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 دورية علمية دولية محكمة

registration number 

RN/VIR. 336 - 451.B 

 القضائيالمجلة الدوليةلالجتهاد 

برلين، تعد املجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين واملتخصصين  -مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن املركز الديمقراطي العربي

لنشر بحوثهم املحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء 

جراءات التقاض ي، وطرق إلاثبات، باإلضافة إلى الفروع القانونية والفقهية املرتبطة بذلك، كعلوم خاصة الاجتهاد القضائي وإ

 . الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية وألانظمة الدستورية وغير ذلك

يين من عدة دول، تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة ألفضل ألاكاديم

م  وتستند املجلة. حيث تشرف على تحكيم ألابحاث الواردة إلى املجلة
ّ
إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها، وإلى الئحة داخلية تنظ

في انتقاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية ” املجلة الدولية لالجتهاد القضائي“عمل التحكيم، كما تعتمد 

مة للمجالت
ّ
 .الدولية املحك
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 برلين،  -مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن املركز الديمقراطي العربي

تعددد املجلددة بمثابددة مرجددع علمددي للبدداحثين واملتخصصددين لنشددر بحددوثهم املحكمددة فددي 

مختلددددف الشددددؤون الفقهيددددة والقضددددائية وسددددلك القضدددداء، سددددواء أكددددان ذلددددك فددددي مجددددال 

والفقدددددده والقضدددددداء خاصددددددة الاجتهدددددداد القضددددددائي وإجددددددراءات التقاضدددددد ي، وطددددددرق القددددددانون 

إلاثبدددات، باإلضدددافة إلدددى الفدددروع القانونيدددة والفقهيدددة املرتبطدددة بدددذلك، كعلدددوم الشدددريعة 

 .والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية وألانظمة الدستورية وغير ذلك

ملهددددا وتشددددمل تصدددددر بشددددكل دوري ولهددددا هيئددددة علميددددة دوليددددة فاعلددددة تشددددرف علددددى ع

مجموعة كبيدرة ألفضدل ألاكداديميين مدن عددة دول، حيدث تشدرف علدى تحكديم ألابحداث 

إلددى ميثدداق أخالقددي لقواعددد النشددر فيهددا، وإلددى الئحددة  وتسددتند املجلددة. الددواردة إلددى املجلددة

م عمل التحكيم، كما تعتمد 
ّ
في انتقاء ” املجلة الدولية لالجتهاد القضائي“داخلية تنظ

مةمحتويات أعداده
ّ
 .ا املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحك
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 الكلمة الافتتاحية

 سهيل ألاحمد     رئيس التحرير. د

 

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على املبعوث للعاملين سيدنا محمد 

لجلة املسعدفريق وصحبه بإحسان إلى يوم الدين وبعد؛ فإنه يوعلى آله 

 ،السامسفاضل العدد ألا ا هيدي قرائأن يضع بني الدولية لالجتهاد القضائي أ

 تيت الل ة من املقايز ملجموعة مم ضمن العدد، حيث ت2222يونيو  6حيزران 

إذ ، ت الواردة لهيئة التحريرل ها بدقة من ضمن العديد من املقاؤ نتقااتم 

ر العلمية املتبعة يينتقائها على املعاافي الدولية لالجتهاد القضائي لجلة املتعتمد 

،وقد اشتمل هذا العدد على ألاكاديمية املعروفة الدراساتعمول بهافي وامل

ملتعددة في بابها القانوني والشرعي االعلمية ث ألابحاملجموعة من الدراسات و

 والاجتهادي،
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ص
ّ
 امللخ

يعّد ألاستاذ علي حيدر أفندي من أشهر العلماء الجامعين بين ِعلم الفقه والقانون، وقد ذاع صيُته في البالد إلاسالمّية 

 
ّ
ة ألاحكام العدلّية، واعتالئه لعدد من املناصب املهّمة في عاصمة الدولة العثمانّية، ومع ذلك ل يوجد بعد شرحه مللجل

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

ّ
إلى آلان بحسب اطالعي من تول

 .هذه الدراسةالكبير في خدمة الفقه إلاسالمي بطريقة عصرية سوى 

ط الضوء على جهود ألاستاذ في التأسيس لنظرّية الدعوى في الفقه 
ّ
وقد حاولت هذه الدراسة في قسمها الثاني أن تسل

 في طرح مسائل أبواب الدعاوى « أصول استماع الدعوى الحقوقّية»إلاسالمي حيث كانت مقالته في 
ً
 جديدة

ً
طريقة

 إلى ما تمّيزت به املقالت من مزايا رصدتها هذه الدراسة، بطريقة تلجمع بين القديم ألاصيل، والجدي
ً
د النافع، إضافة

تمت ببيان صدى املقالت في كتب وبحوث املعاصرين
ُ
 .وخ

كّية، أمانة الفتوى، وزارة العدلّية، : الكلمات املفتاحّية
َ
ة ألاحكام، مكتب الحقوق، املدرسة املل

ّ
علي َحيدر، شرح ملجل

 .قوقّية، نظرّية الدعوى أصول استماع الدعوى الح

Abstract 

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

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

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

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

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

serving Islamic Jurisprudence.  

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

Islamic Jurisprudence has been displayed in the second section of this study. His articles on 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

"Doctrines of Hearing the Legal Case" offered a new way of presenting procedural 

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

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

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

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

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

مة  :املقّدِ

مين، ممىن ليس غريًبا في الِعلم أن تخفى علىى أهىل الِعلىم تفاصىيل ترجمىة  أحىِد ألاعىالم املاضىين، والفقهىاِء املتقىّدِ

عتخىر خالصىة فقىه مىذهب 
ُ
فوا في شرح أحد أهّم كتىب الِعلىم التىي ت

ّ
لم يكن من نصيبهم أن يعتلوا املناصَب املهّمة، أو يؤل

 .إمام ألائّمة أبي حنيفة النعمان رحمه هللا تعالى

رين أو قلأّما أن يخفى على أكثر املعاصرين تفاصيل ترجمة أحد 
ّ
فين املتأخ

ّ
ى في : أشهر املؤل

ّ
املعاصرين، ممن تول

ة ألاحكام العدلّية الشرَح ألاوسع وألاعمىق وألاكثىر اناشىاًرا بىين طلبىة 
ّ
عاصمة الخالفة العلّية أعلى املناصب، وشَرَح ملجل

تبىه املتمّيىزة، وبحوثىه الرائقىة، فهىذا هىو املسى
ُ
تغَرب فىي زمىان اهىتّم فيىه طلبىىة الِعلىم فىي زماننىا، ثىم أن تخفىى علىى كثيىرين ك

ُسوا امللجّددين الحقيقيين للِعلم
َ
 . الِعلم بأدعياء التلجديد، ون

علي حيدر أفندي رحمه : إنك لو تأّملَت كتب التراجم وألاعالم بالعربّية فلن تلجد ترجمة لألستاذ القاض ي الفقيه

ه، أ و سنة وفاته، أو أشهر كتبىه، بىل لقىد اخىتلط ألامىر هللا في أّي من هذه الكتب، حتى إنك لن تصل إلى اسم أبيه وجّدِ

ه حيىدر أفنىدي الكبيىر املتىوفى  (1)على بعض الباحثين حتى ترجم لألستاذ علي حيدر من املصىادر التركّيىة فنقىل ترجمىة َجىّدِ

ة املذكور سنة (هى1221)سنة 
ّ
ي شارح امللجل

ّ
 (.م1323/هى1231)، في حين توف

 جديىىدة لتلىىك املقىىالت التىىي أّسىىس فيهىىا ألاسىىتاذ علىىي حيىىدر لنظريىىة  ثىىم إنىىك لىىن تلجىىد منىىذ مائىىة عىىام كاملىىة
ً
نسىىخة

الىدعوى فىي الفقىه إلاسىالمي، علىىى الىرغم مىن أنىه كىان لصىىدور مقالتىه ومىا تمّيىزت بىه الصىىدى الواسىُع بىين أهىل الِعلىم فىىي 

لىك املقىالت، والاسىتفادة حينه، وكىان رؤسىاء املحىاكم وأسىاتذة كلّيىات الحقىوق وقَتهىا حريصىين كىلل الحىرة علىى قىراءة ت

 .منها

علىىىي حيىىىدر أفنىىىدي، وأن : لكىىىّل مىىىا سىىىبق كىىىان مىىىن الواجىىىب أن أبتىىىدع جمىىىَع أّول ترجمىىىة بالعربّيىىىة لألسىىىتاذ الفقيىىىه

بعىت مترجمىة مىن التركّيىة إلىىى العربّيىة قبىل مائىة عىىام « أصىىول اسىتماع الىدعوى الحقوقّيىة»أجعىَل مىن مقالتىه فىي 
ُ
التىىي ط

ة التىىىىي أبىىىىّين مىىىىن خاللهىىىىا مىىىىا تمّيىىىىزت بىىىىه هىىىىذه املقىىىىالت، التىىىىي يمكىىىىن اعتبارهىىىىا النىىىىواة الحقيقّيىىىىة ِمحىىىىوًرا للدراسىىىىة الفاحصىىىى

قهائنىىىا العظىىام، ومىىىا تفّتقىىىت عنىىىه 
ُ
لتأسىىيس نظرّيىىىة الىىىدعوى فىىي الفقىىىه إلاسىىىالمي، حيىىث كانىىىت املقىىىالُت قنطىىىرة بىىين فقىىىه ف

                                                           
1

 .62-61القّبج، ملجلة ألاحكام العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق إلاسالمي، ة)( 
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ا  الماني –  

من دراسة ِعلم الحقوق، مع مىا جىادت بىه قىرائ  العقلّية التركّية من أنظمة وقوانيَن واجتهادات كانت استفادت بعَضه 

 .قضاة محكمة التمييز في الدولة العلّية العثمانّية

ة املوضوع وأسباب اختياره*   :أهّميَّ

تظهىىىىر أهميىىىىة هىىىىذه الدراسىىىىة مىىىىن خىىىىالل تناولهىىىىا تول ترجمىىىىة باللغىىىىة العربيىىىىة لألسىىىىتاذ علىىىىي حيىىىىدر، تانىىىىاول حياتىىىىه 

فاته الف
ّ
 .قهّية والحقوقّية، وأثرها في نهضة الدراسات الشرعّية القانونّيةالِعلمّية والعملّية، ومؤل

 مشكلة الدراسة * 

ص مشكلة الدراسة في محاولتها إلاجابة على ألاسئلة آلاتية  : تتلخل

 .ما هي معالم شخصية ألاستاذ علي حيدر  من حيث اسمه ومولده ونشأته -1

فات التي أبدعها ألاستاذ علي  -2
ّ
 .حيدرما هي املؤل

 .ما هي معالم نظرية الدعوى في الفقه إلاسالمي عند ألاستاذ علي حيدر في مقالته -2

غاتها*   :أهداف الدراسة ومسّوِ

ل أهداف الدراسة ومسوغاتها في عدة أمور 
ل
 :تتمث

 .الكشف عن معالم شخصية ألاستاذ علي حيدر  من حيث اسمه ومولده ونشأته -1

فات التي  -2
ّ
 .اختطها ألاستاذ علي حيدر، سواء كتبت بالعربية أو التركيةجمع أسماء املؤل

 .بيان معالم نظرية الدعوى في الفقه إلاسالمي عند ألاستاذ علي حيدر في مقالته في أصول استماع الدعوى  -2

 :منهجّية البحث* 

يىىان معىىالم نظريىىة اعتمىىاد املىىنهو الوصىىفي فىىي بيىىان معىىالم شخصىىية ألاسىىتاذ علىىي حيىىدر، واملىىنهو التحليلىىي فىىي ب -1

 .الدعوى في الفقه إلاسالمي

 .الرجوع للمصادر املكتوبة بالعربية أو التركية من أجل توثيق موضوعات البحث -2

 :محتوى البحث* 

ف املقالت، والثىاني : وقد جاء هذا البحث إضافة للمقّدمة والخاتمة في مبحثين ِ
ّ
ألاّول في التعريف والترجمة ملؤل

ت وما تمّيزت به من فوائد واجتهادات كانت محّل تقدير واستفادة كثيىرين مىن البىاحثين املعاصىرين، في التعريف باملقال 

 :وذلك على النحو آلاتي
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ا  الماني –  

 

 باألستاذ علي حيدر: املبحث ألاّول 
ُ

 التعريف

ه: املطلب ألاّول 
ُ
 اسمه ونسُبه ومولُده ونشأت

 عائلته: املطلب الثاني

ُمه وتعليمه: املطلب الثالث
ُّ
 تعل

ه: طلب الرابعامل
ُ
فات

َّ
 مؤل

 مناصبه: املطلب الخامس

 مواقفه: املطلب السادس

ه: املطلب السابع
ُ
 وفات

ف في املقاالت وتأسيس نظرية الدعوى : املبحث الثاني ِّ
ّ
 منهُج املؤل

 الاهتمام بالقواعد والضوابط: املطلب ألاّول  

 الانضباط بالنصوص الفقهّية والقانونية: املطلب الثاني

 التخريج على كالم الفقهاء دون الجمود على املسطور : الثالثاملطلب 

 إثارة ألاسئلة وافتراُض املسائل: املطلب الرابع

ة: املطلب الخامس
َّ
 نقد نصوص املجل

 اقتراح تكميل القوانين: املطلب السادس

 بيان بعض ألافكار ومناقشتها: املطلب السابع

 املخالفة لقانون الشرعمناقشة ألافكار املستوردة : املطلب الثامن

 صدى الكتاب في بحوث املعاصرين: املطلب التاسع

 .الخاتمة والتوصيات

 باتستاذ علي حيدر: املبحث ألاّول 
ُ

 :التعريف
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ا  الماني –  

 

ىىة املنقىىول فىىي تىىراجمهم التاريخّيىىة، ومىىن هىىؤلء هىىذا العىىاِلم 
ّ
كثيىىره هىىم ألاعىىالم املعروفىىون بلثىىارهم الِعلمّيىىة، رغىىم قل

دين فىي الفقىه إلاسىالمي مطلىَع القىرن الكبير وألاستاذ الش هير الذي ذاعت آثاُره، واناشرت آراؤه وأفكاُره، وكىان أحىَد امللجىّدِ

ىىرب زمىىان وفاتىىه 
ُ
الرابىىع عشىىر الهجىىري، ورغىىم هىىذا ورغىىم مىىا اعىىتاله مترَجُمنىىا مىىن مناصىىب علّيىىة فىىي الدولىىة العثمانّيىىة، وق

 أّن ترجمَته قليلة نادرة خاّصة ب
ّ

 (1)اللغة العربّية، بل لقد عَجزُت سابًقا عن معرفة ملجّرد سنة وفاتىهبالنسبة لزماننا إل

ىر هللا الوقىوف علىى تفاصىيل حياتىه باللغىة التركّيىة، فعزمىُت علىى طلىب ترجمتهىا مىن أحىد  رحمه هللا وأعلى درجَته، ثم يسل

 
ُ
 إلى فوائَد يسيرة من هنا وهناك، فكانت هذه الترجمة

ً
 .املتواضعة بحمد هللا وتوفيقهالفضالء لنشرها وإذاعتها، إضافة

ه: املطلب ألاّول 
ُ
 :اسمه ونسُبه ومولُده ونشأت

ىىىىىد أمىىىىىين أفنىىىىدي بىىىىىن عثمىىىىىان أفنىىىىدي، البىىىىىاطومي  ثىىىىىم إلاسىىىىىتانبولي   مىىىىىة الكبيىىىىىر علىىىىي حيىىىىىدر أفنىىىىىدي بىىىىن محمل
ّ

هىىىىو العال

، يىىىىىىىىىىوم (4)ُولىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىاطوم. (3)، كمىىىىىىىىىىا ُيعىىىىىىىىىىرف بىىىىىىىىىىأمين أفنىىىىىىىىىىدي زاده(2)ُيعىىىىىىىىىىرف بحيىىىىىىىىىىدر أفنىىىىىىىىىىدي الصىىىىىىىىىىغير. الُعثمىىىىىىىىىىاني  الحنفىىىىىىىىىىّي 

 .(5)م21/1/1532هى، املوافق 1263/رجب/13

 :عائلته: املطلب الثاني

ى منصىب آلاغىا مكىان ُحسىين باشىىا آلاغىا، وعمىل فىي التىدر س لسىىنوات  أبىوه
ّ
ىد أمىين أفنىدي، تىىول دار دان زاده محمل

ىىىة، وكىىىىان نائًبىىىىا فىىىىي إزميىىىىر، وقاضىىىىًيا طويلىىىة فىىىىي إسىىىىتانبول، وشىىىىارك فىىىىي الهيئىىىىة التىىىي وضىىىىعت القىىىىانوَن ألاسا ىىىى ّي، أقىىىىام فىىىىي م
ّ
ك

 .(6)عسكرّيا في ألاناضول 

 »: يقول ألاستاذ علي حيدر عن والىده رحمهمىا هللا
َ
املبلّجىل الىذي كىان مىن أفاضىِل الُعلمىاء وأكىابِر  والىديإنل حضىرة

ن فىىي سىىنة  ىىد أمىىين أفنىىدي املىىدّرِج العىىاّم فىىي جىىامع بايزيىىد قىىد ُعىىّيِ حاء الحىىام محمل
َ
ىىل تمىىور الشىىرع بىىإزمير، وقىىد ( 1221)الص 

 .(7)«قتلَك الوظيفة بكمال الاستقامة، كالوظائف التي خَدَمها في الساب -بال انفصال  -خدم أكثر من عشرين سنة 

 مىىىىن ألاولد
ه
ين، وُولىىىىد لىىىىه سىىىىبعة

َ
ت م علىىىىي حيىىىىدر أفنىىىىدي مىىىىرل  إنىىىىاث، اثنىىىىان مىىىىن أبنائىىىىه : وقىىىىد تىىىىزول

ُ
كىىىىور، وثىىىىالث

ُ
 ذ

ُ
أربعىىىىة

ّيىة الحقىوق فىي 
ّ
اختاروا مهنة والدهم وتابعوه في دراسة الحقوق أحُدهم ابنه أحمىد والىذي عمىل كمىدّرِجح للحقىوق فىي كل

 .جامعة أنقره

ُمه: املطلب الثالث
ُّ
 :وتعليمه تعل

بدأ ألاستاذ علي حيدر تلّقي تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه باطوم، ثىم انتقىل للدراسىة فىي إسىتانبول بىين يىدي 

 .(8)أنهى دراسَته في مدرسة الُقضاة( م1511)هنكور حافظ رشيد، وأخذ منه إلاجازة، وفي سنة 

                                                           
1

ة العدلّية بدار السالم بالقاهرة، وأعياني وقَتها ( م2211سنة )كنُت نشرُت )( 
ل
ف ُمفَرًدا عن شرحه للملجل ِ

ّ
ة لألستاذ املؤل

ّ
م عنه باحثون شرَح قواعد امللجل

ّ
 على ترجمته، وقد تكل

ُ
الوقوف

 .، في الهامش62القّبج، ملجلة ألاحكام العدلية مصادرها وأثرها، ة: ينظر. في رسائل علمية فلم ينقلوا شيئا من ترجمته لعدم وجدانهم لها بالعربية
2

ل بتعريب ترجمته من https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، . 2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)(  ، وقد تفضل

 .، الذي كان َيدُرج بمرحلة الدكتوراه في الشر عة إلاسالمّية بالجمهورّية التركّيةشاكر الجعخري املوقع إلالكتروني املذكور صديقي الدكتور 
3

 .2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
4

كتب)( 
ُ
موستراج، املعجم الجغرافي لإلمخراطورية . «، مركز لواء لز ستان، في ولية طرابزون، على البحر ألاسَود(ألاناضول )مدينة وميناء في تركية آلاسيوّية »: ، وهي«باطومي»: وت

 .112العثمانّية، ة
5

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
6

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
7

ة ألاحكام، )( 
ّ
ام شرح ملجل

ّ
 .1/333حيدر، ُدرر الحك

8
 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
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 Page 14 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 أنىىىىىه وحىىىىىاَل تعيينىىىىىه ُعضىىىىىوً 
ّ

ا فىىىىىي محكمىىىىىة اسىىىىىتنناف إسىىىىىتانبول سىىىىىنة ورغىىىىىم انشىىىىىغال ألاسىىىىىتاذ بوظيفىىىىىة القضىىىىىاء إل

ىىىة ألاحكىىىام الشىىىىرعّية وأحكىىىام ألاوقىىىىاف وأصىىىول املحاكمىىىىات (م1551)
ّ
، كىىىان يقىىىوم فىىىىي هىىىذه ألاثنىىىىاء بوظيفىىىة التىىىىدر س مللجل

، وأمض ى ثالثين سنة وهو يدّرج هذه املوضوعات، كما دّرج بمدرسىة (القانون )الحقوق ( مدرسة)الحقوقّية في مكتب 

كّية(1)ّرت خمس سنواتالُقضاة ملّدة استم
َ
 .(2)، كما أمض ى اثنتي عشرة سنة وهو يدّرِج باملدرسة املل

ه: املطلب الرابع
ُ
فات

َّ
 :مؤل

ف رحمه هللا نتام علمّي عظيم، ذاع في البالد، واعتمد عليه العلماء في كل نادح وواد، بل فاقت كتُبه  ِ
ّ
كان للمؤل

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

 :التي يغلب عليها املوضوعات القانونّية، والطريقة التقنينّية، وهي

بع الجزء ألاّول منه في إستانبول سنة : ألاحكام الشرعّية في ألاحوال الشخصّية -1
ُ
في الفقه، باللغة العربية، ط

ا قام على تشكيل الهيئة إلافتائية التابعة ملشيخة إلاسالم، حيث تّم تشكيل  ، وقد(3)(م1311/هى1222)
ّ
ف مل

ّ
صّنفه املؤل

نون يستفيدون من فقه املذاهب ألاربعة، وقاموا بتأليف ملجموعة  فرعح متخّصص بالتأليف، وفي هذا الفرع كان املعيل

 .(4)ضاء هذه الهيئة بتأليف كتابح في النفقاتمن الكتب الفقهية املعتخرة، وقام ألاستاذ علي حيدر بوصفه أحَد أع

بع في إستانبول : ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف -2
ُ
صفحة، ( 132)، في (5)(هى1212-1221)باللغة التركية، ط

رجم الجزء ألاّول منه إلى العربية على يد املحامي أكرم عبد الجّبار والقاض ي محّمد أحمد الُعَمر العراقّيان
ُ
 .وقد ت

قرين أبادي زاده ُعمر أفندي : جاء هذا الكتاب منسوًجا على منوال كتاب أمين إلافتاء السابق املرحوموقد 

 «إتحاف ألاخالف في أحكام ألاوقاف»املعروف بى
ُ
ة

ّ
ًبا على ألابواب، مفّرًعا على طريقة املواّد التي سارت عليها امللجل

ّ
، مرت

ف بعد كّل ماّدة شرًحا ِ
ّ
ها العدلّية، ثم يذكر املؤل

َ
 .موَجًزا وافًيا حول

بع في إستانبول سنة : تسهيل الفرائض -3
ُ
 .(6)(هى1222)باللغة التركّية، ط

بع في إستانبول سنة : توضي  املشكالت في أحكام الانتقالت -4
ُ
 .(7)(هى1223هى، 1223)ط

ام  -5
ّ
ة ألاحكام [في]درر الحك

ل
ِ : شرح ملجل

ّ
تب املؤل

ُ
ة باللغة التركّية، وهو أعظم وأشهر ك

ّ
ف، بل وأشهُر شروح امللجل

بع سنة ( 16)على إلاطالق، طبع بإستانبول في 
ُ
في أربعة أجزاء، ثم قام على تعريبه املحامي ( هى1222)جزًءا، ثّم ط

ر]وافًيا ُيغني عن الرجوع إلى غيره »: الذي وصف الشرَح بأنه جاء فهمي الحسينيالفلسطيني  ِ
ّ
زَمَن ُمقَتنيه، ويطرُح [ ويوف

 
َ
تب عن قارئيه، ويفت  املغلقات، ويلجلو الغامضات، ويُحّل املعضالت، وُيزيل مؤونة

ُ
لت الك البحث والتنقيب في ُمطول

د ألاوهام  .إلابهام، وُينير ألافهام، وُيبّدِ

 والُفقهاء واملحامون إلى اقتنائه، وتنافسوا في إحرازه، وعّولوا في 
ُ
ولم يكد ينلجز هذا الشرُح حتى تسارع القضاة

ت القضايا عليه، ونزعوا في مدلهّمات املسائل إليه، وكان لهم عمدة، وبه غنية، كما أّن الدولة العثمانّية معضال 

                                                           
1

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
2

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
3

 .2222اريخ، ةقره بلوط، معجم الت)( 
4

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
5

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، . 2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
6

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، . 2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
7

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، . 2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 فنفد 
ً
 يسير زمن حتى نِفدت، فأعيد طبُعه ثانية

ّ
أوجبت َدرَسه في مدرسة الحقوق، ولم يمِض على طبعته ألاولى إل

، وقد كسد بعد هذا الشرح غيُره من 
ً
 .(1)«شروح العلماء، وجرل على سواه أذيال العفاءأيضا، فأعيد ثالثة

ن من إتمامه
ّ
ة بنفسه إلى العربّية لكنه لم يتمك

ل
ف رحمه هللا إلى ترجمة شرح امللجل ِ

ّ
 .(2)وقد سعى املؤل

يون واقتضائها -6 بعت في إستانبول سنة  :رسالة في قضاء الد 
ُ
 .(3)(م1313/هى1223)ط

وترسالة في حّق عدم انفساخ إلاجار  -7
َ
بعت في إستانبول سنة : ة بامل

ُ
 .(4)(م1313/هى1223)ط

بعت في إستانبول سنة : رسالة في املفقود -8
ُ
 .(5)(هى1216هى، 1223)في الفقه الحنفي، ط

 .(6)صفحة( 23)في ( هى1216)طبعت في إستانبول سنة : رسالة املواضعة والاستغالل -9

بع في إستانبول في السنواتباللغة التركّية، : شرح جديد لقانون ألاراض ي -10
ُ
  .(7)(هى1221، 1213، 1211: )ط

ىىىة والفقىىىه، 
ّ
و شىىىتمل الكتىىىاب علىىىى شىىىرح املىىىواّد القانونيىىىة، واملىىىواّد املعّدلىىىة، ومقارنىىىة أحكىىىام ألاراضىىى ي بأحكىىىام امللجل

  .(8)واملقارنة مع أحكام العقارات الوقفّية، وأحكام مرور الزمان، وصورة فصل الدعاوى وترجي  البّينات

 .(9)(م1316/هى1222)باللغة التركّية، طبعت في إستانبول سنة : امللجموعة الجديدة في الكتب ألاربعة -11

بعت في إستانبول سنة : املباحث املهّمة في التطبيقات الشرعّية والحقوقّية -12
ُ
 .(10)(هى1212)باللغة التركية، ط

ة -13
ّ
بىع فىي إسىتانبول سىنة ( 16-11)باللغة التركّية، وهىو شىرحه لألجىزاء : مرآة امللجل

ُ
ىة ألاحكىام العدلّيىة، ط

ّ
مىن ملجل

 .(11)(هى1233، 1235)

ُيضىىاف إلىىى ذلىىك مشىىاركُته رحمىىه هللا مطلىىع القىىرن العشىىرين وهىىو يىىرأج أمانىىة الفتىىوى فىىي إعىىداد قىىانون ألاحىىوال 

الهيئىىىىة التأليفيىىىىة  بموجىىىىب إرادة ُسىىىىلطانّية َسىىىىنّية حيىىىىث تىىىىّم اختيىىىىاُره كأحىىىىد أعضىىىىاء( قىىىىانون حقىىىىوق العائلىىىىة)الشخصىىىىّية 

، ناهيىىىك عىىىن املقىىىالت التىىىي كىىىان يكتبهىىىا رحمىىىه هللا، ومنهىىىا هىىىذه املقىىىالت التىىىي سىىىيأتي الكىىىالم عنهىىىا التىىىي (12)للقىىىانون املىىىذكور 

 .تناولت أكثر موضوعات أصول استماع الدعوى الحقوقّية

 :مناصبه: املطلب الخامس

، وبقي فيها حتىى (13)في مدينة بوردور ( م1552)اء سنة أّول وظيفة انتصب لها املترَجم رحمه هللا هي وظيفة القض

حيىىث انتقىىل إلىىى مدينىىة أوشىىاق، ثىىم إلىىى مدينىىة دنيزلىىي، ثىىم انتقىىل ُعضىىًوا فىىي محكمىىة اسىىتنناف إسىىتانبول ( م1552)سىىنة 

                                                           
1

مة املعّرِب، ة)(  ة ألاحكام، مقّدِ
ّ
ام شرح ملجل

ّ
ول تزال طبعات الكتاب بالعربية من أسوأ الطبعات، وأكثرها احتواء على ألاخطاء الخفّيات والواضحات، فاهلل . 1-2حيدر، ُدرر الحك

 .التركي، فهم ألاقدر عليه من غيرهمأسأل أن ييّسر إلخواننا ألاتراك العارفين بالعربية إعادة طبعة بعد النظر في أصله 
2
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3

 .2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
4

 .2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
5

 .2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
6

 .2222معجم التاريخ، ةقره بلوط، )( 
7
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 .162آلاقطوغاني، حركة التلجديد في تقنين الفقه إلاسالمي، ة)( 
9

 .2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
10

 .2222قره بلوط، معجم التاريخ، ة)( 
11
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موستراج، املعجم الجغرافي لإلمخراطورية العثمانّية، . «، مركز اللواء الذي يحمل الاسم نفسه، في ولية قره مان، على ُبحيرة بوردور [ألاناضول ]مدينة في تركية آلاسيوية »: وهي)( 

 .112ة
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 Page 16 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

ىىة ألاحكىىام الشىىرعّية وأصىىول املحاكمىىات الحقوقّيىىة فىىي(م1551)سىىنة 
ّ
 ، وكىىان يقىىوم فىىي هىىذه ألاثنىىاء بوظيفىىة التىىدر س مللجل

 .(1)الحقوق ( مدرسة)مكتب 

أصىىىىىب  رئيًسىىىىىا لىىىىىدائرة الحقىىىىىوق ملحكمىىىىىة البدايىىىىىة الثانيىىىىىة فىىىىىي إسىىىىىتانبول، ثىىىىىم فىىىىىي العىىىىىام ذاتىىىىىه ( م1531)وفىىىىىي العىىىىىام 

، (م1533)أصب  رئيًسا ملحكمة البدايىة، ثىّم أصىب  رئيًسىا لىدائرة الحقىوق الثانيىة فىي محكمىة الاسىتنناف سىنة ( م1531)

، ثىىم بعىىدها أصىىب  عضىىًوا بىىدائرة الحقىىوق، وبعىىدها صىىار رئيًسىىا لهىىا، ومىىن ثىىّم (م1322) فُعضىىًوا فىىي محكمىىة التمييىىز سىىنة

بيىل تقاعىىده عمىل فىي سىىنة (م1311)أصىب  رئيًسىا ملحكمىة التمييىىز، حتىى شىغل منصىب أمىىين الفتىوى سىنة 
ُ
( م1316)، وق

ا في روم إيلي   .(2)آخر سنوات وظيفته قاضًيا عسكريًّ

للعدلّيىة فىي حكومىة رئىيس الىوزراء توفيىق ( َوزيىًرا)نىاظًرا ( م21/1/1313) -( م11/11/1315)عمل في الفترة ما بين 

ها باقتدار رحمه هللا وعفى عنه(3)باشا
ّ

 .، والتي كانت آخر املناصب التي تول

 :(4)مواقفه: املطلب السادس

ىىىة لشىىىيخ إلاسىىىال 
ل
، م خيىىىري أفنىىىديأثنىىىاء قيامىىىه بمقىىىام أمىىىين الفتىىىوى حىىىاول ألاسىىىتاذ علىىىي حيىىىدر إحيىىىاء جمعّيىىىة امللجل

ىىىىق و 
ّ
عنىىىىدما لىىىىم يتحّقىىىىق لىىىىه ذلىىىىك قىىىىام فىىىىي مشىىىىيخة إلاسىىىىالم  بتأسىىىىيس الهيئىىىىة إلافتائيىىىىة، وفىىىىي داخلهىىىىا قىىىىام بفىىىىت  فىىىىرع متعل

 .بمسائل التأليف

م أطلىىىىق فتىىىىوى فىىىىي الىىىىدعوة إلىىىىى ٤١/٤٤/٤١٤١وبعىىىىد دخىىىىول الدولىىىىة العثمانّيىىىىة الحىىىىرَب العاملّيىىىىة ألاولىىىىى مباشىىىىرة فىىىىي 

عين علىىىى البيىىىان ٣٢/٤٤/٤١٤١بصىىىفته أميًنىىىا للفتىىىوى فىىىي جىىىامع الفىىىات ، وفىىىي الجهىىىاد ألاكخىىىر،  وقرأهىىىا   ِ
ّ
م كىىىان أحىىىد املىىىوق

ق بالجهاد من بين  ِ
ّ
 .شخًصا قاموا بالتوقيع عليه( ٣١)التاريخّي املتعل

ه: املطلب السابع
ُ
 :وفات

ىىرِك ألاسىىتاذ الكبيىىىر علىىي حيىىدر للعمىىىل نىىاظًرا للَعدلّيىىة عكىىف رحمىىىه هللا علىىى التىىأليف 
َ
حيىىىث يقىىول عىىن تلىىىك بعىىد ت

تىىىب وآلاثىىىار «الصىىىنوف فىىىي أحكىىىام الوقىىىوف»: لىىىذا أخىىىذُت علىىىى عىىىاتقي وضىىىع كتىىىابي هىىىذا»: املرحلىىىة
ُ
، مسىىىتفيًدا مىىىن تلىىىك الك

 بأن أكىوَن أميَنهىا، وحاصىًرا جهىودي 
ُ

مة التي احتوتها داُر إلافتاء، والتي كان لي الشرف  -بعىد اعتزالىي العمىل الرسىمّي  -القّيِ

ي فىىىىىي إسىىىىىتانبول بتىىىىىاريخ (5)«الكتىىىىىاب فىىىىىي تىىىىىأليف وإخىىىىىرام هىىىىىذا
ّ
: ، املوافىىىىىق مىىىىىن حيىىىىىث الحسىىىىىاب(6)م11/3/1323، إلىىىىىى أن تىىىىىوف

هىىىى، وبىىىه تنتهىىىي حيىىاة هىىىذا العىىىالم الكبيىىىر، والفقيىىىه النحريىىىر، ليتىىرك لنىىىا عىىىددا مىىىن ذخىىىائر تىىىراث 1231/جمىىادى آلاخىىىرة/13

رى آثارها في البالد العربية وإلاسالمّية
ُ
 .حتى يومنا هذا العهد العثماني التي ل تزال ت

 

ف في املقاالت وتأسيس نظرية الدعوى : املبحث الثاني ِّ
ّ
 :منهُج املؤل

كتىىىىب علىىىىى الشىىىىكل املعتىىىىاد للكتىىىىاب مىىىىن 
ُ
 هىىىىي تلىىىىك املعىىىىالم التىىىىي ظهىىىىرت مىىىىن خىىىىالل هىىىىذه املقىىىىالت التىىىىي لىىىىم ت

ه
عديىىىىدة

وهىىي ( هىىى1221-1226)عىىام  تقسىىيمه إلىىى املباحىىث والفصىىول وألابىىواب، وقىىد كانىىت كتابتهىىا علىىى فتىىرات زمانيىىة امتىىّدت نحىىو 

ىف رحمىه هللا ل يىزال  ِ
ّ
وقىد وقىع »: حيىث يقىول فىي آخىر مقالتىه - عضىًوا أو رئيسىا ملحكمىة التمييىزالفترة التي كان فيهىا املؤل

                                                           
1

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
2

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
3

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
4

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukلتركي، املوسوعة إلاسالمية، وقف الديانة ا)( 
5

 .3حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ة)( 
6

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية، )( 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

ىىه بىىاليمين بىىاقح فىىي محكمىىِة الاسىىتنناف  علىىى هىىذا السىىؤاِل فىىي محكمىىِة التمييىىز، فكىىان بعىىض آلاراء علىىى أنل حقل
ُ

... الاخىىتالف

 لهىىذا وقىىد كانىت ... بعُض آلاخىىُر أّن الُحكىَم َصىىَدَر بنىاًء علىىى النكىول الواقىىع بدايىةورأى الى
ً
ىدة  آراِء محكمىِة التمييىىِز مؤّيِ

ُ
أكثريىىة

 .ما جعل بينها نوًعا من عدم الاكتمال في بعض املوضوعات، أو الاستطراد في موضوعات أخرى  - (1)«الرأي ألاخير

التفصىىيل، بينمىا جىاء بعضىها دون ذلىك، بىل ربمىا لىم يىتّمم الكاتىىب وقىد جىاءت بعىض هىذه املقىالت علىى قىدر مىن 

م فيها
ّ
، كما أكثَر الكاتُب رحمه هللا في بعضها من التمثيل وبيان املسائل املتفّرعة بما (2)بعض املوضوعات التي أخذ يتكل

ه
َ
ىىىه فىىىي كتىىىابح واحىىىد ِمىىىن كتىىىب َمىىىن سىىىبق

ُ
ىىىُرق فيهىىىا مىىىن تعلىىىيِم »: ، حتىىىى قيىىىل عنهىىىا(3)ل يوجىىىد مثل

ّ
ىىىام أسىىىهل الط

ّ
الُقضىىىاة والُحك

 .(4)«لفصل الّدعاوى 

 
ً

وقىد جمىىع املؤلىىف فىىي مقالتىىه أهىىم املوضىىوعات التىىي تنبنىي عليهىىا نظريىىة الىىدعوى فىىي الشىىر عة إلاسىىالمية مسىىتعمال

، (الصىىىىالحّية)أحىىىىدث املصىىىىطلحات الحقوقيىىىىة، فبىىىىدأ بىىىىالكالم علىىىىى تقىىىىديم الاسىىىىتدعاء إلىىىىى املحكمىىىىة، وتكلىىىىم فىىىىي الوظيفىىىىة 

الة بالخصومة، وتقسيمات الدعوى، وشروط الدعوى، وأركان الدعوى، والجواب عن الدعوى، وأقسام الىدفوع،  والوك

 .وأسباب الحكم وهي البّينات، حتى إصدار الحكم

ولو عقدنا مقارنة بين مقالت ألاستاذ علي حيدر وكتاب نظرية الدعوى لألستاذ الكبير محمد نعيم ياسين لظهىر 

َب املقالت رحمه هللا قد استوعب معظَم مىا ُيطىرح اليىوم فىي أعمىق كتىب أحكىام الىدعوى فىي الشىر عة لنا جلّيا أّن صاح

 .إلاسالمّية، بحيث يأخذ بيدك من أول ما يلزم لتقديم الدعوى وحتى إصدار الحكم فيها

تىه، وهىو مىىا وقىد أخىذنا علىى عاتقنىا إبىراز بعىض معىالم التىأليف والكتابىة عنىد ألاسىتاذ علىي حيىدر مىن خىالل مقال

قىىىىد يظهىىىىر جلّيىىىىا فىىىىي كتبىىىىه ألاخىىىىرى، لكّنىىىىا اقتصىىىىرنا علىىىىى التمثيىىىىل مىىىىن خىىىىالل املقىىىىالت التىىىىي تعتخىىىىر فىىىىي أعلىىىىى مراتىىىىب البحىىىىث 

 فىىي تنىىاول هىىذا املوضىىىوع الرائىىق مىىن ِقبىىل بعىىىض البىىاحثين فىىي بحىىوث أو رسىىىائل 
ً

 للمقىىام، وأمىىىال
ً
والتحقيىىق وإلافىىادة مراعىىاة

ه، واملؤ  ي املوضوع حقل
ّ
ة توف

ّ
ف مكانتهمستقل

ّ
 :وهذه املعالم ُيمكن اختصارها في آلاتي. ل

 :الاهتمام بالقواعد والضوابط: املطلب ألاّوًل 

فقد ُعني صاحب املقالت ببيان بعض الضوابط والقواعىد الفقهّيىة كيمىا يضىبط للقىارع معلوماتىه، ول يايىه فىي 

 .بحر ألامثلة التطبيقّية، والفروع الفقهّية التي ل تكاد تنحصر

ىىه رحمىىه هللاومث
ُ
ىىه قول

ُ
َعى عليىىه بقولىىه»: ال ىىدل

ُ
َعىىى بمىىال أو َعىىين، فىىدفع امل أنىىت كنىىَت أقىىررَت بىىأن لىىيس لىىك عنىىدي : ادل

ِعي وقىىىال  الىىىىُمدل
َ

ِعي، فىىىإذا اسىىىتأنف ىىىَرّد دعىىىوى الىىىىُمدل
ُ
نىىىة، ت إّن إقىىىراري بىىىأن لىىىيس لىىىي حىىىّق أو : دعىىىوى أو خصىىىومة، وأثبتىىىه بالَبّيِ

ت حّقىي، كمىا أنىه يحتمىل أن يكىون ثبىت حّقىي املىذكور بعىد إلابىراء املىذكور، ومىع خصومة يحتمل أن يكون وقىع قبىَل ثبىو 

ىه هىذا دفًعىا، ول ُيقبىل؛ تّن 
ُ
ق هذه الجهات، فال يكىون قول

ّ
القاعىدة هىي أنىه إذا تعىار  هذا فإّن محكمة البدايِة لم تدق

 .(5)«املوِجب واملسِقط، ُيعتخر املسِقط آخًرا وواقًعا وثابًتا بعد

ىىه 
ُ
ىىه رحمىىه هللاومثال

ُ
َعى عليىىهإليىىك آلان : سىىؤال»: قول ىىدل

ُ
ُن املسىىائُل التىىي تتوّجىىُه فيهىىا اليمىىيُن علىىى امل ، قاعىىدة بهىىا تابىىيل

لَزم الَيميُن »: وهي
َ
 «حيث يكون إلاقراُر ُملزًما فباإلنكاِر ت

ً
عي قىائال َعى الىُمدل  »: ، فإذا ادل

َ
َعى عليىه عشىرة ىدل

ُ
إنل لىي فىي ذّمىِة هىذا امل

                                                           
1

 .212-211ة)( 
2

م عن الِقسم ألاّول ة21عند حديثه عن أقسام الخصومة الثالثة ةكما )( 
ل
، ولم نلجد كالَمه عن الِقسم الثالث، وإن كان رّبما جاء الخلل 11، وعن القسم الثاني ة21، حيث تكل

 .من جهة املترِجم
3

ر )( 
َ
ك

َ
ب على إقراره ُحكم حيث ذ

ّ
، وحديثه عّما ُيعتخر ( 21)كما عند حديثه عمن يترت

ً
ر مثال

َ
ك

َ
ر ( 21)َدفًعا حيث ذ

َ
ك

َ
، وحديثه عن َدفع الدفع حيث ذ

ً
 ( 12)مثال

ً
 .مثال

4
ريف، وأحُد محّمد مصباح بك محّرم، : ، من كلمة شيخ الحقوقيين في سوريا3حيدر، أصول استماع الدعوى الحقوقية، ة)( 

ّ
اِم الش

ّ
املتقاِعد من رئاسِة محكمِة الّتمييِز في الش

 .فيهاأساتذِة مدرسِة الحقوق 
5

 .111ة)( 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 لىىي فىىي محىىّلِ كىىذادنىىانيَر دَ 
ىىرل بأنىىه مىىديونه

َ
ىىرل فىىي املحىىّلِ املىىذكور علىىى الوجىىِه « يًنىىا، حتىىى إنىىه أق

َ
َعى عليىىه بأنىىه أق ىىدل

ُ
 امل

َ
فىىإِن اعتىىرف

 بالقاعىدِة املىذكورة يلجىب تحليُفىه علىى أنىه لىم يِقىّر 
ً

ولهىذه القاعىدِة بعىض املسىتاَنيات، علىى . املشروِح يلزم بإقراِره، فعمال

 ليس
َ
 .(1)«ت منهاأّن هذه املسألة

 :الانضباط بالنصوص الفقهّية والقانونية: املطلب الثاني

دَرها، وإن 
َ
وهو َديَدن الُعلماء الكبار، وَمن سار على دربهم مّمن يعرف للنصوة الشرعّية والفقهّية والقانونّية ق

 بنصىوة يكىون عليهىا كان ل يقف عند ظواهرها حّتى يصَل إلى بواطنها؛ لَيقينه بأنه ل فروع بغيىر أصىول، ول 
ّ

اجتهىاد إل

 .الاساناد

 صىىّرحِت »: قولىىه رحمىىىه هللا ومثالىىه
ُ
َن أنىىىه أقىىرَ  مىىىن  الكتىىىُب الفقهّيىىة عي فىىىي دعىىوى القىىىر  أن يبىىّيِ بأنىىىه علىىى الىىىُمدل

عَوى، وإذا ِقسىىنا علىىى هىىذه املسىىألِة اسىىتدللنا أنىىه يلجىىُب   بىىاإلقراِ  فقىىط، ولىىيس لىىه حىىق  الىىدل
ً

 مالىىه؛ تنىىه قىىد يكىىوُن وكىىيال

ه
َ
عي في هذه الحادثِة أن ُيثبَت أنه أقرَ  مال هذا فاتمُل من أربىاِب الُحقىوِق أن يلجىدوا نقىل هىذه املسىألِة ومع . على الىُمدل

 .(2)«الصري ؛ تّن الحكَم بالقياج والاستدلل غير موافقح لألصول 

عَوى الثبوتّيىىة، إذا كىىان إلاقىىرار هىىو سىىبَب أسىىباُب الىىدل  (3)ينبغىىي أن ُيكتىىب فىىي إلاعىىالِم : رابًعىىا»: قولىىه رحمىىه هللامثالىىه و 

َعى عليه بقولها دل
ُ
لِزم امل

ُ
َعى : الحكِم فيلجب إدراُجُه في إلاعالِم بحرِفه، ومن املحاكِم َمن ت ىدل

ُ
 امل

َ
، مىع أّن إفىادة

ً
إنىه أقىرل مىؤّول

 للمسائِل املذ
ً
ة»كورِة في كتاب إلاقراِر في عليه ل تخرم عن أن تكوَن إّما إقراًرا وإّما إنكاًرا، فإن كانت موافقة

ل
فهي « امللجل

 .(4)«إقراره مؤّول: وليس بين هذيِن القسميِن قسمه آخر يقال لهإقرار، وإل فهي إنكار، 

ه 
ُ
َعى عليىه بعىَد إقىراِره، وقبىَل أن ُيلِزَمىه الحىاكُم بقىرار، وقىال»: قوله رحمه هللاومثال دل

ُ
إنىه كىاذبه : ولكن إذا رَجَع امل

 باملىىىاّدِة املىىذكورة أم ل  بىىإقراره، فهىىل 
ً

عي َعَمىىال  الىىىىُمدل
ُ

 لنقىىىلح صىىري ، فىىىنحُن َيلىىىَزُم تحليىىف
ً
 محتاجىىة

ُ
ىىا كانىىىت هىىذه املسىىىألة

ّ
ومل

 .(5)«بانتظاِر آراء أرباب الِعلم

 :التخريج على كالم الفقهاء دون الجمود على املسطور : املطلب الثالث* 

ىىىىريُن املع
َ
ُم عنىىىىد العلمىىىىاء الرا ىىىىخين ق

َ
ىىىىه، فىىىىالنّص أصىىىىله والاجتهىىىىاد فىىىىرع، فحيىىىىث ل فىىىىروع بغيىىىىر وهىىىىذا الىىىىىَمعل

َ
ىىىىم قبل

َ
ل

ما ُينتفع به
ّ
 .أصول، كذلك فإّن الشجر غير املثمر قل

ًهىىىا نقىىىول »: قولىىىه رحمىىىه هللا ومثالىىىه َفق 
َ
إنىىىه إذا كىىىان ملجلىىىس إلاقىىىراِر هىىىو ملجلىىىَس الحىىىاكم، : وإذا أردنىىىا حىىىلل املسىىىألة ت

فذلك ل ينفي احتماَل الكذب، وكمىا أنىه يحتمىل الكىِذب فىي إلاقىرار فىي امللجىالس العادّيىة، فإنىه كىذلك يحتمىل فىي ملجِلىِس 

، وبعىد أن ربىىط أفَتىى أنىه إذا أقىرل أحىده بحضىوِر الحىىاِكِم بىأّن هىذا املىاَل لفىالنأبىا السىعود أفنىىدي الحىاكم، حتىى إّن املفتىَي 

ىّرِ لىه، فيمكننىا علىى هىذا الوجىِه 
َ
 املق

ُ
ُه َمسىموع، وَيلىَزُم تحليىف

ُ
َعى بأنه كاذب بإقراِره، فاّدعاؤ  إقراره بُحّجةح شرعّيةح عاد وادل

ّرِ له في هذه املسألة
َ
 .(6)«أن نقوَل بوجوِب تحليِف املق

ىىىىه رحمىىىىه هللا ومثالىىىىه
ُ
ة : سىىىىؤال»: قول ىىىىةامل»مىىىىن ( 1612)جىىىىاء فىىىىي املىىىىادل

ل
أنىىىىه إذا لىىىىم يكىىىىن السىىىىنُد بريًئىىىىا مىىىىن شىىىىائبِة « لجل

عي علىى أّن السىند  ين أيًضا، فيحلف بطلب الىُمدل بهِة التصنيع، وأنكر املديوُن كوَن السنِد له، وأنكر أصَل الدل
ُ

التزويِر وش

                                                           
1

 .151ومثال ثالثا ة. 212-212ة)( 
2

 .113ة)( 
3

باز، مرقاة علم . 136أبو البصل، شرح قانون أصول املحاكمات الشرعية، ة: ينظر. «وسيلة إلعالم الشخص بما يتخذ ضّده من إجراءات»هو : إلاعالم أو إلاعالن أو التبليغ)( 

 .211الحقوق، ة
4

 .251ة)( 
5

 .51ة)( 
6

 .52-51ة)( 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 فىي هىذه الصىورة يلجىري علىى شىيئين
ُ

عي، فالتحليف علىى  -2بمىديون،  علىى أنىه لىيس -1: ليس له، وأنه ليَس بمديونح للمدل

 .أّن السنَد ليس له

 علىىى أّن السىىنَد لىىيَس لىىه، أو لىىم يحِلىىف
َ

ىىف
َ
ين، َحل ىىَل عىىن اليمىىيِن علىىى أنىىه لىىيس بمىىديونح يلزمىىه الىىدل

َ
ك

َ
أّمىىا إذا . فىىإذا ن

 
َ

ين  حلف َل عن اليميِن على أّن السنَد ليس له، فهل َيلَزمه الدل
َ
ك

َ
 على أنه ليس بمديونح ون

ىىِة »وقىىد جىىىاء فىىىي الفقىىرِة ألاولىىىى مىىىن املىىاّدِة املىىىذكورِة مىىىن 
ل
ين، فىىىال عخىىىرة « امللجل ىىىرل بىىأنل السىىىَنَد لىىىه، وأنكىىر الىىىدل

َ
أنىىىه إذا أق

ِة »فقياًسا على هذِه الفقرِة من إلنكاِره، 
ل
أل يلزم تكليف اليميِن في هذه املسألة التي نبحث عنهىا علىى هىذا الوجىه،  «امللجل

ين في الخارم على أن ليس عليه دَ  عي، وأنه لم يقرل بالدل  .(1)«ين للمدل

َعىىىىى آخىىىىُر أّن » : قولىىىىه رحمىىىه هللا ومثالىىىه مه هىىىىذا املىىىال، وادل
ل
َعى عليىىىىه ذا اليىىىِد َرَهىىىىَن عنىىىَده وسىىىىل ىىىىدل

ُ
َعىىىىى واحىىىىده بىىىأن امل ادل

َعى عليىىه بىىالره ىىدل
ُ
ىىرل امل

َ
َعى عليىىه ذا اليىىد نفسىىه باَعىىُه ذلىىك املىىاَل عيَنىىه، فىىإن أق ىىدل

ُ
ِن والاسىىليم، وأنكىىر البيىىَع، فىىال َيمىىيَن علىىى امل

ىىىىه تجىىىل البيىىىىع؛ تّن بهىىىذه اليمىىىيِن فائىىىىدة، وهىىىي أنىىىه إذا نكىىىىل البىىىائُع عىىىىن  وعلىىىى رأِي هىىىىذا العىىىاجزِ املشىىىتِري،  أن اليمىىىيَن تتوجل

ىىق وثابىىت بىىاإلقرار، فيكىىون الىىراه ُن بىىاع املرهىىون اليمىىيِن املوّجهىىِة إليىىه علىىى أنىىه لىىم يبىىع، يثبىىت البيىىع، والىىرهن أيًضىىا متحّقِ

َر بال إذِن املرتِهن، 
َ
ة»من ( 332)وَيلجِري عندئذح نظيُر الحكِم الوارِد في املاّدِة آلخ

ل
 .(2)«، فراِجعها«امللجل

 :إثارة ألاسئلة وافتراُض املسائل: املطلب الرابع

السىكوت دون تعليىل إّن الفقه الذي يعني الفهم ل يمكن أن يكون محصورا في ملجىّرد النقىل عىن السىابقين، ول 

ين، كما يشمل الفقُه الاستعداد ملا سيكون، إضافة إلى الجواب عّما وقع وكان  .مسائل فروع الّدِ

 : سؤال»: قوله رحمه هللا ومثاله
ً

َعى رجله علىى شىخصح قىائال لىي فىي ذّمِتىك مقىداُر كىذا مىن الىذَهب، فأجابىه ذلىك : ادل

فهىىل ولكّنىك كنىَت أقرضىتني ذلىك املبلىغ بموجىِب رسىالةح مىن زيىد،  نعىم، أخىذُت منىَك ذلىك املقىدار مىن الىذهب،: الشىخص

، ويقتضىى ي إثبىىات كىىون أم ُيعتخىىر دفًعىىا للىىدعوى ، وَيلىىَزم علىىى ذلىىك الرجىىل إثبىىاُت إلاقىىرا   ُيَعىىد  كىىالُم هىىذا الشىىخص إنكىىاًرا

 من ِقبل زيد 
ً

 .(3)«ذلك الرجل رسول

َعى عليىىىىه فىىىى»: قولىىىىه رحمىىىىه هللا ومثالىىىىه ىىىىدل
ُ
ىىىىَم الحىىىىاكم إذا أقىىىىرل امل

َ
َعى بىىىىه، فَحك ي أثنىىىىاِء املرافعىىىىِة بحضىىىىوِر الحىىىىاكِم باملىىىىدل

عي بموجِب املادِة : بموجِب إقراِره، فليس له بعد ذلك أن يقول   الىُمدل
َ

ُب تحليف
ُ
( 1353)إنني كنُت كاذًبا في إقراري، فأطل

ىىة»مىىن 
ل
َعى عليىىه «امللجل ىىدل

ُ
كىىر آنًفىىا)، ولكىىن إذا أقىىرل امل

ُ
ىىَم الحىىاكم، وقىىالباّدعىىاِء ( علىىى مىىا ذ

ُ
عي، ورجىىع قبىىل أن َيحك إننىىي : الىىىُمدل

عي على أنه غير كاذبح في إقراِره   الىُمدل
ُ

 باملاّدِة املذكورة تحليف
ً

 .كاذبه بإقراري، فهل يلزم عمال

ي إنل وقىىوَع إلاقىىراِر فىىىي ملجلىىِس الحىىاكِم ل ينفىىىي احتمىىاَل الكىىىذِب فىىي إلاقىىرار، ول ُيزيلىىىه، وكمىىا أنىىه يحتمىىىُل الكىىذب فىىى

 ،
ُ

، هىىذا مىىا َيىىِرُد علىىى الخىىاِطرإلاقىىراِر بامللجىىالِس العادّيىىة، فكىىذلك يحتمىىل أيًضىىا فىىي ملجلىىِس الحىىاكم، فلهىىذا يلىىزم التحليىىف

 .(4)«ولكنه يحتام إلى َدليل، ويفتِقر إلى نقلح صري 

ىىه
ُ
ه بسىىبِب َعيىىبح  -21»: قولىىه رحمىىه هللا ومثال َعى  بىىاع القاضىى ي مىىاَل الياىىيم، وبعىىد ذلىىك أراد املشىىتري ردل قىىديم، فىىادل

ُه بال يمين، 
ُ
 في هذا وما سبُبهالقاض ي أّن املشترَي كان أبرأه من العيب، فالقوُل قول

ُ
 .(5)« ولكن ما الحكمة

ة: املطلب الخامس* 
َّ
 :نقد نصوص املجل

                                                           
1

ة ألاحكام، : ينظر. 212ة)( 
ّ
ام شرح ملجل

ّ
 .1/161حيدر، ُدرر الحك

2
 .231ة)( 

3
 .113-111ة)( 

4
 .226ة)( 

5
 .235-231ة)( 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

ه الشارحون حتى تبدأ 
َ
الجهود إّن إصدار القوانين ل يعني نهاية العمل في التقنين، فما أن يصدَر القانون وياناول

 بالنصىىوة القانونّيىىة املىىأخوذة مىىن ألاصىىول الشىىرعّية إلىىى 
ً

ىىرة بالتىىدقيق، وصىىول البشىىرّية القاصىىرة بىىالظهور، والعقىىول النّيِ

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

َعى عليه هما بإثباِت أّن ال: الثالثةالصورة »: قول صاحب املقالت رحمه هللا ومثاله  والخاتَم املنسوبيِن للمدل
ّ
خط

مشهوران ومعروفان بين التلّجاِر وأهِل البلِد بأنهما له، أي أنه يقتض ي إثبات هذه الشهرة واملعرفىة، ول يلجىوز للمحكمىِة 

 والخىىىاتَم مشىىىهوراِن ومعروفىىىان، وتحكىىىم بىىىىذلك فقىىىط؛ تّن علىىىم القاضىىى ي لىىىيس ُ ّجىىىة، ول ُيعىىىّد مىىىى: أن تقىىىول 
ّ
ن إّن الخىىىط

 .أسباِب الُحكم

 فهل املقصوُد منها معناها الظاهر، أي
ُ
الشهرة الحقيقّيىة، فينبغىي إثباتهىا بىالتواتر، فيخخىر َجمىعه : أّما هذه الشهرة

َعى عليىىه، أم يكفىىي أن يشىىهد شىىاهداِن علىىى أنهمىىا مشىىهوران   وخىىاتُم املىىدل
 
 والخىىاتم همىىا خىىط

ّ
غيىىر محصىىورح أّن هىىذا الخىىط

ة  هىىىل يلجىىىُب : ومعروفىىىان  يعنىىىي  والخىىىاتِم ومعرفتهمىىىا بموجىىىِب التىىىواتِر املىىىذكوِر فىىىي املىىىادل
ّ
ة ( 1122)إثبىىىاُت شىىىهرِة الخىىىط واملىىىادل

ة»من ( 1123)
ّ
 نصاب الشهادة «امللجل

ُ
   أم تكفي شهادة

ىىىىة»فىىىىي  فلىىىىيس علىىىىى هىىىىذا نىىىىّص فىىىىإذا كىىىىان القصىىىىد مىىىىن املعىىىىروِف هىىىىو أنىىىىه مىىىىأخوذ مىىىىن الُعىىىىرف، 
ل
 «امللجل

ُ
، أّمىىىىا املعىىىىروف

ل : اصىطالِح الفقهىاِء معنيىىاناملشىهوُر فلىه فىىي   الحكمّيىة التىي تحصىىُل : والثىاني. الشىهرة الحقيقيىة، وهىىي التىواتر: ألاول
ُ
الشىىهرة

يحصىل بىالتواتِر والشىهرة، كمىا أنىه ! إن الاساشىهار: يقىول  الُقُهستاِنيل حتى إّن . بإخباِر نصاب الشهادِة على طريِق الشهادة

، فعلىى هىذا املعنىى َيلىىَزم أنىه إذا شىِهد شىاهدان علىىى 
ً

يظهىر بإخبىاِر شىاهديِن عىدلين، بىىل بشىاهدح واحىدح علىى أن يكىىون عىدل

 والخاتَم معروفان ومشهوراِن أنهما لفالن، فذلك كافح لثبوت الشهرة
ل
 .(1)أّن هذا الخط

ىىىن ىىىُر علىىىى نقىىىلح للفقهىىىاء ويؤمىىىل ممل
ُ
 واملشىىىهوَر الىىىوارَد فىىىي عبىىىارِة  يعث

َ
ىىىة»مىىىن أّن املعىىىروف

ل
كِر هىىىو وارده « امللجل ِ

ّ
آلانفىىىِة الىىىذ

 .(2)«بمعَنى التواتِر أن ُيسرَِع بإعالِن ذلك

 :اقتراح تكميل القوانين: املطلب السادس

فتهىىا املىذاهب الفقهّيىىة رغىم مىىا حوتىه مىىن ج
ّ
هىود تعِجىىز حضىارات عىىن إلاتيىان بمثلهىىا إّن الثىروة الاشىىر عّية التىي خل

إل أنها جهود البشر القاصرة، واملدنّية املتطورة التي تفسح امللجال كل يوم ملزيد التطوير والتنمية في ألاحكام الجوهرية 

فىي  والضمنّية، ولذا كان ينظر صاحب املقالت إلى النواحي التي لم تكتمل من القوانين فيقترح تكميلهىا وتلجميلهىا لتظهىر 

 .الصورة ألابهى والِحلية ألاجمل الالئقة بشر عة نبّي الِعلم والعمل

 تصىوِل تنظىيِم إلاعىالم، ول ُرسىم »: وهكذا ل يترّدد صاحب املقىالت رحمىه هللا أن يصىّرِح قىائال
ه
ولىم ُيوَضىع قاعىدة

بعض ألاصوِل والقواعِد لتكوَن سىبًبا  ولذلك أقدمُت على وضِع إلى يوِمنا هذا طريقه يلجُب اتباُعها في هذا العمل الىُمِهم، 

 .(3)«للبحِث والانتقاِد من ِقبل أهل العلِم وأرباِب الفضل

 بيان بعض ألافكار ومناقشتها: املطلب السابع

لقىىىىد كانىىىىت السىىىىاحة الفكريىىىىة والقانونيىىىىة فىىىىي الدولىىىىة العثمانيىىىىة ملجىىىىال خصىىىىبا تفىىىىذاذ العلمىىىىاء يقترحىىىىون الجديىىىىد، 

في أجواء من الاحترام املتبادل، القائم على قصد الوصول إلى الشكل ألاكمل، رغىم مىا كىان ويناقشون الطارف والتليد، 

 .عليه حال الدولة وأبنائها من ضعف في بعض النواحي كما هو حال سائر الشعوب وألامم

                                                           
1

: أو إلامضاَء أو الختَم يقول  الظاهر أّن املراد بالشهرة والتعارف أن تكون بين جميع َمن يعامله ِمن معارفه وأهل صنعته بحيث إن كّل واحد من هؤلء متى رأى السنَد »: قال ألاتا  ي)( 

 فالن أو ختمه»
ّ
عرف براءة السند من شائبة التزوير وشبهة التصنيع«هذا خط

ُ
 .1/662شرح امللجلة، . «، فإنه بهذا القدر ت

2
 .222-221ة)( 

3
 .11-16ة)( 
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 Page 21 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 مىىىىن أنىىىىه يلجىىىىب أن ُيىىىىذكَر فىىىىي الاسىىىىتدعاء محىىىىل   بعىىىىُض ألافكىىىىارِ وهنالىىىىك »: قىىىىول صىىىىاحب املقىىىىالت رحمىىىىه هللا ومثالىىىىه

ىىىىب أو غيرهمىىىىا، وأنىىىىه إذا لىىىىم ُيىىىىذكر فىىىىال يكىىىىون الاسىىىىتدعاء : أن يقىىىىال: تنظىىىىيم الاسىىىىتدعاء، أي
َ
كتىىىىب ونظىىىىم فىىىىي ِدَمشىىىىق أو َحل

ا
ً
 .موثوق

ِت العمومّيىىِة والخصوصىىّية، كمىىا فىىي السىىفَتلَجة، فإنىىه إذا لىىم ُيىىذكر 
ّ

بنىىاء عليىىه ينبغىىي ِذكىىُر محىىّلِ التنظىىيِم فىىي املحىىال

 
َ
عتخر كأنها لم تكنفيها محل  التنظيِم فال قيمة

ُ
 .لها، وت

ّمة فائدة من ِذكر محّلِ الكتابِة والتحريِر في املكاتباِت الرسمّيِة وغيِر الرسمية، فليَس ش يءه من 
َ
على أنه إذا كان ث

يىد لهىذا فىي املىاّدِة القان
َ
م ملحكمىة، ولىذلك لىم َيىِرد ِذكىره أو ق ا في كتابِة محّلِ التنظيِم على استدعاء مقدل

ً
ونيىة، هذا ملحوظ

م إليها الاستدعاء ّدِ
ُ
 التي ق

ُ
م في البلدِة املوجودة فيها املحكمة

ل
 .(1)«ومع هذا فإنه ُيعتخر أن الاستدعاَء منظ

 :مناقشة ألافكار املستوردة املخالفة لقانون الشرع: املطلب الثامن

القىىىادرين علىىىى فهمهىىىا علىىىى إّن أفضىىىل الطىىىرق ملواجهىىىة ألافكىىىار الضىىىعيفة وآلاراء العليلىىىة إنمىىىا يكىىىون بعرضىىىها أمىىىام 

غة إلاقصاء، وفي ضوء مناهو العلماء؛ ليسلَم تهىل الحىّق قىانونهم، 
ُ
حقيقتها، ثم الجواب عنها جوابا كافًيا، بعيًدا عن ل

ويظهىىىَر تهىىىل الباطىىىل تشىىىغيُبهم، وإل ظىىىّن أهىىىُل الباطىىىل أنهىىىم علىىىى الصىىىواب، واختبىىىأ أهىىىل الحىىىّق وراء مىىىا اعتقىىىدوه فصىىىل 

 .هم دون أن يشعر يميل إلى غير السبيل؛ لعجز العامِلين عن بيان الحّق بالدليلالخطاب، وأوشك بعضُ 

 بىىأمن الىىبالد : القاعىىدة الثامنىىة»: ومثالىىه قولىىه رحمىىه هللا
ً
 إذا كانىىت ُمِخلىىة

ُ
عتَخىىر العقىىوُد واملعىىامالُت الخصوصىىّية

ُ
ل ت

 .وباآلداب وبالحقوق العاّمة

، فيلجىىىُب علىىى املحكمىىىِة أن تىىىردل فلىىو نشىىىأت دعىىىوى عىىن مقاولىىىةح مخالفىىىةح للقىىوانين 
ُ
والنظامىىىاِت التىىىي وضىىعتها الدولىىىة

ين بىبطالِن املقاولىىة، فاملقىاولُت املتَفىىق عليهىا بىىين أشىخاةح علىىى 
َ
عَوى رأًسىىا، ولىو لىىم َيىِرد اعتىىرا ه مىن أحىىد الطىرف تلىك الىدل

ىىىىب املتف
َ
، هىىىىي مقىىىىاولته غيىىىىُر معتَخىىىىرة، و عاق

ً
َبىىىىَت ارتكىىىىاُبهم جىىىىرائَم تقسىىىىيِم أمىىىىواِل السىىىىرقِة أو الرشىىىىوِة مىىىىثال

َ
قىىىىون عليهىىىىا إذا ث

 . السرقة أو الرشوة

ِخىىىىل  بىىىىأمِن الدولىىىىة أو بىىىىالحقوِق وآلاداِب العاّمىىىىة؛ تنهىىىىا تكىىىىوُن و 
ُ
هنالىىىىك أفكىىىىاره مّيالىىىىة إلىىىىى اعتبىىىىاِر املقىىىىاولِت التىىىىي ل ت

 .بالنسبِة لعاقديها في ُحكِم القانون 

ىىىه
ُ
بىىىول هىىىذه : مثال

َ
، وبيىىىَع امللجهىىىوِل فاسىىىًدا، فَيلىىىَزم ق

ً
 ولىىىم يعتِخىىىرا فيهىىىا بيىىىع املعىىىدوِم بىىىاطال

ً
ىىىَد الطرفىىىان مقاولىىىة

َ
إذا َعق

ِت الوقفّيىىىىِة بصىىىىورةح خصوصىىىىّية وغيىىىىر 
ّ

ال
َ
 علىىىىى فىىىىراِ ألاراضىىىى ي ألاميرّيىىىىِة واملسىىىىتغ

ً
ىىىىدا مقاولىىىىة

َ
املقاولىىىىِة واعتبارهىىىىا، كمىىىىا إذا َعق

بول هذه امل
َ
قاولِة على زعِم أصحاب ألافكار املذكورة، ولكن إذا صحل هذا الزعُم ولِزم ترويُج هذا رسمّية، فيلجب أيًضا ق

وبناًء عليه فال يمِكن ترباب القانون أن ينظروا إلى هذا . ينتج عن ذلك إبطاُل ألاحكاِم القانونيِة في بعض ألاحوالالفكر 

 .(2)«القول كأنه صحي ه ومعتَخر

اع الباحىىث استخالصىىىها مىىن مقىىىالت ألاسىىتاذ الكبيىىىر علىىي حيىىىدر أفنىىدي، بحيىىىث هىىذه هىىىي أهىىم املعىىىالم التىىي اسىىىتط

تكىىون نخراسىىا وأصىىول للبىىاحثين، حّتىىى نعىىود إلىىى الكتابىىة علىىى طريقىىة العلمىىاء، بعيىىدا عىىن طريقىىة املعاصىىرين ممىىن شىىغلهم 

وفىىىي طريقىىىة العلمىىىاء  القىىىال والقيىىىل، وابتعىىىدوا عىىىن الجديىىىد املنضىىىبط بالىىىدليل، فإّمىىىا أفىىىرط بعُضىىىهم وإّمىىىا فىىىّرط آخىىىرون،

 .الحبل املتين الذي فيه نهضة شعوب املسلمين، والحمد هلل رّب العاملين

 :صدى الكتاب في بحوث املعاصرين: املطلب التاسع

                                                           
1

 .222-221ة)( 
2

 .211-212ة)( 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

باللغة التركية ظهر الاهتمام بها حتى في البالد العربّية، « أصول استماع الدعوى الحقوقية»منذ صدور مقالت 

غف كثيرون بترجمتها إ
ُ

وقد رأيُت في املقالت التي »: لى العربّية حتى تصّدى ألاستاذ فائز الخوري لترجمتها، حيث قالوش

 يلِجُدُه كل  ُمطاِلع، ول عجَب فإّن َمىن تابعهىا وقرأهىا فىي التركّيىة اسىتفاد منهىا، 
َ

ترجمُتها عنه ِمَن الفائدِة واملنفعِة ما سوف

ما مما جمعت من ألامثلِة و  كرار ألامثلة، وأّي فائدة، لسيل
َ
فأنَت الشروح، ول أر خ في الذاكرِة ول أوقَع على النفِس من ت

ى بيان
َ
  .«تلجُد فيها كلل ما ُيمِكن أن يخطَر لك من الفروِ  وألامثال َمشروًحا بأوضِح أسلوبح وأجل

ىه عنىَده،»: ويقول ألاستاذ الجىولق عىن نفسىه
َ
فاسىتفاد منهىا وقرأهىا  إنىه تىابَع تلىك املقىالِت وجمَعهىا فىي دفتىرح حِفظ

ضاِهي جميَع تلجارِبِه واختباراته
ُ
 .(1)«فوائَد ت

لكن الالفُت للنظر أّن ملجموع املقالت رغم اشتهارها بين كثير من الباحثين منذ صدورها، ورغم أنها ل ُيستغنى 

جامعّيىة املتمّيىزة، لكنهىا تكىاد عنها في كتابات الشرعيين والقىانونيين الجىاّدين، ل سىيما فىي البحىوث الرصىينة، وألاطىاري  ال

ما تلجد نسخة منها ولو مصّورة إل نادرا
ّ
 .اليوم تعتخر في عداد املخطوطات واملطبوعات النادرة، فقل

ولعىىل القىىارع ل ينظىىىر إلىىى مبحىىث أقسىىىام الىىدعوى عنىىد املعاصىىىرين وإل ويلجىىد أثىىر هىىىذه املقىىالت فيهىىا؛ ملىىىا فىىي هىىىذه 

وى إلىىىى صىىىحيحة وفاسىىدة وباطلىىىة، حيىىىث خلىىت معظىىىُم كتىىىب الفقهىىاء مىىىن إفىىىراد املقىىالت مىىىن تقسىىيم جديىىىدح قىىىديم للىىدع

الىدعوى الفاسىىدة بعنىىوان مسىىتقّل، وإن كىىان يظهىر فىىي إشىىاراتهم أنهىىا ل تسىىاوي الىىدعوى الباطلىة مىىن كىىل وجىىه، حتىىى جىىاء 

َمىن جىاء بعىده  صاحب املقالت ليلجعلهىا فىي عنىوان قىائم بذاتىه، ويمّيزهىا عىن غيرهىا مىن أقسىام الىدعوى، ويتابعىه معظىم

 .(2)من الكاتبين

، (3)كما أنك تالحظ أّن هذه املقالت هي أحد أشهر مراجع البحث في العديد من فهارج مراجع البحوث والكتب

قىىت بأحكىىام املرافعىىات الشىىرعّية والقانونّيىىة، ونظرّيىىة الىىدعوى، وأنظمىىة القضىىاء، ونحىىو ذلىىك مىىن 
ّ
تلىىك الكتابىىات التىىي تعل

 .البحوث ذات الصلة

  :الخاتمة والتوصيات

مىىه 
 
اسىىتطاعت هىىذه الدراسىىة التعريىىف بأشىىهر شىىّراح ملجلىىة ألاحكىىام العدليىىة، فوقفىىت علىىى مولىىده ونشىىأته، وتعل

 .وتعليمه، ومؤلفاته ومناصبه ومواقفه إلى وفاته

اذ ثم رصدت الدراسة واحدا من نتاجه العلمي وجمعت عددا من الفوائد املنهجية التي تميزت بها مقالت ألاست

علىىىىي حيىىىىدر أفنىىىىدي، ومثلىىىىت لكىىىىل قاعىىىىدة بمثىىىىال أو أكثىىىىر، فظهىىىىر مىىىىن خىىىىالل ذلىىىىك إلىىىىى جانىىىىب صىىىىدى املقىىىىالت فىىىىي كتابىىىىات 

املعاصىىرين الىىدور البىىارز الىىذي أسىىس مىىن خاللىىه ألاسىىتاذ نظريىىة الىىدعوى فىىي الفقىىه إلاسىىالمي التىىي تعتخىىر واحىىدة مىىن أهىىم 

 .بها أحدث ألانظمة الحقوقية العصرية النظريات التي تميزت بها الشر عة إلاسالمية، والتي فاقت

وفىىىي الختىىىىام يواىىى ي الباحىىىىث ببىىىذل مزيىىىىد مىىىن الجهىىىىود فىىىي رصىىىىد النهضىىىة الفقهيىىىىة الحقيقيىىىة املعاصىىىىرة مىىىن خىىىىالل 

العىىودة إلىىى كتىىب أعىىالم مطلىىع القىىرن الرابىىع عشىىر الهجىىري ممىىن جمعىىوا بىىين القىىديم والحىىديث، وهضىىموا الفقىىه وأعىىادوا 

صىىىىر ودقىىىىة الفقىىىىه وسىىىىعة الشىىىىر عة، ويواىىىى ي الباحىىىىث بكتابىىىىة أطروحىىىىة جامعيىىىىة تىىىىدرج كتابتىىىىه بلغىىىىة تلجمىىىىع بىىىىين روح الع

ألاستاذ علي حيدر وإسهامه في نهضة الفقه إلاسالمي، إضافة إلى ترجمة كتىب ألاسىتاذ التىي لىم يسىبق ترجمتهىا إلىى اللغىة 

الشىىىروح املكتوبىىىة العربيىىىة، كمىىىا يواىىى ي الباحىىىث بإنشىىىاء مركىىىز متخصىىىص بنشىىىر شىىىروح ملجلىىىة ألاحكىىىام العدليىىىة وترجمىىىة 

                                                           
1

 .رئيس محكمة استنناِف الحقوِق في ِدَمشقحمدي بك الجولق، ، من كلمة املعّرِب نقال عن 1-2أصول استماع الدعوى الحقوقية، ة)( 
2

 .121، ة53وطُرق الطعن فيها، ةوهدان، ألاحكام القضائّية . 262العاني، نظام املرافعات، ة. النعيمي، معين القضاة ملعرفة ألاحكام. 2/121الزرقا، املدخل الفقهي العاّم، )( 
3

 .جرائم الرشوة والتزوير، للفوزان. نظام القضاء في إلاسالم، للغرايبة. نظرية الدعوى، محمد نعيم ياسين: ينظر مراجع الكتب آلاتية)( 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

بالتركيىىىة، ثىىىم ترتيىىىب أحىىىد هىىىذه الشىىىروح ترتيبىىىا جديىىىدا يتفىىىق وأحىىىدث التقاسىىىيم الدراسىىىية؛ تجىىىل تيسىىىير دراسىىىة أحكىىىام 

 .امللجلة في الجامعات إلاسالمية

 

 :قائمة املصادر واملراجع

  ،دار الكتىىب العلميىىة، ، بيىىروتحركىىة التلجديىىد فىىي تقنىىين الفقىه إلاسىىالميآلاقطوغىاني، يىىونس وهبىىي يىىاووز آلاقطوغىاني ،

 .م2213/هى1126، 1ط

  ىىد الثىاني ألاتا ى ي ىد خالىد ابىن املفتىي أبىي الفىت  محمل ىة ،(هىى1226-1232)ألاتا ى ي، محمل
ل
، بيىروت، دار الكتىىب شىرح امللجل

 .م2216/هى1121، 1العلمية، ط

  بنىىىىىىاني
 
يىىىىىىروت، منشىىىىىىورات الحلبىىىىىىي ، بِمرقىىىىىىاة علىىىىىىم الحقىىىىىىوق ، (م1322-1533)بىىىىىىاز، سىىىىىىليم بىىىىىىن رسىىىىىىتم بىىىىىىن إليىىىىىىاج بىىىىىىاز الل

 .م2211، 1الحقوقية، ط

  ،م2223، 1، عّمان، دار الثقافة، طشرح قانون أصول املحاكمات الشرعيةأبو البصل، عبد الناصر مو  ى. 

  أصىول اسىتماع الىدعوى الحقوقّيىة، (هىى1231-1263) الحنفيحيدر، خواجة علي حيدر الصغير بن أمين أفندي زاده ،

ي، فائز : ترجمه
ّ
 .م1322/هى1212الخوري، دمشق، مطبعة الترق

  ،ىىىة : ، ترجمىىىهترتيىىىب الصىىىنوف فىىىي أحكىىىام الوقىىىوفحيىىىدر، خواجىىىة علىىىي حيىىىدر
ّ
أحمىىىد عبىىىد الجّبىىىار، ومحّمىىىد الُعمىىىر، مك

ّية، 
ّ
 .م2212/هى1121املكّرمة، املكتبة املك

  ،ىىىة ألاحكىىىامحيىىىدر، خواجىىىة علىىىي حيىىىدر
ل
ىىىام شىىىرُح ملجل

ّ
حسىىىيني، الريىىىا ، دار عىىىالم الكتىىىب، فهمىىىي ال: ، ترجمىىىهُدرر الحك

 .م2222/هى1122

  ىىىىىىىىىد ، 2، ِدَمشىىىىىىىىىق، دار القلىىىىىىىىىم، طاملىىىىىىىىىدخل الفقهىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىامّ ، (هىىىىىىىىىى1122-1222)الزرقىىىىىىىىىا، مصىىىىىىىىىطفى بىىىىىىىىىن أحمىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىن محمل

 .م2221/هى1123

  ،م2211، 1، ، القاهرة، املركز القومي لإلصدارات القانونية، طنظام املرافعاتالعاني، عبد الوهاب خيري . 

 ،م2221، 1، ، عمان، دار الحامد، طنظام القضاء في إلاسالم الغرايبة، محمد حمد . 

  ،م2211/هى1123، 2، الريا ، مكتبة القانون والاقتصاد، طجرائم الرشوة والتزويرالفوزان، محمد بن براك. 

 ،ىىىة ألاحكىىىام العدلّيىىىة مصىىىادرها وأثُرهىىىا فىىىي قىىىوانين الشىىىرق إلاسىىىالمي القىىىّبج، سىىىامر مىىىازن
ّ
، 1، دار الفىىىت ، عمىىىان، طملجل

 . م2225/هى1125

 قيصىىىري، دار العقبىىىة، (التىىىراث إلاسىىىالمي فىىىي مكتبىىىات العىىىالم)معجىىىم التىىىاريخ علىىىّي الرضىىىا وأحمىىىد طىىىوران، : قىىىره بلىىىوط ،

 .م2221/هى1122
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 املعجىىىم الجغرافىىىي لإلمخراطورّيىىىة العثمانّيىىىة, (م1511ت)الرو ىىى ي فىىىي إزميىىىر  القنصىىىل« اج مسىىىتراج»السىىىّيد : موسىىىتراج ،

 .م2222/هى1122، 1عصام الشحادات، بيروت، دار ابن حزم، ط: ترجمه

 م2211/هى1122، 2، عمان، دار املعتز، طمعين القضاة ملعرفة ألاحكامأحمد، : أحمد حميد،  والبداني: النعيمي. 

  ،م2212، 1، عمان، الجنادرية، طام القضائّية وطُرق الطعن فيهاألاحكوهدان، حسن محمد. 

  ،د نعيم  .م2211/هى1122، 2، عمان، دار النفائس، طنظرية الدعوى بين الشر عة والقانون ياسين، محمل

 :مواقع إلكترونية

 ،وقف الديانة التركي، املوسوعة إلاسالمية.kucuk-efendi-haydar-https://islamansiklopedisi.org.tr/ali 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 املعاصرة لالستثمار الوقفيلصيغ ا

Contemporary formulas for endowment investment 

 تركيا/ جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم  /طالب دكتوراة / عبد هللا جرادات 

Abdallah jaradat PhD student Istanbul Sabahattin Zaim University Turkey 

تناول البحث موضوع الوقف من ناحية اساثماره من خالل صيغ شرعية معاصرة، وهدف البحث إلى : امللخص

وم الاساثمار الوقفي وتوضي  أهدافه وأهم ضوابطه تحرير مفهوم الوقف، وبيان ومشروعيته وخصائصه، وتحرير مفه

الشرعية والاقتصادية، كما تناول البحث الصيغ الاساثمارية الحديثة التي تاناسب مع طبيعة الوقف، وقد اعتمد 

أن تفعيل : الباحث املنهو الاستقرائي بلجمع املادة العلمية من كتب الفقه والاقتصاد، وقد توصل إلى نتائج منها

مار الوقفي يعود بالنفع الكبير على أفراد امللجتمع املسلم وعلى الوقف نفسه، وأن هناك ضوابط شرعية الاساث

واقتصادية ل بد من ألاخذ بها عند الاساثمار بالوقف، كاللتزام بالشر عة وألاخذ باتولية في إنشاء املشار ع، وعدم 

 .مخالفة شروط الواقف

 .الوقف، الاساثمار، صيغ معاصرة، شرعية :الكلمات املفتاحية

Abstract This research deals with the issue of endowment in terms of its 

investment through contemporary legal formulas. The researcher adopted the 

inductive approach by collecting the scientific material from the books of 

jurisprudence and economics, and he reached results, including: that activating 

the endowment investment brings great benefit to the members of the Muslim 

community and to the endowment itself, and that there are legal and economic 

controls that must be taken into account when investing in the endowment, 

such as compliance with Sharia and taking Priority in establishing projects, and 

not violating the conditions of the endowment. 

Keywords: endowment, investment, contemporary formulas, legitimacy 
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 : املقدمة

الحمىىىد هلل رب العىىىاملين، الحمىىىد هلل علىىىى نعمىىىة إلاسىىىالم وإلايمىىىان، والصىىىالة والسىىىالم علىىىى سىىىيد املرسىىىلين، سىىىيدنا محمىىىد 

 .صلى هللا عليه وسلم

وبعىىد، يعتخىىر الوقىىف مىىن سىىمات امللجتمىىع إلاسىىالمي ومىىن أبىىرز نظمىىه فىىي تحقيىىق التنميىىة الاجتماعيىىة والاقتصىىادية، ولقىىد 

ا لىىىىه ألاحكىىىىام التىىىىي تضىىىىبط معامالتىىىىه بهىىىىدف املحافظىىىىة علىىىىى أموالىىىىه وتنميتهىىىىا واسىىىىتمرارية تقىىىىديم اهىىىىتم الفقهىىىىاء ووضىىىىعو 

 .منافعها إلى املستفيدين وفًقا ملقاصد الواقف الواردة في  جة الوقف

 وفىي ظىىل التطىورات إلاسىىالمية املعاصىرة، والنهضىىة الدينيىة والثقافيىىة والاقتصىادية فىىي الىبالد إلاسىىالمية، والاسىتفادة مىىن

ا مسىىىىىتحدثة 
ً
التطىىىىىور الاجتمىىىىىاعي، والسىىىىىهولة فىىىىىي انتقىىىىىال رؤوج ألامىىىىىوال، قىىىىىدم علمىىىىىاء الشىىىىىر عة والاقتصىىىىىاد اليىىىىىوم صىىىىىيغ

وجديىىدة فىىي ملجىىال الاسىىاثمار الىىوقفي، ول يىىزال العمىىل فىىي أولهىىن ويحتىىام للمزيىىد مىىن الجهىىد الفقهىىي، والفكىىر الاقتصىىادي 

 .ليقف على سوقه

 
ً

 فعالة لسىاثمار الوقىف، تواكىب التنميىة الاقتصىادية فىي إطىار شىرعي يحىافظ وكانت هذه الصيغ املستحدثة تقدم حلول

 .على ألاوقاف وينمي أموالها

 : أهمية املوضوع وأسباب اختياره

تتمثل أهمية البحث فىي تسىليط الضىوء علىى ضىوابط والصىيغ الحديثىة لسىاثمار أمىوال الوقىف التىي نىص عليهىا الشىرع، 

 .ويبين تنوع هذه الصيغ

 : البحثأهداف 

يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الوقف، ومشروعيته في السنة النبوية، وخصائصه، كما يهدف إلى تناول مفهىوم 

إلاسىاثمار الىىوقفي، مبيًنىا أهىىم الضىىوابط الشىرعية والاقتصىىادية فىىي الاسىاثمار الىىوقفي، وبيىىان الصىيغ الشىىرعية املعاصىىرة 

 .لالساثمار الوقفي وتطبيقاتها
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 : أسئلة البحث /مشكلة 

مىىىا هىىي الصىىىيغ املعاصىىرة لالسىىىاثمار : مىىن خىىىالل مىىا تقىىىدم تىىأتي هىىىذه الدراسىىة لتصىىىب فىىي إلاجابىىىة علىىى إلاشىىىكالية الرئيسىىية

 :الوقفي، وقد تفرع من هذه إلاشكالية ألاسئلة آلاتية

 ما هو الاساثمار الوقفي وما هي ضوابطه الشرعية والاقتصادية  .1

 لالساثمار الوقفي ما هي الصيغ الشر عة املعاصرة  .2

 منهجية البحث

اعتمىىد الباحىىث املىىنهو الاسىىتقرائي حيىىث تىىىم جمىىع املىىادة العلميىىة مىىن كتىىىب العلمىىاء وقىىرارات امللجىىامع الفقهيىىة والهيئىىىات 

 .الشرعية

 : محتوى البحث

 :في ثالثة مباحث، وذلك على النحو آلاتي –إضافة للمقدمة والخاتمة-وقد جاء هذا البحث 

 مفهوم الوقف ومشروعيته وخصائصه: املبحث ألاول 

 مفهوم الوقف  :املطلب ألاول 

 مشروعية الوقف املطلب الثاني

 خصائص الوقف :املطلب الثالث

 مفهوم الاساثمار الوقفي وأهدافه وضوابطه: املبحث الثاني

 مفهوم الاساثمار الوقفي :املطلب ألاول 

 أهداف الاساثمار الوقفي :املطلب الثاني

 ضوابط الاساثمار الوقفي: املطلب الثالث

 الصيغ الشرعية املعاصرة لالساثمار الوقفي وتطبيقاتها :املبحث الثالث

 الاستصناع على أر  الوقف :املطلب ألاول 

 صيغة سندات أو صكوك املقارضة :املطلب الثاني
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، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 إلاجارة التمويلية إلعمار الوقف: املطلب الثالث

 املساهمة عن طريق تأسيسهاملشاركة في الشركات ا: املطلب الرابع

 إنشاء مشروعات إنتاجية :املطلب الخامس

 مفهوم الوقف ومشروعيته وخصائصه: املبحث ألاول 

 مفهوم الوقف : املطلب ألاول 

وحىىىبس . ، ووقىىىف ألار  علىىىى املسىىىاكين وقًفىىىا، حبسىىىها1الحىىىبس(: بفىىىت  الىىىواو وسىىىكون القىىىاف)الَوقىىىف : الوقىىىف فىىىي اللغىىىة

أي ل ُيىىورث ول ُيبىىاع ول : وتحبىىيس اليىى يء. موقىىوف علىىى الغىىزاة يركبونىىه فىىي الجهىىاد: حبىىيس أيالفىىرج فىىي سىىبيل هللا فهىىو 

 2.ُيوهب، ويترك أصله ويلجعل ثمره في سبيل الخير

تعددت تعريفات الوقف عن الفقهاء تبًعا لختالف مذاهبهم في بعىض مسىائله، غيىر أن جميعهىا ل : الوقف في الاصطالح

عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق "فقد عرفه السادة الحنفية بأنه  يخرم عن معناها اللغوي،

جعىىل منفعىىة مملىىوك خىىاة أو بىىأجرة أو تىىرك غلتىىه ملىىن يسىىتحقها : "وعرفىىه علمىىاء املالكيىىة بأنىىه 3"باملنفعىىة بملزلىىة العاريىىة

حىبس مىال يمكىن الانتفىاع بىه علىى مصىرف "وعرفه ألائمة الشىافعية بأنىه  4"مدة ما يراه الواقف فال يشترط فيه التأبيد

 5"مباح موجود مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته

 6." تحبيس ألاصل وتسبيل املنفعة على بر أو منفعة"ولعل أجمع وانسب تعريف للوقف ما أورده ابن قدامة بأنه 

خل والثىىروة الخاصىىة إلىىى مىىوارد يعىىرف الوقىىف مىىن الناحيىىة الاقتصىىادية بأنىىه تحويىىل الىىد: الوقىىف فىىي املفهىىوم الاقتصىىادي

تكافليىىة تخصىىص منافعهىىا لتلبيىىة احتياجىىات الفئىىات املسىىتفيدة، ولتكىىوين القطىىاع التكىىافلي الخيىىري ونمىىوه والىىذي يعتخىىر 

فالبىد مىن مسىاهمة الوقىف فىي رفىع القىدرات إلانتاجيىة الالزمىة، وبهىذا . أساج الاقتصاد امللجتمعي في الاقتصاد إلاسالمي

تصادية إيلجابية للثروة والوصول إلى توز ع عادل بين أجيال وأفراد امللجتمع املتتالية، وتظهىر عىدة فإنه يحدث حركة اق

ملجىىالت جديىىدة فىىي املفاضىىلة بىىين الاختيىىار الخىىاة الفىىردي والجمىىاعي الخيىىري، وبىىين الاسىىتهالك الفىىردي والتكىىافلي، وبىىين 

لخيىىىىريين اللىىىىىذين يتطىىىىوران مىىىىىن خىىىىالل النمىىىىىو ً التراكمىىىىىي الاسىىىىاثمار والادخىىىىىار الخاصىىىىين والاسىىىىىاثمار والادخىىىىار التكىىىىىافليين ا

                                                           
 232، ة(م1352بيروت، دار الكتب العلمية، )، 1الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ط 1
 6/11، (هى1111بيروت، دار صادر، )، 2مكرم، لسان العرب، طابن منظور، محمد بن  2
بيروت، دار الكتب ) 2الزبيدي، أبي بكر بن علي محمد الحداد، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية، تحقيق الياج قبالن، م 3

 21، ة(م2226العلمية، 
دار  1، م(محمد، بلغة السالك تقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير الشهير بالصاوي املالكي الخلوتي، ابو العباج أحمد بن 4

 35املعارف، ة
 م1352، 232/6املكتبة التلجارية : الهيتمي، أحمد بن محمد علي  جر، تحفة املحتام في شرح املنهام وحواش ي الشرواني والعبادي، مصر 5
 232، ة2م، م1331دار الكتب العلمية،  1الشهير بابن قدامة املقد  ي، ط-م أحمد أبو محمد، الكافي في فقه إلاما/ املقد  ي 6
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 Page 29 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

للقطىىىاع الىىىوقفي الىىىذي يعتخىىىر ضىىىرورة اجتماعيىىىة واقتصىىىادية ومطلىىىب حضىىىاري لتحقيىىىق التنميىىىة املسىىىتدامة الشىىىاملة فىىىي 

 .الاقتصاد إلاسالمي

 مشروعية الوقف: املطلب الثاني

يىىت العديىىىد مىىن النصىىوة الىىىواردة فىىي السىىىنة للوقىىوف علىىى ألادلىىىة التىىي وردت للدللىىة علىىىى مشىىروعية الوقىىىف يمكىىن تثب

 :النبوية والتي دلت دللة مباشرة على مشروعية الوقف، والترغيب للعمل به، ومن النصوة التي يمكن ذكرها ما يلي

إذا مات ابىن آدم انقطىع عملىه إل مىن ثىالث، صىدقة : "عن أبي هريرة رض ي هللا عنه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

فقىد حىث النبىي صىلى هللا عليىه وسىلم املسىلمين فىي هىذا الحىديث أن ،1"علم ينتفع به، أو ولد صىاحل يىدعو لىه جارية، أو 

 .يلجعلوا تنفسهم نوًعا من الصدقات الجارية التي يستمر برها بعد موهتم وتعود على عامة املسلمين بالنفع

هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم إل بغلتىىه البيضىىاء، مىىا تىىرك رسىىول : "عىىن عمىىرو بىىن الحىىارث بىىن املصىىطلق رضىى ي هللا عنىىه قىىال

 2".وسالحه، وأرضا تركها صدقة

عىىىن عبىىىد هللا بىىىن عمىىىر رضىىى ي هللا عنهمىىىا، أن عمىىىر أصىىىاب أرًضىىىا مىىىن أر  خيخىىىر، فقىىىال، يىىىا رسىىىول هللا، إنىىىي أصىىىبت أرًضىىىا 

 قط أنفس عندي منه، فمىا تىأمرني  قىال
ً

، فتصىدق بهىا "اإن شىنت حبسىت أصىلها، وتصىدقت بهى:" بخيخر، لم أصب مال

عمر على أل تبا ع، ول توهب، ول تورث في الفقراء، وابن السبيل، والرقاب، والضيف، وذوي القربى، ل جناح على من 

 
ً

 3.توليها أن يأكلمنها باملعروف، ويطعم صديًقا، غير متمول مال

  
ً

لهم في سبيل هللا، منهم عثمان، وعمرو كما أنه قد ورد عن جمع كبير من الصحابة رض ي هللا عنهم أنهم أوقفوا أموالا

 4 .بن العاة، وعلي، وأبو طلحة، والزبير، وغريهم

 خصائص الوقف: املطلب الثالث

 : لقد امتاز الوقف في النظام إلاسالمي بخصائص نالها بانتمائه إلى شر عة هللا سبحانه وتعالى، وتتمثل فيما يلي

لعىين املوقوفىة يبقىى أثرهىا منتلجىة للحسىنات لصىالح الواقىف حتىى من أبرز خصائص الوقف أن ا: الوقف صدقة جارية

 .بعد وفاته

                                                           
 122/15-رقم 1232.م، 2223دار املنهام،  1محمد أمين الشافعي، صحي  مسلم، في كتاب الكوكب الوهام شرح صحي  مسلم، ط1
د عبد الباقي، محب الدين الخطيب، قص ي محب الدين محمد فؤا: العسقالني، أحمد بن علي  جر، فت  الباري بشرح صحي  البخاري، تحقيق 2

 م 1356دار الراين للتراث، : القاهرة 1ط)الخطيب 
  2رقم - 3/115باب الشروط في الوقف  –العسقالني، فت  الباري بشرح صحي  البخاري، كتاب الشروط  3
م 1332دار العبيكان، : السعودية 1حمد الزركي ي الحنبلي، طعبد هللا عبد الرحمن الجربين تحقيق الزركي ي على مختصر الخرقي، شمس الدين م 4

1/263 
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 Page 30 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

ىىِه "وذلىك لقولىىه تعىىالى  :الوقىف ذو طىىابع خيىىري 
ل
ِخىىرل َمىْن آَمىىَن ِبالل

ْ
ِكىىنل ال

َر
ىِرِب َول

ْ
غ
َ ْ
ىىِرِق َوامل

ْ
ش

َ ْ
ْم ِقَبىىَل امل

ُ
ىىوا ُوُجىوَهك

 
َول

ُ
ن ت

َ
ِخىىرل أ

ْ
لىيس ال

ىىِة 
َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
ِخىىِر َوامل

ْ
َيىىْوِم آلا

ْ
ىىِبيَوال َسىىاِكيَن َواْبىىَن السل

َ ْ
َيَتىىاَمىر َوامل

ْ
ُقْرَبىىىر َوال

ْ
ِوي ال

َ
ىىِه ذ ىىىر ُحّبِ

َ
ىىاَل َعل

َ ْ
ىىى امل

َ
ىىيَن َوآت ِبّيِ

ِكَتىىاِب َوالنل
ْ
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َ
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اِء َوِحىىىىيَن ال ىىىىرل َسىىىىاِء َوالضل

ْ
َبأ

ْ
يَن ِفىىىىي ال

ُقوَن  تل
ُ ْ
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ُ
وا   َوأ

ُ
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ل
ِئَك ال

َر
ول

ُ
 (111/ البقرة ) "أ

 .ينبع الوقف من إرادة الواقف الحرة: الوقف اختياري إلانفاق

قىىف شىى يء ممىىا أنعىىم هللا عليىىه، وهىىذا لىىيس ينفىىرد الوقىىف بخاصىىية أن كىىل مسىىلم بإمكانىىه أن ي: الوقىىف يؤديىىه كىىل مسىىلم

 وبلغ النصاب
ً

 .كالزكاة ل يؤديها املسلم إل إذا كان لديه مال

 .يتميز الوقف باملرونة وعدم الجمود: مرونة الوقف

 .يشمل منفعة الوقف جميع أفراد امللجتمع: منفعة الوقف عامة

 مفهوم الاستثمار الوقفي وأهدافه وضوابطه: املبحث الثاني

 مفهوم الاستثمار الوقفي: املطلب ألاول 

الاسىىاثمار الىىوقفي مصىىطلح حىىديث نىىتج عىىن تلىىك الجهىىود الحثيثىىة وبخاصىىة لىىدى امللجىىامع الفقهيىىة والنىىدوات واملىىؤتمرات 

بأنىىىه مىىىا يبذلىىىه نىىىاظر الوقىىىف مىىىن : حىىول الوقىىىف وفقهىىىه وخصائصىىىه وآثىىىاره الاقتصىىىادية، ويمكىىىن تعريىىىف اسىىىاثمار الوقىىىف

لكىىات الوقفيىىة وتنميتهىىا بىىالطرق الشىىرعية، ووفىىق مقاصىىد الشىىر عة ورغبىىة الىىواقفين بشىىرط أل أجىىل الحفىىاى علىىى املمت

 .تعار  نًصا شرعًيا

والاسىىاثمار الحقيقىىي والىىواقعي للوقىىف هىىو الانفىىاق علىىى أصىىول ثابتىىة مىىن ممتلكىىات الوقىىف بغيىىة تحقيىىق عائىىد مىىالي علىىى 

مراعًيىىىا فىىىي ذلىىىك مقاصىىىد الشىىىر عة العامىىىة فىىىي ترتيبهىىىا  مىىىدى فتىىىرات مختلفىىىة مىىىن الوقىىىت، وتىىىوفير خىىىدمات تفىىىراد امللجتمىىىع

 .للحاجات البشرية مت الضروري إلى الحاجي والتحسيني

كمىىا أن العالقىىة بىىين الوقىىف والاسىىاثمار هىىي عالقىىة أساسىىية ومتينىىة، والاسىىاثمار يشىىمل أصىىول الاوقىىاف وبىىدل الوقىىف، 

 .وهذه هي الحكمة من مشروعية الوقف. ور عه وغلته

إحىىداث النمىىاء والزيىىادة فىىي كىىل سىىبيل مشىىروع مىىن الىىرب  : " محمىىد الزحيلىىي إل أن الاسىىاثمار الىىوقفي هىىو وذهىىب الىىدكتور 

 1." والغلة والفائدة والكسب، وذلك باستغاللها في وجوه الاساثمار املتعددة

 

                                                           
 6الزحيلي، محمد، الاساثمار املعاصر للوقف، رابطة العلماء السورين، ة 1
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 Page 31 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 أهداف الاستثمار الوقفي: املطلب الثاني

وتشىغيل ألامىوال، أو بعبىارة أخىرى اسىتغالل واسىتعمال  لو نظرنا لالساثمار بمفهومه العام الىذي ينضىوي تحتىه توظيىف

ألاصول لقلنا إن اساثمار اعيان الوقف هو عمل جوهري في العملية الوقفية، بحيث إذا لم يحىدث أو ل يمكىن حدوثىه 

 .فقدت عملية الوقف جوهرها ونفسها ومقصودها

اسىىاثمار املىىال املوقىىوف، ولىىذلك ل يصىىىح  فالشىىارع شىىرع الوقىىف لحكمىىة جليلىىة، ول تتحقىىق هىىذه الحكمىىىة إل مىىن خىىالل

 .وقف من ليس له عين أو أصل باق ينتج منفعة متصلة او غلة منفصلة، فال يلجوز وقف رغيف الخخز

 :ويمكن إجمال أهداف الاساثمار الوقفي بالنقاط آلاتية

 .املحافظة على ألاصل املوقوف وإعادة إحياء القديم واملتهالك منه ليستمر في العطاء

يساهم الوقف من خالل تمويل إلاسكان الاقتصادي ومنحه ملستحقيه في حل مشكلة إلاسكان الحالية التي تعاني منها 

 .بعض امللجتمعات إلاسالمية

 .يمول الوقف إلاسالمي املشار ع الصغيرة واملصانع ويدفع من خاللها بعجلة التنمية الصناعية

 .فرة عمل لهم من خاللها يسهم في القضاء على البطالةيساهم في مساعدة القادرين على العمل بإيلجاد 

تنميىىة الوقىىف وتحقيىىق مبىىدأ الاسىىتدامة املاليىىة للحفىىاى عليىىه، وحتىىى ل تأكلىىه النفقىىات واملصىىروفات التىىي قىىد تىىأتي علىىى 

 .أصله إن لم تتم العناية له من قبل الواقف او الناظر

 .ركته تحت مفهوم املسؤولية الاجتماعيةتعزيز أداء دور الوقف التنموي اجتماعًيا، وتوسيع مشا

 .دعم الاقتصاد الوطني، وتدوير عجلة الاقتصاد، واملساهمة في القضاء والجوع

يتضىح لنىا أن الوقىىف عمليىة تنمويىىة متكاملىة، ذات تىىأثير اقتصىادي بعيىد املىىدى، كمىا أنىىه يسىتطيع أن يسىىاهم فىي عمليىىة 

رصىىىىة، وتىىىىوفرت لىىىىه املرونىىىىة الكافيىىىىة إدارًيىىىىا، وذلىىىىك بىىىىربط الوقىىىىف التنميىىىىة مىىىىن خىىىىالل ملجىىىىالت رحبىىىىة، إذا أتيحىىىىت لىىىىه الف

 .بخطط التنمية التي تعدها الدولة

 ضوابط الاستثمار الوقفي: املطلب الثالث

الوقف منهو متكامل دينًيا واجتماعًيا واقتصادًيا انفرد إلاسالم باشر عه، لذا فهو يمتاز بالشمولية والحكمة والتوازن، 

 وقواعىىىىد رئيسىىىىية لتنظىىىىىيم وقىىىىد وضىىىىع إلاسىىىىالم 
ً
ىىىىا عامىىىىىة، تكىىىىون ضىىىىوابط

ً
للحفىىىىاى علىىىىىى الوقىىىىف وتنميتىىىىه واسىىىىاثماره مبادئ

 .العالقة بين الواقف واملوقوف عليهم وناظر الوقف
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 Page 32 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

وقىىىد قىىىرر الفقهىىىاء ملجموعىىىة مىىىن الضىىىوابط الشىىىرعية والاقتصىىىادية، ووجهىىىوا بضىىىرورة مراعاتهىىىا عنىىىد الاسىىىاثمار الىىىوقفي، 

 :أهمها

وذلىىك بىىأن تكىىون عمليىىات الاسىىاثمار مطابقىىة تحكىىام الشىىر عة إلاسىىالمية والتىىي تعتخىىر : ف مشىىروًعاأن يكىىون اسىىاثمار الوقىى

املرجعيىىىة ألاولىىىى فىىىي هىىىذا النشىىىاط كىىىأن تسىىىاثمر الاعمىىىال فىىىي أعمىىىال مباحىىىة كإقامىىىة املشىىىار ع النافعىىىة وبنىىىاء املسىىىاكن وغيىىىر 

 .لزير والخمرذلك، وتلجنب امللجالت الاساثمارية املحرمة، كالساثمار في لحوم الخ

أن يكىىىىىىون الاسىىىىىىاثمار ممىىىىىىا يحقىىىىىىق مصىىىىىىلحة رااحىىىىىىة أو يغلىىىىىىب علىىىىىىى الظىىىىىىن تحقيقىىىىىىه لهىىىىىىا، مىىىىىىع مراعىىىىىىاة ترتيىىىىىىب املشىىىىىىروعات 

الاسىىىاثمارية املىىىراد تمويلهىىىا وفًقىىىا لسىىىلم ألاولويىىىات إلاسىىىالمية، وهىىىي الضىىىرورات فالحاجيىىىات فالتحسىىىينات، وذلىىىك حسىىىب 

 .حاجات امللجتمع

سىىىىىىاثمارية املناسىىىىىىىبين اقتصىىىىىىىادًيا، بحيىىىىىىث يؤمنىىىىىىىان العائىىىىىىد الاقتصىىىىىىىادي ألافضىىىىىىىل، اختيىىىىىىار ملجىىىىىىىال الاسىىىىىىاثمار والصىىىىىىىيغة الا 

 .ويحافظان على الوقف وحقوقه، ويحققان الفائدة املرجوة من عملية الاساثمار

 
ً

أل تىىىؤدي صىىىىيغ الاسىىىىاثمار إلىىىىى خىىىىروم العىىىىين املوقوفىىىىة عىىىن ملكيىىىىة الواقىىىىف، وان تكىىىىون مأمونىىىىة ل مخىىىىاطرة فبيهىىىىا، فمىىىىثال

 .ف ل يلجوز أن يكون بالدراهم والدنانير، بل بعقار مثله، خشية العبث باتموال الوقفيةاسابدال الوق

توجيه الاساثمار نحو املشروعات املحلية التي تعود بالنفع على عموم املسلمين، فإنعاش الاقتصاد في الدول إلاسالمية 

 .أكثر أولوية من غيرها

ف كسائر العقود فىي إلاسىالم، التىي حىث علىى توثيقهىا والاشىهاد عليهىا مىن توثيق العقود الاساثمارية، فعقد اساثمار الوق

بىاب حفىىظ حقىىوق العبىىاد وأمىىوالهم، وخاصىىة أن أغلىىب عقىىود اسىاثمار الوقىىف تكىىون طويلىىة ألاجىىل، ففىىي توثيقهىىا حاجىىة 

 .أكثر من غيرها من العقود

ع مىىا شىىرطه الواقىىف مىىن شىىروط، إل الالتىزام بشىىرط الواقىىف وغايتىىه مىىن الوقىىف، بحيىىث ل يانىىاقض اسىاثمار الوقىىف مىى

 .للضرورة أو ملصلحة الوقف ذاته

الرقابىىىىىة املسىىىىىتمرة واملتابعىىىىىة الدائمىىىىىة، وتقيىىىىىيم أداء العمليىىىىىة الاسىىىىىاثمارية، للتأكىىىىىد مىىىىىن توافقهىىىىىا مىىىىىع الخطىىىىىط املرسىىىىىومة 

 .وتحقيقها للعائد املتوقع

 .حصر منافع ألاموال املساثمرة على مصلحة املستحقين

سىىىىبق املشىىىىار ع الوقفيىىىة الكبيىىىىرة بدراسىىىىات الاعتمىىىاد علىىىىى الطىىىىر 
ُ
ق الفنيىىىة والوسىىىىائل الحديثىىىىة فىىىي الاسىىىىاثمار، وذلىىىىك بىىىأن ت

 .مستوفية للجدوى الاقتصادية
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 Page 33 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

تنو ىىع املشىىار ع والشىىركات واملؤسسىىات وامللجىىالت التىىي تسىىاثمر فيهىىا أمىىوال الوقىىف، بمىىا يناسىىب كىىل مىىال موقىىوف حسىىب 

 .ال واحد قد يتعر  لكوارث أو خسائر فتضيع أموال الوقف كلهاطبيعته، حتى ل تكون مركزة في مشروع أو ملج

 

 الصيغ الشرعية املعاصرة لالستثمار الوقفي وتطبيقاتها: املبحث الثالث

 الاستصناع على أرض الوقف:املطلب ألاول 

كطلىىىب صىىىناعة آنيىىىة أو بىىىاب أو سىىىفينة أو  1"عقىىىد علىىىى مبيىىىع فىىىي الذمىىىة مطلىىىوب علىىىى وجىىىه مخصىىىوة"والاستصىىىناع هىىىو 

 .ائرة، ونحو ذلكط

وفي ملجال ألاوقاف يمكن لناظر الوقىف مىن شىخص أو وزارة مختصىة باتوقىاف أن تعلىن للجهىات املمولىة مىن مصىارف، 

أو شىىىىىركات أو أشىىىىىخاة أثريىىىىىاء، يرغبىىىىىون فىىىىىي الاسىىىىىاثمار فىىىىىي أر  لبنىىىىىاء ملجمىىىىىع تلجىىىىىاري، أو سىىىىىكني، ويقىىىىىدم النىىىىىاظر جميىىىىىع 

الجهىىة املمولىىة ببنىىاء املشىىروع مباشىىرة او بواسىىطة الغيىىر حسىىب املتفىىق املواصىىفات التىىي يرغبهىىا فىىي هىىذا املشىىروع، وتقىىوم 

عليه، أن يقوم ناظر الوقف بىدفع قيمىة املشىروع حسىب تعاقىد الطىرفين علىى أقسىاط مؤجلىة تحىدد قيمتهىا ومواعيىدها 

 .وعد املحددبناء على توقعات مقدار الايلجار لهذا املشروع؛ ضماًنا لاسديد ألاقساط املستحقة للجهة املمولة في امل

إن الاقتصاد سوف يستفيد ككل من هذا الاستصناع، إذ سيوجد طلًبا على العمالة، وعلى املواد التىي يحتاجونهىا لهىذا 

 .الانشاء، مما سيكل عجلة نشطة لالقتصاد ككل

إدارة سىىىير إضىىىافة إلىىىى أن هىىىذه الصىىىيغة تىىىوفر علىىىى الجهىىىة النىىىاظرة علىىىى ألاوقىىىاف مىىىؤون ة القيىىىام بالرقابىىىة املباشىىىرة علىىىى 

وتنفيذ هذه املشروعات الانشائية، خاصة أنها ل تملك غالًبىا إلامكانىات إلاداريىة والفنيىة املتخصصىة ملباشىرة مثىل هىذه 

 .الاعمال الانشائية، أو غيرها مما ينفع في باب الاستصناع

إنشىىاء املبىىاني بطريقىىة الشىىراء وقىىدر قىىرر ملجمىىع الفقىىه إلاسىىالمي التىىابع ملنظمىىة املىىؤتمر إلاسىىالمي أن عمليىىة التعاقىىد علىىى 

فىىىي دورة مىىىؤتمره السىىىادج املنعقىىىد فىىىي جىىىدة  23/1/6املسىىىبق هىىىو مىىىن قبيىىىل عقىىىد الاستصىىىناع، جىىىاء فىىىي قىىىرار امللجمىىىع رقىىىم 

أن تملىك املسىاكن "هىى فىي معىر  تعىداد الطىرق الشىرعية لتىوفير املسىاكن مىا يلىي 1112شعبان مىن عىام  22 – 11بتاريخ 

أسىىىاج اعتبىىىاره لزًمىىىا وبىىىذلك يىىىتم شىىىراء املسىىىكن قبىىىل بنائىىىه بحسىىىب الوصىىىف الىىىدقيق عىىىن طريىىىق عقىىىد الاستصىىىناع علىىىى 

املزيىىل للجهالىىىة املؤديىىة لللىىىزاع، دون وجىىوب تعجيىىىل الىىثمن، بىىىل يلجىىوز تأجيلىىىه بأقسىىاط يتفىىىق عليهىىا مىىىع مراعىىاة الشىىىروط 

 ."وألاحوال املقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم

                                                           
عة،  الشبانات، عبد الرحمن بن إبراهيم، أثر الحرية الاقتصادية على الاساثمار إلاسالمي، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد إلاسالمي كلية الشر  1

 هى1112جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية، الريا ، 
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 Page 34 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 صيغة سندات أو صكوك املقارضة: ياملطلب الثان

وهي صيغة تقوم على عقد املضاربة الشىرعي بىين جهىة الوقىف بصىفتها مضىارًبا وحملىة الصىكوك بصىفتهم أربىاب أمىوال، 

، وقىد حىدد القىىانون الهيئىات التىي يسىىم  "سىندات املقارضىىة"م تحىىت مسىمى 1351وقىد طبقىت تول مىىرة فىي ألاردن سىنة 

سىىىندات، وقىىىد قامىىىت وزارة ألاوقىىىاف ألاردنيىىىة بإصىىىدار سىىىندات مقارضىىىة إلقامىىىة مبىىىان علىىىى لهىىىا بإصىىىدار هىىىذا النىىىوع مىىىن ال

أر  أوقاف لديها، وذل بطرح هذه السندات على الجمهور ليشتركوا فيها بدفع مبلغ محدد مىن املىال، لُيسىتفاد منىه فىي 

 1.على املشاركين واملوقوف عليهمإعمار ألاراض ي الوقفية واساثمارها لإليلجار والسكن وغيره، لتحقيق الرب  وتوز عه 

باإلجازة، ووضع ضوابط  22وقد ناقش ملجمع الفقه إلاسالمي الدولي هذه الصيغة في مؤتمره الرابع، وأصدر قراره رقم 

لكيفيىىىة تطبيقىىىه مىىىن حيىىىث إصىىىدار الصىىىكوك وتىىىداولها والعالقىىىات بىىىين أطرافهىىىا، ولىىىم تخىىىرم تلىىىك الضىىىوابط عمىىىا ورد فىىىي 

 2.من وزارة ألاوقاف ألاردنيةنشرة الاكتتاب الصادرة 

 :ويتلجلى تطبيق صيغة سندات املقارضة على ألاوقاف فيما يلي

 إلعمارها والبناء عليها
ً

 .لدى ألاوقاف أر  غير مستغلة ول يملك تمويال

 .يتم إعداد دراسة جدوى يتحدد فيها املبلغ الالزم للبناء

ا أو سىىندات، يكىىون كىىل يىىتم تقسىىم املبلىىغ الىىالزم للبنىىاء إلىىى وحىىدات صىىغيرة تصىىدر 
ً
بهىىا الجهىىة املشىىرفة علىىى الوقىىف صىىكوك

 .واحد منها بقيمة إسمية من فئات املبلغ الالزم للبناء

يىىتم طىىرح الصىىكوك أو السىىندات لالكتتىىاب العىىام عخىىر بعىىض املؤسسىىات املاليىىة، ويكىىون جميىىع املكتابىىين شىىركاء فىىي دخىىل 

 .املشروع

ا بقيمة ألار 
ً
 .على أن يأخذ الوقف صكوك

 .قيمنه إلايلجارية امللجتمعة يتم دفع عائد لحملة الصكوك كل بحسب صكوكه منسوبة إلى إيرادات التأجيرمن 

يىتم دورًيىىا اسىترداد تلىىك الصىكوك مىىن قبىىل الجهىة املشىىرفة علىى الوقىىف، مىن خىىالل دفىىع قيمتهىا إلىىى أصىحابها مىىن العائىىد 

 .ملكية املباني خالصة لألوقاف الذي تحصل عليه حتى يتم إطفاء تلك الصكوك في نهاية املدة وتصب 

 

 

                                                           
 11انظر محمد الزحيلي، الاساثمار املعاصر للوقف، مصدر سابق، ة 1
 11ة( القاهرة، مكتبة عين شمس، بدون تاريخ نشر)عو س، محمد يحيى، التحليل الاقتصادي الكلي، بدون طبعة،  2
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 Page 35 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 إلاجارة التمويلية إلعمار الوقف: املطلب الثالث

وتتمثىىىل هىىىىذه الطريقىىىة فىىىىي أن يىىىؤجر نىىىىاظر الوقىىىف ملسىىىىاثمر أو مسىىىاثمرين ملىىىىدة طويلىىىة نسىىىىبية كعشىىىر سىىىىنوات أو نحوهىىىىا، 

جىىرة هىىي البنىىاء أو املصىىنع الىىذي ليقيمىىوا عليهىىا بنىىاًء أو مصىىنًعا أو نحىىو ذلىىك ليسىىتفيدوا مىىن إيلجىىاره أو تشىىغيله، وتكىىون ألا 

سىىىىيقام عليىىىىه، ومىىىىن الضىىىىروري ان يكىىىىون البنىىىىاء أو املصىىىىنع معلىىىىوم املواصىىىىفات واملقىىىىاييس بكىىىىل دقىىىىة، وتحسىىىىب تكلفتىىىىه، 

 1.ومعدل إلاهالك السنوي له حتى يمكن تحديد مقدار ألاجرة الكاملة لألر 

سىىنوات، بحيىىث يمكىىن اسىىتغالله والحصىىول علىىى وسىىتوفر هىىذه الصىىيغة إعمىىاًرا للوقىىف سىىوف يىىزول إليىىه بالكامىىل بعىىد 

 .نتاجه، وصرفها في مصارف الوقف التي عينها الواقف

 .كما ستوفر للمساثمرين أرًضا لم تكن متاحة لهم بغير ألاسلوب مما يعني تحقق الفائدة للطرفين وللملجتمع

 املشاركة في الشركات املساهمة عن طريق تأسيسها: املطلب الرابع

شراء ألاسهم، واملساهمة في رؤوج أموال صناديق الاساثمار : ا بهدف تحقيق عائد، ولها صيغ كثيرة مثلأو شراء أسهمه

إلاسالمية، واملساهمة في رؤوج أموال املصىارف، واملسىاهمة فىي رؤوج أمىوال شىركات التىأمين إلاسىالمية، واملسىاهمة فىي 

 .ج أموال الجمعيات التعاونية الخدميةرؤوج أموال الجمعيات التعاونية إلاسالمية، واملساهمة في رؤو 

و شترط لجواز التعامل باتسهم أل تكون في بنوك ربوية، أو تتعامل بالسلع املحرمة، ويضاف إلى ذلك شرط آخر هو أل 

تكىىون الشىىركة صىىاحبة ألاسىىهم تىىودع جىىزًءا مىىن أموالهىىا فىىي البنىىوك الربويىىة وتتقاضىى ى عليهىىا فائىىدة تضىىم إلىىى أرباحهىىا؛ تن 

 2.خال للربا على جميع املساهمينهذا إد

 إنشاء مشروعات إنتاجية: املطلب الخامس

 :تعمل في ملجال الضروريات والحاجيات بما يحقق أكخر النفق على املوقوف عليهم ومنها 

 الاسىاثمار العقىاري، كشىىراء العقىارات وتأجيرهىىا وإنشىاء ألابنيىىة وتعميىر العقىىارات القديمىة وصىىيانتها، واسىابدال العقىىارات

 .وبناء املباني السكنية او الصناعية، أو التلجارية

 .املشروعات املهنية والحرفية أو املصانع أو املعامل

املشىىىىىىىروعات الخدميىىىىىىىة كىىىىىىىالتعليم واملىىىىىىىدارج والكليىىىىىىىات واملستوصىىىىىىىفات واملساشىىىىىىىفيات، واملؤسسىىىىىىىات الاجتماعيىىىىىىىة كىىىىىىىدور 

 .الضيافة للفقراء واملساكين ودور اليتامى واملسنين واملرض ى

                                                           
 13هى، طبع مصطفى الحلبي، مصر، ة2/1256ابن عابدين، محمد أمين رد املحتار على دار املختار شرح تنوير ألابصار، ط 1
 1عمر، عبد الحليم، الاساثمار في الوقف، ة 2
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 Page 36 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

مشروعات تطوير وتلجديد ألاعيان الوقفية القديمة التي قاربت علىى الهىالك متىى تبىين مىن الدراسىات والبحىوث جىدواها 

 .الاقتصادية والاجتماعية

صيغة املرابحة لآلمر بالشراء، تعد صيغة املرابحة لآلمىر بالشىراء صىيغة مسىتحدثة للمرابحىة العاديىة : الصيغة السادية

ء القديمىىىىة، وشىىىاع اسىىىتخدامها مىىىؤخًرا بصىىىورة كبيىىىىرة فىىىي املصىىىارف إلاسىىىالمية، ويمكىىىن تطبيىىىىق املعروفىىىة فىىىي كتىىىب الفقهىىىا

 :صيغة املرابحة لآلمر بالشراء على ألاوقاف من خالل آلاتي

أن تتفىىىق الجهىىىة املشىىىرفة علىىىى ألاوقىىىاف مىىىع مصىىىرف إسىىىالمي أو مسىىىاثمر علىىىى إقامىىىة مبىىىان لهىىىا علىىىى أر  وقفيىىىة تملكهىىىا، 

لىىىى تكلفىىىة البنىىىاء ونسىىىبة الىىىرب  التىىىي سىىىيأخذها املصىىىرف إلاسىىىالمي أو املسىىىاثمر، ثىىىم تقىىىوم الجهىىىة ويىىىتم الاتفىىىاق مبىىىدئًيا ع

املشرفة على ألاوقاف باسديد التكلفة مع الرب  للممول على صورة أقساط محددة من دخل هذا املشروع، مع تقديم 

  ضمانات لزمة لاسديد املبلغ، ويكون البناء للوقف يستفيد مبىدئًيا مىن جىزء مىن
ً

ر عىه، ثىم يصىب  البنىاء والىدخل كىامال

 .له

أن يقىىىوم الوقىىىف بعمليىىىة التمويىىىل والاسىىىاثمار فىىىي أصىىىوله غيىىىر الثابتىىىة كىىىالنقود الفائضىىىة عىىىن حاجتىىىه، عىىىن طريىىىق صىىىيغة 

املرابحة، مقابل نسبة من ألارباح، وذلك فىي عىدد مىن القطاعىات الاسىاثمارية املضىمونة، عخىر شىراء سىلع مطلوبىة وبيعهىا 

 إل
ً
 .ى العمالء مع وجود رب  يعود إلى الوقف واملستفيدين منهمرابحة

أن تتفىىىق الجهىىىة املشىىىرفة علىىىى الوقىىىف مىىىع مصىىىرف إسىىىالمي أو مسىىىاثمر علىىىى شىىىراء سىىىلعة للوقىىىف، مىىىع تقىىىديم وعىىىد مىىىن 

الوقىف للمصىىرف أو املسىاثمر بشىىراء السىلعة، فيقىىوم املصىىرف أو املسىاثمر بشىىراء السىلعة وتسىىليمها وحيازتهىا، ثىىم بيعهىىا 

 .قف برب  متفق عليه يضم إلى أصل الثمنللو 

أن تقوم الجهة املشرفة على الوقف بانفيىذ صىيغة املرابحىة لآلمىر بالشىراء بوصىفها مسىاثمرة وممولىة، وذلىك مىن خىالل 

الاتفىىىاق مىىىع العميىىىل علىىىى شىىىراء سىىىلعة لىىىه، مىىىع تقىىىديم وعىىىد مىىىن العميىىىل للوقىىىف بشىىىراء السىىىلعة، ومىىىن ثىىىم يقىىىوم الوقىىىف 

 .وتسلمها وحيازتها، ثم بيعها للعميل برب  متفق عليه يضم إلى أصل الثمنبشراء السلعة 

 : الخاتمة

لقىىىد كىىىان الوقىىىف ومىىىا زال مىىىن أهىىىم الىىىنظم ألاولىىىى فىىىي الشىىىر عة إلاسىىىالمية، فقىىىد سىىىاهم فىىىي تحقيىىىق التنميىىىة الاقتصىىىىادية 

 خصىىىىًبا لإلبىىىىداع إلانسىىىىاني 
ً

فىىىىي ملجىىىىال تىىىىوفير املنىىىىافع والاجتماعيىىىىة، وشىىىىكل مىىىىن خىىىىالل خصائصىىىىه، ومرونىىىىة أحكامىىىىه حقىىىىال

 هاًمىىا للحضىىارة إلاسىىالمية ومقىىوم مىىن مقوماتهىىا، وتىىزداد أهميتىىه فىىي الوقىىت 
ً

والخىىدمات والاعمىىال الخيريىىة، بىىل كىىان ممىىول

الحالي، في ظل التطورات التي نشهدها فىي شىتى ملجىالت الحيىاة، ألامىر الىذي دعىى إلىى إعىادة النظىر فىي الوقىف والاسىاثمار 

 .ناسب التقدم الذي نعاصرهفيه وفق طرق عصرية ت

 :وقد توصلت من خالل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات منها
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 Page 37 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

للوقف مقاصد نبيلة ومهمة في تنمية امللجتمع، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التقىدم الشىامل  .1

 .لألمة على كافة ألاصعدة

خل فىي التلكىل والتالشى ي، والاسىاثمار الىىوقفي الوقىف الىذي ل يىدار ول يسىاثمر قىد تشىل دورتىىه الاقتصىادية ويىد .2

 .يزيد من عمر الوقف ويحافظ عليه

منهىىا الالتىزام بالشىىر عة إلاسىالمية، ومراعىىاة : لالسىاثمار الىىوقفي ضىوابط شىىرعية واقتصىادية ل بىىد مىن ألاخىىذ بهىا .2

تقليىىىىىل  ألاولويىىىىىات فىىىىىي إلاسىىىىىاثمار، وعىىىىىدم مخالفىىىىىة شىىىىىروط الواقىىىىىف، ودراسىىىىىة الجىىىىىدوى لالسىىىىىاثمار والتأكىىىىىد مىىىىىن

 .املخاطر فيه قدر املستطاع

مىىن أنىىواع الاسىىاثمار الىىوقفي مىىن خىىالل عقىىود املرابحىىة لآلمىىر بالشىىراء، والاستصىىناع املىىوازي، والتلجىىارة املباشىىرة  .1

 .والاجارة التمويلية، وصكوك الاساثمار

 .وأوا ى الباحث بضرورة تطوير طرق اساثمار الوقف املعاصرة لتحقيق نتائج أفضل .3

 .نمية الوقف واساثماره في كل امللجالت املتاحة واملشرعةتنو ع وسائل ت .6

 .بذل الجهد للرقي باملؤسسات الوقفية في البالد إلاسالمية وتفعيل الاساثمار فيها بما يحقق النفع للجميع .1

 قائمة املصادر واملراجع

 232، ة(م1352بيروت، دار الكتب العلمية، )، 1الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ط .1

 6/11، (هى1111بيروت، دار صادر، )، 2ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط .2

الزبيىدي، أبىىي بكىر بىىن علىي محمىىد الحىداد، الجىىوهرة النيىىرة شىرح مختصىىر القىدوري فىىي فىروع الحنفيىىة، تحقيىىق  .2

 21، ة(م2226بيروت، دار الكتب العلمية، ) 2الياج قبالن، م

العبىىىىىاج أحمىىىىىد بىىىىىن محمىىىىىد، بلغىىىىىة السىىىىىالك تقىىىىىرب املسىىىىىالك املعىىىىىروف  الشىىىىىهير بالصىىىىىاوي املىىىىىالكي الخلىىىىىوتي، ابىىىىىو  .1

 35دار املعارف، ة 1، م(بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

: الهيتمىىىي، أحمىىىد بىىىن محمىىىد علىىىي  جىىىر، تحفىىىة املحتىىىام فىىىي شىىىرح املنهىىىام وحواشىىى ي الشىىىرواني والعبىىىادي، مصىىىر .3

 م1352، 232/6املكتبة التلجارية 

دار الكتىىىىب العلميىىىىة،  1الشىىىىهير بىىىىابن قدامىىىىة املقد ىىىى ي، ط-ي فقىىىىه إلامىىىىام أحمىىىىد أبىىىىو محمىىىىد، الكىىىىافي فىىىى/ املقد ىىىى ي .6

 232، ة2م، م1331

دار املنهىىىىىىام،  1محمىىىىىد أمىىىىىين الشىىىىىافعي، صىىىىىىحي  مسىىىىىلم، فىىىىىي كتىىىىىىاب الكوكىىىىىب الوهىىىىىام شىىىىىىرح صىىىىىحي  مسىىىىىلم، ط .1

 122/15-رقم 1232.م، 2223

حمىد فىؤاد عبىد البىاقي، محىب م: لعسقالني، أحمد بن علي  جر، فىت  البىاري بشىرح صىحي  البخىاري، تحقيىق .5

 م 1356دار الراين للتراث، : القاهرة 1ط)الدين الخطيب، قص ي محب الدين الخطيب 

  2رقم - 3/115باب الشروط في الوقف  –العسقالني، فت  الباري بشرح صحي  البخاري، كتاب الشروط  .3

ن محمىىىىىىد الزركيىىىىىى ي عبىىىىىىد هللا عبىىىىىىد الىىىىىىرحمن الجىىىىىىربين تحقيىىىىىىق الزركيىىىىىى ي علىىىىىىى مختصىىىىىىر الخرقىىىىىىي، شىىىىىىمس الىىىىىىدي .12

 1/263م 1332دار العبيكان، : السعودية 1الحنبلي، ط

 6الزحيلي، محمد، الاساثمار املعاصر للوقف، رابطة العلماء السورين، ة .11
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 Page 38 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 

 

 

الشبانات، عبد الرحمن بن إبراهيم، أثر الحرية الاقتصادية على الاساثمار إلاسالمي، رسىالة ماجسىتير، قسىم  .12

 هى1112الشر عة، جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية، الريا ، الاقتصاد إلاسالمي كلية 

القىىىاهرة، مكتبىىىة عىىىين شىىىمس، بىىىدون تىىىاريخ )عىىىو س، محمىىىد يحيىىىى، التحليىىىل الاقتصىىىادي الكلىىىي، بىىىدون طبعىىىة،  .12

 11ة( نشر

هى، طبع مصىطفى الحلبىي، 2/1256ابن عابدين، محمد أمين رد املحتار على دار املختار شرح تنوير ألابصار، ط .11

 13مصر، ة
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 Page 39 
، برلين والسياسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية

ا  الماني –  

 صول املحاكمات الشرعية إلاجرائيةدراسة تأصيلية أ

 من ألادلة الشرعية والتراث الفقهي

Fundamentals of Islamic Court Trials 

Review and Investigation 
    -كليىىىة الشىىىىر عة والدراسىىىات العليىىىىا   -ألاسىىىتاذ املشىىىىارك فىىىي الفقىىىىه وأصىىىوله -أيمىىىن عبىىىد الحميىىىىد عبىىىد امللجيىىىىد البىىىدارين. د

 aymanb@hebron.edu              -فلسطين–جامعة الخليل 

 mnawaja@gmail.com-فلسطين -جامعة الخليل  - ماجستير القضاء الشرعي  -محمد عزات حامد النواجعه. أ

 

ملىىىا كىىىان القضىىىاء مىىىن ألامىىىور الهامىىىة والضىىىرورية الوجىىىود التىىىي ل يسىىىتقيم حىىىال النىىىاج بىىىدونها، وانعدامىىىه يعنىىىي  :امللخدددص

ذهىىاب حقىىوق النىىاج، وكىىان ل بىىد لهىىذا القضىىاء أن يبنىىى علىىى قواعىىد وأصىىول، فكىىان هىىذا البحىىث الىىذي يهىىدف إلىىى بيىىان 

مية للقىىىوانين الوضىىىىعية فىىىىي تقعيىىىىدها تصىىىىول أصىىىول املحاكمىىىىات الشىىىىرعية إلاجرائيىىىىة، حيىىىث يبىىىىين سىىىىبق الشىىىىر عة إلاسىىىىال 

ات في الشر عة إلاسالمية إنما تسير وفق إجراءات ماملحاكمات، ومدى اهتمامها بتحقيق العدل وإحقاق الحق، فاملحاك

واضىىىىحة وقواعىىىىد را ىىىىخة ومبىىىىادع ثابتىىىىة، فالنىىىىاج كىىىىل النىىىىاج فيىىىىه سىىىىواء، فقىىىىد عرضىىىىنا وأصىىىىلنا فىىىىي بحثنىىىىا هىىىىذا تصىىىىول 

إلاجرائيىىىة، حيىىىث تكىىىون البحىىىث مىىىن مقدمىىىة وأربعىىىة مباحىىىث وخاتمىىىة، حيىىىث تضىىىمن املبحىىىث ألاول  املحاكمىىىات الشىىىرعية

تأصىىىيل الشىىىىروع فىىىي الىىىىدعوى وإجراءاتهىىىىا، وأصىىىل املبحىىىىث الثىىىىاني إلجىىىراءات املحاكمىىىىة، وأصىىىىل املبحىىىث الثالىىىىث إلجىىىىراءات 

 إلجراءات الطعن في ألاحكام القض
ً
 .ائيةالحكم القضائي، أما املبحث الرابع فكان تأصيال

 

Abstract: we present study reviews and investigates the fundamentals of Shari'a 

(Islamic) court trials. It consists of an introduction ،three chapters ،a conclusion and an 

appendix. The first chapter is an introductory chapter. It includes a definition of the judiciary ،

its legitimacy and benefits. This chapter also reviews the history of judiciary and principles of 

trials from the pre-Islamic era up to the present time. 

The second chapter is concerned with the fundamentals of the objective Shari'a court 

trials. It includes a definition of these court trials and an investigation into the principles 

underlying the judicial system ،the provisions relating to the judge and his assistants ،and the 

lawsuit. This chapter also shows the most important means of evidence in Islamic law ،and it 

concludes with a review of the jurisdiction rules of the Shari'a courts. 

