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 كلمة رئيس التحرير

 يل ىل مل خل
 

مــد حم لــى ســيدناوصــلى اهلل ع ،علــم اإلنســان مــا مل يعلــمالــذي رب العــاملن  احلمــد هلل

 إىل يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة جملــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرين أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن واملـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء الـــــزوجن بـــــاإلخال  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأهبــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر اجمللــــــةعلــــــى الهنســــــيق واإلخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس يف جماال  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم احلسن يف نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل اهلل أن حتقـــــقأنســـــو     ـــــًدا حق هـــــذه اجملل ـــــراف ـــــا للعل م يقًي
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا اال وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر واملعرفـــــة،

 فهو املوفق وهو املعن. 
     

 



 للبيع والشراء يف األسواق الضوابط الشرعية
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 القانون الليبيأحكام مسكن الزوجية في 
 . مجانري الرتلصغا رافع عبد اهلادي عبد اهلل :الدكتور إعداد

 كلية القانون و جامعة مصرايةبأستاذ مساعد 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

مـــد خـــو ســـيدنا حم لعبـــاده أقـــوم الشـــرائع واألحكـــام، والصـــالة والســـالم علـــىاحلمـــد هلل الـــذي شـــر  
 األنام، وعلى آل  وصحب  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. وبعد:

ا للــزوجن، وجــب حقوقــفــإن عقــد الــزواج إذا مــا ت علــى الوجــ  الــذي يقهاــي  الشــر  والقــانون فإنــ  ي
مــا   ة، وبعاــهاالــزوج، وبعاــها اآلخــر  ــص الزوجــوهــذه احلقــوق بعاــها مشــرت  بينهمــا، وبعاــها  ــص 

 وبعاها غو ما .
ن طعـــام عيشـــهها مـــمومـــن احلقـــوق املاليـــة اخلاصـــة بالزوجـــة: النفقـــة، وهـــي تشـــمل كـــل مـــا حتهاجـــ  يف 

 وكسوة وعالج ومسكن، وكل ما تقهاي  مهطلبا  احلياة األساسية.
انون الـزواج قـذلك وفـق سكن الزوجية، و ولقد جاء هذا البحث ليهناول األحكام الهنظيمية اخلاصة مب

 والطالق الليي وتعديالت .
 أهمية الدراسة: 

لقـــانون امــ  يف اتكمــن أمهيــة الدراســة يف الهعــرك علــى مســـكن الزوجيــة، ومقاصــد مشــروعيه ، وأحك
 الليي، واآلثر املرتتب على ختلف .

 مشكلة الدراسة:
سـيما ن الـزوجن، الالنزا  بـ الزواج، لذا يكثر بشأن يعد املسكن من احلقوق املالية املرتتبة على عقد 

ة تكمـن يف ة الدراسـإذا حصل فراق بينهما، وذلك سواء من حيث اسـهحقاق  أو مواصـفات . لـذا فـإن مشـكل
 السؤال الها : 

 انونية؟ما هو املراد مبسكن الزوجية ؟ ومىت يسهحق ؟ وما هي ضوابط  الشرعية والق
 أهداف الدراسة:

 اسة إىل حتقيق الها :هتدك الدر 
 ـ معرفة حقيقة املسكن الزوجي.
 ـ معرفة سبب اسهحقاق املسكن.
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 جي. ـ الهعرك على الاواب  والشروط الشرعية والقانونية ملشروعية املسكن الزو 
 منهج الدراسة:

 سلك يف إعداد هذه الدراسة املنهج االسهقرائي والهحليلي والوصفي.
 حدود الدراسة العلمية:

( بشـــأن الـــزواج م 1984( لســنة: )10و  الدراســة مـــن الناحيــة العلميـــة بالقــانون رقـــم: )حــد موضـــ
اـــاء الليـــي، وأحكـــام م(، وأحكـــام الق2015( لســـنة: )14والطـــالق وأثارمهـــا، وتعديالتـــ  كالقـــانون رقـــم: )

 الفق  املالكي.
 خطة الدراسة:

 :حو الها جاء  هذه الدراسة من خالل مقدمة، ومبحثن، وخامتة، وذلك على الن
يـــــة، ها العلممقدمـــــة: تاـــــمني بيـــــان: أمهيـــــة الدراســـــة، ومشـــــكلهها، وأهـــــدافها، ومنهجهـــــا، وحـــــدود

 وخطهها.
 واملبحث األول: الهعريف مبسكن الزوجية. 
 واملبحث الثاين: أحكام مسكن الزوجية.

 واخلامتة: وتامني بيان النهائج.
 والفهارس: واحهو  على فهرس للمصادر.
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 المبحث األول
 التعريف بمسكن الزوجية

 ، ســبب وجوبــو يهنــاول هــذا املبحــث احلــديث عــن املســكن الزوجــي مــن حيــث تعريفــ ، ومشــروعيه ، 
 وطبيعه ، وذلك من خالل مطلبن على النحو الها :

 املطلب األول: تعريف املسكن الزوجي ومشروعيه .
 املطلب الثاين: سبب وجوب املسكن الزوجي وطبيعه .

 المطلب األول
 ريف المسكن الزوجي ومشروعيتهتع

 أوال: تعريف المسكن الزوجي:
 ـ السكن في اللغة: 1

الســكن يف اللغــة ضــد احلركــة، ولــ  معــان مهعــددة، منهــا: الســكو ، يقــال: ســكني الــريح، وســكن 
[، 13. ]ســــورة األنعــــام: َوالنـمَهــــارِ  اللمْيــــلِ  يف  َســــَكنَ  َمــــا َولَــــ   املطـــر، وســــكن الغاــــب، ومنــــ  قولــــ  تعــــاىل: 

ــْكن بســكون  َْســِكن : املنــزل والبيــي، والسم
َْســَكن  وامل

واإلقامـة، يقــال: ســكن باملكــان مبعــو: أقــام، والسمـَكن  وامل
الكاك: أهل البيي، والسمَكن: املرأة، ألهنا ي سكن إليها، وكل ما سكني إلي  واطمأنني بـ ، وس ـكو املـرأة: 

 .(1)الرمحة والطمأنينةاملسكن الذي ي سكنها الزوج إياه، والسكينة: 
 ـ السكن الزوجي في االصطالح: 2

يـ  تعريفـا  ف، وورد  ي طلق على املسكن الزوجي أمساء مهعددة، منها: بيي الزوجية، وبيي الطاعـة
 مهعددة، منها:

 .(2)«املكان املسهقر اآلمن الذي تنهقل إلي  املرأة بعد زواجها لهسهقر في  مع زوجها»ـ 
هص بالزوجــة، ال يشـاركها أحــد يف ســكناه مـن أهــل الــزوج املميـزين، ولــ  غلــق حمــل منفــرد معـن  ــ»ــ 

 صــ  ومرافــق، ســواء كانــي يف البيــي أو يف الــدار، علــى أال يشــاركها فيهــا أحــد إال برضــاها. وهــذا يف غــو 
 .(3)«الفقراء الذين يشرتكون يف بعض املرافق

                                         

 «. سكن»، مادة: 213،  13ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج  -1
، 02ينظر: سناء احلنيطي، وخلوق ضيف اهلل آغا، شروط مسكن الزوجية يف قانون األحوال الش صـية األردين، العـدد: -2

 . 92،  33م، جملد: 2018
 .235،  8الكويهية، املوسوعة الفقهية الكويهية، جينظر: وزارة األوقاك - 3
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ب نـــاء مناســـبكن الزوجـــي بأنـــ : وهـــذه الهعريفـــا  اقهصـــر  علـــى الوصـــف، لـــذا ميكـــن تعريـــف املســـ
 للحياة الزوجية على هيئة  صوصة.

 فيا ، وعبـارة:د، واملسهشـقيد  رج غوه من األبنية كاملساج «بناء مناسب للحياة الزوجية»فعبارة: 
ة ءم مــع الوفيفــجيــة، ليــهالإشــارة إىل الاــواب  الشــرعية والقانونيــة املهطلبــة يف مســكن الزو  «هيئــة  صوصــة»

 ا.امل صص هل
دة يف تعريفــ  ســكن موجــو والعالقــة بــن املعــو اللغــوي واالصــطالحي فــاهرة، فكــل املعــاين اللغويــة للم
 ج. رأة وأهل الزو تقيم املاالصطالحي، فبيي الزوجية يهحقق في  السكون والراحة والطمأنينة، وفي  تسكن و 

 ثانيا: مشروعية المسكن الزوجي:
ان لـبعض مـا يلـي بيـالسكن، وعلى أن  واجب على الـزوج، وفيورد  أدلة كثوة على حق الزوجة يف 

 هذه األدلة:
[، وجـ  الداللـة:  6. ]سـورة الطـالق:و ْجـدِك مْ  ِمـنْ  َسـَكْنه مْ  َحْيـث   ِمـنْ  َأْسـِكن وه نم ـ قولـ  تعـاىل:  1

 . (1)ألوىلأن  إذا كان إسكان املطلقة أثناء العدة واجبا، فإسكاهنا أثناء قيام الزوجية واجبا بالطريق ا
امكثـي يف بيهـك حـىت يبلـ  »ـ قول  صلى اهلل علي  وسـلم للف رَيعـة بنـي مالـك عنـدما تـويف زوجهـا:  2

، وجـ  الداللـة: أنـ  أضـاك البيـي للمهـو  عنهـا زوجهـا زمـن العـدة ليـدل علـى حقهـا فيــ ، (2)«الكهـاب أجلـ 
 .(3)وحقها في  حال قيام الزوجية أوىل

لى وجوب نفقة الزوجـا  علـى أزواجهـن، ومـن مشـهمال  هـذه النفقـة ـ اإلمجا ، اتفق الفقهاء ع 3
 .(4)الواجبة السكن

ـ املعقــول: الزوجــة حمبوســة املنــافع علــى زوجهــا، والنوعــة مــن الهصــرك حلقــ ، فوجــب هلــا نفقههــا،  4
وألن النفقــة  ــب جــزاء االحهبــاس، ومــن كــان حمبوســا حلــق شــ ص كانــي نفقهــ  عليــ ، لعــدم تفرغــ  حلاجــة 

 .(5)قياسا على القاضي والوا  والعامل يف الصدقا نفس ، 

                                         

ـــــة، ج166،  18ينظـــــر: القـــــرطي، اجلـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن، ج - 1 ـــــة، املوســـــوعة الفقهي ، 6، ووزارة األوقـــــاك الكويهي
 275. 

 ،591،  2رواه مالك. )ينظر: مالك، املوطأ، كهاب الطالق، باب مقام املهو  عنهـا زوجهـا يف بيههـا حـىت حتـل، ج  -2
 (. 1295حديث رقم: 

 .135،  4ينظر: الباجي، املنهقى شرح املوطأ، ج  -3
 . 55،  2ينظر: ابن القطان، اإلقنا  يف مسائل اإلمجا ، ج  -4
 .275،  6ينظر: وزارة األوقاك الكويهية، املوسوعة الفقهية الكويهية، ج  -5
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اصـــة بـــالزواج م( بشـــأن األحكـــام اخل1984( لســـنة: )10ـ القـــانون، فقـــد نـــص القـــانون رقـــم: ) 5
 حــــدود يســــر الــــزوج يفحيــــق للزوجــــة علــــى زوجهــــا: النفقــــة وتوابعهــــا »(: 17والطــــالق وآثارهــــا يف املــــادة: )

ملسكن والطعـام والكسـوة تشمل النفقة: ا»(: 22، ونص يف املادة: )«واسهطاعه  طبقا ألحكام هذا القانون
 . «والعالج وكل ما ب  مقوما  احلياة

 المطلب الثاني
 سبب وجوب المسكن الزوجي وطبيعته

 أوال: سبب وجوب المسكن الزوجي:
علــى للنفقـة بصــفة عامــة ثالثــة أســباب، وهــي: الــزواج، والقرابـة، وااللهــزام، وســبب وجــوب نفقــة الزوجــة 

زوجها هو عقد الزواج الصحيح، وذلك بسبب مـا يرتتـب عليـ  مـن احهبـاس زوجهـ  ملنافعـ ، ودخوهلـا يف طاعهـ ، 
 .(1)ليهمكن من اسهيفاء حقوق الزوجية

جـة خلدمـة بسـي الزو فإذا توفر السبب وهو عقد الزواج الصـحيح، وشـرط الهمكـن واالحهبـاس، بـأن احه
اسـهحقاقها  ب على ذلـكمسهعدة لالحهباس وهو الهسليم احلكمي، ترتتزوجها، وهو الهسليم الفعلي، أو كاني 

 للنفقة على زوجها وال  من مشهمالهتا املسكن.
 ويرتتب على ذلك مجلة من اآلثار:

د املسـكن، فقـهحق   ال تسـ إذا كان عقد الزواج باطال أو فاسدا فإن الزوجة ال تسحق النفقة وبالها 1
أي أثـر  ، وال يرتتب علي الزواج الفاسد ما أخهل بعض شروط  وأركان »لقانون: ( من ا16جاء يف نص املادة: )

 قبل الدخول، ويرتتب علي  بعد الدخول ما يلي:
 ـ األقل من املهر املسمى ومهر املثل.

 ـ النسب وحرمة املصاهرة.
 ـ العدة.

 . «ـ نفقة العدة ما دامي املرأة جاهلة فساد العقد 
لــع، فــإن يــق أو اخلالــزواج بســبب مــن األســباب، وهــي الفســو أو الطــالق أو الهطلـ إذا انههــى عقــد  2

قـد الع انههـي هـذا مـا، فـإذاالزوجة ال تسهحق النفقة ومنها السكن، إذ هي تسهحق النفقـة مـادام عقـد الـزواج قائ
انون ن قـمـ( 23ة: )بفسو أو طالق أو تطليـق انههـى موجـب اسـهحقاق الزوجـة للنفقـة، فقـد جـاء يف نـص املـاد

 .«....  ب نفقة الزوجة على زوجها املوسر من تاريو العقد الصحيح»الزواج والطالق أن : 
                                         

ـــزام،    -1 ـــزواج والطـــالق يف القـــانون الليـــي،  ، العـــا306ينظـــر: احلطـــاب، حتريـــر الكـــالم يف مســـائل االله ، 203مل، ال
 .439، وشلي، أحكام األسرة يف اإلسالم،  320واجلليدي، أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها،  
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ان موجــب نــ  وإن كـــ إذا كانــي الزوجــة ناشــزا ســق  حقهــا يف النفقــة رغــم قيــام الزوجيــة، ذلــك أ 3
 ا.دمة زوجهالنفقة هو عقد الزواج الصحيح، إال أن ذلك مهوقف على احهباس وتفرغ الزوجة خل

يقصــد بالنشــوز: اخلــروج عــن الطاعــة الواجبــة، كــأن منعهــ  االســهمها  هبــا، أو خرجــي بــال إذن  ــل و 
 .(1)تعلم أن  ال يأذن في ، أو تركي حقوق اهلل تعاىل كالصالة، أو أغلقي باب املنزل  دون 

م كـان ال يشـرتط السـهحقاق الزوجـة للنفقـة 1984لسـنة:  10واملشر  الليـي يف فـل القـانون رقـم: 
سـوى شــرطا واحـدا فقــ  وهـو كــون عقـد الــزواج صـحيحا، دون اعهبــار للشـروط األخــرى، وبـذلك مل يــنص عــن 

( 73النشــوز وأثــره يف اســهحقاق النفقــة، بــل وعمــد إىل إلغــاء أحكــام النشــوز الســابقة، وذلــك مبوجــب املــادة: )
وبـذلك مل . «كـأن مل تكـن  تلغـى أحكـام النشـوز الصـادرة قبـل هـذا القـانون وتعهـرب»فقرة: )ب( واجلـاري نصـها: 

 .(2)تكن حاال  النشوز مانعا من اسهحقاق الزوجة للنفقة مادام عقد زواجها صحيح
حكــــام أم بهعــــديل بعــــض 2015( لســــنة: 14مث حــــذفي هــــذه املــــادة مبوجــــب القــــانون رقــــم: )

 ثارمهــا، وهــذا يعــيم(، بشــأن األحكــام اخلصــة بــالزواج والطــالق وآ1984( لســنة: )10القــانون رقــم: )
 لنفقة. لبداللة املفهوم عودة حاال  النشوز للعمل وترتيب أثرها يف اسهحقاق الزوجة 

 ثانيا: طبيعة حق الزوجة في المسكن:
 .(3)تنقسم احلقوق الزوجية من حيث طبيعهها إىل قسمن: حقوق مالية، وحقوق غو مالية

ياء حلقوق على أشـرد هذه اوقدر تأما احلقوق املالية: فهي احلقوق ال  تهعلق باألموال ومنافعها، 
قوق ســــمى بــــاحلماديــــة فهســــمى بــــاحلقوق العينيــــة، وقــــد تكــــون نهيجــــة عالقــــة بــــن ش صــــن أو أكثــــر وت

 الش صية، ومن صورها: حق الزوجة على زوجها يف املهر، وحقها يف النفقة.
ها: حــق واحلقــوق الغــو ماليــة: هــي تلــك احلقــوق الــ  ال تهعلــق باملــال وال تــرتب  بــ ، ومــن صــور 

 .(4)الزوج على زوجه  يف الطاعة

                                         

 . 343،  2ينظر: الدردير، الشرح الكبو، ومع  حاشية الدسوقي، ج - 1
، والعـامل، الـزواج والطـالق يف القـانون الليـي 323،  1ينظر: اجلليدي، أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها، ج  -2

 .204وأسانيده الشرعية،  
ــــزواج والطــــالق وآثارمهــــا، ج  -3 ــــدي، أحكــــام األســــرة يف ال ــــزواج وفرقــــ ، 316، 247،  1ينظــــر: اجللي ــــراهيم، ال ، واإلب

 146. 
ــــ - 4 ــــزام العامــــة يف الفقــــ  اإلســــالمي،   ينظــــر: الزرق ــــة االله ــــدي، املــــدخل لدراســــة الفقــــ  25ا، املــــدخل إىل نظري ، واجللي

، وشهاب، عبد القـادر، وحممـدين، الـوجيز يف احلقـوق العينيـة يف الفقـ  والقـانون املقـارن، 411، 410اإلسالمي،  
 10 ،11. 
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باملـال، كحـق  عهـا  عنـ يوهذه احلقوق غو املالية يف أصلها منها مـا هـو مهقـوم قـد يـؤول إىل مـال وقـد 
ال  العهيـا  عنـ  مبـان للـزوج اسهمرار الرابطـة الزوجيـة بـن الـزوجن الثابـي بعقـد الـزواج وهـو حـق غـو مـا  وميكـ

 على مال.كما يف حالة اخللع والطالق 
، ويرتتـب علـى ذلـك مجلـة (1)ويعهرب حق الزوجة يف النفقـة والـ  مـن مفرداهتـا املسـكن الزوجـي حـق مـا 

 ـ جيوز للزوجة الهنازل عن حقها يف النفقة ومن بينها السكن، ومن صور ذلك: 1 من اآلثار، منها:
 ـ اخللع، والطالق على مال: 

 والطالق: ( من قانون الزواج 48فقد جاء يف املادة: )
 ق.أو الطال أ ـ امل العة: الهطليق بإرادة الزوجن لقاء عو  تبذل  الزوجة بلفظ اخللع»

قــا ألحكــام لطــالق طبب ـ يشــرتط لصــحة امل العــة أن تكــون الزوجــة أهــال للبــذل والــزوج أهــال إليقــا  ا
 املادة الثانية والثالثن من هذا القانون.

 .«أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غو ذلكج ـ جيوز أن يكون العو  حق احلاانة 
 ـ زواج املسيار: 

 . (2)وهو عقد مسهوك لألركان والشروط، لكن املرأة تهنازل في  عن السكن والنفقة
 وقد اخهلف الفقهاء املعاصرون يف حكم  إىل رأين: 

حممـد سـيد رضـاوي، و األول: أباح  مع الكراهة، إذ قد يه ذ ذريعة للفسـاد، ومـن أصـحاب : يوسـف الق
 طنطاوي، ووهبة الزحيلي، وعبد اهلل بن منيع، وسعود الشر . 

 .(3)والثاين: حرم ، ومن أصحاب : علي القرة داغي، وحممد الزحيلي، وعمر األشقر
ـ إذا مل ينفــق الــزوج علــى زوجهــ  بــالطريق الرضــائي واملصــطلح علــى تســميه  بنفقــة الهمكــن، فلهــا أن  2

 .(4)فقةتلجأ للقااء للمطالبة بالن
مشـغولة  زوج تكـونفإذا فر  هلا القاضي نفقـة ومـن بينهـا أجـرة سـكن كبـدل عـن املسـكن، فـإن ذمـة الـ

وإذا مـا   هجمـد النفقـة،طالبـة مبب ، وال يسق  إال باألداء أو اإلبراء، ويورث، فإذا ماتي الزوجة جـاز لورثههـا امل
 الزوج أخذ دين النفقة من تركه  قبل قسمة أعيان الرتكة.

                                         

ـــزواج والطـــالق يف 316، 247،  1مهـــا، جينظـــر: اجلليـــدي، أحكـــام األســـرة يف الـــزواج والطـــالق وآثار   -1 ، والعـــامل، ال
 .146، واإلبراهيم، الزواج وفرق ،  201القانون الليي وأسانيده الشرعية،  

 .163ينظر: األشقر، مسهجدا  فقهية يف قاايا الزواج والطالق،    -2
 .201ـ  174يا الزواج والطالق،  ينظر يف تفصيل القولن مع األدلة واملناقشة: األشقر، مسهجدا  فقهية يف قاا  -3
 . 244ينظر: بشو، األحوال الش صية الزواج والطالق وآثارمها يف القانون وفق أحكام الشريعة اإلسالمية،    -4
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( 1145، وذلــك بــنص املــادة: )(1)اعهــرب القــانون املــدين الليــي ديــن النفقــة مــن الــديون املمهــازة وقــد
منـ ، وجعلهــا يف املرتبـة الرابعــة بعــد املصـروفا  القاــائية واملبـال  املســهحقة لل زانــة العامـة ومصــروفا  حفــظ 

الســابقة علــى الهنفيــذ علــى وتــرميم املنقــول، بشــرط أن تكــون هــذه النفقــة مســهحقة عــن الســهة أشــهر األخــوة 
 .(2)أموال املدين وتصفيهها

هـا يف احلصـول يعـو حق واعهبار حق الزوجة يف السكو حق ما  ال يعي أهنا تهملـك املسـكن، وإمنـا
 و مسهعوا ل .أجرا ل ، على منفعة السكو، وبالها  يسهوي أن يكون سكن الزوجية ملكا للزوج، أو مسهأ

الشــــرعي والقــــانوين املناســــب لزوجهــــ  فلــــيس هلــــا أن تطالــــب بفــــر  نفقــــة فـــإذا أعــــد الــــزوج املســــكن 
لسكناها، وإن امهنع أو قصـر يف هـذا الواجـب كـان هلـا أن تطلـب مـن ا كمـة فـر  نفقـة للسـكو، و يبهـا 

( مـن 23ا كمة يف ذلك بهحديـد أجـرة للسـكن مراعيـة يف حتديـدها حالـة الـزوج املاديـة طبقـا لـنص املـادة: )
 . (3)واج والطالققانون الز 

 المبحث الثاني
 أحكام مسكن الزوجية

ق مسـكن الزوجيـة م( بشـأن األحكـام اخلاصـة بـالزواج والطـال1984( لسـنة: )10نظم القـانون رقـم: )
ن يف ســكناه، رب الـزوججبملـة مـن األحكــام، بعاـها مهعلــق هبيئهـ  وصــفه  ومكانـ ، وبعاـها مهعلــق مبشـاركة أقــا

م مــن خــالل ذه األحكــاهــواخلالفــا  الــ  تقــع بــن الــزوجن بشــأن ، وفيمــا يلــي بيــان وبعاــها مهعلــق بالنزعــا  
 املطلبن الهالين:

 املطلب األول: أحكام هيئة ومكان مسكن الزوجية ومشاركة أقارب الزوجن.
 املطلب الثاين: اخلالك بن الزوجن حول مسكن الزوجية وأثره.

  المطلب األول
 وجية ومشاركة أقارب الزوجينأحكام هيئة ومكان مسكن الز

ذلك نظــم ونيـا، وكـتطلـب القـانون معـايو خاصـة يف هيئـة ومكـان مسـكن الزوجيـة ليكـون شـرعيا وقان
 مشاركة أقارب الزوجن ملسكن الزوجية بقواعد معينة، وفيما يلي بياهنا:

                                         

يقصــد حبــق االمهيــاز: أولويــة يقررهــا القــانون حلــق معــن مراعــاة منــ  لصــفه ، متكــن صــاحب  مــن الهقــدم علــى غــوه مـــن   -1
ـــع ال ـــدائنن وتهب ـــد يكـــون. )ينظـــر: القـــانون املـــدين، املـــادة: )ال ـــوجيز يف احلقـــوق 1134شـــيء يف أي ي (، وشـــهاب، ال

 .498، 497العينية،  
 .515، 514ينظر: شهاب، وحممدين، الوجيز يف احلقوق العينية يف الفق  والقانون،   - 2
 .329،  1ينظر: اجلليدي، أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها، ج -3
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 أوال: أحكام هيئة ومكان مسكن الزوجية:
أن يكــون شــرعيا، ومشــهمال علــى مجيــع »ســكن الزوجــي: جــاء يف قاــاء ا كمــة العليــا أنــ  يشــرط يف امل

لـوازم احليـاة األساسـية واملرافـق الكافيـة، وفقـا للوضـع االجهمـاعي املعهـاد، ومبـا يهسـع لـ  قـدرة امللـزم بـ ، وتـأمن فيـ  
 . فهذا املبدأ القاائي تامن شروطا يف هيئة ومكان مسكن الزوجية.(1)«الزوجة على نفسها وماهلا

  هيئة مسكن الزوجية:أحكام ـ  1
( من قانون الزواج 23ادة: )أ ـ أن يكون مهناسبا مع قدرة الزوج املالية من يسر وعسر، وإلي  أشار  امل

 .«اوتقدر النفقة حبسب حال امللزم هبا وقي فرضها عسرا أو يسر ... » والطالق بقوهلا:
ا علمـا أو حماميـو كـان معيـة، كمـا لـوأن يكون كذلك مالئما لبيئة الزوج وحال أمثال  مـن طبقهـ  االجهما
 أو طبيبا أو مهندسا، فينبغي أن املسكن الا يسكن في  أمثال الزوج من مهنه .

وبـذلك قــد يكــون مســكن الزوجيــة بيهـا مســهقال، أو شــقة يف عمــارة، أو غرفــة مـن بيــي هلــا قفــل خــا  
 .(2)ومرافق خاصة

احـدة مـنهن الـاثال لألخـرى، ألن مـن وإذا كاني للزوج أكثر من زوجة، فيجب أن يكون مسكن كـل و 
 . (3)العدل الظاهري الواجب على الزوج يف حالة الهعدد املساواة بن الزوجا  يف الطعام واللباس واملسكن

فــــظ فيهــــا وجــــة أن حتب ـ أن تهــــوفر فيــــ  املرافــــق الاــــرورية، مــــن مطــــبو، ودورة ميــــاه، وغرفــــة ميكــــن للز 
 فها. وتصون شر  بصورة مسهقلة حتفظ على املرأة كرامههاخصوصياهتا من مالبس ومقهنيا ، ويكون ذلك 

وكــذلك أن يكـــون مشــهمال علـــى األدوا  واللــوازم األساســـية الــ  حتهاجهـــا الزوجــة مـــن أثــاث، وفـــر ، 
وآنيــة، وكهربــاء، وميـــاه، وأدوا  مطــبو، وغوهــا مـــن مهطلبــا  االســهقرار والســـكو حبيــث ال حتهــاج الزوجـــة إىل 

 .(4)بصورة مهكررة تبعث على الايق واحلرجسؤال أهلها أو اجلوان 
ا سـقوط، أو مبنيــآيـال لل ج ـ أن يكـون حبالـة تـأمن فيــ  املـرأة علـى نفسـها وماهلـا، فــال يكـون مهصـدعا أو

 من شعر حبيث ال تأمن في  على نفسها وماهلا من السراق وقطا  الطرق والسبا .

                                         

، واهلـوين، قـانون 16،  4، 3، عـدد: 28، س18/06/1995ق، جلسـة:  20/41عن أحوال ش صية رقم: ط - 1
 . 63الزواج والطالق معلقا علي  بأحكام القااء وشروح الفقهاء،  

، وشـلي، أحكـام 188، واإلبـراهيم، الـزواج وفرقـ ،  395،  4ينظر: علـي ، مـنح اجلليـل شـرح  هصـر خليـل، ج  -2
 . 211، والعامل، الزواج والطالق يف القانون الليي وأسانيده الشرعية،  455الم،  األسرة يف اإلس

 . 189، واإلبراهيم، الزواج وفرق ،  13،  4ينظر: احلطاب، مواهب اجلليل، ج - 3
، 328،  1، واجلليـــدي، أحكـــام األســـرة يف الـــزواج والطـــالق وآثارمهـــا، ج188ينظـــر: اإلبـــراهيم، الـــزواج وفرقـــ ،   - 4

، والعــــامل، الـــــزواج والطــــالق يف القــــانون الليـــــي وأســــانيده الشـــــرعية، 455لي، أحكــــام األســـــرة يف اإلســــالم،  وشــــ
 211 . 
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اخلـراب واملائـل إىل السـقوط واالهنـدام، وبسـبب فللزوجة أن متهنع عن السكو يف املنزل املشرك على 
 .(1)ذلك ال تعد ناشزا وال حترم من النفقة

 ـ أحكام مكان مسكن الزوجية: 2
وان جـــا، وبـــن أ ـ أن يكـــون يف مكـــان آمـــن ومســـهقر، حبيـــث تـــأمن فيـــ  الزوجـــة علـــى نفســـها وماهلـــ

 فر وحنوه.سعنها يف  لعمل  أو غابصاحلن تأنس في  بقرهبم ويدفعون عنها األذى فيما لو خرج الزوج 
فال جيوز أن يكون يف بالد حرب أو بالد نائيـة بعيـدة عـن العمـران ال مـؤنس فيهـا، أو يف بـالد كثـوة 

 .(2)الزالزل والفياانا ، أو منطقة يكثر في  اإلجرام كهجار السالح وامل درا 
ؤنســـة، أو ياـــمها إىل وإذا كانـــي لـــ  أكثـــر مـــن زوجـــة، ولكـــل واحـــدة بيـــي مســـهقل، فيحاـــر هلـــا م

 .(3)مجاعة مأمونة كأهل  وأهلها
د جـاء روعا، فقـب ـ إذا اشرتط مكانا معينـا للسـكن، فيجـب احرتامـ ، بشـرط أن يكـون الغـر  مشـ

ن يشـرتط يف عقـد النكـاح مـا أحيق لكل من الزوجن »( فقرة: )أ( من : 3يف قانون الزواج والطالق باملادة: )
جـة أن يكـون شـرتط الزو تومـن صـور ذلـك: أن . «  مع غايا  الزواج ومقاصـدهيراه من الشروط ال  ال تهنا

، أو أن ايـة واملهابعـةاجـة للرعسكنها يف مدينة مصـراتة لهكـون قريبـة مـن والـديها الكبـوين يف السـن واللـذين حب
 يشرتط الزوج أن يكون مقر سكناهم مدينة طربق ألن هبا مقر عمل .

لــزواج، فقــد وثيقــة ا ام القاــاء أن يكــون مــدونا ومنصوصــا عليــ  يفويشــرتط لالعهــداد هبــذا الشــرط أمــ
 .«يف عقد الزواج وال يعهد بأي شرط إال إذا نص علي  صراحة»( فقرة: )ب(: 3جاء يف نص املادة: )

ن ينقلهــا إىل ا أراد أج ـ االنهقــال مبقــر الســكن: األصــل أن تقــيم الزوجــة مــع زوجهــا حيــث أقــام، فــإذ
 نهقل مع  بشروط، وهي:مكان آخر، لزمها أن ت

 ـ أن ال تكون قد اشرتطي علي  عدم االنهقال.
                                         

، وقاســم، نظريــة الــدفع املوضــوعي يف الفقــ  والقــانون، 93ينظــر: مــأمون، الــدفو  املوضــوعية يف دعــاوى النفقــا ،    -1
 279. 

، 188، واإلبـــراهيم، الـــزواج وفرقـــ ،  212الليـــي وأســـانيده الشـــرعية،   ينظـــر: العـــامل، الـــزواج والطـــالق يف القـــانون  -2
، ومـأمون، الــدفو  املوضــوعية 92وسـناء، وخلــوق، شـروط مســكن الزوجيــة يف قـانون األحــوال الش صــية األردين،  

 .  279، 278، وقاسم، نظرية الدفع املوضوعي يف الفق  والقانون،  93يف دعاوى النفقا ،  
واســهظهر ابــن عرفــة وجــوب »، وقــال النفــراوي: «وإن شــكي الوحــد ضــمي إىل اجلماعــة واألمــن»قــال ســيدي خليــل:  - 3

البيـا  عنـدها أو حياـر هلـا مؤنسـة، ألن تركهـا وحـدها ضـرر هبـا وال سـيما إذا كـان ا ـل يهوقـع منـ  الفسـاد أو اخلـوك 
 (. 22،  2اك  الدواين، ج، والنفراوي، الفو 267،  4)خليل، الهوضيح، ج«. من حنو اللصو 
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قصــد بال يكــون و ـــ أن يكــون االنهقــال لغــر  صــحيح ومشــرو  كالهجــارة والدراســة ومقهاــيا  العمــل، 
 اإلضرار هبا كحملها عن الهنازل عن حقوقها أو طلب الطالق.

 ـ أن ال يعرضها السفر للارر.
 ها يف نفسها وماهلا.ـ أن يكون الزوج مأمونا علي

 .(1)ـ أن يكون قد وفاها معجل صداقها
 ثانيا: أحكام مشاركة أقارب الزوجين مسكن الزوجية: 

 ـ أحكام مشاركة القرابة النسبية: 1
ق وآثارمهــا يف م( بشــأن األحكــام اخلاصــة بــالزواج والطــال1984( لســنة: )10نــص القــانون رقــم: )

، مـا ليـ  نفقهـ  شـرعاعالزوجن أن يسـكن معـ  يف بيـي الزوجيـة مـن  ـب حيق لكل من » ( من :25املادة: )
 . «مل يثبي اإليذاء من املشاركة يف السكن حبكم من ا كمة امل هصة

  بشرطن:ب  النسيفبمقهاى هذا النص جيوز لكل من الزوجن أن يسكن  مع  يف بيي الزوجية قري
بــي للوالــدين ألقـارب تثعليـ  نفقهــ  شـرعا، ونفقــة ااألول: أن يكـون القريــب املـراد إســكان  الـن  ــب 

 الزواج والطالق.  ( من قانون71املباشرين فق ، ولألبناء املباشرين فق ، وذلك مبقهاى املادة: )
وعليـ  جيــوز للــزوج أن يســكن معــ  أحــد أبويـ  أو كليهمــا إذا كانــا فقــوين، ويســكن أوالده وبناتــ  مــن 

لزوجـة أن تســكن معهـا يف مســكن الزوجيـة أبويهـا الفقــوين، وأوالدهـا مــن زوجـة أخـرى إذا كــانوا يف نفقهـ ، ول
 .(2)زوج آخر إذا وجبي عليها نفقههم

لعــم البـن واجلـد وام كـابن اوبنـاء عليـ  إذا أسـكن أحـد الــزوجن غـو األبنـاء املباشـرين وغــو األب واأل
 يفذ نفقهــ  تكــون إ  غنيــا، املــراد إســكانوالعمــة واخلــال واخلالــة كــان للطــرك اآلخــر االعــرتا ، وكــذا إذا كــان 

 ( من قانون الزواج والطالق.71مال  مبقهاى نص املادة: )
اء باشرين واألبنـبوين املالثاين: عدم ثبو  اإليذاء من املشاركة يف السكن حبكم قاائي، فإسكان األ

 املباشرين مشروط بعدم ثبو  املاارة للطرك اآلخر حبكم قاائي. 

