach in collecting and 

describing data in order to deduce the nature of this industry and its approach.

The research has found that the jurisprudence of the sharia committee in the manufacture of 

opinions by conformity does not differ from the 

of a few peculiarities, and that there are some mysterious aspects that need clarification..  

Key words: Shari'a committee of   
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ا�غربيةPAيAصناعة�AراءAبا�طابقةAمنهجAاللجنةAالشرعية

The approach of the Moroccan sharia committee in the manufacture of opinions by 

conformity  

أستاذAوباحثPAيAا�اليةªAس¤ميةD.Jaouad Ajouri -A   -جوادAعجوري

Aس¤ميةªAا�الية-AالكليةA،بوجدةAول\AمحمدAجامعةAAالتخصصاتAا�تعددة

j.ajouri@ump.ac.ma -بالناظور،ا�غرب

  

عtـى الفتـوى  صــناعة Nـي الشـرعية الهيئـات عمــل يتوقـف :ملخـصAالبحـث

الصناعة عtى سلبية انعكاسات له الصناعة هذه Nي والخطأ


ــا Õــي -النشــأة الحديثــة- الشــرعية اللجنــة مــنهج تــدرس لكوN

الصناعة وخطوات ا�وظفة وا�سالك والقواعد õراء، لهذه الشكلية

تاجاستن ±
دف ووصفها البيانات جمع Nي الجزئي gستقراء هج

با�طابقـة õراء صـناعة Nـي الشـرعية اللجنـة اج�
ـادات أن إªـى

بعض هناك وأن القليلة، الخصوصيات بعض باستثناء الفقهاء،

اللجنة�الشرعية�للمالية،�õراء�با�طابقة،�منهج�صناعة�õراء: الكلمات�ا�فتاحية

a bodies in the fatwa industry depends on their ability to choose the right 

methodology in the work, and the error in this industry has negative repercussions on

industry as a whole.for this reason, this study was important because it examines the approach of 

hari'a committee in the manufacture of its opinions, and aims to identify 

the formal specifications of these opinions, the rules and procedures employed and the steps of 

iqh industry, through the use of descriptive and partial inductive approach in collecting and 

describing data in order to deduce the nature of this industry and its approach. 

t the jurisprudence of the sharia committee in the manufacture of 

opinions by conformity does not differ from the Fiqh industry known to jurists, with the exception 

of a few peculiarities, and that there are some mysterious aspects that need clarification.

a committee of Finance, opinions by conformity, method of opinion making.
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The approach of the Moroccan sharia committee in the manufacture of opinions by 

جوادAعجوري. د

Aس¤ميةªAا�الية

ملخـصAالبحـث
والخطأ العمل، Nي السليمة

 مهمــة الدراســة هــذه

الشكلية ا�واصفات عtى

ومنهج الوصفي ا�نهج

إªـى البحث توصل وقد

الفقهاء، عند ا�عروفة

   .توضيح

الكلمات�ا�فتاحية

a bodies in the fatwa industry depends on their ability to choose the right 

methodology in the work, and the error in this industry has negative repercussions on the financial 

industry as a whole.for this reason, this study was important because it examines the approach of 

a committee in the manufacture of its opinions, and aims to identify 

he rules and procedures employed and the steps of 

iqh industry, through the use of descriptive and partial inductive approach in collecting and 

t the jurisprudence of the sharia committee in the manufacture of 

iqh industry known to jurists, with the exception 

of a few peculiarities, and that there are some mysterious aspects that need clarification.

inance, opinions by conformity, method of opinion making.

 

 




	�� –أ���ل 93��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 93 

 

. أجمع,ن وصحبه آله وعtى محمد نبينا

جودة�الفتوى�ا�الية�تتوقف�عtى�طريقة�صناع�
ا،�والشروط�والقواعد�والقيم�ال¸��ترا·ى�Nي�ذلك،�

بـــذل�الجهـــد�*ك ـــ�،�و±
ـــا�يقـــاس�مـــدى�الÌـــ®ام�

لـــــه�انعكاســـــات�ســـــلبية�عtـــــى�هـــــذه��همـــــة

�ط�Nـي�هــذه�*جهـزة�الشــرعية�شــروط�

�وطريقـة�Nـي�الفتـوى�تـنظم�النظـر�الفقÔـ��

̄ت�ا�لحــــة،� جيـــة�معاصـــرة�وفعالـــة�للتعامـــل�مـــع�القضـــايا�ا�ســـتجدة�وgشـــكا

  .خف�وتؤدي�إªى�أحكام�فقهية�منضبطة

وتعـــد�تجربــــة�اللجنــــة�الشـــرعية�للماليــــة�Nــــي�ا�غــــرب�حديثـــة�إذا�مــــا�قورنــــت�بغ,�هــــا�مـــن�الهيئــــات�الشــــرعية�Nــــي�

التجـــارب�الدوليـــة،�ولـــذلك�فالدراســـات�ال¸ـــ��تع�ـــ �ببحـــث�مـــا�يتعلـــق�±
ـــا�قليلـــة�جـــدا،�ومـــن�أجـــل�ذلـــك�جـــاء�هـــذا�

ليــدرس�مــنهج�هــذا�" للماليــة�Nــي�ا�غــرب�Nــي�صــناعة�الــرأي�با�طابقــة


ا،�وأهم�القواعـد�ا�وظفـة�íا�الفقهية�وخطوا
الجهاز�الشر·ي�Nي�إبداء�الرأي�با�طابقة،�ويب,ن�مواصفات�صناع�

ســــة،�والخطــــأ�Nــــي�هـــــذه��وجهــــد�وممار 

الصناعة�له�انعكاسات�سلبية�عtى�الصناعة�ا�الية�gسمية�عامة�وعtى�الهيئات�الشرعية�وا�ؤسسات�ا�الية�

جيـة�واضـحة�تقـوم�عtـى�الشـروط�والخطـوات�ال¸ـ��وضـعها�الفقهـاء�

�ومـــا�åـــي�أهـــم�القواعـــد�وا�ســـالك�ا�تبعـــة�Nـــي�عمليـــة�

�ومـــــا�مـــــدى�مراعـــــاة�اللجنـــــة�للخطــــــوات�

تقـــوم�±
ــــا�اللجنـــة�الشــــرعية�للماليـــة�وåــــي�

تـــدرس��-حســـب�علمـــ�-صـــناعة�õراء�با�طابقـــة،�كمـــا�تعت ـــ��هـــذه�الدراســـة�مهمـــة�بـــالنظر�إªـــى�عـــدم�وجـــود�دراســـة�

213.  
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نبينا وا�رسل,ن *نبياء أشرف عtى والسم والصة العا�,ن،

جودة�الفتوى�ا�الية�تتوقف�عtى�طريقة�صناع�
ا،�والشروط�والقواعد�والقيم�ال¸��ترا·ى�Nي�ذلك،�

  .الفقهاءوعtى�مدى�احÌ�ام�خطوات�ومراحل�gفتاء�ا�عروفة�عند�


ـــا�ُيبـــذل�الجهـــد�*ك ـــ�،�و±
ـــا�يقـــاس�مـــدى�الÌـــ®ام�ßـــي�ا�همـــة�الرئيســـة�للهيئـــات�الشـــرعية،�وفåوهـــذه�الصـــناعة�

همـــــةالفقهـــــاء�وا�تخصصـــــ,ن�بضـــــوابط�الشـــــرع�وقواعـــــده؛�فالخطـــــأ�Nـــــي�هـــــذه�ا�

 )1(الهيئـات�وعtــى�ا�ؤسسـات�ا�اليــة�Nـي�الوقــت�نفسـه
ٌ
Ìـي�هــذه�*جهـزة�الشــرعية�شــروط�؛�ومــن�أجــل�ذلـك�اشــNط��

{ج�
اد�ا�تخصص�Nي�مجـال�ا�عـامت�ا�اليـة�مـع�ضـرورة�وجـود�مـنهج�وطريقـة�Nـي�الفتـوى�تـنظم�النظـر�الفقÔـ��

̄ت�ا�لحــــة،�إªـــى�الحـــوادث،�مـــن�خـــل�بنـــاء� منهجيـــة�معاصـــرة�وفعالـــة�للتعامـــل�مـــع�القضـــايا�ا�ســـتجدة�وgشـــكا

خف�وتؤدي�إªى�أحكام�فقهية�منضبطةتكون�سبي��لتجنب�كث,��من�مواطن�ال

وتعـــد�تجربــــة�اللجنــــة�الشـــرعية�للماليــــة�Nــــي�ا�غــــرب�حديثـــة�إذا�مــــا�قورنــــت�بغ,�هــــا�مـــن�الهيئــــات�الشــــرعية�Nــــي�

التجـــارب�الدوليـــة،�ولـــذلك�فالدراســـات�ال¸ـــ��تع�ـــ �ببحـــث�مـــا�يتعلـــق�±
ـــا�قليلـــة�جـــدا،�ومـــن�أجـــل�ذلـــك�جـــاء�هـــذا�

للماليــة�Nــي�ا�غــرب�Nــي�صــناعة�الــرأي�با�طابقــةمــنهج�اللجنــة�الشــرعية�" 


ا،�وأهم�القواعـد�ا�وظفـة�íا�الفقهية�وخطوا
الجهاز�الشر·ي�Nي�إبداء�الرأي�با�طابقة،�ويب,ن�مواصفات�صناع�

  

صــــناعة�الفتــــوى�والــــرأي�الشــــر·ي�عمليــــة�شــــاقة�تحتــــاج�إªـــــى�علــــم�راســــخ�وجهــــد�وممار 

الصناعة�له�انعكاسات�سلبية�عtى�الصناعة�ا�الية�gسمية�عامة�وعtى�الهيئات�الشرعية�وا�ؤسسات�ا�الية�

̄بـد�مـن�وجـود�منهجيـة�واضـحة�تقـوم�عtـى�الشـروط�والخطـوات�ال¸ـ��وضـعها�الفقهـاء� ولذلك�

 õـــي�ا�واصـــفات�الشـــكلية�لصـــناعة�åـــي�عمليـــة�فمـــا�Nـــي�أهـــم�القواعـــد�وا�ســـالك�ا�تبعـــة�åراء�با�طابقـــة؟�ومـــا�


ـــــا؟�ومـــــا�مـــــدى�مراعـــــاة�اللجنـــــة�للخطــــــوات�íـــــي�مراحـــــل�هــــــذه�الصـــــناعة�وخطواåراء؟�ومـــــا�Gالصـــــناعة�الفقهيـــــة�لـــــ

  .gج�
ادية�العامة�ا�عتمدة�عند�الفقهاء؟

  

تقـــوم�±
ــــا�اللجنـــة�الشــــرعية�للماليـــة�وåــــي��بـــأهم�مهمــــة�هيأخـــذ�البحـــث�أهميتــــه�مـــن�أهميــــة�موضـــوعه،�وتعلقــــ

صـــناعة�õراء�با�طابقـــة،�كمـــا�تعت ـــ��هـــذه�الدراســـة�مهمـــة�بـــالنظر�إªـــى�عـــدم�وجـــود�دراســـة�

  .Nي�صناعة�آرا
ا -بشكل�موسع
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  :مقدمة

العا�,ن، رب § الحمد

  :وبعد

جودة�الفتوى�ا�الية�تتوقف�عtى�طريقة�صناع�
ا،�والشروط�والقواعد�والقيم�ال¸��ترا·ى�Nي�ذلك،�فإن�

وعtى�مدى�احÌ�ام�خطوات�ومراحل�gفتاء�ا�عروفة�عند�


ـــا�يßـــي�ا�همـــة�الرئيســـة�للهيئـــات�الشـــرعية،�وفåوهـــذه�الصـــناعة�

الفقهـــــاء�وا�تخصصـــــ,ن�بضـــــوابط�الشـــــرع�وقواعـــــده؛�فالخطـــــأ�Nـــــي�هـــــذه�ا�

الهيئـات�وعtــى�ا�ؤسسـات�ا�اليــة�Nـي�الوقــت�نفسـه

{ج�
اد�ا�تخصص�Nي�مجـال�ا�عـامت�ا�اليـة�مـع�ضـرورة�وجـود�مـن

إªـــى�الحـــوادث،�مـــن�خـــل�بنـــاء�

تكون�سبي��لتجنب�كث,��من�مواطن�ال

وتعـــد�تجربــــة�اللجنــــة�الشـــرعية�للماليــــة�Nــــي�ا�غــــرب�حديثـــة�إذا�مــــا�قورنــــت�بغ,�هــــا�مـــن�الهيئــــات�الشــــرعية�Nــــي�

التجـــارب�الدوليـــة،�ولـــذلك�فالدراســـات�ال¸ـــ��تع�ـــ �ببحـــث�مـــا�يتعلـــق�±
ـــا�قليلـــة�جـــدا،�ومـــن�أجـــل�ذلـــك�جـــاء�هـــذا�

" البحــث�ا�وســوم�ب


ا،�وأهم�القواعـد�ا�وظفـة�íا�الفقهية�وخطوا
الجهاز�الشر·ي�Nي�إبداء�الرأي�با�طابقة،�ويب,ن�مواصفات�صناع�

  .   Nي�سبيل�ذلك

  :مشكلةAالبحث

صــــناعة�الفتــــوى�والــــرأي�الشــــر·ي�عمليــــة�شــــاقة�تحتــــاج�إªـــــى�علــــم�را

الصناعة�له�انعكاسات�سلبية�عtى�الصناعة�ا�الية�gسمية�عامة�وعtى�الهيئات�الشرعية�وا�ؤسسات�ا�الية�

̄بـد�مـن�وجـود�من. gسمية�خاصة ولذلك�

  .لهذا�الغرض

 õـــي�ا�واصـــفات�الشـــكلية�لصـــناعة�åفمـــا�

الصـــــناعة�الفقهيـــــة�لـــــGراء

gج�
ادية�العامة�ا�عتمدة�عند�الفقهاء

  : أهميةAالبحث

يأخـــذ�البحـــث�أهميتــــه�مـــن�أهميــــة�موضـــوعه،�وتعلقــــ

صـــناعة�õراء�با�طابقـــة،�كمـــا�تعت ـــ��هـــذه�الدراســـة�مهمـــة�بـــالنظر�إªـــى�عـــدم�وجـــود�دراســـة�

بشكل�موسع-منهج�اللجنة�
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�صـــناعة�الـــراي�با�طابقـــة�الصـــادر�مـــن�

ا�وضوع�رغم�كونه�مختصرا،�وقـد�تـم�نشـره�ضـمن�تقريـر�بنـك�اليسـر�عـن�

تنـــاول�الباحـــث�موضـــوعه�Nـــي�مبحثـــ,ن،�*ول�ذكـــر�

  .قةتمدة�Nي�صناعة�õراء�با�طابفيه�الخطوات�الشكلية�لصناعة�الرأي�با�طابقة�والثاني�ا�سالك�العامة�ا�ع

،�بينما�سـلك�هـذا�البحـث�مسـلك�التوسـع�Nـي�

Óل�دراســة�مجموعــة�م،�كمــا�ذكــرت�أهـــم�
ــاراء�مــن�خــ

،�ثـــم�جمـــع�ا�عطيـــات�مـــن�مصـــادر�متنوعـــة

هج�اللجنـة�الشـرعية�Nـي�صـناعة�õراء�


ا والربط ،مصادرهاÓطبيعـة ̄سـتنتاج بي 

جـــــاءت�الدراســـــة�Nـــــي�مقدمـــــة�تضـــــمنت�مشـــــكلة�الدراســـــة�وأهميـــــة�ا�وضـــــوع�وأهدافـــــه�والدراســـــات�الســـــابقة،�


ا،íوفهرسـا�للمراجـع،�وذلـك���الدراسة�وتوصيا

  ا�رادAبصناعة�AراءAبا�طابقةAالصادرةAعنAاللجنةAالشرعية


ــــم�Õوا�حــــدثون�يســــمون�أصــــحاب�القيــــاس�أصــــحاب�الــــرأِي،�يعنــــون�أ�،

�الرجَل�Nي�الرأِي�أي�استشرُته�وراءيتُه�أي�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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:  


دف�البحث�إªىè:  

  .التعرف�عtى�ا�واصفات�الشكلية�لصناعة�õراء�با�طابقة

  .استنتاج�القواعد�وا�سالك�ا�تبعة�Nي�عملية�الصناعة�الفقهية�لGراء

  .التعرف�عtى�خطوات�ومراحل�الصناعة�الفقهية�للجنة

  :الدراساتAالسابقة

محاولـــة�لفهـــم�مـــنهج�صـــناعة�الـــراي�با�طابقـــة�الصـــادر�مـــن�"يعت ـــ��بحـــث�الـــدكتور�محمـــد�قـــراط�ا�وســـوم�ب�

ا�وضوع�رغم�كونه�مختصرا،�وقـد�تـم�نشـره�ضـمن�تقريـر�بنـك�اليسـر�عـن��أهم�دراسة�Nي" ا�جلس�العلم��*عtى

تنـــاول�الباحـــث�موضـــوعه�Nـــي�مبحثـــ,ن،�*ول�ذكـــر�و �).م2019يونيـــو�(Nـــي� ملتقـــى�اليســـر�العلمـــ��للماليـــة�التشـــاركية

فيه�الخطوات�الشكلية�لصناعة�الرأي�با�طابقة�والثاني�ا�سالك�العامة�ا�ع

  :ما�يتم,®�به�هذا�البحث

،�بينما�سـلك�هـذا�البحـث�مسـلك�التوسـع�Nـي�مختصرة�با�قارنة�مع�دراس¸��هذهتعد�دراسة�الدكتور�محمد�

ا�واصــفات�الشــكلية�لــGراء�مــن�خــل�دراســة�مجموعــة�مÓفيــه�اســتنتجت�

جمـــع�ا�عطيـــات�مـــن�مصـــادر�متنوعـــةمـــن�خـــل��ءســـالك�ا�عتمـــدة�Nـــي�صـــناعة�õراالقواعـــد�والضـــوابط�وا�

  .صناعةهذه�الخلصت�إªى�ذكر�مراحل�

  

  :اعتمدت�Nي�هذا�البحث�عtى

حيـث�اسـتعنت�با�عطيـات�ا�تـوفرة�لوصـف�وبيـان�مـنهج�اللجنـة�الشـرعية�Nـي�صـناعة�õراء�: 

مصادرها من الجزئية البيانات عجم خل من وذلك الجزئي؛ 

  .�اللجنة�Nي�صناعة�õراء

جـــــاءت�الدراســـــة�Nـــــي�مقدمـــــة�تضـــــمنت�مشـــــكلة�الدراســـــة�وأهميـــــة�ا�وضـــــوع�وأهدافـــــه�والدراســـــات�الســـــابقة،�


ا،�باحث�البحث،�إضافة�إªى�أربعة�مíوخاتمة�تضمنت�نتائج�الدراسة�وتوصيا

ا�رادAبصناعة�AراءAبا�طابقةAالصادرةAعنAاللجنةAالشرعية:

  التعريفAباòراءAبا�طابقة

يجمــــع�الــــرأي�Nــــي�اللغــــة�عtــــى�أراٌء�وآراٌء،�وا�حــــدثون�يســــمون�أصــــحاب�القيــــاس�أصــــحاب�الــــرأي

شِكُل�من�الحديِث،�والرأي�{عتقاُد،�واسÌ�أيُت�الرجَل�Nي�الرأيرا
م�فيما�يُ 

	��� ا��و��� ���ا
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:أهدافAالبحث


دف�البحث�إªىè

التعرف�عtى�ا�واصفات�الشكلية�لصناعة�õراء�با�طابقة-

استنتاج�القواعد�وا�سالك�ا�تبعة�Nي�عملية�الصناعة�الفقهية�ل-

التعرف�عtى�خطوات�ومراحل�الصناعة�الفقهية�للجنة-

الدراساتAالسابقة

يعت ـــ��بحـــث�الـــدكتور�محمـــد�قـــراط�ا�وســـوم�ب�

ا�جلس�العلم��*عtى

ملتقـــى�اليســـر�العلمـــ��للماليـــة�التشـــاركية

فيه�الخطوات�الشكلية�لصناعة�الرأي�با�طابقة�والثاني�ا�سالك�العامة�ا�ع

ما�يتم,®�به�هذا�البحث

تعد�دراسة�الدكتور�محمد�

اســتنتجت�حيــث�ا�وضــوع،�

القواعـــد�والضـــوابط�وا�

خلصت�إªى�ذكر�مراحل�

  :مناهجAالبحث

اعتمدت�Nي�هذا�البحث�عtى

: ا�نهج�الوصفي-

  .با�طابقة

 {ستقراء منهج-

منهج�اللجنة�Nي�صناعة�õراء

  :خطةAالبحث

جـــــاءت�الدراســـــة�Nـــــي�مقدمـــــة�تضـــــمنت�مشـــــكلة�الدراســـــة�وأهميـــــة�ا�وضـــــوع�وأهدافـــــه�والدراســـــات�الســـــابقة،�

ومناهج�البحث،�إضافة�إªى�أربعة�م

  : عtى�النحو�õتي

:\ول Aبحثا�

التعريفAباòراءAبا�طابقةA:أو9

يجمــــع�الــــرأي�Nــــي�اللغــــة�عtــــى�أراء

يأخذون�بآرا
م�فيما�يُ 
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أمـا�Nـي�{صـطح�فقـد�تعـددت�تعريفـات�الـرأي�فمـن�*صـولي,ن�مـن�قـال�إنـه�طلـب�الحـق�بضـرب�مـن�


م�مـن�قـال�إنـه�اعتقــاد�إدراك�صـواب�الحكـم�الـذي�لـم�يـنص�عليــه،�وفـرق Óــي��ومـNـاد�والـرأي�
بـ,ن�{ج�

كــون�{ج�
ــاد�مع�ــ �طلــب�الصــواب،�والــرأي�مع�ــ �إدراك�الصــواب،�فيع ــ�ون�بــالرأي�عــن�كمــال�{ج�
ــاد�وإدراك�

التعقل�والتفك,��بوسيلة�مـن�الوسـائل�

ي�للـرأي�قـريب,ن؛�فـالرأي�الـذي�يـأتي�بمع�ـ �{ستشـارة�وطلـب�الـرأي�

 ـ��عنـه�بأنـه�يمثـل�كمـال�{ج�
ـاد�وإدراك�الصـواب؛�


ـــاßا�نصـــوص�عل��ـــي�ســـبيل�اســـتنباط�*حكـــام�الشـــرعية�غ,ـــNأو�. بـــذل�

 : ــــْيَئاِن 
ُ
اَبَقــــة

َ
ط
ُ
َســــاَوَيا،�وا�

َ
،�: ت

ُ
َقــــة

َ
َواف

ُ
ا�

وَن�َجماعــــة�
ُ
�مــــَن�النـــاِس�َيْعــــِدل

ُ
َمـــا،�والطبــــق�الجماعـــة

أما�Nي�{صطح�ف�تخرج�ا�طابقة�عن�

وا�ـراد�±
ـا�. جماعة�من�الناس�ال¸��تنظـر�مـن�جهـة�عليـا�إªـى�جماعـة�أخـرى�بغـرض�معاون�
ـا

ا�طابقــــة�مــــع�أحكــــام�الشــــريعة�"،�أو�

فقÔــــ��جــــامع،�لكونــــه�مــــن�ا�صــــطلحات�

الحديثـــة،�ولكـــن�مـــع�مـــا�تقـــدم�مـــن�تعريـــف�للمطابقـــة،�ومـــا�ورد�مـــن�إشـــارات�Nـــي�التشـــريع�ا�غربـــي�ا�تعلـــق�±
يئـــة�

راء�با�طابقة�ال¸��تصدرها�اللجنة�الشرعية؛�يمكن�القول�إن�ا�راد�به�هو�gخبار�بموافقة�قوان,ن�

ا�اليــة�التشــاركية�ïحكــام�الشــريعة�gســمية�ومقاصــدها�عtــى�وجــه�يجعــل�هــذا�

و±
ــذا�يكــون�الــرأي�ا�قصــود�هنــا�هــو�نفســه�الفتــوى�ا�اليــة�

واللجنة�الجماعة�يجتمعون�ïمر�يرَضونه،�وجماعة�يوكل�

ماعيل،�الطبعة�*وªى،�محمد�حسن�إس: ،�الحدود�Nي�*صول�ومعه�gشارة�Nي�أصول�الفقه�وتقريب�الوصول�عtى�علم�*صول،�تح

  .7:م،�ص1993

  .45:م،�ص25�،2018،�مجلة�ا�ذهب�ا�الكي،�ع�"

�19(  6333الجريدة�الرسمية�ع�،�)مكررة�10(بإعادة�تنظيم�ا�جالس�العلمية،�ا�ادة�

  .816: ،�ص)لجن

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

أمـا�Nـي�{صـطح�فقـد�تعـددت�تعريفـات�الـرأي�فمـن�*صـولي,ن�مـن�قـال�إنـه�طلـب�الحـق�بضـرب�مـن�


م�مـن�قـال�إنـه�اعتقــاد�إدراك�صـواب�الحكـم�الـذي�لـم�يـنص�عليــه،�وفـرق Óومـ

كــون�{ج�
ــاد�مع�ــ �طلــب�الصــواب،�والــرأي�مع�ــ �إدراك�الصــواب،�فيع ــ�ون�بــالرأي�عــن�كمــال�{ج�
ــاد�وإدراك�

�Ôى�الرأي�الفقtم�من�قال�إنه�. )3( ا�طلوب�والرأي�ليس�بمقصور�ع
Óبوسيلة�مـن�الوسـائل�"وم��التعقل�والتفك,

̄�نص�فيهال¸��أرشد�الشرع�إªى�{هتداء�±
ا�Nي�{    .)4("ستنباط�حيث�

و±
ذا�يكون�التعريف�اللغـوي�و{صـطHي�للـرأي�قـريب,ن؛�فـالرأي�الـذي�يـأتي�بمع�ـ �{ستشـارة�وطلـب�الـرأي�

السديد�هو�نفسـه�تعريـف�الـرأي�Nـي�{صـطح،�وهـو�الـذي�ُع ـ��عنـه�بأنـه�يمثـل�كمـال�{ج�
ـاد�وإدراك�الصـواب؛�


ـــاومـــع�ذلـــك�يبقـــى�الـــرأي�هـــو�ا�جهـــود�الـــذي�يßا�نصـــوص�عل��ـــي�ســـبيل�اســـتنباط�*حكـــام�الشـــرعية�غ,ـــNبـــذل�

  .بعبارة�أوضح�هو�طلب�حكم�مسألة�لم�يسبق�التنصيص�عtى�حكمها

ْ�ٍء 
َ

�;ــــ¡ ــــّلِ
ُ
َبــــَق،�وطَبــــُق�ك

َ
ــــْيَئاِن : أصــــلها�ط

ّ
ــــاَبَق�الش

َ
مــــا�ســــاواُه،�وتط

�مــــَن�النـــاس
ُ

َمـــا،�والطبــــق�الجماعـــةُ�َ

ْ
َزق

ْ
ل
َ
ٍو�واِحــــد�وأ

ْ
�َجعلَ�ُ
مــــا�عtـــى�حــــذ

ْ
يَئ,ِن�إذ

َقُه�وَعاَوَنهُ 
َ
ا�َواف

َ
ًنا�إذ

َ

ُ
ٌن�ف

َ

ُ
َه،�وطابق�ف

َ
أما�Nي�{صطح�ف�تخرج�ا�طابقة�عن�.  )5( �*رِض�ما�َع


ا�اللغوية�ف��Ôالßـامعان
جماعة�من�الناس�ال¸��تنظـر�مـن�جهـة�عليـا�إªـى�جماعـة�أخـرى�بغـرض�معاون�

،�أو�)6("ا�طابقــــة�مــــع�الفقــــه�gســــمي�وقواعــــده�وأصــــوله"عنــــد�ربطهــــا�بالشــــريعة�

  .)g")7سمية�ومقاصدها

فقÔــــ��جــــامع،�لكونــــه�مــــن�ا�صــــطلحات��بتعريــــف�-حســــب�اط·ــــي-فــــإن���لــــم�أظفــــر�لــــه�أمــــا�الــــرأي�با�طابقــــة�

الحديثـــة،�ولكـــن�مـــع�مـــا�تقـــدم�مـــن�تعريـــف�للمطابقـــة،�ومـــا�ورد�مـــن�إشـــارات�Nـــي�التشـــريع�ا�غربـــي�ا�تعلـــق�±
يئـــة�

راء�با�طابقة�ال¸��تصدرها�اللجنة�الشرعية؛�يمكن�القول�إن�ا�راد�به�هو�gخبار�بموافقة�قوان,ن�

ا�اليــة�التشــاركية�ïحكــام�الشــريعة�gســمية�ومقاصــدها�عtــى�وجــه�يجعــل�هــذا��وأنشــطة�ومعــامت�ا�ؤسســات

و±
ــذا�يكــون�الــرأي�ا�قصــود�هنــا�هــو�نفســه�الفتــوى�ا�اليــة�. gخبــار�ملزمــا�لهــذه�ا�ؤسســات�Nــي�ا�مارســة�العمليــة

  التعريفAباللجنةAالشرعيةAللمالية

�أي�ث
ً
�لجونا َجَن

َ
واللجنة�الجماعة�يجتمعون�ïمر�يرَضونه،�وجماعة�يوكل�. قل�والجمع�لجاٌن اللجنة�من�ل

  .)8( �أو�إنجاز�عمٍل 

                                         

  .18/1544،�ج3،�م)رأى(م،�مادة�1971دار�ا�عارف،� ابن�منظور،�لسان�العرب،�د�ط،�مصر،

  .58: الجوي��،�الكافية�Nي�الجدل،�د�ط،�القاهرة،�مطبعة�عي¢¡ �البابي�الحل��،�د�س،�ص

،�الحدود�Nي�*صول�ومعه�gشارة�Nي�أصول�الفقه�وتقريب�الوصول�عtى�علم�*صول،�تحي،�سليمان�بن�خلف

  .118: م،�ص2003/ه1424

̄�نص�فيه،�الطبعة�السادسة،�الكويت،�دار�القلم،� 1993/ه1414مصادر�التشريع�gسمي�فيما�

  .6238-30/6236،�ج4،�م)طبق(لسان�العرب،�مادة�

التكييف�الفق��Ôلرأي�ا�جلس�العلم��*عtى�Nي�قانون�البنوك�التشاركية�ب,ن�ا�طابقة�والتطبيق

بإعادة�تنظيم�ا�جالس�العلمية،�ا�ادة�ا�تعلق�) 1.03.300(لظه,��الشريف�رقم�ل ا�تمم) 1.15.02

  .1098: ،�ص)2015

لجن(م،�مادة�2004/ه1425مجمع�اللغة�العربية،�ا�عجم�الوسيط،�الطبعة�*وªى،�القاهرة،�مكتبة�الشروق�الدولية،�

	��� ا��و��� ���ا
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أمـا�Nـي�{صـطح�فقـد�تعـددت�تعريفـات�الـرأي�فمـن�*صـولي,ن�مـن�قـال�إنـه�طلـب�الحـق�بضـرب�مـن�. )1( شـاورتهُ 


م�مـن�قـال�إنـه�اعتقــاد�إدراك�صـواب�الحكـم�الـذي�لـم�يـنص�عليــه،�وفـرق �)2(التأمـل�Óومـ

كــون�{ج�
ــاد�مع�ــ �طلــب�الصــواب،�والــرأي�مع�ــ �إدراك�الصــواب،�فيع ــ�ون�بــالرأي�عــن�كمــال�{ج�
ــاد�وإدراك�

�Ôى�الرأي�الفقtا�طلوب�والرأي�ليس�بمقصور�ع

ال¸��أرشد�الشرع�إªى�{هتداء�±
ا�Nي�{ 

و±
ذا�يكون�التعريف�اللغـوي�و{صـط

السديد�هو�نفسـه�تعريـف�الـرأي�Nـي�{صـطح،�وهـو�الـذي�ع

ومـــع�ذلـــك�يبقـــى�الـــرأي�هـــو�ا�جهـــود�الـــذي�ي

بعبارة�أوضح�هو�طلب�حكم�مسألة�لم�يسبق�التنصيص�عtى�حكمها

َبــــَق،�وطَبــــق: ا�طابقــــة�لغــــة
َ
أصــــلها�ط

ـــ
ّ

�َجعلَ�
وطابْقـــَت�بــــ,ن�الش
ْ
يَئ,ِن�إذ

َه،�وطابق�ف
َ
ُهم،�وِطَباُق�*رِض�ما�َع

َ
ل
ْ
ِمث


ا�اللغوية�ف��Ôالßمعان

عنــــد�ربطهــــا�بالشــــريعة�

gسمية�ومقاصدها

أمــــا�الــــرأي�با�طابقــــة�

الحديثـــة،�ولكـــن�مـــع�مـــا�تقـــدم�مـــن�تعريـــف�للمطابقـــة،�ومـــا�ورد�مـــن�إشـــارات�Nـــي�التشـــريع�ا�غربـــي�ا�تعلـــق�±
يئـــة�

ا�طابقة�وبا�راء�با�طابقة�ال¸��تصدرها�اللجنة�الشرعية؛�يمكن�القول�إن�ا�راد�به�هو�gخبار�بموافقة�قوان,ن�

وأنشــطة�ومعــامت�ا�ؤسســات

gخبــار�ملزمــا�لهــذه�ا�ؤسســات�Nــي�ا�مارســة�العمليــة

 .ال¸��سبق�تعريفها

التعريفAباللجنةAالشرعيةAللماليةA:ثانيا

�أي�ث
ً
�لجونا َجَن

َ
اللجنة�من�ل


ا�فحص�أمٍر�أو�إنجاز�عملßإل

                                                          
ابن�منظور،�لسان�العرب،�د�ط،�مصر،)1(
الجوي��،�الكافية�Nي�الجدل،�د�ط،�القاهرة،�مطبعة�عي¢¡ �البابي�الحلا)2(
أبي�الوليد�الباIي،�سليمان�بن�خلف)3(

1424ب,�وت،�دار�الكتب�العلمية،�
̄�نص�فيه،�الطبعة�السادسة،�الكويت،�دار�القلم،�خف،�عبد�الوهاب،�)4( مصادر�التشريع�gسمي�فيما�
لسان�العرب،�مادة�ابن�منظور،�)5(
التكييف�الفق��Ôلرأي�ا�جلس�العلم��*عtى�Nي�قانون�البنوك�التشاركية�ب,ن�ا�طابقة�والتطبيق"،�بنطاهر،�عبد�هللا)6(
1.15.02(انظر�الظه,��الشريف�رقم�)7(

2015ف �اير��9/ 1436ربيع�õخر�
مجمع�اللغة�العربية،�ا�عجم�الوسيط،�الطبعة�*وªى،�القاهرة،�مكتبة�الشروق�الدولية،�)8(
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واللجنة�الشرعية�للمالية�åي�لجنة�علمية�متخصصة�لدى�الهيئة�العلمية�ا�كلفة�باéفتاء�با�جلس�العلم��


ا�±� �تقوم �ال¸� �و{ستثمارية �وا�الية تجارية

 

�فمن�أهم�مهام�اللجنة�الشرعية�åي�اجتماع� ي،

  .العمل�عtى�إخراج�هذه�õراء�ونشرها

�فكرة� �بتلقي �فصولها �تبدأ �شاقة �عملية �åي �ا�الية �ا�عامت �مجال �Nي �أو�الفتوى �الشر·ي �الرأي صناعة

�بإصدار�الرأي�أو�الفتوى�باéباحة�أو�التحريم�أو�ال �Ôتوصية��من�طرف�الهيئة�الشرعية�ودراسته�وتنت

  :ومن�القواعد�ال¸��ترا·ى�Nي�الصناعة�الفقهية�ا�تعلقة�بالعقود�وا�نتجات�ا�الية

،�إ¯�ما�جاء�فيه�دليل�عtى�البطن�والتحريم،�سواء�كان�

  .)3(" عدم�التحريم

̄�ما�استثناه�الشارع؛�ومن�أجل�ذلك�كان�*صل� وقد�دلت�*دلة�الشرعية�العامة�عtى�حل�العقود�جملة�إ

�التحريم �يفيد �مما �الشرع �مصادر �Nي �مفص �جاء �ما �إ¯ �gباحة، 
اßف .� َل ﴿: Υقال   َوقَْد فَصَّ

ُمۥٓ إِلَْيِهۖ َوإِنَّ َكثِيرٗا لَّيَِضلُّوَن بِأَْھَوآئِِھم بَِغْيِر ِعْلٍمۖ اِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم 
ويندرج�ضمن�هذه�العقود�وا�عامت�ا�باحة،�ا�سائل�ا�تعلقة�با�عامت�ا�الية�Nي�ا�ؤسسات�

  .̄�يتناولها�نص�خاص�بشكل�مباشر

إن�ا�عامت�مبنية�عtى�مراعاة�العلل�وا�صالح�وا�قاصد�الشرعية�ا�عت �ة؛�فالشرع�لم�يمنع�من�البيوع�

̄�ما�اشتمل�عtى�ظلم،�أو�استغل�أو�أكل�ïموال�الناس�بالباطل�ونحوها   .وا�عامت�إ

�̄ 
تم�بالنظر�ا�قاصدي�للعقود�وما�تحققه�من�مصالح�للمجتمع؛�وأíأن�


ا�غ,��دليلها،�ومختلف�ßا�وهذا�¯�يرا·ى�ف
ßمتفق�عل

ح�Nي�ا�ذهب،�والقصد�هو�الخف�ا�عت �،�

�باéفتاء�طبقا� وقد�نصت�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�عtى�أن�ا�ؤسسة�ا�الية�ليس�لها�حق�مطالبة�هيئ�
ا

سة،�أو�ا�ذهب�الذي�الÌ®مت�به�جهة�الفتوى�الرسمية،�

: ،�ص)2004ماي��6/ 1425ربيع�*ول��16( 5210،�الجريدة�الرسمية�ع�

أحمد�شاكر،�: ابن�حزم،�أبو�محمد�عtي�بن�أحمد،�gحكام�Nي�أصول�*حكام،�تح

  .470-2/466م،�م2001/ه1422نشأت�ا�صري،�الطبعة�*وªى،�الرياض،�مكتبة�الرشيد،�

أي�دور�" ،�تقرير�بنك�اليسر�عن�ملتقى�اليسر�العلم��للمالية�التشاركية

��د ا������	��� ا��و��� ��
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Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

واللجنة�الشرعية�للمالية�åي�لجنة�علمية�متخصصة�لدى�الهيئة�العلمية�ا�كلفة�باéفتاء�با�جلس�العلم��

�ال �والعمليات �*نشطة �مطابقة �بشأن �الرأي �إبداء �مهم�
ا 
ا�*عtى،±� �تقوم �ال¸� �و{ستثمارية �وا�الية تجارية

 .)1( بعض�ا�ؤسسات�والهيئات�ا�الية�ïحكام�الشريعة�gسمية�ومقاصدها

�فمن�أهم�مهام�اللجنة�الشرعية�åي�اجتماع� �يتوافق�مع�ا�ع� �{صطHي، وبتأمل�ا�ع� �اللغوي�نجده

العمل�عtى�إخراج�هذه�õراء�ونشرهاأعضا
ا�لفحص�ما�يردها�من�طلبات�õراء�با�طابقة،�ثم�

  صناعةAالرأيAبا�طابقةAوقواعده

�فكرة� �بتلقي �فصولها �تبدأ �شاقة �عملية �åي �ا�الية �ا�عامت �مجال �Nي �أو�الفتوى �الشر·ي �الرأي صناعة

�بإصدار�الرأي�أو�الفتوى�باéباحة�أو�التحريم�أو�ال �Ôمن�طرف�الهيئة�الشرعية�ودراسته�وتنت�

ومن�القواعد�ال¸��ترا·ى�Nي�الصناعة�الفقهية�ا�تعلقة�بالعقود�وا�نتجات�ا�الية

،�إ¯�ما�جاء�فيه�دليل�عtى�البطن�والتحريم،�سواء�كان�)2( *صل�Nي�ا�عامت�والعقود�gذن�وgباحة

عدم�التحريمانتفاء�دليل�التحريم�دليل�عtى�"نص�للشارع�أو�إجماع�أو�أصل�كtي؛�و

̄�ما�استثناه�الشارع؛�ومن�أجل�ذلك�كان�*صل� وقد�دلت�*دلة�الشرعية�العامة�عtى�حل�العقود�جملة�إ

�التحريم �يفيد �مما �الشرع �مصادر �Nي �مفص �جاء �ما �إ¯ �gباحة، 
اßف

ْضطُِرْرتُ  َم َعلَْيُكُمۥٓ إ1َِّ َما اَ۟ ا َحرَّ ُمۥٓ إِلَْيِهۖ َوإِنَّ َكثِيرٗا لَّيَِضلُّوَن بِأَْھَوآئِِھم بَِغْيِر ِعْلٍمۖ اِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم لَُكم مَّ
ويندرج�ضمن�هذه�العقود�وا�عامت�ا�باحة،�ا�سائل�ا�تعلقة�با�عامت�ا�الية�Nي�ا�ؤسسات�

��Ôمية؛�ف
اا�الية�ذات�ا�رجعية�gسÙي�أغلN̄�يتناولها�نص�خاص�بشكل�مباشر�منتوجات�

إن�ا�عامت�مبنية�عtى�مراعاة�العلل�وا�صالح�وا�قاصد�الشرعية�ا�عت �ة؛�فالشرع�لم�يمنع�من�البيوع�

̄�ما�اشتمل�عtى�ظلم،�أو�استغل�أو�أكل�ïموال�الناس�بالباطل�ونحوها وا�عامت�إ

̄��ومن�ا�هم�عtى�الهيئات�الشرعية 
تم�بالنظر�ا�قاصدي�للعقود�وما�تحققه�من�مصالح�للمجتمع؛�وأíأن�

  .تغلب�مصلحة�ا�ؤسسة�ا�الية�عtى�مقاصد�الشرع


ا�غ,��دليلها،�ومختلف��،معلوم�أن�ا�سائل�الفقهية�ضربان: مراعاة�الخفßا�وهذا�¯�يرا·ى�ف
ßمتفق�عل


ا�فيعت ��قول�ا�خالف،�وهذا�يع���أنه�مخالف�للمشهß،�ف�ف�ا�عت ور�أو�الراجح�Nي�ا�ذهب،�والقصد�هو�الخ

  .)5(خذ�به�Nي�جملة�من�*حكام�Nي�ا�عامت�ا�الية�وNي�غ,�ها

�باéفتاء�طبقا� وقد�نصت�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�عtى�أن�ا�ؤسسة�ا�الية�ليس�لها�حق�مطالبة�هيئ�
ا

سة،�أو�ا�ذهب�الذي�الÌ®مت�به�جهة�الفتوى�الرسمية،��ذهب�مع,ن�ولو�كان�ا�ذهب�الرسم��Nي�بلد�مقر�ا�ؤس
                                         

،�الجريدة�الرسمية�ع�)8-7(جالس�العلمية،�ا�ادت,ن�بإعادة�تنظيم�ا�ا�تعلق�) 1.03.300


ا�إ¯�ما�دل�دليل�شر·ي�عtى�حلهاÓي�أصول�*حكام،�تح: ينظر. ومن�الفقهاء�من�يقول�بأن�العقود�¯�يباح�مNحكام�g�،ي�بن�أحمدtابن�حزم،�أبو�محمد�ع

  .2/20م،�ج1980ة�*وªى،�ب,�وت،�دار�õفاق�الجديدة،�

نشأت�ا�صري،�الطبعة�*وªى،�الرياض،�مكتبة�الرشيد،�: ابن�تيمية،�أحمد�بن�عبد�الحليم،�القواعد�النورانية�الفقهية،�تخ

،�تقرير�بنك�اليسر�عن�ملتقى�اليسر�العلم��للمالية�التشاركية"�طابقة�الصادر�من�ا�جلس�العلم��*عtىمحاولة�لفهم�منهج�صناعة�الراي�با

  .20: م،�ص2019،�ا�غرب،�بنك�اليسر،�يونيو�"للمالية�التشاركية�Nي�التنمية�{قتصادية؟
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واللجنة�الشرعية�للمالية�åي�لجنة�علمية�متخصصة�لدى�الهيئة�العلمية�ا�كلفة�باéفتاء�با�جلس�العلم��

�ال �والعمليات �*نشطة �مطابقة �بشأن �الرأي �إبداء �مهم�
ا *عtى،

بعض�ا�ؤسسات�والهيئات�ا�الية�ïحكام�الشريعة�gسمية�ومقاصدها

�يتوافق�مع�ا�ع� �{صط وبتأمل�ا�ع� �اللغوي�نجده

أعضا
ا�لفحص�ما�يردها�من�طلبات�õراء�با�طابقة،�ثم�

صناعةAالرأيAبا�طابقةAوقواعده: ثالثا

�فكرة� �بتلقي �فصولها �تبدأ �شاقة �عملية �åي �ا�الية �ا�عامت �مجال �Nي �أو�الفتوى �الشر·ي �الرأي صناعة

�بإصدار�الرأي�أو�الفتوى�باéباحة�أو�التحريم�أو�ال �Ôا�نتج�من�طرف�الهيئة�الشرعية�ودراسته�وتنت

  . بالتعديل

ومن�القواعد�ال¸��ترا·ى�Nي�الصناعة�الفقهية�ا�تعلقة�بالعقود�وا�نتجات�ا�الية

*صل�Nي�ا�عامت�والعقود�gذن�وgباحة-

نص�للشارع�أو�إجماع�أو�أصل�كtي؛�و

̄�ما�استثناه�الشارع؛�ومن�أجل�ذلك�كان�*صل� وقد�دلت�*دلة�الشرعية�العامة�عtى�حل�العقود�جملة�إ

�التحريم �يفيد �مما �الشرع �مصادر �Nي �مفص �جاء �ما �إ¯ �gباحة، 
اßف

ْضطُِرْرتُ  َم َعلَْيُكُمۥٓ إ1َِّ َما اَ۟ ا َحرَّ لَُكم مَّ
ويندرج�ضمن�هذه�العقود�وا�عامت�ا�باحة،�ا�سائل�ا�تعلقة�با�عامت�ا�الية�Nي�ا�ؤسسات��.)4(﴾بِاْلُمْعتَِدينَۖ 

��Ôمية؛�فا�الية�ذات�ا�رجعية�gس

إن�ا�عامت�مبنية�عtى�مراعاة�العلل�وا�صالح�وا�قاصد�الشرعية�ا�عت �ة؛�فالشرع�لم�يمنع�من�البيوع�-

̄�ما�اشتمل�عtى�ظلم،�أو�استغل�أو�أكل�ïموال�الناس�بالباطل�ونحوها وا�عامت�إ

ومن�ا�هم�عtى�الهيئات�الشرعية

تغلب�مصلحة�ا�ؤسسة�ا�الية�عtى�مقاصد�الشرع

مراعاة�الخف-


ا�فيعت ��قول�ا�خالف،�وهذا�يع���أنه�مخالف�للمشهßف

خذ�به�Nي�جملة�من�*حكام�Nي�ا�عامت�ا�الية�وNي�غ,�ها
ُ
وأ

�باéفتاء�طبقا� وقد�نصت�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�عtى�أن�ا�ؤسسة�ا�الية�ليس�لها�حق�مطالبة�هيئ�
ا

�ذهب�مع,ن�ولو�كان�ا�ذهب�الرسم��Nي�بلد�مقر�ا�ؤس
                                                          

1.03.300(انظر�الظه,��الشريف�رقم�)1(

2178.  

ا�إ¯�ما�دل�دليل�شر·ي�عtى�حلها)2(Óومن�الفقهاء�من�يقول�بأن�العقود�¯�يباح�م

ة�*وªى،�ب,�وت،�دار�õفاق�الجديدة،�الطبع
ابن�تيمية،�أحمد�بن�عبد�الحليم،�القواعد�النورانية�الفقهية،�تخ)3(
  . 120: *نعام)4(
محاولة�لفهم�منهج"قراط،�محمد،�)5(

للمالية�التشاركية�Nي�التنمية�{قتصادية
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�Nي� �يحتمل �مما �ا�وضوع �وكان �بمذهب�مع,ن، �أو�القانون�مقيدا �كان�القضاء �إذا �ما �مراعاة �ينبìي �ذلك ومع

ل�بتغ,�ه،�ف�بد�من�إن�ا�عامت�تستند�Nي�أغلب�أحكامها�عtى�العرف�والعادة؛�وما�ب���عtى�العرف�يتبد

  .معرفة�الثابت�وا�تغ,��Nي�فقه�ا�عامت،�ïنه�يع,ن�عtى�معرفة�حكم�ا�عامت�ا�ستجدة

وضاع�ا�تعامل�±
ا�مهما�غلبت�وانتشرت�

  . ويحدد�مسارها

̄�ينفع�Nي�بعض�*حيان؛�فالذي�يعول�عليه�هو�ت8®يل� ح�قد�

®ي�يليق�بصورها�الواقعة�Nي�الخارج،�ومجرد�التعويل�عtى�التقليد�Nي�ذلك�أو�حمل�ا�سائل�

لَُكم  لِذيَن َءاَمنُوْا 1َ تَاُكلُٓوْا أَْمَوٰ ٓأَيُّھَا اَ۟ يَٰ
نُكْمۖ َو1َ تَْقتُلُٓوْا أَنفَُسُكُمۥٓۖ إِنَّ  َرةٌ َعن تََراٖض مِّ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إ1َِّ   بَْينَُكم بِاْلبَٰ

�التجارة �éباحة �سبب �أعضاء�)4(¡� �عtى �يتع,ن �ولذلك ؛

�تنفيذ� �إجراءات �عtى �مصادق�
م �أو�عند �فتاواهم، �Nي �ا�ناسبة �التقييدات �كل �يضعوا �أن �الشرعية الهيئات

  .ر�للمؤسسات�ا�الية

عدم�اتخاذ�إباحة�ا�نتوج�أو�ا�عاملة�وسيلة�éجازة�محرم؛�حيث�يجب�عtى�أعضاء�الهيئة�الشرعية�أن�

�ومكرهم؛� �السائل,ن �تحايل �من �يتيقظوا �وأن �الصناعة؛ �Nي �الرخص �وتتبع �ا�حرمة �الحيل �توظيف يتجنبوا

  لشكليةAلôراءAبا�طابقةAالصادرةAعنAاللجنةAالشرعية

�الرسمية �الجريدة �Nي �نشرت 
ا��)6( ال¸�ßعل� �حصل أو�ال¸�

. ،�ثم�اللجنة�الشرعية�للمالية)ا�جلس�العلم��*عtى

�gشرافية�ا�تضمنة� �الجهات رسالة

ا�نظمة�للمالية�التشاركية،��لطلب�الرأي،�الظه,��الشريف�ا�تعلق�بإعادة�تنظيم�ا�جالس�العلمية،�القوان,ن

والظهائر�الشريفة�الصادرة�بتنفيذها،�ا�ناش,��والقرارات�الصادرة�عن�السلطات�gشرافية،�وõراء�السابقة�

�دار�الحديث،� �*وªى، �الطبعة �الواقع، �عtى �الشرعية �*حكام ®يل


ا،�وأحدها�Ùي�أغلNى�سبعة�ªثة�إ�تتضمن�هذه�õراء�ب,ن�ث ̄ختصار،�حيث�تÌ�اوح�*وراق�ال¸� �الباحث�با 
اßراء�ال¸��توصل�إلõ�®,ث,ن�صفحة�تتمبلغ�عدد�أوراقه�ث

  

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�Nي� �يحتمل �مما �ا�وضوع �وكان �بمذهب�مع,ن، �أو�القانون�مقيدا �كان�القضاء �إذا �ما �مراعاة �ينبìي �ذلك ومع

  .)1( ا�ستقبل�الرجوع�فيه�إªى�القضاء

إن�ا�عامت�تستند�Nي�أغلب�أحكامها�عtى�العرف�والعادة؛�وما�ب���عtى�العرف�يتبد

معرفة�الثابت�وا�تغ,��Nي�فقه�ا�عامت،�ïنه�يع,ن�عtى�معرفة�حكم�ا�عامت�ا�ستجدة

�إªى�ا�خالفة�ا�قصودة�ل�وضاع�ا�تعامل�±
ا�مهما�غلبت�وانتشرت� عدم�السÝي�إªى�ا�وافقة�ا�طلقة�̄و

ويحدد�مسارهاوارتبطت�±
ا�مصالح�الناس؛�فإن�ذلك�يعمل�عtى�توجيه�الفتوى�

̄�ينفع�Nي�بعض�*حيان؛�فالذي�يعول�عليه�هو�ت تحقيق�ا�ناط�الصحيح�ïن�مجرد�اتباع�الراجح�قد�

8®ي�يليق�بصورها�الواقعة�Nي�الخارج،�ومجرد�التعويل�عtى�التقليد�Nي�ذلك�أو�حمل�ا�سائل�

  .)2( لبعضها�عtى�بعض�من�غ,��تدقيق،�قد�يؤدي�إªى�الزل

لَُكم ﴿: تعاªى*صل�Nي�العقود�رضا�ا�تعاقدين،�ومستند�القاعدة�قوله� لِذيَن َءاَمنُوْا 1َ تَاُكلُٓوْا أَْمَوٰ ٓأَيُّھَا اَ۟ يَٰ
نُكْمۖ َو1َ تَْقتُلُٓوْا أَنفَُسُكُمۥٓۖ إِنَّ  َرةٌ َعن تََراٖض مِّ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إ1َِّ بَْينَُكم بِاْلبَٰ

 
ۖ
�التجارة)3(﴾َكاَن بُِكْم َرِحيمٗا �éباحة �سبب �الÌ�ا�¡� �أن �عtى �تدل �فا�ية ،

�تنفيذ� �إجراءات �عtى �مصادق�
م �أو�عند �فتاواهم، �Nي �ا�ناسبة �التقييدات �كل �يضعوا �أن �الشرعية الهيئات

̄�يكون�مجرد�شعا ر�للمؤسسات�ا�اليةالعقود�وا�نتجات،�بما�يضمن�تحقق�هذا�الرضا،�وأن�

عدم�اتخاذ�إباحة�ا�نتوج�أو�ا�عاملة�وسيلة�éجازة�محرم؛�حيث�يجب�عtى�أعضاء�الهيئة�الشرعية�أن�

�ومكرهم؛� �السائل,ن �تحايل �من �يتيقظوا �وأن �الصناعة؛ �Nي �الرخص �وتتبع �ا�حرمة �الحيل �توظيف يتجنبوا

  .̄ستباحة�محرم،�أو�منع�حل

لشكليةAلôراءAبا�طابقةAالصادرةAعنAاللجنةAالشرعيةا�واصفاتAا: الثاني

�اللجنة �عن �الصادرة �الشرعية �õراء �الرسمية�)5( بتأمل �الجريدة �Nي �نشرت ال¸�

  :الباحث،�يمكن�وصف�هذه�õراء�عtى�النحو�õتي

  تحديدAموضوعAالرأيAومرجعياتهAالقانونيةAوالشرعية


ا�اللجنة�ßى(باسم�ا�ؤسسة�ال¸��تنتم��إلtا�جلس�العلم��*ع

� �القانونية �ثم�مرجعيته �الشر·ي، �موضوع�الرأي �إªى �gشارة �تمت �gشرافية�ا�تضمنة�(بعدها �الجهات رسالة

لطلب�الرأي،�الظه,��الشريف�ا�تعلق�بإعادة�تنظيم�ا�جالس�العلمية،�القوان,ن

والظهائر�الشريفة�الصادرة�بتنفيذها،�ا�ناش,��والقرارات�الصادرة�عن�السلطات�gشرافية،�وõراء�السابقة�

  ).ذات�العقة�با�وضوع�إن�وجدت

                                         

  .449: ،�ص29�،2017هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة،�مجلد�ا�عاي,��الشرعية،�معيار�الحوكمة�رقم�

�ا�ناط �بتحقيق �{ج�
اد �دار�الحديث،�: ، �*وªى، �الطبعة �الواقع، �عtى �الشرعية �*حكام �ت8®يل �كيفية �Nي �تبحث �مقارنة �فقهية �أصولية دراسة

  .بتصرف�559

  .470/ 2سابق،�ج�ابن�تيمية،�القواعد�النورانية�الفقهية،�مرجع

� 
ا،�وأحدهاÙي�أغلNى�سبعة�ªثة�إ�تتضمن�هذه�õراء�ب,ن�ث ̄ختصار،�حيث�تÌ�اوح�*وراق�ال¸� �الباحث�با 
اßراء�ال¸��توصل�إلõ�®,تتم

  .ا�يخص�التأم,ن�التكافtيبشأن�مشروع�التعديت�ا�قÌ�ح�إدخالها�عtى�مدونة�التأمينات�فيم

  ).39 - 37 - 3- 2- 1(راء�الشرعية�رقم�

	��� ا��و��� ���ا
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�Nي� �يحتمل �مما �ا�وضوع �وكان �بمذهب�مع,ن، �أو�القانون�مقيدا �كان�القضاء �إذا �ما �مراعاة �ينبìي �ذلك ومع

ا�ستقبل�الرجوع�فيه�إªى�القضاء

إن�ا�عامت�تستند�Nي�أغلب�أحكامها�عtى�العرف�والعادة؛�وما�ب���عtى�العرف�يتبد-

معرفة�الثابت�وا�تغ,��Nي�فقه�ا�عامت،�ïنه�يع,ن�عtى�معرفة�حكم�ا�عامت�ا�ستجدة

�إªى�ا�خالفة�ا�قصودة�ل- عدم�السÝي�إªى�ا�وافقة�ا�طلقة�̄و

وارتبطت�±
ا�مصالح�الناس؛�فإن�ذلك�يعمل�عtى�توجيه�الفتوى�

تحقيق�ا�ناط�الصحيح�ïن�مجرد�اتباع�الرا-

*حكام�الشرعية�ت8®ي�يليق�بصورها�الواقعة�Nي�الخارج،�ومجرد�التعويل�عtى�التقليد�Nي�ذلك�أو�حمل�ا�سائل�

بعضها�عtى�بعض�من�غ,��تدقيق،�قد�يؤدي�إªى�الزل

*صل�Nي�العقود�رضا�ا�تعاقدين،�ومستند�القاعدة�قوله�-

نُكْمۖ َو1َ تَْقتُلُٓوْا أَنفَُسُكُمۥٓۖ إِنَّ  َرةٌ َعن تََراٖض مِّ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إ1َِّ بَْينَُكم بِاْلبَٰ
 َ َّ
  َهللا۟

ۖ
َكاَن بُِكْم َرِحيمٗا

�تنفيذ� �إجراءات �عtى �مصادق�
م �أو�عند �فتاواهم، �Nي �ا�ناسبة �التقييدات �كل �يضعوا �أن �الشرعية الهيئات

̄�يكون�مجرد�شعا العقود�وا�نتجات،�بما�يضمن�تحقق�هذا�الرضا،�وأن�

عدم�اتخاذ�إباحة�ا�نتوج�أو�ا�عاملة�وسيلة�éجازة�محرم؛�حيث�يجب�عtى�أعضاء�الهيئة�الشرعية�أن�-

�ومكرهم؛� �السائل,ن �تحايل �من �يتيقظوا �وأن �الصناعة؛ �Nي �الرخص �وتتبع �ا�حرمة �الحيل �توظيف يتجنبوا

̄ستباحة�محرم،�أو�منع�حل

الثانيAبحثا�

�اللجنة �عن �الصادرة �الشرعية �õراء بتأمل

الباحث،�يمكن�وصف�هذه�õراء�عtى�النحو�õتي

تحديدAموضوعAالرأيAومرجعياتهAالقانونيةAوالشرعيةA:أو9


ا�اللجنة�افتتحت�õراء�ßباسم�ا�ؤسسة�ال¸��تنتم��إل

� �القانونية �ثم�مرجعيته �الشر·ي، �موضوع�الرأي �إªى �gشارة �تمت بعدها

لطلب�الرأي،�الظه,��الشريف�ا�تعلق�بإعادة�تنظيم�ا�جالس�العلمية،�القوان,ن

والظهائر�الشريفة�الصادرة�بتنفيذها،�ا�ناش,��والقرارات�الصادرة�عن�السلطات�gشرافية،�وõراء�السابقة�

ذات�العقة�با�وضوع�إن�وجدت

                                                          
هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة،�مجلد�ا�عاي,��الشرعية،�معيار�الحوكمة�رقم�)1(
�الرحمن)2( �عبد �ا�ناطزايدي، �بتحقيق �{ج�
اد ،

559-551: م،�ص2003/ه1424
  .29: النساء)3(
ابن�تيمية،�القواعد�النورانية�الفقهية،�مرجع)4(
)5(� 
ا،�وأحدهاÙي�أغلNى�سبعة�ªثة�إ�تتضمن�هذه�õراء�ب,ن�ث ̄ختصار،�حيث�تÌ�اوح�*وراق�ال¸� �الباحث�با 
اßراء�ال¸��توصل�إلõ�®,تتم

بشأن�مشروع�التعديت�ا�قÌ�ح�إدخالها�عtى�مدونة�التأمينات�فيم) 32(ويتعلق�*مر�بالرأي�
ويتعلق�*مر�با�راء�الشرعية�رقم�)6(
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�التطبيقات� �تتمثل�Nي�ا�ذكرات�ا�قدمة�من�الخ �اء، �وال¸� ثم�ا�رجعيات�الشرعية�والفنية�ا�ستأنس�±
ا

�عاصرة�للمنتوج،�{ج�
ادات�الفقهية�ا�عاصرة،�ا�عاي,��الشرعية�ا�عتمدة،�عروض�وتوضيحات�ا�ؤسسات�

�التقرير�ا�فصل� �قدم�
ا، �ال¸� �وا�عطيات �والبيانات �اللجنة، �واستفسارات �مقÌ�حات �عtى �وجوا±
ا gشرافية

ن�للتعديت�ا�قÌ�حة�من�قبل�اللجنة،�

بعد�{ن�
اء�من�سرد�هذه�ا�رجعيات،�تم�gعن�عن�إصدار�الرأي�باéجماع،�ثم�بيان�بعض�ا�واصفات�

�واستنتاجات� 
ا،Óيتضم� �ال¸� �*حكام �وخصة �وذكر�مكوناته، ر�اللجنة،


ا�ذكر�مجملة�دون�بيانÓا؛�وم
  :ا�قصود�±

̄سيما� �و �أنه�تم�فحص�ا�شروع�ودراسة�مضمونه�Nي�ضوء�أصول�الفقه�gسمي�وقواعد، �إªى gشارة

  .التعديت�دون�ذكر�طبيع�
ا

�والشروط� �القواعد �هذه �ذكر�بعض �مع �العقود، يفيات

�عامة� �gسمي �الفقه �مقررات �مع �ا�شروع �Nي 
اßعل� �ا�نصوص �والكيفيات �القواعد �توافق �إªى gشارة

والفقه�ا�الكي�خاصة،�وانسجامها�مع�أحكام�الشريعة�gسمية�ومباد
ا�ومقاصدها�وقيمها؛�مع�ذكر�بعض�

  .دون�بيان�ا�راد�±
ا

Nي�أخر�õراء�تمت�gشارة�إªى�صدور�الرأي�با�طابقة�وفقا�ïحكام�الشريعة�gسمية�و*دلة�و{ج�
ادات�

�الشرعية� �ل�حكام �مخالفة �أي من

�اللجنة� �ثم �*عtى �العلم� �ا�جلس �وåي راء

·ي�الجانب�الشكtي�أكÊ��من�ا�ضمون؛�عtى�اعتبار�أن�

  .ما�تتضمنه�مختصر�وعبارة�عن�جمل�فضفاضة�ومتكررة�Nي�أغلب�õراء�الصادرة

  .بشأن�مشروع�التعديت�ا�قÌ�ح�إدخالها�عtى�مدونة�التأمينات�فيما�يخص�التأم,ن�التكافtي�مجموعة�من�مقÌ�حات�اللجنة

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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�التطبيقات� �تتمثل�Nي�ا�ذكرات�ا�قدمة�من�الخ �اء، �وال¸� ثم�ا�رجعيات�الشرعية�والفنية�ا�ستأنس�±
ا

�عاصرة�للمنتوج،�{ج�
ادات�الفقهية�ا�عاصرة،�ا�عاي,��الشرعية�ا�عتمدة،�عروض�وتوضيحات�ا�ؤسسات�

�التقرير�ا�فصل� �قدم�
ا، �ال¸� �وا�عطيات �والبيانات �اللجنة، �واستفسارات �مقÌ�حات �عtى �وجوا±
ا gشرافية

ن�للتعديت�ا�قÌ�حة�من�قبل�اللجنة،�للجنة�الشرعية�أو�الدراسات�ا�نجزة�من�قبلها،�صيغة�ا�شروع�ا�تضم

̄ت�اللجنة�بشأن�ا�نتوج�أو�ا�شروع   .مداو

  ªع¤نAعنAإصدارAالرأيAوبيانAأهمAمواصفاتAا�شروع

بعد�{ن�
اء�من�سرد�هذه�ا�رجعيات،�تم�gعن�عن�إصدار�الرأي�باéجماع،�ثم�بيان�بعض�ا�واصفات�

�أنظا �عtى �للمشروع�ا�عروض �واستنتاجات�العامة 
ا،Óيتضم� �ال¸� �*حكام �وخصة �وذكر�مكوناته، ر�اللجنة،


ا�عtى�ا�شروع�-أحياناí  .)1(مقÌ�حات�اللجنة�وتعدي

  هدراسةAمضمونAا�شروعPAيAضوءAأصولAالفقهAوقواعد

تمت�gشارة�Nي�هذه�ا�رحلة�إªى�مجموعة�من�ا�سائل،�ال¸��ُتذكر�مجملة�دون�بيان

̄سيما� �و �أنه�تم�فحص�ا�شروع�ودراسة�مضمونه�Nي�ضوء�أصول�الفقه�gسمي�وقواعد، �إªى gشارة

  .قواعد�الفقه�ا�الكي�وأصوله�وأدلته

التعديت�دون�ذكر�طبيع�
ا�من�gعن�عن�قيام�اللجنة�بإدخال�مجموعة

�وك �وشروط �بقواعد �{لÌ®ام �ضرورة �إªى �والشروط�gشارة �القواعد �هذه �ذكر�بعض �مع �العقود، يفيات

�عامة� �gسمي �الفقه �مقررات �مع �ا�شروع �Nي 
اßعل� �ا�نصوص �والكيفيات �القواعد �توافق �إªى gشارة

والفقه�ا�الكي�خاصة،�وانسجامها�مع�أحكام�الشريعة�gسمية�ومباد
ا�ومقاصدها�وقيمها؛�مع�ذكر�بعض�


ا�Nي�بعض�õراء�فقط�–بطßشارة�إلgا- تمت�
دون�بيان�ا�راد�±

  إبداءAالرأيPAيAحلتهAالKLائية

Nي�أخر�õراء�تمت�gشارة�إªى�صدور�الرأي�با�طابقة�وفقا�ïحكام�الشريعة�gسمية�و*دلة�و{ج�
ادات�

�الرأي �عtى �حصل �الذي �ا�شروع �خلو �عtى �وبناء �ا�عت �ة، �ل�الفقهية �مخالفة �أي من

  ذكرAجهةªAصدارAوتوقيعها

�اللجنة� �ثم �*عtى �العلم� �ا�جلس �وåي �لGراء �ا�صدرة �الجهة �إªى �gشارة �تمت �*خ,�ة �الصفحة 
ايةÕ� Nي

  .الشرعية،�ثم�إمضاء�*م,ن�العام�للمجلس

·ي�الجانب�الشكtي�أكÊ��من�ا�ضمون؛�عtى�اعتبار�أن�بتأمل�ما�تقدم�يتب,ن�أن�õراء�الصادرة،�ترا

ما�تتضمنه�مختصر�وعبارة�عن�جمل�فضفاضة�ومتكررة�Nي�أغلب�õراء�الصادرة

                                         

بشأن�مشروع�التعديت�ا�قÌ�ح�إدخالها�عtى�مدونة�التأمينات�فيما�يخص�التأم,ن�التكافtي�مجموعة�من�مقÌ�حات�اللجنة) 32(عtى�سبيل�ا�ثال�تضمن�الرأي�
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�التطبيقات� �تتمثل�Nي�ا�ذكرات�ا�قدمة�من�الخ �اء، �وال¸� ثم�ا�رجعيات�الشرعية�والفنية�ا�ستأنس�±
ا

�عاصرة�للمنتوج،�{ج�
ادات�الفقهية�ا�عاصرة،�ا�عاي,��الشرعية�ا�عتمدة،�عروض�وتوضيحات�ا�ؤسسات�ا

�التقرير�ا�فصل� �قدم�
ا، �ال¸� �وا�عطيات �والبيانات �اللجنة، �واستفسارات �مقÌ�حات �عtى �وجوا±
ا gشرافية

للجنة�الشرعية�أو�الدراسات�ا�نجزة�من�قبلها،�صيغة�ا�شروع�ا�تضم

̄ت�اللجنة�بشأن�ا�نتوج�أو�ا�شروع مداو

ªع¤نAعنAإصدارAالرأيAوبيانAأهمAمواصفاتAا�شروع: ثانيا

بعد�{ن�
اء�من�سرد�هذه�ا�رجعيات،�تم�gعن�عن�إصدار�الرأي�باéجماع،�ثم�بيان�بعض�ا�واصفات�

�أنظا �عtى �للمشروع�ا�عروض العامة

أحيانا–اللجنة،�وذكر�

دراسةAمضمونAا�شروعPAيAضوءAأصولAالفقهAوقواعد: ثالثا

تمت�gشارة�Nي�هذه�ا�رحلة�إªى�مجموعة�من�ا�سائل،�ال¸��ت

̄سيما�- �و �أنه�تم�فحص�ا�شروع�ودراسة�مضمونه�Nي�ضوء�أصول�الفقه�gسمي�وقواعد، �إªى gشارة

قواعد�الفقه�ا�الكي�وأصوله�وأدلته

gعن�عن�قيام�اللجنة�بإدخال�مجموعة-

�وك- �وشروط �بقواعد �{لÌ®ام �ضرورة �إªى gشارة

  .أحيانا

�عامة�- �gسمي �الفقه �مقررات �مع �ا�شروع �Nي 
اßعل� �ا�نصوص �والكيفيات �القواعد �توافق �إªى gشارة

والفقه�ا�الكي�خاصة،�وانسجامها�مع�أحكام�الشريعة�gسمية�ومباد
ا�ومقاصدها�وقيمها؛�مع�ذكر�بعض�

بطهذه�القيم�والضوا

إبداءAالرأيPAيAحلتهAالKLائية: رابعا

Nي�أخر�õراء�تمت�gشارة�إªى�صدور�الرأي�با�طابقة�وفقا�ïحكام�الشريعة�gسمية�و*دلة�و{ج�
ادات�

�الرأي �عtى �حصل �الذي �ا�شروع �خلو �عtى �وبناء �ا�عت �ة، الفقهية

  .ومقاصدها

ذكرAجهةªAصدارAوتوقيعها: خامسا

�ل �ا�صدرة �الجهة �إªى �gشارة �تمت �*خ,�ة �الصفحة 
ايةÕ� Nي

الشرعية،�ثم�إمضاء�*م,ن�العام�للمجلس

بتأمل�ما�تقدم�يتب,ن�أن�õراء�الصادرة،�ترا :خ¤صة

ما�تتضمنه�مختصر�وعبارة�عن�جمل�فضفاضة�ومتكررة�Nي�أغلب�õراء�الصادرة

                                                          
عtى�سبيل�ا�ثال�تضمن�الرأي�)1(
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�بإصدار� �مكلفة �اللجنة �ب,ن�أن �قد �لعمل�اللجنة �ا�نظم �{ختصار�أن�الظه,��الشريف �هذا �ي �ر �ما ولعل

تعت ��بمثابة�تفس,��لهذه�õراء�ومبينة��جملها؛�وåي�نفس�

الطريقة�ال¸��تسلكها�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�وال¸��تسرد�Nي�البداية�أهم�ا�عاي,�،�ثم�تورد�ا�ستندات�ال¸��

أوقع�الجهات�ا�ستفيدة�من�õراء�Nي�ارتباك،�إذ�أن�

õراء�الصادرة�تب,ن�فقط�أن�اللجنة�قد�وافقت�عtى�ا�شروع��راعاته�أحكام�الشريعة�ومقاصدها،�بينما�لم�

تب,ن�ما�اعتمدت�عليه�من�*دلة،�ولم�تشر�إªى�*وصاف�الشرعية�للمنتوجات؛�وال¸��يعد�ذكرها�مهما�بسبب�

  قواعدAوضوابطAومسالكAالصناعةAالفقهيةAللجنةAالشرعية

̄بد�أن�يأتي�من�أحد� أولهما�gعن�عن�: طريق,نال�الذي�تسلكه�اللجنة�Nي�إصدار�õراء�

ه�من�خل�الظه,��ا�نظم�للجنة�وõراء�

̄ئل�اسÌ�شادية،�إضافة� وقد�نص�ا�شرع�ا�غربي�عtى�أن�اللجنة�الشرعية�تصدر�دلي�مرجعيا�لعملها�ود

� ̄ئل �الد �هذه �َتكشف �أن �ا�فروض �وكان�من �ومدللة؛ �والفتاوى�معللة بشكل�) لو�نشرت(راء

�ا�نهجية� �بيان �إªى �إضافة 
ا،±� �ا�رخص �ا�الية �با�نتوجات �ا�تعلقة �الشرعية �*حكام �عن اضح


ا�السادة�أعضاء�اللجنة�ßت�ال¸��يستند�إلا�عتمدة�Nي�إصدار�õراء�الشرعية،�وكذا�القواعد�و*دلة�والتعلي

�اللجنة،� جية�من�خل�تصريحات�بعض�أعضاء

�من� �يستنبط �أن �يمكن �وما �العلمية �ا�جالس �تنظيم �بإعادة �ا�تعلق �الظه,��الشريف �Nي �جاء �ما �إªى إضافة

�وم �وضوابطها 
اíومستندا� �با�طابقة �وõراء �للفتوى �العامة �ا�مح �جرد �يمكن �النحو�وعليه �عtى سالكها

  . حيث�ترا·ي�اللجنة�موافقة�الشريعة�بالتدليل�والتعليل،�وذلك�من�خل�{حتكام�إªى�الكتاب�والسنة

�الفقه �وأصوله� ا �وأدلته ا�الكي


ا�Óل�مسالك�عديدة�ممع�{نفتاح�عtى�ا�ذاهب�*خرى�من�خ

،�"أصول�ا�ذهب�ا�الكي�وبناء�الفكر�الوسطي"،�ا�لتقى�العلم��التاسع�

https://www.youtube.com/watch?v=bSwGkDaNebA) (( )ع�عليه�بتاريخ�الروكي،�و ). 2022-1-20(تم�{ط

� �gسمي �والتمويل �{قتصاد �مؤتمر �اللجنة، �منسق �باعتباره �التشاركية �للمالية �الشرعية �اللجنة �باسم ) 14/12/2016(كلمته

�تتعلق�بالقواعد�و  القيم�وقد�جمع�محمد�قراط�آراء�عضوين�آخرين�للجنة�الشرعية،

�صناعة�الرأي�با�طابقة�الصادر�من�ا�جلس�العلم��*عtى،�مرجع�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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�بإصدار� �مكلفة �اللجنة �ب,ن�أن �قد �لعمل�اللجنة �ا�نظم �{ختصار�أن�الظه,��الشريف �هذا �ي �ر �ما ولعل

̄ئل�{سÌ�شادية�والتعليت�والتوصيات،�وال¸� تعت ��بمثابة�تفس,��لهذه�õراء�ومبينة��جملها؛�وåي�نفس��الد

الطريقة�ال¸��تسلكها�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�وال¸��تسرد�Nي�البداية�أهم�ا�عاي,�،�ثم�تورد�ا�ستندات�ال¸��


ا�Nي�عملية�الصناعة�Nي�ملحقات�كل�معيار�عtى�حدةßتراع.  

̄ئل�أو�التعليت أوقع�الجهات�ا�ستفيدة�من�õراء�Nي�ارتباك،�إذ�أن��غ,��أن�عدم�الكشف�عن�هذه�الد

õراء�الصادرة�تب,ن�فقط�أن�اللجنة�قد�وافقت�عtى�ا�شروع��راعاته�أحكام�الشريعة�ومقاصدها،�بينما�لم�

تب,ن�ما�اعتمدت�عليه�من�*دلة،�ولم�تشر�إªى�*وصاف�الشرعية�للمنتوجات؛�وال¸��يعد�ذكرها�مهما�بسبب�


اßبيق�ا�نتجات�ا�الية�عل.  

قواعدAوضوابطAومسالكAالصناعةAالفقهيةAللجنةAالشرعية: الثالث

̄بد�أن�يأتي�من�أحد� الحديث�عن�ا�نهج�الذي�تسلكه�اللجنة�Nي�إصدار�õراء�

ه�من�خل�الظه,��ا�نظم�للجنة�وõراء�والثاني�ع ��{ج�
اد�Nي�استنتاج�،�من�طرف�اللجنة�أو�أعضا
ا


اÓبا�طابقة�الصادرة�ع.  

̄ئل�اسÌ�شادية،�إضافة� وقد�نص�ا�شرع�ا�غربي�عtى�أن�اللجنة�الشرعية�تصدر�دلي�مرجعيا�لعملها�ود

� ̄ئل �الد �هذه �َتكشف �أن �ا�فروض �وكان�من �ومدللة؛ �والفتاوى�معللة راء

�ا�ن �بيان �إªى �إضافة 
ا،±� �ا�رخص �ا�الية �با�نتوجات �ا�تعلقة �الشرعية �*حكام �عن اضح


ا�السادة�أعضاء�اللجنة�ßت�ال¸��يستند�إلا�عتمدة�Nي�إصدار�õراء�الشرعية،�وكذا�القواعد�و*دلة�والتعلي

  .الشرعية،�غ,��أن�ذلك�لم�يتم�بعد

�اللجنة،�ومع�ذلك�يمكن�استنباط�هذه�*دلة�وا لتعليت�وا�نهجية�من�خل�تصريحات�بعض�أعضاء

�من� �يستنبط �أن �يمكن �وما �العلمية �ا�جالس �تنظيم �بإعادة �ا�تعلق �الظه,��الشريف �Nي �جاء �ما �إªى إضافة

  .استعراض�وتحليل�õراء�با�طابقة

�وم �وضوابطها 
اíومستندا� �با�طابقة �وõراء �للفتوى �العامة �ا�مح �جرد �يمكن وعليه

  البحثPAيAالنصوصAو\دلةAا�تعلقةAبالقضية

حيث�ترا·ي�اللجنة�موافقة�الشريعة�بالتدليل�والتعليل،�وذلك�من�خل�{حتكام�إªى�الكتاب�والسنة

  �ستنادAإÔىAالفقهAوأصوله

̄سيم �و �وأصوله �gسمي �الفقه �أحكام �عtى �اللجنة �تعتمد �الفقهحيث ا

̄عتبار �با 
ا�� واج�
اداته�ا�شهود�لهاÓل�مسالك�عديدة�ممع�{نفتاح�عtى�ا�ذاهب�*خرى�من�خ

                                         

،�ا�لتقى�العلم��التاسع�"نموذج�ا�الية�التشاركي: التوسط�و{عتدال�Nي�فقه�ا�عامتمبادئ�

�ب���مل� �ا�حtي، )) (https://www.youtube.com/watch?v=bSwGkDaNebA) (4/04/2018-3(ا�جلس�العلم�

� �gسمي �والتمويل �{قتصاد �مؤتمر �اللجنة، �منسق �باعتباره �التشاركية �للمالية �الشرعية �اللجنة �باسم كلمته

https://www.youtube.com/watch?v=hyeLAEFfkPE( )تتعلق�بالقواعد�و ). 2022-01-15تم�� وقد�جمع�محمد�قراط�آراء�عضوين�آخرين�للجنة�الشرعية،


ما�Nي�بحثه�Óراء�با�طابقة،�وضمGا�ل

ا�اللجنة�الشرعية�Nي�صناع�ßى،�مرجع�"وا�سالك�ال¸��تراعtمحاولة�لفهم�منهج�صناعة�الرأي�با�طابقة�الصادر�من�ا�جلس�العلم��*ع

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�بإصدار� �مكلفة �اللجنة �ب,ن�أن �قد �لعمل�اللجنة �ا�نظم �{ختصار�أن�الظه,��الشريف �هذا �ي �ر �ما ولعل

̄ئل�{سÌ�شادية�والتعليت�والتوصيات،�وال¸� الد

الطريقة�ال¸��تسلكها�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�وال¸��تسرد�Nي�البداية�أهم�ا�عاي,�،�ثم�تورد�ا�ستندات�ال¸��


ا�Nي�عملية�الصناعة�Nي�ملحقات�كل�معيار�عtى�حدةßتراع

̄ئل�أو�التعليت غ,��أن�عدم�الكشف�عن�هذه�الد

õراء�الصادرة�تب,ن�فقط�أن�اللجنة�قد�وافقت�عtى�ا�شروع��راعاته�أحكام�الشريعة�ومقاصدها،�بينما�لم�

تب,ن�ما�اعتمدت�عليه�من�*دلة،�ولم�تشر�إªى�*وصاف�الشرعية�للمنتوجات؛�وال¸��يعد�ذكرها�مهما�بسبب�


اتوقف�مرحلة�تطßبيق�ا�نتجات�ا�الية�عل

الثالثAبحثا�

̄بد�أن�يأتي�من�أحد� الحديث�عن�ا�نهج�الذي�تسلكه�اللجنة�Nي�إصدار�õراء�

ا�نهج�من�طرف�اللجنة�أو�أعضا
ا


اÓبا�طابقة�الصادرة�ع

̄ئل�اسÌ�شادية،�إضافة� وقد�نص�ا�شرع�ا�غربي�عtى�أن�اللجنة�الشرعية�تصدر�دلي�مرجعيا�لعملها�ود

� ̄ئل �الد �هذه �َتكشف �أن �ا�فروض �وكان�من �ومدللة؛ �والفتاوى�معللة �لGراء �إصدارها إªى

�وو  �ا�نصريح �بيان �إªى �إضافة 
ا،±� �ا�رخص �ا�الية �با�نتوجات �ا�تعلقة �الشرعية �*حكام �عن اضح


ا�السادة�أعضاء�اللجنة�ßت�ال¸��يستند�إلا�عتمدة�Nي�إصدار�õراء�الشرعية،�وكذا�القواعد�و*دلة�والتعلي

الشرعية،�غ,��أن�ذلك�لم�يتم�بعد

ومع�ذلك�يمكن�استنباط�هذه�*دلة�وا

�من� �يستنبط �أن �يمكن �وما �العلمية �ا�جالس �تنظيم �بإعادة �ا�تعلق �الظه,��الشريف �Nي �جاء �ما �إªى إضافة

استعراض�وتحليل�õراء�با�طابقة

�وم �وضوابطها 
اíومستندا� �با�طابقة �وõراء �للفتوى �العامة �ا�مح �جرد �يمكن وعليه

  :)õ )1تي

البحثPAيAالنصوصAو\دلةAا�تعلقةAبالقضية: أو9

حيث�ترا·ي�اللجنة�موافقة�الشريعة�بالتدليل�والتعليل،�وذلك�من�خل�{حتكام�إªى�الكتاب�والسنة

�ستنادAإÔىAالفقهAوأصوله: ثانيا

̄سيم �و �وأصوله �gسمي �الفقه �أحكام �عtى �اللجنة �تعتمد حيث

̄عتبار)1(وقواعده �با واج�
اداته�ا�شهود�لها

                                                          
مبادئ�"آيت�عزة،�أحمد،�: انظر)1(

�ب���مل� �ا�حtي، ا�جلس�العلم�

� �"محمد، �gسمي �والتمويل �{قتصاد �مؤتمر �اللجنة، �منسق �باعتباره �التشاركية �للمالية �الشرعية �اللجنة �باسم كلمته

)https://www.youtube.com/watch?v=hyeLAEFfkPE(


ا�اللجنة�الشرعية�Nي�صناع�
ا�لßوا�سالك�ال¸��تراع

  .21-19:سابق،�ص
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�ا�وافق� �العرف �ومراعاة �ا�رسلة، �ا�صالح �ومراعاة �معت �ة �بطرق �الثابتة �ا�قاصد �ومراعاة �الخف مراعاة

ي�للشاذ�والضعيف�من�*قوال،�وكذلك�التخي,��من�*قوال�ا�عت �ة�وما�إªى�


م�íادا

ا�ا�ذهب�ا�الكي�عtى�ا�ذاهب�الفقهية�*خرى،�ويفتح�الباب�ل�خذ�باج�Óذلك�من�ا�سالك�ال¸��يطل�م

لقرارات�الفقهية�الصادرة�عن�ا�جامع�

والندوات�الفقهية�والهيئات�الشرعية،�وا�عاي,��الشرعية�الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�

إن�اللجنة�الشرعية�للمالية�"ا�الية�أو�الصادرة�من�بعض�الهيئات�الشرعية،�وقد�جاء�Nي�أحد�õراء�با�طابقة�

tى�الدراسات�و{ج�
ادات�الفقهية�ا�عاصرة�ذات�الصلة�بموضوع�عقود�البيع�با�رابحة�

�العقود �من �الصنف 
ذا±� �ا�عتمدة �ا�عاي,��الشرعية 
اßف� �بما �أعضا
ا�(...) مر�بالشراء، �بإجماع أصدرت

  .سابقا�هنار تع ��عما�ذك�ة�ا�قتطفة�من�الرأي�ا�ذكور 

  �جKçادPAيAالقضاياAا�عاصرةAوفقA\صولAوالقواعدAوالقيمAوا�سالكAا�عت��ة

بمحظة�ما�ورد�Nي�õراء�با�طابقة�وتصريح�بعض�أعضاء�اللجنة�الشرعية،�يمكن�استنتاج�أهم�القواعد�

�� �اللجنة�لهذه القاعدة�عن�اعتماد

�ا�عاي,��الشرعية� �ب,ن �ا�قارنة �يظهر�من �حيث �وا�عاي,��ا�عت �ة؛ �وا�ذاهب �الفقهية �{ج�
ادات عtى

أن�اللجنة�قد�استفادت�،�لعقود�ا�جازة


ا�Nي�إنتاج�هذه�الفتاوى�íى�ذاtمنغلقة�ع��ا�غ,
Õى�أtبنسبة�تتجاوز�خمس,ن�با�ائة،�وهذا�يدل�ع��من�هذه�ا�عاي,

وõراء،�وترا·ي�خصوصية�ا�الية�التشاركية�ال¸��¯�تلÌ®م�بالحدود،�وهذه�من�البشائر�ال¸��تفتح�أم�Nي�توحيد�

�الورع� �باب �هو�من �هل �الخف، �مراعاة �ïصل �توظيفها �دوافع �تشر�إªى �لم �الشرعية �اللجنة غ,��أن

و{حتياط�أو�من�باب�التعليل�الذي�يدور�مع�الحكم�وجودا�وعدما،�كما�لم�توضح�ما�ُتَقدم�عند�تعارض�هذا�

  .)3(�قبل�التصرف�وقبل�الحدث�أم�بعده

حيث�¯�تكتفي�اللجنة�الشرعية�بالنظر�

  .إªى�شكل�ا�عاملة�فقط،�ولكن�تنظر�ح¸ �إªى�أبعادها�ومقاصدها�لتصدر�رأيا�شرعيا�مئما

  :Nي�صناعة�õراء�تتم�من�خل

�إطار� �Nي �الجزئية �النصوص �النظر�إªى �خل من

                                                                                 

ا�ثال�رأي�اللجنة�رقم�ستة�ا�تعلق�بالشروط�العامة�والخاصة�ا�تضمنة�Nي�نموذج�

تمويل�اقتناء�بشأن�الشروط�العامة�والخاصة�ا�ضمنة�Nي�نموذج�عقد�البيع�با�رابحة�لGمر�بالشراء،�ل

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�ا�وافق� �العرف �ومراعاة �ا�رسلة، �ا�صالح �ومراعاة �معت �ة �بطرق �الثابتة �ا�قاصد �ومراعاة �الخف مراعاة

ي�للشاذ�والضعيف�من�*قوال،�وكذلك�التخي,��من�*قوال�ا�عت �ة�وما�إªى�وما�جرى�به�العمل�ا�قو 


ا�ا�ذهب�ا�الكي�عtى�ا�ذاهب�الفقهية�*خرى،�ويفتح�الباب�لÓذلك�من�ا�سالك�ال¸��يطل�م


م�الفقهيةíم�ومقررا
  .وآرا

�ا �تستفيد�منه�اللجنة�وتأخذ�به�ولو�عtى�سبيل�{ستئناس؛ لقرارات�الفقهية�الصادرة�عن�ا�جامع�ومما

والندوات�الفقهية�والهيئات�الشرعية،�وا�عاي,��الشرعية�الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�

ا�الية�أو�الصادرة�من�بعض�الهيئات�الشرعية،�وقد�جاء�Nي�أحد�õراء�با�طابقة�

tى�الدراسات�و{ج�
ادات�الفقهية�ا�عاصرة�ذات�الصلة�بموضوع�عقود�البيع�با�رابحة�وع

�العقود �من �الصنف 
ذا±� �ا�عتمدة �ا�عاي,��الشرعية 
اßف� �بما مر�بالشراء،

ة�ا�قتطفة�من�الرأي�ا�ذكور ر وهذه�العبا. )2( .."وباسم�ا�جلس�العلم��*عtى�ما�يtي

�جKçادPAيAالقضاياAا�عاصرةAوفقA\صولAوالقواعدAوالقيمAوا�سالكAا�عت��ة

بمحظة�ما�ورد�Nي�õراء�با�طابقة�وتصريح�بعض�أعضاء�اللجنة�الشرعية،�يمكن�استنتاج�أهم�القواعد�

  :وا�سالك�ا�عت �ة�Nي�صناعة�هذه�õراء�عtى�النحو�õتي

Aالخ �ويع � ): منAقواعدAا�ذهبAا�الكي(¤فA\خذAبقاعدةAمراعاة

�ا�عاي,��الشرعية� �ب,ن �ا�قارنة �يظهر�من �حيث �وا�عاي,��ا�عت �ة؛ �وا�ذاهب �الفقهية �{ج�
ادات عtى

لعقود�ا�جازةوما�خرج�من�õراء�وا�)أيوNي(الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�


ا�Nي�إنتاج�هذه�الفتاوى�íى�ذاtمنغلقة�ع��ا�غ,
Õى�أtبنسبة�تتجاوز�خمس,ن�با�ائة،�وهذا�يدل�ع��من�هذه�ا�عاي,

وõراء،�وترا·ي�خصوصية�ا�الية�التشاركية�ال¸��¯�تلÌ®م�بالحدود،�وهذه�من�البشائر�ال¸��تفتح�أم�Nي�توحيد�

  .هية�لهذه�ا�الية�Nي�أفق�الوصول�إªى�سوق�إسمي�مشÌ�ك

�الورع� �باب �هو�من �هل �الخف، �مراعاة �ïصل �توظيفها �دوافع �تشر�إªى �لم �الشرعية �اللجنة غ,��أن

و{حتياط�أو�من�باب�التعليل�الذي�يدور�مع�الحكم�وجودا�وعدما،�كما�لم�توضح�ما�ت

وما�إذا�كان�مراعاة�الخف�يبتدئ�قبل�التصرف�وقبل�الحدث�أم�بعده*صل�مع�سد�الذرائع،�

حيث�¯�تكتفي�اللجنة�الشرعية�بالنظر��:PيAالتأصيلAوالتïøيلA)4( مراعاةAمقاصدAالشريعةªAس¤مية

إªى�شكل�ا�عاملة�فقط،�ولكن�تنظر�ح¸ �إªى�أبعادها�ومقاصدها�لتصدر�رأيا�شرعيا�مئما

Nي�صناعة�õراء�تتم�من�خل) مقاصد�الشارع�ومقاصد�العقود�ومقاصد�ا�كلف( ومراعاة�ا�قاصد

A\حكام AبنيتAعلKäا �åالA AمقاصدAالشريعة �إطار��:مراعاة �Nي �الجزئية �النصوص �النظر�إªى �خل من

  .ا�قاصد�الكلية،�وذلك�لجلب�ا�صالح�ودرء�ا�فاسد

                                                                                                                        

ا�ثال�رأي�اللجنة�رقم�ستة�ا�تعلق�بالشروط�العامة�والخاصة�ا�تضمنة�Nي�نموذج��تتكرر�هذه�العبارة�Nي�أغلب�õراء�الشرعية�الصادرة�عن�اللجنة،�أنظر�عtى�سبيل

  .7: مر�بالشراء،�ص

بشأن�الشروط�العامة�والخاصة�ا�ضمنة�Nي�نموذج�عقد�البيع�با�رابحة�ل) ه1438شوال��25(انظر�الرأي�الشر·ي�رقم�ستة�الصادر�بتاريخ�

  .03: عقار،�الخاص�بالبنوك�التشاركية،�ص

  .20: �صناعة�الرأي�با�طابقة�الصادر�من�ا�جلس�العلم��*عtى،�مرجع�سابق،�ص

  .1098: ،�مرجع�سابق،�ص)مكررة�10(،�ا�ادة�

	��� ا��و��� ���ا
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�ا�وافق� �العرف �ومراعاة �ا�رسلة، �ا�صالح �ومراعاة �معت �ة �بطرق �الثابتة �ا�قاصد �ومراعاة �الخف مراعاة

وما�جرى�به�العمل�ا�قو �،للشرع


ا�ا�ذهب�ا�الكي�عtى�ا�ذاهب�الفقهية�*خرى،�ويفتح�الباب�لÓذلك�من�ا�سالك�ال¸��يطل�م


م�الفقهيةíم�ومقررا
وآرا

�تستفيد�منه�اللجنة�وتأخذ�به�ولو�عtى�سبيل�{ست ومما

والندوات�الفقهية�والهيئات�الشرعية،�وا�عاي,��الشرعية�الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�

ا�الية�أو�الصادرة�من�بعض�الهيئات�الشرعية،�وقد�جاء�Nي�أحد�õراء�با�طابقة�

وع(...) التشاركية�بناء

�العقود �من �الصنف 
ذا±� �ا�عتمدة �ا�عاي,��الشرعية 
اßف� �بما لGمر�بالشراء،

وباسم�ا�جلس�العلم��*عtى�ما�يtي

�جKçادPAيAالقضاياAا�عاصرةAوفقA\صولAوالقواعدAوالقيمAوا�سالكAا�عت��ةA:ثالثا

بمحظة�ما�ورد�Nي�õراء�با�طابقة�وتصريح�بعض�أعضاء�اللجنة�الشرعية،�يمكن�استنتاج�أهم�القواعد�

وا�سالك�ا�عت �ة�Nي�صناعة�هذه�õراء�عtى�النحو�õتي

Aالخ -أ \خذAبقاعدةAمراعاة

�ا�عاي,��الشرعية��هاانفتاح �ب,ن �ا�قارنة �يظهر�من �حيث �وا�عاي,��ا�عت �ة؛ �وا�ذاهب �الفقهية �{ج�
ادات عtى

الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�


ا�Nي�إنتاج�هذه�الفتاوى�íى�ذاtمنغلقة�ع��ا�غ,
Õى�أtبنسبة�تتجاوز�خمس,ن�با�ائة،�وهذا�يدل�ع��من�هذه�ا�عاي,

وõراء،�وترا·ي�خصوصية�ا�الية�التشاركية�ال¸��¯�تلÌ®م�بالحدود،�وهذه�من�البشائر�ال¸��تفتح�أم�Nي�توحيد�

هية�لهذه�ا�الية�Nي�أفق�الوصول�إªى�سوق�إسمي�مشÌ�كالصناعة�الفق

�الورع� �باب �هو�من �هل �الخف، �مراعاة �ïصل �توظيفها �دوافع �تشر�إªى �لم �الشرعية �اللجنة غ,��أن

و{حتياط�أو�من�باب�التعليل�الذي�يدور�مع�الحكم�وجودا�وعدما،�كما�لم�توضح�ما�ت

*صل�مع�سد�الذرائع،�

مراعاةAمقاصدAالشريعةªAس¤مية- ب

إªى�شكل�ا�عاملة�فقط،�ولكن�تنظر�ح¸ �إªى�أبعادها�ومقاصدها�لتصدر�رأيا�شرعيا�مئما

ومراعاة�ا�قاصد

1-Aحكام\A AبنيتAعلKäا �åالA AمقاصدAالشريعة مراعاة

ا�قاصد�الكلية،�وذلك�لجلب�ا�صالح�ودرء�ا�فاسد

                                               
تتكرر�هذه�العبارة�Nي�أغلب�õراء�الشرعية�الصادرة�عن�اللجنة،�أنظر�عtى�سبيل)1(

عقد�البيع�با�رابحة�لGمر�بالشراء،�ص
انظر�الرأي�الشر·ي�رقم�ستة�الصادر�بتاريخ�)2(

عقار،�الخاص�بالبنوك�التشاركية،�ص
،�محاولة�لفهم�منهج�صناعة�الرأي�با�طابقة�الصادر�من�ا�جلس�العلم��*عtى،�مرجع�سابق،�صقراط)3(
،�ا�ادة�)1.15.02(انظر�الظه,��رقم�)4(
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فأهم�محددات�التوسط�{ج�
ادي�هو�إدراك�


مíم�وتحسينا
íم�وحاجيا
íي�ما�قصده�الشارع�لعباده�من�حفظ�ضرورياåو.   

Aوا�ودع&ن Aلهم،A) م¤ء Aالنفع وجلب


ا�التوافق�ßط�ف�Ìا�رادة�بمقاصد�ا�كلف,ن�عند�الفقهاء�و*صولي,ن،�وال¸��يش

�ا�عتمدة� �القرائن �توضيح �يتم �لم �غ,��أنه �التكاليف، �وضع �Nي �الشارع �قصد �وب,ن �وقصده، �ا�كلف �نية ب,ن

  )1("�إªى�كيفية�تحقيق�هذا�التوازن�ب,ن�هذه�*طراف�


ا�مع�مقاصد�الشارعßق  .حيث�ترا·ى�بشرط�ت

من�أعظم�آثار�الو·ي�بفقه�الواقع�هو�تغي,��الحكم،�وقد�غ,��الشافÝي�مذهبه�لتغ,��

�الخدمات�)أيوNي( �ومعاي,��مجلس ،

  .ا�الية�gسمية�بمال,®يا�بدخولها�إªى�الواقع�ا�غربي�الذي�يخالف�واقع�مال,®يا�والشرق�*وسط

�أ �من �الفنية 
اÙجوان� �من �النازلة ̄ستيعاب �و �ا�ناط �لتحقيق �مهم �شرط جل�وهذا

بل�تعمل�عtى�{ستماع�إªى�الجهة��

�ا�تعلقة� �ا�عطيات �ب,ن �تجمع �ا�وضوع �Nي �بإنجاز�دراسة �الخ �اء �يقوم �ذلك �عtى �وبناء �وشرحها، ا�ستفتية

يتم�مجددا�gستماع�إªى�الجهة�ا�ستفتية�للرد�

ذكر�أن�اللجنة�ترا·ي�العرف�البنكي�القائم،�ومراعاة�العرف�مهم�لكن�*خذ�بما�يسم �

 �يرا·ى�هذا�النوع�ويعتمد،�وهو�ما�لم�يوضح�من�طرف�

̄ج�
اد�القضائي�Nي�نوازل�البنوك،�ولكن�ا�سألة� وا�سألة�هنا�لها�عقة�با

تحتاج�إªى�توضيح؛�ïن�ما�جرى�به�العمل�ليس�منسلخا�عن�*دلة،�ف�بد�من�{عتماد�عtى�*دلة،�كما�يجب�

بيان�*سباب�ا�عتمدة�للقول�بالعدول�عن�القول�ا�شهور،�وكذا�عقة�ما�جرى�به�العمل�بالسياق�الزماني�

�با�الية� �ا�تعلقة �تعت ��القوان,ن حيث

�لعمل� �مرجعية �الشأن �هذا �Nي �وا�ناش,��الصادرة �الظهائر�وا�راسيم 
ا±� �جاءت �ال¸� �والتشريعات ة

  .302: م،�ص2018برانت،��- ا�غرب،�مطبعة�أنفو

جمادى�*خ,�ة��3( 6548،�الجريدة�الرسمية�ع)2-3- 
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فأهم�محددات�التوسط�{ج�
ادي�هو�إدراك��:لAا�تغ&�ةا�قاصدAالشرعيةAالثابتةAوالوسائ

  .التمايز�ب,ن�الثبات�ا�قاصدي�وتغ,��الوسائل�مع�الزمن�وا�كان


م: مراعاةAا�صالحAا�رسلةíم�وتحسينا
íم�وحاجيا
íي�ما�قصده�الشارع�لعباده�من�حفظ�ضرورياåو

A Aا�ختلفة A\طراف Aمصالح Aوالع(مراعاة Aا�الية Aوا�ودع&نا�ؤسسات م¤ء


ا�التوافق�"وهذه�ا�صالح�åي�ßط�ف�Ìا�رادة�بمقاصد�ا�كلف,ن�عند�الفقهاء�و*صولي,ن،�وال¸��يش

�ا�عتمدة� �القرائن �توضيح �يتم �لم �غ,��أنه �التكاليف، �وضع �Nي �الشارع �قصد �وب,ن �وقصده، �ا�كلف �نية ب,ن

 ̄ �إªى�كيفية�تحقيق�هذا�التوازن�ب,ن�هذه�*طراف�لتحقيق�التوافق�ب,ن�ا�قصدين،�و


ا�مع�مقاصد�الشارع�:مراعاةAمقاصدAالعقودßقحيث�ترا·ى�بشرط�ت

من�أعظم�آثار�الو·ي�بفقه�الواقع�هو�تغي,��الحكم،�وقد�غ,��الشافÝي�مذهبه�لتغ,��: مراعاةAفقهAالواقع

�وا�را �ا�حاسبة �معاي,��هيئة �تغ,�ت �كما �الواقع، �ا�الية �للمؤسسات (جعة

ا�الية�gسمية�بمال,®يا�بدخولها�إªى�الواقع�ا�غربي�الذي�يخالف�واقع�مال,®يا�والشرق�*وسط

  :ومن�مقومات�فقه�الواقع

Aبالخ��اء �أ :�ستعانة �من �الفنية 
اÙجوان� �من �النازلة ̄ستيعاب �و �ا�ناط �لتحقيق �مهم �شرط وهذا

̄�تف¸��Nي�القضية�مباشرة؛�)2(®يل�حكم�شر·ي�مناسب �،فاللجنة�الشرعية�

�ا�تعلقة� �ا�عطيات �ب,ن �تجمع �ا�وضوع �Nي �بإنجاز�دراسة �الخ �اء �يقوم �ذلك �عtى �وبناء �وشرحها، ا�ستفتية


ا�Nي�التجارب�*جنبية،�ثم�ßى�الجهة�ا�ستفتية�للرد�با�شروع�والتطبيقات�ا�تعارف�علªستماع�إgيتم�مجددا�

̄ت�الخ �اء،�ثم�تتدخل�اللجنة�وتف¸��Nي�ا�سألة   .)3( عtى�استفسارات�وتساؤ

ذكر�أن�اللجنة�ترا·ي�العرف�البنكي�القائم،�ومراعاة�العرف�مهم�لكن�*خذ�بما�يسم �: مراعاةA\عراف

 �يرا·ى�هذا�النوع�ويعتمد،�وهو�ما�لم�يوضح�من�طرف�بالعرف�البنكي�يحتاج�إªى�دراسات�محققة�ومعمقة�ح¸

̄ج�
اد�القضائي�Nي�نوازل�البنوك،�ولكن�ا�سألة�: مراعاةAماAجرىAبهAالعمل وا�سألة�هنا�لها�عقة�با

تحتاج�إªى�توضيح؛�ïن�ما�جرى�به�العمل�ليس�منسلخا�عن�*دلة،�ف�بد�من�{عتماد�عtى�*دلة،�كما�يجب�

بيان�*سباب�ا�عتمدة�للقول�بالعدول�عن�القول�ا�شهور،�وكذا�عقة�ما�جرى�به�العمل�بالسياق�الزماني�

  .)5( وا�كاني�وNي�عقة�ا�الية�التشاركية�ا�غربية�بغ,�ها

Aوªجراء Aالنصوص Aا�عتمدةمراعاة Aوالتقنية Aالقانونية �با�الية� :ات �ا�تعلقة �تعت ��القوان,ن حيث

�لعمل� �مرجعية �الشأن �هذا �Nي �وا�ناش,��الصادرة �الظهائر�وا�راسيم 
ا±� �جاءت �ال¸� �والتشريعات ة

                                         

  .21: با�طابقة�الصادر�من�ا�جلس�العلم��*عtى،�مرجع�سابق،�ص�صناعة�الرأي�

ا�غرب،�مطبعة�أنفو: قراط،�محمد،�ا�طالب�الضرورية�Nي�شرح�ا�قتضيات�القانونية�ا�تعلقة�بالبنوك�التشاركية،�الطبعة�*وªى،�فاس

- 1(هذه�ا�راحل�Nي�دباجة�õراء،�وانظر�عtى�سبيل�ا�ثال�õراء�رقم�تش,��õراء�با�طابقة�الصادرة�عن�اللجنة�إªى�

 :631-637-640.  

  .20: �صناعة�الرأي�با�طابقة�الصادر�من�ا�جلس�العلم��*عtى،�مرجع�سابق،�ص

 .  
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2-Aب&نAï&والوسائالتميAالثابتةAالشرعيةAا�قاصد

التمايز�ب,ن�الثبات�ا�قاصدي�وتغ,��الوسائل�مع�الزمن�وا�كان

مراعاةAا�صالحAا�رسلة-3

4-A Aا�ختلفة A\طراف Aمصالح مراعاة

وهذه�ا�صالح�åي�: وإنصافهم

�ا�عتمدة� �القرائن �توضيح �يتم �لم �غ,��أنه �التكاليف، �وضع �Nي �الشارع �قصد �وب,ن �وقصده، �ا�كلف �نية ب,ن

 ̄ لتحقيق�التوافق�ب,ن�ا�قصدين،�و

5-AالعقودAمقاصدAمراعاة

مراعاةAفقهAالواقع-ج

�وا�را �ا�حاسبة �معاي,��هيئة �تغ,�ت �كما الواقع،

ا�الية�gسمية�بمال,®يا�بدخولها�إªى�الواقع�ا�غربي�الذي�يخالف�واقع�مال,®يا�والشرق�*وسط

ومن�مقومات�فقه�الواقع

Aبالخ��اء-1 �ستعانة

ت8®يل�حكم�شر·ي�مناسب

�ا�تعلقة� �ا�عطيات �ب,ن �تجمع �ا�وضوع �Nي �بإنجاز�دراسة �الخ �اء �يقوم �ذلك �عtى �وبناء �وشرحها، ا�ستفتية


ا�Nي�التجارب�*جنبية،�ثم�ßبا�شروع�والتطبيقات�ا�تعارف�عل

̄ت�الخ �اء،�ثم�تتدخل�اللجنة�وتف¸��Nي�ا�سألة عtى�استفسارات�وتساؤ

مراعاةA\عراف-2

بالعرف�البنكي�يحتاج�إªى�دراسات�محققة�ومعمقة�ح¸

  .)4( اللجنة

مراعاةAماAجرىAبهAالعمل-3

تحتاج�إªى�توضيح؛�ïن�ما�جرى�به�العمل�ليس�منسلخا�عن�*دلة،�ف�بد�من�{عتماد�عtى�*دلة،�كما�يجب�

بيان�*سباب�ا�عتمدة�للقول�بالعدول�عن�القول�ا�شهور،�وكذا�عقة�ما�جرى�به�العمل�بالسياق�الزماني�ت

وا�كاني�وNي�عقة�ا�الية�التشاركية�ا�غربية�بغ,�ها

Aوªجراء-4 Aالنصوص مراعاة

�لعمل�التشاركي �مرجعية �الشأن �هذا �Nي �وا�ناش,��الصادرة �الظهائر�وا�راسيم 
ا±� �جاءت �ال¸� �والتشريعات ة

                                                          
محاولة�لفهم�منهج�صناعة�الرأي�قراط،�)1(
قراط،�محمد،�ا�طالب�الضرورية�Nي�شرح�ا�قتضيات�القانونية�ا�تعلقة�بالبنوك�التشاركية،�الطبعة�*وªى،�فاس)2(
تش,��õراء�با�طابقة�الصادرة�عن�اللجنة�إªى�)3(

: ،�ص)2017مارس��2/ه1438
قراط،�محاولة�لفهم�منهج�صناعة�الرأي�با�طابقة�الصادر�من�ا�جلس�العلم��*عtى،�مرجع�سابق،�ص)4(
. 20:جع�السابق،�صانظر�ا�ر )5(
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ا�تحقيق�ا�واءمة�ب,ن�القانون�وأحكام�الشريعة�منعا�ïي�Óى�م

�واحÌ�امها� �ا�غربي، �للقانون �õراء �مخالفة �عدم ل

�آراء� �Nي �البيع �تقييد �تم �ولذلك �ا�باح؛ �يقيد �*مر�أن �لوªي �أجازوا �العلم فأهل

از�البيع�وتوفر�الشروط�اللجنة�الشرعية،�ïن�البيع�دون�القبض�ما�لم�يكن�طعاما�Nي�ا�ذهب�يكفي�فيه�انج

ومن�أجل�ذلك�¯�تبادر�اللجنة�إªى�إصدار�õراء�إ¯�إذا�


ا�طلب�بذلك�مب���عtى�ملف�ودراسة�مستفيضة�متعلقة�با�نتوج�ا�اªيßورد�إل.  

�gسمية� �الشريعة �مقاصد �ب,ن �{نسجام �تحقيق �عtى �القيمة �هذه وتقوم

من�الÌ�ا�¡��ب,ن�مثل�عقود�gذعان�ال¸��تخلو�

طرNي�العقد،�وكذلك�استغل�العميل�بالزيادة�عليه�وفرض�غرامات�عtى�تأخره�Nي�*داء،�وتسوية�ا�عسر�Nي�

قواعد�التعاقد�القائمة�عtى�مبدأ�الÌ�ا�¡�،�وانتفاء�

أ�التعاقد�عtى�ما�هو�معلوم�Nي�محل�العقد،�وأ¯�يكون�

،�وأن�يكون�موجودا�ولو�حكما،�وأن�يكون�مما�ينتفع�به�شرعا،�وأن�يكون�خاليا�من�أي�نوع�من�أنواع� مجه̄و

التورق�ا�منوع،�وغ,�� و الربا�سواء�تعلق�*مر�بربا�النسيئة�أو�ربا�الفضل،�وخاليا�من�الغ ن�والتحايل�كالعينة

�القصد� �ب,ن �الفرق �وبيان �لتوضيح �ويحتاج �غ,��واضح �الشأن �هذا �ذكر�Nي وما

ت ��ما�يتم�اعتباره�من�طرف�كل�اج�
اد�سواء�كان�فرديا�أو�جماعيا،�

̄ختيارات�الفقهية�وبالخصوصية�ا�رجعية؛�مثل�ما�يتعلق� ل¸��تتعلق�با

  .بتقديم�ا�ذهب�ا�الكي�عtى�غ,�ه�من�ا�ذاهب،�ومراعاة�ا�واءمة�ب,ن�الشريعة�والقانون 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات


ا�تحقيق�ا�واءمة�ب,ن�القانون�وأحكام�الشريعة�منعا�ïي�Óى�مLراء�ال¸��يتوõي�إصدار�هذه�Nاللجنة�الشرعية�

Aا�آ9تAالواقعية �مظاهر�اعتبار�ا�: النظرAإÔى �واحÌ�امها�ومن �ا�غربي، �للقانون �õراء �مخالفة �عدم آل

  .¡��أمام�ا�حاكم�الوطنية

Aالشرèي Aالحكم �آراء�: تقييد �Nي �البيع �تقييد �تم �ولذلك �ا�باح؛ �يقيد �*مر�أن �لوªي �أجازوا �العلم فأهل

اللجنة�الشرعية،�ïن�البيع�دون�القبض�ما�لم�يكن�طعاما�Nي�ا�ذهب�يكفي�فيه�انج

ومن�أجل�ذلك�¯�تبادر�اللجنة�إªى�إصدار�õراء�إ¯�إذا�: البعدAعنAا�سائلAالفرضيةAالبعيدةAالحصول 


ا�طلب�بذلك�مب���عtى�ملف�ودراسة�مستفيضة�متعلقة�با�نتوج�ا�اªيßورد�إل

  :ومن�هذه�القيم: مراعاةAالقيمªAس¤مية

Aو�  �gسمية�: )2( عتدالالوسطية �الشريعة �مقاصد �ب,ن �{نسجام �تحقيق �عtى �القيمة �هذه وتقوم

  .)3( وأحكامها�ا�بنية�عtى�الوسطية�و{عتدال

̄�تخالف�نصا�قطعيا :)4( التيس&�AورفعAالحرج   .وذلك�بشرط�أ

مثل�عقود�gذعان�ال¸��تخلو� :ئلAلسلبياتAا�عام¤تAالتقليديةالسûيAإÔىAإيجادAبدا

طرNي�العقد،�وكذلك�استغل�العميل�بالزيادة�عليه�وفرض�غرامات�عtى�تأخره�Nي�*داء،�وتسوية�ا�عسر�Nي�

قواعد�التعاقد�القائمة�عtى�مبدأ�الÌ�ا"ذلك�با�عسر؛�حيث�نصت�بعض�õراء�عtى�ضرورة�وجود�

أ�التعاقد�عtى�ما�هو�معلوم�Nي�محل�العقد،�وأ¯�يكون�أي�صيغة�لÉجبار�وgذعان�ب,ن�البنك�والعميل،�ومبد

،�وأن�يكون�موجودا�ولو�حكما،�وأن�يكون�مما�ينتفع�به�شرعا،�وأن�يكون�خاليا�من�أي�نوع�من�أنواع� مجه̄و

الربا�سواء�تعلق�*مر�بربا�النسيئة�أو�ربا�الفضل،�وخاليا�من�الغ ن�والتحايل�كالعينة

  .)5("ن�مبطت�العقود�شرعا

Aالبنوك �القصد�: اعتبارKüAمة �ب,ن �الفرق �وبيان �لتوضيح �ويحتاج �غ,��واضح �الشأن �هذا �ذكر�Nي وما

ْعت ��ما�يتم�اعتباره�من�طرف�كل�اج�
اد�سواء�كان�فرديا�أو�جماعيا،�
َ
يظهر�مما�تقدم�أن�اللجنة�ت

̄ختيارات�الفقهية�وبالخصوصية�ا�رجعية؛�مثل�ما�يتعلق�مع�وجود�بعض�الخصوصيات�القليلة�ا ل¸��تتعلق�با

بتقديم�ا�ذهب�ا�الكي�عtى�غ,�ه�من�ا�ذاهب،�ومراعاة�ا�واءمة�ب,ن�الشريعة�والقانون 

                                         

  .2-1: ،�ص)غ,��منشور (انظر�الرأي�با�طابقة�رقم�ستة�
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  .8: انظر�الرأي�با�طابقة�رقم�ستة،�ص

  .2177: ،�مرجع�سابق،�ص)1.03.300(انظر�ديباجة�الظه,��الشريف�رقم�

  .635: ا�ثال�الرأي�با�طابقة�رقم�واحد،�مرجع�سابق،�ص
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اللجنة�الشرعية�Nي�إصدار�هذه�õراء�ال¸��يتو


اÓ1( تضارب�بي(.  

Aا�آ9تAالواقعية-5 النظرAإÔى

لضوابط�التقا�¡��أمام�ا�حاكم�الوطنية

Aالشرèي-د Aالحكم تقييد

اللجنة�الشرعية،�ïن�البيع�دون�القبض�ما�لم�يكن�طعاما�Nي�ا�ذهب�يكفي�فيه�انج

  .وقبض�الثمن

البعدAعنAا�سائلAالفرضيةAالبعيدةAالحصول -ه


ا�طلب�بذلك�مب���عtى�ملف�ودراسة�مستفيضة�متعلقة�با�نتوج�ا�اªيßورد�إل

مراعاةAالقيمªAس¤مية-و

Aو� -1 الوسطية

وأحكامها�ا�بنية�عtى�الوسطية�و{عتدال

التيس&�AورفعAالحرج-2

السûيAإÔىAإيجادAبدا-ز

طرNي�العقد،�وكذلك�استغل�العميل�بالزيادة�عليه�وفرض�غرامات�عtى�تأخره�Nي�*داء،�وتسوية�ا�عسر�Nي�

ذلك�با�عسر؛�حيث�نصت�بعض�õراء�عtى�ضرورة�وجود�

أي�صيغة�لÉجبار�وgذعان�ب,ن�البنك�والعميل،�ومبد

،�وأن�يكون�موجودا�ولو�حكما،�وأن�يكون�مما�ينتفع�به�شرعا،�وأن�يكون�خاليا�من�أي�نوع�من�أنواع� مجه̄و

الربا�سواء�تعلق�*مر�بربا�النسيئة�أو�ربا�الفضل،�وخاليا�من�الغ ن�والتحايل�كالعينة

ن�مبطت�العقود�شرعاذلك�م

AالبنوكA-ح اعتبارKüAمة

  .)6( وال�
مة

ع :خ¤صة
َ
يظهر�مما�تقدم�أن�اللجنة�ت

مع�وجود�بعض�الخصوصيات�القليلة�ا

بتقديم�ا�ذهب�ا�الكي�عtى�غ,�ه�من�ا�ذاهب،�ومراعاة�ا�واءمة�ب,ن�الشريعة�والقانون 
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جية�ا�تبعة�Nي�صناعة�هذه�õراء؛�

حيث�يتلقى�ا�جلس�العلم��*عtى�ا�شروع�من�الجهات�gشرافية�مباشرة�أو�تكون�الجهات�gشرافية�وسيط�


ا�ا�هنية؛�فيتم�دراسة�ا�شروع�ا�قدم�فقهيا�من�íى�وب,ن�ا�ؤسسة�ا�الية�أو�جمعياtب,ن�ا�جلس�العلم��*ع

  :،�ثم�تنت��Ôإªى�إبداء�الرأي�فيه�حسب�ا�نهجية�التالية

�وغ,��ذلك �أو�قانون، �أو�منشور، �تعاقدية، �أو�وثيقة �ماªي، �منتوج �هنا �ا�شروع �يكون �هذه�. وقد وتتم

�أو  
ا،±� �خاصة �العقود �تكون �حينما �التشاركية �ا�الية �ا�ؤسسات �مستوى �عtى �إما ع ��الجمعيات��الصناعة

بنك�ا�غرب�أو�هيئة�(،�أو�عtى�مستوى�لجان�Nي�ا�ؤسسات�gشرافية�

ة�،�ويحال�بداي)2( �ووثائق�ا�علومات�الخاصة�به

،�وال¸��)3(مانة�العامة�للمجلس�العلم��*عtى

  .تحيله�بدورها�للهيئة�العامة�ا�كلفة�باéفتاء،�ثم�يحال�عtى�اللجنة�الشرعية�للمالية

�إبداء �لطلبات �بالنسبة �ا�غرب �قبل��بنك �من �ا�قدمة الرأي

مؤسسات�{ئتمان�والهيئات�ا�عت �ة�Nي�حكمها�حيث�يحيل�البنك�ا�ركزي�ا�نتج�إªى�مديرية�gشراف�البنكي،�

�قب �من �ا�قدمة �الرأي �إبداء �لطلبات �بالنسبة �{جتما·ي �و{حتياط �التأمينات �مراقبة ̄ت�هيئة �مقاو ل

الهيئة�ا�غربية�لسوق�الرساميل�بالنسبة�لطلبات�إبداء�الرأي�ا�قدمة�من�قبل�الجهة�الراغبة�Nي�إصدار�

ويتلقى�الطلبات�منسق�اللجنة�الشرعية،�والذي�يقوم�بعرضها�أمام�اللجنة�الشرعية�وال¸��تقوم�بتحديد�

بناء�عtى�رسالة�السيد�واªي�بنك�ا�غرب�ا�ؤرخة�

وا�سجلة�باïمانة�العامة�للمجلس�العلم��

بشأن�طلب�عرض�مشروع�ا�نشور�

الصادر�عنه�وا�تعلق�بتحديد�ا�واصفات�التقنية�الخاصة�بمنتجات�التمويل�التشاركي�وكيفيات�تقديمها�إªى�

امها�ابتكار�وتطوير�ا�نتجات�ال¸��تعرض�عtى�بنك�،�من�مه


ا،�و{ستفسارات�الشرعية�ا�رفقة�معهاßرأي�اللجنة�الشرعية�عن�"الروكي،�محمد،�" ها�مع�ا�واد�ا�كونة�لها�وا�ندرجة�ف

  ".مسطرة�تسليم�طلبات�إبداء�الرأي�با�طابقة�وإجراءات�اللجنة�الشرعية

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  مراحلAصناعةAالرأيAبا�طابقة: الرابع

�ا�ن �يتب,ن�لنا هجية�ا�تبعة�Nي�صناعة�هذه�õراء؛�بالرجوع�إªى�õراء�الصادرة�عن�ا�جلس�العلم��*عtى،

حيث�يتلقى�ا�جلس�العلم��*عtى�ا�شروع�من�الجهات�gشرافية�مباشرة�أو�تكون�الجهات�gشرافية�وسيط�


ا�ا�هنية؛�فيتم�دراسة�ا�شروع�ا�قدم�فقهيا�من�íى�وب,ن�ا�ؤسسة�ا�الية�أو�جمعياtب,ن�ا�جلس�العلم��*ع

،�ثم�تنت��Ôإªى�إبداء�الرأي�فيه�حسب�ا�ن"لية�التشاركيةاللجنة�الشرعية�للما

  صناعةAا�شروع

�وغ,��ذلك �أو�قانون، �أو�منشور، �تعاقدية، �أو�وثيقة �ماªي، �منتوج �هنا �ا�شروع �يكون وقد

�أو  
ا،±� �خاصة �العقود �تكون �حينما �التشاركية �ا�الية �ا�ؤسسات �مستوى �عtى �إما الصناعة

،�أو�عtى�مستوى�لجان�Nي�ا�ؤسسات�gشرافية�)1( ا�هنية�كالجمعية�ا�هنية�لبنوك�ا�غرب

  ).الرساميل�أو�هيئة�التأمينات

حيث�تجمع�الجهات�ا�نتجة�للمشروع�ملفا�مكونا�من�ا�نتج�ووثائق�ا�علومات�الخاصة�به

إªى�ا�ؤسسة�gشرافية�éبداء�الرأي�وا�صادقة،�وع �ها�يرسل�ل�مانة�العامة�للمجلس�العلم��*عtى

تحيله�بدورها�للهيئة�العامة�ا�كلفة�باéفتاء،�ثم�يحال�عtى�اللجنة�الشرعية�للمالية

�åي �هنا �ا�قصودة �gشرافية �إبداء: "وا�ؤسسات �لطلبات �بالنسبة �ا�غرب بنك

مؤسسات�{ئتمان�والهيئات�ا�عت �ة�Nي�حكمها�حيث�يحيل�البنك�ا�ركزي�ا�نتج�إªى�مديرية�gشراف�البنكي،�

  .ثم�يحال�ع ��هذه�ا�ديرية�إªى�ا�جلس�العلم��*عtى

�قب �من �ا�قدمة �الرأي �إبداء �لطلبات �بالنسبة �{جتما·ي �و{حتياط �التأمينات �مراقبة هيئة

  .التأم,ن�التكافtي�وإعادة�التأم,ن�التكافtي

الهيئة�ا�غربية�لسوق�الرساميل�بالنسبة�لطلبات�إبداء�الرأي�ا�قدمة�من�قبل�الجهة�الراغبة�Nي�إصدار�

  

ويتلقى�الطلبات�منسق�اللجنة�الشرعية،�والذي�يقوم�بعرضها�أمام�اللجنة�الشرعية�وال¸��تقوم�بتحديد�


اß4(دول�زم���لدراسة�الطلبات�وإبداء�الرأي�ف(.  

بناء�عtى�رسالة�السيد�واªي�بنك�ا�غرب�ا�ؤرخة�: "وعtى�سبيل�ا�ثال�فقد�جاء�Nي�أحد�أراء�اللجنة�ما�يtي

وا�سجلة�باïمانة�العامة�للمجلس�العلم��) 16/و/146(،�تحت�عدد�)2016يونيو��15/ ه�1437

بشأن�طلب�عرض�مشروع�ا�نشور�) 1/16(تحت�عدد�) م2016يونيو��17/ ه1437رمضان�

الصادر�عنه�وا�تعلق�بتحديد�ا�واصفات�التقنية�الخاصة�بمنتجات�التمويل�التشاركي�وكيفيات�تقديمها�إªى�

                                         

،�من�مه"لجنة�الشؤون�القانونية�وا�طابقة"وقد�أحدثت�عtى�مستوى�ا�جموعة�ا�هنية�لبنوك�ا�غرب�لجنة�تسم �ب�

  .ا�غرب�وعtى�لجنة�مؤسسات�{ئتمان�éبداء�الرأي،�ثم�عtى�ا�جلس�العلم��*عtى

  .نموذج�ا�الية�التشاركي،�مرجع�سابق: �التوسط�و{عتدال�Nي�فقه�ا�عامت


ا،�و{ستفسارات�الشرعية�ا�رفقة�معهافبالنسبة�للعقود�عtى�سبيل�ا�ثال،�تحال�نماذجßها�مع�ا�واد�ا�كونة�لها�وا�ندرجة�ف

2019)(https://www.youtube.com/watch?v=-qHzlTnUqPA) (24/01/2022م.(  

مسطرة�تسليم�طلبات�إبداء�الرأي�با�طابقة�وإجراءات�اللجنة�الشرعية "الباب�الثاني�انظر�وثيقة�النظام�الداخtي�للجنة�الشرعية�للمالية،�

	��� ا��و��� ���ا
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الرابعAبحثا�

�ا�ن �يتب,ن�لنا بالرجوع�إªى�õراء�الصادرة�عن�ا�جلس�العلم��*عtى،

حيث�يتلقى�ا�جلس�العلم��*عtى�ا�شروع�من�الجهات�gشرافية�مباشرة�أو�تكون�الجهات�gشرافية�وسيط�


ا�ا�هنية؛�فيتم�دراسة�ا�شروع�ا�قدم�فقهيا�من�íى�وب,ن�ا�ؤسسة�ا�الية�أو�جمعياtب,ن�ا�جلس�العلم��*ع

اللجنة�الشرعية�للما"طرف�

صناعةAا�شروع: أو9

�وغ,��ذلك �أو�قانون، �أو�منشور، �تعاقدية، �أو�وثيقة �ماªي، �منتوج �هنا �ا�شروع �يكون وقد

�أو  
ا،±� �خاصة �العقود �تكون �حينما �التشاركية �ا�الية �ا�ؤسسات �مستوى �عtى �إما الصناعة

ا�هنية�كالجمعية�ا�هنية�لبنوك�ا�غرب

الرساميل�أو�هيئة�التأمينات

  ªحالة: ثانيا

حيث�تجمع�الجهات�ا�نتجة�للمشروع�ملفا�مكونا�من�ا�نت

إªى�ا�ؤسسة�gشرافية�éبداء�الرأي�وا�صادقة،�وع �ها�يرسل�ل

تحيله�بدورها�للهيئة�العامة�ا�كلفة�باéفتاء،�ثم�يحال�عtى�اللجنة�الشرعية�للمالية

�åي �هنا �ا�قصودة �gشرافية وا�ؤسسات

مؤسسات�{ئتمان�والهيئات�ا�عت �ة�Nي�حكمها�حيث�يحيل�البنك�ا�ركزي�ا�نت

ثم�يحال�ع ��هذه�ا�ديرية�إªى�ا�جلس�العلم��*عtى

�قب- �من �ا�قدمة �الرأي �إبداء �لطلبات �بالنسبة �{جتما·ي �و{حتياط �التأمينات �مراقبة هيئة

التأم,ن�التكافtي�وإعادة�التأم,ن�التكافtي

الهيئة�ا�غربية�لسوق�الرساميل�بالنسبة�لطلبات�إبداء�الرأي�ا�قدمة�من�قبل�الجهة�الراغبة�Nي�إصدار�-

  .شهادات�الصكوك

ويتلقى�الطلبات�منسق�اللجنة�الشرعية،�والذي�يقوم�بعرضها�أمام�اللجنة�الشرعية�وال¸��تقوم�بتحديد�


اجßدول�زم���لدراسة�الطلبات�وإبداء�الرأي�ف

وعtى�سبيل�ا�ثال�فقد�جاء�Nي�أحد�أراء�اللجنة�ما�يtي

1437رمضان��N)9ي�

رمضان� 11(*عtى�بتاريخ�

الصادر�عنه�وا�تعلق�بتحديد�ا�واصفات�التقنية�الخاصة�بمنتجات�التمويل�التشاركي�وكيفيات�تقديمها�إªى�

                                                          
وقد�أحدثت�عtى�مستوى�ا�جموعة�ا�هنية�لبنوك�ا�غرب�لجنة�تسم �ب�)1(

ا�غرب�وعtى�لجنة�مؤسسات�{ئتمان�éبداء�الرأي،�ثم�عtى�ا�جلس�العلم��*عtى
آيت�عزة،�مبادئ�التوسط�و{عتدال�Nي�فقه�ا�عامت)2(
فبالنسبة�للعقود�عtى�سبيل�ا�ثال،�تحال�نماذج)3(

2019يناير��21(،�ندوة�"التأم,ن
انظر�وثيقة�النظام�الداخtي�للجنة�الشرعية�للمالية،�)4(
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ا�بشأن�مطابقة�مقتضياته�ïحكام�الشريعة�gسمية�èى�أنظار�اللجنة�قصد�إبداء�رأtء،�ع ومقاصدهاالعم

بعد�توصـل�اللجنـة�الشـرعية�للماليـة�التشـاركية�بطلبـات�إبـداء�الـرأي�با�طابقـة،�تعكـف�عtـى�دراسـ�
ا�إمـا�Nـي�


ا�بدراسة�القضايا�ßا�يعهد�إل
جلسات�تضم�كل�أعضا
ا،�أو�Nي�شكل�مجموعات�عمل�مكونة�من�بعض�أعضا


ـــا�باســـم�íـــى�اللجنـــة�ال¸ـــ��تصـــدر�آراءهـــا�وقراراtا�وعرضـــها�ع
Õعـــداد�تقـــارير�مفصـــلة�بشـــأ

̄ت ̄ت،�مع�ضرورة�تضم,ن�تلك�ا�داو �ا�جلس�العلم��*عtى�وبإجماع�أعضاءها�الحاضرين�ا�شارك,ن�Nي�ا�داو

اللجنـة�معللـة،��وأوجـب�الظه,ـ��أن�تكـون�آراء

تشـــتغل�اللجنـــة�وفقـــا��رجعيـــة�قانونيـــة�تضـــم�القـــوان,ن�ا�نظمـــة�للماليـــة�التشـــاركية�

،�إضــــافة�إªـــى�ا�ناشــــ,��)ومدونــــة�التأمينـــات،�وقـــانون�تســــنيد�*صـــول 

والقـــرارات�الصـــادرة�عـــن�الســـلطات�gشـــرافية،�والظه,ـــ��الشـــريف�ا�ـــنظم�لعملهـــا�ولعمـــل�ا�جلـــس�العلمـــ��*عtـــى�

دود�كتابة�هذه�السطور؛�وبذلك�فاللجنة�الشـرعية�لهـا�

رؤيــة�واضــحة�تــروم�التوفيــق�بــ,ن�ا�تطلبــات�الشــرعية�والقانونيــة،�مراعــاة�لوحــدة�ا�رجعيــة،�ومنعــا��ــا�يمكــن�أن�

  .يؤدي�إليه�التضارب�ب,ن�ا�رجعيت,ن�من�ضياع��صالح�*طراف�عند�التنازع�أمام�القضاء

مهمــة�تحديــد�كيفيــة�تســي,�ها،�) وفــق�ا�ــادة�العاشــرة�مكــرر�خمــس�مــرات


ــا�طلبـات�إبــداء�ßـا�وبــ,ن�الهيئـات�ال¸ــ��تحيـل�عل
Óــا،�وكيفيـات�التنســيق�بي
ßودراسـة�طلبــات�إبـداء�الــرأي�ا�حالـة�إل

حيــــث�كلفــــت�اللجنــــة�بمقتÞــــ¡ �ذلــــك�بإعــــداد�نظــــام�داخtــــي�لهــــا،�ثــــم�عرضــــه�عtــــى�ا�جلــــس�العلمــــ��*عtــــى�

يــتم�دراســة�ا�شــروع�ا�حــال�إªــى�اللجنــة�Nــي�ضــوء�أصــول�الفقــه�gســمي�وقواعـــده،�


ـــــا�Nـــــي�كـــــل�õراء�با�طابقـــــة�تقريبـــــاÓا�وافقـــــة�ل�دلـــــة�الشـــــرعية،�: ومـــــن�هـــــذه�*صـــــول�ال¸ـــــ��يتكـــــرر�الحـــــديث�ع

و{ج�
ــادات�الفقهيــة�وïحكــام�الشــريعة�gســمية�ومقاصــدها،�{ج�
ــادات�والدراســات�الفقهيــة�ا�عاصــرة�حــول�


ــا�ا�عــاي,��الشــرعية�ا�عتمــدة�ا�تعلقــة�±
ــذه�ßمية؛�بمــا�فمنتجــات�التمويــل�التشــاركي�وفــق�أحكــام�الشــريعة�gســ

ة�ذات�ا�رجعية�gسمية�عtـى�الصـعيدين�الـوط���

  .)3( والدوªي،�و{نسجام�مع�مقاصد�الشريعة�ومباد
ا�وأحكامها�ا�بنية�عtى�الوسطية�و{عتدال�والتيس,�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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ا�بشأن�مطابقة�مقتضياته�ïحكام�الشريعة�gسمية�èى�أنظار�اللجنة�قصد�إبداء�رأtء،�عالعم

  التصويرAوالتكييفAوالتعديل

بعد�توصـل�اللجنـة�الشـرعية�للماليـة�التشـاركية�بطلبـات�إبـداء�الـرأي�با�طابقـة،�تعكـف�عtـى�دراسـ�
ا�إمـا�Nـي�


ا�بدراسة�القضايا�ßا�يعهد�إل
جلسات�تضم�كل�أعضا
ا،�أو�Nي�شكل�مجموعات�عمل�مكونة�من�بعض�أعضا


ـــا�باســـم�ا�عروضـــة�عtـــى�اللجنـــة�وإíـــى�اللجنـــة�ال¸ـــ��تصـــدر�آراءهـــا�وقراراtا�وعرضـــها�ع
Õعـــداد�تقـــارير�مفصـــلة�بشـــأ

̄ت ̄ت،�مع�ضرورة�تضم,ن�تلك�ا�داو ا�جلس�العلم��*عtى�وبإجماع�أعضاءها�الحاضرين�ا�شارك,ن�Nي�ا�داو


ـاßي�محاضر�خاصة�موقعة�من�*عضاء�الحاضرين�وا�شارك,ن�فN .أن�تكـون�آراء��وأوجـب�الظه,ـ

  .ومرفقة�بتوصيات�إن�اقتÞ¡ �الحال�بشأن�القضية�ا�عروضة

  :ويمكن�تفصيل�منهجية�{شتغال�Nي�هذه�ا�رحلة�عtى�النحو�õتي

  :تحديدAا�رجعيةAوكيفية�Aشتغال

تشـــتغل�اللجنـــة�وفقـــا��رجعيـــة�قانونيـــة�تضـــم�القـــوان,ن�ا�نظمـــة�للماليـــة�التشـــاركية� :ا�رجعيـــةAالقانونيـــة

ومدونــــة�التأمينـــات،�وقـــانون�تســــنيد�*صـــول ) 12.103(رقـــم�مؤسســـات�{ئتمــــان�

والقـــرارات�الصـــادرة�عـــن�الســـلطات�gشـــرافية،�والظه,ـــ��الشـــريف�ا�ـــنظم�لعملهـــا�ولعمـــل�ا�جلـــس�العلمـــ��*عtـــى�

دود�كتابة�هذه�السطور؛�وبذلك�فاللجنة�الشـرعية�لهـا�وهذا�ما�يظهر�Nي�ديباجة�جميع�õراء�الصادرة�إªى�ح

رؤيــة�واضــحة�تــروم�التوفيــق�بــ,ن�ا�تطلبــات�الشــرعية�والقانونيــة،�مراعــاة�لوحــدة�ا�رجعيــة،�ومنعــا��ــا�يمكــن�أن�

يؤدي�إليه�التضارب�ب,ن�ا�رجعيت,ن�من�ضياع��صالح�*طراف�عند�التنازع�أمام�القضاء

وفــق�ا�ــادة�العاشــرة�مكــرر�خمــس�مــرات(ة�فيمــا�أوكــل�الظه,ــ��ا�حــدث�للجنــ


ــا�طلبـات�إبــداء�ßـا�وبــ,ن�الهيئـات�ال¸ــ��تحيـل�عل
Óــا،�وكيفيـات�التنســيق�بي
ßودراسـة�طلبــات�إبـداء�الــرأي�ا�حالـة�إل

حيــــث�كلفــــت�اللجنــــة�بمقتÞــــ¡ �ذلــــك�بإعــــداد�نظــــام�داخtــــي�لهــــا،�ثــــم�عرضــــه�عtــــى�ا�جلــــس�العلمــــ��*عtــــى�

  

يــتم�دراســة�ا�شــروع�ا�حــال�إªــى�اللجنــة�Nــي�ضــوء�أصــول�الفقــه�gســمي�وقواعـــده،� :ا�رجعيــةAالشــرعية


ا�الفقه�ا�الكي�وأدلته�وأصوله�وقواعدهÓ̄سيما�م   .و


ـــــا�Nـــــي�كـــــل�õراء�با�طابقـــــة�تقريبـــــاÓومـــــن�هـــــذه�*صـــــول�ال¸ـــــ��يتكـــــرر�الحـــــديث�ع

و{ج�
ــادات�الفقهيــة�وïحكــام�الشــريعة�gســمية�ومقاصــدها،�{ج�
ــادات�والدراســات�الفقهيــة�ا�عاصــرة�حــول�


ــا�ا�عــاي,��الشــرعية�ا�عتمــدة�ا�تعلقــة�±
ــذه�ßمية؛�بمــا�فمنتجــات�التمويــل�التشــاركي�وفــق�أحكــام�الشــريعة�gســ

ة�ذات�ا�رجعية�gسمية�عtـى�الصـعيدين�الـوط���ا�نتجات�و*نشطة�والعمليات�ال¸��تزاولها�ا�ؤسسات�ا�الي

والدوªي،�و{نسجام�مع�مقاصد�الشريعة�ومباد
ا�وأحكامها�ا�بنية�عtى�الوسطية�و{عتدال�والتيس,�

                                         

  .630: انظر�الرأي�با�طابقة�رقم�واحد،�مرجع�سابق،�ص

  .1099: مرجع�سابق،�ص) مكرر�خمس�مرات�10(،�ا�ادة�)1.15.02

  .غ,��منشور �8-7-3: ستة،�صانظر�عtى�سبيل�ا�ثال�الرأي�با�طابقة�رقم�

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات


ا�بشأن�مطابقة�مقتضياته�ïحكام�الشريعة�gسمية�èى�أنظار�اللجنة�قصد�إبداء�رأtء،�عالعم
)1(.  

التصويرAوالتكييفAوالتعديل: ثالثا

بعد�توصـل�اللجنـة�الشـرعية�للماليـة�التشـاركية�بطلبـات�إبـداء�الـرأي�با�طابقـة،�تعكـف�عtـى�دراسـ�
ا�إمـا�Nـي�


ا�بدراسة�القضايا�ßا�يعهد�إل
جلسات�تضم�كل�أعضا
ا،�أو�Nي�شكل�مجموعات�عمل�مكونة�من�بعض�أعضا

ا�عروضـــة�عtـــى�اللجنـــة�وإ

̄ت ̄ت،�مع�ضرورة�تضم,ن�تلك�ا�داو ا�جلس�العلم��*عtى�وبإجماع�أعضاءها�الحاضرين�ا�شارك,ن�Nي�ا�داو


ـاßي�محاضر�خاصة�موقعة�من�*عضاء�الحاضرين�وا�شارك,ن�فN

ومرفقة�بتوصيات�إن�اقتÞ¡ �الحال�بشأن�القضية�ا�عروضة

ويمكن�تفصيل�منهجية�{شتغال�Nي�هذه�ا�رحلة�عtى�النحو�õتي

تحديدAا�رجعيةAوكيفية�Aشتغال-أ

ا�رجعيـــةAالقانونيـــة-1

مؤسســـات�{ئتمــــان�قـــانون�(

والقـــرارات�الصـــادرة�عـــن�الســـلطات�gشـــرافية،�والظه,ـــ��الشـــريف�ا�ـــنظم�لعملهـــا�ولعمـــل�ا�جلـــس�العلمـــ��*عtـــى�

  ). 1.03.300(رقم�

وهذا�ما�يظهر�Nي�ديباجة�جميع�õراء�الصادرة�إªى�ح

رؤيــة�واضــحة�تــروم�التوفيــق�بــ,ن�ا�تطلبــات�الشــرعية�والقانونيــة،�مراعــاة�لوحــدة�ا�رجعيــة،�ومنعــا��ــا�يمكــن�أن�

يؤدي�إليه�التضارب�ب,ن�ا�رجعيت,ن�من�ضياع��صالح�*طراف�عند�التنازع�أمام�القضاء

فيمــا�أوكــل�الظه,ــ��ا�حــدث�للجنــ


ــا�طلبـات�إبــداء�ßـا�وبــ,ن�الهيئـات�ال¸ــ��تحيـل�عل
Óــا،�وكيفيـات�التنســيق�بي
ßودراسـة�طلبــات�إبـداء�الــرأي�ا�حالـة�إل

حيــــث�كلفــــت�اللجنــــة�بمقتÞــــ¡ �ذلــــك�بإعــــداد�نظــــام�داخtــــي�لهــــا،�ثــــم�عرضــــه�عtــــى�ا�جلــــس�العلمــــ��*عtــــى�. الــــرأي

  .)2( للمصادقة�عليه

ا�رجعيــةAالشــرعية-2


ا�الفقه�ا�الكي�وأدلته�وأصوله�وقواعدهÓ̄سيما�م و


ـــــا�Nـــــي�كـــــل�õراء�با�طابقـــــة�تقريبـــــا�Óومـــــن�هـــــذه�*صـــــول�ال¸ـــــ��يتكـــــرر�الحـــــديث�ع

و{ج�
ــادات�الفقهيــة�وïحكــام�الشــريعة�gســمية�ومقاصــدها،�{ج�
ــادات�والدراســات�الفقهيــة�ا�عاصــرة�حــول�


ــا�ا�عــاي,��الشــرعية�ا�عتمــدة�ا�تعلقــة�±
ــذه�ßمية؛�بمــا�فمنتجــات�التمويــل�التشــاركي�وفــق�أحكــام�الشــريعة�gســ

ا�نتجات�و*نشطة�والعمليات�ال¸��تزاولها�ا�ؤسسات�ا�الي

والدوªي،�و{نسجام�مع�مقاصد�الشريعة�ومباد
ا�وأحكامها�ا�بنية�عtى�الوسطية�و{عتدال�والتيس,�

                                                          
انظر�الرأي�با�طابقة�رقم�واحد،�مرجع�سابق،�ص)1(
1.15.02(الظه,��الشريف�رقم�)2(
انظر�عtى�سبيل�ا�ثال�الرأي�با�طابقة�رقم�)3(
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جل�بمجرد�توصلها�با�شروع،�تقوم�اللجنة�بعقد�جلسات�استماع�أولية�للجهات�ا�نتجة�للمشروع؛�من�أ

{ستماع�لشرح�واف�للمشروع�وتفصيته،�ثم�يحيل�منسق�اللجنة�نسخة�من�طلبات�الرأي�ا�توصل�±
ا�إªى�


ا�íأعد� �ال¸� �ا�رجعية �والوثائق 
ا±� �ا�دªى �بالوثائق �مرفقة �الطلب �موضوع �حسب �ا�ختصة �العمل مجموعة

اد�تقرير�بشأن�هذه�الطلبات،�كما�

�تقرر� �ال¸� �با�وضوعات �مرفقة �اللجنة �لدى �الدائمون �الخ �اء �إªى �ا�ذكورة �الطلبات �من


ا،�مع�الحرص�عtى�مقارن�
ا�بالتجارب�الوطنية�أو�Õاللجنة�تكليفهم�بإعداد�مذكرات�أو�دراسات�أو�تقارير�بشأ

�الشرعية� �اللجنة �عقد �ثم �وتقديمها �éعدادها �آجا¯ �لهم �وتحدد ي،

�أعضا
ا� �باجماع 
اíقرارا� �اتخاذ �مع �*قل �عtى �أعضا
ا �ثلث �حضور ح�
ا


ا�والبت�Nي�طلبات�إبداء�الرأي�ا�تعلقة�±
ا،�وذلك�Nي�ßي�القضايا�ا�عروضة�علNمتوالية�للتداول�


ا�با�طابقة�أو�èاء،�وتصدر�اللجنة�رأ�ا�مجموعات�العمل،�وا�ذكرات�ال¸��أعدها�الخ 
íقارير�ال¸��أنجز

�أما�بخصوص�إجراءات�التنسيق�ب,ن�اللجنة�الشرعية�والهيئات�وا�ؤسسات،�فيقوم�*م,ن�العام�للمجلس

كما�تم�. العلم��*عtى�بايصال�آراء�اللجنة�الشرعية�إªى�الهيئة�ا�عنية�سواء�كانت�آراء�با�طابقة�أم�غ,��مطابقة

إحداث�لجينات�للتنسيق�ب,ن�اللجنة�الشرعية�وكل�من�من�بنك�ا�غرب،�وهيئة�مراقبة�التأمينات�و{حتياط�

�يخص�تطبيق�هذا� �،�فيما 
ماÓم�بي�ى�اتفاقيات�ت 
(  .  

وبعد�هذه�الجلسات�*ولية�تنتقل�اللجنة�إªى�عقد�جلسات�ثانية�مع�مسؤوªي�السلطات�gشرافية�الثث�

ارها،�من�أجل�{ستماع�لردهم�عtى�محظات�أعضاء�اللجنة�

وقد�. وغ,�همممثلون��ؤسسات�*مانة�العامة�للحكومة�ووزارة�{قتصاد�

�Nي� �تجرب�
ا �عtى �للتعرف �الدولية �الشرعية �وللهيئات �ودولية �وطنية �مالية ��ؤسسات بزيارات

  . )2( وإجراءات�تنفيذها؛�كما�كان�ذلك�Nي�بدايات�عمل�اللجنة�الشرعية

̄ت   .)3(تحمل�توقيع�*عضاء�الحاضرين�ا�شارك,ن�Nي�ا�داو


ا�Nي�ا�سائل�ا�عروضة��زيد�من�الدراسةèي�إبداء�رأNيث��Ìوإذا�لم�يظهر�للجنة�ما�يكفي�من�*دلة�فقد�ت�

  

وNي�حال�رفض�مضمون�ا�شروع�تعمل�اللجنة�عtى�

  ".مسطرة�تسليم�طلبات�ابداء�الرأي�با�طابقة�وإجراءات�اللجنة�الشرعية

ذج�بشأن�نمو �سبعةالشرعية�رقم��تم�gشارة�Nي�كث,��من�õراء�الصادرة�اªى�أن�اللجنة�قد�أدخلت�تعديت�عtى�ا�شاريع�ا�قدمة�لها،�عtى�سبيل�ا�ثال�انظر�رأي�اللجنة

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  :مرحلةAالتصويرAوالتكييف

بمجرد�توصلها�با�شروع،�تقوم�اللجنة�بعقد�جلسات�استماع�أولية�للجهات�ا�نتجة�للمشروع؛�من�أ

{ستماع�لشرح�واف�للمشروع�وتفصيته،�ثم�يحيل�منسق�اللجنة�نسخة�من�طلبات�الرأي�ا�توصل�±
ا�إªى�


ا�íأعد� �ال¸� �ا�رجعية �والوثائق 
ا±� �ا�دªى �بالوثائق �مرفقة �الطلب �موضوع �حسب �ا�ختصة �العمل مجموعة

اد�تقرير�بشأن�هذه�الطلبات،�كما�الكتابة�التقنية�لفائدة�اللجنة،�ويحدد�õجال�الذي�يجب�التقيد�به�éعد

�تقرر� �ال¸� �با�وضوعات �مرفقة �اللجنة �لدى �الدائمون �الخ �اء �إªى �ا�ذكورة �الطلبات �من


ا،�مع�الحرص�عtى�مقارن�
ا�بالتجارب�الوطنية�أو�Õاللجنة�تكليفهم�بإعداد�مذكرات�أو�دراسات�أو�تقارير�بشأ

�الرأ �طلب �بموضوع �ا�تعلقة �الشرعية�*جنبية �اللجنة �عقد �ثم �وتقديمها �éعدادها �آجا¯ �لهم �وتحدد ي،

�أعضا
ا� �باجماع 
اíقرارا� �اتخاذ �مع �*قل �عtى �أعضا
ا �ثلث �حضور �لصح�
ا �يشÌ�ط وال¸�


ا�والبت�Nي�طلبات�إبداء�الرأي�ا�تعلقة�±
ا،�وذلك�Nي�ßي�القضايا�ا�عروضة�علNمتوالية�للتداول�


ا�با�طابقة�أو�èاء،�وتصدر�اللجنة�رأ�ا�مجموعات�العمل،�وا�ذكرات�ال¸��أعدها�الخ 
íقارير�ال¸��أنجز


اí 
ا�بناء�عtى�نتائج�مدا̄وßي�شأن�القضايا�ا�عروضة�علNبعدم�ا�طابقة�. 

أما�بخصوص�إجراءات�التنسيق�ب,ن�اللجنة�الشرعية�والهيئات�وا�ؤسسات،�فيقوم�*م,ن�العام�للمجلس

العلم��*عtى�بايصال�آراء�اللجنة�الشرعية�إªى�الهيئة�ا�عنية�سواء�كانت�آراء�با�طابقة�أم�غ,��مطابقة

إحداث�لجينات�للتنسيق�ب,ن�اللجنة�الشرعية�وكل�من�من�بنك�ا�غرب،�وهيئة�مراقبة�التأمينات�و{حتياط�

tيخص�تطبيق�هذا�{جتما·ي�والهيئة�ا�غربية�لسوق�الرساميل�وذلك�بناء�ع� �،�فيما 
ماÓم�بي�ى�اتفاقيات�ت 

)1(النظام�الداخtي�بشأن�تلقي�طلبات�الرأي�ا�حالة�إªى�ا�جلس�العلم��*عtى

وبعد�هذه�الجلسات�*ولية�تنتقل�اللجنة�إªى�عقد�جلسات�ثانية�مع�مسؤوªي�السلطات�gشرافية�الثث�

ارها،�من�أجل�{ستماع�لردهم�عtى�محظات�أعضاء�اللجنة�ومع�الجهات�ا�كلفة�بتطوير�ا�نتوجات�أو�ابتك

ممثلون��ؤسسات�*مانة�العامة�للحكومة�ووزارة�{قتصاد�وقد�يحضر�الجلسات�

�Nي� �تجرب�
ا �عtى �للتعرف �الدولية �الشرعية �وللهيئات �ودولية �وطنية �مالية ��ؤسسات بزيارات

وإجراءات�تنفيذها؛�كما�كان�ذلك�Nي�بدايات�عمل�اللجنة�الشرعية

̄ت�Nي�محاضر�خاصة� ̄تيدون�مضمون�ا�داو تحمل�توقيع�*عضاء�الحاضرين�ا�شارك,ن�Nي�ا�داو


ا�Nي�ا�سائل�ا�عروضة��زيد�من�الدراسةèي�إبداء�رأNيث��Ìوإذا�لم�يظهر�للجنة�ما�يكفي�من�*دلة�فقد�ت


ا�إذا�ظهرت�أدلة�جديدةÓوالبحث،�وقد�تستأنف�بعض�الفتاوى�الصادرة�ع.  

  :اق��احAالتعدي¤تAال¤زمة


ا�مع�الجهات�gشرافية�ا�عنيةíل�جلساوNي�حال�رفض�مضمون�ا�شروع�تعمل�اللجنة�عtى�،�)4( خ

  .)1( اقÌ�اح�البديل�الشر·ي�ا�ناسب

                                         

مسطرة�تسليم�طلبات�ابداء�الرأي�با�طابقة�وإجراءات�اللجنة�الشرعية"انظر�وثيقة�النظام�الداخtي�للجنة�الشرعية�للمالية،�الباب�الثاني�

  .الروكي،�محاضرته�Nي�مؤتمر�{قتصاد�والتمويل�gسمي،�مرجع�سابق

  .بتصرف�1099: ،�مرجع�سابق،�ص)1.15.02

تم�gشارة�Nي�كث,��من�õراء�الصادرة�اªى�أن�اللجنة�قد�أدخلت�تعديت�عtى�ا�شاريع�ا�قدمة�لها،�عtى�سبيل�ا�ثال�انظر�رأي�اللجنة

  .4: ،�صالوعد�*حادي�الجانب�بالشراء

	��� ا��و��� ���ا
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مرحلةAالتصويرAوالتكييف- ب

بمجرد�توصلها�با�شروع،�تقوم�اللجنة�بعقد�جلسات�استماع�أولية�للجهات�ا�نتجة�للمشروع؛�من�أ

{ستماع�لشرح�واف�للمشروع�وتفصيته،�ثم�يحيل�منسق�اللجنة�نسخة�من�طلبات�الرأي�ا�توصل�±
ا�إªى�


ا�íأعد� �ال¸� �ا�رجعية �والوثائق 
ا±� �ا�دªى �بالوثائق �مرفقة �الطلب �موضوع �حسب �ا�ختصة �العمل مجموعة

الكتابة�التقنية�لفائدة�اللجنة،�ويحدد�õجال�الذي�يجب�التقيد�به�éعد

�تقرر� �ال¸� �با�وضوعات �مرفقة �اللجنة �لدى �الدائمون �الخ �اء �إªى �ا�ذكورة �الطلبات �من �نسخ �أيضا يحيل


ا،�مع�الحرص�عtى�مقارن�
ا�بالتجارب�الوطنية�أو�Õاللجنة�تكليفهم�بإعداد�مذكرات�أو�دراسات�أو�تقارير�بشأ

�الرأ �طلب �بموضوع �ا�تعلقة *جنبية

� �ل–اجتماعات �يشÌ�ط وال¸�


ا�والبت�Nي�طلبات�إبداء�الرأي�ا�تعلقة�±
ا،�وذلك�Nي��-الحاضرينßي�القضايا�ا�عروضة�علNمتوالية�للتداول�


ا�با�طابقة�أو�ضوء�التèاء،�وتصدر�اللجنة�رأ�ا�مجموعات�العمل،�وا�ذكرات�ال¸��أعدها�الخ 
íقارير�ال¸��أنجز


ا�بناء�عtى�نتائßي�شأن�القضايا�ا�عروضة�علNبعدم�ا�طابقة�

أما�بخصوص�إجراءات�التنسيق�ب,ن�اللجنة�الشرعية�والهيئات�وا�ؤسسات،�فيقوم�*م,ن�العام�للمجلس

العلم��*عtى�بايصال�آراء�اللجنة�الشرعية�إªى�الهيئة�ا�عنية�سواء�كانت�آراء�با�طابقة�أم�غ,��مطابقة

إحداث�لجينات�للتنسيق�ب,ن�اللجنة�الشرعية�وكل�من�من�بنك�ا�غرب،�وهيئة�مراقبة�التأمينات�و{حتياط�

tجتما·ي�والهيئة�ا�غربية�لسوق�الرساميل�وذلك�بناء�ع}

النظام�الداخtي�بشأن�تلقي�طلبات�الرأي�ا�حالة�إªى�ا�جلس�العلم��*عtى

وبعد�هذه�الجلسات�*ولية�تنتقل�اللجنة�إªى�عقد�جلسات�ثانية�مع�مسؤوªي�السلطات�gشرافية�الثث�

ومع�الجهات�ا�كلفة�بتطوير�ا�نتوجات�أو�ابتك


مíا�وقد�يحضر�الجلسات�. وتفس,

� �ا�ناقشات �Nي�تتوج �تجرب�
ا �عtى �للتعرف �الدولية �الشرعية �وللهيئات �ودولية �وطنية �مالية ��ؤسسات بزيارات

وإجراءات�تنفيذها؛�كما�كان�ذلك�Nي�بدايات�عمل�اللجنة�الشرعيةتلك�العقود�

̄ت�Nي�محاضر�خاصة��- يدون�مضمون�ا�داو


ا�Nي�ا�سائل�ا�عروضة��زيد�من�الدراسة�èي�إبداء�رأNيث��Ìوإذا�لم�يظهر�للجنة�ما�يكفي�من�*دلة�فقد�ت


ا�إذا�ظهرت�أدلة�جديدةÓوالبحث،�وقد�تستأنف�بعض�الفتاوى�الصادرة�ع

اق��احAالتعدي¤تAال¤زمة-ج


ا�مع�الجهات�gشرافية�ا�عنية وذلكíل�جلساخ

اقÌ�اح�البديل�الشر·ي�ا�ناسب

                                                          
انظر�وثيقة�النظام�الداخtي�للجنة�الشرعية�للمالية،�الباب�الثاني�)1(
الروكي،�محاضرته�Nي�مؤتمر�{قتصاد�والتمويل�gسمي،�مرجع�سابق)2(
02(انظر�الظه,��الشريف�رقم�)3(
تم�gشارة�Nي�كث,��من�õراء�الصادرة�اªى�أن�اللجنة�قد�أدخلت�تعديت�عtى�ا�شاريع�ا�قدمة�لها،�عtى�سبيل�ا�ثال�انظر�رأي�اللجنة)4(

الوعد�*حادي�الجانب�بالشراء




	�� –أ���ل 106��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 106 

 

�Nي� �الحاضرين �*عضاء �أو �اللجنة �أعضاء جميع

�ومدل �. معل �بأجوبة �إرفاقه عن�مع


ات�وتوصيات�إرشادية؛�كما�نص�عtى�ذلك�الظه,�ß3( وبنصائح�وتوج(.  

�أصدرته� �الذي �بالرأي �مرفقة �العام �*م,ن �إªى ̄ت �ا�داو �محاضر �تبلغ �با�طابقة �الرأي �إصدار وبعد

�إبداء�محظات�أو�تقديم� 
اèد¯ء�برأgكما�يمكن�للجنة�قبل�


ائية�للوثيقة�Óع,ن�{عتبار�عند�الصياغة�ال


ا،�وتكون�õراء�با�طابقة�ال¸��تصدرها�اللجنة�مؤرخة�ومرقمة�ومرتبةÕ4(ا�طلوب�إبداء�الرأي�بشأ(.  

ها� �يت̄و �وال¸� �واللغوية، �والقانونية �الشرعية �الصياغة �عملية �تبدأ �إصدار�الرأي بعد

�وعtى� �الشرعية �ا�خالفة �عدم �عtى �حرصا �العلم�؛ �با�جلس �الشرعية طابقة

�القانونية� �النجاعة �وعtى �التشاركية �للمالية ا�نظمة

واللجنة�تسÝى�إªى�أن�تكون�تجربة�ا�غرب�Nي�

لبنوك�التشاركية�تجربة�رائدة�راشدة�قوامها�الدقة�والجودة�وgتقان،�والدفع�بعجلة�{قتصاد�إªى�ال¸��åي�

�جميع� 
اßف� �تحفظ �تقنية �عامة �وكتابة �أرشيف �*عtى �العلم� �ا�جلس �Nي �أن ذلك

والحديث�هنا�عن�õراء�ا�تعلقة�بجميع�البنوك�وبالعقود�ا�سماة�عtى�الخصوص،�

�ا�بتكرة� �ا�ؤسسة �مصالح �وحفظ �ا�هنية، �معيار�السرية 
اßف� �ف,�ا·ى �معينة �بمؤسسة �الخاصة �العقود أما

�وهو� �التطبيقية؛ �النصوص �وإªى ،


ا�الرأي�با�طابقة�Õي�ال¸��وراء�عدم�خروج�أغلب�ا�نتوجات�ال¸��صدر�بشأåوهذه�ا�رحلة�

�القوان,ن� �صدور �عدم �بسبب وذلك

                                                                                 

  .301: قراط،�ا�طالب�الضرورية،�مرجع�سابق،�ص

  ".مسطرة�تسليم�طلبات�إبداء�الرأي�با�طابقة�وإجراءات�اللجنة�الشرعية

  .،�مرجع�سابق"�التوسط�و{عتدال�Nي�فقه�ا�عامت

�والشر  �ا�الية �لستشارات �تزكية �شركة �كرا×¡� ،� �اللقاء �تاريخ  )03/04/2021(عية،

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  إصدارAالرأيAالشرèي

�بإجماع:  �إصدار�الرأي �يتم �Nي��)2( حيث �الحاضرين �*عضاء �أو �اللجنة �أعضاء جميع

�العام؛ �أمينه �وبتوقيع �*عtى، �العلم� �ا�جلس �وباسم ̄ت، �ومدل�ا�داو معل


ات�وتوصيات�إرشادية؛�كما�نص�عtى�ذلك�الظه,��{ستفسارات�ا�رفقة�با�شروعßوبنصائح�وتوج

�أصدرته� �الذي �بالرأي �مرفقة �العام �*م,ن �إªى ̄ت �ا�داو �محاضر �تبلغ �با�طابقة �الرأي �إصدار وبعد

�إبداء�محظات�أو�تقديم�. والتوصيات�ا�قÌ�حة�من�قبلها�عند�{قتضاء 
اèد¯ء�برأgكما�يمكن�للجنة�قبل�


ائية�للوثيقة�مقÌ�حات�تبلغها�إªى�ا�ؤسسة�ا�عنية�عند�gقتضاء�وذلك�ïخذها�بÓع,ن�{عتبار�عند�الصياغة�ال


ا،�وتكون�õراء�با�طابقة�ال¸��تصدرها�اللجنة�مؤرخة�ومرقمة�ومرتبةÕا�طلوب�إبداء�الرأي�بشأ

Aالرأي ها� :صياغة �يت̄و �وال¸� �واللغوية، �والقانونية �الشرعية �الصياغة �عملية �تبدأ �إصدار�الرأي بعد

�وا� �القانونية �وعtى�مسؤولو�الشؤون �الشرعية �ا�خالفة �عدم �عtى �حرصا �العلم�؛ �با�جلس �الشرعية طابقة

�القوان, �ونصوص �ا�نشورات �نصوص �ب,ن �القانونية��نا�واءمة �النجاعة �وعtى �التشاركية �للمالية ا�نظمة

واللجنة�تسÝى�إªى�أن�تكون�تجربة�ا�غرب�Nي�. والقضائية،�وضمان�الحقوق،�وسمة�اللغة،�ودق�
ا،�ووضوحها

لبنوك�التشاركية�تجربة�رائدة�راشدة�قوامها�الدقة�والجودة�وgتقان،�والدفع�بعجلة�{قتصاد�إªى�ال¸��åي�

Aباòراء �جميع� :�حتفاظ 
اßف� �تحفظ �تقنية �عامة �وكتابة �أرشيف �*عtى �العلم� �ا�جلس �Nي �أن ذلك

  .)6(التقارير�والقرارات�الصادرة

والحديث�هنا�عن�õراء�ا�تعلقة�بجميع�البنوك�وبالعقود�ا�سماة�عtى�الخصوص،�: منشر�AراءAللعمو 

�ا�بتكرة� �ا�ؤسسة �مصالح �وحفظ �ا�هنية، �معيار�السرية 
اßف� �ف,�ا·ى �معينة �بمؤسسة �الخاصة �العقود أما

  تسويقAا�نتج

�ا�عالجة �إªى �التسويق �هذا �للمنتجا ويحتاج �وا�حاسبية �وهو�)7( تالضريبية �التطبيقية؛ �النصوص �وإªى ،


ا�الرأي�با�طابقة� Õي�ال¸��وراء�عدم�خروج�أغلب�ا�نتوجات�ال¸��صدر�بشأåوهذه�ا�رحلة�

�وا�شاركة �بالتمليك �ا�ن�
ية �وgجارة �gستصناع �منتوجات 
اßف� �القوان,ن�. بما �صدور �عدم �بسبب وذلك

 õا،�رغم�صدور�

االتطبيقية�الخاصة�±ßراء�الشرعية�ف.  

                                                                                                                        

  .محمد�الروكي،�مرجع�سابق: رأي�اللجنة�الشرعية�عن�التأم,ن

قراط،�ا�طالب�الضرورية،�مرجع�سابق،�ص: انظر. وقد�انفردت�اللجنة�Nي�هذا�*مر�عن�الهيئات�وا�جامع�الفقهية�الدولية

  .1099: ،�مرجع�سابق،�ص)مكررة�أربع�مرات�10(ا�ادة�) 1.15.02

مسطرة�تسليم�طلبات�إبداء�الرأي�با�طابقة�وإجراءات�اللجنة�الشرعية "لجنة�الشرعية،�الباب�الثاني�انظر�وثيقة�النظام�الداخtي�ل

مبادئ�التوسط�و{عتدال�Nي�فقه�ا�عامت"وآيت�عزة،�. الروكي،�محاضرة�Nي�مؤتمر�{قتصاد�والتمويل�gسمي،�مرجع�سابق

  .،�مرجع�سابق"عن�التأم,نرأي�اللجنة�الشرعية�

�*عtى �العلم� �ا�جلس �عن �الصادرة �وا�راقبة: õراء �والشر "التطبيق �ا�الية �لستشارات �تزكية �شركة �كرا×¡� ،

https://www.youtube.com/watch) (26-1-2022م.(  
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إصدارAالرأيAالشرèي: رابعا

: لرأيإصدارAا-أ

�العام؛ �أمينه �وبتوقيع �*عtى، �العلم� �ا�جلس �وباسم ̄ت، ا�داو

{ستفسارات�ا�رفقة�با�شروع

�أصدرته� �الذي �بالرأي �مرفقة �العام �*م,ن �إªى ̄ت �ا�داو �محاضر �تبلغ �با�طابقة �الرأي �إصدار وبعد

والتوصيات�ا�قÌ�حة�من�قبلها�عند�{قتضاء

مقÌ�حات�تبلغها�إªى�ا�ؤسسة�ا�عنية�عند�gقتضاء�وذلك�ïخذها�ب


ا،�وتكون�õراء�با�طابقة�ال¸��تصدرها�اللجنة�مؤرخة�ومرقمة�ومرتبةÕا�طلوب�إبداء�الرأي�بشأ

Aالرأي- ب صياغة

�وا� �القانونية مسؤولو�الشؤون

�القوان, �ونصوص �ا�نشورات �نصوص �ب,ن ا�واءمة

والقضائية،�وضمان�الحقوق،�وسمة�اللغة،�ودق�
ا،�ووضوحها

لبنوك�التشاركية�تجربة�رائدة�راشدة�قوامها�الدقة�والجودة�وgتقان،�والدفع�بعجلة�{قتصاد�إªى�ال¸��åي�ا

  . )5( أقوم�وأرشد

Aباòراء-ج �حتفاظ

التقارير�والقرارات�الصادرة

نشر�AراءAللعمو A-د

�ا�بتكرة� �ا�ؤسسة �مصالح �وحفظ �ا�هنية، �معيار�السرية 
اßف� �ف,�ا·ى �معينة �بمؤسسة �الخاصة �العقود أما

 .للمنتج

تسويقAا�نتج: خامسا

�ا�عالجة �إªى �التسويق �هذا ويحتاج

 .عمل�شاق�وصعب

�وا�شاركة �بالتمليك �ا�ن�
ية �وgجارة �gستصناع �منتوجات 
اßف� بما

 õا،�رغم�صدور�
التطبيقية�الخاصة�±

 

                                               
رأي�اللجنة�الشرعية�عن�التأم,ن)1(
وقد�انفردت�اللجنة�Nي�هذا�*مر�عن�الهيئات�وا�جامع�الفقهية�الدولية)2(
1.15.02(الظه,��الشريف�رقم�)3(
انظر�وثيقة�النظام�الداخtي�ل)4(
الروكي،�محاضرة�Nي�مؤتمر�{قتصاد�والتمويل�gسمي،�مرجع�سابق)5(
رأي�اللجنة�الشرعية�"الروكي،�)6(
)7(� �لبيب، �*عtى"زيدان، �العلم� �ا�جلس �عن �الصادرة õراء

https://www.youtube.com/watch?v=nqhB2DhFaIw
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عية�Nي�صناعة�õراء�با�طابقة�¯�تختلف�عن�الصناعة�

� �تبدأ �حيث �واحدة، �العامة �{ج�
ادية �فالخطوات �الفقهاء، �عند �ا�عروفة �الالفقهية �بمرحلة�هذه صناعة

�ال¸�غ,��أن�هناك�بعض�الجوانب�الغامضة�

̄ئل�gسÌ�شادية�وا�رجعية،�والتعليت�والتوصيات� تحتاج�إªى�توضيح؛�وسبب�عدم�وضوحها�عدم�صدور�الد

يغلب�عtى�õراء�با�طابقة�الجانب�الشكtي�وgختصار،�حيث�تفتتح�بتحديد�ا�وضوع�وا�رجعيات�وتختتم�

̄ئل� �الد �Nي �موجودة 
اí�تفصي �وأن �قانونية، �طبيعة �ذات �آراء 
اÕبأ� ويفسر�ذلك


ا�بعدÓ.  

أن�ما�يمكن�استنتاجه�من�õراء�ا�وجودة�والظهائر�والقوان,ن�ومداخت�أعضاء�اللجنة�يع ��عن�ا�مح�

  .بشكل�كامل؛�بسبب�غياب�توضيحات�من�اللجنة�الشرعية�نفسها

�هو�معروف�عند� �¯�يخرج�عما ن�أن�عملها

�ا�رجعية،� �وبالخصوصية �الفقهية ̄ختيارات �با �تتعلق �ال¸� �القليلة �الخصوصيات �بعض �باستثناء الفقهاء

�عمل�بعض�ا�جامع�والهيئات�الشرعية�الدولية،�كهيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�

عاي,��الشرعية�الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�بنسبة�كب,�ة،�وهذا�يدل�عtى�

 تعتمد�اللجنة�Nي�اج�
ادها�عtى�مصادر�الشرع�وأصوله،�وتنفتح�عtى�الفقه�gسمي�عامة�وا�الكي�خاصة،

�والقواعد� �ا�قاصد �مراعاة �خل �من �فيه �¯�نص �فيما {ج�
اد

راء�ببمجموعة�من�ا�راحل،�تبتدأ�بإحالة�ا�شروع�بعد�صناعته،�وتنت��Ôبإصدار�

�والتوصيات �والتعليت �وا�رجعية �{سÌ�شادية ̄ئل �الد �عن �باéعن ،�ومحاضر�gجتماعات�gسراع

�محتوى� �بشأن �ا�سبق �الرأي 
اßف� �بما �ا�لحة �ا�الية �القضايا �من �تبقى ��ا �با�طابقة �بإصدار�õراء والتعجيل

�ا�الية� �والقوائم �ا�نتجات �بجميع �الخاصة ت

نشر�جميع�õراء�با�طابقة�Nي�كتيبات�خاصة،�واستحداث�موقع�إلكÌ�وني�خاص�باللجنة�الشرعية�لنشر�

ا�الية،�عtى�أعضاء�اللجنة�{هتمام�بنشر�الو·ي�Nي�ا�جتمع،�وبذل�الجهد�Nي�التعريف�بفقه�ا�عامت�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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عية�Nي�صناعة�õراء�با�طابقة�¯�تختلف�عن�الصناعة�ر شاج�
ادات�اللجنة�اليظهر�من�محاور�البحث�أن�

� �تبدأ �حيث �واحدة، �العامة �{ج�
ادية �فالخطوات �الفقهاء، �عند �ا�عروفة الفقهية

 gحالة،�ثم�التصوير�والتكييف�والتحقيق�ثم�gأن�هناك�بعض�الجوانب�الغامضة��.صدار�والتسويق��غ,

̄ئل�gسÌ�شادية�وا�رجعية،�والتعليت�والتوصيات� تحتاج�إªى�توضيح؛�وسبب�عدم�وضوحها�عدم�صدور�الد


ا�ا�ادة�العاشرة�مكررة�من�الظه,��الشريف�رقم�ß1.15.02(عل.(  

  :õتيةوعtى�العموم�يمكن�الخروج�من�البحث�بالنتائج�

يغلب�عtى�õراء�با�طابقة�الجانب�الشكtي�وgختصار،�حيث�تفتتح�بتحديد�ا�وضوع�وا�رجعيات�وتختتم�

�والتوقيع �الرأي ̄ئل��؛بإبداء �الد �Nي �موجودة 
اí�تفصي �وأن �قانونية، �طبيعة �ذات �آراء 
اÕبأ� ويفسر�ذلك


ا�بعدعفصاح�g �ما�رجعية�و{سÌ�شادية�والتعليت�والتوصيات�ال¸��لم�يتÓ

أن�ما�يمكن�استنتاجه�من�õراء�ا�وجودة�والظهائر�والقوان,ن�ومداخت�أعضاء�اللجنة�يع ��عن�ا�مح�

í̄�يكشف�تفصي بشكل�كامل؛�بسبب�غياب�توضيحات�من�اللجنة�الشرعية�نفسها�
االعامة�للصناعة�و

�هو�معروف�عند�تب, -ا�ستنتجة–أن�ا�مح�العامة�للصناعة�الفقهية�للجنة� �¯�يخرج�عما ن�أن�عملها

�ا�رجعية،� �وبالخصوصية �الفقهية ̄ختيارات �با �تتعلق �ال¸� �القليلة �الخصوصيات �بعض �باستثناء الفقهاء

هج�عمل�بعض�ا�جامع�والهيئات�الشرعية�الدولية،�كهيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�

عاي,��الشرعية�الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�بنسبة�كب,�ة،�وهذا�يدل�عtى�حيث�استفادت�اللجنة�من�ا�


ا�Nي�إنتاج�هذه�الفتاوى�وõراءíى�ذاtغلقة�ع.  

تعتمد�اللجنة�Nي�اج�
ادها�عtى�مصادر�الشرع�وأصوله،�وتنفتح�عtى�الفقه�gسمي�عامة�وا�الكي�خاصة،

�عtى �وتعتمد �ا�عاصرة، � �الفقهية �والقواعد��و{ج�
اد �ا�قاصد �مراعاة �خل �من �فيه �¯�نص �فيما {ج�
اد

  .و*صول�وا�سالك�والقيم�ا�عت �ة،�وا�ءمة�مع�القوان,ن�ا�حلية

تمر�الصناعة�الفقهية�لGراء�ببمجموعة�من�ا�راحل،�تبتدأ�بإحالة�ا�شروع�بعد�صناعته،�وتنت��Ôبإصدار�

  :ب�بحثو�زيد�من�التوضيح�يوù¡��ال

�والتوصيات �والتعليت �وا�رجعية �{سÌ�شادية ̄ئل �الد �عن �باéعن gسراع

�محتوى� �بشأن �ا�سبق �الرأي 
اßف� �بما �ا�لحة �ا�الية �القضايا �من �تبقى ��ا �با�طابقة �بإصدار�õراء والتعجيل

�والعمليا �و{تفاقيات �والدفاتر�ا�سطرية �الدعائية، �ا�الية�الحمت �والقوائم �ا�نتجات �بجميع �الخاصة ت

.  

نشر�جميع�õراء�با�طابقة�Nي�كتيبات�خاصة،�واستحداث�موقع�إلكÌ�وني�خاص�باللجنة�الشرعية�لنشر�

عtى�أعضاء�اللجنة�{هتمام�بنشر�الو·ي�Nي�ا�جتمع،�وبذل�الجهد�Nي�التعريف�بفقه�ا�عامت�

  .ونشر�القرارات�والتقارير�ال¸��تثبت�مشروعية�التعامت

	��� ا��و��� ���ا
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  :خاتمة

يظهر�من�محاور�البحث�أن�

� �تبدأ �حيث �واحدة، �العامة �{ج�
ادية �فالخطوات �الفقهاء، �عند �ا�عروفة الفقهية

 gحالة،�ثم�التصوير�والتكييف�والتحقيق�ثم�g

̄ئل�gسÌ�شادية�وا�رجعية،�والتعليت�والتوصيات� تحتاج�إªى�توضيح؛�وسبب�عدم�وضوحها�عدم�صدور�الد


ا�ا�ادة�العاشرة�مكررة�من�الظه,��الشريف�رقم��تال¸��نصßعل

وعtى�العموم�يمكن�الخروج�من�البحث�بالنتائ

يغلب�عtى�õراء�با�طابقة�الجانب�الشكtي�وgختصار،�حيث�تفتتح�بتحديد�ا�وضوع�وا�رجعيات�وتختتم�-

�والتوقيع �الرأي بإبداء

ا�رجعية�و{سÌ�شادية�والتعليت�والتوصيات�ال¸��لم�يت

أن�ما�يمكن�استنتاجه�من�õراء�ا�وجودة�والظهائر�والقوان,ن�ومداخت�أعضاء�اللجنة�يع ��عن�ا�مح�-

í̄�يكشف�تفصي العامة�للصناعة�و

أن�ا�مح�العامة�للصناعة�الفقهية�للجنة�-

�ا�رجعية،� �وبالخصوصية �الفقهية ̄ختيارات �با �تتعلق �ال¸� �القليلة �الخصوصيات �بعض �باستثناء الفقهاء

فعملها�متأثر�بمنهج�عمل�بعض�ا�جامع�والهيئات�الشرعية�الدولية،�كهيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�

حيث�استفادت�اللجنة�من�ا��؛ا�الية


ا�غ,��Õراءنمأõي�إنتاج�هذه�الفتاوى�وNا�
íى�ذاtغلقة�ع

تعتمد�اللجنة�Nي�اج�
ادها�عtى�مصادر�الشرع�وأصوله،�وتنفتح�عtى�الفقه�gسمي�عامة�وا�الكي�خاصة،-

�عtى �وتعتمد �ا�عاصرة، � �الفقهية و{ج�
اد

و*صول�وا�سالك�والقيم�ا�عت �ة،�وا�ءمة�مع�القوان,ن�ا�حلية

تمر�الصناعة�الفقهية�ل-

  .الرأي�ونشره

و�زيد�من�التوضيح�يوù¡��ال

�والتوصيات - �والتعليت �وا�رجعية �{سÌ�شادية ̄ئل �الد �عن �باéعن gسراع

�محتوى� �بشأن �ا�سبق �الرأي 
اßف� �بما �ا�لحة �ا�الية �القضايا �من �تبقى ��ا �با�طابقة �بإصدار�õراء والتعجيل

�والعمليا �و{تفاقيات �والدفاتر�ا�سطرية �الدعائية، الحمت

.وا�عالجة�الضريبية

نشر�جميع�õراء�با�طابقة�Nي�كتيبات�خاصة،�واستحداث�موقع�إلكÌ�وني�خاص�باللجنة�الشرعية�لنشر�-

  .كل�ما�يتعلق�±
ا

عtى�أعضاء�اللجنة�{هتمام�بنشر�الو·ي�Nي�ا�جتمع،�وبذل�الجهد�Nي�التعريف�بفقه�ا�عامت�-

ونشر�القرارات�والتقارير�ال¸��تثبت�مشروعية�التعامت
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�وسلم�وبارك�عtى�نبينا�محمد�وعtى�آله�وصحبه�أجمع,ن،�والتابع,ن�لهم�بإحسان�إªى�يوم�الدين،�

 :الرياض *وªى، الطبعة ا�صري، نشأت

 دار :ب,�وت *وªى، الطبعة شاكر، أحمد

 عtى الوصول  وتقريب الفقه أصول  

  .م2003/ه1424 العلمية،

   س د

 للنشر الجنان دار :الطبعة�*وªى،�*ردن

 القلم، دار :الكويت السادسة، الطبعة

 *حكام ت8®يل كيفية Nي تبحث مقارنة

 *وªى، الطبعة التشاركية، بالبنوك

  .م2004/ه1425 الدولية، الشروق

�الظه,��) 2015يناير��1436/20 بتتميم

�الجريدة� �ا�جالس�العلمية، �تنظيم بإعادة

بإعادة�تنظيم�ا�جالس�) 2004أبريل�

2177-2181.  

 ا�طابقة ب,ن التشاركية البنوك قانون 

��د ا������	��� ا��و��� ��
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�وسلم�وبارك�عtى�نبينا�محمد�وعtى�آله�وصحبه�أجمع,ن،�والتابع,ن�لهم�بإحسان�إªى�يوم�الدين،�

  .والحمد�§�رب�العا�,ن

  :ا�صادرAوا�راجع

نشأت: تخ الفقهية، ورانيةالن القواعد الحليم، عبد بن أحمد

  .م2001/ه1422

أحمد: تح *حكام، أصول  Nي gحكام أحمد، بن عtي محمد

  .م1980

   ،م1971 ا�عارف، دار :مصر ط، د العرب، لسان

 Nي gشارة ومعه *صول  Nي الحدود خلف، بن سليمان Iي،

العلمية، الكتب دار :ب,�وت *وªى، الطبعة إسماعيل، حسن محمد

د الحل��، البابي عي¢¡  مطبعة :القاهرة ط، د الجدل، Nي الكافية

الطبعة�*وªى،�*ردن الشر·ي، والتدقيق بش,�،�ا�راجعة محمود الفاتح 

الطبعة فيه، نص ¯ فيما gسمي التشريع مصادر الوهاب،

مقارنة فقهية أصولية دراسة: ا�ناط بتحقيق {ج�
اد الرحمن،

  .م2003/ه1424 الحديث، دار *وªى، الطبعة الواقع،

بالبنوك ا�تعلقة القانونية ا�قتضيات شرح Nي الضرورية ا�طالب

  .م2018 برانت، -أنفو

الشروق مكتبة :القاهرة *وªى، الطبعة الوسيط، ا�عجم العربية،

� �رقم �) 1.15.02(لظه,��الشريف ��28(الصادر�Nي �*ول �ربیع 1436من

1.03.300) (2�� �*ول �الجريدة�) 2004 أبريل�22/ 1425ربیع �ا�جالس�العلمية، �تنظيم بإعادة

  .1099-1098 ).2015ف �اير��9/ 1436ربيع�õخر��19

أبريل��1425/22ربيع�*ول��2(الصادر�Nي�) 1.03.300(الظه,��الشريف�رقم�

2177 ).2004ماي��6/ 1425ربيع�*ول��16( 5210العلمية،�الجريدة�الرسمية�ع�

قانون  Nي *عtى العلم� ا�جلس لرأي الفق�Ô التكييف" هللا،

	��� ا��و��� ���ا
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وصtى�هللا�وسلم�وبارك�عtى�نبينا�محمد�وعtى�آله�وصحبه�أجمع,ن،�والتابع,ن�لهم�بإحسان�إªى�يوم�الدين،�    

والحمد�§�رب�العا�,ن

ا�صادرAوا�راجع

    :الكتب-1

أحمد تيمية، ابن-

1422 الرشيد، مكتبة

محمد أبو حزم، ابن-

1980 الجديدة، õفاق

لسان منظور، ابن-

الباIي، الوليد أبي-

محمد: تح *صول، علم

الكافية الجوي��،-

 محمدا�غربي،�-

  .م2016 والتوزيع،

الوهاب، عبد خف،-

  .م1993/ه1414

الرحمن، عبد زايدي،-

الواقع، عtى الشرعية

ا�طالب محمد، قراط،-

أنفو مطبعة: ا�غرب

العربية، اللغة مجمع-

  :القوان&ن-2

�ا- �رقم لظه,��الشريف

� 1.03.300(الشريف�رقم

19(  6333الرسمية�ع�

الظه,��الشريف�رقم�-

العلمية،�الجريدة�الرسمية�ع�

  :ا�قا9ت-3

هللا، عبد بنطاهر،-
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 بنك تقرير ،"*عtى م�العل ا�جلس

 ا�غرب، ،"{قتصادية؟ التنمية Nي 

قاء�gعمي�التمهيدي�الل،�التشاركية

أريريري�تقرير�( بريس أنفاس موقع

لعلم��،�ا�لتقى�ا"نموذج�ا�الية�التشاركي

� �مل �ب�� �ا�حtي، �العلم� �ا�جلس ،)3-4/04/2018 (

  ).2022-1-20(تم�{طع�عليه�بتاريخ�

�التأم,ن �عن �الشرعية �اللجنة �"رأي �ندوة يناير��21(،

  ).م2022

�مؤتمر� �اللجنة، �منسق �باعتباره �التشاركية �للمالية �الشرعية �اللجنة �باسم كلمته

https://www.youtube.com/watch )15 -

�وا�راقبة �تزكية�"التطبيق �شركة �كرا×¡� ،

� �اللقاء �تاريخ �والشرعية، �ا�الية  ) (03/04/2021(لستشارات

  

  ).2017مارس��2/ه1438جمادى�*خ,�ة�

�ا�رابحة� �إطار�عملية �Nي �بالشراء �الجانب �*حادي �الوعد �نموذج بشأن

  .م2017 ،تسعة�وعشرين

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  .م2018 ،25 ع ا�الكي، ا�ذهب

ا�جلس من الصادر با�طابقة يالرأ صناعة منهج لفهم محاولة"

 التشاركية للمالية دور  أي" التشاركية للمالية العلم� اليسر

  .م2019 يونيو،�24-

  :ا�واقعªAلك��ونية

التشاركية للمالية الشرعية لجنة éعادة منهجية مقومات شروط

�للتمويل�*خQي�والتشاركي �للمعرض�الدوªي موقع ،)2017يناير�( ،للدورة�*وªى

  ).   م2022 يونيو 14

نموذج�ا�الية�التشاركي: مبادئ�التوسط�و{عتدال�Nي�فقه�ا�عامت"آيت�عزة،�أحمد،�

�الفكر�الوسطي �وبناء �ا�الكي �ا�ذهب �"أصول �مل �ب�� �ا�حtي، �العلم� �ا�جلس ،

https://www.youtube.com/watch?v=bS )ع�عليه�بتاريخ�تم�{ط

� �محمد، �التأم,ن"الروكي، �عن �الشرعية �اللجنة رأي

https://www.youtube.com/watch?v=-qHz) (24/01/2022

� �محمد، �مؤتمر�"الروكي، �اللجنة، �منسق �باعتباره �التشاركية �للمالية �الشرعية �اللجنة �باسم كلمته

)https://www.youtube.com/watch?v=hyeLAEFfkPE) (14/12/2016({قتصاد�والتمويل�gسمي�

� �*عtى"لبيب، �العلم� �ا�جلس �عن �الصادرة �وا�راقبة: õراء التطبيق

� �اللقاء �تاريخ �والشرعية، �ا�الية لستشارات

https://www.youtube.com/watch?v) (26-1-2022م.(  

  :�راءAومعاي&�Aالحوكمة

جمادى�*خ,�ة��3( 6548الجريدة�الرسمية�ع�،)õ)1-2-3راء�با�طابقة�رقم�

  ).õ)6-32-37-39 -65راء�با�طابقة�رقم�

 ).غ,��منشور (النظام�الداخtي�للجنة�الشرعية�للمالية�التشاركية�

� �رقم �اللجنة�الشرعية �ا�رابحة��سبعةرأي �إطار�عملية �Nي �بالشراء �الجانب �*حادي �الوعد �نموذج بشأن

  .غ�مر�بالشراء،�الخاص�بالبنوك�التشاركية،�
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  PيAالقرآنAالكريم

Anxiety for the unbelievers in the Holy Qur’an

������ �	�
��� ���
� 	���� ������ �������.

  .فلسطين - نابلس  

ة�وخصائصها�وأقسامها�وآثارها،�وضابطها�

نت�الدراسة�مشاهد�انفعال�القلق�عند�الكافرين�Nي�القرآن�

الكريم،�والدروس�الÌ�بوية�ا�ستفادة�من�هذا�{نفعال،�وأهميته�بالنسبة�للمؤمن,ن�بشكل�عام،�

  .عال،�النفس،�القلق،�الكافرون،�ا�نافقون،�القرآن،�الدروس

Abstract 
The study deals with the concept of psychological emotions alongside 

with their characteristics, divisions, effects, controls, importance and their

underlying causes. It then illustrates the

among the disbelievers in the Holy Quran and the pedagogical lessons

learned out of those emotions, showing their relevance to believers in

general, and to Muslim missionaries in particular

 

 

Key words: emotion, psyche, w

Quran, lessons. 
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PيAالقرآنAالكريمAانفعالAالقلقAعندAالكافرين

Anxiety for the unbelievers in the Holy Qur’an 

 ������ ���� ����� ���� 	�
���� � ������ �	�
��� ���
� 	���� ������ �������

 -التفسير في جامعة النجاح الوطنية    أستاذ - محسن الخالدي . د.

ة�وخصائصها�وأقسامها�وآثارها،�وضابطها�ناولت�الدراسة�مفهوم�{نفعا¯ت�النفسي


ا،�ثم�بّينت�الدراسة�مشاهد�انفعال�القلق�عند�الكافرين�Nي�القرآن�Ùا�وخصائصها�وسب
وأهمي�

الكريم،�والدروس�الÌ�بوية�ا�ستفادة�من�هذا�{نفعال،�وأهميته�بالنسبة�للمؤمن,ن�بشكل�عام،�

  . وللدعاة�عtى�وجه�الخصوص

عال،�النفس،�القلق،�الكافرون،�ا�نافقون،�القرآن،�الدروسانف�:الكلماتAا�فتاحية

The study deals with the concept of psychological emotions alongside 

their characteristics, divisions, effects, controls, importance and their

underlying causes. It then illustrates the incidents of worrying emotions

among the disbelievers in the Holy Quran and the pedagogical lessons

learned out of those emotions, showing their relevance to believers in

general, and to Muslim missionaries in particular.   

: emotion, psyche, worrying, disbelievers, hypocrites, Holy
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َّ
ناولت�الدراسة�مفهوم�{نفعا¯ت�النفسيت: لخ


ا،�ثم�بيÙا�وخصائصها�وسب
وأهمي�

الكريم،�والدروس�الÌ�بوية�ا�ستفادة�من�هذا�{نفعال،�وأهميته�بالنسبة�للمؤمن,ن�بشكل�عام،�

وللدعاة�عtى�وجه�الخصوص

الكلماتAا�فتاحية

  

The study deals with the concept of psychological emotions alongside 

their characteristics, divisions, effects, controls, importance and their 

incidents of worrying emotions 

among the disbelievers in the Holy Quran and the pedagogical lessons 

learned out of those emotions, showing their relevance to believers in 

orrying, disbelievers, hypocrites, Holy 
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  الحمد�§�رب�العا�,ن،�والصة�والسم�عtى�سيدنا�محمد�وعtى�آله�وأصحابه�والتابع,ن،�وبعد،�

̄ت�تعّ �� �تعاªى�أن�أودع�Nي�النفس�البشرية�أحاسيس�ومشاعر،�تظهر�عtى�شكل�انفعا

  . يثا�يشعر�به�الشخص��ا�يرى�من�أحداث�ومشاهد،�وما�يسمع�من�كم�أو�حد

̄ت�الكفار�Nي�مواقف� 
ا�انفعاßز�ف�ض�لتلك�ا�شاهد�ال¸��ت 

�عند� �سيما ¯� �الكريم، �القرآن �Nي �واسعة �مساحة �أخذت �وال¸� �الكث,�ة، �ا�شاهد �وهذه �ومختلفة، متعددة

�ال¸�� ̄ت �{نفعا �وتحليل 
ا،ßوالتدبر�ف� ،


ا،�وخاصة�أننا�Óا،�وتسجيل�الفوائد�والدروس�ا�ستفادة�م
íا�كنونة�ب,ن�كلما��ص�الع 
ا،�واستخÓستنبط�م


امات�الباطلة�من�كل�í}ا�
ßوّجه�إل

�أو�مهمًشا،�بل�هو�Nي� �عابًرا، ̄ت�النفسية�والوقوف�عنده�ليس�أمًرا ̄نفعا �الجانب�ا�تمثل�با إن�معرفة�هذا

غاية�*همية،�وتكمن�أهميته�Nي�كÊ�ة�وروده�Nي�õيات،�واعتنا
ا�Nي�إبرازه�Nي�عشرات�ا�شاهد�القرآنية،�وهذا�

ند�الكافرين،�واستخراج�الدروس،�لتكون�محط�عناية�واهتمام�من�قبل�

بعد�البحث�Nي�ا�كتبات�وا�راجع�ا�تيسرة،�فإن���لم�أعÊ��عtى�أي�دراسة�مستقلة�شملت�انفعال�القلق�عند�

�تناولت� �ال¸� �والدراسات ̄ت �ا�قا �بعض �وجدت �ولكن�� �ا�وضوع، 
ذا

�ماجست,�،� �رسالة �مصطفى، �الرحمن �عبد إبراهيم

�حمه� �الشهيد �جامعة �ماجست,�، �رسالة �صلوبة، إلهام

�ماجست,�،� �رسالة �أبو�عرب، �محمود آ¯ء

صالح�م�عزيز،�بحث�محكم،�قسم�اللغة�

فالح�إبراهيم�. عثمان�فوزي�عtي،�د

  ). 1(العدد�

�أمور� �وبيان�للناس�Nي �وتشريع�قويم، �حياة،


م�الدنيا،�لذلك�فإن�íي�حياNم�
í�,ي�مسNخرة،�وõى�والدار�ªتعا�

العظات�أمر�ضروري�ومهم،�ويمكن�إجمال�أهمية�هذه�الدراسة�
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الحمد�§�رب�العا�,ن،�والصة�والسم�عtى�سيدنا�محمد�وعtى�آله�وأصحابه�والتابع,ن،�وبعد،�

̄ت�تع  فإن�من�عظيم�خلق�هللا�تعاªى�أن�أودع�Nي�النفس�البشرية�أحاسيس�ومشاعر،�تظهر�عtى�شكل�انفعا

ا�يشعر�به�الشخص��ا�يرى�من�أحداث�ومشاهد،�وما�يسمع�من�كم�أو�حد

̄ت�الكفار�Nي�مواقف� 
ا�انفعاßز�ف�ا�تعّرض�لتلك�ا�شاهد�ال¸��ت 
Óا�م�يات�القرآن�الكريم�يجد�أن�كث,ً

�عند� �سيما ¯� �الكريم، �القرآن �Nي �واسعة �مساحة �أخذت �وال¸� �الكث,�ة، �ا�شاهد �وهذه �ومختلفة، متعددة

�عندها �للوقوف �مدعاة �أقوامهم، �مع �*نبياء �قصص �عن �ال¸��الحديث ̄ت �{نفعا �وتحليل 
ا،ßوالتدبر�ف� ،


ا،�وخاصة�أننا�Óا،�وتسجيل�الفوائد�والدروس�ا�ستفادة�م
íا�كنونة�ب,ن�كلما��ص�الع 
ا،�واستخÓستنبط�م


امات�الباطلة�من�كل�í}ا�
ßواَجه�فيه�الدعوات�بأساليب�ش¸ ،�وُتقاَوم�بمناهج�مختلفة،�وُتوّجه�إل


ات�من�كل�زاويةÙالش .  

�أو�مهمًشا،�بل�هو�Nي� �عابًرا، ̄ت�النفسية�والوقوف�عنده�ليس�أمًرا ̄نفعا �الجانب�ا�تمثل�با إن�معرفة�هذا

غاية�*همية،�وتكمن�أهميته�Nي�كÊ�ة�وروده�Nي�õيات،�واعتنا
ا�Nي�إبرازه�Nي�عشرات�ا�شاهد�القرآنية،�وهذا�

ند�الكافرين،�واستخراج�الدروس،�لتكون�محط�عناية�واهتمام�من�قبل�البحث�جاء�لدراسة�انفعال�القلق�ع

  . الدارس,ن�Nي�علوم�النفس،�وعلوم�القرآن�الكريم

  : الدراساتAالسابقة

بعد�البحث�Nي�ا�كتبات�وا�راجع�ا�تيسرة،�فإن���لم�أعÊ��عtى�أي�دراسة�مستقلة�شملت�انفعال�القلق�عند�

±� �اعتنت �علمية �أو�دراسة �تناولت�الكافرين، �ال¸� �والدراسات ̄ت �ا�قا �بعض �وجدت �ولكن�� �ا�وضوع، 
ذا

  : جوانب�معينة،�ومن�تلك�*بحاث�والدراسات

� �الكريم �القرآن �Nي �*نبياء �عند �النفسية ̄ت �ماجست,�،��–{نفعا �رسالة �مصطفى، �الرحمن �عبد إبراهيم

  . فلسط,ن–نابلس�–جامعة�النجاح�الوطنية�

�وم �النفسية ̄ت �{نفعا �معالج�
ا �Nي �القرآن �حمه�–سلك �الشهيد �جامعة �ماجست,�، �رسالة �صلوبة، إلهام

  .  

� �الف�� �وتصويرها �القرآني �القصص �Nي �النفسية ̄ت �ماجست,�،��–{نفعا �رسالة �أبو�عرب، �محمود آ¯ء

  . عمان

̄ت�النفسية�Nي�القرآن�الكريم،�دراسة�فني صالح�م�عزيز،�بحث�محكم،�قسم�اللغة��–ة�تصوير�{نفعا

  . العربية،�كلية�الÌ�بية،�جامعة�صح�الدين

عثمان�فوزي�عtي،�د. د. أ–آيات�{نفعال�عند�gنسان�Nي�القرآن�الكريم،�دراسة�موضوعية�

العدد�) 28(عبود،�بحث�محكم،�مجلة�جامعة�تكريت�للعلوم�gنسانية،�ا�جلد�

�أمور� �وبيان�للناس�Nي �وتشريع�قويم، �ïنه�منهج�حياة، إن�دراسة�ومدارسة�القرآن�الكريم�Nي�غاية�*همية،


م�الدنيا،�لذلك�فإن�íي�حياNم�
í�,ي�مسNخرة،�وõى�والدار�ªى�هللا�تعاªإ��الشريعة�و*حكام�والعبادات�والس,


ا�من�الدروس�و ßيات،�واستنباط�ما�فõالعظات�أمر�ضروري�ومهم،�ويمكن�إجمال�أهمية�هذه�الدراسة�تدبر�
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.�7:�  
الحمد�§�رب�العا�,ن،�والصة�والسم�عtى�سيدنا�محمد�وعtى�آله�وأصحابه�والتابع,ن،�وبعد،�

̄ت�تع  فإن�من�عظيم�خلق�هللا�تعاªى�أن�أودع�Nي�النفس�البشرية�أحاسيس�ومشاعر،�تظهر�عtى�شكل�انفعا

عّما�يشعر�به�الشخص��ا�يرى�من�أحداث�ومشاهد،�وما�يسمع�من�كم�أو�حد


ا�تعرÓا�م�يات�القرآن�الكريم�يجد�أن�كث,ً�وا�تتبع�

�عند� �سيما ¯� �الكريم، �القرآن �Nي �واسعة �مساحة �أخذت �وال¸� �الكث,�ة، �ا�شاهد �وهذه �ومختلفة، متعددة

�عندها �للوقوف �مدعاة �أقوامهم، �مع �*نبياء �قصص �عن الحديث


ا،�وخاصة�أننا�Óا،�وتسجيل�الفوائد�والدروس�ا�ستفادة�م
íا�كنونة�ب,ن�كلما��ص�الع 
ا،�واستخÓستنبط�م
ُ
ت

Nي�زمن�ُتواَجه�فيه�الدعوات�بأساليب�ش¸ ،�وت


ات�من�كل�زاويةناحية،�وترمى�بÙالش

�أو�مهمًشا،�بل�هو�Nي� �عابًرا، ̄ت�النفسية�والوقوف�عنده�ليس�أمًرا ̄نفعا �الجانب�ا�تمثل�با إن�معرفة�هذا

غاية�*همية،�وتكمن�أهميته�Nي�كÊ�ة�وروده�Nي�õيات،�واعتنا
ا�Nي�إبرازه�Nي�عشرات�ا�شاهد�القرآنية،�وهذا�

البحث�جاء�لدراسة�انفعال�القلق�ع

الدارس,ن�Nي�علوم�النفس،�وعلوم�القرآن�الكريم

  

الدراساتAالسابقة

بعد�البحث�Nي�ا�كتبات�وا�راجع�ا�تيسرة،�فإن���لم�أعÊ��عtى�أي�دراسة�مستقلة�شملت�انفعال�القلق�عند�

±� �اعتنت �علمية �أو�دراسة الكافرين،

جوانب�معينة،�ومن�تلك�*بحاث�والدراسات

-�� �الكريم �القرآن �Nي �*نبياء �عند �النفسية ̄ت {نفعا

جامعة�النجاح�الوطنية�

�وم�- �النفسية ̄ت {نفعا

.  –الوادي–لخضري�

-�� �الف�� �وتصويرها �القرآني �القصص �Nي �النفسية ̄ت {نفعا

عمان–الجامعة�*ردنية�

̄ت�النفسية�Nي�القرآن�الكريم،�دراسة�فني�- تصوير�{نفعا

العربية،�كلية�الÌ�بية،�جامعة�صح�الدين

آيات�{نفعال�عند�gنسان�Nي�القرآن�الكريم،�دراسة�موضوعية��-

عبود،�بحث�محكم،�مجلة�جامعة�تكريت�للعلوم�gنسانية،�ا�جلد�

  : هميةAالدراسةأ

�ïنه�من إن�دراسة�ومدارسة�القرآن�الكريم�Nي�غاية�*همية،

الشريعة�و*حكام�والعبادات�والس,��إªى�


ا�من�الدروس�و ßيات،�واستنباط�ما�فõتدبر�

  : بما�يأتي
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ندرة�الكتابة�Nي�هذا�الباب،�بل�ربما�تكون�åي�الدراسة�*وªى�من�نوعها�فيما�يختص�بالحديث�عن�انفعال�


م�النفسية�í¯ل�انفعاظهر�جلًيا�تصرفات�الكفار�من�خ

  . القرآنيةإظهار�اهتمام�القرآن�الكريم�بانفعال�القلق�عند�الكافرين�من�خل�ذكرها�Nي�السور�


ا�Nي�مس,�ة�الدعوة�إªى�هللا�Óستفادة�مإظهار�الدروس�والقيم�الÌ�بوية�ا�ستفادة�من�دراسة�انفعال�القلق،�ل

  . بثوثة�بكÊ�ة�Nي�القرآن�الكريم

�Nي� �دقيق �بشكل 
مíُتظهر�تصرفا� �الكافرين، �عند �القلق �انفعال �عن �تحدثت �مستقلة �دراسة �وجود عدم

بعمق،�واستخراج�الدروس�والقيم�الÌ�بوية�

�ظهر�فإن��– �فكما �الكافرين، عند

̄ت�النفسية�بشكل�عام،�أو�عند�أحد من�ا�ؤمن,ن�أو�الكافرين،��الدراسات�السابقة�كانت�تتحدث�عن�{نفعا

�{نفعال� �عن �بالحديث �خاصة �أيدينا �ب,ن �ال¸� �الدراسة �هذه �بينما �الخصوص، �وجه �عtى �*نبياء أو�عند

�الق �انفعال �عن �تحدثت �ال¸� �القرآنية �õيات �جمعت �فقد �التحليtي؛ �ثم لق��{ستقرائي

�التفس,�� �منهجية �وفق �{نفعال �هذا �وتحليل �دراسة �ثم �وا�شاهد، �والوقائع �*حداث �خل �من للكافرين
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ا�دراسة�قرآنية�خالصة،�جاءت�خدمة�لكتاب�هللا�تعاªىÕأ .  

ندرة�الكتابة�Nي�هذا�الباب،�بل�ربما�تكون�åي�الدراسة�*وªى�من�نوعها�فيما�يختص�بالحديث�عن�انفعال�

  . القلق�عند�الكافرين

 gم�النفسية�حاجة�ا�كتبات�
í¯ل�انفعاظهر�جلًيا�تصرفات�الكفار�من�خ سمية��ثل�هذه�الدراسة�ال¸��تُ

  . Nي�مواقف�ا�واجهة�مع�*نبياء�أو�ا�ؤمن,ن

  : تجيب�هذه�الدراسة�عن�*سئلة�õتية

̄ت�النفسية�للكافرين؟� ̄نفعا   ما�مدى�اهتمام�القرآن�با

  فعال�القلق�عند�الكافرين؟�كيف�عرض�القرآن�الكريم�ان

  ما�åي�الدروس�والع ��ا�ستفادة�من�دراسة�هذا�{نفعال؟�

  : تتلخص�أهداف�هذه�الدراسة�بما�يأتي

  . إظهار�انفعال�القلق�للكفار�Nي�مشاهد�قرآنية

إظهار�اهتمام�القرآن�الكريم�بانفعال�القلق�عند�الكافرين�من�خل�ذكرها�Nي�السور�


ا�Nي�مس,�ة�الدعوة�إªى�Óستفادة�مإظهار�الدروس�والقيم�الÌ�بوية�ا�ستفادة�من�دراسة�انفعال�القلق،�ل

  : أسبابAاختياريAللموضوع

̄ختيار�هذا�ا�وضوع�بما�يأتي   : يمكن�تلخيص�*سباب�ال¸��دفعت���


ا�مÕي�القرآن�الكريمإبراز�انفعال�القلق�عند�الكافرين،�وخاصة�أNة��Êبثوثة�بك

�Nي� �دقيق �بشكل 
مíظهر�تصرفا �تُ �الكافرين، �عند �القلق �انفعال �عن �تحدثت �مستقلة �دراسة �وجود عدم

  . ا�شاهد�و*حداث�والوقائع

  . كÊ�ة�ا�واجهات�ب,ن�معسكر�gيمان�ومعسكر�الكفر

̄ت�النفسية�ال¸��صدرت�من�الكافرين،�ودراس�
ا� بعمق،�واستخراج�الدروس�والقيم�الÌ�بوية�تحليل�{نفعا


ا�Nي�مس,�ة�الدعوةÓفادة�مÉل .  

  : ماAامتازتAهذهAالدراسة

� �النف¢¡� ̄نفعال �با �عنيت 
اÕبأ� �غ,�ها �عن �الدراسة �هذه ��–®ت –القلق

̄ت�النفسية�بشكل�عام،�أو�عند�أحد الدراسات�السابقة�كانت�تتحدث�عن�{نفعا

�{نفعال� �عن �بالحديث �خاصة �أيدينا �ب,ن �ال¸� �الدراسة �هذه �بينما �الخصوص، �وجه �عtى �*نبياء أو�عند

  .  عند�الكافرين�

  

�الق �انفعال �عن �تحدثت �ال¸� �القرآنية �õيات �جمعت �فقد �التحليtي؛ �ثم �{ستقرائي

�من �وفق �{نفعال �هذا �وتحليل �دراسة �ثم �وا�شاهد، �والوقائع �*حداث �خل �من للكافرين

  : ويمكن�تلخيص�هذه�ا�نهجية�بما�يأتي

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات


ا�دراسة�قرآنية�خالصة،�جاءت�خدمة�لكتاب��-Õأ

ندرة�الكتابة�Nي�هذا�الباب،�بل�ربما�تكون�åي�الدراسة�*وªى�من�نوعها�فيما�يختص�بالحديث�عن�انفعال��-

القلق�عند�الكافرين

-� gحاجة�ا�كتبات�

Nي�مواقف�ا�واجهة�مع�*نبياء�أو�ا�ؤمن,ن

  : مشكلةAالدراسة

تجيب�هذه�الدراسة�عن�*سئلة�õتية

̄ت�النفسية�للكافرين ̄نفعا ما�مدى�اهتمام�القرآن�با

كيف�عرض�القرآن�الكريم�ان

ما�åي�الدروس�والع ��ا�ستفادة�من�دراسة�هذا�{نفعال

  : أهدافAالدراسة

تتلخص�أهداف�هذه�الدراسة�بما�يأتي

إظهار�انفعال�القلق�للكفار�Nي�مشاهد�قرآنية�-

إظهار�اهتمام�القرآن�الكريم�بانفعال�القلق�عند�الكافرين�من�خل�ذكرها�Nي�السور��-


ا�Nي�مس,�ة�الدعوة�إªى��-Óستفادة�مإظهار�الدروس�والقيم�الÌ�بوية�ا�ستفادة�من�دراسة�انفعال�القلق،�ل

  . تعاªى

أسبابAاختياريAللموضوع

̄ختيار�هذا�ا�وضوع�بما�يأتي يمكن�تلخيص�*سباب�ال¸��دفعت���


ا�م�-Õإبراز�انفعال�القلق�عند�الكافرين،�وخاصة�أ

�ت�- �الكافرين، �عند �القلق �انفعال �عن �تحدثت �مستقلة �دراسة �وجود عدم

ا�شاهد�و*حداث�والوقائع

كÊ�ة�ا�واجهات�ب,ن�معسكر�gيمان�ومعسكر�الكفر�-

̄ت�النفسية�ال¸��صدرت�من�الكافرين،�ودراس�
ا��- تحليل�{نفعا


ا�Nي�مس,�ة�الدعوةÓفادة�مÉل

ماAامتازتAهذهAالدراسة

� �النف¢¡� ̄نفعال �با �عنيت 
اÕبأ� �غ,�ها �عن �الدراسة �هذه تمّ,®ت

̄ت�النفسية�بشكل�عام،�أو�عند�أحد الدراسات�السابقة�كانت�تتحدث�عن�{نفعا

�{نفعال� �عن �بالحديث �خاصة �أيدينا �ب,ن �ال¸� �الدراسة �هذه �بينما �الخصوص، �وجه �عtى �*نبياء أو�عند

�–القلق��–النف¢¡��

  : منهجيةAالدراسة

�الق �انفعال �عن �تحدثت �ال¸� �القرآنية �õيات �جمعت �فقد �التحليtي؛ �ثم �{ستقرائي �ا�نهج �وفق سارت

�من �وفق �{نفعال �هذا �وتحليل �دراسة �ثم �وا�شاهد، �والوقائع �*حداث �خل �من للكافرين

  . ا�وضو·ي

ويمكن�تلخيص�هذه�ا�نه
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  . �õيات�ال¸��أشارت�إªى�انفعال�القلق�عند�الكافرين،�وعزوها�إªى�سورها

  . عزو�*قوال�إªى�أصحا±
ا،�ونسبة�القول�إªى�قائله،�وهذا�من�باب�*مانة�العلمية

  . توثيق�ا�علومات�بشكل�دقيق،�ووضع�عمات�الÌ�قيم�حسب�ما�يقتضيه�البحث�العلم�

  :  �البحث�إªى�مقدمة�وأربعة�مباحث،�وخاتمة�ثم�الفهارس�عtى�النحو�õتي

الدراسات�السابقة،�أهمية�الدراسة،�مشكلة�الدراسة،�أهداف�الدراسة،�أسباب�اختياري�

  . ،�ثم�التوصيات�وقائمة�ا�راجع

  . �تعاªى�التوفيق�والسداد�والهداية�والقبول،�فإنه�تعاªى�خ,��مسؤول،�وأعظم�مأمول 
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�õيات�ال¸��أشارت�إªى�انفعال�القلق�عند�الكافرين،�وعزوها�إªى�سورها

  . والحديثةالرجوع�إªى�كتب�أّمات�التفس,��القديمة�

عزو�*قوال�إªى�أصحا±
ا،�ونسبة�القول�إªى�قائله،�وهذا�من�باب�*مانة�العلمية

توثيق�ا�علومات�بشكل�دقيق،�ووضع�عمات�الÌ�قيم�حسب�ما�يقتضيه�البحث�العلم�

�البحث�إªى�مقدمة�وأربعة�مباحث،�وخاتمة�ثم�الفهارس�عtى�النحو�õتي

الدراسات�السابقة،�أهمية�الدراسة،�مشكلة�الدراسة،�أهداف�الدراسة،�أسباب�اختياري�

  للموضوع،�ما�امتازت�هذه�الدراسة�ومنهجية�الدراسة

̄ت�النفسية�   مفهوم�{نفعا

̄ت�   تعريف�{نفعا

  تعريف�النفس�

̄ت�النفسية�وضابطها�   تعريف�{نفعا

̄ت�النفسية�وآثارها�   أقسام�{نفعا

̄ت�النفسية�   أقسام�{نفعا

̄ت�النفسية�   آثار�{نفعا

  مع� �القلق�ود¯¯ته�Nي�السياق�القرآني��

  القلق�Nي�اللغة�

  القلق�Nي�{صطح�

  القلق�Nي�السياق�القرآني�

  القلق�عند�علماء�النفس�

  مشاهد�القلق�عند�الكافرين�Nي�السياق�القرآني�

  قلق�فرعون�عtى�ُملكه�من�الزوال�

  tى�حرف�قلق�ا�نافق,ن�الذين�يعبدون�هللا�ع

  شخوص�أبصار�الكافرين�من�شدة�القلق�


ا�ما�توصل�إليه�البحث�من�نتائج،�ثم�التوصيات�وقائمة�ا�راجعßوذكرت�ف

�تعاªى�التوفيق�والسداد�والهداية�والقبول،�فإنه�تعاªى�خ,��مسؤول،�وأعظم�مأمول 

	��� ا��و��� ���ا
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جمُع�õيات�ال¸��أشارت�إªى�انفعال�القلق�عند�الكافرين،�وعزوها�إªى�سورها�-

الرجوع�إªى�كتب�أّمات�التفس,��القديمة��-

عزو�*قوال�إªى�أصحا±
ا،�ونسبة�القول�إªى�قائله،�وهذا�من�باب�*مانة�العلمية�-

توثيق�ا�علومات�بشكل�دقيق،�ووضع�عمات�الÌ�قيم�حسب�ما�يقتضيه�البحث�العلم��-

  

  :خطة�البحث

قّسمُت�البحث�إªى�مقدمة�وأربعة�مباحث،�وخاتمة�ثم�الفهارس�عtى�النحو�õتي�-

الدراسات�السابقة،�أهمية�الدراسة،�مشكلة�الدراسة،�أهداف�الدراسة،�أسباب�اختياري�: مقدمة؛�وتشمل�-

للموضوع،�ما�امتازت�هذه�الدراسة�ومن

̄ت�النفسية�: ا�بحث�*ول  مفهوم�{نفعا

̄ت�: ا�طلب�*ول  تعريف�{نفعا

تعريف�النفس�: ا�طلب�الثاني

̄ت�النفسية�وضابطها�: ا�طلب�الثالث تعريف�{نفعا

̄ت�النفسية�وآثارها�: ا�بحث�الثاني أقسام�{نفعا

̄ت�النفسية�: ا�طلب�*ول  أقسام�{نفعا

̄ت�النفسية�: ا�طلب�الثاني آثار�{نفعا

مع� �القلق�ود¯¯ته�Nي�السياق�القرآني��: ا�بحث�الثالث

القلق�Nي�اللغة�: ا�طلب�*ول 

القلق�Nي�{صطح�: لثانيا�طلب�ا

القلق�Nي�السياق�القرآني�: ا�طلب�الثالث

القلق�عند�علماء�النفس�: ا�طلب�الرابع

مشاهد�القلق�عند�الكافرين�Nي�السياق�القرآني�: ا�بحث�الرابع

قلق�فرعون�عtى�م: ا�طلب�*ول 

قلق�ا�نافق,ن�الذين�يعبدون�: ا�طلب�الثاني

شخوص�أبصار�الكافرين�من�شدة�القلق�: ا�طلب�الثالث


ا�ما�توصل�إليه�البحث�من�نتائ: الخاتمة�-ßوذكرت�ف

  

وختاًما�أسأل�هللا�تعاªى�التوفيق�والسداد�والهداية�والقبول،�فإنه�تعاªى�خ,��مسؤول،�وأعظم�مأمول 
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  .1"¡�ء�من�عمل�وغ,�ه

̄ت�جمٌع،�مفرده. 2"كسرته�فانكسر : او{نفعا

ا�
ً
�انبساط �تأثر�ِبِه �أي �منفِعل، �فهو

ً
�انفعا¯ �ينفعل وانفعل

�مشاعَره�أو�عواطفه،�كمن�انفعل�برؤية�مشهد�حزين،�وتفاعل�مع�

أي�اضطرابه�من�جراء�ُحزن�: لم�يتمكن�من�إخفاء�انفعاله

  . 4ق،�سريع�التأثر�والغصب

  . ا�شاعر�والعواطفهو�{نقباض�و{نبساط،�والتأثر،�واهتياج�

�دام� �ما �للمنقطع �الحاصلة �كالهيئة ¯� �التأث,��أو �بسبب �غ,�ه �للمتأثر�عن �الحاصلة �الهيئة هو

مفعول�ومنفعل،�فا�فعول�إذا�: والذي�من�جهة�الفاعل�يقال�له

  . 7الفاعل،�وا�نفعل�إذا�اعت ��قبول�الفعل�Nي�نفسه،�فا�فعول�أعّم�من�ا�نفعل،�ولكل�فعل�انفعال

ر�فيه
ّ
  . هو�حالة�تأث,��تعÌ�ي�gنسان�بفعل�مؤثر�قد�أث

�Nي�علم�النفس،�ومع�ذلك�لم�يتفق�العلماء�عtى� �مفهوًما�شائًعا

�أحسن� �ومن 
ا،Õمضمو� �Nي �متشا±
ة 
اÕأ� �إ¯ �ظاهرها �Nي �واختفها 
مíتعريفا� �كÊ�ة �ومع �له، �واحد تعريف
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  م�Aنفعا9تAالنفسيةمفهو 

Aنفعا9ت�Aتعريف  

AاللغةAيPAنفعا9ت�  

الفاء�والع,ن�والم�أصل�صحيح�يدل�عtى�إحداث�;¡�ء�من�عمل�وغ,�ه

كسرته�فانكسر: وفعلت�الN¡�ء�فانفعل،�كقولك. وافتعل�كذًبا�وزوًرا�أي�اختلق

�مصدر�انفعل �و{نفعال �وهو�التأثر، �منفع. انفعال، �فهو
ً

�انفعا¯ �ينفعل وانفعل


ما�Nي�õخرÓأي�أثر�كل�م�  . 3وانقباًضا،�وتفاع

اهتاج،�وتأثر�به؛�أي�أثار�*مُر�مشاعَره�أو�عواطفه،�كمن�انفعل�برؤية�مشهد�حزين،�وتفاعل�مع�

ف�ما لم�يتمكن�من�إخفاء�انفعاله. ر�به،�أثاره�الحدث�فدفعه�إªى�تصرُّ

أي�مضطرب،�قِلق،�سريع�التأثر�والغصب: سريع�{نفعال: يقال. أو�خوف�أو�صدمة�أو�غضب

هو�{نقباض�و{نبساط،�والتأثر،�واهتياج�: يظهر�مما�سبق�أن�ا�ع� �اللغوي�لنفعال

  �نفعا9تPAي�Aصط¤ح

�دام� �ما �للمنقطع �الحاصلة �كالهيئة ¯� �التأث,��أو �بسبب �غ,�ه �للمتأثر�عن �الحاصلة �الهيئة هو

والذي�من�جهة�الفاعل�يقال�له. 6"التأثر�وقبول�*ثر: و{نفعال

الفاعل،�وا�نفعل�إذا�اعت ��قبول�الفعل�Nي�نفسه،�فا�فعول�أعّم�من�ا�نفعل،�ولكل�فعل�انفعال

هو�حالة�تأث,��تعÌ�ي�gنسان�بفعل�مؤثر�قد�أث: ومما�سبق�فإن�ا�ع� �{صطHي�لنفعال

AالنفسAعلماءAعندAنفعا9ت�  

̄ت �Nي�علم�النفس،�ومع�ذلك�لم�يتفق�العلماء�عtى��من�الفت�للنظر�أن�مفهوم�{نفعا ُيعّد�مفهوًما�شائًعا

�أحسن� �ومن 
ا،Õمضمو� �Nي �متشا±
ة 
اÕأ� �إ¯ �ظاهرها �Nي �واختفها 
مíتعريفا� �كÊ�ة �ومع �له، �واحد تعريف


اȬت�أ   :التعريفات�لنفعا
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مفهو : ا�بحثA\ول 

تعريف�Aنفعا9تA: ا�طلبA\ول 

 
ً

�نفعا9تPAيAاللغةA: أو9

الفاء�والع,ن�والم�أصل�صحيح�يدل�عtى�إحداث�: "قال�ابن�فارس

وافتعل�كذًبا�وزوًرا�أي�اختلق"

�مصدر�انفعل �و{نفعال �وهو�التأثر، انفعال،


ما�Nي�õخرÓأي�أثر�كل�م�وانقباًضا،�وتفاع

اهتاج،�وتأثر�به؛�أي�أثار�*مر: وانفعل�بأمر

ر�به،�أثاره�الحدث�فدفعه�إªى�تصر: الحدث
ّ
تأث

أو�خوف�أو�صدمة�أو�غضب

يظهر�مما�سبق�أن�ا�ع� �اللغوي�لنفعال

�نفعا9تPAي�Aصط¤ح: ثانًيا

�دام�: "{نفعال �ما �للمنقطع �الحاصلة �كالهيئة ¯� �التأث,��أو �بسبب �غ,�ه �للمتأثر�عن �الحاصلة �الهيئة هو

و{نفعال". 5"منقطًعا

الفاعل،�وا�نفعل�إذا�اعت ��قبول�الفعل�Nي�نفسه،�فا�فعول�أعم�اعت ��بفعل

ومما�سبق�فإن�ا�ع� �{صط

ا
ً
�نفعا9تAعندAعلماءAالنفسA: ثالث

̄ت من�الفت�للنظر�أن�مفهوم�{نفعا

�أحسن� �ومن 
ا،Õمضمو� �Nي �متشا±
ة 
اÕأ� �إ¯ �ظاهرها �Nي �واختفها 
مíتعريفا� �كÊ�ة �ومع �له، �واحد تعريف


اȬت�أ التعريفات�لنفعا
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هتياج�العام�تفصح�عن�نفسها�Nي�

�أو�حالة�وجدانية�قوية�طارئة �ونفًسا، �gنسان�كله�جسًما �أي�يضطرب�لها �الفـرد�وجسمه�وسلوكه، �شعور

̄ت   . 1"مفاجئة،�ولها�القدرة�عtى�حفزه�عtى�النشاط،�وبذا�يكون�الفزع�والهلع�من�{نفعا

� 
اÕأ� �إªى �خلص �ثم �داخلية�"ت، �وجدانية، حالة

̄�تحدث�بشكل� ��Ô̄ت�من�عوامل،�ف ̄�بد�لحدوث�{نفعا و

  . 3"ا�ث,�،�وgنسان،�و{ستجابة�{نفعالية�ا�ناسبة

 .  

�كانفعال� �مختلفة، �حركية �وتعب,�ات �حشوية، �فسيولوجية �اضطرابات 
اÙح

  . جسدية�تؤثر�Nي�*فكار�والتصرفات

كر�و*نO �سواء
َّ

�الذ ْفس.  "8"م، ْفس�: والنَّ
َ
ن


اßم،�فمن�معان  :Nي�اللغة�لها�أكÊ��من�مع� ،�وذلك�حسب�ورودها�Nي�سياق�الك
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̄ت �من�{ : "جاء�Nي�تعريف�{نفعا
ٌ
�ثائرة،�أو�حالة

ٌ
�نفسّية

ٌ
�جسمّية

ٌ

ا�حالةÕهتياج�العام�تفإ

�أو�حالة�وجدانية�قوية�طارئة �ونفًسا، �gنسان�كله�جسًما �أي�يضطرب�لها �الفـرد�وجسمه�وسلوكه، شعور

̄ت مفاجئة،�ولها�القدرة�عtى�حفزه�عtى�النشاط،�وبذا�يكون�الفزع�والهلع�من�{نفعا

 ̄ �لنفعا �تعريفات �عدة �يونس �ب�� �محمد �ذكر�الدكتور �وقد 
اÕأ� �إªى �خلص �ثم ت،


ا�تغيـرات�فسيولوجية�ونفسية�مًعاÙ̄�تحدث�بشكل�. 2"مفاجئة،�يصاح ��Ô̄ت�من�عوامل،�ف ̄�بد�لحدوث�{نفعا و

ا�ث,�،�وgنسان،�و{ستجابة�{نفعالية�ا�ناسبة: "تلقائي�عفوي،�وهذه�العوامل�åي

�̄ �عندما�
ً
. 4"يتم�التوافق�ب,ن�داخل�gنسان�وخارجهويحدث�{نفعال�عادة

̄ت�بما�يأتي   : 5ويمكن�تلخيص�ما�سبق�Nي�مع� �{نفعا

�كانفعال� �مختلفة، �حركية �وتعب,�ات �حشوية، �فسيولوجية �اضطرابات 
اÙتصح� �عنيفة �وجدانية حالة

  .الخوف�والحزن�والشعور�بالذنب


ا�تغ,�ات�نفسية�و Óي�*فكار�والتصرفاتحالة�معقدة�من�*حاسيس،�ينتج�عNجسدية�تؤثر�

  . حالة�تظهر�للفرد�بصورة�مفاجئة

 
ً

̄�تدوم�طوي   . أزمة�عابرة�طارئة�

AالنفسAتعريف  

  النفس�Nي�اللغة�

�نفوس كر�و*ن. "7وأنفس�6النفس�جمعها
َّ

�الذ �الّسم، �آدم�عليه �إنسان�نْفس�ح¸  وكّل

  .g"9نسان�والدابة�وكل�;¡�ء


اßم،�فمن�معانNي�اللغة�لها�أكÊ��من�مع� ،�وذلك�حسب�ورودها�Nي�سياق�الك
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̄ت جاء�Nي�تعريف�{نفعا

�أو�حالة�وجدانية�قوية�طارئة �ونفًسا، �gنسان�كله�جسًما �أي�يضطرب�لها �الفـرد�وجسمه�وسلوكه، شعور

̄ت مفاجئة،�ولها�القدرة�عtى�حفزه�عtى�النشاط،�وبذا�يكون�الفزع�والهلع�من�{نفعا

 ̄ �لنفعا �تعريفات �عدة �يونس �ب�� �محمد �ذكر�الدكتور وقد


ا�تغيـرات�فسيولوجية�ونفسية�مًعاÙمفاجئة،�يصاح

تلقائي�عفوي،�وهذه�العوامل�åي

"�̄ �عندما�
ً
ويحدث�{نفعال�عادة

̄ت�بما�يأتي ويمكن�تلخيص�ما�سبق�Nي�مع� �{نفعا

�ت�-1 �عنيفة �وجدانية حالة

الخوف�والحزن�والشعور�بالذنب

حالة�معقدة�من�*حاسيس،�ينت�-2

حالة�تظهر�للفرد�بصورة�مفاجئة�-3

4-� 
ً

̄�تدوم�طوي أزمة�عابرة�طارئة�

تعريفAالنفسA: ا�طلبAالثاني

 
ً
النفس�Nي�اللغة�: أ̄و

�نفوس النفس�جمعها

gنسان�والدابة�وكل�;¡�ء


ا) النفس(وكلمة�ßم،�فمن�معانNي�اللغة�لها�أكÊ��من�مع� ،�وذلك�حسب�ورودها�Nي�سياق�الك
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وهو�صحيح،�وذلك�أنه�إذا�فقد�الدم�

�أعلم�: "أي] 116:ا�ائدة تعلم�ما�عندي�̄و

 .14"هْب�ªي�نْفًسا�من�دباغ: يقال. �به�*ديم�من�القرظ�وغ,�ه

ْفَسُه،�وجاءني�بنْفسه
َ
 . 16"رأيت�فًنا�ن

 .3"العائُن 
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ي. 2"خرجت�نْفُسه: "،�يقال1الروح�الذي�به�حياة�الجسد
َ
  .3روحه: أ

  .4��والعزة�والهّمة�و*نفة


ه�وجوهُره�وحقيقتُÓْ5ه�ء،�وك.  

ي�دمه. "7"سالت�نْفُسه
َ
ق�نْفسه،�أ

َ
وهو�صحيح،�وذلك�أنه�إذا�فقد�الدم�: "،�قال�ابن�فارس8"ودف

 . 9"والحائض�تسم �النفساء�لخروج�دمها. من�بدن�gنسان�فقد�نفسه

 .10ا�اء،�ïن�به�قوام�الَنْفس

�{: ،�ومنه�قوله�جّل�وعز
َ

��َو¯ ْف¢¡ِ
َ
ُم�َما�Nِي�ن

َ
ْعل

َ
ْفِسَك ت

َ
ُم�َما�Nِي�ن

َ
ْعل

َ
ا�ائدة[} أ

باغ �من�الّدِ
ّ

مما�ُيْدَبُغ�به�*ديم�من�القرظ�وغ,�ه"،�13"ملء�الكف

ي�عينه
َ
ْفَسه،�أ

َ
ْفَسه: "يقال. يؤكد�به. 15"ادفع�إªّي�الN¡�َء�ن

َ
رأيت�فًنا�ن

ي�َع,ن: "،�يقال1صيب�ا�ع,ن
َ
ْفٌس،�أ

َ
العائُن : والناِفُس . "2"أصابت�فًنا�ن
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الروح�الذي�به�حياة�الجسد -1

العظمة�والكْ ��والعزة�والهم -2


ه�وجوهر -3ُÓْء،�وك�
ّ

¡Nع,ن�ال

سالت�نف: "،�يقال6الدم -4

من�بدن�gنسان�فقد�نفسه

ا�اء،�ïن�به�قوام�الَنْف -5

الِعْنُد،�ومنه�قوله�جّل -6

 . 11"ما�عندك

ْدُر�َدْبغة" -7
َ
ملء�الكف"،�12"ق

ادفع�إªي: "التأكيد،�يقال -8

صيب�ا�ع,ن -9
ُ
الع,ُن�ال¸��ت
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 . 5"]61:النور 

 . 7"أي�عقوبته

النون�والفاء�والس,ن�أصل�واحد�يدل�عtى�خروج�النسيم�كيف�كان،�من�ريح�أو�غ,�ها،�وإليه�يرجع�

َفس. ه،�وذلك�أن�Nي�خروج�النسيم�َرْوًحا�وراحة : والنَّ

ولكل�إنسان�نفسان،�أحدهما�نفس�التمي,®�وåي�ال¸��تفارقه�

النفس�ال¸��والعرب�قد�تجعل�. "9إذا�نام�ف�يعقل،�و*خرى�نفس�الحياة�إذا�زالت�زال�معها�النفس،�والنائم�يتنفس

¡�ء�وتنÔ �عنه،�وذلك�عند�gقدام�عtى�أمر�مكروه،�فجعلوا�


ا�تأتي�عtى�معاٍن�عديدÕï�،ل�السياق̄�عtى�مع� �واحدعلم�معناها�من�خ   . ة،�
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ْم {: ،�وشاهده�قوله�سبحانه
ُ
ُفِسك نْ

َ
ى�أ

َ
tُموا�َع ِ

ّ
َسل

َ
ُتْم�ُبُيوًتا�ف

ْ
ل

َ
ا�َدخ

َ
ِإذ

َ
النور [} ف

ُه�َنْفَسهُ {: العقوبة،�ومنه�قوله�تعاªى
َّ
ُم�الل

ُ
ُرك ِ

ّ
أي�عقوبته�]28:آل�عمران[} َوُيَحذ

النون�والفاء�والس,ن�أصل�واحد�يدل�عtى�خروج�النسيم�كيف�كان،�من�ريح�أو�غ,�ها،�وإليه�يرجع�

س�هللا�كربت. خروج�النسيم�من�الجوف:  ه،�وذلك�أن�Nي�خروج�النسيم�َروونفَّ

َفس... ¡�ء�يفرج�به�عن�مكروب ْفس�قوامها�بالنَّ ولكل�إنسان�نفسان،�أحدهما�نفس�التمي,®�وåي�ال¸��تفارقه�. 8"والنَّ

إذا�نام�ف�يعقل،�و*خرى�نفس�الحياة�إذا�زالت�زال�معها�النفس،�والنائم�يتنفس

يكون�±
ا�التمي,®�نفس,ن،�وذلك�أن�النفس�قد�تأمره�بالN¡�ء�وتنÔ �عنه،�وذلك�عند�gقدام�عtى�أمر�مكروه،�فجعلوا�


ا�نفس�أخرى Õاه�كأ
Ó10"ال¸��تأمره�نفسا�وجعلوا�ال¸��ت .  