The third chapter deals with the fundamentals of procedural Shari'a court trials. It 

investigates the procedures of filing a lawsuit in Shari'a courts ،trial proceedings ،Shari'a court 

rulings ،and challenging court decrees. 
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 Page 44 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 

 املقدمة

 :الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد 

إلاسالمي  بعده من أطوار العهد ألاول للقضاء صلى  هللا عليه وسلم الا إن املستقرع للقضاء في عهد النبي  

 
ً
يلجد أنه امتاز بالسهولة واليسر والابتعاد عن الشكليات، ومن مظاهر ذلك أن املدعي واملدعى عليه كانا يذهبان معا

إلى ملجلس القاض ي ويطلبان القضاء بينهما وتتم ألامور بكل سهولة و سر، ثم أخذت ألاصول التي يابعها أطراف 

 حتى 
ً
 فشيئا

ً
، (بقانون أصول املحاكمات الشرعية)وصلنا اليوم إلى وضع ما يسمى الدعوى في التقاض ي تتطور شيئا

الذي ينظم إلاجراءات التي يلجب على الخصوم اتباعها في الدعوى، والخطوات التي يلجب على القاض ي أن يتقيد بها 

رعية في جميع مراحل الدعوى، وجاءت هذه الدراسة لتأصل هذا القانون بالبحث عن جذوره وأصوله في ألادلة الش

وما بني عليها من كتب الفقهاء عخر التاريخ إلاسالمي لنكون على بصيرة من أمرنا، ولنظهر تميز فقهنا، وسقه القوانين 

 .املعاصرة في كل مضمار، بما يعطي من ملحة تاريخية سر عة لتطور أصول التقاض ي في الشر عة إلاسالمية

 :أهمية البحث وأسباب اختياره   

 .الشر عة إلاسالمية للقوانين الوضعية املعاصرة في استحداث إجراءات للتقاض يإظهار سبق علماء  .1

رفىد املكتبىة الاشىىر عية والقانونيىة املعاصىىرة بأدلىة شىىرعية ووقىائع فقهيىة وتاريخيىىة فىي أصىىول املحاكمىات الشىىرعية  .2

الوضىعية؛ لقلىة وضىعف كىان ول زال جىل اعتمىاد شىراح هىذه القىوانين علىى القىوانين  –ولألسىف  -واملدنية، حيىث 

 .الاطالع على التراث الفقهي الهائل في القضاء الشرعي وسبقه وتأصيله ملثل هذه ألاصول الشرعية في التقاض ي

املوضىىىوع بىىىالغ ألاهميىىىة كونىىىه يتعلىىىق بحيىىىاة النىىىاج ويالمىىىس واقعهىىىم، ففيىىىه فصىىىل للمنازعىىىات، وقطىىىع للخصىىىومات،  .2

 علىىىىى  ويلجىىىب أن يكىىىىون هىىىذا ألامىىىىر علىىىى بصىىىىيرة؛ حتىىىى يتحقىىىىق
ً
العىىىدل؛ تنىىىىه مىىىن الطبيعىىىىي إن لىىىم يكىىىىن القضىىىاء مبنيىىىىا

 .قواعد وأصول شرعية، فإن التخبط والظلم سيكون سيد املوقف

بيىىان مىىدى اهتمىىام الشىىر عة إلاسىىالمية بالقضىىاء وطرقىىه لتحقيىىق العىىدل بىىين النىىاج، وبيىىان عظمىىة هىىذا الىىدين فىىي  .1

 .في امللجتمع إلاسالميأصوله القضائية ومدى اهتمامه بأن يكون العدل هو ألاساج 

 :مشكلة البحث

 :جاء البحث ليلجيب عن عدة تساؤلت، ومن أهمها

 هل يوجد إجراءات موضوعية وشكلية للمحاكمات في الشر عة إلاسالمية أم اقتصرت على املوضوعية  .1

 هل سبقت الشر عة إلاسالمية القوانين املعاصرة في وضع إجراءات للمحاكمات  .2

 املحاكمات إلاجرائية املعاصرة للشر عة إلاسالمية ما مدى موافقة أصول  .2

 ما هو التأصيل الشرعي لقوانين أصول املحاكمات الشرعية املوضوعية وإلاجرائية  .1

 :الدراسات السابقة

أصول املحاكمات الشرعية للدكتور أحمد محمد علي داوود، وقد نشرته دار الثقافة للنشر والتوز ع في عمىان فىي  .1

، وقىىىد ذكىىىر فيىىىه الشىىىيخ مىىىا يتعلىىىق بتعريىىىف القضىىىاء، ومشىىىروعيته ودراسىىىة تاريخيىىىه (م2211)ة طبعتىىىه الثانيىىىة سىىىن

للقضىىىىىاء واملحاكمىىىىىات، ومىىىىىا يتعلىىىىىق بالقاضىىىىى ي وأطىىىىىراف الىىىىىدعوى ووسىىىىىائل إلاثبىىىىىات مىىىىىن منطلىىىىىق شىىىىىرعي، وقىىىىىد أجىىىىىاد 

سىىانا عىىن الباحىىث الباحىىث فىىي كتابىىه وأفىىاد، إل أن الباحىىث لىىم يتطىىرق إلىىى القىىانون إل فىىي مسىىائل قليلىىة، وتمتىىاز درا

حيىىىث أذكىىىر نىىىص ( م1333)لسىىىنة ( 21)التطىىىرق إلىىىى قىىىانون أصىىىول املحاكمىىىات الشىىىرعية ألاردنىىىي رقىىىم -أ: بعىىىدة أمىىىور 
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ا  الماني –  

ننقىىىىل نصىىىىوة الفقهىىىىاء فىىىىي املسىىىىائل التىىىىي تتعلىىىىق بأصىىىىول املحاكمىىىىات إلاجرائيىىىىة؛ إلثبىىىىات سىىىىبق  -ب. املىىىىادة القانونيىىىىة

 . اكماتالشر عة إلاسالمية للقوانين الوضعية في أصول املح

شرح قانون أصول املحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي للدكتور عبد الناصر مو  ى أبىو البصىل، والكتىاب  .2

َن الدكتور كتابه بمبحىث تمهيىدي ذكىر فيىه ملحىة تاريخيىة عىن القضىاء  مطبوع في ملجلد من الحجم املتوسط، َضمل

عن النظام القضائي في ألاردن من زاوية قانونية بحتة في ألاردن وفلسطين منذ انفصالهما عن الدولة العثمانية، و 

 . دون الرجوع إلى أصول املحاكمات عند الفقهاء

 :منهو البحث

سىىلك الباحثىىان فىىي بحملهمىىىا املىىنهو الاسىىتقرائي والوصىىىفي والاسىىتنتاجي، كمىىا هىىو الحىىىال فىىي البحىىوث والدراسىىىات 

 .املتعلقة بالعلوم الشرعية

 :حدود الدراسة

 فىىىي املقارنىىىة ( م1333)لسىىىنة ( 21)قىىىانون أصىىىول املحاكمىىىات الشىىىرعية ألاردنىىىي رقىىىم  سىىىيعتمد الباحثىىىان
ً
أساسىىىا

 لقىىىوانين أصىىىول املحاكمىىىات الشىىىىرعية العربيىىىة وإلاسىىىالمية، وقىىىد اسىىىتمد مىىىواده مىىىن قىىىىانون 
ً
كىىىون هىىىذا القىىىانون نموذجىىىا

بعىىض أصىولها مىىن القىىوانين أصىول املحاكمىىات الشىرعية العثمىىاني ثىم قىىوانين أصىول املحاكمىىات العربيىة التىىي اسىتمدت 

الغربية وخاصة قوانين أصول املحاكمات املدنيىة، وسىيكون التأصىيل مىن ألادلىة الشىرعية املعتخىرة مىن الكتىاب والسىنة 

 .النبوية وغيرها من ألادلة الشرعية، وما بني على هذه ألادلة من التراث الفقهي العظيم بمذاهبه املتعددة

 :خطة البحث

 .إلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمهقسم الباحثان البحث 

 .تضمنت أهمية البحث وأسباب اختياره والدراسات السابقة، ومنهو البحث، وخطته :املقدمة

تنظىيم عريضىة الىدعوى وقيىدها فىي  ىجالت : ألاول : تأصيل الشىروع فىي الىدعوى، وفيىه مطلبىان :املبحث ألاول 

 .املحكمة

 .التبليغات القضائية: املطلب الثاني 

 . إدارة جلسات املحاكمة: ألاول : تأصيل إجراءات املحاكمة، وفيه سبعة مطالب :املبحث الثاني

حضىىىىىور : الخىىىىىامس. التقىىىىىادم وأثىىىىىره علىىىىىى سىىىىىماع الىىىىىدعوى : الرابىىىىىع. الىىىىىدفوع فىىىىىي الىىىىىدعوى : الثالىىىىىث. املرافعىىىىىة: الثىىىىىاني

 . ألاحوال الطارئة في الدعوى : السابع. طلبات الخصوم: السادج. الخصوم وغيابهم

. التعريىىىىف بىىىىالحكم القضىىىىائي: املطلىىىىب ألاول : تأصىىىىيل الحكىىىىم القضىىىىائي، وفيىىىىه ثالثىىىىة مطالىىىىب: املبحددددث الثالددددث

 .تعجيل التنفيذ: الثالث. آثار الحكم ومصاريف الدعوى : الثاني

الطىرق الاعتياديىىة للطعىن فىىي : ألاول : تأصىىيل الطعىن فىي ألاحكىىام القضىائية، وفيىه ثالثىىة مطالىب :املبحدث الرابدع

 .إعادة املحاكمة: الثالث. الطرق غير الاعتيادية للطعن في ألاحكام القضائية: الثاني. القضائية ألاحكام

 :تمهيد

يعتخىىر القضىىاء أحىىد أهىىم مرافىىق الدولىىة، وبمىىا أنىىه كىىذلك فىىال بىىد مىىن تنظىىيم، وهىىذا التنظىىيم فىىي بعىىض ألاحيىىان  

 فىي زمىان تنظى
ً
 لظروف الزمان واملكان، فقد يناسب ملجتمعا

ً
 آخىر فىي ذات يتطور تبعا

ً
يم معىين، بينمىا ل يناسىب ملجتمعىا

الزمىىىان، فىىىإذا ُحِمىىىَل النىىىاج علىىىى تنظىىىيم ل يناسىىىب عصىىىرهم ومصىىىرهم فسىىىيقعون فىىىي حىىىرم ومشىىىقة والحىىىرم مرفىىىوع فىىىي 

الشىىر عة إلاسىىالمية، فكىىان ل بىىد مىىن تنظىىيم إجرائىىي تصىىول املحاكمىىات الشىىرعية بمىىا يحقىىق املصىىلحة العامىىة، وبمىىا ل 

الشىىرع، وقىىد يكىىون مسىىاند هىىذه إلاجىىراءات النصىىوة، وقىىد ل يكىىون لهىىذه إلاجىىراءات مسىىاند سىىوى  يتعىىار  مىىع أحكىىام
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ا  الماني –  

السياسىىىة الشىىىرعية التىىىي تقتضىىىيها املصىىىلحة الحقيقيىىىة ضىىىمن قواعىىىد املصىىىالح واملفاسىىىد ومقاصىىىد الشىىىر عة وقواعىىىدها 

 .الفقهية

 :وأما أهم هذه إلاجراءات فهي على النحو التالي

 .الشروع في الدعوى تأصيل : املبحث ألاول 

 .كتابة عريضة الدعوى وقيدها في سجالت املحكمة: املطلب ألاول 

 . كتابة عريضة الدعوى في القانون : الفرع ألاول 

اشىىترط قىىانون أصىىول املحاكمىىات الشىىرعية علىىى كىىل مىىن يريىىد أن يقىىدم دعىىوى لىىدى املحكمىىة أن يقىىدم لئحىىة 

ن القىىانون . إلىى املحكمىة، حتىىى يىتم النظىر فىىي دعىواه، فىال ينظىىر القاضى ي فىي الىىدعوى التىي تكىون مشىىافهة (1)مكتوبىة وقىد َبىيل

 :املواصفات الواجب توافرها في لئحة الدعوى، وهي

أن تكون لئحة الدعوى مكتوبة بالحخر وبخط واضح أو باآللة الكاتبة، وأن تكون من القطع الكامىل، ول يسىتعمل  .1

 .(2)قة إل صفحة واحدة مع ترك هامش فيهامن الور 

أن تشىىىتمل لئحىىىة الىىىدعوى علىىىى بيىىىان مىىىوجز للوقىىىائع املاديىىىة التىىىي يسىىىاند إليهىىىا أي مىىىن الفرقىىىاء فىىىي إثبىىىات دعىىىواه أو  .2

 .(3)دفاعه حسب مقتض ى الحال

الجوهريىة منىه إذا كانىت محتويىات مسىاند مىا مىن ألادلىة الجوهريىة ينبغىي إدرام نصىوة ذلىك املسىاند أو ألاقسىام  .2

 .(4)في الالئحة املختصة أو إلحاقها بها

أن تشىىتمل علىىى اسىىم كىىلح مىىن الفرقىىاء، وشىىهرته، ومحىىل إقامتىىه، وعلىىى الادعىىاء، والبينىىات التىىي يسىىاند إليهىىا، وتبلىىغ  .1

 .(5)صورة عن الالئحة إلى كل من املدعى عليهم

والسير فىي إجىراءات املحاكمىة، بىل ل بىد مىن  إن تقديم لئحة الدعوى ل يعني أن القاض ي يمكنه النظر في الدعوى  .3

 :أن تمر الدعوى بالخطوات التالية

 .تعر  هذه الالئحة على القاض ي، ليقوم بتدقيقها -1

ثىىم يحيلهىىا القاضىى ي إلىىى قلىىم املحكمىىة الىىذي يقىىوم باسىىايفاء الرسىىم املىىالي املقىىرر، ول عخىىرة لالدعىىاء الىىذي كىىىان  -2

، فتبدأ الدعوى من تاريخ اسايفاء الرسمقبل املحاكمة أو أثناءها الذي لم يدفع 
ً
 .(6)رسه مقدما

 وفىىىق أسىىىبقية تقىىديمها، وتوضىىىع فىىىي ملىىىف  -2
ً
 مسلسىىىال

ً
يىىتم قيىىىد لئحىىىة الىىىدعوى فىىي  ىىىجل ألاسىىىاج، وتعطىىىى رقمىىا

خىاة يحمىىل اسىىم املحكمىىة، واسىىم املىدعي واملىىدعى عليىىه ووكيىىل كىىل منهمىا، باإلضىىافة إلىىى رقىىم ألاسىىاج الىىذي 

 .لى الالئحة وما يرفق بها من أوراق جلت به الدعوى، ويوضع ع

يثبىىىت قلىىىم الكتىىىاب فىىىي حضىىىور املىىىدعي أو مىىىن يمثلىىىه تىىىاريخ الجلسىىىة املحىىىددة لنظىىىر الىىىدعوى فىىىي لئحىىىة الىىىدعوى  -1

 .وصورها

 عنهىىا بعىىدد نسىىخ لئحىىة الىىدعوى، وتوقىىع مىىذكرة الحضىىور  -3
ً
يىىنظم كاتىىب املحكمىىة مىىذكرة الحضىىور و عىىد نسىىخا

 .حكمة الرسميمع نسخها من القاض ي وتختم بخاتم امل

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 83)المادة )( 1
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 83)المادة )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 83)المادة )( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 14)المادة )( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( ب)فقرة ( 44)المادة )( 5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 4)فقرة ( 42)المادة )( 6
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ا  الماني –  

تسىلم لئحىىة الىىدعوى وصىىورها ومىىذكرة الحضىىور إلىىى قلىم املحضىىرين؛ لتبليىىغ نسىىخة مىىن مىىذكرة الحضىىور مىىع  -6

 .نسخة من لئحة الدعوى إلى املدعى عليه

ْحِضىىر لتبليىىغ صىىورة مىىذكرة الحضىىور ولئحىىة الىىدعوى إلىىى املىىدعى عليىىه أو مىىن يمثلىىه وفىىق  -1
ُ
وبعىىد ذلىىك ينتقىىل امل

 .(1)ألاصول 

 .تأصيل إجراءات رفع الدعوى في الشرع: انيالفرع الث

لىىم يوجىىد القضىىاء إلاسىىالمي فىىي بداياتىىه أن تكىىون الىىدعوى مكتوبىىة؛ لعىىدم الحاجىىة إليىىه، فكانىىت الىىدعوى تقبىىل 

شىىىىفاهة وتسىىىىتكمل بىىىىاقي إجىىىىراءات املحاكمىىىىة، ومىىىىع عىىىىدم اشىىىىتراط الفقهىىىىاء فىىىىي الىىىىدعوى أن تكىىىىون مكتوبىىىىة،  إل أنهىىىىم لىىىىم 

مكتوبىىىة هىىو ألافضىىىل وهىىىو مىىا يحقىىىق املصىىىلحة، ل سىىيما فىىىي زماننىىىا حيىىث إن كثىىىرة الحىىىوادث  يمنعىىون ذلىىىك، بىىل إن كونهىىىا

القضىىائية تلجعىىل مىىن الصىىعوبة بمكىىان أن يتىىذكر القاضىى ي دعىىاوى الخصىىوم، خاصىىة أن بعىىض القضىىايا تحتىىام إلىىى عىىدة 

م أن تكىىون الىدعوى مكتوبىىة، فمىىع فسىاد الزمىىان أصىىبحت الكتا بىة ضىىرورية ملحىىة، جلسىات، وكىىذلك فسىىاد الزمىان ُيَحىىّتِ

وهىىذا يبنىىى علىىى أصىىل املصىىالح املسىىلة، وسىىد الىىذرائع، وأن تصىىرف إلامىىام علىىى الرعيىىة منىىوط بمصىىلحتهم، وهىىذا موجىىود 

مثبت في تراثنىا الفقهىي فىأول مىن اتخىذ السىجالت القضىائية هىو القاضى ي سىليم بىن عتىر رحمىه هللا، وقىد جىاء فىي البىدائع 

يقىىىىىوم بكتابىىىىىة الىىىىىدعوى، ويىىىىىذكر اسىىىىىم املىىىىىدعي واملىىىىىدعى عليىىىىىه، وموضىىىىىوع أن العىىىىىرف فىىىىىي عصىىىىىره جىىىىىرى أن كاتىىىىىب القاضىىىىى ي 

 .(2)الدعوى، ويكتب أسماء الشهود، ويحفظ الكتاب والدعوى في قمطرة ويدفعها للقاض ي لبدء املرافعة

 فىي العهىود  
ً
وأما بالنسبة لدفع الرسوم القضائية التي تفر  على القضىايا املختلفىة، فهىو أمىر لىم يكىن مألوفىا

ل هىىىىذا ألامىىىىر كسىىىىابقة للدولىىىىة العثمانيىىىىة، وقىىىىد واجىىىىه العثمىىىىانيون جملىىىىة انتقىىىىادات  ألاولىىىىى للقضىىىىاء إلاسىىىىالمي، وإنمىىىىا ُ ىىىىّجِ

أن هىىىذه الخطىىىوة الجريئىىىة للدولىىىة العثمانيىىىة قىىىد حققىىىت  شرسىىىة نايلجىىىة لفىىىر  هىىىذه الرسىىىوم، ومىىىع هىىىذه الانتقىىىادات إل 

 
ً
فائدة، وهي أن الدولة منعت املتقاضيين الذين يلجؤون إلى القضاء مكيدة فىي خصىومهم، ففرضىت هىذه الرسىوم نوعىا

 .، فكانت سمة الجدية في رفع الدعاوى هي الغالبة(3)من الجدية على الالجئين للقضاء

 حسىب ألاسىبقية ففىي وأما تأصيل كيفيىة ترتيىب القضىا 
ً
 ماسلسىال

ً
ة للىدعاوى وإعطىاء القىانون اليىوم لهىا رقمىا

 باملقارنىىىة مىىىىع عصىىىرنا وتمتىىىىاز   صىىىلى هللا عليىىىىه وسىىىلمعهىىىد النبىىىىي 
ً
وبىىىىدايات القضىىىاء إلاسىىىىالمي كانىىىت ألاقضىىىىية قليلىىىة جىىىىدا

لحىىىىوادث القضىىىىائية بالسىىىىهولة واليسىىىىر، و عىىىىود هىىىىذا لقىىىىوة الىىىىوازع الىىىىديني مىىىىن جانىىىىب، وقلىىىىة أعىىىىداد السىىىىكان، وملىىىىا زادت ا

وأصىىب  هنىىاك إقبىىال كثيىىف علىىى التقاضىى ي كىىان ل بىىد مىىن وسىىيلة، وهىىذه الوسىىيلة فىىي بدايىىة ألامىىر إنمىىا تقىىوم علىىى تقىىديم 

، (4)ألاول فاتول دون أن يسجل ذلك أحد، وإنما يعتمد القاض ي على قىول الخصىوم، وإن اختلفىوا أقىرع بيىنهم القاضى ي

، (5)"مىىن سىىبق إلىىى مىىا لىىم يسىىبق إليىىه مسىىلم فهىىو لىىه "   صىىلى هللا عليىىه وسىىلم :يوكىىان اسىىانادهم فىىي السىىبق إلىىى قىىول النبىى

وهذه املسألة اجتهادية تعود إلى تقدير القاضى ي بحسىب مىا يىراه يحقىق املصىلحة، ونىرى سىبق تراثنىا القضىائي فىي تطبيىق 

، طرفىه ي
ً
 ممىدودا

ً
لىي ملجلىس القضىاء، والطىرف ذلك في أمثلة منها أن ابن املنىذر رحمىه هللا يىرى أن يتخىذ القاضى ي خيطىا

                                                           
 (.04-02: )ات الشرعية، صالتكروري، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكم)( 1
 (.7/42)الكاساني، بدائع الصنائع، )( 2
 (.208: )م، ص4333عيسى، عبد الرزاق إبراهيم، تاريخ القضاء في مصر العثمانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )( 3
الشيرازي، المهذب، (. 42/00)خيرة، القرافي، الذ(. 4/13)ابن فرحون، تبصرة الحكام، (. 7/48)الكاساني، بدائع الصنائع، )( 4

 (.42/78)ابن قدامه، المغني، (. 4/212)ابن مازه، شرح أدب القاضي، (. 8/832)
المقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا . حسن اإلسناد: وقال ضياء الدين المقدسي(.  4/232)الطبراني، المعجم الكبير، . رواه الطبراني)( 5

المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، = محمد بن عبد الواحد، األحاديث المختارة 

 (.1/223)هـ، 4122، 8عبد الملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط: حققه
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

آلاخىىىىر يلىىىىي ملجلىىىىس الخصىىىىوم، فكىىىىل مىىىىن جىىىىاء يكتىىىىب اسىىىىمه فىىىىي رقعىىىىة، ويثقىىىىب هىىىىذه الرقعىىىىة ويىىىىدخلها فىىىىي الخىىىىيط، ويأخىىىىذ 

، ونىىرى ابىىىن قدامىىة املقد ىىى ي (1)القاضىى ي هىىذه الرقعىىىة املكتىىوب فيهىىا أسىىىماء الخصىىوم ألاول فىىىاتول حتىىى يىىأتي علىىىى آخرهىىا

وهذا ما هو . (2)عث من يكتب له أسماء الخصوم حسب ترتيبهم في الدخول ينص صراحة على أنه ينبغي للقاض ي أن يب

 .املعمول به في القانون 

 للعدالة واملساواة بين الخصوم، إل أن الفقهاء   
ً
ومع التزام القاض ي بهذا الترتيب في رؤيته للدعاوى، تحقيقا

عذار الذين إذا أصر القاض ي على أن ينظىر أجازوا للقاض ي أن يترك هذا الترتيب ملصلحة، وذلك كتقديمه تصحاب ألا 

ىىد جىىواز (3)فىىي دعىىاويهم عنىىد وصىىول تىىرتيبهم دخىىل علىىيهم الضىىرر ولحقىىتهم املشىىقة وذلىىك كاملسىىافرين يل
َ
، لكىىن ابىىن قدامىىة ق

تقىىديم املسىىافرين علىىى غيىىرهم بقلىىة عىىدد املسىىافرين، بحيىىث ل يىىدخل تقىىديمهم علىىى املقيمىىين ضىىرر، أمىىا إذا كىىانوا كثىىرة 

يقدمون؛ تن تقديمهم مع القلة إنما كان لدفع الضرر املختص بهم، فىإذا انتقىل الضىرر عىنهم إلىى غيىرهم فىإن فإنهم ل 

 .(4)القاض ي في هذه الحالة ل يقدمهم و ساويهم مع املقيمين

وبما أن املسألة اجتهادية كما سبق فإنها تخضع ملا يراه ولي ألامىر فىي تنظىيم هىذه ألامىور بمىا يحقىق املصىلحة،  

ما عليه القانون مىن حسىن تنظىيم الىدعاوى هىو أمىر ترتضىيه الشىر عة وتؤيىده، وقىد يىرى أولىوا ألامىر إحىداث أمىور أكثىر و 

 .جدوى مما عليه ألامر، فال بأج أن يتم ذلك ما دام ل يتعار  مع الشرع، وتقتضيه املصلحة والحاجة

 .التبليغات القضائية: املطلب الثاني

 .(5)وسيلة إلعالم الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات: القضائيةيقصد بابليغ ألاوراق 

 .التبليغات القضائية في القانون : الفرع ألاول 

تقىىوم فكىىرة التبليىىغ علىىى مبىىدأ يسىىميه القىىانونيون بمبىىدأ املواجهىىة بىىين الخصىىوم، وفكىىرة هىىذا املبىىدأ تقىىوم علىىى 

يقدمها خصمه، ومن سماع دفاعىه، وذلىك لياسىنى  تمكين كل من الخصمين من الاطالع على املساندات وألاوراق التي

 .(6)له مناقشة دفاع الخصم

إذا أصىىدرت املحكمىىة ورقىىة قضىىائية للتبليىىغ : " وقىىد نىىص القىىانون علىىى وجىىوب تبليىىغ ألاوراق القضىىائية، فقىىال

ْحِضر تجل تبليغها 
ُ
 .(7)"تسلم إلى امل

 .تأصيل التبليغات القضائية في الشرع: الفرع الثاني

ذا موجىود فىي ديننىا حيىىث يؤصىل ملبىدأ املواجهىة بىين الخصىوم مىىا رواه علىي بىن أبىي طالىب رضىى ي هللا وأصىل هى  

إذا تقاض ى إليك رجالن، فال تقض لألول حتى تسمع كالم آلاخر، : " صلى اللله عليه وسلم قال لي رسول هللا : عنه قال

ولىول اشىىتراطها لسىىماع الىدعوى لوقىىع النىىاج ومسىىألة التبليىغ مسىىالة غايىىة فىي ألاهميىىة، . (8)"فسىوف تىىدري كيىف تقضىى ي 

                                                           
 (.42/78)ابن قدامه، المغني، )( 1
 (.42/78)المرجع نفسه، )( 2
السرخسي، (. 8/878)هـ، 4141، 2السمرقندي، عالء الدين محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)( 3

 (.8/832)الشيرازي، المهذب، (. 4/13)ابن فرحون، تبصرة الحكام، (. 40/32)المبسوط، 
 (.42/71)ابن قدامه، المغني، )( 4
 (.43: )ول المحاكمات الشرعية، صأبو البصل، شرح قانون أص)( 5
 (.122: )ياسين، نظرية الدعوى، ص)( 6
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 4)فقرة ( 43)المادة )( 7
 (.8/042)الترمذي، سنن الترمذي، . وحسنه الترمذي(. 2/837)رواه أحمد في مسنده، )( 8
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

فىىي ضىىيق وحىىرم، ولعىىاش النىىاج فىىي قلىىق شىىديد؛ تن هىىذا الشىىخص الجىىالس فىىي بيتىىه مىىا يدريىىه أن تكىىون قضىىايا مرفوعىىة 

ذ بحقه إجراءات ل يعلمها، فكان ل بد من التبليغ
َ
 .ضده وُيّتخ

وإذا اسىىىتعدى الحىىىاكَم رجىىىله علىىىى : " ومىىىن نصىىىوة الفقهىىىاء التىىىي تؤصىىىل للتبليىىىغ قىىىول ابىىىن أبىىىي الىىىدم رحمىىىه هللا

 
ً
 مختوما

ً
 من أعوانه أو خاتمه، أو طينا

ً
، وطلب منه إحضاره إلى ملجلس الحكم ملخاصمته، بعث الحاكُم إليه رجال رجلح

 .(1)"بخاتمه إلى املطلوب؛ إلحضاره، ويلجب على املدعو إلاجابة إل أن يوكل أو يقض ي الحق إلى الطالب 

عىىىدة فىىىي إحضىىىار الخصىىىم إلىىىى ملجلىىىس القضىىىاء إذا أراد القاضىىى ي ذلىىىك أن يىىىدعوه بىىىأرفق وقىىىد جعىىىل الفقهىىىاء القا

وأضىىيف إلىى ذلىىك أن الخصىىم املىدعى عليىىه يتمسىىك باتصىىل .(2)الوجىوه وأجمىىل ألاقىىوال؛ تنىه يىىدعوه إلىىى حكىم هللا ودينىىه

 أن تتم دعوته بالقول الحسن واملعاملة الرفيقة اللينة
ً
 .وهو الخراءة، لذلك كان لزاما

.إجراءات تبليغ ألاوراق القضائية في القانون : فرع الثالثال  

إذا أصىىىىىىدرت املحكمىىىىىىة ورقىىىىىىة قضىىىىىىائية للتبليىىىىىىغ فىىىىىىإن أول عمىىىىىىل تقىىىىىىوم بىىىىىىه املحكمىىىىىىة هىىىىىىو تسىىىىىىليم هىىىىىىذه الورقىىىىىىة  

 :وأما إجراءات التبليغ فهي على النحو آلاتي كما بينها القانون . (3)للمحضر، تجل تبليغها

 
ً
 .الشخص نفسهتسليم ألاوراق إلى : أول

ألاصىىىل فىىىي تبليىىىغ أيىىىة ورقىىىة قضىىىائية أن يىىىتم تسىىىليمها إلىىىى الشىىىخص املعنىىىي بالىىىذات، وعلىىىى ذلىىىك نىىىص القىىىانون  

 : " بقولىىه
ً
يىىتم تبليىىغ ألاوراق القضىىائية باسىىليم نسىىخة منهىىا إلىىى الفريىىق املىىراد تبليغىىه بالىىذات أو إلىىى وكيلىىه املفىىو  قانونىىا

بول التبليغ عنه
َ
 .(4)"بق

 يىىا فىىالنويؤصىىل لهىىذا أن  
ً
 ثقىىة مىىع شىىاهدين ينىىادي علىىى بابىىه ثالثىىا

ً
 كىىانوا يبعثىىون رسىىول

ً
: قضىىاة ألانىىدلس قىىديما

وهىذا أشىد توثقىا وعدالىة مىن نظىام التبليىغ املعاصىر ،.(5)القاض ي فالن يدعوك لتحضىر ملجلىس الحكىم مىع خصىمك فىالن

 .عن طريق محضر واحد تضيع أو تتأخر حقوق كثير من الناج إن قل دينه وورعه

 مىن أعوانىه، أو إن شىاء القاضى ي بعىث وكا 
ً
ن أيضا مىن وسىائل تبليىغ املىدعى عليىه أن القاضى ي يبعىث إليىه رجىال

 بخاتمىىه
ً
، وهىىذا الخىىاتم يكىىون عالمىىة علىىى أن القاضىى ي يطلبىىه، وبعىىض القضىىاة (6)معىىه قطعىىة مىىن شىىمع أو طىىين مختومىىا

 .(7)كانوا يدفعون إلى املدعى عليه قطعة من قرطاج

ْحِضىىىىىر إلىىىىىى ذات الشىىىىىخص املطلىىىىىوب لتبليغىىىىىه مىىىىىذكرة تبليىىىىىغ فىىىىىيفهم ممىىىىىا سىىىىىبق أن   
ُ
القضىىىىىاة كىىىىىانوا يرسىىىىىلون امل

 .الحضور مللجلس القاض ي

 
ً
 .تبليغ املدعى عليه في محل إقامته: ثانيا

وأما إذا تعذر تبليغ املدعى عليه بالذات، فعند ذلك أجاز القانون التبليىغ فىي محىل إقامتىه تي فىرد مىن أفىراد  

 .(8)ل مالمحه على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمرهعائلته يسكن معه، وتد

                                                           
 (.4/802)ابن أبي الدم، أدب القضاء، )( 1
 (.4/474)روضة القضاة، السمناني، )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 4)فقرة ( 43)المادة )( 3
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 43)المادة )( 4
 (.4/803)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 5
ابن مازه، شرح أدب القاضي، . أجب القاضي سعيد بن أشوع: وقد ذكر أن القاضي سعيد بن أشوع كان مكتوباً على خاتمه)( 6

(2/847.) 
ابن قدامه، (. 2/822)الماوردي، أدب القاضي، (. 4/802)ابن أبي الدم، أدب القضاء، (. 2/847)ابن مازه، شرح أدب القاضي، )( 7

 (.42/22)المغني، 
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 22)المادة )( 8
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 مىىىىن طىىىىين علىىىىى موضىىىىع   
ً
 إذا تعىىىىذر تبليىىىىغ املىىىىدعى عليىىىىه بالىىىىذات خىىىىتم لىىىىه القاضىىىى ي خاتمىىىىا

ً
وكىىىىان القضىىىىاة قىىىىديما

 على أن القاض ي يطلبه، وهذا يعتخر عندهم بمثابة بديل عن تعذر تبليغ املطلوب بذاته في محىل (1)سكناه
ً
، ليكون دليال

 .موضع سكناه إقامته وهو 

وأما ما ذكره القانون من تبليغ أي فرد من عائلته تدل مالمحه على أنه بلغ الثامنة عشر فهو اجتهىاد قىانوني  

َم ورقىىىىة التبليىىىىغ لصىىىىبي صىىىىغير، فىىىىإن 
ل
ل تأبىىىىاه أصىىىىول شىىىىرعنا الحنيىىىىف؛ تنىىىىه مظنىىىىة تحقيىىىىق الفائىىىىدة واملطلىىىىوب، فلىىىىو َسىىىىل

 .تمال ضعيفاحتمال تسليم الصبي هذه الورقة للمطلوب اح

 
ً
 .تبليغ من يقيم في منطقة محكمة أخرى : ثالثا

أما إذا كان الشخص املطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى، فقد أوجب القانون أن ترسىل ألاوراق  

القضىىىائية إلىىىى تلىىىك املحكمىىىة لتتىىىىولى تبليغهىىىا، ثىىىم تعيىىىدها إلىىىىى املحكمىىىة التىىىي أصىىىدرتها مرفقىىىىة بمحضىىىر يفيىىىد مىىىا اتخذتىىىىه 

مىىن إلاجىىراءات علىىى أنىىىه يحىىق للمحكمىىة التىىي أصىىدرت التبليىىىغ أن ترسىىل ألاوراق القضىىائية مباشىىرة إلىىى الهيئىىىات  بشىىأنها

 .(2)التي نص هذا القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها، ولو كانت خارم منطقة املحكمة

 في وليىة وقد درج الفقهاء مسألة إذا كان املدعى عليه في غير بلد القاض ي، فهذا ل يخلو إما  
ً
أن يكون داخال

القاض ي وصالحيته املكانية وليس للقاض ي في ذلك البلد نائب، فأكثر الفقهاء على أن القاض ي يحضىره للمحاكمىة؛ لىئال 

 لىىىه فىىىي بلىىىد املىىىدعى عليىىىه، فىىىإن القاضىىى ي ل 
ً
يتمىىىانع النىىىاج فىىىي الحقىىىوق بالتباعىىىد، وإن كىىىان فىىىي وليتىىىه وكىىىان للقاضىىى ي نائبىىىا

 يحضره، فإذا كانت لىه 
ً
بينىة ثبىت الحىق عنىده، وكتىب إلىى خليفتىه بمىا ثبىت عنىده، وأمىا إذا كىان بلىد املىدعى عليىه خارجىا

عىىىىن وليىىىىة القاضىىىى ي وصىىىىالحيته املكانيىىىىة، فعنىىىىد بعىىىىض الفقهىىىىاء لىىىىيس للقاضىىىى ي إحضىىىىاره؛ تنىىىىه ل وليىىىىة لىىىىه عليىىىىه، ويقىىىىوم 

، وللفقهاء تفصيل وبحث مستفيض في مسألة تبليغ الب
ً
 .(3)عيد ليس هذا محلهاالقاض ي بمحاكمته غيابيا

 
ً
 .تبليغ القاصر أو فاقد ألاهلية: رابعا

 فاقىىىد ألاهليىىىة فتبلىىىغ ألاوراق القضىىىائية إلىىىى وليىىىه أو وصىىىيه
ً
 أو شخصىىىا

ً
، وهىىىذا (4)وإذا كىىىان املىىىراد تبليغىىىه قاصىىىرا

 .إلاجراء بديهي تن الولي أو الوا ي هما اللذان يقومان مقامهما في أمورهما

 
ً
 .تبليغ املعتقل: خامسا

 فترسىىىل ألاوراق القضىىىائية إلىىىى املوظىىىف املسىىىؤول عىىىن املحىىىل املعتقىىىل فيىىىه  
ً
وأمىىىا إذا كىىىان املىىىدعى عليىىىه معىىىتقال

ليتولى تبليغه إياها، ويلجب على السلطة املختصة أن تحضر السجين أو املعتقل إلى املحكمة في املوعد املقرر إذا رغب 

 .(5)طة املختصة أن تشعر املحكمة بذلكفي الدفاع عن نفسه، وإذا لم يرغب في الحضور فعلى السل

ومىىىىا قىىىىال بىىىىه القىىىىانون هىىىىو اجتهىىىىاد حسىىىىن؛ تن ألاصىىىىل أن كىىىىل واحىىىىد يخاصىىىىم عىىىىن نفسىىىىه، وقىىىىد سىىىىبق فقهاؤنىىىىا  

محبوج في حق له حل، فأراد  إذا ادعى رجل قبل رجل دعوى، واملدعى عليه "القانون في هذا ففي ألاصل للشيباني أنه 

 بنفسىىىه وبمىىىا : اضىىى ي مىىىن السىىىجن حتىىىى يخاصىىىمه، فقىىىال الىىىذي حبسىىىهالق يخرجىىىه  الطالىىىب املىىىدعي أن 
ً
خىىىذ لىىىي منىىىه كفىىىيال

                                                           
 (.4/802)ابن أبي الدم، أدب القضاء، (. 4/803)فرحون، تبصرة الحكام،  ابن(. 2/822)الماوردي، أدب القاضي، )( 1
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 2)فقرة ( 43)المادة )( 2
وانظر تفصيل الحكم على الغائب في كتاب نظرية (. 20-42/22)ابن قدامه، المغني، (. 2/820)الماوردي، أدب القاضي، )( 3

 .وما بعدها( 224: )ن، صالدعوى، لمحمد نعيم ياسي
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 20)المادة )( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 27)المادة )( 5
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 بنفسىىه، تنىىىه فىىىي ثقىىىة وهىىىو 
ً
عليىىه، فإنىىىه يخرجىىىه لىىىه ويخاصىىىمه وهىىو معىىىه حتىىىى يىىىرده إلىىىى السىىجن، ول يأخىىىذ لىىىه منىىىه كفىىىيال

  .(1)"محبوج 

الىىىدعوى علىىى محبىىىوج إن كانىىت : " كمىىا يمكىىن للمىىىدعى عليىىه املحبىىىوج أن يوكىىل عنىىه أيضىىىا، قىىال ابىىىن فرحىىون 

، ولعىىل الفقهىىاء نظىىروا إلىىى الاحتيىىاط ؛ حتىىى ل يهىىرب (2)"فىىإن الحىىاكم يىىأمره أن يوكىىل مىىن يخاصىىم عنىىه و سىىمع الىىدعوى 

ومىىا ذهىىب إليىىه القىىانون لىىيس فيىىه مىىانع فىىي الشىىرع، ولكىىن ينبغىىي للقاضىى ي أن يتأكىىد أل تكىىون الىىدعوى صىىورية . املحبىىوج

 .من حبسه للتحايل على القاض ي، لتهريب املحبوج

 
ً
حضر لعملية التبليغ: سادسا

ُ
 .توثيق امل

ْحِضىىىىر فىىىىي جميىىىىع حىىىىالت التبليىىىىغ أن يشىىىىرح فىىىىور وقىىىىوع التبليىىىىغ علىىىىى الورقىىىىة القضىىىىائية 
ُ
أوجىىىىب القىىىىانون علىىىىى امل

 بتىىىىاريخ التبليىىىىغ وكيفيىىىىة إجرائىىىىه، وأن يىىىىذكر فيىىىىه إذا أمكىىىىن اسىىىىم وعنىىىىوان 
ً
ألاصىىىىلية أو نسىىىىختها أو فىىىىي ذيىىىىل يلحىىىىق بهىىىىا بيانىىىىا

 علىىىىىى الشىىىىىخص ا
ً
ىىىىىغ والبيىىىىىت الىىىىىذي علقىىىىىت عليىىىىىه الورقىىىىىة القضىىىىىائية وأن يشىىىىىهد شىىىىىاهدا

ل
 للشىىىىىخص املبل

ً
لىىىىىذي كىىىىىان معرفىىىىىا

 .؛ إلقامة الحجة على املدعى عليه أنه قد تم تبليغه كي ل ينكر ذلك.(3)ألاصل

ْحِضىر قىالوا 
ُ
 يبعىث القاضى ي إليىه ر : ويؤصل لهذا ما قاله بعض الفقهىاء أن املىدعى عليىه إذا تىوارى عىن امل

ً
سىول

ْحِضىىر  –ثقىىة 
ُ
 يىىا فىىالن القاضىى ي فىىالن يىىدعوك لتحضىىر ملجلىىس القضىىاء  –وهىىذا هىىو امل

ً
مىىع شىىاهدين ينىىادي علىىى بابىىه ثالثىىا

 و سىىمع مىىن شىىهود املىىدعي ويمضىى ي الحكومىىة عليىىك
ً
ىىب لىىك وكىىيال صل

َ
فالشىىهود هنىىا هىىم شىىهود . (4)مىىع خصىىمك فىىالن، وإل ن

 .عليه قد تم تبليغه إثبات لكيفية حصول التبليغ والشهادة على أن املدعى

ولكىىن مىىا ذكىىره القىىانون مىىن وسىىائل التبليىىغ ينبغىىي لىىه أن يقتصىىر علىىى هىىذه الوسىىائل، بىىل ل بىىد للقىىانون مىىن    

، ل 
ً
 كونهىىا ألاكثىىر إقبىىال

ً
مواكبىىة التقنيىىات الحديثىىة فىىي إلاعىىالن، فاسىىتفيد مىىن التلفىىاز والخريىىد إلالكترونىىي والجىىوالات مىىثال

 مع تطور التقنيات الحديثةسيما وأن الصحف اليومية أص
ً
 .ب  إلاقبال عليها ضعيفا

 .إلاجراء حال عدم القدرة على التبليغ وفق ألاصول : سابعا

إذا اقتنعىىت املحكمىىة بأنىىه ل سىىبيل إلجىىراء التبليىىغ وفىىق ألاصىىول املتقدمىىة تي سىىبب مىىن ألاسىىباب، يلجىىوز لهىىا  

 :(5)أن تأمر بإجراء التبليغ على الوجه التالي

مىىىن الورقىىىة القضىىىائية علىىىى موضىىىع بىىىارز مىىىن دار املحكمىىىة ونسىىىخة علىىىى جانىىىب ظىىىاهر  بتعليىىىق نسىىىخة -1

للعيان من البيت املعروف أنه آخر بيت كان يقىيم فيىه املىراد تبليغىه أو املحىل الىذي يتعىاطى فيىه عملىه إن كىان لىه بيىت 

 .أو محل لهذا

2-   
ً
باتبىىاع طريقىىة التبليىىغ  نشىىر إعىىالن فىىي إحىىدى الصىىحف املحليىىة اليوميىىة، وإذا أصىىدرت املحكمىىة قىىرارا

التي سبق ذكرها، فعلى املحكمة أن تعين في قرارها موعد حضور الشخص املراد تبليغه أمام املحكمة وتقىديم دفاعىه 

 .إذا دعت الحاجة إلى ذلك وحسب مقتض ى الحال

بىىاب  وهىىذا إلاجىىراءات هىىي اجتهىىاد مىىن القىىانون مبنيىىة علىىى املصىىلحة؛ إلقامىىة الحجىىة علىىى املىىدعى عليىىه، وتضىىيق

 .ألاعذار عليه

                                                           
د بوينوكالن، : ، األصل للشيباني، تحقيق َودَراَسة(هـ٩٨١ت )الشيباني، أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )( 1 الدكتور محمَّ

 (178/ 42)م  ٢١٩٢ -هـ  ٩٣١١األولى، : لبنان، الطبعة –دار ابن حزم، بيروت 
 (.4/872)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 21)المادة )( 3
 (.4/803)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 4
 .أصول المحاكمات الشرعيةمن قانون ( 4)فقرة ( 28)المادة )( 5
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 :وقد تحدث الفقهاء عن البدائل في إجراءات التبليغ في حال تعذر تبليغه بنفسه ومن ذلك

 على أن القاض ي يطلبه .1
ً
 من طين أو شمع على بيته لتكون دليال

ً
 .(1)أن القاض ي يختم له ختما

اضىىى ي أنهىىىىا دار أنىىىه إذا ثبىىىت عنىىىد الق: ومىىىن هىىىذه البىىىدائل فىىىي حىىىال رفضىىىه التبليىىىغ قىىىال بعىىىض الفقهىىىاء .2

 .(2)سكناه وأنه تغيب فيها، وأن الرسول دعاه، فإنه يأمر بطبع الدار و سمرها بعد أن يتم تفتيشها

وكىىىىذلك يمكىىىىن للقاضىىىى ي أن يسىىىىتعين بصىىىىاحب الشىىىىرطة فىىىىي إحضىىىىار الخصىىىىم إن امتنىىىىع الخصىىىىم عىىىىن  .2

 .(3)الحضور إلى ملجلس القاض ي

 .تأصيل إجراءات املحاكمة: املبحث الثاني 

 .إدارة القاض ي للمحاكمة ومعاقبته ملن يعتدي على هيبة املحكمة: ألاول املطلب 

القاضىىىىىى ي هىىىىىىو صىىىىىىاحب الكلمىىىىىىة فىىىىىىي الجلسىىىىىىات القضىىىىىىائية، وإدارة هىىىىىىذه الجلسىىىىىىات وتنظيمهىىىىىىا منىىىىىىوط بشىىىىىىخص  

القاضىىىىى ي، فهىىىىىو الىىىىىذي يىىىىىأذن للخصىىىىىوم واملعنيىىىىىين بىىىىىالكالم وعدمىىىىىه، ويمنىىىىىع كىىىىىل شىىىىى يء يىىىىىؤثر أو يشىىىىىوش علىىىىىى سىىىىىير العمليىىىىىة 

 . القضائية

 لحرمىة املحكمىة، فللمحكمىة حينئىذح أن تىأمر و 
ً
قد نص القانون علىى أن كىل مىن أتىى بعمىل أو قىول يعتخىر انتهاكىا

 ملىىىىىىىدة أقصىىىىىىىاها أسىىىىىىىبوعا أو بغرامىىىىىىىة ل تتلجىىىىىىىاوز خمسىىىىىىىة دنىىىىىىىانير أردنىىىىىىىي دون أن يكىىىىىىىون لىىىىىىىه حىىىىىىىق الاعتىىىىىىىرا  
ً
بحبسىىىىىىىه فىىىىىىىورا

، ذلك تن فعل مثل هذه ألامور يخرق مبدأ هيبة القضاء (4)والاستنناف، ويكتفي بإدرام هذا الحكم في ضبط القضية

 . الذي يعتخر من أهم املبادع القضائية

للقاضى ي الفاضىل العىدل : " وقد حافظ الفقهاء على هذا املبدأ على طول تاريخ القضاء إلاسىالمي عنىدما قىالوا

والظلىم مواجهىة بحضىرة أهىل ملجلسىه، أن يحكم لنفسه بالعقوبة على من ياناولىه بىالقول وآذاه، بىأن نسىبه إلىى الجىور 

تن الاجتراء على القضىاة والحكىام بمثىل هىذا تىوهينه تمىرهم وداعيىة إلىى الضىعف عىن اسىايفاء الحقىائق فىي : وعللوا ذلك

والحاصىىل أن كىىل مىىا ذكىر فىىي مبىىدأ هيبىىة القضىىاء . (5)"ألاحكىام، فاملعاقبىىة فىىي مثىىل هىذا أولىىى مىىن التلجىىافي عنىىه والعفىو فيىىه 

ي الالتىىىزام بىىه، فملجلىىىس القضىىاء ملجلىىىس هيبىىة ووقىىىار، وكىىل مىىىا يحفىىظ هىىىذه الهيبىىة ويصىىىون هىىذا الوقىىىار ل ينبغىىي للقاضىى 

 .ُيعذر القاض ي بتركه

 .املرافعة: املطلب الثاني

في اليوم املعين لنظىر الىدعوى فىإن أصىول املحاكمىات تقتضى ي أن يطلىب القاضى ي مىن الحاجىب أو املنىادي أن  

 فىىإن القاضىى ي يبىىدأ باملحاكمىىة، وعلىىى القاضىى ي قبىىل  ينىىادي علىىى الخصىىوم، وهنىىا إذا حضىىر 
ً
ىىل وكىىيال

ل
الخصىىم بنفسىىه أو َوك

 :الشروع في إجراءات املحاكمة أن يتأكد من ألامور التالية

 .التأكد من لئحة الدعوى ومشتمالتها .1

 .وكذلك يتأكد من دفع الرسوم القضائية .2

ألاصىىىىىول التىىىىىي قررهىىىىىا  وعلىىىىىى القاضىىىىى ي أن يتأكىىىىىد مىىىىىن حصىىىىىول التبليىىىىىغ علىىىىىى الوجىىىىىه الصىىىىىحي  حسىىىىىب .2

 .القانون 

                                                           
 (.4/803)ابن فرحون، تبصرة الحكام، (. 42/22)ابن قدامه، المغني، )( 1
 (.4/803)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 2
 (.4/802)ابن أبي الدم، أدب القضاء، )( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 17)المادة )( 4
 (.407-3/400)ابن رشد، البيان والتحصيل، )( 5
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

فىىىإذا تأكىىىد القاضىىى ي مىىىن صىىىحة هىىىذه ألامىىىور وبىىىدأ املحاكمىىىة، فىىىإن الحىىىق بىىىالكالم يكىىىون للمىىىدعي، فيتلىىىوا املىىىدعي 

 .لئحة الدعوى ويصدقها ويقررها ويطلب الحكم بمضمونها

ور القاضىىى ي إذا أتىىىى الطرفىىىان إلىىىى حضىىى: " وعلىىىى ذلىىىك نصىىىت ملجلىىىة ألاحكىىىام العدليىىىة فىىىي املىىىذهب الحنفىىىي بقولهىىىا

 قبل الحضور تقرأ فيصدق مضمونها 
ً
تجل املحاكمة، يكلف املدعي بتقرير دعواه، وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريرا

 .(1)"من املدعي 

 :(2)وهنا تكون الدعوى عند بعض متأخري الحنفية بين احتمالت ثالثة

إن : الحالىىة يقىىول القاضىى ي للمىىدعيأن تكىىون الىىدعوى فاسىىدة وغيىىر قابلىىة للتصىىحي ، وفىىي هىىذه : الاحتمىىال ألاول 

 .دعواك فاسدة فال تسمع ويخرجه من امللجلس

، إل أنىىه لىىم يسىىلمني إيىىاه، فأطلىىب إجبىىاره علىىى : ومثالهىىا كىىأن يقىىول املىىدعي
ً
إن هىىذا املىىدعى عليىىه قىىد وهبنىىي مىىال

 .الاسليم، فال يسمع القاض ي هذه الدعوى بهذه الصورة؛ تن الهبة غير ملزمة قبل الاسليم

إل أنهىىىا تكىىىىون قابلىىىىة للتصىىىحي ، كىىىىأن يكىىىىون ( فاسىىىىدة)أن تكىىىون دعىىىىوى املىىىىدعي غيىىىر صىىىىحيحة : الاحتمىىىال الثىىىىاني

، وفي هذه الصورة يطلب القاض ي من املدعي تصحي  دعواه
ً
 .املدعى به ملجهول

وقىىد تىىرى املحكمىىة أن اسىىتكمال الىىنقص الىىذي يكىىون فىىي لئحىىة الىىدعوى يىىتم عىىن طريىىق توجيىىه بعىىض ألاسىىئلة 

 للمدعي، وعلى ذلك نىص القىانون بقولىهللمدع
ً
 : " ي مع الحرة على أل تكون هذه ألاسئلة تلقينا

ً
إذا أغفىل املىدعي شىيئا

 
ً
 إل إذا زاده علما

ً
 .(3)"يلجب ذكره لصحة الدعوى، سأله القاض ي عنه، ول ُيعد  ذلك تلقينا

أيضىا عنىدما أجىازوا للقاضى ي أن  وهذا الذي ذهب إليه القانون من التلقىين ذهىب إليىه بعىض فقهىاء املالكيىة 

 ليعلم املدعي الدعوى والخصومة إذا . (4)يلقن أحد الخصوم  جة عمي عنها
ً
وأجاز بعض الفقهاء للقاض ي أن يأمر رجال

 .(5)كان ل يقدر عليها ول ُيحسنها

كىىىذلك فىىىإذا وقعىىىت الىىىدعوى . أن تكىىىون دعىىىوى املىىىدعي صىىىحيحة وموافقىىىة لألحكىىىام الشىىىرعية: الاحتمىىىال الثالىىىث

أن يطلب القاض ي من املىدعى عليىه الجىواب علىى مىا جىاء فىي : فإن الدعوى تترتب عليها آثارها الشرعية، ومن هذه آلاثار

 (6)إن املدعي يدعي عليك بهذا الوجه، فماذا تقول : لئحة دعوى املدعي، وهو أن يسأله بقوله

فىىىإن املحكمىىىة تلجيىىىب طلبىىىه، حيىىىث أجىىىاز  وإذا اختىىىار املىىىدعى عليىىىه أن يقىىىدم لئحىىىة جوابيىىىة علىىىى دعىىىوى املىىىدعي

 إذا أراد أو أمرته املحكمة
ً
 خطيا

ً
 .(7)القانون للمدعى عليه أن يقدم دفاعا

وإذا لىىم يقىىدم املىىدعى عليىىه لئحىىة جوابيىىة يطلىىب منىىه إلاجابىىة علىىى الىىدعوى، وتنحصىىر أجوبىىة املىىدعى عليىىه فىىي 

 :أمور أربعة، وهي

وى املىىدعي ألزمىىه القاضىى ي بىىإقراره؛ تن إلاقىىرار  جىىة ملزمىىة للحكىىم، إلاقىىرار، فىىإذا أقىىر املىىدعى عليىىه بىىدع: ألاول 

 .(8)وانتهت بذلك الخصومة

                                                           
 .من مجلة األحكام العدلية( 4340)المادة )( 1
 (.020-1/022)حيدر، درر الحكام، )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 12)المادة )( 3
 (.4/17)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 4
 (.7/222)ابن نجيم، البحر الرائق، )( 5
 (.2/228)شيخي زاده، مجمع األنهر، )( 6
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 41)المادة )( 7
 .وقد وردت حجية اإلقرار أثناء الحديث عن وسائل اإلثبات(. 2/228)شيخي زاده، مجمع األنهر، )( 8
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

إلانكىىار، وإذا أنكىر املىىدعى عليىه مىىا جىىاء فىي دعىىوى املىدعي طلىىب القاضىى ي مىن املىىدعي البينىة، فيسىىأله هىىل : الثىاني

، فىىإذا كىىان (1)"ألىىك بينىىة  : " ا قىىال لىىهمىىع الحضىىرمي عنىىدم  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم معىىك بينىىة أم ل، وهىىذا مىىا فعلىىه النبىىي 

للمىىدعي بينىىة وأثبىىت دعىىواه بالبينىىة حكىىم القاضىى ي لىىه بىىذلك، وإن لىىم يسىىتطع املىىدعي إثبىىات دعىىواه أو لىىم تكىىن لىىه بينىىة، 

فيبقى له حق تحليف املدعى عليه اليمين الشرعية، فإذا طلب املىدعي مىن القاضى ي تحليىف املىدعى عليىه فىإن القاضى ي 

في الحديث الذي رواه علقمة بن وائل عن أبيه   صلى هللا عليه وسلمه بذلك، وهذا الذي فعله النبي يكلف املدعى علي

إن هىىذا قىد غلبنىىي علىىى : يىىا رسىول هللا: ، فقىىال الحضىرميصىل جىىاء رجىل مىىن حضىرموت ورجىىل مىن كنىىده إلىى النبىىي : قىال

 صىللله عليىه وسىلم احىق، فقىال رسىول هللا  رعها ليس لىه فيهىاىاهي أرض ي في يدي أز: أر  لي كانت تبي، فقال الكندي

فىاجر ل يبىالي علىى مىا حلىىف لىه عل ه وسىلمإن الرجلى: يىىا رسىول هللا: فلىك يمينىه، قىال: ل، قىال: ألىك بينىة  قىال: للحضىرمي

ملىا  صلى هللا عليه وسلم فانطلق ليحلف، فقال رسول هللا . ليس لك منه إل ذلك: عليه، وليس يتورع من ش يء، فقال

، ليلقين هللا وهو عنه معر  " : أدبر
ً
 .(2)"أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما

، ويلجىىىب أن يكىىىون النكىىىول فىىىي حضىىىور (4)فىىىإن القاضىى ي يحكىىىم بنكولىىىه (3)وأمىىا إذا نكىىىل املىىىدعى عليىىىه عىىىن اليمىىىين 

حيىىىث ل  القاضىىى ي، وأن يكىىىون الناكىىىل نفىىىس املىىىدعى عليىىىه، وإن قىىىال وكيلىىىه إن مىىىوكلي ل يحلىىىف اليمىىىين فىىىال عخىىىرة لقولىىىه،

 .(5)تلجري الوكالة في النكول عن اليمين

ويذكر الباحثان هنا مذاهب الفقهاء في رد اليمىين علىى املىدعي فىي حىال نكىول املىدعى عليىه عىن أدائهىا دون ذكىر 

 لإلطالة
ً
 .، ثم يوضحان بأي آلاراء أخذ القانون (6)لألدلة تلجنبا

 :ى عليه، على أربعة آراءاختلف الفقهاء في رد اليمين إلى املدعي حال نكول املدع

أن اليمىىىىين تىىىىرد إلىىىىى املىىىىدعي، ويوجىىىىه القاضىىىى ي إليىىىىه اليمىىىىين، فىىىىإن حلىىىىف اسىىىىتحق املىىىىدعى بىىىىه، وإن امتنىىىىع : ألاول 

 .سقطت الدعوى 

به أحمد (8)والشافعية (7)وهذا قول املالكية  .(9)والحنابلة في قول َصول

 علىىىى . النكول اليمىىىين ل تىىىرد إلىىىى املىىىدعي، ويقضىىى ى علىىىى املىىىدعى عليىىىه بىىى: الثىىىاني
ً
وهىىىذا مىىىا أخىىىذ بىىىه القىىىانون اعتمىىىادا

 .(11)والحنابلة (10)امللجلة، وهذا قول الحنفية

                                                           
 (.4/428)مسلم، صحيح مسلم، . وهذا جزء من الحديث الذي رواه مسلم)( 1
 (.4/428)مسلم، صحيح مسلم، . رواه مسلم)( 2
الفيومي، (. 843: )الرازي، مختار الصحاح، ص. َجبَُن ونََكصَ : َل عن العدو وعن اليمين من باب َدَخَل، أيمن نَكَ : النكول لغة)( 3

امتناع من وجبت : وفي الشرع عرفه ابن عرفه بقوله(. 4202: )الفيروز آبادى، القاموس المحيط، ص(. 2/022)المصباح المنير، 

الهداية الكافية الشافعية لبيان حقائق اإلمام = بن قاسم المالكي، شرح حدود ابن عرفة الرصاع، أبو عبد هللا محمد . عليه أو له يمين

االمتناع عن أداء اليمين في : وعرفه الدكتور محمد الزحيلي بأنه(. 172: )هـ، ص4822، 4ابن عرفة الوافية، المكتبة العلمية، ط

 (. 4/833)الزحيلي، وسائل اإلثبات، . مجلس القضاء
 .من مجلة األحكام العدلية( 4322)المادة )( 4
 (.1/022)حيدر، درر الحكام، )( 5
 (.120-2/833)الزحيلي، وسائل اإلثبات، : أنظر)( 6
 (.4/220)ابن فرحون، تبصرة الحكام، (. 1/222)ابن رشد، بداية المجتهد، )( 7
 (.0/232)الشربيني، مغني المحتاج، (. 7/72) الماوردي، الحاوي الكبير،)( 8
 (.42/244)ابن قدامه، المغني، )( 9

 (.2/221)شيخي زاده، مجمع األنهر، (. 0/282)الكاساني، بدائع الصنائع، )( 10
ابن تيمية، مجد الدين عبد السالم بن عبد هللا الحراني، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف، )( 11

 (.2/223)هـ، 4121، 2الرياض، ط
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

قىىىال أصىىىحاب هىىىذا القىىىول بىىىأن اليمىىىين ل تىىىرد إلىىىى املىىىدعي، ول يقضىىى ى علىىىى املىىىدعى عليىىىه بملجىىىرد نكولىىىه، : الثالىىىث

 .(2)، وأحمد في قول (1)عيوإنما يحبس الناكل حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه، وهذا قول بعض أصحاب الشاف

 بالحق، وأما إذا كان غيىر جىازم فىيحكم علىى املىدعى عليىه بىالنكول، : الرابع
ً
ترد اليمين إلى املدعي إذا كان جازما

 .(3)ول ترد اليمين إلى املدعي، وهو قول ابن تيمية وابن القيم

هىىذه الحالىىة يلىىزل ملزلىىة املنكىىر فىىي ل أقىىر ول أنكىىر، ففىىي : السىىكوت، فقىىد يسىىكت املىىدعى عليىىه أو يقىىول : الثالىىث

 .(4)ُيحبس إلى أن يلجيب: القانون وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف

 لدعوى املدعي: الرابع
ً
 .دفع الدعوى، وقد يكون جواب املدعى عليه دفعا

 .الدفوع في الدعوى : املطلب الثالث

 عنىىىه دعىىىوى مىىىن قبىىىل املىىىدعى : عىىىرلف بعىىىض املعاصىىىرين الىىىدفع بأنىىىه
ً
عليىىىه أو ممىىىن ينتصىىىب املىىىدعى عليىىىه خصىىىما

 .(5)يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى املدعي

تحكىىم املحكمىىة فىىي دعىىوى الىىدفع بنىىاء علىىى طلىىب الىىدافع، وبنىىاء : " وقىىد اعتخىىر القىىانون الىىدفع دعىىوى حيىىث قىىال

 .(6)"عليه يعامل الدفع معاملة الدعوى 

إلاتيىىىان بىىىدعوى مىىىن قبىىىل : الىىىدفع دعىىىوى عنىىىدما عرفىىىت الىىىدفع بأنىىىهوقىىىد صىىىرحت ملجلىىىة ألاحكىىىام العدليىىىة بىىىأن 

 .(7)املدعى عليه تدفع دعوى املدعي

 مىن جهىىة القىر ، وقىال املىىدعى عليىه: ومثىال الىدفع
ً
أنىا كنىىت أديىت ذلىك، أو إنىىك : إذا ادعىىى أحىد علىى آخىىر مىال

لىدين، وادعىى بىاتداء أو إلابىراء أو الصىلح علىى ففىي هىذا املثىال أقىر املىدعى عليىه بأصىل ا. (8)أبرأتني، أو أننىا تصىالحنا عليىه

 وعليه إثبات دعواه إن لم يقر املدعي ألاول بذلك
ً
 .املال، فهو بهذا أصب  مدعيا

 علىىىىىىى أنىىىىىه نىىىىىوع مىىىىىن الىىىىىىدعاوى يقصىىىىىد بىىىىىه إسىىىىىىقاط 
ً
والىىىىىدفع موجىىىىىود عنىىىىىد الفقهىىىىىىاء وإن يسىىىىىموه بىىىىىذلك اعتمىىىىىادا

يىه، أو إسىقاط دعىوى املىدعي وإثبىات عىدم توجىه أي حىق الخصومة عن املطلوب وإثبات عىدم صىحة توجيىه املطالبىة إل

 .(9)له على املطلوب

 :أنواع الدفوع

 :(10) قسمت الاشر عات الحديثة الدفوع إلى ثالثة أنواع

 .الدفع املوضوعي: ألاول 

وذلىىىك كىىىأن ينكىىىر وجىىىوده، أو يىىىزعم . لىىىذات الحىىىق املىىىدعى بىىىه –الىىىدافع  –وهىىىو الىىىذي يتعىىىر  فيىىىه املىىىدعى عليىىىه 

 .(1)دعى بهانقضاء امل

                                                           
 (.47/412)الماوردي، الحاوي الكبير، (. 0/120)يني، مغني المحتاج، الشرب)( 1
 (.42/242)ابن قدامه، المغني، )( 2
 (.73-77: )ابن القيم، الطرق الحكمية، ص)( 3
 (.7/228)ابن نجيم، البحر الرائق، )( 4
 (.21: )قراعه، األصول القضائية، ص)( 5
 .مات الشرعيةمن قانون أصول المحاك( 7)فقرة ( 8)المادة )( 6
 .من مجلة األحكام العدلية( 4084)المادة )( 7
 (.1/244)حيدر، درر الحكام، )( 8
 (.21: )قراعه، األصول القضائية، ص(. 230: )ياسين، نظرية الدعوى، ص)( 9

 (.231: )ياسين، نظرية الدعوى، ص(. 22-21: )قراعه، األصول القضائية، ص)( 10
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

وهذا النوع عند الفقهاء يسمى بالىدفع الىذي يقصىد بىه إبطىال نفىس دعىوى املىدعي والغىر  الىذي يرمىي إليىه  

وذلك تن هدف املدعي . أنه أوفاه هذا املقدار: إذا ادعى شخص على آخر ألف دينار فقال املدعى عليه: بدعواه، ومثاله

دعى بىىه، فىىإذا أثبىىت املىىدعى عليىىه أنىىه قىىد أوفىىاه املبلىىغ املىىذكور حكىىم مىىن إقامىىة هىىذه الىىدعوى هىىو الحصىىول علىىى املبلىىغ املىى

 .(2)القاض ي برفض دعوى املدعي وعدم استحقاقه للمدعى به

 .الدفع بعدم القبول : الثاني

وهىىىو الىىىدفع الىىىذي يتعلىىىق بسىىىلطة الخصىىىم فىىىىي اسىىىتعمال الىىىدعوى، ولىىىيس فىىىي ذات الحىىىق املتنىىىازع فيىىىىه أو ذات  

الادعىىىاء، ومثالىىىىه الىىىدفع بعىىىىدم الخصىىىىومة، كىىىأن ينكىىىىر املىىىىدعى عليىىىه أن املىىىىدعي خصىىىىمه، أو أن ل خصىىىومة بينهمىىىىا، فهىىىىذا 

 .(3)الدفع يتعلق بحق املدعي في رفع دعواه ول يتعلق بالحق املدعى ذاته

، حيىث ُيقصىد بىه دفىع الخصىومة عىن املىدعى عليىه (4)"بىدفع الخصىومة " وهذا النوع هو املسىمى عنىد الفقهىاء 

 : ، ومثىال ذلىك(5)بىدون أن يتعىر  املىدعى عليىه لصىدق املىدعي أو كذبىه فىي دعىواه
ً
 أو ثوبىا

ً
إذا ادعىى شىخص علىى آخىر دارا

وأقىىام البينىىة علىىى . أو رهنىىه عنىده أو أعىىارني إيىىاه أو أجىىارني فقىال الىىذي فىىي يىىده املىىدعى بىىه هىو ملىىك فىىالن الغائىىب أودعنيىىه

 .(6)ذلك فال خصومة

 .الدفع الشكلي: الثالث

وهو ما يوجهه املدعى عليه من طعن في إلاجىراءات الشىكلية التىي يطلىب مىن املىدعي القيىام بهىا قبىل وأثنىاء سىير 

 .(8)، دون أن يمس هذا الادعاء أصل الدعوى (7)الدعوى لكي تنتج آثارها

والىىدفوع الشىىكلية هىىذه ليسىىت مىىن نىىوع واحىىد، فمنهىىا مىىا يطلىىب القىىانون مىىن الخصىىم الىىدفع بىىه فىىي أول مراحىىل 

،ومنها ما يلجوز للخصم أن يدفع بىه فىي أي دور مىن أدوار املحاكمىة كالختصىاة (10)(9)الدعوى، كالدفع بعدم الصالحية

اة املحىىىىىاكم النظاميىىىىىة بىىىىىنص قىىىىىانون أصىىىىىول الىىىىىوظيفي، كىىىىىأن ترفىىىىىع دعىىىىىوى ملكيىىىىىة عقىىىىىار متنىىىىىازع فيىىىىىه فهىىىىىي مىىىىىن اختصىىىىى

 .(11)املحاكمات الشرعية

                                                                                                                                                                                     
 (.231): ياسين، نظرية الدعوى، ص)( 1
 (.22: )قراعه، األصول القضائية، ص)( 2
 (.472: )أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات، ص(. 232-231: )ياسين، نظرية الدعوى، ص)( 3
 (.0/284)الكاساني، بدائع الصنائع، (. 47/83)السرخسي، المبسوط، (. 2/440)الموصلي، االختيار، )( 4
 (.22: )قراعه، األصول القضائية، ص)( 5
 (.2/440)الموصلي، االختيار لتعليل المختار، (. 0/284)الكاساني، بدائع الصنائع، )( 6
 (.231: )ياسين، نظرية الدعوى، ص)( 7
 (.471: )أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص)( 8
 .أي عدم صالحية المحكمة مكانياً )( 9

 .الشرعيةمن قانون أصول المحاكمات ( 2)المادة )( 10
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 2)فقرة ( 2)المادة )( 11
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 Page 57 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 .وأثره على سماع الدعوى  (1)التقادم: املطلب الرابع

 .التقادم في القانون : الفرع ألاول 

لم ينص قانون أصول املحاكمات الشرعية على مسألة دفع الدعوى بمىرور مىدة مىن الىزمن، وإنمىا نىص علىى  

 ل تسىىىمع الىىىدعوى بعىىىدها بتفصىىىيل، وقىىىد نظىىىم القىىىانون 
ً
ذلىىك القىىىانون املىىىدني ألاردنىىىي حيىىىث حىىىددها بخمسىىىة عشىىىر عامىىىا

 (.161-113)املدني أحكام التقادم في املواد 

 .دم في سماع الدعوى في الشرعتأصيل التقا: الفرع الثاني

ىىلوا لعىىدم سىىقوط الحىىق بتقىىادم الزمىىان مىىن خىىالل قاعىىدة عريضىىة وهىىي ألاصىىل   وأمىىا بالنسىىبة للفقهىىاء فقىىد أصل

أن الحىق قىديم ل يبطلىه شى يء " ، وورد في رسالة عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه (2)(الحق ل يسقط بتقادم الزمان)أن 

ل ينقضىى ي الحىىق بمىىرور الزمىىان ولكىىن ل تسىىمع الىىدعوى بىىه : " ردنىىي بالتقىىادم حىىين قىىال، وقىىد أخىىذ القىىانون املىىدني ألا (3)"

 .(4)"على املنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة 

 والىىىىذي يبىىىىدو أن القىىىىانون إنمىىىىا اسىىىىتقى هىىىىذا مىىىىن القىىىىوانين العثمانيىىىىة يىىىىوم أن منىىىىع سىىىىالطين الدولىىىىة العثمانيىىىىة 

: قضىىىاتهم فىىىي جميىىىع وليىىىات الدولىىىة العثمانيىىىة أن يسىىىمعوا الىىىدعوى بعىىىد مضىىى ي خمسىىىة عشىىىر سىىىنة، واسىىىتانوا مىىىن ذلىىىك

دعىىاوى الوقىىف وإلارث ووجىىود عىىذر شىىرعي، وكىىان سىىبب منىىع السىىالطين للقضىىاة مىىن سىىماع الىىدعوى بعىىد هىىذه املىىدة هىىو 

 .(5)قطع الحيل والتزوير

أن عىدم سىماع الىدعوى بعىد هىذه املىدة إنمىا هىو للنهىي عنىه مىن استفيد من كالم الشارح : " قال ابن عابدين 

 عن سىماعها، وقىد اعتخىر هىذا مىن بىاب تخصىيص القضىاء بالزمىان، ثىم قىال
ً
ويلجىب : " السلطان، فيكون القاض ي معزول

على السلطان الذي نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه املدة أن يسىمعها بنفسىه، أو يىأمر بسىماعها؛ كىي ل يضىيع 

 .(6)"والظاهر أن هذا إذا لم يظهر من املدعي أمارة التزوير . املدعي حق

 :(7)وإلعمال شرط التقادم عدة قيود أهمها

أن يتحقىق تىىرك املىىدعي لىدعواه مىىدة التقىىادم، فلىىو ادعىى فىىي أثنائهىىا فىىإن ذلىك ل يمنىىع مىىن سىىماع دعىواه ثانيىىة مىىا لىىم  (1

 .يكن بين الدعوى ألاولى والثانية هذه املدة

 .القاض ي الدعوى في حال التقادم في حال إلانكار، فلو اعترف املدعى عليه تسمع ل يسمع (2

2)  ،
ً
املطالبة املعتخرة هي املطالبة أمام القاض ي في ملجلس القضاء، فلو كان يطالب بالحق املدعى به أمام الناج مرارا

 .وترك املطالبة أمام القاض ي هذه املدة، فإن القاض ي ل يسمع منه

                                                           
وأما في االصطالح فقد (. 42/102)ابن منظور، لسان العرب، . من القِدم، والقدم مصدر القديم وهو نقيض الحدوث: التقادم لغة)( 1

هو انقضاء زمن معين على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده دون أن يطالب : " عرفه الدكتور مصطفى الزرقا بقوله

 (.4/882)الزرقا، المدخل الفقهي العام، ". صاحبهما بهما وهو قادر على المطالبة 
والنظائر، دار الحموي، أحمد بن محمد بن مكي، غمز عيون البصائر في شرح األشباه (. 433: )ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص)( 2

 (.2/887)هـ، 4122، 4الكتب العلمية، ط
 (.202-3/223)األلباني، إرواء الغليل، . وصححه األلباني(. 42/222)البيهقي، السنن الكبرى، . رواه البيهقي)( 3
 .من القانون المدني األردني( 113)المادة )( 4
 (.122-2/143)ابن عابدين، رد المحتار، )( 5
 (.2/122)د المحتار، ابن عابدين، ر)( 6
 (.842-841: )قراعه، األصول القضائية، ص(. 124-2/122)ابن عابدين، رد المحتار، )( 7



2622يونيو –رانيحز–60العدد -المجلة الدولية لالجتهاد القضائي 2222  

 

 Page 58 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 مىىن رفعهىىا لىىم يمنىىع مىىن سىىماعها بعىىد  أن يكىىون املىىدعي (1
ً
 مىىن رفىىع دعىىواه فىىي تلىىك املىىدة، فلىىو لىىم يكىىن متمكنىىا

ً
متمكنىىا

 
ً
 ظاملا

ً
 عن البلد أو كان املدعى عليه حاكما

ً
 .املدة املذكورة، كأن يكون غائبا

واملالحظ أن موضوع التقادم هو اجتهاد درسه املتأخرون، كان الدافع له هو فساد الزمان، فضرب سالطين  

 للحيل والتزوير
ً
 هو اجتهادي مصلحي، فىيمكن لىولي . الدولة العثمانية هذه املدة قطعا

ً
وتحديد املدة بخمسة عشر عاما

وعلى هذا لو أمر : " ألامر إذا رأى زيادة هذه املدة أو إنقاصها أن يفعل ذلك، يدل على ذلك ما قاله ابن نلجيم رحمه هللا

 
ُ
 .(1)"عدم سماعها  -على القاض ي –سمع، ويلجب عليه السلطان بعدم سماع الدعوى بعد سنة ل ت

 (. 1613 -1662)وقد نظمت ملجلة ألاحكام العدلية موضوع التقادم في املواد 

 .حضور الخصوم وغيابهم عن جلسات املحاكمة: املطلب الخامس

لفىىىىىت  مثىىىىىول الخصىىىىىم أو وكيلىىىىىه أمىىىىىام املحكمىىىىىة املرفوعىىىىىة إليهىىىىىا الىىىىىدعوى فىىىىىي املوعىىىىىد املحىىىىىدد : يقصىىىىىد بالحضىىىىىور 

 .(2)الجلسة، وتثبيت ذلك في الضبط

ويفهىىىم مىىىن هىىىذا التعريىىىف أن الحضىىىور املعتخىىىر هىىىو الحضىىىور أمىىىام القاضىىى ي، فلىىىو حضىىىر املكلىىىف بالحضىىىور فىىىي   

إحدى مرافق املحكمة ولم يمثل أمام القاض ي فال عخرة لهذا الحضور، وألاصل في الشىرع أنىه إذا ُدعىي أحىد إلىى ملجلىس 

ن : لقىىىول هللا القضىىىاء فيلجىىىب عليىىىه الحضىىىور، 
َ
َم َبْيىىىَنُهْم أ

ُ
ىىىِه َوَرُسىىىوِلِه ِلىىىَيْحك

ل
ىىىى الل

َ
ا ُدُعىىىوا ِإل

َ
ِمِنيَن ِإذ

ْ
ىىىؤ

ُ ْ
ىىىْوَل امل

َ
ىىىاَن ق

َ
َمىىىا ك ﴿ ِإنل

ْعَنا ﴾
َ
ط

َ
وا َسِمْعَنا َوأ

ُ
 .(3)َيُقول

تخلىىىف الخصىىىم أو وكيلىىىه ومىىىن يمثلىىىه مىىىن حضىىىور ملجلىىىس القضىىىاء رغىىىم التبليىىىغ الصىىىحي  : ويقصىىىد بالغيىىىاب   

 .(4)ملحاكمةلتاريخ وموعد ا

 :ويتصور الغياب في حالت ثالثة هي

 .غياب املدعي وحضور املدعى عليه: ألاولى

 .غياب املدعى عليه وحضور املدعي، وهذا هو الغالب: الثانية

 : الثالثة
ً
 .غياب الطرفين معا

 .غياب املدعي وحضور املدعى عليه: الحالة ألاولى

وفىىي هىىذه الحالىىة أجىىاز القىىانون للمحكمىىة أن تسىىقط الىىدعوى بنىىاء علىىى طلىىب املىىدعى عليىىه، فىىإن طلىىب املىىدعى  

وفىىىي حىىىال تعىىىدد املىىىدعون وتخلىىىف بعضىىىهم فىىىإن الحكىىىم نفسىىىه . (5)عليىىىه إسىىىقاط الىىىدعوى فىىىإن املحكمىىىة تلجيبىىىه إلىىىى ذلىىىك

 .(6)تلجديد دعواه املسقطة وحدهاينطبق على املتخلف بناء على طلب املدعى عليه، على أن يكون له الحق في 

ويؤصىىل لهىىذا أن مىىن ضىىوابط التميىىز بىىين املىىدعي واملىىدعى عليىىه التىىي وضىىعها الفقهىىاء قىىالوا املىىدعي مىىن إذا تىىرك 

 .(7)دعواه، فال يلجخر عليها، واملدعى عليه بخالفه

                                                           
 (.431: )ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص)( 1
 (.477: )أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص)( 2
 (.24: )سورة النور)( 3
 (.473: )المحاكمات الشرعية، صأبو البصل، شرح قانون أصول )( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 2)فقرة ( 22)المادة )( 5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 24)المادة )( 6
 (.0/121)الشربيني، مغني المحتاج، (. 2/423)الموصلي، االختيار لتعليل المختار، (. 0/221)الكاساني، بدائع الصنائع، )( 7
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 Page 59 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

يراجىىىع املىىىدعي  وكىىىذلك فىىىإن القضىىىاة كىىىانوا ل ينظىىىرون فىىىي الىىىدعوى التىىىي لىىىم يحضىىىر فيهىىىا املىىىدعي ويتركونهىىىا حتىىىى 

، فىىىإن لىىىم يحضىىىىر : " القاضىىى ي، وفىىىي هىىىذا يقىىىول إلامىىىام املىىىاوردي
ً
َر النىىىداء ثالثىىىا ىىىرل

َ
فلىىىو نىىىودي صىىىاحب رقعىىىة فلىىىم يحضىىىر، ك

خرجىىىت رقعىىىة غيىىىره ونىىىودي صىىىاحبها، فىىىإن حضىىىر صىىىاحب الرقعىىىة ألاولىىىى وقىىىد حضىىىر صىىىاحب الرقعىىىة الثانيىىىة، فىىىإن كىىىان 
ُ
أ

م ألاول عليىه، وإن شىرع فىي النظىر لىم يقطىع النظىر واسىتوفاه ثىم حضوره قبل الشروع في النظر بىين الثىاني وخصىمه  ىدل
َ
ق

فىىيفهم مىىن هىىذا الىىنص أنىىه ل يلجخىىر املىىدعي علىىى الخصىىومة وإنمىىا لىىه الخيىىار، فىىإذا تىىرك الخصىىومة . (1)"نظىىر لىىألول بعىىده 

 .ُيترك، ولو كان ل ُيترك وإنما يلجخر عليها ملا ترك املاوردي ُرقعته، وإنما تحضره

 .غياب املدعى عليه وحضور املدعي: انيةالحالة الث

 حسىىىب ألاصىىىول، فىىىإن للمحكمىىىة أن  
ً
 صىىىحيحا

ً
وإذا حضىىىر املىىىدعي ولىىىم يحضىىىر املىىىدعى عليىىىه رغىىىم تبليغىىىه تبليغىىىا

 بناًء على طلب املىدعي، ويلجىوز للمحكمىة مىن تلقىاء نفسىها أن 
ً
تقرر سماع الدعوى والاستمرار في املحاكمة بحقه غيابيا

 إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبهتقرر محاكمة املدعى عل
ً
 .(2)يه غيابيا

 توفر الشروط التالية
ً
 :ومن املادة السابقة يابين أن القانون اشترط لجواز املحاكمة بحق املدعى عليه غيابيا

 .أن يكون املدعى عليه الغائب قد تم تبليغه املوعد املحدد للمحاكمة حسب ألاصول  -1

 أن يحضر املدعي ويطلب م -2
ً
 .حاكمة املدعى عليه غيابيا

 بحىىق املتخلىىف مىىنهم 
ً
وإذا تعىىدد املىىدعى علىىيهم وتخلىىف بعضىىهم فإنىىه يلجىىوز للمحكمىىة أن تنظىىر الىىدعوى غيابيىىا

 .(3)بناء على طلب املدعي

 إذا حضر املدعى عليه جلسة من جلسة املحاكمة أو أكثر وتخلف بعد 
ً
واعتخر القانون أن الحكم يعتخر وجاهيا

واشىترط فىي ذلىك أنىه إذا صىدر الحكىم علىى شىخص أو أشىخاة لىم يكونىوا حاضىرين جلسىة الحكىم  ذلك عن الحضىور،

 .(4)فيلجب تبليغ إعالم الحكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة الاستنناف من تاريخ التبليغ

 عىىن  
ً
 مقبىىول

ً
 جلسىىة مىىن الجلسىىات التاليىىة، وقىىدم عىىذرا

ً
وإذا حضىىر املىىدعى عليىىه الىىذي تلجىىري محاكمتىىه غيابيىىا

تغيبىه تقىىرر املحكمىىة قبولىه وتعلمىىه بىىاإلجراءات التىي جىىرت فىىي غيابىه، ولهىىا أن تكىىرر هىذه إلاجىىراءات فىىي حضىىوره إذا رأت 

 لتأمين العدالة
ً
 .(5)ذلك ضروريا

يىىىىه الغائىىىىب فالفقهىىىىاء علىىىىى خىىىىالف ماشىىىىعب فىىىىي ذلىىىىك، ويمكىىىىن دراسىىىىة الحكىىىىم علىىىىى وأمىىىىا محاكمىىىىة املىىىىدعى عل   

 لإلطالة إلى إلاشارة إلى ما أخذ به من جواز القضاء على الغائب
ً
 .(6)الغائب في بحث مستقل، ونكتفي تلجنبا

لىم إنه إذا امتنع املدعى عليه من الحضور أمام ملجلس القاض ي، و : وقد نص الفقهاء على هذا ألاصل فقالوا 

 :يسلم الحق املدعى به، فإن القاض ي بين خيارات ثالثة وهي

 بأهل القوة من أعوانه: ألاول 
ً
 .إما أن يحضره جخرا

 .أو إن شاء طلب من صاحب الشرطة إحضاره: الثاني

                                                           
 (.232-2/234)ماوردي، أدب القاضي، ال)( 1
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 2)فقرة ( 22)المادة )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 22)المادة )( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 422)المادة )( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 28)المادة )( 5
وللتفصيل أنظر كتاب نظرية الدعوى، لمحمد نعيم ياسين، . المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء على الغائبحيث ذهب )( 6

الشربيني، مغني المحتاج، (. 4/37)ابن فرحون، تبصرة الحكام، (. 437: )ابن جزي، القوانين الفقهية، ص. وما بعدها( 228: )ص

 (.42/32)ابن قدامه، المغني، (. 0/823)



2622يونيو –رانيحز–60العدد -المجلة الدولية لالجتهاد القضائي 2222  

 

 Page 60 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 : الثالىىىث
ً
 إلىىىى ملزلىىىه ينىىىادي علىىىى بابىىىه ثالثىىىا

ً
ىىىب عليىىىك: وإذا شىىىاء بعىىىث القاضىىى ي أحىىىدا صل

َ
فالفقهىىىاء . إن لىىىم تحضىىىر ن

 وفق ألاصول  يريدون 
ً
 .(1)قطع الحجة على الغائب، فإن لم يحضر يلجري القاض ي املرافعة بحقه غيابيا

 : الحالة الثالثة
 
 .غياب الطرفين معا

، وإذا اختىىىىارت (2)وإذا غىىىىاب طرفىىىىا الىىىىدعوى ولىىىىم يحضىىىىر أي منهمىىىىا، فىىىىإن للمحكمىىىىة أن تقىىىىرر إسىىىىقاط الىىىىدعوى  

ْحِضىىىر 
ُ
الوقىىىت الىىىذي نىىىادت فيىىىه علىىىىى الطىىىرفين، وتبىىىين فيىىىه أن التبليىىىغ كىىىىان املحكمىىىة هىىىذا الطريىىىق فعليهىىىا أن تبىىىين فىىىىي امل

 حتى يسِو لها إلاسقاط، و ساثنى من ذلك الدعاوى التي تتعلق بحق من حقوق هللا كدعوى الرضاع
ً
 .(3)صحيحا

وهنىىىا فىىىإن إسىىىقاط الىىىدعوى ل لغيىىىاب املىىىدعى ( حالىىىة غيىىىاب املىىىدعي)ويؤصىىىل لهىىىذا مىىىا ذكرنىىىاه فىىىي الحالىىىة ألاولىىىى  

 .وإنما كان لغياب املدعي عليه،

 .طلبات الخصوم: املطلب السادس

قىىىد يطلىىىب الخصىىىوم أثنىىىاء املرافعىىىة بعىىىض الطلبىىىات مثىىىل الحجىىىز الاحتيىىىاطي ومنىىىع املىىىدعى عليىىىه مىىىن السىىىفر أو  

 تأجيل الدعوى أو غير ذلك من الطلبات، فما مصير هذه الطلبات 

 .طلب الحجز الاحتياطي: الفرع ألاول 

 علىىىى مطلىىىوب الىىىدائن منىىىع املىىىد: يقصىىىد بىىىه 
ً
ين مىىىن التصىىىرف بقسىىىم مىىىن أموالىىىه املنقولىىىة أو غيىىىر املنقولىىىة تأمينىىىا

 بالحجز التحفظي
ً
 .(4)الحاجز إلى أن يحكم بالدين ويخرم الحكم، و سمى أيضا

 .طلب الحجز الاحتياطي في القانون : املسألة ألاولى

حيىىث أجىىاز القىىانون ( 121-121)نظىىم قىىانون أصىىول املحاكمىىات الشىىرعية أحكىىام الحجىىز الاحتيىىاطي فىىي املىىواد  

للمدعي قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب إلى املحكمىة بالسىاناد إلىى مىا لديىه مىن املسىاندات 

نقولة وغير املنقولة وألاموال املوجودة بحيازة شخص ثالث والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال املدعى عليه امل

 .(5)لنايلجة الدعوى 

وتقىىىىىرر املحكمىىىىىىة الحجىىىىىز بنىىىىىىاء علىىىىىى الاسىىىىىىتدعاء بطلىىىىىىب الحجىىىىىز الاحتيىىىىىىاطي املشىىىىىفوع بكفالىىىىىىة تضىىىىىمن مىىىىىىا يلحىىىىىىق 

نىي فىي أصىل وقد اعتمىد القىانون ألارد. (6)باملحجوز عليه من العطل والضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه

 (.33-35)الفكرة على القانون العثماني في املادتين 

عىّين املحكمىىة مقىىداره 
ُ
، وإذا كىان مقىىدار الىىدين غيىر معلىىوم ت

ً
و شىترط فىىي القىانون أن يكىىون مقىىدار الىدين معلومىىا

الدعوى، ، وإذا وقع الحجز قبل إقامة (7)بقرارها على وجه التخمين، وأن يكون الدين مستحق ألاداء وغير مقيد بشرط

                                                           
 (.4/802)ابن أبي الدم، أدب القضاء، (. 822-2/824)الماوردي، أدب القاضي، (. 471: )السمناني، روضة القضاة، ص)( 1
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 4)فقرة ( 22)المادة )( 2
 (.432: )أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص)( 3
 (.473: )المحاكمات الشرعية، ص أبو البصل، شرح قانون أصول)( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 4)فقرة ( 424)المادة )( 5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 2)فقرة ( 424)المادة )( 6
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 8)فقرة ( 424)المادة )( 7
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 Page 61 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

فقىىىىد أوجىىىىب القىىىىانون علىىىىى طالىىىىب الحجىىىىز تقىىىىديم لئحىىىىة الىىىىدعوى تجىىىىل إثبىىىىات حقىىىىه خىىىىالل ثمانيىىىىة أيىىىىام مىىىىن تىىىىاريخ قىىىىرار 

قدم الدعوى خالل املدة املذكورة يصب  الحجز ملغى
ُ
 .(1)الحجز، وإذا لم ت

 .تأصيل الحجز الاحتياطي في الشرع: املسألة الثانية

 جىىر عليىىه : املنىىع مىىن التصىىرف، ويقىىال: والحجىىر فىىي اللغىىة،.(2)لحجىىزاسىىتعمل الفقهىىاء مصىىطلح الحجىىر بمعنىىى ا

 إذا منعه من التصرف في ماله
ً
هو عبارة عن منع الحاكم من عليه دين حال يعجىز : وفي الشرع،.(3)القاض ي يحجر  جرا

 .(4)عنه ماله املوجود من التصرف فيه

د رفىع الىدعوى أو أثنىاء املرافعىة أن يطلىب للمىدعي عنى (5)ويؤصل للحجز الاحتياطي حىين أجىاز جمهىور الفقهىاء 

مىىىىن القاضىىىى ي إصىىىىدار قىىىىرار بىىىىالحجز علىىىىى أمىىىىوال املىىىىدعى عليىىىىه سىىىىواء أكانىىىىت هىىىىذه ألامىىىىوال منقولىىىىة أو غيىىىىر منقولىىىىة، ومىىىىن 

 :النصوة التي تؤيد الحجز الاحتياطي

 جر على معاذ بىن جبىل مالىه، وباعىه بىدين كىان  روى كعب بن مالك رض ي هللا عنه أن رسول هللا  .1

 .(6)عليه

مىىىا قالىىىه ابىىىىن قدامىىىة رحمىىىىه هللا أنىىىه متىىىىى لىىىزم إلانسىىىىان ديىىىون حالىىىىة ل يفىىىي مىىىىا لىىىه بهىىىىا فسىىىأل غرمىىىىاؤه  .2

، واشترط إلجابة املدعي إلصدار الحجز الاحتياطي وجود (7)الحاكم الحجر عليه، لزم الحاكم إجابتهم

وهىذه العبىارة ألاخيىرة تؤصىل لشىرط القىانون . (8)ل أو املرجو تزكيتهسبب يقوي دعواه، كشهادة العد

 .(9)عندما اشترط إلجابة الحجز الاساناد إلى ما لديه من املساندات والبينات

، فأقىىام شىاهدين ملجهىولين ولىم يحلىف وطلىىب  .2
ً
وعنىد ابىن أبىي الىدم فيمىا إذا ادعىىى أحىده علىى آخىر دينىا

 مىىىىىن إقىىىىىراره بىىىىىأموال ونقلهىىىىىا ببيىىىىىع أو هبىىىىىة، فيىىىىىه قىىىىىولن مىىىىىن الحىىىىىاكم الحجىىىىىر علىىىىىى املىىىىىدعى عليىىىىىه خوفىىىىى
ً
ا

 .(10)إذا ُعرف املدعى عليه بالحيلة واستمرت له عادة بها  جر الحاكم عليه: أحدهما

 ل يرفع به حكم يده : " وقال املاوردي .1
ً
 قائمة كالعقار، ُ ِجَر عليها  جرا

ً
 .(11)"وإن كانت عينا

علىىىى رجىىىل ديىىن حىىىال، وللغىىىريم سىىىلعة يمكىىىن للغىىىريم  وكىىذلك سىىىئل القاضىىى ي أبىىىو الوليىىىد عمىىن كىىىان لىىىه .3

، فطلىىب صىىاحب الىىدين بيىىع السىىلعة، وطلىىب املىىدين أل يفىىوت عليىىه سىىلعته، وأن يضىىع 
ً
بيعهىىا مسىىرعا

 ينظر فيها في الدين، هل لىه ذلىك أم لصىاحب الىدين بيىع السىلعة  فأجىاب 
ً
 ويؤجل أياما

ً
السلعة رهنا

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 428)المادة )( 1
المرداوي، اإلنصاف، (. 0/814)الماوردي، الحاوي الكبير، (. 1/02)ابن رشد، بداية المجتهد، (. 3/33)ابن نجيم، البحر الرائق، )( 2

(2/234.) 
 (.42/282)الزبيدي، تاج العروس، )( 3
 (.2/272)المرداوي، اإلنصاف، )( 4
وقد اختلفوا في جوازه، فمنع أبو حنيفة . المنع من التصرف: اللغةوالحجر في . بمعنى الحجز( الحجر)استعمل الفقهاء مصطلح )( 5

الحجر على الحر البالغ العاقل من أجل مصلحة خاصة، واعتبر الحجر عليه إهداراً آلدميته، خالفاً للجمهور والصاحبين حيث 

الماوردي، الحاوي الكبير، (. 1/02)ابن رشد، بداية المجتهد، (. 2/30)الموصلي، االختيار لتعليل المختار، . أجازوا الحجر

 (.2/234)المرداوي، اإلنصاف، (. 0/814)
. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم(. 0/422)رواه الطبراني، الطبراني، المعجم األوسط، )( 6

 (.0/012)ر، ابن الملقن، البدر المني. وكذلك صححه ابن الملقن(. 2/07)الحاكم، المستدرك، 
 (.1/820)ابن قدامه، المغني، )( 7
 (.4/242)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 8
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 4)فقرة ( 424)المادة )( 9

 (.4/233)ابن أبي الدم، أدب القضاء، )( 10
 (.414: )الماوردي، األحكام السلطانية، ص)( 11
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 Page 62 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

، و : فيهىىا
ً
يؤجىىل فىىي إحضىىار املىىال بقىىدر قلتىىه وكثرتىىه، ومىىا ل يكىىون إنل مىىن حقىىه أن يلجعىىل السىىلعة رهنىىا

فيىىىه ضىىىرر علىىىى واحىىىد منهمىىىا، علىىىى مىىىا يىىىؤدي إليىىىه اجتهىىىاد الحىىىاكم فىىىي ذلىىىك، فهىىىذا هىىىو الىىىذي جىىىرى بىىىه 

  .(1)القضاء ومض ى عليه العمل، وهو الذي تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه

 .آثار الحجز الاحتياطي عند الفقهاء: املسألة الثالثة

ل الفقهاء في آثار الحجز الاحتياطي، حيث تختلف آثاره بحسب حال املدعى به على النحو التالي صل
َ
 :وقد ف

 
ً
، فىىىإن املىىىدعى عليىىىه ُيمَنىىىع مىىىن التصىىىرف بىىىه علىىىى وجىىىه يخرجىىىه عىىىن ملكىىىه كىىىالبيع : أول

ً
إن كىىىان املىىىدعى بىىىه عقىىىارا

رفع يده عن العقاروالهبة، وكذلك ُيمَنع من التصرف به على وجه يخرجه عن حاله، 
ُ
 .كالبناء والهدم من غير أن ت

 
ً
، فإنىىىىىه يوقىىىىىف عىىىىىن صىىىىىاحبه ويخىىىىىرم عىىىىىن يىىىىىده، ونفقتىىىىىه تكىىىىىون علىىىىىى مىىىىىن : ثانيىىىىىا

ً
وأمىىىىىا إن كىىىىىان املىىىىىدعى بىىىىىه حيوانىىىىىا

 .يستحقه

 
ً
وإن كىىان موضىىوع الىىدعوى يتعلىىق بمىىا ياسىىارع إليىىه الفسىىاد كىىاللحم والفواكىىه، فىىإن شىىهد للمىىدعي شىىاهده : ثالثىىا

 ل يفسد في مثل هىذا ألاجىل املىدعى بىه، فىإن أحضىر واحده وأبى أن ي
ً
حلف، وقال عندي شاهده آخر فإنه يضرب له أجال

 القاض ي بين املدعى عليه ومتاعه، وإن أتى بشاهدين ولم يزكهما القاض ي، وخيف فساد املىدعى 
ّ
ما يستحق به وإل خال

 فباعه ووضع ثمنه عند عدل يأخذه من استحقه
ً
 .(2)فيه أمر القاض ي أمينا

 .ألاموال املستاناة من الحجز الاحتياطي: املسألة الرابعة

 :(3)ألاموال التي استاناها القانون من جواز الحجز الاحتياطي 

ة والفرش الضرورية لهم .1 ِسرل
َ
 .ألالبسة الضرورية للمدين وعياله وألا

 .بيت السكن الضروري للمدين .2

 .أواني الطبخ وأدوات ألاكل الضرورية للمدين وعياله .2

 .الكتب وألادوات وآلالت وألاوعية وألامتعة الالزمة ملهنة املدين أو لحرفته أو تلجارته .1

مقىىىدار املؤونىىىة الالزمىىىة للمىىىدين وعائلتىىىه مىىىدة ل تتعىىىدى موسىىىم البيىىىدر ومقىىىدار البىىىذور التىىىي تكفىىىي لبىىىذر ألار  التىىىي  .3

 
ً
 .اعتاد زراعتها إذا كان مزارعا

 الحيوانات الالزمة لزراعته ومعيشته إذا ك .6
ً
 .ان مزارعا

 .علف الحيوانات املستاناة من الحجز يكفيها مدة ل تتعدى موسم البيدر .1

 .اللباج الرسمي ملأموري املحكمة .5

 .ألاثواب والحلل وألادوات التي تستعمل خالل إقامة الصالة .3

 .الحصة املستحقة للحكومة من الحاصالت سواء أكانت مقطوفة أم لم تكن .12

 .املختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة أم غير منقولة ألاموال وألاشياء ألاميرية أو  .11

 .حق املطالبة بالتعويضات .12

 .النفقة .12

 .رواتب املوظفين إل إذا كان الحجز من أجل النفقة .11

                                                           
 (.223 -227: )صالنباهي، تاريخ قضاة األندلس، )( 1
 (.414: )الماوردي، األحكام السلطانية، ص(. 241-4/242)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 422)المادة )( 3
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 Page 63 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 :تأصيل ألاموال املستاناة من الحجز في الشرع

نظىىىىر القىىىىانون إلىىىىى ألامىىىىوال املسىىىىتاناة مىىىىن الحجىىىىز نظىىىىرة مصىىىىلحية للمىىىىدعى عليىىىىه، حيىىىىث إنهىىىىا تعىىىىد مىىىىن ألامىىىىور  

 .الحاجية لإلنسان، فإذا تم تفويت هذه ألامور عليه فقد يصيبه الحرم واملشقة إذا  جر عليه فيها

ويلجىب علىى الحىاكم : " مىه هللاويؤصل ملا ذهب إليه القانون من استاناء هذه ألامىور مىا قالىه إلامىام البهىوتي رح

أو أمينىىه أن يتىىرك مىىن مالىىه مىىا تىىدعوا الحاجىىة إليىىه مىىن مسىىكن وخىىادم صىىالحين ملثلىىه؛ تن ذلىىك ل غنىىى لىىه عنىىه، وقىىال 

ويترك له آله حرفته؛ تن الحاجة تدعوا إليها كثيابه ومسىكنه، فىإن لىم يكىن صىاحب حرفىة تىرك لىه مىا يتلجىر بىه : كذلك

وكىىان املحجىىور عليىىه ممىىا ياسىىارع إليىىه الفسىىاد وخىىاف القاضىى ي فسىىاده، : " جىىاء فىىي التبصىىرة وكىىذلك. (1)"لتحصىىيل مؤنتىىه 

 ببيعه ودفع ثمنه عند عدل يأخذه املستحق 
ً
 .(2)"فإن القاض ي في هذه الحالة يأمر أمينا

والحاصىىىل أن ألامىىىور التىىىي تعتخىىىر ضىىىرورية مىىىن عىىىدمها مسىىىألة تقديريىىىة يرجىىىع تقىىىديرها إلىىىى الحىىىاكم، فهىىىو الىىىذي  

 .دد الضروري من عدمه، وهذا ما ذهب إليه القانون يح

 .وضع ألاموال وألاشياء املنقولة املحجوزة تحت يد أمين: املسألة الخامسة

أجاز القىانون للمحكمىة أن تضىع ألاشىياء وألامىوال املنقولىة املحجىوزة تحىت يىد شىخص أمىين للمحافظىة عليهىا 

ر ألاجرة رل
َ
ق

ُ
 .(3)التي يطلبها هذا ألامين لقاء عمله هذا من قبل املحكمة أو إدارتها حتى نايلجة املحاكمة، وت

 :ويؤصل ملا ذهب إليه القانون من وضع ألاموال املحجوزة تحت يد شخص أمين أقوال كثير من الفقهاء منها

 ل يرفىع : " ما قاله املاوردي في الحجز الاحتياطي -1
ً
 كالعقار، ُ جر عليها فيها  جىرا

ً
 قائما

ً
وإن كانت عينا

 .(4)"حكم يده، ورد استغاللها إلى أمين يحفظه على مستحقه منهما به 

وكان املحجور عليه مما ياسارع إليه الفساد وخاف القاض ي فساده، فإن : " وكذلك جاء في التبصرة -2

 ببيعه ودفع ثمنه عند عدل يأخذه املستحق 
ً
 .(5)"القاض ي في هذه الحالة يأمر أمينا

 .ملدعى عليه من السفرطلب املدعي منع ا: الفرع الثاني

يلجىىأ املىىدعى عليىىه فىىي بعىىض ألاحيىىان إلىىى السىىفر خىىارم الىىبالد؛ مىىن أجىىل التهىىرب مىىن دفىىع مىىا اسىىتحق عليىىه، أو  

 .لغايات أخرى تكون في نفسه، تجل ذلك قد يطلب املدعي منع املدعى عليه من السفر، فكيف الحكم في هذا ألامر

 .ليه من السفر في القانون طلب املدعي منع املدعى ع: املسألة ألاولى

م إليهىا مىن بينىات بىأن   ىّدِ
ُ
أجاز القانون للمحكمة بعىد تقىديم لئحىة الىدعوى، واقتنعىت املحكمىة بنىاء علىى مىا ق

املىىىىدعى عليىىىىه علىىىىى وشىىىىك مغىىىىادرة الىىىىبالد، أو أنىىىىه ينىىىىوي التصىىىىرف بأموالىىىىه أو تهريبهىىىىا للخىىىىارم؛ رغبىىىىة منىىىىه فىىىىي تىىىىأخير دعىىىىوى 

حكمىىة، أو فىىي عرقلىىة تنفيىىذ أي قىىرار يحتمىىل أن يصىىدر فىىي حقىىه، ففىىي هىىذه الحالىىة علىىى الخصىىم أو فىىي تلجنىىب إجىىراءات امل

املحكمىىىة أن تصىىىدر مىىىذكرة إحضىىىار مىىىن أجىىىل جلبىىىه فىىىي الحىىىال، وأن تمنىىىع سىىىفره حتىىىى يقىىىدم كفالىىىة لضىىىمان دفىىىع مىىىا قىىىد 

 يحكم عليه، أو لضمان عدم مغادرته اململكة، وذلك حتى مض ي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم ق
ً
 .(6)طعيا

                                                           
 (.181-8/188)البهوتي، كشاف القناع، )( 1
 (.4/241)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 2
 .المحاكمات الشرعيةمن قانون أصول ( 421)المادة )( 3
 (.414: )الماوردي، األحكام السلطانية، ص)( 4
 (.4/241)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 21)المادة )( 6
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 Page 64 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 .تأصيل طلب املدعي منع املدعى عليه من السفر في الشرع: املسألة الثانية

أن يعمىل  -الىدائن–وقد درج الفقهاء مسألة إذا ما كان املدين ينوي السىفر وعليىه حىق، فهىل يلجىوز لغريمىه  

 :(1)بين أمرين -مثال-على منعه من السفر، ففرق الحنابلة 

حلول الدين قبل قدومه من السفر، ففي هذه الحالة يحق للدائن منع املدين من إذا كان ميعاد : ألامر ألاول 

 يفىىي بالىىدين عنىىد وقىىت 
ً
السىىفر؛ تن تىىأخير حقىىه عىىن موعىىده فيىىه ضىىرر عليىىه، ولكنىىه إن جىىاء بكفيىىل ملىىيء أو دفىىع رهنىىا

 .السداد، فله السفر؛ تن الضرر يزول بذلك

 : عد ميعاد قدومه من السفر فيفرق بين حالتينوأما إذا كان ميعاد حلول الدين ب: ألامر الثاني

، فله منعه من السفر، إل إذا أقام املدين (كالجهاد)إن كان سفر املدين إلى ما فيه فوات نفس : الحالة ألاولى

، وعللوا ذلك
ً
 أو وضع رهنا

ً
 مليئا

ً
 .تنه سفر يتعر  فيه للشهادة وفوات النفس، فال يؤمن فوات الحق: كفيال

إن كان السفر تمر ليس فيه فوات نفس، ففىي إحىدى الىروايتين عىن أحمىد أنىه لىيس لىه منعىه : انيةالحالة الث

 .من السفر

وأمىىا اشىىتراط القىىانون حتىىى ُيسىىَمَ  للمىىدعى عليىىه السىىفر تقىىديم كفالىىة، فيؤصىىل لىىه باإلضىىافة إلىىى مىىا سىىبق مىىا  

 بمىا 
ً
 للخصىومة وأعطىى كفىيال

ً
، فطالبىه رجىل بحىقح يدعيىه، فوكىل املطلىوب وكىيال

ً
ذكره فقهاء ألاحناف في رجل أراد سىفرا

وكيىىل أصىىيل، وكىىذلك الكفيىىل فىىي الشىىرع يمكىىن للىىىدائن فال. (2)فىىإن القاضىى ي يقبىىل ذلىىك منىىه: قضىى ى القاضىى ي عليىىه قىىالوا

ضم ذمة إلى ذمة في حق املطالبة بما على ألاصيل أو فىي حىق أصىل الىدين : " مطالبته، حيث عرف الفقهاء الكفالة بأنها

 .فهذا صاحب الحق املهم عنده أن يصل إلى حقه، وإذا التزم أحد ألاطراف ببذل الحق فبها ونعمت. (3)"

 .طلب تأجيل الدعوى : الفرع الثالث

 .(4)إرجاء نظر القضية إلى وقت آخر لسبب يقتض ي هذا التأجيل: ويقصد بتأجيل الدعوى 

 .طلب تأجيل الدعوى في القانون : املسألة ألاولى

أثنىىىاء سىىىير الىىىدعوى قىىىد يطلىىىب أحىىىد الخصىىىوم تأجيىىىل النظىىىر فىىىي الىىىدعوى إلىىىى وقىىىت آخىىىر تسىىىباب تتعلىىىق بطالىىىب 

وكيىىىل مىىىن ينىىىوب عنىىىه أكثىىىر خخىىىرة منىىىه، أو لسىىىبب آخىىىر، فىىىإن املحكمىىىة تلجيبىىىه لهىىىذا الطلىىىب، التأجيىىىل، كإحضىىىار بينىىىة أو ت

يلجىىوز للمحكمىىة أن : " ومسىألة تأجيىىل الىدعوى مسىىألة تقديريىة يرجىىع تقىديرها للقاضىى ي، وعلىى ذلىىك نىص القىىانون بقولىه

 تؤجل املحاكمة من وقت آلخر أو تقرر رؤيتها في مكىان آخىر يقىع ضىمن منطقىىة اختصاصىها إذا 
ً
 تحقيقىا

ً
رأت ذلىك مالئمىا

 .(5)"للعدالة مع تدوين ألاسباب 

 .تأصيل طلب تأجيل الدعوى في الشرع: املسألة الثانية

 مىىن القىىوانين الحديثىىة، وإنمىىا كانىىت معهىىودة فىىي تىىاريخ القضىىاء إلاسىىالمي، 
ً
ومسىىألة تأجيىىل الىىدعوى ليسىىت بىىدعا

 :ويؤصل لذلك

                                                           
 (.1/812)ابن قدامه، المغني، )( 1
 (.8/180)ابن مازه، شرح أدب القاضي، )( 2
 (.0/42)الكاساني، بدائع الصنائع، (. 8/287)السمرقندي، تحفة الفقهاء، )( 3
 (.431: )أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص)( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 13)المادة )( 5
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 Page 65 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 أو بينىة، : " تبىي مو ى ى ألاشىعري قولىهما جاء فىي رسىالة عمىر بىن الخطىاب رضى ي هللا عنىه 
ً
 غائبىا

ً
ومىن ادعىى حقىا

 ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فىإن أعجىزه ذلىك اسىتحللت عليىه القضىية، فىإن ذلىك أبلىغ 
ً
فاضرب له أمدا

 .(1)"في العذر، وأجلى للعمى 

وهذا من تمام العدل؛ تن املدعي قد تكون له  جة أو بينة غائبة عن ملجلس القاض ي، ول يمكنه إحضارها  

َل بىالحكم ولىم يمهىل الخصىم إلحضىار البينىة الغائبىة، فىإن ذلىك يبطىل حىق  في نفس الجلسة، وفي حال أن القاض ي َعجل

 .(2)صاحب البينة أو الحجة الغائبة

؛ تنىىه إذا وجىىه القضىىاء عليىىه "فىىإن ذلىىك أبلىىغ فىىي العىىذر، وأجلىىى للعمىىى : " مىىروقىىال السرخيىى ي فىىي شىىرح قىىول ع 

، وإذا لىىم يمهلىىه انصىىرف مىىن 
ً
 لىىه سىىاكتا

ً
بعىىدما أمهلىىه حتىىى يظهىىر عجىىزه عىىن الىىدفع، انصىىرف مىىن ملجلىىس القاضىى ي شىىاكرا

 منه يقول 
ً
 .(3)"عنده ماَل إلى خصمي ولم يستمع إلى  جتي، ولم يمكنني من إثبات الدفع : ملجلس القاض ي شاكيا

وينبغي للقاض ي أن يمهل من سأله إلامهال بقدر ما يتمكن من إقامة الحجىة فيىه، ول يتقيىد بثالثىة أيىام، بىل  

بحسىىب الحاجىىة، فضىىرب آلاجىىال يعىىود إلىىى اجتهىىاد القاضىى ي بحسىىب النظىىر فىىي أمىىر الخصىىمين، ولىىيس فيىىه حىىد محىىدود ل 

 .(4)يتلجاوز، إنما هو الاجتهاد

، بىىىىل  وبىىىين الفقهىىىاء أنىىىىه إذا 
ً
ظهىىىر للقاضىىى ي عنىىىىاد الىىىذي يطلىىىىب إلامهىىىال ومدافعتىىىه للحىىىىاكم لىىىم يضىىىرب لىىىىه أمىىىدا

يفصىل فىي الخصىومة؛ تن ضىىرب هىذا ألامىد إنمىىا كىان لتمىام العىىدل، فىإذا كىان فيىىه فىي التأجيىل إبطىىال للعدالىة لىم يلجىىب 

 .(5)القاض ي طالب التأجيل

 إلزاميىىىة وإذا كىىىان القاضىىى ي يسىىىتطيع تأجيىىىل الىىىدعوى للحاجىىىة واملصىىىلحة حسىىىب اج
ً
تهىىىاده، إل أن هنىىىاك آجىىىال

 :تكلم عنها الفقهاء يلجب على القاض ي ألاخذ بها، ويلجب على الخصوم قبولها، ومن هذه آلاجال

، ففىىىي هىىىذه الحالىىة يعزلىىىه القاضىىى ي عىىىن زوجتىىىه  .1
ً
 حادثىىىا

ً
ألاجىىل الىىىذي يضىىىربه القاضىىى ي للملجنىىون جنونىىىا

اسىىىىىتمر جنونىىىىىه حكىىىىىم القاضىىىىى ي سىىىىىنة، فىىىىىإن شىىىىىفي مىىىىىن جنونىىىىىه خىىىىىالل السىىىىىنة بقيىىىىىت لىىىىىه زوجتىىىىىه، وإن 

 .بالتفريق بينه وبين زوجته

 .(6)وكذلك املرتد إذا رفع أمره إلى القاض ي أجله القاض ي ثالثة أيام .2

 .ألاحوال الطارئة في الدعوى : املطلب السابع

قىد يعتىر  الىىدعوى مىن الحىىوادث مىا يىىؤدي إلىى عىىدم السىير فيهىا، أو تىىؤثر علىى حىىال الىدعوى، فمىىا مصىير هىىذه  

 :ألاحوال

 :وأما أهم هذه ألاحوال الطارئة على الدعوى ومصيرها فهي على النحو التالي

 .وفاة أحد فرقاء الدعوى : الفرع ألاول 

ل تسىىىىقط : " إذا تىىىوفي أحىىىد الفرقىىىاء فىىىإن هىىىذا ل يىىىؤثر علىىىى سىىىير الىىىدعوى، وهىىىذا مىىىا نىىىص عليىىىه القىىىانون بقولىىىه

 الدعوى بوفاة املدعي أو املدعى عليه إذا ظل سبب الدعوى قا
ً
  (1)ئما

ً
فالقانون هنا اشترط لعدم سقوط . (2)"أو مستمرا

                                                           
 (.202-3/223)األلباني، إرواء الغليل، . وصححه األلباني(. 42/222)البيهقي، السنن الكبرى، . رواه البيهقي)( 1
 (.4/30)ابن القيم، إعالم الموقعين، ( )2
 (.40/08)السرخسي، المبسوط، )( 3
 (.4/224)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 4
 (.4/30)ابن القيم، إعالم الموقعين، )( 5
 (.4/222)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 6
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

، وهىىذا الشىىرط بىىديهي؛ تن ألامىىر إن لىىم يكىىن 
ً
 أو مسىىتمرا

ً
الىىدعوى بوفىىاة أحىىد الخصىىمين أن يكىىون سىىبب الىىدعوى قائمىىا

 .كذلك انعدم شرط توفر الخصومة الذي هو من شروط صحة الدعوى كما تقدم، حيث ل خصومة في هذه الحالة

ا توفي أحد الفرقاء والدعوى قائمة فإن القانون نىص علىى تبليىغ ورثتىه بنىاء علىى طلىب الفريىق آلاخىر، وأما إذ 

وقىىد اعتمىىد القىىانون ألاردنىىي فىىي ذلىىك . (3)أو أمىىر املحكمىىة، وتتىىابع املحكمىىة رؤيىىة الىىدعوى مىىن النقطىىة التىىي وقفىىت عنىىدها

 .من قانون أصول املحاكمات الشرعية العثماني( 23)على املادة 

، و 
ً
 أو مسىتمرا

ً
ما ذهب إليه القانون من عدم سقوط الحق بوفاة أحد الخصىوم إذا بقىي سىبب الىدعوى قائمىا

، وكىىىىذلك مىىىىا هىىىىو معهىىىىود فىىىىي (4)"الحىىىىق ل يسىىىىقط بتقىىىىادم الزمىىىىان "يؤصىىىىل لىىىىه القاعىىىىدة التىىىىي سىىىىبق إلاشىىىىارة إليهىىىىا وهىىىىي أن 

اسىىتحقه امليىىت فيكىىون جىىزء مىىن تركتىىه يسىىتحقه  الشىىر عة أن امليىىراث ينتقىىل إلىىى ورثىىة امليىىت، وهىىذا الحىىق املىىدعى بىىه إن

 .الورثة

ويؤصىىل لىىه كىىذلك مىىا قالىىه الفقهىىاء مىىن أن القاضىى ي إذا أدخىىل الخصىىمين تحىىت أجىىل ثىىم مىىات أحىىدهما قبىىل  

وهىذا نىص صىري  فىي عىدم سىقوط الىدعوى . (5)انقضاء ألاجل الذي ضرب له، فإنه يكمىل فىي حىق آلاخىر أو فىي حىق ورثتىه

 .بوفاة الخصمين

 .توحيد وتفريق الدعوى : لثانيالفرع ا

 .توحيد وتفريق الدعوى في الشرع: املسألة ألاولى

، كمىىىىا يلجىىىىوز تعىىىىدد املىىىىدعى علىىىىيهم إذا ادعىىىىى علىىىىيهم بحىىىىق  
ً
يلجىىىىوز تعىىىىدد املىىىىدعين إذا كىىىىان سىىىىبب الىىىىدعوى واحىىىىدا

يلجىىىوز ، كمىىىا إذا رفعىىىت دعىىىوى مىىىن عىىىدد مىىىن الورثىىىة بصىىىفتهم ورثىىىة علىىىى مىىىدعى عليىىىه وكىىىذلك (6)متعلىىىق بموضىىىوع واحىىىد

 .العكس

 
ً
بىىىين دعىىىويين أو أكثىىىر،  (7)وقىىىد ترفىىىع أمىىىام املحكمىىىة عىىىدة دعىىىاوى، إل أنىىىه قىىىد يظهىىىر للمحكمىىىة أن هنىىىاك ارتباطىىىا

 علىىى الفصىىل فىىي ألاخىىىرى، أو أن الفصىىل فىىي هىىذه الىىدعاوى يعتخىىر فىىي حكىىم الفصىىل فىىىي 
ً
وكىىان الفصىىل فىىي إحىىداهما متوقفىىا

 .(8)سبما تقتضيه الحالةألاخرى، فيلجوز لها أن تقرر توحيدها، وتفصل فيها ح

حيىىث إذا رفعىىت  -أي تفريىىق الىىدعوى  –وكمىىا أن للمحكمىىة أن تقىىرر توحيىىد الىىدعوى، فلهىىا أن تقىىوم بىىالعكس 

دعوى وكان الادعاء يشتمل على مواضيع مختلفة ل ارتباط بينها فىي الحكىم، فيلجىوز للمحكمىة أن تقىرر رؤيىة كىل منهمىا 

ادة القانونيىىة السىىابقة أن سىىبب التفريىىق بىىين الىىدعاوى هىىو عىىدم وجىىود ويتضىىح مىىن املىى. (9)علىىى حىىدة فىىي قضىىية مسىىتقلة

 .الارتباط بين هذه الدعاوى، وبما أنه كذلك فنايلجة الحكم لن تكون واحدة

                                                                                                                                                                                     
الدعوى توفي الزوج، ففي هذه الحالة يتم تبليغ الورثة أن ترفع زوجة على زوجها دعوى للمطالبة بمهر مؤجل، وأثناء : ومثال ذلك)( 1

 .إلكمال إجراءات المحاكمة، لتعلق الدعوى بالتركة
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 33)المادة )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 422)المادة )( 3
 (.433: )ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص)( 4
 (.4/220)صرة الحكام، ابن فرحون، تب)( 5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 82)المادة )( 6
توفير الجهد على : والحكمة في توحيد الدعاوى. وهذا االرتباط عادة يكون إما في الخصوم أو في سبب الدعوى أو موضوعها)( 7

أبو البصل، شرح . م يصعب التوفيق بينهاالقاضي واقتصاد النفقات وتوفير اإلجراءات وتالفي صدور أحكام متناقضة أو أحكا

 (.438: )قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 88)المادة )( 8
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 81)المادة )( 9
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 Page 67 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

وفي حال تعدد املدعين أو املدعى عليهم، فقد أجاز القانون لواحد منهم أو أكثر أن يفو  الباقين فىي حضىور  

 مىن املحكمة أو املرافعة وإجراء ا
ً
 وموقعىا

ً
ملعامالت في جميع إلاجراءات، واشترط في ذلك أن يكون هىذا التفىويض خطيىا

الفريىىق الصىىادر منىىه وبحضىىور رئىىيس كتبىىة املحكمىىة، وأن ُيحفىىظ فىىي إضىىبارة الىىدعوى، وفىىي هىىذه الحالىىة يكىىون لىىه حكىىم 

 .(1)الوكالة الرسمية في جميع الوجوه

 :دعين واملدعى عليهم النص التاليويؤصل لتوحيد الدعوى وتفريقها وجواز تعدد امل

 فىي حالىة واحىدة، فىإن كانىت الىدعوى : " قال إلامام املىاوردي
ً
 فىادعى علىى اثنىين معىا

ً
فىإن كىان هىذا املىدعي سىابقا

سىىمع منىىىه إل علىىىى واحىىد، وإن كانىىىت الىىدعوى واحىىىدة كادعائىىىه ابايىىاع دار منهمىىىا أو بيىىع دار عليهمىىىا، جىىىاز أن 
ُ
مختلفىىة لىىىم ت

سمع دعواه عليه
ُ
ولىو اجتمىع اثنىان فىي الىدعوى علىى واحىد، فىإن : ثىم قىال. ما؛ تنها محاكمة واحدة بين طالب ومطلوبينت

 بينهمىا أو ادعائهمىا عليىه ابايىاع دار 
ً
اختلفت دعواهما لم تسمع من أحىدهما، وإن لىم تختلىف دعواهمىا لدعائهمىا ميراثىا

سمع دعواهما عليه؛ تنهما محاكمة واحدة بين ط
ُ
 .(2)"البين ومطلوبين لهما، جاز أن ت

 .وقف الدعوى : الفرع الثالث

عدم سيرها لوجود سبب يقتض ي ذلك، وذلك حتىى يىزول هىذا السىبب وتنقضى ي املهلىة : يقصد بوقف الدعوى 

 .(3)التي حددها قرار الوقف

 تقوم به املحكمة
ً
 قضائيا

ً
 .(4)وقف الدعوى إما أن يكون بناء على طلب الخصوم أو أن يكون وقفا

فىىىي حالىىىة اللىىىزاع بىىىين وقفىىىين، : الت التىىىي نىىىص عليهىىىا القىىىانون التىىىي يلجىىىب علىىىى املحكمىىىة وقىىىف الىىىدعوى ومىىىن الحىىى 

وادعى أحد ألاطراف ملكية العقار املتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم أو كان العقار من ألاوقاف املشهورة شهرة 

 ومسىىاندات تعىىزز ادعىىاءه، فعلىىى شىىائعة عنىىد أهىىل القريىىة أو املحلىىة، وأبىىرز مىىدعي امللكيىىة فىىي جميىىع هىىذه 
ً
الحىىالت أوراقىىا

املحكمة تأجيل السير في الدعوى، وتكلفه مراجعة املحكمة ذات الصالحية خالل مدة معقولة، فإذا أبىرز مىا يىدل علىى 

إقامىىىىة الىىىىدعوى لىىىىدى تلىىىىك املحكمىىىىة، فىىىىإن املحكمىىىىة الشىىىىرعية تقىىىىرر وقىىىىف السىىىىير فىىىىي الىىىىدعوى التىىىىي أقامهىىىىا إلىىىىى أن تبىىىىت 

 .(5)شأن ملكية العقار، وإل سارت في الدعوى وأكملتهااملحكمة في 

﴿ : قىىال عىىز وجىىلوممىىا يؤصىىل لوقىىف الىىدعوى أن عمىىر رضىى ي هللا عنىىه كىىان يىىأمر بىىرد الخصىىوم للصىىلح؛ تن هللا 

﴾ ْيره
َ
ُح خ

ْ
ل  َوالص 

ً
حا

ْ
ن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصل

َ
ْيِهَما أ

َ
َح َعل

ْ
 ُجَنا

َ
ال

َ
الخصوم حتىى يصىطلحوا، فىإن ردوا : " ، حيث كان عمر يقول (6)ف

فيفهم مىن قىول عمىر هىذا أنىه كىان يىأمر وقىف الىدعوى وإحالىة الخصىوم . (7)"فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن 

 .للصلح، فإن تم الصلح فبها ونعمت، وإل رجعوا إلى القضاء لستنناف سير الدعوى 

 

 

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 82)المادة )( 1
 (.2/231)الماوردي، أدب القاضي، )( 2
 (.277: )القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية، ص)( 3
 (.430: )أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص)( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 2)فقرة ( 2)المادة )( 5
 (.423: )سورة النساء)( 6
 (.0/423)البيهقي، السنن الكبرى، . منقطع: رواه البيهقي، وقال)( 7
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 .طلب إسقاط الدعوى : الفرع الرابع

فىىىىي )، وقىىىىد أجىىىىاز القىىىىانون للمىىىىدعي أو املىىىىدعى عليىىىىه (1)هىىىىا واعتبارهىىىىا كىىىىأن لىىىىم تكىىىىنزوال: إسىىىىقاط الىىىىدعوى معنىىىىاه

في أي وقت أثناء املحاكمة أو قبلها أن يطلىب إسىقاط دعىواه بحىق املىدعى علىيهم جمىيعهم أو بعضىهم ( الدعوى املتقابلة

إسىقاط دعىوى أحىد الطىرفين أو أن يترك دعواه في قسم مما يدعيه علىى أنىه يبقىى لىه الحىق فىي تلجديىد دعىواه، ول يىؤثر 

 .(2)على آلاخر إذا أصر هذا ألاخير على السير بها

وإسقاط الدعوى ل يعني التنازل عىن الحىق املىدعى بىه، وإنمىا التنىازل عىن املطالبىة فىي وقىت إسىقاطها، ويبقىى  

 غير أن القانون في املادة السابقة لم . (3)لطالب إسقاط الدعوى الحق في تلجديد دعواه مرة أخرى 
ً
يلجعل الباب مشىرعا

لطالىىىب إسىىىىقاط الىىىىدعوى فىىىي أن يسىىىىقط دعىىىىواه دون نظىىىر إلىىىىى الطىىىىرف آلاخىىىر، بىىىىل جعىىىىل لىىىه الحىىىىق فىىىىي إلاصىىىرار علىىىىى سىىىىير 

الىىدعوى، وذلىىك تنىىه يتضىىرر نايلجىىة إلسىىىقاط الىىدعوى، حيىىث يكىىون مىىن مصىىىلحته حسىىم موضىىوع اللىىزاع، حتىىى ل يبقىىىى 

 .ى في أي وقتحبيس ألانفاج لحتمال أن املدعى عليه قد يلجدد الدعو 

، ومىا قىام (4)ويؤصل إلسقاط الدعوى ما ذكره الفقهاء في تعريف املدعي بأنه من ترك الخصومة ل يلجخر عليها

 .به القانون من من  املدعى عليه الحق في التمسك بالدعوى هو رأي رشيد ملا تقدم، حيث تقتضيه املصلحة

 .تأصيل الحكم القضائي: املبحث الثالث

 .تعجيل تبليغ الحكم وكونه مكتوبا: املطلب ألاول 

ىىىىىذ الحكىىىىىم بالحىىىىىاكم ، وفىىىىىي الاصىىىىىطالح عرفتىىىىىه ملجلىىىىىة ألاحكىىىىىام (5)الحكىىىىىم لغىىىىىة يىىىىىأتي بمعنىىىىىى القضىىىىىاء، و سىىىىىمى ُمَنّفِ

فصىىل الخصىىومة بقىىول أو : ، وعرفىىه املعاصىىرون بأنىىه(6)عبىىارة عىىن قطىىع القاضىى ي املخاصىىمة وحسىىمه إياهىىا: العدليىىة بأنىىه

 .(7)ه بطريق إلالزامفعل يصدر عن القاض ي ومن في حكم

بعد ختام املرافعة في الدعوى أوجب القانون إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء املحاكمة إن كان ذلك 

، وإل فيلجىىب إعطىىاء الحكىىم خىىالل عشىىرة أيىىام مىىن انتهىىاء املحاكمىىة إذا كىىان الحكىىم يحتىىام إلىىى التىىدقيق، ول يىىؤثر 
ً
ممكنىىا

، وذلىىىك تن املرافعىىىات قىىىد انتهىىىت والحكىىىم هىىىو إعىىىالن لنايلجىىىة هىىىذه (8)صىىىدار الحكىىىمتغيىىىب أحىىىد الطىىىرفين أو كليهمىىىا علىىىى إ

 .من قانون أصول املحاكمات الشرعية العثماني( 21)وقد أخذ القانون ألاردني هذه املادة من املادة . املرافعات

 مىىىن القاضىىى ي، وعلىىىى ا 
ً
 وموقعىىىا

ً
 ومؤرخىىىا

ً
لقاضىىى ي أن وأمىىىا شىىىكل الحكىىىم فقىىىد اشىىىترط القىىىانون أن يكىىىون مكتوبىىىا

 .(9)علل الحكم وأسبابه والنصوة التي اساند إليها –الحكم  –يدرم في متن القرار 

 علىىىىىى اسىىىىىم القاضىىىىى ي والفرقىىىىىاء وموضىىىىىوع الىىىىىدعوى، وألاسىىىىىباب الثبوتيىىىىىة،  
ً
وأمىىىىىا إعىىىىىالم الحكىىىىىم فيكىىىىىون مشىىىىىتمال

 بخاتم املحكمة الرسمي، ويلجب إعطاء
ً
 من القاض ي ومختوما

ً
 بتاريخ صدوره، وموقعا

ً
صورة عنه خىالل عشىرة  ومؤرخا

                                                           
 (.238: )القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص)( 1
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 13)المادة )( 2
 (.444: )التكروري، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص)( 3
 (.0/121)الشربيني، مغني المحتاج، (. 4/200)ان الحكام، ابن الشحنة، لس(. 2/423)الموصلي، االختيار لتعليل المختار، )( 4
 (.4232: )الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص)( 5
 .من مجلة األحكام العدلية( 4730)المادة )( 6
 (.018: )ياسين، نظرية الدعوى، ص)( 7
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 424)المادة )( 8
 .ل المحاكمات الشرعيةمن قانون أصو( 428)المادة )( 9
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 
ً
مىىن قىىانون أصىىول املحاكمىىات ( 25)وقىد اعتمىىد القىىانون فىىي املىىادتين السىىابقتين علىى املىىادة . (1)أيىام مىىن تىىاريخ طلبىىه خطيىىا

 .الشرعية العثماني

 : ويؤصل لوجوب إعطاء الحكم فور الانتهاء من املرافعة ما يلي

 .(2)يلجد أنه كان بملجرد الانتهاء من املرافعات يصدر حكمه مباشرة إن املستقرع أقضية النبي  .1

حىىىرة الفقهىىىاء كىىىل الحىىىرة علىىىى عىىىدم إلاطالىىىة والتأجيىىىل فىىىي القضىىىية وسىىىرعة البىىىت فيهىىىا، لىىىذلك منىىىع الفقهىىىاء  .2

القاض ي بتىأخير الحكىم : " القاض ي إذا ظهر له أسباب الحكم تأخير الحكم بال سبب، حيث جاء في البحر الرائق

 :إل أن الفقهاء استانوا بعض الحالت التي أجازوا فيها للقاض ي تأخير الحكم، وهي. (3)" عزل يأثم و 

ن ُيْصىِلَحا َبْيَنُهَمىا :  إذا كان القاض ي يرجو الصلح بين ألاقارب، وذلك لقول هللا  -1
َ
ْيِهَمىا أ

َ
َح َعل

ْ
 ُجَنا

َ
ال

َ
﴿ ف

ْيره ﴾
َ
ُح خ

ْ
ل  َوالص 

ً
حا

ْ
  .(4)ُصل

 .الحكم لستمهال أحد الخصومويلجوز للقاض ي تأخير  -2

وإذا اشىابه علىى القاضى ي ألامىر، فىال يعجىىل القاضى ي بىالحكم فىي هىذه الحالىىة إذا لىم َيىِخن لىه ألامىر حتىىى  -2

 .(5)يتفكر فيه و شاور أهل الفقه

، أمىىا كتابىىة ألاحكىىام القضىىائية فىىإن هللا  
ً
قىىد أمىىر بكتابىىة  وأمىىا اشىىتراط القىىانون فىىي الحكىىم أن يكىىون مكتوبىىا

، الىىدين فىى
ً
 لألمىىوال، وتسىىجيل ألاحكىىام القضىىائية مىىن بىىاب أولىىى؛ تن هىىذه ألاحكىىام قىىد تتضىىمن أمىىوالا

ً
ي آيىىة الىىدين حفظىىا

قىد أمىر بكتابىة الىدين تهميتهىا، فىإن فىي  بامليثىاق الغلىيظ، فىإذا كىان هللا  وقد تتعلق بعقد الىزوام الىذي سىماه هللا 

 .كما في الزوام والطالق، فاملصلحة في الكتابة هنا أعظمكتابة الحوادث القضائية أكثر أهمية في بعض الحالت 

وأمىىىا كتىىىاب : " ونصىىىوة الفقهىىىاء كثيىىىرة فىىىي كتىىىاب القاضىىى ي بىىىالحكم منهىىىا علىىىى سىىىبيل املثىىىال قىىىول علىىىيش املىىىالكي

القاضىى ي بابىىوت حىىق أو حكىىم القاضىى ي بموضىىع فيوجىىد ذلىىك الحىىق أو الىىذي يتعلىىق عليىىه الحكىىم فىىي غيىىر موضىىع املكتىىوب 

ول إن علىىى القاضىى ي الىىذي ينهىىى إليىىه ذلىىك الكتىىاب إذا ثبىىت عنىىده وتعىىين الحكىىم أو الحىىق فيمىىا قبلىىه أن إليىه، فالىىذي يقىى

يقبىىل الكتىىاب وينفىىذ مىىا فيىىه سىىواء كىىان هىىو املكتىىوب إليىىه أو غيىىره؛ تن رسىىم الكتىىاب إلىىى قىىا  بعينىىه فىىي حىىق قىىد ثبىىت ل 

قضاة كما أنه لو كتب إلى قاض ي موضع يخرجه عن عموم الحكم بما تضمنه، ووجوبه على من ثبت ذلك عنده من ال

فوجىىىد املكتىىىىوب إليىىىىه قىىىىد مىىىات أو عىىىىزل وولىىىىي ذلىىىىك املوضىىىىع غيىىىره، فإنىىىىه واجىىىىب علىىىىى ذلىىىك القاضىىىى ي املحىىىىدث قبىىىىول ذلىىىىك 

بىىىىالحكم أو الحىىىىق يثبىىىت عنىىىىده إنمىىىىا هىىىىو إعىىىىالم  القاضىىىى ي  كتىىىاب  الكتىىىاب وإنفىىىىاذ مىىىىا فيىىىىه كمىىىا يلجىىىىب علىىىىى ألاول، وذلىىىىك أن 

عنده ملا تعذر تمكن املباشرة، فيلجب على كل متمكن من الحكىم إنفىاذه عنىد ثبوتىه لديىه لتقاض ي إنفاذ ما صح وتعين 

 .(6)"والقيام فيه عنده، فاستوى فيه من عينه في كتابه ذلك وغيره من سائر الحكام

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 421)المادة )( 1
أنشدك هللا إال قضيت بيننا : كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقام رجل فقال: " ما رواه أبو هريرة، وزيد بن خالد، قاال: ومن ذلك)( 2

إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى : قل، قال: بكتاب هللا وأذن لي؟ قالاقض بيننا : بكتاب هللا، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال

أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى : بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجاالً من أهل العلم، فأخبروني

لمائة شاة والخادم رد، عليك وعلى ابنك جلد مائة والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب هللا جل ذكره، ا: " فقال . امرأته الرجم

رواه البخاري، البخاري، ". ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها "وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها 

 (.3/407)صحيح البخاري، 
 (.0/234)ابن نجيم، البحر الرائق، )( 3
 (.423: )سورة النساء)( 4
 (.0/234)ابن نجيم، البحر الرائق، (. 40/31)المبسوط،  السرخسي،)( 5
، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك (هـ٩٢١١ت )عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي )( 6

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: ، دار المعرفة، الطبعة(234/ 2)
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 Page 70 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

القاضىىى ي فهىىىي مسىىىألة اجتهاديىىىة حسىىىب مىىىا تتطلبىىىه املصىىىلحة، فهىىىذا إلامىىىام املىىىاوردي  (1)وأمىىىا مشىىىتمالت  ىىىجل 

 :رحمه هللا ينص على أن العرف في مشتمالت  جل القاض ي في عصره يلجب أن تشتمل على عدة أمور، منها

ْحِضر ما يلي -1
ُ
 :ما تضمنه املحضر، ويتضمن امل

 .صفة الدعوى، بعد تسمية املدعي أو املدعى عليه .1

 .املدعى عليه من إلاقرار أو إلانكارجواب  .2

 .حكاية شهادة الشهود على الوجه الذي شهدوا به .2

 .ِذكر التاريخ، بذكر يوم الحكم وشهره وسنة الحكم .1

فىىإذا اسىىتكمل السىىجل باملشىىتمالت السىىابقة، جعىىل القاضىى ي : " ثىىم قىىال... تىىاريخ يىىوم الحكىىم والتنفيىىذ -2

ىىىم القاضىىى ي فيهمىىىا بع
ل
ىىىع فىىىي يومنىىىا  –المتىىىه املألوفىىىة بخطىىىه هىىىذا السىىىجل علىىىى نسىىىختين َعل

ّ
ليتىىىذكر بهىىىا حكمىىىه إذا  –أي َوق

م إحىىداهما للمحكىىوم لىىه، ووضىىع ألاخىىرى فىىي ديوانىىه، لتكىىون  جىىة يقابىىل بهىىا 
ل
عىىر  عليىىه، وأشىىهد فيهىىا علىىى نفسىىه، وسىىل

 .(2)" جل الخصم إن أحضروه من بعد 

ا يىىىىىىتم القاضىىىىىى ي املحاكمىىىىىىة يحكىىىىىىىم بعىىىىىىىدم: " وقىىىىىىد نصىىىىىىت ملجلىىىىىىة ألاحكىىىىىىام العدليىىىىىىىة علىىىىىىى تىىىىىىدوين الحكىىىىىىم بقولهىىىىىىا 

 للحكىم والبينىة مىع ألاسىباب املوجبىة لىه، فتعطيىه للمحكىوم لىه، 
ً
 حاويىا

ً
بمقتضاها، ويفهم الطرفين ذلىك، ويىنظم إعالمىا

 .(3)"و عطى لدى الايلجاب نسخة منه للمحكوم عليه 

 .إصدار الحكم وتنفيذه: املطلب الثاني

املتخاصىمين، ويكىون هىذا بإعطىاء كىل ذي حىق حقىه، ول يكىون إن الهدف مىن القضىاء هىو إنهىا الخصىومة بىين 

 .ذلك إل من خالل إصدار الحكم القضائي

ونىىص القىىانون علىىى أن ألاحكىىام الصىىادرة مىىن املحىىاكم الشىىرعية مرعيىىة مىىا لىىم تفسىىخ مىىن محكمىىة الاسىىتنناف 

لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيىان  ، والتي تنص على أنه إذا(4)من هذا القانون ( 111)الشرعية مع مراعاة أحكام املادة 

إلىىىى املحكىىىوم عليىىىه خىىىالل سىىىنة مىىىن تىىىاريخ صىىىدوره يصىىىب  ملغىىىى إل إذا راجىىىع املحكىىىوم لىىىه املحكمىىىة ودفىىىع الرسىىىم للتبليىىىغ 

، وقىىد اسىىتقى (5)وإذا كىىان الحكىىم ممىىا يتعلىىق بىىه حىىق هللا تعىىالى. خىىالل سىىنة ومضىىت املىىدة قبىىل أن تنتهىىي معاملىىة التبليىىغ

 .من قانون أصول املحاكمات الشرعية العثماني في املادة الخامسة منه( 123) القانون املادة

 :ويمكن تأصيل آثار الحكم في ألامور التالية

ْمىِرِه : قال هللا  .1
َ
 ِمىْن أ

ُ
ِخَيىَرة

ْ
ُهىُم ال

َ
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ُ
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َ
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ً
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َ
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ُ
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ل
ى الل ضى َ

َ
ا ق

َ
ِمَنةح ِإذ

ْ
 ُمؤ

َ
ِمنح َول

ْ
ؤ
ُ
اَن مِل

َ
ْم ﴿ َوَما ك

 ﴾وَ 
ً
ِبينىىىا  م 

ً
ل

َ
ىىىْد َضىىىلل َضىىىال

َ
ق

َ
ُه ف

َ
ىىىَه َوَرُسىىىول

ل
: ، وفىىىي هىىىذا يقىىىول إلامىىىام الشىىىوكاني رحمىىىه هللا(6)َمىىىن َيْعىىىِص الل

                                                           
بمعنى واحد ال فرق بينهما، حيث عرف األحناف السجل والمحضر بأنه ما كتب فيه ما جرى بين السجل والمحضر عند الحنفية )( 1

ما يكتب فيه ما : الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم فيه أو نكول على وجه يرفع االشتباه، أما عند الشافعية فالمحضر عندهم

الشربيني، (. 2/803) ابن عابدين، رد المحتار،. السجل عندهم جرى للمتحاكمين في المجلس، فإن زاد عليه الحكم أو تنفيذه فهو

، (محضر ضبط)ويسمى أحياناً ( محضر)بدالً من لفظ ( ضبط)أما في أيامنا هذه فقد اشتهر استعمال لفظ (. 0/232)مغني المحتاج، 
أما السجل فيطلق في . أو خارجهاسواًء في المحكمة  –غير الحجج  –تدوين ما يجري في مجلس القاضي أو من ينيبه : ومرادهم به

 (.01-02: )الترتوري، التوثيق بالكتابة والعقود، ص. يومنا هذا على الدفتر الكبير الذي تدون فيه الحجج أو األحكام
 (.40/232)الماوردي، الحاوي الكبير، )( 2
 .من مجلة األحكام العدلية( 4327)المادة )( 3
 .كمات الشرعيةمن قانون أصول المحا( 422)المادة )( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 441)المادة )( 5
 (.80: )سورة األحزاب)( 6
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 Page 71 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 أن يختىار مىن أمىر نفسىه مىا شىاء، بىل : " ومعنى آلايىة
ً
أنىه ل يحىل ملىؤمن يىؤمن بىاهلل إذا قضى ى هللا أمىرا

 .(1)"عليه واختاره له يلجب عليه أن يذعن للقضاء، ويوقف نفسه على ما قضاه هللا 

يلجىىىىىد كيىىىىىف أنهىىىىىم كىىىىىانوا ينفىىىىىذون ألاحكىىىىىام  وكىىىىىذلك فىىىىىإن املتأمىىىىىل فىىىىىي الوقىىىىىائع التىىىىىي قضىىىىى ى بهىىىىىا النبىىىىىي  .2

 .2))القضائية التي يصدرها القاض ي رسول هللا 

فتنفيىىذ الحكىىم القضىىائي يعتخىىر أهىىم أثىىر للحكىىم، إذ ل فائىىدة مىىن أحكىىام قضىىائية ل تىىرى النىىور، فىىإذا لىىم تنفىىذ 

 .ام كان القضاء صورة من العبث ومضيعة للوقت، والشر عة ملزهة عن ذلكهذه ألاحك

 .تعجيل التنفيذ: املطلب الثالث

 .تعجيل التنفيذ في القانون : الفرع ألاول 

نىص القىانون علىى املسىائل والحىالت التىي يلجىوز فيهىا طلىب تعجيىل التنفيىذ دون الانتظىار إلىى أن يصىب  الحكىم 

 :ت هيغير قابل للطعن، وهذه الحال 

 .إذا كانت الدعوى تساند إلى سند رسمي .1

 .إذا كانت الدعوى تساند إلى سند عرفي اعترف به املدعى عليه، أو إلى حكم سابق لم يستأنف .2

 .إذا كان املدعى به من املواد التي يخي ى عليها من التلف .2

وفىىي جميىىع إذا كىىان فىىي تىىأخير تنفيىىذ الحكىىم الىىذي سيصىىدر فىىي الىىدعوى ضىىرر للمحكىىوم لىىه، كالنفقىىة،  .1

هىىذه الحىىالت يلجىىوز للقاضىى ي عنىىدما يصىىدر حكمىىه أن يقىىرر تعجيىىل التنفيىىذ بنىىاء علىىى طلىىب املىىدعي، 

وذلك بالرغم مىن قيىام املحكىوم باسىتنناف الحكىم، واشىترط القىانون أن يقىدم املحكىوم لىه كفالىة أو 

 أو تأمينىىىات يوافىىىق عليهىىىا القاضىىى ي، فىىىإذا تخلىىىف أو امتنىىىع عىىىن ذلىىىك يحصىىىل املبلىىىغ ا
ً
ملحكىىىوم بىىىه تعهىىىدا

 .(3)"بالطرق القانونية، ويحفظ أمانة لدى املحكمة إلى أن تقدم تلك الكفالة أو التأمينات

وأمىىىىا إذا كانىىىىت الىىىىدعوى تتعلىىىىق باملطالبىىىىة بنفقىىىىة لىىىىم يسىىىىبق أن صىىىىدر بهىىىىا حكىىىىم قطعىىىىي، وطلىىىىب املىىىىدعي تقىىىىدير  

 معجىىل التنفيىىذ بتقىىدير النفقىىة وتعجيلهىىا، فعلىىى القاضىى ي فىىور تقىىديم الطلىىب أن ينظىىر فيىىه، فىىإن اقتنىىع بىىه 
ً
يصىىدر قىىرارا

 أو 
ً
نفقىىة شىىىهرية محسىىىوبة مىىن أصىىىل النفقىىىة التىىىي قىىد يحكىىىم بهىىىا فىىي الىىىدعوى علىىىى أن يقىىىدم املحكىىوم لىىىه كفالىىىة أو تعهىىىدا

 .(4)تأمينات يوافق عليها القاض ي

ي ألىزم وفي حالة رد الدعوى يكون للمىدعى عليىه حىق الرجىوع علىى املىدعي وكفيلىه أو علىى أي منهمىا بىاملبلغ الىذ 

 في الحالت السابقة الذكر مع تضمين املدعى عليه ما ترتب عليه من رسوم ونفقات
ً
 .(5)بدفعه معجال

وأمىىىا إذا كانىىىت الىىىدعوى متعلقىىىة بطلىىىب الحضىىىانة أو الضىىىم أو املشىىىاهدة، فعلىىىى القاضىىى ي عنىىىد الضىىىرورة وبعىىىد 

 .(6)م القطعيقناعته وأخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحك

                                                           
 (.820-1/822)هـ، 4141، 4الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، دار الكلم الطيب، بيروت، ط)( 1
قد أرضعت عقبة، والتي تزوج، فقال لها : مرأة فقالتعن عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة ألبي إهاب بن عزيز، فأتته ا: ومن ذلك)( 2

ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي : ما أعلم أنك أرضعتني، وال أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: عقبة

  بالمدينة، فسأله، فقال رسول هللا " : البخاري، صحيح . اريرواه البخ". ، ففارقها ونكحت زوجاً غيره "كيف وقد قيل

 .فبمجرد إقرارها على نفسها وثبت الحكم، نَفَّذ الحكم القضائي(. 8/403)البخاري، 
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( أ)فقرة ( 37)المادة )( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( ب)فقرة ( 37)المادة )( 4
 .المحاكمات الشرعيةمن قانون أصول ( ج)فقرة ( 37)المادة )( 5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( د)فقرة ( 37)المادة )( 6
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 Page 72 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 بىىالحكم إذا لىىم 
ً
، وأن يكىىون قىىرار تعجيىىل التنفيىىذ مقترنىىا

ً
ونىىص القىىانون علىىى وجىىوب تنفيىىذ القىىرار املعجىىل فىىورا

يصدر بعد، وإذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم، فللقاضى ي أن يىدعوا الطىرف آلاخىر ويلجىري محاكمتىه، ويىتم تعجيىل 

 .(1)م جديدالتنفيذ بمواجهة الطرفين، ويصدر بهذا القرار إعال 

 .تأصيل تعجيل التنفيذ في الشرع: الفرع الثاني

الواقىىىع أن الحىىىديث عىىىن تعجيىىىل التنفيىىىذ قىىىد ظهىىىر بعىىىد أن أصىىىب  القضىىىاء علىىىى درجتىىىين، وبىىىالنظر فىىىي تىىىاريخ    

القضىاء إلاسىىالمي فإنىىه كىىان بملجىىرد صىىدور الحكىىم القضىىائي كىىان واجىىب التنفيىىذ، حيىىث لىىم تكىىن هنىىاك جهىىة عليىىا يقىىف 

 عليهىىا بالطريقىىة التىىي عليهىىا اليىىوم، واسىىتاناء القىىانون لألمىىور التىىي أجىىاز تعجيىىل تنفيىىذ الحكىىم فيهىىا  صىىيرورة الحكىىم
ً
نهائيىىا

دون الانتظار أن يصب  الحكم غير قابل للطعن مبناه املصلحة ورفع الضرر عن الذين وضع استاناء التعجيل تجلهىم 

 .ول حرم في ذلك

طالىىة والتأجيىىل فىىي القضىىية، وذلىىك لتعجيىىل تنفيىىذ الحكىىم، وكىىان الفقهىىاء حريصىىين كىىل الحىىرة علىىى عىىدم إلا 

لىذلك منىىع الفقهىىاء القاضىى ي إذا ظهىر لىىه أسىىباب الحكىىم مىىن تىأخير الحكىىم بىىال سىىبب، واسىتانوا مىىن ذلىىك بعىىض الحىىالت 

 مىنهم علىى تعجيىل التنفيىذ، حيىث قىال السرخيى ي
ً
القاضى ي بتىأخير الحكىم يىأثم و عىزل : " التي سبق ذكرها، وذلىك حرصىا

"(2). 