                                         

، والعــامل، الـزواج والطــالق يف 448، وشــلي، أحكـام األســرة يف اإلسـالم،  182ينظـر: اإلبـراهيم، الــزواج وفرقـ ،    -1
 . 212القانون الليي وأسانيده الشرعية،  

نون الــزواج والطــالق ، واهلــوين، قــا331، 330،  1ينظـر: اجلليــدي، أحكــام األســرة يف الــزواج والطـالق وآثارمهــا، ج - 2
، والعــامل، الــزواج والطـالق يف القــانون الليــي وأســانيده الشــرعية، 62معلقـا عليــ  بأحكــام القاــاء وشـروح الفقهــاء،  

 213. 
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يف مــأمن  لهـا ليسـيسـكان أب الـزوج يعكـر علــى الزوجـة صـفو حياهتـا الزوجيـة وجيعفـإذا كـان مـثال إ
لـدفع ارر، وبالهـا  ثبـا  الاـمن االطال  على أسرارها وما تريد إخفاءه، فعليها يف هذه احلالة رفع دعـوى إل

 بعد شرعية وقانونية مسكن الزوجية.
مـن  71، 23، 22ؤدى نصـو  املـواد: ملا كان مـ»وتأسيسا على ذلك جاء يف قااء ا كمة العليا: 

م بشــأن الـزواج والطـالق أنـ  حيــق ألحـد الـزوجن إسـكان مــن تلزمـ  نفقهـ  مــن 1984لسـنة:  10القـانون رقـم: 
الوالـــدين أو األوالد مبنـــزل الزوجيـــة ولـــيس للـــزوج اآلخـــر أن يعـــرت  علـــى ذلـــك إال إذا أثبـــي اإليـــذاء مـــن هـــذه 

حلكــم املطعــون فيــ  قــد انههــى إىل تأييــد احلكــم املســهأنف القاضــي بــإلزام املســاكنة حبكــم مــن ا كمــة. وملــا كــان ا
الطاعنـة بـالرجو  إىل منــزل الزوجيـة تأسيســا علـى أهنــا مل تقـدم حكمــا مـن ا كمــة امل هصـة يفيــد ثبـو  تاــررها 
من مساكنة والدي املطعون ضده دون أن يبحث وجوب نفقة والدي املطعون ضـده أو إخوتـ . عليـ  يكـون قـد 

 .(1)«لف القانونخا
 ـ أحكام مشاركة الزوجة األخرى لمسكن الزوجية:  2

 إذا كان للزوج أكثر من زوجة، فهل جيوز ل  أن يسكنهن يف منزل واحد ؟ 
من القانون رقم:  25إن املادة: »ق(:  26/50جاء يف قااء ا كمة العليا يف الطعن الشرعي رقم: )

والطالق وآثارمها صرحية يف أن  حيق للزوج أن يسكن يف بيي الزوجية م بشأن أحكام الزواج 1984لسنة:  10
مــن  ــب عليــ  نفقهــ ، وبالهــا  مــن حــق الــزوج أن يســكن زوجهــ  األوىل مــع املطعــون ضــدها، شــريطة أن يكــون 
ا املسـكن شــرعيا ومشــهمال علــى مجيــع لــوازم احليــاة األساســية واملرافــق الكافيــة وفقــا للوضــع االجهمــاعي املعهــاد ومبــ

 . (2)«يهسع ل  قدرة امللزم ب  وتأمن في  الزوجة على نفسها وماهلا
 ، لكن بشروط، وهي:(3)فهذا احلكم صريح يف أن  جيوز للزوج أن يسكن أكثر من زوجة يف بيي واحد

ة ولـوازم احليـا لى مرافقعـ  أن يكون املسكن شرعيا، وتأمن في  الزوجة على نفسها وماهلا، ومشهمال  1
 حـد ولكــل واحــدة بيــي وايفاألساسـية وفقــا للوضـع االجهمــاعي املعهــاد ومبـا يهســع لــ  قـدرة امللــزم بــ ، كـأن يكــن 

  صة هبا.ة شقهها اخلاغرفة خاصة هبا هلا قفلها ومرافقها، أو يكن يف عمارة واحة ولكل واحد
                                         

، واهلوين، 26، 25،  2، 1، عدد: 39م، س14/12/2003ق، جلسة:  26/50طعن أحوال ش صية رقم:   -1
 . 64، 63القااء وشروح الفقهاء،  قانون الزواج والطالق معلقا علي  بأحكام 

، واهلـوين، قـانون 16،  4، 3، عـدد: 28، س18/06/1995ق، جلسـة:  20/41طعن أحوال ش صية رقم:   -2
 . 63الزواج والطالق معلقا علي  بأحكام القااء وشروح الفقهاء،  

قهــا أن ال تسـكن مـع ضــرهتا، وال ، قــال ابـن فرحـون: إن مـن ح«وبرضــامها مجعهمـا مبنـزلن يف دار»قـال سـيدي خليـل:   -3
مــع أهــل زوجهــا، وال مــع أوالده يف دار واحـــدة، فــإن أفــرد هلــا بيهــا يف الـــدار ورضــيي فــذلك جــائز، وإال قاــي عليـــ  

 (.395،  4، وعلي ، منح اجلليل، ج13،  4مبسكن يصلح هلا. )ينظر: احلطاب، مواهب اجلليل، ج
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 .(1)ـ عدم حصول املاارة بسكن الزوجا  مع بعاهن 2
  المطلب الثاني

 الخالف بين الزوجين حول مسكن الزوجية وأثره
ا صورا مـن النـزا  الـذي م( بشأن الزواج والطالق وآثارمه1984( لسنة: )10نظم القانون الليي رقم: )

 يان ذلك.بوما يرتتب عليها من آثار، وفيما يلي  قد حيصل بن الزوجن خبصو  مسكن الزوجية،
 أوال: صور نزاع الزوجين حول مسكن الزوجية:

 ـ النزاع حول جهاز مسكن الزوجية: 1
زامــا  و مــن الهجهــاز البيــي ومــا يهاــمن  مــن أثــاث وفــر  وأدوا  ومعــدا  ولــوازم، كقاعــدة عامــة هــ

جاد سـرفـة النـوم أو بشـراء غ من ماهلـا اخلـا ، كقيامهـا الزوج، ولكن هذا ال مينع من قيام الزوجة بإعداد بعاها
 البيي، أو كل مهطلبا  املطبو من ثالجة وغاز وغومها. 

و بعـد الفرقـة م الزوجيـة أوهذا اجلهاز مهوقع أن حيصـل اخلـالك يف شـأن ملكيهـ  بـن الـزوجن، سـواء حـال قيـا   
 بينهما حال حياهتما، بل حىت بعد الاهتما.

 اخلالك حال قيام الزوجية أو بعد الفراق وحال حياهتا: فإذا كان هذا   
فإذا كان هنا  شرط أو عـرك، قاـي بـ ، وإال بـأن مل يكـن هنـا  عـرك وال شـرط، فمـن يقـدم البينـة علـى مـا   

يدعيــ  يقاــى لــ ، وإن عجــزا عــن تقــد  البينــة، فمــا كــان صــاحلا للرجــال أخــذه الــزوج بعــد حلفــ  اليمـــن، ألن 
أدوا  حرفهــ ، ومالبســ ، ومــا كــان صــاحلا للنســاء أخذتــ  الزوجــة بعــد حلفهــا اليمــن، ألن الظــاهر شــاهد لــ ، كــ

واألغطيـــة  الظـــاهر شـــاهد هلـــا، كـــأدوا  الزينـــة، ومالبســـ ، ومـــا كـــان يصـــلح للرجـــال والنســـاء كـــالفر  والســـجاد
بـأن يبـا  ويقهسـمان والهلفاز والغاز وغوها يكون بينهما مناصفة ويقهسمان  عينا إن كان قـابال للقسـمة أو قيمـة 

 . (2)مثن  إن كان غو قابل للقسمة
                                         

جهن بقـرب األخـرى جييـز هلـا الـدفع بعـدم شـرعية املسـكن، كمـا لـو كـن يف يف القااء األردين: جمرد إسكان إحـدى الـزو   -1
عمارة واحدة وكاني كل زوجـة يف شـقة،  فقـد قاـي حمكمـة االسـهئناك الشـرعية أن خـروج الزوجـة مـن سـكن الـزوج 

ا يؤذيهـا، الذي تسكن جبواره ضرهتا ال يرتتب علي  اعهبارها ناشزا ال تسهحق النفقـة، حيـث أن جمـرد وجـود الاـرة بقرهبـ
ألن املنــافرة بــن الاــرائر أوفــر، فلهــا االمهنــا  عــن طاعهــ  إىل أن يهيــن هلــا مســكنا بعيــدا عــن ضــرهتا. )ينظــر: عمــرو، 

، ومـأمون، الـدفو  املوضـوعية يف 252،  16886القرارا  القاائية يف األحوال الش صية، القرار القاائي رقم: 
 (. 279ضوعي يف الفق  اإلسالمي والقانون،  ، قاسم، نظرية الدفع املو 92دعاوى النفقا ،  

، واهلــوين، قــانون الــزواج والطــالق 315، 314،  1ينظـر: اجلليــدي، أحكــام األســرة يف الــزواج والطـالق وآثارمهــا، ج - 2
، والعــامل، الــزواج والطـالق يف القــانون الليــي وأســانيده الشــرعية، 56معلقـا عليــ  بأحكــام القاــاء وشـروح الفقهــاء،  

 198. 
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وإذا كان اخلالك بن أحدمها وورثـة اآلخـر أو بـن ورثههمـا: فـاحلكم كمـا لـو كـان اخلـالك بينهمـا حـال 
 . (1)حياهتما، ألن ورثة أحدمها يقوم مقام 

لــف الزوجــان علــى خهإذا ا»( مــن قــانون الــزواج والطـالق بقوهلــا: 21وهـذه احلكــم نصــي عليــ  املـادة: )
 اومـا كـان صـاحل عـد حلفـ ،بأثاث البيي وأدوات  وال بينة لكل واحد منهما، فما كان صاحلا للرجل أخـذه الـزوج 
 ملد حلفهمـا، مـا قيمـة بعـ للنساء أخذت  الزوجة بعد حلفها، وما كان صاحلا لكل من الـزوجن اقهسـماه عينـا أو

 .«يكن هنا  شرط أو عرك يقاي بغو ذلك
ملــا كــان الثابــي أن احلكـم املطعــون فيــ  قـد قاــى للمطعــون ضــدها »وجـاء يف قاــاء ا كمــة العليـا: 

بأثاث غرفة النوم تأسيسا على أن العـرك السـائد بـن النـاس يقاـي هلـا بـ  مـن جهـة، وألن أثـاث غرفـة النـوم 
ان مـن املقـرر أن لكـل مــن إذا مـا أحاـره الـزوج قبـل إبــرام عقـد الـزواج وت الـدخول بــ  يعهـرب هديـة ال تـرد، وكــ

العــرك واهلديــة أحكامـــ  اخلاصــة بـــ ، فــإن احلكــم املطعـــون فيــ  مل يهعـــر  لبيــان كنــة أي مـــن هــذه األحكـــام 
 .(2)«يكون قد وقع يف عيب الهناقض والقصور يف الهسبيب الا يوجب نقا 

 ـ النزاع حول توفير مسكن الزوجية: 2
قباــها و  دفعهــا يفرضــها بالعقــد أو القاــاء، أو إذا اخهلــف الزوجــان يف حصــول النفقــة عنــد عــدم ف

هم   إذا جـاء أحـدالـة: أنـعند فرضها بأحدمها، فهدعى الزوجة عـدم النفقـة وينكـر الـزوج، فـاحلكم يف هـذه احل
 و الزوجـة معـ لـزوج وسـكبالبينة قاي ل ، وإن عجزا عن البينة أو تعارضي نفرق بن حالن: حالة حاور ا

 من عدم ، وحالة غياب .
عيـــ  مـــن فيمـــا يد ذا كـــان الـــزوج حاضــرا والزوجـــة تقـــيم معـــ  يف مســكن واحـــد، فـــالقول قـــول الــزوجفــإ

ة إىل دليــل، فــ  حباجـحصـول النفقـة بيمينــ ، ألن قولـ  هــو الظـاهر مـا دامــي الزوجـة تســكن معـ  وإثبـا  خال
يـ  مـن عــدم دعدعم مـا تيـوإن كانـي ال تسـكن معـ  فـالقول قوهلـا بيمينهـا، ألن انفرادهـا بالسـكن عـن الـزوج 

 النفقة، فيكون هو الظاهر.
وإذا كان النزا  حول نفقة وجبي على الزوج وقي غياب ، كأجرة سكن ملدة سنة من غياب ، فـالقول 

 . (3)للزوج بيمين ، ألن الظاهر أن الزوج ال يرت  زوجه  بدون نفقة أثناء غياب 

                                         

 316،  1ينظر: اجلليدي، أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها، ج -1
، واهلـــوين، قـــانون 09،  2، عـــدد: 40، س06/01/2005ق، جلســـة:  39/51طعـــن أحـــوال ش صـــية رقـــم:  - 2

 . 57، 56الزواج والطالق معلقا علي  بأحكام القااء وشروح الفقهاء،  
، واهلــوين، قــانون 332، 331،  1زواج والطــالق وآثارمهــا، مصــدر ســابق، جينظــر: اجلليــدي، أحكــام األســرة يف الــ  -3

 .65الزواج والطالق معلقا علي  بأحكام القااء وشروح الفقهاء،  
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إذا تنـاز  الزوجــان يف »( مــن قـانون الــزواج والطـالق بقوهلــا: 26وهـذا احلكــم نصـي عليــ  املـادة: )   
تسـكن  ا إذا كانـي المين ، أمـالنفقة وال بينة ألحدمها وكان الزوج حاضرا والزوجة تسكن مع  فالقول قول  بي

 مع  فالقول قوهلا بيمينها.
تكــن قــد رفعــي دعواهــا بعــدم اإلنفــاق أثنــاء غيبهــ   فــإن كــان الــزوج غائبــا فــالقول قولــ  بيمينــ  مــا مل

  .(1)«فالقول قوهلا بيمينها
 ثانيا: األثر المترتب على عدم توفير مسكن الزوجية:

 ـ عدم جواز الدفع بنشوز الزوجة: 1
يقصــــد بالنشــــوز: خــــروج الزوجــــة عــــن الطاعــــة الواجبــــة، كاالمهنــــا  عنــــ ، أو إغــــالق البــــاب دونــــ  أو 

 .(2)تركها حقوق اهلل تعاىل كالصالة خروجها بال إذن ، أو
م ال يشــرتط الســهحقاق الزوجــة للنفقـــة 1984لســنة:  10وقــد كــان املشــر  يف فــل القــانون رقـــم: 

ومنهـا املسـكن إال شـرطا واحـدا، وهــو تـوفر عقـد الـزواج الصــحيح، دون اعهبـار للشـروط األخـرى، وبــذلك مل 
ىل إلغــاء أحكــام النشــوز الســابقة، وذلــك مبوجــب يــنص عــن النشــوز وأثــره يف اســهحقاق النفقــة، بــل وعمــد إ

تلغــى أحكــام النشــوز الصــادرة قبــل هــذا القــانون وتعهــرب كــأن مل »( فقــرة: )ب( واجلــاري نصــها: 73املــادة: )
 .(3)وبذلك مل تكن حاال  النشوز مانعا من اسهحقاق الزوجة للنفقة مادام عقد زواجها صحيح. «تكن

كــام القــانون م بهعــديل بعــض أح2015( لســنة: 14ن رقــم: )مث حــذفي هــذه املــادة مبوجــب القــانو 
املفهـوم  ذا يعـي بداللـةم(، بشأن األحكام اخلصة بـالزواج والطـالق وآثارمهـا، وهـ1984( لسنة: )10رقم: )

 عودة حاال  النشوز للعمل وترتيب أثرها يف اسهحقاق الزوجة للنفقة.
                                         

يعـي أن الـزوج » ، قـال اخلرشـي يف شـرح : «ويف إرسـاهلا فـالقول قوهلـا إن رفعـي مـن يومئـذ حلـاكم»قال سيدي خليل:  - 1
جهـ  الـ  يف عصـمه  بنفقههـا مـدة غيبهـ ، فقـال: أرسـلهها لـك، أو قـال: تركههـا عنـد  عنـد إذا قدم من سفره فطالبه  زو 

سفري، ومل تصدق  زوجه  على ذلك، فالقول يف ذلك قوهلا بيمينها إن كاني رفعي أمرها يف ذلك للحـاكم، فلـم جيـد 
ى زوجهـا، لكـن القـول قوهلـا مـن لزوجها مـاال وأبـاح هلـا اإلنفـاق علـى نفسـها وأذن هلـا يف االقـرتا  والرجـو  بـذلك علـ

«. يـوم الرفـع ال مـن يـوم سـفره، فـإن القــول قولـ  مـن يـوم سـفره قبـل رفعهـا، أمــا املطلقـة ولـو رجعيـة فـالقول قوهلـا مطلقــا
، 4، واحلطــاب، مواهـــب اجلليـــل، ج 201،  4)ينظــر: اخلرشـــي، شــرح  هصـــر خليـــل، ومعــ  حاشـــية العـــدوي، ج

 205.) 
 . 343،  2لكبو، جينظر: الدردير، الشرح ا - 2
، والعـامل، الـزواج والطـالق يف القـانون الليـي 323،  1ينظر: اجلليدي، أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها، ج  -3

 .204وأسانيده الشرعية،،  
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مـن أسـباب النشـوز ك روجهـا بـدون إذنـ ، وبناء على ذلك: إذا ادعى الزوج أن زوجه  ناشر لسبب 
فإنــ  ميكــن رد هــذا االدعــاء بــدفو  موضــوعية كثــوة، منهــا: عــدم شــرعية املســكن، أو أهنــا ال تــأمن فيــ  علــى 

 .(1)نفسها وماهلا، أو أن  ال حيهوي على املرافق األساسية، وغوها من الدفو 
 ـ حق الزوجة في رفع دعوى تطليق لعدم اإلنفاق: 2

 ( من قانون الزواج والطالق: 40جاء يف املادة: )
 إلنفاق.أ ـ إذا امهنع الزوج املوسر عن اإلنفاق على زوجه  بدون سبب أجرب على ا»

 ها من .ب ـ إذا كان الزوج معسرا والزوجة موسرة ألزمي باإلنفاق علي  وعلى أوالد
 ج ـ للزوجة طلب الهطليق إذا مل تعلم بعسر الزوج قبل الزواج.

 د ـ وللزوج أن يرجع زوجه  يف العدة إذا ثبي يسره.
 بل الزواج.بعسره ق هـ ـ ال تطلق الزوجة إذا طرأ اإلعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمي

 و ـ ال تطلق الزوجة على زوجها املعسر إال بعد منح  أجال مناسبا.
اق اعهـرب ذلـك ن اإلنفـعـاالمهنـا   ز ـ يعهرب الهطليق لعدم اإلنفاق رجعيا، فإذا تكرر الشكوى بسـبب

 .«ضررا جييز للزوجة طلب الهفريق ويقع الطالق بائنا
عسـر وأوالدهــا وجهــا املوقـد حـذفي الفقــرة: )ب( والـ  تقاـي بــالزام الزوجـة املوســرة باإلنفـاق علـى ز 

( لسـنة: 10قـم: )م( بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانون ر 2015( لسـنة: )14من  مبوجب القـانون رقـم: )
 م( اخلا  بالزواج والطالق وآثارمها.1984)

 ومها: فهذه املادة تامني حالهن جيوز فيهما للزوجة طلب الهطليق لعدم اإلنفاق،
 احلالة األول: حالة إعسار الزوج: وفيها جيوز طلب الهطليق بشروط، وهي:

 .(2)رضاهاـ أن ال تكون عاملة بإعسار الزوج وفقره قبل الزواج، إذ علمها املسبق يفيد  1
ـ أن ال يكون إعسار الزوج بسـبب خـارج عـن إرادتـ ، كسـرقة أمولـ  أو هالكهـا حبـرق أو غـرق، أو  3

لعجـزه عـن العمـل بسـبب مـر  أو عاهـة، ففـي هـذه احلالـة ال جيـوز هلـا طلـب الهطليـق لععسـار، ألن قواعـد 
                                         

ن ، وقاســـم، نظريـــة الـــدفع املوضـــوعي يف الفقـــ  والقـــانو 93ينظـــر: مـــأمون، الـــدفو  املوضـــوعية يف دعـــاوى النفقـــا ،    -1
 .279وتطبيقاهتا يف القااء الشرعي،  

ــؤال الطــائفن علــى األبــواب أو مــن »قــال اخلرشــي: املشــهور  - 2 أن املــرأة إذا علمــي عنــد العقــد عليهــا أن زوجهــا مــن السل
الفقراء ودخلي على ذلك راضية فإن  ال يثبي هلا حق يف الفسو ولزمها املقام مع  بال نفقة، وهـي حممولـة علـى العلـم 

، 4)ينظـر: اخلرشـي، ومعـ  حاشـية العـدوي، ج«. ن فقـوا ال يسـألإن كان من السلؤال لشهرة حال  وعلى عدم  إن كا
 197.) 
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نهــا مــن اله لــي عنــ ، أمــا إذا  الشــريعة توجــب الوفــاء واملعاونــة علــى الزوجــة وعــدم ماــاعفة آالم الــزوج بهمكي
 كان اإلعسار بسبب من  كامهناع  عن العمل أو لهجارت  يف ا رما ، فللزوجة طلب الهطليق..

ـ ماــي األجــل ا ــدد مــن قبــل ا كمــة دون أن يــزول اإلعســار وينفــق الــزوج علــى زوجهــ ، فــإذا  4
أجــال مناســبا للــزوج ليــهمكن مــن طلبــي الزوجــة الطــالق لععســار فالقاضــي ال يطلــق يف احلــال بــل ياــرب 

 .(1)الهكسب واحلصول على املال، فإذا انههى األجل واسهمر  حالة اإلعسار فرق القاضي بينهما
أما احلالة الثانية: وهي امهنا  الزوج عن اإلنفاق دون سـبب، وفيهـا جيـرب الـزوج علـى اإلنفـاق، وينفـذ 

حببسـ ، فـإذا انقاـي مــدة احلـبس ومل ينفـق، فيهبـن بــذلك احلكـم بالنفقـة يف مالـ  الظـاهر، أو بإلزامــ  بالنفقـة 
 . (2)أن  معسر، ويسري علي  حكم الهطليق لععسار

، لـيمكن الــزوجن مـن الرجــو  لبعاـهما دون حاجــة إلبــرام (3)وقـد جعــل القـانون الهطليــق لعـدم اإلنفــاق يف رجعيــا   
 كان بينهما.عقد جديد ال سيما وأن سبب الفرقة ال يقطع الود واملعروك الذي  

ة ة، وأشــكي الزوجــ  مــرة ثانيــلكــن يف املقابــل إذا طلقــي عليــ  لعــدم اإلنفــاق مــرة، مث راجعهــا، مث تكــرر عــدم إنفاقــ  
سـهطيع نـة صـغرى، وال يئنـا بينو وطلبي الهطليق، فحكم القاضي يف هذه املـرة الثانيـة بـالهطليق لعـدم اإلنفـاق يكـون با

 ا.  هبحىت ال يه ذ اإلنفاق وعدم  ذريعة لعضرار  أن يرجعها لعصمه  إال بعقد جديد، وذلك
 الخاتمـة

الهوصـــيا  و النهـــائج بعـــد دراســـة وحبـــث أحكـــام مســـكن الزوجيـــة يف القـــانون الليـــي ميكننـــا أن  ـــهم ب
 اآلتية:

 أوال: النتائج:
  هـــذه مـــن مشـــهمالـ حيـــق للزوجـــة علـــى زوجهـــا: النفقـــة وتوابعهـــا يف حـــدود يســـر الـــزوج واســـهطاعه ، و  1
 فقة: املسكن.الن
اجـــب علـــى ، وأنـــ  و ـ ورد  أدلـــة كثـــوة مـــن القـــرآن والســـنة واملعقـــول تـــدل علـــى حـــق الزوجـــة يف الســـكن 2

 الزوج.
مــن   تـب عليـ ـ سـبب وجـوب نفقــة الزوجـة علـى زوجهــا هـو عقـد الـزواج الصــحيح، وذلـك بسـبب مــا يرت  3

 الزوجية. احهباس زوجه  ملنافع ، ودخوهلا يف طاعه ، ليهمكن من اسهيفاء حقوق 

                                         

وبـذلك نـص املالكيـة، فالقاضـي يهلـوم لـ  باجههـاده، بيـوم أو بثالثـة أو شـهر أو شـهرين. )ينظـر: اخلرشـي، شـرح  هصــر   -1
 (.197،  4خليل، ومع  حاشية العدوي، ج

 .170،  2وآثارمها، جينظر: اجلليدي، أحكام األسرة يف الزواج والطالق  - 2
 (.197،  4وهو مذهب املالكية. )ينظر: اخلرشي، شرح  هصر خليل، ومع  حاشية العدوي، ج-3
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صـة، ليـهالءم هيئـة خا ـ مسكن الزوجية هو املكان امل صص للحياة الزوجية، ويشرتط في  أن يكون علـى 4
 مع الوفيفة امل صص هلا.

وفقـــا للوضـــع  الكافيـــة فيشـــرتط فيـــ  أن يكـــون شـــرعيا ومشـــهمال علـــى مجيـــع لـــوازم احليـــاة األساســـية واملرافـــق
 وماهلا. لزم ب  وتأمن في  الزوجة على نفسهااالجهماعي املعهاد ومبا يهسع ل  قدرة امل

اج، بإنشــاء ريع الــزو ـ تــوفر املســكن بالشــروط املنصــو  عليهــا حيقــق مقاصــد الشــريعة اإلســالمية مــن تشــ 5
 أسر سوية دائمة، حيفظ هبا الدين والنسل والعر  ويهحقق هبا العمران.

م الزوجــة مبــا فــيه ليــ  نفقهــ  شــرعاـ حيــق لكــل مــن الــزوجن أن يســكن معــ  يف بيــي الزوجيــة مــن  ــب ع 6
 األخرى، ما مل يثبي اإليذاء من املشاركة يف السكن حبكم من ا كمة امل هصة.

 ، أمـا إذا  ل قولـ  بيمينـع  فالقو ـ إذا تناز  الزوجان يف النفقة وال بينة وكان الزوج حاضرا والزوجة تسكن م 7
ي  تكـن قـد رفعـمليمينـ  مـا الـزوج غائبـا فـالقول قولـ  بكاني ال تسكن مع  فالقول قوهلا بيمينها، فـإن كـان 
 دعواها بعدم اإلنفاق أثناء غيبه  فالقول قوهلا بيمينها.

حلفــ ، ومــا   لــزوج بعــداـ إذا اخهلــف الزوجــان علــى جهــاز البيـي وال بينــة، فمــا كــان صــاحلا للرجـل أخــذه  8
ا عـد حلفهمـا، مـبو قيمـة أقهسماه عينـا كان صاحلا للنساء أخذت  الزوجة بعد حلفها، وما كان صاحلا هلما ا

 مل يكن هنا  شرط أو عرك يقاي بغو ذلك.
كــن ميوضـوعية الـ  دفو  املـ عـدم الوفــاء مبسـكن الزوجيـة أو بدلــ  ووفقـا للمواصـفا  القانونيــة يعـد مـن الــ 9

 للزوجة االعرتا  هبا على دعوى الزوج بالنشوز. 
 قـع الطـالق يفهطليـق، ويأو كـان معسـرا، كـان للزوجـة طلـب الـ إذا امهنع الزوج عن النفقـة علـى زوجهـ   10

 هذه احلالة رجعيا، وإذا تكرر مرة ثانية فيقع بائنا.
 ثانيا: التوصيات:

تلزمـ   لى املـرأة أنع ، يصعب ـ إن  يف حالة امهنا  الزوج عن النفقة وال  من مشهمالهتا املسكن أو أجرت 1
هظــــاهر موالـــ  والأيلزمــــ  بالنفقـــة، فإنــــ  قـــد يكيــــد هلـــا بإخفــــاء هبـــا، فحــــىت لـــو حتصــــلي علـــى حكــــم قاـــائي 

ندوق يســـمى بصـــ باإلعســـار، لـــذا يوصـــي الباحـــث انههـــاج هنـــج بعـــض الدولـــة اإلســـالمية والـــ  أنشـــأ  مـــا
هنـــا ان بإمكاالنفقـــا ، فـــإذا مـــا حتصـــلي الزوجـــة علـــى حكـــم قاـــائي يوجـــب علـــى زوجهـــا دفـــع النفقـــة، كـــ

ينـة زوج لصـا  خز ا علـى الـا كوم ب  كل شهر، ويصبح هذه املبلـ  دينـ الذهاب هلذا الصندوق وتأخذ املبل 
 الدولة.

نفس ادة إحيــاء الــفقــة هــي مــفهــذا الــنهج فيــ  مســاعد للمــرأة وإكرامــا ألدميههــا وإنســانيهها، ال ســيما وأن الن
 .مؤنههافقهها و نتسهجدي  وهبجهها، كما أن  حيمي املرأة من الهنقل بن قاعا  ا كمة ومكاتب ا اماة
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هم زواج، لهعـــريف علـــى الــــ دعـــوة الدولـــة ومؤسســـاهتا لعقـــد النـــدوا  والـــدورا  الهأهيليـــة للشـــباب املقبلـــن 2
 باحلقوق والواجبا  الزوجية.

 فهرس المصادر

، 1ردن، طفـائس، األـ األشقر، أسامة عمر، مسهجدا  فقهية يف قاايا الـزواج والطـالق، دار الن 1
 م.2000

ـــ البـــاجي، أبـــو الوليـــد  2 ، 1طدة، مصـــر، ســـليمان بـــن خلـــف، املنهقـــى شـــرح املوطـــأ، مطبعـــة الســـعاـ
 هـ.1332

 قارنـة مـع شـرحمة فقهيـة ـ اجلليدي، سعيد حممد، أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمهـا، دراسـ 3
، 2بيــــا، طم، مطــــابع اجلمــــاهو، اخلمــــس، لي1984لســــنة:  10وتعليقــــا  علــــى القــــانون رقــــم: 

 م.1998

، 4اخلمــــس، ط مــــد، املـــدخل لدراســــة الفقـــ  اإلســــالمي، مطـــابع اجلمــــاهو،ــــ اجلليــــدي، ســـعيد حم 4
2003. 

 كـام الشـريعة،ن وفـق أحـ مجعة حممد بشـو، األحـوال الش صـية الـزواج والطـالق وآثارمهـا يف القـانو  5
 م. 2009، الزاوية، ليبيا، 1املكهبة اجلامعية، ط

ر يف شـرح  هصـ ب اجلليـلطرابلسـي، مواهــ احلطاب، أبو عبد اهلل حممد بن حممد الـرعيي املغـريب ال 6
 م.1992، 3خليل، دار الفكر، بوو ، ط

يف مســــائل  ر الكــــالمــــ احلطــــاب، أبـــو عبــــد اهلل حممـــد بــــن حممـــد الــــرعيي املغـــريب الطرابلســــي، حتريـــ 7
، 1بـــــوو ، ط االلهـــــزام، حتقيـــــق: عبـــــد الســـــالم حممـــــد الشـــــريف العـــــامل، دار الغـــــرب اإلســـــالمي،

 م.1984

ار الفكــر، لعــدوي، دداهلل حممــد بــن عبــد اهلل، شــرح  هصــر خليــل، ومعــ  حاشــية اـــ اخلرشــي، أبوعبــ 8
 بوو .

ــ خليــل، ضــياء الــدين بــن إســحاق اجلنــدي، الهوضــيح يف شــرح امل هصــر الفرعــي ال 9 جــب، بــن احلاـ
 م.2008، 1حتقيق: أمحد جنيب، مركز جنيبوي ، ط

ــ الــدردير، أمحــد، الشــرح الكبــو علــى  هصــر ســيدي خليــل، ومعــ  ح 10 حيــاء إي، دار اشــية الدســوقـ
 الكهب العربية، عيسى احللي وشركاه، مصر.

شـق، ار القلـم، دمسـالمي، دـ الزرقا، مصطفى أمحد، املدخل إىل نظريـة االلهـزام العامـة يف الفقـ  اإل 11
 م.1999، 1ط



  يبليأحكام مسكن الزوجية يف القانون ال

 

28 

ــ ســناء احلنيطــي، وخلــوق ضــيف اهلل آغــا، شــروط مســكن الزوجيــة يف قــانون األحــ 12 صــية وال الش ـ
: م، جملـــد2018 ،02لـــة مؤتـــة للبحـــوث والدراســـا ، جامعـــة مؤتـــة، األردن، العـــدد: األردين، جم

33. 

ـــ شـــلي، حممـــد مصـــطفى، أحكـــام األســـرة يف اإلســـالم، دراســـة مقارنـــة بـــن فقـــ  ا 13 لســـنية ملـــذاهب اـ
 م.1983، 4واملذهب اجلعفري والقانون، الدار اجلامعية، بوو ، ط

 الفقـــ  يفالعينيــة  القــادر حممـــد، الــوجيز يف احلقـــوقـــ شــهاب، عبـــد القــادر حممـــد، وحممــدين، عبـــد  14
 م.2013، 3والقانون املقارن، دار الفايل، بنغازي، ط

ـــ العـــامل، عبـــد الســـالم الشـــريف، الـــزواج والطـــالق يف القـــانون الليـــي وأســـان 15  عية، اجلامعـــةيده الشـــر ـ
 م.1998، 3املفهوحة، طرابلس، ط

ـــ علـــي ، أبـــو عبـــد اهلل حممـــد بـــن أمحـــد، مـــنح اجلل 16 و ، لفكـــر، بـــو يـــل شـــرح  هصـــر خليـــل، دار اـ
 م.1989

اـاء قاهتـا يف القون وتطبيـ قاسم، حممد بي بكر، نظرية الدفع املوضوعي يف الفق  اإلسالمي والقان 17
 م.2009، 1الشرعي، دار الثقافة، األردن، ط

هـب دار الك دوين،محد الـرب أـ القرطي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق:  18
 م.1964، 2املصرية، القاهرة، ط

: حســـن  ، حتقيــقـــ ابـــن القطــان، أبـــو احلســن علـــي بــن حممـــد الفاســي، اإلقنـــا  يف مســائل اإلمجـــا  19
 م.2004، 1الصعيدي، دار الفاروق، ط

، 3ن، طة، األردـــــ مــــأمون، حممــــد أبوســــيف، الــــدفو  املوضــــوعية يف دعــــاوى النفقــــا ، دار الثقافــــ 20
 م.2011

 .1وو ، طبحممد بن مكرم بن منظور األفريقي، لسان العرب، دار صادر، ـ ابن منظور،  21

لفكـر، اوواين، دار زيـد القـ ـ النفراوي، أمحـد بـن غـامل املـالكي، الفواكـ  الـدواين علـى رسـالة ابـن أيب 22
 .2م، ج1995بوو ، 

اء، دار لفقهـوشـروح ا ـ اهلوين، حممد مصطفى، قانون الـزواج والطـالق معلقـا عليـ  بأحكـام القاـاء 23
 م.2014، 3الفايل، بنغازي، ط

ـــ وزارة األوقـــاك الكويهيـــة، املوســـوعة الفقهيـــة الكويهيـــة، اجلـــزء الثـــامن، دار السالســـل، الكويـــي،  24 ـ
.2ط
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 العدل من أسس الشريعة اإلسالمية

 رمضان العبيد عمر: إعداد الدكتور

جامعة الزيتونة –عضو  يأة التدريس بكلية القانون 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

أصـــحاب  و  علـــى آلـــ و احلمـــد هلل رب العـــاملن، والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرك املرســـلن ســـيدنا حممـــد 
 أمجعن.

  أما بعد:
، وبـ  صـالح واآلخـرة فإن العدل ضروري بن النـاس فهـو أسـاس امللـك، وسـر السـعادة يف الـدنيا     

يــــ  الشــــريعة أكــــد  عل احلكــــم واســــهقامه ، والهعــــاي  املهكــــافن بــــن األفــــراد واجلماعــــا  واألمــــم، وهــــذا مــــا
 اإلسالمية السمحاء.

يلـي أمـور  وهم الـن، مـن والة األمـور، وقاـاة األحكـام، وغـوالعدل بن النـاس مطلـوب شـرعا وعقـال
 العباد شيئا، مداولًة وتدبوًا.

ولقد أنزل اهلل الكهب والشرائع، وبعث األنبياء والرسل إلقامة ميزان العـدل، وقسـطاس احلـق، ولقمـع 
ــَلَنا ْرَســْلَناأَ َقــْد ﴿  ويؤكــده قولــة تعــاىل : اجلـور والظلــم، وملنــع العبــاد مــن أن ينحرفــوا ويهظــاملوا  بِاْلبَـيـَِّنــا ِ  ر س 

ـــم   َوأَنْـزَْلَنـــا ـــومَ  َواْلِميـــزَانَ  اْلِكَهـــابَ َمَعه  أي باإلنصـــاك والعـــدل، وقـــد هنـــى ( . 1)  ﴾ بِاْلِقْســـ ِ  النمـــاس   لِيَـق 
اإلسـالم عــن الظلـم؛ ألن املســلم الكامـل ال يظلــم وال يريـد أن ي ظلــم، فـال يصــدر عنـ  فلــم ألحـد، وال يقبــل 

 لنفس  من أحد.الظلم 
وأصل الظلم يف اللغـة: وضـع الشـيء يف غـو موضـع  امل ـهص بـ ، بـنقص أو زيـادة أو عـدول أو ميـل 

 .(2)عن وقه  ومكان 
ن الظلـم أل ، وذلـك وقد تطابقي كل الشرائع علـى قبحـ ، واتفقـي كـل امللـل علـى  رميـ  والنهـي عنـ

 جبميع أنواع  حمرم؛ ألن  ضد العدل الذي أمر ب  اإلسالم.

                                         

 .24سورة احلديد: اآلية:  - 1
 .46املصباح املنو للفيومي    - 2
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وأبشــع أنـــوا  الظلـــم فلـــم الاـــعيف الـــذي لـــيس لـــ  ناصـــر إال اهلل تعـــاىل، قـــال اخلليفـــة العـــادل عمـــر بـــن عبـــد    
: )) إيــا  إيــا  أن تظلــم مــن ال ينهصــر عليــك إال بــاهلل؛ فإنــ  تعــاىل إذا علــم الهجــاء عبــد إليــ  بصــدق العزيــز

يهـــ  ومـــا يهصـــل بـــذلك مـــن أحكـــام وسينصـــب حبثنـــا هـــذا حـــول إقامـــة العـــدل وأمه 1واضـــطرار انهصـــر لـــ  فـــورا ((
وتوجيهــا ، وذلــك وفقــا خلطــة حبــث ثنائيــة مقســمة إىل مطلبــن: يهنــاول املطلــب األول معــان العــدل وضــوابط ، 
ويهطرق املطلب الثاين إىل كيفية حتقيق العدل بن الناس ويذيل البحث خبامتة تهاـمن النهـائج الـ  سـيهم الهوصـل 

 إليها من خالل .
 عان العدل وضوابطهمطلب األول: مال
 :الفرع األول: معان العدل

 للعدل معان كثوة مهقاربة كلها وهي:  
واه، هــــضـــاه علـــى العـــدل بـــن اإلنســـان وربــــ  يهمثـــل يف إيثـــار حــــق اهلل علـــى حـــق الـــنفس وتقــــد  ر  :1

 واالجهناب للزواجر، واالمهثال لألوامر.