ا�تأتي�عtى�معان) النفس(Õï�،ل�السياقNي�اللغة�ُيعلم�معناها�من�خ

  سPAي�Aصط¤ح
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 . 4الجسد -10

*خ،�وشاهده�قوله�سبحانه" -11

 . 6دةgرا -12

العقوبة،�ومنه�قوله�تعاªى" -13

النون�والفاء�والس,ن�أصل�واحد�يدل�عtى�خروج�النسيم�كيف�كان،�من�ريح�أو�غ,�ها،�وإليه�يرجع�"يرى�ابن�فارس�أن�

: منه�التنفس. فروعه

كل�;¡�ء�يفرج�به�عن�مكروب

إذا�نام�ف�يعقل،�و*خرى�نفس�الحياة�إذا�زالت�زال�معها�النفس،�والنائم�يتنفس

يكون�±
ا�التمي,®�نفس,ن،�وذلك�أن�النفس�قد�تأمره�بال


ا�نفس�أخرى Õاه�كأ
Óال¸��تأمره�نفسا�وجعلوا�ال¸��ت

(مما�سبق�فإن�كلمة�

سPAي�Aصط¤ح: ثانًيا
ْ
النف
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: å1ي�الجوهر�البخاري�اللطيف�الحامل�لقوة�الحياة�والحس�والحركة�gرادية،�وسماها�الحكيم

�وباطنه �ظاهر�البدن �عن �ضوؤه �ينقطع �ا�وت �فعند �فهو�جوهر�مشرق�للبدن �الحيوانية، �النوم�. الروح �وقت �Nي وأما

أن�يطلق�ويراد�به�ا�ع� �الجامع�للصفات�ا�ذمومة�وåي�القوى�الحيوانية�

والثاني�أن�... من�أفضل�الجهاد�أن�تجاهد�نفسك

ت،�وهو�من� ¡�ء�حقيقته،�وهو�الجوهر�الذي�هو�محل�ا�عق̄و

النفس�gنساني�جوهر�روحاني�قائم�بنفسه�

̄�هو�منفصل�عنه ̄�هو�متصل�بالبدن�و   . 4"جسم�و


ا�جسم�لطيف،�أو�جوهر�روحاني،�والجوهر�الروحاني�ما�كان�لطيًفا�Õي�ماهية�النفس�من�حيث�إNوقد�تعددت�*قوال�

�ضو  �حصل �بالبدن �تعلق �إذا �روحاني، �جوهر�مشرق �عن �عبارة �gنسانية �وهو�الحياة،�والنفس �*عضاء �جميع �Nي ؤه

إنه�Nي�وقت�ا�وت�ينقطع�تعلقه�عن�ظاهر�هذا�البدن�وعن�باطنه،�وذلك�هو�ا�وت،�وأما�Nي�وقت�النوم�فإنه�
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åي�الجوهر�البخاري�اللطيف�الحامل�لقوة�الحياة�والحس�والحركة�gرادية،�وسماها�الحكيم: النفس

�وباطنه �ظاهر�البدن �عن �ضوؤه �ينقطع �ا�وت �فعند �فهو�جوهر�مشرق�للبدن �الحيوانية، الروح

  . 2"نقطع�عن�ظاهر�البدن�دون�باطنه

أن�يطلق�ويراد�به�ا�ع� �الجامع�للصفات�ا�ذمومة�وåي�القوى�الحيوانية�: ويقسم�الغزاªي�النفس�إªى�معني,ن�أحدهما

من�أفضل�الجهاد�أن�تجاهد�نفسك: ا�ضادة�للقوى�العقلية،�وهو�ا�فهوم�عند�إطق�الصوفية،�فيقال

ت،�وهو�من� حقيقة�õدمي�وذاته،�فإن�نفس�كل�;¡�ء�حقيقته،�وهو�الجوهر�الذي�هو�محل�ا�عق̄و

  . 3عالم�ا�لكوت�ومن�عالم�*مر

النفس�gنساني�جوهر�روحاني�قائم�بنفسه�"ويذكر�الغزاªي�مسألة�Nي�عجز�الفسفة�عن�إقامة�ال �هان�العقtي�عtى�أن�

̄�منطبع�Nي�ال ̄�هو�منفصل�عنه̄�يتح,®�وليس�بجسم�و ̄�هو�متصل�بالبدن�و جسم�و


ا�جسم�لطيف،�أو�جوهر�روحاني،�والجوهر�الروحاني�ما�كان�لطيًفا�Õي�ماهية�النفس�من�حيث�إNوقد�تعددت�*قوال�

  . 5̄�يرد�شعاع�*بصار،�وغ,��ذلك�من�*قوال

�ضو  �حصل �بالبدن �تعلق �إذا �روحاني، �جوهر�مشرق �عن �عبارة �gنسانية والنفس

إنه�Nي�وقت�ا�وت�ينقطع�تعلقه�عن�ظاهر�هذا�البدن�وعن�باطنه،�وذلك�هو�ا�وت،�وأما�Nي�وقت�النوم�فإنه�

  . 6ينقطع�ضوؤه�عن�ظاهر�البدن�من�بعض�الوجوه
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النفس: "قال�الجرجاني

�وباطنه �ظاهر�البدن �عن �ضوؤه �ينقطع �ا�وت �فعند �فهو�جوهر�مشرق�للبدن �الحيوانية، الروح

نقطع�عن�ظاهر�البدن�دون�باطنهفي

ويقسم�الغزاªي�النفس�إªى�معني,ن�أحدهما

ا�ضادة�للقوى�العقلية،�وهو�ا�فهوم�عند�إطق�الصوفية،�فيقال

حقيقة�õدمي�وذاته،�فإن�نفس�كل��يطلق�ويراد�به

عالم�ا�لكوت�ومن�عالم�*مر

ويذكر�الغزاªي�مسألة�Nي�عجز�الفسفة�عن�إقامة�ال �هان�العقtي�عtى�أن�

̄�منطبع�Nي�ال ̄�يتح,®�وليس�بجسم�و


ا�جسم�لطيف،�أو�جوهر�روحاني،�والجوهر�الروحاني�ما�كان�لطيًفا�Õي�ماهية�النفس�من�حيث�إNوقد�تعددت�*قوال�

̄�يرد�شعاع�*بصار،�وغ,��ذلك�من�*قوال

�ضو  �حصل �بالبدن �تعلق �إذا �روحاني، �جوهر�مشرق �عن �عبارة �gنسانية والنفس

إنه�Nي�وقت�ا�وت�ينقطع�تعلقه�عن�ظاهر�هذا�البدن�وعن�باطنه،�وذلك�هو�ا�وت،�وأما�Nي�وقت�النوم�فإنه�: فنقول 

ينقطع�ضوؤه�عن�ظاهر�البدن�من�بعض�الوجوه
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�طويل �جسم �النفس �أن �إªى �با�يعاد �ا�قرة �وا�لل �gسم �سائر�أهل �مكان��ذهَب �ذات �عميق عريض

النفس�جسم�مخالف�با�اهية�لهذا�الجسم�ا�حسوس،�وهو�جسم�نوراني�علوي،�خفيف�Hي�متحرك،�

فما�دامت�هذه�*عضاء�صالحة�لقبول�


ا�من�هذا�الجسم�اللطيف،�بقي�ذلك�الجسم�اللطيف�سارًيا�Nي�هذه�*عضاء،�وأفادها�هذه�õثار،�ßالفائضة�عل

س�åي�جوهر�gنسان،�ومحرك�أوجه�نشاطه�ا�ختلفة؛�إدراكية،�أو�حركية،�أو�فكرية،�أو�

واء�أكان�ذلك�عtى�مستوى�الواقع،�أو�عtى�مستوى�الفهم،�والنفس�åي�الجزء�ا�قابل�للبدن�

�لفظ� 
اßمتم,®ة�نطلق�عل�
ً
�وحدة �مكون,ن�مًعا �التأث,��ا�ستمر�والتأثر، �وتبادلهما تم,®�الفرد�عن�) شخصية(Nي�تفاعلهما

،�باختف�تصاريفه،�سواء�Nي�gفراد�أو�التثنية�أو�الجمع،�


ا،�وذكر�ابن�الجوزي�أن�النفس�ßذكر�ف

�َواِحَدةٍ  ْفٍس
َ
�ن �ِمْن ْم

ُ
ك

َ
أ

َ
ش
ْ
ن
َ
�أ ِذي

َّ
} َوُهَو�ال

 ���=;2� a2�012� �/�;2 H4 �>F;2 	���� �

����)� 2��"� 2���� r��*� 	����� 	���� 	��� � � ��*��1 �
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�طويل �جسم �النفس �أن �إªى �با�يعاد �ا�قرة �وا�لل �gسم �سائر�أهل ذهَب

  . 1"عاقلة�مم,®ة�مصرفة�للجسد

النفس�جسم�مخالف�با�اهية�لهذا�الجسم�ا�حسوس،�وهو�جسم�نوراني�علوي،�خفيف�


ا�سريان�ا�اء�Nي�الورد،�والنار�Nي�الفحمßي�جوهر�*عضاء،�ويسري�فNفما�دامت�هذه�*عضاء�صالحة�لقبول�. ينفذ�


ا�من�هذا�الجسم�اللطيف،�بقي�ذلك�الجسم�اللطيف�سارًيا�Nي�هذه�*عضاء،�وأفادها�هذه�õثار،�ßالفائضة�عل

  . 2"من�الحس�والحركة�gرادية

النْفس�åي�جوهر�gنسان،�ومحرك�أوجه�نشاطه�ا�ختلفة؛�إدراكية،�أو�حركية،�أو�فكرية،�أو�: "وقال�الدكتور�فرج�طه

واء�أكان�ذلك�عtى�مستوى�الواقع،�أو�عtى�مستوى�الفهم،�والنفس�åي�الجزء�ا�قابل�للبدن�انفعالية،�أو�أخقية؛�س

�لفظ� 
اßمتم,®ة�نطلق�عل�
ً
�وحدة �مكون,ن�مًعا �التأث,��ا�ستمر�والتأثر، �وتبادلهما Nي�تفاعلهما

  . 3"غ,�ه�من�الناس،�وتؤدي�به�إªى�توافقه�الخاص�Nي�حياته

AالقرآنيAالسياقAيPAس  

�وتسع,ن�مرة ،�باختف�تصاريفه،�سواء�Nي�gفراد�أو�التثنية�أو�الجمع،�4ورد�لفظ�النفس�Nي�القرآن�مائت,ن�وخمًسا


ا،�وذكر�ابن�الجوزي�أن�النفس�ßية�ال¸��ُيذكر�فõوهو�من�*لفاظ�ال¸��تحمل�عدة�معان،�فيكون�ا�ع� �حسب�سياق�

  : N5ي�القرآن�عtى�ثمانية�أوجه

�تعاªى �قوله �َواِحَدةٍ {: ومنه ْفٍس
َ
�ن �ِمْن ْم

ُ
َقك

َ
ل

َ
�وقوله]1: النساء[} خ ، :}ِ

َّ
َوُهَو�ال
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�حزم �ابن �طويل: "قال �جسم �النفس �أن �إªى �با�يعاد �ا�قرة �وا�لل �gسم �سائر�أهل ذهَب

عاقلة�مم,®ة�مصرفة�للجسد

النفس�جسم�مخالف�با�اهية�لهذا�الجسم�ا�حسوس،�وهو�جسم�نوراني�علوي،�خفيف�: "وقال�ا�راRي


ا�سريان�ا�اء�Nي�الورد،�والنار�Nي�الفحمßي�جوهر�*عضاء،�ويسري�فNينفذ�


ا�من�هذا�الجسم�اللطيف،�بقي�ذلك�الجسم�اللطيف�سارًيا�Nي�هذه�*عضاء،�وأفادها�هذه�õثار،�õثار�ßالفائضة�عل

من�الحس�والحركة�gرادية

وقال�الدكتور�فرج�طه

انفعالية،�أو�أخقية؛�س

�لفظ� 
اßمتم,®ة�نطلق�عل�
ً
�وحدة �مكون,ن�مًعا �التأث,��ا�ستمر�والتأثر، �وتبادلهما Nي�تفاعلهما

غ,�ه�من�الناس،�وتؤدي�به�إªى�توافقه�الخاص�Nي�حياته

ا
ً
سPAيAالسياقAالقرآنيAالنف: ثالث

�وتسع,ن�مرة ورد�لفظ�النفس�Nي�القرآن�مائت,ن�وخمًسا

وهو�من�*لفاظ�ال¸��تحمل�عدة�معان،�فيكون�ا�ع� �حسب�سياق�õية�ال¸��ي

Nي�القرآن�عtى�ثمانية�أوجه

�تعاªى. آدم: أحدها �قوله ومنه

  ].  98: *نعام[
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م: أي] 12íية�عائشة�. بأمها�وا�راد�با

ْم�َرُسوٌل�{: ،�وقوله]164: آل�عمران
ُ
َقْد�َجاَءك

َ
ل

�يعبد�: قيل] 54 �لم �الذي �أمر�*ب إنه

�دينكم: أي] 61: النور [} كْم  �أهل . عtى

  .gنسان�باéنسان: ،�أي]45: ا�ائدة

  .يقتل�بعضكم�بعًضا: ،�أي

  ]. 66: النساء

̄��–طيلة�العمر– عtى�حال�واحدة،�و

�مختلفة،� �أحوال 
اßعل� �تتوارد �حيث �مستمر�وتغ,��دائم �تقلب �Nي �åي �بل �واحد، �انفعاªي �أو�نمط �متشا±
ة، �وت,�ة عtى

�وتعرج�Nي�مدارج�الÌ®كية،� عtى�مراتب�{رتقاء،

̄ستقرار�عtى� 
بط�إªى�دركات�الرذيلة،�وتضعف�وتنح���إªى�أدنى�مراتب�{نحناء،�فاíوأحياًنا�تنحدر�أسفل�سافل,ن،�و

صفة�واحدة�¯�يكون،�والثبات�الدائم�ليس�هو�السمة�الغالبة�عtى�النفس�البشرية،�بل�åي�متقلبة،�متغ,�ة،�منفعلة،�

فاعل�مع�*حداث�من�حولها،�وتتأثر�بالبيئة�ا�حيطة�±
ا،�فشأن�النفس�أن�تجمع�ب,ن�الN¡�ء�ونقيضه�Nي�آن�واحد؛�


ا�الخ,��والشر،�والعقوق�Õي�مكنوNاحم�®Ìفقد�تجمع�ب,ن�البخل�والسخاء،�والخوف�والرجاء،�والضحك�والبكاء،�وقد�ي

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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ْ,ً�ا{: ومنه�قوله�تعاªى
َ
�خ ُفِسِهْم نْ

َ
�ِبأ ْؤِمَناُت

ُ ْ
�َوا� ْؤِمُنوَن

ُ ْ
�ا� نَّ

َ
12: ور الن[} ظ

ُفِسِهْم {: ومنه�قوله�تعاªى نْ
َ
�ِمْن�أ

ً

ْم�َرُس̄وِßِف�

َ
�َبَعث

ْ
آل�عمران[} ِإذ

 :128[  

�تعاªى �قوله ْم {: ومنه
ُ
ُفَسك نْ

َ
�أ وا

ُ
ُتل
ْ
اق

َ
�ف ْم

ُ
�َباِرِئك ى

َ
ªِإ� ُتوُبوا

َ
54: البقرة[} ف

  .العابد) أخاه(العجل�أن�يقتل�ابنه�العابد،�و*خ�الذي�لم�يعبد�أن�يقتل�

�الدين �تعاªى. أهل �قوله  {: ومنه
َ
�أ ى

َ
tَع� ُموا ِ

ّ
َسل

َ
�ف �ُبُيوًتا ُتْم

ْ
ل

َ
�َدخ ا

َ
ِإذ

َ
ْم ف

ُ
ُفِسك نْ

ْم 
ُ
  ]11: الحجرات[} ُفَسك

ْفِس {: ومنه�قوله�تعاªى ْفَس�ِبالنَّ �النَّ نَّ
َ

ا�أَßْم�ِف
ِßْ

َ
َتْبَنا�َعل

َ
ا�ائدة[} َوك

ْم {: اªىومنه�قوله�تع
ُ
ُفَسك نْ

َ
وَن�أ

ُ
ْقُتل

َ
ِء�ت

َ
ُتْم�َهُؤ¯ نْ

َ
�أ مَّ

ُ
،�أي]85: البقرة[} ث


اÓى. النفس�بعيªْم {: ومنه�قوله�تعا
ُ
ُفَسك نْ

َ
وا�أ

ُ
ُتل
ْ
ِن�اق

َ

ْم�أِßْ

َ
َتْبَنا�َعل

َ
ا�ك نَّ

َ
ْو�أ

َ
النساء[} َول

AالقرآنAيPAالنفسAأنواع  

–شرية�ال¸��أودعها�هللا�تعاªى�Nي�أجسادنا�åي�نفس�واحدة،�¯�تدوم�

�مختلفة،� �أحوال 
اßعل� �تتوارد �حيث �مستمر�وتغ,��دائم �تقلب �Nي �åي �بل �واحد، �انفعاªي �أو�نمط �متشا±
ة، �وت,�ة عtى

�Nي�أ �وترتقي �الفضيلة، �وتسمو�Nي�سماء �تعلو�بخصال�حميدة، �وتعرج�Nي�مدارج�الÌ®كية،�فأحياًنا عtى�مراتب�{رتقاء،

̄ستقرار�عtى� 
بط�إªى�دركات�الرذيلة،�وتضعف�وتنح���إªى�أدنى�مراتب�{نحناء،�فاíوأحياًنا�تنحدر�أسفل�سافل,ن،�و

صفة�واحدة�¯�يكون،�والثبات�الدائم�ليس�هو�السمة�الغالبة�عtى�النفس�البشرية،�بل�åي�متقلبة،�متغ,�ة،�منفعلة،�

فاعل�مع�*حداث�من�حولها،�وتتأثر�بالبيئة�ا�حيطة�±
ا،�فشأن�النفس�أن�تجمع�ب,ن�ال


ا�الخ,��والشر،�والعقوق�Õي�مكنوNاحم�®Ìفقد�تجمع�ب,ن�البخل�والسخاء،�والخوف�والرجاء،�والضحك�والبكاء،�وقد�ي

  . قلق�،�والحب�والكره،�و*من�والخوف،�والطمأنينة�وال

	��� ا��و��� ���ا
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ومنه�قوله�تعاªى. *م: والثاني


اÓر�¡��هللا�ع.  

ومنه�قوله�تعاªى. الجماعة: والثالث

ْم 
ُ
ُفِسك نْ

َ
: التوبة[} ِمْن�أ

�تعاªى. *هل: والرابع �قوله ومنه

العجل�أن�يقتل�ابنه�العابد،�و*

�الدين: والخامس أهل

ْم {: وقوله
ُ
ُفَسك نْ

َ
ِمُزوا�أ

ْ
ل
َ
�ت

َ
َو¯

ومنه�قوله�تعاªى. gنسان: والسادس

ومنه�قوله�تع. البعض: والسابع


ا: والثامنÓالنفس�بعي

أنواعAالنفسPAيAالقرآنA: رابًعا

شرية�ال¸��أودعها�إن�النفس�الب

�مختلفة،� �أحوال 
اßعل� �تتوارد �حيث �مستمر�وتغ,��دائم �تقلب �Nي �åي �بل �واحد، �انفعاªي �أو�نمط �متشا±
ة، �وت,�ة عtى

�Nي�أ �وترتقي �الفضيلة، �وتسمو�Nي�سماء �تعلو�بخصال�حميدة، فأحياًنا

̄ستقرار�عtى� 
بط�إªى�دركات�الرذيلة،�وتضعف�وتنح���إªى�أدنى�مراتب�{نحناء،�فاíوأحياًنا�تنحدر�أسفل�سافل,ن،�و

صفة�واحدة�¯�يكون،�والثبات�الدائم�ليس�هو�السمة�الغالبة�عtى�النفس�البشرية،�بل�åي�متقلبة،�متغ,�ة،�منفعلة،�

فاعل�مع�*حداث�من�حولها،�وتتأثر�بالبيئة�ا�حيطة�±
ا،�فشأن�النفس�أن�تجمع�ب,ن�التت


ا�الخ,��والشر،�والعقوق�Õي�مكنوNاحم�®Ìفقد�تجمع�ب,ن�البخل�والسخاء،�والخوف�والرجاء،�والضحك�والبكاء،�وقد�ي

والِ �،�والحب�والكره،�و*من�والخوف،�والطمأنينة�وال
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وسميت�مطمئنة�باعتبار�طمأنين�
ا�إªى�ر±
ا�بطاعته�وعبادته�ومحبته�والتوكل�عليه،�وgنابة�إليه،�

ªى�وعد�والتعلق�به،�وåي�õمنة�من�الخوف�والحزن�والقلق�و{ضطراب،�ف��Ôنفس�آمنة�Nي�الدنيا�وõخرة،�مطمئنة�إ

�الدنيا� �من �خروجها �عن �الحديث �سياق �Nي �تعاªى

�
ً
ة �َمْرِضيَّ

ً
ِك�َراِضَية ى�َرّبِ

َ
ª)28 (ي�tِ

ُ
اْدخ

َ
Nِي�ف

�و*عمال� �الطاعات �من �فاته �ما �عtى �وتندم �الخ,�، �Nي �تقص,�ه �عtى 
اÙصاح� �تلوم �ال¸� وåي

ْف  ِسُم�ِبالنَّ
ْ
ق
ُ
�أ

َ
اَمِة َو¯ وَّ

َّ
: القيامة[} ِس�الل

�تلوم� 
اÕï� �لوامة �فتسم  �وأنابت �الشر�تابت �فعلت �إذا �خ,��وشر�لكن 
اÓفع� �وتتوب �تذنب �ال¸� �åي �اللوامة فالنفس


ا�بالباطل،�وتغريه�Ùهوات�وا�حرمات،�وُتقحم�صاح

باتباع�الهوى،�وقد�ورد�ذكرها�Nي�سياق�الحديث�عن�امرأة�العزيز�ال¸��تاقت�نفسها�لفعل�الفاحشة�مع�ن���هللا�يوسف�

قت�*بواب،�وهيأت�ا�ك
ّ
ان،�عليه�السم،�فراودته�مراًرا�وتكراًرا،�واتبعت�هواها�الذي�قادها�لفعل�شهوة�محرمة،�فغل

ُفوٌر�َرِحيٌم 
َ
ي�غ �َرّبِ ي�ِإنَّ �َما�َرِحَم�َرّبِ

َّ
¯ {

إنسان�åي��هذه�صفات�وأحوال�لذات�واحدة،�وإ¯�فالنفس�ال¸��لكل

نباتية�محلها�: إن�النفوس�ثثة: وقد�قال�طائفة�من�ا�تفلسفة�*طباء

��( �b��EF;2 c����!�"�� � : ��"�� ��S
1995 �()9/294( 
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اÓي�القرآن�الكريم�وردت�صفات�للنفس؛�مN1و :  

وسميت�مطمئنة�باعتبار�طمأنين�
ا�إªى�ر±
ا�بطاعته�وعبادته�ومحبته�والتوكل�عليه،�وgنابة�إليه،�

والتعلق�به،�وåي�õمنة�من�الخوف�والحزن�والقلق�و{ضطراب،�ف��Ôنفس�آمنة�Nي�الدنيا�وõخرة،�مطمئنة�إ

�الدنيا� �من �خروجها �عن �الحديث �سياق �Nي �تعاªى �هللا �ذكرها �ال¸� �وåي �الجنة، �ودخول �والرضا �والفوز �بالنجاة ر±
ا

�{: و{نتقال�إªى�عالم�õخرة�فقال�سبحانه
ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ط
ُ ْ
ْفُس�ا� 
ا�النََّ�ُ يَّ

َ
ِك�َراض) 27(َيا�أ ى�َرّبِ

َ
ªي�ِإÝِاْرِج

�� ِ̧
 ]30 - 27: الفجر[} )30(ي�َجنَّ

�و*عمال� �الطاعات �من �فاته �ما �عtى �وتندم �الخ,�، �Nي �تقص,�ه �عtى 
اÙصاح� �تلوم �ال¸� وåي


اÓى�عªي�ال¸��قال�هللا�تعاåوالسيئات،�و��¡ùى�ارتكاب�ا�عاtالصالحات،�أو�ع :}ُ ِس
ْ
ق
ُ
�أ

َ
َو¯

�تلوم� 
اÕï� �لوامة �فتسم  �وأنابت �الشر�تابت �فعلت �إذا �خ,��وشر�لكن 
اÓفع� �وتتوب �تذنب �ال¸� �åي �اللوامة فالنفس


ا�تتلوم�أي�تÌ�دد�ب,ن�الخ,��والشرÕïى�الذنوب�وtا�ع
Ù2صاح .  


واه�من�الش: النفس�*مارة�بالسوءíا�بما�
Ùي�ال¸��تأمر�صاحåهوات�وا�حرمات،�وتُو

باتباع�الهوى،�وقد�ورد�ذكرها�Nي�سياق�الحديث�عن�امرأة�العزيز�ال¸��تاقت�نفسها�لفعل�الفاحشة�مع�ن

عليه�السم،�فراودته�مراًرا�وتكراًرا،�واتبعت�هواها�الذي�قادها�لفعل�شهوة�محرمة،�فغل

�َما�َرِح{: وåي�ال¸��اعÌ�فت�بذلك��ا�قالت
َّ

وِء�ِإ¯ �ِبالسُّ
ٌ
اَرة مَّ

َ َ
ïْفَس� �النَّ ��ِإنَّ َبّرُِئ�َنْف¢¡ِ

ُ
َوَما�أ

�ذكر�ابن�تيمية�أنواع�النفس�رجح�أن� هذه�صفات�وأحوال�لذات�واحدة،�وإ¯�فالنفس�ال¸��لكل"وبعدما

وقد�قال�طائفة�من�ا�تفلسفة�*طباء. نفس�واحدة�وهذا�أمر�يجده�gنسان�من�نفسه
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اÓي�القرآن�الكريم�وردت�صفات�للنفس؛�مNو

وسميت�مطمئنة�باعتبار�طمأنين�
ا�إªى�ر±
ا�بطاعته�وعبادته�ومحبته�والتوكل�عليه،�وgنابة�إليه،�: النفس�ا�طمئنة�-1

والتعلق�به،�وåي�õمنة�من�الخوف�والحزن�والقلق�و{ضطراب،�ف��Ôنفس�آمنة�Nي�الدنيا�وõخرة،�مطمئنة�إ

� �ذكرها �ال¸� �وåي �الجنة، �ودخول �والرضا �والفوز �بالنجاة ر±
ا

و{نتقال�إªى�عالم�õخرة�فقال�سبحانه

��) 29(ِعَباِدي� ِ̧
tِي�َجنَّ

ُ
َواْدخ

�اللوامة�-2 �و*عمال�: النفس �الطاعات �من �فاته �ما �عtى �وتندم �الخ,�، �Nي �تقص,�ه �عtى 
اÙصاح� �تلوم �ال¸� وåي

الصالحات،�أو�عtى�ارتكاب�ا�عاù¡��والسيئات،�وåي�ال¸��قال�

2 .[   

�تلوم� 
اÕï� �لوامة �فتسم  �وأنابت �الشر�تابت �فعلت �إذا �خ,��وشر�لكن 
اÓفع� �وتتوب �تذنب �ال¸� �åي �اللوامة فالنفس


ا�تتلوم�أي�تÌ�دد�ب,ن�الخ,��والشرÕïى�الذنوب�وtا�ع
Ùصاح

النفس�*مارة�بالسوء�-3

باتباع�الهوى،�وقد�ورد�ذكرها�Nي�سياق�الحديث�عن�امرأة�العزيز�ال¸��تاقت�نفسها�لفعل�الفاحشة�مع�ن

عليه�السم،�فراودته�مراًرا�وتكراًرا،�واتبعت�هواها�الذي�قادها�لفعل�شهوة�محرمة،�فغل

وåي�ال¸��اعÌ�فت�بذلك��ا�قالت

  ].53: يوسف[

�ذكر�ابن�تيمية�أنواع�النفس�ر وبعدما

نفس�واحدة�وهذا�أمر�يجده�gنسان�من�نفسه

                                                          

1 ��
 : 2
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� 	
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ا�ثث�قوى�تتعلق�±
ذه�*عضاء�فهذا�Õوهذا�إن�أرادوا�به�أ

�صفات� �لها �ولكن �واحدة �نفس 
اÕأ� حقيق

 
ً

وåي�نفس�واحدة�تكون�: "ل�Nي�الحديث�عن�النفس�ختم�كتابه�قائ

ارة،�وأما�ا�طمئّنة�ف��Ôأقل�النفوس�البشرية�

AاKوسب�AوخصائصهاAاKçوأهميAوضابطهاAالنفسيةAنفعا9ت�Aتعريف  

�للكلمت,ن� �اللغوي �الÌ�كيب �تعريف �يمكن �النفس، �وكلمة �{نفعال لكلمة


ا�اضطرابات�فسيولوجية�وتعب,�ات�حركية�مختلفة�كانفعال�Ùح

،�بل�الخوف�أو�الحزن�أو�الندم�أو�الفرح�وغ,��ذلك،�تظهر�بصورة�مفاجئة،�كردة�فعل�لحدث�أو�أمر�ما،�¯�تد
ً

وم�طوي

ومن�هذا�ا�ع� �فإن�الجسد�¯�ينفعل�من�دون�انفعال�النفس،�ïن�النفس�مسيطرة�عtى�الجسد�وموجهة�لتصرفه،�

�قال �أشار�ابن�القيم�حينما ن�الّنفس�åي�ا�حركة�إِ : "�ما،�ولهذا

ومن�هنا�فإن�شدة�{نفعال�وقوته�أو�ضعفه�ترجمة��ا�ُتمليه�النفس�عtى�الجسد،�وأحياًنا�

تميل�النفس�إªى�إخفاء�انفعال�ما�وعدم�إظهاره،�فيÌ�جم�الجسد�ذلك�عtى�غ,��{نفعال�ا�عهود�ككتم�حزن،�أو�كظم�

�
َ

¯� ِذيَن
َّ
�ال وُب

ُ
ل
ُ
�ق ْت زَّ

َ
َمأ

ْ
�اش �َوْحَدُه ُه

َّ
َر�الل

�محل�]45 �القلب �أن �عtى �هذا �فدل ،

  . إخفاؤها�فلم�تظهر�كردة�فعل�كتصرف�أو�سلوك�وهو�ما�ُيعرف�بـلغة�الجسد
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ا�ثث�قوى�تتعلق�±
ذه�*عضاء�فهذا�. الكبد؛�وحيوانية�محلها�القلب،�وناطقية�محلها�الدماغÕوهذا�إن�أرادوا�به�أ


ا�ثثة�أعيانÕ1"قائمة�بأنفسها�فهذا�غلط�بّ,ن�مسلم�وإن�أرادوا�أ .  

�فقال �متعددة؛ �وليست �واحدة �النفس �أن �القيم �ابن �تلميذه �صفات�: "وذهب �لها �ولكن �واحدة �نفس 
اÕأ� والّتحقيق

 . 2"فتسم �باعتبار�كل�صفة�باسم
ً

وبعد�أن�فّصل�Nي�الحديث�عن�النفس�ختم�كتابه�قائ


م�*ّمارة،�وأما�ا�طمئنأمارة�تارة�ولوامة�أخرى�ومطمßالناس�الغالب�عل��Êئنة�أخرى،�وأك

  . 3"هللا�قدًرا

AاKوسب�AوخصائصهاAاKçوأهميAوضابطهاAالنفسيةAنفعا9ت�Aتعريف

  تعريف�Aنفعا9تAالنفسية

� �و{صطHي �اللغوي �ا�ع�  �عtى �للكلمت,ن�بناء �اللغوي �الÌ�كيب �تعريف �يمكن �النفس، �وكلمة �{نفعال لكلمة


ا�اضطرابات�فسيولوجية�وتعب,�ات�حركية�مختلفة�كانفعال�) Ùبأنه�حالة�وجدانية�نفسية�تصح

الخوف�أو�الحزن�أو�الندم�أو�الفرح�وغ,��ذلك،�تظهر�بصورة�مفاجئة،�كردة�فعل�لحدث�أو�أمر�ما،�¯�تد


ّيج�مشاعره�وعواطفهèُنسان�بفعل�مؤثر�gي��Ì،�تع�لزمن�قص, .  

ومن�هذا�ا�ع� �فإن�الجسد�¯�ينفعل�من�دون�انفعال�النفس،�ïن�النفس�مسيطرة�عtى�الجسد�وموجهة�لتصرفه،�

�قال �أشار�ابن�القيم�حينما ومحركة�له،�وåي�ال¸��تدفعه�لفعٍل�مع,ن،�أو�سلوٍك�ما،�ولهذا

ومن�هنا�فإن�شدة�{نفعال�وقوته�أو�ضعفه�ترجمة��ا�ُتمليه�النفس�عtى�الجسد،�وأحياًنا�. 4"�جسد�وا�مهد�لحركته

تميل�النفس�إªى�إخفاء�انفعال�ما�وعدم�إظهاره،�فيÌ�جم�الجسد�ذلك�عtى�غ,��{نفعال�ا�عهود�ككتم�حزن،�أو�كظم�

� �داخلًيا، �الشعور �فيبقى �تعاªىغيظ، �قوله �Nي �كما �القلب، �َوْحَده{: محله ُه
َّ
ِكَر�الل

ُ
�ذ ا

َ
َوِإذ

�َيْسَتْبِشُروَن  �ُهْم ا
َ
�ِإذ �ُدوِنِه �ِمْن ِذيَن

َّ
ِكَر�ال

ُ
�ذ ا

َ
45: الزمر[} ذ

̄ت�الداخلية�ال¸��تم� إخفاؤها�فلم�تظهر�كردة�فعل�كتصرف�أو�سلوك�وهو�ما�ُيعرف�بـلغة�الجسد{نفعا
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الكبد؛�وحيوانية�محلها�القلب،�وناطقية�محلها�الدماغ


ا�ثثة�أعيانÕمسلم�وإن�أرادوا�أ

�فقال �متعددة؛ �وليست �واحدة �النفس �أن �القيم �ابن �تلميذه وذهب

فتسم �باعتبار�كل�صفة�باسم

أمارة�تارة�ولوامة�أخرى�ومطم

عدًدا�وأعظمها�عند�هللا�قدًرا

تعريف�Aنفعا9تAالنفسيةAوضابطهاAوأهميKçاAوخصائصهاAوسب: ا�طلبAالثالث

 
ً

تعريف�Aنفعا9تAالنفسية: أو9

�و{صط �اللغوي �ا�ع�  �عtى بناء

̄ت�النفسية( ) {نفعا

الخوف�أو�الحزن�أو�الندم�أو�الفرح�وغ,��ذلك،�تظهر�بصورة�مفاجئة،�كردة�فعل�لحدث�أو�أمر�ما،�¯�تد

èنسان�بفعل�مؤثر�gي��Ì،�تع�لزمن�قص,

ومن�هذا�ا�ع� �فإن�الجسد�¯�ينفعل�من�دون�انفعال�النفس،�ïن�النفس�مسيطرة�عtى�الجسد�وموجهة�لتصرفه،�

ومحركة�له،�وåي�ال¸��تدفعه�لفعل

�جسد�وا�مهد�لحركته

تميل�النفس�إªى�إخفاء�انفعال�ما�وعدم�إظهاره،�فيÌ�جم�الجسد�ذلك�عtى�غ,��{نفعال�ا�عهود�ككتم�حزن،�أو�كظم�

� �داخلًيا، �الشعور �فيبقى غيظ،

ِكَر�ال
ُ
�ذ ا

َ
�َوِإذ ِخَرِة

ْ
��ِبا ِمُنوَن ُيؤْ

̄ت�الداخلية�ال¸��تم� {نفعا
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̄ت: (*وªى ) النفسية: (والثانية) {نفعا

̄ت�) النفسية: (مة،�وإضافة�كل لنفعا

̄ت�ا�رتبطة�بالجانب�ا�عنوي�لÉنسان ̄ت�ال¸��منشؤها�نف¢¡�؛�أي�تلك�{نفعا   . للتوضيح�أن�الدراسة�تتناول�{نفعا

̄ت�الوجدانية�ا لرقيقة�استخدم�عدد�من�علماء�النفس�مصطلح�{نفعال�بمعناه�الواسع�بحيث�يشمل�جميع�الحا

�الهادئ �وب,ن�الشعور �والغضب�والخوف، �ب,ن�الفرح�والحزن، �لذلك�تراهم�يجمعون �2"والغليظة، كالحب�والحنان،�"،

̄ت�بدائية�أو�أساسية�أصلية�للنفس�البشرية�وåي�التع جب�والحب�انفعا

�التك ��والندم� 
اÓم� �الثث,ن �تربو�عtى �وåي �الخاصة، ̄ت �{نفعا �ش¸  �تنبثق 
اÓوع� �والحزن، �والفرح �والرغبة والكره

̄ت�*صلية،�ويبدو�هذا�التقسيم�فنًيا   . 5"ولكن�هذه�وأشباهها�عند�آخرين�بعض�أنواع�{نفعا

̄ت�النفس�فقال يبدو�ªي�: "عن�بقية�أفكارها�عمد�إªى�تحديد�انفعا


ا�إدراكات�أو�إحساسات�أو�تأثرات�للنفس،�وتنسب�Ȭت�فنقول�بأ أننا�نستطيع�õن�أن�نحدد�بشكل�عام�هذه�{نفعا

̄ت�البسيطة�عدد�{ن: "وقال�أيًضا فعا

�التالية �åي �الستة ̄ت �{نفعا �وهذه �الصفتان �هاتان 
اßعل� �تنطبق �ستة �سوى �هناك : وليس

�هذه� �بعض �من �تتألف �*خرى ̄ت �{نفعا �كل �أن والواقع
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̄ت�النفسية: (وبالرغم�من�أن�مصطلح *وªى: مركب�وصفي�يتكون�من�كلمت,ن) {نفعا

̄ت(إ¯�أن�تعريفها�{صطHي�كمركب�¯�يختلف�عن�تعريف� ،�وإضافة�كل1مفردة) {نفعا

̄ت�ا�رتبطة�بالجانب�ا�عنوي�لÉنسان ̄ت�ال¸��منشؤها�نف¢¡�؛�أي�تلك�{نفعا للتوضيح�أن�الدراسة�تتناول�{نفعا

AالنفسيةAنفعا9ت�Aضابط  

̄ت�الوجدانية�ا استخدم�عدد�من�علماء�النفس�مصطلح�{نفعال�بمعناه�الواسع�بحيث�يشمل�جميع�الحا

�الهاد �وب,ن�الشعور �والغضب�والخوف، �ب,ن�الفرح�والحزن، �لذلك�تراهم�يجمعون والغليظة،

  . 3"والشفقة،�أو�الشعور�بالجمال،�أو�ما�ُيطلق�عليه�العواطف

̄ت�النفسية�إªى� ̄ت�بدائية�أو�أساسية�أصلية�للنفس�البشرية�وåي�التع"وقد�قسم�ديكارت�{نفعا انفعا

�التك ��والندم� 
اÓم� �الثث,ن �تربو�عtى �وåي �الخاصة، ̄ت �{نفعا �ش¸  �تنبثق 
اÓوع� �والحزن، �والفرح �والرغبة والكره

̄ت�*صلية،�ويبدو�هذا�التقسيم�فنًيا ولكن�هذه�وأشباهها�عند�آخرين�بعض�أنواع�{نفعا

̄ت�النفس ̄ت�النفس�فقال�ل�ديكارت�Nي�اختف�انفعا عن�بقية�أفكارها�عمد�إªى�تحديد�انفعا


ا�إدراكات�أو�إحساسات�أو�تأثرات�للنفس،�وتنسب�Ȭت�فنقول�بأ أننا�نستطيع�õن�أن�نحدد�بشكل�عام�هذه�{نفعا


ا�حركة�معينة�ل�رواحèا�وتقو
èا�وتغذ
Ùها،�تسب�وقال�أيًضا. 6"بشكل�خاص�للنفس�¯�لغ,

�بكب,� �ليس �التالية... والبدائية �åي �الستة ̄ت �{نفعا �وهذه �الصفتان �هاتان 
اßعل� �تنطبق �ستة �سوى �هناك وليس

�والحزن  �والفرح �والرغبة، �والكره، �والحب، �هذه�. التعجب، �بعض �من �تتألف �*خرى ̄ت �{نفعا �كل �أن والواقع


ا�بعض�أنواعهاȬت�الستة،�أو�أ   . 7"{نفعا
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وبالرغم�من�أن�مصطلح

إ¯�أن�تعريفها�{صطHي�كمركب�¯�يختلف�عن�تعريف�

̄ت�ا�رتبطة�بالجانب�ا�عنوي�لÉنسان ̄ت�ال¸��منشؤها�نف¢¡�؛�أي�تلك�{نفعا للتوضيح�أن�الدراسة�تتناول�{نفعا

ضابط�Aنفعا9تAالنفسيةA: ثانًيا

̄ت�الوجدانية�ا" استخدم�عدد�من�علماء�النفس�مصطلح�{نفعال�بمعناه�الواسع�بحيث�يشمل�جميع�الحا

�الهاد �وب,ن�الشعور �والغضب�والخوف، �ب,ن�الفرح�والحزن، �لذلك�تراهم�يجمعون والغليظة،

والشفقة،�أو�الشعور�بالجمال،�أو�ما�ي

̄ت�النفسية�إªى� وقد�قسم�ديكارت�{نفعا

�التك ��والندم� 
اÓم� �الثث,ن �تربو�عtى �وåي �الخاصة، ̄ت �{نفعا �ش¸  �تنبثق 
اÓوع� �والحزن، �والفرح �والرغبة والكره

̄ت�*صلية،�ويبدو�هذا�التقسيم�فنًيا. "4"وغ,�ها ولكن�هذه�وأشباهها�عند�آخرين�بعض�أنواع�{نفعا

̄ت�النفس وبعد�أن�فّصل�ديكارت�Nي�اختف�انفعا


ا�إدراكات�أو�إحساسات�أو�تأثرات�للنفس،�وتنسب�Ȭت�فنقول�بأ أننا�نستطيع�õن�أن�نحدد�بشكل�عام�هذه�{نفعا


ا�حركة�معينة�لèا�وتقو
èا�وتغذ
Ùها،�تسب�بشكل�خاص�للنفس�¯�لغ,

�بكب,� �ليس والبدائية

�والحزن  �والفرح �والرغبة، �والكره، �والحب، التعجب،


ا�بعض�أنواعهاȬت�الستة،�أو�أ {نفعا
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̄ت�Nي�*صل�عن�مصدر�نف¢¡�،�وåي�تش,��إªى�ما�يحدث�للفرد�من�استثارة�تتجtى�فيما�يطرأ�عليه�من� تنشأ�{نفعا

تغ,�ات�فسيولوجية،�وما�يعÌ�يه�من�مشاعر�وأحاسيس�وجدانية،�ومن�دافع�للقيام�بسلوك�يخفف�من�هذه�{ستثارة�

̄ت�"وكما�أن�. 1"ستثارة�داخلًيا�أو�خارجًيا�ف��Ôوثيقة�الصلة�بحاجات�gنسان {نفعا


ا�تؤثر�Nي�قراراته�تأث,ً�ا�شديًداÕي�دفع�الفرد�نحو�شكل�محدد�من�أشكال�السلوك�وأنماطه،�فإN2"تؤثر� .  

�إيجابيً  �كان �سواء �وتؤثر�عليه، �الفرد، �سلوك �تحدد 
اÕï� �{نفعا¯ت �تظهر�أهمية �*ثر�عtى�و±
ذا �فيكون �أو�سلبًيا، ا

�عنه� �وتدفع �للعمل، �وتدفعه �والنشاط، �بالطاقة �تشحنه 
اÕï� �معتدلة، ̄ت �{نفعا �درجة �كانت �إذا �إيجابًيا النفس


م�{جتماعية،�íقا�تزداد�أواصرهم�وع �قيمة�تعب,�ية�تربط�ب,ن�الناس�و*شخاص،�و±
ذا *خطار،�وكذلك�فإن�لها

̄ت�تمتtئ�بالطاقة�gيجابية،� 
م،�ïن�الحياة�Nي�هذا�الجو�من�{نفعاÓحب�والفرح�والسرور�بي


ا�تصبح�قاسية�جافة،�مضطربة،�مليئة�بالقلق�والخوف�والتوترÕ3وتكتسب�معناها�الحقيقي،�ومن�دو .  

  : ،�من�أبرزها�ما�يأتي

  . �واستجابة�عامة�تشمل�الفرد�كله�دون�أن�يختص�±
ا�جزء�مع,ن�من�جسمه

Nى�تنشيط�الكيان�العضوي�للفرد�ويجعله�tنفعال�مظهًرا�داخلًيا�وعضوًيا�يعمل�ع
يؤلíي�حالة� .  

  . ي�عن�الحالة
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Aنفعا9ت�Aأهمية  

̄ت�Nي�*صل�عن�مصدر�نف¢¡�،�وåي�تش,��إªى�ما�يحدث�للفرد�من�استثارة�تتجtى�فيما�يطرأ�عليه�من� تنشأ�{نفعا

تغ,�ات�فسيولوجية،�وما�يعÌ�يه�من�مشاعر�وأحاسيس�وجدانية،�ومن�دافع�للقيام�بسلوك�يخفف�من�هذه�{ستثارة�

ستثارة�داخلًيا�أو�خارجًيا�ف��Ôوثيقة�الصلة�بحاجات�gنسان{نفعالية،�سواء�أكان�مصدر�{ 


ا�تؤثر�Nي�قراراته�تأث,ً�ا�شديًداÕي�دفع�الفرد�نحو�شكل�محدد�من�أشكال�السلوك�وأنماطه،�فإNتؤثر�

�إيجابيً  �كان �سواء �وتؤثر�عليه، �الفرد، �سلوك �تحدد 
اÕï� �{نفعا¯ت �تظهر�أهمية و±
ذا

�عنه� �وتدفع �للعمل، �وتدفعه �والنشاط، �بالطاقة �تشحنه 
اÕï� �معتدلة، ̄ت �{نفعا �درجة �كانت �إذا �إيجابًيا النفس


م�{جتماعية،�íقا�تزداد�أواصرهم�وع �قيمة�تعب,�ية�تربط�ب,ن�الناس�و*شخاص،�و±
ذا *خطار،�وكذلك�فإن�لها

̄ت�تمتtفتظهر�معاني�*لفة�وال 
م،�ïن�الحياة�Nي�هذا�الجو�من�{نفعاÓحب�والفرح�والسرور�بي


ا�تصبح�قاسية�جافة،�مضطربة،�مليئة�بالقلق�والخوف�والتوترÕوتكتسب�معناها�الحقيقي،�ومن�دو

Aنفعا9ت�Aخصائص  

̄ت�النفسية�4ذكر�بعض�علماء�النفس ،�من�أبرزها�ما�يأتيعدًدا�من�خصائص�{نفعا

{نفعال�حالة�تغ,��مفاIئ�واستجابة�عامة�تشمل�الفرد�كله�دون�أن�يختص�±
ا�جزء�مع,ن�من�جسمه

̄ت�عملية�تمايزية�من�جهة،�وتكاملية�من�جهة�أخرى    .  5تعت ��عملية�{نفعا

Nى�تنشيط�الكيان�العضوي�للفرد�ويجعله�tنفعال�مظهًرا�داخلًيا�وعضوًيا�يعمل�عل

̄ت�استجابات�خارجية�للجسم�والعضت�كأسلوب�تعب,�ي�خارIي�عن�الحالة لنفعا
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ا
ً
أهمية�Aنفعا9تA: ثالث

̄ت�Nي�*صل�عن�مصدر�نف¢¡�،�وåي�تش,��إªى�ما�يحدث�للفرد�من�استثارة�تتجtى�فيما�يطرأ�عليه�من�" تنشأ�{نفعا

تغ,�ات�فسيولوجية،�وما�يعÌ�يه�من�مشاعر�وأحاسيس�وجدانية،�ومن�دافع�للقيام�بسلوك�يخفف�من�هذه�{ستثارة�

{نفعالية،�سواء�أكان�مصدر�{ 


ا�تؤثر�Nي�قراراته�تأث,ً�ا�شديًداÕي�دفع�الفرد�نحو�شكل�محدد�من�أشكال�السلوك�وأنماطه،�فإNتؤثر�

�إيجابيً  �كان �سواء �وتؤثر�عليه، �الفرد، �سلوك �تحدد 
اÕï� �{نفعا¯ت �تظهر�أهمية و±
ذا

�عنه� �وتدفع �للعمل، �وتدفعه �والنشاط، �بالطاقة �تشحنه 
اÕï� �معتدلة، ̄ت �{نفعا �درجة �كانت �إذا �إيجابًيا النفس


م�{جتماعية،�íقا�تزداد�أواصرهم�وع �قيمة�تعب,�ية�تربط�ب,ن�الناس�و*شخاص،�و±
ذا *خطار،�وكذلك�فإن�لها

فتظهر�معاني�*لفة�وال


ا�تصبح�قاسية�جافة،�مضطربة،�مليئة�بالقلق�والخوف�والتوترÕوتكتسب�معناها�الحقيقي،�ومن�دو

خصائص�Aنفعا9تA: رابًعا

ذكر�بعض�علماء�النفس

{نفعال�حالة�تغ,��مفا -1

̄ت�عملية�تمايزية�من�جهة،�وتكاملية�من�جهة�أخرى  -2 تعت ��عملية�{نفعا

3- Nى�تنشيط�الكيان�العضوي�للفرد�ويجعله�tنفعال�مظهًرا�داخلًيا�وعضوًيا�يعمل�عل

̄ت�استجابات�خارجية�للجسم�والعضت�كأسلوب�تعب,�ي�خار -4 لنفعا
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ا�من�حضارة�Óع��ا�وأسلوب�التعب,
íي�شدNبية�والتعليم�والتعديل؛�لذلك�تختلف��Ì̄ت�قابلة�لل تعت ��عملية�{نفعا

̄ت،�وهذه�{نفعا¯ت�åي�الدافعة�وا�حركة�لتصرفات�الشخص�وسلوكه� إن�التأثر�من�الخ,��والشر�سبب�تولد�{نفعا

أن�يصدر�عن�الشخص�أي�تصرف�أو�سلوك�إ¯�كان�شيًئا�يدفعه�إليه،�وهذا�الدافع�

هو�{نفعال،�الذي�يقود�صاحبه�إما�إªى�الخ,��والتعامل�بال ��وgحسان�إªى�õخرين،�وإما�إªى�الشر�والسوء�وgيذاء�Nي�

̄ت�النفس�ليس�سوى�الهياج�الحاصل�ح,ن�تحرك�*رواح�الغدة�الصغ,�ة� ̄نفعا بب�*خ,��و*قرب�

̄ت�*خرى    . 5"من�اعتبار�الخ,��والشر�تولد�جميع�{نفعا


ا�íات�جسدية،�تتوقف�شد�ية�وتغ,�ا�حركات�تعب,
Ùوقد�تكون�شعورية�أو�حركية�أو�وجدانية،�تصاح

 .  
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ا�من�حضارة�Óع��ا�وأسلوب�التعب,
íي�شدNبية�والتعليم�والتعديل؛�لذلك�تختلف��Ì̄ت�قابلة�لل تعت ��عملية�{نفعا


ا�تختلف�عند�أبناء�الحضارة�الواحدةÕى�أخرى،�ح¸ �إª1إ .  

  .  2فعال�مصحوًبا�بتغ,�ات�فسيولوجية،�وسلوكية،�وشعورية

  .  �3{نفعال�Nي�قدرة�gنسان�عtى�حفظ�توازنه

  سبب�Aنفعا9ت

̄ت،�وهذه�{نفعا¯ت�åي�الدافعة�وا�حركة�لتصرفات�الشخص�وسلوكه� إن�التأثر�من�الخ,��والشر�سبب�تولد�{نفعا

أن�يصدر�عن�الشخص�أي�تصرف�أو�سلوك�إ¯�كان�شيًئا�يدفعه�إليه،�وهذا�الدافع��وتعامله�مع�õخرين،�ف�يمكن

هو�{نفعال،�الذي�يقود�صاحبه�إما�إªى�الخ,��والتعامل�بال ��وgحسان�إªى�õخرين،�وإما�إªى�الشر�والسوء�وgيذاء�Nي�

  . عقاته�{جتماعية�وسلوكه�وتصرفه�مع�من�حوله�من�الناس

̄ت�النفس�ليس�سوى�الهياج�الحاصل�ح,ن�تحرك�*رواح�الغدة�الصغ,�ة� ̄نفعا بب�*خ,��و*قرب�

̄ت�*خرى : "وقال�أيًضا... 4"ا�وجودة�Nي�وسط�الدماغ من�اعتبار�الخ,��والشر�تولد�جميع�{نفعا

  : مرتبط�بأمرين

  . عور�الشخص�ونفسيتهوهذا�السبب�هو�الذي�أثر�Nي�ش


ا�íات�جسدية،�تتوقف�شد�ية�وتغ,�ا�حركات�تعب,
Ùوقد�تكون�شعورية�أو�حركية�أو�وجدانية،�تصاح


ا�تبًعا�لنوع�وشدة�وطبيعة�ا�ث,�،�وتختلف�من�شخص��خرÙها�وتركي�6"وتأث, .
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ا�من�حضارة� -5Óع��ا�وأسلوب�التعب,
íي�شدNبية�والتعليم�والتعديل؛�لذلك�تختلف��Ì̄ت�قابلة�لل تعت ��عملية�{نفعا


ا�تختلف�عند�أبناء�الحضارة�الواحدةÕى�أخرى،�ح¸ �إªإ

فعال�مصحوًبا�بتغ,�ات�فسيولوجية،�وسلوكية،�وشعوريةيكون�{ن -6

يخّل�{نفعال�Nي�قدرة�gنسان�عtى�حفظ�توازنه -7

سبب�Aنفعا9ت: خامًسا

̄ت،�وهذه�{نفعا¯ت�åي�الدافعة�وا�حركة�لتصرفات�الشخص�وسلوكه� إن�التأثر�من�الخ,��والشر�سبب�تولد�{نفعا

وتعامله�مع�õخرين،�ف�يمكن

هو�{نفعال،�الذي�يقود�صاحبه�إما�إªى�الخ,��والتعامل�بال ��وgحسان�إªى�õخرين،�وإما�إªى�الشر�والسوء�وgيذاء�Nي�

عقاته�{جتماعية�وسلوكه�وتصرفه�مع�من�حوله�من�الناس

̄ت�النفس�ليس�سوى�الهياج�الحاصل�ح,ن�تحرك�*رواح�الغدة�الصغ,�ة�الس: "قال�ديكارت ̄نفعا بب�*خ,��و*قرب�

ا�وجودة�Nي�وسط�الدماغ

̄نفعال�النف¢¡�� مرتبط�بأمرين"فا

وهذا�السبب�هو�الذي�أثر�Nي�ش: سبب�{نفعال -1


ا�: {ستجابة -2íات�جسدية،�تتوقف�شد�ية�وتغ,�ا�حركات�تعب,
Ùوقد�تكون�شعورية�أو�حركية�أو�وجدانية،�تصاح


ا�تبًعا�لنوع�وشدة�وطبيعة�ا�ث,�،�وتختلف�من�شخص�Ùها�وتركي�وتأث,
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ا�تغ,�ات�Nي�جسم�gنسان،�كتغ,�ات�Nي�ممح�الوجه�كحمرة�Ùقريًبا�فإن�{نفعال�هو�شعور�أو�ردة�فعل�يصاح�


ا�الشخص�ß̄ت�داخلية�يخف Nي�الوجه،�باعتبار�أن�الوجه�هو�ا�رآة�الصادقة�ال¸��تعكس�أحاسيس�النفس،�أو�انفعا

̄ت�تؤثر�عtى�الجهاز�الهضم��والعضtي�والتناسtي�والعص��،�كسرعة� الغيظ،�وهذه�{نفعا


ا،�وعدم�انتظام�عملية�التنفس،�واضطراب�*معاء،�وقرحة�ا�عدة،�وارتفاع�ضغط�الدم،�íدقات�ضربات�القلب�وقو

� �الوجه، �وإخفاء �الرأس �وانحناء �واتساع�جل,ن، �العين,ن وجحوظ


ما،�ورفع�وخفض�مستوى�الصوت،�وسرعة�الكم�وحدته،�وغ,��ذلك�من�العوارضßحدقت  .  

̄ت�النفسية�عtى� ̄ت�متباينة�أن�{نفعا ولقد�أثبت�علماء�النفس�من�خل�تجارب�عملية�أجروها�عtى�gنسان�Nي�حا

ت�الوجه�وممح�الع,ن�ون �ات�الصوت�وهيئة�البدن�

̄ت�تبدو�عtى�الوجه،�ïن�تعب,�ات�الوجه�تؤدي�دوًرا�هاًما�Nي�عملية�التواصل�ب,ن�ا�رِسل�وا�رَسل� وأكÊ��مظاهر�{نفعا

�وانعكاًس  �تعب,ً�ا �ا�تلقي، �الطرف �إªى �النفسية �فإن�ل �ولذلك �داخله، �Nي ��ا ا

̄ت� تكون�مصاحبة�بطريقة�فطرية�لبعض�{نفعا

�معّيًنا،�
ً

*ساسية�مثل�الخوف�والحزن�والسعادة�والغضب،�ويع���ذلك�أنه�إذا�حدثت�تعب,�ات�الوجه�ال¸��تم,®�انفعا¯

  . 2"وث�{ستجابات�الفسيولوجية�الداخلية�ا�صاحبة�لهذا�{نفعال

قال�ªي�بعض�مشايخنا�: "ل�وا�رَسل�إليه�بقوله

̄ت�ïن�ممح�الوجه�لها�قدرة�تعب,�ية�كب,�  ̄ت�وانفعا ة،�عن�حا

̄ت�الشخص�õخر�كما�åي�Nي�النور  ̄�يرى�انفعا   .النفس�البشرية�ا�ختلفة،�وNي�الظلمة�
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  أقسام�Aنفعا9تAالنفسيةAوآثارها

  م�Aنفعا9تAالنفسيةAأقسا


ا�تغ,�ات�Nي�جسم�gنسان،�كتغ,�ات�Nي�ممح�الوجه�كحمرة�Ùقريًبا�فإن�{نفعال�هو�شعور�أو�ردة�فعل�يصاح�


ا�الشخص�ß̄ت�داخلية�يخف Nي�الوجه،�باعتبار�أن�الوجه�هو�ا�رآة�الصادقة�ال¸��تعكس�أحاسيس�النفس،�أو�انفعا

̄ت�تؤثر�عtى�الجهاز�الهضم��والعضtي�والتناسtي�والعصفتبقى�شعوًرا�قلبًيا،�ككظم� الغيظ،�وهذه�{نفعا


ا،�وعدم�انتظام�عملية�التنفس،�واضطراب�*معاء،�وقرحة�ا�عدة،�وارتفاع�ضغط�الدم،�íدقات�ضربات�القلب�وقو

� �الوجه، �وإخفاء �الرأس �وانحناء جل,ن، �والّرِ �اليدين �وارتعاش �الدموية، �*وعية وضيق


ما،�ورفع�وخفض�مستوى�الصوت،�وسرعة�الكم�وحدته،�وغ,��ذلك�من�العوارضßحدقت

̄ت�النفسية�عtى� ̄ت�متباينة�أن�{نفعا ولقد�أثبت�علماء�النفس�من�خل�تجارب�عملية�أجروها�عtى�gنسان�Nي�حا


ا�مظاهر�جسمية�خارجية�تبدو�عtى�قسماÙا�تصاح
Õف�ألوات�الوجه�وممح�الع,ن�ون �ات�الصوت�وهيئة�البدن�اخت

̄ت�تبدو�عtى�الوجه،�ïن�تعب,�ات�الوجه�تؤدي�دوًرا�هاًما�Nي�عملية�التواصل�ب,ن�ا�رس وأكÊ��مظاهر�{نفعا

�وانعكاًس  �تعب,ً�ا �ا�تلقي، �الطرف �إªى �النفسية �ا�رِسل �رسائل �تنقل �التعب,�ات �فهذه إليه،

� 
اÕï� �النفوس، �Nي �عtى�ما
ً

�دلي �الوجوه�معت �ة،�وجعلها ̄ت�"مشاهدة تكون�مصاحبة�بطريقة�فطرية�لبعض�{نفعا

�معي
ً

*ساسية�مثل�الخوف�والحزن�والسعادة�والغضب،�ويع���ذلك�أنه�إذا�حدثت�تعب,�ات�الوجه�ال¸��تم,®�انفعا¯

وث�{ستجابات�الفسيولوجية�الداخلية�ا�صاحبة�لهذا�{نفعالفإن�ذلك�يؤدي�إªى�حد

�ابن�ج���دور�تعب,�ات�الوجه�Nي�عملية�التواصل�ب,ن�ا�رِسل�وا�رَسل�إليه�بقوله

ïن�ممح�الوجه�لها�قدرة�تعب,�ية�كب,� . 3"أنا�¯�أحسن�أن�أكلم�إنساًنا�Nي�الظلمة

̄ت�الشخص�õخر�كما�åي�Nي�النور  ̄�يرى�انفعا النفس�البشرية�ا�ختلفة،�وNي�الظلمة�
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أقسام�Aنفعا9تAالنفسيةAوآثارها: ا�بحثAالثاني

أقسا: ا�طلبA\ول 


ا�تغ,�ات�Nي�جسم�gنسان،�كتغ,�ات�Nي�ممح�الوجه�كحمرة�Ùكما�مّر�قريًبا�فإن�{نفعال�هو�شعور�أو�ردة�فعل�يصاح


ا�الشخص�ß̄ت�داخلية�يخف Nي�الوجه،�باعتبار�أن�الوجه�هو�ا�رآة�الصادقة�ال¸��تعكس�أحاسيس�النفس،�أو�انفعا

فتبقى�شعوًرا�قلبًيا،�ككظم�


ا،�وعدم�انتظام�عملية�التنفس،�واضطراب�*معاء،�وقرحة�ا�عدة،�وارتفاع�ضغط�الدم،�íدقات�ضربات�القلب�وقو

�وارتعا �الدموية، �*وعية وضيق


ما،�ورفع�وخفض�مستوى�الصوت،�وسرعة�الكم�وحدته،�وغ,��ذلك�من�العوارضßحدقت

̄ت�النفسية�عtى� ̄ت�متباينة�أن�{نفعا ولقد�أثبت�علماء�النفس�من�خل�تجارب�عملية�أجروها�عtى�gنسان�Nي�حا


ا�مظاهر�جسمية�خارجية�تبدو�عtى�قسماÙا�تصاح
Õف�ألوااخت

  . 1وحركات�الجسم

̄ت�تبدو�عtى�الوجه،�ïن�تعب,�ات�الوجه�تؤدي�دوًرا�هاًما�Nي�عملية�التواصل�ب,ن�ا�رس وأكÊ��مظاهر�{نفعا

�ا�رس �رسائل �تنقل �التعب,�ات �فهذه إليه،

� 
اÕï� �النفوس، �Nي �عtى�ما
ً

�دلي �الوجوه�معت �ة،�وجعلها مشاهدة

�معي
ً

*ساسية�مثل�الخوف�والحزن�والسعادة�والغضب،�ويع���ذلك�أنه�إذا�حدثت�تعب,�ات�الوجه�ال¸��تم,®�انفعا¯

فإن�ذلك�يؤدي�إªى�حد

�ابن�ج���دور�تعب,�ات�الوجه�Nي�عملية�التواصل�ب,ن�ا�رس وقد�أكّد

أنا�¯�أحسن�أن�أكلم�إنساًنا�Nي�الظلمة: رحمه�هللا

̄ت�الشخص�õخر�كما�åي�Nي�النور  ̄�يرى�انفعا النفس�البشرية�ا�ختلفة،�وNي�الظلمة�
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ا�فتنقسم�إªى�قسم,نíا،�أما�من�حيث�شّد
Ùها�وتركي�ا�وتأث,
í :


اÙا�وتركي
  .إيجابية�وسلبية،�وكذلك�من�حيث�بساط�

�تكون� �بحيث �والحيوية، �النشاط �وتؤثر�عtى �منخفضة، �تتم,®�باستثارة �ال¸� ̄ت �{نفعا وåي

�Nي�تقليل�ضربات�القلب،�ووت,�ة�عمل�الحركات�التنفسي 
ا�ضعيفة،�وتكون�سبًباíلقلة�شد� ة�ويصعب�تحديدها


ا�قوية،�وتزيد�Nي�النشاط�والحيوية�í̄ت�ال¸��تتم,®�باستثارة�عالية،�بحيث�تكون�شد وåي�{نفعا

�Nي�ضربات�القل �وتظهر�Nي�صورة�تغ,�ات�ومؤشرات�فسيولوجية�مثل�الزيادة �ووت,�ة�عمل�الحركات�والطاقة، ب،

  . التنفسية،�ومظاهر�خارجية�عtى�درجة�عالية�من�الشدة�والوضوح،�كالغضب�والحسد

�فينا� �وتشبع �بالطمأنينة، �مفعمة �هادئة �نحو�حياة �لÉنسان �محركة �قوة �åي ̄ت �{نفعا وهذه

�وهذه� �وgنجازات، �والنجاح �*هداف �لتحقيق �داعمة �قوة �وåي �وممتعة، �آمنة لحياة

�وصحته،� �الشخص �نفسية �عtى �مريحة �انعكاسات �ولها �مرغوبة، �حميدة �ونتائجها �حسنة، 
اÙعواق� ̄ت {نفعا

̄ت�الحب�والس رور�والفرح�وباعثة�للسعادة�وا�تعة�واللذة،�وتعمل�عtى�زيادة�النشاط�والحيوية،�ومن�هذه�{نفعا


ا�سلبية�عtى�نفسية�الشخص�íحميدة،�وانعكاسا��ا�سيئة،�ونتائجها�غ,
Ùوهذه�{نفعا¯ت�عواق

وصحته،�وباعثة�للتعاسة�و{نزعاج�و{سÌ�خاء�والكبت�و*لم،�وتؤدي�إªى�انعدام�الحيوية�أو�تقليلها،�ومن�هذه�

  ). الخوف�القوي (والذعر�
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ا،�أما�من�حيث�شدÙها�وتركي�ا�وتأث,
íى�أقسام؛�حسب�شّدª̄ت�النفسية�تنقسم�إ إن�{نفعا


ا: نضعيفة�وقوية،�وكذلك�من�حيث�تأث,�ها�فتنقسم�إªى�قسم,Ùا�وتركي
إيجابية�وسلبية،�وكذلك�من�حيث�بساط�

ّدة ِ
ّ
  : �1نفعا9تAمنAحيثAالش

�ضعيفة ̄ت �تكون�: انفعا �بحيث �والحيوية، �النشاط �وتؤثر�عtى �منخفضة، �تتم,®�باستثارة �ال¸� ̄ت �{نفعا وåي

�Nي�تقليل�ضربات�القلب،�ووت,�ة�عمل�الحركات�التنفسي 
ا�ضعيفة،�وتكون�سبًباíشد

  . وعدم�وضوح�أعراضها�الفسيولوجية�والخارجية،�كالحزن�والحن,ن


ا�قوية،�وتزيد�Nي�النشاط�والحيوية�í̄ت�ال¸��تتم,®�باستثارة�عالية،�بحيث�تكون�شد وåي�{نفعا

�Nي�ضربات�القل �وتظهر�Nي�صورة�تغ,�ات�ومؤشرات�فسيولوجية�مثل�الزيادة والطاقة،

التنفسية،�ومظاهر�خارجية�عtى�درجة�عالية�من�الشدة�والوضوح،�كالغضب�والحسد

  :  �2نفعا9تAمنAحيثAالتأث&�

�إيجابية ̄ت �فينا�: انفعا �وتشبع �بالطمأنينة، �مفعمة �هادئة �نحو�حياة �لÉنسان �محركة �قوة �åي ̄ت �{نفعا وهذه

�ا �وتجعل �و{رتياح، �وهذه�الرضا �وgنجازات، �والنجاح �*هداف �لتحقيق �داعمة �قوة �وåي �وممتعة، �آمنة لحياة

�وصحته،� �الشخص �نفسية �عtى �مريحة �انعكاسات �ولها �مرغوبة، �حميدة �ونتائجها �حسنة، 
اÙعواق� ̄ت {نفعا

̄ت�الحب�والس وباعثة�للسعادة�وا�تعة�واللذة،�وتعمل�عtى�زيادة�النشاط�والحيوية،�ومن�هذه�{نفعا


ا�سلبية�عtى�نفسية�الشخص�: íحميدة،�وانعكاسا��ا�سيئة،�ونتائجها�غ,
Ùوهذه�{نفعا¯ت�عواق

وصحته،�وباعثة�للتعاسة�و{نزعاج�و{سÌ�خاء�والكبت�و*لم،�وتؤدي�إªى�انعدام�الحيوية�أو�تقليلها،�ومن�هذه�

̄ت�الكره�والضجر�والغضب�و  والذعر�) الخوف�الضعيف(القلق�والرهاب�{نفعا
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̄ت�النفسية�تنقسم�إªى�أقسام؛�حسب�شد إن�{نفعا

ضعيفة�وقوية،�وكذلك�من�حيث�تأث,�ها�فتنقسم�إªى�قسم,

 
ً

: أو9
ّ
�نفعا9تAمنAحيثAالش

�ضعيفة -1 ̄ت انفعا

�Nي�تقليل�ضربات�القلب،�ووت,�ة�عمل�الحركات�التنفسي 
ا�ضعيفة،�وتكون�سبًباíشد

وعدم�وضوح�أعراضها�الفسيولوجية�والخارجية،�كالحزن�والحن,ن

̄ت�قوية -2 
ا�قوية،�وتزيد�Nي�النشاط�والحيوية�: انفعاí̄ت�ال¸��تتم,®�باستثارة�عالية،�بحيث�تكون�شد وåي�{نفعا

�Nي�ضربات�القل �وتظهر�Nي�صورة�تغ,�ات�ومؤشرات�فسيولوجية�مثل�الزيادة والطاقة،

التنفسية،�ومظاهر�خارجية�عtى�درجة�عالية�من�الشدة�والوضوح،�كالغضب�والحسد

�نفعا9تAمنAحيثAالتأث&�: ثانًيا

�إيجابية -1 ̄ت انفعا

�ا �وتجعل �و{رتياح، الرضا

�وصحته،� �الشخص �نفسية �عtى �مريحة �انعكاسات �ولها �مرغوبة، �حميدة �ونتائجها �حسنة، 
اÙعواق� ̄ت {نفعا

̄ت�الحب�والس وباعثة�للسعادة�وا�تعة�واللذة،�وتعمل�عtى�زيادة�النشاط�والحيوية،�ومن�هذه�{نفعا

  . والحن,ن

̄ت�سلبية -2 : انفعا

وصحته،�وباعثة�للتعاسة�و{نزعاج�و{سÌ�خاء�والكبت�و*لم،�وتؤدي�إªى�انعدام�الحيوية�أو�تقليلها،�ومن�هذه�

̄ت�الكره�والضجر�والغضب�و  {نفعا
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ا�مثل�الخوفíا�ا�وا�حدد�مث,
í̄ت�القائمة�بذا   .  å1ي�تلك�{نفعا


ا�من�حيث�تقوم�عtى�امÌ®اج�انفعال,ن�او�أكÓي�تكويN̄ت�ا�عقدة� Ê��من�مركب�åي�تلك�{نفعا

�من� �مجموعة �يتضمن �موقف �من �أو�الدهشة �*سباب، �من �مجموعة �عن �الناجمة �الغ,�ة �مثل �واحد، انفعاªي

�نفوسهم� �عtى �وتأث,�ها 
اíوقو� 
اíوشد� �للكافرين �حصلت �ال¸� ̄ت �{نفعا �نوعية �تحديد �Nي �تفيدنا �التقسيمات وهذه


م�حاد�ا�زاج،�قوي�{نفعال،�سريع�الغضب،�كث,��ا�واجهةÓمعرفة�من�كان�م .  

حينما�ينفعل�الشخص�فإن�ذلك�يظهر�عليه،�ويÌ�جمه�إªى�سلوك�بحسب�شدة�تأث,�ه،�فإن�كان�{نفعال�شديًدا�فإن�

,ً�ا،�ويكون�أكÊ��هيجاًنا�وتوتًرا،�وبالتاªي�فهو�ُيفّرغ�توتره�وانفعاله�من�


ا�تحث�النفس�وتعدها�لتقبل�*شياء�ال¸��كانت�قد�حضرت�Õى�البشر�أt̄ت�ع النتيجة�الرئيسية�لنفعا

لهرب،�أما�الشعور�باéقدام�فيح2
ا�عtى�أن�تريد�

�تأثر�يحصل�Nي�القلب،�وبالتاªي�Nي�كل�الدم�وNي�*رواح،�وهذا�ما�يجعل� 
اÙ̄ت�كلها�تقريًبا�يصاح {نفعا

قة�نفسها�ال¸��تكون�±
ا�*غراض�الحسية�ا�اثلة�Nي�

̄ت�الخفيفة� تستطيع�بسهولة�أن�تتخطى�{نفعا


دأ�تأثر�الدم�و*رواحè̄�بعد�أن� ̄ت�العنيفة�والقوية،�إ ̄�تستطيع�ذلك�مع�{نفعا 
ا�Ó4"ولك .  

�من� �عامل �بسبب �للشخص �أو�الباطنة �الظاهرة �*عضاء �تبدو�عtى �ال¸� �*عراض �åي �النفسية ت

�وغ,�ها �وال�
يج�والهبوط �والخوف �والغضب �كالسرور�والحزن �خاًصا �تأث,ً�ا �*عضاء �تلك �تؤثر�Nي �ال¸� وأن�... العوامل
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  : منAحيثAال��كيب

̄ت�البسيطة 
ا�مثل�الخوف: {نفعاíا�ا�وا�حدد�مث,
í̄ت�القائمة�بذا åي�تلك�{نفعا

̄ت�ا�ركبة 
ا�من�حيث�تقوم�عtى�امÌ®اج�انفعال,ن�او�أك: {نفعاÓي�تكويN̄ت�ا�عقدة� åي�تلك�{نفعا

�من� �مجموعة �يتضمن �موقف �من �أو�الدهشة �*سباب، �من �مجموعة �عن �الناجمة �الغ,�ة �مثل �واحد، انفعاªي

 . 2ا�ث,�ات�غ,��الواضحة

�نفوسهم� �عtى �وتأث,�ها 
اíوقو� 
اíوشد� �للكافرين �حصلت �ال¸� ̄ت �{نفعا �نوعية �تحديد �Nي �تفيدنا �التقسيمات وهذه


م،�ومن�خل�ذلك�نستطيع�íا�واجهةوتصرفا��م�حاد�ا�زاج،�قوي�{نفعال،�سريع�الغضب،�كث,
Óمعرفة�من�كان�م

AالنفسيةAنفعا9ت�Aآثار  

حينما�ينفعل�الشخص�فإن�ذلك�يظهر�عليه،�ويÌ�جمه�إªى�سلوك�بحسب�شدة�تأث,�ه،�فإن�كان�{نفعال�شديًدا�فإن�

,ً�ا،�ويكون�أكÊ��هيجاًنا�وتوتًرا،�وبالتاªي�فهو�يتأث,��ذلك�عtى�التصرف�والسلوك�والتفك,��يكون�كب

 .خل�تصرفاته�وسلوكه


ا�تحث�النفس�وتعدها�لتقبل�*شياء�ال¸��كانت�قد�حضرت�Õى�البشر�أt̄ت�ع النتيجة�الرئيسية�لنفعا

لهرب،�أما�الشعور�باéقدام�فيحالجسم�لها،�وهكذا�فإن�الشعور�بالخوف�يحث�النفس�عtى�أن�تريد�ا

̄ت   . 3"أن�تقاتل،�وهكذا�مع�بقية�{نفعا

�تأثر�يحصل�Nي�القلب،�وبالتاªي�Nي�كل�الدم�وNي�*رواح،�وهذا�ما�يجعل� 
اÙ̄ت�كلها�تقريًبا�يصاح {نفعا

قة�نفسها�ال¸��تكون�±
ا�*غراض�الحسية�ا�اثلة�Nي�حاضرة�Nي�فكرنا�بالطري�–إªى�أن�يزول�هذا�التأثر

�... ذهننا،�ح,ن�تكون�تعمل�ضد�حواسنا 
اȬت�الخفيفة��–أي�النفس–كذلك�فإ تستطيع�بسهولة�أن�تتخطى�{نفعا


دأ�تأثر�الدم�و*رواحè̄�بعد�أن� ̄ت�العنيفة�والقوية،�إ ̄�تستطيع�ذلك�مع�{نفعا 
ا�Óولك

�من� �عامل �بسبب �للشخص �أو�الباطنة �الظاهرة �*عضاء �تبدو�عtى �ال¸� �*عراض �åي �النفسية ت

�وال�
ي �والخوف �والغضب �كالسرور�والحزن �خاًصا �تأث,ً�ا �*عضاء �تلك �تؤثر�Nي �ال¸� العوامل
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ا
ً
منAحيثAال��كيب: ثالث

̄ت�البسيطة -1 {نفعا

̄ت�ا�ركبة -2 {نفعا

�من� �مجموعة �يتضمن �موقف �من �أو�الدهشة �*سباب، �من �مجموعة �عن �الناجمة �الغ,�ة �مثل �واحد، انفعاªي

ا�ث,�ات�غ,��الواضحة

�نفوسهم� �عtى �وتأث,�ها 
اíوقو� 
اíوشد� �للكافرين �حصلت �ال¸� ̄ت �{نفعا �نوعية �تحديد �Nي �تفيدنا �التقسيمات وهذه


م،�ومن�خل�ذلك�نستطيع�íوتصرفا

آثار�Aنفعا9تAالنفسيةA: ا�طلبAالثاني

حينما�ينفعل�الشخص�فإن�ذلك�يظهر�عليه،�ويÌ�جمه�إªى�سلوك�بحسب�شدة�تأث,�ه،�فإن�كان�{نفعال�شديًدا�فإن�

تأث,��ذلك�عtى�التصرف�والسلوك�والتفك,��يكون�كب

خل�تصرفاته�وسلوكه


ا�تحث�النفس�وتعدها�لتقبل�*شياء�ال¸��كانت�قد�حضرت�: "قال�ديكارتÕى�البشر�أt̄ت�ع النتيجة�الرئيسية�لنفعا

الجسم�لها،�وهكذا�فإن�الشعور�بالخوف�يحث�النفس�عtى�أن�تريد�ا

̄ت أن�تقاتل،�وهكذا�مع�بقية�{نفعا

�تأثر�يحصل�Nي�القلب،�وبالتاªي�Nي�كل�الدم�وNي�*رواح،�وهذا�ما�يجعل�: "وقال�أيًضا 
اÙ̄ت�كلها�تقريًبا�يصاح {نفعا

̄ت�تظل� إªى�أن�يزول�هذا�التأثر–{نفعا

ذهننا،�ح,ن�تكون�تعمل�ضد�حواسنا


دأ�تأثر�الدم�و*رواحè̄�بعد�أن� ̄ت�العنيفة�والقوية،�إ ̄�تستطيع�ذلك�مع�{نفعا 
ا�Óولك

� ̄ "وإن �من�آثار�{نفعا �عامل �بسبب �للشخص �أو�الباطنة �الظاهرة �*عضاء �تبدو�عtى �ال¸� �*عراض �åي �النفسية ت

�وال�
ي �والخوف �والغضب �كالسرور�والحزن �خاًصا �تأث,ً�ا �*عضاء �تلك �تؤثر�Nي �ال¸� العوامل
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�نتيجتان� �لهما �*خرى ̄ت �الحا �معظم ما

AAالقرآنيAالسياقAيPAود99تهAالقلقA  

�َيقل �قلًقاَق ِلًقا: "يقال. 2"ق
َ
�ق �فن ،�3"بات

ْ�ء�من�مكانه،�وقلقه. 6{نزعاج
َّ

¡Nوأقلق�ال :

�هو� �الذي �القلق �إªى �منسوًبا �يكون �إ¯�أن �نسب ء

�موضع �Nي �كث,��القلق10"¯�يثبت ،11�،

لوق�صيغة�مبالغة�من�
َ
شديد�الَقلق،�وق
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Óع� �تتفرغ �اللتان �الرئيستان �الحالتان
ً
�إجما¯ �وهما �السرور�والحزن �نتيجتان�حال¸� �لهما �*خرى ̄ت �الحا �معظم ما

  . 1"عكسيتان�من�حيث�التأث,��Nي�أعضاء�الجسم�وأعراضهما�متضادة

مع��AالقلقAود99تهPAيAالسياقAالقرآنيAA: ا�بحثAالثالث

AاللغةAيPAالقلق  

�{نزعاج �عtى �تدل �كلمة �والقاف �والم �َيْقل: يقال. القاف ِلَق
َ
ق

̄رتياح {نزعاج: والقلق. 5"أزعجه: وأقلقه�الهّم�وغ,�ه"،�4"¯�ينعم�با

  .8"وقلق�من�باب�تعب�اضطرب: "

�;¡�: والقلقي �أي �إªى �أدري �̄و �الحtي؛ �من �هو�ضرب �الذي �القلق �إªى �منسوًبا �يكون �إ¯�أن �نسب ء

�فهو�ذو�قلق �يثبت، �̄و �سلكه �Nي �يضطرب �كأنه �ِمقق. "9"{ضطراب، �موضع: ورجل �Nي ¯�يثبت

لوق 12"¯�يثبت�عtى�خصرها�من�رقته: "وامرأة�مقق�الوشاح
َ
لوق�صيغة�مبالغة�من�: "،�وشخٌص�ق

َ
شديد�الَقلق،�وق
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Óع� �تتفرغ �اللتان �الرئيستان �الحالتان
ً
�إجما¯ �وهما �السرور�والحزن حال¸�

عكسيتان�من�حيث�التأث,��Nي�أعضاء�الجسم�وأعراضهما�متضادة

القلقPAيAاللغةA: ا�طلبA\ول 

�فارس �ابن �{نزعاج: "قال �عtى �تدل �كلمة �والقاف �والم القاف

̄رتياح"مضطرب�البال،� ¯�ينعم�با

: "قال�الفيومي. 7حركه

�سيده �ابن والقلقي: "قال

�فهو�ذو�قلق �يثبت، �̄و �سلكه �Nي �يضطرب �كأنه {ضطراب،

وامرأة�مقق�الوشاح

  . 13"قِلَق 
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غة�و{صطح،�ولكّن�القلق�قد�اكتسب�Nي�

حوبة�بالخوف�أو�الفزع�تحدث�كرّد�فعل�

يق�والحرج،�وقد� ا�قد�يحدث،�وإحساٌس�بالّضِ

�واضطراب �gنسان �قلق �عن �أنه �السياق �من ه�فهم

 
َ
�ك ُه�َمرَّ ْفَنا�َعْنُه�ُضرَّ

َ
ش

َ
ما�ك

َ
ل
َ
ْم�َيْدُعَنا�ًما�ف

َ
ْن�ل

َ
أ

َبٍة�وَ  ّيِ
َ

ا�ِريٌح�َن�ِ±ِ
ْم�ِبِريٍح�طَíْا�َجاَء
ِرُحوا�ِ±َ

َ
ف

� نَّ
َ
ون
ُ
َنك

َ
َنا�ِمْن�َهِذِه�ل

َ
ْنَجْيت

َ
Tِْن�أ

َ
يَن�ل ُه�الّدِ

َ
,َن�ل

�بدت� �ال¸� ̄ت �{نفعا �تلك �ومن 
م،í¯وانفعا� 
مíصفا� �الكث,��من �كشف �ا�نافق,ن �عن �الكريم �القرآن �تحدث وحينما

�فهم�يعيشون�Nي�تخبط�وقلق�دائمْ,ن،� 
م�آيات�تكشف�حقيق�
م،ßل�عل®

�تعاªى �قال �أمورهم، �Nي �حائرون 
م،íوتصرفا� �سلوكهم �Nي �مضطربون �الكفر�وgيمان، �ب,ن ِل�{: حون
َ
َمث

َ
�ك ُهْم

ُ
ل
َ
َمث

�ُيْبِصُروَن�
َ

¯�)17 (�
َ

ُهْم�¯
َ
ٌم�ُعْمٌ��ف

ْ
�ُبك ُصمٌّ

َواِعِق�َح  �ِمَن�الصَّ 
ْمِÕِا
َ
ْوِت�م�Nِي�آذ

َ ْ
َر�ا�

َ
ذ

ا
َ

ْو�ش
َ
اُموا�َول

َ

ْم�قِßْ

َ
َم�َعل

َ
ل
ْ
ظ

َ
ا�أ

َ
َء�ا�ِفيِه�َوِإذ

[  
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  القلقPAي�Aصط¤ح

غة�و{صطح،�ولكن
ّ
لم�تذكر�كتب�ا�صطلحات�القديمة�القلق�مّما�يع� �أّن�ا�ع� �واحد�Nي�الل

حالة�انفعالّية�مصحوبة�بالخوف�أو�الفزع�تحدث�كرد"،�وهو�1العصر�الحديث�أبعاًدا�نفسّية�واجتماعّية�جديدة

ْوف�مّما�قد�يحدث،�وإحساس"وهذه�. 2"�خارIيّ 
َ
الحالة�انفعالّية�تتمّ,®�بالخ

"3 .  

AالقرآنيAالسياقAيPAالقلق  

�واضطراب �gنسان �قلق �عن �أنه �السياق �من �ُيفهم �وهذا �مع� ، �ورد �ولكنه �الكريم، �القرآن �Nي �كلفظ �القلق �يرد لم

ْف{: 
َ

ش
َ
ا�ك مَّ

َ
ل
َ
اِئًما�ف

َ
ْو�ق

َ
اِعًدا�أ

َ
ْو�ق

َ
ا�ِلَجْنِبِه�أ

َ
�َدَعان رُّ َساَن�الضُّ

ْ
ن ِ
ْ

g� ا�َمسَّ
َ
َوِإذ

وَن 
ُ
وا�َيْعَمل انُ

َ
ُمْسِرِف,َن�َما�ك

ْ
َن�ِلل   ]12: يونس[} َك�ُزّيِ

ِك�َوَجَرْيَن�ِ±ِ
ْم�ِبِريح
ْ
ُفل
ْ
ْنُتْم�Nِي�ال

ُ
ا�ك

َ
 �ِإذ َّ̧ َبْحِر�َح

ْ
�َوال ِ�ّ َ

ْ
ْم�Nِي�ال

ُ
ُ�ك ِذي�ُيَسّ,ِ

َّ
َو�ال

 ِ
±ِ�
َ
ِحيط

ُ

ْم�أُ َّÕ

َ
وا�أ نُّ

َ
اٍن�َوظ

َ
�َمك ّلِ

ُ
وُج�ِمْن�ك

ََ
يَن�ل ُه�الّدِ

َ
ِلِص,َن�ل

ْ
َه�ُمخ

َّ
ْم�َدَعُوا�الل

  ]. 22: يونس[

�بدت� �ال¸� ̄ت �{نفعا �تلك �ومن 
م،í¯وانفعا� 
مíصفا� �الكث,��من �كشف �ا�نافق,ن �عن �الكريم �القرآن �تحدث وحينما


م�انفعال�القلق،ßي�تخبط�وقلق�دائم,�ظاهرة�علNفهم�يعيشون�� 
م�آيات�تكشف�حقيق�
م،ßيخافون�أن�ت8®ل�عل

�تعاªى �قال �أمورهم، �Nي �حائرون 
م،íوتصرفا� �سلوكهم �Nي �مضطربون �الكفر�وgيمان، �ب,ن حون

ُه�
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َهَب�الل
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َضاَءْت�َما�َحْول
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ا�أ مَّ

َ
ل
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اًرا�ف
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َد�ن
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�ُيْبِصُرق
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ُ
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َ
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ِبُنوِرِهْم�َوت
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ُ
�َيْجَعل �َوَبْرٌق َماٌت�َوَرْعٌد

ُ
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ُ
�ِفيِه�ظ َماِء ٍب�ِمَن�السَّ َصّيِ

َ
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ْوا�ِفيِه�َوِإ) 19(ريَن�
َ
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َ
�ل َضاَء

َ
َما�أ

َّ
ل
ُ
ْبَصاَرُهْم�ك

َ
�أ

ُ
ف

َ
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ْ
َ ْ�ُق�َيخ

ْ
اُد�ال

َ
َيك

ِديٌر�
َ
ْ�ٍء�ق

َ
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ُ
ى�ك
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]20 - 17: بقرةال[} )20(�َوأ
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القلقPAي�Aصط¤ح: طلبAالثانيا�

لم�تذكر�كتب�ا�صطلحات�القديمة�القلق�مم

العصر�الحديث�أبعاًدا�نفسي

ع�خطر�حقيق
ّ
ّي�خارIيّ لتوق

"يصاحبه�بعُض�*لم

القلقPAيAالسياقAالقرآنيA: ا�طلبAالثالث

�ي �وهذا �مع� ، �ورد �ولكنه �الكريم، �القرآن �Nي �كلفظ �القلق �يرد لم

: وتوتره،�كقولة�تعاªى

ُم
ْ
َن�ِلل ِلَك�ُزّيِ

َ
ذ

َ
ُه�ك �َمسَّ ى�ُضّرٍ

َ
ªِإ

ِذي�ُي{: وقوله�عز�وجل
َّ
ُهَو�ال

ْوُج�ِمْن�ك
َ ْ
�َوَجاَءُهُم�ا�

ٌ
َعاِصف

اِكِريَن� [} )22(ِمَن�الشَّ

�بدت� �ال¸� ̄ت �{نفعا �تلك �ومن 
م،í¯وانفعا� 
مíصفا� �الكث,��من �كشف �ا�نافق,ن �عن �الكريم �القرآن �تحدث وحينما


م�انفعال�القلق،ßظاهرة�عل

�تعاªى �قال �أمورهم، �Nي �حائرون 
م،íوتصرفا� �سلوكهم �Nي �مضطربون �الكفر�وgيمان، �ب,ن متأرجحون

َضاَءت
َ
ا�أ مَّ

َ
ل
َ
اًرا�ف

َ
َد�ن

َ
ِذي�اْسَتْوق

َّ
ال

� ٍب�ِم) 18(َيْرِجُعوَن َصّيِ
َ
ْو�ك

َ
أ

 
َّ
اِفِريَن�َوالل

َ
ك
ْ
�ِبال

ٌ
ُه�ُمِحيط

ْبَصاِر
َ
َهَب�ِبَسْمِعِهْم�َوأ

َ
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َ
ُه�ل
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إنه�مشهد�عجيب،�.. مثل�آخر�يصور�حالهم�ويرسم�ما�Nي�نفوسهم�من�اضطراب�وح,�ة�وقلق�ومخافة

�وأصداء �أضواء �وفيه �وح,�ة، �فزع �وفيه �ورعب، �هول �وفيه �وضل، �تيه �فيه �با¯ضطراب، �مشوب �بالحركة، .. حافل

�ِفيِه  
ْم�قاُموا{.. }اِßْ
َ
�َعل َم

َ
ل
ْ
ظ

َ
أي�.. }َوِإذا�أ

ْوِت 
َ ْ
َر�ا�

َ
�َحذ واِعِق �الصَّ �ِمَن 
ْمِÕِآذا� إن�.. }ي

�إªى� �فيه، �ا�فزع,ن �الحائرين �إªى �وال �ق، �والرعد �الظلمات �إªى �الهاطل، ب

� �لÌ�سم �ا�شهد �Nي �الحركة �هذه �التأثر�-إن �طريق عن


ا�أولئك�ا�نافقون ßم�ب,ن�لقا.. حة�ال¸��يعيش�ف
íم�للمؤمن,ن،�وعود


ب,ن�ما�يطلبونه�من�هدى�ونور�وما�يفيئون�إليه�من�ضل�

وهو�طرف�من�طريقة�القرآن�العجيبة�Nي�تجسيم�


م�يعانون�من�فرط�الح,�ة�وشدة�القلق�ا�حيط�±
م،�ومن�كÊ�ة�{ضطراب�والتخبط،�حيث�عرضت�õيات�ا�شهد�Õ

�خاطف �وبرق �قاصف، �ورعد �داجية، �ظلمات �من�2"فيه �وتوجس �كب,�، �وفزع ،

�الوصف� �جاء �ح¸  �عقولهم، �فقدوا 
م


م،�و*صابع�¯�توضع�Nي�*ذن�بتمامها�ولكن�*نامل�ومقدمة�*صابع�فقط،�Õي�آذاNم�وضعوا�أصابعهم�بتمامها�
Õبأ

�التح,�� �غاية �فيه�من �هم �وما �الصيب �أصحاب �عtى ه

�الخفقة� �تلك �ان�
زوا �أبصارهم، �يخطف �أن �خوف �مع �خفقة، �ال �ق �من �صادفوا �إذا �يذرون، �وما �يأتون �بما والجهل

ه�لزاد�Nي�قصيف�
َّ
فرصة�فخطوا�خطوات�يس,�ة،�فإذا�خفي�وفÌ���عانه�بقوا�واقف,ن�متقيدين�عن�الحركة،�ولو�شاء�الل
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مثل�آخر�يصور�حالهم�ويرسم�ما�Nي�نفوسهم�من�اضطراب�وح,�ة�وقلق�ومخافة

�وأصداء �أضواء �وفيه �وح,�ة، �فزع �وفيه �ورعب، �هول �وفيه �وضل، �تيه �فيه �با¯ضطراب، �مشوب �بالحركة، حافل

ماٌت�َوَرْعٌد {صيب�من�السماء�هاطل�غزير�
ُ
ل
ُ
�ِفيِه {.. }َوَبْرٌق �ِفيِه�ظ ْوا

َ
ُهْم�َمش

َ
�ل ضاَء

َ
�أ ما

َّ
ل
ُ
ك

�يذهبون  �أين �¯�يدرون �حائرين �مفزعون . وقفوا �ِم{: وهم 
ْمِÕِآذا� �Nِي صاِبَعُهْم
َ
�أ وَن

ُ
َيْجَعل

�كله �تغمر�ا�شهد �ال¸� �الصي: الحركة �إªى�من �فيه، �ا�فزع,ن �الحائرين �إªى �وال �ق، �والرعد �الظلمات �إªى �الهاطل، ب

�الظم �يخيم �ما �عند �تقف �ال¸� �الوجلة، �ا�روعة �.. الخطوات �لÌ�سم �ا�شهد �Nي �الحركة �هذه إن


ا�أولئك�ا�نافقون ßحركة�التيه�و{ضطراب�والقلق�و*رجحة�ال¸��يعيش�ف

ب,ن�ما�يطلبونه�من�هدى�ونور�وما�يفيئون�إليه�من�ضل�. ب,ن�ما�يقولونه�لحظة�ثم�ينكصون�عنه�فجأة

وهو�طرف�من�طريقة�القرآن�العجيبة�Nي�تجسيم�.. فهو�مشهد�ح¢¡��يرمز�لحالة�نفسية�ويجسم�صورة�شعورية


ا�مشهد�محسوسÕ1"أحوال�النفوس�كأ .  


م�يعانون�من�فرط�الح,�ة�وشدة�القلق�ا�حيط�±
م،�ومن�كÊ�ة�{ضطراب�والتخبط،�حيث�عرضت�õيات�ا�شهد�Õ

� �مطر�غزير، �خاطف"�ينظر�إليه؛ �وبرق �قاصف، �ورعد �داجية، �ظلمات فيه

Õكأ� �غ,��مستقرة، �مضطربة �فزعة �قلقة �خائفة �نفسية �حالة 
لكهم،í� �الوصف�صاعقة �جاء �ح¸  �عقولهم، �فقدوا 
م


م،�و*صابع�¯�توضع�Nي�*ذن�بتمامها�ولكن�*نامل�ومقدمة�*صابع�فقط،�Õي�آذاNم�وضعوا�أصابعهم�بتمامها�
Õبأ

  . ر�الحالة�النفسية�القلقة�الحائرة�لدى�ا�نافق,ن

�بشدت �ا�نافق,ن �*مر�عtى �لشدة �تمثيل �التح,��وهذا �غاية �فيه�من �هم �وما �الصيب �أصحاب �عtى ه

�الخفقة� �تلك �ان�
زوا �أبصارهم، �يخطف �أن �خوف �مع �خفقة، �ال �ق �من �صادفوا �إذا �يذرون، �وما �يأتون �بما والجهل

فرصة�فخطوا�خطوات�يس,�ة،�فإذا�خفي�وفÌ���عانه�بقوا�واقف,ن�متقيدين�عن�الحركة،�ولو�شاء�الل

  . 3"م،�أو�Nي�ضوء�ال �ق�فأعماهم

AالنفسAعلماءAعندAالقلق  
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مثل�آخر�يصور�حالهم�ويرسم�ما�Nي�نفوسهم�من�اضطراب�وح,�ة�وقلق�ومخافة: "قال�سيد�قطب

�وأصداء �أضواء �وفيه �وح,�ة، �فزع �وفيه �ورعب، �هول �وفيه �وضل، �تيه �فيه �با¯ضطراب، �مشوب �بالحركة، حافل

صيب�من�السماء�هاطل�غزير�

�يذهبون  �أين �¯�يدرون �حائرين وقفوا

�كله �تغمر�ا�شهد �ال¸� الحركة

�الظم �يخيم �ما �عند �تقف �ال¸� �الوجلة، �ا�روعة الخطوات

حركة�التيه�و{ضطراب�والقلق�و*ر�- gيحائي

ب,ن�ما�يقولونه�لحظة�ثم�ينكصون�عنه�فجأة. للشياط,ن

فهو�مشهد�ح¢¡��يرمز�لحالة�نفسية�ويجسم�صورة�شعورية.. وظم


ا�مشهد�محسوسÕأحوال�النفوس�كأ


م�يعانون�من�فرط�الح,�ة�وشدة�القلق�ا�حيط�±
م،�ومن�كÊ�ة�{ضطراب�والتخبط،�حيث�عرضت�õيات�ا�شهد�إÕ

� �مطر�غزير، �القارئ�ينظر�إليه؛ كأّن

Õكأ� �غ,��مستقرة، �مضطربة �فزعة �قلقة �خائفة �نفسية �حالة 
لكهم،í� صاعقة


م،�و*صابع�¯�توضع�Nي�*ذن�بتمامها�ولكن�*نامل�ومقدمة�*صابع�فقط،�Õي�آذاNم�وضعوا�أصابعهم�بتمامها�
Õبأ

فهذا�ا�شهد�يصّور�الحالة�النفسية�القلقة�الحائرة�لدى�ا�نافق,ن

�الزمخشري  �بشدت: "قال �ا�نافق,ن �*مر�عtى �لشدة �تمثيل وهذا

�الخفقة� �تلك �ان�
زوا �أبصارهم، �يخطف �أن �خوف �مع �خفقة، �ال �ق �من �صادفوا �إذا �يذرون، �وما �يأتون �بما والجهل

فرصة�فخطوا�خطوات�يس,�ة،�فإذا�خفي�وفÌ���عانه�بقوا�واقف,ن�متقيدين�عن�الحركة،�ولو�شاء�الل

م،�أو�Nي�ضوء�ال �ق�فأعماهمالرعد�فأصمه

القلقAعندAعلماءAالنفسA: ا�طلبAالرابع
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�والتوتر�الداخtي� �{ضطراب �من �حالة �كونه �عن �¯�يخرج �إ¯�أنه �gسهاب �من ¡�ء

�والÌ�ص �الخوف �من �مركب �يصاحبه�وهو�انفعال د

أعراض�نفسية�وجسمية،�وهو�Nي�ذات�الوقت�انفعال�مؤلم،�حيث�¯�يستطيع�gنسان�الَقِلق�أن�يفعل�شيئا��واجهة�


ا�خوف�غامض�Ùّي�يصحªّي�أو�احتماtديد�خطر�فع
íع�

القلق�حالة�نفسّية�مؤ�ة�تنتج�عن�شعور�gنسان�

 
ً
�ذاك،�وغالبا ما��وهو�اضطراب�نف¢¡��يجعل�ا�رء�Nي�ح,�ة�من�أمره،�ويوقعه�Nي�تردد�وتذبذب،�ف�يستقر�عtى�هذا�̄و

،�لكن�القلق�سببه�مجهول،�بل�قد�¯�يوجد�ثمة�
ً
�معروفا

ً
يقÌ�ن�بالخوف،�وهو�يختلف�عن�الخوف�Nي�أن�للخوف�سببا

  . �3رأى�بعض�الباحث,ن�أن�القلق�الحقيقي�هو�فقدان�*من

اصر�إدراكية�وجسدية�وسلوكية،�حالة�انفعالية�نفسية�وفسيولوجية�مضطربة�ومتوترة،�يÌ�كب�من�تضافر�عن

�أو�الÌ�دد �والخوف �{رتياح �بعدم �عادة �غ,��سار�يرتبط �شعور �لخلق �مجهول، �من �القلق�. كالخوف �يكون �ما
ً
غالبا

،�وللقلق�عمـات�نفس
ً
̄ت�النفسية�انتشارا يـة�مثل�الخوف�والتـرقب،�وأعراض�وتعت ��اضطرابات�القلق�من�أكÊ��الحا

بدنية�Nي�صـورة�اضطراب�Nي�وظائف�الجسم،�ويقع�تحت�مظلة�القلق�Nي�التـصنيفات�النفسية�الحديثة�مجموعة�من�

 � ����� ����� (��S �1982(. 
� �140� �2 �+���� �1986(. 
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�والتوتر�الداخtي� �{ضطراب �من �حالة �كونه �عن �¯�يخرج �إ¯�أنه �gسهاب �من �بN¡�ء �القلق �مفهوم �الباحثون تناول

�الخطر �وتوقع �أو�الخوف �بال�
ديد �شعوره �نتيجة �gنسان �والÌ�ص. يصيب �الخوف �من �مركب وهو�انفعال

أعراض�نفسية�وجسمية،�وهو�Nي�ذات�الوقت�انفعال�مؤلم،�حيث�¯�يستطيع�gنسان�الَقل

  . الخطر�الذي�يواجهه�ويتوقعه


ديد�خطر�فعtّي�أو�احتماªيíع�
ّ
ر�شامل�ومستمّر�نتيجة�توق القلق�هو�حالة�توتّ

  . 1"ة�ونفسّية

القلق�حالة�نفسّية�مؤ�ة�تنت: "ّحة�الّنفسّية�Nي�ضوء�علم�الّنفس�وgسم

  . 2"بالعجز�Nي�مواقف�gحباط�والّصراع

 
ً
�ذاك،�وغالبا وهو�اضطراب�نف¢¡��يجعل�ا�رء�Nي�ح,�ة�من�أمره،�ويوقعه�Nي�تردد�وتذبذب،�ف�يستقر�عtى�هذا�̄و

،�لكن�القلق�سببه�مجهول،�بل�قد�¯�يوجد�ثمة�
ً
�معروفا

ً
يقÌ�ن�بالخوف،�وهو�يختلف�عن�الخوف�Nي�أن�للخوف�سببا

ّم�رأى�بعض�الباحث,ن�أن�القلق�الحقيقي�هو�فقدان�*من
َ
سبب�عtى�gطق،�ومن�ث

حالة�انفعالية�نفسية�وفسيولوجية�مضطربة�ومتوترة،�يÌ�كب�من�تضافر�عن

�أو�الÌ�دد �والخوف �{رتياح �بعدم �عادة �غ,��سار�يرتبط �شعور �لخلق �مجهول، �من كالخوف

  . 4"حوًبا�بسلوكيات�تعكس�حالة�من�التوتر�وعدم�{رتياح

،�وللقلق�عمـات�نفس
ً
̄ت�النفسية�انتشارا وتعت ��اضطرابات�القلق�من�أكÊ��الحا

بدنية�Nي�صـورة�اضطراب�Nي�وظائف�الجسم،�ويقع�تحت�مظلة�القلق�Nي�التـصنيفات�النفسية�الحديثة�مجموعة�من�

̄ت�ا�رضية�*خرى    . 5الحا
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�ب �القلق �مفهوم �الباحثون تناول

�الخطر �وتوقع �أو�الخوف �بال�
ديد �شعوره �نتيجة �gنسان يصيب

أعراض�نفسية�وجسمية،�وهو�Nي�ذات�الوقت�انفعال�مؤلم،�حيث�¯�يستطيع�gنسان�الَقل

الخطر�الذي�يواجهه�ويتوقعه

القلق�هو�حالة�توت: "قال�حامد�زهران

ة�ونفسّيةوأعراض�جسميّ 

وجاء�Nي�كتاب�الّصّحة�الّن

بالعجز�Nي�مواقف�gحباط�والص

 
ً
�ذاك،�وغالبا وهو�اضطراب�نف¢¡��يجعل�ا�رء�Nي�ح,�ة�من�أمره،�ويوقعه�Nي�تردد�وتذبذب،�ف�يستقر�عtى�هذا�̄و

،�لكن�القلق�سببه�مجهول،�بل�قد�¯�يوجد�ثمة�
ً
�معروفا

ً
يقÌ�ن�بالخوف،�وهو�يختلف�عن�الخوف�Nي�أن�للخوف�سببا

ّم
َ
سبب�عtى�gطق،�ومن�ث

حالة�انفعالية�نفسية�وفسيولوجية�مضطربة�ومتوترة،�يÌ�كب�من�تضافر�عن: "فالقلق

�أو�الÌ�دد �والخوف �{رتياح �بعدم �عادة �غ,��سار�يرتبط �شعور �لخلق �مجهول، �من كالخوف

مصحوًبا�بسلوكيات�تعكس�حالة�من�التوتر�وعدم�{رتياح

،�وللقلق�عمـات�نفس
ً
̄ت�النفسية�انتشارا وتعت ��اضطرابات�القلق�من�أكÊ��الحا

بدنية�Nي�صـورة�اضطراب�Nي�وظائف�الجسم،�ويقع�تحت�مظلة�القلق�Nي�التـصنيفات�النفسية�الحديثة�مجموعة�من�

̄ت�ا�رضية�*خرى  الحا
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ال¸��تتصف�بمشاعر�من�الخوف�والقلق�والتوتر،�إذ�القلق�هو�

التفك,��Nي�أحداث�ا�ستقبل،�والخوف�هو�رد�فعل�ïحداث�حالية،�هذه�ا�شاعر�قد�تسبب�أعراًضا�جسدية؛�كتسارع�

�شديدة،� �تكون �قد �جسمانية �أفعال �تحف,®�ردود �خلها �يتم �{نسان �تعÌ�ي �نوبات �وåي اف،

�̄ ويشعر�الشخص�أنه�سيصاب�بنوبة�قلبية�أو�¯�يستطيع�السيطرة�عtى�نفسه،�ويحدث�كل�ذلك�Nي�الوقت�الذي�

�الخو  ̄ت �لحا �ا�صاحبة �الجسمانية �*فعال �ردود �وتختلف �للخوف، �وحقيقي �واضح �سبب �فيه �من�يوجد �والقلق ف

*عراض�الجسمية،�*عراض�النفسية�و{جتماعية،�*عراض�

�وسرعة� �*طراف، �وبرودة �الوجه، عtى

�Nي� �ورجفة �والدوران، �بالصداع �والشعور �الجسم، �وتعرق �التنفس، �وسرعة �الدم، �ضغط �وارتفاع �القلب، ضربات

�والشعور� �و*معاء، �ا�عدة ̄م �وآ �الهضم، �وعسر �البلع، �وصعوبة �الحلق، �وجفاف ̄ختناق، �با �والشعور اليدين،

لتبول،�وتوتر�العضت،�والنشاط�الحركي�الزائد،�والضعف�العام�ونقص�الطاقة�


ام،�وقضم�*ظافر،�ورمش�الع,ن±gمص� .  

�ذ �عtى �ويÌ�تب �مكروه، �حدوث �وترقب �الداخلية، �الراحة �وعدم �بالخوف، �تشتيت�كالشعور لك

�وهذا� �والتوتر�أو�ال�
يج�العص�� �النوم �عtى �القدرة �وعدم �*رق، �وكذلك �الÌ�ك,®�والنسيان �عtى �القدرة �وعدم {نتباه،

̄ختناق،�و*حم�والكوابيس�ا�زعجة،�وسيطرة�مشاعر�{كتئاب   . يجعل�الفرد�حساس�جدا�ïي�ضوضاء�والشعور�با

¯�تنفذ�مع�ا�يل�الشديد�لنقد�الذات�ووضع�متطلبات�صارمة�عtى�ما�

�عن� �والبعد �للعزلة �يميل �حيث �õخرين، �مع �توافقه �Nي �اضطراب �حالة �Nي �القلق �يبدو�الشخص كما

  . ةالتفاعت�{جتماعية�ويبدو�عليه�عدم�القدرة�عtى�إحداث�تكيف�بناء�مع�الظروف�و*شخاص�وا�واقف�{جتماعي
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ال¸��تتصف�بمشاعر�من�الخوف�والقلق�والتوتر،�إذ�القلق�هو� {ضطرابات�العقلية  يعد�انفعال�القلق�مجموعة�من

التفك,��Nي�أحداث�ا�ستقبل،�والخوف�هو�رد�فعل�ïحداث�حالية،�هذه�ا�شاعر�قد�تسبب�أعراًضا�جسدية؛�كتسارع�

�و{رتج �القلب �شديدة،�نبضات �تكون �قد �جسمانية �أفعال �تحف,®�ردود �خلها �يتم �{نسان �تعÌ�ي �نوبات �وåي اف،

�̄ ويشعر�الشخص�أنه�سيصاب�بنوبة�قلبية�أو�¯�يستطيع�السيطرة�عtى�نفسه،�ويحدث�كل�ذلك�Nي�الوقت�الذي�

�الخو  ̄ت �لحا �ا�صاحبة �الجسمانية �*فعال �ردود �وتختلف �للخوف، �وحقيقي �واضح �سبب �فيه يوجد


اíخر�من�حيث�شكل�*عراض�وحدïشخص� .  

*عراض�الجسمية،�*عراض�النفسية�و{جتماعية،�*عراض�: أعراض�القلق�إªى�فئات�åي�1م�علماء�النفس

  :وفيما�يأتي�عرض�ïهم�هذه�*عراض

 :� �تعاب,��الخوف �الع,ن، �حدقة �واتساع �الوجه، �وسرعة�كشحوب �*طراف، �وبرودة �الوجه، عtى

�Nي� �ورجفة �والدوران، �بالصداع �والشعور �الجسم، �وتعرق �التنفس، �وسرعة �الدم، �ضغط �وارتفاع �القلب، ضربات

�والشعور� �و*معاء، �ا�عدة ̄م �وآ �الهضم، �وعسر �البلع، �وصعوبة �الحلق، �وجفاف ̄ختناق، �با �والشعور اليدين،

لتبول،�وتوتر�العضت،�والنشاط�الحركي�الزائد،�والضعف�العام�ونقص�الطاقة�،�وكÊ�ة�الغازات�وصعوبة�ا


ام،�وقضم�*ظافر،�ورمش�الع,ن: اختج�الفم: الحيوية�والنشاط�وا�ثابرة�والزمات�العصبية�مثل±gمص�

�ذ �عtى �ويÌ�تب �مكروه، �حدوث �وترقب �الداخلية، �الراحة �وعدم �بالخوف، كالشعور

�والتوتر�أو�ال�
ي �النوم �عtى �القدرة �وعدم �*رق، �وكذلك �الÌ�ك,®�والنسيان �عtى �القدرة �وعدم {نتباه،

̄ختناق،�و*حم�والكوابيس�ا�زعجة،�وسيطرة�مشاعر�{كتئاب يجعل�الفرد�حساس�جدا�ïي�ضوضاء�والشعور�با

¯�تنفذ�مع�ا�يل�الشديد�لنقد�الذات�ووضع�متطلبات�صارمة�عtى�ما��كسرعة�اتخاذ�قرارات: \عراض�Aجتماعية

�عن� �والبعد �للعزلة �يميل �حيث �õخرين، �مع �توافقه �Nي �اضطراب �حالة �Nي �القلق �يبدو�الشخص كما

التفاعت�{جتماعية�ويبدو�عليه�عدم�القدرة�عtى�إحداث�تكيف�بناء�مع�الظروف�و*شخاص�وا�واقف�{جتماعي
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  : أعراضAالقلق

يعد�انفعال�القلق�مجموعة�من

التفك,��Nي�أحداث�ا�ستقبل،�والخوف�هو�رد�فعل�ïحداث�حالية،�هذه�ا�شاعر�قد�تسبب�أعراًضا�جسدية؛�كتسارع�

�و{رتج �القلب نبضات

�̄ ويشعر�الشخص�أنه�سيصاب�بنوبة�قلبية�أو�¯�يستطيع�السيطرة�عtى�نفسه،�ويحدث�كل�ذلك�Nي�الوقت�الذي�

�الخو  ̄ت �لحا �ا�صاحبة �الجسمانية �*فعال �ردود �وتختلف �للخوف، �وحقيقي �واضح �سبب �فيه يوجد


اíخر�من�حيث�شكل�*عراض�وحدïشخص�

ولقد�قّسم�علماء�النفس

وفيما�يأتي�عرض�ïهم�هذه�*عراض. ا�عرفية

: \عراضAالجسمية

�Nي� �ورجفة �والدوران، �بالصداع �والشعور �الجسم، �وتعرق �التنفس، �وسرعة �الدم، �ضغط �وارتفاع �القلب، ضربات

�والشعور� �و*معاء، �ا�عدة ̄م �وآ �الهضم، �وعسر �البلع، �وصعوبة �الحلق، �وجفاف ̄ختناق، �با �والشعور اليدين،

̄نتفاخ،�وكÊ�ة�الغازات�وصعوبة�ا با

الحيوية�والنشاط�وا�ثابرة�والزمات�العصبية�مثل

Aالنفسية �ذ: \عراض �عtى �ويÌ�تب �مكروه، �حدوث �وترقب �الداخلية، �الراحة �وعدم �بالخوف، كالشعور

�والتوتر�أو�ال�
ي �النوم �عtى �القدرة �وعدم �*رق، �وكذلك �الÌ�ك,®�والنسيان �عtى �القدرة �وعدم {نتباه،

̄ختناق،�و*حم�والكوابيس�ا�زعجة،�وسيطرة�مشاعر�{كتئاب يجعل�الفرد�حساس�جدا�ïي�ضوضاء�والشعور�با

\عراض�Aجتماعية

�عمله �عن�. يجب �والبعد �للعزلة �يميل �حيث �õخرين، �مع �توافقه �Nي �اضطراب �حالة �Nي �القلق �يبدو�الشخص كما

التفاعت�{جتماعية�ويبدو�عليه�عدم�القدرة�عtى�إحداث�تكيف�بناء�مع�الظروف�و*شخاص�وا�واقف�{جتماعي
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  مشاهدAالقلقAعندAالكافرينPAيAالسياقAالقرآني

بعد�لقائه�بمو×¡ �عليه�–يظهر�انفعال�القلق�عند�فرعون�Nي�أكÊ��من�آية�Nي�القرآن�الكريم،�بل�كان�Nي�أغلب�وقته�

�من� �شخصه، �Nي ̄ت �{نفعا �وتزاحمت �وسلطانه، �ملكه �عtى ف

  . د�بالقتل،�وتوعد�بالسجن�كل�من�يخالفه�الرأي

كان�فرعون�يعيش�Nي�قلق�كب,�،�وتوتر�محرق،�وضغط�نف¢¡��شديد،�إذ�من�أين�يأتي�بمعجزة�كال¸��أتى�±
ا�مو×¡ �عليه�

يد·ي�الربوبية�و*لوهية،�ف�بد�õن�من�أن�يثبت�لقومه�وشعبه�الّسذج،�الذي�

�Nي� 
دم�بنيانه�الذي�كان�مج�
ًداÕكان�يستخفهم�ويستعبدهم�سن,ن�طويلة،�أنه�هو�*حق�بالتصديق�والعبادة،�وإ¯�ا


م،�وبعد�أنèئه،�ولهوى�صرح�كذبه�فوق�رأسه،�لذلك�استعان�بملئه�وحاشيته،�وطلب�رأدخلوا�Nي�انفعال�كب,���إع


ما�السم�ح¸ �يبعثوا�Nي�طلب�أمهر�السحرة�ßبقي�مو×¡ �وهارون�عل

�ِمْن�{: قال�تعاªى. وأعلمهم�بالسحر،�ويجمعوهم�من�ش¸ �*قطار�و*مصار،�ح¸ �يواجهوا�مو×¡ �عليه�السم
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ما�تكون�يوم�الزينة،�فأخذ�فرعون�بشخصه�وذاته�يجمع�أمهر�السحرة،�وأعلمهم�Óى�أن�ا�واجهة�بيtاتفق�الطرفان�ع

�القلق� �أن �عtى �يدل �فإنما �دل �إن �وهذا ،

نه،�لدرجة�أنه�كان�مستعًدا�ïن�يتحالف�مع�أي�أحد،�ح¸ �يتخلص�من�مو×¡ �عليه�السم،�

وأنه�عtى�استعداد�كب,��ïن�يعطي�َمن�يستطيع�أن�يغلب�مو×¡ �عليه�السم�ما�يشاء�من�مال�أو�منصب،�ح¸ �إنه�

�خاصته �من �سيجعلهم �وأنه �عنده، �العالية �العزيزة �وا�كانة �باïجر�الكب,�، �السحرة �تعاªى�وعد �قال َوَجاَء�{: ا�قرب,ن،

ِب,َن� َقرَّ
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ك : *عراف[} )114(�َوإنَّ
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�أمام�الجماه,��الغف,�ة� �مو×¡  �أن�يغلبوا ا�هم�عنده

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

مشاهدAالقلقAعندAالكافرينPAيAالسياقAالقرآني: ا�بحثAالرابع

  قلقAفرعونAع¸ىAُملكهAمنAالزوال

يظهر�انفعال�القلق�عند�فرعون�Nي�أكÊ��من�آية�Nي�القرآن�الكريم،�بل�كان�Nي�أغلب�وقته�

�يخا �بدأ �ïنه �غ,��مطمTن، �مضطرًبا، �من�قلًقا �شخصه، �Nي ̄ت �{نفعا �وتزاحمت �وسلطانه، �ملكه �عtى ف

غضب�وغيظ�وقلق�واضطراب�ح¸ �هّدد�بالقتل،�وتوعد�بالسجن�كل�من�يخالفه�الرأي

كان�فرعون�يعيش�Nي�قلق�كب,�،�وتوتر�محرق،�وضغط�نف¢¡��شديد،�إذ�من�أين�يأتي�بمعجزة�كال¸��أتى�±
ا�مو×¡ �عليه�

يد·ي�الربوبية�و*لوهية،�ف�بد�õن�من�أن�يثبت�لقومه�وشعبه�السالسم،�وكيف�يواجهه،�وهو�الذي�

�Nي� 
دم�بنيانه�الذي�كان�مج�
ًداÕكان�يستخفهم�ويستعبدهم�سن,ن�طويلة،�أنه�هو�*حق�بالتصديق�والعبادة،�وإ¯�ا


م،�وبعد�أنèئه،�ولهوى�صرح�كذبه�فوق�رأسه،�لذلك�استعان�بملئه�وحاشيته،�وطلب�رأإع


ما�السم�ح¸ �يبعثوا�Nي�طلب�أمهر�السحرة�ßمركب�من�القلق�و{ضطراب�أشاروا�عليه�بأن�ُيبقي�مو×¡ �وهارون�عل

وأعلمهم�بالسحر،�ويجمعوهم�من�ش¸ �*قطار�و*مصار،�ح¸ �يواجهوا�مو×¡ �عليه�السم
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ما�تكون�يوم�الزينة،�فأخذ�فرعون�بشخصه�وذاته�يجمع�أمهر�السحرة،�وأعلمهم�Óى�أن�ا�واجهة�بيtاتفق�الطرفان�ع

�تعاªى �قال �الصنعة، ى{: ±
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َّ
ªَتَو

َ
�القلق�]60:طه[} ف �أن �عtى �يدل �فإنما �دل �إن �وهذا ،

نه،�لدرجة�أنه�كان�مستعًدا�ïن�يتحالف�مع�أي�أحد،�ح¸ �يتخلص�من�مو×¡ �عليه�السم،�و{ضطراب�قد�تمكنا�م

وأنه�عtى�استعداد�كب,��ïن�يعطي�َمن�يستطيع�أن�يغلب�مو×¡ �عليه�السم�ما�يشاء�من�مال�أو�منصب،�ح¸ �إنه�

�خاصته �من �سيجعلهم �وأنه �عنده، �العالية �العزيزة �وا�كانة �باïجر�الكب,�، �السحرة وعد
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ُ
ْجًرا�ِإْن�ك

َ َ
ïَنا�

َ
�ل وا�ِإنَّ

ُ
ال

َ
ِ) 113(َن�ق

َ
ْم��

ُ
ك َعْم�َوِإنَّ

َ
اَل�ن

َ
ق

وا�لِ {: ،�وقال�سبحانه�تعاªى
ُ
ال

َ
�ق

ُ
َحَرة ا�َجاَء�السَّ مَّ

َ
ل
َ
ْجًرا�إف

َ َ
ïَنا�

َ
�ل ِئنَّ

َ
ِفْرَعْوَن�أ

� ِب,َن َقرَّ
ُ ْ
�ا� َن ِ

َ
�� ا

ً
�أمام�الجماه,��الغف,�ة�،�]41�،42: الشعراء[} )42(ذ �مو×¡  �أن�يغلبوا ا�هم�عنده
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قلقAفرعونAع¸ىAُملكهAمنAالزوال: ا�طلبA\ول 

يظهر�انفعال�القلق�عند�فرعون�Nي�أكÊ��من�آية�Nي�القرآن�الكريم،�بل�كان�Nي�أغلب�وقته�

�غ,��مطم�–السم �مضطرًبا، قلًقا

غضب�وغيظ�وقلق�واضطراب�ح¸ �هد

كان�فرعون�يعيش�Nي�قلق�كب,�،�وتوتر�محرق،�وضغط�نف¢¡��شديد،�إذ�من�أين�يأتي�بمعجزة�كال¸��أتى�±
ا�مو×¡ �عليه�

السم،�وكيف�يواجهه،�وهو�الذي�

�Nي� 
دم�بنيانه�الذي�كان�مج�
ًداÕكان�يستخفهم�ويستعبدهم�سن,ن�طويلة،�أنه�هو�*حق�بالتصديق�والعبادة،�وإ¯�ا


م،�وبعد�أنèئه،�ولهوى�صرح�كذبه�فوق�رأسه،�لذلك�استعان�بملئه�وحاشيته،�وطلب�رأإع

مركب�من�القلق�و{ضطراب�أشاروا�عليه�بأن�ي

وأعلمهم�بالسحر،�ويجمعوهم�من�ش¸ �*قطار�و*مصار،�ح¸ �يواجهوا�مو×¡ �عليه�السم

ْوِم�ِفْرَعْوَن�إِ 
َ
ٌق َساِح

َ
ا�ل

َ
�َهذ نَّ

َداِئِن�َحاِشِريَن�
َ ْ
Nِ)111ي�ا�

َساِحٌر�َعِليٌم�
َ
ا�ل

َ
34(َهذ

ح) 36(َحاِشِريَن� َ � ّلِ
ُ
ُتوَك�ِبك

ْ
َيأ


ما�تكون�يوم�الزينة،�فأخذ�فرعون�بشخصه�وذاته�يجمع�أمهر�السحرة،�وأعلمهم�Óى�أن�ا�واجهة�بيtاتفق�الطرفان�ع

�تعاªى �قال �الصنعة، 
ذه±

و{ضطراب�قد�تمكنا�م

وأنه�عtى�استعداد�كب,��ïن�يعطي�َمن�يستطيع�أن�يغلب�مو×¡ �عليه�السم�ما�يشاء�من�مال�أو�منصب،�ح¸ �إنه�

�خاصته �من �سيجعلهم �وأنه �عنده، �العالية �العزيزة �وا�كانة �باïجر�الكب,�، �السحرة وعد

ج
َ َ
ïَنا�

َ
�ل وا�ِإنَّ

ُ
ال

َ
�ِفْرَعْوَن�ق

ُ
َحَرة السَّ

،�وقال�سبحانه�تعاªى]113�،114

ُ ْ
�ا� َن ِ

َ
�� ا

ً
�ِإذ ْم

ُ
ك �َوِإنَّ َعْم

َ
�ن اَل

َ
ق
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لًقا�جًدا،�ïنه�وصل�إªى�طريق�مسدود،�فأمله�الكب,��أن�

ينتصر�السحرة�عtى�مو×¡ �عليه�السم،�ويرتاح�منه�ومن�دعوته�ومعجزته�إªى�*بد،�ح¸ �كان�عtى�أتم�{ستعداد�أن�

�الدولة،� �مناصب �أعtى �ويقلدهم �با�ال، 
مßعل� �ويفيض �التيجان، �أحسن �ويلبسهم �*وسمة، �أعظم �السحرة يمنح


م�Nي�َصنعة�السحر،�واضطربوا�íم�ومهار
í�Êى�كtم�القلق�الشديد،�ع
أصا±


م�Óم� �واحد �كل �ويأتي �أمرهم، �يجمعوا �ان �إªى �توصلوا �ثم �وكÊ��ضجيجهم، �آراؤهم، �اختلفت �ح¸  �شديًدا، اضطراًبا

توا�صًفا�واحًدا،�قد�توحدت�كلم�
م�وجهودهم،�ïن�Nي�{تحاد�قوة�وهيبة،�قال�

 
ُ ْ
ُم�ا�

ُ
ِريَقِتك

َ
َهَبا�ِبط

ْ
ىَما�َوَيذ

َ
t
ْ
  . ]63:طه[ }ث

ُروِني�{: ن�ح¸ �أعلن�نيته�بقتل�مو×¡ �عليه�السم،�قال�تعاªى
َ
اَل�ِفْرَعْوُن�ذ

َ
َوق

َفَسادَ 
ْ
،�حيث�تظهر�õية�]26:غافر[} �ال

̄ت�والدين�عtى�استعداد�أن�يبذلوا�أقâ¡ �ما�بوسعهم،�وأن�يتحالفوا�مع�أي� ا�ؤمن�يعلم�جيًدا�أن�أعداء�الرسا


م�Óولك� �مضطربة، �وآراؤهم �متناحرة، �قلو±
م �أن �إ¯ �وك ��مكرهم، كÊ��كيدهم،

  

̄�يÌ�كهم�وحدهم�يواجهون�أعداء�الدين،�بل�يؤيدهم�بسلطانه� ̄�يخذلهم،�و �تعاªى�ينصر�رسله�والذين�آمنوا،�و

�ينظرون،� �وهم �أمامهم �عدوهم 
زمèو� �أقدامهم، �ويثبت �قلو±
م، �عtى �ويربط �عنده، �من بمدد


م،�والوقوف�أمام�ßجل�القضاء�علïت�التحالفات،�وتجمعت�*حزاب،�واتحدت�الرايات�ضد�ا�ؤمن,ن،�و�Êمهما�ك

�تعاªى�هو�الذي�يتحقق،�وسلطانه�هو�ا�هيمن،�

  . وإرادته�åي�ال¸��تقرر�ما�يكون،�وم¸ �يكون،�وكيف�يكون،�رفعت�*قم�وجفت�الصحف

غل
ُ
�ت ¯� �ال¸� �القوة �ïنه �إليه �أمره �مفوض �عليه، �معتمد �به، �موصول ب،��تعاªى،

��د ا������	��� ا��و��� ��
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لًقا�جًدا،�ïنه�وصل�إªى�طريق�مسدود،�فأمله�الكب,��أن�والحشود�الكث,�ة�ال¸��جاءت�لÌ�ى�ا�واجهة،�لقد�كان�فرعون�ق

ينتصر�السحرة�عtى�مو×¡ �عليه�السم،�ويرتاح�منه�ومن�دعوته�ومعجزته�إªى�*بد،�ح¸ �كان�عtى�أتم�{ستعداد�أن�

�الدولة،� �مناصب �أعtى �ويقلدهم �با�ال، 
مßعل� �ويفيض �التيجان، �أحسن �ويلبسهم �*وسمة، �أعظم �السحرة يمنح

  . وا�حاشيته�ا�قرب,ن


مÕمهم�وإيما
م�Nي�َصنعة�السحر،�واضطربوا��–قبل�إسíم�ومهار
í�Êى�كtم�القلق�الشديد،�ع
أصا±


م�Óم� �واحد �كل �ويأتي �أمرهم، �يجمعوا �ان �إªى �توصلوا �ثم �وكÊ��ضجيجهم، �آراؤهم، �اختلفت �ح¸  �شديًدا، اضطراًبا

توا�صًفا�واحًدا،�قد�توحدت�كلم�
م�وجهودهم،�ïن�Nي�{تحاد�قوة�وهيبة،�قال�بأحسن�ما�عنده،�وأمهر�ما�لديه،�ويأ

َهَبا�ب
ْ
ْم�ِبِسْحِرِهَما�َوَيذ

ُ
ْرِضك

َ
ْم�ِمْن�أ

ُ
ْن�ُيْخِرَجاك

َ
َساِحَراِن�ُيِريَداِن�أ

َ
اِن�ل

َ
�َهذ

ن�ح¸ �أعلن�نيته�بقتل�مو×¡ �عليه�السم،�قال�تعاªىوظل�القلق�يشتد�ويك ��Nي�نفس�فرعو 

َفَسادَ 
ْ
ْرِض�ال

َ ْ
ِهَر�Nِي�*

ْ
ْن�ُيظ

َ
ْو�أ

َ
ْم�أ

ُ
َل�ِديَنك ْن�ُيَبّدِ

َ
�أ

ُ
اف

َ
خ

َ
ي�أ ِ

ّ
ُه�ِإن �َربَّ


ا�فرعون،�وتب,ن�انفعال�القلق�عندهالحالة�النفسية�الصعبة�ال¸��وصل�ßإل .  

  : الدروسAوالقيمAال��بويةAا�ستفادة

̄ت�والدين�عtى�استعداد�أن�يبذلوا�أقâ¡ �ما�بوسعهم،�وأن�يتحالفوا�مع�أي� ا�ؤمن�يعلم�جيًدا�أن�أعداء�الرسا

  . أحد،�ليكونوا�قوة�كب,�ة�ضد�gسم�وانتشاره�ب,ن�الناس

�و  
م،íقو� �بلغت �مهما 
م�الكافرونÓولك� �مضطربة، �وآراؤهم �متناحرة، �قلو±
م �أن �إ¯ �وك ��مكرهم، كÊ��كيدهم،

  . يتجمعون�للرأي�العام�وgعم،�محاولة�لكسر�معنويات�ا�ؤمن,ن�الصادق,ن

̄�يÌ�كهم�وحدهم�يواجهون�أعداء�الدين،�بل�يؤيدهم�بسلطانه� ̄�يخذلهم،�و �تعاªى�ينصر�رسله�والذين�آمنوا،�و

�ويمدهم �ينظرون،��وجنوده، �وهم �أمامهم �عدوهم 
زمèو� �أقدامهم، �ويثبت �قلو±
م، �عtى �ويربط �عنده، �من بمدد

  . ليكون�أبلغ�Nي�حصول�الطمأنينة�من�جهة،�والتشفي�من�جهة�أخرى 


م،�والوقوف�أمام�ßجل�القضاء�علïت�التحالفات،�وتجمعت�*حزاب،�واتحدت�الرايات�ضد�ا�ؤمن,ن،�و�Êمهما�ك

،�¯�يستطيعوا�أن�يفعلوا�ذلك؛�ïن�أمر�هللا�تعاªى�هو�الذي�يتحقق،�وسلطانه�هو�ا�هيمن،�نشر�الدعوة�ب,ن�الناس

وإرادته�åي�ال¸��تقرر�ما�يكون،�وم¸ �يكون،�وكيف�يكون،�رفعت�*قم�وجفت�ال

�ت ¯� �ال¸� �القوة �ïنه �إليه �أمره �مفوض �عليه، �معتمد �به، �موصول �تعاªى، �هللا �عtى �التوكل �دائم ا�ؤمن

	��� ا��و��� ���ا
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والحشود�الكث,�ة�ال¸��جاءت�لÌ�ى�ا�واجهة،�لقد�كان�فرعون�ق

ينتصر�السحرة�عtى�مو×¡ �عليه�السم،�ويرتاح�منه�ومن�دعوته�ومعجزته�إªى�*بد،�ح¸ �كان�عtى�أتم�{ستعداد�أن�

�الدولة،� �مناصب �أعtى �ويقلدهم �با�ال، 
مßعل� �ويفيض �التيجان، �أحسن �ويلبسهم �*وسمة، �أعظم �السحرة يمنح

وا�حاشيته�ا�قرب,نويكون


م–ح¸ �إن�السحرة�Õمهم�وإيماقبل�إس


م�Óم� �واحد �كل �ويأتي �أمرهم، �يجمعوا �ان �إªى �توصلوا �ثم �وكÊ��ضجيجهم، �آراؤهم، �اختلفت �ح¸  �شديًدا، اضطراًبا

بأحسن�ما�عنده،�وأمهر�ما�لديه،�ويأ

َساح{: تعاªى
َ
اِن�ل

َ
وا�ِإْن�َهذ

ُ
ال

َ
ق

وظل�القلق�يشتد�ويك ��Nي�نفس�فرعو 

ِ
ّ
ُه�ِإن َيْدُع�َربَّ

ْ
 �َول ُتْل�ُمو×¡َ

ْ
ق

َ
أ

الحالة�النفسية�الصعبة�ال¸��وصل�

الدروسAوالقيمAال��بويةAا�ستفادة

̄ت�والدين�عtى�استعداد�أن�يبذلوا�أقâ¡ �ما�بوسعهم،�وأن�يتحالفوا�مع�أي� - ا�ؤمن�يعلم�جيًدا�أن�أعداء�الرسا

أحد،�ليكونوا�قوة�كب,�ة�ضد�gسم�وانتشاره�ب,ن�الناس

�و  - 
م،íقو� �بلغت �مهما الكافرون

يتجمعون�للرأي�العام�وgعم،�محاولة�لكسر�معنويات�ا�ؤمن,ن�الصادق,ن

̄�يÌ�كهم�وحدهم�يواجهون�أعداء�الدين،�بل�يؤيدهم�بسلطانه� - ̄�يخذلهم،�و هللا�تعاªى�ينصر�رسله�والذين�آمنوا،�و

�ويمدهم وجنوده،

ليكون�أبلغ�Nي�حصول�الطمأنينة�من�جهة،�والتشفي�من�جهة�أخرى 


م،�والوقوف�أمام� -ßجل�القضاء�علïت�التحالفات،�وتجمعت�*حزاب،�واتحدت�الرايات�ضد�ا�ؤمن,ن،�و�Êمهما�ك

نشر�الدعوة�ب,ن�الناس

وإرادته�åي�ال¸��تقرر�ما�يكون،�وم¸ �يكون،�وكيف�يكون،�رفعت�*قم�وجفت�ال

- � �عtى �التوكل �دائم ا�ؤمن
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�يجور،�وهو�نعم�ا�وªى�ونعم� قهر،�والناصر�الذي�¯�يخذل�أولياءه،�والعادل�الذي�¯�يظلم�̄و


اب�è�¯� �الجائر، �السلطان �أمام �الوقوف �Nي �شجاًعا �الحق، �قول �Nي �قوًيا ،

ولو�كانوا�أمهر�الناس�Nي�الصد�عن�سبيل�هللا�تعاªى،�ولو�كانوا�من�

¡ �بعملهم�وفكرهم�ومنهجهم�وتخطيطهم،�بل�ربما�انضم�

  .   وبوا�ويرجعوا�ويعملوا�للدعوة�والدين�بعد�ذلك


م�Ùأكاذي� �Nي�ذلك�بكل�وسيلة�إعمية�ممكنة،�لينشروا جون�ضد�gسم،�وهو�يستعينوا

 
َ
�اْنَقل

ٌ
َصاَبْتُه�ِفْتَنة

َ
ى�َوْجِهِه��َوِإْن�أ

َ
tَب�َع

�يثبت�عtى�العبادة�Nي� �تعاªى�عtى�شك،�وحسب�مزاجه،�̄و

جميع�أحواله،�فإن�كان�Nي�رخاء�وسعة�من�العيش،�وصحة�Nي�البدن،�واطمأن�للدنيا�وصلحت�له،�استقر�عtى�gسم،�

�وانقلبت� �العيش، �Nي �والشدة لضيق

�وارتد،�ورجع�إªى�الكفر فهذا�وصف�ا�نافق،�يمتحن�. 1أحواله،�وتغ,�ت،�ف�يقيم�عtى�العبادة،�وانقلب�وترك�دينه،

̄متحان أنت�: "،�والعرب�تقول 2"يعبد�با

�إيمان�ظاهر�وكفر�باطن �أي�عtى �هو�النفاق�3"عtى�حرف�بلسانه�دون�قلبه، ،�وهذا

��(� 	J�:;2 ���VE H4 	���;2 L���� !��"� :
��"� ���"� �� ����� �� ��"� �� f��� 
�� f��"� ��$� 2���� –� �+����1� 

!�"�� :� .(����� ���� � 	����� ���� ��

I�/5;2 ��� 	���� ��v ��� �� �	����� 	����� �
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�يجور،�وهو�نعم�ا�وªى�ونعم� والسلطان�الذي�¯�ُيقهر،�والناصر�الذي�¯�يخذل�أولياءه،�والعادل�الذي�¯�يظلم�̄و


اب�è�¯� �الجائر، �السلطان �أمام �الوقوف �Nي �شجاًعا �الحق، �قول �Nي �قوًيا �الجأش، �رابط �يكون �أن �الداعية عtى

ولو�كانوا�أمهر�الناس�Nي�الصد�عن�سبيل��الباطل�ولو�تجمع�أهله�من�جميع�أقطار�الدنيا

  . أك ��ا�فكرين�وا�لحدين�الكاره,ن�لÉسم�وأهله

قد�يكون�ممن�تجمع�Nي�حزب�أعداء�الدين�من�¯�ير�¡ �بعملهم�وفكرهم�ومنهجهم�وتخطيطهم،�بل�ربما�انضم�

ء�ُيْدعون�بالحكمة�والل,ن�لعلهم�يت 
م�مكرًها،�فه̄ؤßوبوا�ويرجعوا�ويعملوا�للدعوة�والدين�بعد�ذلكإل


م�Ùأكاذي� �Nي�ذلك�بكل�وسيلة�إعمية�ممكنة،�لينشروا �يرّوجون�ضد�gسم،�وهو�يستعينوا �ما الكافرون�كث,ً�ا


م�ضد�*نبياء�وأتباعهم�من�العلماء�والدعاةíاءا�Ìواف .  

   قلقAا�نافق&نAالذينAيعبدونAهللاAع¸ىAحرف

َصاَبت
َ
�ِبِه�َوِإْن�أ نَّ

َ
َمأ
ْ
ْ,ٌ��اط

َ
َصاَبُه�خ

َ
ِإْن�أ

َ
ى�َحْرٍف�ف

َ
tَه�َع

َّ
اِس�َمْن�َيْعُبُد�الل

ِب,ُن 
ُ ْ
ْسَراُن�ا� خُ

ْ
ِلَك�ُهَو�ال

َ
�ذ

َ
  ]11:الحج[ }َرة

�يثبت�عtى�العبادة�Nي�هذه�õية�تب,ن�انفعا ل�القلق�عند�ا�نافق،�فهو�يعبد�هللا�تعاªى�عtى�شك،�وحسب�مزاجه،�̄و

جميع�أحواله،�فإن�كان�Nي�رخاء�وسعة�من�العيش،�وصحة�Nي�البدن،�واطمأن�للدنيا�وصلحت�له،�استقر�عtى�gسم،�

�والضر�وا �والبء �للفتنة �وتعرض �دنياه، �عليه �فسدت �وإن �العبادة، �عtى �وانقلبت�وأقام �العيش، �Nي �والشدة لضيق

�وارتد،�ورجع�إªى�الكفر أحواله،�وتغ,�ت،�ف�يقيم�عtى�العبادة،�وانقلب�وترك�دينه،

̄متحان: "ربه،�إن�أعطاه�وحقق�أمله�وأمنياته�عبده،�وإ¯�ترك�العبادة،�قال�ا�اتريدي يعبد�با

�إيمان�ظاهر�وكفر�باطن: tى�شك�ويقال �أي�عtى عtى�حرف�بلسانه�دون�قلبه،
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�يجور،�وهو�نعم�ا�وªى�ونعم� والسلطان�الذي�¯�ُيقهر،�والناصر�الذي�¯�يخذل�أولياءه،�والعادل�الذي�¯�يظلم�̄و

  .  النص,�

�الجأ - �رابط �يكون �أن �الداعية عtى

الباطل�ولو�تجمع�أهله�من�جميع�أقطار�الدنيا

أك ��ا�فكرين�وا�لحدين�الكاره,ن�لÉسم�وأهله

قد�يكون�ممن�تجمع�Nي�حزب�أعداء�الدين�من�¯�ير -

ْ ء�ُي 
م�مكرًها،�فه̄ؤßإل

�يرّو - �ما الكافرون�كث,ً�ا


م�ضد�*نبياء�وأتباعهم�من�العلماء�والدعاةíاءا�Ìواف

قلقAا�نافق&نAالذينAيعبدونAهللاAع¸ىAحرف: ا�طلبAالثاني

اِس�َمْن{: قال�تعاªى َوِمَن�النَّ

ِلَك�ه
َ
�ذ

َ
ِخَرة

ْ
õَيا�َو نْ ِسَر�الدُّ

َ
خ

هذه�õية�تب,ن�انفعا

جميع�أحواله،�فإن�كان�Nي�رخاء�وسعة�من�العيش،�وصحة�Nي�البدن،�واطمأن�للدنيا�وصلحت�له،�استقر�عtى�gسم،�

�والضر�وا �والبء �للفتنة �وتعرض �دنياه، �عليه �فسدت �وإن �العبادة، �عtى وأقام

�وارتد،�ورجع�إªى�الكفر أحواله،�وتغ,�ت،�ف�يقيم�عtى�العبادة،�وانقلب�وترك�دينه،

ربه،�إن�أعطاه�وحقق�أمله�وأمنياته�عبده،�وإ¯�ترك�العبادة،�قال�ا�اتريدي

�أي�ع tى�شك�ويقالعtى�حرف،
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م�عtى�قلق�واضطراب�Nي�Õوهذا�مثل�لكو


م،�¯�عtى�سكون�وطمأنينة،�كالذي�يكون�عtى�طرف�من�العسكر،�فإن�أحّس�Óبظفر�وغنيمة�قّر�واطمأن،�وإ¯�فّر�دي

والذي�يعبد�هللا�عtى�حرف�"،�وبيان�لشقاق�أهل�الشقاق�والنفاق،�

،�سريًعا�3"قلق�Nي�دينه،�عtى�غ,��ثبات�وطمأنينة،�كالذي�هو�عtى�حرف�الجبل�ونحوه�يضطرب�اضطرابا�ويضعف�قيامه

�Nي� �متثبت �̄و �العقيدة، �من غ,��متمكن

ومن�ثم�ينقلب�عtى�وجهه�عند�مس�

�ولكنه�¯�يصلح� ب�الربح�والخسارة�يصلح�للتجارة،

̄�أن�ينفعل�بما�يتلقى ̄�يملك�إ   . 4"فالعقيدة�حق�يعتنق�لذاته،�بانفعال�القلب�ا�تلقي�للنور�والهدى�الذي�

�أعقا±
م �عtى �ينكصون �محنة �أو �ابتء �أول �فعند �سريًعا، �يسقطون �مصالحهم�ا�نافقون �ُيقدمون 
مÕï� ،

الشخصية�عtى�الدين�والدعوة،�فإن�استفادوا�ونالوا�ما�يطمعون�به،�وحصل�لهم�خ,��وسعة�Nي�معيش�
م�بقوا،�


م�يعت �ون�الدين�صفقة�تجارة�دنيوية�Nي�سوق�ب,ن�Õï�،ى�وجوههمtوإن�مسهم�ضر�أو�حصل�لهم�ضيق�انقلبوا�ع

�واليسر� �والضيق، �السعة �Nي �و*زمان، �*حوال �كل �Nي �تعاªى §� �العبادة �دائم �gيمان، �صادق �الحقيقي ا�ؤمن

̄متحان�أو�الشرط؛�إن�حقق� �تعاªى�با

�يعبده�ïنه�§�عبد�خاضع� ه�مراده،�أو�أصابه�الضر�انتكس،�إنما

�Nي�كل� �يعبد�هللا�تعاªى �وتمكنت�Nي�حياته، �قلبه، �فا�ؤمن�الذي�انغرست�حقيقة�gيمان�Nي ا،
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م�عtى�قلق�واضطراب�Nي�: "قال�الزمخشري . بعينه،�وديدن�ا�نافق,ن،�ُيظهرون�gيمان�ويخفون�الكفرÕوهذا�مثل�لكو


م،�¯�عtى�سكون�وطمأنينة،�كالذي�يكون�عtى�طرف�من�العسكر،�فإن�أحّس�Óدي

،�وبيان�لشقاق�أهل�الشقاق�والنفاق،�õ"2ية�خ ��عن�ا�نافق,ن"فهذه�

قلق�Nي�دينه،�عtى�غ,��ثبات�وطمأنينة،�كالذي�هو�عtى�حرف�الجبل�ونحوه�يضطرب�اضطرابا�ويضعف�قيامه

�الظل �Nي �: "د §� �عبادته �Nي �يصوره �َحْرٍف {والتعب,��القرآني �Nي�} َعtى �متثبت �̄و �العقيدة، �من غ,��متمكن

ومن�ثم�ينقلب�عtى�وجهه�عند�مس�. يصوره�Nي�حركة�جسدية�متأرجحة�قابلة�للسقوط�عند�الدفعة�*وªى

�{نقب �ووقفته�ا�تأرجحة�تمهد�من�قبل�لهذا �ولكنه�¯�يصلح�إن�حسا! الفتنة، ب�الربح�والخسارة�يصلح�للتجارة،

̄�أن�ينفعل�بما�يتلقى ̄�يملك�إ فالعقيدة�حق�يعتنق�لذاته،�بانفعال�القلب�ا�تلقي�للنور�والهدى�الذي�

  : الدروسAوالقيمAال��بويةAا�ستفادة

�أعقا±
م �عtى �ينكصون �محنة �أو �ابتء �أول �فعند �سريًعا، �يسقطون ا�نافقون

الشخصية�عtى�الدين�والدعوة،�فإن�استفادوا�ونالوا�ما�يطمعون�به،�وحصل�لهم�خ,��وسعة�Nي�معيش�
م�بقوا،�


م�يعت �ون�الدين�صفقة�تجارة�دنيوية�Nي�سوق�ب,ن�Õï�،ى�وجوههمtوإن�مسهم�ضر�أو�حصل�لهم�ضيق�انقلبوا�ع

  . قة�رجع�وغادربائع�ومشÌ�،�فإن�ربح�بقي،�وإن�خسر�Nي�الصف

�واليسر� �والضيق، �السعة �Nي �و*زمان، �*حوال �كل �Nي �تعاªى §� �العبادة �دائم �gيمان، �صادق �الحقيقي ا�ؤمن

̄متحان�أو�الشرط؛�إن�حقق� والعسر،�وا�نشط�وا�كره،�والصحة�وا�رض،�والغ� �والفقر،�ف�يعبد�هللا�تعاªى�با

�يعبده�ïنه�§�عبد�خاضع�له�مراده�حقق�له�العبودية،�وإن�لم�يحقق�ل ه�مراده،�أو�أصابه�الضر�انتكس،�إنما

�يعبد� �وتمكنت�Nي�حياته، �قلبه، �فا�ؤمن�الذي�انغرست�حقيقة�gيمان�Nي ا، �دام�حي7 مطيع�ما
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بعينه،�وديدن�ا�نافق,ن،�ُي


م،�¯�عtى�سكون�وطمأنينة،�كالذي�يكون�عtى�طرف�من�العسكر،�فإن�أحسÓدي

فهذه�. 1"وطار�عtى�وجهه

قلق�Nي�دينه،�عtى�غ,��ثبات�وطمأنينة،�كالذي�هو�عtى�حرف�الجبل�ونحوه�يضطرب�اضطرابا�ويضعف�قيامه

  . ما�يسقط

�سي �الظلقال �Nي د

يصوره�Nي�حركة�جسدية�متأر. العبادة

�{نقب �ووقفته�ا�تأرجحة�تمهد�من�قبل�لهذا الفتنة،

̄�أن�ينفعل�بما�يتلقى. للعقيدة ̄�يملك�إ فالعقيدة�حق�يعتنق�لذاته،�بانفعال�القلب�ا�تلقي�للنور�والهدى�الذي�

الدروسAوالقيمAال��بويةAا�ستفادة

�أعقا±
م - �عtى �ينكصون �محنة �أو �ابتء �أول �فعند �سريًعا، �يسقطون ا�نافقون

الشخصية�عtى�الدين�والدعوة،�فإن�استفادوا�ونالوا�ما�يطمعون�به،�وحصل�لهم�خ,��وسعة�Nي�معيش�
م�بقوا،�


م�يعت �ون�الدين�صفقة�تجارة�دنيوية�Nي�سوق�ب,ن�Õï�،ى�وجوههمtوإن�مسهم�ضر�أو�حصل�لهم�ضيق�انقلبوا�ع

بائع�ومشÌ�،�فإن�ربح�بقي،�وإن�خسر�Nي�الصف

�واليسر� - �والضيق، �السعة �Nي �و*زمان، �*حوال �كل �Nي �تعاªى §� �العبادة �دائم �gيمان، �صادق �الحقيقي ا�ؤمن

والعسر،�وا�نشط�وا�كره،�وال

له�مراده�حقق�له�العبودية،�وإن�لم�يحقق�ل

�يعبد� �وتمكنت�Nي�حياته، �قلبه، �فا�ؤمن�الذي�انغرست�حقيقة�gيمان�Nي ا، �دام�حي7 مطيع�ما
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�ي �̄و رتد�ح,ن،�ح¸ �آخر�نفس�Nي�حياته،�ح¸ �يأتيه�اليق,ن،�ثابت�عtى�الدين،�قائم�بأمر�الشرع،�¯�يحيد�عنه،

. 

�عtى�وجه�التجربة،�بل�هو�مفّوض�أمره�§�جل� �̄و ينة�ورضا،�¯�بقلق�واضطراب،

شكر،�وإن�أصابه�ضر���أمره�كله�له�خ,�،�إن�أصابه�خ,��ونعمة


ما�خ,��له،�فينتظر�الجزاء�والعوض�عtى�شكره�منه�سبحانه،�ويثق�بقدرة�هللا�تعاªى�عtى�ßي�كلN،�و�أو�ضيق�ص 

�تسبك�النار�خبث�الحديد�والذهب� �كما ا
ً
ا�حن�تزيد�ا�ؤمن�إيماًنا،�وقوة�Nي�دينه،�وصبة�وثباًتا،�وتسبكه�سبك

ا�متجذًرا�
ً
ا�بحبل�العقيدة�ا�ت,ن،�متشبث

ً
ظهر�معدنه�صافًيا�مهذًبا�نقًيا�من�كل�الشوائب،�يبقى�متمسك


ا�كل�ا�ؤامرات�والخيانات،�وي�
اوى�حولها�كل�ا�نافق,ن�ا�ضطرب,ن�القلق,نßا�ال¸��تتحطم�عل
íخر . 


م�Õم�ومعاد
لرجال�ومواقفهم�ومباد

�انكشفت� ��ا �ا�حن �ول̄و �الخبيث، �من �والطيب �ا�نافق، �من �وا�ؤمن �الكاذب، �من �فيتم,®�الصادق 
م،Óوبواط

�لÉسم� �وبغضهم �حقدهم �وعظيم 
م،Õإيما� �وضعف 
م،íنيا� �وخبث �قلو±
م، �ظهر�مرض �و�ا �ا�نافق,ن، سوءات

ا�ؤمن�يعيش�من�أجل�عقيدته،�ويحملها�بقلبه�وصدره�وبكلتا�يديه،�يقاوم�من�أجلها،�ويكافح�من�أجل�أن�تعيش�

�̄ �و ن�واثق�±
ا،�¯�يÌ�اجع�مهما�حدث�من�عقبات،

ٍة�ِمْن 
َ
ْفل

َ
ا�Nِي�غ نَّ

ُ
د�ك

َ
َنا�ق

َ
,َن ل اِ�ِ

َ
ا�ظ نَّ

ُ
ا�َبْل�ك

َ
} �َهذ

� �gنسان �ïن �وكربه، �يمر�بحالة�ته الَقِلق

ارتفاع�*جفان�وشخوص�البصر�"انفعالية�نفسية�وفسيولوجية�مضطربة�ومتوترة،�ومن�ذهوله�وقلقه�يشخص�بصره،�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�ي �̄و ح,ن،�ح¸ �آخر�نفس�Nي�حياته،�ح¸ �يأتيه�اليق,ن،�ثابت�عtى�الدين،�قائم�بأمر�الشرع،�¯�يحيد�عنه،

عنه،�صادق�بما�عاهد�هللا�تعاªى�عليه،�ينتظر�أمر�هللا�جل�وع�وهو�عtى�ذلك

�عtى�وجه�التجربة،�بل�هو�مفو �̄و هللا�بحب�وسِكينة�ورضا،�¯�بقلق�واضطراب،

وع،�وهو�يعلم�أن�ما�أصابه�فمن�هللا�تعاªى،�وأّن�أمره�كله�له�خ,�،�إن�أصابه�خ,��ونعمة


ما�خ,��له،�فينتظر�الجزاء�والعوض�عtى�شكره�منه�سبحانه،�ويثق�بقدرة�ßي�كلN،�و�أو�ضيق�ص 

 . كشف�الضراء�ورفع�البء

�تسبك�النار�خبث�الحديد�والذهب� �كما ا
ً
ا�حن�تزيد�ا�ؤمن�إيماًنا،�وقوة�Nي�دينه،�وصبة�وثباًتا،�وتسبكه�سبك

ا�متجذًرا�
ً
ا�بحبل�العقيدة�ا�ت,ن،�متشبث

ً
ظهر�معدنه�صافًيا�مهذًبا�نقًيا�من�كل�الشوائب،�يبقى�متمسك


ا�كل�ا�ؤامرات�والخيانات،�وي�
اوى�حولها�كل�ا�نافق,ن�ا�ضطرب,ن�القلق,نßا�ال¸��تتحطم�عل
íخر


م�ا�حن�و{بتءات�والنوازل�والشدائد�تغربل�الناس،�وتكشف�عن�حقائق�اÕم�ومعاد
لرجال�ومواقفهم�ومباد

�انكشفت� ��ا �ا�حن �ول̄و �الخبيث، �من �والطيب �ا�نافق، �من �وا�ؤمن �الكاذب، �من �فيتم,®�الصادق 
م،Óوبواط

�لÉسم� �وبغضهم �حقدهم �وعظيم 
م،Õإيما� �وضعف 
م،íنيا� �وخبث �قلو±
م، �ظهر�مرض �و�ا �ا�نافق,ن، سوءات

 . عاةوأهله،�ومكرهم�وكيدهم�ضد�الدعوة�والد

ا�ؤمن�يعيش�من�أجل�عقيدته،�ويحملها�بقلبه�وصدره�وبكلتا�يديه،�يقاوم�من�أجلها،�ويكافح�من�أجل�أن�تعيش�

�̄ �و �لها،�وهو�مطمTن�واثق�±
ا،�¯�يÌ�اجع�مهما�حدث�من�عقبات، �يملك�مهًرا �يقدم�أغtى�ما åي�وتبقى�وتنتشر،

 . �مهما�كÊ�ت�الصعوبات

  الكافرينAمنAشدةAالقلقAAشخوصAأبصار 

ف
َ
ا�Nِي�غ نَّ

ُ
ْد�ك

َ
َنا�ق

َ
َفُروا�َيا�َوْيل

َ
ِذيَن�ك

َّ
ْبَصاُر�ال

َ
�أ
ٌ
اِخَصة

َ
ا�åَِي�ش

َ
ِإذ

َ
�ف َحقُّ

ْ
َوْعُد�ال

ْ
َ�َب�ال

َ
Ì

� �يوم �هول �من �الكفار�وانزعاجهم �قلق �تب,ن �õية �هذه �gنسان �ïن �وكربه، �شّدته �ومن القيامة،

انفعالية�نفسية�وفسيولوجية�مضطربة�ومتوترة،�ومن�ذهوله�وقلقه�يشخص�بصره،�
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�ي �̄و ح,ن،�ح¸ �آخر�نفس�Nي�حياته،�ح¸ �يأتيه�اليق,ن،�ثابت�عtى�الدين،�قائم�بأمر�الشرع،�¯�يحيد�عنه،

عنه،�صادق�بما�عاهد�

ا�ؤمن�يعبد�هللا�بحب�وسك -

وع،�وهو�يعلم�أن�ما�أصابه�فمن�


ما�خ,��له،�فينتظر�الجزاء�والعوض�عtى�شكره�منه�سبحانه،�ويثق�بقدرة�ßي�كلN،�و�أو�ضيق�ص 

كشف�الضراء�ورفع�البء

�تسبك�النار�خبث�الحديد�والذهب� - �كما ا
ً
ا�حن�تزيد�ا�ؤمن�إيماًنا،�وقوة�Nي�دينه،�وصبة�وثباًتا،�وتسبكه�سبك

ا�متجذًرا�والفضة،�في
ً
ا�بحبل�العقيدة�ا�ت,ن،�متشبث

ً
ظهر�معدنه�صافًيا�مهذًبا�نقًيا�من�كل�الشوائب،�يبقى�متمسك


ا�كل�ا�ؤامرات�والخيانات،�وي�
اوى�حولها�كل�ا�نافق,ن�ا�ضطرب,ن�القلق,نßا�ال¸��تتحطم�عل
íبصخر

ا�حن�و{بتءات�والنوازل�والشدائد�تغربل�الناس،�وتكشف�عن�حقائق�ا -

�انكشفت� ��ا �ا�حن �ول̄و �الخبيث، �من �والطيب �ا�نافق، �من �وا�ؤمن �الكاذب، �من �فيتم,®�الصادق 
م،Óوبواط

�لÉسم� �وبغضهم �حقدهم �وعظيم 
م،Õإيما� �وضعف 
م،íنيا� �وخبث �قلو±
م، �ظهر�مرض �و�ا �ا�نافق,ن، سوءات

وأهله،�ومكرهم�وكيدهم�ضد�الدعوة�والد

ا�ؤمن�يعيش�من�أجل�عقيدته،�ويحملها�بقلبه�وصدره�وبكلتا�يديه،�يقاوم�من�أجلها،�ويكافح�من�أجل�أن�تعيش� -

�لها،�وهو�مطم �يملك�مهًرا �يقدم�أغtى�ما åي�وتبقى�وتنتشر،

يتلجلج�مهما�كÊ�ت�الصعوبات

شخوصAأبصار : ا�طلبAالثالث

{: قال�تعاªى
ْ

َوْعُد�ال
ْ
َ�َب�ال

َ
Ì
ْ
َواق

  ]. 97:*نبياء[

� �يوم �هول �من �الكفار�وانزعاجهم �قلق �تب,ن �õية هذه

انفعالية�نفسية�وفسيولوجية�مضطربة�ومتوترة،�ومن�ذهوله�وقلقه�يشخص�بصره،�
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�̄ �عينيه�وجعل� �فتح �إذا �فهو�شاِخص، َص�بصره،
َ
خ

َ
ش

وهذا�ما�يصيب�الكفار�Nي�. 4أطال�النظر�فاتًحا�عينيه�بدون�أن�يطرف�±
ما�Nي�حالة�انزعاج

ي} شاخصة{: وقد�جاء�Nي�التفس,��أن�مع� 
َ
ويقال�. 5"م8®عجة: "أ

إذا�بقيت�عينه�مفتوحة�¯�تطرف�وذلك�إنما�يكون�

  . 7عند�غاية�الح,�ة�وسقوط�القوة،�والغالب�من�حال�من�يبقى�بصره�شاخًصا�من�شدة�الخوف�أن�يبقى�واقًفا

�{: وقد�ورد�مشهد�فيه�ال�
ديد�والوعيد�للظا�,ن،�حيث�تشخص�فيه�*بصار�من�شدة�الخوف�والقلق؛�قال�تعاªى
َ

َو¯

   ]42:إبراهيم[} َصاُر 

�تعاªى�نÔ �عباده�عن�الكفر�والظلم،�فمن�اتصف�

فبصره�يشخص�من�شدة�الرعب�والخوق�والقلق،�وسبب�

�والنار� �بالعذاب �وال�
ديد �الوعيد �وأن �الدنيا، �Nي �مخطًئا �كان أنه


م�ßي�الدنيا�من�العابدين�الطائع,ن�لرب�العا�,ن،�ومن�التابع,ن�ا�ّتبع,ن�لرسله�علNنه�كان�

�مضطرب،�بل�ينتظر�الفراغ� السم،�ولم�يتصف�بصفة�الذين�تشخص�أبصارهم�يوم�القيامة،�فهو�غ,��قِلٍق�̄و
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��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�وتحديد�النظر�وانزعاجه �يقال2،�وفرط�خوفه1"إªى�فوق، �فهو�شاِخ: "، َص�بصره،
َ
خ

َ
ش

ص�ببصِره
َ
أطال�النظر�فاتًحا�عينيه�بدون�أن�يطرف�±
ما�Nي�حالة�انزعاج: وشخ

وقد�جاء�Nي�التفس,��أن�مع� مواقف�الحساب�يوم�القيامة�من�هول�ما�هم�فيه،�

خص�به: -إذا�أتاه�ما�يقلقله
ُ

إذا�بقيت�عينه�مفتوحة�¯�تطرف�وذلك�إنما�يكون�،�شخص�بصر�الرجل�6قد�ش

عند�غاية�الح,�ة�وسقوط�القوة،�والغالب�من�حال�من�يبقى�بصره�شاخًصا�من�شدة�الخوف�أن�يبقى�واقًفا

وقد�ورد�مشهد�فيه�ال�
ديد�والوعيد�للظا�,ن،�حيث�تشخص�فيه�*بصار�من�شدة�الخوف�والقلق؛�قال�تعاªى

ْبَصاُر 
َ ْ
ُص�ِفيِه�*

َ
خ

ْ
ش

َ
ُرُهْم�ِلَيْوٍم�ت َما�ُيَؤّخِ وَن�ِإنَّ

ُ
اِ�
َّ
ا�َيْعَمُل�الظ �َعمَّ

ً


  : الدروسAوالقيمAال��بويةAا�ستفادة

لمة�هم�الذين�تشخص�أبصارهم�يوم�القيامة،�وهللا�تعاªى�نÔ �عباده�عن�الكفر�والظلم،�فمن�اتصف�

ا�
ً
فبصره�يشخص�من�شدة�الرعب�والخوق�والقلق،�وسبب��–لنفسه�أو�لغ,�ه–
ما�Nي�الدنيا،�وكان�كافًرا�أو�ظا�

� �أدرك �أنه �القيامة–قلقه �ساحات �والنار��–وهو�Nي �بالعذاب �وال�
ديد �الوعيد �وأن �الدنيا، �Nي �مخطًئا �كان أنه

  . سيتحقق�قريًبا�بعد�{ن�
اء�من�الحساب

 ï�،نTي�الدنيا�من�العابدين�الطائع,ن�لرب�العا�,ن،�ومن�التابع,ن�ا�تا�ؤمن�قلبه�مطمNنه�كان�

�مضطرب،�بل�ينتظر�الفراغ� السم،�ولم�يتصف�بصفة�الذين�تشخص�أبصارهم�يوم�القيامة،�فهو�غ,��قِلٍق�̄و

̄�يشقى�بعدها�أبًدا  . من�الحساب،�ح¸ �ُيوNى�أجره،�ويسعد�سعادة�
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�وتحديد�النظر�وانزعاجه إªى�فوق،

ص�ببصِره. 3"يطرف
َ
وشخ

مواقف�الحساب�يوم�القيامة�من�هول�ما�هم�فيه،�

إذا�أتاه�ما�يقلقله–للرجل�

عند�غاية�الح,�ة�وسقوط�القوة،�والغالب�من�حال�من�يبقى�بصره�شاخًصا�من�شدة�الخوف�أن�يبقى�واقًفا

وقد�ورد�مشهد�فيه�ال�
ديد�والوعيد�للظا�,ن،�حيث�تشخص�فيه�*بصار�من�شدة�الخوف�والقلق؛�قال�تعاªى

�ال ا�َيْعَتْحَسَ نَّ �َعمَّ
ً

اِف
َ
َه�غ

َّ
ل

الدروسAوالقيمAال��بويةAا�ستفادة

لمة�هم�الذين�تشخص�أبصارهم�يوم�القيامة،�و -
َّ
الكفار�والظ

ا�±
ً

ما�Nي�الدنيا،�وكان�كافًرا�أو�ظا�

� �أدرك �أنه قلقه

سيتحقق�قريًبا�بعد�{ن�
اء�من�الحساب

-  ï�،نTا�ؤمن�قلبه�مطم

السم،�ولم�يتصف�بصفة�الذين�تشخص�أبصارهم�يوم�القيامة،�فهو�غ,��قل

̄�يشقى�بعدها�أبًدا من�الحساب،�ح¸ �ُيوNى�أجره،�ويسعد�سعادة�
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̄�خوف� من�من�عمله�الصالح،�يزداد�{طمئنان�Nي�قلبه�ح¸ �يملؤه،�فيأتي�يوم�القيامة�Nي�زمرة�الذين�

ا�ؤمن�قلبه�مفعم�باïمل،�ويده�¯�تكل�من�العمل،�فالدعوة�لحمه�ودمه،�وبيته�وسكنه،�وبصره�ونَفسه،�فكلما�

�فرح�بتوبة� ناس�باéسم�وتعاليمه�وشريعته�بالحكمة�والل,ن�كلما

ا�ذنب,ن�وا�سرف,ن�عtى�أنفسهم،�ïن�ذلك�يأتي�بالخ,�ات�و*جور�الكث,�ة�ال¸��تثقل�م,®انه،�فيطمTن�قلبه،�ويرتاح�


م�السم،�الذين�بلغوا�الناس،�بكل�وسيلة�ممكنة،�وNي�ßنه�بذلك�يعمل�عمل�*نبياء�علï�،كل�وقت�وح,ن،�فؤاده


ار،�سًرا�وعنية،�فرادى�وجماعات،�ح¸ �أتاهم�اليق,ن،�ويوم�القيامة�هم�من�õمن,نÓواصلوا�الليل�بال . 

�تعاªى�عtى�كل�أحواله،�وNي�كل�أوقاته،�

ِه�
َّ
ِر�الل

ْ
�ِبِذك

َ
¯

َ
ِه�أ

َّ
ِر�الل

ْ
وُ±ُ
ْم�ِبِذك

ُ
ل
ُ
�ق َمTِنُّ

̄ت� �انفعا �من �;¡�ء �ف�يصيبه �وõخرة، �الدنيا �Nي 
اÙصاح� �¯�تفارق �والطمأنينة ،

̄ت�ال¸��تش,��إªى�تحطم�شخصيته�من�هول� ن�هذه�{نفعا


ا�عtى�الكافرين�وا�نافق,نíا�وشد
í�Êذلك�اليوم،�ومن�تراكم�{نفعا¯ت�وازدحامها�وك .  

الحمد�§�Nي�*وªى�وõخرة،�عtى�ما�وفق�من�إتمام�هذه�الدراسة�عن�انفعال�القلق�عند�الكافرين�الذي�ورد�

�خطر�حقيقّي� ع
ّ
�لتوق �فعل �كرّد �يحدث �والÌ�صد، �والفزع �بالخوف حوبة

فهم�من�السياق�أنه�عن�قلق�gنسان�واضطرابه�

�وخوف� �وح,�ة �اضطراب �حالة �Nي �كانوا �القلق، �انفعال �الكريم �القرآن �كشفها �ال¸� �ا�نافق,ن ̄ت �انفعا �أبرز من


م�آيات�تكشف�حقيق�
م،�فهم�يعيشون�Nي�ßتخبط�وقلق�داِئَمْ,ن،�متأرجحون�®ل�عل


م،�حائرون�Nي�أمورهم،�يعبدون�هللا�تعاªى�عtى�حرف�وشّك،�íي�سلوكهم�وتصرفاNيمان،�مضطربون�gب,ن�الكفر�و

وحسب�مزاجهم،�¯�يثبتون�عtى�العبادة�Nي�جميع�أحوالهم،�فإن�كانوا�Nي�رخاء�وسعة�من�العيش،�استقروا�عtى�

بء�والضر�والضيق�والشدة�Nي�العيش،�وانقلبت�أحوالهم،�تركوا�الدين،�وارتدوا�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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̄�خوف� من�من�عمله�الصالح،�يزداد�{طمئنان�Nي�قلبه�ح¸ �يملؤه،�فيأتي�يوم�القيامة�Nي�زمرة�الذين�

̄�هم�يحزنون  
م�وßعل . 

ا�ؤمن�قلبه�مفعم�باïمل،�ويده�¯�تكل�من�العمل،�فالدعوة�لحمه�ودمه،�وبيته�وسكنه،�وبصره�ونَفسه،�فكلما�

ب�ال
ّ
�رغ �وكلما ،�Êاطمأن�أك� �أكÊ��كلما �فرح�بتوبة�أعطاها ناس�باéسم�وتعاليمه�وشريعته�بالحكمة�والل,ن�كلما

ا�ذنب,ن�وا�سرف,ن�عtى�أنفسهم،�ïن�ذلك�يأتي�بالخ,�ات�و*جور�الكث,�ة�ال¸��تثقل�م,®انه،�فيطم


م�السم،�الذين�بلغوا�الناس،�بكل�وسيلة�ممكنة،�وNي�ßنه�بذلك�يعمل�عمل�*نبياء�علï�،فؤاده


ار،�سًرا�وعنية،�فرادى�وجماعات،�ح¸ �أتاهم�اليق,ن،�ويوم�القيامة�هم�من�õمن,نÓواصلوا�الليل�بال

ا�ؤمن�قلبه�مطمTن�Nي�الدنيا�وõخرة،�ïنه�دائم�الذكر�§�تعاªى،�يذكر�هللا�تعاªى�عtى�كل�أحواله،�وNي�كل�أوقاته،�

{: �تعاªى�يقول ومن�فوائد�الذكر�أنه�يطمTن�القلب،�وهللا
ُ
ل
ُ
�ق َمTِنُّ

ْ
ِذيَن�آَمُنوا�َوَتط

َّ
ال

�]28:الرعد[} وب  �ف�يصيبه �وõخرة، �الدنيا �Nي 
اÙصاح� �¯�تفارق �والطمأنينة ،

̄ت�ال¸��تش,��إªى�تحطم�شخصيته�من�هول�القلق�أو�{نزعاج�أو�{ضطراب�كما�يصيب�الكافر�م ن�هذه�{نفعا


ا�عtى�الكافرين�وا�نافق,نíا�وشد
í�Êذلك�اليوم،�ومن�تراكم�{نفعا¯ت�وازدحامها�وك

الحمد�§�Nي�*وªى�وõخرة،�عtى�ما�وفق�من�إتمام�هذه�الدراسة�عن�انفعال�القلق�عند�الكافرين�الذي�ورد�

  : يم،�وقد�توصلت�هذه�الدراسة�إªى�نتائج�أهمها

�كرد �يحدث �والÌ�صد، �والفزع �بالخوف �مصحوبة �مركبة �مؤ�ة �انفعالّية �حالة القلق

  . �عن�شعور�gنسان�بالعجز�Nي�مواقف�gحباط�والّصراع

وهذا�ُيفهم�من�السياق�أنه�عن�قلق�gنسان�واضطرابه�لم�يرد�القلق�كلفظ�Nي�القرآن�الكريم،�ولكنه�ورد�مع� ،�

  . وتوتره،�وهو�مصاحب�للشخص�Nي�الدنيا�وõخرة

�وخوف� �وح,�ة �اضطراب �حالة �Nي �كانوا �القلق، �انفعال �الكريم �القرآن �كشفها �ال¸� �ا�نافق,ن ̄ت �انفعا �أبرز من


م�آيات�تكشف�حقيق�
م،�فهم�يعيشون�Nي�ßورعب�وفزع،�يخافون�أن�ت8®ل�عل


م،�حائرون�Nي�أمورهم،�يعبدون�íي�سلوكهم�وتصرفاNيمان،�مضطربون�gب,ن�الكفر�و

وحسب�مزاجهم،�¯�يثبتون�عtى�العبادة�Nي�جميع�أحوالهم،�فإن�كانوا�Nي�رخاء�وسعة�من�العيش،�استقروا�عtى�

بء�والضر�والضيق�والشدة�Nي�العيش،�وانقلبت�أحوالهم،�تركوا�الدين،�وارتدوا�gسم،�وإن�تعرضوا�للفتنة�وال

	��� ا��و��� ���ا
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̄�خوف�كلما�زاد�ا�ؤ  - من�من�عمله�الصالح،�يزداد�{طمئنان�Nي�قلبه�ح¸ �يملؤه،�فيأتي�يوم�القيامة�Nي�زمرة�الذين�

̄�هم�يحزنون  
م�وßعل

ا�ؤمن�قلبه�مفعم�باïمل،�ويده�¯�تكل�من�العمل،�فالدعوة�لحمه�ودمه،�وبيته�وسكنه،�وبصره�ونَفسه،�فكلما� -

�رغ �وكلما ،�Êاطمأن�أك� �أكÊ��كلما أعطاها

ا�ذنب,ن�وا�سرف,ن�عtى�أنفسهم،�ïن�ذلك�يأتي�بالخ,�ات�و*جور�الكث,�ة�ال¸��تثقل�م,®انه،�فيطم


م�السم،�الذين�بلغوا�الناس،�بكل�وسيلة�ممكنة،�وNي�ßنه�بذلك�يعمل�عمل�*نبياء�علï�،فؤاده


ار،�سًرا�وعنية،�فرادى�وجماعات،�ح¸ �أتاهم�اليق,ن،�ويوم�القيامة�هم�من�õمن,نÓواصلوا�الليل�بال

ا�ؤمن�قلبه�مطمTن�Nي�الدنيا�وõخرة،�ïنه�دائم�الذكر�§�تعاªى،�يذكر� -

ومن�فوائد�الذكر�أنه�يطم

وُب 
ُ
ُقل
ْ
�ال َمTِنُّ

ْ
َتط

القلق�أو�{نزعاج�أو�{ضطراب�كما�يصيب�الكافر�م


ا�عtى�الكافرين�وا�نافق,نíا�وشد
í�Êذلك�اليوم،�ومن�تراكم�{نفعا¯ت�وازدحامها�وك

  : الخاتمة

الحمد�§�Nي�*وªى�وõخرة،�عtى�ما�وفق�من�إتمام�هذه�الدراسة�عن�انفعال�القلق�عند�الكافرين�الذي�ورد�

يم،�وقد�توصلت�هذه�الدراسة�إªى�نتائNي�القرآن�الكر 

  

�م - �مركبة �مؤ�ة �انفعالّية �حالة القلق

خارIّي،�ينتج�عن�شعور�gنسان�بالعجز�Nي�مواقف�gحباط�والص

لم�يرد�القلق�كلفظ�Nي�القرآن�الكريم،�ولكنه�ورد�مع� ،� -

وتوتره،�وهو�مصاحب�للشخص�Nي�الدنيا�وõخرة

�وخوف� - �وح,�ة �اضطراب �حالة �Nي �كانوا �القلق، �انفعال �الكريم �القرآن �كشفها �ال¸� �ا�نافق,ن ̄ت �انفعا �أبرز من

ورعب�وفزع،�يخافون�أن�ت


م،�حائرون�Nي�أمورهم،�يعبدون�íي�سلوكهم�وتصرفاNيمان،�مضطربون�gب,ن�الكفر�و

وحسب�مزاجهم،�¯�يثبتون�عtى�العبادة�Nي�جميع�أحوالهم،�فإن�كانوا�Nي�رخاء�وسعة�من�العيش،�استقروا�عtى�

gسم،�وإن�تعرضوا�للفتنة�وال
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بعد�–أغلب�وقته�أكÊ��ما�ظهر�انفعال�القلق�عند�الكافرين�Nي�نفوس�زعما
م،�وخاصة�عند�فرعون،�فقد�كان�

سلطانه،�وكان�يعيش�Nي�قلق�ن،�ïنه�بدأ�يخاف�عtى�ملكه�و 

�وكيف� �السم، �عليه �مو×¡  
ا±� �أتى �كال¸� �بمعجزة �يأتي �أين �من �إذ �شديد، �نف¢¡� �وضغط �وتوتر�محرق، كب,�،

� �النفسية ̄ت �{نفعا �عtى �Nي�
م �وردت ال¸�

  . القرآن�الكريم،�ïن�هذا�من�*مور�ا�همة�ال¸��يجب�إبرازها�وإظهارها�بشكل�علم��شامل�ودقيق

لغ,�هم�ممن�يخالفون�النهج�gسمي�أو�

̄نفعا¯ت� يسم �حوار�*ديان،�أن�يكونوا�عtى�دراية�با


م،�ويعرفوا�فنون�الرد�والجدال�والحوارíم�ونقاشا
íي�حواراNا�
Óي�القرآن�الكريم،�ويستفيدوا�مNالنفسية�الواردة� .  

�القر  �الحلقات �Nي
ً
�جيدا �والÌ�ك,®�عليه

ً
�كث,�ا �الÌ�بوي �بالجانب �{هتمام �الدين �لهذا �العامل,ن �جميع �¡ùآنية�أو

�كيد� 
اßة�من�القصص�القرآني،�وخاصة�ال¸��يظهر�ف�الكث,��وأخذ�الدروس�والع � �تقام�با�ساجد، والÌ�بوية�ال¸�

*عداء،��عرفة�كيفية�التعامل�والتصرف�Nي�ا�راحل�والظروف�ال¸��تمر�±
ا�الدعوة،�فَدْور�القرآن�الكريم�عظيم�

�الشيباني� �الكريم �عبد �ابن �محمد �بن �محمد �بن �محمد �بن �ا�بارك �أبو�السعادات �الدين �مجد �*ث,�، ابن

طاهر�أحمد�الزاوى�ومحمود�محمد�الطناHي،�

�)هـ597: ت(ابن�الجوزي،�جمال�الدين�أبو�الفرج�عبد�الرحمن�بن�عtي�بن�محمد�الجوزي� ،Aع&ن\Aنزهة

�ط �الرا�¡�، �كاظم �الكريم �عبد �1محمد م،�1984-ه1404،

،�مجموعAالفتاوى ،�)هـ728: ت(عبد�الحليم�بن�تيمية�الحراني�

�النبوية،� �ا�دينة �الشريف، صحف

  4:،�الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�ط

��د ا������	��� ا��و��� ��
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أكÊ��ما�ظهر�انفعال�القلق�عند�الكافرين�Nي�نفوس�زعما
م،�وخاصة�عند�فرعون،�فقد�كان�

قلًقا�مضطرًبا،�غ,��مطمTن،�ïنه�بدأ�يخاف�عtى�ملكه�و �–لقائه�بمو×¡ �عليه�السم

�وكيف� �السم، �عليه �مو×¡  
ا±� �أتى �كال¸� �بمعجزة �يأتي �أين �من �إذ �شديد، �نف¢¡� �وضغط �وتوتر�محرق، كب,�،

  . يواجهه،�وهو�الذي�يد·ي�الربوبية�و*لوهية

� �النفسية ̄ت �{نفعا �عtى 
مVوأبحا� 
مíدراسا� �بتكثيف �زماننا �Nي �ا�سلم,ن �النفس �علماء �¡ùأو

القرآن�الكريم،�ïن�هذا�من�*مور�ا�همة�ال¸��يجب�إبرازها�وإظهارها�بشكل�علم��شامل�ودقيق

̄�سيما�الدعاة�وا�صلحون�وا�حاورون� لغ,�هم�ممن�يخالفون�الن�–أوù¡��قيادات�العمل�الدعوي�

̄نفعا¯ت�Nي�ال �امج�والندوات�وا�ؤتمرات�وح¸ �فيما� يسم �حوار�*ديان،�أن�يكونوا�عtى�دراية�با


م،�ويعرفوا�فنون�الرد�والجدال�والحوارíم�ونقاشا
íي�حواراNا�
Óي�القرآن�الكريم،�ويستفيدوا�مNالنفسية�الواردة�

�القر  �الحلقات �Nي
ً
�جيدا �والÌ�ك,®�عليه

ً
�كث,�ا �الÌ�بوي �بالجانب �{هتمام �الدين �لهذا �العامل,ن �جميع �¡ùأو

�كيد� 
اßة�من�القصص�القرآني،�وخاصة�ال¸��يظهر�ف�الكث,��وأخذ�الدروس�والع � �تقام�با�ساجد، والÌ�بوية�ال¸�

*عداء،��عرفة�كيفية�التعامل�والتصرف�Nي�ا�راحل�والظروف�ال¸��تمر�±
ا�الدعوة،�فَدو

  . {بتءاتوكب,��Nي�التصدي�للطغيان�إذا�اشتدت�ا�حن،�وعّمت�

�الشيباني� �الكريم �عبد �ابن �محمد �بن �محمد �بن �محمد �بن �ا�بارك �أبو�السعادات �الدين �مجد �*ث,�، ابن

(،Aو\ثرAالحديثAغريبAيPAايةKLطاهر�أحمد�الزاوى�ومحمود�محمد�الطنا: ،�تحقيقال

  ب,�وت-ة�م،�ا�كتبة�العلمي

ابن�الجوزي،�جمال�الدين�أبو�الفرج�عبد�الرحمن�بن�عtي�بن�محمد�الجوزي�

Aوالنظائر، Aالوجوه Aعلم �الرا�: تحقيق�النواظرPAي �كاظم �الكريم �عبد محمد

  ب,�وت�/لبنان

عبد�الحليم�بن�تيمية�الحراني�ابن�تيمية،�تقي�الدين�أبو�العباس�أحمد�بن�

�النبوية،� �ا�دينة �الشريف، �ا�صحف �لطباعة �فهد �ا�لك �مجمع �قاسم، �بن �محمد �بن �الرحمن عبد

،�الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�طالخصائص،�)ه392: ت(ابن�ج��،�أبو�الفتح�عثمان،�ا�وصtي،�
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  . عن�gسم

أكÊ��ما�ظهر�انفعال�القلق�عند�الكافرين�Nي�نفوس�زعما
م،�وخاصة�عند�فرعون،�فقد�كان� -

لقائه�بمو×¡ �عليه�السم

�وكيف� �السم، �عليه �مو×¡  
ا±� �أتى �كال¸� �بمعجزة �يأتي �أين �من �إذ �شديد، �نف¢¡� �وضغط �وتوتر�محرق، كب,�،

يواجهه،�وهو�الذي�يد·ي�الربوبية�و*لوهية

  : التوصيات

�وأبحا - 
مíدراسا� �بتكثيف �زماننا �Nي �ا�سلم,ن �النفس �علماء �¡ùأو

القرآن�الكريم،�ïن�هذا�من�*مور�ا�همة�ال¸��يجب�إبرازها�وإظهارها�بشكل�علم��شامل�ودقيق

̄�سيما�الدعاة�وا�صلحون�وا�حاورون� - أوù¡��قيادات�العمل�الدعوي�

Nي�ال �ام�–من�ا�لحدين


م،�ويعرفوا�فنون�الرد�والجدال�والحوارíم�ونقاشا
íي�حواراNا�
Óي�القرآن�الكريم،�ويستفيدوا�مNالنفسية�الواردة�

�القر  - �الحلقات �Nي
ً
�جيدا �والÌ�ك,®�عليه

ً
�كث,�ا �الÌ�بوي �بالجانب �{هتمام �الدين �لهذا �العامل,ن �جميع �¡ùأو

�كيد� 
اßة�من�القصص�القرآني،�وخاصة�ال¸��يظهر�ف�الكث,��وأخذ�الدروس�والع � �تقام�با�ساجد، والÌ�بوية�ال¸�

*عداء،��عرفة�كيفية�التعامل�والتصرف�Nي�ا�راحل�والظروف�ال¸��تمر�±
ا�الدعوة،�فَدو

وكب,��Nي�التصدي�للطغيان�إذا�اشتدت�ا�حن،�وعم

  قائمةAا�راجع

  القرآن�الكريم�

�الشيباني��- �الكريم �عبد �ابن �محمد �بن �محمد �بن �محمد �بن �ا�بارك �أبو�السعادات �الدين �مجد �*ث,�، ابن

)ه606: ت(الجزري�

م،�ا�كتبة�العلمي1979-ه1399

ابن�الجوزي،�جمال�الدين�أبو�الفرج�عبد�الرحمن�بن�عtي�بن�محمد�الجوزي��-

Aوالنظائر، Aالوجوه Aعلم النواظرPAي

لبنان-مؤسسة�الرسالة�

ابن�تيمية،�تقي�الدين�أبو�العباس�أحمد�بن��-

�ا�: ا�حقق �لطباعة �فهد �ا�لك �مجمع �قاسم، �بن �محمد �بن �الرحمن عبد

 م1995/هـ1416

ابن�ج��،�أبو�الفتح�عثمان،�ا�وصtي،��-
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الفصلPAيAا�للA،�)هـ456: ت(��الظاهري�

AمكارمAأخ¤قAالرسولAالكريم AالنعيمPAي �نضرة ،)11/5338(�،

،�1رمزي�من,��بعلبكي،�ط: ،�تحقيق

Aوا�حيطA\عظم �تحقيقا�حكم عبد�: ،

،�ا�حررAالوج&PAïيAتفس&�AالكتابAالعزيز

  ب,�وت��–

زه,��: ،�دراسة�وتحقيقمجملAاللغة

: ،�تحقيقمقاييسAاللغة،�)هـ395: 

يوسف�: تحقيق�الروح،،�)هـ751: ت

A،)هـ711: ت(ابن�منظور،�محمد�بن�مكرم�بن�عtى،�أبو�الفضل،�جمال�الدين�*نصاري�الرويفÝى�gفريقى�

م،�1�،2001محمد�عوض�مرعب،�ط

معالمAالتïøيلPAيAتفس&�A،�)هـ510: 

 هـ�1420،�

�صح� �جامعة �العلم�، �والبحث �العاªي �التعليم �وزارة ،

ضبطه�وصححه�: ،�تحقيقكتابAالتعريفات

  لبنان�

: ،�تحقيقالصحاحAتاجAاللغةAوصحاحAالعربية

  ب,�وت،�

د�: ،�تحقيقشمسAالعلومAودواءAك¤مAالعربAمنAالكلوم

يوسف�محمد�عبد�هللا،�دار�الفكر�ا�عاصر،�ب,�وت،�

-،�دار�الفكر�ïøيللبابAالتأويلPAيAمعانيAالت

� ،�مبادئAعلمAالنفسالختاتنة،�سامي�محسن،�وأبو�أسعد،�أحمد�عبد�اللطيف،�والكركي،�وجدان�خليل،

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

زم،�أبو�محمد�عtي�بن�أحمد�بن�سعيد،�*ندل¢¡��القرط���الظاهري�

 . القاهرة،�بدون�ذكر�الطبعة�والسنة–،�مكتبة�الخان6ي�

� �وآخرون، �عبد�هللا، �بن �صالح �حميد، AمكارمAأخ¤قAالرسولAالكريمابن AالنعيمPAي نضرة

 لة�للنشر�والتوزيع،�جدة

،�تحقيقجمهرةAاللغة،�)هـ321: ت(ابن�دريد،�أبو�بكر�محمد�بن�الحسن�*زدي�

  ب,�وت–م،�دار�العلم�للمي,ن�

� �ا�ر×¡� �إسماعيل �بن �عtي �أبو�الحسن �سيده، �)هـ458: ت(ابن Aوا�حيطA\عظم، ا�حكم

  ب,�وت–م،�دار�الكتب�العلمية�2000-ه1�،1421ط

ا�حررAالوج&PAïيAتفس&�AالكتابAالعزيز،�)هـ542: ت(ابن�عطية،�أبو�محمد�عبد�الحق�بن�غالب�*ندل¢¡��

–هـ،�دار�الكتب�العلمية�1�،1422عبد�السم�عبد�الشاNي�محمد،�ط

مجملAاللغة،�)ه395: ت(أبو�الحس,ن��ابن�فارس،�أحمد�بن�زكرياء�القزوي���الرازي،

  م�1986-ه2�،1406ب,�وت،�ط–عبد�ا�حسن�سلطان،�مؤسسة�الرسالة�

: ت(ابن�فارس،�أحمد�بن�فارس�بن�زكرياء�القزوي���الرازي،�أبو�الحس,ن�

 م،�دار�الفكر1979- ه1399عبد�السم�محمد�هارون،�

ت(بن�قيم�الجوزية،�محمد�بن�أبي�بكر�بن�أيوب�بن�سعد�شمس�الدين�

 عtي�البدوي،�دار�ابن�كث,�،�دون�ذكر�السنة�والطبعة

ابن�منظور،�محمد�بن�مكرم�بن�عtى،�أبو�الفضل،�جمال�الدين�*نصاري�الرويفÝى�gفريقى�

 ب,�وت�–ار�صادر�هـ،�د1414،�

محمد�عوض�مرعب،�ط: ،�تحقيقKüذيبAاللغةA،)هـ370: ت(*زهري،�محمد�بن�أحمد�الهروي،�

 .ب,�وت–دار�إحياء�الÌ�اث�العربي�

: ت(البغوي،�أبو�محمد�الحس,ن�بن�مسعود�بن�محمد�بن�الفراء�الشافÝي�

،�1ب,�وت،�ط–رزاق�ا�هدي،�دار�إحياء�الÌ�اث�العربي�عبد�ال

� �محمود، �محمد Aالنفسالجبوري، Aعلم �صح�ا�دخلPAي �جامعة �العلم�، �والبحث �العاªي �التعليم �وزارة ،

كتابAالتعريفات،�)هـ816: ت(الجرجاني،�عtي�بن�محمد�بن�عtي�الزين�الشريف�

لبنان�–م،�دار�الكتب�العلمية�ب,�وت�1983-ه1�،1403ة�من�العلماء،�ط

الصحاحAتاجAاللغةAوصحاحAالعربية،�)هـ393: ت(الجوهري،�أبو�نصر�إسماعيل�بن�حماد�الفارابي�

ب,�وت،�–م،�دار�العلم�للمي,ن�1987-ه4�،1407أحمد�عبد�الغفور�عطار،�ط

شمسAالعلومAودواءAك¤مAالعربAمنAالكلوم،�)هـ573: ت( الحم,�ي،�نشوان�بن�سعيد�اليم��

يوسف�محمد�عبد�هللا،�دار�الفكر�ا�عاصر،�ب,�وت،�. هللا�العمري،�مطهر�بن�عtي�gرياني،�د

 م�1999

لبابAالتأويلPAيAمعانيAالت،�)هـ741: ت(الخازن،�عء�الدين�عtي�بن�محمد�بن�إبراهيم،�

 م،�من�دون�ذكر�الطبعة�1979

� الختاتنة،�سامي�محسن،�وأبو�أسعد،�أحمد�عبد�اللطيف،�والكركي،�وجدان�خليل،

	��� ا��و��� ���ا
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زم،�أبو�محمد�عtي�بن�أحمد�بن�سعيد،�*ندل¢¡��القرطابن�ح�-

،�مكتبة�الخانو\هواءAوالنحل

�عبد��- �بن �صالح �حميد، ابن

لة�للنشر�والتوزيع،�جدة،�دار�الوسي4ط

ابن�دريد،�أبو�بكر�محمد�بن�الحسن�*زدي��-

م،�دار�العلم�للمي,ن�1987

-�� �ا�ر×¡� �إسماعيل �بن �عtي �أبو�الحسن �سيده، ابن

طالحميد�هنداوي،�

ابن�عطية،�أبو�محمد�عبد�الحق�بن�غالب�*ندل¢¡���-

عبد�السم�عبد�الشاNي�محمد،�ط: تحقيق

ابن�فارس،�أحمد�بن�زكرياء�القزوي���الرازي،�-

عبد�ا�حسن�سلطان،�مؤسسة�الرسالة�

ابن�فارس،�أحمد�بن�فارس�بن�زكرياء�القزوي���الرازي،�أبو�الحس,ن��-

عبد�السم�محمد�هارون،�

بن�قيم�الجوزية،�محمد�بن�أبي�بكر�بن�أيوب�بن�سعد�شمس�الدين�ا�-

عtي�البدوي،�دار�ابن�كث,�،�دون�ذكر�السنة�والطبعة

ابن�منظور،�محمد�بن�مكرم�بن�عtى،�أبو�الفضل،�جمال�الدين�*نصاري�الرويفÝى�gفريقى��-

،�3،�طلسانAالعرب

*زهري،�محمد�بن�أحمد�الهروي،��-

دار�إحياء�الÌ�اث�العربي�

البغوي،�أبو�محمد�الحس,ن�بن�مسعود�بن�محمد�بن�الفراء�الشافÝي��-

عبد�ال: ،�ا�حققالقرآن

-�� �محمود، �محمد الجبوري،

  م�1984الدين،�

الجرجاني،�عtي�بن�محمد�بن�عtي�الزين�الشريف��-

ة�من�العلماء،�طجماع

الجوهري،�أبو�نصر�إسماعيل�بن�حماد�الفارابي��-

أحمد�عبد�الغفور�عطار،�ط

الحم,�ي،�نشوان�بن�سعيد�اليم���-

حس,ن�بن�عبد�هللا�العمري،�مطهر�بن�عtي�gرياني،�د

1999- ه1�،1420ط

الخازن،�عء�الدين�عtي�بن�محمد�بن�إبراهيم،� -

1979-هـ1399ب,�وت،�

-�� الختاتنة،�سامي�محسن،�وأبو�أسعد،�أحمد�عبد�اللطيف،�والكركي،�وجدان�خليل،
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� �الرازي �القادر�الحنفي �عبد �بكر�بن �أبي �بن �)هـ666: ت(�محمد ،Aمختار

-هـ5�،1420صيدا،�ط–الدار�النموذجية،�ب,�وت�

Aالقرآن Aغريب PAي �ا�حققا�فردات ، :

  ه�1412

� ، ¡Þبمرت� �ا�لّقب �أبو�الفيض، �الحسي��، �)هـ1205: ت(اق ،Aتاج

�)هـ538: ت ،AحقائقA Aعن الكشاف

�)هـ373: ا�توNى �ا�كتبة�بحرAالعلوم، ،

�)هـ489: ت(تميم��السمعاني،�أبو�ا�ظفر،�منصور�بن�محمد�بن�عبد�الجبار�ابن�أحمد�ا�روزى�ال ،A�&تفس

� �الرياض �دار�الوطن، �غنيم، �بن �عباس �بن �وغنيم �إبراهيم �ط�–ياسر�بن ،�1السعودية،

: ت(�محمد�بن�إدريس�بن�شافع�بن�عبد�ا�طلب�بن�عبد�مناف�ا�طل���القر;¡��ا�كي�

ان� ،�دار�)رسالة�دكتوراه(أحمد�بن�مصطفى�الفرَّ

 ،�مؤسسة�الكويت�للتقدم�الط���


ضة�ا�صريةÓم2�،1964،�طمكتبة�ال 

Aا�عاصرة AوتطبيقاKüا Aالكريم Aالقرآن PAي Aالنفسية Aال��بية ،�مبادئ

 م2015-ه1436

AالروايةAف��Aب&نAالجامعAالقديرAفتح

  دمشق،�ب,�وت-

AجامعAالبيانPAيAتأويل،�)هـ310: ت

  م،�مؤسسة�الرسالة

  م�g�،1994سكندرية،

،�2،�طالدراساتAالنفسيةAعندAا�سلم&نAوالغزاÔيAبوجهAخاص

الدكتور�سليمان�دنيا،�: ،�ا�حققKüافتAالف¤سفة

AمدراجAمعرفةAالنفس �دار�معارجAالقدسPAي ،

التفس&�A(مفاتيحAالغيبAالفخر�الرازي؛�محمد�بن�عمر�بن�الحسن�بن�الحس,ن�التيم��البكري،�أبو�عبد�هللا،�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

 دار�ا�س,�ة

� �الرازي �القادر�الحنفي �عبد �بكر�بن �أبي �بن �محمد �هللا �أبو�عبد �الدين �زين الرازي،

الدار�النموذجية،�ب,�وت�-يوسف�الشيخ�محمد،�ا�كتبة�العصرية�

� �محمد �بن �الحس,ن �أبو�القاسم �*صفهاني، �)هـ502: ت(الراغب Aالقرآن، Aغريب PAي ا�فردات

1�،1412ط�دمشق،�ب,�وت،–القلم،�الدار�الشامية��صفوان�عدنان�الداودي،�دار 

� ، ¡Þبمرت� �ا�لّقب �أبو�الفيض، �الحسي��، �الرّزاق �عبد �بن �محّمد �بن د

  ،�مجموعة�من�ا�حقق,ن،�دار�الهداية�العروسAمنAجواهرAالقاموس

� �الزمخشري، �أحمد، �بن �عمرو �بن �محمود �أبو�القاسم ت(الزمخشري،

  هـ�3�،1407ب,�وت،�ط��–،�دار�الكتاب�العربي�

� �إبراهيم �بن �أحمد �بن �محمد �نصر�بن �أبو�الليث ا�توNى(السمرقندي،

 الشاملة،�من�دون�ذكر�الطبعة�والسنة�ودار�النشر�

السمعاني،�أبو�ا�ظفر،�منصور�بن�محمد�بن�عبد�الجبار�ابن�أحمد�ا�روزى�ال

� �الرياض �دار�الوطن، �غنيم، �بن �عباس �بن �وغنيم �إبراهيم ياسر�بن

الشافÝي،�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إدريس�بن�شافع�بن�عبد�ا�طلب�بن�عبد�مناف�ا�طل

أحمد�بن�مصطفى�الفر. د: مع�وتحقيق�ودراسة،�جتفس&�ªAمامAالشافûي

  م2006- ه1�،1427ا�ملكة�العربية�السعودية،�ط

،�مؤسسة�الكويت�للتقدم�الطمعجمAمصطلحاتAالطبAالنف�ÇÈالشربي��،�لطفي،�


ضة�ا�صرية،�مقا9تPAيAعلمAالنفسالشعبي��،�محمد�مصطفى،�Óمكتبة�ال

� �محمد، �بن �عابس �بنت �عزة Aا�عاصرةالشهري، AوتطبيقاKüا Aالكريم Aالقرآن PAي Aالنفسية Aال��بية مبادئ

1436, رسالة�دكتوراه�جامعة�أم�القرى،�كلية�الÌ�بية�ا�ملكة�العربية�السعودية

فتحAالقديرAالجامعAب&نAف��AالروايةA،�)هـ1250: ت(ن�عtي�بن�محمد�بن�عبد�هللا�اليم���الشوكاني،�محمد�ب

-هـ،�دار�ابن�كث,�،�دار�الكلم�الطيب�1�،1414،�طوالدرايةAمنAعلمAالتفس&�

ت(الط �ي،�محمد�بن�جرير�بن�يزيد�بن�كث,��بن�غالب�õمtي،�أبو�جعفر�

م،�مؤسسة�الرسالة2000 -هـ�1�،1420أحمد�محمد�شاكر،�ط

،�gسكندرية،8،�دار�ا�عرفة،�طمبادئAالصحةAالنفسيةالطيب،�محمد�عبد�الطاهر،�

الدراساتAالنفسيةAعندAا�سلم&نAوالغزاÔيAبوجهAخاص،�)م1981-ه1401(العثمان،�عبد�الكريم،�

  

KüافتAالف¤سفة،�)هـ505: ت(الغزاªي،�أبو�حامد�محمد�بن�محمد�الطو×¡��

 ،�بدون�ذكر�السنة6مصر،�ط–دار�ا�عارف،�القاهرة�

� �الطو×¡� �محمد �بن �محمد �أبو�حامد �)هـ505: ت(الغزاªي، AمدراجAمعرفةAالنفس، معارجAالقدسPAي

 م�2�،1975،�طب,�وت

الفخر�الرازي؛�محمد�بن�عمر�بن�الحسن�بن�الحس,ن�التيم��البكري،�أبو�عبد�

	��� ا��و��� ���ا
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دار�ا�س,�ة: ،�*ردن4ط

-�� �أبو�عبد �الدين �زين الرازي،

يوسف�الشيخ�محمد،�ا�كتبة�العصرية�: ،�ا�حققالصحاح

  م1999

-�� �محمد �بن �الحس,ن �أبو�القاسم �*صفهاني، الراغب

صفوان�عدنان�الداودي،�دار 

�محم�- �بن �محّمد الزبيدي،

العروسAمنAجواهرAالقاموس

-�� �الزمخشري، �أحمد، �بن �عمرو �بن �محمود �أبو�القاسم الزمخشري،

،�دار�الكتاب�العربي�تïøيلغوامضAال

-�� �إبراهيم �بن �أحمد �بن �محمد �نصر�بن �أبو�الليث السمرقندي،

الشاملة،�من�دون�ذكر�الطبعة�والسنة�ودار�النشر�

السمعاني،�أبو�ا�ظفر،�منصور�بن�محمد�بن�عبد�الجبار�ابن�أحمد�ا�روزى�ال�-

�ا�حققالقرآن ، :� �الرياض �دار�الوطن، �غنيم، �بن �عباس �بن �وغنيم �إبراهيم ياسر�بن

 م�1997 -هـ1418

الشافÝي،�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إدريس�بن�شافع�بن�عبد�ا�طلب�بن�عبد�مناف�ا�طل�-

تفس&�ªAمامAالشافûي،�)هـ204

ا�ملكة�العربية�السعودية،�ط- التدمرية�

الشربي��،�لطفي،��-

الشعبي��،�محمد�مصطفى،��-

-�� �محمد، �بن �عابس �بنت �عزة الشهري،

رسالة�دكتوراه�جامعة�أم�القرى،�كلية�الÌ�بية�ا�ملكة�العربية�السعودية

الشوكاني،�محمد�ب�-

والدرايةAمنAعلمAالتفس&�

الط �ي،�محمد�بن�جرير�بن�يزيد�بن�كث,��بن�غالب�õمtي،�أبو�جعفر��-

أحمد�محمد�شاكر،�ط: ،�تحقيقالقرآن

الطيب،�محمد�عبد�الطاهر،��-

العثمان،�عبد�الكريم،��-

   القاهرة،�دار�غريب

الغزاªي،�أبو�حامد�محمد�بن�محمد�الطو×¡���-

دار�ا�عارف،�القاهرة�

-�� �الطو×¡� �محمد �بن �محمد �أبو�حامد الغزاªي،

ب,�وت–õفاق�الجديدة�

الفخر�الرازي؛�محمد�بن�عمر�بن�الحسن�بن�الحس,ن�التيم��البكري،�أبو�عبد��-
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&�Aالتفس(مفاتيحAالغيبAالفخر�الرازي؛�محمد�بن�عمر�بن�الحسن�بن�الحس,ن�التيم��البكري،�أبو�عبد�هللا،�

AالكتابAلطائفAيPAï&التميAذويAبصائر

� �gسمية �للشئون �*عtى �ا�جلس �الÌ�اث�-م، �إحياء لجنة

�تحقيقالقاموسAا�حيط مكتب�: ،

�ط �8و×¡�، �مؤسسة�2005- ه1426، م،

AغريبAالشرحAالكب&� ،�ا�صباحAا�ن&�PAي

الجامعàAحكامAالقرآن،A ،)هـ671: ت

 م1964 -هـ�2�،1384القاهرة،�ط�


ضة�العصرية: ،�القاهرةÓمكتبة�ال .�ب

�)هـ1094: ت ،AيPA Aمعجم الكليات

ب,�وت،�من�دون�–محمد�ا�صري،�مؤسسة�الرسالة�

مجدي�. د: ،�ا�حققتأوي¤تAأهلAالسنة

�الحل��� �البابي �مصطفى �ومطبعة �مكتبة �شركة ،

  دار�ا�س,�ة�: ،�*ردن

دعوة،�من�دون�ذكر�،�دار�الا�عجمAالوسيطAمجمعAاللغةAالعربيةAبالقاهرة

�الحدادي� �العابدين �زين �بن �عtي �بن �العارف,ن �تاج �بن �الرؤوف �ا�دعو�بعبد �محمد �الدين �زين ا�ناوي،

 م،�عالم�الكتب،�القاهرة،�

�)هـ850 ،AورغائبA Aالقرآن غرائب

 هـ1416،�

الوسيطPAيA،�)هـ468: ت(الواحدي،�أبو�الحسن�عtي�بن�أحمد�بن�محمد�بن�عtي،�النيسابوري،�الشافÝي�

وجود،�وآخرون،�دار�الكتب�العلمية،�ب,�وت�

  م�

�عمان دار�ا�سـ,�ة�للنشـر�والتوزيـع�: ،

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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 م،�بدون�ذكر�الطبعة�1981–ه1401،�دار�الفكر،�

الفخر�الرازي؛�محمد�بن�عمر�بن�الحسن�بن�الحس,ن�التيم��البكري،�أبو�عبد�

 م،�بدون�ذكر�الطبعة�1981 –ه�1401،�دار�الفكر،�

بصائرAذويAالتمي&PAïيAلطائفAالكتابA،�)هـ817: ت(الف,�وزآبادى،�مجد�الدين�أبو�طاهر�محمد�بن�يعقوب�

�ط �النجار، �عtي �1محمد ،1996� �gسمية �للشئون �*عtى �ا�جلس م،

  

� �يعقوب �بن �أبو�طاهر�محمد �الدين �مجد �)هـ817: ت(الف,�وزآبادي، القاموسAا�حيط،

�بإشراف �الرسالة، �مؤسسة �Nي �الÌ�اث �ط: تحقيق �العرقُسو×¡�، �نعيم محمد

  لبنان�–الرسالة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ب,�وت�

tع� �بن �محمد �بن �أحمد �الفيومي، �الحموي، �)هـ770نحو�: ت(ي AغريبAالشرحAالكب&�، ا�صباحAا�ن&�PAي

 ب,�وت،�من�دون�ذكر�الطبعة�والسنة�

ت(�،�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�بكر�بن�فرح�*نصاري�

القاهرة،�ط��–ب�ا�صرية�أحمد�ال �دوني�وإبراهيم�أطفيش،�دار�الكت

،�القاهرة8،�طعلمAالنفسAأسسهAوتطبيقاتهAال��بويةالقوù¡�،�عبد�العزيز،�

� �الحنفي �البقاء �أبو �القريم�، �الحسي�� �مو×¡  �بن �أيوب ت(الكفوي،

محمد�ا�صري،�مؤسسة�الرسالة�-عدنان�درويش�: تحقيق�،ا�صطلحاتAوالفروقAاللغوية

 ذكر�الطبعة�والسنة�

تأوي¤تAأهلAالسنة،�)هـ333: ت(ا�اتريدي،�محمد�بن�محمد�بن�محمود،�أبو�منصور�

 م�2005 -هـ�1�،1426ب,�وت،�لبنان،�ط�- باسلوم،�دار�الكتب�العلمية�

� �بن �أحمد �ي، �)هـ1371: ت(مصطفى �الحلتفس&�Aا�را�ي، �البابي �مصطفى �ومطبعة �مكتبة �شركة ،

 م1946-ه1365،�

،�*ردن3ط�أساسياتAعلمAالنفس) م2014-ه1435(ي،�غالب�محمد،�

ا�عجمAالوسيطAمجمعAاللغةAالعربيةAبالقاهرةمصطفى�إبراهيم،�وآخرون،�

�الحدادي� �العابدين �زين �بن �عtي �بن �العارف,ن �تاج �بن �الرؤوف �ا�دعو�بعبد �محمد �الدين �زين ا�ناوي،

م،�عالم�الكتب،�القاهرة،�1990- هـ1�،1410،�طالتوقيفAع¸ىAمهماتAالتعاريف

�القم�، �حس,ن �بن �محمد �بن �الحسن �الدين �نظام 850: ت( النيسابوري،

،�1ب,�وت،�ط�–الشيخ�زكريا�عم,�ات،�دار�الكتب�العلمية�

الواحدي،�أبو�الحسن�عtي�بن�أحمد�بن�محمد�بن�عtي،�النيسابوري،�الشافÝي�

وجود،�وآخرون،�دار�الكتب�العلمية،�ب,�وت�الشيخ�عادل�أحمد�عبد�ا�: ،�تحقيق�وتعليقتفس&�AالقرآنAا�جيد

  م�1994- ه1415

م�1991،�ب,�وت،�معجمAمصطلحاتAالعلوم�Aجتماعيةبدوي،�أحمد�زكي،�

�يونس،�محمد�محمود،� ،�عمان1،�طسيكولوجيةAالدافعيةAو�نفعا9تب��

	��� ا��و��� ���ا
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،�دار�الفكر،�)الكب&�

الفخر�الرازي؛�محمد�بن�عمر�بن�الحسن�بن�الحس,ن�التيم��البكري،�أبو�عبد��-

،�دار�الفكر،�)الكب&�

الف,�وزآبادى،�مجد�الدين�أبو�طاهر�محمد�بن�يعقوب��-

�ا�حققالعزيز �ط: ، �النجار، �عtي محمد

  قاهرة�gسمي،�ال

-�� �يعقوب �بن �أبو�طاهر�محمد �الدين �مجد الف,�وزآبادي،

�بإشراف �الرسالة، �مؤسسة �Nي �الÌ�اث تحقيق

الرسالة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ب,�وت�

-�tع� �بن �محمد �بن �أحمد الفيومي،

ب,�وت،�من�دون�ذكر�الطبعة�والسنة�–ا�كتبة�العلمية�

القرط��،�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�بكر�بن�فرح�*نصاري��-

أحمد�ال �دوني�وإبراهيم�أطفيش،�دار�الكت: تحقيق

القوù¡�،�عبد�العزيز،��-

 تاريخ

-�� �الحنفي �البقاء �أبو �القريم�، �الحسي�� �مو×¡  �بن �أيوب الكفوي،

ا�صطلحاتAوالفروقAاللغوية

ذكر�الطبعة�والسنة�

ا�اتريدي،�محمد�بن�محمد�بن�محمود،�أبو�منصور��-

باسلوم،�دار�الكتب�العلمية�

-�� �بن �أحمد ا�راRي،

̄ده�بمصر،�ط 1وأو

ا�شيWي،�غالب�محمد،��-

مصطفى�إبراهيم،�وآخرون،���-

 الطبعة�والسنة

�الحدادي��- �العابدين �زين �بن �عtي �بن �العارف,ن �تاج �بن �الرؤوف �ا�دعو�بعبد �محمد �الدين �زين ا�ناوي،

التوقيفAع¸ىAمهماتAالتعاريفA،)هـ1031:ت(

�القم�،�- �حس,ن �بن �محمد �بن �الحسن �الدين �نظام النيسابوري،

الشيخ�زكريا�عم,�ات،�دار�الكتب�العلمية�: ،�ا�حققالفرقان

الواحدي،�أبو�الحسن�عtي�بن�أحمد�بن�محمد�بن�عtي،�النيسابوري،�الشافÝي��-

تفس&�AالقرآنAا�جيد

1�،1415لبنان،�ط–

بدوي،�أحمد�زكي،��-

-�� �يونس،�محمد�محمود، ب��
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Aوالع¤ج Aالنفسية Aا�شك¤ت Aوا�راهقة �النف¢¡��الطفولة �مركز�الطب ،

AحقيقةAوالفق��AيÔصو\AالتصورAيPAالنفسيةAو�نفعا9تAنسانيةªAالدوافع

،�دار�ا�نتخب�1،�ترجمة�وتقديم�وتعليق�جورج�زيناتي،�ط

�gسكندرية �للنشر�: ، �الحديث ا�كتب�ا�صري

دار�ا�س,�ة،�ومنصور،�طلعت،�: ،�*ردن

،�القاهرة،�)ط. د(،�أسسAعلمAالنفسAالعام

� �لبنان، �ب,�وت، �العلمية، �دار�الكتب �ذكر�1971، �دون م،

 .م1982،�عالم�الكتب،�القاهرة،�

 ه1411،�دار�قتيبة،�دمشق،�

ب,�وت�–هـ،�دار�الشروق�17�،1412

 م�2000القاهرة،�–،�مكتبة�*نجلو�ا�صرية�

Aا�فهرسàAلفاظAالقرآنAالكريم �. ا�عجم �س(مادة �ف ،�4ط) ن

�ذكر�السنة� �دون �الجامعية، دار�ا�عرفة

 م�2000الفكر�العربي،�

Aفنية Aدراسة Aالكريم Aالقرآن PAي Aالنفسية �الدين،�تصوير�Aنفعا9ت �صح �جامعة ،

،�مجلة�ا�حاماة،�العدد�الثاني،�السنة�

AالنفسAوªس¤م Aعلم Aضوء PAي Aالنفسية �طالصحة ،2�،

،�بمساعدة�فريق�عمل،�عالم�معجمAاللغةAالعربيةAا�عاصرة

 . هـ1420،�دار�القلم،�الكويت،�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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� �الرحمن، Aوالع¤جعبد Aالنفسية Aا�شك¤ت Aوا�راهقة الطفولة

  م���1991،�بدون�طبعة،�

الدوافعªAنسانيةAو�نفعا9تAالنفسيةPAيAالتصورA\صوÔيAوالفق¡�،�م� �عبد�الحليم،�

 . م،�بحث�محكم2020*ردن،�–،�الجامعة�*ردنية�

،�ترجمة�وتقديم�وتعليق�جورج�زيناتي،�طانفعا9تAالنفس،�)م1651: ت

 .م1993-ه1413

� �عزت �أحمد �)1968: ت(ح، �gسكندرية10،�طأصولAعلمAالنفس، ،

� ،�*ردن4،�طأصولAعلمAالنفس،�)م2017-ه1438(ربيع،�محمد�شحادة

أسسAعلمAالنفسAالعام) ت.د(والشرقاوي،�أنور،�وعز�الدين،�عادل،�وأبو�عوف،�فاروق،�

 مكتبة�*نجلو�ا�صرية�

� �وآخرون، �مهدي، �رعد �التفك&�AوأنماطهرزوQي، �لبنان، �ب,�وت، �العلمية، �دار�الكتب ،

،�عالم�الكتب،�القاهرة،�2،�طالصحةAالنفسيةAوالع¤جAالنف�ÇÈزهران،�حامد�عبد�السم،�

،�دار�قتيبة،�دمشق،�1،�ط32،�صا�دخلAإÔىAعالمAالنفسªAنساني

17،�طPيAظ¤لAالقرآن،�)هـ1385: ت(سيد�قطب،�إبراهيم�حس,ن�الشاربي�

،�مكتبة�*نجلو�ا�صرية�25طه،�فرج�عبد�القادر،�أصول�علم�النفس�الحديث،�ص

� �فؤاد �محمد �الباQي، �)م1967: ت(عبد Aا�فهرسàAلفاظAالقرآنAالكريم، ا�عجم

 م1994

�أحمد، �الخالق، Aومبادئه، عبد Aأصوله Aالنفس �ذكر�السنة�. 331ص�علم �دون �الجامعية، دار�ا�عرفة

الفكر�العربي،� ،�القاهرة،�دارالنفسية الضغوط القلقAوادارةالسيد،�

� ،�م �صالح Aفنيةعزيز، Aدراسة Aالكريم Aالقرآن PAي Aالنفسية تصوير�Aنفعا9ت

AالنفسيةAنفعا9ت�AوآثارAيèالشرAالنفسAمجلة�ا�حاماة،�العدد�الثاني،�السنة�)1(علم�،

  السادسة،�عدد�نوفم �،�من�دون�ذكر�تاريخ�النشر�

� �إبراهيم، �كمال �عي¢¡ ، �محمد، �عودة AالنفسAوªس¤ممحمد، Aعلم Aضوء PAي Aالنفسية الصحة

معجمAاللغةAالعربيةAا�عاصرة،�)هـ1424: ت(د�عبد�الحميد�عمر�

  م�2008- ه1429

،�دار�القلم،�الكويت،�127،�صعلمAالنفسAوالحياةنجاتي،�محمد�عثمان،�

	��� ا��و��� ���ا
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 م2007. والطباعـة
- � �محمد �حمودة، �الرحمن، عبد

العص��،�بدون�طبعة،�

خريN¡�،�م� �عبد�الحليم،��-

،�الجامعة�*ردنية�10،�صوتطبيقات

- � ت(ديكارت،�رينيه،

1413ب,�وت،�–العربي�

-�� �عزت �أحمد راجح،

  م1982والتوزيع،�

-�� ربيع،�محمد�شحادة

والشرقاوي،�أنور،�وعز�الدين،�عادل،�وأبو�عوف،�فاروق،�

مكتبة�*نجلو�ا�صرية�

-�� �وآخرون، �مهدي، �رعد رزوQي،
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فهــــــو�الحــــــق�العي�ــــــ��الوحيــــــد�الــــــذى�

فلمالـــــــــك�الNـــــــــ¡�ء�وحـــــــــده�،�Nـــــــــي�حـــــــــدود�

. حـــــــــــق�جـــــــــــامع�مـــــــــــانع�مقصـــــــــــور�عtـــــــــــى�صـــــــــــاحبه

ـــــــ¡�ء�الـــــــوارد�عليـــــــه�حقـــــــه��ح¸ـــــــ �ولـــــــو�لـــــــم�

̄�يســـــــقط��بعـــــــدم� ïنــــــه�الحـــــــق�الوحيـــــــد�الــــــذى�

�, وإذا�كانـــــــت�ا�لكيـــــــة�مصـــــــونة�بـــــــنص�القـــــــانون�والدســـــــات,��ا�تعاقبـــــــة
ً
�مطلقـــــــا

ً

ـــــــا�لـــــــم�تعـــــــد�حقـــــــاȬ�أ إ

فقــــــــــد�تــــــــــدخل�ا�شــــــــــرع�لتحقيــــــــــق�الوظيفــــــــــة�{جتماعيــــــــــة�

�قانونيـــــــــة�
ً
�عـــــــــن�القيـــــــــود-ووضـــــــــع�قيـــــــــودا

ً
 فضـــــــــ

بعضـــــــها�يتقـــــــرر�للمصـــــــلحة�العامـــــــة�

وتــــــــــرد�هــــــــــذه�القيــــــــــود�بصــــــــــفة�عامــــــــــة�عtــــــــــى�ســــــــــلطات�ا�الــــــــــك�Nــــــــــي�

وبالنســــــــبة�للقيــــــــود�القانونيــــــــة�ال¸ــــــــ��ترمــــــــي�إªــــــــى�تحقيــــــــق�


م�وتــــــــؤدي�إªـــــــى�تحقيــــــــق�ا�صــــــــلحة�العامــــــــة�بطريــــــــق�Óــــــــ��تتقــــــــرر�لصـــــــالح�*فــــــــراد�فيمــــــــا�بيــــــــÔف

وا�طـــــــت�والـــــــري�والصـــــــرف�وا�ـــــــرور�والحـــــــدود�

ا�صــــــــــــلحة��-القيــــــــــــود�القانونيــــــــــــة-ســــــــــــلطات�ا�الــــــــــــك�
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�
ً
فهــــــو�الحــــــق�العي�ــــــ��الوحيــــــد�الــــــذى�, يعــــــد�حــــــق�ا�لكيــــــة�مــــــن�اقــــــوى�الحقــــــوق�العينيــــــة�*صــــــلية�وأوســــــعها�نطاقــــــا

فلمالـــــــــك�ال. ل�الســـــــــلطات�ال¸ـــــــــ��يمكـــــــــن�للشـــــــــخص�ممارســـــــــ�
ا�عtـــــــــى�الNـــــــــ¡�ء

حـــــــــــق�جـــــــــــامع�مـــــــــــانع�مقصـــــــــــور�عtـــــــــــى�صـــــــــــاحبهفهـــــــــــو��.القـــــــــــانون،�حـــــــــــق�اســـــــــــتعماله�واســـــــــــتغله�والتصـــــــــــرف�فيـــــــــــه

̄�يجـــــــوز�لغ,ـــــــ��ا�الـــــــك��بحســـــــب�*صـــــــل أن�يســـــــتعمل�الNـــــــ¡�ء�الـــــــوارد�عليـــــــه�حقـــــــه��ح¸ـــــــ �ولـــــــو�لـــــــم�, بمع�ـــــــ ��أنـــــــه�

̄�يســـــــقط��بعـــــــدم�, كمـــــــا�أنـــــــه�حــــــق�دائـــــــم. اق�أي�ضـــــــرر�با�الــــــكيــــــؤدي�هـــــــذا�إªــــــى�الحـــــــ ïنــــــه�الحـــــــق�الوحيـــــــد�الــــــذى�

وإذا�كانـــــــت�ا�لكيـــــــة�مصـــــــونة�بـــــــنص�القـــــــانون�والدســـــــات,��ا�تعاقبـــــــة

فقــــــــــد�تــــــــــدخل�ا�شــــــــــرع�لتحقيــــــــــق�الوظيفــــــــــة�{جتماعيــــــــــة�.  يمــــــــــنح�ســــــــــلطات�غ,ــــــــــ��محــــــــــدودة�للمالــــــــــك�عtــــــــــى�ملكــــــــــه

�قانونيـــــــــة�,  ودون�تعطيـــــــــل�حـــــــــق�ا�لكيـــــــــة�عـــــــــن�أداء�وظائفـــــــــه
ً
ووضـــــــــع�قيـــــــــودا

�Nـــــــي�مواجهـــــــة�الغ,ـــــــ�� يلـــــــزم
ً
بعضـــــــها�يتقـــــــرر�للمصـــــــلحة�العامـــــــة�-ا�الـــــــك�±
ـــــــا�نفســـــــه�مختـــــــارا

وتــــــــــرد�هــــــــــذه�القيــــــــــود�بصــــــــــفة�عامــــــــــة�عtــــــــــى�ســــــــــلطات�ا�الــــــــــك�Nــــــــــي�. والــــــــــبعض�õخــــــــــر�يتقــــــــــرر�للمصــــــــــلحة�الخاصــــــــــة


ــــــــاíــــــــى�حريــــــــة�التملــــــــك�ذاtل�أو�عوبالنســــــــبة�للقيــــــــود�القانونيــــــــة�ال¸ــــــــ��ترمــــــــي�إªــــــــى�تحقيــــــــق�. ل�و{ســــــــتغ


م�وتــــــــؤدي�إªـــــــى�تحقيــــــــق�ا�صــــــــلحة�العامــــــــة�بطريــــــــق�, Óــــــــ��تتقــــــــرر�لصـــــــالح�*فــــــــراد�فيمــــــــا�بيــــــــÔف

والـــــــري�والصـــــــرف�وا�ـــــــرور�والحـــــــدود�, كـــــــالقيود�ال¸ـــــــ��ترمـــــــي�إªـــــــى�رعايـــــــة�مصـــــــالح�الج,ـــــــ�ان

 .  

ســــــــــــلطات�ا�الــــــــــــك��–حــــــــــــق�ا�لكيــــــــــــة�-الحقــــــــــــوق�العينيــــــــــــة�:  كلمــــــــــــاتAمفتاحيــــــــــــة

	��� ا��و��� ���ا
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  ملخص

�
ً
يعــــــد�حــــــق�ا�لكيــــــة�مــــــن�اقــــــوى�الحقــــــوق�العينيــــــة�*صــــــلية�وأوســــــعها�نطاقــــــا

ل�الســـــــــلطات�ال¸ـــــــــ��يمكـــــــــن�للشـــــــــخص�ممارســـــــــ�
ا�عtـــــــــى�اليمـــــــــنح�كـــــــــ

القـــــــــــانون،�حـــــــــــق�اســـــــــــتعماله�واســـــــــــتغله�والتصـــــــــــرف�فيـــــــــــه

̄�يجـــــــوز�لغ,ـــــــ��ا�الـــــــك��بحســـــــب�*صـــــــل بمع�ـــــــ ��أنـــــــه�

يــــــؤدي�هـــــــذا�إªــــــى�الحـــــــ

وإذا�كانـــــــت�ا�لكيـــــــة�مصـــــــونة�بـــــــنص�القـــــــانون�والدســـــــات,��ا�تعاقبـــــــة. {ســـــــتعمال

يمــــــــــنح�ســــــــــلطات�غ,ــــــــــ��محــــــــــدودة�للمالــــــــــك�عtــــــــــى�ملكــــــــــه

ودون�تعطيـــــــــل�حـــــــــق�ا�لكيـــــــــة�عـــــــــن�أداء�وظائفـــــــــه, ةللملكيـــــــــ

يلـــــــزم {تفاقيـــــــة�ال¸ـــــــ�

والــــــــــبعض�õخــــــــــر�يتقــــــــــرر�للمصــــــــــلحة�الخاصــــــــــة


ــــــــا{ســــــــتعماíــــــــى�حريــــــــة�التملــــــــك�ذاtل�أو�عل�و{ســــــــتغ

, ا�صـــــــلحة�الخاصــــــــة

كـــــــالقيود�ال¸ـــــــ��ترمـــــــي�إªـــــــى�رعايـــــــة�مصـــــــالح�الج,ـــــــ�ان, غ,ـــــــ��مباشـــــــر

. وا�ناور�إªى�غ,��ذلك

كلمــــــــــــاتAمفتاحيــــــــــــة

 .الخاصة�
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Abstract 

The right of ownership is one of the strongest and most extensive of the original rights in kind, as it is the only right

in kind that grants all the powers a person can exercise over something. 

owner has the right to use, exploit and dispose of it. It

non-owner, depending on the origin, may not use the object in question even if this does not cause any harm to the 

property. It's also a permanent right, because it

protected by the text of successive laws and co

powers on the owner over his property. The legislator has intervened to achieve the social function of ownership, 

without disrupting the right to property from performing its functions, 

addition to the Convention by which the owner is obliged to choose against third parties 

determined in the public interest and others in the private interest. These restrictions generally apply

power of use and exploitation or to the freedom of ownership itself. 

private interest are determined in favour of individuals and lead to the general interest indirectly, such as those 

aimed at caring for the interests of neighbours, irrigation, drainage, traffic, borders, takeovers and skirmishes.

Keywords: In-kind rights, title, owner

تخولــه�حـق�الحصــول�عtــى�, ـ¡�ء�مــادي�معــ,ن��بالـذات�

وهــذا�أهــم�مــا�يم,ــ®ه�عــن�الحقــوق�*خــرى�فهــو�يتم,ــ®�عــن�الحــق�ا�عنــوي�الــذى�يــرد�

̄�يخول�صاحبه�سل طة�مباشرة�عtى�محـل�الذى�

وتنقســــم�الحقــــوق�.  وهــــو�ا�ــــدين�±
ــــذا�الحــــق

فÔـ��الحقـوق�ال¸ـ��تخـول�, أمـا�الحقـوق�العينيـة�*صـلية

وقــد�ســميت�حقــوق�. جــزء�مــن�هـذه�الســلطات�

وåـــي�تقصـــد�" عينيـــة�"ولـــذلك�فÔـــ��, 

وقــــد�نظــــم�ا�شــــرع�الحقــــوق�العينيــــة�

وحــــق�, وحــــق�{ســــتعمال��وحــــق�الســــك� 

وإذا�كـــان�حــق�ا�لكيـــة�ي ـــ�ز�كـــأهم�هــذه�الحقـــوق���ïنـــه�هـــو�الوحيــد�الـــذى�يمـــنح�صـــاحبه�

�يمـنح�سـلطات�غ,ـ��محـدودة�للمالـك�عtـى�
ً
�مطلقـا

ً
̄�أنـه�لـم�يعـد�حقـا إ

�قانونيــة�عtـى�ســلطات�ا�الـك�Nــي�
ً
قـد�تــدخل�ا�شـرع�لتحقيــق�الوظيفـة�{جتماعيــة�للملكيـة�ووضــع�قيـودا


ــا�بعضــها�يتقــرر�للمصــلحة�العامــة�والــبعض�õخــر�يتقــرر�للمصــلحة�الخاصــة�كــالقيود�íــى�حريــة�التملــك�ذاtأو�ع

هـذه�القيـود�وإن�كانـت�. وا�نـاور والـري�والصـرف�وا�ـرور�والحـدود�وا�طـت�


ا�تؤدي�وبطريـق�غ,ـ��مباشـر�إªـى�تحقيـق�ا�صـلحة�العامـة�بإشـاعة�السـم�Ȭ�أ 
م�إÓمقررة�لصالح�*فراد�فيما�بي

�قانونيـــة�عtـــى�ســـلطات�ا�الـــك
ً
�للمصـــلحة��قيـــودا

ً
تحقيقـــا

  :جاءت�هذه�الدراسة�Nي�مقدمة�واربعة�مباحث�وخاتمة�عtى��التفصيل�õتى

��د ا������	��� ا��و��� ��
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The right of ownership is one of the strongest and most extensive of the original rights in kind, as it is the only right

in kind that grants all the powers a person can exercise over something. Within the limits of the law, only the 

owner has the right to use, exploit and dispose of it. It's a collector's right exclusive to its owner. In other words, a 

on the origin, may not use the object in question even if this does not cause any harm to the 

s also a permanent right, because it's the only right that doesn't fall out of use. 

protected by the text of successive laws and constitutions, it is no longer an absolute right that confers unlimited 

powers on the owner over his property. The legislator has intervened to achieve the social function of ownership, 

without disrupting the right to property from performing its functions, and has introduced legal restrictions 

onvention by which the owner is obliged to choose against third parties -

determined in the public interest and others in the private interest. These restrictions generally apply

power of use and exploitation or to the freedom of ownership itself. Legal restrictions aimed at achieving the 

private interest are determined in favour of individuals and lead to the general interest indirectly, such as those 

ng for the interests of neighbours, irrigation, drainage, traffic, borders, takeovers and skirmishes.

kind rights, title, owner's powers, legal limitations, private interest. 

الحـق�العي�ــ��هـو�ســلطة�مباشــرة�لشـخص�عtــى�;ـ¡�ء�مــادي�معــ,ن��بالـذات�

وهــذا�أهــم�مــا�يم,ــ®ه�عــن�الحقــوق�*خــرى�فهــو�يتم,ــ®�عــن�الحــق�ا�عنــوي�الــذى�يــرد�. منــافع�ماديــة�مــن�هــذا�الNــ¡�ء

��¡â̄�يخول�صاحبه�سل) حق�الدائنية�(ويتم,®�عن�الحق�الشخ الذى�

̄�عــــن�طريــــق�شــــخص�آخــــر ̄�يســــتطع�الوصــــول�إليــــه�إ وهــــو�ا�ــــدين�±
ــــذا�الحــــق, ïنــــه�

أمـا�الحقـوق�العينيـة�*صـلية. العينية�إªى�حقوق�عينية�أصلية��وحقـوق�عينيـة�تبعيـة


ا�ســلطات�اســتعمال�الNــ¡�ء�واسـتغله�والتصــرف�فيــه�أو Ùجــزء�مــن�هـذه�الســلطات��صـاح


ا�ســـلطة�مباشـــرة�عtـــى�;ـــ¡�ء�مـــادي�معـــ,نÙـــا�تخـــول�صـــاح
Õï ,

وقــــد�نظــــم�ا�شــــرع�الحقــــوق�العينيــــة�". أصــــلية�" غ,ــــ��مســــتندة�لحــــق�آخــــر�ولــــذلك�فÔــــ��, فتنشــــأ�مســــتقلة


ــــاÓــــي�حــــق�ا�لكيــــة�ومــــا�يتفــــرع�عNوحــــق�{ســــتعمال��وحــــق�الســــك� , مــــن�حقــــوق��كحــــق�{نتفــــاع��*صــــلية�

وإذا�كـــان�حــق�ا�لكيـــة�ي ـــ�ز�كـــأهم�هــذه�الحقـــوق���ïنـــه�هـــو�الوحيــد�الـــذى�يمـــنح�صـــاحبه�. وحـــق�{رتفـــاق

�يمـنح�سـلطات�غ,ـ��محـدودة�للمالـك�عtـى�. سلطة�{سـتعمال�و{سـتغل��والتصـرف
ً
�مطلقـا

ً
̄�أنـه�لـم�يعـد�حقـا إ

�قانونيــة�عtـى�ســلطات�ا�الـك�Nــي�
ً
قـد�تــدخل�ا�شـرع�لتحقيــق�الوظيفـة�{جتماعيــة�للملكيـة�ووضــع�قيـودا


ــا�بعضــها�يتقــرر�للمصــلحة�العامــة�والــبعض�õخــر�يتقــرر�للمصــلحة�الخاصــة�كــالقيود�íــى�حريــة�التملــك�ذاtأو�ع

والـري�والصـرف�وا�ـرور�والحـدود�وا�طـت�, ال¸��ترمي�إªى�رعايـة�مصـالح�الج,ـ�ان


ا�تؤدي�وبطريـق�غ,ـ��مباشـر�إªـى�تحقيـق�ا�صـلحة�العامـة�بإشـاعة�السـم�Ȭ�أ 
م�إÓمقررة�لصالح�*فراد�فيما�بي


م�من�استغل�ملكه�عtى�أكمل�وجهÓان�وتمك,ن�كل�م�ب,ن�الج,.  

�قانونيـــة�عtـــى�ســـلطات�ا�الـــكمـــن�أجـــل�إبـــراز�أهميـــة�تـــدخل�ا�شـــرع�بوضـــع�
ً
قيـــودا

جاءت�هذه�الدراسة�Nي�مقدمة�واربعة�مباحث�وخاتمة�عtى��التفصيل�õتى
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The right of ownership is one of the strongest and most extensive of the original rights in kind, as it is the only right 

ithin the limits of the law, only the 

s right exclusive to its owner. In other words, a 

on the origin, may not use the object in question even if this does not cause any harm to the 

t fall out of use. While property is 

nstitutions, it is no longer an absolute right that confers unlimited 

powers on the owner over his property. The legislator has intervened to achieve the social function of ownership, 

and has introduced legal restrictions - in 

- some of which are 

determined in the public interest and others in the private interest. These restrictions generally apply to the owner's 

egal restrictions aimed at achieving the 

private interest are determined in favour of individuals and lead to the general interest indirectly, such as those 

ng for the interests of neighbours, irrigation, drainage, traffic, borders, takeovers and skirmishes. 

Aمقدمة  
الحـق�العي�ــ��هـو�ســلطة�مباشــرة�لشـخص�عtــى�

منــافع�ماديــة�مــن�هــذا�الNــ¡�ء

ويتم,®�عن�الحق�الشخâ¡��, عtى�;¡�ء�معنوي 

̄�عــــن�طريــــق�شــــخص�آخــــر, حقــــه ̄�يســــتطع�الوصــــول�إليــــه�إ ïنــــه�

العينية�إªى�حقوق�عينية�أصلية��وحقـوق�عينيـة�تبعيـة


ا�ســلطات�اســتعمال�الÙصـاح


ا�ســـلطة�مباشـــرة�عtـــى�, عينيـــة�أصـــلية�Ùـــا�تخـــول�صـــاح
Õï


ا�íفتنشــــأ�مســــتقلة, لــــذا


ــــاÓــــي�حــــق�ا�لكيــــة�ومــــا�يتفــــرع�عNصــــلية�*

وحـــق�{رتفـــاق, الحكــر�

سلطة�{سـتعمال�و{سـتغل��والتصـرف

�قانونيــة�عtـى�ســلطات�ا�الـك�Nــي�ف.  ملكـه
ً
قـد�تــدخل�ا�شـرع�لتحقيــق�الوظيفـة�{جتماعيــة�للملكيـة�ووضــع�قيـودا


ــا�بعضــها�يتقــرر�للمصــلحة�العامــة�والــبعض�õخــر�يتقــرر�للمصــلحة�الخاصــة�كــالقيود�íــى�حريــة�التملــك�ذاtأو�ع

ال¸��ترمي�إªى�رعايـة�مصـالح�الج,ـ�ان


ا�تؤدي�وبطريـق�غ,ـ��مباشـر�إªـى�تحقيـق�ا�صـلحة�العامـة�بإشـاعة�السـم�Ȭ�أ 
م�إÓمقررة�لصالح�*فراد�فيما�بي


م�من�استغل�ملكه�عtى�أكمل�وجهÓان�وتمك,ن�كل�م�ب,ن�الج,

مـــن�أجـــل�إبـــراز�أهميـــة�تـــدخل�ا�شـــرع�بوضـــع�و 

جاءت�هذه�الدراسة�Nي�مقدمة�واربعة�مباحث�وخاتمة�عtى��التفصيل�õتى, الخاصة
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̄�يغلـــو�Nـــي�اســـتعمال�حقـــه�إªـــى�حـــد�يضـــر�بملـــك� عtـــى�ا�الـــك�أ


ـا�وإÙ̄�يمكـن�تجن نمـا�لـه�أن�يطلـب�إزالـة�وليس�للجار�أن�يرجع�عtى�جاره�Nي�مضار�الجوار�ا�ألوفة�ال¸��


ــــا�Óـــي�ذلــــك�العــــرف،�وطبيعــــة�العقـــارات،�وموقــــع�كــــل�مNــــى�أن�يرا·ــــي�tهـــذه�ا�ضــــار�إذا�تجــــاوزت�الحـــد�ا�ــــألوف،�ع

̄�يحـــــول�الÌـــــ�خيص�الصـــــادر�مـــــن�الجهـــــات�ا�ختصـــــة�دون� و

فــإن�هنــاك�الÌ®امـات�تÌ�تــب�Nـي�عقتــه�بج,�انــه�

̄ت� ̄�أن�القـــانون�Nـــي�بعـــض�الحـــا ̄�شـــك�أن�فكـــرة�حســـن�الجـــوار�ذات�طـــابع�اخQـــي�إ و

�إذا�أخـل�بحســن�الجــوار
ً
م¸ـ �تــوافرت�شــروط�, يرQـى�±
ــا�إªــى�مصـاف�{لÌ®امــات�القانونيــة�فيجعـل�ا�الــك�مســؤو¯

ويختلــــف�الحكــــم�). 2(مــــا�يجعــــل�القــــانون�يعــــرض��ــــا�يســــم �بالÌ®امــــات�الجــــوار�أو�مضــــار�الجــــوار�
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  القيود�ا�تعلقة�بالجوار

  القيود�ا�تعلقة�بالري�والصرف

  القيود�ا�تعلقة�بحق�ا�رور

   صق�بالجوارالقيود�ا�تعلقة�بالت

  ا�بحثA\ول 

  القيودAا�تعلقةAبالجوار

  "مضارAالجوارAغ&�Aا�ألوفة" 

̄�يغلـــو�Nـــي�اســـتعمال�حقـــه�إªـــى�حـــد�يضـــر�بملـــك�-1 "مـــن�القـــانون�ا�ـــدنى�عtـــى�أن� عtـــى�ا�الـــك�أ


ـا�وإÙ̄�يمكـن�تجن وليس�للجار�أن�يرجع�عtى�جاره�Nي�مضار�الجوار�ا�ألوفة�ال¸��


ــــا�Óـــي�ذلــــك�العــــرف،�وطبيعــــة�العقـــارات،�وموقــــع�كــــل�مNــــى�أن�يرا·ــــي�tهـــذه�ا�ضــــار�إذا�تجــــاوزت�الحـــد�ا�ــــألوف،�ع

̄�يحـــــول�الÌـــــ�خيص�الصـــــادر�مـــــن�الجهـــــات�ا�ختصـــــة�دون�. بالنســـــبة�إªـــــى�õخـــــر،�والغـــــرض�الـــــذى�خصصـــــت�لـــــه و

  .استعمال�هذا�الحق

فــإن�هنــاك�الÌ®امـات�تÌ�تــب�Nـي�عقتــه�بج,�انــه�, تعمال�حقـهفـإذا�كــان�*صـل�أن�للمالــك�الحريــة�Nـي�اســ

̄ت�. مصـــدرها�حســـن�الجـــوار ̄�أن�القـــانون�Nـــي�بعـــض�الحـــا ̄�شـــك�أن�فكـــرة�حســـن�الجـــوار�ذات�طـــابع�اخQـــي�إ و

�إذا�أخـل�بحســن�الجــوار
ً
يرQـى�±
ــا�إªــى�مصـاف�{لÌ®امــات�القانونيــة�فيجعـل�ا�الــك�مســؤو¯

مــــا�يجعــــل�القــــانون�يعــــرض��ــــا�يســــم �بالÌ®امــــات�الجــــوار�أو�مضــــار�الجــــوار�

                                         

 ��������� 	�"����u�p  ��v������� f����� �) ���������� t " ������� +�����d�� ������� t�������� 2���� �������� ����
 v����
	����
�
�, +�����d�� ���������� .�����*�� f����u�� �� ������ �����*� � +�����d�� �q 2�����

 , §���� 	��-��� 	������ 2��� ���*�� f��u�� 2��  ����� 2�� ���� t������ ���

��
��
��� �
 �� x���� ��*� ��� �����  ����� +��d��  . #����� 2��
 ��� �
�� ���u� mv�� 2���. )�����
���� #��� �u� �" r�� ��" s����� 2� ���� � �S . ���� ��*� ��u #���� 	���Y��� ����� �v� #�
��

��" s����� 2� #���� ��o� .���� v� ���"� �� (���� ,�� 	���Y���� ����� � ������� ���u� s���� �) ����� �
 ��" s����� 2� #���� �� ��o s��� 2� ���� �) s�."  

 r
��� ��
���� 	���u"�� s��S. 	S���� , fd��'���� ,�	�
��� !��" ,�
 �T� ��
� 	��"� +u, "��
 m��� �)   �����807 
) t����� �) r��S s��� r
���

 	��-���p 	������� (����") ���� ��������–  ������ ���,��
 ����"� ���
���) ����� ��
����� �������� �����*� §����d��
x��T���� ���"� d������ ����u ������� !��"�� �) ������ r���S ��������"  .  �T��� +��u, �����

��u�� �) r�S s���� (��, �� ���� ��o 	���T�� 2��  ��*�
S� +������ s�.  ������ ��S 	����
 ������ +�,�"
 �)  ���p �) t���
� �) 	����� !"�)  ���*��� ��� f2�� �����-� (�� ���� ���� !�"

 ��
��� ��r
���  §����, r
��� r�� �u�2�  	Y��
� 	���Y��� �) r�S �����
�u�� �v� +��� ����"�� r����"  . 