 للعدالة
ً
 .فيلحظ من هذا مدى حرة الشر عة على سرعة التنفيذ وتلجنب إلاطالة في اللزاع، تحقيقا

 .تأصيل الطعن في ألاحكام القضائية: املبحث الرابع

يهىىىىىدف القضىىىىىىاء إلىىىىىىى تحقيىىىىىق الاسىىىىىىتقرار فىىىىىىي ألاحكىىىىىام القضىىىىىىائية، وهىىىىىىذا الاسىىىىىتقرار ل يمكىىىىىىن أن يتحقىىىىىىق إل إذا  

اكاسىب الحكىىم الحصىىانة التىىي تحىول دون تعديلىىه أو إلغائىىه وعىىدم املسىىاج باتحكىام القضىىائية بعىىد صىىدورها، وبمىىا أن 

أكانىىت هىىذه ألاخطىاء فىىي تطبيىىق القىىانون أو فىىي  القضىاة هىىم بشىىر غيىىر معصىومين لىىذا فقىىد تعتىىري أحكىىامهم ألاخطىاء سىىواءً 

، ألامر الىذي اسىتلزم إيلجىاد وسىائل 
ً
 سليما

ً
تقدير الوقائع، وهذا يستلزم إزالة الخطأ وتصحيحه وتطبيق القانون تطبيقا

 .ملراقبة ألاحكام القضائية؛ لضمان تطبيق العدالة

 للطعىىىن فىىىي ألاحكىىىام القضىىىائية، وهىىىي
ً
 أ: (3)لىىىذلك جعىىىل القىىىانون طرقىىىا

ً
الطىىىرق الاعتياديىىىة للطعىىىن فىىىي ألاحكىىىام : ول

 . القضائية كإعادة املحاكمة والاستنناف
ً
ولىن . الطىرق غيىر الاعتياديىة للطعىن فىي ألاحكىام القضىائية كىاعترا  الغيىر: ثانيا

 .نسير على هذا التقسيم بل سنبحث الطرق الثالثة املذكورة على شكل مطالب

 .باالعتراض على الحكم الغيابيالطعن في الحكم القضائي : املطلب ألاول 

 .الاعتراض على الحكم الغيابي في القانون : الفرع ألاول 

 فقىىىد حىىىافظ  
ً
، وبمىىىا أن الحكىىىم قىىىد يصىىىدر غيابيىىىا

ً
تقىىىدم أن املىىىدعى عليىىىه إذا لىىىم يحضىىىر جىىىاز محاكمتىىىه غيابيىىىا

 أن ي
ً
عتر  على الحكم الغيىابي القانون على حق الغائب بعد الحكم، وذلك عندما أجاز القانون للمحكوم عليه غيابيا

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 33)المادة )( 1
 (.0/234)ابن نجيم، البحر الرائق، )( 2
المحاكمات  التكروري، الوجيز في شرح قانون أصول(. 221: )أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص)( 3

 (.423: )الشرعية، ص
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 Page 73 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 من تاريخ تبليغه
ً
مىن قىانون أصىول ( 11)، واعتمد القانون ألاردني في أصل الفكرة على املىادة (1)خالل خمسة عشر يوما

املحاكمىىىات الشىىىرعية العثمىىىىاني، و سىىىقط مىىىىن ذلىىىك يىىىىوم التبليىىىغ وأيىىىىام العطىىىل الرسىىىىمية مىىىن ضىىىىمن مىىىدة الاعتىىىىرا  إذا 

 .(2)وقعت في نهاية املدة

ز القىىانون للمحكىىىوم عليىىه الاعتىىىرا  علىىى الحكىىىم الغيىىابي قبىىىل تبليغىىه الحكىىىم الغيىىابي، وفىىىي هىىذه الحالىىىة وأجىىا 

 مقىىىىام التبليىىىىغ، واشىىىىترط فىىىىي ذلىىىىك أن يرفىىىىق املحكىىىىوم عليىىىىه إعىىىىالم الحكىىىىم املعتىىىىر  عليىىىىه بالئحىىىىة 
ً
يعتخىىىىر اعتراضىىىىه قائمىىىىا

 .(3)الدعوى 

م وقىىد أجىىاز القىىانون تقىىديم الحكىىم الغيىىابي فىىي أي محكمىىة مىىن  ىىّدِ
ُ
محىىاكم الدولىىة، ويلجىىب علىىى املحكمىىة التىىي ق

 بإرسال الاعترا  إلى املحكمة التي أصدرت الحكم املعتر  عليه
ً
 .(4)إليها الاعترا  أن تستوفي الرسم، وتباشر فورا

ويالحظ أن القانون هنا نظىر إلىى مصىلحة املحكىوم عليىه للاسىهيل عليىه؛ تنىه قىد يكىون فىي منطقىة بعيىدة عىن  

ي أصىىىدرت الحكىىىم الغيىىىابي وتىىىأخر فىىىي الاعتىىىرا ، وإذا لىىىم يلجىىىز القىىىانون ذلىىىك، فقىىىد يىىىؤدي إلىىىى تفويىىىت املىىىدة املحكمىىىة التىىى

 .القانونية على املحكوم عليه، ألامر الذي يؤدي إلى ضياع حقه

وإذا قىىىدم الاعتىىىرا  خىىىالل املىىىدة القانونيىىىة، فىىىإن املحكمىىىة تقىىىرر قبولىىىه، وتنظىىىر فىىىي أسىىىباب الاعتىىىرا  ثىىىم بعىىىد  

 .(5)مها إما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله أو رد الاعترا  على الحكم الغيابيذلك تصدر حك

تقديم الاعترا  علىى الحكىم الغيىابي يوقىف تنفيىذ الحكىم املعتىر  عليىه، إل إذا كىان الحكىم معجىل التنفيىذ 

 بنفقىىة
ً
وقىىف التنفيىىذ مصىىلحة وهنىىا راعىىى القىىانون فىىي اسىىتاناء الحكىىم املعجىىل التنفيىىذ والحكىىم بالنفقىىة مىىن . (6)أو حكمىىا

املحكوم له بتعجيل التنفيذ، وذلك لرفع الضرر عنه؛ تنه إن لم يسىتثن القىانون ذلىك، فىال عخىرة إلصىدار القاضى ي قىرار 

 .تعجيل التنفيذ

ىىِر  أو الطرفىىان فىىي اليىىوم املعىىين للنظىىر فىىي الاعتىىرا  َرّد الاعتىىرا  ول يقبىىل مىىرة 
َ
عت

ُ
يترتىىب علىىى عىىدم حضىىور امل

 لالسىتنناف شىريطة تبليغىه للمعتىر ، وفىي هىذه الحالىة تنظىر محكمىة أخرى، ويكون الح
ً
كم الصادر برد الاعتىرا  قىابال

 .(7)الاستنناف في الحكم ألاصلي املعتر  عليه

وأما إذا لم يحضىر املعتىر  عليىه فىي اليىوم املعىين رغىم التبليىغ حسىب ألاصىول، فىإن املحكمىة فىي هىذه الحالىة  

 وقبىول الاعتىرا  إذا ظهىر تقرر بنىاء علىى طلىب املعتىر  عل
ً
يىه السىير فىي الىدعوى الاعتراضىية بحىق املعتىر  عليىه غيابيىا

لهىىا أنىىه قىىدم ضىىمن املىىدة القانونيىىة، وتنظىىر فىىي أسىىباب الاعتىىرا  وتصىىدر قرارهىىا بىىرد الاعتىىرا  أو فسىىخ الحكىىم الغيىىابي 

 .(8)القرار من تبليغه إياهوإبطاله أو تعديله أو تأييده، على أن يكون للمعتر  عليه الحق في استنناف هذا 

 .تأصيل الاعتراض على الحكم الغيابي في الشرع: الفرع الثاني

يفهم من كالم الفقهاء الذين يلجيزون الحكم على الغائب أنهم يسمعون من الغائب عند قدومه بعد الحكم  

كم، فلجرلح الشهود بأمر كان وإن قدم الغائب بعد الح: " ما نص عليه ابن قدامة رحمه هللا حين قال: عليه، ومن ذلك

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 420)المادة )( 1
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 427)المادة )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 423)المادة )( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 442)المادة )( 4
 .أصول المحاكمات الشرعيةمن قانون ( 423)المادة )( 5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 444)المادة )( 6
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 442)المادة )( 7
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 448)المادة )( 8
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 Page 74 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 لىىىم يبطىىىل الحكىىىم ولىىىم يقبلىىىه الحىىىاكم؛ تنىىىه 
ً
قبىىىل الشىىىهادة بطىىىل الحكىىىم، وإن َجىىىرلحهم بىىىأمر بعىىىد أداء الشىىىهادة أو مطلقىىىا

، فىىإن جىىرحهم وإل نفىىذ الحكىىم، وإن ادعىىى 
ً
ىىل ثالثىىا جل

ُ
يلجىىوز أن يكىىون بعىىد الحكىىم، فىىال يقىىدح فيىىه، وإن طلىىب التأجيىىل أ

فاملتأمل في كالم ابن قدامة يلجد أن كالمه هىو عىين . (1)"وإل حلف آلاخر ونفذ الحكم . انت له بينةالقضاء أو إلابراء فك

ِبىىَل منىىه، وإل ُردل 
ُ
 ق

ً
ن أنىىه إن كىىان سىىبب الاعتىىرا  سىىائغا مىىا نىىص عليىىه القىىانون مىىن الاعتىىرا  علىىى الحكىىم الغيىىابي، وَبىىيل

 .الاعترا 

 للمدعى عليه حق الطعن في ال: " وكذلك قالوا 
ً
 .(2)"شهود، والقضاء عليه حال غيبته ل يبطل عليه حقا

وأمىىا إلاجىىراءات التىىي نىىص عليهىىا القىىانون فىىي كيفيىىة ووقىىت النظىىر فىىي الاعتىىرا  هىىي إجىىراءات مبناهىىا السياسىىة  

، فإن ذلك أدعى لستقرا
ً
م فيها بخمسة عشر يوما ر الشرعية املساندة إلى املصلحة، فحين حدد القانون املدة التي يقدل

القضاء، فلو ترك ألامر دون تحديد للمدة ملا استقر قضاء على غائب؛ تن املحكوم له سيبقى حبيس ألانفاج؛ خشىية 

 على هىذا الحكىم، حيىث إن القضىاء يميىل إلىى عىدل نسىبي واسىتقرار يقينىي، فىال 
ً
أن يقدم املحكوم عليه الغائب اعتراضا

 على استقرار القضاءيسمع القاض ي من املعتر  الغائب بعد هذه املدة حرص
ً
 .ا

 هو أمر اجتهادي مبناه املصلحة، ول يعني أنه يلجب الوقوف علىى هىذه املىدة  
ً
وتحديد املدة بخمسة عشر يوما

بحيىىىىث ل يلجىىىىوز زيادتهىىىىا أو إنقاصىىىىها، فقىىىىد يىىىىرى ولىىىىي ألامىىىىر فىىىىي زمىىىىان أنىىىىه يلجىىىىب زيادتهىىىىا أو إنقاصىىىىها، فلىىىىه ذلىىىىك بمىىىىا يحقىىىىق 

 .املصلحة

 .في الحكم القضائي باالستئنافالطعن : املطلب الثاني

تقىىوم فكىىرة الاسىىتنناف فىىي قىىوانين أصىىول املحاكمىىات علىىى عىىر  القضىىية مىىرة ثانيىىة علىىى هيئىىة قضىىائية أعلىىى  

من الهيئة التي نظرت فيها تول مرة، حيىث تكىون الهيئىة الثانيىة املتمثلىة بمحكمىة الاسىتنناف متمتعىة بىالخخرة الواسىعة 

 .(3)والفهم الدقيق للمسائل الدقيقة

 .في القانون  الاستئناف: الفرع ألاول 

 دون حضىىور الطىىرفين، ويحىىق لهىىا أن  
ً
ألاصىىل فىىي محىىاكم الاسىىتنناف أن تفصىىل فىىي القضىىايا املسىىتأنفة تىىدقيقا

تسىىىمع الىىىىدعوى مرافعىىىة إذا قىىىىررت محكمىىىة الاسىىىىتنناف مىىىن تلقىىىىاء نفسىىىىها ذلىىىك أو بنىىىىاء علىىىى طلىىىىب أحىىىد الخصىىىىوم، وفىىىىي 

وفي حال أن رفضت محكمة الاستنناف سماع الدعوى الحالة ألاخيرة يشترط موافقة محكمة الاستنناف على الطلب، 

مرافعىىىىىة بنىىىىىاء علىىىىىى طلىىىىىب أحىىىىىد الخصىىىىىوم، فىىىىىإن القىىىىىىانون أوجىىىىىب علىىىىىى محكمىىىىىة الاسىىىىىتنناف أن تىىىىىدرم فىىىىىي القىىىىىرار أسىىىىىىباب 

 .(4)الرفض

 
ً
، وإذا كىان الحكىم غيابيىىا

ً
 مىىن تىاريخ صىدور الحكىىم إذا كىان الحكىم وجاهيىىا

ً
وتكىون مىدة الاسىىتنناف ثالثىون يومىا

الاستنناف مىن تىاريخ تبليىغ الحكىم، وفىي الحىالتين يسىقط مىن مىدة الاسىتنناف اليىوم الىذي صىدر فيىه الحكىم فتبدأ مدة 

 .(5)أو جرى فيه التبليغ، وكذلك تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستنناف

القىانون فىي تحديىىده وبالتىدقيق فىي مىدة الاسىتنناف وإجراءاتىىه فىي قىانون أصىول املحاكمىات الشىىرعية ُيلمىس أن 

لهذه املدة إنما نظر إلى ذلك نظرة مصلحية، إذ لىو تىرك ألامىر بىدون تحديىد مىدة ملىا اسىتقرت ألاحكىام القضىائية، ولوقىع 

                                                           
 (.44/437)النووي، روضة الطالبين، (. 42/30)ابن قدامه، المغني، )( 1
 (.3/234)أبو المعالي، المحيط البرهاني، )( 2
 (.242: )أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص)( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 418)المادة )( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 4)فقرة ( 480)المادة )( 5
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 هي في تقديري كافية 
ً
الناج في حرم ومشقة، والقضاء يميل إلى عدلي نسبي واستقرار يقيني، وتحديد املدة بثالثين يوما

يسىتأنف الحكىم إن شىاء، وإذا رأى القىانون فىي زيىادة هىذه املىدة أو إنقاصىها لوجىود مسىوغات ملن صدر الحكم عليىه أن 

 .لذلك ل بأج أن يفعله، بحسب ما تقتضيه املصلحة الحقيقية العامة

كما أجاز القانون للمستأنف أن يقىدم طلىب الاسىتنناف إلىى محكمىة الاسىتنناف الشىرعية مباشىرة أو بواسىطة 

لحىىىىىالتين بعىىىىىد اسىىىىىايفاء الرسىىىىىم ترسىىىىىل ألاوراق إلىىىىىى املحكمىىىىىة التىىىىىي أصىىىىىدرت الحكىىىىىم لاسىىىىىجيل أي محكمىىىىىة أخىىىىىرى، وفىىىىىي ا

الاسىىىتنناف وتبليىىىغ الالئحىىىة إلىىىى املسىىىتأنف عليىىىه، وعنىىىد إتمىىىام املعاملىىىة ترفىىىع القضىىىية وألاوراق املتعلقىىىة بهىىىا إلىىىى محكمىىىة 

ملحكمىىىىىة الاسىىىىىتنناف الشىىىىىرعية وعنىىىىىدما أجىىىىىاز القىىىىىانون للمسىىىىىتأنف أن يقىىىىىدم طلىىىىىب الاسىىىىىتنناف . (1)الاسىىىىىتنناف الشىىىىىرعية

 .مباشرة أو أي محكمة أخرى، إنما قصد بذلك التيسير على الناج ورفع الحرم عنهم

إذا كىىان الحكىىم معجىىل : ألاولىىى: مىىع التنبيىىه أن تقىىديم الاسىىتنناف يوقىىف تنفيىىذ الحكىىم املسىىتأنف إل فىىي حىىالتين

 بنفقة: الثانية. التنفيذ
ً
 .(2)إذا كان الحكم متعلقا

 أو إتمىىىىام إذا فسىىىىخت 
ً
محكمىىىىة الاسىىىىتنناف الحكىىىىم وأعىىىىادت القضىىىىية إلىىىىى املحكمىىىىة البدائيىىىىة لسىىىىماعها ملجىىىىددا

إجراءاتهىىىا، فىىىإن علىىىى املحكمىىىة البدائيىىىة أن تسىىىتدعي الطىىىرفين خىىىالل عشىىىرة أيىىىام مىىىن تىىىاريخ إعىىىادة القضىىىية إليهىىىا، وعنىىىد 

 .(3)السير في املحاكمة يابع القاض ي ما جاء بقرار الفسخ ويتم إجراءات القضية

وقد ترى املحكمة البدائية أن قرارهىا ألاول صىائب وتصىر علىى قرارهىا ألاول، وإذا تىم اسىتنناف الحكىم ثانيىة،  

ففي هذه الحالة تدقق محكمة الاستنناف فيه وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو فسىخه، وفىي الحالىة ألاخيىرة ملحكمىة 

 .(4)دتها للمحكمة ليراها قا ح آخر تندبه املحكمةالاستنناف إما أن تقرر رؤية هذه القضية مرافعة أو إعا

وقىىد أحسىىن القىىانون عنىىدما مىىن  القاضىى ي سىىلطة إلاصىىرار علىىى قىىراره مىىن جهىىة مبىىدأ اسىىتقالل القاضىى ي وعىىدم 

 على طول تاريخ القضاء إلاسالمي
ً
 .التدخل فيه، حيث إن هذا املبدأ كان محفوظا

حضىىور بقىرار محكمىىة الاسىتنناف خىالل أسىىبوع مىن تىىاريخ وقىد أوجىب القىىانون علىى املحكمىىة البدائيىة إعىالم ال 

وتعطىىي صىىورة عىن إعىىالم الحكىىم ( 113)إعىادة القضىىية إليهىا بقىىرار نهىىائي مىع مالحظىىة مىىا جىاء فىىي الفقىرة ألاولىىى مىىن املىادة 

 فىى
ً
 بصىىورة مىىن القىىرار الاسىىتننافي عنىىد طلبىىه مىىن قبىىل املسىىتأنف علىىى أن يظىىل القىىرار ألاصىىلي محفوظىىا

ً
ي املسىىتأنف مظهىىرا

 .(5)القضية

وبالنظر في إلاجراءات السابقة التي نص عليها القانون في كل ما يتعلق بالستنناف يتضح أن هذه إلاجراءات  

 مىن إجىراء هكىذا أمىور تنظيميىة 
ً
إنما وضعها القىانون مىن بىاب السياسىة الشىرعية التىي تحقىق املصىلحة، ول مىانع شىرعا

 .ت ل تخالف الشرع وتحقق املصلحة العامة الحقيقيةلألحكام القضائية طاملا كانت هذه إلاجراءا

 .تأصيل الاستئناف في الشرع: الفرع الثاني

مصطلح الاستنناف بصورته اليوم هو من املميزات التي  جلت للدولىة العثمانيىة وإن لىم يكىن كىالم الفقهىاء  

 فىىىي هىىىذا املوضىىىىوع حتىىىى ظىىىن كثيىىىره مىىىىن رجىىىال القضىىىاء واملشىىىتغلين بالفقىىىىه إلاسىىى
ً
المي أن فكىىىرة اسىىىتنناف ألاحكىىىىام واضىىىحا

القضىىائية هىىو عمىىل نظىىامي بحىىت دعىىت إليىىه الضىىرورة، ولكىىن املسىىتقرع ملىىا قالىىه الفقهىىاء فىىي هىىذا الجانىىب يلجىىد أنهىىم قىىد 

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 412)المادة )( 1
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 422)المادة )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( أ)فقرة ( 413)المادة )( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( ب)فقرة ( 413)المادة )( 4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 424)المادة )( 5
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

أي دفع الدعوى " الدفع " طرقوا هذا املوضوع بالبحث، وإن لم يطلقوا عليه هذا املسمى حيث كان من مسمياتهم له 

 .(1)للنظر مرة أخرى 

 :الادلة التي تؤصل ملبدأ الاستنناف ما يليومن 

خطىاء وخيىر الخطىائين  آدم  ابىن  كىل ) النصوة املتوافرة من الكتاب والسىنة علىى وقىوع الخطىأ مىن إلانسىان كقولىه  .1

ومنىىه القاضىى ي فىىال مىىانع مىىن عىىر  أقوالىىه علىىى جهىىة رقابيىىة أعلىىى للوقىىوف علىىى خطئىىه وتصىىحيحه إن  (2) (التوابىىون 

 .زل 

  بعثني رسول هللا : عن علي رض ي هللا عنه قال .2
ً
لألسىد، فبينىا هىم كىذلك  (3)إلى اليمن، فانتهينىا إلىى قىوم قىد بنىوا ُزْبَيىة

يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بلخر، ثم تعلق رجل بلخر، حتى صاروا فيها أربعة، فلجرحهم ألاسد، فانتدب له 

وليىىىاء ألاول إلىىىى أوليىىىاء آلاخىىىر، فىىىأخرجوا السىىىالح ليقتتلىىىوا، رجىىىل بحربىىىة فقتلىىىه، ومىىىاتوا مىىىن جىىىراحتهم كلهىىىم، فقىىىام أ

ِة 
َ
ِفيئ

َ
حي  إني  صلى هللا عليه وسلمتريدون أن تقاتلوا ورسول هللا : ذلك، فقال (4)فأتاهم عليٌّ رض ي هللا عنه على ت

 لمصىىلى هللا عليىىه وسىى أقضى ي بيىىنكم قضىىاء إن رضىيتم فهىىو القضىىاء، وإل  جىز بعضىىكم عىىن بعىض حتىىى تىىأتوا النبىي

فيكون هو الذي يقض ي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فال حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، 

وثلىىث الديىىة ونصىىف الديىىة والديىىة كاملىىة، فلىىألول الربىىع؛ تنىىه هلىىك مىىن فوقىىه، وللثىىاني ثلىىث الديىىة، وللثالىىث نصىىف 

: " و عنىد مقىام إبىراهيم، فقصىوا عليىه القصىة، فقىالوهى صىلى هللا عليىه وسىلمالدية فأبوا، أن يرضوا، فأتوا النبي 

 قضىى ى فينىىا، فقصىىوا عليىىه القصىىة، فأجىىازه رسىىول هللا : رجىىل مىىن القىىوم: واحتبىىى، فقىىال" أنىىا أقضىى ي بيىىنكم 
ً
إن عليىىا

 في هذه الحادثة دليل على جواز عر  القضية على قا  آخر، حيث أنهم ملا جىاءوا إلىى النبىي : وجه الدللة. (5)

وعرضىىوا عليىىه القصىىة أقىىرهم علىىى النظىىر فيهىىا مىىرة أخىىرى، ولىىو أنىىه ل يلجىىوز أن تعىىر  القضىىية علىىى قىىا  آخىىر ملىىا 

ن لهىىم عىىدم جىىواز ذلىىك، فقبىىول النبىىي  أقىىرهم النبىىي  سىىماع الىىدعوى مىىرة ثانيىىة دليىىل علىىى جىىواز الاسىىتنناف،  ولَبىىيل

 في تفاصيل الدعوى وأقر قضاء علي رض ي هللا  وهنا نظر النبي 
ً
عنه ملوافقتىه للشىرع، ولىو لىم يكىن قضىاؤه موافقىا

 .للشرع ملا أقره

كانىىىىت امرأتىىىىان معهمىىىىا ابناهمىىىىا، جىىىىاء الىىىىذئب فىىىىذهب بىىىىابن : " قىىىىال مىىىىا رواه أبىىىىو هريىىىىرة رضىىىى ي هللا عنىىىىه أن رسىىىىول هللا  .2

السىىالم إنمىا ذهىب بابنىك، فتحاكمتىىا إلىى داود عليىه : إنمىىا ذهىب بابنىك، وقالىت ألاخىىرى : إحىداهما، فقالىت لصىاحبتها

ائتىىوني بالسىىكين أشىىقه بينهمىىا، : فقضىى ى بىىه للكخىىرى، فخرجتىىا علىىى سىىليمان بىىن داود عليهمىىا السىىالم فأخخرتىىاه، فقىىال

ِبَل : وجه الدللة. (6)"ل تفعل يرحمك هللا هو ابنها فقض ى به للصغرى : فقالت الصغرى 
َ
أن سليمان عليه السالم ق

 ملىىا فعىىل ذلىىك، فىىدل علىىىى  أن يسىىمع الىىدعوى مىىن املىىرأتين مىىرة ثانيىىة، ولىىو لىىم
ً
يكىىن سىىىماع الىىدعوى مىىرة ثانيىىة جىىائزا

                                                           
 (.242 -241: )عرنوس، تاريخ القضاء، ص)( 1
/ 1)م  ٩١٩١ -هـ  ٩١١١الثانية، : مصر، الطبعة –سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )( 2

صحيح الترغيب والترهيب لأللباني، مكتَبة الَمعارف لِلنَْشِر والتوزْيع، الرياض، . وقد صح اسناده الحاكم في المستدرك( 023

 (240/ 8)م  ٢١١١ -هـ  ٩٣٢٩األولى، : السعودية، الطبعة
بية)( 3 الزبيدي، تاج العروس، . حفرة يحفرها الناس ليقع فيها األسد، وسميت بذلك، ألنهم كانوا يحفرونها في موضع عال  : الزُّ

(83/223.) 
 (.4/12) ابن منظور، لسان العرب،(. 4/432)ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، . أي على أَثَِرهِ )( 4
الهيثمي، مجمع . فيه حنش فيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح: وقال الهيثمي(. 2/42) أحمد بن حنبل، المسند،. رواه أحمد)( 5

 (.0/237)الزوائد، 
 (.3/420)البخاري، صحيح البخاري، . رواه البخاري)( 6
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

سىىائي فىىي السىىلن الكخىىرى مىىن هىىذا الحىىديث أشىىياء نفيسىىة فتىىرجم نقىىض : " قىىال ابىىن  جىىر. الجىىواز
ل
وقىىد اسىىتنبط الن

ل  إذا اقتض ى ألامر ذلك  جل
َ
ُه أو أ

ُ
 .(1)"الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثل

ما ورد في كتاب عمر رض ي هللا عنه تبىي مو ى ى ألاشىعري رضى ي هللا عنىه، وممىا وكذلك مما يؤصل لفكرة الاستنناف  .1

ول يمنعنىىك قضىىاء قضىىيت فيىىه اليىىوم فراجعىىت فيىىه رأيىىك فهىىديت لرشىىدك أن تراجىىع فيىىه الحىىق، فىىإن :  " جىىاء فيىىه

ن أن حكىىم أنىىه إذا تبىىي: ، وجىىه الدللىىة(2)"الحىىق قىىديم ل يبطلىىه شىى يء، ومراجعىىة الحىىق خيىىره مىىن التمىىادي فىىي الباطىىل 

ىر اجتهىاده؛ تن الرجىوع إلىى الحىق كمىا  ّيِ
َ
القاض ي الىذي صىدر منىه فىي قضىية قضى ى بهىا كىان خطىأ، فإنىه يرجىع عنىه وُ غ

 .(3)قال عمر خير من التمادي في الباطل، ول يبطله وقوع الاجتهاد ألاول على خالفه

اكم ل يستقر في أربعة مواضع وينقض أما نصوة العلماء في هذا الباب فكثيرة منها نص العلماء على أن حكم الح .3

، وقىىىىد علىىىىل السىىىىبكي رحمىىىىه هللا ذلىىىىك بىىىىأن (4)إذا وقىىىىع علىىىىى خىىىىالف إلاجمىىىىاع أو القواعىىىىد أو الىىىىنص الجلىىىىي أو القيىىىىاج

،  وبمىىىا أن العلمىىىاء قىىىد نصىىىوا علىىىى نقىىىض (5)القاضىىى ي نائىىىب الشىىىرع، ولىىىذلك ل يصىىىح منىىىه الحكىىىم بغيىىىر حكىىىم الشىىىرع

 لها، ول بد الحكم في هذه الحالت، فإنه ل ب
ً
 للنصوة أو موافقا

ً
د من وسيلة ملعرفة كون الحكم قد جاء مخالفا

ملىىىىىن يمىىىىىن  الصىىىىىالحية النظىىىىىر فىىىىىي هىىىىىذه ألامىىىىىور أن يكىىىىىون قىىىىىدر مىىىىىن العلىىىىىم واملعرفىىىىىة فىىىىىي هىىىىىذا الجانىىىىىب، فكانىىىىىت فكىىىىىرة 

 .الواحد ل سيما وأن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي -وهو الصواب  -الاستنناف وتعدد القضاة فيها 

 سىماه 
ً
، وجىاء تحىت "فصىل فىي جمىع الفقهىاء للنظىر فىي حكىم القاضى ي : " وقد أقام ابىن فرحىون فىي تبصىرته بابىا

 : " هذا الباب أن من الفقهاء ومنهم مطرف رحمه هللا كان يقول 
ً
إذا اشتكي على القاض ي في قضية، وكان القاضى ي عىدل

ألاميىىىر فىىىأجلس فقهىىىاء بلىىىده وأمىىىرهم أن ينظىىىروا فىىىي تلىىىك الحكومىىىة  ولىىىو جهىىىل: فإنىىىه ل ينظىىىر ألاميىىىر فىىىي هىىىذا الطلىىىب، وقىىىال

فنظىىروا فيهىىا، فىىرأى هىىؤلء الفقهىىاء فسىىخ حكىىم القاضىى ي ففسىىخه ألاميىىر أو رد قضىىيته إلىىى مىىا رأى الفقهىىاء، فىىرأى مطىىرف 

 أمضى ى فسىىخ الحكىم 
ً
فرحىىون ، وبىىالنظر فىي قىىول ابىن (6)"أنىه فىىي هىذه الحالىىة ينظىر، فىىإن كىان فىىي حكىم القاضىى ي خطىأ بينىىا

 .السابق ُيلمس أنه يلتقي إلى حد كبير مع فكرة محكمة الاستنناف

مىىا روتىىه أم املىىؤمنين عائشىىة رضىى ي هللا  ويؤيىىد مىىا ذهىىب إليىىه الفقهىىاء مىىن رد ألاحكىىام التىىي تخىىالف شىىرع هللا 

 ليس عليه أمرنا فهو رد : " قال عنها أن رسول هللا 
ً
: ذا الحىديث بقولىهوقد عنون إلامام النووي له. (7)"من عمل عمال

، وقال فىي هىذا الحديىىث بأنىه قاعىدة عظيمىة مىن قواعىد إلاسىالم وهىو "باب نقض ألاحكام الباطلة ورد محدثات ألامور " 

 .(8)" من جوامع كلمه 

وينبغىىىىي : " ومىىىىن نصىىىىوة الفقهىىىىاء فىىىىي تىىىىدقيق وفحىىىىص أحكىىىىام القضىىىىاة مىىىىا قالىىىىه ابىىىىن فرحىىىىون املىىىىالكي رحمىىىىه هللا

لقضاة فإنهم قوام أمره ورأج سىلطانه، وكىذلك قاضى ي الجماعىة ينبغىي لىه أن يتفقىد قضىاته لإلمام أن يتفقد أحوال ا

ومىىىىا عليىىىىه محىىىىاكم الاسىىىىتنناف فهىىىىو تصىىىىف  تحكىىىىام . (9)"ونوابىىىىه فيتصىىىىف  أقضىىىىيتهم ويراعىىىىي أمىىىىورهم وسىىىىيرتهم فىىىىي النىىىىاج

                                                           
 (.42/20)العسقالني، ابن حجر، فتح الباري، )( 1
 (.202-3/223)األلباني، إرواء الغليل، . وصححه األلباني(. 42/222)البيهقي، السنن الكبرى، . رواه البيهقي)( 2
 (.4/30)ابن القيم، إعالم الموقعين، )( 3
السبكي، فتاوى (. 4/142)ابن أبي الدم، أدب القضاء، (. 4/73)ابن فرحون، تبصرة الحكام، (. 0/234)ابن نجيم، البحر الرائق، )( 4

 (.42/22)ابن قدامه، المغني، (. 2/180)السبكي، 
 (.2/180)السبكي، فتاوى السبكي، )( 5
 (.4/33)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 6
 (.8/4818)رواه مسلم، مسلم، صحيح مسلم، )( 7
 (.42/40)النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، )( 8
 (.4/37)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 9
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

ف قضىىىىاة الزمىىىىان، القضىىىاة، فوجىىىىود هيئىىىىة قضىىىائية عليىىىىا تراقىىىىب أحكىىىىام القضىىىاء تقتضىىىىيه املصىىىىلحة، ل سىىىىيما مىىىع ضىىىىع

والفسىىىاد الىىىذي أصىىىاب الىىىبعض آلاخىىىر إلىىىى جانىىىب ضىىىعفه، واملطلىىىع علىىىى الجلسىىىات القضىىىائية يلجىىىد  جىىىم هىىىذا الضىىىعف، 

 .ألامر الذي يلجعله يؤيد وبكل قوة وجود هيئة رقابة على أحكام القضاة

 أو أكثر يكون له 
ً
  –ويلجوز لولي ألامر أن يعين قاضيا

ً
 –إن كانوا جماعىة  –أو لهؤلء القضاة  –إن كان واحدا

فىىىإن كانىىىت هىىىذه ألاحكىىىام مسىىىتحقة للىىىنقض : وحىىىدهم الحىىىق فىىىي النظىىىر فىىىي ألاحكىىىام الصىىىادرة عىىىن القضىىىاة، فينظىىىروا فيهىىىا

ينقضونها، وإن لم تكن كذلك أمضوها، وفي حالة نقض الحكم يلجب على الجهة الناقضة أن تصىدر الحكىم الصىحي  

 
ً
 أو أكثىر للنظىر فىي الىدعاوى بدرجىة أولىى، و عىين قضىاة  في الدعوى، ويمكن لولي ألامر أن يختار تنظيما

ً
آخىر فيعىين قاضىيا

آخىىرين ينظىىرون فىىي ألاحكىىام التىىي صىىدرت بدرجىىة أولىىى، فيفسىىخونها إن كانىىت مسىىتحقة للفسىىخ، ويؤيىىدونها ويمضىىونها إن 

 .(1)كانت مستحقة للتأييد وإلامضاء

ء فىىىي نقىىىض ألاحكىىام القضىىىائية وإبرامهىىىا، فىىي ضىىىوء مىىىا سىىبق وبىىىالتخريج علىىىى النصىىوة السىىىابقة وأقىىىوال الفقهىىا

 .فإنه يمكن من خاللها وضع نظام خاة لنقض ألاحكام وإبرامها بما يحقق املصلحة العامة ول يخالف الشرع

إذا تقىىرر ذلىىك فقىىد اجتهىىد قىىانون أصىىول املحاكمىىات الشىىرعية فىىي تنظىىيم الاسىىتنناف ومىىا يتعلىىق بىىه بمىىا يحقىىق 

 :ذلك على النحو التالياملصلحة، وكان اجتهاده في تنظيم 

 :صالحية محكمة الاستنناف

نص القانون على أن ملحكمة الاستنناف الشرعية صالحية النظر في ألاحكام املستأنفة الصادرة من املحاكم  

، فبىىذلك يابىىين أن جميىىع الىىدعاوى التىىي تنظرهىىا املحكمىىة الشىىرعية الابتدائيىىة يلجىىوز ملحكمىىة الاسىىتنناف أن (2)الشىىرعية

 .فيهاتنظر 

 وهذا يشمل جميع ألاحكام، حيث أجاز القانون استنناف ألاحكام الفاصلة  
ً
وهذا الاستنناف قد يكون جوازيا

 حيىىث أوجىىب القىىانون (3)فىىي موضىىوع الىىدعوى وقىىرارات الوظيفىىة والصىىالحية ومىىرور الىىزمن
ً
، وقىىد يكىىون الاسىىتنناف وجوبىىا

لشىىىرعية ألاحكىىىام الصىىىادرة علىىىى القاصىىىرين وفاقىىىدي ألاهليىىىة علىىىى املحىىىاكم الابتدائيىىىة أن ترفىىىع إلىىىى محكمىىىة الاسىىىتنناف ا

وعلى الوقف وبيت املال وأحكام فسخ النكاح والتفريق والطالق والرضاع املانع للزوجية وإلامهال للعنة والجنىون وغيىر 

 مىىن صىىدور الحكىىم، و 
ً
شىىترط ذلىىك ممىىا يتعلىىق بىىه حىىق هللا تعىىالى وأحكىىام الديىىة لتىىدقيقها، وذلىىك بعىىد مضىى ي ثالثىىين يومىىا

فىىىىىىىي ذلىىىىىىىك أن ل يكىىىىىىىون الخصىىىىىىىوم قىىىىىىىد اسىىىىىىىتأنفوا هىىىىىىىذه ألاحكىىىىىىىام خىىىىىىىالل املىىىىىىىدة املعينىىىىىىىة وفصىىىىىىىلت محكمىىىىىىىة الاسىىىىىىىتنناف فىىىىىىىي 

 .(4)موضوعها

ِكىىَرت فىىي املىىادة السىىابقة إنمىىا أوجىىب ذلىىك لضىىعف  
ُ
والقىىانون عنىىدما قىىال بالسىىتنناف الوجىىوبي للقضىىايا التىىي ذ

وعظمها حيث ل ُمطالب لها من جهة العبد، ويؤصل لهذا  بعض أصحاب هذه الدعاوى، ولتعلق بعضها بحقوق هللا 

 عليه بالقتل، ليعيد النظر فيه
ً
 .(5)أن عمر رض ي هللا عنه أمر الولة بأن يرفعوا إليه كل من كان محكوما

إذا ادعىىى املحكىىوم عليىىه : " والاسىىتنناف يكىىون بنىىاء علىىى طلىىب املحكىىوم عليىىه، وعلىىى ذلىىك نصىىت امللجلىىة بقولهىىا 

ن جهىىىة عىىىدم موافقتىىىه وطلىىىب اسىىىتنناف بىىىأن الحكىىىم الىىى  تصىىىوله املشىىىروعة وبىىىيل
ً
ذي صىىىدر فىىىي حىىىق الىىىدعوى لىىىيس موافقىىىا

                                                           
 (.273: )الشريعة اإلسالمية، صزيدان، نظام القضاء في )( 1
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 482)المادة )( 2
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 487)المادة )( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 483)المادة )( 4
األثر في الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، = ابن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد، مصنف بن أبي شيبة . رواه ابن أبي شيبة)( 5

 (.3/84)األلباني، إرواء الغليل، . وصححه األلباني(. 2/242)هـ، 4123، 4كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط: حققه
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ق، وإل ُيسىىتأنف   تصىىوله املشىىروعة ُيَصىىدل
ً
ىىق الحكىىم املىىذكور، فىىإن كىىان موافقىىا وقىىد سىىمى ابىىن عابىىدين . (1)"الىدعوى ُيَحقل

 " تصديق القاض ي الثاني لحكم القاض ي ألاول 
ً
 .(2)"تنفيذا

 .الطعن في الحكم القضائي بإعادة املحاكمة: الثالثاملطلب 

 .إعادة املحاكمة في القانون : الفرع ألاول 

طريق غير اعتيادي مىن طىرق عىر  القضىية ملىرة ثانيىة، وهىو طريىق اسىتانائي ل يلجىأ إليىه إل : إعادة املحاكمة

 .(3)عند انعدام الطرق الاعتيادية، كالستنناف والاعترا  على الحكم الغيابي

  :(4)نص القانون على الحالت التي يلجوز فيها طلب إعادة املحاكمة، وهذه الحالت هي

 للحكىىىىىم الىىىىىذي : الحالىىىىىة ألاولىىىىىى
ً
 فىىىىىي إحىىىىىدى القضىىىىىايا مخالفىىىىىا

ً
أن تصىىىىىدر املحكمىىىىىة البدائيىىىىىة أو الاسىىىىىتننافية حكمىىىىىا

 مىع أن ذات وصىفة الطىرفين اللىذين صىدر بينهمىا الحكىم لىم تتغيىرا والىدعوى 
ً
ذات الىدعوى السىابقة ولىم أصدرته سابقا

 لصدور حكم آخر مخالف
ً
 .تظهر بعد صدور الحكم ألاول مادة يمكن أن تكون سببا

 :و شترط في هذه الدعوى توافر الشروط التالية

 .أن يكون الحكمان متناقضان بحيث ل يمكن التوفيق بينهما .1

 .أن يصدر الحكمان بين الخصوم وأنفسهم وبذات الصفة .2

 أن يكون موضوع  .2
ً
 .الحكمين واحدا

 لصىىدور حكىىم آخىىر  .1
ً
أل يكىىون قىىد ظهىىر بعىىد صىىدور الحكىىم ألاول دليىىل أو واقعىىة يمكىىن أن تكىىون سىىببا

 .مخالف

مىن قىىانون أصىول املحاكمىات الشىىرعية العثمىاني واملىىادة ( 36)وقىد اعتمىد القىىانون ألاردنىي فىىي ذلىك علىى املىىادة  

 .هىى1226لسنة من ذيل قانون أصول املحاكمات الشرعية العثماني ( 13)

 ملبىىىدأ أصىىىله الفقهىىىاء وهىىىو عىىىدم جىىىواز النظىىىر فىىىي القضىىىية تكثىىىر مىىىن مىىىرة إل  
ً
وهىىىذه الشىىىروط إنمىىىا تمثىىىل تطبيقىىىا

 
ً
 ورابعىىا

ً
، لجىىاز اسىىتماعها ثالثىىا

ً
بتىىوافر املسىىوغات لىىذلك، وقىىد علىىل شىىارح امللجلىىة ذلىىك بأنىىه لىىو جىىاز اسىىتماع الىىدعوى ثانيىىا

في استماع الدعوى مرة ثانية والحكم بها كالحكم ألاول ليس فيه فائدة  مما يوجب عدم استقرار الحكم، وكذلك فإن

 .(5)بل هو ضرب من العبث

 : " وعلىىىى ذلىىىك نصىىىت امللجلىىىة بقولهىىىا
ً
 بهىىىا توفيقىىىا

ً
 التىىىي حكىىىم وصىىىدر إعالمىىىا

ً
ل يلجىىىوز رؤيىىىة وسىىىماع الىىىدعوى تكىىىرارا

 فيه أسبابه وشروطه 
ً
 .(6)"تصولها املشروعة أي الحكم الذي كان موجودا

ظهىىىور حيلىىىة كىىىأن أدخلهىىىا خصىىىم طالىىىب إلاعىىىادة بعىىىد الحكىىىم بتزويىىىر ألاوراق واملسىىىاندات التىىىي : حالىىىة الثانيىىىةال

، وذلك قبل استدعاء طلب إعادة املحاكمة
ً
 للحكم أو يثبت تزويرها حكما

ً
 .اتخذت أساسا

 للحكىم : الحالة الثالثة
ً
كىان الخصىم أن يخرز للمحكمة بعىد الحكىم أوراق ومسىاندات تصىلح تن تكىون أساسىا

 .قد كتمها أو حمل على كتمها

                                                           
 .من مجلة األحكام العدلية( 4383)المادة )( 1
 (.2/828)ابن عابدين، رد المحتار، )( 2
 (.282: )أصول المحاكمات الشرعية، ص أبو البصل، شرح قانون)( 3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية( 428)المادة )( 4
 (.1/031)حيدر، درر الحكام، )( 5
 .من مجلة األحكام العدلية( 4387)المادة )( 6
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 .تأصيل إعادة املحاكمة في الشرع: الفرع الثاني

فكىىىىرة إعىىىىادة املحاكمىىىىة ليسىىىىت ببىىىىدع مىىىىن القىىىىوانين الحديثىىىىة، وإنمىىىىا تعىىىىود أصىىىىولها إلىىىىى العهىىىىد ألاول مىىىىن تىىىىاريخ  

 إلعادة املحاكمة باإلضاف
ً
 :ة إلى النصوة آلاتيةالقضاء إلاسالمي، وما قيل في الاستنناف يمكن جعله تأصيال

ل يمنعىك قضىاء قضىيته بىاتمس، فراجعىت فيىه : " ما جاء في رسالة عمر رض ي هللا عنه قوله تبي مو  ى ألاشعري  .1

رأيىىك، فهىىىديت لرشىىىدك أن تراجىىىع الحىىىق، فىىىإن الحىىىق قىىىديم ل يبطلىىه شىىى يء، ومراجعىىىة الحىىىق خيىىىر مىىىن التمىىىادي فىىىي 

هي صورة من صىور مراجعىة الحىق الىذي أمىر بىه عمىر أبىا مو ى ى  ومما ل شك فيه أن إعادة املحاكمة. (1)"الباطل 

 .ألاشعري 

حسىىان بىىن  ومىىن الوقىىائع التاريخيىىة التىىي تؤصىىل إلعىىادة املحاكمىىة تلىىك القضىىية التىىي كانىىت بىىين شىىاعر رسىىول هللا  .2

ثابىىت وبىىين بعىىض النىىاج عنىىد قاضىىيهم عثمىىان بىىن عفىىان، فقضىى ى عثمىىاُن علىىى حسىىان، فلجىىاء حسىىان إلىىى عبىىد هللا 

انطلىىق معىىي، فخىىرم بىىه . الحىىق حقىىك، ولكىىن أخطىىأت  جتىىك: اج، فشىىكا ذلىىك إليىىه، فقىىال لىىه ابىىن عبىىاجبىىن عبىى

حتىىىى دخىىىال علىىىى عثمىىىان، فىىىاحتج لحسىىىان عبىىىد هللا ابىىىن عبىىىاج عنىىىد عثمىىىان حتىىىى تبىىىين لعثمىىىان الحىىىق، فقضىىى ى بىىىه 

 .(2)لحسان بن ثابت

ض حكمىىىىه الىىىىذي أصىىىىدره فىىىىي هىىىىذه املتأمىىىىل فىىىىي هىىىىذه القصىىىىة يلجىىىىد أن عثمىىىىان رضىىىى ي هللا عنىىىىه قىىىىد نقىىىى: وجىىىىه الدللىىىىة .2

 .القضية، وأعاد املحاكمة مرة ثانية، وقض ى لحسان بعد أن قض ى عليه

 أن يفسىىىىخوها : وكىىىىذلك قىىىىال الفقهىىىىاء .1
ً
 مشىىىىكله ولىىىىم يلجىىىىدوا لهىىىىا مخرجىىىىا

ً
أنىىىىه ينبغىىىىي للقضىىىىاة إذا رفعىىىىت إلىىىىيهم أمىىىىورا

 .(3)ويأمروا الخصوم بالبتداء

كمىىىىة عنىىىىد الفقهىىىىاء فىىىىي املحىىىىاكم الشىىىىرعية مىىىىا لىىىىم يكىىىىن القاضىىىى ي وتقبىىىىل دعىىىىوى إعىىىىادة املحا: " وجىىىىاء فىىىىي درر الحكىىىىام .3

 من سماعها بوقوع مرور الزمن 
ً
 .(4)"ممنوعا

 :أهم نتائج البحث

املحاكمىىات فىىي الشىىر عة إلاسىىالمية مبنيىىة علىىى أصىىول واضىىحة، وقواعىىد را ىىخة، مىىن أجىىل تحقيىىق العدالىىة وإقامىىة  .1

قت القىوانين الوضىعية وألانظمىة ألارضىية فىي إرسىاءها القسط بين النىاج، وبهىذا تكىون الشىر عة إلاسىالمية قىد سىب

 .تصول املحاكمات التي تهدف إلى تحقيق العدل

 مع أحكام الشر عة إلاسالمية .2
ً
 .أصول املحاكمات الشرعية املعمول بها في املحاكم الشرعية تنسجم تماما

الحقيقية ل املوهومة للعامىة  تطور أصول املحاكمات الشرعية إلاجرائية كان حسبما تقتضيه الظروف واملصالح .2

 .بما يناسب كل عصر ومصر

سبقت الشر عة إلاسالمية القوانين املعاصرة في التأصيل لالستنناف، كمىا درسىه بعىض الفقهىاء بمسىميات أخىرى  .1

 .الدفع: منها

صىىىىالح أصىىىول املحاكمىىىات إلاجرائيىىىىة بعضىىىها دل عليىىىىه ألادلىىىة ألاصىىىىلية وأكثرهىىىا دل عليىىىىه ألادلىىىة التبعيىىىىة وخاصىىىة امل .3

 .املرسلة

                                                           
 (.202-3/223)األلباني، إرواء الغليل، . وصححه األلباني(. 42/222)البيهقي، السنن الكبرى، . رواه البيهقي)( 1
 (.20: )ذكرت هذه القصة في كتاب نسب قريش للزبيري، ص)( 2
 (.4/11)ابن فرحون، تبصرة الحكام، )( 3
 (.1/038)حيدر، درر الحكام، )( 4
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طبق فقهاؤنا القدماء غالب ألاصول القضائية إلاجرائية لتي تطبقها املحاكم اليوم مىع تطىور فىي آليىات وإجىراءات  .6

 .التقاض ي فرضها تطور الزمان والتأثر بالقوانين املعاصرة

تحقيىىق كىىل مىىا حافظىىت الشىىر عة علىىى هيبىىة القاضىى ي، فمنعىىت الاعتىىداء عليىىه أو التقليىىل مىىن هيبتىىه، وعملىىت علىىى  .1

 .يحقق هيبة القاض ي، تن هيبة القاض ي من هيبة القضاء

َحَرَصىت الشىر عة إلاسىالمية علىىى تيسىير إجىراءات التقاضى ي، وعلىىى سىرعة البىت فىي القضىىايا، وعلىى سىرعة التنفيىىذ،  .5

 علىى اطمئنىان النىاج للتقاضى ي الشىر 
ً
 لهىا مىن الضىياع، ألامىر الىذي يىنعكس ايلجابىا

ً
 لحقوق النىاج وصىونا

ً
عي، حفظا

 .بعكس نظام التقاض ي في القوانين الوضعية، التي تمتاز بالتعقيدات والبطء في سير املحاكمات

َحَرَصىىىىت الشىىىىىر عة الغىىىىىراء علىىىىىى تحقيىىىىىق العدالىىىىىة لجميىىىىىع أطىىىىراف الىىىىىدعوى هىىىىىو ألاسىىىىىاج ألاول فىىىىىي التأصىىىىىيل تصىىىىىول  .3

 (.تصرف إلامام على الرعية منوط باملصلحة)املحاكمات إلاجرائية وخاصة أن 

 لهىىذه وجىد  .12
ً
الباحثىان أن غالىب ألاصىول إلاجرائيىة نىىص عليهىا لفقهىاء صىراحة أو ضىمنا فىىي كتىبهم و عتخىر ذلىك تأصىيال

أجىىىاز الفقهىىىاء الطعىىىن فىىىي ألاحكىىىام : ألاصىىىول مىىىن جهىىىة أن اجتهىىىاد الفقهىىىاء معتخىىىر شىىىرعا فمىىىن ذلىىىك علىىىى سىىىبيل املثىىىال

د ألاول مىىىن تىىىاريخ القضىىىاء إلاسىىىالمي، الشىىىرعية بضىىىوابط وشىىىروط، وتعىىىود أصىىىول فكىىىرة إعىىىادة املحاكمىىىة إلىىىى العهىىى

ويفهىىم مىىن كىىالم الفقهىىاء الىىذين يلجيىىزون الحكىىم علىىى الغائىىب أنهىىم يسىىمعون مىىن الغائىىب عنىىد قدومىىه بعىىد الحكىىم 

عليىىه، وعىىرف الفقهىىاء تعجيىىل التنفيىىذ مىىن خىىالل مىىنعهم القاضىى ي إذا ظهىىر لىىه أسىىباب الحكىىم مىىن تىىأخير الحكىىم بىىال 

فىىور الانتهىىاء مىىن املرافعىىة، جىىوزوا إسىىقاط الىىدعوى ووقفهىىا بوسىىائل كىىرد سىىبب، ونصىىوا علىىى وجىىوب إعطىىاء الحكىىم 

 ...الخصوم للصلح

 :توصيات البحث

 :يوا ي الباحثان بما يلي

إن تراثنىىىا الفقهىىىي ملىىىيء باإلنلجىىىازات الفقهيىىىة فىىىي التأصىىىيل والتطبيىىىق القضىىىائي لألصىىىول القضىىىائية املوضىىىوعية التىىىي  .1

فىىىىي بنىىىىاء قضىىىىاء مسىىىىتقل نزيىىىىه، فينبغىىىىي الكتابىىىىة حىىىىول هىىىىذه ألاصىىىىول يحقىىىىق تطبيقهىىىىا العدالىىىىة وتعتخىىىىر أساسىىىىا متينىىىىا 

 .املوضوعية إلبراز هذا التفوق والتقدم الفقهي

سبق فقهاؤنا القدماء القضاء املعاصر في التأصيل لعىدد كبيىر مىن ألاصىول إلاجرائيىة نبىه الباحثىان علىى عىدد منهىا،  .2

 .ن بطون الكتبوهي بحاجة لستكمال في دراسة موسوعة تستقري هذه ألاصول م

يوا ي الباحثان بدراسة تحليلية لكتب القضاء إلاسالمي لستخرام كنوزها الزاخرة بالفوائد القضائية الهامة فىي  .2

 .عصرنا بما يسهم في تعزيز نزاهة القضاء وتحقيق العدل بين الناج

 :ثبت املصادر واملراجع مرتبة هجائيا بحسب أسماء مؤلفيها

 .القرآن الكريم .1

طىىاهر : ألاثيىىر، ملجىىد الىىدين أبىىو السىىعادات املبىىارك بىىن محمىىد الجىىزري، النهايىىة فىىي غريىىب الحىىديث وألاثىىر، حققىىهابىىن  .2

 .هى1233أحمد ومحمود الطناحي، املكتبة العلمية، بيروت، 

ابىىىن تيميىىىة، ملجىىىد الىىىدين عبىىىد السىىىالم بىىىن عبىىىد هللا الحرانىىىي، املحىىىرر فىىىي الفقىىىه علىىىى مىىىذهب إلامىىىام أحمىىىد بىىىن حنبىىىل،  .2

 .هى1121، 2ملعارف، الريا ، طمكتبة ا

، القىىوانين (هىىى١١٤ت )ابىن جىىزي، أبىىو القاسىىم، محمىىد بىىن أحمىىد بىىن محمىد بىىن عبىىد هللا، ابىىن جىىزي الكلبىىي الغرنىىاطي  .1

 هى٤١٢٤ذو الحجة  ٨: الفقهية، تاريخ النشر بالشاملة
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الثقافىىىة، عمىىىان،  أبىىىو البصىىىل، عبىىىد الناصىىىر، شىىىرح قىىىانون أصىىىول املحاكمىىىات الشىىىرعية ونظىىىام القضىىىاء الشىىىرعي، دار  .3

 .م2223، 1ط

شىىىعيب ألارنىىىؤوط وآخىىىرون، : أحمىىىد، أحمىىىد بىىىن محمىىىد بىىىن حنبىىىل الشىىىيباني، مسىىىند إلامىىىام أحمىىىد بىىىن حنبىىىل، حققىىىه .6

 . هى1121، 1مؤسسة الرسالة، ط
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دابير الوقائّيةاملتعلقة بمقصد حفظ العقل في ا
ّ
 التشريع إلاسالميلت

Preventive Measures Related to Preserving the Mind in Islamic Legislation 

رئيس قسم الاقتصاد والتمويل إلاسالمي في كلية  -أستاذ مشارك في الفقه وأصوله -محمد مطلق محمد عساف.د

فلسطين/ جامعة القدس / منسق برنامج دكتوراة الفقه وأصوله  -الدعوة وأصول الدين  

 m.assaf@staff.alquds.edu: بريد إلالكترونيال 

 اتجامعاملشترك بين طالب دكتوراة في برنامج دكتوراة الفقه وأصوله  -أسامة عبد هللا إبراهيم الطيبيالباحث  

 tebi73@gmail.com: البريد إلالكتروني- فلسطين/  والنجاح والخليل القدس

ص
ّ
؛ فهو «الّتدابير الوقائّيةاملتعلقة بمقصد حفظ العقل في الاشر ع إلاسالمي»: ياناول هذا البحث موضوع: ملخ

يبحث في مقصد عظيم من مقاصد الشر عة إلاسالمية، أل وهو مقصد حفظ العقل، وقد تم فيه بيان مكانة العقل، 

كانه من الجسد، وأهمية املحافظة عليه في الشر عة إلاسالمية الغراء، حيث اتخذت في سبيل تحقيق ذلك جملة وم

ت على 
ّ
من التدابير الوقائية الضرورية لحفظه من جانب الوجود؛ فدعت إلى الاهتمام بصحة الجسم وسالمته، وحث

وعملت على تحرير العقل من كّل ما من شأنه أن ضرورة طلب العلم والتعلم، وأمرت بالتفكر في خلق هللا تعالى، 

 .يعطله أو يحّد من نشاطه وفاعليته

كما اتخذت جملة من التدابير الوقائية الضرورية لحفظ العقل من جانب العدم؛ ومن ذلك تحريم املسكرات 

 .ل والاعتداء عليهواملخدرات، وسّن العقوبات الرادعة ملتعاطيها، والزاجرة ملروجيها، وتحريم الجناية على العق

مقاصد الشر عة، حفظ العقل، التدابير الوقائية، حّد الخمر، التعزير، إلاجراءات  :الكلمات املفتاحية

 .الاحترازية

Abstract: This research deals with the topic: “Preventive Measures Related to Preserving the Mind in 

Islamic Legislation” 

It discusses a great goal from the purposes of Islamic law, which is the goal of preserving the mind, the 

status of the mind, its place in the body, and the importance of preserving it in the noble Islamic Sharia.  

In order to achieve this, a number of necessary preventive measures were taken to preserve it from the 

side of existence.  It called for attention to the health and safety of the body, urged the necessity of 

seeking knowledge and learning,  commanded contemplation of God Almighty's creationand and worked 

to liberate the mind from everything that would hinder it or limit its activity and effectiveness. 

It also took a number of necessary preventive measures to preserve the mind from the side of 

nothingness.  This includes the prohibition of intoxicants and narcotics, the enactment of deterrent 
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ا  الماني –  

punishments for those who abuse them, the prohibition of those who promote them, and the prohibition 

of felony against the mind and transgression against it. 

Keywords: the purposes of Sharia, preservation of the mind, preventive measures, the limit on alcohol, 

discretionary measures, precautionary measures.  

 :املقّدمة

الحمىىىىىىىىىىىد هلل رّب العىىىىىىىىىىىاملين، والّصىىىىىىىىىىىالة والّسىىىىىىىىىىىالم علىىىىىىىىىىىى نبّيىىىىىىىىىىىه الهىىىىىىىىىىىادي ألامىىىىىىىىىىىين، نبينىىىىىىىىىىىا محّمىىىىىىىىىىىد، وعلىىىىىىىىىىىى آلىىىىىىىىىىىه وأصىىىىىىىىىىىحابه 

 :أجمعين، أّمىا بعىد

إلانسىىىىىىىىان وفّضىىىىىىىىله بالعقىىىىىىىىل عىىىىىىىىن سىىىىىىىىائر املخلوقىىىىىىىىات الكائنىىىىىىىىة علىىىىىىىىى ظهىىىىىىىىر ألار ، وهىىىىىىىىو فىىىىىىىىإن هللا سىىىىىىىىبحانه وتعىىىىىىىىالى مّيىىىىىىىىز 

 .من جملة النعم الكثيرة التي امتّن هللا تعالى بها على إلانسان

والعقىىىىىىىىىىىىل البشىىىىىىىىىىىىري لىىىىىىىىىىىىه ملزلىىىىىىىىىىىىة عظيمىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىىىىر عة إلاسىىىىىىىىىىىىالمية؛ فهىىىىىىىىىىىىو آلىىىىىىىىىىىىة النظىىىىىىىىىىىىر، ووسىىىىىىىىىىىىيلة التىىىىىىىىىىىىدّبر، ومنىىىىىىىىىىىىاط 

ف هللا عىىىىىىىىىىّز وجىىىىىىىىىىّل، وُيفهىىىىىىىىىىم كالمىىىىىىىىىىه، وُيوَصىىىىىىىىىىل إلىىىىىىىىىىى نعيمىىىىىىىىىىه، وتصىىىىىىىىىىديق التكليىىىىىىىىىىف، ومحىىىىىىىىىىل أوامىىىىىىىىىىر هللا لعبىىىىىىىىىىاده، بىىىىىىىىىىه ُيعىىىىىىىىىىر 

رسىىىىىىىله، وهىىىىىىىو شىىىىىىىرط فىىىىىىىي ثبىىىىىىىوت الوليىىىىىىىات، وصىىىىىىىحة التصىىىىىىىرفات، وأداء العبىىىىىىىادات، وبىىىىىىىه اسىىىىىىىتحق إلانسىىىىىىىان الخالفىىىىىىىة فىىىىىىىي 

 .أساج التكليف، وعمدتهوهو ألار ، 

ة، والىىىىىىىىىدعوة إلىىىىىىىىىى إعمالىىىىىىىىىه، فىىىىىىىىىي مقىىىىىىىىىام املىىىىىىىىىدح، والتزكيىىىىىىىىى القىىىىىىىىىرآن الكىىىىىىىىىريم فىىىىىىىىىي( ع ق ل: )وقىىىىىىىىىد وردت إلاشىىىىىىىىىارة إلىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىادة

 .والتحذير من إهماله، وهذا إنما يدّل على ألاهمية العظمى التي أولها إلاسالم للعقل

أحىىىىىىىد الضىىىىىىىرورات الخمىىىىىىىس التىىىىىىىي جىىىىىىىاءت امللىىىىىىىل والشىىىىىىىرائع هىىىىىىىو وإذا كىىىىىىىان العقىىىىىىىل بهىىىىىىىذه امللزلىىىىىىىة واملثابىىىىىىىة؛ فىىىىىىىإن حفظىىىىىىىه 

هىىىىىىىا باملحافظىىىىىىىة عليهىىىىىىىا؛ لىىىىىىىذلك حرصىىىىىىىت الشىىىىىىىر عة علىىىىىىىى حفىىىىىىىظ العقىىىىىىىل وسىىىىىىىال 
ّ
مته مىىىىىىىن كىىىىىىىّل مىىىىىىىا يلجىىىىىىىن  بىىىىىىىه عىىىىىىىن طريىىىىىىىق كل

الاسىىىىىىىىىىتقامة، وتحصىىىىىىىىىىينه مىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىّل املىىىىىىىىىىؤثرات السىىىىىىىىىىلبية الخطيىىىىىىىىىىرة التىىىىىىىىىىي تحرفىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىن املهمىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىي خلىىىىىىىىىىق مىىىىىىىىىىن أجلهىىىىىىىىىىا؛ 

فشىىىىىىىرعت التىىىىىىىدابير الوقائيىىىىىىىة والعالجيىىىىىىىة التىىىىىىىي تحىىىىىىىول دون ذلىىىىىىىك، وتتصىىىىىىىدى لىىىىىىىه، وجعلتىىىىىىىه مىىىىىىىن املصىىىىىىىالح العظمىىىىىىىى التىىىىىىىي 

 .تسعى لتحقيقها

 :ا البحث فيما يأتيتكمن أهمية هذ:أهمية البحث

ارتبىىىىىىىىىاط املوضىىىىىىىىىىوع بمقاصىىىىىىىىىىد الشىىىىىىىىىىر عة إلاسىىىىىىىىىىالمية؛ وذلىىىىىىىىىك أن مقاصىىىىىىىىىىد الشىىىىىىىىىىر عة مىىىىىىىىىىن املواضىىىىىىىىىىيع ذات ألاهميىىىىىىىىىىة  -1

الكخىىىىىىرى فىىىىىىي الاجتهىىىىىىىاد الفقهىىىىىىي، التىىىىىىىي ل زالىىىىىىت بحاجىىىىىىة إلىىىىىىىى مزيىىىىىىد بحىىىىىىىث، وتىىىىىىدقيق فىىىىىىي كثيىىىىىىىر مىىىىىىن جوانبهىىىىىىىا، وهىىىىىىذا البحىىىىىىىث 

 .جاء إسهاًما لتحقيق ذلك

ات والضىىىىىىىروريات الخمىىىىىىىس التىىىىىىىي جىىىىىىىاءت الشىىىىىىىرائع قاطبىىىىىىىة تىىىىىىىدعو إلىىىىىىىى وجىىىىىىىوب حفظهىىىىىىىا يانىىىىىىىاول البحىىىىىىىث أحىىىىىىىد الكليىىىىىىى -2

 . وصونها

ملزلىىىىىىىىىة العقىىىىىىىىىىل ومكانتىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىي إلاسىىىىىىىىىالم؛ حيىىىىىىىىىىث إن قيىىىىىىىىىىام التكليىىىىىىىىىف فىىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىر عة أساسىىىىىىىىىىه العقىىىىىىىىىل، إذ بىىىىىىىىىىه يىىىىىىىىىىدرك  -2

خطىىىىىىىىىىاب الشىىىىىىىىىىارع، وهىىىىىىىىىىىذا ممىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىدعو إلىىىىىىىىىىى الوقىىىىىىىىىىىوف علىىىىىىىىىىى حقيقىىىىىىىىىىة العقىىىىىىىىىىىل، وضىىىىىىىىىىرورة معرفىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىدابير وإلاجىىىىىىىىىىىراءات 

 . لة بحفظه وحمايتهالكفي
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ا  الماني –  

اناشار كثير من الوسائل وألادوات التقليدية واملتطورة املفسدة واملدمرة للعقول في هذا الزمان؛ مما يدعو  -1

 . العلماء، والباحثين، واملختصين إلى مزيد من الجّد والاجتهاد في بيان هذه املفسدات، وتحذير الناج منها

 

 :سبب اختيار موضوع البحث

قل من نعم هللا الكخرى على إلانسان؛ وهذا يقتض ي معرفة حقيقته، ووظيفته وموقعه في الاشر ع إن الع -1

 .إلاسالمي

إبراز محاسن الشر عة إلاسالمية من خالل الوقوف على اهتمامها وعنايتها بالعقل، وإلاشادة به، والتنويه  -2

 . بمكانته السامية، وإلاشارة إلى ملزلته العالية

 .التعرف على التدابير الوقائية التي وضعتها الشر عة إلاسالمية الغراء للحفاى على مقصد العقلالرغبة في  -2

 .ثة في املحافظة على العقل البشري بيان سبق إلاسالم القوانين املعاصرة، والنظريات الحدي -1

 

 :تأتي هذه الدراسة لتلجيب على ملجموعة من الاساؤلت؛ منها: مشكلة البحث

 وم العقل، وما أهميته بالنسبة لإلنسان ما هو مفه -1

 أين مكان العقل من الجسد  -2

 ما هي التدابير الوقائية التي وضعتها الشر عة إلاسالمية للحفاى على العقل البشري  -2

 كيف يمكن ربط التدابير الوقائية باملقاصد الشرعية  -1

 :ما يأتي بموضوع البحثمن الدراسات السابقة التي لها عالقة :الدراسات السابقة

نافذ ذيب أبو عبيدة، وهي رسالة ماجستير نوقشت، : للباحث« التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل» -1

ا، إل أنه مّما يؤخذ على الرسالة عدم تنويه (م2211)وأجيزت في جامعة النلجاح الوطنية، عام  ، وهي رسالة نافعة جدًّ

حفظه من : ر عليه علماء املقاصد، حيث ذكروا طريقين لحفظ مقصد العقل؛ هماالباحث بالتقسيم املعتخر الذي سا

جانب الوجود، وحفظه من جانب العدم، وقد تناول الباحث التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل من الناحية 

 لهذه التدابير من جانب الوجود،هذا البجاء بينما املعنوية، ومن الناحية املادية، 
ً

 . وجانب العدم حثمتناول

محمود باي، وهي رسالة ماجستير : للباحث« مقصد حفظ العقل عند إلامام محمد الطاهر بن عاشور » -2

نوقشت، وأجيزت في جامعة الحام لخضر في الجزائر، ومع أن الباحث سار في تقسيمه على الجادة املطروقة عند 

والعدم، إل أنه فاته الحديث عن بعض التدابير من  علماء املقاصد في تناول مقصد حفظ العقل من جانبي الوجود،

 .جانب العدم؛ كحرمة الجناية على العقل والاعتداء عليه في الجرائم الواقعة على ما دون النفس

يوسف حامد العالم، وقد ركز على التعليم في مبحث حفظ : للدكتور « املقاصد العامة للشريعة إلاسالمية» -2

على حساب غيره من التدابير الشرعية الوقائية، كما لم يتطّرق لبعض التدابير املهمة في العقل من جانب الوجود 

 .جانب العدم؛ كتحريم الجناية على العقل والاعتداء عليه

محمد سعد بن أحمد اليوبي، وقد تناول في : للدكتور « مقاصد الشريعة إلاسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية» -1

 .ية، واملعنوي للعقل، ولم يتطرق لحفظ العقل من جانب الوجودرسالته املفسدات الحس
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ا  الماني –  

يوسف أحمد البدوي، ومّما يؤخذ على هذه الدراسة عدم : للدكتور « مقاصد الشريعة عند إلامام ابن تيمية» -3

 .تعرضه لحفظ العقل من جانب الوجود

لجمع شتات املوضوع وجزئياته في كتب تم الاعتماد على املنهو الوصفي، مع الاستعانة بالستقراء :منهجية البحث

 :املقاصد الشرعية، كما تّم الالتزام باتمور التالية

 
 

نية-وهلل الحمد-الاعتماد على الكتب العلمية التي ألفت في املقاصد الشرعية؛ وهي كثيرة  :أّوال
ُ
 . ، وفيها الكفاية والغ

ا  .راء وألاقوال املختلفة فيما له عالقة بموضوع البحثالالتزام بطريقة الفقه املقارن؛ وذلك ملناقشة بعض آلا  :ثاني 

ا
 
 .توثيق آلايات القرآنية الكريمة بذكر اسم السورة، ورقم آلاية :ثالث

ا تخريج ألاحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث من مصادرها الحدياية املعروفة باختصار؛ فما كان في  :رابع 

له، أو إليهما، وما كان في غيرهما من كتب السنة يتم عزوه إلى مصدره، مع  يكتفى بعزوه -أو أحدهما-الصحيحين 

 .محمد ناصر الدين ألالباني، وشعيب ألارناؤوط: محاولة الحكم عليه بالستعانة بأحكام الشيخين

 :جاء هذا البحث بعد هذه املقّدمة، في ثالثة مباحث، وخاتمة؛ على النحو آلاتي:خطة البحث

 .ماهّية التدابير الوقائية، وأهميتها: املبحث ألاّول 

اني
ّ
 .مفهوم العقل، ومكانه من الجسد، وأهمية املحافظة عليه :املبحث الث

الث
ّ
 :التدابير الوقائية لحفظ العقل، وفيه مطلبان :املبحث الث

 .التدابير الوقائية لحفظ العقل من جانب الوجود :املطلب ألاّول 

اني
ّ
 .لحفظ العقل من جانب العدم التدابير الوقائية :املطلب الث

 .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 ماهية التدابير الوقائية وأهميتها: املبحث ألاول 

ا، يتكون من موصوف من هنا كان ل بّد من  ،(الوقائية): ، ومن صفة(التدابير): هذا املصطلح مركب تركيًبا وصفيًّ

 .هاللغوية، والاصطالحية، قبل بيان املفهوم العام ل: من الناحيتين البحث في ماهية مفرداته كّل على حدة،

ا: املطلب ألاّول   :تعريف التدابير لغة واصطالح 

 
 

رأى في عاقبته ما : نظر في عاقبته، واستدبره: جمع تدبير، والتدبير من دّبر ألامر، وتدّبره: تعريف التدابير لغة: أّوال

َرة، والّتدبير في ألامر: ؛ أيلم ير في صدره؛ وعرف ألامر تدّبًرا
َ
أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، وأن يدّبر إلانسان : بأخ

ر فيه: دبره، والّتدّبر: أمره؛ وذلك أنه ينظر إلى ما تصير عاقبته وآخره؛ وهو
ّ
 . (1)الّتفك

ا ا:ثاني  الخير، وإجراء ألامور  هي استعمال الرأي بفعلح شاق، والنظر في العواقب بمعرفة: تعريف التدابير اصطالح 

، وللعبد ملجاًزا
ً
 .(2)على علم العواقب، وهي هلل تعالى حقيقة

اني
ّ
ا: املطلب الث  :تعريف الوقائية لغة واصطالح 

 
 

، وقيىىت اليىى يء، أِقيىىه؛ إذا صىىنته، وسىىترته عىىن : تعريددف الوقائيددة لغددة: أّوال
ً
، وواِقيىىة

ً
ًيىىا، َوِوقايىىة

ْ
ىىى، وقىىاُه هللُا َوق

َ
مىىن وق

 
َ
اهألاذى، َوَوق

ل
َره، ووق

ْ
 : حماه منه، ووقاه هللا ِوقاية؛ أي: اُه َما َيك

ُ
ْوِقية  . (3)الكالءة، والحفظ: حفظه، والتل

                                                           
 .(دبر: )مادة. 313، ص1ج. ه7171. دار صادر: بيروت. 3ط. مج71. لسان العرب(: ه177)ابن منظور، محمد بن مكرم  (1)
 .11ص. م٣٨٩١-ه٣٠٤١. دار الكتب العلمية: بيروت. 7ط. التعريفات(: ه678)الجرجاني، علي بن محمد بن علي  (2)
 ( وقي: )مادة. 331-338، ص10ج. تاج العروس: ، والزبيدي(وقي: )مادة. 103-107، ص71ج. لسان العرب: ابن منظور (3)
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ا  الماني –  

ددا ا:ثاني  مىىا نسىىب إلىىى الوقايىىة؛ وهىىو حفىىظ اليىى يء عّمىىا يؤذيىىه ويضىىره، والتىىوقي جعىىل اليىى يء : تعريددف الوقائيددة اصددطالح 

ة الاحتراج: ، أو(1)وقاية مما يخاف ْرط الصيانة، وشدل
َ
ُروه ف

ْ
ك
َ
 .(2)من امل

النظىىىر، والتفكىىىر، والتبصىىىر بعواقىىىب : ل تخرجىىىان عىىىن معنىىىى( وقايدددة)، و(تددددبير: )علىىىى ضىىىوء مىىىا سىىىبق يابىىىّين أن كلمتىىىي

 .(3)ألامور، والحذر من مغبة اللزوة، أو الوقوع فيها

لجمىوع إلارشىادات، م: عبىارة عىن اوعلى ذلك يمكن استخالة تعريىف للتىدابير الوقائيىة فىي الاشىر ع إلاسىالمي، وهىو أنهى

والاحتىىرازات، وإلاجىىراءات، والاحتياطىىات التىىي ترجىىع فىىي قيمتهىىا إلىىى أصىىول الىىدين وتعاليمىىه، النابعىىة مىىن الكتىىاب والسىىنة، 

والتىىىي تهىىىدف إلىىىىى حمايىىىة املكلفىىىىين وصىىىيانتهم مّمىىىا يضىىىىعفهم، ويىىىؤثر سىىىىلًبا علىىىى صىىىحتهم النفسىىىىية، والعقليىىىة، والروحيىىىىة، 

 .(4)بالتكليفات الشرعية على الوجه املطلوب منهموالجسدية؛ ليتمكنوا من القيام 

التدابير التي مصدرها الشر عة إلاسالمية، ومنبعها الفقه : فالتدابير الوقائية التي سيكون عليها مدار هذا البحث؛ هي

 . إلاسالمي، وليست التدابير القانونية، أو الطبية، أو الاقتصادية، أو غيرها

 

الث
ّ
 :التدابير الوقائيةأهمية : املطلب الث

ىىىا طىىىاهًرا، تسىىىوده  إلاسىىىالملقىىىد أرشىىىد  إلىىىى جملىىىة طيبىىىة متعىىىددة مىىىن التىىىدابير الوقائيىىىة؛ حتىىىى يظىىىل املنىىىاخ إلاسىىىالمي نقيًّ

، وأرشىدهم إلىى كىل خيىر للنىاجاملحبىة واملىودة، و علىوه التكافىل والتناصىر، وبهىذا يكىون إلاسىالم قىد أكمىل سىيام حمايتىه 

 .(5)وصالح

ير مىىىن الضىىىروريات التىىىي ل غنىىىى عنهىىىا فىىىي حيىىىاة النىىىاج، وهىىىي شىىىرط أسىىىاج لسىىىتمرار الحيىىىاة الهادئىىىة وتعىىىّد هىىىذه التىىىداب

املطمئنة للناج؛ ذلك تنها تعتمد على املحافظة على الفرد وامللجتمع في أحسن حالته، وأكمل هيئاته، وهي تقوم على 

 .(6)ووقايته من كّل ما يخّل بنظام حياتهملجموعة من إلاجراءات، والاحترازات الكفيلة بصيانة إلانسان، وحفظه، 

أّن أخىىىىىىذ : ؛ والتىىىىىىي تعنىىىىىىي«الدددددددفع أقددددددوى مددددددن الرفددددددع»: ، أو«املنددددددع أسددددددهل مددددددن الرفددددددع»: القواعىىىىىىد الفقهيةقاعىىىىىىدة مىىىىىىنو 

؛ فاإلسىىالم (7)الاحتياطىىات الالزمىىة قبىىل وقىىوع املحىىذور أسىىهل، وأيسىىر، وأقىىّل كلفىىة وضىىرًرا مىىن رفىىع املحىىذور بعىىد وقوعىىه

باشر عاته الوقائية قد أوصد ألابواب، وسّد املنافذ أمام كّل الدواعي، والبواعث، والوسائل، واملرغبات، واملقربات من 

الحرام، حتى تبقى الفطرة التي نشأ عليها إلانسان بيضاء، نقية، سوية على أصل خلقتها التي خلق هللا عّز وجّل الناج 

 .   عليها

 

 

  

                                                           
 .310ص. م٣٨٨٤-ه٣٠٣٤. عالم الكتب: القاهرة. 7ط. اريفالتوقيف على مهمات التع(: ه7037)المناوي، عبد الرؤوف (1)
 .36ص. م7006-ه7170. مؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(: ه7001)الكفوي، أيوب بن موسى  (2)
 .73ص. ه7131. المملكة العربية السعودية. الرياض. دراسة تأصيلية –التدابير الواقية من االنحراف الفكري : السليمان، تميم بن عبد اهلل (3)
 .713ص(. م3030. )37ع. مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، صنعاء. التدابير الوقائية من الوباء في السنة النبوية: أبو الجدائل، إيمان (4)
 .73ص. دت. مكتبة المعارف: الرياض. دط. التدابير الواقية من الزنا في الفقه اإلسالمي: إلهي، فضل (5)
 .  11-11ص ،التدابير الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منهاالحدري،  (6)
 .7037، ص77ج. م٤٤٤١-ه٣٠٤٠. مؤسسة الرسالة: بيروت. 7ط. مج73. موسوعة القواعد الفقهية: آل بورنو، محمد صدقي (7)
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 Page 91 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 
ّ
 مفهوم العقل ومكانه من الجسد وأهمية املحافظة عليه: انياملبحث الث

ا: املطلب ألاّول   :مفهوم العقل لغة واصطالح 

، وهىىىىذا لىىىىيس هىىىىو املعنىىىىى (1)تفيىىىىد فىىىىي اللغىىىىة معنىىىىى يىىىىدل علىىىىى ُحبسىىىىة اليىىىى يء عىىىىن ذمىىىىيم القىىىىول أو الفعىىىىل( ع ق ل: )مىىىادة

ىىىت علىىىى معىىىان أ
ّ
هددد : خىىىرى؛ منهىىىاالوحيىىىد الىىىذي تىىىدل عليىىىه املعىىىاجم اللغويىىىة، بىىىل إنهىىىا دل

ُّ
جدددر والن : ضىىىد الُحمىىىق، ومنهىىىا: الحِّ

ىىىُت البعيىىىر؛ إذا جمعىىىت قوائمىىىه، ومنهىىىا: جىىىامع تمىىىره ورأيىىىه، مىىىأخوذ مىىىن: رجىىىل عاقىىىل؛ أي: يقىىىال: الَجْمدددع
ْ
التثبدددي فددددي : عقل

؛ تنىىىىه يعقىىىىل القلددددب: متثبىىىىت فىىىىي أمىىىىوره، ومنهىىىىا: إنسىىىىان عاقىىىىل؛ أي: ، يقىىىىالألامددددور 
ً

، والقلىىىىب العقىىىىل، وسىىىىمي العقىىىىل عقىىىىال

دددز: يحبسىىىه، ومنهىىىا: حبه عىىىن التىىىورط فىىىي املهالىىىك؛ أيصىىىا : ؛ وهىىىو الىىىذي يتميىىىز بىىىه إلانسىىىان عىىىن سىىىائر الحيىىىوان، ومنهىىىاالتميُّ

؛ إذا فهمه: ، يقالالفهم
ً

ه عْقال
ُ
َل الي يء يْعِقل

َ
 .(2)عق

، (3)علىىى أقىىوال كثيىىرة، حتىىى ذكىىر الزركيىى ي أنىىه قيىىل فيىىه ألىىف قىىول  اصىىطالًحا تلىىف العلمىىاء فىىي تعريىىف العقىىلاخوقىىد 

، ويرجىىع السىىبب فىىي هىىذا الاخىىتالف إلىىى أن العقىىل (4)وذكىىر إمىىام الحىىرمين الجىىويني أن الكىىالم فىىي تعريفىىه لىىيس بىىاتمر الهىىّين

مىىا حىىّد العقىىل  فىىال تطمىىع فىىي أن : إذا قيىىل»: مىىن ألاسىىماء املشىىتركة التىىي تطلىىق علىىى عىىدة معىىان؛ وفىىي ذلىىك يقىىول الغزالىىي

 .(5)«مشترك يطلق على عّدة معان تحّده بحّد واحد؛ فإنه هوج؛ تن اسم العقل

لكن رغىم الصىعوبة فىي تحقيىق معنىى العقىل، وتحديىد مفهومىه، إل أنىه يمكىن تلخىيص مىا ذكىره العلمىاء فىي أهىم أربعىة 

قىد واحىد منهىا؛ قيىل 
ُ
معان قيلت فيه، بحيث يطلق اسىم العقىل عليهىا بالشىتراك، ل ينفىك واحىد منهىا عىن آلاخىر، متىى ف

 .ليس له عقل: لصاحبه

م، ويميز، ويقصد املنافع :ملعن  ألاّول ا
َ
 .(6)التفكير الذي في إلانسان، والذي يمتاز به عن سائر الحيوان؛ فبه يعل

اني
ّ
 .(7)هالعلوم الضرورية، التي تالزم إلانسان العاقل؛ فتقع في نفسه ابتداء، ول تنفك عن ذات :املعن  الث

الث
ّ
 .(8)نلجارب، واملكاسبة بواسطة العقل، والتي يضبطها إلانساالعلوم النظرية املستفادة من الت :املعن  الث

، وتصىىديق بكتبىىه، ورسىىله، والتىىزام بىىأمره ونهيىىه؛ تعىىالىألاعمىىال التىىي يسىىتوجبها العلىىم؛ مىىن إيمىىان بىىاهلل  :املعندد  الّرابددع

 .(9)كحبس النفس على الطاعات، وإمساكها عن املعاا ي

الغريزة، والعلوم الضىرورية، والعلىوم املكاسىبة، والعمىل بىالعلم؛ : ملجتمعةوالعقل يطلق على كّل هذه املعاني ألاربعة 

ألاولن بىىىىالطبع، املعنيىىىىان فتعريىىىىف العقىىىىل بىىىىذكر بعىىىىض هىىىىذه املعىىىىاني لىىىىيس بلجىىىىامع، والصىىىىواب ذكىىىىر معانيىىىىه ملجتمعىىىىة؛ ف

 .(10)وألاخيران بالكاساب

اني
ّ
 :مكان العقل من الجسد: املطلب الث

                                                           
 (.عقل: )مادة. 80، ص1ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس (1)
 (.عقل: )مادة. 181-116، ص77ج. لسان العرب: ابن منظور (2)
 .81، ص7ج، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  (3)
 .70، ص7ج، البرهان في أصول الفقهالجويني،  (4)
 .30ص. المستصفى: الغزالي (5)
 . 330ص، أدب الدنيا والدين، والماوردي، 307ص. ماهية العقل ومعناه واختالف الناس فيهالمحاسبي،  (6)
 .338، ص78ج. مجموع الفتاوى: ، وابن تيمية61، ص7ج. إحياء علوم الدين: والغزالي. 0ص. أدب الدنيا والدين: الماوردي (7)
 .61، ص7ج. إحياء علوم الدين: ، والغزالي70ص. أدب الدنيا والدين: الماوردي( 8)
 ..317-310ص، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، وابن تيمية، 68، ص7ج. الدينإحياء علوم : الغزالي (9)
 .68، ص7ج. إحياء علوم الدين: الغزالي (10)
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 Page 92 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 :أقوال ثالثةن جسد إلانسان على اختلف العلماء في مكان العقل م

 ،  (1)؛ وهذا ما ذهب إليه الجمهور من املالكية، والشافعية، والحنابلة في روايةمحل العقل هو القلب: القول ألاّول 

اني
ّ
 .(2)وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية، والحنابلة في رواية محل العقل هو الدماِ؛: القول الث

الث
ّ
وهذا ما ذهب إليه بعض الحنابلة؛ كأبي الحسن  القلب، وله اتصال بالدماِ؛محل العقل هو : القول الث

 .(3)التميمي، والقاض ي أبي يعلى، وهو ما راحه ابن تيمية، وابن قيم الجوزية

القىىىىول الىىىىرااح فىىىىي محىىىىل العقىىىىل هىىىىو القىىىىول الثالىىىىث، وهىىىىو أن محىىىىل العقىىىىل هىىىىو القلىىىىب، ولىىىىه اتصىىىىال أن  الىىىىذي يظهىىىىر و 

الفكىىر والنظىىر فىىي الىىدماِ، ومبىىدأ إلارادة فىىي القلىىب، والعقىىل يىىراد بىىه العلىىم، ويىىراد بىىه العمىىل؛ بالىىدماِ؛ حيىىث يكىىون مبىىدأ 

فالعلم والعمل الاختياري أصله إلارادة، وأصل إلارادة في القلب، واملريد ل يكون مريًدا إل بعىد تصىور املىراد؛ فىال بىد أن 

لىدماِ وآثىاره صىاعدة إلىى الىدماِ؛ فمنىه املبتىدأ، وإليىه يكون القلب متصوًرا؛ فيكون منه هذا وهذا، ويبتدع ذلىك مىن ا

إن القلىىب مىىوطن الهدايىىة، والىىدماِ مىىوطن الفكىىر؛ ولىىذا قىىد يوجىىد فىىي النىىاج مىىن فقىىد : ، ولهىىذا يمكىىن أن يقىىال(4)الانتهىىاء

، كمىىىىىا قىىىىد توجىىىىد ضىىىىّد هىىىىىذه -الىىىىذي محلىىىىه الىىىىدماِ-، واكاسىىىىب عقىىىىل الفكىىىىر والنظىىىىىر -الىىىىذي محلىىىىه القلىىىىىب-عقىىىىل الهدايىىىىة

 .(5)الحال

ولىىىيس فىىىي القىىىرآن الكىىىريم، ول فىىىي السىىىنة النبويىىىة الصىىىحيحة مىىىا ينفىىىي ذلىىىك ألامىىىر أو يحيلىىىه، ومىىىن جهىىىة أخىىىرى فالعقىىىل 

 .صفة، ول مانع من تعلق الصفة بمكانين من الجسد

والىىذين نسىىبوا العقىىل إلىىى الىىرأج إنمىىا نسىىبوه مىىن قبيىىل أن العقىىل نىىور فىىي القلىىب يفىىيض إلىىى الىىرأج، وكونىىه كىىذلك ل 

ا فيىه، ومىن نسىب العقىل إلىى القلىب يدل عل ى أن الرأج محل له، بل إن الىرأج يتىأثر بنىور العقىل، وإن لىم يكىن مسىتقرًّ

نظىر إلىى املقىر، ومىن نسىبه إلىى الىرأج نظىر إلىى ألاثىر، إذ إن اتقىاد الىذهن أثىر لىذلك النىور املسىتقر فىي القلىب؛ فىإن القلىب 

 .(6)ا عنههو الذي يبعث على إدراك العقل، وإن كان محله خارًج 

الث
ّ
 :ثمرة الخالف في املسألة: املطلب الث

 :تظهر ثمرة الخالف في مسألة محل العقل من الجسد في بعض املسائل الفقهية؛ فمن ذلك

تداخل الديات أو عدمىه، بلجنايىة تنىّوع أثرهىا؛ وذلىك إذا زال العقىل بعىدوان علىى طىرف إلانسىان، أو بسىبب جرحىه  -1

أو يقطىىع عضىىًوا مىىن أعضىىائه؛ فيىىزول عقلىىه؛ فالىىذين قىىالوا بىىأن محىىل العقىىل القلىىب؛  الىىذي يوجىىب غرًمىىا؛ كىىأن يلجرحىىه،

ذهبىوا إلىى عىدم تىداخل الىديات؛ فىألزموا الجىاني  (7)املالكيىة فىي املشىهور، والشىافعي فىي الجديىد، والحنابلىة فىي روايىة: وهم

أكثىىر : قىىالوا بىىأن محلىىه الىىدماِ؛ وهىىم ؛ تنىىه إنمىىا أتلىىف عليىىه منفعىىة غيىىر حالىىة فىىي محىىل الجنايىىة، وأمىىا الىىذيناتالىىديكىىل ب

 .(8)الحنفية، والشافعي في القديم؛ فذهبوا إلى تداخل الديات؛ فيدخل ألاقل منهما في ألاكثر؛ فألزموا الجاني باتكثر 

                                                           
 .311، ص73ج. الحاوي الكبير، والماوردي،331، ص3ج ،المقدمات الممهدات، (الجد  )ابن رشد  (1)
 .318، ص1ج. شرح الزركشي: ، والزركشي783، ص3ج، على تحرير الكمال بن الهمامالتقرير والتحبير ابن أمير حاج،  (2)
 .  61، ص7ج، شرح الكوكب المنير، وابن النجار، 110ص، المسودة في أصول الفقه، وابن تيمية، 60، ص7ج. العدة في أصول الفقه: ابن الفراء (3)
 .301، ص0ج. مجموع الفتاوى: ابن تيمية (4)
 .783، ص7ج. الستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعةمنهج احسن،  (5)
 .131ص. العقل عند األصوليين: ، والضويحي111، ص3ج. فتح القدير: الشوكاني (6)
 .181، ص6ج. المغني: ، وابن قدامة300، ص0ج. روضة الطالبين وعمدة المفتين، والنووي، 707ص ،الحدود في األصولالباجي،  (7)
 .131ص. العقل عند األصوليين: الضويحي (8)
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

عىىىىدم جريىىىىان القصىىىىاة فىىىىي العقىىىىل؛ فكىىىىأن املىىىىانع مىىىىن القصىىىىاة فىىىىي العقىىىىل وجىىىىود الخىىىىالف، وأنىىىىه لىىىىو لىىىىم يكىىىىن الخىىىىالف  -2

، وهذا محل نظر، وليس ثمرة للخالف فيما يظهىر؛ تن (1)قرر من القولين أحدهما لساِ القصاةموجوًدا، وكان املت

عدم القصاة فيه إنما هو لتعذره، سواء قلنا إن محله القلب، أو قلنا إن محله الدماِ؛ فليس لهذا الخىالف أثىر فىي 

 .(2)جريان القصاة فيه من عدمه

 :العقلأهمية املحافظة على : املطلب الرابع

لإلنسىىان، ومىىىن نعمىىه الكخىىرى عليىىىه، ولقىىد رفىىىع الىىدين إلاسىىالمي مىىىن شىىأن العقىىىل وكرمىىه أيمىىىا  تعىىىالىالعقىىل منحىىة هللا 

 فاهًما للتكليف؛ تن 
ً

ا للتكليف؛ فقد اتفق العقالء على أن شرط املكلف أن يكون عاقال
ً
تكريم؛ كرمه حين جعله مناط

ْهىىم محىى
َ
إلانسىىان علىىى كثيىىر  سىىبحانه؛وبالعقىىل فّضىىل هللا (3)ال؛ كالجمىىاد، والبهيمىىةالتكليىىف وخطىىاب مىىن ل َعْقىىل لىىه ول ف

، قال هللا تعالى
ً

اُهْم ): مّمن خلق تفضيال
َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
َباتِّ َوف ّيِّ

َّ
َن الط اُهْم مِّ

َ
ن
ْ
ق َ
َبْحرِّ َوَرز

ْ
َبّرِّ َوال

ْ
ي ال اُهْم فِّ

َ
ن
ْ
ي آَدَم َوَحَمل ا َبنِّ

َ
ْمن رَّ

َ
ْد ك

َ
ق

َ
َول

ددد
َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
دددْن خ مَّ يدددٍر مِّ ثِّ

َ
دددى ك

َ
 َعل

 
ددديال ضِّ

ْ
ف

َ
، ولىىىيس ثمىىىة عقيىىىدة ول شىىىر عة احتفىىىت بالعقىىىل، واحترمتىىىه، واعتىىىزت بىىىه، وكرمتىىىه، (4)(ا ت

ىىىىر، والتىىىىدّبر، والتأّمىىىىل، وفهىىىىم النصىىىىوة كالعقيىىىىدة والشىىىىر عة إلاسىىىىالمية السىىىىمحة؛ فمىىىىن هنىىىىا 
ّ
واعتمىىىىدت عليىىىىه فىىىىي التفك

ىىىىل عملىىىىه، جىىىىاءت ألاوامىىىىر إلالهيىىىىة بصىىىىيانته واملحافظىىىىة عليىىىىه، كمىىىىا جىىىىاءت النىىىىواهي الربان
ّ
يىىىىة عىىىىن كىىىىّل مىىىىا يضىىىىّر بىىىىه، و عط

ووظيفتىىىه، وإدراك منافعىىىه، واتخىىىذت الشىىىر عة إلاسىىىالمية كثيىىىًرا مىىىن التىىىدابير الوقائيىىىة، وإلاجىىىراءات الاحترازيىىىة لحمايتىىىه 

 :(5)ووقايته، والحيلولة دون إفساده وإتالفه، وتتلجلى محافظة إلاسالم على العقل وحمايته في ألامور التالية

 .حسن املعرفة، واملنطق العلمي، والفكر الاستدللي، واملنهو التلجريبي تربيته على-1

 .النهي عن كل ما يضّر به، أو يعطل وظيفته؛ كالنهي عن املسكرات واملفترات -2

 .ألامر بتغذيته بالعلوم النافعة، واستعماله في الخير-2

 .وهالنهي عن الاعتداء عليه بأي نوع من أنوع الاعتداء؛ كالضرب، ونح -1

هذه بعض التدابير الوقائية، وإلاجراءات الاحترازية التي وضعتها الشر عة إلاسالمية للحفاى على العقل، وحمايته، 

وما يضمن سالمته على وجه إلاجمال، وسيكون مدار املبحث التالي في بيان هذه التدابير والاحترازات على وجه 

 . التفصيل

الث
ّ
 قائية لحفظ العقلالتدابير الشرعية الو : املبحث الث

 :هماعن طريق مسلكين، هناك تدابير وقائية كثيرة اتخذتها الشر عة إلاسالمية للحفاى على العقل 

 حفظ العقل من جانب الوجود بما فيه بقاؤه، وسالمته، وثباته؛ وهو مما يتعلق بلجلب املصالح، :ألاّول 

اني
ّ
 . (6)طيله، أو زواله؛ وهو مما يتعلق بدرء املفاسدحفظ العقل من جانب العدم بما يمنع اختالله، أو تع :والث

 :التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل من جانب الوجود: املطلب ألاّول 

                                                           
 .311-318، ص73ج. الحاوي الكبير: الماوردي (1)
 .710-710ص(. م7001. )71ع. مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض. دية العقلالسويلم،  (2)
 .710، ص7ج، اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي،  (3)
 [.10: اإلسراء] (4)
 .311-311ص(. م3003. )38ع. مجلة الحكمة: بريطانيا. تعريفه، منزلته، مجاالته ومداركه: العقلصوفي،  (5)
 .338، ص3ج. مقاصد الشريعة اإلسالمية، وابن عاشور، 76، ص3ج. الموافقات: الشاطبي (6)
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ا  الماني –  

 
 

 :الحفاظ على صحة الجسم: أّوال

من املعلوم بداهة أن العقل السليم في الجسم السليم؛ فكلما كان املرء حريًصا على صحته البدنية، كان ذلك 

 على 
ً

كمال صحته العقلية، فصحة العقل ونشاطه في صحة البدن ونشاطه، وكّل ما كان فيه حفظ للنفس من دليال

من هذا الجانب؛ وذلك كتناول املأكولت، واملشروبات، وامللبوسات،  -أيًضا-جهة الوجود؛ ففيه حفظ للعقل 

ية ومالكها، وخير ما يحفظ به ؛ فالعقل جزء من النفس، بل هو قوام النفس البشر (1)واملسكونات، وما أشبه ذلك

 . (2)ملسو هيلع هللا ىلصهذا الجسم وبالتالي العقل؛ هو السير على هدي إلاسالم املتمثل باتباع خير ألانام محمد 

وحتىىى يىىىتّم لإلنسىىىان الحفىىىاى علىىىى صىىىحته البدنيىىىة والعقليىىىة ل بىىد أن يخضىىىع ملىىىا جىىىاء بىىىه الىىىدين إلاسىىىالمي مىىىن أحكىىىام 

 :وتشر عات؛ فمن ذلك

 :الطيبات والابتعاد عن املحرمات والخبائث التمتع بالحالل من -8

التمتع بما أحّل هللا تعالى من املأكل، واملشرب، ونحوها مباح في نفسه، وإباحته بالجزء، وهو خىادم تصىل ضىروري، 

وهىو إقامىة الحيىاة؛ فهىىو مىأمور بىه مىىن هىذه الجهىة، ومعتخىىر ومحبىوب مىن حيىث هىىذا الكلىي املطلىوب؛ فىىاتمر بىه راجىع إلىىى 

الكليىىة، ل إلىىى اعتبىىاره الجزئىىي، ومىىن هنىىا يصىىح كونىىه هديىىة يليىىق فيهىىا القبىىول دون الىىّرّد، ل مىىن حيىىث هىىو جزئىىي  حقيقتىه

ددا): ؛ قىىال هللا تعىىالى(3)معىىين ب  ّيِّ
َ
 ط

 
ال

َ
ْرضِّ َحددال

َ ْ
ددي ألا ددا فِّ

مَّ ددوا مِّ
ُ
ل
ُ
دداُس ك

َّ
َهددا الن يُّ

َ
، فهىىذه الىىنعم املبسىىوطة فىىي ألار  لتمتعىىات (4)(َياأ

كرت امل
ُ
هم منها القصد إلى التنعم بها، لكن بقيد الشكر عليهاالعباد التي ذ

ُ
ررت عليهم؛ ف

ُ
 .نة بها، وق

والقاعىىىىدة التىىىىي سىىىىلكها إلاسىىىىالم فىىىىي تشىىىىر عه للحىىىىالل والحىىىىرام هىىىىي التنصىىىىيص علىىىىى املحرمىىىىات والخبائىىىىث مىىىىن ألاطعمىىىىة 

بىىىىىإعالم مىىىىن هللا تعىىىىالى بطريىىىىىق وألاشىىىىربة، وإباحىىىىة مىىىىا وراء ذلىىىىىك مىىىىن الحىىىىالل والطيبىىىىات؛ تنىىىىىه ل سىىىىبيل إلىىىىى تحريمهىىىىا إل 

 .(5)«الوحي

ىىىىىا علىىىىىى صىىىىىحته البدنيىىىىىة والعقليىىىىىة أن يبتعىىىىىد عىىىىىن ألاطعمىىىىىة امللوثىىىىىة، 
ً
وممىىىىىا ينبغىىىىىي علىىىىىى إلانسىىىىىان فىىىىىي هىىىىىذا امللجىىىىىال حفاظ

أن هللا تعىىىالى قىىىد نىىىاط إباحىىىة ألاطعمىىىة : والىىىذي يظهىىىر لىىىي»: والضىىىارة، واملسىىىتقذرة، واملنتهيىىىة الصىىىالحية؛ قىىىال ابىىىن عاشىىىور 

فال جرم أن يكون ذلك منظوًرا فيه إلى ذات الطعام، وهو أن يكون غير ضار، ول مستقذر، ول مناف بوصف الطيب؛ 

 .(6)«للدين

 :تحريم تعذيب النفس -0

هنىىاك مىىذاهب وأديىىان تقىىوم علىىى فلسىىفة تعىىذيب الىىنفس بتىىرك امللىىذات، واملحبوبىىات؛ بحجىىة أن ذلىىك مّمىىا يقىىربهم إلىىى 

ْم َوَر ): هللا عّزوجىّل زلفىىى؛ قىىال تعىىالى ددْيهِّ
َ
اَهددا َعل

َ
ْبن

َ
ت

َ
ددَدُعوَها َمددا ك

َ
 اْبت

 
ددة يَّ ، وإلاسىىالم جعىىل العنايىىة بحاجىىة الجسىىد مىىن (7)(ْهَبانِّ

 .(8) نوع الطاعة والقربى هلل تعالى، والرهبانية ابتداع يضّر بالكيان الجسدي والعقلي

                                                           
 .70، ص3ج. الموافقات: الشاطبي( 1)
 .708، ص1ج. زاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم الجوزية،  (2)
 .301-303، ص7ج. الموافقات: الشاطبي (3)
 [.786: البقرة] (4)
 .736أ، ص-6ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  (5)
 .773-773، ص8ج: المرجع السابق(6)
 [.31: الحديد] (7)
 . 766، ص3ج. مقاصد الشريعة اإلسالمية: ابن عاشور (8)
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ا  الماني –  

ا  على طلب العلم والتعلم: ثاني 
ّ

 :الحث

م،
ّ
 .مرغبة ببلِو رتبة الاجتهاد في علومها املتنوعة الشر عة بملجملها قائمة على العلم والتعل

 علىىى قلىىب النبىىي 
ً

ددَق ): قولىىه تعىىالىملسو هيلع هللا ىلص وأول آلايىىات نىىزول
َ
ل
َ
ي خ ددذِّ

َّ
ددَك ال اْسددمِّ َرّبِّ  بِّ

ْ
ددَرأ

ْ
ددٍق ( 8)اق

َ
ددْن َعل  مِّ

َ
َسددان

ْ
ن ِّ

ْ
ددَق إلا

َ
ل
َ
 ( 0)خ

ْ
ددَرأ

ْ
اق

َرمُ 
ْ
ك

َ ْ
َك ألا مِّ ( 3)َوَربُّ

َ
ل
َ
ق

ْ
ال َم بِّ

َّ
ي َعل ذِّ

َّ
 ( 1)ال

َ
َسان

ْ
ن ِّ

ْ
َم إلا

َّ
ْم  َعل

َ
ْم َيْعل

َ
 .(1)(َما ل

 على طلب العلىم، املرغبىة فىي الىتعلم قولىه 
ّ

يدهِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصومن ألاحاديث النبوية الواردة في الحث دُب فِّ
ُ
ل
ْ
دا َيط

 
رِّيق

َ
َك ط

َ
َمدْن َسدل

بِّ العِّ  طالِّ ا لِّ
َحَتها رِّض  ُع أْجنِّ

َ
ض

َ
ت
َ
 ل

َ
ة

َ
ك الئِّ

َ
، وإنَّ امل ةِّ

َّ
ُرقِّ الَجن

ُ
ن ط ا مِّ

 
رِّيق

َ
هِّ ط َك هللُا بِّ

َ
ا َسل م 

ْ
ل ُه عِّ

َ
ُر ل فِّ

ْ
غ

َ
َيْست

َ
َم ل ، وإنَّ العالِّ مِّ

ْ
ل

 
َ
َمرِّ ل

َ
ْضلِّ الق

َ
ف

َ
، ك دِّ مِّ َعلى العابِّ ْضَل العالِّ

َ
، وإنَّ ف ي َجْوفِّ املاءِّ  فِّ

ُ
يتان ، والحِّ ي ألاْرضِّ ، وَمن فِّ َمواتِّ ي السَّ  الَبْدرِّ َمن فِّ

َ
ة

َ
ْيل

 
ْ
، وإنَّ ألان يدداءِّ بِّ

ْ
 ألان

ُ
ددة

َ
مدداَء وَرث

َ
، وإنَّ الُعل ددبِّ واكِّ

َ
رِّ الك ُه َعلددى سددائِّ

َ
ددذ

َ
َمددن أخ

َ
ددَم، ف

ْ
ل ددوا العِّ

ُ
ث ددا ورَّ ْرَهم  ا، وال دِّ ينددار  ددوا دِّ

ُ
ث ددْم ُيَوّرِّ

َ
يدداَء ل بِّ

دددرٍ  ٍ وافِّ
ّ
َحدددظ  بِّ

َ
دددذ

َ
عليىىىه الصىىىالة ؛ فىىىال مرتبىىىة فىىىوق مرتبىىىة النبىىىوة، ول شىىىرف فىىىوق شىىىرف الوراثىىىة لتلىىىك الرتبىىىة، وقىىىال (2)«أخ

ٍم »: والسالم ّلِّ ُمْسلِّ
ُ
ى ك

َ
 َعل

ٌ
ة

َ
رِّيض

َ
مِّ ف

ْ
ل عِّ

ْ
ُب ال

َ
ل
َ
 .(3)«ط

فىىر  عىىين؛ وهىىو مىىا طلىىب الشىىارع حصىىوله مىىن كىىّل فىىرد مىىن أفىىراد املكلفىىين،  :ألاّول : وطلىىب العلىىم ينقسىىم إلىىى قسىىمين

دانيوإذا قام به البعض ل يسىقط عىن البىاقين، و
ّ
فىر  كفايىة؛ وهىو مىا طلىب الشىارع حصىوله مىن ملجمىع املكلفىين،  :الث

 .(4)ل من جميعهم، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين

هذا العلم وهذه الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضاّر في املعاش واملعاد، فلحفىظ العقىل وإلابقىاء  ولول 

 .(5)على سالمته، وحسن تفكيره، وصحة تقديره ل بّد أن يحاط بسيام الشر عة، و ستمد بصيرته منها

ملصىىىىىالح العبىىىىىاد فىىىىىي الىىىىىدارين، وتحقيىىىىىق  ومىىىىىا تقىىىىىدم لىىىىىيس مقتصىىىىىًرا علىىىىىى العلىىىىىوم الشىىىىىرعية الدينيىىىىىة؛ فالشىىىىىر عة جىىىىىاءت

مصىىىالحهم متوقىىىف علىىىى تحصىىىيلهم العلمىىىي، وهىىىذا سىىىر العنايىىىة إلاسىىىالمية بىىىالعلم، وتفضىىىيله علىىىى النوافىىىل، ورفعىىىه إلىىىى 

؛ فىىىالتعليم ضىىىروري وطبيعىىىي لحاجىىىة إلانسىىىان إلىىىى معرفىىىة (6)درجىىىة املقاصىىىد الرئيسىىىة؛ إذ مىىىن ل علىىىم فيىىىه ل عقىىىل لديىىىه

 .(7)العلوم املختلفة 

اث
 
 :تعالى التفكر في خلق هللا: الث

ر والتىدبر أمىر هللا سىبحانه بىى حيىىث ،دأب ألانبيىاء التفكىر مىن أفضىىل العبىادات، وأجىل القربىىات؛ وهىو 
 
، وأثنىى علىىى التفك

رين بقوله ِ
ّ
 ):املتفك

 
ال ا َباطِّ

َ
 َهذ

َ
ي

ْ
ق

َ
ل
َ
ا َما خ

َ
ن ْرضِّ َربَّ

َ ْ
َماَواتِّ َوألا قِّ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ  فِّ

َ
ُرون

َّ
ك

َ
ف

َ
ارِّ َوَيت

َّ
اَب الن

َ
ا َعذ

َ
ن قِّ

َ
َك ف

َ
 .(8)(ُسْبَحان

التفكىىر فىىي القىىرآن : ونعمىىه، وملجالتىىه كثيىىرة متعىىددة؛ مثىىل تعىىالىوالتفكىىر املطلىىوب فىىي إلاسىىالم هىىو التفكىىر فىىي خلىىق هللا 

التفكىىر و التفكىر فىىي الىدنيا وآلاخىرة، و ، عىىز وجىلالكىريم وأحكامىه، و هجىىه، وأسىراره، وأمثالىه، والتفكىىر فىي مخلوقىات هللا 

                                                           
 [.1-7: العلق] (1)
، كما ذكر المحققان، حديث حسن بشواهده، وهو (3817: )برقم. 161، ص1الحث على طلب العلم، ج: العلم، باب: كتاب. داودسنن أبي أخرجه أبو داود،  (2)

 . 101، ص3ج. صحيح سنن أبي داود: وصححه األلباني في
حديث حسن بطرقه ، وهو (331: )مبرق. 717، ص7فضل العلماء والحث على طلب العلم، ج: السنة، باب: أبواب ،سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه،  (3)

 .   03، ص7ج ،صحيح سنن ابن ماجه: ، كما ذكر محققو الكتاب، وصححه األلباني فيوشواهده
 .18، ص7ج، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، (4)
 . 188ص. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، والبدوي، 03، ص70ج. مجموع الفتاوى: ابن تيمية (5)
 .131، ص3ج. المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية: ميرعلي (6)
 .117، ص330ص. تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  (7)
 [.707: آل عمران] (8)
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

التفكىر فىي مصىارع ألامىم و التفكىر فىي الىنفس وخلىق إلانسىان، و التفكر فىي اخىتالف الليىل والنهىار، و في املوت وإحياء املوتى، 

 .(1)السابقة

ا له أو يكّبله: رابع 
ّ
 :تحرير العقل من كّل ما يعط

 عىىىن جىىىىادة الحىىىىّق،مىىىن حفىىىىظ الشىىىر عة ملقصىىىىد العقىىىل منعىىىىه مىىىىن كىىىّل مىىىىا تنكىىىره العقىىىىول السىىىىليمة، و سىىىبب انحرافىىىىه 

 .ابوالصو 

منعت الشر عة من الاشاؤم والتطّير، والتعاطي مع الكهنة، واملشعوذين، والعرافين، واملنلجمين، والسحرة، ولذلك 

رت من التقليد املذموم 
ّ
كما منعت من التمادي مع ألاوهام، والتخيالت، والخرافات، وإلاشاعات، والبدع، وحذ

ف في العقائد، وألافكار، والسلوك؛ تن أخطر أنواع والتبعية العمياء، وشّددت على تلجريم تغذية العقل بالغلو والتطر 

ا
ً
ا أو تفريط

ً
 . الانحراف؛ انحراف الفكر، والبعد به عن القصد إفراط

وقد كان للعرب في جاهليتهم اعتناء ببعض العلوم؛ فصّححت الشر عة منها ما هو صحي ، وزادت عليه، وأبطلت 

 أو جميعهما هو باطل، وبينت منافع ما ينفع من ذلك، ومضار م
ً

الكهانة، وخط : ا يضر منه، ومّما كان أكثره باطال

الرمل، والضرب بالحص ى، والطيرة؛ فأبطلت الشر عة من ذلك الباطل، ونهت عنه؛ كالكهانة، وخط الرمل، وأقّرت 

ملسو هيلع هللا ىلص ي الفأل ل من جهة تطلب الغيب؛ فإن الكهانة، وأكثر هذه ألامور تخّرة على علم الغيب من غير دليل؛ فلجاء النب

 .  (2)بلجهة من تعرف علم الغيب مما هو حّق محض، وهو الوحي وإلالهام

ا من فسادها بالخمر وسائر املسكرات؛ 
ً
 وإن فساد العقول بهذه املعتقدات والتصورات أشد خطًرا، وأعظم فتك

 : ؛ فمّما ورد في هذا امللجال(3)فكم من عقول ضائعة أسكرها الجهل، والخمول، والتعطيل، والتقليد

 : النهي عن التشاؤم والتطير، والدعوة إلى التفاؤل  -8

حكاية عن  تعالىالاشاؤم والتطير من أمر الجاهلية، وقد كان من دأب أعداء املرسلين على مّر العصور؛ قال هللا 

ُر ): قوم فرعون  يَّ
َّ
 َيط

ٌ
ة

َ
ئ ْبُهْم َسّيِّ صِّ

ُ
 ت

ْ
ن هِّ َوإِّ ا َهذِّ

َ
ن
َ
وا ل

ُ
ال

َ
 ق

ُ
ة

َ
َحَسن

ْ
ا َجاَءْتُهُم ال

َ
ذ إِّ

َ
َد ف

ْ
ن ُرُهْم عِّ ائِّ

َ
َما ط

َّ
ن  إِّ

َ
ال

َ
ُموس َ  َوَمْن َمَعُه أ وا بِّ

 
َ
ُمون

َ
 َيْعل

َ
َرُهْم ال

َ
ث
ْ
ك

َ
نَّ أ كِّ

َ
هِّ َول

َّ
 ،(4)(الل

 :افة والكهانةر النهي عن الع -0

من مظاهر الخلل في العقيدة التي كان عليها الناج في الجاهلية، وتخرصهم في تطلب معرفة الغيب،  -أيًضا-وهذا 

ُه »: صلى هللا عليه وسلمعن هذه الاعتقاد الفاسد كما في قوله ملسو هيلع هللا ىلص وقد نهى النبي 
َ
ق َصدَّ

َ
ا، ف

 
اف ْو َعرَّ

َ
ا، أ

 
ن اهِّ

َ
ى ك

َ
ت
َ
َمْن أ

َم  َر بِّ
َ
ف

َ
ْد ك

َ
ق

َ
وُل؛ ف

ُ
َما َيق ٍد بِّ ى ُمَحمَّ

َ
زَِّل َعل

ْ
ن
ُ
 »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله (5)«ا أ

َ
ين ْرَبعِّ

َ
 أ

ٌ
ة

َ
ُه َصال

َ
َبْل ل

ْ
ق

ُ
ْم ت

َ
ْيٍء، ل

َ
ُه َعْن ش 

َ
ل
َ
َسأ

َ
ا ف

 
اف ى َعرَّ

َ
ت
َ
َمْن أ

 
 
ة

َ
ْيل

َ
 .(6)«ل

 

                                                           
 .701-08ص. م3077. جامعة النجاح الوطنية: نابلس(. رسالة ماجستير. )التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقلأبو عبيدة،  (1)
 .770-776، ص3ج. الموافقات: الشاطبي (2)
 .310ص. نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: الريسوني (3)
 [.737: األعراف] (4)
، رجاله ثقات رجال الصحيح، وصححه حديث حسن: ، وقال محققو المسند(0138: )حديث رقم. 337، ص71ج ،مسند اإلمام أحمدأخرجه ابن حنبل،  (5)

 (.3011: )رقم حديث. 713، ص3ج، صحيح الترغيب والترهيب: األلباني في
تيان الكهان: باب. السالم: كتاب ،صحيح مسلم(6)  (.  731/3330: )حديث رقم. 7117، ص1ج. تحريم الكهانة وا 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 :النهي عن التقليد ألاعمى -3

اتباًعا ملا كان عليه التقليد يعطل العقل، و شّل التفكير؛ لذلك فإن إلاسالم ل يقبل من املسلم أن يلغي عقله 

 .(2) ؛فالتقليد خالف مقتض ى حكم العقل، ودلئل العلم، وهداية الدين(1)آلاباء وألاجداد

ا، »: أمته من تقليد ألامم ألاخرى؛ فقىالملسو هيلع هللا ىلص وفي هذا الصدد فقد حذر النبي  دْبر  ا شِّ دْبر  ْم، شِّ
ُ
ك

َ
دْبل

َ
 ق

َ
ان

َ
 َمْن ك

َ
ن

َ
َبُعنَّ َسن

ْ
ت
َ
ت
َ
ل

َراٍع، َحتَّ  ذِّ ا بِّ
َراع  ُموُهْم َوذِّ

ُ
ْعت بِّ

َ
ّبٍ ت

َ
وا ُجْحَر ض

ُ
ل
َ
ْو َدخ

َ
َنا«  ل

ْ
ل
ُ
اَل : ، ق

َ
َصاَرى  ق َمْن؟»: َيا َرُسوَل هللِا، الَيُهوُد َوالنل

َ
.(3)«!ف  

املوافقة في املعاا ي واملخالفات ل في : التمثيل بشدة املوافقة لهم، واملراد: واملراد بالشخر، والذراع، وُاحر الّضب

 . (4)؛ فقد وقع ما أخخر بهملسو هيلع هللا ىلصهرة لرسول هللا الكفر، وفي هذا معجزة ظا

 :النهي عن البدع واملحدثات -1

البدع واملحدثات تدخل في مظاهر إلاتالف الفكري للعقل، والبدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، 

ملسو هيلع هللا ىلص تحذير النبي ، ونظًرا لخطورة البدع واملحدثات؛ فقد كثر (5)يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

ُهَو َرد  »: منها؛ فقال
َ
، ف يهِّ ْيَس فِّ

َ
ا َما ل

َ
ا َهذ

َ
ن ْمرِّ

َ
ي أ  فِّ

َ
ْحَدث

َ
 .(6)«َمْن أ

، ومن هنا نعلم أن الابتداع في الدين هو أخطر معول (7)والبدع أنواع، ليست في رتبة واحدة، ول على نسبة واحدة

بالعقل والاغترار به، والخروم به عن دائرة ما حّده لهدمه، والانحراف بمقاصده تبًعا للخيال أو الهوى، أو ثقة 

 .(8)الشرع

 

اني
ّ
 :التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل من جانب العدم: املطلب الث

كما حافظ الشرع على العقل من جانب الوجود حافظ عليه من جانب العدم؛ فحرم تناول كّل ما يفسد العقل، 

سكرة، واملخدرة، وما يلحق بها، كما حرمت الشر عة إلاسالمية الجناية على أو يزيله، أو يشوشه، أو يتلفه؛ كامل
ُ
واد امل

 .هذا العقل مّما قد يسبب فقدانه بالكلية

 
 

 :تحريم املسكرات واملخدرات: أّوال

عقل إلانسان أشرف صفاته، والخمر عدو العقل، وكل ما كان عدو ألاشرف فهو أخّس؛ فيلزم أن يكون شرب الخمر 

كّل ما من شأنه أن يخامر العقل، ويفسده، و عطل مقصده؛ قال  ة حرمت الشر عة إلاسالمي ؛ لذلك(9)مور أخّس ألا 

                                                           
 . 11ص ،العقيدة اإلسالمية بين العقل والعاطفةالشريف،  (1)
 .713، ص1ج، (تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم رضا،  (2)
 .(1330: )حديث رقم. 703، ص0ج. «كملتتبعن سنن من كان قبل»: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي : باب. بالكتاب والسنةاالعتصام : كتاب، صحيح البخاري(3)
 .330-370، ص78ج، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  (4)
 .11، ص7ج ،االعتصامالشاطبي،  (5)
، ومسلم في (3801: )حديث رقم. 761، ص3ج. فالصلح مردودإذا اصطلحوا على صلح جور : باب. الصلح: ، كتاب«صحيحه»أخرجه البخاري في  (6)
 (.71/7176: )حديث رقم. 7313، ص3ج. نقض األحكام الباطلة، ورد محدثات األمور: باب. األقضية: ، كتاب«صحيحه»
 .311، ص3ج. االعتصام: الشاطبي (7)
 . 381ص ،المقاصد العامة للشريعة اإلسالميةالعالم،  (8)
 .10، ص8ج ،مفاتيح الغيبالفخر الرازي،  (9)
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

انِّ ): هللا تعالى
َ
ْيط

َّ
ْن َعَملِّ الش ُم رِّْجٌس مِّ

َ
ال

ْ
ز
َ ْ
َصاُب َوألا

ْ
ن
َ ْ
ُر َوألا ْيسِّ

َ ْ
ْمُر َوامل

َ
خ

ْ
َما ال

َّ
ن وا إِّ

ُ
يَن آَمن ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ُبوُه َياأ نِّ

َ
اْجت

َ
ْم ف

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل

 
َ
ُحون لِّ

ْ
ف

ُ
ُهَو َحَرامٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول هللا (1)(ت

َ
َر ف

َ
ْسك

َ
َراٍب أ

َ
لُّ ش

ُ
ٍر َحَرامٌ »: ، وقال(2)«ك لُّ ُمْسكِّ

ُ
ْمٌر، َوك

َ
ٍر خ لُّ ُمْسكِّ

ُ
 .(3)«ك

ا للذر عة؛ فلجعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر، وإن لم  تكما حرمت الشر عة إلاسالمية قليل الخمر سدًّ

 . (4)ق املفسدة فيهتتحق

ر، وفشا، وتنوعت صوره في هذا 
ُ
ويلحق في حكم الخمر كّل ما يفعل فعله في إلاسكار، وإذهاب العقل؛ مما كث

املخدرات، والكوكايين، والهروين؛ فحكمنا أن كّل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياًسا على : الزمان؛ من

مناط التكليف، فتحريم الشرع الخمر دليل على مالحظة هذه الخمر؛ تنها حرمت لحفظ العقل الذي هو 

 عقول الناج من أن يدخل عليها خلل، تن دخول الخلل على العقل مؤّدح إلى : ؛ فمعنى حفظ العقل(5)املصلحة
ُ
حفظ

فساد عظيم من عدم انضباط التصرف؛ فدخول الخلل على عقل الفرد مفض إلى فساد جزئي، ودخوله على عقول 

ي السكر بين أفرادها،  الجماعات
ّ

وعموم ألامة أعظم؛ ولذلك يلجب منع الشخص من السكر، ومنع ألامة من تفي 

ي املفسدات؛ مثل
ّ

الحشيشة، وألافيون، واملورفين، والكوكايين، والهروين، ونحوها؛ مما كثر تناوله هذه : وكذلك تفي 

 .(6)ألايام

ا  :عقوبة تعاطي املسكرات واملخدرات: ثاني 

لقد رتب الشارع الحكيم عقوبات رادعة وزاجرة لكل من تسّول له نفسه إفساد عقله بهذه املسكرات، وقد سلك 

بيان حكم شرب املسكرات وتعاطيها، وبيان املضار  :أحدهما: الاشر ع إلاسالمي في محاربة املسكرات مسلكين

العقوبة البدنية في إقامة الحد، وهو : وثانيهمالى ذلك، واملفاسد املترتبة على شربها، وبيان العقوبة ألاخروية املترتبة ع

وهذا املسلك متمم لألول؛ تن ألاول يعتمد على إيلجاد الوازع الديني، وهذا وازع وهي جلد شارب الخمر، الدنيا؛ 

سلطاني يمنع من التظاهر بالجريمة، وزجر امللجرم من معاودة إلاجرام، كما أنه يلجعل امللجرمين على تخّوف من 

واقب إلاجرام، وبهذين املسلكين يتّم لألمة إلاسالمية طهارة الظاهر والباطن، وكّل تشر ع ل يلجمع بين هذين ع

املسلكين؛ فهو تشر ع قاصر، ول يحقق ألاهداف املطلوبة من الاشر ع؛ وهي القضاء على إلاجرام، واملفاسد 

 .(7)عالقة لها بالقيم الدينية، واملبادع ألاخالقية الاجتماعية، وهذا يوضح لنا سّر فشل القوانين الوضعية التي ل 

والخمر، واملخدرات، وسائر املسكرات لها أضرار عظيمة في شتى امللجالت الدينية، والدنيوية؛ فهي تذهب الغيرة، 

ت ألاعزاء، وسلبت النعم، وجلبت 
ّ
وتورث الخزي، وتلحق شاربها بالبهائم، وتسّهل الجرائم، أفقرت ألاغنياء، وأذل

 .(8)النقم، وفرقت بين املرء وزوجه؛ ولو لم يكن من فواحشها إل أنها ل تلجتمع هي وخمر الجنة في جوف واحد لكفى

                                                           
 [.00: المائدة] (1)
: ، كتاب«صحيحه»، ومسلم في (1161: )حديث رقم. 701، ص1ج. الخمر من العسل، وهو البتع: باب. األشربة: ، كتاب«صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

 (.81/3007: )حديث رقم. 7161، ص3ج. بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام: باب. األشربة
 (. 13/3003: )حديث رقم. 7161، ص3ج. بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام: باب. األشربة: ، كتاب«صحيحه»أخرجه مسلم في  (3)
 .33، ص7ج. قواعد األحكام: العز بن عبد السالم (4)
 .711ص. المستصفى: الغزالي (5)
 .336، ص3ج. مقاصد الشريعة اإلسالمية: ابن عاشور (6)
 .366ص. المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية: العالم (7)
 . 101، ص3ج. فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي،  (8)
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

ا
 
 :تحريم الجناية على العقل والاعتداء عليه: ثالث

حرم إلاسالم الجناية على النفس بالقتل أو الجرح، وحرم الجناية على ما دون النفس كذلك، والجناية على العقل  

داخلة في نطاق الجناية على ما دون النفس، وملا كان العقل أشرف الحواّج، وأكخر املعاني قدًرا، وأعظمها نفًعا؛ 

لمتياز إلانسان به عن الحيوان البهيم، وتفريقه به بين الخير والشر، وتوصله به إلى اختالف املنافع ووقوع املضار، 

 .من الجناية على أي عضو آخر من أعضاء الجسد ، فإن الجناية عليه أعظم(1)وتعلق التكليف به

ا؛ وذلك بفقد وظيفة من وظائفه الحيوية،  ا، أو جزيئًّ والجناية على العقل، والاعتداء عليه قد يفقد املرء عقله كليًّ

الضرب باآللت : والاعتداء على العقل قد يكون من النفس، أو قد يكون بفعل الغير، وله صور كثيرة؛ فمن ذلك

ة أو الحادة، والترو ع والتهديد وإلافزاع، وتناول العقاقير املضرة، وسوء استخدام ألادوية، وإهمال التغذية، الصلب

وإهمال تناول العالم، والتعذيب باستخدام الصدمات الكهربائية، وألاخطاء الطبية وإساءة التطبيب، والانفعالت 

، وسيتم فيما يأتي بيان ما يترتب على العجر (2)كمة والكاراتيهالنفسية الشديدة، والضرب في ألالعاب الرياضية؛ كاملال

ي، أو الجزئي للعقل، وإذا ما كان هناك عقوبة تعزيرية للجناية على العقل ِ
ّ
 .الكل

ي في الجناية على العقل -8 ِّ
ّ
 :العجز الكل

 :على قولين العقوبة املترتبة على الجناية على العقلاختلف الفقهاء في 

، بل نقل (3)إن في الجناية على العقل، وإذهابه بالكلية الدية كاملة؛ وهذا ما ذهب إليه ألائمة ألاربعة :القول ألاّول 

 .ككثير من أهل العلم إلاجماع على ذل

اني
ّ
 ،(4)إنه ل دية في الجناية على العقل وإذهابه، ل عمًدا، ول خطأ، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم :القول الث

ن إذهاب العقل كإذهاب ت راح وألاولى بالصواب؛ وهو أن في الجناية على العقل الدية كاملة؛ القول ألاّول هو ألا و

 .ل تستقيم الحياة بدونه -تماًما-النفس وإزهاقها 

؛ إذ إلانسان بال عقل كامليت الذي ل (6)بملزلة املوت ذهابه؛ ف(5)العقلن جميع منافع النفس متعلقة بوكذلك فإ

ا، وأما إلانسان بال عقل حراك له، وإلانسان  بال عقل قشور بال لّب؛ فاتصل في إلانسان هو العقل؛ فلهذا ُسمي لبًّ

، وتن العقل من املعاني التي هي أفراد في البدن، وليس لها مثيل، والعضو الذي ليس له مثيل في البدن (7)فإنه قشور 

؛ وذلك تنه يذهب يسير (8)ر ممكن؛ لتعذر اسايفائهفيه الدية كاملة، وتنه ل قصاة في جناية إذهاب العقل؛ فهو غي

 .(9)الجناية ول يذهب بكثيرها، كما أن الناج اختلفوا في محله

 :العجز الجزئي في الجناية على العقل -0

                                                           
 .311، ص73ج. الحاوي الكبير: الماوردي (1)
 .11، صالجناية على العقل في ضوء الشريعة اإلسالميةالمطيري، (2)
 .181، ص6ج. المغني: ، وابن قدامة360، ص0ج. روضة الطالبين: ، والنووي183، ص1ج، المدونة،، ومالك377، ص1ج، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 .11، ص77ج، المحلىباآلثارابن حزم،  (4)
 .371، ص1ج.بدائع الصنائع: الكاساني (5)
 .00، ص38ج. المبسوط: السرخسي (6)
 .167، ص7ج ،شرح رياض الصالحينالعثيمين،  (7)
 .360ص، 0ج.روضة الطالبين: النووي (8)
 .311-318، ص73ج. الحاوي الكبير: الماوردي (9)
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

ل بعض وظائفه الذهنية بسبب الجناية عليه؛ بأن نقص إلاتالف والذهاب الجزئي للعقلأما في حالة 
 
َعط

َ
، وت

مثل أن صار يلجّن يوًما ويفيق يوًما؛ فعليه من الدية بقدر ذلك؛ تن ما وجبت فيه الدية، وجب  نقًصا معلوًما؛

ا، أو يفزع مّما ل ُيفزع منه، و ستوحش إذا 
ً

بعضها في بعضه بقدره؛ كاتصابع، وإن لم ُيعلم؛ مثل أن صار مدهوش

، أما عند املالكية؛ فيلجب من (1)والحنابلة خال؛ فهذا ل يمكن تقديره، فتلجب فيه حكومة عند الحنفية، والشافعية،

، ويمكن الاستعانة باتطباء، والرجوع إلى املختصين لتحديد نسبة العجز والضرر (2)الدية بمقدار ما ذهب من العقل

 .(3)الذي طرأ على العقل بالجناية والاعتداء عليه، وبناء على ذلك يقّدر القاض ي العقوبة املستحقة

 :الجناية على العقلالتعزير في  -3

 :اختلف الفقهاء في الجمع بين الدية، والعقوبة التعزيرية في الجناية على العقل؛ وذلك على قولين

يعزر الجاني عمًدا مع وجوب الدية؛ وذلك لأللم الذي ألحقه بامللجني عليه، ولعدم إمكانية  :القول ألاّول 

 .  (4)جهالقصاة؛ وهذا ما ذهب إليه املالكية، والشافعية في و 

اني
ّ
ل يعزر الجاني عمًدا مع وجوب الدية؛ تن غرمها أشد وأغلظ من التعزير؛ وهذا ما ذهب إليه  :القول الث

 .(5)الحنفية، والشافعية في وجه، والحنابلة

ولعل أولى القولين بالصواب والترجي  هو القول ألاول؛ وهو مشروعية التعزير على الجاني، مع إيلجاب الدية، وهذه 

ا على النظام امل
ً
سألة مع أنه ل يوجد فيها نّص يعتمد عليه، إل أن النظر املصلحي املقاصدي يقتض ي ذلك؛ حفاظ

العام لتناهي الناج عن ارتكاب الجريمة؛ وبالخصوة عند من يمتلكون املال الذي يسترخصون بذله في سبيل 

 .  الخالة من جرائمهم

هذا أمر تركه الشارع للسلطات املختصة، تختار نوع العقوبة وقدرها، أو أما تقدير العقوبة التعزيرية املناسبة؛ ف

 .(6)تترك الخيار فيه للقاض ي أن يختارها من بين العقوبات التعزيرية املحددة، أو التي تحددها له

 الخاتمة

 :بعد الانتهاء من هذه الدراسة يمكن أن تدوين أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها

 
 

 :النتائج: أّوال

العظيمة التي امتن هللا بها على البشرية؛ فهو مناط التكليف، وهو أحد الضروريات  تعالىالعقل مّنة من ملن هللا  -1

 .الخمس التي جاءت الشرائع جميعها للمحافظة عليها

ة، والعلوم الضرورية، الغريز : العقل له أربعة معان يطلق عليها بالشتراك، ل ينفك واحد منها عن آلاخر؛ وهي -2

 . والعلوم النظرية املستفادة من التلجارب، وألاعمال التي يستوجبها العلم

                                                           
 181، ص6ج. المغني: وابن قدامة.360، ص0ج.روضة الطالبين: والنووي. تار على الدر المختاررد المحابن عابدين، (1)
 .  313، ص1ج، حاشية الدسوقي، والدسوقي، 31، ص6ج ،شرح مختصر خليل، والخرشي، 8313، ص73ج، التبصرةاللخمي،  (2)
 .373ص. الجناية على العقل: المطيري (3)
 .316، ص73ج. الحاوي الكبير: ، والماوردي313، ص1ج،حاشية الدسوقي: ، والدسوقي311، ص8ج، مواهب الجليلالحطاب الرُّعيني،  (4)
 .181، ص6ج. المغني: ، وابن قدامة316، ص73ج. الحاوي الكبير: ، والماوردي371، ص1ج.بدائع الصنائع: الكاساني (5)
 .387، ص3ج. التشريع الجنائي اإلسالمي: عودة (6)
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

أقوال، أراحها أن محله هو القلب، وله اتصال  ثالثةاختلف العلماء في محل القلب من جسد إلانسان على  -2

 .وثيق بالدماِ

ما يدفع عنها : ما يقيم أصل وجودها، والثاني :أحدهما: حفظ الاشر ع إلاسالمي الضروريات الخمس بأمرين -1

 .الاختالل الذي يعر  لها

الحفاى : من التدابير الشرعية الوقائية التي أرشد الدين إلاسالمي الحنيف إليها لحفظ العقل من جانب الوجود -3

 على طلب العلم والتعلم، والتفكر في خلق هللا 
ّ

له أو ، وتحرير العقل تعالىعلى صحة الجسم، والحث
ّ
من كّل ما يعط

 .يكّبله

تحريم : من التدابير الشرعية الوقائية التي أرشد الدين إلاسالمي الحنيف إليها لحفظ العقل من جانب العدم -6

 .املسكرات واملخدرات، وسّن العقوبات على تعاطيها، وتحريم الجناية على العقل والاعتداء عليه

توجب الدية كاملة، أما في حالة تعطل بعض وظائفه الحيوية؛ فعلى الجاني الجناية على العقل، وإذهابه بالكلية  -1

 .من الدية بقدر ما تعطل منها

اختلف الفقهاء في الجمع بين الدية، والعقوبة التعزيرية في الجناية على العقل على قولين، أراحهما مشروعية  -5

 .التعزير، مع وجوب الدية

 .ناية على العقل متروك للسلطات املختصة بما يحقق املصلحةتقدير العقوبة التعزيرية في الج -3

ا  :التوصيات: ثاني 

عقد الندوات، وتفعيل ألانشطة، وإقامة : ضرورة التوعية بأهمية نعمة العقل، وتلجريم الاعتداء عليه؛ من خالل -1

 .املؤتمرات، والخطب، والدروج، واملحاضرات، والخرامج إلاعالمية

 .  في املدارج، والجامعات من خالل تثقيفهم بمفسدات العقول الحديثة واملعاصرة الاهتمام بالناشئة -2

 .سّن القوانين والاشر عات التي تكفل الحفاى على العقل في امللجتمع، وتلجّرم الاعتداء عليه بأي صورة كانت -2

ا على كيانه وثباته، محاربة كّل مظاهر تفي ي املسكرات، واملخدرات، واملهلوسات، واملفترات في امللجتمع  -2
ً
حفاظ

 .وسالمة أفراده

إنشاء مراكز علمية بحثية متخصصة لتنمية القدرات العقلية، وتطوير إلامكانات الذهنية، ومحاولة إعادة  -1

 .العقل املسلم إلى ملزلته التي أرادها له إلاسالم

إلاسالمية القائمة على التحاكم إلى  أهمية الرجوع إلى الشر عة إلاسالمية في جميع الجوانب، واستنناف الحياة -3

 .ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا تعالى، وسنة نبيه 

 املصدادر واملراجدع مسرد

القرآن الكريم. 