الــذنوب واجلــرائم كهــا وذلــك بهلويثهــا ب ثــار العــدل بــن اإلنســان ونفســ  يكــون مبنعهــا الــا فيــ  هال  :2  
ـــانَوا  ﴿: والســـيئا  مـــن معـــا  اهلل ورســـول  ، يقـــول اهلل تعـــاىل مهحـــدثا عـــن هـــذا النـــو  ـــن  َك ـــا َولَككا َوَمـــا َََلَموَن

َفَسَهم  َيظ لاَموَن﴾      (2) أَنـ 
بـث واملعاصـي، مـن اخلا فكل من يرتكب كبوة من اإلمث والفـواح  هـو فـامل لنفسـ  حيـث عًرضـها ملـا يـؤثر فيهـ 

 فهصبح بذلك أهال لغاب اهلل ولعنه  والبعد عن  سبحان  وتعاىل.
وأما العدل بين  وبن النـاس فيكـون ببـذل النصـيحة هلـم؛ ألن الرسـول عليـ  الصـالة والسـالم عنـدما  :3 

اخليانـة فيمـا قـل  وتر (3) سئل عن النصيحة ملن تكون قال : )) هلل ولكهاب  ولرسول  وألئمة املسلمن وعامههم((
وكثر، واإلنصاك هلم بكل وج ، وال تكون من  إساءة ألحد بقول وال فعل، وال يف سر وعلن ، والصرب على ما 
يصيب  منهم من البلوى، وأن يأمرهم باملعروك وينهاهم عن املنكر، وحيب هلم ما حيب لنفس ، وأن يشاركهم يف 

ْحَسـاِن َوإِيهَـاِء  ﴿ لك ويؤكده قول  تعاىل:السراء والاراء، وأن يعاملهم باحلسو، يؤيد ذ ِإنم اللمـَ  يَـْأم ر  بِاْلَعـْدِل َواإْلِ
ـــمْ  ـــْم َلَعلمك  َهـــَى َعـــِن اْلَفْحَشـــاِء َواْلم ْنَكـــِر َواْلبَـْغـــي يَِعظ ك  ـــْرَ َ َويـَنـْ والـــ  قـــال يف حقهـــا ابـــن  (4)  تَـــَذكمر وَن﴾ ِذي اْلق 

هــذه أمجــع آيــة يف القــرآن خلــو ميهثــل وشــر جيهنــب، وحكــى النقــا  فقــال: يقــال : ))زكــاة العــدل  مســعود
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فـاهلل سـبحان   (1)اإلحسان، وزكـاة القـدرة العفـو، وزكـاة الغـو املعـروك، وزكـاة اجلـاه كهـب الرجـل إىل إخوانـ ((
علـى هـذا اخلـرب ويقـوي دواعـي أكد هذا اخلـرب الهشـريعي حبـرك إن ومفههحـا باسـم اجلاللـة الـذي ي لِقـى احلرمـة 

األمــة لهلقيــ  والعمــل بــ ، و ــربا عــن االســم باجلملـــة الفعليــة املفيــدة بهجــدد األمــر، وتكــراره. ونظــوه يف هـــذا 
 حَتْك م ـوا بِاْلَعـْدِل  نم اللمَ  يَْأم ر ك ْم َأْن تـ َؤدلوا اأْلََمانَاِ  ِإىَلَ أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمه ْم َبْنَ النمـاِس َأنْ إ﴿ املعو قول  تعاىل:

يًعا َبِصوًا﴾ ِإنم اللمَ  نِِعمما يَِعظ ك ْم ِبِ    ِإنم   .(2)اللمَ  َكاَن مسَِ

ومـــــن هنـــــا فـــــإن حتقيـــــق العـــــدل ال يكـــــون علـــــى وجهـــــ  األكمـــــل ومثلـــــ  األفاـــــل إال إذا كانـــــي األحكـــــام  
ــــــنظم والقــــــوانن والهوجي هــــــا  مصــــــبوغة بصــــــبغة اهلل صــــــادرة عــــــن كهــــــاب اهلل وســــــنة رســــــول ، وإال كانــــــي ال

وهدايـــــة اإلســـــالم، وهنـــــج احلكـــــم النبـــــوي، وجـــــوهر األســـــلوب الـــــذي ماـــــى عليـــــ  اخللفـــــاء الراشـــــدون درايـــــة 
َغَة اللمِ   : وسياسة  .( 3) ﴾م  َعاِبد ونَ  َل    َوحَنْن  َأْحَسن  ِمَن اللمِ  ِصبـَْغًة   َوَمنْ ﴿ِصبـْ

،ألن العـدل يف  (4)اخللفاء الراشدين املهدين من بعـدي (وقال علي  الصالة والسالم: ) عليكم بسن  وسنة 
اإلســالم قـــائم علـــى حـــدود جيــب أن تقـــام، وأحكـــام ينبغـــي أن تنفـــذ، وســنن يف اهلـــدى جيـــب الهمســـك هبـــا، 
وأخـــالق وآداب يف السياســـة واالجهمـــا  جيـــدر بنـــا أن نراعيهـــا ونطبقهـــا علـــى أر  الواقـــع فيمـــا بيننـــا وبـــن 

 اآلخرين من بي اإلنسان.
وأفهـــــــر معـــــــاين العـــــــدل هـــــــو احلكـــــــم بالقســـــــ  وعـــــــدم اجلـــــــور، فمـــــــن فعـــــــل ذلـــــــك فهـــــــو مـــــــن العـــــــادلن    

املقســـــطن، هـــــذا هـــــو العـــــدل بـــــاملعو الـــــذي نريـــــد، وهـــــو عـــــدم اجلـــــور يف احلكـــــم مهمـــــا كـــــان مـــــن خـــــالك 
بـــــن احلـــــاكم أو مـــــن يـــــدعي احلكـــــم ، وبـــــن أقاربـــــ  أو أصـــــدقائ  وبـــــن آحـــــاد النـــــاس حـــــىت ولـــــو كـــــان هـــــو 

ــــــوماِمَن بِاْلِقْســــــِ  ش ـــــَهَداَء لِلمــــــِ  َولَــــــْو َعَلــــــَى أَنـْف ِســــــك ْم أَِو ﴿  نفســـــ  أحــــــدمها. يَــــــا أَيـلَهــــــا الـمــــِذيَن آَمن ــــــوا ك ون ــــــوا قـَ
ــــــرَِبَن   ــــــْن َغِنْيــــــا أَْو َفِقــــــوًا فَاللمــــــ   أَْوىَلَ هِبَِمــــــا   ِإنْ اْلَوالِــــــَدْيِن َواأْلَقْـ ــــــو وا  َوِإنْ  تـَهمِبع ــــــوا اهْلـَـــــَوَى َأْن تـَْعــــــِدل وا  فَــــــاَل َيك  تـَْل

 . (5) ﴾ أَْو تـ ْعرِض وا فَِإنم اللمَ  َكاَن مبَا تـَْعَمل وَن َخِبوًا
يــأمر اهلل عبــاده املــؤمنن أن يكونــوا قــوامن بالقســ  أي بالعــدل فــال يعــدلوا عنــ  ميينــا وال  ــاال، وال  

اعدين مهعاضـدين مهناصـرين تأخذهم يف اهلل لومة الئم وال يصـرفهم عنـ  صـارك ، وأن يكونـوا مهعـاونن مهسـ
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ـَهاَدَة لِلمــِ  ﴾  ﴿:فيـ  وقولــ : )) شـهداء هلل(( كمــا قـال يف آيــة أخـرى أي أدوهـا ابهغــاء وجــ  اهلل  (1)َوأَِقيم ــوا الشم
فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية مـن الهحريـف والهبـديل والكهمـان. وهلـذا قـال سـبحان : ))ولـوعلى 

نفســـ  إقـــراره بـــاحلق عليهـــا، أي اشـــهد بـــاحلق ولـــو عـــاد ضـــررها عليـــك وإذا أنفســـكم (( وشـــهادة املـــرء علـــى 
سئلي عن األمر فقل احلق في  ولو عاد  مارت  عليك، فإن اهلل سبحان  سـيجعل ملـن أطاعـ  فرجـا و رجـا 
من كل أمـر ياـيق عليـ . وقولـ : )) أو الوالـدين واألقـربن (( أي وإن كانـي الشـهادة علـى والـديك وقرابهـك 

 .  (2)اعهم فيها، بل اشهد باحلق وإن عاد ضررها عليهم، فإن احلق حاكم على كل أحدفال تر 

هذا وقد اخهلف يف الشـهادة علـيهم قـدميا وحـديثا؛ فقـال ابـن شـهاب الزهـري: كـان الـن ماـى مـن السـلف  
((  اء هللكونـوا قـوامن بالقسـ  شـهد  ((الصا  جييزون شهادة الوالدين واألخ، ويهأولون يف ذلـك قولـ  تعـاىل: 

فلــم يكــن أحــد مــههم يف ذلــك مــن الســلف الصــا  رضــوان اهلل علــيهم ، مث فهــر  مــن النــاس أمــور محلــي 
الوالة على اهتامهم، فرتكي الشـهادة مـن بيـنهم فصـار ذلـك ال جيـوز يف الولـد والوالـد واألخ والـزوج والزوجـة؛ 

 (3)نوا عدوال.وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقد أجاز قوم شهادة بعاهم لبعض إذا كا
  ِإن َيك ْن َغِنْيا أَْو َفِقوًا فَاللم   أَْوىَلَ هِبَِما  ﴾ ﴿ وقول :

﴿فَـاَل أي ال ترعاه لغناه وال تشفق علي  لفقره اهلل يهوالمها؛ بل هو أوىل هبما وأعلم مبـا فيـ  صـالحهما، وقولـ :   
يف أمـوركم وشـؤونكم ؛ لنـاس إلـيكم علـى تـر  العـدل أي فـال حيملـنكم اهلـوى والعصـبية وبغـض اتـَهمِبع وا اهْلََوَى ﴾ 

﴿يَا َداو ود  إِنما َجَعْلنَـاَ  َخِليَفـًة يف اأْلَْرِ  : العدل على أي حال كان؛ ألن اتبا  اهلوى مرد، أي مهلك بل الزموا
َيِاـللوَن َعــْن َسـِبيِل اللمــِ  هلَـ ْم َعــَذاب   الـمِذينَ  ِإنم فَـاْحك ْم بَـْنَ النمــاِس بِـاحلَْقِّ َواَل تـَهمِبــِع اهْلَـَوَى فـَي ِاـلمَك َعــْن َسـِبيِل اللمــِ   

 فاتبا  اهلوى حيمل على شهادة الزور، وعلى اجلور يف احلكم إىل غو ذلك. (4) َشِديد  مبَا َنس وا يـَْوَم احلَِْساِب﴾
وقال الشـعي: أخـذ اهلل عـز وجـل علـى احلكـام ثالثـة أشـياء: أال يهبعـوا اهلـوى وأال  شـوا النـاس و شـوه، وأال    

 .(5)يشرتوا ب يات  مثنا قليال
البـة بنشـره متجيـده واملطواألمصـار علـى مـدح العـدل و وحسبنا أياا اتفـاق البشـر كلهـم يف مجيـع األعصـار    

 على اإلمجال وإن اخهلفوا يف جزئيات  وعند تطبيق .
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والعـــدل الـــا تواطـــأ  علـــى حســـن  الشـــرائع اإلهليـــة والعقـــول احلكيمـــة، ومتـــدح بادعـــاء القيـــام بـــ  عظمـــاء 
مـا كانـي النفـوس مبعـزل  األمم، وحسن العـدل مسـهقر يف الفطـرة السـليمة؛ فـإن كـل نفـس تنشـرح ملظـاهر العـدل

عن اهلوى يغلب عليها يف قاية خاصـة. أو يف مبـدأ تنهفـع فيـ  مبـا  ـالف العـدل بـدافع إحـدى القـوتن الشـاهبة 

ــْن هلَ ــم  احْلَـقل يَــْأت وا إِلَْيــِ  ﴿  والغاضـبة،  فمثــل هـذه الــنفس كمثــل املنـافقن الــذين قــال اهلل عـز وجــل فـيهم: َوِإْن َيك 
   (1)﴾الظماِلم ونَ  ه م   أ ولََِئكَ  َبلْ َأيف قـ ل وهِبِْم َمَر   أَِم اْرتَاب وا أَْم َ َاف وَن َأْن حيَِيَف اللم   َعَلْيِهْم َوَرس ول      م ْذِعِننَ 

وقد أمر اهلل بإقامة العدل أمرا جازما مبا كرر يف كهاب  الكر  من اآليا  اآلمرة بإقامة العدل ا ذرة من  الفه    
ـَهَداَء بِاْلِقْسـِ    ﴿ : ل تعاىلقا جَيْـرَِمنمك ْم َشـَن ن  قـَـْوَم َعلَـَى َأالم تـَْعـِدل وا   َواَل يَـا أَيـلَهـا الـمِذيَن آَمن ـوا ك ونـ وا قـَـوماِمَن لِلمـِ  ش 

َو أَقـَْرب  لِلهـمْقَوَى  َواتـمق وا اللمَ        (2) اللمَ  َخِبو  مبَا تـَْعَمل وَن ﴾ ِإنم اْعِدل وا ه 

)) ســبعة يظلهــم اهلل يف فلــ  يــوم ال فــل إال فلــ  مــنهم إمــام عــادل(( إىل آخــر  وقــال رســول اهلل:  
فاســم  (3)باإلمــام العــادل، وقــال عليــ  الصــالة والســالم:)) الظلــم فلمــا  يــوم القيامــة ((   احلــديث، فابهــدأ 

 .العدل مشهور ومعناه غو جمهول، ولكن البد من ضب  حقيقه  وإيااحها
والعــدل مشــهق مــن املعادلــة بــن شــيئن فهــو مقــهض شــيئا ثالثــا ووســطا بــن الطــرفن. لــذلك كــان اســم 
الوس  يسهعمل يف كالم العرب؛ فهارة يـأيت مرادفـا ملعـو العـدل، والوسـ  ههنـا اخليـار واألجـود كمـا يقـال قـري  

وســــطا يف قومــــ  أي أشــــرفهم نســــبا، ومنــــ  الصــــالة  أوســـ  العــــرب نســــبا ودارا أي خوهــــا، وكــــان رســــول اهلل 
الوسطى ال  هي أفاـل الصـلوا  وهـي العصـر كمـا ثبـي يف الصـحاح وغوهـا، وملـا جعـل اهلل هـذه األمـة وسـطا 
 خصــها بأكمـــل الشـــرائع وأقـــوم املنـــاهج وأوضـــح املــذاهب. روى الرتمـــذي عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري عـــن النـــي 

 .(4))) عدال والوس  العدل (( قال الرتمذي: حديث حسن صحيح))وكذلك جعلنكم أمة وسطا(( قال: 
واتفقـــــــي الشـــــــرائع واحلكمـــــــاء علـــــــى الهنويـــــــ  بالعـــــــدل وأمهيهـــــــ ، ويكفيـــــــك قـــــــول احلكـــــــيم أرســـــــطاطليس يف    

 .(5)«العدل مألوك ب  صالح العامل »دائرت  
و فعـال. فالعـدل يظهـر : أن  متكن صاحب احلق حبق  بيده أو بيـد نائبـ  وتعيينـ  لـ  قـوال أالعدل فماهية

يف القاـاء بــن النــاس يف منازعــاهتم، ويف فــر  الواجبـا  والهكــاليف علــيهم، ويف الهشــريع واإلفهــاء ويف الشــهادة 

                                         
 .49،50سورة النور: اآلية: ، - 1
 . 8سورة املائدة: اآلية: - 2
 .445صحيح الب اري:   - 3
 .1/190تفسو القرآن العظيم:  - 4
 .1/175أصول النظام االجهماعي للطاهر بن عاشور  - 5
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 َوِإَذان َكلِّـف  نـَْفًسـا ِإالم و ْســَعَها  اَل ﴿َوَأْوف ــوا اْلَكْيـَل َواْلِميـزَاَن بِاْلِقْســِ   بيـنهم ويف األمـر بــاملعروك والنهـي عـن املنكر
ِلك مْ قـ ْله ْم فَاْعِدل وا َوَلْو َكاَن َذا قـ ْرَ َ  َوبَِعْهِد اللمِ  َأْوف وا    . (1) ﴾ َوصماك ْم بِِ  َلَعلمك ْم َتذَكمر ونَ  ذََ

 الفرع الثاني: ضوابط العدل:
 ومن ضواب  العدل ما يلي:

أو اجلــنس أو  و العــرقالــدين أ إقامــة العــدل واملســاواة بــن كــل النــاس دون تفرقــة أو متييــز بســبب -1
 اجلاه أو النسب أو احلسب أو غو ذلك.

 إلسالم.والعدل أساس العمران وسبب االسهقرار، وطريق األمن واألمان، والسالمة وا
 إلبعاد.ههمي  واحفظ حقوق الناس املادية واملعنوية، وصيانهها من الايا  واإلتالك وال -2
اهنم وأذاهـــم وصـــد عـــدو  نحـــرفن، وقمـــع اجلنـــاة والبغـــاة والطغـــاةزجـــر املنحـــرفن، وازدجـــار غـــو امل -3

 وترويعهم للناس كما جيري اآلن يف بعض البلدان العربية واإلسالمية.
رد املظـامل إىل أهلهـا، ومنـع أخـذ املـال أو املهـا  بغــو حـق، ومنـع انههـا  حـق الغـو أو عرضــ  أو   -4

وال  (2)كـل املسـلم علـى املسـلم حـرام دمـ  ومالـ  وعرضـ  ((كرامه  ،قال رسول اهلل  صـل اهلل عليـ  وسـلم: ))  
يكون ذلك إال بهمكن النظام واألمـن مـن العمـل علـى االسـهقرار واالناـباط علـى وفـق أخـذ احلـق املشـرو ، 
وأداء الواجــب املطلــوب ســواء فيمــا تعلــق بــاحلقوق والواجبــا  املاديــة احلســية، أو احلقــوق والواجبــا  األدبيــة 

 َأاَل ﴿  : فليحذر الذين يظلمون الناس اليـوم مـن غاـب اهلل وعقابـ  ولعنهـ  حيـث يقـول عـز وجـل. 1واملعنوية
 . (3) ﴾مَلْعَنة  اللمِ  َعَلى الظمالِِمَن 

قـال: )) يـا عبـادي إين حرمـي الظلـم علـى نفسـي  -فيمـا يرويـ  عـن ربـ   وعـن أيب ذرعـن النـي  
:  )) إن اهلل وجـاء عـن أيب موسـى األشـعري أنـ  قـال: قـال رسـول اهلل  (4)وجعله  بينكم حمرما فـال تظـاملوا(

ِلَك َأْخــذ  رَبِّــَك ِإَذا َأَخــَذ اْلق ــَرَى  مبعــو ال ينجــوا .مث قــرأ  (5)تعــاىل ميلــي للظــامل فــإذا أخــذه مل يفلهــ  ((  ﴿وََكــذََ
 . (6) َأْخَذه  أَلِيم  َشِديد ﴾ ِإنم َوِهَي فَالَِمة   

                                         

 .152سورة األنعام: اآلية:  - 1
 121 /16صحيح مسلم بشرح النووي:  - 2
 18سورة هود: اآلية:   - 3
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 .445صحيح الب اري:    - 5
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 أن رســول اهلل  اتــق دعــوة املظلــوم فإهنــا لــيس بينهــا وبــن اهلل حجــاب،  وعــن جــابر  وقــال 
قال: )) اتقوا الظلم: فإن الظلم فلمي يوم القيامة، واتقوا الشح فـإن الشـح أهلـك مـن كـان قـبلكم، محلهـم 

مــة وهنــايههم فهــذا جــزاء الظلمــة والظــاملن فعــاقبههم وخي (1) علــى أن ســفكوا دمــاءهم، واســهحلوا حمــارمهم ((
سـيئة أليمـة سـواء كـانوا حكامـا أو غـوهم، يـوم يقـدمون علـى اهلل جمـردين مـن احلـول والقـوة واألنصـار واألتبــا  
واألعوان. فهل فكر هؤالء الظلمة الـذين يسـفكون دمـاء األبريـاء ويغهصـبون أمـوال الاـعفاء ويسـوموهنم سـوء 

نـــاس لــرب العـــاملن. أال يكفــيهم هتديـــدا ووعيـــدا أن العــذاب؛ أمل يعلمـــوا أن أمــامهم يـــوم عظــيم، يـــوم يقــوم ال
قـال: أتـدرون مـن املفلـس؟  أن رسـول اهلل  وصفهم باملفلسن يوم القيمـة، فعـن أيب هريـرة  رسول اهلل

قالوا: املفلس فينا من ال درهم ل  وال مها ، فقال: )) إن املفلس من أم  من يأيت يوم القيمـة بصـالة وصـيام 
شــهم هــذا، وقـذك هــذا، وأكــل مــال هــذا، وســفك دم هـذا، وضــرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن وزكـاة ويــأيت وقــد 

حسنات ، وهذا من حسنات ، فإن فنيي حسـنات  قبـل أن يقاـي مـا عليـ  أخـذ مـن خطايـاهم فطرحـي عليـ ، 
 .(2) مث طرح يف النار((

األفــراد ومــن العــدل: اإلصــالح بــن النــاس، والعمــل مــا أمكــن علــى إزالــة اخلــالك واخلصــام بــن  -5

. وكــــذلك باإلســــهام  )) 3َوِإْن ت ْصــــِلح وا َوتـَهـمق ــــوا فَــــِإنم اللمـــَ  َكــــاَن َغف ــــورًا َرِحيًمــــا واجلماعـــا ، قــــال تعــــاىل: 

والنصـــح والهوجيـــ  علـــى وفـــق ميـــزان العـــدل واملســـاواة، وإرادة اخلـــو لألمـــة قاطبـــة، وال يـــهم ذلـــك إال بهحقيـــق 
صالح  بصالح املهيمن علي  وهو نو  اإلنسان ولن يكـون النظـام العـام اسهقرار النظام واسهمراره، واسهدامة 

 يف اجملهمع مسهقرا ومسهمرا إال إذا ارتكز على العدل واملساواة وإعطاء كل ذي حق حق .
 المطلب الثاني: كيف يتحقق العدل بين الناس

 الفرع األول: األمور التي يتحقق بها العدل:
يم بـن النـاس ات ، فيقا وجد من ينهض ب ، ويقوم بأعبائ  والهزاميهحقق العدل فوق األر ، إذ -1 

ســـاب الاـــعفاء  حيـــاء علـــى مـــوازين القســـ ، غـــو مهبـــع هلـــواه وال مســـهبد برأيـــ  أي: ال يقـــدم األقويـــاء واألغن
 والفقراء؛ وال يسهأثر أو يقصر يف واجبات  بل يقوم هبا على الوج  األكمل.

                                         

 رواه الب اري ومسلم 206-3الرتغيب والرتهيب  - 1
  3/208املصدر السابق:  - 2
 129سورة النساء: اآلية:   - 3
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، الـــذي يطبـــق احلــدود ويعاقـــب اجملــرمن، ويـــؤدي احلقـــوق إىل عظــم اإلســـالم شــأن احلـــاكم العــادل -2
يــوم مــن إمــام عــادل،  )) أرباهبــا، وينصــف األمــة مــن نفســ  ومــن معاونيــ  وأتباعــ ... وبطانهــ  كلهــا... قــال 

 . (1) ((أفال من عبادة سهن سنة، وحد يقام يف األر  حبق ، أزكى فيها من مطر أربعن عاما 
ومن أسس العدل ومنطلقات ، أن يهساوى الناس يف نظر احلكـام، فـال يطمـع قـوي يف جـورهم، وال  -3

ييأس ضعيف من عدهلم. ولقد أعطى رسول اإلسالم هلذا املعو مثال أعلى حينما قال: ))إمنا أهلـك الـذين مـن 
يــ  احلــد؛ وأ  اهلل؟ لــو أن قــبلكم، أهنــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فــيهم الاــعيف أقــاموا عل

 .(2) فاطمة بني حممد سرقي لقطعي يدها((
بعـــد البيعـــة باخلالفـــة ،القـــوي فـــيكم  فيقـــول الصـــديق  ويـــرث الصـــحابة العـــدل عـــن الرســـول  -4

ضعيف عندي حىت آخذ احلق من ، والاعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ احلـق لـ ، إن شـاء اهلل ، ويهميـز مـن 
بعدلــ  الكبــو، و طــب يف النــاس عنــدما تــوىل اخلالفــة فيقــول: أيهــا النــاس مــن رأى يف بيــنهم عمــر بــن اخلطــاب 

اعوجاجا فليقيم ،  فيقول ل  رجل: واهلل لو رأينا فيك اعوجاجا لقومنـاه بسـيوفنا، فيقـول راضـيا: احلمـد هلل الـذي 
وهـــا هـــو عمـــرو بـــن جعـــل يف املســـلمن مـــن يقـــوم اعوجـــاج عمـــر بســـيف . قاهلـــا مقهنعـــا هبـــا؛ ألنـــ  إمـــام عـــادل. 

وهــو وا  مصــر يومئــذ، يــروي لنــا قصــة عمــر بــن اخلطــاب مــع ابنــ  عبــدالرمحن ، حيــث يقــول عمــرو:  العـا 
ومهـــا منكـــران، فقـــاال: أقـــم علينــا حـــد اهلل، فإنـــا قـــد أصـــبنا   -عبـــدالرمحن بـــن عمـــر وأبـــو ســروعة  -... دخــال))

إن مل تفعــــل أخــــرب  أيب إذا قــــدمي عليــــ ...،  البارحـــة شــــرابا فســــكرنا، فزبرهتمــــا وطردهتمــــا: فقـــال عبــــدالرمحن:
فحارين رأي وعلمي أين إن مل أقم عليهما احلد غاب علي عمر يف ذلك وعـزلي وخالفـ  مـا صـنعي، فـنحن 
على ما حنن علي  إذ دخل عبداهلل بـن عمـر، فقمـي إليـ  فرحبـي بـ  وأرد  أن أجلسـ  يف صـدري جملسـي فـأ  

ال أن ال أجـد مـن ذلـك بـدا ،إن أخـي ال حيلـق علـى راوس النـاس. فأمـا علي وقال: أيب هناين أن أدخـل عليـك إ
 . (3)((  الارب فاصنع ما بدا لك

د، ودخـل بههما احلـقال عمرو بن العا : وكانوا حيلقـون مـع احلـد فأخرجههمـا إىل صـحن الـدار فاـر 
 بشـيء الـا كـان رإىل عمـ ابن عمر بأخي  إىل بيي من الدار فحلـق رأسـ  ورأس أيب سـروعة، فـو اهلل مـا كهبـي

 حىت إذا حتيني كهاب  إذ هو نظم في : 
... عجبـي ))من عبداهلل عمر أمو املؤمنن إىل العاصـي ابـن العـا :  ((بسم اهلل الرمحن الرحيم  ))

لــــك يــــا ابــــن العــــا  وجلرأتــــك علــــي وخــــالك عهــــدي... فمــــا أراين إال عازلــــك فمســــيء عزلــــك. تاــــرب 
                                         

 رواه الطرباين يف الكبو واألوس ، عن ابن عباس - 1
 .12/186عنهم. صحيح مسلم:  أخرج  الشي ان وغومها عن عائشة وجابر بن عبد اهلل  - 2
 . 27عبقرية عمر لعباس العقاد:  : - 3
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بيهـك. وقـد عرفـي أن هـذا  ـالفي؟... إمنـا عبـدالرمحن رجـل مـن رعيهـك عبدالرمحن يف بيهك وحتلق رأسـ  يف 
 تصنع ب  ما تصنع بغوه من املسلمن.

ولكن قلـي هـو ولـد أمـو املـؤمنن، وقـد عرفـي أال هـوادة ألحـد مـن النـاس عنـدي يف حـق جيـب هلل عليـ ؛    
 .(1) ((فإذا جاء  كهايب هذا فابعث ب  يف عباءة على قهب حىت يعرك سوء ما صنع 

فبعثــي بــ  كمــا قــال أبــوه وأقــرأ  ابــن عمــر كهــاب أبيــ ، وكهبــي إىل عمــر كهابــا أعهــذر فيــ   ((: قــال
وأخربتـــ  أين ضـــربه  يف صـــحن داري، وبـــاهلل الـــذي ال حيلـــف بـــأعظم منـــ  أين ألقـــيم احلـــدود يف صـــحن داري 

فقــــدم  ))مــــر: قــــال أســــلم وهــــو غــــالم لع ((علــــى الــــذمي واملســــلم، وبعثــــي بالكهــــاب مــــع عبــــداهلل بــــن عمــــر
عبــدالرمحن علــى أبيــ  فــدخل عليــ  وعليــ  عبــاءة وال يســهطيع املشــي مــن مركبــ . فقــال: يــا عبــدالرمحن فعلــي  
كـذا؟... فكلمــ  عبــدالرمحن بــن عــوك وقــال يــا أمــو املــؤمنن قـد أقــيم عليــ  احلــد مــرة فلــم يلهفــي إليــ  وزبــره. 

  .( 2) ((فجعل عبدالرمحن يصيح: أنا مريض وأني قاتلي  فارب  وحبس  
ريــة ال هــي عدالــة عمو فهــذه قصــة تهوافــق أخبارهــا ومــن رويــي عــنهم، فــال تســهغرب يف مجيــع تفصــيالهتا،    

 لبس فيها. فهذا هو العدل يف امسى معاني ، وأهبى صوره، وأعظم مظاهره.      

العــدل مطلــوب وضــروري يف كــل العالقــا  العائليــة واالجهماعيــة بــن الكبــار والصــغار، وبــن   -5

أَيـلَها المِذيَن آَمن وا ك ون وا قـَوماِمَن بِاْلِقْسـِ  ش ـَهَداَء لِلمـِ  َولَـْو َعلَـَى أَنـْف ِسـك ْم يَا  لقول  تعاىل :  األقارب واألباعد،

 تـَْلـو وا أَْو تـ ْعرِض ـوا َوِإنْ تـَهمِبع ـوا اهْلَـَوَى َأْن تـَْعـِدل وا  فَـاَل َيك ْن َغِنْيا أَْو َفِقوًا فَاللم   أَْوىَلَ هِبَِما  ِإنْ أَِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَقْـرَِبَن  

 . (3 )فَِإنم اللمَ  َكاَن مبَا تـَْعَمل وَن َخِبوًا

ائــة قاــية يف  يديــ  موكــان عمــر يف مجيــع أحكامــ  علــى وتــوة واحــدة ال تفــاو  بينهــا، فلــو تفرقــي  بــن ))
 ريـر العـن حتـيام عمر قألحكام كلما اتفقي القاايا، وهكذا ينأعوام مهباعدا  لكني على ثقة أن تهفق ا

نــي عـدلي فأمفشـجرة؛ ألنـ  ال حيـس بـوخز الاـمو يوقظـ ، ويأتيــ  رسـول كسـرى فيعجـب ويقـول: حكمـي 
 . ((فنمي يا عمر

 ويعرب الشاعر عن ذلك بقول :
 بن الرعية عـطال وهو راعيـــها     (عمرا  )ورا  صاحب كسرى أن رأى 

                                         

 .28نفس املصدر:    - 1
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 رويهاقــولــة حـــق أصبحــي مثال          وأصبح اجليل بعد اجليـل ي فقــال
 اريهاعيـــن قأمنــي ملــا أقمــي العــدل بيــنــهم           فنمــي نوم قريــر ال

ويقـول عليـ  الصـالة  (1) ((كان إسالم  فهحـا وهجرتـ  نصـرا وإمارتـ  رمحـة  ))وقال عن  عبداهلل بن مسعود:    
إن املقسـطن يـوم القيامـة علـى منــابر مـن نـور عـن ميـن الــرمحن، وكلهـا يديـ  ميـن، الـذين يعــدلون  ))والسـالم: 

 .(2) ((يف حكمهم وأهليهم وما ولوا 
 الفرع الثاني: أهمية العدل للجميع وبالجميع:

: ) اللهم مـن وىل مـن أمـر أمـ  شـيئا فشـق علـيهم  وبالعدل يصلح حال الرعاة والرعية، يقول رسول اهلل  
كلكـم را  وكلكـم مسـؤول   :( ، ويقـول  3فاشقق علي ، ومن وىل مـن أمـر أمـ  شـيئا فرفـق هبـم فـارفق بـ  (

أمــا اجلــور والظلــم،  واتبــا  األهــواء، وهاــم احلقــوق؛ فهــي مــن عوامــل اهنيــار الــدول، وخــراب  4عــن رعيهــ  (
 ون، وذهاب األمم.البيو  العامرة، وهال  القر 

 لعــدل إىل قيــامااعة ودولــة ســوهلــذا جنــد أن العــدل أهــم ركــائز اجملهمــع النــاجح حــىت لقــد قــالوا: دولــة الظلــم   
 الساعة.

ن ملناســــب يف املكــــااتقــــدر لكــــل ذي كفايــــة كفايهــــ  فهاــــع الرجــــل  –جعلنــــا اهلل منهــــا  –ودولــــة العــــدل     
 صـل ذو الكفـاءةيسـوبية، فـال شـيع فيهـا الفسـاد والوسـاطة وا ي –أعاذنا اهلل منها  –املناسب، ودولة الظلم 

 .ألقوياء.والقدرة إىل مكان  املناسب؛ بل حيهل  من هو أقوى من  أو من يقف وراءه أحد ا
دولة العدل يعطى فيها كل ذي حق حق ، ودولة الظلم يسـلب فيهـا احلـق مـن صـاحب  ويعطـى ملـن لـيس لـ   

مكــان لوصــو ، ودولــة الظلــم يصــل فيهــا املهســلقون إىل أعلــى املراتــب بصــاحب... دولــة العــدل لــيس فيهــا 
واملناصب، وينظر إليهم أصحاب الكفاءا  والقدرا  بأعن كلها حسرة وأمل، دولة العـدل تسـود فيهـا الثقـة 
بـاجملهمع واالطمئنــان إليــ  واالنصـراك إىل أداء األعمــال علــى أكمـل وجــ ، ويقهنــع فيهـا املــواطن بوطنــ  فيحبــ  

لــص لــ ، ودولــة الظلــم يعــي  فيهــا املــواطن خائفــا علــى نفســ  وأهلــ  ومالــ  مه ــاذال كأنــ  وحــده يف غابــة و 
مليئــة بــالوحو  املفرتســة؛ يهحاشــى أن حيهــك بأحــد مــا خشــية أن يفهــك بــ  دون أن يعينــ  أحــد مــن مواطنيــ  

يد؛ ألن كـــال مـــنهم وهـــو مـــا نشـــاهده يف هـــذه األيـــام يف بعـــض اجملهمعـــا  العربيـــة واإلســـالمية لألســـف الشـــد

                                         

 129الفاروق القائد  مود شيي خطاب:   - 1
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خائفا على نفسـ ، لـذلك يهسـم فيهـا املـواطن بالسـلبية، ويسـهبيح الـبعض لنفسـ  أن ينهـب كـل مـا تصـل إليـ  
 يداه من األموال العامة أو اخلاصة أو ما يعهرب من البنية األساسية أو املرافق احليوية للدولة.

 واالحنراك.هذه هي أمهية العدل واإلنصاك، وهذه هي خطورة اجلور والظلم 
لفوا يرتامحـوا ويهـ و  هقـوا اهلل وإذا كان العدل مطلوبا من احلكام ا اه شعوهبم، فإن على هذه الشعوب أن ي   

يكن كـل مل والبغي، ولـوا الهظافيما بينهم، وأن يكونوا مع احلق والعدل أين ما كان، أفرادا ومجاعا ، وليحذر 
احم فات ، فـإذا تـر الـ  وتصـر ن إميانـ  وضـموه رقيبـا علـى أعمفرد حاكما على ذات ، قيما على نفس ، وليجعل مـ

ســأل اهلل نجــزاء وفاقــا.  بــة الظلــمالنــاس فيمــا بيــنهم، وىل اهلل علــيهم مــن يــرمحهم، وإذا تظــاملوا أذاقهــم اهلل عاق
م ن يرفـــع عنــا فلـــلمن، وأســبحان  وتعـــاىل أن يعــم العـــدل والســالم واألمـــن واألمــان بالدنـــا وســائر بـــالد املســ

 بيل.ملن وكيد الكائدين فهو و  ذلك والقادر علي ، وهو اهلادي إىل سواء السالظا
 صحب  أمجعن.ى آل  و وعل وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن وصل اهلل وسلم على نبينا حممد

     الخاتمة
 بعون اهلل وتوفيق  وصلنا إىل هناية البحث الذي تبن من خالل  اآليت:    
رائع نـزل اهلل الشـأرة؛ لـذلك إقامة العدل بن الناس؛ ألنـ  سـر السـالمة والسـعادة يف الـدنيا واآلخـضرورة  -1

 وبعث األنبياء والرسل إلقامة ميزان العدل وقمع اجلور والظلم بن العباد.
ســــنة ب اهلل و حتقيــــق العــــدل ال يكــــون علــــى وجهــــ  األكمــــل إال إذا كانــــي األحكــــام صــــادرة عــــن كهــــا -2

 ي القوانن والهوجيها  مصبوغة بصبغة اإلسالم.وكان  رسول 
 سـنن يف اهلـدىتنفذ، و  العدل يف الشريعة اإلسالمية قائم على حدود جيب أن تقام، وأحكام ينبغي أن -3

 ى أر  الواقع.طبقها علجيب الهمسك هبا، وأخالق وآداب يف السياسة واالجهما  جيدر بنا أن نراعيها ون
ه أو جلـنس أو اجلـاالعـرق أو اواة بـن النـاس دون تفرقـة أو متييـز بسـبب الـدين أو إقامة العدل يعـي املسـا -4

 النسب أو غو ذلك.
 امه .و عرض  أو كر أق الغو رد املظامل إىل أهلها، ومنع أخذ املال أو املها  بغو حق، ومنع انهها  ح -5
فيقـــيم بـــن  زاماتــ ،ائـــ  والهيهحقــق العـــدل بــن النـــاس وفــق األر  إذا وجـــد مـــن يــنهض بـــ ، ويقــوم بأعب -6

 الناس موازين القس ، غو مهبع هلواه، وال مسهبد برأي .
؛ ارب واألباعـدبـن األقـو العدل مطلـوب يف كـل العالقـا  العائليـة واالجهماعيـة، بـن الكبـار والصـغار،  -7

 وهلذا جند أن العدل أهم ركائز اجملهمع الناجح يف كل عصر ومصر.
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 جهود الليبيين في خدمة مختصر خليل
 أ.د. سعد خليفة العبار : إعداد

 -يةالتدريس بقس  الشريعة اإلسالم يأةعضو  

 ب غازيكلية القانون جبامعة 

 

 المقدمة
لـــ  األبــــرار ، وعلـــى آاحلمـــد هلل رب العـــاملن، والصـــالة والســـالم علـــى املبعــــوث رمحـــة لل لـــق أمجعـــن

 وصحب  األطهار األخيار ومن سار على درب  إىل يوم الدين، أما بعد: 
غـزارة مـا بـ  شـرعية، لفالشك أن  هصر خليل الفقهي من أهـم مؤلفـا  املالكيـة اجلامعـة لألحكـام ال

و لغـــة يف ختـــمـــن مســـائل، صـــيغي يف عبـــارا  مـــوجزة، توافقـــي مـــع حســـن تقســـيم وجـــودة ترتيـــب، ودقـــة با
 علــى  واملعلمــنعلمــنن واملهاأللفـا،، وبراعــة يف ربــ  الفـرو  الفقهيــة بعاــها بــبعض، الـا أعــان القاــاة واملفهـ

 سرعة اسهحاار املسائل، وسّهل عليهم حفظها.
ا منـة مصـدرا مهمـا  األز وال يزال هذا امل هصر وشروح  الكثوة وحواشي  العديدة مع كـر السـنن وتـو 
ســا، ونظمــاً وتدري ا، شــرحاً للفقــ  املــالكي، فقــد ش ــغل بــ  املالكيــة منــذ القــرن الهاســع اهلجــري حــىت يومنــا هــذ

خالهلـا  دة، تفـرد وحـدهرونا مديـقلكثو، وَتعّر  للهعليق علي  مجع  غفو، واسهمر الهعلم من  وب  فك هب عن  ا
لهعلـــيال  نفـــد مـــن ابالصـــدارة يف الفهـــوى والعمـــل واله ـــريج، فكـــان مـــع صـــنوك الدراســـا  حولـــ  كنـــزا ال ي
 ذل يف إعــدادهذي بـ ق الـوالهوجيهـا  والرتجيحـا ، وأساسـا لالجههـاد اجلمـاعي، بـرز مـن خاللـ  اجلهـد الفـائ
 .ا ويّسرهومجع مسائل  وصياغة ألفاف ، فمّهد املسائل ومجَعها، وسّهل سبيل الوصول إليه

وقــد حظــي هلــذا هــذا امل هصــر مبكانــة مرموقــة مل ينلهــا غــوه، وخباصــة يف بلــدان املغــرب العــريب، قــدميا 
بنـاء فقـ  مـالكي راسـو، مـن خـالل وحديثا، حىت صار املعهمد الرئيس يف الفهـوى والقاـاء والهعلـيم، وأسـاس 

مـــا انبـــو عليـــ  عـــرب القـــرون مـــن أقـــوال وفهـــاوى واســـهنهاجا  وخترجيـــا  وتعليقـــا  واســـهدراكا ، عنيـــي هبـــا 
شروح  وحواشي  وتعاليق ، فهسابق مالكية كل عصر إىل النهل من ، وتعدد  جهـودهم مـا بـن شـرح وتعليـق 

بــة أو لل امتــة، وختــريج أحاديــث وبيــان صــحيحها مــن وحتشــية ونظــم واســهدرا  وتعليــق وتقييــد وشــرح لل ط
ضــــعيفها، وشــــرح مشــــكل وفــــك لرمــــوز امل هصــــر و ليــــة ملســــائل ، حــــىت  ــــاوز  شــــروح  وحواشــــي  املعروفــــة 
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، ومل يع ـد املـرء ي عـد مـن املالكيـة بعـد هـذا امل هصـر فقيهـا إال (2)، وكان مـا فقـد منهـا أكثـر مـن ذلـك(1)املئا 
ب، ومن هؤالء بعض من علماء البالد الليبيـة، إذ عـي بعـض مـنهم قـدميا وحـديثا إذا كان ل  من خدمه  نصي

هبـــذا امل هصـــر الفقهـــي، الـــا أبـــرز دوره واملـــذهب املـــالكي عمومـــا يف علـــم أهـــل هـــذا البلـــد، وأثـــره يف فقههـــم 
 واجههاداهتم، ومجلة شئون حياهتم وتعامالهتم.