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

القيود�ا�تعلقة�بالجوار: ا�بحث�*ول�

القيود�ا�تعلقة�بالري�والصرف: ا�بحث�الثاني�

القيود�ا�تعلقة�بحق�ا�رور: ا�بحث�الثالث�

القيود�ا�تعلقة�بالت : ا�بحث�الرابع�

  

مـــن�القـــانون�ا�ـــدنى�عtـــى�أن��807تـــنص�ا�ـــادة�


ـا�وإ�-2.الجارÙ̄�يمكـن�تجن وليس�للجار�أن�يرجع�عtى�جاره�Nي�مضار�الجوار�ا�ألوفة�ال¸��


ــــا�Óـــي�ذلــــك�العــــرف،�وطبيعــــة�العقـــارات،�وموقــــع�كــــل�مNــــى�أن�يرا·ــــي�tهـــذه�ا�ضــــار�إذا�تجــــاوزت�الحـــد�ا�ــــألوف،�ع

بالنســـــبة�إªـــــى�õخـــــر،�والغـــــرض�الـــــذى�خصصـــــت�لـــــه

استعمال�هذا�الحق

فـإذا�كــان�*صـل�أن�للمالــك�الحريــة�Nـي�اســ

مصـــدرها�حســـن�الجـــوار

�إذا�أخـل�بحســن�الجــوار
ً
يرQـى�±
ــا�إªــى�مصـاف�{لÌ®امــات�القانونيــة�فيجعـل�ا�الــك�مســؤو¯

مــــا�يجعــــل�القــــانون�يعــــرض��ــــا�يســــم �بالÌ®امــــات�الجــــوار�أو�مضــــار�الجــــوار�وهــــذا�). 1(معينــــة
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�للقواعـد�العامـة�Nـي�
ً

ـا�ا�الـك�طبقـاßسـأل�ف

�للقواعــد�. ) 
ً
فقــد�ُيسـأل�الجــار�طبقـا

وهـــو�ُيســأل�Nــي�هـــذه�الحالــة�مهمــا�كـــان�

�للقواعـد�العامـة�
ً
مـن�خطـأ�وضـرر�وعقـة�سـببية��طبقـا

الجـــار�عtـــى�أســـاس�اســـاءة�اســـتعمال�الحـــق�م¸ـــ �كـــان�ا�الـــك�لـــم�يقصـــد�Nـــي�

�̄ اســـتعماله�لحقــــه�ســــوى�gضــــرار�بــــالغ,��أو�م¸ــــ �كانــــت�ا�صـــالح�ال¸ــــ��يرمــــي�إªــــى�تحقيقهــــا�قليلــــة�*هميــــة�بحيــــث�

ما�أ) . 2(أو�م¸ �كانت�ا�صالح�ال¸��يرمي�إªى�تحقيقها�غ,��مشروعة�

بـل�. ذلـك�أن�الجـار�قـد�يقـوم�باسـتعمال�الحـق�ودون�قصـد�gضـرار�بـالغ,�

  ). 3(ومع�ذلك�تثار�فكرة�مساءلته�

̄�تقــع�عtــى�ا�الــك�بمجــرد�حــدوث� يلــزم�أضــرار�عاديــة�مألوفــة��بــل�ومســئولية�ا�الــك�عــن�مضــار�الجــوار�

أي�تزيد�عـن�القـدر�الـذى�تسـتلزمه�, 

 
ً
رر�أدبيا , ¡��بعد�أن�يرجع�إªى�العرف�والبيئة�وظروف�الدعوى�سواء�كان�الضَّ


ـا�gنسـان�ßعـن�آلـة�تـدار�أو�حركـة�يأت�
ً
�صـادرا

ً
بـل�يشـÌ�ط�أن�, ـا

                                                                                 

1981 , �102. 
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�للقواعـد�العامـة�Nـي�, بالنسبة�لهذه�{لÌ®امات�ال¸��تقع�عtى�عاتق�الجار�
ً

ـا�ا�الـك�طبقـاßعن�الحالة�ال¸��ُيسـأل�ف


ــا�ا�الـك�اســتعمال�حقـه�ßف��1(كمــا�يختلـف�عــن�الحالـة�ال¸ــ��ي¢ـ¡ (

وهـــو�ُيســأل�Nــي�هـــذه�الحالــة�مهمــا�كـــان�, العامــة�إذا�ارتكــب�خطـــأ�نشــأ�عنــه�ضـــرر�لجــاره�عــن�تعـــويض�هــذا�الضــرر 

 
ً
�للقواعـد�العامـة�, طا�ـا�تحققـت�شـروط�ا�سـئولية, الضرر�ولو�كان�يسـ,�ا

ً
مـن�خطـأ�وضـرر�وعقـة�سـببية��طبقـا

الجـــار�عtـــى�أســـاس�اســـاءة�اســـتعمال�الحـــق�م¸ـــ �كـــان�ا�الـــك�لـــم�يقصـــد�Nـــي�وقـــد�ُيســـأل�. Nــي�ا�ســـئولية�التقصـــ,�ية�

�̄ اســـتعماله�لحقــــه�ســــوى�gضــــرار�بــــالغ,��أو�م¸ــــ �كانــــت�ا�صـــالح�ال¸ــــ��يرمــــي�إªــــى�تحقيقهــــا�قليلــــة�*هميــــة�بحيــــث�


اÙمن�ضرر�بسب��مشروعة�, تتناسب�مع�ما�يصيب�الغ,��ى�تحقيقها�غ,ªأو�م¸ �كانت�ا�صالح�ال¸��يرمي�إ

ذلـك�أن�الجـار�قـد�يقـوم�باسـتعمال�الحـق�ودون�قصـد�gضـرار�بـالغ,�. بالنسبة��ضار�الجوار�فـاïمر�يختلـف�


ا�ßي�الظروف�ال¸��يوجد�فNومع�ذلك�تثار�فكرة�مساءلته�, أنه�قد�يتخذ�من�{حتياطات�ما�يلزم�

̄�تقــع�عtــى�ا�الــك�بمجــرد�حــدوث� ومســئولية�ا�الــك�عــن�مضــار�الجــوار�

ة �غ,��مألوفة�وغ,��عاديَّ
ً
عاة�أضرارا ل�*ضرار�ا�دُّ

َّ
شك

ُ
, ¯نعقاد�مسئوليته�أن�ت

فيما�يرى�القا�¡��بعد�أن�يرجع�إªى�العرف�والبيئة�وظروف�الدعوى�سواء�كان�الض


ـا�gنسـان�ßعـن�آلـة�تـدار�أو�حركـة�يأت�
ً
�صـادرا

ً
ـا عارة���أو�مادّيِ عـن�إدارة�م8ـ®ل�للـّدِ

�
ً
�الجسامة�وأن�يكون�متكررا �حدَّ

ً
  ) .5(رر�بالغا

                                                                                                                        

 (,� ����6302  	
��74  	���2/06/2014.  
¢�� ��" !���� :	��*. 	�
��� !��"� , �u�� ���
 	��� , �*� ,1981

	��*. 	�
��� !��"� 2� '���  ,+����� 	����� 	����� '���

 (
�o s�S��� :	��*. 	�
��� !��"� ,��1  ,	����� !" , 	��� 	����
 �T� ��
� 	��"� +u, " �
�  ���� 2�807  r
��� ��
��� �� (��� �
�� v��� t����� �) r�S s��

�) ��� ���S §��, Xu�� � 	����� !"� §�" �u� �" r�� ��" s����� 2� #���� ����
 mv������� �������"� �������S ���������� ¢��������� �) ����������S r�������S � ��������u� v������� 	�������d� ���������� �) ����������� d�������� �ٕ�

T���� ����� 	������� !��"�  �) ����" ��������� 2��� �������� ������� x��T���� #������ ���S �����"
�� ���
�
 r���S ���
� 	���Y����� (������ � x��T��� ����o ����u� ������ ����*� �T��� � �
��� v���� ������ 2
�
�����
 2��� �� !���"�� � mv��� !��"� s������� 2��� x������ '����) r���S � � x������� ����
��� 2��*��� T����� '����)

 !�� $-� ��* m�"�r
��� ��
��� �� 	�����  ���� �
 v� �m��� ��� ��*�� (�� 
������ ����*� ���� X��� 	����� �����
�� � $���"� 	�����. 	�����, �������"� r���� r�����

	S���� ��o ���*�� �v� +
�� �). 

 (,� ����ª«¬« 	
�� ®  	���21/11/2012.  

 �) ��������� t�������� 	�"���u�p  ��v������ f���� "������ r��
�� �
��� ���� 	���
���  ������ +����" ���,�
  ������  ���S�, � §���
�� §������� .� �������� ��������� x��T��� ����o §����u $�̈��"©� s���S s��� ���� x��*

x��T���� ����o ����u� .x��T��� ����u ���� ������ (���u�� ������� �����"� ������ �������� ������

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

بالنسبة�لهذه�{لÌ®امات�ال¸��تقع�عtى�عاتق�الجار�

كمــا�يختلـف�عــن�الحالـة�ال¸ــ��ي¢ـ¡, ا�سـئولية�

العامــة�إذا�ارتكــب�خطـــأ�نشــأ�عنــه�ضـــرر�لجــاره�عــن�تعـــويض�هــذا�الضــرر 

 
ً
الضرر�ولو�كان�يسـ,�ا

Nــي�ا�ســـئولية�التقصـــ,�ية�

�̄ اســـتعماله�لحقــــه�ســــوى�gضــــرار�بــــالغ,��أو�م¸ــــ �كانــــت�ا�صـــالح�ال¸ــــ��يرمــــي�إªــــى�تحقيقهــــا�قليلــــة�*هميــــة�بحيــــث�


اÙمن�ضرر�بسب��تتناسب�مع�ما�يصيب�الغ,

بالنسبة��ضار�الجوار�فـاïمر�يختلـف�


ا�ßي�الظروف�ال¸��يوجد�فNأنه�قد�يتخذ�من�{حتياطات�ما�يلزم�

  

̄�تقــع�عtــى�ا�الــك�بمجــرد�حــدوث� ومســئولية�ا�الــك�عــن�مضــار�الجــوار�

شك
ُ
¯نعقاد�مسئوليته�أن�ت

فيما�يرى�القا, )4(ضرورة�الجوار

� ا;¡ِ رر�النَّ عـن�إدارة�م�كالضَّ

�
ً
�الجسامة�وأن�يكون�متكررا �حدَّ

ً
رر�بالغا يكون�الضَّ
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�غ,ـ�� �ا�ألوفة�وال¸��يجب�عtى�الجار�أن�يتحملها��وا�ضاّرِ

�ا�ألوفـة�وغ,ـ��ا�ألوفـة�åـي�مسـألة� �التفرقـة�بـ,ن�ا�ضـاّرِ

فيظــــل�ا�الــــك�, ســــبغ�عtــــى�فعــــل�ا�الــــك�وصــــف�gباحيــــة

.  ا�حكمة سلطة عtى الÌ�خيص هذا

 بوقف يأمر أن القا�¡� فيستطيع gدارة

 الحرية مطلق فله , النقدي بالتعويض

 ا�نشأة كانت ولو ح¸  ,الدائن يتحملها

¡��اللجوء�إªى�ال�
ديدات�ا�الية�إذا�امتنع�ا�الك�عن�التنفيذ���������أو�تباطء�فيه�

�للمالــك
ً
̄�يقÞــ¡��بالتنفيــذ�العي�ــ��وخاصــة�باéزالــة�إذا�كــان��ذلــك�مرهقــا , ــ¡��

مـــدني�ال¸ـــ��تقـــرر�أنـــه�إذا�كـــان�Nـــي�التنفيـــذ�العي�ـــ��إرهـــاق�للمـــدين�جـــاز�لـــه�أن�

                                                                                 

�������� x��T��� ����o §����u #������ s���S $���") v� ����) , ���S §��Y���� ����*� ���
¤�
 �) r�S �
� v� ���"� ���� ���� �� " x�*�� �) #�����

������� ���� r��
��� ,� (����� §���u� �����*� ����
  ���� ����S �,�59  ���"� ���� ���� ��

 ���  ���*��� X���
�� �) 	���*� �Y�"� X
�� �) ���� �) f�
�� ���� §���� ���� �� �"��� ��u�
�"�� ��u� '��� 	��*. �Y�"� �� +�."  
 ,!��� X��� , �31  ,32.  

�����*��� 2
����
��� ��
�
������ 2���� 	������ ,	���u�
� �� 

	����� 	u�
� �� , �����  ,1989 , �241.  
�����o �����u� 	����d� ������� r����S �
������ t�������� x������ (����� 

¢-��� ��� ���� 	���,�� �¤�� . ������ #�������
 v������� 	�������� 	���u, 2��� ������ (d���� �)

  td
� 2� t�u��� 	��. "  
 ,!��� X��� , �33. 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�ا�ألوفة�وال¸��يجب�عtى�الجار�أن�يتحملها��وا�ضار د�بمقتضاه�ا�ضاّرِ ابط�الذى�يتحدَّ وحول�الضَّ


ا�ا�الك�Óـي�مسـألة�, سأل�عåا�ألوفـة���ا�ألوفـة�وغ,ـ� �التفرقـة�بـ,ن�ا�ضـاّرِ ذهب�بعض�الفقه�إªى�أنَّ

  ). 1(�مسألة�وقائع�يÌ�ك�تقديرها�لقا�¡��ا�وضوع�

̄�ُيســــبغ�عtــــى�فعــــل�ا�الــــك�وصــــف�gباحيــــة ويحــــظ�أن�الÌــــ�خيص�الصــــادر�مــــن�gدارة�

�عن�ا�ضار�غ,��ا�ألوفة
ً
هذا يؤثر ¯ كما). 2(�رخص�من�الجهة�ا�ختصة�مسئ̄و

gدارة جانب من به مصرح نشاط عن ناتجة ا�ألوفة غ,� *ضرار

بالتعويض يحكم أوه�لتخفيفأو� الضرر  �نع ذلك غ,� وسيلة يجد

يتحملها ال¸� *ضرار جسامة حسب وذلك , بمقابل أو   العي��

ويجوز�للقا�¡��اللجوء�إªى�ال�
ديدات�ا�الية�إذا�امتنع�ا�الك�عن�التنفيذ���������أو�تباطء�فيه�

�للمالــك
ً
̄�يقÞــ¡��بالتنفيــذ�العي�ــ��وخاصــة�باéزالــة�إذا�كــان��ذلــك�مرهقــا عtــى�أنــه�يحــظ�أن�القا�ــ¡��

�لـــنص�ا�ـــادة�
ً
مـــدني�ال¸ـــ��تقـــرر�أنـــه�إذا�كـــان�Nـــي�التنفيـــذ�العي�ـــ��إرهـــاق�للمـــدين�جـــاز�لـــه�أن��203/2وذلـــك�تطبيقـــا
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ابط�الذى�يتحد وحول�الضَّ


ا�ا�الك�ا�ألÓوفة�ال¸��ُيسأل�ع

�مسألة�وقائع�يÌ�ك�تقديرها�لقا نسبية��لذلك�تعدُّ

  

̄�ي ويحــــظ�أن�الÌــــ�خيص�الصــــادر�مــــن�gدارة�

�عن�ا�ضار�غ,��ا�ألوفةا
ً
�رخص�من�الجهة�ا�ختصة�مسئ̄و

*ضرار أن ثبت فإذا

يجد لم إذا النشاط هذا

العي�� بالتنفيذ يأمر أن Nي

ويجوز�للقا. بÌ�خيص� تعمل

)3.(  

عtــى�أنــه�يحــظ�أن�القا

�لـــنص�ا�ـــادة�
ً
وذلـــك�تطبيقـــا
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�جســــــيم
ً
̄�يلحــــــق�بالــــــدائن�ضــــــررا  يقتصــــــر�عtــــــى�دفــــــع�تعــــــويض�نقــــــدي�إذا�كــــــان�ذلــــــك�

ً
وعندئــــــذ�يكتفــــــي�القا�ــــــ¡��. ا

  

القيـــود�ا�قـــررة��صـــلحة�الـــري�الزرا·ـــي�فقـــد�نظـــم�

هـذا�وقـد�أضـاف�قـانون�, ةـ¡��الزراعيـ

  ). 3(بعض�القيود�الخاصة�Nي�هذا�الصدد

�للــوائح�
ً
�طبقــا

ً
�خصوصــيا

ً
مــن�أنشــأ�مســقاة�أو�مصــرفا

ك�ا�جـــاورين�أن�يســـتعملوا�ا�ســـقاة�أو�


م�مـن�ري�أو�صـرف،�بعـد�أن�يكـون�مالـك�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�قـد�اسـتوNى�حاجتـه�ßا�صرف�فيما�تحتاجـه�أراضـ

ك�ا�جـاورين�Nـي�هـذه�الحالـة�أن�يشـÌ�كوا�Nـي�نفقـات�إنشـاء�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�وصـيان�
ما�بنسـبة�


ــا�مــن�مســقاة�خاصــة�تمــر�èويقصــد�بحــق�الشــرب�النصــيب�مــن�ا�ــاء�الــذى�يحصــل�عليــه�مالــك�أرض�لر

ويقصــد�بحــق�الصــرف�الــتخلص�مــن�ا�ــاء�الزائــد�أو�غ,ــ��الصــالح�ولــك�بصــرفه�Nــي�مجــرى�خــاص�يمــر�

�لهــا
ً
،�وكــان� وائح�ا�تعلقـة�بــذلك�كــان�مالكـا


ـــا�وبقـــى�بعـــد�ذلـــك�مـــن�ا�ـــاء�مـــا�تحتـــاج�إليـــه�أرا�ـــ¡��Óي�حاجتـــه�مNـــى�أنـــه�إذا�اســـتوtع

ويبــــ,ن�مــــن�ذلــــك�أن�ملكيــــة�ا�يــــاه�الفائضــــة�عــــن�

� ويـــدفع�للمالـــك�التعـــويض�ا�ناســـب�عـــن�ذلـــك�

،�فهو�الذى� ويحظ�أن�مالك�ا�سقاة�مفضل�عtى�الج,�ان

،�ويÌـــ�ك� ـــدم�مـــن�كانـــت�حاجتـــه�أشـــد

 �*
� 	���� ,  ���
 e����� ����� �

2015. 
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�جســــــيم
ً
̄�يلحــــــق�بالــــــدائن�ضــــــررا يقتصــــــر�عtــــــى�دفــــــع�تعــــــويض�نقــــــدي�إذا�كــــــان�ذلــــــك�

1.(  

  ا�بحثAالثاني

القيودAا�تعلقةAبالريAوالصرف

  

القيـــود�ا�قـــررة��صـــلحة�الـــري�الزرا·ـــي�فقـــد�نظـــم�, مـــن�القيـــود�ال¸ـــ��أوردهـــا�ا�شـــرع�عtـــى�حـــق�ا�لكيـــة�

وب,ن�كيِفة�{نتفـاع�±
ـا�بـ,ن�*را�ـ¡��الزراعيـ, ا�شرع�حقوق�الشرب�وا�جرى�وا�سيل

بعض�القيود�الخاصة�Nي�هذا�الصدد)  2( 1984لسنة��12

 حقAالريAأوAالشرب

�للــوائح�-1"مــن�القــانون�ا�ــدنى�عtــى�أن��808تــنص�ا�ــادة�
ً
�طبقــا

ً
�خصوصــيا

ً
مــن�أنشــأ�مســقاة�أو�مصــرفا

ك�ا�جـــاورين�أن�يســـتعملوا�ا�ســـقاة�أو�ومـــع�ذلـــك�يجـــو �-2.الخاصـــة�بـــذلك�كـــان�لـــه�وحـــده�حـــق�اســـتعمالها
ّ
ز�للمـــ


م�مـن�ري�أو�صـرف،�بعـد�أن�يكـون�مالـك�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�قـد�اسـتوNى�حاجتـه�ßا�صرف�فيما�تحتاجـه�أراضـ

ك�ا�جـاورين�Nـي�هـذه�الحالـة�أن�يشـÌ�كوا�Nـي�نفقـات�إنشـاء�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�وصـيان�
ما�بنسـبة�


م�ال¸�ßا�مساحة�أراض
Óتنتفع�م  ."  


ــا�مــن�مســقاة�خاصــة�تمــر�èويقصــد�بحــق�الشــرب�النصــيب�مــن�ا�ــاء�الــذى�يحصــل�عليــه�مالــك�أرض�لر

ويقصــد�بحــق�الصــرف�الــتخلص�مــن�ا�ــاء�الزائــد�أو�غ,ــ��الصــالح�ولــك�بصــرفه�Nــي�مجــرى�خــاص�يمــر�

�للــ
ٌ
�لهــاوالقاعـدة�أن�مــن�أنشــأ�مسـقاة�عtــى�نفقتــه�الخاصـة�طبقــا

ً
وائح�ا�تعلقـة�بــذلك�كــان�مالكـا


ـــا�وبقـــى�بعـــد�ذلـــك�مـــن�ا�ـــاء�مـــا�تحتـــاج�إليـــه�أرا.  لـــه�وحـــده�حـــق�اســـتعمالهاÓي�حاجتـــه�مNـــى�أنـــه�إذا�اســـتوtع

ء�أن�يأخــــذوا�مــــا�هــــم�Nــــي�حاجــــة�إليــــه ويبــــ,ن�مــــن�ذلــــك�أن�ملكيــــة�ا�يــــاه�الفائضــــة�عــــن�.  فلهــــ̄ؤ

 ̄ ويـــدفع�للمالـــك�التعـــويض�ا�ناســـب�عـــن�ذلـــك�,  ��صـــلحة�عامـــة�بـــل��صـــلحة�خاصـــةـــ®ع�مـــن�مالكهـــا�

ويحظ�أن�مالك�ا�سقاة�مفضل�عtى�الج,�ان.  وهذا�قيد�عtى�حق�ا�لكية�خط,��بقدر�ما�هو�عادل

 
ً
ـــدم�مـــن�كانـــت�حاجتـــه�أشـــد ويـــأتي�الج,ـــ�ان�بعـــد�ذلـــك يســـتوNي�حاجتـــه�مـــن�ا�يـــاه�أ̄و

ُ
،�فـــإذا�تزاحمـــوا�ق
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�جســــــيم
ً
̄�يلحــــــق�بالــــــدائن�ضــــــررا يقتصــــــر�عtــــــى�دفــــــع�تعــــــويض�نقــــــدي�إذا�كــــــان�ذلــــــك�

1(بالتعويض�النقدي

  

مـــن�القيـــود�ال¸ـــ��أوردهـــا�ا�شـــرع�عtـــى�حـــق�ا�لكيـــة�

ا�شرع�حقوق�الشرب�وا�جرى�وا�سيل

12الري�والصرف�رقم�

A
ً
حقAالريAأوAالشرب: أو9

تــنص�ا�ــادة�

الخاصـــة�بـــذلك�كـــان�لـــه�وحـــده�حـــق�اســـتعمالها


م�مـن�ري�أو�صـرف،�بعـد�أن�يكـون�مالـك�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�قـد�اسـتوNى�حاجتـه�ßا�صرف�فيما�تحتاجـه�أراضـ


اÓما�بنسـبة�. م
ك�ا�جـاورين�Nـي�هـذه�الحالـة�أن�يشـÌ�كوا�Nـي�نفقـات�إنشـاء�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�وصـيان�
ّ
وعtى�ا�


م�ال¸�ßمساحة�أراض

  


ــا�مــن�مســقاة�خاصــة�تمــر�èويقصــد�بحــق�الشــرب�النصــيب�مــن�ا�ــاء�الــذى�يحصــل�عليــه�مالــك�أرض�لر

ويقصــد�بحــق�الصــرف�الــتخلص�مــن�ا�ــاء�الزائــد�أو�غ,ــ��الصــالح�ولــك�بصــرفه�Nــي�مجــرى�خــاص�يمــر�. بــأرض�الغ,ــ�

  ). 4(بأرض�الغ,��

والقاعـدة�أن�مــن�أنشــأ�مسـقاة�عtــى�نفقتــه�الخاصـة�طبقــا

لـــه�وحـــده�حـــق�اســـتعمالها

ء�أن�يأخــــذوا�مــــا�هــــم�Nــــي�حاجــــة�إليــــه ا�ــــك�ا�جــــاورين فلهــــ̄ؤ

 ̄ الحاجـــة�ُت8ـــ®ع�مـــن�مالكهـــا�

وهذا�قيد�عtى�حق�ا�لكية�خط,��بقدر�ما�هو�عادل

 
ً
يســـتوNي�حاجتـــه�مـــن�ا�يـــاه�أ̄و
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�ــك�*را�ــ¡��" مـن�قــانون�الــري�والصــرف�عtــى�أن�


م�مــن�هــذه�*را�ــ¡��Óــا�وبنســبة�مســاحة�مــا�يملكــه�كــل�مــ
Óال¸ــ��تنتفــع�بمســقاة�واحــدة�مملوكــة�لهــم�أخــذ�ا�يــاه�م

ويتــــوªى�رجــــال�gدارة�, ¸ــــ��تخضــــع�لهــــذا�النظــــام�

ـــ¡��ري�gقلـــيم�إªـــي�مـــدير�عـــام�الـــري�الـــذى�يفصـــل�Nـــي�


ــائي�كمــا�يخــتص�مــدير�عــام�الــري�بالفصــل�Nــي�كــل�نــزاع�ينشــأ�عــن�كيِفــة�اســتعمال�حــق�{نتفــاع�Õالــتظلم�بقــرار�

�Nــي�نفقــات�
ً
̄�بعــد�أن�يســاهموا�أ̄و 
م�إßــي�ري�أراضــNــ¡��ا�جــاورة�اســتعمال�ا�ســقاة�


م�ال¸ــ��تنتفــع�با�ســقاةßكــل�ذلــك�بنســبة�مســاحة�أراضــ .

ل�مـن�ا�نتفعـ,ن�¡��ا�نتفعة�يقتÞ¡��إعادة�حساب�نصيب�كـ

, ويقتصر�{شÌ�اك�Nي�نفقات�gنشاء�عtى�النفقات�الزمة�ïعمال�شق�ا�سـقاة

ت�فيـــه�ا�ســـقاة ـــقَّ
ُ

لـــذلك�تظـــل�, فلـــيس�عtـــى�ا�نتفعـــ,ن�أن�يعوضـــوا�ا�الـــك�عـــن�قيمـــة�الجـــزء�مـــن�*رض�الـــذى�ش

ى�اشــÌ�اك�مــك�*را�ــ¡��ا�جــاورة�Nــي�{نتفــاع�با�ســقاة�

	�
��� !��"�  ,!��� X��� , �44. 
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مـن�قــانون�الــري�والصــرف�عtــى�أن��18إذ�تــنص�ا�ــادة�). 1(تقـدير�ذلــك�للجهــة�gداريــة�ا�ختصــة�


م�مــن�هــذه�*راÓــا�وبنســبة�مســاحة�مــا�يملكــه�كــل�مــ
Óال¸ــ��تنتفــع�بمســقاة�واحــدة�مملوكــة�لهــم�أخــذ�ا�يــاه�م

¸ــــ��تخضــــع�لهــــذا�النظــــام�ويضــــع�مفــــتش�ري�gقلــــيم�ا�خــــتص�جــــداول�ا�ناوبــــة�ل�را�ــــ¡��ال

ويكـــون�الـــتظلم�مـــن�قـــرارات�مفتNـــ¡��ري�gقلـــيم�إªـــي�مـــدير�عـــام�الـــري�الـــذى�يفصـــل�Nـــي�. تنفيـــذها�تحـــت�إشـــرافه�


ــائي�كمــا�يخــتص�مــدير�عــام�الــري�بالفصــل�Nــي�كــل�نــزاع�ينشــأ�عــن�كيفÕالــتظلم�بقــرار�

�Nــي�نفقــات�ولــيس��ــك�*ر 
ً
̄�بعــد�أن�يســاهموا�أ̄و 
م�إßــي�ري�أراضــNا�ــ¡��ا�جــاورة�اســتعمال�ا�ســقاة�

̄شــÌ�اك�Nــي�نفقــات�الصــيانة 
م�باÓــ®م�كــل�مــÌم�ال¸ــ��تنتفــع�با�ســقاة, ويل
ßكــل�ذلــك�بنســبة�مســاحة�أراضــ

و{شÌ�اك�Nي�نفقات�gنشاء�بنسبة�مساحة�*را�¡��ا�نتفعة�يقتÞ¡��إعادة�حساب�نصيب�كـ


م�منتفع�جديدßعل� ويقتصر�{شÌ�اك�Nي�نفقات�gنشاء�عtى�النفقات�الزمة�ïعمال�شق�ا�سـقاة. َ
ـــقَّ
ُ

فلـــيس�عtـــى�ا�نتفعـــ,ن�أن�يعوضـــوا�ا�الـــك�عـــن�قيمـــة�الجـــزء�مـــن�*رض�الـــذى�ش

̄�يÌ�تــب�عtــ 
ا�ملكيــة�خالصــة�وÙــي�{نتفــاع�با�ســقاة�ا�ســقاة�مملوكــة�لصــاحNك�*را�ــ¡��ا�جــاورة�ى�اشــÌ�اك�مــ

  ).3(اشÌ�اكهم�Nي�ملكي�
ا�
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تقـدير�ذلــك�للجهــة�gداريــة�ا�ختصــة�


م�مــن�هــذه�*راÓــا�وبنســبة�مســاحة�مــا�يملكــه�كــل�مــ
Óال¸ــ��تنتفــع�بمســقاة�واحــدة�مملوكــة�لهــم�أخــذ�ا�يــاه�م

ويضــــع�مفــــتش�ري�gقلــــيم�ا�خــــتص�جــــداول�ا�ناوبــــة�ل

تنفيـــذها�تحـــت�إشـــرافه�


ــائي�كمــا�يخــتص�مــدير�عــام�الــري�بالفصــل�Nــي�كــل�نــزاع�ينشــأ�عــن�كيفÕالــتظلم�بقــرار�

  ). 2(ا�ذكور 

ولــيس��ــك�*ر 

̄شــÌ�اك�Nــي�نفقــات�الصــيانة, إنشــا
ا 
م�باÓــ®م�كــل�مــÌويل

و{شÌ�اك�Nي�نفقات�gنشاء�بنسبة�مساحة�*را


م�منتفع�جديدßعل�◌َ كلما�جدَّ

فلـــيس�عtـــى�ا�نتفعـــ,ن�أن�يعوضـــوا�ا�الـــك�عـــن�قيمـــة�الجـــزء�مـــن�*رض�الـــذى�ش

̄�يÌ�تــب�عtــ 
ا�ملكيــة�خالصــة�وÙا�ســقاة�مملوكــة�لصــاح

اشÌ�اكهم�Nي�ملكي�
ا�

  

                                                          

1 %  r
��� ��
���� 	���u"�� s��S. 	S����
2 %  �T� ��
� 	��"� +u,�

  �d� ��,���  �
T� td
� s"�  ����� f��
¤�
 §����� §��� x�*� �) ����� f��
¤� �� §����� §���* ����* �)
 �������2���  �����S �v���� � ������ ��)

 ���� !��"� . . .  �� §���, ���*� mv�� ����� r�� !��"�� v� 	���
 X���
  ������� f�����
¤�  ��p 	����� �������� ����� �������� mv���� !���"� �) ��������

��������� 2� ��  ���������� ������ !"� �� � ���� � m���� !" �� ���� ��)
r
����� ��� !��"� v��� ������� � �

 ���  ������  d��"� �v� r��� � �  ����� ��) #��� 	�
 ��� r��
� ��� 	����� ����) (���� ����  d��" �����
 s�� ���� #������ #����� 	"��* ��o 	�
� �v�

r
�� ��
 : (,� ����
 �T� +u, ��� "� �����

r��S �) �v�� �� �d� +��d) ��,
2,���� ��� �) v���

v�� mv� X,� ��
� �����
#����  ������ 	�����

 r
�� ��
 : (,� ����
3 %  (
�o s�S���




	�� –أ���ل 154��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 154 

 

فهــــو�يتقــــرر��صــــلحة�عقــــار�عtــــى�عقــــار�آخــــر�وبالتــــاªي�يجــــوز�

وإذا�قضـــــــــت�ا�حكمـــــــــة�. اكتســـــــــابه�بالتقـــــــــادم�الطويـــــــــل�إذا�مـــــــــا�تـــــــــوافرت�أركـــــــــان�وضـــــــــع�اليـــــــــد�ا�كســـــــــب�للملكيـــــــــة�


ا�أن�تب,ن�Nي�حكمها�العناصر�الواقعية�الزمة�لثبوته�،�من�وضع�اليد�ßبالتقادم�وجب�عل

كســـــبة�لـــــه�،�ح¸ـــــ �يتيســـــر��حكمــــة�الـــــنقض�مراقبـــــة�صـــــحة�تطبيـــــق�

يجــب�عtــى�مالــك�*رض�أن�" مــدنى��ال¸ــ��تــنص�عtــى�أن�

ــ¡��البعيــدة�عــن�مـــورد�ا�يــاه��وكــذلك�ميـــاه�الصــرف�õتيــة�مـــن�

�
ً
�عـاد¯

ً
خـول�ا�شـرع�".  ض�عـن�ذلـك�تعويضـا

*رض�البعيدة�عن�مورد�ا�ياه��حق�ا�جرى�فأباح�له�أن�يشق�Nي�أرض�جاره�مجرى�للمياه�ح¸ �يصل�إªى�

وبالتـاªي�فحـق�ا�جـرى�هـو�حـق�إقامـة�أو�اسـتعمال�مجـرى�مـائي�موجـود�Nـي�

يف�ا�يـــاه�الغ,ـــ��صـــالحة�أو�أرض�الغ,ـــ��وذلـــك�لجلـــب�ميـــاه�الـــري�مـــن�ترعـــة�عامـــة�أو�مـــن�مســـقاة�خاصـــة�أو�لتصـــر 


ــا�مــن�ß̄�يكــون�لهــذه�*رض�مــا�يكف وأ

جـــب�عtـــى�مالـــك�*رض�غ,ـــ��أنـــه�Nـــي�الحالـــة�*وªـــي�و 

مــــن�قــــانون�الــــري�والصــــرف�ســــالف�الــــذكر�وال¸ــــ��

̄�يجـــــوز�أجـــــراء�أي�عمـــــل�خـــــاص�داخـــــل�حـــــدود�*مـــــك�العامـــــة�ذات�الصـــــلة�بـــــالري�والصـــــرف�أو�

̄�تزيـد�عtـي� ا�وُيمـنح�الÌـ�خيص��ـدة�

̄�يجــاوز�مقــداره�عشــرة� عشــر�ســنوات�قابلــة�للتجديــد�بعــد�أداء�رســم�يصــدر�بتحديــده�قــرار�مــن�وزيــر�الــري�عtــي�أ

رر�لــه�حــق�Nــي�هــذه�الحالــة�يكــون��ــن�يتقــ

�عtـى�مـا�لـه�مـن�حـق�ا�جـرى 
ً
كمـا�قـد�يكـون�مـورد�. ا�جرى�الوصول�إªى�هذا�ا�ورد�عن�طريق�أرض�الجـار�تأسيسـا

حــق�, وNــي�هــذه�الحالــة�يكــون�للجــار�البعيــدة�أرضــه�عــن�مــورد�ا�يــاه�

718  !264. 
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فهــــو�يتقــــرر��صــــلحة�عقــــار�عtــــى�عقــــار�آخــــر�وبالتــــاªي�يجــــوز�, و�ــــا�كــــان�حــــق�الشــــرب�مــــن�حقــــوق�{رتفــــاق

اكتســـــــــابه�بالتقـــــــــادم�الطويـــــــــل�إذا�مـــــــــا�تـــــــــوافرت�أركـــــــــان�وضـــــــــع�اليـــــــــد�ا�كســـــــــب�للملكيـــــــــة�


ا�أن�تب,ن�Nي�حكمها�العناصر�الواقعية�الزمة�لثبوته�،�من�وضع�اليد� الشربßبالتقادم�وجب�عل

كســـــبة�لـــــه�،�ح¸ـــــ �يتيســـــر��حكمــــة�الـــــنقض�مراقبـــــة�صـــــحة�تطبيـــــق�
ُ
وصــــفته�ومظهـــــره��واســـــتقراره�طـــــوال�ا�ــــدة�ا�

Aوا�سيلAا�جرىAحق  

�عtــى�حــق�ا�لكيــة�
ً
�للمــادة�وطبقــ, تقييــدا

ً
مــدنى��ال¸ــ��تــنص�عtــى�أن��809ا

يســمح�بــأن�تمــر�بأرضـــه�ا�يــاه�الكافيــة�لـــري�*را�ــ¡��البعيــدة�عــن�مـــورد�ا�يــاه��وكــذلك�ميـــاه�الصــرف�õتيــة�مـــن�

�
ً
�عـاد¯

ً
¡��ا�جاورة�لتصب�Nي�أقرب�مصرف�عمـومي،�بشـرط�أن�يعـّوض�عـن�ذلـك�تعويضـا

*رض�البعيدة�عن�مورد�ا�ياه��حق�ا�جرى�فأباح�له�أن�يشق�Nي�أرض�جاره�مجرى�للمياه�ح¸ �يصل�إªى�

وبالتـاªي�فحـق�ا�جـرى�هـو�حـق�إقامـة�أو�اسـتعمال�مجـرى�مـائي�موجـود�Nـي�).  2(مورد�ا�ياه�مقابـل�تعـويض�عـادل�

أرض�الغ,ـــ��وذلـــك�لجلـــب�ميـــاه�الـــري�مـــن�ترعـــة�عامـــة�أو�مـــن�مســـقاة�خاصـــة�أو�لتصـــر 

  ).3(الزائدة�عن�حاجة�*رض�وذلك�بتوصيلها�إªى�مصرف�عمومي


ــا�مــن�, ويلــزم�لتقريــر�هــذا�الحــق�أن�تكــون�*رض�بعيــدة�عــن�مــود�ا�يــاه�ß̄�يكــون�لهــذه�*رض�مــا�يكف وأ

 
ً
�أو�خاصـــا

ً
غ,ـــ��أنـــه�Nـــي�الحالـــة�*وªـــي�و , يســـتوى�Nـــي�ذلـــك�أن�يكـــون�مـــورد�ا�يـــاه�عامـــا

مــــن�قــــانون�الــــري�والصــــرف�ســــالف�الــــذكر�وال¸ــــ���9الحصــــول�عtــــى�تــــرخيص�مــــن�وزارة�الــــري�طبقــــا�لــــنص�ا�ــــادة�

̄�يجـــــوز�أجـــــراء�أي�عمـــــل�خـــــاص�داخـــــل�حـــــدود�*مـــــك�العامـــــة�ذات�الصـــــلة�بـــــالري�والصـــــرف�أو�

̄�بÌ�خيص�من�وزارة�الري�طبقا�للشروط�ال¸��تحدده 
ا�إßـي�إحداث�تعديل�فt̄�تزيـد�ع ا�وُيمـنح�الÌـ�خيص��ـدة�

̄�يجــاوز�مقــداره�عشــرة� عشــر�ســنوات�قابلــة�للتجديــد�بعــد�أداء�رســم�يصــدر�بتحديــده�قــرار�مــن�وزيــر�الــري�عtــي�أ


ات�ويستحق�الرسم�ذاته�عtي�تجديد�الÌ�خيص�ßجن."  

Nــي�هــذه�الحالــة�يكــون��ــن�يتقــ. أو�مســقاه�خاصــة�مملوكــة�للجــار, وإذا�كــان�مــورد�ا�يــاه�ترعــة

�عtـى�مـا�لـه�مـن�حـق�ا�جـرى 
ً
ا�جرى�الوصول�إªى�هذا�ا�ورد�عن�طريق�أرض�الجـار�تأسيسـا

وNــي�هــذه�الحالــة�يكــون�للجــار�البعيــدة�أرضــه�عــن�مــورد�ا�يــاه�. ا�يــاه�ترعــة�أو�مســقاة�خاصــة�مملوكــة�للغ,ــ�
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و�ــــا�كــــان�حــــق�الشــــرب�مــــن�حقــــوق�{رتفــــاق

اكتســـــــــابه�بالتقـــــــــادم�الطويـــــــــل�إذا�مـــــــــا�تـــــــــوافرت�أركـــــــــان�وضـــــــــع�اليـــــــــد�ا�كســـــــــب�للملكيـــــــــة�

الشرب حق بباكتسا

وصــــفته�ومظهـــــره��واســـــتقراره�طـــــوال�ا�ــــدة�ا�

  )   1(القانون�

 

A
ً
حقAا�جرىAوا�سيلA: ثانيا

  

�عtــى�حــق�ا�لكيــة�
ً
تقييــدا

يســمح�بــأن�تمــر�بأرضـــه�ا�يــاه�الكافيــة�لـــري�*را

*را�¡��ا�جاورة�لتصب�Nي�أقرب�مصرف�عمـومي،�بشـرط�أن�يعـو

*رض�البعيدة�عن�مورد�ا�ياه��حق�ا�جرى�فأباح�له�أن�يشق�Nي�أرض�جاره�مجرى�للمياه�ح¸ �يصل�إªى��الك�

مورد�ا�ياه�مقابـل�تعـويض�عـادل�

أرض�الغ,ـــ��وذلـــك�لجلـــب�ميـــاه�الـــري�مـــن�ترعـــة�عامـــة�أو�مـــن�مســـقاة�خاصـــة�أو�لتصـــر 

الزائدة�عن�حاجة�*رض�وذلك�بتوصيلها�إªى�مصرف�عمومي

  

ويلــزم�لتقريــر�هــذا�الحــق�أن�تكــون�*رض�بعيــدة�عــن�مــود�ا�يــاه�

 . ا�يـــاه
ً
�أو�خاصـــا

ً
يســـتوى�Nـــي�ذلـــك�أن�يكـــون�مـــورد�ا�يـــاه�عامـــا

الحصــــول�عtــــى�تــــرخيص�مــــن�وزارة�الــــري�طبقــــا�لــــنص�ا�ــــادة�

̄�يجـــــوز�أجـــــراء�أي�عمـــــل�خـــــاص�داخـــــل�حـــــدود�*مـــــك�العامـــــة�ذات�الصـــــلة�بـــــالري�والصـــــرف�أو�" تقÞـــــ¡��بـــــأن�

̄�بÌ�خيص�من�وزارة�الري�طبقا�للشروط�ال¸��تحدده 
ا�إßإحداث�تعديل�ف

̄�يجــاوز�مقــداره�عشــرة� عشــر�ســنوات�قابلــة�للتجديــد�بعــد�أداء�رســم�يصــدر�بتحديــده�قــرار�مــن�وزيــر�الــري�عtــي�أ


ات�ويستحق�الرسم�ذاته�عtي�تجديد�الÌ�خيص�ßجن

  

وإذا�كــان�مــورد�ا�يــاه�ترعــة

�عtـى�مـا�لـه�مـن�حـق�ا�جـرى 
ً
ا�جرى�الوصول�إªى�هذا�ا�ورد�عن�طريق�أرض�الجـار�تأسيسـا

ا�يــاه�ترعــة�أو�مســقاة�خاصــة�مملوكــة�للغ,ــ�
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و�يلــزم�Nــي�هــات,ن�الحــالت,ن�أن�يكــون�قــد�تقــرر�لــه�

ويحكــم�). 1(ويكــون�ذلــك�باتفــاق�خــاص�مــع�الجــار�أو�مــع�الغ,ــ�

{تفــاق�مــا�يتحمــل�بــه�ا�الــك�البعيــدة�أرضــه�عــن�مــورد�ا�يــاه�مــن�نفقــات�بالنســبة�éنشــاء�وصــيانة�مــورد�ا�يــاه�

ويلÌـ®م�مالـك�*رض�البعيــدة�أن�يعـوض�مالـك�*رض�ا�جــاورة�عـن�*ضـرار�ال¸ــ��

��ســواء�كــان�هــذا�مــن�حيــث�حرمــان�صــاحب�*رض�مــن�{نتفــاع�بــالجزء�
ً
�عــاد¯

ً
ترتبــت�عtــى�شــق�ا�جــرى�تعويضــا

�كان�نوعها�طا�ا�كانت�ناشئة�بسبب
ً
  ). 3(شق�ا�جرى �أم�من�حيث�*ضرار�*خرى�أيا

  بحاجـة فهـو
ً
إªـى�طريـق�أو�ممـر� أيضـا

 أحـد باسـتعمال أو ا�جـاورين ïحـد�ا�ـك

 §������� §����� ������ �v����� mv��� ��. �"���*
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و�يلــزم�Nــي�هــات,ن�الحــالت,ن�أن�يكــون�قــد�تقــرر�لــه�. �ا�جــرى�ح¸ــ �يصــل�إªــى�هــذا�ا�ــورد�ع ــ��أرض�جــاره�وأرض�الغ,ــ

ويكــون�ذلــك�باتفــاق�خــاص�مــع�الجــار�أو�مــع�الغ,ــ�, عtــى�هــذه�الÌ�عــة�أو�ا�ســقاة�الخاصــة�حــق�الشــرب

{تفــاق�مــا�يتحمــل�بــه�ا�الــك�البعيــدة�أرضــه�عــن�مــورد�ا�يــاه�مــن�نفقــات�بالنســبة�éنشــاء�وصــيانة�مــورد�ا�يــاه�

ويلÌـ®م�مالـك�*رض�البعيــدة�أن�يعـوض�مالـك�*رض�ا�جــاورة�عـن�*ضـرار�ال¸ــ��) . 2(جــرى�للحصـول�عtـى�حـق�ا�

��ســواء�كــان�هــذا�مــن�حيــث�حرمــان�صــاحب�*رض�مــن�{نتفــاع�بــالجزء�
ً
�عــاد¯

ً
ترتبــت�عtــى�شــق�ا�جــرى�تعويضــا

�كان�نوعها�طا�ا�كانت�ناشئة�بسبب, الذى�يرد�عليه�ا�جرى 
ً
أم�من�حيث�*ضرار�*خرى�أيا

فهـو أرضـه لسـقي للميـاه مـورد عtـى الحصـول  Nـي الحـق للمالـك

ïحـد�ا�ـك خـاص�يكـون  مصـرف أقـرب إªـى حاجتـه عـن تزيـد

  ).4(ومي�عم أقرب�مصرف إªى الزائدة ا�ياه هذه لتمرير
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ا�جــرى�ح¸ــ �يصــل�إªــى�هــذا�ا�ــورد�ع ــ��أرض�جــاره�وأرض�الغ,ــ

عtــى�هــذه�الÌ�عــة�أو�ا�ســقاة�الخاصــة�حــق�الشــرب

{تفــاق�مــا�يتحمــل�بــه�ا�الــك�البعيــدة�أرضــه�عــن�مــورد�ا�يــاه�مــن�نفقــات�بالنســبة�éنشــاء�وصــيانة�مــورد�ا�يــاه�

للحصـول�عtـى�حـق�ا�

��ســواء�كــان�هــذا�مــن�حيــث�حرمــان�صــاحب�*رض�مــن�{نتفــاع�بــالجزء�
ً
�عــاد¯

ً
ترتبــت�عtــى�شــق�ا�جــرى�تعويضــا

الذى�يرد�عليه�ا�جرى 

  

للمالـك أن وبمـا

تزيـد ال¸ـ� ا�يـاه لصـرف

لتمرير ا�جاورة *را�¡�
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إذا�أصـاب�*رض�ضـرر�مـن�مســقاة�������

�عـن�عـدم�التطه,ـ��أم�عـن�سـوء�حالـة�الجسـور،�فـإن��الـك�*رض�أن�
ً
أو�مصرف�يمر�±
ا،�سواء�أكان�ذلك�ناشئا

لــذى�أنشـأ�ا�ــروى�Nــي�أرض�ا�الــك�بموجــب�حــق�

� فعليــــــه�أن�يقــــــوم�عtــــــى�نفقتــــــه�بتطه,ــــــ��ا�ــــــروى�أو�ا�صــــــرف


ــا�ا�ـــروى�أو�ßوأصــاب�أرض�ا�الـــك�ال¸ــ��شــق�ف�،

راء�انســياب�ا�يــاه�لســوء�حالــة�الجســور�أو�امتنــع�عليــه�الــزرع�أو�نحــو�

�للقواعـــد� كـــان�عtـــى�الجـــار�صـــاحب�ا�ـــروى�أو�ا�صـــرف�أن�يعـــوض�ا�الـــك�عـــن�الضـــرر�الـــذى�أصـــابه
ً
،�وفقـــا

وا�تمثــل�Nــي�تكليــف�الحــائزين� ويقÌــ�ن�بــالتعويض�النقــدي�التعــويض�العي�ــ�

طه,ـــ��ا�ســـقاة�أو�ا�صـــرف�أو�إزالـــة�مـــا�يعÌـــ�ض�ســـ,��ا�يـــاه�مـــن�عوائـــق�أو�صـــيان�
ا�أو�تـــرميم�جســـورها�أو�إعـــادة�

بنـاء��-يجـوز��ـدير�عـام�الـري�" من�قانون�الري�والصرف�عtـى�أنـه�

أن�يخطــر��-مخالفــة�ا�ــادة�الســابقة�

رجال�gدارة�لتكليف�الحائزين�بتطه,��ا�سقاة��أو�ا�صرف�أو�إزالة�ما�يعÌـ�ض�سـ,��ا�يـاه�مـن�عوائـق�أو�صـيان�
ا�

̄�قامــت�gدارة�العامــة�للــري�بــإجراء�ذلـــك� أو�تــرميم�جســورها��������أو�إعــادة�إنشــاء�الجســور�Nــي�موعـــد�معــ,ن�وإ

لفعليـة�بـالطرق�gداريـة�مـن�الحـائزين�كـل�بنسـبة�مسـاحة�مـا�يحـوزه�مـن�*را�ـ¡��ال¸ـ��

ــــغلت�
ُ

تنتفــــع�با�ســــقاة�أو�ا�صــــرف�ويحســــب�ضــــمن�هــــذه�التكــــاليف�قيمــــة�التعــــويض�عــــن�كــــل�أرض�تكــــون�قــــد�ش

شـــكوى�إªــــى��مــــن�ذات�القـــانون�إذا�قـــدم�مالـــك�*رض�أو�حائزهــــا�أو�مســـتأجرها

gدارة�العامــــة�للــــري�بســــبب�منعــــه�أو�إعاقتــــه�بغ,ــــ��حــــق�مــــن�{نتفــــاع�بمســــقاة�خاصــــة�أو�مصــــرف�خــــاص�أو�مــــن�


مـا�جـاز��ـدير�عـام�الـري�إذا�ثبـت�أن�èميم�أ�ـÌتلـك�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�أو�ل��زمة�لتطه,ـ¡��ال

�
ً
�مؤقتــــا

ً
عtــــى�تقــــديم�الشــــكوى�أن�ُيصــــدر�قــــرارا

بتمكــ,ن�الشــاكي�مــن�اســتعمال�الحــق�ا�ــد·ى�بــه�مــع�تمكــ,ن�غ,ــ�ه�مــن�ا�نتفعــ,ن�مــن�اســتعمال�حقــوقهم�عtــى�أن�

̄�تتجـــاوز�خمســـة� ويصـــدر�القـــرار�ا�ـــذكور�Nـــي�مـــدة�

                                                                                 

 ���� X����
� 2���� ���u�) 	"����� 	����
�
x�*�� f��
p �u�) �� ����, ��S s���� ����."  

 ,!��� X��� , �45. 

�� !���" ����u�) r����S ������� mv���� ������� 2������              
 ���� -���� §��u���� ����� �) 2�� !�"� �

������ 	���" f��� ��S �) �  �) ��S �) �

!��� X��� ,�45. 

 /1994 ,  ����24 "����" 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�لـنص�ا�ـادة�
ً
إذا�أصـاب�*رض�ضـرر�مـن�مســقاة�������" مـن�القـانون�ا�ـدنى�وال¸ـ��تـنص�عtـى�أن��810وطبقـا

�عـن�عـدم�التطه,ـ��أم�عـن�سـوء�حالـة�الجسـور،�فـإن��الـك�*رض�أن�
ً
أو�مصرف�يمر�±
ا،�سواء�أكان�ذلك�ناشئا

�عّمــا�أصــابه�مـن�ضــرر 
ً
�كافيــا

ً
لــذى�أنشـأ�ا�ــروى�Nــي�أرض�ا�الــك�بموجــب�حــق�إذا�كــان�الجــار�هــو�ا�."يطلـب�تعويضــا

فعليــــــه�أن�يقــــــوم�عtــــــى�نفقتــــــه�بتطه,ــــــ��ا�ــــــروى�أو�ا�صــــــرف, ،�أو�أنشــــــأ�ا�صــــــرف�بموجــــــب�حــــــق�ا�ســــــيل�


ــا�ا�ـــروى�أو� فــإذا�قصـــر�Nــي�ذلــك. وحفــظ�جســوره�Nـــي�حالــة�جيــدة�ßوأصــاب�أرض�ا�الـــك�ال¸ــ��شــق�ف�،

راء�انســياب�ا�يــاه�لســوء�حالــة�الجســور�أو�امتنــع�عليــه�الــزرع�أو�نحــو�ا�صــرف�ضــرر���كــأن�تلفــت�زراعتــه�مــن�جــ

كـــان�عtـــى�الجـــار�صـــاحب�ا�ـــروى�أو�ا�صـــرف�أن�يعـــوض�ا�الـــك�عـــن�الضـــرر�الـــذى�أصـــابه

ويقÌــ�ن�بــالتعويض�النقــدي�التعــويض�العي�ــ�) 1(العامــة�Nــي�ا�ســئولية�التقصــ,�ية�

طه,ـــ��ا�ســـقاة�أو�ا�صـــرف�أو�إزالـــة�مـــا�يعÌـــ�ض�ســـ,��ا�يـــاه�مـــن�عوائـــق�أو�صـــيان�
ا�أو�تـــرميم�جســـورها�أو�إعـــادة�

من�قانون�الري�والصرف�عtـى�أنـه��20وعtى�ذلك�نصت�ا�ادة�

مخالفــة�ا�ــادة�الســابقة�عtــى�تقريــر�مــن�مفــتش�ري�gقلــيم�ا�خــتص�أو�شــكوى�مــن�ذوى�الشــأن�عــن�

رجال�gدارة�لتكليف�الحائزين�بتطه,��ا�سقاة��أو�ا�صرف�أو�إزالة�ما�يعÌـ�ض�سـ,��ا�يـاه�مـن�عوائـق�أو�صـيان�
ا�

̄�قامــت�gدارة�العامــة�للــري�بــإجراء�ذلـــك� أو�تــرميم�جســورها��������أو�إعــادة�إنشــاء�الجســور�Nــي�موعـــد�معــ,ن�وإ

لفعليـة�بـالطرق�gداريـة�مـن�الحـائزين�كـل�بنسـبة�مسـاحة�مـا�يحـوزه�مـن�*راويتم�تحصيل�التكاليف�ا

تنتفــــع�با�ســــقاة�أو�ا�صــــرف�ويحســــب�ضــــمن�هــــذه�التكــــاليف�قيمــــة�التعــــويض�عــــن�كــــل�أرض�تكــــون�قــــد�ش

  

�لـــنص�ا�ـــادة�
ً
مــــن�ذات�القـــانون�إذا�قـــدم�مالـــك�*رض�أو�حائزهــــا�أو�مســـتأجرها�23وطبقـــا

gدارة�العامــــة�للــــري�بســــبب�منعــــه�أو�إعاقتــــه�بغ,ــــ��حــــق�مــــن�{نتفــــاع�بمســــقاة�خاصــــة�أو�مصــــرف�خــــاص�أو�مــــن�


مـا�جـاز��ـدير�عـام�الـري�إذا�ثبـت�أن�èميم�أ�ـÌتلـك�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�أو�ل��زمة�لتطه,ـ�¡��ال

عtــــى�تقــــديم�الشــــكوى�أن�ي�أرض�الشــــاكي�كانــــت�تنتفــــع�بــــالحق�ا�ــــد·ى�بــــه�Nــــي�الســــنة�الســــابقة

بتمكــ,ن�الشــاكي�مــن�اســتعمال�الحــق�ا�ــد·ى�بــه�مــع�تمكــ,ن�غ,ــ�ه�مــن�ا�نتفعــ,ن�مــن�اســتعمال�حقــوقهم�عtــى�أن�

̄�تتجـــاوز�خمســـة�. يتضـــمن�القـــرار�القواعـــد�ال¸ـــ��تـــنظم�اســـتعمال�هـــذه�الحقـــوق  ويصـــدر�القـــرار�ا�ـــذكور�Nـــي�مـــدة�
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�لـنص�ا�ـادة�
ً
وطبقـا

�عـن�عـدم�التطه,ـ��أم�عـن�سـوء�حالـة�الجسـور،�فـإن��الـك�*رض�أن�
ً
أو�مصرف�يمر�±
ا،�سواء�أكان�ذلك�ناشئا

�عّمــا�أصــابه�مـن�ضــرر 
ً
�كافيــا

ً
يطلـب�تعويضــا

،�أو�أنشــــــأ�ا�صــــــرف�بموجــــــب�حــــــق�ا�ســــــيل� ا�جــــــرى 

وحفــظ�جســوره�Nـــي�حالــة�جيــدة�� وصــيانته

ا�صــرف�ضــرر���كــأن�تلفــت�زراعتــه�مــن�جــ

كـــان�عtـــى�الجـــار�صـــاحب�ا�ـــروى�أو�ا�صـــرف�أن�يعـــوض�ا�الـــك�عـــن�الضـــرر�الـــذى�أصـــابه,  ذلـــك

العامــة�Nــي�ا�ســئولية�التقصــ,�ية�

طه,ـــ��ا�ســـقاة�أو�ا�صـــرف�أو�إزالـــة�مـــا�يعÌـــ�ض�ســـ,��ا�يـــاه�مـــن�عوائـــق�أو�صـــيان�
ا�أو�تـــرميم�جســـورها�أو�إعـــادة�بت

وعtى�ذلك�نصت�ا�ادة�). 2(إنشاء�الجسور�

عtــى�تقريــر�مــن�مفــتش�ري�gقلــيم�ا�خــتص�أو�شــكوى�مــن�ذوى�الشــأن�عــن�

رجال�gدارة�لتكليف�الحائزين�بتطه,��ا�سقاة��أو�ا�صرف�أو�إزالة�ما�يعÌـ�ض�سـ,��ا�يـاه�مـن�عوائـق�أو�صـيان�
ا�

̄�قامــت�gدارة�العامــة�للــري�بــإجراء�ذلـــك� أو�تــرميم�جســورها��������أو�إعــادة�إنشــاء�الجســور�Nــي�موعـــد�معــ,ن�وإ

ويتم�تحصيل�التكاليف�ا

تنتفــــع�با�ســــقاة�أو�ا�صــــرف�ويحســــب�ضــــمن�هــــذه�التكــــاليف�قيمــــة�التعــــويض�عــــن�كــــل�أرض�تكــــون�قــــد�ش

  ).  3(بسبب�التطه,��

�لـــنص�ا�ـــادة�
ً
وطبقـــا

gدارة�العامــــة�للــــري�بســــبب�منعــــه�أو�إعاقتــــه�بغ,ــــ��حــــق�مــــن�{نتفــــاع�بمســــقاة�خاصــــة�أو�مصــــرف�خــــاص�أو�مــــن�


مـا�جـاز��ـدير�عـام�الـري�إذا�ثبـت�أن�èميم�أ�ـÌتلـك�ا�سـقاة�أو�ا�صـرف�أو�ل��زمة�لتطه,ـدخول�أي�من�*را�¡��ال

أرض�الشــــاكي�كانــــت�تنتفــــع�بــــالحق�ا�ــــد·ى�بــــه�Nــــي�الســــنة�الســــابقة

بتمكــ,ن�الشــاكي�مــن�اســتعمال�الحــق�ا�ــد·ى�بــه�مــع�تمكــ,ن�غ,ــ�ه�مــن�ا�نتفعــ,ن�مــن�اســتعمال�حقــوقهم�عtــى�أن�

يتضـــمن�القـــرار�القواعـــد�ال¸ـــ��تـــنظم�اســـتعمال�هـــذه�الحقـــوق 
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�ـدير�عـام�الـري�ويـتم�تنفيـذه�عtـى�نفقـة�ا�شـكو�ويسـتمر�تنفيـذه�ح¸ـ �تفصـل�

أن�يـتظلم�إªـى�وزيـر�الـري�مـن�القـرارات�الصـادرة�مـن�مـدير�

ويÌ�تـب�عtـى�تقـديم�. احب�الشـأن�بـالقرار

�فيــه�عtــى�تنفيــذه�بصــفة�عاجلــة
ً
ويــتم�البــت�Nــي�الــتظلم�خــل�. الــتظلم�وقــف�تنفيــذ�القــرار�مــا�لــم�يكــن�منصوصــا

 
ً
 .َبــت�فيــه�خــل�هــذه�ا�ــدة�اعت ــ��الــتظلم�مرفوضــا

�بحكــم�موضــوعه،�ومــن�ثــم�يكــون�الطعــن�عليــه�
ً
�إداريــا

ً
̄�يعــد�قــرارا صــادر�Nــي�الــتظلم�

وحيـث�إن�" و�Nي�ذلك�قالـت�ا�حكمـة�الدسـتورية�


مــا�ßحــول�حقــي�الشــرب�وا�جــرى�ا�نصــوص�عل�
ً
Nــي�مــن�ا�قــرر�أن�حقــوق�{نتفــاع�بمســقاة�خاصــة�تــدور�أساســا

ظـــر�إªـــى�هـــذين�الحقـــ,ن�بوصـــفهما�مـــن�القيـــود�القانونيـــة�ال¸ـــ��

�
ا�التنظــيم�العــام�لحــق�ا�لكيــة�،�أم�باعتبــاره�مــن�حقــوق�{رتفــاق�ال¸ــ��تخــرج�عــن�إطــار�هــذا�التنظــيم�فــßيقتضــ

�ممــا�
ً
�إداريــا

ً
̄�يعت ــ��بالضــرورة�قــرارا داريــة�عامــة�،�

�بحكــم�
ً
يخــتص�القضــاء�gداري�بإلغائــه�أو�وقــف�تنفيــذه�بــل�يتعــ,ن�لتحقــق�هــذا�الوصــف�أن�يكــون�القــرار�إداريــا

�كــــذلك�أن�
ً
�حــــول�مســـألة�مــــن�مســـائل�القــــانون�الخـــاص؛�وكــــان�ثابتـــا

ً
̄�كــــذلك�أن�يكـــون�القــــرار�دائـــرا و

مــــن�{نتفــــاع�بمســــقاة�خاصــــة�وكــــذلك�القضــــاء�


ــا��ـــن�íــي�شــأن�هـــذا�{نتفــاع�ســـواء�بإثباNـــا�
�Nــي�الحقـــوق�ا�ــد·ى�±
ً
القطÝــي�الصــادر�مـــن�ا�حكمــة�ا�ختصـــة�فصــ


ا�أو�لغ,ـــ�ه،�يتعرضـــان�كهمـــا�ïوضـــاع�ولحقـــوق�تقـــع�جميعهـــا�Nـــي�منطقـــة�القـــانون�الخـــاص،ßوينظمهـــا�هـــذا��يـــدع

�̄ ̄نتفــاع�بتلــك�ا�ســقاة� �با
ً
القــانون�ابتــداًء�وان�
ــاًء�لتعلقهمــا�بمصــالح�خاصــة�ïطرافهــا�فــإن�القــرار�الصــادر�موقتــا

̄�يـــدخل�إلغـــاؤه�أو�التعـــويض�عنـــه�بالتـــاªي�Nـــي�اختصـــاص�جهـــة�القضـــاء�gداري�،�بـــل�تتـــوªى� ،�و
ً
�إداريـــا

ً
يكـــون�قـــرارا


ـــم�اشـــÌ�كوا�جميعـــا�Nـــي�gنشـــاء�أو�ïن�Õïســـواء�

��ــــا�تقــــدم�مـــــن�*حكــــام
ً
�Nـــــي� �وثبــــت�للبـــــاQي�حــــق�{نتفــــاع�وفقــــا

ً

م�يشــــÌ�كون�جميعــــاÕفــــإ�،

إذا�لــــــم�يتفــــــق�" مــــــن�القــــــانون�ا�ــــــدنى�إذ�نصــــــت�عtــــــى�أن�


ــا�بنــاًء�عtــى�طلــب�ßاك�ف�Ì̄شــ ا�نتفعــون�بمســقاة�أو�مصــرف�عtــى�القيــام�باéصــحات�الضــرورية��جــاز�إلــزامهم�با

.  وتشـمل�gصــحات�الضــرورية�تطه,ــ��ا�ســقاة�أو�ا�صــارف�وصــيان�
ا�وحفــظ�جســورها�Nــي�حالــة�جيــدة


ـــا�بنـــاء�عtـــى�طلـــب�أي�ßاك�ف�Ì̄شـــ جـــاز�الـــزامهم�با

يجــــب�عtــــي�حــــائزي�*را�ــــ¡��" مــــن�قــــانون�الــــري�والصــــرف�عtــــى�أن�
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�ـدير�عـام�الـري�ويـتم�تنفيـذه�عtـى�نفقـة�ا�شـكو�ويسـتمر�تنفيـذه�ح¸ـ �تفصـل��عشر�يوما�من�تاريخ�ورود�الشـكوى 

   .ا�حكمة�ا�ختصة�Nي�الحقوق�ا�ذكورة

�ïحكام�ا�ادة�
ً
أن�يـتظلم�إªـى�وزيـر�الـري�مـن�القـرارات�الصـادرة�مـن�مـدير��29ويكون�لكل�ذي�شأن�طبقا

�مـن�تـاريخ�إعـن�صـ
ً
احب�الشـأن�بـالقرارويقدم�التظلم�خل�خمسة�عشر�يوما

�فيــه�عtــى�تنفيــذه�بصــفة�عاجلــة
ً
الــتظلم�وقــف�تنفيــذ�القــرار�مــا�لــم�يكــن�منصوصــا

 . ثثــ,ن�يومــا�مــن�تــاريخ�وصــوله�إªــى�مكتــب�الــوزير
ً
فــإذا�لــم�ُيَبــت�فيــه�خــل�هــذه�ا�ــدة�اعت ــ��الــتظلم�مرفوضــا

�بحكــم�موضــوعه،�ومــن�ثــم�يكــون�الطعــن�عليــه�والجــدير�بالــذكر�أن�القــرار�ال
ً
�إداريــا

ً
̄�يعــد�قــرارا صــادر�Nــي�الــتظلم�

و�Nي�ذلك�قالـت�ا�حكمـة�الدسـتورية�. أمام�القضاء�العادي،�وينعقد�{ختصاص�للمحكمة�الجزئية


مــا�ßحــول�حقــي�الشــرب�وا�جــرى�ا�نصــوص�عل�
ً
مــن�ا�قــرر�أن�حقــوق�{نتفــاع�بمســقاة�خاصــة�تــدور�أساســا

مـــن�القـــانون�ا�ـــدنى�،�ســـواء�ُنظـــر�إªـــى�هـــذين�الحقـــ,ن�بوصـــفهما�مـــن�القيـــود�القانونيـــة�ال¸ـــ���809

�
ا�التنظــيم�العــام�لحــق�ا�لكيــة�،�أم�باعتبــاره�مــن�حقــوق�{رتفــاق�ال¸ــ��تخــرج�عــن�إطــار�هــذا�التنظــيم�فــßيقتضــ

�أن�كــل�قــرار�يصــدر�عــن�هيئــة�إ
ً
�ممــا�يألفهــا،�وكــان�مــن�ا�قــرر�قانونــا

ً
�إداريــا

ً
̄�يعت ــ��بالضــرورة�قــرارا داريــة�عامــة�،�

�بحكــم�
ً
يخــتص�القضــاء�gداري�بإلغائــه�أو�وقــف�تنفيــذه�بــل�يتعــ,ن�لتحقــق�هــذا�الوصــف�أن�يكــون�القــرار�إداريــا

�كــــذلك�أن�
ً
�حــــول�مســـألة�مــــن�مســـائل�القــــانون�الخـــاص؛�وكــــان�ثابتـــا

ً
̄�كــــذلك�أن�يكـــون�القــــرار�دائـــرا و

��-  لجهــــة�gداريــــة�بتمكــــ,ن�الشــــاكي�القــــرار�الصــــادر�مــــن�ا
ً
مــــن�{نتفــــاع�بمســــقاة�خاصــــة�وكــــذلك�القضــــاء��-مؤقتــــا


ــا��ـــن�íــي�شــأن�هـــذا�{نتفــاع�ســـواء�بإثباNـــا�
�Nــي�الحقـــوق�ا�ــد·ى�±
ً
القطÝــي�الصــادر�مـــن�ا�حكمــة�ا�ختصـــة�فصــ


ا�أو�لغ,ـــ�ه،�يتعرضـــان�كهمـــا�ïوضـــاع�ولحقـــوق�تقـــع�جميعهـــا�Nـــي�منطقـــة�القـــانون�الخـــاص،ßيـــدع

�̄ ̄نتفــاع�بتلــك�ا�ســقاة� �با
ً
القــانون�ابتــداًء�وان�
ــاًء�لتعلقهمــا�بمصــالح�خاصــة�ïطرافهــا�فــإن�القــرار�الصــادر�موقتــا

̄�يـــدخل�إلغـــاؤه�أو�التعـــويض�عنـــه�بالتـــاªي�Nـــي�اختصـــاص�جهـــة�القضـــاء�gداري�،�بـــل�تتـــوªى� ،�و
ً
�إداريـــا

ً
يكـــون�قـــرارا

̄ي�
ا�العامة�النظر�فيه�والتعقيب�عليه�جهة�القضاء�ال   ). 1" (عادي�بحكم�و


ـــم�اشـــÌ�كوا�جميعـــا�Nـــي�gنشـــاء�أو�ïن�,  وإذا�انتفـــع�با�ســـقاة�أو�ا�صـــرف�أشـــخاص�متعـــددون Õïســـواء�

��ــــا�تقــــدم�مـــــن�*حكــــام
ً

م�هــــو�ا�نNــــ¡��وثبــــت�للبـــــاQي�حــــق�{نتفــــاع�وفقــــاÓواحــــدا�مــــ

مــــــن�القــــــانون�ا�ــــــدنى�إذ�نصــــــت�عtــــــى�أن���811ــــــادة�وقــــــد�قــــــررت�ذلــــــك�ا.  gصــــــحات�الضــــــرورية


ــا�بنــاًء�عtــى�طلــب�ßاك�ف�Ì̄شــ ا�نتفعــون�بمســقاة�أو�مصــرف�عtــى�القيــام�باéصــحات�الضــرورية��جــاز�إلــزامهم�با

وتشـمل�gصــحات�الضــرورية�تطه,ــ��ا�ســقاة�أو�ا�صــارف�وصــيان�
ا�وحفــظ�جســورها�Nــي�حالــة�جيــدة


ـــا�بنـــاء�عtـــى�طلـــب�أي�, إذا�لـــم�يتفـــق�ا�نتفعـــون�عtـــى�القيـــام�باéصـــحات�الضـــروريةßاك�ف�Ì̄شـــ جـــاز�الـــزامهم�با

مــــن�قــــانون�الــــري�والصــــرف�عtــــى�أن��19وعtــــى�ذلــــك�نصــــت�ا�ــــادة�
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عشر�يوما�من�تاريخ�ورود�الشـكوى 

ا�حكمة�ا�ختصة�Nي�الحقوق�ا�ذكورة

  

�ïحكام�ا�ادة�
ً
ويكون�لكل�ذي�شأن�طبقا

�مـن�تـاريخ�إعـن�صـ, عام�الري�
ً
ويقدم�التظلم�خل�خمسة�عشر�يوما

�فيــه�عtــى�تنفيــذه�بصــفة�عاجلــة
ً
الــتظلم�وقــف�تنفيــذ�القــرار�مــا�لــم�يكــن�منصوصــا

ثثــ,ن�يومــا�مــن�تــاريخ�وصــوله�إªــى�مكتــب�الــوزير

والجــدير�بالــذكر�أن�القــرار�ال

أمام�القضاء�العادي،�وينعقد�{ختصاص�للمحكمة�الجزئية


مــا�ßحــول�حقــي�الشــرب�وا�جــرى�ا�نصــوص�عل�
ً
مــن�ا�قــرر�أن�حقــوق�{نتفــاع�بمســقاة�خاصــة�تــدور�أساســا

809و��808ا�ـــادت,ن�

�
ا�التنظــيم�العــام�لحــق�ا�لكيــة�،�أم�باعتبــاره�مــن�حقــوق�{رتفــاق�ال¸ــ��تخــرج�عــن�إطــار�هــذا�التنظــيم�فــßيقتضــ

�أن�كــل�قــرار�يصــدر�عــن�هيئــة�إ
ً
يألفهــا،�وكــان�مــن�ا�قــرر�قانونــا

�بحكــم�
ً
يخــتص�القضــاء�gداري�بإلغائــه�أو�وقــف�تنفيــذه�بــل�يتعــ,ن�لتحقــق�هــذا�الوصــف�أن�يكــون�القــرار�إداريــا

�كــــذلك�أن�. موضـــوعه
ً
�حــــول�مســـألة�مــــن�مســـائل�القــــانون�الخـــاص؛�وكــــان�ثابتـــا

ً
̄�كــــذلك�أن�يكـــون�القــــرار�دائـــرا و

القــــرار�الصــــادر�مــــن�ا


ــا��ـــن�íــي�شــأن�هـــذا�{نتفــاع�ســـواء�بإثباNـــا�
�Nــي�الحقـــوق�ا�ــد·ى�±
ً
القطÝــي�الصــادر�مـــن�ا�حكمــة�ا�ختصـــة�فصــ


ا�أو�لغ,ـــ�ه،�يتعرضـــان�كهمـــا�ïوضـــاع�ولحقـــوق�تقـــع�جميعهـــا�Nـــي�منطقـــة�القـــانون�الخـــاص،ßيـــدع

�̄ ̄نتفــاع�بتلــك�ا�ســقاة� �با
ً
القــانون�ابتــداًء�وان�
ــاًء�لتعلقهمــا�بمصــالح�خاصــة�ïطرافهــا�فــإن�القــرار�الصــادر�موقتــا

̄�يـــدخل�إلغـــاؤه�أو�التعـــويض�عنـــه�بالتـــاªي�Nـــي�اختصـــاص�جهـــة�القضـــاء�gداري�،�بـــل�تتـــوªى� ،�و
ً
�إداريـــا

ً
يكـــون�قـــرارا

النظر�فيه�والتعقيب�عليه�جهة�القضاء�ال

   

وإذا�انتفـــع�با�ســـقاة�أو�ا�صـــرف�أشـــخاص�متعـــددون 

��ــــا�تقــــدم�مـــــن�*حكــــام
ً

م�هــــو�ا�نNــــ¡��وثبــــت�للبـــــاQي�حــــق�{نتفــــاع�وفقــــاÓواحــــدا�مــــ

gصــــــحات�الضــــــرورية


ــا�بنــاًء�عtــى�طلــب�ßاك�ف�Ì̄شــ ا�نتفعــون�بمســقاة�أو�مصــرف�عtــى�القيــام�باéصــحات�الضــرورية��جــاز�إلــزامهم�با


مÓأي�واحد�م"   

وتشـمل�gصــحات�الضــرورية�تطه,ــ��ا�ســقاة�أو�ا�صــارف�وصــيان�
ا�وحفــظ�جســورها�Nــي�حالــة�جيــدة

إذا�لـــم�يتفـــق�ا�نتفعـــون�عtـــى�القيـــام�باéصـــحات�الضـــروريةو 


م�Óــــى�ذلــــك�نصــــت�ا�ــــادة�). 2(وأحــــد�مــــtوع
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ه�من�النباتات�والحشائش�ا�عوقة�ا�نتفعة�با�ساQى�الخاصة�وا�صارف�الخاصة�تطه,�ها�وإزالة�الهايسنت�وغ,� 

ويقــدم�الطلــب�أو�تقريــر�مهنــدس�الــري�إªــى�مفــتش�الــري�فيكلــف�ا�نتفعــ,ن�باéصــحات�Nــي�موعــد�معــ,ن�


ßم�بنســـبة�مســـاحة�أراضـــ
Óم�وتكـــون�هـــذه�النفقـــات�شـــركة�بيـــ
̄�قـــام�التفتـــيش�بـــذلك�عtـــى�نفقـــ� م�ال¸ـــ��تنتفـــع�وإ

وإذا�قـام�أحـد�ا�نتفعـ,ن�باéصـحات�الضـرورية�دون�

وُيحسـب�ضـمن�. اللجوء�للجهة�gدارية�كان�له�الرجوع�عtى�باQي�ا�نتفع,ن�كل�بما�يخصه�بنسـبة�مسـاحة�أرضـه

أمـــــا�ا�ســـــاQي�وا�صـــــارف�العامـــــة�. والجـــــدير�بالـــــذكر�أن�ا�قصـــــود�هنـــــا�åـــــي�ا�ســـــاQي�أو�ا�صـــــارف�الخاصـــــة

تعد�ترعة�عامة�كل�مجرى�معد�للري�تكون�الدولة�قائمة�

عtــــــى�أن�تحديــــــد�طبيعــــــة�ا�ســــــقي�������������������) . 


ا�لرقابـــة�محكمـــة�الـــنقض�ïن�تحديـــد�Õـــي�شـــأNـــ¡��ا�وضـــوع�ويخضـــع�

�̄ مالـك�*رض�ا�حبوسـة�عـن�الطريـق�العـام�أو�ال¸ـ��

̄�بنفقـة�باهظـة�أو�مشـقة�كب,ـ�ة،� ̄�يتيسر�له�الوصـول�إªـى�ذلـك�الطريـق�إ يصلها�±
ذا�الطريق�ممر�كاف�إذا�كان�

̄ستغل�أرضه�واستعمالها�عtى�الوجه�ا�ألوف،�ما�دامت هذه��¡��ا�جاورة�بالقدر�الزم�

N�̄ــي�العقــار�الـــذي� ̄�يســتعمل�هــذا�الحـــق�إ و

عtـى�أنـه�إذا�كـان�الحــبس�عـن�الطريـق�العــام�

�عــــن�تجزئــــة�عقــــار�تمــــت�بنــــاًء�عtــــى�تصــــرف�قــــانوني،�وكــــان�مــــن�ا�ســــتطاع
ً
إيجــــاد�ممــــر�كــــاف�Nــــي�أجــــزاء�هــــذا��ناشــــئا
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ه�من�النباتات�والحشائش�ا�عوقة�ا�نتفعة�با�ساQى�الخاصة�وا�صارف�الخاصة�تطه,�ها�وإزالة�الهايسنت�وغ,� 


ا�وصيان�
ا�وحفظ�جسورها�Nي�حالة�جيدة�ß1" (ليسر�ا�ياه�ف (  

ويقــدم�الطلــب�أو�تقريــر�مهنــدس�الــري�إªــى�مفــتش�الــري�فيكلــف�ا�نتفعــ,ن�باéصــحات�Nــي�موعــد�معــ,ن�


ßم�بنســـبة�مســـاحة�أراضـــ
Óم�وتكـــون�هـــذه�النفقـــات�شـــركة�بيـــ
̄�قـــام�التفتـــيش�بـــذلك�عtـــى�نفقـــ� وإ

وإذا�قـام�أحـد�ا�نتفعـ,ن�باéصـحات�الضـرورية�دون�. با�سقاة�أو�ا�صرف�وتحصل�النفقـات�بـالطريق�gداري��

اللجوء�للجهة�gدارية�كان�له�الرجوع�عtى�باQي�ا�نتفع,ن�كل�بما�يخصه�بنسـبة�مسـاحة�أرضـه

غلت�بنت
ُ

  ).2(ائج�التطه,��النفقات�قيمة�التعويض�عن�كل�أرض�تكون�قد�ش

والجـــــدير�بالـــــذكر�أن�ا�قصـــــود�هنـــــا�åـــــي�ا�ســـــاQي�أو�ا�صـــــارف�الخاصـــــة

تعد�ترعة�عامة�كل�مجرى�معد�للري�تكون�الدولة�قائمة�, وطبقا��حكمة�النقض�. فتتكفل�بصيان�
ا�وزارة�الري 

�Nــــــي�ســــــجت�وزارة�*شــــــغال�أو 
ً
) . 3(فروعهــــــا��بنفقــــــات�صــــــيانته�ويكــــــون�مــــــدرجا


ا�لرقابـــة�محكمـــة�الـــنقض�ïن�تحديـــد�Õـــي�شـــأNمـــن�ســـلطة�قا�ـــ¡��ا�وضـــوع�ويخضـــع��
ً
��أو�خاصـــا

ً
أو�ا�صـــرف�عامـــا

  ).4(طبيعة�ا�ال�من�مسائل�القانون 

  ا�بحثAالثالث

  القيودAا�تعلقةAبحقAا�رور

  

̄�-1 "عtـى�أن��من�القانون�ا�دني�812نصت�ا�ادة� مالـك�*رض�ا�حبوسـة�عـن�الطريـق�العـام�أو�ال¸ـ��

̄�بنفقـة�باهظـة�أو�مشـقة�كب,ـ�ة،� ̄�يتيسر�له�الوصـول�إªـى�ذلـك�الطريـق�إ يصلها�±
ذا�الطريق�ممر�كاف�إذا�كان�

̄ستغل�أرضه�واستعمالها�عtى�الوجه�ا�ألوف،�ما�دامت له�حق�ا�رور�Nي�*را�¡��ا�جاورة�بالقدر�الزم�

N�̄ــي�العقــار�الـــذي�. *رض�محبوســة�عــن�الطريــق�العـــام�وذلــك�Nــي�نظ,ــ��تعـــويض�عــادل ̄�يســتعمل�هــذا�الحـــق�إ و

�وNـي�موضـع�منــه�يتحقـق�فيـه�ذلــك
ً
عtـى�أنـه�إذا�كـان�الحــبس�عـن�الطريـق�العــام�-2. يكـون�ا�ـرور�فيـه�أخــف�ضـررا

�عــــن�تجزئــــة�عقــــار�تمــــت�بنــــاًء�عtــــى�تصــــرف�قــــانوني،�وكــــان�مــــن�ا�ســــتطاع
ً
ناشــــئا

N�̄ي�هذه�*جزاء  .العقار،�ف�تجوز�ا�طالبة�بحق�ا�رور�إ
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ا�نتفعة�با�ساQى�الخاصة�وا�صارف�الخاصة�تطه,�ها�وإزالة�الهايسنت�وغ,� 


ا�وصيان�
ا�وحفظ�جسورها�Nي�حالة�جيدة�ßليسر�ا�ياه�ف

  

ويقــدم�الطلــب�أو�تقريــر�مهنــدس�الــري�إªــى�مفــتش�الــري�فيكلــف�ا�نتفعــ,ن�باéصــحات�Nــي�موعــد�معــ,ن�


ßم�بنســـبة�مســـاحة�أراضـــ
Óم�وتكـــون�هـــذه�النفقـــات�شـــركة�بيـــ
̄�قـــام�التفتـــيش�بـــذلك�عtـــى�نفقـــ� وإ

با�سقاة�أو�ا�صرف�وتحصل�النفقـات�بـالطريق�gداري��

اللجوء�للجهة�gدارية�كان�له�الرجوع�عtى�باQي�ا�نتفع,ن�كل�بما�يخصه�بنسـبة�مسـاحة�أرضـه

النفقات�قيمة�التعويض�عن�كل�أرض�تكون�قد�ش

  

والجـــــدير�بالـــــذكر�أن�ا�قصـــــود�هنـــــا�åـــــي�ا�ســـــاQي�أو�ا�صـــــارف�الخاصـــــة

فتتكفل�بصيان�
ا�وزارة�الري 

�Nــــــي�
ً
بنفقــــــات�صــــــيانته�ويكــــــون�مــــــدرجا

�مـــن�ســـلطة�قا
ً
��أو�خاصـــا

ً
أو�ا�صـــرف�عامـــا

طبيعة�ا�ال�من�مسائل�القانون 

نصت�ا�ادة�

̄�بنفقـة�باهظـة�أو�مشـقة�كب,ـ�ة،� ̄�يتيسر�له�الوصـول�إªـى�ذلـك�الطريـق�إ يصلها�±
ذا�الطريق�ممر�كاف�إذا�كان�

̄ستغل�أرضه�واستعمالها�عtى�الوجه�ا�ألوف،�ما�دامت له�حق�ا�رور�Nي�*را�¡��ا�جاورة�بالقدر�الزم�

*رض�محبوســة�عــن�الطريــق�العـــام�وذلــك�Nــي�نظ,ــ��تعـــويض�عــادل

�وNـي�موضـع�منــه�يتحقـق�فيـه�ذلــك
ً
يكـون�ا�ـرور�فيـه�أخــف�ضـررا

�عــــن�تجزئــــة�عقــــار�تمــــت�بنــــاًء�عtــــى�تصــــرف�قــــانوني،�وكــــان�مــــن�ا�ســــتطاع
ً
ناشــــئا

N�̄ي�هذه�*جزاء العقار،�ف�تجوز�ا�طالبة�بحق�ا�رور�إ
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�آخر�عtى�حق�ا�الك�Nي�{ستعمال�و{ستغل��لكه�بل�وللتصرف�
ً
قرر�ا�شرع�قيدا

�Nي�ا�رور�Nي�عقار�الجار�للوصو 
ً
. ل�إªى�الطريق�العامحينما�خول�لصاحب�العقار�ا�حبوس�حقا

̄�يحتـاج�Nـي�وجـوده�إªـى�اتفـاق�بـ,ن�أصـحاب�الشـأن� وأساسـه�حالـة�الضـرورة�, و

�نظ,ـ��
ً
�عـاد¯

َ
لزم�بدورها�صاحب�الحق�Nي�ا�رور�أن�يـدفع�تعويضـا

ــ¡��ا�جــاورة�مناطــه�انحبــاس�*رض�عــن�الطريــق�

̄�يشــÌ�ط�{نحبــاس�التــام�الــذى�ينعــدم�فيــه�اتصــال�*رض�بــالطريق�العــام بــل�يكفــي�{نحبــاس�, غ,ــ��أنــه�

ويســـــتوى�أن�تكـــــون�*رض�ا�حبوســـــة�أو�

  ).3(¡��ا�عدة�لستغل�الصنا·ي

̄�إذا�كان�الوصول�منه� ف�يعت ��ا�مر�غ,��كاٍف�إ

إªى�الطريق�العام�يقتÞـ¡��نفقـة�فإذا�كان�ا�رور�

 	���
��� ,2005 , �73. 
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�آخر�عtى�حق�ا�الك�Nي�{ستعمال�و{ستغل��لكه�بل�وللتصرف�, وبموجب�النص�
ً
قرر�ا�شرع�قيدا

�Nي�ا�رور�Nي�عقار�الجار�للوصو 
ً
حينما�خول�لصاحب�العقار�ا�حبوس�حقا

̄�يحتـاج�Nـي�وجـوده�إªـى�اتفـاق�بـ,ن�أصـحاب�الشـأن�, وهذا�الحق�مقرر�بقوة�القـانون� و

�نظ,ـ��. ال¸��يوجد�±
ا�صاحب�العقار�ا�حبوس
ً
�عـاد¯

َ
وال¸��ُتلزم�بدورها�صاحب�الحق�Nي�ا�رور�أن�يـدفع�تعويضـا

ور�القــانوني�Nــي�*را�ــ¡��ا�جــاورة�مناطــه�انحبــاس�*رض�عــن�الطريــق�وثبــوت�حــق�ا�ــر �).1(مــروره�مــن�عقــار�الغ,ــ�

̄�يشــÌ�ط�{نحبــاس�التــام�الــذى�ينعــدم�فيــه�اتصــال�*رض�بــالطريق�العــام غ,ــ��أنــه�

ويســـــتوى�أن�تكـــــون�*رض�ا�حبوســـــة�أو�) 2(الجزئـــــي��وهـــــو�يتحقـــــق�إذا�كـــــان�{تصـــــال�بـــــالطريق�العـــــام�غ,ـــــ��كـــــاف�

�زراعية�أو�من�*را�¡��ا�عدة�لستغل�الصنا·ي
ً
¡��ا�جاورة�أرض�بناء�أو�أرضا

ف�يعت ��ا�مر�غ,��كاف, وقد�حدد�ا�شرع�ا�قصود�بعدم�كفاية�ا�مر�القائم�

̄�بنفقة�باهظة�أو�مشقة�كب,�ة� ̄�يتيسر�إ فإذا�كان�ا�رور�). 4(إªى�الطريق�العام�

                                         

��� : !��"� 	�
��� 	��*.  ,   ����� 	����� �� , 	���
���
 �T��� ��
��� 	����"� +��u,� "  ������ ���
 ������812/1 ���� ����r���" ������� � ���
) r���S s���� r
����� ��
�

 	���"� �v� !��"�� r��� s� !���� v� r�� m��� v�
� m) ��� ���� �) (��� !���� �S 	���"� ��. �����
 �� !������ #��v r��� s��*�� �������� ������ � $��"� x��� ���o ��
��� (���� !����� r��� ���� ����� ����� �)

  ������ 	����� �) 	������ 	����
� .������ (��� t������ �) #���v 	����� ��"! �������   �����u� ��
 ��. +�����" �������� mv��� �������� ������ t����� ������ �) ������ �������� ������  �����u�� ���-������ 	�����"��

���
 ����� ���"�* ����� s��S ����� s���� 	������ 	�Y��� !" �����  r��S ������� !���� (�� v¤�� ��u�) 2��
 ��u� ����� ����"� ru��� r��� ��2���"�  ��u�) s������  ������ ��. #��� ��*) mv�

������� !����� 	���"�� ��. �"�*�. 

 (�������,� �����������¬®° 	
��������� °¬  	����������28/8/2018 , (�������,� �����������

 (
����o s�S������ :	�����*. 	����
��� !�����"�  ... !������ X������ , �90 .
  ���� 2� �� 	������  ������ �����43 !���� �  ���� �v�� �2��  ���o 2�u�.� 	��S�d� 2�u�. ���� �����"

 ��. �"��* 	���S 	�*� s��� s� 	�S�d�2���  #���� r��S s��*"� !�" (���� !������� ���� s��*� �
!���� #�� r�� �
� s�*��� . !���� r�� ��
� s�*��� s��� � 2S��� ��) �) +���� ��� r���

 +��
�� ����� ������S �����o -��� #�v��� (d-��� #�������� 	����"�� ���� +��u�� �����S rS����� ��) r���S ��������� �� (�����
f�
� ��) � 	�S�d �u�) ."  
 (,� ����46  	
��11  	���29/01/1942  '1  t3  �

  �) ������� t������ 	�"�u�p  ��v���� f��" ��� ������ !�" ������ 2�� 2���"� ��
��� �� X�) t�����
 §������ §�����" (����� !������ ���S 	�����"�� ������ ������� !��" f����S¤� r������ � ���
) r����. 	���"�
�

� 	�*��� ���� §�u�) ����� !���� r�� �
� s�*�� ����� � x�� ���� �� �� s*�� � ��
��� (��� !�����
 ���� 	��� �) 	���� 	��
� �� (��� .������ !�" ��. +��� r��� ��
) 	��
��� 	��"�
��

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

وبموجب�النص�

�Nي�ا�رور�Nي�عقار�الجار�للوصو , Nي�بعض�*حيان
ً
حينما�خول�لصاحب�العقار�ا�حبوس�حقا

وهذا�الحق�مقرر�بقوة�القـانون�

ال¸��يوجد�±
ا�صاحب�العقار�ا�حبوس

مــروره�مــن�عقــار�الغ,ــ�

̄�يشــÌ�ط�{نحبــاس�التــام�الــذى�ينعــدم�فيــه�اتصــال�*رض�بــالطريق�العــام.  العــام غ,ــ��أنــه�

الجزئـــــي��وهـــــو�يتحقـــــق�إذا�كـــــان�{تصـــــال�بـــــالطريق�العـــــام�غ,ـــــ��كـــــاف�

�زراعية�أو�من�*را* 
ً
را�¡��ا�جاورة�أرض�بناء�أو�أرضا

وقد�حدد�ا�شرع�ا�قصود�بعدم�كفاية�ا�مر�القائم�

̄�بنفقة�باهظة�أو�مشقة�كب,�ة� ̄�يتيسر�إ إªى�الطريق�العام�
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̄�يســــبب�مشــــقة�كب,ــــ�ة�وإن�كــــان�غ,ــــ��مــــريح فــــ�تقــــوم�حالــــة�, معقولــــة�تتناســــب�مــــع�قيمــــة�العقــــار�أو�كــــان�ا�ــــرور�

ع�حــق�ا�ــرور��حــق�كــذلك� إذا�كــان��ــن�يــدَّ

فـإن�أرض�الجـار�Nـي�هـذه�,  كسـبه�بتصـرف�قـانوني�أو�بـا�,�اث�

̄�تكون�محبوسة�عن�الطريق�العام�إذا�أن�لها�منفذا�ًإªى�هذا�الطريق�كسبه�الجار�بإحـدى�طـرق�كسـب� الحالة�

̄�يعتــد�بانحبــاس�*رض�إذا�كــان�ا�الـــك�هــو�الــذى�حبســها�عــن�الطريــق�العــام�بف ،� علـــهكــذلك�

تعت ـ��مـن�ا�سـائل�النسـبية�ال¸ـ��تختلـف�مـن�حالـة�إªـى�

ع�ويرجـع�*مـر�إªـى�تقـدير�قا�ـ¡��ا�وضـو 

  ).2(وبصفة�خاصة�بالنظر�إªى�طبيعة�*رض�وكيفية�استغلها�

ولكـل�مـن�لـه�حـق�عي�ـ��عtـى�هـذه�*رض�كصـاحب�

�سـتأجر�أو�ا�سـتع,��أمـا�أصـحاب�الحقـوق�الشخصـية�ا�رتبطـة�بـاïرض�كا

  ). ï)3ن�هذه�الحقوق�تتولد�ïصحا±
ا�Nي�ذمة�ا�الك�

. و*صل�أن�يتم�{تفاق�ب,ن�مالك�*رض�ا�حبوسة�والجار�عtى�تعي,ن�ا�رر�وتحديد�نطاقه�وأحكامه�

  القانون 
ً
  قيدا

ً
 ا�حكمة سلطة عtى عاما

 ,للطريـق�العـام *قـرب عـادة وهـو)   

 ,ا�ب�ـ  مـن كب,ـ� جـزء إتـف ا�ـرور�فيـه


ـا {ختيـار فيقـع أقـل�ßحـدث فـإذا.  عل 

   ) .5(*ضرار أخف يحقق
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̄�يســــبب�مشــــقة�كب,ــــ�ة�وإن�كــــان�غ,ــــ��مــــريح معقولــــة�تتناســــب�مــــع�قيمــــة�العقــــار�أو�كــــان�ا�ــــرور�

̄�يثبــت�حــق�قــانوني�Nــي�ا�ــرور�Nــي�*را�ـ¡��ا�جــاورة كــذلك�. {نحبـاس�ومــن�ثــم�

كسـبه�بتصـرف�قـانوني�أو�بـا�,�اث�,  را�¡��ا�جـاورةارتفاق�با�رور�Nي�ارض�من�هذه�* 

̄�تكون�محبوسة�عن�الطريق�العام�إذا�أن�لها�منفذا�ًإªى�هذا�الطريق�كسبه�الجار�بإحـدى�طـرق�كسـب� الحالة�

̄�يعتــد�بانحبــاس�*رض�إذا�كــان�ا�الـــك�هــو�الــذى�حبســها�عــن�الطريــق�العــام�بف كــذلك�

�بالبناء�ا�نفذ�الذى�كان�له�   .)1(كما�إذا�ب� �عtى�أرضه�فسدَّ

تعت ـ��مـن�ا�سـائل�النسـبية�ال¸ـ��تختلـف�مـن�حالـة�إªـى�, وتقدير�مدى�كفاية�الوصول�إªى�الطريق�العـام�

ويرجـع�*مـر�إªـى�تقـدير�قا, إذ�يتوقـف�*مـر�عtـى�نـوع�{سـتغل�ا�عـدة�لـه�*رض�ا�حبوسـة�

وبصفة�خاصة�بالنظر�إªى�طبيعة�*رض�وكيفية�استغلها�, عtى�ضوء�ظروف�ومبسات�كل�دعوى�

ولكـل�مـن�لـه�حـق�عي�ـ��عtـى�هـذه�*رض�كصـاحب�, وا�طالبة�بحق�ا�رور�تكون��الك�*رض�ا�حبوسة

أمـا�أصـحاب�الحقـوق�الشخصـية�ا�رتبطـة�بـاïرض�كا. حق�{نتفـاع�أو�{سـتعمال�أو�الحكـر

ïن�هذه�الحقوق�تتولد�ïصحا±
ا�Nي�ذمة�ا�الك�, ف�يحق�لهم�ا�طالبة�±
ذا�الحق�

و*صل�أن�يتم�{تفاق�ب,ن�مالك�*رض�ا�حبوسة�والجار�عtى�تعي,ن�ا�رر�وتحديد�نطاقه�وأحكامه�

القانون  ضعو  وقد. وNي�حالة�عدم�{تفاق�تتوªى�ا�حكمة�تعي,ن�الحق�ومضمونه

)   4(*ضـرار� بـأخف يتحمـل الـذى العقـار ا�مـر�وهـو�اختيـار

  العقار هذا يكون  فقد ,بشرط
ً
ا�ـرور�فيـه حـق تقريـر شـأن ومن ,مبنيا

  بعـد
ً
�زراعيـة العـام الطريـق عـن قلـي

ً

ـا و*ضـرار أرضـاßأقـل� ف

يحقق الذى ا�رور موضع اختيار فيجب فيه ا�رور العقار�ا�قرر 
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̄�يســــبب�مشــــقة�كب,ــــ�ة�وإن�كــــان�غ,ــــ��مــــريح معقولــــة�تتناســــب�مــــع�قيمــــة�العقــــار�أو�كــــان�ا�ــــرور�

̄�يثبــت�حــق�قــانوني�Nــي�ا�ــرور�Nــي�*را {نحبـاس�ومــن�ثــم�

ارتفاق�با�رور�Nي�ارض�من�هذه�* 

̄�تكون�محبوسة�عن�الطريق�العام�إذا�أن�لها�منفذا�ًإªى�هذا�الطريق�كسبه�الجار�بإحـدى�طـرق�كسـب� الحالة�

̄�يعتــد�بانحبــاس�*رض�إذا�كــان�ا�الـــك�هــو�الــذى�حبســها�عــن�الطريــق�العــام�بف.  حقــوق�{رتفــاق كــذلك�

كما�إذا�ب� �عtى�أرضه�فسد

  

وتقدير�مدى�كفاية�الوصول�إªى�الطريق�العـام�

إذ�يتوقـف�*مـر�عtـى�نـوع�{سـتغل�ا�عـدة�لـه�*رض�ا�حبوسـة�, أخرى 

عtى�ضوء�ظروف�ومبسات�كل�دعوى�

  

وا�طالبة�بحق�ا�رور�تكون��الك�*رض�ا�حبوسة

حق�{نتفـاع�أو�{سـتعمال�أو�الحكـر

ف�يحق�لهم�ا�طالبة�±
ذا�الحق�

  

و*صل�أن�يتم�{تفاق�ب,ن�مالك�*رض�ا�حبوسة�والجار�عtى�تعي,ن�ا�رر�وتحديد�نطاقه�وأحكامه�

وNي�حالة�عدم�{تفاق�تتوªى�ا�حكمة�تعي,ن�الحق�ومضمونه


ـا حـ,نÓا�مـر�وهـو�اختيـار موضـع تعيي

بشرط ذلك ليس ولكن

بعـدو* õخـر ولكـن

العقار�ا�قرر  تعي,ن وتم ذلك
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̄�تقــوم�ا�,  حكمــة�بتعيــ,ن�محــل�أو�أ

ويسـكت�هـذا�, وNي�الحدود�القانونية�لحـق�ا�ـرور�

وNـي�هـذه�الحالـة�إذا�اسـتمر�يمـارس�حقـه�مـدة�خمـس�

  ). 1(حق�هذا�*خ,��Nي�{عÌ�اض�

̄�يÌ�تـب�. فإنـه�يظـل�طا�ـا�بقيـت�حالـة�{نحبـاس�قائمـة ولهـذا�

عtــى�أنــه�إذا�تــم�تعــ,ن�ا�مــر�. فتجــوز�ا�طالبــة�بــه�Nــي�أي�وقــت

سـقط�حقـه�بالتقـادم�, ا�حبوسة�عن�مباشرة�حقه�مـدة�خمـس�عشـرة�سـنة

�
ً
فــإذا�مــا�أراد�العــودة�إªــى�ا�ــرور�ثانيــة�وجــب�دفــع�تعويضــا

ي�اثنا
ــا�وباشـر�الجـار�Nـ, ويـزول�حـق�ا�ـرور�بـزوال�{نحبـاس�ح¸ـ �لـو�بقـى�{نحبـاس�خمـس�عشـرة�سـنة�

ف�يÌ�تـب�عليـه�أن� {نحباس�مباشرة�لقيد�وارد�عtى�ا�لكية

                  .(  

ثــــم�يجــــزأ�هــــذا�العقــــار�عــــن�طريــــق�, عــــام

�عن�الطريق�العام
ً
. ويÌ�تب�عtى�هذه�التجزئة�أن�يصبح��جزء�من�العقار�محبوسا

ويكــون�أحــد�هــذه�, أو�أن�يبيــع�أجزائــه�إªــى�مشــÌ�ين�مختلفــ,ن�

وقـــد�رأى�القـــانون�أن�يكـــون�موضـــع�ا�ـــرور�Nـــي�هـــذه�الحالـــة�Nـــي�أحـــد�أجـــزاء�

وذلــك�ïن�{نحبــاس�نشــأ�عــن�. N�̄ــي�العقــارات�*خــرى�ال¸ــ��كانــت�مملوكــة�للغ,ــ��مــن�قبــل�التجزئــة�

�
ً
عtى�ملكيـ�
م�عمل�إرادي�من�جانب�مالك�العقار�*صtي�ف�يكون�من�ا�ئم�أن�يتحمل�ا�ك�ا�جاورين�قيدا
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̄�يــتم�{تفــاق�بــ,ن�صــاحب�*رض�ا�حبوســة�والجــار� , وقــد�يحــدث�أ

وNي�الحدود�القانونية�لحـق�ا�ـرور�, ويقوم�صاحب�*رض�ا�حبوسة�با�رور�ع ��أرض�جاره

وNـي�هـذه�الحالـة�إذا�اسـتمر�يمـارس�حقـه�مـدة�خمـس�, *خ,��دون�اعÌ�اض�عtى�مكان�ا�رور�أو�كفايتـه�أو�كيِفتـه�

حق�هذا�*خ,��Nي�{عÌ�اض�سقط�, عشرة�سنة�دون�اعÌ�اض�من�جانب�الجار�

فإنـه�يظـل�طا�ـا�بقيـت�حالـة�{نحبـاس�قائمـة, وإذا�كان�حق�ا�رور�يثبت�بقـوة�القـانون 

فتجــوز�ا�طالبــة�بــه�Nــي�أي�وقــت. عtــى�عــدم�ا�طالبــة�بــه�أن�يســقط�بعــدم�{ســتعمال

ا�حبوسة�عن�مباشرة�حقه�مـدة�خمـس�عشـرة�سـنة�وقعد�مالك�*رض

̄�يســقط�حــق�ا�ــرور�نفســه, Nــي�ا�مــر�ا�عــ,ن�فقــط� �. إذ�
ً
فــإذا�مــا�أراد�العــودة�إªــى�ا�ــرور�ثانيــة�وجــب�دفــع�تعويضــا

ويـزول�حـق�ا�ـرور�بـزوال�{نحبـاس�ح¸ـ �لـو�بقـى�{نحبـاس�خمـس�عشـرة�سـنة�

{نحباس�مباشرة�لقيد�وارد�عtى�ا�لكية�،�فإن�استعماله�لهذا�الحق�كان�بسبب

ُه�بحكم�القانون�مهما�طالت�ا�دة.  يملك�الحق�بالتقادم
َ
ك

َ
).                  3( وهو�إنما�َمل

�بــــالطريق�ال
ً
�متصــــ

ً
�أن�يكــــون�هنــــاك�عقــــارا

ً
عــــاموقــــد�يحــــدث�أحيانــــا

�عن�الطريق�العام, تصرف�قانوني�يجريه�ا�الك�
ً
ويÌ�تب�عtى�هذه�التجزئة�أن�يصبح��جزء�من�العقار�محبوسا

�
ً
�منــه�ويســتبقى�جــزءا

ً
أو�أن�يبيــع�أجزائــه�إªــى�مشــÌ�ين�مختلفــ,ن�,كــأن�يبيــع�مالــك�العقــار�جــزءا

وقـــد�رأى�القـــانون�أن�يكـــون�موضـــع�ا�ـــرور�Nـــي�هـــذه�الحالـــة�Nـــي�أحـــد�أجـــزاء�, ام*جـــزاء�محبـــوس�عـــن�الطريـــق�العـــ

N�̄ــي�العقــارات�*خــرى�ال¸ــ��كانــت�مملوكــة�للغ,ــ��مــن�قبــل�التجزئــة�

�
ً
عمل�إرادي�من�جانب�مالك�العقار�*صtي�ف�يكون�من�ا�ئم�أن�يتحمل�ا�ك�ا�جاورين�قيدا
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̄�يــتم�{تفــاق�بــ,ن�صــاحب�*رض�ا�حبوســة�والجــار� وقــد�يحــدث�أ

ويقوم�صاحب�*رض�ا�حبوسة�با�رور�ع ��أرض�جاره, ا�رور�

*خ,��دون�اعÌ�اض�عtى�مكان�ا�رور�أو�كفايتـه�أو�كيف

عشرة�سنة�دون�اعÌ�اض�من�جانب�الجار�

  

وإذا�كان�حق�ا�رور�يثبت�بقـوة�القـانون 

عtــى�عــدم�ا�طالبــة�بــه�أن�يســقط�بعــدم�{ســتعمال

وقعد�مالك�*رض, وُدفع�التعويض

Nــي�ا�مــر�ا�عــ,ن�فقــط�

 
ً
  ).    2(جديدا

  

ويـزول�حـق�ا�ـرور�بـزوال�{نحبـاس�ح¸ـ �لـو�بقـى�{نحبـاس�خمـس�عشـرة�سـنة�

،�فإن�استعماله�لهذا�الحق�كان�بسبب حق�ا�رور

يملك�الحق�بالتقادم

  

�بــــالطريق�ال
ً
�متصــــ

ً
�أن�يكــــون�هنــــاك�عقــــارا

ً
وقــــد�يحــــدث�أحيانــــا

تصرف�قانوني�يجريه�ا�الك�

�
ً
�منــه�ويســتبقى�جــزءا

ً
كــأن�يبيــع�مالــك�العقــار�جــزءا

*جـــزاء�محبـــوس�عـــن�الطريـــق�العـــ

N�̄ــي�العقــارات�*خــرى�ال¸ــ��كانــت�مملوكــة�للغ,ــ��مــن�قبــل�التجزئــة�, العقــار�ذاتــه

�
ً
عمل�إرادي�من�جانب�مالك�العقار�*صtي�ف�يكون�من�ا�ئم�أن�يتحمل�ا�ك�ا�جاورين�قيدا
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ــِون�مــع�
َ
ــ¡��أن�يحــدد�موضــع�ا�ــرور�Nــي�أحــد�*جــزاء�ال¸ــ��كانــت�ُتك

�
ً
ويشـÌ�ط�ل�خـذ�).  1(ولو�كان�هناك�موضع�Nي�عقار�آخر�أخف�ضررا

نحبــاس�قــد�تمــت�بنــاء�عtــى�تصــرف�قــانوني�كــان�مالــك�العقــار�

فـإذا�كانـت�التجزئـة�لـم�تـتم�بنـاء�عtـى�تصـرف�قـانوني�كمـا�لـو�نزعـت�

�عـــن�الطريـــق�العـــام
ً
̄�, فأصـــبح�البـــاQي�محبوســـا فـــإن�القا�ـــ¡��

كــــذلك�يشــــÌ�ط�لتقييــــد�ســــلطة�. �ذاتــــه

 
ً
̄�, فـــإذا�لـــم�يكـــن�ذلـــك�ممكنـــا فـــإن�الحكـــم�

 يجـب بـل مقابـل بـدون  ا�جـاورة العقـارات

 قضت وال¸� ا�ختصة ا�حكمة وتقرر 

 ���
T� 2�u�� ������ !�"� §����S §������ §��u�) t������� ���,
 2
�
���, x���*� r���S f���
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�عtــى�القا�ــ¡��أن�يحــدد�موضــع�ا�ــرور�Nــي�أحــد�*جــزاء�ال¸ــ��كانــت�ت
ً
لــذلك�كــان�لزامــا

�قبل�التجزئة
ً
�واحدا

ً
�, الجزء�ا�حبوس�عقارا

ً
ولو�كان�هناك�موضع�Nي�عقار�آخر�أخف�ضررا

نحبــاس�قــد�تمــت�بنــاء�عtــى�تصــرف�قــانوني�كــان�مالــك�العقــار�±
ــذا�الحكــم�أن�تكــون�تجزئــة�العقــار�ا�ؤديــة�إªــى�{ 

�فيـه�
ً
فـإذا�كانـت�التجزئـة�لـم�تـتم�بنـاء�عtـى�تصـرف�قـانوني�كمـا�لـو�نزعـت�. *صtي�ومالك�الجزء�ا�حبوس�أطرافا

�عـــن�الطريـــق�العـــام, الدولـــة�ملكيـــة�جـــزء�مـــن�العقـــار�للمنفعـــة�العامـــة�
ً
فأصـــبح�البـــاQي�محبوســـا

اختيــــار�موضــــع�ا�ــــرور�بــــأن�يكــــون�Nــــي�أحــــد�أجــــزاء�العقــــار�ا�جــــزئ�ذاتــــه

 , ـــ¡��أن�يكـــون�مـــن�ا�ســـتطاع�إيجـــاد�ممـــر�كـــاف�Nـــي�أجـــزاء�العقـــار
ً
فـــإذا�لـــم�يكـــن�ذلـــك�ممكنـــا

�للمرور�Nي�أي�عقار
ً
  ).2(�¡��أن�يع,ن�موضعا

العقـارات أو عtـى�العقـار ا�حبوسـة *رض �الـك ا�ـرور حـق

قرر    (3)ستلحق�بعقاره ال¸� *ضرار أو الضرر  عن ا�جاور  العقار وتُ
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�عtــى�القا, بســبب�هــذا�العمــل
ً
لــذلك�كــان�لزامــا

�قبل�التجزئة
ً
�واحدا

ً
الجزء�ا�حبوس�عقارا


ــذا�الحكــم�أن�تكــون�تجزئــة�العقــار�ا�ؤديــة�إªــى�{ ±

�فيـه�
ً
*صtي�ومالك�الجزء�ا�حبوس�أطرافا

الدولـــة�ملكيـــة�جـــزء�مـــن�العقـــار�للمنفعـــة�العامـــة�

اختيــــار�موضــــع�ا�ــــرور�بــــأن�يكــــون�Nــــي�أحــــد�أجــــزاء�العقــــار�ا�جــــزيتقيــــد�Nــــي�

القا�ـــ¡��أن�يكـــون�مـــن�ا�ســـتطاع�إيجـــاد�ممـــر�كـــاف�Nـــي�أجـــزاء�العقـــار

�للمرور�Nي�أي�عقار
ً
ينطبق�ويجوز�للقا�¡��أن�يع,ن�موضعا

  

حـق يتقـرر  ̄و

العقار مالك تعويض
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  ه�الـنص�بـأنوصـف فقـد التعـويض

 يمنـع ̄و , الـدائم�بـا�رور الحـق هـذا

 طريقـة القا�¡� يحدد كما.  ا�ختص

� ا�ـرور حـق ظـل طا�ـا
ً
 ويسـتطيع. قائمـا

 
ً
 يجـب كمـا بـه ا�قÞـ¡� بـالتعويض �أ̄و

 تقـرر  اسـتحقاقه�إن تـاريخ أومـن -ا�ـرور

�بســـبب�ا�ـــرور�Nـــي�*رض
ً
فإنـــه�إذا�, أي�عـــن�*ضـــرار�ال¸ـــ��تÌ�تـــب�فعـــ

�لذلك�حـق�ا�ـرور�فـإن�ا�الـك�يسـتطيع�أن�
ً
وزال�تبعا

�يتناسـب�مــع�الوقــت�الــذى�
ً
®ل�منــه�جــزءا

  القيودAا�تعلقةAبالت¤صقAبالجوار

ه�عtـــى�وضـــع�حـــدود�ïمكهمـــا�مـــن�القـــانون�ا�ـــدنى�أن�لكـــل�مالـــك�أن�يج ـــ��جـــار 

وطبيعـة�حـق�.وهمـا�مملوكتـان�ملكيـة�خاصـة��ـالك,ن�مختلفـ,ن�

�ـه�ـة�فصـله�وذلـك�بوضـع�عمـات�ظـاهرة�تبـ,ن�معا

̄�) . 4(كوضع�فواصل�الطوب�أو�الحديد�ومد�خطـوط�مسـتقيمة�بـ,ن�هـذه�الفواصـل� وهـذا�التعيـ,ن�

�عــن�بــاق�{شــياء
ً
فــإن�, أمــا�Nــي�العقــار. حيــث�يقبــل�{نتقــال�بطبيعتــه�وينفصــل�ماديــا

 , �54. 
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التعـويض هـذا مقـدار عـن أما. لGخرين دفعه الواجب التعويض مقدار

هـذا تقريـر مـن ا�جـاور  بالعقـار تلحـق ال¸ـ� الدائمـة *ضـرار ويرا·ـى

  {تفاق
ً
ا�ختص فيحدده�القا�¡� وإ¯ , التعويض مقدار عtى وديا

طا�ـا,  ومواعيـدها ومقـدراها أقسـاط عtـى أم واحـدة دفعـة وهـل

  لـم إذا ا�ـرور مـن الحـق صـاحب منـع ا�ـرور بحـق حمـل
ً
يـِف�أ̄و

ا�ـرور بـدء تـاريخ مـن سـنة خمـس�عشـرة- الطويل التقادم مدة

̄�سقط�الحق�Nي, اتفاق�   . )1(به� ا�طالبة وإ

�بســـبب�ا�ـــرور�Nـــي�*رض, و�ـــا�كـــان�التعـــويض�مقابـــل�ا�ـــرور�
ً
أي�عـــن�*ضـــرار�ال¸ـــ��تÌ�تـــب�فعـــ

�لذلك�حـق�ا�ـرور�فـإن�ا�الـك�يسـتطيع�أن�, كأن�يشق�طريق�عام�بجوارها, انفك�{نحباس�عن�*رض
ً
وزال�تبعا

�يتناسـب�مــع�الوقــت�الــذى�, التعــويض�الــذى�دفعـه�Nــي�مقابــل�هـذا�الحــق
ً
ولكــن�بعــد�أن�يسـت8®ل�منــه�جــزءا

.(  

  ا�بحثAالرابع

القيودAا�تعلقةAبالت¤صقAبالجوار

  القيودAا�تعلقةAبوضعAالحدود

�لـــنص�ا�ـــادة�
ً
مـــن�القـــانون�ا�ـــدنى�أن�لكـــل�مالـــك�أن�يج ـــ��جـــار �813طبقـــا


ماÓصقة،�وتكون�نفقات�التحديد�شركة�بي  .ا�ت

وهمـا�مملوكتـان�ملكيـة�خاصـة��ـالك,ن�مختلفـ,ن�, والفرض�هنا�أن�أرض,ن�غ,ـ��مبنيـ,ن�متصـقتان

أي�بيـان�كيِفـة�فصـله�وذلـك�بوضـع�عمـات�ظـاهرة�تبـ,ن�معا, ا�لكية�تقتÞ¡��تحديد�وتعي,ن�الN¡�ء�ا�ملوك�

كوضع�فواصل�الطوب�أو�الحديد�ومد�خطـوط�مسـتقيمة�بـ,ن�هـذه�الفواصـل�

�عــن�بــاق�{شــياء, يث,ــ��أي�صــعوبة�Nــي�ا�نقــول 
ً
حيــث�يقبــل�{نتقــال�بطبيعتــه�وينفصــل�ماديــا
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مقدار ا�رور حق بقيام

ويرا·ـى عـادل تعـويض

{تفاق من *طراف ذلك

وهـل,  التعـويض دفـع

حمـل العقـار مالـك
ُ
ا�

مدة خل به ا�طالبة

اتفاق� حكم�أو عtى بناء

  

و�ـــا�كـــان�التعـــويض�مقابـــل�ا�ـــرور�

انفك�{نحباس�عن�*رض

التعــويض�الــذى�دفعـه�Nــي�مقابــل�هـذا�الحــق�يسـÌ�د

).2(انتفع�فيه�با�مر�

A
ً
القيودAا�تعلقةAبوضعAالحدود: أو9

  

�لـــنص�ا�ـــادة�
ً
طبقـــا


ماÓصقة،�وتكون�نفقات�التحديد�شركة�بيا�ت

والفرض�هنا�أن�أرض,ن�غ,ـ��مبنيـ,ن�متصـقتان

ا�لكية�تقتÞ¡��تحديد�وتعي,ن�ال

كوضع�فواصل�الطوب�أو�الحديد�ومد�خطـوط�مسـتقيمة�بـ,ن�هـذه�الفواصـل�) 3(وحدوده�

يث,ــ��أي�صــعوبة�Nــي�ا�نقــول 
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�. اصـلة�بينـه�وبــ,ن�العقـارات�ا�جـاورة
ً
ونظــرا

فـإن�القـانون�خـول�لكـل�مالـك�أن�يج ـ��جـاره�عtـى�وضـع�حـدود�ïمكهمـا�

ويـتم�ذلــك�عـن�طريـق�وضــع�عمـات�ماديـة�ظــاهرة�تبـ,ن�حــدود�

ولهما�{ستعانة�بخب,���سـح�*رض�

�بـــذلك�يوقـــع�عليـــه�ا�الكـــان
ً
. ويحـــرر�محضـــرا

̄�يجـــوز�ال ̄�بـــالطرق�فهـــو�ملـــزم�و طعـــن�عليـــه�إ


ما�الحق�Nي�رفع�دعوى�تعي,ن�الحدود�Óي�مïي�حالة�عدم�{تفاق�يكون�Nأمام�, و

��سـتندات�ا�لكيـة�
ً
). 4(ـ¡��بتعيـ,ن�الحـدود�طبقـا


ا�í5(®اع�حول�ا�لكية�ذا.(  

�الك�الحائط�ا�شـÌ�ك�أن�يسـتعمله�بحسـب�الغـرض�

فــإذا�لـــم�-2. ــل�الحـــائط�فــوق�طاقتـــه

�للغـــرض�الــذى�خصـــص�لــه�عـــادة��فنفقـــة�إصــحه�أو�تجديـــده�عtــى�الشـــركاء،�كـــٌل�
ً
شــÌ�ك�صـــالحا

،�بشـــرط�أن�يكـــون�{ســـتعمال�بحســـب�

شـــريك�بـــه��والغـــرض�الـــذى�أعـــد�لـــه�الحـــائط�ا�شـــÌ�ك�هـــو�مـــن�جهـــة�اســـتتار�كـــل


ا�كل�شريك�سقف�ßك�ليسند�عل�Ìومن�جهة�أخرى�إقامة�عوارض�فوق�الحائط�ا�ش�،

̄�يحـول�دون�اسـتعمال�الشـريك� ،�وأ

 !��� X��� , �56. 

 ,  ����� ,2000 , �115.  
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�مــن�خـل�وضـع�العمــات�الف
ً
�ماديـا

ً
اصـلة�بينـه�وبــ,ن�العقـارات�ا�جـاورةطبيعتـه�وموقعـه�توجــب�تحديـدا

�
ً
�ماديا

ً
فـإن�القـانون�خـول�لكـل�مالـك�أن�يج ـ��جـاره�عtـى�وضـع�حـدود�ïمكهمـا�, �¡��تحديدا


مــاÓمـات�ماديـة�ظــاهرة�تبـ,ن�حــدود�. وتكـون�نفقــات�التحديـد�شـركة�بيويـتم�ذلــك�عـن�طريـق�وضــع�ع

ولهما�{ستعانة�بخب,���سـح�*رض�, أن�يتفق�ا�الكان�ا�تصقان�عtى�وضع�الحدود�الفاصلة

�بـــذلك�يوقـــع�عليـــه�ا�الكـــان, ووضـــع�عمـــات�عtـــى�الحـــد�الفاصـــل�, مـــن�واقـــع�مســـتندات�ا�لكيـــة
ً
ويحـــرر�محضـــرا


مـــاÓفيمـــا�بي�
ً
̄�يجـــوز�ال� ويعت ـــ��محضـــر�التحديـــد�الـــذى�وقعـــه�ا�الكـــان�عقـــدا فهـــو�ملـــزم�و


ما�الحق�Nي�رفع�دعوى�تعي,ن�الحدود�). 2(ا�قررة�للطعن�عtى�العقد�Óي�مïي�حالة�عدم�{تفاق�يكون�Nو

�ïحكام�قانون�ا�رافعـات�
ً
��سـتندات�ا�لكيـة�). 3(¡��الجزئي�طبقا

ً
ويقـوم�القا�ـ¡��بتعيـ,ن�الحـدود�طبقـا


ا�والجدير�بالذكر�أن�هذه�الدعوى�تخíتلف�عن�دعوى�ال8®اع�حول�ا�لكية�ذا

Aا�ش��كAالحائط 

�الك�الحائط�ا�شـÌ�ك�أن�يسـتعمله�بحسـب�الغـرض�-1 "من�القانون�ا�دنى�عtى�أن��814تنص�ا�ادة�

ــل�الحـــائط�فــوق�طاقتـــه 
ــا�الســـقف�دون�أن�ُيحّمِßلـــه�وأن�يضــع�فوقـــه�عــوارض�ليســـند�عل�

�للغـــرض�الــذى�خصـــص�لــه�عـــادة��فنفقـــة�إصــحه�أو�تجديـــده�عtــى�الشـــركاء،�كـــل
ً
شــÌ�ك�صـــالحا

  

�للـــنص�
ً
،�بشـــرط�أن�يكـــون�{ســـتعمال�بحســـب� لكـــل�شـــريك�Nـــي�الحـــائط�ا�شـــÌ�ك�أن�يســـتعمله, وطبقـــا

والغـــرض�الـــذى�أعـــد�لـــه�الحـــائط�ا�شـــÌ�ك�هـــو�مـــن�جهـــة�اســـتتار�كـــل.  عـــد�لـــه�الحـــائط


ا�كل�شريك�سقف� بحيث�يستند�إليه�بناؤهßك�ليسند�عل�Ìومن�جهة�أخرى�إقامة�عوارض�فوق�الحائط�ا�ش�،

عـد�لـه
ُ
̄�يحـول�دون�اسـتعمال�الشـريك� حمل�الحائط�فوق�طاقته�Nـي�اسـتعماله�للغـرض�الـذى�أ ،�وأ
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�مــن�خـل�وضـع�العمــات�الف
ً
�ماديـا

ً
طبيعتـه�وموقعـه�توجــب�تحديـدا

�
ً
�ماديا

ً
ïهمية�تحديد�*را�¡��تحديدا


مــا, ا�تصـقةÓوتكـون�نفقــات�التحديـد�شـركة�بي


ما�Ó1(كل�م.(  

  

أن�يتفق�ا�الكان�ا�تصقان�عtى�وضع�الحدود�الفاصلةو*صل�

مـــن�واقـــع�مســـتندات�ا�لكيـــة


مـــاÓفيمـــا�بي�
ً
ويعت ـــ��محضـــر�التحديـــد�الـــذى�وقعـــه�ا�الكـــان�عقـــدا

ا�قررة�للطعن�عtى�العقد�

�ïحكام�قانون�ا�رافعـات�
ً
القا�¡��الجزئي�طبقا

والجدير�بالذكر�أن�هذه�الدعوى�تخ

   

1-Aا�ش��كAالحائط

تنص�ا�ادة�


ــا�الســـقف�دون�أن�يßالــذى�أعــّد�لـــه�وأن�يضــع�فوقـــه�عــوارض�ليســـند�عل

�للغـــرض�الــذى�خصـــص�لــه�عـــادة��فنفقـــة�إصــحه�أو�تجديـــده�عtــى�الشـــركاء،�كـــليعــد�الحـــائط�ا�
ً
شــÌ�ك�صـــالحا

  .بنسبة�حصته�فيه

  

�للـــنص�
ً
وطبقـــا

عـــد�لـــه�الحـــائط
ُ
الغـــرض�الـــذى�أ

بحيث�يستند�إليه�بناؤه

̄�ُيحمل�الحائط�فوق�طاقته�Nـي�اسـتعماله�للغـرض�الـذى�أ.  بنائه وأ

                                                          

1 %  ��*
� ���" ��"�
2 %  (-�� ��S ��� ����
3 %   ������ �
���43

2������� ��������� �������
� x�) 	�������� ����������, d��������� (������ v� �������Y���
� m�S������� 	�������, �������� ��������� ��Y�������� (�"��������
2/ !����� ����� +�������� ������� ����"� ������ m���S�

td
 s"� !"� ." 

4 %  �T��� ��
�� 	���"� +�u,�
 s*���2�  	��� �*��� � �������� �����S ��� 	�����

��� s�" m�� td
 ���� � �
) ����� ������� ��� s*���
 r
�� ��
 : (,� ����
5 % ¢�� ��" !����




	�� –أ���ل 165��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 165 

 

،�وجب�عليه�أن� ك�عوارض�فوق�الحائط�ا�شÌ�ك

̄�بمقـــدار�نصـــف�مـــا�يتحملـــه� فـــ�يضـــع�مـــن�العـــوارض�إ

،�وجــب�عليــه�أن� كــذلك�إذا�أراد�أي�شــريك�وضــع�عــوارض


ـا�صـاحبه�لوضـع�عوارضـهßف�بـ,ن�الشـريك,ن�.  ال¸ـ��يحتـاج�إلوإذا�وقـع�خـ

�
ً
  . )2(ع,ن�القضاء�عند�{قتضاء�خب,�ا

فــــإن�نفقــــة�إصــــحه�����أو�, صــــص�لــــه�عــــادة

ويلÌـــ®م�الشـــريك�الـــذى�يتســـبب�بخطئـــه�Nـــي�تصـــدع�أو�تلـــف�

وكذلك�الحال�إذا�كان�الهدف�من�إصح�وتجديد�الحائط�

وNــي�جميــع�*حــوال�يســتطع�الشــريك�الــتخلص�مــن�{لÌــ®ام�Nــي�{شــÌ�اك�Nــي�نفقــات�

  ).g)3صح�والتجديد�وإعادة�البناء�والتعلية�إذا�تخtى�عن�نصيبه�Nي�ملكية�الحائط�و{نتفاع�به�

�Nـي�نفقـات�التعليـة
ً
, وNـي�هـذا�يشـÌ�كان�معـا

̄�أنـه�قـد�يحـد ث�أن�تكـون�التعليـة�Nـي�صـالح�إ

بشــرط�أن�يكــون�, وNــي�هــذه�الحالــة�يج,ــ®�لــه�القــانون�أن�يقــوم�±
ــا�ح¸ــ �ولــو�دون�موافقــة�شــريكه�

�بشـــريكه
ً
�جســـيما

ً
̄�يلحـــق�ضـــررا و�أن�ُينفـــق�عtـــى�التعليـــة�وصـــيانة�, وأ

�مــن�
ً
�عــن�التعليــة�دون�أن�يفقـد�شــيئا

� �Y�"� �) (��� ��� ������ ����� ��, ��Y��
� ��� s*��
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ك�عوارض�فوق�الحائط�ا�شÌ�كفإذا�أقام�الشري). õ )1خر�للحائط�عtى�الوجه�ا�تقدم�الذكر

�حـــق�إقامـــة�عـــوارض
ً
̄�بمقـــدار�نصـــف�مـــا�يتحملـــه�.  يرا·ـــى�أن�للشـــريك�õخـــر�هـــو�أيضـــا فـــ�يضـــع�مـــن�العـــوارض�إ

̄ســتعمال�حقــه �
ً
كــذلك�إذا�أراد�أي�شــريك�وضــع�عــوارض.  ،�ح¸ــ �يــدع�لشــريكه�مجــا¯


ـا�صـاحبه�لوضـع�عوارضـهيÌ�ك�Nي�سمك�قمة�الحـائط�ا�سـافة�ßال¸ـ��يحتـاج�إل


ماÓي�استعمال�حق�كل�مN ى�القضاء�ªجاز�{لتجاء�إ �
ً
،�وُيع,ن�القضاء�عند�{قتضاء�خب,�ا

وإذا�أصــــبح�الحــــائط�ا�شــــÌ�ك�غ,ــــ��صــــالح�للغــــرض�الــــذى�ُخصــــص�لــــه�عــــادة

ويلÌـــ®م�الشـــريك�الـــذى�يتســـبب�بخطئـــه�Nـــي�تصـــدع�أو�تلـــف�. ركاء�كـــل�بنســـبة�حصـــته�فيـــهتجديـــده�تكـــون�عtـــى�الشـــ

وكذلك�الحال�إذا�كان�الهدف�من�إصح�وتجديد�الحائط�, الحائط�بأن�يتحمل�وحده�نفقات�gصح�والÌ�ميم

وNــي�جميــع�*حــوال�يســتطع�الشــريك�الــتخلص�مــن�{لÌــ®ام�Nــي�{شــÌ�اك�Nــي�نفقــات�. تحقيــق�مصــلحة�خاصــة�بــه

gصح�والتجديد�وإعادة�البناء�والتعلية�إذا�تخtى�عن�نصيبه�Nي�ملكية�الحائط�و{نتفاع�به�

�Nـي�نفقـات�التعليـة, وقد�يقتÞ¡��*مر�تعليـة�الحـائط�ا�شـÌ�ك��صـلحة�الجـارين
ً
وNـي�هـذا�يشـÌ�كان�معـا


ما�Nـي�جميـع�أجزائـهÓبي�
ً
̄�أنـه�قـد�يحـد. ويظل�الحائط�مشÌ�كا إ

وNــي�هــذه�الحالــة�يج,ــ®�لــه�القــانون�أن�يقــوم�±
ــا�ح¸ــ �ولــو�دون�موافقــة�شــريكه�

�بشـــريكه, �ــن�يريـــد�القيـــام�بالتعليـــة�مصـــلحة�جديـــة�
ً
�جســـيما

ً
̄�يلحـــق�ضـــررا وأ

�مــن�وعمـل�مــا�يلــزم�لجعـل�
ً
الحــائط�يتحمــل�زيـادة�العــبء�النا;ـ¡��عــن�التعليــة�دون�أن�يفقـد�شــيئا
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õخر�للحائط�عtى�الوجه�ا�تقدم�الذكر

�حـــق�إقامـــة�عـــوارض
ً
يرا·ـــى�أن�للشـــريك�õخـــر�هـــو�أيضـــا

̄ســتعمال�حقــه الحــائط �
ً
،�ح¸ــ �يــدع�لشــريكه�مجــا¯

يÌ�ك�Nي�سمك�قمة�الحـائط�ا�سـافة�


ماÓي�استعمال�حق�كل�مN

  

وإذا�أصــــبح�الحــــائط�ا�شــــÌ�ك�غ,ــــ��صــــالح�للغــــرض�الــــذى�خ

تجديـــده�تكـــون�عtـــى�الشـــ

الحائط�بأن�يتحمل�وحده�نفقات�gصح�والÌ�ميم

تحقيــق�مصــلحة�خاصــة�بــه

gصح�والتجديد�وإعادة�البناء�والتعلية�إذا�تخtى�عن�نصيبه�Nي�ملكية�الحائط�و{نتفاع�به�

  

وقد�يقتÞ¡��*مر�تعليـة�الحـائط�ا�شـÌ�ك��صـلحة�الجـارين


ما�Nـي�جميـع�أجزائـه, كل�بنسب�حصتهÓبي�
ً
ويظل�الحائط�مشÌ�كا

وNــي�هــذه�الحالــة�يج,ــ®�لــه�القــانون�أن�يقــوم�±
ــا�ح¸ــ �ولــو�دون�موافقــة�شــريكه�, أحــدهما�فقــط

�ــن�يريـــد�القيـــام�بالتعليـــة�مصـــلحة�جديـــة�

ــى�
َّ
tع
ُ
وعمـل�مــا�يلــزم�لجعـل�, الجـزء�ا�

  ).4(متانته�
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دم�الحائط�ويعيد�بنائـه�èبل�أن�القانون�خول�الشريك�صاحب�ا�صلحة�أن�

الشـــريك�ذي��وتقـــع�نفقـــات�التعليـــة�Nـــي�هـــذه�الحالـــة�عtـــى

ف�يكون�له�أن�يطالب�شركائه�باéسهام�Nي�هذه�النفقات�أو�تعويض�عن�الفرق�Nي�القيمة�

فـإن�هـذا�الشـريك�وحـده�, فـإذا�تمـت�تعليـة�الحـائط�عtـى�نفقـة�أحـد�الشـريك,ن

��ـن�عـه�ملكيـة�مفـرزة
ً
Nـي�حـ,ن�يظـل�الحـائط�, جـزء�مملوكـا

للمالــك�إذا�كانــت�لــه�-1"إذ�نصــت�عtــى�أن�

��وعليـــه�وحـــده�أن�
ً
�بليغـــا

ً
لحـــق�بشـــريكه�ضـــررا

ل�زيادة�العـبء�النا;ـ¡��عـن�التعليـة�


ـا�ßـى�مـن�يرغـب�فtلتحّمـل�التعليـة،�فع�
ً
فإذا�لم�يكـن�الحـائط�ا�شـÌ�ك�صـالحا

زاد�من�سمكه�Nي�ناحيته�هو�بقدر�{ستطاعة،�

،�دون�أن�يكــــــون�للجــــــار�الــــــذى�أحــــــدث�التعليــــــة�حــــــق�Nــــــي�
ً
ــــــى�مشــــــÌ�كا

من�القـانون�ا�ـدنى�قرينـة�قانونيـة�تفيـد�أن�الحـائط�الـذى�يكـون�Nـي�وقـت�

�ح¸ـــ �مفرقهمـــا،�مـــا�لـــم�يقـــم�دليـــل�عtـــى�العكـــس
ً
ويشـــÌ�ط�éعمـــال�هـــذه�. �مشـــÌ�كا

��بــ,ن�بنــائ,ن�فــ
ً
فــإذا�لــم�يكــن�الحــائط�فاصــ

وقـد�أقـيم�Nـي�الحـد�.  الك,ن�مختلفـ,ن

̄�تقـــــوم�القرينـــــة�إذا�كـــــان�هنـــــاك�بنـــــاء�مجـــــاور�ïرض�فضـــــاء�أو�لفنـــــاء�أو� كـــــذلك�

كمــا�يشــÌ�ط�أن�يكــون�الحــائط�قــد�فصــل�

�مــن�
ً
̄�بنــاء�واحــد��فــإن�الحــائط�يكــون�جــزءا يم�الحــائط�ولــم�يكــن�هنــاك�إ

̄�يكــون�مشــÌ�كا � ،�فــإن�الحــائط�
ً
،�بــل�يكــون�حائطــا
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̄�يقف�*مر�عند�التعلية�فقط 
دم�الحائط�ويعيد�بنائـه�, وèبل�أن�القانون�خول�الشريك�صاحب�ا�صلحة�أن�

�لتحمـــل�التعليـــة
ً
وتقـــع�نفقـــات�التعليـــة�Nـــي�هـــذه�الحالـــة�عtـــى. إذا�لـــم�يكـــن�الحـــائط�ا�شـــÌ�ك�صـــالحا

ف�يكون�له�أن�يطالب�شركائه�باéسهام�Nي�هذه�النفقات�أو�تعويض�عن�الفرق�Nي�القيمة�, 

فـإذا�تمـت�تعليـة�الحـائط�عtـى�نفقـة�أحـد�الشـريك,ن). 1(ب,ن�الحائط�الجديد�والقـديم�

ى�
َّ
tع
ُ
��ـن�عـه�ملكيـة�مفـرزةإذ�يكون�هـذا�ال, يتحمل�نفقات�صيانة�الجزء�ا�

ً
جـزء�مملوكـا

�
ً
إذ�نصــت�عtــى�أن��815وهــذا�مــا�اقــره�ا�شــرع�Nــي�ا�ــادة�). 2(ــى�مشــÌ�كا

��وعليـــه�وحـــده�أن�
ً
�بليغـــا

ً
̄�ُيلحـــق�بشـــريكه�ضـــررا يـــه،�بشـــرط�أ

ّ
يـــة�Nـــي�تعليـــة�الحـــائط�ا�شـــÌ�ك�أن�يعل

ى�وعمل�ما�يلزم�لجعل�الحائط�يتحّمل�زيادة�العـبء�النا
ّ
tع
ُ
نفق�عtى�التعلية�وصيانة�الجزء�ا�

�من�متانته
ً

ـا��-2.دون�أن�يفقد�شيئاßـى�مـن�يرغـب�فtلتحّمـل�التعليـة،�فع�

ً
فإذا�لم�يكـن�الحـائط�ا�شـÌ�ك�صـالحا

زاد�من�سمكه�Nي�ناحيته�هو�بقدر�{ستطاعة،�من�الشركاء�أن�يعيد�بناء�الحائط�كله�عtى�نفقته�بحيث�يقع�ما�

،�دون�أن�يكــــــون�للجــــــار�الــــــذى�أحــــــدث�التعليــــــة�حــــــق�Nــــــي�
ً
ــــــى�مشــــــÌ�كا

ّ
tع
ُ
ويظــــــل�الحــــــائط�ا�جــــــدد�Nــــــي�غ,ــــــ��الجــــــزء�ا�

  الحائطAالفاصل

من�القـانون�ا�ـدنى�قرينـة�قانونيـة�تفيـد�أن�الحـائط�الـذى�يكـون�Nـي�وقـت��817وضع�القانون��Nي�ا�ادة�

�ح¸ـــ �مفرقهمـــا،�مـــا�لـــم�يقـــم�دليـــل�عtـــى�العكـــس
ً
�بـــ,ن�بنـــاءين�ُيعـــّد�مشـــÌ�كا

ً
ه�فاصـــ


مــا�حــائطÓصــقان�يفصــل�بي�بــ,ن�بنــائ,ن�فــ�.  القرينــة�أن�يكــون�هنــاك�بنــاءان�مت
ً
فــإذا�لــم�يكــن�الحــائط�فاصــ

̄�تقوم�القرينـة�إذا�كـان�هنـاك�أرضـان�متصـقان��ـ الك,ن�مختلفـ,نومن�ثم�

̄�تقـــــوم�القرينـــــة�إذا�كـــــان�هنـــــاك�بنـــــاء�مجـــــاور�ïرض�فضـــــاء�أو�لفنـــــاء�أو�.  الفاصـــــل�بـــــ,ن�*رضـــــ,ن�حـــــائط كـــــذلك�


مــا لحديقــة�أو�ïرض�زراعيــةÓــي�الحــد�الفاصــل�بيNط�أن�يكــون�الحــائط�قــد�فصــل�. ،�وقــد�أقــيم�حــائط��Ìكمــا�يشــ

�مــن�فــإذا�أقــ) . 3( بــ,ن�البنــائ,ن�منــذ�إنشــائه
ً
̄�بنــاء�واحــد��فــإن�الحــائط�يكــون�جــزءا يم�الحــائط�ولــم�يكــن�هنــاك�إ

̄�يكــون�مشــÌ�كا وإذا�أقــيم�بعــد�ذلــك�مصــق�للبنــاء�*ول  ،�فــإن�الحــائط�

�ب,ن�البنائ,ن�غ,��مشÌ�ك
ً
  ) .4(،�وهو�ملك�خالص�لصاحب�البناء� فاص
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̄�يقف�*مر�عند�التعلية�فقط و

�لتحمـــل�التعليـــة
ً
إذا�لـــم�يكـــن�الحـــائط�ا�شـــÌ�ك�صـــالحا


ا�وحدهßا�صلحة�ف ,

ب,ن�الحائط�الجديد�والقـديم�

يتحمل�نفقات�صيانة�الجزء�ا�

�
ً
ــى�مشــÌ�كا

َّ
tع
ُ
Nــي�غ,ــ��الجــزء�ا�

مصـــلحة�جّديـــة�Nـــي�تعليـــة�الحـــائط�ا�شـــÌ�ك�أن�يعل

نفق�عtى�التعلية�وصيانة�الجزء�ا�ي

�من�متانته
ً
دون�أن�يفقد�شيئا

من�الشركاء�أن�يعيد�بناء�الحائط�كله�عtى�نفقته�بحيث�يقع�ما�

ويظــــــل�الحــــــائط�ا�جــــــدد�Nــــــي�غ,ــــــ��الجــــــزء�ا�

  ".التعويض

  

الحائطAالفاصل-2

وضع�القانون��Nي�ا�ادة�

�بـــ,ن�بنـــاءين�يإنشـــائ
ً
ه�فاصـــ


مــا�حــائطÓصــقان�يفصــل�بيالقرينــة�أن�يكــون�هنــاك�بنــاءان�مت

̄�تقوم�القرينـة�إذا�كـان�هنـاك�أرضـان�متصـقان��ـ.  تقوم�القرينة ومن�ثم�

الفاصـــــل�بـــــ,ن�*رضـــــ,ن�حـــــائط

لحديقــة�أو�ïرض�زراعيــة

بــ,ن�البنــائ,ن�منــذ�إنشــائه

وإذا�أقــيم�بعــد�ذلــك�مصــق�للبنــاء�*ول .  هــذا�البنــاء�وحــده

�ب,ن�البنائ,ن�غ,��مشÌ�ك
ً
فاص
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ولكـــن�هـــذه�.  ،�قامـــت�القرينـــة�القانونيـــة�عtـــى�أن�الحـــائط�مشـــÌ�ك

كــأن�يقـــدم� فيجــوز�ïحــد�الجـــارين�أن�يثبــت�أن�الحــائط�ملــك�خـــاص�لــه

�بالتقــادم�أو�كــأن�يعــارض�القرينــة�بقرينــة�
ً
�خالصــا

ً
لكــا

وملكيـة�*رض�تشـمل�مـا�فوقهـا�وإذا�تعارضـت�القـرائن�

̄�يجـــوز�للجـــار�أن�يج ـــ��جـــاره�عtـــى�ا�ســـاهمة�Nـــي�الحـــائط� مـــن�القـــانون�ا�ـــدني�

جــوز�للجــار�õخـر�أن�يج ــ��الجــار�الــذى�أقـام�الحــائط�عtــى�{شــÌ�اك�

N�̄ي�الحالة�ا�ـذكورة�Nـي�ا�ـادة� .  816معه�Nي�هذا�الحائط�ولو�عرض�عليه�أن�يدفع�له�نصف�النفقات�أو�كلها�إ

زء�،�فيجــوز�لجــاره�أن�يطلــب�{شــÌ�اك�Nــي�الجــ

�
ً
ولكـــن�يشـــÌ�ط�Nـــي�ذلـــك�أن�يكــــون�الحـــائط�منـــذ�بدايتـــه�حائطـــا�مشــــÌ�كا

�ح¸ �بعد�التعلية
ً
،�أجـاز�ا�شـرع� ،�فح¸ �يتيسر�إبقاء�الحائط�كله�حائطا�مشÌ�كا

ى�عtى�التفصيل�الذى�سبق�بيانه� َ)2.(  

̄شــــÌ�اك�Nــــي�الحــــائط�الفاصــــل�الخــــاص�بــــه ̄�يســــتطيع�إلــــزام�جــــاره�با ̄�أنــــه�يملــــك�أن� وإذا�كــــان�الجــــار� إ

أن�يكــون�جــاره� ح¸ــ �تتقيــد�ســلطة�ا�الــك�Nــي�هــدم�حائطــه


ــــا�ßف��Ìـــي�ال¸ــــ��يســـتåث�والجهـــة�الرابعــــة��مـــن�جهــــات�ثـــ
ً
ذا�الجـــار�مســــورا

̄�مــن�جهتــ,ن�أو�مــن�جهــة�واحــدة   أمــا�إذا�كــان�ملــك�الجــار�غ,ــ��مســور�إ
ً
،�فــ� ،�أو�كــان�غ,ــ��مســور�أصــ

�فـإذا�كـان�لـدى.  كمـا�يجـب�أن�يكـون�هـدم�الحـائط�دون�عـذر�قـوى 

،�كــأن�كــان�يريــد�إعــادة�تشــييد�بنائــه�عtــى�وضــع�يختلــف�عــن�وضــعه�الســابق�


دمه�ح¸ �ولو�كان�جاره�يستÌ��بهèإعادة�البناء�هدم�الحائط��فمن�حقه�أن�� ¡Þن�لـه�مصـلحة�ظـاهرة� وتقتï�،

̄�يمكــن�أن�يقــال�Nــي�هـذه�الحالــة�إنــه�متعســف�Nــي�اســتعمال�حقـه�Nــي�هــد �يجــب�أن�. م�الحــائطو
ً
وأخ,ــ�ا

فإذا�كان�هذا�الجـار�لـه�أرض�فضـاء�سـورها�مـن�
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،�قامـــت�القرينـــة�القانونيـــة�عtـــى�أن�الحـــائط�مشـــÌ�ك كرفـــإذا�تـــوافر�الشـــرطان�ســـالفا�الـــذ

فيجــوز�ïحــد�الجـــارين�أن�يثبــت�أن�الحــائط�ملــك�خـــاص�لــه.  القرينــة�بســيطة�قابلــة�éثبـــات�العكــس

�بالتقــادم�أو�كــأن�يعــارض�القرينــة�بقرينــة� ســندا�عtــى�تملكــه�إيــاه
ً
�خالصــا

ً
،�أو�كــأن�يثبــت�أنــه�ملــك�الحــائط�ِملكــا

�أن�الحـائط�كلـه�مقـام�عtـى�أرضـه�
ً
وملكيـة�*رض�تشـمل�مـا�فوقهـا�وإذا�تعارضـت�القـرائن�. بأن�يثبـت�مـث


ما�يأخذ�è1(¡ �ا�وضوع�بأ.(  

�لـــنص�ا�ـــادة�
ً
̄�يجـــوز�للجـــار�أن�يج ـــ��جـــاره�عtـــى�ا�ســـاهمة�Nـــي�الحـــائط��818وطبقـــا مـــن�القـــانون�ا�ـــدني�

̄�ي.  الفاصـل�الــذى�أقامــه�عtــى�نفقتـه جــوز�للجــار�õخـر�أن�يج ــ��الجــار�الــذى�أقـام�الحــائط�عtــى�{شــÌ�اك�كــذلك�

N�̄ي�الحالة�ا�ـذكورة�Nـي�ا�ـادة� معه�Nي�هذا�الحائط�ولو�عرض�عليه�أن�يدفع�له�نصف�النفقات�أو�كلها�إ

،�فيجــوز�لجــاره�أن�يطلــب�{شــÌ�اك�Nــي�الجــ وåــي�حالــة�مــا�إذا�قــام�الجــار�بتعليــة�الحــائط�ا�شــÌ�ك�عtــى�نفقتــه

 
ً
ى�ويصـــبح�الحـــائط�كلـــه�مشــــÌ�كا َ  .�

ً
ولكـــن�يشـــÌ�ط�Nـــي�ذلـــك�أن�يكــــون�الحـــائط�منـــذ�بدايتـــه�حائطـــا�مشــــÌ�كا

�ح¸ �بعد�التعلية وعه�أحد�الجارين�عtى�نفقته
ً
،�فح¸ �يتيسر�إبقاء�الحائط�كله�حائطا�مشÌ�كا

 
ُ
َ◌ى�عtى�التفصيل�الذى�سبق�بيانه�للجار�الذى�لم�يقم�بالتعلية�أن�يطلب�{شÌ�اك�Nي�الجزء�ا� علَّ

̄شــــÌ�اك�Nــــي�الحــــائط�الفاصــــل�الخــــاص�بــــه ̄�يســــتطيع�إلــــزام�جــــاره�با وإذا�كــــان�الجــــار�

ح¸ــ �تتقيــد�ســلطة�ا�الــك�Nــي�هــدم�حائطــه ويجــب. يمنعـه�مــن�هــدم�هــذا�الحــائط�الــذى�يســتÌ��بــه�


ـــذا�الحــــائط±�
ً

ــــا�،�فيكـــون�ملــــك�هـــ مســـتÌ�اßف��Ìـــي�ال¸ــــ��يســـتåث�والجهـــة�الرابعــــة��مـــن�جهــــات�ثـــ

ً
ذا�الجـــار�مســــورا

̄�مــن�جهتــ,ن�أو�مــن�جهــة�واحــدة أمــا�إذا�كــان�ملــك�الجــار�غ,ــ��مســور�إ

كمـا�يجـب�أن�يكـون�هـدم�الحـائط�دون�عـذر�قـوى .  يمكن�أن�يقال�إنه�مسـتÌ��بالحـائط�الفاصـل

،�كــأن�كــان�يريــد�إعــادة�تشــييد�بنائــه�عtــى�وضــع�يختلــف�عــن�وضــعه�الســابق� صــاحب�الحــائط�عــذر�قــوى�لهدمــه


دمه�ح¸ �ولو�كان�جاره�يستÌ��بهèإعادة�البناء�هدم�الحائط��فمن�حقه�أن�� ¡Þوتقت

̄�يمكــن�أن�يقــال�Nــي�هـذه�الحالــة�إنــه�متعســف�Nــي�اســتعمال�حقـه�Nــي�هــد و

فإذا�كان�هذا�الجـار�لـه�أرض�فضـاء�سـورها�مـن�.  يعود�هدم�الحائط�بضرر�محسوس�عtى�الجار�الذى�يستÌ��به
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فـــإذا�تـــوافر�الشـــرطان�ســـالفا�الـــذ

القرينــة�بســيطة�قابلــة�éثبـــات�العكــس

ســندا�عtــى�تملكــه�إيــاه

�أن�الحـائط�كلـه�مقـام�عtـى�أرضـه�أخرى�
ً
بأن�يثبـت�مـث


ما�يأخذ�èرجح�قا�¡ �ا�وضوع�بأ

  

�لـــنص�ا�ـــادة�
ً
وطبقـــا

الفاصـل�الــذى�أقامــه�عtــى�نفقتـه

N�̄ي�الحالة�ا�ـذكورة�Nـي�ا�ـادة� معه�Nي�هذا�الحائط�ولو�عرض�عليه�أن�يدفع�له�نصف�النفقات�أو�كلها�إ

وåــي�حالــة�مــا�إذا�قــام�الجــار�بتعليــة�الحــائط�ا�شــÌ�ك�عtــى�نفقتــه

 
ً
َ◌ى�ويصـــبح�الحـــائط�كلـــه�مشــــÌ�كا عـــلَّ

ُ
ا�

وعه�أحد�الجارين�عtى�نفقته

للجار�الذى�لم�يقم�بالتعلية�أن�يطلب�{شÌ�اك�Nي�الجزء�ا�

  

̄شــــÌ�اك�Nــــي�الحــــائط�الفاصــــل�الخــــاص�بــــه ̄�يســــتطيع�إلــــزام�جــــاره�با وإذا�كــــان�الجــــار�

يمنعـه�مــن�هــدم�هــذا�الحــائط�الــذى�يســتÌ��بــه�


ـــذا�الحــــائط±�
ً
مســـتÌ�ا

̄�مــن�جهتــ,ن�أو�مــن�جهــة�واحــدة.  بالحــائط أمــا�إذا�كــان�ملــك�الجــار�غ,ــ��مســور�إ

يمكن�أن�يقال�إنه�مسـتÌ��بالحـائط�الفاصـل

صــاحب�الحــائط�عــذر�قــوى�لهدمــه


دمه�ح¸ �ولو�كان�جاره�يستÌ��بهèإعادة�البناء�هدم�الحائط��فمن�حقه�أن�� ¡Þوتقت

̄�يمكــن�أن�يقــال�Nــي�هـذه�الحالــة�إنــه�متعســف�Nــي�اســتعمال�حقـه�Nــي�هــد, Nـي�الهــدم و

يعود�هدم�الحائط�بضرر�محسوس�عtى�الجار�الذى�يستÌ��به
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̄�يعود�Nي�هذه�الحالة�بضرر�محسـوس� جهات�ثث�واستÌ��بحائط�جاره�Nي�الجهة�الرابعة�فهدم�الجار�لحائطه�

�مـن�تطبيقـات�
ً
̄�تطبيقـا ،�إذا�توافرت�الشـروط�الثثـة�لـيس�إ

إذ�يكـــون�صـــاحب�الحـــائط�قـــد�رمـــى�مـــن�


ا�وكــل�مــا�للجــار Ù̄�تتناســب�البتــة�مــع�مــا�يصــيب�الجــار�مــن�ضــرر�بســب �هدمــه�إªــى�تحقيــق�مصــلحة�قليلــة�*هميــة�

،�ف�يكون�له�أي�حق�Nي�الحائط�سوى�{نتفـاع�السـل���النا;ـ¡��

̄�يكــون�للجــار�حــق�. ــد�هــذا�الحكــم�ضــمن�القيــود�ال¸ــ��تــرد�عtــى�حــق�ا�لكيــة� ومــن�ثــم�

̄�يجـــوز�للجـــار�, ة�خاصـــة�لصـــاحبه و

̄�يكـــون�للجـــار�كـــذلك�حـــق�ارتفـــاق�عtـــى�الحـــائط ̄�بـــإذن�ا�الـــك�و ولـــيس�الÌـــ®ام�.  اســـتعماله�Nـــي�غ,ـــ��{ســـتتار�بـــه�إ

�عtــى�حقــه�Nــي�اســتعمال�ملكــه�كمــا�ســبق�القــول 
ً
̄�قيــدا�واردا ̄�يوجــد�مــا�.  صــاحب�الحــائط�بعــدم�هدمــه�إ ولكــن�

كأن�يشÌ�ى�هذا�الحـق�أو�أن� الحائط�أو�حق�ارتفاق�عليه�بسبب�قانونى

̄�يجـــــــــــوز�للجـــــــــــار�أن�يكـــــــــــون�لـــــــــــه�عtـــــــــــى�جـــــــــــاره�

�ســـــــافة�مـــــــن�ظهـــــــر�الحـــــــائط�الـــــــذى�فيـــــــه�ا�طـــــــل،�أو�مـــــــن�

وإذا�كســـــــب�أحـــــــد�بالتقـــــــادم�الحـــــــق�Nـــــــي�مطـــــــل�مواجـــــــه��لـــــــك�الجـــــــار�عtـــــــى�مســـــــافة�


ـــــــا،�وذلـــــــك�Õيقـــــــاس�بالطريقـــــــة�الســـــــابق�بيا��ـــــــÌـــــــى�أقـــــــل�مـــــــن�مtيحـــــــق�لهـــــــذا�الجـــــــار�أن�يب�ـــــــ��ع�تقـــــــل�عـــــــن�مÌـــــــ�،�فـــــــ

�كانـــــــــت�Nـــــــــي�نطـــــــــاق�*رض�ا�ملوكـــــــــة�لـــــــــه
ً
. ت�أيـــــــــا

فــــــــــإذا�أراد�ا�الــــــــــك�أن�يحــــــــــدث�, ولكــــــــــن�ذلــــــــــك�مشــــــــــروط�بعــــــــــدم�وجــــــــــود�فتحــــــــــات�Nــــــــــي�البنــــــــــاء�تطــــــــــل�عtــــــــــى�الجــــــــــار
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̄�يعود�Nي�هذه�الحالة�بضرر�محسـوس� جهات�ثث�واستÌ��بحائط�جاره�Nي�الجهة�الرابعة�فهدم�الجار�لحائطه�

  ).1( عtى�صاحب�*رض�الفضاء

�مـن�تطبيقـات� ب�الحائط�من�هدمهعtى�أن�منع�صاح
ً
̄�تطبيقـا ،�إذا�توافرت�الشـروط�الثثـة�لـيس�إ

إذ�يكـــون�صـــاحب�الحـــائط�قـــد�رمـــى�مـــن�) 2(نظريــة�التعســـف�Nـــي�اســـتعمال�الحـــق�كمـــا�تقـــول�ا�ـــذكرة�gيضـــاحية�


ا�وكــل�مــا�للجــار Ù̄�تتناســب�البتــة�مــع�مــا�يصــيب�الجــار�مــن�ضــرر�بســب هدمــه�إªــى�تحقيــق�مصــلحة�قليلــة�*هميــة�

،�ف�يكون�له�أي�حق�Nي�الحائط�سوى�{نتفـاع�السـل من�حق�هو�عدم�هدم�الحائط�الذى�يستÌ��به

ولــذلك�ُعــد�هــذا�الحكــم�ضــمن�القيــود�ال¸ــ��تــرد�عtــى�حــق�ا�لكيــة�

�ملكيـــ
ً
ة�خاصـــة�لصـــاحبهملكيـــة�مشـــÌ�كة�Nـــي�الحـــائط�الـــذى�يســـتÌ��بـــه�إذ�يبقـــى�الحـــائط�مملوكـــا

̄�يكـــون�للجـــار�كـــذلك�حـــق�ارتفـــاق�عtـــى�الحـــائط ̄�بـــإذن�ا�الـــك�و اســـتعماله�Nـــي�غ,ـــ��{ســـتتار�بـــه�إ

�عtــى�حقــه�Nــي�اســتعمال�ملكــه�كمــا�ســبق�القــول 
ً
̄�قيــدا�واردا صــاحب�الحــائط�بعــدم�هدمــه�إ

الحائط�أو�حق�ارتفاق�عليه�بسبب�قانونى�يمنع�من�أن�يكسب�الجار�{شÌ�اك�Nي

.(  

  القيودAا�تعلقةAبا�ط¤تAوا�ناور 

̄�يجـــــــــــوز�للجـــــــــــار�أن�يكـــــــــــون�لـــــــــــه�عtـــــــــــى�جـــــــــــاره�-1" مـــــــــــن�القـــــــــــانون�ا�ـــــــــــدنى�عtـــــــــــى�أن��819تـــــــــــنص�ا�ـــــــــــادة�

�ســـــــافة�مـــــــن�ظهـــــــر�الحـــــــائط�الـــــــذى�فيـــــــه�ا�طـــــــل،�أو�مـــــــن�مطـــــــل�مواجـــــــه�عtـــــــى�مســـــــافة�تقـــــــل�عـــــــن�مÌـــــــ�،�وتقـــــــاس�ا

وإذا�كســـــــب�أحـــــــد�بالتقـــــــادم�الحـــــــق�Nـــــــي�مطـــــــل�مواجـــــــه��لـــــــك�الجـــــــار�عtـــــــى�مســـــــافة�-2.حافـــــــة�ا�شـــــــربة�أو�الخارجـــــــة


ـــــــا،�وذلـــــــك�Õيقـــــــاس�بالطريقـــــــة�الســـــــابق�بيا��ـــــــÌـــــــى�أقـــــــل�مـــــــن�مtيحـــــــق�لهـــــــذا�الجـــــــار�أن�يب�ـــــــ��ع�تقـــــــل�عـــــــن�مÌـــــــ�،�فـــــــ

  ". عtى�طول�البناء�الذى�فتح�فيه�ا�طل

�للـــــــــنص
ً
�كانـــــــــت�Nـــــــــي�نطـــــــــاق�*رض�ا�ملوكـــــــــة�لـــــــــه, وطبقـــــــــا

ً
*صـــــــــل�أن�للمالـــــــــك�أن�يقـــــــــيم�ا�نشـــــــــآت�أيـــــــــا

ولكــــــــــن�ذلــــــــــك�مشــــــــــروط�بعــــــــــدم�وجــــــــــود�فتحــــــــــات�Nــــــــــي�البنــــــــــاء�تطــــــــــل�عtــــــــــى�الجــــــــــار
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̄�يعود�Nي�هذه�الحالة�بضرر�محسـوس� جهات�ثث�واستÌ��بحائط�جاره�Nي�الجهة�الرابعة�فهدم�الجار�لحائطه�

عtى�صاحب�*رض�الفضاء

  

عtى�أن�منع�صاح

نظريــة�التعســـف�Nـــي�اســـتعمال�الحـــق�كمـــا�تقـــول�ا�ـــذكرة�gيضـــاحية�


ا�وكــل�مــا�للجــار Ù̄�تتناســب�البتــة�مــع�مــا�يصــيب�الجــار�مــن�ضــرر�بســب هدمــه�إªــى�تحقيــق�مصــلحة�قليلــة�*هميــة�

من�حق�هو�عدم�هدم�الحائط�الذى�يستÌ��به

ولــذلك�ُعــد�هــذا�الحكــم�ضــمن�القيــود�ال¸ــ��تــرد�عtــى�حــق�ا�لكيــة�). 3(عــن�وجــوده��

�ملكيـــ
ً
ملكيـــة�مشـــÌ�كة�Nـــي�الحـــائط�الـــذى�يســـتÌ��بـــه�إذ�يبقـــى�الحـــائط�مملوكـــا

̄�يكـــون�للجـــار�كـــذلك�حـــق�ارتفـــاق�عtـــى�الحـــائط ̄�بـــإذن�ا�الـــك�و اســـتعماله�Nـــي�غ,ـــ��{ســـتتار�بـــه�إ

�عtــى�حقــه�Nــي�اســتعمال�ملكــه�كمــا�ســبق�القــول 
ً
̄�قيــدا�واردا صــاحب�الحــائط�بعــدم�هدمــه�إ

يمنع�من�أن�يكسب�الجار�{شÌ�اك�Nي

).4(يكسبه�بالتقادم�

  

A
ً
القيودAا�تعلقةAبا�ط¤تAوا�ناور : ثانيا

  

  ا�ط¤ت-1

  

تـــــــــــنص�ا�ـــــــــــادة�

مطـــــــل�مواجـــــــه�عtـــــــى�مســـــــافة�تقـــــــل�عـــــــن�مÌـــــــ�،�وتقـــــــاس�ا

حافـــــــة�ا�شـــــــربة�أو�الخارجـــــــة


ـــــــا،�وذلـــــــك�Õيقـــــــاس�بالطريقـــــــة�الســـــــابق�بيا��ـــــــÌـــــــى�أقـــــــل�مـــــــن�مtيحـــــــق�لهـــــــذا�الجـــــــار�أن�يب�ـــــــ��ع�تقـــــــل�عـــــــن�مÌـــــــ�،�فـــــــ

عtى�طول�البناء�الذى�فتح�فيه�ا�طل

  

�للـــــــــنص
ً
وطبقـــــــــا

ولكــــــــــن�ذلــــــــــك�مشــــــــــروط�بعــــــــــدم�وجــــــــــود�فتحــــــــــات�Nــــــــــي�البنــــــــــاء�تطــــــــــل�عtــــــــــى�الجــــــــــار
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فـــــــ�يجـــــــوز�لـــــــه�أن�يب�ـــــــ��عtـــــــى�حافـــــــة�ملكـــــــه��بـــــــل�يتعـــــــ,ن�عليـــــــه�أن�يرتـــــــد�

, ئــــــه�داخــــــل�أرضــــــه�بحيــــــث�يÌــــــ�ك�مســــــافة�معينــــــة�بــــــ,ن�البنــــــاء�وبــــــ,ن�الحــــــد�الفاصــــــل�بــــــ,ن�ملكــــــه�وملــــــك�جــــــاره

تلــــــــك�الفتحــــــــات�, ويقصــــــــد�بــــــــا�طت�


ا�gطل�والنظر�إªى�الخارج�كالنوافذ�والشر Óي�العقار�يكون�الهدف�مNا�
  ). 2(فات�ال¸��تم�انشا

عنـــــــــد�فــــــــتح�هـــــــــذه�ا�طــــــــت�تختلـــــــــف�

̄�تقــــــل� فيجــــــب�أن�يفصــــــل�بينــــــه�وبــــــ,ن�ملــــــك�الجــــــار�مســــــافة�

, قيموا�طــــــــل�ا�واجــــــــه�هــــــــو�الــــــــذى��يمكــــــــن�gطــــــــل�منــــــــه�عtــــــــى�ملــــــــك�الجــــــــار�Nــــــــي�خــــــــط�عمــــــــودي�مســــــــت

وتقـــــــــاس�مســــــــــافة�ا�Ìـــــــــ��مـــــــــن�ظهـــــــــر�الحــــــــــائط�

فتقــــــاس�, أمــــــا�إذا�كــــــان�ا�طــــــل�عبــــــارة�عــــــن�شــــــرفة�

̄�تخضــــــع�لقيــــــد�ا وåـــــــي��. �ســــــافة�وغ�ــــــ �عــــــن�البيــــــان�أن�هنــــــاك�مطـــــــت�


ـــــــــدم�هـــــــــذه�الحيطـــــــــانÓمســـــــــدودة�مـــــــــا�لـــــــــم�ت�
ً
̄�حيطانـــــــــا ̄�تكشـــــــــف�مـــــــــن�العقـــــــــار�ا�جـــــــــاور�إ ̄� ا�طـــــــــت�ال¸ـــــــــ�� ،�أو�

فالحكمــــــــــة�مــــــــــن�قيــــــــــد�ا�ســــــــــافة�Nــــــــــي�هــــــــــذه�

تحهــــــــا�Nــــــــي�الحــــــــائط�ا�قــــــــام�،�ومــــــــن�ثــــــــم�يجــــــــوز�فتحهـــــــا�عtــــــــى�ايــــــــة�مســــــــافة�كانــــــــت�بـــــــل�يجــــــــوز�ف
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فـــــــ�يجـــــــوز�لـــــــه�أن�يب�ـــــــ��عtـــــــى�حافـــــــة�ملكـــــــه��بـــــــل�يتعـــــــ,ن�عليـــــــه�أن�يرتـــــــد�, فتحـــــــات�Nـــــــي�البنـــــــاء�تطـــــــل�عtـــــــى�ج,�انـــــــه

ئــــــه�داخــــــل�أرضــــــه�بحيــــــث�يÌــــــ�ك�مســــــافة�معينــــــة�بــــــ,ن�البنــــــاء�وبــــــ,ن�الحــــــد�الفاصــــــل�بــــــ,ن�ملكــــــه�وملــــــك�جــــــاره

ويقصــــــــد�بــــــــا�طت�). 1(وتســــــــم �القيــــــــود�ا�تعلقــــــــة�بــــــــذلك�قيــــــــود�ا�ســــــــافات�أو�قيــــــــود�ا�طــــــــت�


ا�gطل�والنظر�إªى�الخارج�كالنوافذ�والشر Óي�العقار�يكون�الهدف�مNا�
ال¸��تم�انشا

عنـــــــــد�فــــــــتح�هـــــــــذه�ا�طــــــــت�تختلـــــــــف�, ويكــــــــون�عtــــــــى�ا�الـــــــــك�مراعــــــــاة�مســـــــــافة�معينــــــــة�حـــــــــددها�ا�شــــــــرع�

 . بــــــاختف�نــــــوع�ا�طــــــل�
ً
̄�تقــــــل�, فــــــإذا�كــــــان�ا�طــــــل�مواجهــــــا فيجــــــب�أن�يفصــــــل�بينــــــه�وبــــــ,ن�ملــــــك�الجــــــار�مســــــافة�

وا�طــــــــل�ا�واجــــــــه�هــــــــو�الــــــــذى��يمكــــــــن�gطــــــــل�منــــــــه�عtــــــــى�ملــــــــك�الجــــــــار�Nــــــــي�خــــــــط�عمــــــــودي�مســــــــت

 
ً
�ويســـــــــارا

ً
̄�يحتـــــــــاج�الشـــــــــخص�للنظـــــــــر�إªــــــــــى�التلفـــــــــت�يمينـــــــــا وتقـــــــــاس�مســــــــــافة�ا�Ìـــــــــ��مـــــــــن�ظهـــــــــر�الحــــــــــائط�.  بحيـــــــــث�

أمــــــا�إذا�كــــــان�ا�طــــــل�عبــــــارة�عــــــن�شــــــرفة�. الــــــذى�يوجــــــد�فيــــــه�ا�طــــــل�إªــــــى�الحــــــد�الفاصــــــل�بــــــ,ن�العقــــــارين

̄�تخضــــــع�لقيــــــد�ا). 3(ا�ســــــافة�مــــــن�حافــــــة�هــــــذه�الشـــــــرفة� وغ�ــــــ �عــــــن�البيــــــان�أن�هنــــــاك�مطـــــــت�


ـــــــــدم�هـــــــــذه�الحيطـــــــــانÓمســـــــــدودة�مـــــــــا�لـــــــــم�ت�
ً
̄�حيطانـــــــــا ̄�تكشـــــــــف�مـــــــــن�العقـــــــــار�ا�جـــــــــاور�إ ا�طـــــــــت�ال¸ـــــــــ��

̄�الســــــــــطح ̄�الســــــــــماء تكشــــــــــف�إ 
ــــــــــا�إÓ̄�ُيبصــــــــــر�النــــــــــاظر�م فالحكمــــــــــة�مــــــــــن�قيــــــــــد�ا�ســــــــــافة�Nــــــــــي�هــــــــــذه�.  ،�أو�ال¸ــــــــــ��

،�ومــــــــن�ثــــــــم�يجــــــــوز�فتحهـــــــا�عtــــــــى�ايــــــــة�مســــــــافة�كانــــــــت�بـــــــل�يجــــــــوز�ف

  ).4(عtى�الخط�الفاصل�ما�ب,ن�العقارين

                                         

 �) �������� t������ 	�"�u�p  ��v���� f�� "������ s���� r��S �� §����, 2���"� ���
��� X�u� �
��
��� (�"� ���" ��� t����� ����� s��� 2� 2��"� . ��� �T�� ��*�� f�u�� 2� §��Y�, §��-� (�" (�

(�������� ����� s��� , 	����� r��S 2�
�� �) ������ !�"� -�� (�������� s���� ���� v� ��
�� 2�u��� (���") #��
��
s����� ����� ����� mv��� f���
�� s���� r���S ����� ���� s��,) ,2��� !��"� ������ 2����� m����) (����") #���
��

�������� s����� ���� ����� ������ �����" . 	����, (��������� s����� ������ s����� mv��� ���� ���
. s�. �)������ t������� ���,�
 (������� ��� v� x�"
�� s��� 2� §�u�) s"� v�� v��� �) ����

 r
��� ��
���� 	���u"�� s��S. 	S���� , fd��'���� ,�	�
��� !��" ,!��� X���
 �
� ���� ��"� :	��*. 	�
��� !��"� 2� d��� , !��� X��� , �

 �T� ��
� 	��"� +u,� "� ���� 	,��� ��� 	��S +-��� r�S 	���� ���, Xu�� 	*��� ��*
� +f�� v
 r�S  ����� ��
� s-�� ���) r�� ����� +-��� r�S m���

 ��������������  �����S s����� ������� ����� ����� 	���
�
��� 	�������  ���S�� (���S ���
S ������� (���"� �����
 s���� ���� �) �����S�� f��u� �u�)2��  !�" m������ ������ 	���� r��S ������ �#���� r��S f���S 	���"� �v��
�� ����� �"�* (d�� s����� !���� f��
� �� ��� �� ����� �, ��� s��� ��� 	�
�
��� 	�����  �S��� ���S s�

 ��
� X� r�T�� 	���
 r��2
�
��� ��"*� . 

 (,� ����5895  	
��63  	���8/01/2002  '53  �121

 ������ (�
�� ��S : 	����� !".... ,!��� X��� , �143. 

  ����� .... , ��8 , 	����� !" ,!��� X��� , �704.  

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

فتحـــــــات�Nـــــــي�البنـــــــاء�تطـــــــل�عtـــــــى�ج,�انـــــــه

ئــــــه�داخــــــل�أرضــــــه�بحيــــــث�يÌــــــ�ك�مســــــافة�معينــــــة�بــــــ,ن�البنــــــاء�وبــــــ,ن�الحــــــد�الفاصــــــل�بــــــ,ن�ملكــــــه�وملــــــك�جــــــارهببنا

وتســــــــم �القيــــــــود�ا�تعلقــــــــة�بــــــــذلك�قيــــــــود�ا�ســــــــافات�أو�قيــــــــود�ا�طــــــــت�


ا�gطل�والنظر�إªى�الخارج�كالنوافذ�والشر Óي�العقار�يكون�الهدف�مNا�
ال¸��تم�انشا

  

ويكــــــــون�عtــــــــى�ا�الـــــــــك�مراعــــــــاة�مســـــــــافة�معينــــــــة�حـــــــــددها�ا�شــــــــرع�

بــــــاختف�نــــــوع�ا�طــــــل�

وا�طــــــــل�ا�واجــــــــه�هــــــــو�الــــــــذى��يمكــــــــن�gطــــــــل�منــــــــه�عtــــــــى�ملــــــــك�الجــــــــار�Nــــــــي�خــــــــط�عمــــــــودي�مســــــــت. عــــــــن�مÌــــــــ�

 
ً
�ويســـــــــارا

ً
̄�يحتـــــــــاج�الشـــــــــخص�للنظـــــــــر�إªــــــــــى�التلفـــــــــت�يمينـــــــــا بحيـــــــــث�

الــــــذى�يوجــــــد�فيــــــه�ا�طــــــل�إªــــــى�الحــــــد�الفاصــــــل�بــــــ,ن�العقــــــارين

ا�ســــــافة�مــــــن�حافــــــة�هــــــذه�الشـــــــرفة�


ـــــــــدم�هـــــــــذه�الحيطـــــــــانÓمســـــــــدودة�مـــــــــا�لـــــــــم�ت�
ً
̄�حيطانـــــــــا ̄�تكشـــــــــف�مـــــــــن�العقـــــــــار�ا�جـــــــــاور�إ ا�طـــــــــت�ال¸ـــــــــ��

̄�الســــــــــطح تكشــــــــــف�إ

̄ت�منعدمــــــــة ،�ومــــــــن�ثــــــــم�يجــــــــوز�فتحهـــــــا�عtــــــــى�ايــــــــة�مســــــــافة�كانــــــــت�بـــــــل�يجــــــــوز�ف الحـــــــا

عtى�الخط�الفاصل�ما�ب,ن�العقارين
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كـــــــان�للجـــــــار�طلـــــــب�غلـــــــق�ا�طـــــــل�ولـــــــو�لـــــــم�يتـــــــوافر�

̄�يحتـــــــاج�éقامــــــة�الـــــــدليل�عtـــــــى�الضـــــــرر�لقبـــــــول�دعــــــواه�بغلـــــــق�ا�طـــــــل�ا�خـــــــالف� فا�شـــــــرع�, أي�ضــــــرر�Nـــــــي�حقـــــــه�و

�ا�طــــــــل�غ,ــــــــ��مســــــــتوِف�لقيــــــــد� وإذا�بقــــــــيَّ

واســــــــتوNى�شــــــــروط�دعــــــــوى�منــــــــع�التعــــــــرض�أو�دعــــــــوى�وقــــــــف�*عمــــــــال�الجديــــــــدة�

فـــــــــإن�صـــــــــاحب�ا�طـــــــــل�, بـــــــــأن�كانـــــــــت�الحيـــــــــازة�صـــــــــحيحة�خاليـــــــــة�مـــــــــن�العيـــــــــوب�وليســـــــــت�عtـــــــــى�ســـــــــبيل�التســـــــــامح�

أمــــــــا�إذا�تــــــــرك�الجــــــــار�. عــــــــرض�لــــــــه�Nــــــــي�ا�طــــــــل�وذلــــــــك�بــــــــدعوى�منــــــــع�التعــــــــرض�

�عtـــــــى�ملكـــــــه�دون�مراعـــــــاة�ا�ســـــــافة�القانونيـــــــة�ا�قـــــــررة�ولـــــــم�يعÌـــــــ�ض�عtـــــــى�فتحـــــــه�مـــــــدة�خمـــــــس�
ً
ا�طـــــــل�مفتوحـــــــا

بشـــــــــرط�أن�, فـــــــــإن�صـــــــــاحب�ا�طـــــــــل�ا�خـــــــــالف�يكتســـــــــب�حـــــــــق�ارتفـــــــــاق�با�طـــــــــل�عtـــــــــى�أرض�الجـــــــــار�

فÌــــــــ�ض�معــــــــه�أن�لــــــــيس�Nــــــــي�فتحــــــــه�أو�تركــــــــه�أيــــــــة�

ويÌ�تـــــــــــب�عtـــــــــــى�كســـــــــــب�حـــــــــــق�{رتفـــــــــــاق�با�طـــــــــــل�بالتقـــــــــــادم�ا�كســـــــــــب�أن�يكـــــــــــون�لصـــــــــــاحبه�الحـــــــــــق�Nـــــــــــي�

�وإن�أراد�الجـــــــــار�البنـــــــــاء�عtـــــــــى�ملكـــــــــه

ويلÌـــــــ®م�بـــــــأن�يرتـــــــد�ببنائـــــــه�داخـــــــل�حـــــــدود�

وذلـــــــك�عtـــــــى�, لكـــــــن�يÌـــــــ�ك�بـــــــ,ن�ا�طـــــــل�وبـــــــ,ن�البنـــــــاء�الـــــــذى�يقيمـــــــه�مســـــــافة�مســـــــاوية�للمســـــــافة�القانونيـــــــة

ــــــدم ).3Õا�ب�ــــــ �ا�فتــــــوح�فيــــــه��وإذا�ا
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Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

كـــــــان�للجـــــــار�طلـــــــب�غلـــــــق�ا�طـــــــل�ولـــــــو�لـــــــم�يتـــــــوافر�, ـــــــتح�ا�طـــــــل�دون�مراعـــــــاة��ا�ســـــــافة�القانونيـــــــة�

̄�يحتـــــــاج�éقامــــــة�الـــــــدليل�عtـــــــى�الضـــــــرر�لقبـــــــول�دعــــــواه�بغلـــــــق�ا�طـــــــل�ا�خـــــــالف� أي�ضــــــرر�Nـــــــي�حقـــــــه�و

̄�تقبــــــــل�اثبــــــــات�العكــــــــس�قــــــــد�افÌــــــــ�ض�وقــــــــوع��الضــــــــرر�ه �ا�طــــــــل�غ,ــــــــ��مســــــــتوف ).1(نــــــــا�بقرينــــــــة� وإذا�بقــــــــيَّ

�مــــــــدة�ســــــــنة
ً
واســــــــتوNى�شــــــــروط�دعــــــــوى�منــــــــع�التعــــــــرض�أو�دعــــــــوى�وقــــــــف�*عمــــــــال�الجديــــــــدة�, ا�ســــــــافة�مفتوحــــــــا

بـــــــــأن�كانـــــــــت�الحيـــــــــازة�صـــــــــحيحة�خاليـــــــــة�مـــــــــن�العيـــــــــوب�وليســـــــــت�عtـــــــــى�ســـــــــبيل�التســـــــــامح�

عــــــــرض�لــــــــه�Nــــــــي�ا�طــــــــل�وذلــــــــك�بــــــــدعوى�منــــــــع�التعــــــــرض�يســــــــتطيع�أن�يمنــــــــع�الجــــــــار�مــــــــن�الت

�عtـــــــى�ملكـــــــه�دون�مراعـــــــاة�ا�ســـــــافة�القانونيـــــــة�ا�قـــــــررة�ولـــــــم�يعÌـــــــ�ض�عtـــــــى�فتحـــــــه�مـــــــدة�خمـــــــس�
ً
ا�طـــــــل�مفتوحـــــــا

فـــــــــإن�صـــــــــاحب�ا�طـــــــــل�ا�خـــــــــالف�يكتســـــــــب�حـــــــــق�ارتفـــــــــاق�با�طـــــــــل�عtـــــــــى�أرض�الجـــــــــار�

ملــــــــك�الجــــــــار�بمــــــــا�ُيفÌــــــــ�ض�معــــــــه�أن�لــــــــيس�Nــــــــي�فتحــــــــه�أو�تركــــــــه�أيــــــــة��يتضــــــــمن�فــــــــتح�ا�طــــــــل�مع�ــــــــ �التعــــــــدي�عtــــــــى

  ). 2(مظنة�للعفو�أو�التسامح�من�جانب�الجار�

ويÌ�تـــــــــــب�عtـــــــــــى�كســـــــــــب�حـــــــــــق�{رتفـــــــــــاق�با�طـــــــــــل�بالتقـــــــــــادم�ا�كســـــــــــب�أن�يكـــــــــــون�لصـــــــــــاحبه�الحـــــــــــق�Nـــــــــــي�

�عtـــــــــى�أقـــــــــل�مـــــــــن�ا�ســـــــــافة�القانونيـــــــــة�كمـــــــــا�هـــــــــو
ً
وإن�أراد�الجـــــــــار�البنـــــــــاء�عtـــــــــى�ملكـــــــــه, اســـــــــتبقاء�مطلـــــــــه�مفتوحـــــــــا

̄�يســـــــد�مطـــــــل�جـــــــاره, فعليـــــــه�أن�يحÌـــــــ�م�الحـــــــق�ا�كتســـــــب�بالتقـــــــادم� ويلÌـــــــ®م�بـــــــأن�يرتـــــــد�ببنائـــــــه�داخـــــــل�حـــــــدود�, و

لكـــــــن�يÌـــــــ�ك�بـــــــ,ن�ا�طـــــــل�وبـــــــ,ن�البنـــــــاء�الـــــــذى�يقيمـــــــه�مســـــــافة�مســـــــاوية�للمســـــــافة�القانونيـــــــة

3(فيتعــــــ,ن�عليــــــه�تــــــرك�مســــــافة�مÌــــــ�ين�, طــــــول�البنــــــاء�الــــــذى�فــــــتح�فيــــــه�ا�طــــــل
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ـــــــتح�ا�طـــــــل�دون�مراعـــــــاة��ا�ســـــــافة�القانونيـــــــة�
ُ
وإذا�ف

̄�يحتـــــــاج�éقامــــــة�الـــــــدليل�عtـــــــى�الضـــــــرر�لقبـــــــول�دعــــــواه�بغلـــــــق�ا�طـــــــل�ا�خـــــــالف� أي�ضــــــرر�Nـــــــي�حقـــــــه�و

قــــــــد�افÌــــــــ�ض�وقــــــــوع��الضــــــــرر�ه

�مــــــــدة�ســــــــنة
ً
ا�ســــــــافة�مفتوحــــــــا

بـــــــــأن�كانـــــــــت�الحيـــــــــازة�صـــــــــحيحة�خاليـــــــــة�مـــــــــن�العيـــــــــوب�وليســـــــــت�عtـــــــــى�ســـــــــبيل�التســـــــــامح�

يســــــــتطيع�أن�يمنــــــــع�الجــــــــار�مــــــــن�الت

�عtـــــــى�ملكـــــــه�دون�مراعـــــــاة�ا�ســـــــافة�القانونيـــــــة�ا�قـــــــررة�ولـــــــم�يعÌـــــــ�ض�عtـــــــى�فتحـــــــه�مـــــــدة�خمـــــــس�
ً
ا�طـــــــل�مفتوحـــــــا

فـــــــــإن�صـــــــــاحب�ا�طـــــــــل�ا�خـــــــــالف�يكتســـــــــب�حـــــــــق�ارتفـــــــــاق�با�طـــــــــل�عtـــــــــى�أرض�الجـــــــــار�, عشـــــــــرة�ســـــــــنة

يتضــــــــمن�فــــــــتح�ا�طــــــــل�مع�ــــــــ �التعــــــــدي�عtــــــــى

مظنة�للعفو�أو�التسامح�من�جانب�الجار�

ويÌ�تـــــــــــب�عtـــــــــــى�كســـــــــــب�حـــــــــــق�{رتفـــــــــــاق�با�طـــــــــــل�بالتقـــــــــــادم�ا�كســـــــــــب�أن�يكـــــــــــون�لصـــــــــــاحبه�الحـــــــــــق�Nـــــــــــي�

�عtـــــــــى�أقـــــــــل�مـــــــــن�ا�ســـــــــافة�القانونيـــــــــة�كمـــــــــا�هـــــــــو
ً
اســـــــــتبقاء�مطلـــــــــه�مفتوحـــــــــا

فعليـــــــه�أن�يحÌـــــــ�م�الحـــــــق�ا�كتســـــــب�بالتقـــــــادم�

لكـــــــن�يÌـــــــ�ك�بـــــــ,ن�ا�طـــــــل�وبـــــــ,ن�البنـــــــاء�الـــــــذى�يقيمـــــــه�مســـــــافة�مســـــــاوية�للمســـــــافة�القانونيـــــــة, ِملكـــــــه�

طــــــول�البنــــــاء�الــــــذى�فــــــتح�فيــــــه�ا�طــــــل
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ا�طــــــــل�فــــــــ�يســــــــقط�حــــــــق�{رتفــــــــاق�با�طــــــــل�بمجــــــــرد�الهــــــــدم�بــــــــل�يحــــــــق��الكــــــــه�إعــــــــادة�بنــــــــاؤه�وفــــــــتح�ذات�ا�طــــــــل�


ـــــــــدام�مـــــــــدة�خمـــــــــس�عشـــــــــرة�ســـــــــنة�فيســـــــــقط�Õ}ا�كتســـــــــب�بالتقـــــــــادم�بـــــــــنفس�مـــــــــداه�دون�زيـــــــــادة�مـــــــــالم�يســـــــــتمر�

̄�يجــوز�أن�يكــون�للجــار�عtــى�جــاره�مطــل�منحــرف�عtــى� مــن�القــانون�ا�ــدنى�

ولكـــن�يرتفـــع�هـــذا�الحظـــر�إذا�كـــان�ا�طـــل�ا�نحـــرف�عtـــى�

̄�تســمح�بــالنظر�إªــى� 
ــا�تلــك�ا�طــت�ال¸ــ��Õا�نحرفــة�بأ


ــا�تفÌــ�ض�أن�حــد�ملــك�الجــار�يكــون�Õولهــذا�فإ

فــ�يمكــن�, أو�وجــود�ملــك�عtــى�مســافة�بعيــدة�مــن�الفتحــات�

̄�يجـــوز�للجـــار�أن�يفـــتح�مطـــل�, قيـــد�ا�شـــرع�فـــتح�ا�طـــت�ا�نحرفـــة� إذ�

إي�أنه�يجب�أن�يكون�ب,ن�حرف�ا�طـل�وملـك�الجـار�

�Nـي�الوقـت�ذاتـه�للطريـق�العـام�
ً
فـإن�هـذا�الحظـر�, ا�طـل�ا�نحـرف�مواجهـا

�
ً
وكــان�هــذا�ا�طــل�ُيعــد�Nــي�الوقــت�ذاتــه�مطــ
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ا�طــــــــل�فــــــــ�يســــــــقط�حــــــــق�{رتفــــــــاق�با�طــــــــل�بمجــــــــرد�الهــــــــدم�بــــــــل�يحــــــــق��الكــــــــه�إعــــــــادة�بنــــــــاؤه�وفــــــــتح�ذات�ا�طــــــــل�


ـــــــــدام�مـــــــــدة�خمـــــــــس�عشـــــــــرة�ســـــــــنة�فيســـــــــقط�Õ}ا�كتســـــــــب�بالتقـــــــــادم�بـــــــــنفس�مـــــــــداه�دون�زيـــــــــادة�مـــــــــالم�يســـــــــتمر�

  ) . 1(حق�{رتفاق�بعدم�{ستعمال�ا�دة�الطويلة�

�لــنص�ا�ــادة�
ً
̄�يجــوز�أن�يكــون�للجــار�عtــى�جــاره�مطــل�منحــرف�عtــى��820وتطبيقــا مــن�القــانون�ا�ــدنى�

�مـــن�حـــرف�ا�طـــل
ً
ولكـــن�يرتفـــع�هـــذا�الحظـــر�إذا�كـــان�ا�طـــل�ا�نحـــرف�عtـــى�. مســـافة�تقـــل�عـــن�خمســـ,ن�ســـنتيمÌ�ا

  .العقار�ا�جاور�هو�Nي�الوقت�ذاته�مطل�مواجه�للطريق�العام

̄�تســمح�بــالنظر�إªــى�تعــرف�ا�طــت�, فعtــى�خــف�ا�طــت�ا�واجهــة� 
ــا�تلــك�ا�طــت�ال¸ــ��Õا�نحرفــة�بأ

̄نحنــاء�إªــى�الخــارج �ا�با
ً
�ويســارا

ً
̄�با¯لتفــات�يمينــا 
ــا�تفÌــ�ض�أن�حــد�ملــك�الجــار�يكــون�). 2(ملــك�الجــار�إÕولهــذا�فإ

أو�وجــود�ملــك�عtــى�مســافة�بعيــدة�مــن�الفتحــات�, زاويــة�مــع�حــائط�ا�لــك�الــذى�توجــد�فيــه�الفتحــات

̄نحناء�إªى�خارج�تلك�الفتحات�   ).3(̄�با

قيـــد�ا�شـــرع�فـــتح�ا�طـــت�ا�نحرفـــة�, وعtـــى�غـــرار�ا�طـــت�ا�واجهـــة�

إي�أنه�يجب�أن�يكون�ب,ن�حرف�ا�طـل�وملـك�الجـار�, منحرف�عtى�مسافة�تقل�عن�نصف�مÌ��من�حرف�ا�طل�

�Nـي�الوقـت�ذاتـه�للطريـق�العـام��عtى�أنه�إذا�كـان. نصف�مÌ��عtى�*قل
ً
ا�طـل�ا�نحـرف�مواجهـا

�عtــى�الطريــق�العــام
ً
�مواجهــا

ً
وكــان�هــذا�ا�طــل�ي, بمع�ــ �أنــه�إذا�فــتح�ا�الــك�مطــ
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ا�طــــــــل�فــــــــ�يســــــــقط�حــــــــق�{رتفــــــــاق�با�طــــــــل�بمجــــــــرد�الهــــــــدم�بــــــــل�يحــــــــق��الكــــــــه�إعــــــــادة�بنــــــــاؤه�وفــــــــتح�ذات�ا�طــــــــل�


ـــــــــدام�مـــــــــدة�خمـــــــــس�عشـــــــــرة�ســـــــــنة�فيســـــــــقط�Õ}ا�كتســـــــــب�بالتقـــــــــادم�بـــــــــنفس�مـــــــــداه�دون�زيـــــــــادة�مـــــــــالم�يســـــــــتمر�

حق�{رتفاق�بعدم�{ستعمال�ا�دة�الطويلة�

  

�لــنص�ا�ــادة�
ً
وتطبيقــا

�مـــن�حـــرف�ا�طـــل
ً
مســـافة�تقـــل�عـــن�خمســـ,ن�ســـنتيمÌ�ا

العقار�ا�جاور�هو�Nي�الوقت�ذاته�مطل�مواجه�للطريق�العام

  

فعtــى�خــف�ا�طــت�ا�واجهــة�

̄نحنــاء�إªــى�الخــارج �ا�با
ً
�ويســارا

ً
̄�با¯لتفــات�يمينــا ملــك�الجــار�إ

زاويــة�مــع�حــائط�ا�لــك�الــذى�توجــد�فيــه�الفتحــات

̄نحناء�إªى�خارج�تلك�الفتحات�رؤيته�إ ̄�با

  

وعtـــى�غـــرار�ا�طـــت�ا�واجهـــة�

منحرف�عtى�مسافة�تقل�عن�نصف�مÌ��من�حرف�ا�طل�

نصف�مÌ��عtى�*قل

�عtــى�الطريــق�العــام. يرتفــع
ً
�مواجهــا

ً
بمع�ــ �أنــه�إذا�فــتح�ا�الــك�مطــ

                                               

 �u�S #�v�� � d�����
�S s�� ��� �� 	�"�


(�" +�
����� ¢�����
X��� ��
���� (�,� ªª¸

11/5/2008 

1 %  �) ��
� 	��"� +u,�
 "  �����1028  r
����

 �) +����!����� 2�*.
 !���� 	���� s��� !"

 r
�� ��
 : (,� ����
2 %  �) �������� t������ 	�"�u�p  ��v���� f��

s���� x��" ��� ���� x�*
 ��S s�� 	���� r�S x�"
� s�� ���� r�S �� ���� �) ����� d���
(��� !����� ���� s�� ��v +,�� 2� �� x�"
�� s��� ��� v� ����

 r
��� ��
���� 	���u"�� s��S. 	S����
3 % ¢�� ��" !����




	�� –أ���ل 172��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 172 

 

ي�مــن�جــان���فــ�يتقيــد�فـتح�مثــل�هــذا�ا�طـل�بمســافة�معينــة�مـن�ملــك�الجــار�مـن�أ

�
ً
�منحرفـا

ً
̄�يجـوز�للمالـك�أن�يفـتح�مطـ فـإذا�كـان�

فـإن�حـق�الجـار�يتقيـد�±
ـذا�القيـد�كـذلك�إذ�لـيس�لـه�أن�يفـتح�

كان�للجـار�طلـب�, فتح�ا�طل�دون�مراعاة�ا�سافة�القانونية�

̄�يحتــاج�éقامــة�الــدليل�عtــى�الضــرر�لقبــول�دعــواه�بغلــق�ا�طـــل� غلــق�ا�طــل�ولــو�لــم�يتــوافر�أي�ضــرر�Nــي�حقــه�و

̄�تقبل�اثبات�العكس�   ).3(فا�شرع�قد�افÌ�ض�وقوع��الضرر�هنا�بقرينة�

تعلـو� ال¸ـ� الجـدار Nـي وقـرر�بأنـه�الفتحـة


ـا gطـل يسـتطاع أن دون �Óـى مtع 

̄�يشــÌ�ط�Nــي�فــتح�ا�نــور�مســافة� نــه�

̄�لنفــاذ�النــور�ومــرور�الهــواء ̄�يســتعمل�إ ،�فــ�يجــوز� معينــة�وكــل�مــا�يشــÌ�ط��هــو�أن�يكــون�عtــى�ارتفــاع�معــ,ن�وأ

،�بــل�يجــوز�أن�يقــيم� فيجــوز�إذن�فــتح�ا�نــاور�Nــي�الحيطــان�عtــى�ايــة�مســافة

ïنـــه�بـــذلك�,  لفاصـــل�مـــا�بـــ,ن�عقـــاره�والعقـــار�ا�جـــاور�ويفـــتح�فيـــه�مـــا�يشـــاء�مـــن�ا�نـــاور 

 التقـادم أي , الحيـازة بشـأنه�أحكـام
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�بالنســبة��لــك�الجـار
ً
فــ�يتقيــد�فـتح�مثــل�هــذا�ا�طـل�بمســافة�معينــة�مـن�ملــك�الجــار�مـن�أ, منحرفـا

�. ويرا·ى�أن�قيـد�ا�سـافة�يتقـرر�لكـل�مالـك�عtـى�حـده
ً
�منحرفـا

ً
̄�يجـوز�للمالـك�أن�يفـتح�مطـ فـإذا�كـان�

فـإن�حـق�الجـار�يتقيـد�±
ـذا�القيـد�كـذلك�إذ�لـيس�لـه�أن�يفـتح�, مـن�ملـك�الجـار, عtى�مسافة�تقل�عن�نصف�مÌـ�

̄�عtى�ا�سافة�نفسها�من�حد�جاره� �إ
ً
فتح�ا�طل�دون�مراعاة�ا�سافة�القانونية��وإذا). 2(مط

̄�يحتــاج�éقامــة�الــدليل�عtــى�الضــرر�لقبــول�دعــواه�بغلــق�ا�طـــل� غلــق�ا�طــل�ولــو�لــم�يتــوافر�أي�ضــرر�Nــي�حقــه�و

̄�تقبل�اثبات�العكس� فا�شرع�قد�افÌ�ض�وقوع��الضرر�هنا�بقرينة�

وقـرر�بأنـه�الفتحـة, مـن�القـانون�ا�ـدني��821ا�نـور�Nـي�ا�ـادة���ا�شـرع�بتعريـف

� النـور  ونفـاذ الهـواء مـرور إ¯ ±
ـا يقصـد ̄و ا�عتادة gنسان

̄�يشــÌ�ط�Nــي�فــتح�ا�نــور�مســافة�أ�-وعtــى�خــف�ا�طــت�ا�واجهــة�وا�نحرفــة��-والقاعــدة� نــه�

̄�لنفــاذ�النــور�ومــرور�الهــواء ̄�يســتعمل�إ معينــة�وكــل�مــا�يشــÌ�ط��هــو�أن�يكــون�عtــى�ارتفــاع�معــ,ن�وأ

فيجــوز�إذن�فــتح�ا�نــاور�Nــي�الحيطــان�عtــى�ايــة�مســافة.  )g)5طــل�منــه�عtــى�العقــار�ا�جــاور 

�عtـــى�الخـــط�ا
ً
لفاصـــل�مـــا�بـــ,ن�عقـــاره�والعقـــار�ا�جـــاور�ويفـــتح�فيـــه�مـــا�يشـــاء�مـــن�ا�نـــاور ا�الـــك�حائطـــا


ـا تعـِدّ  ¯ قانونيـة رخصـهßـى فtبشـأنه�أحكـام يتـوافر ̄و). 6(الجـار ملـك ع

                                         

���� ��"� ����
  :	�
��� !��"� ,!��� X��� , �384. 

 ������ (�
�� ��S : 	����� !".... ,!��� X��� , �146.  
 (
�o s�S��� : 	��*. 	�
��� !��"� ...��� X��� ! , �76.  

 �) ��������� t�������� 	�"���u�p  ��v������ f���� " �����
�� r���S t������� ���

 f����� s����� �� ����� ���*�� ��  �������� �����
p 	����, ���S ������S�, ������ r���� 2��� ����
T� ������S�

� ������� r���S ����
� s-���p t������� �) ��� ����
��������� . ������ �����
�� ����v ���S 2����"� ����
��� +���� ���,�
(��� �� �� ��� (�"�."  

 r
��� ��
���� 	���u"�� s��S. 	S���� , fd��'���� ,�	�
��� !��"  ,
�T���� ��
���� 	�����"� +���u,� " �
����2����   �������821  ��
������ �����2
������

2����  �������� v��� ���*�� ���  �������� �����
p 	����, ���S �����S�, ������
 ����� t�u��� 	��"�� #�� �, t���� �) r�St�����  ������ (�"� ��� ��� � � ������ #�v� §���� ������

  ������ �����2� 180  �, ���� � �
¤� (� T��)2�  ��
��� !����
 (,� ����1993  	
��50  	���23/04/1981  '32  t1  �

 �T��� ��
��� 	����"� +��u,� "��� ������ ���
 s�819  �820  �821  ��
����� ����
 #���� !" ����� r�S ��"2� � ����� ����"� 	���S� ����� #��� r��S +-��� ���

 §�����
�� ������ ��S s��� 	����� r��S x�"
� s�� �� ���� �) �) � ��� �S s�� 	���� r�S ���� s�� ����

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�بالنســبة��لــك�الجـار
ً
منحرفـا

  ). 1(ا�طل

  

ويرا·ى�أن�قيـد�ا�سـافة�يتقـرر�لكـل�مالـك�عtـى�حـده

عtى�مسافة�تقل�عن�نصف�مÌـ�

̄�عtى�ا�سافة�نفسها�من�حد�جاره� �إ
ً
مط

̄�يحتــاج�éقامــة�الــدليل�عtــى�الضــرر�لقبــول�دعــواه�بغلــق�ا�طـــل� غلــق�ا�طــل�ولــو�لــم�يتــوافر�أي�ضــرر�Nــي�حقــه�و

̄�تقبل�اثبات�العكس�, ا�خالف� فا�شرع�قد�افÌ�ض�وقوع��الضرر�هنا�بقرينة�

  

  ا�ناور -2

�ا�شـرع�بتعريـف ع�ـ َّ


اíنسان قامة عن قاعدg

والقاعــدة�. )4(العقــار�ا�جــاور�

̄�لنفــاذ�النــور�ومــرور�الهــواء ̄�يســتعمل�إ معينــة�وكــل�مــا�يشــÌ�ط��هــو�أن�يكــون�عtــى�ارتفــاع�معــ,ن�وأ

gطــل�منــه�عtــى�العقــار�ا�جــاور 

�عtـــى�الخـــط�ا
ً
ا�الـــك�حائطـــا

رخصـه يكـون�قـد�اسـتعمل
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 مـن اعÌـ�اض حـق دون  ا�نـور  هـذا ويسـد

،�هــو�أن�يكــون�ارتفاعــه�فــوق�قامــة�

 
ً
فم¸ �استوNي�ا�نور�) . 2( ستطاع�gطل�منه�فيمكن�أن�يكون�عtى�ارتفاع�مÌ�ين�مث

�للنــــور�والهــــواء�دون�gطــــل�
ً
كــــان�لصــــاحبه�أن�, ا�عــــ,ن�وبــــأن�كــــان�معــــدا

̄�يجوز�لصاحب�العقار�ا�جاور�أن�يعÌ�ض�عليه�أو�أن�يطلب�سده   . ،�و

�عtـــى�ارتفــاع�أقــل�مـــن�
ً
�مــث

ً
،�بـــأن�كــان�مفتوحــا

�كما�سلف�البيان
ً
̄�منورا �

ً
ومـن�ثـم�.  ،�فإنه�يعت ��Nي�القانون�مط


ـــا�Nـــي�Õول�أن�يكـــون�هـــذا�ا�طـــل�قـــد�روعيـــت�فيـــه�ا�ســـافة�القانونيـــة�ال¸ـــ��ســـبق�بيا*

̄�يجـوز�للجـار�{عÌـ�اض�عليـه ̄�مـن� وNي�هذه�الحالـة� ̄�مـن�،� حيـث�إنـه�منـور�و

والثــاني�أن�. وتســري�*حكــام�ال¸ــ��اســلفناها�Nــي�ا�طــت�ا�فتوحــة�Nــي�حــدود�ا�ســافة�القانونيــة

يكـــون�هــــذا�ا�طـــل�لــــم�تــــراع�فيـــه�ا�ســــافة�القانونيــــة�وNـــي�هــــذه�الحالـــة�يجــــوز�للجــــار�أن�يعÌـــ�ض�عليــــه�وان�يطلــــب�

،�وأن�شـكل�الفتحـة�وسـع�
ا�ووضـعها�يـدل�ذلـك�

�لÉطـــل
ً
̄�تســـتعمل�فعـــ فمـــا�دامـــت�الفتحـــة�.  ،�وإن�الفتحـــة�


ــا�جميــع�*حكــام�ال¸ــ��تســري�ßوتســري�عل�،

�عtــــى�ذلــــك�ومــــن�هــــذه�*حكــــام�أن�الفتحــــة�إذا�بقيــــت�عtــــى�
ً
وترتيبــــا
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ايـة�ملكـه عtـى يب�ـ  أن õخـر للجـار يحـقÕ ـيN ويسـد وقـت أي

،�هــو�أن�يكــون�ارتفاعــه�فــوق�قامــة� والقيــد�الوحيــد�للمنــور ) . 1(قــانوني� حــق يســتعمل فكهمــا

 
ً
̄�ُيستطاع�gطل�منه�فيمكن�أن�يكون�عtى�ارتفاع�مÌ�ين�مث gنسان�ا�عتادة�ح¸ �

�للنــــور�والهــــواء�دون�gطــــل��،�بــــأن�كــــان�عtــــى�هــــذا�{رتفــــاع
ً
ا�عــــ,ن�وبــــأن�كــــان�معــــدا

̄�يجوز�لصاحب�العقار�ا�جاور�أن�يعÌ�ض�عليه�أو�أن�يطلب�سده ،�و

�عtـــى�ارتفــاع�أقــل�مـــن� وإذا�كــان�ا�نــور�غ,ــ��مســـتوف�لشــرط�{رتفــاع�الواجــب
ً
�مــث

ً
،�بـــأن�كــان�مفتوحــا

�كما�سلف�البيان رضية�الحائطأو�عtى�ارتفاع�اقل�من�أ
ً
̄�منورا �

ً
،�فإنه�يعت ��Nي�القانون�مط


ـــا�Nـــي�.  يجـــب�التمي,ـــ®�بـــ,ن�فرضـــ,نÕول�أن�يكـــون�هـــذا�ا�طـــل�قـــد�روعيـــت�فيـــه�ا�ســـافة�القانونيـــة�ال¸ـــ��ســـبق�بيا*

̄�يجـوز�للجـار�{عÌـ�اض�عليـه.  ا�طل�ا�واجه�وا�طل�ا�نحرف وNي�هذه�الحالـة�

وتســري�*حكــام�ال¸ــ��اســلفناها�Nــي�ا�طــت�ا�فتوحــة�Nــي�حــدود�ا�ســافة�القانونيــة

يكـــون�هــــذا�ا�طـــل�لــــم�تــــراع�فيـــه�ا�ســــافة�القانونيــــة�وNـــي�هــــذه�الحالـــة�يجــــوز�للجــــار�أن�يعÌـــ�ض�عليــــه�وان�يطلــــب�

̄�يجوز�لصاحبه�أن�يد·ي�أنه�إنمـا�فـتح  �و
ً
̄�مطـ �

ً
،�وأن�شـكل�الفتحـة�وسـع�
ا�ووضـعها�يـدل�ذلـك� منـورا

g�̄طـــل 
ـــا�gنـــارة�وال�
ويـــة�Óــى�أن�ا�قصـــود�مtل ع�لÉطـــ
ً
̄�تســـتعمل�فعـــ ،�وإن�الفتحـــة�

 
ً
̄�منــور�كمــا�تقــدم ليســت�عtــى�{رتفــاع�الواجــب�قانونــا 
ــا�جميــع�*حكــام�ال¸ــ��تســري� ،�فÔــ��مطــل�ßوتســري�عل�،

�عtــــى�ذلــــك�ومــــن�هــــذه�*حكــــام�أن�الفتحــــة�إذا�بقيــــت�عtــــى�. عtــــى�ا�طــــت�غ,ــــ��ا�ســــتوفية�لقيــــد�ا�ســــافة
ً
وترتيبــــا
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يحـق وبالتـاªي ,ا�كسـب�

فكهمــا ا�نــور  صــاحب

̄�ُي gنسان�ا�عتادة�ح¸ �

،�بــــأن�كــــان�عtــــى�هــــذا�{رتفــــاع شــــروطه

̄�يجوز�لصاحب�العقار�ا�جاور�أن�يعÌ�ض�عليه�أو�أن�يطلب�سده يستبقيه ،�و

  

وإذا�كــان�ا�نــور�غ,ــ��مســـتوف�لشــرط�{رتفــاع�الواجــب�

أو�عtى�ارتفاع�اقل�من�أ, مÌ�ين

يجـــب�التمي,ـــ®�بـــ,ن�فرضـــ,ن

ا�طل�ا�واجه�وا�طل�ا�نحرف

وتســري�*حكــام�ال¸ــ��اســلفناها�Nــي�ا�طــت�ا�فتوحــة�Nــي�حــدود�ا�ســافة�القانونيــة.  حيــث�أنــه�مطــل

يكـــون�هــــذا�ا�طـــل�لــــم�تــــراع�فيـــه�ا�ســــافة�القانونيــــة�وNـــي�هــــذه�الحالـــة�يجــــوز�للجــــار�أن�يعÌـــ�ض�عليــــه�وان�يطلــــب�

̄�يجوز�لصاحبه�أن�يد·ي�أنه�إنمـا�فـتح.  سده و

g�̄طـــل 
ـــا�gنـــارة�وال�
ويـــة�Óــى�أن�ا�قصـــود�مtع

 
ً
ليســت�عtــى�{رتفــاع�الواجــب�قانونــا

عtــــى�ا�طــــت�غ,ــــ��ا�ســــتوفية�لقيــــد�ا�ســــافة
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̄�يجـوز�بعـد�ذلـك�للجـار�أن�يعÌـ�ض� و

¡�ء�واستعماله�واستغله�والتصرف�فيه�

فهنـاك�حـدود�, وهـذا�معنـاه�أن�هـذه�السـلطات�ليسـت�مطلقـه�

ة�للملكيـة�ومـن�ثـم�ا�صـلحة�الخاصـة�

̄�عtـى�بقائـه ̄�تؤثر�عtى�قيام�حق�ا�لكية�و ومـن�القيـود�ال¸ـ��أوردهـا�.  ̄سيما�أن�هذه�القيود�

̄متناع�عن�مضار�الجوار إذ�أوجب�ا�شرع��. القيود�ا�تعلقة�با

وكــذلك�القيــود�ا�تعلقــة�بــالري�الزرا·ــي�فقــد�نظــم�ا�شــرع�

�آخــر�عtــى�حــق�ا�الــك�Nــي�{ســتعمال�و{ســتغل��لكــه�بــل�وللتصــرف�Nــي�بعــض�
ً
كمــا�أورد�ا�شــرع�قيــدا

�Nــي�ا�ــرور�Nــي�عقــار�الجــار�للوصــول�إªــى�الطريــق�العــام
ً
وهــذا�. ا�حبــوس�حقــا

̄�يحتــاج�Nــي�وجــوده�إªــى�اتفــاق�بــ,ن�أصــحاب�الشــأن� وأساســه�حالــة�الضــرورة�ال¸ــ��, و

،�وتكـون�كما�الزم�ا�شرع�ا�الك�وجاره�عtى�وضع�حدود�ïمكهما�ا�تصـقة

مـع�عـدم�هـدم�الحـائط�الفاصـل�بـ,ن�ملكـ,ن�إذ�وضـع�ا�شـرع�قرينـة�قانونيـة�تفيـد�

�ح¸ــ �مفرقهمــا،�مــا�لــم�يقــم�دليــل�عtــى�
ً
�مشــÌ�كا

مله�بحســب�الغـــرض�الـــذى�أعــّد�لـــه�وأن�يضـــع�

�
ً
فإذا�لـم�يعـد�الحـائط�ا�شـÌ�ك�صـالحا

والزم�ا�شـرع��.صص�له�عادة��فنفقة�إصحه�أو�تجديده�عtى�الشركاء،�كٌل�بنسبة�حصته�فيه


ـــدف�إªـــى�تنظــيم�العقـــة�بــ,ن�الج,ـــ�ان�بمـــا�íو


م�Óم�بيـوبالتاªي�إªى�تحقيق�ا�صلحة�العامة�باستقرار�*وضاع�الج,�ان�واشـاعة�السـ

 .2016, السعودية�

 .1959القاهرة�,مكتبة�وهبة�

 ,1981. 

 .1965, من�دون�ناشر�, دروس�لطلبة�جامعة�ب,�وت
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ا�حـق�ارتفـاق�با�طـل, وضـعها�مـدة�خمـس�عشـرة�سـنةÙض�.  فقـد�كسـب�صـاح�ـÌ̄�يجـوز�بعـد�ذلـك�للجـار�أن�يع و

̄�أن�يطلب�سدها � و
ً
�أو�مط

ً
  ).1(،�سواء�اعت �ت�منورا

إذا�كان�حق�ا�لكية�بحسب�*صل�يعطى�للمالك�سلطة�{نتفاع�بالN¡�ء�واستعماله�واستغله�والتصرف�فيه�

̄�أن�ذلك�مشروط�بأن�يتم�Nـي�حـدود�القـانون� وهـذا�معنـاه�أن�هـذه�السـلطات�ليسـت�مطلقـه�. إ

ة�للملكيـة�ومـن�ثـم�ا�صـلحة�الخاصـة�أو�قيود�أوردها�ا�شرع�عtى�هذه�السلطات�بما�يحقق�الوظيفة�{جتماعيـ

̄�عtـى�بقائـه ̄�تؤثر�عtى�قيام�حق�ا�لكية�و ̄سيما�أن�هذه�القيود�

̄متناع�عن�مضار�الجوار, ا�شرع�عtى�حق�ا�لكية��ا�قررة��صلحة�خاصة� القيود�ا�تعلقة�با

وكــذلك�القيــود�ا�تعلقــة�بــالري�الزرا·ــي�فقــد�نظــم�ا�شــرع�. عمال�الحــق�إªــى�حــد�يضــر�بالجــار�

    . وب,ن�كيِفة�{نتفاع�±
ا, حقوق�الشرب�وا�جرى�وا�سيل

�آخــر�عtــى�حــق�ا�الــك�Nــي�{ســتعمال�و{ســتغل��لكــه�بــل�وللتصــرف�Nــي�بعــض�
ً
كمــا�أورد�ا�شــرع�قيــدا

�Nــي�ا�ــرور�Nــي�عقــار�الجــار�للوصــول�إªــى�الطريــق�العــام�حينمــا�خــول�لصــاحب�العقــار 
ً
ا�حبــوس�حقــا

̄�يحتــاج�Nــي�وجــوده�إªــى�اتفــاق�بــ,ن�أصــحاب�الشــأن�, الحــق�مقــرر�بقــوة�القــانون� و

كما�الزم�ا�شرع�ا�الك�وجاره�عtى�وضع�حدود�ïمكهما�ا�تصـقة. يوجد�±
ا�صاحب�العقار�ا�حبوس


مـاÓمـع�عـدم�هـدم�الحـائط�الفاصـل�بـ,ن�ملكـ,ن�إذ�وضـع�ا�شـرع�قرينـة�قانونيـة�تفيـد��.نفقات�التحديد�شـركة�بي

�ح¸ــ �مفرقهمــا،�مــا�لــم�يقــم�دليــل�عtــى�
ً
�بــ,ن�بنــاءين�ُيعــّد�مشــÌ�كا

ً
أنــه�الحــائط�الــذى�يكــون�Nــي�وقــت�إنشــائه�فاصــ

مله�بحســب�الغـــرض�الـــذى�أعــدكمـــا�قــرر�ا�شـــرع���الـــك�الحــائط�ا�شـــÌ�ك�أن�يســـتع

ل�الحائط�فوق�طاقته 
ا�السقف�دون�أن�ُيحّمِßفوقه�عوارض�ليسند�عل .�
ً
فإذا�لـم�يعـد�الحـائط�ا�شـÌ�ك�صـالحا

صص�له�عادة��فنفقة�إصحه�أو�تجديده�عtى�الشركاء،�كٌل�بنسبة�حصته�فيه

̄�عtى�   . مسافة�معينة�حددها�هو�ا�الك�بعدم�فتح�مطت�إ


ـــدف�إªـــى�تنظــيم�العقـــة�بــ,ن�الج,ـــ�ان�بمـــا��حالـــة�جــوار وجــود��كلهـــا�تفÌـــ�ضويحــظ�أن�هـــذه�القيــود�íو

�
ً

م�, يحقق�مصلح�
م�جميعاÓم�بيـوبالتاªي�إªى�تحقيق�ا�صلحة�العامة�باستقرار�*وضاع�الج,�ان�واشـاعة�السـ

̄�يضر�بم 
م�من�استغل�ملكه�بما�Óهوتمك,ن�كل�م�صلحة�غ, . 

السعودية�, مكتبة�الرشد�, 3طـ, أحمد�سعيد�الزقرد�الحقوق�العينية�*صلية

مكتبة�وهبة�, حق�ا�لكية, الجزء�*ول�, الحقوق�العينية�*صلية: اسماعيل�غانم�

, مصر�, طبعة�نادي�القضاة, الحقوق�العينية�*صلية: توفيق�حسن�فرج

دروس�لطلبة�جامعة�ب,�وت, دروس�Nي�الحقوق�العينية�*صلية�
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وضـعها�مـدة�خمـس�عشـرة�سـنة

̄�أن�يطلب�سدها عtى�بقاء�الفتحة و

  تمةخا

إذا�كان�حق�ا�لكية�بحسب�*صل�يعطى�للمالك�سلطة�{نتفاع�بال

̄�أن�ذلك�مشروط�بأن�يتم�Nـي�حـدود�القـانون� إ

أو�قيود�أوردها�ا�شرع�عtى�هذه�السلطات�بما�يحقق�الوظيفة�{جتماعيـ

̄�عtـى�بقائـه, وا�صلحة�العامة ̄�تؤثر�عtى�قيام�حق�ا�لكية�و ̄سيما�أن�هذه�القيود�

ا�شرع�عtى�حق�ا�لكية��ا�قررة��صلحة�خاصة�

عمال�الحــق�إªــى�حــد�يضــر�بالجــار�عــدم�الغلــو�Nــي�اســت

حقوق�الشرب�وا�جرى�وا�سيل

  

�آخــر�عtــى�حــق�ا�الــك�Nــي�{ســتعمال�و{ســتغل��لكــه�بــل�وللتصــرف�Nــي�بعــض�
ً
كمــا�أورد�ا�شــرع�قيــدا

حينمــا�خــول�لصــاحب�العقــار , *حيــان

الحــق�مقــرر�بقــوة�القــانون�

يوجد�±
ا�صاحب�العقار�ا�حبوس


مـاÓنفقات�التحديد�شـركة�بي

�بــ,ن�بنــاءين�ي
ً
أنــه�الحــائط�الــذى�يكــون�Nــي�وقــت�إنشــائه�فاصــ

كمـــا�قــرر�ا�شـــرع���الـــك�الحــائط�ا�شـــÌ�ك�أن�يســـتع. عكــس�ذلـــك�


ا�السقف�دون�أن�يßفوقه�عوارض�ليسند�عل

للغرض�الذى�ُخصص�له�عادة��فنفقة�إصحه�أو�تجديده�عtى�الشركاء،�كل

̄�عtى� ا�الك�بعدم�فتح�مطت�إ

ويحــظ�أن�هـــذه�القيــود�

�
ً
يحقق�مصلح�
م�جميعا

̄�يضر�بم 
م�من�استغل�ملكه�بما�Óوتمك,ن�كل�م
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ً
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  ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAفتحAوتشغيلAالحسابAالبنكي

The bank's civil liability when opening and operating the bank acco

 ���� !��"� 	���� ������� #��� $"�� ����%  ��
��� 	���
 

  


دف�هذه�الدراسة�إªى�التعرف�عtى�ا�سؤولية�ا�دنية�ال¸��قد�يتعرض�لها�البنك�سواء�قبلíفتح��

ففي�ما�يخص�ا�رحلة�. الحساب�البنكي�أو�أثناء�تشغيله�Nي�حالة�إخله�ببعض�{لÌ®امات�ا�لقاة�عtى�عاتقه


م�الزبون�الراغب�Nي�التعاقد�معه�وال¸��í��¸ى�البنك�{حاطة�بكافة�ا�علومات�الtما�قبل�التعاقدية،�فيتع,ن�ع

ي�أو�ا�عنوي،�وال¸��تمكنه�من�دراسة�طلب�فتح�


م�هذه�ا�رحلة،�í��¸ام�كل�ا�قتضيات�ال�Ìى�البنك�احtي�ما�يخص�مرحلة�تشغيل�الحساب،�فيتوجب�عNأما�

� �خل �الزبون �إªى �الحساب �كشف �وتوجيه �التوقيع �من �بالتحقق �تتعلق �ما �غالبا �له،�وال¸� �ا�قرر *جل

�بعد�الحجز�عtى�رصيد� �جديدة �عملية �أي �تسجيل �بعدم �القانونية�ا�تعلقة �باéجراءات �التقيد �إªى باéضافة

  . الحساب�البنكي�،�تحت�طائلة�ا�سؤولية�ا�دنية�للبنك�Nي�حالة�إخله�بذلك

 ����"� s���� ����"� ��� �#
�� �	�
��� 	�������2�
��  .   

Abstract : 

This study aims to identify the civil liability that a bank may be exposed to either 

before opening or operating a bank account in the event of a breach of certain 

obligations. With regard to the  

pre-contractual phase, the bank must 
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ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAفتحAوتشغيلAالحسابAالبنكي

AيP  وا�قارنAا�غربيAالقانون  

The bank's civil liability when opening and operating the bank account in Moroccan and 

comparative law.  
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دف�هذه�الدراسة�إªى�التعرف�عtى�ا�سؤولية�ا�دنية�ال¸��قد�يتعرض�لها�البنك�سواء�قبلí

الحساب�البنكي�أو�أثناء�تشغيله�Nي�حالة�إخله�ببعض�{لÌ®امات�ا�لقاة�عtى�عاتقه


م�الزبون�الراغب�Nي�التعاقد�معه�وال¸��í��¸ى�البنك�{حاطة�بكافة�ا�علومات�الtما�قبل�التعاقدية،�فيتع,ن�ع

Ýتعلق�*مر�بالزبون�الشخص�الطبي� ي�أو�ا�عنوي،�وال¸��تمكنه�من�دراسة�طلب�فتح�تختلف�بحسب�ما�إذا

  .الحساب�بأفضل�الطرق�دون�أن�يكون�متعسفا�Nي�ذلك


م�هذه�ا�رحلة،�í��¸ام�كل�ا�قتضيات�ال�Ìى�البنك�احtي�ما�يخص�مرحلة�تشغيل�الحساب،�فيتوجب�عNأما�

� �خل �الزبون �إªى �الحساب �كشف �وتوجيه �التوقيع �من �بالتحقق �تتعلق �ما �غالبا وال¸�

�بعد�ال �جديدة �عملية �أي �تسجيل �بعدم �القانونية�ا�تعلقة �باéجراءات �التقيد �إªى باéضافة

الحساب�البنكي�،�تحت�طائلة�ا�سؤولية�ا�دنية�للبنك�Nي�حالة�إخله�بذلك

.���EF�;2 G��/<;2:  ����"� s���� ����"� ��� �#
�� �	�
��� 	�������

This study aims to identify the civil liability that a bank may be exposed to either 

before opening or operating a bank account in the event of a breach of certain 

obligations. With regard to the 

contractual phase, the bank must take note of all information of interest to the 
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ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAفتحAوتشغيلAالحسابAالبنكي

unt in Moroccan and 
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دف�هذه�الدراسة�إªى�التعرف�عtى�ا�سؤولية�ا�دنية�ال¸��قد�يتعرض�لها�البنك�سواء�قبل : الملخصí

الحساب�البنكي�أو�أثناء�تشغيله�Nي�حالة�إخله�ببعض�{لÌ®امات�ا�لقاة�عtى�عاتقه


م�الزبون�الراغب�Nي�التعاقد�معه�وال¸��í��¸ى�البنك�{حاطة�بكافة�ا�علومات�الtما�قبل�التعاقدية،�فيتع,ن�ع

Ýتعلق�*مر�بالزبون�الشخص�الطبي� تختلف�بحسب�ما�إذا

الحساب�بأفضل�الطرق�دون�أن�يكون�متعسفا�Nي�ذلك


م�هذه�ا�رحلة،�í��¸ام�كل�ا�قتضيات�ال�Ìى�البنك�احtي�ما�يخص�مرحلة�تشغيل�الحساب،�فيتوجب�عNأما�

� �خل �الزبون �إªى �الحساب �كشف �وتوجيه �التوقيع �من �بالتحقق �تتعلق �ما �غالبا وال¸�

�بعد�ال �جديدة �عملية �أي �تسجيل �بعدم �القانونية�ا�تعلقة �باéجراءات �التقيد �إªى باéضافة

الحساب�البنكي�،�تحت�طائلة�ا�سؤولية�ا�دنية�للبنك�Nي�حالة�إخله�بذلك

.���EF�;2 G��/<;2

 This study aims to identify the civil liability that a bank may be exposed to either 

before opening or operating a bank account in the event of a breach of certain 

take note of all information of interest to the 
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customer wishing to contract with him, which varies according to the case of the 

natural or moral person's customer, which enables him to study the application to open 

With regard to the operating phase of the account, the Bank must respect all 

requirements of interest to this stage, often relating to verification of the signature and 

directing the statement of account to the customer within the prescribed per

addition to complying with the legal procedures for not registering any new transaction 

after booking the bank account balance, under the risk of civil liability of the bank in 

Keywords: Civil liability, bank, account opening  

�تعرف� �والخدمات �*عمال �من �بالعديد �البنوك 
ضÓت� �لها، �ا�قرر �للنشاط �مزاول�
ا بمناسبة


ا�عtى�العموم�Óي�عمليات�تتسم�بالتعدد�والتنوع�لكن�تجمع�فيما�بيåبعمليات�البنوك�أو�العمليات�ا�صرفية،�و


ا�Nي�Ùا،�وتم�تكريس�أغل
íاعها�Nي�معام

،�1نصوص�تشريعية�Nي�عقود�تسم �بالعقود�البنكية�ال¸��تناولها�ا�شرع�با�غربي�بالتنظيم�Nي�مدونة�التجارة

إªى��487حيث�أفرد�لها�جزءا�مهما�من�ا�قتضيات�Nي�إطار�القسم�السابع�من�الكتاب�الرابع،�أي�Nي�ا�واد�من�

�منح� �عtى �واضح �بشكل �أثره �ينعكس �الذي �¡âعتبار�الشخ}� �عtى �البنكية دمات

�يقبل� 
ماÓم�ء،�مما�يجعل�ك {ئتمان�للزبناء،�بحكم�أن�الثقة�ا�تبادلة�åي�أساس�العقة�ب,ن�البنك�وه̄ؤ

�أو�صيغة� �نموذج �شكل �Nي �موحد �بأسلوب �يتم �معظمها �أن �إذ �نمطي، �طابع �ذات 
اÕوأ� �õخر، �مع التعاقد

، بتنفيذ القانون رقم )1996فاتح أغسطس
أكتوبر  3(1417جمادى ا'ولى 

تشريعية والممارسة اليوي، الوجيز في العقود التجارية، دراسة على ضوء المقتضيات 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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customer wishing to contract with him, which varies according to the case of the 

natural or moral person's customer, which enables him to study the application to open 

the account in the best way without bein  

With regard to the operating phase of the account, the Bank must respect all 

requirements of interest to this stage, often relating to verification of the signature and 

directing the statement of account to the customer within the prescribed per

addition to complying with the legal procedures for not registering any new transaction 

after booking the bank account balance, under the risk of civil liability of the bank in 

the event of a breach.  

Keywords: Civil liability, bank, account opening, account operation, bank .

�تعرف� �والخدمات �*عمال �من �بالعديد �البنوك 
ضÓت� �لها، �ا�قرر �للنشاط �مزاول�
ا بمناسبة


ا�عtى�العموم�Óي�عمليات�تتسم�بالتعدد�والتنوع�لكن�تجمع�فيما�بيåبعمليات�البنوك�أو�العمليات�ا�صرفية،�و


ا�وليدة�أعراف�وعادات�دأبت�البنوك�عtى�اتبÕا�أ
Óكة،�م�Ìي�قواسم�مشNا�
Ùا،�وتم�تكريس�أغل
íاعها�Nي�معام

نصوص�تشريعية�Nي�عقود�تسم �بالعقود�البنكية�ال¸��تناولها�ا�شرع�با�غربي�بالتنظيم�Nي�مدونة�التجارة

حيث�أفرد�لها�جزءا�مهما�من�ا�قتضيات�Nي�إطار�القسم�السابع�من�الكتاب�الرابع،�أي�Nي�ا�واد�من�

�الخ �تقوم �منح�كما �عtى �واضح �بشكل �أثره �ينعكس �الذي �¡âعتبار�الشخ}� �عtى �البنكية دمات

�يقبل� 
ماÓم�ء،�مما�يجعل�ك {ئتمان�للزبناء،�بحكم�أن�الثقة�ا�تبادلة�åي�أساس�العقة�ب,ن�البنك�وه̄ؤ

�أو�صيغة� �نموذج �شكل �Nي �موحد �بأسلوب �يتم �معظمها �أن �إذ �نمطي، �طابع �ذات 
اÕوأ� �õخر، �مع التعاقد

  2.ك�سلفا�لكل�عملياته�ويلÌ®م�±
ا�Nي�تعامله�مع�زبنائهن

                                         

فاتح أغسطس(1417من ربيع ا'ول  15، صادر في 1.96.83ظھير شريف رقم 
جمادى ا'ولى  19بتاريخ  4418المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 

2187.  

يوي، الوجيز في العقود التجارية، دراسة على ضوء المقتضيات ننورة غز:ن الش
 .214، ص2014عة الورود، انزكان، الطبعة ا'ولى، 
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customer wishing to contract with him, which varies according to the case of the 

natural or moral person's customer, which enables him to study the application to open 

the account in the best way without being abusive.

With regard to the operating phase of the account, the Bank must respect all 

requirements of interest to this stage, often relating to verification of the signature and 

directing the statement of account to the customer within the prescribed period, in 

addition to complying with the legal procedures for not registering any new transaction 

after booking the bank account balance, under the risk of civil liability of the bank in 

the event of a breach.

, account operation, bank .

  : مقدمة

�تعرف����� �والخدمات �*عمال �من �بالعديد �البنوك 
ضÓت� �لها، �ا�قرر �للنشاط �مزاول�
ا بمناسبة


ا�عtى�العموم�Óي�عمليات�تتسم�بالتعدد�والتنوع�لكن�تجمع�فيما�بيåبعمليات�البنوك�أو�العمليات�ا�صرفية،�و


ا�وليدة�أعراف�وعادات�دأبت�البنوك�عtى�اتبÕا�أ
Óكة،�م�Ìقواسم�مش

نصوص�تشريعية�Nي�عقود�تسم �بالعقود�البنكية�ال¸��تناولها�ا�شرع�با�غربي�بالتنظيم�Nي�مدونة�التجارة

حيث�أفرد�لها�جزءا�مهما�من�ا�قتضيات�Nي�إطار�القسم�السابع�من�الكتاب�الرابع،�أي�Nي�ا�واد�من�

544  .  

�الخ �تقوم كما

�يقبل� 
ماÓم�ء،�مما�يجعل�ك {ئتمان�للزبناء،�بحكم�أن�الثقة�ا�تبادلة�åي�أساس�العقة�ب,ن�البنك�وه̄ؤ

�أو�صيغة� �نموذج �شكل �Nي �موحد �بأسلوب �يتم �معظمها �أن �إذ �نمطي، �طابع �ذات 
اÕوأ� �õخر، �مع التعاقد

نتعاقدية�يضعها�الب

                                                          
1
ظھير شريف رقم  - 

المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد  95.15
2187، ص )1996

2
نورة غز:ن الش -

عة الورود، انزكان، الطبعة ا'ولى، بالعملية، مط
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هذا�وترتب�العمليات�البنكية�مجموعة�من�{لÌ®امات�ال¸��يتع,ن�عtى�كل�من�البنك�والزبون�تنفيذها�

ن�والعمل�عtى�احÌ�امها�ح¸ �يتحقق�ما�يصبو�عليه�الطرف,ن،�فالبنك�يبحث�عن�تحقيق�الربح�باعتباره�تاجرا�م


دف�إªى�تحقيق�مصلحة�خاصة�حسب�طبيعة�العملية�الراغب�Nي�إبرامها،�وتبقى�أهم�èحيث�*صل،�والزبون�


ا،�حيث�أن�هذا�*خ,��يشكل�لدى�البنوك�مفتاح�أغلب�العقات�البنكية�ب,ن�هذه�*خ,�ة�وعم

ت�التجارية�ب,ن�الطرف,ن،�وهو�عبارة�عن�تمثيل�عددي��ركز�قانوني�مع,ن�أو�عملية�

معينة،�كما�يعد�وسيلة�إثبات�ووسيلة�ضمان�للعمليات�البنكية�ا�ختلفة�ب,ن�الطرف,ن�بل�وعن�طريقه�يمكن�

�،�Êزمة�بفتح�حساب�بنكي�واحد�أو�أك


ا�القانون،�وهو�ما�يفسر�{هتمام�التشريÝي�ا�Ì®ايد�كلما�حضر�الحساب�ßوذلك�تحت�طائلة�عقوبات�ينص�عل

البنكي�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�فان�هذا�العقد�شأنه�شأن�باQي�العقود�¯�يخلو�من�مشاكل�سواء�وقت�

طرفيه�مؤسسة�بنكية�والطرف�õخر�زبون�لها،�*مر�الذي�قد�يرتب�

�هذا� �لصحة �التشريعات �جل �وضع�
ا �ال¸� �وgجراءات �الشروط �احÌ�امه �عدم �حالة �Nي �البنك مسؤولية

�فنظمه� �البنكي، �الحساب �لتنظيم ،

� �رقم �القانون �Nي ا�تعلق��103-12ونظمه

150�� �القانون،��156إªى �نفس من

هذا�ولم�يقم�إضافة�إªى�اتفاقية�فتح�الحساب�وا�ناش,��والتوصيات�والدوريات�الصادرة�عن�واªي�بنك�ا�غرب،�

لقانون والنشر والتوزيع، وانك في الحساب البنكي، دار الفكر 

 البنكي والع<قة مع الزبناء في القسم ا'ول من

، بتنفيذ القانون رقم )2014دجنبر 
خ ربيع اVخر ، بتاري6328
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هذا�وترتب�العمليات�البنكية�مجموعة�من�{لÌ®امات�ال¸��يتع,ن�عtى�كل�من�البنك�والزبون�تنفيذها�

والعمل�عtى�احÌ�امها�ح¸ �يتحقق�ما�يصبو�عليه�الطرف,ن،�فالبنك�يبحث�عن�تحقيق�الربح�باعتباره�تاجرا�م


دف�إªى�تحقيق�مصلحة�خاصة�حسب�طبيعة�العملية�الراغب�Nي�إبرامها،�وتبقى�أهم�èحيث�*صل،�والزبون�

  . هذه�ا�عامت�شيوعا�تلك�ا�تعلقة�بالحساب�البنكي


ا،�حيث�أن�هذا�*خ,��يشكل�لدى�البنوك�مفتاح�أغلب�العقات�البنكية�ب,ن�هذه�*خ,�ة�وعم

 ت�التجارية�ب,ن�الطرف,ن،�وهو�عبارة�عن�تمثيل�عددي��ركز�قانوني�مع,ن�أو�عملية�وهو�أساس�تسوية�ا�عام

معينة،�كما�يعد�وسيلة�إثبات�ووسيلة�ضمان�للعمليات�البنكية�ا�ختلفة�ب,ن�الطرف,ن�بل�وعن�طريقه�يمكن�

  .1{ستفادة�من�عمليات�بنكية�عدة

زمة�بفتح�حساب�بنكي�واحد�أو�أكÊ�،�باéضافة�إªى�ذلك�فان�فئة�عريضة�من�*فراد�تجد�نفسها�مل


ا�القانون،�وهو�ما�يفسر�{هتمام�التشريÝي�ا�Ì®ايد�كلما�حضر�الحساب�ßوذلك�تحت�طائلة�عقوبات�ينص�عل

البنكي�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�فان�هذا�العقد�شأنه�شأن�باQي�العقود�¯�يخلو�من�مشاكل�سواء�وقت�

طرفيه�مؤسسة�بنكية�والطرف�õخر�زبون�لها،�*مر�الذي�قد�يرتب��إبرامه�أو�وقت�سريانه��خاصة�وأن�أحد

�ل �التشريعات �جل �وضع�
ا �ال¸� �وgجراءات �الشروط �احÌ�امه �عدم �حالة �Nي �البنك مسؤولية

�التشريعات �من �كغ,�ه �ا�غربي �ا�شرع �تدخل �ذلك، �عtى �فنظمه�2وبناء �البنكي، �الحساب �لتنظيم ،

�منظ �Nي �تجاري �ع ��كعقد �التجارة ��22مة ��487(مادة �) 508إªى �رقم �القانون �Nي ونظمه

�حكمها �Nي �ا�عت �ة �والهيئات �{ئتمان ��3بمؤسسات �ا�ادة ��N2ي �من 150وا�واد

إضافة�إªى�اتفاقية�فتح�الحساب�وا�ناش,��والتوصيات�والدوريات�الصادرة�عن�واªي�بنك�ا�غرب،�

                                         

نك في الحساب البنكي، دار الفكر خليفة بن محمد الحضرمي، المسؤولية المدنية للب
 .3، ص2015

البنكي والع<قة مع الزبناء في القسم ا'ول منمن ضمنھا المشرع الفرنسي الذي نظم الحق في الحساب 
 .الثاني من القانون النقدي والمالي

دجنبر  24(1436، صادر في فاتح ربيع ا^ول 1.14.193ظھير شريف رقم 
6328ر عدد .المتعلق بمؤسسات ا1ئتمان والھيئات المعتبرة في حكمھا، ج

  . 462ص  2015
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هذا�وترتب�العمليات�البنكية�مجموعة�من�{لÌ®امات�ال¸��يتع,ن�عtى�كل�من�البنك�والزبون�تنفيذها�

والعمل�عtى�احÌ�امها�ح¸ �يتحقق�ما�يصبو�عليه�الطرف,ن،�فالبنك�يبحث�عن�تحقيق�الربح�باعتباره�تاجرا�م


دف�إªى�تحقيق�مصلحة�خاصة�حسب�طبيعة�العملية�الراغب�Nي�إبرامها،�وتبقى�أهم�èحيث�*صل،�والزبون�

هذه�ا�عامت�شيوعا�تلك�ا�تعلقة�بالحساب�البنكي


ا،��حيث�أن�هذا�*خ,��يشكل�لدى�البنوك�مفتاح�أغلب�العقات�البنكية�ب,ن�هذه�*خ,�ة�وعم

 وهو�أساس�تسوية�ا�عام

معينة،�كما�يعد�وسيلة�إثبات�ووسيلة�ضمان�للعمليات�البنكية�ا�ختلفة�ب,ن�الطرف,ن�بل�وعن�طريقه�يمكن�

{ستفادة�من�عمليات�بنكية�عدة

باéضافة�إªى�ذلك�فان�فئة�عريضة�من�*فراد�تجد�نفسها�مل


ا�القانون،�وهو�ما�يفسر�{هتمام�التشريÝي�ا�Ì®ايد�كلما�حضر�الحساب�ßوذلك�تحت�طائلة�عقوبات�ينص�عل

البنكي�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�فان�هذا�العقد�شأنه�شأن�باQي�العقود�¯�يخلو�من�مشاكل�سواء�وقت�

إبرامه�أو�وقت�سريانه��خاصة�وأن�أحد

�ل �التشريعات �جل �وضع�
ا �ال¸� �وgجراءات �الشروط �احÌ�امه �عدم �حالة �Nي �البنك مسؤولية

  .الحساب

�التشريعات �من �كغ,�ه �ا�غربي �ا�شرع �تدخل �ذلك، �عtى وبناء

�منظ �Nي �تجاري كعقد

�حكمها �Nي �ا�عت �ة �والهيئات �{ئتمان بمؤسسات

إضافة�إªى�اتفاقية�فتح�الحساب�وا�ناش,��والتوصيات�والدوريات�الصادرة�عن�واªي�بنك�ا�غرب،�

                                                          
1

خليفة بن محمد الحضرمي، المسؤولية المدنية للب -
2015الطبعة ا'ولى، 

2
من ضمنھا المشرع الفرنسي الذي نظم الحق في الحساب  -

الثاني من القانون النقدي والمالي الفصل
3
ظھير شريف رقم  - 

المتعلق بمؤسسات ا1ئتمان والھيئات المعتبرة في حكمھا، ج 103.12
2015يناير  22(1436
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�بالتمي,®�ب,ن� �فقط �قام �وإنما �البنكي، �للحساب �تعريف �بإعطاء �التشريعات �غرار�أغلب �عtى �ا�غربي ا�شرع


ا�وب,ن�ßوعموما�يمكن�تعريف�الحساب�البنكي�بأنه�عقد�يربط�ب,ن�البنك�بصفته�مؤسسة�مودعا�ف

�الدفوع� �فيه �تسجل �دائن �أحدهما �ضلع,ن �ذي �جدول �شكل �Nي �ويتجسد �أو�مقÌ�ضا، دعا

وõخر�مدين�تسجل�فيه�السحوب�والفوائد�ا�دينة،�والفرق�ب,ن�مجموع�الضلع,ن�يسم �رصيدا،�وقد�يكون�

عات�عtى�تقييد�حرية�البنك�فيما�يخص�إجراءات�فتح�

الحساب�البنكي�وتشغيله�،�حيث�فرضت�عtى�ا�ؤسسة�ال¸��تأخذ�من�العمليات�البنكية�نشاطا�لها،�ضرورة�

 .اتباع�مسطرة�قانونية�سواء�أثناء�فتح�الحساب�أو�س,�ه�تحت�طائلة�ا�سؤولية�ا�دنية�Nي�حالة�gخل�±
ا

شكالية�مركزية�تتجtى�Nي�مدى�توفق�التشريع�ا�غربي�والتشريعات�ا�قارنة�Nي�

gحاطة�بكل�ما�يتعلق�بأحكام�ا�سؤولية�ا�دنية�للبنك�عند�فتح�وتشغيل�الحساب�البنكي�بشكل�تتجاوز�معها�

 ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAفتحAالحسابAالبنكي

  ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAتشغيلAالحسابAالبنكي

  ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAفتحAالحسابAالبنكي

ªى�إÝى�تحقيق�غرض�خاص�من�وراء�إن�الزبون�عند�لجوئه�للبنك�قصد�فتح�حساب�مع,ن،�فهو�يس

̄ختيار�البنك�*مثل�الذي�تتوفر�فيه�الثقة�ا�طلوبة�والتوافق�مع�ما�يطمح� ى�الحذر�

�عقة� �Nي �دخوله �من�مخاطر�بسبب �ينجر�عليه �قد ��ا �حذرا �يكون �بدوره �فإن�البنك �ذلك �مقابل �وNي إليه،

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�بالتمي,®�ب,ن� �فقط �قام �وإنما �البنكي، �للحساب �تعريف �بإعطاء �التشريعات �غرار�أغلب �عtى �ا�غربي ا�شرع

  .نوع,ن�من�الحسابات�وهما�الحساب�باéطع�والحساب�ïجل


ا�وب,ن�ßوعموما�يمكن�تعريف�الحساب�البنكي�بأنه�عقد�يربط�ب,ن�البنك�بصفته�مؤسسة�مودعا�ف

�الدفوع� �فيه �تسجل �دائن �أحدهما �ضلع,ن �ذي �جدول �شكل �Nي �ويتجسد �أو�مقÌ�ضا، دعا

وõخر�مدين�تسجل�فيه�السحوب�والفوائد�ا�دينة،�والفرق�ب,ن�مجموع�الضلع,ن�يسم �رصيدا،�وقد�يكون�

  .1دائنا�أو�مدينا�حسب�إيجابية�أو�سلبية�الفرق�ب,ن�الضلع,ن

عات�عtى�تقييد�حرية�البنك�فيما�يخص�إجراءات�فتح�وتأسيسا�عtى�ما�سبق،�عملت�مختلف�التشري

الحساب�البنكي�وتشغيله�،�حيث�فرضت�عtى�ا�ؤسسة�ال¸��تأخذ�من�العمليات�البنكية�نشاطا�لها،�ضرورة�

اتباع�مسطرة�قانونية�سواء�أثناء�فتح�الحساب�أو�س,�ه�تحت�طائلة�ا�سؤولية�ا�دنية�Nي�حالة�gخل�±
ا

شكالية�مركزية�تتجtى�Nي�مدى�توفق�التشريع�ا�غربي�والتشريعات�ا�قارنة�Nي�ويطرح�هذا�ا�وضوع�إ

gحاطة�بكل�ما�يتعلق�بأحكام�ا�سؤولية�ا�دنية�للبنك�عند�فتح�وتشغيل�الحساب�البنكي�بشكل�تتجاوز�معها�

̄ت�العملية�والقضائية�ال¸��قد�تطرحها؟  .{شكا

     :لتقسيم�õتيولÉجابة�عن�هذه�{شكالية�ارتأينا�اعتماد�ا

ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAفتحAالحسابAالبنكيA:ا�طلبA\ول 

ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAتشغيلAالحسابAالبنكيA:الثاني

Aول\Aالبنكي:ا�طلبAالحسابAفتحAعندAللبنكAا�دنيةAا�سؤولية

ªى�إÝإن�الزبون�عند�لجوئه�للبنك�قصد�فتح�حساب�مع,ن،�فهو�يس

̄ختيار�البنك�*مثل�الذي�تتوفر�فيه�الثقة�ا�طلوبة�والتوافق�مع�ما�يطمح� ذلك،�وNي�سعيه�هذا�يتوLى�الحذر�

�عقة� �Nي �دخوله �من�مخاطر�بسبب �ينجر�عليه �قد ��ا �حذرا �يكون �بدوره �فإن�البنك �ذلك �مقابل �وNي إليه،

                                         

 .15، ص2018فوزي أكريم، عروض تم إلقائھا بكلية الحقوق طنجة، 

	��� ا��و��� ���ا
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�بالتمي,®�ب,ن� �فقط �قام �وإنما �البنكي، �للحساب �تعريف �بإعطاء �التشريعات �غرار�أغلب �عtى �ا�غربي ا�شرع

نوع,ن�من�الحسابات�وهما�الحساب�باéطع�والحساب�ïجل


ا�وب,ن�ßوعموما�يمكن�تعريف�الحساب�البنكي�بأنه�عقد�يربط�ب,ن�البنك�بصفته�مؤسسة�مودعا�ف

�مو  �بصفته �الدفوع�عميل �فيه �تسجل �دائن �أحدهما �ضلع,ن �ذي �جدول �شكل �Nي �ويتجسد �أو�مقÌ�ضا، دعا

وõخر�مدين�تسجل�فيه�السحوب�والفوائد�ا�دينة،�والفرق�ب,ن�مجموع�الضلع,ن�يسم �رصيدا،�وقد�يكون�

دائنا�أو�مدينا�حسب�إيجابية�أو�سلبية�الفرق�ب,ن�الضلع,ن

وتأسيسا�عtى�ما�سبق،�عملت�مختلف�التشري

الحساب�البنكي�وتشغيله�،�حيث�فرضت�عtى�ا�ؤسسة�ال¸��تأخذ�من�العمليات�البنكية�نشاطا�لها،�ضرورة�

اتباع�مسطرة�قانونية�سواء�أثناء�فتح�الحساب�أو�س,�ه�تحت�طائلة�ا�سؤولية�ا�دنية�Nي�حالة�gخل�±
ا

ويطرح�هذا�ا�وضوع�إ

gحاطة�بكل�ما�يتعلق�بأحكام�ا�سؤولية�ا�دنية�للبنك�عند�فتح�وتشغيل�الحساب�البنكي�بشكل�تتجاوز�معها�

̄ت�العملية�والقضائية�ال¸��قد�تطرحها {شكا

ولÉجابة�عن�هذه�{شكالية�ارتأينا�اعتماد�ا

ا�طلبA\ول 

الثاني ا�طلب

Aول\Aا�طلب

ªى�إÝإن�الزبون�عند�لجوئه�للبنك�قصد�فتح�حساب�مع,ن،�فهو�يس

ذلك،�وNي�سعيه�هذا�يتو

�عقة� �Nي �دخوله �من�مخاطر�بسبب �ينجر�عليه �قد ��ا �حذرا �يكون �بدوره �فإن�البنك �ذلك �مقابل �وNي إليه،

                                                          
فوزي أكريم، عروض تم إلقائھا بكلية الحقوق طنجة،  - 1
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�زبناء� �تجاه 
اÙيرتك� �قد �ال¸� �*خطاء �جراء �تÌ�تب مسؤوليته

غ,��أن�البنك�Nي�بعض�*حيان�قد�يمتنع�عن�فتح�الحساب�البنكي�لشخص�بالرغم�من�أحقيته�Nي�

�تحميل� �مع �البنكي، �الحساب �Nي �الحق بدأ

ا�سؤولية�للبنك�Nي�حالة�عدم�وجود�عذر�مشروع،�ونجد�من�ضمن�هذه�التشريعات�نجد�التشريع�ا�غربي�

�¯�يتوفر�عtى�:" �شخص �لكل يجوز

�رسالة� �Nي �ذلك �طلبه �بعد �بنوك �أو�عدة �بنك �لدن من

�الحساب� �يفتح �أن �يمكنه �ائتمان �مؤسسة �تعي,ن �ا�غرب �بنك �من �يلتمس �أن �إشعار�بالتوصل �مع مضمونة


اèر�له،�ع,ن�مؤسسة�{ئتمان�ال¸��سيفتح�الحساب�لد�تب,ن�لبنك�ا�غرب�أن�الرفض�¯�م � . وإذا

  ."تحصر�الخدمات�ا�رتبطة�بفتح�الحساب�Nي�عمليات�الصندوق�


م�إحالة�Ùي�فرنسا�والذين�تم�رفض�طلNشخاص�ا�قيم,ن�

*مر�إªى�بنك�فرنسا،�والذي�يع,ن�لهم�مؤسسة�ائتمانية�تقع�بالقرب�من�محل�سكناهم�أو�مكان�آخر�تابع�لهم،�

تمان��قدم�الطلب�الذي�رفض�له�فتح�الحساب�شهادة�رفض�فتح�الحساب�وتبليغه�

�طلبه� �تعرض �الذي �البنكي �الحساب �فتح �لطالب �ا�أمورية �سهل �قد �الفرن¢¡� �ا�شرع ويبدو�أن

للرفض،�من�خل�تمك,ن�هذا�*خ,��من�فتح�حسابه�Nي�ا�ؤسسة�البنكية�ال¸��تقع�بالقرب�من�محل�سكناه�


ا،�وهذا�ßى�تبليغه�أسباب�الرفض�من�طرف�ا�ؤسسة�ا�قدم�الطلب�إلªضافة�إéمكان�آخر�تابع�له،�با

عtى�عكس�ا�شرع�ا�غربي�الذي�ترك�أمر�اختيار�مؤسسة�{ئتمان�لبنك�ا�غرب�وال¸��قد�تبعد�من�محل�سك� �

  .باب�الرفضالطرف�الذي�تعرض�طلبه�للرفض،�مع�عدم�إلزامه�ا�ؤسسة�البنكية�عtى�تعليل�أس

حماية زبناء البنك في القانون الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة 
 .106ص  2019أبريل 

 .من القانون النقدي والمالي الفرنسي 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�وأن �خاصة �غ,��جدير�بالثقة، �زبون �مع �زبناء��عقدية �تجاه 
اÙيرتك� �قد �ال¸� �*خطاء �جراء �تÌ�تب مسؤوليته

̄�سيما�ا�ودع,ن�بإهدار�أموالهم�أو�الغ,��ا�تعامل�مع�الزبون    1.آخرين�

غ,��أن�البنك�Nي�بعض�*حيان�قد�يمتنع�عن�فتح�الحساب�البنكي�لشخص�بالرغم�من�أحقيته�Nي�

�م �عtى �نصت �قد �التشريعات �جل �فان �الحالة �هذه �وNي �تحميل�ذلك، �مع �البنكي، �الحساب �Nي �الحق بدأ

ا�سؤولية�للبنك�Nي�حالة�عدم�وجود�عذر�مشروع،�ونجد�من�ضمن�هذه�التشريعات�نجد�التشريع�ا�غربي�

� � �ا�ادة �Nي ��150الذي�أقره �رقم ��103- 12من�القانون �أنه �عtى �تنص :"ال¸�

� �الحساب �هذا �فتح �له �ورفض �الطلب �تحت �رسالة�حساب �Nي �ذلك �طلبه �بعد �بنوك �أو�عدة �بنك �لدن من

�الحساب� �يفتح �أن �يمكنه �ائتمان �مؤسسة �تعي,ن �ا�غرب �بنك �من �يلتمس �أن �إشعار�بالتوصل �مع مضمونة


اèر�له،�ع,ن�مؤسسة�{ئتمان�ال¸��سيفتح�الحساب�لد�تب,ن�لبنك�ا�غرب�أن�الرفض�¯�م � وإذا

تحصر�الخدمات�ا�رتبطة�بفتح�الحساب�Nي�عمليات�الصندوق�ويجوز�لهذه�*خ,�ة�أن�


م�إحالة�Ùي�فرنسا�والذين�تم�رفض�طلNوأيضا�نجد�أن�ا�شرع�الفرن¢¡��خول�ل�شخاص�ا�قيم,ن�

*مر�إªى�بنك�فرنسا،�والذي�يع,ن�لهم�مؤسسة�ائتمانية�تقع�بالقرب�من�محل�سكناهم�أو�مكان�آخر�تابع�لهم،�

تمان��قدم�الطلب�الذي�رفض�له�فتح�الحساب�شهادة�رفض�فتح�الحساب�وتبليغه�كما�تقدم�مؤسسة�{ئ

�طلبه� �تعرض �الذي �البنكي �الحساب �فتح �لطالب �ا�أمورية �سهل �قد �الفرن¢¡� �ا�شرع ويبدو�أن

للرفض،�من�خل�تمك,ن�هذا�*خ,��من�فتح�حسابه�Nي�ا�ؤسسة�البنكية�ال¸��تقع�بالقرب�من�محل�سكناه�


ا،�وهذا�ßى�تبليغه�أسباب�الرفض�من�طرف�ا�ؤسسة�ا�قدم�الطلب�إلªضافة�إéمكان�آخر�تابع�له،�با

عtى�عكس�ا�شرع�ا�غربي�الذي�ترك�أمر�اختيار�مؤسسة�{ئتمان�لبنك�ا�غرب�وال¸��قد�تبعد�من�محل�سك� �

الطرف�الذي�تعرض�طلبه�للرفض،�مع�عدم�إلزامه�ا�ؤسسة�البنكية�عtى�تعليل�أس

                                         

حماية زبناء البنك في القانون الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة 
أبريل  16، بتاريخ ، كلية الحقوق والعلوم السياسية-تيزي وزو

من القانون النقدي والمالي الفرنسي  312L-10أنظر الفقرة الثالثة من المادة 

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�وأن �خاصة �غ,��جدير�بالثقة، �زبون �مع عقدية

̄�سيما�ا�ودع,ن�بإهدار�أموالهم�أو�الغ,��ا�تعامل�مع�الزبون  آخرين�

غ,��أن�البنك�Nي�بعض�*حيان�قد�يمتنع�عن�فتح�الحساب�البنكي�لشخص�بالرغم�من�أحقيته�Nي�

�م �عtى �نصت �قد �التشريعات �جل �فان �الحالة �هذه �وNي ذلك،

ا�سؤولية�للبنك�Nي�حالة�عدم�وجود�عذر�مشروع،�ونجد�من�ضمن�هذه�التشريعات�نجد�التشريع�ا�غربي�

� � �ا�ادة �Nي الذي�أقره

� �الحساب �هذا �فتح �له �ورفض �الطلب �تحت حساب

�الحساب� �يفتح �أن �يمكنه �ائتمان �مؤسسة �تعي,ن �ا�غرب �بنك �من �يلتمس �أن �إشعار�بالتوصل �مع مضمونة


اèا�ذكور�لد.  