  عبد الرزاق عفيفي: تحقيق. مج1. إلاحكام في أصول ألاحكام(: ه621)آلامدي، أبو الحسن علي بن أبي علي .

 .دت. املكتب إلاسالمي: بيروت. دط

  مكتبة املعارف: الريا . 1ط. مج6. سلسلة ألاحاديث الصحيحة (:ه1122)ألالباني، محمد ناصر الدين .

 .ىه1113
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

  م1331-هى1115. مكتبة الدليل: الجبيل. 1ط. صحيح ألادب املفرد(: ه1122)ألالباني، محمد ناصر الدين. 

  ىه1121. مكتبة املعارف: الريا . 1ط. مج2. صحيح الترغيب والترهيب (:ه1122)ألالباني، محمد ناصر الدين. 

  ه1111 ،مكتبة املعارف: الريا . 1ط. مج2. صحيح سنن ابن ماجه (:ه1122)ألالباني، محمد ناصر الدين. 

  ه1113،مكتبة املعارف: الريا . 1ط. مج2. صحيح سنن أبي داود (:ه1122)ألالباني، محمد ناصر الدين. 

 دت. مكتبة املعارف: الريا . دط. الواقية من الزنا في الفقه إلاسالميالتدابير : إلهي، فضل. 

  روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني(: ه1212)ألالو  ي، محمود بن عبد هللا الحسيني .

 .ه1113. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. علي عبد الباري عطية: تحقيق. مج16

 ه1122. دار الكتب العلمية: بيروت. 2ط. مج2 ،التقرير والتحبير (: ه513)د بن محمد ابن أمير حام، محم-

 .م1352

  دار البشائر : بيروت. 2ط. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. ألادب املفرد(: ه236)البخاري، محمد بن إسماعيل

 .م1353-ه1123. إلاسالمية

  1ط. محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق. مج3. البخاري صحيح (: ه236)البخاري، محمد بن إسماعيل .

 .ه1122. دار طوق النلجاة: بيروت

 دت. دار النفائس: ألاردن. دط. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: البدوي، يوسف أحمد. 

 م٣١١٢-ه٤١٣١. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. مج12. موسوعة القواعد الفقهية: آل بورنو، محمد صدقي. 

  2ط. محمد عبد القادر عطا: تحقيق. مج11. السنن الكبرى (: ه135)البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين .

 .م2222-هى1121. دار الكتب العلمية: بيروت

  بغية املرتاد في الرد على املتفلسفة والقرامطة (: ه125)ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم

 .م1333-هى1113. مكتبة العلوم والحكم: املدينة املنورة. 2ط.  شمو  ى الدو : تحقيق. والباطنية

  ،تحقيق أنور الباز، عامر الجزار. مج21. مجموع الفتاوى (: ه125)تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية .

 .م2223-هى1126. دار الوفاء: مصر. 2ط

  محمد محيي الدين عبد : تحقيق. أصول الفقهاملسودة في (: ه632)ابن تيمية، عبد السالم بن عبد الحليم

 .دت. دار الكتاب العربي: بيروت. دط. الحميد

 جامعة ألاندلس : صنعاء. التدابير الوقائية من الوباء في السنة النبوية: أبو الجدائل، إيمان بنت يوسف

 (.م2222. )21ع. ملجلة ألاندلس للعلوم إلانسانية والاجتماعية. للعلوم والتقنية

  م٤١٨٢-ه٤١١٢. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. التعريفات(: ه516)الجرجاني، علي بن محمد بن علي. 

  صالح بن محمد : تحقيق. مج2. البرهان في أصول الفقه(: ه115)الجويني، أبو املعالي عبد امللك بن عبد هللا

 .م1331-ه1115. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. بن عويضة

 دار : بيروت. دط. مج12. فتح الباري بشرح صحيح البخاري (: ه532)ر، أحمد بن علي العسقالني ابن  ج

 .ه1213. املعرفة

  دت. دار الفكر: بيروت. دط. مج12. املحلىباآلثار (:هى136)ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد. 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

  دت. دار الكتب العلمية: بيروت. دط. مراتب إلاجماع(: هى136)ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد. 

  عيني، محمد بن محمد دار : بيروت. 2ط. مج6. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل(: ه331)الحطاب الر 

 .م1332-ه1112. الفكر

  شعيب ألارناؤوط وآخرين: تحقيق. مج13. مسند إلامام أحمد بن حنبل(: ه211)ابن حنبل، أحمد بن محمد .

 .م2221-ه1121. ةمؤسسة الرسال: بيروت. 1ط

  دت. دار الفكر: بيروت. دط. مج5. شرح مختصر خليل(: ه1121)الخرش ي، محمد بن عبد هللا. 

  دار الفكر: بيروت. 2ط. خليل شحادة: تحقيق. تاريخ ابن خلدون (: ه525)ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد .

 .م٤١٨٨-ه٤١١٨

  دار الفكر: بيروت. دط. مج1. لدسوقيعلىالشرحالكبيرحاشيةا(:ه1222)الدسوقي،محمدبنأحمد بن عرفة. 

  ه1121. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. مج22. مفاتيح الغيب(: ه626)، فخر الدين محمد بن عمر الرازي. 

  مكتبة لبنان : بيروت. دط. محمود خاطر: تحقيق. مج1. مختار الصحاح(: ه666)الرازي، محمد بن أبي بكر

 .م1333-ىه1113. ناشرون

  صفوان عدنان الداودي: تحقيق. املفردات في غريب القرآن(: ه322)الراغب ألاصفهاني، الحسين بن محمد .

 .ه1112. الدار الشامية: دار القلم، بيروت: دمشق. 1ط

  الدكتور محمد : تحقيق. 1ط. مج2.املقدمات املمهدات(: ه322)، أبو الوليد محمد بن أحمد (الجّد )ابن رشد

 .م1355-ه1125. دار الغرب إلاسالمي: بيروت. جيح

  الهيئة : القاهرة. 2ط. مج12. (تفسير املنار)تفسير القرآن الحكيم (: ه1231)رضا، محمد رشيد بن علي

 .م1261. املصرية العامة للكتاب

 ه1112. إلاسالمي الدار العاملية للكتاب: الريا . 2ط. نظرية املقاصد عند إلامام الشاطبي: الر سوني، أحمد. 

  دار الفكر: بيروت. 1ط. مج22. تاج العروس من جواهر القاموس(: ه1223) بيدي، محمد بن محمدالز .

 .ه1111

 دار الفكر: دمشق. 1ط. مج2. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب ألاربعة: الزحيلي، محمد مصطفى .

 .ه1121

 محمد محمد : تحقيق. مج5. البحر املحيط في أصول الفقه(: ه131)ر الزركي ي، محمد بن عبد هللا بن بهاد

 .م2222-ه1121. دار الكتب العلمية: بيروت. دط. تامر

  يحيى بن : تحقيق. مج2. شرح الزركش ي على مختصر الخرقي(: ه131)الزركي ي، محمد بن عبد هللا بن بهادر

 .م2221-ه1123. مكتبة العبيكان: الريا . 1ط. محمد الحكمي

  ّيِّ (: ه112)الزيلعي، عثمان بن علي بِّ
ْ
ل ِّ

ّ
: القاهرة. 1ط. مج6. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش

 .ه1212. املطبعة الكخرى ألاميرية

  شعيب الارناؤوط،  ومحمد كامل قره : تحقيق. مج1. سنن أبي داود(: ه213)السجستاني، سليمان بن ألاشعث

 .م2223-ه1122. الرسالة العامليةدار : بيروت. 1ط. بللي
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  م1332-ه1111. دار املعرفة: بيروت. دط. مج22. املبسوط(: ه132)السرخي ي، محمد بن أبي سهل. 

 رسالة ماجستير غير . )دراسة تأصيلية –التدابير الواقية من الانحراف الفكري : السليمان، تميم بن عبد هللا

 .ه1121. اململكة العربية السعودية. الريا . ألامنية جامعة نايف العربية للعلوم(. منشورة

  محمد حسن : تحقيق. مج2. قواطع ألادلة في ألاصول (: ه153)السمعاني، أبو املظفر منصور بن محمد

 .م1333-ه1115. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. الشافعي

 (.م1333. )11ع. محمد بن سعود إلاسالميةملجلة جامعة إلامام : الريا . دية العقل، السويلم، بندر بن فهد 

  محمد الشقير، وسعد آل حميد، وهشام : تحقيق. مج2. الاعتصام(: ه132)الشاطبي، إبراهيم بن مو  ى

 .م2225-ه1123. دار ابن الجوزي للنشر والتوز ع: اململكة العربية السعودية. 1ط. الصيني

  دار : القاهرة. 1ط. مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق. مج1. املوافقات(: ه132)الشاطبي، إبراهيم بن مو  ى

 .م1331-ه1111. ابن عفان

  ه1122. دار الكتب العلمية: بيروت. دط. املسند(: ه221)الشافعي، محمد بن إدر س. 

  دط. مج3. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(: ه1232)الشنقيطي، محمد ألامين بن محمد املختار .

 .م1333-هى1113. دار الفكر: وتبير

  مج6. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير(: ه1232)الشوكاني، محمد بن علي .

 .م1333-ه1113. دار الكتاب العربي: بيروت. 1ط. أحمد عزو عناية: تحقيق

  عصام الدين الصبابطي: تحقيق. مج5. نيل ألاوطار شرح منتقى ألاخبار(: ه1232)الشوكاني، محمد بن علي .

 .1332-ه1112. دار الحديث: مصر. 1ط

  دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. مج2. املهذب في فقه إلامام الشافعي(: ه116)الشيرازي، إبراهيم بن علي .

 .م1333-ه1116

 املخدرات مشكلة اقتصاديةفي أبحاث مؤتمر . حفظ العقل في الشريعة إلاسالمية: صالح، سعاد إبراهيم .

 (.م2222. )1م. مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد إلاسالمي. جامعة ألازهر: مصر

 ملجلة الحكمة: بريطانيا. تعريفه، منزلته، مجاالته ومداركه: العقل: صوفي، عبدالقادر بن محمد بن عطا .

 (.م2222. )26ع

 ملجلة جامعة أم القرى لعلوم الشر عة واللغة . عرض ودراسةالعقل عند ألاصوليين : الضويحي، علي بن سعد

 (.م2222. )22ع. 12مج. العربية وآدابها

  وعبد املحسن , طارق بن عو  هللا: تحقيق. مج12. املعجم ألاوسط(: ه262)الطخراني، سليمان بن أحمد

 .1333-ه1113. دار الحرمين: القاهرة. دط. الحسيني

  ه1112. دار الفكر: بيروت. 2ط. مج6، رد املحتار على الدر املختار (: ه1232)ابن عابدين، محمد أمين-

 .م1332

  م1351. الدار التونسية للنشر: تونس. دط. مج22. التحرير والتنوير(: ه1232)ابن عاشور، محمد الطاهر. 

  محمد الحبيب ابن الخوجة: تحقيق. مج2. يةمقاصد الشريعة إلاسالم(: ه1232)ابن عاشور، محمد الطاهر .

 .م2221-ه1123. وزارة ألاوقاف الشؤون إلاسالمية: قطر. دط
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 ه1113. املعهد العالمي للفكر إلاسالمي، 2ط. املقاصد العامة للشريعة إلاسالمية: العالم، يوسف حامد. 

 جامعة النلجاح : نابلس(. رسالة ماجستير). التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل: أبو عبيدة، نافذ ذيب

 .م2211. الوطنية

  ه1126. دار الوطن للنشر: الريا . دط. مج6. شرح رياض الصالحين(: ه1121)العثيمين، محمد بن صالح. 

  ا بالقانون الوضعي(: ه1211)عودة، عبد القادر
 
 .دار الكاتب العربي: بيروت، التشريع الجنائي إلاسالمي مقارن

  دت. دار املعرفة: بيروت. دط. مج1. إحياء علوم الدين(: ه323)الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. 

  بيروت. 1ط. محمد عبد السالم عبد الشافي: تحقيق. املستصفى(: ه323)الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد :

 .م1332-ه1112. دار الكتب العلمية

 أحمد بن علي بن سير : تحقيق. مج3. العدة في أصول الفقه(: ه135)سين ابن الفراء، أبو يعلى محمد بن الح

 .م1332-ه1112. دن. 2ط. املباركي

  محمد : تحقيق. مج6. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(: ه511)الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب

 .م1332-ه1112. امللجلس ألاعلى للشؤون إلاسالمية: القاهرة. دط. علي النلجار

  مكتبة القاهرة: القاهرة. دط. مج12. املغني شرح مختصر الخرقي(: ه622)ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد .

 .م1365-ه1255

  ه1351-ه1121. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. ألامنية في إدراك النية(: ه651)القرافي، أحمد بن إدر س. 

 تحقيق. مج22/12. (تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن (: ه611) القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد :

 .م1361-ه1251. دار الكتب املصرية: القاهرة. 2ط. أحمد الخردوني، وإبراهيم أطفيش

  1ط. شعيب الارناؤوط وآخرين: تحقيق. مج3. سنن ابن ماجه(: ه212)القزويني، محمد بن يزيد بن ماجه .

 .م1353-ه1123. امليةدار الرسالة الع: بيروت

  عبد هللا بن سالم البطاطي: تحقيق. التبيان في أيمان القرآن(: ه131)ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر .

 .ه1123. دار عالم الفوائد: مكة املكرمة. 1ط

  ألارناؤوط، شعيب : تحقيق. مج3. زاد املعاد في هدي خير العباد(: ه131)ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر

 .ه1115. مؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط. وعبد القادر ألارناؤوط

  تحقيق. مج3. مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم وإلارادة(: ه131)ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر :

 .ه1122. دار عالم الفوائد: مكة املكرمة. 1ط. عبد الرحمن بن حسن بن قائد

  دار : بيروت. 2ط. مج1. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(: ه351)الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود

 .م1356-ه1126. الكتب العلمية

  تحقيق. الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية(: ه1231)الكفوي، أيوب بن مو  ى الحسيني :

 .م1335-ه1113. مؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط. عدنان درو ش، ومحمد املصري 

  مفيد محمد أبو : تحقيق. مج1. التمهيد في أصول الفقه(: ه312)الكلوذاني، محفوى بن أحمد بن الحسن

 .ه1126. جامعة أم القرى : مكة املكرمة. 1ط. عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهيم
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  وزارة : قطر. 1ط. عبد الكريم نلجيب أحمد: تحقيق. مج11. التبصرة(: 115)اللخمي، علي بن محمد الربعي

 .م2211-ه1122. ألاوقاف والشؤون إلاسالمية

  م1331 -ه1113. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. مج1. املدونة الكبرى (: ه113)مالك بن أنس. 

  ه1121. دار ومكتبة الهالل: بيروت. دط. أدب الدنيا والدين(: ه132)املاوردي، علي بن محمد. 

 علي محمد معو  وعادل أحمد عبد : تحقيق. مج15. الحاوي الكبير(: ه132)اوردي، علي بن محمد امل

 .م1333-ه1113. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. املوجود

 2ط. حسين القوتلي: تحقيق. ماهية العقل ومعناه واختالف الناس فيه(: ه212)املحاسبي، الحارث بن أسد .

 .ه1235. الفكر دار  -دار الكندي : بيروت

  عبد هللا بن عبد : تحقيق. مج22. إلانصاف في معرفة الراجح من الخالف(: ه553)املرداوي، علي بن سليمان

 .م1333-ه1113. هجر للطباعة والنشر والتوز ع: القاهرة. 1ط. املحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو

  عبد الرحمن : تحقيق. مج5. لتحرير في أصول الفقهالتحبير شرح ا(: ه553)املرداوي، علي بن سليمان

 .م2222-ه1121. مكتبة الرشد: الريا . 1ط. الجخرين، وعو  القرني، وأحمد السراح

  بيروت. طالل يوسف: تحقيق. دط. مج1. الهداية في شرح بداية املبتدي(: ه332)املرغيناني، علي بن أبي بكر :

 .دت. دار إحياء التراث العربي

 جامعة نايف : الريا . دط. الجناية على العقل في ضوء الشريعة إلاسالمية: طيري، بندر السبيق مسعفامل

 .م2221-ه1123. العربية للعلوم ألامنية

  عالم : القاهرة. 1ط. التوقيف على مهمات التعاريف(: ه1221)املناوي، عبد الرؤوف بن تام العارفين بن علي

 .م٤١١١-ه٤١٤١. الكتب

  1ط. مج6. فيض القدير شرح الجامع الصغير(: ه1221)املناوي، عبد الرؤوف بن تام العارفين بن علي .

 .ه1236. املكتبة التلجارية الكخرى : مصر

  دار : الريا . 1ط. فؤاد عبد املنعم أحمد: تحقيق. إلاجماع(: ه215)ابن املنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم

 .م2221-ه1123. املسلم للنشر والتوز ع

  ه1111. دار صادر: بيروت. 2ط. مج13. لسان العرب(: ه111)ابن منظور، محمد بن مكرم. 

 دار الثقافة : دمشق. 1ط. مج2. املقاصد العامة للشريعة إلاسالمية بين ألاصالة واملعاصرة: ميرعلي، إحسان

 .م2223-ه1122. للجميع

  محمد الزحيلي، ونزيه : تحقيق. مج1. شرح الكوكب املنير(: ه312)ابن النلجار، محمد بن أحمد الفتوحي

 .م1332-ه1112. مكتبة العبيكان: الريا . 1ط. حماد

  زهير الشاو ش: تحقيق. مج12. روضة الطالبين وعمدة املفتين(: ه616)النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف .

 .م1331-ه1112. سالمياملكتب إلا : بيروت. 2ط

  دار : بيروت. 2ط. مج3/15. املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(: ه616)النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف

 .ه1232. إحياء التراث العربي

  ه1112. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 1ط. مج3. صحيح مسلم(: ه261)النيسابوري، مسلم بن الحجام-
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 .م1331

  1ط. السيد يوسف أحمد: تحقيق. مج2. اختالف ألائمة العلماء(: ه362)ابن ُهبيرة، يحيى بن محمد الشيباني .

 .م2222-ه1122. دار الكتب العلمية: بيروت

 ملجلة الشر عة . جامعة إلامارات العربية املتحدة. العقل وعالقته بالنص الشرعي: ياسين، محمد نعيم

 (.م2212. )11ع. والقانون 

 دار : الريا . 1ط. مقاصد الشريعة إلاسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية: اليوبي، محمد سعد بن أحمد

 .م1335-ه1115. الهجرة للنشر والتوز ع
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 تجريم إلازعاج الليلي

CriminalizeNocturnal nuisance 

العراق بغداد، مدرج القانون  -الجامعة –، كلية الفارابي املدرس املساعد مصطفى عماد داود

 .الجنائي
mustafa.emad@alfarabiuc.edu.iq-Farabi University College-Al -Mustafa Emad Dawood 

 
 لإلنسىىىىان والبيئىىىىة، ومىىىىن مصىىىىادر تلىىىىك          : امللخددددص

ً
 جسىىىىميا

ً
ل شىىىىك ان الضوضىىىىاء ومىىىىا ترتبىىىىه مىىىىن نتىىىىائج، تسىىىىبب ضىىىىررا

 علىى حياتىه، فيسىتعر  
ً
الضوضاء هو إلازعام القانوني املعاقب عليه، والذي يعكر صىفو ومىزام ألافىراد ممىا يىؤثر سىلبا

 علىىىىىى الصىىىىىحة، ولحىىىىىل هىىىىىذه  البحىىىىىث جىىىىىزء مىىىىىن الاضىىىىىرار التىىىىىي تسىىىىىببها هىىىىىذه إلازعاجىىىىىات ومىىىىىا تلحقىىىىىه
ً
مىىىىىن تهديىىىىىًدا حقيقيىىىىىا

عىىىد مكافحىىىة إلازعاجىىىات القانونيىىىة مىىىن التحىىىديات الرئيسىىىية التىىىي تواجىىىه البيئىىىة والصىىىحة العامىىىة
ُ
. التىىىداعيات الخطيىىىرة ت

وانتهىىى البحىىث بمقاربىىة متكاملىىة نسىىبية ملثىىل هىىذه إلاشىىكالية وبىىذل جهىىود لتوعيىىة امللجتمىىع باسىىره، مىىع اقتىىراح ان تتخىىذ 

تىىىدابير إلدخىىىال مسىىىتويات الضوضىىىاء وتطبيقهىىىا بحسىىىب مىىىا جىىىاء بىىىالقوانين  -خصوصىىىا إلاقليميىىىة-ول الاعضىىىاءجميىىىع الىىىد

مىىع ضىىرورة وضىىع خطىىط عمىىل وهىىذا مىىا يقىىع علىىى عىىاتق . الخاصىىة بهىىا، وتطبيىىق فىىر  العقوبىىات لتلجىىاوز تلىىك املسىىتويات

 .الحكومات والسلطات والهيئات من أجل الحد منها

، جريمةإلازعام: الكلمات املفتاحية
ً
، القانوني، ليال  

 
Summary: There is no doubt that noise and its consequences cause physical harm to humans 

and the environment, and one of the sources of that noise is the punishable legal disturbance, 

which disturbs the peace and mood of individuals, which negatively affects his life, so the 

research reviews part of the damage caused by these disturbances and the real threat they 

inflict On health, and in order to resolve these serious repercussions, combating legal 

nuisances is one of the main challenges facing the environment and public health. The 

research ended with a relatively integrated approach to such a problem and efforts were made 

to educate society as a whole, with a proposal that all member states - especially the regional 

ones - take measures to introduce noise levels and apply them according to what came in their 

own laws, and apply the imposition of sanctions to exceed those levels. With the need to 

develop action plans and this is the responsibility of governments, authorities and bodies in 

order to reduce them. 

Keywords: nuisance, legal, night, crime   

mailto:mustafa.emad@alfarabiuc.edu.iq
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ا  الماني –  

 مقدمة

ل شك أن إلازعام من ويالت العالم الحديث، فهو منتج غير مرغوب فيه لحضارتنا التكنولوجية، حيث أصب  

ا بشكل متزايد، قد يتوافر الوعي العام  من أجل مكافحة تلوث الهواء واملاء، لكنل  -ولو بصورة محدودة  –خطًرا بينيًّ

بدأ يظهر في آلاونة ألاخيرة بشكل متزايد ولفتح للنظر خصوًصا من الثورة الصناعية التي  -إلازعام  –الثالث الخطر 

غزت الحياة اليومية لألفراد، إذ إن هناك عالقة وثيقة ومباشرة بين مستوى التنمية في بلد ومقدار درجة إلازعام 

من مستوى التحضر والتصنيع، وكل ذلك  -دون شك  -ه يزيد القانوني الذي يؤثر على سكانه، فمع تطور امللجتمع فإن

ة، والتي أصبحت أصواًتا غير مرغوب فيها تؤدي إلى  يلجلب زيادة في حمل الضوضاء التي تكون سبًبا لإلزعاجات القانونيل

تعكير صفر وراحة وطمأنينة الفرد، مما ينعكس سلًبا على الحقوق الفردية والسالمة، بحيث أصبحت مصادر 

ة ا عة، منها ضوضاء املرور والسكك الحديديل ناهيك عن  -القريبة من املساكن  –لضوضاء املسببة لإلزعام متنّوِ

ولكّلِ ذلك فقد ثبت أنل . الباعة املتلجولين التي أصبحت ظاهرة فعلية وبشكلح متزايد ومستمر خصوًصا في الليل

ة الحالية غير كافية لتلبية الاحتيا جات املتزايدة للسيطرة على هذه إلازعاجات سواء كانت بموجب العالجات القانونيل

د  قانون العقوبات أو القوانين العقابية ألاخرى، كقانون تحسين البيئة، وقانون السيطرة على الضوضاء التي تلجّسِ

فيلجب إدراك أن . والتي لم تحقق سوى نلجاح محدود –الديسيبل  –املفاهيم العلمية الحديثة لقياج السمع 

له كلجزء ثمن التقدم الحالي بقدر ما يدرك ألافراد أنها أصوات غير ال ضوضاء ليست ملجرد مصدر إزعام يلجب تحم 

 إلى بذل جهود حثيثة من أجل 
ً
د الصحة ل يختلف عن تلوث املاء والهواء، وأن هناك حاجة مرغوب فيها بشكلح يهّدِ

ا بقائها ضمن حدود معقولة، فلطاملا كانت الضوضاء مسببة لنا  ا ومكثفة جدًّ لإلزعام لكنها لم تكن واضحة جدًّ

ا، كما هو اليوم ا ومناشرة جدًّ  .ومتنوعة جدًّ

  
 

 إشكالية البحث -أوال

وفي ضوء ما سبق، تخرز إشكالية إلازعام كصورة من إلافرازات السلبية للتطور التقني؛ لياسنى طرح عدة 

ة إلازعام الليلي  وهل ُيعد إلازعا: تساؤلت عن ة ماهيل م ضوضاء أو العكس  مضاف إلى ذلك نطاق الحماية الجنائيل

 .للبيئة من إلازعام الليلي ليصل إلى مرحلة تلجريم إلازعام

 

ا  منهجية البحث -ثاني 

قارن 
ُ
نة لإلزعام، مع الاستعانة باملنهو امل  املنهو الوصفي التحليلي من أجل بيان النصوة املتضّمِ

ُ
اتبع الباحث

ةكالقانون الفرني ي   .لستلجالء أحكام املحاكم، والقانون الخريطاني، دون إغفال القوانين العربيل

ا
 
 خطة البحث -ثالث

ه عنه   :تمل تقسيم البحث إلى مبحثين، كما يأتي" تلجريم إلازعام الليلي"وفي ضوء البحث املنول

ة لإلزعاج الليلي: املبحث ألاول   ألاحكام العامَّ

ة إلازعاج: املطلب ألاول   الليلي ماهيَّ

 طرق إلازعاج الليلي: املطلب الثاني

 مقومات تجريم إلازعاج الليلي: املبحث الثاني

 أركان جريمة إلازعاج الليلي: املطلب ألاول 

بة على إلازعاج الليلي: املطلب الثاني ِّ
ّ
ترت

ُ
 آلاثار امل
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ا  الماني –  

 املبحث ألاول 

ة لجريمة إلازعاج الليلي  ألاحكام العامَّ

 : توضيح وتقسيم

ةح يعّوِل إلانسان في فترة عنفوانه       . تناشله من الانحراف والفساد والقهر الذي يعيشهعلى سياسةح جنائيل

ة في ظل التطور والنهضة الصناعية الحديثة التي  فاإلزعام أصب  مشكلة العصر باناشاره بكّلِ مكان وزمان خاصل

أعلى مستوى، فمستويات الصوت بدأت ترتفع لتصل إلى إلى " إلازعام"صاحبت ظهور املاكنة ليصل مستوى الصوت 

بدًءا من الاسايقاى صباًحا حتى أواخر الليل، وذلك ما  –أي الحقوق والحريات  –الاعتداء على حياة وصحة ألافراد 

ة،  ة غايتها تحقيق العدالة الجنائيل ةح للحفاى على هذه القيم الداخليل شّرِع إلى وضع خطةح تلجريميل
ُ
ول تكتمل يقود امل

ق , هذه املهمة إل بقانون خاّةح لتلجريم هذه ألافعال والسلوكيات وُمواجهتها بنّصح تلجريمّيح  وجزاء جنائّيح فعال ُيحّقِ

 .الغر  من صياغة النص

ن فرعين ل : ومحاولة لذلك، يمكن عرُ  مفهوم إلازعام في مطلب أول ليتضمل ِ
ّ
ة إلازعام الليلي الذي يشك ماهيل

م املبحث ألاول هذا الاعتداء ، ثم في مطلب ثاِن نتعرف على طرق إلازعام الليلي املعاقب عليه، وعلى ضوء ذلك نقّسِ

 :على النحو التالي

ة إلازعاج الليلي: املطلب ألاول   .ماهيَّ

 .طرق إلازعاج الليلي املعاقب عليه: املطلب الثاني

 املطلب ألاول 

ة إلازعاج الليلي  ماهيَّ
ل إلازعام اعتد    ِ

ّ
ر بالسلب على امللجتمعيشك ِ

ّ
 سكنية تؤث

ً
وملحاولة . اًء على حقوق ألافراد ككل، إذ أصب  آفة

ة إلازعام يمكن عر  مفهومه في فرع أول، ثم في فرع ثاِن نتعرف على حدوده أو مصادره أو طرقه، وذلك  بيان ماهيل

 : على النحو التالي

 الفرع ألاول 

 مفهوم إلازعاج الليلي

 :كما يليذلك القضاء، و  اخير  المعنى في اللغة ثم القانون، وأن يل ذلك نبي  ولتفص
 
 

 : معن  إلازعاج في اللغة: أوال

خص: أزعجته فَزَعو وانَزعو، وقيل: يقال. القلق: الزلعو     
َ

: وفي حديث ابن مسعود. ألاصح  في ُمطاوعه ش

 َويْمَحُق الَخَركة"
َ
َعة

ْ
ل  ُيْزِعُو الّسِ

ُ
َحِلف

ْ
 .ويخرجها من يد صاحبها وُيتلفها ينفقها: ؛ أي(1)"ال

 .(2)إقالقُه وُمَضاَيقَتهَ : ؛ أي"ل تحاول ِإزعاجه وقت العمِل : "وفي قولهم

                                                           
 ةعبد الكريم العزباوي، جامع: محمد بن عمر بن أحمد األصبهاني، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، تحقيق( (1

 .02ص , 1811, 1السعودية، الجزء الثاني، ط -أم القرى
. َحَرَكاٌت ُمزِعَجةٌ . ُمقلقٌ : َصوٌت ُمزِعجٌ . أزَعجَ : ُمزعج، اسم فاعل ِمن. ُمزِعُجوَن، ُمزِعَجاتٌ : ، الجمع(ُمزِعَجةٌ )ُمزعٌج (2)

 /https://www.almougem.com: معجم الغني، عبد الغني أبو العزم، عبر الموقع اإللكتروني: انظر
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ا  الماني –  

واملعنى ، "”nocumentumومن الالتينية " nusance"وكلمة إلازعام مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة 

 . annoyance(1)" الانزعام"ألاسا  ي للكلمة هو 

ا  زعاج في القانون معن  إلا : ثاني 

ب إلازعام،     عوبة بمكان بيان ذلك في القانون؛ إذ جل  ما اهتمل به هو الضوضاء، وإن كان ألاخير يسّبِ من الص 

 
ً
 .ولكن ليس كل  إزعام ضوضاَء، وسنعود إلى بيان ذلك لحقا

ر صفو : "ثمة رأي يعرف إلازعام بقوله   هو ألافعال أو ألاصوات التي تضايق الناج وتشّوِش عليهم وتكّدِ

 .(2)"هدوئهم وراحتهم، فهو كل ما يبدو مزعًجا وغير مرغوب فيه

ره القانون أو تقصيره في أداء واجب قانوني، بحيث يؤدي هذا الفعل أو إلاغفال"كما ُعّرِف بأنه  إلى  عمله ل يخّرِ

 .(3)"إعاقة أو إحداث إزعام أو ضرر لألفراد في ممارسة حقوقهم

ة ملدينة أوكالند  كل إنسان، أو حيوان، وأي ش يء، أو ظرف "بأنه ( Auckland)وُوصف أيًضا في الالئحة الداخليل

ا يؤثر على سالمة وراحة ألاشخاة ؛ ممل ا غير منطقّيح
ً

ب تشوش  .(4)"يسّبِ

وينظر هذا التعريف من وجهة نظر ُمطلقة شاملة لكّلِ مصدر ُمزعو؛ بأن جعل إلانسان، والحيوان، وكل 

ر على ألاشخاة ِ
ّ
 . مصدر يضايق أو يؤث

كل  فعل أو امتناع يقوم به الجاني مع إدراكه ملضايقة : وفي ضوء هذه التعاريف يمكننا تعريف إلازعام بأنه

ل مصدر إزع ِ
ّ
ر ومن خالل وسائل آلاخرين، بحيث يشك ام في جميع ألاوقات وتحت أّيِ ظرف من الظروف دون مخّرِ

ق إلازعام  متى تحقل
ُ
ب مضايقته لهم وإقالق راحتهم، وتقع الجريمة ا يسّبِ  .مختلفة، ممل

 وهي حقوق الفرد، 
ً
ة  قانونيل

ً
ن أن الضرر مفتر ه متوفره قد أصاب مصلحة وهذا التعريف الذي انتهينا إليه يبّيِ

ة عن الضوضاءوع
ل
ن مدى ضرورة تلجريم إلازعام كصورة مستقل  .طًفا على ذلك يبّيِ

 الفرع الثاني

عاقب عليه
ُ
 التكييف الفقهي لإلزعاج الليلّيِّ امل

 غير مقبولة، إذ يشير إلى أنل  -عموًما  –أنه ُيعد إلازعام : مفاد ذلك    
ً
قد تمل " الحق في التمتع الهادع"صورة

ومن هذا املنطلق يلتقي ُمصطلح إلازعام مع آخَر . تعطيله والتلجاوز عليه ليصل إلى درجة ارتكاب ضرر بالنسبة لألفراد

هل إلازعام يشبه الضوضاء  ُيالحظ أنل إلازعام ليس بالضرورة : آلاتي قريبح منه ُيسمى بالضوضاء، ليطرح الاساؤل 

                                                           
(1(Robert kelham, A Dictionary of the Norman or Old French Language, Philadelphia (1843) 

p:40 

في  –جامعة طنطا –عبد العزيز فهمي، الحماية الجنائيَّة من التلوث الضوضائي، بحث ُقدم لمؤتمر كليَّة الحقوق  ادين. د((2
 .0ص , 2243أبريل  21-28الفترة 

(1)
James Stephen, A History of the Criminal Law of England: Volume 

2Cambridge,2014,p:107. 

(2) means, a person, animal, thing, or circumstance causing unreasonable interference 
with the peace, comfort, or convenience of another person.  Property Maintenance 

and Nuisance Bylaw, Governing Body, ن الالئحة عبر الموقع ويمكن الحصول على نسخة م
 nz-govt-aucklandcouncil-https://www.:اآلتي

https://www-aucklandcouncil-govt-nz/
https://www-aucklandcouncil-govt-nz/
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ا  الماني –  

بات إلازعام هو الضوضاء، وإْن كان لألخير : أن يكون ضوضاء، ولكن يمكن القول  ه  -إنل سبب أو أحد مسّبِ وهو توج 

م تحكامه وأهدافه، ولعلل ذلك ما يلتمسه الباحث انط -أغلب الباحثين  ِ
ّ
 خاةٌّ منظ

ا من العنوان؛ لفك قانونه
ً
الق

 . الالتباج الذي قد يحصل بين إلازعام والضوضاء

 

ىىا مىىن تعريىىىف الضوضىىاء بأنىىه     
ً
ر علىىى صىىىحة وراحىىة أشىىخاة ُمعينىىىين أو "وانطالق ِ

ّ
صىىىوت غيىىر مرغىىوب فيىىىه يىىؤث

ة الناج، وله تأثيره سلبيٌّ على البيئىة ىا القىول (1)"عامل ن مىن املمكىن أن يكىون إنىه لىيس كىل  إزعىام ضوضىاء، لكى: ؛ يبىدو جليًّ

الضوضاء جزًءا من مسببات إلازعام؛ فمن يصدر صوًتا عالًيا في مكان عام، أو أصوات املصانع، ُيطلق عليه ضوضىاء 

ل خىىىىىالف فىىىىىي ذلىىىىىك، لكىىىىىنل إلازعىىىىىام يمكىىىىىن أن يكىىىىىون بسىىىىىبب الضوضىىىىىاء، وإن كانىىىىىت معظىىىىىم حىىىىىالت  (2)أو تلىىىىىوث ضوضىىىىىائي

د  , تصادم مىع أشىخاة آخىرين، فقىد يكىون بىالكالم نايلجىة خىالف بىين طىرفينإلازعام ليست بسبب الضوضاء، بل مللجرل

ىة، وغيرهىا مىن الحىالت، فىال  ، أو يكون سبل أو تلجاوز علىى شىخص آخىر عىن طريىق رسىائل إلكترونيل
ً

أو رائحة نفايات مثال

ىده الجىاني يضىيق بىه الصىدر فكىل هىذه املصىادر  .(3)يقتصر إلازعام على السّبِ والقذف، بل ياسع لكل قول أو فعل تعمل

ب إزعاًجا ومضايقة لآلخرين، وهو ما يحاول  وإن كانت مختلفة؛ فمنها من حيث الطبيعة، ومن نتام إلانسان، قد تسّبِ

م وخىىىاة 
ّ
 مىىىنظ

؛ إذ ل يوجىىىد قىىىانونه
ً

الباحىىىث الوصىىىول إليىىىه ليتلجىىىه وجهىىىة أخىىىرى صىىىوب تحديىىىد هىىىذا إلازعىىىام وبيانىىىه لىىىيال

 . ي أغلب دول العالم كفرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهابذلك أو لئحة، شأنها شأن اللوائ  ف

ىىىة فىىىىي قىىىىانون " الليلىىىىي"إنل إلازعىىىام     أخىىىذ مكانتىىىىه وتلجىىىاوز الحىىىىدل ليصىىىىل إلىىىى ضىىىىرورة التلجىىىريم، والنصىىىىوة الخاصل

 خصوًصىىىىا فىىىىىي ظىىىىّلِ الجىىىىزاء فيمىىىىا لىىىىو حصىىىىىل 
ً
العقوبىىىىات أو أّيِ قىىىىانون آخىىىىر كقىىىىانون البيئىىىىة وقىىىىىانون املىىىىرور، ليسىىىىت كافيىىىىة

ىىىىة للتلجىىىىريم(. إلازعىىىىام)وان العىىىىد  ُملحل
ً
 مفروضىىىىة

ً
فعلىىىىى سىىىىبيل . فاإلزعىىىىام الليلىىىىي  لىىىىه طقوسىىىىه ومسىىىىتلجداته وأصىىىىب  حقيقىىىىة

رة؛ نظًرا لغياب تطبيق القانون : املثال  أصبحت ظاهرة مستمرة متكّرِ
ً

وقصىارى . -إن جاز التعبيىر-الباعة املتلجولون ليال

ولىىىم يىىىورد . يسىىىت بسىىىبب إلازعىىىام، فىىىاتول مسىىىبب عىىىن الثىىىانيكىىىل إزعىىىام سىىىببه ضوضىىىاء، لكىىىن الضوضىىىاء ل: القىىىول إذن

شّرِع تعبير إلازعام الليلي، لكن أورد تعابير مثل إلازعام العام، والضوضاء، وغيرها من مصادر الضوضاء، وذلك كله 
ُ
امل

عاقىب ويمكىن أن نعىر  هنىا بيىان مصىادر إلازعىام ال". الليلىي"في حقيقة ألامر مىا يمكىن أن يعىرف اليىوم باإلزعىام 
ُ
ليلىي امل

 
ً

 .عليه في ضوء الضوضاء، وذلك هو موضوع املطلب التالي تفصيال

 

 

 

 

                                                           
–نشر القانون بجريدة الوقائع العراقيَّة . 0212لعام ( 11)قانون السيطرة على الضوضاء العراقي رقم  من( 1)المادَّة (1)

 .27السنة  7/1/0212 -1982العدد 

دراسة مقارنة، جامعة كركوك، كليَّة القانون  -خورشيد، رائدة ياسين، األساليب القانونيَّة للحماية من الضوضاء  دأحم. د(2)
 -مصادره وآثاره  -الضوضائي  ثمحمد مصباح، التلو  ىموس. ؛ د14ذكر سنة النشر، ص  نوالعلوم السياسية، دو 

عام , 08العدد , 1دراسة مقارنة في ضوء القانون السوداني، مجلة كليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والسياسيَّة، المجلد 
 .122ص, 0218

 .1ق , 01ص, 1س, 1/1/1882, نقض جنائي بجلسة(3)
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ا  الماني –  

 املطلب الثاني

 طرق إلازعاج الليلي املعاقب عليه

 :تمهيد

ب ذلىىىىك، ول بىىىىدل أن يكىىىىىون : لىىىىيس بىىىىدًعا القىىىىول  حدثىىىىه مىىىىن أصىىىىوات تسىىىىّبِ
ُ
إن إلازعىىىىام مصىىىىدره الضوضىىىىاء، إذ مىىىىىا ت

 فىىيمكن الوقىىوف علىىى مصىىادر أو طىىرق هىىذه للصىىوت مصىىدره ُيحدثىىه، ولىىئن كىىان 
ً

موضىىوع البحىىث ينصىىب  علىىى إلازعىىام لىىيال

فالضوضىاء هىي . ألاصوات وبيانهىا، وهىذا هىو حىديث املطلىب، فتانىوع طىرق إلازعىام بحسىب مصىدر الصىوت املنبعىث منىه

علىىى  –كالىىدخان أكثىىر املشىىاكل املزعجىىة شىىيوًعا علىىى الىىرغم مىىن وجىىود أمىىور أخىىرى مىىن املمكىىن اعتبارهىىا مصىىدر إزعىىام، 

 بشىىىكلح  -أي إزعاًجىىىا  -مىىىن نيىىىران الحديقىىىة، أو الرائحىىىة، أو الغبىىىار، ولكىىىي يكىىىون كىىىذلك  –سىىىبيل املثىىىال 
َ

يلجىىىب أن يحىىىدث

رة، مما يلجعل  ر، بمعنى أن يحدث الضوضاء وأساسه الصوت بشكل غير معقول ومستمر وبصورة متكّرِ مستمر ومتكّرِ

ملطلىىب إلىىى فىىرعين، بحيىىث يانىىاول ألاول النوعيىىات املختلفىىة مىىن السىىلوكيات وهىىذا يقتضىى ي تقسىىيم ا. (1)ألامىىر غيىىر قىىانوني

ة ةاملسببة لإلزعام الليلي في القوانين العربيل  .، ثم ناناول في فرع ثانح رأي القانون فيها في القوانين ألاجنبيل

 الفرع ألاول 

ةالنوعيات املختلفة من السلوكيات املسببة لإلزعاج الليلي في القوانين الع  ربيَّ

 اعتىداًء علىى مصىالح آلاخىرين يمكىن معالجتهىا بإصىدار   
ً
إن إلاشكاليات التي تتفىرع مىن سىلوكيات ألافىراد مسىببة

ة، وهذا هو عمق الحماية ضد هذه الانحرافات شّرِع العراقي فىي قىانون السىيطرة . قوانيَن أكثر تخصصيل
ُ
وهو ما رصده امل

ة    (2)نىه تحىت وصىف املحظىوراتم( 1)على الضوضىاء، ليظهىر ذلىك فىي املىادل
ً

هىات مىن املركبىات : فىي أول إطىالق أصىوات املنّبِ

ىىىىة ( الهىىىورن)كافىىىة  ىىىة والخاصل ا إلىىىى ذلىىىك تشىىىغيل وسىىىائل البىىىث فىىىي ألامىىىاكن العامل
ً
أو غيرهىىىا إل فىىىي حىىىالت الضىىىرورة، مضىىىاف

ىىة تىىؤدي إلىىى إزعىىام آلاخىىرين وغيرهىىا مىىن الحىىالت ألاخىىرى  ة سىىالف البيىىان يالحىىظ أن . بكيفيل شىىّرِع فاملتأمىىل فىىي نىىص املىىادل
ُ
امل

ىىة، ولىىم ُيوردهىىا علىىى سىىبيل الحصىىر، بىىل أورد أمثلىىة وحظىىر القيىىام  د صىىور السىىلوكيات املسىىببة لإلزعىىام بصىىورة عامل حىىدل

شىىىّرِع علىىىى : بهىىىذه ألافعىىىال، فىىىيالحظ
ُ
أن هىىىذه ألافعىىىال املحظىىىورة هىىىي مىىىا تعىىىارف واسىىىتمرل مصىىىدر إلازعىىىام منهىىىا، فأوردهىىىا امل

ة سىىىىىالف سىىىىىبيل املثىىىىىال، فىىىىىي حىىىىىين أنىىىىىه إن ُوجىىىىىدت أ فعىىىىىال أو نشىىىىىاطات أخىىىىىرى مسىىىىىببة لإلزعىىىىىام فإنهىىىىىا تخضىىىىىع لىىىىىنّصِ املىىىىىادل

مىىىىا يهىىىىم إلازعىىىىام الليلىىىىي، وهىىىىو نطىىىىاق  -النشىىىىاطات  –وعلىىىىى أيىىىىة حىىىىال يمكىىىىن أن نلىىىىتمس مىىىىن هىىىىذه السىىىىلوكيات . (3)البيىىىىان

عخىىىر عىىىن حالىىىة قائىىىده. البحىىىث
ُ
ا خصوًصىىىا فىىىي فىىىاإلفراط فىىىي اسىىىتخدام آلت التنبيىىىه فىىىي السياراتوأصىىىواتها لتصىىىل ملرحلىىىة ت

 
ً
ألافىىىىىراح أو املناسىىىىىبات ممىىىىىا يعىىىىىد  إزعاًجىىىىىا، وكىىىىىذلك الىىىىىدراجات الناريىىىىىة، والسىىىىىكك الحديديىىىىىة التىىىىىي تكىىىىىون املسىىىىىاكن قريبىىىىىة

ومحاذية لها مما يسبب إزعام السكان في املناطق السكنية، ومن ناحية أخرى البائع املتلجول الذي يعتلي مركبة أشبه 

                                                           
(1(

STATUTORY NUISANCE HOW TO TAKE A PRIVATE NUISANCE ACTION, oxford 

city council. page  منشور عبر الموقع اإللكتروني https://www.oxford.gov 

 .من قانون السيطرة على الضوضاء العراقي( 1)المادَّة  (2)

والحظر الوارد في نص المادَّة هو حظر نسبي ال مطلق، فتتدخل سلطات الضبط اإلداري الستخدام سلطتها من حيث (1)
أحمد خورشيد حميدي، راشدة ياسين خضر، . د. رفض أو قبول ممارسة النشاط في ضوء الشروط التي حددها القانون

مجلة كليَّة القانون للعلوم القانونيَّة والسياسيَّة، جامعة األساليب القانونيَّة للحماية من الضوضاء، بحث منشور في 
 .22كركوك، دون ذكر سنة النشر، ص 

https://www.oxford.gov.uk/download/downloads/id/452/taking_your_own_action_against_neighbour_nuisance.pdf
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ا  الماني –  

ىىىا  –بالدراجىىىة 
ً
 مكخىىىرات –تكتك

ً
م لبضىىىاعته، ول يقتصىىىر ألامىىىر علىىىى شىىىخص واحىىىد بىىىل ملجموعىىىة  حىىىامال الصىىىوت التىىىي تىىىرّوِ

 وإن كانت ل تنقطع صباًحا
ً

رة لكل منهم بضاعة أو صنعة، وذلك في أوقات مختلفة ليال  .(1)متكّرِ

ىىة والتىىي يصىىل مسىىتوى الصىىوت لحىىّدح كبيىىر مسىىبًبا إلازعىىام، : وعطًفىىا علىىى ذلىىك، املناسىىبات وهىىي علىىى جىىزأين الدينيل

ا يقلق راحة  ا في آنح واحدح ممل
ً
ب فقط إزعاًجا وخوف ة التي ل تسّبِ أما ألاخرى فهي مناسبات ألافراح وإطالق ألاعيرة الناريل

 . (2)ألافراد، بل قد تقتل شخًصا بالخطأ

ىىىا مىىن قىىانون العقوبىىىات-الليلىىي -وألامىىر غيىىر مختلىىىف فىىي الاشىىر ع املصىىىرّيِ مىىن حيىىث مصىىىادر إلازعىىام  
ً
 ، إذ انطالق

مىىن حصىىل منىىه فىىي الليىىل  -2.. ُيعاقىىب بغرامىىةح : "منىىه القىىول ( 213)املعىىدل، نلجىىده تضىىمن فىىي مادتىىه  1321املصىىري لعىىام 

ر راحة السكان  أو ضجيجه مما يكّدِ
ه
شّرِع املصري يابع خطة أكثر إحكاًما تظهر مالمحها من خالل . (3)"لغط

ُ
وُيالحظ أنل امل

م ملثىىىل هىىىذه ِ
ّ
لين لعىىىام  احتفالىىىه بقىىىانونح خىىىاّةح مىىىنظ ، 1331املضىىىايقات، وهىىىو قىىىانون خىىىاةٌّ بانظىىىيم عمىىىل الباعىىىة املتلجىىىّوِ

ليضىىىىع تحىىىىت دفتىىىىىي هىىىىذا القىىىىىانون كىىىىلل مىىىىىن يالحىىىىق الجمهىىىىور لعىىىىىر  سىىىىلعته أو ممارسىىىىىة حرفىىىىة داخىىىىىل وسىىىىائل النقىىىىىل أو 

ىع لي ضىمن كىلل الوقوف في الشوارع أو يعلن عن بضاعته باسىتخدام أبىواق أو أجىراج أو حتىى مكخىرات الصىوت، بىل توسل

 .(4)وسيلة أخرى تسبب إقالق راحة الجمهور 

ة بىىىىىدورها إلىىىىىى إصىىىىىدار  وعطًفىىىىىا علىىىىىى ذلىىىىىك، ولتقليىىىىىل مصىىىىىادر الضوضىىىىىاء والحىىىىىد منهىىىىىا، سىىىىىعت وزارة البيئىىىىىة املصىىىىىريل

ة ملكافحة الضوضاء والحد من مصادرها"  "الخطة القوميل
ً

وهو  –؛ للتقليل من مضايقات وإزعام ألافراد خصوًصا ليال

 .بيانه في املبحث الثاني من خالل مكافحة إلازعام الليليما نحاول 

شىّرِع إلامىاراتي بقانونىه 
ُ
ىة"ومىن ناحيىةح أخىرى يحفىل امل بحظىر الوسىىائل " الحفىاى علىى املظهىر العىام والصىحة العامل

ب مضىىىايقة أ د ذلىىىك بسىىىلوك فىىىردّيح فقىىىط، بىىىل جمىىىاعي؛ أي شىىىامل لكىىىل مىىىا يسىىىّبِ ب إلازعىىىام، بحيىىىث لىىىم يحىىىّدِ و التىىىي تسىىىّبِ

 .(5)استفزاًزا لألفراد

                                                           
زالتتت المنتتاطق الستتكنية الداخليتتة تعتتاني بصتتورة مستتتمرة ودائمتتة منتتذ ستتنوات عديتتدة متتن األصتتوات العاليتتة الناتجتتة عتتن  ال((1

ا إلتتى مستتاء  1الباعتتة، أو التتتي تصتتدر عتتن ستتيارات البيتتع المتنقلتتة لدرجتتة توصتتف باإلزعتتاج، واألمتتر يبتتدأ منتتذ ال  صتتباح 
كقتانون العقوبتات، وقتانون الستيطرة علتى الضوضتاء  -د القتانون اليوم ليستمرَّ حتى منتصف الليل، علتى الترغم متن ت كيت

 . على الحلول لتقليل أو الحد منها، وتفعيل الجزاء، إال أنَّ الظاهرة ال تزال مستمرة، بل في ازدياد -وغيرهما 

حيتث وضتعه الُمشتر ع  وترافق ا مع ما تلحقه هذه اإلطالقتات متن أضترار، تضتمَّن الُمشتر ع تجتريم الفعتل بتالحبس أو الغرامتة،((2
. ثالث ا؛ نظر ا لما تسببه من إقالق لراحة األفراد/ 182تحت وصف المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية، وذلك في المادَّة 

وفي الوقت الحالي ومع عدم تطبيق القانون يمنح ذلك فرصتة  لزيتادة وقتوع الفعتل أكثتر متن مترة؛ إذ القاعتدة أنته متن َأِمتَن 
 .ء األدبالعقوبة أسا

 .1897من قانون العقوبات المصري لعام ( 978)المادَّة (3)
ادر في  -مكرر 11العدد  –، الوقائع المصرية 1827لعام  99قانون الباعة المتجولين المصري رقم  (4)  .1/0/1827الصَّ

لعام  0أبو ظبي، قانون رقم من قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة ( 0)تنص المادَّة  (5)
ُيحظر على أي  شخص طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ القيام ب ي  عمل من ش نه اإلخالل أو اإلضرار بالمظهر "على أنه  0210

 .من نفس القانون( 9)والمادَّة ". العام أو الصحة أو السكينة العامة لإلمارة
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ا  الماني –  

شىىىىّرِع: تعقيىىىىب
ُ
 مىىىىن امل

ًّ
 تحكميىىىىة بهىىىىدف منىىىىع : وعلىىىىى أيىىىىة حىىىىال يبىىىىدو أنل كىىىىال

ً
العراقىىىىي واملصىىىىري يواجىىىىه ويتخىىىىذ خطىىىىة

ر علىى  ِ
ّ
بة لإلزعىام الليلىّيِ بمىا يىؤث سىّبِ

ُ
استمرار مثل هذه املضايقات وإلازعاجات، إضافة إلى إحاطةح شبه كاملةح لألفعىال امل

ض عنه من أضرار تصيب اناشارها والحد  ع وإيلجابي؛ نظًرا ملا يتمخل من مصادرها وآثارها الوخيمة، وهذا موقف مشّجِ

 .(1)امللجتمع ككل

 

 الفرع الثاني

ة  في القوانين ألاجنبيَّ

ب أو تعد   ة بتحديد الحالت التي تسّبِ ة ولوائحها الداخليل ة بقوانينها العقابيل تحفل الكثير من الاشر عات ألاجنبيل

أو في تشر ع عقابّيح  -أي قانون العقوبات  –مصدًرا لإلزعام، من أجل تفادي صور الانحرافات؛ وذلك إما في الاشر ع 

ةمكمل، ناناول بيان ذلك في القانون الف  . رني ّيِ ثم في القانون الخريطاني ثم في القوانين ألانلجلو سكسونيل

 
 

 :في القانون الفرنس ي: أوال

ة الصادر بتاريخ    ضرورة إعمال : "في مقدمة طليعته بالنّصِ آلاتي 1332/ 21/12يحفل قانون الصحة العامل

ة وبلجميع الوسائل املتاحة للجمه  ".ور الحق ألاسا  ي في حماية الصحة العامل

ومن أجل الحصول على الرعاية التي تطلبها حالة إلانسان الصحية والحصول : "وعطًفا على ذلك يكمل النص 

رع هذا القانون 
ُ

؛ ش ل خطًرا . (2)"على أفضل أمن صحّيح ِ
ّ
وُيفهم من ذلك قمُع أو الحد  من انبعاثات الضوضاء التي تشك

ا لألشخ
ً
ب إزعاًجا مفرط ة وتسّبِ  -وفي القسم الثاني . اة وإلاضرار بصحتهم وكذلك إلاضرار بالبيئةعلى الصحة العامل

قة على الضوضاء، تضمنت املواد  -الفصل السادج  ه عنه تحت وصف ألاحكام املطبل  -R1336-4)من القانون املنول

R133-12  )ة , وصف كّلِ ما هو ضوضاء نت أنه  R1336-5فاملادل اره أو مدته، يلجب أل يؤثر أي  ضجيج معين بتكر "بيل

ر أو شخص آخر, على هدوء الحّيِ أو صحة إلانسان في مكان عام أو خاة
ل
بل حتى , وسواء كان الشخص نفسه قد تأث

د . )3("ولو كان من قبل حيوان موضوع تحت مسؤوليتهم ة الفرني ي قد حدل ا إلى ذلك أنل قانون الصحة العامل
ً
مضاف

ة  (4)ِنَسًبا نة للضوضاء فيما لو تمل تلجاوزها، وذلك في الفقرة الثانية من املادل دت في النهار  ) (R1336-7ُمعيل  3بحيث حّدِ

                                                           
لح اإلزعاج في تعريٍف خاصٍّ منفرد بدال  من الضوضاء، والحق أن يالحظ الباحث أنَّ الُمشر ع اإلماراتي استخدم مصط(1)

ا فقط، لكنَّ اإلزعاج يشمل مضايقة أو استفزاز ا أو  اإلزعاج تعبيٌر أكثر شموليَّة من الضوضاء، فاألخير يمثل إزعاج 
 .اأصوات ا عالية أو روائح أو أشكاال  أخرى، فكلُّ إزعاج مصدره ضوضاء، لكن ليس كل ضوضاء إزعاج  

(2)
Article L1110-1 ”Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre 

par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les 

établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou 

dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les 

autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal 

accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité 

des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible". 
(3)

Article R1336-5”Aucun bruit particulier, par sa durée, sa fréquence ou son intensité, ne doit 

affecter le calme du voisinage ou la santé humaine, dans un lieu public ou privé, que la 

personne elle-même en soit affectée. Origine ou était par une personne, une chose dont ils 

ont la garde ou un animal placé sous leur responsabilité. 
(4)

 L'aspect général d'un lieu est déterminé par la différence entre le niveau de bruit ambiant, y 

compris le bruit particulier concerné, et le niveau de bruit résiduel composé de l'ensemble 
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ا  الماني –  

وفي كل ذلك (. صباًحا 1-مساًء  12)ديسيبل خالل وقت الليل  2و( مساءً  12 –صباًحا  1)ديسيبل؛ أي من الساعة 

 .(1)من وزير الصحة، ووزير البيئة والسكان يتم إجراء قياسات مستوى الضوضاء بناًء على قرار 

شّرِع الفرني ّيِ على توفير قدر من الراحة والسكينة التي تحرة منظمات امللجتمع 
ُ
مما سبق يبدو حرة امل

ى ذلك من خالل نصوة 
ل
ف في مكان آمن مستقر من دون إزعام، ول يتأت املدني على تقديمها، فمن حّقِ الفرد التكي 

ة، بل ب نته قانونيل ة تبدأ من فر  الغرامات حتى الحبس، وذلك ما تضمل ة بل جزائيل لجزاءات رادعة ليست فقط إداريل

ة  حيل في حالة عدم الامتثال للمواد السابقة التي تسبب ضوضاًء أو إزعاًجا إلى السلطة إلادارية  R1336-11املادل
ُ
التي ت

وما الغرامة إل  - (2)أي يحيلها إلى قانون البيئة الفرني ي -املختصة، فيلجوز للسلطة إلادارية املختصة فر  الغرامة 

ب إزعاًجا أو   تصل إلى الحبس لكّلِ شخص يسّبِ
ً
مخالفة، ومن ناحية أخرى فر  قانون العقوبات الفرني ي عقوبة

 .تعكير مزام آلاخرين، وهذا ما سنبينه في املبحث الثاني ومكانه آلاثار التي تترتب على إلازعام

ة الفرني ي ويبدو أن   في قانون الصحة العامل
ً
سكينة الفرد وحرة القانون على راحته وطمأنينته لم تكن واردة

ن تلجريم فعل إلازعام عن طريق الهاتف  1331فقط، بل بُمطالعة قانون العقوبات الفرني ي النافذ  ( التليفون )تضمل

ة  ، بأن ()16R-222في املادل صالت وأكثر من ذلك، ومع صراحة النّصِ ِ
ّ
الاستمرار في إرسال الرسائل عن طريق الات

 تصل إلى 
ً
شّرِع غرامة

ُ
ر على إزعام آلاخرين وزعزعة السكينة، فر  امل ِ

ّ
ة مما يؤث والحبس ( 3)ألف يورو 13إلالكترونيل

ر صفو ومزام آلاخرين
ل
 .(4)ملدة عام على كّلِ من قام بذلك إلاجراء وعك

ة  ة أو إزعاًجا تزعو : "انون نفسه على أنهمن الق( 16R-623)وتنص  املادل ُيعاقب كل  من أحدث ضوضاء ليليل

رة ملخالفات الدرجة الثالثة ة تتمثل في . سالم آلاخرين بالغرامة املقرل كما ُيعاقب مرتكب هذه املخالفة بعقوبة إضافيل

عد لرتكاب الجريمة، وبذات العقوبة كل  
ُ
ل بطريق املساعدة  ُمصادرة الي يء الذي اسُتخدم أو الذي أ من سهل

ة شّرِع الفرني ي في النّصِ . (5)"والتحريض على إعداد واستهالك املخالفة املنصوة عليها في هذه املادل
ُ
يالحظ أنل امل

                                                                                                                                                                                     

des bruits usuels, tant externes qu'internes, correspondant à l'occupation normale de le 

bâtiment et le fonctionnement normal des équipements, en l'absence du bruit particulier. 

     Les valeurs seuils d'apparition sont de 5 Aw dB le jour (7h à 22h( (1) et 3 Awd dB la nuit 

(22h à 7h, valeurs corrigées désignées..”. 
(1)

 Les mesures du bruit mentionnées à l'article R.1336-6 sont réalisées selon les modalités 

fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du logement.  
(2)

 Lorsque vous remarquez que vous n'obtenez pas de matériel de t. 1336-6 à R 1336-1310, 

l'autorité administrative compétente peut prendre un ou plusieurs programmes 

préférentiels aux mesures prévues à l'article L. Environnement.  
 .0202يوليو  92المؤرخ في  0202تم تعديل المادَّة بموجب القانون رقم  (3)

Les appels téléphoniques malveillants répétés, la transmission code penal“16 -Article 222
)4(

répétée de messages malveillants envoyés par communications électroniques ou les 

attaques vocales dans le but de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

 www.legifrance.gouv:        يمكن الحصول على نسخة من نصوص القانون عبر الموقع اآلتي
(5) 

Article R623-2 code penal” Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la 

tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.= 

=Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également 

la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à 

commettre l'infraction. 

http://www.legifrance.gouv/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419495
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ا  الماني –  

ل عن طريق التحريض  ساعدة، فكل من سهل
ُ
 حتى عن طريق امل

ً
م السلوك املسبب لإلزعام ليال السابق قد جرل

 ل
ً

ةواملساعدة ُيعد فاعال ة . لجريمة طبًقا لقواعد املساهمة الجنائيل وتأكيًدا على ذلك، قضت محكمة النقض الفرنسيل

موه في ملزل 
ل
ا في الضجيج الليلّيِ الذي أحدثه أبناؤه بسبب حفلح نظ

ً
في حكم حديث لها بإدانة أبح بصفته مشارك

 . (1)العائلة

ا  في القانون البريطاني: ثاني 

ق أسس الحماية ضد  ة تتفق مع سياسة تتعمل ة بإصدار قوانيَن أكثَر تخصصيل ألافعال أو السلوكيات الانحرافيل

ب هذا إلازعام ة التي تتفرلع وتسّبِ شّرِع، وتعالو إلاشكاليات الال نهائيل
ُ
وهو ما يمكن مالحظته في قانون حماية البيئة . امل

شّرِع فيه خطة أكثر تحكًم (2)الخريطاني 1332لعام 
ُ
ا وحرًصا وتخصًصا تظهر مالمحها بوضوح في احتفاله ، فينتهو امل

ب لإلزعام، فيضرب بقسوةح كل حالة تكون مسببة لإلزعام سواء كانت واردة  بانظيم العقاب الدقيق لكّلِ سلوك مسّبِ

ى  في القانون نفسه أم الحالت التي من واجب السلطة أن تبحث وتتحرلى عنها لتتخذ إجراءات للوقاية منها؛ لياسنل

ب لذلك ب إلازعام القانوني . رفع شكوى وتقديم عقوبةح مناسبةح رادعةح للفعل املسّبِ م القانون الحالت التي تسّبِ ِ
ّ
فينظ

ة، ثم اتخاذ إجراء رفع الشكوى، بل حتى  ة التصدي أو الحد من هذا إلازعام بالطرق القانونيل في قسم مستقل، وكيفيل

ةحالت حصول الاشتراك طبًقا لقواعد امل  -بقدر ما يتفق مع ُمقتضيات البحث  -فيلتمس الباحث . ساهمة الجنائيل

ا عن طرق الحد منها ووسائل معالجتها فيكون موضوعها املبحث الثاني  .بعض هذه الحالت وألافعال، أمل

ة    ن املادل ل مصدًرا إلزعام قانونّيح معاقب عليه، ( 13)وعليه تبّيِ ِ
ّ
 من ألافعال التي تشك

ً
ِرْد على ملجموعة

َ
ولم ت

ة , سبيل الحصر بل على سبيل املثال أي  مسألة أخرى تمل إلاعالن عنها في : "قولها( هى)في الفقرة( 13)حيث تردف املادل

ومن واجب كل سلطة محلية أن تبحث في منطقتها للكشف عن أي : "؛ ويكمل"تشر ع عقابّيح آخر تعتخر إزعاًجا

ة، وأي حالة يقدم خاذ إجراءات أو خطوات للتحقيق فيها طبًقا  (3)الشخص شكوى بسببها مضايقات قانونيل ِ
ّ
ليتم ات

ة  ة . من القانون نفسه( 51)للمادل ل ( 13)وهذه ملجموعة من ألافعال التي ذكرتها املادل ِ
ّ
والتي تكون مصدًرا لكل ما يشك

ا   :، منها“ statutory nuisances"إزعاًجا قانونيًّ

ا بالصح -1  .ة أو مزعًجاأي مبنى يكون ضارًّ

ب إزعاًجا -2  . الدخان املنبعث من أماكن العمل بشكلح يضر  بالصحة و سّبِ

                                                                                                                                                                                     

    Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation 

des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. 

(1(
Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle( (1) du 26 février 2020, pourvoi nº 19-

80.641. 
وهذا ( ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT 1990) 1882قانون حماية البيئة البريطاني لعام (2)

 .England and Walesالقانون ُيعمل به في إنجلترا وويلز 
(3)

Article 79 of the Environmental Protection Law states paragraph (h)" any other matter 

declared by any enactment to be a statutory nuisance;and it shall be the duty of every local 

authority to cause its area to be inspected from time to time to detect any statutory 

nuisances which ought to be dealt with under section 80 below [F7or sections 80 and 80A 

below] and, where a complaint of a statutory nuisance is made to it by a person living 

within its area, to take such steps as are reasonably practicable to investigate the 

complaint". 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/part/III/crossheading/statutory-nuisances-england-and-wales#commentary-c13742131
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ا  الماني –  

ب بها َمركبة أو آلت أو ُمعدات في الشارع -2 ة بالصحة أو مزعجة وتنبعث من أو تاسبل  .ضوضاء ضارل

ا بالصحة ومسبًبا لإلزعام -1  .الضجيج املنبعث من املباني بحيث يكون ضارًّ

ةوهذه أشكاله من امل    بالصحة العامل
ً
 لإلزعام بل وُمضرة

ً
 -وهذه املصىادر أو ألافعىال . (1)صادر التي تكون مسببة

ل للتقليىىىىل أو للحىىىىد منهىىىىا، ومىىىىا يمكىىىىن مالحظتىىىىه أنل  -سىىىىواء كانىىىىت فىىىىي الليىىىىل أو النهىىىىار  ىىىىب التىىىىدخ 
ل
ىىىىا يتطل ل إزعاًجىىىىا، ممل ِ

ّ
تشىىىىك

ق فقىط بأصىوات 
ل
شىّرِع علىى فىر  جىزاء يصىل أحياًنىا إلازعام القانونيل املعاقب عليه ل يتعل

ُ
، بىل يحىرة امل

ً
مزعجىة لىيال

ر علىىىىى حيىىىىاتهم ِ
ّ
ىىىىر صىىىفو ألافىىىىراد ويىىىىؤث ِ

ّ
ص , إلىىىى الحىىىىبس فىىىىي كىىىىّلِ مىىىىا يعك ة فىىىىي هىىىىذه املناسىىىىبة تىىىىتلخل ويمكىىىىن أن نسترشىىىد بقضىىىىيل

ر بشىىىىدة بسىىىبب وقىىىىوف عربىىىات املىىىدعى عليىىىىه أمىىىام( Benjamin)وقائعهىىىا فىىىي أنل هنىىىىاك شخًصىىىا يىىىىدعى  املقهىىىىى  وهىىىو متضىىىّرِ

ب فىىي ضىىيق الشىىارع وإزعىىام الطريىىق العىىاّمِ , الخىىاّةِ باملىىدعى تغىىرا  التحميىىل وتفر ىىغ البضىىائع ىىا تسىىبل ولوقىىت طويىىل، ممل

 طىول 
ً
ىد النفقىات للحفىاى علىى أضىواء الغىاز مشىتعلة ىدعي إلىى تكب 

ُ
ىا اضىطر امل و جب النىور عىن طريىق هىذه العربىات، ممل

ا إلىىى ذلىىك رائحىىة الخيىىول،, اليىىوم
ً
ل وفىىر   مضىىاف ىىا دعىىا املحكمىىة إلىىى التىىدخ  ىىا، ممل ىىا وخاصًّ وهىىذا كلىىه يسىىبب إزعاًجىىا عامًّ

؛ تعويًضا ملا جرى   . (2)جزاءح

ا
 
 القوانين ألانجلو سكسونية وإلازعاج العام والخاص: ثالث

، فىىاتول هىىو كىىل مىىا  ىىة مىىا بىىين إلازعىىام الخىىاّةِ وإلازعىىام العىىاّمِ شىىّرِع فىىي الىىدول ألاجنبيل
ُ
ىىز امل يمىىس  بالشىىخص فىىي يمّيِ

ىىة، وهىىذا هىىو منشىىأ الضىىرر لإلزعىىام والتىىي دعىىت الحاجىىة إلىىى حمايىىة حىىق ملكيىىة ألافىىراد؛ فىىي  ممتلكىىات؛ أي حىىدوده الخاصل

ل فىىي حىىق عىىام مشىىترك بالاسىىاوي بىىين أعضىىاء امللجتمىىع، مثىىل حىىق املىىرور علىىى  حىىين أنل إلازعىىام العىىامل ينطىىوي علىىى التىىدخ 

ر مىىن حالىىة إزعىىام  الطريىىق السىىر ع العىىام، ومىىن املمكىىن تّيِ شىىخص أْن يرفىىع دعىىوى إزعىىام عىىاّمح عنىىدما يكىىون قىىد تضىىرل

ز الخسارة التي لحقت به عن باقي امللجتمع  ة، ليمّيِ ا إلازعام الخاة . كما مضت إلاشارة إليه في القضية أعاله -خاصل أمل

ر هىىىىذه التىىىىدخالت بشىىىىكلح فقىىىى" حالىىىىة متكىىىىررة أو مسىىىتمرة فاسىىىىبب تىىىىدخل كبيىىىر وغيىىىىر معقىىىىول فىىىىي حىىىدود الفىىىىرد"فهىىىو  ِ
ّ
 د تىىىؤث

ع بهذه امللكية، مثل  .(3)الروائ  الكريهة، أو الضيق العاطفي، وغيرها من ألامور غير املباشرة: جوهرّيح عليه أو على التمت 

ومىىىا يمكىىىن قولىىىه، أنىىىه فىىىي العصىىىور القديمىىىة كىىىان ثمىىىت تمييىىىز مىىىا بىىىين إلازعىىىام العىىىام والخىىىاة، بحيىىىث يعىىىد ألاول 

ىىر ويىىزعو جريمىىة وألاخيىىر لىىي ِ
ّ
ره القىىانون، ومىىن ثىىم يعك  ل يخىىّرِ

ً
س كىىذلك؛ تن إلازعىىام العىىام كىىان ُيعاقىىب عليىىه بصىىفته عمىىال

إلازعىىام العىىام  هىىو جريمىىة، وهىىو مىىا يكىىون فيىىه الشىىخص مىىذنًبا : صىىفو آلاخىىرين، وهىىو مىىا دَعىىا جانًبىىا مىىن الفقىىه إلىىى القىىول 

ره القانون أن يقوم بعمل ل  -1: بارتكاب إزعام عاّمح بحيث يشترط فيه فيما لو أثر هذا , التلجاهل لواجب قانوني -2. يخّرِ

وعىىىرل  حيىىىاة وصىىىحة أو ممتلكىىىات أو راحىىىة ألافىىىراد للخطىىىر أو إعاقىىىة الجمهىىىور فىىىي ممارسىىىة ( إلاغفىىىال)الفعىىىل أو الامتنىىىاع 

ع بحقوقهم  .(4)والتمت 

ىىىىىىىىة   entitledتبسىىىىىىىىيط القىىىىىىىىانون الجنىىىىىىىىائي : بعنىىىىىىىىوان 2213عىىىىىىىىام ( LC)وفىىىىىىىىي تقريىىىىىىىىر صىىىىىىىىدر عىىىىىىىىن اللجنىىىىىىىىة القانونيل

Simplification of Criminal Law ة أوصت اللجنة بأن إلازعام العام , (5)تحت وصف إلازعام العام وإثارة آلاداب العامل

ة ة جرائم قانونيل  . وإثارة آلاداب العامل

                                                           
(1)

 Article 79 of the Environmental Protection Law under the description" Statutory nuisances 

and inspections therefor”. 
(2)

 Benjamin v Storr (1874) LR 9 CP 400. 
(3)

 Matthew Mazenier, the law of private nuisance following Wu: emanation and access, 

Submitted for the LLB, Faculty of Law, Victoria University of –Wellington- 2013, p.4&5. 
(4)

 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice (Thomson Reuters, 2016), para 31-40. 
(5)

Law Commission, no 358 ('LC 358'). 
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ا  الماني –  

لعام وعدم العقاب عليها؛ تنها ل تعد  إزعاًجا ومن جانبح آخر، هناك رأيه يذهب إلى إلغاء جريمة إلازعام ا

عاقبة عليها 
ُ
ا باملعنى الحرفّيِ للكلمة، فيمكن امل بنّصح عقابّيح آخر مثل إعاقة الطرق السر عة، أو  –فيما لو وقعت  -عامًّ

و عتمد , ترة بعيدةإن حقيقة عدم إلغائه هو أنل تاريخها مشوش للغاية وممتدٌّ إلى ف: ويكمل الرأي. بيع الخخز الفاسد

، أي بمعنى أنل (1)(Hawkins)في تعريفهم لإلزعام العام على تحليل هوكيلز  -بل حتى املحاكم  -الكتاب القانونيون 

أي إلازعاجات  -إلازعام العام هو من صنع الكتاب القانونيين بحيث كان ذلك في العصور املبكرة، فكانت املضايقات 

ما إذا كانت هناك جريمة تتمثل في إلازعام العام، ولهذا فإنل مصدر إلازعام العام محددة، فمن غير الواضح في -

ة , إن هذه إلازعاجات كانت منها حالت قليلة وتم تلجاهلها: ويضيف, مشكوك فيه والتغاض ي عن املراسيم الخاصل

لذلك ل يوجد دليله على أنل وربما كانت تشر عات سابقة لكنها ضاعت، ( 1221-1212)باملدينة من زمن إدوارد ألاول 

 تندرم تحت وصف إلازعام العاّمِ باستاناء ما نصل عليها 
ً
ة  . من بعض الحالت( هوكيلز)هناك مضايقاتح قانونيل

ن القانون العام جرائم، منها1116لإلزعام العام في عام  Hawkins' Packagingوفي وصفه   :، تضمل

 .للمسافر وإقامةرفض صاحب اللزل العام توفير ملزل  -1

ب إثبات إزعام لألفراد(بيت دعارة)إدارة ملزل غير منظم  -2
ل
 :وشمل هوكيلز. ، وهذا ل يتطل

 .والبيوت التي تؤوي اللصوة واملومسات. البيوت التي تمارج فيها ألالعاب، واملسارح -2

م لهىا، كىرقم  ِ
ّ
والجىرائم ألاخىرى، فقىد تىمل ( 2)و( 2)على الرغم من نقل بعض هذه الحالت إلى تشر ع خىاّةح مىنظ

 .بحسب قانون شرطة العاصمة" إزعاجات"التأكيد على أنها 

 'ragbag'" مىىن املهمىىالت"كانىىت نايلجىىة هىىذا الالتبىىاج والغمىىو  أنل إلازعىىام العىىام أصىىب  : ويخلىىص الىىرأي إلىىى أنىىه

ىة عىن ا -كلجريمة كتب فيها القانونيون، إذ هىم أ لىم يمّيىز إلازعىام  -ب. لقىانون العىامفشىلوا فىي فصىل املضىايقات القانونيل

مىىىىة 
ل
أو املعاملىىىىة غيىىىىر ( بيىىىىوت دعىىىىارة)العىىىىام عىىىىن الجىىىىرائم ألاخىىىىرى مثىىىىل أصىىىىحاب اللىىىىزل العىىىىاديين، أو إدارة بيىىىىوت غيىىىىر منظ

ىىا عىن تقريىىر  -ول يىزال  –املشىروعة للمىىوتى، وهكىذا أصىىب  إلازعىام العىىام  ربكىة فىىي الوجىود، وأمل
ُ
( LC)مىىن أكثىر الجىىرائم امل

مضىىت إلاشىىارة إليىىه، فكانىىت إلاعاقىىة بىىأنهم اختصاصىىهم كىان فقىىط للنظىىر فىىي إلازعىىام العىىام ولىىيس جىىرائم القىىانون الىذي 

 :العام، ويلجب إلغاء إلازعام العام؛ لألسباب التالية

قىىىة بىىىى: إلغىىىاء الجىىىرائم ذات الصىىىلة -1 ِ
ّ
تعل

ُ
إدارة بيىىىوت غيىىىر  -ب. رفىىىض صىىىاحب اللىىىزل الطعىىىام والسىىىكن -أ: وهىىىي الجىىىرائم امل

مة
ل
 .منظ

ىب أيل  -2
ل
ىة والتىي ل تتطل املعاملة غير املشروعة للموتى، وهىذه بعىض ألافعىال التىي تىمل تصىنيفها علىى أنهىا مضىايقات عامل

 .دليل على إلازعام

ة -2  .إثارة الفوض ى العامل

ة بالاشىىر ع، فىىال داعىىي لإلبقىىاء علىىى جريمىة إزعىىام عىىام؛ تن هىىذه ألافعىىال تصىىب  مغطىىا( 2)و( 1)فىإذا مىىا تىىمل وضىىع 

وهىي أفعىال ُمعاديىىة للملجتمىع، وهىو الحىىل لفىّكِ الالتبىاج مىىا بىين إلازعىام العىىام وجىرائم القىانون العىىام، ول داعىي للعىىودة 

ويخىىتم الىىرأي قولىىه بضىىرورة إلغىىاء إلازعىىام العىىام؛ تنل هىىذه . مىىرة أخىىرى لهىىذا الالتبىىاج والتىىداخل الكبيىىر مىىا بىىين ألافعىىال

 .(2)شر عألافعال آلان مشمولة بالا

                                                           
(1)

 W Hawkins, A Treatise of Pleas of the Crown (1st ed, 1716-21; last ed 1824. 
(2)

Graham McBain, Abolishing the Crime of Public Nuisance and Modernising That of Public 

Indecency, International Law Research; Vol. 6, No. 1; 2017, p8.  
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ا  الماني –  

يتضح أنه في القوانين ألانلجلو سكسونية لم يتم التركيز على أو ذكر جريمة إلازعام العام لألفىراد، وهىذا ل يبىدو 

أمىىىًرا مفاجًئىىىا؛ بسىىىبب التركيىىىز علىىىى أمىىىور أخىىىرى بشىىىكل كبيىىىر، كالقتىىىل والسىىىرقة والضىىىرب، وأيًضىىىا تنل عىىىدد السىىىكان كىىىان 

دة ، وكانت القوانين ُمحدل
ً

 أو ل مكان لجريمة عامة من إلازعام العام حينذاك قليال
ً

 .ووقائية، ولذلك كان املكان ضنيال

ا فيمىىىا جمعىىىه 
ً
أنىىىه يمكىىىن " common annoyance"تحىىىت مفهىىىوم إلازعىىىام املشىىىترك ( هىىىوكيلز)قصىىىارى القىىىول إذ

ة لإلزعام العام كإدارة بيوت غير منظمة أو بيوت اللعب املشتركة، : القول  وكذلك الحيوانات التىي إنل هناك أمثلة فرديل

 عىىىىن الضىىىىىرر الىىىىذي ألحقىىىىه الحيىىىىىوان بمبىىىىاني شىىىىخص آخىىىىىر، واقتحىىىىام الخنىىىىازير ملنىىىىىتج 
ً

جعىىىىل القىىىىانون الشىىىىىخص مسىىىىؤول

ىىة، وسىىواء كانىىت قىىوانين وليىىام فىىي عىىام  التىىي لىىم ( 1266)ألاشىىجار والطىىرق السىىر عة وعرقلتهىىا سىىواء أكانىىت للملىىك أم خاصل

التىىىىي كانىىىىت تبىىىىاع فيهىىىىا املىىىىواد ( 1153)، أم قىىىىوانين لنىىىىدن فىىىىي عىىىىام (1112)ن هلىىىىري َيىىىىِرْد فيهىىىىا شىىىى يء عىىىىن إلازعىىىىام، أم قىىىىواني

( 1153)الغذائيىىة واملشىىروبات واملنتلجىىات والخخىىز الفاسىىد، ممىىا دعىىا إلىىى تنظىىيم ذلىىك، بحيىىث أصىىدر امللىىك رياشىىارد ألاول 

ضىىايقات كإلقىىاء القمامىىة 
ُ
 مىىن أشىىكال الاشىىر ع ليىىتم وضىىع حىىّدح لهىىذه امل

ً
وألاصىىوات املزعجىىة ممىىا كىىان تىىدابير كانىىت شىىكال

ىا  1213عىام  MAGNA CARTAمصدر إزعام، وفي عهىد ماغنىا كارتىا  ب إزعاًجىا عامًّ كانىت أحىد أهىم املضىايقات التىي تسىّبِ

ة  عرقىىل وتعىىوق املالحىىة البحريىىة، والتىىي تىىم إزالتهىىا فىىي نفىىس العهىىد فىىي " مصىىائد ألاسىىماك"هىىو وضىىع السىىدود السىىمكيل
ُ
التىىي ت

ضايقات: "هالذي جاء في 22الفصل 
ُ
في املستقبل تماًما مىن النهىر تىايمز ومىدواي، وفىي  -إلازعاجات -سيتم إلغاء جميع امل

 ,BRACTON (c. 1240)( "العيىىون ونظىىام ويلىىز) (2)وفىىي كتىىاب براكتىىون . (1)"باسىىتاناء شىىاطب البحىىر, جميىىع أنحىىاء إنلجلتىىرا

EYRES & STATUTE OF WALES 1284 "د بعىض مصىادر إلازعىام، وأشىار الىذي تكلىم حىول قىوانين وأعىراف إنك لتىرا، عىدل

ة  ضىايقات وإلازعاجىات بحيىث كانىت ضىارل
ُ
وضىع طاحونىة فىي ملىك : ومثىال ذلىك -لكىن ليسىت خاطئىة  -إلى وجود بعىض امل

ب تلًفىا لدىأحىد الجيىران، والحىق فىي رعىي الحيوانىات, الغير , والصىيد ومىا إلىى ذلىك, وامللجرى املائي الذي لو تمل تحويله لسىبل

ز ما بين إلازعام العام وإلازعام الخاة" براكتون "هذا يظهر أن ومن   .(3)قد ميل

ع عجيب، وقد ُعدت مسألة إلغاء إلازعام العام : خالصة ألامر   ملا لها من  -أنل السلوك املشكول منه كان ذا تنو 

ة في تلك الحقبات؛ كونها تشترك مع جرائم القانون العام، بما في ذلك إقامة  -التباج وغير واضحة   ُمِلحل
ً
ضرورة

ص ملساكن ألافراد، أو الح فاى على كلب شرج، وإبقاء الخنازير بالقرب من شارع عام مصنع في مكان ُمخصل

 . وإطعامها من بقايا الطعام، كما غطت انبعاثات الدخان والضوضاء وضجيلجها والروائ  من املصانع واملناجم

                                                           
(1)

 “All kydells for the future shall be removed altogether from Thames and Medway, and 

throughout all England, except upon the sea shore”.  

هذا الحكم هو إزالة جميع العوائق التي قد تتداخل مع مالحة من األنهار، وألنَّ الممرات المائية هي السبل والهدف من 
 .الكبرى للتجارة، وبوجود هذه المعرقالت سيعاني سكان المدن من الخسارة

تقسيم المحاكم والوقوف يعد براكتون أو هنري دي براكتون من فقهاء القانون، وكان من المؤثرين في تلك الفترة لبيان (0)
حيث عمل كقاٍض، وكان رجل دين، ولديه العديد من المؤلفات  -أي النية  –على القصد الجنائي لدى مرتكب الفعل 

 org-wikipedia-m-https://enعلى موقع Bracton, n 24: تفصيال  . القانونيَّة
ضارَّة وخاطئة، وبعضها اآلخر ضار وليس خاطئ ا، فيجب لتقديم  -أي اإلزعاجات  -قات قد تكون بعض المضاي(3)

معرفة ما إذا كان الضرر الحاصل ضارًّا وغير مشروع، فإن كان كذلك وجب إزالته، أمَّا إن " شكوى إزعاج"الشكوى 
 .كان خاطئ ا بل كان ضارًّا فيجب مراعاته

See: D Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligations (OUP, 1999( (1), pp 98-106.   

https://en-m-wikipedia-org/
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

ت معالجُتها من     وبعد كل هذا التلجوال املقتصر على طبيعة إلازعام العام وتأصيله يبدو أنل املسألة قد تمل

اخال ة لحظر ما يتم  اعتباره إزعاًجا عامًّ الذي  1332قانون حماية البيئة لعام : ومثال ذلك, ل نصوةح أو لوائ  تنظيميل

، وغيرها من القوانين والنصوة التنظيمية ألاخرى، كالئحة 1331مضت إلاشارة إليه، وقانون الكالب الخطرة لعام 

ة على ، والغر  منها هو حم(1)مدينة أمهرست في أوهايو اية الصحة وسالمة ورفاهية سكان املدينة بفر  املسؤوليل

ضايقات وإلازعاجات التي تسببها التلجمعات الصاخبة
ُ
إلى أن انتهى ألامر في , املالكين وغيرهم من ألاشخاة على امل

، ومن  إلى أنل أكثر أنواع إلازعام العام شيوًعا تخضع لنّصح  Rimmington(2)"ريمينغتون "ملجلس اللوردات في  قانونّيح

د طريقة املحاكمة والعقوبة  ألافضل محاكاة السلوك بقانون تشر عّيح خاّةح أفضل من القانون العام؛ تنه يحّدِ

 في القانون العام
ً
 .القصوى مع الضمانة للُمتهم، والتي كانت غائبة

ا  -ولكّلِ ذلك، لكي يحدث إلازعام  ا أم خاصًّ ة يفتر  أن يكون ه -سواء أكان عامًّ ناك حركة دافعة عضويل

 بإرادة أو قصد، ليستحق الجزاء 
ً
لتحدث ألاثر، وتلك الحركة تميزها عن ألا جام، ول بد أْن تكون مصحوبة

ة: بصوريته  .وهذا هو موضوع املبحث الثاني. العقوبة أو التدابير الاحترازيل

 املبحث الثاني

 مقومات تجريم إلازعاج الليلي

 : تمهيد وتقسيم

ا ومتعاوًناكلما   
ً
ا ومتماسك , فسيؤدي دوره بكفاءة ووظائفه بحرفية, كان النظام السيا  ي في الدولة مستقرًّ

ول يتأتى هذا التكامل , فهنا ل ملجال تّيِ شكل من أشكال الانحراف أو التلجاوز والتداخل ما بين أجهزة النظام

ة، بل وإدارية؛ لغ شّرِع مطالب والانسجام إل من خالل تبني سياسات جنائيل
ُ
ر  مكافحة مقومات أية جريمة، فامل

ق من مخاطر التلجريم والعقاب قبل استلجالء منفعته ، فكلما تمل الخروم عن الضوابط تولدت جريمة، (3)بأن يتحقل

مسببة تلجاوًزا وخطًرا وضرًرا على املصلحة املحمية التي يسعى ( الليلي)إلازعام القانوني : بحثنا الحالي وهو: ومثالها

ا، فيستعين شّرِع لحمايتها جنائيًّ
ُ
شّرِع  -امل

ُ
ة التي ببعض ألادوات واملعارف من قانون العقوبات والفروع  -أي امل القانونيل

وهذا ما يلقي أيًضا على , تكون أكثر انسجاًما؛ لغر  مكافحة الانحرافات التي قد تحصل، وتوقيع الجزاء املناسب

ة في قالب تلجريمي ممزوم بالحماية  شّرِع معرفة أسبابها ووسائلها وأهدافها؛ من أجل صياغة قانونيل
ُ
من  –عاتق امل

وبعكسه يؤدي إلى جمود وشلل والقعود عن التطور وعدم املوافاة بمتطلبات  -ناحية السلوك والجزاء املناسب 

ا  . امللجتمع، فتنهار دعائمه تدريلجيًّ

نبّيِن فيه أركان جريمة إلازعام الليلي، : ولغر  بيان ذلك، ل بدل من تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين، ألاول 

ب على ارتكاب جريمة : والثاني  .إلازعامبيان آلاثار التي تترتل

 

 

 

                                                           
(1)

 NUISANCE HOUSE(ATM - April 28, 2008 – Art. 40( (1)  الئحة مدينة أمهرست 

 /https://www.amherstma.gov:يمكن الحصول عليها وغيرها من اللوائح عبر الموقع اإللكتروني
(2)

P Thornton, The Law of Public Order and Protest (2010). 
محمد التغدويني، واقعية السياسة الجنائيَّة من منظور التشريع الجنائي المغربي، مجلة البحوث، المغرب، العدد . د(3)

 .وما بعدها 017الثامن، ص 

https://www.amherstma.gov/
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 املطلب ألاول 

 أركان جريمة إلازعاج الليلّيِّ 

ة  –ل بدل لقيام أية جريمة من أن تتوافر لها ثالثة أركان      ما يحظر القيام بهذا  -وهذه هي الصورة العامل

ا أم سواء أكان إيلج –، ول يمكن أن تقع الجريمة إل بسلوك (الركن الشرعي)السلوك أو الفعل؛ وهو نص التلجريم  ابيًّ

ا  الركن )، ليكمل هذه السلسلة علم وإرادة مرتكب الفعل (الركن املادي)وهذا هو الي يء املادي امللموج  -سلبيًّ

أي جريمة  –، إذ ألاصل أن يتحلل الركن املادي إلى تركيب خاّةح يتالءم مع طبيعة الجريمة وخصوصياتها (املعنوي 

ا في -إلازعام القانوني وبناًء على ذلك يمكن . كل سلوك يمارسه شخص عن طريق إلاضرار باملصلحة وذلك ما يظهر جليًّ

 -وهو نص التلجريم  -الركن املعنوي، أما الركن الشرعي : بيان الركن املادي، والثاني: تقسيم املطلب إلى فرعين؛ ألاول 

 .فقد مضت إلاشارة إلى بيان نّصِ الفعل وتكييفه القانوني

 الفرع ألاول 

 الركن املادي 

شّرِع ملتزم بمبدأ مادية الجريمة، ذلك املبدأ الذي يهيمن على نصوة التلجريم والعقاب، وهو ما 
ُ
يفتر  أن امل

، قوامه : يعني أنه والنايلجة في جرائم النايلجة، وصلة ( الفعل)السلوك  -أي الركن املادي –ل جريمة دون سلوك مادّيح

ة التي تربط ما بين السلوك املؤثم وألاثر   .املترتب عليه السببيل

 
 

 السلوك إلاجرامي في إلازعاج الليلي: أوال

وإمىا تن السىلوك  -كمىا فىي جىرائم الضىرر  –هو النشاط الذي ُيعد وسيلة لرتكاب الجريمىة، إمىا لتحقيىق نايلجىة 

شّرِع لذاته
ُ
 .لذاته ينطوي على ضوء من الخطر فيلجرمه امل

اسىىىية محورهىىىا الحقىىىوق والحريىىىات، فهىىىو كىىىل  عىىىدوان علىىىى ويتمثىىىل فىىىي إلاخىىىالل والانتقىىىاة وإلاضىىىرار بركيىىىزة أس   

شىىىّرِع بىىىنص القىىىانون، وتظهىىىر مالمحىىىه فيمىىىا لىىىو ارتكىىىب الجىىىاني أصىىىواًتا صىىىاخبة وضوضىىىاء شىىىديدة مسىىىببة 
ُ
حىىىّقح يحميىىىه امل

، كمىا لىو قىام باسىتعمال مكخىرات الصىوت لعىر  سىلعة مثلمىا يفعىل الباعىة املتلجولىون، (1)إزعاًجا وتعكيًرا لصفو ألافىراد

 أو حتىىى فىىي عىىزاء أو حفلىىة زفىىاف وخاللىىه لىىو قىىام أ
ً

و إذا اسىىتعملها الفاعىىل فىىي الطريىىق العىىام للدعايىىة عىىن الانتخابىىات مىىثال

 بتلك املناسبة
ً

ة  –فياشكل السلوك في جريمة إلازعام الليلي . بإطالق النار ابتهاًجا واحتفال بأحد الطرق املبينة في املادل

اء العراقي، فلجوهر السلوك هو الانحراف والتلجاهىل علىى القىانون والافتئىات عليىه من قانون السيطرة على الضوض( 1)

هىىىىو مىىىىا يكشىىىىف اتسىىىىاع أنمىىىىاط السىىىىلوك، " الاعتىىىىداء علىىىىى صىىىىحة إلانسىىىىان وهىىىىدوء الحىىىىي"وعلىىىى مبادئىىىىه وأحكامىىىىه، فتعبيىىىىر 

ن ، وقىىىد كىىىان قىىىانون الصىىىحة الع(2)فيعىىىّرِ  املصىىىالح لألخطىىىار وألاضىىىرار، وهىىىو مىىىا يتعىىىين الحمايىىىة ضىىىده ىىىة الفرنيىىى ي بىىىيل امل

ا عديدة تقع بها الجريمة
ً
، وإزعام وتعكير صفو ألافراد بأّيِ وسيلة . (3)صوًرا وأنماط

ً
وما يهم  هو ارتكاب هذا السلوك ليال

 . أو طريقة مسببة لذلك إلازعام

                                                           
ة (1) مىىىىىىن قىىىىىىانون السىىىىىىيطرة علىىىىىىى الضوضىىىىىىاء العراقىىىىىىي، حيىىىىىىث حىىىىىىددت الحىىىىىىالت التىىىىىىي تعىىىىىىد وسىىىىىىيلة مسىىىىىىببة لإلزعىىىىىىام، والتىىىىىىي وردت ( 1)املىىىىىىادل

 . على سبيل املثال، إذ قد تحصل حالت أو وسائل أخرى مسببة لإلزعام
(2)

 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle,1 mars 2016, N° de pourvoi: 

15-83.503. 

 www.legifrance.gouv: ييمكن الحصول على الحكم وغيره من األحكام عبر الموقع اإللكترون  
(3)

 Voir article R1337-7. 

http://www.legifrance.gouv/
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ا  الماني –  

وفىىي هىىذا الصىىدد، يالحىىظ الباحىىث أن السىىلوك إلاجرامىىي فىىي جريمىىة إلازعىىام الليلىىي ل يلجىىب أن يوضىىع فىىي قالىىب   

جامد غير مرن أو ُينسب إلى الجرائم التقليدية التي تحفل بها املدونة العقابية، بل هو سلوك مرن متطىور كلمىا كشىف 

شّرِع , الواقع عن انحرافات يرتكبها الشخص
ُ
كمىا سىلف  -الخريطىاني  1332في قانون حمايىة البيئىة لعىام ولذلك ينص امل

 -إزعاجات –على أنه من واجب كل سلطة محلية أن تفحص منطقتها من وقتح آلخر للكشف عن مضايقات  –البيان 

ىىة ليلجىىب التعامىىل معهىىا طبًقىىا للقىىانون  ، ، فكلمىىىا زادت املقومىىات املسىىببة لإلزعىىام اتخىىذ السىىلوك مسىىاًرا متنوًعىىىا(1)قانونيل

 . مما يمكن معه حصول صور جديدة يلجب الاهتمام بتلجريمها في صلب القانون؛ نظًرا لخطورتها

ىىىىل فىىىىي القيىىىىام بحركىىىىة أو -تحديىىىىًدا الفعىىىىل إلايلجىىىىابي -ومىىىىا سىىىىبق قولىىىىه يكىىىىون فىىىىي جانىىىىب السىىىىلوك     
ل
، والىىىىذي يتمث

حدث تأثيًرا في العالم الخارجي
ُ
يحدث وتقع جريمة إلازعام فىي حالىة ، لكن هل (2)ملجموعة من الحركات عضوية إرادية ت

الامتنىىىىاع  الىىىىذي يمثىىىىل إلا جىىىىام عىىىىن القيىىىىام بالحركىىىىة املتطلبىىىىة فىىىىي الفعىىىىل إلايلجىىىىابي، ورغىىىىم ذلىىىىك قىىىىد تحصىىىىل النايلجىىىىة 

 .إلاجرامية، وذلك هو الصورة ألاخرى من السلوك، وهو الجانب السلبي

ه ما شنت، فكلها م    ، الامتناع هو إلا جام أو الترك، سّمِ
ً
ىر مىن مضىمون الفكىرةبداية فمثلمىا , صطلحات ل تغّيِ

يقع الفعل باإليلجاب يقع أيًضا بالسلب ليكون صالًحا لحصول النايلجة، وتتحصل صورته عندما يمتنع الشخص عىن 

القيىىىام بىىىالتزام أو واجىىىب يفرضىىىه عليىىىه القىىىانون أو ألانظمىىىة والتعليمىىىات، فيخىىىالف املمتنىىىع التنظىىىيم البي ىىىي املعمىىىول بىىىه، 

امتنىىاع صىىاحب اليىى يء املسىىبب لإلزعىىام عىىن إصىىالحه، فقائىىد السىىيارة الىىذي يمتنىىع عىىن إصىىالح آلىىة : املثىىالفعلىىى سىىبيل 

ا والتىي لىه السىيطرة عليهىا ، وكىذلك امتنىاع صىاحب قاعىة الحفىالت عىن وضىع (3)التنبيه التي تسبب صوًتا مزعًجا مستمرًّ

م، وفىىي هىىذا الصىىدد قضىىت محكمىىة الاسىىتنناف فىىي مضىىادات للصىىوت، تعىىد  أسىىباًبا لإلزعىىام قائمىىة علىىى التىىرك أو إلا جىىا

فرنسا بعدم وجود تلوث ضوضائي مسبب لإلزعام، والذي ينتج عىن صىالة البولينىغ، حيىث امتنىع صىاحب الصىالة عىن 

خىىىىاذ إلاجىىىىراءات الالزمىىىىة  ِ
ّ
وضىىىىع مضىىىىادات للتقليىىىىل مىىىىن ألاصىىىىوات التىىىىي تسىىىىبب إلازعىىىىام لراحىىىىة السىىىىكان، وكىىىىذلك عىىىىدم ات

ويفهىم العىدم بأنىه امتنىاع، فمىا يهىم أنىه يمكىن تأويىل الامتنىاع علىى أنىه اعتىداء علىى مصىلحة . (4)لتنظيم وقوف السيارات

شّرِع هنا يعتخر أنه حتى ولو كان هناك امتناع فهو موقف سىلبي يمثىل عىدواًنا صىريًحا علىى قيمىة أو 
ُ
ة محمية، فامل قانونيل

شّرِع نصل التلجريم
ُ
ة، والتي بها وضع امل  .حق أو مصلحة قانونيل

 

                                                           
(1)

Environmental Protection Law of 1990 Article (79( (1) Paragraph(h( (1) “any other matter 

declared by any enactment to be a statutory nuisance;and it shall be the duty of every local 

authority to cause its area to be inspected from time to time to detect any statutory 

nuisances which ought to be dealt with under section 80 below and, where a complaint of 

a statutory nuisance is made to it by a person living within its area, to take such steps as 

are reasonably practicable to investigate the complaint. 

 .212، ة 1336منشأة املعارف، إلاسكندرية، القسم العام،  -علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات . د(2)
 .99ص, 0224, محمد حسن الكندري، المسؤولية الجنائيَّة عن التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة. د (3)

(4)
 Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17/06/2011, N° 09NT01927, Inédit au recueil 

Lebon 

ا، حيث تقدَّم خبير من قبل ومن الجدير بالذكر  أنَّ المحكمة قد ألغت القرار واعتبرت صالة البولينغ لم تسب ب إزعاج 
. المحكمة لقياس منسوب مستوى الضوضاء، وتبيَّن أنه ال يصل لمرحلة المضايقة أو التعد ي على هدوء وراحة األفراد

 .سلب ا؛ أي باالمتناع، مثلما يحصل بالفعل اإليجابيلكن ما يهم أنه من المتصوَّر أْن يحدث االعتداء على المصلحة 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 الفرع الثاني

 الركن املعنوي 

أنل الجىىىرائم محورهىىىا العىىىدوان، وهىىىو مىىىا يتمثىىىل فىىىي الاعتىىىداء علىىىى القىىىيم واملصىىىالح ومىىىن ثىىىم : مىىىن حيىىىث ألاصىىىل    

ة بينما الاستاناء على هذه القاعدة هي الجرائم غير العمدية، , الانتقاة والحرمان وإلاضرار منها في صورة خطايا جنائيل

شّرِع الحيطة 
ُ
ة أوجب امل من علم  –ويلزم لتوافر العناصر الكاملة للركن املعنوي , والحذر منهافهي ملجرد سلوكيات ضارل

أن تتىىوافر كافىىة مقوماتىىه لىىدى ُمرتكىىب الفعىىل، فيلجىىب اكتمىىال توجىىه إلارادة إلىىى ارتكىىاب السىىلوك ومنسىىجًما مىىع  -وإرادة

ة  . (1)العناصر ليحدث آلاثار الجنائيل

 
 

 جوهر القصد الجنائي في إلازعاج الليلي: أوال

ويتحصىىىل ذلىىىك فىىىي العلىىىم وإلارادة الكىىىاملتين اللتىىىين تتلجهىىىان إلىىىى العىىىدوان واملسىىىاج بالنظىىىام، وهىىىو مىىىا يظهىىىر فىىىي    

ة ة على املصالح العامل ل الجاني بالنحراف بصورة إرادةح واعيةح متبصرة لتغليب مصالحه الشخصيل  . تدخ 

 دور العلم في جريمة إلازعاج الليلي -أ

إلازعىىام أنىىه مىىا يقتىىرف مىىن فعىىل أو امتنىىاع مىىن شىىأنه أن يشىىكل مكونىىات السىىلوك فىىي فيلجىىب أن يعلىىم مسىىبب    

فلجىوهر العلىم هىىو الىوعُي بحقيقىة ألاشىياء والوقىائع، وبمىىدى صىالحية النشىاط الىذي ارتكبىه، فهىىو . الجريمىة محىل البحىث

كعلىم الجىاني باسىىتعمال  ،(2)مىع علمىىه بىأن القىانون ُيعاقىب علىى هىذا الفعىل, يعلىم أن الفعىل الىذي يقىوم بىه غيىر مشىروع

مكخرات الصوت للترويج عىن بضىاعته خصوًصىا فىي أوقىات الليىل، أو إقامىة الحفىالت واملراسىيم، وكىذلك إقامىة مشىروع 

ا  –فيعلم مسبب إلازعام بأن سلوكه , صناعي في منطقة سكنية ىا أو سىلبيًّ . مصىدر إزعىام وإقىالق لراحىة ألافىراد -إيلجابيًّ

، (3)"القصد الجنائي ل يستنتج استنتاًجا، بل يعتمىد علىى أدلىة ووقىائع ثابتىة"تحادية بأن وقد قضت محكمة التمييز الا

ا لكىىىي يمكىىىن  ىىىا ول افتراضىىىيًّ ىىىا ل ظنيًّ أي بمعنىىىى أن العلىىىم ل يمكىىىن افتراضىىىه، بىىىل يلجىىىب أْن يكىىىون علىىىم الجىىىاني علًمىىىا يقينيًّ

 .مساءلته

رت محكمة الاستنناف في اململكة املت  حىدة إلغىاء إدانىة املىدعى عليىه، حيىث لىم يكىن يعلىم أو وفي هذا الصدد قرل

ب  كىىىان يلجىىىب أن يعلىىىم عواقىىىب فعلىىىه، فلىىىم يقصىىىد أن يخىىىرم امللىىىح مىىىن الظىىىرف ولىىىم يكىىىن لديىىىه العلىىىم بىىىذلك، ممىىىا تسىىىبل

 .(4)بإزعام عام، فما يهم  هو عدم علم املدعى عليه بذلك وبما ستؤول ألامور 

 

                                                           
رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب، مجلة الحقوق للبحوث العلمية . د(1)

 .21ص  ،1821 ،0-1واالقتصادية، اإلسكندرية، السنة السادسة، العدد 
 .112ص  ،0211 ،العامة في قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية سليمان عبد المنعم، النظرية. د(2)
 .0211/ كمركية/ 41رقم الدعوى  ،01/7/0211تحادية، جزائي، بتاريخ محكمة التمييز اال (3)
أرسل شيك ا إلى صديق له يدعى  -وهو يهودي متشدد  -حيث تتلخَّص وقائع القضية في شخص يدعى غولدشتاين  (4)

وأدرج فيه كمية صغيرة من الملح؛ من أجل المزاح معه، حيث كانت تربطهم  ،ووضع الشيك في مظروف ،براهامإ
لكن  ،لو وصل الظرف إليه مغلق ا العتبر كذلك: وتبين من المحاكمة أن السيد إبراهام دافع قائال   ،عالقة صداقة قديمة
يد تسرُّب بعض الملح الذي كان قد خشي من أن يكون جمرة إذ يبدو أثناء الفرز لدى عامل البر  ،لم يصل إليه الظرف

ا بسبب فعلته ،فتم إلغاء اإلرسال ثاني يوم واستدعاء الشرطة ،خبيثة وعند التفتيش تبيَّن للشرطة أن  ،مما سبب إزعاج 
 .فدفع السيد غولدشتاين ب نه غيُر مذنب ولم يكن يعلم بما ستؤول إليه األمور ،المادَّة فعال  ملح

R v Rimmington; R v Goldstein [2005] UKHL 63; [2006] 2 All ER 257. 
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ا  الماني –  

 عنصر إلارادة في الجريمة -ب

ىىىىا، أي صىىىادًرا عىىىىن إرادة إنسىىىىانية قائمىىىىة، مىىىؤدى ذلىىىىك أ   نىىىىه ينبغىىىي أن يكىىىىون النشىىىىاط املكىىىىّوِن للىىىركن املىىىىادي إراديًّ

فىىىاإلرادة هىىىي العنصىىىُر الجىىىوهري  فىىىي القصىىىد الجنىىىائي، وعنصىىىر لزم فىىىي جميىىىع أنىىىواع الجىىىرائم سىىىواء أكانىىىت عمديىىىة أو غيىىىر 

فيشترط ( املادية)أم جرائم الضرر ( ئم الشكليةالجرا)عمدية، بل حتى سواء كانت الجريمة من جرائم السلوك امللجرد 

أن تتىوافر إرادة النشىاط، وهىي املرحلىة الختاميىة فىي النشىاط النفيى ي، فانعقىاد العىزم والتصىميم لتحقيىق العىدوان علىىى 

ا  -إلاخىىالل باملصىىلحة يلجىىىب أن يكىىون بىىإرادة، فلىىىو ثبىىت أن السىىىلوك  ىىا أو سىىلبيًّ ىىا فىىىإن عىىدم إرا -إيلجابيًّ ديتىىىه لىىىم يكىىن إراديًّ

فالشخُص أو الجاُر الذي كان يشاهد التلفاز , إما انتفاء إلارادة بسبب القوة القاهرة أو إلاكراه املادي: ترجع إلى فرضين

ب ضوضىىىاء وإزعاًجىىىا شىىىديًدا حتىىىى هىىىذه اللحظىىىة لىىىن ننسىىىب إليىىىه , حىىىدث وأن أغمىىىي عليىىىه وتىىىرك الجهىىىاز مفتوًحىىىا ممىىىا سىىىبل

ىىىا؛ تنىىىه بىىىالرغم مىىىن أن ا ىىىا، فيلجىىىب أن تتلجىىىه إرادة إزعاًجىىىا قانونيًّ لسىىىلوك ومىىىا صىىىدر عنىىىه هىىىو السىىىبب لكنىىىه لىىىم يكىىىن إراديًّ

ىىب عليىىه مىىن نتىىائج  , مسىىبب إلازعىىام إلىىى إحىىداث السىىلوك مىىع مىىا يترتل
ً

علىىى  -فالبىىائع املتلجىىول أو مقىىيم حفىىالت املنىىازل لىىيال

ىة أو يكون على علم ودراية بما يفعله سلوكه وما سيؤول إليه من نتائج كضرر  -سبيل املثال  أو إخىالل بمصىلحة خاصل

ة  .وما عدا ذلك ينفي الركن املعنوي , ، ويلجب أن تكون إرادته متلجهة إلى إحداث ذلك(1)عامل

ر السىىابق ىىا مىىن التصىىو 
ً
ترشىىد إلارادة عىىن درجىىة القصىىد؛ إذ تصىىب  معيىىاًرا للتفرقىىة فيمىىا لىىو أراد الجىىىاني , وانطالق

ىا إذا أراد الفعىل دون النايلجىة أو ألاثىر كنىا بصىدد جريمىة النايلجة فنكون بصدد جريمة عمدية تصل لدرجة الي قين، أمل

رتكىىب جريمىىة (2)الخطىىأ غيىىر املقصىىود: غيىىر عمديىىة درجتهىىا حىىد  إلامكىىان كمىىا يقىىال لىىه أحياًنىىا
ُ
، وهكىىذا يتصىىور أن تقىىع أو ت

عة  .إزعام قانونّيح بمسارات ومستويات متنّوِ

 
 

 درجات إلارادة تترجم صورة القصد -أوال

 أو امتناًعا  -عندما يأتي مسبب إلازعام السلوك : تحصيل ذلك   
ً

ر  -فعال ول يريد تلجسيد النايلجىة، إذن يتصىول

أن تحصل جريمة مثل إلازعام في صورة خطأ غير عمدي، وذلك فيما لو ارتكب السىلوك دون حيطىة أو حىذر، وهىو مىا 

أغنيىىىىة معينىىىة وبصىىىوت عىىىالح دون أن يقصىىىد الضىىىىرَر  فلىىىىو كىىىان شىىىخص يعىىىزف باسىىىتمرارح . (3)يلىىىزم بتىىىوافر الخطىىىأ فىىىي فعلىىىه

ة هنا منتفية، والباعة املتلجولون وأصحاب املولدات واملصانع ومن في حكمهىم أرادوا السىلوك  بالجار أو من حوله فالنيل

، لكىن لكن لم تنصرف نيتهم إلى حصول الضرر، فالبائع املتلجول هو يعلم وبإرادته أنل ما يفعلىه ُيحىدث إزعاًجىا لألفىراد

لىىم تكىىن لديىىىه النيىىة أو إلارادة لتلجسىىىيد النايلجىىة، وهىىو الضىىىرر بىىاتفراد، ويتمثىىىل ذلىىك بعىىدم الاحتىىىراز أو مراعىىاة القىىىوانين 

ة . (4)وألانظمة والتعليمات يعد فاعله مرتكًبا إزعاًجا  –خصوًصا في الليل  -فاستعمال مكخرات الصوت في الطرق العامل

ىد فىي صىورة إلاهمىال، وهىو موقىف سىلبي يتمثىل فىي عىدم . عىدم الاحتيىاطفي صورة خطأ غير عمدّيح في صورة  وقىد يتلجسل

                                                           
 .04و  02دينا عبد العزيز فهمي، الحماية الجنائيَّة من التلوث الضوضائي، المرجع السابق، ص . د (1)
محمد زكي أبو . ؛ د110 ص، 1818مصطفى كامل ياسين، شرح قانون العقوبات العراقي، مطبعة المعارف، بغداد، . د(2)

سليمان عبد المنعم، المرجع . ؛ د922ص , 1889, القسم العام، منش ة المعارف، اإلسكندرية–عامر، قانون العقوبات 
 . 111السابق، ص

تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب "من قانون العقوبات العراقي على أنه  (92)تنص المادَّة (3)
الفاعل سواء كان هذا الخط  إهماال  أو رعونة  أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم ُمراعاة القوانين واألنظمة خط  

 ".  والتعليمات
 .229ص ،0212محمود نجيب حسني، الخط  غير العمدي  في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، . د ( (4
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ا  الماني –  

خىىىاذ التىىىدابير والاحتياطىىىات لتفىىىادي وقىىىوع الفعىىىل، ومثالىىىه ِ
ّ
صىىىاحب القاعىىىات وضىىىع مضىىىادات لتقليىىىل ( إهمىىىال)امتنىىىاع : ات

ص وقائعهىىىا فىىىي أنل شىىىكوى املىىىدعين املىىىالكين ملزرعىىىة. درجىىىة ألاصىىىوات ة تىىىتلخل ىىىة لتربيىىىة املواشىىى ي  وقىىىد حىىىدث فىىىي قضىىىيل خاصل

وركىىوب الخيىىل والاسىىتمتاع بىىذلك، حيىىث أقىىام املىىدعى علىىيهم خىىط أنابيىىب للغىىاز الطبيعىىي مىىا بىىين مقىىاطعتين، وبعىىد وقىىت 

قصير من تشغيل محطىة الضىغط اشىتكى املىدعون مىن هىدير املحركىات املسىتمر، حيىث تىمل وصىفه بأنهىا ضوضىاُء عاليىة 

رت املحكمة العليىا فىي ت ا، وقرل كسىاج بىأنل شىرط قيىام املسىؤولية أن يكىون إلازعىام متعمىًدا، وهىو مىا يلجىب أن ُيثبىت جدًّ

د بمفهىىوم العلىىم , النيىىة فىىي إلحىىاق الضىىرر  فىىإذا وصىىل لدرجىىة اليقىىين نكىىون  -الىىذي مضىىت إلاشىىارة إليىىه  -وذلىىك مىىا يتحىىدل

رتىىىه بصىىىدد قصىىىد جنىىىائّيح بصىىىورته املباشىىىرة، وإذا لىىىم يصىىىل لدرجىىىة اليقىىىين نكىىىون بصىىىدد خطىىىأ غيىىىر  عمىىىدي، وذلىىىك مىىىا قرل

املحكمىىة العليىىا، حيىىث يحتىىام املىىدعي إلىىى أن ُيثبىىت أنل املىىدعى عليىىه قىىد تصىىرلف بإهمىىال، حيىىث لىىم يتخىىذ السىىلوك الىىذي 

خىىاذه، وانتهىىى قىىرار املحكمىىة إلىىى عىىدم وجىىود أدلىىةح كافيىىةح يمكىىن الاسىىاناد إليهىىا فىىي العثىىور علىىى مصىىدر إزعىىام  ِ
ّ
كىىان يلجىىب ات

 .(1)بسبب إلاهمال

 املطلب الثاني

بة على إلازعاج الليلي ِّ
ّ
ترت

ُ
 آلاثار امل

عىىدواًنا علىىى حىىق أو مصىىلحة يحميهىىا القىىانون،  -مىىن الواجهىىة الاشىىر عية  –متىىى مىىا عىىدل السىىلوك : بمفهىىوم الجىىزاء

ىىىب عليىىىه فىىىي صىىىورتيه ِ
ّ
ترت

ُ
ل وفىىىر  الجىىىزاء امل ل رد  فعىىىل العقوبىىىة، والتىىىدابير الاحترازيىىىة، فىىىاتثر مىىىا هىىىو إ: فىىىال بىىىدل مىىىن التىىىدخ 

ىىة علىىى حىىّدح سىىواء ىىة أو خاصل ولتوضىىي  ذلىىك نقسىىم هىىذا . اجتمىىاعي ملىىا خلفىىه السىىلوك مىىن إضىىرار وانتقىىاة للحقىىوق عامل

بة كأثر على : املطلب إلى فرعين ِ
ّ
ترت

ُ
تخذ للحد من إلازعام، والثاني ناناول فيه العقوبة امل

ُ
ن فيه إلاجراءات التي ت ألاول نبّيِ

 :وذلك كما يلي. إلازعام

 

 الفرع ألاول 

تخذة للحّدِّ من إلازعاج الليلي
ُ
 إلاجراءات امل

ا ل شكل فيه أن وضع حّدح ملصدر إلازعام أو مسببه ل يعني انتهاَءه، بل التقليل منه في صورة تدعو إلى  ممل

هو  –لإلزعاجات املسببة  -الخفيف وُمراعاة قيم إلارشادات واللوائ  ثم القوانين، فالهدف املرجو  من إدارة الضوضاء 

الحفاى على مستوياتح منخفضةح من التعر   للضوضاء، بحيث تتم  حماية صحة إلانسان ورفاهه، ول يتأتى ذلك 

إل بتطوير معايير للحّدِ من مستويات التعر   للضوضاء، مع ضرورة تعزيز هذه املعايير والسيطرة على مصادر 

ة،  والحق أنل هذا ل يتحقق دائًما، إذ بدون إطار سيا  ّيح ُمالئم وتشر عات الضوضاء كلجزء من برنامج الحصة البينيل

 على برنامج فعال أو نااح إلدارة الضوضاء
ُ
 .مناسبة، من الصعوبة بمكانح الحفاى

نات الحاسمة لوضع حّدح من إلازعاجات هو  : ومن املكّوِ
ً

حركة املرور، : تعيين املصدر املسبب له، ومثاله: أول

املثال البارز هم الباعة : دية القريبة من املناطق السكنية، املطارات، وداخل املناطق السكنيةالسكك الحدي

.. املتلجولون، استخدام املكخرات الصوتية في املناسبات سواء كانت دينية أم أفراًحا، تشغيل ألاغاني بصوت مرتفع 

ي إلى الحماية للمساكن القريبة أو ا. إلخ ستخدام العزل ما بين الصوت وهذه املساكن، ول بل حتى بوضع حواجز تؤّدِ

                                                           
ساعة؛ من أجل  01ومن الجدير بالذكر أنَّ المدعى عليه قد وضع مضادات أو كاتمات للصوت التي تعمل لمدة  (1)

 Crosstex North Texas. تخفيف أو الحد من الضوضاء، فضال  عن تركيب جدار للصوت، ووضع غطاء نباتي

Pipeline, L.P. v. Gardiner . 
edu..goog/-tamu-https://agrilifeextension يمكن الحصول على نسخة من الحكم عبر الموقع التالي: 

https://agrilifeextension-tamu-edu..goog/
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ا  الماني –  

 ربما يخفف من شدة الصوت فيما لو كان قد صدر من  قطارات أو سيارات، وهذا ما يلقي على 
ًّ

يمكن اعتباره حال

 .(1)عاتق املصممين ُمراعاة هذه ألامور عند البناء

ة هي من الوسائل الضروريل  ة للحد من إلازعام، فاملعرفة ألاساسية ومن املالحظ أنل التثقيف والتوعية العامل

هي خطر بي ي يلجب التحكم فيه، لذلك يرى  –أي السلوكيات  –التي يلجب على ألافراد الدراية بها أنل هذه ألافعال 

ب إزعاجات في املناهو الدراسية، ول نبالغ  إن قلنا  إدرام الضوضاء التي تسّبِ
ُ

إنشاء معاهد علمية لدراسة : الباحث

 .يات والتحكم في الضوضاء، بل يمكن أيًضا تبادل املعلومات في بلدان أخرى بصورة مؤتمراتالصوت

 إلشكالية مستمرة، فيلجب على الحكومات توفير  -كما مضت إلاشارة  -فحتى عازل ألاصوات 
ً

ل تعد حلول

 . (2)بروتوكولت القياج، حيث يلجب أل تتلجاوز مستوى الصوت الحد املسموح به
ً

أوقات الليل يفتر  أل  في: فمثال

ة، إذ يلجب  62ديسيبل وفي النهار  12تتلجاوز شدة الصوت  ة أو تلجاريل ديسيبل، وبحسب ما إذا كانت املنطقة صناعيل

ا إلى ذلك أن تكون هناك مكاتب ملوظفين أو مساشارين 
ً
وضع إرشادات وتعليمات لتقليل مستوى ألاصوات، مضاف

محاولة تحديد املشكلة من  -املوظفين  -في حالة تقديم شكوى يلزم عليهم للمساعدة في تقليل مستوى الصوت، ف

خالل إجراء فحص شامل للمنطقة، وتحديد مسار الصوت، ثم مصدر الصوت، مع ضرورة الاعتراف بأنه قد تكون 

ين أو فوضُع ملجموعةح من إلارشادات والتعليمات للباعة املتلجول. هناك بعض الصعوبات لحّلِ مثل هذه إلاشكالية

أصحاب املولدات ووجود التوعية ومكاتب املوظفين لتقديم الشكاوى من شأنها أن تحافظ على مستويات منخفضة 

 .من التعر   للضوضاء

 مىىىن السياسىىىات واللىىىوائ  للىىىتحكم فىىىي الضوضىىىاء، فعلىىىى سىىىبيل 
ً
ولهىىىذا اعَتمىىىدت بعىىىُض الىىىدول املختلفىىىة ملجموعىىىة

د القىىىىىانون الىىىىى: ألارجنتىىىىىين -املثىىىىىال   52سىىىىىاعات للصىىىىىناعة، ضوضىىىىىاء تصىىىىىل إلىىىىىى  5وطني التعىىىىىر   اليىىىىىوميل ملىىىىىدة حيىىىىىث حىىىىىدل

، فاستلجابت الصناعة من خالل إدخال ملجموعة من الضىوابط الثابتىة علىى  ديسيبل، وكان لذلك اضطراباته وتأثيراته

مصىىىىادر الضوضىىىىاء، فقىىىىام مىىىىالكو املصىىىىانع بتوظيىىىىف مهندسىىىىين دائمىىىىين للصىىىىحة والسىىىىالمة يتحكمىىىىون فىىىىي الضوضىىىىاء مىىىىع 

ة تقديم مزيد من التحسينات ت كتوفير سدادات ألاذن، كاتم الصوت، السيام العازل، وضع )قديم املشورة حول كيفيل

 ونهاًرا لألصوات املفرطة( إلخ.. الحواجز 
ً

 .(3)مع وضع حدود قصوى ليال

                                                           
(1)

James Hildebrand, noise pollution: an introduction to the problem, permission by the 

environmental protection agency office of noise abatement and control, Columbia, vol 70, 

1970, page 659.  