مـــع  ا ومعاصـــر،وإبرازهـــا، مـــا بـــن قـــد  منهـــوحنـــن يف هـــذا البحـــث ســـنعمل علـــى مجـــع تلـــك اجلهـــود 
ن مــعنـ ، ال حطــا  ة وافيــةاالعهـذار منــذ اآلن عمـن أغِفــل ذكــره، جهـال منــا بـ ، وتقصــوا يف الوصــول إىل ترمجـ
ب مـن مههـالن جوانـ  مبحثـنقدره ومكانه ، على أن منهد هلذا بالهعريف يف عجالة هبذا امل هصر، مث نبـن يف

حولـ ، حبيـث    معاصـرةر للكهـاب، وشـرح لـ ، وحتقيـق لشـروح  وحواشـي ، ودراسـاعناية الليبين ب ، من نشـ
 نهم.منعر  يف أوهلما جلهود املهقدمن من الليبين، ويف ثانيهما جلهود املعاصرين 

 مطلب تمهيدي            
 التعريف بمختصر خليل

ح، والــذي هــو شــرح بعــد فراغــ  مــن كهــاب الهوضــي (3)هــذا املؤلـمـف كهبــ  خليــل بــن إســحاق اجلنــدي
هــ، فكـان آخـر مـا كهبـ ، بعـد أن تبحـر يف الفقـ  املـالكي، 646جلامع األمها  البـن احلاجـب، املهـويف سـنة 

                                         

لقد وصلي العناية هبذا امل هصر حدا من املبالغة، لدرجة أن بعض علماء الصحراء املغربية اشهغلوا بعّد شروح  نظما  -1
تأليفا. حممد إبراهيم علي: اصطالح املذهب عند املالكية،  1570ونثرا،  هصرا  ومطوال ، فأوصلها بعاهم إىل 

لشامل ألمساء الكهب املشروحة يف الرتاث اإلسالمي ، ذكر منها عبد اهلل حممد احلبشي يف معجم  ا445 
 وما بعدها.  1595كهابا:    260وشروحها 

حىت إني أكاد أجزم أن  مل ي عرك أحد الن ت رجم هلم من رجاال  الفق  املالكي يف املغرب العريب منذ خليل مل يرت   -2
تدريس الفق  بعد عصر خليل، أو ابهلي بهو  حاشية على هذا امل هصر أو شرحا أو تعليقا أو نظما، فكل من توىل 

القااء أو باإلفهاء في ، كان عمدت  يف عمل  هذا امل هصر، وهلذا مجع ما تبن ل  علي  من شروحا  وتعاليق يف  
كهاب نسب  لنفس ، ومع أن ا قمق منها كثو، واملطبو  منها دون حتقيق أكثر، فإن ما يزال دون حتقيق أكثر بكثو، 

 كثر من  إال ما ختربنا عن  كهب الرتاجم من شروح مل يعد هلا من أثر إال فيها.  وال أ

هو أبو املودة ضياء الدين خليل بن إسحاق، املعروك باجلندي، للزوم  لبس زي اجلند طول حيات ، من أكراد  -3
مصر، أبوه من حنفية مصر، فلما الزم بعض شيوخ املالكية هبا كابن احلاج واملنويف، وّج  ابن  خليال لدراسة الفق  املالكي، 

وه، وقد كان خليل ولوعا باملطالعة والدرس، منكبا على الهحصيل، صدرا يف فاتصل ب  باكرا، وتفرغ لدراسه ، ومل يشهغل بغ
علماء القاهرة، بارعا يف العربية والفق ، مجع بن العلم والعمل حىت صار مف  املالكية بالقاهرة، من كهب  شرح جامع 

ة مع طرح اخلالك وبيان الراجح يف األمها  البن احلاجب، والهوضيح، ول   هصر يف املذهب املالكي مجع في  فروعا كثو 
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، قااها يف ضب  ألفافـ  وختـو أخصـرها وأوفاهـا (1)ونال من  غايه ، وقد عكف على تأليف  مخسا وعشرين سنة
وتنســـيق ، ومـــع هـــذا فـــإن املنيــة عاجلهـــ  ومل حيـــرر منـــ  إال ثلثـــ  بــاملعو، وحتقيـــق مســـائل ، وهتذيبـــ  وإحكـــام ترتيبــ  

األول، أي مــن بــاب الطهــارة حـــىت بــاب النكــاح، وتـــر  باقيــ  يف مســودة، فجمعــ  تالميـــذه مــن بعــده، وأحلقـــوه 
 . (2)بالثلث ا رر

والكهاب مصنف صغو يف الفق ، وهو يف حقيقه   هصر  هصر  هصر امل هصر، فهو  هصـر مل هصـر 
بـن احلاجـب، الـذي هــو  هصـر مل هصـر الرباذعـي، الــذي هـو  هصـر مل هصـر ابــن أيب زيـد القـوواين، الـذي هــو ا

 هصر للمدونة الكربى، وقد رتب  خليل وفق ما سار علي  صاحب املدونة، ومشى في  على منهج ابـن احلاجـب 
 ـل امل هصـر علـى اثنـن وسـهن  يف كهاب  جامع األمها ، والذي سلك فيـ  طريقـة احلـاوي عنـد الشـافعية، وقـد

وفي  اقهصـر خليـل فيـ   ،(3)بابا، وثالثة وسهن فصال، وحوى على مائة ألف مسألة فقهية منطوقا ومثلها مفهوما
علـى األقــوال املفــىت هبـا يف املــذهب املــالكي، فـأتى فيــ  بالعجــب مــن حيـث اإلجيــاز، وأبــان فيـ  عــن مقــدرة بارعــة 

  ألفا، جزلة، مجع فيها شها  الفرو  الكثوة املهنوعة.على اسهيعاب املسائل وحصرها يف
ولدقه  وحسن صنعه  تواتر  أقوال معاصري  واملهأخرين على تعداد م ثره والثناء علي ، فأطنبوا يف مدح  

هـــ، 919وذكــر أوصــاف ، وعــدوه مــن أحســن مــا ألــف يف الفقــ  املــالكي، ومــن هــذا أن ابــن غــازي، املهــويف ســنة 
فال نفائس األعالق، وأحق ما رتق األحداق، وص رفي ل  مهم احلذاق، عظيم اجلدوى، بليـ  وصف  بأن  "من أ

املســــاق الفحــــوى، ب ــــّن مــــا بــــ  الفهــــوى، ومجــــع مــــع االخهصــــار شــــدة الاــــب  والههــــذيب، واقهــــدر علــــى حســــن 
عى، هـ: "هو كهاب صـغ ر حجمـ ، وكثـ ر علمـ ، مجـع فـأو 954، وقال عن  احلطاب، املهويف سنة (4)والرتتيب"

وفـاق أضــراب  جنسـا ونوعــا، واخـهص بهبيــن مـا بــ  الفهــوى، ومـا هــو األرجـح واألقــوى، مل تسـمح قرحيــة مبثلــ ، 
                                                                                       = 

، ابن 169-168 الهنبك : نيل االبههاج، هـ. 776املسألة، كان من أهل االجههاد يف مذهب ، تويف بالقاهرة سنة 
كفاية ا هاج،   ، الهنبك :70بدر الدين القرايف: توشيح الديباج،  ، 358-357،  1فرحون: الديباج املذهب، ج

، ابن القاضي 265،  8، ابن العماد: شذرا  الذهب، ج86،  2درر الكامنة، ج، ابن حجر: ال198،  1ج
 .257،  1املكناسي: درة احلجال، ج

صص للمطوال  من الكهب، وعكوك خليل خالهلا . 172الهنبك : نيل االبههاج،   -1 وهي مدة زمنية عادة ما خت 
على البحث، وال على انشغال بغوه، وإمنا على على تأليف  ال يدل على ضعف يف العلم أو الهأهيل، أو قلة صرب 

شّدة احلر  وتوخي الدقة يف مجع األحكام وتنظيمها، ولذا جاء امل هصر مقهابا يف ألفاف ، دقيقا يف مصطلحات ، 
 .جامعا ملعظم أّمها  مسائل الفق  املالكي

 .230،  1املنز  النبيل، ج ابن مرزوق احلفيد: -2
 .78،  4جاحلجوي: الفكر السامي،  -3
 .171الهنبك : نيل االبههاج،   -4
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هــــ أن النــاس قـــد عكفــوا علـــى هــذا امل هصـــر 1036، وبـــن الهنبكــ  املهـــويف ســنة (1)ومل ي نســج علـــى منوالــ "
، (2)هـذا الوقـي علـى امل هصـر فقـ وتوضيح  شرقاً وغرباً، حىت اقهصـروا يف بـالد املغـرب كفـاس ومـراك  يف 

هــــ، يف مقدمـــة شـــرح  للم هصـــر خلليـــل بســـعة العلـــم وجـــودة 842وشـــهد ابـــن مـــرزوق احلفيـــد، املهـــويف ســـنة 
الهـأليف، فقـال: إنــ  "مجـع وألـف، وســلك طريـق الهحقيـق فيمــا صـنف، فقـرب الشاســع، وضـم الواسـع، وكثّــر 

هأويــل علــى ا َقــق، ونبــ  علــى كثــو مــن معاــال  املدونــة، الفوائــد، وردم األوابــد، وقّيــد املطلــق، واقهصــر يف ال
وأتـى مــن غرائــب النـوازل وطــرق الفهــوى بـأمور مسهحســنة، مقهصــرا يف كـل مــا أورده علــى املشـهور، ومــا عليــ  

 .(3)الفهوى يف املذهب تدور، فكّثر العلم يف اجلرم اليسو"
ل لدرجــة الهــزامهم قولـ  يف كــل قــول، مــا ويصـور لنــا مــدى مـا بلــ  إليــ  اعهمـاد املالكيــة علــى  هصــر خليـ

م، بنســــبة املالكيـــة إليــــ ، بقولــــ : "حنــــن نــــاس خليليــــون، إن ضــــل 958قـــرره ناصــــر الــــدين اللقــــاين، املهــــويف ســــنة 
، ومــا أكــده غــوه أن النــاس قــد صــاروا بعــد خــروج امل هصــر "مــن مصــر إىل ا ــي  املغــريب خليليــن ال (4)ضــللنا"

. هـذا (5)ترمجـة خليـل، ومل نـزد أحـدا مـا فلمنـا جـل البـاقي، ألن غـالبهم تـابعون لـ "مالكية... ولو اقهصرنا علـى 
قـــول القــــدماء يف امل هصـــر، وعلــــى هنجهــــم ســـار املعاصــــرون، فوصـــفوا امل هصــــر بأنــــ  "أكثـــر املؤلفــــا  الفقهيــــة 

 .(7)، وأن  "مرجع القااء والفهوى الذي ال حميد عن "(6)صوابا"
اتقانـ  يـل فيـ ، و هفـق علـى تأكيـد أمهيـة امل هصـر، وجـودة عمـل خلت -كما هو فاهر-وهذه الشهادا  

ي هــا، وإن توافقــهقــد  منلصــنعه ، ولكــن شــهادة مــن خــرب هــذا الكهــاب دراســة وتدريســا وإفهــاًء وقاــاًء أوىل بال
ارسـة، فكانـي خـربة وال معها، كوهنا نا ة عن علم ودراية بهفاصيل امل هصر، فهي شهادة "عملية"، نهجي عن

ي، وعصــارة املــالك  مهــا أكثــر صــدقا مــن منطــوق غوهــا، فالكهــاب حبــق ميثــل مدونــة شــاملة ومنقحــة للفقــمبفهو 
يــة مجعــي بــن ربة عمل ربــة علميــة طويلــة وغنيــة، ع ــرك صــاحبها بــاطال  فقهــي قــل نظــوه يف االتســا ، وخبــ

 اإلفهاء والهدريس.
                                         

 .1،  1احلطاب: مواهب اجلليل، ج-1
 .171الهنبك : نيل االبههاج،   -2
 .226،  1ابن مرزوق احلفيد: املنز  النبيل، ج -3
 .74، بدر الدين القرايف: توشيح الديباج،  171الهنبك : نيل االبههاج،   -4
 .87،  4احلجوي: الفكر السامي، ج -5
. مع أن احلجوي يرى أن امل هصرا  عامة، ومنها  هصر خليل، هي من أسباب هرم 79،  4املصدر السابق: ج -6

 .568الفق  املالكي ومجوده. حممد إبراهيم علي: اصطالح املذهب عند املالكية،  
 .411ابن عاشور: وماا  فكر،   -7
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بق تالميذه إىل مجع مـا تركـ  مسـودا مـن وقد بدأ اههمام املالكية هبذا امل هصر بعيد وفاة مؤلف ، فهسا
 وتــــدوي، واالنكبــــاب علــــى دراســــه ، وحفظــــ  والهعليــــق عليــــ  وتدريســــ  لهالميــــذهم، (1) هصــــره، وإىل شــــرح 

، مث إن بعاـهم محلــ  خـارج الــبالد املصـرية إىل أقطــار (2)شـروحهم لـ  يف مــدونا ، تفاوتـي بــن طـول وقصــر
 ند املالكية يف الهدريس واإلفهاء والقااء.، حىت صار العمدة فيها ع(3)املغرب العريب

ومنذ ذلك العصر أصـبح  هصـر خليـل أسـاس دراسـة الفقـ  املـالكي يف املغـرب العـريب بأقطـاره كافـة، 
ويف بلـــدان إفريقيـــا مـــا بعـــد الصـــحراء الـــ  ســـار  علـــى املـــذهب املـــالكي، لدرجـــة أن أهـــل املغـــرب ودراســـي 

                                         

هـ، وقد 794حيث تر  كل من تالمذت  اخلمسة الكبار شرحا على امل هصر، وهم عبد اخلالق بن الفرا ، املهويف سنة  -1
وقد وضع علي  ثالثة شروح، صغو مساه الدرر، هـ، 805مسى شرح  حتبو امل هصر، وهبرام الدموي، املهويف سنة 

هـ، وجاء شرح  يف 823ال الدين االقفهسي، املهويف سنة هـ، ومج818وخَلف النحريري، املهويف سنة وأوس  وكبو، 
هـ، مساه الكفء الكفيل، كما أن أكثر الهالميذ خدموا امل هصر 829ثالثة أسفار، ويوسف البساطي، املهويف سنة 

من خالل تدريسهم ل  باملدرسة الشي ونية، وتوليهم مناصب القااء واإلفهاء، فجعلوا امل هصر عمدهتم يف ذلك 
 عهم، فإليهم انههي رياسة املذهب مبصر من بعد خليل، وعليهم دار  الفهوى يف زماهنم.   ومرج

بل إن البعض من فرط عشق  للم هصر جعل علي  أكثر من شرح، بعاها قد يكون اخهصار لبعض، وقد ال يكون،  -2
ي  ثالثة شروح، مسى أوهلا هـ، فقد وضع عل957وهؤالء كثر، منهم مثال إبراهيم بن فايد الزواوي ، املهويف سنة 

تسهيل السبيل ملقهطف أزهار رو  خليل، وثانيها فيض النبيل، وثالثها حتفة املشهاق يف شرح  هصر خليل بن 
هـ، ول  علي  ثالثة شروح، كبو ووسي  وصغو، وحممد بن 1066إسحاق، وعلي بن حممد األجهوري، املهويف سنة 

ول  فهح اجلليل يف حل جواهر درر القاضي الشيو خليل، وجواهر الدرر، وشرح  هـ،942إبراهيم الههائي، املهويف سنة 
فرائض خليل، وكثوون كان لكل منهم على امل هصر أكثر من عمل ما بن  شرح وحاشية وتقييد، أشهرهم العالمة 

بن قاسم القوري هـ، وحممد 795هـ، وحممد بن عمر بن هالل الربعي، املهويف سنة 1101حممد اخلرشي، املهويف سنة 
هـ، وأمحد بن حممد بن سعيد 891هـ، وعلي بن حممد القرشي القلصاوي، املهويف سنة 872الل مي، املهويف سنة 
هـ، وعلي بن أمحد بن 1057هـ، وعلي بن عبد الواحد السراج األنصاري، املهويف سنة 976املغريب، املهويف سنة 

هـ، أما أمحد بن عبد العزيز 1101عبد اهلل البحوي، املهويف سنة هـ، وحممد بن 1189مكرم الصعيدي، املهويف سنة 
هـ، فقد كان أكثرهم تأليفا على امل هصر، حيث وضع علي  أربعة كهب، 1175اهلال  السجلماسي، املهويف سنة 

ح هي: احتاك املقنع بالقليل يف شرح  هصر خليل، وشرح خطبة خليل، وحاشية على  هصر خليل، ونور البصر بشر 
امل هصر، ويبدو أن أول من اخه  هذه السنة هو هبرام الدموي كبو تالمذة خليل، فقد جعل علي  شروحا ثالثة. 

، 473، حممد إبراهيم علي: اصطالح املذهب عند املالكية،  53بدر الدين القرايف: توشيح الديباج،  
 وما بعدها.  1595، احلبشي: جامع الشروح واحلواشي،  527،  519 

دخل امل هصر إىل املغرب العريب فور وفاة مؤلف ، ويبدو أن أول من أدخل  إلي  هو حممد بن عمر بن الفهوح الهلمساين  -3
 .78،  4هـ، أي بعد وفاة خليل بأقل من نصف قرن. احلجوي: الفكر السامي، ج805املكناسي، املهويف سنة 
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، (1)هــ1036وناتـ ، وهـذا مـا أشـار إليـ  الهنبكـ ، املهـويف سـنة امل هصر اسـهغنوا بـ  عـن أمهـا  املـذهب ومد
أي بعد وفـاة خليـل بثالثـة قـرون ونصـف، عنـدما وصـف احلالـة الفقهيـة يف عصـره، بقولـ : "لقـد آل احلـال يف 
هــذه األزمنــة املهــأخرة إىل االقهصــار علــى امل هصــر يف هــذه الــبالد املغربيــة... فقــّل أن تــرى أحــدا يعهــي بــابن 

ب، فاـــال عـــن املدونـــة، بـــل قصـــاراهم الرســـالة )يقصـــد رســـالة ابـــن أيب زيـــد القـــوواين( وخليـــل، وذلـــك احلاجـــ
 .(2)عالمة على َدْرس الفق  وذهاب "

  عاشــها له لــف الــومــع اشــههار امل هصــر وكثــرة تداولــ  فقــد عــده الــبعض مســئوال عــن حالــة اجلمــود وا
 يف الكهـاب ال ان النظـرما أنهجهـا مـن عوامـل، وإن كـ الفق  يف زمان  وبعده، أو على األقل هو عامل من ضمن

ر خليـل و لــ  ، سـبق عصـجيعلنـا نقـر هبـذا، ألن مـا نـهج مـن تقليـد ومجـود وختلـف، عاشـه  بـالد العـرب واإلسـالم
مل  ي عـن االجههـادود والنـأوامهد بعده قرونا، وبذا ال ميكـن ارجاعـ  فقـ  هلـذا امل هصـر وال لعصـره، فـذلك اجلمـ

غــرق فيهــا، ل حســَن يكـمجلــة مـن العوامــل، تاــافر  علـى إخراجــ ، فــأنهج بيئــة عامـة، صــار معهــا   يكـن إال نهــاج
 ا.ويذوب يف فلمهها، وعلي  أن يسو يف ركاهبا، وإال فإن  جيرب على السو يف ركاهب

ى فيــ  كاتبــ  علــ  ، واعهمــد ــل اآلراء الراجحــة واملشــهورة عنــد املالكيــة يف زمانــ -يف احلقيقــة-والكهــاب 
دونا  حظيـي  ، وهـي مـادر موثوقة يف مذهب ، وهو هبذا ميثل عصارة الفق  املالكي، وخالصة ما كهـب قبلـمص

 و معلن.بشهرة وقبول عام عند املالكية وعند غوهم، فكان النقد للم هصر ميسها ولو طرك غ
 مقدمهـ  أنـ  ولعل علـة نقـد امل هصـر أن خلـيال وضـع  للمفهـن املـؤهلن للنظـر فيـ ، وهـذا يؤكـده قولـ  يف

، ولكن من بعَده  جعل ، لصغر حجم ، كهابا للطالب وللمقبلن على تعلم الفقـ  (3)وضع  "مبينا ملا ب  الفهوى"
بأيســـر وســـيلة وأســـر  طريقـــة، وهـــي حفـــظ هـــذا امل هصـــر، وهـــذا الســـبب وإن أدى للنهيجـــة الـــ  ذكرناهـــا، فـــإن 

 املسئول عن  بالهأكيد ليس خليال و هصره.
 المبحث األول

 جهود الليبيين المتقدمين في خدمة مختصر خليل
فــا ن عــا  طر مــســاهم علمــاء ليبيــا جبهــودهم يف خدمــة  هصــر خليــل منــذ القــدم، حيــث تــوىل بعــض 

نـ ، منباط األحكـام افـ  واسـهمن حيات  يف البالد الليبية تدريس هذا امل هصر وشرح ، لبيـان مـراده وشـرح ألف
 ملا كان يلقي  على تالميذه من دروس، ومنهم:ويبدو أن ذلك كان مجعا 

                                         

 .102،  1الزركلي: األعالم، ج -1
. ويريد بقول  َدْرس الفق  أن  تقادم عهده وامنحى وصار باليا. ابن منظور: لسان 171الهنبك : نيل االبههاج،   -2

 . 79،  6العرب، ج
 .  7الطاهر الزاوي:  هصر خليل،   -3
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 :(1)حلولو -أوال
، املعـروك (2)هو أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن موسى بن عبد احلق الزليطي )اليزليهي( القروي

حب ل ول و، ليي األصل واملنشأ، ولد ببلدة زلينت شرقي طرابلس، ورحل إىل تـونس لطلـب العلـم، ومنهـا رجـع إىل 
 .(3)س، وو  قااءها، مث ع زل، فرجع إىل تونس، وهبا أسند  إلي  مشي ة املدارس إىل وفات طرابل

وهــو أحــد األئمــة احلفــا، لفــرو  املــذهب املــالكي، كــان عاملــا صــاحلا ناســكا ورعــا ذا مســي حســن، 
، نشـأ (4)نافعا خللق اهلل من عند السلطان وغوه، ال يب ل جباه ، فكان كـل مـن يعرفـ  يقصـده فيمـا يليـق بـ 

يف أســرة علميــة، شــجعه  علــى طلــب العلــم، فنبــ  فيــ  مبكــرا، وتبــوأ مكانــة علميــة رفيعــة يف مرحلــة مبكــرة مــن 
عمــره، ألخـــذه العلـــم عـــن أكـــابر علمــاء عصـــره وجهابـــذه دهـــره، وملـــا متيـــز بــ  مـــن نبـــوغ وتفـــوق وعلـــو مهـــة يف 

 الهحصيل.
العلمــاء، فنقلــوا علمــ  إىل اآلفــاق، وقــد ع ــرك حبســن الهــأليف وجــودة الهــدريس، وعنــ  تلقــى ثلــة مــن 

أشهرهم أمحد الربنسي الشهو بزروق، وقد ابهدأ حلولو الهأليف يف وقي مبكـر مـن حياتـ ، وفـل مشـهغال بـ  
، وهلــذا مدحــ  العلمــاء، فوصــف  الســ اوي بأنــ  "أحــد األئمــة احلــافظن لفــرو  (5)وبالهــدريس حــىت وافهــ  املنيــة

اإلمــام العمـدة ا قــق املؤلـف الفقيــ  األصـو ، أحــد األعـالم احلــافظن ، وقــال عنـ   لــوك: هـو "(6)املـذهب"
، ووصــف  الكنــاين بأنــ  "الشــيو جليــل املقــدار، عــا  املنــار، مصــيب يف نقلــ  للفقــ  فيمـــا (7)لفــرو  املــذهب"

 ، وال أدل على مكانه  العلمية من تلك املناصب الرفيعة ال  أسند  إلي  يف بلده ويف خارج .    (8) هار"

                                         

ل ، الهنبك : ني136،  1، البغدادي: هدية العارفن، ج175الن ترجم ل  أمحد األنصاري: املنهل العذب،   -1
، الطاهر الزاوي: أعالم ليبيا، 124-123،  1، وللمؤلف نفس : كفاية ا هاج، ج128-127االبههاج،  

 . 30-29، بدر الدين القرايف: توشيح الديباج،  260،  2، الس اوي: الاوء الالمع، ج81-82 
 بفهح القاك والراء، نسبة إىل القووان. -2
الثابي أن  قد  اوز الثمانن، وأن وفات  كاني يف هناية القرن الهاسع. الكهاين:  أخهلف كثوا يف تاريو وفات ، وإن كان -3

، حلولو: 810،  1، حسن حسي عبد الوهاب: كهاب العمر، ج22،  5تكميل الصلحاء واألعيان، ج
 .89،  1الاياء الالمع شرح مجع اجلوامع، ج

 .41،  1املصدر السابق: ج -4
 .30-29 الهنبك : توشيح الديباج،  -5
 .260،  2الس اوي: الاوء الالمع، ج -6
 .259،  1 لوك: شجرة النور الزكية، ج -7
 . 21،  5الكهاين: تكميل الصلحاء واألعيان، ج -8
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وجلودة كهب  صار  من الكهب املعهمدة يف املذهب املالكي، ومنها  هصر نوازل الـربز ، وعقيـدة الرسـالة،   
الطــــالع يف حــــل ألفــــا، مجــــع  والهوضــــيح يف شــــرح الهنقــــيح، والاــــياء الالمــــع يف شــــرح مجــــع اجلوامــــع، والبــــدر

اجلوامـع، وشــرح اإلشـارا  للبــاجي، ولعــل أمههـا شــرح  مل هصــر خليـل، وقــد أمســاه البيـان والهكميــل يف شــرح 
 هصر خليل، وهو شرح قل نظوه وعز مثيل ، قال عنـ  الهنبكـ  عنـدما كـان يشـو إىل جـودة تـأليف حلولـو: 

ي علــى أجـزاء منــ ، حسـن مفيــد، فيـ  أحبــاث وحتريــر، "لـ  شــرحان علـى امل هصــر، كبـو يف ســهة أسـفار، وقفــ
يعهي بنقل الهوضيح وابن عبد السالم وابن عرفة، ويبحث معهم، وينقـل الفقـ  املهـن، وشـرح آخـر  هصـر يف 

، وكـال الشـرحن مـن الكهـب املعهمـدة يف املـذهب (2)القرايف أن  مهـداول يف مصـرالدين ، ذكر بدر (1)سفرين"
 احلديث عن حتقيق شرح حلولو للم هصر الحقا.، وسيأيت (3)املالكي

 :(4)زروق -ثانيا
هـو الفقيــ  املــالكي اإلمــام الصـا  اجلــامع بــن الشــريعة واألخبـار أمحــد بــن أمحــد بـن حممــد بــن عيســى     

الربنســــي، الفاســــي األصــــل، املصــــرايت احليــــاة والوفــــاة، الشــــهو بــــزروق، نســــبة إىل جــــده الــــذي كــــان أزرق 
بالنرنســـي نســـبة إىل قبيلـــة الـــربانس الرببريـــة بـــاملغرب، وقـــد ســـرى إليـــ  هـــذا اللقـــب مـــن ، عـــرك (5)العينـــن

أجـــداده، كـــان عاملـــا حمققـــا ورعـــا زاهـــدا شـــديد النكـــو علـــى البـــد ، آيـــة يف األمـــر بـــاملعروك والنهـــي عـــن 
د ، وهــو يعــد مــن أئمــة املالكيــة األعــالم، وأحــ(6)املنكــر، وقافــا عنــد حــدود العلــم وأحكــام الشــر  وآدابــ 

مــن خــالل ربطــ  األحكــام الفقهيــة ببــاقي العلــوم الشــرعية كالهصــوك جمــددي الــدرس الفقهــي املــالكي 
 .(1)، وتنقية الهصوك من البد  واخلرافا (7)والعقيدة

                                         

 .127الهنبك : نيل االبههاج،   -1
 .30بدر الدين القرايف: توشيح الديباج،   -2
 .656حممد إبراهيم علي: اصطالح املذهب عند املالكية،   -3
، الس اوي: 107، الطاهر الزاوي: أعالم ليبيا،  39-38الن ترجم ل  بدر الدين القرافيي: توشيح الديباج،   -4

، 286 -267،  لوك: شجرة النور الزكية،  130، الهنبك : نيل االبههاج،  222،  1الاوء اللمع، ج
بد الصمد أبو ذيا : الشيو زروق الفاسي وميكن الهعرك علي  أكثر من خالل الرتمجة الوافية ال  أعدها ل  ع

وما بعدها، وعبد اهلل كنون: ذكريا  مشاهو رجال املغرب  458املصرايت وجهوده يف خدمة املذهب املالكي،  
 وما بعدها. 27، وعلي فهمي خشيم: أمحد زروق والزروقية،  578-541،  1يف العلم واألدب والسياسة، ج

 .45ألولياء والعلماء بهلمسان،  ابن مر : البسهان يف ذكر ا -5
 .148الهليدي: املطرب مبشاهو أولياء املغرب،   -6
 .456أبو ذيا : الشيو زروق الفاسي املصرايت وجهوده يف خدمة املذهب املالكي،   -7
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هــ، عـن عمـر نـاهر 899ة هـ، وتويف سـن846وصف  ابن غازي بأن  "الفقي  ا دث الفقو الصويف"، ولد سنة   
ضـرب فـاس سـنة  عون الـذيهيما لفقده والدي  يف األسـبو  األول مـن حياتـ ، يف الطـاأربعا ومخسن سنة، عا  ي

ق يف علومـ  شـر  زرو  مولده، وحيدا مل يكـن لـ  أخـوة، فـرتيب يف حجـر جدتـ  ألمـ ، وكانـي فقيهـة صـاحلة، وقـد
يف  د أن نبــ تة، بعــيف مصــرا األوىل منــذ صــغره، مث رحــل لطلبهــا إىل تــونس مث إىل األزهــر، إىل أن طــاب لــ  املقــام

احلــديث لهفســو و العلــوم كلهــا نبوغــا قــل أن يصــل إليــ  غــوه، مــع زهــد وتصــوك صــحيح، حيــث بــر  يف علــوم ا
 ال .أدب الرحو والفق  واألدب والنحو والقراءا ، كما كاني ل  اطالال  على الذكر والشعر والطب 

أضــــحي مؤلفاتــــ  وشــــروحات   اشـــهغل زروق طــــوال حياتــــ  بالفقــــ  املـــالكي تدريســــا وإفهــــاًء وتأليفــــا، حـــىت 
، السـيما يف فقـ  الهصـوك وضـب  (2)وحتقيقات  الفقهية مرجعا للفق  املالكي يف ليبيا واملغرب العـريب عامـة

. لـ  تصـانيف مفيـدة حسـنة، عرفـي بدقـة النقـل، كـان مييـل (3)مسائل  وبيـان مـا جيـوز منـ  ومـا يكـره ومينـع
، منهــا شـرح رســالة ابــن أيب (4)شــيء منهـا مــن فوائــد غزيـرةفيهـا إىل االخهصــار مـع الهحريــر، ولــذا ال  لـو 

زيد القوواين، وشرح اإلرشاد، وقواعد طريق الصوفية، وشرح الوغليسية، والنصيحة الكافية ملـن أحـب اهلل 
بالعافية، واحلوادث والبد ، كما شرح العقيدة القدسية للغزا ، ول  شرح على مواضع مـن  هصـر خليـل، 

عض مســائل امل هصــر وتعليــق عليهــا، ولــيس شــرحا لكــل مــا يف امل هصــر مــن أبــواب ويبــدو أنــ  شــرح لــب
، ومنــ  توجــد نســ ة يف (2)وأمحــد األنصــاري (1)وصــا  الفــالين (5)وفصــول، وقــد نســب  إليــ  حممــد  لــوك

 .(3)ورقة 56يف  CDIX/ c طوطا  مدريد حتي رمز 
                                                                                       = 

 وما بعدها. 468تابع هذه املسألة يف املصدر السابق:   -1
ذيا  للهعرك على املطبو  منها وا قق وامل طوط: الشيو زروق تابع سردا ملؤلفا  زروق عند عبد الصمد أبو  -2

 وما بعدها. 462الفاسي املصرايت وجهوده يف خدمة املذهب املالكي،  
 .456املصدر السابق:   -3
( فإهنا تكون  98-93حبسب القائمة ال  وضعها علي فهمي خشيم ملؤلفا  زروق: أمحد زروق والزروقية، ) :  -4

يف السوة  2يف السيمياء،  1رسائل،  5يف الرحال ،  2يف الذكر،  10يف احلديث،  6الهصوك،  يف 39كاآليت: 
يف  2يف علم احلروك واألرقام،  3يف الفق ،  10يف علوم القرآن،  2يف الطب،  2يف السفر،  1الذاتية والرتاجم، 

ا حبسب موضوعاهتا وأماكن ( عندما يصنفه144-99مؤلفا، ولكن  )  85علم الكالم، وهبذا يكون جمموعها 
مؤلفا ، ولعل هذا جمرد تكرار لبعاها أو كون بعاها أجزاء من  104وجود نسو امل طوط منها، فإن  يوصلها إىل 

 بعض أو مسهلة منها.  
 .268شجرة النور الزكية:   -5
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وق قد أضعف االههمـام بفكـره الفقهـي، ويبدو لنا أياا أن الرتكيز على اجلانب الهصويف من فكر زر 
ولذا مل ينل شرح  للم هصر عناية من دَرس حيات  وفكره، بل إن بعاـهم أغفـل ذكـر هـذا الشـرح متامـا عنـد 

، كما يبدو لنا أن عمل زروق يف شرح امل هصر لـيس فيـ  كثـرة (4)سرده ملؤلفا  الشيو زروق عندما ترجم ل 
مــن الشــروح واحلواشــي الــ  قــام هبــا غــوه قبلــ  وبعــده، ولــذا مل ينــل هــذا  ابــدا  وال متيــز، وإمنــا هــو شــرح كغــوه

 .(5)العمل اههماما ملحوفا، ألن  ليس في  إضافا  تسهحق اإلشادة، ليسي فيما عرك قبل 
 :(6)الحطاب -ثالثا
 للقــرآن، نهــا تفســوليف مل يكملهــا، م الطــاعون ال يــدخل مكــة واملدينــة، وهــذه أكملهــا، ولــ  تــ 
 هـ.495على تفسو البيااوي، وحاشية على اإلحياء، وقد تويف بطرابلس سنة وحاشية 

، وقــد تــويف قبــل تبيياــ ، فرتكــ  (7)ولعــل أهــم مــا تركــ  كهــاب مواهــب اجلليــل شــرح  هصــر خليــل
مسودة بياها ولده حيىي يف أربعة أسفار كبار، وهو كهاب مل يؤلف مثل ، كهبـ  احلطـاب بعـد أن تبـن لـ  

املهقــدمن، ملــا فيهــا مــن اســهغالق يف مواضــع وإطــالق يف مســائل، وأن فيــ  مــا يعســر  عــدم كفايــة شــروح
وغــوامض يصــعب عليــ  اســهيعاهبا، فجمــع يف شــرح  املســائل، مــع ذكــر مــا يناســب   علــى الطالــب فهمــ ،