اèر�له،�ع,ن�مؤسسة�{ئتمان�ال¸��سيفتح�الحساب�لد�تب,ن�لبنك�ا�غرب�أن�الرفض�¯�م � وإذا

ويجوز�لهذه�*خ,�ة�أن�

وأيضا�نجد�أن�ا�شرع�الفرن¢¡��خول�ل

*مر�إªى�بنك�فرنسا،�والذي�يع,ن�لهم�مؤسسة�ائتمانية�تقع�بالقرب�من�محل�سكناهم�أو�مكان�آخر�تابع�لهم،�

كما�تقدم�مؤسسة�{ئ

  . 2بذلك

�طلبه� �تعرض �الذي �البنكي �الحساب �فتح �لطالب �ا�أمورية �سهل �قد �الفرن¢¡� �ا�شرع ويبدو�أن

للرفض،�من�خل�تمك,ن�هذا�*خ,��من�فتح�حسابه�Nي�ا�ؤسسة�البنكية�ال¸��تقع�بالقرب�من�محل�سكناه�


ا،�وهذا�أو�أي�ßى�تبليغه�أسباب�الرفض�من�طرف�ا�ؤسسة�ا�قدم�الطلب�إلªضافة�إéمكان�آخر�تابع�له،�با

عtى�عكس�ا�شرع�ا�غربي�الذي�ترك�أمر�اختيار�مؤسسة�{ئتمان�لبنك�ا�غرب�وال¸��قد�تبعد�من�محل�سك� �

الطرف�الذي�تعرض�طلبه�للرفض،�مع�عدم�إلزامه�ا�ؤسسة�البنكية�عtى�تعليل�أس

                                                          
1

حماية زبناء البنك في القانون الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عائشة زرواق،  -
تيزي وزو -مولود معمري

2
أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -
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عtى�أي�فان�أغلب�التشريعات،�قد�فرضت�عtى�الشخص�الراغب�Nي�فتح�الحساب�البنكي�مجموعة�

من�الشروط�وهذه�*خ,�ة�تختلف�بحسب�طبيعة�هذا�الشخص،�والذي�قد�يكون�شخصا�طبيعيا�أو�معنويا،�

وط�العامة�ا�عمول�وبما�أن�فتح�الحساب�البنكي�يتم�بموجب�عقد�ي �م�ب,ن�البنك�والزبون،�فهو�يخضع�للشر 


ا�Nي�مجال�{لÌ®امات�والعقود�باéضافة�إªى�ما�هو�متعارف�عليه�Nي�*عراف�البنكية±.  

بما�أن�الحساب�البنكي�عبارة�عن�عقد�ي �م�ب,ن�البنك�والزبون،�فهو�بذلك�يخضع�ل�حكام�العامة�

�الثاني �الفصل �وفق �{لÌ®ام �أهلية �التوفر�عtى �¡Þيقت� �ق�1انوني ع�.ل.من

�*سرة �مدونة �وتحدد �الرشد��4، سن

سنة�ميدية،��18¡�ء�بالنسبة�للمشرع�العماني�الذي�حدده�Nي�

كل�من�بلغ�الثامنة�عشرة�ميديا�ولم�يقم�به�مانع�

� �بالتجارة �أه�لشتغال �يكون �يباشرها �ال¸� �التجارية �ا�عاملة �أو�بنوع �بشخصه �يتعلق �ا�شرع�." قانوني أما

من�*هلية�بالرجوع�إªى�تاريخ�{زدياد�ا�ضمن�بوثيقة�إثبات�الهوية�ا�دªى�لها�من�طرف�

�لناقص� �البنكي �فتح�الحساب �بإمكانية �يتعلق �{ستثناء �فإن �هو�ا�بدأ، �هذا �كان �وإذا �فتح�الحساب، طالب

�يمكنه �أمواله �با¯تجار�Nي �له �القاصر�ا�أذون �إ¯�أن �الشر·ي، �نائبه �بواسطة �بنكيا��*هلية �حساب �يفتح أن

ïغراضه�التجارية�فقط،�لدى�إحدى�ا�ؤسسات�أو�لدى�مركز�الشيكات�ال �يدية،�ïن�القاصر�Nي�هذه�الحالة�

نشطة�التجارية،�وذلك�بطبيعة�الحال�Nي�حدود�

  :ا^ركان الuزمة لصحة ا1لتزامات الناشئة عن التعبير عن اrرادة ھي

شيء محقق يصلح ^ن  -3.ناصر ا^ساسية لuلتزام 

  .، بمثابة قانون ا1لتزامات والعقود

. 

-03بتنفيذ القانون رقم  2004فبراير 

.  

، 1975شتنبر سنة  26لموافق ا 1395

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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عtى�أي�فان�أغلب�التشريعات،�قد�فرضت�عtى�الشخص�الراغب�Nي�فتح�الحساب�البنكي�مجموعة�

من�الشروط�وهذه�*خ,�ة�تختلف�بحسب�طبيعة�هذا�الشخص،�والذي�قد�يكون�شخصا�طبيعيا�أو�معنويا،�

وبما�أن�فتح�الحساب�البنكي�يتم�بموجب�عقد�ي �م�ب,ن�البنك�والزبون،�فهو�يخضع�للشر 


ا�Nي�مجال�{لÌ®امات�والعقود�باéضافة�إªى�ما�هو�متعارف�عليه�Nي�*عراف�البنكية±

  بالنسبةAللشخصAالطبيûيA: الفقرةA\وÔى

بما�أن�الحساب�البنكي�عبارة�عن�عقد�ي �م�ب,ن�البنك�والزبون،�فهو�بذلك�يخضع�ل

�الق �التصرف �أن �و*صل �الثانيللÌ®ام، �الفصل �وفق �{لÌ®ام �أهلية �التوفر�عtى �¡Þيقت� انوني

� �الشخصية �أحواله �لقانون �تخضع �للفرد �ا�دنية �و*هلية �*سرة3، �مدونة �وتحدد ،

نفس�الN¡�ء�بالنسبة�للمشرع�العماني�الذي�حدده�Nي��5سنة�شمسية�كاملة،

كل�من�بلغ�الثامنة�عشرة�ميديا�ولم�يقم�به�مانع�: " من�قانون�التجارة�،�وال¸��تنص�عtى�أنه�

� �بالتجارة �أه�لشتغال �يكون �يباشرها �ال¸� �التجارية �ا�عاملة �أو�بنوع �بشخصه �يتعلق قانوني

  6.سنة�كاملة��19الجزائري،�فقد�حدد�سن�*هلية�Nي�

من�*هلية�بالرجوع�إªى�تاريخ�{زدياد�ا�ضمن�بوثيقة�إثبات�الهوية�ا�دªى�لها�من�طرف��ويتم�التحقق

�لناقص� �البنكي �فتح�الحساب �بإمكانية �يتعلق �{ستثناء �فإن �هو�ا�بدأ، �هذا �كان �وإذا �فتح�الحساب، طالب

�يمكنه �أمواله �با¯تجار�Nي �له �القاصر�ا�أذون �إ¯�أن �الشر·ي، �نائبه �بواسطة *هلية

ïغراضه�التجارية�فقط،�لدى�إحدى�ا�ؤسسات�أو�لدى�مركز�الشيكات�ال �يدية،�ïن�القاصر�Nي�هذه�الحالة�

يكتسب�صفة�تاجر�بفعل�ممارسته�{عتيادية�و{حÌ�افية�ل�نشطة�التجارية،�وذلك�بطبيعة�الحال�Nي�حدود�

                                         

ا^ركان الuزمة لصحة ا1لتزامات الناشئة عن التعبير عن اrرادة ھي: "ينص ھذا الفصل على أنه
ناصر ا^ساسية لuلتزام تعبير صحيح عن اrرادة يقع على الع - 2
 ."سبب مشروع لuلتزام - 4

، بمثابة قانون ا1لتزامات والعقود)1913أغسطس  12(1331رمضان 
.أنظر الفقرة ا1ولى من الفصل الثالث من قانون ا1لتزامات والعقود المغربي

فبراير  3/ 14 24من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22الظھير الشريف رقم 
.2004فبراير  5، بتاريخ 5184بمثابة مدونة ا^سرة الجريدة الرسمية عدد 

 .من مدونة ا^سرة المغربية 

1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من ا^مر رقم 
  .يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

عtى�أي�فان�أغلب�التشريعات،�قد�فرضت�عtى�الشخص�الراغب�Nي�فتح�الحساب�البنكي�مجموعة�

من�الشروط�وهذه�*خ,�ة�تختلف�بحسب�طبيعة�هذا�الشخص،�والذي�قد�يكون�شخصا�طبيعيا�أو�معنويا،�

وبما�أن�فتح�الحساب�البنكي�يتم�بموجب�عقد�ي �م�ب,ن�البنك�والزبون،�فهو�يخضع�للشر 


ا�Nي�مجال�{لÌ®امات�والعقود�باéضافة�إªى�ما�هو�متعارف�عليه�Nي�*عراف�البنكية±

AىÔو\Aالفقرة

بما�أن�الحساب�البنكي�عبارة�عن�عقد�ي �م�ب,ن�البنك�والزبون،�فهو�بذلك�يخضع�ل

�الق �التصرف �أن �و*صل للÌ®ام،

�2ا�غربي �الشخصية �أحواله �لقانون �تخضع �للفرد �ا�دنية �و*هلية ،

سنة�شمسية�كاملة،�18القانوني�Nي�

من�قانون�التجارة�،�وال¸��تنص�عtى�أنه���21ادة�Nي�ا

� �بالتجارة �أه�لشتغال �يكون �يباشرها �ال¸� �التجارية �ا�عاملة �أو�بنوع �بشخصه �يتعلق قانوني

الجزائري،�فقد�حدد�سن�*هلية�Nي�

ويتم�التحقق

�لناقص� �البنكي �فتح�الحساب �بإمكانية �يتعلق �{ستثناء �فإن �هو�ا�بدأ، �هذا �كان �وإذا �فتح�الحساب، طالب

�يمكنه �أمواله �با¯تجار�Nي �له �القاصر�ا�أذون �إ¯�أن �الشر·ي، �نائبه �بواسطة *هلية

ïغراضه�التجارية�فقط،�لدى�إحدى�ا�ؤسسات�أو�لدى�مركز�الشيكات�ال �يدية،�ïن�القاصر�Nي�هذه�الحالة�

يكتسب�صفة�تاجر�بفعل�ممارسته�{عتيادية�و{حÌ�افية�ل

                                                          
1

ينص ھذا الفصل على أنه -
2.ا^ھلية لuلتزام -1

4.يكون محu لuلتزام
رمضان  19ظھير  - 2
3

أنظر الفقرة ا1ولى من الفصل الثالث من قانون ا1لتزامات والعقود المغربي -
4

الظھير الشريف رقم  -
بمثابة مدونة ا^سرة الجريدة الرسمية عدد  70

5
 209أنظر المادة  -

6
من ا^مر رقم  40نظر المادة أ -

يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم
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ال¸��تفرض�عtى�كل��1من�مدونة�التجارة

كما�يجوز�للقاصر�الذي�نال�الÌ�شيد�ببلوغه�السن�السادسة�عشر�إما�بطلب�منه�موجه�للمحكمة�أو�

تاجرا�أو�غ,��تاجر��بناء�عtى�طلب�نائبه�الشر·ي�اذا�أنس�منه�الرشد،�أن�يفتح�حسابا�بنكيا�باسمه�سواء�كان

�عtى� �عن�كمال�*هلية�عند�بلوغ�سن�الثامنة�عشر،�وما

�مدونة� �إªى �البنكي �الزبون �أهلية �مقتضيات �يخص �فيما �أحال �الذي �ا�غربي �ا�شرع �خف عtى

،�خاصة�3ا�تعلق�بالنقد�والقرض�

يقبل�القصر�لفتح�دفاتر�دون�:" ال¸��تنص�عtى�أنه

�مبالغ�من�مدخرا 
م�دون�سنة�كاملة�أن�يسحبواí


م�الشر·ي�عtى�ذلك�بوثيقة�تبلغ�حسب�أصول�تبليغ�العقود�غ,��القضائية�ßض�ول�Ì̄�إذا�اع   ".هذا�التدخل،�إ

�عليه� �فرض �ا�غربي �ا�شرع �فإن �البنكي، �الزبون �أهلية �من �بالتحقق �البنك �إلزام �إªى وباéضافة

الطبيÝي،�وهذا�ما�يستشف��مجموعة�من�{لÌ®امات�*خرى�وخصوصا�تلك�ا�تعلقة�بموطن�وهوية�الشخص

يجب�عtى�ا�ؤسسة�البنكية�":من�مدونة�التجارة�ال¸��تنص�عtى�أنه�

فيما�يخص�*شخاص�الطبيعي,ن،�من�موطن�وهوية�طالب�فتح�الحساب،�بناء�عtى�بيانات�بطاقة�

جانب�ا�قيم,ن�أو�جواز�السفر�أو�ما�يقوم�مقامه�éثبات�الهوية�

أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في 

, la responsabilité du bancaire au Maroc, mémoire pour optenire le dip 2
- Khalid 

Lyazidi  

D’ étude supérieure en science juridique, Univercité Mohamed 5 d’un Faculté des 

science juridique économique et sociales, Rabat, 1985. 

، يعدل ويتمم ا'مر 2010غشت سنة 
والمتعلق بالنقض  2003غشت سنة 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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من�مدونة�التجارة�18حكام�ا�ادة�gذن�ا�منوح�له�±
ذا�الخصوص،�بحيث�أنه�ملزم�بأ

  .تاجر�أن�يفتح�حسابا�بنكيا�ïغراض�تجارية�

كما�يجوز�للقاصر�الذي�نال�الÌ�شيد�ببلوغه�السن�السادسة�عشر�إما�بطلب�منه�موجه�للمحكمة�أو�

بناء�عtى�طلب�نائبه�الشر·ي�اذا�أنس�منه�الرشد،�أن�يفتح�حسابا�بنكيا�باسمه�سواء�كان

�عtى� عtى�اعتبار�أن�الÌ�شيد�يتيح�نفس�õثار�ال¸��تنتج�عن�كمال�*هلية�عند�بلوغ�سن�الثامنة�عشر،�وما

  2.البنك�سوى�التأكد�من�صحة�إذن�الÌ�شيد

�مدونة� �إªى �البنكي �الزبون �أهلية �مقتضيات �يخص �فيما �أحال �الذي �ا�غربي �ا�شرع �خف عtى

�04-10لجزائري�قد�نظم�بعض�أحكامها�Nي�*مر�رقم�*سرة،�نجد�ا�شرع�ا

ال¸��تنص�عtى�أنه�119تلك�ا�تعلقة�بناقâ¡��*هلية،�وذلك�بمقتÞ¡ �ا�ادة�


م�الشر·يßم�بعد�بلوغ�الست�عشر�. تدخل�ول
Óمبالغ�من�مدخرا) 16(ويمك� سنة�كاملة�أن�يسحبوا


م�الشر·ي�عtى�ذلك�بوثيقة�تبلغ�حسب�أصول�تبليغ�العقود�غ,��القضائية�ßض�ول�Ì̄�إذا�اع هذا�التدخل،�إ

�عليه� �فرض �ا�غربي �ا�شرع �فإن �البنكي، �الزبون �أهلية �من �بالتحقق �البنك �إلزام �إªى وباéضافة

مجموعة�من�{لÌ®امات�*خرى�وخصوصا�تلك�ا�تعلقة�بموطن�وهوية�الشخص

من�مدونة�التجارة�ال¸��تنص�عtى�أنه��488من�خل�الفقرة�*وªى�من�ا�ادة�

  :قبل�فتح�أي�حساب�التحقق

فيما�يخص�*شخاص�الطبيعي,ن،�من�موطن�وهوية�طالب�فتح�الحساب،�بناء�عtى�بيانات�بطاقة�

يل�بالنسبة�ل�جانب�ا�قيم,ن�أو�جواز�السفر�أو�ما�يقوم�مقامه�éثبات�الهوية�تعريفه�الوطنية�أو�بطاقة�التسج

  ".جانب�الغ,��مقيم,ن
                                         

أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في ’ يتعين على كل تاجر ^غراضه التجارية"  : تنص ھذه المادة على أنه
  ".مركز الشيكات البريدية

, la responsabilité du bancaire au Maroc, mémoire pour optenire le dip

D’ étude supérieure en science juridique, Univercité Mohamed 5 d’un Faculté des 

science juridique économique et sociales, Rabat, 1985.

غشت سنة  26الموافق ل  1431رمضان عام  16، مؤرخ في 
غشت سنة  26الموافق ل  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في 

	��� ا��و��� ���ا
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gذن�ا�منوح�له�±
ذا�الخصوص،�بحيث�أنه�ملزم�بأ

تاجر�أن�يفتح�حسابا�بنكيا�ïغراض�تجارية�

كما�يجوز�للقاصر�الذي�نال�الÌ�شيد�ببلوغه�السن�السادسة�عشر�إما�بطلب�منه�موجه�للمحكمة�أو�

بناء�عtى�طلب�نائبه�الشر·ي�اذا�أنس�منه�الرشد،�أن�يفتح�حسابا�بنكيا�باسمه�سواء�كان

عtى�اعتبار�أن�الÌ�شيد�يتيح�نفس�õثار�ال¸��تنت

البنك�سوى�التأكد�من�صحة�إذن�الÌ�شيد

�مدونة�و  �إªى �البنكي �الزبون �أهلية �مقتضيات �يخص �فيما �أحال �الذي �ا�غربي �ا�شرع �خف عtى

*سرة،�نجد�ا�شرع�ا

تلك�ا�تعلقة�بناقâ¡��*هلية،�وذلك�بمقتÞ¡ �ا�ادة�


م�الشر·يßتدخل�ول


م�الشر·ي�عtى�ذلك�بوثيقة�تبلغ�حسب�أصول�تبليغ�العقود�غ,��القضائية�ßض�ول�Ì̄�إذا�اع هذا�التدخل،�إ

�عليه� �فرض �ا�غربي �ا�شرع �فإن �البنكي، �الزبون �أهلية �من �بالتحقق �البنك �إلزام �إªى وباéضافة

مجموعة�من�{لÌ®امات�*خرى�وخصوصا�تلك�ا�تعلقة�بموطن�وهوية�الشخص

من�خل�الفقرة�*وªى�من�ا�ادة�

قبل�فتح�أي�حساب�التحقق

فيما�يخص�*شخاص�الطبيعي,ن،�من�موطن�وهوية�طالب�فتح�الحساب،�بناء�عtى�بيانات�بطاقة��-

تعريفه�الوطنية�أو�بطاقة�التسج

بالنسبة�ل�جانب�الغ,��مقيم,ن
                                                          

تنص ھذه المادة على أنه -  1
مركز الشيكات البريدية

, la responsabilité du bancaire au Maroc, mémoire pour optenire le diplôme

D’ étude supérieure en science juridique, Univercité Mohamed 5 d’un Faculté des 

3
، مؤرخ في 04.10أمر رقم  - 

المؤرخ في  11.03رقم 
  .والقرض
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�يفتح� �أن �يمكن �أو�غ,��مقيم �مقيما �جنسيته �كانت �مهما �شخص �أي �أن �ا�ادة �هذه �من ويستفاد

�له،�ولكن�الخف�بينه�وب,ن�ا�واطن�ا�غربي�يقع�Nي�طريقة�التحق �بنكيا ق�من�الشخصية�من�خل�حسابا

�السلطات� �من �مسلمة �وثيقة �أي �طلب �بضرورة �البنك �إلزام �¡Þيق


ا،�شريطة�أن�تكون�حاملة�لصورة�شمسية�للمع���باïمر،�وهذا�يدل�عtى�Ùثبات�هوية�صاحéالعمومية�تصلح�

سسة�البنكية�أخذ�كل�الحيطة�والحذر�قبل�فتح�الحساب�البنكي،�وذلك�


ا�Õي�الفرن¢¡��نجد�أªمن�القانون�النقدي�وا�ا

Ýي�حددت�*شخاص�الذين�يحق�لهم�طلب�فتح�الحساب�البنكي،�وهم�أي�شخص�طبيNي�أو�اعتباري�مقيم�

�يعمل�لتلبية�{حتياجات�ا�هنية،� ¡��دولة�عضو�Nي�{تحاد�*وروبي�̄و

اب�البنكي،�امtي�الجنسية�وgقامة�عند�طلب�فتح�الحس

عtى�خف�ا�شرع�ا�غربي�الذي�لم�يشÌ�ط�ذلك�بل�اختلف�فقط�Nي�نوعية�الوثائق�الواجب�gد¯ء�±
ا�من�

�يتعلق�بالÌ®ام�البنك�بالتحقق�من�موطن�طالب�فتح�الحساب،�فيجد�ت �يره�Nي�أنه�يسهل� �فيما أما

�الحساب،� �صاحب �مع �تعامله �نتيجة �ضحي�
ا �يكون �ال¸� �و{حتيال �النصب �عمليات من

العثور�عليه،�ولهذا�يجب�عtى�البنك�أن�¯�يعتد�بالبطاقة�ال¸��ان�
ت�مدة�صحي�
ا،�وأن�يقوم�بفحص�ذات�


ا�الÌ®وير،�والفحص�ا�قصود�هنا�هو�الفحص�العادي،��أمè�Ìا�إذا�كانت�البطاقة�فيما�إذا�كانت�حقيقية�أم�يع

Cours d’appel de Paris, 9 Juin 1981, J.C.P, 1983 II 13939. 
2
-Article L312.1 du code monétaire et financier: “adroit à l’ouverture d’un compte de 

dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel 

 

2-tout personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre 

de l’union européenne n’agissant par pour des besoins professionnels ainsi que toute 

personne physique de nationalité française résidant hors de France…”   

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�يفتح� �أن �يمكن �أو�غ,��مقيم �مقيما �جنسيته �كانت �مهما �شخص �أي �أن �ا�ادة �هذه �من ويستفاد

�له،�ولكن�الخف�بينه�وب,ن�ا�واطن�ا�غربي�يقع�Nي�طريقة�التحق �بنكيا حسابا

  .الوثائق�ال¸��يجب�عليه�تقديمها

�الفرن¢¡� �القضاء �أن �ح,ن �السلطات��N1ي �من �مسلمة �وثيقة �أي �طلب �بضرورة �البنك �إلزام �¡Þيق


ا،�شريطة�أن�تكون�حاملة�لصورة�شمسية�للمع���باïمر،�وهذا�يدل�عtى�Ùثبات�هوية�صاحéالعمومية�تصلح�

سسة�البنكية�أخذ�كل�الحيطة�والحذر�قبل�فتح�الحساب�البنكي،�وذلك�أن�القضاء�الفرن¢¡��فرض�عtى�ا�ؤ 

�  .  تجنبا�éثارة�مسؤولي�
ا�مستقب


ا��312L2-1كما�أنه�بالرجوع�إªى�الفقرة�*وªى�من�ا�ادة�Õي�الفرن¢¡��نجد�أªمن�القانون�النقدي�وا�ا

Ýحددت�*شخاص�الذين�يحق�لهم�طلب�فتح�الحساب�البنكي،�وهم�أي�شخص�طبي

�يعمل�لتلبية�{حتياجات�ا�هنية،� فرنسا،�أو�مقيم�بشكل�قانوني�Nي�أرا�¡��دولة�عضو�Nي�{تحاد�*وروبي�̄و

  .وكذلك�أي�شخص�طبيÝي�يحمل�الجنسية�الفرنسية�ويقيم�خارج�فرنسا

امtي�الجنسية�وgقامة�عند�طلب�فتح�الحسعمن�هنا�يتضح�أن�ا�شرع�الفرن¢¡��يأخذ�ب

عtى�خف�ا�شرع�ا�غربي�الذي�لم�يشÌ�ط�ذلك�بل�اختلف�فقط�Nي�نوعية�الوثائق�الواجب�gد¯ء�±
ا�من�

  .طرف�الشخص�*جن���الراغب�Nي�فتح�الحساب�البنكي

�يتعلق�بالÌ®ام�البنك�بالتحقق�من�موطن�طالب�فتح�الحساب،�فيجد�ت �يره�Nي�أنه�يسهل� �فيما أما

� �الغ,��ا�تضرر �الحساب،�عtى �صاحب �مع �تعامله �نتيجة �ضحي�
ا �يكون �ال¸� �و{حتيال �النصب �عمليات من

العثور�عليه،�ولهذا�يجب�عtى�البنك�أن�¯�يعتد�بالبطاقة�ال¸��ان�
ت�مدة�صحي�
ا،�وأن�يقوم�بفحص�ذات�


ا�الÌ®وير،�والفحص�ا�قصود�هنا�هو�الفحص�العادي،��أمè�Ìالبطاقة�فيما�إذا�كانت�حقيقية�أم�يع

                                         

Cours d’appel de Paris, 9 Juin 1981, J.C.P, 1983 II 13939.

Article L312.1 du code monétaire et financier: “adroit à l’ouverture d’un compte de 

sement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel 

compte en France  

1-Toute personne physique ou morale domiciliée en France. 

tout personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre 

agissant par pour des besoins professionnels ainsi que toute 

personne physique de nationalité française résidant hors de France…”

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�يفتح� �أن �يمكن �أو�غ,��مقيم �مقيما �جنسيته �كانت �مهما �شخص �أي �أن �ا�ادة �هذه �من ويستفاد

�له،�ولكن�الخف�بينه�وب,ن�ا�واطن�ا�غربي�يقع�Nي�طريقة�التحق �بنكيا حسابا

الوثائق�ال¸��يجب�عليه�تقديمها

�الفرن¢¡� �القضاء �أن �ح,ن Nي


ا،�شريطة�أن�تكون�حاملة�لصورة�شمسية�للمع���باïمر،�وهذا�يدل�عtى�Ùثبات�هوية�صاحéالعمومية�تصلح�

أن�القضاء�الفرن¢¡��فرض�عtى�ا�ؤ 

�تجنبا�éثارة�مسؤولي�
ا�مستقب

كما�أنه�بالرجوع�إªى�الفقرة�*وªى�من�ا�ادة�

Ýحددت�*شخاص�الذين�يحق�لهم�طلب�فتح�الحساب�البنكي،�وهم�أي�شخص�طبي

فرنسا،�أو�مقيم�بشكل�قانوني�Nي�أرا

وكذلك�أي�شخص�طبيÝي�يحمل�الجنسية�الفرنسية�ويقيم�خارج�فرنسا

من�هنا�يتضح�أن�ا�شرع�الفرن¢¡��يأخذ�ب

عtى�خف�ا�شرع�ا�غربي�الذي�لم�يشÌ�ط�ذلك�بل�اختلف�فقط�Nي�نوعية�الوثائق�الواجب�gد¯ء�±
ا�من�

طرف�الشخص�*جن���الراغب�Nي�فتح�الحساب�البنكي

�يتعلق�بالÌ®ام�البنك�بالتحقق�من�موطن�طالب�فتح�الحساب،�فيجد�ت �يره�Nي�أنه�يسهل� �فيما أما

� �الغ,��ا�تضرر عtى

العثور�عليه،�ولهذا�يجب�عtى�البنك�أن�¯�يعتد�بالبطاقة�ال¸��ان�
ت�مدة�صحي�
ا،�وأن�يقوم�بفحص�ذات�


ا�الÌ®وير،�والفحص�ا�قصود�هنا�هو�الفحص�العادي،��أمè�Ìالبطاقة�فيما�إذا�كانت�حقيقية�أم�يع

                                                          
1 -Cours d’appel de Paris, 9 Juin 1981, J.C.P, 1983 II 13939.

Article L312.1 du code monétaire et financier: “adroit à l’ouverture d’un compte de 

sement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel 

compte en France :

Toute personne physique ou morale domiciliée en France.

tout personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre 

agissant par pour des besoins professionnels ainsi que toute 

personne physique de nationalité française résidant hors de France…”




	�� –أ���ل 184��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 184 

 

البطاقة�مزورة�بشكل�¯�يمكن�معرفته�إ¯�بفحص�تق���من�قبل�خب,�،�فانه�¯�يسأل�عن�*ضرار�ال¸��تصيب�


ا�شكوك�Nي�العنوان�ßي�الحالة�ال¸��توجد�فNالصدد�يكمن�� إن�gشكال�الذي�يطرح�نفسه�Nي�هذا

�زيارة� �خل �من �إضافية �بتحريات �القيام �البنك �عtى �لذلك جانب،

للعنوان�ا�دªى�به،�أو�من�خل�بعث�رسالة�Nي�ال �يد�ا�سجل،�فإن�عادت�هذه�الرسالة�يكون�العنوان�ا�دªى�


ا،�وNي�حÓا�الزبون�والتحقق�م
الة�gخل�وهكذا�فإنه�يتع,ن�عtى�البنك�مراقبة�ا�علومات�ال¸��يدªي�±

�نتيجة�استعمال�الحساب�بصفة�غ,�� 
ذه�ا�راقبة�فإن�البنك�يكون�مسؤو¯،�خاصة�أمام�الطرف�ا�تضرر±

�الشيك� �قيمة �بأدائه �البنك �ألزمت حيث

فة�صاحب�الشيك�بالرغم�من�أن�هذه�الورقة�

�هذا� �دام �ما �الداخtي �النظام �بمقتضيات �مواجهة�ا�دعية �Nي �التمسك �¯�يمكن �وبذلك �وزبونه، �عنه صادرة


ا،�مما�Óي�اتفاقية�فيما�بيªمن�الناحية�القانونية�موضوعا�من�طرف�البنوك�وحدها�ويشكل�بالتا��النظام�يعت 

�البنكية� �الشهادة �بتضم,ن �قام �بالغ,��إذا �تلحق �*ضرار�ال¸� �عن �يسأل ¯� �البنك �فان وبا�قابل

،�وهذا�ما�بينته�محكمة�{ستئناف�

�الرصيد� �بانعدام 
اßعل� �للمستأنف �سلمة

محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 

بناك اتجاه الزبائن والغير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون 
- 2009وجدة، السنة الجامعية  الخاص، جامعة محمد ا'ول، كلية العلوم القانونية وا:قتصادية وا:جتماعية

م البنكي في المملكة العربية السعودية، معھد اrدارة العامة، إدارة البحوث، 

، أورده أنس موسى أبو 6-2-2000

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

البطاقة�مزورة�بشكل�¯�يمكن�معرفته�إ¯�بفحص�تق���من�قبل�خب,�،�فانه�¯�يسأل�عن�*ضرار�ال¸��تصيب�

  1.الغ,��من�جراء�تشغيل�الحساب


ا�شكوك�Nي�العنوان�ßي�الحالة�ال¸��توجد�فNالصدد�يكمن�� إن�gشكال�الذي�يطرح�نفسه�Nي�هذا

�ل�  �بالنسبة �الخاصة �البطاقة �Nي �زيارة�ا�سجل �خل �من �إضافية �بتحريات �القيام �البنك �عtى �لذلك جانب،

للعنوان�ا�دªى�به،�أو�من�خل�بعث�رسالة�Nي�ال �يد�ا�سجل،�فإن�عادت�هذه�الرسالة�يكون�العنوان�ا�دªى�


ا،�وNي�حÓا�الزبون�والتحقق�م
وهكذا�فإنه�يتع,ن�عtى�البنك�مراقبة�ا�علومات�ال¸��يدªي�±

�نتيجة�استعمال�الحساب�بصفة�غ,�� 
ذه�ا�راقبة�فإن�البنك�يكون�مسؤو¯،�خاصة�أمام�الطرف�ا�تضرر±

� �بالدار�البيضاء، �التجارية �ا�حكمة �إليه �ذهبت �ما �الشيك�"وهذا �قيمة �بأدائه �البنك �ألزمت حيث

فة�صاحب�الشيك�بالرغم�من�أن�هذه�الورقة�باéضافة�إªى�الفائدة�القانونية�بعلة�أن�جواب�البنك�بعدم�معر 

�هذا� �دام �ما �الداخtي �النظام �بمقتضيات �مواجهة�ا�دعية �Nي �التمسك �¯�يمكن �وبذلك �وزبونه، �عنه صادرة


ا،�مما�Óي�اتفاقية�فيما�بيªمن�الناحية�القانونية�موضوعا�من�طرف�البنوك�وحدها�ويشكل�بالتا��النظام�يعت 

     4."داءيتع,ن�معه�{ستجابة�لطلب�* 

�البنكية� �الشهادة �بتضم,ن �قام �بالغ,��إذا �تلحق �*ضرار�ال¸� �عن �يسأل ¯� �البنك �فان وبا�قابل


ا�دورية�واªي�البنك�ا�غرب�الصادرة�تحت�عدد�í5البيانات�ال¸��حدد/g/97وهذا�ما�بينته�محكمة�{ست�،

� �بالدار�البيضاء، �البنكية�ا"التجارية �الشهادة �أن �عtى �أكدت �الرصيد�حيث �بانعدام 
اßعل� �للمستأنف �سلمة

                                         

محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 
 .44، ص1998

بناك اتجاه الزبائن والغير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون نية لHالمسؤولية المدأنس موسى أبو العون، 
الخاص، جامعة محمد ا'ول، كلية العلوم القانونية وا:قتصادية وا:جتماعية

م البنكي في المملكة العربية السعودية، معھد اrدارة العامة، إدارة البحوث، عبد المجيد محمد عبودة، النظا
 .264و260

6، صادر بتاريخ 9602/99حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم 
 .53ص العون، المسؤولية  المدنية ل�بناك عن ودائعھا النقدية، مرجع سابق،

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

البطاقة�مزورة�بشكل�¯�يمكن�معرفته�إ¯�بفحص�تق���من�قبل�خب,�،�فانه�¯�يسأل�عن�*ضرار�ال¸��تصيب�

الغ,��من�جراء�تشغيل�الحساب


ا�شكوك�Nي�العنوان�ßي�الحالة�ال¸��توجد�فNالصدد�يكمن�� إن�gشكال�الذي�يطرح�نفسه�Nي�هذا

�ل �بالنسبة �الخاصة �البطاقة �Nي ا�سجل

للعنوان�ا�دªى�به،�أو�من�خل�بعث�رسالة�Nي�ال �يد�ا�سجل،�فإن�عادت�هذه�الرسالة�يكون�العنوان�ا�دªى�

   2.به�غ,��حقيقي


ا،�وNي�حÓا�الزبون�والتحقق�م
وهكذا�فإنه�يتع,ن�عtى�البنك�مراقبة�ا�علومات�ال¸��يدªي�±

�نتيجة�استعمال�الحساب�بصفة�غ,�� 
ذه�ا�راقبة�فإن�البنك�يكون�مسؤو¯،�خاصة�أمام�الطرف�ا�تضرر±

  . 3شرعية

� �بالدار�البيضاء، �التجارية �ا�حكمة �إليه �ذهبت �ما وهذا

باéضافة�إªى�الفائدة�القانونية�بعلة�أن�جواب�البنك�بعدم�معر 

�هذا� �دام �ما �الداخtي �النظام �بمقتضيات �مواجهة�ا�دعية �Nي �التمسك �¯�يمكن �وبذلك �وزبونه، �عنه صادرة


ا،�مما�Óي�اتفاقية�فيما�بيªمن�الناحية�القانونية�موضوعا�من�طرف�البنوك�وحدها�ويشكل�بالتا��النظام�يعت 

يتع,ن�معه�{ستجابة�لطلب�* 

�البنكية� �الشهادة �بتضم,ن �قام �بالغ,��إذا �تلحق �*ضرار�ال¸� �عن �يسأل ¯� �البنك �فان وبا�قابل


ا�دورية�واªي�البنك�ا�غرب�الصادرة�تحت�عدد�íالبيانات�ال¸��حدد

� �بالدار�البيضاء، التجارية

                                                          
1

محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة  -
1998ا^ولى، أكتوبر 

2
أنس موسى أبو العون،  -

الخاص، جامعة محمد ا'ول، كلية العلوم القانونية وا:قتصادية وا:جتماعية
 .102ص  ،2010

3
عبد المجيد محمد عبودة، النظا -

260الطبعة ا^ولى، ص
4

حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم  -
العون، المسؤولية  المدنية ل�بناك عن ودائعھا النقدية، مرجع سابق،
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̄سم�صاحب�الشيك�ولقبه،�ورقم�بطاقته�الوطنية�ورقم�حسابه،�وبالتاªي�فقد�تم�إصدارها� جاءت�متضمنة�

�تضم �الواجب �البيانات �حددت �قد �*ول �البند �وحسب 
اÕأ� �تب,ن 
اßإل� �بالرجوع �بالنسبة�وال¸� 
اÓي

�بالنسبة� �gقامة �بطاقة �ورقم �الوطنية �التعريف �بطاقة �ورقم �واللقب �{سم �Nي �الطبيعي,ن شخاص

�حسب� �الدورية �وأن �غ,��ا�قيم,ن، جانب

ه�Nي�شهادة�عدم�*داء،�وهذا�فض�عtى�

�̄ أنه�وبالرجوع�إªى�الشيك�موضوع�الدعوى�يتب,ن�أنه�صادر�وموقع�من�شخص�طبيÝي�وبصفته�الشخصية،�و

يوجد�ما�يدل�عtى�صفته�التجارية�أو�شخصيته�ا�عنوية،�مما�يÌ�تب�عنه�أن�صدور�شهادة�عدم�*داء�دون�

�أن�هذه� التجاري�ليست�إلزامية�بالنسبة�للمؤسسة�البنكية�طا�ا

�*مر� �تعلق �م¸  
اÓتضمي� �الواجب �البيانات �الشهادة �بتضم,ن �ا�غرب �بنك �واªي �بدورية �الÌ®مت �قد *خ,�ة

�ال �التاجر�*جن�� �لحالة �تطرقت �التجارة �مدونة ذي�من

�بغض� �كاملة �سنة �عشرين �بلوغه �بمجرد �*هلية �كامل �واعت �ته �ا�غربي، �الÌ�اب�الوط�� �فوق �تجارته يمارس

�يتعلق�باïهلية� النظر�عن�أحكام�قانون�أحواله�الشخصية،�وبالتاªي�فاïحكام�الواردة�Nي�مدونة�*سرة�فيما

�البنك�عtى�*شخاص�الطبيعي,ن�قبل�فتح�الحساب�فإنه�يقوم� باéضافة�إªى�الرقابة�ال¸��يمارسها

�وواجبات�أعضا
ا� �ونشاطها �عtى�قانون�ينظم�إنشا
ا �لتوفرها �عtى�*شخاص�{عتبارية�نظرا كذلك�بمثلها

�Nي�البند�الثاني� 
اßت�التالية�ا�نصوص�عل

، ملف رقم 14/02/2019، الصادر بتاريخ 

يعتبر ا^جنبي كامل ا^ھلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة 
  ".يفرض سنا أعلى مما ھو منصوص عليه في القانون المغربي

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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̄سم�صاحب�الشيك�ولقبه،�ورقم�بطاقته�الوطنية�ورقم�حسابه،�وبالتاªي�فقد�تم�إصدارها� جاءت�متضمنة�

  .g/97/5وفقا�لدورية�واªي�البنك�ا�غرب�الصادرة�تحت�عدد�

�تضم �الواجب �البيانات �حددت �قد �*ول �البند �وحسب 
اÕأ� �تب,ن 
اßإل� �بالرجوع وال¸�

�بالنسبة� �gقامة �بطاقة �ورقم �الوطنية �التعريف �بطاقة �ورقم �واللقب �{سم �Nي �الطبيعي,ن شخاص

�حسب� �الدورية �وأن �غ,��ا�قيم,ن، �ل�جانب �بالنسبة �مقامها �تقوم �وثيقة �جواز�السفر�أو�أي �ورقم جانب،

ه�Nي�شهادة�عدم�*داء،�وهذا�فض�عtى�البند�أعه�لم�تشÌ�ط�تضم,ن�رقم�{سم�التجاري�للساحب�أو�عنوان

�̄ أنه�وبالرجوع�إªى�الشيك�موضوع�الدعوى�يتب,ن�أنه�صادر�وموقع�من�شخص�طبيÝي�وبصفته�الشخصية،�و

يوجد�ما�يدل�عtى�صفته�التجارية�أو�شخصيته�ا�عنوية،�مما�يÌ�تب�عنه�أن�صدور�شهادة�عدم�*داء�دون�

�أن�هذه��gشارة�إªى�عنوان�الساحب�أو�رقم�أصله التجاري�ليست�إلزامية�بالنسبة�للمؤسسة�البنكية�طا�ا

�*مر� �تعلق �م¸  
اÓتضمي� �الواجب �البيانات �الشهادة �بتضم,ن �ا�غرب �بنك �واªي �بدورية �الÌ®مت �قد *خ,�ة

� �ا�ادة �أن �*خ,��إªى �Nي �التاجر�*جن�152وتجدر�gشارة �لحالة �تطرقت �التجارة �مدونة من

�بغض� �كاملة �سنة �عشرين �بلوغه �بمجرد �*هلية �كامل �واعت �ته �ا�غربي، �الÌ�اب�الوط�� �فوق �تجارته يمارس

�يتعلق�باïهلية� النظر�عن�أحكام�قانون�أحواله�الشخصية،�وبالتاªي�فاïحكام�الواردة�Nي�مدونة�*سرة�فيما

̄�عقة�لها�بالتاجر�*جن���   .والÌ�شيد�

  نسبةAللشخصAا�عنويAبال :الفقرةAالثانية

�البنك�عtى�*شخاص�الطبيعي,ن�قبل�فتح�الحساب�فإنه�يقوم� باéضافة�إªى�الرقابة�ال¸��يمارسها

�وواجبات�أعضا
ا� �ونشاطها �عtى�قانون�ينظم�إنشا
ا �لتوفرها �عtى�*شخاص�{عتبارية�نظرا كذلك�بمثلها


ا�من�ا�علوماíل�فحص�مستندا
ا،�وذلك�من�خèي�البند�الثاني�وسلطات�مديرN� 
اßت�التالية�ا�نصوص�عل

  :من�مدونة�التجارة�ا�غربية�وåي�كالتاªي

                                         

، الصادر بتاريخ 2019/630قرار محكمة ا1ستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 
 .، غير منشور2018

يعتبر ا^جنبي كامل ا^ھلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة " :تنص ھذه المادة على أنه
يفرض سنا أعلى مما ھو منصوص عليه في القانون المغربي ولو كان قانون جنسيته

	��� ا��و��� ���ا
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̄سم�صاحب�الشيك�ولقبه،�ورقم�بطاقته�الوطنية�ورقم�حسابه،�وبالتاªي�فقد�تم�إصدارها� جاءت�متضمنة�

وفقا�لدورية�واªي�البنك�ا�غرب�الصادرة�تحت�عدد�

�تضم �الواجب �البيانات �حددت �قد �*ول �البند �وحسب 
اÕأ� �تب,ن 
اßإل� �بالرجوع وال¸�

�بالنسبة� �gقامة �بطاقة �ورقم �الوطنية �التعريف �بطاقة �ورقم �واللقب �{سم �Nي �الطبيعي,ن ل�شخاص

�ل �بالنسبة �مقامها �تقوم �وثيقة �جواز�السفر�أو�أي �ورقم ل�جانب،

البند�أعه�لم�تشÌ�ط�تضم,ن�رقم�{سم�التجاري�للساحب�أو�عنوان

�̄ أنه�وبالرجوع�إªى�الشيك�موضوع�الدعوى�يتب,ن�أنه�صادر�وموقع�من�شخص�طبيÝي�وبصفته�الشخصية،�و

يوجد�ما�يدل�عtى�صفته�التجارية�أو�شخصيته�ا�عنوية،�مما�يÌ�تب�عنه�أن�صدور�شهادة�عدم�*داء�دون�

gشارة�إªى�عنوان�الساحب�أو�رقم�أصله

�*مر� �تعلق �م¸  
اÓتضمي� �الواجب �البيانات �الشهادة �بتضم,ن �ا�غرب �بنك �واªي �بدورية �الÌ®مت �قد *خ,�ة

  .1"بشخص�طبيÝي

� �ا�ادة �أن �*خ,��إªى �Nي وتجدر�gشارة

�بغض� �كاملة �سنة �عشرين �بلوغه �بمجرد �*هلية �كامل �واعت �ته �ا�غربي، �الÌ�اب�الوط�� �فوق �تجارته يمارس

�يتعلق�باïهلية� النظر�عن�أحكام�قانون�أحواله�الشخصية،�وبالتاªي�فاïحكام�الواردة�Nي�مدونة�*سرة�فيما

̄�عقة�لها�بالتاجر�*جن والÌ�شيد�

AالثانيةAالفقرة

�البنك�عtى�*شخاص�الطبيعي,ن�قبل�فتح�الحساب�فإنه�يقوم� باéضافة�إªى�الرقابة�ال¸��يمارسها

�وواجبات�أعضا
ا� �ونشاطها �عtى�قانون�ينظم�إنشا
ا �لتوفرها �عtى�*شخاص�{عتبارية�نظرا كذلك�بمثلها


ا�من�ا�علوماíل�فحص�مستندا
ا،�وذلك�من�خèوسلطات�مدير

من�مدونة�التجارة�ا�غربية�وåي�كالتاªي�418من�ا�ادة�

                                                          
قرار محكمة ا1ستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم  - 1

6259/8220/2018
تنص ھذه المادة على أنه - 2

ولو كان قانون جنسيته
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  .هوية�وسلطات�الشخص�أو�*شخاص�الطبيعي,ن�ا�خول,ن�انجاز�عمليات�Nي�الحساب

  .شخاص�ا�عنوية�ا�لزمة�±
ذا�التسجيل�

�ا�عنوية� �ل�شخاص �بالنسبة �الشركات �عtى �أو�الضريبة �ا�هنية �الضريبة �جدول �Nي �التقييد رقم

�gثباتية� �من�الوثائق �باïمر�تقديم�مجموعة �ا�عني,ن �البنك�من �يطلب �ا�علومات �هذه �من وللتأكد

،�وعليه�سنقتصر�فقط�عtى�)شركة،�جمعية،�مؤسسة�عمومية

دراسة�الÌ®ام�البنك�بالتحقق�من�الوجه�القانوني�للشركات�كمثال،�وNي�هذا�الصدد�يتع,ن�عtى�البنك�أن�يطلع�


ا�عقد�تكوين�الشركة�وذلكßللتأكد�من��حيفة�ال¸��تم�النشر�ف

�والتوقيع� �تمثيلها �حق �لهم �الذين �*شخاص �سلطات �وتحديد �القانونية، �شخصي�
ا �وميد �الشركة وجود


ا،�والتحقق�من�هوي�
م�وأهلي�
م،�باعتباره�من�ب,ن�*مور�ال¸��ينبìي�عtى�البنك�أن�يثبته�Õباسمها،�ومدة�سريا

�الحساب� �فتح �قبل �البنك �هو�õخر�عtى �الجزائري ا�شرع

�7للشخص�ا�عنوي�التحقق�من�مجموعة�من�البيانات،�وهذا�ما�يتضح�من�خل�الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة�

يتم�التأكد�من�هوية�الشخص�ا�عنوي�بتقديم�قانونه�*سا×¡��

  ".جيله�أو�اعتماده�وبأن�له�وجودا�فعليا�أثناء�إثبات�شخصيته�

محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون 
معية الخاص، جامعة محمد الخامس، أكدال، كلية العلوم القانونية وا1قتصادية وا1جتماعية الرباط، السنة الجا

  .98أنظر أنس موسى أبو العون، المسؤولية المدنية ل�بناك تجاه الزبائن والغير، مرجع سابق، ص

ذي الحجة  27رھاب ومكافحتھا، المؤرخ في 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

  .{سم�الكامل�للشخص�ا�عنوي 

  . الشكل�القانوني

  .ا�قر�الرئي¢¡�

هوية�وسلطات�الشخص�أو�*شخاص�الطبيعي,ن�ا�خول,ن�انجاز�عمليات�Nي�الحساب

التجاري�بالنسبة�ل�شخاص�ا�عنوية�ا�لزمة�±
ذا�التسجيل�رقم�التقييد�Nي�السجل�

�ل �بالنسبة �الشركات �عtى �أو�الضريبة �ا�هنية �الضريبة �جدول �Nي �التقييد رقم

�gثباتية� �من�الوثائق �باïمر�تقديم�مجموعة �ا�عني,ن �البنك�من �يطلب �ا�علومات �هذه �من وللتأكد

شركة،�جمعية،�مؤسسة�عمومية( 1حسب�نوع�الشخص�ا�عنوي 

دراسة�الÌ®ام�البنك�بالتحقق�من�الوجه�القانوني�للشركات�كمثال،�وNي�هذا�الصدد�يتع,ن�عtى�البنك�أن�يطلع�


ا�عقد�تكوين�الشركة�وذلكßا�ومستند�شهرها،�وكذلك�الصحيفة�ال¸��تم�النشر�ف
Óى�عقد�تكويtع

�والتوقيع� �تمثيلها �حق �لهم �الذين �*شخاص �سلطات �وتحديد �القانونية، �شخصي�
ا �وميد �الشركة وجود


ا،�والتحقق�من�هوي�
م�وأهلي�
م،�باعتباره�من�ب,ن�*مور�ال¸��ينبìي�عtى�البنك�أن�يثبته�Õباسمها،�ومدة�سريا

2  

� �فرض �فقد �ا�غربي، �غرار�ا�شرع �الحساب�وعtى �فتح �قبل �البنك �هو�õخر�عtى �الجزائري ا�شرع

للشخص�ا�عنوي�التحقق�من�مجموعة�من�البيانات،�وهذا�ما�يتضح�من�خل�الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة�

يتم�التأكد�من�هوية�الشخص�ا�عنوي�بتقديم�قانونه�*سا×¡��" :ال¸��تنص�عtى�أنه�05-013

جيله�أو�اعتماده�وبأن�له�وجودا�فعليا�أثناء�إثبات�شخصيته�وأية�وثيقة�تثبت�تس

                                         

محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون 
الخاص، جامعة محمد الخامس، أكدال، كلية العلوم القانونية وا1قتصادية وا1جتماعية الرباط، السنة الجا

68. 

أنظر أنس موسى أبو العون، المسؤولية المدنية ل�بناك تجاه الزبائن والغير، مرجع سابق، ص
01rرھاب ومكافحتھا، المؤرخ في ، يتعلق بالوقاية من تبييض ا^موال وتمويل ا
  . 2005فبراير  6الموافق ل

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

{سم�الكامل�للشخص�ا�عنوي �-

الشكل�القانوني�-

ا�قر�الرئي¢¡��-

هوية�وسلطات�الشخص�أو�*شخاص�الطبيعي,ن�ا�خول,ن�انجاز�عمليات�Nي�الحساب�-

رقم�التقييد�Nي�السجل��-

�ل�- �بالنسبة �الشركات �عtى �أو�الضريبة �ا�هنية �الضريبة �جدول �Nي �التقييد رقم

  .الخاضعة�لهما

�gثباتية� �من�الوثائق �باïمر�تقديم�مجموعة �ا�عني,ن �البنك�من �يطلب �ا�علومات �هذه �من وللتأكد

حسب�نوع�الشخص�ا�عنوي �وال¸��تختلف

دراسة�الÌ®ام�البنك�بالتحقق�من�الوجه�القانوني�للشركات�كمثال،�وNي�هذا�الصدد�يتع,ن�عtى�البنك�أن�يطلع�


ا�ومستند�شهرها،�وكذلك�الÓى�عقد�تكويtع

�والتوقيع� �تمثيلها �حق �لهم �الذين �*شخاص �سلطات �وتحديد �القانونية، �شخصي�
ا �وميد �الشركة وجود


ا،�والتحقق�من�هوي�
م�وأهلي�
م،�باعتباره�من�ب,ن�*مور�ال¸��ينبìي�عtى�البنك�أن�يثبته�Õباسمها،�ومدة�سريا


ا�جيداÓ2.ويتحقق�م

� �فرض �فقد �ا�غربي، �غرار�ا�شرع وعtى

للشخص�ا�عنوي�التحقق�من�مجموعة�من�البيانات،�وهذا�ما�يتضح�من�خل�الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة�

05من�القانون�رقم�

وأية�وثيقة�تثبت�تس

                                                          
1

محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون  -
الخاص، جامعة محمد الخامس، أكدال، كلية العلوم القانونية وا1قتصادية وا1جتماعية الرباط، السنة الجا

68ص 2000-2001
2

أنظر أنس موسى أبو العون، المسؤولية المدنية ل�بناك تجاه الزبائن والغير، مرجع سابق، ص -
3

01- 05القانون رقم  -
الموافق ل 1425عام 
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وهذا�ما�لم��1كما�ألزم�ا�شرع�الجزائري�البنوك�بتحي,ن�ا�علومات�السابقة�سنويا�وعند�كل�تغي,��لها،

يش,��إليه�ا�شرع�ا�غربي،�ولكن�رغم�ذلك،�فالبنوك�ملزمة�بتتبع�التغي,�ات�ال¸��تحصل�Nي�الحياة�{جتماعية�


ا�مسؤولية�مدنية،�وåي�مسؤولية�قد�تكلفها�الكث,�Óخطاء�تتولد�عï̄�فإنه�تتعرض�   2.شخاص�ا�عنوي,ن�وإ

�يتوفر�عtى� �كان �إذا �إ¯ �ا�عنوي �للشخص �حساب �فتح �عدم �åي �القانونية �القاعدة �كانت وإذا

عض�الشركات�فتح�الشخصية�القانونية،��ال¸��تجعل�منه�كيانا�قانونيا�ذا�ذمة�مالية�مستقلة،�فإنه�يمكن�لب

حسابات�بنكية�رغم�عدم�توفرها�عtى�الشخصية�ا�عنوية،�يتعلق�*مر�هنا�بكل�من�شركة�ا�حاصة�والشركة�

̄�تخضع�للقيد�Nي�السجل�التجاري� ففي�ما�يخص�شركة�ا�حاصة،�ف�تتمتع�بالشخصية�ا�عنوية،�و

�هذه� �ïغراض �الخاص �باسمه �بنكيا �حسابا فتح

�بحيث�أنه�بالرغم�من�كون�الشريك�ا�حاص�يعت ��والحالة�هذه�هو�صاحب�الحساب�البنكي�من� � الشركة،

الناحية�القانونية،�فليس�هناك�أي�مانع�من�أن�تتم�gشارة�Nي�كشف�تعريف�هذا�الحساب�كونه�مخصص�

�القبيل�ليس�من�شأنه�أن�يرتب�ا�سؤولية�الشخصية�لباQي� ا

الشركاء�تجاه�الغ,��إ¯�اذا�وافقوا�عtى�إدراج�أسما
م�إªى�جانب�اسم�الشريك�ا�ع���باïمر�Nي�عنوان�الحساب�


ا�¯�تتمتع�بالشخصية�ا�عنوية�نظرا�Õي�طور�التأسيس،�فبالرغم�من�كوNلعدم�أما�بالنسبة�للشركة�

�22تسجيلها�Nي�السجل�التجاري،�إ¯�أنه�يجوز�لها�فتح�حساب�بنكي�مجمد،�وهذا�ما�يتضح�من�خل�ا�ادة�

، الندوة الثالثة حول موضوع )ا1لتزامات المتقابلة 
العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب، المعھد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المھنية لبنوك 

1 وجود لشركة المحاصة إ1 في العuقات بين الشركاء و1 
ترمي إلى علم الغير بھا و1 تتمتع بالشخصية المعنوية و1 تخضع ^ي تقييد في السجل التجاري و1 ^ي إجراء 

 "وجودھا بكافة الوسائل، ويمكن أن تنشأ بفعل الواقع

��د ا������	��� ا��و��� ��
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كما�ألزم�ا�شرع�الجزائري�البنوك�بتحي,ن�ا�علومات�السابقة�سنويا�وعند�كل�تغي,��لها،

يش,��إليه�ا�شرع�ا�غربي،�ولكن�رغم�ذلك،�فالبنوك�ملزمة�بتتبع�التغي,�ات�ال¸��تحصل�Nي�الحياة�{جتماعية�


ا�مسؤولية�مدنية،�وåي�مسؤولية�قد�تكلفها�الكث,�Óخطاء�تتولد�عï̄�فإنه�تتعرض� شخاص�ا�عنوي,ن�وإ

�يتوفر�عtى� �كان �إذا �إ¯ �ا�عنوي �للشخص �حساب �فتح �عدم �åي �القانونية �القاعدة �كانت وإذا

الشخصية�القانونية،��ال¸��تجعل�منه�كيانا�قانونيا�ذا�ذمة�مالية�مستقلة،�فإنه�يمكن�لب

حسابات�بنكية�رغم�عدم�توفرها�عtى�الشخصية�ا�عنوية،�يتعلق�*مر�هنا�بكل�من�شركة�ا�حاصة�والشركة�

̄�تخضع�للقيد�Nي�السجل�التجاري� ففي�ما�يخص�شركة�ا�حاصة،�ف�تتمتع�بالشخصية�ا�عنوية،�و

�ي �أن �يس,�ها �الذي �للشريك �فيمكن �ذلك �هذه�ومع �ïغراض �الخاص �باسمه �بنكيا �حسابا فتح

�بحيث�أنه�بالرغم�من�كون�الشريك�ا�حاص�يعت ��والحالة�هذه�هو�صاحب�الحساب�البنكي�من� � الشركة،

الناحية�القانونية،�فليس�هناك�أي�مانع�من�أن�تتم�gشارة�Nي�كشف�تعريف�هذا�الحساب�كونه�مخصص�

�من�هذ �سيما�أن�تطبيقا �̄و �القبيل�ليس�من�شأنه�أن�يرتب�ا�سؤولية�الشخصية�لباQي�لشركة�ا�حاصة، ا

الشركاء�تجاه�الغ,��إ¯�اذا�وافقوا�عtى�إدراج�أسما
م�إªى�جانب�اسم�الشريك�ا�ع���باïمر�Nي�عنوان�الحساب�


ا�¯�تتمتع�بالشخصية�ا�عنوية�نظرا�Õي�طور�التأسيس،�فبالرغم�من�كوNأما�بالنسبة�للشركة�

تسجيلها�Nي�السجل�التجاري،�إ¯�أنه�يجوز�لها�فتح�حساب�بنكي�مجمد،�وهذا�ما�يتضح�من�خل�ا�ادة�

                                         

 .من القانون نفسه 7لفقرة السادسة من المادة 

ا1لتزامات المتقابلة (عبد الرزاق صبري المسؤولية المدنية للبنوك اتجاه الزبناء 
العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب، المعھد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المھنية لبنوك 

 .369، ص 1993

1 وجود لشركة المحاصة إ1 في العuقات بين الشركاء و1 :"على أنه  5- 96من القانون رقم 
ترمي إلى علم الغير بھا و1 تتمتع بالشخصية المعنوية و1 تخضع ^ي تقييد في السجل التجاري و1 ^ي إجراء 

وجودھا بكافة الوسائل، ويمكن أن تنشأ بفعل الواقع من إجراءات الشھر، ويمكن اثبات
  . 96.5من القانون  89استناد للفقرة الثانية للمادة 

	��� ا��و��� ���ا
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كما�ألزم�ا�شرع�الجزائري�البنوك�بتحي,ن�ا�علومات�السابقة�سنويا�وعند�كل�تغي,��لها،

يش,��إليه�ا�شرع�ا�غربي،�ولكن�رغم�ذلك،�فالبنوك�ملزمة�بتتبع�التغي,�ات�ال¸��تحصل�Nي�الحياة�{جتماعية�


ا�مسؤولية�مدنية،�وåي�مسؤولية�قد�تكلفها�الكث,�ل�Óخطاء�تتولد�عï̄�فإنه�تتعرض� شخاص�ا�عنوي,ن�وإ

�يتوفر�عtى� �كان �إذا �إ¯ �ا�عنوي �للشخص �حساب �فتح �عدم �åي �القانونية �القاعدة �كانت وإذا

الشخصية�القانونية،��ال¸��تجعل�منه�كيانا�قانونيا�ذا�ذمة�مالية�مستقلة،�فإنه�يمكن�لب

حسابات�بنكية�رغم�عدم�توفرها�عtى�الشخصية�ا�عنوية،�يتعلق�*مر�هنا�بكل�من�شركة�ا�حاصة�والشركة�

  .Nي�طور�التأسيس

̄�تخضع�للقيد�Nي�السجل�التجاري� ففي�ما�يخص�شركة�ا�حاصة،�ف�تتمتع�بالشخصية�ا�عنوية،�و

�ي�3كشركة، �أن �يس,�ها �الذي �للشريك �فيمكن �ذلك ومع

�بحيث�أنه�بالرغم�من�كون�الشريك�ا�حاص�يعت ��والحالة�هذه�هو�صاحب�الحساب�البنكي�من� � الشركة،

الناحية�القانونية،�فليس�هناك�أي�مانع�من�أن�تتم�gشارة�Nي�كشف�تعريف�هذا�الحساب�كونه�مخصص�

�من�هذ �سيما�أن�تطبيقا �̄و لشركة�ا�حاصة،

الشركاء�تجاه�الغ,��إ¯�اذا�وافقوا�عtى�إدراج�أسما
م�إªى�جانب�اسم�الشريك�ا�ع���باïمر�Nي�عنوان�الحساب�

  4.البنكي�ا�ذكور 


ا�¯�تتمتع�بالشخصية�ا�عنوية�نظرا�Õي�طور�التأسيس،�فبالرغم�من�كوNأما�بالنسبة�للشركة�

تسجيلها�Nي�السجل�التجاري،�إ¯�أنه�يجوز�لها�فتح�حساب�بنكي�مجمد،�وهذا�ما�يتضح�من�خل�ا�ادة�

                                                          
1

لفقرة السادسة من المادة أنظر ا -
2

عبد الرزاق صبري المسؤولية المدنية للبنوك اتجاه الزبناء  -
العمل القضائي وتطورات القطاع البنكي بالمغرب، المعھد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المھنية لبنوك 

1993رب، الرباط، المغ
3

من القانون رقم  88تنص المادة  -
ترمي إلى علم الغير بھا و1 تتمتع بالشخصية المعنوية و1 تخضع ^ي تقييد في السجل التجاري و1 ^ي إجراء 

من إجراءات الشھر، ويمكن اثبات
4

استناد للفقرة الثانية للمادة  -
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�باسم� �نقدا �ا�ستخلصة تودع�*موال


مÓب,ن�ا�بالغ�ال¸��دفعها�كل�واحد�م  .  

  ...".يجب�أن�يتم�gيداع�داخل�أجل�ثمانية�أيام�ابتداء�من�تلقي�*موال

� �رقم �القانون �نفس��35-96من �أكدت � ا�شار�إليه


ا�تكتسب�الشخصية�ا�عنوية،�وبالتاªي�يجوز�لها�

ا�تعلق��17 - 95من�القانون�رقم��4

�له� �ا�خول �الطبيÝي �الشخص �هوية �من �بالتحقق �ملزم �البنك �هو�أن �أيضا �إليه �gشارة �تجب وما

اسم�الشركة�بعد�بيعها�أو�تفويت�جميع�حصصها�وذلك�تحت�طائلة�مسؤوليته�عن�*ضرار�

�لفتح� �توافرها �الواجب �والقيود �بالشروط �ا�تعلقة �القانونية �للمقتضيات �خرقة �عند �بالغ,�، �تلحق �قد ال¸�

� �رقم �وبالقانون �ا�غربية �التجارة �مدونة �بمكا�43-05من �غسل�ا�تعلق فحة

حيث�أن�إخل�البنك�با�قتضيات�

��محÌ�ف�مفروض�فيه�توLي�الحذر�Nي�إبرام�أي�تصرف�

ذي�صدر�عنه�هو�السبب�ا�باشر�Nي�*ضرار�ا�ادية�

وا�عنوية�ال¸��لحقت�با�ستأنف�عليه�وا�تمثلة�Nي�إلقاء�القبض�عليه�ومتابعته�من�أجل�جنحة�إصدار�شيكات�

، بتنفيذ القانون )1996أغسطس  
 .2320ص   17/10/1996ريخ 

تودع ا^موال الناتجة عن دفع مبالغ ا^نصبة من لدن متلقيھا في حساب بنكي مجمد، 

 5.96ون رقم ، بتنفيذ القان)1997
المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية با'سھم والشركة ذات المسؤولية المحدودة 

  .1058، ص )1997فاتح ماي (

ارة أو عن مجلس اrدارة الجماعية بسحب 
  ". أموال ا1كتتابات النقدية مقابل تسليم شھادة من كاتب الضبط المحكمة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري

، بتنفيذ القانون رقم )2007أبريل 
ماي  3(1428ربيع اIخر  14

��د ا������	��� ا��و��� ��
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�ا�ساهمة�95-17 �بشركات ��1ا�تعلق 
اßف� �جاء �باسم�:"وال¸� �نقدا �ا�ستخلصة تودع�*موال


م�الشركة�ال¸��åي�Nي�طور�التأسيس�Nي�حساب�بنكي�مع�قائمة�ا�كتتب,نÓب,ن�ا�بالغ�ال¸��دفعها�كل�واحد�م

يجب�أن�يتم�gيداع�داخل�أجل�ثمانية�أيام�ابتداء�من�تلقي�*موال

� �ا�ادة �من �*خ,�ة �الفقرة �أن �إªى ��512باéضافة �رقم �القانون من

Õي�السجل�التجاري�فإNي�يجوز�لها�وبمجرد�تقييد�هذه�الشركة�ªا�تكتسب�الشخصية�ا�عنوية،�وبالتا


344حب�*موال�ا�ودعة�Nي�الحساب�البنكي،�وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�

  

�له� �ا�خول �الطبيÝي �الشخص �هوية �من �بالتحقق �ملزم �البنك �هو�أن �أيضا �إليه �gشارة �تجب وما

اسم�الشركة�بعد�بيعها�أو�تفويت�جميع�حصصها�وذلك�تحت�طائلة�مسؤوليته�عن�*ضرار�

�لفتح� �توافرها �الواجب �والقيود �بالشروط �ا�تعلقة �القانونية �للمقتضيات �خرقة �عند �بالغ,�، �تلحق �قد ال¸�

� �با�ادة �الواردة ��488الحساب �رقم �وبالقانون �ا�غربية �التجارة �مدونة من

حيث�أن�إخل�البنك�با�قتضيات�"...،�فقد�جاء�Nي�قرار�صادر�عن�الغرفة�التجارية�بمحكمة�النقض�

Lف�مفروض�فيه�تو�Ìه،�يعد�خطأ�من�جهته�كم��3مح
ا�أعßالقانونية�ا�شار�إل

ذي�صدر�عنه�هو�السبب�ا�باشر�Nي�*ضرار�ا�ادية�قانوني�مع�زبائنه�موجبا��سؤوليته�التقص,�ية�ïن�الفعل�ال

وا�عنوية�ال¸��لحقت�با�ستأنف�عليه�وا�تمثلة�Nي�إلقاء�القبض�عليه�ومتابعته�من�أجل�جنحة�إصدار�شيكات�

                                         

 30(1417من ربيع اIخر  14، صادر في 1.96.124ظھير شريف رقم 
ريخ بتا  4422المتعلق بشركات المساھمة، الجريدة الرسمية عدد 

تودع ا^موال الناتجة عن دفع مبالغ ا^نصبة من لدن متلقيھا في حساب بنكي مجمد، :"تنص ھذه الفقرة على أنه 
  " .داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي ا^موال

1997فبراير  13(1417شوال  5الصادر في  1.97.49الظھير الشريف رقم 

المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية با'سھم والشركة ذات المسؤولية المحدودة 
(1417ذي الحجة  23بتاريخ  4478وشركة المحاصة، الجريدة الرسمية عدد 

ارة أو عن مجلس اrدارة الجماعية بسحب يقوم الوكيل المفوض عن مجلس اrد:"تنص ھذه المادة على أنه 
أموال ا1كتتابات النقدية مقابل تسليم شھادة من كاتب الضبط المحكمة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري

أبريل  17(1428من ربيع ا'ول  28، صادر في 1.07.79ظھير شريف رقم 
14بتاريخ  5522ل ا'موال، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمكافحة غس

1359.  
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� 95من�القانون�رقم

الشركة�ال¸��åي�Nي�طور�التأسيس�Nي�حساب�بنكي�مع�قائمة�ا�كتتب,ن

يجب�أن�يتم�gيداع�داخل�أجل�ثمانية�أيام�ابتداء�من�تلقي�*موال

� �ا�ادة �من �*خ,�ة �الفقرة �أن �إªى باéضافة

  .ا�قتÞ¡ �السابق

Õي�السجل�التجاري�فإNوبمجرد�تقييد�هذه�الشركة�

سحب�*موال�ا�ودعة�Nي�الحساب�البنكي،�وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�

  .بشركات�ا�ساهمة�

�له� �ا�خول �الطبيÝي �الشخص �هوية �من �بالتحقق �ملزم �البنك �هو�أن �أيضا �إليه �gشارة �تجب وما

اسم�الشركة�بعد�بيعها�أو�تفويت�جميع�حصصها�وذلك�تحت�طائلة�مسؤوليته�عن�*ضرار�انجاز�عمليات�ب

�لفتح� �توافرها �الواجب �والقيود �بالشروط �ا�تعلقة �القانونية �للمقتضيات �خرقة �عند �بالغ,�، �تلحق �قد ال¸�

� �با�ادة �الواردة الحساب

،�فقد�جاء�Nي�قرار�صادر�عن�الغرفة�التجارية�بمحكمة�النقض�5*موال


ا�أعه،�يعد�خطأ�من�جهته�كمßالقانونية�ا�شار�إل

قانوني�مع�زبائنه�موجبا��سؤوليته�التقص,�ية�ïن�الفعل�ال

وا�عنوية�ال¸��لحقت�با�ستأنف�عليه�وا�تمثلة�Nي�إلقاء�القبض�عليه�ومتابعته�من�أجل�جنحة�إصدار�شيكات�

                                                          
1
ظھير شريف رقم  - 

المتعلق بشركات المساھمة، الجريدة الرسمية عدد  17.95رقم 
2

تنص ھذه الفقرة على أنه  -
داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي ا^موال

3
الظھير الشريف رقم  - 

المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية با'سھم والشركة ذات المسؤولية المحدودة 
وشركة المحاصة، الجريدة الرسمية عدد 

4
تنص ھذه المادة على أنه  -

أموال ا1كتتابات النقدية مقابل تسليم شھادة من كاتب الضبط المحكمة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري
5
ظھير شريف رقم  - 

المتعلق بمكافحة غس 43.05
1359، ص )2007
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�معه��45.000.00 �يكون �مما � درهما،

�وما� �الطالبة �دفوع �عtى �وأجابت �به �ا�حكوم �التعويض �تحديد �Nي �سندها �أبرزت �قد �تكون وبذلك


ا�التعامل�ا�ب���عtى�الثقة،�ßهكذا�فإن�تحقق�ا�صرف�من�تلك�ا�ستلزمات�أضحت�ضرورة�يقتض

��النية�Nي�الوصول�إªى�الوسط�البنكي�وgساءة�إليه�بصرف�شيكات�

�ا�صرف� �مسؤولية �يرتب �مما �¯�الحصر، �ا�ثال �سبيل �عtى �دفÌ��الشيكات �عtى �الحصول �بعد �رصيد بدون

   .بسبب�فتح�الحساب�لساحب�غ,��أم,ن�استغل�الحساب�دون�رقابة�كافية�من�البنك

�فتح� �طالب �وسمعة �مهنة �حول �التحري �السابقة �البيانات ة

�أبان�أن�ا�ؤسسات�البنكية�¯�تعتمد�عtى� �*خ,��خاصة�وأن�الواقع�العمtي �لهذا �ا�ركز�ا�اªي الحساب�وكذا

{عتبار�الشخâ¡��للزبون�بالقدر�ما�تتحرى�عن�وضعيته�ا�الية�ومدى�مءة�ذمته،�ïن�هذا�ما�يشكل�ا�كسب�

AAالبنكيAالحسابAتشغيلAعندAللبنكAا�دنيةAا�سؤولية  

�الحساب،� 
تم�بكيفية�تشغيل�العميل�لهذاèى�فتح�الحساب�البنكي،�فإنه�tبعد�أن�يوافق�البنك�ع

وذلك�بأن�يراقب�هذا�{ستخدام�وخاصة�إذا�كان�للمدفوع�Nي�الحساب�البنكي�تخصيص�محدد،�فقد�أكدت�

فرنسية�عtى�اضطع�البنك�برقابة�تشغيل�الحساب�البنكي�دون�حاجة�للبحث�عما�إذا�كان�

�عtى� �فرض �الفرن¢¡� �من�القضاء �الغالب �{تجاه �أن �كما ،

، في الملف التجاري عدد 2015يناير 
ة ا^منية بالرباط ، مطبع23، العدد 

أورده أحمد عوض يوسف عوضين، مسؤولية البنك عن الخطأ في فتح الحساب التجاري وقفله في القانون 
ون التجاري، جامعة الزقاق، التجاري المصري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنيل الكتوراه في القان

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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� �مبلغ �Nي �ا�حددة �الشيكات �تلك �قيمة �أداء �إªى �واضطراره �رصيد 45.000.00بدون

  .1"ي�قÞ¡ �به�الحكم�ا�ستأنف�محقا�Nي�التعويض�الذ

�وما� �الطالبة �دفوع �عtى �وأجابت �به �ا�حكوم �التعويض �تحديد �Nي �سندها �أبرزت �قد �تكون وبذلك

  .بالوسيلة�خف�الواقع�غ,��مقبول 


ا�التعامل�ا�ب���عtى�الثقة،�ßهكذا�فإن�تحقق�ا�صرف�من�تلك�ا�ستلزمات�أضحت�ضرورة�يقتض

لسي��Yالنية�Nي�الوصول�إªى�الوسط�البنكي�وgساءة�إليه�بصرف�شيكات��¡��عن�ذلك�يتيح�ا�جال

�ا�صرف� �مسؤولية �يرتب �مما �¯�الحصر، �ا�ثال �سبيل �عtى �دفÌ��الشيكات �عtى �الحصول �بعد �رصيد بدون

بسبب�فتح�الحساب�لساحب�غ,��أم,ن�استغل�الحساب�دون�رقابة�كافية�من�البنك

�مراقب �إªى �باéضافة �للبك �يمكن �فتح�كما �طالب �وسمعة �مهنة �حول �التحري �السابقة �البيانات ة

�أبان�أن�ا�ؤسسات�البنكية�¯�تعتمد�عtى� �*خ,��خاصة�وأن�الواقع�العمtي �لهذا �ا�ركز�ا�اªي الحساب�وكذا

{عتبار�الشخâ¡��للزبون�بالقدر�ما�تتحرى�عن�وضعيته�ا�الية�ومدى�مءة�ذمته،�ïن�هذا�ما�يشكل�ا�كسب�

ا�سؤوليةAا�دنيةAللبنكAعندAتشغيلAالحسابAالبنكيAA: ا�طلبAالثاني

�الحساب،� 
تم�بكيفية�تشغيل�العميل�لهذاèى�فتح�الحساب�البنكي،�فإنه�tبعد�أن�يوافق�البنك�ع

وذلك�بأن�يراقب�هذا�{ستخدام�وخاصة�إذا�كان�للمدفوع�Nي�الحساب�البنكي�تخصيص�محدد،�فقد�أكدت�

فرنسية�عtى�اضطع�البنك�برقابة�تشغيل�الحساب�البنكي�دون�حاجة�للبحث�عما�إذا�كان�

�عدمه� �من �العميل �تجاه �بذلك �الÌ®م �قد �عtى�2البنك �فرض �الفرن¢¡� �من�القضاء �الغالب �{تجاه �أن �كما ،

                                         

يناير  08، الصادر بتاريخ 5قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض، عدد 
، العدد 5، منشور في نشرة قرارات محكمة النقض، السلسلة رقم 

cass.com.du9 juin1992 banque 529 de juillet 1992.p736.  

أورده أحمد عوض يوسف عوضين، مسؤولية البنك عن الخطأ في فتح الحساب التجاري وقفله في القانون 
التجاري المصري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنيل الكتوراه في القان
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� �مبلغ �Nي �ا�حددة �الشيكات �تلك �قيمة �أداء �إªى �واضطراره �رصيد بدون

محقا�Nي�التعويض�الذ

�وما� �الطالبة �دفوع �عtى �وأجابت �به �ا�حكوم �التعويض �تحديد �Nي �سندها �أبرزت �قد �تكون وبذلك

بالوسيلة�خف�الواقع�غ,��مقبول 


ا�التعامل�ا�ب���عtى�الثقة،�ßهكذا�فإن�تحقق�ا�صرف�من�تلك�ا�ستلزمات�أضحت�ضرورة�يقتض

ïن�التغا�¡��عن�ذلك�يتيح�ا�جال

�ا�صرف� �مسؤولية �يرتب �مما �¯�الحصر، �ا�ثال �سبيل �عtى �دفÌ��الشيكات �عtى �الحصول �بعد �رصيد بدون

بسبب�فتح�الحساب�لساحب�غ,��أم,ن�استغل�الحساب�دون�رقابة�كافية�من�البنك

�مراقب �إªى �باéضافة �للبك �يمكن كما

�أبان�أن�ا�ؤسسات�البنكية�¯�تعتمد�عtى� �*خ,��خاصة�وأن�الواقع�العمtي �لهذا �ا�ركز�ا�اªي الحساب�وكذا

{عتبار�الشخâ¡��للزبون�بالقدر�ما�تتحرى�عن�وضعيته�ا�الية�ومدى�مءة�ذمته،�ïن�هذا�ما�يشكل�ا�كسب�

  .االرئي¢¡��له

ا�طلبAالثاني

�الحساب،� 
تم�بكيفية�تشغيل�العميل�لهذاèى�فتح�الحساب�البنكي،�فإنه�tبعد�أن�يوافق�البنك�ع

وذلك�بأن�يراقب�هذا�{ستخدام�وخاصة�إذا�كان�للمدفوع�Nي�الحساب�البنكي�تخصيص�محدد،�فقد�أكدت�

فرنسية�عtى�اضطع�البنك�برقابة�تشغيل�الحساب�البنكي�دون�حاجة�للبحث�عما�إذا�كان�محكمة�النقض�ال

�عدمه� �من �العميل �تجاه �بذلك �الÌ®م �قد البنك

                                                          

قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض، عدد  -1 
، منشور في نشرة قرارات محكمة النقض، السلسلة رقم 599/3/1/2012

 .50، ص 2015
2
- cass.com.du9 juin1992 banque 529 de juillet 1992.p736.

أورده أحمد عوض يوسف عوضين، مسؤولية البنك عن الخطأ في فتح الحساب التجاري وقفله في القانون   -
التجاري المصري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنيل الكتوراه في القان

، ص2007كلية الحقوق، 
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�يحول�مبدأ�عدم�التدخل�Nي�شؤون�العميل�د ون�gقرار�ح�وا�شورة�لصالح�العمء،�̄و

هكذا�فإن�الحساب�البنكي�يفرض�مجموعة�من�{لÌ®امات�ا�تبادلة�ب,ن�البنك�والزبون�أثناء�سريانه،�

لذلك�أفردت�له�جل�التشريعات�نصوصا�خاصة�من�أجل�تنظيمه،�وإحاطته�بمجموعة�من�{لÌ®امات�ا�لقاة�

�الحساب� �كشف �بتوجيه �يتعلق �ما 
اÓم� �ومتنوعة، ث,�ة


ا�ما�يخص�عدم�إدراج�أية�عملية�بعد�الحجز�عtى�الرصيد�ا�ؤقت�Óوم�، )

  .،�وتÌ�تب�مسؤولية�البنك�عن�كل�إخل�Nي�تنفيذ�الÌ®ام�من�هذه�{لÌ®امات

 من والتحقق الحساب كشف 

 ا�ؤسسة عاتق عtى تفرض الحاªي

 الحساب، كشف توجيه من كل 


ا ا�مسوك النموذIي التوقيعèلد.  

 إذ الزبون، تجاه البنكية ا�ؤسسة

 وا�طالبة ا�راقبة من الزبون  لتمك,ن

�Ìالعمليات فيه تسجل تجاري  دف 

 {قتصادي، نشاطها كان كيفما *بناك

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�يحول�مبدأ�عدم�التدخل�Nي�شؤون�العميل�د صح�وا�شورة�لصالح�العمء،�̄و

هكذا�فإن�الحساب�البنكي�يفرض�مجموعة�من�{لÌ®امات�ا�تبادلة�ب,ن�البنك�والزبون�أثناء�سريانه،�

لذلك�أفردت�له�جل�التشريعات�نصوصا�خاصة�من�أجل�تنظيمه،�وإحاطته�بمجموعة�من�{لÌ®امات�ا�لقاة�

�*مر�ك �حقيقة �Nي �وåي �البنكية، �ا�ؤسسة �عاتق �الحساب�عtى �كشف �بتوجيه �يتعلق �ما 
اÓم� �ومتنوعة، ث,�ة


ا�ما�يخص�عدم�إدراج�أية�عملية�بعد�ال)الفقرة�{وªى( والتحقق�من�التوقيع�Óوم�،

،�وتÌ�تب�مسؤولية�البنك�عن�كل�إخل�Nي�تنفيذ�الÌ®ام�من�هذه�{لÌ®امات

 بتوجيه ªخ¤ل عن ا���تبة لبنكا مسؤولية :\وÔى

الحاªي ا�غربي البنكي والقانون  ا�غربية التجارة مدونة مقتضيات


م البنكي، الحساب اشتغال بفÌ�ة تتعلق الÌ®اماتèمر و* 

التوقيع مع التجارية الورقة Nي الوارد التوقيع مطابقة من تحقق

 الحساب كشف بتوجيه ªخ¤ل بصدد البنك

ا�ؤسسة عاتق عtى ا�لقاة {لÌ®امات أهم من باéعم {لÌ®ام

لتمك,ن وذلك الحساب كشف من نسخة بتوجيه التشريعات

دفÌ� بمثابة الحساب كشف ويعت � هذا الخطأ، أو الÌ�ك حالة

*بناك تملكه الذي للجدول  ملخص عن عبارة فهو *طراف،

                                         
1
- cass.com 17 Octobre 1984 ،d 1985IR.383 note y .sema. 
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�يحول�مبدأ�عدم�التدخل�Nي�شؤون�العميل�د البنك�{لÌ®ام�بالنصح�وا�شورة�لصالح�العمء،�̄و


ذا�gلÌ®ام�±.1  

هكذا�فإن�الحساب�البنكي�يفرض�مجموعة�من�{لÌ®امات�ا�تبادلة�ب,ن�البنك�والزبون�أثناء�سريانه،�

لذلك�أفردت�له�جل�التشريعات�نصوصا�خاصة�من�أجل�تنظيمه،�وإحاطته�بمجموعة�من�{لÌ®امات�ا�لقاة�

�*مر�ك �حقيقة �Nي �وåي �البنكية، �ا�ؤسسة �عاتق عtى

والتحقق�من�التوقيع�

،�وتÌ�تب�مسؤولية�البنك�عن�كل�إخل�Nي�تنفيذ�الÌ®ام�من�هذه�{لÌ®امات)الفقرة�الثانية

\وÔى الفقرة 

  التوقيع

مقتضيات إن

الÌ®امات عدة البنكية

تحققبال البنك والÌ®ام

البنك مسؤولية  :أو9 

{لÌ®ام يشكل

التشريعات مختلف ألزم�
ا

حالة Nي بالتصحيح

*طراف، ب,ن الجارية

                                                          

.com 17 Octobre 1984

أورده أيضا أحمد عوض يوسف عوضين، مرجع سابق، ص   - 
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 وزبونه البنك ب,ن نزاع وقوع إثر

 ،3*قل عtى أشهر ثثة Nي للزبون 

 بواسطة الزبائن إبغ عtى ا�الية

 الشيكات وحساب الجاري  
 كما ،4

 الزبون  إخبار يتم الحساب كشف


اي�
ا فÌ�ةÕو.  


ا الحساب كشفÕنسبيا طويلة بأ 

 هذا إرسال عtى قانونا التنصيص

 لكشف أهمية أي يولون  ¯ الزبناء

 أو تضم,ن يتم كأن *خطاء، بعض

 له يحق *خطاء هذه يكتشف أن

 عليه يتفق ما غالبا والذي البنك

 106، ص فؤاد معuل، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، دون ذكر المطبعة

طارق لمليلي المزوري الناظوري، إثبات المعامuت البنكية عن طريق الكشوفات الحسابية والبطائق البنكية، 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد ا^ول، كلية العلوم القانونية 

المتضمنة الشروط المطبقة في عمليات 

ق بإصدار قانون البنك المركزي المتعل

عبد الرحيم الموذن، النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، 
 .248جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية وا1قتصادية وا1جتماعية، الرباط، أكدال، ص
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اíاما®Ìي ،1التجارية الªإثر الحجية إعمال مناط فهو وبالتا

  2.حدى عtى طرف كل ادعاءات

للزبون  الحساب كشف من نسخة توجيه مدة ا�غربي ا�شرع 

ا�الية وا�ؤسسات البنوك ألزم الذي الجزائري  للمشرع بالنسبة


ما القائمة للعملياتÓثة كل بي للحساب بالنسبة أشهر ث

كشف فبواسطة ،5*كÊ� عtى أشهر ثثة Nي ا�صري  ا�شرع

فÌ�ة كل بداية Nي حسابه برصيد إخباره يتم كما بحسابه 

6الباحث,ن، أحد اعت �
كشف لتوجيه ا�حددة ا�دة بخصوص 

التنصيص معه يكون  مما با¯طع، الحساب لعقد ا�ستمرة الحركية

الزبناء أغلب أن يشهد عمtيال الواقع أن رغم أفضل شهر

̄حتفاظ ويكتفون    .*حيان أغلب Nي وترتيبه به با


ا ترد قد الكشوفات هذه أن إªى أيضا gشارةßبعض أحيانا عل

أن ردبمج *خ,� فهذا لذلك الزبون، ±
ا يقم لم ال¸� ا�عامت

 طرف من ا�حدد *جل داخل وذلك التعرض، أجل من

                                         

فؤاد معuل، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، دون ذكر المطبعة

طارق لمليلي المزوري الناظوري، إثبات المعامuت البنكية عن طريق الكشوفات الحسابية والبطائق البنكية، 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد ا^ول، كلية العلوم القانونية 

  .6ص 2006-2005الجامعية وا1قتصادية وا1جتماعية وجدة، السنة 

  .من مدونة التجارة 491أ نظر الفقرة ا^خيرة من المادة 

المتضمنة الشروط المطبقة في عمليات  1995فبراير  22، المؤرخة في 07-95من التعليمة رقم 

المتعل 2003لسنة  88من القانون رقم  78انظر الفقرة ا1ولى من المادة 
 .والجھاز المصرفي والنقد

عبد الرحيم الموذن، النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، 
جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية وا1قتصادية وا1جتماعية، الرباط، أكدال، ص
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ا صميم من وهوíاما®Ìال

ادعاءات من للتأكد

 حدد وقد

بالنسبة الN¡�ء نفس

للعمليات الحساب كشف

ا�شرع أيضا حددها

ا�سجلة بالعمليات

اعت � وقد

الحركية إªى بالنظر

شهر كل ا�ستخرج

ويكتفون  الحساب،

gشارة وتجدر

ا�عامت بعض إغفال

من البنك إªى اللجوء

                                                          
1

فؤاد معuل، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، دون ذكر المطبعة -
  . وما بعدھا

2
طارق لمليلي المزوري الناظوري، إثبات المعامuت البنكية عن طريق الكشوفات الحسابية والبطائق البنكية،  -

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد ا^ول، كلية العلوم القانونية 
وا1قتصادية وا1جتماعية وجدة، السنة 

3
أ نظر الفقرة ا^خيرة من المادة  -

من التعليمة رقم  25أنظر المادة  4
  .البنك 

5
انظر الفقرة ا1ولى من المادة  -

والجھاز المصرفي والنقد
6

عبد الرحيم الموذن، النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  -
جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية وا1قتصادية وا1جتماعية، الرباط، أكدال، ص
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 حقه فان إليه ا�شار *جل داخل

 غالب Nي يكون  والذي التعرض أجل

 الحساب بكشف جاء ما عtى اعÌ�اضه

 رقم القانون  من 78 ا�ادة من الثانية

 بكشف جاء ما عtى {عÌ�اض أو

 بعلم مصحوبا عليه موù¡  بكتاب

 كشفب ورد ما صحة عtى موافقا

 Nي جاء ما عtى و{عÌ�اض ا�وافقة

 يؤدي *جل انصرام لكون  وكذا لقصره،

 بعض وفر الذي ا�غربي ا�شرع خف

 الخم¢¡� التقادم عtى {عتماد *فضل

 وتمسك ال8®اع، نشوء عند الحساب

 بالدار {ستئناف ا�حكمة عن صادر

 كشف من نسخة لزبنا
ا البنكية

  3"ذلك

يد أسويق، عبد الحليم عد، التزامات البنك في عقد الحساب با1طuع أثناء التشغيل وعند القفل، مقال 

تتقادم ا1لتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار 
  ".وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة

 .2013/02/12، بتاريخ 392
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داخل تعرضه عدم حالة Nي أما شهرين، أجل الغالب Nي وهو

أجل تحديد حرية العقد ïطراف ترك قد ا�غربي ا�شرع

اعÌ�اضه أو الزبون  موافقة أجل حدد قد ا�صري  ا�شرع فإن

الثانية الفقرة خل من يتضح ما وهذا بالرصيد، إبغه تاريخ

أو با�وافقة يرد أن العميل وعtى" :أنه عtى نصت وال¸�

بكتاب وذلك بالرصيد إبغه تاريخ من يوما عشر خمسة

موافقا اعت � اعÌ�اضه، يفيد بما ا�دة هذه خل العميل يرد

  ".العكس يثبت

ا�وافقة أجل من يوما 15 أجل للزبون  بمنحه ا�صري  ا�شرع

لقصره، وذلك  للزبون  الزمة الحماية لتوف,� كافيا يكون  

خف عtى وهذا الزبون، حقوق  معه تضيع مما التعرض 

*فضل من كان وإن شهرين، Nي التعرض أجل بتحديده

  2.التجاري  ا�جال

الحساب كشف توجيه بإثبات با�لزم يتعلق آخر إشكال يطرح

صادر قرار جاء ذلك، فبشأن توصله، بعدم العميل وتمسك

البنكية ا�ؤسسة توجه" فيه جاء حيث البنكية، ا�ؤسسة

ذلك إثبات عبء عليه يقع ±
ا توصله عدم يد·ي من وأن دورية

                                         

يد أسويق، عبد الحليم عد، التزامات البنك في عقد الحساب با1طuع أثناء التشغيل وعند القفل، مقال 
 .55، ص2018، دجنبر 48منشور بمجلة اrشعاع، العدد 

تتقادم ا1لتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار "من مدونة التجارة المغربية على أنه 
وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة

8/05/392قرار صادر عن محكمة ا1ستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد 
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وهو العقد إبرام عند

1. يسقط
     

ا�شرع كان وإذا

فإن شهرين، *حوال

تاريخ من يوما N 15ي

وال¸� 2003 ةلسن 88

خمسة خل الحساب

يرد لم فإذا الوصول،

يثبت لم ما الحساب

ا�شرع أن ويبدو

 لم الحساب كشف

 Nي الحق سقوط إªى

بتحديده للزبون، الحماية

ا�جال Nي عليه ا�نصوص

يطرح قد كما


ه البنكßوتمسك بتوج

ا�ؤسسة أنصف البيضاء

دورية بصفة الحساب

                                                          
1

يد أسويق، عبد الحليم عد، التزامات البنك في عقد الحساب با1طuع أثناء التشغيل وعند القفل، مقال عبد المج -
منشور بمجلة اrشعاع، العدد 

2
من مدونة التجارة المغربية على أنه  5تنص المادة  -

وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة أو بينھم
3

قرار صادر عن محكمة ا1ستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد  -




	�� –أ���ل 193��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 193 

 

 القانون  من 156 ا�ادة مقتضيات

 الكيفيات وفق {ئتمان مؤسسات

 القضائي ا�جال Nي {ئتمان مؤسسات

  ".ذلك يخالف ما يثبت 

 :أنه عtى تنص  التجارة مدونة من

 {ثبات، Nي اطعةالق الحجية الحساب

 ا�حكمة حكم Nي جاء حيث ،1ا�غرب

 الشروط وفق تكن لم طرفها من


ها تثبت لم ا�دعيةßتوصل أو توج 


ا ا�نازعة Nيßبذلك أنه وحيث .ف 

 الحجة ¯فتقاد سليم قانوني أساس

 الكشوفات أن حيث" ،3البيضاء

 القضائية ا�نازعات Nي وتعتمد ±
ا

 Nي به ا�عمول  *جل Nي توالتقييدا

 من ا�حددة للبيانات متضمنة جاءت

 هذه استبعاد للمحكمة يمكن ̄و 

، صادر بتاريخ 509/98/5، عدد 
أورده عبد العالي العضراوي، الفوائد البنكية، مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة يناير 

، 07/04/2014، صادر بتاريخ 2013
منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية واrدارية، مطبعة دار السuم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، عدد 
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مقتضيات خل من فتتجtى الكشف، لهذا القانونية القيمة بخصوص

مؤسسات تعدها ال¸� الحسابات بكشوف يعتد" أنه عtى نصت

مؤسسات لجنة رأي استطع بعد ا�غرب، بنك واªي يصدره


ا إثباتÓا وب,ن بي

ما القائمة ا�نازعات Nي عمÓى بيªأن إ 

من 492 ا�ادة نجد الحساب، لكشف الثبوتية القوة إطار

الحساب كشف يكتسب أن أجل ومن ،" إثبات وسيلة الحساب

ا�غرب بنك واªي دورية تحددها ال¸� الشروط جميع فيه

2البيضاء
من ±
ا ا�دªى الحسابية الكشوفات أن وحيث" 

ا�دعية أن اكم التجارة، مدونة من 496 و 492 الفصل,ن Nي

Nي حقهما يسقط ح¸  ا�حدد *جل وداخل دورية كيفية


م ا�د·ىßي علN ى وتستند قائمة ا�ذكورة الكشوفاتtأساس ع


ا الحصول ßعل ."  

البيضاء بالدار التجارية ا�حكمة عن صادر آخر حكم Nي 


ا يوثق حجة وتعت � ثبوتية قوة عtى تتوفر  *بناك عن ±

والتقييدا البيانات Nي نازع أنه الحسابي الكشف به ا�تعلق الزبون 

  . "  البنكية 

̄عتداد ملزم القضاء فان جاءت م¸  الحسابية بالكشوف با

 مدني، أم تاجر أهو عليه ا�د·ي صفة إªى النظر دون  ا�غرب

                                         

 .2006دجنبر  5بتاريخ  628/200دورية والي بنك المغرب عدد 

، عدد 7339/2000ضاء، رقم حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البي
أورده عبد العالي العضراوي، الفوائد البنكية، مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة يناير 

.  

9213/05/2013حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 
منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية واrدارية، مطبعة دار السuم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، عدد 

197. 
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بخصوص أما

نصت ال¸� 103- 12 رقم

يصدره بمنشور  ا�حددة

إثبات وسائل باعتبارها

إطار Nي ودائما

الحساب كشف يكون "

فيه تتوفر وأن ̄بد

البيضاء بالدار التجارية

Nي ا�بينة والكيفيات


ما ا�د·ىßا عل
كيفية ±

ا�د·ى منازعة تبقى

الحصول  قوة ±
ا ا�تمسك

 جاء كما

 الصادرة الحسابية

الزبون  يثبت لم طا�ا

 وا�عامت *عراف

فان هكذا

ا�غرب بنك واªي قبل

                                                          
1

دورية والي بنك المغرب عدد  -
2

حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البي -
أورده عبد العالي العضراوي، الفوائد البنكية، مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة يناير  ،12/10/2000

.85و 84ص 2003
3

حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم  -
منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية واrدارية، مطبعة دار السuم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، عدد 

197، ص2017خاص 
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 إيراده تم ما يخالف ما بإثبات القيام

 الحساب، عtى تجارية أوراق سحب

 مع السند Nي ا�ضمن التوقيع مطابقة

 الÌ®م الذي الحساب، فتح عند البنك

1.عنه الصادرة
   

 السند بوفاء يقوم حيث ا�طابقة،

 {لÌ®ام هذا يث,� ما وكث,�ا مزورا،

 إªى باéضافة البنوك، إªى يوميا تقدم

 وما وقضاء، فقها عليه ا�ستقر فإن

 ونموذج الشيك عtى ا�وجود التوقيع

 يبذل أن عليه يجب وإنما الخطوط،

 Nي خ �ة من له بما البنك Nي مختص

 مبلغ ضخامة ومدى ا�ضاهاة عملية


اونه إهماله بمناسبة البنكíي وN 

 التجارية محكمة عن صادر قرار 

 أجل من مةا�قد الشيكات عtى 

 عtى ا�ذكورة الشيكات صاحب تعرض

. 

، الصادر 1102/3/1/2014، في الملف التجاري عدد 
 .256ص 2010، 80، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، مطبعة ا^منية الرباط، العدد 
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القيام طريق عن صح�
ا Nي *خ,� لهذا الجدية ا�نازعة عtى

  

  التوقيع من التحقق عدم حالة Pي البنك

سحب حالة Nي خاصة وعميله البنك ب,ن الجارية ا�عامت

مطابقة من والتحقق التحري  وهو أساسيا الÌ®اما نك

البنك لدى القانوني ممثله أو الحساب صاحب قبل من

الصادرة ا�كتوبة و*وامر ا�ستندات جميع توقيع Nي باستخدامه

ا�طابقة، هذه من التأكد Nي ي�
اون  عندما مسؤو¯ يكون  بنك

مزورا، السند كان إذا ¯سيما *مر، مصدر توقيع من مسبقا

تقدم ال¸� الشيكات من الهائل للعدد نظرا العملية الناحية

فإن لذلك �خر، وقت ومن �خر شيك من نفسه الساحب

التوقيع ب,ن ا�ضاهاة بإجراء ا�وظف يقوم عندما البنوك، Nي

الخطوط، تحقيق Nي متخصص خب,� به يلÌ®م بما يلÌ®م ¯ لديه

مختص موظف به يقوم ما مع يتناسب ا�ضاهاة Nي و{هتمام

عملية تستغرقه الذي والوقت gمكانيات مراعاة مع العملية،

  2.*خرى  ا�حيطة

البنك بمسؤولية أقرت وقرارات أحكام عدة الصدد هذا Nي صدر

 Nي جاء حيث لديه، ا�وجود النموذIي التوقيع مع الشيك

 ا�وضوع التوقيع صحة من التأكد لواجب البنك إهمال

تعرض عtى ذلك يتوقف ̄و مسؤوليته، لتقرير لوحده

                                         

119محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، مرجع سابق، ص
  .389عائشة زرواق، مرجع سابق، ص

، في الملف التجاري عدد 246بمراكش، عدد قرار صادر عن المحكمة التجارية
، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، مطبعة ا^منية الرباط، العدد 2015

	��� ا��و��� ���ا
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عtى بناء إ¯ الكشوفات

  .الكشوفات هذه Nي

البنك مسؤولية  :ثانيا 

ا�عامت إطار Nي

نكالب عاتق عtى يقع

من ا�وضوع النموذج

باستخدامه ممثله أو ا�ودع

بنكفال وعليه

مسبقا يتحقق أن دون 

الناحية من إشكا¯ت

الساحب توقيع اختف

Nي العمل عليه جرى 

لديه ا�حفوظ التوقيع

و{هتمام العناية من قدرا

العملية، ±
ذه القيام

ا�حيطة والظروف الشيك

صدر وقد

الشيك توقيع مطابقة

3بمراكش
إهمال أن" 

لوحده كاف {ستخص

                                                          
محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، مرجع سابق، ص - 1
2

عائشة زرواق، مرجع سابق، ص -
3

قرار صادر عن المحكمة التجارية -
2015ماي  14بتاريخ 
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 لختف وذلك عناء، دون  العادي

  ". البنك لدى به ا�حتفظ

 بأجر وكي باعتباره البنك أن"...1

 التوقيع ومراقبة زبونه حساب من

 قيمته أداء ورفض لديه، ا�ودع يمثله

 أن رغم السند هذا قيمة البنك أدى

 بأجر كوكيل بالÌ®اماته أخل قد يكون 

 التوقيع، من تحققه عدم حالة Nي

 مطابقة من التحقق بوجوب" 1978

 عنه تÌ�تب جسيما خطأ يشكل ذلك

 عن البنك يسأل ف الكتابة، Nي اختبار

 للتوقيع مطابق غ,� الشيكات سارق 

 أي يرتكب لم ا�ؤجر وأن شك، أي

 متقنة، بكيفية مزور بسند الوفاء

 إليه ذهبت ما وهذا ،الكاملة ا�سؤولية

 مراقبة عن تتقرر  البنكية ا�ؤسسة

، الصادر بتاريخ 1303/3/3/2009
، 5، الجزء 2الرباط، السلسلة-، منشور بنشرة قرارات المجلس ا^على المتخصصة، مطبعة ا^منية

    

  

   

، 2012.3.4.28، في الملف التجاري عدد 
، 23، العدد 5، السلسلة - الرباط

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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العادي للشخص بالنسبة ح¸  ا�جردة بالع,ن ظاهر الÌ®وير

ا�حتفظ النموذIي والتوقيع ال8®اع محل بالشيكات ا�ضمنة التوقيعات

1بمراكش التجارية {ستئناف محكمة عن صادر قرار Nي

من ل�شخاص له ا�قدم السند قانونية من التأكد الÌ®ام

يمثله أومن زبونه يعتوق نموذج مع الظاهرة مطابقته من


ما التوقيع,ن ب,ن ا�قارنةÕأدى وم¸  ظاهر بشكل مختلفان أ

يكون  فإنه ا�جردة بالع,ن اكتشافه ويمكن جtي التوقيع,ن

  ..."للزبون  الحاصل الضرر  ج � عن سؤوليته

قر õخر فهو ا�قارن، القضاء مستوى 
ٌ
Nي البنك بمسؤولية أ

1978 مارس N 3ي ا�ؤرخ قرارها Nي الفرنسية التعقيب محكمة

ذلك من التحقق فعدم البنك، لدى ا�وجود النموذIي للتوقيع

اختبار بإجراء البنك مطالبة يع�� ¯ الواجب هذا أن غ,�


اÕوضعه الذي التوقيع كان إذا إ¯ مسروقة أ �سارق  *خ,

أي يث,� ̄و واضحا ا�طابقة عدم كان وإذا البنك، لدى

الوفاء عند البنك مسؤولية بمدى يتعلق هنا ا�طروح gشكال

ا�سؤولية تحمل  البنك إعفاء إªى يتجه ا�غربي القضاء أن نجد

3لها قرار Nي بمراكش التجارية 
ا�ؤسسة مسؤولية أن حيث" 

                                         

1303ملف عدد،  29قرار صادر عن محكمة ا1ستئناف التجارية بمراكش رقم ،
، منشور بنشرة قرارات المجلس ا^على المتخصصة، مطبعة ا^منية

cassation 3 janvier 1978, banque 1978,    

، في الملف التجاري عدد 135قرار صادر عن محكمة ا1ستئناف التجارية بمراكش، عدد 
الرباط-، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، مطبعة ا^منية2015

	��� ا��و��� ���ا
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الÌ®وير أن دام ما صرفها،

التوقيعات ب,ن الكب,�

Nي جاء كما

الÌ®ام عاتقه عtى يقع

من والتأكد به الوارد

ا�قارنة من تب,ن م¸ 

التوقيع,ن ب,ن {ختف

سؤوليتهم ذلك عtى ويÌ�تب

مستوى  عtى أما

محكمة قضت حيث

للتوقيع الشيك توقيع

غ,� البنك، مسؤولية


ا ظهر شيكات دفعÕأ

لدى وجودا� النموذIي

  2".خطأ

gشكال أن غ,�

نجد الصدد هذا Nي

 {ستئناف محكمة

                                                          
1

قرار صادر عن محكمة ا1ستئناف التجارية بمراكش رقم ، -
، منشور بنشرة قرارات المجلس ا^على المتخصصة، مطبعة ا^منية2010يناير  06
  .116ص 

2 - 3 janvier 1978, banque 1978, p 895.   

3
قرار صادر عن محكمة ا1ستئناف التجارية بمراكش، عدد  - 

2015يخ مارس بتار
2015 ،56     .  
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ا، ا�حفوظ الزبون  توقيع لنماذجèلد 

 يبعث مما خلوه من للتأكد للتوقيع

 من للتأكد خطية بخ �ة {ستعانة

 تكون  البنك مسؤولية فان البنكي

 لÌ�تيب الضرر  مفهوم تب�� عtى 

 أحد Nي فجاء مزورا، توقيعا يحمل

 إذا بأمواله، إليه عهد الذي العميل

 من خلت وقد البنك إªى ا�قدمة الورقة

 البنك عtى الورقة ±
ذه الوفاء تبعة

  1..." البنك يمارسها ال¸� ةا�هن مخاطر

 ا�تقن، والÌ®وير الواضح الÌ®وير

 يجب الذي هو التوجه وهذا توقيعه،

  2.ا�غربية التجارة مدونة من

  البنكي للحساب ا�ؤقت

 الحجز، مسألة åي التجزئة عدم 

 هذا ïن الحساب، Nي قيده بعد بند

 عtى الحجز يكون  أ¯ يقتÞ¡� التجزئة

 تصفية قبل لGخر دائنا الطرف,ن أحد

التزامات البنك في عقد  ، أورده جواد أردوز، 
 .26ص   ،2015

1 يتحلل المودع لديه من ا1لتزام بالرد إذا أدى تبعا ^مر لغير موقع من طرف 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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ا، ا�قدمة *وراق عtىßا وعن إل
لنماذج الظاهرة مطابق�

للتوقيع ا�تأني فحصه Nي tىتتج خاصة عناية ببذل مستخدمها

{ستعانة ال8®اع تطلب م¸  أنه غ,� صاحبه، عن صدوره صحة

البنكي للمستخدم والتقنية ا�هنية ا�قدرات *مر لتجاوز 

 ا�صرية النقض محكمة قرار ذهب وجه،الت هذا عكس

يحمل الذي الشيك تجاه ¯ أم الخطأ وجود عن النظر بغض

العميل قبل من ذمته ت �أ ¯ عليه ا�سحوب البنك أن حيث

الورقة هذه أن إذ عليه، مزور بتوقيع *صل من مذيل

تبعة وتقع الشيك، لوجود جوهري  شرط يعوزها للعميل،

مخاطر من التبعة هذه وتعت � الÌ®وير، إتقان درجة كانت

الÌ®وير ب,ن يم,® لم ا�صري  القضاء أن يتضح القرار هذا 

توقيعه، مزور شيك وفاء نتيجة الزبون  ضرر  عن البنك مسؤولية

من 510 ا�ادة من وªى*  الفقرة �قتضيات بالرجوع وذلك ا�غرب،

ا�ؤقت الرصيد ع¸ى الحجز أثناء البنك مسؤولية :الثانية

 مبدأ عtى تفرعا البنكي الحساب Nي أث,�ت ال¸� ا�سائل

�¡Þى الحجز جواز عدم يقتtى تحول  مع,ن حق عªبند إ

التجزئة عدم ومنطق خاصا، وفاء به الوفاء يجوز  ̄و 

أحد اعتبار يجوز  ¯ بحيث مفتوحا، مازال انه طا�ا جائزا

                                         

، أورده جواد أردوز، 1966/01/11قرار صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 
2015 ء، الرباط، مايالحساب با:ط<ع، بحث نھاية التدريب بالمعھد العالي للقضا

1 يتحلل المودع لديه من ا1لتزام بالرد إذا أدى تبعا ^مر لغير موقع من طرف "..تنص ھذه الفقرة على أنه 
 ..".المودع أو وكيل عنه إ1 اذا كان ھناك حجز

	��� ا��و��� ���ا
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عtى ا�دونة التوقيعات

مستخدمها يقوم ¯ عندما

صحة Nي الشك عtى

لتجاوز  التوقيع مطابقة

  ".منتفية

عكس وعtى

بغض البنك، مسؤولية

حيث"...القرار حيثيات

مذيل الشيك قيمة أوNى

للعميل، الحقيقي التوقيع

كانت أيا عليه ا�سحوب

 خل من

مسؤولية أقر وبالتاªي

ا�غرب، Nي يسود أن

الثانية الفقرة  

ا�سائل أهم لعل 

يقتÞ¡� التجديد فمنطق

 ذاتيته يفقد الحق

جائزا الحساب مفردات

                                                          
1

قرار صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ  -
الحساب با:ط<ع، بحث نھاية التدريب بالمعھد العالي للقضا

2
تنص ھذه الفقرة على أنه  -

المودع أو وكيل عنه إ1 اذا كان ھناك حجز
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 صحيح، غ,� حجزا يكون  الحساب

 حيث البنكي، الحساب أطراف دائ��

 بذلك فيحول  مفتوحا، ظل طا�ا الحساب

2.للحجز خاضع
    

 ،4الفقهاء بعض جانب من شديد

 النقد ±
ذا القضاء تأثر وقد الطبيعية،


ا البنكي Óي يتوسع بدأ أنه ومN 

 لغش وسيلة يجعله ا�دة، محدد

  é.5عنه التاªي ا�ؤقت الرصيد

 خل من وذلك عليه، للحجز ا�ؤقت

 من للحجز قاب الرصيد هذا يكون 

 الغ,� لدى يوقعه الذي للحجز السليم

 لفائدة الدائن ا�ؤقت الرصيد هو

 يعقل ̄و الطرف,ن ك ومديونية دائنية

 الرصيد عtى الحجز مسألة من 

 قانون  من 373 ا�ادة خل من يتضح

  ، 2001ية، علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، ا1سكندر

، 2006عادل علي المقدادي، عمليات البنوك وفقا لقانون التجارة العماني، المكتب الجامعي الحديث، مسقط، 

 .329أورده على البارودي، مرجع سابق، ص

،أورده علي البارودي،  101/02، رقم 

 .87ص ،2010للتفصيل أكثر، أنظر محمد جنكل، العمليات البنكية المباشرة، مطبعة الرشاد، الطبعة ا^ولى، 

��د ا������	��� ا��و��� ��
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ا الرصيدÓي ئي،الªى الحجز فإن وبالتاtي مع,ن مبلغ عN الحساب

1.*ثر عديم يعت �ه أن
   

دائ�� بحقوق  الضرر  إلحاق إªى يؤدي الحكم هذا تطبيق


ماÓضرار مg ي أمواله سحب طريق عن بدائنيهN الحساب

 غ,� سليما رصيده بقاء إªى فيطمTن رصيده، عtى الحجز

شديد لنقد تعرض ثم ،3زمانا الرأي هذا عtى مستقرا القضاء

الطبيعية، حدوده أبعد إªى التجزئة مبدأ تطبيق Nي مبالغة

 الحساب عtى الحجز صحة ت �ر أن يمكن ال¸� *سباب

محدد غ,� البنكي الحساب كون  مجرد أن مث فقرر  الغش،

الرصيد عtى يحجزوا أن الحالة هذه Nي للدائن,ن ا�مكن من فإن

ا�ؤقت الرصيد قابلية حول  شك كل قطع ا�غربي ا�شرع

يكون  " : أنه عtى نصت ال¸� التجارة مدونة من 500 ا�ادة

السليم ا�فهوم تب�  قد ا�غربي ا�شرع يكون  وبذلك ".للزبون 

هو الحجز يقبل الذي أن بحيث با¯طع، الحساب صاحب

دائنية يشمل *خ,� هذا أن إذ با¯طع، الحساب عtى جز

6.الطرف,ن أحد مديونية
   

 ا�صري  ا�شرع موقف فإن ا�قارن، التشريع مستوى 

يتضح ما وهذا ا�غربي، ا�شرع موقف من وضوحا أكÊ� كان

                                         

علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، ا1سكندر
 

عادل علي المقدادي، عمليات البنوك وفقا لقانون التجارة العماني، المكتب الجامعي الحديث، مسقط، 
 

 .1923/01/225، رقم 1922يناير  23قرار لمحكمة النقض الفرنسية، 

أورده على البارودي، مرجع سابق، صتعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية السابق، 
، رقم 1938يناير  27قرار لمحكمة ا1ستئناف بباريس المستعجل، صادر في 

 .وما يليھا  229

للتفصيل أكثر، أنظر محمد جنكل، العمليات البنكية المباشرة، مطبعة الرشاد، الطبعة ا^ولى، 

	��� ا��و��� ���ا
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الرصيد ومعرفة الحساب

أن البنك عtى فيتع,ن

تطبيق كان و�ا


ما ا�دين يستطيعÓم

الحجز Nي دائنيه قيام ب,ن

القضاء ظل وقد

مبالغة ذلك Nي رأوا الذين

*سباب يلتمس فأخذ

الغش، فكرة استخص

فإن وبالتاªي الدائن,ن

ا�شرع أن كما

ا�ادة من الثانية الفقرة

للزبون  دائن أي طرف

صاحب دائ�� أحد

الحجز وليس الزبون،

مديونية عtى حجز يقع أن

مستوى  عtى أما

كان للحساب ا�ؤقت

                                                          
1

علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، ا1سكندر -
 .وما يليھا 328ص 

2
عادل علي المقدادي، عمليات البنوك وفقا لقانون التجارة العماني، المكتب الجامعي الحديث، مسقط،  -
 .وما يليھا  266ص

3
قرار لمحكمة النقض الفرنسية،  -

4
تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية السابق،   -

5
قرار لمحكمة ا1ستئناف بباريس المستعجل، صادر في  -

229مرجع سابق، ص
6

للتفصيل أكثر، أنظر محمد جنكل، العمليات البنكية المباشرة، مطبعة الرشاد، الطبعة ا^ولى،  -
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 عtى الحساب س,� أثناء الحجز توقيع

 مؤقتا م,®انا الحساب لديه ا�فتوح

 نطاق بتحديد تتعلق خاصة، مقتضيات

 القواعد ضوء عtى النطاق هذا تحديد

 نظم فقد وهكذا الحساب، هذا 

 ا�دنية ا�سطرة قانون  من بعده
2، 

 إجراء من دين عtى يتوفر اعتباري 

 وبالتاªي ،..."له تسليمها عtى والتعرض

 با¯طع للحساب ا�ؤقت الرصيد

 هذا مبلغ تعديل إªى يؤدي أن تقييدها

 جراء من يلحقه ضرر  كل عن الحاجز

 بعد إ¯ مسؤولي�
ا تنتفي ̄و ،4حجز

 وهذا حسابه، عن يدال رفع يفيد بما

 أنه وحيث" :يtي ما وأسبابه حيثياته


اßى بناء قامت علtشعار عg �,للغ 

 Nي ا�حدد ا�بلغ حدود Nي الزبون  بحساب

  .1999ماي  17، الصادر في 

بالمصادقة  1974شتنبر  28الموافق ل

العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

، الصادر بتاريخ 1137/11، في الملف التجاري عدد 
 www Jurisprudence 
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توقيع الحساب طرNي أحد لدائن وز يج:" أنه عtى نصت ال¸�

ا�فتوح الطرف يجري  الحالة هذه وNي الحجز توقيع وقت �دينه

  ". الحجز توقيع وقت عليه ا�حجوز  مركز عن

مقتضيات ارةالتج مدونة Nي ا�غربي ا�شرع إدراج عدم من

تحديد من يمنع ¯ ذلك فإن با¯طع، للحساب ا�ؤقت الرصيد

 تشغيل عملية تحكم ال¸� والقواعد الغ,� لدى بالحجز

بعده وما 488 الفصل بمقتÞ¡  الغ,� لدى الحجز مسطرة

اعتباري  أو ذاتي دائن لكل يمكن" :أنه عtى السابق الفصل من *وªى

والتعرض �دينه ومستندات مبالغ عtى القا�¡� من بإذن الغ,�

  3.ا�نازعة من خاليا ثابتا الدين يكون  أن الحجز

الرصيد عtى الحجز توقيع تاريخ من ابتداء البنكية ا�ؤسسة عtى

تقييدها شأن من يكون  فيه جديدة عمليات تقييد وعدم تجميده


ا ا�حجوز  البنكية ؤسسةèالحاجز الدائن تجاه مسؤولة لد

بالحجز إخطارها بعد حسابه رصيد Nي بالتصرف باïمر ا�ع��

بما البنك زبون  إد¯ء أو الحجز بإيقاع قامت ال¸� الجهة

حيثياته Nي ورد إذ ،5لها قرارا Nي بفاس التجارية {ستئناف


ا يتب,ن ا�لف Óا للمستأنف البنكية ا�ؤسسة أن م
ßعل

بحساب ا�وجود ا�بلغ بحجز العامة الخزينة طرف من 

                                         

، الصادر في 19الرسمية، العدد ، الجريدة17/1999قانون التجارة المصري، رقم 
الموافق ل 1394رمضان  11، بتاريخ 1.74.447ظھير شريف بمثابة قانون رقم 
 .على نص القانون المسطرة المدنية

 .87محمد جنكل، مرجع سابق، ص

العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  
  .110، ص1998الطبعة ا^ولى، أكتوبر 

، في الملف التجاري عدد 1585قرار لمحكمة ا1ستئناف التجارية لفاس تحت رقم 
com.Maroc www Jurisprudence : ا1لكتروني منشور على الموقع
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1ا�صري  التجارة
ال¸� 

�دينه الدائن الرصيد

عن للكشف للحساب

من وبالرغم

الرصيد عtى الحجز

بالحجز ا�تعلقة العامة

مسطرة ا�غربي ا�شرع

*وªى الفقرة ونصت

الغ,� يدي ب,ن حجز

الحجز هذا مارسة� يتع,ن

عtى ويتع,ن

تجميده عtى تعمل أن

ؤسسةا� وتكون  الرصيد،


ا سماحهاÕا�ع�� لزبو

الجهة طرف من إشعارها

{ستئناف محكمة أكدته ما

وثائق عtى با¯طع


ا ا�وجه الحائزßإل 

                                                          
1

قانون التجارة المصري، رقم  -
2

ظھير شريف بمثابة قانون رقم  -
على نص القانون المسطرة المدنية

3
محمد جنكل، مرجع سابق، ص -

4
 الفروجي، محمد -

الطبعة ا^ولى، أكتوبر 
5

قرار لمحكمة ا1ستئناف التجارية لفاس تحت رقم  -
منشور على الموقع. 24/11/2011
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 بالتحصيل، ا�كلف ا�حاسب طرف

 قام البنك أن بدليل ا�ستأنف 

 حسابه، عtى بالحجز الزبون  ا�ستأنف

 عدم وأن 2007 يوليوز  خل حجز

 الحجز مسطرة قيام بدليل يةبنك

 رفع عtى  حصوله أو القابض مع وضعيته

 الخصوص ±
ذا خطأ أي يرتكب لم

  ". تأييده يقتÞ¡� مما صواب عن 

 يفقده ا�صادقة لدعوى  الحاجز واختيار

 Nي بمراكش التجارية {ستئناف محكمة

 ا�طلوب، البنك يدي ب,ن بحجز ïمر

 {تفاق، حصول  بعدم إشهادا الرئيس

 أو الودي التوزيع جلسة حضوره

2الرابعة
 قانون  من 494 الفصل من 

 للمحجوز  إيجابي تصريح وجود عدم

 مما مأخذ بأي الحاجز اجهيو  ولم

 التصريح، ذلك تضمنه ما وفق 

 البنك مسؤولية لدعوى  رفعه عtى

   20، الصادر بتاريخ5/3/2013، في الملف التجاري عدد 

  .172، ص2014، 78، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، مطبعة ا^مينة، الرباط، العدد 

يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما 
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ا ا�ستأنف كانتßة عل�ى مج tطرف من ا�طلوب ا�بلغ حجز ع

لفائدة للبنك مسؤولية أي يرتب ¯ الخزينة إªى ا�بلغ

 ¡Þشعار بمقتg ا�ستأنف وإنذار الخزينة طرف من إليه ا�وجه

الحجز تاريخ من الحائز، للغ,� إشعار إطار Nي تم البنك به قام

بنك مسؤولية أيه يرتب ¯ 2010 نون � Nي إ¯ ا�ستأنف دائنية

وضعيته تسوية عtى بحصوله - البنك-  الحائز الغ,� إشعار

لم حائز الغ,� فالبنك وبالتاªي ا�حجوزة، با�بالغ يحتفظ

 ا�ستأنف الحكم إليه نتÔ ا ما وهو مؤسسة غ,� ا�ستأنف

واختيار الودي {تفاق لجلسة لديه ا�حجوز  حضور  عدم

محكمة أقرته ما وهذا لديه، ا�حجوز  تجاه ا�سؤولية 

ïمر الحاجز استصدار أن حيث" : يtي ما حيثياته أحد Nي

الرئيس وإصدار الودي، التوزيع مسطرة حضور  عن *خ,�

حضوره عدم عن لديه ا�حجوز  البنك مسؤولية لدعوى  بمباشرته

الرابعة للفقرة طبقا آثار من ذلك عtى يÌ�تب وما خلها، بتصريحه

عدم رغم الحجز عtى ا�صادقة لدعوى  الحاجز اختيار وأن

ولم عليه، ا�حجوز  بغ,� يتعلق خاطئ بتصريح خلها *خ,�

 باïداء البنك عtى والحكم الحجز عtى للتصديق آنذاك

عtى الحاجز إقدام يجعل به، ا�قÞ¡� الN¡�ء لحجية مكتسبا

  .نونيوالقا الواقÝي للسند فاقدا خاطئ، ايجابي

                                         

، في الملف التجاري عدد 102قرار محكمة ا1ستئناف التجارية بمراكش، رقم 
، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، مطبعة ا^مينة، الرباط، العدد 

يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما ":تنص ھذه الفقرة على أنه 
  ".قابu للتنفيذ بأداء ا1قتطاعات التي لم تقع والمصاريف

	��� ا��و��� ���ا
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كانت وإذا gشعار،

ا�بلغ تسليم عدم فإن

بمقتÞ¡  نهم با�طلوب

قام ما أن عtى فض

دائنية بحساب إدراجها

̄ئه وعدم إشعار أو إد

يحتفظ البنك وظل اليد

ا�ستأنف ادعاءات وتبقى

عدم أن كما

 دعوى  مباشرة حق

Nي جاء اذ ،1لها قرار

*خ,� هذا وتخلف

بمباشرته ملزما يجعله

̄  عدم بتصريحه ئهإد

وأن ا�دنية، ا�سطرة

*خ,� هذا وإد¯ء لديه،

آنذاك با�حكمة حدا

مكتسبا حكمها فأصبح

̄ئه عن ايجابي بتصريح إد

                                                          
1

قرار محكمة ا1ستئناف التجارية بمراكش، رقم  -
، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، مطبعة ا^مينة، الرباط، العدد 2014فبراير 

2
تنص ھذه الفقرة على أنه  -

قابu للتنفيذ بأداء ا1قتطاعات التي لم تقع والمصاريف
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 عليه ترد بل مطلقا ليس للحاجز

 يوليوز  08 بتاريخ  LYON محكمة

 للبنك يحق ̄و الحجز، يوم إ¯ الحساب

 ا�علومات تقديم وأن الحساب،

 البنك أقدم وإذا واحدة، دفعة وليس

  ". gثباتية الوثائق بتقديم ذلك

 صحة عtى أثر أي له ليس جماعيا

 الحجز Nي الدائن أحقية بخصوص

 عtى الحجز توقيع الجما·ي با¯طع

 الحالة هذه Nي الحساب تجميد 

 بطبيعة وذلك الحجز، وعاء تشكل

 الرصيد عtى أحدهم دائن أوقعه 

 هذه والحال للبنك يبقى إذ با¯طع،

 ا�ؤقت الرصيد تجديد انتظار Nي

 إ¯ إليه تعمد ¯ البنوك كل فإن 

 يرى  الذي الزبون  هذا ببنكه، الزبون 

 تتعلق مشاكل من يث,�ه قد عما ناهيك

 ا�حجوز  الزبون  قبل البنك وحقوق 

  .190: أورده محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، مرجع سابق، ص

 .114انون البنكي، مرجع سابق، ص
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للحاجز ا�علومات بتقديم البنك الÌ®ام أن أيضا إليه gشارة

محكمة رئيس عن الصادر *مر Nي جاء كما شرط,ن، وخصوصا

 ¡Þالحساب حالة عن ا�علومات بتقديم يلزم ¯ البنك" :بأن ق

الحساب، هذا س,� تتضمن وال¸� للحجز السابقة الحساب كشوفات

وليس تناوبية بصفة يكون  أن يجب لديه، ا�حجوز  البنك

ذلك إªى إضافة يلزمه أن للحاجز يحق ف حوزته Nي ال¸� ا�علومات

جماعيا أو فرديا بكونه با¯طع الحساب وصف أن إªى gشارة

بخصوص بالنسبة الشأن هو فكما ا�ؤقت، الرصيد عtى توقيعه

با¯طع الحساب Nي الشركاء أحد لدائن يمكن الفردي الحساب

 يقتÞ¡� مما الجما·ي، للحساب ا�ؤقت الرصيد Nي الشريك

تشكل ال¸� عليه ا�حجوز  ا�دين حقوق  وتحديد الجارية 

 الذي بالحجز الحساب Nي õخرين ركاءالش من واحد كل

  2.الحساب

با¯طع، الحساب إقفال يع�� ¯ التجميد أن أيضا التأكيد

Nي جديد حساب أو جديد كشف Nي éخطاره الحقة 

  3. الحجز توقيع يوم الجارية العمليات تصفية 

 ا�ؤقت، الرصيد عtى الحجز جواز من بالرغم فإنه *خ,�،


م فو�¡  منí ع الحساب مسكالزبون  بعقة ومس با¯ط

ناهيك استشارته، دون  من ماله عtى لديه ا�حجوز  بنك

̄طع الحساب وحقوق  الجارية العمليات بتصفية يتعلق فيما با

                                         

أورده محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، مرجع سابق، ص
انون البنكي، مرجع سابق، صمحمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والق

 .89محمد جنكل، مرجع سابق، ص
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gشارة تجب وما

وخصوصا القيود بعض

قÞ¡  الذي ،19811

كشوفات يقدم أن

البنك طرف من والوثائق

ا�علومات تقديم عtى

gشارة وتجب

توقيعه يتم الذي الحجز

الحساب رصيد عtى

الشريك هذا حصة

 العمليات لتصفية

كل تبليغ بعد الحال

الحساب لهذا ا�ؤقت

التأكيد وينبìي

 العمليات تسجيل

 طريق عن للحساب

*خ,�، وNي

من يسببه �ا مكرهة،

بنكال من تطا̄و فيه

الحساب بوضعية أساسا

                                                          

 
1

أورده محمد اليونسي، التزامات البنك في عقد إيداع النقود، مرجع سابق، ص -
2

محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والق -
3

محمد جنكل، مرجع سابق، ص -
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 أن سبق دلسن عك¢¡� قيد بمناسبة

 يضر ا�ؤقت الرصيد بحجز السماح


ما الثقة انعدامÓ2بي.  

عـدد�مـن�الزبنـاء،�ومـن�ثمـة�من�خل�ما�سبق�يتضح�أن�للحساب�البنكي�دورا�كب,ـ�ا�Nـي�اسـتقبال�البنـوك�ïك ـ��

يكون�للبنك�سيولة�مالية�وقدرة�عtى�العمل،�كما�أن�الجهاز�البنكي�يكت¢¡��أهميـة�كب,ـ�ة�باعتبـاره�الواجهـة�لكـل�

يـــة�نـــص�عtـــى�أن�ومحاولـــة�مـــن�ا�شـــرع�ا�غربـــي�والتشـــريع�ا�قـــارن�لحمايـــة�الطـــرف�الضـــعيف�Nـــي�العقـــة�التعاقد

للزبــون�الحــق�Nــي�فــتح�الحســاب�البنكــي�إذا�تــوفرت�فيــه�الشــروط�الزمــة�لــذلك،�تحــت�طائلــة�ا�ســؤولية�ا�دنيــة�

هذا،�وقد�أقرت�التشريعات�السابقة�مجموعة�من�الضمانات�قبل�فتح�الحساب�البنكي،�بفرض�الÌ®امات�عtـى�

ســــتعم�حــــول�الزبــــون�والتأكــــد�مــــن�تــــوفره�عtــــى�كافــــة�الشــــروط�ا�طلوبــــة�لفــــتح�الحســــاب�


ا�من�طلبـه،�فتسـاهل�ßى�إلÝلها�البنك�من�جدارة�واستحقاق�الزبون�الثقة�ال¸��يسالبنكي،�وال¸��يتأكد�من�خ

إمكانيـــة�البنـــك�Nـــي�أخـــذ�{حتياطـــات�قـــد�يـــؤدي�إªـــى�فـــتح�حســـابات�وهميـــة،�بغـــرض�النصـــب�عtـــى�الغ,ـــ�،�وبالتـــاªي�

وباéضـافة�إªـى�مــا�سـبق�فـإن�البنــك�قـد�يتعــرض�للمسـؤولية�ا�دنيـة�عنــد�تشـغيل�الحسـاب�البنكــي،�خاصـة�عنــد�


اونــه�Nــي�التحقـق�مــن�التوقيــع�وعــدم�مطابقاتــه�للتوقيــع�النمــوذIي�íلـه�بتوجيــه�كشــف�الحســاب�للزبــون،�أو�إخ

  .الحساب�إªى�غ,��ذلك،�وبالتاªي�عليه�أخذ�كل�الحيطة�والحذر�تجنبا�éثارة�مسؤوليته

، المطبعة والوراقة "مسؤولية البنك المدنية عن تجاوز أذون ا1عتمادات
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بمناسبة التجارية، باïوراق يتعلق فيما خاصة الحجز تاريخ

1الفقهاء بعض ذهب لذلك الزبون،
السماح بأن القول  إªى 

انعدام إªى يؤدي بل بزبونه البنك عقة صفوة ويعكر {قتصادي

من�خل�ما�سبق�يتضح�أن�للحساب�البنكي�دورا�كب,ـ�ا�Nـي�اسـتقبال�البنـوك�ïك ـ��

يكون�للبنك�سيولة�مالية�وقدرة�عtى�العمل،�كما�أن�الجهاز�البنكي�يكت¢¡��أهميـة�كب,ـ�ة�باعتبـاره�الواجهـة�لكـل�

  .اقتصاد�Nي�العالم،�لذا�فسمته�تع���سمة�{قتصاد

ومحاولـــة�مـــن�ا�شـــرع�ا�غربـــي�والتشـــريع�ا�قـــارن�لحمايـــة�الطـــرف�الضـــعيف�Nـــي�العقـــة�التعاقد

للزبــون�الحــق�Nــي�فــتح�الحســاب�البنكــي�إذا�تــوفرت�فيــه�الشــروط�الزمــة�لــذلك،�تحــت�طائلــة�ا�ســؤولية�ا�دنيــة�

  .للبنك�Nي�حالة�الرفض�دون�أي�م �ر

هذا،�وقد�أقرت�التشريعات�السابقة�مجموعة�من�الضمانات�قبل�فتح�الحساب�البنكي،�بفرض�الÌ®امات�عtـى�

 ̄ ســــتعم�حــــول�الزبــــون�والتأكــــد�مــــن�تــــوفره�عtــــى�كافــــة�الشــــروط�ا�طلوبــــة�لفــــتح�الحســــاب�البنــــوك،�كــــا¯لÌ®ام�با


ا�من�طلبـه،�فتسـاهل�ßى�إلÝلها�البنك�من�جدارة�واستحقاق�الزبون�الثقة�ال¸��يسالبنكي،�وال¸��يتأكد�من�خ

البنـــك�Nـــي�أخـــذ�{حتياطـــات�قـــد�يـــؤدي�إªـــى�فـــتح�حســـابات�وهميـــة،�بغـــرض�النصـــب�عtـــى�الغ,ـــ�،�وبالتـــاªي�

  .gضرار�بزبناء�آخرين�للبنك�ذاته�أو�لبنوك�أخرى 

وباéضـافة�إªـى�مــا�سـبق�فـإن�البنــك�قـد�يتعــرض�للمسـؤولية�ا�دنيـة�عنــد�تشـغيل�الحسـاب�البنكــي،�خاصـة�عنــد�


اونــه�Nــي�التحقـق�مــن�التوقيــع�وعــدم�مطابقاتــه�للتوقيــع�النمــوذíلـه�بتوجيــه�كشــف�الحســاب�للزبــون،�أو�إخ

الحساب�إªى�غ,��ذلك،�وبالتاªي�عليه�أخذ�كل�الحيطة�والحذر�تجنبا�éثارة�مسؤوليته

                                         

 .336علي البارودي، مرجع سابق، ص

مسؤولية البنك المدنية عن تجاوز أذون ا1عتمادات"محمد صبري، ا1ئتمان البنكي، 
  .وما بعدھا 41، ص2001الوطنية، الطبعة ا^ولى، 
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تاريخ قبل الناشئة عليه

الزبون، لفائدة خصمه

{قتصادي بالنشاط

  :خاتمة

من�خل�ما�سبق�يتضح�أن�للحساب�البنكي�دورا�كب,ـ�ا�Nـي�اسـتقبال�البنـوك�ïك ـ��

يكون�للبنك�سيولة�مالية�وقدرة�عtى�العمل،�كما�أن�الجهاز�البنكي�يكت¢¡��أهميـة�كب,ـ�ة�باعتبـاره�الواجهـة�لكـل�

اقتصاد�Nي�العالم،�لذا�فسمته�تع���سمة�{قتصاد

ومحاولـــة�مـــن�ا�شـــرع�ا�غربـــي�والتشـــريع�ا�قـــارن�لحمايـــة�الطـــرف�الضـــعيف�Nـــي�العقـــة�التعاقد

للزبــون�الحــق�Nــي�فــتح�الحســاب�البنكــي�إذا�تــوفرت�فيــه�الشــروط�الزمــة�لــذلك،�تحــت�طائلــة�ا�ســؤولية�ا�دنيــة�

للبنك�Nي�حالة�الرفض�دون�أي�م �ر

هذا،�وقد�أقرت�التشريعات�السابقة�مجموعة�من�الضمانات�قبل�فتح�الحساب�البنكي،�بفرض�الÌ®امات�عtـى�

 ̄ البنــــوك،�كــــا¯لÌ®ام�با


ا�من�طلبـه،�فتسـاهل�ßى�إلÝلها�البنك�من�جدارة�واستحقاق�الزبون�الثقة�ال¸��يسالبنكي،�وال¸��يتأكد�من�خ

البنـــك�Nـــي�أخـــذ�{حتياطـــات�قـــد�يـــؤدي�إªـــى�فـــتح�حســـابات�وهميـــة،�بغـــرض�النصـــب�عtـــى�الغ,ـــ�،�وبالتـــاªي�

gضرار�بزبناء�آخرين�للبنك�ذاته�أو�لبنوك�أخرى 

وباéضـافة�إªـى�مــا�سـبق�فـإن�البنــك�قـد�يتعــرض�للمسـؤولية�ا�دنيـة�عنــد�تشـغيل�الحسـاب�البنكــي،�خاصـة�عنــد�


اونــه�Nــي�التحقـق�مــن�التوقيــع�وعــدم�مطابقاتــه�للتوقيــع�النمــوذíلـه�بتوجيــه�كشــف�الحســاب�للزبــون،�أو�إخ

الحساب�إªى�غ,��ذلك،�وبالتاªي�عليه�أخذ�كل�الحيطة�والحذر�تجنبا�éثارة�مسؤوليتها�ضمن�Nي�عقد�
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علي البارودي، مرجع سابق، ص -
2

محمد صبري، ا1ئتمان البنكي،  -
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استجدت�Nي�هذا�العصر،�تعد�مسألة�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�من�النوازل�الفقهية�ال¸��

�وطرق� �ا�سألة، �هذه �صورة �الدراسة �بينت وقد

وبعد�. جها�مصانع�اللحوم�õلية�حول�العالم،�وأسباب�اختف�الفقهاء�Nي�حكم�هذه�اللحوم

ب,ن�آراء��ا�قارنة،�و هذه�*دلة�تم�مناقشة

�من� �ا�ستوردة �لحوم�الدجاج �أكل �بتحريم القول

�الشرعية �بالطريقة �وتذكيته �ذبحه �تم �قد �الدجاج �هذا �أن �تيقن �إ¯�إذا �*جنبية، �لحوم�. البد �أن �ح,ن Nي

̄�إذا�ُعلم�أنه�تم�إزهاق� لب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�åي�حل،�إ

  .الذبائح،�اللحوم�ا�ستوردة،�ا�طعومات،�الحظر�وgباحة

Abstract 

The issue of meat imported from foreign countries, i
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تعد�مسألة�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�من�النوازل�الفقهية�ال¸��

�ا �آراء �تجاذب�
ا �فقد �ومانعولذلك �لها �مبيح �ب,ن �ما �وطرق�. لفقهاء، �ا�سألة، �هذه �صورة �الدراسة �بينت وقد

جها�مصانع�اللحوم�õلية�حول�العالم،�وأسباب�اختف�الفقهاء�Nي�حكم�هذه�اللحوم


ا�الفقهاء�Nي�آرا
م�حول�هذه�ا�سألة،�ßتم�مناقشةعرض�*دلة�ال¸��استند�إل

�فت �ا�سألة، �Nي �ا�ب,نالفقهاء �هذه �Nي �من��هو ��سألةأن�الراجح �ا�ستوردة �لحوم�الدجاج �أكل �بتحريم القول

�الشرعية �بالطريقة �وتذكيته �ذبحه �تم �قد �الدجاج �هذا �أن �تيقن �إ¯�إذا �*جنبية، البد

̄�إذا�ع*نعام�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�وال¸��غا لب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�åي�حل،�إ

  .روح�هذه�الحيوانات�بالصعق�أو�الوقذ�أو�الخنق،�دون�تذكية�شرعية

الذبائح،�اللحوم�ا�ستوردة،�ا�طعومات،�الحظر�وgباحة :الكلماتAا�فتاحية

The issue of meat imported from foreign countries, is one of the jurisprudence calamities of 
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رئيسAقسم�AقتصادAوالتمويلªAس¤ميPAيAكليةAالدعوةAوأصولAالدين

حاصلAع¸ىAماجست

  :ملخص

  

تعد�مسألة�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�من�النوازل�الفقهية�ال¸��

�ا �آراء �تجاذب�
ا �فقد ولذلك

التذكية�ال¸��تنتهجها�مصانع�اللحوم�õلية�حول�العالم،�وأسباب�اختف�الفقهاء�Nي�حكم�هذه�اللحوم


ا�الفقهاء�Nي�آرا
م�حول�هذه�ا�سألة،�ßعرض�*دلة�ال¸��استند�إل

�فت �ا�سألة، �Nي الفقهاء

�الشرعية �بالطريقة �وتذكيته �ذبحه �تم �قد �الدجاج �هذا �أن �تيقن �إ¯�إذا �*جنبية، البد

*نعام�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�وال¸��غا

روح�هذه�الحيوانات�بالصعق�أو�الوقذ�أو�الخنق،�دون�تذكية�شرعية

  

الكلماتAا�فتاحية

  

s one of the jurisprudence calamities of 
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modern time,  therefore many jurists have different stances regarding its permissibility. this study 

discusses this issue, and the slaughter methods that are adopted by the meat factories worldwide, 

and the reasons for the jurists conflict about the permissibility of this meat. after presenting the 

evidence provided by the jurists about the issue, the researcher discussed them, and compared 

between the opinions of the jurists, he concluded that the admissible verdict

is: forbidding the consumption of chicken imported from foreign countries, unless it is certain that 

the chicken was slaughtered according to the Islamic verdict. on the other hand livestock meat that 

has been imported from foreign co

majority, is permissible, unless it was known that the animal underwent electronic shock or 

suffocation, without proper preparation of the meat in the Islamic way

 

Keywords: Sacrifices, impo
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modern time,  therefore many jurists have different stances regarding its permissibility. this study 

discusses this issue, and the slaughter methods that are adopted by the meat factories worldwide, 

for the jurists conflict about the permissibility of this meat. after presenting the 

evidence provided by the jurists about the issue, the researcher discussed them, and compared 

between the opinions of the jurists, he concluded that the admissible verdict regarding this issue 

is: forbidding the consumption of chicken imported from foreign countries, unless it is certain that 

the chicken was slaughtered according to the Islamic verdict. on the other hand livestock meat that 

has been imported from foreign countries, which is mostly sourced from countries with a 

majority, is permissible, unless it was known that the animal underwent electronic shock or 

suffocation, without proper preparation of the meat in the Islamic way. 

acrifices, imported meats, food, prohibition and permissibility
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modern time,  therefore many jurists have different stances regarding its permissibility. this study 

discusses this issue, and the slaughter methods that are adopted by the meat factories worldwide, 

for the jurists conflict about the permissibility of this meat. after presenting the 

evidence provided by the jurists about the issue, the researcher discussed them, and compared 

regarding this issue 

is: forbidding the consumption of chicken imported from foreign countries, unless it is certain that 

the chicken was slaughtered according to the Islamic verdict. on the other hand livestock meat that 

untries, which is mostly sourced from countries with a Christian 

majority, is permissible, unless it was known that the animal underwent electronic shock or 

rted meats, food, prohibition and permissibility. 
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  :،�وعtى�آله�وصحبه�ومن�و{ه،�وبعد

�*جنبية،� �الدول �من �اللحوم �است,�اد �الكب,��عtى �الطلب �ا�عاصر، �عا�نا �Nي �البلوى �به �عمت �مما فإن

�الكب,��Nي� �الفارق �إªى �إضافة �لها؛ �ا�حtي �gنتاج �بضعف �مقارنة لحوم،

وهذه�اللحوم�ا�ستوردة،�إما�أن�تكون�عtى�شكل�أنعام�حية،�يتم�ذبحها�محليا؛�وإما�أن�تذبح�Nي�بلد�

فأما�الطريقة�*وªى�. عtى�شكل�لحوم�معلبة�أو�مجمدة

�Nي�هذه�الدراسة �يأخذ�حكم�باQي�*نعام�ال¸��تذبح�محليا،�وåي�ليست�مجال�بحثنا . لست,�اد،�فإن�حكمها

2
ا�العلماء�ا�تقدمون،�فكان�¯�بد�


اأحكامهم��تم�بناء
م�ال¸��أدل�ß؟عل  

  حكمها؟

اللحوم��أكلالرأي�الذي�يمكن�ترجيحه�لحكم�

جاءت�هذه�الدراسة�لبيان�حكم�أكل�هذه�اللحوم،�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�من�خل�مقارنة�آراء�

   .حه�*دلة�الشرعية

تنبع�أهمية�هذا�ا�وضوع،�من�{نتشار�الكب,��للحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية�Nي�*سواق�ا�حلية،�

. عtى�شرا
ا،�نظرا�لتيسر�أسعارها�مقارنة�باللحوم�ا�حلية،�وال¸��¯�تغطي�حاجة�السوق�أص

ت�حاجة�الناس��عرفة�الحكم�الشر·ي�ïكل�هذه�اللحوم،�Nي�ظل�تباين�õراء�Nي�حكمها،�ما�

قبل�الولوج�Nي�مباحث�هذه�الدراسة،�فإنه�¯�بد�من�دراسة�آراء�الباحث,ن�Nي�هذه�النازلة،�وال¸��أصلت�
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الحمد�§،�والصة�والسم�عtى�رسول�هللا،�وعtى�آله�وصحبه�ومن�و{ه،�وبعد

�*جنبية،� �الدول �من �اللحوم �است,�اد �الكب,��عtى �الطلب �ا�عاصر، �عا�نا �Nي �البلوى �به �عمت �مما فإن

�ل �الكب,�ة �{س�
ك �كميات �الكب,��Nي�بسبب �الفارق �إªى �إضافة �لها؛ �ا�حtي �gنتاج �بضعف �مقارنة لحوم،

  .*سعار،�ب,ن�اللحوم�ا�ستوردة،�واللحوم�ا�حلية

وهذه�اللحوم�ا�ستوردة،�إما�أن�تكون�عtى�شكل�أنعام�حية،�يتم�ذبحها�محليا؛�وإما�أن�تذبح�Nي�بلد�

عtى�شكل�لحوم�معلبة�أو�مجمدة�دهاا�نشأ،�ويتم�إنتاجها�بالكامل�هناك،�ثم�يتم�است,�ا

�Nي�هذه�الدراسة �يأخذ�حكم�باQي�*نعام�ال¸��تذبح�محليا،�وåي�ليست�مجال�بحثنا لست,�اد،�فإن�حكمها

وأما�الطريقة�الثانية،�ف��Ôمن�النوازل�ال¸��شهدها�هذا�العصر،�فلم�يبح2
ا�العلماء�ا�تقدمون،�فكان�¯�بد�


ا�بالرأي��عرفة�حكم�الشارع�Nي�ذلكßد�ف.  

  :لدراسة

̄تجاءت�هذه�الدراسة�لتجيب�عن� 
اعدة�تساؤÓم�،:  

أدل�ما�Nي�حكم�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�و �الفقهاء

حكمها؟�؟�وما�أسباب�اختف�الفقهاء�Nيصورة�ا�سألة�كيف�يمكن�توضيح

الرأي�الذي�يمكن�ترجيحه�لحكم�تفصيل� ماهل�يختلف�الحكم�باختف�نوع�اللحوم؟�و 

  :هدفAالدراسة

جاءت�هذه�الدراسة�لبيان�حكم�أكل�هذه�اللحوم،�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�من�خل�مقارنة�آراء�

الذي�ترجحه�*دلة�الشرعيةالفقهاء،�ومناقشة�أدل�
م،�والوصول�للرأي�الراجح�

  :أهميةAا�وضوع

تنبع�أهمية�هذا�ا�وضوع،�من�{نتشار�الكب,��للحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية�Nي�*سواق�ا�حلية،�

عtى�شرا
ا،�نظرا�لتيسر�أسعارها�مقارنة�باللحوم�ا�حلية،�وال¸��¯�تغطي�حاجة�السوق�أص

ت�حاجة�الناس��عرفة�الحكم�الشر·ي�ïكل�هذه�اللحوم،�Nي�ظل�تباين�õراء�Nي�حكمها،�ما�

  :الدراساتAالسابقة

قبل�الولوج�Nي�مباحث�هذه�الدراسة،�فإنه�¯�بد�من�دراسة�آراء�الباحث,ن�Nي�هذه�النازلة،�وال¸��أصلت�


ا،�ومن�هßذه�الدراساتجحت�ما�ظنت�أنه�راجح�ف:  

	��� ا��و��� ���ا
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  :قدمةا�
الحمد�§،�والصة�والسم�عtى�رسول�

�*جنبية،� �الدول �من �اللحوم �است,�اد �الكب,��عtى �الطلب �ا�عاصر، �عا�نا �Nي �البلوى �به �عمت �مما فإن

�ل �الكب,�ة �{س�
ك �كميات بسبب

*سعار،�ب,ن�اللحوم�ا�ستوردة،�واللحوم�ا�حلية

وهذه�اللحوم�ا�ستوردة،�إما�أن�تكون�عtى�شكل�أنعام�حية،�يتم�ذبحها�محليا؛�وإما�أن�تذبح�Nي�بلد��

ا�نشأ،�ويتم�إنتاجها�بالكامل�هناك،�ثم�يتم�است,�ا

�Nي�هذه�الدراسة �يأخذ�حكم�باQي�*نعام�ال¸��تذبح�محليا،�وåي�ليست�مجال�بحثنا لست,�اد،�فإن�حكمها

وأما�الطريقة�الثانية،�ف��Ôمن�النوازل�ال¸��شهدها�هذا�العصر،�فلم�يبح


ا�بالرأي��عرفة�حكم�الشارع�Nي�ذلكمن�{ج�
اßد�ف

لدراسةمشكلةAا

جاءت�هذه�الدراسة�لتجيب�عن�

الفقهاء�الأقو �ما

كيف�يمكن�توضيح

هل�يختلف�الحكم�باختف�نوع�اللحوم

  ا�ستوردة؟�

هدفAالدراسة

جاءت�هذه�الدراسة�لبيان�حكم�أكل�هذه�اللحوم،�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�من�خل�مقارنة�آراء�

الفقهاء،�ومناقشة�أدل�
م،�والوصول�للرأي�الرا

أهميةAا�وضوع

تنبع�أهمية�هذا�ا�وضوع،�من�{نتشار�الكب,��للحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية�Nي�*سواق�ا�حلية،��

عtى�شرا
ا،�نظرا�لتيسر�أسعارها�مقارنة�باللحوم�ا�حلية،�وال¸��¯�تغطي�حاجة�السوق�أص وإقبال�الناس

ت�حاجة�الناس��عرفة�الحكم�الشر·ي�ïكل�هذه�اللحوم،�Nي�ظل�تباين�õراء�Nي�حكمها،�ما�ولذلك�فقد�ازداد

  .ب,ن�مانع�ومبيح

الدراساتAالسابقة

قبل�الولوج�Nي�مباحث�هذه�الدراسة،�فإنه�¯�بد�من�دراسة�آراء�الباحث,ن�Nي�هذه�النازلة،�وال¸��أصلت�

واستدلت�لها،�ورجحت�ما�ظنت�أنه�را
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،�للدكتور�محمد�الهواري،�*ستاذ�بجامعات�أ�انيا،�وهو�

�Nي�. م1998 �بحثه �الباحث �بدأ وقد

Nي�ا�سالخ�الحديثة،�مما�شاهده��

�ذا� فقال�بجوازه�إن�كان�البلد�مسلما


م�¯�يذبحون�بالطريق�ا�شروع؛�Õأو�كان�غالب�أهل�البلد�من�أهل�الكتاب،�إ¯�إذا�عرف�أ� أغلبية�مسلمة،

�أو�كتابي� �ذبحه�مسلم �اللحم �هذا �أن �يتب,ن �ح¸  الكفار�أو�ا�جوس،


ا�من�أهل�الكتاب،�ف��Ôلحوم�حل،�Õأما�اللحوم�ا�ستوردة�من�البلدان�ال¸��غالبية�سكا

�محمود� �ا�هدي �ثامر�عبد �الدكتور للباحث

�ب,ن� �بالتعاون �تركيا �Nي �ا�نعقد �الحل، �ا�نتجات �¯قتصاديات �للمؤتمر�الدوªي �مقدمة �دراسة وåي

،�Nي�شهر�(SAKARYA)الهيئة�العا�ية�لقتصاد�والتمويل�gسمي،�التابعة�لرابطة�العالم�gسمي،�وجامعة�

�بالتعريف� �دراسته �الباحث �افتتح وقد

�آراء� �ب,ن �ثم �غ,��gسمية، �البد �Nي �اللحوم �وإنتاج �الذبح �طرق �إªى �تطرق �ثم �وشروطها، �الشرعية بالذكاة

õراء،�مرجحا�تحريم�أكل��العلماء�Nي�أكل�اللحوم�ا�ذبوحة�وا�نتجة�Nي�البد�غ,��gسمية،�ثم�قارن�ب,ن�هذه

�سدا� �gسمية، �الطريقة �عtى �ذبحها �طريقة �من �التيقن �تم �إ¯�إذا �*جنبية، �البد �من �ا�ستوردة اللحوم

AالذبحAوسائلAيPAالحديثةAا�ستجداتAضوءAيPA AدراسةAفقهيةAتطبيقيةAع¸ى(اللحومAا�ستوردة

�مجلة� �Nي �نشرت �دراسة �وåي �عبدالعزيز�الداود، �بن �فهد للباحث

�لحوم� �حكم �الحديث�Nي 
اßف� �الباحث �خصص وقد

ائح�أهل�الكتاب،�الدجاج�ا�ستورد�من�ال �ازيل،�فتحدث�Nي�الذكاة�وشروطها،�والضوابط�الشرعية�Nي�حل�ذب

�دراسته� �Nي�حكم�الذبيحة،�خاتما ثم�فصل�Nي�وسائل�الذبح�الحديثة�للدجاج�ا�ستورد�من�ال �ازيل،�وأثرها

بأن�هذه�اللحوم�تخضع��راقبة�ا�راكز�

 .وتقع�الدراسة�Nي�حواªي�ست,ن�صفحة

Aالوصفي �وبيان��،ا�نهج �وصف�ا�سألة، Nي

Aالتحلي¸ي �Nي��،ا�نهج �الفقهاء �آراء ببيان

من�خل�مقارنة�آراء�الفقهاء��،نهج�Aستنباطي

�ومقاصد� �*دلة �تدعمه �ما �ضوء �Nي �ا�سألة، �Nي ح
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،�للدكتور�محمد�الهواري،�*ستاذ�بجامعات�أ�انيا،�وهو�الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

� �العاشر، �العدد �gسمي، �مجمع�الفقه �مجلة �Nي �منشور 1998–هـ1418بحث

�تعريف�التذكية�الشرعية�وشروطها،�ثم�فّصل�Nي�طرق�الذبح�ا�ستخدمة

�ُجهل�ذابحه� �ذا�: Nي�الدول�*وروبية،�ثم�ب,ن�حكم�ما فقال�بجوازه�إن�كان�البلد�مسلما


م�¯�يذبحون�بالطريق�ا�شروع؛�Õأو�كان�غالب�أهل�البلد�من�أهل�الكتاب،�إ¯�إذا�عرف�أ� أغلبية�مسلمة،

�من �البلد �أهل �غالب �كان �إن �أو�كتابي��وبحرمته �ذبحه�مسلم �اللحم �هذا �أن �يتب,ن �ح¸  الكفار�أو�ا�جوس،


ا�من�أهل�الكتاب،�ف��Ôلحوم�حل،�Õأما�اللحوم�ا�ستوردة�من�البلدان�ال¸��غالبية�سكا

 .وتقع�الدراسة�Nي�حواªي�ثمان,ن�صفحة

Aم Aا�ستوردة Aواللحوم Aغ&�Aا�سلم&ن Aذبائح �محمود�: KLمأحكام �ا�هدي �ثامر�عبد �الدكتور للباحث

�ب,ن� �بالتعاون �تركيا �Nي �ا�نعقد �الحل، �ا�نتجات �¯قتصاديات �للمؤتمر�الدوªي �مقدمة �دراسة وåي

الهيئة�العا�ية�لقتصاد�والتمويل�gسمي،�التابعة�لرابطة�العالم�gسمي،�وجامعة�

�ا�ؤتمر20 �أعمال �عن �كتاب �Nي �الهيئة �ونشرته �بالتعريف�. م، �دراسته �الباحث �افتتح وقد

�آراء� �ب,ن �ثم �غ,��gسمية، �البد �Nي �اللحوم �وإنتاج �الذبح �طرق �إªى �تطرق �ثم �وشروطها، �الشرعية بالذكاة

العلماء�Nي�أكل�اللحوم�ا�ذبوحة�وا�نتجة�Nي�البد�غ,��gسمية،�ثم�قارن�ب,ن�هذه

�سدا� �gسمية، �الطريقة �عtى �ذبحها �طريقة �من �التيقن �تم �إ¯�إذا �*جنبية، �البد �من �ا�ستوردة اللحوم

  .وتقع�الدراسة�Nي�ثث,ن�صفحة. للذريعة�وا�فاسد�والشك

AالذبحAوسائلAيPAالحديثةAا�ستجداتAضوءAيPA اللحومAا�ستوردة

Aال��ازيل Aمن Aا�ستورد Aالدجاج �مجلة��):لحم �Nي �نشرت �دراسة �وåي �عبدالعزيز�الداود، �بن �فهد للباحث

� �العدد �الفقهية�السعودية، �33الجمعية �رجب �لحوم�. هـ1437، �حكم �الحديث�Nي 
اßف� �الباحث �خصص وقد

الدجاج�ا�ستورد�من�ال �ازيل،�فتحدث�Nي�الذكاة�وشروطها،�والضوابط�الشرعية�Nي�حل�ذب

�دراسته� �Nي�حكم�الذبيحة،�خاتما ثم�فصل�Nي�وسائل�الذبح�الحديثة�للدجاج�ا�ستورد�من�ال �ازيل،�وأثرها

بأن�هذه�اللحوم�تخضع��راقبة�ا�راكز�: بالقول�بإباحة�أكل�لحوم�الدجاج�ا�ستوردة�من�ال �ازيل،�معل�قوله

وتقع�الدراسة�Nي�حواªي�ست,ن�صفحة. عنية�Nي�السعوديةgسمية�هناك،�والفحص�والتفتيش�من�الجهات�ا�

  :منهجيةAالدراسة

�عtى �تقوم �البحث �Nي �منهجية �تم�اعتماد �الدراسة �هذه Aالوصفي: Nي ا�نهج

�gنتاج �وطرق �*جنبية، �الدول �Nي �الحيوانات �أرواح �إزهاق Aالتحلي¸يو A.طرق ا�نهج


اßفهم�فنهج�Aستنباطيا�و  .�سألة،�وأدل�
م،�ومناقش�
ا،�وبيان�أسباب�اخت

�ومقاصد� �*دلة �تدعمه �ما �ضوء �Nي �ا�سألة، �Nي �الراجح �الشر·ي �الحكم �واستنباط �أدلة، �من �ساقوه وما

 .  
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الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة  % 

� �العاشر، �العدد �gسمي، �مجمع�الفقه �مجلة �Nي �منشور بحث

تعريف�التذكية�الشرعية�وشروطها،�ثم�فص

�بحكم� �إقامتهعيانا


م�¯�يذبحون�بالطريق�ا�شروع؛�Õأو�كان�غالب�أهل�البلد�من�أهل�الكتاب،�إ¯�إذا�عرف�أ� أغلبية�مسلمة،

�من �البلد �أهل �غالب �كان �إن وبحرمته


ا�من�أهل�الكتاب،�ف��Ôلحوم�حل،�. بالطريق�ا�شروعÕأما�اللحوم�ا�ستوردة�من�البلدان�ال¸��غالبية�سكا

̄�حرج�Nي�أكلها وتقع�الدراسة�Nي�حواªي�ثمان,ن�صفحة. و

Aم %  Aا�ستوردة Aواللحوم Aغ&�Aا�سلم&ن Aذبائح أحكام

�ب,ن�. حتاملة �بالتعاون �تركيا �Nي �ا�نعقد �الحل، �ا�نتجات �¯قتصاديات �للمؤتمر�الدوªي �مقدمة �دراسة وåي

الهيئة�العا�ية�لقتصاد�والتمويل�gسمي،�التابعة�لرابطة�العالم�gسمي،�وجامعة�

� �العام 2015آذار�من

�آراء� �ب,ن �ثم �غ,��gسمية، �البد �Nي �اللحوم �وإنتاج �الذبح �طرق �إªى �تطرق �ثم �وشروطها، �الشرعية بالذكاة

العلماء�Nي�أكل�اللحوم�ا�ذبوحة�وا�نتجة�Nي�البد�غ,��gسمية،�ثم�قارن�ب,ن�هذه

�سدا� �gسمية، �الطريقة �عtى �ذبحها �طريقة �من �التيقن �تم �إ¯�إذا �*جنبية، �البد �من �ا�ستوردة اللحوم

للذريعة�وا�فاسد�والشك

 % AالذبحAوسائلAيPAالحديثةAا�ستجداتAضوءAيPA اللحومAا�ستوردة

Aال��ازيل Aمن Aا�ستورد Aالدجاج لحم

� �العدد �الفقهية�السعودية، الجمعية

الدجاج�ا�ستورد�من�ال �ازيل،�فتحدث�Nي�الذكاة�وشروطها،�والضوابط�الشرعية�Nي�حل�ذب

�دراسته� �Nي�حكم�الذبيحة،�خاتما ثم�فصل�Nي�وسائل�الذبح�الحديثة�للدجاج�ا�ستورد�من�ال �ازيل،�وأثرها

بالقول�بإباحة�أكل�لحوم�الدجاج�ا�ستوردة�من�ال �ازيل،�معل�قوله

gسمية�هناك،�والفحص�والتفتيش�من�الجهات�ا�

منهجيةAالدراسة

�من �تم�اعتماد �الدراسة �هذه Nي

�gنتاج �وطرق �*جنبية، �الدول �Nي �الحيوانات �أرواح �إزهاق طرق


ااßفهم�ف�سألة،�وأدل�
م،�ومناقش�
ا،�وبيان�أسباب�اخت

�الرا �الشر·ي �الحكم �واستنباط �أدلة، �من �ساقوه وما

. الشريعة�gسمية
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  . أقوالAالفقهاءPAيAحكمAاللحومAا�ستوردةAمنAالب¤دA\جنبية


ا�Nي�هذا�البحثßتوصل�إل.  

   ة،AوتحريرAمحلAالخ¤ف،Aوأسبابه

�Nي�الش �أكلها �أبيح �ال¸� �اللحوم �åي �الدراسة، �هذه �Nي �بحثنا �مجال �åي �ال¸� �gسمية،�اللحوم ريعة

وتشمل�لحم�كل�ما�طاب�من�الحيوانات،�مالم�يرد�فيه�نص�لتحريمه،�ولذلك�لن�تخوض�هذه�الدراسة�Nي�

�الشريعة� �ïحكام �خاضعا ها
ّ
�ِحل �تعاªى

�ِبِهۦ� ِه
َّ
ۡ,ِ��ٱلل

َ
�ِلغ ِهلَّ

ُ
�أ

ٓ
�َوَما ِخ8ِ®يِر

ۡ
�ٱل م

بِ 
ُ
ى�ٱلنُّ �َوَما�ذ

َ
tَح�َع�

ْ
ۡسَتۡقِسُموا

َ
ن�ت

َ
ُصِب�َوأ


ا�مدار�البحث،�وåيßية�الكريمة،�فعلõي�Nلفاظ�ال¸��ورد�ذكرها�ï̄�بد�من�التعريف�با   :وهنا�

ما�مات�من�الحيوان�حتف�أنفه�: "

 )5(.،�فيحمل�ا�طلق�عtى�ا�قيد

ما�ذكر�: وا�قصود�)7(.�إذا�رفع�صوته

ال¸��ماتت�بالخنق،�إما�: وا�نخنقة�

 

،  

 .2/485م،�1997-

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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  :خطةAالدراسة

  .وثثة�مباحث،�وخاتمة�مقدمة،: تكونت�خطة�الدراسة�من

  .Nي�خطة�الدراسة،�ومنهجها،�وأهمي�
ا

  . تصويرAا�سألة،AوتحريرAمحلAالخ¤ف،Aوأسبابه: 

أقوالAالفقهاءPAيAحكمAاللحومAا�ستوردةAمنAالب¤دA\جنبية: ا�بحثAالثاني

  . مناقشةA\دلةAوال��جيح: ا�بحثAالثالث


اßي�هذا�البحثتم�الأهم�النتائج�والتوصيات�ال¸���عرض�ويتم�فNا�
ßتوصل�إل

ة،AوتحريرAمحلAالخ¤ف،AوأسبابهتصويرAا�سأل: ا�بحثA\ول 
  :التعريفAباللحومAا�ستوردةAمنAالب¤دA\جنبية: 

�Nي�الش �أكلها �أبيح �ال¸� �اللحوم �åي �الدراسة، �هذه �Nي �بحثنا �مجال �åي �ال¸� اللحوم

وتشمل�لحم�كل�ما�طاب�من�الحيوانات،�مالم�يرد�فيه�نص�لتحريمه،�ولذلك�لن�تخوض�هذه�الدراسة�Nي�


ا�ابتداءíأنواع�الحيوانات�ال¸��ُحرمت�لذا .  

�الشريعة� �ïحكام �خاضعا ها
ّ
�ِحل �تعاªى �هللا �جعل �فقد �لحومها، �أكل �هللا �أباح �ال¸� �الحيوانات وأما

ßف� �و*صل �تعاªىgسمية، �قوله 
ا: "ِ ِخ8
ۡ

�ٱل ۡحُم
َ

�َول ُم �َوٱلدَّ
ُ
ۡيَتة

َ ۡ
�ٱ� ُم

ُ
ۡيك

َ
�َعل َمۡت ُحّرِ

بِ 
ُ
ۡيُتۡم�َوَما�ذ

َّ
ك

َ
�َما�ذ

َّ
ُبُع�ِإ¯ َل�ٱلسَّ

َ
ك

َ
�أ
ٓ
�َوَما

ُ
ِطيَحة �َوٱلنَّ

ُ
َية َ�ّدِ

َ
Ì
ُ ۡ
�َوٱ�

ُ
ة

َ
وذ


ا�مدار�البحث،�وåيßية�الكريمة،�فعلõي�Nلفاظ�ال¸��ورد�ذكرها�ï̄�بد�من�التعريف�با وهنا�

: "وا�قصود�±
ا�هنا�)2(.ميتة: ضد�الحياة،�و{سم�منه: ا�وت

̄�اصطياد  . )3("من�غ,��ذكاة�و

ۡسُفوًحا" :ا�قصود�به�الدم�ا�سفوح،�لقوله�تعاªى ۡو�َدًما�مَّ
َ
،�فيحمل�ا�طلق�عtى�ا�قيد)4("أ

 )6(.إنسيه�ووحشيه: وا�قصود�به�Nي�õية�ك�نوعيه: لحمAالخïøير

هلAلغ&�AهللاAبه
ُ
�إذا�رفع�صوته: gهل�:ماAأ �الرجل�واس�
لَّ رفع�الصوت،�وأهلَّ

 )8(.�عليه�عند�الذبح

�)9(.انعصر�حلقه�ح¸ �مات: عصر�الحلق،�وانخنق: الخنق�

  )10(.قصدا؛�أو�عن�غ,��قصد،�كأن�يلتف�حبل�وثاقها�عtى�رقب�
ا،�فتموت�به

                                         

 .هـ1414،�ب,�وت،�دار�صادر،�)موت(،�مادة�3،�طلسانAالعربمحمد�بن�مكرم�بن�عtي،�

،3/11هـ،�1419،�ب,�وت،�دار�الكتب�العلمية،�1،�طتفس&�AالقرآنAالعظيمأبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر�،�

  

-هـ1417،�الرياض،�دار�عالم�الكتب�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�3،�طا�غ���بن�أحمد�بن�محمد،�

 .3/13،�تفس&�AالقرآنAالعظيم

 ).أهل(،�مادة�

 .3/13،�تفس&�AالقرآنAالعظيم

  ).دت(،�دار�الدعوة،�)دط(،�)خنقه(دة�،�ماا�عجمAالوسيط

  .3/14 تفس&�AالقرآنAالعظيم،

	��� ا��و��� ���ا
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خطةAالدراسة

تكونت�خطة�الدراسة�من

Nي�خطة�الدراسة،�ومن�ا�قدمة

: ا�بحثA\ول 

ا�بحثAالثاني

ا�بحثAالثالث


ا :الخاتمةßويتم�ف

ا�بحثA\ول 
: ا�طلبA\ول 

� �الشإن �Nي �أكلها �أبيح �ال¸� �اللحوم �åي �الدراسة، �هذه �Nي �بحثنا �مجال �åي �ال¸� اللحوم

وتشمل�لحم�كل�ما�طاب�من�الحيوانات،�مالم�يرد�فيه�نص�لتحريمه،�ولذلك�لن�تخوض�هذه�الدراسة�Nي�


ا�ابتداءíأنواع�الحيوانات�ال¸��ُحرمت�لذا

� �أباح �ال¸� �الحيوانات وأما

ßف� �و*صل gسمية،

َ�د
َ
Ì
ُ ۡ
�َوٱ�

ُ
ة

َ
وذ

ُ
ۡوق

َ ۡ
�َوٱ�

ُ
ِنَقة

َ
ۡنخ

ُ ۡ
َوٱ�

ِمۚ 
َٰ
ۡزل

َ ۡ
ïي. )1("ِبٱåا�مدار�البحث،�و
ßية�الكريمة،�فعلõي�Nلفاظ�ال¸��ورد�ذكرها�ï̄�بد�من�التعريف�با وهنا�

ا�وت: ا�يتة % 

̄�اصطياد من�غ,��ذكاة�و

ا�قصود�به�الدم�ا�سفوح،�لقوله�تعاªى: الدم % 

لحمAالخïøير % 

هلAلغ&�AهللاAبه % 
ُ
ماAأ

غ,��اسم�هللا�عليه�عند�الذبح

�:ا�نخنقة % 

قصدا؛�أو�عن�غ,��قصد،�كأن�يلتف�حبل�وثاقها�عtى�رقب�
ا،�فتموت�به

                                                          
 .3ية،�،�õ سورةAا�ائدة )1(
محمد�بن�مكرم�بن�عtي،�: ابن�منظور �)2(
أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر�،�: ابن�كث,��)3(
  .õ145ية،��سورةA\نعام، )4(
�بن�أحمد�بن�محمد،�عبدهللا: ابن�قدامة�)5(
تفس&�AالقرآنAالعظيمابن�كث,�،��)6(
،�مادة�لسانAالعربابن�منظور،��)7(
تفس&�AالقرآنAالعظيمابن�كث,�،��)8(
ا�عجمAالوسيطمصطفى�وآخرون،��)9(
تفس&�AالقرآنAالعظيم،ابن�كث,�،��)10(
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: فا�وقوذة. �Lى�وأشرف�عtى�ا�وت

 )å.)2ي�ال¸��تقع�من�جبل،�أو�تطيح�Nي�بT�،�فتموت

 )4(.ما�ماتت�بسبب�نطح�غ,�ها�لها

: وا�قصود�هنا�)5(.ماله�ناب�من�السباع�ويعدو�عtى�الناس�والدواب�فيفÌ�سها


ا�أسد�أو�فهد�أو�نمر�أو�ذئب�أو�كلب،�فأكل�بعضها،�فماتت�بذلكß6(.ما�عدا�عل( 

: والتذكية. تمام�الفهم،�والذبح: والذكاء

 )8(.العلم�ا�نصوب،�وكل�ما�نصب�فُعبد�من�دون�هللا

 �تأتي�بمع�: ومنه�كلمة�استورد. أحضره

�لحوم،� �منتجات �شكل �عtى �البد، �خارج �من �وأحضرت لبت

�عtى� �است,�ادها �يتم �ال¸� �اللحوم �هنا �ا�قصود وليس

   )10(.أجناب،�وتفرد�عtى�جانب�وأجنب�وأجن��


اÓولذلك،�. و�ا�كان�ا�سلمون�أمة�واحدة،�العرب�والعجم،�فإن�كل�من�لم�يكن�مسلما،�فهو�أجن���ع

�دامت�تدين�باéسم،� �أجنبية،�ما 
ا،�¯�تعد�بدا

�يكون�غالب�أهلها�من�ا�سلم,ن،� 
ا�من�ا�سلم,ن؛�Nي�ح,ن�أن�البد�ال¸��¯�تدين�باéسم،�̄وÕوغالبية�سكا

�éنتاج� �أنواعها، �اختف �عtى �الحيوانات، �لذبح �آلية قا

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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�Lى�وأشرف�عtى�ا�وتضربه�ح¸ �اسÌ: شدة�الضرب،�وقذه�يقذه�وقذا: الوقذ�

 )1(.¡�ء�ثقيل�غ,��محدد�ح¸ �تموت�ولم�ُتذّك 

åي�ال¸��تقع�من�جبل،�أو�تطيح�Nي�بT�،�فتموت: الهك،�وا�Ì�دية: الردى

ما�ماتت�بسبب�نطح�غ,�ها�لها: والنطيحة�)3(.ضربه�بقرنه: نطحه�

ماله�ناب�من�السباع�ويعدو�عtى�الناس�والدواب�فيفÌ�سها :السُبع: ماAأكلAالسبع


ا�أسد�أو�فهد�أو�نمر�أو�ذئب�أو�كلب،�فأكل�بعضها،�فماتت�بذلكßما�عدا�عل

�النار ا
ّ
كا: ذك

ّ
والذكاء. تمام�إيقاد�النار: زاد�Nي�اشتعالها،�والذ

  )7(.الذكاة،�وا�ذبوح�ذكّي : لنحر،�و{سم

ُصب�:ماAذبحAع¸ىAالنصب ْصب�والنُّ العلم�ا�نصوب،�وكل�ما�نصب�فع: النَّ

  :اللحومAا�ستوردةAمنAالب¤دA\جنبية

أحضره: وأورد�الN¡�ء. حضر: من�َوَرَد�يرد�ورودا) مستوردة


ا�من�خارج�البد: طلب�الورد�وا�اء،�واستورد�السلعةÙ9(.جل(  

Aا�ستوردة �لحوم،��:واللحوم �منتجات �شكل �عtى �البد، �خارج �من �وأحضرت �ُجلبت �ال¸� �اللحوم åي

�ا�جففة �واللحوم �ا�علبة، �واللحوم �ا�جمدة، �عtى�. كاللحوم �است,�ادها �يتم �ال¸� �اللحوم �هنا �ا�قصود وليس

  .،�ف��Ôخارج�نطاق�هذا�البحث

أجناب،�وتفرد�عtى�جانب�وأجنب�وأجن: بمع� �غريب،�وجمعها): ُجُنب(أصلها�

و�ا�كان�ا�سلمون�أمة�واحدة،�العرب�والعجم،�فإن�كل�من�لم�يكن�مسلما،�فهو�أجن

Õوألوا� �دامت�تدين�باéسم،�فإن�البد�gسمية�عtى�تعددها،�وتعدد�أجناسها �أجنبية،�ما 
ا،�¯�تعد�بدا

�يكون�غالب�أهلها�من�ا�سلم,ن،� 
ا�من�ا�سلم,ن؛�Nي�ح,ن�أن�البد�ال¸��¯�تدين�باéسم،�̄وÕوغالبية�سكا

  

  :طرقAإنتاجAاللحومPAيAالب¤دA\جنبية: ا�طلبAالثاني

�طر  �العالم �حول �الحديثة �الشركات �éنتاج�تستعمل �أنواعها، �اختف �عtى �الحيوانات، �لذبح �آلية قا

                                         
 .3/14 تفس&�AالقرآنAالعظيم،ابن�كث,�،�). وقذ(،�مادة�

 ).ردي(،�مادة�

 ).نطح(مادة��ا�عجمAالوسيط،

 .3/18 القرآنAالعظيم،

  ).سُبع(،�مادة�

 .3/19 تفس&�AالقرآنAالعظيم،

 ).ذكا(،�مادة�

  ).نصب(،�مادة�

 ).ورد(،�مادة�ا�عجمAالوسيط

  ).ُجُنب( ،�مادة

	��� ا��و��� ���ا
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�:ا�وقوذة % 

ا�ضروبة�بN¡�ء�ثقيل�غ,��محدد�ح¸ �تموت�ولم�ت

الردى�:ا���دية % 

�:النطيحة % 

ماAأكلAالسبع % 


ا�أسد�أو�فهد�أو�نمر�أو�ذئب�أو�كلب،�فأكل�بعضها،�فماتت�بذلكßما�عدا�عل

�النار�:الذكاة %  ا
ّ
ذك

لنحر،�و{سمالذبح�وا

ماAذبحAع¸ىAالنصب % 

اللحومAا�ستوردةAمنAالب¤دA\جنبية

مستوردة(أصل�كلمة�

طلب�الورد�وا�اء،�واستورد�السلعة

Aا�ستوردة واللحوم

�ا�جففة �واللحوم �ا�علبة، �واللحوم �ا�جمدة، كاللحوم

،�ف��Ôخارج�نطاق�هذا�البحثشكل�أنعام�حية

أصلها�: و*جنبية

و�ا�كان�ا�سلمون�أمة�واحدة،�العرب�والعجم،�فإن�كل�من�لم�يكن�مسلما،�فهو�أجن

Õوألوا� فإن�البد�gسمية�عtى�تعددها،�وتعدد�أجناسها

�يكون�غالب�أهلها�من�ا�سلم,ن،� 
ا�من�ا�سلم,ن؛�Nي�ح,ن�أن�البد�ال¸��¯�تدين�باéسم،�̄وÕوغالبية�سكا

  .تكون�بدا�أجنبية

ا�طلبAالثاني

�طر  �العالم �حول �الحديثة �الشركات تستعمل

                                                          
،�مادة�لسانAالعربابن�منظور،��)1(
،�مادة�لسانAالعربابن�منظور،��)2(
ا�عجمAالوسيط،مصطفى�وآخرون،��)3(
القرآنAالعظيم،تفس&�Aابن�كث,�،��)4(
،�مادة�لسانAالعربابن�منظور،��)5(
تفس&�AالقرآنAالعظيم،ابن�كث,�،��)6(
،�مادة�لسانAالعربابن�منظور،��)7(
،�مادة�لسانAالعربابن�منظور،��)8(
ا�عجمAالوسيطمصطفى�وآخرون،��)9(
،�مادةلسانAالعربابن�منظور،��)10(
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Nي�مجملها�إªى� وهذه�الطرق�تنقسم�

  :أساسية�Nي�ثثة�طرق  تنحصرتعتمد�مصانع�إنتاج�لحوم�الدجاج�Nي�العالم�عtى�طرق�متعددة�لÉماتة،�

حيث�يتم�تعليق�الدجاج�من�رجليه�Nي�حلقات�موصولة�بحزام�متحرك،�ثم�يتم�

سفل�Nي�حوض�مائي�طويل�مكهرب،�فيخرج�الدجاج�منه�وقد�فقد�الو·ي،�وبعد�ذلك�

�وت،�ثم�يغمر�با�اء�الساخن�®ف�ح¸ �ا

�من� �يخرج �عندما �الدجاج �وأن �تذكيته؛�خاصة �تتم �قبل�أن �الصعق، �جراء �من �يموت�الدجاج قد

 .ائي�ا�كهرب،�بسبب�غمر�رأسه�داخل�ا�ياه

�با�اء� �إغراقه �يتم �ثم �الدوار، �القرص �ومن �الصعق، �من �الطيور �بعض �تفلت �كث,�ة، ̄ت �حا Nي

̄ت�مسلما�أم�كتابيا�أم�غ,��ذلك õى�tعرف�من�يقوم�بالذبح،�أو�إن�كان�القائم�ع . 

يتم�وضع�صناديق�الدجاج�Nي�حجرات�محكمة�gغق،�ويتم�

جرات،�ح¸ �تغيب�الطيور�عن�الو·ي،�ومن�ثم�تنقل�إªى�الحزام�الناقل،�

م�وتعلق�من�أرجلها،�ويتم�تمريرها�عtى�القرص�الدوار،�ويشق�حلقها�به،�ويست8®ف�دمها�خل�فÌ�ة�قص,�ة،�ث

 

ويحظ�عtى�هذه�الطريقة،�أن�الدجاج�قد�يموت�خنقا�من�جراء�غاز�ثاني�أكسيد�الكربون،�قبل�أن�يتم�

وقت�ستغرق�وقتا�ح¸ �يتم�نقله�من�حجرات�الغاز�إªى�الحزام�الناقل،�وهذا�ال

وتستخدمه�بعض�مصانع�إنتاج�اللحوم،�إذ�يتم�تعليق�الدجاج�من�أرجله�Nي�حلقات�

�ثم� �هدوئه، �عtى �الدجاج �ليحافظ �ا�رحلة، �هذه �Nي �خافتة �gضاءة �تكون �أن �عtى �متحرك، �بحزام موصولة

جة�بسك,ن�حادة،�ويمÞ¡��الدجاج�عtى�الحزام��دة�


ائيا،�بعد�ذلك،�يغطس�الدجاج�Nي�حوض�Õف�دم�الطائر�ويموت،�ثم�يتم�قطع�رأس�الطائر�®

 )3(.ا�اء�الساخن�لتتم�عملية�نتف�الريش،�و{نتقال�إªى�ا�راحل�*خرى�من�عملية�gنتاج

chickens-https://www.chickencheck.in/faq/how

chickens-https://www.chickencheck.in/faq/how

  .م2021
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وهذه�الطرق�تنقسم�. كميات�كب,�ة�من�اللحوم�Nي�مدة�قص,�ة،�لتلبية�حاجة�السوق�ا�طردة

  :طرقAالذبح�AليةAللدواجن

تعتمد�مصانع�إنتاج�لحوم�الدجاج�Nي�العالم�عtى�طرق�متعددة�لÉماتة،�

حيث�يتم�تعليق�الدجاج�من�رجليه�Nي�حلقات�موصولة�بحزام�متحرك،�ثم�يتم��:الصعقAبالكهرباء

إمرار�الدجاج�ورأسه�ل�سفل�Nي�حوض�مائي�طويل�مكهرب،�فيخرج�الدجاج�منه�وقد�فقد�الو·ي،�وبعد�ذلك�

يتم�شق�حناجر�الدجاج،�من�خل�قرص�حديدي�محدد�دوار،�وي8®ف�ح¸ �ا

 )1(.لنتف�الريش،�ومن�ثم�إتمام�باQي�مراحل�gنتاج

حظ�من�هذه�الطريقة�*مور�التالية:  

�من� �يخرج �عندما �الدجاج �وأن �تذكيته؛�خاصة �تتم �قبل�أن �الصعق، �جراء �من �يموت�الدجاج قد

 .الحوض،�يكون�ساكنا�ب�حراك

ائي�ا�كهرب،�بسبب�غمر�رأسه�داخل�ا�ياهقد�يموت�الدجاج�خنقا�داخل�الحوض�ا�

�با�اء� �إغراقه �يتم �ثم �الدوار، �القرص �ومن �الصعق، �من �الطيور �بعض �تفلت �كث,�ة، ̄ت �حا Nي

 .،�فيموت�خنقا�با�اء�دون�ذبح

̄ت�مسلما�أم�كتابيا�أم�غ,��ذلك õى�tعرف�من�يقوم�بالذبح،�أو�إن�كان�القائم�ع

يتم�وضع�صناديق�الدجاج�Nي�حجرات�محكمة�gغق،�ويتم��:أكسيدAالكربون AوèيAبثاني

�ثاني�أكسيد�الكربون�Nي�هذه�الحجرات،�ح¸ �تغيب�الطيور�عن�الو·ي،�ومن�ثم�تنقل�إªى�الحزام�الناقل،�

وتعلق�من�أرجلها،�ويتم�تمريرها�عtى�القرص�الدوار،�ويشق�حلقها�به،�ويست8®ف�دمها�خل�فÌ�ة�قص,�ة،�ث

 )2(.تنقل�إªى�حوض�ا�اء�ا�غtي�لنتف�الريش،�ومن�ثم�إªى�باQي�مراحل�gنتاج

ويحظ�عtى�هذه�الطريقة،�أن�الدجاج�قد�يموت�خنقا�من�جراء�غاز�ثاني�أكسيد�الكربون،�قبل�أن�يتم�

ستغرق�وقتا�ح¸ �يتم�نقله�من�حجرات�الغاز�إªى�الحزام�الناقل،�وهذا�اليذبحه�عtى�القرص�الدوار،�إذ�

  . كفيل�بأن�يموت�الدجاج�خله

وتستخدمه�بعض�مصانع�إنتاج�اللحوم،�إذ�يتم�تعليق�الدجاج�من�أرجله�Nي�حلقات��:الذبحAا�باشر

�ثم� �هدوئه، �عtى �الدجاج �ليحافظ �ا�رحلة، �هذه �Nي �خافتة �gضاءة �تكون �أن �عtى �متحرك، �بحزام موصولة

جة�بسك,ن�حادة،�ويمÞ¡��الدجاج�عtى�الحزام��دة�،�بعملية�شق�حلق�الدجا)5- 3(يتوªى�عدد�من�*شخاص�


ائيا،�بعد�ذلك،�يغطس�الدجاج�Nي�حوض�Õف�دم�الطائر�ويموت،�ثم�يتم�قطع�رأس�الطائر�®

ا�اء�الساخن�لتتم�عملية�نتف�الريش،�و{نتقال�إªى�ا�راحل�*خرى�من�عملية�gنتاج

                                         
̄يات�ا�تحدة�*مريكية،�نشرة�كيفية�ذبح�الدجاج�ومعالجة�اللحوم،� slaughtered-chickens-ا�جلس�الوط���للدجاج،�الو

  .م15/3/2021

̄يات�ا�تحدة�*مريكية،�نشرة�كيفية�ذبح�الدجاج�ومعالجة�اللحوم،� slaughtered-chickens-ا�جلس�الوط���للدجاج،�الو

  .م15/3/2021

15/3/2021: ،�اسÌ�جع�بتاريخhttps://www.youtube.com/watch?v=tDVEtfrxtt4). عزيزا
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كميات�كب,�ة�من�اللحوم�Nي�مدة�قص,�ة،�لتلبية�حاجة�السوق�ا�طردة

  :قسم,ن

 

طرقAالذبح�AليةAللدواجن: أو9

تعتمد�مصانع�إنتاج�لحوم�الدجاج�Nي�العالم�عtى�طرق�متعددة�لÉماتة،�

الصعقAبالكهرباء -1

إمرار�الدجاج�ورأسه�ل�سفل�Nي�حوض�مائي�طويل�مكهرب،�فيخرج�الدجاج�منه�وقد�فقد�الو·ي،�وبعد�ذلك�

يتم�شق�حناجر�الدجاج،�من�خل�قرص�حديدي�محدد�دوار،�وي

لنتف�الريش،�ومن�ثم�إتمام�باQي�مراحل�gنتاج

حظ�من�هذه�الطريقة�*مور�التاليةيُ و 

�من� ) أ �يخرج �عندما �الدجاج �وأن �تذكيته؛�خاصة �تتم �قبل�أن �الصعق، �جراء �من �يموت�الدجاج قد

الحوض،�يكون�ساكنا�ب�حراك

قد�يموت�الدجاج�خنقا�داخل�الحوض�ا� ) ب

�با�اء� ) ت �إغراقه �يتم �ثم �الدوار، �القرص �ومن �الصعق، �من �الطيور �بعض �تفلت �كث,�ة، ̄ت �حا Nي

،�فيموت�خنقا�با�اء�دون�ذبحالساخن

̄ت�مسلما�أم�كتابيا�أم�غ,��ذلك̄�يُ  ) ث õى�tعرف�من�يقوم�بالذبح،�أو�إن�كان�القائم�ع

وèيAبثانيهAالإفقاد -2

ضخ�ثاني�أكسيد�الكربون�Nي�هذه�ال

وتعلق�من�أرجلها،�ويتم�تمريرها�عtى�القرص�الدوار،�ويشق�حلقها�به،�ويست

تنقل�إªى�حوض�ا�اء�ا�غtي�لنتف�الريش،�ومن�ثم�إªى�باQي�مراحل�gنتاج

ويحظ�عtى�هذه�الطريقة،�أن�الدجاج�قد�يموت�خنقا�من�جراء�غاز�ثاني�أكسيد�الكربون،�قبل�أن�يتم�

ذبحه�عtى�القرص�الدوار،�إذ�

كفيل�بأن�يموت�الدجاج�خله

الذبحAا�باشر -3

�ثم� �هدوئه، �عtى �الدجاج �ليحافظ �ا�رحلة، �هذه �Nي �خافتة �gضاءة �تكون �أن �عtى �متحرك، �بحزام موصولة

يتوªى�عدد�من�*شخاص�


ائيا،�بعد�ذلك،�يغطس�الدجاج�Nي�حوض�كافية�ح¸ �يُ Õست8®ف�دم�الطائر�ويموت،�ثم�يتم�قطع�رأس�الطائر�

ا�اء�الساخن�لتتم�عملية�نتف�الريش،�و{نتقال�إªى�ا�راحل�*خرى�من�عملية�gنتاج

                                                          
̄يات�ا�تحدة�*مريكية،�نشرة�كيفية�ذبح�الدجاج�ومعالجة�اللحوم،��)1( ا�جلس�الوط���للدجاج،�الو

processed/� �Ì15: جع�بتاريخاس
̄يات�ا�تحدة�*مريكية،�نشرة�كيفية�ذبح�الدجاج�ومعالجة�اللحوم،��)2( ا�جلس�الوط���للدجاج،�الو

essedprocجع�بتاريخ��Ì15: ،�اس
عزيزا(شركة�دواجن�فلسط,ن��)3(
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  . ،�إذا�توفرت�Nي�الذابح�شروطه

  :عدة�طرق�لÉماتة،�أهمها

�لجعل� �أو�القلب؛ �ع ��الدماغ، �إما �تطبيقه �يتم �تيار�كهربائي �خل �من وذلك

ثم�بعد�ذلك�إما�. قاتلة�إن�كان�الضغط�الكهربائي�أعtى�مما�يطيقه�الحيوان

ويكون�ذلك�بوضع�الحيوان�Nي�حجرات�محكمة�gغق،�ثم�تم��بغاز�

�بعد� �إما �جثته، �عtى �العمل �يتم �ثم �ومن ثانية،

وهو�عبارة�عن�مسدس�ميكانيكي،�يقوم�بإطق�مسمار�أو�

�متصلة �حديدية �كرة �بإطق �أو�يقوم �وعيه؛

 .فقد�الحيوان�وعيه�دون�أن�تخÌ�ق�رأسه؛�ثم�يتم�العمل�عtى�الجثة�إما�بعد�الذبح�أو�دونه


ذه�و ±� �مباشرة �الحيوان �يموت قد

̄ذية،�ل لسيطرة�عليه،�بحصر�الحيوان�Nي�حجرة�فو

�ثم� �الذبح، �بعملية �الذابح�القيام �عtى �تسهل �بطريقة �الحيوان �رأس �بتثبيت �õلة �وتقوم 
ا،Óم� �رأسه وإخراج

  

مما�أحل�هللا�-يجري�فيه�الدم–الذي�له�نفس�سائلة

 )5( .  

�هو�Nي�مع� �الصيد،�كالحيوان�gن¢¡��ا�ستوحش،�أو�غ,�� ا�قدور�كالصيد،�وما

-�ا�روى�رافع�بن�خديج�)6(.هللا�عليه


ا�بع,�،�فرماه�رجل�بسهم�فحبسهÓإن�" :ملسو هيلع هللا ىلص فقال�رسول�هللا. �م
فإن�أدرك�ا�رء�ذكاته،�ف�يحل��)7

 .م1997-هـ1418،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

 .م2021

https://www.youtube.com/watch?v=SY 

 .13/301ابن�قدامة،�ا�غ��،�. 2/257الشافÝي،�*م،�

  .13/291 ا�غ��،ابن�قدامة،�. 2/257،�\م
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،�إذا�توفرت�Nي�الذابح�شروطهوåي�طريقة�تحمل�مع� �الذكاة�الشرعية

  :طرقAالذبح�AليةAل�نعام

عدة�طرق�لÉماتة،�أهمهاتعتمد�مصانع�إنتاج�لحوم�*بقار�و*غنام�Nي�العالم�عtى�

Aبالكهرباء �لجعل�: الصعق �أو�القلب؛ �ع ��الدماغ، �إما �تطبيقه �يتم �تيار�كهربائي �خل �من وذلك

قاتلة�إن�كان�الضغط�الكهربائي�أعtى�مما�يطيقه�الحيوانوقد�تكون�. الحيوان�فاقدا�للو·ي

 )1(.أن�يتم�ذبح�الحيوان،�أو�يتم�العمل�عtى�جثة�الحيوان�وهو�فاقد�للو·ي

ويكون�ذلك�بوضع�الحيوان�Nي�حجرات�محكمة�gغق،�ثم�تم: الخنقAبثانيAأكسيدAالكربون 

�الحيوان �ويفقد �الكربون، �أكسيد ��ثاني �خل 
اßف� �بعد��30وعيه �إما �جثته، �عtى �العمل �يتم �ثم �ومن ثانية،
)2(  

Aال��باسAمسدس)Captive bolt pistol :(ق�مسمار�أو�وهو�عبارة�عن�مسدس�ميكانيكي،�يقوم�بإط

� �الحيوان، �رأس �تخÌ�ق �هائلة �بسرعة �مرتجعة �متصلة�فتفقدهإبرة �حديدية �كرة �بإطق �أو�يقوم وعيه؛

فقد�الحيوان�وعيه�دون�أن�تخÌ�ق�رأسه؛�ثم�يتم�العمل�عtى�الجثة�إما�بعد�الذبح�أو�دونه

Aبالرصاص ��:القتل �الحيوان، �رأس �عtى �الرصاص �بإطق و وذلك

̄ذية،�ل آلة�ضامة�تقوم :التذكيةAالشرعيةPAيAا�صانع بحصر�الحيوان�Nي�حجرة�فو

�ثم� �الذبح، �بعملية �الذابح�القيام �عtى �تسهل �بطريقة �الحيوان �رأس �بتثبيت �õلة �وتقوم 
ا،Óم� �رأسه وإخراج

  )3(.يقوم�الذابح�بقطع�*وداج�مع�الحلق�بسك,ن�طويلة�حادة،�بعد�التسمية

  :التذكيةAالشرعية: لث

الذي�له�نفس�سائلة�اتفق�الفقهاء�عtى�أن�الحيوان�ال �ي،�أو�ال �مائي،

̄�بتذكيته، ̄�يحل�أكل�;¡�ء�منه�إ ۡيُتۡم : "لقوله�تعاªى�)4(أكل�لحمه،�
َّ
ك

َ
�َما�ذ

َّ
 "ِإ¯

  . اضطرارية،�واختيارية: والتذكية�نوعان

�هو�Nي�مع� �الصيد،�كالحيوان�gن¢¡��ا�ستوحش،�أو�غ,��: التذكية�Aضطرارية كالصيد،�وما

قتله�بجرحه�بسح�Nي�أي�مكان�من�جسمه،�بعد�ذكر�اسم�هللا�عليه


ا�بع,�،�فرماه�رجل�بسهم�فحبسه: Óم� 
ب�إبل�وغنم،�فندَّÕأصبنا�


ا�;¡�ء�Óبل�أوابد�كأوابد�الوحش،�فإذا�غلبكم�مg7(".فافعلوا�به�هكذالهذه�

̄�بتذكيته،�ïنه�صار�مقدورا�عليه   . إ

                                         
،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�341،�)لذكاةالذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAا

17/3/2021: ،�اسÌ�جع�بتاريخhttps://en.wikipedia.org/wiki/Animal_slaughterويكيبيديا،�مقالة�ذبح�الحيوانات،�


ا�عملية�ذبح�العجل�عtى�الطريقة�gسمية�Nي�إيطالياÕنت��ا�قيل�إ�Ìنgى�شبكة�tفيديو�منتشر�ع .https://www.youtube.com/watch?v=SY_knOC5Gdk

الشافÝي،�*م،�. 1/428ابن�عبدال �،�الكاNي�Nي�فقه�أهل�ا�دينة،�. 5/40الكاساني،�بدائع�الصنائع�Nي�ترتيب�الشرائع،�

\مالشافÝي،�. 1/432،�الكاPيPAيAفقهAأهلAا�دينةابن�عبدال �،�. 5/43،�عPAيAترتيبAالشرائع


ائم�فهو�Nي�م8®لة�الوحش،�حديث�رقمكتاب�الذبائح�والصيد،�باب�ما�Ù5509: (ند�من�ال.( 

	��� ا��و��� ���ا
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وåي�طريقة�تحمل�مع� �الذكاة�الشرعية

طرقAالذبح�AليةAل: ثانيا

تعتمد�مصانع�إنتاج�لحوم�*بقار�و*غنام�Nي�العالم�عtى�

Aبالكهرباء -1 الصعق

الحيوان�فاقدا�للو·ي

أن�يتم�ذبح�الحيوان،�أو�يتم�العمل�عtى�جثة�الحيوان�وهو�فاقد�للو·ي

الخنقAبثانيAأكسيدAالكربون  -2

�الحيوان �ويفقد �الكربون، �أكسيد ثاني

(.الذبح،�أو�دون�ذبح

3- Aال��باسAمسدس

� �الحيوان، �رأس �تخÌ�ق �هائلة �بسرعة �مرتجعة إبرة

فقد�الحيوان�وعيه�دون�أن�تخÌ�ق�رأسه؛�ثم�يتم�العمل�عtى�الجثة�إما�بعد�الذبح�أو�دونه با�سدس،�تُ

Aبالرصاص -4 القتل

 .الطريقة

التذكيةAالشرعيةPAيAا�صانع -5

�ثم� �الذبح، �بعملية �الذابح�القيام �عtى �تسهل �بطريقة �الحيوان �رأس �بتثبيت �õلة �وتقوم 
ا،Óم� �رأسه وإخراج

يقوم�الذابح�بقطع�*وداج�مع�الحلق�بسك,ن�طويلة�حادة،�بعد�التسمية

لثا�طلبAالثا

اتفق�الفقهاء�عtى�أن�الحيوان�ال �ي،�أو�ال �مائي،

̄�يحل�أكل�; أكل�لحمه،�

والتذكية�نوعان

التذكية�Aضطرارية

قتله�بجرحه�بسح�Nي�أي�مكان�من�جسمه،�بعد�ذكر�اسم�: عليه،�فذكاته

: قال-ر�¡��هللا�عنه


ا�Óبل�أوابد�كأوابد�الوحش،�فإذا�غلبكم�مgلهذه�

̄�بتذكيته،�ïنه�صار�مقدورا�عليه إ

                                                          
الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAا(*شقر،�محمد�سليمان،��)1(
ويكيبيديا،�مقالة�ذبح�الحيوانات،��)2(

ا�عملية�ذبح�العجل�عtى�الطريقة�gسمية�Nي�إيطاليا�)3(Õنت��ا�قيل�إ�Ìنgى�شبكة�tفيديو�منتشر�ع
الكاساني،�بدائع�الصنائع�Nي�ترتيب�الشرائع،��)4(
  .õ�،3ية،�سورةAا�ائدة )5(
بدائعAالصنائعPAيAترتيبAالشراالكاساني،��)6(
كتاب�الذبائح�والصيد،�باب�ما�: رواهAالبخاري  )7(
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�الذكاة� �وهذه �الشرعية، �بالذكاة �إ¯ �يحل �ف �ذكاته، �عtى �ا�قدور �للحيوان åي

  :ح�الذكاة�±
ا،�وåي�عtى�النحو�التاªي

�الكتاب �وأهل �من�ا�سلم,ن �أمكنه�الذبح �من �كل �ذبيحة �أنه�تحل �العلم، �أهل �ا�نذر. أجمع �ابن : قال

وأجمعوا�عtى�أن�. ��وا�رأة�إذا�أطاقا�الذبح،�وأتيا�عtى�ما�يجب�أن�يؤتى�عليه

واشÌ�ط�جمهور�الفقهاء�العقل�Nي�الذابح،�ليصح�

�يقل� �لم �لكنه �كراه�
ا، �مع �والسكران، �ا�جنون �أجاز�ذبيحة �الذي �الشافÝي، �خف عtى

وعباد�*صنام،�وا�لحدين،�وغ,�هم�ممن�¯�يؤمنون�با§�

ۡم 
ُ
ك
َّ
�ل ،�إذ�مفهوم�ا�خالفة�)5("َب�ِحلٌّ

القرآن�الكريم�والسنة�وهو�كل�الحيوانات�إ¯�ما�نص�

اِعٍم 
َ
ۡو���ط

َ
�أ

ً
وَن�َمۡيَتة

ُ
ن�َيك

َ
�أ
ٓ َّ
�ِإ¯ َعُمُهۥٓ

ۡ
َيط

̄�ما�هو� درك�الحيوان�ا�ذبوح�وفيه�حياة�مستقرة،�ف�تحصل�التذكية�بذبح�ما�هو�ميت�فع،�و


ا�بسبب�ا�رض�أو�الذبح؛�أو�ال¸��أكل�íعلم�إن�كان�مو

�بما�يصدر� 
اíى�حياtويمكن�{ستد¯ل�ع

 

�باستثناء�*سنان�و*ظفار،�لحديث�رافع�بن� 
ا،íكانت�ماد� يشÌ�ط�Nي�آلة�الذبح�أن�تكون�حادة،�مهما


ر�الدم،�وذكر�اسم�هللا�فكل،�ليس�الظفر�Õما�أ

ديث�ضعيف،�لم�أجده�Nي�كتب�السنة،�ولكن�رواه�الشافÝي�Nي�*م�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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�Aختيارية �الذكاة�و : التذكية �وهذه �الشرعية، �بالذكاة �إ¯ �يحل �ف �ذكاته، �عtى �ا�قدور �للحيوان åي

الشرعية�لها�شروط،�اشÌ�طها�الفقهاء�لتصح�الذكاة�±
ا،�وåي�عtى�النحو�التاªي

   :شروطAالذابح

�الكتاب �وأهل �من�ا�سلم,ن �أمكنه�الذبح �من �كل �ذبيحة �أنه�تحل �العلم، �أهل أجمع

ذبيحة�الص���وا�رأة�إذا�أطاقا�الذبح،�وأتيا�عtى�ما�يجب�أن�يؤتى�عليه إباحة�


اذبائح�أهل�الكتاب�لنا�حل�إذا�ذكروا�اسم�هللا�عßي�الذابح،�لي�)1(."لNط�جمهور�الفقهاء�العقل��Ìواش

�يقل� �لم �لكنه �كراه�
ا، �مع �والسكران، �ا�جنون �أجاز�ذبيحة �الذي �الشافÝي، �خف عtى

وعباد�*صنام،�وا�لحدين،�وغ,�هم�ممن�¯�يؤمنون�با§��)4(من�ا�شرك,ن،�وا�جوس،: وأما�سائر�الكفار

: "عاªى،�ف�تحل�للمسلم�ذبائحهم،�لقوله�تعاªى
َّ
�ل َب�ِحلٌّ

ٰ
ِكَت

ۡ
�ٱل

ْ
وا وتُ

ُ
�أ ِذيَن

َّ
�ٱل َعاُم

َ
َوط

   )6(.فيه�يقتÞ¡��تحريم�طعام�غ,�هم�من�الكفار

  :شروطAا�ذبوح

وهو�كل�الحيوانات�إ¯�ما�نص�. أن�يكون�مما�أبيح�أكله�Nي�الشريعة�gسمية

اِعٍم : "لقوله�تعاªى. النبوية�عtى�تحريمه
َ
ٰى�ط

َ
tًما�َع �ُمَحرَّ يَّ

َ
ªِإ� وHَِي

ُ
�أ
ٓ
ِجُد�Nِي�َما

َ
�أ
ٓ َّ
ل�¯

ُ
ق

 ِ�,ۡ
َ
�ِلغ ِهلَّ

ُ
ۡو�ِفۡسًقا�أ

َ
�ِرۡجٌس�أ ُهۥ ِإنَّ

َ
ِه�ِبِهۦ�َم�ِخ8ِ®يٍر�ف

َّ
 . )7("ٱلل

̄�ما�هو� درك�الحيوان�ا�ذبوح�وفيه�حياة�مستقرة،�ف�تحصل�التذكية�بذبح�ما�هو�ميت�فع،�و


ا�بسبب�ا�رض�أو�الذبح؛�أو�ال¸��أكل�íُيعلم�إن�كان�مو� كا�ريضة�ال¸��أشرفت�عtى�ا�وت،�̄و

�السبع�فأنفذ�مقاتلها،�ف�ُيعلم�أماتت� 
اÓبما�يصدر�. بفعل�السبع�أم�الذكاةم� 
اíى�حياtويمكن�{ستد¯ل�ع

 َ
Õا�عند�الذبح،�فإن�حركت�شيئا�من�جسمها،�و
Óلع
ا�ف��ÔحÓ8(.ر�الدم�م( 

  :شروطAآلةAالذبح

�باستثناء�*سنان�و*ظفار،�لحديث�رافع�بن� 
ا،íكانت�ماد� يشÌ�ط�Nي�آلة�الذبح�أن�تكون�حادة،�مهما


ر�الدم،�وذكر�اسم�: "فقال. يا�رسول�هللا،�ليس�لنا�ُمًدى: قال- عنهÕما�أ

   )9(."فعظم: فمدى�الحبشة،�وأما�السن: 
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ديث�ضعيف،�لم�أجده�Nي�كتب�السنة،�ولكن�رواه�الشافÝي�Nي�*م�وهو�ح" سنوا�±
م�سنة�أهل�الكتاب: "ملسو هيلع هللا ىلصروي�عن�أبي�ثور�أنه�أباح�ذبائح�ا�جوس،�لقول�الن��

 .،�Nي�كتاب�الجهاد�والجزية،�والحديث�إن�صح،�فهو�مختص�بالجزية،�دون�الذبائح�والنكاح
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  .313،�)لطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة


ر�الدم�من�القصب�وا�روة�والحديد،�حديث�رقم�Õ5503(كتاب�الذبائح�والصيد،�باب�ما�أ .( 

	��� ا��و��� ���ا
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�Aختيارية التذكية

الشرعية�لها�شروط،�اشÌ�طها�الفقهاء�لت

شروطAالذابح: أو9

�الكتاب �وأهل �من�ا�سلم,ن �أمكنه�الذبح �من �كل �ذبيحة �أنه�تحل �العلم، �أهل أجمع

إباحة� عtى� وأجمعوا�"

ذبائح�أهل�الكتاب�لنا�حل�إذا�ذكروا�اسم�

�والنية، �يقل��)2(القصد �لم �لكنه �كراه�
ا، �مع �والسكران، �ا�جنون �أجاز�ذبيحة �الذي �الشافÝي، �خف عtى

  )3(.بتحريمها

وأما�سائر�الكفار

عاªى،�ف�تحل�للمسلم�ذبائحهم،�لقوله�تعاªىت

فيه�يقتÞ¡��تحريم�طعام�غ,�هم�من�الكفار

شروطAا�ذبوح: ثانيا 

أن�يكون�مما�أبيح�أكله�Nي�الشريعة�gسمية -1

النبوية�عtى�تحريمه

ۡحَم�ِخ8ِ®ير
َ

ۡو�ل
َ
ۡسُفوًحا�أ َدًما�مَّ

̄�ما�هو�أن�يُ  -2 درك�الحيوان�ا�ذبوح�وفيه�حياة�مستقرة،�ف�تحصل�التذكية�بذبح�ما�هو�ميت�فع،�و

�ي: Nي�عداد�ا�يت كا�ريضة�ال¸��أشرفت�عtى�ا�وت،�̄و

�السبع�فأنفذ�مقاتلها،�ف�ي 
اÓم

 َ
Õا�عند�الذبح،�فإن�حركت�شيئا�من�جسمها،�و
Óع

شروطAآلةAالذبح: ثالثا

�باستثناء�*سنان�و*ظفار،�لحديث�رافع�بن� 
ا،íكانت�ماد� يشÌ�ط�Nي�آلة�الذبح�أن�تكون�حادة،�مهما

عنهر�¡��هللا�-خديج

: والسن،�أما�الظفر

                                                          
 .ª�،61جماع،�النيسابوري�)1(
13/301،�ا�غ��ابن�قدامة،��)2(
 .2/264،�\مالشافÝي،��)3(
روي�عن�أبي�ثور�أنه�أباح�ذبائح�ا�جوس،�لقول�الن�)4(

،�Nي�كتاب�الجهاد�والجزية،�والحديث�إن�صح،�فهو�مختص�بالجزية،�دون�الذبائح�والنكاح)4/183(
  .õ�،5ية،�سورةAا�ائدة )5(
13/298،�ا�غ��ابن�قدامة،��)6(
 .õ�،145ية،�سورةA\نعام )7(
لطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاةالذبائحAوا(*شقر،�)8(

ر�الدم�من�القصب�وا�روة�والحديد،�حديث�رقم�: رواهAالبخاري  )9(Õكتاب�الذبائح�والصيد،�باب�ما�أ
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�وجوبا�)3(والحنابلة �النية �أوجبوا �فقد ،

�من� �ح¸  �مطلوبة �وåي �روحها، �إزهاق �جرد

حة�التذكية،�ورأى�الشافÝي�الت8®ه�عن�أكله،�قال�

�ينوي�أن�يأكله،�فله�أن�يأكله؛�كما�يذبح�الشاة�¯�ينوي�أن� عينه�بسيف�أو�سهم�̄و

�فأصاب�صيدا� �أو�شيئا �أو�شجرا �يراه�يحسبه�خشبة�أو�حجرا ولو�رمى�رجل�شخصا

�عمر�بن�الخطاب �لحديث �التذكية، �Nي �من�اعتبار�النية �الفقهاء، �هللا�-مهور ر�¡�

  )5(".إنما�*عمال�بالنيات،�وإنما�لكل�امرئ�ما�نوى 

̄�،�إªى�أن�مÌ�وك�الت سمية�عمدا�عند�ذبحه�

فإن�. ،�والن��Ôهنا�ن��Ôتحريم)9(  "ق

�وما� �والنسيان �الخطأ �أم¸� �عن �وضع

�ذلك� �عtى �واستدلوا �أكله، �يجوز �عمدا �التسمية �مÌ�وك �وأن �سنة، �التسمية �أن �إªى �الشافعية ذهب

إن�قوما�يأتوننا�باللحم،�¯�ندري�أذكر�اسم�هللا�عليه�

فيه�دليل�عtى�أن�التسمية�غ,��"إذ�

̄�تستباح�باïمر�ا�شكوك�فيه ��Ôى�التحريم�ح¸ �يتيقن�وقوع�الذكاة�فtيمة�أصلها�ع
Ùن�الïواجبة�عند�الذبح� .


ا�عtى�حسن�الظن�±
م،�فيستباح�أكلهاß12(".فلو�كانت�التسمية�من�شرط�الذكاة،�لم�يجز�أن�يحمل�*مر�ف(  

�: "�عليه،�سواء�كان�ذلك�نسيانا�أم�عمدا،�لقوله�تعاªى
َ

َو¯

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  : شرطAالنية

  :عtى�قول,ن�شرط�النيةاختلف�الفقهاء�Nي�

�الجمهور :  �الحنفية: وهو�قول �وا�الكية)1(من والحنابلة�،)2(،

�بذكر �غ,��مقيد �قتلها: والنية. مطلقا ¯� �لتؤكل، �الفعل �من�: قصد �ح¸  �مطلوبة �وåي �روحها، �إزهاق �جرد

قول�الشافعية،�فلم�يوجبوا�النية�لصحة�التذكية،�ورأى�الشافÝي�الت: 

�ينوي�أن�يأكله،�فله�أن�يأكله؛�كما�يذبح�الشاة�¯�ينوي�أن�وإن�رمى�صيدا�ب عينه�بسيف�أو�سهم�̄و

�له�أكلها �فيجوز �فأصاب�صيدا�. يأكلها �أو�شيئا �أو�شجرا �يراه�يحسبه�خشبة�أو�حجرا ولو�رمى�رجل�شخصا

  .)4("فقتله،�كان�أحب�إªّي�أن�يت8®ه�عن�أكله،�ولو�أكله�ما�رأيته�محرما�عليه

�ج �عمر�بن�الخطابهو�قول �لحديث �التذكية، �Nي �من�اعتبار�النية �الفقهاء، مهور

إنما�*عمال�بالنيات،�وإنما�لكل�امرئ�ما�نوى : "يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت�رسول�هللا�

  :التسميةAع¸ىAالذبيحة

،�إªى�أن�مÌ�وك�الت)8(والحنابلة�)7(وا�الكية�)6(ذهب�جمهور�الفقهاء�من�الحنفية

ِفۡسق: "يجوز�أكله،�لقوله�تعاªى
َ
�ل ُهۥ ۡيِه�َوِإنَّ

َ
ِه�َعل

َّ
ِر�ٱۡسُم�ٱلل

َ
ك
ۡ
ۡم�ُيذ

َ
ا�ل �ِممَّ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
�َتأ

َ
َو¯

�أبيحت �أو�نسيانا، �سهوا �التسمية �. ترك �الن�� �وما�: "ملسو هيلع هللا ىلصلحديث �والنسيان �الخطأ �أم¸� �عن �وضع �هللا إن
(  

�ذلك� �عtى �واستدلوا �أكله، �يجوز �عمدا �التسمية �مÌ�وك �وأن �سنة، �التسمية �أن �إªى �الشافعية ذهب


اÓإن�قوما�يأتوننا�باللحم،�¯�ندري�أذكر�اسم�: ملسو هيلع هللا ىلصأن�قوما�قالوا�للن���- ¡��هللا�ع

إذ��)11(.هد�بالكفروكانوا�حدي��Oع: قالت." سموا�عليه�أنتم�وكلوا

̄�تستباح�باïمر�ا�شكوك�فيه ��Ôى�التحريم�ح¸ �يتيقن�وقوع�الذكاة�فtيمة�أصلها�ع
Ùن�الïواجبة�عند�الذبح�


ا�عtى�حسن�الظن�±
م،�فيستباح�أكلهاßفلو�كانت�التسمية�من�شرط�الذكاة،�لم�يجز�أن�يحمل�*مر�ف

وأما�الظاهرية،�فقالوا�بعدم�حل�مالم�يسّم�هللا�عليه،�سواء�كان�ذلك�نسيانا�أم�عمدا،�لقوله�تعاªى

                                         
  .4/346،�الهدايةPAيAشرحAبدايةAا�بتدي

  .2/106،�يAع¸ىAالشرحAالكب&�

  .27/288،�نصافPAيAمعرفةAالراجحAمنAالخ¤ف

 ).1(حديث�رقم�ملسو هيلع هللا ىلص كتاب�بدء�الوHي،�باب�كيف�كان�بدء�الوHي�إªى�رسول�هللا�

 .4/347،�الهدايةPAيAشرحAبدايةAا�بتدي

  .1/428،�الكاPيPAيAفقهAأهلAا�دينة

 .ª�،27/322نصافPAيAمعرفةAالراجحAمنAالخ¤ف

 

 .وصححه�*رناؤوط). 2045(أبواب�الطق،�باب�طق�ا�كره�والنا×¡�،�حديث�رقم�

 ).5507: (كتاب�الذبائح�والصيد،�باب�ذبيحة�*عراب�ونحوهم،�حديث�رقم

4/283. 
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شرطAالنية: رابعا

اختلف�الفقهاء�Nي�

A\ول  : القول

�بذكر �غ,��مقيد مطلقا

  .الكتابي

: القولAالثاني

وإن�رمى�صيدا�ب: "Nي�*م

�له�أكلها �فيجوز يأكلها

فقتله،�كان�أحب�إªّي�أن�يت

�ج�والراجح، هو�قول

سمعت�رسول�: قال- عنه

التسميةAع¸ىAالذبيحة: خامسا

ذهب�جمهور�الفقهاء�من�الحنفية

يجوز�أكله،�لقوله�تعاªى

�أبيحت �أو�نسيانا، �سهوا �التسمية ترك

)10(."هوا�عليهاستكر 

�ذلك�و  �عtى �واستدلوا �أكله، �يجوز �عمدا �التسمية �مÌ�وك �وأن �سنة، �التسمية �أن �إªى �الشافعية ذهب


ا-بحديث�عائشةÓر�¡��هللا�ع

سموا�عليه�أنتم�وكلوا: "أم�¯؟�فقال

̄�تستباح�باïمر�ا�شكوك�فيه ��Ôى�التحريم�ح¸ �يتيقن�وقوع�الذكاة�فtيمة�أصلها�ع
Ùن�الïواجبة�عند�الذبح�


ا�عtى�حسن�الظن�±
م،�فيستباح�أكلهاßفلو�كانت�التسمية�من�شرط�الذكاة،�لم�يجز�أن�يحمل�*مر�ف

وأما�الظاهرية،�فقالوا�بعدم�حل�مالم�يسم

                                                          
الهدايةPAيAشرحAبدايةAا�بتدي،�ا�رغيناني�)1(
حاشيةAالدسويAع¸ىAالشرحAالكب&�،�الدسوQي�)2(
نصافPAيAمعرفةAالراª ،�ا�رداوي �)3(
  .2/260،�\مالشافÝي،��)4(
كتاب�بدء�الوHي،�باب�كيف�كان�بدء�الو: رواهAالبخاري )5(
الهدايةPAيAشرحAبدايةAا�بتديا�رغيناني،��)6(
الكاPيPAيAفقهAأهلAا�دينةابن�عبدال �،��)7(
ªنصافPAيAمعرفةAالراا�رداوي،��)8(
 .õ�،121ية،�سورةA\نعام )9(
أبواب�الطق،�باب�طق�ا�كره�والنا×¡�،�حديث�رقم�: رواهAابنAماجة )10(
كتاب�الذبائح�والصيد،�باب�ذبيحة�*عراب�ونحوهم،�حديث�رقم: رواهAالبخاري  )11(
4 ،معالمAالسøن،�الخطابي�)12(
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  )2(.،�وåي�حكم�عام�لم�يخصه�هللا�تعاªى

�أو� من�وجوب�التسمية�لصحة�الذكاة،�وسقوطها�سهوا

كما�أن�النسيان�والسهو�وارد،�لكÊ�ة�

تحل�الذبيحة�إن�ف��:أنA9AيقصدAالذبحAلغ&�AهللاAتعاÔى،AأوAيشركAمعهAأحدAعندAالتسمية

أو�وªي،�أو�ملك،�أو�ضيف،�وكذلك�إن�ذكر�

ۡ,ِ��ٱل
َ
�ِبِهۦ�ِلغ ِهلَّ

ُ
�أ
ٓ
ِه لِخ8ِ®يِر�َوَما

َّ
  . )4("ل

ُصب،�ودليل�تحريمه�قوله� وقد�سبق�الحديث�Nي�مع� �النُّ

يشÌ�ط�Nي�التذكية�{ختيارية،�أن�تكون�بشق�جزء�من�مقدم�عنق�الحيوان�بآلة�

�Nي�أسفل�العنق� �ال¸� �الوهدة �وإن�كانت�بطعنه�Nي كانت�ذبحا،

�يجوز�الذبح�Nي�غ,��هذا� �̄و �من�*نعام، �Nي�ح,ن�يكون�الذبح�لغ,�ها والنحر�يكون�لÉبل،

�Nي �الفقهاء �واختلف �والحلق�والودج,ن، �يجزئ��ا�ريء �ما أقل

 .أقله�ا�ريء�والودج,ن
  )10(.وهو�رواية�عن�أحمد�)

كل�;¡�ء�اذبحوا�ب: "ملسو هيلع هللا ىلصقال�رسول�هللا�


ر�الدمÓي� ¯� �وا�ريء �الحلقوم �وقطع �قطع�. ، �أن كما

  :تنحصر�Nي�ثثة�أشكال

وهذه�. ،�يدين�معظم�سكانه�باéسم

828. 
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ُهۥ�َلِفۡسق ِه�َعَلۡيِه�َوِإنَّ ا�َلۡم�ُيۡذَكِر�ٱۡسُم�ٱللَّ ،�وåي�حكم�عام�لم�يخصه�هللا�تعاªى)1("َتۡأُكُلوْا�ِممَّ

�أو��ح�*قوال�ما�ذهب�إليه�جمهور�الفقهاء، من�وجوب�التسمية�لصحة�الذكاة،�وسقوطها�سهوا


ا�الشافعيةßية،�وضعف�*دلة�ال¸��اعتمد�علõبنص��كما�أن�النسيان�والسهو�وارد،�لكÊ�ة��)3(.نسيانا،�عم

  .الذبح،�فتجاوز�عنه�من�باب�رفع�الحرج

أنA9AيقصدAالذبحAلغ&�AهللاAتعاÔى،AأوAيشركAمعهAأحدAعندAالتسمية

ذبح�باسم�الن�� 
ا�استق¯،�كأن�تُßى�علªي،�أو�ملك،�أو�ضيف،�وكذلك�إن�ذكر�ملسو هيلع هللا ىلص  �تعاªأو�و

ِخ8ِ®يِر�َوَما: "لقوله�تعاªى. �تعاªى�غ,ُ�ه
ۡ

ۡحَم�ٱل
َ

َم�َول �َوٱلدَّ
َ
ۡيَتة

َ ۡ
ُم�ٱ�

ُ
ۡيك

َ
َم�َعل َما�َحرَّ ِإنَّ

ب وقد�سبق�الحديث�Nي�مع� �النُّ�:أنA9AيكونAمماAذبحAع¸ىAالنصُّ

ُصِب  ى�ٱلنُّ
َ
t5("َح�َع(.  

يشÌ�ط�Nي�التذكية�{ختيارية،�أن�تكون�بشق�جزء�من�مقدم�عنق�الحيوان�ب :موضعAالذبح

�أعtى� �فإن�كانت�Nي �الحلق(العنق�حادة، �Nي�أسفل�العنق�) Nي �ال¸� �الوهدة �وإن�كانت�بطعنه�Nي كانت�ذبحا،

�يجوز�الذبح�Nي�غ,��هذا� �̄و �من�*نعام، �Nي�ح,ن�يكون�الذبح�لغ,�ها والنحر�يكون�لÉبل،

�أشياء �أربعة �بقطع �يكون �Nي: وأكمل�الذبح �الفقهاء �واختلف �والحلق�والودج,ن، ا�ريء

أقله�ا�ريء�والودج,ن: )8(ورواية�عن�أحمد�)7(وا�الكية�)6(فقال�الحنفية

)9(".الحلقوم�وا�ريء: أقل�ما�يكفي�من�الذكاة�اثنان: "قال�الشافÝي

قال�رسول�: قال- ر�¡��هللا�عنه-والصواب�هو�قول�الجمهور،�لحديث�حذيفة

�والظفر �السن �خ �ما 
ر�الدم،Õوأ� �*وداج، 
ر�الدم)11("فرىÓي� ¯� �وا�ريء �الحلقوم �وقطع ،

  .الودج,ن،�هو�أكÊ��ما�يسرع�بموت�الحيوان،�و*قل�إيما�له

  :تحريرAمحلAالïøاع: رابع

تنحصر�Nي�ثثة�أشكال�لحوم�الحيوانات�ال �ية�ا�أكولة،�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،


ا�بلدÓاد�هذه�الحوم�م�مي�اأن�تكون�البلد�ال¸��تم�است,،�يدين�معظم�سكانه�باéسماإس

                                         
 

/87. 

  .317،�الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

AبدايةAشرحAيPA4/348،�ا�بتديالهداية. 

  .1/427،�الكاPيPAيAفقهAأهلAا�دينة

303. 

303. 

2/828وصححه�*لباني�Nي�صحيح�الجامع�الصغ,��وزيادته،�). 7190(حديث�رقم�: رواه�الط �اني�Nي�ا�عجم�*وسط

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

ِر�ٱۡسُم�ٱ
َ
ك
ۡ
ۡم�ُيذ

َ
ا�ل �ِممَّ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
َتأ

وأرجح�*قوال�ما�ذهب�إليه�جمهور�الفقهاء،�


ا�الشافعيةßية،�وضعف�*دلة�ال¸��اعتمد�علõبنص��نسيانا،�عم

الذبح،�فتجاوز�عنه�من�باب�رفع�الحرج

أنA9AيقصدAالذبحAلغ&�AهللاAتعاÔى،AأوAيشركAمعهAأحدAعندAالتسمية: سادسا


ا�استق¯،�كأن�تßى�علªاسم�هللا�تعا��ذكر�غ,

مع�اسم�هللا�تعاªى�غ,ُ�ه

أنA9AيكونAمماAذبحAع¸ىAالنص: سابعا

ُص: "تعاªى ى�ٱلنُّ
َ
tِبَح�َع

ُ
َوَما�ذ

موضعAالذبح: ثامنا

� �أعtى �فإن�كانت�Nي حادة،

�يجوز�الذبح�Nي�غ,��هذا�. كانت�نحرا) اللبة( �̄و �من�*نعام، �Nي�ح,ن�يكون�الذبح�لغ,�ها والنحر�يكون�لÉبل،

�أشياء. ا�حل �أربعة �بقطع �يكون وأكمل�الذبح


اÓم:  

فقال�الحنفية % 

قال�الشافÝيو  % 

والصواب�هو�قول�الجمهور،�لحديث�حذيفة

�والظفر �السن �خ �ما 
ر�الدم،Õوأ� �*وداج، فرى

الودج,ن،�هو�أكÊ��ما�يسرع�بموت�الحيوان،�و*قل�إيما�له

رابعا�طلبAال

لحوم�الحيوانات�ال �ية�ا�أكولة،�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�إن


ا�بلد: \ول Óاد�هذه�الحوم�م�أن�تكون�البلد�ال¸��تم�است,

                                                          
 .õ121ية،��سورةA\نعام، )1(
/6،�ا�ح¸ىAباòثار،�ابن�حزم )2(
الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة*شقر،��)3(
  .õ�،173ية،�سورةAالبقرة )4(
 .õ�،3ية،�سورةAا�ائدة )5(
الهدايةPAيAشرحAبدايةAا�رغيناني،��)6(
الكاPيPAيAفقهAأهلAا�دينةابن�عبدال �،��)7(
13/303،�ا�غ��ابن�قدامة،��)8(
 .2/259،�\مالشافÝي،��)9(
13/303،�ا�غ��ابن�قدامة،��)10(
رواه�الط �اني�Nي�ا�عجم�*وسط�)11(
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،�عtى�أن�هذه�)1(وقد�اتفق�الفقهاء�ا�عاصرون

وجه�اليق,ن،�أن�من�قام�بذبح�هذه�الحيوانات،�لم�يلÌ®م�بشروط�التذكية�

�وكان� �والدينية، �الشيوعية �كالبد �الكفر، �بد �من �است,�ادها �تم �قد �اللحوم، �هذه �تكون أن

لم�عtى�وجه�اليق,ن�أنه�¯�يحل�أكل�هذه�اللحوم،�إ¯�إذا�عُ 

  .أن�من�قام�بذبح�هذه�الحيوانات،�مسلم�أو�كتابي،�وقد�الÌ®م�بشروط�التذكية�Nي�الشريعة�gسمية

�أو�يدين� �أو�النصارى، 
ودßال� �الكتاب، �أهل �بد �من �است,�ادها �تم �قد �اللحوم، �هذه �تكون أن

وهنا�اختلف�الفقهاء�Nي�هذه�ا�سألة�عtى�أقوال،�سيتم�افراد�البحث�لها�

ع�إجماع�فم. إن�الخف�Nي�مسألة�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�له�منشأ�قديم،�ومنشأ�حديث


م�Nي�ßم�اختلفوا�ف
Õل،�وهم�من�أهل�التذكية،�إ¯�أعtى�أن�ذبيحة�أهل�الكتاب�ح

 لنصرانية�من�أهل�الكتاب؟�

  هل�يلزم�من�ا�سلم�التحري�عن�طريقة�ذبح�الكتابي،�ح¸ �يعلم�إن�كان�ذبحه�مشروعا�أم�¯؟

���عtى�هذا�الخف�أيضا،�خف�حديث،�استلزمته�طرق�الذبح�õلية�الحديثة،�Nي�ذبح�الدواجن�

وهل�. �الحديثة�بسرع�
ا�الهائلة�من�إنتاجها


ا؟�هذا�ما�سنفصل�فيه�Õي�شروط�الذكاة�وأركاNا�بالذكاة�الشرعية،�وهل�تستو
ßيمكن�أن�تتم�عملية�الذبح�ف

إبراهيم�فاضل�الدبو،�.  247،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

بق�أبحاث�مقدمة��جلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�العدد�

لعاشر،�الجزء�*ول،�،�جدة،�العدد�ا655،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�
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وقد�اتفق�الفقهاء�ا�عاصرون. يتم�التعامل�معها�كاللحوم�ا�حلية،�إذ�إن�أمة�gسم�واحدة

̄�إذا�ُعِلم�عtى وجه�اليق,ن،�أن�من�قام�بذبح�هذه�الحيوانات،�لم�يلÌ®م�بشروط�التذكية��اللحوم�يحل�أكلها،�إ


ا�الباحث�أعهßالشرعية�ال¸��وضعها�الفقهاء،�وال¸��أشار�إل.  