: ويمكن الحصول على نسخة من البحث عبر الموقع اآلتي https://www.epa.gov/ 

ر عالميًّا هوdecibelمن الجدير بالذكر أن شدة الصوت تقاس بالديسبل (2)  12 – 02: ، وأن معدل الضوضاء المقرَّ
 12-92مقبول في المناطق الصناعية،  42-12مقبول في المناطق التجارية،  42-92مقبول في المناطق السكنية، 

أحمد السروي، الملوثات : ينظر تفصيال  . مقبول في مناطق المستشفيات 92-02ق التعليمية، مقبول في المناط
، ص 0224دون ذكر مكان نشر،  -المصادر، الت ثيرات البيئية، وسائل التحكم والمكافحة  -الطبيعية والصناعية 

 (.ثاني ا/ 1)وقد أشار الُمشر ع العراقي إلى ذلك في المادَّة . وما بعدها 949
االلتزام بمحددات مناسيب : "إلى أنَّ ( ثاني ا/ 9)وقد أشار الُمشر ع العراقي في قانون السيطرة على الضوضاء في المادَّة (3)

من أجل معالجة أو تقليل مستوى الضجيج، ( أوال  / 7)والمادَّة ". الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون
معالجة مشاكل الضجيج على امتداد الطرق العامة داخل المدن بالوسائل التي تمنع "والبلديات على أمانة بغداد : بقوله

 .من القانون نفسه( 2)، والمادَّة (4)وكذلك المادَّة ". ووضع الحواجزأو تقلل الضوضاء كالتشجير 

https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
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ا  الماني –  

ؤ لحدود الضوضاء قد تصل إلىى : أستراليا -وكمثال آخر   33ي النهىار، وديسىيبل فى 62حيث يتم  وضع مؤشر التنب 

ىىىىىة كمكيفىىىىىات الهىىىىىواء، وسىىىىىاعات الاسىىىىىتخدام لىىىىىآللت  ىىىىىد انبعاثىىىىىات الضوضىىىىىاء للمعىىىىىدات امللزليل ، مىىىىىع وضىىىىىع لىىىىىوائَ  تقّيِ
ً

لىىىىىيال

ا إلىىىى أنىىىه قىىىد تكىىىون النتىىىائج نااحىىىة، لكىىىن ذلىىىك يىىىدعو إلىىىى التخفيىىىف مىىىن . (1)كلجىىىزارة العشىىىب: املزعجىىىة مىىىع إلاشىىىارة نسىىىبيًّ

 .(2)هانسبية هذه إلازعاجات غير املرغوب في

وفي الوليات املتحىدة ألامريكيىة تىمل وضىع إرشىادات عىن طريىق نشىر وثيقىة تنظىيم مسىتويات الضوضىاء، وتحديىد 

تقليىىىىل مسىىىىتوى الضوضىىىىاء، والحىىىىل : أهىىىىم التىىىىأثيرات البشىىىىرية الناتلجىىىىة عىىىىن التعىىىىر  لهىىىىا، فطىىىىرُق حىىىىل الضوضىىىىاء لىىىىديهم

. لضوضىىىاء غيىىر املرغىىوب فيهىىىا بأصىىوات أخىىىرى أكثىىَر إرضىىىاءً إخفىىاء ا: عىىزل ألامىىىاكن التىىي نعىىىيش فيهىىا، والحىىل الثالىىىث: الثىىاني

ألاجهىىزة امللزليىىة، والصىىناعة، وحركىىة املىىرور، وضوضىىاء : لىىذلك جىىرى تقسىىيم مصىىادر الضوضىىاء فىىي الوليىىات املتحىىدة إلىىى

ل إحدى طرق معالجىة مشىاكل الضوضىاء امللزليىة ومىا تخلفىه مىن إزعاجىات هىو . (3)الطائرات والدوي الصوتي ِ
ّ
ولذلك تمث

فاملكيفىىىىىىات ألاكثىىىىىىر هىىىىىىدوًءا وألاسىىىىىىقف  -مطالبىىىىىىة الشىىىىىىركات املصىىىىىىنعة بتقىىىىىىديممنتلجاتها علىىىىىىى مقىىىىىىايس الديسىىىىىىيبل الرقمىىىىىىي 

 . (4)والجدران والنوافذ العازلة للصوت كلها تساعد على جعل امللزل مكاًنا أكثَر هدوًءا وراحة

رت كلٌّ من بريطانيا وأملانيا والسويد وهولندا، قوانيَن بناء  ىة تحتىوي علىى أحكىام شىاملة للىتحكم وكذلك طول قويل

ىىىىؤثر فىىىىي تقليىىىىل كميىىىىة 
ُ
 وُملهىىىىم لتحديىىىىد املعىىىىايير التىىىىي يكىىىىون مىىىىن املىىىىأمول لهىىىىا أن ت

ً
فىىىىي الضوضىىىىاء، وهىىىىذا أمىىىىر مشىىىىجع حقيقىىىىة

 .إلازعاجات الصوتية املسببة له

 عخىر البلى
ُ

ب إزعاًجىا لألفىراد، تختلىف دان واملنىاطق، وتلخيص ما سبق، أنل سياسات وأنظمة الضوضاء التىي تسىّبِ

وكلهىىىا تتفىىىىق علىىىى تحديىىىىد مسىىىىتوى الضوضىىىاء مىىىىن خىىىىالل وضىىىع إرشىىىىادات للحىىىىد مىىىن هىىىىذه إلازعاجىىىىات؛ مىىىن أجىىىىل ضىىىىمان 

حصول السكان على أقص ى الفوائد الصحية، وعند مخالفة هذه إلارشادات وعدم الانصياع لها يتّم اللجوء إلى درجة 

 .نبينه في ثانًياأقوى منها، وهي وسائل إدارية أشد تطبيًقا، وهذا ما س

ا  وسائل الضبط إلادارّيِّ للحماية من إلازعاجات: ثاني 

تمثل بسلطات الضبط إلادارّيِ إلىى فىر  
ُ
ومن أجل بلِو غاية سالمة امللجتمع وتوفير الخدمات، يسعى النظاُم العام  امل

ىىىةح لرسىىىم الحىىدود مىىىا بىىىين هىىذا النظىىىام وُممارسىىىة الحريىىة، وينحصىىىر مفهومىىىه  لىىدى فقىىىه القىىىانون إلادارّيِ فىىىي قواعىىَد قانونيل

                                                           
، إذ يعدُّ ذلك  وليس من الغريب أن نسمع حظر دخول الحمام بعد الساعة العاشرة مساء  في دولة كدولة(1) سويسرا مثال 

ا؛ نظر ا لما ينتج عنه من أصوات بسبب سحب السيفون عبر الموقع , 01/0/0218جريدة اليوم السابع،. إزعاج 
 /https://www.youm7.com:اإللكتروني

الساعة العاشرة؛ لما قد يسب ب ذلك من إزعاج الجار، ولعل ذلك ما لمسه الباحث في بلجيكا، حيث يمتنع دخول الحمام بعد 
 .فهذه األمور من الكماليات واألساسيات للحياة اليومية في أغلب البلدان

: ، بحث منشور عبر الموقع اإللكتروني19إدارة الضوضاء، منظمة الصحة العالمية، ص (2)
5.pdf-https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise 

ديسيبل، وغسالة  81المطبخ الذي ُيعد مركز الضوضاء في المنزل الحديث، فالخالط الكهربائي الذي ينتج : فمثال   (3)
 .  ديسيبل 122األطباق، والتخلص من القمامة، قد يصل مستوى الصوت إلى 

James Hildebrand, opcit, page 658. 
لذلك توصي األبحاث الصوتية الحديثة لبناء الشقة باستخدام نظام مزدوج الجدار ال يوجد فيه فضاء مباشر لنقل  (4)

الصوت غير المرغوب فيه، وتعليق بطانيات من العزل الثقيل والسجاد واألسقف والجدران الممتصة للصوت، لتقلل 
ا في المناطق الصناعيةبشكل كبير من ضجيج أصوات الشوارع وا  . ألجهزة، خصوص 

https://www.youm7.com/
https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-5.pdf
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 Page 129 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

ىىىىة ومحورهىىىىا: ثالثىىىىة أركىىىىان، هىىىىي ىىىىة والسىىىىكينة، ومىىىىا يهمنىىىىا فىىىىي هىىىىذا املقىىىىام هىىىىو السىىىىكينة العامل : ألامىىىىن العىىىىام والصىىىىحة العامل

ىىىىة؛ مىىىىن أجىىىىل راحىىىىة النىىىىاج  لهىىىىذه املسىىىىاعي تمتلىىىىك . (1)الحفىىىىاى علىىىىى الهىىىىدوء والسىىىىكون فىىىىي ألامىىىىاكن والطىىىىرق العامل
ً

ووصىىىىول

نهىىا مىىن تحقيىىىق الحمايىىة لهىىذه العناصىىر الثالثىىىة سىىلطات الضىىبط  ِ
ّ
ىىىة تمك ألامىىن والصىىحة والسىىىكينة )إلادارّيِ وسىىائَل إداريل

ة شىّرِع العراقىي  ذلىك (العامل
ُ
ىة، وقىد بىين امل ، فالحظر أو املنع من ُمزاولة النشاط املسبب لإلزعام هو وسىيلة وقائيىة قانونيل

ة  إطالق أصوات  -1: يحظر القيام بما يأتي: "، بقوله في البدء2213ضاء لعام من قانون السيطرة على الضو ( 1)في املادل

ي إلىى إزعىام  -2... -1املنبهات كافة أو غيرهىا إل فىي حىالت  ىة تىؤّدِ ىة بكيفيل ىة والخاصل ِ فىي ألامىاكن العامل
ّ

تشىغيل وسىائل البىث

 .(2).."آلاخرين

ىىىة ويحظىىر إطىىىالق العيىىىارات الناريىىىة فىىىي املناسىىىبات داخىىىل املىىىدن ىىىة أو خاصل وقىىىد وردت . (3)والقىىىرى سىىىواء أكانىىىت عامل

النافذ، وقانون حماية وتحسين البيئة  2213لعام ( 5)قانون املرور العراقي رقم : وسيلة الحظر في مواضع مختلفة، منها

ة ، فىىي املىىا1363وفىىي الاشىىر ع املصىىري نقتصىر منىىه علىىى مىىا ورد فىي قىىانون الباعىىة املتلجىىولين لعىام . (4)2223لعىام  منىىه ( 3)دل

إلاعىالن عىىن سىلعهم باسىتعمال ألاجىىراج أو أبىواق تكبيىر الصىىوت أو أيىة طريقىة أخىىرى "ل يلجىوز للباعىىة املتلجىولين : بقولىه

ب عنهىىىا إقىىىالق راحىىة الجمهىىىور  ة . (5)"ياسىىبل الحصىىول علىىىى تىىىرخيص ( 2)وَ شىىىترط قىىانون الباعىىىة املتلجىىىولين املصىىري فىىىي املىىىادل

زاولة الحرفىة
ُ
ًمىا تحكىام الباعىة لشىروطه وأوضىاعه، ، وفىي الواقى(6)مل ِ

ّ
ىا منظ شىّرِع املصىري  بانظيمىه قانوًنىا خاصًّ

ُ
ع أصىاب امل

لين، غيىىىىر  ىىىة بالباعىىىة املتلجىىىّوِ وهىىىو أمىىىر يمكىىىن للُمشىىىّرِع العراقىىىّيِ تداركىىىه بانظىىىيم قىىىانونح خىىىاّةح يانىىىاول كافىىىة ألاحكىىىام الخاصل

املرجىىىول يتفىىىق مىىىع ضىىىرورات مكافحىىىة أو الحىىىد مىىىن  متفىىرق ألاحكىىىام فىىىي نصىىىوة أخىىىرى، خصوًصىىىا وأن مثىىىل هىىىذا التنظىىىيم

سببة من قبل الباعة
ُ
أما الترخيص فهو الوسيلة الثانية من وسائل الضبط إلاداري، وأخيًرا إلاخطىار أو . (7)الضوضاء امل

                                                           
ياسين، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، مكتبة السنهوري، بغداد،  يمهد. عبد الوهاب، د معصا. محمد بدير، د يعل. د (1)

الوجيز في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، . سليمان الطماوي. وفي الفقه المصري، د. 011و 011، ص 0210
 .192، ص 1878ة،اإلسكندري

 .0212من قانون السيطرة على الضوضاء العراقي لعام ( 1)المادَّة  (2)
، حيث 17/2/1810، بتاريخ 0111، الوقائع العراقيَّة، 1810/ 07/1بتاريخ  272رقم ( المنحل)قرار قيادة مجلس الثورة (3)

منه العقاب بالحبس دون الغرامة ال تقلُّ عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات دون أن يكون  (1)) 1)تقرر المادَّة 
 .حاصال  على إجازة بذلك

حماية الهواء من التلوث "، الفرع الثالث تحت وصف 0228من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي لعام  (14)المادَّة (4)
النافذ، الوقائع العراقيَّة، العدد  0218لعام ( 1)من قانون المرور العراقي رقم ( ه/11)والمادَّة ". والحد من الضوضاء

 .2/1/0218بتاريخ  (1222)
 .1811لعام  171المعدل بالقانون  1827لعام  99لباعة المتجولين المصري رقم من قانون ا( 8)المادَّة (5)
 .من قانون الباعة المتجولين المصري( 0)المادَّة  (6)
إذ بتنظيم خاص يتناول شروط البائع وما يترتب عليه من أحكام، كما في التشريع المصري، يمكن أن يحق ق نوع ا من  (7)

سلبيات التي أصبحت حتى هذا اليوم تزداد، فالباعة المتجولون ليسوا فقط في الشوارع العامة التناسب أو الحد من هذه ال
أو مناطق محدودة بل أصبحوا داخل سيارات النقل، ومنهم من يدخل مناطق سكنية ليستعرض بضاعته بمكبر الصوت 
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 Page 130 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

خاذ إلاجىراءات الالزمىة والوقائيىة ملىن  التىرخيص مىن عدمىه ومىا ِ
ّ
إذا  إلاباِل عن ممارسة نشاط قبل البدء به من أجل ات

 .(1)يضر  بالنظام العام أم ل -أي النشاط  –كان 

ب إزعاجات  ل من الضوضاء والتي تسّبِ ِ
ّ
وفي الواقع، أنل الوسائل سالفة البيان ملا لها من تأثير قد يحد  أو يقل

ى ذلك إل بتطوير املع
ل
ايير للحد منها تفراد امللجتمع، والحفاى على ُمستوياتح منخفضةح من التعر   لها، لكن ل يتأت

ق دائًما، إذ بدون إطار مالئم  والسيطرة على مصادر الضوضاء كلجزء من برامج الصحة البينية، وهذا ما ل يتحقل

 على برنامج فعال أو نااح إلدارة الضوضاء
ُ
 . وتشر عات مناسبة منسجمة من الصعوبة بمكان الحفاى

هو مشكلة محلية وعاملية، وهذا ما يلقي على عاتق  - والحق  أن إلازعام الذي يكون مصدره تحديًدا الضوضاء

 
ً
 ومباشرة

ً
 وثيقة

ً
ة وضع سياسات وتشر عات للتحكم فيها، ويبدو واضًحا أنل هناك عالقة حكومات كل دولة مسؤوليل

يد دون بين مستوى التنمية في البلد ومقدار درجة إلازعام القانونّيِ الذي يؤثر على سكانه، فمع تطور امللجتمع فإنه يز 

رات تلجلب زيادة في حمل إلازعاجات  شّكح من مستوى التحضر والتصنيع ومدى نظام النقل فيها، وكل هذه التطو 

ة ل مناسب سوف يتصاعد تأثيرها على امللجتمعات، فإذا لم تنفذ الحكومات املتمثلة خصوصا . القانونيل  -وبدون تدخ 

  -كما مضت إلاشارة  -للقانون سياسات وأنظمة من حيث تطبيقها  -بالسلطة التنفيذية والقضائية 
ً
فلن تكون قادرة

ة تصيب امللجتمع ة ضارل  .على منع الزيادة املستمرة في البالد، وهو ما يرتبط به من آثار صحيل

 الفرع الثاني

بة على إلازعاج القانوني ِّ
ّ
ترت

ُ
 العقوبة امل

نما مقصودة ملرتكب الفعل دون غيره، وما هي ليس ثمة شك في أن العقوبة ليست إجراًء مقصوًدا لغيره، وإ  

ة وقع إل من خالل نّصح تشر عّيح . إل رد  فعل اجتماعي ملا صاحب السلوك من إخالل بالسكينة العامل
ُ
ول يمكن أن ت

ن قانون العقوبات  بعض العقوبات التي  -بل حتى القوانين البينية املختلفة  -وبواسطة سلطة قضائية، لذلك تضمل

. على مرتكب الفعل تقع  

 
 

العقوبة في التشريع العراقي -أوال  

ىىة،  شىىّرِع العراقىىي يفىىر  عقوبىىة الغرامىىة وأحياًنىىا الحىىبس ملرتكىىب فعىىل إلازعىىام سىىواء للجىىار أو للعامل
ُ
يالحىىظ أن امل

ة : وأبىىىرز مثىىىال العىىىام لتىىىرويج ُيعاقىىىب بغرامىىىة مىىىن دعىىىا فىىىي الطريىىىق : مىىىن قىىىانون العقوبىىىات العراقىىىي بقولىىىه( ثانًيىىىا/ 155)املىىىادل

ىىىىا أو ضوضىىىىاء أو أصىىىىواًتا : وذكىىىىر أيضىىىىا فىىىىي القىىىىانون نفسىىىىه. (2)"بضىىىىاعته بألفىىىىاى أو أصىىىىوات مزعجىىىىة
ً
لكىىىىل مىىىىن أحىىىىدث لغط

                                                                                                                                                                                     

كثر، فمع عدم وجود تنظيم قانونيٍّ أو أ 4بحيث ال يمرُّ بائع إال وبعده آخر، وبمرور ساعة يصبح العدد ال يقل عن 
 .وال يكاد يختلف األمر نهار ا أو ليال  . مفصل وفعال ال يمكن أن تتحقق فكرة الردع

: فيديو يبين أحد الباعة الُمتجولين ليرو ج عن بضاعته بالقرب من مدرسة للطلبة عبر الموقع اآلتي
abiaa.tvhttps://www.alr 

وما  21أحمد خورشيد حميدي، رائدة ياسين خضر، األساليب القانونيَّة للحماية من الضوضاء، المرجع السابق، ص . د (1)
 .بعدها

بضاعته لج ع العراقي قد عاقب في هذه المادَّة على من يرو  شر  المُ  نَّ أالحظ ويُ . من قانون العقوبات العراقي( 111)المادَّة (2)
من تجول لعرض بضاعة "ن بذات النص في أوال  لباعة المتجولين، إذ بيَّ لمنه  ة  شار إا، ولعل في ذلك م نهار  أسواء ليال  

الممنوع فيها ذلك ب مر من السلطة المختصة أو في غير األوقات .. في الطريق العام أو في األماكن المخصصة
 22222ل ببضاعة للترويج عنها فيعاقب بغرامة تصل إلى من يتجوَّ  لى كل  إ إذ يشير النصُّ ". المعينة لذلك من قبلها

https://www.alrabiaa.tv/
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 Page 131 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

شىىىّرِع العقىىىاب علىىىى مرتكبهىىىا بعقوبىىىة اختياريىىىة للقاضىىى ي، فأمىىىا 
ُ
ر امل ، حيىىىث قىىىرل

ً
ُمزعجىىىة للغيىىىر كىىىان قصىىىًدا بىىىذلك أم إهمىىىال

وألامىىُر غيىىىر . (1)ة التىىي ل تزيىىد عىىن مئتىىي ألىىف دينىىار ول تقىىل عىىن خمسىىين ألًفىىاالحىىبس فىىال يزيىىد عىىن سىىتة أشىىهر أو الغرامىى

ىة أو عقابيىىة مكملىة  ة  -علىى سىبيل املثىال -ُمقتصىر فىي قىانون العقوبىات بىل فىي قىوانين خاصل مىن قىانون السىىيطرة ( 5)املىادل

، (2)، ول تزيىد عىن مليىون دينىارعلى الضوضاء، حيث تعاقب بعقوبة الغرامة فقط التي ل تقل  عن خمسىين ألىف دينىار

ىىق  ر علىىى امللجتمىىع سىىلًبا، ل تحّقِ ِ
ّ
رة ملسىىبب الضوضىىاء التىىي قىىد تحىىدث إزعاًجىىا لألفىىراد ممىىا تىىؤث قىىرل

ُ
وُيالحىىظ أنل العقوبىىة امل

فكىىرة الىىردع خصوًصىىا مىىع عىىدم وجىىود عقوبىىة سىىالبة للحريىىة كىىالحبس، وباإلضىىافة إلىىى ذلىىك ثمنىىه تخريىىر واقعىىي مىىؤداه أنل 

رة للفعىىىىل، وجىىىىود عقو  قىىىىرل
ُ
بىىىىة الغرامىىىىة فقىىىىط يعىىىىد  تشىىىىجيًعا لألفىىىىراد علىىىىى مخالفىىىىة القىىىىانون، إذ هىىىىم يعلمىىىىون بالغرامىىىىة امل

ىِرْد صىور للجىزاء الجنىائي املقىرر . وكذلك عدم وجود تنسيق وتطبيق فعلّيح للقىانون، ممىا قىد يشىجعهم علىى ارتكابىه
َ
ولىم ت

وانين عقابيىىىىة مختلفىىىىة، منهىىىىا قىىىىانون املىىىىرور العراقىىىىي لعىىىىام لإلزعىىىىام املعاقىىىىب عليىىىىه فىىىىي قىىىىانون العقوبىىىىات فقىىىىط، بىىىىل فىىىىي قىىىى

 .(4)2223لعام  21، وكذلك قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3)2213

ا  عقوبة إلازعاج الليلي في التشريع املقارن  -ثاني 

 من أفعال إلازعام؛ نظًرا ملا 
ً

ة الجزاَء على من يرتكب فعال نت العديد من الاشر عات ألاجنبيل لهذه الدول تضمل

ر من بين هذه الاشر عات القانون الفرني ي والقانون  ع بها ألافراد، ونتخيل من صيانة واحترام للحقوق التي يتمتل

 .الخريطاني

 القانون الفرنس ي -أ

ىىىة الفرنيىىى ي لعىىىام  ن قىىىانون الصىىىحة العامل  مىىىن املىىىواد وألاحكىىىام علىىىى ألانشىىىطة التىىىي تسىىىبب  2226تضىىىمل
ً
ملجموعىىىة

ة ضوضىاء للسىىكان،  أنىه ل يلجىىب أن يىىؤثر  –سىىبقت إلاشىارة إلىىى الىىنص -مىىن القىىانون ذاتىه ( R1336-5 )حيىث تؤكىىد املىىادل

أي  ضىجيج معىين سىواء بمدتىه أو تكىرار هىذا الفعىل أو شىدته علىى هىدوء الحىّيِ أو صىحة إلانسىان وفىّيِ أي مكىان خىاّةح أو 

، و ستوي مىا إذا كىان مىن الشىخص نفسىه أم مىن خىالل شىخص مىا، أو  وفىي هىذا . (5)مىن آلىة أو حيىوان تحىت رعايتىه عاّمح

                                                                                                                                                                                     

غ ذلك في تشريع افر إزال بحاجة إلى يع ال شر  المُ  نَّ أإال . ألف دينار يمئت 022222دينار وال تزيد عن ==ن ألفيخمس
تصل إلى الحبس من أجل تقليل أو الحد من هذه الظاهرة التي ال زالت  منظم للباعة المتجولين وبعقوباتٍ  خاصٍّ 
 .تستمر

 .من قانون العقوبات العراقي( 182)المادَّة (1)
نص عليها القانون يشدَّ أمع عدم اإلخالل ب ية عقوبة "على أنه  من قانون السيطرة على الضوضاء( 1)المادَّة  تنصُّ (2)

من خالف أحكام  مليون دينار، كلُّ ( 1222222)خمسين ألف دينار وال تزيد على ( 22222)عن  ال تقلُّ  يعاقب بغرامةٍ 
 ."بهادرة بموجهذا القانون واألنظمة والتعليمات الصَّ 

ن ألف دينار يخمس( 22222)عقوبة الغرامة بمقدار  0218حمن قانون المرور العراقي لعام / اثالث  /02)تقرر المادَّة  (3)
د النغمات أو المشابه ألصوات أو المتعد   استعمال جهاز التنبيه الهوائي  " ح: ... من األفعال اآلتية لمن ارتكب فعال  

 ".مستخدمي الطريق الحيوانات أو وضع مكبرات أو الصافرات التي تزعج
 .0228من قانون حماية وتحسين البيئة لعام ( 91)المادَّة  (4)

(5)
Article R1336-5 “ Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public 

ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire 

d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 

responsabilité”.  

https://www-legifrance-gouv-fr.translate.goog/codes/article_lc/LEGIARTI000035425967?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op,sc
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ا  الماني –  

ة  ىة الفرنيى ي بأنىه ( R1335-6)الصدد قضت محكمة النقض بموجب أحكام املادل ل يلجىوز أن "من قانون الصحة العامل

ن، بمدته أو تكراره أو شدته، على هدوء الحىي أو صىحة الجمهىور  ر أي  ضجيج معيل ِ
ّ
ة ..". ُيؤث -R1336)وكىذلك وفًقىا للمىادل

د ِنسب مستوى الضوضاء ول يتلجاوز القيم القصوى وهىي ( 7 مسىاًء،  12-1ديسىيبل مىن  3من القانون ذاته والذي حدل

عىىىويض السىىىابق للىىىزوجين  1مسىىىاًء إلىىىى  12ديسىىىيبل أثنىىىاء الليىىىل مىىىن  2و ىىىدت املحكمىىىة قيمىىىة التل
ل
صىىىباًحا، ووفًقىىىا لىىىذلك أك

ىىب الضوضىىاء الىىذي اسىىتمرل بسىىبب الضوضىىاء، مىىع ضىىرورة القيىىام بعمىىل عىىزل صىىوتّيح فىىي ق  22اعىىة القريىىة مىىن أجىىل تلجن 

ا بعىىىد السىىىاعة   صىىىوتيًّ
ً

، وتخضىىىع لغرامىىىة  11سىىىنة للمىىىدعين، وإلىىىزام البلديىىىة بىىىأْن تضىىىع عىىىازل
ً

يىىىورو عىىىن كىىىل يىىىوم  222لىىىيال

 . (1)تأخير

ن قىىىانون العقوبىىىات الفرنيىىى ي لعىىىام  ىىىب عليىىىه مىىىن مخال1331وقىىىد بىىىيل  الضىىىجيج الليلىىىّيِ ومىىىا يترتل
َ
فىىىات، قىىىد ، عقوبىىىة

ة  2222تصىىىىىل إلىىىىىى  ُيعاقىىىىىب علىىىىىى الضوضىىىىىاء أو : "مىىىىىن قىىىىىانون العقوبىىىىىات ذلىىىىىك بقولهىىىىىا( R623-2)يىىىىىورو، حيىىىىىث بينىىىىىت املىىىىىادل

رة ملخالفىات الدرجىىة الثالثىة، كمىا يخضىىع املىتهم لعقوبىىة  قىرل
ُ
ىىة امل الضىجة الليليىة التىىي تىزعو هىدوء آلاخىىرين بالغرامىة املاليل

ل في مصادرة الي يء الذ
ل
ي تمل استخدامه، أو الذي أعد لرتكاب الجريمة، و عاقب بذات العقوبىة كىل  مىن إضافية تتمث

ل بواسىىطة املسىىاعدة والتحىىريض لإلعىىداد أو التنفيىىذ ىى. (2)"سىىهل
ل
دت محكمىىة الىىنقض حكىىم الاسىىتنناف وفىىي هىىذا الجانىىب أك

ر غرامة  ك بىالتواطؤ فىي ارتكىاب فعىل من قانون العقوبات، علىى شىخص ُمشىتر ( R623)يورو طبًقا للمادة  222والذي قرل

                                                           
(1)CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/11/2021, 20NT03754, Inédit au recueil Lebon. 

كتان لتدى  7791، وفتي عتام 7711حيث تتلخَّص وقائع القضية، في أنه كان لدى المدعيين وهما زوجان، منزل منذ عام 
منتتزلهم، حيتتث كتتان فتتي وقتتت المناستتبات وغيرهتتا البلديتتة قاعتتة مبنيتتة علتتى أرض تقتتع فتتي المنطقتتة المجتتاورة بتتالقرب متتن 

أقتترَّت فيتته محكمتتة االستتتئناف  4172تصتتدر أصتتوات ا عاليتتة تتتم تشتتبيهها بتتالتلوث الضوضتتائي، وبموجتتب حكتتم فتتي عتتام 
بوجود نوع من التقصير لرئيس البلدية في ممارسة سلطته والتي تهدف إلى الحد من الضوضاء، وعدم بناء جدار عازل 

يتتورو؛ نظتتر ا للمشتتاكل التتتي عتتانوا منهتتا فتتي ظتتروف  40111افتتذ زجاجيتتة مزدوجتتة عازلتتة وكتعتتويض للصتوت وتركيتتب نو 
، وقتتد صتتدر قتترار متتن محكمتتة كتتاين اإلداريتتة أقتترت فيتته بوجتتود خلتتل متتن رئتتيس 4117و  7791معيشتتتهم بتتين عتتامي 

طتتتار بتتتالحكم كافتتتة يتتتورو للتتتزوجين، وأن تتختتتذ البلديتتتة ختتتالل شتتتهرين متتتن تتتتاريخ اإلخ 1111البلديتتتة متتتع دفتتتع تعتتتويض 
 4172اإلجراءات من أجل الحد من التلوث الضوضائي التذي يعتاني منته مقتدمو الطلبتات، ومنتذ حكتم اإلدانتة الصتادر 

لتتتم يتتتتم إجتتتراء أي  تعتتتديل فتتتي ظتتتروف تشتتتغيل هتتتذه القاعتتتة أو فتتتي عتتتزل  4147لتعتتتويض التتتزوجين وحتتتتى صتتتيف عتتتام 
ل رئيس البلدية في القيام بإجراءات الحد من الضوضاء، وكتذلك لذلك تمَّ االستنتاج من قبل محكمة النقض فش. الصوت

 .يورو عند كل يوم ت خير 411القيام بها خالل مدة شهر واحد من اإلخطار بالحكم، ودفع غرامة 
(2)

Article R623-2, code pénal."Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la 

tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. 

     Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent 

également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée 

à commettre l'infraction". 
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ا  الماني –  

ا  ىىر صىىفو آلاخىىرين، حيىىث سىىم  لهىىىم بالسىىتمرار بالضىىحكات وألاصىىوات العاليىىة، ولىىم يضىىع لهىىم حىىىدًّ
ل
إزعىىام ليلىىّيح ممىىا عك

ب ضجيلًجا لآلخرين ا سبل  . (1)للضوضاء ممل

 يورو على املدعى عليه، حيث وضع 622وفي حكم آخر قضت محكمة النقض بفر  غرامة مضاعفة مقدارها 

ا من نوع أقراة مضغوطة صغيرة الحجم على الجدار الفاصىل بىين ممتلكاتىه وممتلكىات املىدعي، وبطريقىة  جهاًزا صوتيًّ

ا ِ موسيقى ذات صوت عالح جدًّ
ّ

 . (2)تزعو ألاخير، من خالل بث

وفي السياق نفسه قضت محكمة النقض بتواطؤ أبح ومشاركته في الضجيج الليلّيِ الذي أحدثه أبناؤه، على 

لرغم أنه لم يكن موجوًدا في الشقة وقت إلازعام، لكن اعتخرت املحكمة ذلك بصفته مالك الشقة ووالد ألاطفال ا

الذين تسببوا في إلازعام الليلي، حيث كان يلجب أن يتصرلف على أساج الصفتين املذكورتين، لكن بسبب تقاعسه 

ا في املخالفة
ً
ا كان يلجب القيام به، اعُتخر شريك  . عمل

يقضىىىىى ي بمنىىىىىع  11/1/1332يقتصىىىىىر ألامىىىىىر علىىىىىى قىىىىىانون العقوبىىىىىات أو قىىىىىانون الصىىىىىحة، فقىىىىىد صىىىىىدر قىىىىىرار بتىىىىىاريخ  ول 

به مىن إزعاجىات للجيىران خىالل الليىل، فمعظىم ألاسىر لىديها  ؛ نظًرا ملا قد تسّبِ
ً

زارعين من استخدام منصات الرّيِ ليال
ُ
امل

ا جعلهم مون شكاوى من ذلك أطفال صغار، فياسبب ذلك في اضطرابات في نومهم، ممل  .(3)يقّدِ

 

 :لقانون البريطانيا

ن قانون حماية البيئة لعام ( اململكة املتحدة)وفي القانون الخريطاني  ضايقات  1332تضمل
ُ
ق بامل

ل
أي  -ما يتعل

ة  ة  -إلازعاجات القانونيل ة (4)والذي مضت إلاشارة إليه –منه  13وذلك في املادل نفسه قد من القانون ( 13)، فاملادل

ة  نت ما يعد  مصدَر إزعام وما ل يعد  كذلك، واملادل جنيه إسترليني،  3222أشارت إلى مقدار الغرامة لتصل إلى ( 52)بيل

والذي بموجبه يتم  إخطار الشخص أو املدعى " إشعار التخفيف"بعد إرسال السلطات التحقيقية نموذًجا ُيسمى بى 

طالبة : لب إلاشعار شرطان، هماعليه املسبب لإلزعام، ويكون في ط
ُ
د حدوثه، وامل الحد من هذا إلازعام أو حظر تقي 

م إليه إلى   للحّدِ منه، ويكون للمدعى عليه الحق  في الاستنناف ضد إلاخطار املقدل
ً
ة خاذ خطواتح تكون ضروريل ِ

ّ
بات

 . (5)يوًما من تاريخ التبليغ به 21املحكمة خالل 

ىا ب إزعاًجىا تفىراد امللجتمىىع ككىل، إذ ل يقتصىىر  وعلىى أيىة حىىال، يبىدو ممل سىىبق مىدى خطىىورة الضوضىاء التىي تسىىّبِ

ةح وفق نسقح قانونّيح من أجل معاجلة أو الحد أو منىع  خاذ خطواتح جديل ِ
ّ
ألامر على ملجرد التنبيه أو إلاخطار فقط، بل بات

                                                           
(1)

 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-80.641. 

ا، الحظت الشرطة  7، الساعة 1/0/4171حيث تتلخص وقائع القضية، في أنه بتاريخ  وبناء  على طلب  -صباح 
يمكن سماع صرخات والعديد من الضحكات من مجموعة من  -أي الجيران  –أنه في منزل هذا األخير  -الجيران 

أصدرت محكمة شرطة كليرمون قرار ا  7/4/4171الشباب، وأن هذه الصرخات جاءت من منزل نائب، وبتاريخ 
يورو، وقد أكَّدت محكمة النقض الحكم السابق؛ كون النائب  111بارتكاب فعل ضوضاء ليليٍّ والحكم عليه بغرامة 

 . شريك ا بارتكاب إزعاج ليلي، وعدم ات خاذ الحيطة والحد من هذه اإلزعاجات
(2)

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 98-81.794غير منشور 
(3)

 Georges Levasseur: Les éléments constitutifs du tapage nocturne, RSC, N° 04 du 

14/12/1990, p.791. 

 .90دينا عبد العزيز فهمي، الحماية الجنائيَّة من التلوث الضوضائي، المصدر السابق، ص . د: مشار إليه لدى

 . من هذا البحث 17انظر ما سبق ص(4)
(5)

Article 80 of the Environmental Protection Act 1990. 
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ا  الماني –  

ىىىىا يسىىىىم  بموجىىىىب القىىىىانون أو  حىىىىدوث تكىىىىراره، وكىىىىل  ذلىىىىك مىىىىن أجىىىىل حمايىىىىة صىىىىحة وسىىىىالمة ورفاهيىىىىة سىىىىكان املدينىىىىة، ممل

إنل : والحىىق  أننىا ل نقىىول . اللىوائ  بفىر  مسىىؤولية علىى املىىالكين وغيىرهم مىن ألاشىىخاة املسىؤولين عىىن هىذه إلازعاجىات

ىة وألافىىراد  مىن شىأن هىذه املعالجىات القضىىاء علىى إلازعىام، بىل التخفيىىف منهىا؛ نظىًرا ملىا تسىببه مىىن إضىرار للملجتمىع عامل

ىىة، فسىىىرعة اناشىىاره مىىىع النمىىىو السىىر ع فىىىي التحضىىىر والتصىىنيع وتقىىىدم العلىىىم والتكنولوجيىىا تعكىىىس بالضىىىرورةتحدًيا  خاصل

ة حياة الناج في البلدان سيأتي يوم سيضطر إلانسىان : "ليصدق ما يمكن قوله من عالم البكتريا ألاملاني. خطيًرا لنوعيل

 .)1("إلى ُمحاربة الضوضاء القاسية باعتبارها أسوأ عدو للصحة

 

 الخاتمة

ة تلجريم إلازعام الليلىّيِ ومىا يصىحبه مىن آثىار قىد تىؤثر  بعد التلجوال في ثنايا موضوعات البحث نخلص إلى إمكانيل

ىىا مىن الحقىىوق الفرديىىة،  ىر صىىفو راحتىىه التىي يحىىرة الدسىتور علىىى تقريرهىىا باعتبارهىا حقًّ ِ
ّ
علىى مصىىلحة الفىرد سىىلًبا فتعك

ى ذلك إل بإطار نهو سيا  ّيح 
ل
وتنظيمّيح وإدارّيح لضمان معايير الضوضاء املسببة لإلزعام بشكل ماسق وشفاف، ول يتأت

لوضىىىىع إطىىىىارح سىىىىليمح وعملىىىىّيح للحىىىىّدِ مىىىىن املخىىىىاطر واختيىىىىار اسىىىىتراتيلجيات املكافحىىىىة، فيخىىىىرز دور قىىىىانون العقوبىىىىات والقىىىىانون 

ا للردع من أجل تقليل أو الحد من هذه إلازعاجا
ً
م الخاة للضوضاء؛ استحقاق ِ

ّ
 .تاملنظ

 :النتائج

الضوضىىاء هىىي أصىىوات غيىىر مرغىىوب فيهىىا، بىىالنظر ملىىا لهىىا مىىن تىىأثير سىىلبي علىىى حيىىاة ألافىىراد، أمىىا إلازعىىام فسىىببه  .1

 الاتصىىال فىي وقىىت متىىأخر 
ً
الضوضىاء، إذ إلازعىىام مصىطلح عىىام يشىمل لىىيس فقىط ألاصىىوات فقىد يكىىون إزعاجىا

الضوضىىىىىاء هىىىىىو إلازعىىىىىام لكىىىىىن إحىىىىىدى أو زحمىىىىىة املىىىىىرور أو إرسىىىىىال رسىىىىىائل مسىىىىىيئة لشىىىىىخص وغيرهىىىىىا، إذن لىىىىىيس 

 .مسببات إلازعام هو الضوضاء وهي ألاصوات غير مرغوب فيها تعكر مزام وصفو آلاخرين

 بإشىىىىكالية الضوضىىىىاء املسىىىىببة لإلزعاجىىىىات وذلىىىىك مىىىىا يبىىىىدو  .2
ً
 كبيىىىىرا

ً
يالحىىىىظ ان املشىىىىرع العراقىىىىي قىىىىد أفىىىىرد اهتمامىىىىا

 باحتفاله بقانون خاة منظم له وهو قانون السيطرة عل
ً
ى الضوضاء، من اجل الحىد أو التقليىل مىن واضحا

 .مستويات الضوضاء

ضىىىعف الىىىوعي لىىىىدى ألافىىىراد والاسىىىىتهانة وقلىىىة الثقافىىىىة البينيىىىة، كىىىىل ذلىىىك تىىىىؤثر دون شىىىك علىىىىى الصىىىحة العامىىىىة  .2

 حالة عدم تفعيل الشكاوى من قبلهم 
ً
ناهيك عن ضعف الكوادر املختصة  -أي ألافراد–والخاصة، خصوصا

 .وضاء، أدت إلى عدم تفعيل النصوة القانونية املنظمة للضوضاءبالحماية من مخاطر الض

 خىاة للباعىة املتلجىولين مثلمىا فعىل املشىرع املصىري، بىالرغم مىن  .1
ً
يالحظ أن املشرع العراقىي لىم يتضىمن قانونىا

 بين الاحياء السكنية، ووضع مكخرات الصوت لإلعالن والترويج عن بضاعتهم
ً
 .ازدياد هكذا حالت خصوصا

 :التوصيات

الصحة : من أجل تفعيل النصوة الاشر عية املنظمة لإلزعاجات القانونية، ل بد من التعاون ما بين وزارتي .1

والبيئىىة وذلىىك مىىن خىىالل تكىىوين لجىىان إداريىىة وكىىوادر مختصىىة للتقليىىل أو الحىىد مىىن منسىىوب شىىدة ألاصىىىوات، 

                                                           
(1)

 Ranjit singh, Legal Control of Noise Pollution in India: A Critical Evaluation, international 

Journal of Research in Humanities and Social Studies, Volume 3, Issue 4, April 2016, p34.  
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، ووضىىىىع 1332البيئىىىىة لعىىىىام علىىىىى ان تكىىىىون فىىىىي كىىىىل محافظىىىىة مثلمىىىىا فعىىىىل املشىىىىرع الخريطىىىىاني فىىىىي قىىىىانون حمايىىىىة 

تعليمىىىىىىات والتقيىىىىىىد بهىىىىىىا وتكىىىىىىون خاصىىىىىىة بمسىىىىىىتوى شىىىىىىدة الصىىىىىىوت بالديسىىىىىىيبل وذلىىىىىىك بحسىىىىىىب مىىىىىىا تىىىىىىنص عليىىىىىىه 

 .الاشر عات

زيىىىادة الىىىوعي والثقافىىىىة لىىىدى ألافىىىىراد ملىىىا لهىىىىا مىىىن دور رئييىىى ي قىىىىد ل تىىىأتي ثمارهىىىىا، إل بإدخىىىال التعلىىىىيم البي ىىىي فىىىىي  .2

ات والىورش الخاصىة، كىل ذلىك يشىجع ولىو بصىورة نسىبية علىى مناهو الدراسة وكذلك عقد النىدوات واملىؤتمر 

 .تلجنب آلاثار الخطرة املسببة لإلزعاجات القانونية

ضىىرورة تنظىىيم قىىانون خىىاة للباعىىة املتلجىىولين، يتضىىمن احكىىام خاصىىة وشىىروط ممارسىىة هىىذه الحرفىىة، وهىىي  .2

ة املهنة، وجىزاء ملخالفىة الحصول على ترخيص تمنحه الجهة إلادارية، والزامهم بحمل الترخيص اثناء ممارس

حرًصىىىا مىىن املشىىىرع علىىىى . نصىىوة القىىىانون كىىالحبس أو الغرامىىىة، و ىىىحب الرخصىىة وغيرهىىىا مىىىن أسىىاليب الىىىردع

 في أوقات الليل
ً
 .تقليل مستوى ألاصوات املنبثة من حرفهم وترويلجهم للبضاعة خصوصا

 مىىن خىىىالل .1
ً
تعىىديل العقوبىىىات املقىىىررة  التناسىىب مىىىا بىىين الفعىىىل أو النشىىىاط و جىىم الضىىىرر، وذلىىك يبىىىدو واضىىىحا

 مىن 
ً
واملتعلقة بالضوضاء في قانون السيطرة على الضوضاء، والنص على عقوبة سالبة للحريىة كىالحبس بىدل

 .الغرامة فقط

 ائمة املصادرق

 
 
 املعاجم: أوال

عبىىىىىد الكىىىىىريم : محمىىىىىد بىىىىىن عمىىىىىر بىىىىىن أحمىىىىىد ألاصىىىىىبهاني، امللجمىىىىىوع املغيىىىىىث فىىىىىي غريبىىىىىي القىىىىىرآن والحىىىىىديث، تحقيىىىىىق -1

 .22ة , 1355, 1السعودية، الجزء الثاني، ط -العزباوي، جامعة أم القرى 

 /https://www.almougem.com: معجم الغني، عبد الغني أبو العزم، عخر املوقع إلالكتروني -2

2- Robert kelham, A Dictionary of the Norman or Old French Language, Philadelphia (1843)  
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 لضرر املعنوي في التشريع الفلسطينيلتعويض عن اا

Compensation for moral damage in Palestin ian legislation 

 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة الحسن الثاني -.باسل زكريا عيايدة،

 محاٍم لدى نقابة املحامين النظاميين.اململكة املغربية -بالدار البيضاء، املحمدية

 الفلسطينيين

- Bassel Zakaria Ayayda-University Hassan II de Casablanca, Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques et Sociales FSJES Mohammedia. 

 basel.ayayda1995@gmail.com: البريد الالكتروني

ينشىىأ التعىىويض عىىن ألاضىىرار املعنويىىة بموجىىب القىىانون، سىىواء كىىان فىىي القىىانون الوضىىعي أو فىىي القىىانون الىىدولي  : ملخددص

 مختلفىىة مىىن 
ً
 ناجمىىا عىىن فعىىل غيىىر مشىىروع، وتعىىالو ألاضىىرار املعنويىىة أنواعىىا

ً
 أم معنويىىا

ً
العرفىىي، وسىىواء الضىىرر كىىان ماديىىا

خصىية والسىمعة الىى الصىحة البدنيىة، وألالىم واملعانىة الفرديىة، الضرر غير املادي، بما فىي ذلىك ألاضىرار التىي تلحىق بالش

والاهانىىىىة الشخصىىىىية املرتبطىىىىة بالتطفىىىىل علىىىىى امللىىىىزل أو الحيىىىىاة الخاصىىىىة، وكىىىىذلك للكيانىىىىات القانونيىىىىة والشىىىىركات، علىىىىى 

سىىىبيل املثىىىال فىىىي حالىىىىة فقىىىدان الائتمىىىان التلجىىىاري والسىىىىمعة وحسىىىن النيىىىة والفىىىرة، كمىىىىا يحىىىق لألشىىىخاة الطبيعيىىىىين 

 و
ً
ألاشخاة الاعتباريين اللجوء للقضاء من أجل املطالبة بالتعويض عن الضرر املعنوي، كما يحق للمساثمرين أيضا

 .املطالبة بتعويضات معنوية عن معاناة موظفيهم

الضىىىرر، املسىىىؤولية املدنيىىىة، املسىىىؤولية التقصىىىيرية، املسىىىؤولية العقديىىىة، الضىىىرر املعنىىىوي، الضىىىرر : الكلمىىىات املفتاحيىىىة

 .نوي املرتد، التعويض، الدعوى املع

Abstract 

Compensation for moral damages arises under the law, whether in positive law or in customary 

international law, and whether the damage is material or moral resulting from an unlawful act. Physical 

health, individual pain and suffering, and personal insult associated with intrusion into the home or 

private life, as well as for legal entities and companies, for example in the event of loss of business credit, 

reputation, goodwill and opportunity, natural and legal persons are also entitled to resort to the judiciary 

in order to claim compensation for moral damage Investors are also entitled to claim moral compensation 

for the suffering of their employees. 

mailto:basel.ayayda1995@gmail.com
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Keywords: damage, civil liability, tort liability, contractual liability, moral damage, apostate moral damage, 

compensation, lawsuit. 

 مقدمة

املسؤولية املدنية بوجه عام هي التزام يقع على عاتق شخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر، 

ول يكفي وتقسم الى نوعين عقدية ناتلجة عن الاخالل بالتزام عقدي، وتقصيرية ناتلجة عن الاخالل بالتزام قانوني، 

لوجوب هذه املسؤولية بنوعيها أن يقع من املسؤول خطأ وإنما يلجب أن يترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب الغير، 

 لقيام املسؤولية املدنية فمتى تحقق وتم اثباته تقوم هذه املسؤولية واستوجب 
ً
ومن ثم يعد الضرر ركنا أساسيا

 .التعويض عنه

 يصيب املضرو 
ً
 يصيب الشخص في والضرر قد يكون ماديا

ً
ر في مصلحة مادية مشروعة، كما قد يكون الضرر معنويا

شرفه او اعتباره او عاطفته، وهذا الاخير موضوع دراسانا، حيث يكاي ي التعويض عن الضرر املعنوي أهمية كبيرة 

 .سواء من الناحية النظرية او العملية

من املواد ( 2) 21ويضات املعنوية منصوة عليه في املادة القانون الدولي العام، فإن الحق في املطالبة بالتع بموجب

املتعلقة بمسؤولية الدول عن ألافعال غير املشروعة دولًيا والتي بموجبها التزامات الدولة بتقديم تعويض كامل عن 

 "الضرر الناجم عن الفعل غير املشروع دولًيا يشمل 
ً
 أو معنويا

ً
لى هذه يحدد التعليق ع". أي ضرر سواء كان ماديا

ألالم الفردي واملعاناة، وفقدان ألاحباء أو إلاهانة الشخصية املرتبطة بالتطفل على "املقالة أن الضرر املعنوي يشمل 

 "امللزل أو الحياة الخاصة

يحق للمتضرر، بموجب قواعد القانون الدولي ، الحصول على تعويض عن ضرر لحق به نتج عنه معاناة نفسية ، أو 

أو إذلل ، أو خزي ، أو انحطاط ، أو فقد للوضع الاجتماعي ، أو أذى لئتمانه أو سمعته ، ل يمكن أن أذى ملشاعره ، 

هذه ألاضرار حقيقية للغاية، وملجرد حقيقة . يكون هناك شك ، ويلجب أن يكون هذا التعويض متناسًبا مع إلاصابة

ة ول تقدم أي سبب لعدم تعويض الشخص أنه من الصعب قياسها أو تقديرها بمعايير املال يلجعلها أقل واقعي

 .املصاب عنها كتعويضات ، ولكن ليس كعقوبة

في الواقع ، ُينظر إلى التحكيم الاساثماري .  بدوره، في التحكيم الاساثماري، كان من  التعويضات املعنوية محل جدل

ين ألاجانب باملطالبة بتعويض على أنه طريقة بديلة لاسوية املنازعات للمسائل الاقتصادية تسم  فقط للمساثمر 

عن الضرر الذي تسببه الدولة املضيفة في شكل ، على سبيل املثال ، الضرر الذي يلحق باملمتلكات أو املصالح 

ومع ذلك ، فقد أصب  من الشائع إلى حد ما أن يلتمس املساثمرون ، إلى جانب ألاضرار الاقتصادية أو . التلجارية

على . ار املعنوية ، وألاكثر شيوًعا عن فقدان السمعة الناجم عن تدابير الدولة املضيفةاملادية ، تعويضات عن ألاضر 

سبيل املثال ، في قضية خط الصحراء ضد اليمن ، طالب املدعي بتعويض عن ألاضرار املعنوية بما في ذلك فقدان 

اتها بموجب معاهدة الاساثمار الثنائية وبشكل أكثر تحديًدا، جادل املدعي بأنه نايلجة لنتهاكات اليمن للتزام. السمعة

عانى املسؤولون التنفيذيون للمدعي من التوتر والقلق من تعرضهم للمضايقة والتهديد والاحتلجاز "املعرضة للخطر 
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 Page 139 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

من قبل املدعى عليه وكذلك من قبل القبائل املسلحة ؛ تعر  املدعي لضرر كبير لئتمانه وسمعته وفقد هيبته ؛ تم 

 ".ين التنفيذيين للمدعي من قبل املدعى عليه فيما يتعلق بالعقود تخويف املدير 

علىىىىىى سىىىىىبيل املثىىىىىال، فىىىىىي قضىىىىىية . وفىىىىىي حىىىىىالت نىىىىىادرة قليلىىىىىة، طلبىىىىىت الدولىىىىىة املضىىىىىيفة تعويضىىىىىات معنويىىىىىة ضىىىىىد املسىىىىىاثمر

Cementownia v. Turkey سىلوك "، جادلىت تركيىا بىأن   Cementownia ىا]...[  
ً
عىة لقىد أكىدت ومتاب. كىان فظيًعىا وخبيث

".ادعاء ل أساج له وقدمت مزاعم كاذبة ضد تركيا بقصد إلاضرار بمكانتها وسمعتها الدوليين   

 :وعليه يمكن طرح الاشكالية التالية

مددددا مدددددى نجاعددددة آلاليددددات القانونيددددة التددددي اعتمدددددها املشددددرع الفلسددددطيني لتعددددويض املتضددددرر عددددن ألاضددددرار املعنويددددة 

 العقدية والتقصيرية، وكذا الناشئة عن حوادث الشغل؟الناجمة عن املسؤولية املدنية بنوعيها 

 :ولإلجابة على الاشكالية السابقة ارتئينا التقسيم التالي

 ماهية الضرر املعنوي وآثاره القانونية: املبحث ألاول 

 تعريف الضرر املعنوي وتبيان خصائصه: املطلب ألاول 

 آلاثار القانونية للضرر املعنوي : املطلب الثاني

 ألاساج القانوني للتعويض عن الضرر املعنوي : الثانياملبحث 

 التعويض عن الضرر املعنوي في القانون املدني الفلسطيني: املطلب ألاول 

 التعويض عن الضرر املعنوي الناش ئ عن حوادث الطرق في ظل قانون التأمين الفلسطيني: املطلب الثاني

 يةماهية الضرر املعنوي وآثاره القانون: املبحث ألاول 

إن طبيعىة الحىق أو املصىلحة الواقىع عليهىا الضىىرر ألادبىي هىو طبيعىة غيىر ماليىة فىىال تعىدو كونهىا ملجىرد املسىاج بالعاطفىىة 

 فىىىي قبىىول فكىىىرة التعىىويض عىىىن ألاضىىرار املعنويىىىة، وذلىىىك تن . والشىىرف، بىىىالقيم املعنويىىة
ً
نايلجىىىة لىىذلك تىىىردد الفقىىه طىىىويال

 .ب حقه أو مصلحة غير ماليةالضرر املعنوي ل يمس أموال املضرور، بل يصي

 تعريف الضرر املعنوي وتبيان خصائصه: املطلب ألاول 

 .سنبين في هذا املطلب املقصود من الضرر املعنوي وكذا أهم الخصائص التي تميز بها هذا النوع من الضرر 

 تعريف الضرر املعنوي : الفقرة ألاولى

يشىىير الضىىرر املعنىىوي الىىى الطريقىىة التىىي يعىىاني بهىىا الشىىخص فىىي مشىىاعره وعواطفىىه ومعتقداتىىه ولياقتىىه وشىىرفه وسىىمعته 

هذه املشاعر التي تشير فقط الى حالة ألانىا ويىتم تصىنيفها علىى أنهىا ممتعىة )وخصوصيته، فهو يشير الى مشاعر املوقف 

من، وغير سىارة كىالحزن والقلىق والكىرب والخىوف وعىدم الارتيىاح كالسعادة واللذة والرشاقة والفرح والراحة والرضا وألا 

كما و شير الضرر املعنوي الى الشعور بالقيمىة . الخ...والفشل والعجز والحنين واملزام الي يء والغضب والحسد والغيرة
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 Page 140 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

ه الشىىىخص عىىىىن الذاتيىىىة والتقيىىىيم الخىىىارجي، فىىىإن مشىىىىاعر تقىىىدير الىىىذات هىىىي تلىىىىك التىىىي تشىىىير الىىىى الاعتبىىىار الىىىىذي يتمتىىىع بىىى

نفسىىه، يمكىىن ان تكىىون ايلجابيىىة مثىىل القىىوة، أو الكخريىىاء، أو الغىىرور، أو الكرامىىة، أو التفىىوق، أو الانتصىىار، أو الراحىىة أو 

وإن مشاعر التقدير الخارجية عن القيمة هي تلىك التىي . يمكن أن تكون سلبية مثال العار والشعور بالذنب وما الى ذلك

 فىي الايلجابيىات مثىل الحىب والثقىة والرحمىة تتعلق بالعتبار الذي لدى ألا 
ً
طراف تلجاه شخص ما وما يىتم تصىنيفها أيضىا

 .الخ...والفائدة والعدالة والنبل، والسلبيات مثل الكراهية والاشمئزاز والازدراء والسخط

 : الضرر بصورة عامة ما ينصب على حق أو مصلحة مشروعة، وهذا الضرر على نوعينو 
ً
 ماديىا

ً
يلحىق فقد يكون ضررا

، والضىرر املعنىوي علىى عكىس الضىرر 
ً
 معنويىا

ً
بالشخص أو ماله أو جسمه، أو يؤدي الى خسارة مالية، وقد يكون ضىررا

 أو مصىىلحة غيىىر ماليىىة، ومثىال ذلىىك أن اصىىابة الجسىىم تعىىد ضىىررا 
ً
املىادي حيىىث ل يمىىس أمىىوال املضىىرور بىل يصىىيب حقىىا

 كونها اعتداء على حق الانسان فىي الحيىاة، وسىال 
ً
 يصىيب املضىرور فىي عاطفتىه وشىعوره ماديا

ً
 معنويىا

ً
مة الجسىم، وضىررا

ويدخل الى قلبه الغم وألالم والحزن والحسرة على ما أصابه في جسىمه، ويمكىن إرجاعىه الىى حىالت معينىة منهىا الضىرر 

، وقد يتمثل الضرر 
ً
 ومعنويا

ً
 ماديا

ً
املعنىوي املعنوي الناجم عن إصابة الشخص وما يتخلف عنها من ألم فيكون ضررا

فيمىىا يصىىيب الشىىخص فىىي شىىىرفه واعتبىىاره ومىىا يتولىىد عليىىىه عىىن القىىذف والسىىب والشىىىتم، وقىىد يتحقىىق الضىىرر املعنىىىوي 

 .1بملجرد املساج بالعاطفة والشعور من ذلك ما يصيب الوالدين من حسرة وألم نايلجة انتزاع طفلهما منهما

ار التفرقة بين املصالح املالية واملصىالح غيىر املاليىة ومعي 2"إخالل أو مساج بمصلحة أو حق غير مالي"فالضرر املعنوي 

 .هو في املحل املعتدى عليه، و سري ذلك على معيار التفرقة بين ألاضرار املادية وألاضرار املعنوية

ضىىرر جسىىماني يتمثىىل بىىالعجز والاشىىويه . ويتحقىىق الضىىرر فىىي حالىىة الاعتىىداء علىىى جسىىم إلانسىىان فىىي ثىىالث صىىور بىىالواقع

ألالىىم الىىذي يصىىيب الجسىىم جىىراء الجىىروح ومىىا قىىد يعقىىب ذلىىك مىىن تشىىويه فىىي الوجىىه أو الجسىىم بوجىىه عىىام كىىل كىىون أن 

 
ً
 أدبيا

ً
 3ذلك يعتخر ضررا

ً
 أدبيا

ً
 "، وضرر مادي يتمثل في نفقات العالم والعجز وفقدان الوظيفة فيما إذا كان يعتخر ضررا

، وضىىرر أدبىىي عجىىزه سىىبب لىىه عىىدم القىىدرة علىىى الاسىىتمرار بالعمىىل كمىىن يفقىىد بصىى
ً
ره، وهىىو يعمىىل منىىدوب مبيعىىات مىىثال

يتمثىل بىاآللم النفسىية املتولىدة عىن فقدانىه حاسىة البصىر وفقدانىه لوظيفتىه التىي كىان يعتىاش منهىا، وقىد أوجىب الفقىىه 

أن مىن ضىرب علىى "إلاسالمي لضمان ما قد يؤدي إلى تفويت كمال الجمال واملنفعىة، وقىد ورد فىي املبسىوط للسرخيى ي 

 تن الجمىال واملنفعىة يفىوت بىذلك، وقالىت السىواد فىي سن حتى اس
ً
ودت أو احمرت أو اخضرت فعليه أرش السن كىامال

 .4فيها حكومة عدل هللاالسن دليل موتها، فإذا اصفرت فقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما 

الضىرر الىوارد فىي قىانون  ولم يىرد تعريىف الضىرر املعنىوي بىنص صىري  فىي القىانون الفلسىطيني، إنمىا يسىتدل مىن تعريىف

تعنىىىي لفظىىىة الضىىىرر الخسىىىارة أو التلىىىف : "، فىىىي املىىىادة الثانيىىىة منىىىه5م1311لسىىىنة  26املخالفىىىات املدنيىىىة الفلسىىىطيني رقىىىم 

                                                           
 .2365/1335صفحة  236/31ملجلة نقابة املحامين ألاردنيين، تمييز حقوق  1
 .123، ة1311،منشأة املعارف، ، الاسكندرية1مصادر الالتزام، طبعة  -العدوي جالل علي، أصول الالتزامات 2
 .1315، 1125، ة51/11ملجلة نقابة املحامين ألاردنيين، تمييز حقوق  3
4
 .51ة، 1353، والنشربيروت لبنان، دار املعرفة للطباعة ، 1الطبعة  املبسوط، امللجلد الثالث عشر،: السرخي ي، شمس الدين 

5
 .11صفحة  1311كانون ألاول،  25تاريخ النشر  1252العدد ( الانتداب الخريطاني)الوقائع الفلسطينية 
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 Page 141 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

، علىىىىى إمكانيىىىىة املطالبىىىىة "الىىىىذي يلحىىىىق بمىىىىال، أو سىىىىلب الراحىىىىة أو ألاضىىىىرار بالرفىىىىاه الجسىىىىماني أو السىىىىمعة أو مىىىىا الىىىىى ذلىىىىك

 .بالتعويض املعنوي 

فىىىي هىىىذا املقىىىام يغنىىىى علىىىى سىىىائر " إلاضىىىرار"أسسىىىت هىىىذه املىىىادة أن الضىىىرر هىىىو منىىىاط املسىىىؤولية املدنيىىىة وأن لفىىىظ ولقىىىد 

أو " العمىل املخىالف للقىانون "أو " العمىل غيىر املشىروع" اصىطالحالنعوت والكنى التي تخطىر للىبعض فىي معىر  التعبيىر، ك

 1"...الفعل الذي يحرمه القانون "

 الضرر املعنوي وصورهخصائص : الفقرة الثانية

 خصائص الضرر املعنوي : أول

 :يتميز هذا النوع من الضرر بالخصائص التالية

 يقع على حقوق ثابتة لإلنسان املعنوي الضرر  -1

يوجد ما يسمى بالحقوق املعنوية، وهي كثيرة منها حقوق  -ومن بين هذه الحقوق -تثبت لإلنسان حقوق كثيرة 

 ل انفصام له، وهذه الحقوق ليست الشخصية تكفل للشخص الانتفاع بن
ً
فسه وبكل ما هو مرتبط بنفسه ارتباطا

بسلطات تقرر للشخص على نفسه، وإنما هي حقوق موجهة الى الغير، ويقصد بها الاعتراف بوجود هذه الشخص 

 .2وحماية هذا الوجود

 الضرر املعنوي يقع على حق ل يقوم باملال -2

ضرر خطورة، فحتى إذا تم التعويض عنه فإنه ل يستوفي حقه تنه ضرر يعتخر الضرر املعنوي من أشد أنواع ال

، ومن بين ألاضرار املعنوية التي يصعب تقييمها باملال ألاضرار الناجمة عن املساج 3نفي ي يصعب تقديره وتقويمه

  4بالحرية والشرف والاعتبار
ً
 نفسيا

ً
 .كونها ل تسبب خسارة مالية بل أملا

 
 
 عنوي صور الضرر امل: ثانيا

إن ألاضرار املعنوية جديرة بالتعويض عنها بكافة صورها، فهي أضرار ناشئة عن الاعتداء على حق أو مصلحة 

 ويمكن رد . مشروعة، وتتعدد الحقوق واملصالح بحيث تتعدد باملقابل صور ألاضرار الناشئة جراء الاعتداء عليها

 

 

                                                           
1
 .223، ة2222املذكرة الايضاحية ملشروع القانون املدني الفلسطيني، ديوان الفتوى والاشر ع  

2
، 2215الدراسات القانونية، الجزائر، امللجلد الرابع، العدد ألاول، يوسف بوجمعة، الحقوق املالزمة للشخصية وتقسيماتها، ملجلة  

 .212ة
3
، 1، العدد 12رواحنة زوليخة، مستاري عادل، معايير تقدير التعويض عن الضرر املعنوي وأشكاله، ملجلة املفكر، الجزائر، امللجلد  

 .112، ة2215
4
 163، ة2216، 2، العدد 2سات القانونية املقارنة، الجزائر، امللجلد عبوب زهيرة، طبيعة التعويض عن الضرر املعنوي، ملجلة الدرا 
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 Page 142 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 :تقسيم ألاضرار املعنوية إلى ثالث طوائف

 معنوية متصلة بأضرار ماديةأضرار  -8

تتلجلى هذه الصورة في حالة الاعتداء على الشخص وما يترتب عن ذلك من نقص القدرة على العمل وإلانتام، كبتر 

، 1يد املعتدى عليه نايلجة إصابتها بفعل الاعتداء، وما يتولد من حزن وغم وأ  ى عن العدوان على حق امللكية

 غ
ً
ير مشروع، فوضع اليد من جهة اختصاة على عقار مملوك لألفراد يمثل اعتداء و شترط في الفعل أن يكون عمال

السنهوري ألاضرار املعنوية . ، وقد قسم د...لكنه عمله مشروعه متى توفرت شروطه، كذلك في حالة الدفاع الشرعي 

فيما يكن من  وضرر يصيب الشخص. ضرر يصيب الكرامة والعر ، كما في القذف وفسخ الخطبة: "إلى ثالثة أقسام

، وضرر 
ً
 أو خطيبا

ً
 من الحواش ي أو زوجا

ً
 أو أحدا

ً
 أو فرعا

ً
عواطف الحنو والحب نحو أفراد أسرته، كما إذا فقد أصال

 .2يصيب الشخص من جراء الاعتداء على حقوقه الشخصية الثابتة

 مادية تشمل تكاليف وإذا اقتصر الاعتداء على إصابة امللجني عليه في جسمه، فقد تقدم أن ذلك يسبب له 
ً
أضرارا

العالم والعجز عن الكسب املدة الالزمة للشفاء، وفوات الفرة املالية التي كان يستطيع امللجني عليه انتهازها في هذه 

 معنوية تتمثل في آلالم الجسمية والنفسية التي عاناها 
ً
 أضرارا

ً
ألاثناء لول إلاصابة التي أعجزته، كما تسبب له أيضا

 .3صابة إلى تمام الشفاءمن وقت إلا 

، ...يستفاد من ذلك أن الضرر املعنوي يتحقق من جراء الاعتداء على حق مالي أو غير مالي كالحق في سالمة الجسم

ومن أبرز صور الضرر املعنوي، الضرر املعنوي الواقع على شرف إلانسان وسمعته، والواقع على حق إلانسان في 

 سالمة جسمه، والاعتداء على حق ث
ً
ابت للشخص، و عتخر التعدي امللجرد على الحقوق غير املالية للشخص ضررا

 يستوجب التعويض
ً
 .معنويا

 صورة ألاضرار املعنوية املجردة -0

وتتلجلى هذه الصىورة فىي ألاضىرار املعنويىة امللجىردة مىن أي أضىرار ماديىة، وتشىمل هىذه الطائفىة ألاضىرار املعنويىة الناتلجىة 

لذمىىة املعنويىىة، مثىىل آلالم النفسىىية التىىي يكابىىدها الوالىىدان فىىي عاطفتهمىىا بسىىبب فقىىد عىىن املسىىاج بالجانىىب العىىاطفي ل

 4...طفلهما

 صورة ألاضرار املعنوية الناتلجة عن الاعتداء على القيم املعنوية -2

الناشىىىئة عىىىن الاعتىىىداء علىىىى الشىىىرف والكرامىىىة والعىىىر  وألامانىىىة، كمىىىا فىىىي القىىىذف والسىىىب وفسىىىخ  عنويىىىةوهىىىي ألاضىىىرار امل

 .الخطبة

                                                           
1
 .126العدوي جالل علي، أصول الالتزامات، مرجع سابق، ة 

2
، 1361الاسكندرية، منشأة املعارف،  ،، الجزء ألاول -نظرية الالتزام-السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون املدني  

 .212ة
3
انظر، سلطان، أنور، مصادر الالتزام . 163، دار النشر أريني للطباعة، ة1355ة 2ان، الوافي في شرح القانون املدني، ممرقس، سليم 

 .211، ة1355، املكتب القانوني، 2بالقانون املدني ألاردني، دراسة مقارنة بين القانون املدني ألاردني والفقه إلاسالمي، ط
4
 .211، مرجع سابق، ة2طبعة ، (دراسة مقارنة في الفقه إلاسالمي)لقانون املدني ألاردني سلطان، أنور، مصادر الالتزام با 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

فقىىد يمىىس الضىىرر شخصىىية امللجنىىي عليىىه، وهىىي تخىىرم مىىن نتىىام الحقىىوق املاليىىة، مىىع إمكىىان أن يترتىىب علىىى ذلىىك خسىىارة 

ماليىىىة، كمىىىا يحىىىدث فىىىي حالىىىة الطعىىىن فىىىي أمانىىىة تىىىاجر، فىىىإن ذلىىىك قىىىد يلجىىىر الىىىى انصىىىراف عمالئىىىه عنىىىه، فيترتىىىب علىىىى ذلىىىك 

 .1اختالل في وضعه املالي

 :ر ملجموعة من الشروطولقيام الضرر املعنوي ل بد من تواف

 ملن يطالب بتعويضه - أ
ً
 .أن يكون الضرر معنوي شخصيا

مىىىىن البىىىىديهي أن مىىىىن يطالىىىىب بىىىىالتعويض عىىىىن الضىىىىرر أن يكىىىىون الشىىىىخص الىىىىذي أصىىىىابه الضىىىىرر نفسىىىىه وبالتىىىىالي تقتصىىىىر 

ول، املطالبىىة عليىىه دون غيىىره، فلىىيس تحىىد أن يطالىىب بىىالتعويض فىىي حالىىة امتنىىاع املضىىرور عىىن رفىىع الىىدعوى علىىى املسىىؤ 

 .فاملضرور وحده له الحق في أن يطالب بالتعويض

  - ب
ً
 .أن يكون الضرر املعنوي مباشرا

ىىىىة التلىىىىف، أي أن ينسىىىىب إليىىىىه التلىىىىف فىىىىي العىىىىرف والعىىىىادة كالقتىىىىل وإلاحىىىىراق: "تعنىىىىي املباشىىىىرة
ّ
، وبعبىىىىارة أخىىىىرى "ايلجىىىىاد عل

 2"أو ضربه فماتاتصال فعل إلانسان بغيره ويحدث منه التلف كما لو جرح إنسان غيره : "املباشرة

  - ت
ً
 .أن يكون الضرر املعنوي محققا

 
ً
 وثابتىىا

ً
، فالضىىرر املحقىىق يعىىو ، أي أن يكىىون موجىىودا

ً
 ولىىيس احتماليىىا

ً
، أن يكىىون الضىىرر املعنىىوي محققىىا

ً
يشىىترط، أول

، ومىن دون وجىوده 
ً
 بشكل مؤكد عنه، بينما الضرر الاحتمالي لىيس كىذلك و سىتطيع املضىرور املطالبىة بىه تعويضىا

ً
وحال

 مصلحة في إقامة الدعوى، ومثال ذلك كما فىي قىذف إنسىان، أو سىبه، أو تشىويه سىمعته، أو حىدوث آلالم مىن جىراء ل 

التعىىدي علىىى جسىىم امللجنىىي عليىىه، فىىي هىىذه الحىىالت للملجنىىي عليىىه الحىىق باملطالبىىة عىىن قيمىىة الضىىرر الىىذي لحقىىه نايلجىىة 

 .3الفعل غير املشروع

 .ية أو حق ثابت للمضرورأن ينطوي الضرر على إخالل بمصلحة معنو  - ث

ىىق 
ّ
الضىىرر الىىذي يوجىىب الضىىمان هىىو الىىذي يصىىيب الشىىخص فىىي حىىق مىىن حقوقىىه، أو فىىي مصىىلحة مشىىروعة لىىه سىىواء تعل

ذلك بحقه في سالمة جسمه أو ماله أو حريته وحقه في الانتفاع بي يء وحقه فيما قىام بىه مىن إنتىام علمىي وهكىذا، فىال 

، ولكىن أي حىق يحميىه القىانون، كحىق إلانسىان يشترط إذن أن يكون الحق املعتدى عليه حق
ً
 كحق امللكية مثال

ً
 ماليا

ً
ا

 .في الحياة وفي سالمة أعضائه، وحقه في الحرية الشخصية

 .أن ل يكون التعويض عن الضرر قد سبق التعويض عنه - م

                                                           
1
 .215، ة1336، مصر،دار املعارف ،1طبعة  عامر، حسين، املسؤولية املدنية، التقصيرية والعقدية، 

2
أبو شنب، أحمد، ألاساج القانوني للمسؤولية عن فعل الي يء في املدني ألاردني والفقه إلاسالمي دراسة مقارنة، ملجلة مؤتة للبحوث  

 ..21، ة 1والدراسات، سنوية رقم عدد 
3
العراق، غير منشورة، الشمايلة، ناصر جميل، الضرر ألادبي وانتقال الحق في التعويض عنه، أطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة املوصل،  

 .16ة
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

علىىىىى إن منىىىىاط التعىىىىويض هىىىىو جخىىىىر الضىىىىرر بصىىىىوره املختلفىىىىة، فىىىىإذا مىىىىا اسىىىىتطاع املضىىىىرور مىىىىن كسىىىىب دعىىىىواه والحصىىىىول 

تعىىويض عىىن ألاضىىرار التىىي لحقىىت بىىه، فىىال يلجىىوز لىىه أن يرفىىع دعىىوى أخىىرى قائمىىة علىىى نفىىس السىىبب واملوضىىوع ووحىىىدة 

 .الخصوم

 آلاثار القانونية الناجمة عن الضرر املعنوي : املطلب الثاني

 .سنتعر  في هذا املطلب الى طبيعة التعويض عن الضرر املعنوي، ومبدأ التعويض الكامل

 طبيعة التعويض عن الضرر املعنوي : ألاولىالفقرة 

إذا كان املسلم به لدى غالبية الفقه والقضاء أن مبدأ التعويض عن الضرر املعنوي أصب  مىن ألامىور املسىتقر عليهىا، 

فىىإن الخىىالف قىىام حىىول طبيعىىة التعىىويض عىىن هىىذا الضىىرر، بمعنىىى آخىىر ألاسىىاج الىىذي يسىىاند إليىىه مبىىدأ التعىىويض عىىن 

 :وفي هذا إلاطار ظهرت نظريتانالضرر املعنوي، 

 نظرية العقوبة الخاصة: أول

في امللجتمعات البدائية نلجد الفرد الذي يصاب بضرر في ماله أو شخصه أو شرفه، يعمد بدافع غريزته الى الانتقىام رد 

بىىة فعىىل مماثىىل أو مضىىاعف ملعاقبىىة املسىىؤول عىىن إحىىداث هىىذا الضىىرر، وعىىادة مىىا يقىىوم املضىىرور نفسىىه بتحديىىد العقو 

 .1وتنفيذها

وتن نظريىة العقوبىة الخاصىىة يسىودها مبىىدأ الانتقىام، فقىد هجرهىىا الفقىه نايلجىىة الانتقىادات التىي تعرضىىت لهىا واملتمثلىىة 

 :في

، 2تقوم هذه النظرية على فكرة الانتقام، وفي ذلك معارضة لحقيقة التعويض الذي يقوم على الاصالح -1

املدني، والقول بها يؤدي بنا للخلط بين القانون الجنائي فملجال العقوبة قانون العقوبات وليس القانون 

 .والقانون املدني

 .هذه النظرية تحرم الورثة وذوي الحقوق من التعويض، لكونها تمن  فقط للمضرور املطالبة بالتعويض -2

ر إن نظرية العقوبة الخاصة تانافى ومبدأ العدالة تن تقدير التعويض بمقدار خطأ املسؤول يلجعله إما غي -2

 فيه إذا كان الخطأ جسيم والضرر يسير
ً
 .كافح إذا كنا بصدد ضرر جسيم تسبب في خطأ يسير، أو مبالغا

، تن غاية التعويض في القانون 3إن نظرية العقوبة الخاصة ل تاناسب مع الطابع التعويض ي للقانون املدني -1

 .ى املسؤولاملدني هو من  املتضرر تعويض مالئم عن الضرر وليس توقيع العقوبة عل

 .وأمام هذه الانتقادات، برزت نظرية أخرى تبني فكرة التعويض على أساج الترضية وليس على أساج العقوبة

 

                                                           
1
 .51ة، 1332، املؤسسة الوطنية للكتاب،، دون طبعة، الجزائرمقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر املعنوي  

2
شهرزاد بوسطلة، الطبيعة القانونية والفقهية لجخر الضرر املعنوي دراسة في القوانين الوضعية وفي الفقه الاسالمي، ملجلة العلوم  

 .221، ة2212، 13، العدد 12لجزائر، امللجلد الانسانية، ا
3
 .163عبوب زهيرة، مرجع سابق، ة 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 
 
 نظرية الترضية: ثانيا

، ظهرت هذه النظرية نايلجة لالنتقادات التي وجهت للنظرية السابقة، حيث 1املقصود بها وظيفة التعويض الاصالحية

، 2الانتقام، ذلك أن العالقات الانسانية في امللجتمعات املعاصرة لم تعد قائمة على الانتقامترفض هذه النظرية فكرة 

بل أصبحت هناك قوانين تحكم وتنظم العالقات بين ألافراد، وبالتالي فكل شخص لحقه ضرر فإنه يلجأ للقضاء 

 .ملطالبة املسؤول بتعويضه عن الضرر الذي سببه له

، وإنما يكون ترضية ومواساة له ويرى أنصار هذه النظرية أن 
ً
التعويض النقدي للضرر ل يعني محو ألالم نهائيا

وتخفيف آللمه، وعليه فإن الرااح في طبيعة أو أساج التعويض عن الضرر املعنوي تتمثل في الوظيفة الاصالحية 

 .3وبة الخاصة بشأنهكونه مثله مثل الضرر املادي من ناحية وجوبه واصالحه، وبالتالي ل ملجال لتطبيق العق

والجىىىىدير بالىىىىذكر أن التعىىىىويض بمعنىىىىاه الحىىىىديث لىىىىم يكىىىىن هىىىىو جىىىىزاء املسىىىىؤولية املدنيىىىىة وإنمىىىىا كانىىىىت العقوبىىىىة هىىىىي الجىىىىزاء 

الىىىرادع فىىىي كىىىل مىىىن املسىىىؤولية املدنيىىىة والجنائيىىىة، ففكىىىرة العقوبىىىة لىىىم تنسىىىحب مىىىن ملجىىىال القىىىانون الخىىىاة وتسىىىتقر فىىىي 

كىان  5، ومىن ثىم فىإن انفصىال املسىؤولية املدنيىة عىن املسىؤولية الجنائيىة4لحىديثملجال القانون الجنائي إل في العصر ا

له أثر في ظهىور التمييىز بىين مصىطلح التعىويض ومصىطلح العقوبىة بالتىالي أصىبحت الوظيفىة الوحيىدة للتعىويض ليسىت 

م والفعلىي للضىرر ولىيس املحىو التىا 6وظيفة عقابية بل هي جخىر الضىرر واصىالحه وعلىى وجىه التحديىد يقصىد بىه الاصىالح

 .7وقد تعددت أحكامه وعناصره بما ياناسب مع هذا الهدف وهذا في ملجال املسؤولية املدنية. الذي وقع

وعنىىىىىىد الرجىىىىىىوع الىىىىىىى مراجىىىىىىع الفقىىىىىىه الاسىىىىىىالمي ل نعثىىىىىىر فيهىىىىىىا علىىىىىىى مصىىىىىىطلح التعىىىىىىويض، وإنمىىىىىىا نلجىىىىىىد مصىىىىىىطلح الضىىىىىىمان أو 

عنى ألاول الضىىمان بمعنىىى التعىىويض، أمىىا املعنىىى الثىىاني ، ويطلىىق الضىىمان عنىىد فقهىىاء الشىىر عة بمعنيىىين، فىىامل8التضىىمين

ومىىىا يهمنىىىا هنىىىا فىىىي الضىىىمان املعنىىىى ألاول وهىىىو التعىىىويض، وعرفىىىه الامىىىام الغزالىىىي بأنىىىه واجىىىب رد . الضىىىمان بمعنىىىى الكفالىىىة

 .9الي يء أو بدله باملثل أو بالقيمة

                                                           
1
شهرزاد بوسطلة، الطبيعة القانونية والفقهية لجخر الضرر املعنوي دراسة في القوانين الوضعية وفي الفقه الاسالمي، مرجع سابق،  

 .223ة
2
 .122مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر املعنوي، مرجع سابق، ة 

3
 .112عبوب زهيرة، طبيعة التعويض عن الضرر املعنوي، مرجع سابق، ة 

4
 .51أحمد ابراهيم حسن، أساج املسؤولية العقدية، دار املطبوعات الجامعية، دون طبعة، ة 

5
عنوي في نطاق املسؤولية املدنية ومعايير تقديره، ملجلة القانون والعلوم بريق رحمة ودلم محمد لخضر، التعويض عن الضرر امل 

 .165، ة2222، 2، العدد 6السياسية، امللجلد 
بريق رحمة ودلم محمد لخضر، التعويض عن الضرر املعنوي في نطاق املسؤولية املدنية ومعايير تقديره، مرجع سابق،  6

 .165ة
يض عن الضرر املعنوي في نطاق املسؤولية املدنية ومعايير تقديره، مرجع سابق، بريق رحمة ودلم محمد لخضر، التعو  7

 .165ة
دون  رقم طبعة، عمان، ، -دراسة مقارنة-حسن الحنتوش الحسناوي، التعويض القضائي في نطاق املسؤولية العقدية  8

 . 21ة، 1333 دار الثقافة للنشر والتوز ع،ألاردن، 
دون رقم طبعة،  ،-دراسة مقارنة-وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية والجنائية في الفقه الاسالمي  9

 .21، ة2225 ،املعاصر دار الفكر  بيروت، لبنان،
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

ليىه، وملىا كىان التعىويض هىو جىزاء ومقابىىل فىالتعويض هىو تصىحي  التىوازن الىذي أهىدر نايلجىة وقىوع الضىرر الىى مىا كىان ع

الضىىرر الىىذي أصىىاب املضىىرور، وملىىا كىىان الضىىرر يتمثىىل فىىي الاعتىىداء علىىى حىىق أو مصىىلحة للمضىىرور وأثىىر للمسىىؤولية فىىإن 

التعىىىويض يتمثىىىل بالتىىىالي فىىىي ازالىىىة أثىىىر الاعتىىىداء علىىىى حىىىق أو مصىىىلحة للمضىىىرور، وبالتىىىالي مصىىىدر الحىىىق فىىىي التعىىىويض هىىىو 

 .1الفعل الضار

 ويقصد به إعادة الحال الى ما كانت عليهوا
َ
 عينيا

ً
قبل وقوع الضرر،  2لتعويض في القانون املدني إما أن يكون تعويضا

 علىىى مىن أتلىىف سىىيارة بإصىالحها
ً
، كىىأن يحكىىم القاضى ي مىىثال

ً
 تامىا

ً
والتعىىويض العينىىي  3إذ يىؤدي الىىى إصىالح الضىىرر إصىىالحا

 مىىا يتعىىذر الحكىم بىىه شىائع الوقىىوع فىىي املسىؤولية العقديىىة، إل أنىىه فىي
ً
، أمىىا التعىىويض 4نطىىاق املسىىؤولية التقصىىيرية غالبىا

النقىىىدي فهىىىو الصىىىورة الغالبىىىة للتعىىىويض فىىىي املسىىىؤولية التقصىىىيرية، ويتمثىىىل فىىىي املبلىىىغ املىىىالي الىىىذي يقىىىدره القاضىىى ي لجخىىىر 

 .الضرر الذي لحق املضرور

 مبدأ التعويض الكامل: الفقرة الثانية

 
ً
يغطىىي جميىىع عناصىىر الضىىرر الواقىىع علىىى املضىىرور، ول يشىىمل ألاضىىرار غيىىر مسىىتوجبة  يلجىىب أن يكىىون التعىىويض شىىامال

 .التعويض، فال يمن  املضرور أكثر مما يستحق، ول ينتزع حقه في تعويض كامل عن ألاضرار التي أصابته

قص عن قدر وبالتعويض عن الضررين املادي واملعنوي بنى املشرع مبدأ جخر الضرر بالكامل، بحيث ل يزيد أو ين

الضرر الذي وقع، فإذا زاد التعويض عن الضرر أثرى املضرور على حساب املسؤول بغير سبب، وإن نقص مقدار 

 .5التعويض عن الضرر اختلت العدالة

 في 
ً
وإذا كان التعويض في أساسه جخر الضرر إلعادة التوازن للعالقات التي اختلت نايلجة إلاخالل بالتزام، فال ضير إذا

 لظروف كل حالةحالة عد
ً
 وفقا

ً
 عادل

ً
وأجدى . م تحقق مبدأ التعويض الكامل تدارك الضرر بمن  املضرور تعويضا

، ولكن إذا ما تعذر ذلك التعويض فليس 
ً
وسيلة لتعويض املضرور هي محو ما أصابه من ضرر، إن كان ذلك ممكنا

ول يقصد . يقدره القاض ي من مقابل أمام القاض ي إل القضاء بما يخفف على املضرور ما حدث له من ضرر بما

 فالضرر املعنوي ل يمحى ول يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد 
ّ
بتعويض الضرر محوه وإزالته من الوجود وإل

                                                           
شروع الاثراء بال سبب الفعل غير امل -الواقعة القانونية-بلحاح العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون املدني الجزائري  1

 .161ة ،1333 ديوان املطبوعات الجامعية،، الجزائر، 1الجزء والقانون، 
ذنون يونس صالح املحمدي ومهدي صالح شحادة العبيدي، التعويض الناش ئ عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة،  2

 .151، ة2215، 2، العدد 2ملجلة جامعة تكريت للحقوق، امللجلد 
دار هومة للطباعة  دون رقم طبعة، الجزائر، ،-الفعل املستحق للتعويض-ل، مصادر الالتزام املسؤولية التقصيرية حمزة قتا 3

 . 52، ةدون سنة نشروالنشر والتوز ع، 
 أن يقض ي بإعادة حالة طفل صدمته سيارة فسببت لع عاهة مستديمة الى ما كانت عليه، لذلك يلجأ  4

ً
ليس للقاض ي مثال

 .51لتعويض بمقابل، ذكره حمزة قتال، املرجع السابق، ةالقاض ي الى ا
5
طبعة ق، مشار إليه لدى أنور طلبة، املسؤولية املدنية، الجزء ألاول،املسؤولية العقدية، 23ج  25،طعن 2/2/1361انظر نقض  

 .265، ة2211، املكتب الجامعي الحديثمنقحة، الاسكندرية، 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 عّما أصابه من الضرر املعنوي، فالخسارة ل تزول ولكن يقوم إلى 
ً
بالتعويض أن يستحدث املضرور لنفسه بديال

 .1هذا املعنى يمكن تعويض الضرر املعنوي  جانبها كسب يعّو  عنها وعلى

 له، ويقصد هنا باملساواة التقريبية، وإل فإن تعويض الضرر على نحو 
ً
 مساويا

ً
والغاية من التعويض جخر الضرر جخرا

التي تنطوي على  املعنويةتحقيق املساواة الكاملة بينه وبين التعويض أمر بعيد الاحتمال، فاإلصابات البدنية أو 

 أن ألاضرار تختلف فيما بينها في أمر تقويمها، مما يلجعل التعويض على نحو  صعوبة
ً
في تقدير التعويض، وخصوصا

 فوق طاقة املحاكم والهيئات القضائية
ً
 .2كامل في ملجال التطبيق العملي أمرا

 وإن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض ي املوضوع، إل أن مناط ذلك أن يكون هذ
ً
ا التقدير قائما

 إلى عناصره الثابتة باتوراق ومخرراته التي يتوازن بها أساج التعويض مع العلة من فرضه، 
ً
على أساج سائغ مردودا

 مع الضرر وليس دونه وغير زائد عليه
ً
 .3بحيث يبدو متكافئا

الوحيد، فقد يترتب ضرر  وليس من ريب أن تراعى جسامة الخطأ في تقدير التعويض، لكن دون أن تكون هي الاعتبار 

يسير على خطأ جسيم، كما أنه قد يحدث ضرر بالغ بسبب خطأ يسير، وإنما تؤخذ جسامة الخطأ في الاعتبار جملة 

 .4مع بقية ظروف الدعوى 

 عن الضرر الذي أصابه، وبالتالي ل ضير في تفعيل سلطة القاض ي التقديرية في 
ً
فالقاض ي ملتزم بمن  املضرور تعويضا

ج متوافق ما بين عناصر الضرر ومبدأ التعويض، بحيث تكون عناصر الضرر مرشدة آلليات ألاخذ في تقدير خلق دم

 .التعويض، وأن املعيار في ذلك هو مدى الضرر 

أن القاض ي يراعي في تقديره للتعويض الظروف املالبسة، وهذه الظروف "مدني مصري على  213كما تنص املادة 

من املضرور واملسؤول، كما تشمل جسامة الخطأ، ومن ثم وجب أن يراعي القاض ي تشمل الظروف الشخصية لكل 

في تقديره التعويض الظروف الشخصية التي تتصل باملضرور، ويكون لها شأن في تحديد مدى الضرر سواء كانت 

 .5املضرورهذه الظروف جسمية أو صحية أو عائلية أو مالية، وذلك تن التعويض يقدر بمقدار الضرر الذي لحق ب

فالظروف الشخصية التي تحيط باملضرور تدخل في الاعتبار عند تقدير التعويض، تن التعويض يقدر على أساج 

 .6ذاتي ل على أساج موضوعي

والرااح في الفقه أن املقصود بالظروف الشخصية التي تراعى عند تقدير التعويض ظروف املضرور ل املسؤول 

 .املاسبب بالضرر 

                                                           
1
 .1125/1315صفحة  11/15تمييز حقوق : ملجلة نقابة املحاميين ألاردنيين 

2
دار  دون رقم طبعة، الاسكندرية، عبد السميع، أسامة السيد، التعويض عن الضرر ألادبي دراسة تطبيقية في الفقه إلاسالمي والقانون، 

 .212م، ة2221الجامعة الجديدة، 
3
 . 251، ةمرجع سابقولية العقدية، طلبة أنور، املسؤولية املدنية، املسؤ  

4
 .311عامر، حسين، املسؤولية املدنية، التقصيرية والعقدية، مرجع سابق، ة 

5
 ،1الطبعة  الفضل، منذر، النظرية العاّمة لاللتزامات، دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقوانين الوضعية، الجزء ألاول، مصادر الالتزام، 

 .122، ة1335ة للنشر والتوز ع، عمان،مكتبة دار الثقاف
6
 225عبد السميع، أسامة، مرجع سابق، ة 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 ألاساس القانوني للتعويض عن الضرر املعنوي : انياملبحث الث

مبدأ التعويض عن الضرر، ولكن انقسمت فيما يتعلق بوجوب التعويض عن الضرر  1عرفت القوانين القديمة

املعنوي من عدمه، ولكن مع صدور الاشر عات الحديثة نلجدها قد نصت على وجوب التعويض عن الضرر املعنوي، 

 :غي معه تقسيم الدراسة في هذا املبحث الى مطلبينكالضرر املادي، مما ينب

 التعويض عن الضرر املعنوي في القانون املدني الفلسطيني: املطلب ألاول 

 التعويض عن الضرر املعنوي في إطار املسؤولية العقدية: الفقرة الاولى

الخطأ والضرر والعالقة السببية تنشأ املسؤولية العقدية نايلجة إلاخالل بالتزام تعاقدي، والتي تتطلب لقيامها 

 
ً
 أو معنويا

ً
، ويكون 2بينهما، و عتخر الضرر هو الركن الثاني من أركان املسؤولية العقدية، والذي يمكن أن يكون ماديا

قيام عالقة السببية بين الضرر : وجود عقد صحي  بين طرفي التعاقد، وثانيهما: نطاقها محدد بشرطين أولهما

التعاقدي، مما ينبغي معه ان ناناول مدى صحة الالتزام الذي يكون محله مصلحة معنوية فقط،  والاخالل باللتزام

 .ومدى امكانية التعويض عن الضرر املعنوي في املسؤولية العقدية

 
ً
 التعويض عن الضرر املعنوي في املسؤولية العقدية: أول

من خالل املادة ( كما أسماه املشرع الفلسطيني -دبيألا )تناول املشرع الفلسطيني مسألة التعويض عن الضرر املعنوي 

كل من تعدى على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو . 1: "، والتي جاء فيها3من القانون املدني الفلسطيني 151

 عما لحق الغير من ضرر أدبي
ً
 .سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره املالي يكون مسئول

 .بالتعويض للزوم والقريب من الدرجة الثانية عما يصيبه من ضرر أدبي بسبب موت املصاب يلجوز أن يقض ي 

إلى الغير، إل إذا تحددت قيمته بمقتض ى اتفاق أو بحكم  املعنوي ل ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر 

 ".قضائي نهائي

عن الضرر املعنوي في الفصل املتعلق ومن هذه النصوة يتضح أن القانون املدني الفلسطيني نص على التعويض 

 .بالفعل الضار

 
ً
 الضرر الواجب التعويض عنه في املسؤولية العقدية: ثانيا

إن أساج التعويض في املسؤولية العقدية هو الضرر، فال تعويض بال ضرر، وتتفق كال من املسؤولية العقدية 

واملسؤولية التقصيرية في أن الضرر املعنوي الواجب التعويض عنه هو الضرر املباشر، وفي املسؤولية العقدية يلجب 

لعقدي هو عدم تنفيذ الالتزام العقدي أو الاخالل أن يكون الضرر قد وقع مباشرة بسبب الخطأ العقدي، والخطأ ا

                                                           
1
 .كالقانون الفرني ي، والقانون املصري وفي الشر عة الاسالمية 

2
 .23، ة 2216مكتبة دار ألامان،  الرباط، عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، املسؤولية املدنية، الطبعة الخامسة، 
 .2212( آب)، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية، عدد ممتاز، أغسطس 2212لسنة  1القانون املدني رقم  3
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

، ولكن املسؤولية التقصيرية واملسؤولية العقدية تختلفان في الضرر املتوقع والضرر غير املتوقع، حيث يمكن 1به

التعويض في املسؤولية التقصيرية عن الضرر املتوقع والضرر غير املتوقع، بينما ل يمكن التعويض في املسؤولية 

 عن الضرر غير 2دية إل عن الضرر املتوقعالعق
ً
، فهنا يكون مسؤول

ً
 جسيما

ً
 أو خطأ

ً
، مالم يكن املدين قد ارتكب غشا

 .3املتوقع

إذا كان الالتزام مصدره العقد، فال يلتزم املدين : "من القانون املدني الفلسطيني على أن 2/223وقد نصت املادة 

 إل 
ً
 جسيما

ً
 أو خطأ

ً
 ".بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد الذي لم يرتكب غشا

فيابين من النص السابق أن الضرر الذي ُيسأل عنه املدين هو الضرر املتوقع وقت ابرام العقد، وليس بعده، كما 

 .4أن النص حدد معيارا للضرر املتوقع باملعيار املوضوعي للشخص املعتاد

 املعنوي في إطار املسؤولية التقصيريةالتعويض عن الضرر : قرة الثانيةالف

تنشأ املسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعالقة سببية بين الخطأ والضرر، وإنه متى انعدم أحد شروط املسؤولية 

كىىل "مىىن القىىانون املىىدني الفلسىىطيني علىىى أن  113العقديىىة وتىىوافرت املسىىؤولية فهىىي مسىىؤولية تقصىىيرية، وتىىنص املىىادة 

 س
ً
 للغير يلزم بتعويضهمن ارتكب فعال

ً
 ".بب ضررا

 
 
 أساس التعويض عن الضرر املعنوي في املسؤولية التقصيرية: أوال

تعتخر املسؤولية التقصيرية عن الخطأ الشخص ي من أهم مظاهر املسؤولية املدنية على الاطالق، فالتعايش الاجتماعي 

احترام حقىوق الغيىر وعىدم التعىدي علىى ممتلكاتىه، يفر  على ألافراد احترام الضوابط التي يقوم عليها هذا التعايش ك

 .5وأي إخالل بهذا النظام إل ويخمل صاحبه تبعات هذا الاخالل

ولقيىىىام املسىىىىؤولية عىىىن الفعىىىىل الشخصىىىى ي فإنىىىه يلىىىىزم تىىىىوافر ألاركىىىان الثالثىىىىة التىىىي هىىىىي الخطىىىىأ والضىىىرر والعالقىىىىة السىىىىببية 

سؤوليات التقصيرية، إل أن أساج هذه املسؤوليات وطريقة بينهما، وهذه العناصر الثالثة تعد ضرورية لتحقق كل امل

 .6الاثبات فيها هي التي تاباين من حالة الى اخرى 

، (املتعلىق بالفعىل الضىار)نظم املشرع الفلسطيني التعويض عن الضرر املعنوي فىي الفصىل الثالىث مىن القىانون املىدني 

 للغيىر يلىزم بتعويضىهكل " من القانون املدني على أن  113حيث نص في املادة 
ً
 سبب ضررا

ً
، وقىد جىاء "من ارتكب فعال

                                                           
 .111، ة2221قصر الكتاب للنشر والتوز ع، الجزائر، طبعة،  رقم إدر س فاضلي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، دون  1
دار الفكر الاسكندرية، ، 1ة العقدية في القانون املدني، طبعة أنور العمرو  ي، املسؤولية التقصيرية واملسؤولي 2

 .213، ة2221الجامعي،
، 2223مكتبة ومطبعة دار املنارة،  غزة، فلسطين، ،1اياد جاد الحق، النظرية العامة لاللتزام، مصادر الالتزام، طبعة  3

 .213ة
 .251اياد جاد الحق، النظرية العامة لاللتزام، مرجع سابق، ة 4
5
 .63عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، مرجع سابق، ة 

6
 .63عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات مرجع سابق، ة 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

وهذا النص يضع قاعدة عامة : ملشروع هذا القانون بشأن تعليقها على نص هذه املادة قولها 1في املذكرات الايضاحية

تلجعىىىىل الضىىىىرر هىىىىو شىىىىرط املسىىىىؤولية ولىىىىو لىىىىم يوجىىىىد خطىىىىأ، وفىىىىي هىىىىذا أخىىىىذ بالتلجاهىىىىات الحديثىىىىة التىىىىي تلجعىىىىل املسىىىىؤولية 

 ".لتقصيرية تقوم على أساج النظرية املوضوعيةا

 
 
 نطاق التعويض عن الضرر املعنوي في املسؤولية التقصيرية: ثانيا

للقول بوجوب التعويض عن أي ضرر بوجه عام، يلجب أن يكون الضرر قد استوفى الشروط الالزمة فيه، فيشترط 

، ويك
ً
، ومحققا

ً
، وأن يكون متوقعا

ً
من الاختالف بين الضرر املادي والضرر املعنوي، في أن أن يكون هذا الضرر مباشرا

، ويتم تحديد الضرر املتوقع 
ً
، أما الضرر املعنوي؛ فال بد أن يكون متوقعا

ً
الضرر املادي؛ ل يشترط أن يكون متوقعا

 إذا التزمت شركة نقل بنقل طرد بريدي، ثم
ً
ضاع  بناًء على معيار موضوعي، متمثل في سبب الضرر ومقداره، فمثال

هذا الطرد، وكان يحتوي على أشياء ثمينة غير متوقعة نت قبل الشركة عند ابرام العقد، فال تسأل الشركة إل عن 

القيمة املعقولة للطرد، فهي وإن كانت تتوقع سبب الضرر املتمثل بوقوع خطأ من أحد عمالها يؤدي الى ضياع الطرد 

 2.رد، إل إذا كان املرسل قد أعلم شركة النقل بذلكإل أنها ل تتوقع وجود أشياء ثمينة بداخل الط

يثبت الحق في التعويض لكل من أصابه ضرر، ذلك أن الحق في التعويض حق متعلق بذات الشخص، ل تنتقل 

باإلرث، وهذا من املبادع املقررة في املسؤولية املدنية، حيث يظهر الطابع الشخص ي للحق في التعويض عن الضرر 

بة لكل ما يقع على الكيان ألادبي أو املعنوي للشخص كإيذاء الشعور والعاطفة أو اصابته في شرفه او املعنوي بالنس

الاتفاق على تحديد قيمة التعويض، أو صدور حكم : اعتباره، ولكن املشرع أجاز انتقال هذا الحق في حالتين هما

من  113، وكذلك املادة 3لقانون املدني املصري من ا 162قضائي نهائي بقيمة التعويض، وقد قررت هذا املبدأ املادة 

القانون املدني الفلسطيني، وفي هذا السياق لبد من التفرقة بين الضرر الذي أصاب املتوفى، فإن هذا الحق قد قرر 

املشرع عدم انتقاله إل بمقتض ى اتفاق أو حكم قضائي محدد فيه قيمة التعويض وبين الضرر الذي يصيب ذوي 

، أما بالنسبة لألشخاة الذين يحق لهم املطالبة بالتعويض 4ذا الضرر يعرف بالضرر املعنوي املرتداملتوفى، وه

من القانون املدني الفلسطيني  151نايلجة وفاة شخص فقد حددهم املشرع على سبيل الحصر فقد جاء في املادة 

به من ضرر أدبي بسبب موت يلجوز أن يقض ي بالتعويض للزوم والقريب من الدرجة الثانية عما يصي: " أنهم

 .."املصاب

 

 

                                                           
1
 .223، ة 2222املذكرات الايضاحية ملشروع القانون املدني الفلسطيني، ديوان الفتوى والاشر ع، مشروع تطوير ألاطر القانونية في فلسطين،  

2
 .251، النظرية العامة لاللتزام، مرجع سابق، ة اياد جاد الحق 

3
 121، قانون رقم 1315يوليو  23 – 1261رمضان  22مكرر، الخميس  125الوقائع املصرية، جريدة رسمية للحكومة املصرية عدد غير اعتيادي، العدد  

 . بشأن القانون املدني 1315لسنة 
4

آخر غير املتضرر ألاصلي، وذلك لوجود رابطو أو عالقة بين املتضرر ألاصلي وبين من انعكس الضرر املرتد هو ذلك الضرر الذي ينعكس على شخص  

 
ً
 أو أدبيا

ً
 .عليه الضرر، وهو إما أن يكون ماديا

 .331، ة1332دار النهضة العربية للنشر والتوز ع،  مصر،-القاهرةمصطفى عبد الحميد عدوي، النظرية العامة لاللتزام، الطبعة الاولى،
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

التعويض عن الضرر املعنوي الناش ئ عن حوادث الطرق في ظل قانون التأمين : املطلب الثاني

 الفلسطيني

ألاحكام املتعلقة بحوادث الطرق، وما ينشأ عنها من إصابات  22231لسنة  22عالو قانون التأمين الفلسطيني رقم 

: وحالت وفاة، تستوجب التعويض للمتضرر أو ذويه، ويضم عقد التأمين الذي ينظمه القانون طرفين وهما املؤمن

 .وهي شركة التأمين، واملؤمن له؛ وهو سائق املركبة

 أساس املسؤولية في مجال التأمين: الفقرة ألاولى

، بموجب قانون التأمين يكون ت
ً
 شامال

ً
 أو تأمين الطرف الثالث، أو أن يكون تأمينا

ً
 إلزاميا

ً
أمين املركبات إما تأمينا

الفلسطيني الذي يغطي ألاضرار التي تلحق باملصابين من حوادث الطرق، وإن الالتزام بتعويض مصابي حوادث الطرق 

 من املسؤولية العقدية  هو التزام ذو شقين حيث ينشأ من املسؤولية التقصيرية
ً
ملرتكب الفعل الضار، وينشأ أيضا

يقوم على أساج قواعد املسؤولية التقصيرية، والتزام ( سائق املركبة)لشركة التأمين، وعليه فإن التزام املؤمن له 

املؤمن وهي شركة التأمين يقوم على أساج قواعد املسؤولية العقدية، وإن أساج املسؤولية املدنية تختلف 

ومنها ما يأخذ بنظرية  3ومنها ما يأخذ بالنظرية املوضوعية 2باختالف الاشر عات، منها ما يأخذ  بالنظرية الشخصية

 بذلك بالنظرية املوضوعية، 4الضمان
ً
، ونلجد أن املشرع الفلسطيني يقيم املسؤولية املدنية على أساج الضرر آخذا

 للغير يلزم بتعويضه: "علىمن القانون املدني الفلسطيني  113حيث تنص املادة 
ً
 سبب ضررا

ً
 ".كل من ارتكب فعال

ل "و ساند املشرع الفلسطيني في هذه النصوة على القاعدة الفقهية التي نصت عليها ملجلة ألاحكام العدلية أنه 

 .منها 22الواردة في املادة " الضرر يزال"منها، وقاعدة  13في املادة " ضرر ول ضرار

املسؤولية في حوادث الطرق يقوم على كلتا املسؤوليتين العقدية والتقصيرية، و شترط لتوافرهما وعليه فإن أساج 

 .الشروط ألاساسية من خطأ وضرر وعالقة سببية بين الخطأ والضرر 

                                                           
1
 . 3، ة (2226مارج  23) 1121صفر  23، 62الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان الفتوى والاشر ع، العدد  

2
. تم أساسا بسلوك الشخص املسؤولē تؤسس هذه النظرية املسؤولية على فكرة الخطأ تركز جوهري ل تقوم بدونه، فهي 

ولية بغير خطأ ولكن بغير تفرقة بين خطأ عمدي أو غير عمدي، و ستوي أن يكون هذا الخطأ واجب ول نتصور قيام املسؤ 

إلثبات في حالة املسؤولية عن العمل الشخص ي أو يكون خطأ مفروضا في حالة املسؤولية عن فعل الغير وعن ألاشياء، إذ أن 

 .أساج املسؤولية في جميع هذه الحالت هو الخطأ
3
وكثرة املخترعات امليكانيكية وقيام الصناعات الضخمة واناشار وسائل النقل آلالية  13اية القرن Ĕ صناعي فيأدى التقدم ال 

 سالي"إلى توسيع نطاق املسؤولية على أساج اعتبارات العدالة والتضامن الاجتماعي فذهب فريق من الشراح وعلى رأسهم 

"Saleilles وجوسران "Josserand151الخطأ، ذلك أن من يباشر نشاطا يتحمل نايلجته، وعليه أن  ل على فكرة( وديموم

وعليه فمن يقوم مشروع ما فإنه يتحمل تبعية  .يعو  الغير الذي يلحقه ضرر منه، ولو كان سلوكه غير مشوب بخطأ ما

الخطأ أو بنفي  وفي منطق هذه النظرية املادية أو نظرية تحمل التبعة، فإنه من غير الجائز نفي املسؤولية ل ينفي. أخطاره

 .فاملسؤولية تقوم على الضرر وحده حتى ولو كان السبب مبني على قوة قاهرة. العالقة السببية
4
إلى إقامة املسؤولية املدنية بوجه عام على أساج الضمان ل على  Starck " ستارك" ذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم  

ر قد أودى في حق من حقوقه دون مسِو من القانون كان املاسبب أساج الخطأ وترى هذه النظرية أنه متى ثبت أن املضرو 

في هذا الضرر مسؤول عنه بقطع النظر عن مسلكه، وبالتالي فهو موجب للضمان بذاته ما دام القانون لم يلزم املضرور 

ان املعزز للغير، يتحمل هذا املساج بحقه، وذلك تن غاية املسؤولية املدنية هي التعويض املدني عند املساج بحق الضم

أما إذا ثبت ارتكاب الفاعل خطأ، فإنه يترتب على هذا الخطأ زيادة مبلغ التعويض على أساج عقوبة خاصة وقد ظهرت هذه 

الفكرة في القوانين التي ارتكزت على الالتزامللضمان التي نظمت إصابات العمال وألاخطاء املهنية على أساج ضمان على 

 .القضائية املتعلقة بمسؤولية أمن نقل الركابسالمة العامل وألاحكام 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

، وأن يكون محقق 
ً
، وهي أن يكون الضرر مباشرا

ً
ويلجب أن يتحقق في الضرر الشروط القانونية املتفق عليها فقها

، إل في حالتي الغش والخطأ الجسيمالوقوع، 
ً
 .وأن يكون متوقعا

ويتمثل الضرر املعنوي الناجم عن حوادث الطرق بكل ما يلحق املتضرر من آلم ومعاناة أثناء فترة العالم، وبعد ذلك 

شرع بسبب ما قد يحدث له من تشوهات أو إعاقة تمنعه من العمل، ويمكن القول أن الضرر املعنوي الذي تناوله امل

 :الفلسطيني يتمثل في

آلالم الجسدية التي يعاني منها املصاب جراء الحادث بسبب الجروح أو الكسور أو العمليات الجراحية التي  -1

 .أجراها

2-  
ً
 أو دائما

ً
 مؤقتا

ً
آلالم النفسية التي يمر بها املصاب بسبب ما حدث له من اصابات قد تكون سببت له عجزا

 من بعض متع الحيا
ً
 .ة لفترة مؤقتة أو دائمةأو حرمانا

 .آلالم التي تصيب العاطفة والشعور وهذه آلالم تصيب ذوي املتوفى أو املضرور -2

1-  

 مدى امكانية التعويض عن الضرر املعنوي الناش ئ عن حوادث الطرق واملطالبة به وتقديره: الفقرة الثانية

املعنوي الناش ئ عن حوادث الطرق، وأوله بنصوة أجاز املشرع الفلسطيني في قانون التأمين التعويض عن الضرر 

 
ً
 .تشر عية تحدد كيفية تقديره، كما تناول املشرع الضرر املعنوي الذي يلحق بورثة املصاب، وحدد قيمته أيضا

 
 
 مدى امكانية التعويض عن الضرر املعنوي الناش ئ عن حوادث الطرق : أوال

يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها . 1: "ما يليمن قانون التأمين الفلسطيني على  111تنص املادة 

تكون   . 2. عن تعويض املصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه

 مسؤولية من يستعمل املركبة أو من يأذن باستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض املصاب بغض النظر عما

 ".إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب املصاب أم لم يكن

يابين من املادة السابقة أن قانون التأمين الفلسطيني، قد أقر التعويض عن الضرر املعنوي الناش ئ عن حوادث 

عما إذا  الطرق؛ إضافة الى الضرر املادي والجسماني، كما أنه يلزم مستعمل املركبة أو املأذون باستعمالها بالتعويض

 بذلك عن القواعد العامة للمسؤولية، والتي توجب التعويض على 
ً
كان هو املاسبب بالفعل الضار أو لم يكن، خارجا

 بقيادتها باعتباره املباشر للضرر أو املاسبب به
ً
 .1قائد املركبة سواء أكان مالكها أو مأذونا

 
ً
 حوادث الطرق وتقديرهاملطالبة بالتعويض عن الضرر املعنوي الناش ئ عن : ثانيا

 املدعي بالتعويض عن الضرر املعنوي 

                                                           

املنعقدة في   / 2018  434القضية رقم،   2018-03-04املنعقدة في محكمة النقض بتاريخ  / 2016  269القضية رقم: من ذلك1

   2022-02-02محكمة النقض بتاريخ

https://maqam.najah.edu/judgments/3592/
https://maqam.najah.edu/judgments/8328/
https://maqam.najah.edu/judgments/8328/
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 Page 153 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 (املصاب)املضرور  . أ

 في عقد التأمين املخرم بين املؤمن 
ً
، وعلى الرغم من (قائد املركبة)، واملؤمن له (شركة التأمين)ل يعتخر املصاب طرفا

 ذلك؛ فقد أعطى املشرع املصاب حق املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي واملعنوي 
ً
الذي لحق به، وذلك وفقا

للمصاب حق اقامة الدعوى للمطالبة عن ألاضرار : "من قانون التأمين الفلسطيني والتي نصت على 131للمادة 

 أو ضد املؤمن أو الصندوق 
ً
الجسدية واملادية واملعنوية التي لحقت به جراء الحادث، ضد املؤمن واملؤمن له معا

 ".فقط

الذكر أن املشرع الفلسطيني قد أجاز للمصاب أن يرفع دعوى أمام القضاء للمطالبة  يابين من نص املادة السابقة

بالتعويض عن ألاضرار املادية أو الجسمانية أو املعنوية التي لحقت به ضد شركة التأمين أو املؤمن أو الصندوق 

 على قواعد املسؤولية التقصيرية 
ً
وليس على أساج قواعد  (الفعل الضار)مباشرة، ويأتي هذا التعويض تأسيسا

 في العقد املخرم بين شركة التأمين واملؤمن، ومن الجدير بالذكر أنه 
ً
املسؤولية العقدية، حيث أن املصاب ليس طرفا

يمكن أن يأتي تعويض املصاب على أساج عقدي في حالة ما إذا كان املصاب هو السائق فإن تعويضه يتأتى على 

 .ة التأمينأساج العقد املخرم بينه وبين شرك

من قانون التأمين الفلسطيني على املبالغ املستحقة للتعويض عن ألاضرار املعنوية الناشئة  1132وقد نصت املادة 

 . عن حوادث الطرق على سبيل التحديد، ولم يترك ألامر لتقدير القاض ي

 ورثة املتوفى . ب

الحادث الى وفاة املصاب، فإن املبلغ الذي يدفع إذا أدى : "من قانون التأمين الفلسطيني على أن 131نصت املادة 

 منها حصة الورثة املعالين  132لورثته خمسون باملائة من الحد ألاقص ى املذكور في املادة 
ً
من هذا القانون مطروحا

 لحجة حصر الارث
ً
ل يلجوز أن يزيد ملجموع مبلغ : "والتي تنص على أن 132، مما يتطلب منا ذكر املادة "وفقا

  التعويض
ً
 ".عن ألاضرار املعنوية عن عشرة آلف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا

مما سبق يابين أن املشرع الفلسطيني أعطى ورثة املتوفى الحق في املطالبة بالتعويض عن الضرر املعنوي الذي لحق 

 .بهم بسبب وفاة املصاب نايلجة حادث سير

 مع موقفه في القانون املدني وذلك في نص املادة وقد جاء موقف املشرع الفلسطي
ً
 1511ني في قانون التأمين متفقا

من القانون ألاخير، والتي تعطي لورثة املتوفى الحق في املطالبة بالتعويض عن ألاضرار املعنوية التي لحقت بهم بسبب 

 .موت املصاب

                                                           
1
 :يكون التعويض عن ألاضرار املعنوية الناجمة عن حوادث الطرق على النحو آلاتي 

 .خمسون دينار عن كل واحد باملائة من نسبة العجز الدائم .1

 .الطريقأربعون دينار عن كل ليلة يمكملها املصاب في املشفى أو أية مؤسسة عالجية للعالم بسبب حادث  .2

 .خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطريق واستلزمت مكوثه في املشفى .2

 بموجب الفقرات  .1
ً
من هذه املادة يحق له تعويض ل يزيد عن خمسمائة دينار أردني ( 1،2،2)إذا لم يستحق املصاب تعويضا

 أو ما يعادلها بالعملة املتداولة ق
ً
 .انونا
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

حزن الناجمين عن فقد شخص عزيز أو إصابته أما بالنسبة للضرر املعنوي املرتد الذي يحدث نايلجة ألالم وال

، فقد حدد املشرع الفلسطيني في القانون املدني ألاشخاة الذين يحق لهم 
ً
بحادث أدى الى عجزه عن العمل مثال

املطالبة بالتعويض عن الضرر املعنوي، وهم ألازوام، وألاقارب حتى الدرجة الثانية، وإن الورثة الذين تحدث عنهم 

 .2ن الفلسطيني هم املحددين في القانون املدني أنفسهمقانون التأمي

 
ً
 تقادم دعوى التعويض عن ألاضرار الناشئة عن حوادث الطرق : ثالثا

تتقادم دعوى املطالبة بالتعويض عن ألاضرار الناشئة عن : "من قانون التأمين الفلسطيني على أن 133نصت املادة 

ن تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا حوادث الطرق إذا لم ترفع خالل ثالث سنوات م

 ".تلجاوزت املدة الثالث سنوات املذكورة

يابين من نص هذه املادة أن املشرع الفلسطيني قد قيد دعوى املطالبة بالتعويض بمدة قانونية ل تتلجاوز الثالث 

أي من تاريخ )يخ الحصول على تقرير طبي نهائي سنوات، حيث تبدأ هذه املدة من تاريخ وقوع الحادث أو من تار 

، حيث ل يحق للمضرور بعد مض ي هذه املدة املطالبة 3وليس من تاريخ علم املضرور بوقوع الضرر ( استقرار الحالة

 لم يقصر املدة 
ً
، حيث جاء نص املادة عاما

ً
 أو معنويا

ً
بالتعويض عن الضرر الذي لحق به سواء كان هذا الضرر ماديا

 .وع ضرر دون آلاخرعلى ن

 دعوى التعويض: الفقرة الثالثة

تعتخر دعوى التعويض الوسيلة القانونية التي كفىل بهىا املشىرع املطالبىات بىالحق الشخص ي أمام املحاكم املختصة، 

 الوسيلة املعتادة  الادعاء كأي دعوى مدنية، و شمل ذلك
ً
 تلجاءلاللبالحق املىدني أمىام املحاكم الجزائية، فهي إذا

 تحكام 
ً
للقضاء، فالنشاط القضائي يتركز أساسا فىي الدعوى، وما ينشأ عن رفعها إلى القضاء من خصومة وفقا

 .القىانون، ويخضىع تقىدير التعويض لسلطة قاض ي املوضوع كونه من املسائل الواقعية التي تستقل بتقديره املحكمة

عىوى عينيىة، ودعىوى مختلطة، فالدعوى العينية هي وتقسم الدعاوي بحسب طبيعة الحق، إلى دعوى شخصية ود

والدعاوي العينية ... التي يكون موضوعها حماية حق عيني ومثالها دعىوى امللكيىة ودعوى الاستحقاق ودعوى الارتفاق

 .كالحقوق التي تساند إليها محددة وقابلة للحصر

                                                                                                                                                                                     
1

كل من تعدى على الغير في حريته أو في عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره املالي . 1: "151مادة  

 عما لحق الغير من ضرر أدبي
ً
 .يكون مسئول

 .يلجوز أن يقض ي بالتعويض للزوم والقريب من الدرجة الثانية عما يصيبه من ضرر أدبي بسبب موت املصاب .2

 ".ل ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر ألادبي إلى الغير، إل إذا تحددت قيمته بمقتض ى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي .2
2

وقي ذلك قضت املحكمة العليا بغزة بصفتها محكمة نقض بتأييد الحكم املستأنف الذي قض ى بتعويض ورثة املتوفى بمبلغ  

 لنص املادة  3222
ً
مبلغ ألالم واملعاناة هو مبلغ ألاضرار : "من قانون التأمين الفلسطيني، وذلك بقولها 132دينار أردني وفقا

أي خمسة آلف دينار أردني من عشرة  132من الحد ألاقص ى املذكورة في املادة % 32وهو  131املعنوية حسب نص املادة 

 .111/2211طعن رقم ". آلف دينار فإن هذا ما يتعلق باتضرار املعنوية
3
يختلف بدء سريان مدة التقادم هنا عن بدء سريانه في دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار من قبل املسؤول عن الضرر حيث  

بشأن  2212لسنة  1من القانون رقم  133تبدأ مدة سريان التقادم فيها من تاريخ تحقق علم املضرور بوقوع الضرر، أنظر في ذلك املادة 

 .ينيالقانون املدني الفلسط
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 Page 155 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

املطالبة بالدين أو املطالبة بتعويض، وعلى أما دعوى الحق الشخص ي فهي التي تساند إلى حق شخص ي، ومثالها 

خالف سابقتها، فإنه من غير املمكن حصر مثل هذه الدعاوي بىالنظر إلى أن الحقوق الشخصية تخضع لحرية الاتفاق 

 مىن 
ً
فتكون مثلها غير قابلة للحصر، وتختلف الدعوى املدنية عن الدعاوي ألاخرى بأن أطرافها يكونون دائما

 ملبىدأ املسىاواة ألاشىخاة الطبي
ً
عيىين، ويلتىزم القاض ي بالفصل بالدعوى وفق أراحية البينات املقدمة أمامه وتحقيقىا

 .بىين ألاطراف

الوسيلة القضائية التي يستطيع املضرور عن طريقها الحصول من املسؤول على "على أنها  دعوى التعويضتعرف 

، وتسمى دعوى املسؤولية املدنيةتعويض الضرر الذي أصابه إل لم يسلم به املضرور ات
ً
 .1فاقا

ويتضح من خالل التعريف أن الدعوى املدنية موضوعها املطالبىة بحىق ثابىت، أو محتمل الثبوت، أو بانفيذ التزام 

متعهد به، يتبناه شخص أو أكثر يدعى املدعي، ضد شىخص أو أكثر هو املدعى عليه، واملدعي هو الشخص املبادر إلى 

أمام الجهىات القضىائية املختصة، سواء كان فرد أو أكثر، وهو املدعي بكونه صاحب حق سىلب منىه يرغىب طرح اللزاع 

 أنه صاحب حىق، بحيىث تمكنه الجهة 
ً
فىي استرجاعه أو الحصول عليه، واملدعي قد يبقى مدع إذا ما تأكد فعال

ل وجىه لللزاع الذي تبناه ويتعين على محكمة  املختصة من ذلك، وقد يتحول إلى مدعى عليه إذا ما أثبت خصىمه أنىه

املوضوع في كل حال أن تتقص ى مىن تلقىاء نفسىها الحكم القانوني الصحي  املنطبق على العالقة بين طرفي الىدعوى 

 .2وأن تلزلىه علىى الواقعىة املطروحة أمامها

 أو ما إلى ذلكبالتزام معين، سوا ِف هو الشخص املدعى عليه بكونه لم ي: واملدعى عليه
ً
 أو عمال

ً
، وقد ...ء كان ماليىا

 .يكون املدعى عليه أكثر من شخص تحدد محكمىة املوضىوع مسؤولية كل منهما وفق البينات املعروضة أمامها

 شروط قيام دعوى التعويض عن الضرر املعنوي : أول

يشترط لقيامها الشروط الواجبة تخضع دعوى التعويض عن الضرر املعنوي لألحكام العامة للمسؤولية، ومن ثم ف

 :في أي دعوى ترفع أمام القضاء، وهذه الشروط ناناولها على النحو التالي

 املصلحة  .8

ل تقبل دعوى، أو طلب، أو  -1: "على هذا بقولها 3تنص املادة الثالثة من قانون أصول املحاكمات املدنية والتلجارية

تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغر  من  -2. يقرها القانون  دفع، أو طعن، ل يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه

إذا لم تتوافر املصلحة قضت  -2. الطلب الاحتياط لدفع ضرر، أو الاستيثاق لحق يخي ى زوال دليله عند اللزاع فيه

 ."املحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى 

                                                           
1
، في الفعل الضار واملسؤولية املدنية، الطبعة الخامسة، ثانيمرقس سليمان، الوافي في شرح القانون املدني، في الالتزامات، امللجلد ال 

 .363، ة القاهرة، دار الكتب القانونية
2
 .11، ة 2223املكتب الجامعي الحديث،  ،طلبة أنور، دعوى التعويض، الطبعة ألاولى، الاسكندرية 

3
 3) 1122جماد آخر  11، 25الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان الفتوى والاشر ع بوزارة العدل، العدد  

 .3، ة2221لسنة  2، قانون أصول املحاكمات املدنية والتلجارية رقم (م2221سبتمخر 
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 Page 156 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

ى أمام القضاء، فال دعوى بال مصلحة، ويلجب أن يابين من هذا النص أن املصلحة هي شرط أسا  ي لقبول الدعو 

تكون املصلحة قائمة، ول يلجوز أن تكون محتملة إل في حالت معينة، كما بينت املادة السابقة أن الدفع بعدم قبول 

 .1الدعوى في حالة عدم توافر املصلحة هو دفع متعلق بالنظام العام على املحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها

 الصفة .0

 عن صاحب الحق، 
ً
إن الصفة هي ولية مباشرة الدعوى، يستمدها املدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائبا

فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة املطالبة، وهنا تمتزم الصفة بشرط املصلحة الشخصية املباشرة، أما إذا 

 عن صاحبها فيلجب عليه إثبات صفته من تم
ً
 .2ثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمهكان رافع الدعوى نائبا

يلجب أن يكون املدعي ذا صفة حتى يمكن للقاض ي قبول دعواه، كما يلجب أن يكون املدعى عليه ذا صفة، فإذا رفعت 

 .3الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة، فإن املحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى 

 هليةألا .3

من  13لرفع الدعوى، وهو شرط يمكن تبينه مما نصت عليه املادة  يلجب أن يتمتع الشخص باتهلية القانونية

يلجب أن يكون كل من طرفي الخصومة : "م بقولها2221لسنة  2قانون أصول املحاكمات املدنية والتلجارية رقم 

 فإن لم يكن له 
ً
 باتهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى وإل وجب أن ينوب عنه من يمثله قانونا

ً
ممثل متمتعا

عين املحكمة املختصة من يمثله
ُ
 ".قانوني ت

، وتزول أهلية الشخص، إما 4ويقصد باتهلية بوجه عام، صالحية الشخص تن يتحمل الالتزامات ويكاسب الحقوق 

بوفاته أو بفقده لألهلية، ويفقد الشخص أهليته إذا اعتراها أحد عوار  ألاهلية وهي الجنون والعته والسفه 

انعها، فإذا فقد املدعي او املدعى عليه ألاهلية، انقطع السير في الدعوى الى حين تعيين وا ي أو ولي أو أو مو  5والغفلة

 .قيم ينوب عن الشخص فاقد ألاهلية

 
ً
 اثبات الضرر املعنوي : ثانيا

اثبات على الدائن : "على 6م2221لسنة  1تنص املادة الثانية من قانون البينات في املواد املدنية والتلجارية رقم 

، يابين من هذا النص أن عبء اثبات الضرر يقع على من يدعيه، وهو "الالتزام، وعلى املدين اثبات التخلص منه

من قانون  1الشخص الذي يطالب بالتعويض، و ستطيع املدعي اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات املذكورة في املادة 

                                                           
1
 . 1/2/2215املنعقدة في محكمة النقض بتاريخ  1233/2216أنظر، مقام، موسوعة القوانين وأحكام املحاكم الفلسطينية، القضية رقم  

2
 .6، ة 2221جامعة الحديدة، ،للمزيد، راجع، عبد هللا احمد عبد القادر امللحاني، الصفة القانونية في الدفاع أمام القضاء املدني، دون طبعة، اليمن  

3
 .16/21/2215املنعقدة في محكمة النقض بتاريخ  12/2215انظر، مقام، موسوعة القوانين وأحكام املحاكم الفلسطينية، القضية رقم   

4
 .132، ة 2226دار الخير للطباعة والنشر، سوريا، -، دمشق2الطبعة  ،1محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الاسالمي، الجزء  

5
 .م2212لسنة  1من القانون املدني الفلسطيني رقم  112و  111املادة  

6
 3) 1122جمىىىىاد آخىىىىر  11، 25الوقىىىىائع الفلسىىىىطينية، الجريىىىىدة الرسىىىىمية للسىىىىلطة الوطنيىىىىة الفلسىىىىطينية، ديىىىىوان الفتىىىىوى والاشىىىىر ع بىىىىوزارة العىىىىدل، العىىىىدد  

 .226م، ة2221لسنة  1، قانون البينات في املواد املدنية والتلجارية رقم (م2221سبتمخر 
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 Page 157 
، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 عن مسؤولية البينات في املواد املدنية والتلجارية على اعتبار أ
ً
ن الضرر واقعة مادية سواء كان الضرر املعنوي ناشئا

 .تقصيرية أم عقدية

 بضرر مادي قد أصابه ولم 
ً
فعلى املدعي أن يثبت مقدار الضرر املعنوي الذي أصابه، فإن كان هذا الضرر مرتبطا

لب بالتعويض النهائي، ومع ذلك؛ يستقر الضرر املادي بعد، فإن عليه الانتظار حتى تستقر الاصابة، تن املتضرر يطا

فإنه يلجوز له أن يطالب بتعويض مؤقت إذا كان الضرر لم يستقر إل بعد سنوات، ويطالب بالتعويض النهائي بعد 

، وأن يطلب بدفعة تحت الحساب في ضوء ما توفر من نفقات ومصاريف عالم، أو املطالبة بفت  اعتماد 1استقراره

ت العالم والعمليات واملصاريف املستعجلة الى حين استقرار الحالة ومن ثم تقدير من شركة التأمين لتغطية نفقا

 
ً
 .قيمة التعويض الكلي املادي واملعنوي معا

ول يكفي أن يقيم طالب التعويض الدليل على وجود الضرر املعنوي، بل يلجب عليه إثبات العناصر الثالثة التي 

وعليه فال بد أن ُيثبت طالب التعويض توافر السببية بين  2جبة التعويضتشكل ألاركان ألاساسية لقيام املسؤولية وا

ما وقع عليه من ضرر معنوي وبين الخطأ الذي قام به املسؤول، ول يكفي أن يكون الخطأ هو السبب الذي ترتب 

 .3عليه الضرر، بل يلجب أن يكون هو السبب املباشر واملنتج

تد، فإن مسألة إثباته تعد صعبة تنه أمر يتعلق بالحالة النفسية للشخص أما بالنسبة إلثبات الضرر املعنوي املر 

الذي أصابه الضرر املعنوي املرتد، حيث لم يقع الاعتداء عليه مباشرة، بل وقع على شخص قريب له، ومسألة 

رع الى اثبات تأثر هذا الشخص، واصابته بضرر معنوي مرتد أصاب عاطفته، أو شعوره هو أمر صعب، مما دفع املش

 
ً
 .تحديد أشخاة الضرر املعنوي املرتد باتزوام وألاقارب حتى الدرجة الثانية كما ذكرنا سابقا

 خاتمة

ان الحديث عن التعويض عن الضرر املعنوي في القانون املدني الفلسطيني، تطلب منا البحث في أصل هذا املبدأ، 

املعنوي إذ يتمثل في كل أذى يصيب الشخص في عاطفته وقد تناولنا الحديث في املبحث ألاول عن ماهية الضرر 

وشعوره واعتباره وشرفه، وان معيار التمييز بين الضرر املادي والضرر املعنوي يتأتى بالنظر الى الطبيعة النهائية 

 للضرر أي لنايلجة الضرر، وليس فقط طبيعة الحق املعتدى عليه، ثم انتقلنا للحديث في املبحث الثاني عن ألاساج

القانوني للتعويض عن الضرر املعنوي في القانون الفلسطيني، ليابين لدينا فكرة شاملة عن كيفية التعويض 

 .ومقداره سواء في قانون التأمين او في دعوى املسؤولية التقصيرية والعقدية وكذا دعوى التأمين

                                                           
1
-، دون رقىىم طبعىىة، الاسىىكندريةفىىي ضىىوء الفقىىه وأحكىىام محكمىىة الىىنقض( املسىىؤولية املدنيىىة التعاقديىىة والتقصىىيرية)عبىىد الحكىىيم فىىودة، التعىىويض املىىدني  

 .26، ة 1335، دار املطبوعات الجديدة، مصر
2
دار  مصر،-ون رقم طبعة، الاسكندريةد محمد حسين منصور، املسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منها، 

 .211، ة2222الجامعة الجديدة للنشر، 
3
غير أنه في إطار مسألة الصراع بين ألادلة فإن املدعى عليه يمكن له أن يدفع هذه املسؤولية عنه بنفي العالقة السببية  

أن يثبت برائته بتقديم الدليل على أن  أصال بين الخطأ والضرر وإذا لم يكن له ارتباط بالفعل ول بالنايلجة الضارين فله

 .الضرر كان بفعل أجنبي ول يد له فيه كالقوة القاهرة والحث الفلجائي أو الخطأ املنسوب للضحية أو الغير

ملزيد من الاطالع على القوة القاهرة والحدث الفلجائي والخطأ املنسوب للضحية أو الغير كأسباب لإلعفاء من املسؤولية 

 :قصيرية أنظر الىاملدنية والت

 .126عبد القادر العرعاري، املسؤولية املدنية، مرجع سابق، ة   
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 الئحة املراجع

 
ً
 الكتب: أول

مصر، دار -، الاسكندرية1طبعة أحمد ابراهيم حسن، أساج املسؤولية العقدية،  .1

 .2212املطبوعات الجامعية، 

قصر الكتاب الجزائر، طبعة،  رقم إدر س فاضلي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، دون  .2

 .2221للنشر والتوز ع، 

، 1أنور العمرو  ي، املسؤولية التقصيرية واملسؤولية العقدية في القانون املدني، طبعة  .2

 .2221لفكر الجامعي،دار االاسكندرية، 

طبعة منقحة، أنور طلبة، املسؤولية املدنية، الجزء ألاول،املسؤولية العقدية،  .1

 .2211، املكتب الجامعي الحديثالاسكندرية، 

أنور، مصادر الالتزام بالقانون املدني ألاردني، دراسة مقارنة بين القانون املدني ألاردني  .3

 .2223دار الثقافة للنشر والتوز ع، الاردن، -، عمان1، طبعةوالفقه إلاسالمي

مكتبة  غزة، فلسطين، ،1اياد جاد الحق، النظرية العامة لاللتزام، مصادر الالتزام، طبعة  .6

 .2223ومطبعة دار املنارة، 

 -الواقعة القانونية-بلحاح العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون املدني الجزائري  .1

ديوان املطبوعات ، الجزائر، 1الجزء  سبب والقانون، الفعل غير املشروع الاثراء بال 

 .1333 الجامعية،

دراسة -حسن الحنتوش الحسناوي، التعويض القضائي في نطاق املسؤولية العقدية  .5

 .1333 دار الثقافة للنشر والتوز ع،دون رقم طبعة، عمان، ألاردن،  مقارنة،

دون رقم  ،-الفعل املستحق للتعويض-حمزة قتال، مصادر الالتزام املسؤولية التقصيرية  .3

 .دون سنة نشردار هومة للطباعة والنشر والتوز ع،  طبعة، الجزائر،

بيروت لبنان، دار ، 1الطبعة  املبسوط، امللجلد الثالث عشر،: السرخي ي، شمس الدين .12

 .1353، املعرفة للطباعة والنشر

، الجزء -نظرية الالتزام-السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون املدني  .11

 .1361الاسكندرية، منشأة املعارف، ، ألاول 

املكتب الجامعي الحديث،  ،طلبة أنور، دعوى التعويض، الطبعة ألاولى، الاسكندرية .12

2223. 

، مصر،دار املعارف ،1طبعة  عامر، حسين، املسؤولية املدنية، التقصيرية والعقدية، .12

1336. 

في ضوء ( املسؤولية املدنية التعاقدية والتقصيرية)ني عبد الحكيم فودة، التعويض املد .11

،دار املطبوعات مصر-، دون رقم طبعة، الاسكندريةالفقه وأحكام محكمة النقض

 .1335الجديدة، 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

عبد السميع، أسامة السيد، التعويض عن الضرر ألادبي دراسة تطبيقية في الفقه  .13

 .م2221الجامعة الجديدة، دار  دون رقم طبعة، الاسكندرية، إلاسالمي والقانون،

عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، املسؤولية املدنية، الطبعة  .16

 .2216مكتبة دار ألامان،  الرباط، الخامسة،

عبد هللا احمد عبد القادر امللحاني، الصفة القانونية في الدفاع أمام القضاء املدني، دون  .11

 .2221، جامعة الحديدة، طبعة، اليمن

منشأة ، ، الاسكندرية1مصادر الالتزام، طبعة  -العدوي جالل علي، أصول الالتزامات .15

 .1311،املعارف

الفضل، منذر، النظرية العاّمة لاللتزامات، دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقوانين  .13

ر عمان،مكتبة دار الثقافة للنش ،1الطبعة  الوضعية، الجزء ألاول، مصادر الالتزام،

 .1335والتوز ع، 

دون رقم  محمد حسين منصور، املسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الاجباري منها، .22

 .2222دار الجامعة الجديدة للنشر،  مصر،-طبعة، الاسكندرية

-، دمشق2الطبعة  ،1محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الاسالمي، الجزء  .21

 .2226، دار الخير للطباعة والنشرسوريا، 

، في الفعل ثانيمرقس سليمان، الوافي في شرح القانون املدني، في الالتزامات، امللجلد ال .22

 .القاهرة، دار الكتب القانونيةالضار واملسؤولية املدنية، الطبعة الخامسة، 

دار  مصر،-القاهرةمصطفى عبد الحميد عدوي، النظرية العامة لاللتزام، الطبعة الاولى، .22

 .1332النهضة العربية للنشر والتوز ع، 

، املؤسسة ، دون طبعة، الجزائرمقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر املعنوي  .21

 .1332الوطنية للكتاب،

-وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية والجنائية في الفقه الاسالمي  .23

 .2225 ،املعاصر دار الفكر  ن،دون رقم طبعة، بيروت، لبنا ،-دراسة مقارنة

 
ً
 القوانين: ثانيا

، الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية، عدد ممتاز، 2212لسنة  1القانون املدني رقم  .1

 .2212( آب)أغسطس 

كانون ألاول،  25تاريخ النشر  1252العدد ( الانتداب الخريطاني)الوقائع الفلسطينية  .2

1311. 

لرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان الفتوى الوقائع الفلسطينية، الجريدة ا .2

 22، قانون التأمين رقم (2226مارج  23) 1121صفر  23، 62والاشر ع، العدد 

 .2223لسنة

الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان الفتوى  .1

، قانون (م2221بتمخر س 3) 1122جماد آخر  11، 25والاشر ع بوزارة العدل، العدد 

 .2221لسنة  2أصول املحاكمات املدنية والتلجارية رقم 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

الوقائع الفلسطينية، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان الفتوى  .3

، قانون (م2221سبتمخر  3) 1122جماد آخر  11، 25والاشر ع بوزارة العدل، العدد 

 .م2221لسنة  1رقم البينات في املواد املدنية والتلجارية 

مكرر،  125الوقائع املصرية، جريدة رسمية للحكومة املصرية عدد غير اعتيادي، العدد  .6

بشأن  1315لسنة  121، قانون رقم 1315يوليو  23 – 1261رمضان  22الخميس 

 . القانون املدني

 

 
 
 املقاالت: ثالثا

املدني ألاردني أبو شنب، أحمد، ألاساج القانوني للمسؤولية عن فعل الي يء في  .1

، 1والفقه إلاسالمي دراسة مقارنة، ملجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سنوية رقم عدد 

2222. 

بريق رحمة ودلم محمد لخضر، التعويض عن الضرر املعنوي في نطاق املسؤولية  .2

 .2222، 2، العدد 6املدنية ومعايير تقديره، ملجلة القانون والعلوم السياسية، امللجلد 

صالح املحمدي ومهدي صالح شحادة العبيدي، التعويض الناش ئ عن ذنون يونس  .2

، 2، العدد 2الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ملجلة جامعة تكريت للحقوق، امللجلد 

2215. 

رواحنة زوليخة، مستاري عادل، معايير تقدير التعويض عن الضرر املعنوي وأشكاله،  .1

 .2215 ،1، العدد 12ملجلة املفكر، الجزائر، امللجلد 

شهرزاد بوسطلة، الطبيعة القانونية والفقهية لجخر الضرر املعنوي دراسة في القوانين  .3

، العدد 12الوضعية وفي الفقه الاسالمي، ملجلة العلوم الانسانية، الجزائر، امللجلد 

13 ،2212. 

عبوب زهيرة، طبيعة التعويض عن الضرر املعنوي، ملجلة الدراسات القانونية املقارنة،  .6

 .2216، 2، العدد 2ئر، امللجلد الجزا

يوسف بوجمعة، الحقوق املالزمة للشخصية وتقسيماتها، ملجلة الدراسات القانونية،  .1

 .2215الجزائر، امللجلد الرابع، العدد ألاول، 
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، برلين إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية واالقتصادية

ا  الماني –  

 0808لسنة  18عدد  القرار بقانون  في فلسطينمن خاللبذاته يف تم إرساء قضاء إداري مستقل ك

إلاداريةحاكم امل بشأن  

How was an independent administrative judiciary established in Palestine Through the 

decree number 41 of 2020 about the administrative courts 

كلية الحقوق والعلوم -جامعة سوسة -دكتوراه في القانون العام  -باحث في القانون العام  -علي مهاني 

 السياسية

:  Alimahani95@gmail.com :البريد إلالكتروني  Ali Mahani 

بشأن املحاكم إلادارية قصىد إرسىاء جهىاز قضىاء إداري مسىتقل  2222لسنة  11تم إصدار القرار بقانون رقم :ملخص

ريىة مىن محكمىة العىدل العليىا إلىى املحىاكم إلاداريىة بذاته عن القضىاء العىدلي و نقىل اختصىاة النظىر فىي املنازعىات إلادا

 .وعمل النص على تحديد اختصاة القاض ي إلاداري ومنع التداخل في الاختصاصات بين املحاكم. املنتظرة

وهىىو الازدواجيىىة  2222يىىأتي إصىىدار هىىذا الىىنص فىىي تكىىر س الاتلجىىاه املعتمىىد فىىي القىىانون ا ألاسا ىى ي الفلسىىطيني لسىىنة 

عمىىىىل إلادارة إلىىىىى رقابىىىىة متميىىىىزة عىىىىن رقابىىىىة ألافىىىىراد ملىىىىا فىىىىي ذلىىىىك مىىىىن تكىىىىر س ملبىىىىدأ الشىىىىرعة وحمايىىىىة القضىىىىائية وإخضىىىىاع 

 .الحقوق والحريات

قرار بقانون، محاكم إدارية، مبدأ التقاض ي على درجتين، تنظيم هيكلي، تنظىيم إجرائىي، معىايير :الكلمات املفتاحية

 .الاختصاة، فلسطين

ABSTRACT: The adoption of the decree number 41 of 2020 about the Administrative courts falls under 

the dedication of  The Palestinian Organic Law orientations which is The Judicial duplication. This new 

text was taken to create independent administrative courts on the structural, procedural and functional 

levels. 

The importance of this new text stand out from the need to strengthening the principle of legality and the 

control over the administrations activates.  

Keywords: Decree, Administrative courts, principle of tow-tiered litigation, structural organization, 

procedural organization, criteria's of competence, Palestine. 
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2622يونيو –رانيحز–60العدد -المجلة الدولية لالجتهاد القضائي 2222  

 

 Page 163 
 إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية

ا  الماني –، برلين واالقتصادية  

 :مقدمة

السلطات إلادارية تكون ملزمة في "فحواه أن على مبدأ انون واملؤسساتتقوم دولة الق

الذي " مبدأ الشرعية"يعرف هذا املبدأ بىى، 1أعمالها باحترام القانون باملعنى الواسع لهذه العبارة

واملحكوم داخل الدولة ملا يحققه ذلك من حماية يفتر  أن تسود أحكام القانون على الحاكم 

 .2للحقوق والحريات ألاساسية لألفراد و بعت السكينة في نفوسهم

بسلطة  وتتمتعفإذا كانت إلادارة تمارج نشاطها بطرق غير مألوفة في القانون الخاة  

 للصالح العام، فإن هذه 
ً
تقديرية لتخاذ ما يلزم من أعمال لاسيير الشؤون العامة تحقيقا

للرقابة  بإخضاعهاألاعمال يلجب أن تندرم ضمن إلاطار القانوني الذي تحدده الشرعية 

مناملالقضائية 
ً
 بمراكزهم القانونيةمنعا

ً
 . ساج بحقوق منظوري إلادارة أو ألحقت أضرارا

عى مختلف الدول بما في ذلك فلسطين إلى تحقيق تلك الغاية من خالل لذلك تس

التنصيص على أجهزة تختص بمراقبة أعمال إلادارة خاصة القرارات إلادارية، وقد اختار املشرع 

 مبدئي  2222مارج /آذار 15الفلسطيني منذ صدور القانون ألاسا  ي الفلسطيني بتاريخ 
ً
توجها

وأن ( العدلي)ابة مخولة لجهاز قضائي يختلف عن القضاء العادييرمي إلى أن تكون تلك الرق

مارج من قبل القاض ي إلاداري 
ُ
 .3ت

بناء على ما تقدم، سوف ياناول هذا املقال قراءة ملا جاء من أحكام صلب القرار بقانون 

في  4وتعديالته بشأن املحاكم إلادارية 2221يناير  11الصادر بتاريخ  2222لسنة  11رقم 

، يقتض ي ألامر منا .فلسطين للتعرف على خصائص جهاز القضاء إلاداري الفلسطيني
ً
لكن بداية

 .جليّ ى ياسنى تناول هذا املوضوع بشكل التعريف ببعض املصطلحات حت

انون إلاداري رضا املقصود فيها بهذا إلاطار إلادارة العمومية والتي عّرفها أستاذ الق: إلادارة

ع الهياكل التابعة للدولة واملكلفة بانفيذ سياساتها في مختلف ملجالت ملجمو :"جنّي  بكونها

 .5"الشؤون العامة

                                                           
1

 . 211، ة2225مركز النشر الجامعي، : جنّي ، محمد رضا، القانون إلاداري، الطبعة الثانية، تونس. 
2

، ملجلة الحقوق "دراسة خاصة بمحكمة ألاحزاب:القضاء إلاداري في ميزان التخصص القضائي"عبد العليم، محمد مصطفى السيد ومن معه، . 

 .  332، ة2212للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق في جامعة إلاسكندرية، العدد الثاني، 
3

يلجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في املنازعات إلادارية والدعاوى التأديبية، :" على أّنهمن القانون ألاسا  ي الفلسطيني نص  122الفصل . 