 .(8)كل منها من فرو  وتقييدا  وتنبيها ، وضب  وذكر األقوال وعزوها وتوجيهها

                                                                                       = 
 .32قطف الثمر:   -1
 .183املنهل العذب:   -2
 .241علي فهمي خشيم: أمحد زروق والزروقية،   -3
 .6وهذا ما فعل  أمحد فريد املزيدي عند ترمجه  لزروق يف تصحيح  وكهابه  هلوام  شرح زروق للرسالة:   -4
 .81علي فهمي خشيم: أمحد زروق والزروقية،   -5
، بدر الدين القرايف: 371-370، الطاهر الزاوي: أعالم ليبيا،  242،  ، 2الن ترجم ل  البغدادي: هدية العارفن، ج -6

، 592، وللمؤلف نفس : نيل االبههاج،  230-227،  2، الهنبك : كفاية ا هاج، ج217-216وشيح الديباج،  ت
، وراجع الرتمجة الوافية املوثقة املصادر ال  أعدهتا ل  انهصار املهدي الهومي: دور 270،  1 لوك: شجرة النور الزكية، ج

وما بعدها، وكذلك  13لعاشر إىل بدايا  القرن اخلامس عشر اهلجري،  علماء ليبيا يف نشر املذهب املالكي من القرن ا
وما بعدها، وأياا الرتمجة الوافية  315الرتمجة ال  أعدها عادل ا روق: منهج أيب عبد اهلل احلطاب يف مواهب اجلليل،  
 وما بعدها.    403ء املذهب املالكي،  املوثقة مبصادرها ال  أعدها رافع عبد اهلادي الرتمجان: جهود اإلمام احلطاب يف إثرا

ليس هذا هو املؤلف الوحيد الذي خدم ب  احلطاب  هصر خليل، إذ ل  كهب أخرى، لكنها مفقودة، منها تعليق على ما يف كالم  -7
 . 320هبرام يف شروح  الثالثة للم هصر الا في  ِإشكال و الفه  للمنقول. املصدر السابق:  

. ولبيان أكثر ايااحا ألسباب كهابة احلطاب هلذا امل هصر ميكن الرجو  إىل عادل ا روق: 2،  1اجلليل، جاحلطاب: مواهب  -8
 وما بعدها. 324منهج أيب عبد اهلل احلطاب يف مواهب اجلليل،  
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هيـــة، ضــــمي أحكـــام مــــذهب مالـــك، حيــــث شـــرح فيــــ  احلطــــاب والكهـــاب يعــــد حبـــق موســــوعة فق 
، وهلــذا القــى (1)امل هصــر شــرحا وافيــا، جيعــل املطلــع عليــ  "يســهغي بــ  عــن كثــو مــن املطــوال  وامل هصــرا "

الشـرح قبــوال واسـعا، وعــّول عليــ  مـن بعــده، وأثــو عليـ  كثــر ، مــنهم احلجـوي عنــدما قــال: "هـو أكثــر الشــروح 
هلــذا اســهمد منــ  كــل مــن شــرح امل هصــر بعــد احلطــاب، وعليــ  اعهمــد البنــاين وابــن ســودة ، و (2)حتريــرا واتقانــا"

، ومــن أجلــ  مــدح الهنبكــ  احلطــاب فقــال: إنــ  "يــدل (3)والرهــوين يف كثــو مــن تعليقــاهتم علــى شــرح الزرقــاين
 .(4)ل "على جودة تصرف ، وكثرة اطالع  وإمامه ، مل يؤلف على خليل مثل  مجعا وحتصيال بالنسبة ألوائ

ذا كـان عمـدة كيـة، وهلـوتكمن أمهية الكهاب يف ذكره ما اسهدرك  خليل على من سبق  من كبار املال
 ن أقـوال ملالـكمـملـا فيـ  شارحي امل هصر بعده، الحهوائ  على نقول من كهب مفقودة أو ال تـزال  طوطـة، و 

ان يســهوعب حلطــاب كــى، ألن اوكبــار علمــاء مذهبــ ، ولــذكره للم ــالفن هلــم مــن العلمــاء واملــذاهب األخــر 
املســـألة مـــن  لـــى مـــا يفاألقـــوال يف املســـألة مـــن داخـــل املـــذهب ومـــن خارجـــ ، ويبـــن الـــراجح منهـــا، ويعـــرّج ع
س، ولاـــبط    والقيـــاتنبيهـــا  وتفريعـــا ، ولدعمـــ  للمـــذهب املـــالكي باألدلـــة مـــن الكهـــاب والســـنة واالمجـــا 

املصــطلحا  بللهعريــف  أو فهمهــا، فقــد كــان مرجعــالأللفــا، لغــًة واصــطالحا، حتاشــيا ألي لــبس يف قراءهتــا 
 لكي.وق للفق  املامصدر موثكالفقهية، وهلذا كل  أقبل علي  العلماء واملهعلمن للنهل من  واالسهشهاد ب   

، الحهوائـــ  علـــى (5)والكهـــاب ميثـــل معلمـــة زاخـــرة للفقـــ  اإلســـالمي عامـــة وللمـــذهب املـــالكي خاصـــة
ودواويــن الفقــ  املــالكي الــا ألفــ  علمــاء األنــدلس ومصــر والعــراق وإفريقيــة نقــول مــن كثــو مــن كهــب األمهــا  
، كمـــا أنـــ  موســـوعة يف الفقـــ  املقـــارن، ومعلمـــة ضـــ مة يف الدراســـا  (6)وصـــقلية، الـــا قـــد ال جنـــده يف غـــوه

الفقهية واألصولية واللغوية، والا يدل على مكانة كهـاب احلطـاب تصـدي عالمـة فـاس حممـد بـن أمحـد ميـارة، 
هـــــ، الخهصــــاره يف كهابــــ  "زبــــدة األوطــــاب وشــــفاء العليــــل يف اخهصــــار شــــرح احلطــــاب 1072هــــويف ســــنة امل

                                         

 .4،  1احلطاب: مواهب اجلليل، ج -1
 . 104،  4احلجوي: الفكر السامي، ج -2
 املصدر السابق: املوضع نفس . -3
 .228،  2الهنبك : كفاية ا هاج، ج -4
للهعرك أكثر على منهج احلطاب يف مواهب  ومزايا هذا السفر العظيم ميكن الرجو  إىل البحث الهحليلي االسهقصائي  -5

 وما بعدها.  329الذي أعده عادل ا روق: منهج أيب عبد اهلل احلطاب يف مواهب اجلليل،  
 مواهب  إىل ثالثة آالك، وهذا أمر حيهاج تقريره إىل كثو من احلصر واالسهقصاء. أوصل البعض مصادر احلطاب يف -6

راجع يف هذا املقدمة ال  أعدها ملواهب اجلليل الدكهور حممد بباه بن حممد ناصر، والذي نشر  طبعه  األوىل 
 .م2010-هـ1431بهحقيق حممد حيىي بن حممد األمن اليعقويب الشنقيطي دار الرضوان سنة 
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هــ، بـ ، وتأليفـ  كهابـا علـى منوالـ ، أمسـاه "مواهـب 1066، وتـأثر األجهـوري، املهـويف سـنة (1)مل هصر خليـل"
 اجلليل يف حترير ما حواه  هصر خليل".

وال املالكيـــة، حـــىت الشـــاذ واملهجـــور واملـــرتو  منهــــا، والـــا مييـــز مواهـــب احلطـــاب اســـهيعاب  ألكثـــر أقــــ
وسالسـة أسـلوب ، وحسـن تعبـوه ودقهــ ، مـع اههمـام واضـح فيـ  باملســائل األصـولية، وارجـا  األحكـام الفقهيــة 
إليها، ومزج بن الفق  وأصول ، واللغة وقواعـدها، وعنايـة فائقـة بهعريفـا  األبـواب الفقهيـة، وحتـري الدقـة عنـد 

ال وعزوها لقائليها، وتوليد املسائل وابهكار النظائر، مع حسن تبويـب واههمـام ببيـان املناسـبة بـن توثيق األقو 
األبواب والفصول، ومزج بـن اجلمـع والهحليـل والرتكيـب واملناقشـة، و نـب الهطويـل املمـل واالخهصـار امل ـل 

، وشــرح (2)هقليــد واجلمــودمــا أمكــن، وحــر  واضــح علــى الهحفيــز علــى إعمــال الفكــر وإمعــان النظــر ونبــذ ال
الكلمـــا  الغاماـــة واأللفـــا، الغريبـــة، وذكـــر مـــا حتهاجـــ  كـــل مســـألة مـــن تقييـــدا  وفـــرو  مناســـبة وتهمـــا  

، وهـذا كلـ  يف (3)مفيدة، وبيان األقوال املهماثلة، وحصر اخلالك وبيان منشئوه عند تعذر اجلمع بـن األقـوال
 .       (4)واب يف نسبة قول أو فهم نصأدب جم يف النقد، والهماس للعذر ملن جانب  الص

 الحضيري: -رابعا
، ملنشـأ والوفـاةملولـد وااهو العالمة اجلليل علي بـن أيب بكـر بـن حممـد احلاـوي، مغـريب األصـل، ليـي 

نــد عجــاور بــاألزهر هـــ، وحفــظ الكهــاب الكــر  يف صــباه، ورحــل إىل احلجــاز للحــج، و 890ولــد بســبها ســنة 
يــا يف بلــده، ، كــان مفهســنن يــرتدد عليــ  حــىت بلغــي رحالتــ  إليــ  ســبع عشــرة رحلــةعودتــ  طلبــا للعلــم، وفــل 

هـل ملنكـر مكرمـا ألهيـا عـن امعلمـا يعقـد حلقـا  الـدرس للعامـة يف املسـاجد، كثـو الـهالوة، آمـرا بـاملعروك نا
 العلم.

 0270تر  مؤلفا  عديدة، منهـا منظومـة يف املـواعظ، ومنظومـة يف الفقـ  علـى خليـل، تهكـون مـن 
بيـي، ولـ  شــرح علـى  هصــر خليـل يف أربعــة أجـزاء، سـيأيت احلــديث عـن حتقيقــ ، ولـ  حاشــية علـى امل هصــر 

هـــ علــى إثــر مــر  أمل بــ  بعــد أن 1061مــن تقريــرا  مشــائ   يف ثالثــة أجــزاء، وفهــاوى مهفرقــة، تــويف ســنة 
 .(5)ناهز الثمانن

                                         

 . 290،  2البغدادي: هدية العارفن، ج -1
 .33،  26،  1أنظر احلطاب: مواهب اجلليل، ج -2
 .326عادل ا روق: منهج أيب عبد اهلل احلطاب يف مواهب اجلليل،    -3
 .4،  1أنظر احلطاب: مواهب اجلليل، ج -4
 .121-92الن ترمجة ل  أمحد الدردير احلاوي: املسك والرحيان،   -5
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 :(1)التاجوري -خامسا
 ن بـن عـز الـدينبـن عثمـا ل الفقيـ  الصـويف املـؤرخ عبـد السـالمهو العامل العامل الشيو الصا  الفاض

 هــ،1058ء سـنة بهـاجورا بن عبد الوهاب بن عبـد السـالم األمسـر، الشـهو بالشـيو عبـد السـالم العـامل، ولـد
رابلس، وواصـل طـ انهقـل إىل مثهـ، تعلم الكهابة ومبادئ العلوم الشـرعية واللغـة يف زواياهـا، 1139وتويف سنة 
ك، ل معهـم املعـار ب، وتبـادلم على يد شيوخها، كما الهقـى يف ترحالـ  بكثـو مـن علمـاء الشـرق والغـر هبا الهع

 بر  يف علوم الشريعة وعلوم الهصوك، فكان مرشدا خّوا هاديا داعيا إىل احلق.
ســالم بــن و عبــد الوقــد تــر  مصــنفا  عــدة، منهــا "تــذييل املعيــار"، و"فــهح العلــيم يف مناقــب الشــي

هابــة علــى ل"، أو "ك"اإلشــارا  لــبعض مــا يف املغــرب مــن املــزارا "، و"شــرح علــى  هصــر خليــســليم"، ولــ  
  .ن ترجم لامل هصر"، مل أعثر ل  على أثر، ال مطبوعا وال  طوطا، غو ما ذكر عن  عند م

 :(2)الغرياني -سادسا
لــد واملنشــأ والوفــاة، هــو العالمــة الليــي أبــو عبــد اهلل حممــد بــن علــي بــن خليفــة الغريــاين، الهونســي املو 

هــ، طلـب العلـم صـغوا جبربـة، 1194هـ، وتـويف سـنة 1195أحد أساطن العلم والفق  يف الزيهونة، ولد سنة 
وكـان أكثــر علمــ  عــن شــيوخ الزيهونــة، كمــا تعلــم علــى علمــاء مكــة واألزهــر، كــان فقيهــا حمــدثا حنويــا تصــريفيا 

س امل هصـــر ســـنوا  عديـــدة، وأجـــاز فيـــ  كثـــوا مـــن ، تـــوىل تـــدري(3)منطقيـــا أصـــوليا مهكلمـــا عروضـــيا مفســـرا
 .(4)الطالب الذين درسوه علي 

تـــر  مؤلفـــا  عديـــدة، ال تـــزال  طوطـــة، منهـــا حاشـــية علـــى شـــرح السنوســـي علـــى مقدمهـــ  يف علـــم 
الهوحيـــد، وحاشـــية علـــى شـــرح اخلبيصـــي علـــى مـــنت هتـــذيب املنطـــق، وفـــيض اخلـــالق يف الصـــالة علـــى راكـــب 
الــــرباق، وتفســــو البســـــملة، ولــــ  رســــالة يف حكـــــم اخلنثــــى املشــــكل، وجـــــواب يف مســــائل يف اإلجيــــار وصـــــفة 

                                         

، الطاهر الزاوي: أعالم 318، 1،  لوك: شجرة النور الزكية، ج572،  1رجم ل  البغدادي: هدية العارفن، جت -1
، عبد 222، ناصر الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية،  390، أمحد األنصاري: املنهل العذب،  227ليبيا  

 وما بعدها.  22،  1السالم بن عثمان: تذييل املعيار، ج
، ناصر 840،  1، حسن حسي عبد الوهاب: كهاب العمر، ج347ل  الطاهر الزاوي: أعالم ليبيا،   الن ترجم -2

. وللهعرك علي  أكثر ميكن الرجو  للرتمجة الوافية ال  أعدها عصام 243الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية،  
 عدها.وما ب 695اخلمري: حممد بن علي الغرياين وأثره يف خدمة املذهب املالكي،  

 .767،  2الورثيالين: نزهة األنظار، ج -3
أنظر سردا للهالميذ الذين درسوا امل هصر اخلليلي على الغرياين عند عصام اخلمري: حممد بن علي الغرياين وأثره يف  -4

 .707خدمة املذهب املالكي،  



 جهود الليبيني يف خدمة خمتصر خليل

 

54 

، إذ لـ  كهـاب حـوى تعليقـا  علـى (2)، وقد كان للغريـاين عنايـة زائـدة مب هصـر خليـل، قـراءًة وإقـراءً (1)بالثوا
، أصـل  تقييـدا  وتعليقـا  قيـدها الغريـاين زمـن قراءتـ  هلـذا الشـرح (3)شرح الزرقاين علـى خطبـة  هصـر خليـل

 لشرح الزرقاين علي .لل طبة، مث مجعها ونسقها، وهي هبذا ليسي شرحا للم هصر، وال حىت شرحا 
وأصل هذا الكهاب شرح للناصـر اللقـاين علـى خطبـة  هصـر خليـل، وهـذا الشـرح شـرح  عبـد البـاقي 

هـــ، مبـا مجعــ  مــن شـرح شــي   األجهــوري علـى خطبــة امل هصــر، وكـان للغريــاين هــذه 1099الزرقـاين، املهــويف 
عليهــا مــن عنــده بعــض الهحقيقــا   الهقييــدا  عليــ ، مجــع فيهــا مــا نقلــ  شــراح خليــل يف شــرح خطبهــ ، وزاد

، والكهــــاب ال يــــزال  طوطــــا، منــــ  نســــ ة يف دار الكهــــب الوطنيــــة بهــــونس، وأخــــرى مبكهبــــة (4)والهصــــويبا 
 .(5)املسجد النبوي باملدينة املنورة

وللغريــاين أياــا رســالة مســهلة املوضــو  مــن امل هصــر، جعــل هلــا عنــوان "رســالة يف تعــدد احلمــالء أو 
ا لو أن أش اصا اشرتوا سلعة، وشرط البـائع كفالـة كـل مـنهم شـركاءه يف مـا نابـ  مـن مثـن الاامنن"، وصورهت

السلعة، فإن  يرجع علي  البائع بكل الثمن، مث يرجع الـدافع علـى شـركائ  يف الشـراء، ونـص املسـألة يف  هصـر 
، وقـد وضـع (6)"خليل "وإن تعدد محالء، اتبع كل حبصه ، إال أن يشـرتط محالـة بعاـهم عـن بعـض، كرتتـبهم

الغريــاين هــذه الرســالة ملــا الحــظ تعســر أو تعــذر فهمهــا علــى كثــو مــن الطــالب، والرســالة ال تــزال  طوطــة، 
 .(7)(112/280منها نس ة مصورة مبكهبة املسجد النبوي يف سبع ورقا ، حتي رقم )

 :(8)عليش -سابعا
لقرار، شيو السادا  املالكيـة مبصـر هو أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ع لي  الطرابلسي الدار املصري ا

هـ، وتعلم بـاألزهر، ومجـع بـن العلـم 1217ومفهيها، فقي  مغريب األصل من أهل طرابلس، ولد بالقاهرة سنة 
                                         

 بعدها. وما 710تابع هذه املؤلفا  وأماكن وجود نس ها امل طوطة يف املصدر السابق:   -1
داللة على عنايه  البالغة هو وتالميذه هبذا امل هصر أن الطلبة أثناء الدرس كانوا  همون  حفظا يف جمالس منهظمة،  -2

وينشئون القصائد عند كل خهمة منهم ل ، ويؤرخون ذلك، وكلما تكرر  اخلهمة تكرر االحهفال هبا. املصدر 
 .718السابق:  

 . 842-841،  1العمر، ج حسن حسي عبد الوهاب: كهاب -3
 .713عصام اخلمري: حممد بن علي الغرياين وأثره يف خدمة املذهب املالكي،   -4
 .714املصدر السابق:   -5
 .184 هصر خليل بهصحيح وتعليق الطاهر الزاوي:   -6
 .717  عصام اخلمري: حممد بن علي الغرياين وأثره يف خدمة املذهب املالكي، -7
 . 299، ناصر الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية،  385حممد  لوك: شجرة النور الزكية،   الن ترجم ل  -8
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والعمـــل حـــىت صـــار عـــامل مصـــر وفقيههـــا، وعليـــ  ختـــرج جـــل علمـــاء األزهـــر، وملـــا قامـــي الثـــورة العرابيـــة أهتـــم 
 هـ.1299موال، وألقي ب  يف مسهشفى السجن، وب  ما  سنة مبواالهتا، فأخذ من داره وهو مريض حم

لــ  تــ ليف كثــوة يف فنــون العلــم، حصــل هبــا النفــع، منهــا فــهح العلــي املالــك يف الفهــوى علــى مــذهب 
اإلمـام مالــك، وهـو جممــو  فهاويـ ، وحاشــية علــى أقـرب املســالك، وشـرح جممــو  األمـو، وهدايــة الســالك إىل 

سـالة الصـبان يف البالغـة، وتـذكرة املنههـى يف فـرائض املـذاهب األربعـة، وهدايـة آخر املسالك، وحاشـية علـى ر 
، ولــ  مــنح اجلليــل علــى  هصــر خليــل، وحاشــية علــى شــرح ، وقــد طبــع مــرا  (1)املريــد لعقيــدة أهــل الهوحيــد

 م، وقد جاء  يف تسعة أجزاء.1989عدة، أكثرها تداوال طبعة دار الفكر ببوو  سنة 
 :(2)السيناوني -ثامنا

ـ، هــ2881لــد ســنة هــو الشــيو حســن ابــن احلــاج عمــر بــن عبــد اهلل الســيناوين الغدامســي املــالكي، و 
لزيهونـــة، ورين جبــامع اهـــ، نبــ  يف القــراءا  والهجويــد حــىت صــار مــن شــيوخ اإلقــراء املشــه1353وتــويف ســنة 

اديس، د احلميـد بـن بـة عبـعالمـويكفي  ف را أن أبرز علماء تونس وليبيا واجلزائر درسوا على يدي ، أشهرهم ال
 م، باين النهاة العلمية والفكرية يف اجلزائر.1940-هـ1358املهويف سنة 

، تلقــى ط الــذكاءتنحــدر أصــول  مــن بلــدة ســيناون بأقصــى الغــرب الليــي، وقــد كــان حــاد الــذهن مفــر 
 نــة، حــىت وصــليهو مــذة الز علومــ  األوىل يف زاويههــا، مث رحــل مــع والــده صــبيا إىل تــونس، وا ــرط يف ســلك تال
عا مــا يهــا، لكنـ  ســريف  تعلـم فيهـا إىل أعلــى الرتـب العلميــة، مث رجــع إىل بلدتـ ، وتصــدر للهـدريس بالزاويــة الــ

اءا  يف علـوم القـر  ة العليـاعاد إىل تونس، وهبا مسي مدرسا، وملدة أربعن سنة، حىت أصبح معدودا مـن الطبقـ
 يهونة.بالزيهونة، كما توىل هبا القااء وإمامة جامع الز 

وقـــد تـــر  كهبـــا نـــادرة تـــدل علـــى مكانهـــ  العلميـــة، هـــو يف بعاـــها مـــن األوائـــل غـــو املســـبوقن، منهـــا 
الكواكــب الدريــة يف إعــراب الشــاطبية، ومــنح الفهــاح يف فــهح أبــواب تل ــيص املفهــاح، وهــو يف علــم البالغــة، 

صــول األصـــل اجلــامع لـــدرر وإثــارة الســالك علـــى اياــاح األلفيـــة املرصــع بكافيـــة ابــن مالـــك، ولــ  يف علـــم األ
املنظومـــة يف ســـلك مجـــع اجلوامـــع، ومواهـــب اجلليـــل يف تطبيـــق مـــا جـــرى بـــ  القاـــاء والعمـــل علـــى معـــامال  
 هصــر الفهــوى خلليــل، ويبــدو أنــ  مجــع  لفهاويــ  املهعلقــة ببــاب املعــامال  ومــا جــرى عليــ  العمــل يف القاــاء 

 هصــر خليــل، وقــد نشــر  املطبعــة الفنيــة بهــونس هــذا  بشــأهنا أثنــاء توليــ  لــ  بهــونس، والــ  اعهمــد فيهــا علــى

                                         

 .300ناصر الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية،   -1
للرتمجة ل  أنظر مجعة الزريقي: العالمة الكبو الشيو حسن بن عمر السيناوين وكهابة الكواكب الدرية يف إعراب  -2

 .11علي افريو: اسهاما  الليبين يف أصول الفق  املالكي،  . 449-417الشاطبية،  
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صــفحة، وتنــاثر  نســ   يف مكهبــا  العــامل، وألنــ  مل يـ َعــد طبعــ   266م، فجــاء يف 1930الكهــاب ســنة 
 فهو بالهأكيد يف حاجة إىل إعادة نشر بعد حبث عن  طوطات .

 :(1)الفطيسي -تاسعا
ولـــد بـــزلينت يف أوائـــل القـــرن الرابـــع عشـــر هـــو حممـــد بـــن حممـــد الفطيســـي، فقيـــ  مـــالكي جليـــل مؤلـــف، 

هـ عن سن تناهز املائة، أخذ علوم  األوىل عن آل بيه ، مث الهحق مبدرسة تـاجوراء، 1310اهلجري، وتويف سنة 
مث رجـــع إىل زليـــنت، وهبـــا تـــوىل الهـــدريس بزاويـــة آل الفطـــيس، لـــ  تـــ ليف مفيـــدة، تـــدل علـــى غـــزارة علمـــ ، منهـــا 

فيهـا مـا ذكـره خليـل يف  هصـره، وزاد عليـ  فوائـد كثـوة، ومساهـا "الاـوء املنـو املقهـبس منظومه  الفقهية ال  مجـع 
، وألهنا نالي إعجـاب أهـل (2)بيها 2421يف مذهب اإلمام مالك بن أنس"، وهي أرجوزة طويلة، تشمل على 

وحيـد، وأخـرى يف العلم بطرابلس، فقد شرحها املؤلف يف جملدين، ولكن أكثرمهـا ضـا ، ولـ  أياـا منظومـة يف اله
 .                 (3)النحو، شرح كال منهما شرحا مفيدا

 علماء آخرون: -عاشرا
صـر، ولكـن لى امل هععر  لنا أثناء البحث جهود علماء آخرين غو من ذكروا، كاني هلم شروح وتعاليق 

 :م على قله ، وهمعنهلنا  مل يهوفر لنا قدر كاك من املعلوما  عن سوهتم وأعماهلم، ولذا نكهفي بسرد ما توفر
هـــ، فقيــ  صــا  وعالمــة مفــ ، لــ  980بركــا  بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن احلطــاب الطرابلســي، املهــويف ســنة  -

، توجـد منـ  نسـ ة  طوطـة يف مكهبـة جامعـة بنغـازي حتـي رقـم (4)املنهج اجلليل يف شرح  هصـر خليـل، يف أربعـة أسـفار
849(5). 

الربموين املصرايت املالكي املصري، إمام حمدث وفقي  نبي ، ترجم لنفس  يف كهاب  روضـة كر  الدين عبد الكر    -
هـــ، تلقــى 998ســنة  هـــ، وتــويف893األزهــار يف مناقــب شــي   عبــد الســالم بــن ســليم الطرابلســي، ولــد مبصــراتة ســنة 

لشــيو عبــد الســالم تعليمــ  األو  ببلــده، مث ارحتــل إىل مصــر، فأخــذ عــن األخــوين اللقــانين، كمــا أخــذ عــن ا
 .(6)األمسر، ل  شرح على امل هصر يف جملدين كبوين

                                         
 .354الن ترجم ل  الطاهر الزاوي: أعالم ليبيا،   -1
 .3حممد الفطيسي: الاوء املنو املقهبس يف مذهب اإلمام مالك بن أنس،   -2
 .7املصدر السابق:   -3
، حممد  لوك: شجرة النور الزكية، 102نيل االبههاج،  ، الهنبك : 166ناصر الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية،   -4

 .2112، الطاهر الزاوي: أعالم ليبيا،  279 
 .1602احلبشي: جامع الشروح واحلواشي،   -5
، ناصر الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية، 226،  ، الهنبك : نيل االبههاج281حممد  لوك: شجرة النور الزكية،   -6

 177- 178. 
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أبــــو عبــــد اهلل حممــــد بــــن أمحــــد الطرابلســــي املغــــريب املــــالكي، املعــــروك بــــابن اإلمــــام، املهــــويف ســــنة  -
 .(1)هـ، ل  شرح على امل هصر، ومع أن  شرح حافل لكن  غو كامل1083
هـ، ل  با  طويل يف إقراء  هصر خليـل، 1112سنة  أبو عثمان سعيد الشرك الطرابلسي، املهويف -

 .(2)فقد كان ل  جبامع الزيهونة درس كل يوم بعد صالة العصر، وكاني قراءت  للم هصر قراءة حتقيق
هـــ، لـ  تقريــرا  علـى شــرح 1199أبـو عبــد اهلل حممـد بــن حسـن الــدرناوي الهونسـي، املهــويف سـنة  -

 .(3)الزرقاين للم هصر
هــ، مفـ  الزاويـة، تـوىل الهـدريس 1310الرزاق بن عبـد الـرمحن البشـ ، املهـويف سـنة حممد بن عبد  -

 .(4)هبا، وقرأ الشرح الكبو على خليل حباشية الدسوقي سبع عشرة مرة
هـــ، مــن علمــاء زلــيطن، كــان يــدّرس 1315عبــد احلفــيظ بــن حممــد بــن عبــد احلفــيظ، املهــويف ســنة  -

 .       (5)مرة هصر خليل، وقد خهم  أربعا وعشرين 
 

  المبحث الثاني
 جهود الليبيين المعاصرين في خدمة مختصر خليل
، وأن هصـــرا  وىلرمبـــا يظـــن الـــبعض أن خلـــيال و هصـــره قـــد صـــارا مـــن املاضـــي، فيـــزعم أن زمـــن امل 
املطــابع ال فر خطلــ ، االههمـام خبليــل قـد انقاــى، ولكــن البحـث املهــأين يكشـف لنــا زيــف هـذا الــوهم ومقـدا

ذاتــ ، وأقــالم ا علميــا بتلقــي إلينــا بــالكثو مــن الدراســا  حــول هــذا امل هصــر، حــىت كــاد أن يصــبح فرعــتــزال 
 أحـد شـروح ،  هصـر أوالكهاب ال تزال تسح باحلرب مدرارا يف دراسا  حول  وحول شـروح ، فهـذا حيقـق امل

بحـث عمـا هـذا ي، و وذلك جيري دراسة نقدية ألحد شارحي امل هصـر، وذا  يسـه رج منـ  قواعـد وتطبيقـا 
بـاب فقهـي  هصـره يف في  من مقاصد وتعليال ، وغوه يبحث وحيلل ويعلل اخهيارا  خليل أو أحد شراح 

حبيـــث  ن الكثـــرةمـــمعــن، فكـــل آخـــذ مــن امل هصـــر بطـــرك، ينظــر إليـــ  منـــ ، أمــا الـــدروس وا اضـــرا  فهــي 
 يصعب عدها ويصعب اسهقصااها وحصرها.

                                         

 .191، ناصر الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية،  293،  2بغدادي: هدية العارفن، جال -1
 .204ناصر الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية،   -2
 .247، ناصر الدين الشريف:  350حممد  لوك: شجرة النور الزكية،   -3
 .308ناصر الدين الشريف: اجلواهر اإلكليلية،   -4
 .193املصدر السابق:   -5
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ثا وشـروح ، ومـن دراسـا  كـان أساسـها امل هصـر يف السـنوا  والا صدر من كهب حول امل هصر حدي
 :(1)ما يلي ، وإن كاني كلها صدر  عن كهاب غو ليبين،السهة األخوة فق 

 .(2)هبجة البصر يف تقريب مسائل امل هصر -
 .(3)لوامع الدرر يف ههك أسهار امل هصر -
 .(4)الدرر يف شرح امل هصر -
 .(5)ل  هصر خليل بن إسحاق املالكيكشف املصطلحا  الفقهية من خال  -
 .(6)املدخل إىل  هصر خليل -
 .(7)حاشية اإلمام شرك الدين الط ي ي على  هصر خليل -
أجوبـــة الرماصـــي علـــى أســـئلة بركـــة الهطـــواين فيمـــا أشـــكل عليـــ  مـــن كـــالم  هصـــر خليـــل وبعـــض  -
 .(8)شروح 

 .(1)فهح الفهاح شرح  هصر خليل يف الفق  املالكي -
                                         

هذا السرد ال يشمل رسائل املاجسهو والدكهوراه ال  أعد  حتقيقا لشروح امل هصر، وال على املقاال  واألحباث  -1
املهعلقة ب ، وال على شروح  املعاصرة، ألننا لو تهبعناها خلرج البحث عن سياق  وتا م، فيصبح السرد أكرب حجما 

على حصر ما ألف من كهب حول هذا امل هصر يف العشرين من جوهر البحث، وهذا ما تكشف   عندما عزمي 
 سنة األخوة، فواجههي كمية هائلة من الكهب، عجز  عن مهابعة عناوينها فاال عن مهابعهها هي ذاهتا.

 م.  2019وضع  أمحد معزوز أسهاذ الفق  وأصول  باجلزائر، وهو شرح مبس  شر  يف اصداره على شكل سلسلة سنة  -2
جملد، وضع  حممد بن حممد بن سامل اجمللسي الشنقيطي، ونشرت  سنة  15ض م للم هصر، جاء يف وهو شرح  -3

 م دار الرضوان بنواكشوط.2015
وهو شرح وضع  هبرام بن عبد اهلل الدموي، تلميذ العالمة خليل، وقد طبع هبامش  شفاء العليل يف حل مقفل خليل  -4

جملدا ، وبدراسة وحتقيق حافظ بن عبد الرمحن خو وأمحد بن عبد  مد بن أمحد بن غازي، والكهاب يف مخس 
 م.  2014الكر  جنيب، وقد نشر  وزارة األوقاك والشئون اإلسالمية بدولة قطر طبعه  األوىل سنة 

م مركز البحوث والدراسا  يف الفق  املالكي والرابطة ا مدية للعلماء 2014وضع  حممد املصلح، ونشره سنة  -5
 بالرباط. 

ومساه كاتب  بشو ضيف بن أيب بكر اجلزائري أياا "سلوة املشهاق يف الكالم عن خليل بن إسحاق"، وقد نشرت  دار  -6
 م. 2015ابن حزم ببوو  سنة 

م، بهحقيق ودراسة مجال بن مسعود 2020سى بن ميمون الط ي ي، نشرهتا دار ابن حزم ببوو  سنة حاشية ملو  -7
 حارو .

 م دار ذاكرة األمة باجلزائر، بهحقيق عبد الفهاح مغفور وعبد الباس  صيد. 2015وقد نشرت  سنة  -8
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 .(2)تصحيح منت امل هصر والهعليق علي  مبا تيسر -
 .(3)اهلجرين 12و 11 هصر خليل يف الرتاث الفقهي املغريب خالل القرنن  -
 .(4)فهح الرب اللطيف يف ختريج بعض ما يف امل هصر من الاعيف -

هــــــذا بعــــــض مــــــا كهــــــب عــــــن امل هصــــــر مـــــــؤخرا، وهــــــو يــــــدل علــــــى بــــــال  العنايــــــة بــــــ ، الســـــــيما يف 
عـــــريب، ففـــــي كـــــل ســـــهة أشـــــهر تقريبـــــا  ـــــرج علينـــــا مؤلـــــف عنـــــ ، يكـــــون غالبـــــا ذا أجـــــزاء، يهنـــــاول املغـــــرب ال

طرفـــــا مـــــن مســـــائل  وجوانبـــــ ، فلـــــو قـــــدرنا أن عمـــــر امل هصـــــر يقـــــارب اآلن ســـــبعة قـــــرون، وأضـــــفنا لهعـــــدادنا 
مـــــا كهـــــب عــــــن حواشـــــي  وتعليقاتـــــ ، ومــــــا ال يـــــزال منهـــــا جمهــــــول املؤلِـــــف أو غـــــو حمقــــــق وكـــــذلك الرســــــائل 

ة الـــــ  تناولــــي امل هصـــــر ومــــا تعلـــــق بــــ  مـــــن شــــروح وحواشـــــي، وتلــــك الـــــدروس املكهوبــــة واملســـــجلة العلميــــ
علــــى مواقـــــع الشـــــبكة العنكبوتيـــــة والقنـــــوا  الفاــــائية عنـــــ  لبـــــان لنـــــا ضـــــ امة العنايــــة بـــــ ، حـــــىت ألننـــــا لـــــن 

ا هــــو . هــــذا يف غــــو بالدنــــا، فمــــ(5)نكــــون مبــــالغن إذا قلنــــا أنــــ  حيهــــاج إىل إفــــراده بفــــر  علمــــي  ــــهص بــــ 
 احلال عندنا؟

 :لقد بذل املعاصرون من أهل بلدنا جهودا يف العناية هبذا امل هصر متثلي يف
 نشر المختصر: -أوال

كثوة هي النسو املنشورة هلذا امل هصر، قذفي هبا إلينـا املطـابع ودور النشـر، يف شـرق العـامل اإلسـالمي 
أو تصحيح ، وبعاها جاء خاليا من هـذا، بـل حـىت وغرب ، بعاها يدعي من وضع امس  علي  أهنا من مراجعه  

مل يــدون علــى غالفــ  اســـم الــدار الــ  نشـــرت ، وهــذا مرجعــ  إىل كثـــرة تــداول الكهــاب بـــن طلبــة العلــم يف املركـــز 
العلميـــة كـــاألزهر والزيهونـــة والقـــروين وغوهـــا، الـــا دعـــا الـــبعض الســـهثمار ذلـــك  اريـــا، دون أن يـــو  قـــدرا مـــن 

 ينشره. االههمام لصحة ما
                                                                                       = 

م الرابطة ا مدية للعلماء 2020ونشرت  سنة أليب علي احلسن بن رحال املعداين، وقد توىل حتقيق  حممد العلمي وآخرون،  -1
 جملدا. 70باملغرب، وجاء يف 

 م دار ابن حزم ببوو .2015وقد وضع  ألب ولد املصطفى، ونشرت  سنة  -2
 م دار إفريقيا الشرق بالرباط.2019ألف  سفيان ناول، ونشرت  سنة  -3
 م دار ابن حزم ببوو .2016سنة وضع  سنبو األرواين، وحقق  رماان حممد النيفرو، ونشرت   -4
، وآنذا  دمهي طائف أن هذا العدد مبال  في  1750ذكر  منذ قليل أن بعاهم أوصل ما كهب على امل هصر من دراسا  إىل  -5

يف الكثرة، وأنا هنا يدمهي غوه، وعكس  متاما، وقد صار بعد ذلك يقينا، ألقول أن ذا  ما أنصف ال خليال وال  هصره، 
 .    يره يبدو   إىل القلة أقرب، لكثرة ما رأيه  من دراسا  حول هذا امل هصرفهقد
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ولعــل مــن املثــو ذكــر أن أول نشــر للم هصــر كــان علــى يــد غــو عــرب وغــو مســلمن، فقــد نشــر مطبوعــا 
، وطبــع بالفرنســـية يف Seignette م باعهنــاء املسهشــرق ســنيا 1848بــالعريب ومعــ  ترمجــة فرنســية ببــاريس ســنة 

، فجاء يف سهة جملـدا ، حـو  امل هصـر وتعليقـا  (1)باريس بأمر من احلكومة الفرنسية، وبإشراك من وزارة الدفا 
م، كمـــــا قـــــام األســـــهاذ 1908و 1889، وطبـــــع يف اجلزائـــــر بـــــن عـــــامي Nicolas Perron(2)نيكـــــوال بـــــوون 
م بعنايـة 1919بوضع فهرسة  هويات ، وطبع مـع ترمجـة إيطاليـة وشـروح يف مـيالن سـنة  Fagnanاملسهشرق فانان 

ـــــــــــــا  Guedeجويـــــــــــــدي  ـــــــــــــة أعـــــــــــــّدها ســـــــــــــنة  وســـــــــــــنهيليانا، وهن م بوســـــــــــــكي  1962م و1956ترمجـــــــــــــة حديث
Bousquet )3(بعنوان )خليل بن إسحاق:  هصر الفق  اإلسالمي على مذهب اإلمام مالك(.  