�وكان� �والدينية، �الشيوعية �كالبد �الكفر، �بد �من �است,�ادها �تم �قد �اللحوم، �هذه �تكون أن

أنه�¯�يحل�أكل�هذه�اللحوم،�إ¯�إذا�ع�)2(قهاءوقد�اتفق�الف. غالب�أهل�البلد�من�الكفار

أن�من�قام�بذبح�هذه�الحيوانات،�مسلم�أو�كتابي،�وقد�الÌ®م�بشروط�التذكية�Nي�الشريعة�gسمية

�أو�يدين� �أو�النصارى، 
ودßال� �الكتاب، �أهل �بد �من �است,�ادها �تم �قد �اللحوم، �هذه �تكون أن


ودية�أو�النصرانيةßى�أقوال،�سيتم�افراد�البحث�لها�. بالtي�هذه�ا�سألة�عNوهنا�اختلف�الفقهاء�

  . Nي�ا�بحث�الثاني�من�هذه�الدراسة�إن�شاء�هللا

  :منشأAالخ¤فAوأسبابه: خامس

إن�الخف�Nي�مسألة�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�له�منشأ�قديم،�ومنشأ�حديث


م�Nي�-منذ�بداية�الدعوةßم�اختلفوا�ف
Õل،�وهم�من�أهل�التذكية،�إ¯�أعtى�أن�ذبيحة�أهل�الكتاب�ح

 هل�يشÌ�ط�Nي�ذبح�أهل�الكتاب�ما�يشÌ�ط�Nي�ذبح�ا�سلم,ن؟

 هل�التسمية�شرط�Nي�ذبيحة�الكتابي؟


ودية�أو�اßا�ادي�أو�الدهري�ا�نتسب�لل��لنصرانية�من�أهل�الكتابهل�يعت 

هل�يلزم�من�ا�سلم�التحري�عن�طريقة�ذبح�الكتابي،�ح¸ �يعلم�إن�كان�ذبحه�مشروعا�أم�¯

���عtى�هذا�الخف�أيضا،�خف�حديث،�استلزمته�طرق�الذبح�õلية�الحديثة،�Nي�ذبح�الدواجن�

سالخ�الحديثة�بسرع�
ا�الهائلة�من�إنتاجهاوالحيوانات�بأنواعها،�وكميات�gنتاج�الهائلة�ال¸��تمكنت�ا�


اÕي�شروط�الذكاة�وأركاNا�بالذكاة�الشرعية،�وهل�تستو
ßيمكن�أن�تتم�عملية�الذبح�ف

  .البحث�Nي�ا�بحث�التاªي�إن�شاء�هللا

                                         
الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(أحمد�بن�حمد�الخليtي،�. 155،�)أحكامAالذبائحAواللحومAا�ستوردة

بق�أبحاث�مقدمة��جلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�العدد�ما�س.) 368،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(*شقر،�. 292،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة

 .م1997-

،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�)10د/ 3/  101(قرار�مجمع�الفقه�gسمي،�رقم�. 76،�الح¤لAوالحرامPAيªAس¤م

	��� ا��و��� ���ا
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يتم�التعامل�معها�كاللحوم�ا�حلية،�إذ�إن�أمة�gسم�واحدة

̄�إذا�ع اللحوم�يحل�أكلها،�إ


ا�الباحث�أعهßالشرعية�ال¸��وضعها�الفقهاء،�وال¸��أشار�إل

�وكان�: الثاني �والدينية، �الشيوعية �كالبد �الكفر، �بد �من �است,�ادها �تم �قد �اللحوم، �هذه �تكون أن

غالب�أهل�البلد�من�الكفار

أن�من�قام�بذبح�هذه�الحيوانات،�مسلم�أو�كتابي،�وقد�الÌ®م�بشروط�التذكية�Nي�الشريعة�gسمية

�أو�يدين�: الثالث �أو�النصارى، 
ودßال� �الكتاب، �أهل �بد �من �است,�ادها �تم �قد �اللحوم، �هذه �تكون أن


ودية�أو�النصرانيةغالب�أهلها�ßبال

Nي�ا�بحث�الثاني�من�هذه�الدراسة�إن�شاء�

خامسا�طلبAال

إن�الخف�Nي�مسألة�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�له�منشأ�قديم،�ومنشأ�حديث

منذ�بداية�الدعوة-*مة


اÓعدة�مسائل،�م:  

هل�يشÌ�ط�Nي�ذبح�أهل�الكتاب�ما�يشÌ�ط�Nي�ذبح�ا�سلم,ن -1

هل�التسمية�شرط�Nي�ذبيحة�الكتابي -2


ودية�أو�ا -3ßا�ادي�أو�الدهري�ا�نتسب�لل��هل�يعت 

هل�يلزم�من�ا�سلم�التحري�عن�طريقة�ذبح�الكتابي،�ح¸ �يعلم�إن�كان�ذبحه�مشروعا�أم�¯ -4

وقد�ُب���عtى�هذا�الخف�أيضا،�خف�حديث،�استلزمته�طرق�الذبح�õلية�الحديثة،�Nي�ذبح�الدواجن�

والحيوانات�بأنواعها،�وكميات�gنتاج�الهائلة�ال¸��تمكنت�ا�


اÕي�شروط�الذكاة�وأركاNا�بالذكاة�الشرعية،�وهل�تستو
ßيمكن�أن�تتم�عملية�الذبح�ف

البحث�Nي�ا�بحث�التاªي�إن�شاء�

                                                          
أحكامAالذبائحAواللحومAا�ستوردة(محمد�تقي�العثماني،�( )1(

الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة(

-هـ1418العاشر،�الجزء�*ول،�
)2(

الح¤لAوالحرامPAيªAس¤م ،القرضاوي �

  ..هـ1418
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  :مسألةAاللحومAا�ستوردةAمنAالب¤دA\جنبية

  :Nي�ثثة�أقوالNي�حكم�اللحوم�ا�ستوردة�من�بد�أهل�الكتاب�

من�بد�أهل�الكتاب�مطلقا،�فإن�ما�هو�حل�

�أنه�مذبوح� 
اßا�سلمة�¯�يجوز�أكلها،�ولو�كتب�عل��د�غ,إن�اللحوم�ا�ستوردة�من�الب

�غ,�� �عtى �الحيوانات �أرواح �أزهقوا 
مÕأ� �يقينا، �علمنا �إ¯�إذا �مباحة، �اللحوم �هذه إن

  )3(.الشرعية،�مثل�خنقه�بالغازات،�أو�صعقه�بالكهرباء،�أو�ضربه�عtى�رأسه،�فيحرم�عند�ذلك�أكله

  :بغضAالنظرAعنAطريقةAالذبح

ۡم 
ُ
ك
َّ
�ل �ِحلٌّ َب

ٰ
�ف)4("ِكَت �من�؛ �õية هذه


م�يسمون�غ,�ه�Õي�طعامهم،�مع�علمه�أN�

�يزول�بالشك�Nي�شرعية�الذبح�أو� ،�فحل�طعامهم�جاء�يقينا�بالنص،�̄و

�ذبحها �كيفية �عن �يسأل �أن . دون

¯�ندري�أذكر�اسم�هللا��إن�قوما�يأتوننا�باللحم،

إذا�كان�مجهول�: وجه�الد¯لة�)10(.��عهد�بالكفر

�عليه� �õكل �يسم� �الذبح، �طريقة �مجهول �فكذلك �عليه، �õكل �تسمية �بعد �يؤكل �للتسمية �بالنسبة الحال

(�،292. 

أروروباAAمAا�ستوردةAمنحكمAاللحو ،�ابن�الصديق. 

 .368،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة


ود�أهدت�لرسول�هللا�ßا،�فقالملسو هيلع هللا ىلص أن�امرأة�من�ال
ßما�: " شاة�مسمومة،�فأرسل�إل

 "�سيطلعك�عليه،�وإن�لم�تكن�نبيا�أريح�الناس�منك

��د ا������	��� ا��و��� ��
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 ذاهبAالفقهاءAوأدلKçمPAيAا�سألةم: ا�بحثAالثاني

مسألةAاللحومAا�ستوردةAمنAالب¤دA\جنبيةAأقوالAالفقهاءPAي: 

Nي�حكم�اللحوم�ا�ستوردة�من�بد�أهل�الكتاب��يمكن�حصر�آراء�العلماء�

من�بد�أهل�الكتاب�مطلقا،�فإن�ما�هو�حل�-مما�يحل�لنا�أكله- إباحة�اللحوم�ا�ستوردة�

   )1(.ه�عندنا�صحيحةعندهم،�يحل�لنا�أكله،�وإن�لم�تكن�ذكات

�أنه�مذبوح��: 
اßا�سلمة�¯�يجوز�أكلها،�ولو�كتب�عل��د�غ,إن�اللحوم�ا�ستوردة�من�الب

̄�ع �ة�بذلك   )2(.عtى�الطريقة�gسمية،�إذ�

Aالثالث �غ,���:القول �عtى �الحيوانات �أرواح �أزهقوا 
مÕأ� �يقينا، �علمنا �إ¯�إذا �مباحة، �اللحوم �هذه إن

الشرعية،�مثل�خنقه�بالغازات،�أو�صعقه�بالكهرباء،�أو�ضربه�عtى�رأسه،�فيحرم�عند�ذلك�أكله

بغضAالنظرAعنAطريقةAالذبح أدلةAالقائل&نAبإباحةAاللحومAا�ستوردة: ا�طلبAالثاني

 : "�تعاªى
ۡ
�ٱل

ْ
وا وتُ

ُ
�أ ِذيَن

َّ
�ٱل َعاُم

َ
�َوط

ۖ
ُت

ٰ
َب ّيِ
َّ
�ٱلط ُم

ُ
ك

َ
�ل ِحلَّ

ُ
�أ َيۡوَم

ۡ
�ِحٱل َب

ٰ
ِكَت


م�يسمون�غ,�ه�نزل�من�القرآنÕي�طعامهم،�مع�علمه�أNوا�راد�بطعامهم�ذبائحهم،�وقد�أذن�هللا��،

�يزول�بالشك�Nي�شرعية�الذبح�أو�)6(إن�اليق,ن�¯�يزول�بالشك ،�فحل�طعامهم�جاء�يقينا�بالنص،�̄و

̄�دينية 
ا�جاءت�من�بد�Ȭ�بالتأكيد�أ  )7(.م�إ

�الرسول  
ودية، ملسو هيلع هللا ىلص نßال� �ا�رأة �له 
اíأهد� �ال¸� �من�الشاة �ذبحها�)8(أكل �كيفية �عن �يسأل �أن دون

 )9(.ولذلك�فلسنا�مأمورين�بالبحث�عن�كل�ذبيحة�كيف�ذبحت


ا،ر�¡-عن�عائشةÓإن�قوما�يأتوننا�باللحم،�:ملسو هيلع هللا ىلص أن�قوما�قالوا�للن��-��هللا�ع

وكانوا�حدي��Oعهد�بالكفر: قالت." سموا�عليه�أنتم�وكلوا: "

�عليه� �õكل �يسم� �الذبح، �طريقة �مجهول �فكذلك �عليه، �õكل �تسمية �بعد �يؤكل �للتسمية �بالنسبة الحال

                                         
)الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة(الدبو،�. 76،�الح¤لAوالحرامPAيªAس¤مالقرضاوي،�

. 238،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(الخليtي،�. 155،�)أحكامAالذبائحAواللحومAا�ستوردة

الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(*شقر،�. هـ31�،1395،�مجلة�الجامعة�gسمية�با�دينة�ا�نورة،�السعودية،�العدد�

�،2/44.  

 .1/70،�قهيةموسوعةAالقواعدAالف

 .293،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة


ود�أهدت�لرسول�. " ،�وصححه�*رناؤوط)N)2784ي�مسنده،�عن�ابن�عباس،�حديث�رقم�ßأن�امرأة�من�ال

نبيا�فإن�هللا�سيطلعك�عليه،�وإن�لم�تكن�نبيا�أريح�الناس�منك�إن�كنت�-أو�أردت��-أحببت�: قالت

 .293،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة

 ).5507: (كتاب�الذبائح�والصيد،�باب�ذبيحة�*عراب�ونحوهم،�حديث�رقم

 .293،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة

	��� ا��و��� ���ا
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ا�بحثAالثاني

: ا�طلبA\ول 

يمكن�حصر�آراء�العلماء�

�:القولA\ول 

عندهم،�يحل�لنا�أكله،�وإن�لم�تكن�ذكات

:القولAالثاني

̄�ع �ة�بذلك عtى�الطريقة�gسمية،�إذ�

Aالثالث القول

الشرعية،�مثل�خنقه�بالغازات،�أو�صعقه�بالكهرباء،�أو�ضربه�عtى�رأسه،�فيحرم�عند�ذلك�أكلهالذكاة�

ا�طلبAالثاني

�هللا�تعاªى -1 قال

نزل�من�القرآنأواخر�ما�

 )5(.عtى�ذبائحهم

إن�اليق,ن�¯�يزول�بالشك -2

̄�يحر  ̄�دينيةعدمه،�و 
ا�جاءت�من�بد�Ȭ�بالتأكيد�أ م�إ

�الرسول إ -3 ن

ولذلك�فلسنا�مأمورين�بالبحث�عن�كل�ذبيحة�كيف�ذبحت

عن�عائشة -4

: "عليه�أم�¯؟�فقال

�عليه� �õكل �يسم� �الذبح، �طريقة �مجهول �فكذلك �عليه، �õكل �تسمية �بعد �يؤكل �للتسمية �بالنسبة الحال

 )11(.ويأكل

                                                          
القرضاوي،�. 6/153 ،تفس&�Aا�نار،�رضا )1(
أحكامAالذبائحAواللحومAا�ستوردة(العثماني،�)2(

،58. 
،�مجلة�الجامعة�gسمية�با�دينة�ا�نورة،�السعودية،�العدد�)زاويةAالفتاوى (بن�باز،�)3(
 .õ�،5ية،سورةAا�ائدة )4(
،�أحكامAالقرآن،�العربي�ابن�)5(
موسوعةAالقواعدAالف ،الغزي �6
الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة(الدبو،�)7(
Nي�مسنده،�عن�ابن�عباس،�حديث�رقم��رواهAأحمد )8(

قالت" حملك�عtى�ما�صنعت؟�
الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة(الدبو،�)9(
كتاب�الذبائح�والصيد،�باب�ذبيحة�*عراب�ونحوهم،�حديث�رقم: رواهAالبخاري  )10(
الذبائحAوالطرقAالشرعيةAللذكاة(الدبو،�)11(
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�gهل� �إ¯ �الدين �بروح �يتعلق �فروعها �من ¡�ء

��ب �لنا �وأباحه �طعامهم، �فاستث�  �ا�شرك,ن، �معاملة �نعاملهم �̄و �نجاملهم �أن


م�Ȭ�كو وهذه�ا�جاملة�åي�الحكمة�Nي�حل�طعامهم،�

: أنأكل�منه؟�فقال�أبو�الدرداء: جرجس�أهدوه�لها

فهذا�تصريح�من�بعض�أئمة��)2(".وأمره�بأكله

ذبح�لكنيسته،�فإن�ذبيحته�تؤكل،�مع�gجماع�عtى�أن�ا�سلم�إذا�ذبح�وذكر�اسم�

  .أدلةAالقائل&نAبتحريمAاللحومAا�ستوردةAع¸ىAإط¤قها

فۡسق
َ
أن�التسمية�: ،�وجه�الد¯لة)4("�ل


م�كانوا�يحرمون�ا�يتة�وا�خنوقة�وا�وقوذة،�كما�هو�مذكور�Nي�Õï�،إن�ذبائح�أهل�الكتاب�قد�أحلت


م،�وطìى�Óفإن�النصارى�قد�تركوا�أحكام�دي

�يعرف� �̄و �أسواقهم �Nي �يباع �الذي �اللحم �يحل ¯� وعليه؛


ا�موقوذة�أو�منخنقة،�وهذا�محرم�بنص�القرآن�الكريمȬ�تخرج�عن�كو وما�. إن�ذبائح�الغربي,ن�اليوم�

�بعد� ت�عtى�الطريقة�gسمية،�قد�ثبت�بالعيان�تزوير�هذه�الشهادات،�ف�قيمة�لها

�وهذا� �لحومها، �فتختلط �ا�سالخ، �نفس �الخنازير�Nي �مع �تذبح �الغرب �بد �و*بقار�Nي �*غنام إن

�بعض� �أن �روي �فقد 
م،Ùجان� �يؤمن �̄و �الغش، �gسمية �البد �مع �تعاملهم Nي


اß̄�تذكية�ف   )9(.،�و*سماك�

  .أدلةAالقائل&نAبإباحKçا،AإA9إذاAتيقناAمنªAخ¤لAبشروطAالتذكية

ۡم 
ُ
ك
َّ
�ل يدل�عtى�أن�طعام��)10(".َب�ِحلٌّ

ُم�: "د�بقوله�تعاªى �َوٱلدَّ
ُ
ۡيَتة

َ ۡ
ُم�ٱ�

ُ
ۡيك

َ
َمۡت�َعل ُحّرِ

 
َّ

ُبُع�ِإ¯ َل�ٱلسَّ
َ
ك

َ
�أ
ٓ
�َوَما

ُ
ۡيُتۡم�َوَما�يَحة

َّ
ك

َ
�َما�ذ
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�الت �ا�سائل �من �ليست �ا�سألة �gهل�إن �إ¯ �الدين �بروح �يتعلق �فروعها �من �;¡�ء �̄و عبدية،

 .��ب �لنا �وأباحه �طعامهم، �فاستث�  �ا�شرك,ن، �معاملة �نعاملهم �̄و �نجاملهم �هللا�أن وأراد

̄�قيد،�مع�علمه�بما�هم�عليه�من�نزعات�الشرك 
م�. شرط�وȬ�كو وهذه�ا�جاملة�åي�الحكمة�Nي�حل�طعامهم،�

 )1(.ون�عtى�وجه�مخصوص،�أو�يطبخون�بكيفية�مخصوصة

جرجس�أهدوه�لها سئل�أبو�الدرداء�عن�كبش�ذبح�لكنيسة�يقال�لها�


م�أهل�كتاب،�طعامهم�حل�لنا�وطعامنا�حل�لهمÕوأمره�بأكله. اللهم�عفوا،�إ

ذبح�لكنيسته،�فإن�ذبيحته�تؤكل،�مع�gجماع�عtى�أن�ا�سلم�إذا�ذبح�وذكر�اسم��السلف،�بأن�النصراني�إذا

̄�تؤكل   )3(.أو�الكعبة،�فإن�ذبيحته�

أدلةAالقائل&نAبتحريمAاللحومAا�ستوردةAع¸ىAإط¤قها: ا�طلبAالثالث

 : "عموم�قوله�تعاªى
َ
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  )5(.شرط�Nي�حل�الذبائح،�وهو�يعم�ا�سلم,ن�وأهل�الكتاب


م�كانوا�يحرمون�ا�يتة�وا�خنوقة�وا�وقوذة،�كما�هو�مذكور�Nي�Õï�،إن�ذبائح�أهل�الكتاب�قد�أحلت


م�ا�قدسة،�وكانوا�يذكرون�اسم�هللا�عند�الذبحÙاليوم. كت� 
م،�وطìى��أماÓفإن�النصارى�قد�تركوا�أحكام�دي

�ا�شروعة �بالطرق �يلÌ®مون �ف �gلحاد، 
مèيعرف�. لد� �̄و �أسواقهم �Nي �يباع �الذي �اللحم �يحل ¯� وعليه؛


ا�موقوذة�أو�منخنقة،�وهذا�محرم�بنص�القرآن�الكريمȬ�تخرج�عن�كو إن�ذبائح�الغربي,ن�اليوم�

�ذبح 
اÕبأ� 
اßبعد�يلصق�عل� ت�عtى�الطريقة�gسمية،�قد�ثبت�بالعيان�تزوير�هذه�الشهادات،�ف�قيمة�لها

�ا�سال �نفس �الخنازير�Nي �مع �تذبح �الغرب �بد �و*بقار�Nي �*غنام إن

 )8(.{ختط�يؤدي�إªى�الحرمة،�إذ�يتعذر�التمي,®�هنا�ب,ن�الحل�والحرام

� �الغرب �عادة �بعض�إن �أن �روي �فقد 
م،Ùجان� �يؤمن �̄و �الغش، �gسمية �البد �مع �تعاملهم Nي


ا�ßمية"معلبات�*سماك،�قد�كتب�عل
ا"ذبح�عtى�الطريقة�gسß̄�تذكية�ف ،�و*سماك�

أدلةAالقائل&نAبإباحKçا،AإA9إذاAتيقناAمنªAخ¤لAبشروطAالتذكية: ا�طلبAالرابع
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�الت -5 �ا�سائل �من �ليست �ا�سألة إن

�لغ,��هللا . بالذبيحة

̄�قيد،�مع�علمه�بما�هم�عليه�من�نزعات�الشرك شرط�و

ون�عtى�وجه�مخصوص،�أو�يطبخون�بكيفية�مخصوصةيذبح

سئل�أبو�الدرداء�عن�كبش�ذبح�لكنيسة�يقال�لها� -6


م�أهل�كتاب،�طعامهم�حل�لنا�وطعامنا�حل�لهم"Õاللهم�عفوا،�إ

السلف،�بأن�النصراني�إذا

̄�تؤكل ملسو هيلع هللا ىلص الن�� أو�الكعبة،�فإن�ذبيحته�

ا�طلبAالثالث

عموم�قوله�تعاªى -1

شرط�Nي�حل�الذبائح،�وهو�يعم�ا�سلم,ن�وأهل�الكتاب


م�كانوا�يحرمون�ا�يتة�وا�خنوقة�وا�وقوذة،�كما�هو�مذكور�Nي� -2Õï�،إن�ذبائح�أهل�الكتاب�قد�أحلت


م�ا�قدسة،�وكانوا�يذكرون�اسم�Ùكت

�ا�شروعة �بالطرق �يلÌ®مون �ف �gلحاد، 
مèلد

 )6(.ذابحه


ا�موقوذة�أو�منخنقة،�وهذا�محرم�بنص�القرآن�الكريم -3Ȭ�تخرج�عن�كو إن�ذبائح�الغربي,ن�اليوم�

�ذبح 
اÕبأ� 
اßيلصق�عل

 )7(.ذلك

�ا�سال -4 �نفس �الخنازير�Nي �مع �تذبح �الغرب �بد �و*بقار�Nي �*غنام إن

{ختط�يؤدي�إªى�الحرمة،�إذ�يتعذر�التمي,®�هنا�ب,ن�الحل�والحرام

5- � �الغرب �عادة إن


ا�ßمعلبات�*سماك،�قد�كتب�عل

ا�طلبAالرابع

قوله�تعاªى -1

أهل�الكتاب�حل�للمسلم,ن�عtى�وجه�gطق؛�لكن�هذا�gطق�ق
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م�ذبحوه�عÕالوجه�الشر·ي،�مما�فما�علمنا�أ��ى�غ,t

إن�قوما�يأتوننا�باللحم،�¯�ندري�أذكر�اسم�هللا�

مع�أن�التسمية�: وجه�الد¯لة�)3(.��عهد�بالكفر


ا،�وإن�تيقن�أنه�لم�Óنسان�هل�سم �الذابح�أم�لم�يسم،�أكل�مgلم�يعلم�� لكن�إذا


ا�. فية�ذبحهادون�أن�يسأل�عن�كيÕï

من�أهل�الكتاب،�ولذلك؛�فإن�البد�ال¸��غالب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�تحل�ذبيح�
م�بناء�عtى�ذلك،�إ¯�إذا�


ا�تدويخ�الحيوان�ليسهل�ذبحه،Óأن�الصعق�بالكهرباء،�والصرع�با�سدس،�والخنق�بالغاز،�الهدف�م�

وأما�. فإن�تم�ذبحه�وما�زالت�فيه�حياة�مستقرة،�كانت�ذكاة�شرعية،�تأخذ�حكم�ا�نخنقة�وا�وقوذة�إذا�ذكيت
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ۡ
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ْ
وا وتُ

ُ
ِذيَن�أ

َّ
َعاُم�ٱل

َ
�)8("�َوط

م�به؛�إذ�قد�يكون�هذا�الشخص�قد�

�للمسلم،� �¯�تحل �gسم �عن �ا�رتد ة

�فكيف�يمكن�أن�تكون�دلي�عtى� �ا�سلم,ن، عtى

  )10(.كان�الخانق�أو�الواقذ�مسلما

�أن� �فذلك�ïن�غلبة�الظن، 
ودية،ßله�ا�رأة�ال� 
اíأهد� من�الشاة�ال¸�

�غ,�� �أننا �عtى �يدل �وهذا �التذكية، �Nي �gسمية �الشريعة �توافق �ال¸� �شرائعهم �وفق �إ¯ �يذبحون ¯� 
ودßال

�الشريعة� �¯�توافق �بطريقة بحت
ُ
�ذ 
اÕبأ� �يقينا لم

ر�¡��هللا�-إذ�عللتللقول�بحل�مجهول�التسمية،�يصح؛�

  .35/240م،�2005-هـ1416حف�الشريف،�

 .م1997-هـ1418،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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ِلُكۡم�ِفۡسٌقۗ  �َذٰ ِمۚ ُصِب�َوَأن�َتۡسَتۡقِسُموْا�ِبٱۡ,َۡزَلٰ 
م�ذبحوه�ع. )1("ُذِبَح�َع9َى�ٱلنُّÕفما�علمنا�أ

  )2(.يدخل�Nي�باب�ا�وقوذة�وا�نخنقة،�فهو�حرام�بسبب�الوقذ�والخنق


ا-عن�عائشةÓإن�قوما�يأتوننا�باللحم،�¯�ندري�أذكر�اسم��:ملسو هيلع هللا ىلص أن�قوما�قالوا�للن��-ر�¡��هللا�ع

وكانوا�حدي��Oعهد�بالكفر: قالت." سموا�عليه�أنتم�وكلوا: "


ا،�وإن�تيقن�أنه�لم�"عtى�الذبيحة�واجبة،�Óنسان�هل�سم �الذابح�أم�لم�يسم،�أكل�مgلم�يعلم�� لكن�إذا

 .وهذا�سواء�كان�الذابح�مسلما�أو�نصرانيا


ودية، ملسو هيلع هللا ىلص أن�الرسول ßا�له�ا�رأة�ال
íدون�أن�يسأل�عن�كي�)5(أكل�من�الشاة�ال¸��أهد

من�أهل�الكتاب،�ولذلك؛�فإن�البد�ال¸��غالب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�تحل�ذبيح�
م�بناء�عtى�ذلك،�إ¯�إذا�

�حسب�الشروط�الشرعية�للتذكية  )6(.علم�يقينا�أنه�لم�يذكَّ


ا�تدويخ�الحيوان�ليسهل�ذبحه،Óأن�الصعق�بالكهرباء،�والصرع�با�سدس،�والخنق�بالغاز،�الهدف�م

فإن�تم�ذبحه�وما�زالت�فيه�حياة�مستقرة،�كانت�ذكاة�شرعية،�تأخذ�حكم�ا�نخنقة�وا�وقوذة�إذا�ذكيت

 .)7(إن�مات�قبل�الذبح�ف�شك�Nي�تحريمه

 مناقشةA\دلة،Aوال��جيح: ا�بحثAالثالث

  :مناقشةAأدلةAالفريقA\ول : ا�طلبA\ول 

ِذيَن�أٱ: "إن�إطق�{ستد¯ل�بقوله�تعاªى
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ۡ
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م�به؛�إذ�قد�يكون�هذا�الشخص�قد�
َّ

ودي�تحل�ذبيحته،�¯�ُيسلèي�عصرنا�بأنه�نصراني�أو�N� بأن�كل�من�تسم

�الكفر�وgلحاد �إªى 
وديته،èأو�� �نصرانيته �عن �ذبيح. ارتد �كانت �للمسلم،�فإذا �¯�تحل �gسم �عن �ا�رتد ة


ودية�حل�للمسلمß̄�تكون�ذبيحة�ا�رتد�عن�النصرانية�أو�ال  )9(.فأحرى�أ

�فكيف�يمكن�أن�تكون�دلي�عtى� حيوانإن�õية�جاءت�بعد�تحريم�أصناف�من�ال �ا�سلم,ن، عtى

كان�الخانق�أو�الواقذ�مسلما�إباحة�ا�نخنقة�وا�وقوذة�إن�كانتا�عtى�يد�الكتابي،�بينما�تكون�حراما�إن

�أن� ملسو هيلع هللا ىلص أما�{ستد¯ل�بأكل�الن�� �فذلك�ïن�غلبة�الظن، 
ودية،ßله�ا�رأة�ال� 
اíأهد� من�الشاة�ال¸�

�غ,�� �أننا �عtى �يدل �وهذا �التذكية، �Nي �gسمية �الشريعة �توافق �ال¸� �شرائعهم �وفق �إ¯ �يذبحون ¯� 
ودßال

�ذبحت؛ �كيف �ذبيحة �كل �عن �بالبحث �لو�عُ �مأمورين �الشريعة�لكن �¯�توافق �بطريقة بحت
ُ
�ذ 
اÕبأ� �يقينا لم


اÓمية،��ا�أكل�م .gس


ا-إن�{ستد¯ل�بحديث�عائشةÓللقول�بحل�مجهول�التسمية،�ي- ر�¡��هللا�ع

                                         

،��ا�دينة�النبوية،�مجمع�ا�لك�فهد�لطباعة�ا�صحف�الشريف،�مجموعAالفتاوى تقي�الدين�أحمد�بن�عبدالحليم،�

  .355،�)رعيةPAيAإنجازAالذكاةالذبائحAوالطرقAالش

،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�439،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

  .239،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

 .240،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

	��� ا��و��� ���ا
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ۡس
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ن�ت
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ُصِب�َوأ ى�ٱلنُّ

َ
tِبَح�َع

ُ
ذ

يدخل�Nي�باب�ا�وقوذة�وا�نخنقة،�فهو�حرام�بسبب�الوقذ�والخنق

عن�عائشة -2

: "عليه�أم�¯؟�فقال

� عtى�الذبيحة�واجبة،

وهذا�سواء�كان�الذابح�مسلما�أو�نصرانيا. )4("يسم�لم�يأكل

أن�الرسول  -3

من�أهل�الكتاب،�ولذلك؛�فإن�البد�ال¸��غالب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�تحل�ذبيح�
م�بناء�عtى�ذلك،�إ¯�إذا�

�حسب�الشروط�الشرعية�للتذكية علم�يقينا�أنه�لم�يذكَّ


ا�تدويخ�الحيوان�ليسهل�ذبحه، -4Óأن�الصعق�بالكهرباء،�والصرع�با�سدس،�والخنق�بالغاز،�الهدف�م

فإن�تم�ذبحه�وما�زالت�فيه�حياة�مستقرة،�كانت�ذكاة�شرعية،�تأخذ�حكم�ا�نخنقة�وا�وقوذة�إذا�ذكيت

إن�مات�قبل�الذبح�ف�شك�Nي�تحريمه
 

ا�بحثAالثالث

AAAAA ول\Aا�طلب

إن�إطق�{ستد¯ل�بقوله�تعاªى -1


ودي�تحل�ذبيحته،�¯�يèي�عصرنا�بأنه�نصراني�أو�N� بأن�كل�من�تسم

�الكفر�وgلحاد �إªى 
وديته،èأو�� �نصرانيته �عن ارتد


ودية�حل�للمسلمß̄�تكون�ذبيحة�ا�رتد�عن�النصرانية�أو�ال فأحرى�أ

إن�õية�جاءت�بعد�تحريم�أصناف�من�ال -2

إباحة�ا�نخنقة�وا�وقوذة�إن�كانتا�عtى�يد�الكتابي،�بينما�تكون�حراما�إن

أما�{ستد¯ل�بأكل�الن -3

�غ,�� �أننا �عtى �يدل �وهذا �التذكية، �Nي �gسمية �الشريعة �توافق �ال¸� �شرائعهم �وفق �إ¯ �يذبحون ¯� 
ودßال

�ذبحت؛ �كيف �ذبيحة �كل �عن �بالبحث مأمورين


اÓمية،��ا�أكل�مgس

إن�{ستد¯ل�بحديث�عائشة -4

                                                          
 .õ�،3ية،��ائدةسورةAا )1(
 ).زاويةAالفتاوى (ابن�باز،��)2(
 .22ص/ سبقAتخريجه )3(
تقي�الدين�أحمد�بن�عبدالحليم،�: ابن�تيمية�)4(
 .22سبقAتخريجهAص )5(
الذبائحAوالطرقAالش(*شقر،��)6(
الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(الهواري،�محمد،��)7(
 .õ�،5ية،سورةAا�ائدة )8(
الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(الخليtي،��)9(
الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(الخليtي،��)10(
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���عهد�بالكفر،�فوقع�Nي�نفوس�بعض�الناس�شك�Nي�تسمي�
م

أما�قياس�مجهول�طريقة�الذبح�عليه،�فهو�قياس�مع�الفارق؛�إذ�إن�التسمية�¯�تعت ��ركنا�من�

أركان�التذكية،�فمن�ترك�التسمية�ناسيا�تحل�ذبيحته،�بينما�¯�تحل�ا�نخنقة�وا�وقوذة�إن�كان�الخانق�أو�

ليست�من�*مور�التعبدية،�بل�من�شؤون�الحياة؛�وأن�

�̄ ،�فاستث���أهل�الكتاب�من�التسمية؛�إ¯�أن�ذلك�

�تعاªى�أباح�لنا�طعامهم�دون�قيد�أو�شرط،�فمن�طعامهم�الذي�أحلوه�ïنفسهم�الخ8®ير،�ولم�يقل�

 .®ير�إذا�وجد�عtى�موائدهم،�فإنه�يحل�للمسلم�أكله

فهو�من�طعام�أهل�الكتاب�الذي�أحله�هللا�

 .لنا،�إذ�إن�ذابحه�نصراني،�و*غلب�أنه�ذبحه�وفق�شرائعهم،�فأجاز�أبو�الدرداء�أكله

 إن�قولهم�بأن�التسمية�شرط�Nي�حل�الذبائح،�وأنه�يعم�ا�سلم,ن�وأهل�الكتاب،�¯�يسلم�به؛�فالن��


ا�أم�¯ßودية،�دون�أن�يسألها�أتمت�التسمية�عل
ßا�له�ا�رأة�ال
íأن�*ثر�الوارد��كما. أكل�من�الشاة�ال¸��أهد

من�الذبيحة�ال¸��ذبحت�للكنيسة،�فيه�دليل�عtى�أن�التسمية�

�̄ � �لكنه �معت �، �هو�دليل �gلحاد، 
مßعل� �وطìى 
م،Óدي� �أحكام �تركوا �قد �اليوم �نصارى �بأن قولهم

است,�اده�من���كث,�ة،�¯�زالت�تتبع�شروط�التذكية،�ف�يعمم�الحكم�عtى�كل�ما�تم


ا�منخنقة�وموقوذة،�¯�يسلم�به،�فقد�ثبت�أن�*وروبي,ن�Õالقول�بأن�ذبائح�الغربي,ن�¯�تخرج�عن�كو

عون�الدم�ويستعملونه�Nي�ا�خابز�و*دوية،�

�هذه� �بأن �ف�شك �ذلك، �تيقن �إن �فإنه ،

اللحوم�محرمة؛�لكن�¯�يمكن�تحريم�ذلك�بناء�عtى�الشك،�إذ�إن�اليق,ن�¯�يزول�بالشك،�واليق,ن�هو�حل�


م،�فهذا�يمكن�تجاوزه�بأن�يكون�{ست,�اد�من�جهات�Ùيؤمن�جان� أن�عادة�الغرب�الغش،�̄و

ذات�مصداقية،�ومن�خل�طرق�{ست,�اد�الرسمية،�ال¸��تحول�دون�وقوع�عمليات�الغش�و{حتيال،�ومن�

،�فيب,ن�أن�ما�ذبحوه�بغ,��التذكية�الشرعية،�يحرم؛�ïنه�موقوذة�ومنخنقة،�¯�ïنه�

�اللحم �عن �السؤال �ا�سلم �من �تمت�: طلب هل
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�حدي��Oعهد�بالكفر،�فوقع�Nي�نفوس�بعض�الناس�شك�Nي�تسمي�
م �اللحم�كانوا �بأن�من�أرسلوا ذلك،

أما�قياس�مجهول�طريقة�الذبح�عليه،�فهو�قياس�مع�الفارق؛�إذ�إن�التسمية�¯�تعت ��ركنا�من�

أركان�التذكية،�فمن�ترك�التسمية�ناسيا�تحل�ذبيحته،�بينما�¯�تحل�ا�نخنقة�وا�وقوذة�إن�كان�الخانق�أو�

 .الواقذ�ناسيا�أو�جاه

�Ôليست�من�*مور�التعبدية،�بل�من�شؤون�الحياة؛�وأن��لو�سلمنا�بأن�التذكية�إذا�كانت�ل�كل،�ف

�̄ 
لون�به�لغ,��هللا،�فاستث���أهل�الكتاب�من�التسمية؛�إ¯�أن�ذلك�èم�
Õï�،ي�حق�ا�شرك,نNالتشديد�كان�

�تعاªى�أباح�لنا�طعامهم�دون�قيد�أو�شرط،�فمن�طعامهم�الذي�أحلوه�ïنفسهم�الخ

العلم�أن�الخ8®ير�إذا�وجد�عtى�موائدهم،�فإنه�يحل�للمسلم�أكله

�هللا�عنه-{ستد¯ل�باïثر�الوارد�عن�أبي�الدرداء فهو�من�طعام�أهل�الكتاب�الذي�أحله�- ر�¡�

لنا،�إذ�إن�ذابحه�نصراني،�و*غلب�أنه�ذبحه�وفق�شرائعهم،�فأجاز�أبو�الدرداء�أكله

  :الفريقAالثانيAمناقشةAأدلة: ا�طلبAالثاني

إن�قولهم�بأن�التسمية�شرط�Nي�حل�الذبائح،�وأنه�يعم�ا�سلم,ن�وأهل�الكتاب،�¯�يسلم�به؛�فالن


ا�أم�¯ßودية،�دون�أن�يسألها�أتمت�التسمية�عل
ßا�له�ا�رأة�ال
íأكل�من�الشاة�ال¸��أهد

من�الذبيحة�ال¸��ذبحت�للكنيسة،�فيه�دليل�عtى�أن�التسمية�أنه�أمر�باïكل�-�¡��هللا�عنه

 .ليست�شرطا�Nي�ذبائح�أهل�الكتاب

�̄ � �لكنه �معت �، �هو�دليل �gلحاد، 
مßعل� �وطìى 
م،Óدي� �أحكام �تركوا �قد �اليوم �نصارى �بأن قولهم

يعمم،�إذ�إن�هناك�مسالخ�كث,�ة،�¯�زالت�تتبع�شروط�التذكية،�ف�يعمم�الحكم�عtى�كل�ما�تم


ا�منخنقة�وموقوذة،�¯�يسلم�به،�فقد�ثبت�أن�*وروبي,ن�Õالقول�بأن�ذبائح�الغربي,ن�¯�تخرج�عن�كو

عون�الدم�ويستعملونه�Nي�ا�خابز�و*دوية،� 
م�ُيَصنَّÕï�،مكان�من�الحيوانg8®اف�الدم�قدر�


ا�حياßى�أن�تذبح�الذبيحة�وفt2(.ةفهم�حريصون�ع( 

�هذه� �بأن �ف�شك �ذلك، �تيقن �إن �فإنه �ا�سالخ، �نفس �الخ8®ير�Nي �و*بقار�مع �*غنام �اختط أما

اللحوم�محرمة؛�لكن�¯�يمكن�تحريم�ذلك�بناء�عtى�الشك،�إذ�إن�اليق,ن�¯�يزول�بالشك،�واليق,ن�هو�حل�

̄�يزول�بالشك�باختط�الحيوانات�بعضها�ببعض  .ذبائح�أهل�الكتاب،�


م،�فهذا�يمكن�تجاوزه�بأن�يكون�{ست,�اد�من�جهات�Ùيؤمن�جان� أن�عادة�الغرب�الغش،�̄و

ذات�مصداقية،�ومن�خل�طرق�{ست,�اد�الرسمية،�ال¸��تحول�دون�وقوع�عمليات�الغش�و{حتيال،�ومن�

 .خل�عمات�تجارية�مسجلة

  :مناقشةAأدلةAالفريقAالثالث: ا�طلبAالثالث

،�فيب,ن�أن�ما�ذبحوه�بغ,��التذكية�الشرعية،�يحرم؛�ïنه�موقوذة�ومنخنقة،�¯�ïنه�أما�دليلهم�*ول 

 .وNي�هذا�جمع�ب,ن�*دلة�موفق�وهللا�أعلم. من�طعام�أهل�الكتاب

�عائشة 
ا-حديثÓع� �هللا �اللحم-ر�¡� �عن �السؤال �ا�سلم �من �ُيطلب ¯� �أنه �عtى يدل

                                         
 .439 ،)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

 .227،فقهAالقضاياAالطبيةAا�عاصرة
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اÓحدي- ع� �اللحم�كانوا �بأن�من�أرسلوا ذلك،

أما�قياس�مجهول�طريقة�الذبح�عليه،�فهو�قياس�مع�الفارق؛�إذ�إن�التسمية�¯�تعت ��ركنا�من�. بسبب�ذلك

أركان�التذكية،�فمن�ترك�التسمية�ناسيا�تحل�ذبيحته،�بينما�¯�تحل�ا�نخنقة�وا�وقوذة�إن�كان�الخانق�أو�

الواقذ�ناسيا�أو�جاه

لو�سلمنا�بأن�التذكية�إذا�كانت�ل -5


لون�به�لغ,��èم�
Õï�،ي�حق�ا�شرك,نNالتشديد�كان�

يع���أن�هللا�تعاªى�أباح�لنا�طعامهم�دون�قيد�أو�شرط،�فمن�طعامهم�الذي�أحلوه�ïنفسهم�الخ

العلم�أن�الخ�أحد�من�أهل

{ستد¯ل�باïثر�الوارد�عن�أبي�الدرداء -6

لنا،�إذ�إن�ذابحه�نصراني،�و*غلب�أنه�ذبحه�وفق�شرائعهم،�فأجاز�أبو�الدرداء�أكله

ا�طلبAالثاني

إن�قولهم�بأن�التسمية�شرط�Nي�حل�الذبائح،�وأنه�يعم�ا�سلم,ن�وأهل�الكتاب،�¯�يسلم�به؛�فالن -1


ا�أم�¯ ملسو هيلع هللا ىلصßودية،�دون�أن�يسألها�أتمت�التسمية�عل
ßا�له�ا�رأة�ال
íأكل�من�الشاة�ال¸��أهد

ر�¡��هللا-عن�أبي�الدرداء

ليست�شرطا�Nي�ذبائح�أهل�الكتاب

2- �̄ � �لكنه �معت �، �هو�دليل �gلحاد، 
مßعل� �وطìى 
م،Óدي� �أحكام �تركوا �قد �اليوم �نصارى �بأن قولهم

يعمم،�إذ�إن�هناك�مسال

 )1(.هناك


ا�منخنقة�وموقوذة،�¯�يسلم�به،�فقد�ثبت�أن�*وروبي,ن� -3Õالقول�بأن�ذبائح�الغربي,ن�¯�تخرج�عن�كو


م�يÕï�،مكان�من�الحيوانgى�است8®اف�الدم�قدر�tيحرصون�ع


ا�حياßى�أن�تذبح�الذبيحة�وفtفهم�حريصون�ع

�الخ -4 �و*بقار�مع �*غنام �اختط أما

اللحوم�محرمة؛�لكن�¯�يمكن�تحريم�ذلك�بناء�عtى�الشك،�إذ�إن�اليق,ن�¯�يزول�بالشك،�واليق,ن�هو�حل�

̄�يزول�بالشك�باختط�الحيوانات�بعضها�ببعض ذبائح�أهل�الكتاب،�


م،�فهذا�يمكن�تجاوزه�بأن�يكون�{ست,�اد�من�جهات�القول�ب -5Ùيؤمن�جان� أن�عادة�الغرب�الغش،�̄و

ذات�مصداقية،�ومن�خل�طرق�{ست,�اد�الرسمية،�ال¸��تحول�دون�وقوع�عمليات�الغش�و{حتيال،�ومن�

خل�عمات�تجارية�مسجلة

ا�طلبAالثالث

أما�دليلهم�*ول  -1

من�طعام�أهل�الكتاب

�عائشة -2 حديث
                                                          

الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(الهواري،�)1(
فقهAالقضاياAالطبيةAا�عاصرة،�القره�داRي )2(
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ا�أنتم�: "هل�سموا�أم�¯؟�بل�قالßسموا�عل

�ذلك،� �تحتمل �ال¸� �*نعام، �حالة �Nي �مقب̄و �يكون �قد �فإنه �بالغاز، �والخنق �بالكهرباء، �الصعق أما


ا�بالغÕة،�فإ�ا�حياة�مستقرة�لدقائق�ح¸ �يتم�ذبحها؛�أما�الدجاج�والحيوانات�الصغ,
ßالب�ويمكن�أن�تبقى�ف

تموت�جراء�ذلك،�خاصة�أنه�قد�تب,ن�أن�الدجاج�ح,ن�يدخل�Nي�الحوض�ا�ائي�ا�كهرب،�قد�يموت�غرقا�Nي�

̄ت�¯�يمكن�لها�أن�تفرق�ب,ن�حيوان�ميت�وآخر�فاقد�للو·ي õي�ح,ن�أن�N�،ي�. ا�اء�قبل�ذبحهNكما�تم�عرضه�

د�الكربون،�ح,ن�يتم�إدخاله�للمصنع،�

ولذلك�فإنه�¯�يسلم�{عتماد�عtى�ذلك�Nي�جميع�

  :ح�Nي�ا�سألة�هو�عtى�النحو�التاªي

ح�الباحث�تحريم�أكل�لحوم�الدجاج�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�

ïن�غالب�ا�صانع�هناك،�تقوم�بتدويخ�

الدوار�آليا،�وقد�تب,ن�من�الدجاج�بالصعق�أو�بثاني�أكسيد�الكربون،�قبل�أن�يتم�شق�حلق�الدجاج�بالسك,ن�

�̄ من�الدجاج�الذي�يتم�صعقه،�يتوقف�قلبه�بسبب�هذا�الصعق،�وبما�أن�õلة�

  . ي�من�ا�يت،�فإن�هذه�الطريقة�Nي�الذبح�غ,��مقبولة�شرعا

ة،�وال¸��غالب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�فإن�

لم�أنه�تم�إزهاق�روح�هذه�الحيوانات�بالصعق�أو�الوقذ�أو�الخنق،�دون�

ِسيُح�ٱۡبُن�َمۡرَيَم 
َ ۡ
َه�ُهَو�ٱ�

َّ
َقۡد� " ،)2("ٱلل

َّ
ل

ولذلك�فإن�القول�. اح�طعامهم�Nي�بداية�السورة

 

كي�بطريقة�
ُ
إن�الشارع�الحكيم،�لم�يطلب�من�ا�سلم,ن�{ستفسار�عن�طعام�أهل�الكتاب،�إن�كان�ذ

ح,ن�أكل�من�الشاة�ال¸��قدم�
ا�له�

�أنتم�وكلوا: "ح,ن�قال 
اßعل� �ولم�"سموا ،

أما�إن�تيقن�أن�هذه�اللحوم�. إذن،�فما�غاب�عنا�¯�نسأل�عنه

 . 
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هل�سموا�أم�¯: مر�بالتوثق�من�الذابح,نلم�يأ ملسو هيلع هللا ىلص التسمية�عليه�أم�¯؟�إذ�إن�الن��

�ذلك،� �تحتمل �ال¸� �*نعام، �حالة �Nي �مقب̄و �يكون �قد �فإنه �بالغاز، �والخنق �بالكهرباء، �الصعق أما


ا�بالغÕة،�فإ�ا�حياة�مستقرة�لدقائق�ح¸ �يتم�ذبحها؛�أما�الدجاج�والحيوانات�الصغ,
ßويمكن�أن�تبقى�ف

تموت�جراء�ذلك،�خاصة�أنه�قد�تب,ن�أن�الدجاج�ح,ن�يدخل�Nي�الحوض�ا�ائي�ا�كهرب،�قد�يموت�غرقا�Nي�

̄ت�¯�يمكن�لها�أن�تفرق�ب,ن�حيوان�ميت�وآخر�فاقد�للو·ي õي�ح,ن�أن�N�،ا�اء�قبل�ذبحه

د�الكربون،�ح,ن�يتم�إدخاله�للمصنع،�عديد�التقارير�ا�صورة،�أن�الدجاج�الذي�يتم�خنقه�بغاز�ثاني�أكسي

�تظهر�عليه�أي�مظاهر�الحياة �̄و ولذلك�فإنه�¯�يسلم�{عتماد�عtى�ذلك�Nي�جميع�. يكون�دون�حراك�أبدا،

  :ال��جيح: ا�طلبAالرابع

بعد�مناقشة�*دلة�السابقة،�يظهر�للباحث�أن�الراجح�Nي�ا�سألة�هو�عtى�النحو�التاªي

ف,�جح�الباحث�تحريم�أكل�لحوم�الدجاج�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�: يما�يخص�لحوم�الدجاج

̄�إذا�تيقن�أن�هذا�الدجاج�قد�تم�ذبحه�وتذكيته�بالطريقة�الشرعية ïن�غالب�ا�صانع�هناك،�تقوم�بتدويخ�. إ

الدجاج�بالصعق�أو�بثاني�أكسيد�الكربون،�قبل�أن�يتم�شق�حلق�الدجاج�بالسك,ن�

̄�% 90أن� من�الدجاج�الذي�يتم�صعقه،�يتوقف�قلبه�بسبب�هذا�الصعق،�وبما�أن�õلة�

تستطيع�تحديد�الدجاج�ال�ي�من�ا�يت،�فإن�هذه�الطريقة�Nي�الذبح�غ,��مقبولة�شرعا

ة،�وال¸��غالب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�فإن�أما�بالنسبة�للحوم�*نعام�ا�ستوردة�من�البد�*جنبي


ا�حل،�إ¯�إذا�ُعلم�أنه�تم�إزهاق�روح�هذه�الحيوانات�بالصعق�أو�الوقذ�أو�الخنق،�دون�Õح�للباحث�أ

  : تذكية�شرعية،�وهذا�الÌ�جيح�مب���عtى�ما�يtي

 .عموم�النصوص�الشرعية�ال¸��تدل�عtى�حل�طعام�أهل�الكتاب

̄�إذا�تب,ن�خف�ذلكحاب�الحل�Nي�طعا  .م�أهل�الكتاب،�إ

َقۡد� : "�عز�وجل�قال�Nي�سورة�ا�ائدة
َّ
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�ٱلل �ِإنَّ
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ُ
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َ
ِذيَن�ق

َّ
َفَر�ٱل

َ
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ۘ
ة

َ
ث
َٰ
ل
َ
�ث
ُ

اِلث
َ
َه�ث

َّ
�ٱلل اح�طعامهم�Nي�بداية�السورة،�ومع�ذلك�فإن�هللا�أب)3("نَّ


ا�نظرßي�عهد�النبوة�مسألة�فNأهل�الكتاب���بأن�أهل�الكتاب�اليوم�هم�غ,. 

إن�الشارع�الحكيم،�لم�يطلب�من�ا�سلم,ن�{ستفسار�عن�طعام�أهل�الكتاب،�إن�كان�ذ

ح,ن�أكل�من�الشاة�ال¸��قدم�
ا�له� ملسو هيلع هللا ىلص ل�الن��مشروعة�أم�¯،�وذلك�ظاهر�من�gطق�Nي�آية�ا�ائدة،�ومن�فع

�ومن�قوله �دون�أن�يسأل�عن�طريقة�التذكية؛ 
ودية،ßال� ح,ن�قال ملسو هيلع هللا ىلص ا�رأة


ا�أم�¯ßإذن،�فما�غاب�عنا�¯�نسأل�عنه. يأمرهم�بالتحري�إن�تمت�التسمية�عل

̄�يحل�أكلهاجاءت�من�ميتة،�سواء� . منخنقة�أو�موقوذة�أو�غ,��ذلك،�عندها�

                                         
 .411،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

	��� ا��و��� ���ا
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التسمية�عليه�أم�¯؟�إذ�إن�الن

 ". وكلوا

�ذلك،� -3 �تحتمل �ال¸� �*نعام، �حالة �Nي �مقب̄و �يكون �قد �فإنه �بالغاز، �والخنق �بالكهرباء، �الصعق أما


ا�بالغÕة،�فإ�ا�حياة�مستقرة�لدقائق�ح¸ �يتم�ذبحها؛�أما�الدجاج�والحيوانات�الصغ,
ßويمكن�أن�تبقى�ف

تموت�جراء�ذلك،�خاصة�أنه�قد�تب,ن�أن�الدجاج�ح,ن�يدخل�Nي�الحوض�ا�ائي�ا�كهرب،�قد�يموت�غرقا�Nي�

̄ت�¯�يمكن�لها�أن�تفرق�ب,ن�حيوان�ميت�وآخر�فاقد�للو·ي õي�ح,ن�أن�N�،ا�اء�قبل�ذبحه

عديد�التقارير�ا�صورة،�أن�الدجاج�الذي�يتم�خنقه�بغاز�ثاني�أكسي

�تظهر�عليه�أي�مظاهر�الحياة �̄و يكون�دون�حراك�أبدا،

 . أنواع�اللحوم

ا�طلبAالرابع

بعد�مناقشة�*دلة�السابقة،�يظهر�للباحث�أن�الرا

يما�يخص�لحوم�الدجاجف: أ̄و

̄�إذا�تيقن�أن�هذا�الدجاج�قد�تم�ذبحه�وتذكيته�بالطريقة�الشرعية إ

الدجاج�بالصعق�أو�بثاني�أكسيد�الكربون،�قبل�أن�يتم�شق�حلق�الدجاج�بالسك,ن�

أن��)1(خل�التقارير

تستطيع�تحديد�الدجاج�ال

أما�بالنسبة�للحوم�*نعام�ا�ستوردة�من�البد�*جنبي: ثانيا


ا�حل،�إ¯�إذا�عÕجح�للباحث�أ�Ìما�ي

تذكية�شرعية،�وهذا�الÌ�جيح�مب���عtى�ما�يtي

عموم�النصوص�الشرعية�ال¸��تدل�عtى�حل�طعام�أهل�الكتاب -1

استصحاب�الحل�Nي�طعا -2

إن�هللا�عز�وجل�قال�Nي�سورة�ا�ائدة -3

ال 
َ
َه�ث

َّ
�ٱلل �ِإنَّ

ْ
ٓوا
ُ
ال

َ
ِذيَن�ق

َّ
َفَر�ٱل

َ
ك


ا�نظرßي�عهد�النبوة�مسألة�فNأهل�الكتاب���بأن�أهل�الكتاب�اليوم�هم�غ,

إن�الشارع�الحكيم،�لم�يطلب�من�ا�سلم,ن�{ستفسار�عن�طعام�أهل�الكتاب،�إن�كان�ذ -4

مشروعة�أم�¯،�وذلك�ظاهر�من�gطق�Nي�آية�ا�ائدة،�ومن�فع

�ومن�قوله �دون�أن�يسأل�عن�طريقة�التذكية؛ 
ودية،ßال� ا�رأة


ا�أم�¯ßيأمرهم�بالتحري�إن�تمت�التسمية�عل

جاءت�من�ميتة،�سواء�

                                                          
الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(الهواري،�)1(
  .õ�،17ية،�سورةAا�ائدة )2(
  .õ73ية،��سورةAا�ائدة، )3(
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أما�إذا�. صد�بالذبيحة�التعبد،�فإن�أهل�±
ا�لغ,��هللا�يحرم�أكلها

  )1(.كانت�التذكية�ïجل�*كل�فقط،�ف��Ôمن�شؤون�الحياة،�ف�تكون�التسمية�ركنا�لها

إن�هللا�" :ملسو هيلع هللا ىلص دخل�Nي�إراحة�الذبيحة�ال¸��أمر�الشارع�±
ا،�لقول�الن��

�أحدكم� �وليحد �الذبح، �فأحسنوا �ذبحتم �وإذا �القتلة، �فأحسنوا �قتلتم �فإذا ¡�ء،

�للت �*نعام �بتدويخ �يقومون �وإنما �كب,�ة، �يس,��بسرعة �õلية، �ا�ذابح �Nي �الذبح �عملية�إن �Nي سريع

�خلها� �الحيوان �¯�يموت �قص,�ة، �فÌ�ة �åي �الذبح �وإجراء �التدويخ �ب,ن �الفاصلة �الفÌ�ة �فإن �ولذلك gنتاج،

�الناس،� �عtى �حرج �فيه �إطقها، �عtى �*جنبية �البد �من �ا�ستوردة �اللحوم �كل �بتحريم �القول إن

�اللحوم� �أكل �فإن �تفريط، �فيه �بإطق، �بإباح�
ا �القول �أن كما

̄�تفريط)3(®ل�الضرورة�Nي�*وضاع�الطبيعية،�والضرورة�تقدر�بقدرها   .؛�ف�إفراط�و

لفقهاء�Nي�حكمها�وأدل�
م�Nي�ذلك،�

  

�الذكاة� �بطرق �ذبحه �ولو�تم �أكله، �يجوز ¯� �أو�الكتابي، �غ,��ا�سلم �يد �عtى �ا�ذبوح �الحيوان إن

̄�إذا� ̄�يجوز�أكلها؛�إ 
ا�من�أهل�الكتاب،�Ùغال��¸

 .تيقن�أن�هذا�اللحم�ذبحه�مسلم�أو�كتابي،�وتوافرت�فيه�شروط�الذكاة�الشرعية

�õلية،�يتم�تدويخ�الحيوانات�بالصعق�الكهربائي،�أو�بمسدس�الوقذ،�أو�بغاز�ثاني�أكسيد�

. 

̄�إذا�تيقن�أنه�تم�ذبحه�وتذكيته�بالطرق� ̄�يحل�أكله،�إ لحوم�الدجاج�ا�ستورد�من�البد�*جنبية،�

ا�شروعة،�دون�تدويخ�سواء�بالصعق�أو�الغاز،�ïن�احتمال�موت�الطائر�بسبب�تدويخه�بالغاز�أو�بالصعق�قبل�

�̄ لحوم�*نعام�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�وال¸��غالب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�فإنه�يحل�أكلها،�إ

  .لم�أنه�تم�إزهاق�روح�هذه�الحيوانات�بالصعق�أو�الوقذ�أو�الخنق،�دون�تذكية�شرعية

�أن� �عن�الرعية، �وبحكم�مسؤولي�
ا تقوم�بمراقبة�عمليات�است,�اد�عtى�حكومات�البد�gسمية،

 .اللحوم�من�البد�*جنبية،�للحيلولة�دون�وقوع�الغش،�أو�التدليس�عtى�الناس�بشأن�هذه�اللحوم

  .م1997-هـ1418،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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صد�بالذبيحة�التعبد،�فإن�أهل�±
ا�لغ,��
ُ
إن�الذبح�من�أنواع�العبادة،�فم¸ �ق

كانت�التذكية�ïجل�*كل�فقط،�ف��Ôمن�شؤون�الحياة،�ف�تكون�التسمية�ركنا�لها

دخل�Nي�إراحة�الذبيحة�ال¸��أمر�الشارع�±
ا،�لقول�النإن�التدويخ�Nي�ا�ذابح�õلية�ي

�أحدكم� �وليحد �الذبح، �فأحسنوا �ذبحتم �وإذا �القتلة، �فأحسنوا �قتلتم �فإذا �;¡�ء، �كل �عtى �gحسان كتب

 )2(".شفرته،�ول,�ح�ذبيحته

�للت �*نعام �بتدويخ �يقومون �وإنما �كب,�ة، �يس,��بسرعة �õلية، �ا�ذابح �Nي �الذبح إن

�خلها� �الحيوان �¯�يموت �قص,�ة، �فÌ�ة �åي �الذبح �وإجراء �التدويخ �ب,ن �الفاصلة �الفÌ�ة �فإن �ولذلك gنتاج،

̄�منخنقا �و
ً
 . بسبب�الخنق�أو�الصعق،�ف�يكون�موقوذا

�الناس،� �عtى �حرج �فيه �إطقها، �عtى �*جنبية �البد �من �ا�ستوردة �اللحوم �كل �بتحريم �القول إن

�الحرج �بالتيس,��ورفع �جاءت �اللحوم�. ة �أكل �فإن �تفريط، �فيه �بإطق، �بإباح�
ا �القول �أن كما

®ل�م8®ل�الضرورة�Nي�*وضاع�الطبيعية،�والضرورة�تقدر�بقدرها

بعد�هذا�العرض��سألة�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�وآراء�ا

  :التاليةوالتوصيات�ومناقشة�*دلة،�فإن�هذه�الدراسة�قد�خرجت�بالنتائج�

�الذكاة� �بطرق �ذبحه �ولو�تم �أكله، �يجوز ¯� �أو�الكتابي، �غ,��ا�سلم �يد �عtى �ا�ذبوح �الحيوان إن

̄�إذا�اللحوم�ا�ستوردة�من�غ,��البد�gسمية�والبد�ال ̄�يجوز�أكلها؛�إ 
ا�من�أهل�الكتاب،�Ùغال��¸

تيقن�أن�هذا�اللحم�ذبحه�مسلم�أو�كتابي،�وتوافرت�فيه�شروط�الذكاة�الشرعية

خ�õلية،�يتم�تدويخ�الحيوانات�بالصعق�الكهربائي،�أو�بمسدس�الوقذ،�أو�بغاز�ثاني�أكسيد�

.gنتاجية�لهذه�ا�صانع�الكربون،�وذلك�لتسهيل�عملية�ذبحه،�ولرفع�الطاقة

̄�إذا�تيقن�أنه�تم�ذبحه�وتذكيته�بالطرق� ̄�يحل�أكله،�إ لحوم�الدجاج�ا�ستورد�من�البد�*جنبية،�

ا�شروعة،�دون�تدويخ�سواء�بالصعق�أو�الغاز،�ïن�احتمال�موت�الطائر�بسبب�تدويخه�بالغاز�أو�بالصعق�قبل�

 .ه�الحظرشق�حلقه،�åي�نسبة�عالية،�ولذلك�فاïسلم�في

�̄ لحوم�*نعام�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�وال¸��غالب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�فإنه�يحل�أكلها،�إ

لم�أنه�تم�إزهاق�روح�هذه�الحيوانات�بالصعق�أو�الوقذ�أو�الخنق،�دون�تذكية�شرعية

�أن� �عن�الرعية، �وبحكم�مسؤولي�
ا عtى�حكومات�البد�gسمية،

اللحوم�من�البد�*جنبية،�للحيلولة�دون�وقوع�الغش،�أو�التدليس�عtى�الناس�بشأن�هذه�اللحوم

                                         
،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�626،�مناقشاتAالدورةAالعاشرة�AؤتمرAمجلسAمجمعAالفقهªAس¤مي

 ).1955(كتاب�الصيد،�باب�*مر�بإحسان�الذبح�والقتل،�وتحديد�الشفرة،�حديث�رقم�

 .1/61،�موسوعةAالقواعدAالفقهية

	��� ا��و��� ���ا
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إن�الذبح�من�أنواع�العبادة،�فم¸ �ق -5

كانت�التذكية�ïجل�*كل�فقط،�ف��Ôمن�شؤون�الحياة،�ف�تكون�التسمية�ركنا�لها

إن�التدويخ�Nي�ا�ذابح�õلية�ي -6

� �كل �عtى �gحسان كتب

شفرته،�ول,�ح�ذبيحته

�للت -7 �*نعام �بتدويخ �يقومون �وإنما �كب,�ة، �يس,��بسرعة �õلية، �ا�ذابح �Nي �الذبح إن

�خلها� �الحيوان �¯�يموت �قص,�ة، �فÌ�ة �åي �الذبح �وإجراء �التدويخ �ب,ن �الفاصلة �الفÌ�ة �فإن �ولذلك gنتاج،

̄�منخنقا �و
ً
بسبب�الخنق�أو�الصعق،�ف�يكون�موقوذا

�الناس،� -8 �عtى �حرج �فيه �إطقها، �عtى �*جنبية �البد �من �ا�ستوردة �اللحوم �كل �بتحريم �القول إن

�الحرجوالشريع �بالتيس,��ورفع �جاءت ة

̄�ت8®ل�م8®ل�الضرورة�Nي�*وضاع�الطبيعية،�والضرورة�تقدر�بقدرها ا�ستوردة�

  :الخاتمة

بعد�هذا�العرض��سألة�اللحوم�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�وآراء�ا

ومناقشة�*دلة،�فإن�هذه�الدراسة�قد�خرجت�بالنتائ

  :النتائج

�الذكاة� -1 �بطرق �ذبحه �ولو�تم �أكله، �يجوز ¯� �أو�الكتابي، �غ,��ا�سلم �يد �عtى �ا�ذبوح �الحيوان إن

 .الشرعية

اللحوم�ا�ستوردة�من�غ,��البد�gسمية�والبد�ال -2

تيقن�أن�هذا�اللحم�ذبحه�مسلم�أو�كتابي،�وتوافرت�فيه�شروط�الذكاة�الشرعية

Nي�ا�سالخ�õلية،�يتم�تدويخ�الحيوانات�بالصعق�الكهربائي،�أو�بمسدس�الوقذ،�أو�بغاز�ثاني�أكسيد� -3

الكربون،�وذلك�لتسهيل�عملية�ذبحه،�ولرفع�الطاقة

̄�إذا�تيقن�أنه�تم�ذبحه�وتذكيته�بالطرق� -4 ̄�يحل�أكله،�إ لحوم�الدجاج�ا�ستورد�من�البد�*جنبية،�

ا�شروعة،�دون�تدويخ�سواء�بالصعق�أو�الغاز،�ïن�احتمال�موت�الطائر�بسبب�تدويخه�بالغاز�أو�بالصعق�قبل�

شق�حلقه،�åي�نسبة�عالية،�ولذلك�فاïسلم�في

5- �̄ لحوم�*نعام�ا�ستوردة�من�البد�*جنبية،�وال¸��غالب�أهلها�من�أهل�الكتاب،�فإنه�يحل�أكلها،�إ

إذا�ُعلم�أنه�تم�إزهاق�روح�هذه�الحيوانات�بالصعق�أو�الوقذ�أو�الخنق،�دون�تذكية�شرعية

  :التوصيات

�أن� -1 �عن�الرعية، �وبحكم�مسؤولي�
ا عtى�حكومات�البد�gسمية،

اللحوم�من�البد�*جنبية،�للحيلولة�دون�وقوع�الغش،�أو�التدليس�عtى�الناس�بشأن�هذه�اللحوم

                                                          
مناقشاتAالدورةAالعاشرة�AؤتمرAمجلسAمجمعAالفقهªAس¤ميابن�بيه،��)1(
كتاب�الصيد،�باب�*مر�بإحسان�الذبح�والقتل،�وتحديد�الشفرة،�حديث�رقم�: رواهAمسلم )2(
موسوعةAالقواعدAالفقهيةالغزي،��3
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�والدواجن� �*نعام �وتذكية �بذبح �تلÌ®م �ال¸� �*وروبية، �البد �Nي �اللحوم �مصانع �من �العديد هناك


ا�هيئات�إسمية�Nي�تلك�البد،�ويمكن�من�ßعل

عtى�حكومات�البد�gسمية،�أن�تبذل�الجهد،�لتوف,��اللحوم�للناس�من�*سواق�ا�حلية،�وذلك�

 .ستغناء�عن�الدول�*جنبية�Nي�توف,��اللحوم�للرعية

،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة

�)دط(  �gسمي،� ب,�وت،، ا�كتب

 .هـ1405ب,�وت،�ا�كتب�gسمي،�

� �العدد ،� �ا�نورة، �با�دينة �gسمية �الجامعة �مجلة ،31�،

 .م2005-هـ1426دار�الفجر�للÌ�اث،�

 .هـ1310

�النبوية �فهد��،ا�دينة مجمع�ا�لك

 ).دت(،�ب,�وت،�دار�الفكر،�

 .م2001-هـ1421مؤسسة�الرسالة،�

 .م1932-هـ1351حلب،�ا�طبعة�العلمية،�

AإنجازAالذكاة PAي �مجمع�الفقه�)الذبائحAوالطرقAالشرعية �مجلة �كتاب ،

�gسمي،� �الفقه �مجمع �مجلة �كتاب ،

Aالكب&� Aالشرح Aع¸ى �ي �دار�الفكر،�)دط(، ،

 .م1920،��الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�

 .م1990-هـ1410

Aالنصرانية، طنجة،� ،3ط�حكمAاللحومAا�ستوردةAمنAأروروبا

 ).دت(،�القاهرة،�دار�الحرم,ن،�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�والدواجن� �*نعام �وتذكية �بذبح �تلÌ®م �ال¸� �*وروبية، �البد �Nي �اللحوم �مصانع �من �العديد هناك


ا�هيئات�إسمية�Nي�تلك�البد،�ويمكن�من��بالطريقة�gسمية،�وعtى�أيدي�ذابح,ن�مسلم,ن،�وتشرفßعل


اßل�هذه�ا�صانع�{ستغناء�عن�ا�صانع�ال¸��نجهل�أحوال�الذبح�ف .خ

عtى�حكومات�البد�gسمية،�أن�تبذل�الجهد،�لتوف,��اللحوم�للناس�من�*سواق�ا�حلية،�وذلك�

 
دف�إªى�تنمية�الÊ�وة�الحيوانية،�لí��¸اللحوم�للرعيةبإنشاء�ا�شاريع�ال��ي�توف,Nستغناء�عن�الدول�*جنبية�

 :ا�صادرAوا�راجع

  :ا�راجعAالعربية

الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(محمد�سليمان،�

 .م1997- هـ1418جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

�ناصر�الدين �محمد Aالصغ&�Aوزياداته،صحيحAالجا،  مع

ب,�وت،�ا�كتب�gسمي،� ،3ط�غايةAا�رامPAيAتخريجAأحاديثAالح¤لAوالحرام،

� Aالفتاوى (عبدالعزيز، �)زاوية �العدد ،� �ا�نورة، �با�دينة �gسمية �الجامعة �مجلة ،

دار�الفجر�للÌ�اث،�،�القاهرة ،1ط�،AصحيحAالبخاري،د�بن�إسماعيلمحم

1310،دار�الفكر،�2ط�الفتاوىAالهندية،نظام�الدين،�وآخرون،�

 :� �عبدالحليم، �بن �الدين�أحمد �النبوية�مجموعAالفتاوى،تقي ا�دينة

 .م2005- هـ1416 حف�الشريف،

،�ب,�وت،�دار�الفكر،�)دط( ا�ح¸ىAباòثار،،�أبو�محمد�عtي�بن�أحمد

مؤسسة�الرسالة،� ،1ط�مسندªAمامAأحمدAبنAحنبل،أحمد،�: 

حلب،�ا�طبعة�العلمية،� ،1طمعالمAالسøن،Aحمد�بن�محمد�البس¸�،�

�ب �أحمد �حمد، AإنجازAالذكاة(ن PAي الذبائحAوالطرقAالشرعية

 .م1997-هـg1418سمي،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

� �فاضل، Aللذكاة(إبراهيم Aالشرعية Aوالطرق �gسمي،�)الذبائح �الفقه �مجمع �مجلة �كتاب ،

 .م1997- هـ1418جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

 :� �عرفة، �بن �أحمد �بن Aالكب&�محمد Aالشرح Aع¸ى Aالدسوي حاشية

،��الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،�)دط( تفس&�Aا�نار،محمد�رشيد�بن�عtي،�

1410،�ب,�وت،�دار�ا�عرفة،�)دط(،�\م،�محمد�بن�إدريس

Aالنصرانية،ي�بن�محمد،�عبدال�: الصديق حكمAاللحومAا�ستوردةAمنAأروروبا

 .م1994-هـ1414ا�طابع�ا�غربية�والدولية،�

،�القاهرة،�دار�الحرم,ن،�)دط( ا�عجمA\وسط،،�سليمان�بن�أحمد�بن�أيوب

	��� ا��و��� ���ا
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�والدواجن� -2 �*نعام �وتذكية �بذبح �تلÌ®م �ال¸� �*وروبية، �البد �Nي �اللحوم �مصانع �من �العديد هناك

بالطريقة�gسمية،�وعtى�أيدي�ذابح,ن�مسلم,ن،�وتشرف


اßل�هذه�ا�صانع�{ستغناء�عن�ا�صانع�ال¸��نجهل�أحوال�الذبح�فخ

عtى�حكومات�البد�gسمية،�أن�تبذل�الجهد،�لتوف,��اللحوم�للناس�من�*سواق�ا�حلية،�وذلك� -3

 
دف�إªى�تنمية�الÊ�وة�الحيوانية،�لí��¸بإنشاء�ا�شاريع�ال

ا�صادرAوا�راجع

ا�راجعAالعربية

محمد�سليمان،�: *شقر .1

جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

�ناصر�الدين: *لباني .2 محمد

 ).دت(

غايةAا�رامPAيAتخريجAأحاديثAالح¤لAوالحرام، ،*لباني .3

4. � �: بازابن عبدالعزيز،

 .هـ1395

محم: البخاري  .5

نظام�الدين،�وآخرون،�: البلWي .6

7. � : تيميةابن

ا�صحف�الشريف،لطباعة�

أبو�محمد�عtي�بن�أحمد: حزمابن� .8

: حنبلابن� .9

حمد�بن�محمد�البس¸�،�: الخطابي .10

�ب: الخليtي .11 أحمد

gسمي،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

�: الدبو .12 �فاضل، إبراهيم

جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

: الدسوQي .13

  ).دت(

محمد�رشيد�بن�عtي،�: رضا .14

محمد�بن�إدريس: الشافÝي .15

الصديقابن� .16

ا�طابع�ا�غربية�والدولية،�

سليمان�بن�أحمد�بن�أيوب: لط �انيا .17
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 .م2001-هـ1422جر�للطباعة�والنشر،�

Aا�دينة، Aأهل Aفقه PAي �مكتبة� ،2ط�الكاPي السعودية،

�gسمي،� �الفقه �مجمع �مجلة �كتاب ،

-هـ1424دار�الكتب�العلمية،�،�ب,�وت

�دار�عالم�الكتب�للطباعة �الرياض، والنشر��،

 ).دت(مكتبة�وهبة،�

� ،� - هـ1427دار�البشائر�gسمية،

Aالشرائع، Aترتيب PAي Aالصنائع  ،2ط�ع

،�ب,�وت،�دار�الكتب�العلمية،�1ط

-هـ1430دار�الرسالة�العا�ية،�،�القاهرة

 .م1997- هـ1418،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

A،الخ¤فAمنAهجر�ةر القاه ،1طح�،

� �الÌ�اث �ب,�وت،�دار�إحياء العربي،

 .م2005-هـ1426،دار�الكتاب�الجديد،�

  .هـ1414ب,�وت،�دار�صادر،�

الكتب�العربية،�،�القاهرة،�دار�إحياء�

،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�

�نشرة�كيفية�ذبح�الدجاج�ومعالجة�اللحو  ̄يات�ا�تحدة�*مريكية، �الو �للدجاج، م،�ا�جلس�الوط��

��د ا������	��� ا��و��� ��
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Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

دار�هجر�للطباعة�والنشر،� ،1ط�تفس&�Aالط��ي،محمد�بن�جرير�،�

�عبدهللا: عبدال � �بن �أبو�عمر�يوسف Aا�دينة،، Aأهل Aفقه PAي الكاPي

 . م1980-هـ1400

� �تقي، Aا�ستوردة(محمد �gسمي،�)أحكامAالذبائحAواللحوم �الفقه �مجمع �مجلة �كتاب ،

 .م1997- هـ1418جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

ب,�وت ،3ط�أحكامAالقرآن،محمد�بن�عبدهللا�أبو�بكر،�: العربي

�ا�غ��،�ط: ابن�قدامة �دار�عالم�الكتب�للطباعة3عبدهللا�بن�أحمد�بن�محمد، �الرياض، ،

 .م1997

مكتبة�وهبة،�،�القاهرة ،)دط( الح¤لAوالحرامPAيªAس¤م،يوسف،�: القرضاوي 

�عtي: Rي Aا�عاصرة،، Aالطبية Aالقضايا �ب,�وت ،2ط فقه ،

 :� �أحمد، �بن �مسعود �أبو�بكر�بن �الدين Aالشراعء Aترتيب PAي Aالصنائع بدائع

 . م1986- هـ1406،�دار�الكتب�العلمية،�

ط�تفس&�AالقرآنAالعظيم،،�أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر

القاهرة،�1،�طسøنAابنAماجةمحمد�بن�يزيد�القزوي��،�،�

،�جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�مجلةAمجمعAالفقهªAس¤مي

ªنصافPAيAمعرفةAالراجحAمنAالخ¤ف،Aعtي�بن�سليمان�بن�أحمد،�

 .م1995-هـ1415والنشر�والتوزيع�وgعن،�

�بكر:  �أبي �بن �عtي Aا�بتدي،، Aبداية Aشرح PAي ��الهداية �الÌ�اث دار�إحياء

 ).دت(،�دار�الدعوة،�)دط(لوسيط،Aا�عجمAامصطفى�وآخرون،�

،دار�الكتاب�الجديد،�1،�طفتاوىªAمامAمحمدAرشيدAرضاصح�الدين،�

ب,�وت،�دار�صادر،� ،3ط�لسانAالعرب،محمد�بن�مكرم�بن�عtي،�

،�القاهرة،�دار�إحياء�)دط( صحيحAمسلم،مسلم�بن�الحجاج�القش,�ي،�: النيسابوري

،�مجلة�مجمع�الفقه�gسمي،�جدة،�)الذبائحAوالطرقAالشرعيةPAيAإنجازAالذكاة(محمد،�

  .م1997-هـ1418العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

  :ا�راجع�Aلك��ونية

�نشرة�كيفية�ذبح�الدجاج�ومعالجة�اللحو  ̄يات�ا�تحدة�*مريكية، �الو �للدجاج، ا�جلس�الوط��
slaughtered-chickens-https://www.chickencheck.in/faq/how  
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محمد�بن�جرير�،�: الط �ي  .18

19. � عبدال �ابن

1400الرياض�الحديثة،�

�: العثماني .20 �تقي، محمد

جدة،�العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

العربيابن� .21

 .م2003

ابن�قدامة .22

1997-هـ1417والتوزيع،�

القرضاوي  .23

�داRي .24 القره

 .م2006

: الكاساني .25

،�دار�الكتب�العلمية،�,�وتب

أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر: كث,�ابن� .26

  .هـ1419

،�ماجةابن� .27

 .م2009

مجلةAمجمعAالفقهªAس¤مي .28

عtي�بن�سليمان�بن�أحمد،�: رداوي ا� .29

والنشر�والتوزيع�وgعن،�للطباعة�

: ا�رغيناني .30

  .)دط(لبنان،�

مصطفى�وآخرون،� .31

صح�الدين،�: ا�نجد .32

محمد�بن�مكرم�بن�عtي،�: منظور  .33

النيسابوري .34

  ).دت(

محمد،�: الهواري  .35

العدد�العاشر،�الجزء�*ول،�

ا�راجع�Aلك��ونية

�نشرة�كيفية�ذبح�الدجاج�ومعالجة�اللحو  -1 ̄يات�ا�تحدة�*مريكية، �الو �للدجاج، ا�جلس�الوط��
processed-slaughtered
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https://www.youtube.c 

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_slaughter  


ا�عملية�ذبح�العجل�عtى�الطريقة�gسمية�Nي�إيطالياÕنت��ا�قيل�إ�Ìنgى�شبكة�tفيديو�منتشر�ع. 

 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

om/watch?v=tDVEtfrxtt4https://www.youtube.c). عزيزا(شركة�دواجن�فلسط,ن�

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_slaughterويكيبيديا،�مقالة�ذبح�الحيوانات،�


ا�عملية�ذبح�العجل�عtى�الطريقة�gسمية�Nي�إيطالياÕنت��ا�قيل�إ�Ìنgى�شبكة�tفيديو�منتشر�ع
https://www.youtube.com/watch  
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شركة�دواجن�فلسط,ن� -2

ويكيبيديا،�مقالة�ذبح�الحيوانات،� -3


ا�عملية�ذبح�العجل�عtى�الطريقة�gسمية�Nي�إيطاليا -4Õنت��ا�قيل�إ�Ìنgى�شبكة�tفيديو�منتشر�ع
https://www.youtube.com/watch?v=SY_knOC5Gdk




	�� –أ���ل 223��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 223 

 

  ا�واجهةAالتشريعيةAللعنفAضدAا�رأةAالعربية

Legislative confrontation of violence against Arab woman  

  صابرينAيوسفAعبدهللاAالحياني

  

  العراق

Lect.Dr.Sabreen Yousif Abdullah Al

sabreen.yoseif  

College of Law  

  قانون�مدني

  العراق

Asst.Lect.Awj Emad Sabri Alubaydi

College of Law  

�ظـــاهرة�العنـــف�ظـــاهرة�قديمـــة�متأصـــلة�جـــذورها�Nـــي�مختلـــف�ا�جتمعـــات�وعtـــى�مختلـــف�ا�ســـتويات�

ومنــــذ�تكــــوين�لبنــــة�*ســــرة�وåــــي�تعت ــــ��ا�ــــذ�õمــــن�

Nأصبحت��
ً
ي�كث,��من�*حيان�مصـدرا


ــا�صــور�العنــف�ßــي�حلقــات�مجتمعهــا�ا�ختلفــة�تنوعــت�علNللخــوف�والرعــب�وإذا�مــا�خرجــت�ا�ــرأة�وتوغلــت�ابعــد�

̄�أن�للتشـــــريعات�.ا�ختلفـــــة،�فـــــالعنف�الـــــذي�تتعـــــرض�لـــــه�ا�ـــــرأة�يكـــــون�داخـــــل�ا�حـــــيط�*ســـــري�وخارجـــــه�أيضـــــا أ


ـا�Nـي�ßاكـات،�سـلطنا�الضـوء�عل
رض�حمايـة�ورادع�لتلـك�{ن�

العنــــف،�ا�ــــادي،�ا�عنــــوي،�الرقمــــ�،�ا�واجهــــة�الجنائيــــة،�ا�واجهــــة�ا�دنيــــة،�قــــانون�حمايــــة�
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�ظـــاهرة�العنـــف�ظـــاهرة�قديمـــة�متأصـــلة�جـــذورها�Nـــي�مختلـــف�ا�جتمعـــات�وعtـــى�مختلـــف�ا�ســـتويات�

ومنــــذ�تكــــوين�لبنــــة�*ســــرة�وåــــي�تعت ــــ��ا�ــــذ�õمــــن�. ا�عيشــــية�للفــــرد،�إذ�تعت ــــ��هــــذه�الظــــاهرة�ذات�صــــفة�عا�يــــة

أصبحت��Nة*طفال�وا�رأة،�لكن�هذه�اللبن�ïفرادها�وباïخص�للحلقة�*ضعف�وåي


ــا�صــور�العنــف�ßــي�حلقــات�مجتمعهــا�ا�ختلفــة�تنوعــت�علNللخــوف�والرعــب�وإذا�مــا�خرجــت�ا�ــرأة�وتوغلــت�ابعــد�

ا�ختلفـــــة،�فـــــالعنف�الـــــذي�تتعـــــرض�لـــــه�ا�ـــــرأة�يكـــــون�داخـــــل�ا�حـــــيط�*ســـــري�وخارجـــــه�أيضـــــا

�آخر�Nي�ف
ً

ـا�Nـي�القانونية�عtى�مختلف�أفرع�القانون�ق̄وßاكـات،�سـلطنا�الضـوء�عل
رض�حمايـة�ورادع�لتلـك�{ن�

العنــــف،�ا�ــــادي،�ا�عنــــوي،�الرقمــــ�،�ا�واجهــــة�الجنائيــــة،�ا�واجهــــة�ا�دنيــــة،�قــــانون�حمايــــة�: الكلمــــات�ا�فتاحيــــة�

	��� ا��و��� ���ا
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  :لخصا�

تعـــّد�ظـــاهرة�العنـــف�ظـــاهرة�قديمـــة�متأصـــلة�جـــذورها�Nـــي�مختلـــف�ا�جتمعـــات�وعtـــى�مختلـــف�ا�ســـتويات�

ا�عيشــــية�للفــــرد،�إذ�تعت ــــ��هــــذه�الظــــاهرة�ذات�صــــفة�عا�يــــة

ïفرادها�وباïخص�للحلقة�*ضعف�وåي


ــا�صــور�العنــف�ßــي�حلقــات�مجتمعهــا�ا�ختلفــة�تنوعــت�علNللخــوف�والرعــب�وإذا�مــا�خرجــت�ا�ــرأة�وتوغلــت�ابعــد�

ا�ختلفـــــة،�فـــــالعنف�الـــــذي�تتعـــــرض�لـــــه�ا�ـــــرأة�يكـــــون�داخـــــل�ا�حـــــيط�*ســـــري�وخارجـــــه�أيضـــــا

�آخر�Nي�ف
ً
القانونية�عtى�مختلف�أفرع�القانون�ق̄و

  .*سطر�القادمة

الكلمــــات�ا�فتاحيــــة�

  .*سرة
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Abstract : 

 The phenomenon of violence is an old phenomenon with its roots ro

various societies and at different living standards of the individual

is considered to be of a global nature. Since the formation of the family brick

considered a safe haven for its members

children and women، but this brick has often become a source of fear and terror. and 

the woman goes out and penetrates further into the various aspects of her society, the 

different forms of violence against her will diversify. The violence 

subjected to is within and outside the family environment as well

legislation on the various branches of the law has another word in imposing protection 

and a deterrent to these violations

Keywords: violence  ، physical

confrontation، family protection law

 

�منذ� �وهذا �من�اهتمامات�ا�نظمات�النسوية،
ً
�كب,�ا

ً
اخذ�الحديث�عن�قضية�العنف�ضد�ا�رأة�ح,®ا

�مع�بدء�صدور�{تفاقيات�الدولية�الخاصة�با�طالبة�بحقوق�ا�رأة
ً
ذلك��وبعد. ا

Nي�gعن�العالم��للقضاء�عtى�العنف�ضد�ا�رأة�

�الق �تلك �أعماق �إªى �الغور �Nي �متباطئة �خطى �ذات �كانت �العربية �التشريعات �أن �نرى ضايا،�لكن

�ما،�ومن�
ً
ونعزوا�هذا�السبب�إªى�انغق�وحدة�*سرة�العربية�واعتبار�أي�أمر�يتعلق�با�رأة�من�ا�حظورات�نوعا

�وشرعية،� �فقهية �نصوص �عن �بخروجه �لحقوقها �واسعة �تشريعية �حماية �فرض �يحاول �ي�
م�من ا�مكن�أن

�العنف �صور �فعال �بشكل �ناهضت �قد �التشريعات �تلك �من �قلة �أن �نجد �كان��لذلك �من 
اÓوم� �ا�رأة، ضد


ا�ا�رأةÓجول�الخطى�لتشريع�قوان,ن�خاصة�تحم��جميع�عناصر�*سرة�ومن�ضم.  

�نختار�هذا� �أن �ارتأينا �كافة �ا�جتمعية �*صعدة �عtى �الظاهرة �مخاطر�هذه �تعدد �ظل Nي

ت�الباحث,ن،�تلك�*همية�ا�تأتية�من�

�من�أهم�*وليات�Nي�أي�مجتمع،�وتسليط� 
اÕال¸��تعد�أساس�*سرة�وصو

الضوء�عtى�ا�واجهات�التشريعية�ال¸��ساهمت�إªى�حد�معقول�لصد�التجاوزات�والتمي,®�الذي�قد�تتعرض�له�


ا�ما�يستند�القا�¡��التأكيد�عليه�ضمن�نصوص�Óي�القوان,ن�الجزائية�وم


ضت�±
ا�الجمعيات�النسوية�للمطالبة�Õ��¸تفاقيات�وا�واثيق�الدولية،�وكذلك�ا�ساهمة�الفعالة�والقوية�ال}


ن�من�أي�عنف�أو�تمي,®�يقع�من�قبل�*سرة�أو�ا�جتمع�سواء�عtى�الصعيد�الوظíيفي�بحقوقهن،�وحماية�حيا

�بعدم� �õمرة �الدستورية �النصوص �مظلة �حماية �تحت �جاء �هذا كل

�للدولة �الوطنية �الحدود �داخل �مواطن �أي �عtى �عنف �بأي �الشروع �وعدم �صوره �إªى�. التمي,®�بجميع لنصل


ا�إ¯�وåي�مدى�فاعلية�تلك�الحماية�القانونية�لÓلتصدي�للعنف�ضد�ا�رأة�النتيجة�ال¸��نحتاج�أن�نكشف�ع

غرات�تتيح�لضعاف�النفوس�باستغلها�من�اجل�الهرب�من�تطبيق�العدالة�بعد�ارتكاب�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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The phenomenon of violence is an old phenomenon with its roots ro

various societies and at different living standards of the individual، as this phenomenon 

is considered to be of a global nature. Since the formation of the family brick

considered a safe haven for its members، especially for the weakest lin

but this brick has often become a source of fear and terror. and 

the woman goes out and penetrates further into the various aspects of her society, the 

different forms of violence against her will diversify. The violence that women are 

subjected to is within and outside the family environment as well. However

legislation on the various branches of the law has another word in imposing protection 

and a deterrent to these violations، which we have highlighted in the following lines.

physical، moral، digital، criminal confrontation

family protection law. 

�منذ� �وهذا �من�اهتمامات�ا�نظمات�النسوية،
ً
�كب,�ا

ً
اخذ�الحديث�عن�قضية�العنف�ضد�ا�رأة�ح,®ا

�مع�بدء�صدور�{تفاقيات�الدولية�الخاصة�با�طالبة�بحقوق�ا�رأةأواخر�القرن�العشرين،�تزامن
ً
ا

�مع�صدور�
ً
�ومستق

ً
�ا�وضوع�يأخذ�من�ى�خاصا �هذا gعن�العالم��للقضاء�عtى�العنف�ضد�ا�رأة�بدأ

�الق �تلك �أعماق �إªى �الغور �Nي �متباطئة �خطى �ذات �كانت �العربية �التشريعات �أن �نرى لكن

�ما،�ومن�
ً
ونعزوا�هذا�السبب�إªى�انغق�وحدة�*سرة�العربية�واعتبار�أي�أمر�يتعلق�با�رأة�من�ا�حظورات�نوعا

�وشرعية،� �فقهية �نصوص �عن �بخروجه �لحقوقها �واسعة �تشريعية �حماية �فرض �يحاول �ي�
م�من ا�مكن�أن

�العنف �صور �فعال �بشكل �ناهضت �قد �التشريعات �تلك �من �قلة �أن �نجد لذلك


ا�ا�رأةÓجول�الخطى�لتشريع�قوان,ن�خاصة�تحم��جميع�عناصر�*سرة�ومن�ضم

�نختار�هذا� �أن �ارتأينا �كافة �ا�جتمعية �*صعدة �عtى �الظاهرة �مخاطر�هذه �تعدد �ظل Nي

�لبحثنا�ïهميته�ا�Ì®ايدة�وال¸��¯
ً
ت�الباحث,ن،�تلك�*همية�ا�تأتية�من�تض� �عنه�كتابا العنوان�ليكون�مح

�من�أهم�*وليات�Nي�أي�مجتمع،�وتسليط�) ا�رأة(حيوية�عنصر�البحث�وهو 
اÕال¸��تعد�أساس�*سرة�وصو

الضوء�عtى�ا�واجهات�التشريعية�ال¸��ساهمت�إªى�حد�معقول�لصد�التجاوزات�والتمي,®�الذي�قد�تتعرض�له�

Nا�نصوص�وثقت�
Óا�ما�يستند�القا�¡��التأكيد�عليه�ضمن�نصوص�ا�رأة�العربية،�فم
Óي�القوان,ن�الجزائية�وم


ضت�±
ا�الجمعيات�النسوية�للمطالبة�Õ��¸تفاقيات�وا�واثيق�الدولية،�وكذلك�ا�ساهمة�الفعالة�والقوية�ال}


ن�من�أي�عنف�أو�تمي,®�يقع�من�قبل�*سرة�أو�ا�جتمع�سواء�عtى�الصعيد�الوظíبحقوقهن،�وحماية�حيا

�الرقم� �العنف �خل �من �Ôفي�Ìبعدم�. أو�ال� �õمرة �الدستورية �النصوص �مظلة �حماية �تحت �جاء �هذا كل

�للدولة �الوطنية �الحدود �داخل �مواطن �أي �عtى �عنف �بأي �الشروع �وعدم �صوره التمي,®�بجميع


ا�إ¯�وåي�مدى�فاعلية�تلك�الحماية�القانونية�لÓالنتيجة�ال¸��نحتاج�أن�نكشف�ع

وإذ�ما�كانت�هناك�ثغرات�تتيح�لضعاف�النفوس�باستغلها�من�اجل�الهرب�من�تطبيق�العدالة�بعد�ارتكاب�

 .أي�فعل�يصنف�بأنه�عنف�ضد�ا�رأة

	��� ا��و��� ���ا
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The phenomenon of violence is an old phenomenon with its roots rooted in 

as this phenomenon 

is considered to be of a global nature. Since the formation of the family brick، it is 

especially for the weakest link، which is 

but this brick has often become a source of fear and terror. and If 

the woman goes out and penetrates further into the various aspects of her society, the 

that women are 

However، the legal 

legislation on the various branches of the law has another word in imposing protection 

e following lines. 

criminal confrontation، civil 

  :ا�قدمة

�منذ� �وهذا �من�اهتمامات�ا�نظمات�النسوية،
ً
�كب,�ا

ً
اخذ�الحديث�عن�قضية�العنف�ضد�ا�رأة�ح,®ا

أواخر�القرن�العشرين،�تزامن

�ا�وضوع�يأخذ�من �هذا بدأ

�الق. 1993العام �تلك �أعماق �إªى �الغور �Nي �متباطئة �خطى �ذات �كانت �العربية �التشريعات �أن �نرى لكن

�ما،�ومن�
ً
ونعزوا�هذا�السبب�إªى�انغق�وحدة�*سرة�العربية�واعتبار�أي�أمر�يتعلق�با�رأة�من�ا�حظورات�نوعا

�وشرعية،� �فقهية �نصوص �عن �بخروجه �لحقوقها �واسعة �تشريعية �حماية �فرض �يحاول �ي�
م�من ا�مكن�أن

�العنف �صور �فعال �بشكل �ناهضت �قد �التشريعات �تلك �من �قلة �أن �نجد لذلك


ا�ا�رأةÓخجول�الخطى�لتشريع�قوان,ن�خاصة�تحم��جميع�عناصر�*سرة�ومن�ضم

Aالبحث �نختار�هذا�: إشكالية �أن �ارتأينا �كافة �ا�جتمعية �*صعدة �عtى �الظاهرة �مخاطر�هذه �تعدد �ظل Nي

�لبحثنا�ïهميته�ا�Ì®ايدة�وال¸��¯
ً
العنوان�ليكون�مح

حيوية�عنصر�البحث�وهو

الضوء�عtى�ا�واجهات�التشريعية�ال¸��ساهمت�إªى�حد�معقول�لصد�التجاوزات�والتمي,®�الذي�قد�تتعرض�له�

Nا�نصوص�وثقت�
Óا�رأة�العربية،�فم


ضت�±
ا�الجمعيات�النسوية�للمطالبة�Õ��¸تفاقيات�وا�واثيق�الدولية،�وكذلك�ا�ساهمة�الفعالة�والقوية�ال}


ن�من�أي�عنف�أو�تمي,®�يقع�من�قبل�*سرة�أو�ا�جتمع�سواء�عtى�الصعيد�الوظíبحقوقهن،�وحماية�حيا

�الرقم� �العنف �خل �من �Ôفي�Ìأو�ال

�للدولة �الوطنية �الحدود �داخل �مواطن �أي �عtى �عنف �بأي �الشروع �وعدم �صوره التمي,®�بجميع


ا�إ¯�وåي�مدى�فاعلية�تلك�الحماية�القانونية�لÓالنتيجة�ال¸��نحتاج�أن�نكشف�ع

وإذ�ما�كانت�هناك�ثغرات�تتيح�لضعاف�النفوس�باستغلها�من�اجل�الهرب�من�تطبيق�العدالة�بعد�ارتكاب�

أي�فعل�يصنف�بأنه�عنف�ضد�ا�رأة
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ا�õراء�عtى�مدى�اعتبارها�ظاهرة�ذات�Õقضية�قد�تتضارب�بشأ�

̄بد�أن�نتطرق�إªى�ماهية�العنف�ا�وجه�إªى�ا�رأة�العربية�وصوره،�وذلك�للتأكيد�عtى� قد�كان�

�والدولية،� �وgقليمية �ا�حلية �*صعدة �كافة �عtى �القانونية �الجهود �تكثيف �يتوجب �الخطر�الذي استفحال

�اتكئ� �فقد �جوهر�البحث �النصوص�إما �طرح عtى

�حماية� �وقوان,ن �ا�دنية �القوان,ن �Nي �¡

�استقرائي�نظري�مقارن�بقوان,ن�عراقية�وبعض�من�التشريعات�العربية�ا�تقدمة�Nي�هذا�

باحث،�ب,ن�ا�بحث�*ول�تعريف�العنف�ضد�ا�رأة�وصوره،�

�*خ,��لبيان� �ا�بحث �واختص �العربية، �ا�رأة �ضد �للعنف �الجنائية �ا�واجهة �عرض �فقد �الثاني �ا�بحث أما

 .ومقÌ�حات

يعرف�العنف�من�الناحية�السوسيولوجية�بأنه�الفعل�الذي�يتخذ�بقصد�أو�بغ,��قصد،�وذلك�éحداث�

أما�العنف�ضد�ا�رأة�فيعرف�بأنه�أّي�عمل�عدواني�أو�مه,ن�تدفع�إليه�

ا�أذى�نف¢¡��أو�جسدي�ويسبب�له�

أو�معنوي،�بما�Nي�ذلك�ال�
ديد�بأفعال�من�هذا�القبيل�أو�التلويح�بالقسر�أو�gكراه�أو�الحرمان�التعسفي�من�

�Nي� �تعريفه �نب,ن �ثم �العربية �التشريعات �نطاق Nي

أي�فعل�أو�امتناع�"بأنه�) 2(وقد�عرفه�ا�شرع�اللبناني�Nي�ا�ادة�

فرد�أو�أكÊ��من�أفراد�*سرة�وفق�ا�فهوم�ا�ب,ن�


ا�Nي�هذا�القانون�ويÌ�تب�عنه�قتل�أو�إيذاء�جسدي�أو�ßي�تعريف�*سرة�،�يتناول�إحدى�الجرائم�ا�نصوص�علN

̄ت�عنه�بعبارات�معي نة،�أما�ا�شرع�ا�صري�لم�يعرف�العنف�بصورة�صريحة�لكنه�أورد�بعض�الد¯

ال�
ديد�(فستخدم�له�مصطلح�القوة�أو�gكراه�وNي�تارة�أخرى�تكرر�التعب,��عن�العنف�لدى�ا�شرع�ا�صري�بـ�

 98ص). 2011. (كلية�العلوم�{نسانية�و{جتماعية،�جامعة�الجزائر
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ا�õراء�عtى�مدى�اعتبارها�ظاهرة�ذات�Õا�كان�موضوع�البحث�يعالج�قضية�قد�تتضارب�بشأ�

̄بد�أن�نتطرق�إªى�ماهية�العنف�ا�وجه�إªى�ا�رأة�العربية�وصوره،�وذلك�للتأكيد�عtى� قد�كان�

�والدولية،� �وgقليمية �ا�حلية �*صعدة �كافة �عtى �القانونية �الجهود �تكثيف �يتوجب �الخطر�الذي استفحال

�متطورة �قانونية �وآليات �بطرق �فعالة �مواجهة �اتك. ومواجه�
ا �فقد �جوهر�البحث إما

�حماية� �وقوان,ن �ا�دنية �القوان,ن �Nي �القا�¡� �لها �يرتكن �ال¸� �وتلك �الجزائية �القوان,ن �Nي �ا�شرعة القانونية

�استقرائي�نظري�مقارن�بقوان,ن�عراقية�وبعض�من�التشريعات�العربية�ا�تقدمة�Nي�هذا�

باحث،�ب,ن�ا�بحث�*ول�تعريف�العنف�ضد�ا�رأة�وصوره،�قسمت�هذه�الدراسة�إªى�ثثة�م

�*خ,��لبيان� �ا�بحث �واختص �العربية، �ا�رأة �ضد �للعنف �الجنائية �ا�واجهة �عرض �فقد �الثاني �ا�بحث أما

ومقÌ�حاتا�واجهة�التشريعية�وفق�النصوص�ا�دنية،�ليخلص�البحث�إªى�عدة�نتائج�

  ا�بحثA\ول 

  وصورهAتعريفAالعنفAضدAا�رأة

يعرف�العنف�من�الناحية�السوسيولوجية�بأنه�الفعل�الذي�يتخذ�بقصد�أو�بغ,��قصد،�وذلك�éحداث�

أما�العنف�ضد�ا�رأة�فيعرف�بأنه�أّي�عمل�عدواني�أو�مه,ن�تدفع�إليه� 1،الم�جسدي�وéصابة�شخص�آخر


ا�امرأة��–عصبية�الجنس�ويرتكب�بأي�وسيلة�كانت�بحق�أي�امرأة�Õلكو–�

أو�معنوي،�بما�Nي�ذلك�ال�
ديد�بأفعال�من�هذا�القبيل�أو�التلويح�بالقسر�أو�gكراه�أو�الحرمان�التعسفي�من�

  2. ةالحرية،�سواء�يحدث�هذا�العنف�Nي�الحياة�العامة�أو�الخاص

  تعريفAالعنفAضدAا�رأة

� �العنف �تعريف �بيان �إªى �ا�طلب �هذا �Nي �Nي�سنتطرق �تعريفه �نب,ن �ثم �العربية �التشريعات �نطاق Nي

  :ا�واثيق�و{تفاقيات�الدولية،�وذلك�عtى�ضوء�التقسيم�õتي

وقد�عرفه�ا�شرع�اللبناني�Nي�ا�ادة�:تعريفAالعنفAوفقAالتشريعاتAالعربية

فرد�أو�أكÊ��من�أفراد�*سرة�وفق�ا�فهوم�ا�ب,ن��عن�فعل�أو�ال�
ديد�±
ما�يرتكب�من�احد�أعضاء�*سرة�ضد


ا�Nي�هذا�القانون�ويÌ�تب�عنه�قتل�أو�إيذاء�جسدي�أو�ßي�تعريف�*سرة�،�يتناول�إحدى�الجرائم�ا�نصوص�علN

  3."نف¢¡��أو�جن¢¡��أو�اقتصادي

̄ت�عنه�بعبارات�معي أما�ا�شرع�ا�صري�لم�يعرف�العنف�بصورة�صريحة�لكنه�أورد�بعض�الد¯

فستخدم�له�مصطلح�القوة�أو�gكراه�وNي�تارة�أخرى�تكرر�التعب,��عن�العنف�لدى�ا�شرع�ا�صري�بـ�

                                         
كلية�العلوم�{نسانية�و{جتماعية،�جامعة�الجزائر: الجزائر. اطروحة�دكتوراه. العنف�اللفظي�*سري�من�ا�نظور�السوسيولوIي

  .44ص).2008. (الجامعية�مجد�ا�ؤسسة: ب,�وت). د�ط(أشكالية�العنف،�

 ).2014(لسنة�) 293(قانون�حماية�النساء�وسائر�أفراد�*سرة�من�العنف�*سري�اللبناني�رقم�
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�ا�كان�موضوع�البحث�يعال: منهجيةAالبحث

̄بد�أن�نتطرق�إªى�ماهية�العنف�ا�وجه�إªى�ا�رأة�العربية�وصوره،�وذلك�للتأكيد�عtى�خطر�متفاقم،�ف قد�كان�

�والدولية،� �وgقليمية �ا�حلية �*صعدة �كافة �عtى �القانونية �الجهود �تكثيف �يتوجب �الخطر�الذي استفحال

�متطورة �قانونية �وآليات �بطرق �فعالة �مواجهة ومواجه�
ا

�القا �لها �يرتكن �ال¸� �وتلك �الجزائية �القوان,ن �Nي �ا�شرعة القانونية

*سرة،�وفق�منهج�استقرائي�نظري�مقارن�بقوان,ن�عراقية�وبعض�من�التشريعات�العربية�ا�تقدمة�Nي�هذا�

  .gطار

AالبحثAثة�م:خطةقسمت�هذه�الدراسة�إªى�ث

�*خ,��لبيان� �ا�بحث �واختص �العربية، �ا�رأة �ضد �للعنف �الجنائية �ا�واجهة �عرض �فقد �الثاني �ا�بحث أما

ا�واجهة�التشريعية�وفق�النصوص�ا�دنية،�ليخلص�البحث�إªى�عدة�نتائ

يعرف�العنف�من�الناحية�السوسيولوجية�بأنه�الفعل�الذي�يتخذ�بقصد�أو�بغ,��قصد،�وذلك�éحداث�

الم�جسدي�وéصابة�شخص�آخر

عصبية�الجنس�ويرتكب�بأي�وسيلة�كانت�بحق�أي�امرأة�

أو�معنوي،�بما�Nي�ذلك�ال�
ديد�بأفعال�من�هذا�القبيل�أو�التلويح�بالقسر�أو�gكراه�أو�الحرمان�التعسفي�من�

الحرية،�سواء�يحدث�هذا�العنف�Nي�الحياة�العامة�أو�الخاص

تعريفAالعنفAضدAا�رأة: ا�طلبA\ول 

� �العنف �تعريف �بيان �إªى �ا�طلب �هذا �Nي سنتطرق

ا�واثيق�و{تفاقيات�الدولية،�وذلك�عtى�ضوء�التقسيم�õتي

 
ً
تعريفAالعنفAوفقAالتشريعاتAالعربية: أو9

عن�فعل�أو�ال�
ديد�±
ما�يرتكب�من�احد�أعضاء�*سرة�ضد


ا�Nي�هذا�القانون�ويÌ�تب�عنه�قتل�أو�إيذاء�جسدي�أو�ßي�تعريف�*سرة�،�يتناول�إحدى�الجرائم�ا�نصوص�علN

نف¢¡��أو�جن¢¡��أو�اقتصادي

̄ت�عنه�بعبارات�معي أما�ا�شرع�ا�صري�لم�يعرف�العنف�بصورة�صريحة�لكنه�أورد�بعض�الد¯

فستخدم�له�مصطلح�القوة�أو�gكراه�وNي�تارة�أخرى�تكرر�التعب,��عن�العنف�لدى�ا�شرع�ا�صري�بـ�

                                                          
العنف�اللفظي�*سري�من�ا�نظور�السوسيولو. عيساوي،�نسمة 1
أشكالية�العنف،�. عجل،�سامي. مكي،�رجاء 2

قانون�حماية�النساء�وسائر�أفراد�*سرة�من�العنف�*سري�اللبناني�رقم� 3
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�من�
ً
�للتشريع�ا�صري�ترتبط�تلك�ا�صطلحات�بمع� �العنف�الذي�يعد�عنصرا

ً
،�ووفقا

�Nي� �*سري �العنف �قانون �مسودة �Nي �عام �بشكل �*سري �العنف �عرف فقد

�الجسدية�أو�الجنسية�أو�النفسية�أو�الفكرية�أو�{قتصادية� أي�شكل�من�أشكال�gساءة

�أو� �أو�قيمومة �أو�وصاية ̄ية �أو�و �سلطة �من �لهم �õخر�بما �ضد *سرة

�يشا±
ه�من�نصوص�قانون�العقوبات�العراQي�رقم� �النص�وما وقانون�1969لسنة��111وبقراءة�هذا

فنجد�أن�ا�شرع�العراQي�استخدم�هذا�ا�صطلح�Nي�هذه�القوان,ن�إ¯�انه�

  .جل�أو�ا�رأةلم�يعرفه�بشكل�صريح،�فذكره�جاء�دون�أن�يم,®�ب,ن�العنف�الذي�يقع�عtى�الر 

منه�بأنه�) 1/3(وبالنسبة�لقانون�مناهضة�العنف�*سري�Nي�إقليم�كردستان�فقد�عرفت�العنف�ا�ادة�

�عtى�أساس�النوع�{جتما·ي�Nي�إطار�العقات�*سرية�ا�بنية�عtى�أساس� كل�فعل�أو�قول�أو�ال�
ديد�±
ما

�من�الناحية�
ً
�يلحق�ضررا �شأنه�أن �من

ً
�قانونا رة

�الدسات,�� �من �أسم  �ا�واثيق �هذه أصبحت

̄حÌ�ام�هذه�الحقوق�وتتعرض�الدو  لة�ا�خالفة�لها�للمساءلة،�والتشريعات�الوطنية�ال¸��تلÌ®م�±
ا�الحكومات�

�للمرأة
ً
         3.وتعت ��اتفاقية�حقوق�السياسة�من�أهم�{تفاقيات�ال¸��أعطيت�حقوقا

بصورة�رسمية،��1979مم�ا�تحدة�عام�


ا�سواء�Nي�ا�جتمعات�ßأن�يقع�عل

أي�تفرقة�أو�{ستعباد�أو�التقييد�الذي�يتم�عtى�

�والحريات� �gنسان �بحقوق �للمرأة �{عÌ�اف �أو�إحباط �توه,ن �أو�أغراضه �آثاره �من �ويكون �الجنس أساس

�أو� �آخر، �ميدان �أي �أو�Nي �وا�دنية �والثقافية �و{جتماعية و{قتصادية

توه,ن�أو�إحباط�تمتعها�±
ذه�الحقوق�أو�ممارس�
ا�±
ا،�بصرف�النظر�عن�حال�
ا�الزوجية�وعtى�أساس�ا�ساواة�

منه�العنف�) 1(ادة�،�إذ�عرفت�ا�

�حقوقها� �من 
اÕوحرما� �ال�
ديد �ومنه �لها �نفسية �ومعاناة �أذى 
اÓع�


ا�سواء�ßي�عنف�موجه�إلïى�نفسها�من�التعرض�tي�الحفاظ�عNى�حق�كل�امرأة�tكما�وقد�نص�ع�،

�انه�"منه�فقد�نصت�عtى�انه�ُيفهم� بالعنف�ضد�ا�رأة

العنف�البدني�والجن¢¡��والنف¢¡��الذي�يحدث�Nي�إطار�
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�من�)أو�الخداع�أو�الحيلة
ً
�للتشريع�ا�صري�ترتبط�تلك�ا�صطلحات�بمع� �العنف�الذي�يعد�عنصرا

ً
،�ووفقا

  1).99،137،375(عناصر�الجريمة�Nي�ا�واد�

� �العراQي �ا�شرع �Nي�أما �*سري �العنف �قانون �مسودة �Nي �عام �بشكل �*سري �العنف �عرف فقد

�الجسدية�أو�الجنسية�أو�النفسية�أو�الفكرية�أو�{قتصادية� أي�شكل�من�أشكال�gساءة

�أفراد �احد �بارتكا±
ا 
ددèأو�� �أو� ترتكب �أو�قيمومة �أو�وصاية ̄ية �أو�و �سلطة �من �لهم �õخر�بما �ضد *سرة

�يشا±
ه�من�نصوص�قانون�العقوبات�العراQي�رقم� �النص�وما وبقراءة�هذا

فنجد�أن�ا�شرع�العراQي�استخدم�هذا�ا�صطلح�Nي�هذه�القوان,ن�إ¯�انه��2005لسنة��13مكافحة�gرهاب�رقم

لم�يعرفه�بشكل�صريح،�فذكره�جاء�دون�أن�يم,®�ب,ن�العنف�الذي�يقع�عtى�الر 

وبالنسبة�لقانون�مناهضة�العنف�*سري�Nي�إقليم�كردستان�فقد�عرفت�العنف�ا�ادة�

�عtى�أساس�النوع�{جتما·ي�Nي�إطار�العقات�*سرية�ا�بنية�عtى�أساس� كل�فعل�أو�قول�أو�ال�
ديد�±
ما

�*س �ضمه�إªى �تم �ومن �الدرجة�الرابعة �إªى �والقرابة �من�الناحية�الزواج
ً
�يلحق�ضررا �شأنه�أن �من

ً
�قانونا رة

�لحقوقه�وحرياته
ً
  " .الجسدية�والجنسية�والنفسية�وسلبا

Aالدولية Aو�تفاقيات Aا�واثيق Aوفق Aالعنف �الدسات,��:تعريف �من �أسم  �ا�واثيق �هذه أصبحت

̄حÌ�ام�هذه�الحقوق�وتتعرض�الدو  والتشريعات�الوطنية�ال¸��تلÌ®م�±
ا�الحكومات�

�للمرأة
ً
وتعت ��اتفاقية�حقوق�السياسة�من�أهم�{تفاقيات�ال¸��أعطيت�حقوقا

�الجمعية�العامة�ل�مم�ا�تحدة�عام�) السيدو(وكذلك�اتفاقية� 
اíحيث�اعتمد


ا�سواء�Nي�ا�جتمعات��وأكدت�عtى�ضرورة�حماية�ا�رأة�من�كل�أشكال�التمي,®�الذي�من�ا�مكنßأن�يقع�عل

أي�تفرقة�أو�{ستعباد�أو�التقييد�الذي�يتم�عtى�"وعرفت�العنف�ضد�ا�رأة�بأنه�يع���. الحضارية�أم�الريفية

�والحريات� �gنسان �بحقوق �للمرأة �{عÌ�اف �أو�إحباط �توه,ن �أو�أغراضه �آثاره �من �ويكون �الجنس أساس

� �السياسية �ا�يادين �Nي �لها �أو�*ساسية �آخر، �ميدان �أي �أو�Nي �وا�دنية �والثقافية �و{جتماعية و{قتصادية

توه,ن�أو�إحباط�تمتعها�±
ذه�الحقوق�أو�ممارس�
ا�±
ا،�بصرف�النظر�عن�حال�
ا�الزوجية�وعtى�أساس�ا�ساواة�

  

،�إذ�عرفت�ا�1993وكذلك�gعن�العالم��الذي�اعتمدته�الجمعية�العامة�عام�

�حقوقها� �من 
اÕوحرما� �ال�
ديد �ومنه �لها �نفسية �ومعاناة �أذى 
اÓينتج�ع� �أقوال �من �ا�رأة �يواجه �ما كل


ا�سواء�ßي�عنف�موجه�إلïى�نفسها�من�التعرض�tي�الحفاظ�عNى�حق�كل�امرأة�tكما�وقد�نص�ع�،

�العامة�أو�الخاصة 
اíي�حياN� �. كان�هذا �ا�ادة منه�فقد�نصت�عtى�انه�ُيفهم�) 2(أما

العنف�البدني�والجن¢¡��والنف¢¡��الذي�يحدث�Nي�إطار�-أ: يشمل�عtى�سبيل�ا�ثال�¯�عtى�سبيل�الحصر�ما�يtي

                                         
  .ا�عدل�1937لسنة�)  58(قانون�العقوبات�ا�صري�رقم�

  ).2011. (مشروع�قانون�العنف�*سري�العراQي

 ).1952. ( اتفاقية�حقوق�السياسة�للمرأة

  ). 1979. (القضاء�عtى�جميع�أشكال�التمي,®�ضد�ا�رأة

	��� ا��و��� ���ا
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أو�الخداع�أو�الحيلة

عناصر�الجريمة�Nي�ا�واد�

� �العراQي �ا�شرع أما

�الجسدية�أو�الجنسية�أو�النفسية�أو�الفكرية�أو�{قتصادية�"بأنه�) 1/1(ا�ادة أي�شكل�من�أشكال�gساءة

�أفراد �احد �بارتكا±
ا 
ددèأو�� ترتكب

�يشا±
ه�من�نصوص�قانون�العقوبات�العراQي�رقم� 2".قابةر  �النص�وما وبقراءة�هذا

مكافحة�gرهاب�رقم

لم�يعرفه�بشكل�صريح،�فذكره�جاء�دون�أن�يم,®�ب,ن�العنف�الذي�يقع�عtى�الر 

وبالنسبة�لقانون�مناهضة�العنف�*سري�Nي�إقليم�كردستان�فقد�عرفت�العنف�ا�ادة�

�عtى�أساس�النوع�{جتما·ي�Nي�إطار�العقات�*سرية�ا�بنية�عtى�أساس�" كل�فعل�أو�قول�أو�ال�
ديد�±
ما

�*س �ضمه�إªى �تم �ومن �الدرجة�الرابعة �إªى �والقرابة الزواج

�لحقوقه�وحرياته
ً
الجسدية�والجنسية�والنفسية�وسلبا

 
ً
Aالدولية:ثانيا Aو�تفاقيات Aا�واثيق Aوفق Aالعنف تعريف

̄حÌ�ام�هذه�الحقوق�وتتعرض�الدو  والتشريعات�الوطنية�ال¸��تلÌ®م�±
ا�الحكومات�

�للمرأة
ً
وتعت ��اتفاقية�حقوق�السياسة�من�أهم�{تفاقيات�ال¸��أعطيت�حقوقا

وكذلك�اتفاقية�

وأكدت�عtى�ضرورة�حماية�ا�رأة�من�كل�أشكال�التمي,®�الذي�من�ا�مكن

الحضارية�أم�الريفية

�والحريات� �gنسان �بحقوق �للمرأة �{عÌ�اف �أو�إحباط �توه,ن �أو�أغراضه �آثاره �من �ويكون �الجنس أساس

� �السياسية �ا�يادين �Nي �لها *ساسية

توه,ن�أو�إحباط�تمتعها�±
ذه�الحقوق�أو�ممارس�
ا�±
ا،�بصرف�النظر�عن�حال�
ا�الزوجية�وعtى�أساس�ا�ساواة�


ا�وب,ن�الرجلÓ4".بي  

وكذلك�gعن�العالم��الذي�اعتمدته�الجمعية�العامة�عام�

� �ينت"بأنه �أقوال �من �ا�رأة �يواجه �ما كل


ا�سواء�"القانونيةßي�عنف�موجه�إلïى�نفسها�من�التعرض�tي�الحفاظ�عNى�حق�كل�امرأة�tكما�وقد�نص�ع�،

�العامة�أو�الخاصة 
اíي�حياN� كان�هذا

يشمل�عtى�سبيل�ا�ثال�¯�عtى�سبيل�الحصر�ما�يtي

                                                          
قانون�العقوبات�ا�صري�رقم�1

مشروع�قانون�العنف�*سري�العراQي 2

اتفاقية�حقوق�السياسة�للمرأة 3

القضاء�عtى�جميع�أشكال�التمي,®�ضد�ا�رأةاتفاقية� 4
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*سرة،�بما�Nي�ذلك�الضرب�والتعدي�الجن¢¡��عtى�أطفال�*سرة�gناث،�والعنف�ا�تصل�با�هر،�واغتصاب�

�Nي�ذلك�{غتصاب� العنف�البدني�والجن¢¡��والنف¢¡��الذي�يحدث�Nي�إطار�ا�جتمع�العام�بما

العنف�ا�دني�- ج... والتعدي�الجن¢¡��وا�ضايقة�الجنسية،�والتخويف�Nي�مكان�العمل�وNي�ا�ؤسسات�التعليمية

ويعرف�. العنف�ا�عنوي�والعنف�ا�ادي

�éرادة�خصمه،�سواء�كانت�العقة�

�يمس� �الذي �الخارIي �ا�ادي النشاط

�ا�كان�ا�صاب�بالعنف �واضحة�عtى
ً
�يÌ�ك�آثارا �ما

ً
�وغالبا �gيذاء�و*لم، 
ا±�

ً
ويتطلب� 3". جسد�ا�رأة�محدثا

�
ً
توافر�القصد�الجنائي�لدى�مرتكب�الفعل،�والثاني�أن�يÌ�ك�الفعل�آثارا

�بمجرد�ا�عاينة�الطبية�بالع,ن�ا�جردة�
ً
فيكون�إثباته�يس,�ا

ويعت ��العنف�ا�ادي�والجن¢¡��من�ابرز�أنواع�العنف�إذ�يتعلق�باïذى�الجسدي�واستخدام�القوة�وقد�

الضرب�أو�الدفع�وgجهاض�القسري�سواء�بشكل�

عام�أو�الذي�يقع�بصورة�تمي,®ية�إذ�يعمد�الرجل�إªى�إجهاض�ا�رأة�ال¸��يكون�حملها�جنسه�أنO �والجرائم�ال¸��

،�ويقع�العنف�الجن¢¡��من�خل�كل�سلوك�أو�تصرف�جن¢¡��من�دون�اتفاق�ورضا�


ن�هذه�الجريمةßة�ال¸��تقع�عل�كامل�ب,ن�الطرف,ن�وتكون�النساء�هن�النسبة�الكب,.  

�تسلط�فكري�عtى�منطقة�الشعور�لدى� �وإنما
ً
�ماديا

ً
�فهو�ليس�سلوكا ضد�ا�رأة


ما،�حيث�تقع�ا�رأة�بنتيجة�هذا�التسلط�ضحية�لتصرف�غÓقة�ال¸��تجمع�بي,��ا�رأة�من�الطرف�õخر�للع


ديداته،í� �الرجل �نفذ �إذ �خاسرة �نفسها �ترى �أو�قد �جه�
ا، �هذا� �5من �يكيف �أن �يمكن
ً
إذا

إذ�من�ا�مكن�أن�. العنف�بأنه�مرحلة�من�مراحل�حق�الرجل�Nي�مواجهة�ا�رأة�وقد�أساء�الرجل�استخدامها

اءة�استخدام�هذا�الحق�للحصول�

�بعض� �Nي �اعت ��جريمة �وان �الفعل �هذا وان

̄�–صوره�كالقذف�والسب،�إ¯�انه�تحكمه�النصوص�العامة�ال¸��تنظم�التعسف�Nي�استعمال�الحق� حيث�

�وان� �وزوج،
ً
�أبا �يكون �للرجل�كأن الحق

�*مر�لسلطة� �وُترك 
ائية،Õ� �بصورة �ممارسته �تجريم �من �ا�شرع �يمنع
ً
�سببا �يكون �قد �مراحله �تنظيم عدم

  .جريمة�مصدرها�حق�قانوني�قد�تم�تجاوزه

  .12ص�). 

  .73ص�). 2010. (دار�الكتب�القانونية�ودار�شتات�للنشر�وال �مجيات

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

*سرة،�بما�Nي�ذلك�الضرب�والتعدي�الجن¢¡��عtى�أطفال�*سرة�gناث،�والعنف�ا�تصل�با�هر،�واغتصاب�

�Nي�ذلك�{غتصاب� العنف�البدني�والجن¢¡��والنف¢¡��الذي�يحدث�Nي�إطار�ا�جتمع�العام�بما

والتعدي�الجن¢¡��وا�ضايقة�الجنسية،�والتخويف�Nي�مكان�العمل�وNي�ا�ؤسسات�التعليمية

  1".والجن¢¡��والنف¢¡��الذي�ترتكبه�الدولة�أو�تتغا�¡ �عنه،�أينما�يقع

  صورAالعنفAضدAا�رأة

العنف�ا�عنوي�والعنف�ا�ادي: ويشتمل�العنف�ضد�ا�رأة�بمفهومه�العام�عtى�نوع,ن،�وهما

بأنه�استخدام�القوة�Nي�مواجهة�õخر�éجباره�عtى�الرضوخ�éرادة�خصمه،�سواء�كانت�العقة�

�الواقع، �طريق �عن �أم �القانون �طريق �عن 
ماÓوعرف 2بي� �بأنه �البعض �الخار"ه �ا�ادي النشاط

�ا�كان�ا�صاب�بالعنف �واضحة�عtى
ً
�يÌ�ك�آثارا �ما

ً
�وغالبا �gيذاء�و*لم، 
ا±�

ً
جسد�ا�رأة�محدثا

�: قيام�شرط,ن�ليجرم�هذا�الفعل�وهما
ً
توافر�القصد�الجنائي�لدى�مرتكب�الفعل،�والثاني�أن�يÌ�ك�الفعل�آثارا

�بمجرد�ا�عاينة�الطبية�بالع,ن�ا�جردة�. لضحية�كالكدمات�والجروح�والكسور 
ً
فيكون�إثباته�يس,�ا

�أو�من�خل�شهادات�الشهود
ً
�واضحا

ً
�ما�يÌ�ك�أثرا

ً
  4.إذ�غالبا

ويعت ��العنف�ا�ادي�والجن¢¡��من�ابرز�أنواع�العنف�إذ�يتعلق�باïذى�الجسدي�واستخدام�القوة�وقد�

�كـيÌ�اوح�من�الشكل�الب الضرب�أو�الدفع�وgجهاض�القسري�سواء�بشكل�(سيط�إªى�اعنف�صوره�وأخطرها

عام�أو�الذي�يقع�بصورة�تمي,®ية�إذ�يعمد�الرجل�إªى�إجهاض�ا�رأة�ال¸��يكون�حملها�جنسه�أن

،�ويقع�العنف�الجن¢¡��من�خل�كل�سلوك�أو�تصرف�جن¢¡��من�دون�اتفاق�ورضا�)تنعت�بجرائم�الشرف


ن�هذه�الجريمةßة�ال¸��تقع�عل�كامل�ب,ن�الطرف,ن�وتكون�النساء�هن�النسبة�الكب,

�تسلط�فكري�عtى�منطقة�الشعور�لدى��العنفAا�عنوي  �وإنما
ً
�ماديا

ً
�فهو�ليس�سلوكا ضد�ا�رأة


ما،�حيث�تقع�ا�رأة�بنتيجة�هذا�التسلط�ضحية�لتصرف�غÓقة�ال¸��تجمع�بيا�رأة�من�الطرف�õخر�للع


ديداته،í� �الرجل �نفذ �إذ �خاسرة �نفسها �ترى �أو�قد �جه�
ا، �من

العنف�بأنه�مرحلة�من�مراحل�حق�الرجل�Nي�مواجهة�ا�رأة�وقد�أساء�الرجل�استخدامها

�يقوم�بإس
ً
،�ثانيا �العنف�عtى�وجود�حق�للرجل�حيال�ا�رأة�أ̄و اءة�استخدام�هذا�الحق�للحصول�قيم�هذا

�ا�عنوي  �الضغط �خل �من �لها �مشروعة �أو�حق �مصلحة �بعض�. عtى �Nي �اعت ��جريمة �وان �الفعل �هذا وان

صوره�كالقذف�والسب،�إ¯�انه�تحكمه�النصوص�العامة�ال¸��تنظم�التعسف�Nي�استعمال�الحق�

�التجريم �Nي �خاصة �نصوص �وجود�–تحكمها 
ةÙى�شªإ� �نرجعه �وان��وذلك �وزوج،
ً
�أبا �يكون �للرجل�كأن الحق

�وت 
ائية،Õ� �بصورة �ممارسته �تجريم �من �ا�شرع �يمنع
ً
�سببا �يكون �قد �مراحله �تنظيم عدم

جريمة�مصدرها�حق�قانوني�قد�تم�تجاوزه ¡��التقديرية�للحكم�بوجود

                                         
 ).g) .1993عن�العالم��للقضاء�عtى�العنف�ضد�ا�رأة

). 2016. (ا�ركز�القومي�لÉصدارات�القانونية:القاهرة).1ط�(جريمة�العنف�ا�عنوي�ضد�ا�رأة�

دار�الكتب�القانونية�ودار�شتات�للنشر�وال �مجيات:القاهرة).ط. د(ظرية�والتطبيق،�العنف�ضد�ا�رأة�ب,ن�الن

  .70،�ا�رجع�السابق،�ص

  .13،�مرجع�سابق،�ص

	��� ا��و��� ���ا
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*سرة،�بما�Nي�ذلك�الضرب�والتعدي�الجن¢¡��عtى�أطفال�*سرة�gناث،�والعنف�ا�تصل�با�هر،�واغتصاب�

�Nي�ذلك�{غتصاب�- ب.... الزوجة� العنف�البدني�والجن¢¡��والنف¢¡��الذي�يحدث�Nي�إطار�ا�جتمع�العام�بما

والتعدي�الجن¢¡��وا�ضايقة�الجنسية،�والتخويف�Nي�مكان�العمل�وNي�ا�ؤسسات�التعليمية

والجن¢¡��والنف¢¡��الذي�ترتكبه�الدولة�أو�تتغا

صورAالعنفAضدAا�رأة: ا�طلبAالثاني

ويشتمل�العنف�ضد�ا�رأة�بمفهومه�العام�عtى�نوع,ن،�وهما

Aا�اديAى�الرضوالعنفtجباره�عéخر�õي�مواجهة�Nبأنه�استخدام�القوة�

�الواقع، �طريق �عن �أم �القانون �طريق �عن 
ماÓبي

�ا�كان�ا�صاب�بالعنف �واضحة�عtى
ً
�يÌ�ك�آثارا �ما

ً
�وغالبا �gيذاء�و*لم، 
ا±�

ً
جسد�ا�رأة�محدثا

قيام�شرط,ن�ليجرم�هذا�الفعل�وهما

لضحية�كالكدمات�والجروح�والكسور عtى�جسم�ا

�أو�من�خل�شهادات�الشهود
ً
�واضحا

ً
�ما�يÌ�ك�أثرا

ً
إذ�غالبا

ويعت ��العنف�ا�ادي�والجن¢¡��من�ابرز�أنواع�العنف�إذ�يتعلق�باïذى�الجسدي�واستخدام�القوة�وقد�

يÌ�اوح�من�الشكل�الب

عام�أو�الذي�يقع�بصورة�تمي,®ية�إذ�يعمد�الرجل�إªى�إجهاض�ا�رأة�ال¸��يكون�حملها�جنسه�أن

تنعت�بجرائم�الشرف


ن�هذه�الجريمةßة�ال¸��تقع�عل�كامل�ب,ن�الطرف,ن�وتكون�النساء�هن�النسبة�الكب,

� العنفAا�عنوي إما


ما،�حيث�تقع�ا�رأة�بنتيجة�هذا�التسلط�ضحية�لتصرف�غÓقة�ال¸��تجمع�بيا�رأة�من�الطرف�õخر�للع


ديداته،í� �الرجل �نفذ �إذ �خاسرة �نفسها �ترى �أو�قد �جه�
ا، �النتائج�من محسوب

العنف�بأنه�مرحلة�من�مراحل�حق�الرجل�Nي�مواجهة�ا�رأة�وقد�أساء�الرجل�استخدامها

�يقوم�بإس
ً
،�ثانيا �العنف�عtى�وجود�حق�للرجل�حيال�ا�رأة�أ̄و ُيقيم�هذا

�ا�عنوي  �الضغط �خل �من �لها �مشروعة �أو�حق �مصلحة عtى

صوره�كالقذف�والسب،�إ¯�انه�تحكمه�النصوص�العامة�ال¸��تنظم�التعسف�Nي�استعمال�الحق�

�التجريم �Nي �خاصة �نصوص تحكمها

�وت 
ائية،Õ� �بصورة �ممارسته �تجريم �من �ا�شرع �يمنع
ً
�سببا �يكون �قد �مراحله �تنظيم عدم

القا�¡��التقديرية�للحكم�بوجود

                                                          
gعن�العالم��للقضاء�عtى�العنف�ضد�ا�رأة 1

جريمة�العنف�ا�عنوي�ضد�ا�رأة�. رشيد،�مريفان�مصطفى 2

العنف�ضد�ا�رأة�ب,ن�الن. دزي،�شهبال 3

،�ا�رجع�السابق،�صرشيد،�مريفان�مصطفى 4
،�مرجع�سابق،�صرشيد،�مريفان�مصطفى 5
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̄�اثر�له�واضح�للعيان�وتواجه�ا�عنفة�هنا�إشكالية�إثباته�لكونه�عtى�*غلب�غ,��محسوس�أ و�ملموس�و

كما�رأينا�Nي�العنف�ا�ادي�وله�آثار�نفسية�مدمرة�للمرأة،�إذ�يعرض�امن�واستقرار�الكيان�*سري�وا�جتمÝي�

ويتمثل�بأي�اهانة�أو�إهما¯�واحتقار�أو�شتم�أو�قذف،�وهو�ما�يقع�بصورة�متكررة�Nي�الحياة�الزوجية�باïخص�

س،�لكون�الزوجة�قد�اعتادت�هذا�*مر�وقد�تكون�توارثت�رؤيته�من�محيطها�

�*سرار�ال¸�� �قبيل �يعت ��من �وما �*عراف �خاصية �من �العربي �للمجتمع ��ا �والخضوع �السكوت �عtى وإجبارها

�محددة� �مسميات �نعطي �أن �فيمكن �ا�عنية، �السلطات �باïخص �ïحد �كشفها �¯�يجوز �حمراء تعت ��خطوط


ا�{عتمادي،�{عتباري،�اللفظي،�الحرماني�الرمزي Óالعنف�ا�عنوي�وم.  

  ا�واجهةAالتشريعيةAالجزائيةAللعنفAضدAا�رأة

سـنتعرف�Nــي�هــذا�ا�بحــث�عtــى�الكيفيــة�ال¸ــ��تصــدى�±
ــا�ا�شــرع�للعنــف�الــذي�يرتكــب�ضــد�ا�ــرأة�بصــورة�

أن�ا�شـــرع�وضـــع�الكث,ـــ��مـــن�النصـــوص�القانونيـــة�ال¸ـــ��تمنـــع�


ـــا،�ســـواء�أكـــان�ذلـــك�بنصـــوص�عامـــة�تـــرد�Nـــي�قـــانون�Óالعنـــف�البـــدني�والجن¢ـــ¡��والنف¢ـــ¡��الـــذي�يمكـــن�أن�ينـــال�م

  : العقوبات�العام،�أم�نصوص�خاصة�ترد�Nي�القوان,ن�العقابية�ا�كملة،�وسنب,ن�ذلك�Nي�ا�طلب,ن�õتي,ن

مـــن�خـــل�اســـتقراء�نصــــوص�قـــانون�العقوبـــات�العراQـــي�نجــــد�أنـــه�نـــص�عtـــى�تجــــريم�العنـــف�بكـــل�صــــوره�

N�̄ي�بعض� الجسدي�والنف¢¡��والجن¢¡�،�وقد�جاء�التجريم�Nي�غالبية�نصوصه�عاما�لم�يحدد�جنس�الضحية�إ

اي�
ــا�الــذكور�وgنــاث�عtــى�حــد�ســواء،�ومــن�ثــم�فــإن�

ا�رأة�سواء�أكانت�عراقية�أم�عربية�تستفيد�مـن�جميـع�صـور�الحمايـة�الـواردة�Nـي�القـانون�طا�ـا�كانـت�متواجـدة�


ـــا�البـــدني�Õـــي،�ســـواء�أكانـــت�تلـــك�{عتـــداءات�تنـــال�مـــن�كياQقلـــيم،�وكانـــت�الجريمـــة�خاضـــعة�للتشـــريع�العراgـــي�N


ــــا�النف¢ــــ¡��كالســــب�والقــــذف�وال�
ديــــد�وغ,�هــــا،�Õيــــذاء�البســــيط�والشــــديد،�أم�كياgختلفــــة�و


ـا�ßى�بعض�الصور�ال¸��نص�فªإ��وتستفيد�أيضا�من�صور�الحماية�الخاصة�ال¸��أفردها�ا�شرع�للمرأة،�وسنش,

  1.م�الجن¢¡�ا�شرع�عtى�تجريم�العنف�ضد�ا�رأة�صراحة�سواء�أكانت�تتعلق�بالعنف�النف¢¡��أم�الجسدي�أ

ومن�صور�تجريم�العنف�النف¢¡��ضد�ا�رأة�نجده�نص�عtى�تجـريم�الخطـف،�إذ�تكـون�عقوبتـه�الحـبس�

̄�تزيد�مدته�عن�خمس�عشرة�سنة�إذا�توافرت�أحد� ¡��أن�يرتفع�±
ذه�العقوبة�إªى�السجن�الذي�

كــــان�الــــنص�ا�ــــذكور�عامــــا�لــــم��مــــن�قــــانون�العقوبــــات،�وإذا

يخصص�لÉناث،�فأن�ا�شرع�العراQي�قدر�خطورة�هذا�النوع�مـن�العنـف�بالنسـبة�لÉنـاث،�وقـرر�تجريمـه�بصـور�

مــــن�القــــانون،�وåــــي�تشــــمل�حالــــة�خطــــف�*نOــــ �ال¸ــــ��لــــم�تكمــــل�الســــن�

عــن�خمســة�عشــر�ســنة�وأن�كانــت�الجريمــة�لــم�ترتكــب�


ــــــا�ظـــــــروف�التشـــــــديد�ßـــــــى�الســــــجن�ا�ؤبـــــــد�إذا�تـــــــوافرت�فªحية�رفعهــــــا�إـــــــ¡��صـــــــ

ال¸ـ��عاقبـت�عtـى�خطـف�) 423(مـن�القـانون،�ووردت�الصـورة�*خـرى�Nـي�ا�ـادة�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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وتواجه�ا�عنفة�هنا�إشكالية�إثباته�لكونه�عtى�*غلب�غ,��محسوس�أ

كما�رأينا�Nي�العنف�ا�ادي�وله�آثار�نفسية�مدمرة�للمرأة،�إذ�يعرض�امن�واستقرار�الكيان�*سري�وا�جتمÝي�

ويتمثل�بأي�اهانة�أو�إهما¯�واحتقار�أو�شتم�أو�قذف،�وهو�ما�يقع�بصورة�متكررة�Nي�الحياة�الزوجية�باïخص�

س،�لكون�الزوجة�قد�اعتادت�هذا�*مر�وقد�تكون�توارثت�رؤيته�من�محيطها�وبدون�أن�يكون�له�رادع�ملمو 

�*سرار�ال¸�� �قبيل �يعت ��من �وما �*عراف �خاصية �من �العربي �للمجتمع ��ا �والخضوع �السكوت �عtى وإجبارها

�محددة� �مسميات �نعطي �أن �فيمكن �ا�عنية، �السلطات �باïخص �ïحد �كشفها �¯�يجوز �حمراء تعت ��خطوط


ا�{عتمادي،�{عتباري،�اللفظي،�الحرماني�الرمزي Óالعنف�ا�عنوي�وم

  ا�بحثAالثاني

ا�واجهةAالتشريعيةAالجزائيةAللعنفAضدAا�رأة

سـنتعرف�Nــي�هــذا�ا�بحــث�عtــى�الكيفيــة�ال¸ــ��تصــدى�±
ــا�ا�شــرع�للعنــف�الــذي�يرتكــب�ضــد�ا�ــرأة�بصــورة�

أن�ا�شـــرع�وضـــع�الكث,ـــ��مـــن�النصـــوص�القانونيـــة�ال¸ـــ��تمنـــع�عامـــة،�إذ�يحـــظ�مـــن�اســـتقراء�القـــوان,ن�العقابيـــة�


ـــا،�ســـواء�أكـــان�ذلـــك�بنصـــوص�عامـــة�تـــرد�Nـــي�قـــانون�Óالعنـــف�البـــدني�والجن¢ـــ¡��والنف¢ـــ¡��الـــذي�يمكـــن�أن�ينـــال�م

العقوبات�العام،�أم�نصوص�خاصة�ترد�Nي�القوان,ن�العقابية�ا�كملة،�وسنب,ن�ذلك�Nي�ا�طلب,ن�õتي,ن

  اجهةPAيAنطاقAقوان&نAالعقوباتAالنافذة

مـــن�خـــل�اســـتقراء�نصــــوص�قـــانون�العقوبـــات�العراQـــي�نجــــد�أنـــه�نـــص�عtـــى�تجــــريم�العنـــف�بكـــل�صــــوره�

N�̄ي�بعض� الجسدي�والنف¢¡��والجن¢¡�،�وقد�جاء�التجريم�Nي�غالبية�نصوصه�عاما�لم�يحدد�جنس�الضحية�إ

اي�
ــا�الــذكور�وgنــاث�عtــى�حــد�ســواء،�ومــن�ثــم�فــإن�الصــور،�وهــو�مــا�يع�ــ��أن�النصــوص�ا�ــذكورة�تســ�
دف�بحم

ا�رأة�سواء�أكانت�عراقية�أم�عربية�تستفيد�مـن�جميـع�صـور�الحمايـة�الـواردة�Nـي�القـانون�طا�ـا�كانـت�متواجـدة�


ـــا�البـــدني�Õـــي،�ســـواء�أكانـــت�تلـــك�{عتـــداءات�تنـــال�مـــن�كياQقلـــيم،�وكانـــت�الجريمـــة�خاضـــعة�للتشـــريع�العراgـــي�N


ــــا�النف¢ــــ¡��كالســــب�والقــــذف�وال�
ديــــد�وغ,�هــــا،�Õيــــذاء�البســــيط�والشــــديد،�أم�كياgختلفــــة�و


ـا�ßى�بعض�الصور�ال¸��نص�فªإ��وتستفيد�أيضا�من�صور�الحماية�الخاصة�ال¸��أفردها�ا�شرع�للمرأة،�وسنش,

ا�شرع�عtى�تجريم�العنف�ضد�ا�رأة�صراحة�سواء�أكانت�تتعلق�بالعنف�النف¢¡��أم�الجسدي�أ

ومن�صور�تجريم�العنف�النف¢¡��ضد�ا�رأة�نجده�نص�عtى�تجـريم�الخطـف،�إذ�تكـون�عقوبتـه�الحـبس�

̄�تزيد�مدته�عن�خمس�عشرة�سنة�إذا�توافرت�أحد� ¡��أن�يرتفع�±
ذه�العقوبة�إªى�السجن�الذي�


ــــا�Nــــي�ا�ــــادة�ßمــــن�قــــانون�العقوبــــات،�وإذا) 421(الظــــروف�ا�شــــددة�ا�نصــــوص�عل

يخصص�لÉناث،�فأن�ا�شرع�العراQي�قدر�خطورة�هذا�النوع�مـن�العنـف�بالنسـبة�لÉنـاث،�وقـرر�تجريمـه�بصـور�

مــــن�القــــانون،�وåــــي�تشــــمل�حالــــة�خطــــف�*ن) 422(خاصــــة،�وردت�أحــــداها�Nــــي�ا�ــــادة�

̄�يزيــد عــن�خمســة�عشــر�ســنة�وأن�كانــت�الجريمــة�لــم�ترتكــب��،�وجعــل�العقوبــة�الســجن�الــذي�


ــــــا�ظـــــــروف�التشـــــــديد�ßـــــــى�الســــــجن�ا�ؤبـــــــد�إذا�تـــــــوافرت�فªحية�رفعهــــــا�إبــــــاéكراه�أو�الحيلـــــــة،�ومــــــنح�القا�ـــــــ¡��صـــــــ


ا�Nـي�ا�ـادة�ßـي�ا�ـادة�) 421(ا�نصوص�علNمـن�القـانون،�ووردت�الصـورة�*خـرى�

                                         
  .ا�عدل�1969لسنة�) 111(قانون�العقوبات�العراQي�رقم�

	��� ا��و��� ���ا
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وتواجه�ا�عنفة�هنا�إشكالية�إثباته�لكونه�عtى�*غلب�غ,��محسوس�أ

كما�رأينا�Nي�العنف�ا�ادي�وله�آثار�نفسية�مدمرة�للمرأة،�إذ�يعرض�امن�واستقرار�الكيان�*سري�وا�جتمÝي�

ويتمثل�بأي�اهانة�أو�إهما¯�واحتقار�أو�شتم�أو�قذف،�وهو�ما�يقع�بصورة�متكررة�Nي�الحياة�الزوجية�باïخص�

وبدون�أن�يكون�له�رادع�ملمو 

�*سرار�ال¸�� �قبيل �يعت ��من �وما �*عراف �خاصية �من �العربي �للمجتمع ��ا �والخضوع �السكوت �عtى وإجبارها

�محددة� �مسميات �نعطي �أن �فيمكن �ا�عنية، �السلطات �باïخص �ïحد �كشفها �¯�يجوز �حمراء تعت ��خطوط


ا�{عتمادي،�{عتباري،�اللفظي،�الحرماني�الرمزي ïنواع�Óالعنف�ا�عنوي�وم

سـنتعرف�Nــي�هــذا�ا�بحــث�عtــى�الكيفيــة�ال¸ــ��تصــدى�±
ــا�ا�شــرع�للعنــف�الــذي�يرتكــب�ضــد�ا�ــرأة�بصــورة�

عامـــة،�إذ�يحـــظ�مـــن�اســـتقراء�القـــوان,ن�العقابيـــة�


ـــا،�ســـواء�أكـــان�ذلـــك�بنصـــوص�عامـــة�تـــرد�Nـــي�قـــانون�Óالعنـــف�البـــدني�والجن¢ـــ¡��والنف¢ـــ¡��الـــذي�يمكـــن�أن�ينـــال�م

العقوبات�العام،�أم�نصوص�خاصة�ترد�Nي�القوان,ن�العقابية�ا�كملة،�وسنب,ن�ذلك�Nي�ا�طلب,ن�õتي,ن

اجهةPAيAنطاقAقوان&نAالعقوباتAالنافذةا�و : ا�طلبA\ول 

مـــن�خـــل�اســـتقراء�نصــــوص�قـــانون�العقوبـــات�العراQـــي�نجــــد�أنـــه�نـــص�عtـــى�تجــــريم�العنـــف�بكـــل�صــــوره�

N�̄ي�بعض� الجسدي�والنف¢¡��والجن¢¡�،�وقد�جاء�التجريم�Nي�غالبية�نصوصه�عاما�لم�يحدد�جنس�الضحية�إ

الصــور،�وهــو�مــا�يع�ــ��أن�النصــوص�ا�ــذكورة�تســ�
دف�بحم

ا�رأة�سواء�أكانت�عراقية�أم�عربية�تستفيد�مـن�جميـع�صـور�الحمايـة�الـواردة�Nـي�القـانون�طا�ـا�كانـت�متواجـدة�


ـــا�البـــدني�Õـــي،�ســـواء�أكانـــت�تلـــك�{عتـــداءات�تنـــال�مـــن�كياQقلـــيم،�وكانـــت�الجريمـــة�خاضـــعة�للتشـــريع�العراgـــي�N


ــــا�النف¢ــــ¡��كالســــب�والقــــذف�وال�
ديــــد�وغ,�هــــا،�كالقتــــل�بصــــوره�ا�Õيــــذاء�البســــيط�والشــــديد،�أم�كياgختلفــــة�و


ـا�ßى�بعض�الصور�ال¸��نص�فªإ��وتستفيد�أيضا�من�صور�الحماية�الخاصة�ال¸��أفردها�ا�شرع�للمرأة،�وسنش,

ا�شرع�عtى�تجريم�العنف�ضد�ا�رأة�صراحة�سواء�أكانت�تتعلق�بالعنف�النف¢¡��أم�الجسدي�أ

ومن�صور�تجريم�العنف�النف¢¡��ضد�ا�رأة�نجده�نص�عtى�تجـريم�الخطـف،�إذ�تكـون�عقوبتـه�الحـبس�

̄�تزيد�مدته�عن�خمس�عشرة�سنة�إذا�توافرت�أحد� ويمكن�للقا�¡��أن�يرتفع�±
ذه�العقوبة�إªى�السجن�الذي�


ــــا�Nــــي�ا�ــــادة�ßالظــــروف�ا�شــــددة�ا�نصــــوص�عل

يخصص�لÉناث،�فأن�ا�شرع�العراQي�قدر�خطورة�هذا�النوع�مـن�العنـف�بالنسـبة�لÉنـاث،�وقـرر�تجريمـه�بصـور�

خاصــــة،�وردت�أحــــداها�Nــــي�ا�ــــادة�

̄�يزيــد)حــدث(القــانوني� ،�وجعــل�العقوبــة�الســجن�الــذي�

بــــــاéكراه�أو�الحيلـــــــة،�ومــــــنح�القا


ا�Nـي�ا�ـادة�ßا�نصوص�عل

                                                          
قانون�العقوبات�العراQي�رقم� 1




	�� –أ���ل 229��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 229 

 

حوبا�باéكراه�أو�الحيلة،�ويمكن�للقا�¡��

�̄ أمـــا�عـــن�تجـــريم�العنـــف�الجســـدي،�نجـــده�قـــد�جـــرم�gجهـــاض�العمـــدي�للمـــرأة،�إذ�قـــرر�الســـجن�الـــذي�

،�)418(لنوع�من�العنف�ضد�ا�ـرأة�بـدون�موافق�
ـا�وذلـك�Nـي�ا�ـادة�

سنة�أن�كان�الفعل�أو�وسيلته�قد�أفÞـ¡ �إªـى�مـوت�الضـحية�ح¸ـ �

وان�لم�يتحقق�gجهاض،�ويكون�ظرفا�مشددا�أن�كان�الفاعل�من�ذوي�ا�هنة�Nي�هذا�ا�جال،�أي�كان�طبيبا�أو�

ومــــن�صــــور�العنــــف�*خــــرى�ال¸ــــ��جرمهــــا�ضــــد�ا�ــــرأة،�åــــي�

التسبب�Nي�إجهاض�ا�رأة�الحبtى�بالضرب�أو�الجرح�أو�أي�فعل�آخر،�ولو�لم�يقصـد�بفعلـه�gجهـاض�طا�ـا�كـان�

  ).419(أشارت�ا�ادة�عا�ا�بوضعها،�وتكون�العقوبة�الحبس�دون�التقيد�بحد�مع,ن،�وذلك�بحسب�ما�

الجـرائم�ا�خلـة�"أما�العنف�الجن¢¡��ضد�ا�رأة�فقد�نص�ا�شرع�عtـى�تجريمـه�Nـي�البـاب�التاسـع�ا�عنـون�

جـرائم�{غتصـاب�واللـواط�وهتـك�العـرض�


ا�بالسجن�ا�ؤبد�أو�ßلعنف�ضمن�الجنايات�وعاقب�عل


ــا�بــالحبس،�مــع�تقريــر�ظــروف�مشــددة�لكــ�الصــورت,ن�ßخــر�ضــمن�الجــنح�وعاقــب�علõا�ؤقــت،�وأدخــل�الــبعض�

،�وجرائم�الفعل�الفاضـح�ا�خـل�بالحيـاء�ا�ـواد�


ــا�بــالحبس�وقــرر�ßت,ن�مــن�الجــنح،�وعاقــب�عل�ــي�الصــورت,ن�*خ,ــNشــرع�العنــف�ا�ــذكور�

  .  ¡��صحية�التشديد�عند�توافر�الظروف�ا�شددة

وNـــي�الجزائـــر�نجـــد�أن�ا�شـــرع�ســـار�عtـــى�وفـــق�مـــا�ذهـــب�إليـــه�ا�شـــرع�العراQـــي،�إذ�نـــص�عtـــى�تجـــريم�أعمـــال�

N�̄ـــي� جن¢ـــ¡��ال¸ـــ��ترتكـــب�ضـــد�جميـــع�*شـــخاص�دون�تحديـــد�لجـــنس�الضـــحية�إ

ال¸ــــ��عاقبــــت�عtــــى�أعمــــال�القتــــل�بمختلــــف�صــــوره�والعنــــف�

العمدي�وال�
ديد�والخطف�و{عتداءات�ال¸ـ��تنـال�الشـرف�و{عتبـار�و{تجـار،�وقـد�عـّد�ا�شـرع�هـذا�النـوع�مـن�

والنف¢¡��الذي�يرتكب�ضد�الجميع�من�جرائم�الجنايات�والجنح،�وقرر�لـه�ظـروف�مشـددة�Nـي�

عtــــى�العنـــف�الــــذي�يمــــارس�ضـــد�*ســــرة�وõداب�العامــــة�

كاéجهـــــاض�والخطـــــف�بالنســـــبة�للقصـــــر�وان�
ـــــاك�õداب�وغ,�هـــــا،�وåـــــي�جميعـــــا�تـــــدخل�ضـــــمن�الجنايـــــات�والجـــــنح�

̄�بــــد�مــــن�gشــــارة�إªــــى�أن�ا�شــــرع�قــــد�قــــام�Nــــي� ) 30/12/2015(حســــب�مــــا�نــــص�عليــــه�قــــانون�العقوبــــات،�وهنــــا�

،�وقــــد�1966لســــنة�) 156-66(،�بتعــــديل�قــــانون�العقوبــــات�رقــــم�

�266(ادت,ن�تضــمن�تعــدي�لــبعض�النصــوص�ال¸ــ��جرمــت�صــور�مــن�العنــف�الــذي�يرتكــب�ضــد�ا�ــرأة،�وذلــك�با�ــ

،�وتتعلــق�ا�ــادة�*وªــى�بأعمــال�العنــف�البــدني�ا�تمثلــة�بــالجرح�والضــرب�العمــدي�للزوجــة،�

̄�يزيــد�عــن�ثــث�ســنوات�مــع�تشــديد�العقوبــة� وهــو�مــن�ضــمن�جــرائم�الجــنح�الــذي�عاقــب�عليــه�بــالحبس�الــذي�

أو�ا�ؤبــــد�بحســـب�مـــا�يÌ�تــــب�عtـــى�هــــذا�

العنــف�مـــن�آثـــار،�وتتعلـــق�ا�ـــادة�الثانيــة�بـــالعنف�النف¢ـــ¡��الـــذي�مـــن�شــأنه�ا�ســـاس�بكرامـــة�ا�ـــرأة�أو�التـــأث,��عtـــى�

ســم�
ا�الجســدية�أو�النفســية،�ســواء�أكــان�مرتكــب�الفعــل�زوجهــا�الحــاªي�أم�الســابق�بســبب�عقــ�
م�الســابقة،�


ــا�عــن�ثــث�ســنوات،�وكــذلك�أضــاف�ا�ــادة�íليعاقــب�) مكــرر �330(تزيــد�عقوبا


ـــا،�ســـواء�أتخـــذ�هـــذا�العنـــف�شـــكل�íـــي�ممتلكاNـــى�العنـــف�الـــذي�يرتكبـــه�الـــزوج�ضـــد�زوجتـــه�لغـــرض�التصـــرف�tع

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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لعمر�بالسجن�ا�ؤبد�أن�كان�الفعل�مصحوبا�باéكراه�أو�الحيلة،�ويمكن�للقامن�أتمت�الثامنة�عشرة�من�ا

  . أن�يرتفع�بالعقوبة�إªى�gعدام�أن�صحب�الفعل�وقاع�أو�الشروع�فيه

�̄ أمـــا�عـــن�تجـــريم�العنـــف�الجســـدي،�نجـــده�قـــد�جـــرم�gجهـــاض�العمـــدي�للمـــرأة،�إذ�قـــرر�الســـجن�الـــذي�

لنوع�من�العنف�ضد�ا�ـرأة�بـدون�موافق�
ـا�وذلـك�Nـي�ا�ـادة�سنوات�لكل�من�يمارس�هذا�ا

̄�يتعدى� سنة�أن�كان�الفعل�أو�وسيلته�قد�أفÞـ¡ �إªـى�مـوت�الضـحية�ح¸ـ �) 15(وجعل�العقوبة�السجن�الذي�

وان�لم�يتحقق�gجهاض،�ويكون�ظرفا�مشددا�أن�كان�الفاعل�من�ذوي�ا�هنة�Nي�هذا�ا�جال،�أي�كان�طبيبا�أو�


مßأو�قابلــــة�أو�كيمياويــــا�أو�كــــان�مــــن�معــــاون�
ً
ومــــن�صــــور�العنــــف�*خــــرى�ال¸ــــ��جرمهــــا�ضــــد�ا�ــــرأة،�åــــي�. يا

التسبب�Nي�إجهاض�ا�رأة�الحبtى�بالضرب�أو�الجرح�أو�أي�فعل�آخر،�ولو�لم�يقصـد�بفعلـه�gجهـاض�طا�ـا�كـان�

عا�ا�بوضعها،�وتكون�العقوبة�الحبس�دون�التقيد�بحد�مع,ن،�وذلك�بحسب�ما�

أما�العنف�الجن¢¡��ضد�ا�رأة�فقد�نص�ا�شرع�عtـى�تجريمـه�Nـي�البـاب�التاسـع�ا�عنـون�

جـرائم�{غتصـاب�واللـواط�وهتـك�العـرض�: ،�وقسـمها�إªـى�ثثـة�أنـواع�مـن�العنـف�وåـي"بـاïخق�وõداب�العامـة


ا�بالسجن�ا�ؤبد�أو�،�وقد�أدخل�ا�شرع�بعض�صور�هذا�اßلعنف�ضمن�الجنايات�وعاقب�عل


ــا�بــالحبس،�مــع�تقريــر�ظــروف�مشــددة�لكــ�الصــورت,ن�ßخــر�ضــمن�الجــنح�وعاقــب�علõا�ؤقــت،�وأدخــل�الــبعض�

،�وجرائم�الفعل�الفاضـح�ا�خـل�بالحيـاء�ا�ـواد�)399(من�العنف،�جرائم�التحريض�عtى�الفسق�والفجور�ا�ادة�


ــا�بــالحبس�وقــرر�،�وقــد�عــّد�ا�ßت,ن�مــن�الجــنح،�وعاقــب�عل�ــي�الصــورت,ن�*خ,ــNشــرع�العنــف�ا�ــذكور�

Nي�الوقت�ذاته�تخويل�القا�¡��صحية�التشديد�عند�توافر�الظروف�ا�شددة

وNـــي�الجزائـــر�نجـــد�أن�ا�شـــرع�ســـار�عtـــى�وفـــق�مـــا�ذهـــب�إليـــه�ا�شـــرع�العراQـــي،�إذ�نـــص�عtـــى�تجـــريم�أعمـــال�

N�̄ـــي�العنـــف�الجســـدي�والنف¢ـــ¡��وال جن¢ـــ¡��ال¸ـــ��ترتكـــب�ضـــد�جميـــع�*شـــخاص�دون�تحديـــد�لجـــنس�الضـــحية�إ

̄ت،�ومــــن�تلــــك�النصــــوص� ال¸ــــ��عاقبــــت�عtــــى�أعمــــال�القتــــل�بمختلــــف�صــــوره�والعنــــف�) 303-254(بعــــض�الحــــا

العمدي�وال�
ديد�والخطف�و{عتداءات�ال¸ـ��تنـال�الشـرف�و{عتبـار�و{تجـار،�وقـد�عـد

والنف¢¡��الذي�يرتكب�ضد�الجميع�من�جرائم�الجنايات�والجنح،�وقرر�لـه�ظـروف�مشـددة�Nـي�

عtــــى�العنـــف�الــــذي�يمــــارس�ضـــد�*ســــرة�وõداب�العامــــة�) مكــــرر �349 -304(بعـــض�صــــوره،�كمـــا�نــــص�Nــــي�ا�ـــواد�

كاéجهـــــاض�والخطـــــف�بالنســـــبة�للقصـــــر�وان�
ـــــاك�õداب�وغ,�هـــــا،�وåـــــي�جميعـــــا�تـــــدخل�ضـــــمن�الجنايـــــات�والجـــــنح�

̄�بــــد�مــــن�gشــــارة�إªــــى�أن�ا�شــــرع�قــــد�قــــام�Nــــي� حســــب�مــــا�نــــص�عليــــه�قــــانون�العقوبــــات،�وهنــــا�

،�بتعــــديل�قــــانون�العقوبــــات�رقــــم�2015لســــنة�) 19(بموجــــب�القــــانون�ذي�العــــدد�

تضــمن�تعــدي�لــبعض�النصــوص�ال¸ــ��جرمــت�صــور�مــن�العنــف�الــذي�يرتكــب�ضــد�ا�ــرأة،�وذلــك�با�ــ

،�وتتعلــق�ا�ــادة�*وªــى�بأعمــال�العنــف�البــدني�ا�تمثلــة�بــالجرح�والضــرب�العمــدي�للزوجــة،�)

̄�يزيــد�عــن�ثــث�ســنوات�مــع�تشــديد�العقوبــة� وهــو�مــن�ضــمن�جــرائم�الجــنح�الــذي�عاقــب�عليــه�بــالحبس�الــذي�

أو�ا�ؤبــــد�بحســـب�مـــا�يÌ�تــــب�عtـــى�هــــذا��عنـــد�تـــوافر�الظــــروف�ا�شـــددة،�وقـــد�تصــــل�العقوبـــة�إªــــى�الســـجن�ا�ؤقـــت

العنــف�مـــن�آثـــار،�وتتعلـــق�ا�ـــادة�الثانيــة�بـــالعنف�النف¢ـــ¡��الـــذي�مـــن�شــأنه�ا�ســـاس�بكرامـــة�ا�ـــرأة�أو�التـــأث,��عtـــى�

ســم�
ا�الجســدية�أو�النفســية،�ســواء�أكــان�مرتكــب�الفعــل�زوجهــا�الحــاªي�أم�الســابق�بســبب�عقــ�
م�الســابقة،�

�̄ 
ــا�عــن�ثــث�ســنوات،�وكــذلك�أضــاف�ا�ــادة�وåــي�أيضــا�مــن�جــرائم�الجــنح�وíتزيــد�عقوبا


ـــا،�ســـواء�أتخـــذ�هـــذا�العنـــف�شـــكل�íـــي�ممتلكاNـــى�العنـــف�الـــذي�يرتكبـــه�الـــزوج�ضـــد�زوجتـــه�لغـــرض�التصـــرف�tع

	��� ا��و��� ���ا
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من�أتمت�الثامنة�عشرة�من�ا

أن�يرتفع�بالعقوبة�إªى�gعدام�أن�صحب�الفعل�وقاع�أو�الشروع�فيه

�̄ أمـــا�عـــن�تجـــريم�العنـــف�الجســـدي،�نجـــده�قـــد�جـــرم�gجهـــاض�العمـــدي�للمـــرأة،�إذ�قـــرر�الســـجن�الـــذي�

سنوات�لكل�من�يمارس�هذا�ا) 10(يزيد�عن�

̄�يتعدى� وجعل�العقوبة�السجن�الذي�

وان�لم�يتحقق�gجهاض،�ويكون�ظرفا�مشددا�أن�كان�الفاعل�من�ذوي�ا�هنة�Nي�هذا�ا�جال،�أي�كان�طبيبا�أو�

̄ن 
مصــــيدßأو�قابلــــة�أو�كيمياويــــا�أو�كــــان�مــــن�معــــاون�
ً
يا

التسبب�Nي�إجهاض�ا�رأة�الحبtى�بالضرب�أو�الجرح�أو�أي�فعل�آخر،�ولو�لم�يقصـد�بفعلـه�gجهـاض�طا�ـا�كـان�

عا�ا�بوضعها،�وتكون�العقوبة�الحبس�دون�التقيد�بحد�مع,ن،�وذلك�بحسب�ما�

أما�العنف�الجن¢¡��ضد�ا�رأة�فقد�نص�ا�شرع�عtـى�تجريمـه�Nـي�البـاب�التاسـع�ا�عنـون�

بـاïخق�وõداب�العامـة

،�وقد�أدخل�ا�شرع�بعض�صور�هذا�ا)398-393(ا�واد�


ــا�بــالحبس،�مــع�تقريــر�ظــروف�مشــددة�لكــ�الصــورت,ن�ßخــر�ضــمن�الجــنح�وعاقــب�علõا�ؤقــت،�وأدخــل�الــبعض�

من�العنف،�جرائم�التحريض�عtى�الفسق�والفجور�ا�ادة�

،�وقــد�عــّد�ا�)400-404(

Nي�الوقت�ذاته�تخويل�القا

وNـــي�الجزائـــر�نجـــد�أن�ا�شـــرع�ســـار�عtـــى�وفـــق�مـــا�ذهـــب�إليـــه�ا�شـــرع�العراQـــي،�إذ�نـــص�عtـــى�تجـــريم�أعمـــال�

العنـــف�الجســـدي�والنف¢ـــ¡��وال

̄ت،�ومــــن�تلــــك�النصــــوص� بعــــض�الحــــا

العمدي�وال�
ديد�والخطف�و{عتداءات�ال¸ـ��تنـال�الشـرف�و{عتبـار�و{تجـار،�وقـد�عـد

والنف¢¡��الذي�يرتكب�ضد�الجميع�من�جرائم�الجنايات�والجنح،�وقرر�لـه�ظـروف�مشـددة�Nـي��العنف�الجسدي

بعـــض�صــــوره،�كمـــا�نــــص�Nــــي�ا�ـــواد�

كاéجهـــــاض�والخطـــــف�بالنســـــبة�للقصـــــر�وان�
ـــــاك�õداب�وغ,�هـــــا،�وåـــــي�جميعـــــا�تـــــدخل�ضـــــمن�الجنايـــــات�والجـــــنح�

̄�بــــد�مــــن�gشــــارة�إªــــى�أن�ا�شــــرع�قــــد�قــــام�Nــــي�ب حســــب�مــــا�نــــص�عليــــه�قــــانون�العقوبــــات،�وهنــــا�

بموجــــب�القــــانون�ذي�العــــدد�

تضــمن�تعــدي�لــبعض�النصــوص�ال¸ــ��جرمــت�صــور�مــن�العنــف�الــذي�يرتكــب�ضــد�ا�ــرأة،�وذلــك�با�ــ

)1مكــرر �266مكــرر،�

̄�يزيــد�عــن�ثــث�ســنوات�مــع�تشــديد�العقوبــة� وهــو�مــن�ضــمن�جــرائم�الجــنح�الــذي�عاقــب�عليــه�بــالحبس�الــذي�

عنـــد�تـــوافر�الظــــروف�ا�شـــددة،�وقـــد�تصــــل�العقوبـــة�إªــــى�الســـجن�ا�ؤقـــت

العنــف�مـــن�آثـــار،�وتتعلـــق�ا�ـــادة�الثانيــة�بـــالعنف�النف¢ـــ¡��الـــذي�مـــن�شــأنه�ا�ســـاس�بكرامـــة�ا�ـــرأة�أو�التـــأث,��عtـــى�

ســم�
ا�الجســدية�أو�النفســية،�ســواء�أكــان�مرتكــب�الفعــل�زوجهــا�الحــاªي�أم�الســابق�بســبب�عقــ�
م�الســابقة،�

�̄ وåــي�أيضــا�مــن�جــرائم�الجــنح�و


ـــا،�ســـواء�أتخـــذ�هـــذا�العنـــف�شـــكل�íـــي�ممتلكاNـــى�العنـــف�الـــذي�يرتكبـــه�الـــزوج�ضـــد�زوجتـــه�لغـــرض�التصـــرف�tع
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̄�تزيــد�عــن�ســنت,ن،�وأضــاف�أيضــا� ̄�تقــل�عــن�ســتة�أشــهر�و gكــراه�أم�التخويــف،�وتكــون�العقوبــة�الحــبس��ــدة�

وانصـــــــرفت�ا�ـــــــادة�*وªـــــــى�إªـــــــى�ا�عاقبـــــــة�عtـــــــى�العنـــــــف�الجن¢ـــــــ¡��ا�تمثـــــــل�

بمضايقة�امرأة�Nي�*مـاكن�العامـة�سـواء�أكـان�بفعـل�أو�قـول�أو�إشـارة�تمثـل�خدشـا�للحيـاء،�وهـذه�الجريمـة�تعـد�


ا�بالحبس�والغرامة�ا�قيدين،�وتصل�العقوبة�إªى�الضßـا�من�جرائم�الجنح�ا�عاقب�عل
ßعف�أن�كانت�ا�ج���عل

ســـــنة�مـــــن�العمـــــر،�أمـــــا�ا�ـــــادة�الثانيــــة�فتحـــــدثت�عـــــن�العنـــــف�الجن¢ـــــ¡��أيضـــــا�وعاقبـــــت�بـــــالحبس�

والغرامـة�ا�قيــدين�لكــل�فعــل�يمــس�الحرمــة�الجنســية�ســواء�ارتكــب�بــاéكراه�أو�ال�
ديــد�أو�العنــف�أو�تــم�خلســة،�

أمـــــا�ا�شـــــرع�*ردنــــــي�فأنـــــه�لــــــم�يختلـــــف�عمـــــا�ســــــبقه�مـــــن�التشــــــريعات�ا�ـــــذكورة،�إذ�أنـــــه�أشــــــار�Nـــــي�قــــــانون�


ــا،�إذ�Óـي�الــبعض�مNنــاث�gــى�تجــريم�العنـف�بصــوره�ا�ختلفــة�ضـد�جميــع�*شــخاص�مـع�تخصــيص�ªالعقوبـات�إ

 ïــــي�الجــــرائم�ا�خلــــة�بــــاNداب�العامــــةõق�و،�"خ

وجعل�عقوبة�{غتصاب�تÌ�اوح�ب,ن�*شغال�الشاقة�ا�ؤقتة�وا�ؤبـدة�وقـد�تصـل�إªـى�gعـدام�بحسـب�مـا�ورد�Nـي�

باéشـغال�) 302(،�ونص�عtى�تجريم�العنف�النف¢¡��من�خـل�معاقبتـه�للخـاطف�وفـق�ا�ـادة�

̄�تقــل�عـــن�خمـــس�ســنوات�إذا�كانـــت�الضـــحية� وتكــون�العقوبـــة�مـــدة�

̄�تقل�ا�دة�عن�عشر�سنوات�إذا�صـاحب�الفعـل�اغتصـاب� مÌ®وجة�سواء�أتمت�الخامسة�عشر�أم�لم�تتمها،�و

أو�هتــــك�عــــرض�وكانــــت�مÌ®وجــــة�ولــــم�تــــتم�الخامســــة�عشــــر،�أمــــا�أن�تجــــاوزت�الخامســــة�عشــــر�فتكــــون�العقوبــــة�

̄�تزيـــد�عـــن� ســـنوات�Nـــي�ا�ـــادة�) 3(أشـــهر�و

،�وعاقب�عtى�التنكر�بزي�النساء�والدخول�إªى�أماكن�خاصة�±
ن،�ومحظور�لغ,�هن�دخولها�وقت�الفعـل�

ـــــ �تحـــــت�تـــــأث,��ال�
ديـــــد�أو�التخويـــــف�لغـــــرض�

 �بواسطة�وسائل�الخداع�أو�{دعاء�الكاذب�ليقوم�بالفعـل�شـخص�آخـر�وذلـك�إذا�لـم�تكـن�

و�ــ �أو�يتســبب�Nــي�تناولهــا�لعقــار�أو�مــادة�±
ــدف�تخــديرها�أ


ا�وتكون�العقوبة�الحبس�الذي�تÌ�اوح�مدته�ب,ن�Óم��ا�لتمك,ن�الغ,
ßسنوات) 3-1(السيطرة�عل .  


ــــا�ا�عاقبـــــة�Nــــي�ا�ـــــادت,ن�Óــــي�بعـــــض�النصــــوص،�ومNـــف�الجســــدي�ضــــد�ا�ـــــرأة� ) 325و323(وقــــد�جــــرم�العنــ

̄�تتعـدى�العشـر�سـنوات�لكـل�مـن�تسـبب�Nـي�إجهـاض�امـرأة�دون�رضـاها،�وتكـون�العقوبـ ̄�باïشغال�مـدة� ة�مـدة�


ا،�ويـزداد�عtـى�العقوبـة�ا�قـررة�مقـدار�الثلـث�أن�كـان�íى�موªتقل�عن�العشر�سنوات�إذا�أدى�الفعل�أو�وسيلته�إ


ا�جميعا�تتفق�عtـى�عـدم�أفـراد�نصـوص�مسـتقلة�Õه،�أويحظ�عtى�التشريعات�ا�قارنة�ا�ذكورة�Nي�أع


ا�ا�شـرع�خطـورة�الفعـل�ا�رتكـب�ضـد�gنـاث،�ß̄ت�ال¸��قدر�ف N�̄ي�بعض�الحا عtى�العنف�ضد�ا�رأة؛�إ

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

̄�تزيــد�عــن�ســنت,ن،�وأضــاف�أيضــا� ̄�تقــل�عــن�ســتة�أشــهر�و gكــراه�أم�التخويــف،�وتكــون�العقوبــة�الحــبس��ــدة�

وانصـــــــرفت�ا�ـــــــادة�*وªـــــــى�إªـــــــى�ا�عاقبـــــــة�عtـــــــى�العنـــــــف�الجن¢ـــــــ¡��ا�تمثـــــــل�) 3مكـــــــرر �333،�و2مكـــــــرر 

بمضايقة�امرأة�Nي�*مـاكن�العامـة�سـواء�أكـان�بفعـل�أو�قـول�أو�إشـارة�تمثـل�خدشـا�للحيـاء،�وهـذه�الجريمـة�تعـد�


ا�بالحبس�والغرامة�ا�قيدين،�وتصل�العقوبة�إªى�الضßمن�جرائم�الجنح�ا�عاقب�عل

ســـــنة�مـــــن�العمـــــر،�أمـــــا�ا�ـــــادة�الثانيــــة�فتحـــــدثت�عـــــن�العنـــــف�الجن¢ـــــ¡��أيضـــــا�وعاقبـــــت�بـــــالحبس�

والغرامـة�ا�قيــدين�لكــل�فعــل�يمــس�الحرمــة�الجنســية�ســواء�ارتكــب�بــاéكراه�أو�ال�
ديــد�أو�العنــف�أو�تــم�خلســة،�

  1.جريمةوتشدد�العقوبة�إذا�توافرت�الظروف�ا�شددة�لهذه�ال

أمـــــا�ا�شـــــرع�*ردنــــــي�فأنـــــه�لــــــم�يختلـــــف�عمـــــا�ســــــبقه�مـــــن�التشــــــريعات�ا�ـــــذكورة،�إذ�أنـــــه�أشــــــار�Nـــــي�قــــــانون�


ــا،�إذ�Óـي�الــبعض�مNنــاث�gــى�تجــريم�العنـف�بصــوره�ا�ختلفــة�ضـد�جميــع�*شــخاص�مـع�تخصــيص�ªالعقوبـات�إ

Nــــي�الجــــرائم�ا�خلــــة�بــــاï "نــــص�عtــــى�تجــــريم�العنــــف�الجن¢ــــ¡��Nــــي�البــــاب�الســــابع�ا�عنــــون�

وجعل�عقوبة�{غتصاب�تÌ�اوح�ب,ن�*شغال�الشاقة�ا�ؤقتة�وا�ؤبـدة�وقـد�تصـل�إªـى�gعـدام�بحسـب�مـا�ورد�Nـي�

،�ونص�عtى�تجريم�العنف�النف¢¡��من�خـل�معاقبتـه�للخـاطف�وفـق�ا�ـادة�

̄�تقــل�عـــن�خمـــس�ســنوات�إذا�كانـــت�الضـــحية�ا�ؤقتــة�إذا�تـــم�الفعــل�بالحيلـــة�أو�gكـــراه،� وتكــون�العقوبـــة�مـــدة�

̄�تقل�ا�دة�عن�عشر�سنوات�إذا�صـاحب�الفعـل�اغتصـاب� مÌ®وجة�سواء�أتمت�الخامسة�عشر�أم�لم�تتمها،�و

أو�هتــــك�عــــرض�وكانــــت�مÌ®وجــــة�ولــــم�تــــتم�الخامســــة�عشــــر،�أمــــا�أن�تجــــاوزت�الخامســــة�عشــــر�فتكــــون�العقوبــــة�

̄�تنقص�عن�سب   .ع�سنوات*شغال�ال¸��

̄�تقـــل�عـــن� ̄�تزيـــد�عـــن�) 6(كمـــا�عاقـــب�عtـــى�gغـــواء�بـــالحبس�ا�قيـــد�مـــدة� أشـــهر�و

،�وعاقب�عtى�التنكر�بزي�النساء�والدخول�إªى�أماكن�خاصة�±
ن،�ومحظور�لغ,�هن�دخولها�وقت�الفعـل�

  . من�القانون ) 307(بحسب�ما�نصت�ا�ادة�

مـــــن�يقـــــوم�أو�يحـــــاول�قيـــــادة�أنOـــــ �تحـــــت�تـــــأث,��ال�
ديـــــد�أو�التخويـــــف�لغـــــرض�) 311(كمـــــا�عاقـــــب�Nـــــي�ا�ـــــادة�

O �بواسطة�وسائل�الخداع�أو�{دعاء�الكاذب�ليقوم�بالفعـل�شـخص�آخـر�وذلـك�إذا�لـم�تكـن�

معروفــة�بفســاد�*خــق�أو�بغيــا،�وأيضــا�مــن�يعطــى�أنOــ �أو�يتســبب�Nــي�تناولهــا�لعقــار�أو�مــادة�±
ــدف�تخــديرها�أ


ا�وتكون�العقوبة�الحبس�الذي�تÌ�اوح�مدته�ب,ن�Óم��ا�لتمك,ن�الغ,
ßالسيطرة�عل


ــــا�ا�عاقبـــــة�Nــــي�ا�ـــــادت,ن�Óــــي�بعـــــض�النصــــوص،�ومNـــف�الجســــدي�ضــــد�ا�ـــــرأة� وقــــد�جــــرم�العنــ

̄�تتعـدى�العشـر�سـنوات�لكـل�مـن�تسـبب�Nـي�إجهـاض�امـرأة�دون�رضـاها،�وتكـون�العقوبـ باïشغال�مـدة�


ا،�ويـزداد�عtـى�العقوبـة�ا�قـررة�مقـدار�الثلـث�أن�كـان�íى�موªتقل�عن�العشر�سنوات�إذا�أدى�الفعل�أو�وسيلته�إ

  2.مرتكب�الجريمة�طبيبا�أو�صيدليا�أو�قابلة�أو�جراحا


ا�جميعا�تتفق�عtـى�عـدم�أفـراد�نصـوص�مسـتقلة�Õه،�أويحظ�عtى�التشريعات�ا�قارنة�ا�ذكورة�Nي�أع


ا�ا�شـرع�خطـورة�الفعـل�ا�رتكـب�ضـد�gنـاث،�ß̄ت�ال¸��قدر�ف N�̄ي�بعض�الحا عtى�العنف�ضد�ا�رأة؛�إ

                                         
  .1966لسنة�) 156-66(رقم�

  .1960لسنة�) 16(
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Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

̄�تزيــد�عــن�ســنت,ن،�وأضــاف�أيضــا� ̄�تقــل�عــن�ســتة�أشــهر�و gكــراه�أم�التخويــف،�وتكــون�العقوبــة�الحــبس��ــدة�

مكـــــــرر �333(ا�ـــــــادت,ن�

بمضايقة�امرأة�Nي�*مـاكن�العامـة�سـواء�أكـان�بفعـل�أو�قـول�أو�إشـارة�تمثـل�خدشـا�للحيـاء،�وهـذه�الجريمـة�تعـد�


ا�بالحبس�والغرامة�ا�قيدين،�وتصل�العقوبة�إªى�الضßمن�جرائم�الجنح�ا�عاقب�عل

ســـــنة�مـــــن�العمـــــر،�أمـــــا�ا�ـــــادة�الثانيــــة�فتحـــــدثت�عـــــن�العنـــــف�الجن¢ـــــ¡��أيضـــــا�وعاقبـــــت�بـــــالحبس�) 16(لــــم�تكمـــــل�

والغرامـة�ا�قيــدين�لكــل�فعــل�يمــس�الحرمــة�الجنســية�ســواء�ارتكــب�بــاéكراه�أو�ال�
ديــد�أو�العنــف�أو�تــم�خلســة،�

وتشدد�العقوبة�إذا�توافرت�الظروف�ا�شددة�لهذه�ال

أمـــــا�ا�شـــــرع�*ردنــــــي�فأنـــــه�لــــــم�يختلـــــف�عمـــــا�ســــــبقه�مـــــن�التشــــــريعات�ا�ـــــذكورة،�إذ�أنـــــه�أشــــــار�Nـــــي�قــــــانون�


ــا،�إذ�Óـي�الــبعض�مNنــاث�gــى�تجــريم�العنـف�بصــوره�ا�ختلفــة�ضـد�جميــع�*شــخاص�مـع�تخصــيص�ªالعقوبـات�إ

نــــص�عtــــى�تجــــريم�العنــــف�الجن¢ــــ¡��Nــــي�البــــاب�الســــابع�ا�عنــــون�

وجعل�عقوبة�{غتصاب�تÌ�اوح�ب,ن�*شغال�الشاقة�ا�ؤقتة�وا�ؤبـدة�وقـد�تصـل�إªـى�gعـدام�بحسـب�مـا�ورد�Nـي�

،�ونص�عtى�تجريم�العنف�النف¢¡��من�خـل�معاقبتـه�للخـاطف�وفـق�ا�ـادة�)295-292(ا�واد�

ا�ؤقتــة�إذا�تـــم�الفعــل�بالحيلـــة�أو�gكـــراه،�

̄�تقل�ا�دة�عن�عشر�سنوات�إذا�صـاحب�الفعـل�اغتصـاب� مÌ®وجة�سواء�أتمت�الخامسة�عشر�أم�لم�تتمها،�و

أو�هتــــك�عــــرض�وكانــــت�مÌ®وجــــة�ولــــم�تــــتم�الخامســــة�عشــــر،�أمــــا�أن�تجــــاوزت�الخامســــة�عشــــر�فتكــــون�العقوبــــة�

̄�تنقص�عن�سب *شغال�ال¸��

̄�تقـــل�عـــن� كمـــا�عاقـــب�عtـــى�gغـــواء�بـــالحبس�ا�قيـــد�مـــدة�

،�وعاقب�عtى�التنكر�بزي�النساء�والدخول�إªى�أماكن�خاصة�±
ن،�ومحظور�لغ,�هن�دخولها�وقت�الفعـل�)304(

بحسب�ما�نصت�ا�ادة�

كمـــــا�عاقـــــب�Nـــــي�ا�ـــــادة�

ا�واقعة،�أو�قاد�أنO �بواسطة�وسائل�الخداع�أو�{دعاء�الكاذب�ليقوم�بالفعـل�شـخص�آخـر�وذلـك�إذا�لـم�تكـن�

معروفــة�بفســاد�*خــق�أو�بغيــا،�وأيضــا�مــن�يعطــى�أن


ا�وتكون�العقوبة�الحبس�الذي�تÌ�اوح�مدته�ب,ن�Óم��ا�لتمك,ن�الغ,
ßالسيطرة�عل


ــــا�ا�عاقبـــــة�Nــــي�ا�ـــــادت,ن�Óــــي�بعـــــض�النصــــوص،�ومNـــف�الجســــدي�ضــــد�ا�ـــــرأة� وقــــد�جــــرم�العنــ

̄�تتعـدى�العشـر�سـنوات�لكـل�مـن�تسـبب�Nـي�إجهـاض�امـرأة�دون�رضـاها،�وتكـون�العقوبـ باïشغال�مـدة�


ا،�ويـزداد�عtـى�العقوبـة�ا�قـررة�مقـدار�الثلـث�أن�كـان�íى�موªتقل�عن�العشر�سنوات�إذا�أدى�الفعل�أو�وسيلته�إ

مرتكب�الجريمة�طبيبا�أو�صيدليا�أو�قابلة�أو�جراحا


ا�جميعا�تتفق�عtـى�عـدم�أفـراد�نصـوص�مسـتقلة�Õه،�أويحظ�عtى�التشريعات�ا�قارنة�ا�ذكورة�Nي�أع


ا�ا�شـرع�خطـورة�الفعـل�ا�رتكـب�ضـد�gنـاث،�تعاقب�ß̄ت�ال¸��قدر�ف N�̄ي�بعض�الحا عtى�العنف�ضد�ا�رأة؛�إ

                                                          
رقم�. قانون�العقوبات�الجزائري  1

(قانون�العقوبات�*ردني�رقم� 2
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ــا�البــدني�Õفقــرر�التجــريم�بنصــوص�منفــردة�لــبعض�صــور�العنــف�ا�رتكبــة�بحقهــا،�ســواء�تعلــق�هــذا�العنــف�بكيا

متطــورا�بالشـــكل�الـــذي�هـــو�أم�ا�عنــوي،�ولعـــل�اتجـــاه�التشـــريعات�هــذا�يرجـــع�إªـــى�أن�العنـــف�ضــد�ا�ـــرأة�لـــم�يكـــن�

عليــه�õن،�وذلــك�بحكــم�الــدور�{جتمــا·ي�الــذي�كانــت�تقــوم�بــه�ا�ــرأة،�لكــن�التطــورات�الحديثــة�لــدورها�جعل�
ــا�

تـــدخل�Nـــي�ميـــادين�كث,ـــ�ة�لـــم�تكـــن�متاحـــة�لهـــا�عtـــى�نطـــاق�واســـع،�*مـــر�الـــذي�جعلهـــا�عرضـــة�لصـــور�جديـــدة�مـــن�

انـب�آخـر�فـأن�تطـور�تكنولوجيـا�ا�علومـات�وضـعف�


ـــا�شـــجع�الكث,ـــ��مـــن�*شـــخاص�نحـــو�إســاءة�اســـتخدامها�ضـــد�فئـــات�ا�جتمـــع�كافـــة،�وبالتحديـــد�ضـــد�ßالرقابــة�عل

̄بÌ®از� ا�ــــرأة،�ومــــع�غيــــاب�النصــــوص�التشــــريعية�الرادعــــة�أصــــبحت�ا�ــــرأة�محــــ�لشــــ¸ �أنــــواع�العنــــف�الرقمــــ��كــــا

يمــــارس�ع ـــ��شـــبكات�التواصـــل�{جتمـــا·ي،�فضــــ�عـــن�العنـــف�التقليـــدي�الــــذي�

يمــارس�Nــي�مكــان�الدراســة�والعمــل�وح¸ــ �داخــل�محــيط�*ســرة�كالضــرب�وgيــذاء�والحــرق�وغ,�هــا،�وهــذه�*مــور�

كلهـــا�تكشـــف�مـــدى�الحاجـــة�إªـــى�التـــدخل�التشـــريÝي�بوضـــع�نصـــوص�قانونيـــة�تضـــمن�الحمايـــة�الكافيـــة�للمـــرأة�Nـــي�

اتجهت�بعض�التشريعات�إªى�وضع�نصوص�خاصة��كافحة�العنف�ضد�ا�رأة�وبالتحديـد�العنـف�الـذي�

منـه�) 2(يمارس�داخل�*سرة،�ومن�تلك�التشريعات�قانون�مناهضة�العنـف�*سـري�لÉقلـيم،�إذ�أشـار�Nـي�ا�ـادة�


منـا�Nـي�نطـاق�هـذا�البحـث�èـي�داخـل�*سـرة،�ومـا�Nجريم�العنف�الجسدي�والجن¢ـ¡��والنف¢ـ¡��الـذي�يرتكـب�

هو�العنف�الذي�يمارس�ضد�ا�رأة،�ومن�صور�هذا�العنف�إكراه�ا�ـرأة�عtـى�الـزواج،�اسـتبدال�الديـة�بـالÌ®ويج،�

كأثر�للعنف�*سري،�النظرة�الدونية�

وشــتم�*هــل�وإيــذا
ا�وان�
ــاك�حقوقهــا�والضــغوطات�النفســـية،�وقطــع�صــلة�*رحــام�وغ,�هــا،�وعــّد�ا�شــرع�هـــذا�

̄�تزيـد�عـن�ثـث�سـنوات�كحـد�أقâـ¡ ،�أمـا�حـدها�*دنـى� 
ـا�بـالحبس�مـدة�ßالعنف�من�جـرائم�الجـنح�وعاقـب�عل

̄�يزيـــد�عـــن� ̄�يقــل�عـــن�مليــون�دينـــار�وأعtــى� تÌــ�اوح�بـــ,ن�حــدين�أدنـــى�

إªـى�) 6(وقد�تشدد�ا�شرع�Nي�التعامل�مع�العنف�الجسدي�الذي�يتمثل�بختان�gناث،�إذ�أشار�Nي�ا�ادة�

�̄ لعنف،�وتÌ�اوح�هذه�الغرامة�ب,ن�حد�أدنى�

̄�يزيد�عن�خمسة�مي,ن،�أما�من�يقـوم�±
ـذا�الفعـل� أو�يسـاهم�فيـه�فأنـه�) الختـان(يقل�عن�مليون،�وحد�أعtى�

يعاقـــب�بـــالحبس��ـــدة�تÌـــ�اوح�بـــ,ن�ســــتة�أشـــهر�إªـــى�ســـنت,ن�وغرامـــة�تÌــــ�اوح�بـــ,ن�مليـــوني�دينـــار�وخمســـة�ميــــ,ن،�أو�

ســنة�وغرامــة�تÌــ�اوح�بــ,ن�) 3-1(ــ �قاصــرا�إªــى�الحــبس�الــذي�يÌــ�اوح�بــ,ن�

مليـــون�دينـــار،�أو�أحـــداهما،�وتشـــدد�العقوبـــة�أن�كـــان�الفاعـــل�طبيبـــا�أو�صـــيدليا�أو�كيمياويـــا�أو�قابلـــة�أو�

̄�تتعدى�الثث�سنوات   . كان�معاونا�لهم،�فض�عن�منعه�من�مزاولة�ا�هنة��دة�

الـــذي�جــرم�العنـــف�*ســري،�ثـــم�تــم�اســـتبداله�بالقـــانون�


ـا�Ùـى�*شـخاص�ال¸ـ��يرتكtالجـرائم�الواقعـة�ع

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات


ــا�البــدني�Õفقــرر�التجــريم�بنصــوص�منفــردة�لــبعض�صــور�العنــف�ا�رتكبــة�بحقهــا،�ســواء�تعلــق�هــذا�العنــف�بكيا

أم�ا�عنــوي،�ولعـــل�اتجـــاه�التشـــريعات�هــذا�يرجـــع�إªـــى�أن�العنـــف�ضــد�ا�ـــرأة�لـــم�يكـــن�

عليــه�õن،�وذلــك�بحكــم�الــدور�{جتمــا·ي�الــذي�كانــت�تقــوم�بــه�ا�ــرأة،�لكــن�التطــورات�الحديثــة�لــدورها�جعل�
ــا�

تـــدخل�Nـــي�ميـــادين�كث,ـــ�ة�لـــم�تكـــن�متاحـــة�لهـــا�عtـــى�نطـــاق�واســـع،�*مـــر�الـــذي�جعلهـــا�عرضـــة�لصـــور�جديـــدة�مـــن�

انـب�آخـر�فـأن�تطـور�تكنولوجيـا�ا�علومـات�وضـعف�العنف�لم�تكن�تتعـرض�لهـا�مسـبقا�هـذا�مـن�جانـب،�ومـن�ج


ـــا�شـــجع�الكث,ـــ��مـــن�*شـــخاص�نحـــو�إســاءة�اســـتخدامها�ضـــد�فئـــات�ا�جتمـــع�كافـــة،�وبالتحديـــد�ضـــد�ßالرقابــة�عل

̄بÌ®از� ا�ــــرأة،�ومــــع�غيــــاب�النصــــوص�التشــــريعية�الرادعــــة�أصــــبحت�ا�ــــرأة�محــــ�لشــــ¸ �أنــــواع�العنــــف�الرقمــــ��كــــا

يمــــارس�ع ـــ��شـــبكات�التواصـــل�{جتمـــا·ي،�فضــــ�عـــن�العنـــف�التقليـــدي�الــــذي�والتشـــه,��والتنمـــر�وغ,�هـــا�الـــذي�

يمــارس�Nــي�مكــان�الدراســة�والعمــل�وح¸ــ �داخــل�محــيط�*ســرة�كالضــرب�وgيــذاء�والحــرق�وغ,�هــا،�وهــذه�*مــور�

كلهـــا�تكشـــف�مـــدى�الحاجـــة�إªـــى�التـــدخل�التشـــريÝي�بوضـــع�نصـــوص�قانونيـــة�تضـــمن�الحمايـــة�الكافيـــة�للمـــرأة�Nـــي�

   .  

  ا�واجهةPAيAنطاقAالقوان&نAالعقابيةAالخاصة

اتجهت�بعض�التشريعات�إªى�وضع�نصوص�خاصة��كافحة�العنف�ضد�ا�رأة�وبالتحديـد�العنـف�الـذي�

يمارس�داخل�*سرة،�ومن�تلك�التشريعات�قانون�مناهضة�العنـف�*سـري�لÉقلـيم،�إذ�أشـار�Nـي�ا�ـادة�


منـا�Nـي�نطـاق�هـذا�البحـث�èـي�داخـل�*سـرة،�ومـا�Nجريم�العنف�الجسدي�والجن¢ـ¡��والنف¢ـ¡��الـذي�يرتكـب�

هو�العنف�الذي�يمارس�ضد�ا�رأة،�ومن�صور�هذا�العنف�إكراه�ا�ـرأة�عtـى�الـزواج،�اسـتبدال�الديـة�بـالÌ®وي

كأثر�للعنف�*سري،�النظرة�الدونية�ختان�gناث،�gجبار�عtى�ترك�الوظيفة�أو�الدراسة،�{نتحار�أو�gجهاض�

وشــتم�*هــل�وإيــذا
ا�وان�
ــاك�حقوقهــا�والضــغوطات�النفســـية،�وقطــع�صــلة�*رحــام�وغ,�هــا،�وعــد

̄�تزيـد�عـن�ثـث�سـنوات�كحـد�أقâـ¡ ،�أمـا�حـدها�*دنـى� 
ـا�بـالحبس�مـدة�ßالعنف�من�جـرائم�الجـنح�وعاقـب�عل

̄�يقـــل�عــن�ســـتة�أشــهر،�وغرامـــة� ̄�يزيـــد�عـــن�فقــرر�أن� ̄�يقــل�عـــن�مليــون�دينـــار�وأعtــى� تÌــ�اوح�بـــ,ن�حــدين�أدنـــى�

  1.)7(خمسة�مي,ن،�أو�أحداهما�بحسب�ما�أشارت�ا�ادة�

وقد�تشدد�ا�شرع�Nي�التعامل�مع�العنف�الجسدي�الذي�يتمثل�بختان�gناث،�إذ�أشار�Nي�ا�ادة�

̄�فرض�عقوبات�مالية�عtى�كل�شخص�يحرض�عtى�هذا�النوع�من�ا لعنف،�وتÌ�اوح�هذه�الغرامة�ب,ن�حد�أدنى�

̄�يزيد�عن�خمسة�مي,ن،�أما�من�يقـوم�±
ـذا�الفعـل� يقل�عن�مليون،�وحد�أعtى�

يعاقـــب�بـــالحبس��ـــدة�تÌـــ�اوح�بـــ,ن�ســــتة�أشـــهر�إªـــى�ســـنت,ن�وغرامـــة�تÌــــ�اوح�بـــ,ن�مليـــوني�دينـــار�وخمســـة�ميــــ,ن،�أو�

إذا�كانــت�*نOــ �قاصــرا�إªــى�الحــبس�الــذي�يÌــ�اوح�بــ,ن��إحــداهما،�وتشــدد�العقوبــة

مليـــون�دينـــار،�أو�أحـــداهما،�وتشـــدد�العقوبـــة�أن�كـــان�الفاعـــل�طبيبـــا�أو�صـــيدليا�أو�كيمياويـــا�أو�قابلـــة�أو�

̄�تتعدى�الثث�سنوات كان�معاونا�لهم،�فض�عن�منعه�من�مزاولة�ا�هنة��دة�

الـــذي�جــرم�العنـــف�*ســري،�ثـــم�تــم�اســـتبداله�بالقـــانون��2008لســنة�) 6(*ردن�صـــدر�القــانون�رقـــم�


ـا�"،�وعرف�هذا�القانون�العنف�*سري�بأنه�2017Ùـى�*شـخاص�ال¸ـ��يرتكtالجـرائم�الواقعـة�ع

                                         
 .2011لسنة�) 8(قانون�مناهضة�العنف�*سري�Nي�إقليم�كوردستان�رقم�

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات


ــا�البــدني�Õفقــرر�التجــريم�بنصــوص�منفــردة�لــبعض�صــور�العنــف�ا�رتكبــة�بحقهــا،�ســواء�تعلــق�هــذا�العنــف�بكيا

أم�ا�عنــوي،�ولعـــل�اتجـــاه�التشـــريعات�هــذا�يرجـــع�إªـــى�أن�العنـــف�ضــد�ا�ـــرأة�لـــم�يكـــن�

عليــه�õن،�وذلــك�بحكــم�الــدور�{جتمــا·ي�الــذي�كانــت�تقــوم�بــه�ا�ــرأة،�لكــن�التطــورات�الحديثــة�لــدورها�جعل�
ــا�

تـــدخل�Nـــي�ميـــادين�كث,ـــ�ة�لـــم�تكـــن�متاحـــة�لهـــا�عtـــى�نطـــاق�واســـع،�*مـــر�الـــذي�جعلهـــا�عرضـــة�لصـــور�جديـــدة�مـــن�

العنف�لم�تكن�تتعـرض�لهـا�مسـبقا�هـذا�مـن�جانـب،�ومـن�ج


ـــا�شـــجع�الكث,ـــ��مـــن�*شـــخاص�نحـــو�إســاءة�اســـتخدامها�ضـــد�فئـــات�ا�جتمـــع�كافـــة،�وبالتحديـــد�ضـــد�ßالرقابــة�عل

̄بÌ®از� ا�ــــرأة،�ومــــع�غيــــاب�النصــــوص�التشــــريعية�الرادعــــة�أصــــبحت�ا�ــــرأة�محــــ�لشــــ¸ �أنــــواع�العنــــف�الرقمــــ��كــــا

والتشـــه,��والتنمـــر�وغ,�هـــا�الـــذي�

يمــارس�Nــي�مكــان�الدراســة�والعمــل�وح¸ــ �داخــل�محــيط�*ســرة�كالضــرب�وgيــذاء�والحــرق�وغ,�هــا،�وهــذه�*مــور�

كلهـــا�تكشـــف�مـــدى�الحاجـــة�إªـــى�التـــدخل�التشـــريÝي�بوضـــع�نصـــوص�قانونيـــة�تضـــمن�الحمايـــة�الكافيـــة�للمـــرأة�Nـــي�


ا�كافةجوانب�حياí   .

ا�واجهةPAيAنطاقAالقوان&نAالعقابيةAالخاصة: ا�طلبAالثاني

اتجهت�بعض�التشريعات�إªى�وضع�نصوص�خاصة��كافحة�العنف�ضد�ا�رأة�وبالتحديـد�العنـف�الـذي�

يمارس�داخل�*سرة،�ومن�تلك�التشريعات�قانون�مناهضة�العنـف�*سـري�لÉقلـيم،�إذ�أشـار�Nـي�ا�ـادة�


منـا�Nـي�نطـاق�هـذا�البحـث�إªى�تèـي�داخـل�*سـرة،�ومـا�Nجريم�العنف�الجسدي�والجن¢ـ¡��والنف¢ـ¡��الـذي�يرتكـب�

هو�العنف�الذي�يمارس�ضد�ا�رأة،�ومن�صور�هذا�العنف�إكراه�ا�ـرأة�عtـى�الـزواج،�اسـتبدال�الديـة�بـالÌ®وي

ختان�gناث،�gجبار�عtى�ترك�الوظيفة�أو�الدراسة،�{نتحار�أو�gجهاض�

وشــتم�*هــل�وإيــذا
ا�وان�
ــاك�حقوقهــا�والضــغوطات�النفســـية،�وقطــع�صــلة�*رحــام�وغ,�هــا،�وعــد

̄�تزيـد�عـن�ثـث�سـنوات�كحـد�أقâـ¡ ،�أمـا�حـدها�*دنـى� 
ـا�بـالحبس�مـدة�ßالعنف�من�جـرائم�الجـنح�وعاقـب�عل

̄�يقـــل�عــن�ســـتة�أشــهر،�وغرامـــة� فقــرر�أن�

خمسة�مي,ن،�أو�أحداهما�بحسب�ما�أشارت�ا�ادة�

وقد�تشدد�ا�شرع�Nي�التعامل�مع�العنف�الجسدي�الذي�يتمثل�بختان�gناث،�إذ�أشار�Nي�ا�ادة�

فرض�عقوبات�مالية�عtى�كل�شخص�يحرض�عtى�هذا�النوع�من�ا

̄�يزيد�عن�خمسة�مي,ن،�أما�من�يقـوم�±
ـذا�الفعـل� يقل�عن�مليون،�وحد�أعtى�

يعاقـــب�بـــالحبس��ـــدة�تÌـــ�اوح�بـــ,ن�ســــتة�أشـــهر�إªـــى�ســـنت,ن�وغرامـــة�تÌــــ�اوح�بـــ,ن�مليـــوني�دينـــار�وخمســـة�ميــــ,ن،�أو�

إحــداهما،�وتشــدد�العقوبــة

مليـــون�دينـــار،�أو�أحـــداهما،�وتشـــدد�العقوبـــة�أن�كـــان�الفاعـــل�طبيبـــا�أو�صـــيدليا�أو�كيمياويـــا�أو�قابلـــة�أو�) 5-10(

̄�تتعدى�الثث�سنوات كان�معاونا�لهم،�فض�عن�منعه�من�مزاولة�ا�هنة��دة�

*ردن�صـــدر�القــانون�رقـــم�وNــي�

2017لسنة�) 15(رقم�

                                                          
قانون�مناهضة�العنف�*سري�Nي�إقليم�كوردستان�رقم� 1
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ا�كانـت�قضـية�العنـف�*سـري�منـه�إªـى�أنـه�إذ

جنحة،�فأن�بإمكان�إدارة�حماية�*سرة�أن�تجري�تسوية�ب,ن�الطرف,ن�بموافق�
ما�أو�موافقة�ممثلهم�القانوني،�

وتقتصـر�التســوية�عtــى�الفعــل�ا�رتكــب�والشــكوى،�أمــا�أن�كانــت�جنايــة�فأنــه�يجــب�إحال�
ــا�للمــد·ي�العــام�¯تخــاذ�

إªى�أن�ملف�التسوية�يرفع�للمحكمة�لغرض�ا�صادقة�عليه�ويكـون�

ناف�ويكـــون�قـــرار�محكمـــة�{ســـتئناف�

ــدم�مــن�تقــارير�أن�تقــرر�إلــزام�مــن�مــارس�العنــف�

̄�تتعــــدى� أشــــهر،�) 6(ســــاعة،�وحظــــر�ارتيــــاد�أمــــاكن�مــــدة�

أشـــهر،�ويعاقـــب�كــل�مـــن�يخـــالف�قــرار�ا�حكمـــة�بـــالحبس�

  لعنفAضدAا�رأة

�يصيب�الغ,��بأي�ضرر�يستوجب�التعويض،�


ض�بسبب�إخل�بالÌ®ام�سابق�مصدره�Óت� 
اÕنجد�أ� �القواعد�العامة�Nي�ا�سؤولية�التقص,�ية، وبالرجوع�إªى


ماÓقة�السببية�بي  2.ع

وإذ�ما�أوضحنا�أن�الخطأ�التقص,�ي�عبارة�عن�إخل�بالÌ®ام�قانوني�سابق�يصدر�عن�إدراك�أي�هو�

�أو�مصلحة�مشروعة�للغ,��يقع�عtى�جسم�ا�تضرر�أو�ماله�أو�شرفه
ً

ا�. *ذى�الذي�يصيب�حقاÓفسندرك�حي

�أحكام� �حقه �Nي 
ضÓفست� �للمرأة
ً
ررا

*وªى�الخطأ�{يجابي�وهو�كل�ما�يمكن�أن�تواجهه�ا�رأة�من�

�ا�عنوي�ويتمثل�بكل� �الصورة�*خرى�إ¯�وåي�الخطأ �بالنسبة�إªى �أو�مالها،إما عنف�مادي�يقع�عtى�جسدها

عدي�اللفظي�والنف¢¡��الذي�يطال�شعور�ا�رأة�أو�ينال�من�شرفها�أو�ينتقص�من�سمع�
ا�سواء�عtى�

ومن�صور�الخطأ�ا�عنوي�قد�نجد�هو�*وªى�بذكره�عtى�سبيل�ا�ثال�إ¯�وهو�الخطأ�


ا�حجب�ا�علومات�الضرورية�عن�ا�رأة،�أو�Óرفض�التواصل�مع�الزوجة���الذي�يكون�بصور�عديدة�وم


ا�íسباب�تعسفية�وكذلك�إهمال�مشورïا�

ا�من�العمل�ومنعها�من�زيارة�أهلها�أو�أقار±Õبكل�أشكاله،�أو�حرما

  .252ص). 2008

  .66ص).2018. (مجلة�الكوفة. ا�سؤولية�ا�دنية�الناجمة�عن�العنف�ضد�ا�رأة

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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منـه�إªـى�أنـه�إذ) 7(،�وأشـارت�ا�ـادة�"أحد�أفراد�*سرة�Nي�مواجهة�أي�مـن�أفرادهـا

جنحة،�فأن�بإمكان�إدارة�حماية�*سرة�أن�تجري�تسوية�ب,ن�الطرف,ن�بموافق�
ما�أو�موافقة�ممثلهم�القانوني،�

وتقتصـر�التســوية�عtــى�الفعــل�ا�رتكــب�والشــكوى،�أمــا�أن�كانــت�جنايــة�فأنــه�يجــب�إحال�
ــا�للمــد·ي�العــام�¯تخــاذ�

إªى�أن�ملف�التسوية�يرفع�للمحكمة�لغرض�ا�صادقة�عليه�ويكـون�) g )9-11جراءات�القانونية،�وأشارت�ا�واد

̄ســـتئناف�ويكـــون�قـــرار�محكمـــة�{ســـت قرارهـــا�Nـــي�حـــال�ا�صـــادقة�قطعيـــا،�أمـــا�أن�رفـــض�فـــيمكن�الطعـــن�با

ــدم�مــن�تقــارير�أن�تقــرر�إلــزام�مــن�مــارس�العنــف�
ُ
قطعيــا،�وللمحكمــة�عنــد�ا�وافقــة�عtــى�التســوية�وبنــاء�عtــى�مــا�ق

̄�تتعــــدى� ̄�تتعــــدى�) 48(يقــــوم�بعمــــل�للمنفعــــة�العامــــة�مــــدة� ســــاعة،�وحظــــر�ارتيــــاد�أمــــاكن�مــــدة�

̄�تتعــدى� أشـــهر،�ويعاقـــب�كــل�مـــن�يخـــالف�قــرار�ا�حكمـــة�بـــالحبس�) 6(ـــ®اع�ب ــ�امج�تأهيـــل�مـــدة�

̄�يتعدى�الثثة�أشهر   1.الذي�

  ا�بحثAالثالث

AلAا�دنيةAالتشريعيةAا�رأةا�واجهةAضدAلعنف

� �يصيب�الغ,��بأي�ضرر�يستوجب�التعويض،�) 204(نصت�ا�ادة من�القانون�ا�دني�عtى�أن�كل�تعٍد


ض�بسبب�إخل�بالÌ®ام�سابق�مصدره�Óت� 
اÕنجد�أ� �القواعد�العامة�Nي�ا�سؤولية�التقص,�ية، وبالرجوع�إªى


ا�تشتمل�عtى�ثثة�أركان�وåي�الخطأ�والضرر�والÕماالقانون،�حيث�أ
Óقة�السببية�بيع

وإذ�ما�أوضحنا�أن�الخطأ�التقص,�ي�عبارة�عن�إخل�بالÌ®ام�قانوني�سابق�يصدر�عن�إدراك�أي�هو�

�أو�مصلحة�مشروعة�للغ,��يقع�عtى�جسم�ا�تضرر�أو�ماله�أو�شرفه
ً
*ذى�الذي�يصيب�حقا

�ض �يسبب �أو�تعدي �إخل �كان �سواء �الرجل �يصدر�من �فعل �أي �أحكام�أن �حقه �Nي 
ضÓفست� �للمرأة
ً
ررا

  3.ا�سؤولية�ا�دنية�أنفة�الذكر

*وªى�الخطأ�{يجابي�وهو�كل�ما�يمكن�أن�تواجهه�ا�رأة�من�:حيث�يتمثل�الخطأ�التقص,�ي�بصورت,ن

�ا�عنوي�ويتمثل�بكل� �الصورة�*خرى�إ¯�وåي�الخطأ �بالنسبة�إªى �أو�مالها،إما عنف�مادي�يقع�عtى�جسدها

عدي�اللفظي�والنف¢¡��الذي�يطال�شعور�ا�رأة�أو�ينال�من�شرفها�أو�ينتقص�من�سمع�
ا�سواء�عtى�

ومن�صور�الخطأ�ا�عنوي�قد�نجد�هو�*وªى�بذكره�عtى�سبيل�ا�ثال�إ¯�وهو�الخطأ�. نطاق�ا�جتمع�أو�ا�هنة


ا�حجب�ا�علومات�الضرورية�عن�ا�رأة،�أو�Óالذي�يكون�بصور�عديدة�وم��


ا�íسباب�تعسفية�وكذلك�إهمال�مشورïا�

ا�من�العمل�ومنعها�من�زيارة�أهلها�أو�أقار±Õبكل�أشكاله،�أو�حرما

  4.باتخاذ�قرارات�مص,�ية�تخص�*سرة

                                         
  .2017لسنة�) 15(وقانون�رقم�.2008لسنة�) 6(قانون�الحماية�من�العنف�*سري�*ردني�رقم�

  .ا�عدل�1951لسنة�) 40

2008. (ا�كتبة�القانونية: بغداد). 1ج).(2ط(مصادر�{لÌ®ام،�.  البش,�،�محمد�طه. البكري،�عبدالباQي

ا�سؤولية�ا�دنية�الناجمة�عن�العنف�ضد�ا�رأة. الهنداوي،�سارة�صباح. عبدالحس,ن،�مك�عبداللطيف
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أحد�أفراد�*سرة�Nي�مواجهة�أي�مـن�أفرادهـا

جنحة،�فأن�بإمكان�إدارة�حماية�*سرة�أن�تجري�تسوية�ب,ن�الطرف,ن�بموافق�
ما�أو�موافقة�ممثلهم�القانوني،�

وتقتصـر�التســوية�عtــى�الفعــل�ا�رتكــب�والشــكوى،�أمــا�أن�كانــت�جنايــة�فأنــه�يجــب�إحال�
ــا�للمــد·ي�العــام�¯تخــاذ�

gجراءات�القانونية،�وأشارت�ا�واد

̄ســـت قرارهـــا�Nـــي�حـــال�ا�صـــادقة�قطعيـــا،�أمـــا�أن�رفـــض�فـــيمكن�الطعـــن�با

قطعيــا،�وللمحكمــة�عنــد�ا�وافقــة�عtــى�التســوية�وبنــاء�عtــى�مــا�ق

̄�تتعــــدى�أن� يقــــوم�بعمــــل�للمنفعــــة�العامــــة�مــــدة�

وإلحــاق�طرNـــي�ال8ـــ®اع�ب ــ�ام

̄�يتعدى�الثثة�أشهر الذي�

نصت�ا�ادة�


ض�بسبب�إخل�بالÌ®ام�سابق�مصدره�Óت� 
اÕنجد�أ� �القواعد�العامة�Nي�ا�سؤولية�التقص,�ية، وبالرجوع�إªى


ا�تشتمل�عtى�ثثة�أركان�وåي�الخطأ�والضرر�والÕالقانون،�حيث�أ

وإذ�ما�أوضحنا�أن�الخطأ�التقص,�ي�عبارة�عن�إخل�بالÌ®ام�قانوني�سابق�يصدر�عن�إدراك�أي�هو�

�أو�مصلحة�مشروعة�للغ,��يقع�عtى�جسم�ا�تضرر�أو�ماله�أو�شرفه
ً
*ذى�الذي�يصيب�حقا

�ض �يسبب �أو�تعدي �إخل �كان �سواء �الرجل �يصدر�من �فعل �أي أن

ا�سؤولية�ا�دنية�أنفة�الذكر

حيث�يتمثل�الخطأ�التقص,�ي�بصورت,ن�

�ا�عنوي�ويتمثل�بكل� �الصورة�*خرى�إ¯�وåي�الخطأ �بالنسبة�إªى �أو�مالها،إما عنف�مادي�يقع�عtى�جسدها

عدي�اللفظي�والنف¢¡��الذي�يطال�شعور�ا�رأة�أو�ينال�من�شرفها�أو�ينتقص�من�سمع�
ا�سواء�عtى�صور�الت

نطاق�ا�جتمع�أو�ا�هنة


ا�حجب�ا�علومات�الضرورية�عن�ا�رأة،�أو�Óالسل���الذي�يكون�بصور�عديدة�وم


ا�íسباب�تعسفية�وكذلك�إهمال�مشورïا�

ا�من�العمل�ومنعها�من�زيارة�أهلها�أو�أقار±Õبكل�أشكاله،�أو�حرما

باتخاذ�قرارات�مص,�ية�تخص�*سرة

                                                          
قانون�الحماية�من�العنف�*سري�*ردني�رقم� 1

40(القانون�ا�دني�العراQي��رقم� 2

البكري،�عبدالباQي. الحكيم�،عبدا�جيد 3

عبدالحس,ن،�مك�عبداللطيف. مزهر،�نص,� 4
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يجب�أن�يعوض،�ويشÌ�ط�Nي�الضرر�

�فع�أو�كان� �يقع �أن �أي
ً
�¯�افÌ�اضيا

ً
�محققا �يكون أن

� 
اÓم�
ً
�أو�بعضا �ا�ستقبل�-كلها كما�-2.إªى

�أي�كان�نتيجة�طبيعية�لÉخل�بالÌ®ام�مصدره�ال
ً
قانون�ألزم�الرجل�بعدم�ويجب�أن�يكون�هذا�الضرر�مباشرا

. 


ا�القانون�ا�دني�ßقة�السببية�ال¸��نص�عل¡��عن�الع

- لك�العقة�ب,ن�الركن,ن�عنف�إذ�ما�ثبتت�ت

�خطأ� �الغ,�، �خطأ �القاهرة، كالقوة

 
ً
�يقع�عtى��من�الدستور�العراQي�نجد�إن�هناك�الÌ®اما

ً
قانونيا

تقابلها�نص�. جميع�أفراد�ا�جتمع�يمنع�كل�شكل�من�أشكال�العنف�والتعسف�Nي�*سرة�وا�درسة�وا�جتمع

�شخص� �أي �عtى �حظرت �إذ �العراق �كردستان �إقليم �Nي �*سري �العنف �مناهضة �قانون �من أ̄و

البدني�والجن¢¡��والنف¢¡��Nي�إطار�*سرة،�إذ�رتب�

�يحظر�ممارسة�أو�ارتكاب�أي�فعل�من�شأنه�أن�يشكل�صورة�من�صور�العنف�
ً
�قانونيا

ً
ا�شرع�العراQي�الÌ®اما


ماÓقة�السببية�بي
ا�اثر�)الخطأ،�الضرر،�العÓفينجم�ع

�وسيلة� �إن�التعويض �حيث �ا�رأة، �عtى �العنف �هذا �وقوع �جراء �من التقص,�ية�إ¯�وهو�التعويض

̄�يكون� �مع�الضرر�دون�أن�يزيد�عنه�أو�ينتقص�منه،�بحيث�
ً
القضاء�لج ��الضرر،�وينبìي�به�أن�يكون�متكافئا

�حيث�يقدره�القا�¡��بمبلغ�من�
ً
ا�سؤولية�التقص,�ية�أن�يكون�التعويض�نقديا

�أو�يجمع�ب,ن�صور�التعويض�ا�ادي�
ً
�معنويا

ً
النقدي�وإعادة�–النقود�لصالح�ا�تضرر،�لكن�قد�يفرض�تعويضا

ة�من�ناحية�،�وا�عنوي،�لكن�حول�نطاق�*ضرار�ال¸��تقع�عtى�ا�رأ

ا�ساس�بالشرف�أو�السمعة�أو�ا�شاعر�و*حاسيس�ف�يوجد�إي�تعويض�نقدي�قد�يج ��هذا�الضرر،�فهنا�

�طعن� �اعتبار�من �كرد �الضرر، �آثار�هذا �من �يقلل �أن �ا�مكن �من �الذي �ا�عنوي �التعويض �إªى �¡

�أو�تقديم�اعتذار�عtى�موقع�
ً
جرائد�مث

�التجاوز�أو�ا�ساس،�ومن�صور�التعويض�ا�عنوي�أيضا�نشر�الحكم�ا�تخذ� الكÌ�وني�حصل�من�خله�هذا

أ¯�أن�هذا�التعويض�¯�يمكن�الحكم�به�إ¯�بناًء�عtى�طلب�ا�تضررة�وفق�

�يجوز� �انه �عtى �بالنقد يقدر�التعويض
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� يجب�أن�يعوض،�ويشÌ�ط�Nي�الضرر�) مادي�أو�معنوي (وبالنتيجة�ما�ينجم�عن�هذا�الخطأ�من�ضرٍر

�عtى �الذي �ا�عنفة�التقص,�ي �ا�رأة عوض
ُ
�ت �فع�أو�كان�-1:أساسه �يقع �أن �أي

ً
�¯�افÌ�اضيا

ً
�محققا �يكون أن

� �يقع�سببه�لكن�تÌ�اLى�آثاره �حينما 
اßمحقق�الوقوع�عل�
ً
��- مستقب 
اÓم�

ً
�أو�بعضا كلها

�أي�كان�نتيجة�طبيعية�لÉخل�بالÌ®ام�مصدره�ال
ً
ويجب�أن�يكون�هذا�الضرر�مباشرا

.التعدي�أو�تعنيف�ا�رأة�سواء�من�كانت�قريبة�له�أو�من�ضمن�أفراد�ا�جتمع


ا�القانون�ا�دني�ßقة�السببية�ال¸��نص�علفعند�اكتمال�صور�الخطأ�والضرر�يبحث�القا�¡��عن�الع

عنف�إذ�ما�ثبتت�ت
ُ

ض�أحكام�ا�سؤولية�التقص,�ية�بحق�ا�Óوت�،

�أجن�� �سبب �شا±
ا �لو �كما �انتفت �ما �إذا �والعكس �خطأ�(، �الغ,�، �خطأ �القاهرة، كالقوة

  1.إذ�تسقط�عنه�ا�ساءلة�وفق�أحكام�ا�سؤولية�التقص,�ية

 / 29(وبالرجوع�إªى�مفاد�نص�ا�ادة�
ً
 ) رابعا

ً
من�الدستور�العراQي�نجد�إن�هناك�الÌ®اما

جميع�أفراد�ا�جتمع�يمنع�كل�شكل�من�أشكال�العنف�والتعسف�Nي�*سرة�وا�درسة�وا�جتمع

�شخص� �أي �عtى �حظرت �إذ �العراق �كردستان �إقليم �Nي �*سري �العنف �مناهضة �قانون �من أ̄و


ا�العنف�Óوم�
ً
�اسريا

ً
البدني�والجن¢¡��والنف¢¡��Nي�إطار�*سرة،�إذ�رتب�يرتبط�بعقة�أسرية�أن�يرتكب�عنفا

�يحظر�ممارسة�أو�ارتكاب�أي�فعل�من�شأنه�أن�يشكل�صورة�من�صور�العنف�
ً
�قانونيا

ً
ا�شرع�العراQي�الÌ®اما


ما(وإذ�ما�تكونت�لدينا�أركان�ا�سؤولية�الثثة�Óقة�السببية�بيالخطأ،�الضرر،�الع

�وسيلة� �إن�التعويض �حيث �ا�رأة، �عtى �العنف �هذا �وقوع �جراء �من التقص,�ية�إ¯�وهو�التعويض

̄�يكون� �مع�الضرر�دون�أن�يزيد�عنه�أو�ينتقص�منه،�بحيث�
ً
القضاء�لج ��الضرر،�وينبìي�به�أن�يكون�متكافئا

 
ً
�وعدما

ً
عنف،�فهو�يدور�معه�وجودا

ُ
  .بمثابة�عقوبة�تقع�عtى�ا�

�حيث�يقدره�القا�أن�*صل�Nي�دعاوى 
ً
ا�سؤولية�التقص,�ية�أن�يكون�التعويض�نقديا

�أو�يجمع�ب,ن�صور�التعويض�ا�ادي�
ً
�معنويا

ً
النقود�لصالح�ا�تضرر،�لكن�قد�يفرض�تعويضا

،�وا�عنوي،�لكن�حول�نطاق�*ضرار�ال¸��تقع�عtى�ا�رأ–الحال�إªى�ما�كانت�عليه�عtى�قدر�gمكان

ا�ساس�بالشرف�أو�السمعة�أو�ا�شاعر�و*حاسيس�ف�يوجد�إي�تعويض�نقدي�قد�يج ��هذا�الضرر،�فهنا�

�طعن� �اعتبار�من �كرد �الضرر، �آثار�هذا �من �يقلل �أن �ا�مكن �من �الذي �ا�عنوي �التعويض �إªى �¡

�أو�تقديم�اعتذار�عtى�موقع�بشرفها�أو�ا�ساس�بسمع�
ا�عن�طريق�اعتذار�بوسيلة�إشهار�عامة�كال
ً
جرائد�مث

�التجاوز�أو�ا�ساس،�ومن�صور�التعويض�ا�عنوي�أيضا�نشر�الحكم�ا�تخذ� الكÌ�وني�حصل�من�خله�هذا

أ¯�أن�هذا�التعويض�¯�يمكن�الحكم�به�إ¯�بناًء�عtى�طلب�ا�تضررة�وفق�. صحف�وا�جت

�القانون ) 2/ ��من �انه �عtى �تنص �إذ �العراQي �يجوز�"ا�دني �انه �عtى �بالنقد يقدر�التعويض

                                         
  .48ص). 2002(وائل�للنشر؛�: عمان). 1ط(الوج,®�Nي�النظرية�العامة�لÉلÌ®ام،�

2005.(  
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وبالنتيجة�ما�ينجم�عن�هذا�الخطأ�من�ضرر

�عtى �الذي التقص,�ي

�يقع�سببه�لكن�تÌ�ا �حينما 
اßمحقق�الوقوع�عل�
ً
مستقب

�أي�كان�نتيجة�طبيعية�لÉخل�بالÌ®ام�مصدره�ال
ً
ويجب�أن�يكون�هذا�الضرر�مباشرا

التعدي�أو�تعنيف�ا�رأة�سواء�من�كانت�قريبة�له�أو�من�ضمن�أفراد�ا�جتمع

فعند�اكتمال�صور�الخطأ�والضرر�يبحث�القا


ض�أحكام�ا�سؤولية�التقص,�ية�بحق�ا�)N)207/1ي�ا�ادة�Óوت�،

�الضرر  �أجن- الخطأ، �سبب �شا±
ا �لو �كما �انتفت �ما �إذا �والعكس ،

إذ�تسقط�عنه�ا�ساءلة�وفق�أحكام�ا�سؤولية�التقص,�ية) ا�تضررة

وبالرجوع�إªى�مفاد�نص�ا�ادة�

جميع�أفراد�ا�جتمع�يمنع�كل�شكل�من�أشكال�العنف�والتعسف�Nي�*سرة�وا�درسة�وا�جتمع

 
ً
�ثانيا �شخص�/ا�ادة �أي �عtى �حظرت �إذ �العراق �كردستان �إقليم �Nي �*سري �العنف �مناهضة �قانون �من أ̄و


ا�العنف�Óوم�
ً
�اسريا

ً
يرتبط�بعقة�أسرية�أن�يرتكب�عنفا

�يحظر�ممارسة�أو�ارتكاب�أي�فعل�من�شأنه�أن�يشكل�صورة�من�صور�العنف�
ً
�قانونيا

ً
ا�شرع�العراQي�الÌ®اما

  2.*سري 

وإذ�ما�تكونت�لدينا�أركان�ا�سؤولية�الثثة�

�وسيلة��ا�سؤولية �إن�التعويض �حيث �ا�رأة، �عtى �العنف �هذا �وقوع �جراء �من التقص,�ية�إ¯�وهو�التعويض

̄�يكون� �مع�الضرر�دون�أن�يزيد�عنه�أو�ينتقص�منه،�بحيث�
ً
القضاء�لج ��الضرر،�وينبìي�به�أن�يكون�متكافئا

ُ
بمثابة�عقوبة�تقع�عtى�ا�

أن�*صل�Nي�دعاوى 

�أو�يجمع�ب,ن�صور�التعويض�ا�ادي�
ً
�معنويا

ً
النقود�لصالح�ا�تضرر،�لكن�قد�يفرض�تعويضا

الحال�إªى�ما�كانت�عليه�عtى�قدر�gمكان

ا�ساس�بالشرف�أو�السمعة�أو�ا�شاعر�و*حاسيس�ف�يوجد�إي�تعويض�نقدي�قد�يج ��هذا�الضرر،�فهنا�

�طعن� �اعتبار�من �كرد �الضرر، �آثار�هذا �من �يقلل �أن �ا�مكن �من �الذي �ا�عنوي �التعويض �إªى �القا�¡� يلجأ

بشرفها�أو�ا�ساس�بسمع�
ا�عن�طريق�اعتذار�بوسيلة�إشهار�عامة�كال

�التجاوز�أو�ا�ساس،�ومن�صور�التعويض�ا�عنوي�أيضا�نشر�الحكم�ا�تخذ� الكÌ�وني�حصل�من�خله�هذا

عنف�Nي�الصحف�وا�جت
ُ
ضد�ا�

� �ا�ادة /209(أحكام

                                                          
الوج,®�Nي�النظرية�العامة�لÉلÌ®ام،�. الذنون،�حسن�عtي 1

2005. (دستور�العراق�الدائم 2




	�� –أ���ل 234��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 234 

 


ا�وان�تحكم�بأداء�ßى�ما�كانت�علªى�طلب�ا�تضرر�أن�تطلب�إعادة�الحال�إtللظروف�وبناء�ع�
ً
للمحكمة�تبعا

�تحاول�مجارات�اتجاهات�الشريعة�gسمية�
ً
لبه�أحكاما

� �نصت�ا�ادة �إذ �ا�رأة، �رأسها �وعtى �وكرامة�أعضا
ا �وحقوق �روابط�*سرة �حماية �بضرورة منه�) 40(الغراء

إذا�اضر�احد�الزوج,ن�با�خر�أو�-1"

�يتعذر�معه�استمرار�الحياة�الزوجية�ويعت ��من�قبيل�*ضرار،�gدمان�عtى�تناول�ا�سكرات�
ً
ضررا

�*ضرار�كذلك� �قبيل �ويعت ��من �مختصة �طبية �لجنة �بتقرير�من �gدمان �حالة �تثبت �أن �عtى وا�خدرات،

ن�قبيل�الخيانة�الزوجية�إذا�ارتكب�الزوج�õخر�الخيانة�الزوجية�ويكون�م


ا�أحد�الزوج,ن،�فإنه�يكون�بذلك�قد�Ùنحرافات�ال¸��إذا�ارتكإن�النص�أعه�يش,��إªى�عدة�أشكال�ل

�عن�أنه�يش,��إªى�الضرر�الذي�يندرج�تحت�نطاق�
ً
أضر�باïسرة�كلها،�ما�ي �ر�للطرف�õخر�طلب�التفريق،فض

�الزوجية� �استمرار�الحياة �يتعذر�معه �الجسيم�الذي �بالضرر �اعتد �قد �العراQي �القضاء أ¯�أن


ا،�بحيث�Óف�بيال¸��أعطت�الحق�لك�الزوج,ن�طلب�التفريق�عند�قيام�خ

وان�كان�الزوج�يملك�حق�الطق�

وإ¯�تعرض�للمساءلة�وفق�أحكام�

�الخط ��ستوى �يرتقي
ً
�تعسفا �حقه �استعمال �Nي

ً
�متعسفا �باعتباره �التقص,�ية �ا�دنية �التقص,�ي�ا�سؤولية أ

  

وعند�الرجوع�إªى�أحكام�قانون�مناهضة�العنف�*سري�Nي�إقليم�كردستان�ومسودة�قانون�الحماية�

من�العنف�*سري�العراقي,ن�¯�نجد�أية�إشارة�إªى�إمكانية�أن�تطالب�ضحية�العنف�*سري�بأي�تعويض�من�


ض�معضلة�أمام�Óى�مرتكب�العنف�ا�عنوي،�حيث�تtقانونية�جزائية�ع�
ً
لم�ينظم�القانون�العراQي�نصوصا

قيف�عن�حقها�إضافة�إªى�قلة�الو·ي�والتث


ا�نتيجة�ïي�ßالضرر�الواقع�عل��ا�من�ج 
Óية�تمك�ي�إمكانية�إقامة�دعوى�مدنية�وفق�أحكام�ا�سؤولية�التقص,N

�إقرارها� �من �بالرغم �*سري، �العنف �جرائم �من �أو�الحد �معالجة �Nي
ً
�قصورا �الحكومية �الجهود أظهرت

من�العنف�  وتشكيل�مديرية�حماية�*سرة�والطفل
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ا�وان�تحكم�بأداء�ßى�ما�كانت�علªى�طلب�ا�تضرر�أن�تطلب�إعادة�الحال�إtللظروف�وبناء�ع�
ً
للمحكمة�تبعا

  ".مع,ن�أو�رد�ا�ثل�من�ا�ثليات�وذلك�عtى�سبيل�التعويض

�تحاول�مجارات�اتجاهات�الشريعة�gسمية�وبالنسبة�إªى�أحكام�قانون�*حوال�نجد�أن�اغ
ً
لبه�أحكاما

� �نصت�ا�ادة �إذ �ا�رأة، �رأسها �وعtى �وكرامة�أعضا
ا �وحقوق �روابط�*سرة �حماية �بضرورة الغراء

"وال¸��نصت�عtى�لكل�من�الزوج,ن�طلب�التفريق�عند�توفر�*سباب�التالية�

�يتعذر�معه�استمرار�الحياة�الزوجية�ويعت ��من�قبيل�*ضرار،�gدمان�عtى�تناول�ا�سكرات�
ً
ضررا

�*ضرار�كذلك� �قبيل �ويعت ��من �مختصة �طبية �لجنة �بتقرير�من �gدمان �حالة �تثبت �أن �عtى وا�خدرات،

إذا�ارتكب�الزوج�õخر�الخيانة�الزوجية�ويكون�م-2.ممارسة�القمار�Nي�بيت�الزوجية

 1".ممارسة�فعل�اللواط�بأي�وجه�من�الوجوه


ا�أحد�الزوج,ن،�فإنه�يكون�بذلك�قد�Ùنحرافات�ال¸��إذا�ارتكإن�النص�أعه�يش,��إªى�عدة�أشكال�ل

�عن�أنه�يش,��إªى�الضرر�الذي�يندرج�تحت�نطاق�
ً
أضر�باïسرة�كلها،�ما�ي �ر�للطرف�õخر�طلب�التفريق،فض

�الزوجية� �استمرار�الحياة �يتعذر�معه �الجسيم�الذي �بالضرر �اعتد �قد �العراQي �القضاء أ¯�أن

 �للنص�أع
ً
 .هوتتمثل�تطبيقاته�Nي�*حكام�ال¸��يصدرها�استنادا


ا،�بحيث�) 41/1(وكذلك�نص�ا�ادة�Óف�بيال¸��أعطت�الحق�لك�الزوج,ن�طلب�التفريق�عند�قيام�خ

وان�كان�الزوج�يملك�حق�الطق�. ر�دوام�العشرة�سواء�أكان�ذلك�قبل�الدخول�أم�بعده

وإ¯�تعرض�للمساءلة�وفق�أحكام� .بإرادته�ا�نفردة�،�فإنه�¯�يصح�أن�يمنع�عنه�حق�طلب�التفريق�للشقاق

�الخط ��ستوى �يرتقي
ً
�تعسفا �حقه �استعمال �Nي

ً
�متعسفا �باعتباره �التقص,�ية �ا�دنية ا�سؤولية

  .الذي�يوجب�التعويض�سواء�بتمسكه�ا�تعنت�أو�بطقه�للزوجة�التعسفي

وعند�الرجوع�إªى�أحكام�قانون�مناهضة�العنف�*سري�Nي�إقليم�كردستان�ومسودة�قانون�الحماية�

من�العنف�*سري�العراقي,ن�¯�نجد�أية�إشارة�إªى�إمكانية�أن�تطالب�ضحية�العنف�*سري�بأي�تعويض�من�


اßجراء�أي�ضرر�يقع�عل.  

  :ونختتمAموضوعAدراستناAبا9ستنتاجات�Aتية


ض�معضلة�أمام�Óى�مرتكب�العنف�ا�عنوي،�حيث�تtقانونية�جزائية�ع�
ً
لم�ينظم�القانون�العراQي�نصوصا


اßمفادها�إثبات�جريمة�العنف�ا�عنوي�الواقعة�عل�
ً
إضافة�إªى�قلة�الو·ي�والتث.ا�عنفة�معنويا


ا�نتيجة�ïي�ßالضرر�الواقع�عل��ا�من�ج 
Óية�تمك�ي�إمكانية�إقامة�دعوى�مدنية�وفق�أحكام�ا�سؤولية�التقص,N

 
ً
  .شكل�من�أشكال�العنف�ا�ذكورة�آنفا

�إقرارها� �من �بالرغم �*سري، �العنف �جرائم �من �أو�الحد �معالجة �Nي
ً
�قصورا �الحكومية �الجهود أظهرت

وتشكيل�مديرية�حماية�*سرة�والطفل ،2030-2018العنف�ضد�النساءNي�éسÌ�اتيجية�مناهضة
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ا�وان�تحكم�بأداء�ßى�ما�كانت�علªى�طلب�ا�تضرر�أن�تطلب�إعادة�الحال�إtللظروف�وبناء�ع�
ً
للمحكمة�تبعا

مع,ن�أو�رد�ا�ثل�من�ا�ثليات�وذلك�عtى�سبيل�التعويض

وبالنسبة�إªى�أحكام�قانون�*حوال�نجد�أن�اغ

� �نصت�ا�ادة �إذ �ا�رأة، �رأسها �وعtى �وكرامة�أعضا
ا �وحقوق �روابط�*سرة �حماية �بضرورة الغراء

وال¸��نصت�عtى�لكل�من�الزوج,ن�طلب�التفريق�عند�توفر�*سباب�التالية�

̄دهما� �يتعذر�معه�استمرار�الحياة�الزوجية�ويعت ��من�قبيل�*ضرار،�gدمان�عtى�تناول�ا�سكرات�بأو
ً
ضررا

�*ضرار�كذلك� �قبيل �ويعت ��من �مختصة �طبية �لجنة �بتقرير�من �gدمان �حالة �تثبت �أن �عtى وا�خدرات،

ممارسة�القمار�Nي�بيت�الزوجية

ممارسة�فعل�اللواط�بأي�وجه�من�الوجوه


ا�أحد�الزوج,ن،�فإنه�يكون�بذلك�قد�Ùنحرافات�ال¸��إذا�ارتكإن�النص�أعه�يش,��إªى�عدة�أشكال�ل

�عن�أنه�يش,��إªى�الضرر�الذي�يندرج�تحت�نطاق�
ً
أضر�باïسرة�كلها،�ما�ي �ر�للطرف�õخر�طلب�التفريق،فض

�*سري العن �الزوجية�.ف �استمرار�الحياة �يتعذر�معه �الجسيم�الذي �بالضرر �اعتد �قد �العراQي �القضاء أ¯�أن

 �للنص�أع
ً
وتتمثل�تطبيقاته�Nي�*حكام�ال¸��يصدرها�استنادا

وكذلك�نص�ا�ادة�

ر�دوام�العشرة�سواء�أكان�ذلك�قبل�الدخول�أم�بعدهيتعذر�معه�استمرا

بإرادته�ا�نفردة�،�فإنه�¯�ي

�الخط ��ستوى �يرتقي
ً
�تعسفا �حقه �استعمال �Nي

ً
�متعسفا �باعتباره �التقص,�ية �ا�دنية ا�سؤولية

الذي�يوجب�التعويض�سواء�بتمسكه�ا�تعنت�أو�بطقه�للزوجة�التعسفي

وعند�الرجوع�إªى�أحكام�قانون�مناهضة�العنف�*سري�Nي�إقليم�كردستان�ومسودة�قانون�الحماية�

من�العنف�*سري�العراقي,ن�¯�نجد�أية�إشارة�إªى�إمكانية�أن�تطالب�ضحية�العنف�*سري�بأي�تعويض�من�


اßجراء�أي�ضرر�يقع�عل

  الخاتمة

AAتية�Aبا9ستنتاجاتAدراستناAموضوعAونختتم


ض�معضلة�أمام�-1Óى�مرتكب�العنف�ا�عنوي،�حيث�تtقانونية�جزائية�ع�
ً
لم�ينظم�القانون�العراQي�نصوصا


اßمفادها�إثبات�جريمة�العنف�ا�عنوي�الواقعة�عل�
ً
ا�عنفة�معنويا


ا�نتيجة�ïي�ßالضرر�الواقع�عل��ا�من�ج 
Óية�تمك�ي�إمكانية�إقامة�دعوى�مدنية�وفق�أحكام�ا�سؤولية�التقص,N

 
ً
شكل�من�أشكال�العنف�ا�ذكورة�آنفا

�إقرارها�-2 �من �بالرغم �*سري، �العنف �جرائم �من �أو�الحد �معالجة �Nي
ً
�قصورا �الحكومية �الجهود أظهرت

éسÌ�اتيجية�مناهضة

                                                          
قانون�*حوال�الشخصية�العراQي�رقم� 1




	�� –أ���ل 235��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 235 

 

�النف¢¡�� �gرشاد �وبرامج �والقانونية �الطبية، �الخدمات فزالت

�ا�جال�تتسم�بالضعف،�فض�عن�عدم�توفر�دور� ي�الخدمات�والعامل,ن�Nي�هذا

   .جية�ا�ؤسساتية

ء�ا�جتمع،�وان�تكون�هذه�الحمت�

�ïهمية�دور�ا�رأة�الفاعل�Nي�ا�جتمع� �وبالتحديد�Nي�أماكن�الدراسة�والعمل�ترسيخا موجهة�لجميع�الفئات،


ا�ßبالطرق�القانونية�الواجب�عل� �للمرأة
ً
�وأن�تتضمن�تلك�الحمت�من�ناحية�أخرى�تعريفا �من�ناحية، هذا

�ا�طالبة� �عtى �لها �وتشجيعا �والجن¢¡�، �والنف¢¡� �البدني �العنف ر

بحقوقها�دون�أدنى�خوف؛�ïجل�أن�يتم�وضع�حد�للتجاوزات�ال¸��تنال�من�حقوقها�سواء�أكان�ذلك�العنف�

لحماية�ا�رأة�من�العنف�" سرة�والطفل�من�العنف�*سري 

�كادر�نسائي� 
اßمنتسب� �ضمن �يكون �وأن ،

�النوع�من�العنف�وبش¸ �صوره،�مع�تخصيص�خط�ساخن�ليتيح� متخصص�ومتدرب�عtى�التعامل�مع�هذا

�للعنف،�وان�يتم�تنظيم�ورش�وندوات�تب,ن�دور� منية�Nي�حال�تعرضها

�لهن�نحو�التقدم�للتبليغ�عن�أعمال�
ً
�لÉناث�لتكون�دافعا تلك�ا�ديرية�ومدى�الحماية�ال¸��يمكن�أن�توفرها

�معلوما� �ليكون �{جتما·ي �التواصل �ع ��شبكات �الساخن �نشر�الخط �ضرورة �مع �ضدهن �تركب �ال¸� العنف

،�وأن�يجرم�من�"قانون�مناهضة�العنف�ضد�ا�رأة

خله�جميع�صور�العنف�الرقم��والتقليدي�الذي�يمارس�ضدهن�داخل�*سرة�أو�مكان�الدراسة�أو�العمل�أو�

فعل�ا�رتكب،�مع�تقرير�*ماكن�العامة،�وأن�تكون�العقوبات�عtى�درجة�من�الجسامة�تتناسب�مع�بشاعة�ال

�كانت�مÌ®وجة�أم�¯؛�ïجل�أن�يكون�القانون�ذو�نفع�ويحقق� �إذا ظروف�مشددة�بحسب�عمر�الضحية�وما

الغاية�من�وجوده،�وåي�ردع�الجناة�ووضع�حد�لتلك�{عتداءات،�فض�عن�إنشاء�محكمة�متخصصة�بنظر�

،�وأن�تتكون�من�"اهضة�العنف�ضد�ا�رأة

تقرير�تعويض�للمرأة�عن�العنف�الذي�يمارس�ضدها،�وأن�يكون�بمبالغ�كب,�ة�تتناسب�مع�مقدار�*ضرار�

بعا�لظروف�كل�قضية،�والحكمة�من�

�اعتبارات� �تقتضيه �ما �عن�إن�هذا
ً
�فض �لحماية�ا�رأة، �القانونية�ا�قررة �النصوص �فاعلية �لزيادة �åي ذلك

��د ا������	��� ا��و��� ��
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�منذ �الداخلية �وزارة �Nي �وبرام. ٢٠٠٩*سري �والقانونية �الطبية، �الخدمات فزالت

�ا�جال�تتسم�بالضعف،�فض�عن�عدم�توفر�دور�و{جتما·ي،�وخ �ات�مقدم ي�الخدمات�والعامل,ن�Nي�هذا

لÉيواء�باستثناء�إقليم�كردستان،�وافتقار�نظام�gحالة�إªى�ا�نهجية�ا�ؤسساتية

 :و�عالجةAالقصورPAيAالتصديAلهذاAالعنفAنق��ح

ء�ا�جتمع،�وان�تكون�هذه�الحمت�إقامة�حمت�توعوية�وتثقيفية�حول�حقوق�ا�رأة�وأهمية�دورها�Nي�بنا

�ïهمية�دور�ا�رأة�الفاعل�Nي�ا�جتمع� �وبالتحديد�Nي�أماكن�الدراسة�والعمل�ترسيخا موجهة�لجميع�الفئات،


ا�ßبالطرق�القانونية�الواجب�عل� �للمرأة
ً
�وأن�تتضمن�تلك�الحمت�من�ناحية�أخرى�تعريفا �من�ناحية، هذا

�صو  �من �صورة �ïي �تعرضها �عند �ا�طالبة�سلوكها �عtى �لها �وتشجيعا �والجن¢¡�، �والنف¢¡� �البدني �العنف ر

بحقوقها�دون�أدنى�خوف؛�ïجل�أن�يتم�وضع�حد�للتجاوزات�ال¸��تنال�من�حقوقها�سواء�أكان�ذلك�العنف�

 .يمارس�داخل�محيط�*سرة�أو�الدراسة�أو�العمل�وح¸ �Nي�*ماكن�العامة

سرة�والطفل�من�العنف�*سري مديرية�حماية�* "تخصيص�جهة�أمنية�أسوة�بـ

�بـ �وتسم  �والتقليدي، �العنف"الرقم� �من �ا�رأة �حماية �كادر�نسائي�"مديرية 
اßمنتسب� �ضمن �يكون �وأن ،

�النوع�من�العنف�وبش¸ �صوره،�مع�تخصيص�خط�ساخن�ليتيح� متخصص�ومتدرب�عtى�التعامل�مع�هذا

�للعنف،�وان�يتم�تنظيم�ورسهولة�تواصل�الضحية�مع�الجهة�*  منية�Nي�حال�تعرضها

�لهن�نحو�التقدم�للتبليغ�عن�أعمال�
ً
�لÉناث�لتكون�دافعا تلك�ا�ديرية�ومدى�الحماية�ال¸��يمكن�أن�توفرها

�معلوما� �ليكون �{جتما·ي �التواصل �ع ��شبكات �الساخن �نشر�الخط �ضرورة �مع �ضدهن �تركب �ال¸� العنف

قانون�مناهضة�العنف�ضد�ا�رأة"شريع�قانون�خاص��كافحة�العنف�ضد�ا�رأة�يسم �بـ

خله�جميع�صور�العنف�الرقم��والتقليدي�الذي�يمارس�ضدهن�داخل�*سرة�أو�مكان�الدراسة�أو�العمل�أو�

*ماكن�العامة،�وأن�تكون�العقوبات�عtى�درجة�من�الجسامة�تتناسب�مع�بشاعة�ال

�كانت�مÌ®وجة�أم�¯؛�ïجل�أن�يكون�القانون�ذو�نفع�ويحقق� �إذا ظروف�مشددة�بحسب�عمر�الضحية�وما

الغاية�من�وجوده،�وåي�ردع�الجناة�ووضع�حد�لتلك�{عتداءات،�فض�عن�إنشاء�محكمة�متخصصة�بنظر�

اهضة�العنف�ضد�ا�رأةمحكمة�من"الدعاوى�ال¸��تنشأ�عن�تطبيق�هذا�القانون،�وتسم �بـ


ما�بنظر�جنايات�العنفßقسم,ن�يختص�أحدهما�بنظر�جنح�العنف،�وثان. 