 ". ويحدد القانون اختصاصاتها ألاخرى، وإلاجراءات التي تابع أمامها
4

 .2222لسنة  12تم تعديله بمقتض ى القرار بقانون رقم . 
5

 . 211ة مرجع سابق الذكر،جنّي ، محمد رضا، . 
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ا  الماني –، برلين واالقتصادية  

 

 

وهىي جميىع ألاعمىال التىي تتخىذها إلادارة العموميىة لتحقيىق املصىلحة العامىة : ألاعمىال إلاداريىة

لألعمىىال بالنسىىبة . قانونيىىةو وهىىذه ألاعمىىال تنقسىىم إلىىى ماديىىة . والاسىىيير اليىىومي لشىىؤون املىىواطنين

املاديىة فهىي كالقيىىام بانفيىذ القىرارات إلاداريىىة وإنلجىاز ألاشىغال العامىىة مىن بنىاء وهىىدم وتىرميم وهىىي 

 قا
ً
ىىب أثىىرا

ّ
 مىىن حيىىث املبىىدأ ل ترت

ً
تلىىك التىىي تصىىدر عىىن إلادارة وتحىىدد فأمىىا ألاعمىىال القانونيىىة . نونيىىا

أخىىرى، ويكىىون  حقىىوق وواجبىىات كىىل مىىن أشىىخاة القىىانون العىىام مىىن جهىىة و املنظىىورين مىىن جهىىة

 على حقوق هؤلء
ً
 مباشرا

ً
 . لألعمال القانونية أثرا

وألاعمىىىال القانونيىىىة الصىىىادرة عىىىن إلادارة نوعىىىان، ألاول انفىىىرادي ويصىىىدر عىىىن إرادتهىىىا املنفىىىردة 

شىىرك دون أن
ُ
يعىىرف بىىالقرار إلاداري وهىىو مىىا فىىي مركىىزه القىىانوني  مىىؤثر  كىىون يو  فىىي اتخىىاذهاملنظىىور  ت

تمثلها إلادارة مع إرادة أخىرى قىد عخر التقاء إرادتين، إرادة عامة عاقدي وينتج والثاني ت. الانفرادي

وينىىىىتج عىىىىن ذلىىىىك مىىىىا يسىىىىمى ( أشىىىىخاة القىىىىانون الخىىىىاة)أو خاصىىىىة ( أي إدارة أخىىىىرى )تكىىىىون عامىىىىة

بالعقىىىد الىىىىذي قىىىىد يكىىىون عقىىىىد غيىىىىر إداري وخاضىىىع للقىىىىانون املىىىىدني ولرقابىىىة القاضىىىى ي العىىىىدلي، وقىىىىد 

 خاضع
ً
 إداريا

ً
 للقانون إلاداري ولرقابة القضاء إلاداري يكون عقدا

ً
 .1ا

ىىه( Riveroو   Walline)ه الفقيهىىين عرفىى: القضىاء إلاداري 
ّ
هيئىىة قضىىائية متخصصىىة فىىي :"علىىى أن

يشىىىىىمل "وهىىىىىو القضىىىىىاء الىىىىىذي. 2"الحكىىىىم فىىىىىي اللزاعىىىىىات إلاداريىىىىىة وهىىىىي منفصىىىىىلة عىىىىىن القضىىىىىاء العىىىىدلي 

 الطىىىىرق القضىىىىائية الخاصىىىىة التىىىىي يلجىىىىري علىىىىى مقتضىىىىاها النظىىىىر 
ً
والبىىىىت فىىىىي اللزاعىىىىات إلاداريىىىىة طبقىىىىا

 ما تتميز عن القانون املدني
ً
 .3"لقواعد خاصة غالبا

النظىىىىىىىىىىام )نظىىىىىىىىىام القضىىىىىىىىىىائي املوحىىىىىىىىىىدال املعمىىىىىىىىىىول بىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىو كىىىىىىىىىان النظىىىىىىىىىىام القضىىىىىىىىىىائي الفلسىىىىىىىىىطيني 

 عىىن الفصىىل فىىي ( ألانقلوسكسىىوني
ً
منىىذ زمىىن الانتىىداب الخريطىىاني أيىىن كىىان القضىىاء العىىادي مسىىؤول

 12تىىه املىىىادة بنو توجىىه تتطىىرأ بىىىين ألافىىراد أنفسىىهم أو بىىين هىىىؤلء وإلادارة، وهىى كافىىة اللزاعىىات التىىي

عىىىىد ذلىىىىك إلىىىىى قىىىىوانين متفرقىىىىة ، وخضىىىىعت فلسىىىىطين ب1322مىىىىن مرسىىىىوم دسىىىىتور فلسىىىىطين لسىىىىنة 

فرضىىها عليهىىا الواقىىع خاصىىة خىىالل عهىىدي إلادارة ألاردنيىىة علىىى الضىىفة الغربيىىة، وإلادارة  ةومشىىات

                                                           
1

 . 116، ةمرجع سابق الذكر ، محمد رضا، القانون إلاداري، جنيّ . 
2

عالء الدين شعباني، ألاسس الدستورية للقضاء إلاداري في تونس، رسالة لنيل شهادة املاجستير بحث في القانون العام، جامعة سوسة، كلية . 

 . 5، ة2212/2211الحقوق والعلوم السياسية، 
3

 .1ه، ةاملرجع نفسعالء الدين شعباني، . 
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ا  الماني –، برلين واالقتصادية  

ومىن ثىم إلىى قىرارات رئاسىية وقىوانين  ،1361و  1315الفتىرة مىا بىين  خاللاملصرية على قطاع غزة 

أخرى خالل تسعينات القرن العشرين  تعلقت بانظيم العمل القضائي ومسار القضاة واملحاكم 

وبعىىىد تىىىولي السىىىلطة الفلسىىىطينية الصىىىالحيات التنفيذيىىىة والاشىىىر عية والقضىىىائية، تىىىم .1وتىىىوز عهم

ائي الفلسىىىىىطيني كىىىىىان أهمهىىىىىا قىىىىىانون إنشىىىىىاء املحىىىىىاكم إصىىىىىدار عىىىىىدة نصىىىىىوة تخىىىىىص النظىىىىىام القضىىىىى

، 2221لسىىنة  2، وقىىانون أصىىول املحاكمىىات املدنيىىة والتلجاريىىة رقىىم 2221لسىىنة  3النظاميىىة رقىىم 

 وبصىفة مؤقتىة علىى نظىام  2222ثم وقع إصدار القانون ألاسا  ي الفلسطيني 
ً
الذي أبقى صىراحة

لىىىىذلك، . وهىىىىو نظىىىىام الازدواجيىىىىة القضىىىىائية القضىىىىاء املوحىىىىد إلىىىىى جانىىىىب تكر سىىىىه للخيىىىىار الىىىىدائم أل 

املتعلىق بالقضىاء إلاداري فىي فلسىطين سىوف يكىون لىه  2222لسىنة  11صدور القرار بقانون عىدد 

تىأثير مؤكىىد علىى النظىىام القضىىائي الفلسىطيني بشىىكل عىام وهىىو مىىا  يلجعىل مىىن تناولىه والبحىىث فيىىه 

 نبّينه من خالل التطرق إلى أهمية املوضوع
ً
 .أمر مهما

 :ية املوضوعأهم

العمىىل القضىىائي والرقابىىة سىىوف يكىون لىىه إلاضىىافة علىى حيىث أن صىىدور هىىذا الىنص القىىانوني 

، على الرغم من أنىه ل يمثىل املحاولىة ألاولىى لاشىكيل قضىاء إداري في فلسطين على أعمال إلادارة

 .2مستقل بذاته

وتتأكىىد هىىذه ألاهميىىة مىىن كىىون صىىدوره قىىد تىىم بعىىد مىىا يقىىارب العقىىدين علىىى صىىدور القىىانون  

علىى إمكانيىة إنشىاء املحىاكم إلاداريىىة  122والىذي نىّص فىىي مادتىه  2222ألاسا ى ي الفلسىطيني سىنة 

، كانىىىىت القىىىىرار بقىىىىانون  التىىىىي تخىىىىتص بالبىىىىت فىىىىي املنازعىىىىات إلاداريىىىىة، وطيلىىىىة تلىىىىك فتىىىىرة وقبىىىىل اتخىىىىاذ

التىىىىي تعّمىىىىر اختصاصىىىىها كقضىىىىاء إداري عخىىىىر  3إلاداريىىىىة محىىىىل نظىىىىر محكمىىىىة العىىىىدل العليىىىىا املنازعىىىات

                                                           
1

 .، املوقع إلالكتروني لدنيا الوطن"نحو استحداث ملجلس الدولة الفلسطيني"، ملكريعبداالشامي، . 
2

بدأ العمل في املنظومة الفلسطينية على إعداد مشروع قانون يهدف إحداث ملجلس الدولة الفلسطيني بالعتماد على  2222حيث انه منذ سنة . 

 تم سنة التلجربة الفرنسية واملصرية في هذا 
ً
الانتهاء من إعداد هذا املشروع وتمت مناقشته من الجهات املختصة التي أوصت  2221امليدان، وفعال

 على ورق بسبب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وألاحداث التي بضرورة تبنيه والعم
ً
ل على إعداد قضاة إداريون لتفعيله، لكن بقي ذلك حخرا

، املوقع "نحو استحداث ملجلس الدولة الفلسطيني"الشامي، عبدالكريم،  ).شر عية ورئاسية وما تبعها من انقساماتعرفتها فلسطين من انتخابات ت

 (.إلالكتروني لدنيا الوطن

 كل املهام املسندة للمحاكم إلادارية واملحكمة :" من القانون ألاسا  ي الفلسطيني نص على أّنه 121الفصل . 3
ً
الدستورية تتولى املحكمة العليا مؤقتا

 للقوانين النافذة
ً
 انظر الفصل  .العليا ما لم تكن داخله في اختصاة جهة قضائية أخرى وفقا

ً
 3من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم  21أيضا

 .2221لسنة 
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مىىىىىن قىىىىىانون أصىىىىىول املحاكمىىىىىات  1نصىىىىىوة مقتضىىىىىبة تىىىىىم التنصىىىىىيص عليهىىىىىا فىىىىىي البىىىىىاب الرابىىىىىع عشىىىىىر

 . 2221لسنة  2املدنية والتلجارية رقم 

جىىىاء بهىىىا التىىىي  2نظىىىام الازدواجيىىىة القضىىىائيةتكىىىر س  هىىىيوألاهميىىىة ألاخىىىرى لصىىىدور هىىىذا الىىىنّص 

حيث أن هذا القرار بقانون قد تضمن . سابق الذكر 122القانون ألاسا  ي الفلسطيني في فصله 

 علىىىىىىى إنشىىىىىىاء جهىىىىىىاز قضىىىىىىائي مسىىىىىىتقل بذاتىىىىىىه عىىىىىىن القضىىىىىىاء العىىىىىىادي و 
ً
علىىىىىىى أحكىىىىىىام نصىىىىىىت صىىىىىىراحة

التنصىىىيص علىىىى إحىىىداث محىىىاكم إداريىىىة وهياكىىىل أخىىىرى ذات الصىىىلة بعمىىىل القضىىىاء إلاداري وذكىىىر 

ي تضىىىطلع بهىىىىا كىىىىال منهىىىا، إلىىىىى جانىىىب التنصىىىىيص علىىىىى الجانىىىب إلاجرائىىىىي الواجىىىىب الاختصاصىىىات التىىىى

وبىىذلك يكىىون القىىرار بقىىانون أول نىىص قىىانوني يحىىدث محىىاكم . إلاتبىىاع عنىىد تعهىىد املحىىاكم إلاداريىىة

حاكم النظاميىة رقىم من قانون تشكيل امل 1إدارية مستقلة بذاتها، خاصة إذا ما علمنا أن املادة 

أن املحىىىىىاكم النظاميىىىىىة تتكىىىىىون مىىىىىن محىىىىىاكم صىىىىىلح، محىىىىىاكم بدايىىىىىة، محىىىىىاكم  عتخىىىىىر ت 2221لسىىىىىنة  3

 .دون الحديث عن محاكم إدارية استنناف ومحكمة عليا

، نأمىىل أن يىىىتم إلاسىىراع فىىي إحىىىداث املحىىاكم والهياكىىل ألاخىىىرى املنصىىوة عليهىىا فىىىي 
ً
لكىىن عمومىىا

فقىىىه قضىىىاء إداري  الىىىنص وتطبيقىىىه علىىىى أر  الواقىىىع ليبىىىدأ العمىىىل بأحكامىىىه واملسىىىاهمة فىىىي إثىىىراء

خىىىىىىاة باملنظومىىىىىىة القانونيىىىىىىىة الفلسىىىىىىطينية ونشىىىىىىىر ثقافىىىىىىة هىىىىىىذا النىىىىىىىوع مىىىىىىن التقاضىىىىىىى ي فىىىىىىي امللجتمىىىىىىىع 

كىىىىىذلك إنشىىىىاء الجهىىىىىاز إلاداري سىىىىوف يسىىىىىاهم فىىىىي تخفيىىىىىف العىىىىبء عىىىىىن . الفلسىىىىطيني كبىىىىىاقي الىىىىدول 

املحكمىىىىة العليىىىىا وإلاسىىىىراع بىىىىنفس الوقىىىىت فىىىىي البىىىىت فىىىىي املنازعىىىىات إلاداريىىىىة والفصىىىىل فيهىىىىا مىىىىن قبىىىىل 

 .حاكم متخصصة في هذا النوع من املنازعاتم

ول بىىىد مىىىن إلاشىىىارة إلىىىى أن الىىىنص مىىىن املفتىىىر  أن يكىىىون فىىىي شىىىكل قىىىانون صىىىادر عىىىن السىىىلطة 

الاشىىىىر عية ولىىىىيس قىىىىرار بقىىىىانون، حيىىىىث أن إنشىىىىىاء املحىىىىاكم إلاداريىىىىة هىىىىو مىىىىن اختصىىىىاة السىىىىىلطة 

 للقانون ألاسا  ي الفلسطيني
ً
 .3الاشر عية وفقا

                                                           
1

 ملا جاء بمادته . 
ً
 .  62ل بد من إلاشارة إلى أن هذا الباب قد تم إلغاءه بمقتض ى القرار بقانون الجديد وفقا

2
أن يتكون النظام القضائي في الدولة من جهتين قضائيتين مستقلتين، جهة القضاء العادي الذي يختص بالنظر في " املقصود بالقضاء املزدوم هو .  

 كان نوعها بين ألافراد أنفسهم وكذلك النظر في جميع املنازعات بين ألافراد من جهة والهيئات إلادارية من جهة
ً
أخرى حين  جميع املنازعات أيا

 على الفصل في املنازعات 
ً
تتصرف هذه الهيئات وفق أساليب القانون الخاة، أما جهة القضاء إلاداري فيكون اختصاصها بصورة عامة مقتصرا

اعتبارها سلطة عامة إلادارية أي تلك التي تنشأ بين ألافراد والسلطات أو الهيئات إلادارية أو بين الهيئات إلادارية ذاتها عندما تتصرف هذه الهيئات ب

القضاء معضلة القيود على اختصاصات "بكر، عصمت عبدامللجيد، ".)ومتوسلة في تصرفها بأساليب السلطة العامة أو بأساليب القانون العام

 (.22، 2211، ملجلة جامعة جيهان، امللجلد ألاول، العدد ألاول، "دراسة مقارنة: إلاداري 
3

 .122انظر املادة . 
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 :إلاشكال املطروح

جهاز قضىاء إداري مسىتقل بذاتىه فىي املنظومىة  2222لسنة  11يف أر  ى القرار بقانون رقم ك

 القانونية الفلسطينية  

وسىىوف يىىتم إلاجابىىة علىىى هىىذا إلاشىىكال مىىن خىىالل النظىىر فىىي أحكىىام القىىرار بقىىانون التىىي دّعمىىت 

ى التوسع الذي ومن ثم التطرق إل( جزء أول )تنظيم القضاء إلاداري لتكر س استقالليته الذاتية 

 (.جزء ثانح )جاء به هذا القرار بقانون في الاختصاصات املسندة إلى القضاء إلاداري 

 إرساء تنظيم مستقل للقضاء إلاداري : الجزء ألاول 

إن فكىىىرة بنىىىاء قضىىىاء إداري متميىىىز ومنفىىىرد كانىىىت قىىىد تبلىىىورت فىىىي القىىىانون الفرنيىىى ي عنىىىدما تىىىم 

وبىىذلك  ،1إلادارةمنىىع تىىدخل القاضىى ي العىىدلي وإحكىىام رقابتىىه علىىى أعمىىال إحىىداث ملجلىىس الدولىىة و 

 .نظام الازدواجية القضائية أو ما يعرف بالنموذم الالتيني للقضاءأساسكان القانون الفرني ي 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون هيئىة :" ما يلي 1فقرة  2ورد في النص الجديد بمادته 

وبالتالي أصب  هناك تنظيم هيكلىي جديىد ". بذاتها تسمى املحاكم إلاداريةقضائية مستقلة قائمة 

 أخىىىىىىىرى تتعلىىىىىىىق بالشىىىىىىىروط بالجوانىىىىىىىىب (الفقىىىىىىىرة أولىىىىىىىىى)للقضىىىىىىىاء إلاداري  ومسىىىىىىىتقل بذاتىىىىىىىه
ً
، وأحكامىىىىىىىا

ول بىىد مىىن التىىذكير أن (. الفقىىرة ثانيىىة)إلاجرائيىىة الخاصىىة برفىىع الىىدعوى أمىىام هىىذا القضىىاء وتعهىىده

اسىىىىىتقاللية ماليىىىىىة للقضىىىىىاء إلاداري بىىىىىأن خصىىىىىه بموازنىىىىىة خاصىىىىىة ضىىىىىمن القىىىىىرار بقىىىىىانون قىىىىىد كىىىىىّرج 

 .2ميزانية الدولة

 إحداث تنظيم هيكلي للقضاء إلاداري : الفقرة ألاولى

بالرجوع إلى مواد القرار بقانون، يابين قيامه بالتنصيص على إحداث عدة هياكل تكّون جهاز 

الوظيفيىىة الحكميىىة أي تلقىىي الىىدعاوى  القضىىاء إلاداري الفلسىىطيني، وهىىذه الهياكىىل منهىىا مىىا اتخىىذ

 )املرفوعة في املىادة إلاداريىة والبىت فيهىا 
ً
وظيفية اساشىرافية وأخىرى تضىطلعب ، وهياكىل أخىرى (أول

 )تمثيلية 
ً
 (.ثانيا

 

                                                           
1

 . 3،ة2212، منشورات مدرسة الدكتوراه، جامعة صفاقس، كلية الحقوق، "إلادارية في مادة تلجاوز السلطة اختصاة املحكمة"، منصري، أنوار. 
2

يتولى .2. يكون للقضاء إلاداري موازنة سنوية ضمن املوازنة العامة للدولة.1:" جاء فيها ما يلي 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  32املادة . 

ن الجمعية العامة رئيس املحكمة إلادارية العليا إعداد مشروع املوازنة السنوية للقضاء إلاداري، وتقديمه إلى الجهة املختصة بعد مناقشته وإقراره م

 . 2. باإلجماع أو باتكثرية
ً
 عن جميع املسائل املتعلقة بانفيذ املوازنة السنوية للقضاء إلاداري وفقا

ً
يكون رئيس املحكمة إلادارية العليا مسؤول

 ". للقانون 
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 اعتماد مبدأ التقاض ي على درجتين ألول مرة: أوال

ىه سىوف يكىون  ، وهىو مىا يىوحي"املحاكم إلاداريىة"حمل القرار بقانون محل الدراسة تسمية 
ّ
بأن

هنىىىاك أكثىىىر مىىىن محكمىىىة لتحقيىىىق الغىىىر  الىىىذي يىىىروم إليىىىه وهىىىو بنىىىاء جهىىىاز قضىىىاء إداري مسىىىتقل 

 .وقائم بذاته

سند لها اختصاة النظر في املنازعات التي 
ُ
إن الهيئات الحكمية التي جاء بها النص الجديد أ

ملناسىب للفصىل فيهىا، فيىتم تطىرأ فىي املىادة إلاداريىة والنظىر فيهىا مىن خىالل طىورين واتخىاذ الحكىم ا

 من قبل املحكمىة إلاداريىة كدرجىة أولىى ، وقىد يمىر اللىزاع إلىى الدرجىة التاليىة ليكىون 
ً
النظر ابتدائيا

 .محل نظر املحكمة إلادارية العليا كدرجة ثانية

وبىىذلك يكىىون التنظىىيم الهيكلىىي الىىذي جىىاء بىىه القىىرار بقىىانون قريىىب مىىن نمىىاذم أنظمىىة القضىىاء 

 التىىىىي ينبنىىىىي قضىىىىاءها إلاداري علىىىىى وجىىىىود محىىىىاكم إداريىىىىة إلاداري فىىىىي الىىىىد
ً
ول ألاخىىىىرى كفرنسىىىىا مىىىىثال

ابتدائيىىىىة كدرجىىىىة أولىىىىى واسىىىىتننافية كدرجىىىىة ثانيىىىىة، لكىىىىن الفىىىىرق بىىىىين القىىىىانون الفلسىىىىطيني ونظيىىىىره 

كمحكمىىىة الىىىنقض فىىىي )الفرنيىىى ي أن هىىىذا ألاخيىىىر أحىىىدث ملجلىىىس دولىىىة والىىىذي يمثىىىل املحكمىىىة ألاعلىىىى

ر بىىىىىىالطعون التىىىىىىي تطىىىىىىرأ علىىىىىىى ألاحكىىىىىىام النهائيىىىىىىة الصىىىىىىادرة عىىىىىىن محىىىىىىاكم التىىىىىىي تنظىىىىىى( القضىىىىىىاء العىىىىىىدلي

وهىىىو مىىىا لىىىم يضىىىف  الاسىىىتنناف وملجلىىىس الدولىىىة هيئىىىة تنظىىىر فىىىي القىىىانون ول تتطىىىرق تصىىىل اللىىىزاع، 

 .القرار بقانون مثيله

، ل بىىد مىىن إلاشىىارة إلىىى أن كافىىة املنازعىىات التىىي كانىىت تطىىرأ فىىي املىىادة إلاداريىىة كانىىت تنظىىر 
ً
بدايىىة

محكمىىىة العىىىدل العليىىىا علىىىى مسىىىتوى طىىىور وحيىىىد وتقىىىوم باتخىىىاذ حكمهىىىا الىىىذي يتمتىىىع بالصىىىفة  فيهىىىا

ولم يكن هناك هيئة حكمية أخرى أقل منها درجة . الباتة بحيث يكون غير قابل للطعن بأي وجه

لتنظىىىىىىىر فىىىىىىىي الىىىىىىىدعاوى بشىىىىىىىكل مبىىىىىىىدئي واقتصىىىىىىىر املشىىىىىىىرع الفلسىىىىىىىطيني هىىىىىىىذا ألامىىىىىىىر فىىىىىىىي قىىىىىىىانون أصىىىىىىىول 

على القضايا املدنية فنلجىد هنىاك عىدة محىاكم وبالتىالي  2221لتلجارية لسنة املحاكمات املدنية وا

محىىىىاكم صىىىىلح، محىىىىاكم بدايىىىىة، محىىىىاكم اسىىىىتنناف مىىىىع : النظىىىىر فىىىىي القضىىىىايا املدنيىىىىة بىىىىأكثر مىىىىن طىىىىور 

مىىن  231ا ألامىىر مىىن خىىالل مىىا نّصىىت املىىادةويتأكىىد هىىذ. إمكانيىىة الطعىىن فىىي ألاحكىىام التىىي تصىىدر عنهىىا

تصىىدر املحكمىىة حكمهىىا :"والتىىي جىىاء فيهىىا 2221ملدنيىىة والتلجاريىىة لسىىنة قىىانون أصىىول املحاكمىىات ا

علىىى وجىىه السىىىرعة فىىي الطلىىىب وذلىىك إمىىىا برفضىىه أو بإلغىىىاء القىىرار املطعىىىون فيىىه أو بتعديلىىىه مىىع مىىىا 

لىىىىت ". يترتىىىىب علىىىىى حكمهىىىىا مىىىىن آثىىىىار قانونيىىىىة
ّ
فمحكمىىىىة العىىىىدل العليىىىىا قبىىىىل صىىىىدور القىىىىرار بقىىىىانون مث
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في الدعوى إلادارية والبت فيها بقىرار نهىائي بىات غيىر قابىل للمراجعىة ول الطور ألاول وألاخير للنظر 

 .1يمكن تحد أطراف الدعوى الاعترا  على الحكم الصادر عنها

 ملبىىىىدأ 
ً
وبنىىىىاًء علىىىىى مىىىىا تقىىىىدم، يخىىىىرز التلجديىىىىد الىىىىذي جىىىىاء بىىىىه القىىىىرار بقىىىىانون فىىىىي تكر سىىىىه صىىىىراحة

هيئىتن  هإحداثىبالتقاض ي على درجتين فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع في مادة املنازعىات إلاداريىة 

 ين مختلفتيقضائيت
ً
 ن على مستوى الدرجة، فمن ناحيىة نلجىد املحكمىة إلاداريىة والتىي تنظىر مبىدئيا

في الدعاوى التي ترفع ضد ألاعمال إلادارية، ومن ناحية أخرى املحكمة إلادارية العليا والتي تنظر 

 باتحكام التي تصدر عن املحكمة إلادارية وهو ما أكدته املادة 
ً
املحاكم "تحت عنوان  6استننافيا

 .2"إلادارية

تىىىين حكميتىىىين مختلفتىىىين هىىىذا يعنىىىي أن اللىىىزاع إلاداري أصىىىب  مىىىن املمكىىىن أن يتواجىىىد فىىىي درج 

ويكايىى ي هىىذا التلجديىىد أهميتىىه مىىن كىىون أن مبىىدأ التقاضىى ي علىىى . وفىىق إجىىراءات وحىىالت مختلفىىة

لتحقيق املحاكمة  ضمانة هامةالقضائية القائمة بذاتها و عد درجتين يمثل أحد دعائم ألانظمة 

قىىىىىىىىه أو العادلىىىىىىىة فىىىىىىىىي الدولىىىىىىىىة، ومعنىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىك أن املتقاضىىىىىىىى ي أصىىىىىىىىب  لىىىىىىىىه فرصىىىىىىىىة أخىىىىىىىىرى لحمايىىىىىىىىة حقو 

ذات كفاءة وخخرة ودراية أكخر والتي على جهة قضائية أخرى بدرجة أعللاسترجاعها بعر  اللزاع 

إصىىالح مىىا شىىاب أحكىىام الدرجىىة ألاولىىى "ن املتقاضىىين مىىن يكىىمتو  ،ربمىىا يكىىون لهىىا رأي آخىىر فىىي اللىىزاع

نهم من تدارك ما فاتهم من أوجه 
ّ
 . 3"الدفوعمن خطأ أو جهل أو تقصير ويمك

مىىن القىىرار  6فقىىد أشىىارت املىىادة . إلاشىىارة إليىىه هنىىا، هىىو املقىىر الخىىاة بهىىذه املحىىاكم ومىىا يمكىىن

يكىىىىىون املقىىىىىر الىىىىىدائم للمحكمىىىىىة إلاداريىىىىىة واملحكمىىىىىة :" ... علىىىىىى مىىىىىا يلىىىىىي 2بقىىىىىانون الجديىىىىىد فىىىىىي فقرتهىىىىىا 

 فىي مىدينتي غىزة ورام هللا ويلجىوز تي منهمىا 
ً
إلادارية العليا فىي العاصىمة القىدج، و تنعقىدان مؤقتىا

ومىىىا يمكىىىن اسىىىتنتاجه هىىىو ". موافقىىىة رئيسىىىها أن تنعقىىىد فىىىي أي مكىىىان آخىىىر فىىىي الدولىىىة عنىىىد الحاجىىىةب

وجىىىىىىود تنظيمىىىىىىين ملقىىىىىىر املحىىىىىىاكم إلاداريىىىىىىة، ألاول مركىىىىىىزي ثابىىىىىىت و دائىىىىىىم ويكىىىىىىون فىىىىىىي مدينىىىىىىة القىىىىىىدج 

                                                           
1

املسألة تلجاوز هذه قد  2222لسنة  12ر بقانون عدد بعد تعديله بمقتض ى القراتلجدر املالحظة إلى أن القرار بقانون الجديد بشأن املحاكم إلادارية . 

إلى حين إنشاء املحاكم إلادارية املنصوة عليها فيه، بحيث نص في ( محكمة النقض)ختصاة املؤقت الذي منحه ملحكمة العدل العليا ال لبالنسبة 

/ ر في الطعون املقدمة على ألاحكام الصادرة عن املحكمة العلياالنظ،تتولى املحكمة إلادارية العليا، فور تشكيلها:" ...على ما يلي  2فقرة  31مادته 

 لدى قلم املحكمة العليا(1)، بصفتها املذكورة في الفقرة محكمة النقض
ً
محكمة النقض / من هذه املادة، وإلى حين ذلك تسجل تلك الطعون مؤقتا

 من نفاذ أحكام هذا القرار بقانون 
ً
 "..خالل ثالثين يوما

2
املحكمة إلادارية .املحكمة إلادارية ب.أ: تكون املحاكم إلادارية على درجتين.1:"على ما يلي 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  6نصت املادة . 

 ...". العليا 
3

 . 136، ة2211، 12، ملجلة التراث، العدد "مساءلة القاض ي عن خطأه بين الشر عة والقانون "املومني، أحمد محمد، شديفات، صفوان محمد، . 
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الشريف، والثاني ل مركزي و مؤقت بحكم الواقع الذي تعيشه مدينة القدج وسيطرة الاحتالل 

 .قانونه وقضاءه وإدارته املحتلة عليهاالصهيوني ب

تابىىىىىع طريقىىىىىة  حيىىىىىث، بأحكىىىىىام خاصىىىىىة قضىىىىىاة املحىىىىىاكم إلاداريىىىىىة وخىىىىىص الىىىىىنص الجديىىىىىد تعيىىىىىين

التعيىىىين بمقتضىىى ى قىىىرار رئا ىىى ي بنىىىاًء علىىىى تنسىىىيب مىىىن الجمعيىىىة العامىىىة للمحىىىاكم إلاداريىىىة فىىىي نىىىدب 

 ملا ورد باملادة 
ً
مىن  2ووضعت الفقرة . من القرار بقانون  11قضاة املحاكم إلادارية ورؤسائها وفقا

، حيىىىث يىىىتم تعييىىىنهم 1للمنصىىىوة علىىىيهم بىىىنفس املىىىادة فقىىىرةاسىىىتاناء يتعلىىىق بىىىأول تعيىىىين  1املىىىادة 

ول بىد مىن إلاشىارة إلىى أن القىرار .بقرار رئا  ي بعد الاشاور مع ملجلىس القضىاء ألاعلىى ووزيىر العىدل

ة إلاداريين وذلىك حسىب الدرجىة بقانون قد ضبط شروط خاصة بكل صنف من أصناف القضا

التىىىىىىىي ينتمىىىىىىىون إليهىىىىىىىا وهىىىىىىىي شىىىىىىىروط تتعلىىىىىىىق بخخىىىىىىىرة وكفىىىىىىىاءة القضىىىىىىىاة ودرايىىىىىىىتهم فىىىىىىىي امللجىىىىىىىال القضىىىىىىىائي 

إل أنهم خاضعين لنفس الواجبات التي ضبطها القىرار بقىانون، وهىي واجبىات للحفىاى . 2والقانوني

 .3على نزاهتهم واستقالليتهم ومنع تضارب املصالح

حكمىىىة إلاداريىىىة كدرجىىىة أولىىىى مىىىن رئىىىيس ونائىىىب وعىىىدد مىىىن القضىىىاة وتنعقىىىد وتتىىىألف تركيبىىىة امل

أمىىىىا املحكمىىىىة إلاداريىىىىة العليىىىىا، فهىىىىي . 4هيئاتهىىىىا بعىىىىدد ل يزيىىىىد ول يقىىىىل عىىىىن ثالثىىىىة قضىىىىاة مىىىىع رئيسىىىىها

تاشىىىىكل مىىىىن هيئىىىىة أو أكثىىىىر وتتىىىىألف مىىىىن رئيسىىىىها ونائبىىىىه وعىىىىدد مىىىىن القضىىىىاة، وتنعقىىىىد بهيئىىىىة أو أكثىىىىر 

خمسىىة قضىىاة مىىع رئيسىىها، ويمكىىن لهىىا وبصىىفة اسىىتانائية وبنىىاًء علىىى  بشىىرط أن ل يتلجىىاوز عىىددها

الجوهريىىىىىىىىة طلىىىىىىىىب رئيسىىىىىىىىها أن تنعقىىىىىىىىد بكامىىىىىىىىل أعضىىىىىىىىائها كهيئىىىىىىىىة عامىىىىىىىىة للنظىىىىىىىىر فىىىىىىىىي بعىىىىىىىىض املسىىىىىىىىائل 

 .وتكون بذلك أعلى هيئة قضائية إدارية في املنظومة الفلسطينية 215ملادة املحددةبا

إداري يتكىون مىن أكثىر مىن محكمىة للنظىر  إن ما تقدم يمثل الرغبة الواضحة فىي إرسىاء قضىاء

مثلىىىىه مثىىىىل القضىىىىاء العىىىىادي  فىىىىي اللزاعىىىىات إلاداريىىىىة بواسىىىىطة قضىىىىاة مختصىىىىين يعينىىىىون فىىىىي الغىىىىر 

 . ومحاكمه
ً
تعزيز استقاللية القضاء إلاداري الفلسطيني عىن القضىاء العىادي مىن خىالل  وتم أيضا

 .إحداث هيكل مختص بانازع الاختصاة

 
 
 شرافية وتمثيليةإحداث هياكل است: ثانيا

                                                           
1

يعين رئيس املحكمة إلادارية ونائبه وقضاتها ونائب رئيس املحكمة إلادارية العليا وقضاتها بقرار من .1:" من القرار بقانون نصت على أّنه 1املادة . 

 ". بقرار من الرئيسيعين رئيس املحكمة إلادارية العليا وتقبل استقالته .2......2. الرئيس بناًء على تنسيب من الجمعية العامة للمحاكم إلادارية
2

 . بالنسبة لشروط تعيين قضاة املحكمة إلادارية العليا 12بالنسبة لشروط تعيين قضاة املحكمة إلادارية، واملادة  3راجع املادة . 
3

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  11انظر املادة . 
4

 .من القرار بقانون  13املادة . 
5

 .من القرار بقانون  21املادة . 



2622يونيو –رانيحز–60العدد -المجلة الدولية لالجتهاد القضائي 2222  

 

 Page 171 
 إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية

ا  الماني –، برلين واالقتصادية  

بما أن القرار بقانون يرمي إلى بناء قضاء إداري متكامل وهىي غايىة ل يكفىي لتحقيقهىا إحىداث 

 لهياكىىل أخىىرى تضىىطلع بمهىىام أخىىرى ذات أهميىىة وتىىرتبط 
ً
هيئىىات حكميىىة فقىىط، بىىل تحتىىام أيضىىا

قضىىىىىىىاة املسىىىىىىار امل ىىىىىىىي لل وإلاشىىىىىىىراف عليىىىىىىه وعلىىىىىىىى( 2)بسىىىىىىير عمليىىىىىىىة التقاضىىىىىى ي أمىىىىىىىام القضىىىىىىاء إلاداري 

 (.1)إلاداريين

 هيكل مختص لإلشراف على القضاة إلاداريين: 8

قىىىد  2222لسىىىنة  1، نلجىىىد بىىىأن قىىىانون السىىىلطة القضىىىائية رقىىىم عنىىىد النظىىىر إلىىىى القضىىىاء العىىىدلي

 للقضىىاء ألاعلىىى تكىىون مهمتىىه ألاساسىىية إلاشىىراف علىىى املسىىار امل ىىي  21أحىىدث باملىىادة 
ً
منىىه ملجلسىىا

ولغايىىىىة فصىىىىل القضىىىىاء إلاداري عىىىىن العىىىىدلي وضىىىىمان . املحىىىىاكم للقضىىىىاة العىىىىدليين العىىىىاملين بكافىىىىة

اضىىىىطالع كىىىىل قضىىىىاء وقضىىىىاته بوظىىىىائفهم، لىىىىم يلجعىىىىل املشىىىىرع الفلسىىىىطيني قضىىىىاة املحىىىىاكم إلاداريىىىىة 

. خاضعين مللجلس القضاء ألاعلى، بىل جعلهىم فىي منىأى عنىه وتىابعين فىي مسىارهم امل ىي لهيكىل آخىر

لإلشىراف " الجمعيىة العامىة للمحىاكم إلاداريىة"شىاءحيث نّص القرار بقانون محل الدراسىة علىى إن

 .املسار امل ي للقضاة إلاداريين على

وتلجىىىدر إلاشىىىارة إلىىىى أن القىىىرار بقىىىانون لىىىم يشىىىر إلىىىى أي عالقىىىة تىىىربط الجمعيىىىة العامىىىة للمحىىىاكم 

إلاداريىىىة بملجلىىىس القضىىىاء ألاعلىىىى، واتبىىىع خيىىىار اختلىىىف فيىىىه عمىىىا هىىىو معتمىىىد فىىىي القىىىانون التونيىىى ي 

 أعلىىىىىى للقضىىىىىاء ينضىىىىىوي تحتىىىىىه أربعىىىىىة هياكىىىىىل وهىىىىىي الىىىىىذي أحىىىىىدث
ً
ملجلىىىىىس : "الدسىىىىىتور فيىىىىىه ملجلسىىىىىا

القضىىىاء العىىىدلي، وملجلىىىس القضىىىىاء إلاداري، وملجلىىىس القضىىىاء املىىىىالي، والجلسىىىة العامىىىة للملجىىىىالس 

غيىىىىىىر أن ملجلىىىىىىس القضىىىىىىاء ألاعلىىىىىىى فىىىىىىي فلسىىىىىىطين منصىىىىىىوة عليىىىىىىه فىىىىىىي القىىىىىىانون . 1"القضىىىىىائية الثالثىىىىىىة

 .قانونية أسمى من الجمعية العامةفيحظى بقيمة  2ألاسا  ي الفلسطيني

رئىىيس املحكمىة إلاداريىة العليىىا : أعضىاء وهىم 3وتتىألف الجمعيىة العامىىة للمحىاكم إلاداريىة مىىن 

وتتخىىذ الجمعيىىىة . 3ونائبىىه، إلىىى جانىىب أقىىدم خمسىىىة مىىن قضىىاتها، ورئىىيس املحكمىىىة إلاداريىىة ونائبىىه

لىىىىى اختيىىىىىار رئىىىىيس للجمعيىىىىىة العامىىىىىة مىىىىىن القىىىىرار بقىىىىىانون ع 12ولىىىىم تىىىىىنّص املىىىىادة . قراراتهىىىىا باإلجمىىىىىاع

ىىى
ّ
ه يمكىىىن اعتبىىىار أن ألامىىىر يميىىىل إلىىىى اعتبىىىار رئىىىيس املحكمىىىة إلاداريىىىة العليىىىا للمحىىىاكم إلاداريىىىة، إل أن

جىىىىىزء مىىىىىن صىىىىىالحيات ه اللتىىىىىان تمنحانىىىىى 12مىىىىىن املىىىىىادة  2و  2بمثابىىىىىة رئيسىىىىىها بىىىىىالنظر إلىىىىىى الفقىىىىىرتين 

متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ، إلى جانب منحه صالحيات التفويضالجمعية العامة عخر 

                                                           
1

 . 2211من دستور تونس لسنة  112الفصل . 
2

 . 2222من القانون ألاسا  ي الفلسطيني لسنة  122املادة . 
3

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  12انظر املادة . 
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وإلاشراف على ألامانة العامىة للمحىاكم إلاداريىة ويمثلهىا املحىاكم إلاداريىة أمىام القضىاء وإلاشىراف 

 .على كامل ألاعمال إلادارية فيها

وعىىىن اختصىىىىاة الجمعيىىىىة العامىىىىة، فىىىإلى جانىىىىب إبىىىىداء الىىىىرأي فيمىىىا يخىىىىص مشىىىىار ع النصىىىىوة 

اكم إلاداريىىة وإقىىرار امليزانيىىة السىىنوية للقضىىاء إلاداري، تتىىولى الجمعيىىة القانونيىىة التىىي تتعلىىق باملحىى

 .العامة إلاشراف الكامل على املسار امل ي للقضاة إلاداريين

واملقصىىىىود باملسىىىىار امل ىىىىي للقضىىىىاة، هىىىىو كىىىىل مىىىىا يتعلىىىىق بنىىىىدب القضىىىىاة و تلجديىىىىد وليىىىىتهم للعمىىىىل 

إعىىىىىىىىارتهم ية أو قانونيىىىىىىىىة أخىىىىىىىىرى أو باملحىىىىىىىىاكم بشىىىىىىىىكل دائىىىىىىىىم أو مؤقىىىىىىىىت أو لالضىىىىىىىىطالع بمهىىىىىىىىام قضىىىىىىىىائ

، وتىىىىىىىىىرقيتهم و مىىىىىىىىىنحهم إلاجىىىىىىىىىازات النظىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىي مطالىىىىىىىىىب 1للحكومىىىىىىىىىات ألاجنبيىىىىىىىىىة أو الهيئىىىىىىىىىات الدوليىىىىىىىىىة

 .3وكل ما يتعلق بنقلتهم وتأديبهم وتلقي التظلمات التي تطرأ ضد أحدهم 2استقالتهم

قضىىىىىاة التىىىىىي تاسىىىىىلط علىىىىىى عمىىىىىل ال 4وتسىىىىىهر الجمعيىىىىىة العامىىىىىة علىىىىىى عمليىىىىىة التفتىىىىىيش القضىىىىىائي

نشىى ها 
ُ
إلاداريىىين وكىىذلك تىىأديبهم، فبالنسىىبة لعمليىىة التفتىىيش القضىىائي، فهىىي تىىتم مىىن ِقبىىل دائىىرة ت

الجمعيىىىة العامىىىة وتكىىىىون تابعىىىة للمحكمىىىىة إلاداريىىىة العليىىىا ويترأسىىىىها نائىىىب رئىىىىيس املحكمىىىة إلاداريىىىىة 

معيىىة العليىىا وتتكىىون مىىن عىىدد مىىن القضىىاة إلاداريىىين مكلفىىين بىىذلك بمقتضىى ى قىىرار يصىىدر عىىن الج

وتعمىىىل هىىىذه الىىىدائرة علىىىى إعىىىداد تقىىىارير . و عملىىىون ملىىىدة سىىىنة قابلىىىة للتلجديىىىد مىىىرة واحىىىدة ،العامىىىة

تقّيميىة حىىول نشىاط القضىىاة إلاداريىىين وتحيلهىا لىىدى الجمعيىىة العامىة خىىالل شىىهر مىن تىىاريخ انتهىىاء 

 . 5إعدادها

التفتىىيش سىىابقة الىىذكر، أمىىا بالنسىىبة للمسىىاءلة التأديبيىىة للقضىىاة إلاداريىىين، فتىىتم عخىىر دائىىرة 

 وعنىىد التأكىىد تحيىىل 
ً
رفىىع ضىىد القضىىاة إلاداريىىين وتحقىىق فيهىىا ابتىىدائيا

ُ
حيىىث تتلقىىى الشىىكاوى التىىي ت

الذي ياشكل من اثنين من قضاة  6املسألة للجمعية العامة التي تحيلها بدورها للملجلس التأديبي

                                                           
1
 للمادة  تعمل الجمعية العامة على تنسيب ندب رئيس املحكمة إلادارية ونائبه وقضاتها ونائب رئيس املحكمة إلادارية العليا.

ً
من  1وقضاتها وفقا

 12ملادة القرار بقانون، الندب املؤقت يتم بمقتض ى قرار صادر عن رئيس املحكمة العليا وتلجديد مدته يكون بقرار صادر عن الجمعية العامة، انظر ا

حاكم فتكونا بقرار صادر عن رئيس الدولة والندب من أجل الاضطالع بمهام قانونية أو قضائية أخرى غير العمل باملأما إلاعارة . من القرار بقانون 

 .بتنسيب من الجمعية العامة
2

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  31انظر املادة . 
3

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  1فقرة  12انظر املادة . 
4

 .على دائرة للتفتيش القضائي على القضاة العدليين 12قد نص بمادته  2222لسنة  1تلجدر إلاشارة إلى أن قانون السلطة القضائية رقم . 
5

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  13انظر املادة . 
6

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  16انظر املادة . 
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والىىذي  1-اة الجمعيىىة العامىىةمىىن غيىىر قضىى-املحكمىىة إلاداريىىة العليىىا وأحىىد قضىىاة املحكمىىة إلاداريىىة 

 .يكون تنظيمه وعمله خاضع لنظام تضعه الجمعية

، أشار القرار بقانون رقم 
ً
إلى أن أحكىام قىانون السىلطة القضىائية رقىم  2222لسنة  11وأخيرا

تبقىىىى سىىىارية املفعىىىول علىىىى القضىىىاء إلاداري فىىىي كىىىل مىىىا سىىىكت عنىىىه القىىىرار بقىىىانون،  2222لسىىىنة  1

 جىىزء ل يتلجىىزأ مىىن وإلن تىىم فصىىل القضىىاء إلا 
ً
 وأخيىىرا

ً
داري عىىن القضىىاء العىىدلي، إل أن كالهمىىا أول

 . السلطة القضائية ككل

 

 هيكل مختص لتمثيل إلادارة في الدعاوى : 0

إن مىىا يميىىز القضىىاء إلاداري عىىن القضىىاء العىىادي هىىو أن الىىدعاوى إلاداريىىة يكىىون أحىىد أطرافهىىا 

 للمصلحة دائما إلادارة العمومية والتي تتمتع 
ً
بامتيازات السلطة العامة ومظاهر السيادة تحقيقا

، فهىىىىي بحاجىىىىة ملىىىىن يمثلهىىىىا أمىىىىام القضىىىىاء عنىىىىدما . العامىىىىة
ً
 معنويىىىىا

ً
ىىىىا كانىىىىت إلادارة العامىىىىة شخصىىىىا

ّ
ومل

 في دعوى إدارية
ً
 .تكون خصما

نحو إحداث هيكل لتمثيل كل هياكل إلادارة العموميىة ما تقدم، اتلجه القرار بقانونوبناًء على 

 فيهىىا أمىىام القاضىى ي إلادارة وذلىىك صىىلب املىىادة 
ً
منىىه والتىىي  15فىىي الىىدعاوى إلاداريىىة التىىي تكىىون طرفىىا

ول يعىد املشىّرع الفلسىطيني ألاول فىي .. ". تنشأ لىدى القضىاء إلاداري نيابىة إداريىة :" جاء فيها ما يلي

 لهىذا الهيكىل فىي م
ً
ؤسسىة املكلىف العىام اتخاذ هذا التمي ي، فنلجد مىثال فىي القىانون التونيى ي مثىال

فها القانون عدد 
ّ
بتمثيىل  1355مىارج  13مؤرخ في  1355لسنة  12بلزاعات الدولة الذي التي كل

الدولىة واملؤسسىىات العموميىىة ذات الصىىبغة إلاداريىىة واملؤسسىات الخاضىىعة إلشىىراف الدولىىة لىىدى 

أيىىىة مؤسسىىىة  ترفىىىع منىىىه أو ضىىىده الىىىدعاوى القضىىىائية التىىىي تكىىىون الدولىىىة أو "سىىىائر املحىىىاكم، حيىىىث 

 أو مطلوبة لدى املحاكم العدليىة أو إلاداريىة
ً
 فيها طالبة

ً
لكىن . 2.."عمومية ذات صبغة إدارية طرفا

الفىىىرق بىىىىين النيابىىىىة إلاداريىىىىة فىىىي القىىىىانون الفلسىىىىطيني ومؤسسىىىىة املكلىىىف العىىىىام بلزاعىىىىات الدولىىىىة فىىىىي 

 لىىىىىإلدارة وهىىىىو مىىىىىا قىىىىد يق
ً
يىىىىد عملهىىىىىا ويحىىىىد مىىىىىن القىىىىانون التونيىىىى ي هىىىىىو أن هىىىىذه ألاخيىىىىىرة تابىىىىع هيكليىىىىا

 للقىرار بقىىانون تابىىع للقضىاء إلاداري ألامىىر الىىذي قىىد ،3اسىتقالليتها
ً
فىىي حىىين أن النيابىة إلاداريىىة وفقىىا

                                                           
1

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  11انظر املادة . 
2

في تونس املتعلق بتمثيل الدولة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية واملؤسسات الخاضعة  1355لسنة  12من قانون عدد  1الفصل . 

 . إلشراف الدولة لدى سائر املحاكم
3

  .، املوقع الالكتروني لجمعية املساشارين املقررين"مؤسسة املكلف العام بلزاعات الدولة"السيفاوي، عمر، . 
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ومىىىن ناحيىىىةح أخىىىرى، فىىىإن مؤسسىىىة املكلىىىف العىىىام . يسىىىاعد علىىىى اسىىىتقالليتها وعىىىدم تسىىىييس عملهىىىا

ركزيىىىة للدولىىىة كىىىالوزارات بلزاعىىىات الدولىىىة فىىىي القىىىانون التونيىىى ي تقتصىىىر فىىىي تمثلهىىىا علىىىى املصىىىالح امل

دون إلادارات املحليىىة واملؤسسىىات العموميىىة املوجىىودة فىىي املحافظىىات والتىىي يمثلهىىا رؤسىىاءها أمىىام 

ىىىل جميىىىع الهياكىىىل إلاداريىىىة 
ّ
القضىىىاء، فىىىي حىىىين أن النيابىىىة إلاداريىىىة فىىىي القىىىانون الفلسىىىطيني فهىىىي تمث

 .مهما كان مستواها الترابي

ولكىن مىا ُيالحىظ مىن خىالل . بىة املحىامي الىذي يىدافع عىن إلادارةبمثا إلاداريىةالنيابىة  تعتخر إذن

 لىىىىإلدارة فىىىي الىىىدعاوى القضىىىائية التىىىىي  15املىىىادة 
ً
أن املشىىىّرع لىىىم يلجعىىىل هىىىىذه النيابىىىة إلاداريىىىة ممثلىىىة

 فيهىىىا أمىىىام القضىىىاء العىىىدلي، إذن، يمكىىىن الاسىىىاؤل فىىىي هىىىذا إلاطىىىار ملىىىاذا لىىىم يىىىتم تمكىىىين 
ً
تكىىىون طرفىىىا

 ا الاختصاة كما هو الحال في القانون التوني ي مثال  النيابة إلادارية من هذ

، للىىىىدور التمثيلىىىىي للنيابىىىىة إلاداريىىىىة دور هىىىىىام علىىىىى املسىىىىتوى العملىىىىي يتمثىىىىل فىىىىي تخفيىىىىىف 
ً
عمومىىىىا

العىىبء عىىن إلادارة وتمكينهىىا مىىن الاضىىطالع بمهمتهىىا ألاساسىىية فىىي تحقيىىق السىىير العىىادي للخىىدمات 

ىىىىل العامىىىة وتحقيىىىق الصىىىالح العىىىام وضىىىمان عىىىدم ان
ّ
شىىىىغالها بالقضىىىايا أمىىىام املحىىىاكم التىىىي قىىىد تعط

 .وظيفتها

، نلجد النيابة إلاداريىة تتكىون مىن 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  15وبالرجوع للمادة 

لكىىن دون أن يبىىىين الىىنص عىىددهم وكيفيىىىة " رئىىيس وعىىدد كىىىافح مىىن ألاعضىىاء واملىىىوظفين إلاداريىىين"

ريىىىة بعىىىد تنسىىىيب مىىىن الجمعيىىىة العامىىىة للمحىىىاكم إلاداريىىىة ويىىىتم تعيىىىين رئىىىيس النيابىىىة إلادا. تعييىىىنهم

ويختص الرئيس بتمثيل الهياكل إلادارية . بمقتض ى قرار رئا  ي ويكون له درجة مساعد نائب عام

هىىىىىا لكافىىىىة فىىىىىي الىىىىىدعاوى إلاداريىىىىىة أمىىىىىام املحكمىىىىىة إلاداريىىىىىة و املحكمىىىىىة إلاداريىىىىىة العليىىىىىا فىىىىىي كامىىىىىل مراح

 صىىىىالحيات التمثيىىىىل تي أحىىىىد مىىىىن أعضىىىىاء النيابىىىىة وإجراءاتهىىىىا، ويمكىىىىن للىىىىرئيس أن يفىىىىو  
ً
خطيىىىىا

وأشار القرار بقانون إلى أن أعضاء النيابة إلادارية يكونون خاضعين للشىروط وألاحكىام . 1إلادارية

 ألاحكىام  2222لسىنة  1الواردة في قانون السلطة القضائية النافىذ وهىو القىانون عىدد 
ً
وهىي تقريبىا

 .لقة بالنيابة العامةالواردة في الباب الخامس واملتع

ويلجىىب إلاشىىارة إلىىى أنىىه إلىىى حىىين إنشىىاء هىىذه النيابىىة إلاداريىىة، فىىإن النيابىىة العامىىة تتىىولى مهامهىىا 

 ملا نّصت عليه املادة 
ً
 وفقا

ً
 .من القرار بقانون  36مؤقتا

                                                           
1

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  15من املادة  1انظر الفقرة . 
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، وإلىىى جانىىب التنظىىيم الهيكلىىي الجديىىد الىىذي جىىاء بىىه القىىرار بقىىانون فىىي إطىىار الغايىىة التىىي 
ً
وأخيىىرا

 على ضبط نظام خاة يرو 
ً
م إليها واملتمثلة بإرساء قضاء إداري مستقبل بذاته، فقد عمل أيضا

 .يتم توخيه عند رفع الدعاوى أمام املحاكم إلادارية

 تكريس تنظيم خاص بتعهد القضاء إلاداري : الفقرة الثانية

رفىع الىدعوى ُيقصد بتعهد القضاء إلاداري بالشروط وألاحكىام الشىكلية وإلاجرائيىة املتعلقىة ب

وتتميىز إلاجىراءات أمىام القضىاء إلاداري عىن املعمىول بهىا . إلادارية والنظر فيها إلى أن يصىدر الحكىم

أمىىام القضىىاء العىىدلي، وذلىىك بىىالنظر لطبيعىىة الىىدعوى إلاداريىىة وأطرافهىىا والىىروابط القانونيىىة التىىي 

للقاضىىىىى ي إلاداري دور إيلجىىىىىىابي فىىىىىىي الىىىىىىدعاوى  ويكىىىىىىون . 1موضىىىىىىوعهاتقىىىىىوم عليهىىىىىىا وحتىىىىىىى علىىىىىى مسىىىىىىتوى 

إلاداريىىىىة مىىىىن خىىىىالل لعىىىىب دور تحقيقىىىىي و سىىىىاهم فىىىىي إلاثبىىىىات وكشىىىىف الحقيقىىىىة، وتسىىىىيير الىىىىدعوى 

ومحاولىىىىىة تحقيىىىىىق ( إلادارة كسىىىىىلطة، وألافىىىىىراد)مىىىىىن حىىىىىدة عىىىىىدم الاسىىىىىاوي بىىىىىين ألاطىىىىىراف للتخفيىىىىىف

 .2بينهمالتوازن فيما 

 خاصىىىىىىىىة بالتقاضىىىىىىى ي أ
ً
 دون إلاحالىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىمىىىىىىىىام القاضىىىىىىىى ي إلاداري ضىىىىىىىبط القىىىىىىىىرار بقىىىىىىىىانون أحكامىىىىىىىىا

إلاجىىىراءات املنصىىىىوة عليهىىىىا للتقاضىىى ي أمىىىىام القاضىىىى ي العىىىدلي، وهىىىىذه ألاحكىىىىام يمكىىىن تقسىىىىيمها إلىىىىى 

تَعَهىىىىَدة، أحكىىىىام خاصىىىىة بت
ُ
 )عهىىىىد املحكمىىىىة إلاداريىىىىة كدرجىىىىة أولىىىىىصىىىىنفين حسىىىىب املحكمىىىىة امل

ً
و ( أول

 ثا)كمة إلادارية العليا كدرجة ثانيةأحكام تخص تعهد املح
ً
 (.نيا

 

 
 
 أحكام خاصة بتعهد املحكمة إلادارية كدرجة أولى: أوال

بىىىإجراءات خاصىىىة لرفىىىع الىىىدعوى أمامهىىىا ملخاصىىىمة  إلاداريىىىةلقىىىد أفىىىرد القىىىرار بقىىىانون املحكمىىىة 

قىىىىرار إداري مىىىىىا كونهىىىىىا تمثىىىىىل املرحلىىىىىة ألاولىىىىىى لنظىىىىر القضىىىىىاء إلاداري فىىىىىي املسىىىىىائل التىىىىىي تنىىىىىدرم ضىىىىىمن 

و ضىىىىىبط لهىىىىىا إجىىىىىراءات ( 1)بلجملىىىىىة مىىىىىن الشىىىىىروط اختصاصىىىىىه، ولقىىىىىد أحىىىىىاط الىىىىىنص هىىىىىذه العمليىىىىىة

 .يلجب الالتزام بها عند تعهد املحكمة إلادارية( 2)محددة

 شروط رفع الدعوى أمام املحكمة إلادارية كدرجة ألاولى-8

وهذه الشىروط تتوقىف . جاءت هذه الشروط متفرقة بعض الي يء ضمن مواد القرار بقانون 

فمىىن ناحيىىة تكمىىن أول هىىذه الشىىروط مىىا تضىىمنته املىىىادة . عليهىىا عمليىىة القيىىام بالىىدعوى وسىىالمتها

                                                           
1

، كلية سامية مشاكة، الاختصاة النوعي باملنازعات إلادارية في النظام القضائي الجزائري، رسالة ماجستير في إلادارة واملالية، جامعة الجزائر. 

 .3، ة2213/2216الحقوق، 
2

 .3املرجع سابق الذكر، ة ي باملنازعات إلادارية في النظام القضائي الجزائري،سامية مشاكة، الاختصاة النوع. 
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قبىىل الطلبىىات أو الطعىىون املقدمىىة إلىىى املحكمىىة  ل :"فىىي فقرتهىىا ألاخيىىرة والتىىي نّصىىت علىىى مىىا يلىىي 22
ُ
ت

وبقىىىراءة عكسىىىية للمىىىادة، فىىىإن الطلبىىىات . 1"إلاداريىىىة ممىىىن لىىىيس لىىىه فيهىىىا صىىىفة ومصىىىلحة شخصىىىية

أمىىىىام املحكمىىىىة إلاداريىىىىة يلجىىىىب أن تقىىىىدم مىىىىن أطىىىىراف لهىىىىم الصىىىىفة فىىىىي القيىىىىام مىىىىثال منظىىىىور إلادارة، 

 إلادارة، ويلجىىىىب أن تكىىىىون لهىىىىذا الجهىىىىة املىىىىدعى عليهىىىىا و يلجىىىىب أن يتىىىىوفر كذلكبوشىىىىرط الصىىىىفة 
ً
عىىىىادة

وقىىىىد جعلىىىىت املىىىىادة . الشىىىىخص منفعىىىىة ماديىىىىة أو معنويىىىىة يرمىىىىي إلىىىىى تحقيقهىىىىا مىىىىن وراء هىىىىذا الطلىىىىب

ن، أي أن الشىىخص يلجىىب أن يكىىون لىىه الصىىفة فىىي تحقيىىق تلىىك املصىىلحة يهىىذين الشىىرطين متالزمىى

 .التي تعود عليه هو ول يمكن تحد غيره أن يطالب بها تجله

 الحىالتومن ناحيةح أخرى، فإن رفع الدعوى أمام املحكمىة إلاداريىة يقتضى ي أن ل يخىرم عىن 

منه وإل قضت املحكمة إلاداريىة بعىدم اختصاصىها، ويكىون  22التي ضبطها القرار بقانون باملادة 

موضوع الدعوى عمل إداري تنفيذي ومس باملراكز القانونية للشخص مقدم الدعوى سواء كان 

 
ً
 أو ما ارتبط بالعقد إلاداري مىن أعمىالقرارا

ً
عيىب الاختصىاة، : وهىذه الحىالت هىي التاليىة. إداريا

مخالفىىىىىىىة الدسىىىىىىىتور أو القىىىىىىىوانين أو ألانظمىىىىىىىة أو الخطىىىىىىىأ فىىىىىىىي تطبيقهىىىىىىىا أو تأويلهىىىىىىىا، اقتىىىىىىىران القىىىىىىىرار أو 

إجىىىىىىىراءات إصىىىىىىىداره بعيىىىىىىىب الشىىىىىىىكل، إسىىىىىىىاءة اسىىىىىىىتعمال السىىىىىىىلطة، عيىىىىىىىب السىىىىىىىبب، امتنىىىىىىىاع الجهىىىىىىىة 

يابين التوسع الذي اعتمده املشّرع فىي ضىبط حىالت . صدار قرار ألزمها به القانون املختصة عن إ

رفع الدعوى أمام املحكمىة إلاداريىة إذا مىا قورنىت بنظيرتهىا فىي القىانون التونيى ي، إذ نىص الفصىل 

علىىى أن حىىالت القيىىام أمىىام املحكمىىة إلاداريىىة للطعىىن بىىالقرار  1312لسىىنة  12مىىن قىىانون عىىدد  1

عيىب الاختصىاة، خىرق الصىيغ الشىكلية الجوهريىة، خىرق قاعىدة مىن :" ون عند وجىودإلاداري تك

 ".اف بالسلطة وإلاجراءاتالقواعد قانونية، الانحر 

شىىىروط "تحىىىت عنىىىوان  21وضىىىبط القىىىرار بقىىىانون شىىىروط تتعلىىىق بالىىىدعوى إلاداريىىىة فىىىي مادتىىىه  

دعاء الىىىىذي يقدمىىىىه ، وهىىىىي شىىىىروط تتعلىىىىق بالشىىىىكل الىىىىذي يكىىىىون عليهىىىىا الاسىىىىت"الاسىىىىتدعاء ومرفقاتىىىىه

املستدعي ومضمونه، وتلجدر إلاشارة إلى أن نفس هذه الشروط تنطبق على اللوائ  الجوابية التي 

 .  2يقىىدمها املسىىتدعى ضىىده
ً
فمىىن حيىىث شىىكله، أوجىىب القىىرار بقىىانون أن يكىىون الاسىىتدعاء مطبوعىىا

 أي غيىىىر مكتىىىوب بخىىىط اليىىىد لسىىىهولة التعامىىىل معىىىه وأن يكىىىون كىىىل وجىىىه علىىىى بور 
ً
قىىىة علىىىى وواضىىىحا

ومىىىىىن حيىىىىىث . حىىىىىدا وأن يقىىىىىّدم الاسىىىىىتدعاء بىىىىىأكثر مىىىىىن نسىىىىىخة إذا كىىىىىان املسىىىىىتدعى أكثىىىىىر مىىىىىن شىىىىىخص

                                                           
1

ُيقبل القيام :" املتعلق باملحكمة إلادارية في تونس ، حيث جاء فيه ما يلي 1312لسنة  12من قانون عدد  6نفس هذا الشرط نص عليه الفصل . 

 ".كانت أو معنوية في إلغاء مقرر إداري ما بدعوى تلجاوز السلطة من طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية
2

 .من القرار بقانون  2فقرة  26املادة . 
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محتىىوى الاسىىتدعاء، فيلجىىب أن يتضىىمن علىىى بيانىىات ألاطىىراف، وأن يىىتم التنصىىيص علىىى موضىىوع 

 الىىىدعوى 
ً
و أي طلبىىىات يريىىىدها املسىىىتدعي يىىىروم ...( يتعلىىىق بىىىى...لسىىىنة ...إلغىىىاء مقىىىرر إداري رقىىىم )مىىىثال

مىىىن خىىىالل دعىىىواه، ويلجىىىب إلاشىىىارة ملىىىوجز وقىىىائع الىىىدعوى وذكىىىر ملحتىىىوى القىىىرار محىىىل الطعىىىن  إليهىىىا

 
ً
وأسىىىىىىباب ذلىىىىىىك الطعىىىىىىن، فىىىىىىالقرار إلاداري هىىىىىىو محىىىىىىور الىىىىىىدعاوى إلاداريىىىىىىة ويلجىىىىىىب أن يكىىىىىىون مرفقىىىىىىىا

 .بالدعوى 

قىىىىىىدمو شىىىىىىترط علىىىىىىى كىىىىىىل مىىىىىىن يقىىىىىىوم بتقىىىىىىديم اسىىىىىىتدعاء أو لئحىىىىىىة أمىىىىىىام القاضىىىىىى ي إلاداري أن 
ُ
 ت

 مىىىىع تقىىىىديم قائمىىىىة محىىىىددة بدقىىىىة ألادلىىىىة املوجىىىىودة لىىىىدى الخصىىىىم أو الغيىىىىر أسىىىىانيده وأدلتىىىىه ك
ً
تابيىىىىا

بشىىىرط أن تكىىىون ذات عالقىىىة بموضىىىوع الىىىدعوى، وأن يقىىىدم قائمىىىة بأسىىىماء الشىىىهود الىىىذي يرغىىىب 

 .بتقديم شهاداتهم في الحالت التي يسم  بها القاض ي

 إجراءات رفع الدعوى أمام املحكمة إلادارية كدرجة أولى-0

الحىىديث عىىن إجىىراءات رفىىع الىىدعوى، فإنىىه يعنىىي عىىر  الخطىىوات التىىي يىىتم إتباعهىىا لرفىىع عنىىد 

 
ً
 .الدعوى أمام القاض ي إلاداري في آلاجال املحددة قانونا

تبدأ إلاجراءات أمىام املحكمىة إلاداريىة كدرجىة أولىى بتقىديم الاسىتدعاء إلىى قلىم املحكمىة، وقىد 

 يلجب إتبا
ً
 إجرائيا

ً
 . عه في آلاجال العامة والخاصة التي حددهاضبط القرار بقانون مسارا

 يلجىىىب أن يلتىىىزم بىىه املسىىىتدعي فىىىي تقديمىىه لىىىدعواه أمىىىام 
ً
 محىىددا

ً
 عامىىىا

ً
، حىىىدد الىىنص أجىىىال

ً
بدايىىة

ى
ّ
وتلجىدر إلاشىارة إلىى أن هىذا . ر علىى مركىزه القىانونياملحكمة إلادارية للطعن بالقرار إلاداري الذي أث

ونّصىىت علىىى ذلىىك املىىادة . ارات إلاداريىىة حيىىز النفىىاذألاجىىل مىىرتبط بشىىكل وثيىىق بمسىىألة دخىىول القىىر 

يىىوم يبىىدأ احاسىىابها مىىن اليىىوم التىىالي لتىىاريخ إبىىاِل  62مىىن القىىرار بقىىانون علىىى ذلىىك ألاجىىل وهىىو  22

القىىىىىىىرار إلاداري الفىىىىىىىردي أو  1املسىىىىىىتدعي بىىىىىىىالقرار إلاداري الفىىىىىىىردي، ومىىىىىىن اليىىىىىىىوم التىىىىىىىالي لتىىىىىىاريخ نشىىىىىىىر

مىىىىىىن وسىىىىىىائل إلاعىىىىىىالم بىىىىىىالقرار كالوسىىىىىىائل  2وسىىىىىىيلة أخىىىىىىرى  التنظيمىىىىىىي فىىىىىىي الجريىىىىىىدة الرسىىىىىىمية أو بىىىىىىأي

 13ويلتىىزم باملقابىىل املسىىتدعى ضىىده بتقىىديم لئحتىىه خىىالل أجىىل . 3الالكترونيىىة أو العلىىم اليقىىين بىىه

حاسب من اليوم التالي لتبليغه بالستدعاء الذي قام به املستدعي، وتكون هذه املدة قابلة 
ُ
يوم ت

                                                           
1

 في بيان ما ياسنى "ُيقصد بالنشر . 
ً
 أو قاصرا

ً
، فإذا كان النشر خاليا

ً
الكشف عن فحوى املقرر بحيث يكون في وسع املخاطب به أن يعلم به تماما

 في 
ً
حساب معه للمدعي العلم بتفاصيل املقرر وشموله تغراضه، وتقدير وجه اتصاله به، ومساسه بمصلحته، فال يكون النشر والحالة هذه ملجديا

 (.211، ةاملرجع سابق الذكرجنّي ، محمد رضا، القانون إلاداري، " )إجراءات التقاض ي
2

 . كالتعليق في مقرات السلطات املحلية أو النشر في الصحف أو وسائل إلاعالم املرئية واملسموعة. 
3

ة صاحب الشأن بفحوى القرار متى تأكدت القناعة لدى معارض"وهي طريقة استانائية طرق إلاعالم املعمول بها في القانون إلاداري، حيث يتم . 

 
ً
 وليس افتراضيا

ً
، حقيقيا

ً
 باتا

ً
 (.211، ةاملرجع نفسهجنّي ، محمد رضا، ". )القاض ي املختص بحصول العلم للمخاطب بأحكامه علما
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س املحكمىىة بنىىاء علىىى طلىىب معلىىل مىىن املسىىتدعى ضىىده ويكىىون أيىىام مىىن قبىىل رئىىي 12للتمديىىد ملىىدة 

 .1قرار التمديد غير قابل للطعن

  22وتضىّمنت املىىادة  
ً
علىىى اسىىتاناءات للتقيىىد باآلجىال املىىذكورة، فتكىىون آلاجىىال مفتوحىىة دائمىىا

ر بأوامر إلافرام عن املوقوفين بوجه غي"للطعن بالقرارات إلادارية املنعدمة، أو الدعاوى املتعلقة 

ويتوقىىف احاسىىاب هىىذه آلاجىىال فىىي حىىالت مشىىروطة حىىددتها املىىادة فىىي ". شىىرعي طيلىىة مىىدة تىىوقفهم

 .كالقوة القاهرة أو حالة رفع الدعوى ملحكمة غير مختصة 5فقرتها 

إلىىىى أن بعىىىض ألاحيىىىان توجىىىب بعىىىض النصىىىوة القانونيىىىة علىىىى تقىىىديم  22وقىىىد أشىىىارت املىىىادة 

املراد الطعىن بىه وذلىك قبىل القيىام بمخاصىمته أمىام القاضى ي تظلم للجهة إلادارية مصدرة القرار 

إلاداري، ويكىىىىون الىىىىرد علىىىىى ذلىىىىك الىىىىتظلم قابىىىىل للطعىىىىن أمىىىىام القاضىىىى ي إلاداري خىىىىالل نفىىىىس ألاجىىىىل 

وإذا . يوم مع مراعاة نفاذ القرار إلاداري وحصول إلاعىالم بىه 62وهو  22املنصوة عليها في املادة 

 ولىىه الحريىىة فىىي لىىم تىىنص القىىوانين علىىى وجوبيىىة الىىتظ
ً
لم، ففىىي هىىذه الحالىىة يكىىون املسىىتدعي مخيىىرا

 بىىىىىالقرار مىىىىىع الالتىىىىىزام باآلجىىىىىال املىىىىىذكورة، أو تقىىىىىديم مطلىىىىىب تظلىىىىىم ثىىىىىم الطعىىىىىن 
ً
إمىىىىىا الطعىىىىىن مباشىىىىىرة

وتلجدر إلاشارة إلى أن تقديم مطلب التظلم قد تساعد املستدعي على فت  آجال جديدة . بنايلجته

 .2أو التمديد فيها

 فىىىىىي آلاجىىىىىا
ً
 يتعلىىىىىق بىىىىىالطعن فىىىىىي القىىىىىرارات إلاداريىىىىىة دائمىىىىىا

ً
 خاصىىىىىا

ً
ل، تضىىىىىمن القىىىىىرار بقىىىىىانون أجىىىىىال

الضىىىمنية، أي حالىىىة امتنىىىاع إلادارة عىىىن إصىىىدار قىىىرار وهىىىي ملزمىىىة باتخىىىاذه، ففىىىي هىىىذه الحالىىىة يىىىتم 

لكىىىن بشىىىرط أن يىىىتم تقىىىديم طلىىىب خطىىىي للجهىىىة إلاداريىىىة املعنيىىىة ويكىىىون الطعىىىن  بالمتنىىىاعالطعىىىن 

 .التالي لتاريخ تقديم الطلب يم الطلب يبدأ احاسابها من اليوميوم على تقد 22بعد مرور 

وتلجىىىىىىدر املالحظىىىىىىة إلىىىىىىى أن القيىىىىىىام أمىىىىىىام املحكمىىىىىىة إلاداريىىىىىىة ضىىىىىىد قىىىىىىرار إداري مىىىىىىا جعلىىىىىىه املشىىىىىىّرع 

يلجىىىب أن تكىىىون  ى سىىىنوات، بحيىىىث أن الىىىدعو  3تقىىىل عىىىن  مشىىىروط بتىىىدخل محىىىامي مىىىزاول ملىىىدة ل 

عة مىن املحىامي مىن ناحيىة، ول يمكىن لألفى
ّ
راد الامتثىال أمىام املحكمىة إل بواسىطته مىن ناحيىةح موق

املشرع في فلسطين على نهىو نظيىره التونيى ي الىذي جعىل دعىوى مخاصىمة القىرار  م يسر ول. 3أخرى 

ال يكىون املحىامي مشىروط إل بالنسىبة فى" معفيىة مىن إنابىة املحىامي( "سىلطةدعوة تلجاوز ال)إلاداري 
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 . يوم جديد للطعن بنايلجة التظلم 62لتقديم التظلم للجهة إلادارية مصدرة القرار محل التظلم، ثم تفت  له آجال يوم كأجل  62حيث يكون لديه . 
3

 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  23انظر املادة . 



2622يونيو –رانيحز–60العدد -المجلة الدولية لالجتهاد القضائي 2222  

 

 Page 179 
 إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية

ا  الماني –، برلين واالقتصادية  

  كىىالقرارات الرئاسىية فىىي)لألوامىر الترتيبيىة
ً
التىي لهىا قيمىىة قانونيىة أعلىىى مىن القىىرارات ( فلسىطين مىىثال

 . 1إلادارية في سلم القواعد القانونية في تونس

ن أوالقيىىىام أمىىىام املحكمىىىة إلاداريىىىة بىىىولقىىىد جىىىاء الىىىنص بتلجديىىىد علىىىى مسىىىتوى أطىىىراف الىىىدعوى 

سم  لكل شخص لديه مصلحة شخصىية فىي دعىوى قائمىة أمىام املحكمىة إلاداريىة أن يىدخل فيهىا 

وذلىىىك عنىىىدما يكىىىون  ،كطىىىرف ثالىىىث سىىىواء مىىىن قبىىىل املحكمىىىة مىىىن تلقىىىاء نفسىىىها أو بنىىىاًء علىىىى طلبىىىه

 في مركزه القانوني
ً
 .2الحكم الذي سوف يصدر عن املحكمة مؤثرا

، عندما تبت املحكمة إلادارية في الدعوى وتتوخى ألاحكام الواردة في املىواد 
ً
 23، 21، 22أخيرا

شىروط تأجيىل الىدعاوي واختتىام املحاكمىة وإصىدار الحكىم، حول حضور ألاطراف فىي الجلسىات و 

تفصىىىل فىىىىي املسىىىىألة بصىىىدور حكمهىىىىا إمىىىىا بقبىىىول الطعىىىىن فىىىىي القىىىرار إلاداري محىىىىل الىىىىدعوى وتقضىىىى ي 

 بىىىىىرفض الطلىىىىىب
ً
 . بالتىىىىىالي بإلغائىىىىىه، أو تصىىىىىدر حكمىىىىىا

ً
ويكىىىىىون حكىىىىىم املحكمىىىىىة فىىىىىي كىىىىىل ألاحىىىىىوال حىىىىىامال

 للطعن أمام املحك
ً
 .مة إلادارية العلياللصبغة النهائية ويكون قابال

 
 
 أحكام خاصة بتعهد املحكمة إلادارية العليا: ثانيا

ىىىىىه 25نصىىىىىت املىىىىىادة 
ّ
تخىىىىىتص املحكمىىىىىة إلاداريىىىىىة العليىىىىىا بىىىىىالنظر فىىىىىي :" مىىىىىن القىىىىىرار بقىىىىىانون علىىىىىى أن

الطعون املرفوعة إليها بشأن ألاحكام النهائية الصادرة عن املحكمة إلادارية كافة، وتنظر فيها من 

دور هىىىىذه املحكمىىىىة شىىىىبيه بىىىىدور الىىىىدوائر الاسىىىىتننافية التابعىىىىىة ". ضىىىىوعية والقانونيىىىىةالنىىىىاحيتين املو 

 فىىىىىي الطعىىىىىون التىىىىىي تىىىىىأتي علىىىىىى 
ً
 وقانونيىىىىىا

ً
للمحكمىىىىة إلاداريىىىىىة التونسىىىىىية والتىىىىىي تخىىىىىتص بىىىىىالنظر واقعيىىىىىا

بخصىىىىىىىوة إلغىىىىىىىاء ( محىىىىىىىاكم الدرجىىىىىىىة ألاولىىىىىىىى)ألاحكىىىىىىام الصىىىىىىىادرة عىىىىىىىن الىىىىىىىدوائر الابتدائيىىىىىىىة للمحكمىىىىىىىة

 .3أو وقف تنفيذهااملقررات إلادارية 

ضىىىىبط ، و (1)هىىىا تعهىىىىد املحكمىىىة إلاداريىىىة العليىىىالقىىىد ضىىىبط القىىىرار بقىىىىانون ألاسىىىباب التىىىي بتوفر 

 
ً
 محددا

ً
 إجرائيا

ً
 (.2)لذلك مسارا

 حاالت تعهد املحكمة إلادارية العليا-8

يىىىأتي تعهىىىد املحكمىىىة إلاداريىىىة فىىىي إطىىىار تكىىىر س مبىىىدأ التقاضىىى ي علىىىى درجتىىىين، حيىىىث أن تعهىىىدها 

إعىىادة تفّحىص ألاحكىىام النهائيىىة الصىىادرة عىن محكمىىة الدرجىىة ألاولىى فيمىىا يتعلىىق بإلغىىاء يهىدف إلىىى 

املقىىررات إلاداريىىة أو توقيىىىف تنفيىىذها وتمكىىىين املتقاضىى ي مىىن الىىىدفاع عىىن حقىىىه وتقىىديم دفوعىىىات 
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جديىىدة أمىىام هيئىىة حكميىىة أعلىىى درجىىة مىىن سىىابقها لىىديها درايىىة وخخىىرة أكخىىر ومىىن املمكىىن أن يكىىون 

 .في املسألةلها رأي آخر 

من القرار بقانون بدقة على ألاطراف الذين يمكنهم تقديم الطعون أمام  12لقد نّصت املادة 

 .املحكمة إلادارية العليا و حددت ألاسباب التي يمكنهم بتوفرها القيام بذلك

فبالنسىىىبة لألطىىىراف، حيىىىث يمكىىىن تقىىىديم الطعىىىن أمىىىام املحكمىىىة إلاداريىىىة العليىىىا مىىىن قبىىىل كىىىل 

 فىىىىىىىي شىىىىىىىخص خسىىىىىىىر 
ً
دعىىىىىىىواه بشىىىىىىىكل جزئىىىىىىىي أو كلىىىىىىىي أمىىىىىىىام محكمىىىىىىىة الدرجىىىىىىىة ألاول سىىىىىىىواء كىىىىىىىان طرفىىىىىىىا

 .أو تدخل في الدعوى كطرف ثالث( طرف أصلي)الدعوة

وبالنسىىبة تسىىباب الطعىىىن، فلجعىىل القىىرار بقىىىانون جىىواز تقىىديم الطعىىىن أمىىام املحكمىىة إلاداريىىىة 

 بوجىىود أسىىباب معينىىة تتعلىىق كلهىىا هىىؤلء العليىىا مىىن قبىىل
ً
بىىالحكم الصىىادر عىىن  ألاطىىراف مشىىروطا

 :محكمة الدرجة ألاولى، وهذه ألاسباب هي كالتالي

درجة أولى مخالف محكمة العندما يكون مضمون الحكم النهائي الصادر عن / السبب ألاول  

عنىىدما / السىبب الثىاني. لىنص قىانوني أو صىدر بنىىاًء علىى تأويىل أو تطبيىىق خىاطب لقاعىدة قانونيىة مىىا

 
ً
كىىىىىأن يكىىىىىون هنىىىىىاك نقىىىىىص فىىىىىي أركىىىىىان املحاكمىىىىىة وعىىىىىدم إتبىىىىىاع ألاحكىىىىىام يكىىىىىون الحكىىىىىم النهىىىىىائي بىىىىىاطال

القانونيىىة املتعلقىىة بالبىىت فىىي القضىىية وسىىماع الشىىهود والنطىىق بىىالحكم املنصىىوة عليهىىا فىىي القىىرار 

 . 1بقانون 

عندما يكون هنىاك إغفىال عناصىر قانونيىة تتطلبهىا إلاجىراءات أو مباشىرة هىذه / السبب الثالث

 .ة وبالتالي أثّرت في الحكم الصادر عن املحكمةألاخيرة بطريقة غير سليم

  محكمىة الدرجىىة ألاولىىىعنىىدما يكىىون الحكىم النهىىائي الصىىادر عىىن / السىبب الرابىىع 
ً
يانىىاقض كليىىا

 مىىع حكىىم سىىبق وأن صىىدر عىىن املحكمىىة واكاسىىب قىىوة اليىى يء املقضىى ي بىىه، وهىىذا السىىبب 
ً
أو جزئيىىا

 .اري ألاخير مهم كونه يحافظ على استقرار فقه القضاء إلاد

 تقىىىىديم طعىىىىىونهم أمىىىىىام 
ً
فبتىىىىوفر إحىىىىىدى هىىىىذه ألاسىىىىىباب، يمكىىىىن لألشىىىىىخاة املشىىىىىار إلىىىىيهم سىىىىىابقا

 .املحكمة إلادارية العليا ولكن بإتباع إلاجراءات وآلاجال املنصوة عليها في القرار بقانون 

 إجراءات رفع الدعوى أمام املحكمة إلادارية العليا -0

وى وآلاجىال التىي يىتم إتباعهىا لتقىديم الطعىون لقد ضبط القىرار بقىانون خطىوات تقىديم الىدع

 
ً
أمىىىىىىام املحكمىىىىىىة إلاداريىىىىىىة العليىىىىىىا، وتلجىىىىىىدر إلاشىىىىىىارة إلىىىىىىى أن املشىىىىىىّرع لىىىىىىم يخىىىىىىص هىىىىىىذه العمليىىىىىىة كاملىىىىىىة
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بىىىىىإجراءات مسىىىىىتقلة، فقىىىىىد جعىىىىىل عمليىىىىىة القيىىىىىام أمىىىىىام املحكمىىىىىة فىىىىىي جانىىىىىب منهىىىىىا خاضىىىىىعة لىىىىىبعض 

مىىىىة الدرجىىىىة ألاولىىىىى خاصىىىىة فيمىىىىا القواعىىىىد إلاجرائيىىىىة التىىىىي تنطبىىىىق علىىىىى تقىىىىديم الىىىىدعوى أمىىىىام محك

 .1يتعلق بحضور ألاطراف وغيابهم وبالبت في القضية والنطق بالحكم

، بالنسبة آلجال الطعن أمام املحكمة إلادارية العليا، فقد ضبطتها املادة 
ً
من القىرار  23بداية

عىىىىن يىىىىوم يبىىىىدأ احاسىىىىباها مىىىىن اليىىىىوم التىىىىالي لتىىىىاريخ صىىىىدور الحكىىىىم النهىىىىائي  22بقىىىىانون وهىىىىي خىىىىالل 

 "املحكمىىة إلاداريىىة إذا كىىان الحكىىم قىىد تىىم 
ً
، أو مىىن اليىىوم التىىالي لتىىاريخ تبليىىغ الحكىىم إذا "حضىىوريا

 "كان قد تىم 
ً
 اعتباريىا

ً
وهىو نفىس ألاجىل الىذي اعتمىده املشىّرع التونيى ي بالنسىبة لتقىديم ". حضىوريا

 12انون عىدد مىن القى 62الطعون أمام الدوائر الاسىتننافية التابعىة للمحكمىة إلاداريىة فىي الفصىل 

 .املتعلق باملحكمة إلادارية في تونس 1312لسنة 

مىىىىىن القىىىىىرار  12بالنسىىىىبة لتقىىىىىديم الىىىىىدعوى أمىىىىىام املحكمىىىىىة، فىىىىىتم إلاشىىىىىارة لهىىىىىذه املرحلىىىىىة باملىىىىىادة 

تقىىىدم لئحىىىة الطعىىىن إلىىىى املحكمىىىة إلاداريىىىة :" بقىىىانون، حيىىىث نّصىىىت الفقىىىرة ألاولىىىى منهىىىا علىىىى مىىىا يلىىىي

رفىىىىىق لترفعهىىىىىا مىىىىىع أوراق الىىىىىدعوى إلىىىىىى امل
ُ
لئحىىىىىة حكمىىىىىة إلاداريىىىىىة العليىىىىىا بعىىىىىد إجىىىىىراء التبليغىىىىىات، و ت

ومىىىا يمكىىىن مالحظتىىىه مىىىن ألاحكىىىام السىىىابقة، هىىىو أن املشىىىّرع أشىىىرك ". غالطعىىىن بنسىىىخ كافيىىىة للتبليىىى

في مسألة تقديم الطعون للمحكمة إلادارية العليىا، بحيىث أن املتقاضى ي ل  محكمة الدرجة ألاولى

 لتقديم ط
ً
عنه للمحكمة إلادارية العليا ول يتم ذلك إل عخىر تقديمىه لئحىة يمكنه التوجه مباشرة

الطعن ملحكمة الدرجة ألاولى مصدرة الحكم النهائي محل الطعىن، لتقىوم بىدورها بإحالىة الطعىن 

 بأوراق الدعوى املرفوعة أمامها إلى املحكمة إلادارية العليا
ً
 .مصحوبا

ن أمىىىىام املحكمىىىىة إلاداريىىىىة العليىىىىا، فمىىىىىن يمكىىىىن مؤاخىىىىذة تلىىىىك ألاحكىىىىام املتعلقىىىىة بتقىىىىىديم الطعىىىى

ناحيىة، جعىىل املشىىّرع عمليىىة الطعىىن تمىر عخىىر مىىرحلتين، وهىىو أمىىر مىن شىىأنه أن يمىىدد فىىي إلاجىىراءات 

ولىى، ويمكىن الاسىاؤل فىي هىذا إلاطىار، ملىاذا لىم يىتم ألا درجىة محكمةالويزيد من العبء الواقع على 

 كمىىىىىا هىىىىىاعتمىىىىىاد آليىىىىىة الطعىىىىىن أمىىىىىام املحكمىىىىىة إلاداريىىىىىة العليىىىىىا 
ً
و معمىىىىىول مىىىىىثال فىىىىىي القىىىىىانون مباشىىىىىرة

ومن ناحيةح أخرى، تمتيع محكمة الدرجة ألاولى بسلطة تقديرية واسعة، حيث أغفل . 2 التوني ي

املشىىىىّرع الفلسىىىىطيني ضىىىىبط أجىىىىل محىىىىدد تلتىىىىزم فيىىىىه املحكمىىىىة إلاداريىىىىة فىىىىي رفعهىىىىا ملىىىىف الطعىىىىن إلىىىىى 

                                                           
1

 .   2222لسنة  11من القرار بقانون رقم  12من املادة  2انظر الفقرة . 
2

يرفع الاستنناف  في الحالت املنصوة عليها :" املتعلق باملحكمة إلادارية قد نص على ما يلي 1312لسنة  12من القانون عدد  جديد 33الفصل . 

من هذا القانون لدى الدوائر الاستننافية باملحكمة إلادارية بمقتض ى مطلب ُيقدم لكتابة املحكمة بواسطة محامح لدى التعقيب أو لدى  13بالفصل 

م له وصل في ذلك  الاستنناف
ّ
 ...".وُ سل
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و . اءات وقد يؤدي إلى ضىياع الحقىوق املحكمة إلادارية العليا، وهو أمر سوف يزيد من طول إلاجر 

 أمىىام 
ً
مىىن قبىىىل ألاطىىىراف  املحكمىىىةيمكىىن لتالفىىىي هىىذه إلاشىىىكالت جعىىل تقىىىديم الطعىىىن يىىتم مباشىىىرة

 .أنفسهم

 1وبعىىد أن تنظىىر املحكمىىة فىىي الطعىىىن وتسىىتمع لألطىىراف
ً
، تصىىدر حكمهىىىا الىىذي يكىىون إمىىا تأييىىىدا

تعليىىىل ذلىىىك، أو أن تلجىىىد الحكىىىم للحكىىىم املطعىىىون فيىىىه عنىىىدما تلجىىىد أنىىىه غيىىىر مخىىىالف للقىىىانون مىىىع 

 غيىىىر قابىىىل للطعىىىن بىىىأي طريقىىىة مىىىن طرقىىىه، 
ً
 للقىىىانون فتقضىىى ي بإلغائىىىه، ويكىىىون حكمهىىىا باتىىىا

ً
مخالفىىىا

و إذا تضمن الحكم . ويتمتع حكمها بحجية الي يء املقض ي به ويكون ملزم وذو  جية على الكافة

القىىىىرار بصىىىىفة رجعيىىىىة أي مىىىىا يفيىىىىد إلغىىىىاء القىىىىرار إلاداري موضىىىىوع الىىىىدعوى، فإنىىىىه يىىىىتم إلغىىىىاء ذلىىىىك 

ب بطالن كل إجراء أو تصرف قانوني تم اتخاذه على أساج ذلك القرار
ّ
 .2بالشكل الذي يرت

ولىىم يشىىر القىىرار بقىىانون صىىراحة علىىى أن تقىىديم الطعىىن أمىىام املحكمىىة إلاداريىىة العليىىا يتطلىىب 

رفىىع أمىىام املح 3تىىدخل محىىامي مىىزاول ملىىدة 
ُ
كمىىة إلاداريىىة سىىنوات كمىىا هىىو بالنسىىبة للىىدعاوى التىىي ت

مىىىن  2مىىىن القىىىرار بقىىىانون، لكىىىن يمكىىىن اسىىىتنتام ذلىىىك مىىىن تنصىىىيص الفقىىىرة  23علىىىى معنىىىى املىىىادة 

خضىىىىىىع بعىىىىىىض إجىىىىىىراءات الطعىىىىىىن أمىىىىىىام املحكمىىىىىىة إلاداريىىىىىىة العليىىىىىىا لىىىىىىنفس ألاحكىىىىىىام  12املىىىىىىادة 
ُ
التىىىىىىي ت

. املتعلقىىة بالتقاضىى ي أمىىام املحكمىىة إلاداريىىة مىىن حيىىث الىىدعوى وإلاجىىراءات وألاطىىراف وحضىىورهم

 جعىىىل املشىىىّرع التونيىىى ي رفىىىع اسىىىتنناف أحكىىىام الىىىدوائر الابتدائيىىىة التابعىىىة للمحكمىىىة إلاداريىىىة 
ً
أيضىىىا

 .3أمام الدوائر الاستنئافية يتم بواسطة محامي

وبّين القرار بقانون أن تقديم الطعىن لىدى املحكمىة إلاداريىة العليىا ل يىؤدي إلىى توقيىف تنفيىذ 

كىىال فىىي أو بنىىاًء علىىى طلىىب الطىىاعن، ويكىىون عكىىس ذلىىك الحكىىم محىىل املطعىىن إل إذا رأت املحكمىىة 

 . 4الحالتين للمحكمة إلادارية العليا سلطة تقديرية في تقرير ذلك

من خالل ما تم تناوله، تتضح نية املشّرع من خالل القىرار بقىانون بشىأن املحىاكم إلاداريىة فىي 

ظىيم هيكلىي خىاة بىه إنشاء قضاء إداري مستقل بذاته عن القضاء العدلي مىن خىالل تكىر س تن

للنظىىىر فىىىي الىىىدعاوى مىىىن ناحيىىىة، ومىىىن خىىىالل تكىىىر س تنظىىىيم إجرائىىىي خىىىاة يبىىىين املسىىىار الىىىذي يىىىتم 

                                                           
1

 ملا جاء في املادة . 
ً
 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  11وفقا

2
 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  16انظر املادة . 

3
 . املتعلق باملحكمة إلادارية بتونس 1312لسنة  12من القانون عدد  33املادة . 

4
 . 2222لسنة  11ون عدد من القرار بقان 11انظر املادة . 
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توخيىىىىىىىه مىىىىىىىن أجىىىىىىىل ممارسىىىىىىىة الحىىىىىىىق فىىىىىىىي التقاضىىىىىىى ي أمىىىىىىىام القاضىىىىىىى ي إلاداري الىىىىىىىذي أصىىىىىىىب  صىىىىىىىاحب 

 .الاختصاة في املنازعات إلادارية بال منازع

 ي إسناد اختصاص مّوسع للقاض ي إلادار : الجزء الثاني

اختصاة النظر في تصرفات إلادارة وتقييمها من حيث مىدى تطابقهىا  لقاض ي إلاداري يكون ل

وبسىىبب املميىىزات التىىي تصىىطبغ بهىىا الىىدعوى إلاداريىىة أهمهىىا وجىىود إلادارة التىىي للقواعىىد القانونيىىة، 

 فىي اللىزاع
ً
تعمىل الىدول علىى إخضىاع نشىاطها الغريىب عىن  ،1بيدها امتيازات السىلطة العامىة طرفىا

عليىه القىرار بقىانون بىأن  تصرفات أشخاة القانون الخاة لقضاء مستقل ومميز، وهو ما عمل

، من خالل اختصاصات (الفقرة ألاولى)أفرد القاض ي إلاداري صالحية النظر في املنازعات إلادارية

 (.رة الثانيةالفق)مبدأ الشرعية والحفاى على الحقوق شاملة لتكر س 

 انفراد القاض ي إلاداري بالنظر في املنازعات إلادارية: الفقرة ألاولى

د القىىىرار بقىىىانون القاضىىى ي إلاداري صىىىالحية النظىىىر فىىىي املنازعىىىات إلاداريىىىة مىىىن خىىىالل ّيىىىيتأكىىىد تفر 

 فىي املىىادة 
ً
تص املحكمىة إلاداريىىة، دون تخىى.1:" منهىا والتىىي جىاء فيهىا  22تنصيصىه علىى ذلىىك صىراحة

، ولقد اعتمد املشرع في فلسىطين علىى عىدة معىايير لتحديىد اختصىاة القاضى ي إلاداري ..."غيرها،

 )وضىىمان عىىدم تىىدخل أي جهىىة أخىىرى فىىي ملجىىال اختصاصىىه
ً
 علىىى ضىىمانة أخىىرى (أول

ً
، ونىىّص أيضىىا

 )عات بإحداث هيئة لتنازع الاختصاةتضمن احتكاره صالحية النظر في هذه املناز 
ً
 (.ثانيا

 
 
 على معايير متعددة لتحديد الاختصاص الاعتماد: أوال

، عنىد إسىىناد اختصىاة لجهىىاز مىا، يكىىون ذلىك إمىىا بتعىداد الاختصاصىىات فىي النصىىوة 
ً
عمومىا

ولقىىىىد درم العمىىىىل منىىىىذ . القانونيىىىىة املنظمىىىىة لعمىىىىل الجهىىىىاز، أو اعتمىىىىاد معىىىىايير لتحديىىىىد اختصاصىىىىه

 ملعيىىىىىار عضىىىىىوي يركىىىىىز 
ً
علىىىىىى الهيكىىىىىل مصىىىىىدر نشىىىىىأة القضىىىىىاء إلاداري علىىىىىى تحديىىىىىد الاختصىىىىىاة وفقىىىىىا

القىىىرار، حيىىىث يعّمىىىر رقابىىىة القاضىىى ي علىىىى العمىىىل إلاداري الصىىىادر عىىىن إلادارة لكىىىن تىىىم انتقىىىاد هىىىذا 

وتبنىىىىي املعيىىىىار املىىىىادي الىىىىذي يركىىىىز علىىىىى جىىىىوهر ومضىىىىمون القىىىىرار بغىىىىض النظىىىىر عىىىىن الهيكىىىىل  2املعيىىىىار

ى جانىىىىب اعتمىىىىاد إلىىى( 1)واملىىىىادي( 1)وقىىىد اعتمىىىىد القىىىىرار بقىىىانون علىىىىى املعيىىىارين العضىىىىوي . املصىىىدر لىىىىه

                                                           
1

 . 12ة مرجع سابق الذكر،عالء الدين شعباني، ألاسس الدستورية للقضاء إلاداري في تونس، . 
2

بسبب صدور أعمال تكّيف بكونها أعمال إدارية عن أشخاة تصنف بكونها أشخاة قانون خاة لكنها تقوم بتقديم خدمات عامة أو تستعمل . 

 .الصادرة في هذا امللجال إدارية وتخضع لرقابة القاض ي إلاداري، وهو ما عكس قصور املعيار العضوي أموال عمومية، فتكون أعمالها 
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وبالتىىالي اتلجىىه املشىىّرع إلىىى نهىىو اسىىايعابي . ي تحديىىد اختصىىاة املحىىاكم إلاداريىىةفىى( 2)معيىىار تعىىدادي

 .عخر اختياره جميع تلك املعايير

 إحياء املعيار العضوي -1

 في تحديد اختصاة القاض ي إلاداري  
ً
نّصت املادة . وهو أول معيار وقع الاساناد عليه تاريخيا

نظىىىر القاضىىى ي إلاداري، واسىىىتعملت املعيىىىار العضىىىوي الىىىذي يحىىىدد الجهىىىة التىىىي  علىىىى اختصىىىاة 22

تصدر القرار إلاداري الذي من املمكن أن يخضع في تقييم شرعيته لنظر القاض ي إلاداري في أكثر 

 . من موضع

 :بالنظر فيما يليالقاض ي إلاداري،يختص وبالرجوع للمادة

النهائيىىىة التىىىي تصىىىدر عىىىن أشىىىخاة القىىىانون العىىىام الطعىىىون فىىىي اللىىىوائ  وألانظمىىىة أو القىىىرارات -

 .والنقابات املهنية ومؤسسات التعليم العالي والاتحادات املسجلة حسب ألاصول والجمعيات

الطعىىىون فىىىي القىىىرارات النهائيىىىة الصىىىادرة عىىىن جهىىىات إداريىىىة ذات اختصىىىاة قضىىىائي باسىىىتاناء -

 .ي منازعات العملالقرارات الصادرة عن مندوب أو لجنة التوفيق أو التحكيم ف

 .الطعن في القرار الضمني بالرفض الصادر عن أي جهة إدارية-

وبالتالي تلك ألاعمال التي تصدر عن الجهات التي حددتها املادة أعاله يخىص القاضى ي إلاداري 

ولم يكتفي القرار بقانون بما سبق، فّوسع اختصاة القاض ي . بالنظر في الطعون التي تطرأ عليها

 .عيار املاديباعتماد امل

 

 توسع الاختصاص باعتماد املعيار املادي-0

املعروف لدى دار  ي القانون إلاداري بأن املعيار املادي يعمل على توسيع نطاق اختصاة 

الصادر عن محكمة " بالنكو"املعيار وقع بلورته تول مرة من خالل قرار  هذا ،1إلاداري القاض ي 

عمال اختصاة القاض ي إلجت بأن املرفق العمومي هو أساج اللزاعات الفرنسية والتي استنت

إلاداري وتطبيق قواعد القانون إلاداري من خالل النظر في فحوى العمل القانوني وجوهره، فإذا 

ما انبنى على امتيازات السلطة العامة أو تقديم خدمات عمومية واستعمال أموال عمومية، 

 لرقابة 
ً
 خاضعا

ً
 إداريا

ً
 .2ي القضاء إلادار يكون عمال

                                                           
1

 . 11، ةمرجع سابق الذكرعالء الدين شعباني، ألاسس الدستورية للقضاء إلاداري في تونس،. 
2

 .12املرجع نفسه، ة عالء الدين شعباني،. 
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، وقع اختيار املشّرع في فلسطين
ً
وذلك منذ وضع القانون  2على اعتماد املعيار املادي 1بداية

ذلك وذلك عند معر  حديثه عن إنشاء محاكم إدارية، وُ ستنتج  2222ألاسا  ي املعدّل لسنة 

ي ركزت املادة على وبالتال". للنظر في املنازعات إلادارية والدعاوى التأديبية"من خالل عبارة 

موضوع اللزاع القائم الذي ينطوي على وجود عمل إداري أو تأديبي دون أن تحدد طبيعة الهيكل 

 .الصادر عنه

 من خالل اعتماد  22وبالعودة إلى القرار بقانون، نّصت املادة 
ً
على املعيار املادي صراحة

وهو ما يعكس الاختصاة املّوسع . حنقطة 1الواردة في الفقرة " سائر املنازعات إلادارية"ة عبار 

نفس الي يء . الذي سوف يضطلع به القاض ي إلاداري دون غيره في مراقبته على ألاعمال إلادارية

 ". منازعات العقود إلادارية"التي نّصت على  1بالنسبة للنقطة ز من الفقرة 

ل على تكر س املعيار املادي املّوسع لختصاة القاض ي 
ّ
إلاداري هناك تنصيص آخر يدل

 
ً
بنفس املادة وذلك فيما يرتبط بكل القرارات املتصلة الوظيفة العمومية املتعلقة أساسا

 ..الوظيفي للموظف العمومي كالتعيين، التثبيت، ترقية، تأديب الخ

ولقىىىد أدى اعتمىىىاد املشىىىّرع للمعيىىىار املىىىادي إلىىىى إقصىىىاء أعمىىىال مىىىن رقابىىىة القاضىىى ي إلاداري وهىىىي 

سياسية لكن ل تكون لها صفة القرار إلاداري النهائي والتنفيىذي، بىل أعمال تصدر عن السلط ال

، كىالتي تتعلىق بالعالقىىات الخارجيىة للدولىة أو عالقىىات  3حمىل طىابع سيا ىى ي وهىي أعمىال السىىيادةت

                                                           
1

 ثم تم تقنينه من خالل تنقي  القانون عدد تلجدر إلاشارة إلى أن املعيار املادي في . 
ً
مؤرخ في غرة جانفي  1312لسنة  12تونس وقع بلورته قضائيا

 الفصل 1336لسنة  23بالقانون عدد  1312
ً
ووقع اعتماد املعيار املادي في تونس بعد أن كان هناك إعمال للمعيار (. كتابة الفصل)منه 11وتحديدا

 بحيث تكون أعمالها خاضعة لرقابة القاض ي إلاداري مع أن القاض ي العدلي كان له كتلة العضوي الذي يحدد الجهات إلاداري
ً
 واضحا

ً
ة تحديدا

لسنة  12املنق  للقانون عدد  1336لسنة  25من القانون عدد  2اختصاة ببعض املنازعات إلادارية في تونس وهو ما نص عليه صراحة الفصل 

العمومية هي من اختصاة املحاكم العدلية على الرغم من كونها مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية من أن اللزاعات املتعلقة باملنشلت  1312

 في عالقتها بموظفيها أو في عالقتها مع غيرها من املنشلت العم
ً
منصري، )وميةوتلجارية وتهدف إلى تحقيق املصلحة العامة ولها نشاط إداري يتعلق مثال

 (.12،ةاملرجع سابق الذكر ،"في مادة تلجاوز السلطةاختصاة املحكمة إلادارية "أنوار، 

2
بعمل ما يكون موضوعه تحقيق  ألامر الاعتماد على املعيار املادي يلجعل من املحكمة إلادارية في فلسطين هي املختصة دون غيرها عندما يتعلق . 

منصري، )نون العام كاسيير أو تقديم خدمة عمومية مااملصلحة العامة و عكس استعمال امتيازات السلطة العامة أو التصرف يؤطره قواعد القا

 (.15،ةاملرجع نفسهأنوار، 

3
 . 2222لسنة  11من القرار بقانون عدد  22من املادة  2الفقرة . 
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السىىلطة التنفيذيىىة بالسىىلطة الاشىىر عية مىىن ناحيىىة، والقىىرارات املتعلقىىة بالضىىرائب والرسىىوم التىىي 

 .1املختصة وهي محكمة استنناف قضايا ضريبة الدخلتبقى محل نظر املحكمة 

ىىىىىه كىىىىىان مىىىىىن املمكىىىىىن الاكتفىىىىىاء بالتنصىىىىىيص علىىىىىى عبىىىىىارة سىىىىىائر املنازعىىىىىات 
ّ
ويمكىىىىىن إلاشىىىىىارة إلىىىىىى أن

إلاداريىىة فىىي تحديىىد اختصىىاة القاضىى ي إلاداري دون الحاجىىة لتعىىداد مىىا سىىبق كونهىىا مىىن البىىديهي 

 .بأن تكون خاضعة للقاض ي إلاداري 

 تحديد الاختصاص معيار تعدادي في-2

لم يكتِف املشّرع الفلسطيني بمقتضى ى القىرار بقىانون علىى تبنىي املعيىارين العضىوي واملىادي فىي 

 .22تحديد اختصاصات القاض ي إلاداري، بل عمل على تعداد اختصاصات أخرى له في املادة 

تبارهىىىا وبىىىالرجوع إلىىىى املىىىادة سىىىابقة الىىىذكر، نلجىىىد بأّنهىىىا عىىىددت بعىىىض املنازعىىىات والتىىىي يمكىىىن اع

 :ذات طبيعة خاصة لتكون محل نظر القاض ي إلاداري، من ذلك

 .الطعون في النتائج الانتخابية عندما ل ينص القانون على محكمة أخرى تختص بذلك-

 .طلبات إلافرام عن املوقوفين بوجه غير شرعي-

اضىىى ي اللزاعىىىات املتعلقىىىة بطلبىىىات التعىىىويض عىىىن تنفيىىىذ كافىىىة ألاعمىىىال التىىىي تخضىىىع لرقابىىىة الق-

 .والسابق ذكرها 22إلاداري على معنى املادة 

، يمكىىن القىىول بىىأن اختصىىاة القاضىى ي إلاداري بنىىاًء علىىى ألاحكىىام الىىواردة فىىي املىىادة 
ً
 22وأخيىىرا

واسىىتعمالها للمعىىايير السىىابقة هىىو اختصىىاة قابىىل للتوسىىع وغيىىر حصىىري، حيىىث أن املىىادة سىىابقة 

ة الطعىىون التىىي تعتخىىر مىىن اختصىىاة املحكمىى:"ي ألاولىىى نقطىىة ط علىىى مىىا يلىى الىىذكر نّصىىت فىىي فقرتهىىا

، وهىىىىىىو مىىىىىا يعنىىىىىي أنىىىىىىه قىىىىىد يتوسىىىىىىع اختصىىىىىاة القاضىىىىىى ي إلاداري "إلاداريىىىىىة بموجىىىىىب أي قىىىىىىانون آخىىىىىر

بصىىىدور قىىىانون جديىىىد يىىىنص علىىىى اختصاصىىىه بالرقابىىىة علىىىى أعمىىىال معينىىىة أو يلجعلىىىه املخىىىتص فىىىي 

 .فض نزاعات محددة

حىىىددة لىىىه فىىىي القىىىرار بقىىىانون وممارسىىىتها ومىىىن أجىىىل اسىىىتنثار القاضىىى ي إلاداري بالختصاصىىىات امل

 .هذا ألاخير على أحكام توفر ضمانة مهمة لذلك دون غيره، نّص 

 
 
 ضمان احتكار القضاء إلاداري اختصاص البي في املنازعات إلادارية: ثانيا

لغايات تقتضيها تكر س الازدواجية القضائية في القانون الفلسطيني وضمان انفىراد القاضى ي 

مىن القىرار بقىانون مىا  11غيره باختصاة النظر في املنازعات إلادارية، جاء في املىادة إلاداري دون 
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إذا وقع تنازع في الاختصاة بين املحكمة إلاداريىة ومحكمىة أخىرى فىي أي دعىوى، يىتم تعيىين :" يلي

محكمىىىىىة / املرجىىىىىع للنظىىىىىر فىىىىىي تلىىىىىك الىىىىىدعوى مىىىىىن هيئىىىىىة قضىىىىىائية مؤلفىىىىىة مىىىىىن رئىىىىىيس املحكمىىىىىة العليىىىىىا

 
ً
محكمىىة / ، وعضىىوية رئىىيس املحكمىىة إلاداريىىة العليىىا، وقاضىىيين مىىن املحكمىىة العليىىاالىىنقض رئيسىىا

 ".النقض يسميهما ملجلس القضاء ألاعلى، وقا ح من املحكمة إلادارية العليا يسميه رئيسها

فمىىىىن خىىىىالل تكىىىىر س هىىىىذه الهيئىىىىة يضىىىىمن القىىىىرار بقىىىىانون الفصىىىىل التىىىىام بىىىىين ممارسىىىىة القضىىىىاء 

ادي، وضىىىىىمان اضىىىىىطالع املحىىىىىاكم إلاداريىىىىىة باختصىىىىىاة النظىىىىىر فىىىىىىي إلاداري و ممارسىىىىىة القضىىىىىاء العىىىىى

 هىىىىذه الهيئىىىىةفتنعقد املنازعىىىىات إلاداريىىىىة وانفرادهىىىىا فىىىىي ذلىىىىك دون تىىىىدخل أي جهىىىىة قضىىىىائية أخىىىىرى،

بشىىىىكل ظرفىىىىي عنىىىىد بىىىىروز حىىىىالت التعىىىىار  أو التنىىىىازع بىىىىين املحكمىىىىة إلاداريىىىىة وغيرهىىىىا مىىىىن املحىىىىاكم 

 .ألاخرى حول نزاع ما

زع فىىىىي الاختصىىىىاة عنىىىىدما يتمسىىىىك كىىىىل مىىىىن القاضىىىى ي إلاداري والقاضىىىى ي ونكىىىىون أمىىىىام حالىىىىة تنىىىىا

العىىىادي باختصاصىىىهما فىىىي موضىىىوع نىىىزاع مىىىا، أو عنىىىدما يعتخىىىر كالهمىىىا بأنهمىىىا غيىىىر مختصىىىان بىىىالنظر 

فيىىىه، فيىىىتم علىىىى إثىىىر ذلىىىك عىىىر  املسىىىألة علىىىى هيئىىىة تنىىىازع الاختصىىىاة للنظىىىر فيهىىىا واتخىىىاذ القىىىول 

مىع العلىم أنىه يكىون باطىل . البت في اللىزاع والفصىل فيىهالفصل وتحديد الجهة املختصة ملواصلة 

الحكىم الىذي يتخىذه القاضىى ي إلاداري أو القاضى ي العىدلي إذا صىدر حكىىم عىن هيئىة التنىازع يقضىى ي 

 .1بعدم اختصاصهما في اللزاع

سىىىىىابقة الىىىىىذكر بأنهىىىىىا تتركىىىىىب مىىىىىن  11وعىىىىىن تركيبىىىىىة هيئىىىىىة تنىىىىىازع الاختصىىىىىاة، فقىىىىىد ورد باملىىىىىادة 

 للهيئىة، ويكىون رئىىيس 
ً
رؤسىاء الهيئىات القضىائية العليىا، بحيىىث يكىون رئىيس املحكمىة العليىىا رئيسىا

قضىىىاة، اثنىىىين مىىىن قضىىىاة املحكمىىىة العليىىىا يكلىىىف  2املحكمىىىة إلاداريىىىة العليىىىا عضىىىو فيهىىىا إلىىىى جانىىىب 

 . قضاء ألاعلى باسميتهم، وقاض ي من قضاة املحكمة العليا يسميه رئيسهاملجلس ال

 ولىم يىتم إتبىاع نظىام 
ً
وما يمكىن مالحظتىه هنىا هىو أن رئىيس هيئىة تنىازع الاختصىاة يبقىى ثابتىا

التىىىداول علىىىى الرئاسىىىة بىىىين رئىىىيس املحكمىىىة العليىىىا و رئىىىيس املحكمىىىة إلاداريىىىة كمىىىا هىىىو معتمىىىد مىىىثال 

لسىىىىىىىىىنة  25بموجىىىىىىىىىب القىىىىىىىىانون رقىىىىىىىىم  ختصىىىىىىىىىاة فىىىىىىىىي القىىىىىىىىانون التونيىىىىىىىى يبالنسىىىىىىىىبة مللجلىىىىىىىىس تنىىىىىىىىازع الا 

 إتبىاع . املتعلق بتوز ع الاختصاة بين املحاكم العدلية واملحكمة إلادارية1336
ً
وكىان يمكىن أيضىا

تركيبىىة مناصىىفة للهيئىىة تضىىمن تمثيليىىة ماسىىاوية لجيىىي القضىىاء، أي قاضىىيين مىىن كىىل صىىنف مىىن 

و حىىىىىذو املشىىىىىرع الفرنيىىىىى ي فىىىىىي تركيبىىىىىة محكمىىىىىة تنىىىىىازع أصىىىىىناف القضىىىىىاة إلىىىىىى جانىىىىىب رئيسىىىىىها، والحىىىىىذ
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واملشىىرع التونيىى ي بالنسىىبة مللجلىىس تنىىازع الاختصىىاة فىىي القىىانون سىىابق  1512الاختصىىاة لسىىنة 

 . ملا في ذلك من ضمان لستقاللية الهيئة وحياد دورها التحكيمي 1الذكر

تكىىىون ملزمىىة لكىىىال ول بىىد مىىن إلاشىىىارة إلىىى أن ألاحكىىام التىىىي تصىىدر عىىن هيئىىىة تنىىازع الاختصىىاة 

الجهتىىين أي للقضىىاء إلاداري والقضىىاء العىىادي، ويكىىون حكىىم هيئىىة التنىىازع إمىىا بتأكيىىد اختصىىاة 

املحكمىىىة املرفىىىوع أمامهىىىا القضىىىية فتواصىىىل البىىىت فيهىىىا، وإمىىىا أن تقضىىى ي بعىىىدم اختصاصىىىها فتلتىىىزم 

ضىىوع ول يمتىىد اختصاصىىها للبىىت فىىي مو . املحكمىىة عنىىدها بىىالتخلي عىىن القضىىية لعىىدم الاختصىىاة

اللىىزاع والفصىىل فيىىه، فيقتصىىىر علىىى تحديىىد الجهىىىة القضىىائية املختصىىة فقىىىط وتكىىون قراراتهىىا غيىىىر 

 .قابلة للطعن

لكىىن مىىا يمكىىن مؤاخذتىىه فىىي هىىذا إلاطىىار هىىو التنصىىيص علىىى هيئىىة التنىىازع صىىلب القىىرار بقىىانون 

 لجهىىاز 
ً
 تابعىىا

ً
 أنهىىا هىىىيكال

ً
القضىىاء إلاداري، فكىىىان املتعلىىق باملحىىاكم إلاداريىىة ممىىا قىىىد يعطىىي انطباعىىا

مىىىن ألافضىىىىل أن يىىىىتم خّصىىىها بىىىىنص قىىىىانوني لوحىىىدها كونهىىىىا هيئىىىىة تحكيميىىىة ذات تركيبىىىىة مختلطىىىىة 

 عىىىىىدم تضىىىىىمن . عملهىىىىىا الحيىىىىىاد تشىىىىىمل القضىىىىىائيين ويفتىىىىىر  فىىىىىي
ً
ملزيىىىىىد مىىىىىن التفاصىىىىىيل حىىىىىول اأيضىىىىىا

صىىاة إجىىراءات رفىىع الىىدعوة أمىىام هىىذه الهيئىىة أو الجهىىة املكلفىىة بىىذلك حيىىث أن هيئىىة تنىىازع الاخت

 محكمىىة متخصصىىة وليسىىت جهىىة إداريىىة ولهىىا مكانتهىىا املرموقىىة واملتميىىزة فىىي النظىىام 
ً
 وأخيىىرا

ً
هىىي أول

 آلاجىىىال التىىىي تلتىىىزم بهىىىا الهيئىىىة ، 2القضىىىائي ككىىىل
ً
فصىىىلها فىىىي حىىىالت التنىىىازع املحتملىىىة وعىىىن  فىىىيأيضىىىا

وتجىىىىل منىىىىع فنأمىىىىل . كيفيىىىىة البىىىىت واملعىىىىايير التىىىىي تعتمىىىىدها فىىىىي ذلىىىىك وطبيعىىىىة ألاحكىىىىام التىىىىي تتخىىىىذها

 أن يىىىتم تىىىأطير عمىىىل هيئىىىة التنىىىازع بىىىنص قىىىانوني يوضىىىح مىىىا 
ً
عرقلىىىة سىىىير العمىىىل القضىىىائي مسىىىتقبال

سىىىىىبق، كمىىىىىا فعىىىىىل املشىىىىىرع الجزائىىىىىري بالنسىىىىىبة ملحكمىىىىىة تنىىىىىازع الاختصىىىىىاة الجزائريىىىىىة التىىىىىي خّصىىىىىها 

يتعلىىق باختصاصىىات محكمىىة التنىىازع وتنظيمهىىا  1335لسىىنة  2بقىىانون عضىىوي وهىىو القىىانون رقىىم 

 .اوعمله

 إسناد اختصاص شامل للقاض ي إلاداري : الفقرة الثانية

هيئىىىىىة تنىىىىىازع  وإنشىىىىاءعىىىىىدة معىىىىايير فىىىىىي تحديىىىىد اختصىىىىىاة املحىىىىاكم إلاداريىىىىىة مىىىىن خىىىىىالل اعتمىىىىاد 

في اللزاعىات إلاداريىة التىي ينضىوي الىبعض  اختصاة شامل إلاداري للقاض ي  أصب الاختصاة، 

                                                           
1

يرأج ملجلس تنازع :" املتعلق بتوز ع الاختصاة بين املحاكم العدلية واملحكمة إلادارية ما يلي 1336لسنة  25من قانون رقم  3جاء بالفصل . 

 من بين رؤساء الاختصاة بالتداول الرئي
ً
س ألاول ملحكمة التعقيب والرئيس ألاول للمحكمة إلادارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيارهم مناصفة

 ...".الدوائر واملساشارين بمحكمة التعقيب واملحكمة إلادارية 
2

 .32سامية مشاكة، مرجع سابق الذكر، ة. 
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، 2222لسىىىىنة  11القىىىىرار بقىىىىانون عىىىىدد منهىىىا تحىىىىت اختصىىىىاة محكمىىىىة العىىىىدل العليىىىىا قبىىىل صىىىىدور 

ن هذا ألاخير القاض ي إلاداري فىي فلسىطين مىن ممارسىة قضىاء أصىلي شىامل فىي اللزاعىات 
ّ
حيث مك

 )إلادارية
ً
 فيها عخر إحداث القضاء الاستعجالي (أول

ً
، وعمل على منحه صالحيات النظر استعجاليا

 )ينيتول مرة في  مادة اللزاعات إلادارية في القانون الفلسط
ً
 (.ثانيا

 
 
 قضاء أصلي واسع النطاق: أوال

تظهىىر هىىذه الشىىمولية مىىن كىىون أن املشىىّرع الفلسىىطيني لىىم يقصىىر دور القاضىى ي إلاداري بىىالنظر 

فىي نىىزاع معىىين يتعلىق بمخاصىىمة قىىرار إداري وإلغىاءه إذا مىىا وجىىده مخىالف للقواعىىد القانونيىىة، بىىل 

غيىىىىىر محىىىىىددة النطىىىىىاق كونىىىىىه جعلىىىىىه  اعتمىىىىىد التوجىىىىىه الىىىىىذي يلجعىىىىىل مىىىىىن صىىىىىالحيات القاضىىىىى ي إلاداري 

 فىىي النظىىر فىىي أكثىىر مىن نىىزاع وبالتىىالي فىىي مسىىائل قانونيىة مختلفىىة وهىىو مىىا يلجعىىل اختصاصىىه 
ً
مختصىا

 .1شامل وغير مقيد للفصل فيها

 علىىى النظىىر مىىن ناحيىىة فىىي 
ً
 للقىىرار بقىىانون يلجعلىىه قىىادرا

ً
فالقضىىاء ألاصىىلي للقاضىى ي إلاداري وفقىىا

الشىىرعية والنظىىام القىىانوني فىىي الدولىة و ترمىىي إلىىى تحقيىىق مصىىالح الىدعاوى التىىي تنبنىىي علىىى حمايىة 

 
ً
عامىة و عينيىىة وهىو مىىا يعىىرف بالقضىاء املوضىىوعي الىذي يسىىتهدف أعمىىال قانونيىة لىىإلدارة وتحديىىدا

ومن ناحيةح أخرى يكون . القرارات إلادارية وهنا يكون للقاض ي إلاداري القدرة على الحكم بإلغائها

 على النظر في ال
ً
دعاوى الشخصية التىي ترمىي إلىى تحقيىق مصىالح شخصىية وحمايىة املصىالح قادرا

الذاتيىىىة لألفىىىراد وإجبىىىار إلادارة علىىىى التعىىىويض الكامىىىل والعىىىادل عمىىىا لحىىىق بهىىىم مىىىن أضىىىرار نايلجىىىة 

وهىىو مىىا يعىىرف بىىدعاوى املسىىؤولية إلاداريىىة وكىىذلك املنازعىىات املتعلقىىة بىىالعقود إلاداريىىة و 2مالهىىاأع

 مىىىىىن صىىىىىالحيات القاضىىىىى ي إلاداري، فهىىىىىذه اللزاعىىىىىات بعىىىىىض اللزاعىىىىىات الانتخا
ً
بيىىىىىة التىىىىىي توّسىىىىىع حتمىىىىىا

التىىىي ل تقتصىىىر علىىىى تفحىىىص شىىىرعية " بسىىىلطات القضىىىاء الكامىىىل"تخىىىول للقاضىىى ي سىىىلطات تعىىىرف 

أعمال إلادارة، وإنما يتعداها إلى توجيه أوامر لإلدارة وإلزامها بفعل أو الامتناع عن فعل ما وحتى 

 .3الصالحياتالحلول محلها للقيام ببعض 

مىىن القىىرار بقىىانون، يتضىىح التنىىوع فىىي طبيعىىة اللزاعىىات التىىي ينظىىر فيهىىا  22وبىىالرجوع إلىىى املىىادة 

القاضىىى ي إلاداري الفلسىىىطيني وبالتىىىالي شىىىمولية نظىىىره القضىىىائي، فتىىىارة يمىىىارج صىىىالحيات القضىىىاء 

ة بمىا فيهىا املوضوعي من خالل اختصاصه بالنظر في الطعون التي تستهدف إلغاء القرارات إلاداري

                                                           
1

 . 23لنظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ةسامية مشاكة، الاختصاة النوعي باملنازعات إلادارية في ا. 
2

 . 26سامية مشاكة، نفس املرجع، ة. 
3

 .املغرب: ، املوقع إلكتروني"خصوصيات الطعن الانتخابي: القاض ي إلاداري كقاض ي انتخابي"غابري، عماد، . 
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التأديبيىىىة واللىىىوائ  وألانظمىىىة بعىىىد تفّحىىىص مىىىدى تطابقهىىىا للقواعىىىد القانونيىىىة بمىىىا فىىىي ذلىىىك امتنىىىاع 

 . إلادارة عن اتخاذ قرار ملزمة باتخاذه

 يمارج صىالحيات القضىاء الكامىل الىذي تتوسىع فيىه صىالحياته، فمىن ناحيىة أولىى، مىن  
ً
وطورا

القاضىى ي الانتخىىابي مىىىن خىىالل نظىىىره فىىي الطعىىىون القىىرار بقىىانون القاضىىى ي إلاداري بعىىض صىىىالحيات 

إلاذن :"الخاصىىىىىىة بنتىىىىىىائج الانتخابىىىىىىات، حيىىىىىىث أن القاضىىىىىى ي الانتخىىىىىىابي لىىىىىىه صىىىىىىالحيات موسىىىىىىعة مثىىىىىىل

أو  باإلضىافةبالاسجيل في  جل الناخبين كما أن له سىلطة تعىديل قائمىة املترشىحين لالنتخابىات 

فضىىه مىىن قبىىل إدارة الانتخابىىات كمىىا مرشىىح للسىىباق الانتخىىابي بعىد ر  أو قائمىىة  بإرجىىاعبالحىذف أو 

و إعادة توز ع املقاعد املتحصل عليها كما أّن له صىالحية  ألاصواتأّن له سلطة إعادة احاساب 

 .1"تهيئة الانتخابامن  إسقاطهاالتصري  بفوز قائمات انتخابية تّم 

نىىه مىىن 
ّ
إلىىزام إلادارة ومىىن ناحيىىةح أخىىرى، ينظىىر القاضىى ي فىىي دعىىاوى املسىىؤولية إلاداريىىة التىىي تمك

علىىىى تقىىىديم التعىىىويض العىىىادل عىىىن مىىىا أحدثتىىىه أعمالهىىىا مىىىن أضىىىرار، فهنىىىا ل يقتصىىىر دور القاضىىى ي 

علىىىىىى تفحىىىىىص عمىىىىىل إلادارة ومىىىىىدى تطابقىىىىىه للقىىىىىانون، بىىىىىل يتعىىىىىداه إلىىىىىى اعتمىىىىىاد قواعىىىىىد املسىىىىىؤولية 

 .إلادارية لتقييم ألاضرار ونوعها وتحديد قيمة التعويضات الالزمة لجخرها

، ينظىىىىىر 
ً
القاضىىىىى ي إلاداري فىىىىىي ملجمىىىىىل اللزاعىىىىىات املتعلقىىىىىة بىىىىىالعقود إلاداريىىىىىة، حيىىىىىث ينظىىىىىر  وأخيىىىىىرا

القاضىىى ي فىىىي نزاعىىىات إبىىىرام هىىىذه العقىىىود ومىىىدى تحقىىىق قواعىىىد املنافسىىىة، الشىىىفافية واملسىىىاواة بىىىين 

 فىىي اللزاعىىات التىىي تطىىرأ خىىالل تنفيىىذ العقىىد كتعىىديل بعىىض الشىىروط 
ً
املترشىىحين لهىىا، وينظىىر أيضىىا

يتعلىق بىاتمور الطارئىة التىي أدت إلىى وقىف التنفيىذ بشىكل دائىم أو مؤقىت ومىا الواردة فيه أو فيمىا 

 ينظىىر فىىي دعىىاوى املتعلقىىة بفسىىخ هىىذه العقىىود وإنهائهىىا
ً
. يترتىىب عليىىه مىىن أضىىرار وتعويضىىات، أيضىىا

و عمىىىىىىل القاضىىىىىى ي إلاداري فىىىىىىي هىىىىىىذه اللزاعىىىىىىات علىىىىىىى تحقيىىىىىىق شىىىىىى يء مىىىىىىن التىىىىىىوازن بىىىىىىين ألاطىىىىىىراف غيىىىىىىر 

، حيىىث يعىىد القاضىى ي إلاداري مىىن (فىىرد عىىادي –يىىازات السىىلطة العامىىة إدارة متلبسىىة امت)متكافئىىة

 .أهم الضمانات ألاساسية التي تحمي حقوق ُمعاقد إلادارة الطرف في العقود إلادارية

                                                           
1

 .الذكر، مرجع سابق "خصوصيات الطعن الانتخابي: القاض ي إلاداري كقاض ي انتخابي"غابري، عماد، . 
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 علىىى مسىىتوى 
ً
 هامىىا

ً
مىىن خىىالل مىىا تقىىدم، يتضىىح أن املحىىاكم إلاداريىىة فىىي فلسىىطين سىىتلعب دورا

اعات باستخدام قضاء شامل يمنحها صالحيات العمل القضائي من خالل تدخلها لفض عدة نز 

واسعة لحماية الشرعية والنظام القانوني من جهة و حماية الحقوق والحريات وجخر ألاضىرار مىن 

 . جهة أخرى 

 
 
 إحداث القضاء الاستعجالي: ثانيا

يعتخىىر إحىىداث القضىىاء الاسىىتعجالي فىىي ملجىىال اللزاعىىات إلاداريىىة فىىي القىىانون الفلسىىطيني تلجديىىد 

ء بىه القىرار بقىانون فىي إطىار تىدعيم وظيفىة جهىاز القضىاء إلاداري، حتىى أن محكمىة العىدل هام جىا

قانون إنشاء املحاكم النظامية العليا لم يكن لديها هذا الاختصاة ولم يتم التنصيص عليه في 

 .2221لسنة  2، وقانون أصول املحاكمات املدنية والتلجارية رقم 2221لسنة  3رقم 

الاستعجالي بكونه قضىاء ذو صىبغة اسىتانائية يسىم  لألفىراد بطلىب النظىر واملقصود بالقضاء 

  خشية من حدوث 
ً
بشكل عاجل في بعض املسائل املعروضة على املحكمة والتي تنظر فيها أصليا

أضىىرار أو ضىىىياع الحقىىىوق، وألاهىىىم فىىىي هىىىذا إلاطىىىار هىىىو السىىىماح لألفىىىراد املتضىىىررين مىىىن تنفيىىىذ قىىىرار 

ه عخىىىىىر تقىىىىىديم مطلىىىىىب فىىىىىي الغىىىىىر  للقاضىىىىى ي إلاداري بعىىىىىد أو خىىىىىالل إداري مىىىىىا طلىىىىىب توقيىىىىىف تنفيىىىىىذ

الطعىىىن فىىىي القىىىرار املعنىىىي علىىىى أن يىىىتم توقيىىىف القىىىرار عنىىىد وجىىىود املخىىىررات القانونيىىىة لىىىذلك لحىىىين 

 . 1البت في الدعوى ألاصلية املتعلقة بإلغاء القرار

إلاداريىىة التىىي  وتتأكىىد أهميىىة القضىىاء الاسىىتعجالي مىىن كونىىه يىىوفر آليىىة توقيىىف تنفيىىذ القىىرارات

تسىىاهم فىىي حمايىىة حقىىوق ألافىىراد ومنىىع تضىىرر مراكىىزهم القانونيىىة جىىّراء تنفيىىذها حيىىث أن دعىىوى 

ل تنفيذ القرار إلاداري ول تمنع من حدوث آثاره
ّ
 .إلالغاء ل تعط

 تىىنّص القىىوانين علىىى شىىروط لتقييىىد السىىلطة التقديريىىة للقاضىى ي  
ً
وتلجىىدر إلاشىىارة إلىىى أنىىه عىىادة

 الفرد ُمقدم الطلب قصىد ترشىيد هىذه الطلبىات عند نظره في امل
ً
طالب الاستعجالية، وتقّيد أيضا

 .وتلجنب العباية في تقديمها

منىه  21وبالرجوع إلى القرار بقانون، نلجد بىأن هىذا التطىور قىد وقىع التنصىيص عليىه فىي املىادة 

تخىىىتص :"، حيىىىث جىىىاء بىىىالفقرة ألاولىىىى مىىىن هىىىذه املىىىادة مىىىا يلىىىي"الطلبىىىات املسىىىتعجلة"تحىىىت عنىىىوان 

املحكمىىة إلاداريىىة بىىالنظر فىىي الطلبىىات املتعلقىىة بىىاتمور املسىىتعجلة التىىي تقىىدم إليهىىا بشىىأن الىىدعاوى 
                                                           

1
، رسالة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد. 

ً
تلمسان، كلية -عبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار إلاداري قضائيا

 . 11، ة2221/2225الحقوق، 
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، إذا رأت املحكمىىىة 
ً
الداخلىىة فىىي اختصاصىىها، بمىىا فىىي ذلىىك وقىىف تنفيىىذ القىىرار املطعىىون فيىىه مؤقتىىا

ري بموجب هذه املىادة ما يهّمنا هو تمكين القاض ي إلادا". إلادارية بأن نتائج تنفيذه يتعذر تداركها

من وقف تنفيذ القرارات إلادارية التي يتضرر منها ألافراد، ول بد من املالحظة بأن وقف التنفيذ 

يلجىىىب أن يتعلىىىىق بقىىىرار إداري محىىىىل دعىىىوى إداريىىىىة أمىىىىام املحكمىىىة إلاداريىىىىة قصىىىد إلغىىىىاءه، حيىىىىث ل 

باإللغىاء أمىام املحكمىة  يمكن القيام بتقديم طلب وقف تنفيذ قرار إداري قبل أن يتم الطعىن بىه

 . إلادارية

 لتقىىىىىديم الطلىىىىىب ُيلىىىىىزم كىىىىىل مىىىىىن  21وتلجىىىىىدر املالحظىىىىىة إلىىىىىى أن املىىىىىادة 
ً
 وحيىىىىىدا

ً
قىىىىىد وضىىىىىعت شىىىىىرطا

القاضىى ي الىىذي ينظىىر فيىىه و كىىذلك الفىىرد مقىىدم الطلىىب، وهىىذا الشىىرط هىىو أن ينبنىىي مطلىىب وقىىف 

يكىىىىون وراء اسىىىىتمرار واملقصىىىىود بهىىىىذا الشىىىىرط هىىىىو أن ". نتىىىىائج يتعىىىىذر تىىىىداركها"التنفيىىىىذ علىىىىى وجىىىىود 

تنفيىىذ القىىرار إلاداري محىىل الطعىىن آثىىار ونتىىائج ضىىارة علىىى الفىىرد مقىىدم الطلىىب ل يمكىىن تلجنبهىىا أو 

 .معالجتها وهي نتائج لم تكن لتحدث لو لم يتم تنفيذ القرار

ويمكىىىن اعتبىىىار أن املشىىىرع قىىىد سىىىّهل هىىىذه املسىىىألة بىىىأن قصىىىرها علىىىى شىىىرط وحيىىىد إذا مىىىا تمىىىت 

 1312مىن قىىانون عىىدد لسىىنة  23ع التونيى ي فىىي هىىذا امللجىال، حيىىث أن الفصىىل املقارنىة مىىع الاشىىر 

املتعلىىق باملحكمىىة إلاداريىىة التونسىىية قىىد ضىىبط شىىرطين للقيىىام بىىدعوى توقيىىف تنفيىىذ قىىرار إداري 

وأن تنفيىذ القىرار سىوف " أسىباب جديىة فىي ظاهرهىا"ما وقبولهىا، وهمىا أن يكىون الطلىب مبنىي علىى 

واملقصىىىىود باتسىىىىباب الجديىىىىة فىىىىي ظاهرهىىىىا هىىىىو أن القىىىىرار ". تىىىىداركهانتىىىىائج يصىىىىعب "يسىىىىبب للمىىىىدعي 

محل وقىف التنفيىذ مبنىي علىى مخالفىة ألاسىانيد القانونيىة والواقعيىة والتىي مىن املحتمىل أن تكىون 

السىبب فىي توجيىىه القاضى ي الىىذي ينظىر فىي الىىدعوى ألاصىلية نحىىو إلغىاء القىرار املطعىىون فيىه واملىىراد 

 .توقيفه

 فىىي زمىن تقديمىىه لطلبىىه املسىىتعجل، فىيمكن أن يقىىوم بىىذلك بىىالتوازي مىىع و يكىون املىىدعي مخيىى
ً
را

 . تقديم الدعوى ألاصلية التي تستهدف إلغاء القرار إلاداري املعني أو بعد ذلك

ولتلجنب الطلبىات غيىر الجديىة، تلىزم املحكمىة مقىدم الطلىب املسىتعجل بتقىديم كفالىة وتحىدد 

إذا تبىىين بىىأن املطلىىب املسىىتعجل غيىىر جىىدي بصىىورة  مقىىدارها وشىىروطها، وهىىي كفالىىة يىىتم تقىىديمها

 .كلية أو جزئية ملصلحة الطرف آلاخر في الدعوى أو ملصلحة كل من تضرر منه

باإلضافة إلى ما تقىدم، تكىون قىرارات املحكمىة إلاداريىة فىي املطالىب الاسىتعجالية قابلىة للطعىن 

 ملا ورد في املادة 
ً
 .ن القرار بقانون م 12أمام املحكمة إلادارية العليا وفقا
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لكىىن مىىا يمكىىن مؤاخذتىىه فيمىىا يتعلىىق بالقضىىاء الاسىىتعجالي للمحكمىىة إلاداريىىة فىىي فلسىىطين هىىو 

عىىىىدم تحديىىىىد آجىىىىل تلتىىىىزم فيىىىىه املحكمىىىىة عنىىىىد نظرهىىىىا فىىىىي املطالىىىىب الاسىىىىتعجالية كمىىىىا فعىىىىل املشىىىىّرع 

 . التوني ي الذي حدد أجل الشهر لتخاذ القرار بوقف التنفيذ أو رفض املطلب

 :الخاتمة

بشىىىأن املحىىىىاكم إلاداريىىىة، وهىىىىو نىىىص كىىىىان منتظىىىر فىىىىي  2222لسىىىىنة  11صىىىدر القىىىرار بقىىىىانون رقىىىم 

القانون الفلسطيني بأن يصدر على شكل قانون عن السلطة الاشر عية، لكن في ظل غياب هذه 

، هىىىذا الىىىنص سىىىوف يشىىىكل إضىىىافة علىىىى مسىىىتوى العمىىىل . ألاخيىىىرة صىىىدر علىىىى شىىىكل مرسىىىوم
ً
عمومىىىا

ابىىىىة علىىىىى أعمىىىىال إلادارة، علىىىىى الىىىىرغم مىىىىن بعىىىىض النقىىىىائص التىىىىي تضىىىىمنها والتىىىىي تىىىىم القضىىىىائي والرق

 .إلاشارة إليها

 للقضاء إلاداري، وجاء 
ً
 وإجرائيا

ً
جاء لتكر س الازدواجية القضائية وأر  ى تنظيم منفصل هيكليا

بأحكام تساهم في الحفاى علىى مراقبىة أعمىال إلادارة مىن قبىل القاضى ي إلاداري وحىده مىع إسىناد 

 .هذا ألاخير صالحيات شاملة في قضاءه

 :أهم الاستنتاجات

 للحقىىىوق -
ً
 لتعسىىىفها وحمايىىىة

ً
مبىىىدأ الشىىىرعية يقتضىىى ي وجىىىود رقابىىىة فّعالىىىة علىىىى أعمىىىال إلادارة درءا

 والحريات

 .تكر س مبدأ التقاض ي على درجتين في مادة اللزاع إلاداري -

 و -
ً
 فصل يكاد يكون تام بين القضاء إلاداري والعدلي هيكليا

ً
 ووظيفيا

ً
 .إجرائيا

لم يعد هناك اختصاة ملحكمة العدل العليا على اللزاعات إلادارية إل بشكل مؤقىت إلىى حىين  -

 .إرساء املحاكم إلادارية

 :توصيات

نواىىى ي بىىىأن يكىىىون تفعيىىىل لىىىدور للملجلىىىس الاشىىىر عي والنظىىىر فىىىي أحكىىىام القىىىرار بقىىىانون واملصىىىادقة  -

حيىىىث مىىىن املفتىىىر  أن  122 ىىى ي الفلسىىىطيني فىىىي مادتىىىه عليىىىه، ملىىىا يتماشىىى ى ذلىىىك مىىىن القىىىانون ألاسا

 .يصدر النص بشكل قانون وليس مرسوم

كىان مىىن ألافضىل تلجنيىىب تىىدخل السىلطة التنفيذيىىة فىىي املسىار امل ىىي للقضىىاة لتمتىيعهم املزيىىد مىىن -

 
ً
 .الاستقاللية في الاضطالع بوظائفهم ومنع التأثير عليهم باعتباره أمر منبوذ دوليا



2622يونيو –رانيحز–60العدد -المجلة الدولية لالجتهاد القضائي 2222  

 

 Page 194 
 إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية

ا  الماني –، برلين واالقتصادية  

 

ألافضىىىىل تنظىىىىيم هيئىىىىة التنىىىىازع بمقتضىىىىى ى نىىىىص خىىىىاة بهىىىىا تنىىىىه مىىىىن املفتىىىىر  أن تكىىىىىون كىىىىان مىىىىن -

منفصىىىىىلة عىىىىىن الجهىىىىىازين القضىىىىىائيين العىىىىىدلي وإلاداري بىىىىىالنظر إلىىىىىى طبيعىىىىىة عملهىىىىىا التحكيمىىىىىي، مىىىىىع 

 .ضرورة بيان إجراءات وآجال بتها و ملل قراراتها

ريىىة العليىىا وتلجنىىب التمديىىد مىىن ألافضىىل تمكىىين املتقاضىى ي مىىن التوجىىه مباشىىرة إلىىى املحكمىىة إلادا -

 من إجراءات الطعن أمام املحكمة إلادارية،

تحديىىد آلاجىىال التىىي وقىىع إغفالهىىا، كأجىىل تلتىىزم إحالىىة املحكمىىة إلاداريىىة الطعىىن فىىي أحكامهىىا أمىىام -

 آلاجال التي تلتزم فيها املحكمة عند بتها في الطلبات الاستعجالية
ً
 .املحكمة إلادارية العليا، أيضا

ألاحكىىام املتعلقىىة بالنيابىىة إلاداريىىة وبيىىان كيفيىىة تعيىىين أعضىىائها وتوسىىيع دورهىىا ليشىىمل مراجعىىة -

 .التمثيل أمام القاض ي العدلي

 :املراجع

 الكتب 

مركز النشر : جنّي ، محمد رضا، القانون إلاداري، الطبعة الثانية، تونس -

 .2225الجامعي، 

 القوانين 

 .2222القانون ألاسا  ي الفلسطيني املعّدل لسنة  -

 .املتعلق بالسلطة القضائية 2222لسنة  1قانون رقم  -

 .أصول املحاكمات املدنية والتلجاريةبشأن  2221 لسنة 2قانون رقم  -

ت محكمة يتعلق باختصاصا 1335يونيو  5بتاريخ  1335لسنة  2القانون رقم  -

 .في الجزائر التنازع وتنظيمها وعملها

املتعلق بتوز ع الاختصاة  1336جوان  2بتاريخ  1336لسنة  25القانون رقم  -

 .في تونس بين املحاكم العدلية واملحكمة إلادارية

 .املتعلق باملحكمة إلادارية في تونس 1312لسنة  12القانون رقم  -

 .بشأن إنشاء املحاكم النظامية 2221لسنة  3قانون رقم  -

ة لسن 11املتعلق تعديل القرار بقانون رقم  2222لسنة  12القرار بقانون رقم  -

2222. 
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 .بشأن املحاكم إلادارية 2222لسنة  11القرار بقانون رقم  -

-  

 املقاالت 

معضلة القيود على اختصاصات القضاء "بكر، عصمت عبدامللجيد،  -

، ملجلة جامعة جيهان، امللجلد ألاول، العدد ألاول، "دراسة مقارنة: إلاداري 

2211. 