ومــع أنــ  يصــعب حتديــد أول طبعــة بالعربيــة هلــذا امل هصــر، ألن كثــوا مــن طبعاتــ  القدميــة جــاء  خاليــة مــن 
هــــ املوافقـــة لســـنة 1293ن يبـــدو أن أوهلـــا قـــد فهـــر يف مصـــر ســـنة بيـــان مـــن طبعهـــا فاـــال عـــن تـــاريو طبعهـــا، ولكـــ

صفحة، كما فهـر للم هصـر بفـاس طبعـا  عـدة،  312م، وقد نشرهتا مطبعة بوالق بالقاهرة، وجاء  يف 1876
 .(4)م(1904هـ)1322م(، وسنة 1884هـ )1301أقدمها ما فهر سنة 

قــد القــي قبــوال وانهشــارا  (5)هر أمحــد الــزاويومـع هــذا فيبــدو أن الطبعــة الــ  نشــرها الشــيو العالمـة الطــا
أكثر من أي طبعة أخرى، فشاعي بعده يف مواقع الشبكة العنكبوتية، وتداولي دور النشر إعـادة طبعهـا مـرا  

                                         
( Sedillotالا يؤكد أمر احلكومة الفرنسية برتمجة  هصر خليل ما نسب  العالمة السباعي رمح  اهلل للمسهشرق الفرنسي سيدو ) -1

عرب إفريقية، ولذا عهد  احلكومة الفرنسية إىل أن  قال: "املذهب املالكي هو الذي يسهوقف نظرنا، ملا لنا من صال  ب
الدكهور نيكوال بوون أن يرتجم إىل الفرنسية امل هصر يف الفق  لل ليل بن إسحاق". مصطفى السباعي: من روائع حاارتنا، 

 90. 
وقد جاء معنونا بالعريب كما يلي: "امل هصر يف الفق  على مذهب اإلمام مالك بن أنس خلليل بن إسحاق بن يعقوب املالكي"،  -2

 Précis de jurisprudence  musulmane suivant  le rite malékite parوبالفرنسية كما يلي: 
 sidi Khalil 

م من 1855هـ املطابقة لسنة 1272نة باريز ا روسة باملطبع السلطاين املعمر سنة وجاء يف صفحة العنوان بالعريب أن  "طبع يف مدي
 ,Publié par les soins de la société asitique, douxieme tirageميالد املسيح"، وبالفرنسي 

                                                                     .l,imprimerie imperial, Paris, 1855    
 . 21-20ينظر يف هذا عبد السالم أمحد فيغو: أثر فق  اإلمام مالك يف القانون املدين الفرنسي،  

 .181حتر  هنب أموال املعاهدين للنصارى،  ابن زيدان البوصادي:  -3
   http://islamspedia.com/ هصر خليل  -4
م بقرية احلرشا بالزاوية بأقصى الغرب الليي، وتلقى هبا علوم  1890عامل مؤرخ فقي  مف  مناضل من أجل وطن ، ولد سنة  -5

األوىل يف اللغة والفق  والقرآن، ويف شباب  شار  يف اجلهاد ضد الغزو اإليطا  يف معار  عدة، أشهرها اهلاين يف 
م، ويف األثناء 1938لوم الشرعية باألزهر، فحصل على الشهادة العلمية سنة م، مث سافر إىل مصر لهلقي الع2/10/1911

ش غل بكهابة مقاال  دينية وسياسية يف صحف مصرية، عر  فيها معاناة الليبين ونااهلم ضد الطليان، وملعارضه  للنظام 
 

http://islamspedia.com/%20مختصر
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صـفحة، مشـكولة كـل حـروك الكلمـا   277عديدة، حىت أصبحي مشاعا بـن أهـل العلـم، وقـد جـاء  يف 
برتمجة قصوة جدا ومنقولة خلليل، مل تهجـاوز صـفحة ونصـف، وأحلـق يف أغلب الطبعا ، وقد س بق أصل النص 

بفهــرس تفصــيلي لألبــواب والفصــول، وقــد جــاء عنــوان الكهــاب علــى غــو مــا وضــع  مؤلفــ ، وذلــك كمــا يلــي: 
" هصـر خليــل يف فقـ  إمــام دار اهلجــرة اإلمـام مالــك بــن أنـس رضــي اهلل عنـ  للعالمــة الشــيو خليـل بــن إســحاق 

 وعلق علي  الشيو الطاهر أمحد الزاوي. املالكي"، صحح 
ا  عاـــها كلمــــبوقـــد حلــــى الشـــيو الــــزاوي امل هصـــر بهعليقــــا   هصـــرة كامل هصــــر نفســـ ، مل يهجــــاوز 

طالحا  قليـل مـن شـرح اصـتعليقا، وقد جاء أغلبها بيانا ملعـاين كلمـا  يف اللغـة، و  523معدودة، بل  عددها 
ن عبـارا  الـ  فـ لـبعض الما أغفل خليل ذكر أمثلة علي ، وتفسـوفقهية، وأقل منها أصولية، مع الهمثيل لبعض 

و امل هصـر، ا ضـب  معـالزاوي حاجهها السهجالء معانيها وشرحها، مع بعض إشـارا  إىل أقـوال فقهيـة حيهاجهـ
عـض األحكـام ب، وبيـان وإيااحا  وتعليال  ملسائل فقهية، ونسبة أقوال ملن صـدر  عـنهم مـن فقهـاء املالكيـة

ذا، قولـ : أي... كـبر تعليقـ  ال  حيهاج املطلع على امل هصر، ومراعاة لنهج االخهصار كان الزاوي يصـدالفقهية 
 أو يعي... كذا، دون أن يشو إىل مصادره يف ذلك، إال يف مواضع أربعة، هي:

 ، وفي  قال: راجع الزرقاين على املوطأ.48تعليق رقم  28  -
 النسائي.، وفي  أحال على 185تعليق رقم  81  -
، والــذي 443، وفيــ  أحــال علــى املدونــة، وكــذلك فعــل يف الهعليــق رقــم 233تعليــق رقــم  102  -
 .160ورد يف  
 ، وفي  أحال القارئ على املوطأ.474تعليق رقم  239  -

وكما نالحظ هذه اإلحاال  على قلهها ال  دي شيئا، وهـي أقـرب إىل الهجهيـل والهعميـة علـى القـارئ 
يرغب ، إذ مل يبن هلذه املصادر مـا تقهاـي  أصـول الهوثيـق، مـن جـزء وصـفحة وطبعـة وناشـر وحمقـق  من إفادت  مبا

وغو ذلك، زد على هذا أن تلك الهعاليق  اهلا املطلع عليها ما وضعي إال لهعن علـى احلفـظ ال الفهـم، وفـوق 
م أكثـر، وهـل هـي  طوطـة أم هذا مل يذكر الزاوي شيئا عن النس ة الـ  صـحح عليهـا امل هصـر، أهـي واحـدة أ
العربيــة والعلــوم الشــرعية، وســعة  مطبوعــة، وعلــى كــل حــال هــذه اهلنــا  يشــفعها للشــيو الــزاوي تبحــره يف علــوم

اطالعــ  علــى مــدوناهتا، فهــو مفــ  ليبيــا يف زمانــ ، وأحـــد أهــم مــؤرخي ليبيــا وعلمــاء العربيــة فيهــا، ولكنـــ  يف 
                                                                                       = 

اريو والفق  واللغة، منها جهاد م عن مفهيا للبالد، وقد تر  مؤلفا  عديدة يف اله1969امللكي فل يف مصر، وبعد عام 
األبطال يف طرابلس، وعمر امل هار، وأعالم ليبيا، وتاريو الفهح العريب يف ليبيا، ومعجم البلدان الليبية، وجهاد الليبين يف ديار 

القيمة ال  م. رجعنا يف هذه الرتمجة إىل الدراسة 1986اهلجرة، و هار القاموس، وترتيب القاموس، والكشكول، وقد تويف سنة 
م ترمجه  وآثاره"، ونشرها كمقدمة لكهاب 1986-1890اعدها عن الشيو د. حممد مسعود جربان: "الشيو الطاهر الزاوي 

 .   40-7أعالم ليبيا،  
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العلم مثلـي، وقـد كـان مـن حقـ  عليـ  أن يبـن لـ  مصـادره فيمـا   احلقيقة مل يكن يكهب لنفس ، بل ملبهدئ يف
 كهب.

ودارســـي  ي خليـــلحمـــوعلــى كـــل يبـــدو لنـــا عمـــل العالمــة الـــزاوي موقفـــا وجلـــيال، بـــدليل انهشــاره بـــن 
 الهعليــق، يفكل، وال  هصـره، وأنـ  مل يؤخـذ عليـ  مـا يعيبـ  مـن خطـأ يف الهصـحيح ولـو يف ضـب  حـرك بالشـ

 ر ومـع أنـي عثـ حواشـي ، صر، مع كثرة من رجع إليـ ، إمـا دراسـة، أو عنـد حتقيقـ  لـبعضوال يف طباعة امل ه
علــى حتقيــق  ا بــالعزمعلـى نســو عــدة  طوطــة مــن هـذا امل هصــر يف مكهبــة جامعــة بنغــازي، الـا أوحــى   يومــ
  ثــرة نســ قيــق، فكحتهــذا الكهــاب اجلليــل، ولكــي بعــد متحــيص رأيــي أن امل هصــر مل يعــد حــىت حباجــة إىل 

ســ  مـــن حيفــظ نف امل طوطــة واملطبوعــة، وحفظــ  مـــن قبــل الكثــرة عـــن فهــر قلــب هـــو مــا حيفظــ ، فامل هصـــر
  .       العبث بنفس ، بل وحيفظ شروح  كذلك، وهو حمفو، يف الصدور قبل أن حيفظ كهابةً 

 تحقيق شروح المختصر: -ثالثا
ئا مـن تراثهـا ألمـة شـيلا وأخرجـوا ما أكثر من نال درجة علمية من وراء خليل وشروح  هصره، فأفادو 

حيــث تقــدموا  ء ليبيــا،العلمـي، واســهفادوا حبصــوهلم علـى تلــك الــدرجا  العلميــة، ومـن هــؤالء بعــض مــن أبنـا
 برسائل علمية عن حتقيق الكهب اآلتية:

ســهو جيف رســالة ما البيـان والهكميــل شــرح  هصــر خليــل ألمحــد حلولــو، إلبــراهيم مفهــاح الصــغو، -
اب رفـــع   للكهـــاب مـــن بـــم إىل كليـــة الشــريعة والقـــانون باجلامعـــة األمسريـــة، عـــن حتقيقــ2006ة تقــدم هبـــا ســـن

ة ميـ ، يف رسـالمـران الكعاحلدث وحكم اخلبث إىل هناية باب النوافل والفاائل والسنن يف الصالة، وأمحـد 
ماعـة إىل الة اجلصـم إىل ذا  الكليـة عـن حتقيقـ  للكهـاب مـن بـاب أحكـام 2007ماجسهو تقدم هبـا سـنة 
 هناية باب االعهكاك.

هـــ،  مــد 1061شــرح احلاــوي علــى  هصــر خليــل لعلــي بــن أيب بكــر احلاــوي، املهــويف ســنة  -
م دراســة وحتقيـق الكهــاب مـن أول بــاب الـذكاة إىل أول بــاب اجلهــاد، 2008علـي اجلنقــة، حيـث تــوىل سـنة 

معـة األمسريـة، وتـوىل آخـرون حتقيـق أجـزاء أخـرى يف رسالة ماجسـهو تقـدم هبـا إىل كليـة الشـريعة والقـانون باجلا
منــ  يف رســائل تقــدموا هبــا إىل قســم الدراســا  اإلســالمية بكليــة اآلداب جبامعــة املرقــب، فقــام فــرج رماــان 

م بـــالهحقيق بدايـــة مـــن بـــاب اجلهـــاد إىل هنايـــة فصـــل )وملـــن كمـــل عهقهـــا فـــراق 2007مفهـــاح الشـــبيلي ســـنة 
م بــالهحقيق مـــن فصــل الرجعــة إىل آخـــر احلاــانة، وحقـــق 2008، ســـنة العبــد(، وقــام علـــي عبــد اهلل غلبــون

م من هناية اجلزء األول إىل بـاب احلـج، وتـوىل احممـد عبـد 2008عزالدين ناصر حسن األمن الكهاب سنة 
م الهحقيـق مـن بــاب ينعقـد البيـع إىل هنايــة فصـل بـاب أســباب احلجـر، وتــوىل 2008السـالم الـدعبو  ســنة 
م 2011م حتقيــق بــاب الطهــارة، ومجعــة عيــد مفهــاح الشــف الهحقيــق ســنة 2007ســنة  إبــراهيم علــي قنــاو،

من بداية باب الصلح إىل هناية باب املساقاة، وخليفة املربو  عبد اهلل الفقي  عن رسـالة املاجسـهو الـ  تقـدم 
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ماعــة جامعــة املرقــب عــن حتقيقــ  للكهــاب مــن فصــل صــالة اجل -م إىل كليــة اآلداب برتهونــة2007هبــا ســنة 
 إىل فصل صالة االسهسقاء.

، حيـث هــ(1106ـشرح الشربخي  على  هصر خليل إلبراهيم بـن مرعـي بـن عطيـة الشـربخي  )تـ -
بلس برســالة امعــة طــراتقــدمي زينــب مســعود حممــد املــرادي إىل قســم الدراســا  اإلســالمية بكليــة اآلداب جب

ســها حــىت ي يف أنفيــب احلواضــر والفوائــماجســهو عــن دراســة وحتقيــق للكهــاب مــن فصــل قاــاء الفائــي وترت
ىل قسـم الدراسـا  إم 2009هناية فصل يف حكم صالة النافلة، وامهيدي سـعد جنـم برسـالة ماجسـهو سـنة 

 الة إىل هنايــةرائض الصـفـاإلسـالمية بكليـة اآلداب جبامعـة املرقـب عــن دراسـة وحتقيـق للشـرح بدايـة مــن فصـل 
قـدم هبـا سـنة  الـ  تقيـق ذا  الكهـاب يف رسـاله  للماجسـهوفصل يف الغسل، وتوىل علي حسـن أبـو راس حت

نديشــــة ات أمحـــد م لـــذا  القســـم مــــن بدايـــة كهــــاب الصـــالة إىل هنايــــة فصـــل يف القيــــام وبدلـــ ، وحــــا2009
 ىل هنايه .م للكهاب من بداية باب الزكاة إ2014املصرايت عن حتقيق  يف ذا  اجلامعة سنة 

هــ، يف 1110سـنة  عبـد اهلل حممـد بـن علـي اخلرشـي املهـويف شرح اخلرشي على  هصـر خليـل أليب -
 مية بكليـة اآلدابم فؤاد عثمان حممد شرك إىل قسم الدراسـا  اإلسـال2010رسالة ماجسهو قدمها سنة 

 جبامعة طرابلس.
 مــن بـد الكــايفحاشـية الرماصــي علــى الههـائي مل هصــر خليــل، حيـث حقــق منهــا أبـو بكــر أمحــد ع -

قســــم الدراســـــا   م إىل2008هنايــــة بــــاب النكــــاح يف رســــالة ماجســــهو قــــدمها ســــنة  أول بــــاب الزكــــاة إىل
 اإلسالمية بكلية اآلداب جبامعة املرقب. 

هـويف ســنة هوري املتيسـو امللــك اجلليـل جلمــع الشـروح وحواشــي خليـل للشــيو سـامل بــن حممـد الســن -
م 2010 رقـب ســنةجبامعـة املم، رسـالة ماجسـهو مقدمـة لقسـم الدراسـا  اإلسـالمية بكليـة اآلداب 1015

ضــحية، ة بــاب األمــن طــرك حممــود حــافظ علــي الصــول، لهحقيــق الكهــاب مــن بدايــة كهــاب الــذكاة إىل هنايــ
ىل كليــة الشـــريعة م إ2010 بينمــا تــوىل حممــد أمحــد أبـــو مزيريــق الفقيــ  يف رســالة املاجســهو الـــ  قــدمها ســنة

يم حممـد سـليمان إبـراه هـ ، وتـوىلفصـل بيـع اخليـار إىل هنايوالقانون باجلامعة األمسرية حتقيق الكهاب من بداية 
إىل هنايــــة فصــــل  م الهحقيــــق مــــن أول فصــــل املراحبــــة2013اشــــهيوي يف رســــالة قــــدمها لــــذا  اجلامعــــة ســــنة 

 املقاصة. 
يف  آلرواين،افـــهح الـــرب اللطيـــف يف ختـــريج بعـــض مـــا يف امل هصـــر مـــن الاـــعيف للقاضـــي ســـنبو  -

مية بكليــة اآلداب م إىل قســم الدراســا  اإلســال2010حممــد النيفــرو ســنة  رســالة ماجســهو قــدمها رماــان
 جبامعة املرقب.
هــ، حيـث 942فهح اجلليل يف حل ألفا، جواهر درر خليل  مد بن إبراهيم الههائي املهويف سـنة  -
م عبــــد الــــرمحن الطيــــب حممــــد دراه برســــالة ماجســــهو لكليــــة الشــــريعة والقــــانون باجلامعــــة 2015تقــــدم ســــنة 
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األمسريـة عــن حتقيـق للكهــاب، بينمـا تــوىل وليـد صــا  علــي عليجـة حتقيــق الكهـاب مــن بدايـة بــاب الــدماء إىل 
 م إىل كلية اآلداب جبامعة املرقب.2015هناية باب القذك يف رسالة املاجسهو ال  قدمها سنة 

رسـائل علميــة  لطلبـة يفالشـرح الكبـو علـى  هصــر خليـل لبهـرام الـدموي، وقــد تعـاون علـى حتقيقـ  عــدد مـن ا -
وفيـــة ســــنة معـــة املنقـــدموها، وهـــم نـــاجي احممــــد الصـــادق كشـــالك يف رســــالة دكهـــوراه قـــدمها لكليــــة اآلداب جبا

 عـن حتقيقـ  مـن يـد احممـدم عن حتقيق  من بداية باب الشـركة إىل هنايـة بـاب املسـاقاة، واحممـد عبـد احلم2014
جينــة عـــن هلوأمحــد عمــر ا وراه الــ  قــدمها لـــذا  اجلامعــة،بــاب اإلجــارة إىل هنايــة بــاب القـــذك يف رســالة الــدكه

ن امعـــة أم درمـــام مـــن أول الكهـــاب حـــىت فصـــل ســـرت العـــورة يف رســـالة ماجســـهو قـــدمها جل2003حتقيقـــ  ســـنة 
قيقـ  سـنة دان عـن حتاإلسالمية بالسودان، ولذا  اجلامعة قدمي رسائل ماجسـهو مـن طـرك إبـراهيم علـي كشـي

اب مــن بدايــة يقــ  للكهــحــىت بدايــة بــاب األميــان والنــذور، وعلــي الشــيباين عــن حتق م مــن أول بــاب الزكــاة2009
م مـن بدايـة 0201سـنة  باب األميان والنذور حىت بداية باب اجلهـاد، وخالـد حممـود الصـديق قـراب عـن حتقيقـ 
معــة ذا  اجلامنـ  لـ املقدمـة بـاب اجلهـاد حـىت بدايـة بـاب النكـاح، وعلـي عبــد اهلل بـن غلبـون يف رسـاله  للـدكهوراه

ن أول فصـل  جـوان مـم عن حتقيق  من بداية باب البيو  إىل آخر بـاب اخليـار، وفـرج علـي عبـد اهلل2112سنة 
 امعة بوو  اإلسالمية.  م إىل ج2005سرت العورة إىل هناية باب احلج يف رسالة للدكهوراه ال  قدمها سنة 

 الدراسات حول المختصر: -ثالثا      
الدراسا  الهحليليـة والنقديـة واملقارنـة الـ  أجريـي حـول هـذا امل هصـر، فش ـغل أهـل العلـم انصـب قليلة هي     

حول حتقيق شروح  وحواشي ، ولذا مل أعثر على دراسة مه صصة علي  إال حبث صغو عن "القول الاعيف يف 
عــة، عاــو هيئــة صــفحة، أعــده الــدكهور مصــطفى عمــران راب 12بــاب البيــع امنوذجــا"، جــاء يف – هصــر خليــل 

الهــــدريس باجلامعــــة األمسريــــة، ونشــــرت  جملــــة تلــــك اجلامعــــة يف عــــددها الســــادس عشــــر، الصــــادر يف شــــهر يونيــــو 
م، عــر  فيــ  كاتبــ  يف عجالــة لظــاهرة امل هصــرا  يف الفقــ  املــالكي مــا هلــا ومــا عليهــا، وعــرج بــالهعريف 2016

مـن مسـائل جـاء فيهـا بـالقول الاـعيف،  الفـا  على  هصر خليل، مبينـا أمهيهـ  ومـا اسـهدرك  عليـ  بعـض شـراح 
، مث فّصــل الباحــث تلــك املســائل الــ  اعهــد فيهــا خليــل يف (1)مــا الهــزم بــ  مــن أنــ  وضــع  "مبينــا ملــا بــ  الفهــوى"

 هصره يف باب البيع بالقول الاعيف، والبحـث علـى صـغر حجمـ  لـ  مـن األمهيـة مكـان، ألنـ  يهعـر  لهحليـل 
 ونقدها.منهجية خليل يف  هصره 

وغـــو هـــذا مل أعثـــر إال علـــى بعـــض الدراســـا  تناولـــي، وإن بصـــورة غـــو مباشـــرة أو بشـــيء مـــن العمـــوم،    
جلوانــب مــن الفقــ  اخلليلــي، منهــا حبــث أعــده عــادل إبــراهيم ا ــروق مــن قســم الدراســا  اإلســالمية بكليــة 

، نشـرت  جملـة اجلامعـة األمسريـة األصابعة، عن مـنهج احلطـاب يف كهابـ  مواهـب اجلليـل-اآلداب جبامعة غريان 
                                         

 .   7الطاهر الزاوي:  هصر خليل،   -1
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م، والـــذي خصصـــه  جلهـــود العلمـــاء الليبيـــن يف خدمـــة املـــذهب 2019( الصـــادر يف  2يف العـــدد اخلـــا  )
صــــفحة، ويف ثالثــــة مباحــــث، ع ــــر  يف أوهلــــا ســــوة احلطــــاب  36املــــالكي يف القــــد  واحلــــديث، وجــــاء يف 

ثانيهــا ت تنــاول أســلوب احلطــاب يف الشــرح  الش صــية والعلميــة، مــع الهعريــف بكهــاب مواهــب اجلليــل، ويف
والهوثيـــق ومنهجـــ  يف عـــر  املســـائل ومســـلك  يف بيـــان اخلـــالك والرتجـــيح، ويف ثالثهـــا مســـلك احلطـــاب يف 

 عر  اخلالك والرتجيح، والبحث جيد ويسهحق اإلشادة ب  ملا في  من حتليل وجودة عر  وتوثيق.
 الخاتمة

  اآليت:تهمثل يف هي، ميكننا أن  رج ببعض الثمار، نراهابعد هذه الرحلة مع خليل و هصره الفق
ملــذهب م هلــذا القــد قــدمي ليبيــا للمــذهب املــالكي رجــاال مــن مشــاهو علمائــ ، تنوعــي ضــروب خــدمهه -

 نهم.دراسة وتدريسا وحتشية ونظما، مع قلة ذكرهم يف كهب الرتاجم، وشح املعلوما  ع
يـث ضــرب خليــل، ح لهـأليف وهلــم مشـاركا  يف خدمــة  هصـرأسـهم الليبيـون منــذ القـدم يف الهصــنيف وا -

ن ، نالـي اسهحسـاامل هصـر علماء ليبيا املثل يف العناية ب  من خالل ما تركوه من مصـنفا  فقهيـة علـى هـذا
 ان.قد أو بينغوهم، ومل يكونوا فيما كهبوه عالة على غوهم من غو أن تكون هلم إضافة أو 

ول بالدراســة يــة، تهنــاا بهحقيــق شــروح امل هصــر، وخرجــي علينــا رســائل علمازداد  العنايــة يف قرننــا هــذ -
 هحصـل معـده علـىي أثـره ببعاها منها، وإن كـان هـذا عمـال فرديـا، يعـوزه يف الغالـب تنسـيق  مـع غـوه، ينههـ

 الدرجة العلمية، فيوأد جهده ويطوي  النسيان.
سـيق ، وخاصـة نشـره وتنو اج كنـوزه بهحقيقـ  الواجب االههمام بالرتاث الفقهي الـذي تركـ  األسـالك واخـر  -

 إلدارة.اأو سوء  أن تطور وسائل النشر الهقنية مل يرت  ألحد عذرا إال الهحجج بانعدام اإلرادة
 ثبت المصادر       
ي اهلل عنـ  بـن أنـس رضـ  هصر خليـل يف فقـ  إمـام دار اهلجـرة اإلمـام مالـكابن إسحاق املالكي، خليل،  -

  م. 2004، 2ط دار املدار اإلسالمي،بوو : ق علي : الطاهر أمحد الزاوي، للعالمة، صحح  وعل
يــة، عــدد خــا  معــة األمسر اســهاما  الليبيــن يف أصــول الفقــ  املــالكي، جملــة اجلا ،علــي حممــد فــرجافريــو،  -
 ديث.م، عن جهود العلماء الليبين يف خدمة املذهب املالكي يف القد  واحل2019( 2)

 م.1970ين، ة الفرجامكهب :ليبيا -املنهل العذب يف تاريو طرابلس الغرب، طرابلس أمحد،، األنصاري -
ة: القـاهر ي عمـر، قيـق: علـحتتوشيح الديباج وحلية االبههـاج،  ،حممد بن حيىي بن عمر ،بدر الدين القرايف -

 م.2004مكهبة الثقافة الدينية، 
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 د القـوواين،بـن أيب زيـالح زروق علـى مـنت الرسـالة شـر  ،املعروك بزروق ،أمحد بن حممدالربنسي الفاسي،  -
، 1، طدار الكهـــــــــب العلميـــــــــة، بـــــــــوو بـــــــــوو : اعهـــــــــو بـــــــــ  وكهـــــــــب حواشـــــــــي : أمحـــــــــد فريـــــــــد املزيـــــــــدي، 

 م.2006/هـ1427
بعــة مطا: تركيــ -ول، اســهنابهديــة العــارفن أمســاء املــؤلفن وآثــار املصــنفن ،إمساعيــل بــن حممــد ،البغــدادي -

  .وكالة املعارك
ة اجلامعــــة ملـــالكي، جملـــجهـــود اإلمـــام احلطـــاب يف إثــــراء املـــذهب ا، رافـــع عبـــد اهلـــادي الصــــغورتمجـــان، ال -

الكي يف القـــد  م، عـــن جهـــود العلمـــاء الليبيـــن يف خدمـــة املـــذهب املـــ2019(، 2األمسريـــة، عـــدد خـــا  )
 واحلديث.

، 4ط ار األمــــــان،دب: املغــــــر املطـــــرب مبشــــــاهو أوليــــــاء املغـــــرب،  ،عبــــــد اهلل بـــــن عبــــــد القــــــادرالهليـــــدي،  -
 م.2003 /هـ1424

وزارة ملغــــرب: امــــد مطيــــع، كفايـــة ا هــــاج ملعرفــــة مـــن لــــيس يف الــــديباج، حتقيـــق: حم  ،أمحــــد بابــــاالهنبكـــ ،  -
 م.2000األوقاك والشئون اإلسالمية، 

  :ليبيـا -سلهلرامـة، طـرابد اهلل انيل االبههـاج بهطريـز الـديباج، حتقيـق: عبـد احلميـد عبـ ،أمحد بابا ،الهنبك  -
  .م2000، كلية الدعوة اإلسالمية

دايا  القــرن لعاشـر إىل بــادور علمــاء ليبيــا يف نشـر املــذهب املـالكي مــن القــرن ، انهصــار املهـديالهـومي،  -
علمــاء الليبيــن يف م، عــن جهــود ال2019(، 2اخلـامس عشــر اهلجــري، جملــة اجلامعــة األمسريــة، عــدد خــا  )

 واحلديث. خدمة املذهب املالكي يف القد 
ها كمقدمــــة م ترمجهــــ  وآثــــاره"، ونشــــر 1986-1890الشــــيو الطــــاهر الــــزاوي ، حممــــد مســــعودجــــربان،  -

 .3دار املدار اإلسالمي، طبوو : لكهاب أعالم ليبيا للطاهر أمحد الزاوي، 
 م.0042اجملمع الثقايف، أبو في: جامع الشروح واحلواشن  ،حممد عبد اهللاحلبشي،  -
يــــل، جلدار ابــــوو :  الــــدرر الكامنــــة يف أعيــــان املائــــة الثامنــــة، ،بــــن علــــي العســــقالين أمحــــدابــــن حجــــر،  -

 م.1993
طبعـــة إدارة ملربـــاط: االفكـــر الســـامي يف تـــاريو الفقـــ  اإلســـالمي،  ،حممـــد بـــن احلســـن الثعـــالي ،احلجـــوي -

 هـ.1340املعارك، 
ا بـن القــرن مـل الفـرتة فـزان خـال املسـك والرحيـان فيمـا احهـواه عــن بعـض أعـالم ،أمحـد الـدرديراحلاـوي،  -

 م.2006الهاسع والثالث عشر اهلجري، حتقيق وتقد : أبو بكر عثمان احلاوي، 
حممــد  يــل، حتقيـق:مواهـب اجلليــل يف شـرح  هصــر الشـيو خل ،حممـد بــن حممـد بــن عبـد الــرمحناحلطـاب،  -

 م.2010، 1ط دار الرضوان،نواكشوط: حيىي بن حممد األمن الشنقيطي، 
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 كــر  النملــة،يــق: عبــد الالاــياء الالمــع شــرح مجــع اجلوامــع، حتق ،أمحــد بــن عبــد الــرمحن الــزليطيلولــو، ح -
 م.1999،، 2مكهبة الرشد، طالريا : 

دار دار املـــ : بـــوو أمحـــد زورق والزروقيـــة، دراســـة حيـــاة وفكـــر ومـــذهب وطريقـــة،  ،علـــي فهمـــيخشـــيم،  -
 م. 2002 ،3اإلسالمي، ط

جلامعـــة الكي، جملـــة ثـــره يف خدمـــة املـــذهب املـــاأحممـــد بـــن علـــي الغريـــاين و  ،احعصـــام علـــي مفهـــاخلمـــري،  -
 ب املــالكي يف القــد م، عــن جهــود العلمــاء الليبيــن يف خدمــة املــذه2019(، 2األمسريــة، العــدد اخلــا  )

 واحلديث.

امعـة لـة اجلملـالكي، جمالشيو زروق الفاسي املصرايت وجهـوده يف خدمـة املـذهب ا، عبد الصمد ،بو ذيا  -
الكي يف القــــد  م، عــــن جهـــود العلمــــاء الليبيـــن يف خدمــــة املـــذهب املــــ2019( 2األمسريـــة، عــــدد خـــا  )

 واحلديث.
 .3دار املدار اإلسالمي، طبوو : أعالم ليبيا،  ،الطاهر أمحد :الزاوي -
 م.0022، 15دار العلم للمالين، طبوو : األعالم،  ،خو الدين بن حممودالزركلي،  -

يـة يف إعـراب لكواكـب الدر االعالمة الكبو الشيو حسن بن عمر السيناوين وكهابـة ، مجعة حممودالزريقي،  -
 .28، العدد اإلسالمية جملة كلية الدعوة اإلسالمية، تصدر عن كلية الدعوةليبيا:  -طرابلسالشاطبية، 

  : محــاه اهللقيــق وتقــدرى، حتحتــر  هنــب أمــوال املعاهــدين للنصــا ،حممــد عبــد اهللابــن زيــدان البوصــادي،  -
 م.2013، 1طدار الكهب العلمية، بوو : ولد سامل، 

 م.1999، 1دار الوراق للنشر والهوزيع، طالريا : من روائع حاارتنا،  ،مصطفىالسباعي،  -
، 1طاجليــــل،  بــــوو : دارالاــــوء الالمــــع ألهــــل القــــرن الهاســــع،  ،حممــــد بــــن عبــــد الــــرمحن ،الســــ اوي -

 م.1992 /ه1412
ر دا :األردن -نالكيـة، عمــااجلـواهر اإلكليليـة يف أعيـان علمــاء ليبيـا مـن امل ،ناصـر الـدين حممــدالشـريف،  -

 .1ط ،البيارق
 .م1982الدار العربية للكهاب، تونس: وماا  فكر،  ،مد الفاضلابن عاشور، حم -
عروســـي حممــد ال ق:كهـــاب العمــر يف املصــنفا  واملـــؤلفن الهونســين، حتقيـــ  ،حســـن حســيعبــد الوهــاب،  -

 م.1990، 1دار الغرب اإلسالمي، ط بوو : وبشو البكو ،
 عيـار، حتقيـق:ذييل املتـ ، عبـد السـالم،بـن عثمـان بـن عـز الـدين بـن عبـد الوهـاب بـن عبـد السـالم األمسـرا -

 م.2007،، 1ط ،مجعية الدعوة اإلسالمية :ليبيا -مجعة الزريقي، طرابلس
ودار  ا  اإلســـالميةدار البحـــوث والدراســـديب: اصـــطالح املـــذهب عنـــد املالكيـــة،  ،حممـــد إبـــراهيمعلـــي،  -

 م، 2000، 1ط، إحياء الرتاث
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 ب اإلســـالمياملكهـــبـــوو : شـــذرا  الـــذهب يف أخبـــار مـــن ذهـــب،  ،عبـــد احلـــي ،بـــن العمـــاد احلنبلـــيا -
 هـ.1403للطباعة والنشر، 

مكهبـــة : القـــاهرةمـــر، املـــذهب، حتقيـــق: علـــي عالـــديباج املـــذهب يف معرفـــة أعيـــان  ،إبـــراهيمابـــن فرحـــون،  -
 .م2004، الثقافة الدينية، القاهرة

: ح  وضــبط الفطيســي، حممــد، الاــوء املقهــبس يف مــذهب اإلمــام مالــك بــن أنــس، أشــرك علــى تصــحي -
  م.1968 -هـ1388، 1الطاهر أمحد الزاوي، مصر: دار االحتاد العريب، ط

 هـ.1328 ،ر، حيد آبادرفع أسانيد املصنفا  يف الفنون واألثقطف الثمر يف  ،صا  املدينالفالين،  -
 : مطبعــة داراءلــدار البياــاأثــر فقــ  اإلمــام مالــك يف القــانون املــدين الفرنســي،  ،عبــد الســالم أمحــدفيغــو،  -

 .م2013، 14جملة احلقوق، العدد اآلفاق املغربية، 
زء جلطبـع ذيـال بـا القـووان، إلميـان مـن أوليـاءتكميـل الصـلحاء واألعيـان ملعـامل ا ،حممد بـن صـا الكهاين،  -

 العلمية. دار الكهببوو : اخلامس من معامل اإلميان للدباغ، حتقيق: عبد اجمليد خيا ، 
ن حـــزم، و : دار ابـــبـــو ذكريـــا  مشـــاهو رجـــال املغـــرب يف العلـــم واألدب والسياســـة،  ،عبـــد اهللكنـــون،   -
 .1ط
ريـــة، عـــدد جلامعـــة األمساعبـــد اهلل احلطـــاب يف مواهـــب اجلليـــل، جملـــة مـــنهج أيب ، عـــادل إبـــراهيما ـــروق،  -

  واحلديث.م، عن جهود العلماء الليبين يف خدمة املذهب املالكي يف القد 2019(، 2خا  )
ن حممــد مـد حيـىي بـحممقدمــة مواهـب اجلليـل يف شـرح  هصـر خليــل، حتقيـق  ،حممـد ببـاهابـن حممـد ناصـر،  -

 م.2010/هـ1431، 1ط : دار الرضوان،ي، نواكشوطاألمن اليعقويب الشنقيط
   http://islamspedia.com/ هصر خليل  -

 هـ.1349، بعة السلفيةاملطالقاهرة: شجرة النور الزكية يف طبقا  املالكية،  د،حممد بن حمم لوك،  -
ل، النقـل والـدليمسائل  ب املنز  النبيل يف شرح  هصر خليل وتصحيح ،حممد بن أمحد ،بن مرزوق احلفيدا -

شـر  للدراسـا  ونالثعـالي مركـز اإلمـام :دراسة وحتقيق: جيال  عشو وحممد بورنـان ومالـك كرشـو ، اجلزائـر
 م.  2012، 1ط ،الرتاث
املطبعــــة  :راجلزائــــ ان،البســـهان يف ذكــــر األوليــــاء والعلمــــاء بهلمســــ ،حممــــد بــــن حممــــد بــــن أمحــــدابـــن مــــر ،  -

 م.1908 /هـ1326الثعالبية، 
مـد األمحـدي ل، حتقيـق: حمدرة احلجال يف أمساء الرجـا ،الشهو بابن القاضي، أمحد حممد ،املكناسيابن  -

 م.1971/هـ1391، 1طالقاهرة: دار الرتاث، أبو النور، 

 دار صادر. بوو : لسان العرب،  ،حممد بن مكرمابن منظور،  -

http://islamspedia.com/%20مختصر
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قـاهرة: الرثيالنيـة(، الرحلة الو )نزهة األنظار يف فال علم الهاريو واألخبار،  ،احلسن بن حممدين، الورثيال -
 م.2008 /هـ1429، مكهبة الثقافة الدينية، 1طمكهبة الثقافة الدينية، 
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 1موقف اإلسالم من اآلثار
  .د إبرا ي  عبدالسالم الفر :الدكتور إعداد

  ،ملرقبجبامعة ا لياات العراسلداالتدريس بكلية القانون وكلية  يأةعضو  

  ورئيس قس  الشريعة اإلسالمية بكلية القانون جامعة املرقب 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة
، ى الـور حممـد خـو احلمد هلل رب العاملن، الذي خلق فسـوى، وقـدر فهـدى، والصـالة والسـالم علـى
ة البياــاء. لـى ا جــواملبعـوث رمحــة للنـاس ســوى، وعلــى آلـ   وصــحب  أعـالم اهلــدى، ومــن تـبعهم بإحســان ع

 وبعد:
ـ وقـد اخهلفـي اآلثارــ فإني يف هذا البحث أتناول قاية مهمة ـ وهي موقـف الشـريعة اإلسـالمية مـن 

 حمـرم  بـدلوه مـن بـنفكـل يـد  فيها األفهام، وانساقي فيها أقوال املفهن على اخهالك مشارهبم وأذواقهم، ــ
ي يف  احلكــم الشــرعومبينــاً  حلقيقــةومــانع، وبــن مبــيح بشــروط ، ومبــيح بــال بقيــد وال شرطـــ، حمــاوالً اســهجالء ا

 إن كــان صــواباً فــ هلفــة، هــذه القاــية ـ حبســب اجههــادي ـ مــن خــالل اســهقراء املواقــف، والنظــر يف األدلــة امل
اهلل منـ  ـ بـلشـيطان، أعـوذ اّي ومن فبهوفيق من عند اهلل ـ تعاىل ـ ّ ، ول  احلمد واملنة، وإن كان غو ذلك؛ فم

 د.من وراء القص ب، واهللسأل  العفو واملغفرة يف الثانية، والرأي  طن ويصيوهلل احلمد يف األوىل، ون
لشـرعي فيهـا احلكـم ا إن اشكالية البحث وإن كاني حتظى باههمـام كبـو بـن الدارسـن، فـإن تبيـان 

 احليــاة يفملسـؤولة مـن األمهيـة مبكــان، حيـث إن ذلــك احلكـم قـد يرتتــب عليـ  حــدوث بعـض الهصـرفا  غــو ا
هــــذه  ي جهـــدي يفواخلاصـــة، مـــن قبـــل بعـــض املغـــالن واملفــــرطن ولل ـــو  يف هـــذا املاـــمار حاولـــالعامـــة 

 املســهعان ـ ع ـ واهللالدراســة بيــان بعـــض األحكــام الشــرعية حـــول املوضــو ؛ لعلهــا تكـــون ذا  فائــدة للجميــ
 مسه دماً املنهج السردي االسهقرائي.