تقرير�تعويض�للمرأة�عن�العنف�الذي�يمارس�ضدها،�وأن�يكون�بمبالغ�كب,�ة�تتناسب�مع�مقدار�*ضرار�

بعا�لظروف�كل�قضية،�والحكمة�من�ال¸��تتعرض�لها،�وأن�يتم�تقريره�من�قبل�ا�حكمة�ا�ذكورة�Nي�أعه�ت

�اعتبارات� �تقتضيه �ما �عن�إن�هذا
ً
�فض �لحماية�ا�رأة، �القانونية�ا�قررة �النصوص �فاعلية �لزيادة �åي ذلك

  .  العدالة�و{عتبارات�القانونية�ال¸��تقÞ¡��بأن�كل�ضرر�يج �ه�تعويض
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�منذ �الداخلية �وزارة �Nي *سري

و{جتما·ي،�وخ �ات�مقدم

لÉيواء�باستثناء�إقليم�كردستان،�وافتقار�نظام�gحالة�إªى�ا�ن

و�عالجةAالقصورPAيAالتصديAلهذاAالعنفAنق��ح

إقامة�حمت�توعوية�وتثقيفية�حول�حقوق�ا�رأة�وأهمية�دورها�Nي�بنا-1

�ïهمية�دور�ا�رأة�الفاعل�Nي�ا�جتمع� �وبالتحديد�Nي�أماكن�الدراسة�والعمل�ترسيخا موجهة�لجميع�الفئات،


ا�ßبالطرق�القانونية�الواجب�عل� �للمرأة
ً
�وأن�تتضمن�تلك�الحمت�من�ناحية�أخرى�تعريفا �من�ناحية، هذا

�صو  �من �صورة �ïي �تعرضها �عند سلوكها

بحقوقها�دون�أدنى�خوف؛�ïجل�أن�يتم�وضع�حد�للتجاوزات�ال¸��تنال�من�حقوقها�سواء�أكان�ذلك�العنف�

يمارس�داخل�محيط�*سرة�أو�الدراسة�أو�العمل�وح¸ �Nي�*ماكن�العامة

تخصيص�جهة�أمنية�أسوة�بـ-2

�بـ �وتسم  �والتقليدي، الرقم�

�النوع�من�العنف�وبش¸ �صوره،�مع�تخصيص�خط�ساخن�ليتيح� متخصص�ومتدرب�عtى�التعامل�مع�هذا

سهولة�تواصل�الضحية�مع�الجهة�* 

�لهن�نحو�التقدم�للتبليغ�عن�أعمال�
ً
�لÉناث�لتكون�دافعا تلك�ا�ديرية�ومدى�الحماية�ال¸��يمكن�أن�توفرها

�معلوما� �ليكون �{جتما·ي �التواصل �ع ��شبكات �الساخن �نشر�الخط �ضرورة �مع �ضدهن �تركب �ال¸� العنف

 .للجميع

شريع�قانون�خاص��كافحة�العنف�ضد�ا�رأة�يسم �بـت-3

خله�جميع�صور�العنف�الرقم��والتقليدي�الذي�يمارس�ضدهن�داخل�*سرة�أو�مكان�الدراسة�أو�العمل�أو�

*ماكن�العامة،�وأن�تكون�العقوبات�عtى�درجة�من�الجسامة�تتناسب�مع�بشاعة�ال

�كانت�مÌ®وجة�أم�¯؛�ïجل�أن�يكون�القانون�ذو�نفع�ويحقق� �إذا ظروف�مشددة�بحسب�عمر�الضحية�وما

الغاية�من�وجوده،�وåي�ردع�الجناة�ووضع�حد�لتلك�{عتداءات،�فض�عن�إنشاء�محكمة�متخصصة�بنظر�

الدعاوى�ال¸��تنشأ�عن�تطبيق�هذا�القانون،�وتسم �بـ


ما�بنظر�جنايات�العنفßقسم,ن�يختص�أحدهما�بنظر�جنح�العنف،�وثان

تقرير�تعويض�للمرأة�عن�العنف�الذي�يمارس�ضدها،�وأن�يكون�بمبالغ�كب,�ة�تتناسب�مع�مقدار�*ضرار�-4

ال¸��تتعرض�لها،�وأن�يتم�تقريره�من�قبل�ا�حكمة�ا�ذكورة�Nي�أعه�ت

�اعتبارات� �تقتضيه �ما �عن�إن�هذا
ً
�فض �لحماية�ا�رأة، �القانونية�ا�قررة �النصوص �فاعلية �لزيادة �åي ذلك

العدالة�و{عتبارات�القانونية�ال¸��تقÞ¡��بأن�كل�ضرر�يج �ه�تعويض
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  تأثرAمحمدAأركونAبا�ستشرق&نPAيAقضيةAترتيبAسورAالقرآنAالكريم

Muhammad Arkoun influenced by orientalists in the issue of 

arranging the surahs of the Noble Qur’an 

  .الوطنية،�فلسط,ن�أستاذ�بقسم�أصول�الدين،�جامعة�النجاح

  ).طالب�دكتوراة،�جامعة�النجاح�الوطنية،�فلسط,ن
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Abstract 

The research, employing the descriptive

Arkoun’s position on the arrangement of the Holy Qur’an’s surahs, and the extent to 

which he benefited from the views of orientalists before him, by c

relationship between his ideas and the ideas of orientalists through his writings, which 

gives an indication of Arkoun’s intellectual orientation, and the extent of his adoption 

of modernist thought, through The issue of the arrangement of th

Quran. 

The research concluded a set of results, the most important of which are:

% Arkoun built his view of the Holy Qur’an, and the arrangement of its surahs 

and verses, on three foundations: the differentiation between the oral text and

the written text, the historically of the Qur’anic text, and the chaos of the 

arrangement of verses and surahs.

% Arkoun proceeded to say the order of the verses and the surahs based on the 

history of the revelation and based on the use of the analytical me

Quranic words, and he applied his method scientifically when studying some of 
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The research, employing the descriptive-analytical approach, deals with Muhammad 

Arkoun’s position on the arrangement of the Holy Qur’an’s surahs, and the extent to 

which he benefited from the views of orientalists before him, by c

relationship between his ideas and the ideas of orientalists through his writings, which 

gives an indication of Arkoun’s intellectual orientation, and the extent of his adoption 

of modernist thought, through The issue of the arrangement of the fence in the Holy 

The research concluded a set of results, the most important of which are:

Arkoun built his view of the Holy Qur’an, and the arrangement of its surahs 

and verses, on three foundations: the differentiation between the oral text and

the written text, the historically of the Qur’anic text, and the chaos of the 

arrangement of verses and surahs. 

Arkoun proceeded to say the order of the verses and the surahs based on the 

history of the revelation and based on the use of the analytical me

Quranic words, and he applied his method scientifically when studying some of 
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analytical approach, deals with Muhammad 

Arkoun’s position on the arrangement of the Holy Qur’an’s surahs, and the extent to 

which he benefited from the views of orientalists before him, by clarifying the 

relationship between his ideas and the ideas of orientalists through his writings, which 

gives an indication of Arkoun’s intellectual orientation, and the extent of his adoption 

e fence in the Holy 

The research concluded a set of results, the most important of which are: 

Arkoun built his view of the Holy Qur’an, and the arrangement of its surahs 

and verses, on three foundations: the differentiation between the oral text and 

the written text, the historically of the Qur’anic text, and the chaos of the 

Arkoun proceeded to say the order of the verses and the surahs based on the 

history of the revelation and based on the use of the analytical method of 

Quranic words, and he applied his method scientifically when studying some of 
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the chapters of the Holy Quran.

�وسلم،� �هللا�عليه �صtى �محمد �سيدنا �رحمة�للعا�,ن �ا�بعوث �عtى �والسم �والصة �رب�العا�,ن، §� الحمد

�ا�باشر�بالقرآن�الكريم،�وأثرها� ̄رتباطها �تعلق�±
ا�محل�عناية�علماء�ا�سلم,ن،� القرآن�وما

�من�ا�فسرين�يضمنون�تفاس,�هم�مباحث�من�علوم�القرآن،�ويوظفون�هذه�
ً
عtى�فهمه�وتفس,�ه،�فنجد�كث,�ا

ال8®ول،�وا�كي�وا�دني،��العلوم�Nي�استنباط�ا�عاني،�والÌ�جيح�ب,ن�التفاس,��ا�ختلفة،�ومن�ذلك�معرفة�سبب

  .�وا�نسوخ،�وا�تقدم�وا�تأخر


م�íدراسا� �Nي �توظيفها �محاول,ن �الكريم، �القرآن بعلوم

�حاكموا� �ثم �القرآني، �النص �مع �التعامل �Nي �الخاصة واعدهم

�Nي�*حكام
ً
  .النص�القرآني�بناء�عtى�هذه�القواعد،�مما�أنشأ�خل�Nي�الفهم،�وشططا

ومحمد�أركون�أحد�الحداثي,ن�الذين�اعتنوا�بالقرآن�الكريم�وعلومه،�وعمل�عtى�دراسة�القرآن�وعلومه�دراسة�

ي،�و�ا�له�من�مكانة�ب,ن�الحداثي,ن،�وïّن�كتبه�

�القرآن� �سور �ترتيب �ليعالج�مسألة �البحث �هذا �جاء �مصادر�الحداثي,ن�ا�عاصرين، �من �مصدرا


ا�من�تأكيد�عtى�ßمثار�اهتمام�ا�ستشرق,ن�والحداثي,ن،��ا�ف

 .تاريخية�النص�القرآني،�وتطور�الخطاب�القرآني�وفقا�لحركة�ا�جتمع�ا�سلم


اتÙى�مسألة�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�من�آراء�وشtما�ترتب�ع. 
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the chapters of the Holy Quran. 

� �صtى �محمد �سيدنا �رحمة�للعا�,ن �ا�بعوث �عtى �والسم �والصة �رب�العا�,ن، §� الحمد

  .وعtى�آله�وصحبه�أجمع,ن

�ا�باشر�بالقرآن�الكريم،�وأثرها� ̄رتباطها �تعلق�±
ا�محل�عناية�علماء�ا�سلم,ن،� القرآن�وما

�من�ا�فسرين�يضمنون�تفاس,�هم�مباحث�من�علوم�القرآن،�ويوظفون�هذه�
ً
عtى�فهمه�وتفس,�ه،�فنجد�كث,�ا

العلوم�Nي�استنباط�ا�عاني،�والÌ�جيح�ب,ن�التفاس,��ا�ختلفة،�ومن�ذلك�معرفة�سبب

والÌ�تيب�الزم���لسور�وآيات�القرآن�الكريم،�وهذا�يع,ن�عtى�معرفة�الناسخ�وا�نسو

� �ا�ستشرقون �اعت�  �الحداثيون -وقد �بعدهم 
م��-ومنíدراسا� �Nي �توظيفها �محاول,ن �الكريم، �القرآن بعلوم

�تقرير�ق �إªى �فذهبوا �والحداثية، �حاكموا�{ستشراقية �ثم �القرآني، �النص �مع �التعامل �Nي �الخاصة واعدهم

�Nي�*حكام
ً
النص�القرآني�بناء�عtى�هذه�القواعد،�مما�أنشأ�خل�Nي�الفهم،�وشططا

ومحمد�أركون�أحد�الحداثي,ن�الذين�اعتنوا�بالقرآن�الكريم�وعلومه،�وعمل�عtى�دراسة�القرآن�وعلومه�دراسة�

ن�ومن�ا�نظرين�للفكر�الحداثي،�و�ا�له�من�مكانة�ب,ن�الحداثي,ن،�وïنحداثية،�وهو�من�أعم�الحداثي,

�ليعالج �البحث �هذا �جاء �مصادر�الحداثي,ن�ا�عاصرين، �من �مصدرا

 .الكريم�Nي�فكر�أركون،�وتأثره�برأي�ا�ستشرق,ن�Nي�ذلك


ا�من�تأكيد�عtى��ومسألة�ترتيب�السور�Nي�ا�صحف�الشريف�åيßمثار�اهتمام�ا�ستشرق,ن�والحداثي,ن،��ا�ف


ا�الفكر�{ستشراQي،�ومن�ذلكßجملة�من�*فكار�ا�همة�ال¸��ب���عل:  

تاريخية�النص�القرآني،�وتطور�الخطاب�القرآني�وفقا�لحركة�ا�جتمع�ا�سلم

 .بشرية�الن���صtى�هللا�عليه�وسلم،�والتشكيك�بنبوته


ات�Ùحول�جمع�الصحابة�للقرآن�الكريمإثارة�الش. 

  :ترجع�أهمية�البحث��ا�يtي

 .مكانة�أركون�وآرائه�Nي�الفكر�الحداثي


اتÙى�مسألة�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�من�آراء�وشtما�ترتب�ع

  .تعلق�البحث�بالقرآن�الكريم�وعلومه

	��� ا��و��� ���ا
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.�7:�  

� �صtى �محمد �سيدنا �رحمة�للعا�,ن �ا�بعوث �عtى �والسم �والصة �رب�العا�,ن، §� الحمد

وعtى�آله�وصحبه�أجمع,ن

�ا�باشر�بالقرآن�الكريم،�وأثرها��فقد�كانت�علوم ̄رتباطها �تعلق�±
ا�محل�عناية�علماء�ا�سلم,ن،� القرآن�وما

�من�ا�فسرين�يضمنون�تفاس,�هم�مباحث�من�علوم�القرآن،�ويوظفون�هذه�
ً
عtى�فهمه�وتفس,�ه،�فنجد�كث,�ا

العلوم�Nي�استنباط�ا�عاني،�والÌ�جيح�ب,ن�التفاس,��ا�ختلفة،�ومن�ذلك�معرفة�سبب

والÌ�تيب�الزم���لسور�وآيات�القرآن�الكريم،�وهذا�يع,ن�عtى�معرفة�النا

� �ا�ستشرقون �اعت�  وقد

�تقرير�ق �إªى �فذهبوا �والحداثية، {ستشراقية

�Nي�*حكام
ً
النص�القرآني�بناء�عtى�هذه�القواعد،�مما�أنشأ�خل�Nي�الفهم،�وشططا

ومحمد�أركون�أحد�الحداثي,ن�الذين�اعتنوا�بالقرآن�الكريم�وعلومه،�وعمل�عtى�دراسة�القرآن�وعلومه�دراسة�

حداثية،�وهو�من�أعم�الحداثي,

�ليعال �البحث �هذا �جاء �مصادر�الحداثي,ن�ا�عاصرين، �من �مصدرا �تعّد وأفكاره

الكريم�Nي�فكر�أركون،�وتأثره�برأي�ا�ستشرق,ن�Nي�ذلك

ومسألة�ترتيب�السور�Nي�ا�


ا�الفكر�{ستشراQي،�ومن�ذلكßجملة�من�*فكار�ا�همة�ال¸��ب���عل

تاريخية�النص�القرآني،�وتطور�الخطاب�القرآني�وفقا�لحركة�ا�جتمع�ا�سلم -1

بشرية�الن���صtى� -2


ات� -3Ùإثارة�الش

  :أهميةAالبحث

ترجع�أهمية�البحث��ا�يtي

مكانة�أركون�وآرائه�Nي�الفكر�الحدا -1


ات -2Ùى�مسألة�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�من�آراء�وشtما�ترتب�ع

تعلق�البحث�بالقرآن�الكريم�وعلومه -3
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مقدار�تأثر�محمد�أركون�Nي�قضية�ترتيب�السور�Nي�ا�صحف�

 .عرض�موقف�أركون�من�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�ومناقشة�آرائه

 . بيان�العقة�ب,ن�موقف�أركون�وموقف�ا�ستشرق,ن�Nي�هذه�القضية


اتÙمن�ش��ى�ما�أث,tسور�القرآن�الكريم،�وردودهم�ع.  

لم�أجد�بحثا�تناول�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�عند�محمد�أركون،�عtى�كÊ�ة�الكتب�والبحوث�ال¸��تناولت�

�تمس� 
اíوجد� �ال¸� �البحوث �ومن �أركون، �كمحمد �الحداثي,ن �أعم �وبخاصة �والحداثي,ن، فكر�ا�ستشرق,ن

A Aالكريم، AموقفAمحمدAأركونAمنAالقرآن PAي �سعيد�ي �بن �محمد �اعداد وهو�من

�منشورات� �ومن �{ستشراقية، �الدراسات �Nي �الكريم �القرآن �ندوة �Nي �مقدم �وهو�بحث السرحاني،

Aأركون  AفكرAمحمد PAي �مجلة�قراءة �Nي �منشور �والبحث ،

  .الحوار�الثقاNي،�الصادرة�عن�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس،�Nي�ا�جلد�*ول،�العدد�*ول 

  :منهجAالبحث

ي،�حيث�قمت�بعرض�*قوال�ا�تعلقة�با�سألة،�ثم�تحليلها�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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مقدار�تأثر�محمد�أركون�Nي�قضية�ترتيب�السور�Nي�ا�ما�: يأتي�هذا�البحث�ليجيب�عtى�السؤال�õتي

  الشريف�با�ستشرق,ن؟�


دف�الدراسة�إªى�ما�يtيí:  

عرض�موقف�أركون�من�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�ومناقشة�آرائه

بيان�العقة�ب,ن�موقف�أركون�وموقف�ا�ستشرق,ن�Nي�هذه�القضية


ات�عرض�موقف�العلماء�من�ترتيبÙمن�ش��ى�ما�أث,tسور�القرآن�الكريم،�وردودهم�ع

  :الدراساتAالسابقة

لم�أجد�بحثا�تناول�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�عند�محمد�أركون،�عtى�كÊ�ة�الكتب�والبحوث�ال¸��تناولت�

�تمس� 
اíوجد� �ال¸� �البحوث �ومن �أركون، �كمحمد �الحداثي,ن �أعم �وبخاصة �والحداثي,ن، فكر�ا�ستشرق,ن

  :موضوع�البحث�وإن�لم�يكن�بشكل�مباشر

A Aالكريم، AموقفAمحمدAأركونAمنAالقرآن PAي \ثر�Aستشراي

�منشورات� �ومن �{ستشراقية، �الدراسات �Nي �الكريم �القرآن �ندوة �Nي �مقدم �وهو�بحث السرحاني،

 . مجمع�ا�لك�فهد�لطباعة�ا�صحف�الشريف

�ا �مخلوف �إعداد �من �بحث Aأركون لبش,��بعنوان AفكرAمحمد PAي قراءة

الحوار�الثقاNي،�الصادرة�عن�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس،�Nي�ا�جلد�*ول،�العدد�*ول 

منهجAالبحثAبيان�تأثر�محمد�أركون�با�ستشرق,ن�Nي�ترتيب�س

ي،�حيث�قمت�بعرض�*قوال�ا�تعلقة�با�سألة،�ثم�تحليلها�قام�البحث�عtى�ا�نهج�الوصفي�التحليtي�النقد

  

  .التعريف�بمحمد�أركون�وبيان�عقته�با�ستشرق,ن

  .التعريف�بمحمد�أركون 

  .تأثر�محمد�أركون�با�ستشرق,ن

	��� ا��و��� ���ا
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  :مشكلةAالدراسة

يأتي�هذا�البحث�ليجيب�عtى�السؤال�õتي

الشريف�با�ستشرق,ن؟�

  :أهدافAالدراسة


دف�الدراسة�إªى�ما�يtيí

عرض�موقف�أركون�من�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�ومناقشة�آرائه -1

بيان�العقة�ب,ن�موقف�أركون�وموقف�ا�ستشرق,ن�Nي�هذه�القضية -2

عرض�موقف�العلماء�من�ترتيب -3

الدراساتAالسابقة

لم�أجد�بحثا�تناول�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�عند�محمد�أركون،�عtى�كÊ�ة�الكتب�والبحوث�ال¸��تناولت�

�تمس� 
اíوجد� �ال¸� �البحوث �ومن �أركون، �كمحمد �الحداثي,ن �أعم �وبخاصة �والحداثي,ن، فكر�ا�ستشرق,ن

موضوع�البحث�وإن�لم�يكن�بشكل�مباشر

1-  \ثر�Aستشرا

�منشورات� �ومن �{ستشراقية، �الدراسات �Nي �الكريم �القرآن �ندوة �Nي �مقدم �وهو�بحث السرحاني،

مجمع�ا�لك�فهد�لطباعة�ا�

�ا -2 �مخلوف �إعداد �من بحث

الحوار�الثقاNي،�الصادرة�عن�جامعة�عبد�الحميد�بن�باديس،�Nي�ا�جلد�*ول،�العدد�*ول 

بيان�تأثر�محمد�أركون�با�ستشرق,ن�Nي�ترتيب�س: ا�طلب�الثاني

قام�البحث�عtى�ا�نهج�الوصفي�التحليtي�النقد

  .ومناقش�
ا�ونقدها

  :خطةAالدراسة

التعريف�بمحمد�أركون�وبيان�عقته�با�ستشرق,ن: ا�بحث�*ول 

التعريف�بمحمد�أركون : ا�طلب�*ول 

تأثر�محمد�أركون�با�ستشرق,ن: ا�طلب�الثاني
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ات�الحداثي,ن�وا�ستشرق,ن�حول�ترتيب�سور�القرآن�الكريمÙمناقشة�ش. 

�توجهت� �وقد �فق,�ة، �أمازيغية �لعائلة �الجزائرية �الك �ى �القبائل �منطقة �Nي �تاوريرت �بقرية �أركون �محمد ولد


ا�*صtي�Nي�قسنطينة�بحثا�عن�الحماية،�وهو�من�مواليد�شباط�Óى�تاوريرت�من�موطªم1928عائلته�إ.  

سته�الثانوية�Nي�العاصمة�الجزائر،�مما�أدى�إªى�دراسته�

�تعليمه�{بتدائي�Nي�  Ôوذلك�بعد�أن�أن� ،

كان�مشرفا�عtى�الثانوية�ومعروفا�بنشاطه�

�ذات� �ا�درسة �هذه �Nي �الثانوية فدراسته


م�Óوم� �أفكار�ا�بشرين �نتيجة�اطعه�ا�بكر�عtى �فكره، �عtى �ذلك �أثر�كب,��بعد �لها �سيكون �التبش,�ية ®عة

 }� �له �سهل �مما �الفرنسية، �باللغة �معرفته �من �ذلك �زاد �كما �ا�كتوبة�ا�ستشرق,ن، �ا�ؤلفات �عtى طع

م،�وNي�منتصف�الخمسينيات�التحق�بجامعة�

�الدكتورا �شهادة �عtى �حصل 
اßوف� �ماسينيون، �لويس �ا�ستشرق �من �بتوصية �Nي�السوربون �الفلسفة �Nي ه


اية�حياته�Nي�العاصمة�ا�غربية�الرباط،�ليتوفاه�هللا�Nي�Õي�Nي�فرنسا،�ثم�استقر�Nأركون�جل�حياته��

 
ً
 .1م،�ويدفن�Nي�مق �ة�الشهداء�Nي�الرباط�عن�عمر�ناهز�الثمان,ن�عاما

169(+ � . 2���. ���"� s���
)264(+ � . 	����� ����* (���
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  .الكريم�ب,ن�محمد�أركون�وا�ستشرق,نترتيب�سور�القرآن�

  . الكريم موقف�أركون�من�ترتيب�سور�القرآن


ات�الحداثي,ن�وا�ستشرق,ن�حول�ترتيب�سور�القرآن�الكريمÙمناقشة�ش

  التعريفAبمحمدAأركونAوبيانAع¤قتهAبا�ستشرق&ن

  التعريفAبمحمدAأركون 

�توجهت� �وقد �فق,�ة، �أمازيغية �لعائلة �الجزائرية �الك �ى �القبائل �منطقة �Nي �تاوريرت �بقرية �أركون �محمد ولد


ا�*صtي�Nي�قسنطينة�بحثا�عن�الحماية،�وهو�من�مواليد�شباط�Óى�تاوريرت�من�موطªعائلته�إ

سته�الثانوية�Nي�العاصمة�الجزائر،�مما�أدى�إªى�دراسته�ولكونه�نشأ�Nي�أسرة�فق,�ة،�لم�يتمكن�من�مواصلة�درا

� 
اßثانوية�يشرف�عل� �البيض(Nي ̄ية�وهران�Nي�عام�) õباء �تعليمه�{بتدائي�Nي�1941بو  Ôوذلك�بعد�أن�أن� ،

كان�مشرفا�عtى�الثانوية�ومعروفا�بنشاطه�) ̄ف,�Iي(وهذا�التنظيم�ا�سي�ي�الذي�أسسه�الكاردينال�

�للجزائر �الفرن¢¡� �{حتل �منذ �الجزائرية، �القبائل �ب,ن �ذات�. �ي �ا�درسة �هذه �Nي �الثانوية فدراسته


م�Óوم� �أفكار�ا�بشرين �نتيجة�اطعه�ا�بكر�عtى �فكره، �عtى �ذلك �أثر�كب,��بعد �لها �سيكون �التبش,�ية ®عة

 }� �له �سهل �مما �الفرنسية، �باللغة �معرفته �من �ذلك �زاد �كما ا�ستشرق,ن،

  .بالفرنسية،�وبالتاªي�{طع�عtى�القيم�والثقافة�ا�سيحية�الفرنسية

م،�وNي�منتصف�الخمسينيات�التحق�بجامعة�1950ثم�التحق�أركون�بكلية�*دب�Nي�جامعة�الجزائر�Nي�عام�

�الدكتورا �شهادة �عtى �حصل 
اßوف� �ماسينيون، �لويس �ا�ستشرق �من �بتوصية السوربون

1969.  


اية�حياته�Nي�العاصمة�ا�غربية�الرباط،�ليتوفاه�Õي�Nي�فرنسا،�ثم�استقر�Nأركون�جل�حياته��

 
ً
م،�ويدفن�Nي�مق �ة�الشهداء�Nي�الرباط�عن�عمر�ناهز�الثمان,ن�عاما
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ترتيب�سور�القرآن�: ا�بحث�الثاني

موقف�أركون�من�ترتيب�سور�القرآن: ا�طلب�*ول 

  .ور�القرآن�الكريم


ات�الحداثي,ن�وا�ستشرق,ن�حول�ترتيب�سور�القرآن�الكريم: ا�طلب�الثالثÙمناقشة�ش

  ا�بحثA\ول 

التعريفAبمحمدAأركونAوبيانAع¤قتهAبا�ستشرق&ن

التعريفAبمحمدAأركون : ا�طلبA\ول 

�توجهت� �وقد �فق,�ة، �أمازيغية �لعائلة �الجزائرية �الك �ى �القبائل �منطقة �Nي �تاوريرت �بقرية �أركون �محمد ولد


ا�*صtي�Nي�قسنطينة�بحثا�عن�الحماية،�وهو�من�مواليد�شباط�Óى�تاوريرت�من�موطªعائلته�إ

ولكونه�نشأ�Nي�أسرة�فق,�ة،�لم�يتمكن�من�مواصلة�درا

� 
اßثانوية�يشرف�عل� Nي

وهذا�التنظيم�ا�سي. تاوريرت

�للجزائرالتبش, �الفرن¢¡� �{حتل �منذ �الجزائرية، �القبائل �ب,ن �ي


م�Óوم� �أفكار�ا�بشرين �نتيجة�اطعه�ا�بكر�عtى �فكره، �عtى �ذلك �أثر�كب,��بعد �لها �سيكون �التبش,�ية ال8®عة

 }� �له �سهل �مما �الفرنسية، �باللغة �معرفته �من �ذلك �زاد �كما ا�ستشرق,ن،

بالفرنسية،�وبالتاªي�{طع�عtى�القيم�والثقافة�ا�سيحية�الفرنسية

ثم�التحق�أركون�بكلية�*دب�Nي�جامعة�الجزائر�Nي�عام�

�الدكتورا �شهادة �عtى �حصل 
اßوف� �ماسينيون، �لويس �ا�ستشرق �من �بتوصية السوربون

1969جزيران�/يونيو


اية�حياته�Nي�العاصمة�ا�غربية�الرباط،�ليتوفاه�Õي�Nي�فرنسا،�ثم�استقر�Nوقد�عاش�أركون�جل�حياته�

 2010عام�
ً
م،�ويدفن�Nي�مق �ة�الشهداء�Nي�الرباط�عن�عمر�ناهز�الثمان,ن�عاما
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ومن�مؤلفاته�ال¸��. gنجل,®ية�والفرنسية�والعربية

̄بد�قبل�التعرض��وقف�أركون�من�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم،�أن�نذكر�نبذة�عن�فكره�وموقفه�من�

م�ما�ذهب�إليه�عند�القرآن�الكريم�والدين�gسمي�عموما،�وهذا�يعطي�إضاءة�عtى�فكره�يمكن�من�خلها�فه

،�وال¸��سعت�ل8®ع�القدسية�عن�النصوص�

إني�: "�الفيلولوجية،�ويش,��إªى�هذا�ا�ع� �بقوله

�عtى�الفضاء�اللغوي�للقرآن ،�فهو�1"أريد�أن�أركز�أ̄و


دف�من�خل�èل�اللغة�والقرائن�التاريخية�والعقلية�ال¸��أثرت�عليه،�وهو�يحاول�فهم�النص�الدي���من�خ

  . خذ�والرد

�ب,ن�*ديان�الوثنية�وأديان� يتمحور�فكر�أركون�حول�الدين،�حيث�ينطلق�من�أساس�علماني�ف�يرى�فرقا

�الغربية،� �النقد �ïساليب �إياه �مخضعا �نقدية، �دراسة �الدين �دراسة �عtى �كتبه �خل �من �عمل �وقد ي،

�ندعوه� �أن �يمكن �فيما �توافرها �ينبìي محددات

                                                                                 

 %379(+ � . �� ����* (���

 �1996(.  

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

gنجل,®ية�والفرنسية�والعربية: وåيتعددت�مؤلفات�أركون،�اذ�نشرت�مؤلفاته�بعدة�لغات،�

  :ترجمت�إªى�اللغة�العربية

  .الفكر�العربي

  .أصالة�وممارسة: gسم

  ".نقد�العقل�gسمي"تاريخية�الفكر�العربي�gسمي�أو�

  .قراءة�علمية: الفكر�gسمي

  .*خق�والسياسة: gسم

  .نقد�واج�
اد: الفكر�gسمي

 .gسم،�ا�سيحية،�الغرب: العلمنة�والدين

  تأثرAمحمدAأركونAبا�ستشرق&ن

̄بد�قبل�التعرض��وقف�أركون�من�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم،�أن�نذكر�نبذة�عن�فكره�وموقفه�من�

القرآن�الكريم�والدين�gسمي�عموما،�وهذا�يعطي�إضاءة�عtى�فكره�يمكن�من�خلها�فه

  .حديثه�عن�قضية�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم

،�وال¸��سعت�ل8)نقد�العقل�gسمي(برز�فكر�أركون�واش�
ر�عند�نشره�لنظريته�

الدينية،�وذلك�من�خل�دراسة�النصوص�الدينية�وفق�ا�ناهج�الفيلولوجية،�ويش,��إªى�هذا�ا�ع� �بقوله

�عtى�الفضاء�اللغوي�للقرآن… ¯�أتحدث�أبدا�عن�كم�هللا�أو�عن�الحقيقة�ا�وHى�±
ا أريد�أن�أركز�أ̄و


دف�من�خل�èل�اللغة�والقرائن�التاريخية�والعقلية�ال¸��أثرت�عليه،�وهو�يحاول�فهم�النص�الدي���من�خ

ص�قابل�ل�خذ�والردنظريته�إªى�نزع�القداسة�عن�القرآن�الكريم،�والتعامل�معه�كن

�ب,ن�*ديان�الوثنية�وأديان� يتمحور�فكر�أركون�حول�الدين،�حيث�ينطلق�من�أساس�علماني�ف�يرى�فرقا

�الغربية،� �النقد �ïساليب �إياه �مخضعا �نقدية، �دراسة �الدين �دراسة �عtى �كتبه �خل �من �عمل �وقد ي،

�يقول  �خاصة، �رؤية �من �تنطلق �للدين �: "فنظرته �ثثة �ندعوه�هناك �أن �يمكن �فيما �توافرها �ينبìي محددات
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تعددت�مؤلفات�أركون،�اذ�نشرت�مؤلفاته�بعدة�لغات،�

ترجمت�إªى�اللغة�العربية

الفكر�العربي -1

gسم -2

تاريخية�الفكر�العربي�gسمي�أو� -3

الفكر�gسمي -4

gسم -5

الفكر�gسمي -6

العلمنة�والدين -7

تأثرAمحمدAأركونAبا�ستشرق&ن: ا�طلبAالثاني

̄بد�قبل�التعرض��وقف�أركون�من�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم،�أن�نذكر�نبذة�عن�فكره�وموقفه�من�

القرآن�الكريم�والدين�gسمي�عموما،�وهذا�يعطي�إضاءة�عtى�فكره�يمكن�من�خلها�فه

حديثه�عن�قضية�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم

برز�فكر�أركون�واش�
ر�عند�نشره�لنظريته�

الدينية،�وذلك�من�خل�دراسة�النصوص�الدينية�وفق�ا�نا

¯�أتحدث�أبدا�عن�كم�


دف�من�خل�èل�اللغة�والقرائن�التاريخية�والعقلية�ال¸��أثرت�عليه،�وهو�يحاول�فهم�النص�الدي���من�خ

نظريته�إªى�نزع�القداسة�عن�القرآن�الكريم،�والتعامل�معه�كن

�ب,ن�*ديان�الوثنية�وأديان� يتمحور�فكر�أركون�حول�الدين،�حيث�ينطلق�من�أساس�علماني�ف�يرى�فرقا

�الغربية،� �النقد �ïساليب �إياه �مخضعا �نقدية، �دراسة �الدين �دراسة �عtى �كتبه �خل �من �عمل �وقد الوHي،

�يقول  �خاصة، �رؤية �من �تنطلق �للدين فنظرته
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�الحقائق�*ساسية�Nي�الجسد�وتعمل�عtى�إخضاعه�

�ا�ئم�ïدا
ا،�و*نظمة�الدينية�ا�عرفية� �توفر�الفضاء �الشعائر�وال¸� �وا�ؤسسة�الدينية�ا�طابقة�لهذه لها،


م�كث,�ا�Nي�كتبه،�مشيدا�بما�قدموه�من�خدمة�ßإل��جهم،�حيث�يش,

�جامعة� �Nي �وعمله �دراسته �ثم �{ستشراق، �مدارس �Nي �لدراسته �فكان �ا�وروث، �وعقلنة �الÌ�اث، �فهم Nي

تقدم�: "لك�عtى�فكره�ومنهجه،�يقول�أركون 

  .2"الدراسات�القرآنية�قد�تم�بفضل�التبحر�*كاديم��{ستشراQي�منذ�القرن�التاسع�عشر

̄متنان�لهذا�الفكر�{ستشراQي،�وما�قدمه�من�دراسات�وجهود�Nي�العلوم�gسمية،�يقول  لنكن�: "وهو�يشعر�با

�اعÌ�اف� �بكل �lأح� �فإني �ولذا �وإنجازاته، �{ستشراQي �العلم ت

�أمثال �من �ا�ستشرق,ن �كث,��من �عن �نقله �ما �بالفكر�{ستشراQي، �مظاهر�ارتباطه �وجاك�: ومن 
ر،ßجولدتس

شكل�رك,®ة�أساسية�Nي�فكر�أركون�


م�وأفكارهم،�وما�íى�كتاباtوذلك�بحكم�كونه�أيضا�أحد�مدر×¡��جامعة�السوربون،�ومطلعا�ع�،�

هج�و*سلوب،�وهو�يخالف�ا�ستشرق,ن�الغرب,ن�وبعض�الحداثي,ن�Nي�بعض�القضايا،�وإن�كان�يوافقهم�Nي�ا�ن


م�Nي�تعامله�مع�ا�ؤلفات�العربية،�يقول�مبينا�مشروعه�النقديÓفه�عيختلف�عن�برنامج�: "فمث�يصرح�باخت

بروكلمان�وفؤاد�س,®ك,ن�ا�تمثل�Nي�جرد�ا�ؤلفات�العربية�وإحصا
ا،�إنه�برنامج�نقدي�بمع� �دراسة�شروط�

�عن� �فرض �الذي �والسيا×¡� �وا�ؤسساتي، ا�يتاف,®يقي،

�gسمية �والظاهرة �القرآنية �بالظاهرة �دعوته �كنت �ما  .5"طريق

�يقول  �{ستشراQي، �الخطاب �تجديد �Nي �ورغبته �ا�ستشرق,ن، �توجهات �لبعض �مخالفته �يش,��إªى كيف�:"كما

� ���
�� �2,��� �� ����* (���1 �1999(.  
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الطقوس�والشعائر�ال¸��تساعد�عtى�دمج�الحقائق�*ساسية�Nي�الجسد�وتعمل�عtى�إخضاعه�

�ا�ئم�ïدا
ا،�و*نظمة�الدينية�ا�عرفية� �توفر�الفضاء �الشعائر�وال¸� �وا�ؤسسة�الدينية�ا�طابقة�لهذه لها،

  .1"توضحهاال¸��تفسر�الشعائر�و 


م�كث,�ا�Nي�كتبه،�مشيدا�بما�قدموه�من�خدمة�ßإل��ا�با�ستشرق,ن�ومناهجهم،�حيث�يش,�تأثر�أركون�تأثرا�كب,

�جامعة� �Nي �وعمله �دراسته �ثم �{ستشراق، �مدارس �Nي �لدراسته �فكان �ا�وروث، �وعقلنة �الÌ�اث، �فهم Nي

�أثر�كب,��Nي�احتكاكه�بالفكر�{ستشراQي،�وانعكاس�ذ لك�عtى�فكره�ومنالسوربون،

الدراسات�القرآنية�قد�تم�بفضل�التبحر�*كاديم��{ستشراQي�منذ�القرن�التاسع�عشر

̄متنان�لهذا�الفكر�{ستشراQي،�وما�قدمه�من�دراسات�وجهود�Nي�العلوم�gسمية،�يقول  وهو�يشعر�با

�بمكتسبا �ولنعÌ�ف �الوقت �ذات �Nي �أحمتواضع,ن �فإني �ولذا �وإنجازاته، �{ستشراQي �العلم ت

  .3"بالجميل�جهود�ومكتسبات�رواد�{ستشراق

�أمثال �من �ا�ستشرق,ن �كث,��من �عن �نقله �ما �بالفكر�{ستشراQي، �مظاهر�ارتباطه ومن

شكل�رك,®ة�أساسية�Nي�فكر�أركون�غودي،�وما�يظهر�Nي�كتبه�من�تأثره�با�درسة�الفرنسية،�فالفكر�الفرن¢¡��ي


م�وأفكارهم،�وما�íى�كتاباtوذلك�بحكم�كونه�أيضا�أحد�مدر×¡��جامعة�السوربون،�ومطلعا�ع�،�

  4 .ذكرناه�من�قبل�من�دراسته�Nي�ا�دارس�التبش,�ية

وهو�يخالف�ا�ستشرق,ن�الغرب,ن�وبعض�الحداثي,ن�Nي�بعض�القضايا،�وإن�كان�يوافقهم�Nي�ا�ن


م�Nي�تعامله�مع�ا�ؤلفات�العربية،�يقول�مبينا�مشروعه�النقديÓفه�عفمث�يصرح�باخت

بروكلمان�وفؤاد�س,®ك,ن�ا�تمثل�Nي�جرد�ا�ؤلفات�العربية�وإحصا
ا،�إنه�برنامج�نقدي�بمع� �دراسة�شروط�

�gطار� �ضمن �العقل �أنتجها �ال¸� �ا�عرفة �كل �عن�صحية �فرض �الذي �والسيا×¡� �وا�ؤسساتي، ا�يتاف,®يقي،

�gسمية �والظاهرة �القرآنية �بالظاهرة �دعوته �كنت �ما طريق

�يقول  �{ستشراQي، �الخطاب �تجديد �Nي �ورغبته �ا�ستشرق,ن، �توجهات �لبعض �مخالفته �يش,��إªى كما
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الطقوس�والشعائر�ال¸��تساعد�عtى�دم: باïديان�وåي

�ا�ئم�ïدا
ا،�و*نظمة�الدينية�ا�عرفية� �توفر�الفضاء �الشعائر�وال¸� �وا�ؤسسة�الدينية�ا�طابقة�لهذه لها،

ال¸��تفسر�الشعائر�و 

تأثر�أركون�تأثرا�كب,�ا�با�ستشرق,ن�ومنا

�جامعة� �Nي �وعمله �دراسته �ثم �{ستشراق، �مدارس �Nي �لدراسته �فكان �ا�وروث، �وعقلنة �الÌ�اث، �فهم Nي

�أثر�كب,��Nي�احتكاكه�بالفكر�{ستشراQي،�وانعكاس�ذ السوربون،

الدراسات�القرآنية�قد�تم�بفضل�التبحر�*كاديم��{ستشراQي�منذ�القرن�التاسع�عشر

̄متنان�لهذا�الفكر�{ستشراQي،�وما�قدمه�من�دراسات�وجهود�Nي�العلوم�gسمية،�يقول  وهو�يشعر�با

�بمكتسبا �ولنعÌ�ف �الوقت �ذات �Nي متواضع,ن

بالجميل�جهود�ومكتسبات�رواد�{ستشراق

�أمثال �من �ا�ستشرق,ن �كث,��من �عن �نقله �ما �بالفكر�{ستشراQي، �مظاهر�ارتباطه ومن

غودي،�وما�يظهر�Nي�كتبه�من�تأثره�با�درسة�الفرنسية،�فالفكر�الفرن¢¡��ي


م�وأفكارهم،�وما�íى�كتاباtوذلك�بحكم�كونه�أيضا�أحد�مدر×¡��جامعة�السوربون،�ومطلعا�ع�،�Oومنهجه�البح

ذكرناه�من�قبل�من�دراسته�Nي�ا�دارس�التبش,�ية

وهو�يخالف�ا�ستشرق,ن�الغرب,ن�وبعض�الحداثي,ن�Nي�بعض�القضايا،�وإن�كان�يوافقهم�Nي�ا�ن


م�Nي�تعامله�مع�ا�ؤلفات�العربية،�يقول�مبينا�مشروعه�النقديÓفه�عفمث�يصرح�باخت

بروكلمان�وفؤاد�س,®ك,ن�ا�تمثل�Nي�جرد�ا�ؤلفات�العربية�وإحصا
ا،�إنه�برنام

�gطار� �ضمن �العقل �أنتجها �ال¸� �ا�عرفة �كل صحية

�gسمية �والظاهرة �القرآنية �بالظاهرة �دعوته �كنت �ما طريق

�يقول  �{ستشراQي، �الخطاب �تجديد �Nي �ورغبته �ا�ستشرق,ن، �توجهات �لبعض �مخالفته �يش,��إªى كما
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ا�مع�محمد�الن���
ً
بة�تاريخية�ارتباط

�النحو�Nي�الو·ي� ،�وُمستقبل�عtى�هذا

�̄ عم��البصر�بالحديث�ا�كرور�الذي�

  .1"�أم�¯،�كما�يفعل�ا�ستشرقون 

�تناولت�gسم�بN¡�ء�من� �وال¸� جه�النقدي،

نسجل�هنا�ظهور�كتب�عديدة�Nي�ا�كتبات�الفرنسية�و{نكل,®ية�وغ,�ها،�مكرسة�

�للفكر� �التجديد �لحظة �م6يء �تؤخر�من �وåي �وتبجيلية، لة

�عن� �ا�سلمون �يقوله �ما �نقل �مجرد �ميلهم�إªى ̄حظنا �فقد� �يخص�ا�ستشرق,ن فيما

� ¯� 
مÓولك� �موضو·ي، �بشكل �*وروبية، �اللغات �إªى �العربية �اللغة �من �ا�راجعات�gسم، �Nي ينخرطون

،�فالقراءة�ا�رضية�عند�أركون�åي�القراءة�ال¸��

�دراسة� �Nي �الغربية �ا�نهجية �من �انطقا ي

�أركون� �كتابات �تتبع �من �عtى �¯�تخفى �عقة �وåي �با�ستشرق,ن، ركون

� �الغرب �Nي ْبقوا
ُ
�است �الذين �ا�ستشرق,ن �تميذ �نماذج ��–ومن �–فرنسا


منا�Nي�هذا�ا�طلب�ما�يتصل�من�كتاباته�بربانية�مصدر�èمحمد�أركون،�و

أكÊ��جرأة�من�أساتذته�عtى�هللا�وعtى�كتابه،�وعtى�

�الكريم،� �القرآن �عن �أركون �كم �وبخصوص �gسم، �شريعة وعtى

�نكاد�نجد�شيئ �للÌ�اث�{ستشراQي،�̄و
ً
�من�مطاعن�ا�ستشرق,ن�فا�حظ�أنه�Nي�جميع�ما�كتب�عنه�ظل�وفيا

ً
ا

�ا�طاعن،�:  �تلك �عtى �التلبيس åي

�إªى�تقرير�
ً
Nي�فهم�القرآن،�لكن�هذه�{ستفادة�تؤدي�دائما

� �f�u��� ��� �2���� 2����� d���� ����* (���2 �

�	�
���� +������ 	����� 	��� �  	����
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ا�مع�محمد�الناستطاع�محمد،�ا�واطن�من�مكة�والعضو�Nي�قبيلة�قريش،�أن�يدشن�تجر 
ً
بة�تاريخية�ارتباط

�النحو�Nي�الو·ي� �باسم�كم�متعال�آت�من�هللا،�وُمستقبل�عtى�هذا الذي�¯�يتحدث�باسمه�الشخâ¡��وإنما

�̄ عم��البصر�بالحديث�ا�كرور�الذي�
ُ
هذا�ما�ينبìي�أن�نراه�ونركز�عليه�اهتمامنا�بد¯�من�أن�ن

لقى�الرسالة�من�هللا�أم�¯،�كما�يفعل�ا�ستشرقون ينت��Ôفيما�إذا�كان�محمد�قد�ت

�تناولت�gسم�ب �وال¸� 
اجم�الدراسات�والكتابات�الغربية�ال¸��¯�تتفق�مع�منهجه�النقدي،è� ونراه

نسجل�هنا�ظهور�كتب�عديدة�Nي�ا�كتبات�الفرنسية�و{نكل,®ية�وغ,�ها،�مكرسة�: "ا�وضوعية�والتقدير،�يقول 

�م �تؤخر�من �وåي �وتبجيلية، �مجاِملة �مؤلفات 
اÕإ� �والثوري، تقليدي

�قوله �ذلك�أيضا �عن�: "ومن �ا�سلمون �يقوله �ما �نقل �مجرد �ميلهم�إªى ̄حظنا �فقد� �يخص�ا�ستشرق,ن فيما

� ¯� 
مÓولك� �موضو·ي، �بشكل �*وروبية، �اللغات �إªى �العربية �اللغة �من gسم،

،�فالقراءة�ا�رضية�عند�أركون�åي�القراءة�ال¸��3"جية�و{بستمولوجية�ال¸��أصبحت�ضرورية

�ا�ن �من �انطقا �والوHي �الدين �حول 
اتÙالش��وتث,� �والقرآن، �لÉسم �نقدا تحمل

�أ �عقة �الكتاب �الكث,��من �ب,ن �أركون�وقد �كتابات �تتبع �من �عtى �¯�تخفى �عقة �وåي �با�ستشرق,ن، ركون

�هرماس �الرازق �عبد �يقول ْ":وأقواله، �استُ �الذين �ا�ستشرق,ن �تميذ �نماذج ومن


م�بالفرنسيةíي�هذا�ا�طلب�ما�يتصل�من�كتاباته�بربانية�مصدر�. د: ويحررون�منشوراNمنا�
èمحمد�أركون،�و

أكÊ��جرأة�من�أساتذته�عtى��–عن�جدارة��–رآن،�وإن�كان�هذا�الكاتب�قد�أض�ى�

� �وسلم �عليه �هللا �الكريم،��–صtى �القرآن �عن �أركون �كم �وبخصوص �gسم، �شريعة وعtى

�نكاد�نجد�شيئ �للÌ�اث�{ستشراQي،�̄و
ً
فا�حظ�أنه�Nي�جميع�ما�كتب�عنه�ظل�وفيا

–� 
ً
�دائما �واحدة �ذلك �Nي �طريقته �عنه، �ويدافع �َيَتبنه : لم

�إªى�تقرير�)) ا�ناهج�ا�عرفية�ا�عاصرة((بادعاء�{ستفادة�من�
ً
Nي�فهم�القرآن،�لكن�هذه�{ستفادة�تؤدي�دائما

 .4"وتزكية�مختلف�أراجيف�ا�ستشرق,ن
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استطاع�محمد،�ا�واطن�من�مكة�والعضو�Nي�قبيلة�قريش،�أن�يدشن�تجر 

�باسم�كم�متعال�آت�من� الذي�¯�يتحدث�باسمه�الشخâ¡��وإنما

هذا�ما�ينبìي�أن�نراه�ونركز�عليه�اهتمامنا�بد¯�من�أن�ن  … والضمائر؟�

ينت��Ôفيما�إذا�كان�محمد�قد�ت


اجم�الدراسات�والكتابات�الغربية�ال¸��¯�تتفق�مع�منè� ونراه

ا�وضوعية�والتقدير،�يقول 

�ال �مجاملÉسم �مؤلفات 
اÕإ� �والثوري، تقليدي

  .g"2سمي

�قوله �ذلك�أيضا ومن

� ¯� 
مÓولك� �موضو·ي، �بشكل �*وروبية، �اللغات �إªى �العربية �اللغة �من gسم،

والتجديدات�ا�نهجية�و{بستمولوجية�ال¸��أصبحت�ضرورية

�والو �الدين �حول 
اتÙالش��وتث,� �والقرآن، �لÉسم �نقدا تحمل

 . الÌ�اث

�أ �عقة �الكتاب �الكث,��من �ب,ن وقد

�هرماس �الرازق �عبد �يقول وأقواله،


م�بالفرنسيةíويحررون�منشورا

رآن،�وإن�كان�هذا�الكاتب�قد�أضالق

� �نبيه ��–سنة �وسلم �عليه �هللا صtى

�نكاد�نجد�شيئ �للÌ�اث�{ستشراQي،�̄و
ً
فا�حظ�أنه�Nي�جميع�ما�كتب�عنه�ظل�وفيا

–��
ً
�وحديثا

ً
–قديما

بادعاء�{ستفادة�من�

وتزكية�مختلف�أراجيف�ا�ستشرق,ن
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�الحديثة،� �العلمية �ا�ناهج �عtى �خصوصا، �والقرآن �عموما، �gسمي �للدين �دراسته �عند �يعتمد وأركون

�من�علوم�الغرب،�فهو�يوظف�العلوم�{جتماعية�وgنسانية،�وعلوم�اللسانيات�وا�نطق،� وا�ستقاة�بجمل�
ا

ا�ناهج�القديمة�ال¸��اعتمدها�علماء�

¡�ء�الذي�يحظى�باهتمامنا�وينبìي�


م�قادرون�عtى�التماس�ا�باشر�Õح�الذي�يدعيه�الفقهاء�بأ

أركون�بشكل�أسا×¡��عند�قراءته�للنص�القرآني�عtى�النقد�اللغوي،�وتفكيك�النص�لغة،�لكون�

التفكيك�اللغوي�من�شأنه�أن�يزيل�هيبة�*حكام�الهوتية�للنصوص،�وهذا�النقد�اللغوي�هو�أحد�العناصر�

�التاريخية� �الوقائع �إªى �النص �يحاكم �الذي ي،

ا�حيطة�به،�ف�يمكن�أن�نتناول�النص�بمعزل�عن�تاريخه،�وهو�ما�يظهر�أيضا�Nي�تناوله�للنص�القرآني،�ومن�

gسمي،�أقصد�منفتح�عtى�هذا��لتأسيس�تاريخ�منفتح�وتطبيقي�للفكر 

الفكر�وعtى�كل�منتجاته�ال¸��تتجاوز�الحدود�والحواجز�ا�عرفية�ال¸��فرض�
ا�*دبيات�الهرطقية�والتيولوجية�


ا�í �وتسا̄ؤ ،�ومنفتح�بنفس�الدرجة�عtى�علوم�gنسان�وا�جتمع�ومناهجها

اليوم�منذ�ثث,ن�عاما،�وهو�أيضا�تاريخ�تطبيقي�عمtي�Nي�نفس�حركة�البحث،�


دف�إªى�تلبية�احتياجات�وآمال�الفكر�gسمي�وسد�نواقصه�منذ�أن�اضطر��واجهة�الحداثة�ا�ادية�èنه�ï

� �2,��� �� ����* (���1 �1991(.  
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�ا�نا �عtى �خصوصا، �والقرآن �عموما، �gسمي �للدين �دراسته �عند �يعتمد وأركون

�من�علوم�الغرب،�فهو�يوظف�العلوم�{جتماعية�وgنسانية،�وعلوم�اللسانيات�وا�نطق،� وا�ستقاة�بجمل�
ا

 
ً
ا�ناهج�القديمة�ال¸��اعتمدها�علماء���النقد�الغربية�Nي�فهم�الدين�gسمي�ونصوصه�ا�قدسة،�ناقدا

إن�الN¡�ء�الذي�يحظى�باهتمامنا�وينبìي�: "gسم،�وتوظيفهم�لعلوم�*لة�Nي�فهم�النصوص�الدينية،�يقول 


م�قادرون�عtى�التماس�ا�باشر�Õك,®�عليه�هو�ذلك�الزعم�ا�فرط�والغرور�ا�تبجح�الذي�يدعيه�الفقهاء�بأ�Ìال

أركون�بشكل�أسا×¡��عند�قراءته�للنص�القرآني�عtى�النقد�اللغوي،�وتفكيك�النص�لغة،�لكون�

التفكيك�اللغوي�من�شأنه�أن�يزيل�هيبة�*حكام�الهوتية�للنصوص،�وهذا�النقد�اللغوي�هو�أحد�العناصر�


ا�أركون�فكرهßساسية�ال¸��ب� �عل* .  

�هو�ا� �أركون �عليه �اعتمد �الذي �التاريخية�والعنصر�الثاني �الوقائع �إªى �النص �يحاكم �الذي �التاريWي، نهج

ا�حيطة�به،�ف�يمكن�أن�نتناول�النص�بمعزل�عن�تاريخه،�وهو�ما�يظهر�أيضا�Nي�تناوله�للنص�القرآني،�ومن�

  .ذلك�قضية�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم

�لتأسيس�تاريخ�منفتح�وتطبيقي�للفكر  :"هجه�وفكره�بقوله

الفكر�وعtى�كل�منتجاته�ال¸��تتجاوز�الحدود�والحواجز�ا�عرفية�ال¸��فرض�
ا�*دبيات�الهرطقية�والتيولوجية�

،�ومنفتح�بنفس�الدرجة�عtى�علوم�gنسان�وا�جتمع�ومنا]أي�*دبيات�ا�ذهبية�والعقدية

اليوم�منذ�ثث,ن�عاما،�وهو�أيضا�تاريخ�تطبيقي�عمtي�Nي�نفس�حركة�البحث،��كما�åي�ممارسة�عليه�Nي�الغرب


دف�إªى�تلبية�احتياجات�وآمال�الفكر�gسمي�وسد�نواقصه�منذ�أن�اضطر��واجهة�الحداثة�ا�ادية�èنه�ï
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�ا�نا �عtى �خصوصا، �والقرآن �عموما، �gسمي �للدين �دراسته �عند �يعتمد وأركون

�من�علوم�الغرب،�فهو�يوظف�العلوم�{جتماعية�وgنسانية،�وعلوم�اللسانيات�وا�نطق،� وا�ستقاة�بجمل�
ا

 
ً
ومناهج�النقد�الغربية�Nي�فهم�الدين�gسمي�ونصوصه�ا�قدسة،�ناقدا

gسم،�وتوظيفهم�لعلوم�*لة�Nي�فهم�النصوص�الدينية،�يقول 

الÌ�ك,®�عليه�هو�ذلك�الزعم�ا�فرط�والغرور�ا�تب

  .1"بكم�هللا

أركون�بشكل�أسا×¡��عند�قراءته�للنص�القرآني�عtى�النقد�اللغوي،�وتفكيك�النص�لغة،�لكون�وقد�اعتمد�

التفكيك�اللغوي�من�شأنه�أن�يزيل�هيبة�*حكام�الهوتية�للنصوص،�وهذا�النقد�اللغوي�هو�أحد�العناصر�


ا�أركون�فكرهßساسية�ال¸��ب� �عل*

�هو�ا� �أركون �عليه �اعتمد �الذي والعنصر�الثاني

ا�حيطة�به،�ف�يمكن�أن�نتناول�النص�بمعزل�عن�تاريخه،�وهو�ما�يظهر�أيضا�Nي�تناوله�للنص�القرآني،�ومن�

ذلك�قضية�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم

يش,��أركون�إªى�منهجه�وفكره�بقوله

الفكر�وعtى�كل�منتجاته�ال¸��تتجاوز�الحدود�والحواجز�ا�عرفية�ال¸��فرض�
ا�*دبيات�الهرطقية�والتيولوجية�

أي�*دبيات�ا�ذهبية�والعقدية[

كما�åي�ممارسة�عليه�Nي�الغرب


دف�إªى�تلبية�احتياجات�وآمال�الفكر�gسمي�وسد�نواقصه�منذ�أن�اضطر��واجهة�الحداثة�ا�ادية�èنه�ï

  .2"والعقلية
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ي،�وكيفية�وصول�الوHي�للن���صtى�هللا�عليه�وسلم،�

�ككتاب� �ومكانته �الكريم، �القرآن �لقدسية �أركون �تصور �عن �فرع �الكريم �القرآن �Nي �والسور �õيات فÌ�تيب

وقد�ب� �أركون�موقفه�من�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�عtى�عدد�من�*سس،�ال¸��تب,ن�موقفه�من�جمع�القرآن�

  :�عز�وجل�بناها�عtى�ثثة�أسس�تشكل�محور�نظرته�للقرآن�وترتيبه

 :الكريم�عtى�مستوي,ن

�العبارات� �من �سلسلة �عن �عبارة �القرآن �فيه �كان �أركون �يرى �كما والذي

�عليه�وسلم�طيلة�عشرين�عاما،�وهذه�العبارات�أراد�الن���صtى�

والذي�تم,®�بعادات�وتقاليد�- �عليه�وسلم�عن�طريقها�أن�ينتقل�با�جتمع�الذي�كان�يعيش�فيه

�التغي,��هو� �وهذا �ا�جتمع، �هذا �وخصائص �تتغ,��طبائع �بحيث �الحياة، �Nي �أخرى �طريقة إªى

،�)القرآن�الشف�Ô(وعملية�{نتقال�هذه�åي�ال¸��يقوم�±
ا�

�للكلمة،� �والعادي �الثقاNي �با�ع�  ب


ا�النص�ßوهو�الكتاب�ا�حصور�ب,ن�دفت,ن،�فهو�يمثل�اللحظة�ال¸��أنتقل�ف

�التلفظ� �من �ا�تأتية �حريته �الكتاب �فقد �وبالتاªي �ا�كتوب، �النص �الحر�إªى �Ôالشف� �الكم من

�عملية� �لكون �واستخدامه، �وتفس,�ه

{نتقال�يرافقها�ضياع�جزء�من�ا�ع� ،�وهذه�النسخة�استخدمت�كأداة�للسلطة�منذ�بداية�تشكل�

هللا�صtى�عليه�وسلم،�وأن�فأركون�يرى�أن�القرآن�أنزل�شفويا،�وبقي�يتtى�توة�شفوية�طيلة�حياة�رسول�

�عليه�وسلم،�فهو�يعمد�إªى�التفريق�
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  ترتيبAسورAالقرآنAالكريمAب&نAمحمدAأركونAوا�ستشرق&ن

  الكريم موقفAأركونAمنAترتيبAسورAالقرآن

إن�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�نابع�من�تصور�أركون�للوHي،�وكيفية�وصول�الوHي�للن

�ككتاب� �ومكانته �الكريم، �القرآن �لقدسية �أركون �تصور �عن �فرع �الكريم �القرآن �Nي �والسور �õيات فÌ�تيب

  .لدةتشريع،�ومعجزة�نبوية�خا

وقد�ب� �أركون�موقفه�من�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�عtى�عدد�من�*سس،�ال¸��تب,ن�موقفه�من�جمع�القرآن�

وترتيبه،�فأفكاره�حول�كتاب�هللا�عز�وجل�بناها�عtى�ثثة�أسس�تشكل�محور�نظرته�للقرآن�وترتيبه

الكريم�عtى�مستوي,ن�،�حيث�يجعل�أركون�القرآنتفريقهAب&نAالنصAا�ïøلAوالنصAا�كتوب

�*ول  �التلفظ �العبارات�: مستوى �من �سلسلة �عن �عبارة �القرآن �فيه �كان �أركون �يرى �كما والذي

الشفهية�ال¸��تكلم�±
ا�الن���صtى�هللا�عليه�وسلم�طيلة�عشرين�عاما،�وهذه�العبارات�أراد�الن

�عليه�وسلم�عن�طريقها�أن�ينتقل�با�جتمع�الذي�كان�يعيش�فيه

�التغي,��هو� �وهذا �ا�جتمع، �هذا �وخصائص �تتغ,��طبائع �بحيث �الحياة، �Nي �أخرى �طريقة إªى

وعملية�{نتقال�هذه�åي�ال¸��يقوم�±
ا�: "،�يقول 1وظيفة�القرآن�بمستواه�اللفظي

�Nي�كتا �بعد �فيما �تسجل �سوف �الشفهية �العبارات �هذه �للكلمة،�ومجمل �والعادي �الثقاNي �با�ع�  ب

 .2"وليس�با�ع� �ا�تعاªي�للكتاب�ا�وHى�به


ا�النص�: مستوى�الكتاب�ا�دون ßوهو�الكتاب�ا�حصور�ب,ن�دفت,ن،�فهو�يمثل�اللحظة�ال¸��أنتقل�ف

�التلفظ� �من �ا�تأتية �حريته �الكتاب �فقد �وبالتاªي �ا�كتوب، �النص �الحر�إªى �Ôالشف� �الكم من

�عملية� �لكون �واستخدامه، �وتفس,�ه �هللا �كم �فهم �لشروط �مغايرا �أركون �يراه �وهو�ما ،

{نتقال�يرافقها�ضياع�جزء�من�ا�ع� ،�وهذه�النسخة�استخدمت�كأداة�للسلطة�منذ�بداية�تشكل�

 .3النص�ا�كتوب�ح¸ �õن

فأركون�يرى�أن�القرآن�أنزل�شفويا،�وبقي�يتtى�توة�شفوية�طيلة�حياة�رسول�

الكتاب�لم�يجمع�عtى�شكل�مصحف�مدون�Nي�حياة�الرسول�صtى�هللا�عليه�وسلم،�فهو�يعمد�إªى�التفريق�
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  ا�بحثAالثاني

ترتيبAسورAالقرآنAالكريمAب&نAمحمدAأركونAوا�ستشرق&ن

Aالقرآن: \ول ا�طلبAسورAترتيبAمنAأركونAموقف

إن�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�نابع�من�تصور�أركون�للو

�ككتاب� �ومكانته �الكريم، �القرآن �لقدسية �أركون �تصور �عن �فرع �الكريم �القرآن �Nي �والسور �õيات فÌ�تيب

تشريع،�ومعجزة�نبوية�خا

وقد�ب� �أركون�موقفه�من�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�عtى�عدد�من�*سس،�ال¸��تب,ن�موقفه�من�جمع�القرآن�

وترتيبه،�فأفكاره�حول�كتاب�

 
ً
تفريقهAب&نAالنصAا�ïøلAوالنصAا�كتوب: أو9

�*ول  - أ �التلفظ مستوى

الشفهية�ال¸��تكلم�±
ا�الن

هللا�عليه�وسلم�عن�طريقها�أن�ينتقل�با�جتمع�الذي�كان�يعيش�فيه

�التغي,��هو��-تم,®ه �وهذا �ا�جتمع، �هذا �وخصائص �تتغ,��طبائع �بحيث �الحياة، �Nي �أخرى �طريقة إªى

وظيفة�القرآن�بمستواه�اللفظي

�Nي�كتا �بعد �فيما �تسجل �سوف �الشفهية �العبارات �هذه ومجمل

وليس�با�ع� �ا�تعاªي�للكتاب�ا�و

مستوى�الكتاب�ا�دون � - ب

�التلفظ� �من �ا�تأتية �حريته �الكتاب �فقد �وبالتاªي �ا�كتوب، �النص �الحر�إªى �Ôالشف� �الكم من

�الشفوي  �كم �فهم �لشروط �مغايرا �أركون �يراه �وهو�ما ،

{نتقال�يرافقها�ضياع�جزء�من�ا�ع� ،�وهذه�النسخة�استخدمت�كأداة�للسلطة�منذ�بداية�تشكل�

النص�ا�كتوب�ح¸ �õن

فأركون�يرى�أن�القرآن�أنزل�شفويا،�وبقي�يتtى�توة�شفوية�طيلة�حياة�رسول�

الكتاب�لم�يجمع�عtى�شكل�م
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ا�الخطاب�القرآني،�وا�رحلة�ال¸��عنيت�بجمع�القرآن�الكريم�وتدوينه،�ßب,ن�ا�رحلة�الشفوية،�وال¸��يسم

ضياع�جزء�من�ا�ع� ،�فأي��-كما�يرى�أركون 

نص�منقول�كتابيا�من�نص�شفوي�¯�بد�أن�يكون�معه�تحوير�Nي�ا�ع� ،�أو�نقص�Nي�ا�ادة�ا�نقولة�لبشرية�

�النسخة�ا�دونة� �عtى �ا�تلو�أكÊ��من�ا�طلع,ن ي


ائي�للقرآن�بنسخته�ا�كتوبة�لم�يتم�قبل�القرن�الرابع�الهجري�Nي�نظر�أركون،�Óفالتكوين�ال� للقرآن�الكريم،


ا�ماثلة�Nي�ßالقرآن�مجموعة�محدودة�ومفتوحة�من�نصوص�باللغة�العربية،�يمكن�أن�نصل�ال

لذلك�يرى�أركون�أن�القرآن�بشكله�الشفوي�كان�أكÊ��قداسة�وموثوقية�من�نسخته�ا�دونة�كتابيا،�والسبب�Nي�

̄نفتاح�القرآن�عtى�معان�متعددة�Nي�شكله�الشفوي�بخف�شكله�ا�دون    . 3ذلك�كما�يراه�أركون�يعود�

إن�{نتقال�من�مرحلة�الخطاب�الشف��Ôإªى�مرحلة�ا�دّونة�

�الحذف� �عمليات �الكث,��من �حصول �بعد �إ¯ �يتم �لم حف،

�يدّون� �Ôالشف� �الخطاب �كل فليس

نقول�ذلك�ونحن�نعلم�أن�بعض�ا�خطوطات�قد�أتلفت�كمصحف�ابن�

يعتمد�أركون�التفس,��اللغوي�و*دبي�للقرآن�الكريم�للكشف�عن�تاريخ�القرآن�الكريم،�منطلقا�من�التشكيك�

  . �عز�وجل�لنبيه،�فالنص�القرآني�عنده�يخضع�لتأث,��التاريخ

+���� �	����� �� ����* (���.  
� �+���� �+���S +���
� ���� s��S3 �1985(.  

 f��
� d��� ��*���� 2���� ���
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ا�الخطاب�القرآني،�وا�رحلة�ال¸��عنيت�بجمع�القرآن�الكريم�وتدوينه،�ßب,ن�ا�رحلة�الشفوية،�وال¸��يسم


ا�ا�تون�الرسميةß1.وال¸��يسم  

كما�يرى�أركون �-ا�رحلة�الشفوية�إªى�مرحلة�التدوين�نشأ�عنه�

نص�منقول�كتابيا�من�نص�شفوي�¯�بد�أن�يكون�معه�تحوير�Nي�ا�ع� ،�أو�نقص�Nي�ا�ادة�ا�نقولة�لبشرية�

  .الناقل،�وأثر�الزمن�عtى�عملية�النقل

�ع �{طع �م,®ة �لهم �كان �للوHي �العيان �النسخة�ا�دونة�فشهود �عtى �ا�تلو�أكÊ��من�ا�طلع,ن �الوHي �معاني tى


ائي�للقرآن�بنسخته�ا�كتوبة�لم�يتم�قبل�القرن�الرابع�الÓفالتكوين�ال� للقرآن�الكريم،


ا�ماثلة�Nي�ßالقرآن�مجموعة�محدودة�ومفتوحة�من�نصوص�باللغة�العربية،�يمكن�أن�نصل�ال

   2".4/10ا�ثبت�إمئيا�بعد�القرن�

لذلك�يرى�أركون�أن�القرآن�بشكله�الشفوي�كان�أكÊ��قداسة�وموثوقية�من�نسخته�ا�دونة�كتابيا،�والسبب�Nي�

̄نفتاح�القرآن�عtى�معان�متعددة�Nي�شكله�الشفوي�بخف�شكله�ا�دون  ذلك�كما�يراه�أركون�يعود�

إن�{نتقال�من�مرحلة�الخطاب�الشف��Ôإªى�مرحلة�ا�دو: ",�،�يقول وقد�ب,ن�أركون�كيفية�حصول�هذا�التغي

�الحذف� �عمليات �الكث,��من �حصول �بعد �إ¯ �يتم �لم �ا�صحف، �مرحلة �إªى �أي �ا�غلقة �الرسمية ية

̄ت �الحا �هذه �مثل �Nي
ً
�دائما �تحصل �ال¸� �اللغوية �والتعبات �يدو. و{نتخاب �Ôالشف� �الخطاب �كل فليس

نقول�ذلك�ونحن�نعلم�أن�بعض�ا�خطوطات�قد�أتلفت�كم. ك�أشياء�تفقد�أثناء�الطريق

 قراءةAالقرآنAقراءةAتاريخية

يعتمد�أركون�التفس,��اللغوي�و*دبي�للقرآن�الكريم�للكشف�عن�تاريخ�القرآن�الكريم،�منطلقا�من�التشكيك�

وحيا�من�هللا�عز�وجل�لنبيه،�فالنص�القرآني�عنده�يخضع�لتأث,��التاريخ�بقدسية�القرآن�الكريم،�وكونه
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ا�الخطاب�القرآني،�وا�رحلة�ال¸��عنيت�بجمع�القرآن�الكريم�وتدوينه،�ßب,ن�ا�رحلة�الشفوية،�وال¸��يسم


ا�ا�تون�الرسميةßوال¸��يسم

ا�رحلة�الشفوية�إªى�مرحلة�التدوين�نشأ�عنه��وهذا�{نتقال�من

نص�منقول�كتابيا�من�نص�شفوي�¯�بد�أن�يكون�معه�تحوير�Nي�ا�ع� ،�أو�نقص�Nي�ا�ادة�ا�نقولة�لبشرية�

الناقل،�وأثر�الزمن�عtى�عملية�النقل

�ع �{طع �م,®ة �لهم �كان �للوHي �العيان فشهود


ائي�للقرآن�بنسخته�ا�كتوبة�لم�يتم�قبل�القرن�الرابع�الÓفالتكوين�ال� للقرآن�الكريم،


ا�ماثلة�Nي�: "يقول�أركون ßالقرآن�مجموعة�محدودة�ومفتوحة�من�نصوص�باللغة�العربية،�يمكن�أن�نصل�ال

ا�ثبت�إمئيا�بعد�القرن�النص�

لذلك�يرى�أركون�أن�القرآن�بشكله�الشفوي�كان�أكÊ��قداسة�وموثوقية�من�نسخته�ا�دونة�كتابيا،�والسبب�Nي�

̄نفتاح�القرآن�عtى�معان�متعددة�Nي�شكله�الشفوي�بخف�شكله�ا�دون  ذلك�كما�يراه�أركون�يعود�

وقد�ب,ن�أركون�كيفية�حصول�هذا�التغي

�ا� �مرحلة �إªى �أي �ا�غلقة �الرسمية النّصية

̄ت �الحا �هذه �مثل �Nي
ً
�دائما �تحصل �ال¸� �اللغوية �والتعبات و{نتخاب

ك�أشياء�تفقد�أثناء�الطريقوإنما�هنا

 
ً
  .4"مسعود�مث

 
ً
قراءةAالقرآنAقراءةAتاريخية: ثانيا

يعتمد�أركون�التفس,��اللغوي�و*دبي�للقرآن�الكريم�للكشف�عن�تاريخ�القرآن�الكريم،�منطلقا�من�التشكيك�

بقدسية�القرآن�الكريم،�وكونه
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�واقعه،� �عن �منفص �نصا �وجعله �واللغوي، �و{جتما·ي ي

�رموز� �من �عمل�مؤلف �عن �عبارة �نظر�أركون �Nي �فالقرآن �با�ؤمن,ن، �يدعوهم �من �بقدسية�ابتدعها ومحكوما

ي،�يدعو�لجعل�القرآن�الكريم�Nي�م8®لة�

Hي�gل��Ôبمعزل�عن�ربطه�بسياقه�

  . 2بمرتبة�واحدة�مع�الكتب�السماوية�*خرى�ال¸��تناولها�ا�ستشرقون�بالتحليل�التاريWي

ثم�ان�الكتاب�السماوي�هو�Nي�متناول�ا�ؤمن,ن�فقط�من�خل�النسخة�ا�دونة�من�الكتب�أو�

�الصفة �ومحددات �قيود �لجميع �إذا �خاضع �الكتاب �من �الثاني �الجانب التاريخية��هذا

�والجو� �به، �أحاطت �الظروف�السياسية�ال¸� �نتيجة �نشأ �الحاªي �بشكله �وترتيبه �جمع�القرآن �أن �يرى فأركون

�Nي�زمن�الخليفة�الراشد�عثمان�بن�عفان� ا�شحون�بالخصومة�والتنافس�عtى�السلطة،�والذي�كان�موجودا


ائية�أنتج�Óي�صيغته�الNع�لها�النص�القرآني،�فالقرآن�

Nي�ظروف�سياسية�واجتماعية�خاصة،�وقدسيته�مستمدة�من�السلطة�الحاكمة�Nي�ذلك�الوقت�وال¸��تولت�

حابة،�وغ,��مرتبط�بالوHي�أو�الن���صtى�

  .�عليه�وسلم�بسنوات

ي�يحول�القرآن�من�نص�أزªي�غ,��خاضع�لظروف�الزمان�وا�كان،�

�يقتصر�عtى�عصر�دون�عصر،�أو�مصر�دون�مصر،�إªى�نص�بشري�يخضع�للوقائع�التاريخية�ا�حيطة�به،� ̄و

ي�يمكن�أن�يقبله�كحقيقة�تاريخية،�ومع�ذلك�تبقى�حقيقة�

ا�وHى�±
ا�Nي�) للحقائق(وليس�Nي�وسع�الباحث,ن�أن�يكتفوا�اليوم�Nي�الواقع�بالتكرار�الورع�

�يمكن�تعريفه�واستخدامه� ن�واحد،�مما

� �مشكلة �åي �الفكر�العربي �عtى �ا�طروحة �الجديدة �ا�شكلة �أن �ذلك �عن تاريخية�(وينجم
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�واقعه،� �عن �منفص �نصا �وجعله �واللغوي، �و{جتما·ي �التاريWي �سياقه �عن �القرآن �فصل �يعارض فهو

�رموز� �من �عمل�مؤلف �عن �عبارة �نظر�أركون �Nي �فالقرآن �با�ؤمن,ن، �يدعوهم �من �بقدسية�ابتدعها ومحكوما

̄�حصر�لها 
ائية،�مما�يمكن�معه�تفس,�ه�بطرق�Õ�̄.1   

إن�محمد�أركون�بدعوته�لدراسة�القرآن�الكريم�وفق�السياق�التاريWي،�يدعو�لجعل�القرآن�الكريم�Nي�م

واحدة�مع�الÌ�اث�البشري،�ف�طريق�بديل�لدراسة�النص�القرآني�أو�الوHي�gل��Ôبمعزل�عن�ربطه�بسياقه�

بمرتبة�واحدة�مع�الكتب�السماوية�*خرى�ال¸��تناولها�ا�ستشرقون�بالتحليل�التاري

ثم�ان�الكتاب�السماوي�هو�Nي�متناول�ا�ؤمن,ن�فقط�من�خل�النسخة�ا�دونة�من�الكتب�أو�

�الصفة �ومحددات �قيود �لجميع �إذا �خاضع �الكتاب �من �الثاني �الجانب هذا

�والجو� �به، �أحاطت �الظروف�السياسية�ال¸� �نتيجة �نشأ �الحاªي �بشكله �وترتيبه �جمع�القرآن �أن �يرى فأركون

�Nي�زمن�الخليفة�الراشد�عثمان�بن�عفان� ا�شحون�بالخصومة�والتنافس�عtى�السلطة،�والذي�كان�موجودا


ائية�أنت�عنه،�مما�أدى�إªى�تعب�وحذف�وانتقاء�خضÓي�صيغته�الNع�لها�النص�القرآني،�فالقرآن�

Nي�ظروف�سياسية�واجتماعية�خاصة،�وقدسيته�مستمدة�من�السلطة�الحاكمة�Nي�ذلك�الوقت�وال¸��تولت�

فتدوين�القرآن�وتحويله�إªى�مصحف�مكتوب�إنما�هو�من�عمل�الصحابة،�وغ,��مرتبط�بالو

سلم،�ومما�يدلل�عtى�ذلك�جمعه�بعد�وفاة�الن���صtى�هللا�عليه�وسلم�بسنوات

فعملية�دراسة�القرآن�وفقا�لسياقه�التاريWي�يحول�القرآن�من�نص�أزªي�غ,��خاضع�لظروف�الزمان�وا�كان،�

�يقتصر�عtى�عصر�دون�عصر،�أو�مصر�دون�مصر،�إªى�نص�بشري�يخضع�للوقائع�التاريخية�ا�حيطة�به،� ̄و

  .ما�كان�بشريا�خاضعا�لظروف�محيطه�ف�قدسية�له

ويصل�أركون�إªى�نتيجة�مفادها�أن�ما�جاء�به�الوHي�يمكن�أن�يقبله�كحقيقة�تاريخية،�ومع�ذلك�تبقى�حقيقة�

وليس�Nي�وسع�الباحث,ن�أن�يكتفوا�اليوم�Nي�الواقع�بالتكرار�الورع�

�يمكن�تعريفه�واستخدامه� �بآن�واحد،�مما 
اÕى�أtي�القرن�السادس�وال¸��طرحت�منذئذ�عNبية�

� �مشكلة �åي �الفكر�العربي �عtى �ا�طروحة �الجديدة �ا�شكلة �أن �ذلك �عن وينجم
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�التاري �سياقه �عن �القرآن �فصل �يعارض فهو

�رموز� �من �عمل�مؤلف �عن �عبارة �نظر�أركون �Nي �فالقرآن �با�ؤمن,ن، �يدعوهم �من �بقدسية�ابتدعها ومحكوما

̄�حصر�لها�تعكس�معاني 
ائية،�مما�يمكن�معه�تفس,�ه�بطرق�Õ�̄

إن�محمد�أركون�بدعوته�لدراسة�القرآن�الكريم�وفق�السياق�التاري

واحدة�مع�الÌ�اث�البشري،�ف�طريق�بديل�لدراسة�النص�القرآني�أو�الو

بمرتبة�واحدة�مع�الكتب�السماوية�*خرى�ال¸��تناولها�ا�ستشرقون�بالتحليل�التاريالتاريWي،�فهو�

ثم�ان�الكتاب�السماوي�هو�Nي�متناول�ا�ؤمن,ن�فقط�من�خل�النسخة�ا�دونة�من�الكتب�أو�: "يقول�أركون �

�ا�قدسة �الصفة...الكتب �ومحددات �قيود �لجميع �إذا �خاضع �الكتاب �من �الثاني �الجانب هذا

  .3"{عتباطية

�والجو� �به، �أحاطت �الظروف�السياسية�ال¸� �نتيجة �نشأ �الحاªي �بشكله �وترتيبه �جمع�القرآن �أن �يرى فأركون

�Nي�زمن�الخليفة�الراشد�عثمان�بن�عفان� ا�شحون�بالخصومة�والتنافس�عtى�السلطة،�والذي�كان�موجودا

ر�¡��هللا�عنه،�مما�أدى�إªى�تعب�وحذف�وانتقاء�خض

Nي�ظروف�سياسية�واجتماعية�خاصة،�وقدسيته�مستمدة�من�السلطة�الحاكمة�Nي�ذلك�الوقت�وال¸��تولت�

  .جمعه�وترتيبه

فتدوين�القرآن�وتحويله�إªى�م

سلم،�ومما�يدلل�عtى�ذلك�جمعه�بعد�وفاة�النهللا�عليه�و 

فعملية�دراسة�القرآن�وفقا�لسياقه�التاري

�يقتصر�عtى�عصر�دون�عصر،�أو�مصر�دون�مصر،�إªى�نص�بشري�يخضع�للوقائع�التاريخية�ا�حيطة�به،� ̄و

ما�كان�بشريا�خاضعا�لظروف�محيطه�ف�قدسية�لهو 

ويصل�أركون�إªى�نتيجة�مفادها�أن�ما�جاء�به�الو

وليس�Nي�وسع�الباحث,ن�أن�يكتفوا�اليوم�Nي�الواقع�بالتكرار�الورع�: "نسبية،�إذ�يقول 

�بالجزيرة�العر  
اÕى�أtي�القرن�السادس�وال¸��طرحت�منذئذ�عNبية�

�متعالية 
اÕوأ ...� �مشكلة �åي �الفكر�العربي �عtى �ا�طروحة �الجديدة �ا�شكلة �أن �ذلك �عن وينجم
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�وهذه)م622ي�والحقيقة�التاريخية�منذ� ا�شكلة�محتومة��،

ي،�الذي�شرع�ينظر�بع,ن�الجد�Nي�الحق�إªى�النقد�الفلسفي�لدى�أمثال�

�النص،� �عtى �وردت �ال¸� �التاريخية �ا�غالطات �لتمي,®�مواطن ي،

  .2.."لط�والحذف�و{ضافة�وا�غالطات�التاريخية

يعتقد�أركون�أن�الجمع�العثماني�للقرآن�الكريم�نشأ�عنه�ضياع�مصاحف�الصحابة�ال¸��كتبوها�بأيدهم،�وهو�

�حف�ابن�مسعود�ر�¡��هللا�عنه،�يقول 

  .3..."القضاء�عtى�ا�جموعات�الفردية�السابقة

�-إضافة�إªى�*خطاء�الحاصلة�Nي�بنية�القرآن�من�حيث�شموله�عtى�كل�الوHي�ا�8®ل 

نحن�نعلم�أّن�نظام�:" ل�أركون ¡ �Nي�الÌ�تيب،�وعشوائية�Nي�اختيار�مواضع�السور�وõيات،�يقو 

�أو�منطقي �معيار�عقني �ïي �̄و �حقيقي، �زم�� �ترتيب �ïي �¯�يخضع . حف

�ا�حاّجة� �عtى �القائم �والعرض �وgنشاء �التأليف �Nي �معينة جية

�وتصوراته،� �اختياراته �Nي �حرا �القارئ �يكون �بحيث �مسبق، �أو�إلزام �ترتيب �أي �من �التحرر

إن�القراءة�ال¸��أحلم�±
ا�åي�قراءة�


ا�كل�ذات�بشرية�نفسها،�سواء�أكانت�ßا�قراءة�تجد�ف
Õت،�إ

�ب,ن� �الربط �Nي �الخاصة �ولديناميكي�
ا �لنفسها �الحرية �الذات 
اßف� �تÌ�ك �قراءة �أقصد �أو�غ,��مسلمة، مسلمة


ا�Óلك� �الباحثون�فوضاه، �عليه �عاب �طا�ا �من�كتاب �بحرية �مختارة �نصوص �من
ً
�انطقا *فكار�والتصورات

�هللا� �ر�¡� �عثمان �عهد �Nي �ا�جموعة �*وªى �لنسخته �تحقيق �إعادة �نظر�أركون�محتاج�إªى �وجهة �من فالقرآن

�يقول�أركون  ��عرفة�كيفية�تشكله�تاريخيا، �وا�ختفية، �وذلك�بالرجوع�للوثائق�ا�دمرة �نجد�أن�: "عنه، هكذا


ا�اليوم�Õقة�عن�النص�القرآني�لم�يعد�الباحثون�يواصلو

�Yd�� ������� 	�
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� مشكلة�تفاعل�الوHي�والحقيقة�التاريخية�منذ�(وإذا�شئنا

كما�يدل�عtى�ذلك�مثال�الفكر�ا�سي�ي،�الذي�شرع�ينظر�بع,ن�الجد�Nي�الحق�إªى�النقد�الفلسفي�لدى�أمثال�

�النص،� �عtى �وردت �ال¸� �التاريخية �ا�غالطات �لتمي,®�مواطن �تاريWي، �بنقد �أركون �يطالب �ذلك �أجل ومن

لط�والحذف�و{ضافة�وا�غالطات�التاريخيةالقيام�بنقد�تاريWي�لتحديد�أنواع�الخ

 فوضويةAالنصAالقرآني

يعتقد�أركون�أن�الجمع�العثماني�للقرآن�الكريم�نشأ�عنه�ضياع�مصاحف�الصحابة�ال¸��كتبوها�بأيدهم،�وهو�

ما�أدى�إªى�ضياع�جانب�مهم�أثر�عtى�تدوين�القرآن،�ومن�ذلك�مصحف�ابن�مسعود�ر

القضاء�عtى�ا�جموعات�الفردية�السابقة: لقد�نجم�عن�جمع�عثمان�عددا�من�القراءات

إضافة�إªى�*خطاء�الحاصلة�Nي�بنية�القرآن�من�حيث�شموله�عtى�كل�الو-وهو�يرى�أن�هذا�الجمع�

¡ �Nي�الÌ�تيب،�وعشوائية�Nي�اختيار�مواضع�السور�وõيات،�يقو 

�أو�منطقي �معيار�عقني �ïي �̄و �حقيقي، �زم�� �ترتيب �ïي �¯�يخضع �ا�صحف �Nي �وõيات �السور ترتيب

�ا�حاج �عtى �القائم �والعرض �وgنشاء �التأليف �Nي �معينة �منهجية �عtى �ا�عتادة �الحديثة �لعقولنا وبالنسبة

  .4"تدهشنا�بفوضاهاا�نطقية،�فإن�نص�ا�صحف�وطريقة�ترتيبه�

�وتصوراته،� �اختياراته �Nي �القارئ�حرا �يكون �بحيث �مسبق، �أو�إلزام �ترتيب �أي �من �التحرر


م�±
ا�ا�ستشرقون�آيات�القرآن�وسوره،�يقول íي�قراءة�: "¡ �ال¸��اåا�
إن�القراءة�ال¸��أحلم�±


ا�كل�ذات�بشرية�نفسها،�سواء�أكانت�حرة�إªى�درجة�التشرد�والتسكع�Nي�كل�{تجاهاßا�قراءة�تجد�ف
Õت،�إ

�ب,ن� �الربط �Nي �الخاصة �ولديناميكي�
ا �لنفسها �الحرية �الذات 
اßف� �تÌ�ك �قراءة �أقصد �أو�غ,��مسلمة، مسلمة


ا�Óلك� �الباحثون�فوضاه، �عليه �عاب �طا�ا �من�كتاب �بحرية �مختارة �نصوص �من
ً
�انطقا *فكار�والتصورات

  5."بذ�الحرية�ا�تشردة�Nي�كل�{تجاهات

�ر �عثمان �عهد �Nي �ا�جموعة �*وªى �لنسخته �تحقيق �إعادة �نظر�أركون�محتاج�إªى �وجهة �من فالقرآن

�يقول�أركون  ��عرفة�كيفية�تشكله�تاريخيا، �وا�ختفية، �وذلك�بالرجوع�للوثائق�ا�دمرة عنه،


ا�اليوم�ا�عركة�ال¸��جرت�من�أجل�تقدÕيم�طبعة�نقدية�محّققة�عن�النص�القرآني�لم�يعد�الباحثون�يواصلو
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وإذا�شئ) الحقيقة�ا�نـزلة

كما�يدل�عtى�ذلك�مثال�الفكر�ا�سي

  . 1)"نيتشه(

�تاري �بنقد �أركون �يطالب �ذلك �أجل ومن

القيام�بنقد�تاريW:" فيجب

 
ً
فوضويةAالنصAالقرآني: ثالثا

يعتقد�أركون�أن�الجمع�العثماني�للقرآن�الكريم�نشأ�عنه�ضياع�مصاحف�ال

ما�أدى�إªى�ضياع�جانب�مهم�أثر�عtى�تدوين�القرآن،�ومن�ذلك�م

لقد�نجم�عن�جمع�عثمان�عددا�من�القراءات: "أركون 

وهو�يرى�أن�هذا�الجمع�

نشأ�عنه�فو�¡ �Nي�الÌ�تيب،�وعشوائية�Nي�اختيار�مواضع�السور�وõيات،�يقو 

�ا� �Nي �وõيات �السور ترتيب

�من �عtى �ا�عتادة �الحديثة �لعقولنا وبالنسبة

ا�نطقية،�فإن�نّص�ا�ص

�القار �يكون �بحيث �مسبق، �أو�إلزام �ترتيب �أي �من �للقارئ�التحرر وهو�يريد


م�±
ا�ا�ستشرقون�آيات�القرآن�وسوره،�يقول íى�الفو�¡ �ال¸��اªا�إ�مش,

حرة�إªى�درجة�التشرد�والتسكع�Nي�كل�{تجاها

�ب,ن� �الربط �Nي �الخاصة �ولديناميكي�
ا �لنفسها �الحرية �الذات 
اßف� �تÌ�ك �قراءة �أقصد �أو�غ,��مسلمة، مسلمة


ا�Óلك� �الباحثون�فوضاه، �عليه �عاب �طا�ا �من�كتاب �بحرية �مختارة �نصوص �من
ً
�انطقا *فكار�والتصورات

بذ�الحرية�ا�تشردة�Nي�كل�{تجاهاتالفو�¡ �ال¸��تح

�ر �عثمان �عهد �Nي �ا�جموعة �*وªى �لنسخته �تحقيق �إعادة �نظر�أركون�محتاج�إªى �وجهة �من فالقرآن

�يقول�أركون  ��عرفة�كيفية�تشكله�تاريخيا، �وا�ختفية، �وذلك�بالرجوع�للوثائق�ا�دمرة عنه،

ا�عركة�ال¸��جرت�من�أجل�تقد

                                                          
1  ( �����) ��"�H��5;2 �<F;2
2  ( �����) ��"�.��/ �a2�^ H�_
X2 �<F;2
3  (����) ��"�H��5;2 �<F;2 `
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ا�أو�عtى�. بنفس�الجرأة�كما�كان�عليه�الحال�Nي�زمن�نولدكه�*�اني�أو�بش,��الفرن¢¡�ßلم�يعودوا�يتجرؤون�عل

�نست �أن �*فضل �من �أنه �الدروس�يبدو�ªي خلص


ا�وال¸��نتجت�عن�التدم,��ا�نتظم�لكل�الوثائق�الثمينة�الخاصة�بالقرآن،�اللهم�Óمرجوع�عوالع ��من�الحالة�ال

̄�إذا�عÊ�نا�عtى�مخطوطات�جديدة�توضح�لنا�تاريخ�النص�وكيفية�تشكله�بشكل�أفضل  1."إ

الكريم،�وترتيب�جديد�لسور�القرآن�

�وقوله� �وسلم، �هللا�عليه �صtى �الن�� �عtى ®ل

�للقرآن� �زمنية �بقراءة ��ناداته �أدت حف،

زمنيا،��عرفة�الفروق�اللغوية�والتطور�اللغوي�الذي�حصل�للنص�

� �كرونولوIي �إنجاز�تصنيف �خاص �بشكل �تتضمن �النقدية �الطبعة �زم��(وهذه للسور�) أي

وا�ع���بدراسة�فكره�ونشره،�حيث�يقول�معلقا�عtى�قول�

كشف�نولدكه�:" أركون،�واشادته�بالتصنيف�الزم���لسور�وآيات�القرآن�الكريم�الذي�أسس�له�ا�ستشرقون 

�التاريWي� �التسلسل �إªى �يتوصل �أن �جاهدا �وحاول ®ول،

�أخرى� �سور �Nي �محشورة �السور �بعض �آيات �أن ̄حظ و

�التقدم�الذي�)  ما�كان�ممكنا�ل̄و

�جهود� �عtى �وهو�يث�� �نزولها، �تاريخ �عtى �ا�ب�� �الكريم �القرآن لسور

بعد�:" ...ا�ستشرق,ن�Nي�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�ترتيبا�تاريخيا،�لكون�الÌ�تيب�الحاªي�ترتيب�اعتباطي،�يقول 

للنص�القرآني،�ومن�ذلك�ترتيب�السور�وõيات�ترتيبا�زمنيا�يع,ن�عtى�معرفة�

إن�القراءة�التاريخية�ا�حضة�للقرآن�تعيد�لنا�

تسلسل�زم������الذين�قاموا�بردود�فعلهم�عtى�õيات�ا�تتالية،�ولكن�ضمن
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بنفس�الجرأة�كما�كان�عليه�الحال�Nي�زمن�نولدكه�*�اني�أو�بش,��الفرن¢¡�

�ا�تشددة �gسمية �*صولية �فعل �رد �من
ً
�خوفا �نست… . أمثالها �أن �*فضل �من �أنه يبدو�ªي


ا�وال¸��نتجت�عن�التدم,��ا�نتظم�لكل�الوثائق�الثمينة�الخاصة�بالقرآن،�اللهم�Óمرجوع�عوالع ��من�الحالة�ال

̄�إذا�عÊ�نا�عtى�مخطوطات�جديدة�توضح�لنا�تاريخ�النص�وكيفية�تشكله�بشكل�أفضل إ

الكريم،�وترتيب�جديد�لسور�القرآن�ينطلق�من�هذه�*سس�الثثة�ليدعو�إªى�قراءة�جديدة�للقرآن�

� �صtى �الن�� �عtى �ا�8®ل �الشفوي �للنص �مخالف �ا�كتوب �النص �أن �فتبنيه الكريم،

�للقرآن� �زمنية �بقراءة ��ناداته �أدت �للمصحف، �العثماني �الجمع �وفوضوية �ا�كتوب، �للنص ي

زمنيا،��عرفة�الفروق�اللغوية�والتطور�اللغوي�الذي�حصل�للنص��الكريم،�بحيث�ترتب�السور�وõيات�ترتيبا

�كرونولو �إنجاز�تصنيف �خاص �بشكل �تتضمن �النقدية �الطبعة وهذه

�Ôى�للنص�الشفªى�الوحدات�اللغوية�*وtيات�من�أجل�العثور�عõ2"و.  

وا�ع���بدراسة�فكره�ونشره،�حيث�يقول�معلقا�عtى�قول�وهو�ما�أشار�إليه�هاشم�صالح�مÌ�جم�كتب�أركون،�

أركون،�واشادته�بالتصنيف�الزم���لسور�وآيات�القرآن�الكريم�الذي�أسس�له�ا�ستشرقون 

�التاري �التسلسل �إªى �يتوصل �أن �جاهدا �وحاول �ال8®ول، �تاريخ �بعكس �عموما �مرتب �القرآن �أن وجماعته

�وه �والسور �بالسهليات �ليس �عمل �أخرى�. ذا �سور �Nي �محشورة �السور �بعض �آيات �أن ̄حظ و


ا�إªى�سياقها�*صtي،�وكل�هذا�العمل�الفيلولوIي�íأو�اللغوي (فحاول�إعاد (

  .3"جية�الفيلولوجية�*�انية�Nي�القرن�التاسع�عشر

�{ستشراQي �الÌ�تيب �أركون �تب�  �جهود��لذلك �عtى �وهو�يث�� �نزولها، �تاريخ �عtى �ا�ب�� �الكريم �القرآن لسور

ا�ستشرق,ن�Nي�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�ترتيبا�تاريخيا،�لكون�الÌ�تيب�الحاªي�ترتيب�اعتباطي،�يقول 

  . 4"للسور�وõيات��عتباطيتشكل�النص�الرسم��ا�غلق�مع�ترتيبه�

للنص�القرآني،�ومن�ذلك�ترتيب�السور�وõيات�ترتيبا�زمنيا�يع,ن�عtى�معرفة��فهو�يرى�أن�القراءة�التاريخية

إن�القراءة�التاريخية�ا�حضة�للقرآن�تعيد�لنا�:" الظروف�الواقعية��عاصري�الن���صtى�هللا�عليه�وسلم،�يقول 

الظروف�الواقعية��عاصري�الن���الذين�قاموا�بردود�فعلهم�عtى�õيات�ا�تتالية،�ولكن�ضمن

  .5"ليس�من�السهل�التوصل�اليه�أو�التأكد�منه
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بنفس�الجرأة�كما�كان�عليه�الحال�Nي�زمن�نولدكه�*�اني�أو�بش,��الفرن¢¡�

�ا�تشددة �gسمية �*صولية �فعل �رد �من
ً
�خوفا أمثالها


ا�وال¸��نتجت�عن�التدم,��ا�نتظم�لكل�الوثائق�الثمينة�الخاصة�بالقرآن،�اللهم�Óمرجوع�عوالع ��من�الحالة�ال

̄�إذا�عÊ�نا�عtى�مخطوطات�جديدة�توضح�لنا�تاريخ�النص�وكيفية�تشكله�بشكل�أفضل إ

ينطلق�من�هذه�*سس�الثثة�ليدعو�إªى�قراءة�جديدة�للقرآن��فأركون 

�ا� �الشفوي �للنص �مخالف �ا�كتوب �النص �أن �فتبنيه الكريم،

�للم �العثماني �الجمع �وفوضوية �ا�كتوب، �للنص �التاريWي بالنقد

الكريم،�بحيث�ترتب�السور�وõيات�ترتيبا

�يقول  �كرونولو�:"القرآني، �إنجاز�تصنيف �خاص �بشكل �تتضمن �النقدية �الطبعة وهذه

�Ôى�للنص�الشفªى�الوحدات�اللغوية�*وtيات�من�أجل�العثور�عõو

وهو�ما�أشار�إليه�هاشم�صالح�مÌ�جم�كتب�أركون،�

أركون،�واشادته�بالتصنيف�الزم���لسور�وآيات�القرآن�الكريم�الذي�أسس�له�ا�ستشرقون 

�ال �تاريخ �بعكس �عموما �مرتب �القرآن �أن وجماعته

�وه �والسور �لGيات الحقيقي


ا�إªى�سياقها�*صtي،�وكل�هذا�العمل�الفيلولوíفحاول�إعاد

حققته�ا�نهجية�الفيلولوجية�*�انية�Nي�القرن�التاسع�عشر

�{ستشراQي �الÌ�تيب �أركون �تب�  لذلك

ا�ستشرق,ن�Nي�ترتيب�سور�القرآن�الكريم�ترتيبا�تاريخيا،�لكون�الÌ�تيب�الحاªي�ترتيب�اعتباطي،�يقول 

تشكل�النص�الرسم��ا�غلق�مع�ترتيبه�

فهو�يرى�أن�القراءة�التاريخية

الظروف�الواقعية��عاصري�الن

الظروف�الواقعية��عاصري�الن

ليس�من�السهل�التوصل�اليه�أو�التأكد�منه
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:" �القائم�عtى�الÌ�تيب�التاريWي�للسور 

�̄ � �الكريم �القرآن �Nي �السور �ترتيب أن

�القرآن� �ترتب �أن �الدقيق، �الفيلولوIي �التحليل �طريق �عن �ا�درسة، �هذه وحاولت

�علماء� �أقوال �عtى �معتمدا �الكريم، �القرآن �لسور �ترتيب �من �تبناه �ما �فيه �يب,ن �مثا¯ �أركون �ضرب وقد

�علماء� �اختاره �الذي �والÌ�تيب حف

). N)114ي�القرآن�تمثل�Nي�الواقع�الرتبة�رقم�

�ل �حقيقي �زم�� �بÌ�تيب �قاموا �الذين �ا�حدثون �الفيلولوجيون �ا�ؤرخون �كشفه �ما �وآياتههذا �القرآن ،�2"سور

لفاظ�الواردة�Nي�سورة�الحجرات،�فالسورة�

� �من �أركون �يرى �كما �إسم �وكلمة �gسم، �ومفهوم �gيمان �مفهوم �ب,ن �تمي,®�واضح �عtى الصعب�تحتوي


ا�خاضعة�لبلورة�مفهومية�يحصرها�ا�ؤرخون�بفÌ�ة�ما�بعد�الهجرة،�وبالتاªي�Õï�،ى�اللغات�*خرىªإ� ترجم�
ا


ائية��فهوم�gيمان�وgسمÓات�القرآن،�حيث�ظهرت�البلورة�ال�Ìة�من�ف�Ìى�أخر�فª3!!فإن�السورة�تحيلنا�إ.  

هج�الذي�اختاره�يحاول�التوصل�إªى�

�كما�يظهر�¯�يخلو�من�نقد�ظاهر،�لكونه�ب���عtى�أساس�غ,��علم�،�يعتمد�

�وذلك�عند� �للوحدات�النصية، نولوIي

�التفك,�� �مجرد �وأن �الزم��، 
اÙترتي� �لبيان �لغوية �دراسة �ودراس�
ا 
ا،íمفردا� �وتحليل �العلق �سورة �عن حديثه

  4.ي�مرفوض�من�قبل�جمهور�ا�سلم,ن


م�ذات�ا�نهج�والوسائل،�ببناء�Óشرق,ن،�مستمدا�م

حفي�عtى�التحليل�اللغوي�الزماني،�فيش,��إªى�أن�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�عtى�ثثة�أوجه،�

�ر �gنكل,®ي �ا�ستشرق �قد�. كان روبنسون

�لعام� �أو�الرسمية �النموذجية �ا�صرية �بالنسخة �خاص �*ول الÌ�تيب

38(  
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ويؤكد�هاشم�صالح�Nي�تعليقه�عtى�كم�أركون�اختيار�أركون�لهذا�ا�نهج�القائم�عtى�الÌ�تيب�التاري

� �*�انية �الفيلولوجية �ا�درسة �وتمذته(كشفت �نولدكه �مدرسة ̄�) أي � �الكريم �القرآن �Nي �السور �ترتيب أن

�التاريWي �التسلسل �الفيلولوI...·ي �التحليل �طريق �عن �ا�درسة، �هذه وحاولت

  .1"ترتيبا�تاريخيا�صحيحا�بقدر�ما�تسمح�لنا�الوثائق�وا�عطيات�بذلك

�علماء� �أقوال �عtى �معتمدا �الكريم، �القرآن �لسور �ترتيب �من �تبناه �ما �فيه �يب,ن �مثا¯ �أركون �ضرب وقد

�علماء� �اختاره �الذي �والÌ�تيب �ا�صحف �Nي �الحجرات �سورة �ترتيب �ب,ن �الفرق �مبينا �يقول ا،

Nي�القرآن�تمثل�Nي�الواقع�الرتبة�رقم�) 49(يبدو�أن�سورة�الحجرات�ا�رتبة�برقم�:" 

�ل �حقيقي �زم�� �بÌ�تيب �قاموا �الذين �ا�حدثون �الفيلولوجيون �ا�ؤرخون �كشفه �ما هذا

  .وانظر�كيف�يصف�أركون�هذا�الÌ�تيب�بالÌ�تيب�الزم���الحقيقي

إن�أركون�يستدل�عtى�هذا�الÌ�تيب�الذي�ذهب�إليه�بدراسته�ل�لفاظ�الواردة�Nي�سورة�ال

� �من �أركون �يرى �كما �إسم �وكلمة �gسم، �ومفهوم �gيمان �مفهوم �ب,ن �تمي,®�واضح �عtى تحتوي


ا�خاضعة�لبلورة�مفهومية�يحصرها�ا�ؤرخون�بفÌ�ة�ما�بعد�الÕï�،ى�اللغات�*خرىªإ� ترجم�
ا


ائية��فهوم�gيمان�وgسمÓات�القرآن،�حيث�ظهرت�البلورة�ال�Ìة�من�ف�Ìى�أخر�فªفإن�السورة�تحيلنا�إ

لقرآن�الكريم،�و±
ذا�ا�نهج�الذي�اختاره�يحاول�التوصل�إªى�±
ذا�التحليل�اللفظي�يب���أركون�ترتيبه�للسور�Nي�ا

ترتيب�õيات�والسور،�وهو�منهج�كما�يظهر�¯�يخلو�من�نقد�ظاهر،�لكونه�ب���عtى�أساس�غ,��علم�،�يعتمد�

  .عtى�نظرة�وتحليل�شخâ¡�،�قد�يختلف�من�شخص��خر

�للتسلسل�الكرو  �وذلك�عند�وهو�يش,��إªى�معارضة�ا�سلم,ن�لÌ�تيب�القرآن�طبقا �للوحدات�النصية، نولوIي

�التفك,�� �مجرد �وأن �الزم��، 
اÙترتي� �لبيان �لغوية �دراسة �ودراس�
ا 
ا،íمفردا� �وتحليل �العلق �سورة �عن حديثه

باحتمالية�الÌ�تيب�القائم�عtى�التسلسل�الكرونولوIي�مرفوض�من�قبل�جمهور�ا�سلم,ن


م�ذات�ا�نوأركون�يدلل�عtى�صحة�منهجه�هذا�بفعل�غ,�ه�من�ا�ستÓشرق,ن،�مستمدا�م

حفي�عtى�التحليل�اللغوي�الزماني،�فيش,��إªى�أن�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�عtى�ثثة�أوجه،�

�أركون  �يقول �روبنسون، �ا�ستشرق 
اßأشار�ال� �قد �*وجه �ر:" وهذه �gنكل,®ي �ا�ستشرق كان

�القرآن �لسور �لعام�: بات �أو�الرسمية �النموذجية �ا�صرية �بالنسخة �خاص �*ول الÌ�تيب
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ويؤكد�هاشم�صالح�Nي�تعليقه�عtى�كم�أركون�اختيار�أركون�لهذا�ا�ن

� �*�انية �الفيلولوجية �ا�درسة كشفت

�التاريWييرا �التسلسل ·ي

ترتيبا�تاريخيا�صحيحا�بقدر�ما�تسمح�لنا�الوثائق�وا�عطيات�بذلك

�علماء� �أقوال �عtى �معتمدا �الكريم، �القرآن �لسور �ترتيب �من �تبناه �ما �فيه �يب,ن �مثا¯ �أركون �ضرب وقد

�الالفيلولوجي �سورة �ترتيب �ب,ن �الفرق �مبينا �يقول ا،

:" الفيلولوجيا،�يقول 

�ل �حقيقي �زم�� �بÌ�تيب �قاموا �الذين �ا�حدثون �الفيلولوجيون �ا�ؤرخون �كشفه �ما هذا

وانظر�كيف�يصف�أركون�هذا�الÌ�تيب�بالÌ�تيب�الزم���الحقيقي

إن�أركون�يستدل�عtى�هذا�الÌ�تيب�الذي�ذهب�إليه�بدراسته�ل

� �من �أركون �يرى �كما �إسم �وكلمة �gسم، �ومفهوم �gيمان �مفهوم �ب,ن �تمي,®�واضح �عtى تحتوي


ا�خاضعة�لبلورة�مفهومية�يحصرها�ا�ؤرخون�بفÌ�ة�ما�بعد�الÕï�،ى�اللغات�*خرىªإ� ترجم�
ا


ائية��فهوم�gيمان�وgسمÓات�القرآن،�حيث�ظهرت�البلورة�ال�Ìة�من�ف�Ìى�أخر�فªفإن�السورة�تحيلنا�إ


ذا�التحليل�اللفظي�يب���أركون�ترتيبه�للسور�Nي�ا±

ترتيب�õيات�والسور،�وهو�من

عtى�نظرة�وتحليل�شخâ¡�،�قد�يختلف�من�شخص�

�للتسلسل�الكرو  وهو�يش,��إªى�معارضة�ا�سلم,ن�لÌ�تيب�القرآن�طبقا

�التفك,�� �مجرد �وأن �الزم��، 
اÙترتي� �لبيان �لغوية �دراسة �ودراس�
ا 
ا،íمفردا� �وتحليل �العلق �سورة �عن حديثه

باحتمالية�الÌ�تيب�القائم�عtى�التسلسل�الكرونولو

وأركون�يدلل�عtى�صحة�من

الÌ�تيب�ا�صحفي�عtى�التحليل�اللغوي�الزماني،�فيش,��إªى�أن�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�عtى�ثثة�أوجه،�

�أركون  �يقول �روبنسون، �ا�ستشرق 
اßأشار�ال� �قد �*وجه وهذه

�ترتي �ثث �القرآنتفحص �لسور بات
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،�والÌ�تيب�الثاني�معتمد�من�قبل�ا�ستشرق,ن�*�اني,ن�نولدكه�وشاªي،�والÌ�تيب�الثالث�معتمد�من�قبل�

�بÌ�تيبه� �اليوم، �العالم �Nي �ا�تداولة حف

�عنه،�فانظر�كيف�وصف�أركون�النسخة�العثمانية�بوصف�مشعر�بحداث�
ا،�

N�̄ي�عام� م،�وNي�هذا�1925،�فكأن�هذه�النسخة�الرسمية�لم�تعتمد�إ

�تناول� �حيث �للسور، �زماني �ترتيب �éيجاد ي،

�الذين� �للمؤمن,ن �ا�رافقات �النساء موضوع

  .،�والرحمن

�يب,ن�أركون�عند�دراسته�للموضوع�*ول�ا�تعلق�بالحور�الع,ن،�اكتشف�أن�ا�وضوع�يتكرر� ما

اث���عشر�مرة�Nي�القرآن،�وأن�بعض�هذه�ا�واضع�يتحدث�عن�عذارى�شابات�ذوات�عيون�واسعة،�وبعض�

رؤية�أي��ثم�خلص�روبنسون�إªى�أن�النسخة�ا�صرية�¯�تتيح

بيل�فتكشف�أن�وصف�. شاªي�ور -

  .2يرد�Nي�السور�ا�دنية

N�̄ي�السور� القرآنية�*وªى�أو�ا�بكرة�جدا،�̄�ترد�إ

�هللا�نفسها� �كلمة �تفرض �وبعدئذ �الثانية، �ا�كية �ا�رحلة �Nي �متناوب �بشكل �فÌ�دان �والرحمن

�زم��، �ترتيب �إªى �للوصول �الكريم �القرآن �ïلفاظ �وتحليله �روبنسون، �لدراسة �عرضه �بعد �أركون �يعلن �ثم

̄ت�عtى�*لفاظ� ي،�ودعوته�لÌ�تيب�السور�ترتيبا�زمانيا�يتيح�إلقاء�معان�ومدلو

) أو�للعبارات�النصية�القرآنية(يات�القرآنية�

ادلة�ا�تكررة�ضد�ا�عارض,ن�العديدين،�وعtى�ا�واقع�
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،�والÌ�تيب�الثاني�معتمد�من�قبل�ا�ستشرق,ن�*�اني,ن�نولدكه�وشاªي،�والÌ�تيب�الثالث�معتمد�من�قبل�

  

�ا�ص �نسخة �åي �أركون 
اßأشار�ال� �ال¸� �النموذجية �ا�صرية �بÌ�تيبه�والنسخة �اليوم، �العالم �Nي �ا�تداولة حف

ا�عهود�من�زمن�عثمان�ر�¡��هللا�عنه،�فانظر�كيف�وصف�أركون�النسخة�العثمانية�بوصف�مشعر�بحداث�
ا،�

N�̄ي�عام� 
ا�نسخة�مختارة�حديثا�من�عدة�نسخ،�فكأن�هذه�النسخة�الرسمية�لم�تعتمد�إÕوأ

  .تشويش�وخلط�عtى�القارئ 

�تناول� �حيث �للسور، �زماني �ترتيب �éيجاد �التاريWي، �اللغوي �التحليل �روبنسون �وظف �كيف ركون

�الثث �النسخ �هذه �Nي �أساسي,ن �موضوع,ن �دراسة �الذين�: روبنسون �للمؤمن,ن �ا�رافقات �النساء موضوع

̄سم,ن)يقصد�الحور�الع,ن هللا،�والرحمن: ،�ثم�ا�وضوع�الخاص�با

�يب,ن�أركون�عند�دراسته�للموضوع�*ول�ا�تعلق�بالحور�الع,ن،�اكتشف�أن�ا�وضوع�يتكرر� ما

اث���عشر�مرة�Nي�القرآن،�وأن�بعض�هذه�ا�واضع�يتحدث�عن�عذارى�شابات�ذوات�عيون�واسعة،�وبعض�

ثم�خلص�روبنسون�إªى�أن�النسخة�ا�صرية�¯�تتيح. ا�واضع�*خرى�تتحدث�عن�أزواج�مطهرة�فقط

�ا�وضوع�عtى�مدار�القرآن�كله،�وأما�نسخة�نولدكه -تطور�Nي�معالجة�هذا

يرد�Nي�السور�ا�دنية) أزواج�مطهرة(يرد�فقط�Nي�السور�ا�كية،�ووصف�

N�̄ي�السور�) رب(فكلمة�. هللا،�والرحمن: وهو�أيضا�ما�ينطبق�عtى�لفظ¸� ̄�ترد�إ

� �كلمة �تفرض �وبعدئذ �الثانية، �ا�كية �ا�رحلة �Nي �متناوب �بشكل �فÌ�دان �والرحمن

̄�يبقى�مستعم�غ,�ها   3.تدريجيا�ح¸ �

�زم��، �ترتيب �إªى �للوصول �الكريم �القرآن �ïلفاظ �وتحليله �روبنسون، �لدراسة �عرضه �بعد �أركون �يعلن ثم

̄ت�عtى�*لفاظ� انتصاره�لهذا�ا�ذهب�الفيلولوIي،�ودعوته�لÌ�تيب�السور�ترتيبا�زمانيا�يتيح�إلقاء�معان�ومدلو

لGيات�القرآنية�) أو�الكرونولوIي(إن�احÌ�ام�التسلسل�الزم���

ادلة�ا�تكررة�ضد�ا�عارض,ن�العديدين،�وعtى�ا�واقع�يتيح�لنا�أن�نتعرف�بشكل�تاريWي�دقيق�عtى�تلك�ا�ج

  .4"{جتماعية�والسياسية�للفئات�{جتماعية�ا�وجودة�عtى�الساحة
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،�والÌ�تيب�الثاني�معتمد�من�قبل�ا�ستشرق,ن�*�اني,ن�نولدكه�وشاªي،�والÌ�تيب�الثالث�معتمد�من�قبل�1925

  .1"بيل. ا�ستشرق�ر

�ا� �نسخة �åي �أركون 
اßأشار�ال� �ال¸� �النموذجية �ا�صرية والنسخة

ا�عهود�من�زمن�عثمان�ر


ا�نسخة�مختارة�حديثا�من�عدة�نسÕوأ

تشويش�وخلط�عtى�القار

�عرض�أ �التاريثم �اللغوي �التحليل �روبنسون �وظف �كيف ركون

�النس �هذه �Nي �أساسي,ن �موضوع,ن �دراسة روبنسون

يقصد�الحور�الع,ن(يحظون�بالجنة�

�يب,ن�أركون�عند�دراسته�للموضوع�*ول�ا�تعلق�بالحور�الع,ن،�اكتشف�أن�ا�وضوع�يتكرر�فروبنسون�ك ما

اث���عشر�مرة�Nي�القرآن،�وأن�بعض�هذه�ا�واضع�يتحدث�عن�عذارى�شابات�ذوات�عيون�واسعة،�وبعض�

ا�واضع�*خرى�تتحدث�عن�أزواج�مطهرة�فقط

�ا�وضوع�عtى�مدار�القرآن�كله،�وأما�نسخة�نولدكه تطور�Nي�معالجة�هذا

يرد�فقط�Nي�السور�ا�كية،�ووصف�) عذارى�شابات(

وهو�أيضا�ما�ينطبق�عtى�لفظ¸�

� �كلمة �تفرض �وبعدئذ �الثانية، �ا�كية �ا�رحلة �Nي �متناوب �بشكل �فÌ�دان �هللا�والرحمن �كلمتا وأما

̄�يبقى�مستعم�غ,�ها تدريجيا�ح¸ �

�زم��، �ترتيب �إªى �للوصول �الكريم �القرآن �ïلفاظ �وتحليله �روبنسون، �لدراسة �عرضه �بعد �أركون �يعلن ثم

انتصاره�لهذا�ا�ذهب�الفيلولو

إن�احÌ�ام�التسلسل�الزم���:" القرآنية،�يقول 

يتيح�لنا�أن�نتعرف�بشكل�تاري

{جتماعية�والسياسية�للفئات�{جتماعية�ا�وجودة�عtى�الساحة
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�يذكر� �الفاتحة �لسورة �دراسته �فعند �القرآنية، �للسور �دراسته �Nي �أركون �يوظفه ي

ي،�وأن�من�ا�فيد�تاريخيا�قراءة�الفاتحة�من�خل�

وأركون�يسÝى�إªى�إعادة�ترتيب�القرآن�ليس�فقط�عtى�مستوى�السور،�بل�عtى�مستوى�õيات�كذلك،�فهو�

اخل�السور،�ويطالب�بالدراسة�عندما�يصف�القرآن�الكريم�بالفوضوي�يش,��إªى�ترتيب�السور�وترتيب�õيات�د

  بيانAتأثرAمحمدAأركونAبا�ستشرق&نPAيAترتيبAسورAالقرآنAالكريم

�من� �عدد �قبله �ذكره �ا�كتوب، �والنص �الشفوي �النص �ب,ن �فتفريقه �با�ستشرق,ن، �كب,�ا �تأثرا تأثر�أركون

ا�ستشرق,ن�من�أمثال�جاك�غودي،�وهو�ما�يقر�به�أركون�Nي�كتبه،�فيذكر�أن�هذه�ا�سألة�نوقشت�بإسهاب�

�متبنيا� �غودي �جاك �أعمال �إªى �القارئ �أركون �يحيل �ثم �و*نÊ�وبولوجيا، �والنفس �*لسنيات �علماء �قبل من

� �فوضوية �ذلك �بعد �عليه �ب�  �وهو�ما �قبله، �من �ا�ستشرقون �قرره �الذي �التحوير�التفريق �وحصول النص،

وقد�تطرق�عدد�من�ا�ستشرق,ن�إªى�قضية�فوضوية�النص،�حيث�تعرض�غوستاف�لوبون�إªى�ترتيب�القرآن�

هذا�الكتاب�ا�قدس�قليل�{رتباط�مع�أنه�أنزل�وحيا�من�هللا�عtى�محمد،�وأسلوب�هذا�

خال�من�الÌ�تيب�فاقد�السياق�كث,�ا،�ويسهل�تفس,��هذا�لدى�النظر�

�النص� �تحوير�وتغي,��Nي �إªى �أدى �الكتابي �النص �إªى �Ôالشف� �النص �من �التحول �عملية �أن �ذكر�أركون وقد

̄�: ه�Nي�كتابه�تاريخ�القرآن،�فقد�جعل�Nي�كتابه�فص�تحت�عنوان ما�

��جموعات� �رموز 
اÕوأ� �السور، �فواتح �حول �نولدكه �ذكره �ما �ا�دون حف

لصحف�ا�غ,�ة،�والهاء�لصحف�فمث�حرف�ا�يم�كان�رمزا�
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�يذكر� �الفاتحة �لسورة �دراسته �فعند �القرآنية، �للسور �دراسته �Nي �أركون �يوظفه �الكرونولوIي �الÌ�تيب وهذا

لوIي،�وأن�من�ا�فيد�تاريخيا�قراءة�الفاتحة�من�خل�Nي�الÌ�تيب�الكرونو ) 46(أركون�أن�السورة�تحتل�الرقم�

   1).46(إªى�السورة�) 1(السياق�ا�متد�من�السورة�

وأركون�يسÝى�إªى�إعادة�ترتيب�القرآن�ليس�فقط�عtى�مستوى�السور،�بل�عtى�مستوى�õيات�كذلك،�فهو�

عندما�يصف�القرآن�الكريم�بالفوضوي�يش,��إªى�ترتيب�السور�وترتيب�õيات�د

 .التاريخية��عرفة�الÌ�تيب�الزم���الصحيح�لGيات،�فض�عن�السور 

بيانAتأثرAمحمدAأركونAبا�ستشرق&نPAيAترتيبAسورAالقرآنAالكريم

�من� �عدد �قبله �ذكره �ا�كتوب، �والنص �الشفوي �النص �ب,ن �فتفريقه �با�ستشرق,ن، �كب,�ا �تأثرا تأثر�أركون

ا�ستشرق,ن�من�أمثال�جاك�غودي،�وهو�ما�يقر�به�أركون�Nي�كتبه،�فيذكر�أن�هذه�ا�سألة�نوقشت�بإسهاب�

�متبنيا� �غودي �جاك �أعمال �القارئ�إªى �أركون �يحيل �ثم �و*نÊ�وبولوجيا، �والنفس �*لسنيات �علماء �قبل من

� �فوضوية �ذلك �بعد �عليه �ب�  �وهو�ما �قبله، �من �ا�ستشرقون �قرره �الذي التفريق

   2.والتغي,��Nي�صيغة�الوHي

وقد�تطرق�عدد�من�ا�ستشرق,ن�إªى�قضية�فوضوية�النص،�حيث�تعرض�غوستاف�لوبون�إªى�ترتيب�القرآن�

هذا�الكتاب�ا�قدس�قليل�{رتباط�مع�أنه�أنزل�وحيا�من�:" وعدم�ترابطه،�يقول 

خال�من�الÌ�تيب�فاقد�السياق�كث,�ا،�ويسهل�تفس,��هذا�لدى�النظر��-لذكر�أحياناوان�كان�جديرا�با

  . N"3ي�كيفية�تأليفه�فقد�كتب�تبعا��قتضيات�الزمن�بالحقيقية

�النص� �تحوير�وتغي,��Nي �إªى �أدى �الكتابي �النص �إªى �Ôالشف� �النص �من �التحول �عملية �أن �ذكر�أركون وقد

ه�Nي�كتابه�تاريخ�القرآن،�فقد�جعل�Nي�كتابه�فص�تحت�عنوانا�دون،�وهو�ع,ن�ما�أشار�إليه�نولدك

  .4يتضمنه�القرآن�مما�أوHي�إªى�محمد

��جموعات� �رموز 
اÕوأ� �السور، �فواتح �حول �نولدكه �ذكره �ما �ا�دون �ا�صحف �أصاب �التغي,��الذي ومن

فمث�حرف�ا�يم�كان�رمزا�:" حف�ال¸��كانت�عند�ا�سلم,ن�*وائل،�يقول 
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Iالكرونولو� �الÌ�تيب وهذا

أركون�أن�السورة�تحتل�الرقم�

السياق�ا�متد�من�السورة�

وأركون�يسÝى�إªى�إعادة�ترتيب�القرآن�ليس�فقط�عtى�مستوى�السور،�بل�عtى�مستوى�õيات�كذلك،�فهو�

عندما�يصف�القرآن�الكريم�بالفوضوي�يش,��إªى�ترتيب�السور�وترتيب�õيات�د

التاريخية��عرفة�الÌ�تيب�الزم���ال

بيانAتأثرAمحمدAأركونAبا�ستشرق&نPAيAترتيبAسورAالقرآنAالكريم: ا�طلبAالثاني

�من� �عدد �قبله �ذكره �ا�كتوب، �والنص �الشفوي �النص �ب,ن �فتفريقه �با�ستشرق,ن، �كب,�ا �تأثرا تأثر�أركون

ا�ستشرق,ن�من�أمثال�جاك�غودي،�وهو�ما�يقر�به�أركون�Nي�كتبه،�فيذكر�أن�هذه�ا�سألة�نوقشت�بإسهاب�

�القار �أركون �يحيل �ثم �و*نÊ�وبولوجيا، �والنفس �*لسنيات �علماء �قبل من

� �فوضوية �ذلك �بعد �عليه �ب�  �وهو�ما �قبله، �من �ا�ستشرقون �قرره �الذي التفريق

والتغي,��Nي�صيغة�الوHي

وقد�تطرق�عدد�من�ا�ستشرق,ن�إªى�قضية�فوضوية�النص،�حيث�تعرض�غوستاف�لوبون�إªى�ترتيب�القرآن�

وعدم�ترابطه،�يقول 

وان�كان�جديرا�با-الكتاب�

Nي�كيفية�تأليفه�فقد�كتب�تبعا��قتضيات�الزمن�بالحقيقية

�النص� �تحوير�وتغي,��Nي �إªى �أدى �الكتابي �النص �إªى �Ôالشف� �النص �من �التحول �عملية �أن �ذكر�أركون وقد

ا�دون،�وهو�ع,ن�ما�أشار�إليه�نولدك

يتضمنه�القرآن�مما�أوHي�إªى�محمد

�ا� �أصاب �التغي,��الذي ومن

الصحف�ال¸��كانت�عند�ا�سلم,ن�*وائل،�يقول 
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حف�عثمان،�ف��Ôإشارة��لكية�الصحف�وقد�

  . 2"ي�كله

  .ي�ا�نطوق،�والقرآن�ا�كتوب

وما�يراه�أركون�صوابا�Nي�ترتيب�السور�القرآنية�مب���عtى�أعمال�ا�ستشرق,ن�وبخاصة�نولدكه�وترتيبه�للقرآن�

  :يا�إªى�ثثة�مراحل�مكية،�ومرحلة�مدنية

هللا�عليه�وسلم،�وسور�هذه�ا�رحلة�

ا�رحلة�الثانية�تشمل�السنة�الخامسة�والسادسة�لعمل�محمد�صtى�هللا�عليه�وسلم�Nي�مكة،�وسور�


ا�قصص�عن�*مم�البائدة�مع�أنبيا
مßى�السنة�العاشرة،�وفªا�رحلة�الثالثة�من�السنة�السابعة�إ . 

�تب,ن� �ال¸� �الحديثية �الروايات �طرح �عtى �الكريم �القرآن �Nي �وõيات �السور �ترتيب �Nي �نولدكه

�لكون� �نولدكه، �عند �غ,��معت �ة �الحديثية �الروايات �فهذه �للوقائع، �وفقا ي


ا�Nي�إيجاد�ترتيب�للمصحف�الشريف،�ßدقيقة�ليعتمد�عل��ا�غ,
Õا،�كما�أ
Óالروايات�كما�يرى�تتضارب�فيما�بي

�اختف� �فيكون �الكريم، �القرآن �وأسلوب �لغة �عtى �القائم يب

*سلوب�واللغة�ب,ن�õيات�والسور�عام�فارقا�Nي�ترتيب�القرآن�الكريم�زمانيا،�فلكل�مرحلة�من�ا�راحل�ال¸��

  .ذكرها�طابع�لغوي�يم,®�هذه�ا�رحلة،�فيمكن�إعادة�õيات�والسور�إªى�تلك�ا�راحل�بناء�عtى�*سلوب

� ������ �(��� ��1 �2009(.  
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بن�أبي�وقاص،�والنون�لصحف�عثمان،�ف��Ôإشارة��لكية�ال أبي�هريرة،�والصاد�لصحف�سعد

  .N"1ي�مواضعها�سهوا،�ثم�ألحقها�طول�الزمن�بالقرآن�فصارت�قرآنا

̄�يتضمن�الوHي�كله:" ويقول�ا�ستشرق�ه8�ي�ماسيه أن�القرآن�كما�وصل�الينا�

ما�يتبناه�أركون�ويدافع�عنه�Nي�كتبه،�منطلقا�Nي�ذلك�ب,ن�الوHي�ا�نطوق،�والقرآن�ا�كتوب

وما�يراه�أركون�صوابا�Nي�ترتيب�السور�القرآنية�مب���عtى�أعمال�ا�ستشرق,ن�وبخاصة�نولدكه�وترتيبه�للقرآن�

  .الكريم�Nي�كتابه�تاريخ�القرآن�الكريم

يا�إªى�ثثة�مراحل�مكية،�ومرحلة�مدنيةفقد�قسم�نولدكه�القرآن�الكريم�زمان


ا�السنوات�*ربع�من�حياة�الرسول�صtى�هللا�عليه�وسلم،�وسور�هذه�ا�رحلة�ßى�تطابق�فªا�رحلة�*و

 .سور�قص,�ة�وحماسية

ا�رحلة�الثانية�تشمل�السنة�الخامسة�والسادسة�لعمل�محمد�صtى�هللا


ا�حكßايات�عن�*نبياء�السابق,نهذه�ا�رحلة�ف. 


ا�قصص�عن�*مم�البائدة�مع�أنبيا
مßى�السنة�العاشرة،�وفªا�رحلة�الثالثة�من�السنة�السابعة�إ

  3.ا�رحلة�ا�دنية

�تب,ن� �ال¸� �الحديثية �الروايات �طرح �عtى �الكريم �القرآن �Nي �وõيات �السور �ترتيب �Nي �نولدكه

� �وتاريخ �لكون�®ول، �نولدكه، �عند �غ,��معت �ة �الحديثية �الروايات �فهذه �للوقائع، �وفقا �الوHي ت8®ل


ا�Nي�إيجاد�ترتيب�للمßدقيقة�ليعتمد�عل��ا�غ,
Õا،�كما�أ
Óالروايات�كما�يرى�تتضارب�فيما�بي

  4.كما�يسميه) الÌ�تيب�الÌ�اثي

�الÌ�ت �يعتمد �الÌ�اثي �الÌ�تيب �يرفض �اختف�وهو�إذ �فيكون �الكريم، �القرآن �وأسلوب �لغة �عtى �القائم يب

*سلوب�واللغة�ب,ن�õيات�والسور�عام�فارقا�Nي�ترتيب�القرآن�الكريم�زمانيا،�فلكل�مرحلة�من�ا�راحل�ال¸��

ذكرها�طابع�لغوي�يم,®�هذه�ا�رحلة،�فيمكن�إعادة�õيات�والسور�إªى�تلك�ا�راحل�بناء�عtى�*سلوب
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أبي�هريرة،�والصاد�لصحف�سعد

Nي�مواضعها�سهوا،�ثم�ألحقها�طول�الزمن�بالقرآن�فصارت�قرآنا تركت

ويقول�ا�ستشرق�ه8�ي�ماسيه

ما�يتبناه�أركون�ويدافع�عنه�Nي�كتبه،�منطلقا�Nي�ذلك�ب,ن�الووهو�

وما�يراه�أركون�صوابا�Nي�ترتيب�السور�القرآنية�مب���عtى�أعمال�ا�ستشرق,ن�وبخاصة�نولدكه�وترتيبه�للقرآن�

الكريم�Nي�كتابه�تاريخ�القرآن�الكريم

فقد�قسم�نولدكه�القرآن�الكريم�زمان


ا�السنوات�*ربع�من�حياة�الرسول�صtى� -1ßى�تطابق�فªا�رحلة�*و

سور�قص,�ة�وحماسية

ا�رحلة�الثانية�تشمل�السنة�الخامسة�والسادسة�لعمل�محمد�صtى� -2


ا�حكßهذه�ا�رحلة�ف


ا�قصص�عن�*مم�البائدة�مع�أنبيا
م -3ßى�السنة�العاشرة،�وفªا�رحلة�الثالثة�من�السنة�السابعة�إ

ا�رحلة�ا�دنية -4

�تب,ن� �ال¸� �الحديثية �الروايات �طرح �عtى �الكريم �القرآن �Nي �وõيات �السور �ترتيب �Nي �نولدكه �منهج �قام وقد

� �وتاريخ �ال8®ول، أسباب


ا�Nي�إيجاد�ترتيب�للمßدقيقة�ليعتمد�عل��ا�غ,
Õا،�كما�أ
Óالروايات�كما�يرى�تتضارب�فيما�بي

الÌ�تيب�الÌ�ا(فهو�يرفض�هذا�

�الÌ�ا �الÌ�تيب �يرفض وهو�إذ

*سلوب�واللغة�ب,ن�õيات�والسور�عام�فارقا�Nي�ترتيب�القرآن�الكريم�زمانيا،�فلكل�مرحلة�من�ا�راحل�ال¸��

ذكرها�طابع�لغوي�يم,®�هذه�ا�رحلة،�فيمكن�إعادة�õيات�والسور�إªى�تلك�ا�راحل�بناء�عtى�*سلوب
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ي�يع,ن�Nي�الÌ�تيب�بحيث�يستطيع�القارئ�معرفة�القرآن�ا�تلو�Nي�

®ل�Nي�ا�راحل�ا�تأخرة،�فقد�أشار�نولدكه�إªى�أن�الفÌ�ة�*وªى�من�القرآن�ا�كي�


ا�ßة�ا�تأخرة�ال¸��يتحول�ف�Ìجع،�وهذا�يخالف�الف

�هو�ع,ن�ما�ينادي�به�أركون�Nي�كتبه�من�قراءة�تاريخية�للنص،�ودراسته�دراسة�فيلولوجية�تعتمد�

� ¯� �فأركون �وزمانه، �ال8®ول �أسباب �Nي �الواردة �الحديثية �الروايات �تنحية �مع �اللفظي، �التحليل يقيم�عtى

�للسور� �اللغوية �الوحدات �بدراسة �الزم��، �التسلسل �عtى �مبنيا �ترتيبا �القرآن�الكريم �بÌ�تيب �نولدكه �قام ثم


ا�بناء�عtى�التحليل�اللغوي،�وهو�ما�أختاره�أركون�Nي�ترتيب�سور�القرآن�الكريمÙالقرآنية�ثم�ترتي.  

أث� �أركون�عtى�ا�ستشرق,ن�الذين�وافقوا�ما�ذهب�إليه�من�أفكار،�ومن�ذلك�القول�بتاريخية�القرآن،�

�يقدم�ا�ثل�):" اسم�محمد إن�كتا±
ا

�وابستمولوجي �ابستميائية �نوعية، �طفرة �تحقيق �إمكانية �عtى �ا�حسوس �عن�العمtي �التاريخية �الكتابة �Nي ة،

̄�يمكن�اخÌ�اقها�ب,ن�القانون�ا�عياري��هنة�ا�ؤرخ�وب,ن�مجال�الفكر�{يماني� إن�ا�ؤلفة�ترسم�حدودا�

�الخطاب�الدي�� �تحليل �التفس,��ا�وروث�إªى �من �ع)القرآن �وقد �مÌ�جم�، لق

�أك ��عملية� �يشكل �لكونه �للكلمة �الحقيقي �با�ع�  �حدثا �يعد �ا�ستشرقة �هذه �كتاب �بأن �الهامش �Nي الكتاب

�ا�ستشرق,ن،� �لبحوث 
مßتبن� �عدم �ا�سلم,ن �عtى �إنكاره �ا�ستشرق,ن،

�الناحية� �من �وتجديدا �*كÊ��خصوبة �*بحاث �تجاهل �Nي �يستمروا �أن �ا�سلمون يستطيع


م�با�ستشرق,نÕأقول�ذلك�وأنا�. �قصدت�بالطبع�أبحاث�العلماء�الغرب,ن�الذين�يدعو

�كث,� �وغ,�هم �النبوي، �الحديث �عن لهم�وك. جوينبول

�تمي,®�أو�تفحص� �ا�عاصر�دون �الفكر�gسمي �قبل �من 
اجمونèأو�� �ا�سلم,ن، �قبل �من �تماما متجاهلون

21  .(  
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ت ��نولدكه�أن�التطور�التاريWي�التدري6ي�يع,ن�Nي�الÌ�تيب�بحيث�يستطيع�القار

بداية�الرسالة،�مع�القرآن�ا�8®ل�Nي�ا�راحل�ا�تأخرة،�فقد�أشار�نولدكه�إªى�أن�الفÌ�ة�*وªى�من�القرآن�ا�كي�


ا�طول�õيات�والحديث�gيقا·ي�الذي�يشابه�السßى�علìا�يط
ßة�ا�تأخرة�ال¸��يتحول�ف�Ìجع،�وهذا�يخالف�الف

   

�هو�ع,ن�ما�ينادي�به�أركون�Nي�كتبه�من�قراءة�تاريخية�للنص،�ودراسته�دراسة�فيلولوجية�تعتمد�

� ¯� �فأركون �وزمانه، �ال8®ول �أسباب �Nي �الواردة �الحديثية �الروايات �تنحية �مع �اللفظي، �التحليل عtى

̄�إذا�وافق�رأيا�يتبناه ̄�يعتمده�إ   .��وزنا�و

�للسور� �اللغوية �الوحدات �بدراسة �الزم��، �التسلسل �عtى �مبنيا �ترتيبا �القرآن�الكريم �بÌ�تيب �نولدكه �قام ثم


ا�بناء�عtى�التحليل�اللغوي،�وهو�ما�أختاره�أركون�Nي�ترتيب�سور�القرآن�الكريمÙالقرآنية�ثم�ترتي

أث� �أركون�عtى�ا�ستشرق,ن�الذين�وافقوا�ما�ذهب�إليه�من�أفكار،�ومن�ذلك�القول�بتاريخية�القرآن،�

�بكتاب�للمستشرقة� اسم�محمد. رب�القبائل(بعنوان�) جاكل,ن�شابي(يقول�معجبا

�وابستمولوجي �ابستميائية �نوعية، �طفرة �تحقيق �إمكانية �عtى �ا�حسوس العمtي

̄�يمكن�اخÌ�اقها�ب,ن�القانون�ا�عياري��هنة�ا�ؤر إن�ا�ؤلفة�ترسم�حدودا�

  . 2"وا�عرفة�{يمانية�من�جهة�أخرى 

� �كتابه �Nي 
ا±� �gشادة �الخطاب�الدي��(وهو�يعيد �تحليل �التفس,��ا�وروث�إªى �من القرآن

�أك ��عملية� �يشكل �لكونه �للكلمة �الحقيقي �با�ع�  �حدثا �يعد �ا�ستشرقة �هذه �كتاب �بأن �الهامش �Nي الكتاب

   3.كشف�عن�تاريخية�الخطاب�القرآني�حصلت�ح¸ �õن

�ا�ستشرق,ن،� �لبحوث 
مßتبن� �عدم �ا�سلم,ن �عtى �إنكاره �ا�ستشرق,ن، �بمنهج �وتأثره �أركون �يظهر�تب�� ومما

�الناحية� �من �وتجديدا �*كÊ��خصوبة �*بحاث �تجاهل �Nي �يستمروا �أن �ا�سلمون يستطيع


م�با�ستشرق,نÕا�عرفية؟�قصدت�بالطبع�أبحاث�العلماء�الغرب,ن�الذين�يدعو

�وج �شاخت، �وجوزيف �نولدكه، �بأبحاث �كث,�. أ.ه.أفكر �وغ,�هم �النبوي، �الحديث �عن جوينبول

�تمي,®�أو�تفحص� �ا�عاصر�دون �الفكر�gسمي �قبل �من 
اجمونèأو�� �ا�سلم,ن، �قبل �من �تماما متجاهلون
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ت ��نولدكه�أن�التطور�التاريكما�اع

بداية�الرسالة،�مع�القرآن�ا�


ا�طول�õيات�والحديث�gيقا·ي�الذي�يشابه�السßى�علìيط

�Êى�ما�يقارب�النª1.إ 

وهذا�ا�نهج�هو�ع,ن�ما�ينادي�به�أركون�Nي�كتبه�من�قراءة�تاريخية�للنص،�ودراسته�دراسة�فيلولوجية�تعتمد�

�ال �أسباب �Nي �الواردة �الحديثية �الروايات �تنحية �مع �اللفظي، �التحليل عtى

̄�إذا�وافق�رأيا�يتبناه ̄�يعتمده�إ للموروث�الحدي��Oوزنا�و

�للسور� �اللغوية �الوحدات �بدراسة �الزم��، �التسلسل �عtى �مبنيا �ترتيبا �القرآن�الكريم �بÌ�تيب �نولدكه �قام ثم


ا�بناء�عtى�التحليل�اللغوي،�وهو�ما�أختاره�أركون�Nي�ترتيب�سور�القرآن�الكريمÙالقرآنية�ثم�ترتي

أث� �أركون�عtى�ا�ستشرق,ن�الذين�وافقوا�ما�ذهب�إليه�من�أفكار،�ومن�ذلك�القول�بتاريخية�القرآن،��وقد

�بكتاب�للمستشرقة� يقول�معجبا

�وابستمولوجي �ابستميائية �نوعية، �طفرة �تحقيق �إمكانية �عtى �ا�حسوس العمtي

̄�يمكن�اخÌ�اقها�ب,ن�القانون�ا�عياري��هنة�ا�ؤر. القرآن إن�ا�ؤلفة�ترسم�حدودا�

وا�عرفة�{يمانية�من�جهة�أخرى 

� �كتابه �Nي 
ا±� �gشادة وهو�يعيد

�أك ��عملية� �يشكل �لكونه �للكلمة �الحقيقي �با�ع�  �حدثا �يعد �ا�ستشرقة �هذه �كتاب �بأن �الهامش �Nي الكتاب

كشف�عن�تاريخية�الخطاب�القرآني�حصلت�ح¸ �õن

�بمن �وتأثره �أركون �يظهر�تب�� ومما

�الناحية��حتام:" يقول  �من �وتجديدا �*كÊ��خصوبة �*بحاث �تجاهل �Nي �يستمروا �أن �ا�سلمون يستطيع


م�با�ستشرق,ن-{ستكشافيةÕا�عرفية؟�قصدت�بالطبع�أبحاث�العلماء�الغرب,ن�الذين�يدعو

�وج �شاخت، �وجوزيف �نولدكه، �بأبحاث أفكر

�تمي,®�أو�تفحص� �ا�عاصر�دون �الفكر�gسمي �قبل �من 
اجمونèأو�� �ا�سلم,ن، �قبل �من �تماما متجاهلون

  . 4"موضو·ي
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جية�روبنسون�Nي�ترتيب�السور�القرآنية،�ومنهجه�Nي�تحليل�اللفظ�

اد�بÌ�تيب�نولدكه�للسور�وõيات�القرآنية،�مما�

�ا�تلو�والنص� �النص �ب,ن �والتفريق �النص، �تاريخية �وåي �دعواه، �Nي �أركون 
اÓم� �أنطلق �ال¸� �*سس �أن كما


م�كما�يظهíا�ا�ستشرقون�من�قبله،�واستمد�أركون�أفكاره�من�كتابا
ر�من�ا�كتوب،�وفوضوية�الÌ�تيب،�قال�±

  KاتAالحداثي&نAوا�ستشرق&نAحولAترتيبAسورAالقرآنAالكريم

قبل�مناقشة�أقوال�ا�ستشرق,ن�نقرر�ما�ذهب�إليه�علماء�gسم�من�كون�ترتيب�õيات�Nي�القرآن�الكريم�

�عليه�وسلم�لصحابته،�حيث�وجههم�لوضع�كل�

 :  

ب�السور�توقيفي،�ف��ÔكÌ�تيب�õيات�Nي�السور�القرآنية�جاءت�

�هو�عند�هللا�Nي�اللوح� ترتيب�السور�هكذا

ا�حفوظ�عtى�هذا�الÌ�تيب�وعليه�كان�يعرض�عtى�ج �يل�كل�سنة�ما�كان�يجتمع�عنده�منه�وعرضه�عليه�Nي�

̄�فأمره�ج �يل�أن�يضعها�ب,ن 
ا�مرت,ن،�وكان�آخر�õيات�نزوßي�فN1."آي¸��الربا�والدين ل¸��تو  

�الÌ�تيب�من�رسول�هللا؛�لحديث�واثلة أعطيت�: ((ا�ختار�أن�تأليف�السور�عtى�هذا

مأخوذ�عن�الن���صtى�هللا�عليه�فهذا�الحديث�يدل�عtى�أن�تأليف�القرآن�

جاء�هذا�الحديث�بلفظ�رسول� ¡�ء�واحد؛�ïنه�قد


مÓهللا�ع��¡�. 

̄ج�
اد�¯�بالنص�Nي�قول� �وترتيب�السور�با �ـ 
ا�بالنص�إجماعاÙن�ترتيïواجب�

�تنوعت� �ولهذا �الكتابة، �Nي �وكذا �هذه، �قبل �هذه �قراءة �فتجوز �والشافعية �ا�الكية 
مÓم� �العلماء جمهور
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وقد�ذكرنا�من�قبل�كيف�تناول�أركون�منهجية�روبنسون�Nي�ترتيب�السور�القرآنية،�ومن

اد�بÌ�تيب�نولدكه�للسور�وõيات�القرآنية،�مما�للوصول�للÌ�تيب�الزم��،�وكيف�أقر�أركون�هذه�ا�نهجية،�وأش

  .يظهر�تأثره�با�ستشرق,ن

�ا�تلو�والنص� �النص �ب,ن �والتفريق �النص، �تاريخية �وåي �دعواه، �Nي �أركون 
اÓم� �أنطلق �ال¸� �*سس �أن كما


م�كما�يظهíا�ا�ستشرقون�من�قبله،�واستمد�أركون�أفكاره�من�كتابا
ا�كتوب،�وفوضوية�الÌ�تيب،�قال�±

  .توافق�أقواله�مع�أقوالهم،�وما�صرح�به�Nي�كتبه�من�تأثره�±
م

مناقشةAش�KاتAالحداثي&نAوا�ستشرق&نAحولAترتيبAسورAالقرآنAالكريم

قبل�مناقشة�أقوال�ا�ستشرق,ن�نقرر�ما�ذهب�إليه�علماء�gسم�من�كون�ترتيب�õيات�Nي�القرآن�الكريم�

ن�بأمر�من�الوHي،�بلغه�الرسول�صtى�هللا�عليه�وسلم�لصحابته،�حيث�وجههم�لوضع�كل�ترتيب�توقيفي،�أي�كا


ا�ا�قدر�لها،�ف�مجال�لج�
اد�فيه،�فقد�كان�بأمر�نبوي Õي�مكاNآية�.  

: أما�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�فقد�اختلف�فيه�العلماء�إªى�ثثة�أقوال

ب�السور�توقيفي،�ف��ÔكÌ�تيب�õيات�Nي�السور�القرآنية�جاءت�ذهب�مجموعة�من�العلماء�إªى�أن�ترتي

�هو�عند�): "ال �هان(قال�الكرماني�Nي���صtى�هللا�عليه�وسلم،� ترتيب�السور�هكذا

ا�حفوظ�عtى�هذا�الÌ�تيب�وعليه�كان�يعرض�عtى�ج �يل�كل�سنة�ما�كان�يجتمع�عنده�منه�وعرضه�عليه�Nي�

̄�فأمره�ج �يل�أن�يضعها�ب,ن 
ا�مرت,ن،�وكان�آخر�õيات�نزوßي�فNل¸��تو

�الÌ�تيب�من�رسول�: "قال�أبو�جعفر�النحاس ا�ختار�أن�تأليف�السور�عtى�هذا

فهذا�الحديث�يدل�عtى�أن�تأليف�القرآن�: ،�قال))مكان�التوراة�السبع�الطوال

وسلم،�وأنه�من�ذلك�الوقت،�وإنما�جمع�Nي�ا�صحف�عtى�;¡�ء�واحد؛�ïنه�قد

  . 2"�عtى�تأليف�القرآن

القول�بأن�ترتيب�السور�ترتيب�توفيقي،�فهو�من�اج�
اد�الصحابة�ر�¡��هللا

̄ج�
اد�¯�بالنص�Nي�قول��ترتيب�õيات �وترتيب�السور�با �ـ 
ا�بالنص�إجماعاÙن�ترتيïواجب�

�تنوعت� �ولهذا �الكتابة، �Nي �وكذا �هذه، �قبل �هذه �قراءة �فتجوز �والشافعية �ا�الكية 
مÓم� �العلماء جمهور
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وقد�ذكرنا�من�قبل�كيف�تناول�أركون�من

للوصول�للÌ�تيب�الزم��،�وكيف�أقر�أركون�هذه�ا�ن

يظهر�تأثره�با�ستشرق,ن

�ا�تلو�والنص� �النص �ب,ن �والتفريق �النص، �تاريخية �وåي �دعواه، �Nي �أركون 
اÓم� �أنطلق �ال¸� �*سس �أن كما


م�كما�يظهíا�ا�ستشرقون�من�قبله،�واستمد�أركون�أفكاره�من�كتابا
ا�كتوب،�وفوضوية�الÌ�تيب،�قال�±

توافق�أقواله�مع�أقوالهم،�وما�صرح�به�Nي�كتبه�من�تأثره�±
م

مناقشةAش: ا�طلبAالثالث

قبل�مناقشة�أقوال�ا�ستشرق,ن�نقرر�ما�ذهب�إليه�علماء�gسم�من�كون�ترتيب�õيات�Nي�القرآن�الكريم�

ترتيب�توقيفي،�أي�كا


ا�ا�قدر�لها،�ف�مجال�لج�
اد�فيه،�فقد�كان�بأمر�نبوي Õي�مكاNآية�

أما�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�فقد�اختلف�فيه�العلماء�إªى�ثثة�أقوال

ذهب�مجموعة�من�العلماء�إªى�أن�ترتي: \ول 

بأمر�من�الن���صtى�هللا�عليه�وسلم،�

ا�حفوظ�عtى�هذا�الÌ�تيب�وعليه�كان�يعرض�عtى�ج �يل�كل�سنة�ما�كان�يجتمع�عنده�منه�وعرضه�عليه�Nي�

̄�فأمره�ج �يل�أن�يضعها�ب,نالسنة�ا 
ا�مرت,ن،�وكان�آخر�õيات�نزوßي�فNل¸��تو

قال�أبو�جعفر�النحاس

مكان�التوراة�السبع�الطوال

وسلم،�وأنه�من�ذلك�الوقت،�وإنما�جمع�Nي�ا�

هللا�عtى�تأليف�القرآن

القول�بأن�ترتيب�السور�ترتيب�توفيقي،�فهو�من�اج�
اد�ال: الثاني

ترتيب�õيات :"قال�ابن�قدامة

�تنوعت� �ولهذا �الكتابة، �Nي �وكذا �هذه، �قبل �هذه �قراءة �فتجوز �والشافعية �ا�الكية 
مÓم� �العلماء جمهور
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�الخلفاء� �سنة �من �صار�هذا �عثمان �زمن حف

ترتيب�السور�عtى�ما�هو�õن�من�فعل�عثمان�وزيد�بن�ثابت�والذين�كتبوا�معه�ا�صحف،�

  . 2"ه�õثار�الواردة�Nي�ذلك

ة� ̄ج�
اد�من�: -ة�والشافعيَّ ترتيُب�السور�با

،�وبعضها�كان�توفيقيا
ً
  .فÌ�تيب�بعض�السور�كان�توقيفيا


ا�توقيفي،�إ¯�براءة�Ùقي،�وهو�أن�جميع�السور�ترتي
ßوالذي�ينشرح�له�الصدر�ما�ذهب�إليه�الب

®ول�نعم�ترتيب�بعض�السور�عtى�بعض�أو�

و�ا�لم�يفصح�الن���ـ�صtى�هللا�... حابة

  . 5"�تعإªى�عنه

�ومن� �إليه�ا�ستشرقون، �ذهب �ما �نقض �يمكن �الكريم �القرآن �Nي �السور �ترتيب �حول �العلماء ره

  :تبعهم�مثل�أركون،�الداع,ن�لÌ�تيب�آيات�القران�الكريم�وسوره�ترتيبا�زمانيا،�فÌ�تيب�سور�القرآن�الكريم

ا�كان�بأمر�رسول�إما�أن�يكون�ترتيب�القرآن�كله�أو�بعضه�ترتيبا�توقيفا،�فهو�بذلك�كÌ�تيب�آياته،�وم

 .ح�القول�بإعادة�ترتيبه

�دعوى�ا�ستشرق,ن�منتقضة�من� عtى�اعتبار�القول�بأن�ترتيب�القرآن�الكريم�ترتيب�توفيقي،�فأيضا
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�الخلفاء� �سنة �من �صار�هذا �عثمان �زمن �ا�صحف �عtى �اتفقوا ا
ّ
�� �لكن �كتاب�
ا، �Nي حابة

ترتيب�السور�عtى�ما�هو�õن�من�فعل�عثمان�وزيد�بن�ثابت�والذين�كتبوا�معه�ا�

،�وذلك�ضعيف�ترّده�õثار�الواردة�Nي�ذلكملسو هيلع هللا ىلصوقد�قيل�إنه�من�فعل�رسول�هللا�

�): "هـ�٥٩٧ت� �العلماِء ة��-وقال�جمهوُر ة�والشافعيَّ 
م�ا�الكيَّÓم

،�وبعضها�كان�توفيقيا: القول�بالتفصيل
ً
فÌ�تيب�بعض�السور�كان�توقيفيا


ا�توقيفي،�إ¯�براءة�Ùقي،�وهو�أن�جميع�السور�ترتي
ßوالذي�ينشرح�له�الصدر�ما�ذهب�إليه�الب

ه�كان�يعارضه�به�عtى�ترتيب�ال8®ول�نعم�ترتيب�بعض�السور�عtى�بعض�أو�بل�الذي�يظهر�أن

معظمها�¯�يمتنع�أن�يكون�توقيفا�وإن�كان�بعضه�من�اج�
اد�بعض�الصحابة

عليه�وسلم�ـ�بأمر�براءة�أضافها�عثمان�إªى�*نفال�اج�
ادا�منه�ر�¡��هللا�تعإªى�عنه

�ومن� �إليه�ا�ستشرقون، �ذهب �ما �نقض �يمكن �الكريم �القرآن �Nي �السور �ترتيب �حول �العلماء ره

تبعهم�مثل�أركون،�الداع,ن�لÌ�تيب�آيات�القران�الكريم�وسوره�ترتيبا�زمانيا،�فÌ�تيب�سور�القرآن�الكريم

إما�أن�يكون�ترتيب�القرآن�كله�أو�بعضه�ترتيبا�توقيفا،�فهو�بذلك�كÌ�تيب�آياته،�وم

هللا�عليه�وسلم،�ف�مجال�لج�
اد�فيه،�ف�يصح�القول�بإعادة�ترتيبه

�دعوى�ا�ستشرق,ن�منتقضة�من� عtى�اعتبار�القول�بأن�ترتيب�القرآن�الكريم�ترتيب�توفيقي،�فأيضا
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�� �لكن �كتاب�
ا، �Nي �الصحابة مصاحف

  . 1"ون الراشد

ترتيب�السور�عtى�ما�هو�õن�من�فعل�عثمان�وزيد�بن�ثابت�والذين�كتبوا�معه�ا�: "وقال�ابن�الجزي 

وقد�قيل�إنه�من�فعل�رسول�

ت�(وقال�ابن�رجب�

  .3"الصحابِة 

القول�بالتفصيل: الثالث


ا�توقيفي،�إ¯�براءة�: "قال�السيوطيÙقي،�وهو�أن�جميع�السور�ترتي
ßوالذي�ينشرح�له�الصدر�ما�ذهب�إليه�الب

 . 4"و*نفال

بل�الذي�يظهر�أن: "وقال�ابن�حجر

معظمها�¯�يمتنع�أن�يكون�توقيفا�وإن�كان�بعضه�من�اج�
اد�بعض�ال

عليه�وسلم�ـ�بأمر�براءة�أضافها�عثمان�إªى�*نفال�اج�
ادا�منه�ر

�ذك �ما �ومن�وعtى �إليه�ا�ستشرقون، �ذهب �ما �نقض �يمكن �الكريم �القرآن �Nي �السور �ترتيب �حول �العلماء ره

تبعهم�مثل�أركون،�الداع,ن�لÌ�تيب�آيات�القران�الكريم�وسوره�ترتيبا�زمانيا،�فÌ�تيب�سور�القرآن�الكريم

إما�أن�يكون�ترتيب�القرآن�كله�أو�بعضه�ترتيبا�توقيفا،�فهو�بذلك�كÌ�تيب�آياته،�وم -1

هللا�صtى�هللا�عليه�وسلم،�ف�مجال�لج�
اد�فيه،�ف�ي

�دعوى�ا�ستشرق,ن�منتقضة�من� -2 عtى�اعتبار�القول�بأن�ترتيب�القرآن�الكريم�ترتيب�توفيقي،�فأيضا

 :عدة�وجوه
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̄�صحف�بالقبول  ،�وgجماع�حجة�

لم�يقل�أحد�بما�ذهب�إليه�أركون�وغ,�ه�من�ا�ستشرق,ن�من�القول�بفوضوية�النص�القرآني،�وأن�

ترتيب�القرآن�ترتيب�عشوائي،�وهذا�*ساس�الذي�ب� �عليه�أركون�الدعوة�لÌ�تيب�جديد�للقرآن�

ن�يقوم�عtى�أسس�وعلوم�غ,��دقيقة،�فÌ�تيب�السور�بناء�

¯�يب� �عليه�نتائج�دقيقة،��-كما�ذهب�اليه�نولدكه�وتبعه�أركون 

� �الرقم �تحتل �الفاتحة �سورة �إن �قوله �فمث�يش,��بعد �نفسه، �أركون �به �صرح Nي�) 46(وهو�ما

ون�هذا�الÌ�تيب�التاريWي�لسور�القرآن�صحيحا�بشكل�

�عالم� �إطقا �تزعج ¯� �وتؤرقه، ي

إن�القراءة�التاريخية�ا�حضة�للقرآن�تعيد�لنا�الظروف�الواقعية��عاصري�

عtى�õيات�ا�تتالية،�ولكن�ضمن�تسلسل�زم���ليس�من�السهل�

ثم�يعلق�مÌ�جم�الكتاب�Nي�الهامش�مش,�ا�إªى�مدرسة�نولدكه�وتمذته،�وåي�ما�يعرف�با�درسة�

�وحاولت�هذه�ا�درسة،�عن�طريق�التحليل�الفيلولوIي�الدقيق،�أن�ترتب

  . 3"القرآن�ترتيبا�تاريخيا�صحيحا�بقدر�ما�تسمح�لنا�الوثائق�وا�عطيات�بذلك

�هذا�يجب�gذعان� :"وح¸ �نولدكه�صاحب�الÌ�تيب�القرآني�الذي�اعتمده�من�بعده،�يقول  مع�كّلِ

�عtى� �يبعث �طريٍق �أيُّ �يوجد ¯� �فإّنه �كمثال
ً
�جدا

  . 4"ي�القرآنّي 

حابة�الكرام،�من�أجل�ترتيب�ظ���لبعض�

̄�يقوم�عtى�دليل�علم��مت,ن،�يمكن�{طمئنان�إليه   .ا�ستشرق,ن،�وبما�

هم�*قرب�لزمن�الوHي،��-القرآن�الكريم


م�أحق�باïخذ�من�ترتيب�غ,�همÙتي�Ìخذ�بïي�العلم،�فاNيل،�مع�سبقهم�®. 

�{حكام� �أو�استنباط �علمية، �فوائد �تحقيق 
دف±� �يكون �إنما �والسور �õيات �نزول �زمن معرفة


ا،�Óوا�قارنة�بي� ت�الحديثية�الصحيحة،
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إجماع�الصحابة�الكرام�و*مة�من�بعدهم�عtى�تلقي�ترتيب�ا�صحف�بالقبول 

 .يجوز�مخالفته

لم�يقل�أحد�بما�ذهب�إليه�أركون�وغ,�ه�من�ا�ستشرق,ن�من�القول�بفوضوية�النص�القرآني،�وأن�

ترتيب�القرآن�ترتيب�عشوائي،�وهذا�*ساس�الذي�ب� �عليه�أركون�الدعوة�لÌ�تيب�جديد�للقرآن�

̄�يسلم�له  .الكريم�

ن�يقوم�عtى�أسس�وعلوم�غ,��دقيقة،�فÌ�تيب�السور�بناء�أن�الÌ�تيب�الذي�دعا�إليه�ا�ستشرقو 

كما�ذهب�اليه�نولدكه�وتبعه�أركون -عtى�*سلوب�وتحليل�لغة�النص�

� �الرقم �تحتل �الفاتحة �سورة �إن �قوله �فمث�يش,��بعد �نفسه، �أركون �به �صرح وهو�ما

ون�هذا�الÌ�تيب�التاريWي�لسور�القرآن�صحيحا�بشكل�ولكن�بشرط�أن�يك:" الÌ�تيب�الكرونولوIي

�تزع ¯� �وتؤرقه، �الفيلولوIي �العالم �تعذب �ال¸� �الحالة �هذه ولكن

 .1"*لسنيات

إن�القراءة�التاريخية�ا�حضة�للقرآن�تعيد�لنا�الظروف�الواقعية��عاصري�: "ويقول�Nي�موضع�آخر

عtى�õيات�ا�تتالية،�ولكن�ضمن�تسلسل�زم���ليس�من�السهل����الذين�قاموا�بردود�فعلهم

  .2"التوصل�اليه�أو�التأكد�منه

ثم�يعلق�مÌ�جم�الكتاب�Nي�الهامش�مش,�ا�إªى�مدرسة�نولدكه�وتمذته،�وåي�ما�يعرف�با�درسة�

وحاولت�هذه�ا�درسة،�عن�طريق�التحليل�الفيلولو:" الفيلولوجية�*�انية

القرآن�ترتيبا�تاريخيا�صحيحا�بقدر�ما�تسمح�لنا�الوثائق�وا�عطيات�بذلك

وح¸ �نولدكه�صاحب�الÌ�تيب�القرآني�الذي�اعتمده�من�بعده،�يقول 

�أي �يوجد ¯� ه �فإنّ �كمثال
ً
�جدا �صعٌب �السور �ل8®ول �دقيٍق �تاريٍخ �تعي,ن

ّن�أوائل�سورة�العلق�åي�أقَدم�أقسام�الوHي�القرآنّي {طمئنان�بأ

فأركون�يريد�منا�ترك�الÌ�تيب�القرآني�ا�عتمد�من�الصحابة�الكرام،�من�أجل�ترتيب�ظ���لبعض�

̄�يقوم�عtى�دليل�علم��مت,ن،�يمكن�{طمئنان�إليه ا�ستشرق,ن،�وبما�

القرآن�الكريمعtى�اعتبار�الÌ�تيب�{ج�
ادي�لسور�-حابة�الكرام�


م�أحق�باïخذ�من�ترتيب�غ,�همÙتي�Ìخذ�بïي�العلم،�فاNو*علم�بمواطن�الت8®يل،�مع�سبقهم�

�{حكام� �أو�استنباط �علمية، �فوائد �تحقيق 
دف±� �يكون �إنما �والسور �õيات �نزول �زمن معرفة

�عtى�دراسة�ا�رويا �ويب� �هذا ت�الحديثية�البمعرفة�الناسخ�وا�نسوخ،
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إجماع�الصحابة�الكرام�و*مة�من�بعدهم�عtى�تلقي�ترتيب�ا� - أ

يجوز�مخالفته

لم�يقل�أحد�بما�ذهب�إليه�أركون�وغ,�ه�من�ا�ستشرق,ن�من�القول�بفوضوية�النص�القرآني،�وأن� - ب

ترتيب�القرآن�ترتيب�عشوائي،�وهذا�*ساس�الذي�ب� �عليه�أركون�الدعوة�لÌ�تيب�جديد�للقرآن�

̄�يسلم�له الكريم�

أن�الÌ�تيب�الذي�دعا�إليه�ا�ستشرقو � - ت

عtى�*سلوب�وتحليل�لغة�النص�

� �الرقم �تحتل �الفاتحة �سورة �إن �قوله �فمث�يش,��بعد �نفسه، �أركون �به �صرح وهو�ما

الÌ�تيب�الكرونولو

�الفيلولو...قاطع �العالم �تعذب �ال¸� �الحالة �هذه ولكن

*لسنيات

ويقول�Nي�موضع�آخر

الن���الذين�قاموا�بردود�فعلهم

التوصل�اليه�أو�التأكد�منه

ثم�يعلق�مÌ�جم�الكتاب�Nي�الهامش�مش,�ا�إªى�مدرسة�نولدكه�وتمذته،�وåي�ما�يعرف�با�درسة�

الفيلولوجية�*�انية

القرآن�ترتيبا�تاريخيا�صحيحا�بقدر�ما�تسمح�لنا�الوثائق�وا�عطيات�بذلك

وح¸ �نولدكه�صاحب�الÌ�تيب�القرآني�الذي�اعتمده�من�بعده،�يقول 

�تاريخ �تعي,ن بأّن

{طمئنان�بأ

فأركون�يريد�منا�ترك�الÌ�تيب�القرآني�ا�عتمد�من�ال

̄�يقوم�عtى�دليل�علم��مت,ن،�يمكن�{طمئنان�إليه ا�ستشرق,ن،�وبما�

فالصحابة�الكرام�

و*علم�بمواطن�الت

�{حكام� - ث �أو�استنباط �علمية، �فوائد �تحقيق 
دف±� �يكون �إنما �والسور �õيات �نزول �زمن معرفة

بمعرفة�النا
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وهو�ما�أهملته�ا�درسة�{ستشراقية�ومن�تبعها�من�الحداثي,ن،�فلم�يعت �وا�باïحاديث�النبوية،�

�أو� �للÌ�تيب�الحاªي، � �ومن�غ,��انتقاص� ®ول�كان�±
دف�علم�،

حف،�بخف�ا�ستشرق,ن�والحداثي,ن�الذين�انطلقوا�

  .حف�بشكله�الحاªي،�ليطعنوا�Nي�القرآن�الكريم�وصحة�جمعه

�من������������������������������������ �تخلوا ¯� �السور �ترتيب �Nي 
اßإل� �توصلوا �ال¸�


ا�عند�التحقيق�يظهر�عدم�صحته،�ومن�ذلك�ما�عرضه�أركون�من�كم�ا�ستشرق�Óم��نظر،�فكث,

�الع,ن� �الحور �صفات �عن �تتحدث �ا�كية �õيات �وأن �وأوصافهن، �الع,ن �الحور �حول روبنسون

بالتفصيل،�بينما�تقتصر�õيات�ا�دنية�عtى�وصفهن�باïزواج�ا�طهرة،�وهذه�قاعدة�غ,��منضبطة،�


ن�قاصرات�للطرف�وأبكارÕوصافهن�من�كوïا�ذكر�
ßي�مدنية،�جاء�فåة�الرحمن�و. 

�ا�صحف�)الرحمن �Nي �فورودهما ،

الشريف�يخالف�ما�ذهب�اليه�روبنسون،�وأشاد�به�أركون،�ف�قاعدة�منضبطة�هنا�أيضا،�و±
ذا�


م�للسور�Ùترتي� 
اßا�ا�ستشرقون�والحداثيون،�وبنوا�عل
ßال¸��خلص�إل�

إنه�ليس�Nي�gمكان�تعي,ن�ترتيب�صحيح�ل8®ول�السور�القرآنية�

قة،�جميعها،�كما�أنه�ليس�هناك�ترتيب�يثبت�بكماله�عtى�النقد�أو�يستند�إªى�أسانيد�قوية�ووثي

  .1"وزيادة�عtى�هذا�فإن�Nي�القول�بÌ�تيب�السور�حسب�نزولها�شيئا�من�التجوز 


ا�قوله�بالحاجة�لÌ�تيب�جديد�لسور�القرآن�الكريم�ßا�أركون�وال¸��ب� �عل
Óسس�ال¸��انطلق�م*

�تسلم�من�ا�عارضة،�ومن�ذلك�مث�قوله�باختف�النص�الشفوي� وآياته،�كلها�تخضع�للنقد،�̄و

الكتابي،�وهو�قول�¯�دليل�عليه،�فا�تتبع�لجمع�القرآن،�وما�بذله�الصحابة�من�جهد�

�يقر� �أن ̄بد � �وسلم، �هللا�عليه �صtى �

�Nي� �ا�ثبت �هو�ع,ن �قرآن، �من �وسلم �عليه
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وهو�ما�أهملته�ا�درسة�{ستشراقية�ومن�تبعها�من�الحداثي,ن،�فلم�يعت �وا�باïحاديث�النبوية،�


م�ناقصة�غ,��محققة�ïهدافهاíفجاءت�دراسا. 

�أو� �للÌ�تيب�الحاªي، � �ومن�غ,��انتقاص� فدراسة�علماء�ا�سلم,ن�لزمن�ال8®ول�كان�±
دف�علم�،

Nي�جمع�عثمان�ر�¡��هللا�عنه�للمصحف،�بخف�ا�ستشرق,ن�والحداثي,ن�الذين�انطلقوا�

من�نقدهم�لÌ�تيب�ا�صحف�بشكله�الحاªي،�ليطعنوا�Nي�القرآن�الكريم�وصحة�جمعه

�من������������������������������������ �تخلوا ¯� �السور �ترتيب �Nي 
اßإل� �توصلوا �ال¸� �والنتائج �ا�ستشرق,ن هج


ا�عند�التحقيق�يظهر�عدم�صحته،�ومن�ذلك�ما�عرضه�أركون�من�كم�ا�ستشرق�Óم��نظر،�فكث,

�الع,ن� �الحور �صفات �عن �تتحدث �ا�كية �õيات �وأن �وأوصافهن، �الع,ن �الحور �حول روبنسون

بالتفصيل،�بينما�تقتصر�õيات�ا�دنية�عtى�وصفهن�باïزواج�ا�طهرة،�وهذه�قاعدة�غ,��منضبطة،�


ن�قاصرات�للطرف�وأبكارÕوصافهن�من�كوïا�ذكر�
ßي�مدنية،�جاء�فåة�الرحمن�و

� �كلم¸� �حول �روبنسون �كم �عtى �أيضا �ينسحب الرحمن(و) هللا(وهذا

الشريف�يخالف�ما�ذهب�اليه�روبنسون،�وأشاد�به�أركون،�ف�قاعدة�منضبطة�هنا�أيضا،�و±
ذا�


م�للسور�يتب,ن�أن�كث,�ا�من�النÙترتي� 
اßا�ا�ستشرقون�والحداثيون،�وبنوا�عل
ßتائج�ال¸��خلص�إل

̄�تصح   . وõيات،�

إنه�ليس�Nي�gمكان�تعي,ن�ترتيب�صحيح�ل: من�الحق�أن�نقول : "يقول�دروزة

جميعها،�كما�أنه�ليس�هناك�ترتيب�يثبت�بكماله�عtى�النقد�أو�يستند�إªى�أسانيد�قوية�ووثي

وزيادة�عtى�هذا�فإن�Nي�القول�بÌ�تيب�السور�حسب�نزولها�شيئا�من�التجوز 


ا�قوله�بالحاجة�لÌ�تيب�جديد�لسور�القرآن�الكريم�ßا�أركون�وال¸��ب� �عل
Óسس�ال¸��انطلق�م*

�تسلم�من�ا�عارضة،�ومن�ذلك�مث�قوله�باختف�النص�الشفوي� وآياته،�كلها�تخضع�للنقد،�̄و

الكتابي،�وهو�قول�¯�دليل�عليه،�فا�تتبع�لجمع�القرآن،�وما�بذله�العن�النص�

�هللا �صtى �الن�� �عهد �منذ �كان �التدوين �لكون �إضافة �ذلك، �Nي ودقة

�Nي� �ا�ثبت �هو�ع,ن �قرآن، �من �وسلم �عليه �هللا �صtى �الن�� �عtى �أنزل �ما �وأن �التدوين، حة

  .ا�صاحف
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وهو�ما�أهملته�ا�درسة�{ستشراقية�ومن�تبعها�من�الحداثي,ن،�فلم�يعت �وا�باïحاديث�النبوية،�


م�ناقصة�غ,��محققة�ïهدافهاíفجاءت�دراسا

فدراسة�علماء�ا�سلم,ن�لزمن�ال

Nي�جمع�عثمان�رطعن�

من�نقدهم�لÌ�تيب�ا�

�والنتائ� -  ج �ا�ستشرق,ن مناهج


ا�عند�التحقيق�يظهر�عدم�صحته،�ومن�ذلك�ما�عرضه�أركون�من�كم�ا�ستشرق�Óم��نظر،�فكث,

�الع,ن� �الحور �صفات �عن �تتحدث �ا�كية �õيات �وأن �وأوصافهن، �الع,ن �الحور �حول روبنسون

بالتفصيل،�بينما�تقتصر�õيات�ا�دنية�عtى�وصفهن�باïزواج�ا�طهرة،�وهذه�قاعدة�غ,��منضبطة،�


ن�قاصرات�للطرف�وأبكارفسور Õوصافهن�من�كوïا�ذكر�
ßي�مدنية،�جاء�فåة�الرحمن�و

� �كلم¸� �حول �روبنسون �كم �عtى �أيضا �ينسحب وهذا

الشريف�يخالف�ما�ذهب�اليه�روبنسون،�وأشاد�به�أركون،�ف�قاعدة�منضبطة�هنا�أيضا،�و±
ذا�

يتب,ن�أن�كث,�ا�من�الن

̄�ت وõيات،�

يقول�دروزة

جميعها،�كما�أنه�ليس�هناك�ترتيب�يثبت�بكماله�عtى�النقد�أو�يستند�إªى�أسانيد�قوية�ووثي

وزيادة�عtى�هذا�فإن�Nي�القول�بÌ�تيب�السور�حسب�نزولها�شيئا�من�التجوز 


ا�قوله�بالحاجة�لÌ�تيب�جديد�لسور�القرآن�الكريم�� -  حßا�أركون�وال¸��ب� �عل
Óسس�ال¸��انطلق�م*

�تسلم�من�ا�عارضة،�ومن�ذلك�مث�قوله�باختف�النص�الشفوي� وآياته،�كلها�تخضع�للنقد،�̄و

عن�النص�

�الن �عهد �منذ �كان �التدوين �لكون �إضافة �ذلك، �Nي ودقة

�الن �عtى �أنزل �ما �وأن �التدوين، بصحة

ا�صاحف
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�سور� �ترتيب �قضية �عن �كأركون �الحداثي,ن �من �تبعهم �ومن �ا�ستشرق,ن �حديث �خل يظهر�من

التفريق�ب,ن�النص�الشفوي�: ب�سوره�وآياته،�عtى�ثثة�أسس

 .والنص�ا�دون،�وتاريخية�النص�القرآني،�وفوضوية�ترتيب�õيات�والسور 

. 


م،�وبخاصة�ا�درسة�{ستßي�البحث،�وأث� �علNشراقية�الفرنسيةجية�{ستشراقية�. 

عمد�أركون�إªى�القول�بÌ�تيب�õيات�والسور�اعتمادا�عtى�تاريخية�ال8®ول،�وبناء�عtى�استخدام�ا�نهج�

 .جه�تطبيقا�علميا�عند�دراسته�لبعض�سور�القرآن�الكريم

ن�الكريم�يحظ�عدم�يقينية�النتائج�

 .جية�والقواعد�غ,��ا�نضبطة�Nي�دراساته

توفيقيا�أو�توقيفيا،�وعtى�أي�: اختلفت�أقوال�العلماء�حول�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�من�كونه


م�بÌ�تيب�جديد�للسور�Nي�القرآن�الكريم.  

 .م1�،2009،�دار�القلم،�الرباط،�ط

 .6،�دار�الكتب�العلمية،�ج

�الخالدي،�شركة�دار�*رقم�بن�أبي�*رقم،�

�دار� �السبكي، �مو×¡  �محمد �اللطيف عبد

�البا �عبد �فؤاد �محمد دار�ا�عرفة،�Qي،
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  :أبرز�ما�توصل�إليه�البحث�من�نتائج�ما�يtي

 .تب� �أركون�منهج�ا�ستشرق,ن�Nي�ترتيب�سور�القرآن�الكريم

�سور� �ترتيب �قضية �عن �كأركون �الحداثي,ن �من �تبعهم �ومن �ا�ستشرق,ن �حديث �خل يظهر�من

 .القرآن�الكريم�وجود�خلل�Nي�دوافعهم�ومناهجهم

ب�سوره�وآياته،�عtى�ثثة�أسسب� �أركون�نظرته�للقرآن�الكريم،�وترتي

والنص�ا�دون،�وتاريخية�النص�القرآني،�وفوضوية�ترتيب�õيات�والسور 

.يتشارك�أركون�Nي�كث,��من�أفكاره�ومناهجه�مع�مدرسة�{ستشراق


م،�وبخاصة�ا�درسة�{ستßي�البحث،�وأث� �علNتأثر�أركون�با�نهجية�{ستشراقية�

عمد�أركون�إªى�القول�بÌ�تيب�õيات�والسور�اعتمادا�عtى�تاريخية�ال8®ول،�وبناء�عtى�استخدام�ا�ن

التحليtي�ل�لفاظ�القرآنية،�وقد�طبق�منهجه�تطبيقا�علميا�عند�دراسته�لبعض�سور�القرآن�الكريم

ن�الكريم�يحظ�عدم�يقينية�النتائمن�خل�دراسة�منهج�أركون�Nي�ترتيب�السور�وõيات�Nي�القرآ

ال¸��توصل�لها،�ووجود�الكث,��من�*خطاء�ا�نهجية�والقواعد�غ,��ا�نضبطة�Nي�دراساته

اختلفت�أقوال�العلماء�حول�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�من�كونه


م�بÌ�تيب�جديد�للسور�Nي�القرآن�الكريممن�الرأي,ن�بطلت�ادعاءات�أركون�وا�ستشرق,ن�ومطالب�

،�دار�القلم،�الرباط،�طأراءAا�ستشرق&نAالفرنسي&نPAيAالقرآنAالكريم


وتي،�منصور�بن�يونس،�Ùقناعال�Aم�نAعنAالقناعAدار�الكتب�العلمية،�جكشاف�،

عبد�هللا�الخالدي،�شركة�دار�*رقم�بن�أبي�*رقم،�. ،�تالتسهيلAلعلومAالتïøيلابن�جزي،�محمد�بن�أحمد،�

 .هـ�١٤١٦

� �أحمد، �بن �مو×¡  Aاحمدجاوي، �Aمام Aفقه PAي �ت�قناع �دار�. ، �السبكي، �مو×¡  �محمد �اللطيف عبد

  . 4ا�عرفة،�ب,�وت،�لبنان،�ج

� �عtي، �بن �أحمد �حجر، Aالبخاري ابن AالباريAشرحAصحيح �تفتح �البا. ، �عبد �فؤاد محمد

  .هـ�١٣٨٣دار�إحياء�الكتب�العربية،�القاهرة،،�التفس&�Aالحديث
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  مةخات

أبرز�ما�توصل�إليه�البحث�من�نتائ

تب� �أركون�منهج -1

�سور� -2 �ترتيب �قضية �عن �كأركون �الحداثي,ن �من �تبعهم �ومن �ا�ستشرق,ن �حديث �خل يظهر�من

القرآن�الكريم�وجود�خلل�Nي�دوافعهم�ومنا

ب� �أركون�نظرته�للقرآن�الكريم،�وترتي -3

والنص�ا�دون،�وتاريخية�النص�القرآني،�وفوضوية�ترتيب�õيات�والسور 

يتشارك�أركون�Nي�كث,��من�أفكاره�ومنا� -4

تأثر�أركون�با�نه -5

عمد�أركون�إªى�القول�بÌ�تيب�õيات�والسور�اعتمادا�عtى�تاريخية�ال -6

التحليtي�ل�لفاظ�القرآنية،�وقد�طبق�من

من�خل�دراسة�من -7

ال¸��توصل�لها،�ووجود�الكث,��من�*خطاء�ا�ن

اختلفت�أقوال�العلماء�حول�ترتيب�السور�Nي�القرآن�الكريم�من�كونه -8

من�الرأي,ن�بطلت�ادعاءات�أركون�وا�ستشرق,ن�ومطالب�

  ا�راجع

أراءAا�ستشرق&نAالفرنسي&نPAيAالقرآنAالكريمأحمد�نصري،�


وتي،�منصور�بن�يونس،�Ùال

ابن�جزي،�محمد�بن�أحمد،�

1�،١٤١٦ب,�وت،�ط

� �أحمد، �بن �مو×¡  الحجاوي،

ا�عرفة،�ب,�وت،�لبنان،�ج

� �عtي، �بن �أحمد �حجر، ابن

  ه1379ب,�وت،�

التفس&�Aالحديثدروزة،�




	�� –أ���ل 261��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 261 

 

�هللا �جاد �بن �محمد �بن �سامي دار�ا�حدث�،

جمال�شحيد،�*هاªي�للطباعة�والنشر،�

محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�الهيئة�ا�صرية�

،�مجلة�الشريعة�والدراسات�القرآنية،�جامعة�

�٢٠١٢،�عادل�زعيÌ�،�مؤسسة�هنداوي�للنشر�والثقافة�القاهرة،�مصر

عبد�القادر�أحمد�عطا،�دار�الفضيلة،�

�ط �الدار�البيضاء، �العربي، �ا�ركز�الثقاNي �صالح، ،�2هاشم

  .م

  .م2�،1996هاشم�صالح،�ا�ركز�الثقاNي�العربي،�الدار�البيضاء،�ط

 .هاشم�صالح،�ا�ؤسسة�الوطنية�للكتاب،�الجزائر

  .م1�،1999هاشم�صالح،�دار�الساQي،�لبنان،�ط

  .م1985،�

هاشم�صالح،�دار�الطليعة،�ب,�وت،�

  .هاشم�صالح،�دار�الطليعة،�ب,�وت

�ع �ا�عاصر، �مركز�{نماء �ا�عاصر، �الفكر�العربي �مجلة ،73�،

 .م1�،1991صالح،�دار�الساQي،�ط
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� �أحمد، �بن �الرحمن �عبد �رجب، Aالفاتحةابن �. ،�تتفس&�Aسورة �جاد �بن �محمد �بن سامي
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  إنشاKÆاPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون 

Taking into account t

Islamic jurisprudence and law 

  جامعةAفلسط&نA\هلية

ahmed-Dr. Sohail Al

Aفلسط&نAهليةجامعة\  

Dr. Mohamed Saabneh 

�والقانون،� �gسمي �الفقه �Nي �إنشا
ا �حال �الوصية �عtى �الباعث �مراعاة �الدراسة �هذه تناولت

�به  ¡ùا�و� �ومشتمت �وطبيعته �الباعث �حقيقة �*موال��عtى �قابلية ومدى

والحقوق�لتكون�من�ضمنه�Nي�الفقه�gسمي�والقانون،�وقد�بينت�الدراسة�كذلك�مشروعية�

�حكمها� �عن �تحدثت �ثم �حكمها، �تأخذ �ال¸� �التصرفات �من �غ,�ها �وب,ن 
اÓبي� �والفرق الوصية

�فتناولت �الخامس �ا�طلب �Nي �وجاءت �وقانوًنا، �فقًها �لها �التكليفي �البا والحكم �عtى�طبيعة عث

�بمراعاته �مظاهر�تمثلت �عدة �خل �من �إنشا
ا �عند �مراعاته �وأهمية �ذلك� الوصية �كان حال

�موضوع� �كونه �حيث �من �به  ¡ùبا�و� �ارتباطه �حيث �أو�من �له،  ¡ùأو�با�و� ،�¡ùبا�و� يرتبط

الوصية،�أو�أنه�يرتبط�بنوع�ا�ال�والحق�القابل�للوصية،�وكذلك�من�حيث�حدوده�

�ا�تعلق� �والقانوني �Ôالفق� �الرأي �طبيعة �وتحديد �ذلك �عtى �الوقوف تم

   .بذلك،�وفق�أحكام�ومظاهر�وتفصيت�علمية�وموضوعية�عالج�
ا�هذه�الدراسة

�به،�  ¡ùت�الوصية،�*موال�والحقوق�وا�و�الوصية،�مشتم الباعث�عtى
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إنشاKÆاPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون Aعند مراعاةAالباعثAع¸ىAالوصية

he motive for the will when creating it in Taking into account t

Islamic jurisprudence and law
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�والقانون،� �gسمي �الفقه �Nي �إنشا
ا �حال �الوصية �عtى �الباعث �مراعاة �الدراسة �هذه تناولت

� �التعرف �إªى �بههادفة  ¡ùا�و� �ومشتمت �وطبيعته �الباعث �حقيقة عtى

والحقوق�لتكون�من�ضمنه�Nي�الفقه�gسمي�والقانون،�وقد�بينت�الدراسة�كذلك�مشروعية�

�حكمها� �عن �تحدثت �ثم �حكمها، �تأخذ �ال¸� �التصرفات �من �غ,�ها �وب,ن 
اÓبي� �والفرق الوصية

�فتناولت �الخامس �ا�طلب �Nي �وجاءت �وقانوًنا، �فقًها �لها �التكليفي والحكم

�بمراعاته �مظاهر�تمثلت �عدة �خل �من �إنشا
ا �عند �مراعاته �وأهمية الوصية

�موضوع� �كونه �حيث �من �به  ¡ùبا�و� �ارتباطه �حيث �أو�من �له،  ¡ùأو�با�و� ،�¡ùبا�و� يرتبط

الوصية،�أو�أنه�يرتبط�بنوع�ا�ال�والحق�القابل�للوصية،�وكذلك�من�حيث�حدوده�

�. تمليك �ا�تعلق�وقد �والقانوني �Ôالفق� �الرأي �طبيعة �وتحديد �ذلك �عtى �الوقوف تم

بذلك،�وفق�أحكام�ومظاهر�وتفصيت�علمية�وموضوعية�عالج�
ا�هذه�الدراسة

�به،��:الكلماتAا�فتاحية  ¡ùت�الوصية،�*موال�والحقوق�وا�و�الوصية،�مشتم الباعث�عtى

  .الفقه�gسمي،�القانون 
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مراعاةAالباعثAع¸ىAالوصية

he motive for the will when creating it in 
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�والقانون،� �gسمي �الفقه �Nي �إنشا
ا �حال �الوصية �عtى �الباعث �مراعاة �الدراسة �هذه تناولت

� �التعرف �إªى هادفة

والحقوق�لتكون�من�ضمنه�Nي�الفقه�gسمي�والقانون،�وقد�بينت�الدراسة�كذلك�مشروعية�

�حكمها� �عن �تحدثت �ثم �حكمها، �تأخذ �ال¸� �التصرفات �من �غ,�ها �وب,ن 
اÓبي� �والفرق الوصية

�فتناولت �الخامس �ا�طلب �Nي �وجاءت �وقانوًنا، �فقًها �لها �التكليفي والحكم

�بمراعاته �مظاهر�تمثلت �عدة �خل �من �إنشا
ا �عند �مراعاته �وأهمية الوصية

�موضوع� �كونه �حيث �من �به  ¡ùبا�و� �ارتباطه �حيث �أو�من �له،  ¡ùأو�با�و� ،�¡ùبا�و� يرتبط

الوصية،�أو�أنه�يرتبط�بنوع�ا�ال�والحق�القابل�للوصية،�وكذلك�من�حيث�حدوده� التصرف�Nي

�لل تمليكوقابليته

بذلك،�وفق�أحكام�ومظاهر�وتفصيت�علمية�وموضوعية�عالج�
ا�هذه�الدراسة

الكلماتAا�فتاحية

الفقه�gسمي،�القانون 
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ABSTRACT: This study dealt with the consideration of the motive for the will upon its 

establishment in Islamic jurisprudence and law, aiming to identify the reality of the 

motive and its nature and the contents of the bequest and the extent to which funds and 

rights are eligible to be included in Islamic jurisprudence and law.

showed the legality of the will and the difference between it and other behaviors that 

take its ruling, then talked about its ruling and its mandate in jurisprudence and law

or with the bequest, or in terms of its connection with the bequeathed in terms of being 

the subject of the disposal of the will, or that it is related to the type of money and the 

right subject to the will, as well as in terms of its limits and abilit

investigated and the nature of the legal and jurisprudential opinion related to this was 

determined, according to scientific and objective provisions, manifestations and details 

dealt with in this study. 

Key words: The motive for the wil

bequest, Islamic jurisprudence, law.

�اقتدى� �ومن �وصحبه �آله �وعtى �الخلق�أجمع,ن �سيد �عtى �والسم �والصة �العا�,ن �§�رب الحمد

�gنسان� �لوصية �والحقوQي �الشر·ي �بالتنظيم �اهتمت �قد ية

من�خل�عدة�مظاهر�ترتبط��طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAحالAإنشاKÆا

الوصية،�كا�بيع�Nي�عقد�البيع،� موضوع�التصرف�Nي

وذلك�من�حيثيات�ترتبط�بنوع�ا�ال�والحق�القابل�للتوريث�والوصية،�ومن�حيثيات�

�والصحية� �الباعث�كذلك�مسألة�الكفاءة �به�وقابليته�للتمليك،�حيث�يؤثر�Nي  ¡ùأخرى�ترتبط�بحدود�ا�و

�والع �الورثة �ب,ن �التنازع �منع �Nي �ا�ؤثرة �و{رتباطات �بناظر�الوصية، �ا�تعلقة �السلم�و*مانة �حفظ �عtى مل


ا�والقانونية�Óي�ومنع�{قتتال�ب,ن�الناس�أفراًدا�ومجتمعات،�ولذلك�جاءت�النصوص�الشرعية�الفقهية�مtه*

،�وكذلك�مجلة�الحكام�العدلية�العثمانية�ببيان�

AحالAالوصيةAع¸ىAالباعثAمراعاة

·ي�تعلق�هذا�ا�وضوع�بحقيقة�الباعث�عtى�الوصية�من�حيث�ا�اهية�والطبيعة�الحاصلة�وفق�ا�فهوم�الشر 

إظهار�أهمية�الوقوف�عtى�القوان,ن�والتشريعات�ال¸��تحدثت�عن�الوصية�والباعث�عtى�إنشا
ا�وما�عالجته�
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This study dealt with the consideration of the motive for the will upon its 

establishment in Islamic jurisprudence and law, aiming to identify the reality of the 

motive and its nature and the contents of the bequest and the extent to which funds and 

ights are eligible to be included in Islamic jurisprudence and law. 
showed the legality of the will and the difference between it and other behaviors that 

take its ruling, then talked about its ruling and its mandate in jurisprudence and law

or with the bequest, or in terms of its connection with the bequeathed in terms of being 

the subject of the disposal of the will, or that it is related to the type of money and the 

right subject to the will, as well as in terms of its limits and ability to own. This was 

investigated and the nature of the legal and jurisprudential opinion related to this was 

determined, according to scientific and objective provisions, manifestations and details 

The motive for the will, the contents of the will, money, rights and the 

bequest, Islamic jurisprudence, law. 

�اقتدى� �ومن �وصحبه �آله �وعtى �الخلق�أجمع,ن �سيد �عtى �والسم �والصة �العا�,ن �§�رب الحمد

  بسنته�بإحسان�إªى�يوم�الدين،�أما�بعد؛

�قانون �أم �إسمية �أكانت �سواء �التشريعات �gنسان�فإن �لوصية �والحقوQي �الشر·ي �بالتنظيم �اهتمت �قد ية

طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAحالAإنشاKÆا

موضوع�التصرف�Nي"بعدة�مسائل؛�محاورها�ا�وù¡��وا�وù¡ �له�وا�وù¡ �به�

وذلك�من�حيثيات�ترتبط�بنوع�ا�ال�والحق�القابل�للتوريث�والوصية،�ومن�حيثيات�" الهبة

�والصحية� �الباعث�كذلك�مسألة�الكفاءة �به�وقابليته�للتمليك،�حيث�يؤثر�Nي  ¡ùأخرى�ترتبط�بحدود�ا�و

�والع �الورثة �ب,ن �التنازع �منع �Nي �ا�ؤثرة �و{رتباطات �بناظر�الوصية، �ا�تعلقة و*مانة


ا�والقانونية�Óي�ومنع�{قتتال�ب,ن�الناس�أفراًدا�ومجتمعات،�ولذلك�جاءت�النصوص�الشرعية�الفقهية�مtه*


ا�وخاصة�القانون�ا�دني�*ردني�رقم�ßوكذلك�مجلة�الحكام�العدلية�العثمانية�ببيان�43/1976ال¸��ترجع�إل�،

مراعاةAالباعثAع¸ىAالوصيةAحالA: حال�إنشا
ا�تحت�عنوان�طبيعة�الباعث�عtى�الوصية�وأهمية�رعاية�ذلك

  إنشاKÆاPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون 

   :أهميةAا�وضوعAوأسبابAاختياره

  : وت �ز�أهمية�ا�وضوع�وأسباب�اختياره�فيما�يأتي

تعلق�هذا�ا�وضوع�بحقيقة�الباعث�عtى�الوصية�من�حيث�ا�اهية�والطبيعة�الحاصلة�وفق�ا�فهوم�الشر 

إظهار�أهمية�الوقوف�عtى�القوان,ن�والتشريعات�ال¸��تحدثت�عن�الوصية�والباعث�عtى�إنشا
ا�وما�عالجته�

	��� ا��و��� ���ا
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This study dealt with the consideration of the motive for the will upon its 

establishment in Islamic jurisprudence and law, aiming to identify the reality of the 

motive and its nature and the contents of the bequest and the extent to which funds and 

 The study also 

showed the legality of the will and the difference between it and other behaviors that 

take its ruling, then talked about its ruling and its mandate in jurisprudence and law. , 

or with the bequest, or in terms of its connection with the bequeathed in terms of being 

the subject of the disposal of the will, or that it is related to the type of money and the 

y to own. This was 

investigated and the nature of the legal and jurisprudential opinion related to this was 

determined, according to scientific and objective provisions, manifestations and details 

l, the contents of the will, money, rights and the 

.�7:�  

�اقتدى� �ومن �وصحبه �آله �وعtى �الخلق�أجمع,ن �سيد �عtى �والسم �والصة �العا�,ن �§�رب الحمد

بسنته�بإحسان�إªى�يوم�الدين،�أما�بعد؛

�قانون �أم �إسمية �أكانت �سواء �التشريعات فإن

طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAحالAإنشاKÆاومتعلقاته�ا�الية�و

بعدة�مسائل؛�محاورها�ا�وù¡��وا�وù¡ �له�وا�وù¡ �به�

الهبة�وا�وهوب�Nي�عقد

�والصحية� �الباعث�كذلك�مسألة�الكفاءة �به�وقابليته�للتمليك،�حيث�يؤثر�Nي  ¡ùأخرى�ترتبط�بحدود�ا�و

�والع �الورثة �ب,ن �التنازع �منع �Nي �ا�ؤثرة �و{رتباطات �بناظر�الوصية، �ا�تعلقة و*مانة


ا�والقانونية�Óي�ومنع�{قتتال�ب,ن�الناس�أفراًدا�ومجتمعات،�ولذلك�جاءت�النصوص�الشرعية�الفقهية�مtه*


ا�وخاصة�القانون�ا�دني�*ردني�رقم�ßال¸��ترجع�إل

طبيعة�الباعث�عtى�الوصية�وأهمية�رعاية�ذلك

إنشاKÆاPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون 

أهميةAا�وضوعAوأسبابAاختياره

وت �ز�أهمية�ا�وضوع�وأسباب�اختياره�فيما�يأتي

تعلق�هذا�ا�وضوع�بحقيقة�الباعث�عtى�الوصية�من�حيث�ا�اهية�والطبيعة�الحاصلة�وفق�ا�فهوم�الشر  .1

  .والقانوني

إظهار�أهمية�الوقوف�عtى�القوان,ن�والتشريعات�ال¸��تحدثت�عن�الوصية�والباعث�عtى�إنشا
ا�وما�عالجته� .2
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بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�والقانونية�الخاصة�بالوصية�والباعث�عtى�إنشا
ا�مسألة�مهمة�للباحث,ن�

  

�الدراسات� �عtى �توجب �موضوعية �قراءات �من �به �يرتبط �ما �وأهمية �ا�عاصر، �بالواقع �ا�وضوع �هذا مساس


ا�ومشروعي�
ا�Nي�الفقه�gسمي�والقانون ßتحديد�ماهية�الوصية�والباعث�عل. 

بيان�ما�يدخل�Nي�ا�وù¡ �به�من�*موال�والحقوق�وما�¯�يدخل�به�وذلك�±
دف�للوصول�إªى�ا�وقف�الشر·ي�

��Ôى�الوصية�وما�طبيعة�هذه�ا�ؤثرات��والحقوق�والرأي�الفقtي�الباعث�عNن�كيف�تكون�{رتباطات�ا�ؤثرة�

دراسة�ما�يتعلق�بموضوعات�الباعث�عtى�الوصية�وأهمية�مراعاة�ذلك�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�من�أجل�

 ما�åي�الحكمة�من�الوصية�والحكم�التكليفي�لها�Nي�الفقه�gسمي�والقانون؟

 هل�يوجد�نصوص�فقهية�وقانونية�عالجت�مسألة�الباعث�عtى�الوصية�ومتعلقات�ذلك�أم�¯؟�

 Nي�الفقه�gسمي�والقانون؟�كAأيAمظاهرAقدAتعلقتAبمراعاةAالباعثAع¸ىAالوصيةAعندAإنشاKÆا


ا�Nي�ا�فهوم�ßا�والباعث�عل
ج,ن�الوصفي�والتحليtي،�وذلك�ببيان�ماهية�الوصية�ومشروعي�

دراسة�طبيعة�النصوص�القانونية�الخاصة�بذلك،�ومن�ثم�تحليل�هذه�النصوص�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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 .من�مفردات�وموضوعات�من�حيث�الوصف�والتأصيل�وا�قارنة

بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�والقانونية�الخاصة�بالوصية�والباعث�عtى�إنشا
ا�مسألة�مهمة�للباحث,ن�

  .  وا�ختص,ن�من�خل�ما�تعالجه�من�مسائل�وموضوعات�Nي�الواقع�ا�عاش

�الدراسات� �عtى �توجب �موضوعية �قراءات �من �به �يرتبط �ما �وأهمية �ا�عاصر، �بالواقع �ا�وضوع �هذا مساس

 . الشرعية�والقانونية�أن�تقف�عtى�هذه�ا�سائل�±
دف�ا�عالجة�العلمية


 .ا�دراسة�مقارنة�مع�القانون تناول�جزئيات�الفقه�gسمي�ودراس�

  :وåي�متمثلة�بما�يأتي


ا�ومشروعي�
ا�Nي�الفقه�gسمي�والقانون ßتحديد�ماهية�الوصية�والباعث�عل

بيان�ما�يدخل�Nي�ا�وù¡ �به�من�*موال�والحقوق�وما�¯�يدخل�به�وذلك�±
دف�للوصول�إªى�ا�وقف�الشر·ي�

 .والقانوني�ا�تعلق�بذلك

��Ôى�الوصية�وما�طبيعة�هذه�ا�ؤثرات��والحقوق�والرأي�الفقtي�الباعث�عNن�كيف�تكون�{رتباطات�ا�ؤثرة�

 .والقانوني�ا�رتبط�بتحديد�ذلك

دراسة�ما�يتعلق�بموضوعات�الباعث�عtى�الوصية�وأهمية�مراعاة�ذلك�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�من�أجل�

 .الوقوف�عtى�هذه�القضية�بدقة�وشمول 

  :وåي�متمثلة�بأمور�åي

 ما�مفهوم�الوصية�وما�طبيعة�مشروعي�
ا�Nي�الفقه�gسمي�والقانون؟

ما�åي�الحكمة�من�الوصية�والحكم�التكليفي�لها�Nي�الفقه�gسمي�والقانون؟

هل�يوجد�نصوص�فقهية�وقانونية�عالجت�مسألة�الباعث�عtى�الوصية�ومتعلقات�ذلك�أم�¯

كAأيAمظاهرAقدAتعلقتAبمراعاةAالباعثAع¸ىAالوصيةAعندAإنشاKÆا

  :�الباحث,ن�كا�تي


ا�Nي�ا�فهوم�ßا�والباعث�عل
ج,ن�الوصفي�والتحليtي،�وذلك�ببيان�ماهية�الوصية�ومشروعي�

دراسة�طبيعة�النصوص�القانونية�الخاصة�بذلك،�ومن�ثم�تحليل�هذه�النصوص�الشر·ي�والقانوني،�وكذلك�


دف�الوقوف�عtى�ا�نظور�القانوني�والشر·ي��تعلقات�البحث±.  

 .الرجوع�إªى�ا�راجع�ا�تخصصة�Nي�موضوعات�البحث

	��� ا��و��� ���ا
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من�مفردات�وموضوعات�من�حيث�الوصف�والتأصيل�وا�قارنة

بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�والقانونية�الخاصة�بالوصية�والباعث�عtى�إنشا
ا�مسألة�مهمة�للباحث,ن� .3

وا�ختص,ن�من�خل�ما�تعالجه�من�مسائل�وموضوعات�Nي�الواقع�ا�عا

�الدراسات� .4 �عtى �توجب �موضوعية �قراءات �من �به �يرتبط �ما �وأهمية �ا�عاصر، �بالواقع �ا�وضوع �هذا مساس

الشرعية�والقانونية�أن�تقف�عtى�هذه�ا�سائل�±
دف�ا�عالجة�العلمية

5. 
تناول�جزئيات�الفقه�gسمي�ودراس�

   :أهدافAالبحث

وåي�متمثلة�بما�يأتي


ا�ومشروعي�
ا�Nي�الفقه�gسمي�والقانون  .1ßتحديد�ماهية�الوصية�والباعث�عل

بيان�ما�يدخل�Nي�ا�وù¡ �به�من�*موال�والحقوق�وما�¯�يدخل�به�وذلك�±
دف�للوصول�إªى�ا�وقف�الشر·ي� .2

والقانوني�ا�تعلق�بذلك

ن�كيف�تكون�{رتباطات�ا�ؤثرة�Nي�الباعث�عtى�الوصية�وما�طبيعة�هذه�ا�ؤثرات��والحقوق�والرأي�الفق��Ôبيا .3

والقانوني�ا�رتبط�بتحديد�ذلك

دراسة�ما�يتعلق�بموضوعات�الباعث�عtى�الوصية�وأهمية�مراعاة�ذلك�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�من�أجل� .4

الوقوف�عtى�هذه�القضية�بدقة�وشمول 

    :سئلةAالبحثأ

وåي�متمثلة�بأمور�åي

ما�مفهوم�الوصية�وما�طبيعة�مشروعي�
ا�Nي�الفقه�gسمي�والقانون .1

ما�åي�الحكمة�من�الوصية�والحكم�التكليفي�لها�Nي�الفقه�gسمي�والقانون .2

هل�يوجد�نصوص�فقهية�وقانونية�عالجت�مسألة�الباعث�عtى�الوصية�ومتعلقات�ذلك�أم�¯ .3

كAأيAمظاهرAقدAتعلقتAبمراعاةAالباعثAع¸ىAالوصيةAعندAإنشاKÆاهلAهنال .4

  : منهجيةAالبحث

ولقد�كان�منهج�الباحث,ن�كا


ا�Nي�ا�فهوم� .1ßا�والباعث�عل
{عتماد�عtى�ا�نهج,ن�الوصفي�والتحليtي،�وذلك�ببيان�ماهية�الوصية�ومشروعي�

الشر·ي�والقانوني،�وكذلك�


دف�الوقوف�عtى�ا�نظور�القانوني�والشر·ي��تعلقات�البحث±

الرجوع�إªى�ا�راجع�ا�تخصصة�Nي�موضوعات�البحث .2
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  : لنحو�õتيNي�خمسة�مطالب،�وذلك�عtى�ا

  طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAعندAإنشاKÆا

�كونه �حيث �من �به  ¡ùبا�و� �يرتبط �ذلك �كان �حال �الباعث �Nي(مراعاة �التصرف الوصية،� موضوع

  :   مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بنوع�ا�ال�والحق�القابل�للتوريث�والوصية

  مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�با�وù¡ �به�من�حيث�حدوده�وقابليته�للتمليك�

  .مانةمراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بناظر�الوصية�من�حيث�الكفاءة�والصحية�و* 

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بمنع�التنازع�ب,ن�الورثة�وحفظ�السلم�*هtي�ومنع�{قتتال�ب,ن�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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Nي�خمسة�مطالب،�وذلك�عtى�ا�-إضافة�للمقدمة�والخاتمة��- وقد�جاءت�هذه�الدراسة�

  الوصيةPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون 

  الوصية�Nي�الفقه�gسمي�

  الوصية�Nي�القانون�

  مشتمت�ا�وù¡ �به�Nي�الفقه�gسمي�والقانون 

  الوصية�وغ,�ها�من�التصرفات�ال¸��تأخذ�حكمها�Nي�القانون 

  ةAالوصيةPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون مشروعي

Aس¤ميªAالفقهAيPAالوصيةAمشروعية  

   مشروعيةAالوصيةPAيAالقانون 

 مشروعيةAالوصية حكمة

  الحكمAالتكليفيAللوصية

طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAعندAإنشاKÆا

AالوصيةAع¸ىAالباعثAطبيعة  

  مظاهرAمراعاةAالباعثAع¸ىAالوصيةAعندAإنشاKÆا

�¡ùمراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�با�و :  

  : مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�با�وù¡ �له

�كونه �حيث �من �به  ¡ùبا�و� �يرتبط �ذلك �كان �حال �الباعث مراعاة

  : د�البيع،�وا�وهوب�Nي�عقد�الهبةكا�بيع�Nي�عق

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بنوع�ا�ال�والحق�القابل�للتوريث�والوصية

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�با�وù¡ �به�من�حيث�حدوده�وقابليته�للتمليك�

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بناظر�الوصية�من�حيث�الكفاءة�والصحية�و* 

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بمنع�التنازع�ب,ن�الورثة�وحفظ�السلم�*هtي�ومنع�{قتتال�ب,ن�

	��� ا��و��� ���ا
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  : محتوىAالبحث

وقد�جاءت�هذه�الدراسة�

الوصيةPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون : ا�طلبA\ول 

 
ً
الوصية�Nي�الفقه�gسمي�: أ̄و

الوصية�Nي�القانون�: ثانًيا

ا
ً
مشتمت�ا�وù¡ �به�Nي�الفقه�gسمي�والقانون : ثالث

الوصية�وغ,�ها�من�التصرفات�ال¸��تأخذ�حكمها�Nي�القانون : رابًعا

مشروعي: ا�طلبAالثاني

 
ً

مشروعيةAالوصيةPAيAالفقهªAس¤ميA: أو9

مشروعيةAالوصيةPAيAالقانون : ثانًيا

حكمة: ا�طلبAالثالث

الحكمAالتكليفيAللوصية: ا�طلبAالرابع

طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAعندAإنشاKÆا: ا�طلبAالخامس

 
ً

طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAA:أو9

مظاهرAمراعاةAالباعثAع¸ىAالوصيةAعندAإنشاKÆا: ثانًيا

1. �¡ùمراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�با�و

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�با�وù¡ �له .2

�كونه .3 �حيث �من �به  ¡ùبا�و� �يرتبط �ذلك �كان �حال �الباعث مراعاة

كا�بيع�Nي�عق

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بنوع�ا�ال�والحق�القابل�للتوريث�والوصية .4

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�با�وù¡ �به�من�حيث�حدوده�وقابليته�للتمليك� .5

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بناظر�الوصية�من�حيث�الكفاءة�والصحية�و*  .6

مراعاة�الباعث�حال�كان�ذلك�يرتبط�بمنع�التنازع�ب,ن�الورثة�وحفظ�السلم�*هtي�ومنع�{قتتال�ب,ن� .7

  الناس���
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�تعاªى،�وإن�كانت�*خرى�فمن�عجز�

�قولهم �ومنه �به، �وصلته �إذا أرض�: ،

�بمع�  �وأوصاه، �الرجل  ¡ùإليه: أو� �بمع� �. عهد �ترد كما


ا�وصل��ا�كان�Nي�الحياة�Õïوسميت�بذلك�


ا�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�ف��Ôكما�يأتيí  :وأما�الوصية�ومشتم

ت،�بطريق�الت �ع،�سواء�أكان�ا�وù¡ �به�عيًنا�أو�

�̄ يحصر�الوصية�فيما�يكون�فيه�التمليك،�وعtى�هذا�ما�¯�يملك�¯�يدخل�Nي�الوصية،�وما�

� �الÌ�كة، �بقسمة �أو�الوصية �دين، �بتأجيل �مثل�الوصية �كذلك �التعريف �Nي �¯�يدخل ا
ً
�تمليك �:وهوAيقول يعد

الت �ع،�أي�يخرج��:ويشملAالتعريف

عقد�يوجب�حًقا�Nي�ثلث�عاقده،�يلزم�

وقد�قيد�التعريف�بالت �ع،�وقد�توجد�


ا�مثل�الوصايا�الواجبة�عtى�ا�توNى�كالوصية�بأداء�وديعة�عنده،�أو�الوصية�بدفع�الكفارة�أو�ßع�ف�وصايا�¯�ت 

تي،�ولكن�يصح�أن�يقول�أوصيت�أي�أن�*صل�أن�يقول�أوصيت�لفن�بكذا�بعد�مو 
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فهذا�غاية�جهد�الباحث,ن،�فإن�كان�ثم�توفيق�فبفضل�هللا�تعاªى،�وإن�كانت�*خرى�فمن�عجز�

  .هللا�العظيم

Aوالقانون الوصيةAس¤ميªAالفقهAيP  

Aاللغة PAي Aالوصية �يقال: ترد �gيصال، �بالN¡�ء: "بمع�  �الN¡�ء �قولهم"وصيت �ومنه �به، �وصلته �إذا ،

�العهد �وبمع�  �النبات، �بمع� : يقال: متصلة �وأوصاه، �الرجل  ¡ùأو


ا�وصل��ا�كان�Nي�الحياة�بكذا،�إذا�جعلته�له،�وصيت�إªى�فن�وأوصيت�إليه�Õïوسميت�بذلك�


ا�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�ف��Ôكما�يأتيíوأما�الوصية�ومشتم

Aس¤ميªAالفقهAيPAالوصية  

Aي؛èالشرAصط¤ح�AيPAالوصيةAوأما  


اÕى�ما�بعد�ا�و : "فقد�جاء�عن�الحنفية�بأªبه�عيًنا�أو�تمليك�مضاف�إ� ¡ùع،�سواء�أكان�ا�و�ت،�بطريق�الت 

�̄ يحصر�الوصية�فيما�يكون�فيه�التمليك،�وعtى�هذا�ما�¯�يملك�¯�يدخل�Nي�الوصية،�وما�

� �الÌ�كة، �بقسمة �أو�الوصية �دين، �بتأجيل �مثل�الوصية �كذلك �التعريف �Nي �¯�يدخل ا
ً
�تمليك يعد

ويشملAالتعريفوبه�يخرج�الهبة�وغ,�ها�من�التمليكات�حال�الحياة،�: بعد�ا�وت

.  

عقد�يوجب�حًقا�Nي�ثلث�عاقده،�يلزم�: وåي. تمليك�مضاف�إªى�ما�بعد�ا�وت،�بطريق�الت �ع

  .)4(بموته،�أو�نيابة�عنه�بعده


Õى�ما�بعد�ا�وت: "اوعرفها�الشافعية�بأªع�بحق�مضاف�ولو�تقديًرا�إ�ع،�وقد�توجد��".ت �وقد�قيد�التعريف�بالت 


ا�مثل�الوصايا�الواجبة�عtى�ا�توNى�كالوصية�بأداء�وديعة�عنده،�أو�الوصية�بدفع�الكفارة�أو�ßع�ف�وصايا�¯�ت 

أي�أن�*صل�أن�يقول�أوصيت�لفن�بكذا�بعد�مو : وقوله�ولو�تقديًرا

  .)5(8®لة�بعد�موتي،�فقد�قدر�بعد�موتي�Nي�الصيغة
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 �	���"� ������S ��6/648.  
 �s���� ���� ����"�8/513 �  
 �¢��"�� 2
�� �2
�����3/39 �  

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�������
ً
فهذا�غاية�جهد�الباحث,ن،�فإن�كان�ثم�توفيق�فبفضل�: وأخ,�ا

وتقص,��ونستغفر�هللا�العظيم

الوصيةA: ا�طلبA\ول 

Aاللغة PAي Aالوصية ترد

�العهد: أي. واصية �وبمع�  �النبات، متصلة

وصيت�إªى�فن�وأوصيت�إليه�: gعطاء،�يقال


ا�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�ف��Ôكما�يأتي. )1(بعد�ا�وتíوأما�الوصية�ومشتم

 
ً

الوصيةPAيAالفقهªAس¤ميA: أو9

وأماAالوصيةPAي�Aصط¤حAالشرèي


اÕفقد�جاء�عن�الحنفية�بأ

  .)2("منفعة

̄��وهذاAالتعريف � يحصر�الوصية�فيما�يكون�فيه�التمليك،�وعtى�هذا�ما�¯�يملك�¯�يدخل�Nي�الوصية،�وما

� �الÌ�كة، �بقسمة �أو�الوصية �دين، �بتأجيل �مثل�الوصية �كذلك �التعريف �Nي �¯�يدخل ا
ً
�تمليك يعد

بعد�ا�وتgضافة��ا�

.)3(بذلك�ا�عاوضات

تمليك�مضاف�إªى�ما�بعد�ا�وت،�بطريق�الت �ع: ا�الكية�åيوعند�

بموته،�أو�نيابة�عنه�بعده


Õوعرفها�الشافعية�بأ


ا�مثل�الوصايا�الواجبة�عtى�ا�توNى�كالوصية�بأداء�وديعة�عنده،�أو�الوصية�بدفع�الكفارة�أو�ßع�ف�وصايا�¯�ت 

وقوله�ولو�تقديًرا. الزكاة


ا�بم8®لة�بعد�موتي،�فقد�قدر�بعد�موتي�Nي�الصيغةÕïن�بكذا�لف
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�أو�منفعة�عtى�
ً
�أو�دينا

ً
وåي�هبة�gنسان�غ,�ه�عينا

  .)1(ووصية�النظر�كالرعاية�والتدب,�

". تصرف�Nي�الÌ�كة�مضاف�إªى�ما�بعد�ا�وت

وهذا�يشمل�الوصية�با�ال�وبقسمة�الÌ�كة�وبتأجيل�الديون،�وإسقاط�الحقوق،�والوصية�ببيع�ع,ن�لشخص�

هو�كل�ع,ن�أو�حق�له�قيمة�مادية�Nي�

من�حيث�إنه�يشمل�كل�ما�تجوز�) 


ا�والعقارات�وا�نافع،�وهو�قيده�كذلك�بما�بعد�Óيورث�م

� ¡ùي�ا�وNي�طبيعة�الوصية�ومدى�تنوعها�Nي�*حوال�الشخصية�Nمن�*حكام�الشرعية�

  ".بمنافعها�مقيدة�بمدة�معلومة�أو�مؤبدة

ا�
ً
وهذا�يقودنا�للوقوف�عtى�طبيعة�ا�وù¡ �به�وما�الذي�يشتمل�عليه�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�وبيانه�Nي�ثالث

قيميات�(للميت�سواء�أكانت�منقولة�أم�عقارات�

،�وسواء�أكانت�تحت�يد�ا�يت�أم�بيد�غ,�ه�كيد�ا�ستأجر�وا�ستع,��والوديع،�أو�*موال�ا�غتصبة،�

،�وكذلك�الديون�ال¸��للميت�عtى�غ,�ه،�و*موال�ال¸��لم�

	�*�� s�") ��� �s*�� ��)� �'��S su� �2� �20 .   
  .  
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�أو�منفعة�عtى�.  بأن�الوصية�åي�*مر�بالتصرف�بعد�ا�وت
ً
�أو�دينا

ً
وåي�هبة�gنسان�غ,�ه�عينا

ووصية�النظر�كالرعاية�والتدب,��وصية�ا�ال،وهذا�أمر�يشمل�. أن�يملك�ا�وù¡ �له�الهبة�بعد�ا�وت

AالقانونAيPAالوصية  

AالوصيةAردني\Aا�دنيAالقانونAي�ا�ادة�وعرفN)1125 (ا
Õى�ما�بعد�ا�وت: "بأªكة�مضاف�إ�Ìي�الNتصرف�

وهذا�يشمل�الوصية�با�ال�وبقسمة�الÌ�كة�وبتأجيل�الديون،�وإسقاط�الحقوق،�والوصية�ببيع�ع,ن�لشخص�

هو�كل�ع,ن�أو�حق�له�قيمة�مادية�Nي�: منه�عtى�أنه) 53(وقد�عرف�القانون�ا�دني�*ردني�ا�ال�Nي�ا�ادة�

) 1125(وقد�قيد�القانون�ا�دني�*ردني�التصرف�Nي�الÌ�كة�الوارد�Nي�ا�ادة�


ا�والعقارات�وا�نافع،�وهو�قيده�كذلك�بما�بعد�الوصية�به�مما�يعد�تركة،�فتدخل�الحقوق�كلها�مما�Óيورث�م

  . )3(ا�وت�لتخرج�عندها�الهبات�وا�عاوضات�حال�الحياة

 (� ¡ùي�ا�وNي�طبيعة�الوصية�ومدى�تنوعها�Nي�*حوال�الشخصية�Nمن�*حكام�الشرعية�

بمنافعها�مقيدة�بمدة�معلومة�أو�مؤبدةح�الوصية�باïعيان�منقولة�كانت�أو�غ,��منقولة�و 

ا�
ً
وهذا�يقودنا�للوقوف�عtى�طبيعة�ا�وù¡ �به�وما�الذي�يشتمل�عليه�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�وبيانه�Nي�ثالث

  مشتم¤تAا�و�A�ÇبهPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون 

AعندAال��كةAيPAيدخلAللميت�سواء�أكانت�منقولة�أم�عقارات�*موال�ال¸��: جمهور�الفقهاءالذي

،�وسواء�أكانت�تحت�يد�ا�يت�أم�بيد�غ,�ه�كيد�ا�ستأجر�وا�ستع,��والوديع،�أو�*موال�ا�غتصبة،�

،�وكذلك�الديون�ال¸��للميت�عtى�غ,�ه،�و*موال�ال¸��لم�)5(سواء�أكان�عtى�ا�يت�دين�من�أي�نوع�كان�أم�¯
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بأن�الوصية�åي�*مر�بالتصرف�بعد�ا�وت: ويرى�الحنابلة

أن�يملك�ا�وù¡ �له�الهبة�بعد�ا�وت

الوصيةPAيAالقانونA: ثانًيا

AالوصيةAردني\Aا�دنيAالقانونAوعرف

وهذا�يشمل�الوصية�با�ال�وبقسمة�الÌ�كة�وبتأجيل�الديون،�وإسقاط�الحقوق،�والوصية�ببيع�ع,ن�لشخص�

وقد�عرف�القانون�ا�دني�*ردني�ا�ال�Nي�ا�ادة�. )2(ما

  . التعامل

وقد�قيد�القانون�ا�دني�*ردني�التصرف�Nي�الÌ�كة�الوارد�Nي�ا�ادة�

الوصية�به�مما�يعد�تركة،�فتدخل�الحقوق�كلها�مما�

ا�وت�لتخرج�عندها�الهبات�وا�عاوضات�حال�الحياة

) 533(جاء�Nي�ا�ادة�

تصح�الوصية�باïعيان�منقولة�كانت�أو�غ,��منقولة�و : "به�أنه

ا�
ً
وهذا�يقودنا�للوقوف�عtى�طبيعة�ا�وù¡ �به�وما�الذي�يشتمل�عليه�Nي�الفقه�gسمي�والقانون�وبيانه�Nي�ثالث

  .õتي

ا
ً
مشتم¤تAا�و�A�ÇبهPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون : ثالث

الذيAيدخلPAيAال��كةAعندAإن�

،�وسواء�أكانت�تحت�يد�ا�يت�أم�بيد�غ,�ه�كيد�ا�ستأجر�وا�ستع,��والوديع،�أو�*موال�ا�غتصبة،�)4()ومثليات

سواء�أكان�عtى�ا�يت�دين�من�أي�نوع�كان�أم�¯
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ال¸��استحقها�ا�ورث�قبل�وفاته�. 

  .ولم�يتسلمها،�والدية�ال¸��وجبت�بسبب�الجناية�عليه،�بالقتل�الخطأ�أو�بالصلح�عن�العمد

وهم�يتفقون�،�)2(ما�يÌ�كه�ا�يت�من�*موال�صافًيا�عن�تعلق�حق�الغ,��بع,ن�من�*موال

�كحق� �{رتفاق، �وحقوق �*ولياء، �بعفو�بعض
ً

�ما¯ �انقلب �إذا القصاص


ا�حقوق�مالية�وتقوم�بمال،�وكذلك�حق�الشفعة،�والخيارات�ا�تعلقة�باïموال،�Õï�،ا�رور�وا�سيل�والشرب

̄�يورث�من�الحقوق�عندهم�كذلك؛�ما�¯�تتعلق�بمال،�وليست�åي�بمع� �ا�ال،� ط،�ومما�
 )3(.  

�ïن� �ولده، �إªى �¯�تنتقل �العقد �هذا  ¡Þبمقت� �يملكها �ال¸� �الحقوق �فإن �الوكالة، �عقد �Nي �الوكيل �مات وإذا

�̄ ̄ية�والحضانة�من�الÌ�كة،�و Nي�خروج�الحقوق�الشخصية�ا�حضة�كحق�الو

�تورث،�وقد� 
ا�¯�تدخل�Nي�الÌ�كة�̄وÕا�نافع،�حيث�إ

709 (��Ôى�أنه�¯�ينتtا�ع
ßحيث�نص�ف

إ¯�أنه�يجوز�لورثة�ا�ستأجر�فسخ�العقد�إذا�أثبتوا�أن�أعباء�العقد�


م�أثقل�من�أن�تتحملها�مواردهم�أو�تتجاوز�حدود�حاج�
م.   

̄�تورث�الخيارات�الشخصية�وإن�تعلقت�با�ال�كخيار�الشرط�والرؤية . ،�وحق�الشفعة)6(الحنفية�كذلك�


ا�تع ��عن�مشيئة�gنسان،�وåي�أمر�شخâ¡��يختلف�باختف�*شخاصÕï̄�تورث�   . فهذه�

 ��*��� x�*�� �S #����� s��� ��S '�"
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ا�كنصيبه�Nي�غلة�الوقفÓ1(ته�ولكن�له�حق�مقدر�معلوم�م( .

ولم�يتسلمها،�والدية�ال¸��وجبت�بسبب�الجناية�عليه،�بالقتل�الخطأ�أو�بالصلح�عن�العمد

AالحنفيةAعندAبع,ن�من�*موالوال��كة��كه�ا�يت�من�*موال�صافًيا�عن�تعلق�حق�الغ,�Ìما�ي

 .مع�الجمهور�Nي�دخول�*موال�ضمن�الÌ�كة

�الجمهور  �عند �الحقوق �من �كحق�: ويورث �{رتفاق، �وحقوق �*ولياء، �بعفو�بعض
ً

�ما¯ �انقلب �إذا القصاص


ا�حقوق�مالية�وتقوم�بمال،�وكذلك�حق�الشفعة،�والخيارات�ا�تعلقة�باïموال،�Õï�،ا�رور�وا�سيل�والشرب

̄�يورث�من�الحقوق�عندهم�كذلك؛�ما�¯�تتعلق�بمال،�وليست�åي�بمع� �ا�ال،�كخيار�العيب�والشر  ط،�ومما�

̄ية: وإنما�بنيت�عtى�{عتبار�الشخâ¡��للمورث،�مثل  وحق�الحضانة حق�الو

�ïن� �ولده، �إªى �¯�تنتقل �العقد �هذا  ¡Þبمقت� �يملكها �ال¸� �الحقوق �فإن �الوكالة، �عقد �Nي �الوكيل �مات وإذا

�¡âى�{عتبار�الشخt4(مة�ع( .  

AالجمهورAمعAالحنفيةĀ��ويتفق ̄ية�والحضانة�من�الÌ�كة،�و Nي�خروج�الحقوق�الشخصية�ا�حضة�كحق�الو

ا�للجمهور 
ً
�تورث،�وقد�: )5(يدخل�Nي�الÌ�كة�عند�الحنفية�كذلك�وخف 
ا�¯�تدخل�Nي�الÌ�كة�̄وÕا�نافع،�حيث�إ

709(جمهور�Nي�هذا�ا�سألة�كما�Nي�ا�ادة�أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�برأي�ال


ا�كذلكßيجار�بوفاة�أحد�العاقدين،�وفg :إ¯�أنه�يجوز�لورثة�ا�ستأجر�فسخ�العقد�إذا�أثبتوا�أن�أعباء�العقد�


م�أثقل�من�أن�تتحملها�مواردهم�أو�تتجاوز�حدود�حاج�
مVقد�أصبحت�بسبب�وفاة�مور

̄�تورث�الخيارات�الشخصية�وإن�تعلقت�با�ال�كخيار�الشرط�والرؤية الحنفية�كذلك�


ا�تع ��عن�مشيئة�gنسان،�وåي�أمر�شخâ¡��يختلف�باختف�*شخاصÕï̄�تورث� فهذه�
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ا�كنصيبه�Nي�غلة�الوقفتدخل�Nي�حياز Óته�ولكن�له�حق�مقدر�معلوم�م

ولم�يتسلمها،�والدية�ال¸��وجبت�بسبب�الجناية�عليه،�بالقتل�الخطأ�أو�بالصلح�عن�العمد

AالحنفيةAعندAوال��كة

مع�الجمهور�Nي�دخول�*موال�ضمن�الÌ�كة

�الجمهور  �عند �الحقوق �من ويورث


ا�حقوق�مالية�وتقوم�بمال،�وكذلك�حق�الشفعة،�والخيارات�ا�تعلقة�باïموال،�Õï�،ا�رور�وا�سيل�والشرب

كخيار�العيب�والشر 

وإنما�بنيت�عtى�{عتبار�الشخâ¡��للمورث،�مثل

�ïن� �ولده، �إªى �¯�تنتقل �العقد �هذا  ¡Þبمقت� �يملكها �ال¸� �الحقوق �فإن �الوكالة، �عقد �Nي �الوكيل �مات وإذا

مة�عtى�{عتبار�الشخâ¡�الوكالة�قائ

AالجمهورAمعAالحنفيةAويتفق

ا�للجمهور 
ً
يدخل�Nي�الÌ�كة�عند�الحنفية�كذلك�وخف

أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�برأي�ال


ا�كذلكßيجار�بوفاة�أحد�العاقدين،�وفg

قد�أصبحت�بسبب�وفاة�مور

̄�تورث�الخيارات�الشخصية�وإن�تعلقت�با�ال�كخيار�الشرط�والرؤية�وعند الحنفية�كذلك�


ا�تع ��عن�مشيئة�gنسان،�وåي�أمر�شخâ¡��يختلف�باختف�*شخاصÕï̄�تورث� فهذه�
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�
ُ

�ُيوَرث
َ

َباِئِع�َوَماَت��¯
ْ
ِخَياُر�ِلل

ْ
اَن�ال

َ
ا�ك

َ
ِإذ

َ
ف

�إرادة�"َيارٍ  �إ¯�مجرد �ليس �ïنه �وهذا ،

�بطريق�الخفة�ومثله�ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث�¯�بطر  يق�gرث�̄و

َبْيُع�
ْ
ِزَم�ال

َ
ِبيَع�ل

َ ْ
ْن�َيَرى�ا�

َ
ْبَل�أ

َ
ِ�ي�ق

َ
Ì
ْ

ش
ُ ْ
ا�َماَت�ا�

َ
ذ

)3(� �ا�ادة �نصت �حيث من�) 311(،

خيار�الشرط�يورث،�ïن�الوارث�ورث�الع,ن�مع�ذلك�الوصف�ا�رغوب�فيه،�فكان�له�الحق�Nي�


ا��العقد�الذي�لم�يتحقق�فيه�ما�اتفق�عليه،�أو�إبقاء�الع,ن�مع�تخلف�الوصفÕى�أtى�داًرا�ع�Ìفلو�اش�،

حرة�من�النوائب،�فوجدت�غ,��حرة،�فكما�أن�للمشÌ�ي�أن�يردها�عtى�بائعها�حال�حياته،�فلورثته�أيًضا�أن�

�أن�ا�لك�ثابت�Nي�أحد� �¡Þفهو�يقت� �الوارث، عtى�أن�خيار�التعي,ن�ينتقل�إªى

 . الشيئ,ن�أو�الثثة�من�غ,��تعي,ن،�وكان�التعي,ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا�لك�مع�حقه

بمذهب�الحنفية�Nي�خياري�الشرط�والرؤية،�من�

من�القانون�ا�دني�) 1158(فقد�نصت�ا�ادة�

ا�
ً
�َماِلك وَن

ُ
�َيك ْن

َ
�أ ْبَل

َ
ْقِريِر�َوق �التَّ ِب

َ
ل
َ
�َوط

ِتِه 
َ
ى�َوَرث

َ
ªْفَعِة�إ   .�الشُّ

  :وقد�أعطى�القانون�بعض�التصرفات�القانونية�ال¸��تتم�Nي�الحياة�حكم�الوصية�وذلك�كما�يأتي

كل�عمل�قانوني�يصدر�من�شخص�Nي�مرض�ا�وت�ويكون�مقصوًدا�به�الت �ع�

ا�إªى�ما�بعد�ا�وت�وتسري�عليه�أحكام�الوصية�أيا�ما�كانت�التسمية�ال¸��تعطى�له
ً
ا�مضاف

ً
   ."يعت ��تصرف

 '�� $���� �
��� �,���� +��� ���� �
. $��� r�� �����
 ���� -� x*�
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: "من�مجلة�*حكام�العدلية�عtى�أن)  306
ُ

�ُيوَرث
َ

ْرِط�¯ ِخَياُر�الشَّ

�ِخَيارٍ 
َ

�ِب ُتُه
َ
�َوَرث ُه

َ
ك

َ
�َمل َماَت

َ
�ف ِ�ي

َ
Ì
ْ

ُمش
ْ
�ِلل اَن

َ
�ك ا

َ
�َوِإذ ِبيَع

َ ْ
�ا� ِ�ي

َ
Ì

�بطريق�الخفة�ومثله�ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث�¯�بطر  يق�gرث�̄و

  . )1( خيار�الرؤية�والتغرير

ب: "من�ا�جلة�أن
َ
ِ�ي�ق

َ
Ì
ْ

ش
ُ ْ
ا�َماَت�ا�

َ
ِإذ

َ
َواِرِث�ف

ْ
ى�ال

َ
ªَتِقُل�إ

ْ
�َين

َ
َيِة�¯

ْ
ؤ ِخَياُر�الرُّ

�الجمهور  �كمذهب �عندهم �يورث �والتغرير�فإنه �والتعي,ن �خيار�العيب ( ما

خيار�الشرط�يورث،�ïن�الوارث�ورث�الع,ن�مع�ذلك�الوصف�ا�رغوب�فيه،�فكان�له�الحق�Nي�

�العقد�الذي�لم�يتحقق�فيه�ما�اتفق�عليه،�أو�إبقاء�الع,ن�مع�تخلف�الوصف

حرة�من�النوائب،�فوجدت�غ,��حرة،�فكما�أن�للمشÌ�ي�أن�يردها�عtى�بائعها�حال�حياته،�فلورثته�أيًضا�أن�


مVى�البائع�بعد�موت�مورt4(يردوها�ع(.  