في ميزان القضاء إلاداري "عبد العليم، محمد مصطفى السيد ومن معه،  -

، ملجلة الحقوق "دراسة خاصة بمحكمة ألاحزاب:التخصص القضائي

للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق في جامعة إلاسكندرية، العدد 

 .2212الثاني، 
مساءلة القاض ي عن "املومني، أحمد محمد، شديفات، صفوان محمد،  -

 .2211، 12، ملجلة التراث، العدد "خطأه بين الشر عة والقانون 

اختصاة املحكمة إلادارية في مادة تلجاوز "منصري، أنوار،  -

، جامعة صفاقس، كلية ، منشورات مدرسة الدكتوراه"السلطة

 .2212الحقوق،

 يةاملواقع إلالكترون 

، املوقع الالكتروني "مؤسسة املكلف العام بلزاعات الدولة"السيفاوي، عمر،  -

 .لجمعية املساشارين املقررين

، املوقع "نحو استحداث ملجلس الدولة الفلسطيني"عبدالكريم، الشامي،  -

 .إلالكتروني لدنيا الوطن
خصوصيات الطعن : القاض ي إلاداري كقاض ي انتخابي"غابري، عماد،  -

 .املغرب: ، املوقع إلكتروني"الانتخابي
 رسائل ماجستير 

، رسالة  -
ً
عبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار إلاداري قضائيا

-شهادة املاجستير في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايدلنيل 

 .2221/2225تلمسان، كلية الحقوق، 
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عالء الدين شعباني، ألاسس الدستورية للقضاء إلاداري في تونس،  -

رسالة لنيل شهادة املاجستير بحث في القانون العام، جامعة 

 .2212/2211سوسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

اكة، الاختصاة النوعي باملنازعات إلادارية في النظام سامية مش -

القضائي الجزائري، رسالة ماجستير في إلادارة واملالية، جامعة 

 .2213/2216لجزائر، كلية الحقوق، ا
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 للبضائع لقانون واجب التطبيق على إلاخالل في عقد البيع الدوليا
The law applicable to breach of an international sale contract 

م أمجد محمد نصيف، املدرس املساعد في القانون الدولي الخاص، كلية .م

 .الفارابي الجامعة، العراق، بغداد

Amjed Mohammed Nsaif- Al-Farabi University College 

 jad.mohammed@alfarabiuc.edu.iqam: إلايميل الرسمي للباحث

 

عىىىىّد مسىىىىألة تنىىىىازع القىىىىوانين علىىىىى إلاخىىىىالل فىىىىي عقىىىىد البيىىىىع الىىىىدولي للبضىىىىائع مىىىىن املسىىىىائل : امللخددددص
ُ
ت

املهمىىىىة فىىىىي حىىىىل تلىىىىك املسىىىىائل، نظىىىىًرا لوجىىىىود عنصىىىىر أجنبىىىىي فىىىىي العالقىىىىة التعاقديىىىىة فمىىىىن الصىىىىىعب 

تحديد القانون واجب التطبيق قواعد لختالفها من دولة أخرى، مما يثير الكثير من الشك حول 

الىىىىذي يحكىىىىم اللىىىىزاع، فىىىىإذا لىىىىم يحىىىىدد املتعاقىىىىدين القىىىىانون الىىىىذي يحكىىىىم إلاخىىىىالل  تطبيىىىىق القىىىىانون 

بالعقىد، عندئىىذح تعىىذر علىىى القاضىى ي معرفىىة تطبيىىق القىانون علىىى اللىىزاع، ممىىا يىىؤدي فىىي النايلجىىة إلىىى 

أشىىىاعه القلىىىق فىىىي التعامىىىل التلجىىىاري الىىىدولي، وكىىىذلك يىىىدعو إلىىىى حاجىىىة التلجىىىار إلىىىى قواعىىىد قانونيىىىة 

ي معىىامالت التلجىىارة الدوليىىة، ونايلجىىة تطىىور حاجىىة معىىامالت التلجىىارة الدوليىىة، مالئمىىة لظىىروفهم فىى

واتسىىاع حركىىىة النشىىاط التلجىىىاري، أصىىبحت القىىىوانين الوطنيىىىة عىىاجزة علىىىى تطبيىىق اللىىىزاع الناشىىى ئ 

علىىىىى عقىىىىىد الىىىىىدولي، وكىىىىىذلك عجىىىىىز هىىىىىذه القىىىىوانين عىىىىىن حمايىىىىىة توقعىىىىىات ألاطىىىىىراف وحمايىىىىىة الطىىىىىرف 

يىىىد القىىىانون الواجىىىب التطبيىىىق مىىىن املسىىىائل املهمىىىة فىىىي عقىىىد الضىىىعيف فىىىي العقىىىد، لىىىذا مسىىىألة تحد

ثىىىىار علىىىىى ملجمىىىىل العالقىىىىة العقديىىىىة
َ
لىىىىذلك اسىىىىتقر الاشىىىىر ع . البيىىىىع الىىىىدولي، إذ يرتىىىىب هىىىىذا التحديىىىىد ا

والفقه على تحديد القانون واجب التطبيق على إلاخالل في عقد البيع الدولي للبضائع من خالل 

ي اختيىىىىار القىىىىانون واجىىىىب التطبيىىىق علىىىىى إلاخىىىىالل بالعقىىىىد، تحديىىىد إلارادة الصىىىىريحة للمتعاقىىىىدين فىىى

وهىىذه إلارادة يكىىون تحديىىدها مىىن خىىالل التركيىىز علىىى النظريىىة الشخصىىية والنظريىىة املوضىىوعية فىىي 

تحديد القانون واجب التطبيق على إلاخالل بالعقد، فىإذا تعىذر للمتعاقىدين عىن تحديىد القىانون 

يكىىىىىون اللجىىىىىوء إلىىىىىى إلارادة الضىىىىىمنية للمتعاقىىىىىدين،  واجىىىىىب التطبيىىىىىق علىىىىىى إلاخىىىىىالل بالعقىىىىىد عندئىىىىىذ

ويكىون تحديىىد إلارادة الضىىمنية عىن طريىىق املؤشىىرات والقىرائن الخارجيىىة والداخليىىة للمتعاقىىدين، 

وهي مكان تنفيذ العقد، والاختصاة القضائي وجنسية ألاطراف، وعملة الدفع وصيغة العقىد، 

mailto:amjad.mohammed@alfarabiuc.edu.iq
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ى التىىىي مىىىن خىىىالل تسىىىاعد القاضىىى ي فىىىي تحديىىىد ولغىىىة العقىىىد، وغيرهىىىا مىىىن املؤشىىىرات والقىىىرائن ألاخىىىر 

القىانون واجىب التطبيىق علىىى إلاخىالل بالعقىد، والتىىي مىن شىأن تلىىك القىرائن واملؤشىرات الخارجيىىة 

والداخليىىىىىة بالعقىىىىىد أن تشىىىىىكل مركىىىىىز الثقىىىىىل فىىىىىي العالقىىىىىة التعاقديىىىىىة، وبالتىىىىىالي تسىىىىىاعد القاضىىىىى ي فىىىىىي 

 . تحديد القانون واجب التطبيق على إلاخالل بالعقد

 عقد، القانون واجب التطبيق، دولية : لمات املفتاحيةالك

Abstract  
The issue of conflict of laws on the breach of the contract for the 

international sale of goods is one of the important issues in resolving these 
issues, due to the presence of a foreign element in the contractual 
relationship, it is difficult to define the applicable law as rules that differ 
from another country, which raises a lot of doubt about the application of 
the law governing the conflict. If the contracting parties do not specify the 
law governing the breach of contract, then the judge will not be able to 
know the application of the law to the dispute, and this leads in the end to 
spreading anxiety in international commercial dealings, as well as which 
calls for merchants to need legal rules appropriate to their circumstances in 
international trade transactions. 

As a result of the development of the need for international trade 
transactions, and the expansion of the movement of commercial activity, 
national laws became unable to apply the conflict arising in an international 
contract, as well as the inability of these laws to protect the expectations of 
the parties and protect the weak party in the contract, so determining the 
issue of determining the applicable law is one of the important issues in a 
contract International sale, as this determination has implications for the 
entire contractual relationship. 

Therefore, the legislation and jurisprudence settled on defining the 
law applicable to breach of the contract of international sale of goods by 
defining the express will of the contracting parties to choose the law 
applicable to breach of contract, and this will is determined by focusing on 
personal theory and objective theory in determining the law applicable to 
breach of contract. by contract. 

If the contracting parties are unable to determine the law applicable 
to breach of the contract, then resort to the implicit will of the contracting 
parties, and the determination of the implicit will is through external and 
internal indications and clues to the contracting parties, namely the place of 
contract implementation, jurisdiction and nationality of the parties, payment 
currency and contract form, contract language, and others Other indications 
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and clues that help the judge determine the applicable law for breach of 
contract, and that these external and internal clues and indicators in the 
contract form the center of gravity in the contractual relationship, and thus 
help the judge in determining the applicable law for breach of contract. 

Keywords: contract, applicable law, international 

 

 مقدمة

 
 
 : موضوع البحث -أوال

بعد تطور حركة التلجارة بين الدول، واتساع نطاقها حول العالم، مما أدى إلى ازدياد 

عملية البيع والشراء بين الدول، وكذلك عملية تبادل السلع والخدمات؛ لذا أصب  عقد البيع 

ا، ونظًرا ملا يلبي تعزيز إلانتام وتلبية حاجات ألافراد، الدولي له دوًرا في  تنمية الدول اقتصاديًّ

وتنشيط حركة رؤوج ألاموال والسلع والخدمات، مما يكون له الدور إلايلجابي على الاقتصاد 

 .الوطني

وعلى هذا النحو أصب  عقد البيع الدولي ُملزم بين طرفين على تنفيذ العقد بُحسن 

لكن قد تحصل ظروف  -هذا في الوضع الطبيعي -اتفق عليه الطرفين في العقد نية، وفًقا ملا 

استانائية على أحد طرفي العقد قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد تلجعل تنفيذه بالنسبة تحد 

 أو مرهًقا، وهذا يكون عن طريق إفصاح أحد املتعاقدين في وقت مبكر 
ً

طرفي العقد مستحيال

 .دم تنفيذ إلزامه العقديسابق ألاوان عن التنفيذ بع

وكمىىىىا أنىىىىه مىىىىن الصىىىىعب تحديىىىىد القىىىىانون واجىىىىب التطبيىىىىق علىىىىى هىىىىذه العالقىىىىة التعاقديىىىىة 

للقىىىىانون الىىىىوطني لوجىىىىود عنصىىىىر أجنبىىىىي يرجىىىىع فيهىىىىا علىىىىى القىىىىانون الىىىىدولي الخىىىىاة املتعلقىىىىة بانىىىىازع 

لشىىك القىىوانين، وهىىي قواعىىد مىىن الصىىعب تطبيقهىىا تختلىىف مىىن دولىىة تخىىرى، ممىىا يثيىىر الكثيىىر مىىن ا

حول تطبيق القانون الذي يحكم اللزاع، فإذا لم يحدد املتعاقدين القانون الذي يحكىم إلاخىالل 

بالعقد، عندئذح تعذر على القاض ي معرفة تطبيق القانون علىى اللىزاع، هىذا ممىا يىؤدي فىي النايلجىة 

واعىىىد إلىىىى إشىىىاعة القلىىىق فىىىي التعامىىىل التلجىىىاري الىىىدولي، وكىىىذلك ممىىىا يىىىدعو إلىىىى حاجىىىة التلجىىىار إلىىىى ق

 . قانونية مالئمة لظروفهم في معامالت التلجارة الدولية
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لذا قد استقر فقه القانون الدولي الخاة والاشر عات الوطنية وألاجنبية، على 

إخضاع إلاخالل بعقد البيع الدولي إلى قانون إرادة املتعاقدين، سواًء كان اختيار صري  أو 

الفقه والاشر عات الوطنية وألاجنبية من ضمني، على الجانب املوضوعي للعقد، واستاناء 

قانون إلارادة أهلية املتعاقد، وشكل العقد، وعلى هذا النحو ذهب جانب من الفقه إلى إنشاء 

النظرية املوضوعية، والتي من شأنها يختار املتعاقدون القانون الذي يحكم إلاخالل بالعقد، 

د، وكذلك النظرية الشخصية التي من لكن بشرط أن يكون هذا القانون على صلة وثيقة بالعق

شأنها أن تعتد بمطلق سلطان إلارادة ويلزل القانون املختار ملزلة الشروط العقدية، مما يفلت 

العقد من ألاحكام آلامرة للقوانين الداخلية مع تصور خضوعها لألعراف وعادات التلجارة 

 .الدولية

ا  : أهمية البحث -ثاني 

ن أهمية عقد البيع الدولي ذاته، حيث تم الاسليم من يستمد أهمية موضوع البحث م

جانب الفقه بأن عقد البيع الدولي له أهمية خاصة في عملية تداول رؤوج ألاموال بين الدول، 

وكذلك تتضح ألاهمية بحركة املد والجزر في السلع وألاموال بين الدول، لذا لبد أن ندرك 

بانفيذ العقد في حد ذاته يشكل خطورة في هذا ألامر،  ألاهمية بأن إلاخالل في عقد البيع الدولي

 .وضرورة وضع قواعد قانونية للحد من آلاثار السلبية التي تنعكس على املتعاقدين

خر، فإنه على مستوى الاشر ع العراقي تخرز ألاهمية أن قانون التلجارة 
َ
ومن جانب ا

م يتضمن إلاخالل في عقد البيع املعدل في باب البيوع البحرية، ل1351لسنة  22العراقي رقم 

الدولي سوى التزامات البائع واملشتري، فبالتالي لم تعالو تلك املسألة بصورة دقيقة، وإنما تركها 

 .للقواعد العامة الواردة في القانون املدني العراقي

ونظًرا تهمية التعامل التلجاري بين الدول وتعقيد مشكالته، فقد حرة فقه القانون 

خاة، على إيلجاد حلول لهذه املشكالت من خالل وضع قواعد قانونية موحدة تحكم الدولي ال

إلاخالل في العقد، فهي قواعد تنبع من العرف التلجاري الدولي، بغض النظر عن طبيعة النظام 

الاقتصادي الذي يسود في الدولة، ودون اختيار لطبيعة النظام القانوني الذي تابعه هذه 

 .الدول 
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 :لية البحثإشكا -ثالثا

اختالل التوازن العقدي بين مراكز أطراف العقد، ومدى أثر هذا الاختالل على طرفي  .1

 .العقد
جعلت ضرورة بقاء العقد  -1352اتفاقية فينا لعام  -عند حصول إلاخالل املباشر بالعقد .2

قائًما بين الطرفين وتنفيذه، على وفق ما يتفق مع ُحسن النية، وتوافر أحد طرفي العقد 

 .الفسخ بالرغم من توافر أسبابه، وذلك بإحكام الخلل الذي وقع في جانبه
اختالف ألانظمة القانونية في توقيع الجزاء على الطرف الذي يقوم بإفصاحه بعدم  .2

التنفيذ مبكًرا، فبعض الاتفاقيات الدولية توجب التعويض وإبقاء الحق قائًما، والبعض 

 .آلاخر يوجب على فسخ العقد

ا  : ة البحثخط-رابع 

وبغية إعطاء أهمية البحث وإلاحاطة بلجوانبه النظرية والعملية والوقوف على 

املبحث ياناول . مقدمة ومبحثين وخاتمة: معطياته، يقوم الباحث بتقسيم خطة البحث إلى

القانون واجب  :واملبحث الثاني. القانون واجب التطبيق حالة اختيار إلارادة الصريحة :ألاول 

 . التطبيق في حالة اختيار إلارادة الضمنية على إلاخالل بالعقد

 املبحث ألاول 

 القانون واجب التطبيق في حالة اختيار إلارادة الصريحة 

 باختيار القانون الذي سيحكم إلاخالل بالعقد، سواًء وقع 
ً
يقوم ألاطراف صراحة

ا ، وهذا الاختيار "سافيني"وفًقا ملنهو التنازع التقليدي  الاختيار على قانون وطني أم قانوًنا أجنبيًّ

 
ً
يتمثل في كشف إرادة ألاطراف رغبتهم في اختيار القانون أو القوانين التي يردون تطبيقها صراحة

 . (1)على إلاخالل بالعقد

                                                           
(1)

ددة، ط. د ، دار النَّهضددة 1أحمددد عبددد الكددريم سددالمة، المختصددر فددي قددانون العالقددات الدوليَّددة الخاصَّ

 . 991، ص1817العربيَّة، عام 
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لذا تحديد إرادة ألاطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على إلاخالل بالعقد من خالل 

عد إرادة املتعاقدين هي أعلى من القانون، وبهذه املثابة يندمج النظ
ُ
رية الشخصية، والتي ت

 القانون املختار في العقد لتصب 

 

أحكامه ملجرد بنود عقدية، يستطيع املتعاقدان مخالفتها، ولو أتسمت بالطابع آلامر، 

وبهذه املثابة يعلو وقد يتم اختيار القانون الواجب التطبيق من خالل النظرية املوضوعية، 

سلطان القانون على إرادة املتعاقدين، فإن دور إلارادة في هذا الصدد يكون بمثابة إبداء الرغبة 

 .     (1)في تركيز الرابطة العقدية على قانون معين يحكم إلاخالل بالعقد

تحديىىىىىىد : وتطبيًقىىىىىىا لىىىىىىذلك سيوضىىىىىىح الباحىىىىىىث فىىىىىىي هىىىىىىذا املبحىىىىىىث مىىىىىىن خىىىىىىالل املطلىىىىىىب ألاول 

القىىىىىىانون واجىىىىىىب التطبيىىىىىىق وفًقىىىىىىا للنظريىىىىىىة الشخصىىىىىىية، واملطلىىىىىىب الثىىىىىىاني تحديىىىىىىد القىىىىىىانون واجىىىىىىب 

 .  التطبيق وفًقا للنظرية املوضوعية

 ملطلب ألاول ا

ا النظرية الشخصية
 
 حديد القانون واجب التطبيق وفق

النظريىىىة الشخصىىىية علىىىى مبىىىدأ سىىىلطان إلارادة، فإنهىىىا تعتىىىرف للفىىىرد بىىىأن لىىىه حيىىىث ترتكىىىز 

إرادة علىىى إنشىىىاء املراكىىز القانونيىىىة بصىىورة منفصىىىلة عىىن القىىىانون الىىذي يقتصىىىر دوره علىىى تمكىىىين 

الفرد مىن اسىتعمال تلىك الحقىوق والتمتىع بهىا، ومىن هىذا املنطلىق يتحقىق مبىدأ سىلطان إلارادة فىي 

لزمىىىىة فىىىىي العقىىىىد، ويصىىىىب  ألاطىىىىراف بمثابىىىىة مشىىىىرعي العقىىىىد، حيىىىىث تصىىىىب  تلىىىىك إلا 
ُ
رادة لهىىىىا القىىىىوة امل

 .(2)للتزاماتهم العقدية وفًقا لنصوة وبنود العقد

أن قدرة املتعاقدين في اختيىار القىانون الواجىب التطبيىق علىى " باتيفول "ويذهب الفقيه 

د ألاطىىىىراف القىىىىىوة أسىىىىاج سىىىىلطان إلارادة ل يىىىىتم بنىىىىاًء علىىىىى قواعىىىىد تنىىىىازع القىىىىوانين، بحيىىىىث يسىىىىتم
                                                           

محمود محمد ياقوت، الروابط العقدية الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضتوعية، دار . د(1)
 .71، ص3001الفكر الجامعي، اإلسكندرية، عام

(2 )
هشام أحمد محمود عبد العال، عقد التأمين في إطار القانون الدولي الخاص، أطروحة دكتوراه  .د

 .18، ص0222مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، عام



2622يونيو –رانيحز–60العدد -المجلة الدولية لالجتهاد القضائي 2222  

 

 Page 203 
 إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية

ا  الماني –، برلين واالقتصادية  

لزمىىىىة بالعقىىىىد مىىىىن اتفىىىىىاق ألاطىىىىراف فىىىىي تنظىىىىىيم عالقىىىىتهم التعاقديىىىىة، وعلىىىىىى هىىىىذا ألاسىىىىاج ينىىىىىدمج 
ُ
امل

القانون املختار مع شروط العقد، وبالتالي يلجوز لألفراد الاتفاق على ما يخالفهىا حتىى لىو اتسىمت 

عن نطاق ملجال تنىازع بالطابع آلامر، مما يعني عندما يحدث إلاخالل في عقد البيع الدولي يخرم 

 . (1)القوانين، ويخضع إلى مبدأ سلطان إلارادة اساناًدا إلى النظرية الشخصية التي نادى بها الفقه

وبهىىىذه املثابىىىة، ذهىىىب جانىىىب مىىىن الفقىىىه إلىىىى أن انىىىدمام القىىىانون املختىىىار ل يتحقىىىق إل فىىىي 

 أو ضىىمًنا، وأمىىا فىىي حالىىة سىىكوت
ً
املتعاقىىدين عىىن اختيىىار  حالىىة اختيىىار املتعاقىىدين القىىانون صىىراحة

ىىىىىم يقىىىىىوم 
ّ
حِك

ُ
القىىىىىانون الواجىىىىىب التطبيىىىىىق علىىىىىى العقىىىىىد ل يتحقىىىىىق الانىىىىىدمام، عندئىىىىىذح القاضىىىىى ي أو امل

ول سىىىىىيما (( عقىىىىىد البيىىىىىع الىىىىىدولي))بتحديىىىىىد القىىىىىانون الواجىىىىىب التطبيىىىىىق لىىىىىيحكم الرابطىىىىىة العقديىىىىىة 

إلافىالت مىن أحكامهىا  إلاخالل  بالعقد، وليس أمام قانون اختارته إرادة املتعاقىدين، بحيىث تملىك

 .(2)وإنزالها ملزلة الشروط العقدية

 

وفىىي ضىىوء مىىا تقىىدم، ذهىىب جانىىب آخىىر مىىن الفقىىه إلىىى أن النظريىىة الشخصىىية، هىىي نظىىام 

قانوني له القىدرة علىى خلىق قواعىد قانونيىة ُملزمىة، أي بمعنىى أن إلارادة هىي مصىدًرا لاللتىزام، مىن 

، وإذا أختىار ألاطىراف قىانون معىين يخضىع لىه العقىد، غير اختيار لقانون يحكم العالقة التعاقديىة

ا مىىن شىىروط العقىىد، ول يكىىون ُملزًمىىا إل فىىي الحىىدود التىىي ترسىىمها لىىه 
ً
فىىال ُيعىىّد القىىانون سىىوى شىىرط

 .(3)تلك إلارادة

أما في حالة إلارادة الضمنية، فالبد من البحث عن نية ألاطراف من خالل ظروف 

العقد ومالبساته، دون التقيد بضابط إسناد محدد، مثل مكان إلابرام أو موقع املال أو اللغة 

التي حرر بها العقد، أو مكان التنفيذ أو شرط الاختصاة القضائي، لكن في بعض ألاحيان قد 

                                                           
(1)

محمودمحمدياقوت،مدىحريَّةالُمتعاقدينفياختيارالقانونالذييحكمالعقدالدولي،رسالةدكتوراه،كليَّةالحقوق

 .71، ص102، بند م1881 ،جامعةاإلسكندريَّة،
(2)

هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار المطبوعات . د

 .190، ص14، بند 0227الجامعية، اإلسكندرية، عام 
(3)

، الدار الجامعيَّة، . سامي بديع منصور، د. د عكاشة عبد العال، أصول القانون الدوليِّ الخاصِّ

 .941كر عام النشر، صبيروت، دون ذ
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ا تشير إليه القرائن وألامارات في تعديل إلرادة ألافراد في اختيارهم لقانون يحيد القاض ي عّم 

العقد، ومن هنا تأتي املنطقية في سلطة تقييد القاض ي في عدم الانصراف ملا تشير إليه القرائن 

أو ألامارات في خضوع القانون لإلخالل بالعقد، إل إذا كان العدول والحّيدة يحقق مصلحة 

، وهذا يعني عدم وجود قانون ُمسبق ينظم العالقة التعاقدية، ُبغية التخلص من (1)للمتعاقدين

هيمنة قانون مكان إلابرام الذي كان سائًدا في السابق، والاعتراف لألطراف الخضوع للنظام 

القانوني الذي يعخر عن إرادتهم ويحقق مصالحهم املشتركة وفًقا ملا يتالءم مع الظروف 

.(2)التعاقدية  

ا ملفهوم النظرية الشخصية، فإن إفراط أنصار املذهب الفردي في إلارادة، القىدرة ووفًق 

املطلقة في تحديد النظام القانوني للعقد الدولي يلجعل من هذا القانون قاعدة مادية من قواعد 

القىىىىىىانون الىىىىىىدولي الخىىىىىىاة تنىىىىىىدرم تحىىىىىىت املىىىىىىنهو ألاحىىىىىىادي املباشىىىىىىر، وتخىىىىىىرم بىىىىىىه عىىىىىىن نطىىىىىىاق املىىىىىىنهو 

ن إطالق الحرية إلرادة ألافراد وفًقىا لهىذا املنظىور يغيىر مىن طبيعتهىا، ويصىب  القىول التنازعي، أي أ

.  (3)عن منهو آخر هو منهو القواعد املادية غير منهو قواعد التنازع  

 املطلب الثاني

ا للنظرية املوضوعية
 
 تحديد القانون واجب التطبيق وفق

رأينا فيما سبق النظرية الشخصية، ودور إلارادة في تحديد القانون الواجب التطبيق 

على إلاخالل بالعقد، واختيار ألاطراف لقانون العقد ل يساند على قاعدة من قواعد تنازع 

القوانين، وإنما إلى مبدأ سلطان إلارادة، ونايلجة الانتقادات السابقة التي تعرضت لها النظرية 

، ظهرت نظرية جديدة، وهي النظرية املوضوعية، حيث أن هذه النظرية تعلو سلطان الشخصية

القانون على إرادة املتعاقدين، لذا أن هذه إلارادة ملجرد ل تعدو أن تكون تركيز العالقة 

                                                           
(1 )

 .وما بعدها 17هشام أحمد محمود، القانون واجب التطبيق على الكفالة، المرجع سابق، ص. د
(2)

كريم مزعدل، ثدامر داود عبدود خضدر الشدافعي، النَّظريَّدة الشَّخصديَّة المحدددة لددوِر اإلرادِة فدي . د 

، 90اختيار القانون الواجب التَّطبيق، بحث منشور في مجلِة العلوِم القانونيَّة، كليَّة القانون، المجلدد 

 .019ص، 0217العدد الثاني، عام 
(3)

 ونواجبالتطبيقعلىالكفالةالدولية،دارالنهضةالعربية،بنيسددددددددددددددويف،هشامأحمدمحمودعبدالعال،القان. د

 .19، ص0214
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التعاقدية في إطار قانون معين يتصل بهذه العالقة، وبهذه املثابة تكون إرادة ألاطراف هي ملجرد 

تشير إلى تطبيق القانون واجب التطبيق على عقد البيع الدولي، ومن ضمنها  ضابط إسناد

ا إليها الظروف املادية التي أحاطت بالعالقة ذاتها، ومن (1)إلاخالل في عقد البيع الدولي
ً
، مضاف

 .(2)ثمل تطبيق قانون الدولة التي تركزت فيه هذه العناصر والظروف

املتعاقدين وفًقا للنظرية املوضوعية في اختيار القانون الذي وعلى هذا النحو إن إرادة 

يحكم إلاخالل بالعقد، هو اختيار تنازعي؛ تنه يخضع العقد تحكام القانون املختار، من شأنه 

أن يؤدي إلى بطالن أي شرط تعاقدي يخالف قاعدة آمرة في هذا القانون، حيث يؤدي هذا 

دية لحكم القانون املختار، حيث ل تقوى إلارادة الخروم عن الاختيار إلى إخضاع العالقة التعاق

 .(3)القواعد آلامرة

 بقاعدة التنازع 
ً

لذا إن إلاخالل في عقد البيع الدولي يخضع لقانون إلارادة عمال

املزدوجة التي استقر عليها فقه القانون الدولي الخاة، والتي تتخذ من إرادة املتعاقدين معياًرا 

العقدية الدولية، وعلى هذا ألاساج يستطيع املتعاقدون اختيار القانون الذي  إلسناد الروابط

يحكم العقد الدولي، ومن ضمنها إلاخالل في عقد البيع الدولي؛ تن ما ينطبق على الكل ينطبق 

ا، وبهذه املثابة تتمكن إرادة  على الجزء، سواًء كان هذا القانون املختار وطنًيا أم أجنبيًّ

وفًقا لهذا النظر القدرة على الاختيار التنازعي للقانون الذي يخضع إلاخالل املبستر املتعاقدين 

 . (4)تحكامه

وغالًبىىىىا مىىىىا يتفىىىىق املتعاقىىىىدون علىىىىى اختيىىىىار القىىىىانون الىىىىذي يحكىىىىم إلاخىىىىالل فىىىىي عقىىىىد البيىىىىع 

الىىدولي، بموجىىب شىىرط صىىىري  ُيىىدرم فىىي العقىىىد، أو بموجىىب اتفىىاق مسىىتقل عنىىىه، ومىىع هىىذا يمكىىىن 

علىىىىى الاختيىىىىار فىىىي مرحلىىىىة لحقىىىىة مىىىىن إبىىىرام العقىىىىد، سىىىىواًء تىىىم الاختيىىىىار بصىىىىورة صىىىىريحة أو الاتفىىىاق 

                                                           
(1)

، 0227 عليصادق،القانونواجبالتطبيقعلىعقودالتِّجارةالدوليَّة،دارالفكرالجامعي،اإلسدكندرية، هشام. د

 . 14ص
(2)

 .81هشام أحمد محمود عبد العال، القانون واجب التَّطبيق على الكفالة، المرجع السَّابق، ص. د 
(3)

، المرجدع   محمود محمد ياقوت، مدى حريَّة الُمتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكدم العقدَد الددوليَّ

 .82السَّابق، ص
(4)

 .وما بعدها 982، ص042السَّابق، بند هشام علي صادق، عقود التِّجارة الدوليَّة، المرجع . د 
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، ويأخىىىذ هىىىذا (1)ضىىىمنية يمكىىىن للقاضىىى ي استخالصىىىها مىىىن القىىىرائن واملؤشىىىرات املوجىىىودة فىىىي العقىىىد

الاختيىىىىىىىىار صىىىىىىىىورة اتفىىىىىىىىاق مسىىىىىىىىتقل عىىىىىىىىن العقىىىىىىىىد بصىىىىىىىىورة تحريريىىىىىىىىة أو شىىىىىىىىفوية ومىىىىىىىىا يسىىىىىىىىمى بشىىىىىىىىرط 

 عىىىن طريىىىق بنىىىد يحىىىدد فيىىىه ألاطىىىراف الاختصىىىاة الاشىىىر عي، وقىىىد 
ً
يكىىىون تحديىىىد القىىىانون صىىىراحة

 .(2)الجهة القضائية املختصة بفصل اللزاع، وهذا ما يسمى شرط الاختصاة القضائي

 

لكن في الوقت ذاته يلجوز للمتعاقدين السماح في تغيير القانون املختار في أية فترة 

لقضاء بتطبيق القانون الذي انصرفت لحقة على إبرام العقد، بحيث أن عدم التمسك أمام ا

إليه إرادتها عند التعاقد بمثابة عدول عن تطبيق هذا القانون وخضوعهم للضوابط التي 

 .(3)يقررها قانون القاض ي

وترجىع العلىة فىىي السىماح للمتعاقىىدين الاختيىار الالحىق للقىىانون علىى إبىىرام العقىد أو تغييىىر 

لىىىىىزاع، طاملىىىىىا كانىىىىىت الىىىىىدعوى املطروحىىىىىة أمىىىىىام محكمىىىىىة هىىىىىذا الاختيىىىىىار فىىىىىي أي مرحلىىىىىة مىىىىىن املراحىىىىىل ال

املوضوع، وليس في مرحلة تالية في مرحلة تالية، لذلك أن اتفاق املتعاقىدين علىى الاختيىار الالحىق 

لقانون العقد، أو تعديل اتفاقهم السابق هىي مسىألة واقعيىة ل يلجىوز التمسىك بهىا تول مىرة أمىام 

يىل املتعاقىدين لحىق الاختيىار الالحىق أو التغييىر الالحىق محكمة النقض، باإلضافة إلى هىذا أن تخ ّوِ

أمىىىام محكمىىىة الىىىنقض يعنىىىي إتاحىىىة الفرصىىىة للطعىىىن علىىىى حكىىىم محكمىىىة املوضىىىوع بُحجىىىة تلجاهلهىىىا 

لقاعىىىىىىدة إلاسىىىىىىناد التىىىىىىي تشىىىىىىير باختصىىىىىىاة قىىىىىىانون إلارادة حىىىىىىين لجىىىىىىأوا إلىىىىىىى تطبيىىىىىىق قواعىىىىىىد إلاسىىىىىىناد 

انون العقىىىد، أو قىىىاموا بتركيىىىز الرابطىىىة العقديىىىة، الاحتياطيىىة فىىىي حالىىىة سىىىكوت إلارادة عىىىن اختيىىىار قىىى

وإسىىنادها علىىى النحىىو للقىىانون ألاوثىىق صىىلة بالرابطىىة العقديىىة، والحىىال أن املتعاقىىدين لىىم يقومىىوا 

                                                           
(1)

، م0214 صالحعليحسين،الوجيزفيتحديدقانونالعقدالتِّجاريِّالدولي،منشأةالمعارف،اإلسددددددددددكندريَّة،. د

 .42ص
(2)

أحمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريم سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمة، . د

، 789بنددددد . م1884 علمقاعدةالتَّنازعواالختياربينالشرائعأصواًلومنهًجا،مكتبةالجالء،المنصددددورة،

 . 120هشام أحمد محمود عبد العال، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص. د: قرب ،1282ص
(3)

، تندازع القدوانين، . فؤاد عبد المنعم رياض، د. د سدامية راشد،الوسديط فدي القدانون الددوليِّ الخداصِّ

 .979، ص922، بند 1871، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، عام 0ج
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مىىىىن ألاصىىىىىل باختيىىىىىار قىىىىىانون العقىىىىد ممىىىىىا ينعىىىىىي معىىىىىه علىىىىىى قاضىىىى ي املوضىىىىىوع تلجاهىىىىىل هىىىىىذا الاختيىىىىىار، 

 .(1)وبالتالي مما يستوجب نقض هذا الحكم

نىب مىن الفقىه إذا تىم الاتفىاق علىى الاختيىار عنىد إبىرام العقىد ألاصىلي، فىإن هىذا ويىرى جا

الاتفاق ُيعّد بمثابة عقد داخل العقد ألاصىلي، يخضىع فىي تقريىر صىحته نفىس قىانون إلارادة الىذي 

يحكم العقد ألاصلي، حتى وإن تم الاتفاق على الاختيار في مرحلة لحقة على إبرام العقد، كذلك 

لقىىىىىىىانون إلارادة، حيىىىىىىىث يحقىىىىىىىق هىىىىىىىذا ألامىىىىىىىر الاسىىىىىىىتقرار القىىىىىىىانوني وحفىىىىىىىظ عالقىىىىىىىات يخضىىىىىىىع صىىىىىىىحته 

املتعاقىىىىىدين وتحقيىىىىىق الاسىىىىىتقرار القىىىىىانوني، إل أنىىىىىه فىىىىىي الوقىىىىىت ذاتىىىىىه يىىىىىؤدي إلىىىىىى الوقىىىىىوع فىىىىىي الحلقىىىىىة 

املفرغة، فالقانون املختار يستمد اختصاصه من إرادة املتعاقدين اساناًدا إلى اتفاق الاختيار، في 

هذا الاتفاق إلى قانون إلارادة، عندئذح كيف يتصور تطبيق قانون إلارادة على  حين تخضع صحة

ا لختصاة قانون إلارادة نفسه
ً
 .(2)الاتفاق مادام صحة هذا الاتفاق هو شرط

ومىىن املمكىىن تلجنىىب هىىذه الحلقىىة املفرغىىة عىىن طريىىق تطبيىىق قىىانون القاضىى ي علىىى صىىحة 

 عىىن العقىىد ألاصىىلي، وبالتىىىالي اتفىىاق الاختيىىار، وذلىىك بُحجىىة أن اتفىىاق الاختيىىا
ً

ر ُيعىىىّد عقىىًدا مسىىتقال

ينصىىىب موضىىىوعه علىىىى ملجىىىرد اختيىىىار القىىىانون الواجىىىب التطبيىىىق علىىىى إلاخىىىالل فىىىي العقىىىد ألاصىىىلي، 

وبالتىىىالي يمكىىىن أل يىىىتم هىىىذا الاختيىىىار عنىىىد إبىىىرام العقىىىد ألاصىىىلي، وإنمىىىا يىىىتم فىىىي مرحلىىىة لحقىىىة علىىىى 

ية مىىىىن العقىىىىد، حتىىىىى وإن تىىىىم إدرام اتفىىىىاق إبرامىىىىه عىىىىن طريىىىىق اسىىىىتخالة مؤشىىىىرات ودلئىىىىل ضىىىىمن

لزمىىىىة فىىىىي هىىىىذه الحالىىىىة مىىىىن 
ُ
الاختيىىىىار ضىىىىمن بنىىىىود العقىىىىد ألاصىىىىلي، فاتفىىىىاق الاختيىىىىار يسىىىىتمد قوتىىىىه امل

لت للمتعاقدين الحق في اختيار القىانون الىذي يحكىم  قاعدة إلاسناد في قانون القاض ي، والتي خول

 .(3)إرادة املتعاقدين بمقتض ى اتفاق الاختيارالعقد، بينما يخضع إلاخالل بالعقد ألاصلي لقانون 

والباحددث يؤيددد مددن وجهددة نظددره النظريددة املوضددوعية فددي اختيددار القددانون الددذي يحكددم 

عقدددد البيدددع الددددولي، ومدددن ضدددمنه إلاخدددالل بالعقدددد، وسدددواء  وقدددع الاختيدددار الصدددريح، أو بطريقدددة 

ضددمنية يستخلصددها القاضدد ي مددن املؤشددرات والقددرائن الضددمنية التددي مددن شددأ ها أن تدددل علددى 

                                                           
(1)

 .، وما بعدها172التِّجارة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص هشام علي صادق، عقود. د
(2)

وابط العقديَّة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص. د   .71محمود محمد ياقوت، الرَّ
(3)

، . د  محمددود محمددد يدداقوت، مدددى حريَّددِة الُمتعاقدددين فددي اختيددار القددانون الددذي يحكددم العقددَد الدددوليَّ

 .82المرجع السَّابق، ص
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اختيددددار قدددانون محايدددد لكدددن بشددددرط أال يكدددون مدددن ضدددمن بنددددود اختيدددار القدددانون، ومدددن املمكدددن 

عدددّد مدددن 
ُ
العقددد، وال يخدددالف القواعدددد آلامددرة لهدددذا القدددانون املختددار؛ ألن تلدددك القواعدددد آلامددرة ت

 .النظام العام في دولة القانون املختار، وبالتالي ال يجوز الاتفاق على ما يخالفها

دة للىىىىدور الحقيقىىىىي القاضىىىى ي متمثلىىىىة فىىىىي ن إلارادة وفًقىىىىا للنظريىىىىة املوضىىىىوعية تمثىىىىل عىىىىو إ

قيامىىىه بانظىىىيم دور لىىىإلرادة مىىىن خىىىالل عمليىىىة التركيىىىز الرابطىىىة العقديىىىة، وتحديىىىد موقعهىىىا الفعلىىىىي 

ضىىمن بىىاقي عناصىىر إلارادة املعمىىول عليهىىا فىىي هىىذا التركيىىز، وسىىواء كانىىت إلارادة صىىريحة أو ضىىمنية 

لقاضىى ي ل يعىىول دون خضىىوعها مىىن جانبىىه فىىي عمليىىة التركيىىز؛ تن إذا كانىىت إلارادة صىىريحة فىىإن ا

فيمىىا إذا كىىان الاختيىىار متوافًقىىا مىىع آليىىة التركيىىز مىىن عدمىىه، فىىإذا كانىىت آليىىة التركيىىز معخىىرة بصىىورة 

حقيقيىىة، فىىإن القاضىى ي ل يلتفىىت لهىىذا التركيىىز، ويقىىوم بىىالتطبيق مباشىىًرا، أمىىا إذا كىىان التركيىىز غيىىر 

ويقوم بالبحث عن نفسه لكي يقوم بالتركيز، أما في معخًرا عن تركيز حقيقي، فال يلتفت القاض ي، 

حالة إلارادة الضمنية ل يختلف ذلك كثيًرا، حيث يقوم القاض ي بالبحث عنها واستخالصها وفق 

آليىىىىىة التركيىىىىىز مسىىىىىانًدا ذلىىىىىك إلىىىىىى ألامىىىىىارات والقىىىىىرائن مثىىىىىل جنسىىىىىية املتعاقىىىىىدين، أو مكىىىىىان إلابىىىىىرام أو 

هىىىا، عندئىىىذح يقىىىوم القاضىىى ي بتركيىىىز الرابطىىىة العقديىىىة إلىىىى تلىىىك التنفيىىىذ، أو العملىىىة التىىىي يىىىتم الوفىىىاء ب

 .(1)القرائن

ويثىىار الاسىىاؤل، فىىي حىىال عىىر  نىىزاع متعلىىق بىىإخالل فىىي عقىىد بيىىع دولىىي، وأختىىار ألاطىىراف 

قانون أجنبي، وتم عر  اللزاع على القاض ي الوطني، هل القاض ي الوطني ُملزم بتطبيق القىانون 

ة ألاطىىىراف  لإلجابىىىىة علىىىىى هىىىىذا الاسىىىاؤل ذهىىىىب الفقىىىىه إلىىىىى اتلجىىىىاهين، ألاجنبىىىي املختىىىىار مىىىىن ِقَبىىىىل إراد

بىىىأن القىىىانون ألاجنبىىىي يفقىىىد صىىىفة إلالىىىزام عنىىىدما يعخىىىر " بىىىاتيفول "ذهىىىب بىىىه ألاسىىىتاذ  الاتجددداه ألاول 

حىىىىدود إلاقليميىىىىة، وهىىىىذا يصىىىىب  لىىىىيس بقىىىىانون، وبالتىىىىالي يعتخىىىىر ملجىىىىرد وقىىىىائع ماديىىىىة، وبالنايلجىىىىة أن 

دية، وإنما ُملزم بتطبيق القوانين الصىادرة مىن مشىرعه، عندئىذح علىى القاض ي ل يطبق الوقائع املا

الخصىىىىوم أن يطلبىىىىوا بتطبيىىىىق القىىىىانون ألاجنبىىىىي مىىىىن القاضىىىى ي؛ تن هىىىىذا حىىىىق مكاسىىىىب للخصىىىىوم، 

والاتلجاه الثاني يذهب بأن قاعدة إلاسناد بالنسبة لهم ورقة بيضاء تستقبل القانون ألاجنبي له، 

                                                           
(1)

 .82هشام أحمد محمود عبد العال، الكفالة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص .د 
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ىا، ومىن ثم تقوم بعملية دمج للقانون ال وطني، وبالتالي يذوب القانون ألاجنبىي ويصىب  قانوًنىا وطنيًّ

ا ا وليس أجنبيًّ  .  (1)ثمل يكون القاض ي ُملزًما بتطبيقه باعتباره قانوًنا وطنيل

 بحث الثانيامل

 القانون واجب التطبيق في حالة اختيار إلارادة الضمنية

  على إلاخالل بالعقد

ثار عند عدم
ُ
 القانون واجىب التطبيىق علىى  إن املشكلة التي ت

ً
تحديد املتعاقدين صراحة

العقىىىىىىد، ومىىىىىىن ضىىىىىىمنه إلاخىىىىىىالل بالعقىىىىىىد؛ تن مىىىىىىا ينطبىىىىىىق علىىىىىىى الكىىىىىىل ينطبىىىىىىق علىىىىىىى الجىىىىىىزء، لىىىىىىذا إن 

الاشىىىىىىىر عات الوطنيىىىىىىىة، والاتفاقيىىىىىىىات الدوليىىىىىىىة بّينىىىىىىىت إلارادة الضىىىىىىىمنية للمتعاقىىىىىىىدين بصىىىىىىىورة غيىىىىىىىر 

ىىىىىىم امل ِ
ّ
حك

ُ
عىىىىىىرو  أمامىىىىىىه اللىىىىىىزاع اسىىىىىىتنتام واسىىىىىىتخالة واضىىىىىىحة، وإنمىىىىىىا ينبغىىىىىىي علىىىىىىى القاضىىىىىى ي أو امل

القىىىىىىىرائن وألادلىىىىىىىة مىىىىىىىن العقىىىىىىىد، والظىىىىىىىروف املحيطىىىىىىىة بالعقىىىىىىىد لكىىىىىىىي يىىىىىىىتم تحديىىىىىىىد إلارادة الضىىىىىىىمنية 

 .للمتعاقدين، ومن ثم تحديد القانون واجب التطبيق على العقد

وفي ضوء ما تقدم، ولإلحاطة باملوضوع ينبغي على الباحث تقسيم املبحث  إلى مطلبين 

ناول فيه دور إلارادة الضمنية في تحديد القانون املختص على إلاخالل بالعقد، والفرع ألاول يا

. الثاني، يوضح فيه  دور املؤشرات والقرائن في تحديد إلارادة الضمنية بالعقد  

 املطلب ألاول 

 دور إلارادة الضمنية في تحديد القانون املختص بالعقد

دولي بعنصر أجنبي، وأن يكون هناك أتصال ذكر فيما سبق لبد أن ياسم عقد البيع ال

مع أكثر من نظام قانوني واحد، وبالتالي فأن عن طريق ارتباط عناصر عقد البيع الدولي بنظم 

القانونية املختلفة من خاللها يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق على إلاخالل بالعقد، في 

 .ار القانون املختص على إلاخالل بالعقدالفر  التي ل يقوم ألاطراف بإرادتهم الصريحة أخت

                                                           
(1)

هشام أحمد محمود عبد العال، محاضرات أُلقيت على طلبدة المرحلدة الرابعدة ليسدانس، منشدور . د 

 .10:22، ساعة 9/0202/ 09، تاريخ الزيارة، www.youtube.comعلى الموقع اإللكتروني 

http://www.youtube.com/
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 إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية

ا  الماني –، برلين واالقتصادية  

عندئذح في هذا الفر  يثار الاساؤل أنه في الاختيار الصري  تنتهي مشكلة تحديد 

القانون واجب التطبيق على إلاخالل بالعقد، لكن تثار املشكلة عند عدم تحديد إرادة ألاطراف 

د باإلرادة الضمنية لألطراف عن الاختيار الصري  للقانون الذي يحكم إلاخالل بالعقد هل يعت

في أختار القانون الواجب التطبيق على إلاخالل بالعقد أم يتم تلجاهلها من القاض ي املطروح 

إمامة اللزاع، وما هو موقف الاشر عات الوطنية وألاجنبية من هذه إلارادة، وموقف الاتفاقيات 

ا تلك الاشر عات والاتفاقيات الدولية، أم اللجوء إلى ضوابط ألاسناد الاحتياطية التي تحدده

الدولية، هذا ما سياناوله الباحث بالتفصيل تلك املسائل التي تحدد بيان موقف إلارادة 

 .الضمنية في تحديد القانون الواجب التطبيق على إلاخالل في عقد البيع الدولي

ن ذهىىب جانىىىب مىىىن الفقىىىه إلىىىى الاعتىىىداد بىىىاإلرادة الضىىىمنية للمتعاقىىىدين فىىىي تحديىىىد القىىىانو 

واجىىىىىب التطبيىىىىىق علىىىىىى إلاخىىىىىالل بالعقىىىىىد فىىىىىي حىىىىىال عىىىىىدم الاختيىىىىىار الصىىىىىري  لألطىىىىىراف لقىىىىىانون الىىىىىذي 

 .(1)إلاخالل بالعقد

والجدير بالقول، أن جانب الفقىه ذهىب إلىى أن إلارادة الضىمنية هىي إرادة حقيقيىة لكنهىا 

تىىىالي أن غيىىىر مالئمىىىة يسىىىتنتلجها القاضىىى ي، أو املحكىىىم مىىىن الظىىىروف والوقىىىائع املحيطىىىة بالعقىىىد، وبال

مىىىىىر أن هىىىىىذه إلارادة تقىىىىىوم (2)هىىىىىذه إلارادة ل تخضىىىىىع إلىىىىىى رقابىىىىىة محكمىىىىىة الىىىىىنقض
َ
؛ تن فىىىىىي حقيقىىىىىة الا

بتفسىىىىير العقىىىىد، وهىىىىو مىىىىا ل يخضىىىىع بصىىىىفة عامىىىىة إلىىىىى رقابىىىىة محكمىىىىة الىىىىنقض، ومىىىىن الحىىىىالت التىىىىي 

أدرام نصىت عليهىا إلارادة الضىىمنية فىي تحديىد القىىانون الواجىب التطبيىق علىىى إلاخىالل بالعقىد هىىو 

نىص فىي العقىىد علىى إخضىىاع إلاخىالل علىىى قىانون دولىة معينىىة، أو إخضىاعها للتحكىىيم لىدى محكىىم 

دولىىة معينىىة، أو املوثىىق التىىي حىىرر لديىىة العقىىد، واللغىىة التىىي حىىرر بهىىا العقىىد، وعملىىة الوفىىاء املتفىىق 

خىىىىىرى التىىىىىي تىىىىىدل علىىىىىى تحديىىىىىد إلارا
َ
دة عليهىىىىىا، أو أتحىىىىىاد جنسىىىىىية الخصىىىىىوم، وغيرهىىىىىا مىىىىىن القىىىىىرائن الا

 .(3)الضمنية، ومن شأنها يتم تحديد القانون واجب التطبيق على إلاخالل بالعقد

 

                                                           
(1)

بنددد ، 0222 ،دارالنهضددةالعربية،القاهرة،1طأحمددد عبددد الكددريم سددالمة، قددانون العقددد الدددولي، . د

 . 181، ص199
(2)

 .072ص، م1880 الفنيَّةللطباعةوالنشر،، هشام علي صادق، الموجز في تنازع القوانين. د 
(3)

ةللكتاب،8،ط0القانونالددددوليُّالخاص،تنازعالقوانين،جعدددز الددددين عبدددد هللا، . د  ،الهيئةالمصدددريَّةالعامَّ

 . 191، ص199، بند .م1814
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 :العراقي املشرع موقف

 إلىىىىىىىىىىى إرادةاملتعاقىىىىىىىىىىدين اسىىىىىىىىىىناد لعراقىىىىىىىىىىي املشىىىىىىىىىىرع العراقىىىىىىىىىىي،أن مىىىىىىىىىىدني القىىىىىىىىىىانون  مىىىىىىىىىىن1/23املىىىىىىىىىىادة  نىىىىىىىىىىص مىىىىىىىىىىن يتضىىىىىىىىىىح

 عراقي مدني1/23املادة  العبارةالواردةفي خالل من العقد،وهذايساشف خالل استخالصهامن يكون  إلارادةالضمنية،والتي

خر أن الظروف من أوتبين املتعاقدان يتفق مالم "
َ
 الاتفىاق علىى املتعاقىدين انصىرافنية وهذايؤكىدعلى "يرادتطبيقىه قانوًنىاا

 إلارادة اسىتخالة علىى اللىزاع ينظىر الذي أواملحكم القاض ي بالعقد،ممايستطيع إلخالل على لتطبيق واجبا ضمنًياللقانون 

 .(1)بيقالتط واجب الضمنيةلتحديدالقانون 

وسبق ملا تقدم ذهب جانب من الفقه العراقي بأن إرادة ألاطراف حريتهم مقيدة في اختيار القانون الذي 

سيحكم إلاخالل بالعقد، ويرجع هذا التقييد إلى وجود صلة بين القانون املختار والعقد، وهذا الصلة متمثلة إما 

التنفيذ، أو بموطنهما، ولربما تأتي الصلة بين القانون املختار، بلجنسية املتعاقدين، أو محل إبرام العقد، أو محل 

وإلاخالل في العقد لحاجة معامالت التلجارة الدولية، كالعقود النموذجية التي تخضع لقانون معين، فإذا أبرام 

حيث يصب  املتعاقدان عقدهما وفًقا للعقد النموذجي، وأختار املتعاقدون هذا القانون الذي يخضع لهذا النموذم ب

القانون املختار ذو صلة بالعقد، حتى لو لم تتوفر بين العقد وهذا القانون املختار صلة من حيث الجنسية أو 

 .(2)املوطن

 الثاني املطلب

 إلرادةالضمنيةبالعقدا  تحديد في والقرائنت دوراملؤشرا

 علىىىى لعقىىىد،يتوجب ا علىىىى التطبيىىىق الواجىىىب القىىىانون  تحديىىىد نفىىىي    املتعاقىىىد إلرادة الصىىىري  الاختيىىىار غيىىىاب عنىىىد

 فىىي الضىىمنية إلرادة ا لعتبىىار نظىىرا يأخىىذ بالعقىىد،أن اإلخاللق  بىىاملتعلىى  إمىىام املطىىروح اللىىزاع نظىىر الىىذي املحكىىم أو القاضىى ي

 واملؤشىىىىىىىىىىىىرات القىىىىىىىىىىىىرائن تلىىىىىىىىىىىىك باسىىىىىىىىىىىىتنتام القاضىىىىىىىىىىىى ي قىىىىىىىىىىىىوم اللزاع،حيثىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىذا علىىىىىىىىىىىىى التطبيىىىىىىىىىىىىق الواجىىىىىىىىىىىىب القىىىىىىىىىىىىانون  تحديىىىىىىىىىىىىد

 منالرابطةالعقدية،التياتلجهتإليهاإرادةألاطراففيتحديدها،وهذاسوفياناوللباحثبالتفصيلتلكالقرائنواملؤشراتالخارجية

 إلىىىىىى الوصىىىىول  فىىىىىي فاعليتهىىىىا مىىىىىدى يابىىىىين املختىىىىىار،لكي العقىىىىدوالقانون  تتصىىىىىلبن ا شىىىىأنه مىىىىىن املحيطةبالعقىىىىد،والتي

 بالعقد إلاخالل على التطبيق الواجب القانون  تحديد

 
 

 : املؤشرات الداخلية للعقد -أوال

 إلاخالل على التطبيق واجب تحديدالقانون  خالله من يمكن الذي املادي يعتخرهوبمثابةالدليل:تنفيذالعقد مكان .1

 في تتركز العقد،ومكانانفيذه،وهوالعنصرالذي الصلةالوثيقةوالجوهريةبين هو يعتخر بالعقد،وهذااملكان

وغالًبا قانون مكان التنفيذ هو الذي ، (3)املتعاقدةبهذاالتنفيذ لألطراف صالحم يلجمع العالقةالتعاقدية،والذي

 ،لكن(4)إجراءات تنفيذه، وبالتالي تتلجه إرادة ألاطراف إلى إخضاع إلاخالل بالعقد للقانون الذي يقوم بانفيذه

  هذه ،فيللتنفيذ معين مكان تحديد دون  تنفيذالعقد،أومن تعددأماكن حال هذااملؤشرفي تثارالصعوبةتطبيق

                                                           
، ط. غالب علي الداودي، د. د(1) ، 0212، الددار العربيَّدة للقدانون، عدام 9، ج9حسن محمد المهداوي، القانون الدوليُّ الخداصُّ

 .120ص
(2)

ختصاص القضائيِّ الدوليِّ وتنفيدذ األحكدام األجنبيَّدة، دار السدنهوري، بيدروت، عدام عباس العبودي، تنازع القوانين واال. د

 .112، ص0212
(3)

، منشورات صادر الحقوقيَّة، بيروت، عام . د  .111، ص0227طالل حافظ جابر، عقد البيع الدوليِّ
(4)

 .124هشام أحمد محمود، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص. د
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 يتركز لذيا  املكان واملأل  موقع خاللن  إمام التنفيذالرئيي ي التنفيذالرئيي ي،ويتحددمكان مكان تطبيق لحالةيتما

 .(1)للعقد الرئيي ي مركزالعمل فيه

 تحديدالقانون   في تأثير له يكون  الذي املوضوعية الضوابط أهم من هو العقد لتنفيذيطم    ضايبالذكر،أ  والجدير

 التعاقدية  للعالقة بالنسبة   عرضًيا يكون    ل      عادة  الضابط  بالعقد،وهذا إلاخالل على لتطبيق واجبا

 في مركزالثقل مرحلةالتنفيذ،وأن تتلجسدمادًيافي رابطةجوهرية التنفيذ ومكان العقد بين  يرتبط دائما ،تنه

    أو التنفيذالعيني تنفيذ،سواءفي وأشكال طرق  ناحيةتحديد من أهميته التنفيذتظهر مكان قانون  الرابطةالعقديةبتطبيق

 أعمال تلفت أن صعب والتي املتعلقةبالنظامآلامرة   تحكام معا تطبيقه ملجال تطابق  ناحية بمقابل،أومن  التنفيذ

 إلخالل على التطبيق واجب ون تحديدالقان تحديدهذااملعيارفي صعوبة   تبدو أحكامها،وبالتالي سيطرة التنفيذمن

 التحديد  أمر املتعاقدين،أوترك إرادة جانب من املتعاقدين  تنفيذ ملكان واضح         غير    التحديد يكون    بالعقد،عندما

 .(2)أطرافه مند تح

 اعتناقه،إلأن الداعيةإلى وألاسانيد التطبيق الواجب تحديدالقانون  التنفيذفي مكان أهميةضابط من وبالرغم

 في وخاصة التنفيذ أماكن في التعدد الفرو  في    خاصة تطبيقه عسيرفي   أمر   وحدة عليه  الاعتماد

 دولة في املبيع عادةتسليم يتضمن الذي متبادلةكعقدالبيع التزامات شأنهاتتضمن من والتيالعقودامللزمةللجانبين،

 البائع إخضاع إلى يؤدي الفر ،سوف  هذا في  التنفيذ محل إلى اللجوء أن البائع،فبالتالي دولةوالوفاء في املشتري،

مر ،وكذلك(3)الواحدة   ذوالطبيعة  تلجزئةالعقد إلى يؤدي مما مختلفة قوانين إلى الدولي البيع عقد في واملشتري 
َ
 في   الا

 في التطبيق الواجب القانون    تحديد ي  ف  كصعوبة  تكونهنا بحيث التنفيذ أماك في  تتعدد التي التلجاري  التمثيل عقود

 عدم حال في الصعوبة تكمن بالعقد،أوقد ل إلاخال  لحكم   املتزاحمة القوانين  نظرا لكثرةبالعقد،نشؤ إلاخالل  حال

 .(4)أطرافه  أحدها  تحديده ،أوتركتحديد محل تنفيذا لعقد املتعاقدين قيام
 

 تحديدالاختصاة خالل من بالعقد،وذلكقانون واجب التطبيق على إلاخالل يتحددال :لقضائي ا الاختصاص .2

 لقضاء يخضع   بالعقد إلاخالل بأن ألاطراف   إرادة انصراف نية من الشرط يعخر للعقد،وهذاما القضائي

 إرادة قبل من   تحديدها تم التي  الدولة تلك لقانون   بالعقد إلاخالل إخضاع يتم النايلجة في  دولةمعينة،وهذا

 ،ومعهذاتمأنتقدشرطالختصاصالقضائيألنهليسبالضرورةأنتطبقاملحكمةقانونالدولةالخاصبها،فبالتالي(5)ألاطراف

 ليمكن بالعقد،تنه إلاخالل على التطبيق الواجب القانون  لتحديد كقرينة كافًيا الشرط هو هذا أن النايلجة ليسب

 القضاء أخذ الدولة؛وهذا تلك لقانون  القضائي والاختصاة الاشر عي الاختصاة بين   صلةجوهرية توفر أنت

 .(6)بالعقد إلاخالل على التطبيق الواجب القانون   التحديد كافيً  هو القضائي الاختصاة شرط بأن الفرني ي

                                                           
(1)

 .982منصور وعكاشة عبد العال، المرجع السَّابق، صسامي بديع . د
(2)

ومددا  18، ص17، بنددد م1889 الدوليَّة،دارالنَّهضددةالعربيَّة،عصددام الدددين القصددبي، النِّظددام القددانونيُّ للعمليددات المصرفية. د

 . يليها
(3)

 .22، صعصام الدين القصبي، النِّظام القانونيُّ للعمليَّات المصرفيَّة، المرجع السَّابق. د 
(4)

دراسة مقارندة، مؤسسدة شدباب الجامعدة، اإلسدكندريَّة،  -أحمد عبد الحميد عشوش، النِّظام القانونيُّ لعقد القرض الدوليِّ . د

 .وما يليها 102م، ص1882عام 
(5)

 .124هشام أحمد محمود، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص. د
(6)

 .197، صأحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السَّابق. د
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 Page 208 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ذ والاختصاة الاشر عي الاختصاة بين  كعالقة تنهنا قعالحا   كانوا          إذا وهذا
ً
 ليقوم القضائي،عندئ

 فيوألاثر    الرئيي ياملحكمة املختصة  لها الدور     تحديد صراًحة،إلأنه التطبيق الواجب القانون    بتحديد ألاطراف

 خالل من املختص القانون    تحديد العامةفي عدةالقا عن الخروم لألطراف يمكن املختص،وبالتالي القانون   تحديد

 لألطرافإلارادة الضمنية   عنقرينة تكشف  يعد معينة،أن   دولة قضاء  ملحكمة الاختصاةعقد على العقد النصفي

 .(1)زاعها  الل أمامه     لقضاءالدولملثار  الاشر عي  الاختصاة أسناد الرغبةعلى في

دور في تحديد القانون الواجب التطبيق على إلاخالل بالعقد من  ألاطرافقد تشكل جنسية  :جنسية ألاطراف .2

خالل تحديد موقع العالقة التعاقدية، إل أنه ل يكفي أن يكون وحدة أن يكون مؤشًرا في تحديد العالقة 

، ومع هذا قد يكون تطبيق (2)يتطلب أن يستكمل بعناصر أخرى من داخل العقد أو خارجة وإنماالتعاقدية، 

املدين عندما يكون هو محل  أقامهقانون الجنسية عندما يكون أيًضا هو مكان إبرام العقد، أو قانون محل 

 .(3)لجنسية أطراف العالقة التعاقديةاختالفتنفيذ العقد رغم 

 واجب تحديدالقانون  على اتلجهت ألاطراف  إرادة أن بعملةدولةمعينةيعدقرينةعلى الدفع أن حيث: عملةالدفع

 العملة املتفق عليها من قبل إرادة الطرفين من شأنها  هيعملةالوفاءو. (4)عملتها اختيار تم التي الدولة كل التطبيق

أن تحدد القانون الواجب التطبيق على إلاخالل بالعقد؛ تن العملة تني ى عادة صلة جوهرية بين العقد     .1

عملة الوفاء لوحدها معياًرا للتحديد القانون الواجب  اعتبار وقانون دولة هذه العملة، وهذا يبدو ل يكفي 

ما هو الحال في العمالت الصعبة التطبيق مالم تكن هناك عوامل أخرى تدخل في تحديد القانون املختص، ك

ن تهناكقرائ الدولةالعملةاملختارةإلإذاكا تلك لقانون  الطرفين إرادة انصراف لدولة معينة هذا ل يعني

 .(5)املختص أخرىمتصلةبالعقدتؤكدتحديدالقانون 

 يىىىىرتبط الدولىىىىةالتي حديىىىىدقانون ت عللىىىىت اللىىىىزاع أمامىىىىه ملطىىىىروح تساعدالقاضىىىىيا العقىىىىدأن لصىىىىيغ يمكىىىىن:صدددديغةالعقد .2

 واجبىىىالتطبيق تحديىىىدالقانون  يىىىتم  خاللهىىىا ألاسىىىنادمن تحديدضىىىابط تشىىىيرإلى تعدبمثابىىىةقرائن الصىىىيغ بهاالعقد،وهىىىذه

 عمومي،أوالعملىىىةالتي موثىىىق قبىىىل حرربهاالعقد،أوتحريرالعقىىىدمن قدتكاداللغىىىةالتي الصىىىيغ بالعقد،وهىىىذه إلخىىىالل عللىىىا

 .تقدم ملا وفًقا تفصيل ياناولهاالباحث فيهاملفاوضات،هذاسوف أجريت الذي يتمالوفاءبها،أواملكان

 لتلىىىىىىك  الناطقىىىىىىة باللغىىىىىىة العقىىىىىىد ارتبىىىىىىاط  خاللهىىىىىا مىىىىىىن كقرينةيساشىىىىىىف اللغىىىىىىة  بدللىىىىىىة  القضىىىىىىاء  قديأخىىىىىذ: لغةالعقددددددد .2

 .(6)الدولة تلك قانون  تطبيق على املتعاقدين   إرادة انصراف يتلجه  خاللها الدولة،ومن

 التطبيق واجب تحديدالقانون  في قاطع لوحدهاكدليل تكون  أن لغةالعقدليمكن أن الفقه من جانب ويذهب

 موقع التنفيذ،أوقانون  بالعقدكلجنسيةاملتعاقدين،أومكان أخرىترتبط كقرائن تكنهنا بالعقد،مالم إلاخالل على

ذ
ً
 ذات ليست لوحدهاهي لغةال بالعقد،تن   إلخالل عللا لتطبيق واجبا املحكمةاملختصةتحديدالقانون  تقوم املال،عندئ

 .(7)التطبيق الواجب تحديدالقانون  دللةجوهريةفي

                                                           
(1)

، المرجع السَّابق، ص. د  . 101عز الدين عبد هللا، القانون الدوليُّ الخاصُّ
(2)

 .111طالل حافظ جابر، المرجع السَّابق، ص. د
(3)

 .980عكاشة عبد العال، المرجع السَّابق، ص. سامي بديع منصور، د. د
(4)

 .124هشام أحمد محمود، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص. د 
(5)

 ،رسدالةدكتوراه،كليَّةالقانون،جامعةبغداد،(دراسدةمقارنة) تناُزعالقوانينفيعقودالتِّجارةالدوليَّةطارق عبد هللا عيسى المجاهد، 

 .111ص، م0221
(6)

، المرجع السَّابق، ص. هشام علي صادق، د. د  .917عكاشة عبد العال، القانون الدوليُّ الخاصُّ
(7)

 .998ة عبد العال، المرجع السَّابق، صعكاش. سامي بديع منصور، د. د
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 واجبىىىىىىىىىىىىىىىا تحديىىىىىىىىىىىىىىىدالقانون  لغةالعقدلتشىىىىىىىىىىىىىىىيرأحياًناإلى لفقهيانىىىىىىىىىىىىىىىاوتن أخىىىىىىىىىىىىىىىرمن جانىىىىىىىىىىىىىىىب تقىىىىىىىىىىىىىىىدم،أن  ممىىىىىىىىىىىىىىىا يتضىىىىىىىىىىىىىىىح

 التىىىىىىىىىىي الدولىىىىىىىىىىة تلىىىىىىىىىىك قىىىىىىىىىىانون  للغىىىىىىىىىىة  بالعقىىىىىىىىىىد أسىىىىىىىىىىنادإلاخالل اللغةفيتحريرالعقدهىىىىىىىىىىذالايعني لتطبيق،عنىىىىىىىىىىدمايختارألاطراف

 جراءاملفاوضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي املتعاقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدين علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  للتيسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىير   اختيارها،وإنمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

 .(1)العقدية،ولبدمنأضافةعناصرأخرىلتحديدالقانونالواجبالتطبيقعللاإلخاللبالعقد

  بالعقىىىىد إلاخىىىىالل اسىىىىناد إلىىىىى قرينةتشىىىىير دولةمعينة،أنىىىىه فىىىىي معىىىىين ملوثىىىىق تحريرالعقىىىىد أن: رسددددمي ملوثددددق العقددددد تحريددددر .1

 .(2)العقد  حررفيها الدولةالتي تلك لقانون 

جوهرًيىىىىىىافي حدذاتىىىىىىه دولةمعينةليعىىىىىدفي موثىىىىىىق تحريرالعقىىىىىدفي أن الفقىىىىىىه مىىىىىن جانىىىىىىب يىىىىىرى  هذاألاسىىىىىىاج وعلىىىىىى
ً

 دليال

 تىىىىىىىىىىىىىىىىابع بمعرفىىىىىىىىىىىىىىىىةموثق  اكتفاءالقضىىىىىىىىىىىىىىىىاءبقرينةتحريرالعقد الدولةلعىىىىىىىىىىىىىىىىدم تلىىىىىىىىىىىىىىىىك قىىىىىىىىىىىىىىىىانون  إلىىىىىىىىىىىىىىىىى انصىىىىىىىىىىىىىىىىرافنيةإرادةاملتعاقدين

 إلخىىىالل ا علىىىى التطبيىىىق الواجىىىب تحديىىىدالقانون  تشىىىيرإلى ثىىىم ومىىىن هىىىذااملعنى  دتؤكىىى أخىىىرى  قىىىرائن دولةمعينة،إلإذاوجىىىدتل

 .(3)بالعقد

ا  ا لخيار الدائن ألامر الذي يشكل سبب 
 
وهذا يتبين أن عقد البيع يتضمن فيه الوفاء بعمالت مختلفة وفق

.(4)على إلاخالل بالعقدللقول بعدم الاعتداد بعملة الوفاء كضابط لألسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق   

 تحديىىىىدالقانون  فىىىىي قرينىىىىة فيهااملفاوضىىىىات أجريىىىىت الىىىىذي املكىىىىان يعىىىىد:العقددددد علددددى املفاوضددددات فددددي أجريددددي الددددذي املكددددان. 5

 فىىىىىىىأن هذاألاسىىىىىىىاج ارتباطالعقدبهىىىىىىىذااملكان،وعلى بمثابىىىىىىىة القرينةتعىىىىىىىد بالعقد،وهىىىىىىىذه إلاخىىىىىىىالل علىىىىىىىى لتطبيىىىىىىىقا الواجىىىىىىىب

 رتبيناالتلجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى والتوقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد إبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرام واملناقشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات،ومكان املفاوضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات

 إرادةألاطرافلهاالوزنالقانونيفيتحديدالقانوناملختص،فإذاكانتاملناقشاتالتيأجريتأثناءاملفاوضاتعسيرةوصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعبة،وكان

 مىىىىع مكمىىىىل   كعنصىىىىر الاعتبىىىىار ضىىىىمن أخذعنصراملفاوضىىىىات   فىىىىي السىىىىابقة لهذاالنايلجىىىىة  جهىىىىود  إل هىىىىو  العقىىىىدما إبىىىىرام

خرى 
َ
 .(5)املختص القانون   تحديد في العناصرالا

 قىىىىانون  كىىىىان ذاتىىىىه الوقىىىىت أكثر،وفىىىىي دولتىىىىين قىىىىانون  صىىىىلب ييىىىىت الىىىىدول  عقىىىىدالبيع وإذاكىىىىان:أوأكثددددر عقدددددين وجودارتبدددداط. 3

  العقود من النوع هذه أحدهماأحكاًمالتنظيم
ً
 ألاحكام، هذه مثل لتتضمن  والتي الاخرى  الدولة قانون ا   لخالف

 .(6)لإلرادة قانوًنا باعتباره ألاول  تطبيق   ولهذايبدو

ا ملا تقدم أن من القرائن التي يستعين بها القاض ي في تحديد القانون الواجب التطبيق على إلاخدالل 
 
ووفق

ددا 
 
بالعقدد عنددد سددكوت ألاطددراف عددن الاختيددار الصددريح فددي اختيددار القددانون أن يكددون العقددد املبددرم بددين الطددرفين مرتبط

حقيقددي مددن حيددث السددبب واملوضددوع وألاطددراف، مددع الاسددتعانة بالعناصددر بعقددد أخددر، وال بددد مددن أن يكددون ارتبدداط 

 إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على إلاخالل بالعقد
 

 .(7)الاخرى املصاحبة إلبرام العقد وصوال

 

                                                           
(1)

 .101هشام علي صادق، عقود التِّجارة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص. د
(2)

 .101عز الدين عبد هللا، القانون الدوليُّ الخاص، المرجع السَّابق، ص. د
(3)

، المرجع السَّابق، هامش. د  .921ص هشام علي صادق، الموجز في القانون الدوليِّ الخاصِّ
(4)

 .114أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السَّابق، ص. د
(5)

 .21، 22ص. م1888 وسائلمعالجِةاختاللتوازنِالعقوِدالدوليَّة،دارالكتابالحديث،عامسالمة فارس عرب، . د
(6)

، المرجع السَّابق، ص. هشام علي صادق، د. د  .911عكاشة عبد العال، القانون الدوليُّ الخاصُّ
(7)

 .981شة عبد العال، الوجيز في تنازِع القوانين، المرجع السَّابق، صعكا. د
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ا  : املؤشرات الخارجية عن إطار العالقة التعاقدية -ثاني 

، وتؤثر على تحديد موضع العقد، ومن أهمها (1)العقدهي الظروف وألاوضاع التي من شأ ها تلحق بإبرام 

 .ألاطرافمضمون القوانين املتنازعة لحكم العقد، وسلوك 

يذهب جانب من الفقه عند سكوت ألاطراف عند الاختيار الصري  للقانون الواجب  :املتنازعة مضمونالقوانين .1

ذ يستطيع القاض ي من خالل مضمون القوانين املتنازعة أن يحدد القانون 
ً
التطبيق على إلاخالل بالعقد، عندئ

 
َ
خر يقر بصحته، املختص، في الحالة التي يكون فيها مضمون أحد القوانين املتنازعة يبطل العقد، والقانون الا

فأنه يفتر  في هذه الحالة أن تتلجه إرادة املتعاقدين على القانون الذي يقر بصحته ل القانون الذي يقر 

 .(2)ببطالنه، وهذا ما أخذ به القضاء الفرني ي

 يكىون   بالعقىد إلاخىالل على الواجب تحديدالقانون  أن الباحث تناول  كما:إبرام العقد ىألطراف الالحقة عل سلوك .2

عىىىن تحديىىىد القىىىانون الواجىىىب التطبيىىىق  ألاطىىىراف، وعنىىىد سىىىكوت إبرامىىىهلحىىىق علىىىى  تىىىاريخ العقىىىد،أوفي إبىىىرام حىىىال فىىىي

ىىىىذ يتعىىىىىين علىىىىىى القاضىىىى ي البحىىىىىث الظىىىىىروف املحيطىىىىىة بالعقىىىىد، وكىىىىىذلك التصىىىىىرفات الالحقىىىىة علىىىىىى 
ً
، هىىىىىذا إبرامىىىىىهعندئ

ن، بشىىىىىرط أن ل يشىىىىىكل هىىىىىذا يساشىىىىىف منهىىىىىا القاضىىىىى ي علىىىىىى رغبىىىىىة إرادة ألاطىىىىىراف الضىىىىىمنية فىىىىىي تطبيىىىىىق قىىىىىانون معىىىىىي

 (3)لتنفيذه معين مكان العقدعلى ينص ل حالةعندما في يتطبق الغير،وهذاالفر  مصالح ضررعلى الاختيارالضمني

 الدولي،وأثره،على عقدالبيع في إلاخالل الحدودواملعالم رسم خالل من خاتمةالبحث توصلنافي الخاتمة

 الدولية،والقواعدالواردةفي القواعدوالاتفاقيات تهم العر  وإبراز التحكيم ذلك في العالقةالعقدية،مبتدئين

 دراسانا خالل الدولي،ومن عقدالبيع في هذاالصدد،وماهومالئم الفقهيةوالقضائيةفي القانونالدوليالخاة،والاتلجاهات

كاآلتي والتوصيات،وهي النتائج لناملجموعةمن تبين : 

 
 

 :النتائج -أوال

إلى ذات القىىوانين تطبيىىق خىىالل شىىكليةمن عدالىىة تحقىىق قواعدإلاسىىناد أن إلىىى توصىىلنا .1
ً
 قىىانون  الصلةباللزاع،أواسىىانادا

 إلى للوصول  املوضوعيةفيها الحلول  حيث من القوانين أفضل العدالةاملوضوعيةيستطيع تحقيق إلارادة،وليسهدفها

 .العقد في الضعيف حمايةالطرف

 علىىىىىىىى واجبىىىىىىالتطبيق تحديىىىىىىدالقانون  فىىىىىىي الدورألاسا ىىىىىى ي لهىىىىىىم كىىىىىىان املتعاقىىىىىىدين إلارادةالصىىىىىىريحةلألطراف أن اتضىىىىىىحت .2

 .املوضوعيةوالشخصية النظرية خالل من للبضائع الدولي عقدالبيع في إلاخالل

 يأخذالقاضىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي وأن التطبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىق واجىىىىىىىىىىىىىىىىىىب تحديىىىىىىىىىىىىىىىىىىدالقانون  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي لهاالدورألاسا ىىىىىىىىىىىىىىىىىى ي إلارادةالضىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنيةللمتعاقدين أن .2

 تلىىك باسىىتنتام القاضىى ي يقىىوم هىىذااللزاع،حيث علىىى التطبيىىق الواجىىب تحديىىدالقانون  بنظرالاعتبارإلارادةالضىىمنيةفي

 .تحديدها في ألاطراف  إليهاإرادة اتلجهت الرابطةالعقدية،التي من واملؤشرات القرائن

 إلاخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل يحكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذي التطبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق الواجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب تحديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدالقانون  عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن إرادةألاطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراف عندسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكوت يتضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح .1

إلى  العقىىد،أواللجوءإلى علىىى التطبيىىق الواجىىب الداخليةوالخارجيةلتحديىىدالقانون  املؤشىىرات بالعقد،هواللجوءعندئىذح

 .بالعقد إلاخالل على املختص تحديدالقانون  الاحتياطيةفي الضوابط

 

                                                           
(1)

 .989عكاشة عبد العال، المرجع السَّابق، ص. سامي بديع منصور، د. د
(2)

 .100، ص077هشام علي صادق، عقود التِّجارِة الدوليَّة، المرجع السَّابق، بند . د
(3)

 .989رجع السَّابق، صعكاشة عبد العال، الم. سامي بديع منصور، د. د
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ا  الماني –  

ا  :التوصيات -ثاني 

خىىىىىىالل   العقىىىىىىدمن إلارادةالضىىىىىىمنيةتطراف علىىىىىىى بالبحىىىىىىث يقضىىىىىى ي  بإضافةنصصىىىىىىري  واملصىىىىىىري  العراقىىىىىىي ندعواملشىىىىىىرع .1

 .العقدالتي يشيرإليهاتحديدالقانونالواجبالتطبيقعللالعقد الداخليةأوالخارجيةفي ملؤشراتا

 أخذآلاراءالفقهيةوالعمليىىىىىىىىىةفي العراقىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىدولي التلجىىىىىىىىىاري  بىىىىىىىىىالتحكيم قانونخىىىىىىىىىاة ضرورةتشىىىىىىىىىر ع الباحىىىىىىىىىث يقتىىىىىىىىىرح .2

 بإيلجاداملنىىىىىىىىاخ ديىىىىىىىة،وذلكتطبيقالقواعداملا الىىىىىىىدولي،تفر  املتعلقةبعقىىىىىىىدالبيع ملجاللتلجارةالدولية،وخاصةاملسىىىىىىىائل

 .عقدالبيع في  باسرل مبإخال متعلق نزاع حالةحدوث الدولي،في عقدالبيع املناسب،وتوفيرالحمايةتطراف

 :قائمة املصادر واملراجع

 
 

:املراجع العربية -أوال  

ظىىىىىام القىىىىىانوني  لعقىىىىىد القىىىىىر  الىىىىىدولّيِ . د .1 دراسىىىىىة مقارنىىىىىة، مؤسسىىىىىة شىىىىىباب  -أحمىىىىىد عبىىىىىد الحميىىىىىد عشىىىىىوش، الّنِ

ة، عام   .م1332الجامعة، إلاسكندريل

ىىة، ط. د .2 ىىة الخاصل ىىة، عىىام 1أحمىىد عبىىد الكىىريم سىىالمة، املختصىىر فىىي قىىانون العالقىىات الدوليل هضىىة العربيل ، دار النل

1351 . 

 ومنهًجىىىىىا، مكتبىىىىىة الجىىىىىالء، . د .2
ً

نىىىىىازع والاختيىىىىىار بىىىىىين الشىىىىىرائع أصىىىىىول أحمىىىىىد عبىىىىىد الكىىىىىريم سىىىىىالمة، علىىىىىم قاعىىىىىدة التل

 .م1336املنصورة، 

 . 2222، دار النهضة العربية، القاهرة، 1أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، ط. د .1

ىة، بيىىروت، دون . سىامي بىديع منصىور، د. د .3 ، الىدار الجامعيل عكاشىة عبىىد العىال، أصىول القىانون الىىدولّيِ الخىاّةِ

 .ذكر عام النشر

ة، الوجيز في تحديد قانون العقد صالح علي حسين، . د .6 لجارّيِ الدولي، منشأة املعارف، إلاسكندريل  .م2216الّتِ

ة، بيروت، . د .1 ، منشورات صادر الحقوقيل  .2221طالل حافظ جابر، عقد البيع الدولّيِ

ىىىىة، دار السىىىىنهوري، . د .5 عبىىىاج العبىىىىودي، تنىىىىازع القىىىوانين والاختصىىىىاة القضىىىىائّيِ الىىىىدولّيِ وتنفيىىىذ ألاحكىىىىام ألاجنبيل

 .2213بيروت، عام 

ىىىة للكتىىىاب، 3، ط2عىىىز الىىىدين عبىىىد هللا، القىىىانون الىىىدولي  الخىىىاة، تنىىىازع القىىىوانين، م. د .3 ة العامل ، الهيئىىىة املصىىىريل

 .م1356

، ط. غالب علي الداودي، د. د .12 ىة للقىانون، 2، م2حسىن محمىد املهىداوي، القىانون الىدولي  الخىاة  ، الىدار العربيل

2212. 
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ا  الماني –  

، تنىىىازع القىىىوانين، مسىىىامية راشىىىد، . فىىىؤاد عبىىىد املىىىنعم ريىىىا ، د. د .11 ، دار 2الوسىىىيط فىىىي القىىىانون الىىىدولّيِ الخىىىاّةِ

ة، القاهرة، عام  هضة العربيل  .1311النل

محمىود محمىىد يىاقوت، الىىروابط العقديىة الدوليىىة بىىين النظريىة الشخصىىية والنظريىة املوضىىوعية، دار الفكىىر . د .12

 .2221الجامعي، إلاسكندرية، عام

قىىانون واجىىب التطبيىىق علىىى الكفالىىة الدوليىىة، دار النهضىىة العربيىىة، بنىىي هشىىام أحمىىد محمىىود عبىىد العىىال، ال. د .12

 . 2216سويف، 

هشىىىىىام علىىىىىي صىىىىىادق، القىىىىىانون الواجىىىىىب التطبيىىىىىق علىىىىىى عقىىىىىود التلجىىىىىارة الدوليىىىىىة، دار املطبوعىىىىىات الجامعيىىىىىة، . د .11

 .2221إلاسكندرية، عام 

ة للطباعة والن. د .13  . م1332شر، هشام علي صادق، املوجز في تناُزع القوانين، الفنيل

ىة، دار الفكىىر الجىامعي، إلاسىىكندرية، . د .16 لجىىارة الدوليل هشىام علىي صىىادق، القىانون واجىىب التطبيىق علىىى عقىود الّتِ

2221. 

ة، دار الكتاب الحديث، عام  .11  .م1333سالمة فارج عرب، وسائل معالجِة اختالل توازِن العقوِد الدوليل

ظام القانوني للعمليل  .15 ة، عصام الدين القصبي، الّنِ هضة العربيل ة، دار النل ة الدوليل  .  م1332ات املصرفيل

ا  :الرسائل وألاطاريح -ثاني 

ىىىة  .1 لجىىىارة الدوليل ، رسىىىالة دكتىىىوراه، (دراسىىىة مقارنىىىة)طىىىارق عبىىىد هللا عييىىى ى امللجاهىىىد، تنىىىاُزع القىىىوانين فىىىي عقىىىود الّتِ

ة القانون، جامعة بغداد،   .م2221كليل

2.  
ُ
ىة امل تعاقىدين فىي اختيىار القىانون الىذي يحكىم العقىد الىدولي، رسىالة دكتىوراه، محمود محمد ياقوت، مدى حريل

ة،  ة الحقوق، جامعة إلاسكندريل  .م1335كليل

هشام أحمد محمود عبد العال، عقد التأمين فىي إطىار القىانون الىدولي الخىاة، أطروحىة دكتىوراه مقدمىة إلىى  .2

 .2222كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

ا
 
 :والبحوثاملجالت  -ثالث

ة املحىىددة لىىدوِر إلارادِة فىىي اختيىىار القىىانون . د .1 خصىىيل
ل

ىىة الش ظريل كىىريم مزعىىل، ثىىامر داود عبىىود خضىىر الشىىافعي، النل

ة القانون، امللجلد  ة، كليل طبيق، بحث منشور في ملجلِة العلوِم القانونيل  .2211، العدد الثاني، 22الواجب التل
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ا  الماني –  

ا  :املواقع إلالكترونية -رابع 

لقيت على طلبة املرحلة الرابعة ليسانس، منشور على املوقع . د .1
ُ
هشام أحمد محمود عبد العال، محاضرات أ

 .12:22، ساعة 2/2222/ 22، تاريخ الزيارة، www.youtube.comإلالكتروني 
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على تنمية املقاوالت باملغرب انعكاسات التحفيزات الضريبية  
Implications of tax incentives for the development of enterprises in Morocco 

طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق، شعبة القانون الخاص، :  إسماعيل بوعرف

.وجدة، املغرب  
 ismail.bouarafa@gmail.com:البريد اإللكتروني

 
 :امللخص 

هذه الدراسة إلى التعرف على التحفيز الضريبي كأداة اقتصادية وما ينتج عن تطبيقها من آثار تمس تهدف 

فرة الاساثمار بصفة عامة ، وكذا محاولة تسليط الضوء على التحفيزات الضريبية املمنوحة ضمن آلاليات 

التحفيز الضريبي هو إجراء هادف يمكن  التمويلية الداعمة  للمقاولت ومدى املساهمة في تنميتها ، وتبين الدراسة أن

أن يحتل مكانة هامة في تشجيع وترقية املقاولت إذا ما تم توفير املناخ املالئم بمختلف عوامله الاقتصادية، 

السياسية، التقنية، وإلادارية، و سعى املغرب جاهدا إلى تشجيع املقاولت على الاساثمار  بتوفير تحفيزات ضريبية 

سهر على تطبيقها، وهو ما ساهم في جذب املهتمين بهذا القطاع بهدف الاستفادة من مختلف ضمن آليات  ي

إل أن ما يعاب على التحفيزات الضريبية، أنها تميزت بالطابع . التحفيزات الضريبية وكذا الامتيازات املالية املمنوحة

تماعية، فسياسة التحفيزات الضريبية شبهها الاساهلي الكبير مما انعكس سلبا على ملجمل ألاوضاع الاقتصادية والاج

البعض بتلك الحركات التلقائية للمزارع أثناء زرع الحبوب، والنايلجة هي استفادة فئة على حساب فئة أخرى من هذه 

 .الامتيازات

 .التحفيزات الضريبية، تنمية املقاولت، الضريبة، الانعكاسات: الكلمات املفتاحية

ABSTRACT: 

This study aims to identify the tax stimulus as an economic tool and the resulting effects of its 

application affecting investment opportunities in general, as well as trying to highlight the tax incentives 

granted within the financing mechanisms supporting enterprises and the extent of contribution to their 

development, the study shows that the tax stimulus is a purposeful measure that can occupy an important 

place in Tax incentives as well as financial privileges granted.However, what is maligned about the tax 

incentives is that they were characterized by a large leniency nature, which reflected negatively on the 

overall economic and social conditions.the policy of tax incentives was likened by some to those 

spontaneous movements of farms during the sowing of grain, and the result is the benefit of one category 

at the expense of another category of these privileges. 

Keywords: Tax incentives, Enterprise Development, Tax, reflections 
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 مقدمة 

فالضريبة تعد مصدرا مهما للتمويل مما ل شك فيه أن السياسة الضريبية تلعب دورا أساسيا في اقتصاديات الدول، 

وتشجيع مقاولت دون أخرى وأداة للتأثير على دخل الطبقات، كما تعد آلية تملكها الدولة لتطبيق سياستها 

أخرى  الاقتصادية والاجتماعية، لتحقق أو تعفي من عب ها، تارة لاشجيع املقاولت على الاساثمار في ميدان ما، وتارة

 .آخرميدان لصرف املساثمرين عن 

وقد تضمنت سياسة الانفتاح التي عرفها املغرب منذ بدايات الاستقالل، وكذا التعديالت وإلاصالحات الهيكلية 

لالقتصاد  الوطني جملة من التدابير والتي تهدف إلى تنمية املقاولت وتقليص عجز املوازنة، وفي هذا املسعى حظيت 

لها أن تكون املحفز الرئيي ي لبعث الاساثمارات وتشجيع إلانتام، رغم أن السياسة الجبائية بعناية خاصة، حيث أريد 

والذي جاء  1351محاولت إلاصالح الضريبي بقيت في امللجمل جد محدودة في الزمن باستاناء إلاصالح الضريبي لسنة 

غلب على مكوناته الهدف في بنائه وأهدافه العامة مترافقا مع خضوع الاقتصاد املغربي لخرنامج التقويم الهيكلي، مما 

 .املالي في مواجهة الهدفين الاقتصادي والاجتماعي

هذا ويمكن اعتبار التحفيزات الضريبية تلك املعاملة الضريبية الامتيازية التي تمن  لفائدة بعض القطاعات، أو بعض 

 . ادية والاجتماعيةألانشطة املعتخرة ذات ألاولوية بالنسبة للدولة والتي تتماش ى مع مخطط التنمية الاقتص

وتماشيا مع املوضوع، فإن تقنية التحفيزات الضريبية تستلزم الانطالق من أهداف محددة وواضحة ياسنى بها توجيه 

هذا النشاط أو ذاك نحو خدمة تلك ألاهداف املختلفة تبعا ملستوى وواقع الاقتصاد الوطني، وهي أهداف متكاملة 

تماعي، حتى ياسنى بلِو تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة دون التضحية يراعى فيها الجانب الاقتصادي والاج

 .بلجانب لحساب آخر، وإل اختل ذلك التوازن 

وهكذا قد يشكل الجانب الاقتصادي أهمية بالغة في سياسة التحفيزات وإلاعفاءات الضريبية، غير أن  

حفاظا  1تلجاوز آلاثار الاجتماعية، قد يمس بالدور الاجتماعي الذي يلجب أن تلعبه ألاداة الجبائية في إطار تدخالتها،

 .على ألاسس الاجتماعية الذي يلجب أن تنطلق منها سياسة التحفيزات الضريبية

وبالتالي فإن تفعيل هذه التحفيزات من شأنه أن يعمل على تحقيق ملجموعة من ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية، 

صادية التي يعرفها النشاط كتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرة الشغل ومواجهة التقلبات الاقت

الاقتصادي، وتوفير البنية املالئمة لاشجيع الاساثمار الخاة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتقريب بين الفئات 

 . والطبقات الاجتماعية

 

 

                                                           
1

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية "إلاعفاءات الضريبية لاشجيع الاساثمار الصناعي" محمد بلعوش ي، -

 .  263، ة 1332-1353والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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 أهمية املوضوع: أوال

ة املقاولت، سواء على تظهر أهمية هذا املوضوع في معرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه التحفيزات الضريبية في تنمي 

 .املستوى الاقتصادي أو الاجتماعي

فعلى املستوى الاقتصادي، نرى أن التحفيزات الضريبية التي تمنحها الدولة ملختلف القطاعات واملقاولت ترجو منها  

دولة قبل زيادة الاساثمار في الداخل والعمل على جلب اساثمارات أجنبية مباشرة، إل إن تحقيق ذلك، يتطلب من ال

منحها هذه التحفيزات دراستها وتقييم آثارها، باعتبار أن هذا التقييم سيسم  لها باملقارنة بين التكلفة املحتملة 

وألاهداف املنشودة والنتائج املحصل عليها، نظرا لكون إلاجراءات الضريبية الاستانائية متعددة، وهذا التعدد يعني 

فرو  أن تتحصل عليها، وبالتالي فعلى الدولة إعادة النظر في هذه حرمان الدولة من مداخيل كان من  امل

الاشجيعات الضريبية، وذلك بصياغتها بشكل معقلن وغير عشوائي خصوصا أن الدراسات السابقة أثبات محدودية 

 .هذه السياسة في الدول النامية، وأكدت على ضرورة إلاسراع  بإصالحها

ز أهمية هذه التحفيزات الضريبية، باعتبارها أداة للتأثير والتوجيه نحو تحقيق أما على املستوى الاجتماعي، فتخر-

أهداف التنمية الاجتماعية، فعن طريقها، تحفز السلطات العمومية املقاولت وتقدم لها إعانات حتى تتمكن من 

بحيث أن بعض  الاساثمار على نطاق واسع وتمكين آلف العمال من حقهم في الاشغيل للحد من آفة البطالة،

املقاولت تضطر إلى إقفال محالتها التلجارية نايلجة لتراكم العبء الضريبي عليها، وياسبب ذلك في تسري  العديد من 

 .العمال، وبالتالي تفاقم البطالة

عموما فهذه التحفيزات قد تخلف آثارا إيلجابية على الاقتصاد املغربي إذا تم توظيفها وتوجيهها نحو القطاعات  

 قاولت املنتلجةوامل

 :دوافع اختيار املوضوع: ثانيا

 :إن من بين أسباب اختيار موضوع البحث ما يلي

قيمة وأهمية املوضوع، بحيث أن التحفيزات الضريبية، تعتخر من املواضيع التي تعرف تعديالت كثيرة بفعل قوانين *  

 .املالية السنوية، وبالتالي فهي تتعر  دائما لنتقادات كثيرة من طرف الباحثين في ملجال املالية

 .أثرها على مستوى تنمية املقاولت محاولة البحث في السياسة الضريبية املعتمدة في املغرب ومعرفة*

 .إلاحاطة باملعوقات التي تحول دون مساهمة هذه التحفيزات في تنمية املقاولت* 

 إشكالية املوضوع: ثالثا

إن الاختاللت التي تعرفها املنظومة الضريبية باملغرب، قد يعود بعضها إلى عدم مالئمة توجهات سياسة التحفيزات 

املتطلبات الحقيقية للقطاع الخاة املغربي بوجه عام، وطبيعة النسيج املقاولتي على وجه الخصوة، الضريبة مع 

الي يء الذي يترتب عنه التقليل من فعالية املبادرات التي تطرحها الدولة فيما يتعلق بالنهو  باملقاولت كوسيلة 

 .لتطوير القطاع الخاة، والتخفيف من البطالة على وجه الخصوة

هذا فإن سياسة التحفيزات الضريبية التي ينهجها املغرب تحتام إلى مراجعة وإعادة النظر فيها حتى تساهم بشكل ول 

 .فعال في تنمية املقاولت، وبالتالي تحقيق نتائج إيلجابية على مستوى الاساثمارات
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 :وهذا ما يهدف إليه هذا البحث من خالل إلاجابة على إلاشكال التالي 

 ج التحفيزات الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باملغرب   ما مدى انعكا -

 خطة البحث: رابعا 

 :تأسيسا على املعطيات السابقة، سنحاول مقاربة املوضوع من خالل املطلبين التاليين 

 الانعكاسات الاقتصادية لسياسة التحفيزات الضريبية: املطلب ألاول 

 الاجتماعية لسياسة التحفيزات الضريبية الانعكاسات: املطلب الثاني

 الانعكاسات الاقتصادية لسياسة التحفيزات الضريبية: املطلب ألاول 

وما ر منذ السنوات ألاولى لالستقالل،يعتخر حاجز التحفيز موجودا دائما لدى القائمين على سياسة الاساثما

نلمس استمرارية هذا الهاجس إلى يومنا هذا، عخر استصدار قوانين متتالية لاشجيع املقاولت على الاساثمار،  زلنا

 .بقصد أخذ املتغيرات بعين الاعتبار، وتغيير آلاليات ملسايرتها

هكذا فقد حاولت الدولة خلق إطار تستطيع من خالله تحفيز املبادرة الخاصة من أجل توجيهها نحو 

ولذلك فهناك من يعتخر الامتيازات الضريبية من البنية الضريبية العادية التي تستعملها إلادارة  1ارات املنتلجة،الاساثم

وهذا ما سعت من ورائه سياسة الاشجيعات الضريبية من أجل إنعاش القطاع الاقتصادي، بما  2لتحقيق أهدافها،

 3.ملالية للدولة، وحتى السياسة الاجتماعية لهاالعام الذي تسلكه السياسة الاقتصادية وا والتوجهيتماش ى 

وتختلف أهمية إلاعفاءات الضريبية في تأثيرها من قطاع تخر ومن دولة تخرى، وحتى داخل الدولة نفسها 

 .من إقليم تخر، وذلك تبعا لألهداف التي تسعى السلطات العمومية املغربية لتحقيقها

لتحفيزات الضريبية مرتبط بالرغبة في جلب الاساثمارات ألاجنبية وبصفة عامة، فكثيرا ما نلجد بأن وجود ا 

 4.وتوجيه الادخار الداخلي نحو الاساثمارات املنتلجة وخصوصا ما تعلق منها بالساثمارات الصناعية

الفقرة )وتظهر انعكاسات التحفيزات الضريبية في امللجال الاقتصادي سواء على مستوى الاساثمار الوطني 

 ( الفقرة الثانية)على مستوى الاساثمار ألاجنبي أو ( ألاولى

 على مستوى الاستثمار الوطني : الفقرة ألاولى

إن تفحص إلاحصائيات والنتائج املستخلصة عن رصد سياسة التحفيزات الضريبية لالساثمارات الوطنية 

ولحجمها، قد ل يعخر عن مستوى الطموحات التي كانت وراء تطبيق هذه السياسة، انطالقا مما يفرضه واقع مستوى 

ائج ، وتصب  هذه ألاخيرة أكثر وضوحا عندما تشجيع الاساثمار الوطني، ولو أن الظاهر يعطي تطورا ملموسا لهذه النت

يتعلق ألامر بالدخار، إذ باإلمكان أن يلعب هذا ألاخير دورا أساسيا في املساهمة في تعبئة وتوجيه الاساثمارات 

                                                           
1

، محاولة لتقييم نظام إلاعفاءات والاشجيعات الضريبية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في "التحفيزات الجبائية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية"عزيز صميم،  -

 . 31،ة 2212 – 2211القانون العام، جامعة الحسن ألاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 
2
Gilberk orsoni, l’intervention fiscale, 1995,ed, Paris, p 14.  

3
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، "سياسة إلاعفاءات الجبائية في النظام الضريبي املغربي"خديلجة حبيبي،  -

 . 31، ة 2221 -2226و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية كلية العلوم القانونية الاقتصادية 
4

 .33عزيز صميم، مرجع سابق، ة  -



2622يونيو –رانيحز–60العدد -المجلة الدولية لالجتهاد القضائي 2222  

 

 Page 218 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ودعم التمويل الذاتي  1املنتلجة، وتلعب الضريبة دورا محوريا في الادخار، بداية للوصول إلى الاساثمار املنتج،

 2.ةللمقاول

ولعل هذا ما دافع بالسلطات العمومية املغربية إلى تأكيد الاعتماد على الضريبة، نظرا لدورها الاستراتيجي في 

 3.تعبئة وتوجيه الادخار من خالل خطة لإلنقاذ

إن التوافق على مبدأ تدخل الدولة ل يبعد بطبيعة الحال الاختالف حول درجة وأساليب تدخلها، ولعل قضية تعبئة 

فهل يلجب أن تسهر الدولة على تهيئة  4ائض الاقتصادي والادخار الداخلي، توضح على الخصوة هذه الاختالفات،الف

شروط تعبئة الادخار من خالل ميكانيزمات السوق  أم يلجب على الدولة أن تعمل على تحويل أكخر ما يمكن من 

 عقلنة تخصيصها بعد ذلك لتمويل عملية التنمية  الفائض الاقتصادي والادخار املوجود إلى ميزانيتها العامة، بغر  

إن الضريبة توجد بطبيعة الحال في قلب هذه إلاشكالية ألاخيرة، حيث يرى كل طرف فيها أداة إيرادية 

لخدمة أهدافه املنشودة، فإذا كان يلجب أن تكون الضريبة مرتفعة بالنسبة إلنلجاز تحويل الادخار إلى ميزانية الدولة، 

العكس من ذلك يلجب أن تبقى ضعيفة أكثر ما يمكن في نظر أولئك الذين يعتخرون أن التحفيز على الادخار فإنه على 

 .يقوم على إعفائه من الضريبة

على كل حال فالختيارات تتراوح في املغرب بين ضرائب ضعيفة تجل تحقيق ادخار خاة كبير، أو اختيار 

وقد هيمن الاختيار ألاول حتى أواخر السبعينات، ثم برز الاختيار  ضرائب مرتفعة تجل تحقيق ادخار عمومي كبير،

الثاني إلى الواجهة منذ بداية الثمانينات في إطار سياسة ضريبية ترمي إلى التماثل مع توجهات سياسة التقويم 

 5.الهيكلي

لوضوح، فهي تتلجه نحو هكذا يالحظ أن السلطات العمومية مازالت في اختياراتها تاسم بالتردد و الارتباك وعدم ا

تعبئة الادخار العمومي اعتمادا باتساج على إثقال العبء الضريبي على الاستهالك عن طريق الضرائب غير املباشرة، 

وهذا ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع و الخدمات نايلجة سهولة نقل عبئه، وبالتالي الحد من  جم استهالك أصحاب 

لى الادخار إلى الحدود الدنيا، حيث أن املنطق الذي يتعامل به القرار السيا  ي الدخل املنخفض، وتقليص قدرتهم ع

الضريبي مع هذه الشريحة ينطلق من كون الضريبة ل تؤثر على مقدرة أفرادها على الادخار، تن ملجموع دخلهم يوجه 

خاة عخر التقليص من وفي مقابل ذلك تعمل الدولة على تشجيع الادخار ال 6نحو الاستهالك ول يدخرون أصال،

الضرائب، ومن  أكخر قدر من الامتيازات الضريبية، على نحو يترجم بخسارة ضريبية على مستوى الخزينة العامة 

                                                           
1

مد ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام، جامعة مح"والقانون املالي الحالي 1333سياسة إلاعفاءات الضريبية بين ميثاق الاساثمار لسنة "محمد سكلى،  -

 .5، ة 2225-2221الخامس، كلية العلو م القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 
2
Gilberk orsoni , op.cit , p 75.  

3
الادخار وكيفية جعل هذا ألاخير محفزا للتوجه ، حول دور الخزينة في جباية 2221يناير22خطة أوردها وزير الاقتصاد واملالية السابق، فت  هللا ولعلو، للصحافة الوطنية، بتاريخ  -

 .1223نحو الاساثمار املنتج داخل الاقتصاد الوطني، منشور في جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 
4

 .11، ة 1335لطبعة ألاولى، ، أفريقيا الشرق، ا(2222-1336)، دراسة تحليلية للنظام الضريبي املغربي "السياسة الضريبية واستراتيلجية التنمية"عبد السالم أديب،  -
5

 .15عبد السالم أديب، مرجع سابق، ة  -
6

 .31عزيز صميم، مرجع سابق، ة  -
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

للدولة، وبشكل يؤثر سلبا على الادخار العمومي، وترتكز هذه السياسة على الادخار الخاة الذي سيتكلف بتعويض 

 .1ته في خلق اساثمارات منتلجةتلك الخسارة عندما سيقوم بتوظيف مدخرا

لكن الواقع يبين أن الادخار العمومي يبقى ضعيفا جدا و معتمدا على قاعدة ضيقة، الي يء الذي بموجبه  

تتأثر هذه البنية على فعالية مساهمة الادخار الوطني في تمويل الاساثمارات، كما أن توظيفه ل يتم بالشكل ألامثل 

ء السلطات العمومية إلى استخدام حصيلته في تمويل إلانفاق بطابعه الاستهالكي عو  بالنظر إلى سوء التدبير ولجو

تخصيص الجزء ألاكخر منه لتمويل الاساثمارات العامة املنتلجة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي يمكن أن 

على تعبئة الادخار، بحكم أن ونلجد كذلك أن القطاع الخاة ل يتوفر على القدرة الالزمة  2تدفع عجلة التنمية،

املستفيدين من الامتيازات الضريبية يقومون بتلجميد أموالهم عو  اساثمارها في قطاعات منتلجة، أو يتم تحويلها 

 .3إلى قطاعات أقل إنتاجية، أو تحويلها إلى الخارم

 يعرف تراجعا خالل سنةدي الوطني سأن النمو الاقتصا" أحمد الحليمي"هذا وقد أوضح املندوب السامي للتخطيط  

، كما أكدا أيضا أن القيمة املضافة للقطاع ألاولي ينتظر  2211التي   جلهاسنة %  1مقابل  %  5, 2بمعدل   2215

، وباملقابل فإنه من املتوقع %12,6بىى  2211،  عو  الارتفاع الذي  جلته خالل سنة %1,2أن تعرف تراجعا بنسبة 

، في حين ستواصل ألانشطة غير الفالحية تحسنها الذي %2,1شطة الفالحية إلى أن تنخفض القيمة املضافة لألن

 ( . 2216سنة % 2,2و  2211في % 2,5% ) 2,3، لاسجل قيمة مضافة بمعدل 2216 جلته منذ 

من  2215سنة  28,4 %إلى  2211سنة  28,9%أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب أن يشهد تراجعا من 

 . من الناتج الداخلي إلاجمالي  33,3%مالي، وباملقابل سيعرف معدل الاساثمار استقرارا في حدودالناتج الداخلي إلاج

من الناتج  4.4%وبشأن حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل،  جل الحليمي أنه من املنتظر أن تنتقل من 

من الناتج   3,5%ز امليزانية إلىخالل السنة الجارية، بينما سيتراجع عج  4,8%إلى  2211الداخلي إلاجمالي سنة 

 2216.4سنة  4,1%الداخلي إلاجمالي، بعدما وصل إلى 

على العموم يتضح أن من  الامتيازات الضريبية للمقاولت الوطنية ل يكفي وحده لبلِو ألاهداف الاقتصادية املرجوة، 

 .فيزات الضريبية لتحقيق تلك الغايةلذلك كان ل بد من تشجيع الاساثمار ألاجنبي عن طريق منحه املزيد من التح

 على مستوى الاستثمار ألاجنبي: الفقرة الثانية

يمكن القول بأن الاساثمار ألاجنبي، هو تحريك لرؤوج ألاموال من بلد تخر سواء كانت أموالا قصيرة ألاجل 

 5.أو طويلة ألاجل

                                                           
1

ة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامع –نموذم الامتيازات الضريبية  –، محاولة تقويم السياسات العامة "صناعة القرار السيا  ي الجبائي في املغرب"خالد العسالي،  -

 .122، ة 2221 – 2222محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، أكدال، السنة الجامعية 
2

 .31عزيز صميم، مرجع سابق، ة  -
3
 .121خالد العسالي، مرجع سابق، ة  - 
4
 .121خالد العسالي، مرجع سابق ة  - 
5

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون الخاة، جامعة محمد ألاول، كلية العلوم القانونية "عه في الاشر عين اليمني واملغربيالاساثمار ومحفزات تشجي"إبراهيم املؤيد،  -

 .15، ة  2221 -2226والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

وتكون عادة مصحوبة بنية إعادة تحويل رأج املال، وخاصة إلى موطنه ألاصلي، وعلى العموم فقد ارتكزت 

 . أغلب تعريفات رجال القانون لالساثمار ألاجنبي على تحريك رؤوج ألاموال من بلد تخر

حيث  جل  وبدأت معالم ارتباط الاقتصاد املغربي بالساثمار ألاجنبي منذ أواسط القرن التاسع عشر،

خالل هذه املرحلة بداية اهتمام امللجموعات ألاجنبية بالساثمار باملغرب، إل أن عناصر هذا الاهتمام وملجالته ظلت 

مع توقيع اتفاقية الجزيرة الخضراء، سترسم بدايات التحول في  1326في مستويات محدودة، وبدءا من سنة 

وتبقى مرحلة الحماية التي  1لبلدان الكخرى بالساثمار في املغرب،السياسة الاقتصادية للمغرب بحيث تزايد اهتمام ا

 .املنعطف الحاسم في تطور الاساثمارات ألاجنبية 1336إلى سنة  1312امتدت من سنة 

وتوزعالساثمارات ألاجنبية باملغرب على امتداد فترة الحماية بين مرحلتين أساسيتين ،تمتد املرحلة ألاولى من 

، هذه املرحلة طبعها بطيء في  جم تدفق الاساثمارات، أما املرحلة الثانية فتمتد من بعد 1313ة إلى سن 1312سنة 

الحرب العاملية الثانية إلى حين حصول املغرب على الاستقالل، حيث ارتفع مستوى استقطاب الاقتصاد املغربي 

وانطالقا من بداية الثمانينات،  2نسا،لالساثمارات ألاجنبية في السنوات ألاولى لهذه املرحلة،  وبالخصوة من فر 

ستدخل عالقة الدولة بالساثمارات ألاجنبية منعطفا جديدا، فمنذ انخراط املغرب في برنامج التقويم الهيكلي، أصب  

جلب الاساثمارات ألاجنبية من محددات السياسة الاقتصادية، ولقد تأثر تطور السياسة الاقتصادية تأثرا عميقا بما 

وسعي  3ييرات في الاقتصاد العالمي، وترافق هذا التحول مع السياق العالمي الذي تميز بهيمنة الليخرالية،حدث من تغ

، 4املؤسسات املالية الدولية إلى تحفيز الاقتصاديات الوطنية على فت  حدودها والانفتاح على الاساثمارات ألاجنبية

ونية لسنوات الثمانينات أصب  من الصعب إتباع سياسة هذا التحول تفاعلت معه مختلف الدول، فمنذ  أزمة املدي

 5.ل تقوم على مبادع التوازنات املاكرواقتصادية، أو تتعار  مع الاساثمار ألاجنبي

وإذا كان الاساثمار ألاجنبي يشكل أحد آلامال الرئيسية في بلِو تنمية ناجعة، فإن للوسيلة املستعملة أثر في 

دول النامية تؤمن بأن من  امتيازات ضريبية يعتخر ضروريا لتأهيل الاساثمار، غير أنها تحقيق هذه ألاهداف، فأغلب ال

تبقى وسيلة تسهيلية تلجأ إليها هذه الدول بغض النظر عن اختالف إيديولوجيتها السياسية والاقتصادية، فقلة 

ر أحد املشاكل الحقيقية التي تؤثر في الاساثمارات املحلية املنتلجة املوجهة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية تعتخ

فتدفعها إلى محاولة استقطاب رؤوج ألاموال ألاجنبية على الاساثمار فيها، ولتحقيق ذلك تمن  6تنمية الدول النامية،

ملجموعة من الامتيازات الضريبية للمساثمرين غير أن هذه ألاخيرة، يمكن أل تحقق ألاهداف املرجوة منها، فتخلف 

                                                           
1

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية "قاربة سياسيةم(  2226 – 1332) الاساثمارات ألاجنبية في املغرب "جواد النواحي،  -

 .5، ة 2225 – 2221والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، أكدال، السنة الجامعية 
2

داد سنوات ما بعد الاستقالل، بحيث ل يمكن فهم املسار الحالي لسياسة الدولة في جلب تعد الفترة الاستعمارية محطة رئيسية في فهم تطور الاساثمارات ألاجنبية باملغرب على امت -

ألاجنبية التي تستقر في املغرب تعود حاليا الاساثمارات ألاجنبية  والحراك الذي تعرفه دون ربطه بتأثير الاساثمارات التي بوشرت خالل هذه املرحلة، ذلك أن جزء كبير من الشركات 

 .ستعماريةللفترة الا 

 : ة وآثارها على الاقتصاد املغربي، راجع أهمية هذه املرحلة كانت موضوع اهتمام العديد من الدراسات، كنماذم الكتابات التي تناولت تطور الاساثمارات ألاجنبية خالل هذه املرحل -

Abdelaziz belal, l’investissement au Maroc (1912-1964), les Editions maghrébines, -Casablanca,1976,p 5-3. 

 
3
ليخراليين، أشهر هذه الكتابات، أطروحة املفكر ففي ظل هذه املرحلة، سار التوجه نحو التهليل لنتصار الليخرالية وانتصار قيامها الحضارية أحد العناصر املحددة لكتابات املفكرين ال - 

، أن النهو الديموقراطي الغربي، ونمط اقتصاد السوق قد حقق انتصاره النهائي على بلدان "نهاية التاريخ والرجل ألاخير"شهير، الذي ذهب في كتابه ال" فرانسيس فوكور "ألامريكي 

 . املعسكر الاشتراكي
4
 -Riccardo Petrella, la dépossession de l’état ,le monde démocratique, Aout1999, p  3.  
5

 .12 جواد النواحي، مرجع سابق، ة، -
6
Bokila Lofumba « les régimes fiscaux visant à encourage les investissements directs et de portefeuilles dans les P.V.D brulyan » 1981, P3.  
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 Page 221 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

على رؤوج ألاموال ألاجنبية، تن قرار املساثمر ألاجنبي غالبا ما يكون خارجا عن الاعتبارات الضريبية،  آثار سلبية

 1.لكون عوامل أخرى تلجعل حتمية رحيله مؤكدة أكثر من الضريبة

ورغم ذلك فقد نجحت إلاعفاءات الضريبية في كثير من املحطات في استقطاب رؤوج أموال أجنبية، ولو أن 

 . إلى إهدار أموال وموارد ضريبية وإن بشكل مؤقتذلك أدى 

هذا مع إلاشارة إلى أن املساثمر ألاجنبي يتعامل بكثير من الحذر تلجاه الدولة املستضيفة، وهذا ما يولد لديه 

 2.شعورا بعدم الاطمئنان الذي يشكل السبب الرئيي ي لتردده أو رحيله

عامل الثقة هو الذي يحدد قرار الاساثمار ألاجنبي، أكثر هكذا فعلى الرغم من كل الوسائل الاشجيعية، فإن 

من ذلك فإن هذه الثقة ل ترتكز على الظروف الاقتصادية والتلجارية آلانية، ولكن أيضا في آفاق املستقبل انطالقا 

 3.من الواقع السيا  ي والاجتماعي

ى زيادة ورفع مستوى إلانتام، أو على وعموما فنظرا ملا لالساثمار ألاجنبي من مزايا سواء من خالل التأثير عل

مستوى الزيادة في العملة الصعبة أو من خالل املساهمة في تخفيض تراكم الديون الخارجية، فالعديد من الدول 

 النامية ومنها املغرب تعمل على توفير  

 . الظروف املالئمة لاشجيع الاساثمار ألاجنبي خاصة املزايدة في من  الامتيازات الضريبية

وقد عرفت الاساثمارات ألاجنبية املباشرة باملغرب، وفقا ملؤتمر ألامم املتحدة للتلجارة والتنمية، ارتفاعا  

، وبذلك بلغت مساهمة الاساثمار ألاجنبي املباشر نسبة 2212مليار دولر سنة  3,6، مسجلة 2211سنة   8,6%بنسبة

من الناتج   47,3%في التكوين الخام للرأسمال الثابت، كما مثل مخزون الاساثمار ألاجنبي املباشر نسبة   %10,9

 2212.4سنة  13مقابل  2211مشروعا جديدا في املغرب سنة  61الداخلي الخام، ووفقا لنفس املصدر تم تنفيذ 

، بعد 2211ات ألاجنبية املباشرة سنة وبهذا يعتخر املغرب سادج دولة إفريقية من حيث استقطاب الاساثمار 

 (. مليار  4,7 )ونلجيريا ( مليار 4,8)ومصر ( مليار  4,9)واملوزامبيق ( مليار  5,5)والكونغو ( مليار دولر 5,7)جنوب إفريقيا 

عموما فرغم ما توحي به الاساثمارات ألاجنبية املباشرة في املغرب من تحسن وتطور، إل أنها تبقى ضعيفة 

ومتقلبة، حيث لم يستطع الاقتصاد املغربي أن يلجدب إل قدرا متوسطا من تلك الاساثمارات باملقارنة مع آلامال التي 

 5.كانت معقودة عليها، مما يخرز ضعف إسهام العوامل الضريبية في تحفيز وجذب الاساثمارات

ل تحقيق أهداف اقتصادية قد تنعكس إن مبادرة السلطات العمومية بمن  التحفيزات الضريبية للمقاولت من أج

 أيضا على القطاع الاجتماعي، فكيف ستؤثر إذا هذه التدابير على املحددات الاجتماعية 

 التحفيزات الضريبية الانعكاسات الاجتماعية لسياسة: املطلب الثاني

يات أكدت الدراسات السوسيولوجية للضريبة أن النظام الجبائي للدولة يرتبط بشكل واسع بالبن

انعكاج ( بول ماري كوديمي)تعبير فالنظام الجبائي يعتخر في هذا إلاطار بحد . 6الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدولة

                                                           
1

 . 121-122عزيز صميم، مرجع سابق، ة  -
2

 .123عزيز صميم، مرجع سابق، ة  -
3

 .123املرجع نفسه، ة  -
4

 .22، مديرية الدراسات والتوقعات املالية، وزارة الاقتصاد واملالية، ة 2216الاقتصادي واملالي ملشروع قانون املالية لسنة التقرير -
5

دكتوراه في القانون ، أطروحة لنيل ال"2222 – 1332/ الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل "، نموذم "ألابعاد السوسيوسياسية للجباية املغربية"أحمد أدعلي،  -

 .221ة  2221-2226العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، السنة الجامعية 
6

-Paul marie Gaudement, le droit financier comparé ,bilan et perspective,dans le livre centenaire de la société de législation comparé, Agen,1969, P 223.  
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 Page 222 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

بأن تاريخ الضريبة يعكس تاريخ الحضارة ويترجم البنيات وتقلبات الظرفية ( لوفنخرغر)ويؤكدللبنيات الاجتماعية، 

 1.الاقتصادية

وإلى جانب الدور املؤثر  2ية املغربية أنها تتاح لتطور اجتماعي وتحولت تاريخية حاسمة،وأهم ما يميز السياسة الجبائ

الذي ينتظر أن تضطلع به الضريبة في سياسة التنمية الاقتصادية من حيث قدرتها على توجيه رؤوج ألاموال نحو 

فهي أيضا قادرة على أن تكون  3بعض ألانشطة أو القطاعات التي تهدف السلطات العمومية إلى تنميتها وتطويرها،

أداة محفزة للقطاعات الاجتماعية، وذلك عن طريق إلاعفاء الضريبي لبعض القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية، 

فقد  1333،4ولعل هذا التصور هو الذي حاولت السلطات العمومية تطبيقه عندما أقرته في ميثاق الاساثمار لسنة 

 . ألاول أن التدابير التي جاء بها امليثاق تهدف إلى إنعاش الاشغيلنصت املادة الثانية من الباب 

ول يخفى أيضا أن النظام الضريبي يسعى إلى تحقيق سياسة ضريبية عادلة، بالرغم من أن النتائج تكشف 

عكس ذلك من خالل تفي ي ملجموعة من الظواهر، كظاهرة البطالة وأزمة السكن، وهو ألامر الذي يلجب على 

العمومية تداركه من خالل نهجها لسياسة ضريبية قادرة على التقليص من الفوارق والتفاوتات في توز ع السلطات 

 .الدخول، وتوفير املزيد من فر  الشغل، إذ من املفتر  أن تقوم بدور املصحح في إطار بنية ملجتمعية معينة

، إل أننا سنقتصر فقط على دراسة آثارها وهكذا فالتحفيزات الضريبية يترتب عليها ملجموعة من آلاثار الاجتماعية

 (.  الفقرة الثانية)ثم على مستوى قطاع السكن ( الفقرة ألاولى)على مستوى حركية سوق الشغل 

 على مستوى حركية سوق الشغل: الفقرة ألاولى

يلعب الاساثمار دورا طالئعيا في تحقيق التنمية الاجتماعية، واملتمثل أساسا في خلق فرة الشغل وإحداث املرافق 

 2223 -2221ألاساسية التي ساستفيد منها مختلف الفئات الاجتماعية باملغرب، فحسب إلاحصاءات ألاخيرة لسنة 

ستقر في املدن الكخرى، وأكدت على أن عدد الساكنة مليون نسمة نصفهم ي 22حددت نسبة الساكنة في املغرب بىى 

ماليين نسمة، أي أن الهرم السكاني املغربي ماسع القاعدة خاصة الشباب الذين تقل  12النشيطة ل يتعدى 

من عدد سكان املغرب، يقابله تزايد مستوى الطلب على العمل  1%سنة، والذين يشكلون  23أعمارهم عن 

 .     لتعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية كا

ونظرا لدور الاساثمارات في النهو  باملستوى الاجتماعي ببالدنا، فقد من  املغرب عناية خاصة لتطوير 

امللجال الصناعي ليعرف نموا كميا ونوعيا على مختلف املستويات الاساثمارية، بحيث انتقلت حصة القطاع الصناعي 

و شغل ما يزيد عن نصف مليون من اليد العاملة، أما   25%لقطاع يصدروأصب  ا 2222سنة   18 %إلى  10%من

 5.من اليد العاملة  10%ألف عامل أي  13بالنسبة للصناعات املعدنية وامليكانيكية فإنها تشغل 

                                                           
1

 . 12عبد السالم أديب، مرجع سابق، ة -
2

لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  ، أطروحة"اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية"توفيق الطاهري،  -

 .223ة  2225 – 2223الرباط، أكدال، السنة الجامعية 
3

-Gregoire du hamel, « les paradis des fiscaux » ,jaques Grancher,Paris, 1999 p  50.  
4

 .122بق، ة عزيز صميم، مرجع سا -
5

 .2223التقرير العام الصادر عن مديرية إلاحصاء، املندوبية السامية للتخطيط سنة  -
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 Page 223 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

وهكذا يبدو أن القطاع الصناعي يمتص عددا كبيرا من اليد العاملة و ساهم في رفع دخل الفئات العريضة 

 . الي يء الذي سينعكس بشكل إيلجابي على تطور الفئات الاجتماعية وتحسين مستويات عيشها من امللجتمع،

وإذا كانت أهداف تقليل ميزان الشغل لصالح الطلب تبدو نسبيا في برامج التنمية، فإن سياسة تشجيع اساثمار 

 .1الخواة قد ل تسير في هذا الاتلجاه، حيث أنها ل تحظى بنفس الاهتمام

وتبعا لطبيعته، فإن أهمية خلق مناصب  .ن كل اساثمار من شأنه أن يوفر مناصب شغل جديدةعلى أي فإ

الشغل تختلف بين اساثمار وآخر، إضافة أنه يخضع أيضا إلى مدى اختالف مشار ع الاساثمار في الاختيار بين 

 . الاعتماد على الرأسمال وعلى الشغل

مهما نسبيا في التخفيف من هذه الظاهرة، ولو أن الضرائب مبدئيا  وقد يلعب املحيط الضريبي في هذا إلاطار دورا

حيادية فيما يخص عالقة الشغل برأج املال، لكن الصياغة التي تكون عليها الاشجيعات الضريبية يمكن أن تعمل 

 2.على تشجيع نشاطات من شأنها الرفع من مستوى الاشغيل في مقابل نشاطات أخرى تعتمد على الرأسمال

حاولة البعض الربط بين الاشجيعات الجبائية وإنعاش سوق الشغل فقط أمر مستهجن وغير صحي، إن م

ذلك أن هناك عوامل ومحددات أخرى تتدخل في تفاقم هذه املعضلة، فاملغرب كغيره من البلدان النامية،يعاني من 

إل أن معدل  3ة تفاقم املشكل،مشكل البطالة، الذي يزداد حدة نظرا لغياب مبادرات جدية وصريحة في مستوى درج

على املستوى الوطني  11,8%البطالة قد عرف انخفاضا في الفترات ألاخيرة، من خالل تراجع عدد العاطلين بنسبة 

كما عرف سوق الشغل إحداث مناصب شغل صافية   4.حسب ما أفادت به املندوبية السامية للتخطيط 2223سنة 

ألف فرصة عمل في املتوسط سنويا، ويبقى قطاع الخدمات القطاع  162ادل منصب، أي ما يعمليون  1,8في حدود 

، ونايلجة لذلك، عرف (2212و 2222ما يقارب مليون منصب شغل بين سنة ) 57,3%املشغل ألاول في املغرب بحصة 

الربع وقد تعزز هذا الاتلجاه خالل  2222سنة  11,3%مقابل  2212سنة  9%معدل البطالة منحى تنازليا، وصل إلى 

ورغم هذه النتائج إلايلجابية، وفضال عن تفعيل العديد من . 8,8%مع معدل بطالة بلغ  2212الثاني من سنة 

املبادرات من أجل إنعاش الشغل، مازال سوق الشغل باملغرب ياسم باستمرار اختاللت كخرى تطرح العديد من 

 5.التحديات يتعين رفعها

 

وجود تذبذبات  2212 -2222لنمو الاقتصادي والاشغيل خالل الفترة ويظهر من خالل تحليل العالقة بين ا

في محتوى النمو الاقتصادي من مناصب الشغل، ففي املتوسط خالل هذه الفترة، ترجم ارتفاع نقطة واحدة من 

بسبب  2223و 2225نقطة من الاشغيل غير أن هذا املنحى بدأ في التراجع خالل  0,31  النمو الاقتصادي بارتفاع بنحو

 2223سنة   0,20إلى 2225نقطة سنة   0,24آثار ألازمة املالية والاقتصادية العاملية، حيث انتقل هذا املحتوى من 

                                                           
1
Lahlou soumia, « problématique de l’emploi industriel au Maroc » ,mémoire de D.E.S, fac de droit ,Rabat ,1984 P 157.  

2
 .123عزيز صميم، مرجع سابق ة -

3
 . 126املرجع نفسه، ة -

4
 ، منشور باملوقع الالكتروني(املندوب السامي للتخطيط)تصري  أفاد به احمد لحليمي -

  32min   :.16h، على الساعة،2018فخراير  15: ، تاريخ الولوم2223يوليوز  25، بتاريخ www.hespress.com :لهسخريس
5

 .61، مديرية الدراسات والتوقعات املالية، وزارة الاقتصاد واملالية، ة 2211واملالي ملشروع قانون املالية لسنة التقرير الاقتصادي  -

http://www.hespress.com/
http://www.hespress.com/
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 Page 224 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

وعلى املستوى القطاعي، توفر قطاعات الخدمات والبناء  .2221- 2222نقطة خالل الفترة  0,35بعد أن  جل 

 2212.1و 2222من املناصب املحدثة ما بين   85%وألاشغال العمومية لوحدها ما يقارب

 :أهمهالعل  2على اتخاذ ملجموعة من التدابير، 2215ونشير إلى أن الحكومة قامت برسم سنة 

 12222من خالل تبسيط شروط إعفاء ألاجر الشهري إلاجمالي في حدود " التحفيز" تحسين جاذبية نظام *

أة من الاستفادة من هذه الامتيازات ابتداء من تاريخ الشروع في درهم، وذلك عخر تمكين املقاولت الحديثة النش

 2215الاستغالل عو  إلاحداث، ثم تمديد أجل هذا إلاعفاء للمقاولت املحدثة خالل الفترة املمتدة من فات  يناير 

 .ياحال 3أجراء عو   12، وكذلك التنصيص على الاستفادة من هذا إلاعفاء بالنسبة لى 2222دجنخر  21إلى 

التخفيض من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل،إثر املساهمة في رأج مال املقاولت الناشئة املبتكرة في *

 .ملجال التكنولوجيا الحديثة

عموما فهذه التدابير املتخذة، سانعكس إيلجابا على مستوى الاشغيل باملغرب، إذا تم تطبيقها على أر  الواقع 

 .بالكيفية الالزمة

 :على مستوى قطاع السكن: الفقرة الثانية

يعتخر قطاع السكن من القطاعات ألاساسية التي تكاي ي طابعا مهما لدى ألاسر املغربية، ولهذا فقد حاولت السلطات 

العمومية تنميته انطالقا من ملجموعة من إلاجراءات والتدابير املباشرة، وتنمية هذا القطاع تمر بالضرورة عخر تنمية 

هل : ومن هذا املنطلق نطرح الاساؤل التالي 3اد بصفة عامة، ذلك أن هناك عالقة وطيدة بين املتغيرين،الاقتص

تمكنت السياسة الضريبية التي تنهجها السلطات العمومية في تسهيل الولوم إلى السكن وسد العجز أم أنها رهينة 

 بإعادة النظر فيها 

ل العقار منذ الاستقالل أنها أصبحت من ألاهداف الرئيسية إن املالحظ من خالل السياسة املتبعة في ملجا

وألاساسية داخل السياسة الاقتصادية بشكل عام، حيث أصبحت أولوية من ألاولويات املسطرة في الخرامج 

الحكومية، ولذلك فقد قام املشرع في منتصف الثمانينات على توسيع قانون الاساثمار العقاري ليشمل عمليات 

 4.متروكة لعمل الخواةجديدة كانت 

وهكذا فقد حاول املغرب التركيز على سياسة الاشجيعات الضريبية انطالقا من قوانين الاساثمار لحل 

مختلف املشاكل املرتبطة بقطاع السكن، وذلك بتوجيه الاساثمارات إلى امللجال العقاري في سبيل تحقيق التنمية 

 . 5ضريبية مهمة لالساثمارات العقارية بموجب قوانين الاساثمار الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم من  إعفاءات

                                                           
1

 .63-61نفس املرجع، ة -
2

 .11، ة  2018تقرير عن ميزانية املواطن، وزارة الاقتصاد واملالية، سنة-
3

 .125عزيز صميم، مرجع سابق، ة -
4

، 12، منشورات امللجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد "ساثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهانات التنميةإشكالية الا "لطيفة بحوة،  -

 ، 2221الطبعة ألاولى 

 .23ة 
5

املعمقة في القانون العام، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية  ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا"تأثير الاشجيعات الجبائية على الاساثمار"فدوى مختاري،  -

 .123، ة 2221-2226والاقتصادية والاجتماعية، طنلجة، السنة الجامعية 
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 Page 225 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

وباإلضافة إلى التدابير الضريبية، قامت الدولة بوضع تدابير مالية قصد تحفيز املساثمرين، وخاصة ألاجانب، زيادة 

اري وبلِو على تدابير هامة قصد تبسيط املساطر إلادارية، بحيث استهدفت هذه التدابير تشجيع الاساثمار العق

أهداف عريضة تتوخى تحفيز الاساثمار ألاجنبي في ملجال السكن الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير ضمانات هامة تهم 

 .1ترحيل ألارباح، كما تهم ضمان ترحيل الرأسمال

غير وبذلك فسياسة الدولة في ملجال إلاسكان تهدف أساسا إلى تأمين الولوم إلى امللكية العقارية، ومكافحة السكن 

الالئق ومدن الصفي  وتوفير عر  سكني متنوع يستلجيب ملختلف الفئات الاجتماعية في إطار برامج السكن 

الاجتماعي، والسكن املنخفض التكلفة، وكذا السكن املوجه للطبقات املتوسطة، وإنشاء مدن وأقطاب حضرية 

ساثماراتهم العقارية، ل سيما تلك املتعلقة جديدة، كما تتدخل الدولة أيضا في مواكبة املنعشين العقاريين ودعم ا

 2.بإنتام وتسويق السكن الاجتماعي املوجه للفئات ذات الدخل املحدود واملساهمة في مشار ع مواجهة السكن الالئق

قد يبدو من خالل كل هذه املعطيات أن هناك تحسنا في شروط السكن، إل أن هذا ألامر ل يمكن بأي حال  

بمتطلبات وشروط سد  يبتدابير التحفيزات الضريبية، فامللجهود املبذول إلى حد الساعة لم يف من ألاحوال ربطه

الخصاة سواء من حيث الكم أو الكيف، وهذا يلجعلنا نستغرب عن جدوى هذه السخاوة في من  الامتيازات 

الضريبية لقطاع جعل من بين املساثمرين فيه من أغنى أغنياء العالم، في حين لزالت نسبة كبيرة من الشعب املغربي 

 .ع أنواعهتلجد نفسها عاجزة عن الولوم إلى السكن بلجمي

من هنا، فإن ألامر يتطلب إعادة النظر في السياسة الضريبية املرصودة لاشجيع إلاسكان، ذلك أن جميع قوانين  

توسيع  جم إلاعفاء الضريبية،  لحل أزمة السكن، ارتكزت تارة علىالاساثمار العقارية التي قامت الدولة باشر عها 

 3.ستوى الطموحات التي كان ينتظر منهاوتارة أخرى على تخفيضها، دون أن تعخر عن م

4وليس الاساثمار العقاري،" بقانون املساثمر العقاري "كما يصف بعض املحللين هذا القانون 
 لحتكار نظرا 

 أن على يخرهن مما السكن، وإنعاش الاساثمار ملضمون  يبقى ش يء ول الضريبية، الامتيازات ملعظم العقاريين املحترفين

 املبادرة محدودية عن ناتج وذلك الخاة، للقطاع املمنوحة الضريبية إلاعفاءات جراء من كثيرة الاأمو فقدت الدولة

 القطاع هذا في تدخلها في املتمثل امليدان هذا في الكبير العبء تحملت الدولة أن إلى باإلضافة السكن، أزمة حل في الخاصة

 حول  تمحورت سكنية سياسة خالل الاجتماعية الشرائ  جل دةلفائ سكنية تلجزيئات إنلجاز أجل من ألاخيرة، العقود خالل

 غير العمراني النمو عن الناجمة املشاكل من الحد و الالئق، غير السكن ومحاربة الاقتصادي السكن لقطاع ألاسبقية من 

 5.فيه املتحكم

 الخاة للقطاع تمنح الدولة لكون  نظرا العقاري، السوق  تنظيم في الضريبة تساهم أن املفرو  من كان وقد

 ألاراض ي ثمن ارتفاع خالل من ذلك عكس أظهرت النتائج لكن قياسية، وملدة الضريبية لتفضيالتوا الاسهيالت من الكثير

                                                           
1

 .51،ة  2223فخراير  -، يناير62دد ، امللجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ع"التوجهات املعتمدة في السكن الاقتصادي والاجتماعي باملغرب"محمد محجوبي،  -
2

 .2213دجنخر  5، وزارة الثقافة والاتصال، الصخيرات، الثالثاء "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"املناظرة الوطنية حول  -
3

لنيل الدكتوراه في القانون الخاة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، أطروحة "واقع إلاصالح الجبائي وآثاره على الاساثمار املغربي"حسن بداوي، -

 .221، ة 2211-2212والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 
4

 .222، ة 1333، دار النشر املغربية، الدار البيضاء، "أضواء على قضايا التعمير والسكن"محمد معنى السو  ي، -
5

 .221، مرجع سابق، ة "واقع إلاصالح الجبائي وآثاره على الاساثمار املغربي"حسن بداوي،  -
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 Page 226 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 بالبناء تشويهها جراء من للمدن العمرانية املظاهر على ذلك وانعكس العقارية، املضاربة استفحال وكذا املبنية، والعقارات

 .الصفي  ومدن العشوائي

 .الدولة خزينة مستوى  على التحفيزات لهذه مالية انعكاسات هناك تكون  قد والاجتماعية، الاقتصادية آلاثار إلى وباإلضافة 

 خاتمة

لقد تبين من خالل الدراسة السابقة أن التحفيزات الضريبية لها دور فعال ومهم في تنمية املقاولت 

الدول ومنها املغرب تعمد اللجوء إلى سياسة دعم املقاولة بواسطة وتشجيعها على الاساثمار، لذا نلجد أن أغلبية 

يازات الضريبية لفائدة ألاداة الضريبية، سواء تعلق ألامر بتبسيط النصوة واملساطر الضريبية، أو من  بعض الامت

 .من أجل دعم تنافسيتها املقاولت

وطول املدة، ألامر الذي أدى إلى التقليص وما يتضح أيضا، أن التحفيزات الضريبية ل زالت تاسم بالتساع 

من مداخيل الدولة الضريبية، وعلى الخصوة التقليص من دورها في ملجال الاساثمار العمومي مع ما يخلفه ذلك 

 .من عواقب على تحريك الاساثمارات الخاصة وعلى النشاط الاقتصادي في ملجموعه

يلجب أن تكون مبنية على قواعد وأسس مركزة، من خالل تابع  وعليه فالتحفيزات الضريبية املوجهة لدعم املقاولة،

منهجية تعاقدية بين القطاعات إلانتاجية، واملناطق الجغرافية املستفيدة من هذه إلاجراءات الضريبية، ذلك أن من  

لية هذه ألاخيرة يتطلب أن  تكون  بناء على مؤشرات أداء مرقمة ومحددة من شأنها أن تمن  املزيد من الاستقال

للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تحقيق ألاهداف املسطرة، غير أن تحقيق هذه ألاهداف يبقى رهينا 

بمدى التابع والتقويم املساثمر للتحفيزات الضريبية، حيث يمكن في أي لحظة أن تتوقف هذه إلاجراءات الاستانائية 

رى أنه من الضروري إجراء دراسات مكثفة ومدققة حول آلاثار إذا انحرفت عن أدائها، وللوصول إلى ذلك الهدف، ن

والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحفيزات املعمول بها في نظامنا الجبائي وهو ما حاولت هذه الدراسة 

 .القيام به قدر إلامكان

م سياسية ودة على استخداإن من الواضح، أن النتائج املتواضعة التي تحققت باملقارنة مع آلامال املعق

للنهو  بالساثمار الوطنية وألاجنبية من أجل بلِو ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية  الحوافز الضريبية كأداة

املنشودة، تدعو إلى اعتماد استراتيلجية فعالة للحوافز الضريبية يغلب عليها طابع التوازن والعقالنية والانتقائية، 

 .ل املستعملة وألاهداف التي تسعى إليهاوكذا التوفيق بين الوسائ

هكذا فرغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية املقاولت وتشجيعها على الاساثمار، إل أنها لم تاناسب بأي 

سع في من  ما كان متوقعا من وراء التو البعد عن كلبل كانت بعيدة  حال من ألاحوال مع مستوى الطموحات،

 .اولت التي ترغب في الاساثمارللمق الحوافز والاسهيالت

 :وحتى تؤدي التحفيزات الضريبية دورها في تنمية املقاولت نقترح ما يلي

اعتماد معايير دقيقة ومركزة في اختيار القطاعات واملقاولت التي ساستفيد من التحفيزات الضريبية في سبيل تلجاوز * 

 .محدودية النتائج
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 Page 227 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

الضريبية، خاصة على مستوى تحديد أهدافها بشكل دقيق قابل إعادة النظر في سياسة التحفيزات * 

 .للقياج، ثم تقييم مردودية النتائج الجاري بها العمل حاليا

وضع خريطة ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية املراد تحقيقها أثناء من  التحفيزات الضريبية للمقاولت، حتى يتم * 

 .ز الضريبية وألاهداف املتوخاة من ورائهاإجراء التنسيق والتوافق التام بين الحواف

  :قائمة املراجع

  :املراجع باللغة العربية

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  في القانون "إلاعفاءات الضريبية لاشجيع الاساثمار الصناعي" محمد بلعوش ي،  -

العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 

1353-1332  . 