 هذا وقد جاء  خطة هذا البحث حسب الهقسيم الها  : 
 أ ـ املقدمة. حتدث فيها عن موضو  البحث وامهيه .

 ثنن:  ب ـ تامن موضو  البحث احلديث عن حكم اآلثار يف اإلسالم من خالل قسمن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نشر البحث.يبيا. ولم شاركة به في مؤتمر حماية اآلثار والمدن التاريخية، بطرابلس / ليـــ تمت الم 
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 ر احلديث.يف العص يشهمل على : تعريف اآلثار، وأنواعها امل هلفة، وبدء دراسهها القسم األول :
ن اهلل الصــحابة رضــوا ا أثــر عــندراســة األدلــة مــن القــرآن الكــر  والســنة النبويــة الشــريفة، ومــ القســم الثــاني :

 عليهم، وما اسهنبط  الفقهاء من األحكام املهعلقة باآلثار.
 جــع الــ  اعهمــدر واملراج ـ اخلامتــة دونــي فيهــا مــا توصــلي إليــ  مــن نهــائج. مث اعقبههــا بثبــي املصــاد

 عليها البحث.
 الحديث. ي العصرفم األول : تعريف اآلثار، وأنواعها المختلفة، وبدء دراستها أوالً : القس
ذا وي للكلمـة، وكـملعـو اللغـ. جيـب علينـا معرفـة اا: ولهعريف اآلثار وحتديد ماهيههـتعريف اآلثارـ   1

 املعو االصطالحي هلا.
ـــر" : 1اآلثـــار مجـــع أثـــر. ويف لســـان العـــرب  ــــ المعنـــى اللغـــوي:  ،بقيـــة الشـــيء واجلمـــع آثـــار وأ ثـــور :األَث

 ".وتَأَثـمْرت  تهبعي أَثره وْأتـَثـَْرت    ،َأي بعده ،ويف أََثره ،يف إِْثره وخرجي  
: مبعو النهيجة وهو احلاصـل مـن الشـيء ."ل  ثالثة  معان 2و يف الهعريفا  الفقهية والثـاين: مبعـو  ،األول 

 والثالث: مبعو اخلرب". ،العالمة
 عرك علم اآلثار بعدد من الهعاريف منها:االصطالحي :ـ المعنى 

لقــوم امعرفـة بقايـا  ة، أو علـمعلـم اآلثـار: العلـم اخلــاّ  بدراسـة القـد  مـن تـاريو احلاــارا  اإلنسـانيّ أ ـ 
 . من أبنية ومتاثيل ونقود وفنون وحاارة

  .3ثارًا معيمنةدار اآلثار: مهحف يام آو  .عامِل اآلثار: من يدرس اآلثار ويههّم مبعرفههاو  
 .4اإلنسانية املاضية ا الدراسة العلمية مل ّلفا  احلاار هو علم اآلثار. ب ـ 

 تنقسم اآلثار إىل أنوا  عديدة أمهها:أنواع اآلثار:  ـ 2
                                         

اهلل وهاشـم حممـد الشــاذ  دار  لسـان العـرب، املؤلـف : ابـن منظـور، ا قـق : عبـد اهلل علـي الكبـو وحممـد أمحـد حسـب -  1
 .1/25النشر : دار املعارك، البلد : القاهرة . 

انظــر الهعريفــا  الفقهيــة، املؤلــف: حممــد عمــيم اإلحســان اجملــددي الربكــ ، الناشــر: دار الكهــب العلميــة )إعــادة صــف  - 2
 .1/6م. 2003 -هـ 1424م(، الطبعة: األوىل، 1986 -هـ 1407للطبعة القدمية يف باكسهان 

هــ( مبسـاعدة فريـق عمـل، الناشـر: 1424معجم اللغة العربية املعاصرة، املؤلف: د أمحد  هار عبد احلميد عمـر )املهـو :  - 3
 .1/61م،  2008 -هـ  1429عامل الكهب، الطبعة: األوىل، 

 املوسوعة العربية العاملية، أول وأض م عمل من نوع  وحجم  ومنهج  يف تاريو الثقافة العربية اإلسالمية. -  4
ـــرة املعـــارك العامليـــة   World Bookعمـــل موســـوعي ضـــ م اعهمـــد يف بعـــض أجزائـــ  علـــى النســـ ة الدوليـــة مـــن دائ

International رر، ومراجــع علمــي ولغــوي، و ــرج . شــار  يف إجنــازه أكثــر مــن ألــف عــامل، ومؤلــف، ومــرتجم، وحمــ
 في، ومسهشار، ومؤسسة من مجيع البالد العربية.
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دة قدميـة، مثـل لبـلعصـور الاأ ــ املدن األثرية املهكاملة: وهـي مـا كـان يسـكنها النـاس يف حقـب زمنيـة مـن 
ســالمي وغـــو لعـــامل اإلاوشـــحا  ـ يف ليبيـــا ـ وهنــا  الكثـــو منهــا منهشـــر يف العديــد مــن دول الكــربى، وجرمــة، 

عوامـل بليهـا الـزمن و يور، ومل اإلسالمي، وهذه املدن تام بن جنباهتا كل ما ل  عالقة حبياة الناس يف تلك العص
املـدن مـن  ي لـ  هـذهتعرضـالطقس، أو حتطمها الزالزل والرباكن، وما حيدث من حروب ونزاعا ، فاـاًل عمـا 
 .املشرو  ختريب أو هدم أو سرقة وال  كان الدافع فيها إما الهعصب األعمى أو اإل ار غو

، فلـيس باسـهطاعة أي مجاعــة أو 2ودوليـة 1إن هـذه املوجـودا  متثـل تراثـاً عامليـاً حمميـاً بقـوانن وطنيـة 
لفعـل اسـهعداء للـدول األخـرى للهـدخل يف تلـك دولة من الدول االعهداء على تلـك املواقـع، وإال كـان ذلـك ا

 الدولة، ومعاقبة املعهدي على تلك األفعال.
والا يشـهد علـى ذلـك االسـهعداء ـ علـى سـبيل املثـال ـ والـذي كـان سـببا يف تـأزم العالقـة بـن السـعودية  

قــد بناهـا العثمــانيون وتركيـا عنـدما قــرر  األوىل إزالـة قلعــة تقـع علـى أحــد اجلبـال الــ  تطـل علـى مكــة املكرمـة؛ و 
مركــزاً للجــي  عنــدما كانــي األمــاكن املقدســة حتــي حكــم اخلالفــة العثمانيــة، فاعرتضــي تركيــا علــى هــذه اإلزالــة 
بشــدة؛ باعهبــار تلــك القلعــة شــاهد تــار ي، وإرث حاــاري ال جيــوز املســاس بــ ، وقــد ت تســوية النــزا  بــالطرق 

 . 3السلمية ببقاء القلعة و نب إزالهها
اقع أثرية فردية اقيمي حلاجة الناس إليها يف تلـك العصـور سـواء مـا كـان منهـا قريبـاً مـن املـدن أو ب ـ مو 

 .4بعيداً عنها، يف صورة معابد أو كنائس أو قصور، وهي منهشرة يف منطقة العمران البشري القد 
 للطــرق الربيــة عاملههبــ   ـ بعــض النصــب والعالمــا  الــ  حتــدد املســافة واال ــاه للمســافرين، ويالحظهــا

 .( بليبياالقدمية، مثل الطريق الراب  بن مدينة لبدة الكربى ومدينة أويا )طرابلس حالياً 

                                         

م ( بشـأن محايــة اآلثـار واملهــاحف 1994ميالديـة ) 1424 لســنة )3( مـؤمتر الشــعب العـام )سـابقاً(  القــانون رقـم اصـدر-1
م. مـن قبـل 1914ثـار يف ليبيـا منـد العـام . ولقـد بـدأ  صـدور القـوانن اخلاصـة حبمايـة اآل واملدن القدمية واملباين الهار يـة

 االحهالل االيطا .
م . واتفاقيـة حظـر ومنـع 1954أيـار ـــ مـايو  /14ــ انظر اتفاقية الهاي حلمايـة املمهلكـا  الثقافيـة يف حالـة نـزا  مسـلح    2

م. واتفاقيــة محايـة الــرتاث العـاملي الثقــايف 1970اسـهواد وتصـدير ونقــل ملكيـة املمهلكــا  الثقافيـة بطــرق غـو مشـروعة 
 م.2003لرتاث الثقايف غو املادي لعام م. و اتفاقية محاية ا1972والطبيعي لعام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريو األزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة        3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 2002 /1 /12ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  موق م.  لالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  زي
   http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1748000/1748815.stm 

 . 25رئد يف فن الهنقيب عن األثار، فوزي عبد الرمحن الف راين، منشورا  جامعة قاريونس،   انظر كهاب ال   4

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1748000/1748815.stm
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 ن. ج ـ متاثيل جمسمة منها ما هو مهكامل، ومنها ما هو جزء مثل رأس انسان أو حيوا
الهفنــاغ يف ح ـ كهابــا  بلغــا  أهــل ذلــك الــزمن منقوشــة علــى األحجــار ورســوم  هلفــة. مثــل كهابــا  لغــة 

 . 3، وحجر رشيد يف مصر2، ورسوما  جبال أكاكوس وتبيس 1مدينة جرمة باجلنوب الليي
الزيــي،  ، ومعاصــرخ ـ شــواهد الطــرق، وخزانــا  وآبــار امليــاه، ومــا اســهحدث مــن إنشــاءا   علــى األهنــار

 ومقالع وحماجر لقلع احلجارة ونقشها وتسويهها وهتذيبها.
، والنقــود املســكوكة مــن الــذهب والفاــة، واجلـــواهر ملعــدين واحلجــري واخلشــيد ـ مصــنوعا   هلفــة منهــا ا

 .4واحللي
وبعــد انهشــار اإلســالم اضــاك املســلمون إىل هــذا الــرتاث اإلنســاين العديــد مــن اآلثــار الرائعــة الــ  تــدل علــى 

يف تطــوير العلــوم وتقــدم عبقريــة االنســان املســلم يف ذلــك العصــر واههمامــ  بــالعمران، والــ  بقيــة آثــاراً يســهفاد منهــا 
البحــث العلمــي، ومــن تلــك االبهكــارا  يف جمــال اهلندســة مثــل مســجد قرطبــة، وقصــر احلمــراء، وحدائقهما وقاعــة 

املهشـددون عنـدما اسـهولوا  ناألسود{ وهي ساعة مائية ففي كل ساعة  رج املاء من فم أسـد، والـ  خرهبـا املسـيحيو 
 .   5نها، فلم يسهطيع أن يصلحها أحد إىل يومنا هذاعلى غرناطة، واخرجوا العرب املسلمن م

 في العصر الحديث. 6دراسة اآلثارـ  3   
بـــدأ  دراســـة علـــم اآلثـــار يف العصـــر احلـــديث مـــع فهـــور النهاـــة احلديثـــة ألروبـــا يف القـــرنن الثـــامن عشـــر 

العربيــة، ولقــد احاــر والهاســع عشــر، حيــث ختصــص الكثــو مــن األوربيــن يف دراســة اآلثــار املوجــودة علــى األراضــي 
 ذينــابليون يف محلهــ  علــى مصــر الكثــو مــنهم، فدرســوا آثــار مصــر، واكهشــفوا الكثــو منهــا، ومنهــا حجــر رشــيد الـــ

، ومنـد ذلـك الوقـي بـدأ  دراسـة اآلثـار يف بالدنـا العربيـة، ولقائـل أن 7ساعدهم على فك لغز الكهابة الفرعونية
كاني هذه الدراسـا  يف   آلثارنا مل تكن جملرد العلم، فنقول نعم لقديقول إن هذه الدراسا  من علماء الغرب 
                                         

 .153841،   2351انظر جملة الهاريو العريب     - 1
 وهي تقع يف اجلنوب الغريب من ليبيا.  - 2
 .25انظر كهاب الرئد يف فن الهنقيب عن األثار   -  3
، مــن اراد الرجــو  لألحكــام الفقهيــة يف الكنــوز املدفونــة )الركــاز( ينظــر الِفْقــ   اإلســالميل وأدلمهـ ـ  ، املؤلــف: َوْهبَــة الزلَحْيِلـــيّ  - 4

 .1865: 1854 /3دمشق، الطمبعة الرمابعة،  –سوريمة  -الناشر : دار الفكر 
 الهلمساين، حتقيق د. إحسان عباس، الناشر دار صادر،نفو الطيب من غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري - 5

 .545 /1هـ، مكان النشر بوو ، 1388سنة النشر 
ـــار، لفـــوزي   -6 ـــد يف فـــن الهنقيـــب عـــن األث ـــاب الرئ ـــ   أن يرجـــع إىل كه ـــار علي مـــن أراد معرفـــة اههمـــام االقـــدمن بدراســـة األث

 . 24ـ23 طبعة ، وبال تاريو.  عبدالرمحن الف راين ، الصادر عن منشورا  جامعة قاريونس بال
م. حبــث بعنـوان : حجــر رشــيد والقلــم اهلوغليفــي، لعبــد الفهــاح 1934 /3 /12بهــاريو  36ــــ انظــر جملــة الرســالة العــدد   7

 الزيادي.
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كثو من األحيان ختفي حتي غطائها جوانـب اسـهعمارية، وغايـا  فاسـدة، وواجـب أبنـاء البلـد القيـام مبثـل هـذه 
الدراسا ، واالسهفادة من تطور العلوم فيما يفيد الكشـف عـن هـذه اآلثـار، والوقـوك علـى مـا خلفـ  السـابقون 
مـن ابـداعا  فكريـة مــن املمكـن أن تقـوم عليهـا نظريــا  علميـة مفيـدة يف جمـاال  احليــاة امل هلفـة، ومـن جانــب 
آخر جعل نهائج هذه الدراسا  دلياًل على قدرا  تلك االمم والشعوب وتقدمها ورقيها، فااًل عن أخذ العـرب 

    1ألر .واالتعا، مبا انزل على بعاهم من العقوبا  بسبب كفرهم وفسادهم يف ا
ــة مــن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة، ــاني : دراســة األدل  صــحابة ــــلاومــا أثــر عــن  القســم الث

 رضوان اهلل عليهم ـــ وما استنبطه الفقهاء من األحكام المتعلقة باآلثار.
 أوالً : ما ورد بخصوص اآلثار في القرآن الكريم: 

م هبـذا الصـنيع أبـاح لـ  القيـابنيـان، و القدرة على اختاذ املدن وعمارهتا باللقد هيأ اهلل ـ تعاىل ـ اإلنسان وزوده ب
ــَن ال بَـ  } :فقــال يف حمكــم كهابــ   ــَد ما يَم ال َقَواعا ــَراها ــَع إابـ  َف ــَماعايَ  رَ ي ــتا َوإا َوإاذ  يـَر  نَّــا إانَّــس  ــا تـََقبَّــ   ما يَع بَـَّن ــما َك َأن ــَت السَّ

 .[127] سورة البقرة، اآلية {ال َعلايمَ 
ـن  بـَع ـدا } يف قول  تعـاىل :و  ـوََّأَكم  فاـاٍد َوبـَـَعـَواذ َكَروا إاذ  َجَعَلَكـم  َخَلَفـاَء ما َُوَن ما ـ َر ضا تـَتَّخا ن  َسـَهولاَها ي األ 

َبـــاَل بـََيوتًـــا َفـــاذ َكَروا آاَلَء اللَّـــها وَ  َتـــوَن ال جا ا فاـــي األ َ اَل تـَع  َقَصــورًا َوتـَن حا ـــو  ـــدايَن ثـَ عـــراك، اآليـــة األ ] ســورة {ر ضا َمف سا
74].  

نّـًة مِ ، بـل جعـل ذلـك  اجلبـالدليل على اباحة البناء والهشييد واختاذ البيو  العظيمة من قصور وحنههم هلا يف
فسـاد يف اشـرتاط عـدم ال ل شـكل مـعكـليعلم اإلنسان فال اهلل ـــ تعاىل ـــ علي . فاحلكم هنا اباحة اختاذ البيو  على  

 األر . 
لدالـة اآليـا  ا نفكانـي آيـة مـ وبن احلق ـ تعاىل ـ أن االنسان يف العصور املاضية بناء مدناً هلا شأن عظـيم،

ــادا  اإاَرَم َذاتا } : تعــاىل علــى متكــن أهلهــا مــن جمموعــة مــن العلــوم، والقــدرة علــى اإلبــدا  يف فــن البنــاء فقــال اهلل ل عاَم
َلَها فاي ال با  ۞ ثـ  َلق  ما يَن جَ  ۞اَلدا الَّتاي َلم  َيخ  ُا َر باال  ابَوا الَوَثَموَد الَّ َن ذاي ا ۞َوادا صَّخ  تَـادا َوفار َعـو  َو  ] سـورة  {أل 

َنــوَن با }ي:وقـال تعــاىل يف حـق قـوم هـود علــى سـبيل الهـوبيو والهبكيـ  .[10، 9، 7،8الفجـر، اآليـا   َكـ   رايــٍع َأتـَبـ 
َُوَن َمَصاناَع َلَعلَّكَ  ۞ آيًَة تـَع َبَثونَ  َلَدونَ َوتـَتَّخا  .[ 129، 128، اآليهان ورة الشعراءس]  {م  َتخ 

ومن خالل هذه النصو  نعلم أن اهلل ـ تعاىل ـ يسر لعنسان بناء البيو  واملدن، وغوها مـن اإلنشـاءا     
ال  كاني مثال يف الهقدم يف فن العمارة واله طي ، وجعل تلـك املبـاين آيـة للمهـومسن، وعـربة ملـن يعهـرب مـن 

القرآنيــة يالحـظ ذلـك يف عــدد مـن اآليــا   األجيـال الـ  تــأيت بعـدهم يف هــذه احليـاة الـدنيا، فــاملههبع ل يـا 

                                         

 هـ(، الناشر: مكهبة النوري، دمشق1372انظر كهاب خط  الشام ، املؤلف: حممد بن عبد الرزاق بن حمممد، ك ْرد َعلي )املهو :  -  1
 .171 /6م. 1983 -هـ  1403الطبعة: الثالثة، 
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ــَر }منهـا: قــول اهلل تعــاىل ثـَ ــب لاهام  َكــانَوا َأك  ــن  قـَ يَن ما ُا َر ضا فـَيَـن ظَــَروا َكي ــَف َكــاَن َعاقاَبــةَ الَّــ ــيَروا فاــي األ  َأفـََلــم  َيسا
َهم  َما َكانَوا  َر ضا َفَما َأغ َنى َعنـ  ًة َوآثَارًا فاي األ  َهم  َوَأَشدَّ قـَوَّ َبونَ مانـ   [. 82]سورة غافر،اآلية {َيك سا

ا أكثــر ين سـبقوا كـانو لقـوم الـذفبـن اهلل ـ تعـاىل ـ أنـ  أنـذر النـاس مبـن كـان قـبلهم مـن أقـوام، وبـن أن ا
 مــاأبقــى زاهلــم و عــاىل ـ أقــوة وأشــد بــأس مــن الــذين أتــوا مــن بعــدهم، وآثــارهم تــدل علــي ذلــك، لكــن اهلل ـــــ ت

 ىل.شيدوا ملا كفروا بأنعم اهلل تعا
َسـاَهـا َوَرَسـلا م ـرا رَبـ  وََكأَي ن  مان  قـَر يٍَة َعَتت  َعن  أَ  }:  ومنها قول اهلل تعـاىل   َناَها حا بًا َشـدايًدا ها َفَحاَسـبـ 

ًرا  ابًا َنك  َُ َناَها َع بـ  َُّ اَقت  َوبَاَل َأم راَها وََكا ۞َوَع َُ ًرا َبةَ َأم راهَ َن َعاقا َف ابًا َشـدايًدا َأَعدَّ اللَّ  ۞ا َخس  َُ هَ َلَهم  َع
ــد  أَ  ــوا َق يَن آَمَن ُا ــابا الَّــ َل َب ــا َأولاــي األ  ــَزَل َفــاتَـَّقوا اللَّــَه َي ــي  انـ  ــًراللَّــهَ إاَل  9، 8ق، اآليــا  ] ســورة الطــال{َكم  ذاك 

،10.]  
ا هلـا مـعـاىل ــــ بـرغم تاهلل مرهـا دويف هذه اآليـا  بـن اهلل ـ تعـاىل ـ أن بعـض القـرى الـ  كفـر  برهبـا ورسـل ،   

 حلكيم.  اتبا  الذكر اعاىل ـ و توحاسبها حسابا عسواً، ودعاء ألهل العقول إىل اإلميان بدين اهلل ـ  ،من قوة
كـــم فقـــال يف حمعـــاىل وا اهلل تم الـــذين كـــذبويف اآليـــا  الكرميـــة الهاليـــة يـــدعو لالعهبـــار واالتعـــا، مبصـــو القـــو   

ــيرَ  } الهنزيــل: َر ضا فـَيَـن ظَــَروا َكي ــَف َكــانَ َأَولَــم  َيسا يَن  َعاقاَبــةَ وا فاــي األ  ُا ــ الَّــ ــب لاهام  َكــانَوا أَ ما ًة ن  قـَ ــوَّ َهم  قـَ ــنـ  َشــدَّ ما
ــا َعَمَروَهــا َوَجــاءَ  ــَر مامَّ ثـَ َر َض َوَعَمَروَهــا َأك  َنــاتا َفَمــا َكــابا َرَســَلَهم   تـ َهم  َوأَثَــارَوا األ  ن   َن اللَّــهَ لاــَيظ لاَمَهم  َوَلكاــال بَـيـ 

يَن أَ  ۞َكــانَوا أَنـ َفَســـَهم  َيظ لاَمــونَ  ُا ـ بَوا باايَــاتا اللَّـــلسُّــوَأى َأن  اَســـاَءوا ثَـــمَّ َكــاَن َعاقاَبـــَة الَـّ َُّ ها وََكــانَوا باَهـــا  َكـــ
تَـه زاَئونَ    [. 10، 9] سورة الروم، اآليهان {َيس 

ان، دليــل علــى مــن العمــر  ومســاكنهم، ومــا اقــاموه وهكــذا بــن اهلل ـ تعــاىل ـ أن آثــار القــوم الكــافرين
 أقل جند ؟ و نهم قوة قوهتم، ال  مل متنعهم من غاب اهلل ـــ تعاىل ـــ عليهم، فكيف مبن هم أقل م

نَـاَهم  َلمَّـا َََلَمـو } فقال اهلل تعاىل َلك  ة الكهـف، ] سـور  {لاكاهاـم  َمو عاـًدال نَـا لاَمه  ا َوَجعَ َوتال َك ال َقَرى َأه 
  [. 59ية ،اآل

َر ضا باغَ { وقال اهلل تعاىل بَـَروا فاـي األ  َتك  ًة َأَولَـم  يـَـَرو ا قـَـَلوا َمـن  َأَشـدُّ مانَّـا َحـق  َوقَـاي ـرا ال  فََأمَّا َعاٌد فَاس  وَّ
ًة وََكا َهم  قـَوَّ ُاي َخَلَقَهم  َهَو َأَشدُّ مانـ  َحَدونَ ايَاتاَنا يَ نَوا با َأنَّ اللََّه الَّ  [. 15ية ،اآل ] سورة فصلي، {ج 

ومن نصو  هذه اآليا  الكرمية وغوها من الذكر احلكيم يهبن أن اهلل ـ تعـاىل ـ جعـل املواضـع الـ  
اختذها الظاملون مدناً وحصوناً وغوها من مظاهر القوة والعظمة واجلربو  باقيـة بعـدهم أطـالل وآثـار شـاهدة 

 ، فلــم كفــر بــأنعم اهلل ـ تعــاىل ـ وكــذبوا الرســل علــى مــا كــانوا عليــ  مــن تــرك وســعة يف الــرزق ورغــد يف العــي
ـــ  ـــ تعــاىل ـــ جعلهــا خرابــاً واطــالاًل؛ لهكــون عــربة لألجيــال مــن بعــدهم، وجعــل تــدموها برهــان علــى عظمــة اهلل ــ

َل بَـابا َمـا َكـاَن َحـ}القوي القادر، وقـد بـن ذلـك فقـال تعـاىل:   َولـاي األ  ـَرٌة ألا بـ  ـهام  عا دايثًا َلَقـد  َكـاَن فاـي َقَصصا
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مانَـونَ  ٍم يـَؤ  َمـًة لاَقـو  ٍء َوَهًدى َورَح  يَ  َك   َشي  ُاي بـَي َن َيَدي ها َوتـَف صا تَـَرى َوَلكان  َتص دايَق الَّ ] سـورة يوسـف،  {يـَف 
 [. 111اآلية ،

وشــيدوها،  ين بنوهــاذا املنطلــق نــرى أنــ  جيــب دراســة تلــك اآلثــار، وتبيــان قــدرا  البشــر الــذومــن هــ
نـدما خرجــي عــن اــارا  عللموعظـة واالعهبــار وإرشـاد الــن ء، ملـدى قــدرة اهلل ـ تعــاىل ـ الـذي دمــر هـذه احل
د علـى عقوبـة اهـ فهـي شـ جادة الصواب، وكفر  باهلل ـ تعاىل ـ، وكذبي الرسل ـ صلوا  ريب وسالم  عليهم
  ن. أولئك الكفار، وتبيان أن تقدمهم وعلمهم مل ينفعهم مع الكفر واجلحود والعصيا

 ما ورد بخصوص اآلثار في السنة النبوية : 
 أوالً ـ الهماثيل واألصنام والصور والرسوما  امل هلفة:

صــنعي لغـــو  اإمــا أهنــللهماثيــل واألصــنام والصــور والرســوما  حالهـــان، إمــا أهنــا صــنعي للعبـــادة، و  
 ذلك، وكان لعسالم منها موقفان ينجليان بعد اسهعرا  األخبار الواردة حوهلا.

وهـو مـا كـان يف العـام الـذي اعهمـر فيـ  ـ ـ اختـذ منهـا مـوقفن األول عـار ،   فإننا جند أن الني ـ 
   وجودهـا مـن الطـواك بعد صلح احلديبية، فطاك بالبيي احلرام وحول  األصنام، ومل مينعـ   ـ هو وأصحاب

بالبيــي احلــرام، ومل يكــن ذلــك اقــرارا منــ  جبــواز وجودهــا حــول البيــي احلــرام، وإمنــا كــان ذلــك تنفيــذا التفاقيــة  
كانـي بينـ  وبـن املشـركن مـن أهـل مكـة، فغـض النظـر عمـا كـان موجـودا مـن مظـاهر الشـر  يف مكـة، وأقـام 

 .1شعائر اإلسالم كما جيب
لبيــي احلــرام ن طــاك باي ـ واحلكــم النهــائي ـ ففــي عــام فــهح مكــة بعــد أاملوقــف الثــاين: وهــو الهشــريع

ِإنم اْلباِطـَل كـاَن  َق اْلباِطـل   َوزََهـجـاَء احْلَـقل }: أخد عوداً ومر باألصنام ا يطة بالبيـي، وهـو يشـو إليهـا ويقـول
  .[81ية:اآل ،سورة : اإلسراء] {زَه وقاً 

ـ بكســر صــنم  كــان ـ علـي  وأمـر النــي ـ  حمــي  بالبيــي،فكانـي تقــع وتهكســر، ومل يبقــى منهـا شــيء 
ـ كسر وأمر بكسر كل صنم كان يعبـد مـع اهلل   .ومن هذه احلادثة  نعلم أن الني ـ 2على سقف البيي احلرام

 .1ـ تعاىل ـ عندما ألي أمور مكة للمسلمن بعد الفهح

                                         
ــر:  -1 ــة: األوىل، الناشـ ــراهيم بــــن صـــا  اخلاـــوي، الطبعـ ــريعة اإلســـالمية، املؤلـــف: إبـ ــام املســـاجد يف الشـ ــئون اإلســــالمية أحكـ وزارة الشـ

 .1/235هـ .1419اململكة العربية السعودية، تاريو النشر:  -واألوقاك والدعوة واإلرشاد 
هــ(، حتقيـق: أمحـد الـربدوين وإبـراهيم 671اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، املعروك بالقرطي )املهو :  - 2

 م. 1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –املصرية أطفي ، الناشر: دار الكهب 
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ـ أمر عام الفهح بإزالة وكسـر كـل صـنم كـان يعبـد يف بـالد العـرب، والـ   دخـل أهلهـا اإلسـالم،   والني ـ 
وهــو نصــب كــانوا يعبدونــ ، يســـمى  ،«أال تــرحيي مـــن ذي اخللصــة: »اهلل  ، قــال: قــال   رســولجريــراً فقــد روي 

اللهـم ثبهـ ، واجعلـ  »، فقـال: الكعبة اليمانية، قلي: يا رسول اهلل، إين رجل ال أثبي علـى اخليـل، فصـك يف صـدري
مــن أمحــس مــن قــومي، ورمبــا قــال ســفيان: فانطلقــي يف عصــبة مــن  قــال: ف رجــي يف مخســن فارســاً « هاديــا مهــديا

فقلـي: يـا رسـول اهلل، واهلل مـا أتيهـك حـىت تركههـا مثـل اجلمـل األجـرب، ـ  ـ قومي فأتيهها فأحرقهها، مث أتيي الني 
 .2فدعا ألمحس وخيلها

ـ قـد أقـر قاعـدة أن مـا كــان يعبـد مـن دون اهلل ـــــ تعـاىل ـــــ يـزال فـال حيـهفظ املســلمون   وهبـذا يكـون النـي ـ 
ـ تـر  اليهـود يف املدينـة علـى مـا هـم عليـ  يف مسـاكنهم، وبـيعهم وصـلواهتم مـع   وأن  ـ  مبظاهر الشر  يف بالدهم.

 . 3مينعهم من شيء من عباداهتم يف وقي املعاهدة علم  بأهنم يه ذون الهماثيل والصور والنصب فيها، مل
أشــد : »  عــن ابــن مســعود قــال: قــال رســول اهلل ف،  ءـ يف صــنع الهماثيــل ابهــدا  ولقــد ورد النهــي عــن النــي ـ 

 . 4« الناس عذابا يوم القيامة رجل قهل نبيا أو قهل  ني أو رجل يال الناس بغو علم أو مصور يصور الهماثيل
وكــان قــد  ،صــاحب رســول اهلل -^ -قــال أخــربين أبــو طلحــة  ـ رضــي اهلل عنهمــا ـ ابــن عبــاسوكــذلك روى 
)صـورة الهماثيـل(  5«ال تـدخل املالئكـة بيهـا فيـ  كلـب وال صـورة يريـد الهماثيـل» : أنـ  قـال ،شهد بدرا مع رسـول اهلل

 .ال  فيها األرواح
  - -ألعــــب بالبنــــا  عنــــد رســــول اهلل كنــــي »رضــــي اهلل عنهــــا: قالــــي:  -عائشــــة عــــن  وروى  

أخرجــــ  « وكــــان يســــرهبن إ  فيلعــــ  معــــي - -وكانــــي تــــأتيي صــــواحي، فكــــن يــــنقمعن مــــن رســــول اهلل 
 .7ومسلم 6الب اري

                                                                                       = 

عبــد ن علــى املقريــزي، حتقيــق حممــد إمهــا  األمســا  مبــا للنــيء مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملهــا  ،املؤلــف : تقــى الــدين أمحــد بــ -  1
 .4/188.،بوو  ، 1420/1999احلميد النميسي، دار النشر : دار الكهب العلمية ، ط األوىل ، 

 .6333، حديث رقم 8/73أخرج  الب اري  - 2
لبنـان،  -نور اليقن يف سوة سيد املرسلن، املؤلف : حممد بن عفيفي اخلاـري، ا قـق : هيـثم هـالل، الناشـر : دار املعرفـة بـوو   - 3

 .1/73مـ .2004هـ/ 1425الطبعة : األوىل، 
ن أمحـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـرباين، حتقيـق : محـدي بـن عبداجمليـد السـلفي، أخرج  صاحب املعجم الكبو، املؤلف : سليمان ب - 4

 .10519، حديث رقم 10/211. 1983 – 1404املوصل، الطبعة الثانية ،  –الناشر : مكهبة العلوم واحلكم 
أخرج  الب اري يف صـحيح  املؤلـف: حممـد بـن إمساعيـل أبـو عبـداهلل الب ـاري ، ا قـق: حممـد زهـو بـن ناصـر الناصـر، الناشـر: دار   -5

، حــديث رقـــم 1/174هـــ .1422طــوق النجــاة )مصــورة عـــن الســلطانية بإضــافة تــرقيم حممـــد فــؤاد عبــد البــاقي(، الطبعـــة: األوىل، 
4002. 

 .6130، حديث رقم 8/31 أخرج  الب اري يف صحيح ، -6
 هـ(، ا قق: حممد فؤاد عبد الباقي261أخرج  مسلم يف صحيح  ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشوي النيسابوري )املهو :  - 7
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 -  -رســــول اهلل  كنــــي ألعــــب بالبنــــا  يومــــا ، فرمبــــا دخــــل علــــيّ » قالــــي: 1ويف روايــــة أيب داود
 .«دخلن وعندي اجلواري ، فإذا دخل خرجن ، وإذا خرج

 -أو خيــرب -قــدم مــن غــزوة تبــو   -صــلى اهلل عليــ  وســلم-أن رســول اهلل »أخــرى : روايــة ولــ  يف  
ياعائشــة ؟  ويف ســهوهتا ســرت فهبــي ريــح ، فكشــفي ناحيــة الســرت عــن بنــا  لعائشــة لعــب، فقــال: مــا هــذا 

؟ قالـي: فــرس،  قالـي: بنـايت، ورأى بيـنهن فرسـا لـ  جناحـان مـن رقـا ، فقـال: ومـا هـذا الـذي أرى وسـطهن
عليـ  ـ قالـي: أمـا مسعـي أن لسـليمان ، قال وما هذا الذي علي  ؟ قالـي: جناحـان، قـال: فـرس لـ  جناحـان

 .: صحيح  2قال الشيو األلباين«. خيال هلا أجنحة ؟ فاحك حىت رأيي نواجذهـ السالم 
الــــدمى، وذلــــك وهــــذه احلادثــــة اختــــذها فقهــــاء املالكيــــة والشــــافعية دلــــيالً علــــى جــــواز لعــــب البنــــا  ب

 .3لهعويدهن على تعلم كيفية تربية األطفال مسهقباًل، فهذا اخلرب يفيد اخلصو 
أخربنـا عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن قهـادة وما يكره مـن الهماثيـل والصـور، هـو مـا حيـدده اخلـرب الهـا  : 

 .4«يكره من الهماثيل ما في  الروح فأما الشجر فال بأس ب » :قال
كـــــة بيهـــــا فيـــــ  ال تـــــدخل املالئ»قـــــال :  - -األنصـــــاري، قـــــال: إن رســـــول اهلل طلحـــــة و أبـــــ وروى

   «.صورة
مث اشــهكى زيــد بــن خالــد، فعــدناه ، فــإذا علــى بابــ  ســرت فيــ  صــورة، فقلــي »قــال بســر بــن ســعيد : 

عبيـد   : أمل  ربنـا زيـد عـن الصـور يـوم األول ؟ فقـال  - -ربيـب ميمونـة زوج النـي  -لعبيد اهلل اخلـوالين 
 .5«اهلل : أمل تسمع  حن قال : إال رقما يف ثوب ؟

                                                                                       = 

 .2440، حديث رقم 14/1891بوو .  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
مان بن األشعث بن إسحاق بن بشو بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْسهاين أخرج أبو داود الرويهان يف سنن ، وهو: أبو داود سلي - 1

، حديث رقم 284ـ 4/283بوو . –هـ(، ا قق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكهبة العصرية، صيدا 275)املهو : 
4932  . 