� �ا�ادة �أن�ا�لك�ثابت�Nي�أحد�) 319(ونصت�ا�جلة�Nي �¡Þفهو�يقت� �الوارث، عtى�أن�خيار�التعي,ن�ينتقل�إªى

الشيئ,ن�أو�الثثة�من�غ,��تعي,ن،�وكان�التعي,ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا�لك�مع�حقه

بمذهب�الحنفية�Nي�خياري�الشرط�والرؤية،�من�) 183�،187�،1158(وقد�أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�Nي�ا�واد�


ا�¯�تورث،�وبمذهب�الجمهور�Nي�توريث�حق�الشفعةÕفقد�نصت�ا�ادة�،�حيث�إ

  .إذا�أثبتت�الشفعة�ف�تبطل�بموت�البائع�أو�ا�شÌ�ي�أو�الشفيع

�أنه) 1038 �عtى 
اÓالت: م� ِب
َ
ل
َ
�َوط َبِة

َ
َواث

ُ ْ
�ا� ِب

َ
ل
َ
�ط �َبْعَد ِفيُع �الشَّ ْو�َماَت

َ
ل

ت
َ
ى�َوَرث

َ
ªْفَعِة�إ �الشُّ َتِقْل�َحقُّ

ْ
ْم�َين

َ
َحاِكِم�ل

ْ
ِم�ال

ْ
َو�ِبُحك

َ
ِ�ي�أ

َ
Ì
ْ

ش
ُ ْ
��َمَع�ا� َ�ا�¡ِ

َّ
Ìِبال

  الوصيةAوغ&�هاAمنAالتصرفاتAالA�åتأخذAحكمهاPAيAالقانون 

وقد�أعطى�القانون�بعض�التصرفات�القانونية�ال¸��تتم�Nي�الحياة�حكم�الوصية�وذلك�كما�يأتي

كل�عمل�قانوني�يصدر�من�شخص�Nي�مرض�ا�وت�ويكون�مقصوًدا�به�الت �ع�): " 1128(نصت�عليه�ا�ادة�

ا�إªى�ما�بعد�ا�وت�وتسري�عليه�أحكام�الوصية�أيا�ما�كانت�التسمية�ال¸��تعطى�له
ً
ا�مضاف

ً
يعت ��تصرف
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306( حيث�نصت�ا�ادة

ِب
َ ْ
�ا� ِ�ي

َ
Ì
ْ

ش
ُ ْ
�ا� َك

َ
�َمل ِتِه �ُمدَّ Nِي

ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث�¯�بطر 

خيار�الرؤية�والتغرير

�وNي��
ُ
ة ادَّ

َ ْ
من�ا�جلة�أن)  321(ا�

�ِخَياَر�ِلَواِرِثِه 
َ

  .)2("َو¯

�الجمهور أ� �كمذهب �عندهم �يورث �والتغرير�فإنه �والتعي,ن �خيار�العيب ما

خيار�الشرط�يورث،�ïن�الوارث�ورث�الع,ن�مع�ذلك�الوصف�ا�رغوب�فيه،�فكان�له�الحق�Nي�: ا�جلة�عtى�أن

فسخ�العقد�الذي�لم�يتحقق�فيه�ما�اتفق�عليه،�أو�إبقاء�الع,ن�مع�تخلف�الوصف

حرة�من�النوائب،�فوجدت�غ,��حرة،�فكما�أن�للمشÌ�ي�أن�يردها�عtى�بائعها�حال�حياته،�فلورثته�أيًضا�أن�

يردوها�عtى�البائع�بعد�موت�مور

� �ا�ادة ونصت�ا�جلة�Nي

الشيئ,ن�أو�الثثة�من�غ,��تعي,ن،�وكان�التعي,ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا�لك�مع�حقه

وقد�أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�Nي�ا�واد�


ا�¯�تورث،�وبمذهب�الجمهور�Nي�توريث�حق�الشفعةÕحيث�إ

إذا�أثبتت�الشفعة�ف�تبطل�بموت�البائع�أو�ا�شÌ�ي�أو�الشفيع: *ردني

�
ُ
ة ادَّ

َ
�ا� 1038(ونصت

ْسِليِمِه�
َ
ُفوِع�ِبت

ْ
َمش

ْ
َ�اِ�ِلل

َّ
Ìِبال

الوصيةAوغ&�هاAمنAالتصرفاتAالA�åتأخذAحكمهاPAيAالقانون : رابًعا

وقد�أعطى�القانون�بعض�التصرفات�القانونية�ال¸��تتم�Nي�الحياة�حكم�الوصية�وذلك�كما�يأتي

نصت�عليه�ا�ادة��ما

ا�إªى�ما�بعد�ا�وت�وتسري�عليه�أحكام�الوصية�أيا�ما�كانت�التسمية�ال¸��تعطى�له
ً
ا�مضاف

ً
يعت ��تصرف
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م��Vأن�التصرف�قد�صدر�من�مور

�رسمًيا �كان�ثابت�التاريخ�ثبوًتا �أثبت��.�عtى�الورثة�بسند�التصرف�إ¯�إذا فإذا


م�Nي�مرض�ا�وت�اعت ��التصرف�صادًرا�عtى�سبيل�الت �ع�ما�لم�يثبت�من�


ا�ßحد�ورثته�واحتفظ�بحيازة�الع,ن�ال¸��تصرف�فïتصرف�شخص�� إذا

ا�إªى�ما�بعد�ا�وت�وتسري�عليه�أحكام�الوصية�ما�لم�
ً
اعت ��التصرف�مضاف

أن�الوصية�تغاير�الهبة�من�خل�إظهار�أن�التمليك�ا�ستفاد�من�الهبة�يثبت�Nي�

�إ¯�بالع,ن� �¯�تكون �كذلك �الهبة �وبأن �ا�وت، �إ¯�بعد �ف�يثبت �الوصية �من �ا�ستفاد �التمليك �أما الحال،


ا�±� �القيام �عtى �الناس �وحث 
ا±� �العمل �وأهمية �الوصية �مشروعية �عtى �والقانون �gسمية �الشريعة نصت

�النب �والسنة �الكريم �بالقرآن �مشروعي�
ا �جاءت �حيث �الشرعية �النصوص �Nي �ثابتة �انعقد�الوصية �وقد وية

ُم : " �تعاªى
ُ
َحَدك

َ
ا�َحَضَر�أ

َ
ْم�ِإذ

ُ
ْيك

َ
ِتَب�َعل

ُ
 ك

ٍة�: "تعاªى�وقوله. )1(",َن  �َوِصيَّ �َبْعِد ِمْن

َوا�َعْدٍل 
َ
َناِن�ذ

ْ
ِة�اث َوِصيَّ

ْ
ْم��ِمنْ �ِح,َن�ال

ُ
ك

  وgشهاد�عtى�الوصية�د¯لة�عtى�مشروعية�ما�أشهد�عليه

اْمِرٍئ�ُمْسِلٍم،� َما�َحقُّ : ((�عليه�وسلم�قال

�ليلة�منذ�سمعت�: قال�ابن�عمر �مرت�عtّي ما
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ا�كذلك�ما�نصهíي�ا�ادة�ذاNى�ورثة�ا�تصرف�أن�يثبتوا�بجميع�الطرق : "وtع�

�رسمًيا� وهو�Nي�مرض�ا�وت �كان�ثابت�التاريخ�ثبوًتا �يحتج�عtى�الورثة�بسند�التصرف�إ¯�إذا ̄و


م�Nي�مرض�ا�وت�اعت ��التصرف�صادًرا�عtى�سبيل�الت �ع�ما�لم�يثبت�من�Vالورثة�أن�التصرف�صدر�من�مور

  ".م�خاصة�تخالفهصدر�له�التصرف�غ,��ذلك�أو�وجدت�أحكا


ا�: "عtى�أنه) 1129ßحد�ورثته�واحتفظ�بحيازة�الع,ن�ال¸��تصرف�فïتصرف�شخص�� إذا

ا�إªى�ما�بعد�ا�وت�وتسري�عليه�أحكام�الوصية�ما�لم� .وبحقه�Nي�{نتفاع�±
ا�مدى�حياته
ً
اعت ��التصرف�مضاف

  "يقم�دليل�يخالف�ذلك

�بد�Nي�هذا�ا�قام�من�بيان� أن�الوصية�تغاير�الهبة�من�خل�إظهار�أن�التمليك�ا�ستفاد�من�الهبة�يثبت�Nي�̄و

�إ¯�بالع,ن� �¯�تكون �كذلك �الهبة �وبأن �ا�وت، �إ¯�بعد �ف�يثبت �الوصية �من �ا�ستفاد �التمليك �أما الحال،


ا�قد�تكون�بالع,ن�وبالدين�كذلك�وبا�نفعةÕف�الوصية�حيث�إ  .بخ

  وصيةPAيAالفقهªAس¤ميAوالقانون مشروعيةAال


ا�±� �القيام �عtى �الناس �وحث 
ا±� �العمل �وأهمية �الوصية �مشروعية �عtى �والقانون �gسمية �الشريعة نصت

Aس¤ميªAالفقهAيPAالوصيةAمشروعية  

�النب �والسنة �الكريم �بالقرآن �مشروعي�
ا �جاءت �حيث �الشرعية �النصوص �Nي �ثابتة الوصية

قول�هللا�تعاªىماAجاءPAيAالقرآنAالكريمAمنgAجماع�عtى�ذلك،�وبيان�ذلك�

َرِب,َن 
ْ
ق

َ ْ
َواِلَدْيِن�َو*

ْ
�ِلل

ُ
ة َوِصيَّ

ْ
�ال ِق,َن  ً�ا تَّ

ُ ْ
ى�ا�

َ
tَع� ا ْعُروِف�َحق7

َ ْ
ِبا�

  . فتأخ,��ا�,�اث�بعد�الوصية�للد¯لة�عtى�مشروعي�
ا. )

َوص
ْ
ْوُت�ِح,َن�ال

َ ْ
ْم�ا�

ُ
َحَدك

َ
ا�َحَضَر�أ

َ
ْم�ِإذ

ُ
�َبْيِنك

ُ
َهاَدة

َ
ِذيَن�آَمُنوا�ش

َّ

ا�الَ ُّè

َ
َيا�أ

وgشهاد�عtى�الوصية�د¯لة�عtى�مشروعية�ما�أشهد�عليه. )3(..."أو�آخران�من�غ,�كم

ف��Ôفيما�روي�أن�رسول�هللا�صtى�هللا�عليه�وسلم�قال: النبوية�وأماAالوصيةPAيAالسنة

�ِإ¯ َتْ,ِن
َ
ْيل

َ
�ل �َيِبيُت تُ  يِه، �ِعْنَدهُ َوَوِصيَّ

ٌ
ُتوَبة

ْ
�َمك قال�ابن�عمر،�ُه

̄�وعندي�وصي¸��مكتوبة   .)1( هللا�عليه�وسلم�يقول�ذلك�إ
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ا�كذلك�ما�نصهíي�ا�ادة�ذاNو

وهو�Nي�مرض�ا�وت

الورثة�أن�التصرف�صدر�من�مور

صدر�له�التصرف�غ,��ذلك�أو�وجدت�أحكا

1129(وقد�نصت�ا�ادة�

وبحقه�Nي�{نتفاع�±
ا�مدى�حياته

يقم�دليل�يخالف�ذلك

�بد�Nي�هذا�ا�قام�من�بيان� ̄و

�إ¯�بالع,ن� �¯�تكون �كذلك �الهبة �وبأن �ا�وت، �إ¯�بعد �ف�يثبت �الوصية �من �ا�ستفاد �التمليك �أما الحال،


ا�قد�تكون�بالع,ن�وبالدين�كذلك�وبا�نفعةÕف�الوصية�حيث�إبخ

مشروعيةAال: ا�طلبAالثاني


ا�±� �القيام �عtى �الناس �وحث 
ا±� �العمل �وأهمية �الوصية �مشروعية �عtى �والقانون �gسمية �الشريعة نصت

  :وذلك�كما�يأتي

 
ً

مشروعيةAالوصيةPAيAالفقهªAس¤ميA: أو9

�النب �والسنة �الكريم �بالقرآن �مشروعي�
ا �جاءت �حيث �الشرعية �النصوص �Nي �ثابتة الوصية

gجماع�عtى�ذلك،�وبيان�ذلك�

َوِص
ْ
�ال ْ,ً�ا

َ
�َتَرَك�خ �ِإْن ْوُت

َ ْ
ا�

ْو�َدْيٍن 
َ

ا�أَ±ِ�  َ¡ù2("ُيو(

ِ: "وقوله�سبحانه
َّ

ا�الَ ُّè

َ
َيا�أ

أو�آخران�من�غ,�كم

وأماAالوصيةPAيAالسنة

�َيِبيت �ِفيِه، � ِ¡ùُيو� ْ�ٌء
َ

¡;� ُه
َ
ل

̄�وعندي�وصي¸��مكتوبة رسول�هللا�صtى�هللا�عليه�وسلم�يقول�ذلك�إ
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¡�ء�يريد�أن�يوù¡��فيه؛�ïنه�¯�يدري�م¸ �تأتيه�منيته�

،�ولم�يعلم�مخالف�لهذا�)2( أجمع�العلماء�عtى�جواز�الوصية

�لقوله �ا�وت، �بعد �ما �إªى �إضاف�
ا �من �أفضل �حياته �Nي �gنسان �صدقة �أن �إªى �gشارة �هللا�عليه��مع صtى

  . )3("دق�عند�موته�بمائة

�قال أن�: "�أي�الصدقة�أعظم�أجرا

�كذا� �لفن �قلت �الحلقوم �بلغت �إذا �ح¸  �تمهل �̄و �الغ�  �الفقر�وتأمل  ¡

ن�gنسان�بحاجة�إªى�أن�يختم�عمله�بالقربة�زيادة�عtى�القرب�

�̄ �إ �شرعت �ما �العقود �وهذه �الوصية، �خل �من �حياته �Nي �فرط �ما �تدارك �إªى �كذلك �وهو�يحتاج السابقة،

ا��ا�فات�من�القربات
ً
  .)5(�العباد�فوجب�القول�بجوازها�تلبية�للحاجات�وتدارك

  "ويكسب�ا�وù¡ �له�بطريق�الوصية�ا�ال�ا�وù¡ �به

�gسمية� �الشريعة �أحكام �الوصية �عtى تسري


ا�¯�انعقادها،�فالوصية�تنعقد�íي�مجال�إثباNا��اهتم�القانون�ا�دني�*ردني�بكتابة�الوصية�اهتماًما�كب,ً

�با�ادة�
ً

̄�ما�يتعلق�بالعقار�فيجب�تسجيله،�عم 
ا)1130(بإرادة�ا�وù¡��دون�كتابة�أو�تسجيل�إß̄�يحتج�: ،�وف

�الورثة� �بالنسبة�إªى �¡ùا�و� �وفاة �تاريخ تسجيل�إªى

                                                                                 

1353.  
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و{حتياط�بأن�تكون�وصيته�مكتوبة�عنده�إذا�كان�له�;¡�ء�يريد�أن�يوù¡��فيه؛�ïنه�¯�يدري�م¸ �تأتيه�منيته�

  .ذلكفتحول�بينه�وب,ن�ما�يريد�من�

AحيثA،الوصيةAجوازAع¸ىAجماعªAانعقدAى�جواز�الوصيةوقدtأجمع�العلماء�ع

�لقوله �ا�وت، �بعد �ما �إªى �إضاف�
ا �من �أفضل �حياته �Nي �gنسان �صدقة �أن �إªى �gشارة مع

دق�عند�موته�بمائةïن�يتصدق�ا�رء�Nي�حياته�بدرهم�خ,��له�من�أن�يتص

�جاء�إªى�الن���صtى�هللا�عليه�وسلم�فقال�يا�رسول�هللا�أي�الصدقة�أعظم�أجرا�قال
ً

و�ا�روي�أن�رج

�كذا� �لفن �قلت �الحلقوم �بلغت �إذا �ح¸  �تمهل �̄و �الغ�  �الفقر�وتأمل  ¡Nتخ� �شحيح �صحيح �وأنت تصدق

  .)4("ولفن�كذا�وقد�كان�لفن

ف�ن�gنسان�بحاجة�إªى�أن�يختم�عمله�بالقربة�زيادة�عtى�القرب�: عtى�مشروعية�الوصية

�̄ �إ �شرعت �ما �العقود �وهذه �الوصية، �خل �من �حياته �Nي �فرط �ما �تدارك �إªى �كذلك �وهو�يحتاج السابقة،

ا��ا�فات�من�القربات
ً
�العباد�فوجب�القول�بجوازها�تلبية�للحاجات�وتدارك

   مشروعيةAالوصيةPAيAالقانون 

ويكسب�ا�وù¡ �له�بطريق�الوصية�ا�ال�ا�وù¡ �به: "من�القانون�ا�دني�*ردني) 1125

�أنه) 1126 �عtى �نفسه �ا�دني �القانون �gسمية�: من �الشريعة �أحكام �الوصية �عtى تسري


اÓوالنصوص�التشريعية�ا�ستمدة�م.  


ا�¯�انعقادها،�فالوصية�تنعقد�íي�مجال�إثباNا��اهتم�القانون�ا�دني�*ردني�بكتابة�الوصية�اهتماًما�كب,ً

�با�ادة�
ً

̄�ما�يتعلق�بالعقار�فيجب�تسجيله،�عم بإرادة�ا�وù¡��دون�كتابة�أو�تسجيل�إ

�التسجيل، �دائرة �Nي �أثر�ال سجلت �الورثة�ويرجع �بالنسبة�إªى �¡ùا�و� �وفاة �تاريخ تسجيل�إªى

  . وتاريخ�التسجيل�بالنسبة�إªى�الغ,�
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و{حتياط�بأن�تكون�وصيته�مكتوبة�عنده�إذا�كان�له�

فتحول�بينه�وب,ن�ما�يريد�من�

AحيثA،الوصيةAجوازAع¸ىAجماعªAانعقدAوقد

  .gجماع

�لقوله� �ا�وت، �بعد �ما �إªى �إضاف�
ا �من �أفضل �حياته �Nي �gنسان �صدقة �أن �إªى �gشارة مع

ïن�يتصدق�ا�رء�Nي�حياته�بدرهم�خ,��له�من�أن�يتص:" وسلم

�جاء�إªى�الن
ً

و�ا�روي�أن�رج

�تخ �شحيح �صحيح �وأنت تصدق

ولفن�كذا�وقد�كان�لفن

AدليلAى�مشروعية�الوصية�ا�عقول وأماtع

�̄ �إ �شرعت �ما �العقود �وهذه �الوصية، �خل �من �حياته �Nي �فرط �ما �تدارك �إªى �كذلك �وهو�يحتاج السابقة،

ا��ا�فات�من�القربات
ً
لحوائج�العباد�فوجب�القول�بجوازها�تلبية�للحاجات�وتدارك

مشروعيةAالوصيةPAيAالقانون : ثانًيا

1125(جاء�Nي�ا�ادة�

� �ا�ادة �Nي 1126(وجاء


اÓوالنصوص�التشريعية�ا�ستمدة�م


ا�¯�انعقادها،�فالوصية�تنعقد�ولقد�íي�مجال�إثباNا��اهتم�القانون�ا�دني�*ردني�بكتابة�الوصية�اهتماًما�كب,ً

�با�ادة�
ً

̄�ما�يتعلق�بالعقار�فيجب�تسجيله،�عم بإرادة�ا�وù¡��دون�كتابة�أو�تسجيل�إ

�التسجيل، �دائرة �Nي �سجلت بالوصية�إ¯�إذا

وتاريخ�التسجيل�بالنسبة�إªى�الغ,�

                                               
1  %  ������ ���)
2  %  2
���)8/390
3 %   ��
�� ���� ��)
4 %   �������� ��d� ���� ���"*�
5  %  �XY��� �2
�����




	�� –أ���ل 273��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 273 

 

ولهذا�لو�اد·ى�ا�وù¡ �له�وجود�وصية�ليست�مكتوبة؛�فالدعوى�تسمع�إذا�أقر�الورثة�بالوصية�أو�نكلوا�عن�


ا�بعد�وفاة�Óتسمع�الدعوى�بالوصية،�أو�الرجوع�ع�ا�وù¡��إ¯�إذا�وجدت�اليم,ن،�أما�إذا�أنكروا�الوصية�ف


ا�إمضاؤه�أو�كانت�ورقة�الوصية�أوßى�وعلNى�توقيع� أوراق�رسمية�محررة�بخط�ا�توtا�ع
ً

ا�مصدقÓالرجوع�ع


ا�Óنكار�دعوى�الوصية�أو�الرجوع�عḡ�تسمع�عند�


ا�إمضاؤه�أو�كانت�ورقة�الوصية�أوßى�وعلNمية�محررة�بخط�ا�تو 

¯�يملك�ا�وù¡ �به�إ¯�بقبول�الوصية�صريًحا�أو�د¯لة،�كموته�قبل�

� ¡ùي�حال�حياته،�فإن�قبل�ا�وNة�بالقبول�والرد�� 

له�بعد�موت�ا�وù¡��ثبت�له�ملك�ا�وù¡ �به،�سواء�قبضه�أو�لم�يقبضه،�فإن�لم�يقبل�أو�يرد�ف��Ôموقوفة،�

̄�ا�وù¡ �له�±
ا�ح¸ �يقبل�أو�يرد�أو�يموت،�فإن�مات�بعد�موت�ا�وù¡��قبل�القبول�أو�الرد� ̄�يملكها�الوارث�و

�القربات� �لزيادة �الوصية؛ �تشريع �جاء �فقد �ولذلك �ال ��والخ,�، �أعمال �عن �حياته �Nي �يغفل �قد �gنسان أن

�الفقراء� �عtى �تعود �ال ��ال¸� �أعمال �Nي مماته

كذلك�بالثواب�و*جر،�و{سÌ®ادة�من�العمل�الصالح،�ومكافأة�من�

ة�ا�حتاج,ن�وتخفيف�الكرب�
ّ
ل

َ
،�وصلة�للرحم�و*قارب�غ,��الوارث,ن،�وسد�خ

ً
Nي�حياته�معروفا

  .)2(البؤساء�وا�ساك,ن�وذلك�بشرط�الÌ®ام�ا�عروف�أو�العدل،�وتجنب�gضرار�Nي�الوصية

�تصدق�عليكم�بثلث�أموالكم�زيادة�Nي�أعمالكم�فضعوها�حيث�

gي�الوصية�زيادة�الحسنات�أو�تدارك�ما�فات�Nنسان�من�قربات،�ففي�الحديث�أن�

�إذا� �أو�بعضها �كلها �عن�الوصية �حياته �حال �Nي �¡ùا�و� �جواز�رجوع �عtى �قد�اتفقوا �محظة�أن�الفقهاء مع

�̄ ̄زم،� احتاج�لهذا�ا�ال،�سواء�حصلت�منه�الوصية�Nي�حال�صحته�أو�مرضه،�فقرروا�أن��الوصية�عقد�غ,��

  .هللا�بعباده ومن�تمام�رحمة

 .  
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ولهذا�لو�اد·ى�ا�وù¡ �له�وجود�وصية�ليست�مكتوبة؛�فالدعوى�تسمع�إذا�أقر�الورثة�بالوصية�أو�نكلوا�عن�


ا�بعد�وفاة�Óتسمع�الدعوى�بالوصية،�أو�الرجوع�ع�اليم,ن،�أما�إذا�أنكروا�الوصية�ف


ا�إمضاؤه�أو�كانت�ورقة�الوصية�أوßى�وعلNأوراق�رسمية�محررة�بخط�ا�تو


ا،�عم�با�ادة�ßعل��¡ùى�أنه) 1127(ا�وtا�:"منه�ال¸��تنص�ع
Óنكار�دعوى�الوصية�أو�الرجوع�عḡ�تسمع�عند�


ا�إمضاؤه�أو�كانت�ورقة�الوصية�أوبعد�وفاة�ا�وù¡��إ¯�إذا�وجدت�أوراق�رسßى�وعلNمية�محررة�بخط�ا�تو


اßعل��¡ùى�توقيع�ا�وtا�ع
ً

ا�مصدقÓالرجوع�ع"  

¯�يملك�ا�وù¡ �به�إ¯�بقبول�الوصية�صريًحا�أو�د¯لة،�كموته�قبل�: من�*حكام�الشرعية) 

�ع  �ة�بالقبول�والرد�Nي�حال�حياته،�فإن�قبل�ا�وù¡ �صح�قبولها�إ¯�بعد�موت�ا�وù¡�،�̄و

له�بعد�موت�ا�وù¡��ثبت�له�ملك�ا�وù¡ �به،�سواء�قبضه�أو�لم�يقبضه،�فإن�لم�يقبل�أو�يرد�ف��Ôموقوفة،�

̄�ا�وù¡ �له�±
ا�ح¸ �يقبل�أو�يرد�أو�يموت،�فإن�مات�بعد�موت�ا�وù¡��قبل�القبول�أو�الرد� ̄�يملكها�الوارث�و

  .)N)1ي�ملك�ورثته

 مشروعيةAالوصية حكمة

�القربات� �لزيادة �الوصية؛ �تشريع �جاء �فقد �ولذلك �ال ��والخ,�، �أعمال �عن �حياته �Nي �يغفل �قد �gنسان أن

��ا�فرط�فيه
ً
  .gنسان�من�أعمال�ال ��حال�حياته والحسنات،�وتداركا

�يفرضه �ماله �من
ً
�نصيبا �¡ùللمو� �وتعاªى �سبحانه �الفقراء� قبل�فجعل �عtى �تعود �ال ��ال¸� �أعمال �Nي مماته

كذلك�بالثواب�و*جر،�و{سÌ®ادة�من�العمل�الصالح،�ومكافأة�من� وا�حتاج,ن�بالخ,��والفضل،�وتعود�عليه

ة�ا�حتاج,ن�وتخفيف�الكرب�
ّ
ل

َ
،�وصلة�للرحم�و*قارب�غ,��الوارث,ن،�وسد�خ

ً
Nي�حياته�معروفا

البؤساء�وا�ساك,ن�وذلك�بشرط�الÌ®ام�ا�عروف�أو�العدل،�وتجنب�gضرار�Nي�الوصية

إن�هللا�تصدق�عليكم�بثلث�أموالكم�زيادة�Nي�أعمالكم�فضعوها�حيث�": صtى�هللا�عليه�وسلم

ففي�الحديث�أن�Nي�الوصية�زيادة�الحسنات�أو�تدارك�ما�فات�g .)3("تم�أو�حيث�أحببتم


ا�من�ال ��بالناس�وا�واساة�لهمßو�ا�ف.  

�إذا� �أو�بعضها �كلها �عن�الوصية �حياته �حال �Nي �¡ùا�و� �جواز�رجوع �عtى �قد�اتفقوا �محظة�أن�الفقهاء مع

�̄ ̄زم،� احتاج�لهذا�ا�ال،�سواء�حصلت�منه�الوصية�Nي�حال�صحته�أو�مرضه،�فقرروا�أن��الوصية�عقد�غ,��

̄�بعد�موت�ا�وù¡��وهذا�غاية�Nي�الحكمة�والعدالة ومن�تمام�رحمة. ة�به�إ
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ولهذا�لو�اد·ى�ا�وù¡ �له�وجود�وصية�ليست�مكتوبة؛�فالدعوى�تسمع�إذا�أقر�الورثة�بالوصية�أو�نكلوا�عن�


ا�بعد�وفاة�Óتسمع�الدعوى�بالوصية،�أو�الرجوع�ع�اليم,ن،�أما�إذا�أنكروا�الوصية�ف


ا�إمضاؤه�أو�كانت�ورقة�الوصية�أوßى�وعلNأوراق�رسمية�محررة�بخط�ا�تو


ا،�عم�با�ادة�ßعل��¡ùا�و

بعد�وفاة�ا�وù¡��إ¯�إذا�وجدت�أوراق�رس


اßعل��¡ùى�توقيع�ا�وtا�ع
ً

ا�مصدقÓالرجوع�ع

) 543(جاء�Nي�ا�ادة�

�ع �يصح�قبولها�إ¯�بعد�موت�ا�وù¡�،�̄و قبوله�ورده،�̄و

له�بعد�موت�ا�وù¡��ثبت�له�ملك�ا�وù¡ �به،�سواء�قبضه�أو�لم�يقبضه،�فإن�لم�يقبل�أو�يرد�ف��Ôموقوفة،�

̄�ا�وù¡ �له�±
ا�ح¸ �يقبل�أو�يرد�أو�يموت،�فإن�مات�بعد�موت�ا�وù¡��قبل�القبول�أو�الرد� ̄�يملكها�الوارث�و

Nي�ملك�ورثته�دخل�ا�وù¡ �به

حكمة: ا�طلبAالثالث

�القربات� �لزيادة �الوصية؛ �تشريع �جاء �فقد �ولذلك �ال ��والخ,�، �أعمال �عن �حياته �Nي �يغفل �قد �gنسان أن

��ا�فرط�فيه
ً
والحسنات،�وتداركا

�يفرضه �ماله �من
ً
�نصيبا �¡ùللمو� �وتعاªى �سبحانه فجعل

وا�حتاج,ن�بالخ,��والفضل،�وتعود�عليه

ل أسدى�إªى�ا�رء
َ
،�وصلة�للرحم�و*قارب�غ,��الوارث,ن،�وسد�خ

ً
Nي�حياته�معروفا

البؤساء�وا�ساك,ن�وذلك�بشرط�الÌ®ام�ا�عروف�أو�العدل،�وتجنب�gضرار�Nي�الوصيةعن�الضعفاء�و 

صtى�هللا�عليه�وسلمقال�رسول�هللا�

شئتم�أو�حيث�أحببتم


ا�من�ال ��بالناس�وا�واساة�لهمßو�ا�ف

�إذا� �أو�بعضها �كلها �عن�الوصية �حياته �حال �Nي �¡ùا�و� �جواز�رجوع �عtى �قد�اتفقوا �محظة�أن�الفقهاء مع

�̄ ̄زم،� احتاج�لهذا�ا�ال،�سواء�حصلت�منه�الوصية�Nي�حال�صحته�أو�مرضه،�فقرروا�أن��الوصية�عقد�غ,��

̄�بعد�موت�ا�وù¡��وهذا�غاية�Nي�الحكمة�والعدالةتنتقل�ا�لكي ة�به�إ
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�كانت�بقضاء�الحقوق�الشرعية،�سواء�أكانت�§�كالزكاة الكفارات،�أم�كانت��دمي�أو��إذا

̄�ا�وù¡�،� ا�سروق�أو�الديون  ̄�يعلمها�إ ال¸��

إذا��كان��.وجهات�ال ��والخ,� قارب�غ,��الوارث,ن،�والفقراء�وا�ساك,ن،

�أو�كانت�بإثبات�حق�للعباد�كالوديعة�أو�الدين� غنياء�من�*قارب�أو�*جانب،

 .،�وإعطاء�القريب�ا�حتاج�خ,��من�إعطاء�*جن��

�الفسوق� �ïهل �والوصية �الضل، نشر�كتب

�وإذا� �له، �محاباة �لوارث أو�الوصية

�
ً

�عاق �بالًغا �حًرا �¡ùا�و� �كون �الوصية حة

�تعليًقا� �̄و �¯�تنج,ً®ا �أو�مأذوًنا �ولو�مراهًقا �

̄�أن� من�كان�عليه�دين�مستغرق��اله،�ف�تجوز�وصيته�إ

  طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAعندAإنشاKÆا

�وتحقيق� �الشارع �مراد �وفق �تكون �وأن �الوصية �إنشاء �عtى �الباعث �بمسألة �والقانوني �Ôالفق� �التشريع 
تمè

�وتحقيق� �القربات �حصول �ال ��ومقصدها �جهة �Nي �تكون �أن 
اßف� �ا�هم �فمن �وا�جتمعات، �*فراد مصلحة

  : �تعاªى�والحرص�عtى�طمأنينة�ا�جتمعات�واستقرارها،�ويتجtى�ذلك�فيما�يأتي

�أمر�نف¢¡�� يعرف�الباعث�عtى�الوصية�بأنه�الدافع�الذي�جعل�ا�وù¡��يقدم�عtى�إنشاء�الوصية،�وهو�±
ذا

  :ما�يأتي

�و*عمال� �بمقاصدها، �*مور �ïن �وذلك �ومحظوًرا، �محرًما �يكون ¯� �أي �مشروًعا، �يكون أن

�عtى�فسقهم،� �الوصية�ïهل�الفسق�ليستعان�±
ا ومن�*مثلة�عtى�الباعث�غ,��ا�شروع؛

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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  الحكمAالتكليفيAللوصية

  :)1(وللوصية�Nي�الفقه�gسمي�خمسة�أحكام

�كانت�بقضاء�الحقوق�الشرعية،�سواء�أكانت�§�كالزكاة إذا

ا�سروق�أو�الديون  والودائع�ونحوهما،�والوصية�برد�ا�غصوب�أو

̄�بينة�عند�أصحاب�الحقوق�لتثبت�حقوقهم  .و

إذا�كانت�ل�قارب�غ,��الوارث,ن،�والفقراء�وا�ساك,ن،: و{ستحباب

 .عند�ا�وù¡��مال�يوù¡��فيه

�أو�كانت�بإثبات�حق�للعباد�كالوديعة�أو�الدين� كالوصية�ل�غنياء�من�*قارب�أو�*جانب،

 .ولكن�هذا�الحق�ثابت�بالبينة�أو�بحكم�حاكم

،�وإعطاء�القريب�ا�حتاج�خ,��من�إعطاء�*جنإذا�صدرت�من�فق,��وارثه�فق,��محتاج

�أو� �خمر، �مصنع �كبناء �بمعصية �الفسوق�كالوصية �ïهل �والوصية �الضل، نشر�كتب

�إضرار�بالورثة، 
اßف� �أو�كان �فجورهم، �عtى �éعان�
م �وإذا� والعصيان �له، �محاباة �لوارث أو�الوصية

 .زادت�عن�الثلث

� �ا�ادة �Nي �الشرعية) 531(جاء �*حكام �: من
ً

�عاق �بالًغا �حًرا �¡ùا�و� �كون �الوصية �لصحة يشÌ�ط

�للت �ع
ً

�أه �تعليًقا�ف�... مختاًرا �̄و �¯�تنج,ً®ا �أو�مأذوًنا �ولو�مراهًقا �ص�� �̄و �مجنون �وصية تصح

 .بالبلوغ،�وإنما�تجوز�وصية�الص���ا�م,®�Nي�أمر�تجه,®ه�ودفنه

̄�أن�: من�*حكام�الشرعية) 535(جاء�Nي�ا�ادة� من�كان�عليه�دين�مستغرق��اله،�ف�تجوز�وصيته�إ


مíئه�الغرماء�أو�بإجاز�ي .  

طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAعندAإنشاKÆا

�وتحقيق� �الشارع �مراد �وفق �تكون �وأن �الوصية �إنشاء �عtى �الباعث �بمسألة �والقانوني �Ôالفق� �التشريع 
تمè

�وتحقيق� �القربات �حصول �ال ��ومقصدها �جهة �Nي �تكون �أن 
اßف� �ا�هم �فمن �وا�جتمعات، �*فراد مصلحة

�تعاªى�والحرص�عtى�طمأنينة�ا�جتمعات�واستقرارها،�ويتجtى�ذلك�فيما�يأتيهللا

AالوصيةAع¸ىAالباعثAطبيعة  

�أمر�نف¢¡�� يعرف�الباعث�عtى�الوصية�بأنه�الدافع�الذي�جعل�ا�وù¡��يقدم�عtى�إنشاء�الوصية،�وهو�±
ذا

ما�يأتي�ومما�يشÌ�ط�Nي�الباعث�عtى�الوصية. ذاتي�يختلف�باختف�*شخاص

�و*عمال� �بمقاصدها، �*مور �ïن �وذلك �ومحظوًرا، �محرًما �يكون ¯� �أي �مشروًعا، �يكون أن

�عtى�فسقهم،� �الوصية�ïهل�الفسق�ليستعان�±
ا ومن�*مثلة�عtى�الباعث�غ,��ا�شروع؛
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الحكمAالتكليفيAللوصية: ا�طلبAالرابع

وللوصية�Nي�الفقه�gسمي�خمسة�أحكام

�كانت�بقضاء�الحقوق�الشرعية،�سواء�أكانت�§�كالزكاة: الوجوب .1 إذا

والودائع�ونحوهما،�والوصية�برد�ا�غصوب�أوكالديون�

̄�بينة�عند�أصحاب�الحقوق�لتثبت�حقوقهم و

و{ستحباب�الندب .2

عند�ا�وù¡��مال�يوù¡��فيه

كالوصية�ل�:gباحة .3

ولكن�هذا�الحق�ثابت�بالبينة�أو�بحكم�حاكم

إذا�صدرت�من�فق,��وارثه�فق,��محتاج: الكراهة .4

�أو�: التحريم .5 �خمر، �مصنع �كبناء �بمعصية كالوصية

�إضرار�بالورثة، 
اßف� �أو�كان �فجورهم، �عtى �éعان�
م والعصيان

زادت�عن�الثلث

� �ا�ادة �Nي جاء

�للت �ع
ً

�أه مختاًرا

بالبلوغ،�وإنما�تجوز�وصية�الص

جاء�Nي�ا�ادة�


مíئه�الغرماء�أو�بإجاز�ي 

طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةAوأهميةAمراعاتهAعندAإنشاKÆا: خامسا�طلبAال

�وتحقيق� �الشارع �مراد �وفق �تكون �وأن �الوصية �إنشاء �عtى �الباعث �بمسألة �والقانوني �Ôالفق� �التشريع 
تمè

�وتحقيق� �القربات �حصول �ال ��ومقصدها �جهة �Nي �تكون �أن 
اßف� �ا�هم �فمن �وا�جتمعات، �*فراد مصلحة

الطاعات�ومرضاة�هللا

 
ً

طبيعةAالباعثAع¸ىAالوصيةA: أو9

�أمر�نف¢¡�� يعرف�الباعث�عtى�الوصية�بأنه�الدافع�الذي�جعل�ا�وù¡��يقدم�عtى�إنشاء�الوصية،�وهو�±
ذا

ذاتي�يختلف�باختف�*شخاص

�و*عمال� .1 �بمقاصدها، �*مور �ïن �وذلك �ومحظوًرا، �محرًما �يكون ¯� �أي �مشروًعا، �يكون أن

�عtى�فسقهم،�.)1(بالنيات �الوصية�ïهل�الفسق�ليستعان�±
ا ومن�*مثلة�عtى�الباعث�غ,��ا�شروع؛
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pأو�ليكاف� �العقة �هذه �عtى �ليبقي �غ,��مشروعة �عقة �معها �يقيم ̄مرأة � �¡ùيو� �أن �عtى�ومثل 
ا


ا�أو�دين�غ,��±� ¡ùمن�بعد�وصية�يو

�الحالة�تحرم� �وNي�هذه ومن�gضرار�بالوصية�أن�تكون�للوارث�أو�أن�تزيد�عن�الثلث�لغ,��الوارث،

�الخ,�� �أهل �بعمل �ليعمل �الرجل إن

Nي�وصيته�فيختم�له�بشر�عمله�فيدخل�النار،�وإن�الرجل�

 .)4("ليعمل�بعمل�أهل�الشر�سبع,ن�سنة�فيعدل�Nي�وصيته�فيختم�له�بخ,��عمله�فيدخل�الجنة

� �قانوني �تصرف �لكل �ا�شروع �الباعث �وجود �*ردني �ا�دني �القانون �افÌ�ض �منفردة(ولقد �إرادة وعtى�) عقد،

العقد،�ويجب�أن�يكون�موجوًدا�وصحيًحا�

�ïحد� �نفع �فيه �بشرط �يقÌ�ن �أن �يجوز كما

العاقدين�أو�للغ,��ما�لم�يمنعه�الشارع�أو�يخالف�النظام�العام�أو�õداب�وإ¯�لغا�الشرط�وصح�العقد�ما�لم�

  ".ح�العقد�إذا�لم�يكن�فيه�منفعة�مشروعة�لعاقديه

يلزم�أن�يكون�Nي�العقد�فائدة�لعاقديه،�وأن�يكون�مقصوًدا�

�غ,��شر·ي �مقصد �به �قصد �الذي �العقد �وكذا ،�"فاسد،

�يقصد� �مما �وكونه �العقد، �لحكم
ً

�قاب �وكونه �مفيًدا، �كونه �العقد حة
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�أو�ليكاف �العقة �هذه �عtى �ليبقي �غ,��مشروعة �عقة �معها �يقيم ̄مرأة � �¡ùيو� �أن ومثل


ا�أو�دين�غ,��: "أ¯�يكون�Nي�إبرام�الوصية�أي�ضرر�يلحق�بالورثة،�لقوله�تعاªى±� ¡ùمن�بعد�وصية�يو

 

�الحالة�تحرم� �وNي�هذه ومن�gضرار�بالوصية�أن�تكون�للوارث�أو�أن�تزيد�عن�الثلث�لغ,��الوارث،

�هللا �رسول �قال �للضرر، �منًعا �و �الوصية �عليه �هللا �الخ,��: "سلمصtى �أهل �بعمل �ليعمل �الرجل إن

Nي�وصيته�فيختم�له�بشر�عمله�فيدخل�النار،�وإن�الرجل�) أي�جار(سبع,ن�سنة�فإذا�أوù¡ �جاف�

ليعمل�بعمل�أهل�الشر�سبع,ن�سنة�فيعدل�Nي�وصيته�فيختم�له�بخ,��عمله�فيدخل�الجنة

 .)5("تلك�حدود�هللا�ف�تعتدوها: "هللا�عز�وجل

 .)g")6ضرار�Nي�الوصية�من�الكبائر: "ابن�عباس

� �قانوني �تصرف �لكل �ا�شروع �الباعث �وجود �*ردني �ا�دني �القانون �افÌ�ض ولقد

  ،�)7(مد·ي�عكس�ذلك�إثبات�عدم�ا�شروعية�بوسائل�gثبات�كافة

العقد،�ويجب�أن�يكون�موجوًدا�وصحيًحا��السبب�هو�الغرض�ا�باشر�ا�قصود�من: منه) 

�أو�õداب �العام �للنظام �غ,��مخالف �. ومباًحا �ا�ادة �ïحد�): "165(وNي �نفع �فيه �بشرط �يقÌ�ن �أن �يجوز كما

العاقدين�أو�للغ,��ما�لم�يمنعه�الشارع�أو�يخالف�النظام�العام�أو�õداب�وإ¯�لغا�الشرط�وصح�العقد�ما�لم�

ªى�التعاقد�فيبطل�العقد�أيًضايكن�الشرط�هو�الدافع�إ."  

̄�يصح�العقد�إذا�لم�يكن�فيه�منفعة�مشروعة�لعاقديه: "منه�عtى�أنه) 166

يلزم�أن�يكون�Nي�العقد�فائدة�لعاقديه،�وأن�يكون�مقصوًدا�): "305(وأصل�هذه�ا�ادة�Nي�مرشد�الح,�ان�مادة�

�فهو� �للعاقدين �فيه �فائدة ¯� �عقد �وكل �غ,��شر·يشرًعا، �مقصد �به �قصد �الذي �العقد �وكذا فاسد،


اßوف� �يقصد�: "منه، �مما �وكونه �العقد، �لحكم
ً

�قاب �وكونه �مفيًدا، �كونه �العقد �لصحة يشÌ�ط

  

                                                                                                                        

�Y��
�� ����. � �26 %27.  
� �	�*�� ��
�, ��� � ��d ��)44.  

 	��)11.(  
   

 	�q229  
 ������ ��� ���" ��5/359.  
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�أو�ليكاف �العقة �هذه �عtى �ليبقي �غ,��مشروعة �عقة �معها �يقيم ̄مرأة � �¡ùيو� �أن ومثل

 . )2(ذلك

أ¯�يكون�Nي�إبرام�الوصية�أي�ضرر�يلحق�بالورثة،�لقوله�تعاªى .2

 .)3("مضاّر 

�الحالة�تحرم� �وNي�هذه ومن�gضرار�بالوصية�أن�تكون�للوارث�أو�أن�تزيد�عن�الثلث�لغ,��الوارث،

� �رسول �قال �للضرر، �منًعا الوصية

سبع,ن�سنة�فإذا�أوù¡ �جاف�

ليعمل�بعمل�أهل�الشر�سبع,ن�سنة�فيعدل�Nي�وصيته�فيختم�له�بخ,��عمله�فيدخل�الجنة

ويقول�هللا�عز�وجل

ابن�عباسقال��

� �قانوني �تصرف �لكل �ا�شروع �الباعث �وجود �*ردني �ا�دني �القانون �افÌ�ض ولقد

مد·ي�عكس�ذلك�إثبات�عدم�ا�شروعية�بوسائل�gثبات�كافة

) 165(جاء�Nي�ا�ادة�

�أو�õداب �العام �للنظام �غ,��مخالف ومباًحا

العاقدين�أو�للغ,��ما�لم�يمنعه�الشارع�أو�يخالف�النظام�العام�أو�õداب�وإ¯�لغا�الشرط�وصح�العقد�ما�لم�

ªيكن�الشرط�هو�الدافع�إ

166(حيث�نصت�ا�ادة�

وأصل�هذه�ا�ادة�Nي�مرشد�الح,�ان�مادة�

�فهو� �للعاقدين �فيه �فائدة ¯� �عقد �وكل شرًعا،


ا) 267(وا�ادةßوف� منه،

  .أي�مشروًعا" شرًعا
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يشÌ�ط�Nي�صحة�الوصية�: "منه) 3(


ا�منافًيا��قاصد�الشرع�وإذا�كان�ا�وù¡��غ,��مسلم�صحت�الوصية�ßتكون�بمعصية،�وأ¯�يكون�الباعث�عل�¯

�̄ �ïنه�
ً
�ها̄ز أ¯�يكون�مكرًها�ïن�إرادته�معيبة�وليست�حرة،�̄و

�مخطًئا�ïن�إرادته�لم�تتجه�éنشاء� يقصد�إنشاء�الوصية،�والع �ة�با�قاصد�وا�عاني�¯�باïلفاظ�وا�باني،�̄و

.." كون�ا�وù¡ �له�حًيا�تحقيًقا�أو�تقديًرا�

�موت� خر�بعد
ُ
*� �الورثة �أجازها �إ¯�إذا �لوارث �الوصية ¯�تجوز

ا�أو�غ,��وارث�وقت�موت�ا�وù¡��¯�وقت�الوصية،�وليس�للمج,®�
ً
وارث

�عtى� �جازت �البعض، �وردها �بعض�الورثة �أجازها �وإذا �امتنع، �التسليم�إذا �ويج ��عtى �إجازته، �عن �يرجع أن

 �ف �حقه �حق �ذي �كل �أعطى �لوارث��قد �عند�)3("وصية �فتنعقد ،

 . )4(الحنفية�موقوفة�عtى�إجازة�الورثة،�فإن�أجازوها�صحت�ونفذت�وإن�لم�يج,®وها�بطلت

¯�تجوز�الوصية�لقاتل�ا�وù¡��مباشرة�أو�عمًدا�كان�القتل�أو�

أو�كان�القاتل�صبًيا�أو�مجنوًنا،�أو�لم�يكن�للمقتول�وارث�

�
ً
�أو�خطأ�قياسا

ً
إن�كان�القتل�عمدا

�عند� �الورثة �أجازها �إ¯�إذا �بحرمانه، �عوقب �أوانه �قبل ¡�ء

��" $��".  
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(م�هذا�الشرط�Nي�ا�ادة�1946لسنة��71وتناول�قانون�الوصية�ا�صري�رقم�


ا�منافًيا��قاصد�الشرع�وإذا�كان�ا�وù¡��غ,��مسلم�صحت�الوصية�ßتكون�بمعصية،�وأ¯�يكون�الباعث�عل�¯

̄�إذا�كانت�محرمة�Nي�شريعته�أو�الشريعة�gسمية  ".إ

  مظاهرAمراعاةAالباعثAع¸ىAالوصيةAعندAإنشاKÆا

�Çبا�و�AيرتبطAذلكAكانAحالAالباعثAمراعاة :  

��¡ùصاحب�الوصية(و :(�̄ �ïنه�
ً
�ها̄ز أ¯�يكون�مكرًها�ïن�إرادته�معيبة�وليست�حرة،�̄و

�مخطًئا�ïن�إرادته�لم�تتجه�éنشاء� يقصد�إنشاء�الوصية،�والع �ة�با�قاصد�وا�عاني�¯�باïلفاظ�وا�باني،�̄و

  .)1(الوصية�وإن�سبق�لسانه�إªى�ذكرها

كون�ا�وù¡ �له�حًيا�تحقيًقا�أو�تقديًرا�... يشÌ�ط�لصحة�الوصية�: رعيةمن�*حكام�الش) 

 .)2(̄�جهة�معصية وأن�تكون�الجهة�ا�وù¡ �لها�جهة�بر

�الشرعية) 536 �*حكام �*: من �الورثة �أجازها �إ¯�إذا �لوارث �الوصية ¯�تجوز

ا�أو�غ,��وارث�وقت�موت�ا�وù¡��¯�وقت�الوصية،�وليس�للمج,®��ا�وù¡�،�وهم�من�أهل�الت �ع�ويعت ��كونه
ً
وارث

�عtى� �جازت �البعض، �وردها �بعض�الورثة �أجازها �وإذا �امتنع، �التسليم�إذا �ويج ��عtى �إجازته، �عن �يرجع أن

  ".ا�ج,®�بقدر�حصته،�وبطلت�Nي�حق�غ,�ه

�وسلم �ف : "هللا�عليه �حقه �حق �ذي �كل �أعطى �هللا�قد إن

الحنفية�موقوفة�عtى�إجازة�الورثة،�فإن�أجازوها�صحت�ونفذت�وإن�لم�يج,®وها�بطلت

¯�تجوز�الوصية�لقاتل�ا�وù¡��مباشرة�أو�عمًدا�كان�القتل�أو�: من�*حكام�الشرعية) 539

أو�كان�القاتل�صبًيا�أو�مجنوًنا،�أو�لم�يكن�للمقتول�وارث�خطأ�قبل�gيصاء�أو�بعده،�إ¯�إذا�أجازت�الورثة،�

̄�يحرم�ا�تسبب�Nي�القتل�من�الوصية   .سواه،�و

  : مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبا�و�A�Çله

�)1(فإذا�أوù¡ �شخص��خر�ثم�قتله�ا�وù¡ �له�بعد�الوصية�بطلت�الوصية
ً
�أو�خطأ�قياسا

ً
إن�كان�القتل�عمدا

�وتطبيًق  �ا�,�اث �لقاعدةعtى �عند�: ا �الورثة �أجازها �إ¯�إذا �بحرمانه، �عوقب �أوانه �قبل �الN¡�ء �استعجل من

. 

                                         

 �	��
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وتناول�قانون�الوصية�ا�صري�رقم�


ا�منافًيا��قاصد�الشرع�وإذا�كان�ا�وù¡��غ,��مسلم�صحت�الوصية�أßتكون�بمعصية،�وأ¯�يكون�الباعث�عل�¯

̄�إذا�كانت�محرمة�Nي�شريعته�أو�الشريعة�gسمية إ

مظاهرAمراعاةAالباعثAع¸ىAالوصيةAعندAإنشاKÆا: ثانًيا

مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبا�و .8

وù¡��حيث�يشÌ�ط�Nي�ا�

�مخطًئا�ïن�إرادته�لم�تتجه�éنشاء� يقصد�إنشاء�الوصية،�والع �ة�با�قاصد�وا�عاني�¯�باïلفاظ�وا�باني،�̄و

الوصية�وإن�سبق�لسانه�إªى�ذكرها

) 531(جاء�Nي�ا�ادة�

وأن�تكون�الجهة�ا�وù¡ �لها�جهة�بر

� �ا�ادة �Nي 536(وجاء

ا�وù¡�،�وهم�من�أهل�الت �ع�ويعت ��كونه

�عtى� �جازت �البعض، �وردها �بعض�الورثة �أجازها �وإذا �امتنع، �التسليم�إذا �ويج ��عtى �إجازته، �عن �يرجع أن

ا�ج,®�بقدر�حصته،�وبطلت�Nي�حق�غ,�ه

� �لقوله �وسلموهذا �هللا�عليه صtى

الحنفية�موقوفة�عtى�إجازة�الورثة،�فإن�أجازوها�صحت�ونفذت�وإن�لم�يج,®وها�بطلت

539(وقد�جاء�Nي�ا�ادة�

خطأ�قبل�gيصاء�أو�بعده،�إ¯�إذا�أجازت�الورثة،�

̄�يحرم�ا�تسبب�Nي�القتل�من�الوصية سواه،�و

مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبا�و .9

فإذا�أوù¡ �شخص��خر�ثم�قتله�ا�وù¡ �له�بعد�الوصية�بطلت�الوصية

�وتطبيًق  �ا�,�اث عtى


ا�تصحÕالحنفية�فإ.
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الوصية،A موضوعAالتصرفPAي(AبهAمنAحيثAكونه

�
ً

ن�من�الÌ�كة،�أي�حًقا�يجري�فيه�التوريث،�ويصلح�أن�يكون�مح

ا�
ً
�خف �الحنفية �عند �كا�نافع �باéرث �¯�ينتقل �إ¯�أنه �¡ùا�و� �حياة �حال �للتعاقد �صالًحا ¡�ء

ح�الوصية�باïعيان�منقولة�كانت�أو�غ,��

  :   مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبنوعAا�الAوالحقAالقابلAللتوريثAوالوصية

AمحلAا� Aا�قامA9AبدAمنAبيانAمكوناتAال��كةAع¸ىAاعتبارAأ«Kا و�A�ÇبهAالذيAيخضعAللتصرفAففيAهذا

AكذلكAمKLمAوالحنفيةAجمهورهمAالفقهاءAعندAال��كةAيPAيدخلAحيثA،الوصيةAإنشاءAع¸ىAبالباعثAا�رتبط

�أم�عقارات،�وسواء�أكانت�تحت�يد�ا�يت�أم�بيد�غ,�ه،�أو�*موال�
ً
�منق̄و

ً
ال¸��للميت�سواء�أكانت�ما¯

AنàAوهذاA،يåكة�عند�جمهور�الفقهاء��Ìما�: ال

.AAعندهمA Aال��كة PAي حيثAيدخل

�لم�تدخل�Nي�حيازته�ولكن�له�حق�مقدر� �للميت�عtى�غ,�ه،�و*موال�ال¸� الديون�ال¸�

حبس�: من�القانون�ا�دني�*ردني�الوقف�بأنه

�ولم� �وفاته �قبل �ا�ورث �استحقها ال¸�

  .عن�العمد

                                                                                 

 ��� ���� ����
� ��*��� x�*�� �S #����� s��� ��S '�"
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مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبا�و�A�ÇبهAمنAحيثAكونه

  : كا�بيعPAيAعقدAالبيع،Aوا�وهوبPAيAعقدAالهبة

�أن�يكو �وهذاAيع��AأنAا�و�A�ÇبهAيش��ط
ً

ن�من�الÌ�كة،�أي�حًقا�يجري�فيه�التوريث،�ويصلح�أن�يكون�مح

�¡ù2(للتعاقد�حال�حياة�ا�و( .  

ا�
ً
�خف �الحنفية �عند �كا�نافع �باéرث �¯�ينتقل �إ¯�أنه �¡ùا�و� �حياة �حال �للتعاقد �صالًحا ¡�ء

 .)3(للجمهور،�وعليه�فتجوز�الوصية�با�نافع

تصح�الوصية�باïعيان�منقولة�كانت�أو�غ,��: "م�الشرعية�Nي�*حوال�الشخصيةمن�*حكا) 

  "منقولة�وبمنافعها�مقيدة�بمدة�معلومة�أو�مؤبدة

مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبنوعAا�الAوالحقAالقابلAللتوريثAوالوصية

AمحلAا� Aا�قامA9AبدAمنAبيانAمكوناتAال��كةAع¸ىAاعتبارAأ«Kا ففيAهذا

AكذلكAمKLمAوالحنفيةAجمهورهمAالفقهاءAعندAال��كةAيPAيدخلAحيثA،الوصيةAإنشاءAع¸ىAبالباعثAا�رتبط

�أم�عقارات،�وسواء�أكانت�تحت�يد�ا�يت�أم�بيد�غ,�ه،�أو�*موال�
ً
�منق̄و

ً
ال¸��للميت�سواء�أكانت�ما¯

،AوهذاàAنA)5)(4(ن�أي�نوع�كان�أم�¯ا�غتصبة،�سواء�أكان�عtى�ا�يت�دين�م

�أو� �كشفعة �أو�حق �أو�دية، �مال �من �ا�يت �وقذفيخلفه �وحد .)6(.."خيار،
�لم�تدخل�Nي�حيازته�ولكن�له�حق�مقدر��)7( �للميت�عtى�غ,�ه،�و*موال�ال¸� الديون�ال¸�


ا�كنصيبه�Nي�غلة�الوقف،�حيث�عرفت�ا�ادة�Óمن�القانون�ا�دني�*ردني�الوقف�بأنه�1233لوم�م

 
ً

�لل ��ولو�مآ¯ �منافعه �وتخصيص �التصرف �عن �ا�ملوك �ا�ال �ولم�. )8(ع,ن �وفاته �قبل �ا�ورث �استحقها ال¸�

عن�العمديتسلمها،�والدية�ال¸��وجبت�بسبب�الجناية�عليه،�بالقتل�الخطأ�أو�بالصلح�

                                                                                                                        

 �	���"� ������S ��6/655.  
 �	���"� ������S ��6/650.  

� �	�*�� ��
�, ��� � ��d ��)92.  
 �	���"� ������S ��6/762.  

 �2���� s���� ��,�d�3/118.  

1/17.  

 �2���� s���� ��,�d�3/118.  

  ���� �
 2� f��)1233 (�� ��x,�� ��
� : ��� ���� ����
� ��*��� x�*�� �S #����� s��� ��S '�"
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مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبا�و .10

كا�بيعPAيAعقدAالبيع،Aوا�وهوبPAيAعقدAالهبة

وهذاAيع��AأنAا�و�A�ÇبهAيش��ط

�¡ùللتعاقد�حال�حياة�ا�و

ا�
ً
�خف �الحنفية �عند �كا�نافع �باéرث �¯�ينتقل �إ¯�أنه �¡ùا�و� �حياة �حال �للتعاقد �صالًحا �الN¡�ء �يكون وقد

للجمهور،�وعليه�فتجوز�الوصية�با�نافع

) 533(جاء�Nي�ا�ادة�

منقولة�وبمنافعها�مقيدة�بمدة�معلومة�أو�مؤبدة

مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبنوعAا�الAوالحقAالقابلAللتوريثAوالوصية .11

AمحلAا� Aا�قامA9AبدAمنAبيانAمكوناتAال��كةAع¸ىAاعتبارAأ«Kا ففيAهذا

AكذلكAمKLمAوالحنفيةAجمهورهمAالفقهاءAعندAال��كةAيPAيدخلAحيثA،الوصيةAإنشاءAع¸ىAبالباعثAا�رتبط

Aه،�أو�*موال�\موال�أم�عقارات،�وسواء�أكانت�تحت�يد�ا�يت�أم�بيد�غ,�
ً
�منق̄و

ً
ال¸��للميت�سواء�أكانت�ما¯

ا�غتصبة،�سواء�أكان�عtى�ا�يت�دين�م

�أو� �كشفعة �أو�حق �أو�دية، �مال �من �ا�يت يخلفه

(إضافةAإÔىA\موال


ا�كنصيبه�Nي�غلة�الوقف،�حيث�عرفت�ا�ادة�معÓلوم�م

�لل ��ولو�م �منافعه �وتخصيص �التصرف �عن �ا�ملوك �ا�ال ع,ن

يتسلمها،�والدية�ال¸��وجبت�بسبب�الجناية�عليه،�بالقتل�الخطأ�أو�بالصلح�

                                               
1  %  �	���"� ������S ��
2  %  �	���"� ������S ��
3  % � �	�*�� ��
�, ��� � ��d ��)
4 %   �	���"� ������S ��

5 %  �2���� s���� ��,�d�

6 %  ��Y��� �v��1

7 %  �2���� s���� ��,�d�

8 %    ���� �
 2� f��
 §�³� .  
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ا�عند�جمهور�الفقهاء؛�القصاص�إذا�±� ¡ùوأما�الحق�الذي�يقبل�التوريث�ويقبل�أن�يكون�من�مضام,ن�ا�و

�وتقوم� �مالية �حقوق 
اÕï� �والشرب، �كحق�ا�رور�وا�سيل �{رتفاق، �وحقوق �*ولياء، �بعفو�بعض
ً

�ما¯ انقلب

  .ر�العيب�والشرط

�الوصف� �ذلك �ورث�الع,ن�مع �الوارث �ïن �يورث، خيار�الشرط

�العقد�الذي�لم�يتحقق�فيه�ما�اتفق�عليه،�أو�إبقاء�الع,ن�مع�تخلف�

�عtى� �يردها �أن �للمشÌ�ي �أن �فكما ,��حرة،

  

�فإن� �الوكيل؛ �مات �إذا �الوكالة �عقد وNي

�¡âى�{عتبار�الشخt2(ن�الوكالة�قائمة�ع( .  

̄ية�والحضانة�من�الÌ�كة،�ومما� Nي�خروج�الحقوق�الشخصية�ا�حضة�كحق�الو

�وقد�أخذ�القانون� �تورث، �الÌ�كة�̄و �ف��Ô¯�تدخل�Nي ا�نافع،

�والرؤية �كخيار�الشرط �با�ال �تعلقت �وإن �الشخصية �الخيارات �تورث ¯� �كذلك �الحنفية �وحق�)5(وعند ،

�̄ ̄�مجرد�إرادة�ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث� وهذا�ïنه�ليس�إ

 ����) v� ���� e�� ��T���� 	���� d��� �
) ��
(����" ���" d����� �) (����� ����"�� �) �� s��) (�����  ��� ���� +"�*) �, ���� f��S) �).    

 2�̈ +́��́�́ ẌŸ��́º��̈ ¥���́�̈º� �́��́ v́¤̈�́ ¥$�́�¥� �́ �̈ º�¡��

" : v́¤̈�́ $̈�̈�́º� r�́� ¥s�̈�́º
�́ �́ 	̈�́ º� ¹�� ¥���́�̈
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ا�عند�جمهور�الفقهاء؛�القصاص�إذا�±� ¡ùوأما�الحق�الذي�يقبل�التوريث�ويقبل�أن�يكون�من�مضام,ن�ا�و

�وتقوم� �مالية �حقوق 
اÕï� �والشرب، �كحق�ا�رور�وا�سيل �{رتفاق، �وحقوق �*ولياء، �بعفو�بعض
ً

�ما¯ انقلب

ر�العيب�والشرطبمال،�وكذلك�حق�الشفعة،�والخيارات�ا�تعلقة�باïموال،�كخيا

�أن) 311 �عtى �ا�جلة �الوصف�: من �ذلك �ورث�الع,ن�مع �الوارث �ïن �يورث، خيار�الشرط

ا�رغوب�فيه،�فكان�له�الحق�Nي�فسخ�العقد�الذي�لم�يتحقق�فيه�ما�اتفق�عليه،�أو�إبقاء�الع,ن�مع�تخلف�

�غ �فوجدت �النوائب، �من �حرة 
اÕأ� �عtى �داًرا �فلو�اشÌ�ى �عtى�الوصف، �يردها �أن �للمشÌ�ي �أن �فكما ,��حرة،


مVى�البائع�بعد�موت�مورt1(بائعها�حال�حياته،�فلورثته�أيًضا�أن�يردوها�ع(.  

̄ية �الو �حق �عندهم؛ �الحقوق �من �يورث ¯� �الحضانة ومما �فإن�. وحق �الوكيل؛ �مات �إذا �الوكالة �عقد وNي

 ï�،ى�ولدهª̄�تنتقل�إ ن�الوكالة�قائمة�عtى�{عتبار�الشخâ¡�الحقوق�ال¸��يملكها�بمقتÞ¡ �هذا�العقد�

AالجمهورAمعAالحنفيةAكة،�ومما�ويتفق�Ì̄ية�والحضانة�من�ال Nي�خروج�الحقوق�الشخصية�ا�حضة�كحق�الو

�للجمهور  ا
ً
�الÌ�كة�عندهم�خف �وقد�أخذ�القانون�: )3(¯�يدخل�Nي �تورث، �الÌ�كة�̄و �ف��Ô¯�تدخل�Nي ا�نافع،

  ).4( )709(مهور�Nي�ا�ادة�ا�دني�*ردني�برأي�الج

�والرؤية �كخيار�الشرط �با�ال �تعلقت �وإن �الشخصية �الخيارات �تورث ¯� �كذلك �الحنفية وعند

�̄ ̄�مجرد�إرادة�ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث� وهذا�ïنه�ليس�إ

̄�بطريق�الخفة�ومثله�خيا   . )7( ر�الرؤية�والتغريربطريق�gرث�و

                                         

	����� d�� ��� :�165    .  

	�*��� s�". ��� �s*�� ��) �*�
� ��S� �'��S su�2� �8.  

 �	���"� ������S ��6/762.  

�
) r�S: ��� �")  ���� ����p 2��
� ������ ����, : ����) v� ���� e�� ��T���� 	���� d��� �
) ��
(����" ���" d����� �) (����� ����"�� �) �� s��) (�����  ��� ���� +"�*) �, ���� f��S) �)

 �	���"� ������S ��6/762  .  

  ���� +*
 ���)306  (�) r�S 	����� (��". 	��� ��" : ¥���́�̈  2�̈ +́��́�́ ẌŸ��́º��̈ ¥���́�̈º� �́��́ v́¤̈�́ ¥$�́�¥� �́ �̈ º�¡��
 »���́�̈ -́�̈ ¥�¥�́��́�́ ¥��́�́�́ +́��́�́ ��̈�́ º�¥�º��̈ �́��́ v́¨ٕ�́ X́��̈�́º� ��̈�́ º�¥�º� #́�́�́ �̈�̈¡�¥�".  

� �	����� d�� ���161 �171 � ¥ ¡���́º� +*
�)321  (�) r�S 	���� ��" :
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ا�عند�جمهور�الفقهاء؛�القصاص�إذا�±� ¡ùوأما�الحق�الذي�يقبل�التوريث�ويقبل�أن�يكون�من�مضام,ن�ا�و

�وتقوم� �مالية �حقوق 
اÕï� �والشرب، �كحق�ا�رور�وا�سيل �{رتفاق، �وحقوق �*ولياء، �بعفو�بعض
ً

�ما¯ انقلب

بمال،�وكذلك�حق�الشفعة،�والخيارات�ا�تعلقة�باïموال،�كخيا

� �نصت�ا�ادة 311(وهنا

ا�رغوب�فيه،�فكان�له�الحق�Nي�فس

�غ �فوجدت �النوائب، �من �حرة 
اÕأ� �عtى �داًرا �فلو�اشÌ�ى الوصف،

بائعها�حال�حياته،�فلورثته�أيًضا�أن�يردوها�عtى�البائع�بعد�موت�مور

̄ية �الو �حق �عندهم؛ �الحقوق �من �يورث ¯� ومما

 ï�،ى�ولدهª̄�تنتقل�إ الحقوق�ال¸��يملكها�بمقتÞ¡ �هذا�العقد�

AالجمهورAمعAالحنفيةAويتفق

�للجمهور  ا
ً
�الÌ�كة�عندهم�خف ¯�يدخل�Nي

ا�دني�*ردني�برأي�الج

�والرؤية �كخيار�الشرط �با�ال �تعلقت �وإن �الشخصية �الخيارات �تورث ¯� �كذلك �الحنفية وعند

̄��.)6(الشفعة ̄�مجرد�إرادة�ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث� وهذا�ïنه�ليس�إ

̄�بطريق�الخفة�ومثله�خيا بطريق�gرث�و

                                                          

1 %  	����� d�� ���

2 %  	�*��� s�". ��� �s*�� ��) �*�
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6 %   ���� +*
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7  % � �	����� d�� ���
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أما�خيار�العيب�والتعي,ن�والتغرير�فإنه�يورث�عندهم�كمذهب�الجمهور؛�ïن�ا�ورث�استحق�ا�بيع�سليًما�من�

  .)1(�العقد�الذي�انعقد�عtى�أساس�السمة

�أن�ا�لك�ثابت�Nي�أحد� �¡Þفهو�يقت� �الوارث، التعي,ن�ينتقل�إªى

 . الشيئ,ن�أو�الثثة�من�غ,��تعي,ن،�وكان�التعي,ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا�لك�مع�حقه

بمذهب�الحنفية�Nي�خياري�الشرط�والرؤية،�من�

من�القانون�ا�دني�) 1158(فقد�نصت�ا�ادة�

ْقِريِر�وَ  �التَّ ِب
َ
ل
َ
ا��َوط

ً
�َماِلك وَن

ُ
�َيك ْن

َ
�أ ْبَل

َ
ق

ى�وَ 
َ
ªْفَعِة�إ ِتِه �الشُّ

َ
  .َرث

AللتمليكAوقابليتهAحدودهAحيثAمنAبهA  

�للتمليك�بعد�موت�ا�وù¡��بأي�سبب�من�أسباب�ا�لك،�ïن�
ً
Nي�ا�وù¡ �به�أن�يكون�قاب

صح�الوصية�بكل�مال�متقوم�من�

مليك�بالبيع�أو�الهبة،�وكذلك�لو�أوù¡ �بمنفعة�كسك� �

 .  

�للتمليك�بعد�موت�
ً

كون�ا�وù¡ �به�قاب

�¯�تجوز�بأكÊ��من�ثلث� 
اÕي�الوصية�أNكة،�حيث�إن�*صل��Ìي�حدود�ثلث�الN

ا�ال�إن�كان�هناك�وارث،�فإن�كانت�بأكÊ��من�الثلث�فإن�الزيادة�عليه�تتوقف�عtى�إجازة�الورثة�وهم�كبار،�

ا
َّ
ِبي�َوق

َ
اَل �ٍص�ِن�أ

َ
اَن�َرُسوُل : ق

َ
هللا� ك

 
َ
و�َماٍل،�َو¯

ُ
َنا�ذ

َ
� َن�الَوَجِع،�َوأ

َّ
ِ���ِإ¯

ُ
َيِرث

: « 
ُ

ث
ُ
ل
ُّ
َك� الث ِث,ٌ�،�ِإنَّ

َ
ْو�ك

َ
ِب,ٌ�،�أ

َ
�ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
َوالث

  
َّ
�َتْبَتìِي�ِ±َ
ا�َوْجَه�هللا�ِإ¯

ً
�ُتْنِفَق�َنَفَقة
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أما�خيار�العيب�والتعي,ن�والتغرير�فإنه�يورث�عندهم�كمذهب�الجمهور؛�ïن�ا�ورث�استحق�ا�بيع�سليًما�من�


ا�أو�فسخ�العقد�الذي�انعقد�عtى�أساس�السمةÙالعيب�فكذا�وارثه�حيث�له�أن�يختار�بقاءها�مع�عي

� �ا�ادة �أن�ا�لك�ثابت�Nي�أحد��عtى�أن�خيار ) 319(ونصت�ا�جلة�Nي �¡Þفهو�يقت� �الوارث، التعي,ن�ينتقل�إªى

الشيئ,ن�أو�الثثة�من�غ,��تعي,ن،�وكان�التعي,ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا�لك�مع�حقه

بمذهب�الحنفية�Nي�خياري�الشرط�والرؤية،�من�) 183�،187�،1158(وقد�أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�Nي�ا�واد�

فقد�نصت�ا�ادة�،�وبمذهب�الجمهور�Nي�توريث�حق�الشفعة�

  .إذا�أثبتت�الشفعة�ف�تبطل�بموت�البائع�أو�ا�شÌ�ي�أو�الشفيع

�أنه) 1038 �عtى 
اÓالت: م� ِب
َ
ل
َ
�َوط َبِة

َ
َواث

ُ ْ
�ا� ِب

َ
ل
َ
�ط �َبْعَد ِفيُع �الشَّ ْو�َماَت

َ
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ى�وَ 
َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َّ
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AللتمليكAوقابليتهAحدودهAحيثAمنAبهA�Çبا�و�AيرتبطAذلكAكانAحالAالباعثAمراعاة

�للتمليك�بعد�موت�ا�وù¡��بأي�سبب�من�أسباب�ا�لك،�ïن��
ً
Nي�ا�وù¡ �به�أن�يكون�قاب

�وبناء�عليه�تصح�الوصية�بكل�مال�متقوم�من� �¯�يقبل�التمليك�¯�تنعقد�به�الوصية، �فما الوصية�تمليك،

 .)2(*عيان�وا�نافع�قبولها�التمليك

مليك�بالبيع�أو�الهبة،�وكذلك�لو�أوù¡ �بمنفعة�كسك� �فلو�أوù¡ �بع,ن�أو�نقد�مع,ن�جاز�ذلك�ïنه�قابل�للت


ا�تملك�باéجارة،�ولو�أوù¡ �بما�يثمره�شجره�جاز�ïنه�قابل�للتمليكÕï�،دار .

�للتمليك�بعد�موت�... يشÌ�ط�لصحة�الوصية�: من�*حكام�الشرعية) 
ً

كون�ا�وù¡ �به�قاب

�¯�تجوز�بأكÊ��من�ثلث��ويحرص�أن�يكون�ا�وù¡ �به 
اÕي�الوصية�أNكة،�حيث�إن�*صل��Ìي�حدود�ثلث�الN

ا�ال�إن�كان�هناك�وارث،�فإن�كانت�بأكÊ��من�الثلث�فإن�الزيادة�عليه�تتوقف�عtى�إجازة�الورثة�وهم�كبار،�

̄�بطلت�فيما�زاد�عtى�الثلث ِبي�َوق .)3(فإن�أجازوها�جازت�الوصية،�وإ
َ
فَعْن�َسْعِد�ْبِن�أ

َتدَّ 
ْ

ُت  ِة�الَوَداِع،�ِمْن�َوَجٍع�اش
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أما�خيار�العيب�والتعي,ن�والتغرير�فإنه�يورث�عندهم�كمذهب�الجمهور؛�ïن�ا�ورث�استحق�ا�بيع�سليًما�من��


ا�أو�فسÙالعيب�فكذا�وارثه�حيث�له�أن�يختار�بقاءها�مع�عي

� �ا�ادة ونصت�ا�جلة�Nي

الشيئ,ن�أو�الثثة�من�غ,��تعي,ن،�وكان�التعي,ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا�لك�مع�حقه

وقد�أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�Nي�ا�واد�


ا�¯�تورث،Õحيث�إ�

إذا�أثبتت�الشفعة�ف�تبطل�بموت�البائع�أو�ا�شÌ�ي�أو�الشفيع: *ردني

�
ُ
ة ادَّ

َ
�ا� 1038(ونصت

َ�اِ�
َّ
Ìْسِليِمِه�ِبال

َ
ُفوِع�ِبت

ْ
َمش

ْ
ِلل

مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبا�و .12

�حيث�إنه�من�ا�هم

�وبناء�عليه�ت �¯�يقبل�التمليك�¯�تنعقد�به�الوصية، �فما الوصية�تمليك،

*عيان�وا�نافع�قبولها�التمليك

فلو�أوù¡ �بع,ن�أو�نقد�مع,ن�جاز�ذلك�ïنه�قابل�للت


ا�تملك�باéجارة،�ولو�أوù¡ �بما�يثمره�شجره�جاز�ïنه�قابل�للتمليكÕï�،دار

) 531(جاء�Nي�ا�ادة�

��¡ùا�و"..  

ويحرص�أن�يكون�ا�وù¡ �به

ا�ال�إن�كان�هناك�وارث،�فإن�كانت�بأكÊ��من�الثلث�فإن�الزيادة�عليه�تتوقف�عtى�إجازة�الورثة�وهم�كبار،�

̄�بطلت�فيما�زاد�عtى�الثلث فإن�أجازوها�جازت�الوصية،�وإ

ِة�الَوَداع� َيُعوُدِني�َعاَم�َحجَّ
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ُ
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��عند�عدم�ا�انع�من�غ,��إجازة�الورثة،�

�ع  �تجوز�بما�زاد�عن�الثلث�إ¯�إذا�أجازها�الورثة�بعد�موت�ا�وù¡�،�وهم�من�أهل�الت �ع�̄و 
م�Nي�̄وíة�بإجاز�

وعtى�ذلك�فمن�أوù¡ �بوصايا�تزيد�عtى�ثلث�ماله�ولم�يجز�الورثة�تلك�الزيادة،�وكان�الثلث�يضيق�بالوصايا�

�بقدر� 
مÓم� �كل �عtى �النقص �فيدخل 
مÓم� �لكل �ما �بنسبة �الÌ�كة �مقدار�ثلث �Nي �يتحاصون �لهم  ¡ùا�و� فإن


ما�كما�Nي�ßى�قدر�حقtثا�فيقتسمانه�ع
ما�أثÓفالثلث�بي

�يتخذ�وصية�فيه،�بينما�إذا�كان�له�مال�كث,�،�وليس�له� �فاïفضل�أن�يÌ�كه�لورثته،�̄و
ً
أما�إذا�كان�ماله�يس,�ا

فيه�منفعة�ومصلحة؛�ïن�ا�نع�بأكÊ��من�

هنا�وهو�رأي�الحنفية،�وهذا�ïن�ا�وù¡��¯�يÌ�ك�Nي�هذه�الحالة�من�يخN¡ �عليه�

�عtى� �له �وارث ¯� �من �فبقي �وارث �له �بمن �السنة 
اíوقيد� �مطلقة، �القرآن �Nي �جاءت �الوصية �وïن الفقر؛

̄�وارث�له�أن�يوù¡��بماله�أو� ا��اله�و
ً
̄�دين�عليه�مستغرق يجوز��ن�

�̄ �وإ �وارث�آخر، 
ماÓحد�مï� �يكن �لم �إذا �له، �ووصي�
ا �لزوجته �الزوج �وصية تجوز

  مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبناظرAالوصيةAمنAحيثAالكفاءةAوالص¤حيةAو\مانة

�ومما� �ا�وت، �بعد �الوصية �Nي �بالتصرف وهو�ا�أمور

�ينفعه�وينفع�غ ,�ه،�وgسم�التكليف�وهو�البلوغ�والعقل�والرشد،�ح¸ �يحسن�التصرف�فيما

مع�محظة�أن�تصرف�ا�وù¡ �. والعدالة�وåي�{ستقامة�عtى�الدين�وا�روءة،�بفعله�ا�أمورات�وترك�ا�حرمات

إليه�يتحدد�بما�أوù¡��إليه�فقط،�فإذا�أوù¡ �إليه�أن�ينظر�Nي�الوقف�الفني�ف�يحق�له�أن�ينظر�Nي�غ,�ه،�

�وإبطال� �*مانة �تضييع �خوف �مثل �الوصية، �عtى ضرر

  .)3(سند�الوصية�إªى�غ,��أهل

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

تجوز�الوصية�بالثلث�ل�جن���عند�عدم�ا�انع�من�غ,��إجازة�الورثة،�: من�*حكام�الشرعية) 

�ع  �تجوز�بما�زاد�عن�الثلث�إ¯�إذا�أجازها�الورثة�بعد�موت�ا�وù¡�،�وهم�من�أهل�الت �ع�̄و ̄و

وعtى�ذلك�فمن�أوù¡ �بوصايا�تزيد�عtى�ثلث�ماله�ولم�يجز�الورثة�تلك�الزيادة،�وكان�الثلث�يضيق�بالوصايا�

�بقدر� 
مÓم� �كل �عtى �النقص �فيدخل 
مÓم� �لكل �ما �بنسبة �الÌ�كة �مقدار�ثلث �Nي �يتحاصون �لهم  ¡ùا�و� فإن


ما�كما�Nي��وصيته،�فمن�أوù¡ �لرجل�بثلث�ماله�و�خر�بالسدسßى�قدر�حقtثا�فيقتسمانه�ع
ما�أثÓفالثلث�بي

  .)1(أصحاب�الديون�الذين�يتحاصون�مال�ا�فلس

�يتخذ�وصية�فيه،�بينما�إذا�كان�له�مال�كث,�،�وليس�له� �فاïفضل�أن�يÌ�كه�لورثته،�̄و
ً
أما�إذا�كان�ماله�يس,�ا

فيه�منفعة�ومصلحة؛�ïن�ا�نع�بأكÊ��من��ماله�Nي�كل�ما وارث،�وليس�عليه�دين،�فيجوز�له�أن�يوù¡��بجميع

�وارث هنا�وهو�رأي�الحنفية،�وهذا�ïن�ا�وù¡��¯�يÌ�ك�Nي�هذه�الحالة�من�يخ الثلث�لحق�الورثة،�̄و

�عtى� �له �وارث ¯� �من �فبقي �وارث �له �بمن �السنة 
اíوقيد� �مطلقة، �القرآن �Nي �جاءت �الوصية �وïن الفقر؛

̄�وارث�له�أن�يوù¡��بماله�أو�: من�*حكام�الشرعية)  ا��اله�و
ً
̄�دين�عليه�مستغرق يجوز��ن�

 ".بعضه��ن�يشاء،�وتنفذ�وصيته�ب�توقف�عtى�بيت�ا�ال

̄�: منه) 538 �وإ �وارث�آخر، 
ماÓحد�مï� �يكن �لم �إذا �له، �ووصي�
ا �لزوجته �الزوج �وصية تجوز

  ".زتهتوقف�نفوذها�عtى�إجا

مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبناظرAالوصيةAمنAحيثAالكفاءةAوالص¤حيةAو\مانة

Aإليه) الناظر �Çا�و�AأوA Aالوصية �ومما��:ع¸ى �ا�وت، �بعد �الوصية �Nي �بالتصرف وهو�ا�أمور

�ينفعه�وينفع�غ التكليف�وهو�البلوغ�والعقل�والرشد،�ح¸ �يحسن�التصرف�فيما

والعدالة�وåي�{ستقامة�عtى�الدين�وا�روءة،�بفعله�ا�أمورات�وترك�ا�حرمات

إليه�يتحدد�بما�أوù¡��إليه�فقط،�فإذا�أوù¡ �إليه�أن�ينظر�Nي�الوقف�الفني�ف�يحق�له�أن�ينظر�Nي�غ,�ه،�

� �ذلك �Nي �كان �إذا �نفسه �عزل �إليه  ¡ùللمو� �يجوز �وإبطال�̄و �*مانة �تضييع �خوف �مثل �الوصية، �عtى ضرر

سند�الوصية�إªى�غ,��أهل
ُ
الحقوق،�أو�تعذر�تنفيذ�ا�وù¡ �به�لعدم�ثبوته،�أو�أن�يخاف�أن�ت
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) 537(جاء�Nي�ا�ادة�

�ع  �تجوز�بما�زاد�عن�الثلث�إ¯�إذا�أجازها�الورثة�بعد�موت�ا�وù¡�،�وهم�من�أهل�الت �ع�̄و ̄و

  ".حال�حياته

وعtى�ذلك�فمن�أوù¡ �بوصايا�تزيد�عtى�ثلث�ماله�ولم�يجز�الورثة�تلك�الزيادة،�وكان�الثلث�يضيق�بالوصايا�

�بقدر� 
مÓم� �كل �عtى �النقص �فيدخل 
مÓم� �لكل �ما �بنسبة �الÌ�كة �مقدار�ثلث �Nي �يتحاصون �لهم  ¡ùا�و� فإن

وصيته،�فمن�أوù¡ �لرجل�بثلث�ماله�و

أصحاب�الديون�الذين�يتحاصون�مال�ا�فلس

�يتخذ�وصية�فيه،�بينما�إذا�كان�له�مال�كث,�،�وليس�له� �فاïفضل�أن�يÌ�كه�لورثته،�̄و
ً
أما�إذا�كان�ماله�يس,�ا

وارث،�وليس�عليه�دين،�فيجوز�له�أن�يوù¡��بجميع

�وارث الثلث�لحق�الورثة،�̄و

�عtى� �له �وارث ¯� �من �فبقي �وارث �له �بمن �السنة 
اíوقيد� �مطلقة، �القرآن �Nي �جاءت �الوصية �وïن الفقر؛

  . )2(إطقه

) 534(جاء�Nي�ا�ادة�

بعضه��ن�يشاء،�وتنفذ�وصيته�ب�توقف�عtى�بيت�ا�ال

� �ا�ادة �Nي 538(جاء

توقف�نفوذها�عtى�إجا

مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبناظرAالوصيةAمنAحيثAالكفاءةAوالص¤حيةAو\مانة .13

  

A الناظر(حيثAيسمى

�ينفعه�وينفع�غ: يشÌ�ط�فيه التكليف�وهو�البلوغ�والعقل�والرشد،�ح¸ �يحسن�التصرف�فيما

والعدالة�وåي�{ستقامة�عtى�الدين�وا�روءة،�بفعله�ا�أمورات�وترك�ا�حرمات

إليه�يتحدد�بما�أوù¡��إليه�فقط،�فإذا�أوù¡ �إليه�أن�ينظر�Nي�الوقف�الفني�ف�يحق�له�أن�ينظر�Nي�غ,�ه،�

� �ذلك �Nي �كان �إذا �نفسه �عزل �إليه  ¡ùللمو� �يجوز ̄و

الحقوق،�أو�تعذر�تنفيذ�ا�وù¡ �به�لعدم�ثبوته،�أو�أن�يخاف�أن�ت
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Aقتتال�AومنعAه¸ي\AالسلمAوحفظAالورثةAب&نAالتنازعAبمنعAيرتبطAذلكAكانAحالAالباعثAمراعاة

�عtى�ا�,�اث�تطبيًقا�لقاعدة
ً
من�استعجل�الN¡�ء�: ة�أن�القتل�يمنع�الوصية�قياسا

�الوصية� �بطن �بعدم �ولو�قيل صح،

 .)1(بالقتل�لكان�كل�موù¡ �له�إذا�أبطأ�عليه�موت�ا�وù¡��قد�يقتله�ليأخذ�الوصية

¯�تجوز�الوصية�لقاتل�ا�وù¡��مباشرة�أو�عمًدا�كان�القتل�أو�خطأ�

قبل�gيصاء�أو�بعده،�إ¯�إذا�أجازت�الورثة،�أو�كان�القاتل�صبًيا�أو�مجنوًنا،�أو�لم�يكن�للمقتول�وارث�سواه،�

�فإن� �الورثة، �إجازة �عtى �موقوفة �الوصية �تنعقد �الحنفية �وعند �لوارث، ة

�موت� خر�وبعد
ُ
*� �الورثة �أجازها �إ¯�إذا �لوارث �الوصية ¯�تجوز

فإن�قبل�ا�وù¡ �له�بعد�موت�ا�وù¡��ثبت�له�ملك�ا�وù¡ �به،�

̄�ا�وù¡ �له�±
ا�ح¸ �يقبل�أو� ̄�يملكها�الوارث�و سواء�قبضه�أو�لم�يقبضه،�فإن�لم�يقبل�أو�يرد�ف��Ôموقوفة،�

  .)3(ورثتهيرد�أو�يموت،�فإن�مات�بعد�موت�ا�وù¡��قبل�القبول�أو�الرد�دخل�ا�وù¡ �به�Nي�ملك�

Aس¤ميªA Aالفقه PAي AإنشاKÆا Aعند Aالوصية AالباعثAع¸ى مراعاة

  :�وذلك�فيما�يأتي

وهذا�يشمل�الوصية��".تصرف�Nي�الÌ�كة�مضاف�إªى�ما�بعد�ا�وت

 . با�ال�وبقسمة�الÌ�كة�وبتأجيل�الديون،�وإسقاط�الحقوق،�والوصية�ببيع�ع,ن�لشخص�ما

�Nي� �شخص �يصدر�من �قانوني �عمل كل

�بعد�ا�وت�وتسري  �ما �إªى ا
ً
�مضاف ا

ً
�به�الت �ع�يعت ��تصرف عليه�أحكام��مرض�ا�وت�ويكون�مقصوًدا

�بعفو�بعض�*ولياء،�وحقوق�{رتفاق،�كحق�ا�رور�
ً

القصاص�إذا�انقلب�ما¯


ا�حقوق�مالية�وتقوم�بمال،�وكذلك�حق�الشفعة،�والخيارات�ا�تعلقة�باïموال،�كخيار�Õï�،وا�سيل�والشرب
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Aقتتال�AومنعAه¸ي\AالسلمAوحفظAالورثةAب&نAالتنازعAبمنعAيرتبطAذلكAكانAحالAالباعثAمراعاة

AAAالناسAب&ن  

�عtى�ا�,�اث�تطبيًقا�لقاعدةوNي�هذا�ا�قام�يجب�معرف
ً
ة�أن�القتل�يمنع�الوصية�قياسا

�الوصية� �بطن �بعدم �ولو�قيل �تصح، 
اÕفإ� �عند�الحنفية �الورثة �أجازها �إ¯�إذا �بحرمانه، �عوقب �أوانه قبل

بالقتل�لكان�كل�موù¡ �له�إذا�أبطأ�عليه�موت�ا�وù¡��قد�يقتله�ليأخذ�الوصية

¯�تجوز�الوصية�لقاتل�ا�وù¡��مباشرة�أو�عمًدا�كان�القتل�أو�خطأ�: من�*حكام�الشرعية) 

قبل�gيصاء�أو�بعده،�إ¯�إذا�أجازت�الورثة،�أو�كان�القاتل�صبًيا�أو�مجنوًنا،�أو�لم�يكن�للمقتول�وارث�سواه،�

̄�يحرم�ا�تسبب�Nي�القتل�من�الوصية  .و

�¯�وصي �أنه �كذلك �ا�عروف �فإن�ومن �الورثة، �إجازة �عtى �موقوفة �الوصية �تنعقد �الحنفية �وعند �لوارث، ة

 . )2(أجازوها�صحت�ونفذت�وإن�لم�يج,®وها�بطلت

�الشرعية) 536 �*حكام �*: من �الورثة �أجازها �إ¯�إذا �لوارث �الوصية ¯�تجوز

  ..".ا�وù¡�،�وهم�من�أهل�الت �ع

فإن�قبل�ا�وù¡ �له�بعد�موت�ا�وù¡��ثبت�له�ملك�ا�وù¡ �به،�: .. من�*حكام�الشرعية�)543

̄�ا�وù¡ �له�±
ا�ح¸ �يقبل�أو� ̄�يملكها�الوارث�و سواء�قبضه�أو�لم�يقبضه،�فإن�لم�يقبل�أو�يرد�ف��Ôموقوفة،�

يرد�أو�يموت،�فإن�مات�بعد�موت�ا�وù¡��قبل�القبول�أو�الرد�دخل�ا�وù¡ �به�Nي�ملك�

� �موضوع �تناول �Nي �ا�حطة �هذه ªAس¤ميAوبعد Aالفقه PAي AإنشاKÆا Aعند Aالوصية AالباعثAع¸ى مراعاة

فإنه�يمكن�تلخيص�أهم�ما�جاء�Nي�هذا�البحث�من�نتائج�وذلك�فيما�يأتي

AالوصيةAردني\Aا�دنيAالقانونAاعرف
Õى�ما�بعد�ا�وت: "بأªكة�مضاف�إ�Ìي�الNتصرف�

با�ال�وبقسمة�الÌ�كة�وبتأجيل�الديون،�وإسقاط�الحقوق،�والوصية�ببيع�ع,ن�لشخص�ما

� �ا�ادة �أن) 1128(نصت �عtى �*ردني �ا�دني �القانون �Nي�: " من �شخص �يصدر�من �قانوني �عمل كل

�بعد�ا�وت�وتسري  �ما �إªى ا
ً
�مضاف ا

ً
�به�الت �ع�يعت ��تصرف مرض�ا�وت�ويكون�مقصوًدا

 ."الوصية�أيا�ما�كانت�التسمية�ال¸��تعطى�له

�بعفو�بعض�*ولياء،�وحقوق�{رتفاق،�كحق�ا�رور�: يورث�من�الحقوق�عند�الجمهور 
ً

القصاص�إذا�انقلب�ما¯


ا�حقوق�مالية�وتقوم�بمال،�وكذلك�حق�الشفعة،�والخيارات�ا�تعلقة�باïموال،�كخيار�Õï�،وا�سيل�والشرب
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مراعاةAالباعثAحالAكانAذلكAيرتبطAبمنعAالتنازعAب&نAالورثةAوحف .14

AAAالناسAب&ن

وNي�هذا�ا�قام�يجب�معرف

�ت 
اÕفإ� �عند�الحنفية �الورثة �أجازها �إ¯�إذا �بحرمانه، �عوقب �أوانه قبل

بالقتل�لكان�كل�موù¡ �له�إذا�أبطأ�عليه�موت�ا�وù¡��قد�يقتله�ليأخذ�الوصية

) 539( جاء�Nي�ا�ادة

قبل�gيصاء�أو�بعده،�إ¯�إذا�أجازت�الورثة،�أو�كان�القاتل�صبًيا�أو�مجنوًنا،�أو�لم�يكن�للمقتول�وارث�سواه،�

̄�يحرم�ا�تسبب�Nي�القتل�من�الوصية و

�¯�وصي �أنه �كذلك �ا�عروف ومن

أجازوها�صحت�ونفذت�وإن�لم�يج,®وها�بطلت

� �ا�ادة �Nي 536(جاء

ا�وù¡�،�وهم�من�أهل�الت �ع

543(وجاء�Nي�ا�ادة�

̄�ا�وù¡ �له�±
ا�ح¸ �يقبل�أو� ̄�يملكها�الوارث�و سواء�قبضه�أو�لم�يقبضه،�فإن�لم�يقبل�أو�يرد�ف��Ôموقوفة،�

يرد�أو�يموت،�فإن�مات�بعد�موت�ا�وù¡��قبل�القبول�أو�الرد�دخل�ا�وù¡ �به�Nي�ملك�

  خاتمة

� �موضوع �تناول �Nي �ا�حطة �هذه وبعد

Aي�هذا�البحث�من�نتائوالقانونNفإنه�يمكن�تلخيص�أهم�ما�جاء�

• AالوصيةAردني\Aا�دنيAالقانونAعرف

با�ال�وبقسمة�الÌ�كة�وبتأجيل�الديون،�وإسقاط�الحقوق،�والوصية�ببيع�ع,ن�لشخص�ما

• � �ا�ادة نصت

�بعد�ا�وت�وتسري  �ما �إªى ا
ً
�مضاف ا

ً
�به�الت �ع�يعت ��تصرف مرض�ا�وت�ويكون�مقصوًدا

الوصية�أيا�ما�كانت�التسمية�ال¸��تعطى�له

يورث�من�الحقوق�عند�الجمهور  •


ا�حقوق�مالية�وتقوم�بمال،�وكذلك�حق�الشفعة،�والخيارات�ا�تعلقة�باïموال،�كخيار�Õï�،وا�سيل�والشرب
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لشرط،�ومما�¯�يورث�من�الحقوق�عند�الجمهور؛�ما�¯�تتعلق�بمال،�وليست�åي�بمع� �ا�ال،�وإنما�

أنه�¯�ينتg��Ôيجار�): 709(أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�برأي�الجمهور�Nي�توريث�ا�نافع،�حيث�جاء�Nي�ا�ادة�

ِ�ي�
َ
Ì
ْ

ش
ُ ْ
َك�ا�

َ
ِتِه�َمل َباِئِع�َوَماَت�Nِي�ُمدَّ

ْ
َياُر�ِلل

�وصف� �وهذا �ومشيئة، �إرادة �إ¯�مجرد ليس

̄�بطريق�الخفة�ومثله�خيار�الرؤية�والتغرير ̄�بطريق�gرث�و  . )1( لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث�

 
َ
Ì
ْ

ش
ُ ْ
ا�َماَت�ا�

َ
َبْيُع�ذ

ْ
ِزَم�ال

َ
ِبيَع�ل

َ ْ
ْن�َيَرى�ا�

َ
ْبَل�أ

َ
ِ�ي�ق

ِب�ال
َ
ل
َ
َبِة�َوط

َ
وَن�َواث

ُ
ْن�َيك

َ
ْبَل�أ

َ
ْقِريِر�َوق تَّ

ْفعَ  �الشُّ ِتِه �َحقُّ
َ
ى�َوَرث

َ
ªِة�إ. 

�خياري�ا �Nي �الحنفية �من�بمذهب �والرؤية، لشرط

�ويجب�أن� �العقد، �من �ا�باشر�ا�قصود �هو�الغرض السبب

 ".ح�العقد�إذا�لم�يكن�فيه�منفعة�مشروعة�لعاقديه

�� �صحة�: "م1946لسنة �Nي يشÌ�ط


ا�منافًيا��قاصد�الشرع�وإذا�كان�ا�وù¡��غ,��مسلم�صحت�ßالوصية�أ¯�تكون�بمعصية،�وأ¯�يكون�الباعث�عل

من�الواضح�Nي�كث,��من�مواضع�البحث�وجود�اتفاق�ب,ن�الفقه�gسمي�والقانون�بشأن�

�ما� �يعلمنا �وأن �العلم، �لتحصيل �يوفقنا �أن �الدعاء �بخالص �سبحانه

 '�� $���� �
��� �,���� +��� ���� �
. $��� r�� �����
 ���� -� x*� v�� �	Y����  ��� ���� �� '�� �
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لشرط،�ومما�¯�يورث�من�الحقوق�عند�الجمهور؛�ما�¯�تتعلق�بمال،�وليست�åي�بمع� �ا�ال،�وإنما�

̄ية: بنيت�عtى�{عتبار�الشخâ¡��للمورث،�مثل  .وحق�الحضانة حق�الو

أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�برأي�الجمهور�Nي�توريث�ا�نافع،�حيث�جاء�Nي�ا�ادة�

 .فاة�أحد�العاقدين

َباِئِع: "من�ا�جلة�عtى�أن
ْ
ِخَياُر�ِلل

ْ
اَن�ال

َ
ا�ك

َ
ِإذ

َ
�ف

ُ
�ُيوَرث

َ
ْرِط�¯ ِخَياُر�الشَّ

�ِخَيارٍ 
َ

�ِب ُتُه
َ
�َوَرث ُه

َ
ك

َ
�َمل َماَت

َ
�ف ِ�ي

َ
Ì
ْ

�ïنه"ش �وهذا �وصف��، �وهذا �ومشيئة، �إرادة �إ¯�مجرد ليس

̄�بطريق�الخفة�ومثله�خيار�الرؤية�والتغرير ̄�بطريق�gرث�و لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث�

 : "من�ا�جلة�أن
َ
Ì
ْ

ش
ُ ْ
ا�َماَت�ا�

َ
ِإذ

َ
َواِرِث�ف

ْ
ى�ال

َ
ªَتِقُل�إ

ْ
�َين

َ
َيِة�¯

ْ
ؤ ِخَياُر�الرُّ

 . عtى�أن�خيار�التعي,ن�ينتقل�إªى�الوارث) 319(نصت�ا�جلة�Nي�ا�ادة�

�
ُ
ة ادَّ

َ

ا�عtى�أنه) 1038(نصت�ا�جلة�Nي�ا�Óب: م

َ
ل
َ
َبِة�َوط

َ
َواث

ُ ْ
ِب�ا�

َ
ل
َ
ِفيُع�َبْعَد�ط ْو�َماَت�الشَّ

َ
ل

�الشُّ َتِقْل�َحقُّ
ْ
ْم�َين

َ
َحاِكِم�ل

ْ
ِم�ال

ْ
َو�ِبُحك

َ
ِ�ي�أ

َ
Ì
ْ

ش
ُ ْ
��َمَع�ا� َ�ا�¡ِ

َّ
Ìسِليِمِه�ِبال

َ
ت

� �ا�واد �Nي �*ردني �القانون�ا�دني �183(أخذ ،187� �خياري�ا) 1158، �Nي �الحنفية بمذهب

̄�تورث،�وبمذهب�الجمهور�Nي�توريث�حق�الشفعة 
ا�Õحيث�إ . 

�ا�دني�*ردني) 165 �القانون �ويجب�أن�: من �العقد، �من �ا�باشر�ا�قصود �هو�الغرض السبب

 . يكون�موجوًدا�وصحيًحا�ومباًحا�غ,��مخالف�للنظام�العام�أو�õداب

̄�يصح�العقد�إذا�لم�يكن�فيه�منفعة�مشروعة�لعاقديه: "عtى�أنهمنه�) 166

� �ا�ادة � �Nي �) 3(جاء �رقم �ا�صري �الوصية �قانون �71من


ا�منافًيا��قاصد�الشرع�وإذا�كان�ا�وù¡��غ,��مسلم�صحت�ßالوصية�أ¯�تكون�بمعصية،�وأ¯�يكون�الباعث�عل

̄�إذا�كانت�محر   ".مة�Nي�شريعته�أو�الشريعة�gسميةالوصية�إ

من�الواضح�Nي�كث,��من�مواضع�البحث�وجود�اتفاق�ب,ن�الفقه�gسمي�والقانون�بشأن�

 .أهمية�مراعاة�الباعث�عtى�الوصية�عند�إنشا
ا

�ما� �يعلمنا �وأن �العلم، �لتحصيل �يوفقنا �أن �الدعاء �بخالص �هللا�سبحانه �إªى �نتوجه �فإننا ؛
ً
وأخ,�ا

،�إنه�سميع�مجيب�الدعاء
ً
  .ينفعنا�بما�علمنا،�وأن�يزدنا�علما

  قائمةAا�صادرAوا�راجع

  القرآن�الكريم

  43/76القانون�ا�دنـي�*ردنـي�رقم
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لشرط،�ومما�¯�يورث�من�الحقوق�عند�الجمهور؛�ما�¯�تتعلق�بمال،�وليست�åي�بمع� �ا�ال،�وإنما�العيب�وا

بنيت�عtى�{عتبار�الشخâ¡��للمورث،�مثل

أخذ�القانون�ا�دني�*ردني�برأي�الجمهور�Nي�توريث�ا�نافع،�حيث�جاء�Nي�ا�ادة� •

فاة�أحد�العاقدينبو 

من�ا�جلة�عtى�أن)  306( نصت�ا�ادة •

ه
َ
ك

َ
�َمل َماَت

َ
�ف ِ�ي

َ
Ì
ْ

ُمش
ْ
�ِلل اَن

َ
�ك ا

َ
�َوِإذ ِبيَع

َ ْ
ا�

̄�بطريق�الخفة�ومثله�خيار�الرؤية�والتغرير ̄�بطريق�gرث�و لصاحب�الخيار،�ف�يمكن�انتقاله�إªى�الوارث�

�وNي� •
ُ
ة ادَّ

َ ْ
من�ا�جلة�أن)  321(ا�

�ِخَياَر�ِلَواِرِثِه 
َ

 .)2("َو¯

نصت�ا�جلة�Nي�ا�ادة� •

• �
ُ
ة ادَّ

َ
نصت�ا�جلة�Nي�ا�

ْسِليِمِه�ِب
َ
ُفوِع�ِبت

ْ
َمش

ْ
ا�ِلل

ً
َماِلك

• � �ا�واد �Nي �*ردني �القانون�ا�دني أخذ

̄�تورث،�وبمذهب�الجمهور�Nي�توريث�حق�الشفعة 
ا�Õحيث�إ

• � �ا�ادة �Nي 165(جاء

يكون�موجوًدا�وصحيًحا�ومباًحا�غ,��مخالف�للنظام�العام�أو�õداب

166(حيث�نصت�ا�ادة� •

• � �ا�ادة � �Nي جاء


ا�منافًيا��قاصد�الشرع�وإذا�كان�ا�وù¡��غ,��مسلم�صحت�ßالوصية�أ¯�تكون�بمعصية،�وأ¯�يكون�الباعث�عل

̄�إذا�كانت�محر  الوصية�إ

من�الواضح�Nي�كث,��من�مواضع�البحث�وجود�اتفاق�ب,ن�الفقه�gسمي�والقانون�بشأن� •

أهمية�مراعاة�الباعث�عtى�الوصية�عند�إنشا
ا

� �إªى �نتوجه �فإننا ؛
ً
وأخ,�ا

،�إنه�سميع�مجيب�الدعاء�ينفعنا،�وأن
ً
ينفعنا�بما�علمنا،�وأن�يزدنا�علما

قائمةAا�صادرAوا�راجع

القرآن�الكريم •

القانون�ا�دنـي�*ردنـي�رقم •

                                                          

1 % � �	����� d�� ���

2  %  '�� $���� �
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 .ط.إبراهيم�مصطفى�وآخرون،�ا�عجم�الوسيط،�ا�كتبة�gسمية،�استانبول،�تركيا�د

 .م3�،1923مجلة�*حكام�العدلية،�ا�طبعة�*دبية،�ب,�وت،�ط

 .ت.ط،�د.حيح،�بيت�*فكار�الدولية،�عمان،�*ردن،�د

 .م2003بدران�أبو�العين,ن،�أحكام�الÌ�كات�وا�واريث،�gسكندرية،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�

  .g1قناع،�ا�طبعة�الشرفية،�القاهرة،�ط

�للنشر�والتوزيع،� �دار�حن,ن �gسمية، �الشريعة �Nي �ا�,�اث �حكم �عطية، �أبو�اليقظان الجبوري،

 .يدابن�جزي،�أبو�القاسم�محمد�بن�أحمد�الغرناطي،�القوان,ن�الفقهية،�ب,�وت،�مكتبة�أسامة�بن�ز 
 .¡��عtى�مÌن�خليل،�دار�صادر،�ب,�وت

 .ه1308الخطيب،�محمد�الشربي��،�مغ���ا�حتاج،�ا�طبعة�ا�يمنية،�القاهرة،�

 . م1�،2009داود،�أحمد�محمد،�الحقوق�ا�تعلقة�بالÌ�كة،�دار�الثقافة،�عمان،�*ردن،�ط

  .حكام�Nي�ا�حاكم�الشرعية،�دار�الثقافة،�عمان

�البابي� �عي¢¡  �مطبعة �القاهرة، �ا�سالك، �أقرب �الصغ,��عtى �الشرح �أحمد، �أبو�ال �كات الدردير،

 .،�مطبعة�السعادة،�القاهرة1الدسوQي،�محمد�بن�عرفة،�حاشية�الدسوQي�عtى�الشرح�الكب,�،�ط

  .ا�اردي��،�مطبعة�عtي�صبيح،�القاهرة

 .م2003ط،�.حاح،�دار�الحديث،�القاهرة،�د

�د �القاهرة، �{ستقامة، �مطبعة �ا�قتصد، 
ايةÕو� �ا�ج�
د �بداية �أحمد، �بن �محمد �رشد، ط،�.ابن

 .ه1404ط،�.،�دار�الفكر،�ب,�وت،�د

،�كراتN¡�،��2بن�يوسف،�نصب�الراية�ïحاديث�الهداية،�ط

�ا �طبعة�*م,�ية،�القاهرة،�®�الدقائق،

�بن�محمد�بن�زكريا�*نصاري،�زين�الدين�أبو�يحl ،�أس� �ا�طالب�Nي�شرح�روض� السنيكي،�زكريا

  .ت.ة،��د

 .م3�،1973الشيخ�نظام،�الفتاوى�الهندية،�دار�إحياء�الÌ�اث�العربي،�ب,�وت،�لبنان،�ط

 .ط.الط �ي،�محمد�بن�جرير،�جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن،�دار�ا�عارف،�القاهرة،�مصر،�د

العربي،��ابن�عابدين،�محمد�أم,ن،�حاشية�رد�ا�حتار�عtى�الدر�ا�ختار�للحصكفي،�دار�إحياء�الÌ�اث

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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 مجلة�*حكام�العدلية�العثمانية

إبراهيم�مصطفى�وآخرون،�ا�عجم�الوسيط،�ا�كتبة�gسمية،�استانبول،�تركيا�د

مجلة�*حكام�العدلية،�ا�طبعة�*دبية،�ب,�وت،�ط�باز،�سليم�رستم،�شرح

البخاري،�محمد�بن�إسماعيل،�الصحيح،�بيت�*فكار�الدولية،�عمان،�*ردن،�د

بدران�أبو�العين,ن،�أحكام�الÌ�كات�وا�واريث،�gسكندرية،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�


وتي،�منصور،�كشاف�القناع�عtى�مÌن�Ùقناع،�ا�طبعة�الشرفية،�القاهرة،�طالg

�للنشر�والتوزيع،� �دار�حن,ن �gسمية، �الشريعة �Nي �ا�,�اث �حكم �عطية، �أبو�اليقظان الجبوري،

 . م1�،1995عمان،�*ردن،�مكتبة�الفح،�ب,�وت،�ط

ابن�جزي،�أبو�القاسم�محمد�بن�أحمد�الغرناطي،�القوان,ن�الفقهية،�ب,�وت،�مكتبة�أسامة�بن�ز 
¡�،�محمد�بن�عبد�هللا،�شرح�الخر;¡��عtى�مÌن�خليل،�دار�صادر،�ب,�وت

الخطيب،�محمد�الشربي��،�مغ���ا�حتاج،�ا�طبعة�ا�يمنية،�القاهرة،�

داود،�أحمد�محمد،�الحقوق�ا�تعلقة�بالÌ�كة،�دار�الثقافة،�عمان،�*ردن،�ط

حكام�Nي�ا�حاكم�الشرعية،�دار�الثقافة،�عمانداود،�أحمد�محمد�عtي،�القضايا�و* 

�البابي� �عي¢¡  �مطبعة �القاهرة، �ا�سالك، �أقرب �الصغ,��عtى �الشرح �أحمد، �أبو�ال �كات الدردير،

الدسوQي،�محمد�بن�عرفة،�حاشية�الدسوQي�عtى�الشرح�الكب,�،�ط

ا�اردي��،�مطبعة�عtي�صبيح،�القاهرة�الدمشقي،�محمد�بن�محمد،�شرح�الرحبية،

الرازي،�محمد�بن�أبي�بكر،�مختار�الصحاح،�دار�الحديث،�القاهرة،�د

�د �القاهرة، �{ستقامة، �مطبعة �ا�قتصد، 
ايةÕو� �ا�ج�
د �بداية �أحمد، �بن �محمد �رشد، ابن


اجÓى�شرح�ا�ªاية�ا�حتاج�إ
Õ�،ي،�محمد�بن�أبي�العباسtوت،�دالرم�دار�الفكر،�ب,�،

 .الزحيtي،�وهبة�،�الفقه�gسمي�وأدلته،�دار�الفكر،��دمشق

الزيلÝي،�جمال�الدين�أبي�محمد�عبد�هللا�بن�يوسف،�نصب�الراية�ïحاديث�الهداية،�ط
  .ا�جلس�العلم�

�ا �تبي,ن�الحقائق�شرح�ك8®�الدقائق، الزيلÝي،�فخر�الدين�عثمان�بن�عtي،

 .ه،�دار�الكتب�العلمية،�ب,�وت،�لبنان1313

�بن�محمد�بن�زكريا�*نصاري،�زين�الدين�أبو�يحl ،�أس� �ا�طالب�Nي�شرح�روض� السنيكي،�زكريا

  . ت.ط،�د.الطالب،�دار�الكتاب�gسمي،�د

ة،��دالشوكاني،�محمد�بن�عtي،�نيل�*وطار،�مكتبة�دار�الÌ�اث،�القاهر 

الشيخ�نظام،�الفتاوى�الهندية،�دار�إحياء�الÌ�اث�العربي،�ب,�وت،�لبنان،�ط

الط �ي،�محمد�بن�جرير،�جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن،�دار�ا�عارف،�القاهرة،�مصر،�د

ابن�عابدين،�محمد�أم,ن،�حاشية�رد�ا�حتار�عtى�الدر�ا�ختار�للحصكفي،�دار�إحياء�الÌ�اث

 .ط.ب,�وت،�دار�الفكر،�ب,�وت،�لبنان،�د

	��� ا��و��� ���ا
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مجلة�*حكام�العدلية�العثمانية •

إبراهيم�مصطفى�وآخرون،�ا�عجم�الوسيط،�ا�كتبة�gسمية،�استانبول،�تركيا�د •

باز،�سليم�رستم،�شرح •

البخاري،�محمد�بن�إسماعيل،�ال •

بدران�أبو�العين,ن،�أحكام�الÌ�كات�وا�واريث،�gسكندرية،�مؤسسة�شباب�الجامعة،� •


وتي،�منصور،�كشاف�القناع�عtى�مÌن� •Ùال

�للنشر�والتوزيع،� • �دار�حن,ن �gسمية، �الشريعة �Nي �ا�,�اث �حكم �عطية، �أبو�اليقظان الجبوري،

عمان،�*ردن،�مكتبة�الفح،�ب,�وت،�ط

ابن�جزي،�أبو�القاسم�محمد�بن�أحمد�الغرناطي،�القوان,ن�الفقهية،�ب,�وت،�مكتبة�أسامة�بن�ز  •
الخر;¡�،�محمد�بن�عبد� •

الخطيب،�محمد�الشربي��،�مغ���ا�حتاج،�ا�طبعة�ا�يمنية،�القاهرة،� •

داود،�أحمد�محمد،�الحقوق�ا�تعلقة�بالÌ�كة،�دار�الثقافة،�عمان،�*ردن،�ط •

داود،�أحمد�محمد�عtي،�القضايا�و*  •

�البابي� • �عي¢¡  �مطبعة �القاهرة، �ا�سالك، �أقرب �الصغ,��عtى �الشرح �أحمد، �أبو�ال �كات الدردير،
 .الحل��

الدسوQي،�محمد�بن�عرفة،�حاشية�الدسوQي�عtى�الشرح�الكب,�،�ط •

الدمشقي،�محمد�بن�محمد،�شرح�الرحبية، •

الرازي،�محمد�بن�أبي�بكر،�مختار�ال •

�د • �القاهرة، �{ستقامة، �مطبعة �ا�قتصد، 
ايةÕو� �ا�ج�
د �بداية �أحمد، �بن �محمد �رشد، ابن

1938.  


اج •Óى�شرح�ا�ªاية�ا�حتاج�إ
Õ�،ي،�محمد�بن�أبي�العباسtالرم

الزحيtي،�وهبة�،�الفقه�gسمي�وأدلته،�دار�الفكر،��دمشق •

الزيلÝي،�جمال�الدين�أبي�محمد�عبد� •
ا�جلس�العلم�

�تبي,ن�الحقائق�شرح�ك • الزيلÝي،�فخر�الدين�عثمان�بن�عtي،

1�،1313ط

�بن�محمد�بن�زكريا�*نصاري،�زين�الدين�أبو�يح • السنيكي،�زكريا

الطالب،�دار�الكتاب�gسمي،�د

الشوكاني،�محمد�بن�عtي،�نيل�*وطار،�مكتبة�دار�الÌ�اث،�القاهر  •

الشيخ�نظام،�الفتاوى�الهندية،�دار�إحياء�الÌ�اث�العربي،�ب,�وت،�لبنان،�ط •

الط �ي،�محمد�بن�جرير،�جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن،�دار�ا�عارف،�القاهرة،�مصر،�د •

ابن�عابدين،�محمد�أم,ن،�حاشية�رد�ا�حتار�عtى�الدر�ا�ختار�للحصكفي،�دار�إحياء�الÌ�اث •

ب,�وت،�دار�الفكر،�ب,�وت،�لبنان،�د
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� �شخصية �أحوال �فقه �الناصر، �عبد �وأبو�البصل، �فضل، �ا�فتوحة،�)2(عباس، �القدس �جامعة ،

�د �*ردن، �عمان، �*فكار�الدولية، ط،�.بيت

�ط �القاهرة، �دار�الحديث، �د��1، �الفتاح�.، �عبد �تحقيق ت،

 .م2�،1982الكاساني،�عء�الدين،�بدائع�الصنائع�Nي�ترتيب�الشرائع،�ب,�وت،�دار�الكتاب�العربي،�ط

،�2ا�رداوي،�عء�الدين�أبي�الحسن�عtي�بن�سليمان،�{نصاف�Nي�معرف�الراجح�من�الخف،�ط

  ). م

 .ابن�منظور،�جمال�الدين�محمد،�لسان�العرب،�ب,�وت،�لبنان،�دار�صادر

  .ا�,�غناني،�عtي�بن�أبي�بكر،�الهداية�شرح�بداية�ا�بتدي،�مطبعة�مصطفى�الحل��،�القاهرة

�  Ôا�نتن� �شرح  Ôالن� �أوªى �معونة �gرادات(ي،  Ôتحقيق) منت :

 .م1995 

 .®�الدقائق،�دار�ا�عرفة،�ب,�وت

 .gسمي،�دمشق

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

� �شخصية �أحوال �فقه �الناصر، �عبد �وأبو�البصل، �فضل، عباس،

� �ا�حيط، �القاموس �يعقوب، �بن �محمد �دالف,�وزآبادي، �*ردن، �عمان، �*فكار�الدولية، بيت

�ا�غ �محمد، �هللا�بن �عبد �قدامة، �طابن �القاهرة، �دار�الحديث، ،��

الكاساني،�عء�الدين،�بدائع�الصنائع�Nي�ترتيب�الشرائع،�ب,�وت،�دار�الكتاب�العربي،�ط

ا�رداوي،�عء�الدين�أبي�الحسن�عtي�بن�سليمان،�{نصاف�Nي�معرف�الرا

  .م1980/هـÌ1400�اث�العربي،�دار�إحياء�ال

م1999(ا�شرQي،�إبراهيم،�العذب�الفائض�شرح�عمدة�الفرائض،��

ابن�منظور،�جمال�الدين�محمد،�لسان�العرب،�ب,�وت،�لبنان،�دار�صادر

ا�,�غناني،�عtي�بن�أبي�بكر،�الهداية�شرح�بداية�ا�بتدي،�مطبعة�مصطفى�الحل

�أ �بن �محمد �النجار، �ابن  Ôا�نتن� �شرح  Ôالن� �أوªى �معونة �الفتوHي، حمد

 -هـ�1�،1416عبد�ا�لك�بن�دهيش،�ب,�وت،�لبنان،�دار�خضر،�ط

ابن�نجيم،�زين�الدين�بن�إبراهيم،�البحر�الرائق�شرح�ك8®�الدقائق،�دار�ا�عرفة،�ب,�وت

gسمي،�دمشقالنووي،�يحl �بن�شرف،�روضة�الطالب,ن،�ا�كتب�

	��� ا��و��� ���ا
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• � �شخصية �أحوال �فقه �الناصر، �عبد �وأبو�البصل، �فضل، عباس،

 .م2013

• � �ا�حيط، �القاموس �يعقوب، �بن �محمد الف,�وزآبادي،

  .م2004

• � �عبد �قدامة، ابن

 .  الحلو

الكاساني،�عء�الدين،�بدائع�الصنائع�Nي�ترتيب�الشرائع،�ب,�وت،�دار�الكتاب�العربي،�ط •

ا�رداوي،�عء�الدين�أبي�الحسن�عtي�بن�سليمان،�{نصاف�Nي�معرف�الرا •

دار�إحياء�ال: القاهرة

ا�شرQي،�إبراهيم،�العذب�الفائض�شرح�عمدة�الفرائض،�� •

ابن�منظور،�جمال�الدين�محمد،�لسان�العرب،�ب,�وت،�لبنان،�دار�صادر •

ا�,�غناني،�عtي�بن�أبي�بكر،�الهداية�شرح�بداية�ا�بتدي،�مطبعة�مصطفى�الحل •

�أ • �بن �محمد �النجار، ابن

عبد�ا�لك�بن�دهيش،�ب,�وت،�لبنان،�دار�خضر،�ط.د

ابن�نجيم،�زين�الدين�بن�إبراهيم،�البحر�الرائق�شرح�ك •

النووي،�يحl �بن�شرف،�روضة�الطالب,ن،�ا�كتب� •
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AالوطنيةAالتشريعاتAيPAالجماعيةAا�قابرAحماية  

Protection of mass graves in national legislation  

  حس&نAعيA�ÇÈعبدAالحسن

AالتقنيةAوسط�AالفراتAبابل_جامعةAتق��Aمعهد  

hussein.hassan@atu.edu.iq  

�اخذت� �قد �الدول �الكث,��من �ان �من �الرغم �وعtى �{نسان �لحقوق �و�ان�
اكات �الحروب �من �عقود بسبب


ا�ßل�تشريع�القوان,ن�الداخلية�وانشاء�الهيئات�الخاصة�وبما�فخطوات�ايجابية��عالجة�هذه�ا�سألة�من�خ

ت,��الوطنية�والقوان,ن�الجنائية�وتوقيع�{تفاقية�الدولية�لحماية�جميع�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�،ولكن�

هذه�الجهود�تعرقلت�بشدة�بسبب�عدم�{ستقرار�ا�ستمر�وا�زمن�وعدم�القدرة�عtى�التعامل�بشكل�مناسب�

تقى�اªى�مستوى�حماية�هذه�ا�قابر�من�

  الدسات&�Aالوطنية

Summary  

Because of decades of war and human rights viol

taken positive steps to address this issue through the legislation of domestic laws, the 

establishment of special bodies, including national constitutions and criminal laws, and the 

signing of the International Conventi

these efforts have been severely hampered by the continuing and chronic instability and 

inability to deal appropriately with the issue of mass graves.  Therefore, these attempts do 

not live up to the protection of these cemeteries from 

tampering and continuing violations, which may waste the evidential value of these tombs.

National protection - mass graves 

��د ا������	��� ا��و��� ��
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AالوطنيةAالتشريعاتAيPAالجماعيةAا�قابرAحماية

rotection of mass graves in national legislation

AAAAAالنوف¸يAطرامAشيماءAد     Aج��.مAرياضAزينبAالحسن. م                دAعبدA�ÇÈعيAحس&ن

AAAAAAAAAAAAAAوسط�AالفراتAجامعة      AAAAAالجامعةكليAالحلةAة            AالتقنيةAوسط�AالفراتAجامعة

hussein.hassan@atu.edu.iq

Shemiaalnofle44@gmail.com                      unc.edu-zainb.riyad@hilla  

�اخذت� �قد �الدول �الكث,��من �ان �من �الرغم �وعtى �{نسان �لحقوق �و�ان�
اكات �الحروب �من �عقود بسبب


ا�ßل�تشريع�القوان,ن�الداخلية�وانشاء�الهيئات�الخاصة�وبما�فخطوات�ايجابية��عالجة�هذه�ا�سألة�من�خ

ت,��الوطنية�والقوان,ن�الجنائية�وتوقيع�{تفاقية�الدولية�لحماية�جميع�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�،ولكن�

هذه�الجهود�تعرقلت�بشدة�بسبب�عدم�{ستقرار�ا�ستمر�وا�زمن�وعدم�القدرة�عtى�التعامل�بشكل�مناسب�

̄ت�¯�تر , مع�قضية�كÊ��وقوع�ا�قابر�الجماعية� تقى�اªى�مستوى�حماية�هذه�ا�قابر�من�لذا�نجد�ان�هذه�ا�حاو

  . مما�قد�يضيع�القيمة�{ثباتية�لهذه�ا�قابر�, العبث�و{ن�
اكات�ا�ستمرة�

–AAالجماعيةAا�قابر–AAالوطنيةAالتشريعات–AالوطنيةA�&الدسات

Because of decades of war and human rights violations, although many countries have 

taken positive steps to address this issue through the legislation of domestic laws, the 

establishment of special bodies, including national constitutions and criminal laws, and the 

signing of the International Convention for the Protection of All Victims of Mass Graves, 

these efforts have been severely hampered by the continuing and chronic instability and 

inability to deal appropriately with the issue of mass graves.  Therefore, these attempts do 

tection of these cemeteries from  

tampering and continuing violations, which may waste the evidential value of these tombs.

mass graves - national legislation - national 

	��� ا��و��� ���ا
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rotection of mass graves in national legislation

دAشيماءAطرامAالنوف¸يAAAAA.م

AAAAAAAAAAAAAAوسط�AالفراتAجامعة

Shemiaalnofle44@gmail.com

 المستخلص

�اخذت��   �قد �الدول �الكث,��من �ان �من �الرغم �وعtى �{نسان �لحقوق �و�ان�
اكات �الحروب �من �عقود بسبب


ا�ßل�تشريع�القوان,ن�الداخلية�وانشاء�الهيئات�الخاصة�وبما�فخطوات�ايجابية��عالجة�هذه�ا�سألة�من�خ

ت,��الوطنية�والقوان,ن�الجنائية�وتوقيع�{تفاقية�الدولية�لحماية�جميع�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�،ولكن�الدسا

هذه�الجهود�تعرقلت�بشدة�بسبب�عدم�{ستقرار�ا�ستمر�وا�زمن�وعدم�القدرة�عtى�التعامل�بشكل�مناسب�

مع�قضية�كÊ��وقوع�ا�قابر�الجماعية�

العبث�و{ن�
اكات�ا�ستمرة�

  الكلماتAا�فتاحية

AالوطنيةAالحماية–

ations, although many countries have 

taken positive steps to address this issue through the legislation of domestic laws, the 

establishment of special bodies, including national constitutions and criminal laws, and the 

on for the Protection of All Victims of Mass Graves, 

these efforts have been severely hampered by the continuing and chronic instability and 

inability to deal appropriately with the issue of mass graves.  Therefore, these attempts do 

tampering and continuing violations, which may waste the evidential value of these tombs. 

national 
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constitutions.  


ا�نزاعات�مسلحةßي�الدول�ال¸��وقع�فNخص�ïبا ,

� �بناء�, ®اعات�ا�سلحة �عمليات �تستأنف حا�ا

, اذ�تتضمن�بعض�التشريعات�العامة�قواعد�قانونية�بشأن�حماية�ا�قابر�الجماعية�

رة�هذه�التشريعات�ال¸��تضم�نصوص�قانونية�تتناول�حماية�ا�قابر�الجماعية�أو�تشرع�قوان,ن�بشأن�

*�انه�يمكن�دراسة�التشريعات�ال¸��تناولت�هذه�ا�سألة�بعناية�لتحديد�مدى�توافر�الحماية�

��اغفلت�هذه�الحماية�واعادة�ووضع�وتعديل�التشريعات�ال¸

ولذلك��سنقسم�الدراسة�إªى�الفرع�{ول�وسنبحث�فيه�*ساس�القانوني�للحماية�

  .اما�الفرع�الثاني�فسيبحث�*ساس�القانوني�للحماية�Nي�القانون�الجنائي�العسكري 

  PيAالدسات&�Aالوطنية


ا�نزاعات�مسلحة�تصنيف�موحد�مع�مسألة�تضم,ن�دسات,�ها�حماية�ا�قابر�ßلم�تتبع�الدول�ال¸��وقعت�ف

 
ً
�وانظمة�العدالة�الجنائية�الوطنية�ثانيا

ً
̄ختف�كل�من�النظم�القانونية�لكل�دولة�أ̄و ونؤيد�, الجماعية�وذلك�

�اسلوب�القاعدة� �تصب�Nي�نموذج,ن�رئيس,ن�هما ه�{ساليب�Nي�مجملها

  .الدستورية�الصريحة�والضمنية�ال¸��تكون�من�خل�{حالة�إªى�احكام�القانون�الدوªي�gنساني�

 القواعدAالدستوريةAالصريحةAلحمايةAا�قابرAالجماعية

صراحة�عtى�حماية�ا�قابر�الجماعية�وقد�وضعت�من�قبل�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات


ا�نزاعات�مسلحة, حقوق�{نسان��للتشريعات�الوطنية�دوٌر�مهٌم�Nي�حمايةßي�الدول�ال¸��وقع�فNخص�ïبا

� �ال8®اعات�ا�سلحة �بحماية�ضحايا �تختص �تداب,��وطنية �الضروري�اتخاذ فمن

اذ�تتضمن�بعض�التشريعات�العامة�قواعد�قانونية�بشأن�حماية�ا�قابر�الجماعية�, السم�Nي�تلك�الدول�

رة�هذه�التشريعات�ال¸��تضم�نصوص�قانونية�تتناول�حماية�ا�قابر�الجماعية�أو�تشرع�قوان,ن�بشأن�

*�انه�يمكن�دراسة�التشريعات�ال¸��تناولت�هذه�ا�سألة�بعناية�لتحديد�مدى�توافر�الحماية�

ووضع�وتعديل�التشريعات�ال¸, {زمة�لهذه�الفئة�من�الضحايا�هذا�من�جانب�


ا�من�جانب�اخرßى�الفرع�{ول�وسنبحث�فيه�*ساس�القانوني�للحماية�, النظر�فªولذلك��سنقسم�الدراسة�إ

اما�الفرع�الثاني�فسيبحث�*ساس�القانوني�للحماية�Nي�القانون�الجنائي�العسكري , Nي�الدسات,��الوطنية

 ا�بحثA\ول 

PيAالدسات&�AالوطنيةA\ساسAالقانونيAللحماية


ا�نزاعات�مسلحة�تصنيف�موحد�مع�مسألة�تضم,ن�دسات,�ها�حماية�ا�قابر�ßلم�تتبع�الدول�ال¸��وقعت�ف

 
ً
�وانظمة�العدالة�الجنائية�الوطنية�ثانيا

ً
̄ختف�كل�من�النظم�القانونية�لكل�دولة�أ̄و الجماعية�وذلك�

�الصدد�الرأي�الذاهب�إªى�أن�هذ �اسلوب�القاعدة�±
ذا �تصب�Nي�نموذج,ن�رئيس,ن�هما ه�{ساليب�Nي�مجملها

الدستورية�الصريحة�والضمنية�ال¸��تكون�من�خل�{حالة�إªى�احكام�القانون�الدوªي�gنساني�

  ا�طلب�Aول 

القواعدAالدستوريةAالصريحةAلحمايةAا�قابرAالجماعية

�تنص� صراحة�عtى�حماية�ا�قابر�الجماعية�وقد�وضعت�من�قبل�ويراد�بذلك�النصوص�الدستورية�ال¸�

  .®اعات�مسلحة�دولية��أكانت�أم�داخلية�

	��� ا��و��� ���ا
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Aا�قدمة  

للتشريعات�الوطنية�دور    

�ال �بحماية�ضحايا �تختص �تداب,��وطنية �الضروري�اتخاذ فمن

السم�Nي�تلك�الدول�

رة�هذه�التشريعات�ال¸��تضم�نصوص�قانونية�تتناول�حماية�ا�قابر�الجماعية�أو�تشرع�قوان,ن�بشأن�ورغم�ند

*�انه�يمكن�دراسة�التشريعات�ال¸��تناولت�هذه�ا�سألة�بعناية�لتحديد�مدى�توافر�الحماية�, هذه�الحماية�

{زمة�لهذه�الفئة�من�الضحايا�هذا�من�جانب�


ا�من�جانب�اخرßالنظر�ف

Nي�الدسات,��الوطنية


ا�نزاعات�مسلحة�تصنيف�موحد�مع�مسألة�تضم,ن�دسات,�ها�حماية�ا�قابر�������ßلم�تتبع�الدول�ال¸��وقعت�ف

 
ً
�وانظمة�العدالة�الجنائية�الوطنية�ثانيا

ً
̄ختف�كل�من�النظم�القانونية�لكل�دولة�أ̄و الجماعية�وذلك�

�الصدد�الرأي�الذاهب�إªى�أن�هذ 
ذا±

الدستورية�الصريحة�والضمنية�ال¸��تكون�من�خل�{حالة�إªى�احكام�القانون�الدوªي�gنساني�

�تنص������� ويراد�بذلك�النصوص�الدستورية�ال¸�

الدول�ال¸��مرت�ب8®اعات�مسلحة�دولية��أكانت�أم�داخلية�
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AAا�عدلAاني��AالدستورAيPAالجماعيةAا�قابرAحماية  

� �ا�بادئ �من �مجموعة �إªى �تستند �بنصوص �الخروج �من �الحرب �بعد �ما �مرحلة �Nي �ا�انيا *ساسية�تمكنت

اذ�تشكل�عمة�بارزة�Nي�النظام�{�اني�وNي�العمليات�الدستورية�ا�عاصرة�بشكل�


ا�وعدم�جواز�Õووجوب�صو�
ً
�ام�ميتا

ً
فجاء�Nي�مس�
ل�الدستور�وجوب�احÌ�ام�كرامة�gنسان�سواء�كان�حيا

 وتل�ïم وصو«Kا وباح��امها ªنسان بكرامة

 و9 انKçاكها يجوز  9 حقوقا ل�نسان

  ".  .العالم Pي والعدالة


ا�الزمت�السلطة�, منه�) 74(كما�تضمن�الدستور�الحماية�{زمة�للمقابر�الجماعية�وذلك�Nي�نص�ا�ادة�ßوف

Aا�جا9تAا�ش��كةAالتشريعيةAالسلطةAتشمل

AلضحاياAا�خصصةAوا�قابرAالحروبAمقابر

 :تضمن�{تي��) 74

�السلطة� 
اÕا� �اساس �عtى � �والتعويضات �بإضرار�الحروب �الخاصة � �بإصدار�التشريعات �التشريعية �السلطة خول

�عن�العناية�الزمة�با�قابر�الجماعية�الناتجة�
ً
فض

  عن�تلك�الحروب�وقدم�النص�اعه�مسألة�سن�التشريعات�الضرورية�لتعويض

اما�, ول�ا�قابر�ا�تعلقة�بضحايا�ال8®اعات�ا�سلحة�الدولية�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  الفرع�Aول 

AAAAAا�عدلAاني��AالدستورAيPAالجماعيةAا�قابرAحماية

�ا�باد �من �مجموعة �إªى �تستند �بنصوص �الخروج �من �الحرب �بعد �ما �مرحلة �Nي �ا�انيا تمكنت

اذ�تشكل�عمة�بارزة�Nي�النظام�{�اني�وNي�العمليات�الدستورية�ا�عاصرة�بشكل�, ا�سندة�للكرامة�gنسانية


ا�وعدم�جواز�Õووجوب�صو�
ً
�ام�ميتا

ً
فجاء�Nي�مس�
ل�الدستور�وجوب�احÌ�ام�كرامة�gنسان�سواء�كان�حيا


ا�Nي�نص�ا�ادة�Óي�عtاكها�أو�التخ
بكرامة ا�ساس يجوز  9  -أ"    منهi  AAان�

ل�نسان بأن \�اني الشعب يؤمن ذلك ع¸ى بناء - ب" , ".الدولة

والعدالة وللس¤م مجتمع، كل Pي البشر لتعايش أساسية قاعدة

كما�تضمن�الدستور�الحماية�{زمة�للمقابر�الجماعية�وذلك�Nي�نص�ا�ادة�

�الحماية �الفقرت,ن�الـ, التشريعية�±
ذه تشملAالسلطةAالتشريعيةAا�ش��كةAا�جا9تA" بالنص) 10 - 9(وذلك�Nي

AاK�AالخاصةAوالتعويضاتAالحروبA10     .     اضرار -AلAا�خصصةAوا�قابرAالحروبAمقابر

74(ويتضح��أن��نص�ا�ادة�, "وضحاياAالحكم�Aستبدادي

�السلطة� 
اÕا� �اساس �عtى � �والتعويضات �بإضرار�الحروب �الخاصة � �بإصدار�التشريعات �التشريعية �السلطة خول

�عن�العناية�الزمة�با�قابر�الجماعية�الناتجة��. iiنظمة�للحقوق�Nي�البلد��ا�ختصة�Nي�مجال�سن�التشريعات�ا�
ً
فض

عن�تلك�الحروب�وقدم�النص�اعه�مسألة�سن�التشريعات�الضرورية�لتعويض

  .  iiiذوي�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�عtى�مسألة�حماية�ا�قابر�الجماعية

ول�ا�قابر�ا�تعلقة�بضحايا�الالنوع�* : ب,ن�ا�شرع�أن�هناك�نوع,ن�من�ا�قابر

	��� ا��و��� ���ا
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�ا�باد��     �من �مجموعة �إªى �تستند �بنصوص �الخروج �من �الحرب �بعد �ما �مرحلة �Nي �ا�انيا تمكنت

ا�سندة�للكرامة�gنسانية


ا�وعدم�جواز�, عام�Õووجوب�صو�
ً
�ام�ميتا

ً
فجاء�Nي�مس�
ل�الدستور�وجوب�احÌ�ام�كرامة�gنسان�سواء�كان�حيا


ا�Nي�نص�ا�ادة�Óي�عtاكها�أو�التخ
ان�

الدولة Pي السلطات جميع

قاعدة وتُعد عKLا، التخ¸ي

كما�تضمن�الدستور�الحماية�{زمة�للمقابر�الجماعية�وذلك�Nي�نص�ا�ادة������

�الحماية التشريعية�±
ذه

A9:التالية –AAالخاصةAوالتعويضاتAالحروبAاضرار

Aخرين�Aستبدادي,الحروب�AالحكمAوضحايا

�السلطة�-أ 
اÕا� �اساس �عtى � �والتعويضات �بإضرار�الحروب �الخاصة � �بإصدار�التشريعات �التشريعية �السلطة خول

ا�ختصة�Nي�مجال�سن�التشريعات�ا�

عن�تلك�الحروب�وقدم�النص�اعه�مسألة�سن�التشريعات�الضرورية�لتعويض

ذوي�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�عtى�مسألة�حماية�ا�قابر�الجماعية

ب,ن�ا�شرع�أن�هناك�نوع,ن�من�ا�قابر�-ب
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� �{ستبدادي �الحكم �فهو�ضحايا �بالحماية �النص �شمله �الذي �الثاني �الثوار�, النوع �ب,ن �الداخلية �ال8®اعات اي

كما�يلزم�سن�, لمقابر�عtى�السلطة�التشريعية�سن�قوان,ن�تضمن�الحماية�ل

AلعامA2005ي 

�عtى� �نص �قد �الدستور �هذا �أن �لنا تكشف

AالبشريةA Aالنفس 9Aح��ام A AتعاÔى Aهللا Kا

¤ "... بالنص�
ُ
AاستباحةAومستوح&نAظ

َ
مة

AوالدجيلAو�هوارAالجماعيةAا�قابر

Aالفيلي&ن Aوالكورد Aو�نفال ،A"Aوبرزانَ

AتصفيةAمنAالعراقA Aمناطق Aكبقية Aالغربية ة

فذكر�مظلومية�الشعب�العرQي�ال¸��عاشها�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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� �{ستبدادي �الحكم �فهو�ضحايا �بالحماية �النص �شمله �الذي �الثاني النوع

   .iv والحكومات�ا�ستبدة�

عtى�السلطة�التشريعية�سن�قوان,ن�تضمن�الحماية�ل,قد�أوجب�النص�اعه�بفقرتيه�


م�èتشريعات�تضمن�التعويض�ا�ناسبة�لذو. 

  الفرعAالثاني

AلعامAيحمايةAا�قابرAالجماعيةPAيAالدستورAالعرا

� �لعام �العراق �جمهورية �دستور �نصوص �مراجعة �عtى�) 2005( إن �نص �قد �الدستور �هذا �أن �لنا تكشف

  :كا¯تي�, نصوص�مباشرة�تتعلق�بحماية�ا�قابر�الجماعية�

AAي  "بسمAهللاAالرحمنAالرحيم"جاءPAيAمسKçلAAديباجةAالدستورAالعرا

Aآدم Aب�� Aكرمنا AالبشريةA" ولقد Aالنفس 9Aح��ام A AتعاÔى Aهللا Aأوج�Kا Aعظيمة Aد99ت Aالكريمة �Aية ولهذه

Aا�خلوقاتAجميعAع¸ىAوتفضيلها ,AاK�Aا�ساسAا�,  وعدم
ßبالنص�, كما�جاء�ف

AشجنAبلظىAومكتوينAالشعبانيةAنتفاضة�AيPAوالجنوبAا�قدسةAا�دن"AوالدجيلAو�هوارAالجماعيةAا�قابر

A PAي Aالقومي Aالقمع Aعذابات Aومستنطق&ن Aالفيلي&ن"، Aوالكورد Aو�نفال Aوبرزانَ
َ
Aحلبجة مجازِر

Aا�نطق AومعاناتAاهاÔي Aبش&�، PAي Aال��كمان �ÇAتصفيةAمنAالعراقA Aمناطق Aكبقية Aالغربية ة

  ...."قياداKüاAورموزهاAوشيوخها

  :ومن�خل�النص�اعه�يتضح�{تي�

فذكر�مظلومية�الشعب�العرQي�ال¸��عاشها�, لقد�أورد�ا�شرع�الدستوري�Nي�ديباجته�حماية�ا�قابر�الجماعية

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

� �{ستبدادي �الحكم �فهو�ضحايا �بالحماية �النص �شمله �الذي �الثاني النوع

والحكومات�ا�ستبدة�

قد�أوجب�النص�اعه�بفقرتيه�-ث


م�èتشريعات�تضمن�التعويض�ا�ناسبة�لذو

������� �لعام �العراق �جمهورية �دستور �نصوص �مراجعة إن

نصوص�مباشرة�تتعلق�بحماية�ا�قابر�الجماعية�

جاءPAيAمسKçلAAديباجةAالدستورAالعرا - أ

Aآدم" Aب�� Aكرمنا ولقد

Aا�خلوقاتAجميعAع¸ىAوتفضيلها

AشجنAبلظىAومكتوينAالشعبانيةAنتفاضة�AيPAوالجنوبAا�قدسةAا�دن

A"وغ&�ها PAي Aالقومي Aالقمع Aعذابات Aومستنطق&ن ،

Aا�نطق AومعاناتAاهاÔي Aبش&�، PAي Aال��كمان �Çمآ�A ومس��جع&ن

قياداKüاAورموزهاAوشيوخها

ومن�خل�النص�اعه�يتضح�{تي����

لقد�أورد�ا�شرع�الدستوري�Nي�ديباجته�حماية�ا�قابر�الجماعية
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ظل�النظام�السابق�ومن�اهمها�ا�قابر�

 .الجماعية�ال¸��وقعت�Nي�{نتفاضة�الشعبانية�والدجيل�وحلبجة�و{نفال�والكورد�الفيلي,ن�والÌ�كمان��

�فعل�ا�شرع�الدستوري�العراQي�بالنص�عtى�حماية�ا�قابر�الجماعية
ً
�متعلقة�, حسنا

ُ
*�انه�توجد�هناك�مآخذ

, �أن�ينص�عtى�هذه�ا�سألة�Nي�مÌن�الوثيقة�الدستورية�

�ا�قابر� �ضحايا �من �با�ي,ن �فجعوا �الذين �العراQي �الشعب �ïبناء �بالنسبة �{مر�خاصة �هذه �ïهمية وذلك

�Nي�صلب�الوثيقة�الدستورية�يعد�رد�اعتبار�لذوي�الضحايا �لدماء�ضحايا�, فإيرادها
ً
�يعد�اكراما كما

لذا�كان�عtى�ا�شرع�الدستوري�ان�يخصص�

�فيلزم�
ً
®اعات�ا�سلحة�سواء�كان�ال8®اع�دوليا


اèلذو� �وتسليمها �فيجب�عtى�{طراف�ا�تنازعة�احÌ�امها
ً
�داخليا فموضوع�ا�قابر�, أما

̄�يقل�أهمية�عن�ا�وضوعات�ال¸��وردت�Nي�مÌن�الوثيقة�الدستورية  .الجماعية�

بتأسيس�هيئة�تختص�بحماية�حقوق�شهداء�

AترتبطAالشهداءAمؤسسةAتسمىAهيئةAتؤسس

�النص�تم�تشريع�قانون�شؤون�وحماية� وبموجب�هذا

بأن�الدولة�تكفل�رعاية�ذوي�الشهداء�

AالتعسفيةAا�مارساتAمنAوا�تضررينAالسياسي&نAجناء

صاب&نAنتيجة�AعمالAتكفلAالدولةAتعويضAاسرAالشهداءAوا�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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AالجماعيةAا�قابرAشجنAلظىAيوال¸��وقع�م,  "مكتوينNظل�النظام�السابق�ومن�اهمها�ا�قابر� عظمها�

الجماعية�ال¸��وقعت�Nي�{نتفاضة�الشعبانية�والدجيل�وحلبجة�و{نفال�والكورد�الفيلي,ن�والÌ�كمان��

�فعل�ا�شرع�الدستوري�العراQي�بالنص�عtى�حماية�ا�قابر�الجماعية
ً
حسنا

اذ�كان�*وªى�بِه�أن�ينص�عtى�هذه�ا�سألة�Nي�مÌن�الوثيقة�الدستورية�, ة�Nي�ديباجة�الدستور 

�ا�قابر� �ضحايا �من �با�ي,ن �فجعوا �الذين �العراQي �الشعب �ïبناء �بالنسبة �{مر�خاصة �هذه �ïهمية وذلك

�Nي�صلب�الوثيقة�الدستورية�يعد�رد�اعتبار�لذوي�الضحايا فإيرادها

لذا�كان�عtى�ا�شرع�الدستوري�ان�يخصص�, إذ�تعد�أداة�ردع, وفيه�تجنب�تكرار�هذه�ا�آ×¡�

يتناول�فيه�حماية�الرفات�اثناء�ال8®اعات�ا�سلحة�سواء�كان�ال, لها�نص�Nي�الوثيقة�الدستورية�

�الوطن �الرفات�إªى 
ا�اعادةèلذو� �وتسليمها �فيجب�عtى�{طراف�ا�تنازعة�احÌ�امها
ً
�داخليا أما

̄�يقل�أهمية�عن�ا�وضوعات�ال¸��وردت�Nي�مÌن�الوثيقة�الدستورية الجماعية�

)104 (AلعامAيبتأسيس�هيئة�تختص�بحماية�حقوق�شهداء��, )2005(منAالدستورAالعرا


م�وترتبط�بمجلس�الوزراء�èوذلك�بالنص�, عية�وذو"AترتبطAالشهداءAمؤسسةAتسمىAهيئةAتؤسس

�النص�تم�تشريع�قانون�شؤون�وحماية�, "بمجلسAالوزراءAوينظمAعملهاAواختصاصاKüاAبقانون  وبموجب�هذا

 . ا�عدل

�
ً
بأن�الدولة�تكفل�رعاية�ذوي�الشهداء�, ) 2005(من�الدستور�العراQي�لعام�) 132ا�ادة�/ ا̄و

AالتعسفيةAا�مارساتAمنAوا�تضررينAالسياسي&نAالسجناءAوAالشهداءAذويAرعايةAالدولةAتكفل

  كما�تضمنت�الفقرة, " للنظامAالدكتاتوريAا�باد

تكفلAالدولةAتعويضAاسرAالشهداءAوا�: " تعويض�اسر�الشهداء�بالنص�

	��� ا��و��� ���ا
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مكتوينAلظىAشجنAا�قابرAالجماعيةA"بعبارة�

الجماعية�ال¸��وقعت�Nي�{نتفاضة�الشعبانية�والدجيل�وحلبجة�و{نفال�والكورد�الفيلي,ن�والÌ�كمان��

�فعل�ا�شرع�الدستوري�العراQي�بالنص�عtى�حماية�ا�قابر�الجماعية % 
ً
حسنا

ة�Nي�ديباجة�الدستور بإيراد�هذه�ا�سأل

�ا�قابر� �ضحايا �من �با�ي,ن �فجعوا �الذين �العراQي �الشعب �ïبناء �بالنسبة �{مر�خاصة �هذه �ïهمية وذلك

�Nي�صلب�الوثيقة�الدستورية�يعد�رد�اعتبار�لذوي�الضحايا, الجماعية فإيرادها

وفيه�تجنب�تكرار�هذه�ا�, ا�قابر�الجماعية�

لها�نص�Nي�الوثيقة�الدستورية�

�الوطن �الرفات�إªى اعادة

̄�يقل�أهمية�عن�ا�وضوعات�ال¸��وردت�Nي�مÌن�الوثيقة�الدستورية الجماعية�

A - ب AالزمتAا�ادة (كما


م�وترتبط�بمجلس�الوزراء�ا�قابر�الجماèعية�وذو

بمجلسAالوزراءAوينظمAعملهاAواختصاصاKüاAبقانون 

ا�عدل ا�قابر�الجماعية

�(ذكرت�الفقرة��
ً
ا̄و

تكفلAالدولةAرعايةAذويAالشهداءAوAال: " بالنص

للنظامAالدكتاتوريAا�باد

 ( - أ
ً
تعويض�اسر�الشهداء�بالنص�)  132 /ثانيا
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�ال¸�� �العليا �العراقية �الجنائية �استمرار�ا�حكمة عtى

وال¸��, بممارسة�اعمالها�)  2004(من�قانون�ادارة�الدولة�ا�رحلة�{نتقالية�لعام�

� �ا�ادة �نص �)  134(وجاء تستمرA:" بـ

AالنظامA Aجرائم AبالنظرPAي Aمستقلة Aقضائية ة

   ". الدكتاتوريAالبائدAورموزهAو�جلسAالنوابAالغاؤهاAبقانونAبعدAاكمالAاعمالها

��  حاياAا�قابرAالجماعيةPAيAالدستورAاللي

��مسألة�جرائم�الحرب�والجرائم�ضد�{نسانية�وجرائم�{بادة�الجماعية�وال¸��ترتكب�

ك�بالنص�بعناية�واهتمام�بالغ,ن�وذل

ء�, فقد�حذر�وحظر�هذا�السلوك�غ,��gنساني وجعل�موضوع�محاكمة�ه̄ؤ

تحظرAكافةA"بالنص, الجناة�من�ضمن�{ختصاص�الوط���كما�ب,ن�ان�هذا�النوع�من�الجرائم�¯�يسقط�بالتقادم

A9وAبالتقادمAتسقطA9وAالجماعيةAبادة

��  .   v" ويسرىAبشأ«Kا�AختصاصAالدوÔيAللقضاءAاللي

بأن�تلÌ®م�الدولة�باتخاذ�كافة�التداب,��لغرض�

كما�تلÌ®م�الدولة�, ®اعات�ا�سلحة�وتوثيقها�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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134 (� �لعام �العراQي �الدستور �ال¸��) 2005(من �العليا �العراقية �الجنائية �استمرار�ا�حكمة عtى

�ا�ادة�
ً
من�قانون�ادارة�الدولة�ا�رحلة�{نتقالية�لعام�)  48(تشكلت�استنادا

� �النظر�Nي �اهمها �من �با�قابر�الجماعية �ا�تعلقة �السابق �النظام �, جرائم �ا�ادة �نص وجاء

AالنظامA Aجرائم AبالنظرPAي Aمستقلة Aقضائية Aهيئة Aبوصفها Aبأعمالها Aالعليا Aالعراقية Aالجنائية ا�حكمة

الدكتاتوريAالبائدAورموزهAو�جلسAالنوابAالغاؤهاAبقانونAبعدAاكمالAاعمالها

  الثالثAالفرع

AAAالليAالدستورAيPAالجماعيةAا�قابرAضحاياAرفاتAحماية

الدستور�اللي���مسألة�جرائم�الحرب�والجرائم�ضد�{نسانية�وجرائم�{بادة�الجماعية�وال¸��ترتكب�

بعناية�واهتمام�بالغ,ن�وذل, ضد�{شخاص�سواء�كانوا�مدني,ن�ام�عسكري,ن�اثناء�ال8®اعات�ا�سلحة�


ا�Nي�صلب�الوثيقة�الدستورية�ßنساني, علg��,فقد�حذر�وحظر�هذا�السلوك�غ

الجناة�من�ضمن�{ختصاص�الوط���كما�ب,ن�ان�هذا�النوع�من�الجرائم�¯�يسقط�بالتقادم

 ªوAالحربAوجرائمAنسانيةªAضدAجرائمAتشكلA�åالAالسلوكAصورA9وAبالتقادمAتسقطA9وAالجماعيةAبادة

ويسرىAبشأ«Kا�AختصاصAالدوÔيAللقضاءAاللي, يجوزAالعفوAعKLا،AبماA9AيتعارضAمعAأحكامAالدستور 

بأن�تلÌ®م�الدولة�باتخاذ�كافة�التداب,��لغرض�, بعدها�جاء�Nي�باب�{حكام�{نتقالية�من�الدستور�اللي���

{ن�
اكات�لحقوق�gنسان�ال¸��تقع�اثناء�ال8®اعات�ا�سلحة�وتوثيقها��

  بالبحث�عن�ا�فقودين�ورفات�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�الذين�ماتوا�

	��� ا��و��� ���ا
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 ". �رهابية

� - ب �ا�ادة 134(ونصت

�ا�ادة�
ً
تشكلت�استنادا

� �النظر�Nي �اهمها من

Aهي Aبوصفها Aبأعمالها Aالعليا Aالعراقية Aالجنائية ا�حكمة

الدكتاتوريAالبائدAورموزهAو�جلسAالنوابAالغاؤهاAبقانونAبعدAاكمالAاعمالها

الدستور�اللي���مسألة�جرائم�الحرب�والجرائم�ضد�{نسانية�وجرائم�{بادة�الجماعية�وال¸��ترتكب� احاط       

ضد�{شخاص�سواء�كانوا�مدني,ن�ام�عسكري,ن�اثناء�ال


ا�Nي�صلب�الوثيقة�الدستورية�ßعل

الجناة�من�ضمن�{ختصاص�الوط���كما�ب,ن�ان�هذا�النوع�من�الجرائم�¯�يسقط�بالتقادم

 ªوAالحربAوجرائمAنسانيةªAضدAجرائمAتشكلA�åالAالسلوكAصور

يجوزAالعفوAعKLا،AبماA9AيتعارضAمعAأحكامAالدستور 

بعدها�جاء�Nي�باب�{حكام�{نتقالية�من�الدستور�اللي������

�الوصول�إªى�حقيقة

بالبحث�عن�ا�فقودين�ورفات�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�الذين�ماتوا�
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Aالتداب&��Aتية Aباتخاذ Aالدولة AانKçاكاتA -1" :تل�ïم كشفAحقيقة

AمنA Aوا�ضرورين Aوالضحايا Aمص&�Aا�فقودين Aعن Aوالكشف Aوتوثيقها، Aالفساد Aوجرائم سان

   .vi "�نKçاكاتAوالعملياتAالحربيةAوالïøاعاتAا�سلحةAع¸ىAمستوىA\فرادAوا�ناطق

 
ً
�أو�معنويا

ً
, وقد�يكون�التعويض�ماديا

AالضحاياA Aبتعويض Aالدولة تل�ïم

AوتتنوعA،للضررA
ً
وا�ضرورينAمن�AنKçاكاتAا�منهجةAلحقوقªAنسانAوحرياتهA\ساسيةAتعويضاAمناسبا

Aالنفسي Aلôثار Aومعالجة Aوجماعية، Aفردية Aوتعويضات Aورمزية Aمادية Aتعويضات AإÔى ةAالتعويضات

AوقضائيةA AمنAإجراءاتAإدارية Aتم Aما Aمراعاة Aمع �AعتبارAلهم، Aورد حايا

ادة�أذ�تلÌ®م�الدولة�بإع,®اعات�ا�سلحة�الدولية�

فألزم�النص�الدستوري�الدولة�عtى�

�الحماية� �اسباغ �وبالتاªي �الضحايا ء �ه̄ؤ �حرمة �عtى �يدلل �الوطن�مما �إªى �الحرب �ضحايا �رفات �عودة وجوب

 AمنAالحروبA Aضحايا Aرفاة إعادة

�عليه �تنص �ان �يجب �الدستورية �النصوص �هذا �مثل �Nي �فأن �والعسكرية�, وبالتأكيد �ا�دنية التشريعات

�Nي� �التطبيق �موضع �الدستورية �القواعد �وضع �يجب إذ


ا�طبيعة�الحماية�الزمة�وشروطها�والجزاء�ا�Ì�تب�عن�مخالف�
ا�ßصيل�توضح�ف.  

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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� �ا�سلحة Aبالنص. ®اعات Aتية "وذلك�A�&التدابA Aباتخاذ Aالدولة تل�ïم

Aوال Aمص&�Aا�فقودين Aعن Aوالكشف Aوتوثيقها، Aالفساد Aوجرائم سان

�نKçاكاتAوالعملياتAالحربيةAوالïøاعاتAا�سلحةAع¸ىAمستوىA\فرادAوا�ناطق

̄ن�
اك�حقوق� �نتيجة� �تلÌ®م�الدولة�بتعويض�ذوي�الضحايا  , كما
ً
�أو�معنويا

ً
وقد�يكون�التعويض�ماديا

� �الفقرة �نص �خل �من �وذلك �جما·ي �أو �فردي �يكون �ان Aال" -2يمكن Aبتعويض Aالدولة تل�ïم

AوتتنوعA،للضررA
ً
وا�ضرورينAمن�AنKçاكاتAا�منهجةAلحقوقªAنسانAوحرياتهA\ساسيةAتعويضاAمناسبا

Aالنفسي Aلôثار Aومعالجة Aوجماعية، Aفردية Aوتعويضات Aورمزية Aمادية Aتعويضات AإÔى التعويضات

AوقضائيةA AمنAإجراءاتAإدارية Aتم Aما Aمراعاة Aمع �AعتبارAلهم، Aورد Aالضحايا Aتأهيل Aوإعادة و�جتماعية

  ".سابقة،AدونªAخ¤لAبحقAالدولةPAيAالرجوعAع¸ىAمرتك���AنKçاكات

اكد�النص�الدستوري�عtى�حماية�رفات�ضحايا�ال8®اعات�ا�سلحة�الدولية�

فألزم�النص�الدستوري�الدولة�عtى�, رفات�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�ال¸��وقعت�نتيجة�ال8®اع�ا�سلح�الدوªي�

�الحماية� �اسباغ �وبالتاªي �الضحايا ء �ه̄ؤ �حرمة �عtى �يدلل �الوطن�مما �إªى �الحرب �ضحايا �رفات �عودة وجوب

�للمقابر�و*موات �الدستوري �ا�شرع 
اÓبي� �ال¸� �با, الدستورية  "لنصوذلك

�عليه �تنص �ان �يجب �الدستورية �النصوص �هذا �مثل �Nي �فأن وبالتأكيد

� �ا�سلحة �بال8®اعات �الخاصة �ا�سائل �بتنظيم �Nي�,الخاصة �التطبيق �موضع �الدستورية �القواعد �وضع �يجب إذ


ا�طبيعة�الحماية�الزمة�وشروطها�والجزاء�ا�Ì�تب�عن�مخالف�
ا�التشريعات�الداخلية�وبتفاßصيل�توضح�ف

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

� �ا�سلحة �ال8®اعات اثناء

ªAن Aوالحقوق Aمص&�Aا�فقودين Aعن Aوالكشف Aوتوثيقها، Aالفساد Aوجرائم سان

�نKçاكاتAوالعملياتAالحربيةAوالïøاعاتAا�سلحةAع¸ىAمستوىA\فرادAوا�ناطق

̄ن�
اك�حقوق������� �نتيجة� �تلÌ®م�الدولة�بتعويض�ذوي�الضحايا كما

�و  �الفقرة �نص �خل �من �وذلك �جما·ي �أو �فردي �يكون �ان يمكن

AوتتنوعA،للضررA
ً
وا�ضرورينAمن�AنKçاكاتAا�منهجةAلحقوقªAنسانAوحرياتهA\ساسيةAتعويضاAمناسبا

Aالنفسي Aلôثار Aومعالجة Aوجماعية، Aفردية Aوتعويضات Aورمزية Aمادية Aتعويضات AإÔى التعويضات

Aال Aتأهيل Aوإعادة و�جتماعية

سابقة،AدونªAخ¤لAبحقAالدولةPAيAالرجوعAع¸ىAمرتك

����� 
ً
اكد�النص�الدستوري�عtى�حماية�رفات�ضحايا�ال�واخ,�ا

رفات�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�ال¸��وقعت�نتيجة�ال

�الحماية� �اسباغ �وبالتاªي �الضحايا ء �ه̄ؤ �حرمة �عtى �يدلل �الوطن�مما �إªى �الحرب �ضحايا �رفات �عودة وجوب

�للمقابر�و*موات �الدستوري �ا�شرع 
اÓبي� �ال¸� الدستورية

   . vii"  .الخارج

�عليه����� �تنص �ان �يجب �الدستورية �النصوص �هذا �مثل �Nي �فأن وبالتأكيد

�بال �الخاصة �ا�سائل �بتنظيم الخاصة

التشريعات�الداخلية�وبتفا
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AالجماعيةAا�قابرAلحمايةAالضمنيةAالدستوريةAالقواعد 

وذلك�, مة�®اعات�ا�سلحة�من�ا�وضوعات�ا�ه

فلم�يسلم�ا�يت�بكونه�جثة�هامدة�مفارقة�للحياة�من�السلب�

�لهم �القانونية �الحماية �مسألة �الدسات,��Nي �بعض , فذهبت

لذا�نجد�ان�, ̄ن�هذه�القواعد�أكÊ��احاطة�بكافة�الجوانب

  .احالوا�هذه�الحماية�للقانون�الدوªي�gنساني�

AلعامAا�عدلAكولومبياAدستورAيPAالجماعيةAا�قابرA1991حماية    

� �شخص �للمركز�) الف
ّ
�للذاكرة� وفقا القومي

العام�Nي�كولومبيا�وقد�تم�العثور� كما�اكد�مكتب�ا�د·ي�

� �للقانون �الجسيمة �{ن�
اكات �هذه الدوªي�ونتيجة

) 66(الفصل�الثامن�ا�تعلق�باïحكام�{نتقالية�Nي�نص�ا�ادة�

AتسهيلAلهاA�ÇÈالرئيAالهدفAيكونAوسوفAنائية

AىÔإA AباÕضافة AمعAضماناتAعدمAتكرارAذلك، ،

AحقوقA ،A Aممكن Aمستوى Aأع¸ى Aوع¸ى �Aليات Aهذه Aتضمن Aأن AوAيجب Aالكولومبي&ن Aلجميع A\من تحقيق

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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  ا�طلبAالثاني

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAالجماعيةAا�قابرAلحمايةAالضمنيةAالدستوريةAالقواعد

يعد�موضوع�الحماية�الدستورية�للمقابر�الجماعية�اثناء�ال8®اعات�ا�سلحة�من�ا�وضوعات�ا�ه


م�أو�قبورهم�íى�رفاtفلم�يسلم�ا�يت�بكونه�جثة�هامدة�مفارقة�للحياة�من�السلب�, �نع�{عتداء�الذي�يحدث�ع

�{عتداء �من �ق �ه �ح¸ 
ً
�ايضا �يسلم �ولم �لهم, والسرقة �القانونية �الحماية �مسألة �الدسات,��Nي �بعض فذهبت

̄ن�هذه�القواعد�أكÊ��احاطة�بكافة�الجوانب,  وذلك, بإحال�
ا�إªى�قواعد�القانون�الدوªي�{نساني�

احالوا�هذه�الحماية�للقانون�الدوªي�gنساني�, ��والدستور�ا�غربي�وال �تغاªي�

  الفرع�Aول 

AلعامAا�عدلAكولومبياAدستورAيPAالجماعيةAا�قابرAحماية

�ال �ا�سلح �ال8®اع �من �كولومبيا �عانت �بحياة �أودي ��220(ذي �شخص الف

كما�اكد�مكتب�ا�د·ي�, من�الضحايا�ا�دني,ن�%) 80(وكان�اكÊ��من�

� �اكÊ��من �رفات ��45(عtى �) الف �) N)4100ي �,  viii  مق �ة � لذا �للقانون �الجسيمة �{ن�
اكات �هذه ونتيجة

الفصل�الثامن�ا�تعلق�باïحكام�{نتقالية�Nي�نص�ا�ادة� gنساني�نجد�ان�الدستور�الكولوم���قد�ب,ن�Nي�

AتسهيلAلهاA�ÇÈالرئيAالهدفAيكونAوسوفAاستثنائيةAنتقالية�Aا�حكمةAآلياتAتكونAأنAجب

AوتحقيقAس¤مAمستقرAودائم Aالداخ¸ي AالصراعAا�سلح A AإÔىAإ«Kاء AباÕضافة AمعAضماناتAعدمAتكرارAذلك، ،

AحقوقA ،A Aممكن Aمستوى Aأع¸ى Aوع¸ى �Aليات Aهذه Aتضمن Aأن AوAيجب Aالكولومبي&ن Aلجميع A\من تحقيق

	��� ا��و��� ���ا
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

يعد�موضوع�الحماية�الدستورية�للمقابر�الجماعية�اثناء�ال������


م�أو�قبورهم�íى�رفاtنع�{عتداء�الذي�يحدث�ع�

�{عتداء �من �ق �ه �ح¸ 
ً
�ايضا �يسلم �ولم والسرقة

بإحال�
ا�إªى�قواعد�القانون�الدوªي�{نساني�

الدستور�الكولوم���والدستور�ا�غربي�وال �تغاªي�

AلعامAا�عدلAكولومبياAدستورAيPAالجماعيةAا�قابرAحماية

�ال    �من �كولومبيا عانت

وكان�اكÊ��من�, التاريخية�

� �اكÊ��من �رفات عtى

gنساني�نجد�ان�الدستور�الكولوم

جبAأنAتكونAآلياتAا�حكمة�AنتقاليةAاستي" بـالنصمنه�

AوتحقيقAس¤مAمستقرAودائم Aالداخ¸ي AالصراعAا�سلح A إ«Kاء

AحقوقA ،A Aممكن Aمستوى Aأع¸ى Aوع¸ى �Aليات Aهذه Aتضمن Aأن AوAيجب Aالكولومبي&ن Aلجميع A\من تحقيق
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AللدولةA Aالعام Aمن�Aل�ïام Aالرغم ع¸ى

ªAنساني AالدوÔي Aالقانون AسياقA) وجرائم PAي ،

وNي�ذلك�تتحقق�عدة�غايات�, لقد�اكد�النص�الدستوري�عtى�ان�تكون�آليات�محاكمة�الجناة�استثنائية�

وقد�تضمن�النص�الدستوري�, مع�ضمان�عدم�تكرار�هذه�ا�آ×¡��

Aأع¸ىA �AلياتAوع¸ى Aهذه Aتضمن يجبAأن

  ".رحاياPAيAمعرفةAالحقيقةA،AوالعدالةAوالتعويضAعنA\ضرا

:  

�آليات�انتقالية�استثنائية� �اطار�واسع�لحماية�حقوق�gنسان�وتؤكد�عtى�وجوب�الدولة�بأنشاء تنص�عtى

  .ويكون�هدفها�الرئيس�وقف�العنف�و{ن�
اكات�وتحقيق�السم�الدائم�وتحقيق�{من�

� 
اèوتسليمها�لذو� فيمكن�, التحقيق�ويكون�بأعtى�مستوى�ممكن�ويكون�ذلك�بالبحث�عن�رفات�الضحايا

, ذوي�الضحايا�Nي�معرفة�الحقيقة�وتحقيق�العدالة�من�خل�مساءلة�{شخاص�ا�سؤول,ن�عن�هذه�ا�جازر�

AأدواتA Aبإنشاء Aوالعقوبات Aالتحقيقات Aحيث Aمن Aالدولة ت

AخارجAآلياتAتطبيقAسيتمAحالAأيA AوPي AأوAخارجAنطاقAالقضاء ي

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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AوالتعويضAعنA\ضرار Aوالعدالة Aالحقيقة، Aمعرفة PAي AللدولةA.... "حايا Aالعام Aمن�Aل�ïام Aالرغم ع¸ى

Aل Aالخط&�ة �AنKçاكات Aومعاقبة Aبالتحقيق ªAنسان ªAنساني(حقوق AالدوÔي Aالقانون وجرائم

  ...."الحكومة�Aنتقالية،Aوالكونغرس،AوبناءAع¸ىAمبادرةAمنAالحكومة

لقد�اكد�النص�الدستوري�عtى�ان�تكون�آليات�محاكمة�الجناة�استثنائية�


اء�الصراع�Õم, أولها�تسهيل�امع�ضمان�عدم�تكرار�هذه�ا�آ×¡���وتحقيق�الس

  .عدة�نقاط�فيما�يتعلق�بموضوع�الدراسة�

Aاستثنائية �Aنتقالية AآلياتAا�حكمة Aتكون Aأع¸ىA."..... "يجبAأن �AلياتAوع¸ى Aهذه Aتضمن يجبAأن

مستوىAممكنAحقوقAالضحاياPAيAمعرفةAالحقيقةA،AوالعدالةAوالتعويضAعنA\ضرا

:من�نص�ا�ادة�اعها�{حكام�{تية�) أ(يمكن�ان�نستخلص�من�الفقرة�

�آليات�انتقالية�استثنائية� �اطار�واسع�لحماية�حقوق�gنسان�وتؤكد�عtى�وجوب�الدولة�بأنشاء تنص�عtى

ويكون�هدفها�الرئيس�وقف�العنف�و{ن�
اكات�وتحقيق�السم�الدائم�وتحقيق�{من�

� 
اèوتسليمها�لذو� التحقيق�ويكون�بأعtى�مستوى�ممكن�ويكون�ذلك�بالبحث�عن�رفات�الضحايا

ذوي�الضحايا�Nي�معرفة�الحقيقة�وتحقيق�العدالة�من�خل�مساءلة�{شخاص�ا�سؤول,ن�عن�هذه�ا�جازر�

   .  ixوتسليمهم�للجهات�ا�سؤولة�

Aواجبا Aبضمان �Çسا�\A Aالقانون AأدواتAيقوم Aبإنشاء Aوالعقوبات Aالتحقيقات Aحيث Aمن Aالدولة ت

AخارجAآلياتAتطبيقAسيتمAحالAأيA AوPي AأوAخارجAنطاقAالقضاء Aالقضائي AذاتAالطابع ا�حكمة�Aنتقالية

  .  x ."نطاقAالقضاءAلتوضيحAالحقيقةAوالتعويضAعنA\ضرارAللضحايا

	��� ا��و��� ���ا
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AوالتعويضAعنA\ضرار Aوالعدالة Aالحقيقة، Aمعرفة PAي الضحايا

Aل Aالخط&�ة �AنKçاكات Aومعاقبة بالتحقيق

الحكومة�Aنتقالية،Aوالكونغرس،AوبناءAع¸ىAمبادرةAمنAالحكومة

لقد�اكد�النص�الدستوري�عtى�ان�تكون�آليات�محاكمة�الجناة�استثنائية�������


اء�الصراع�Õأولها�تسهيل�ا

عدة�نقاط�فيما�يتعلق�بموضوع�الدراسة�

Aاست"  -أ �Aنتقالية AآلياتAا�حكمة Aتكون يجبAأن

مستوىAممكنAحقوقAال

يمكن�ان�نستخلص�من�الفقرة������

�آليات�انتقالية�استثنائية��- �اطار�واسع�لحماية�حقوق�gنسان�وتؤكد�عtى�وجوب�الدولة�بأنشاء تنص�عtى

ويكون�هدفها�الرئيس�وقف�العنف�و{ن�
اكات�وتحقيق�السم�الدائم�وتحقيق�{من�, �حاكمة�

-� �� 
اèوتسليمها�لذو� التحقيق�ويكون�بأعtى�مستوى�ممكن�ويكون�ذلك�بالبحث�عن�رفات�الضحايا

ذوي�الضحايا�Nي�معرفة�الحقيقة�وتحقيق�العدالة�من�خل�مساءلة�{شخاص�ا�سؤول,ن�عن�هذه�ا�جازر�

وتسليمهم�للجهات�ا�سؤولة�

A\ساA-ب"    Aالقانون يقوم

Aالقضا AذاتAالطابع ا�حكمة�Aنتقالية

نطاقAالقضاءAلتوضيحAالحقيقةAوالتعويضAعنA\ضرارAلل
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من�حيث�التحقيق�Nي�جريمة�,®اعات�ا�سلحة�

وذلك�ع ��انشاء�محكمة�انتقالية�ذات�طابع�قضائي�أو�خارج�نطاق�

�وذلك�من�اجل�الوصول�إªى� � الحقيقة�حول�رفات�ضحايا�تقرر�انشاء�آليات�قضائية�خارج�نطاق�القضاء


ا�وفق�{حكام�Óا�ودف
èى�ذوªل�تسليم�الرفات�إوالتعويض�عن�هذه�{ضرار�للضحايا�من�خ

 ,A،اKLمAالغرضA Aالقانون Aهذا يحدد

Aا�حكمةAآلياتA Aلتنفيذ Aتوصيات Aاللجنة AتشملAص¤حيات ويجبAأن

AبطريقةAارتكبتA�åالAالحربAجرائمAأوA،الجماعيةAبادةªوA،نسانيةªAضدAالجرائمAيPAللتحقيق


ا�íحيا
ا�وصÓا�وتكوي
Óدد�الغرض�م.  

̄ن�
اكات�الخط,�ة�للقانون� يقوم�النائب�العام�للدولة�بتحديد�{ولويات�للبدء�Nي�اجراءات�التحقيق�الجنائي�با

راء�التحقيقات�Nي�الجرائم�ضد�gنسانية�و{بادة�

�مسألة� �Nي �الوضÝي �للقانون �الرجوع �ويمكن �الحرب وجرائم

��د ا������	��� ا��و��� ��
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  :نستخلص�ما�يأتي

الضامن�لواجبات�الدولة�اتجاه�ضحايا�ال8®اعات�ا�سلحة��يعد�الدستور�الكولوم��

وذلك�ع ��انشاء�محكمة�انتقالية�ذات�طابع�قضائي�أو�خارج�نطاق�,ا�قابر�الجماعية�واصدار�العقوبة�ا�ناسبة�

�وذلك�من�اجل�الوصول�إªى� � تقرر�انشاء�آليات�قضائية�خارج�نطاق�القضاء


ا�وفق�{حكام�Óا�ودف
èى�ذوªل�تسليم�الرفات�إوالتعويض�عن�هذه�{ضرار�للضحايا�من�خ

�Çسا�\AالقانونA Aِقبل Aمن Aالحقائق �Ç�لتقA Aلجنة Aإنشاء Aيتم , أن

Aومهامها Aوص¤حياKüا AتكويKLا AآلياتAا�حكمةAA,ويحدد Aلتنفيذ Aتوصيات Aاللجنة AتشملAص¤حيات ويجبAأن

AبطريقةAارتكبتA�åالAالحربAجرائمAأوA،الجماعيةAبادةªوA،نسانيةªAضدAالجرائمAيPAللتحقيق

  :عدة�مسائل�) ت�

�للدستور�
ً

ا�يح, يلزم�انشاء�لجنة�لتقâ¡��الحقائق��استناداíحيا
ا�وصÓا�وتكوي
Óدد�الغرض�م

̄ن�
اكات�الخط,�ة�للقانون� يقوم�النائب�العام�للدولة�بتحديد�{ولويات�للبدء�Nي�اجراءات�التحقيق�الجنائي�با

 .Nي�سياق�الحكومة�{نتقالية�, الدوªي�gنساني�وحقوق�{نسان�

راء�التحقيقات�Nي�الجرائم�ضد�gنسانية�و{بادة�يقع�عtى�عاتق�الحكومة��ا�بادرة�Nي�تحديد�ا�عاي,��لغرض�اج

� ��قابر�الجماعية �{¯ف 
اÓمسألة�,ج�ع� �Nي �الوضÝي �للقانون �الرجوع �ويمكن �الحرب وجرائم

	��� ا��و��� ���ا
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نستخلص�ما�يأتي) ب(ووفق�الفقرة�

يعد�الدستور�الكولوم�� % 

ا�قابر�الجماعية�واصدار�العقوبة�ا�ناسبة�

  .القضاء��

�وذلك�من�اجل�الوصول�إªى��-   � تقرر�انشاء�آليات�قضائية�خارج�نطاق�القضاء


ا�وفق�{حكام�,ا�قابر�الجماعية�Óا�ودف
èى�ذوªل�تسليم�الرفات�إوالتعويض�عن�هذه�{ضرار�للضحايا�من�خ

  .الشرعية�

Aلتق" -ت Aلجنة Aإنشاء Aيتم أن

Aومهامها Aوص¤حياKüا AتكويKLا ويحدد

للتحقيقPAيAالجرائمAضدªAنسانية،AوªبادةAالجماعية،AأوAجرائمAالحربAالA�åارتكبتAبطريقةA.... �نتقالية،

  ....."منظمة

ت�(وقد�بينت�الفقرة�

�للدستور� % 
ً
يلزم�انشاء�لجنة�لتقâ¡��الحقائق��استنادا

̄ن�
اكات�الخط,�ة�للقانون� %  يقوم�النائب�العام�للدولة�بتحديد�{ولويات�للبدء�Nي�اجراءات�التحقيق�الجنائي�با

الدوªي�gنساني�وحقوق�{نسان�

يقع�عtى�عاتق�الحكومة��ا�بادرة�Nي�تحديد�ا�عاي,��لغرض�اج % 

� ��قابر�الجماعية �{¯ف 
اÓنتج�ع� �وال¸� الجماعية
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A2011لعام  

�بقواعد� �ا�سلحة �ال8®اعات �اثناء �ا�غربية �ا�ملكة �الÌ®ام وجوب

فقد�تضمنت�قواعد�القانون�الدوªي�

داء�عtى�رفات�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�وحرمة�قبورهم�سواء�Nي�

  

� �مخالف�
ا �وعدم � �الدوªي �القانون �قواعد �حرمة �عtى �والتأكيد �بالديباجة �للÌ®ام
ً
�ختام�,وضمانا �Nي جاء

حمايةAمنظومA�å( : تل�ïمAا�ملكةAا�غربيةAبماAي¸ي

AالكونيAالطابعAمراعاةAمعA؛AتطويرهماAيPAسهامªوA،ماK

  ".ستور ُيشكلAهذاAالتصديرAجزءاA9AيتجزأAمنAهذاAالد

AضدA Aالجرائم Aمن Aوغ&�ها ªAبادة Aجريمة Aع¸ى Aالقانون ُيعاقب

  ."ªنسانية،AوجرائمAالحرب،Aوكافة�AنKçاكاتAالجسيمةAوا�منهجةAلحقوقªAنسان

�وا �فقط �الديباجة �Nي �للحماية �باéشارة �{كتفاء �بعدم �ا�غربي �ا�شرع �فعل
ً
�Nي�وحسنا �صراحة �نص نما

�لتطبيق� �الزمة �اصدار�التشريعات �الوط�� �يجدر�با�شرع �ومما �الدولية �الجرائم �

��د ا������	��� ا��و��� ��
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 . تحديد�الجرائم�{كÊ��خطورة��ووفقها�سيتم�اختيار�الدعوى 

  الفرعAالثاني

Aا�غربيAالدستورAيPAالجماعيةAا�قابرAحمايةAلعام

� �اسماها �وال¸� �ديباجته �Nي �ال) التصدير(جاء �اثناء �ا�غربية �ا�ملكة �الÌ®ام وجوب

�يتعلق�بمسألة�حماية�ا�قابر�الجماعية�, القانون�الدوªي�gنساني� فقد�تضمنت�قواعد�القانون�الدوªي�, وفيما

داء�عtى�رفات�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�وحرمة�قبورهم�سواء�Nي�gنساني�بالعديد�من�النصوص�ال¸��تحرم�{عت

  . xi  ) 1977(ام�ال �وتوكول,ن�{ضافي,ن�لعام�) 1949(اتفاقيات�جنيف�لعام�

� �مخالف�
ا �وعدم � �الدوªي �القانون �قواعد �حرمة �عtى �والتأكيد �بالديباجة �للÌ®ام
ً
وضمانا


ا�جزء�¯�يتÕى�أtي¸ي....... "جزأ�من�الدستور�بالنص�عAبماAا�غربيةAا�ملكةAمïتل�

AتطويرهماAيPAسهامªوA،ماK�AوضKLوالAنسانيªAيÔالدوAوالقانونAنسانªAحقوق

ُيشكلAهذاAالتصديرAجزءاA9AيتجزأAمنAهذاAالد, )لتلكAالحقوق،AوعدمAقابليKçاAللتجزيء

A Aا�ادة Aنص PAي Aجاء A) 23(كما AضدA"منه Aالجرائم Aمن Aوغ&�ها ªAبادة Aجريمة Aع¸ى Aالقانون ُيعاقب

ªنسانية،AوجرائمAالحرب،Aوكافة�AنKçاكاتAالجسيمةAوا�منهجةAلحقوقªAنسان

�وا �فقط �الديباجة �Nي �للحماية �باéشارة �{كتفاء �بعدم �ا�غربي �ا�شرع �فعل
ً
وحسنا

�لتطبيق� �الزمة �اصدار�التشريعات �الوط�� �يجدر�با�شرع �ومما �الدولية �الجرائم �مرتك�� �معاقبة �عtى الدستور

  .هذه�النصوص�وجعلها�موضع�التنفيذ�

	��� ا��و��� ���ا
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تحديد�الجرائم�{كÊ��خطورة��ووفقها�سيتم�اختيار�الدعوى 

������� �اسماها �وال¸� �ديباجته �Nي جاء

القانون�الدوªي�gنساني�

gنساني�بالعديد�من�النصوص�ال¸��تحرم�{عت

اتفاقيات�جنيف�لعام�

������� �مخالف�
ا �وعدم � �الدوªي �القانون �قواعد �حرمة �عtى �والتأكيد �بالديباجة �للÌ®ام
ً
وضمانا


ا�جزء�¯�يت, الديباجة�Õى�أtع

AوضKLوالAنسانيªAيÔالدوAوالقانونAنسانªAحقوق

لتلكAالحقوق،AوعدمAقابليKçاAللتجزيء

AAAAAAA Aا�ادة Aنص PAي Aجاء كما

ªنسانية،AوجرائمAالحرب،Aوكافة�AنKçاكاتAالجسيمةAوا�منهجةAلحقوقªAنسان

�وا������� �فقط �الديباجة �Nي �للحماية �باéشارة �{كتفاء �بعدم �ا�غربي �ا�شرع �فعل
ً
وحسنا

�مرتك �معاقبة �عtى الدستور

هذه�النصوص�وجعلها�موضع�التنفيذ�
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AلعامAافريقياAجنوبAدستورAيPAالجماعيةAا�قابرA2012حماية  

مراعاة��شاعر�ذوي�الضحايا�وكذلك�مراعاة�للشرائع�ا�قدسة�

� �خاص �بشكل �جنوب�, ومقابر�الشهداء �دستور �ان �نجد لذا


ا�دولة�جنوب�ßي�و{تفاقيات�ال¸��صادقت�علNي�العرªى�قواعد�القانون�الدوªقد�احال�مسألة�الحماية�إ

بالنص�, ال¸��تضمن�تنظيم�القوات�ا�سلحة�لجنوب�افريقيا�وتشكيلها�وسلوكها�اثناء�ال8®اعات�ا�سلحة�

AذلكAيPAبماA،والقانونAللدستورAوفقاA،يتصرفواAأنAمKäعلAوتوجبAأفرادهاAوتلقنA،منية\Aجهزة\Aتتصرف

, وبما�أن�القانون�الدوªي�gنساني�اغلب�قواعده�خاصة�ا�تعلقة�بحماية�ضحايا�الحرب�وا�قابر�الجماعية�

لذا�يجب�أن�يلÌ®م�الجيش�Nي�جنوب�افريقيا�بكافة�صنوفه�باحÌ�ام�

�ا�قابر�الجماعية �هذه�, حايا �ادراج �عليه �يجب كما

وذلك�, القواعد�Nي�ا�دارس�العسكرية�±
دف�تلق,ن�افراد�الجيش�ضرورة�الÌ®امهم�±
ذه�القواعد�وعدم�مخالف�
ا�

قيا��Nي��مسألة�احالة�لم�يختلف�عن�دستور�جنوب�افري

AالعامA AالدوÔي Aالقانون Aقواعد تشكل

.   

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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  الفرعAالثاني

AلعامAافريقياAجنوبAدستورAيPAالجماعيةAا�قابرAحماية

مراعاة��شاعر�ذوي�الضحايا�وكذلك�مراعاة�للشرائع�ا�قدسة�عظيم�وذلك��أمر إن�تقديس�ضحايا�الحروب�

� �عام �بشكل �بمقابر�*موات �ا�ساس �حرمت �, ال¸� �خاص �بشكل ومقابر�الشهداء


ا�دولة�جنوب�ßي�و{تفاقيات�ال¸��صادقت�علNي�العرªى�قواعد�القانون�الدوªقد�احال�مسألة�الحماية�إ

ال¸��تضمن�تنظيم�القوات�ا�سلحة�لجنوب�افريقيا�وتشكيلها�وسلوكها�اثناء�ال

AذلكAيPAبماA،والقانونAللدستورAوفقاA،يتصرفواAأنAمKäعلAوتوجبAأفرادهاAوتلقنA،منية\Aجهزة\Aتتصرف

    .xii " القانونAالدوÔيAالُعرPيAو�تفاقياتAالدوليةAا�لزمةAللجمهورية

وبما�أن�القانون�الدوªي�gنساني�اغلب�قواعده�خاصة�ا�تعلقة�بحماية�ضحايا�الحرب�وا�قابر�الجماعية�

لذا�يجب�أن�يلÌ®م�الجيش�Nي�جنوب�افريقيا�بكافة�صنوفه�باحÌ�ام�, مقتبسة�من�قواعد�القانون�الدوªي�العرNي�

�ض �رفات �بحماية �ا�تعلقة �gنساني �الدوªي �القانون �ا�قابر�الجماعيةقواعد حايا

القواعد�Nي�ا�دارس�العسكرية�±
دف�تلق,ن�افراد�الجيش�ضرورة�الÌ®امهم�±
ذه�القواعد�وعدم�مخالف�
ا�

�للنص�الدستوري�اعه�
ً
   xiii استنادا

لم�يختلف�عن�دستور�جنوب�افري�2005ويذكر�أن�الدستور�ال �تغاªي�ا�عدل�لعام�

� �بالنص �وذلك �العرNي �الدوªي �للقانون �ا�قابر�الجماعية �ضحايا AالعامA"حماية AالدوÔي Aالقانون Aقواعد تشكل

.xiv "والقانونAالدوÔيAالعرPيAومبادKÆماAجزًءاA9AيتجزأAمنAالقانونAال��تغاÔي

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

AلعامAافريقياAجنوبAدستورAيPAالجماعيةAا�قابرAحماية

إن�تقديس�ضحايا�الحروب������

� �عام �بشكل �بمقابر�*موات �ا�ساس �حرمت ال¸�


ا�دولة�جنوب��إفريقياßي�و{تفاقيات�ال¸��صادقت�علNي�العرªى�قواعد�القانون�الدوªقد�احال�مسألة�الحماية�إ

ال¸��تضمن�تنظيم�القوات�ا�سلحة�لجنوب�افريقيا�وتشكيلها�وسلوكها�اثناء�الافريقيا�و 

" AذلكAيPAبماA،والقانونAللدستورAوفقاA،يتصرفواAأنAمKäعلAوتوجبAأفرادهاAوتلقنA،منية\Aجهزة\Aتتصرف

القانونAالدوÔيAالُعرPيAو�تفاقياتAالدوليةAا�لزمةAللجمهورية

وبما�أن�القانون�الدوªي�gنساني�اغلب�قواعده�خاصة�ا�تعلقة�بحماية�ضحايا�الحرب�وا�قابر�الجماعية�������

مقتبسة�من�قواعد�القانون�الدوªي�العرNي�

�ض �رفات �بحماية �ا�تعلقة �gنساني �الدوªي �القانون قواعد

القواعد�Nي�ا�دارس�العسكرية�±
دف�تلق,ن�افراد�الجيش�ضرورة�الÌ®امهم�±
ذه�القواعد�وعدم�مخالف�
ا�

�للنص�الدستوري�اعه�
ً
استنادا

ويذكر�أن�الدستور�ال �تغاªي�ا�عدل�لعام�������

� �بالنص �وذلك �العرNي �الدوªي �للقانون �ا�قابر�الجماعية �ضحايا حماية

والقانونAالدوÔيAالعرPيAومبادKÆماAجزًءاA9AيتجزأAمنAالقانونAال��تغاÔي
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  يAالعسكري 

إن�مسألة�حماية�ا�قابر�الجماعية�Nي�القانون�الدوªي�gنساني�نع���±
ا�تلك�الحماية�الواجبة�Nي�التشريعات�

وال¸��تؤكد�عtى�التداب,��الداخلية�الواجبة�التنفيذ�عtى�

�لقواعد�القانون�الدوªي�gنساني�اثناء�
ً
ا�سلحة�ان�
اكا


ا�الدولية�íاما®Ìي�ضوء�الNاع�ا�سلح�فان�هذا�يع���تطبيق�القانون�الجنائي�العسكري�الوط���لتلك�الدولة�®

�عن�تعويض�ذوي�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�كوسيلة�
ً
فض

�الجنائي� �القانون �ب,ن �وثيق �ارتباط �عقة �توجد �ثم �ومن �الحقيقة �معرفة �Nي �الحق �وتفعيل �فعالة إنصاف


ا�افراد�القوات�ا�سلحةÙنساني�ال¸��يرتكgي�ªاك�قواعد�القانون�الدو
     .xvi  العسكري�وان�

  لجزائر

®اعات�ا�سلحة�من�خل�الحفاظ�عtى�

  العسكريةPAيAمصر

®اعات�ا�سلحة�ووفر�لهم�الحماية�من�خل�

ء�الضحايا�وذلك�بما�يقرره�لها�من� تجريم�{فعال�غ,��ا�شروعة�ال¸��تؤدي�إªى�النيل�من�متعلقات�رفات�ه̄ؤ

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

  ا�بحثAالثاني

\ساسAالقانونيAللحمايةPAيAالقانونAالجنائيAالعسكري 

إن�مسألة�حماية�ا�قابر�الجماعية�Nي�القانون�الدوªي�gنساني�نع���±
ا�تلك�الحماية�الواجبة�Nي�التشريعات�

�ïحكام�اتفاقيات�جنيف�لعام�
ً
وال¸��تؤكد�عtى�التداب,��الداخلية�الواجبة�التنفيذ�عtى��1949الوطنية�استنادا

�يرتكب�احد�افراد�القوات�,  � �لقواعد�القانون�الدوªي�gنساني�اثناء�فعندما
ً
ا�سلحة�ان�
اكا


ا�الدولية�íاما®Ìي�ضوء�الNاع�ا�سلح�فان�هذا�يع���تطبيق�القانون�الجنائي�العسكري�الوط���لتلك�الدولة�®


ا�ßعن�تعويض�ذوي�ضحايا�ا�قابر�الجماعية�كوسيلة�, فيما�يتعلق�بإقامة�العدل�ومحاكمة�ومعاقبة�مرتكب�
ً
فض

�الجنائي� �القانون �ب,ن �وثيق �ارتباط �عقة �توجد �ثم �ومن �الحقيقة �معرفة �Nي �الحق �وتفعيل �فعالة إنصاف


ا�افراد�القوات�ا�سلحةÙنساني�ال¸��يرتكgي�ªاك�قواعد�القانون�الدو
العسكري�وان�

Aول ا�طلب\  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAحكامقانون\AواAمصرAيPAلجزائرالعسكرية

إن�قانون�العقوبات�ا�صري��والجزائري�وفر�الحماية�لضحايا�ال8®اعات�ا�سلحة�من�خل�الحفاظ�عtى�


م�الشخصية�íوذلك�وفق�{تي�, ممتلكا: 

                       Aول الفرع\  

                           Aكامح\ قانونAمصرAيPAالعسكرية

عسكرية�ا�صرية�دافع�عن�كرامة�ضحايا�ال8®اعات�ا�سلحة�ووفر�لهم�الحماية�من�خل�إن�قانون�{حكام�ال

ء�الضحايا�وذلك�بما�يقرره�لها�من� تجريم�{فعال�غ,��ا�شروعة�ال¸��تؤدي�إªى�النيل�من�متعلقات�رفات�ه̄ؤ

	��� ا��و��� ���ا
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إن�مسألة�حماية�ا�قابر�الجماعية�Nي�القانون�الدوªي�gنساني�نع���±
ا�تلك�الحماية�الواجبة�Nي�التشريعات�    

�ïحكام�اتفاقيات�جنيف�لعام�
ً
الوطنية�استنادا

,  xv ا�ستوى�الوط��


ا�الدولية�íاما®Ìي�ضوء�الNال8®اع�ا�سلح�فان�هذا�يع���تطبيق�القانون�الجنائي�العسكري�الوط���لتلك�الدولة�


ا�ßفيما�يتعلق�بإقامة�العدل�ومحاكمة�ومعاقبة�مرتكب

�الجنائي� �القانون �ب,ن �وثيق �ارتباط �عقة �توجد �ثم �ومن �الحقيقة �معرفة �Nي �الحق �وتفعيل �فعالة إنصاف


ا�افراد�القوات�ا�سلحةÙنساني�ال¸��يرتكgي�ªاك�قواعد�القانون�الدو
العسكري�وان�

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

إن�قانون�العقوبات�ا�صري��والجزائري�وفر�الحماية�لضحايا�ال�����


م�الشخصية�íممتلكا

إن�قانون�{حكام�ال�����

ء�الضحايا�وذلك�بما�يقرره�لها�من� تجريم�{فعال�غ,��ا�شروعة�ال¸��تؤدي�إªى�النيل�من�متعلقات�رفات�ه̄ؤ
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� �الخامس �الباب �تضمن بالنص�, فقد

Aعمال�A Aمنطقة PAي Aاقدم Aمن Aكل Aالقانون Aهذا PAي AعلKäا Aا�نصوص Aا�ؤقتة Aالشاقة Aبالعقوبة A يعاقب

� �ا�سلحة �ال8®اع �اثناء �الضحايا �رفات �ممتلكات �عtى �تقع �قد �ال¸� �{ن�
اكات �إªى �تنبه �ا�صري �ا�شرع , إن

أو�ان�
اك�حرمة�*موات�اثناء�, وذلك�لردع�كل�من�تسول�له�نفسه�ا�ساس�


ا�ßاعات�ا�سلحة�من�{عتداء�عل®.  

فقد�جعل�, حماية�خاصة�Nي�قانون�العقوبات�العام

الحبس�من�خمس�سنوات�إªى�عشر�, 


ا�ßى�الجاني�بالحرمان�من�بعض�الحقوق�ا�دنية�ا�نصوص�علtسنوات�وبغرامة�مع�امكانية�ان�تأمر�ا�حكمة�ع

A-2.بالجريمةA ع¤قة لها ال�å العمومية

Aخب&�ا، أوAمحلفا، مساعد يكون  àن 

 وPي التدريس، وPي \سلحة، حمل Pي

 يكون  àن \هلية عدم- 5.مراقبا أو

قد�يتضح�أن�قانون�العقوبات�العام�الجزائري�انه�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�ا�يت �رفات �ممتلكات �عtى �مباشرة �تنصب �الحماية �, فكانت �الخامس �الباب �تضمن فقد

Aعمال�A Aمنطقة PAي Aاقدم Aمن Aكل Aالقانون Aهذا PAي AعلKäا Aا�نصوص Aا�ؤقتة Aالشاقة Aبالعقوبة A يعاقب

AميتAعسكريAسرقةAع¸ىAالعسكرية"...  xvii.    

�ال �اثناء �الضحايا �رفات �ممتلكات �عtى �تقع �قد �ال¸� �{ن�
اكات �إªى �تنبه �ا�صري �ا�شرع إن

وذلك�لردع�كل�من�تسول�له�نفسه�ا�ساس�,د�لها�العقوبة�كالسرقة�فجرمها�وحد


ا�ßغفل�حماية�جثث�ا�وتى�اثناء�ال8®اعات�ا�سلحة�من�{عتداء�عل

  الفرعAالثاني

  قانونAالعقوباتAالجزائري 

حماية�خاصة�Nي�قانون�العقوبات�العامإن�ا�شرع�الجزائري�قد�احاط�مقابر�ال8®اعات�ا�سلحة�ب


م�,أو�ا�حرق��قابر�الشهداء�,أو�ا�شوه�,أو�ا�خرب�íأو�رفا ,


ا�ßى�الجاني�بالحرمان�من�بعض�الحقوق�ا�دنية�ا�نصوص�علtسنوات�وبغرامة�مع�امكانية�ان�تأمر�ا�حكمة�ع

  : xviii  من�قانون�العقوبات�وåي�

العمومية وا�ناصب الوظائف جميع من اقصائهAأو Aعليه ا�حكوم

 \هلية عدم -3.وسام أي حمل ومن ال��شح، أو�Aنتخاب

Pي الحق من الحرمان -4.�ستد9ل سبيل ع¸ى إ9 القضاء

أو مدرسا، أو أستاذا، بوصفه للتعليم مؤسسة Pي الخدمة

يتضح�أن�قانون�العقوبات�العام�الجزائري�انه�,  "بعضها أو كلها الو9ية حقوق  سقوط-

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�ا�يت, عقوبات �رفات �ممتلكات �عtى �مباشرة �تنصب �الحماية فكانت

"Aعمال�A Aمنطقة PAي Aاقدم Aمن Aكل Aالقانون Aهذا PAي AعلKäا Aا�نصوص Aا�ؤقتة Aالشاقة Aبالعقوبة A يعاقب

AميتAعسكريAسرقةAع¸ىAالعسكرية

�ال����� �اثناء �الضحايا �رفات �ممتلكات �عtى �تقع �قد �ال¸� �{ن�
اكات �إªى �تنبه �ا�صري �ا�شرع إن

كالسرقة�فجرمها�وحد

غفل�حماية�جثث�ا�وتى�اثناء�ال�أنه�{ , ا�عركة

إن�ا�شرع�الجزائري�قد�احاط�مقابر�ال�����

أو�ا�خرب�,عقوبة�ا�دنس�


ا�ßى�الجاني�بالحرمان�من�بعض�الحقوق�ا�دنية�ا�نصوص�علtسنوات�وبغرامة�مع�امكانية�ان�تأمر�ا�حكمة�ع

من�قانون�العقوبات�وåي��)N)80ي�ا�ادة�

ا�حكوم عزل -1"     

�نتخاب حق من الحرمان

القضاء أمام شاهدا أو

الخدمة أو مدرسة، إدارة

- 6".قيما وصيا،Aأو
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�القانون�الجنائي�العسكري�فقد�نصت�ا�ادة� اما

AمعAسنواتAعشرAىÔإAسنواتAخمسAدة�Aجن

وكان�عليه�, حماية��متلكات�ا�وتىيحظ�أنه�منح�ال

  قانونAالعقوباتAالعسكريPAيAليبياAوالسودان

�تصب�Nي�تنفيذ�قواعد�القانون�
ً
إن�سن�تشريعات�خاص�تتعلق�بحماية�ا�قابر�الجماعية�تتضمن�نصوصا

وموائمة�هذه�التشريعات�الوطنية��تطلبات�{تفاقيات�الدولية�ا�تعلقة�بحماية�ضحايا�

  

وNي�دراستنا�, عن�رد�الفعل�ا�ناسب�لردع�وتقويم�سلوك�ما�ُيعد�عمل�غ,��مشروع

�الحرب�اثناء�القتال� ̄ستيء�عtى�متعلقات��جثث�ضحايا ��قد�اعَد�كل�من�يقوم�با

وسواء�تم�ذلك�Nي�ميادين�القتال�او�, 

AمنAاشياءAاوAنقودAع¸ىAالتملكAبقصدAىÔاستوAمنAجن

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

�ال8®اع�ا�سلح�بالحماية�وحرم�تجريدها �جثث�ضحايا �القانون�الجنائي�العسكري�فقد�نصت�ا�ادة�, احاط� اما

يعاقبAبالسجن�AدةAخمسAسنواتAإÔىAعشرAسنواتAمعA" منه�إªى�كل�عسكري�يرتكب�{فعال�التالية

AميتAاوAمريضAاوAجريحAتجريدAحظ�أنه�منح�ال�,"ع¸ىي

�
ً
  .أن�يحذو�حذو�قانون�العقوبات�الجنائي��Nي�حماية�الرفات�ايضا

  ا�طلبAالثاني

قانونAالعقوباتAالعسكريPAيAليبياAوالسودان

�تصب�Nي�تنفيذ�قواعد�القانون�
ً
إن�سن�تشريعات�خاص�تتعلق�بحماية�ا�قابر�الجماعية�تتضمن�نصوصا

وموائمة�هذه�التشريعات�الوطنية��تطلبات�{تفاقيات�الدولية�ا�تعلقة�بحماية�ضحايا�

Aول الفرع\  

  قانونAالعقوباتAالعسكريPAيAليبيا

عن�رد�الفعل�ا�ناسب�لردع�وتقويم�سلوك�ما�ُيعد�عمل�غ,��مشروع, يع ��الجزاء�بصفة�عامة�

�الحرب�اثناء�القتال� ̄ستيء�عtى�متعلقات��جثث�ضحايا �شرع�اللي���قد�اعَد�كل�من�يقوم�با

  .فعل�غ,��مشروع�يستحق�العقاب�

, اذ�تعد�عقوبة�كل�من�يقوم�بسرقة�جثث�القتtى�Nي�ا�عارك�åي�السجن�

بالسجنAمنAاستوÔىAبقصدAالتملكAع¸ىAنقودAاوAاشياءAمنAAيعاقب" بالنصA, عند�نقل�الجثث�إªى�ا�ستشفى�

	��� ا��و��� ���ا
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�ال8®اع�ا�سلح�بالحماية�وحرم�تجريدها �جثث�ضحايا احاط�

منه�إªى�كل�عسكري�يرتكب�{فعال�التالية) 287(

ع¸ىAتجريدAجريحAاوAمريضAاوAميتAAأقدم إذا \شغال

�
ً
أن�يحذو�حذو�قانون�العقوبات�الجنائي��Nي�حماية�الرفات�ايضا

�تصب�Nي�تنفيذ�قواعد�القانون������
ً
إن�سن�تشريعات�خاص�تتعلق�بحماية�ا�قابر�الجماعية�تتضمن�نصوصا

وموائمة�هذه�التشريعات�الوطنية��تطلبات�{تفاقيات�الدولية�ا�تعلقة�بحماية�ضحايا��الدوªي�gنساني

 .ال8®اعات�ا�سلحة

يع ��الجزاء�بصفة�عامة������

�شرع�اللي�هذه�نجد�إن�ا

فعل�غ,��مشروع�يستحق�العقاب�

اذ�تعد�عقوبة�كل�من�يقوم�بسرقة�جثث�القتtى�Nي�ا�عارك�åي�السجن�����

عند�نقل�الجثث�إªى�ا�ستشفى�
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Aا�ستشفىAيPAوجودهمAاثناءAاوAالنقلAاثناءAذلكAكانAسواءAالقتالAميادينAيPAالقت¸ى"... xix    

  

  :بات�إن�قواعد�القانون�الدوªي�gنساني�تفرض�عtى�القوات�ا�سلحة�نوع,ن�من�الواج

إذ�تتضمن�الواجبات�*وªى�, واجب�ضمان�احÌ�ام�هذه�القواعد�

مجموعة�الÌ®امات�ال¸��ترتبط�ارتباط�مباشر�بواجب�الدولة�Nي�منع�ان�
اك�قواعد�القانون�الدوªي�gنساني�سواء�

فتتعلق�بالÌ®ام�الدولة�بمنع�وقوع�{ن�
اكات�والتحقيق�


اÓع� �{ضرار�الناجمة �التعويض�ا�ناسب�عن �وتقديم �ومعاقب�
م 
اßومحاكمة�مرتكب� 
اßالقانون�, ف� �ان �نجد لذا

ة�العسكري�السوداني�قد�تضمن�مجموعة��من�{هداف�والواجبات�ا�فروضة�عtى�القوات�ا�سلحة�السوداني

AوظائفهمAاختصاصاتAممارسةAأثناءAالرتبAجميعAيPAا�سلحةAالقواتAأفرادAع¸ىAيجب

  ". مبادئAالقانونAالدوÔيªAنسانيAا�ضمنةAفـي�AتفاقياتAا�صادقAعلKäا

ان�
اكها�أو�أي�اعتداء�عtى���القانون�الدوªي�gنساني�قد�تضمنت�حماية�ا�قابر�الجماعية�وحرمة

وال¸��تحمل�) 156(وذلك�بموجب�ا�ادة�

�وåي� �العقوبة �وحدد 
ا±� �جواز�ا�ساس �وعدم �ا�قابر�بالحماية �خص 
اßوف

� �لها Aا�رA�ÇË" -:بالنص, جمات Aتجميع أماكن

  . xx " أو�AثارAو\عيانAالثقافيةAبصفKçاAتلكA،AماAلمAتستخدمàAغراضAعسكرية
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Aا�ستشفىAيPAوجودهمAاثناءAاوAالنقلAاثناءAذلكAكانAسواءAالقتالAميادينAيPAالقت¸ى

  الفرعAالثاني

  قانونAالقواتAا�سلحةAالسوداني

إن�قواعد�القانون�الدوªي�gنساني�تفرض�عtى�القوات�ا�سلحة�نوع,ن�من�الواج

 , واجب�الحد�من�ان�
اك�قواعده�
ً
واجب�ضمان�احÌ�ام�هذه�القواعد�, وثانيا

مجموعة�الÌ®امات�ال¸��ترتبط�ارتباط�مباشر�بواجب�الدولة�Nي�منع�ان�
اك�قواعد�القانون�الدوªي�gنساني�سواء�

فتتعلق�بالÌ®ام�الدولة�بمنع�وقوع�{ن�
اكات�والتحقيق�, اما�الثانية��,أو�{متناع�عن�القيام�به�,


اÓع� �{ضرار�الناجمة �التعويض�ا�ناسب�عن �وتقديم �ومعاقب�
م 
اßومحاكمة�مرتكب� 
اßف

العسكري�السوداني�قد�تضمن�مجموعة��من�{هداف�والواجبات�ا�فروضة�عtى�القوات�ا�سلحة�السوداني

يجبAع¸ىAأفرادAالقواتAا�سلحةPAيAجميعAالرتبAأثناءAممارسةAاختصاصاتAوظائفهمA)" ج

مبادئAالقانونAالدوÔيªAنسانيAا�ضمنةAفـي�AتفاقياتAا�صادقAعلKäا

�القانون�الدوªي�gنساني�قد�تضمنت�حماية�ا�قابر�الجماعية�وحرمة


ا�بأي�طريقة�كانت�íوذلك�بموجب�ا�ادة�, وتضمن�القانون�العسكري�ايضا�هذه�الحماية�, رفا

� �ا�حمية �لعيان �وåي�) التعرض �العقوبة �وحدد 
ا±� �جواز�ا�ساس �وعدم �ا�قابر�بالحماية �خص 
اßوف

� �سنوات �الخمس �¯�تتجاوز ��دة �السجن �لها �الهجمات �يوجه �من �كل عtى

أو�AثارAو\عيانAالثقافيةAبصفKçاAتلكA،AماAلمAتستخدمàAغراضAعسكرية

	��� ا��و��� ���ا
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Aا�ستشفىAيPAوجودهمAاثناءAاوAالنقلAاثناءAذلكAكانAسواءAالقتالAميادينAيPAالقت¸ى

إن�قواعد�القانون�الدوªي�gنساني�تفرض�عtى�القوات�ا�سلحة�نوع,ن�من�الواج�����

�� 
ً
واجب�الحد�من�ان�
اك�قواعده�: أ̄و

مجموعة�الÌ®امات�ال¸��ترتبط�ارتباط�مباشر�بواجب�الدولة�Nي�منع�ان�
اك�قواعد�القانون�الدوªي�gنساني�سواء�

,كان�القيام�بالفعل�


اÓع� �{ضرار�الناجمة �التعويض�ا�ناسب�عن �وتقديم �ومعاقب�
م 
اßومحاكمة�مرتكب� 
اßف

العسكري�السوداني�قد�تضمن�مجموعة��من�{هداف�والواجبات�ا�فروضة�عtى�القوات�ا�سلحة�السوداني

ج(وتضمنت�النقطة�

مبادئAالقانونAالدوÔيªAنسانيAا�ضمنةAفـي�AتفاقياتAا�صادقAعلKäاA, التقَيدAالتام

إن�مبادئ�القانون�الدوªي�gنساني�قد�تضمنت�حماية�ا�قابر�الجماعية�وحرمة������


ا�بأي�طريقة�كانت�íرفا

� �(عنوان �ا�حمية �لعيان التعرض

� �سنوات �الخمس �¯�تتجاوز ��دة السجن

أو�AثارAو\عيانAالثقافيةAبصفKçاAتلكA،AماAلمAتستخدمàAغراضAعسكرية) ا�دافن(أو
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®اعات�ا�سلحة�بالحماية�فعد�تدنيس�الجثث�الضحايا�او�التمثيل�±
ا�جريمة�يعاقب�

AكلAسنواتAخمسAتجاوزA9Aدة�Aجن

A،AلوفاتهAذلكAويؤديAبالصحةAا�ضرة)AيقومAأو

  

Nي�الفصل�التاسع�بعنوان�الجرائم�) 

ا�تعلقةAبKLبAمتعلقاتA, )10(الفقرة�

Aاو حق
ً
 Pي القت¸ى من اشياء نقودا


ب�جاءت�Nي�القوان,ن�تحت�مسميات�عدة�Óوإن�جريمة�ال

�وتحط� �وا�هينة �الإنسانية �الجرائم �من �Ôف� 
اíمسميا� �كانت ومهما

�وكذلك�سواء�وقعت�عtى�افراد�القوات�ا�سلحة�
ً
أو�ميتا

  .إذ�جعله�ا�شرع�العراQي�ظرف�مشدد�لجريمة�السرقة�


ا�ا�سلحة�تكفلíى�قواªتطبيق�اتفاقيات�جنيف�لعام��من�مسؤولية�الدول�إصدار�قوان,ن�ولوائح�عسكرية�إ

�الحروب �بموتى �ا�تعلقة �النصوص�, ̄سيما �لتوحيد
ً
سعيا

� �gنساني �الدوªي �القانون �احكام �مع �*طراف �الدول �هذه �مختلف �لدى �بعض�, التشريعية �عtى �يحظ *�انه
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واحاط�جثث�ضحايا�ال8®اعات�ا�سلحة�بالحماية�فعد�تدنيس�الجثث�الضحايا�او�التمثيل�±
ا�جريمة�يعاقب�

̄�تزيد�عن�خمس�سنوات� يعاقبAبالسجن�AدةA9AتجاوزAخمسAسنواتAكلA" وذلك�بالنص, ة�

ا�ضرةAبالصحةAويؤديAذلكAلوفاتهA،A يعرضAأيAمنAاسريAالعدوAللتشويهAالبدنيAأوAالتجارب

 .A، " xxiأوªAجهازAع¸ىAالجر ى)بالتمـثيلAبجثثAالعدو

  ا�طلبAالثالث

  ريAالعرايقانونAالعقوباتAالعسك

�لعام�
ً
)  2007(جاء�Nي�قانون�العقوبات�العسكري�العراQي�النافذ�حاليا

�, ا�رتكبة�عtى�النفس�او�ا�ال�Nي�اثناء�النف,��العام الفقرة�) 61(اذ�نصت�ا�ادة

AبالقولAا�يدانA حق وجه دون  التملك بقصد اخذ من كل"...العسكري&نPAي


ب�جاءت�Nي�القوان,ن�تحت�مسميات�عدة�, يعد�ظرف�مشدد�لجريمة�السرقة, Óوإن�جريمة�ال

� �والسرقة �والتجريد 
بÓوال� �السلب 
اÓوتحط�, م� �وا�هينة �الإنسانية �الجرائم �من �Ôف� 
اíمسميا� �كانت ومهما

�
ً
�حيا

ً

ا�ان��تكون�الضحية�شخصاßى�افراد�القوات�ا�سلحة�, كرامة�ويتساوى�فtوكذلك�سواء�وقعت�ع�

ً
أو�ميتا

إذ�جعله�ا�شرع�العراQي�ظرف�مشدد�لجريمة�السرقة�, العراقية�أم�كان�وقوعها��عtى�{عداء�


ا�ا�سلحة�تكفلíى�قواªمن�مسؤولية�الدول�إصدار�قوان,ن�ولوائح�عسكرية�إ

� �لعام �{ضافي,ن �الحروب) 1977(وال �وتوكول,ن �بموتى �ا�تعلقة ̄سيما

� �gنساني �الدوªي �القانون �احكام �مع �*طراف �الدول �هذه �مختلف �لدى التشريعية

	��� ا��و��� ���ا
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واحاط�جثث�ضحايا�ال����


ا�بالسجن��دß̄�تزيد�عن�خمس�سنوات�عل ة�

يعرضAأيAمنAاسريAالعدوAللتشويهAالبدنيAأوAالتجاربA: من

بالتمـثيلAبجثثAالعدو

�لعام�������
ً
جاء�Nي�قانون�العقوبات�العسكري�العراQي�النافذ�حاليا

ا�رتكبة�عtى�النفس�او�ا�ال�Nي�اثناء�النف,��العام

AبالقولAا�يدانA العسكري&نPAي

,  ..."القتالA ميادين

 ,� �والسرقة �والتجريد 
بÓوال� �السلب 
اÓم

�بال
ً
�حيا

ً

ا�ان��تكون�الضحية�شخصاßكرامة�ويتساوى�ف

العراقية�أم�كان�وقوعها��عtى�{عداء�


ا�ا�سلحة�تكفل�����íى�قواªمن�مسؤولية�الدول�إصدار�قوان,ن�ولوائح�عسكرية�إ

)1949 (� �لعام �{ضافي,ن وال �وتوكول,ن

� �gنساني �الدوªي �القانون �احكام �مع �*طراف �الدول �هذه �مختلف �لدى التشريعية
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Nي�) متعلقات�ا�وتى�(اشارت�إªى�{عتداء�الذي�يمكن�أن�يقع�عtى�

�والتشويه� �ا�عاملة �وحظر�اساءة �ا�وتى �جثث �حماية �يشمل ̄و

وأن�يتم�تجنب�ذلك�, ض�الجثث�لفضول�الجمهور�

� �*موات �عtى �{عتداء �عن �ا�سؤولة �الجهة �ïوامر�من�, وتحديد �نتيجة �وقعت فهل

لرئيس�ام�ا�رؤوس�؟�وهل�كانت�وهل�يتحملها�ا

  . ��ولذلك�كان�عtى�ا�شرع�الجنائي�ايراد�قوان,ن�مفصلة�حول�هذه�التشريعات�؟

� �ا�سلحة �بال8®اعات �ا�تعلقة �الدولية �القانونية �بالنظم �العسكري �العقوبات �قانون �لتعلق
ً
�أن�, ونظرا نجد

�من� �بات �فقد �ا�سلحة �ال8®اعات �ضحايا �ورفات �ا�قابر�الجماعية لحماية

�القانون� �ومبادئ �الدسات,��الوطنية �نصوص �مع �وتنسجم �تواكب �عسكرية �عقابية �تشريعات �وضع الضروري

A AالتشريعاتAالوطنية PAي �الجوانب�" الجماعية �أهم �اªى توصلنا

  


م�من�القواعد�íي�{نساني�وبالخصوص�القواعد�ا�تعلقة�بحماية�مواقع�ا�وتى�ورفاªقواعد�القانون�الدو

�وب,ن�القواعد�ال¸�� 
اÓأن�التوافق�بي�}

��د ا������	��� ا��و��� ��
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اشارت�إªى�{عتداء�الذي�يمكن�أن�يقع�عtى��,قوان,ن�العقوبات�العسكرية�ال¸��تم�تناولها�

� �والسرقة �السلب �اعمال �مثل �القتال �والتشويه�, ميدان �ا�عاملة �وحظر�اساءة �ا�وتى �جثث �حماية �يشمل ̄و

  . والتصرفات�الفردية�{خرى�ال¸��يمكن�ان�تطالها�

�بوجوب�عدم�تعر 
ً
̄�تب,ن�مث ض�الجثث�لفضول�الجمهور�ف��Ôجاءت�بنصوص�موجزة�

� �قريب �مكان �Nي �, بوضعها �*موات �عtى �{عتداء �عن �ا�سؤولة �الجهة وتحديد

�؟�
ً
�فرديا

ً
  .القيادات�العليا�او�الضباط�او�فع

وهل�يتحملها�ا, أذ�تعد�هذه�التفاصيل�مهمة�عند�بيان�ا�سؤولية�الجنائية�

اعمال�فردية�ام�ممنهجة�؟��ولذلك�كان�عtى�ا�شرع�الجنائي�ايراد�قوان,ن�مفصلة�حول�هذه�التشريعات�

�بال �ا�تعلقة �الدولية �القانونية �بالنظم �العسكري �العقوبات �قانون �لتعلق
ً
ونظرا

� �كافية �تكن �لم �القوان,ن �هذه �ال8اغلب �ضحايا �ورفات �ا�قابر�الجماعية لحماية

�ومباد �الدسات,��الوطنية �نصوص �مع �وتنسجم �تواكب �عسكرية �عقابية �تشريعات �وضع الضروري


ا�ßات�ف�نساني�و{تفاقيات�الدولية�وتواكب�ا�تغ,gي�ªالدو.  

� ��وضوع �دراستنا �خل Aا�قابر "من AAحماية AالتشريعاتAالوطنية PAي الجماعية

  .القانونية�الوطنية ظل�القواعد�Nي�القانونية�ال¸��تتمتع�±
ا�ا�قابر�الجماعية


م�من�القواعد�íي�{نساني�وبالخصوص�القواعد�ا�تعلقة�بحماية�مواقع�ا�وتى�ورفاªقواعد�القانون�الدو

�ال8®اعات�ا�سلحة� �وب,ن�القواعد�ال¸��,تنظم�احÌ�ام�وصيانة�ا�قابر�اثناء 
اÓأن�التوافق�بي�}

	��� ا��و��� ���ا
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قوان,ن�العقوبات�العسكرية�ال¸��تم�تناولها�

� �والسرقة �السلب �اعمال �مثل �القتال ميدان

والتصرفات�الفردية�{خرى�ال¸��يمكن�ان�تطالها�

�بوجوب�عدم�تعر ����
ً
̄�تب,ن�مث ف��Ôجاءت�بنصوص�موجزة�

� �قريب �مكان �Nي بوضعها

�
ً
�فرديا

ً
القيادات�العليا�او�الضباط�او�فع

أذ�تعد�هذه�التفاصيل�مهمة�عند�بيان�ا�سؤولية�الجنائية�������

اعمال�فردية�ام�ممنهجة�

�بال����� �ا�تعلقة �الدولية �القانونية �بالنظم �العسكري �العقوبات �قانون �لتعلق
ً
ونظرا

� �كافية �تكن �لم �القوان,ن �هذه اغلب

�ومباد �الدسات,��الوطنية �نصوص �مع �وتنسجم �تواكب �عسكرية �عقابية �تشريعات �وضع الضروري


ا�ßات�ف�نساني�و{تفاقيات�الدولية�وتواكب�ا�تغ,gي�ªالدو

  الخاتمة

� ��وضوع �دراستنا �خل من

القانونية�ال¸��تتمتع�±
ا�ا�قابر�الجماعية

  النتائجA-او9


م�من�القواعد�– 1íي�{نساني�وبالخصوص�القواعد�ا�تعلقة�بحماية�مواقع�ا�وتى�ورفاªقواعد�القانون�الدو

�ال�{ساسية�ال¸� تنظم�احÌ�ام�وصيانة�ا�قابر�اثناء
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�او�بسبب� �احÌ�امها �Nي �{طراف �الدول �رغبة �لعدم اما

ومن�ثم�¯�بد�من�, يق�الحماية�الذي�يع���عدم�كفاية�التشريعات�الوطنية�Nي�تطب

اشارت�إªى�{عتداء�الذي�يمكن�أن�يقع�عtى�

�يشمل�حماية�جثث�ا�وتى�وحظر�اساءة �̄و


ا�íقوا� �يلزم �نص �تتضمن �لم �معظمها ̄ن � وذلك

�ا ل8®اعات�ا�سلحة�ال¸��وخاصة�مسألة�حماية�مواقع�مقابر�ضحايا

�*مواتواغلب�النصوص�ال¸��وردت�Nي�هذا�الشأن�قد�تضمنت�حماية�ممتلكات�

�تعرضها� �وعدم �والحماية ̄حÌ�ام �با 
اèتحتو� �وا�قابر�ال¸� �الرفات �تلك �حق متجاهلة

�لكشف �وان�
اكات� الحديث �جرائم كل

عtى�ا�شرع�العراQي�*خذ�بع,ن�{عتبار�التعديت�التشريعية�ا�ناسبة�éنفاذ�هذه�القواعد�من�خل�اللجوء�

�عن�
ً
�فض �ا�سلحة، �ال8®اعات �ضحايا �لقواعد

ً
�ان�
اكا �تعد ال¸�

  .��الجرائم�الدولية�،�وخاصة�جرائم�الحرب
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�التشريعات�الوطنية� �, أرس�
ا
ً
�واضحا

ً
�او�بسبب�, شهدت�اخفاقا �احÌ�امها �Nي �{طراف �الدول �رغبة �لعدم اما


ا�Óي�تطب, غموض�البعض�{خر�مNالذي�يع���عدم�كفاية�التشريعات�الوطنية�

  .اعادة�النظر�Nي�هذه�التشريعات�

اشارت�إªى�{عتداء�الذي�يمكن�أن�يقع�عtى�, هناك�بعض�من�القوان,ن�العقوبات�العسكرية�ال¸��تم�تناولها�

�يشمل�حماية�جثث�ا�وتى�وحظر�اساءة, Nي�ميدان�القتال�مثل�اعمال�السلب�والسرقة� ̄و

  . ال¸��يمكن�ان�تطالها��*خرى ا�عاملة�والتشويه�والتصرفات�الفردية�

� �العسكرية �الجنائية �القوان,ن �بعض �النظر�Nي �اعادة 
ا�, نأملíقوا� �يلزم �نص �تتضمن �لم �معظمها ̄ن � وذلك

�ا, با¯لÌ®ام�بقواعد�القانون�الدوªي�{نساني� وخاصة�مسألة�حماية�مواقع�مقابر�ضحايا

واغلب�النصوص�ال¸��وردت�Nي�هذا�الشأن�قد�تضمنت�حماية�ممتلكات�, يمكن�أن�تقع��اثناء�الحرب�

� �والسرقة �السلب �تعرضها�, من �وعدم �والحماية ̄حÌ�ام �با 
اèتحتو� �وا�قابر�ال¸� �الرفات �تلك �حق متجاهلة

�و  �و{قليم� �ا�حtي �{عم �دور �تفعيل �دوره �يؤدي �كي �لكشف�gعميالدوªي الحديث

 .القانون�الدوªي�{نساني�وخاصة�جرائم�ا�قابر�الجماعية�

عtى�ا�شرع�العراQي�*خذ�بع,ن�{عتبار�التعديت�التشريعية�ا�ناسبة�éنفاذ�هذه�القواعد�من�خل�اللجوء�

�*فعال �وتجريم �ا�وائمة �ال�8أساليب �ضحايا �لقواعد
ً
�ان�
اكا �تعد ال¸�

{نضمام�إªى�نظام�روما�*سا×¡��لكي�يتس� �محقة�مرتك���الجرائم�الدولية�،�وخاصة�جرائم�الحرب

                                         

  . 1949 لعام ا:لماني دستور من 74 المادة

 1949 لعام ا:لماني دستور من 74 المادة

  1949 لعام ا:لماني دستور من 74 المادة 

 . 4ص, 2006,  القاھرة, ا:حمر للصليب الدولية اللجنة, 35 

 2016  لعام ليبيا دستور 

  2016 لعام ليبيا دستور من)  2,  1( الفقرة في) 197

 2016 لعام ليبيا دستور من) 197( المادة

	��� ا��و��� ���ا
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�التشريعات�الوطنية� أرس�
ا


ا�Óغموض�البعض�{خر�م

اعادة�النظر�Nي�هذه�التشريعات�

هناك�بعض�من�القوان,ن�العقوبات�العسكرية�ال¸��تم�تناولها��-2

Nي�ميدان�القتال�مثل�اعمال�السلب�والسرقة�) متعلقات�ا�وتى�(

ا�عاملة�والتشويه�والتصرفات�الفردية�

  التوصياتA-ثانيا

1% � �العسكرية �الجنائية �القوان,ن �بعض �النظر�Nي �اعادة نأمل

با¯لÌ®ام�بقواعد�القانون�الدوªي�{نساني�

يمكن�أن�تقع��اثناء�الحرب�

� �والسرقة �السلب من

 .لضطراب�

�و  2% �و{قليم� �ا�حtي �{عم �دور تفعيل

القانون�الدوªي�{نساني�وخاصة�جرائم�ا�قابر�الجماعية�

عtى�ا�شرع�العراQي�*خذ�بع,ن�{عتبار�التعديت�التشريعية�ا�ناسبة�éنفاذ�هذه�القواعد�من�خل�اللجوء� 3%

�إحدى �*فعال إªى �وتجريم �ا�وائمة أساليب

{نضمام�إªى�نظام�روما�*سا×¡��لكي�يتس� �محقة�مرتك

                                                          
i المادة نص من)  9( الفقرة
ii المادة نص من)  9( الفقرة
iii نص من)  10( الفقرة 
iv دالعد,  ا:نساني مجلة 
v من)  45( المادة ينظر 
vi 197( المادة نص ينظر

 
vii المادة من) 4( الفقرة ينظر
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https://www.icmp.int/ar/where/ 

  )8  ,34 .( 

 ھذه تحترم بأن المتعاقدة السامية ا:طراف

 تحدد قانونية تعليمات عن عبارة ھي
 السكندر:  ينظر. العالم مستوى على اساسيا

 . 4ص, 2006,  القاھرة, ا:حمر للصليب

  .   2006,  القاھرة,

  .والھرسك

   . ليبيا في ومقابرھم المذبحة

  . لبنان في الجماعية المقابر رفات
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   الموقع على,  كولومبيا,  فقودينالم 

                                                                     https://www.icmp.int/ar/where-we-work

 .1991 لعام كولومبيا دستور من)  66( المادة

 1991 لعام كولومبيا دستور من)  66( المادة

 المواد في ا:ضافيين والبروتكولين)  18,  17, 15,16( المواد 1949
 .2012  لعام المعدل افريقيا جنوب دستور من)  5( الفقرة

 2012  لعام المعدل افريقيا جنوب دستور من)  5( الفقرة

 2005 لعام البرتغال دستور من)  1( الفقرة

ا:طراف تتعھد( ان على, 1949 لعام ا:ربعة جنيف اتفاقيات من المشتركة
 ). ا:حوال جميع في 

ھي والتي ليبر مدونة القواعد ھذه اھم ومن,  شالجيو ا:لتزام على تأثير 
اساسيا مرتكزا عدت والتي الحرب اثناء ا:مريكي المقاتل بھا يلتزم التي
للصليب الدولية اللجنة, 35 العدد,  ا:نساني مجلة, الدولية الحركة ووحدة للحماية
  .1957 لعام المصرية العسكرية ا:حكام قانون

 .1971 لعام الجزائري العقوبات قانون

 .1987 لعام الليبي العسكري العقوبات قانون

 2007 لعام السوداني المسلحة القوات انون

  . 2007 لعام السوداني المسلحة القوات قانون من)  ب( 

, ا:حمر للصليب الدولية اللجنة, 35 العدد,  ا:نساني

  ). 1949( لعام  المعدل ا:لماني

  ) .1991( لعام المعدل كولومبيا

  . ) 2005( لعام العراقي

  ).2005( لعام البرتغال

  . ) 2011( لعام المغربي

  . )2012( لعام افريقيا جنوب

  . ) 2016( لعام الليبي

   العسكرية الجنائية

  ) 1957( لسنة المصري العسكرية ا:حكام

  ). 1971(لسنة الجزائري العسكري القضاء

  ) . 1978( لسنة ليبيا في العسكري العقوبات

والھرسك البوسنة في)  2004( لسنة) 109/04( رقم
   ) . 2007( لعام السوداني المسلحة القوات

   )  2007( لعام العراقي العسكري العقوبات

المذبحة ضحايا رفات لحماية) 2013( لسنة)  31( رقم
رفات عن البحث  لغرض 2018 لسنة)  105( رقم

  ا:لكترونية

https://www.icmp.int/ar/where- 

   الموقع على,  كولومبيا,  المفقودين لشئون

	��� ا��و��� ���ا
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viii لشئون الدولية اللجنة 

                                                                  
ix المادة نص من) أ( الفقرة
x المادة نص من)  ب( الفقرة
xi 1949 لعام جنيف اتفاقيات
xii الفقرة)  199( المادة ينظر
xiii الفقرة)  199( المادة ينظر
xiv الفقرة) 8( المادة ينظر
xv المشتركة) 1( المادة تنص

 احترامھا وتكفل ا:تفاقية
xvi لھا الحرب قواعد إن 

التي والواجبات ا:لتزامات
للحماية ثالثة شارة,  ھاي

xvii قانون من)  4( المادة
 

xviii قانون من)  160( المادة
xix قانون من)  58( المادة
xx انونق من) 156( المادة
xxi الفقرة)  158( المادة 
  

  المصادر

  المج<ت -او:

ا:نساني مجلة  -1
   الدساتير-ثانيا

ا:لماني الدستور  - أ
كولومبيا دستور  - ب
العراقي الدستور  - ت
البرتغال دستور   - ث
المغربي الدستور  - ج
جنوب دستور  - ح
الليبي الدستور  - خ
  

  

الجنائية القوانين -ثالثا
ا:حكام قانون  - أ
القضاء  قانون  - ب
العقوبات قانون   - ت
رقم القانون  - ث
القوات قانون  - ج
العقوبات قانون    - ح
رقم القانون  - خ
رقم القانون  - د

ا:لكترونية المواقع -رابعا
://www.icmp.int/ar/where-we-work/1

لشئون الدولية اللجنة-2




	�� –أ���ل 305��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 305 

 

                                                                                 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

                                                                                                                        

                                                                    
https://www.icmp.int/ar/where  

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

                                               

                                                                    
work-we-https://www.icmp.int/ar/where

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




	�� –أ���ل 306��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 306 

 

                                                                                 

Aب&نAمقارنةAدراسةAساسية\AالحرياتAحمايةAيPAداريªAا�ستعج¤تA�ÇËقاAدور

�ÇÈوالفرنAا�غربيAداريªAالقضاء 

in protecting fundamental freedoms 

Comparative study between Moroccan a 

  وباحثPAيAالقضاءªAداري،AجامعةAالحسنA\ولAسطات

Doctor in public Law, Researcher in Administrative Justice, 

�للحريات� �ا�ستعجلة �القضائية �بالحماية �يتعلق �مهم وضوع

�¡��{ستعجاªي�Nي�التشريع�ا�غربي�

�أن� �إªى �ويخلص �*ساسية، �الحريات �حماية Nي

�بطء� �بسبب �*ساسية �للحريات �قضائية�مستعجلة �توف,��حماية �عن �عاجزا �مازال غربي

�gداري� �القضاء �مع �مقارنة �gداري �الضبط �سلطة �قرارات �تنفيذ �وقف �عtى �قدرته �وعدم �أحكامه، صدور


ا�غ,��ا�شروعة�والبث�Nي�ظرف�íيقاف�تنفيذ�قراراéساعة��48الفرن¢¡��الذي�بإمكانه�إصدار�أوامر�استعجالية�

�تم� �ال¸� 
مíحريا� �بممارسة �ل�فراد �السماح �أجل �من �لÉدارة �أوامر�استعجالية �وتوجيه �مشروعي�
ا، �مدى Nي

�مسطرة� �عدل �الذي �gداري ̄ستعجال �با ا�تعلق

�gداري  �ا�ستعجت �gداري �-¡� �الضبط وقف��-سلطة

ABSTRACT : This article attempts to examine an important problem of urgent judicial 

protection of fundamental freedoms from illegal 

examine the role of the emergency judge in protecting fundamental freedoms in Moroccan 

and French legislation , and concludes  that Morocco's jurisprudence continues to be 

unable to provide urgent judicial protection of 

sentencing, His inability to stop the execution of administrative police decisions compared 

with the French administrative judiciary, which can issue urgent orders to stop the 

execution of illegal administrative polic
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Aب&نAمقارنةAدراسةAساسية\AالحرياتAحمايةAيPAداريªAا�ستعج¤تA�ÇËقاAدور

�ÇÈوالفرنAا�غربيAداريªAالقضاء

The role of the emergency administrative judge in protecting fundamental freedoms 

Comparative study between Moroccan and French administrative judge

  عبدالهاديAالخياطيAدكتورPAيAالقانونAالعام

وباحثPAيAالقضاءªAداري،AجامعةAالحسنA\ولAسطات

Doctor in public Law, Researcher in Administrative Justice,

 hassan first yniversity, settat, Morocco  

�م �دراسة �ا�قال �هذا �للحريات�حاول �ا�ستعجلة �القضائية �بالحماية �يتعلق �مهم وضوع

*ساسية�من�قرارات�الضبط�gداري�غ,��ا�شروعة،�ودراسة�مساطر�التقا�¡��{ستعجاªي�Nي�التشريع�ا�غربي�

�gدا �ا�ستعجت �قا�¡� �دور �موقف �وعرض �أن��ري والفرن¢¡�، �إªى �ويخلص �*ساسية، �الحريات �حماية Nي

�ا� �بطء�{ج�
اد�القضائي �بسبب �*ساسية �للحريات �قضائية�مستعجلة �توف,��حماية �عن �عاجزا �مازال غربي

�gداري� �القضاء �مع �مقارنة �gداري �الضبط �سلطة �قرارات �تنفيذ �وقف �عtى �قدرته �وعدم �أحكامه، صدور


ا�غ,��ا�شروعة�والبث�Nي�ظرف�íيقاف�تنفيذ�قراراéالفرن¢¡��الذي�بإمكانه�إصدار�أوامر�استعجالية�

�تم� �ال¸� 
مíحريا� �بممارسة �ل�فراد �السماح �أجل �من �لÉدارة �أوامر�استعجالية �وتوجيه �مشروعي�
ا، �مدى Nي

� �قانون �بفضل �وهذا �أو�منعها، �مسطرة��2000يونيو��30تقييدها �عدل �الذي �gداري ̄ستعجال �با ا�تعلق

 .¡��أمام�القضاء�gداري�الفرن¢¡�

�ا�فاتيح �* : الكلمات �gداري �-ساسيةالحريات �ا�ستعجت قا�¡�

  .{ج�
اد�القضائي�gداري �-الحماية�ا�ستعجلة�-تنفيذ�قرارات�gدارة

This article attempts to examine an important problem of urgent judicial 

protection of fundamental freedoms from illegal administrative police decisions and 

examine the role of the emergency judge in protecting fundamental freedoms in Moroccan 

, and concludes  that Morocco's jurisprudence continues to be 

unable to provide urgent judicial protection of fundamental freedoms owing to its slow 

is inability to stop the execution of administrative police decisions compared 

with the French administrative judiciary, which can issue urgent orders to stop the 

execution of illegal administrative police decisions and to broadcast within 48 hours the 
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Aب&نAمقارنةAدراسةAساسية\AالحرياتAحمايةAيPAداريªAا�ستعج¤تA�ÇËقاAدور

The role of the emergency administrative judge

nd French administrative judgement

�مي�:ملخص �دراسة �ا�قال �هذا حاول

*ساسية�من�قرارات�الضبط�gداري�غ,��ا�شروعة،�ودراسة�مساطر�التقا

�قا �دور �موقف �وعرض والفرن¢¡�،

�ا� {ج�
اد�القضائي

�gداري� �القضاء �مع �مقارنة �gداري �الضبط �سلطة �قرارات �تنفيذ �وقف �عtى �قدرته �وعدم �أحكامه، صدور


ا�غ,��ا�شروعة�والبث�Nي�ظرف�íيقاف�تنفيذ�قراراéالفرن¢¡��الذي�بإمكانه�إصدار�أوامر�استعجالية�

�ل �السماح �أجل �من �لÉدارة �أوامر�استعجالية �وتوجيه �مشروعي�
ا، �مدى Nي

� �قانون �بفضل �وهذا �أو�منعها، تقييدها

التقا�¡��أمام�القضاء�gداري�الفرن¢¡�

�ا�فاتيح الكلمات

تنفيذ�قرارات�gدارة

This article attempts to examine an important problem of urgent judicial 

administrative police decisions and 

examine the role of the emergency judge in protecting fundamental freedoms in Moroccan 

, and concludes  that Morocco's jurisprudence continues to be 

fundamental freedoms owing to its slow 

is inability to stop the execution of administrative police decisions compared 

with the French administrative judiciary, which can issue urgent orders to stop the 

e decisions and to broadcast within 48 hours the 
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legality of them and issue urgent orders to the administration to allow  the exercise of the 

violated freedom , This is thanks to the Law of 30 June 2000 on Administrative Urgency, 

which amended the procedur.  

KEYWORDS : fundamental freedoms

freedoms- Suspension of administrative decisions   

� �ا�وكلة �الرئيسة �ا�هام �ب,ن �من �*ساسية �الحريات �ممارسة �gداري يعت ��تنظيم �الضبط �لسلطات

�̄ �الدستور�والقانون�  ¡Þالحريات�بمقت� �ذلك�أن�ضمان�هذه �ا�سؤول�*ول�عن�تنفيذ�القانون، باعتبارها


م،�وهíي�*فراد�وحقوقهم�وحرياQدد�أمن�با
èو�ما�يعطي�لهذه�السلطات�يع���أبدا�أن�تمارس�بشكل�مطلق�


ا�للنصوص�ßام�ممارس�Ìليات،�كمراقبة�مدى�احõمجموعة�من���ا�ع 
صحية�gشراف�عtى�تنظيم�ممارس�


م�عtى�القضاء�إن�لزم�*مر،�Nي�إطار�ما�يسم �بالنظام�الزجري،�أو�Óالقانونية�ا�نظمة�لها،�وإحالة�ا�خالف,ن�م

تصريح�ا�سبق�قبل�تنظيم�أي�نشاط�مرتبط�±
ا،�أو�اللجوء�إªى�منع�

  .هذا�النشاط�إذا�كانت�الضرورة�*منية�تستد·ي�هذا�gجراء�Nي�إطار�النظام�الوقائي

النظام,ن�åي�حماية�النظام�العام�ومواجهة�كل�ما�

�هذه� �ممارسة �ومراقبة �تنظيم �أجل �من �لÉدارة �ا�منوحة �التقديرية لسلطة

�وإخ¯�بمبدأ� �الحريات �هذه �عtى �اعتداء �يشكل �وهو�ما �تعسفية، �لقرارات �اتخاذها �إªى �تؤدي �قد الحريات

ممارسة�وحماية�¡��gداري�بشكل�استعجاªي�لضمان�

�غ,��ا�شروعة�ال¸��تمس�±
ا،�ïن�استصدار�أحكام� � 
اíووقف�تنفيذ�قرارا

هذه�*حكام��يجعلوبعد�مرور�مدة�طويلة�

ك�الحريات،�مثل�حرية�{جتماع�أو�

  .معينة�داخل�ا�جتمع�راهنيةجتما·ي�ذو�

�من�أجل �وفرنسا �ا�غرب استصدار�أحكام�قضائية��Nي

�القضائية� �إطار�õليات �Nي �وفرنسا �ا�غرب �Nي �gداري �ا�ستعجت �¡

فراد�ضمان�حماية�مستعجلة�للحريات�*ساسية�من�قرارات�gدارة�ال¸��تقييد�أو�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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legality of them and issue urgent orders to the administration to allow  the exercise of the 

, This is thanks to the Law of 30 June 2000 on Administrative Urgency, 

which amended the procedure of litigation at the French emergency administrative judge

: fundamental freedoms- the emergency judge- Urgent protection of fundamental 

Suspension of administrative decisions - administrative police- Administrative jurisprudence.

� �ا�وكلة �الرئيسة �ا�هام �ب,ن �من �*ساسية �الحريات �ممارسة يعت ��تنظيم

�̄ �الدستور�والقانون�  ¡Þالحريات�بمقت� �ذلك�أن�ضمان�هذه �ا�سؤول�*ول�عن�تنفيذ�القانون، باعتبارها


م،�وهíي�*فراد�وحقوقهم�وحرياQدد�أمن�با
èيع���أبدا�أن�تمارس�بشكل�مطلق�


ا�للنصوص�ßام�ممارس�Ìليات،�كمراقبة�مدى�احõمجموعة�من���ا�ع 
صحية�gشراف�عtى�تنظيم�ممارس�


م�عtى�القضاء�إن�لزم�*مر،�Nي�إطار�ما�يسم �بالنظام�الزجري،�أو�Óالقانونية�ا�نظمة�لها،�وإحالة�ا�خالف,ن�م

تصريح�ا�سبق�قبل�تنظيم�أي�نشاط�مرتبط�±
ا،�أو�اللجوء�إªى�منع�من�خل�الÌ�خيص�بممارس�
ا�أو�تلقي�ال

هذا�النشاط�إذا�كانت�الضرورة�*منية�تستد·ي�هذا�gجراء�Nي�إطار�النظام�الوقائي

النظام,ن�åي�حماية�النظام�العام�ومواجهة�كل�ما��هذينذلك�أن�الغاية�من�تنظيم�الحريات�Nي�إطار�

�ا �لكن �به، �gخل � �شأنه �هذه�من �ممارسة �ومراقبة �تنظيم �أجل �من �لÉدارة �ا�منوحة �التقديرية لسلطة

�وإخ¯�بمبدأ� �الحريات �هذه �عtى �اعتداء �يشكل �وهو�ما �تعسفية، �لقرارات �اتخاذها �إªى �تؤدي �قد الحريات

ا�شروعية�القانونية،�الN¡�ء�الذي�يستلزم�تدخل�القا�¡��gداري�بشكل�استعجاªي�لضمان�

�غ,��ا�شروعة�ال¸��تمس�±
ا،�ïن�استصدار�أحكام��،لحريات�من�شطط�gدارة � 
اíووقف�تنفيذ�قرارا

وبعد�مرور�مدة�طويلة�أي�Nي�إطار�دعاوى�gلغاء�̄حقة�Nي�إطار��مساطر�التقا�¡��العادية�

ك�الحريات،�مثل�حرية�{جتماع�أو�أتي�بعد�فوات�ا�واعيد�والسياقات�الداعية��مارسة�تل

جتما·ي�ذو�احدث�سيا×¡��أو��حول التعب,��الرأي�و حرية�التظاهر�السلم��أو�حرية�

  :إشكاليةAالبحث

�من�أجل �فرادل�ةخولا�قضائية�الوسائل�ال �وفرنسا �ا�غرب Nي


م�*ساسيةمستعجلة�تحم��حقهم�Nي�ممí؟؛ارسة�حريا  

�القضائية� �إطار�õليات �Nي �وفرنسا �ا�غرب �Nي �gداري �ا�ستعجت �قا�¡� �استطاع �حد �أي إªى

{ستعجالية�ا�منوحة�ل�فراد�ضمان�حماية�مستعجلة�للحريات�*ساسية�من�قرارات�gدارة�ال¸��تقييد�أو�

  :أهدافAالبحث
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legality of them and issue urgent orders to the administration to allow  the exercise of the 

, This is thanks to the Law of 30 June 2000 on Administrative Urgency, 

e of litigation at the French emergency administrative judge

Urgent protection of fundamental 

Administrative jurisprudence.