، محاولة لتقييم نظام إلاعفاءات "انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعيةالتحفيزات الجبائية و "عزيز صميم،  -

والاشجيعات الضريبية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة الحسن ألاول، كلية العلوم القانونية 

 . 2212 – 2211والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا "اءات الجبائية في النظام الضريبي املغربيسياسة إلاعف"خديلجة حبيبي، - 

املعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية ، الدار البيضاء، 

 .  2221 -2226السنة الجامعية 

، رسالة لنيل "والقانون املالي الحالي 1333ميثاق الاساثمار لسنة سياسة إلاعفاءات الضريبية بين "محمد سكلى، - 
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الفقه إلاسالمي والقانون مضامين التركة في   

The implications of the legacy in Islamic jurisprudence and law 

 د. محمد صعابنة- رئيس قسم القانون الخاص- كلية الحقوق - جامعة فلسطين ألاهلية

Dr. Mohamed Saabneh - Head of the Private Law Department - Faculty of Law/ 

Palestine Ahliya University/  m.saabneh@paluniv.edu.ps 

 د. سهيل ألاحمد- عميد كلية الحقوق - جامعة فلسطين ألاهلية

Dr. Sohail Al-ahmed/  dean of Law Faculty / Palestine Ahliya University/ 

Palestine- sohail@paluniv.edu.ps 

 : الملخــص

على حقيقة التركة هادفة إلى التعرف تناولت هذه الدراسة مضامين التركة في الفقه إلاسالمي والقانون، 

واملال والحقوق املتعلقة بها في الفقه إلاسالمي والقانون، وكذلك طبيعة الحقوق املتعلقة به وكيفية رعايتها، حيث 

ي مسألة التعامل مع التركات على الحب والولية والعطف، أن النظام املالي إلاسالمي قد بنى قواعده فبينت الدراسة 

تم الوقوف على أهمية تحديد تحقيًقا لقوة الروابط الاجتماعية، وتنمية للعاطفة الطبيعية فيما بين الناج، وقد 

ثم عالجت  املال وطبيعة الخالف الفقهي املتعلق بذلك وآلاثار املترتبة على هذا الخالف في املفهوم الشرعي والقانوني،

الدراسة طبيعة الحقوق وألاموال التي تتضمنها التركة من التي ل تتضمنها وفق أحكام ومظاهر وتفصيالت علمية 

 .وموضوعية عالجتها هذه الدراسة

 .التركة، مضامين التركة، الحقوق، الفقه إلاسالمي، القانون  :الكلمات املفتاحية

ABSTRACT:This study dealt with the contents of the inheritance in Islamic 

jurisprudence and law, aiming to identify the reality of the inheritance, money 

and the rights related to it in Islamic jurisprudence and law, and the nature of the 

rights related to it and how to take care of them. Love, guardianship and 

kindness, in order to achieve the strength of social bonds, and to develop the 

natural affection among people,In the study, the importance of determining 

money and the nature of the doctrinal dispute related to that and the implications 

of this dispute in the legal and legal concept were discussed. 

Key words: The legacy, the contents of the legacy, rights, Islamic 

jurisprudence, law. 
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 مقدمة

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته 

 إلى يوم الدين، أما بعد؛ بإحسان

فإن الاشر عات إلاسالمية والقانونية قد اهتمت بالتنظيم املالي ملتعلقات إلانسان ومستلزماته في تحقيق 

فلسفة الاستخالف وبناء التكوين الحقوقي واملالي، حيث يظهر ذلك من خالل التنظيم الشرعي والقانوني ملسألة 

ا تخلو من تعلق حق الغير بها، فالتركة وفق املفهوم الحقوق املتعلقة بالتركة حال وفاة إلا
ً
 وحقوق

ً
نسان وقد ترك أموالا

ا بين جمهور الفقهاء وفقهاء املذهب 
ً
الشرعي قد تتضمن أموًرا وقد تخلو من أمور أخرى، حيث يظهر أن هناك خالف

  كل ما يخلفه امليي من ألاموال: الحنفي على تحديد مفهوم التركة، فهي عند الجمهور 
 
، والحقوق الثابتة مطلقا

 بأموالها، أي أن التعلق يكون بذمة امليت وليس بعين 
ً
سواء أكان هذا الحق قد تعلق بأعيان التركة، أم كان متعلقا

 
ً
ما يتركه امليي من ألاموال : ا هيبينما يحدد الحنفية التركة بأنه. التركة، أم أن التركة لم يتعلق بها حق أي أحد مطلقا

 عن 
 
مع مالحظة أن مرجع الخالف في تعريف التركة بين الطريقين  تعلق حق الغير بعين من هذه ألاموال،صافيا

والرأيين هو حصول الخالف في تحديد ماهية املال ومن ثم أثر ذلك في توريثه بين املستحقين الشرعيين والقانونيين 

 . وفق محدداتها املنصوة عليها

، 61/1316نية وخاصة قانون ألاحوال الشخصية ألاردني رقم ولذلك جاءت النصوة الشرعية والقانو 

، وكذلك ملجلة الحكام العدلية ببيان طبيعة التركة والجوانب املالية والحقوقية 12/1316والقانون املدني ألاردني رقم 

 مضامين التركة في الفقه إلاسالمي والقانون : املتعلقة بها تحت عنوان

 :أهمية املوضوع وأسباب اختياره

 : وتخرز أهمية املوضوع وأسباب اختياره فيما يأتي

 .تعلق هذا املوضوع بحقيقة التركة ومضامينها من حيث املاهية والطبيعة الحاصلة وفق املفهوم الشرعي والقانوني .1

 إظهار أهمية الوقوف على القوانين والاشر عات التي تحدثت عن التركة والحقوق املتعلقة بها وما عالجته من مفردات .2

 .وموضوعات من حيث الوصف والتأصيل واملقارنة

بيان أن معرفة النصوة الشرعية والقانونية الخاصة بالتركة ومضامينها مسألة مهمة للباحثين واملختصين من خالل  .2

 .  ما تعالجه من ثوابت الحقوق املالية ومتعلقاتها في الواقع املعاش

رتبط به من ارتباكات موضوعية توجب على الدراسات الشرعية مساج هذا املوضوع بالواقع املعاصر، وأهمية ما ي .1

 . والقانونية أن تقف على هذه املسائل بهدف املعالجة العلمية

 .تناول جزئيات الفقه إلاسالمي ودراستها دراسة مقارنة مع القانون  .3

 :أهداف البحث

 :وهي متمثلة بما يأتي
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 .يدخل للوصول إلى املوقف الشرعي والقانوني املتعلق بذلكتحديد ماهية التركة وبيان ما يدخل فيها مما ل  .1

بيان كيف تكون ألاموال والحقوق التي تدخل في التركة وطبيعة الخالف الفقهي بين الفقهاء في تحديد ذلك وضبطها  .2

 .وفق متعلقاته العلمية والتطبيق العملي في املفهومين الشرعي والقانوني

ستحقين للتركة في الفقه إلاسالمي والقانون من أجل الوقوف على هذه دراسة ما يرتبط بموضوعات حقوق امل .2

 .القضية بدقة ووضوح

 :أسئلة البحث/ مشكلة

 :وهي متمثلة بأمور هي

 ما مفهوم املال وحقوقه الورثة في الفقه إلاسالمي والقانون  .1

 ما هي قواعد التعامل مع التركة ومضامينها في الفقه إلاسالمي والقانون  .2

 نصوة وتشر عات فقهية وقانونية عالجت مسألة مضامين التركة والحقوق املتعلقة بها أم ل   هل يوجد .2

 ما هي املضامين الخاصة بحقوق الورثة واملستحقين للحق الشرعي إلارثي في الفقه إلاسالمي والقانون  .1

 مها كيف تكون املقارنة بين الفقهاء والقانون بخصوة ألاموال التي تدخل في التركة من عد .3

 : منهجية البحث

 :ولقد كان منهو الباحثين كاآلتي

الاعتماد على املنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك ببيان ماهية التركة ومضامينها والحقوق الخاصة بها، وكذلك  .1

النصوة الشرعية والقوانين الخاصة باتموال والحقوق املتعلقة بالتركة، ومن ثم تحليل هذه النصوة بهدف 

 .ى املنظور القانوني والشرعي ملتعلقات البحثالوقوف عل

 .الرجوع إلى املراجع املتخصصة في موضوعات البحث .2

 : محتوى البحث

 : في ثالثة مطالب، وذلك على النحو آلاتي -إضافة للمقدمة والخاتمة  -وقد جاءت هذه الدراسة 

 ماهية التركة وحقيقتها في الفقه إلاسالمي والقانون : املطلب ألاول 

 ما يدخل في التركة في الفقه إلاسالمي والقانون : املطلب الثاني

 ما ال يدخل في التركة في الفقه إلاسالمي والقانون : املطلب الثالث

       
ً
فهذا غاية جهد الباحثين، فإن كان ثم توفيق فبفضل هللا تعالى، وإن كانت ألاخرى فمن عجز وتقصير : وأخيرا

 .ونستغفر هللا العظيم
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 ماهية التركة وحقيقتها في الفقه إلاسالمي والقانون : لب ألاول املط

إن هللا عز وجل قد استخلف إلانسان في ألار  لعمارتها وتحقيق هدف التطوير والبناء فيها مع التركيز على 

ادية تلبية الحاجات والرغبات الخاصة به وكذلك ضمان بقاء هذا إلاعمار التنمية الذي يكسبه املال ومتعلقاته امل

 .والحقوقية، التي ل غنى لإلنسان عنها ما دام على قيد الحياة

إن إلانسان إذا مات فقد انقطعت حاجته إلى هذه ألاموال والحقوق، وبالتالي كىان ل بد من أن يخلفه في 

، لذلك جعلت الشر عة إلاسالمية هذه ألاموال تقارب امليت، حتى يطمئّن الناج على م صير أمواله مالكه جديده

 . أموالهم لرغبتهم بإيصال النفع ملن توجد بينهم رابطة مؤثرة من قرابة أو سبب شرعي

وقد جعل النظام املالي إلاسالمي أساَج التفاضل في التعامل مع مستحقي التركة وفق معيار الحاجة؛ حيث 

ف  إن أبناء امليت أحوم إلى ماله من أبيه؛ وكذا مطالب الابن في الحياة أكثر من مطالب
ل
أخته؛ على اعتبار أنه هو املكل

ف أيًضا بإعالة أبيه أو أقربائه إذا كانوا فقراء
ل
فالعبء . بدفع املهر والنفقة لزوجته، ونفقة ألاولد كذلك؛ وهو املكل

املالي املفرو  على الوارث حيال آلاخرين يؤثر في نصيب كل من املنفق الخاسر واملنفق عليه املستفيد، وهذا املعيار 

 ملبدأ العدل  والتوازن في منظومة الرب   والخسارةي
ً

ا بين املستحقين للتركة، وذلك إعمال
ً
 .ثمر تفاوًتا ملحوظ

على الحب والولية  –في مسألة التعامل مع التركات  -وهنا نعلم أن النظام املالي إلاسالمي قد بنى قواعده 

 .طفة الطبيعية فيما بين الناجوالعطف، تحقيًقا لقوة الروابط الاجتماعية، وتنمية للعا

إن الوقوف على ماهية التركة وحقيقتها يتطلب بيان طبيعة التوريث واملقصود بالتركة في اللغة والاصطالح، 

 :وبيان ذلك فيما يأتي من فروع

 التوريث من الحقوق املهمة املتعلقة بالتركة: الفرع ألاول 

وفق ألاحكام الشرعية واملعايير املوضوعية املنبثقة من وتهمية التوريث وطبيعة تقنين طلب الحصول عليه 

على طبيعة اعتباره من طرق كسب ( 1256)م في املادة 12/1316النصوة فقد نص القانون املدني ألاردني رقم 

امللكية وأسباب انتقال ألاموال والحقوق املتروكة بعد الوفاة من امليت إلى ورثته ألاحياء، وفيما يأتي نص املادة 

 : لقانونية التي تحدثت عن ذلكا

 .يكسب الوارث بطريق امليراث العقارات واملنقولت والحقوق املوجودة في التركة .1

 .تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في إلارث وانتقال التركة يخضع تحكام الشر عة إلاسالمية .2

 . ق الانتقال في ألاراض ي ألاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقالح .2

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من : "من القانون املدني ألاردني على أنه( 1123)في نص املادة و

 : ، على(1112)املادة " ، كما ونصت "أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني

 يسلم وا ي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها -1
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

للورثة بملجرد انقضاء امليعاد املحدد للمنازعات املتعلقة بلجرد التركة املطالبة باستالم ألاشياء والنقود التي ويلجوز -2

 .ل تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها

املحكمة إصدار  جة وقد أعطى القانون املدني الحق تي وريث أو ذي مصلحة كالدائن والشريك بأن يطلب من 

بناء على طلب أحد الورثة أو ذي (: 1111)حصر إرث بعد إثبات الوفاة وحصر الورثة، وهذا ما نصت عليه املادة 

 .املصلحة تصدر املحكمة  جة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي و حقه الانتقالي

 الاصطالححقيقة التركة واملقصود بها في اللغة و: الفرع الثاني

رحلت عنه، وتركت : تركت امللزل أي: من الترك، وهو ودع الي يء، وتركه أي خاله، يقال :تأتي التركة في اللغة

تركة، أي ملا يترك امليت من أموال وحقوق، تنه بذلك يتركه خلفه ويرحل عنه، وبالتالي : فارقته، ولذلك يقال: الرجل

 .(1)يخليه ملن بعده

تروكه، ويرحل عنه بما يقطع عنه املخالطة واملتعلقات لتذهب إلى غيره ممن يستحق ذلك أي أن التارك يفارق م

 .بسبب من ألاسباب املقبولة شرًعا وقانوًنا

 : وأما التركة في الاصطالح الفقهي

 :فقد عرفت بتعريفات متعددة منها

 .(2).."و شفعة، وحد وقذفما يخلفه امليت من مال أو دية، أو حق كخيار أ: ما ذهب إليه الجمهور من أنها

بأنها حق يقبل التلجزيء يثبت ملستحقه بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناها : حيث عرفها املالكية

 .  (3)كالنكاح والولء

 .(4)ما تركه امليت من حق أو اختصاة أو مال: والتركة عند الشافعية

 .(5)بأنها الحق املخلف عن امليت: وعرفها الحنابلة

                                                           

 .7/11، الفيومي، المصباح المنير، 70/101ابن منظور، لسان العرب،  - 1

 (.م7000) ،71صبراهيم، العذب الفائض شرح عمدة الفرائض،  إالمشرقي،  - 2

، لحطاب،  محمد بن محمد، ا(م7001)، 6/701 الخرشي على مختصر سيدي خليل،الخرشي، محمد بن عبداهلل، حاشية  - 3
ط، .د، 1/878، الدردير، احمد بن محمد، الشرح الصغير(.ه7131)، 6/160مواهب الجليل شرح مختصر سيدي خليل، 

قيد : بعد الموت، و الوالية والوالءقيد خرج به ما ال يقبل التجزيء ك: يقبل التجزيء، وهو جنس يتناول المال وغيره: هنا حقوكلمة .ت.د
 .قيد خرج به ما ثبت بالوصية: وقولهمبقرابة. خرج به من كان له حقوق ثابتة بالشراء وغيره

 (ه7171)، (1ص/  8ج)الرملي، محمد بن احمد، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج،  - 4

 (.ه7178)، (100ص/1ج)البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى االيرادات   - 5
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ما تركه امليت خالًيا عن تعلق : تقتصر التركة على املال ول تشمل الحق، حيث عرفوا التركة بأنهاوعند الحنفية 

 .(1)حق الغير بعينه

 .ما يتركه امليت من ألاموال صافًيا عن تعلق حق الغير بعين من ألاموال: وبالتالي فهي

تركة ويتفقون كذلك في خروم الحقوق الشخصية وهنا يتفق الحنفية مع الجمهور في دخول ألاموال ضمن ال 

 .(2)املحضة كحق الولية والحضانة من التركة

ا بين الجمهور والحنفية في تحديد مفهوم التركة، فالجمهور على  أنها
ً
كل ما يخلفه " حيث يظهر أن هناك خالف

 
 
 بأعيا"امليي من ألاموال والحقوق الثابتة مطلقا

ً
 بأموالها، أي ، سواء كان هذا الحق متعلقا

ً
ن التركة، أم كان متعلقا

 
ً
: بينما عرف الحنفية التركة بأنها. أن التعلق يكون بذمة امليت وليس بعين التركة، أم لم يتعلق بالتركة حق أحد مطلقا

 عن تعلق حق الغير بعين من هذه ألاموال" 
 
 .(3)"ما يتركه امليي من ألاموال صافيا

 هو هللا تعالى بلجميع صفاته؛ ويطلق الحّق على الي يء املوجود 
ً
من كّل وجه، ول ريب في وجوده، والحّق حقيقة

 بمعنى لم يسبق بعدم، ولم يلحقه عدم، وإطالق الحّق على غيره ملجاز
ً
ه املوجود حقيقة

ّ
اللهم »: ، وفي الحديث(4)تن

 (5)«أنت الحّق، ووعدك الحّق، وقولك الحّق 

ها لدى فقهاء الشر عة لم أر للحّق بم: وقال الشيخ مصطفى الزرقا
ّ
فهومه العاّم تعريًفا صحيًحا جامًعا تنواعه كل

ه
ّ
 أو تكليًفا، وذلك كحّق الولّي في التصّرف على َمن تحت : أو القانون، ثم عّرفه بأن

ً
اختصاة يقّرر به الشرع سلطة

ه سلطة لشخص على ش يء
ّ
 .(6)وليته، فإن

 إلاسالمي والقانون ما يدخل في التركة في الفقه : ملطلب الثانيا

                                                           

 (ه7633)، (11ص/1ج)ابن عابدين، محمد امين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير االبصار   - 1

 .8/183ابن عابدين، الحاشية،   - 2

 ،  https://www.alukah.net/sharia: انظر - 3

 .ت.د ،3ط، دار الكتاب اإلسالمي، 716ص/8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،   - 4

: ، رقم الحديث411ص/3، ج{ريدون أن يبدلوا كالم اهللي}: باب قول اهلل تعالى  ، كتاب التوحيد، باب صحيح البخاريالبخاري،   - 5
7133. 

، الِفْقُه الزَُّحْيِلي  . 202ص/73، جمجلة البحوث اإلسالميةالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،   - 6
: تقديم، 402ص/4، جالُمَعاَماَلُت الَماِليَُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرةالدُّْبَياِن، أبو عمر ُدْبَياِن بن محمد، . 2383ص/1، جاإلسالميُّ وأدلَُّتهُ 

 .هت4182، 2المملكة العربية السعودية، ط-مجموعة من المشايخ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 

https://www.alukah.net/sharia
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

إن التكييف الفقهي للمال وطبيعة ألامور التي تدخل فيه وبالتالي تحديد ما الذي يدخل في التركة وما يعد 

من مضامينها من ألامور املهمة التي يلجب التعامل معها والوقوف على ماهيتها وحقيقتها وبيان ذلك فيما يأتي من 

 :فروع

 مدى اعتبار حقوق هللا تعالى من مضامين التركة : الفرع ألاول 

قبل أن يتم بيان ما ذهب إليه الفقهاء والقانون من تحديد ألاموال والحقوق التي تدخل في التركة من عدمها 

ص، أو انتقال الي يء من شخص إلى شخ: ، وذلك أن امليراث(1)ل بد من معرفة أّن حقوق هللا تعالى ل تورث باإلجماع

وهو كذلك انتقال امللكيةمن امليت إلى ورثته ألاحياء، أو هو ما تركه امليت من أموال وحقوق . (2)من قوم إلى قوم

فه امليت لورثته من مال أو ممتلكات وضياع
ّ
، وفي هذا املقام فإن هللا (3)يستحقها بموته الوارث الشرعي، وهو ما خل

نه سبحانه حيٌّ ل يموت، حيث يكون إلارث بأن يخلف الوارث املوّرث بعد موته ت (4)سبحانه وتعالى يتعالى عن هذا ألامر

 .في حّقه،وهذا يخالف ما يتم إطالقه على حقوق هللا تعالى

،حيايعد عند بعض 
ً

ولذلك كان ل بد من تحديد الحقوق باعتبارها هلل تعالى أم للعباد كحّد القذف مثال

ا هلل تعالى، ولذلك قالوا بأنه ل يورث؛تنه بموت صاحب الحّق تنتهي املطالبة به،وتبقى آثاره هذا الحّق  الفقهاء حقًّ

قة إلى أن يشاء هللا تعالى
ل
وذلك أن في حّد القذفمصلحة الصيانة ودفع الفساد، وفي إقامة هذا الحّد يحصل . (5)معل

ا هلل تعالى كسائر الحدود؛حتى لو كانت الدعوى فيه مط ثم لو كان . لوبة شرًعا من املقذوفالنفع للعاّمة، فكان حقًّ

ا عنه، لجرى فيه سهام املواريث، فترثه أخته وزوجته وسائر من يرث ماله، فلما اتفق الجميع على أْن ل 
ً
الحّد موروث

ه غير موروث
ّ
ه حّق للعباد، فيرثه : قالوا(7)، مع أن بعض الفقهاء(6) حقل لهؤلء في املطالبة به بعد املوت، صحل أن

ّ
بأن

                                                           

، بو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليم  - 1 ِبيِدي  ، 7،المطبعة الخيرية، ط713ص/3، جالجوهرة النيرة، ني الحنفيالزَّ
اإلمام مالك بن »المعونة على مذهب عالم المدينة ، ي بن نصر البغدادي المالكيالثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن عل. هت7333

 .ط.دكة المكرمة، م-، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 7177، ص«أنس

 .363الرازي، مختار الصحاح، ص ،7683صالفيروزآبادي، القاموس المحيط،   - 2

 .3133ص/3ج، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،   - 3

 .773ص/0، جالمبسوطالسرخسي،   - 4

 .18ص/1، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   - 5

 .371ص/8، جشرح مختصر الطحاويالجصاص،   - 6

، (هت038: المتوفى)السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى . 766ص/73، جالذخيرةالقرافي،   - 7
، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتى، . ت.ط، د.د،دار الكتاب اإلسالمي، 311ص/3، جلمطالب في شرح روض الطالبأسنى ا

 .68ص/8ج
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 Page 237 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ه ل يستوفى إل بطلبه، ا
ّ
لورثة ويطالبون به، و ّجتهم أّن حّد القذف حقٌّ لآلدمّي،و سقط بعفوه كالقصاة وذلك أن

 .(1)ويحلف املّدعى عليه إذا أنكر

 ما يعد من مضامين التركة عند الفقهاء والقانون : الفرع الثاني

 : تيوبناء على ما سبق بيانه فإنه يدخل في التركة عند الجمهور ما يأ

 أم عقارات  .1
ً

 منقول
ً

، وسواء أكانت تحت يد امليت أم (قيميات ومثليات)ألاموال التي للميت سواء أكانت مال

بيد غيره كيد املستأجر واملستعير والوديع، أو ألاموال املغتصبة، سواء أكان على امليت دين من أي نوع كان 

 . (2)أم ل

هو كل عين أو حق له قيمة مادية في : من القانون املدني ألاردني املال بأنه( 32)وقد عرفت املادة 

 . التعامل

 
ُ
ة ادل

َ ْ
ِلي  في نص امل

ْ
ث ِ

ْ
َفاُوتح ُيْعَتد  : من ملجلة ألاحكام العدلية 113وامل

َ
وِق ِبُدوِن ت ُه ِفي الس 

ُ
ل
ْ
هو َما ُيوَجُد ِمث

ِقَيِمي  فهو 
ْ
 ِبِه، وأما ال

ُ
ة ادل

َ ْ
ِكْن َمَع : من امللجلة أيًضا 116في نص امل

َ
ْو ُيوَجُد ل

َ
وِق أ له ِفي الس 

ْ
ُه ِمث

َ
 ُيوَجُد ل

َ
َما ل

ِقيَمِة 
ْ
ْعَتّدِ ِبِه ِفي ال

ُ ْ
َفاُوِت امل  .التل

الدين املؤجل ل : "ما نصه( 126)حيث جاء في القانون املدني ألاردني في املادة . الديون التي للميت على غيره  .2

 ".يحل بموت الدائن ويحل بموت املدين إل إذا كان موثُقا توثيُقا عينًيا

 

التي استحقها . (3)ألاموال التي لم تدخل في حيازته ولكن له حق مقدر معلوم منها كنصيبه في غلة الوقف .2

 حبس :من القانون املدني ألاردني على أن الوقف( 1222)حيث نصت املادة . املورث قبل وفاته ولم ياسلمها

 
ً

من قانون العدل ( 1)وجاء في املادة . عين املال اململوك عن التصرف وتخصيص منافعه للخر ولو ملل

الوقف هو حبس العين عن تملكها تحد من العباد والتصدق باملنفعة على الفقراء ولو في : "وإلانصاف

  ". الجملة أو على وجه من وجوه الخر

 .عليه، بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمدالدية التي وجبت بسبب الجناية  .1

 .حقوق الارتفاق، كحق املرور واملسيل والشرب، تنها حقوق مالية وتقوم بمال .3

                                                           

التهذيب في فقه اإلمام ، (هت 178: المتوفى)البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي   - 1
 .م4337-ه7،4143ل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،دار الكتب العلمية، طعاد: ، المحقق701ص/8، جالشافعي

 .3/776الزرقا، المدخل الفقهي،  - 2

يكون الوقف خيري ا إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء،ويكون : "على أنه (7331)المادة ي في تي األردنتصالقانون المدنوقد ن -3
أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف ذري ا إذا خصصت منافعه إلى شخص أو 

 "عليهم،ويكون مشتركا إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر مع ا
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 .الخيارات املتعلقة باتموال، كخيار العيب والشرط .6

رَ  332ففي املادة . حق الشفعة .1
َ
ت
ْ

ش
ُ ْ
ِك امل

ْ
ل ِ
ْ
ُك امل

 
َمل

َ
 ِهَي ت

ُ
ْفَعة

 
َمِن من ملجلة ألاحكام العدلية، الش

ل
ى ِبِمْقَداِر الث

ِري، وفي 
َ
ت
ْ

ش
ُ ْ
ى امل

َ
اَم َعل

َ
ِذي ق

ل
ْفَعِة ؛ 028املادة ال

 
ُه َحق  الش

َ
اَن ل

َ
ِفيُع ُهَو َمْن ك

ل
ُفوعُ  .الش

ْ
ش

َ ْ
ِذي : وأما امل

ل
اُر ال

َ
َعق

ْ
فُهَو ال
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 بعفو بعض ألاولياء .5
ً

 .القصاة إذا انقلب مال

 .(1)ويتفق الحنفية مع الجمهور في دخول ألاموال ضمن التركة

 أثر تحديد حقيقة املال في اعتباره من مضامين التركة : الفرع الثالث

إن مرجع الخالف في تعريف التركة بين الطريقين والرأيين هو حصول الخالف في تحديد ماهية املال ومن ثم أثر 

 :(2)ذلك في توريثه

ألاموال العينية والحقوق واملنافع إلمكان ، فيدخل فيه كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه :فاملال عند الجمهور 

ودليل الجمهور من حيث املعقول أن املنافع يمكن حيازتها بحيازة أصلها ومحلها ومصدرها، وتن . حيازتها بحيازة أصلها

، ودليلهم من حيث املنقول أن الشارع الحكيم أج
ً
از املنافع هي املقصودة من ألاعيان ولولها ملا صارت ألاعيان أموالا

، والوقائع في تزويج النبي صلى هللا عليه وسلم بعض الصحابة بما معهم 
ً
، واملهر ل يكون إل مال

ً
أن تكون املنافع مهرا

 .(3)من القرآن مشهورة مبثوثة في كتب السنة النبوية

 : "وقد استدل جمهور الفقهاء بقوله تعالى
ْ
ِر ِمث

َ
ك

ل
ْم  ِللذ

ُ
ِدك

َر
ْول

َ
ُه ِفٓى أ

ل
ُم ٱلل

ُ
َيْيِن ُيوِصيك

َ
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ُ ْ
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ّ
: ، وجه الدللة(4"ُل َحظ

 .(5)قالوا أن آلاية عامة فاشمل الحقوق وألاموال

، فاملنىىىافع والحقىىىوق املعنويىىىة فهدددو كدددل مدددا يمكدددن حيازتددده وإحدددرازه وينتفدددع بددده عدددادة: بينمىىىا يىىىرى الحنفيىىىة أن املىىىال 

 عندهم، والحجة عندهم أن املال هو مىا يمكىن 
ً
إحىرازه وحيازتىه وادخىاره لوقىت الحاجىة، واملنىافع ل وأمثالها ل تعد مال

تقبل الحيازة والادخار تنها معنوية، وألاصل فيهىا أنهىا معدومىة، واملعىدوم لىيس بمىال، واسىتدلوا بحىديث أبىي هريىرة عىن 

د الىىىدليل وجىىىه الدللىىىة قىىىالوا ور  (1()6)"مىىىن تىىىرك مىىىاآل فلورثتىىىه ومىىىن تىىىرك كىىىآل فإلينىىىا:"النبىىىي صىىىلى هللا عليىىىه وسىىىلم أنىىىه قىىىال

 (2)بتوريث املال ولم يرد الدليل بتوريث الحقوق 

                                                           

 .8/183ابن عابدين، الحاشية،   - 1

 ،  https://www.alukah.net/sharia: انظر - 2

 ،  https://www.alukah.net/sharia: انظر - 3

 .77سورة النساء، أية  -4

 (.ه7137( )7081ص/3ج)انواء البروق في انواع الفروق ، احمد بن ادريس، القرافي -5

 (.ه7138)، (8183)سير حديث رقم األكتاب الفرائض، باب ميراث . صحيح البخاري . سماعيل إالبخاري، محمد بن  -6

https://maqam.najah.edu/legislation/158/item/8467/
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 Page 239 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 .(3)ويرجع سبب الخالف إلى اختالفهم هل ألاصل  توريث املال  دون الحق أم أن ألاصل توريث الحقوق وألاموال

 ظاهر وال
ً
حيىث اعتبار املنافع والخدمات مىن ألامىوال وذلىك لجريىان العىرف باعتبىار املنىافع والحقىوق املعنويىة أمىوالا

أصتتدرتها المجتتامع الفقهيتتة،  يلجىىري التعامىىل بهىىا فىىي املعىىامالت املاليىىة، وهىىذا مىىا عليىىه كثيىىر مىىن الفتىىاوى املعاصىىرة التىىي
 أو منفعة

ً
، حقا

ً
 أو معنويا

ً
 سواء كان عينيا

ً
 (4)حيث إن املال ينطلق على كل ما يعد مال

 ن ما ال يدخل في التركة في الفقه إلاسالمي والقانو : املطلب الثالث

، وفيمىىىا (5)يتفىىق الحنفيىىة مىىع الجمهىىور فىىي خىىروم الحقىىوق الشخصىىية املحضىىة كحىىق الوليىىة والحضىىانة مىىن التركىىة

 :يأتي من فروع ما ل يدخل في التركة لدى الفقهاء والقانون 

 ما ال يعد من مضامين التركة عند جمهور الفقهاء: الفرع ألاول 

 : عند الجمهور ما يأتي ومما ل يورث من الحقوق  ومما ال يدخل في التركة

حىىق الوليىىةوحق : فهىىو مىىا ل تتعلىىق بمىىال، وليسىىت بمعنىىى املىىال، وإنمىىا بنيىىت علىىى الاعتبىىار الشخصىى ي للمىىورث، مثىىل

الحضانة، فإذا كان لمرأة أخ شقيق وآخر تب، وتوفي ألاخ الشقيق وله ابن، فإن حق الولية في النكاح على هذه املرأة 

 .(6)وإنما لألخ تب، تن هذا الحق ل يورث ل يكون لبن ألاخ الشقيق

والحقوق التي ثبات للمورث بموجب بعض العقود التي نص على عدم انتقالها للورثىة، فىإذا مىات الوكيىل فىي عقىد 

الوكالىىة، فىىإن الحقىىوق التىىي يملكهىىا بمقتضىى ى هىىذا العقىىد ل تنتقىىل إلىىى ولىىده، تن الوكالىىة قائمىىة علىىى الاعتبىىار الشخصىى ي، 

بأجر يستحق وارث الوكيل فيها ألاجر الثابت بموجب العقد، ول يرث حق الوكيل بالتصرف والعمل باملوكل به والوكالة 

 . (7)تن هذا الحق ل ينتقل للورثة

 ما ال يعد من مضامين التركة عند الحنفية: الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                     

 ،  https://www.alukah.net/sharia: انظر - 1

 .ت.د. 1/738، ابن الهمام، كمال الدين احمد بن عبد الواحد، فتح القدير -2

 . 3/710، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد، محمد بن احمد  -3

 ،  https://www.alukah.net/sharia: انظر - 4

 .8/183ابن عابدين، الحاشية،   - 5

 .6، ص3فضل عباس، وعبد الناصر أبو البصل، فقه األحوال الشخصية  - 6

 .6المرجع السابق، ص  - 7
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 Page 240 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ا للجمهور 
 
 :ما يأتي (1)ومما ال يدخل في التركة عند الحنفية خالف

فهي ل تدخل في التركة ول تورث، فإذا كان املورث مستأجًرا لعقار ثم مات، فال يحل ورثته محله، املنافع،  .1

لن العقد قد انفسخ بموت املستأجر، وهذه منافع وهي ليست بأموال تنها تستوفى شيًئا فشيًئا، واملال ما 

 .يمكن ادخاره لوقت الحاجة، ويمكن حيازته

حيث نص على أنه ل ينتهي إلايلجار ( 123)ني برأي الجمهور في املادة وقد أخذ القانون املدني ألارد

إل أنه يلجوز لورثة املستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء : وفي نفس املادة كذلك . بوفاة أحد العاقدين

 .العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتلجاوز حدود حاجتهم

مثل أن يشتري عيًنا ولم . تي تعلق بعينها حق الغير، كاملال املرهون، واملبيع املحبوج بالثمنألاموال ال .2

 .يقبضها، ومات قبل نقد الثمن، فالبائع أحق بالعين من تلجهيز امليت

 . ، وحق الشفعة(2)الخيارات الشخصية وإن تعلقت باملال كخيار الشرط والرؤية .2

نسان، وهي أمر شخص ي يختلف باختالف ألاشخاة، فقد يرغب وهذه ل تورث تنها تعخر عن مشيئة إلا

 .شخص بأمر ل يروق لبنه أو العكس

أما خيار العيب والتعيين والتغرير فإنه يورث عندهم كمذهب الجمهور، فخيار العيب يثبت بال شرط 

عيب فكذا وارثه ول يتوقف ول يمنع وقوع امللك للمشتري ويورث؛ تن املورث استحق املبيع سليًما من ال

 .(3)حيث له أن يختار بقاءها مع عيبها أو فسخ العقد الذي انعقد على أساج السالمة

على أن خيار التعيين ينتقل إلى الوارث، فهو يقتض ي أن امللك ثابت في ( 213)ونصت امللجلة في املادة 

 .امللك مع حقهأحد الشيئين أو الثالثة من غير تعيين، وكان التعيين حًقا للموروث، فينتقل 

خيار الشرط يورث، تن الوارث : من امللجلة على أن( 211)وبخصوة خيار الشرط نصت املادة  

ورث العين مع ذلك الوصف املرغوب فيه، فكان له الحق في فسخ العقد الذي لم يتحقق فيه ما اتفق 

                                                           

 .8/183المرجع السابق،   - 1

ِخَياُر الشَّْرِط اَل ُيوَرُث َفِإَذا َكاَن : "من مجلة األحكام العدلية على أن(  308)ونصت المادة ، 8/183ابن عابدين، الحاشية،   - 2
َذا َكاَن ِلْلُمْشَتِري َفَماَت َمَلَكُه َورَ  من المجلة (  337)ونصت اْلَمادَُّة ". ِباَل ِخَيارٍ ثَُتُه اْلِخَياُر ِلْلَباِئِع َوَماَت ِفي ُمدَِّتِه َمَلَك اْلُمْشَتِري اْلَمِبيَع َواِ 

ْؤَيِة اَل َيْنَتِقُل إَلى اْلَواِرِث َفِإَذا َماَت اْلُمْشَتِري َقْبَل َأْن َيَرى اْلَمِبيَع َلِزَم اْلَبْيُع وَ : "على أن ( 7036)ونصت الَمادَُّة ".اَل ِخَياَر ِلَواِرِثهِ ِخَياُر الرُّ
تََّراِضي َمَع اْلُمْشَتِري َأَو ِبُحْكِم الشَِّفيُع َبْعَد َطَلِب اْلُمَواثََبِة َوَطَلِب التَّْقِريِر َوَقْبَل َأْن َيُكوَن َماِلك ا ِلْلَمْشُفوِع ِبَتْسِليِمِه ِبال َلْو َماتَ : منها على أنه

 .اْلَحاِكِم َلْم َيْنَتِقْل َحقُّ الشُّْفَعِة إَلى َوَرثَِتهِ 

 .710شرح مجلة األحكام العدلية لباز، ص. 8/183 ابن عابدين، الحاشية،  - 3
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 Page 241 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

النوائب، فوجدت غير حرة، فكما عليه، أو إبقاء العين مع تخلف الوصف، فلو اشترى داًرا على أنها حرة من 

 . (1)أن للمشتري أن يردها على بائعها حال حياته، فلورثته أيًضا أن يردوها على البائع بعد موت مورثهم
بمذهب الحنفية في خياري الشرط ( 1135، 151، 152)وقد أخذ القانون املدني ألاردني في املواد 

 . (2)حق الشفعة والرؤية، بأل تورث، وبمذهب الجمهور في توريث

إذا اثبات الشفعة فال تبطل بموت البائع أو : من القانون املدني ألاردني( 1135)حيث نصت املادة 

 .املشتري أو الشفيع
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ْ
ِخَياُر ِلل

ْ
اَن ال

َ
ا ك

َ
ِإذ

َ
 ِخَيارح ف

َ
ُتُه ِبال

َ
ُه َوَرث

َ
ك

َ
َماَت َمل

َ
 ". ي ف

وهذا تنه ليس إل ملجرد إرادة ومشيئة، وهذا وصف لصاحب الخيار، فال يمكن انتقاله إلىى الىوارث ل بطريىق 

 .(3)إلارث ول بطريق الخالفة ومثله خيار الرؤية والتغرير

 
ُ
ة ىىىادل

َ ْ
ْن َيىىىَرى ِخَيىىىاُر الر  : "مىىىن امللجلىىىة علىىىى أن(  221)ونصىىىت امل

َ
ْبىىىَل أ

َ
ِري ق

َ
ىىىت

ْ
ش

ُ ْ
ا َمىىىاَت امل

َ
ىىىِإذ

َ
ىىىَواِرِث ف

ْ
ىىىى ال

َ
َتِقىىىُل إل

ْ
 َين

َ
َيىىىِة ل

ْ
ؤ

 ِخَياَر ِلَواِرِثِه 
َ

َبْيُع َول
ْ
ِزَم ال

َ
ِبيَع ل

َ ْ
 ". امل

                                                           

 .    781باز ، شرح مجلة األحكام العدلية ، ص  - 1

 .من القانون المدني األردني( 7716) لمادةا - 2

 . 717، 787شرح باز للمجلة، ص - 3
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 Page 242 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

وهىىىذا تنىىىه لىىىيس إل ملجىىىرد إرادة ومشىىىيئة، وهىىىذا وصىىىف فىىىال يمكىىىن انتقالىىىه إلىىىى الىىىوارث تنىىىه خيىىىار يثبىىىت للعاقىىىد 

 .(1)اقدبالنص والوارث ليس بع

 خاتمة

فإنه يمكن تلخيص أهم ما جاء مضامين التركة في الفقه إلاسالمي والقانون وبعد هذه املحطة في تناول موضوع 

 :في هذا البحث من نتائج وذلك فيما يأتي

  إن حفظ الحقوق املالية للملجتمعات وبيان أهمية العمل على رعايتها يعد من املقاصد الضرورية للشرع إلاسالميالتي

 .يلجب احترامها في كل حال

  يحتام الوقوف على ماهية التركة واملال ومعرفة طبيعة ما يدخل في ذلك من عدمه إلى الرجوع إلى الكتابات املختصة

 .بذلك من الناحية الفقهية والقانونية

 ا بين جمهور الفقهاء وفقهاء املذهب الحنفي على تحديد مفهوم التركة
ً
 .أن هناك خالف

  إلاسالمية والقانونية بنصوصها ومبادئها منعت التعر  لألموال والحقوق بي يء من الاعتداء والتقصير إن الاشر عات

 . الذي قد يؤثر في ضياع تلك الحقوق أو تلجاهلها

  الناظر في الاشر عات إلاسالمية والقانون يلجد أنها قد اختلفت في تحديد التركة ومضامينها بما يلزم بتقليل فلجوة

 . تب على ذلك تفصيالت حقوقية وموضوعية يلزم معرفتها والوقوف على ذلكالخالف الذي ير 

  سواء أكان هذا الحق قد تعلق : التركة عند الجمهور ،
ً
كل ما يخلفه امليت من ألاموال والحقوق الثابتة مطلقا

 بأموالها
ً
 .بأعيان التركة، أم كان متعلقا

 عن تعلق حق الغير بعين من هذه ألاموالما يتركه امليت من ألا : ا هيويحدد الحنفية التركة بأنه 
ً
 .موال صافيا

   أن مرجع الخالف في تعريف التركة بين الحنفية والجمهور هو حصول الخالف في تحديد ماهية املال ومن

 . ثم أثر ذلك في توريثه بين املستحقين الشرعيين والقانونيين

  مؤثر بين الفقه إلاسالمي والقانون بشأن الحقوق ملتعلقة من الواضح في كثير من مواضع البحث املعالجة وجود اتفاق

 .بها من حيث الطبيعة والصور املتناولة

 

؛ فإننا نتوجه إلى هللا سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 
ً
وأخيرا

، إنه سميع ملجيب الدعاء
ً
 .ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما

 صادر واملراجعقائمة امل

 القرآن الكريم 

 12/16القانون املدنىي ألاردنىي رقم 

                                                           

1 . 717شرح باز للمجلة، ص -   
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 Page 243 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

  61/16قانون ألاحوال الشخصية ألاردني رقم 

 ملجلة ألاحكام العدلية العثمانية 

 ط.إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، املكتبة إلاسالمية، استانبول، تركيا د. 

 م1321، 1إلابياني بيك، محمد زيد، شرح ألاحكام الشرعية في ألاحوال الشخصية، ط . 

 م1322، 2باز، سليم رستم، شرح ملجلة ألاحكام العدلية، املطبعة ألادبية، بيروت، ط. 

 ت.ط، د.البخاري، محمد بن إسماعيل، الصحي ، بيت ألافكار الدولية، عمان، ألاردن، د. 

 م2222التركات واملواريث، إلاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،  بدران أبو العينين، أحكام. 

  البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي، التهذيب في فقه إلامام

 .م1331-ه1115، 1عادل أحمد عبد املوجود، علي محمد معو ،دار الكتب العلمية، ط: الشافعي، املحقق

  1ر، كشاف القناع على متن إلاقناع، املطبعة الشرفية، القاهرة، طالبهوتي، منصو. 

  إلامام »الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي، املعونة على مذهب عالم املدينة

 .ط.مكة املكرمة، د-، املكتبة التلجارية، مصطفى أحمد الباز «مالك بن أنس

  ،حكم امليراث في الشر عة إلاسالمية، دار حنين للنشر والتوز ع، عمان، ألاردن، الجبوري، أبو اليقظان عطية

 . م1333، 1مكتبة الفالح، بيروت، ط

 ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي، القوانين الفقهية، بيروت، مكتبة أسامة بن زيد. 

 يروتالخرش ي، محمد بن عبد هللا، شرح الخرش ي على متن خليل، دار صادر، ب. 

  ،ه1225الخطيب، محمد الشربيني، مغني املحتام، املطبعة امليمنية، القاهرة. 

 ة َوُمَعاَصَرة، تقديم
َ
َصال

َ
 أ

ُ
ة اِليل

َ
ُت امل

َ
َعاَمال

ُ
ْبَياِن، أبو عمر ُدْبَياِن بن محمد، امل ملجموعة من املشايخ، مكتبة : الد 

 .هى1122، 2اململكة العربية السعودية، ط-امللك فهد الوطنية، الريا  

 م2223، 1داود، أحمد محمد، الحقوق املتعلقة بالتركة، دار الثقافة، عمان، ألاردن، ط . 

 داود، أحمد محمد علي، القضايا وألاحكام في املحاكم الشرعية، دار الثقافة، عمان. 

  الحلبيالدردير، أبو الخركات أحمد، الشرح الصغير على أقرب املسالك، القاهرة، مطبعة عيي ى البابي. 

 مطبعة السعادة، القاهرة1الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط ،. 

 الدمشقي، محمد بن محمد، شرح الرحبية، املارديني، مطبعة علي صبي ، القاهرة. 

  ،مجلة البحوث إلاسالميةالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية وإلافتاء والدعوة وإلارشاد. 

  م2222ط، .ي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، دار الحديث، القاهرة، دالراز. 

 1325ط، .ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية امللجتهد ونهاية املقتصد، مطبعة الاستقامة، القاهرة، د. 

 ه1121ط، .الرملي، محمد بن أبي العباج، نهاية املحتام إلى شرح املنهام، دار الفكر، بيروت، د. 

  ِبيِد ، 1، املطبعة الخيرية، طالجوهرة النيرةّي، بو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي، الزل

 . هى1222

 الزحيلي، وهبة ، الفقه إلاسالمي وأدلته، دار الفكر،  دمشق. 
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 كراتي ي، امللجلس 2الزيلعي، جمال الدين أبي محمد عبد هللا بن يوسف، نصب الراية تحاديث الهداية، ط ،
 .علميال

 1الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كلز الدقائق، املطبعة ألاميرية، القاهرة، ط ،

 .ه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1212

  ،السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا ألانصاري، زين الدين أبو يحيى، أسنى املطالب في شرح رو  الطالب

 . ت.ط، د.دار الكتاب إلاسالمي، د

 ت.الشوكاني، محمد بن علي، نيل ألاوطار، مكتبة دار التراث، القاهرة،  د. 

  ،م1312، 2لبنان، طالشيخ نظام، الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

 ط.الطخري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار املعارف، القاهرة، مصر، د. 

  ،ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد املحتار على الدر املختار للحصكفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .ط.دار الفكر، بيروت، لبنان، د

 م2212، جامعة القدج املفتوحة، (2)بد الناصر، فقه أحوال شخصية عباج، فضل، وأبو البصل، ع. 

  ،م2221ط، .بيت ألافكار الدولية، عمان، ألاردن، دالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموج املحيط. 

 ت، تحقيق عبد الفتاح الحلو.، د1ابن قدامة، عبد هللا بن محمد، املغني، دار الحديث، القاهرة، ط  . 

  ،م1352، 2عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتاب العربي، طالكاساني. 

 القاهرة2املرداوي، عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، الانصاف في معرف الرااح من الخالف، ط ، :

 .م1352/هى1122دار إحياء التراث العربي، 

   ،(. م1333)املشرقي، إبراهيم، العذب الفائض شرح عمدة الفرائض 

 ابن منظور، جمال الدين محمد، لسان العرب، بيروت، لبنان، دار صادر. 

 امليرغناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية املبتدي، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة. 

 عبد امللك .د: تحقيق( منتهى إلارادات)هى شرح املنانهى ابن النلجار، محمد بن أحمد الفتوحي، معونة أولى الن

 .م1333 -هى 1116، 1بن دهيش، بيروت، لبنان، دار خضر، ط

 ابن نلجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كلز الدقائق، دار املعرفة، بيروت. 

 النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين، املكتب إلاسالمي، دمشق. 

 https://www.alukah.net/sharia  ، 
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 تجاه الوطني في تفسير مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير البن باديسالا

patriotism in ibn-badis interpretation 

 -جامعة النجاح الوطنية .باحث في الدراسات القرآنية, طالب دكتوراة -زهران عمر زهران 

 فلسطين -نابلس

 .قسم أصول الدين, جامعة النلجاح الوطنية, أستاذعودة عبد هللا . د.ا

 فيه, تناولت الدراسة الحديث عن الاتلجاه الوطني في تفسير ابن باديس: امللخص
ً
أم , لنابين هل كان هذا الاتلجاه ظاهرا

, وأّن املفسر كان يظهر حبه لوطنه, اللزعة الوطنية كانت ظاهرة فيهأّن , ل  والذي ظهر من خالل الاستقراء والنظر

 خاصة عند وقوفه مع آلايات التي لها , وتأثره بالواقع املحيط به
ً
وكان الحديث عن وطنه وأوطان املسلمين ظاهرا

, راع مع ألاعداءأو عن الص, أو تحدثت عن إلاخرام من ألار , عالقة بالوطن كالتي تتحدث عن حّب ألانبياء توطانهم

بيان مكانة الوطن عند ألانبياء عليهم : وتبين أّن من أهم ألادلة التي تظهر وجود الاتلجاه الوطني في تفسيره. وغيرها

 على حبه, السالم
ّ

وبيان ألاسباب , بيان الدور الكبير للقرآن الكريم في تغيير الواقع والرقي باتوطان, والتمسك به, والحث

والسعي الدائم , وتعرية املنافقين الذين يسعون إلى تخريبه, والوسائل التي تعين على تلجاوزه, الواقع التي أدت إلى هذا

: ومن أهم آلاثار الناتلجة عن الاتلجاه الوطني في التفسير. لخدمته والنهو  به بكل الوسائل املتاحة وفي كل الجوانب

 .القيم الايلجابية وغيرها نشر , وبيان مراعاة املفسرين للواقع, تصحي  مفهوم الوطنية

 ابن باديس, تفسير, الوطني, الاتلجاه: الكلمات املفتاحية

Summary the study took the expression of patriotism in ibn-badis interpretation, so we can disceen if it 

was clear or not . ?  and what we concluded through reading and digressing that patriotism was clear and 

very obvious in his interpretation, and that the interpreter gas shiwn his love fir hus homeland, and how 

he was affected by tge surriundings and speaking of his homeland and othee muslim homelands was a 

distinctive phenomena specially in the verses of the quran who talked about pateiotism and the kove of 

tge homeland like the verses who took hiw tge prophets loved there himelands orthe verses who took the 

expulsion of the homeland, or the verses of struggle against enemies of the homeland etc. and it was clear 

that one of the nist important evidences that shows patriotism in his interpretation: the digression of the 

importance of homelands for the different prophets, and the urge to tove the homeland and how quran 

teaches muslins to change the reality and the descending of the homeland into a higher position, and in 

which ways you can do it, and the means in which humans can reach such different reality, and how the 

quran expressed the necessity of exposing traitors who petrays their homelands . 

And one of the important effects caused by patriotism and the expression of itbin the interpretation the 
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

correction of the concept of patriotism it self, and how interpreters studied the reality considerately, and 

spread of positive traits etc . 

Key  words: proclivity of patriorism ibn-badis interpretation. 

 مقدمة
وأشهد أْن ل إله إل هللا وحده ل , والذي أعطى كل ش يء خلقه ثم هدى, والذي قدر فهدى, الحمد هلل الذي خلق فسوى 

 عبىىىده ورسىىىوله وصىىىفيه مىىىن خلقىىىه وخليلىىىهوأشىىىهد أّن , شىىىريك لىىىه
ً
ولبىىىى نىىىداء ربىىىه حتىىىى , بلىىىغ الرسىىىالة وأّدى ألامانىىىة, محمىىىدا

 :وبعد, أجاب مناديه

وإّن هىىىذه املحبىىىة لترقىىىى فىىىي القلىىىب عنىىىدما يكىىىون , فىىىإّن حىىىب الىىىوطن مىىىن ألامىىىور الفطريىىىة التىىىي فطىىىر هللا تعىىىالى الّنىىىاج عليهىىىا

 
ً
منهىا مىا جىاء , جملىة مىن النصىوة الشىرعية تىدل علىى محبىة إلانسىان لوطنىه وإّن الّناظر املتأمل ليىرى أّن , الوطن مكلوما

ىىه قىىال
ّ
ىىدل : "فىىي صىىحي  البخىىاري عىىن الّنبىىي صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أن

َ
ش

َ
ْو أ

َ
 أ

َ
ىىة

ل
َنىىا َمك ُحّبِ

َ
 ك

َ
ِديَنىىة

َ ْ
ْيَنىىا امل

َ
ىىْب ِإل ُهىىمل َحّبِ

ل
ومنهىىا مىىا . 1"الل

 إلىى املدينىةوهىو يخىرم مىن مكىة , قاله الّنبىي صىلى هللا عليىه وسىلم
ً
ىْوِمي : "مهىاجرا

َ
نل ق

َ
 أ

َ
ىْول

َ
ىيل َول

َ
ىِك ِإل َحبل

َ
ىدح َوأ

َ
َيَبىِك ِمىْن َبل

ْ
ط

َ
َمىا أ

ْيَرِك 
َ
ْنُت غ

َ
َرُجوِني ِمْنِك َما َسك

ْ
خ

َ
 . 2"أ

لىذلك فىإّن , فهىو مسىتقر الحيىاة الىذي ل يتىرك إل لضىرورة, مسألة متأصىلة فىي القلىب, إذن فارتباط إلانسان بوطنه وبلده

 له ينصره في كل ميدان املسلم ل 
ً
 لوطنه محبا

ً
 .وفي ربوعه ربى, ومن خيراته طعم, فعلى أرضه عاش, بّد أْن يكون وفيا

ومدى الارتباط بين قلم املفسىر ومىا , للرى مدى حضور الوطن فيه, تفسير ابن باديسوفي هذه الدراسة ننظر في كتاب  

والتىي مىن أبرزهىا تصىحي  مفهىوم , رتبىة علىى وجىود هىذا الاتلجىاهونعىر  لجملىة القىيم املت, يقع في وطنه وأوطان املسىلمين

 .وغيرها, بيان مراعاة املفسر لواقع وطنه, الوطنية والقومية

 : أهمية الدراسة

 :تتلخص أهمية هذه الدراسة في النقاط آلاتية

 لم يطرق من قبل 
ً
 الاتجاه الوطني في تفسير ابن باديسوهو , أّن هذه الدراسة تناولت جانبا

  في أوقات الشدة أّن 
ً
 عملية ينتفع بها في خدمة ألاوطان خصوصا

ً
 .هذه الدراسة تقدم حلول

  تبين هذه الدراسة لنا مدى مراعاة املفسر للظروف املحيطة به. 

 

                                                           
دار ابن : بيروت. ه7101:سنة, 3:طبعة. ديب البغامصطفى : تحقيق. صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل, البخاري.  1

 (.1/3313(. )باب الدعاء برفع الوباء والوجع(. ) كتاب الدعوات(. )8077: ح. )كثير

: بيروت. ه7171: سنة, 3: طبعة. شعيب األرنؤوط: تحقيق. صحيح ابن حبان. محمد بن أحمد البستي, ابن حبان.  2
 ".حديث صحيح: "قال شعيب(. 0/33(. )باب فضل مكة(. )حجكتاب ال(. )3100: ح. )مؤسسة الرسالة
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 Page 247 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 : مشكلة الدراسة

 :يفتر  من هذه الدراسة أْن تلجيب عن الاساؤلت آلاتية

 ما هي ألادلة القرآنية على حب الانسان لوطنه  .1

 هو مفهوم الاتلجاه الوطني في التفسير ما  .2

 تفسير ابن باديس .2
ً
 وما أدلة ذلك , هل كان الاتلجاه الوطني في التفسير ظاهرا

 ما هي القيم املترتبة على وجود الاتلجاه الوطني في التفسير  .1

 : أهداف الدراسة

 :تتلخص أهداف الدراسة في النقاط آلاتية

  الانسان لوطنهعر  ألادلة القرآنية التي تظهر حب. 

 بيان معنى الاتلجاه الوطني في التفسير. 

 عر  ألادلة التي تثبت وجود الاتلجاه الوطني في تفسير ابن باديس. 

 بيان القيم املترتبة على الاتلجاه الوطني فيه. 

 .و الوصفيواملنه, واملنهو الاستنباطي, واملنهو التحليلي, اعتمدت في هذا البحث على املنهو الاستقرائي: منهج البحث

, وخاتمة, وثالثة مباحث, جعلت بحثي من مقدمة, وفي ضوء املنهجية السابقة, تحقيقا لألهداف املرجوة: خطة الدراسة

 :على النحو آلاتي, وفهارج

, ومنهجيىة البحىث, وبيىان ألاهىداف املرجىوة, ومشىكلته, وأسىباب اختيىاره, وبيان أهميتىه, وتشمل تعريفا باملوضوع: املقدمة

 .وخطته

 وحكم الانتماء للوطن , دللة القرآن الكريم على الوطنية: املبحث ألاول 

 مفهوم الاتلجاه الوطني في التفسير :املبحث الثاني

 ألادلة على وجود الاتلجاه الوطني في تفسير ابن باديس: املبحث الثالث

 القيم املترتبة على وجود الاتلجاه الوطني في تفسير ابن باديس: املبحث الرابع
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 Page 248 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 املبحث ألاول 

 وحكم الانتماء للوطن, داللة القرآن الكريم على الوطنية

 مفهوم الوطن في القرآن الكريم: املطلب ألاول 

 باسىىىىتعمال أحىىىد املصىىىطلحات املشىىىتقة مىىىىن أصىىىل كلمىىىة 
ً
إل فىىىىي ( وطىىىن)لىىىم يىىىرد لفىىىظ ألاوطىىىان فىىىىي القىىىرآن الكىىىريم صىىىريحا

ىىُه ِفىىي : )وهىىو قىىول هللا تعىىالى, موضىىع واحىىد فقىىط
ل
ُم الل

ُ
َصىىَرك

َ
ىىْد ن

َ
ق

َ
َن ل ىىِن  َمددَواطِّ

ْ
غ

ُ
ىىْم ت

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
ك

ُ
ىىَرت

ْ
ث
َ
ْم ك

ُ
ْعَجَبىىْتك

َ
 أ

ْ
ِثيىىَرةح َوَيىىْوَم ُحَنىىْينح ِإذ

َ
ك

 
ُ
ْيُتْم ُمْدِبِريَن َعْنك

ل
مل َول

ُ
ْرُ  ِبَما َرُحَبْت ث

َ ْ
ُم ألا

ُ
ْيك

َ
ْت َعل

َ
ْيًئا َوَضاق

َ
, جمع موطن بكسر الطاء" "مواطن: "يقول ابن عطية. 1(ْم ش

وكىىىل الّنىىىاج مسىىىتوطنون فىىىي , واملىىىوطن هىىىو مىىىا اسىىىتوطنت فيىىىه: "ويقىىىول الشىىىعراوي . 2"أو الحلىىىول , موضىىىع إلاقامىىىة: واملىىىوطن

 لها، والوطن مكان محدد نعيش فيه من الوطن العام الذي ألار ، وكل جماعة م
ً
 من ألار  ليكون وطنا

ً
حيز مكانا

ُ
نا ت

, هىىو ألار ؛ تّن ألار  مىىوطن البشىىرية كلهىىا، ولكىىن النىىاج موزعىىون عليهىىا، وكىىل جماعىىة مىىنهم تحيىىا فىىي حيىىز تىىروح عليىىىه

 . 3"وتغدو إليه وتقيم فيه

 ب ألاوطان داللة القرآن الكريم على ح: املطلب الثاني

 
 
ومن هذه , دلت جملة من آلايات القرآنية على حّب ألانبياء عليهم الصالة والسالم توطانهم: حب ألانبياء توطانهم :أوال

ْيَك : ")-مكة–قوله تعالى في الدللة على حّب النبي صلى هللا عليه وسلم لوطنه : آلايات القرآنية آلاتي
َ
َرَ  َعل

َ
ِذي ف

ل
ِإنل ال

ُقْرآَن 
ْ
ى  ال

َ
َك ِإل َراد 

َ
لح ُمِبينح  َمَعاٍد ل

َ
ُهَدى َوَمْن ُهَو ِفي َضال

ْ
ُم َمْن َجاَء ِبال

َ
ْعل

َ
ي أ ْل َرّبِ

ُ
 فيه تسلية للّنبي . 4(ق

ً
هذه آلاية تحمل وعدا

ه سيعود إلى وطنه مكة الذي أحبه
ّ
 عنه, صلى هللا عليه وسلم أن

ً
ه صلى هللا , 5وأخرم منه رغما

ّ
فقد جاء في السنة أن

 عليه و 
ً
ا أخرم من مكة وقف على أطاللها قائال

ّ
ِك : "سلم مل

َ
ْهل

َ
نل أ

َ
 أ

َ
ْول

َ
ِه َول

ل
ى الل

َ
ْرِ  ِإل

َ ْ
َحب  ألا

َ
ِه َوأ

ل
ْرِ  الل

َ
ْيُر أ

َ
ِك خ نل

َ
َعِلْمُت أ

َرْجُت 
َ
َرُجوِني ِمْنِك َما خ

ْ
خ

َ
دح : "وفي رواية أخرى , 6"أ

َ
َيَبِك ِمْن َبل

ْ
ط

َ
نل ! َما أ

َ
ْول أ

َ
َول ك إليل حبل

َ
َرُجوِني ِمْنِك َما  َوَما أ

ْ
خ

َ
ْوِمي أ

َ
ق

ْيَرِك 
َ
ْنُت غ

َ
ا دخل املدينة قال صلى هللا عليه وسلم. 7"َسك

ّ
ُهمل َباِرْك : "ومل

ل
دل الل

َ
ش

َ
ْو أ

َ
 أ

َ
ة

ل
َنا َمك ُحّبِ

َ
 ك

َ
ِديَنة

َ ْ
ْيَنا امل

َ
ْب ِإل ُهمل َحّبِ

ل
الل

                                                           
 . 31آية : سورة التوبة.  1
 (.3/37) .المحرر الوجيز, ابن عطية.  2
 (.7311. )تفسير الشعراوي. محمد متولي, الشعراوي.  3
 . 61آية : سورة القصص.  4
. ه7130: سنة, 7:طبعة. أحمد شاكر: تحقيق. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير, الطبري: ينظر.  5

 (.70/817. )مؤسسة الرسالة
مسند عبد اهلل بن عدي بن (. )76130: ح. )مؤسسة قرطبة: القاهرة .مسند االمام أحمد. أحمد الشيباني, ابن حنبل.  6

 ".حديث صحيح: "قال األرنؤوط(. 1/301(. )الحمراء
: ح. )دار إحياء التراث العربي: بيروت. وآخرون, أحمد شاكر: تحقيق. سنن الترمذي. محمد بن عيسى, الترمذي.  7

 ".حديث صحيح: "قال األلباني(. 1/133)(. باب فضل مكة( )كتاب المناقب(. )3038
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 Page 249 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

َنا
َ
ْحَها ل ا َوَصّحِ

َ
ن َنا ِفي َصاِعَنا َوِفي ُمّدِ

َ
َك : )تعالى وقوله. 1..."ل َينل ِ

ّ
ُنَول

َ
ل
َ
َماِء ف َب َوْجِهَك ِفي السل

 
ل
َ
ق

َ
َرى ت

َ
ْد ن

َ
اَهاق

َ
ْرض

َ
 ت

 
ة

َ
ْبل َوّلِ  قِّ

َ
ف

َحَراِم 
ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
َر امل

ْ
ط

َ
ه صلى هللا عليه وسلم كان يحّب أْن تتحول القبلة نحو . 2...(َوْجَهَك ش

ّ
هذه آلاية ظاهرة الدللة أن

ب وجهه في السماء، يحّب أن يصرفه هللا عز وجل إلى الكعبة، كان صلى : "يقول الطخري , بلده مكة
ّ
هللا عليه وسلم يقل

 أن تكون القبلة : وذكر الشعراوي . 3"حتى صَرفه هللا إليها
ً
إّن هذا ل يعني أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يكن راضيا

ما كان يتلجه إلى بيت املقدج, نحو بيت املقدج
ّ
. 4طن تتلجه نحو تحويل القبلة إلى الكعبةوفي قلبه عاطفة حب الو , وإن

ُه ِإْ َحاَق : )وقوله تعالى في الدللة على حب إبراهيم عليه السالم لوطنه
َ
ِه َوَهْبَنا ل

ل
ُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل

َ
َزل

َ
ا اْعت مل

َ
ل
َ
ف

ا ِبيًّ
َ
َنا ن

ْ
 َجَعل

ًّ
ال

ُ
 تعالى عو  إبراهيم عليه الصالة والسالم بخير عميم بعد هذه آلاية القرآنية تبين أّن هللا. 5(َوَ ْعُقوَب   َوك

ومألفه وأهله  كان مفارقة إلانسان لوطنهوملا : "يقول السعدي, واعتزاله إياهم بسبب كفرهم وشركهم, مفارقته لقومه

ك شيئا هلل وقومه، من أشق ش يء على الّنفس، تمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من تر 

 منه، واعتزل إبراهيم قومه، قال هللا في حقه
ً
ُه : "عوضه هللا خيرا

َ
ِه َوَهْبَنا ل

ل
ُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الل

َ
َزل

َ
ا اْعت مل

َ
ل
َ
ف

ال
ُ
ا"من إ حاق و عقوب " ِإْ َحاَق َوَ ْعُقوَب َوك ِبيًّ

َ
َنا ن

ْ
اج، الذين فحصل له هبة هؤلء الصالحين املرسلين إلى النّ " َجَعل

وقوله تعالى في الدللة على حب مو  ى عليه . 6"خصهم هللا بوحيه، واختارهم لرسالته، واصطفاهم من العاملين

اًرا"السالم 
َ
وِر ن

 
َس ِمن َجاِنِب الط

َ
ْهِلِه آن

َ
َجَل َوَساَر ِبأ

َ ْ
ى ألا ى ُمو  َ ض َ

َ
ا ق مل

َ
ل
َ
ا قض ى مو  ى : "قال ابن العربي املالكي.  7"ف

ل
مل

ُل  ألاجل طلب
ل
َعل

ُ
اُر، َوت

َ
ط

ْ
خ

َ ْ
ُب ألا

َ
ْرك

ُ
َراُر، َوت

ْ
غ
َ ْ
وطان تقَتَحُم ألا

ْ
هله، وحنل إلى وطنه، وفي الّرجوع إلى ألا

َ
الر جوع إلى أ

َواِطُر 
َ
خ

ْ
 . 8"ال

 
 
قرن هللا : وارتباطه بوطنه آلاتي, من ألادلة العامة التي تظهر مدى حب الانسان: ألادلة العامة على حّب ألاوطان: ثانيا

ِن : )تعالى الخروم من الديار بالقتل في قوله
َ
ْيِهْم أ

َ
َتْبَنا َعل

َ
ا ك نل

َ
ْو أ

َ
ُرُجواَول

ْ
وِّ اخ

َ
ْم أ

ُ
َسك

ُ
ف

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
  اق

ل
وُه ِإل

ُ
َعل

َ
ْم َما ف

ُ
ِمْن ِدَياِرك

ِليله ِمْنُهْم 
َ
فالقتل خروم الروح من الجسد بقوة قسرية غير املوت الطبيعي، وإلاخرام من الديار هو الترحيل ". 9...(ق

, القسري بقوة قسرية خارم ألار  التي يعيش فيها إلانسان، إذن فعملية القتل قرينة لعملية إلاخرام من الديار

                                                           
دار : بيروت. ه7101: سنة, 3:طبعة. مصطفى ديب البغا: تحقيق. صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل, البخاري.  1

 (.3/881(. )باب كراهية النبي صلى اهلل عليه وسلم أن تعرى المدينة(. )فضائل المدينة) (.7100: ح. )ابن كثير
 .711آية : سورة البقرة.  2
 (.3/713) .جامع البيان, الطبري.  3
 (.716ص) .تفسير الشعراوي, الشعراوي: ينظر.  4
 .10آية : سورة مريم.  5
: سنة, 7:طبعة ."تفسير السعدي"الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير الكريم . عبد الرحمن بن ناصر ,السعدي.  6

 (.7/101. )مؤسسة الرسالة. ه7130
 .30آية : سورة القصص.  7
 (.8/310. )دار الكتب العلمية: بيروتأحكام القرآن . محمد بن عبد اهلل, ابن العربي.  8
 .88آية : النساءسورة .  9
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 Page 250 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

أّن : وذكر السعدي. 1"ما شاّق على إلانسانفساعة ُيقتل إلانسان فهو يتألم، وساعة يخرم من وطنه فهو يتألم، وكاله

قال , قرن هللا تعالى حب الدين بحب الديار. 2والذي ل يفعله إل القليل النادر, هذا من ألاعمال الشاقة على النفوج

ْم ِفي : )هللا تعالى
ُ
وك

ُ
اِتل

َ
ْم ُيق

َ
ِذيَن ل

ل
ُه َعِن ال

ل
ُم الل

ُ
 َيْنَهاك

َ
ْم ل

ُ
رُِّجوك

ْ
ْم ُيخ

َ
ينِّ َول ْيِهْم ِإنل مِ  الّدِّ

َ
وا ِإل

ُ
ْقِسط

ُ
وُهْم َوت َخر 

َ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
ْن ِدَياِرك

ْقِسِطيَن 
ُ ْ
َه ُيِحب  امل

ل
هذه آلاية ترسم املنهو الذى يلجب على املسلمين أْن يسيروا عليه مع : جاء في التفسير الوسيط.  3(الل

فال , ذى والضرر بنا، إلخراجنا من ديارناغيرهم، وهو أّن من لم يقاتلنا من الكفار، ولم يعمل أو يساعد على إلحاق ألا 

أو سعى أحده إلخراجه , إّن حب الوطن يلجعل إلانسان يدافع عنه بكل قوته إذا هاجمه ألاعداء. 4يأج من بره وصلته

هُ : )قال تعالى, منه
َ
وا ِلَنِبّيح ل

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ى ِإذ ِ ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن َبْعِد ُمو  َ

َ
إل

َ ْ
ى امل

َ
َر ِإل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
ِه أ

ل
اِتْل ِفي َسِبيِل الل

َ
ق

ُ
ا ن

ً
َنا َمِلك

َ
 ل

ْ
ُم اْبَعث

وا 
ُ
ال

َ
وا ق

ُ
اِتل

َ
ق

ُ
 ت

ل
ل

َ
ِقَتاُل أ

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
اَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ك

َ
اق

َ
ن َيارِّ ْن دِّ ا مِّ

َ
رِّْجن

ْ
خ

ُ
ْد أ

َ
هِّ َوق

َّ
يلِّ الل ي َسبِّ َل فِّ اتِّ

َ
ق

ُ
 ن

َّ
ال

َ
ا أ

َ
ن
َ
 َوَما ل

ْبَناِئَنا
َ
ومأله ملشاعر قومهم ليخوفهم من مو  ى عليه السالم يبين شدة ارتباط إلانسان , رة فرعون محاولة اساثا. 5...(َوأ

ِحره َعِليمه : )وعدم استغنائه عنه، وخوفه من الخروم منه، قال هللا تعالى, وتعلقه به, بوطنه سر
َ
ا ل

َ
 * ِإنل َهذ

ْ
ن

َ
يُد أ ُيرِّ

ْم 
ُ
رَِّجك

ْ
ُمرُ  ُيخ

ْ
أ
َ
ا ت

َ
َماذ

َ
ْم ِبِسْحِرِه ف

ُ
ْرِضك

َ
َنا : )ووجه الخطاب لسيدنا مو  ى عليه السالم. 6(وَن ِمْن أ

َ
ِجْئا

َ
اَل أ

َ
اق

َ
رَِّجن

ْ
خ

ُ
ت ِمْن  لِّ

ى ْرِضَنا ِبِسْحِرَك يا ُمو  َ
َ
وتركيب هذه الشبهة عجيب، وذلك تنه ألقى في : "، جاء في كتاب اللباب في علوم الكتاب7(أ

َنا : "مسامعهم ما يصيرون مبغضين له جًدا بقوله
َ
ِجْئا

َ
ْرِضَناأ

َ
ِرَجَنا ِمْن أ

ْ
تّن هذا مما يشق على إلانسان في " ِلُتخ

 .8"النهاية

 حكم الانتماء للوطن: املطلب الثاني

ولكّن املتأمل يلجد أّن املستعمرين سعوا جاهدين بعد هدم , 9من املعلوم أّن حب الانسان لبلده متأصل في الفطرة

والكراهية , وبث روح الحقد, والقومية, وإشغالهم بالوطنية, إلى دويالتإلى تقسيم ألاّمة الاسالمية  10الخالفة الاسالمية

 من الاسالمية, بينها
ً
ثم بدأ الولء والخراء للوطن يعقد على هذا ألاساج حتى وصل ألامر , فاستعملت كلمة الوطنية بدل

                                                           
 (. 311ص . )تفسير الشعراوي, الشعراوي.  1
 (.7/761) ,تفسير السعدي, السعدي.  2
 .6آية : سورة الممتحنة.  3
 (.7/1717. )الوسيطالتفسير , طنطاوي: ينظر. 4
 .318آية : سورة البقرة. 5
 .31-31آيات : سورة الشعراء. 6
 .11آية : سورة طه. 7
 (.73/363. )اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل. 8
9
ما : "فقالوهو في طريق هجرته إلى المدينة المنورة , فقد صرح النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا النوع من الحب للوطن. 

: ح. )صحيح ابن حبان.ابن حبان. ". ولوال أن  قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك, وأحبك إلي  , أطيبك من بلد
 ".حديث صحيح: "عيبقال ش(. 0/33(. )باب فضل مكة( . )كتاب الحج(. )3100

حمد م, طقوش. )باإللغاء الرسمي للسلطنة العثمانية 7033نوفمبر  7قامت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في .  10
 (.113-110 ص).تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى االنقالب على الخالفة.سهيل
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

اعتداء على مسلم في خارم حدود فال يهمه إْن وقع . 1أو يعادي بحسب مصلحة وطنه الخاصة, في نهايته بأْن يوالي املرء

 قد يفرح لذلك لختالف املصالح بين القطرين, بلده
ً
حتى أّن سيد قطب عّد فكرة الوطن على هذا النحو . بل أحيانا

 يعبد من دون هللا
ً
. 3فوطنيته منكرة جاهلية ل تتفق مع روح الاسالم, فمن حمل فكرة الوطنية على هذا النحو. 2صنما

والدفاع عنه ابتغاء , 4والاعتقاد بفضله إن دلت النصوة على ذلك, نية على الحب الفطري للوطنأما الوطنية املب

وكان هذا , والثقافية وغيرها, وألاخالقية, والسياسية, والسعي إلى الرقي به في جميع امللجالت الدينية, رفعته ورد ألاعداء

ه وطن إسالمي تلجب ذكر ابن عث. فهذا واجب ل بّد منه, كله من أجل هللا تعالى
ّ
 عن وطنه تن

ً
يمين أّن من قاتل دفاعا

 .5وفعله هذا في سبيل هللا تعالى, فنيته إسالمية صحيحة, وحماية املسلمين فيه, حمايته

 املبحث الثاني

 مفهوم الاتجاه الوطني في التفسير

 :معانيها على النحو آلاتي, يتكون هذا اللفظ املركب من عدة مصطلحات

 مفهوم الاتجاه : املطلب ألاول 

 : "الاتلجاه
َ
ة

َ
ل
ْ
خ َه النل ماِل : َوجل

ل
ها ِقَبَل الش

َ
مال

َ
َرَسها فأ

َ
َعْدُت ِوجاَهَك : يقاُل ... غ

َ
لجاَهَك , ق

ُ
ي, وت

َ
قاِء َوْجِهَك : أ

ْ
اَءَك ِمن ِتل

َ
وفي , ِحذ

حاِح  َتَك : الّصِ
َ
ي ِقبال

َ
ْوِف . أ

َ
 ُوجاَه الَعدّوِ : )وفي حِديِث صالِة الخ

ه
ي6(وطاِئَفة

َ
َتهم وِحذاَءُهم: ، أ

َ
 , ُمقاَبل

ً
 وُمواَجَهة

ً
ِقيُه ِوجاها

َ
: ول

مح , قاَبَل َوْجَهُه بَوْجِهِه 
ل
ُه، كمَعظ َوجل

ُ
و الجاِه، كالَوِجيِه : وامل

ُ
ه اتباع ش يء موجه. 7"ذ

ّ
والي يء املوجه الذي , ذكر ابن منظور أن

ّلٍ ): وفي التلزيل قوله عز وجل. 8ليه وتقصدهاملوضع الذي تتوجه إ: والوجهة, يلجعل على جهة واحدة ول يختلف
ُ
ك َولِّ

يَها ِّ
ّ
 ُهَو ُمَول

ٌ
ْجَهة  : ، يعني9(وِّ

ً
 .1ِقبلة

                                                           
 (.11 -7/18. )معجم المناهي اللفظية. بكر, أبو زيد: ينظر.  1
 (1/333. )في ظالل القرآن, قطب: ينظر.  2
دار ابن : السعودية. ه7131: سنة, 3:طبعة .القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد صالح, ابن عثيمين: ينظر.  3

 (.3/110. )الجوزي
ُتَشدُّ الر َحاُل  ال: "قال صلى اهلل عليه وسلم, كما في النصوص الدالة على فضل المواطن الثالثة التي تشد إليها الرحال.  4

 .صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل, البخاري"األقصىالَمْسِجِد الَحَرام، َوَمْسِجِدي َهَذا، َوالَمْسِجِد : ِإالَّ ِإَلى َثالَثِة َمَساِجد
باب (. )كتاب الكسوف(. )7733: ح. )دار ابن كثير: بيروت. ه7101: سنة, 3:طبعة. مصطفى ديب البغا: تحقيق

 (.7/306(. )فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة
 (.3/110) .القول المفيد على كتاب التوحيد, ابن عثيمين: ينظر.  5
 (.1/7173(. )كتاب المغازي(. )رقاعباب غزوة ذات ال(. )3000: ح. )صحيح البخاري, البخاري.  6
 (.38/136. )دار الهداية .تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد الحسيني, الزبيدي. 7
 (.73/111. )دار صادر: بيروت. لسان العرب. محمد بن مكرم, ابن منظور: ينظر. 8
 .716آية : سورة البقرة. 9
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 Page 252 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

أو , أو موضع, وُيلتفت إليه من جهة, الي يء املوجه الذي يقصد: يظهر من التعريفات السابقة أّن الاتلجاه في اللغة

 .أو غاية, طريق

فمنهم من قصد جمع , فقد تنوعت اتلجاهات املفسرين من ناحية عملية عند النظر في تفاسيرهمأما في الاصطالح 

كما , لكن لم ينقل عن معظمهم معنى واضحه لالتلجاه... ومنهم من قصد آيات ألاحكام , ومنهم من قصد البالغة, املأثور 

قل عنهم تعريف املناهو
ُ
غير أّن املتأمل . والاتلجاهات في املعنى, ملناهوولعل في هذا الفعل إيحاء إلى الاشتراك بين ا, ن

 بين املصطلحين يتضح من خالل النظر في تعريف بعض العلماء املعاصرين لالتلجاه
ً
 . يلجد أّن هناك فرقا

واملباحث التي تشيع في عمل فكري كالتفسير بصورة أوضح من غيرها، , والنظرات, ملجموعة من ألافكار: "يقول املشني

ْت تفسيره بلونها... لى ما سواهاع وتكون غالبة
َ
ن ول

َ
ويقول مساعد . 2"تعكس بصدق مصدر الثقافة التي تأثر بها املفسر ول

 .3"، أو كانت بارزة في تفسيره، بحيث تميز بها عن غيرهوغلبي عليه, الوجهة التي قصدها املفسر في تفسيره: "الطيار

وبهذا يتفق املعنى الاصطالحي مع املعنى , وغلب عليه أثناء تفسيره, يابين لنا أّن الاتلجاه في التفسير ما قصده املفسر

 . اللغوي 

للدللة على : ألاول : يلجد أّنها جاءت للدللة على شيئين( الاتلجاه)والاصطالحي لكلمة , إّن الناظر في التعريف اللغوي 

 , الي يء املادي الحي ي
ُ
طلق : والثاني. طلق على الطريق التي يعرفها الانسانحيث أ

ُ
للدللة على الي يء النظري حيث أ

والتي يتعرف عليها بالبحث , وغلبت على تفسيره, والتي قصد املفسر تحقيقها, على ألامور العلمية املرسومة في التفسير

 .والدراسة

الطريق : "أّنها, ومما جاء فيها, ّد أْن ننظر في مفهوم املناهوواملنهو ل ب, وإذا أردنا أن نخرز الفرق اللطيف بين الاتلجاه

 أنها, 4"املسلوك: املنهوم أي
ً
ألاساليب التي يابعها املفسرون لبيان مراد هللا تعالى من آيات القرآن الكريم، : "وجاء أيضا

 .  5"بحسب الطاقة البشرية

والهدف الذي يريد املفسر تحقيقه، أما , واملقصد, تلجاه هو الغايةأّن الا: من هنا يابين لنا أّن الفرق بين الاتلجاه واملنهو

 .والهدف, املنهو فهو الطريقة التي يسلكها من أجل الوصول للمقصد

 مفهوم الوطنية : املطلب الثاني

 :فال بد أْن نتعرف على معاني املصطلحات آلاتية, إذا أردنا أن نعرف مفهوم كلمة الوطنية

                                                                                                                                                                                     
 (. 713/ 7. )تفسير القرآن: والسمعاني(. 703/ 3. )جامع البيان: والطبري(. 61/ 7. )معاني القرآن: ُينظر الفراء. 1
 .(730: ص. )أثر اتجاهات المفسرين في مناهجهم: المشني .2
 .(30ص ). فصول في أصول التفسير. مساعد, الطيار.  3
. ه7170: سنة, 7:طبعة. رضوان الدايةمحمد : تحقيق. التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف, المناوي.  4

 (.7/867. )دار الفكر: بيروت
 (. 71: ص. )دار المسلم للنشر والتوزيع: الرياض. ه7171: سنة, 7: طبعة. مناهج المفسرين: مسلم، مصطفى .5
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ساِن " هو: مفهوم الوطن: أوال
ْ
زُل إلاقاَمِة ِمن إلان

ْ
ه, َمل

 
َن , وَمَحل

َ
ْوط

َ
قامَ : أي, وأ

َ
 , أ

ً
ْوِطينا

َ
َنُه ت

ل
 وَوط

ً
َنُه إيطانا

َ
ْوط

َ
َنه , وأ

َ
واْسَتْوط

 
ًّ
ي َمَحال

َ
، أ

ً
نا

َ
ُه َوط

َ
ذ

َ
خ  يقيُم به, إذا اتل

ً
نا

َ
 , وَمْسك

ُ
ْقَرِة الغراِب : )ومنه الحِديث

َ
َهى عن ن

َ
ْن , ن

َ
َن وأ ْسجِد  ُيوطِّ

َ
كاِن بامل

َ
ُجل في امل الرل

ي1(كما ُيوِطُن الَبعيُر 
َ
ي فيه: ، أ

ّ
 به ُيصل

ً
صوصا

ْ
 َمخ

ً
 َمْعلوما

ً
 َمكانا

َ
ف

َ
ل
ْ
ْن يأ

َ
, وجاء هذا املعنى في املعجم الوسيط. 2"أ

 . 3والغنم هو الذي تأوي إليه, فمربض البقر, وإليه املأوى , أّن إليه الانتماء: وأضيف عليه

موضع ينوي أْن يستقر فيه : ووطن إلاقامة, والبلد الذي هو فيه, الوطن ألاصلي هو مولد الرجل: "يقول الجرجاني

 
ً
 .4"أو أكثر من غير أْن يتخذه مسكنا, خمسة عشر يوما

 
 
 . 5"اناساب إلى املكان الذي يستوطنه الانسان"هي : الوطنية: ثانيا

ً
والشعور بانتماء باطني , حب الوطن"وتعني أيضا

 .7أو وطنهم, التي يكنها ألافراد واملواطنون لدولتهم, والعاطفة القوية, تطلق الوطنية على املشاعر الجياشة كما.  6"نحوه

 فقط من جوانب الوطنية, واملشاعر تلجاه الوطن, يظهر في التعريفات التركيز على الجانب العاطفي
ً
. وهذا يغطي جانبا

وقضايا حاضره وطموحات , وإملامه بتاريخه, وطنه ألاصغر شعور الفرد بحب: "لذا فالتعريف املختار للوطنية هو

والذي يضم , والدفاع عن الوطن ألاكخر, وخدمته في شتى املواقع, واستعداده لبذل كل ما يملك للدفاع عنه, مستقبله

 . 8"رقاع ألامة كلها

حدود الوطنية أننا نرسم : هو, وتعريف غيره من الوطنيين العلمانيين والقوميين, والفرق بين تعريف املسلم للوطنية

فثّم , فأينما وجد مسلم موحد يدين بعقيدة أهل الاسالم, 9"وهي قومه، وهي أهله, فعقيدة املؤمن هي وطنه", بالعقيدة

 حول هذا , ووجب الدفاع عنه إذا وقع عليه اعتداء, وحرية أفراده, وقداسته, وطن له حرمته
ً
يذكر القرضاوي كالما

                                                           
َرُسوُل اللَِّه صلى َنَهى :فعن عبد الرحمن بن شبل قال, جاء هذا الحديث في سنن أبي داود مع اختالف يسير في اللفظ.  1

سليمان بن , أبو داود. "ط ُن اْلَبِعيرُ اهلل عليه وسلمَعْن َنْقَرِة اْلُغَراِب َواْفِتَراِش السَُّبِع َوَأْن ُيَوط َن الرَُّجُل اْلَمَكاَن ِفى اْلَمْسِجِد َكَما ُيوَ 
باب صالة من ال يقيم صلبه في . )(كتاب الصالة(. )683: ح. )دار الكتاب العربي: بيروت .سنن أبي داود. األشعث
 ".حديث حسن: "قال األلباني(. 7/333(. )والسجود, الركوع

 (.38/387) .تاج العروس, الزبيدي.  2
 (.3/7013. )دار الدعوة. مجمع اللغة العربية: تحقيق .المعجم الوسيط. وآخرون, إبراهيم, مصطفى: ينظر.  3
دار الكتاب : بيروت. ه7101: سنة, 7: طبعة. إبراهيم األيباري: تحقيق. التعريفات. علي بن محمد, الجرجاني.  4

 (. 7/331. )العربي
 .0ص . ه7138: سنة, 730عدد , مجلة المعرفة .مبدأ المواطنة في المجتمع السعودي, عبد الرحمن, الزنيدي.  5
مركز دراسات الوحدة : بيروت. م7061: سنة, 3: طبعة .آراء وأحاديث في الوطنية والقومية.ساطع, الحصري.  6

 .(0ص). العربية
ص ). الدار الجماهيرية: ليبيا. ه7131: سنة, 7:طبعة. موسوعة علم السياسة. عبد اهلل مصطفى, حشيم: ينظر.  7

110). 
 .(8ص )".دراسة تحليلية"التربية الوطنية في االسالم .  8
 (.7/73. )دار الشروق: بيروت. ه7173: سنة, 71: طبعة. في ظالل القرآن. سيد إبراهيم حسين الشاربي, قطب.  9
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 Page 254 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

، ونبي واحدح وِقبلةح واحدةح إّن هناك أمّ : املعنى ، وكتابح واحدح . ة واحدة ينتمي إليها املسلم وبها يعتز، وتؤمن بربح واحدح

وتوحدها الِقَيم , تتكون من شعوب وقبائل في أقطارح وأقاليم، وهي أّمة واحدة تلجمعها العقيدة، وتربط بينها الشر عة

تتميز , ، ولم تنشأ بإرادة فردح أو حزب، تّنها من صنيع هللا تعالىفهي عاملية وليست قومية, وآلاداب وألاخالق إلاسالمية

وغيرها من , والاقتصاد, فهي أّمة وسطية في كل ش يء من التصور والاعتقاد، إلى السياسة,  ومقومات, بعدة خصائص

 .1وهي أّمة خالدة. مناحي الحياة

 مفهوم التفسير : املطلب الثالث

ه يقف أمام اتلجاهين اثنين في تحديد معناهاملتابع ملعنى التفسير في اللغ
ّ
 :ة يلجد أن

ه مقلوب: الثانيو. 2أبانه: أي, وفسره, والبيان, الكشف: أّن التفسير مشتق من الَفْسر بمعنى: ألاول 
ّ
فيكون الجذر , أن

 , َر الُصْب َوَسَف , امرأة َساِفَرة أْي التي ألقت ِخَماَرها عن َوْجِهَها: فيقال, كشف الغطاء: ومعناه, (الَسْفر)
ً
, أضاء: أْي , َسْفَرا

ه ُيْسِفر, وأشرق 
ّ
 تن

ً
 .3فيظهر ما كان خفيا فيها, وأخالقهم, ويكشف عن وجوه املسافرين, وسّمي الَسَفر َسَفرا

 . وتوضيحه, وبيانه, الكشف عن املغلق: فكالهما يعني, واملتأمل يلجد أّن دللة كال الجذرين تلجتمع في املعنى

, ومنهم من أوجز وأبلغ, منهم من أطالوا فيها, فقد تنوعت تعريفات العلماء الاصطالحية لكلمة التفسير, أما في الاصطالح

وأحكامها , ومدلولتها, علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاى القرآن: "في قوله, أبو حيان: ومن تعريفات من أطالوا

هو : وممن أوجزوا وأبلغوا الزرقاني في قوله. 4"وتتمات ذلك, ركيبومعانيها التي تحمل عليها حال الت, والتركيبية, إلافرادية

 .5"علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دللته على مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشرية"

 .وتوضيحه, وبيانه, ويلجتمع املعنى اللغوي مع املعنى الاصطالحي للتفسير في أّن كليهما يسعى للكشف عن املغطى

 (الاتجاه الوطني في التفسير)مفهوم املصطلح املركب : املطلب الرابع

والناحية , الناحية النظرية: وهما, نستطيع أْن نفهم هذا املصطلح املركب في ضوء ما سبق بيانه بالنظر إلى ناحيتين

 : العملية

                                                           
 .  (710-716:ص). دار الشروق. تجدد الدين وتنهض بالدنيا: من أجل صحوة راشدة. يوسف القرضاوي: ينظر1
 
 (.1/11. )دار صادر :بيروت, 7: طبعة. لسان العرب. محمد بن مكرم, ابن منظور: ينظر.  2
 (.17-73/36. )تاج العروس, الزبيدي: ينظر.  3
: سنة, 7:طبعة. أحمد عادل وآخرون: تحقيق .في التفسير البحر المحيط. محمد بن يوسف األندلسي, أبو حيان.  4

 (.7/737. )دار الكتب العلمية: بيروت. ه7133
: سنة, 7:طبعة. مكتب العلوم والدراسات: تحقيق. في علوم القرآن مناهل العرفان, محمد عبد العظيم, الزرقاني.  5

 (.3/1. )دار الفكر: بيروت. م7008
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 Page 255 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ه الاتلجا: مفهوم الاتلجاه الوطني في التفسير من الناحية النظرية: أما ألاولى
ّ
ه الذي يهدف إلى إبراز القضايا التي تتعلق إن

, من خالل ما جاء في كتب التفسير القديمة, والدفاع عنها, والافادة منها, وتحديد معاملها, وبسطها, -الوطن–باتر  

ولكّنه ظهر بشكل واضح في كتب التفسير الحديثة , وقد برز هذا الاتلجاه في كتب التفسير القديمة والحديثة, والحديثة

تّن , خاصة في التفاسير التي كتبت في ظل الصراعات مع ألاعداء, لحاجة الّناج إلى فهم ألامور التي تحيط بأوطانهم

 . التفاسير في عمومها كانت تتوجه إلى ألاولويات التي تحيط بامللجتمعات

ه مرتبط بالقرآن وقد سعى أصحاب هذا الاتلجاه إلى الاستعانة بالتفسير ملا له من مكانة عظيمة عند الناج خ
ّ
اصة أن

 .من أجل حل املشكالت التي تعاني منها أوطانهم على تنوعها, الكريم

ه الدعوة إلى تلزيل أقوال املفسرين التي تاناول الحديث عن ألاوطان: أما املفهوم من الناحية العملية: وأما الثانية
ّ
, فإن

كتبت في ظل ألازمات لتوجيه هذه امللجتمعات إلى ما  خاصة التفاسير التي, من أجل السعي إلى رفعتها, على الواقع

 .ويتلجنبوه, وتعريفهم بما ل يفيدهم حتى يبتعدوا عنه, يفيدهم في سبيل الوصول إلى خير بالدهم

 املبحث الثالث

 ألادلة على وجود الاتجاه الوطني في تفسير مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس

 
 
 جمة ابن باديستر : أوال

الشيخ عبد الحميد بن مكي , 1رائد النهضة العلمية في الجزائر, ألاستاذ الكبير, العالمة السلفي, هو الامام املصلح الشهير

, 3(قسنطينة)ولد بمدينة , مؤسس الدولة الصنهاجية ألاولى 2(املعز بن باديس)ينتهي نسبه إلى , بن باديس الصنهاجي

 .4صاحب مكانة مرموقة وشهرة واسعة, مصطفى بن مكيمحمد : والده. ه1225سنة 

, ومحمد بن القاض ي, والشيخ الطاهر بن عاشور , والعالمة محمد النخلي, من أشهر مشايخه الشيخ حمدان التوني ي

 . 5وغيرهم, والعالمة محمد بخيت املطيعي, وبلحسن النلجار, ومحمد الصادق النيفر

                                                           
سنة  ,7: طبعة ".تفسير ابن باديس"مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير , عبد الحميد, ابن باديس: ينظر. 1

 (.7/70). دار الرشيد: الجزائر.ه7130
ولد بالمنصورية , من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريقية": (ه 111 - 306)الصنهاجىالمعز بن باديس بن المنصور . 2
ولقبه بشرف  ,صاحب مصر والمغرب,وأقره الحاكم الفاطمي( ه 108سنة )وولي بعد وفاة أبيه ( من أعمال إفريقية)

بائل ونشبت بينه وبين ق ,اء وأكرمهمة، وقرب العلموبنى بنايات ومساجد أنفق عليها أمواال وافر  ,وساد االمن في أيامه,الدولة
ل وهو أول من حم...وجعلها للعباسيين( 110سنة )وكانت خطبته للفاطميين، فقطعها  ,زناتة حروب انتصر في جميعها
 (.1/380. االعالم, الزركلي..." )الناس بإفريقية على مذهب مالك 

 .مدينة جزائرية . 3
 (.7/31) ".تفسير ابن باديس"كالم الحكيم الخبير مجالس التذكير من , ابن باديس: ينظر. 4
 (.7/31. )تفسير ابن باديس, ابن باديس: ينظر. 5
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 Page 256 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ومحمد الصالح , ومحمد الصالح بن عتيق, والهادي السنو  ي, ومو  ى ألاحمدي, من أبرز تالميذه الشيخ مبارك امليلي

 .1وغيرهم, رمضان

قال الشيخ محمد البشير , قد أثنى عليه كثير من العلماء والشيوخ, تبوأ ابن باديس مكانة علمية مرموقة عالية

ومربي , وإمام الحركة السلفية, رة الحقوواضع أسسها على صخ, باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر: "الابراهيمي

, عالم البيان, وملقن مباديها, الوطنية الصحيحةوغارج بذور , جيلين كاملين على الهداية القرآنية والهدي املحمدي

 في تفسير العالمة ابن باديس: "وقال العالمة ألالباني. 2"وفارج املنابر
ً
 ممتعا

ً
 فياضا

ً
وقال , 3"وقد كنت قرأت بحثا

: وقال الشيخ الطيب العقبي. 4"وعمدتنا الاصالحية, الاستاذ العظيم واملرشد الحكيم عدتنا العلمية: "خ امليليالشي

 . 5"والعالمة الذي ما أنلجبت الجزائر مثله إل قليال, املصلح الفذ"

رته بحي الشهداء ودفن في روضة أس, 6ه1233: سنة, وجالئلها, توفي ابن باديس بعد حياة عامرة حافلة بعظائم ألاعمال

 .7قرب مقخرة قسنطينة

 
 
 مؤلفاته: ثانيا

: 8ومنها, لم يصل إلينا منها سوى مؤلفات قليلة, لقد ترك ابن باديس للمكتبة الاسالمية ملجموعة من الكتب العلمية

ئد العقا, القصص الهادف, "رجال السلف ونساؤه", "ملجالس التذكير من كالم البشير النذير"أو " من هدي النبوة)"

العواصم من , رسالة جواب سؤال عن سوء املقال, مبادع ألاصول , وألاحاديث النبوية, الاسالمية من آلايات القرآنية

" تفسير ابن باديس", التأفين ملنكر التأبين, تحفة املستهدي في إثبات خروم املهدي, القواصم تبي بكر بن العربي املالكي

 "(. رملجالس التذكير من كالم الحكيم الخبي"

 
 
 التعريف بتفسيره والجو العام الذي كتب فيه: ثالثا

خذ من العنوان الذي كان يضعه ملا يكتبه بقلمه في تفسير بعض آلايات القرآنية الجامعة
ُ
ويلجعله , اسم تفسيره أ

 . 9فوات  تعداد ملجلة الشهاب

                                                           
 (.7/31. )تفسير ابن باديس, ابن باديس: ينظر. 1
 (.7/36) .تفسير ابن باديس, ابن باديس. 2

: سنة, 7:طبعة .األمةسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في . محمد ناصر الدين, األلباني.  3
 (.3/131). دار المعارف: الرياض.ه7173

 (.7/36) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  4
 (.7/36) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  5
 (.3/10. )األعالم, الزركلي: ينظر.  6
 (.7/30) .عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية. مصطفى محمد, حميداتو: ينظر.  7
 (.7/30. )تفسير ابن باديس, ابن باديس: ينظر.   8
 (.7/71. )تفسير ابن باديس, ابن باديس: ينظر.  9
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 Page 257 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

وتفسير , وتفسير أبي حيان ألاندلي ي, وتفسير الكشاف, تفسير ابن جرير الطخري : أما مصادره في التفسير فمْن أبرزها

 .1وغير ذلك,  الرازي 

لذلك , حين تصدى ابن باديس للتفسير كان يرى أّن تدوين التفسير بالكتابة مشغلة عن العمل املقدم وإضاعة للعمر

 بتعليم جيل وتربية أّم , بدء بالتفسير دروسا تسمعها الجماهير فتتعجل الاهتداء بها
ً
ه كان مشغول

ّ
ة ومكافحة ولو أن

, سنة 23عكف على تفسير القرآن , أّمية ومعالجة أمرا  اجتماعية ومصارعة استعمار تمكنه أن يلجمع بين الحسنين

 على طريقته, حتى أتمه إلى آخره
ً
فحال املوت دون , كان يعلل النفس باتساع الوقت وانفساح ألاجل حتى يكتب تفسيرا

كان ينشرها في , فضله وعلمه فألهمه كتابة ملجالس معدودة من تلك الدروجولكّن هللا تعالى أبى إل أْن يذيع , ذلك

 مستقال, 2(ملجلة الشهاب)
ً
 .3فتصدى السيد أحمد بوشمال عضد الامام املفسر وصفيه وكاتبه لتلجريدها ونشرها كتابا

ه كان في ظل احتالل فرنسا للجزائر
ّ
وقد كان من أولويات , وبالّنظر إلى الجو العام الذي كتب فيه التفسير نلجد أن

فمنذ أن نزلت قواتهم إلى الجزائر أعلنت فرنسا , محو عروبة الجزائر وإسالمها, (ه1216)فرنسا عند احتالل الجزائر 

 , وإزالة كل معالم الحكم العثماني فيها, وأرادت إخضاعها بالكامل لسيطرتها, امتالكها
ً
في هذا الوقت شنت فرنسا حربا

املتمثلة في , وبدأت بتهديم صروح الثقافة املزدهرة في الجزائر, الاسالمية في طول البالد وعرضهابال هوادة على الثقافة 

وفي الوقت ذاته أغلقت أبواب نحو ألف مدرسة ابتدائية وثانوية عالية في وجه أكثر من , وقسنطينة, مدينتي تلمسان

ورافق . ن املدارج إل ما سمحت به فرنساولم يبق م, وشردوا معظم ألاساتذة املبدعين, مئة وخمسين ألف طالب

وإلقاء آلف ألاحرار واملقاومين في , الاحتالل الفرني ي في طول مدته صنوف الابادة والاشريد والتنكيل الجماعي

و عيد , ظهر ابن باديس ليبلسم قلوب الجزائريين, في هذه ألاجواء املظلمة املليئة بالتنكيل الجسدي والروحي. السجون 

وأول ما ولد من جهوده الاصالحية جمعية , لى نفوسهم ويبدد الظالم من حولهم بدعوته الاصالحية النهضويةألامل إ

وعمل على إرسال البعثات العلمية إلى عدد , وكان لسان مقالها ملجلة الشهاب, العلماء املسلمين الجزائريين برئاسته

 .4ة يناسبمن ألاقطار العربية شعارها شعب الجزائر مسلم وإلى العروب

                                                           
 (.7/30. )تفسير ابن باديس, ابن باديس: ينظر.  1
واستمرت في ( ه7311), أصدرها في قسنطينة الجزائر عبد الحميد بن باديس, مجلة علمية دينية أدبية: مجلة الشهاب.  2

, صفحة 80-10ثم صارت شهرية من , صفحات 8-1كانت في بدء ظهورها أسبوعية من ( 7316: الصدور إلى سنة
االسالم , جورج الراسي" )مجلدا  71ي حياة ابن باديس وقد صدر منها ف, وكان شعارها إن العروبة واالسالم ال ينفصالن

, الزركلي(. )710-716ص. م7001: سنة. دار الجديد: بيروت. الجزائري من األمير عبد القادر إلى أمراء الجماعات
 . (.االعالم

 .(71-73/ 7) .تفسير ابن باديس, ابن باديس: ينظر.  3
-7ص. )الحميد بن باديس رائد االصالح والنهضة في تاريخ الجزائر الحديثعبد . فهمي توفيق محمد, مقبل: ينظر.  4

 (.1ص
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 Page 258 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

وأئمة الخلف الذين ساروا على دربهم والذي , أما منهجه العام في التفسير فهو منهو الرا خين من أئمة السلف

وإل فبأقوال التابعين , وإل فبأقوال الصحابة رضوان هللا عليهم, والسنة الصحيحة, تفسير القرآن بالقرآن: "يتلخص في

 .1"وقد سار على هذا املنهو الصحي  وطبقه أحسن تطبيق, لتي نزل بها الوحيوإل فبلغة العرب ا, رحمهم هللا تعالى

 
 
 ظهور الاتلجاه الوطني في تفسير ابن باديس : رابعا

, حاول أن يقض ي على عروبة وطنه, فقد عاش في فترة احتالل غاشم لوطنه, تشير إلى ذلك, ألاجواء التي عاشها املفسر

 : وكانت أبرز مالم  الوطنية في تفسيره آلاتي, ظل هذه ألاجواء وكتب تفسيره في, و سيطر على مقدراته

فقد كان يكثر في مقالته وكتاباته في التفسير وغيره من , فكر املفسر الاصالحي النهضوي الوطني يدل على ذلك .1

 أّن مقومات الجزائر ثالثة. الدعوة إلى ذلك
ً
ه كان يردد كثيرا

ّ
سالم، إلا : ومّما جاء في مقالته الصحفية أن

من طرابلس الغرب حتى املحيط )ودعا إلى وحدة املغرب العربي الكبير . والعربية، وألار  الجزائرية بحدودها

ودعا إلى القومية العربية، ووحدة الوطن العربي الكبير، وأشاد في كل مناسبة بالعرب والعربية (. ألاطلي ي

 .2وإلاسالم والوطنية

فال فالح لهم إل بالرجوع , سيلة املثلى لتغيير واقع املسلمين والرقي بأوطانهمالتصري  بأّن القرآن الكريم هو الو  .2

 .3إلى هديه

قال , الخطبة التي افتت  بها دروج التفسير العام بالجامع ألاخضر في الجزائر تدل على ارتباطها بواقع الوطن .2

وحاله , العنصر العربي ولبابهوالصالة والسالم على سيدنا محمد الذي اختاره هللا تعالى من صميم : "فيها

وجاهد في هللا , وبلغ ألامانة, فأدى الرسالة... وأكمل آدابه وأرسله رحمة للعاملين , بأسمى معارف النوع البشري 

ه يركز في ثنائه . 4..."وعلى الغر امليامين من آله , حتى رجع الحق إلى نصابه, حق جهاده
ّ
ظاهر من مقدمته أن

وهذا فيه إملاح للواقع , عليه وسلم على مقارعة ألاعداء حتى إعادة الحّق تصحابه على رسول هللا صلى هللا

 . الذي يعيشه

اْدُع : )قال في تفسيره لقوله تعالى, وتوجيه الخطباء والوعاى والعلماء إلى ذلك, الحديث عن الواقع في تفسيره .1

َحَسَنِة 
ْ
ِة ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال ى َسِبيِل َرّبِ

َ
ُم ِبَمْن َضلل َعْن َسِبيِلِه  ِإل

َ
ْعل

َ
َك ُهَو أ ْحَسُن ِإنل َربل

َ
ِتي ِهَي أ

ل
ُهْم ِبال

ْ
َوَجاِدل

ْهَتِديَن 
ُ ْ
ُم ِبامل

َ
ْعل

َ
وأكثر الخطباء في الجمعات اليوم في قطرنا يخطبون الّناج بخطب معقدة مسجعة . "5(َوُهَو أ

                                                           
 (.7/33) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  1
أحمد : تحقيق ".في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير"تفسير ابن باديس . عبد الحميد بن محمد, ابن باديس.  2

 (.7/77. )دار الكتب العلمية: بيروت. ه7178: سنة, 7:طبعة. شمس الدين
 (.7/73. )تفسير ابن باديس, ابن باديس: ينظر.  3

 (.7/01) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  4
 .731آية : سورة النحل.  5
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 Page 259 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

وقد طبق هذا . 1..."حاضر وأمرا  السامعين ل يراعى فيها ش يء من أحوال ال, طويلة من مخلفات املاض ي

فانظر إلى حالتنا معشر : "ومنها قوله, بوضوح وجالء في كتاباته فكانت دائما تالمس الواقع الذي يحياه

 في هذا الضالل
ً
فتراهم يدعون : املسلمين الجزائريين وغير الجزائريين، تلجد السواد ألاعظم من عامتنا غارقا

ح من ألاحياء وألاموات، يسألونهم حوائلجهم من دفع الضر، وجلب النفع، وتيسير من يعتقدون فيهم الصال 

ويذهبون إلى ألاضرحة التي شيدت عليها . الرزق، وإعطاء النسل، وإنزال الغيث، وغير ذلك مما يسألون 

 .2..."القباب، أو ظلمت بها املساجد فيدعون من فيها

قال في , ملسلمين إلى ما وصلت إليه من الذلة واملهانةالحديث عن ألاسباب التي أدت إلى وصول أوطان ا .3

وًرا: )تفسيره لقوله تعالى
ُ
َك َمْحظ اُء َرّبِ

َ
اَن َعط

َ
َك َوَما ك اِء َرّبِ

َ
ِء ِمْن َعط

َ
ل

ُ
ِء َوَهؤ

َ
ل

ُ
ِمد  َهؤ

ُ
 ن

ًّ
ال

ُ
الذي أفادته آلاية . "3(ك

 
ً
 وحديثا

ً
ورفعوا علم املدنية الحقة , دوا العالمفقد تقدموا حتى سا, الكريمة مشاهد في تاريخ املسلمين قديما

وقد تأخروا حتى كادوا يكونون دون ألامم كلها بإهمال , ملا أخذوا بأسبابها كما يأمرهم دينهم, بالعلوم والصنائع

وعوقبوا بما هم عليه اليوم من الذل والانحطاط ولن , تلك ألاسباب فخسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم

 . 4"م إل إذا عادوا إلى امتثال أمر ربهم في ألاخذ بتلك ألاسبابيعود إليهم ما كان له

ِة : " وقف ابن باديس مع حديث النبي صلى هللا عليه وسلم: التصري  بحب الوطن .6
َ
ْرِضَنا ِبِريق

َ
 أ

ُ
ْرَبة

ُ
ِه ت

ل
ِبْسِم الل

َفى َسِقيُمَنا
ْ

 : 6وهي, وبين أّن الناج قد انقسموا في فهمه على أقسام. 5"َبْعِضَنا ُيش

 َم شفاء ما بعده من شفاء: يقول املتخلف القاصر
ل
ْيِه َوآِلِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

ل
 .تربة املدينة بريق النبي َصل

 أو : ويقول الطبيب املستغرب 
ً
ى يشفيان مريضا

ّ
هذا محال، في التراب مكروب، وفي الريق مكروب، فأن

 !ينفسان عن مكروب 

   ين، ودعوا التعليل، فالقول ما يقول التحليلها هنا تفاعل بين عنصر : ويقول الكيماوي. 

 رسول هللا، فقد علم الناج : ويقول ذوو املنازع القومية والوطنية، ولو كانوا يدينون بالوثنية 
ً
آمنا بأن محمدا

 أن تربة الوطن معجونة بريق أبنائه، تشفي من القروح والجروح، ليربط بين تربته 
ً
من قبل أربعة عشر قرنا

 من املحبة وإلاخالة له، وليؤكد فيها معنى الحفاى له والاحتفاى به، وليقرر لهم من وبين قلوبهم 
ً
عقدا

ملن الوطن مّنة كانوا عنها غافلين، فقد كانوا يعلمون من علم الفطرة أن تربة الوطن تغذي وتروي، 

 ملعنى طبي، ولكنه درج في ال
ً
 .وطنية عظيمفلجاءهم من علم النبوة أنها تشفي فليس هذا الحديث إرشادا

                                                           
 (.7/711) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  1
 (.7/770) .باديستفسير ابن , ابن باديس.  2
 .30آية : سورة االسراء.  3
 (.7/716) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  4
 (.1/3786(. )كتاب الطب(. )باب رقية النبي صلى اهلل عليه وسلم(. )1173: ح) .صحيح البخاري, البخاري.  5
 (.7/316) .تفسير ابن باديس, ابن باديس: ينظر.   6
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 Page 260 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

ه بباب : "ثم عقب على هذه ألاقوال
ّ
وما , أشبه "حب الوطن"ولو أنصف املحدثون ملا وضعوه في باب الرقى والطب، فإن

 :نرى هذا القول 

( 
ً
ة

َ
ْيل

َ
نل ل

َ
ِبْيت

َ
ْيَت ِشْعِرْي َهْل أ

َ
 ل

َ
ل

َ
ِخره َوَجِلْيُل ... أ

ْ
 ِبَوادح َوَحْوِلي ِإذ

 ِمَياَه مِ 
ً
ِرَدْن َيْوما

َ
ةح َوَهْل أ

ِفْيل... لَجنل
َ
 َوط

ه
اَمة

َ
ْبُدَوْن ِلي ش

َ
 1(َوَهْل ت

 سائًرا على شعاعه
ّ
شمة من تربة إصطخر، وشربة : وما ترى ذلك الغريب املريض الذي سئل فيم شفاؤك  فقال, إل

ه يقول ... من ماء نهاوند
ّ
 به بعد إيمان أن

ً
تربة ألار  بريق بني آدم : ولم يقل, تربة أرضنا، بريقة بعضنا: ولقد زادنا إيمانا

فهذه وهللا ربنا صخرة ألاساس في بناء , في أرضنا وبعضنا ومريضنا ولكن السر , فليس السر في تربة وريق ومر 

وبين في موضع آخر وهو يتحدث عن خخر النملة في قصة . 2"ل ما يابجح به املفتونون  الوحدة الوطنية والقومية،

 بنلجاتهم، وأن ل خير "أنه , سليمان عليه السالم
ّ
 بحياة قومه، ول نلجاة لهم إل

ّ
 إذا شعر  ل حياة للشخص إل

ّ
لهم فيه إل

ه جزء منهم
ّ
 .3"بأن

ومن : "قال في حديثه عن طبيعة ملك ألانبياء عليهم السالم: وحماية ألاوطان, حديثه عن جهاد املعتدين .1

طبيعته الدعوة إلى القوة والتنويه بها وبناء الحياة عليها، لكن في نطاق العدل والرحمة ولدفاع املعتدين، 

عِ : )كما قال تعالى
َ
ةح َوأ ول

ُ
ْعُتْم ِمْن ق

َ
ُهْم َما اْسَتط

َ
وا ل  .5"4(د 

قال في حديثه عن قصة بني إسرائيل مع فرعون في : تسلية املؤمنين املستضعفين ببيان عاقبة أمر املعتدين .5

 : )تفسيره لقوله تعالى
ً
ة ِئمل

َ
ُهْم أ

َ
لْجَعل

َ
ْرِ  َون

َ ْ
ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ألا

ل
ى ال

َ
ُمنل َعل

َ
ْن ن

َ
ِريُد أ

ُ
َن  َون ِ

ّ
َمك

ُ
َواِرِثيَن َون

ْ
ُهُم ال

َ
لْجَعل

َ
َون

ُروَن 
َ
وا َيْحذ

ُ
ان

َ
ِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما ك

ُ
ْرِ  َون

َ ْ
ُهْم ِفي ألا

َ
إّن هللا أراد بما صنع لبني إسرائيل .  "6(ل

إخرام الضد من الضد، وبما قال لهم أن يعلم هذا إلانسان من سلن هللا في كونه ما لم يكن يعلم، وهو 

 من وسائل القوة الروحية، ول من وسائل 
ً
وإخرام الحي من امليت، وإنقاذ ألامة الضعيفة التي ل تملك شيئا

فهو مثل عملي ضربه هللا لخالة أضعف الضعفاء من مخلب , القوة املادية من استعباد ألاقوياء املتألهين

                                                           
صحيح , البخاري)هذه األبيات كان بالل بن رباح رضي اهلل عنه يقولها تعبيرا  عن شوقه لمكة بعد الهجرة إلى المدينة . 1

وهذه  (.3/881. كتاب فضائل المدينة. باب كراهية النبي صلى اهلل عليه وسلم أن تعرى المدينة. 7100: ح .البخاري
 (.37/311. دار الفكر: بيروت, 3:طبعة. األغاني. أبو الفرج, األصفهاني)األبيات منسوبة لمالك بن الريب 

 (.310-7/316. )تفسير ابن باديس, ابن باديس.  2
 (.7/383) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  3
 .80آية : سورة األنفال.  4
 (.7/310) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  5
 .1,8آيات : سورة القصص.  6
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 Page 261 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

والتمكين لهم في ألار ، وإرادة ألاقوياء , ، وسادة غالبينوجعل املستضعفين أئمة وارثين. أقوى ألاقوياء

 .1"املستعلين في ألار  عاقبة باطلهم، لكيال ييأج املستضعفون في ألار  من روح هللا

َنا : )قال في تفسيره لقوله تعالى, وعن مصالحها, الدعوة إلى تكثير سواد املدافعين عن ألاّمة .3 وَن َربل
ُ
ِذيَن َيُقول

ل
َوال

 
َ
ِقيَن ِإَماًماَهْب ل ُمتل

ْ
َنا ِلل

ْ
ْعُينح َواْجَعل

َ
 أ

َ
ة رل

ُ
اِتَنا ق يل ّرِ

ُ
ْزَواِجَنا َوذ

َ
وفي التزوم تكثير سواد ألاّمة واملدافعين عن ", 2(َنا ِمْن أ

 .3"امللة والقائمين بمصالح الدين والدنيا، وفي هذا ما فيه من ألاجر واملثوبة

ْرَيةح : ")قال في تفسيره لقوله تعالى: وطانوبيان خطره العظيم على ألا , التحذير من الظلم .12
َ
َصْمَنا ِمْن ق

َ
ْم ق

َ
َوك

 
ً
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َ
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َ
ْت ظ

َ
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َ
 ), 4(ك

ُ
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َ
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ل
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َ
َحاَسْبَناَها ِحَساًبا ش

َ
َها َوُرُسِلِه ف ْمِر َرّبِ

َ
ْرَيةح َعَتْت َعْن أ

َ
ْن ِمْن ق ّيِ

َ
أ
َ
ًراَوك

ْ
, 5(ك

ْريَ )
َ
 ق

ً
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َ
ُه َمث

ل
َها اَوَضَرَب الل

َ
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َ
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َ
أ
َ
ِه ف

ل
ُعِم الل

ْ
ن
َ
َفَرْت ِبأ

َ
ك

َ
انح ف

َ
ّلِ َمك

ُ
ًدا ِمْن ك

َ
َها َرغ

ُ
ِتيَها ِرْزق

ْ
 َيأ

ً
ة َمِئنل

ْ
 ُمط

ً
ْت آِمَنة

َ
ان

َ
 ك

ً
ُه ة

ل
لل

وا َيْصَنُعوَن 
ُ
ان

َ
ْوِف ِبَما ك

َ
خ

ْ
ُجوِع َوال

ْ
فأفادت هذه آلايات أن سبب الهالك والعذاب هو الظلم، , 6(ِلَباَج ال

ث على تدارك ألامر فيه باإلقالع عن الظلم والفساد، والرجوع إلى طاعة هللا وإعمال يد والح... والفساد

 .7"إلاصالح في جميع الشئون 

عمل ابن باديس على : وغيرها, والاجتماعية, والاقتصادية, الاهتمام بقضايا الوطن املختلفة السياسية .11

, ونفسية, وأخالقية, عقدية وتشر عية, لفةوحقائق مخت, استخرام ما في آلاية أو آلايات من أحكام وحكم"

, والتدقيق, والغوة, مع استطراد في الجمع والتحقيق, وكونية, وتاريخية, واقتصادية, وسياسية, واجتماعية

وتطريزها بالفوائد العلمية , والتوجيه, والتنويه, والتنبيه, والتحليل, والتعليل, والتفصيل, والتأصيل والتفر ع

فقد قال في , حديثه عن الحقوق الاجتماعية, ومن الّنماذم الدالة على ذلك. 8"ونحوها والنكت البالغية

ْبِذيًرا: )تفسيره لقوله تعالى
َ
ْر ت ِ

ّ
َبذ

ُ
 ت

َ
ِبيِل َول ْسِكيَن َواْبَن السل ِ

ْ
ُه َوامل ُقْرَبى َحقل

ْ
ا ال

َ
الناج كلهم في حاجة . "9(َوآِت ذ

وقيام كل فرد من أفراد ... ولغيره حقوق عليه , لى غيرهوما من أحد إل وله حقوق ع, مشتركة إلى بعضهم

ومن الّنماذم . 10"امللجتمع بما عليه من حقوق نحو غيره هو الذي يسد تلك الحاجة املشتركة بين الناج

من حق الرعية على : "ما قاله في تعقيبه على قصة سليمان عليه السالم, الدالة على الحقوق السياسية

                                                           
 (.7/307) .ابن باديستفسير , ابن باديس.  1
 .11آية : سورة الفرقان.  2
 (.7/331) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  3
 .77آية: سورة األنبياء.  4
 .6آية : سورة الطالق.  5
 .773آية : سورة النحل.  6
 (.7/731) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  7
 (.7/31) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  8
 .38آية : سورة االسراء.  9

 (.7/371. )تفسير ابن باديس, ابن باديس.  10
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 Page 262 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

يباشر بنفسه ما استطاع , يتعرف أحوالها؛ إذ هو مسؤول عن الجليل والدقيق منهاراعيها أن يتفقدها، و 

وينيط بأهل الخخرة واملقدرة وألامانة تفقد , مباشرته منها، ويضع الوسائل التي تطلعه على ما غاب عليه منها

كه واتساع فهذا سليمان على عظمة مل, أحوالها حتى تكون أحوال كل ناحية معروفة مباشرة ملن كلف بها

 .1"جيشه وكثرة أتباعه، قد تولى التفقد بنفسه، ولم يهمل أمر الهدهد على صغره وصغر مكانه

 املبحث الرابع

 القيم املترتبة على وجود الاتجاه الوطني في تفسير املنار

:ومنها, هناك جملة من القيم الايلجابية التي تستفاد من وجود الاتلجاه الوطني في تفسير ابن باديس  

 وهذه الفطرة كانت ظاهرة عند , من ألامور الفطرية التي فطر هللا تعالى الّناج عليها, بيان أّن حب الوطن

وغيرهم من الصالحين وحتى عند غير الصالحين بنص القرآن الكريم والسنة , ألانبياء عليهم الصالة والسالم

َفى : "" قال في التعقيب على قول النبي صلى هللا عليه وسلم. النبوية
ْ

ِة َبْعِضَنا ُيش
َ
ْرِضَنا ِبِريق

َ
 أ

ُ
ْرَبة

ُ
ِه ت

ل
ِبْسِم الل

ه يقول . 2"َسِقيُمَنا
ّ
 به بعد إيمان أن

ً
تربة ألار  بريق بني : ولم يقل, تربة أرضنا، بريقة بعضنا: ولقد زادنا إيمانا

صخرة ألاساس  فهذه وهللا ربنا, ولكن السر في أرضنا وبعضنا ومريضنا, آدم فليس السر في تربة وريق ومر 

 .3"ل ما يابجح به املفتونون  في بناء الوحدة الوطنية والقومية،

 فال يستغرب من ... والتهجير, والتعذيب, والسجن, والقهر, تشتد العالقة بين الشعوب وألاوطان إذا زاد الظلم

 ول تعتخر مثلبة ما لم ي, ظهورها في التفاسير التي كان كاتبوها يعيشون تحت هذه الظروف
ً
 ظاهرا

ً
 .ظهر عورا

 وقلة هم املفسرون الذين , هذه سمة قد تكون غائبة عن كثير من كتب التفسير: بيان مراعاة املفسر للواقع

 في جملة من كتب التفسير . ارتبطت أقالمهم بالواقع الذي يحيونه
ً
ولعل ربط التفسير بالواقع ظهر جليا

 الكتب التي جاءت بعد ظهور مدرسة , الحديثة
ً
والشواهد على ذلك عند , محمد عبده في التفسيرخصوصا

فانظر إلى حالتنا معشر املسلمين الجزائريين وغير الجزائريين، تلجد السواد : "منها قوله, ابن باديس كثيرة

 في هذا الضالل
ً
فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الصالح من ألاحياء وألاموات، : ألاعظم من عامتنا غارقا

ن دفع الضر، وجلب النفع، وتيسير الرزق، وإعطاء النسل، وإنزال الغيث، وغير ذلك يسألونهم حوائلجهم م

 4..."ويذهبون إلى ألاضرحة التي شيدت عليها القباب، أو ظلمت بها املساجد فيدعون من فيها. مما يسألون 

                                                           
 (.7/388. )تفسير ابن باديس, ابن باديس.  1
 (.1/3786(. )كتاب الطب(. )باب رقية النبي صلى اهلل عليه وسلم(. )1173: ح) .صحيح البخاري, البخاري.  2
 (.310-7/316. )تفسير ابن باديس, ابن باديس.  3
 (.7/770) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  4
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 Page 263 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 أّن القرآن الكريم يحمل: اساثمار القرآن الكريم في التغيير 
ً
في طياته مهمة  أدرك كثير من املفسرين تماما

ه قادر على إنقاذ هذه ألاجيال املسلمة مما وقعت فيه, اصالحية كخرى 
ّ
وأن يقدم لهم ما يمكنهم من , وأن

 .وأنه قادره على التعامل مع كل الظروف املحيطة في شتى الجوانب, مواجهة التحديات التي تقف أمامهم

 قال في تفسيره : وبيان كيفية تلجاوزها, هذا الحال عر  ألاسباب التي أدت إلى وصول املسلمين في أوطانهم إلى

وًرا: )لقوله تعالى
ُ
َك َمْحظ اُء َرّبِ

َ
اَن َعط

َ
َك َوَما ك اِء َرّبِ

َ
ِء ِمْن َعط

َ
ل

ُ
ِء َوَهؤ

َ
ل

ُ
ِمد  َهؤ

ُ
 ن

ًّ
ال

ُ
الذي أفادته آلاية الكريمة . "1(ك

 
ً
 وحديثا

ً
ورفعوا علم املدنية الحقة بالعلوم  ,فقد تقدموا حتى سادوا العالم, مشاهد في تاريخ املسلمين قديما

وقد تأخروا حتى كادوا يكونون دون ألامم كلها بإهمال تلك , ملا أخذوا بأسبابها كما يأمرهم دينهم, والصنائع

وعوقبوا بما هم عليه اليوم من الذل والانحطاط ولن يعود , ألاسباب فخسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم

 . 2"ادوا إلى امتثال أمر ربهم في ألاخذ بتلك ألاسبابإليهم ما كان لهم إل إذا ع

  ومن : "قال في حديثه عن طبيعة ملك ألانبياء عليهم السالم: الدعوة إلى حماية ألاوطان واملحافظة عليها

طبيعته الدعوة إلى القوة والتنويه بها وبناء الحياة عليها، لكن في نطاق العدل والرحمة ولدفاع املعتدين، 

ةح : )تعالىكما قال  ول
ُ
ْعُتْم ِمْن ق

َ
ُهْم َما اْسَتط

َ
وا ل ِعد 

َ
 .4"3(َوأ

 كالدعوة إلى قيام كل فرد , في كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها, نشر القيم الايلجابية

وقيام الحاكم بواجبه تلجاه , 6ونشر العدل والرحمة ونبذ الظلم والطغيان. 5وحفظه لحقوق غيره , بواجبه

 . وغير ذلك الكثير, 7عيتهر 

 

 الخاتمة ونتائج البحث

 : اشتملت هذه الدراسة  على جملة من النتائج التي يلجدر الاشارة إلى أهمها

 الناحية : وهما, هذا املصطلح املركب الحديث يفهم بالنظر إلى ناحيتين: مفهوم الاتلجاه الوطني في التفسير

, -الوطن–فهو الاتلجاه الذي يهدف إلى إبراز القضايا التي تتعلق باتر  : أما ألاولى: والناحية العملية, النظرية

. والحديثة, من خالل ما جاء في كتب التفسير القديمة ,والدفاع عنها, والافادة منها, وتحديد معاملها, وبسطها

                                                           
 .30آية : سورة االسراء.  1
 (.7/716) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  2
 .80آية : سورة األنفال.  3
 (.7/310) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  4
 (.7/371. )تفسير ابن باديس, ابن باديس.  5
 (.7/731) .تفسير ابن باديس, ابن باديس.  6
 (.7/388. )تفسير ابن باديس, ابن باديس.  7
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 Page 264 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

, وما يحل فيها على الواقع, فهو الدعوة إلى تلزيل أقوال املفسرين التي تاناول الحديث عن ألاوطان: وأما الثانية

خاصة التفاسير التي كتبت في ظل ألازمات لتوجيه هذه امللجتمعات إلى ما يفيدهم , من أجل السعي إلى رفعتها

 .ويتلجنبوه, وتعريفهم بما ل يفيدهم حتى يبتعدوا عنه, سبيل الوصول إلى خير بالدهم في

 بيان , تصحي  مفهوم الوطنية والقومية: )من القيم الايلجابية املترتبة على وجود الاتلجاه الوطني في التفسير

ت إلى وصول املسلمين إلى هذا ببيان ألاسباب التي أد, اساثمار القرآن الكريم في التغيير, مراعاة املفسر للواقع

 (وتوجيه امللجتمعات إلى القيم الايلجابية التي ترقى بها, وعر  ألامور التي تعين على تلجاوزها, الواقع املؤلم

 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم 

 سنة, 1:طبعة. سلسلة ألاحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ في ألامة. محمد ناصر الدين, ألالباني: 

 . دار املعارف: الريا . ه1112

 في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير"تفسير ابن باديس . عبد الحميد بن محمد, ابن باديس." 

 . دار الكتب العلمية: بيروت. ه1116: سنة, 1:طبعة. أحمد شمس الدين: تحقيق

  بيروت. ه1121:سنة, 2:ةطبع. مصطفى ديب البغا: تحقيق. صحيح البخاري . محمد بن إسماعيل, البخاري :

 . دار ابن كثير

 دار إحياء التراث العربي: بيروت. وآخرون, أحمد شاكر: تحقيق. سنن الترمذي. محمد بن عيي ى, الترمذي . 

 دار الكتاب : بيروت. ه1123: سنة, 1: طبعة. إبراهيم ألايباري : تحقيق. التعريفات. علي بن محمد, الجرجاني

 .العربي

 سنة. دار الجديد: بيروت. الم الجزائري من ألامير عبد القادر إلى أمراء الجماعاتالاس, جورم الرا  ي :

 . م1331

 ه1111: سنة, 2: طبعة. شعيب ألارنؤوط: تحقيق. صحيح ابن حبان. محمد بن أحمد البستي, ابن حبان .

 . مؤسسة الرسالة: بيروت

 الدار الجماهيرية: ليبيا. ه1123: سنة, 1:طبعة. موسوعة علم السياسة. مصطفى عبد هللا, حشيم. 

  مركز دراسات الوحدة : بيروت. م1353: سنة, 2: طبعة .آراء وأحاديث في الوطنية والقومية. ساطع, الحصري

 .العربية

 عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية. مصطفى محمد, حميداتو. 

 ةمؤسسة قرطب: القاهرة .مسند الامام أحمد. أحمد الشيباني, ابن حنبل . 

 1:طبعة. أحمد عادل وآخرون: تحقيق .البحر املحيط في التفسير. محمد بن يوسف ألاندلي ي, أبو حيان ,

 . دار الكتب العلمية: بيروت. ه1122: سنة

 دار الكتاب العربي: بيروت .سنن أبي داود. سليمان بن ألاشعث, أبو داود . 

 دار الهداية .القاموستاج العروس من جواهر . محمد بن محمد الحسيني, الزبيدي . 
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 Page 265 
، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 1:طبعة. مكتب العلوم والدراسات: تحقيق. مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم, الزرقاني ,

 . دار الفكر: بيروت. م1336: سنة

 ألاعالم. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارج, الزركلي . 

 ه1126: سنة, 122عدد , ملجلة املعرفة .السعودي مبدأ املواطنة في املجتمع, عبد الرحمن, الزنيدي. 

 معجم املناهي اللفظية. بكر, أبو زيد. 

 املحرر الوجيز. عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف, ابن عطية. 

 1:ةطبع". تفسير السعدي"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان . عبد الرحمن بن ناصر, السعدي ,

 .مؤسسة الرسالة. ه1122: سنة

 تفسير القرآن. منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي املروزي , السمعاني . 

  تفسير الشعراوي . محمد متولي, الشعراوي . 

  ه1122: سنة, 1:طبعة. أحمد شاكر: تحقيق. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير, الطخري .

 . مؤسسة الرسالة

 تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقالب على الخالفة. حمد سهيلم, طقوش . 

  التفسير الوسيط. محمد سيد, طنطاوي . 

 فصول في أصول التفسير. مساعد, الطيار. 

 اللباب في علوم الكتاب. عمر بن علي, ابن عادل. 

 دار ابن : السعودية. ه1121: سنة, 2:طبعة .القول املفيد على كتاب التوحيد. محمد صالح, ابن عثيمين

 . الجوزي

 دار الكتب العلمية: أحكام القرآن بيروت. محمد بن عبد هللا, ابن العربي . 

 معاني القرآن. يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي, الفراء . 

  دار الشروق. تجدد الدين وتنهض بالدنيا: من أجل صحوة راشدة. يوسف, القرضاوي . 

 دار الشروق: بيروت. ه1112: سنة, 11: طبعة. في ظالل القرآن. سيد إبراهيم حسين الشاربي, قطب . 

 دار املسلم للنشر والتوز ع: الريا . ه1113: سنة, 1: طبعة. مناهج املفسرين: مسلم، مصطفى . 

 أثر اتجاهات املفسرين في مناهجهم. مصطفى إبراهيم, املشني . 

 دار الدعوة. ملجمع اللغة العربية: تحقيق .املعجم الوسيط. وآخرون, إبراهيم, مصطفى. 

 عبد الحميد بن باديس رائد الاصالح والنهضة في تاريخ الجزائر الحديث. فهمي توفيق محمد, مقبل . 
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

  سنة, 1:طبعة. محمد رضوان الداية: تحقيق. التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف, املناوي :

 . الفكر دار : بيروت. ه1112

  دار صادر: بيروت, 1: طبعة. لسان العرب. محمد بن مكرم, ابن منظور . 
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 
 :الــنــــــــــــــاشـــــــــر

 

 العربي الديمقراطي املركز

 والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات

 برلين/أملانيا
 

Democratic Arabic Center 

Berlin / Germany 
 

 اتخزينه أو منه جزء أي أوهذه   املجلة  إصدار بإعادة يسمح ال

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  ألاشكال، من شكل بأي انقله أو املعلومات استعادة نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع
 

 All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in 

any form or by any means, without the prior written permission of the publisher.  

 

 

 العربي الديمقراطي املركز

 برلين/أملانيا والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات
 

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
 

 إلالكتروني البريد
judgement@democraticac.de 
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، برلين واالقتصاديةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا الستراتيجية والسياسية 

ا  الماني –  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