   :مةمقد

� �ا�وكلة �الرئيسة �ا�هام �ب,ن �من �*ساسية �الحريات �ممارسة يعت ��تنظيم

�̄ �الدستور�والقانون�  ¡Þالحريات�بمقت� �ذلك�أن�ضمان�هذه �ا�سؤول�*ول�عن�تنفيذ�القانون، باعتبارها


م،�وهíي�*فراد�وحقوقهم�وحرياQدد�أمن�با
èيع���أبدا�أن�تمارس�بشكل�مطلق�


ا�للنصوص�ßام�ممارس�Ìليات،�كمراقبة�مدى�احõمجموعة�من���ا�ع 
صحية�gشراف�عtى�تنظيم�ممارس�


م�عtى�القضاء�إن�لزم�*مر،�Nي�إطار�ما�يسم �بالنظام�الزجري،�أو�Óالقانونية�ا�نظمة�لها،�وإحالة�ا�خالف,ن�م

من�خل�الÌ�خيص�بممارس�
ا�أو�تلقي�ال

هذا�النشاط�إذا�كانت�الضرورة�*منية�تستد·ي�هذا�gجراء�Nي�إطار�النظام�الوقائي

ذلك�أن�الغاية�من�تنظيم�الحريات�Nي�إطار��

�ا �لكن �به، �gخل � �شأنه من

�وإخ¯�بمبدأ� �الحريات �هذه �عtى �اعتداء �يشكل �وهو�ما �تعسفية، �لقرارات �اتخاذها �إªى �تؤدي �قد الحريات

Nا�شروعية�القانونية،�ال

لحريات�من�شطط�gدارةهذه�ا

̄حقة�Nي�إطار��مساطر�التقا

أتي�بعد�فوات�ا�واعيد�والسياقات�الداعية��مارسة�تلت 
ا�Õï،بدون�مع� 

حرية�التظاهر�السلم��أو�حرية�

إشكاليةAالبحث

�åي�- 1 ال ما

مستعجلة�تحم��حقهم�Nي�مم

�قا -1 �استطاع �حد �أي إªى

{ستعجالية�ا�منوحة�ل�

  .تعرقل�ممارس�
ا؟

أهدافAالبحث
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¡��أمام�القضاء�gداري��ا�غربي�والفرن¢¡��من�أجل�

�توف,��حماية� �مسألة �من �وفرنسا �ا�غرب �Nي �{ستعجاªي �gداري �القضاء �موقف �رصد محاولة

جاªي�Nــــــــــي�التشــــــــــريع,ن�ع�ــــــــــ¡��{ســــــــــت


ا�بـــــــــ,ن�مـــــــــا�غربـــــــــي�والفرن¢ـــــــــ¡��واســـــــــتعراض�وتبيـــــــــان�مـــــــــدى�انســـــــــجام�أو�اخـــــــــتف�شـــــــــروط�إعمالهـــــــــا�وكـــــــــذا�أهمي�

تطــــــــــور�{ج�
ــــــــــاد�القضــــــــــائي�Nــــــــــي�هــــــــــذا�

ســــــــنعالج��ا�بحــــــــث�*ول ،�مــــــــن�خــــــــل�تقســــــــيمه�إªــــــــى�ثــــــــث�مباحــــــــث

ســــــــنتطرق��ا�بحــــــــث�الثــــــــاني،�و نظــــــــام�طلــــــــب�وقــــــــف�تنفيــــــــذ�القــــــــرارات�gداريــــــــة�لحمايــــــــة�الحريــــــــات�*ساســــــــية

،�أمـــــــــــــــا�ا�بحـــــــــــــــث�الثالـــــــــــــــث�يةنظـــــــــــــــام�طلـــــــــــــــب�اتخـــــــــــــــاذ�تـــــــــــــــداب,��الحمايـــــــــــــــة�ا�ســـــــــــــــتعجلة�للحريـــــــــــــــات�*ساســـــــــــــــ

  ¡��gداري�من�الحماية�ا�ستعجلة�للحريات�*ساسية�

  نظامAطلبAوقفAتنفيذAالقراراتªAداريةAلحمايةAالحرياتA\ساسية

̄�يـــــــــؤثر�عنــــــــــد� القاعـــــــــدة�Nـــــــــي�القـــــــــانون�gداري�أن�القــــــــــرارات�gداريـــــــــة�تعـــــــــد�نافـــــــــذة�بمجــــــــــرد�صـــــــــدورها،�و

ثــــــــر�غ,ــــــــ��الواقــــــــف�للطعــــــــن،�وبســــــــبب�بــــــــطء�إجـــــــــراءات�

ـــــــــــ¡��والطـــــــــــابع�التحقيقـــــــــــي�éجـــــــــــراءات�ا�نازعـــــــــــة�gداريـــــــــــة،�فـــــــــــإن�الفصـــــــــــل�Nـــــــــــي�الـــــــــــدعوى�يســـــــــــتغرق�وقتـــــــــــا�

�الضـــــــارة�بســـــــبب�تنفيـــــــذ�القـــــــرار�ا�طعـــــــون�فيـــــــه،�وقـــــــد�


ـــــــــا�باéلغـــــــــاء،�طابعـــــــــا�ßداريـــــــــة�قبـــــــــل�إصـــــــــدار�الحكـــــــــم�فgلهـــــــــذا�يكت¢ـــــــــ¡��طلـــــــــب�إيقـــــــــاف�تنفيـــــــــذ�القـــــــــرارات�

مـــــــــن�قـــــــــانون��24وا�ـــــــــادة�ا�غربـــــــــي�مـــــــــن�قـــــــــانون�ا�ســـــــــطرة�ا�دنيـــــــــة�

حـــــــــرص�ا�شـــــــــرع�مـــــــــن�خلـــــــــه�تNـــــــــي�مـــــــــا�يمكـــــــــن�أن�يÌ�تـــــــــب�مـــــــــن�نتـــــــــائج�

مــــــــــــــــــن�قــــــــــــــــــانون�ا�ســــــــــــــــــطرة�ا�دنيــــــــــــــــــة�Nــــــــــــــــــي�الفقــــــــــــــــــرة�*خ,ــــــــــــــــــ�ة�منــــــــــــــــــه�عtــــــــــــــــــى�

أمر�بطلــــــــب�صــــــــريح�مــــــــن�رافــــــــع�الــــــــدعوى�وبصــــــــفة�اســــــــتثنائية�أن�يــــــــ

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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ا�ساطر�{ستعجالية�للتقا�¡��أمام�القضاء�gداري��ا�غربي�والفرن¢¡��من�أجل�دراسة��õليات�و 

  حماية�الحريات�*ساسية؛

�توف,��حماية� �مسألة �من �وفرنسا �ا�غرب �Nي �{ستعجاªي �gداري �القضاء �موقف �رصد محاولة

  .مستعجلة�للحريات�*ساسية

  :منهجيةAالبحث

̄ت هلÉجابــــــــــة�عــــــــــن�هــــــــــذ راء�مســــــــــاطر�التقا�ــــــــــ¡��{ســــــــــتســــــــــنحاول�اســــــــــتق�gشــــــــــكا


ا�غربـــــــــي�والفرن¢ـــــــــ¡��واســـــــــتعراض�وتبيـــــــــان�مـــــــــدى�انســـــــــجام�أو�اخـــــــــتف�شـــــــــروط�إعمالهـــــــــا�وكـــــــــذا�أهمي�

تطــــــــــور�{ج�
ــــــــــاد�القضــــــــــائي�Nــــــــــي�هــــــــــذا�مجموعــــــــــة�مــــــــــن�*حكــــــــــام�القضــــــــــائية��عرفــــــــــة� ودراســــــــــة

  .لحريات�*ساسيةلالشأن�ب,ن�ك�البلدين�Nي�ضمان�حماية�مستعجلة�

  :تقسيمAAالبحث

مــــــــن�خــــــــل�تقســــــــيمه�إªــــــــى�ثــــــــث�مباحــــــــث�وضــــــــوعوســـــــنحاول�معالجــــــــة�هــــــــذا�ا�

نظــــــــام�طلــــــــب�وقــــــــف�تنفيــــــــذ�القــــــــرارات�gداريــــــــة�لحمايــــــــة�الحريــــــــات�*ساســــــــية

نظـــــــــــــــام�طلـــــــــــــــب�اتخـــــــــــــــاذ�تـــــــــــــــداب,��الحمايـــــــــــــــة�ا�ســـــــــــــــتعجلة�للحريـــــــــــــــات�*ساســـــــــــــــ

فسنخصصه�لعرض�موقف�القا�¡��gداري�من�الحماية�ا�ستعجلة�للحريات�*ساسية�

نظامAطلبAوقفAتنفيذAالقراراتªAداريةAلحمايةAالحرياتA\ساسية: ا�بحثA\ول 

̄�يـــــــــؤثر�عنــــــــــد� القاعـــــــــدة�Nـــــــــي�القـــــــــانون�gداري�أن�القــــــــــرارات�gداريـــــــــة�تعـــــــــد�نافـــــــــذة�بمجــــــــــرد�صـــــــــدورها،�و

̄�ل�ثــــــــر�غ,ــــــــ��الواقــــــــف�للطعــــــــن،�وبســــــــبب�بــــــــطء�إجـــــــــراءات� 
ــــــــا�أمــــــــام�القضــــــــاء،�إعمــــــــاßاذهــــــــا�مجــــــــرد�الطعــــــــن�ف

ـــــــــــ¡��والطـــــــــــابع�التحقيقـــــــــــي�éجـــــــــــراءات�ا�نازعـــــــــــة�gداريـــــــــــة،�فـــــــــــإن�الفصـــــــــــل�Nـــــــــــي�الـــــــــــدعوى�يســـــــــــتغرق�وقتـــــــــــا�

طـــــــوي،�*مـــــــر�الـــــــذي�قـــــــد�يســـــــبب�للمـــــــد·ي�بعـــــــض�النتـــــــائج�الضـــــــارة�بســـــــبب�تنفيـــــــذ�القـــــــرار�ا�طعـــــــون�فيـــــــه،�وقـــــــد�

  xxi.صل�*مر�إªى�حد�استحالة�تنفيذ�حكم�gلغاء�فيما�بعد


ـــــــــا�باéلغـــــــــاء،�طابعـــــــــا�ßداريـــــــــة�قبـــــــــل�إصـــــــــدار�الحكـــــــــم�فgلهـــــــــذا�يكت¢ـــــــــ¡��طلـــــــــب�إيقـــــــــاف�تنفيـــــــــذ�القـــــــــرارات�

مـــــــــن�قـــــــــانون�ا�ســـــــــطرة�ا�دنيـــــــــة��361اســـــــــتثنائيا،�عمـــــــــ�بمقتضـــــــــيات�الفصـــــــــل�

حـــــــــرص�ا�شـــــــــرع�مـــــــــن�خلـــــــــه�تNـــــــــي�مـــــــــا�يمكـــــــــن�أن�يÌ�تـــــــــب�مـــــــــن�نتـــــــــائ،�لـــــــــذلك�41-90ا�حـــــــــاكم�gداريـــــــــة�رقـــــــــم�

̄�يمكن�إصحها   .خط,�ة�وتجنب�أضرار�يصعب�تصحيحها�وأوضاع�

مــــــــــــــــــن�قــــــــــــــــــانون�ا�ســــــــــــــــــطرة�ا�دنيــــــــــــــــــة�Nــــــــــــــــــي�الفقــــــــــــــــــرة�*خ,ــــــــــــــــــ�ة�منــــــــــــــــــه�عtــــــــــــــــــى��361وقــــــــــــــــــد�نــــــــــــــــــص�الفصــــــــــــــــــل�

بطلــــــــب�صــــــــريح�مــــــــن�رافــــــــع�الــــــــدعوى�وبصــــــــفة�اســــــــتثنائية�أن�يــــــــ) محكمــــــــة�الــــــــنقض(للمجلــــــــس�*عtــــــــى�

	��� ا��و��� ���ا
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دراسة��õليات�و �-1

حماية�الحريات�*ساسية؛

�توف,��حماية��-2 �مسألة �من �وفرنسا �ا�غرب �Nي �{ستعجاªي �gداري �القضاء �موقف �رصد محاولة

مستعجلة�للحريات�*ساسية

منهجيةAالبحث

لÉجابــــــــــة�عــــــــــن�هــــــــــذ


ا�غربـــــــــي�والفرن¢ـــــــــ¡��واســـــــــتعراض�وتبيـــــــــان�مـــــــــدى�انســـــــــجام�أو�اخـــــــــتف�شـــــــــروط�إعمالهـــــــــا�وكـــــــــذا�أهمي�

�ودراســــــــــةالتشــــــــــريع,ن،�كــــــــــ

الشأن�ب,ن�ك�البلدين�Nي�ضمان�حماية�مستعجلة�

تقسيمAAالبحث

وســـــــنحاول�معالجــــــــة�هــــــــذا�ا�

نظــــــــام�طلــــــــب�وقــــــــف�تنفيــــــــذ�القــــــــرارات�gداريــــــــة�لحمايــــــــة�الحريــــــــات�*ساســــــــية�Nــــــــي

نظـــــــــــــــام�طلـــــــــــــــب�اتخـــــــــــــــاذ�تـــــــــــــــداب,��الحمايـــــــــــــــة�ا�ســـــــــــــــتعجلة�للحريـــــــــــــــات�*ساســـــــــــــــل فيـــــــــــــــه

فسنخصصه�لعرض�موقف�القا

ا�بحثA\ول 

̄�يـــــــــؤثر�عنــــــــــد� القاعـــــــــدة�Nـــــــــي�القـــــــــانون�gداري�أن�القــــــــــرارات�gداريـــــــــة�تعـــــــــد�نافـــــــــذة�بمجــــــــــرد�صـــــــــدورها،�و

̄�لنف 
ــــــــا�أمــــــــام�القضــــــــاء،�إعمــــــــاßاذهــــــــا�مجــــــــرد�الطعــــــــن�ف

التقا�ـــــــــــ¡��والطـــــــــــابع�التحقيقـــــــــــي�éجـــــــــــراءات�ا�نازعـــــــــــة�gداريـــــــــــة،�فـــــــــــإن�الفصـــــــــــل�Nـــــــــــي�الـــــــــــدعوى�يســـــــــــتغرق�وقتـــــــــــا�

طـــــــوي،�*مـــــــر�الـــــــذي�قـــــــد�يســـــــبب�للمـــــــد·ي�بعـــــــض�النتـــــــائ

صل�*مر�إªى�حد�استحالة�تنفيذ�حكم�gلغاء�فيما�بعدي


ـــــــــا�باéلغـــــــــاء،�طابعـــــــــا�ßداريـــــــــة�قبـــــــــل�إصـــــــــدار�الحكـــــــــم�فgلهـــــــــذا�يكت¢ـــــــــ¡��طلـــــــــب�إيقـــــــــاف�تنفيـــــــــذ�القـــــــــرارات�

اســـــــــتثنائيا،�عمـــــــــ�بمقتضـــــــــيات�الفصـــــــــل�

ا�حـــــــــاكم�gداريـــــــــة�رقـــــــــم�

خط,�ة�وتجنب�أضرار�يصعب�ت

وقــــــــــــــــــد�نــــــــــــــــــص�الفصــــــــــــــــــل�

للمجلــــــــس�*عtــــــــى�:"...أنــــــــه
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بإيقـــــــاف�تنفيـــــــذ�القـــــــرارات�و*حكـــــــام�الصـــــــادرة�Nـــــــي�القضـــــــايا�gداريـــــــة�ومقـــــــررات�الســـــــلطات�gداريـــــــة�ال¸ـــــــ��وقـــــــع�

للمحكمـــــــــة�gداريـــــــــة�أن�تـــــــــأمر�:" مـــــــــن�قـــــــــانون�ا�حـــــــــاكم�gداريـــــــــة�فقـــــــــد�نـــــــــص�عtـــــــــى�أنـــــــــه


ــــــــا�طالــــــــب�Óئــــــــه�إذا�الــــــــتمس�ذلــــــــك�م

يحـــــــظ�أن�ا�شـــــــرع�ا�غربــــــــي�لـــــــم�يـــــــنص�Nــــــــي�قـــــــانون�ا�حــــــــاكم�gداريـــــــة�أو�Nـــــــي�قــــــــانون�ا�ســـــــطرة�ا�دنيــــــــة�

̄�عtــــــــى�شــــــــرط,ن�مــــــــن�الشــــــــروط�الشــــــــكلية�éيقــــــــاف�تنفيــــــــذ�القــــــــرارات�gداريــــــــة وهمــــــــا�أن�يقــــــــدم�طلــــــــب�وقــــــــف��:إ

فيــــــــــــذ�مقÌ�نــــــــــــا�بــــــــــــدعوى�إلغــــــــــــاء�القــــــــــــرار�gداري،�أمــــــــــــا�

الشــــــــــــــروط�ا�وضــــــــــــــوعية�فلــــــــــــــم�يحــــــــــــــددها�ا�شــــــــــــــرع�ا�غربــــــــــــــي،�وإنمــــــــــــــا�يمكــــــــــــــن�استخصــــــــــــــها�بــــــــــــــالرجوع�لج�
ــــــــــــــاد�

القضــــــــائي�الفرن¢ـــــــــ¡��الـــــــــذي�قطـــــــــع�أشــــــــواطا�مهمـــــــــة�Nـــــــــي�الحمايـــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�عـــــــــن�طريـــــــــق�

،�ونظـــــــــام�اســـــــــتعجال�الحريــــــــــات�كمـــــــــا�ســــــــــ8�ى�

باéضــــــــــافة�إªــــــــــى�الشــــــــــروط�الشــــــــــكلية�الواجــــــــــب�توافرهــــــــــا�Nــــــــــي�رافــــــــــع�الــــــــــدعوى،�وåــــــــــي�الصــــــــــفة�وا�صــــــــــلحة�

م�طلـــــــب�يقـــــــدريـــــــد�تو*هليـــــــة�طبقـــــــا��قتضـــــــيات�الفصـــــــل�*ول�مـــــــن�قـــــــانون�ا�ســـــــطرة�ا�دنيـــــــة�يجـــــــب�عtـــــــى�مـــــــن�ي

أن�يحÌـــــــــ�م�بعـــــــــض�الشـــــــــروط�عتـــــــــداء�عtـــــــــى�إحـــــــــدى�الحريـــــــــات�*ساســـــــــية،�

الشـــــــكلية،�ال¸ـــــــ��تـــــــؤدي�مخالف�
ـــــــا�إªـــــــى�رفـــــــض�طلبـــــــه�وال¸ـــــــ��تختلـــــــف�مـــــــع�اخـــــــتف�الوضـــــــع�Nـــــــي�التشـــــــريع�ا�غربـــــــي�

Þـــــــــــ¡��بــــــــــه�ا�حكمــــــــــة�مـــــــــــن�تلقــــــــــاء�نفســـــــــــها،�بــــــــــل�يجـــــــــــب�

لـــــــذا�يجـــــــب�عtـــــــى�ا�تضـــــــرر�مـــــــن�قـــــــرار�gدارة�أن�يقـــــــدم�طلـــــــب�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�قرارهـــــــا�

لكـــــــن�هـــــــل�يقـــــــدم�طلـــــــب�وقـــــــف�. للمحكمـــــــة�بشـــــــكل�صـــــــريح�وواضـــــــح�تبعـــــــا�لتقـــــــديم�دعـــــــوى�إلغـــــــاء�القـــــــرار�ا�ـــــــذكور 

هـــــــذا�الســـــــؤال� .ا�Nـــــــي�مقـــــــال�واحـــــــد؟
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بإيقـــــــاف�تنفيـــــــذ�القـــــــرارات�و*حكـــــــام�الصـــــــادرة�Nـــــــي�القضـــــــايا�gداريـــــــة�ومقـــــــررات�الســـــــلطات�gداريـــــــة�ال¸ـــــــ��وقـــــــع�

  ".ضدها�طلب�لÉلغاء

مـــــــــن�قـــــــــانون�ا�حـــــــــاكم�gداريـــــــــة�فقـــــــــد�نـــــــــص�عtـــــــــى�أنـــــــــه�24أمـــــــــا�الفصـــــــــل�


ــــــــدف�إªــــــــى�إلغاèــــــــا�طلــــــــب�
ßــــــــا�طالــــــــب�بصــــــــورة�اســــــــتثنائية�بوقــــــــف�تنفيــــــــذ�قــــــــرار�رفــــــــع�إل
Óئــــــــه�إذا�الــــــــتمس�ذلــــــــك�م

يحـــــــظ�أن�ا�شـــــــرع�ا�غربــــــــي�لـــــــم�يـــــــنص�Nــــــــي�قـــــــانون�ا�حــــــــاكم�gداريـــــــة�أو�Nـــــــي�قــــــــانون�ا�ســـــــطرة�ا�دنيــــــــة�

̄�عtــــــــى�شــــــــرط,ن�مــــــــن�الشــــــــروط�الشــــــــكلية�éيقــــــــاف�تنفيــــــــذ�القــــــــرارات�gداريــــــــة إ

فيــــــــــــذ�مقÌ�نــــــــــــا�بــــــــــــدعوى�إلغــــــــــــاء�القــــــــــــرار�gداري،�أمــــــــــــا�التنفيــــــــــــذ�بشــــــــــــكل�صــــــــــــريح�وأن�يكــــــــــــون�طلــــــــــــب�إيقــــــــــــاف�التن

الشــــــــــــــروط�ا�وضــــــــــــــوعية�فلــــــــــــــم�يحــــــــــــــددها�ا�شــــــــــــــرع�ا�غربــــــــــــــي،�وإنمــــــــــــــا�يمكــــــــــــــن�استخصــــــــــــــها�بــــــــــــــالرجوع�لج�
ــــــــــــــاد�

القضــــــــائي�الفرن¢ـــــــــ¡��الـــــــــذي�قطـــــــــع�أشــــــــواطا�مهمـــــــــة�Nـــــــــي�الحمايـــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�عـــــــــن�طريـــــــــق�

،�ونظـــــــــام�اســـــــــتعجال�الحريــــــــــات�كمـــــــــا�ســــــــــلنظـــــــــام�وقـــــــــف�تنفيــــــــــذ�قـــــــــرارات�الضـــــــــبط�gداري�Nــــــــــي�هـــــــــذا�ا�جــــــــــا

  الشروط الشكلية

باéضــــــــــافة�إªــــــــــى�الشــــــــــروط�الشــــــــــكلية�الواجــــــــــب�توافرهــــــــــا�Nــــــــــي�رافــــــــــع�الــــــــــدعوى،�وåــــــــــي�الصــــــــــفة�وا�صــــــــــلحة�

و*هليـــــــة�طبقـــــــا��قتضـــــــيات�الفصـــــــل�*ول�مـــــــن�قـــــــانون�ا�ســـــــطرة�ا�دنيـــــــة�يجـــــــب�عtـــــــى�مـــــــن�ي

عتـــــــــداء�عtـــــــــى�إحـــــــــدى�الحريـــــــــات�*ساســـــــــية،�قـــــــــرار�إداري�يشـــــــــكل�ا

الشـــــــكلية،�ال¸ـــــــ��تـــــــؤدي�مخالف�
ـــــــا�إªـــــــى�رفـــــــض�طلبـــــــه�وال¸ـــــــ��تختلـــــــف�مـــــــع�اخـــــــتف�الوضـــــــع�Nـــــــي�التشـــــــريع�ا�غربـــــــي�

  :عنه�التشريع�الفرن¢¡�،�ومن�هذه�الشروط�ما�يtي

  :تقديمAطلبAوقفAالتنفيذAصراحة

̄�تق ̄�يفÌــــــــــ�ض�و Þـــــــــــ¡��بــــــــــه�ا�حكمــــــــــة�مـــــــــــن�تلقــــــــــاء�نفســـــــــــها،�بــــــــــل�يجـــــــــــب�إيقــــــــــاف�تنفيــــــــــذ�القـــــــــــرار�gداري�

لـــــــذا�يجـــــــب�عtـــــــى�ا�تضـــــــرر�مـــــــن�قـــــــرار�gدارة�أن�يقـــــــدم�طلـــــــب�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�قرارهـــــــا� ،التمســـــــك�بـــــــه�صـــــــراحة

للمحكمـــــــة�بشـــــــكل�صـــــــريح�وواضـــــــح�تبعـــــــا�لتقـــــــديم�دعـــــــوى�إلغـــــــاء�القـــــــرار�ا�ـــــــذكور 

ا�Nـــــــي�مقـــــــال�واحـــــــدالتنفيـــــــذ�Nـــــــي�مقـــــــال�مســـــــتقل�عـــــــن�مقـــــــال�طلـــــــب�gلغـــــــاء�أم�يقـــــــدمان�معـــــــ

  .نجيب�عنه�من�خل�تناول�الشرط�الشكtي�الثاني

  :اق��انAوقفAالتنفيذAبدعوىAإلغاءAقرارAإداريAغ&�Aمشروع
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بإيقـــــــاف�تنفيـــــــذ�القـــــــرارات�و*حكـــــــام�الصـــــــادرة�Nـــــــي�القضـــــــايا�gداريـــــــة�ومقـــــــررات�الســـــــلطات�gداريـــــــة�ال¸ـــــــ��وقـــــــع�

ضدها�طلب�لÉلغاء

أمـــــــــا�الفصـــــــــل�


ــــــــدف�إªــــــــى�إلغاèــــــــا�طلــــــــب�
ßبصــــــــورة�اســــــــتثنائية�بوقــــــــف�تنفيــــــــذ�قــــــــرار�رفــــــــع�إل

  ".gلغاء�صراحة

يحـــــــظ�أن�ا�شـــــــرع�ا�غربــــــــي�لـــــــم�يـــــــنص�Nــــــــي�قـــــــانون�ا�حــــــــاكم�gداريـــــــة�أو�Nـــــــي�قــــــــانون�ا�ســـــــطرة�ا�دنيــــــــة� و

̄�عtــــــــى�شــــــــرط,ن�مــــــــن�الشــــــــروط�الشــــــــكلية�éيقــــــــاف�تنفيــــــــذ�القــــــــرارات�gداريــــــــة إ

التنفيــــــــــــذ�بشــــــــــــكل�صــــــــــــريح�وأن�يكــــــــــــون�طلــــــــــــب�إيقــــــــــــاف�التن

الشــــــــــــــروط�ا�وضــــــــــــــوعية�فلــــــــــــــم�يحــــــــــــــددها�ا�شــــــــــــــرع�ا�غربــــــــــــــي،�وإنمــــــــــــــا�يمكــــــــــــــن�استخصــــــــــــــها�بــــــــــــــالرجوع�لج�
ــــــــــــــاد�

القضــــــــائي�الفرن¢ـــــــــ¡��الـــــــــذي�قطـــــــــع�أشــــــــواطا�مهمـــــــــة�Nـــــــــي�الحمايـــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�عـــــــــن�طريـــــــــق�

نظـــــــــام�وقـــــــــف�تنفيــــــــــذ�قـــــــــرارات�الضـــــــــبط�gداري�Nــــــــــي�هـــــــــذا�ا�جــــــــــا

  .̄حقا

الشروط الشكلية: و$ أ

باéضــــــــــافة�إªــــــــــى�الشــــــــــروط�الشــــــــــكلية�الواجــــــــــب�توافرهــــــــــا�Nــــــــــي�رافــــــــــع�الــــــــــدعوى،�وåــــــــــي�الصــــــــــفة�وا�صــــــــــلحة�

و*هليـــــــة�طبقـــــــا��قتضـــــــيات�الفصـــــــل�*ول�مـــــــن�قـــــــانون�ا�ســـــــطرة�ا�دنيـــــــة�يجـــــــب�عtـــــــى�مـــــــن�ي

قـــــــــرار�إداري�يشـــــــــكل�اإيقـــــــــاف�تنفيـــــــــذ�

الشـــــــكلية،�ال¸ـــــــ��تـــــــؤدي�مخالف�
ـــــــا�إªـــــــى�رفـــــــض�طلبـــــــه�وال¸ـــــــ��تختلـــــــف�مـــــــع�اخـــــــتف�الوضـــــــع�Nـــــــي�التشـــــــريع�ا�غربـــــــي�

عنه�التشريع�الفرن¢¡�،�ومن�هذه�الشروط�ما�يtي

تقديمAطلبAوقفAالتنفيذAصراحة .1

̄�تق ̄�يفÌــــــــــ�ض�و إيقــــــــــاف�تنفيــــــــــذ�القـــــــــــرار�gداري�

التمســـــــك�بـــــــه�صـــــــراحة

للمحكمـــــــة�بشـــــــكل�صـــــــريح�وواضـــــــح�تبعـــــــا�لتقـــــــديم�دعـــــــوى�إلغـــــــاء�القـــــــرار�ا�ـــــــذكور 

التنفيـــــــذ�Nـــــــي�مقـــــــال�مســـــــتقل�عـــــــن�مقـــــــال�طلـــــــب�gلغـــــــاء�أم�يقـــــــدمان�معـــــــ

نجيب�عنه�من�خل�تناول�الشرط�الشكtي�الثاني

اق��انAوقفAالتنفيذAبدعوىAإلغاءAقرارAإداريAغ&�Aمشروع .2
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كأصــــــــــل�عــــــــــام،�يشــــــــــÌ�ط�لقبـــــــــــول�طلــــــــــب�وقــــــــــف�تنفيــــــــــذ�قـــــــــــرار�إداري�اقÌ�انــــــــــه�بــــــــــدعوى�إلغــــــــــاء�أو�تعـــــــــــديل�

يــــــــــة�طلـــــــــــب�وقــــــــــف�التنفيـــــــــــذ�لــــــــــدعوى�Nـــــــــــي�

̄�التســــــــويف� 
ــــــــا�إÓ̄�غايــــــــة�م ا�وضــــــــوع�باعتبــــــــاره�فرعــــــــا�مــــــــن�*صــــــــل،�والثــــــــاني�هــــــــو�ســــــــد�الطريــــــــق�أمــــــــام�دعــــــــاوى�

لهـــــذا�يـــــرتبط�طلـــــب�وقـــــف�التنفيـــــذ�بطلـــــب�gلغـــــاء�وجـــــودا�وعـــــدما،�فيتبعـــــه�بالتـــــاªي�Nـــــي�شـــــروط�

مــــــــن�قــــــــانون�ا�حــــــــاكم��24م�وا�ــــــــادة�

gداريـــــــة�كمـــــــا�أشـــــــرنا�لهمـــــــا�ســـــــابقا�شـــــــرط�اقÌـــــــ�ان�طلـــــــب�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�قـــــــرار�إداري�بـــــــدعوى�إلغـــــــاء�قـــــــرار�إداري�

يع�ــــــ��{قÌـــــ�ان�اشــــــتقاق�طلــــــب�gيقــــــاف�مـــــن�دعــــــوى�gلغــــــاء،�ذلـــــك�أن�طلــــــب�gيقــــــاف�إنمــــــا�

عtـــــــى�ضـــــــرورة�إرفـــــــاق�عريضـــــــة�الطعـــــــن�باéلغـــــــاء�

ــــــــــ¡��ا�ســــــــــتعجت�gداري�الحــــــــــق�Nــــــــــي�*مــــــــــر�بوقــــــــــف�تنفيــــــــــذ�

L521داري��gمــــــــــن�مدونــــــــــة�القضــــــــــاء�

عنــــــــــدما�يكــــــــــون�هنــــــــــاك�قــــــــــرار�إداري�ولــــــــــو�تعلــــــــــق�بــــــــــالرفض،�موضــــــــــوع�طلــــــــــب�مــــــــــن�أجــــــــــل�إلغائــــــــــه�أو�

ــــــ¡��ا�ســـــــتعجت�بنـــــــاء�عtــــــى�طلـــــــب�يوجـــــــه�إليــــــه�أن�يـــــــأمر��بوقـــــــف�تنفيــــــذ�ذلـــــــك�القـــــــرار�أو�

ســــــــتعجال�ي ــــــــ�ر�ذلـــــــك�وكــــــــان�يشــــــــكل�وســـــــيلة�يثبــــــــت�مــــــــن�خـــــــل�التحقيــــــــق�وجــــــــود�

وينتÔــــــ��ســــــريان�. وعنــــــد�*مــــــر�بوقــــــف�تنفيــــــذ�القــــــرار�يبــــــث�Nــــــي�طلــــــب�إلغائــــــه�أو�تعديلــــــه�Nــــــي�أقــــــرب�õجــــــال

̄حقـــــــا�لقا�ـــــــ¡�� أن�طلـــــــب�وقـــــــف�التنفيـــــــذ�يمكـــــــن�أن�يقـــــــدم�

ــــــــ¡��ا�وضـــــــوع،�ممــــــــا�يع�ــــــــ��أن�ا�شــــــــرع�الفرن¢ــــــــ¡��لــــــــم�يشــــــــÌ�ط�

قبــــــــل�مــــــــن�قــــــــانون�ا�حــــــــاكم�gداريــــــــة�ومحــــــــاكم�{ســــــــتئناف�gداريــــــــة�الفرن¢ــــــــ¡��

Nــــــــــي�صــــــــــحيفة�مســــــــــتقلة�عــــــــــن�صــــــــــحيفة�دعــــــــــوى�gلغــــــــــاء،�

وهــــــذا�هــــــو�*صــــــل،�لكــــــن�القضــــــاء�جــــــرى�مــــــع�ذلــــــك،�عtــــــى�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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كأصــــــــــل�عــــــــــام،�يشــــــــــÌ�ط�لقبـــــــــــول�طلــــــــــب�وقــــــــــف�تنفيــــــــــذ�قـــــــــــرار�إداري�اقÌ�انــــــــــه�بــــــــــدعوى�إلغــــــــــاء�أو�تعـــــــــــديل�

يــــــــــة�طلـــــــــــب�وقــــــــــف�التنفيـــــــــــذ�لــــــــــدعوى�Nـــــــــــي�*ول�هـــــــــــو�تبع: ن,ن�إثنــــــــــيهــــــــــذا�القـــــــــــرار،�ومــــــــــرد�هـــــــــــذا�الشــــــــــرط�اعتبـــــــــــار 

̄�التســــــــويف� 
ــــــــا�إÓ̄�غايــــــــة�م ا�وضــــــــوع�باعتبــــــــاره�فرعــــــــا�مــــــــن�*صــــــــل،�والثــــــــاني�هــــــــو�ســــــــد�الطريــــــــق�أمــــــــام�دعــــــــاوى�

لهـــــذا�يـــــرتبط�طلـــــب�وقـــــف�التنفيـــــذ�بطلـــــب�gلغـــــاء�وجـــــودا�وعـــــدما،�فيتبعـــــه�بالتـــــاªي�Nـــــي�شـــــروط�

  xxi.قبوله�وأوضاع�انقضائه�واختصاص�نظره

م�وا�ــــــــادة�.م.مــــــــن�ق�361ا�غربــــــــي�فقــــــــد�قــــــــرر�Nــــــــي�الفصــــــــل��رعشــــــــوبالنســــــــبة�للم

gداريـــــــة�كمـــــــا�أشـــــــرنا�لهمـــــــا�ســـــــابقا�شـــــــرط�اقÌـــــــ�ان�طلـــــــب�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�قـــــــرار�إداري�بـــــــدعوى�إلغـــــــاء�قـــــــرار�إداري�

يع�ــــــ��{قÌـــــ�ان�اشــــــتقاق�طلــــــب�gيقــــــاف�مـــــن�دعــــــوى�gلغــــــاء،�ذلـــــك�أن�طلــــــب�gيقــــــاف�إنمــــــا�

  xxi.وعارض�من�عوارضها�xxiى�gلغاء،

عtـــــــى�ضـــــــرورة�إرفـــــــاق�عريضـــــــة�الطعـــــــن�باéلغـــــــاء�) محكمـــــــة�الـــــــنقض(وقـــــــد�أكـــــــد�ا�جلـــــــس�*عtـــــــى�بـــــــدوره�

  xxi.بطلب�إيقاف�التنفيذ�تحت�طائلة�عدم�القبول 

أمــــــــــا�ا�شــــــــــرع�الفرن¢ــــــــــ¡��فقــــــــــد�أعطــــــــــى�لقا�ــــــــــ¡��ا�ســــــــــتعجت�gداري�الحــــــــــق�Nــــــــــي�*مــــــــــر�بوقــــــــــف�تنفيــــــــــذ�

L521-1جابيــــــــــا�أو�ســــــــــلبيا�عنـــــــــدما�نــــــــــص�الفصــــــــــل�القـــــــــرار�gداري�ســــــــــواء�كــــــــــان�إي

عنــــــــــدما�يكــــــــــون�هنــــــــــاك�قــــــــــرار�إداري�ولــــــــــو�تعلــــــــــق�بــــــــــالرفض،�موضــــــــــوع�طلــــــــــب�مــــــــــن�أجــــــــــل�إلغائــــــــــه�أو�

تعديلــــــه،�فـــــــيمكن�لقا�ــــــ¡��ا�ســـــــتعجت�بنـــــــاء�عtــــــى�طلـــــــب�يوجـــــــه�إليــــــه�أن�يـــــــأمر��بوقـــــــف�تنفيــــــذ�ذلـــــــك�القـــــــرار�أو�

ســــــــتعجال�ي ــــــــ�ر�ذلـــــــك�وكــــــــان�يشــــــــكل�وســـــــيلة�يثبــــــــت�مــــــــن�خـــــــل�التحقيــــــــق�وجــــــــود�بعـــــــض�مــــــــن�آثــــــــاره�إذا�كـــــــان�{ 

  . شك�جدي�حول�مشروعية�القرار

وعنــــــد�*مــــــر�بوقــــــف�تنفيــــــذ�القــــــرار�يبــــــث�Nــــــي�طلــــــب�إلغائــــــه�أو�تعديلــــــه�Nــــــي�أقــــــرب�õجــــــال

  xxi".وقف�التنفيذ�عند�البت�Nي�طلب�إلغاء�أو�تعديل�القرار

̄حقـــــــا�لقا�يحـــــــظ�مـــــــن�خـــــــل�قـــــــراءة�هـــــــذا�الفصـــــــل أن�طلـــــــب�وقـــــــف�التنفيـــــــذ�يمكـــــــن�أن�يقـــــــدم�

{ســـــــتعجال�بعــــــــد�تقــــــــديم�طلــــــــب�gلغــــــــاء�إªــــــــى�قا�ــــــــ¡��ا�وضـــــــوع،�ممــــــــا�يع�ــــــــ��أن�ا�شــــــــرع�الفرن¢ــــــــ¡��لــــــــم�يشــــــــÌ�ط�

  .ضرورة�اقÌ�ان�الطلب,ن�كما�فعل�ا�شرع�ا�غربي

مــــــــن�قــــــــانون�ا�حــــــــاكم�gداريــــــــة�ومحــــــــاكم�{ســــــــتئناف�gداريــــــــة�الفرن¢ــــــــ¡���119وقــــــــد�كانــــــــت�ا�ــــــــادة�

Nــــــــــي�صــــــــــحيفة�مســــــــــتقلة�عــــــــــن�صــــــــــحيفة�دعــــــــــوى�gلغــــــــــاء،��نفيــــــــــذالت�قــــــــــفنســــــــــخه�تــــــــــنص�عtــــــــــى�تقــــــــــديم�طلــــــــــب�و 

وهــــــذا�هــــــو�*صــــــل،�لكــــــن�القضــــــاء�جــــــرى�مــــــع�ذلــــــك،�عtــــــى��xxiوذلــــــك�ح¸ــــــ �ولــــــو�قــــــدم�الطلبــــــان�Nــــــي�نفــــــس�الوقــــــت،

	��� ا��و��� ���ا
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كأصــــــــــل�عــــــــــام،�يشــــــــــÌ�ط�لقبـــــــــــول�طلــــــــــب�وقــــــــــف�تنفيــــــــــذ�قـــــــــــرار�إداري�اقÌ�انــــــــــه�بــــــــــدعوى�إلغــــــــــاء�أو�تعـــــــــــديل�

هــــــــــذا�القـــــــــــرار،�ومــــــــــرد�هـــــــــــذا�الشــــــــــرط�اعتبـــــــــــار 

̄�التســــــــويف� 
ــــــــا�إÓ̄�غايــــــــة�م ا�وضــــــــوع�باعتبــــــــاره�فرعــــــــا�مــــــــن�*صــــــــل،�والثــــــــاني�هــــــــو�ســــــــد�الطريــــــــق�أمــــــــام�دعــــــــاوى�

لهـــــذا�يـــــرتبط�طلـــــب�وقـــــف�التنفيـــــذ�بطلـــــب�gلغـــــاء�وجـــــودا�وعـــــدما،�فيتبعـــــه�بالتـــــاªي�Nـــــي�شـــــروط� xxi،وا�ماطلـــــة

قبوله�وأوضاع�انقضائه�واختصاص�نظره

وبالنســــــــبة�للم

gداريـــــــة�كمـــــــا�أشـــــــرنا�لهمـــــــا�ســـــــابقا�شـــــــرط�اقÌـــــــ�ان�طلـــــــب�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�قـــــــرار�إداري�بـــــــدعوى�إلغـــــــاء�قـــــــرار�إداري�

يع�ــــــ��{قÌـــــ�ان�اشــــــتقاق�طلــــــب�gيقــــــاف�مـــــن�دعــــــوى�gلغــــــاء،�ذلـــــك�أن�طلــــــب�gيقــــــاف�إنمــــــا� و .غ,ـــــ��مشــــــروع

ى�gلغاء،هو�فرع�من�دعو 

وقـــــــد�أكـــــــد�ا�جلـــــــس�*عtـــــــى�بـــــــدوره�

بطلب�إيقاف�التنفيذ�تحت�طائلة�عدم�القبول 

أمــــــــــا�ا�شــــــــــرع�الفرن¢ــــــــــ¡��فقــــــــــد�أعطــــــــــى�لقا

القـــــــــرار�gداري�ســــــــــواء�كــــــــــان�إي

عنــــــــــدما�يكــــــــــون�هنــــــــــاك�قــــــــــرار�إداري�ولــــــــــو�تعلــــــــــق�بــــــــــالرفض،�موضــــــــــوع�طلــــــــــب�مــــــــــن�أجــــــــــل�إلغائــــــــــه�أو�...:"عtــــــــــى�أنــــــــــه

تعديلــــــه،�فـــــــيمكن�لقا�ــــــ¡��ا�ســـــــتعجت�بنـــــــاء�عtــــــى�طلـــــــب�يوجـــــــه�إليــــــه�أن�يـــــــأمر��بوقـــــــف�تنفيــــــذ�ذلـــــــك�القـــــــرار�أو�

بعـــــــض�مــــــــن�آثــــــــاره�إذا�كـــــــان�{ 

شك�جدي�حول�مشروعية�القرار

وعنــــــد�*مــــــر�بوقــــــف�تنفيــــــذ�القــــــرار�يبــــــث�Nــــــي�طلــــــب�إلغائــــــه�أو�تعديلــــــه�Nــــــي�أقــــــرب�õجــــــال

وقف�التنفيذ�عند�البت�Nي�طلب�إلغاء�أو�تعديل�القرار

يحـــــــظ�مـــــــن�خـــــــل�قـــــــراءة�هـــــــذا�الفصـــــــل و

{ســـــــتعجال�بعــــــــد�تقــــــــديم�طلــــــــب�gلغــــــــاء�إªــــــــى�قا

ضرورة�اقÌ�ان�الطلب,ن�كما�فعل�ا�شرع�ا�غربي

وقــــــــد�كانــــــــت�ا�ــــــــادة�

نســــــــــخه�تــــــــــنص�عtــــــــــى�تقــــــــــديم�طلــــــــــب�و 

وذلــــــك�ح¸ــــــ �ولــــــو�قــــــدم�الطلبــــــان�Nــــــي�نفــــــس�الوقــــــت،




	�� –أ���ل 311��2022 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات–AAAAا�انيا Page 311 

 

                                                                                 

̄�عــــــــن� ̄�يســــــــتتبع�بطنــــــــا،�ممــــــــا�يع�ــــــــ��بالتــــــــاªي�أن�طلــــــــب�الوقــــــــف�قــــــــد�يقــــــــدم�اســــــــتق أن�تخلــــــــف�هــــــــذا�gجــــــــراء�

يــــــــرى�بعــــــــض�الفقــــــــه�الفرن¢ــــــــ¡��أن�اســــــــتقل�الطلبــــــــ,ن�لــــــــه�أهميــــــــة�خاصــــــــة�فهــــــــو�يث,ــــــــ��انتبــــــــاه�ا�حكمــــــــة�

إªــــــــــــى�وجــــــــــــود�طلــــــــــــب�لÉيقــــــــــــاف�ويســــــــــــهل�تحضــــــــــــ,��الــــــــــــدعوى،�ويبــــــــــــ,ن�أيضــــــــــــا�قيــــــــــــام�{ســــــــــــتعجال�ا� ــــــــــــ�ر�لطلــــــــــــب�

مقــــــــــال��رغــــــــــم�أن�ا�شــــــــــرع�الفرن¢ــــــــــ¡��أجــــــــــاز�تقــــــــــديم�طلــــــــــب�وقــــــــــف�التنفيــــــــــذ�بمقــــــــــال�مســــــــــتقل�عــــــــــن

̄�تعـــــــــرض�لعـــــــــدم� ̄�يمكـــــــــن�أن�يســـــــــبق�طلـــــــــب�gلغـــــــــاء�وإ ̄�أن�تقـــــــــديم�طلـــــــــب�وقـــــــــف�التنفيـــــــــذ� طلـــــــــب�gلغـــــــــاء،�إ


ـــــــــــا،�فـــــــــــإن�Óدارة�ال¸ـــــــــــ��يتضـــــــــــررون�مgوإذا�كـــــــــــان�مـــــــــــن�حـــــــــــق�*فـــــــــــراد�ا�طالبـــــــــــة�بوقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�قـــــــــــرارات�

ولــــــــــــة�يمكــــــــــــن�أيضــــــــــــا��مثــــــــــــل�الد:"أنــــــــــــه

أن�يقـــــــدم�طلبـــــــا�إªـــــــى�ا�حكمـــــــة�gداريـــــــة�مــــــن�أجـــــــل�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�قـــــــرار�إداري�صـــــــادر�عـــــــن�

يجـــــــــــب�أن�يحيـــــــــــل�ممثـــــــــــل�الدولـــــــــــة�طلـــــــــــب�وقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�هـــــــــــذا�النـــــــــــوع�مـــــــــــن�القـــــــــــرارات�إªـــــــــــى�ا�حكمـــــــــــة�

يبــــــت�رئــــــيس�ا�حكمــــــة�gداريــــــة�Nــــــي�طلــــــب�

ســــــــاعة�مــــــــن�تــــــــاريخ�إحال�
ــــــــا�عليــــــــه�ويمكــــــــن�الطعــــــــن�

يومــــــا،�حيــــــث�يبــــــت�هــــــذا�*خ,ــــــ���15

يحـــــــــظ�أن�ا�شـــــــــرع�أعطـــــــــى�للعامـــــــــل�الحـــــــــق�Nـــــــــي�الســـــــــهر�عtـــــــــى�حمايـــــــــة�الحريـــــــــات�العموميـــــــــة�والفرديـــــــــة�

ودون��،مــــــــــــن�القــــــــــــرارات�ال¸ــــــــــــ��تتخــــــــــــذها�مجــــــــــــالس�الجماعــــــــــــات�الÌ�ابيــــــــــــة،�عــــــــــــن�طريــــــــــــق�نظــــــــــــام�وقــــــــــــف�التنفيــــــــــــذ

،�الحاجـــــــــــة�إªـــــــــــى�أن�يكـــــــــــون�هـــــــــــذا�الطلـــــــــــب�مشـــــــــــÌ�طا�بضـــــــــــرورة�تقـــــــــــديم�دعـــــــــــوى�إلغـــــــــــاء�أمـــــــــــام�ا�حكمـــــــــــة�gداريـــــــــــة

ضــــــــرورة�Nــــــــي�باéضــــــــافة�إªــــــــى�أن�ا�شــــــــرع�خــــــــص�هــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�الطلبــــــــات�بحمايــــــــة�مســــــــتعجلة�قصــــــــوى�تتمثــــــــل�


ــــــــا�داخــــــــل�آجــــــــال�قصــــــــ,�ة�تع ــــــــ��عــــــــن�الحمايــــــــة�الكب,ــــــــ�ة�ال¸ــــــــ��تحظــــــــى�±
ــــــــا�الحريــــــــات�العموميــــــــة�ßبــــــــت�القضــــــــاء�ف

،�يتضــــــــــح�غربــــــــــي�والقــــــــــانون�الفرن¢ــــــــــ¡�

أن�اتحــــــــاد�الجهــــــــة�ا�ختصــــــــة�بنظــــــــر�طلــــــــب�gلغــــــــاء�وطلــــــــب�إيقــــــــاف�التنفيــــــــذ�ليســــــــت�مــــــــن�لــــــــوازم�{رتبــــــــاط�بــــــــ,ن�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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̄�عــــــــن� ̄�يســــــــتتبع�بطنــــــــا،�ممــــــــا�يع�ــــــــ��بالتــــــــاªي�أن�طلــــــــب�الوقــــــــف�قــــــــد�يقــــــــدم�اســــــــتق أن�تخلــــــــف�هــــــــذا�gجــــــــراء�

  xxi .غاء�أو�بنفس�صحيفته

يــــــــرى�بعــــــــض�الفقــــــــه�الفرن¢ــــــــ¡��أن�اســــــــتقل�الطلبــــــــ,ن�لــــــــه�أهميــــــــة�خاصــــــــة�فهــــــــو�يث,ــــــــ��انتبــــــــاه�ا�حكمــــــــة�

إªــــــــــــى�وجــــــــــــود�طلــــــــــــب�لÉيقــــــــــــاف�ويســــــــــــهل�تحضــــــــــــ,��الــــــــــــدعوى،�ويبــــــــــــ,ن�أيضــــــــــــا�قيــــــــــــام�{ســــــــــــتعجال�ا� ــــــــــــ�ر�لطلــــــــــــب�

رغــــــــــم�أن�ا�شــــــــــرع�الفرن¢ــــــــــ¡��أجــــــــــاز�تقــــــــــديم�طلــــــــــب�وقــــــــــف�التنفيــــــــــذ�بمقــــــــــال�مســــــــــتقل�عــــــــــن

̄�تعـــــــــرض�لعـــــــــدم� ̄�يمكـــــــــن�أن�يســـــــــبق�طلـــــــــب�gلغـــــــــاء�وإ ̄�أن�تقـــــــــديم�طلـــــــــب�وقـــــــــف�التنفيـــــــــذ� طلـــــــــب�gلغـــــــــاء،�إ


ـــــــــــا،�فـــــــــــإن�Óدارة�ال¸ـــــــــــ��يتضـــــــــــررون�مgوإذا�كـــــــــــان�مـــــــــــن�حـــــــــــق�*فـــــــــــراد�ا�طالبـــــــــــة�بوقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�قـــــــــــرارات�

أنــــــــــــه�L554-3مدونــــــــــــة�القضــــــــــــاء�gداري�الفرن¢ــــــــــــ¡��نصــــــــــــت�بموجــــــــــــب�الفصــــــــــــل�

le pr (داريـــــــة�مــــــن�أجـــــــل�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�قـــــــرار�إداري�صـــــــادر�عـــــــن�gـــــــى�ا�حكمـــــــة�ªأن�يقـــــــدم�طلبـــــــا�إ


ديد�حرية�عمومية�أو�فرديةíجماعة�أو�إقليم�أو�جهة�يكون�من�شأنه�."  

يجـــــــــــب�أن�يحيـــــــــــل�ممثـــــــــــل�الدولـــــــــــة�طلـــــــــــب�وقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�هـــــــــــذا�النـــــــــــوع�مـــــــــــن�القـــــــــــرارات�إªـــــــــــى�ا�حكمـــــــــــة�

يبــــــت�رئــــــيس�ا�حكمــــــة�gداريــــــة�Nــــــي�طلــــــب� و xxi .شــــــهرين�مــــــن�تــــــاريخ�توصــــــله�±
ــــــاgداريــــــة�ا�ختصــــــة�داخــــــل�أجــــــل�

ســــــــاعة�مــــــــن�تــــــــاريخ�إحال�
ــــــــا�عليــــــــه�ويمكــــــــن�الطعــــــــن��48وقــــــــف�تنفيــــــــذ�هــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�القــــــــرارات�داخــــــــل�أجــــــــل�

15ناف�Nــــــي�القــــــرار�الــــــذي�يصــــــدره،�أمــــــام�مجلــــــس�الدولــــــة�داخــــــل�أجــــــل�

  xxi.ساعة�48جل�ناف�داخل�أ

يحـــــــــظ�أن�ا�شـــــــــرع�أعطـــــــــى�للعامـــــــــل�الحـــــــــق�Nـــــــــي�الســـــــــهر�عtـــــــــى�حمايـــــــــة�الحريـــــــــات�العموميـــــــــة�والفرديـــــــــة�

مــــــــــــن�القــــــــــــرارات�ال¸ــــــــــــ��تتخــــــــــــذها�مجــــــــــــالس�الجماعــــــــــــات�الÌ�ابيــــــــــــة،�عــــــــــــن�طريــــــــــــق�نظــــــــــــام�وقــــــــــــف�التنفيــــــــــــذ

الحاجـــــــــــة�إªـــــــــــى�أن�يكـــــــــــون�هـــــــــــذا�الطلـــــــــــب�مشـــــــــــÌ�طا�بضـــــــــــرورة�تقـــــــــــديم�دعـــــــــــوى�إلغـــــــــــاء�أمـــــــــــام�ا�حكمـــــــــــة�gداريـــــــــــة

باéضــــــــافة�إªــــــــى�أن�ا�شــــــــرع�خــــــــص�هــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�الطلبــــــــات�بحمايــــــــة�مســــــــتعجلة�قصــــــــوى�تتمثــــــــل�


ــــــــا�داخــــــــل�آجــــــــال�قصــــــــ,�ة�تع ــــــــ��عــــــــن�الحمايــــــــة�الكب,ــــــــ�ة�ال¸ــــــــ��تحظــــــــى�±
ــــــــا�الحريــــــــات�العموميــــــــة�ßبــــــــت�القضــــــــاء�ف

  .الجهةAالA�åيقدمAلهاAطلبAوقفAالتنفيذ

غربــــــــــي�والقــــــــــانون�الفرن¢ــــــــــ¡�نفيــــــــــذ�Nــــــــــي�القــــــــــانون�ا�باســــــــــتقراء�النصــــــــــوص�ا�نظمــــــــــة�éيقــــــــــاف�الت

أن�اتحــــــــاد�الجهــــــــة�ا�ختصــــــــة�بنظــــــــر�طلــــــــب�gلغــــــــاء�وطلــــــــب�إيقــــــــاف�التنفيــــــــذ�ليســــــــت�مــــــــن�لــــــــوازم�{رتبــــــــاط�بــــــــ,ن�

  xxi.الطلب,ن،�وإنما�اقتضته�ضرورة�تفادي�ازدواجية�{ختصاص

	��� ا��و��� ���ا
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̄�عــــــــن� ̄�يســــــــتتبع�بطنــــــــا،�ممــــــــا�يع�ــــــــ��بالتــــــــاªي�أن�طلــــــــب�الوقــــــــف�قــــــــد�يقــــــــدم�اســــــــتق أن�تخلــــــــف�هــــــــذا�gجــــــــراء�

غاء�أو�بنفس�صحيفتهطلب�gل

يــــــــرى�بعــــــــض�الفقــــــــه�الفرن¢ــــــــ¡��أن�اســــــــتقل�الطلبــــــــ,ن�لــــــــه�أهميــــــــة�خاصــــــــة�فهــــــــو�يث,ــــــــ��انتبــــــــاه�ا�حكمــــــــة� و

إªــــــــــــى�وجــــــــــــود�طلــــــــــــب�لÉيقــــــــــــاف�ويســــــــــــهل�تحضــــــــــــ,��الــــــــــــدعوى،�ويبــــــــــــ,ن�أيضــــــــــــا�قيــــــــــــام�{ســــــــــــتعجال�ا� ــــــــــــ�ر�لطلــــــــــــب�

رغــــــــــم�أن�ا�شــــــــــرع�الفرن¢ــــــــــ¡��أجــــــــــاز�تقــــــــــديم�طلــــــــــب�وقــــــــــف�التنفيــــــــــذ�بمقــــــــــال�مســــــــــتقل�عــــــــــنو �g.xxiيقــــــــــاف

̄�تعـــــــــرض�لعـــــــــدم� ̄�يمكـــــــــن�أن�يســـــــــبق�طلـــــــــب�gلغـــــــــاء�وإ ̄�أن�تقـــــــــديم�طلـــــــــب�وقـــــــــف�التنفيـــــــــذ� طلـــــــــب�gلغـــــــــاء،�إ

  .القبول 


ـــــــــــا،�فـــــــــــإن�Óدارة�ال¸ـــــــــــ��يتضـــــــــــررون�مgوإذا�كـــــــــــان�مـــــــــــن�حـــــــــــق�*فـــــــــــراد�ا�طالبـــــــــــة�بوقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�قـــــــــــرارات�

مدونــــــــــــة�القضــــــــــــاء�gداري�الفرن¢ــــــــــــ¡��نصــــــــــــت�بموجــــــــــــب�الفصــــــــــــل�

le préfetالعامــــــل(


ديد�حرية�عمومية�أو�فرديةíجماعة�أو�إقليم�أو�جهة�يكون�من�شأنه�

يجـــــــــــب�أن�يحيـــــــــــل�ممثـــــــــــل�الدولـــــــــــة�طلـــــــــــب�وقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�هـــــــــــذا�النـــــــــــوع�مـــــــــــن�القـــــــــــرارات�إªـــــــــــى�ا�حكمـــــــــــة� و

gداريــــــة�ا�ختصــــــة�داخــــــل�أجــــــل�

وقــــــــف�تنفيــــــــذ�هــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�القــــــــرارات�داخــــــــل�أجــــــــل�

̄ســــــتئناف�Nــــــي�القــــــرار�الــــــذي�يصــــــدره،�أمــــــام�مجلــــــس�الدولــــــة�داخــــــل�أجــــــل� با

Nي�طلب�{ستئناف�داخل�أ

يحـــــــــظ�أن�ا�شـــــــــرع�أعطـــــــــى�للعامـــــــــل�الحـــــــــق�Nـــــــــي�الســـــــــهر�عtـــــــــى�حمايـــــــــة�الحريـــــــــات�العموميـــــــــة�والفرديـــــــــة� و

مــــــــــــن�القــــــــــــرارات�ال¸ــــــــــــ��تتخــــــــــــذها�مجــــــــــــالس�الجماعــــــــــــات�الÌ�ابيــــــــــــة،�عــــــــــــن�طريــــــــــــق�نظــــــــــــام�وقــــــــــــف�التنفيــــــــــــذ

الحاجـــــــــــة�إªـــــــــــى�أن�يكـــــــــــون�هـــــــــــذا�الطلـــــــــــب�مشـــــــــــÌ�طا�بضـــــــــــرورة�تقـــــــــــديم�دعـــــــــــوى�إلغـــــــــــاء�أمـــــــــــام�ا�حكمـــــــــــة�gداريـــــــــــة

باéضــــــــافة�إªــــــــى�أن�ا�شــــــــرع�خــــــــص�هــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�الطلبــــــــات�بحمايــــــــة�مســــــــتعجلة�قصــــــــوى�تتمثــــــــل�


ــــــــا�داخــــــــل�آجــــــــال�قصــــــــ,�ة�تع ــــــــ��عــــــــن�الحمايــــــــة�الكب,ــــــــ�ة�ال¸ــــــــ��تحظــــــــى�±
ــــــــا�الحريــــــــات�العموميــــــــة�ßبــــــــت�القضــــــــاء�ف

  .والفردية�بفرنسا

الجهةAالA�åيقدمAلهاAطلبAوقفAالتنفيذ .3

باســــــــــتقراء�النصــــــــــوص�ا�نظمــــــــــة�éيقــــــــــاف�الت

أن�اتحــــــــاد�الجهــــــــة�ا�ختصــــــــة�بنظــــــــر�طلــــــــب�gلغــــــــاء�وطلــــــــب�إيقــــــــاف�التنفيــــــــذ�ليســــــــت�مــــــــن�لــــــــوازم�{رتبــــــــاط�بــــــــ,ن�

الطلب,ن،�وإنما�اقتضته�ضرورة�تفادي�ازدواجية�{ختصاص
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 gــــــــــى�بالنســـــــــبة�للمشــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــ¡��فقــــــــــد�مـــــــــنح�{ختصــــــــــاص�بشــــــــــأن�إيقـــــــــاف�تنفيــــــــــذ�القـــــــــرارات�ªداريــــــــــة�إ

حســـــــــــب�،�و مـــــــــــن�مدونـــــــــــة�القضـــــــــــاء�gداري 

ا�دونــــــــــــــة،�فقضــــــــــــــاة�ا�ســــــــــــــتعجت�هــــــــــــــم�رؤســــــــــــــاء�ا�حــــــــــــــاكم�

بالنســــــــــبة�لل8®اعــــــــــات�،�و ناف�gداريــــــــــة،�والقضــــــــــاة�ا�نتــــــــــدبون�لهــــــــــذا�الغــــــــــرض

ـــــــــ¡��ا�ســـــــــتعجت�هـــــــــو�رئـــــــــيس�قســـــــــم�ا�نازعـــــــــات�وكـــــــــذا�ا�ستشـــــــــارين�

أمــــــــا�ا�شــــــــرع�ا�غربـــــــــي�فلــــــــم�يــــــــنص�بشـــــــــكل�صــــــــريح�عtـــــــــى�اختصــــــــاص�رئــــــــيس�ا�حكمـــــــــة�gداريــــــــة�بصـــــــــفته�

كم�gداريـــــــــة�مــــــــن�قــــــــانون�ا�حــــــــا�24

م�قــــــــــد�اشــــــــــÌ�طتا�أن�يكــــــــــون�طلــــــــــب�وقــــــــــف�التنفيــــــــــذ�مقÌ�نــــــــــا�

بتقــــــــــديم�طلــــــــــب�إلغــــــــــاء�القـــــــــــرار�gداري،�وبالتــــــــــاªي�فطلــــــــــب�gلغــــــــــاء�يقـــــــــــدم�بطبيعــــــــــة�الحــــــــــال�لقا�ــــــــــ¡��ا�وضـــــــــــوع�

لقا�ـــــــــــ¡���الطلبـــــــــــ,ن�معـــــــــــاتوجيـــــــــــه�ـــــــــــ¡��ا�ســـــــــــتعجت�gداري،�وإن�لـــــــــــم�يكـــــــــــن�هنـــــــــــاك�نـــــــــــص�يمنـــــــــــع�

ويــــــرفض�البــــــت�Nــــــي�طلــــــب��ها�ســــــتعجت�الــــــذي�يمكــــــن�لــــــه�البــــــت�Nــــــي�طلــــــب�وقــــــف�التنفيــــــذ�إذا�تــــــوفرت�شــــــروط

وقــــــــــــد�اعت ــــــــــــ��الفقــــــــــــه�ا�غربــــــــــــي�أن�ا�حكمــــــــــــة�gداريــــــــــــة�تخــــــــــــتص�بــــــــــــالنظر�Nــــــــــــي�طلبــــــــــــات�إيقــــــــــــاف�التنفيــــــــــــذ�

حــــــــــاكم�gداريــــــــــة،�بيــــــــــد�أنــــــــــه�إذا�عــــــــــرض�طلــــــــــب�إيقــــــــــاف�تنفيــــــــــذ�

ا�قــــــــرر�gداري�عtــــــــى�رئــــــــيس�ا�حكمــــــــة�gداريــــــــة�بصــــــــفته�قاضــــــــيا�للمســــــــتعجت�وكــــــــان�قــــــــرار�الطعــــــــن�معروضــــــــا�

أمـــــــام�محكمـــــــة�ا�وضـــــــوع،�فـــــــإن�هـــــــذه�*خ,ـــــــ�ة�تبقـــــــى�ا�ختصـــــــة�بالبـــــــت�Nـــــــي�طلـــــــب�إيقـــــــاف�التنفيـــــــذ�عtـــــــى�اعتبـــــــار�

  .xxi"¡��*صل�هو�قا�¡��الفرع

الـــــــذي�اعتـــــــدى�عtـــــــى�̄بـــــــد�مـــــــن�أن�يتبـــــــ,ن�للمحكمـــــــة�وåـــــــي�تنظـــــــر�Nـــــــي�طلـــــــب�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�القـــــــرار�gداري�

أن�نتــــــــائج�هــــــــذا�التنفيــــــــذ�قــــــــد�شــــــــرط�{ســــــــتعجال�أي�

يجـــــــــب�أن�أي�شـــــــــرط�آخـــــــــر�يتصـــــــــل�بمبـــــــــدأ�ا�شـــــــــروعية،�

لـــــــــم�يحــــــــــدد�ا�شــــــــــرع�ا�غربـــــــــي�مفهــــــــــوم�{ســــــــــتعجال،�ولـــــــــذلك�فــــــــــإن�تحديــــــــــد�حالـــــــــة�{ســــــــــتعجال�مÌــــــــــ�وك�

لــــــــب�بــــــــه،�وقــــــــد�اســــــــتقر�الفقــــــــه�ا�غربــــــــي�عtــــــــى�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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 gبالنســـــــــبة�للمشــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــ¡��فقــــــــــد�مـــــــــنح�{ختصــــــــــاص�بشــــــــــأن�إيقـــــــــاف�تنفيــــــــــذ�القـــــــــرارات�

مـــــــــــن�مدونـــــــــــة�القضـــــــــــاء�gداري �L521-1لوحـــــــــــده�بمقتÞـــــــــــ¡ �الفصـــــــــــل��gداري �ـــــــــــ¡��ا�ســـــــــــتعجت

ا�دونــــــــــــــة،�فقضــــــــــــــاة�ا�ســــــــــــــتعجت�هــــــــــــــم�رؤســــــــــــــاء�ا�حــــــــــــــاكم��هــــــــــــــذه�مــــــــــــــن�نفــــــــــــــس�L511-2مقتضــــــــــــــيات�الفصــــــــــــــل�

gداريــــــــــة�ورؤســــــــــاء�محــــــــــاكم�{ســــــــــتئناف�gداريــــــــــة،�والقضــــــــــاة�ا�نتــــــــــدبون�لهــــــــــذا�الغــــــــــرض

ل¸ـــــــــ��تعـــــــــرض�عtـــــــــى�مجلـــــــــس�الدولـــــــــة�فقا�ـــــــــ¡��ا�ســـــــــتعجت�هـــــــــو�رئـــــــــيس�قســـــــــم�ا�نازعـــــــــات�وكـــــــــذا�ا�ستشـــــــــارين�


م�لهذا�الغرضÓالذين�يعي.  

أمــــــــا�ا�شــــــــرع�ا�غربـــــــــي�فلــــــــم�يــــــــنص�بشـــــــــكل�صــــــــريح�عtـــــــــى�اختصــــــــاص�رئــــــــيس�ا�حكمـــــــــة�gداريــــــــة�بصـــــــــفته�

24قــــــــاض�للمســــــــتعجت�للبــــــــت�Nــــــــي�طلبــــــــات�وقــــــــف�التنفيـــــــــذ،�طا�ــــــــا�أن�ا�ــــــــادة�

م�قــــــــــد�اشــــــــــÌ�طتا�أن�يكــــــــــون�طلــــــــــب�وقــــــــــف�التنفيــــــــــذ�مقÌ�نــــــــــا�.م.مــــــــــن�ق�361وكــــــــــذا�الفقــــــــــرة�*خ,ــــــــــ�ة�مــــــــــن�ا�ــــــــــادة�

بتقــــــــــديم�طلــــــــــب�إلغــــــــــاء�القـــــــــــرار�gداري،�وبالتــــــــــاªي�فطلــــــــــب�gلغــــــــــاء�يقـــــــــــدم�بطبيعــــــــــة�الحــــــــــال�لقا

ـــــــــــ¡��ا�ســـــــــــتعجت�gداري،�وإن�لـــــــــــم�يكـــــــــــن�هنـــــــــــاك�نـــــــــــص�يمنـــــــــــع�

ا�ســــــتعجت�الــــــذي�يمكــــــن�لــــــه�البــــــت�Nــــــي�طلــــــب�وقــــــف�التنفيــــــذ�إذا�تــــــوفرت�شــــــروط

  .gلغاء�لتعلقه�بجوهر�ال8®اع�أو�يحيله�عtى�قا�¡��ا�وضوع

وقــــــــــــد�اعت ــــــــــــ��الفقــــــــــــه�ا�غربــــــــــــي�أن�ا�حكمــــــــــــة�gداريــــــــــــة�تخــــــــــــتص�بــــــــــــالنظر�Nــــــــــــي�طلبــــــــــــات�إيقــــــــــــاف�التنفيــــــــــــذ�

حــــــــــاكم�gداريــــــــــة،�بيــــــــــد�أنــــــــــه�إذا�عــــــــــرض�طلــــــــــب�إيقــــــــــاف�تنفيــــــــــذ�مــــــــــن�قــــــــــانون�ا��24حســــــــــب�مقتضــــــــــيات�ا�ــــــــــادة�

ا�قــــــــرر�gداري�عtــــــــى�رئــــــــيس�ا�حكمــــــــة�gداريــــــــة�بصــــــــفته�قاضــــــــيا�للمســــــــتعجت�وكــــــــان�قــــــــرار�الطعــــــــن�معروضــــــــا�

أمـــــــام�محكمـــــــة�ا�وضـــــــوع،�فـــــــإن�هـــــــذه�*خ,ـــــــ�ة�تبقـــــــى�ا�ختصـــــــة�بالبـــــــت�Nـــــــي�طلـــــــب�إيقـــــــاف�التنفيـــــــذ�عtـــــــى�اعتبـــــــار�

قا�¡��*صل�هو�قا"وذلك�تطبيقا�لقاعدة��.®اع�Nي�الجوهر�قد�عرض�أمامها

  الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ

̄بـــــــد�مـــــــن�أن�يتبـــــــ,ن�للمحكمـــــــة�وåـــــــي�تنظـــــــر�Nـــــــي�طلـــــــب�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�القـــــــرار�gداري�

شــــــــرط�{ســــــــتعجال�أي�: إحــــــــدى�الحريــــــــات�*ساســــــــية،�ضــــــــرورة�وجــــــــدود�شــــــــرط,ن

شـــــــــرط�آخـــــــــر�يتصـــــــــل�بمبـــــــــدأ�ا�شـــــــــروعية،�ممـــــــــا�يســـــــــتلزم�وقفـــــــــه،�و �تـــــــــداركها�Nـــــــــي�ا�ســـــــــتقبل

  .يستند�طلب�gلغاء�إªى�أسباب�جدية

  :شرط�Aستعجال

لـــــــــم�يحــــــــــدد�ا�شــــــــــرع�ا�غربـــــــــي�مفهــــــــــوم�{ســــــــــتعجال،�ولـــــــــذلك�فــــــــــإن�تحديــــــــــد�حالـــــــــة�{ســــــــــتعجال�مÌــــــــــ�وك�

لــــــــب�بــــــــه،�وقــــــــد�اســــــــتقر�الفقــــــــه�ا�غربــــــــي�عtــــــــى�ــــــــ¡��بحســــــــب�الحالــــــــة�ا�عروضــــــــة�عليــــــــه�وطبيعــــــــة�الحــــــــق�ا�طا

	��� ا��و��� ���ا
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 gبالنســـــــــبة�للمشــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــ¡��فقــــــــــد�مـــــــــنح�{ختصــــــــــاص�بشــــــــــأن�إيقـــــــــاف�تنفيــــــــــذ�القـــــــــرارات�

قا�ـــــــــــ¡��ا�ســـــــــــتعجت

مقتضــــــــــــــيات�الفصــــــــــــــل�

gداريــــــــــة�ورؤســــــــــاء�محــــــــــاكم�{ســــــــــت

ل¸ـــــــــ��تعـــــــــرض�عtـــــــــى�مجلـــــــــس�الدولـــــــــة�فقاا


م�لهذا�الغرضÓالذين�يعي

أمــــــــا�ا�شــــــــرع�ا�غربـــــــــي�فلــــــــم�يــــــــنص�بشـــــــــكل�صــــــــريح�عtـــــــــى�اختصــــــــاص�رئــــــــيس�ا�حكمـــــــــة�gداريــــــــة�بصـــــــــفته�

قــــــــاض�للمســــــــتعجت�للبــــــــت�Nــــــــي�طلبــــــــات�وقــــــــف�التنفيـــــــــذ،�طا�ــــــــا�أن�ا�ــــــــادة�

وكــــــــــذا�الفقــــــــــرة�*خ,ــــــــــ�ة�مــــــــــن�ا�ــــــــــادة�

بتقــــــــــديم�طلــــــــــب�إلغــــــــــاء�القـــــــــــرار�gداري،�وبالتــــــــــاªي�فطلــــــــــب�gلغــــــــــاء�يقـــــــــــدم�بطبيعــــــــــة�الحــــــــــال�لقا

ولـــــــــــيس�لقا�ـــــــــــ¡��ا�ســـــــــــتعجت�gداري،�وإن�لـــــــــــم�يكـــــــــــن�هنـــــــــــاك�نـــــــــــص�يمنـــــــــــع�

ا�ســــــتعجت�الــــــذي�يمكــــــن�لــــــه�البــــــت�Nــــــي�طلــــــب�وقــــــف�التنفيــــــذ�إذا�تــــــوفرت�شــــــروط

gلغاء�لتعلقه�بجوهر�ال8®اع�أو�يحيله�عtى�قا

وقــــــــــــد�اعت ــــــــــــ��الفقــــــــــــه�ا�غربــــــــــــي�أن�ا�حكمــــــــــــة�gداريــــــــــــة�تخــــــــــــتص�بــــــــــــالنظر�Nــــــــــــي�طلبــــــــــــات�إيقــــــــــــاف�التنفيــــــــــــذ�

حســــــــــب�مقتضــــــــــيات�ا�ــــــــــادة�

ا�قــــــــرر�gداري�عtــــــــى�رئــــــــيس�ا�حكمــــــــة�gداريــــــــة�بصــــــــفته�قاضــــــــيا�للمســــــــتعجت�وكــــــــان�قــــــــرار�الطعــــــــن�معروضــــــــا�

أمـــــــام�محكمـــــــة�ا�وضـــــــوع،�فـــــــإن�هـــــــذه�*خ,ـــــــ�ة�تبقـــــــى�ا�ختصـــــــة�بالبـــــــت�Nـــــــي�طلـــــــب�إيقـــــــاف�التنفيـــــــذ�عtـــــــى�اعتبـــــــار�

أن�ال8®اع�Nي�الجوهر�قد�عرض�أمامها

الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ: ثانيا 

̄بـــــــد�مـــــــن�أن�يتبـــــــ,ن�للمحكمـــــــة�وåـــــــي�تنظـــــــر�Nـــــــي�طلـــــــب�وقـــــــف�تنفيـــــــذ�القـــــــرار�gداري�

إحــــــــدى�الحريــــــــات�*ساســــــــية،�ضــــــــرورة�وجــــــــدود�شــــــــرط,ن

تـــــــــداركها�Nـــــــــي�ا�ســـــــــتقبل�يتعـــــــــذر 

يستند�طلب�gلغاء�إªى�أسباب�جدية

شرط�Aستعجال-

لـــــــــم�يحــــــــــدد�ا�شــــــــــرع�ا�غربـــــــــي�مفهــــــــــوم�{ســــــــــتعجال،�ولـــــــــذلك�فــــــــــإن�تحديــــــــــد�حالـــــــــة�{ســــــــــتعجال�مÌــــــــــ�وك�

للقا�ــــــــ¡��بحســــــــب�الحالــــــــة�ا�عروضــــــــة�عليــــــــه�وطبيعــــــــة�الحــــــــق�ا�طا
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أن�مـــــــــن�شـــــــــروط�إيقـــــــــاف�تنفيـــــــــذ�القـــــــــرارات�gداريـــــــــة�{ســـــــــتعجال�الـــــــــذي�يتحقـــــــــق�عنـــــــــدما�يÌ�تـــــــــب�عtـــــــــى�تنفيـــــــــذ�


ـــــــــــا�مـــــــــــن�فـــــــــــوات�الوقـــــــــــت�أو�نتـــــــــــائج�يتعـــــــــــذر�تـــــــــــداركها،�كـــــــــــان�ßـــــــــــ¡ �عل

 é.xxiيقـــــــــــاف�التنفيـــــــــــذ�ويعت ـــــــــــ��بحـــــــــــق�مراقبـــــــــــة�أوليـــــــــــة�عاجلـــــــــــة��شـــــــــــروعية�القـــــــــــرار

�̄ 
ـــــــــــا،�وåـــــــــــي�أن�Óـــــــــــى�ا�حكمــــــــــة�التأكـــــــــــد�مtأساســــــــــية�يجـــــــــــب�ع��ثـــــــــــة�معـــــــــــاي,ويقــــــــــوم�عنصـــــــــــر�{ســـــــــــتعجال�عtــــــــــى�ث

̄�يكــــــــــون�بإمكانــــــــــه�دفــــــــــع�النتــــــــــائج� يتضــــــــــرر�طالــــــــــب�gيقــــــــــاف�ضــــــــــررا�كب,ــــــــــ�ا�Nــــــــــي�عملــــــــــه�وحياتــــــــــه�الخاصــــــــــة،�وأن�

̄�تتـــــــــأذى�ا�صــــــــــلحة� ضـــــــــارة�ال¸ـــــــــ��تÌ�تــــــــــب�عtـــــــــى�اســـــــــتمرار�تنفيــــــــــذ�القـــــــــرار�بالوســــــــــائل�القانونيـــــــــة�ا�قـــــــــررة،�ثــــــــــم�أ

ويـــــــــرى�جانـــــــــب�آخـــــــــر�مـــــــــن�الفقـــــــــه�أن�القضـــــــــاء�gداري�يعت ـــــــــ��شـــــــــرط�{ســـــــــتعجال�جوهريـــــــــا�يÌ�تـــــــــب�عtـــــــــى�

̄ت� داريـــــــة�مـــــــن�هـــــــذا�الشـــــــرط�حســـــــب�الحـــــــا


ــــــــــــا�وتســــــــــــتظهره�مــــــــــــن�ظــــــــــــاهر�*وراق�دون�الغــــــــــــوص�Nــــــــــــي�أصــــــــــــل�الحــــــــــــق�ا�تنــــــــــــازع�عليــــــــــــه�أي�دون�ßا�عروضــــــــــــة�عل

أن�عنصــــــــــــر�{ســــــــــــتعجال��1960دجن ــــــــــــ��

يمكـــــــن�تعويضـــــــها�Nـــــــي�حالـــــــة�إلغـــــــاء�القـــــــرار�ا�طعـــــــون�فيـــــــه�

�̄ تبعــــــــا�لج�
ــــــــاد�القضــــــــائي�gداري�التقليــــــــدي،�فــــــــإن�مــــــــنح�إيقــــــــاف�التنفيــــــــذ�

̄�إذا�تبـــــــ,ن�بعــــــــد�الدراســـــــة�*وªـــــــى�لوســــــــائل�الطعـــــــن�باéلغـــــــاء،�بــــــــأن�هـــــــذه�*خ,ـــــــ�ة�جديــــــــة�وأن�مـــــــن�شــــــــأن� يـــــــتم�إ

أمــــــــــا�القضــــــــــاء�gداري�الفرن¢ـــــــــــ¡��فلــــــــــم�يســــــــــتعمل�بدايـــــــــــة�أحكامــــــــــه�تعب,ــــــــــ��{ســـــــــــتعجال�Nــــــــــي�وصـــــــــــف�أول�

غ,ـــــــــ��أنــــــــــه�بعــــــــــد�صــــــــــدور��xxiشـــــــــروط�الوقــــــــــف�وإنمــــــــــا�ارتكـــــــــن�مباشــــــــــرة�إªــــــــــى�فكــــــــــرة�الضـــــــــرر�ال¸ــــــــــ��تمثــــــــــل�جــــــــــوهره،

صـــــــــبح�مجلـــــــــس�الدولـــــــــة�يتحـــــــــدث�Nـــــــــي�

يعت ــــــــ��شــــــــرط�جديــــــــة�*ســــــــباب�الوجــــــــه�õخــــــــر�للضــــــــرورة�ال¸ــــــــ��بــــــــررت�وجــــــــود�وقــــــــف�التنفيــــــــذ،�فــــــــالوقف�

ون�فـــــــــإن�ضــــــــرورات�إعـــــــــء�قـــــــــوة�القـــــــــان


ــــــــا�ßويرتكــــــــز�شــــــــرط�جديــــــــة�*ســــــــباب�ال¸ــــــــ��ارتكــــــــز�عل

ــــــــــ¡��مــــــــــن�خــــــــــل�فحــــــــــص�أوªــــــــــي�أن�عــــــــــدم�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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أن�مـــــــــن�شـــــــــروط�إيقـــــــــاف�تنفيـــــــــذ�القـــــــــرارات�gداريـــــــــة�{ســـــــــتعجال�الـــــــــذي�يتحقـــــــــق�عنـــــــــدما�يÌ�تـــــــــب�عtـــــــــى�تنفيـــــــــذ�

  xxi.�يتعذر�تداركها�فيما�لو�حكم�بإلغائه�بعد�تنفيذه


ـــــــــــا�مـــــــــــن�فـــــــــــوات�الوقـــــــــــت�أو�نتـــــــــــائßـــــــــــ¡ �علNفكلمـــــــــــا�ظهـــــــــــر�للمحكمـــــــــــة�أمـــــــــــورا�يخ

éيقـــــــــــاف�التنفيـــــــــــذ�ويعت ـــــــــــ��بحـــــــــــق�مراقبـــــــــــة�أوليـــــــــــة�عاجلـــــــــــة��شـــــــــــروعية�القـــــــــــرارفرا�عنصـــــــــــر�{ســـــــــــتعجال�متـــــــــــو 

�̄ 
ـــــــــــا،�وåـــــــــــي�أن�Óـــــــــــى�ا�حكمــــــــــة�التأكـــــــــــد�مtأساســــــــــية�يجـــــــــــب�ع��ثـــــــــــة�معـــــــــــاي,ويقــــــــــوم�عنصـــــــــــر�{ســـــــــــتعجال�عtــــــــــى�ث

̄�يكــــــــــون�بإمكانــــــــــه�دفــــــــــع�النتــــــــــائ يتضــــــــــرر�طالــــــــــب�gيقــــــــــاف�ضــــــــــررا�كب,ــــــــــ�ا�Nــــــــــي�عملــــــــــه�وحياتــــــــــه�الخاصــــــــــة،�وأن�

̄�تتـــــــــأذى�ا�صــــــــــلحة� ضـــــــــارة�ال¸ـــــــــ��تÌ�تــــــــــب�عtـــــــــى�اســـــــــتمرار�تنفيــــــــــذ�القـــــــــرار�بالوســــــــــائل�القانونيـــــــــة�ا�قـــــــــررة،�ثــــــــــم�أ

  xxi .العامة�من�إيقاف�التنفيذ�إيذاء�شديدا

ويـــــــــرى�جانـــــــــب�آخـــــــــر�مـــــــــن�الفقـــــــــه�أن�القضـــــــــاء�gداري�يعت ـــــــــ��شـــــــــرط�{ســـــــــتعجال�جوهريـــــــــا�يÌ�تـــــــــب�عtـــــــــى�

 ḡت�عـــــــدم�تـــــــوفره�رفـــــــض�طلـــــــب�إيقـــــــاف�التنفيـــــــذ،�وتتحقـــــــق�ا�حكمـــــــة� داريـــــــة�مـــــــن�هـــــــذا�الشـــــــرط�حســـــــب�الحـــــــا


ــــــــــــا�وتســــــــــــتظهره�مــــــــــــن�ظــــــــــــاهر�*وراق�دون�الغــــــــــــوص�Nــــــــــــي�أصــــــــــــل�الحــــــــــــق�ا�تنــــــــــــازع�عليــــــــــــه�أي�دون�ßا�عروضــــــــــــة�عل

  xxi.ا�ساس�بأصل�طلب�gلغاء

دجن ــــــــــــ���13بتــــــــــــاريخ��73وقــــــــــــد�أكــــــــــــد�ا�جلــــــــــــس�*عtــــــــــــى�Nــــــــــــي�قــــــــــــراره�عــــــــــــدد�

 ̄ يمكـــــــن�تعويضـــــــها�Nـــــــي�حالـــــــة�إلغـــــــاء�القـــــــرار�ا�طعـــــــون�فيـــــــه��مـــــــرتبط�بشـــــــرط�حصـــــــول�أضـــــــرار�جســـــــيمة�وخط,ـــــــ�ة�

̄�" بعــــــــد�تنفيــــــــذه،�حيــــــــث�اعت ــــــــ��أنــــــــه تبعــــــــا�لج�
ــــــــاد�القضــــــــائي�gداري�التقليــــــــدي،�فــــــــإن�مــــــــنح�إيقــــــــاف�التنفيــــــــذ�

̄�إذا�تبـــــــ,ن�بعــــــــد�الدراســـــــة�*وªـــــــى�لوســــــــائل�الطعـــــــن�باéلغـــــــاء،�بــــــــأن�هـــــــذه�*خ,ـــــــ�ة�جديــــــــة�وأن�مـــــــن�شــــــــأن� يـــــــتم�إ

  xxi".سيمة�يصعب�تعويضها�Nي�حالة�إلغائهتنفيذ�ا�قرر�إحداث�أضرار�ج

أمــــــــــا�القضــــــــــاء�gداري�الفرن¢ـــــــــــ¡��فلــــــــــم�يســــــــــتعمل�بدايـــــــــــة�أحكامــــــــــه�تعب,ــــــــــ��{ســـــــــــتعجال�Nــــــــــي�وصـــــــــــف�أول�

شـــــــــروط�الوقــــــــــف�وإنمــــــــــا�ارتكـــــــــن�مباشــــــــــرة�إªــــــــــى�فكــــــــــرة�الضـــــــــرر�ال¸ــــــــــ��تمثــــــــــل�جــــــــــوهره،

̄ســـــــــتعجال�أمـــــــــام�ا�حـــــــــاكم�gداريـــــــــة�أ�2000 صـــــــــبح�مجلـــــــــس�الدولـــــــــة�يتحـــــــــدث�Nـــــــــي�ا�تعلـــــــــق�با

  .xxiبدل�مفهوم�شرط�الضرر �xxiأحكامه�عن�مفهوم�شرط�{ستعجال

  :شرطAجديةA\سباب

يعت ــــــــ��شــــــــرط�جديــــــــة�*ســــــــباب�الوجــــــــه�õخــــــــر�للضــــــــرورة�ال¸ــــــــ��بــــــــررت�وجــــــــود�وقــــــــف�التنفيــــــــذ،�فــــــــالوقف�

فـــــــــإن�ضــــــــرورات�إعـــــــــء�قـــــــــوة�القـــــــــان�،كــــــــإجراء�اســـــــــتثنائي�إن�كـــــــــان�مفروضــــــــا�مـــــــــن�ناحيـــــــــة�بضــــــــرورات�الواقـــــــــع


ــــــــا� xxi،عtــــــــى�قــــــــوة�العمــــــــل�gداري�تقتضــــــــيه�مــــــــن�ناحيــــــــة�أخــــــــرى ßويرتكــــــــز�شــــــــرط�جديــــــــة�*ســــــــباب�ال¸ــــــــ��ارتكــــــــز�عل

الطــــــــــاعن�إªــــــــــى�اســــــــــتبعاد�إيقــــــــــاف�تنفيــــــــــذ�الطلبــــــــــات�ال¸ــــــــــ��يظهــــــــــر�للقا�ــــــــــ¡��مــــــــــن�خــــــــــل�فحــــــــــص�أوªــــــــــي�أن�عــــــــــدم�

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

                                               

أن�مـــــــــن�شـــــــــروط�إيقـــــــــاف�تنفيـــــــــذ�القـــــــــرارات�gداريـــــــــة�{ســـــــــتعجال�الـــــــــذي�يتحقـــــــــق�عنـــــــــدما�يÌ�تـــــــــب�عtـــــــــى�تنفيـــــــــذ�

القرار�نتائج�يتعذر�تداركها�فيما�لو�حكم�بإلغائه�بعد�تنفيذه

فكلمـــــــــــا�ظهـــــــــــر�للمحكمـــــــــــة�أمـــــــــــورا�يخ

عنصـــــــــــر�{ســـــــــــتعجال�متـــــــــــو 

�̄ 
ـــــــــــا،�وåـــــــــــي�أن�Óـــــــــــى�ا�حكمــــــــــة�التأكـــــــــــد�مtأساســــــــــية�يجـــــــــــب�ع��ثـــــــــــة�معـــــــــــاي,ويقــــــــــوم�عنصـــــــــــر�{ســـــــــــتعجال�عtــــــــــى�ث

̄�يكــــــــــون�بإمكانــــــــــه�دفــــــــــع�النتــــــــــائ يتضــــــــــرر�طالــــــــــب�gيقــــــــــاف�ضــــــــــررا�كب,ــــــــــ�ا�Nــــــــــي�عملــــــــــه�وحياتــــــــــه�الخاصــــــــــة،�وأن�

̄�تتـــــــــأذى�ا�صــــــــــلحة�ال ضـــــــــارة�ال¸ـــــــــ��تÌ�تــــــــــب�عtـــــــــى�اســـــــــتمرار�تنفيــــــــــذ�القـــــــــرار�بالوســــــــــائل�القانونيـــــــــة�ا�قـــــــــررة،�ثــــــــــم�أ

العامة�من�إيقاف�التنفيذ�إيذاء�شديدا

ويـــــــــرى�جانـــــــــب�آخـــــــــر�مـــــــــن�الفقـــــــــه�أن�القضـــــــــاء�gداري�يعت ـــــــــ��شـــــــــرط�{ســـــــــتعجال�جوهريـــــــــا�يÌ�تـــــــــب�عtـــــــــى�

 gعـــــــدم�تـــــــوفره�رفـــــــض�طلـــــــب�إيقـــــــاف�التنفيـــــــذ،�وتتحقـــــــق�ا�حكمـــــــة�


ــــــــــــا�وتســــــــــــتظهره�مــــــــــــن�ظــــــــــــاهر�*وراق�دون�الغــــــــــــوص�Nــــــــــــي�أصــــــــــــل�الحــــــــــــق�ا�تنــــــــــــازع�عليــــــــــــه�أي�دون�ßا�عروضــــــــــــة�عل

ا�ساس�بأصل�طلب�gلغاء

وقــــــــــــد�أكــــــــــــد�ا�جلــــــــــــس�*عtــــــــــــى�Nــــــــــــي�قــــــــــــراره�عــــــــــــدد�

 ̄ مـــــــرتبط�بشـــــــرط�حصـــــــول�أضـــــــرار�جســـــــيمة�وخط,ـــــــ�ة�

بعــــــــد�تنفيــــــــذه،�حيــــــــث�اعت ــــــــ��أنــــــــه

̄�إذا�تبـــــــ,ن�بعــــــــد�الدراســـــــة�*وªـــــــى�لوســــــــائل�الطعـــــــن�باéلغـــــــاء،�بــــــــأن�هـــــــذه�*خ,ـــــــ�ة�جديــــــــة�وأن�مـــــــن�شــــــــأن� يـــــــتم�إ

تنفيذ�ا�قرر�إحداث�أضرار�ج

أمــــــــــا�القضــــــــــاء�gداري�الفرن¢ـــــــــــ¡��فلــــــــــم�يســــــــــتعمل�بدايـــــــــــة�أحكامــــــــــه�تعب,ــــــــــ��{ســـــــــــتعجال�Nــــــــــي�وصـــــــــــف�أول�

شـــــــــروط�الوقــــــــــف�وإنمــــــــــا�ارتكـــــــــن�مباشــــــــــرة�إªــــــــــى�فكــــــــــرة�الضـــــــــرر�ال¸ــــــــــ��تمثــــــــــل�جــــــــــوهره،

2000يونيـــــــــو��30قـــــــــانون�

أحكامه�عن�مفهوم�شرط�{ستعجال

شرطAجديةA\سباب-

يعت ــــــــ��شــــــــرط�جديــــــــة�*ســــــــباب�الوجــــــــه�õخــــــــر�للضــــــــرورة�ال¸ــــــــ��بــــــــررت�وجــــــــود�وقــــــــف�التنفيــــــــذ،�فــــــــالوقف�

كــــــــإجراء�اســـــــــتثنائي�إن�كـــــــــان�مفروضــــــــا�مـــــــــن�ناحيـــــــــة�بضــــــــرورات�الواقـــــــــع

عtــــــــى�قــــــــوة�العمــــــــل�gداري�تقتضــــــــيه�مــــــــن�ناحيــــــــة�أخــــــــرى 

الطــــــــــاعن�إªــــــــــى�اســــــــــتبعاد�إيقــــــــــاف�تنفيــــــــــذ�الطلبــــــــــات�ال¸ــــــــــ��يظهــــــــــر�للقا
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̄�يســـــــقط�Nـــــــي�مســـــــألة� مشـــــــروعي�
ا�غ,ـــــــ��مؤكـــــــد،�وذلـــــــك�دون�أن�يجـــــــري�أي�فحـــــــص�معمـــــــق�Nـــــــي�ا�وضـــــــوع،�ح¸ـــــــ �

ويـــــــــــرى�جانـــــــــــب�مـــــــــــن�الفقـــــــــــه�أن�شـــــــــــرط�جديـــــــــــة�*ســـــــــــباب�يأخـــــــــــذ�وضـــــــــــعه�Nـــــــــــي�دائـــــــــــرة�ا�شـــــــــــروعية�ال¸ـــــــــــ��

تقتÞـــــــــــ¡��احتمـــــــــــال�إلغـــــــــــاء�القـــــــــــرار�ا�طعـــــــــــون�فيـــــــــــه،�حيـــــــــــث�يقصـــــــــــد�±
ـــــــــــذا�الشـــــــــــرط�أن�يكـــــــــــون�طلـــــــــــب�gيقـــــــــــاف�

ا�حكمــــــــــة�gداريــــــــــة�بنــــــــــاء��مســــــــــتندا�عtــــــــــى�أســــــــــباب�جديــــــــــة�يحتمــــــــــل�أن�تــــــــــؤدي�إªــــــــــى�إلغائــــــــــه،�بحيــــــــــث�إذا�مــــــــــا�رأت


ـــــــــــــا�تقÞـــــــــــــ¡��بإيقـــــــــــــاف�تنفيـــــــــــــذ�القـــــــــــــرار�Õـــــــــــــا�مشـــــــــــــروعة،�فإ
عtــــــــــــى�فحصـــــــــــــها�الظـــــــــــــاهري�أن�*ســـــــــــــباب�ا�تمســـــــــــــك�±

وقــــــــد�ع ــــــــ��ا�شــــــــرع�الفرن¢ــــــــ¡��عــــــــن�شــــــــرط�الجديــــــــة�

حـــــــــــول��لوقـــــــــــف�التنفيـــــــــــذ�بعبـــــــــــارة�ضـــــــــــرورة�وجـــــــــــود�وســـــــــــائل�تثبـــــــــــت�مـــــــــــن�خـــــــــــل�التحقيـــــــــــق�وجـــــــــــود�شـــــــــــك�جـــــــــــدي

عtــــــــــــــى�رفــــــــــــــض�طلــــــــــــــب�إيقــــــــــــــاف�التنفيــــــــــــــذ�م¸ــــــــــــــ �خــــــــــــــامره�شــــــــــــــك�Nــــــــــــــي�

̄�يÌـــــــ�دد�Nـــــــي�هـــــــذه�الحالـــــــة�Nـــــــي�اعتبـــــــار�الوســـــــائل�ا�ثـــــــارة�غ,ـــــــ�� مشـــــــروعية�ا�قـــــــرر�ا�طعـــــــون�فيـــــــه�أو�Nـــــــي�عـــــــدمها،�و

N�̄ــــــــي�حالــــــــة�وحيــــــــدة�وåــــــــي�الحا ̄�يمــــــــنح�إيقــــــــاف�التنفيــــــــذ�إ 
ــــــــا�جديــــــــة،�وبعبــــــــارة�أخــــــــرى�فإنــــــــه�ßلــــــــة�ال¸ــــــــ��يتأكــــــــد�ف

  نظامAطلبAاتخاذAتداب&�AالحمايةAا�ستعجلةAللحرياتA\ساسية

�2000-597أقـــــــــــــر�ا�شـــــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــــــ¡��حمايـــــــــــــة�كب,ـــــــــــــ�ة�للحريـــــــــــــات�*ساســـــــــــــية�بمقتÞـــــــــــــ¡ �القـــــــــــــانون�رقـــــــــــــم�

مــــــــــام�ا�حــــــــــاكم�gداريــــــــــة�والــــــــــذي�دخــــــــــل�ح,ــــــــــ®�

�521-2لقـــــــــد�أقـــــــــر�هـــــــــذا�القـــــــــانون�حمايـــــــــة�قضـــــــــائية�مســـــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�بموجـــــــــب�الفصـــــــــل�

رات�مـــــــــــن�مدونـــــــــــة�القضـــــــــــاء�gداري،�تفـــــــــــوق�الحمايـــــــــــة�ا�ســـــــــــتعجلة�ال¸ـــــــــــ��يوفرهـــــــــــا�نظـــــــــــام�وقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�القـــــــــــرا

�،مــــــــازال�التشــــــــريع�ا�غربــــــــي�لــــــــم�يقــــــــر�مثــــــــل�هــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�الحمايــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريــــــــات

ونظـــــــــرا�،�والـــــــــذي�اكتفـــــــــى�بالحمايـــــــــة�ال¸ـــــــــ��يوفرهـــــــــا�نظـــــــــام�وقـــــــــف�التنفيـــــــــذ�كمـــــــــا�تناولنـــــــــاه�عtـــــــــى�نحـــــــــو�مـــــــــا�تقـــــــــدم

ر�هـــــــــذا�هميـــــــــة�ال¸ـــــــــ��تحظـــــــــى�±
ـــــــــا�الحمايـــــــــة�ا�ســـــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�ســـــــــنحاول�عـــــــــرض�أســـــــــباب�إقـــــــــرا

وقـــــــف�تنفيـــــــذ�القـــــــرارات�gداريـــــــة�غ,ـــــــ��

ضـــــــــــياع�الحقـــــــــــوق،�أحـــــــــــد�وال¸ـــــــــــ��تـــــــــــؤدي�إªـــــــــــى�فـــــــــــوات�الوقـــــــــــت�و 
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̄�يســـــــقط�Nـــــــي�مســـــــألة� مشـــــــروعي�
ا�غ,ـــــــ��مؤكـــــــد،�وذلـــــــك�دون�أن�يجـــــــري�أي�فحـــــــص�معمـــــــق�Nـــــــي�ا�وضـــــــوع،�ح¸ـــــــ �

  .®اع�ال¸��يمنعها�عليه�القانون 

ويـــــــــــرى�جانـــــــــــب�مـــــــــــن�الفقـــــــــــه�أن�شـــــــــــرط�جديـــــــــــة�*ســـــــــــباب�يأخـــــــــــذ�وضـــــــــــعه�Nـــــــــــي�دائـــــــــــرة�ا�شـــــــــــروعية�ال¸ـــــــــــ��

تقتÞـــــــــــ¡��احتمـــــــــــال�إلغـــــــــــاء�القـــــــــــرار�ا�طعـــــــــــون�فيـــــــــــه،�حيـــــــــــث�يقصـــــــــــد�±
ـــــــــــذا�الشـــــــــــرط�أن�يكـــــــــــون�طلـــــــــــب�gيقـــــــــــاف�

مســــــــــتندا�عtــــــــــى�أســــــــــباب�جديــــــــــة�يحتمــــــــــل�أن�تــــــــــؤدي�إªــــــــــى�إلغائــــــــــه،�بحيــــــــــث�إذا�مــــــــــا�رأت


ـــــــــــــا�تقÞـــــــــــــ¡��بإيقـــــــــــــاف�تنفيـــــــــــــذ�القـــــــــــــرار�Õـــــــــــــا�مشـــــــــــــروعة،�فإ
عtــــــــــــى�فحصـــــــــــــها�الظـــــــــــــاهري�أن�*ســـــــــــــباب�ا�تمســـــــــــــك�±

وقــــــــد�ع ــــــــ��ا�شــــــــرع�الفرن¢ــــــــ¡��عــــــــن�شــــــــرط�الجديــــــــة��،xxiا�طعــــــــون�فيــــــــه�إذا�مــــــــا�تــــــــوافرت�بــــــــاQي�الشــــــــروط�*خــــــــرى 

لوقـــــــــــف�التنفيـــــــــــذ�بعبـــــــــــارة�ضـــــــــــرورة�وجـــــــــــود�وســـــــــــائل�تثبـــــــــــت�مـــــــــــن�خـــــــــــل�التحقيـــــــــــق�وجـــــــــــود�شـــــــــــك�جـــــــــــدي

عtــــــــــــــى�رفــــــــــــــض�طلــــــــــــــب�إيقــــــــــــــاف�التنفيــــــــــــــذ�م¸ــــــــــــــ �خــــــــــــــامره�شــــــــــــــك�Nــــــــــــــي�الفرن¢ــــــــــــــ¡��إذ�درج�مجلــــــــــــــس�الدولــــــــــــــة�

̄�يÌـــــــ�دد�Nـــــــي�هـــــــذه�الحالـــــــة�Nـــــــي�اعتبـــــــار�الوســـــــائل�ا�ثـــــــارة�غ,ـــــــ�� مشـــــــروعية�ا�قـــــــرر�ا�طعـــــــون�فيـــــــه�أو�Nـــــــي�عـــــــدمها،�و

N�̄ــــــــي�حالــــــــة�وحيــــــــدة�وåــــــــي�الحا ̄�يمــــــــنح�إيقــــــــاف�التنفيــــــــذ�إ جديــــــــة،�وبعبــــــــارة�أخــــــــرى�فإنــــــــه�

̄�مفر�منه   xxi.بأن�إلغاء�القرار�أمر�

نظامAطلبAاتخاذAتداب&�AالحمايةAا�ستعجلةAللحرياتA\ساسية: ا�بحثAالثاني

أقـــــــــــــر�ا�شـــــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــــــ¡��حمايـــــــــــــة�كب,ـــــــــــــ�ة�للحريـــــــــــــات�*ساســـــــــــــية�بمقتÞـــــــــــــ¡ �القـــــــــــــانون�رقـــــــــــــم�

مــــــــــام�ا�حــــــــــاكم�gداريــــــــــة�والــــــــــذي�دخــــــــــل�ح,ــــــــــ®�ا�تعلــــــــــق�بــــــــــاïمور�ا�ســــــــــتعجلة�أ�2000يونيــــــــــو��30

  .والذي�تمم�وعدل�مدونة�القضاء�gداري �2001التنفيذ�منذ�فاتح�يناير�

لقـــــــــد�أقـــــــــر�هـــــــــذا�القـــــــــانون�حمايـــــــــة�قضـــــــــائية�مســـــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�بموجـــــــــب�الفصـــــــــل�

مـــــــــــن�مدونـــــــــــة�القضـــــــــــاء�gداري،�تفـــــــــــوق�الحمايـــــــــــة�ا�ســـــــــــتعجلة�ال¸ـــــــــــ��يوفرهـــــــــــا�نظـــــــــــام�وقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�القـــــــــــرا

مــــــــازال�التشــــــــريع�ا�غربــــــــي�لــــــــم�يقــــــــر�مثــــــــل�هــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�الحمايــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريــــــــات

والـــــــــذي�اكتفـــــــــى�بالحمايـــــــــة�ال¸ـــــــــ��يوفرهـــــــــا�نظـــــــــام�وقـــــــــف�التنفيـــــــــذ�كمـــــــــا�تناولنـــــــــاه�عtـــــــــى�نحـــــــــو�مـــــــــا�تقـــــــــدم

هميـــــــــة�ال¸ـــــــــ��تحظـــــــــى�±
ـــــــــا�الحمايـــــــــة�ا�ســـــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�ســـــــــنحاول�عـــــــــرض�أســـــــــباب�إقـــــــــرا

  ).ثالثا(ثم�شروطه�) ثانيا(وخصائصه�

  لحريات ا5ساسيةلحماية المستعجلة لأسباب إقرار نظام ا

وقـــــــف�تنفيـــــــذ�القـــــــرارات�gداريـــــــة�غ,ـــــــ���أو  يعت ـــــــ��تعـــــــدد�وطـــــــول�إجـــــــراءات�التقا�ـــــــ¡��مـــــــن�أجـــــــل�إلغـــــــاء

وال¸ـــــــــــ��تـــــــــــؤدي�إªـــــــــــى�فـــــــــــوات�الوقـــــــــــت�و *ساســـــــــــية،�ا�شـــــــــــروعة�ال¸ـــــــــــ��تمـــــــــــس�بالحريـــــــــــات�

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

                                               

̄�يســـــــقط�Nـــــــي�مســـــــألة� مشـــــــروعي�
ا�غ,ـــــــ��مؤكـــــــد،�وذلـــــــك�دون�أن�يجـــــــري�أي�فحـــــــص�معمـــــــق�Nـــــــي�ا�وضـــــــوع،�ح¸ـــــــ �

Nي�جوهر�ال8®اع�ال¸��يمنعها�عليه�القانون البت�

ويـــــــــــرى�جانـــــــــــب�مـــــــــــن�الفقـــــــــــه�أن�شـــــــــــرط�جديـــــــــــة�*ســـــــــــباب�يأخـــــــــــذ�وضـــــــــــعه�Nـــــــــــي�دائـــــــــــرة�ا�شـــــــــــروعية�ال¸ـــــــــــ��

تقتÞـــــــــــ¡��احتمـــــــــــال�إلغـــــــــــاء�القـــــــــــرار�ا�طعـــــــــــون�فيـــــــــــه،�حيـــــــــــث�يقصـــــــــــد�±
ـــــــــــذا�الشـــــــــــرط�أن�يكـــــــــــون�طلـــــــــــب�gيقـــــــــــاف�

مســــــــــتندا�عtــــــــــى�أســــــــــباب�جديــــــــــة�يحتمــــــــــل�أن�تــــــــــؤدي�إªــــــــــى�إلغائــــــــــه،�بحيــــــــــث�إذا�مــــــــــا�رأت


ـــــــــــــا�تقÞـــــــــــــ¡��بإيقـــــــــــــاف�تنفيـــــــــــــذ�القـــــــــــــرار�Õـــــــــــــا�مشـــــــــــــروعة،�فإ
عtــــــــــــى�فحصـــــــــــــها�الظـــــــــــــاهري�أن�*ســـــــــــــباب�ا�تمســـــــــــــك�±

ا�طعــــــــون�فيــــــــه�إذا�مــــــــا�تــــــــوافرت�بــــــــاQي�الشــــــــروط�*خــــــــرى 

لوقـــــــــــف�التنفيـــــــــــذ�بعبـــــــــــارة�ضـــــــــــرورة�وجـــــــــــود�وســـــــــــائل�تثبـــــــــــت�مـــــــــــن�خـــــــــــل�التحقيـــــــــــق�وجـــــــــــود�شـــــــــــك�جـــــــــــدي

  .مشروعية�القرار

إذ�درج�مجلــــــــــــــس�الدولــــــــــــــة�

̄�يÌـــــــ�دد�Nـــــــي�هـــــــذه�الحالـــــــة�Nـــــــي�اعتبـــــــار�الوســـــــائل�ا�ثـــــــارة�غ,ـــــــ�� مشـــــــروعية�ا�قـــــــرر�ا�طعـــــــون�فيـــــــه�أو�Nـــــــي�عـــــــدمها،�و

N�̄ــــــــي�حالــــــــة�وحيــــــــدة�وåــــــــي�الحا ̄�يمــــــــنح�إيقــــــــاف�التنفيــــــــذ�إ جديــــــــة،�وبعبــــــــارة�أخــــــــرى�فإنــــــــه�

̄�مفر�منه بأن�إلغاء�القرار�أمر�

ا�بحثAالثاني

أقـــــــــــــر�ا�شـــــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــــــ¡��حمايـــــــــــــة�كب,ـــــــــــــ�ة�للحريـــــــــــــات�*ساســـــــــــــية�بمقتÞـــــــــــــ¡ �القـــــــــــــانون�رقـــــــــــــم�

30الصــــــــــادر�بتــــــــــاريخ�

التنفيذ�منذ�فاتح�يناير�

لقـــــــــد�أقـــــــــر�هـــــــــذا�القـــــــــانون�حمايـــــــــة�قضـــــــــائية�مســـــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�بموجـــــــــب�الفصـــــــــل�

مـــــــــــن�مدونـــــــــــة�القضـــــــــــاء�gداري،�تفـــــــــــوق�الحمايـــــــــــة�ا�ســـــــــــتعجلة�ال¸ـــــــــــ��يوفرهـــــــــــا�نظـــــــــــام�وقـــــــــــف�تنفيـــــــــــذ�القـــــــــــرا

مــــــــازال�التشــــــــريع�ا�غربــــــــي�لــــــــم�يقــــــــر�مثــــــــل�هــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�الحمايــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريــــــــاتحيــــــــث� gxxiداريــــــــة،

والـــــــــذي�اكتفـــــــــى�بالحمايـــــــــة�ال¸ـــــــــ��يوفرهـــــــــا�نظـــــــــام�وقـــــــــف�التنفيـــــــــذ�كمـــــــــا�تناولنـــــــــاه�عtـــــــــى�نحـــــــــو�مـــــــــا�تقـــــــــدم

ل�هميـــــــــة�ال¸ـــــــــ��تحظـــــــــى�±
ـــــــــا�الحمايـــــــــة�ا�ســـــــــتعجلة�للحريـــــــــات�*ساســـــــــية�ســـــــــنحاول�عـــــــــرض�أســـــــــباب�إقـــــــــرا

وخصائصه�) أ̄و(النظام�

أسباب إقرار نظام ا: أو$

يعت ـــــــ��تعـــــــدد�وطـــــــول�إجـــــــراءات�التقا

ا�شـــــــــــروعة�ال¸ـــــــــــ��تمـــــــــــس�بالحريـــــــــــات�
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*ســـــــــــــباب�الرئيســـــــــــــة�ال¸ـــــــــــــ��دفعـــــــــــــت�ا�شـــــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــــــ¡��إªـــــــــــــى�وضـــــــــــــع�قـــــــــــــانون�الحمايـــــــــــــة�ا�ســـــــــــــتعجلة�للحريـــــــــــــات�

 Denoix de seinوNــــــي�هــــــذا�gطــــــار،�شــــــكل�مجلــــــس�الدولــــــة�الفرن¢ــــــ¡��بقــــــرار�مــــــن�نائــــــب�رئيســــــه�

لعمليــــــــــــــة�والقانونيــــــــــــــة�لقضــــــــــــــاء�*مــــــــــــــور�

ا�ســــــــــتعجلة�gداريــــــــــة�مــــــــــن�أجــــــــــل�اقÌــــــــــ�اح�الحلــــــــــول�ا�ناســــــــــبة�لهــــــــــا،�وال¸ــــــــــ��تبــــــــــ,ن�لهــــــــــا�مــــــــــن�خــــــــــل�ا�ناقشــــــــــات�


ـــــــا�مـــــــع�عـــــــدد�مـــــــن�رجـــــــال�القـــــــانون�مـــــــن�أســـــــاتذة�جـــــــامعي,ن�وقضـــــــاة�ومحـــــــام,ن،�íوجلســـــــات�{ســـــــتماع�ال¸ـــــــ��أجر


ـــــــــا�مازالـــــــــت�قاصـــــــــرة�عـــــــــن�بلـــــــــوغ�Ȭ�أ متم,ـــــــــ®ة،�إ


ـــــــــا،�كمــــــــا�تبـــــــــ,ن�لهـــــــــا�عtـــــــــى�ßـــــــــى�نحـــــــــو�يطيــــــــل�أمـــــــــد�الحصـــــــــول�علtـــــــــا�ع
íــــــــا،�وهـــــــــو�عيـــــــــب�يرجـــــــــع�لتعــــــــدد�إجراءا
غاي�

ا�تعلــــــــــــــــق�بتنظــــــــــــــــيم�ا�حــــــــــــــــاكم�وبا�ســــــــــــــــطرة�ا�دنيــــــــــــــــة�والجنائيـــــــــــــــــة�

ــــــــــ¡��gداري�بســــــــــلطة�توجيــــــــــه�أوامــــــــــر�

̄�أن�فاعليتـــــــه�Nـــــــي�تحقيـــــــق�هـــــــذه� لـــــــÉدارة�éجبارهـــــــا�عtـــــــى�تنفيـــــــذ�أحكامـــــــه�ومـــــــا�عكســـــــه�مـــــــن�حمايـــــــة�للحريـــــــات،�إ


ــــــا،�عtــــــى�نحــــــو�ßــــــا�للوصــــــول�إل
Ùجــــــراءات�ال¸ــــــ��تطلgــــــي�طــــــول��كانــــــت�نســــــبية�نظــــــرا��جموعــــــة�مــــــن�Nتمثــــــل�

لــــــــــذا�اقÌ�حــــــــــت�هــــــــــذه�ا�جموعــــــــــة�أنــــــــــه�لتجــــــــــاوز�هــــــــــذه�العيــــــــــوب�يجــــــــــب�إيكــــــــــال�مهمــــــــــة�حمايــــــــــة�الحريــــــــــات�

ا�تعلــــــــــــــــــق��2000يونيــــــــــــــــــو��30ــــــــــــــــــ¡��ا�ســــــــــــــــــتعجت�gداري�وهــــــــــــــــــو�مــــــــــــــــــا�تــــــــــــــــــم�بالفعــــــــــــــــــل�بمقتÞــــــــــــــــــ¡ �قــــــــــــــــــانون�


ــــــــا�ا�شــــــــرع�الفرن¢ــــــــ¡��بنــــــــوع�مــــــــن�الحمايــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريــــــــات�*ساســــــــية،�فقــــــــد�ßف�ف�ــــــــÌع


ـــــــــــا�تجـــــــــــاوزات�gدارة،�ومـــــــــــن�خصـــــــــــائص�هـــــــــــذا�القـــــــــــانون�ســـــــــــرعة�البـــــــــــت�Nـــــــــــي�طلـــــــــــب�ßخصـــــــــــها�بـــــــــــنص�خـــــــــــاص�يق

ــــــــــــ¡��gداري�للمســـــــــــتعجت�ملــــــــــــزم�بالبــــــــــــت�Nــــــــــــي�

كمــــــــــــا�عtــــــــــــى�قا�ــــــــــــ¡���،يــــــــــــة�وأربعــــــــــــ,ن�ســــــــــــاعة�مــــــــــــن�تــــــــــــاريخ�تســــــــــــجيل�الطلــــــــــــب

ناف�ضــــــــــــد�*مــــــــــــر�الصــــــــــــادر�عــــــــــــن�قا�ــــــــــــ¡��

اتســــــــعت�ســــــــلطات�القا�ــــــــ¡��،�وهكــــــــذا�

ة�بــــــــــأن�تقــــــــــوم�بعمــــــــــل�رفضــــــــــت�القيــــــــــام�بــــــــــه�أو�تمتنــــــــــع�عــــــــــن�

مستق�¯�يشÌ�ط�لقبوله��طلباNي�القانون�الفرن¢¡��

سيفصل�Nي�مشروعية�أو�عدم��¡��ا�ستعجت�gداري 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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*ســـــــــــــباب�الرئيســـــــــــــة�ال¸ـــــــــــــ��دفعـــــــــــــت�ا�شـــــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــــــ¡��إªـــــــــــــى�وضـــــــــــــع�قـــــــــــــانون�الحمايـــــــــــــة�ا�ســـــــــــــتعجلة�للحريـــــــــــــات�

  .*ساسية�أمام�ا�حاكم�gدارية

وNــــــي�هــــــذا�gطــــــار،�شــــــكل�مجلــــــس�الدولــــــة�الفرن¢ــــــ¡��بقــــــرار�مــــــن�نائــــــب�رئيســــــه�

لعمليــــــــــــــة�والقانونيــــــــــــــة�لقضــــــــــــــاء�*مــــــــــــــور�مجموعــــــــــــــة�عمــــــــــــــل�لدراســــــــــــــة�ا�شــــــــــــــكت�ا�1997نــــــــــــــون ��

ا�ســــــــــتعجلة�gداريــــــــــة�مــــــــــن�أجــــــــــل�اقÌــــــــــ�اح�الحلــــــــــول�ا�ناســــــــــبة�لهــــــــــا،�وال¸ــــــــــ��تبــــــــــ,ن�لهــــــــــا�مــــــــــن�خــــــــــل�ا�ناقشــــــــــات�


ـــــــا�مـــــــع�عـــــــدد�مـــــــن�رجـــــــال�القـــــــانون�مـــــــن�أســـــــاتذة�جـــــــامعي,ن�وقضـــــــاة�ومحـــــــام,ن،�íوجلســـــــات�{ســـــــتماع�ال¸ـــــــ��أجر


ـــــــــا�مازالـــــــــت�قاصـــــــــرة�عـــــــــن�بلـــــــــوغ�أن�الحمايـــــــــة�القانونيـــــــــة�ال¸ـــــــــ��تتمتـــــــــع�±
ـــــــــا�الحريـــــــــات،�وإن�كانـــــــــت�Ȭ�أ متم,ـــــــــ®ة،�إ


ـــــــــا،�كمــــــــا�تبـــــــــ,ن�لهـــــــــا�عtـــــــــى�ßـــــــــى�نحـــــــــو�يطيــــــــل�أمـــــــــد�الحصـــــــــول�علtـــــــــا�ع
íــــــــا،�وهـــــــــو�عيـــــــــب�يرجـــــــــع�لتعــــــــدد�إجراءا
غاي�

ا�تعلــــــــــــــــق�بتنظــــــــــــــــيم�ا�حــــــــــــــــاكم�وبا�ســــــــــــــــطرة�ا�دنيــــــــــــــــة�والجنائيـــــــــــــــــة��1995ف �ايــــــــــــــــر��08الــــــــــــــــرغم�مــــــــــــــــن�أن�قــــــــــــــــانون�

مــــــــــرة�للقا�ــــــــــ¡��gداري�بســــــــــلطة�توجيــــــــــه�أوامــــــــــر�وgداريــــــــــة�قــــــــــد�جــــــــــاء�بإصــــــــــح�فريــــــــــد�فيمــــــــــا�اعÌــــــــــ�ف�بــــــــــه�وïول�

̄�أن�فاعليتـــــــه�Nـــــــي�تحقيـــــــق�هـــــــذه� لـــــــÉدارة�éجبارهـــــــا�عtـــــــى�تنفيـــــــذ�أحكامـــــــه�ومـــــــا�عكســـــــه�مـــــــن�حمايـــــــة�للحريـــــــات،�إ


ــــــا،�عtــــــى�نحــــــو�ßــــــا�للوصــــــول�إل
Ùجــــــراءات�ال¸ــــــ��تطلgكانــــــت�نســــــبية�نظــــــرا��جموعــــــة�مــــــن�


ا�ßوتاريخ�دفعه�قضائياا�دة�الزمنية�ب,ن�تاريخ�{عتداء�عل.xxi  

لــــــــــذا�اقÌ�حــــــــــت�هــــــــــذه�ا�جموعــــــــــة�أنــــــــــه�لتجــــــــــاوز�هــــــــــذه�العيــــــــــوب�يجــــــــــب�إيكــــــــــال�مهمــــــــــة�حمايــــــــــة�الحريــــــــــات�

ــــــــــــــــــ¡��ا�ســــــــــــــــــتعجت�gداري�وهــــــــــــــــــو�مــــــــــــــــــا�تــــــــــــــــــم�بالفعــــــــــــــــــل�بمقتÞــــــــــــــــــ¡ �قــــــــــــــــــانون�

̄ستعجال�gداري    .با

  لحريات ا5ساسيةلحماية المستعجلة لخصائص نظام ا


ــــــــا�ا�شــــــــرع�الفرن¢ــــــــ¡��بنــــــــوع�مــــــــن�الحمايــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريــــــــات�*ساســــــــية،�فقــــــــد�ßف�ف�ــــــــÌع


ـــــــــــا�تجـــــــــــاوزات�gدارة،�ومـــــــــــن�خصـــــــــــائص�هـــــــــــذا�القـــــــــــانون�ســـــــــــرعة�البـــــــــــت�Nـــــــــــي�طلـــــــــــب�ßخصـــــــــــها�بـــــــــــنص�خـــــــــــاص�يق

الحمايـــــــــــة�ا�ســــــــــــتعجل،�وتتمثــــــــــــل�هـــــــــــذه�الخاصــــــــــــية�Nــــــــــــي�أن�القا�ــــــــــــ¡��gداري�للمســـــــــــتعجت�ملــــــــــــزم�بالبــــــــــــت�Nــــــــــــي�

يــــــــــــة�وأربعــــــــــــ,ن�ســــــــــــاعة�مــــــــــــن�تــــــــــــاريخ�تســــــــــــجيل�الطلــــــــــــبطلـــــــــــب�الحمايــــــــــــة�داخــــــــــــل�أجــــــــــــل�ثمان

̄ســــــــــــتئناف�ضــــــــــــد�*مــــــــــــر�الصــــــــــــادر�عــــــــــــن�قا ا�ســــــــــــتعجت�بمجلــــــــــــس�الدولــــــــــــة�البــــــــــــت�Nــــــــــــي�طلــــــــــــب�الطعــــــــــــن�با

،�وهكــــــــذا�ا�ســــــــتعجت�با�حكمــــــــة�gداريــــــــة�خــــــــل�أجــــــــل�ثمانيــــــــة�وأربعــــــــ,ن�ســــــــاعة

ة�بــــــــــأن�تقــــــــــوم�بعمــــــــــل�رفضــــــــــت�القيــــــــــام�بــــــــــه�أو�تمتنــــــــــع�عــــــــــن�gداري�الفرن¢ــــــــــ¡��لدرجــــــــــة�توجيــــــــــه�أوامــــــــــر�إªــــــــــى�gدار 

Nي�القانون�الفرن¢¡���للحريات�*ساسية ةستعجل�اطلب�الحماية�

قا�¡��ا�ستعجت�gداري وجود�دعوى�إلغاء�القرار�غ,��ا�شروع�مادام�أن�

	��� ا��و��� ���ا
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*ســـــــــــــباب�الرئيســـــــــــــة�ال¸ـــــــــــــ��دفعـــــــــــــت�ا�شـــــــــــــرع�الفرن¢ـــــــــــــ¡��إªـــــــــــــى�وضـــــــــــــع�قـــــــــــــانون�الحمايـــــــــــــة�ا�ســـــــــــــتعجلة�للحريـــــــــــــات�

*ساسية�أمام�ا�حاكم�gدارية

وNــــــي�هــــــذا�gطــــــار،�شــــــكل�مجلــــــس�الدولــــــة�الفرن¢ــــــ¡��بقــــــرار�مــــــن�نائــــــب�رئيســــــه�

Marcoــــــــــــــي��N07��� نــــــــــــــون

ا�ســــــــــتعجلة�gداريــــــــــة�مــــــــــن�أجــــــــــل�اقÌــــــــــ�اح�الحلــــــــــول�ا�ناســــــــــبة�لهــــــــــا،�وال¸ــــــــــ��تبــــــــــ,ن�لهــــــــــا�مــــــــــن�خــــــــــل�ا�ناقشــــــــــات�


ـــــــا�مـــــــع�عـــــــدد�مـــــــن�رجـــــــال�القـــــــانون�مـــــــن�أســـــــاتذة�جـــــــامعي,ن�وقضـــــــاة�ومحـــــــام,ن،�íوجلســـــــات�{ســـــــتماع�ال¸ـــــــ��أجر

أن�الحمايـــــــــة�القانونيـــــــــة�ال¸ـــــــــ��تتمتـــــــــع�±
ـــــــــا�الحريـــــــــات،�وإن�كانـــــــــت�


ـــــــــا،�كمــــــــا�تبـــــــــ,ن�لهـــــــــا�عtـــــــــى�ßـــــــــى�نحـــــــــو�يطيــــــــل�أمـــــــــد�الحصـــــــــول�علtـــــــــا�ع
íــــــــا،�وهـــــــــو�عيـــــــــب�يرجـــــــــع�لتعــــــــدد�إجراءا
غاي�

الــــــــــــــــرغم�مــــــــــــــــن�أن�قــــــــــــــــانون�

وgداريــــــــــة�قــــــــــد�جــــــــــاء�بإصــــــــــح�فريــــــــــد�فيمــــــــــا�اعÌــــــــــ�ف�بــــــــــه�وïول�

̄�أن�فاعليتـــــــه�Nـــــــي�تحقيـــــــق�هـــــــذه� لـــــــÉدارة�éجبارهـــــــا�عtـــــــى�تنفيـــــــذ�أحكامـــــــه�ومـــــــا�عكســـــــه�مـــــــن�حمايـــــــة�للحريـــــــات،�إ


ــــــا،�عtــــــى�نحــــــو�الغايــــــة�ßــــــا�للوصــــــول�إل
Ùجــــــراءات�ال¸ــــــ��تطلgكانــــــت�نســــــبية�نظــــــرا��جموعــــــة�مــــــن�


ا�ßا�دة�الزمنية�ب,ن�تاريخ�{عتداء�عل

لــــــــــذا�اقÌ�حــــــــــت�هــــــــــذه�ا�جموعــــــــــة�أنــــــــــه�لتجــــــــــاوز�هــــــــــذه�العيــــــــــوب�يجــــــــــب�إيكــــــــــال�مهمــــــــــة�حمايــــــــــة�الحريــــــــــات�

لقا�ــــــــــــــــــ¡��ا�ســــــــــــــــــتعجت�gداري�وهــــــــــــــــــو�مــــــــــــــــــا�تــــــــــــــــــم�بالفعــــــــــــــــــل�بمقتÞــــــــــــــــــ¡ �قــــــــــــــــــانون�

̄ستعجال�gداري  با

خصائص نظام ا: ثانيا


ــــــــا�ا�شــــــــرع�الفرن¢ــــــــ¡��بنــــــــوع�مــــــــن�الحمايــــــــة�ا�ســــــــتعجلة�للحريــــــــات�*ساســــــــية،�فقــــــــد�ïول�مــــــــرة�يßف�ف�ــــــــÌع


ـــــــــــا�تجـــــــــــاوزات�gدارة،�ومـــــــــــن�خصـــــــــــائص�هـــــــــــذا�القـــــــــــانون�ســـــــــــرعة�البـــــــــــت�Nـــــــــــي�طلـــــــــــب�ßخصـــــــــــها�بـــــــــــنص�خـــــــــــاص�يق

الحمايـــــــــــة�ا�ســــــــــــتعجل،�وتتمثــــــــــــل�هـــــــــــذه�الخاصــــــــــــية�Nــــــــــــي�أن�القا

طلـــــــــــب�الحمايــــــــــــة�داخــــــــــــل�أجــــــــــــل�ثمان

̄ســــــــــــت ا�ســــــــــــتعجت�بمجلــــــــــــس�الدولــــــــــــة�البــــــــــــت�Nــــــــــــي�طلــــــــــــب�الطعــــــــــــن�با

ا�ســــــــتعجت�با�حكمــــــــة�gداريــــــــة�خــــــــل�أجــــــــل�ثمانيــــــــة�وأربعــــــــ,ن�ســــــــاعة

gداري�الفرن¢ــــــــــ¡��لدرجــــــــــة�توجيــــــــــه�أوامــــــــــر�إªــــــــــى�gدار 

  .عمل�أرادت�فعله

طلب�الحماية�و�يعد�

وجود�دعوى�إلغاء�القرار�غ,��ا�شروع�مادام�أن�
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�عtى� �الجدي، �الشك �بتوفر�شرط �إطاره �Nي �الفرن¢¡� �ا�شرع �اكتفى �حيث ر�مصدر�{عتداء

أن�عtى�خف�استعجال�وقف�التنفيذ�الذي�يكون�*مر�الصادر�بوقف�التنفيذ�Nي�إطاره�تدب,�ا�مؤقتا�¯�غ,�،�

  xxi.¡��ا�وضوع�الفصل�Nي�مسألة�مشروعية�القرار�محل�طلب�وقف�التنفيذ


ا�حماية�ظاهرة،�إ¯�أن�حمايته�ßى�الرغم�من�أن�نظام�وقف�التنفيذ�قد�أحاط�بالحرية�وأسبغ�عل


ا�Õا�حماية�تبعية،�ويع���ذلك�أ
Õي�عدة�أمور،�أولها�أNالحماية�ا�ستعجلة�

اق�ممارس�
ا،�ودون�هذا�أقيم�ضد�قرار�مس�الحرية�أو�أع

�طلب� �للمتضرر �يمكن �ال¸� �ا�ستعجلة �الحماية �عكس �عtى �وذلك 
ا،ßإل� �الوصول �للمتضرر �¯�يمكن الطعن

. وبدون�اللجوء�للطعن�باéلغاء�Nي�القرار�gداري�لهذا�{عتداء

عجلة�لحرية�أساسية�ما،�يبت�فيه�قا�¡��ا�ستعجت�gداري�

ساعة،�Nي�ح,ن�أن�طلب�وقف�التنفيذ�ا�رفق�بطلب�إلغاء�قرار�غ,��مشروع�اعتدى�عtى�حرية�

̄�داخل�أجل�وج,®�يقدره�هو�حسب�ظروف�القضية   .¡��ا�ستعجت�gداري�إ

*وªى�åي�أنه�يمكن�: لحريات�*ساسية�فائدتان�اثنتان

ساعة،�والثانية�تعزيز�الشعور��48

  .بأهمية�ا�حافظة�عtى�الحريات�*ساسية�سواء�لدى�*فراد�أو�لدى�سلطات�الضبط�gداري 

�أنه �ا�ستعجت�بناء�:"من�مدونة�القضاء�gداري�الفرن¢¡��عtى يمكن�لقا�¡�

�أساسية� �حرية �لحماية �الضرورية �gجراءات �يأمر�بجميع �أن �{ستعجال �حالة �ت �ره �له �يقدم �طلب عtى

ر�من�قبل�شخص�معنوي�من�أشخاص�القانون�العام�أو�من�


اíي�إطار�ممارسة�إحدى�سلطاNمرفق�عمومي���قبل�مؤسسة�خاضعة�للقانون�الخاص�مكلفة�بتدب,."...xxi  

�gجراءات� �باتخاذ �ا�ستعجت�gداري �¡

�الشكلية� �الشروط �إªى �باéضافة �لها �تتعرض �قد �ال¸� {ن�
اكات

̄�الضرر�صعب�gصح�أو�ا�تعذر� من�ا�علوم�بداية�أن�{ستعجال�Nي�الفقه�كما�هو�Nي�القضاء�ليس�إ

�Nي� �فإنه �عام، �كأصل �تفاديه، �سرعة �توجب �ضرورة �أو�كان هو�الضرر

��د ا������	��� ا��و��� ��
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�عtى� �الجدي، �الشك �بتوفر�شرط �إطاره �Nي �الفرن¢¡� �ا�شرع �اكتفى �حيث ر�مصدر�{عتداء

خف�استعجال�وقف�التنفيذ�الذي�يكون�*مر�الصادر�بوقف�التنفيذ�Nي�إطاره�تدب,�ا�مؤقتا�¯�غ,�،�

�¡��ا�وضوع�الفصل�Nي�مسألة�مشروعية�القرار�محل�طلب�وقف�التنفيذ


ا�حماية�ظاهرة،�إ¯�أن�حمايته�ßى�الرغم�من�أن�نظام�وقف�التنفيذ�قد�أحاط�بالحرية�وأسبغ�عل


ا�نظام�تختلف�مع�Õا�حماية�تبعية،�ويع���ذلك�أ
Õي�عدة�أمور،�أولها�أNالحماية�ا�ستعجلة�

�لطلب�وقف�تنفيذ�تابع�لطعن� أقيم�ضد�قرار�مس�الحرية�أو�أعباéلغاء�تظل�تبعا

�طلب� �للمتضرر �يمكن �ال¸� �ا�ستعجلة �الحماية �عكس �عtى �وذلك 
ا،ßإل� �الوصول �للمتضرر �¯�يمكن الطعن


ا�بمجرد�{عتداء�عtى�حريته،ßالحصول�علxxiداري�لهذا�{عتداء�gي�القرار�Nلغاء�éوبدون�اللجوء�للطعن�با

عجلة�لحرية�أساسية�ما،�يبت�فيه�قاكما�أن�طلب�*مر�باتخاذ�تداب,��الحماية�ا�ست

ساعة،�Nي�ح,ن�أن�طلب�وقف�التنفيذ�ا�رفق�بطلب�إلغاء�قرار�غ,��مشروع�اعتدى�عtى�حرية�

̄�داخل�أجل�وج,®�يقدره�هو�حسب�ظروف�القضية ̄�يبت�فيه�قا�¡��ا�ستعجت�gداري�إ أساسية�

لحريات�*ساسية�فائدتان�اثنتانلحماية�ا�ستعجلة�لنظام�الوعtى�العموم�يبقى�

48¡��من�الحصول�عtى�وضع�حد�لعتداء�Nي�أجل�قص,��¯�يتجاوز�

بأهمية�ا�حافظة�عtى�الحريات�*ساسية�سواء�لدى�*فراد�أو�لدى�سلطات�الضبط�gداري 

  لحريات ا5ساسيةلحماية المستعجلة لطبيق نظام ا

�أنه�L521-2نص�الفصل� من�مدونة�القضاء�gداري�الفرن¢¡��عtى

�أساسية� �حرية �لحماية �الضرورية �gجراءات �يأمر�بجميع �أن �{ستعجال �حالة �ت �ره �له �يقدم �طلب عtى

̄ن�
اك�خط,��وغ,��مشروع�بشكل�ظاه ر�من�قبل�شخص�معنوي�من�أشخاص�القانون�العام�أو�من�تعرضت�


اíي�إطار�ممارسة�إحدى�سلطاNمرفق�عمومي���قبل�مؤسسة�خاضعة�للقانون�الخاص�مكلفة�بتدب,

�gجراءات� �باتخاذ �ا�ستعجت�gداري �قا�¡� �لقيام �هناك�أربعة�شروط �النص�أن �هذا �من ويتضح

� �من �*ساسية �الحريات �لحماية �الشكلية�الضرورية �الشروط �إªى �باéضافة �لها �تتعرض �قد �ال¸� {ن�
اكات

  .مصلحة�وأهليةو ا�تعلقة�بضرورة�تقديم�الطلب�من�ذي�صفة�

Aستعجال�AشرطL’urgence:  

̄�الضرر�صعب�gصح�أو�ا�تعذر� من�ا�علوم�بداية�أن�{ستعجال�Nي�الفقه�كما�هو�Nي�القضاء�ليس�إ

�{ستعجال �كان �Nي��وسواء �فإنه �عام، �كأصل �تفاديه، �سرعة �توجب �ضرورة �أو�كان هو�الضرر
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�القرا �عtى�مشروعية �الجدي، �الشك �بتوفر�شرط �إطاره �Nي �الفرن¢¡� �ا�شرع �اكتفى �حيث ر�مصدر�{عتداء

خف�استعجال�وقف�التنفيذ�الذي�يكون�*مر�الصادر�بوقف�التنفيذ�Nي�إطاره�تدب,�ا�مؤقتا�¯�غ,�،�

يتاح�بعد�ذلك�لقا�¡��ا�وضوع�الفصل�Nي�مسألة�مشروعية�القرار�محل�طلب�وقف�التنفيذ

tا�حماية�ظاهرة،�إ¯�أن�حمايته�وع
ßى�الرغم�من�أن�نظام�وقف�التنفيذ�قد�أحاط�بالحرية�وأسبغ�عل

تختلف�مع�و مازالت�منقوصة�

�لطلب�وقف�تنفيذ�تابع�لطعن� تظل�تبعا

�طلب� �للمتضرر �يمكن �ال¸� �ا�ستعجلة �الحماية �عكس �عtى �وذلك 
ا،ßإل� �الوصول �للمتضرر �¯�يمكن الطعن


ا�بمجرد�{عتداء�عtى�حريته،ßالحصول�عل

كما�أن�طلب�*مر�باتخاذ�تداب,��الحماية�ا�ست

ساعة،�Nي�ح,ن�أن�طلب�وقف�التنفيذ�ا�رفق�بطلب�إلغاء�قرار�غ,��مشروع�اعتدى�عtى�حرية��48داخل�أجل�

̄�داخل�أجل�وج,®�يقدره�هو�حسب�ظروف�القضية ̄�يبت�فيه�قا�¡��ا�ستعجت�gداري�إ أساسية�

وعtى�العموم�يبقى�

ا�تقا�¡��من�الحصول�عtى�وضع�حد�لعتداء�Nي�أجل�قص,��¯�يتجاوز�

بأهمية�ا�حافظة�عtى�الحريات�*ساسية�سواء�لدى�*فراد�أو�لدى�سلطات�الضبط�gداري 

طبيق نظام اشروط ت: ثالثا

نص�الفصل�

�أساسية� �حرية �لحماية �الضرورية �gجراءات �يأمر�بجميع �أن �{ستعجال �حالة �ت �ره �له �يقدم �طلب عtى

̄ن�
اك�خط,��وغ,��مشروع�بشكل�ظاه تعرضت�


اíي�إطار�ممارسة�إحدى�سلطاNمرفق�عمومي���قبل�مؤسسة�خاضعة�للقانون�الخاص�مكلفة�بتدب,

�قا �لقيام �هناك�أربعة�شروط �النص�أن �هذا �من ويتضح

� �من �*ساسية �الحريات �لحماية الضرورية

ا�تعلقة�بضرورة�تقديم�الطلب�من�ذي�صفة�

1. Aستعجال�Aشرط

̄�الضرر�صعب�gصح�أو�ا�تعذر� من�ا�علوم�بداية�أن�{ستعجال�Nي�الفقه�كما�هو�Nي�القضاء�ليس�إ

�{ستعجال xxi.تداركه �كان وسواء
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،�وهو�xxiالحماية�ا�ستعجلة�ضرر�بالغ�الحدة،�أو�استعجال�يفوق�نظ,�ه�Nي�نظام�وقف�تنفيذ�القرار�gداري 

جال،�ويتحقق�كلما�كان�من�الضروري�التدخل�

 إن:"...جاء�Nي�حكم�ا�حكمة�gدارية�بنيس

� �الفصل  ¡Þبمقت� �التدخل �القضاء��.L 521-2ا�ستعجلة �مدونة من

�الجسامة �بالغ �ضرر �gدارية �التصرفات �أحد �عtى �يÌ�تب وحال��،عندما

�الحماية� �نظام �Nي �{ستعجال �شرط �قيام �غ,��أن �ا�د·ي �عtى �{ستعجال �حالة �إثبات �عبء ويقع


ا�±� �يتقدم �ال¸� �والحجج �الوقائع �فحص ل

̄�تعرض�لÉلغاء�من�قبل�مجلس�الدولة�Nي�حالة� ،�وإ

ات�يجب�أن�يقع�{عتداء�حماية�مستعجلة�للحري

� �*ساسية �الحرية �أو�) أ(مفهوم �شروط وتحديد

� �والقضاء �الفقه �حاول �لذلك �*ساسية، �للحرية �قانونا �محدد �تعريف �هناك �ليس التصدي�الفرن¢¡�

ومن�الفقهاء�من��xxiويرى�الفقيه�مارسيل�فال,ن�أن�كل�حرية�عامة�åي�بحكم�الواقع�حرية�أساسية،

�Nي� �ذكرها �ورد �حرية �كل �أن �فرأى �*ساسية، �الحرية �لتعريف �أساسا �الدستوري �النص �اتخاذ �عنده صح


ا�حرية�أساسية�وتستغرقها�لذات�الوصف،�الحماية�العاجلةíبذا��الدستور�تعت ،xxi ى�ªي�ح,ن�ذهب�البعض�إN


ا�الدستور�أو�{تفاقية�*وربية�لحقوق�gنسانßي�كل�حرية�نص�علåأن�الحرية�*ساسية�.xxi  

�من� �يضع �أن �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس �حاول �فقد �*ساسية، �للحرية �القضائي �للتعريف �بالنسبة أما

 gللحرية�*ساسية�تتوحد�عليه�مختلف�محاكم�القضاء�� �عtى�نحو�يتفادى�به�خل�أحكامه�تصورا داري،

مثالب�{ختف�حول�هذا�ا�فهوم،�حيث�جمع�كل�ا�عاي,��ال¸��استعان�±
ا�الفقه�لضبط�هذا�ا�فهوم،�مما�
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الحماية�ا�ستعجلة�ضرر�بالغ�الحدة،�أو�استعجال�يفوق�نظ,�ه�Nي�نظام�وقف�تنفيذ�القرار�gداري 

  .Une urgence extrêmexxiإذن�ليس�مجرد�ضرورة،�وإنما�ضرورة�قصوى�

جال،�ويتحقق�كلما�كان�من�الضروري�التدخل�إذا�فشرط�{ستعجال�هو�جوهر�تدخل�قضاء�{ستع

جاء�Nي�حكم�ا�حكمة�gدارية�بنيسNي�هذا�gطار�و،�بأك ��سرعة�لوضع�حد�لعتداء�عtى�حرية�أساسية

�*مو  �لقا�¡� �يسوغ �الذي �{ستعجال �ر �الفصل  ¡Þبمقت� �التدخل ا�ستعجلة

�يتحقق �هو�الذي �الفرن¢¡� �الجسامة�gداري �بالغ �ضرر �gدارية �التصرفات �أحد �عtى �يÌ�تب عندما


اÓبمصلحة�عامة�أو�بمركز�الطاعن،�أو�با�صالح�ال¸��يدافع�ع".xxi  

�الحماية� �نظام �Nي �{ستعجال �شرط �قيام �غ,��أن �ا�د·ي �عtى �{ستعجال �حالة �إثبات �عبء ويقع

�خ �من �لتقدير�القا�¡� �يخضع �*ساسية �للحريات �والا�ستعجلة �الوقائع �فحص ل

̄�تعرض�لÉلغاء�من�قبل�مجلس�الدولة�Nي�حالة�xxiا�د·ي،�حيث�يصدر�أمرا�معل�برفض�الطلب�أو�بقبوله ،�وإ

  xxi.ئناف�أمامه

  :شرط�AعتداءAع¸ىAحريةAأساسية

حماية�مستعجلة�للحري�عمالشرط�{ستعجال�é ضرورة�توفر�باéضافة�إªى�

� �من ̄بد � �لذا �أساسية، �حرية �حول عtى �توضيح ��تقديم �*ساسية �الحرية مفهوم


ا�ßب(خصائص�{عتداء�عل.(  

  :مفهومAالحريةA\ساسية

� �والقضاء �الفقه �حاول �لذلك �*ساسية، �للحرية �قانونا �محدد �تعريف �هناك ليس

  .ا�ا�فهوم

ويرى�الفقيه�مارسيل�فال,ن�أن�كل�حرية�عامة�åي�بحكم�الواقع�حرية�أساسية،

�Nي� �ذكرها �ورد �حرية �كل �أن �فرأى �*ساسية، �الحرية �لتعريف �أساسا �الدستوري �النص �اتخاذ �عنده صح


ا�حرية�أساسية�وتستغرقها�لذات�الوصف،�الحماية�العاجلةíبذا��الدستور�تعت 


ا�الدستور�أو�{تفاقية�*وربية�لحقوق�gنسانßي�كل�حرية�نص�علåأن�الحرية�*ساسية�

�من� �يضع �أن �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس �حاول �فقد �*ساسية، �للحرية �القضائي �للتعريف �بالنسبة أما

 gللحرية�*ساسية�تتوحد�عليه�مختلف�محاكم�القضاء�� خل�أحكامه�تصورا

مثالب�{ختف�حول�هذا�ا�فهوم،�حيث�جمع�كل�ا�عاي,��ال¸��استعان�±
ا�الفقه�لضبط�هذا�ا�فهوم،�مما�

	��� ا��و��� ���ا
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الحماية�ا�ستعجلة�ضرر�بالغ�الحدة،�أو�استعجال�يفوق�نظ,�ه�Nي�نظام�وقف�تنفيذ�القرار�gداري 

إذن�ليس�مجرد�ضرورة،�وإنما�ضرورة�قصوى�

إذا�فشرط�{ستعجال�هو�جوهر�تدخل�قضاء�{ستع

بأك ��سرعة�لوضع�حد�لعتداء�عtى�حرية�أساسية

�لقا �يسوغ �الذي {ستعجال

�يتحقق �هو�الذي �الفرن¢¡� gداري


اÓبمصلحة�عامة�أو�بمركز�الطاعن،�أو�با�صالح�ال¸��يدافع�ع

�الحماية� �نظام �Nي �{ستعجال �شرط �قيام �غ,��أن �ا�د·ي �عtى �{ستعجال �حالة �إثبات �عبء ويقع

�لتقدير�القا �يخضع �*ساسية �للحريات ا�ستعجلة

ا�د·ي،�حيث�يصدر�أمرا�معل�برفض�الطلب�أو�بقبوله

̄ستئناف�أمامه الطعن�فيه�با

شرط�AعتداءAع¸ىAحريةAأساسية .2

باéضافة�إªى�

� �من ̄بد � �لذا �أساسية، �حرية عtى


ا�ßخصائص�{عتداء�عل

مفهومAالحريةA\ساسية  .أ 

� �والقضاء �الفقه �حاول �لذلك �*ساسية، �للحرية �قانونا �محدد �تعريف �هناك ليس

ا�ا�فهوم�سألة�تحديد�هذ

ويرى�الفقيه�مارسيل�فال,ن�أن�كل�حرية�عامة�åي�بحكم�الواقع�حرية�أساسية،

�Nي� �ذكرها �ورد �حرية �كل �أن �فرأى �*ساسية، �الحرية �لتعريف �أساسا �الدستوري �النص �اتخاذ �عنده صح


ا�حرية�أساسية�وتستغرقها�لذات�الوصف،�الحماية�العاجلةíبذا��الدستور�تعت 


ا�الدستور�أو�{تفاقية�*وربية�لحقوق�gنسانßي�كل�حرية�نص�علåأن�الحرية�*ساسية�

�من� �يضع �أن �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس �حاول �فقد �*ساسية، �للحرية �القضائي �للتعريف �بالنسبة أما

 gللحرية�*ساسية�تتوحد�عليه�مختلف�محاكم�القضاء�� خل�أحكامه�تصورا

مثالب�{ختف�حول�هذا�ا�فهوم،�حيث�جمع�كل�ا�عاي,��ال¸��استعان�±
ا�الفقه�لضبط�هذا�ا�فهوم،�مما�
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ا�Õي�مجال�الحماية�ا�ستعجلة�منذ�أول�حكم�صدر�بشأNحكامه�ïكان�من�أثره�توسعه�وهو�ما�يلحظه�ا�تأمل�

،�وهو�ما�يتجtى�Nي�أمور�ثث�أولها�اعتبار�كل�


ا�الدستور�أو�{تفاقيات�الدولية�حرية�أساسية،�ومثال�ذلك�الحرية�الدينية،�فقد�قÞ¡ �بأن�ßحرية�نص�عل


ا�ßبالشكل�ا�ناسب�عن�ا�عتقدات�الدينية�تعد�حرية�أساسية�تستوجب�الحماية�ا�نصوص�عل��حرية�التعب,

بل�إن�ا�جلس�أسبغ�وصف�حرية�


ا�Nي�الدستور�أو�{تفاقيات�الدولية،�وهو�ما�يؤكد�أن�ا�عيار�ا�عتد�به�ßى�حريات�لم�يرد�النص�علtأساسية�ع


ا�Nي�الدسات,�،�وإنما�ما�ßي�قضاء�مجلس�الدولة�للحرية�*ساسية،�ليس�ورود�النص�علNتمثله�الحرية�من�قيم�

�النقابية �اعت �ه��xxiوالحرية �ما وكذلك

ا�جلس�مبدأ�ذا�قيمة�دستورية�مثل�مبدأ�التعددية�وقÞ¡ �أنه�¯�يجوز�للمشرع�عند�تنظيمه�لوسائل�التعب,��

�¯�يقتصر�عtى� �الدولة �مجلس �قضاء �Nي ساسية

والحق�Nي�اللجوء�السيا×¡��أو�الحق�

من��L521-2د�الفصل�لهذا�حد�،ليس�كل�اعتداء�عtى�حرية�أساسية�يفرض�تمتيعها�بحماية�مستعجلة

� �الحرية �تلك �عtى �{عتداء �فصل �Nي �توفرها �يجب �بحماية�شروط éحاط�
ا

�الخاص� �القانون �أشخاص �أو�من �العام، �القانون �أشخاص �من �شخصا �عليه �ا�عتدى �يكون أن

�بالشخص� �ا�نوطة �{ختصاصات �نطاق �Nي �يدخل �مما �به �ا�عتدى ف

،�أي�أن�{عتداء�الجسيم�هو�م8®لة�تعلو�{عتداء�

للمتضرر�اقتضاء�حقوقه�بالطرق�¡��*مور�ا�ستعجلة�وإنما�يمكن�

  

�طلب� �Nي �يبت �أن �عليه �ïن 
اÓم� �للتحقق �تعمقا �̄و �جهدا �ا�ستعجلة �*مور �¡

�يجب�أن�ينطق�ظاهر�الحجج�ا�قدمة�من� لذا
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ا�Õي�مجال�الحماية�ا�ستعجلة�منذ�أول�حكم�صدر�بشأNحكامه�ïكان�من�أثره�توسعه�وهو�ما�يلحظه�ا�تأمل�

،�وهو�ما�يتجtى�Nي�أمور�ثث�أولها�اعتبار�كل�Commune de Venellesبخصوص�قضية�


ا�الدستور�أو�{تفاقيات�الدولية�حرية�أساسية،�ومثال�ذلك�الحرية�الدينية،�فقد�قÞ¡ �بأن�ßحرية�نص�عل


ا�ßبالشكل�ا�ناسب�عن�ا�عتقدات�الدينية�تعد�حرية�أساسية�تستوجب�الحماية�ا�نصوص�عل��حرية�التعب,

L.521�،داريgمن�مدونة�القضاء�xxi�،وكذلك�حرية�الرأيxxiبل�إن�ا�جلس�أسبغ�وصف�حرية��


ا�Nي�الدستور�أو�{تفاقيات�الدولية،�وهو�ما�يؤكد�أن�ا�عيار�ا�عتد�به�ßى�حريات�لم�يرد�النص�علtأساسية�ع


ا�Nي�الدسات,�،�وإنما�ما�ßي�قضاء�مجلس�الدولة�للحرية�*ساسية،�ليس�ورود�النص�علN

�والجمعيات �{جتماع �حرية �مثل �أهمي�
ا، �تعكس �جوهرية �النقابية�xxiومصالح والحرية

ا�جلس�مبدأ�ذا�قيمة�دستورية�مثل�مبدأ�التعددية�وقÞ¡ �أنه�¯�يجوز�للمشرع�عند�تنظيمه�لوسائل�التعب,��

�به �ا�ساس �الفكر�والرأي �*  xxi،عن �الحرية �مفهوم �أن �¯�يقتصر�عtى�كما �الدولة �مجلس �قضاء �Nي ساسية

والحق�Nي�اللجوء�السيا×¡��أو�الحق��xxiوإنما�يتجاوزه�إªى�الحقوق�كالحق�Nي�ا�لكية،�،الحريات�بتحقيق�معناها
xxi  

  :شروط�AعتداءAع¸ىAحريةAأساسية

ليس�كل�اعتداء�عtى�حرية�أساسية�يفرض�تمتيعها�بحماية�مستعجلة

�gداري  �القضاء ��الفرن¢¡��مدونة �الحرية �تلك �عtى �{عتداء �فصل �Nي �توفرها �يجب شروط

  :åيقضائية�مستعجلة،و 

�الخاص� �القانون �أشخاص �أو�من �العام، �القانون �أشخاص �من �شخصا �عليه �ا�عتدى �يكون أن

  ا�كلف,ن�بإدارة�مرفق�عمومي؛

�أو�التصر  �العمل �يكون �بالشخص�أن �ا�نوطة �{ختصاصات �نطاق �Nي �يدخل �مما �به �ا�عتدى ف

  العام�أو�الشخص�الخاص�ا�كلف�بإدارة�مرفق�عمومي؛

،�أي�أن�{عتداء�الجسيم�هو�مAtteinte graveيجب�أن�يكون�{عتداء�جسيما�

البسيط�الذي�¯�يستحق�أن�يبت�فيه�قا�¡��*مور�ا�ستعجلة�وإنما�يمكن�

  العادية�كدعوى�gلغاء�أو�التعويض؛

  .Manifestement illégaleأن�يكون�{عتداء�غ,��ا�شروع�ظاهرا�

�طلب� �Nي �يبت �أن �عليه �ïن 
اÓم� �للتحقق �تعمقا �̄و �جهدا �ا�ستعجلة �*مور �قا�¡� �¯�يحتاج بحيث

�يجب�أن�ينطق�ظاهر�ال�،ةالحماية�بسرعة�داخل�أجل�قص,��هو�ثمانية�وأربع,ن�ساع لذا


ا�مدة�طويلةß̄�يلزم�للفصل�ف   .ا�تضرر�بعدم�مشروعية�القرار�ح¸ �

	��� ا��و��� ���ا
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ا�Õي�مجال�الحماية�ا�ستعجلة�منذ�أول�حكم�صدر�بشأNحكامه�ïكان�من�أثره�توسعه�وهو�ما�يلحظه�ا�تأمل�

بخصوص�قضية��2001يناير��N18ي�


ا�الدستور�أو�{تفاقيات�الدولية�حرية�أساسية،�ومثال�ذلك�الحرية�الدينية،�فقد�قÞ¡ �بأن�ßحرية�نص�عل


ا�ßبالشكل�ا�ناسب�عن�ا�عتقدات�الدينية�تعد�حرية�أساسية�تستوجب�الحماية�ا�نصوص�عل��حرية�التعب,

NL.521-2ي�الفصل��


ا�Nي�الدستور�أو�{تفاقيات�الدولية،�وهو�ما�يؤكد�أن�ا�عيار�ا�عتد�به�ßى�حريات�لم�يرد�النص�علtأساسية�ع


ا�Nي�الدسات,�،�وإنما�ما�ßي�قضاء�مجلس�الدولة�للحرية�*ساسية،�ليس�ورود�النص�علN

�والجمعيات �{جتماع �حرية �مثل �أهمي�
ا، �تعكس �جوهرية ومصالح

ا�جلس�مبدأ�ذا�قيمة�دستورية�مثل�مبدأ�التعددية�وقÞ¡ �أنه�¯�يجوز�للمشرع�عند�تنظيمه�لوسائل�التعب,��

�به �ا�ساس �الفكر�والرأي عن

الحريات�بتحقيق�معناها

N.xxiي�الحياة�الخاصة

شروط�AعتداءAع¸ىAحريةAأساسية  .ب 

ليس�كل�اعتداء�عtى�حرية�أساسية�يفرض�تمتيعها�بحماية�مستعجلة

�gداري  �القضاء مدونة

قضائية�مستعجلة،و 

�الخاص� � �القانون �أشخاص �أو�من �العام، �القانون �أشخاص �من �شخصا �عليه �ا�عتدى �يكون أن

ا�كلف,ن�بإدارة�مرفق�عمومي؛

�أو�التصر  � �العمل �يكون أن

العام�أو�الشخص�الخاص�ا�كلف�بإدارة�مرفق�عمومي؛

يجب�أن�يكون�{عتداء�جسيما� �

البسيط�الذي�¯�يستحق�أن�يبت�فيه�قا

العادية�كدعوى�gلغاء�أو�التعويض؛

أن�يكون�{عتداء�غ,��ا�شروع�ظاهرا� �

�قا �¯�يحتاج بحيث

الحماية�بسرعة�داخل�أجل�قص,��هو�ثمانية�وأربع,ن�ساع


ا�مدة�طويلةß̄�يلزم�للفصل�ف ا�تضرر�بعدم�مشروعية�القرار�ح¸ �
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  موقف القاضي اrداري من الحماية المستعجلة للحريات ا^ساسية 

�ا �التشريع,ن �Nي �{ستعجاªي �والفرن¢¡��¡� �غربي

�ا�ستعجت� �قا�¡� �أمام �*ساسية �للحريات �الزمة �توف,��الحماية �أجل �من �إعمالها، �شروط ومختلف

�gدارية �السلطات �قبل �يطرح�من ،

ه�أحكاما�مستعجلة�تحم��الحق�Nي�

،�خاصة�بالنسبة�للحريات�ذات�الطابع�


ماßا�ف
�أو�مكان�محددين���مارس� العبادة�حرية�مثل��،الجما·ي�أو�ا�تصلة�بعدد�كب,��من�الجماه,��وبزمان�

�gداري� �القضاء �من �كل �موقف �عرض �خل من

� �ا�ستعجلة �مجال�الحماية �Nي �مهمة �أشواطا �قطع �الذي �*ساسيةالفرن¢¡� وكذا�) أ̄و( للحريات

�نذر�قل �إªى �عليه �يعرض �لم �الذي �هذا�ا�غربي �Nي �القضايا �من �جدا يل

بشأن�{ستعجال�أمام�ا�حاكم�gدارية�أحد�الدعامات�القانونية�

�ساسية* �تاحريال�يقوم�عtى�حماية�

�ا�ستعجلة� �تداب,��الحماية �نظام �بتطبيق �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس 
اßف� �قام �ال¸� �*حكام �أوائل ومن

� �الفصل �Nي 
اßعل� �القضاء��L521-2ا�نصوص �مدونة من

�Annecy،�حيث�قÞ¡ �بوقف�تنفيذ�قراري�عمدة�مدينة�


ة�الوطنية�للجامعة�الصيفية�بمركز�Ùا�تعلق,ن�برفضهما�تنظيم�حزب�الج

بناء�عtى�عقد�كراء�شركة��ا�ؤتمرات�بفندق�أم �يال�العائدة�ملكيته�لبلدية�مدينة�أني¢¡�،�والذي�تديره�وتس,�ه

�أمام� �السك�� �تجمعها �ورئيس �أني¢¡� �عمدة �أثر�رسالة �تنفيذ بوقف

�بشكل� �وغ,��مشروع �خط,�ا �ان�
اكا �تشكل 
اÕأ� معت �ة

�بمجلس� �ا�ستعجت �قا�¡� �أمام �حكمه �Nي �فطعنت 
ا،Ù

�ورئيس� �أني¢¡� �مدينة �عمدة �أن بما

��د ا������	��� ا��و��� ��
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موقف القاضي اrداري من الحماية المستعجلة للحريات ا^ساسية 

�ا �التشريع,ن �Nي �{ستعجاªي �مساطر�التقا�¡� �تتيحها �ال¸� �القضائية �õليات �دراسة بعد

�قا �أمام �*ساسية �للحريات �الزمة �توف,��الحماية �أجل �من �إعمالها، �شروط ومختلف

�ïي �مستعجل �بشكل �والدفع �غ,��مشروع�gداري، �ممارس�
ا�منع �gدارية�يقيد �السلطات �قبل من

ه�أحكاما�مستعجلة�تحم��الحق�Nي�بإصدار قا�¡��ا�ستعجت�gداري�الحريات�*ساسية�نصف�

�أم�أن�أحكامه�ل ،�خاصة�بالنسبة�للحريات�ذات�الطابع�توفر�هذه�الحماية�ا�ستعجلة�ا�طلوبة؟�مممارس�
ا


ماßا�ف
�أو�مكان�محددين���مارس� الجما·ي�أو�ا�تصلة�بعدد�كب,��من�الجماه,��وبزمان�

  ...ية�التظاهر�السلم�وحرية�التعب,��وحرية�{جتماع�وحر 

�عن �الجواب �معرفة �السؤال�سنحاول �gداري��هذا �القضاء �من �كل �موقف �عرض �خل من

� �ا�ستعجلة �مجال�الحماية �Nي �مهمة �أشواطا �قطع �الذي الفرن¢¡�

� �gداري �القضاء �نذر�قل�{ستعجاªيموقف �إªى �عليه �يعرض �لم �الذي ا�غربي

  ا@داري الفرنسيقاضي المستعج=ت 

بشأن�{ستعجال�أمام�ا�حاكم�gدارية�أحد�الدعامات�القانونية��2000يونيو��30يعت ��إقرار�قانون�

ال¸��عززت�من�موقف�القضاء�gداري�الفرن¢¡��لتكريس�اج�
اد�راسخ�يقوم�عtى�حماية�

  .من�قرارات�سلطات�الضبط�gداري�ال¸��تمنع�أو�تعرقل�ممارس�
ا

�ا�ستعجلة� �تداب,��الحماية �نظام �بتطبيق �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس 
اßف� �قام �ال¸� �*حكام �أوائل ومن

�يسم  �أو�ما �*ساسية ��Référé-liberté ب�للحريات �الفصل �Nي 
اßعل� ا�نصوص


ة�الوطنية�وجمعية�Ùي�حكم�حزب�الجIFORELبوقف�تنفيذ�قراري�عمدة�مدينة�� ¡Þحيث�ق�،


ة�الوطنية�للجامعة�الصيفية�بمركز��،ورئيس�التجمع�السك���ل�نيسي,نÙا�تعلق,ن�برفضهما�تنظيم�حزب�الج

ا�ؤتمرات�بفندق�أم �يال�العائدة�ملكيته�لبلدية�مدينة�أني¢¡�،�والذي�تديره�وتس,�ه

� �طالبت �حيث �أمام��IFORELجمعية �السك�� �تجمعها �ورئيس �أني¢¡� �عمدة �أثر�رسالة �تنفيذ بوقف

� �ب �gدارية �با�حكمة �ا�ستعجت �¡Grenobleبشكل��� �وغ,��مشروع �خط,�ا �ان�
اكا �تشكل 
اÕأ� معت �ة

�طل �رفض �إ¯�أنه �{جتماع، �حرية �Nي �لحقها �قاواضح �أمام �حكمه �Nي �فطعنت 
ا،Ù

� �قراره �Nي �جاء �حيث 
ا،Ùلطل� �استجاب �الذي �ورئيس�):"...أمر�استعجاªي(الدولة �أني¢¡� �مدينة �عمدة �أن بما

	��� ا��و��� ���ا
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موقف القاضي اrداري من الحماية المستعجلة للحريات ا^ساسية : المبحث الثالث

�مساطر�التقا �تتيحها �ال¸� �القضائية �õليات �دراسة بعد

�قا �أمام �*ساسية �للحريات �الزمة �توف,��الحماية �أجل �من �إعمالها، �شروط ومختلف

�ïي �مستعجل �بشكل �والدفع gداري،

نصف�السؤال�هل�أ

�أم�أن�أحكامه�ل ممارس�
ا


ماßا�ف
�أو�مكان�محددين���مارس� الجما·ي�أو�ا�تصلة�بعدد�كب,��من�الجماه,��وبزمان�

وحرية�التعب,��وحرية�{جتماع�وحر 

�عنو  �الجواب �معرفة سنحاول

� �{ستعجاªي �ا�ستعجلة �مجال�الحماية �Nي �مهمة �أشواطا �قطع �الذي الفرن¢¡�

� �gداري �القضاء موقف

  .)ثانيا(ا�جال

قاضي المستعج=ت  موقف: أو$

يعت ��إقرار�قانون�

ال¸��عززت�من�موقف�القضاء�gداري�الفرن¢¡��لتكريس�اج�
اد�را

من�قرارات�سلطات�الضبط�gداري�ال¸��تمنع�أو�تعرقل�ممارس�
ا

�ا�ستعجلة� �تداب,��الحماية �نظام �بتطبيق �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس 
اßف� �قام �ال¸� �*حكام �أوائل ومن

�يسم  �أو�ما �*ساسية للحريات


ة�الوطنية�وجمعية�gدار Ùي�حكم�حزب�الج

ورئيس�التجمع�السك���ل

ا�ؤتمرات�بفندق�أم �يال�العائدة�ملكيته�لبلدية�مدينة�أني¢¡�،�والذي�تديره�وتس,�ه

Impérial palace.  

� �طالبت حيث

� �ب �gدارية �با�حكمة �ا�ستعجت قا�¡�

�طل �رفض �إ¯�أنه �{جتماع، �حرية �Nي �لحقها واضح

� �قراره �Nي �جاء �حيث 
ا،Ùلطل� �استجاب �الذي الدولة
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ة�الوطنية�بمركز�ا�ؤتمرات�التابعة�Ùي�رفضهما�لتنظيم�الجامعة�الصيفية�لحزب�الجNتجمعها�السك���ارتكزا�

�خاصة� �ظروف �لغياب �ونظرا �إ¯�أنه �العام، �النظام �عtى �خطرا �يشكل �النشاط �هذا ن

�من�*جوبة�ال¸��أدªى�±
ا�*طراف�Nي�الجلسة�أمام�قا�¡�� بمدينة�أني¢¡��وأنه�¯�يبدو�من�أوراق�القضية�̄و

�خطر  �يشكل �ا�ذكور �بمركز�ا�ؤتمرات �الوطنية 
ةÙالج� �لحزب �الصيفية �الجامعة �عقد �أن �عtى�ا�ستعجت ا

النظام�العام�¯�يمكن�لسلطات�الشرطة�مواجهته�من�خل�gجراءات�ا�ئمة،�وبالتاªي�يستنتج�أن�متطلبات�


ة�الوطنيةÙر�رفض�تنظيم�نشاط�حزب�الج�̄�ت    .الحفاظ�عtى�النظام�العام�بمدينة�أني¢¡��

عtى�حق�حزب��نظرا�لهذه�الوقائع�فإن�ذلك�الرفض�يشكل�اعتداء�خط,�ا�وغ,��مشروع�بشكل�واضح

�شرط� �فإن �ا�ذكورة �الصيفية �الجامعة �لتنظيم �ا�رتقب �للتاريخ �ونظرا �عمومي، �اجتماع �تنظيم �Nي سيا×¡�

من�قا�¡��ا�ستعجت�بأن�يأمر�بناء�

يذ�أثر�تلك�الرسائل�يرتكز�عtى�أساس�

�حرية� �حماية �Nي �دوره �عtى �أكد �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس �أن �الحكم �هذا �تحليل �خل �من يحظ

�يوجهها� �كان �ال¸� �لنتقادات �حدا �واضعا �تواجهها �أن �يمكن �ال¸� �القيود �كل �من �مستعجل �بشكل {جتماع


ا�كانت�تصدر�بعد�فوات�مواعيد�تنظيم�Õïممارسة�هذه�الحرية�

�القرار�غ,�� �بإلغاء �الحكم �مجرد �تقتصر�عtى �كانت 
اÕï� �فائدة �أي �لها �تكن �لم �حيث �العمومية، {جتماعات

يستجيب�لطلبات�وقف�تنفيذ��Nي�السابق

�{جتماع�ضد� �لحرية �للحماية�ا�ستعجلة �ا�كرس �{تجاه �نفس �Nي �الدولة �مجلس �توالت�أحكام وقد

� �الصادر�بتاريخ �قراره �خل �من �ممارس�
ا، �أو�تعرقل �تمنع �ال¸� �الضبط �سلطات ��26قرارات ،�2011غشت

Association Franco-musulmaneبـ�Sain 

Sا��
íا�أن�يضع�رهن�إشار
ßتطلب�ف

�شهر� �خل �وصلوات �اجتماعات �تنظيم �أجل �من �*سبوع �Nي �مرة �مساء �لها 
اèأو�يكر� �البلدية �قاعة مجانا

� �Nي �بقرار�أصدره 
اÙطل� ��25رفض �2011يوليوز

وقد�علل�العمدة�قراره�بأن�البلدية�¯�تمنح�قاعة�بلدية�من�أجل�ا�مارسات�التعبدية،�وليست�هناك�

إذ�يتعذر�عtى�البلدية�أن�تخصص�موظف,ن�من�أجل�مهمة�فتح�وإغق�
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ة�الوطنية�بمركز�ا�ؤتمرات�التابعة�Ùي�رفضهما�لتنظيم�الجامعة�الصيفية�لحزب�الجNتجمعها�السك���ارتكزا�

�أ �عtى �أني¢¡�، �خاصة��دينة �ظروف �لغياب �ونظرا �إ¯�أنه �العام، �النظام �عtى �خطرا �يشكل �النشاط �هذا ن

�من�*جوبة�ال¸��أدªى�±
ا�*طراف�Nي�الجلسة�أمام�قا بمدينة�أني¢¡��وأنه�¯�يبدو�من�أوراق�القضية�̄و

�خطر  �يشكل �ا�ذكور �بمركز�ا�ؤتمرات �الوطنية 
ةÙالج� �لحزب �الصيفية �الجامعة �عقد �أن ا�ستعجت

النظام�العام�¯�يمكن�لسلطات�الشرطة�مواجهته�من�خل�gجراءات�ا�ئمة،�وبالتاªي�يستنت


ة�الوطنيةÙر�رفض�تنظيم�نشاط�حزب�الج�̄�ت  الحفاظ�عtى�النظام�العام�بمدينة�أني¢¡��

نظرا�لهذه�الوقائع�فإن�ذلك�الرفض�يشكل�اعتداء�خط,�ا�وغ,��مشروع�بشكل�واضح

�شرط� �فإن �ا�ذكورة �الصيفية �الجامعة �لتنظيم �ا�رتقب �للتاريخ �ونظرا �عمومي، �اجتماع �تنظيم �Nي سيا×¡�


ة�الوطنية�وجمعية�Ùي�فطلب�حزب�الجªوبالتاIFORELت�بأن�يأمر�بناء��من�قا�¡��ا�ستعج

يذ�أثر�تلك�الرسائل�يرتكز�عtى�أساس�من�مدونة�القضاء�gداري�بوقف�تنف�L521-2عtى�مقتضيات�الفصل�

�حرية� �حماية �Nي �دوره �عtى �أكد �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس �أن �الحكم �هذا �تحليل �خل �من يحظ

�يوجهها� �كان �ال¸� �لنتقادات �حدا �واضعا �تواجهها �أن �يمكن �ال¸� �القيود �كل �من �مستعجل �بشكل {جتماع


ا�كانت�تصدر�بعد�فوات�مواعيد�تنظيم��الفقه�ïحكامه�ال¸��كانت�عاجزة�عن�حمايةÕïممارسة�هذه�الحرية�

�القرار�غ,�� �بإلغاء �الحكم �مجرد �تقتصر�عtى �كانت 
اÕï� �فائدة �أي �لها �تكن �لم �حيث �العمومية، {جتماعات

Nي�السابق�ا�شروع�الذي�يصدر�بعد�مدة�طويلة،�إذ�أن�مجلس�الدولة�لم�يكن

  .القرارات

�{جتماع�ضد� �لحرية �للحماية�ا�ستعجلة �ا�كرس �{تجاه �نفس �Nي �الدولة �مجلس �توالت�أحكام وقد

� �الصادر�بتاريخ �قراره �خل �من �ممارس�
ا، �أو�تعرقل �تمنع �ال¸� �الضبط �سلطات قرارات

musulmaneسلمة�ا�-يةوتتلخص�محتويات�هذا�القرار�Nي�أن�الجمعية�الفرنس

Sain Gratienلعمدة�بلدية��2011يوليوز��05وجهت�رسالة�بتاريخ�

�شهر� �خل �وصلوات �اجتماعات �تنظيم �أجل �من �*سبوع �Nي �مرة �مساء �لها 
اèأو�يكر� �البلدية �قاعة مجانا

� �غشت �فاتح �من �يبتدئ �الذي �2011رمضان �العمدة �لكن ،� �Nي �بقرار�أصدره 
اÙطل� رفض

  .2011يوليوز�

وقد�علل�العمدة�قراره�بأن�البلدية�¯�تمنح�قاعة�بلدية�من�أجل�ا�مارسات�التعبدية،�وليست�هناك�

إذ�يتعذر�عtى�البلدية�أن�تخصص�موظف,ن�من�أجل�مهمة�فتح�وإغق��،قاعة�بلدية�متوفرة�خل�الصيف

	��� ا��و��� ���ا
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ة�الوطنية�بمركز�ا�ؤتمرات�التابعة�Ùي�رفضهما�لتنظيم�الجامعة�الصيفية�لحزب�الجNتجمعها�السك���ارتكزا�

�أ �عtى �أني¢¡�، �دينة

�من�*جوبة�ال¸��أدªى�±
ا�*طراف�Nي�الجلسة�أمام�قا بمدينة�أني¢¡��وأنه�¯�يبدو�من�أوراق�القضية�̄و

�خطر  �يشكل �ا�ذكور �بمركز�ا�ؤتمرات �الوطنية 
ةÙالج� �لحزب �الصيفية �الجامعة �عقد �أن ا�ستعجت

النظام�العام�¯�يمكن�لسلطات�الشرطة�مواجهته�من�خل�gجراءات�ا�ئمة،�وبالتاªي�يستنت


ة�الوطنيةÙر�رفض�تنظيم�نشاط�حزب�الج�̄�ت  الحفاظ�عtى�النظام�العام�بمدينة�أني¢¡��

نظرا�لهذه�الوقائع�فإن�ذلك�الرفض�يشكل�اعتداء�خط,�ا�وغ,��مشروع�بشكل�واضح و

�شرط� �فإن �ا�ذكورة �الصيفية �الجامعة �لتنظيم �ا�رتقب �للتاريخ �ونظرا �عمومي، �اجتماع �تنظيم �Nي سيا×¡�


ة�الوطنية�وجمعية��،{ستعجال�قائمÙي�فطلب�حزب�الجªوبالتا

عtى�مقتضيات�الفصل�

  xxi..."صحيح

�حرية� و �حماية �Nي �دوره �عtى �أكد �الفرن¢¡� �الدولة �مجلس �أن �الحكم �هذا �تحليل �خل �من يحظ

�يوجهها� �كان �ال¸� �لنتقادات �حدا �واضعا �تواجهها �أن �يمكن �ال¸� �القيود �كل �من �مستعجل �بشكل {جتماع

الفقه�ïحكامه�ال¸��كانت�عاجزة�عن�حماية

�القرار�غ,�� �بإلغاء �الحكم �مجرد �تقتصر�عtى �كانت 
اÕï� �فائدة �أي �لها �تكن �لم �حيث �العمومية، {جتماعات

ا�شروع�الذي�يصدر�بعد�مدة�طويلة،�إذ�أن�مجلس�الدولة�لم�يكن

القرارات�هذا�النوع�من

�{جتماع�ضد� �لحرية �للحماية�ا�ستعجلة �ا�كرس �{تجاه �نفس �Nي �الدولة �مجلس �توالت�أحكام وقد

� �الصادر�بتاريخ �قراره �خل �من �ممارس�
ا، �أو�تعرقل �تمنع �ال¸� �الضبط �سلطات قرارات

وتتلخص�محتويات�هذا�القرار�Nي�أن�الجمعية�الفرنس

Gratien وجهت�رسالة�بتاريخ��

�شهر� �خل �وصلوات �اجتماعات �تنظيم �أجل �من �*سبوع �Nي �مرة �مساء �لها 
اèأو�يكر� �البلدية �قاعة مجانا

� �غشت �فاتح �من �يبتدئ �الذي رمضان

يوليوز��29وأشعرها�به�Nي�

وقد�علل�العمدة�قراره�بأن�البلدية�¯�تمنح�قاعة�بلدية�من�أجل�ا�مارسات�التعبدية،�وليست�هناك�

قاعة�بلدية�متوفرة�خل�الصيف
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ا�أن�تشكل�ا�- يةالبلدية�Nي�هذا�الوقت،�باéضافة�إªى�أن�اجتماعات�الجمعية�الفرنسÕسلمة�من�شأ

¡��ا�ستعجت�با�حكمة�gدارية�ب�

�استجاب� �حيث �بلدية، �قاعة 
اíإشار� �رهن ع

من�مدونة�القضاء��L521-2بناء�عtى�الفصل�

وأمره�بأن�يضع�قاعة�بلدية��2011

بمناسبة�شهر�رمضان�من�الساعة�


اية�شهر�غشت�حسب�*ثمنة�ا�حددة�للجمعيات�لكراء�القاعات�البلديةÕى�حدود�ªإ.xxi  

�ا�ستعجت�بمجلس� ناف�أمام�قا�¡�

سلمة،�إ¯�أن�مجلس�الدولة�رفض�جميع�طلبات�

ناف،�وأقر�بتوافر�الشروط�الزمة�éعمال�تداب,��الحماية�ا�ستعجلة�الزمة�للحريات�*ساسية�Nي�هذه�

�قراره �Nي �جاء �حيث �سابقا، �لها �أشرنا �كما �gداري  :من�مدونة�القضاء

�ا�ستعجت� �قا�¡� �*مر�الصادر�من �ضد �صحيح �أساس غ,��مرتكز�عtى

�اعتداء� �يشكل �ا�ذكورة �الجمعية �لطلب �العمدة �رفض �أن �رأى الذي

،�وأيد�*وامر��Sain Gratienلدولة�الفرن¢¡��Nي�هذه�النازلة�برفض�طلبات�بلدية�

ا�تعلقة��NSain Gratienي�حكمه�لعمدة�


ا��سلمة،�وأن�يضع�رهنا�-يةíإشار

�وبذلك�أكد�مجلس� 
ا�{جتماع�الذي�كانت�تعÌ®م�تنظيمه�Nي�شهر�رمضان،ßإحدى�قاعات�البلدية�لتنظم�ف

ا�أن�شروطها�قائمة�Nي�هذه�طا��وحرية�العبادة

Sain Gratienقرارها�� �... لتعليل ن�إإذ
xxi   

�التعب,�� �حرية �Nي �للحق �قرارين�بالنسبة Nي

La production .  

كانا��NDieudonné Mbala Mbalaي�أن�شركة�gنتاج�ا�ذكورة�والسيد�

Cournon d’auvergneا�بمنعهما��
íفقام�عمد

فيه�عبارات�معادية�للسامية،�وقد�سبق�

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -
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البلدية�Nي�هذا�الوقت،�باéضافة�إªى�أن�اجتماعات�الجمعية�الفرنس


ديدا�يخل�بالنظام�العامí.xxi  

وقد�قامت�الجمعية�ا�ذكورة�بالطعن�Nي�قرار�العمدة�أمام�قا�¡��ا�ستعجت�با�حكمة�gدارية�ب�

�يض �بأن �وأمره �قراره �تنفيذ �وقف �أجل �استجاب�من �حيث �بلدية، �قاعة 
اíإشار� �رهن ع


ا�وأصدر�أمره�رقم�íى�الفصل��2011غشت��08بتاريخ�� 1106560لطلباtبناء�ع

2011يوليوز��25الصادر�Nي��gSain Gratienداري�الذي�قÞ¡ �بوقف�قرار�عمدة�

بمناسبة�شهر�رمضان�من�الساعة��2011وسبت�خل�شهر�غشت��رهن�إشارة�الجمعية�ا�ذكورة�كل�جمعة


اية�شهر�غشت�حسب�*ثمنة�ا�حددة�للجمعيات�لكراء�القاعات�البلديةÕى�حدود�ªإ

̄ستئناف�أمام�قا�Sain Gratienرغم�أن�بلدية� �الحكم�با طعنت�Nي�هذا

سلمة،�إ¯�أن�مجلس�الدولة�رفض�جميع�طلبات�ا�-يةب�الجمعية�الفرنسالدولة�من�أجل�إلغائه�ورفض�طل

ناف،�وأقر�بتوافر�الشروط�الزمة�éعمال�تداب,��الحماية�ا�ستعجلة�الزمة�للحريات�*ساسية�Nي�هذه�

�الفصل� �حددها �كما �قراره�L521-2النازلة �Nي �جاء �حيث �سابقا، �لها �أشرنا �كما �gداري من�مدونة�القضاء

Sain Gratienقا�� �*مر�الصادر�من �ضد �صحيح �أساس غ,��مرتكز�عtى

Cergy-pontoiseاعتداء��� �يشكل �ا�ذكورة �الجمعية �لطلب �العمدة �رفض �أن �رأى الذي

  xxi".جسيما�غ,��مشروع�بشكل�واضح�عtى�حرية�{جتماع�وحرية�العبادة

لدولة�الفرن¢¡��Nي�هذه�النازلة�برفض�طلبات�بلدية�لقد�قÞ¡ �مجلس�ا

Nي�حكمه�لعمدة��Cergy-pontoise ¡��ا�ستعجت�با�حكمة�gدارية�بـ

يةبوقف�تنفيذ�قرار�رفض�وضع�قاعدة�بلدية�رهن�إشارة�الجمعية�الفرنس

�وبذلك�أكد�مجلس� 
ا�{جتماع�الذي�كانت�تعÌ®م�تنظيمه�Nي�شهر�رمضان،ßإحدى�قاعات�البلدية�لتنظم�ف

وحرية�العبادة�الدولة�عtى�ضمان�الحماية�ا�ستعجلة�الزمة�لحرية�{جتماع

�بل �ادع�
ا �ال¸� �الوقائع �صحة �مدى �بمراقبة �قام �بعدما �القضية، ain Gratienدية

xxi .دة�Nي�اتجاه�قرار�منح�القاعات�البلدية�تبقى�سلطة�غ,��مطلقة

� �الحماية �هذه �نفس �ضمان �عtى �الدولة �مجلس �أكد �التعب,��كما �حرية �Nي �للحق بالنسبة

a production de plumeوشركة��Dieudonné Mbala Mbalaحديث,ن�لفائدة�السيد�

Nي�أن�شركة�gنتاج�ا�ذكورة�والسيد� xxiتتلخص�وقائع�القرار�*ول 

ournon d’auvergneبمدينة��2015ف �اير��06يعÌ®مان�تنظيم�حفل�كوميدي�بتاريخ�

فيه�عبارات�معادية�للسامية،�وقد�سبق��،�معل�إياه�بأن�هذا�الحفل�ستلقى2015ف �اير��02

	��� ا��و��� ���ا
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البلدية�Nي�هذا�الوقت،�باéضافة�إªى�أن�اجتماعات�الجمعية�الفرنس�القاعات


ديدا�يخل�بالنظام�العامí

وقد�قامت�الجمعية�ا�ذكورة�بالطعن�Nي�قرار�العمدة�أمام�قا

Cergy-pontoiseيض�� �بأن �وأمره �قراره �تنفيذ �وقف �أجل من


ا�وأصدر�أمره�رقم�íلطلبا

gداري�الذي�قÞ¡ �بوقف�قرار�عمدة�

رهن�إشارة�الجمعية�ا�ذكورة�كل�جمعة


اية�شهر�غشت�حسب�*ثمنة�ا�حددة�للجمعيات�لكراء�القاعات�البلدية�22:30إªى��21:30Õى�حدود�ªإ

رغم�أن�بلدية� و

الدولة�من�أجل�إلغائه�ورفض�طل

{ستئناف،�وأقر�بتوافر�الشروط�الزمة�éعمال�تداب,��الحماية�ا�ستعجلة�الزمة�للحريات�*ساسية�Nي�هذه�

�الفصل� �حددها �كما النازلة

�إ"... �بلدية �طعن ratienن

� �gدارية pontoiseبا�حكمة

جسيما�غ,��مشروع�بشكل�واضح�عtى�حرية�{جتماع�وحرية�العبادة

لقد�قÞ¡ �مجلس�ا

ال¸��وجهها�قا�¡��ا�ستعجت�با�حكمة�gدارية�بـ

بوقف�تنفيذ�قرار�رفض�وضع�قاعدة�بلدية�رهن�إشارة�الجمعية�الفرنس

�وبذلك�أكد�مجلس� 
ا�{جتماع�الذي�كانت�تعÌ®م�تنظيمه�Nي�شهر�رمضان،ßإحدى�قاعات�البلدية�لتنظم�ف

الدولة�عtى�ضمان�الحماية�ا�ستعجلة�الزمة�لحرية�{جتماع

�بل �ادع�
ا �ال¸� �الوقائع �صحة �مدى �بمراقبة �قام �بعدما القضية،

دة�Nي�اتجاه�قرار�منح�القاعات�البلدية�تبقى�سلطة�غ,��مطلقةمسلطة�الع

� �الحماية �هذه �نفس �ضمان �عtى �الدولة �مجلس �أكد كما

حديث,ن�لفائدة�السيد�

تتلخص�وقائع�القرار�*ول  و

يعÌ®مان�تنظيم�حفل�كوميدي�بتاريخ�

02بقراره�الصادر�Nي�
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�أن�الحفل� �باéضافة�إªى �ديودوني، 
اÙثل�هذه�العبارات�أن�شكلت�موضوع�إدانة�جنائية�عدة�مرات�لصاح�


ا�أن�تزعزع�التماسك�الوط���Nي�ظل�سياق�يتم,®�Õنسانية،�ومن�شأgيتضمن�عبارات�وسلوكات�ت¢¡�ء�للكرامة�


ا�ßى�ردود�فعل�من�ساكنة�ا�دينة�ال¸��ينتم��إلªويمكن�أن�تؤدي�إ

باéضافة�إªى�أن�قوات�*من�لم�تكن�متوفرة��واجهة�*خطار�ا�حتملة�للحفل�

لحفاظ�عtى�،�وأن�منعه�كان�هو�الحل�الوحيد�ل

�ا�ستعجت� �قا�¡� �أمام �قرار�العمدة �Nي بالطعن

ه�بالسماح�بتنظيم�يلإف�تنفيذ�قرار�ا�نع�وتوجيه�أمر�

L521��،داريgمن�مدونة�القضاء�

Clermont-Ferrandى�أن��tهن�ع�لم�ت 

gجراءات�*منية�الزمة�لتأم,ن�هذا�الحفل�¯�يمكن�تطبيقها�تحت�ذريعة�أن�تطبيق�ا�خطط�*م���ا�سم �

،�وبالتاªي�فاتخاذ�قرار�منع�الحفل�من�قبل�العمدة�يمثل�اعتداء�خط,�ا�وغ,��

�أمام� ̄ستئناف �با �الحكم �هذا �Nي �بالطعن قام

ممارسة�حرية��إنوحيث�:"... Nي�قراره

�أن� �وبما �الحقوق�والحريات�*خرى، �من�شروط�الديمقراطية�وأحد�ضمانات�احÌ�ام�باQي التعب,��تعد�شرطا

�فإن� �gدارية، �بالشرطة �ا�كلفة �السلطات �اختصاص من

*ساسية�وال¸��تحتمها�ضرورة�ا�حافظة�عtى�النظام�يجب�أن�تكون�

Cournon d’auvergneأساس��� �عtى غ,��مرتكزة

� �عtى �واضح �بشكل �وغ,��مشروع �جسيما �اعتداء �شكل �فيه �القرار�ا�نازع �فإن التعب,��وحرية��حريةصحيح،

يمكن�ïي�من�أسباب�اتخاذه�الفردية�أو�الجماعية�أن�تجعله�مشروعا،�وأن�*مر�الصادر�عن�

يعت ��معل�بما�فيه�الكفاية�لوقف�تنفيذ�قرار�

 Dieudonné Mbalaالسيد�تكرر�نفس�اج�
اد�مجلس�الدولة�Nي�هذا�الحكم�Nي�قضية�أخرى�لفائدة�

أعطى�له�ولشركة��2017xxiنون ���13

Dieudonné dans la guبمدينة��Marseille�

�gدارية� �با�حكمة �ا�ستعجت �¡

شتن ���18وا�تعلق�بوقف�تنفيذ�قرار�عمدة�مدينة�مارساي�الصادر�بتاريخ�

��د ا������	��� ا��و��� ��
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�أن�الحفل� �باéضافة�إªى �ديودوني، 
اÙثل�هذه�العبارات�أن�شكلت�موضوع�إدانة�جنائية�عدة�مرات�لصاح�


ا�أن�تزعزع�التماسك�الوط���Nي�ظل�سياق�يتم,®�Õنسانية،�ومن�شأgيتضمن�عبارات�وسلوكات�ت¢¡�ء�للكرامة�


ا� .2015اير�بوقوع�تفج,�ات�باريس�Nي�بداية�ينßى�ردود�فعل�من�ساكنة�ا�دينة�ال¸��ينتم��إلªويمكن�أن�تؤدي�إ

�تلك�التفج,�ات باéضافة�إªى�أن�قوات�*من�لم�تكن�متوفرة��واجهة�*خطار�ا�حتملة�للحفل�. أحد�ضحايا

�Nي�إطار�ا�خطط�*م��� �كانت�معبأة�بكاملها 
اÕïVigipirateوأن�منعه�كان�هو�الحل�الوحيد�ل�،

� �السيد �قام �قا�Dieudonné Mbala Mbalaقد �أمام �قرار�العمدة �Nي بالطعن

� �لـ ف�تنفيذ�قرار�ا�نع�وتوجيه�أمر�قمن�أجل�و �Clermont-Ferrandبا�حكمة�gدارية

L521-2للفصل�الحفل�ا�ذكور،�وذلك�Nي�إطار�مسطرة�استعجال�الحريات�طبقا�

Ferrandبلدية�: "...الذي�رأى�أنو �¡��ا�ستعجت�لطلباته،�

gجراءات�*منية�الزمة�لتأم,ن�هذا�الحفل�¯�يمكن�تطبيقها�تحت�ذريعة�أن�تطبيق�ا�خطط�*م���ا�سم �

،�وبالتاªي�فاتخاذ�قرار�منع�الحفل�من�قبل�العمدة�يمثل�اعتداء�خط,�ا�وغ,��هو�الذي�فرض�ذلك

  xxi...".مشروع�بشكل�واضح�عtى�حرية�التعب,�

� �مدينة �عمدة �أن ̄ست�Cournon d’auvergneبالرغم�من �با �الحكم �هذا �Nي �بالطعن قام

Nي�قرارهمجلس�الدولة�من�أجل�إلغائه�إ¯�أن�هذا�*خ,��رفض�طلبه،�حيث�جاء�

�أن� �وبما �الحقوق�والحريات�*خرى، �من�شروط�الديمقراطية�وأحد�ضمانات�احÌ�ام�باQي التعب,��تعد�شرطا

� �الزمة �gجراءات �{جتماعاتخاذ �حرية �فإن���مارسة �gدارية، �بالشرطة �ا�كلفة �السلطات �اختصاص من

*ساسية�وال¸��تحتمها�ضرورة�ا�حافظة�عtى�النظام�يجب�أن�تكون��{عتداءات�ال¸��تطال�ممارسة�الحريات

�لذلك �ومئمة �بلدية�. ضرورية �أن �سبق �يستنتج�مما ournon d’auvergneوحيث

� �عtى �واضح �بشكل �وغ,��مشروع �جسيما �اعتداء �شكل �فيه �القرار�ا�نازع �فإن صحيح،

يمكن�ïي�من�أسباب�اتخاذه�الفردية�أو�الجماعية�أن�تجعله�مشروعا،�وأن�*مر�الصادر�عن�

يعت ��معل�بما�فيه�الكفاية�لوقف�تنفيذ�قرار��Charmont-Fernand¡��ا�ستعجت�با�حكمة�gدارية�ب�

تكرر�نفس�اج�
اد�مجلس�الدولة�Nي�هذا�الحكم�Nي�قضية�أخرى�لفائدة�

La production de plumeي�قرار�جديد�صادر�بتاريخ��N13

�بعنوان� �عرضه �تنظيم �Nي �الحق �ا�ذكورة �عمله�الف�� Dieudonné dans la guèreإنتاج

�*مر�الص. 2017 �الدولة �مجلس �أيد �gدارية�حيث �با�حكمة �ا�ستعجت �قا�¡� ادر�عن

وا�تعلق�بوقف�تنفيذ�قرار�عمدة�مدينة�مارساي�الصادر�بتاريخ��xxi،2017أكتوبر��
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�أن�الحفل� �باéضافة�إªى �ديودوني، 
اÙثل�هذه�العبارات�أن�شكلت�موضوع�إدانة�جنائية�عدة�مرات�لصاح�


ا�أن�تزعزع�التماسك�الوط���Nي�ظل�سياق�يتم,®�Õنسانية،�ومن�شأgيتضمن�عبارات�وسلوكات�ت¢¡�ء�للكرامة�

بوقوع�تفج,�ات�باريس�Nي�بداية�ين

�تلك�التفج,�ات أحد�ضحايا

�Nي�إطار�ا�خطط�*م��� �كانت�معبأة�بكاملها 
اÕï

  .النظام�العام

� و �السيد �قام قد

� با�حكمة�gدارية�لـ

الحفل�ا�ذكور،�وذلك�Nي�إطار�مسطرة�استعجال�الحريات�طبقا�

حيث�استجاب�قا�¡��ا�ستعجت�لطلباته،�

gجراءات�*منية�الزمة�لتأم,ن�هذا�الحفل�¯�يمكن�تطبيقها�تحت�ذريعة�أن�تطبيق�ا�خطط�*م���ا�سم �

Vigipirateهو�الذي�فرض�ذلك�

مشروع�بشكل�واضح�عtى�حرية�التعب,�

�مدينة� و �عمدة �أن بالرغم�من

مجلس�الدولة�من�أجل�إلغائه�إ¯�أن�هذا�*خ,��رفض�طلبه،�حيث�جاء�

�أن� �وبما �الحقوق�والحريات�*خرى، �من�شروط�الديمقراطية�وأحد�ضمانات�احÌ�ام�باQي التعب,��تعد�شرطا

� �الزمة �gجراءات اتخاذ

{عتداءات�ال¸��تطال�ممارسة�الحريات

�لذلك �ومئمة ضرورية

� �عtى �واضح �بشكل �وغ,��مشروع �جسيما �اعتداء �شكل �فيه �القرار�ا�نازع �فإن صحيح،

 ̄ يمكن�ïي�من�أسباب�اتخاذه�الفردية�أو�الجماعية�أن�تجعله�مشروعا،�وأن�*مر�الصادر�عن��{جتماع�ïنه�

قا�¡��ا�ستعجت�با�حكمة�gدارية�ب�

  xxi...".العمدة

تكرر�نفس�اج�
اد�مجلس�الدولة�Nي�هذا�الحكم�Nي�قضية�أخرى�لفائدة� و

Mbalaوشركة��a production de plume

�بعنوان� �عرضه �تنظيم �Nي �الحق �ا�ذكورة �عمله�الف�� إنتاج

� 2017نون ���19بتاريخ

�19بمارساي�بتاريخ�
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Dieudonn -العرض�� �هذا �أن بحجة

وكذا�أمر�نفس��- كرامة�gنسانية�ويحرض�عtى�الكراهية�والتمي,®�العنصري 

�ا�ذكورة �بالقاعة �مؤكدا �للحماية�، �إقراره عtى

  .جسيم�وغ,��مشروع�بشكل�واضح�عtى�حرية�التعب,�

يمكن�القول�أن�*حكام�القضائية�ال¸��تعرضت�للنظر�Nي�طلبات�وقف�تنفيذ�قرارات�سلطات�الضبط�

Nي�إطار�ال¸��تشكل�اعتداء�عtى�الحريات�*ساسية�من�قبيل�حرية�{جتماع�أو�حرية�التظاهر�السلم��

¡��ا�ستعجت�gداري�توجه�لتلك�السلطات�من�أجل�

̄�يدركون�أهمية� قلة�الو·ي�القانوني�لدى�*فراد�الذين�


م�يعلمون�أن�أحكامه�ولو Õïكانت��®اعات�

�أو�ا� �{جتماع �لتنظيم �القانوني �التاريخ �فوات �وبعد �متأخرة �تأتي 
اÕحيث�ظاهرةفإ� ،

� �سلمية �أو�مظاهرة �عمومي أو�جتماع

أو�تلìي�¯�يصدر�أحكام�مستعجلة�

Nي�هذا��ولو�طلب�منه�البت�استعجاليا

�وا�ثال�عtى�ذلك�ما�قضت�به�ا�حكمة�gدارية�بالرباط�Nي�النازلة�ا�تعلقة�برفض�واªي�جهة�الرباط�س

،�حيث�تم�الطعن�Nي�هذا�القرار�1999

ا�حكمة�gدارية�طلب��رفضتمن�أجل�إلغائه�والحكم�بوقف�تنفيذه�إªى�ح,ن�البت�Nي�طلب�gلغاء،�حيث�

�تنف �إيقاف �القرار�ا�طلوب �يعت ��من�إن يذه

�،وقضاء�أن�القرارات�gدارية�السلبية�غ,��قابلة�éيقاف�تنفيذها

�الدولة� ��جلس �القضائي �{ج�
اد �بتوجه �الحكم هذا

��بادئ� �بداية�أحكامه�يرفض�{ستجابة�لطلبات�وقف�تنفيذ�قرارات�gدارة�تكريسا �الذي�كان�Nي فرن¢¡�،

سيغ,��هذا�التوجه�وسيبدأ�بالحكم�بوقف�تنفيذ�قرارات�gدارة�

ا�تعلق��2000يونيو��30ر�قانون�أي�بعد�إقرا
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� �قاعة �كراء �عقد �بموجبه �ألìي ��Le Domeالذي �السيد Dieudonnéلفائدة

كرامة�gنسانية�ويحرض�عtى�الكراهية�والتمي,®�العنصري سيخل�بالنظام�العام�ïنه�ي¢¡�ء�لل

�لـ �الف�� �العرض �بتنظيم �بالسماح �ا�ذكورة�Dieudonné العمدة بالقاعة

جسيم�وغ,��مشروع�بشكل�واضح�عtى�حرية�التعب,� عتداي�اNي�حال�تعرضها�ï �لحرية�التعب,� 

  ا@داري المغربيقاضي المستعج=ت 

يمكن�القول�أن�*حكام�القضائية�ال¸��تعرضت�للنظر�Nي�طلبات�وقف�تنفيذ�قرارات�سلطات�الضبط�

ال¸��تشكل�اعتداء�عtى�الحريات�*ساسية�من�قبيل�حرية�{جتماع�أو�حرية�التظاهر�السلم��

أوامر�من�قا�¡��ا�ستعجت�gداري�توجه�لتلك�السلطات�من�أجل�ا�تعلقة�باستصدار�

̄�يدركون�أهمية�،�إما�لتبقى�ناذرة�جدا�لعدة�أسباب قلة�الو·ي�القانوني�لدى�*فراد�الذين�


م�Õم�يعلمون�أن�أحكامه�ولو أو�أ
Õïي�هذا�النوع�من�ال8®اعات�N̄�يطرقون�باب�القضاء�

�أو�ا��، �{جتماع �لتنظيم �القانوني �التاريخ �فوات �وبعد �متأخرة �تأتي 
اÕفإ

�ا �تنظيم �من �الغاية �ïن �الحكم، �لتنفيذ �تعذر�¯�إرادي �أمام �سلمية �أو�مظاهرة �عمومي جتماع

¯�يصدر�أحكام�مستعجلة�غربي�ا�لم�يعد�قائما،�طا�ا�أن�القضاء��ماالسياق�الذي�كان�يدعو�لتنظيمه

ولو�طلب�منه�البت�استعجالياممارسة�هذا�النوع�من�الحريات�*ساسية�وقف�تنفيذ�قرارات�منع�

  

�وا�ثال�عtى�ذلك�ما�قضت�به�ا�حكمة�gدارية�بالرباط�Nي�النازلة�ا�تعلقة�برفض�واªي�جهة�الرباط�س

21/9/1999لوسط�{جتما·ي�بتنظيم�مؤتمره�{ستثنائي�يوم�

من�أجل�إلغائه�والحكم�بوقف�تنفيذه�إªى�ح,ن�البت�Nي�طلب�gلغاء،�حيث�

� �حكمهاواستجابت �Nي �جاء �إذ �gلغاء، �تنف:"...لطلب �إيقاف �القرار�ا�طلوب إن

وقضاء�أن�القرارات�gدارية�السلبية�غ,��قابلة�éيقاف�تنفيذهاالقرارات�السلبية�وأنه�من�ا�تفق�عليه�فقها�

  xxi...".وحيث�إنه�تبعا�لذلك�يتع,ن�الحكم�برفض�الطلب

�إصدار  �Nي �ا�غربي �القضائي �{ج�
اد �اقتدى �الدولة��لقد ��جلس �القضائي �{ج�
اد �بتوجه �الحكم هذا

��باد �بداية�أحكامه�يرفض�{ستجابة�لطلبات�وقف�تنفيذ�قرارات�gدارة�تكريسا �الذي�كان�Nي فرن¢¡�،

سيغ,��هذا�التوجه�وسيبدأ�بالحكم�بوقف�تنفيذ�قرارات�gدارة��والذي xxi،1970يناير��23قرار�أموروس�بتاريخ�

أي�بعد�إقرا�2002السلبية�ال¸��تمس�بالحريات�*ساسية�ابتداء�من�سنة�

̄ستعجال�gداري�كما�وضحنا�ذلك�سابقا   .با

	��� ا��و��� ���ا
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2017�� �قاعة �كراء �عقد �بموجبه �ألìي الذي

سيخل�بالنظام�العام�ïنه�ي¢¡�ء�لل

�لـ �الف�� �العرض �بتنظيم �بالسماح العمدة

لحرية�التعب,� ا�ستعجلة�

قاضي المستعج=ت  وقفم: ثانيا

يمكن�القول�أن�*حكام�القضائية�ال¸��تعرضت�للنظر�Nي�طلبات�وقف�تنفيذ�قرارات�سلطات�الضبط�

ال¸��تشكل�اعتداء�عtى�الحريات�*ساسية�من�قبيل�حرية�{جتماع�أو�حرية�التظاهر�السلم��gداري�

�أو ا�تعلقة�باستصدار� دعوى�gلغاء،

تبقى�ناذرة�جدا�لعدة�أسباب�ها،السماح�بتنظيم


م�مقاضاة�gدارة،�Õأو�أ

�صالحهم �Nي ،ستأتي

�ا�يصبحون  �تنظيم �من �الغاية �ïن �الحكم، �لتنفيذ �تعذر�¯�إرادي أمام

السياق�الذي�كان�يدعو�لتنظيمه

وقف�تنفيذ�قرارات�منع�ت

  .النوع�من�الطلبات

�وا�ثال�عtى�ذلك�ما�قضت�به�ا�حكمة�gدارية�بالرباط�Nي�النازلة�ا�تعلقة�برفض�واªي�جهة�الرباط�س

لوسط�{جتما·ي�بتنظيم�مؤتمره�{ستثنائي�يوم�السماح�لحزب�ا

من�أجل�إلغائه�والحكم�بوقف�تنفيذه�إªى�ح,ن�البت�Nي�طلب�gلغاء،�حيث�

�التنفيذ ��وقف واستجابت

القرارات�السلبية�وأنه�من�ا�تفق�عليه�فقها�

وحيث�إنه�تبعا�لذلك�يتع,ن�الحكم�برفض�الطلب

�إصدار  �Nي �ا�غربي �القضائي �{ج�
اد �اقتدى لقد

��بادال �بداية�أحكامه�يرفض�{ستجابة�لطلبات�وقف�تنفيذ�قرارات�gدارة�تكريسا �الذي�كان�Nي فرن¢¡�،

قرار�أموروس�بتاريخ�

السلبية�ال¸��تمس�بالحريات�*ساسية�ابتداء�من�سنة�

̄ستعجال�gداري�كما�وضحنا�ذلك�سابقا با
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�ممارسة��بعض�الحريات�*ساسية

�ا�جال�ي �Nي�هذا نحو��ميلسمح�ببلورة�اج�
اد�قضائي�متطور

�بمجال� �ا�تعلقة �ال8®اعات �بعض �Nي 
اÓم� �للبعض �استجاب �قد �كان �وإن �الطلبات �من �النوع �لهذا ستجابة

�مر�استعجاªي¡��ا�ستعجت�gداري�ا�غربي�من�الطلبات�ا�تعلقة�باستصدار�أ

�الحرية �ا�ستعجت�هذه �قا�¡� �فإن ،

إذ�جاء�،�gداري�ا�غربي�تجنب�البت�Nي�هذا�النوع�من�الطلبات،�وذلك�خفا�لنظ,�ه�الفرن¢¡��كما�رأينا�سابقا

�إطار� �Nي �ا�ستعجت �قا�¡� �كان ن

� ��148والفصل �ا�دنية�قمن �ا�سطرة انون

�اختصاص� ̄ية �و �ضمن �يندرج �كان �م¸  �الحق �موضوع �حماية �إªى 
دفè� �وق¸� �إجراء بإصدار�كل

�{ستعجال �حالة �فيه �توافرت �،م¸ 

جوهر�الحق،�فإنه�¯�يتعدى�هذا�gطار�للحلول�محل�السلطة�gدارية�Nي�{ختصاص�

�Nي�فقه�القانون�العام�åي�أن� 
اßا�ستقر�عل� والقاعدة

  xxi "....الطلبالتصريح�بعدم�{ختصاص�النو·ي�للبت�Nي�

�كحرية� �*ساسية �الحريات �حماية �Nي �ا�غربي �{ستعجاªي �gداري �القضاء �دور �أن �القول يمكن

̄�" ،�من�خل�تمسكه�ببعض�القواعد�الفقهية�من� أن�القا�¡��يقÞ¡��و

ذه�القواعد�تجاوزها�{ج�
اد�القضائي�

كب,�ا�Nي�هذا�ا�جال�كما�رأينا،�عtى�اعتبار�أن�تلك�القواعد�أصبحت�


ا�الدسات,��وا�واثيق�الدولية�وgقليمية�لحقوق�gنسان�íإذ�. �حماية�الحقوق�والحريات�ال¸��أقر

�لم�يكن�قادرا�عtى�وضع�حد�لقرارات�gدارة� ا�خالفة�للمشروعية�د�القضاء�gداري�إذا

الحكم�بوقف�تنفيذها،�بل�وأمرها�باتخاذ�gجراءات�

الطلب�ا�ستعجل�الذي�تقدمت�به�

الجمعية�ا�غربية��ساندة�الكفاح�الفلسطي���ومن�معها�من�أجل�وقف�تنفيذ�قرار�واªي�جهة�الرباط�س�زمور�

عب�زع,��الذي�منعها�بموجبه�من�تنظيم�مس,�ة�شعبية�يع ��من�خلها�الشعب�ا�غربي�عن�تضامنه�مع�الش


ا�gخل��2002Õبحجة�أن�من�شأ
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ممارسة��بعض�الحريات�*ساسيةويمكن�القول�أن�قلة�طلبات�وقف�تنفيذ�قرارات�gدارة�ال¸��تمنع�

�القضاء�gداري�ا�غربي�لم� �ا�جال�يتال¸��عرضت�عtى �Nي�هذا سمح�ببلورة�اج�
اد�قضائي�متطور

�ال �بعض �Nي 
اÓم� �للبعض �استجاب �قد �كان �وإن �الطلبات �من �النوع �لهذا ستجابة
xxi  

أما�بالنسبة��وقف�قا�¡��ا�ستعجت�gداري�ا�غربي�من�الطلبات�ا�تعلقة�باستصدار�أ

�عمومي �تجمع �بتنظيم �السماح �أجل ��و  ،من �مستعجلة �الحريةلتوف,��حماية هذه

gداري�ا�غربي�تجنب�البت�Nي�هذا�النوع�من�الطلبات،�وذلك�خفا�لنظ,�ه�الفرن¢¡��كما�رأينا�سابقا

�بوجدة �gدارية �ا�حكمة �رئيس �صادر�عن �أمر�استعجاªي �قا:"... Nي �كان �لTن وحيث

� �الفصل �قانون �19مقتضيات �رقما��من �gدارية ��41.90 حاكم والفصل

�اختصاص� ̄ية �و �ضمن �يندرج �كان �م¸  �الحق �موضوع �حماية �إªى 
دفè� �وق¸� �إجراء بإصدار�كل

� �بالفصل �عليه �gدارية�ا�نصوص ��08ا�حكمة �القانون�رقم �{ستعجال�41.90من �حالة �فيه �توافرت م¸ 

جوهر�الحق،�فإنه�¯�يتعدى�هذا�gطار�للحلول�محل�السلطة�gدارية�Nي�{ختصاص��وكان�البت�فيه�¯�يمس

�الفصل�ب,ن�السلط ��بدأ �استنادا �قانونا �ا�وكول�لها �أن�، �Nي�فقه�القانون�العام�åي 
اßا�ستقر�عل� والقاعدة

̄�يدير التصريح�بعدم�{ختصاص�النو·ي�للبت�Nي��،حيث�يÌ�تب�عtى�ذلك.. .¡��يقÞ¡��و

�كحرية� �*ساسية �الحريات �حماية �Nي �ا�غربي �{ستعجاªي �gداري �القضاء �دور �أن �القول يمكن

،�من�خل�تمسكه�ببعض�القواعد�الفقهية�من�أو�حرية�التظاهر�السلم��

ذه�القواعد�تجاوزها�{ج�
اد�القضائي�،�مازال�متخلفا�بشكل�كب,��ïن�ه"¡��¯�يأمر�gدارة

كب,�ا�Nي�هذا�ا�جال�كما�رأينا،�عtى�اعتبار�أن�تلك�القواعد�أصبحت��ناالذي�بلغ�شأ�الفرن¢¡�


ا�الدسات,��وا�واثيق�الدولية�وgقليمية�لحقوق�gنسان�íحماية�الحقوق�والحريات�ال¸��أقر�

�الفائدة�من�وجو  �لم�يكن�قادرا�عtى�وضع�حد�لقرارات�gدارة�ما د�القضاء�gداري�إذا

الحكم�بوقف�تنفيذها،�بل�وأمرها�باتخاذ�gجراءات�و  ،الحريات�*ساسيةبعض�ال¸��تضييق�عtى�

 .الزمة�لضمان�التمتع�بتلك�الحريات�Nي�حدود�احÌ�ام�النظام�العام

الطلب�ا�ستعجل�الذي�تقدمت�به��أيضا�ق�للمحكمة�gدارية�بالرباط�أن�رفضتسب�وNي�نفس�gطار 

الجمعية�ا�غربية��ساندة�الكفاح�الفلسطي���ومن�معها�من�أجل�وقف�تنفيذ�قرار�واªي�جهة�الرباط�س�زمور�

زع,��الذي�منعها�بموجبه�من�تنظيم�مس,�ة�شعبية�يع ��من�خلها�الشعب�ا�غربي�عن�تضامنه�مع�الش

2002يناير��20وذلك�يوم�*حد���ا�يتعرض�له�من�تنكيلالفلسطي���وعن�رفضه�

	��� ا��و��� ���ا

 

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

                                               

ويمكن�القول�أن�قلة�طلبات�وقف�تنفيذ�قرارات�gدارة�ال¸��تمنع�

�القضاء�gداري�ا�غربي�لم� ال¸��عرضت�عtى

�ال{  �بعض �Nي 
اÓم� �للبعض �استجاب �قد �كان �وإن �الطلبات �من �النوع �لهذا ستجابة

xxi.الوظيفة�العمومية

أما�بالنسبة��وقف�قا

�عمومي �تجمع �بتنظيم �السماح �أجل من

gداري�ا�غربي�تجنب�البت�Nي�هذا�النوع�من�الطلبات،�وذلك�خفا�لنظ,�ه�الفرن¢¡��كما�رأينا�سابقا

�بوجدة �gدارية �ا�حكمة �رئيس �صادر�عن �أمر�استعجاªي Nي

� �الفصل مقتضيات

�اختصاص��امختص ̄ية �و �ضمن �يندرج �كان �م¸  �الحق �موضوع �حماية �إªى 
دفè� �وق¸� �إجراء بإصدار�كل

� �بالفصل �عليه �gدارية�ا�نصوص ا�حكمة

وكان�البت�فيه�¯�يمس

�الفصل�ب,ن�السلط ��بدأ �استنادا �قانونا ا�وكول�لها

̄�يدير القا�¡��يقÞ¡��و

�كحرية�و  �*ساسية �الحريات �حماية �Nي �ا�غربي �{ستعجاªي �gداري �القضاء �دور �أن �القول يمكن

أو�حرية�التظاهر�السلم���{جتماع

أن�القا�¡��¯�يأمر�gدارة" و" يدير

الفرن¢¡���جلس�الدولة


ا�الدسات,��وا�واثيق�الدولية�وgقليمية�لحقوق�gنسان�íمنافية��بادئ�حماية�الحقوق�والحريات�ال¸��أقر

�الفائدة�من�وجو  ما

ال¸��تضييق�عtى��القانونية،

الزمة�لضمان�التمتع�بتلك�الحريات�Nي�حدود�احÌ�ام�النظام�العام

وNي�نفس�gطار 

الجمعية�ا�غربية��ساندة�الكفاح�الفلسطي���ومن�معها�من�أجل�وقف�تنفيذ�قرار�واªي�جهة�الرباط�س�زمور�

زع,��الذي�منعها�بموجبه�من�تنظيم�مس,�ة�شعبية�يع ��من�خلها�الشعب�ا�غربي�عن�تضامنه�مع�الش

الفلسطي���وعن�رفضه�

  .باïمن�العام
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�فإن� �التنفيذ، �إيقاف �ملتمس �يقتصر�عtى �الحاªي �الطلب مادام

ل،�وكون�الضرر�الذي�قد�يحصل�من�جراء�

�الوسائل� �جدية �إªى �باéضافة �بإلغائه، �الحكم �حالة �مستقب�Nي �تداركه �¯�يمكن �فيه �القرار�ا�طعون تنفيذ

ن�لها�أن�,تب�،وحيث�إن�ا�حكمة�بعد�دراس�
ا��دى�توفر�هذه�الشروط�Nي�نازلة�الحال

�تداركه� �يمكن �ا�حدد �وق�
ا �Nي �ا�طلوبة �با�س,�ة �القيام �وعدم �قرار�ا�نع تنفيذ

�يتع,ن�... مستقب�Nي�حالة�الحكم�بإلغاء�القرار�ا�طعون�فيه�مما�تكون�معه�حالة�{ستعجال�غ,��قائمة مما

حماية�مستعجلة�للحق�Nي�Nي�الحقيقة�يع ��هذا�الحكم�عن�عدم�قدرة�القضاء�gداري�عtى�ضمان�

�إصدار�أوامر� �لدرجة �يصل �لم �مازال �ببدنا �gداري �القضائي �{ج�
اد �ïن �ربما �التظاهر�السلم�، حرية

�هذا� �Nي �الفرن¢¡� �القضائي �{ج�
اد �سار�عليه �غرار�ما �عtى �غ,��ا�شروعة �gدارة �قرارات �توقف مستعجلة

موقعه�ليصدر�أوامر�استعجالية�تحم��الحقوق�والحريات،�

̄ستعجال�gداري    .للحريات�ا�تعلق�با

�قضائية� �توف,��حماية �عن �عاجزة �مازالت �ا�غربي �gداري �القضاء �أحكام �أن يحظ

¡���وعدم�قدرته�عtى�البث�بصفة�استعجالية�Nي��

من�أجل�إصدار�أوامر�لÉدارة�¡��ا�ستعجت�gداري�

تجنب�،�ورفض�أن�يوجه�لها�أمرا�بوقف�تنفيذ�قرار�منع�مظاهرة�سلمية،�حيث��

�يدير أن�" و" أن�القا�¡��يقÞ¡��̄و

مما�جعل�دوره�Nي�توف,��حماية�فعالة�لهذا�النوع�من�الحريات�*ساسية�ضعيفا�جدا،�

¸��تقÞ¡��بإلغاء�قرارات�سلطات�ال

بعد�مرور�مدة�طويلة�يصبح�معها�الحكم�بدون�فائدة�ïنه�يأتي�بعد�فوات�

الضرر�السيا×¡��وا�عنوي�الذي�يصيب�

�مستعجلة� �توف,��حماية �Nي �مهمة �أشواطا �قطع �الذي �الفرن¢¡� �gداري �القضاء �عكس �عtى وهذا

�ا�حاكم� �أمام �{ستعجالية التقا�¡�

�ث�بشكل�استعجاªيبيي�بأن��¡��ا�ستعجت�gدار 

عtى�حرية�من��وغ,��مشروع�بشكل�واضح

الحريات�*ساسية�والحكم�بإلغا
ا،�وأمر�gدارة�بوقف�تنفيذها،�وهو�ما�يفرض�عtى�ا�شرع�ا�غربي�الس,��عtى�
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�بأنه �حكمها �ا�حكمة �عللت �فإن�:"... حيث �التنفيذ، �إيقاف �ملتمس �يقتصر�عtى �الحاªي �الطلب مادام

ل،�وكون�الضرر�الذي�قد�يحصل�من�جراء�شروط�{ستجابة�لهذا�الطلب�تتمثل�Nي�مدى�توفر�حالة�{ستعجا

�الوسائل� �جدية �إªى �باéضافة �بإلغائه، �الحكم �حالة �مستقب�Nي �تداركه �¯�يمكن �فيه �القرار�ا�طعون تنفيذ

وحيث�إن�ا�حكمة�بعد�دراس�
ا��دى�توفر�هذه�الشروط�Nي�نازلة�الحال .ا�ثارة�Nي�دعوى�gلغاء

� �عن �ينجم �قد �الذي �تداركه�الضرر �يمكن �ا�حدد �وق�
ا �Nي �ا�طلوبة �با�س,�ة �القيام �وعدم �قرار�ا�نع تنفيذ

مستقب�Nي�حالة�الحكم�بإلغاء�القرار�ا�طعون�فيه�مما�تكون�معه�حالة�{ستعجال�غ,��قائمة

  xxi".الحكم�برفض�الطلب

Nي�الحقيقة�يع ��هذا�الحكم�عن�عدم�قدرة�القضاء�gداري�عtى�ضمان�

�إصدار�أوامر� �لدرجة �يصل �لم �مازال �ببدنا �gداري �القضائي �{ج�
اد �ïن �ربما �التظاهر�السلم�، حرية

�هذا� �Nي �الفرن¢¡� �القضائي �{ج�
اد �سار�عليه �غرار�ما �عtى �غ,��ا�شروعة �gدارة �قرارات �توقف مستعجلة

موقعه�ليصدر�أوامر�استعجالية�تحم��الحقوق�والحريات،�يحتاج�إªى�سند�قانوني�يقوي�أو�ربما�ïنه�

̄ستعجال�gداري �2000يونيو��30مثلما�فعل�ا�شرع�الفرن¢¡���ا�أصدر�قانون� ا�تعلق�با

�قضائية��: �توف,��حماية �عن �عاجزة �مازالت �ا�غربي �gداري �القضاء �أحكام �أن يحظ

ة،�بسبب�بطء�مساطر�التقا�¡���وعدم�قدرته�عtى�البث�بصفة�استعجالية�Nي��مستعجلة�للحريات�*ساسي

قا�¡��ا�ستعجت�gداري�®اعات�ال¸��عرضت�عليه�Nي�هذا�ا�جال،�إذ�رفض�

،�ورفض�أن�يوجه�لها�أمرا�بوقف�تنفيذ�قرار�منع�مظاهرة�سلمية،�حيث��السماح�بتنظيم�تجمع�عمومي

أن�القا" تمسك�ببعض�القواعد�الفقهية�من�و �لبت�Nي�هذا�النوع�من�الطلبات،

مما�جعل�دوره�Nي�توف,��حماية�فعالة�لهذا�النوع�من�الحريات�*ساسية�ضعيفا�جدا،�"¡��¯�يأمر�gدارة

الNي�حماي�
ا،�و إشكالية�عدم�جدوى�أحكام�القضاء�gداري�

بعد�مرور�مدة�طويلة�يصبح�معها�الحكم�بدون�فائدة�ïنه�يأتي�بعد�فوات��،الضبط�gداري�ال¸��تمنع�تنظيمها

الضرر�السيا×¡��وا�عنوي�الذي�يصيب��نع،¯�يج ��gلغاء�ا�تأخر�لقرار�ا�حيث�ميعاد�{جتماع�وا�ظاهرة،�

  .طعون�فيه�كل�آثارها�نظم,ن�بعد�أن�حقق�القرار�ا�

�مستعجلة� �توف,��حماية �Nي �مهمة �أشواطا �قطع �الذي �الفرن¢¡� �gداري �القضاء �عكس �عtى وهذا

�*ساسية، � للحريات �خاصة �إصحات �إدخال �ا�حاكم��مساطر �عtى�مهمةبعد �أمام �{ستعجالية التقا�¡�

الذي�سمح�لقا�¡��ا�ستعجت�gدار �2000يونيو��g30دارية�بمقتÞ¡ �قانون�

وغ,��مشروع�بشكل�واضح�اعتداء�جسيمgدارية�ال¸��تشكل�ا اتقرار الوقف�تنفيذ�

الحريات�*ساسية�والحكم�بإلغا
ا،�وأمر�gدارة�بوقف�تنفيذها،�وهو�ما�يفرض�عtى�ا�شرع�ا�غربي�الس,��عtى�

  .حذو�ا�شرع�الفرن¢¡��Nي�هذا�الباب

	��� ا��و��� ���ا
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�بأنه �حكمها �ا�حكمة �عللت حيث

شروط�{ستجابة�لهذا�الطلب�تتمثل�Nي�مدى�توفر�حالة�{ستعجا

�الوسائل� �جدية �إªى �باéضافة �بإلغائه، �الحكم �حالة �مستقب�Nي �تداركه �¯�يمكن �فيه �القرار�ا�طعون تنفيذ

ا�ثارة�Nي�دعوى�gلغاء

� �عن �ينجم �قد �الذي الضرر

مستقب�Nي�حالة�الحكم�بإلغاء�القرار�ا�طعون�فيه�مما�تكون�معه�حالة�{ستعجال�غ,��قائمة

الحكم�برفض�الطلب

Nي�الحقيقة�يع ��هذا�الحكم�عن�عدم�قدرة�القضاء�gداري�عtى�ضمان�

�إصدار�أوامر� �لدرجة �يصل �لم �مازال �ببدنا �gداري �القضائي �{ج�
اد �ïن �ربما �التظاهر�السلم�، حرية

�هذا� �Nي �الفرن¢¡� �القضائي �{ج�
اد �سار�عليه �غرار�ما �عtى �غ,��ا�شروعة �gدارة �قرارات �توقف مستعجلة

أو�ربما�ïنه� ،الشأن

مثلما�فعل�ا�شرع�الفرن¢¡���ا�أصدر�قانون�

:خـــاتـــمـــــــة

مستعجلة�للحريات�*ساسي

ال8®اعات�ال¸��عرضت�عليه�Nي�هذا�ا�جال،�إذ�رفض�

السماح�بتنظيم�تجمع�عمومي

لبت�Nي�هذا�النوع�من�الطلبات،ا

القا�¡��¯�يأمر�gدارة

�يطرح إشكالية�عدم�جدوى�أحكام�القضاء�gداري��وهو�ما

الضبط�gداري�ال¸��تمنع�تنظيمها

ميعاد�{جتماع�وا�ظاهرة،�

ا�نظم,ن�بعد�أن�حقق�القرار�ا�

�مستعجلة� �توف,��حماية �Nي �مهمة �أشواطا �قطع �الذي �الفرن¢¡� �gداري �القضاء �عكس �عtى وهذا

�*ساسية، للحريات

gدارية�بمقتÞ¡ �قانون�

وقف�تنفيذ��اتNي�طلب

الحريات�*ساسية�والحكم�بإلغا
ا،�وأمر�gدارة�بوقف�تنفيذها،�وهو�ما�يفرض�عtى�ا�شرع�ا�غربي�الس,��عtى�

حذو�ا�شرع�الفرن¢¡��Nي�هذا�الباب
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 .2017،�الطبعة�*وªى،��دار�الكتاب�العربي،�الجزائر�

�مقارنة �قضائية �فقهية �*منية،�"دراسة �مطبعة ،

�*مور� �قا�¡� �لدور �دراسة �*ساسية، �للحرية �ا�ستعجلة ية

�الجديد �الفرن¢¡� �gدارية �ا�رافعات �لقانون �وفقا �*ساسية �الحرية �حماية �Nي �gدارية �دار�"ا�ستعجلة ،

�ا�حل �لÉدارة �ا�غربية �ا�جلة �منشورات �سلسلة�، �والتنمية، ية

 .1977،�دار�الفكر�الجامÝي،�gسكندرية،�

،�الجزء�*ول،�الطبعة�السادسة،�عالم�الكتب�للطباعة�والنشر�

�*فراد �وحريات �حقوق �لحماية �القضائية �لÉدارة�"الضمانات �ا�غربية �ا�جلة ،

  .1998،�يونيو�33

�بالقنيطرة،� �ا�حام,ن �هيئة �تصدر�عن �gشعاع، �مجلة ،

كيل�القضائي�للمملكة�فوزي�إ،�الو 

�جزء �التسي,�، ̄ئل �د �سلسلة ،� �والتنمية �ا�حلية �لÉدارة �ا�غربية �با�جلة �منشور ،1� �عدد ،16�،

أورده�*ستاذ�إبراهيم�زعيم�Nي�مقاله�

،�منشور�با�جلة�ا�غربية�لÉدارة�ا�حلية�والتنمية�،�

مجموعة�قرارات�ا�جلس��3779،�ملف�

�حيمر�ضد�11/2003 �السم �عبد ،

̄ئل�التسي,�،� وزارة�الÌ�بية�الوطنية�ومن�معها،�منشور�با�جلة�ا�غربية�لÉدارة�ا�حلية�والتنمية�،�سلسلة�د
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،�الطبعة�*وªى،��دار�الكتاب�العربي،�الجزائر�"قضاء�{ستعجال�gداري 

�gدارية �القرارات �تنفيذ �إيقاف �مقارنة-مسطرة �قضائية �فقهية دراسة

  

�يونس �أبو �باåي �القضائ:"محمد �قاالحماية �لدور �دراسة �*ساسية، �للحرية �ا�ستعجلة ية

�الجديد �الفرن¢¡� �gدارية �ا�رافعات �لقانون �وفقا �*ساسية �الحرية �حماية �Nي �gدارية ا�ستعجلة

  .2008الجامعة�الجديدة،{سكندرية�

�ا�غربي �gداري �ا�حل"القضاء �لÉدارة �ا�غربية �ا�جلة �منشورات ،

  .80�،2008مؤلفات�وأعمال�جامعية،�عدد�

،�دار�الفكر�الجامÝي،�gسكندرية،�"وقف�تنفيذ�القرار�gداري :"محمد�فؤاد�عبد�الباسط

،�الجزء�*ول،�الطبعة�السادسة،�عالم�الكتب�للطباعة�والنشر�"قضاء�*مور�ا�ستعجلة:"

  .1976 والتوزيع،�لبنان،

�الكتاني �الحبي �*فراد:"إدريس �وحريات �حقوق �لحماية �القضائية الضمانات

  .1999،�السنة�18ا�حلية�والتنمية،�سلسلة�مواضيع�الساعة،�العدد�

32/33،�مجلة�ا�حامي،�العدد�"وقف�تنفيذ�القرارات�gدارية

�gدارية �القرارات �تنفيذ �بالقنيطرة،�"إيقاف �ا�حام,ن �هيئة �تصدر�عن �gشعاع، �مجلة ،

  .1995،�السنة�السابعة،�دجن ��13

 :القراراتAو\حكامAو\وامرAالقضائيةAا�غربية

إ،�الو .،�غ11/62/1999بتاريخ��161رقم�) محكمة�النقض(قرار�ا�جلس�*عtى�

�جزء �التسي,�، ̄ئل �د �سلسلة ،� �والتنمية �ا�حلية �لÉدارة �ا�غربية �با�جلة �منشور ،

322.  

أورده�*ستاذ�إبراهيم�زعيم�Nي�مقاله��18/7/1985بتاريخ��134عدد�) محكمة�النقض(قرار�ا�جلس�*عtى�


ماوقف�التنفيذ�ومسطرة�{ستعÓدارة�ا�حلية�والتنمية�،�"جال�أي�ترابط�بيÉمنشور�با�جلة�ا�غربية�ل�،

  .57:،�ص1995شتن ��/

،�ملف�13/12/1960بتاريخ��73عدد�) محكمة�النقض(قرار�ا�جلس�*عtى�

  .،�الغرفة�gدارية،�غ,��منشور 1961

� �رقم �ملف �بمكناس، ��118/2003دارية �بتاريخ 28/11غ

̄ئل�التسي,�،� وزارة�الÌ�بية�الوطنية�ومن�معها،�منشور�با�جلة�ا�غربية�لÉدارة�ا�حلية�والتنمية�،�سلسلة�د

  .315:،�ص16�،2004
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  :مةAا�راجعقائ
  :الكتب

قضاء�{ستعجال�gداري :"عبد�القادر�عدو�-

�الدراري �- �gدارية:"أحمد �القرارات �تنفيذ �إيقاف مسطرة

  .2012الرباط،�

�يونس�- �أبو �باåي محمد

�الجديد �الفرن¢¡� �gدارية �ا�رافعات �لقانون �وفقا �*ساسية �الحرية �حماية �Nي �gدارية ا�ستعجلة

الجامعة�الجديدة،{سكندرية�

�صحيب�- �ا�غربي:"حسن �gداري القضاء

مؤلفات�وأعمال�جامعية،�عدد�

محمد�فؤاد�عبد�الباسط�-  

:"محمد�عtي�راتب�-

والتوزيع،�لبنان،

  

  :ا�قا9ت

�الكتاني�- �الحبي إدريس

ا�حلية�والتنمية،�سلسلة�مواضيع�الساعة،�العدد�

وقف�تنفيذ�القرارات�gدارية:"محمد�رياض�-

�gدارية:"عزيز�البوداªي�- �القرارات �تنفيذ إيقاف

13ا�غرب،�عدد�

القراراتAو\حكامAو\وامرAالقضائيةAا�غربية

قرار�ا�جلس�*عtى��-

�جزء �التسي,�، ̄ئل �د �سلسلة ،� �والتنمية �ا�حلية �لÉدارة �ا�غربية �با�جلة �منشور �هللا، عبد

322:،�ص2004

قرار�ا�جلس�*عtى��-

وقف�التنفيذ�ومسطرة�{ستع:"

/يوليوز �12عدد�

قرار�ا�جلس�*عtى��-

1960/1961*عtى�

-  g� �ا�حكمة �حكم �رقم �ملف �بمكناس، دارية

̄ئل�التسي,�،� وزارة�الÌ�بية�الوطنية�ومن�معها،�منشور�با�جلة�ا�غربية�لÉدارة�ا�حلية�والتنمية�،�سلسلة�د

16،�عدد�1جزء
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،�الجمعية�ا�غربية��ساندة�الكفاح�الفلسطي���

̄ئل� ومن�معها�ضد�واªي�الرباط�س�زمور�زع,�،�منشور�با�جلة�ا�غربية�لÉدارة�ا�حلية�والتنمية،�سلسلة�د

�صادر�بتار  � منشور�. 28/6/1997يخ

925.  

،�أشار�إليه�محمد�زروق�4/2001/

عة�*وªى،�منشورات�،�الجزء�*ول،�الطب

�للنشر�والتوزيع �ا�غربية ��-دار�õفاق ،�2017الدارالبيضاء

Ouvrages : 

-Daniel LABETOULLE: « Le projet de r

juridiques, Droit administratif, 20 juillet

-René Chapus : « Droit du contentieux administratif

Articles : 

- Gilles BACHELIR : « Le référé-liberté

- Waline Marcel : Note sur CE 10 oct 1969. 

- Laurent TOUVET : Conclusion sur 

éd.2001. 

- Pierre COLLIN et Mattias GUYOMA

Juridiques. 2001. 

- Marie-Christine ROUAULT: « La loi

juge administratif », Dalloz, paris 2001.

-Chloé SCHMIDISARELS :« un maire peut il pr

web :http://www.village-justice.com/

-Serg Slama : « Pour le Ramadan, un Maire ne peut refuser la mis 

sans bonnes raisons (CE, réf, 26 aout 2011, commune de 

web : cembatodroithome.blog...fr/2011/ 

Ramdan_un_Maire_ne_peut_refuser

 

- jurisprudences administratives

- Décisions et Ordres du Cons
 

-CE, ord, 6 févr 2015, commune de cournon d’auvergne, 

-CE, ord, 13 Novembre 2017, commune de Marseille, 

-CE ord, 26 aout 2011, commune de 

  -CE, 18 oct 2001, Syndicat département 

��د ا������	��� ا��و��� ��
�أ���ل–07ا���د -

Aبرل&نAAAAA،و�قتصاديةAوالسياسيةA9س��اتيجيةAاAللدراساتAالعربيAالديمقراطيAا�ركزAإصدارات

                                                                                                                        

،�الجمعية�ا�غربية��ساندة�الكفاح�الفلسطي���17/01/2002بتاريخ��81حكم�ا�حكمة�gدارية�بالرباط�عدد�

̄ئل� ومن�معها�ضد�واªي�الرباط�س�زمور�زع,�،�منشور�با�جلة�ا�غربية�لÉدارة�ا�حلية�والتنمية،�سلسلة�د

  .335إªى��331من�: ،�ص16�،2004

� �بمصر�رقم �العليا �gدارية �ا�حكمة ��1391حكم صادر�بتار . عليا.ق�35سنة

925:،�ص321ر،�.،�ق46.،�ج1933/1997.با�وسوعة�gدارية�الحديثة،�م

/20بتاريخ��2001/42أمر�استعجاªي�لرئيس�ا�حكمة�gدارية�بوجدة�عدد��

،�الجزء�*ول،�الطب"منازعات�أعمال�رجال�السلطة�أمام�القضاء�gداري 

� �وا�نازعات �القانونية �الشؤون �للنشر�والتوزيع�-8- سلسسلة �ا�غربية دار�õفاق

قائمةAا�راجعAباللغةAالفرنسية:

e projet de réforme des procédures d’urgence devant le juge administrat

juridiques, Droit administratif, 20 juillet-20 août, numéro spécial, 1999.  

Droit du contentieux administratif », 2ème éd., 1990. 

liberté », RFDA, éd, 2002. 

E 10 oct 1969. Consorts Muselier. RDP. 1970. 

onclusion sur CE 18 janv 2001. Comm.de venelles (Boenhes-de-Rhine) et Marbelle

GUYOMAR : « Chronique générale de jurisprudence administrative 

La loi du 30 juin 2000, un petit pas vers un traitement efficace de l’urgence par le 

, paris 2001. 

un maire peut il prêter une salle à une association » article disponible sur le site 

justice.com/…maire-peut-refuser-prêter-une-salle-à-une-association 

amadan, un Maire ne peut refuser la mis à disposition ponctuelle d’une salle municipale 

éf, 26 aout 2011, commune de St Gratien », publié le 31/8/2011 par 

.fr/2011/  pour_le  

amdan_un_Maire_ne_peut_refuser…  

jurisprudences administratives 

rdres du Conseil d’état  Français: 

vr 2015, commune de cournon d’auvergne, Req n°387726. 

ovembre 2017, commune de Marseille, Req n°415400. 

E ord, 26 aout 2011, commune de Sain Gratien, Req 352106. 

partement Anterco. CFDT. Rec, p:325. 
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حكم�ا�حكمة�gدارية�بالرباط�عدد��-

̄ئل� ومن�معها�ضد�واªي�الرباط�س�زمور�زع,�،�منشور�با�جلة�ا�غربية�لÉدارة�ا�حلية�والتنمية،�سلسلة�د

16التسي,�،�عدد�

-�� �بمصر�رقم �العليا �gدارية �ا�حكمة حكم

با�وسوعة�gدارية�الحديثة،�م

أمر�استعجاªي�لرئيس�ا�حكمة�gدارية�بوجدة�عدد���-

منازعات�أعمال�رجال�السلطة�أمام�القضاء�gداري : "Nي�كتابه

� �وا�نازعات �القانونية �الشؤون سلسسلة

  .175:ص

 قائمةAا�راجعAباللغةAالفرنسية

dures d’urgence devant le juge administratif », Actualités 

hine) et Marbelle : RFDA, 

 française », Actualité 

du 30 juin 2000, un petit pas vers un traitement efficace de l’urgence par le 

 article disponible sur le site 

association  

 disposition ponctuelle d’une salle municipale 

 le 31/8/2011 par CPDH sur le site 
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-CE, 24 Févr 2001, M.Tébiré, n°230611, 

-CE, 9 Févr 2007, M et Mme A. n°282387.

-CE, 19 aout 2002 , Front- national et iforel, req, n

droit.eu/blog/Decisions/conseil

- -CE janvier 1970, ministre d’état charg

-CE, 7 avril 2004, eporux Kliriksen,  publi

- CE, 28 fév. 2001, Casanovas. RFDA. 

- CE, 16 janvier 1970, Ministre de l’équipement  et du logement, 

- CE, 18 juin 1954, Préfet du Var, publi

-CE 14 juin 1991, association des amis de 

 

- Jugements des tribunaux administratifs fran
- TA. Nice, 25 janvier 2001, sarl, Gistal Marine. Actualit

- TA. Dijon, 2 mars 2001, Hss. Pour adultes et jeunes handicap

note : Laidié. 

-TA. Marseille 5 juillet 2003. SNUDS

-TA de Clermont-Ferrand, ord n°1500221 du 05 f

plume, inédit au recueil Lebon. 

- TA de Marseille, ord du 19 octobre 2017, la soci

n°1708148. 
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CE, 24 Févr 2001, M.Tébiré, n°230611, Rec, Dalloz, 2001, p:1748. 

vr 2007, M et Mme A. n°282387. 

national et iforel, req, n° 249666, diffusé sur le site web :http://revue g

log/Decisions/conseil-d’etat-16-aout-2002 Front- national et Iforel, req, n° 249666

tat chargé des affaires sociales C/Sieur Amoros et autres, AJDA n°

liriksen,  publié au recueil Lebon, p:820.  

asanovas. RFDA. éd. 2001, p:399. Conclusion Fombeur Pscal. 

E, 16 janvier 1970, Ministre de l’équipement  et du logement, C/Sieur Blanc, publié au recueil 

ar, publié au recueil Lebon p. 365. 
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