 .1/203هـ. 1409بوو  ـ  -آداب الزفاك يف السنة املطهرة، املؤلف: حممد ناصر الدين األلباين، الناشر: املكهب اإلسالمي -2
ــئون اإلســــالمية  - 3 ــادر عــــن : وزارة األوقــــاك والشــ ــة، صــ ــة الكويهيــ ــوعة الفقهيــ ــة : ) مــــن  –املوســ  1427 - 1404الكويــــي، الطبعــ

 .123، 12/112هـ(.
أخرجـ  عبـد الــرزاق، يف املصـنف، املؤلــف : أبـو بكــر عبـد الـرزاق بــن مهـام الصــنعاين، حتقيـق : حبيــب الـرمحن األعظمــي،  - 4

 .19493، حديث رقم 10/400. 1403بوو ، الطبعة الثانية ،  –الناشر: املكهب اإلسالمي 
عادا  املبــار  بـن حممــد اجلـزري ابــن أخرجـ  صـاحب جــامع األصـول يف أحاديــث الرسـول، املؤلــف : جمـد الـدين أبــو السـ - 5

مكهبـة دار البيـان،  -مطبعـة املـالح  -هـ(، حتقيق : عبد القادر األرنـؤوط، الناشـر : مكهبـة احللـواين 606األثو )املهو  : 
 .2963، حديث رقم 4/808م. 1969هـ ،  1389[ : 2، 1الطبعة : األوىل، اجلزء ]
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ثـََنا ابْـــن  مَيَــاَن ، َعـــِن الرمبِيـــِع بْـــِن اْلم ْنــوروى اياــاً :  ْأَس بَـــالَ :» ِن ج َبـــْوَ ، قَـــاَل ْن َســـِعيِد بْــِذِر ، َعـــَحـــدم
 «.بِالصلورَِة ِإَذا َكاَنْي ت وطَأ  

ــــَلْيَماَن ، َعــــ وروي عـــن َمــــا َكــــاَن » ْن َعْبــــِد اْلَمِلــــِك ، َعــــْن َعطَــــاَء ؛ يف الهمَماثِيــــِل ،َعْبــــد  الــــرمِحيِم بْــــن  س 
 .1«َمْبس وطًا ي وطَأ  َويـ ْبَس   َفاَل بَْأَس ِبِ  ، َوَما َكاَن يـ ْنَصب  فَِإينِّ َأْكرَه َها

وتركـــ  أحـــب إ . ومـــن تـــر  مـــا فيـــ  رخصــة غـــو حم َـــرِّم لـــ  فـــال بـــأس عليـــ . وأكـــره أن »قــال مالـــك: و 
 .2«لرجل البنه  الصور وأن جيعل يف فص خامت  الهماثيليشرتي ا

إال أنـ      أتاين جربيل، فقال: إين أتيهك البارحة، فلم مينعي أن أكون دخلي،: »قال رسول اهلل 
بــرأس الهماثيــل يقطــع  رَ م ــكـان علــى البــاب متاثيــل، ويف البيــي قــرام ســرت فيــ  متاثيـل، وكــان يف البيــي كلــب، فَ 

بالكلـب فلي ـرج،  رً م ـبالسرت، فليقطع، فليجعل من  وسادتان منبوذتـان توطـ ن، وَ  رَ م  رة، وَ فيصو كهيئة الشج
 . »3ففعل رسول اهلل 

 أقوال العلماء في ما يتعلق بالتماثي ، والصور:
وسألي مالكا عن الهماثيل وتكون يف األسـرة والقبـاب واملنـار ومـا أشـبهها؟ قـال:  "قال ابن القاسم:

فـإن هـذا ميـههن،  ؛ألن هـذه خلقـي خلقـا، قـال: ومـا كـان مـن الثيـاب والبسـ  والوسـائد :وقـال ،هـذا مكـروه
وأرجـو أن يكـون خفيفـا ومـن تركـ   ،قال: وقد كان أبو سلمة بن عبد الرمحن يقول ما كان ميههن فال بأس بـ 

 .4"م ل  فهو أحب إ رِ غو حم َ 

                                         

شـيبة، املصـنف : أبـو بكـر عبـد اهلل بـن حممـد بـن أيب شـيبة العبسـي الكـويف أخرجهما صاحب املصـنف، م صـنف ابـن أيب  -1
 .25806، وحديث رقم25805، حديث رقم 8/320هـ(، حتقيق : حممد عوامة. 235ـ  159)

هــ(، ا قـق: حممــد 179أخرجـ  صـاحب املوطـأ، املؤلـف: مالـك بـن أنـس بـن مالــك بـن عـامر األصـبحي املـدين )املهـو :  -2
اإلمــارا ،  –أبــو فــي  -ي، الناشــر: مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل هنيــان لألعمــال اخلويــة واإلنســانية مصــطفى األعظمــ
 .62، حديث رقم 1/266م. 2004 -هـ  1425الطبعة: األوىل،   

انظــر شــرح الســنة، املؤلــف: حميــي الســنة، أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )املهــو :  -3
 (هـ516

 -هــ 1403انيـة، طبعـة: الثدمشق، بوو ، ال -حممد زهو الشاوي ، الناشر: املكهب اإلسالمي  -حتقيق: شعيب األرنااوط
 .12/134م.1983

هـــ( ا قـق : زكريــا 179انظـر املدونـة الكــربى، املؤلـف : مالـك بــن أنـس بـن مالــك بـن عـامر األصــبحي املـدين )املهـو  :  - 4
 .182 /1كهب العلمية بوو  ـ لبنان.عموا ، الناشر : دار ال
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 ، وكـــره أن بـــاب فـــال بــأس البســـ  والوســائد والثيـــقــال مالـــك: "يكــره الهماثيـــل يف األســـرة، والقبــاب، وأمـــا   
 يصلى إىل قبلة فيها متاثيل".

فـإن كانـي رمسـاً يف حـائ  أو  ؛وحيرم صور الهماثيل على صفة اإلنسان واحليوان واسـهعماهلا يف شـيء أصـالً   
مــا ميــههن  وقيــل جبــواز ،رقمـاً يف ســرت أو ببســ  أو وســائد يرتفــق هبـن ويهكــأ علــيهن ففــي كراههــ  وحترميـ  قــوالن

 .1من الصور
واعلم أن الهماثيل املصورة على صورة اإلنسان أو صفة شـيء مـن احليـوان الـا لـ  فـل قـائم علـى صـفة مـا حييـا يـوم    

 .2: "إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقهم"القيامة حيرم لقول  
 ،احليــوان العاقــل وغــوه  وهــو مالــ  فــل قــائم مــن مشــب ،رم باتفــاقالهماثيــل أي الصــور علــى ثالثــة أقســام: قســم حيــ  

 .3وهو ما ال يشب  احليوان كالشجر والثمار وحنو ذلك ،إال ما حكي عن جماهد من كراهه  ؛وقسم مباح باتفاق
ن أ ومل  هلفـوا ،يمـا يبسـ كان أبو حنيفة وأصحاب  يكرهون الهصاوير يف البيو  بهمثال وال يكرهـون ذلـك فو "  

 ء.وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا يف البنا ،الهصاوير يف السهور املعلقة مكروهة
 .قما يف ثوبر  ما كان وكره الليث الهماثيل ال  تكون يف البيو  واألسرة والقباب والطساس واملنارا  إال 
دخل إن  يـــرواح مل أو صـــورا ذا  أ فـــرأى صـــورة ذا  روح ؛وإن دعـــي رجـــل إىل عـــرس :وقـــال املـــزين عـــن الشـــافعي 

  .وإن كاني صور الشجر فال بأس ،وإن كان يوطأ فال بأس ،كاني منصوبة
قـد رجـع  ،نعـم :قـال ،ألمحد بن حنبل إذا دعيي ألدخل فرأيي سـرتا معلقـا فيـ  تصـاوير أأرجـع :وقال األثرم قلي   

 ،جع عن  غو واحد من أصـحاب رسـول اهللوقد ر  ،هذا أشد :قال ،رجع أبو أيوب من سرت اجلدر :قلي ،أبو أيوب
مـا مل يكـن لـ  رأس فهـو  :فقـال ،قيل فصورة الطـائر ومـا أشـبه . ال  :قال ،فالسرت جيوز أن يكون في  صورة :قلي ل 
 4"فهذا ما للفقهاء يف هذا الباب ،أهون

                                         

انظــر جــامع األمهــا ، جلمــال الــدين بــن عمــر بــن احلاجــب، حتقيــق أبوعبــد الــرمحن األخاــر األخاــري، دار اليمامــة،  - 1
 .1/566م,2000، سنة2بوو  ،ط/ 

انظــر شــرح ابــن نــاجي الهنــوخي علــى مــنت الرســالة البــن أيب زيــد القــوواين، املؤلــف: قاســم بــن عيســى بــن نــاجي الهنــوخي  - 2
لبنـان، الطبعـة: األوىل،  –هـ(، أعهو ب : أمحد فريد املزيدي، الناشر: دار الكهـب العلميـة، بـوو  837القوواين،)املهو : 

 .4/463م. 2007 -هـ  1428
زروق علــى مــنت الرســالة البــن أيب زيــد القــوواين، املؤلــف: شــهاب الــدين أمحــد بــن أمحــد الربنســي الفاســـي، انظــر شــرح  - 3

هـ(، أعهـو بـ : أمحـد فريـد املزيـدي، الناشـر: دار الكهـب العلميـة، بـوو  ـ لبنـان، الطبعـة: 899املعروك بـ زروق )املهو : 
 .1056 /2م.2006 -هـ  1427األوىل، 

ا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، املؤلف : أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهلل بـن حممـد بـن عبـد الـرب بـن عاصـم انظر الهمهيد مل- 4
 .1/253هـ(، ا قق : حممد عبدالقادر عطا، الناشر : دار الكهب العلمية، 463النمري القرطي )املهو  : 
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واملنــابر، ولـــيس كالثيـــاب والبســـ  الـــ  وال يصــلي إىل قبلـــة فيهـــا متاثيـــل، وتكــره الهماثيـــل الـــ  يف األســـرة والقبـــاب    
متـههن، وكـان أبــو سـلمة بــن عبـد الـرمحن يقــول: مـا كــان ميـههن فـال بــأس بـ ، وأرجــو أن يكـون خفيفـاً، ومــن تركـ  غــو 

 .1حمرم ل  فهو أحب إ ، وال يلبس خات في  متاثيل وال يصلي ب 
أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار حـدثنا سـعدان  أبو حممد عبد اهلل بن حيىي بن عبـد اجلبـار السـكرى ببغـداد روىو   

وال  ،كـانوا يكرهـون مـا نصـب مـن الهماثيـل نصـباً  بن نصر حـدثنا أبـو معاويـة عـن عاصـم األحـول عـن عكرمـة قـال :
 .2يرون مبا وطئه  األقدام بأساً 

إن » قـال:ـــــ وسـلم  عليـ  ى اهللصلّ ـــ وحيرم صنع الهماثيل ونصبها يف أي مكان، ملا أخرج  الشي ان أن رسول اهلل    
احلــدائق لســماء واألر  و اونيــة مــن واملنــافر الطبيعيــة الك ،، وتبــاح صــور النباتــا «املالئكــة ال تــدخل بيهــاً فيــ  متاثيــل

ا   لوقـة وليسـي بـذئنـا  املواجلبال والبحار واألهنار، واألشياء اجلامدة مـن طـائرا  وسـيارا  وغـو ذلـك مـن الكا
 .« همحيوا ما خلقأيقال هلم: » وبإشارة« يشبِّهون خبلق اهلل » روح؛ ألهنا ليسي الا تناوهلا النص النبوي بإشارة 

أمـا الصـور اجملسمـمة علـى امل ـاد والوســائد والسـهائر والبسـ  والفـر  والبطـائن فــال مـانع منهـا، ألهنـا الههنـة. وتبــاح    
الزيهية ونقو  احليطـان، والرسـوم علـى الـورق، والصـور املطبوعـة أو املنسـوجة يف املالبـس  عند بعض العلماء اللوحا 

 .3ولة بأنوا  اخليوط وحنو ذلك الا ال فل ل والسهور، واملطرزا  واملوّشاة واملشغ
وح، يــل الــ  هلــا ر ذ الهماثومــن هــذه األقــوال يهاــح لنــا جليــاً أنــ  مينــع صــنع الهماثيــل ابهــدء، ويكــره اختــا
األسـرة  يفوكـره جعلهـا  وتكون ذا  فل، وأمـا وجودهـا يف قبلـة املصـلي فيمنـع الصـالة إليهـا، وكـره مالـك ذلـك،

 اشاً. سطًا وفر ب، وما كان منسوجا فال بأس ب  إذا كان الههناً، بأن كان والقباب، وأما الهصاوير
 ثانياًـ المدن األثرية وما يتبعها من موجودات حضارية:   

ـ يف فعـل أصـحاب  ـ مـع مـن عاهـدوا مـن أهـل الكهـاب واملشـركن، فقـد مـر   ونرى أثر حديث الني ـ 
الصحابة مبدن وقصور هبا الهماثيل والرسـوم  والصـور وغوهـا مـن مصـنوعا  األمـم السـابقة هلـم، وهـم يف جـي  
هم الفهح وهم منهصرون، ويعقدون معاهدا  السالم أو الهسليم؛ فلم يأمروا بكسر أصنام القوم ومتاثيلهم وصـور 

 ورسوماهتم وال حىت أمروا بهغيوها، ومل ميسوها بأداء، ومل يههموا هبا.
                                         

القاسـم القـوواين الرباذعـي، حتقيـق حممـد األمـن بــن انظـر الههـذيب يف اخهصـار املدونـة، تصـنيف أيب سـعيد خلـف بــن أيب  -1
 .259 /1م.  1999، سنة1الشيو. الناشر دار البحوث للدراسا  اإلسالمية وإحياء الرتاث، االمارا  العربية، ط/

. وابــن أيب شــيبة يف مصــنف ، املصــنف : أبــو بكــر 14975، حــديث رقــم 7/270أخرجــ  البيهقــي يف الســنن الكــربى  - 2
، حـــديث رقـــم 8/318هــــ(، حتقيـــق : حممـــد عوامـــة. 235ـ  159بـــن حممـــد بـــن أيب شـــيبة العبســـي الكـــويف )عبـــد اهلل 
25800. 

 4/222دمشق،  –سوريمة  -، 4انظر الِفْق   اإلسالميل وأدلمه   ، املؤلف : أ.د. َوْهَبة الزلَحْيِلّي، الناشر : دار الفكر، ط/ - 3
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وصا  أمو املـؤمنن عمـر بـن اخلطـاب أهـل القـدس علـى بقـاء مـدينههم علـى مـا هـي عليـ  بـدون أن يلـزمهم 
ر  مـا  تغيو شيء فيها، من كنائس أو دور عبادة مبا فيها من صور ومتاثيل ورسوم وصلبان فهي شـأن خـا  هبـم، وتـ

، ومـا فعلـ  الفـاروق ـأقره عليـ  1كان من ذلك برغم أن   الف لشعائر اإلسـالم، فإنـ  تركـ  هلـم كمـا كـان قبـل الصـلح
 الصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ الذين كانوا يف جي  الفهح فكان إمجاعاً. 
حـن  أن عمـر عـن نـافع عـن أسـلم مـوىل عمـر:وامهنع من دخول كنائسـهم ملـا هبـا مـن  الفـا ،  فقـد روى 

وهـو رجـل  ،أني وأصحابك وتكرمي أحب أن  يئي فقال لعمر: إين ،قدم الشام صنع ل  رجل من النصارى طعاماً 
 .2فيها يعو الهماثيل فقال ل  عمر: إنا ال ندخل كنائسكم من أجل الصور ال  ،من عظماء الشام

 ـاب رسـول اهلل بسـنة أصـح املسـألة، اقهـداءفعمـ بن احلكـم والعلـ ، فهـذا مـا جيـب علينـا حنـن فعلـ  يف هـذه  
  .ـ وأما غو ذلك فهنطع زائد، واهلل املسهعان 

ويف زمــن معاويـــة بـــن أيب ســـفيان بنـــاء ســـعد القصـــو)غالم معاويـــة( داراً يف مكـــة داره باحلجـــارة املنقـــو  هبـــا 
جـارة الـ  هبـا متاثيـل قدميـة، حيـث مل متاثيل، مث اشرتاها من  معاوية، وفي  دليل علـى أهنـم مل يهحرجـوا يف اسـه دام احل

 .3ـ الذين كانوا مبكة أو غوها، وإمنا كانوا مينعون صنعها ابهدء  ينكر علي  ذلك أحد من أصحاب الني ـ 
ليــ ، وعــدم مــا هــي ع ويف هــذا دليــل علــى جــواز بقــاء آثــار األمــم الســابقة الــ  تقــع يف أر  اإلســالم علــى

 املساس هبا بأي حال وشكل كان.
واملســلمون األولــون كــان مههــم الــدعوة واأللفــة لغــوهم مــن الشــعوب بطريــق الولــوج للقلــوب با بــة والعطــف 

 .4ـ األسوة احلسنة واإلحسان، وسائر الصفا  احلميدة ال  تقرب الناس لعسالم وهلم يف رسوهلم ـ 
عـن اجلـدر، أمـن  ـ صـلى اهلل عليـ  وسـلمـ قالي: سـألي النـي  أهنا  عائشةودليل ذلك ما روى عن  

 «إن قومــك قصــرت بهــم النفقــة»قلــي: فمــا هلــم مل يــدخلوه يف البيــي؟ قــال:  «.نعــم» البيــي هــو؟ قــال:
فعـ  ذلـك قومـك ليـدخلوا مـن شـاءوا، يمنعـوا مـن شـاءوا، ولـوال أن » قلي: فما شأن باب  مرتفعـا؟ قـال:

                                         

 االكهفاء مبا تامن  من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء، املؤلف / أبو الربيع سليمان بن موسى الكالعي األندلسي - 1
 .3/291هـ، 1417الطبعة : األوىل،  -بوو   -دار النشر / عامل الكهب 

 .14958، حديث رقم 7/268أخرج  البيهقي يف السنن الكربى    - 2
هــ(، ا قـق 272لدهر وحديث ، املؤلف : أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن العباس املكي الفاكهي )املهو  : أخبار مكة يف قد  ا - 3

ــر  ــر : دار خاـ ــة ،  –: د. عبـــد امللـــك عبـــد اهلل دهـــي ، الناشــ ــة : الثانيــ ، حـــديث رقــــم 290ــــ 3/289هــــ.1414بـــوو ، الطبعـ
2119. 

 جمو الدين احلنبلي العليمي، حتقيق : عدنان يونس عبد اجمليد نباتة،األنس اجلليل بهاريو القدس واخلليل، املؤلف :  - 4
 .304 /2م.1999 -هـ 1420 -عمان  -دار النشر : مكهبة دنديس 
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البيت، وأن ألصـق بابـه قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخ  الجدر في 
 1 «.باألرض

ليـل  ـ قواعـد إبـراهيم اخل ـ البيي احلـرام علـى مـا هـو عليـ ؛ ومل جيـدده علـى  انظر كيف تر  الني ـ 
 ســالم حــديثاً،ن دخــل اإلعليــ  الســالم ـ رغــم علمــ  بهقصــو قــري  يف بنــاء البيــي مــن أجــل النفقــة، رفقــاً مبــ

  ذلـك الوقـي كـان الفـاتحيفتألف حديثي العهد باإلسالم، مـع أنـ   ـ يف  وذلك بعدم فهنه ،  ورغبة من  ـ 
 املنهصر يصنع هبم كيف يشاء؟

وهلـــذا نـــرى أصــــحاب  مـــن بعــــده يهجهـــون هــــذا اال ـــاه يف الفهـــوى؛ فلــــم تعـــي هلــــم الهماثيـــل والصــــور 
إلزالــة؛ بـل جنــدهم املوجـودة يف الــبالد املفهوحـة شــيئاً، فرتكوهـا كمــا هـي ومل يه ــذوا منهـا موقفــاً بـالهحطيم أو ا

يف كــــل مكــــان اســــهوطنوه اختــــذوا موقعــــاً جديــــداً يناســــبهم، وتركــــوا ديــــار املشــــركن مبــــا يف تلــــك الــــديار مـــــن 
أشــياء)معابد، صــور، متاثيـــل، رســوم( مل يرضــوا عنهـــا، ومل يلحقهــا مــنهم أداء وال إزالـــة وال تــدمو، ففــي لبـــدة 

ســـكنوها وعمروهـــا. وكـــذلك عنـــدما ســـكنوا تـــونس مل الكـــربى تركوهـــا ألهلهـــا، واختـــذوا مدينـــة غرهبـــا مبســـافة 
 .2يسكنوا مدهنا القدمية بل أسسوا مدينة القووان

وهـذا فعــل حممـد بــن القاسـم فــاتح اهلنـد والســند، فقـد وجــد أهـل الــبالد مشـركن، ولكنــ  صـاحلهم علــى 
ـ يف   ء بـالني ـ عدم املسـاس بـدور عبـادهتم ومـدهنم وعـاملهم كمعاملـة النصـارى واليهـود أهـل الكهـاب، اقهـدا

معامله  جملوس هاجر ،وهذا الا أسهم يف انهشار اإلسالم بينهم سريعاً، وهم اآلن أكثر املسلمن عدداً، وسوهتم 
 . 3حممودة

أخذ السلطان صالح الدين كثوا من البالد الشامية الـ  كانـي بيـد الفـرنج وأعظـم ذلـك بيـي املقـدس "
وهـدم مـا أحـدثوه  ،وأزال السـلطان مـا أحدثـ  الفـرنج مـن اآلثـار ،وتسعن سنةو كان بقااه يف يد الفرنج إحدى 

                                         

، ومســــلم يف صــــحيح  7243مهفــــق عليــــ  أخرجــــ  الشــــي ان، الب ــــاري يف صــــحيح  ، كهــــاب الهمــــي حــــديث رقــــم   - 1
، وانظر شرح السنة ، املؤلف: أبو حممـد احلسـن بـن مسـعود بـن حممـد بـن الفـراء البغـوي  1333، حديث رقم 4/968

دمشــق،  -ناشــر: املكهــب اإلســالمي حممــد زهــو الشــاوي ، ال -هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط516الشــافعي )املهــو : 
 .19104، حديث رقم 7/109م. 1983 -هـ 1403بوو ، الطبعة: الثانية، 

ألخبـار دول املغـرب األقصـى، أبـو العبـاس أمحـد بـن خالـد بـن حممـد الناصـري، حتقيـق جعفـر الناصـري/ حممـد الناصـري،  ءاالسهقصا - 2
 .135 /1م. 1997هـ/ 1418مكان النشر الدار البيااء، الناشر دار الكهاب، سنة النشر 

الكـر  الشـيباين، حتقيـق: عبـد اهلل القاضـي،  دار الكامل يف الهاريو، تأليف: أبو احلسن علي بن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد بـن عبـد  -3
 .4/250، 2هـ، الطبعة: ط1415 -بوو   -النشر: دار الكهب العلمية 
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امـة يالقكنيسـة ومل يهـدم   ،فجـزاه اهلل عـن اإلسـالم خـوا ،وبو موضع كنيسة منها مدرسة للشـافعية ،من الكنائس
أهل البلـد أيـام  ومن هذه احلادثة تبن لنا أن ما صو  علي  1"حيث مل يهدمها ملا فهح بيي املقدس ـاقهداء بعمر

الفهح يبقى حبالة ال يهعدى علي ، وال يؤخذ من أيديهم وال يهدم، ولكن ال جيوز هلم اسهحداث بنـاء جديـد إال 
 إذا أذن هلم و  األمر ألمر تقهاي  مصلحة املسلمن والسياسة الشرعية.   

بديار القوم الكافرين، يف حادثـة مـروره علـى  عند مرورناـ   ومن اآلداب والقواعد الشرعية ال  قررها لنا الني ـ     
بالنــاس عــام تبــو ، نــزل هبــم ـ   ـ نــزل رســول اهلل»، قــال  ديــار مثــود، مــا تثبهــ  هــذه احلادثــة،  فقــد روى ابــن عمــر

احلجـــر عنـــد بيـــو  مثـــود، فاسهســـقى النـــاس مـــن اآلبـــار الـــ  كـــان يشـــرب منهـــا مثـــود، فعجنـــوا منهـــا، ونصـــبوا القـــدور 
فــأهرقوا القــدور، وعلفــوا العجــن اإلبــل، مث ارحتــل هبــم حــىت نــزل هبــم علــى البئــر الــ    بــاللحم، فــأمرهم رســول اهلل 

ــي أخشــى أن يصــيبكم مثــ  مــا »أن يــدخلوا علــى القــوم الــذين عــذبوا قــال: كانــي تشــرب منهــا الناقــة، وهنــاهم  إن
 .2«أصابهم، فال تدخلوا عليهم

ال تـدخلوا مسـاكن الـُين َلمـوا أنفسـهم إال أن تكونـوا »ملـا مـر بـاحلجر قـال: ـ  ـ أن الني ـ فروى ابن عمر    
رأسـ ، ـ  ـ مث قنـع رسـول اهلل  «أصابهم باكين، فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مث  الُي

 .3وأسر  السو حىت أجاز الوادي
يف   بــأ أو مـــدفون ليــاً، ويكــونوهــي دفـــن اجلاهليــة مــن الــذهب والفاــة وغوهــا الـــا كــون مثنــ  غا ثانيــًا ـ الركــاز :  

 .ناملعاد األر  من املصنو  أو ما كان وجوده طبيعياً كعرق ذهب يف األر  أو فاة، أو غوه من
ـ   أجــاز اإلســالم اســه دامها واالســهفادة منهــا بــالبيع أو االقهنــاء، بــأمر صــريح ال لــبس فيــ  وهــو حــديث النــي ـ 

 الــذهب والفاــة الــذى خلقــ  اهلل يف:» قيــل : ومــا الركــاز يــا رســول اهلل؟ قــال «. الركــاز اخلمــس  يف :»حيــث قــال 
 .4«األر  يوم خلقي 

                                         

 –تـاريو اخللفــاء، املؤلــف : عبــد الـرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي، حتقيـق : حممــد حمــي الــدين عبـد احلميــد، الناشــر : مطبعــة الســعادة   -1
 .387 /1م. 1952 -هـ 1371مصر، الطبعة األوىل ، 

 -هــ  1416أخرج  اإلمام أمحد يف مسنده، حتقيق: أمحد حممد شاكر، الناشر: دار احلديث ـ القاهرة، الطبعـة: األوىل،   -2
          (.5984حديث رقم ) 5/328م.  1995

مهفـق عليـ ، أخرجـ  الب ــاري يف الصـحيح، حتقيـق: حممــد زهـو بـن ناصـر الناصــر، الناشـر: دار طـوق النجــاة )مصـورة عـن الســلطانية  -3
. ومسـلم يف صـحيح ، حتقيـق: حممـد 433، حـديث رقـم1/94هــ.1422بإضافة ترقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقي(، الطبعـة: األوىل، 

 (.2980ـ )39، حديث رقم 4/2286بوو ، –رتاث العريب فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء ال
أخرجــ  البيهقــي يف الســنن الكــربى ويف ذيلــ  اجلــوهر النقــي، املؤلــف : أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن علــي البيهقــي، مؤلــف اجلــوهر  - 4

ة املعـارك النظاميـة الكائنـة يف اهلنـد النقي: عالء الدين علي بن عثمان املارديي الشـهو بـابن الرتكمـاين، ا قـق :الناشـر : جملـس دائـر 
 .7890، حديث رقم4/152هـ. 1344ببلدة حيدر آباد، الطبعة : الطبعة : األوىل ـ 
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ولقد سئل مالـك عـن تـراب علـى سـاحل البحـر يغسـل فيوجـد فيـ  الـذهب والفاـة، ورمبـا أصـابوا  "قال:
في  متاثيل الذهب والفاة؟ قـال مالـك: أمـا الهماثيـل ففيهـا اخلمـس، وأمـا تـراب الـذهب والفاـة الـذي  ـرج مـن 

 .1"ذلك الرتاب ففي  الزكاة، وهو مبنزلة تراب املعادن
جعــل املعــدن مبنزلــة الركــاز يؤخــذ منــ  اخلمــس ، مث عقــب »  خالفهــ يف عمــر بــن عبــد العزيــزوكــان فعــل 

 . 2«بكهاب آخر فجعل في  الزكاة
 3فأما ما أصيب من أموال اجلاهلية يف فيايف أو بلد عفا مث اخهط  املسلمون فهو لواجده، وفي  اخلمس

احلقــل، إال  وحقيقـة األمــر أن علــم اآلثــار وأعمــال احلفريـا ، وإن حققــي بعــض اإلجنــازا  يف هــذا"
 ،أهنـــا الزالـــي تقصـــر عـــن عـــر  أخبـــار املاضـــن بصـــورة مهكاملـــة. علـــى أن األمـــل كبـــو يف أن يهقـــدم العلـــم
)من وتهطــور وســائل الهكنولوجيـــا احلديثــة فهكشــف مـــن احلقــائق مـــا يوضــح للبــاحثن معـــاين اآليــا  البينـــا 

احلاقــــدين علــــى اإلســــالم ومــــا تاــــمني مــــن إشــــارا  وقصــــص، فه ــــرس ألســــنة املــــرجفن و القــــرآن الكــــر ( 
واملسلمن والطاعنن يف كهاب اهلل املبـن. وتعـن فـوق ذلـك علـى إجـالء صـورة املاضـي فنكـون علـى بينـة مـن 

 .4"تاريو العامل القد . وعلى اهلل قصد السبيل
 الخاتمة

ار موضـو  اآلثـ ذ هبـا يفويف خهام البحث ال يسعي إال أن قدم للقاري أهم األحكام ال  أرى األخ 
ب  ـ وصــح  نــي ـ مليــة، للالقدميــة بــاخهالك أنواعهــا، وهــو رأي حبســب مــا تبــن ّ  مــن األدلــة القوليــة والع

 ها :نفصلها يف ال ا من أحكاموأهم ما يهعلق هبفاآلثار تراث انساين في  العربة والعظة للمعهربين  الكرام 
 الهماثيل واألصنام والصور والرسوما  امل هلفة:ـ حكم 1

                                         

 .4/456 الكربى انظر املدونة-  1
 .7888، حديث رقم 152 /4أخرج  البيهقي يف السنن الكربى   - 2
هـ(، دراسة وحتقيق: الدكهور أمحد عبد  478ملعروك بالل مي )املهو : انظر الهبصرة، املؤلف: علي بن حممد الربعي، أبو احلسن، ا - 3

 .7/3225م.2011 -هـ  1432الكر  جنيب، الناشر: وزارة األوقاك والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة: األوىل، 
 جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، املؤلف : اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الناشر : موقع اجلامعة على اإلنرتني -4

http://www.iu.edu.sa/Magazine 
 .459 /31عدًدا، مصدر الكهاب : ملهقى أهل احلديث .  120عدد األجزاء : 

http://www.ahlalhdeeth.com 
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ـ   ل  النـي ـ ها، وهو ما فعا وإزالهـــــ متاثيل وأصنام ونصب تعبد من دون اهلل ـــــ تعاىل ـــــ جيب كسره
ب  بعـي هلـا أصـحا ائـل الـ مع األصنام ال  كاني قري  تعبدها، وكاني حول الكعبة أو فوقها، وأصـنام القب

 فكسروها مثل ذي اخللصة.
ا رة ذي روح وهلـي هلـا صـو واختاذهـا وحكمهـا الكراهـة، وهـي مـا كانـ ــــ متاثيل ال جيـوز للمـؤمن صـنعها

 فل.
 ـــ رسوم وصور ورقوم ال بأس هبا إذا كاني الههنة وليسي ذا  بروز واضح.

 ــــ متاثيل من شجر أو من أشكال الطبيعة امل هلفة فال بأس هبا.
 ـ حكم املدن األثرية وملحقاهتا.2

 صـلحاً، وهـم مل عنـوة أو أخـذوها إمـا ا املساس هبا، ألن الصحابة وز لنواملدن مب هلف أنواعها ال جي
 ـ  بــ  النــي ـ  م أمرنــاهبــميســوها بســوء، ومل يغــووا فيهــا شــيء، ســواء مــا كنــي فهحــاً أو صــلحاً. واالقهــداء 

 وأوصانا ب .
 عاد.واملدن نوعان ـ أوالً : مدن األقوام املغاوب عليهم مثل ديار قوم مثود و 

  دم إي غـر  مـنز أن نسـهنا هبا، منر هبا سريعاً خاشعن ضـارعن هلل تعـاىل. وال جيـو وهذه وإذا مرر 
 ـ عن ذلك.  أغراضها، وال نقيم هبا لنهى الني ـ 

 وغوهـا كثــو، دة وشـحا ثانيـاً: مـدن ه ِجـَر  وصـار  خرابـاً مبـو  أهلهــا أو انهقـاهلم عنهـا، مثـل لبـ
د مـا مينـع هفكـر، وال يوجـهبـار والاضطررنا لذلك، ولنـا دخوهلـا لالع فهذه جيوز املرور هبا، واسه دام ما هبا إذا
 من االقامة فيها وقي احلاجة الارورية.

 ـ الركاز: وهو كنز األر  ففي  اخلمس، واملعدن خترج من  الزكاة. 3
اً مـر اصـدر قانونـو  األ ويف كل األحوال يف عصرنا احلاضر ال جيوز ألحداً أن ميس اآلثـار بسـوء ألن

لــى بــالده دول عيســهعدي  ميهـا، مث إن األمــم املهحــدة اقــر  اتفاقيــا  حلمايههــا. ومـن يهعــدى علــى اآلثــارحي
وجــب ا افظــة تة األمــة العــامل؛ فإنــ  بفعلــ  ذلــك جيلــب احلــرب واخلــراب لــبالده، فالسياســة الشــرعية ومصــلح

 على اآلثار ومحايهها من كل اعهداء. 
 

 واهلل ولّي التوفيق ومنه السداد.
 
 
 



 موقف اإلسالم من اآلثار

 

87 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .1
، األوىل الطبعـــة:، املؤلـــف: إبـــراهيم بـــن صـــا  اخلاـــوي، أحكـــام املســـاجد يف الشـــريعة اإلســـالمية .2

و تــاري، لســعوديةلعربيــة ااململكــة ا -الناشــر: وزارة الشــئون اإلســالمية واألوقــاك والــدعوة واإلرشــاد 
 . هـ1419النشر: 

س املكــي بــن العبــا املؤلــف : أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق ،أخبــار مكــة يف قــد  الــدهر وحديثــ  .3
 –شـــر : دار خاـــر النا، ا قـــق : د. عبـــد امللـــك عبـــد اهلل دهـــي ، هــــ(272الفـــاكهي )املهـــو  : 

 هـ.1414الطبعة : الثانية ، ، بوو 
 -يب اإلسـالماملكهـ شـر:النا، املؤلف: حممد ناصر الدين األلباين، آداب الزفاك يف السنة املطهرة .4

 .1/203هـ. 1409 ـ بوو 
قيــق حت، لناصــرياأبــو العبــاس أمحــد بــن خالــد بــن حممــد ، االسهقصــا ألخبــار دول املغــرب األقصــى .5

النشــر  ســنة، كهــابالناشــر دار ال ،مكــان النشــر الــدار البياــاء، جعفــر الناصــري/ حممــد الناصــري
 . م1997هـ/ 1418

ى ليمان بـن موسـالربيـع سـ املؤلف / أبـو، اخللفاءاالكهفاء مبا تامن  من مغازي رسول اهلل والثالثة  .6
 .الطبعة : األوىل -بوو   -دار النشر / عامل الكهب ، األندلسي يالكالع

علـى  لـدين أمحـد بـناف : تقـى من األحوال واألموال واحلفدة واملها  ،املؤلـ يءإمها  األمسا  مبا للن .7
ط األوىل  ،بـوو  يـة ،دار الكهـب العلم دار النشـر :ي، حتقيـق حممـد عبداحلميـد النميسـ ،ياملقريز 
 ،1420/1999. 

ق : عـــدنان حتقيـــ، يمـــياملؤلـــف : جمـــو الـــدين احلنبلـــي العل، األنـــس اجلليـــل بهـــاريو القـــدس واخلليـــل .8
 .م9199 -هـ 1420 -عمان  -دار النشر : مكهبة دنديس ، يونس عبد اجمليد نباتة

مصــورة النجــاة ) الناشــر: دار طــوق، صــرق: حممــد زهــو بــن ناصــر النايــقالب ــاري يف الصــحيح، حت .9
 . هـ2214الطبعة: األوىل، ، عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
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املصـنف ف ، . وابن أيب شيبة يف مصـن14975، حديث رقم 7/270البيهقي يف السنن الكربى .10
قيــق : حممــد حت، هـــ( 235ـ  159: أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن أيب شــيبة العبســي الكــويف )

 .عوامة
 بــن علــي د بــن احلســناملؤلــف : أبــو بكــر أمحــ، الســنن الكــربى ويف ذيلــ  اجلــوهر النقــيالبيهقـي يف .11

قـق ا ، رتكمـاين بابن المؤلف اجلوهر النقي: عالء الدين علي بن عثمان املارديي الشهو، البيهقي
 بعـــة: األوىل ـالط، بـــادحيـــدر آ، ة:الناشـــر : جملـــس دائـــرة املعـــارك النظاميـــة الكائنـــة يف اهلنـــد ببلـــد

 .هـ 1344
عبـــد  حمـــي الـــدين حتقيـــق : حممـــد، املؤلـــف : عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر الســـيوطي، تـــاريو اخللفـــاء.12

 .هـ1371الطبعة األوىل ، ، مصر ،الناشر : مطبعة السعادة، احلميد

، هــــ( 847 هـــو :املؤلـــف: علـــي بـــن حممـــد الربعـــي، أبـــو احلســـن، املعـــروك بـــالل مي )امل، الهبصـــرة.13
ســـالمية، الشـــؤون اإلالناشـــر: وزارة األوقـــاك و ، دراســـة وحتقيـــق: الـــدكهور أمحـــد عبـــد الكـــر  جنيـــب

 .م2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل، ، قطر
 ،مشـق، بـوو د -الناشـر: املكهـب اإلسـالمي ، حممـد زهـو الشـاوي  -طاألرنااو حتقيق: شعيب .14

 .م1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية، 

هــب العلميــة : دار الكالناشـر، املؤلـف: حممــد عمـيم اإلحســان اجملـددي الربكــ ، الفقهيــة الهعريفـا .15
 .هـ1424، الطبعة: األوىل، م(1986 -هـ 1407)إعادة صف للطبعة القدمية يف باكسهان 

  بــن حممــد بــنن عبـد اهللاملؤلــف : أبـو عمــر يوســف بــ، الهمهيـد ملــا يف املوطــأ مـن املعــاين واألســانيد.16
الناشـر : القادر عطـا، حممـد عبـدا قـق : ، هــ(463عاصم النمري القرطي )املهـو  :  عبد الرب بن

 دار الكهب العلمية.

حتقيـق ي، الرباذعـ ينأيب سـعيد خلـف بـن أيب القاسـم القـووا تصنيف، الههذيب يف اخهصار املدونة.17
المـــارا  ا لـــرتاث،حممـــد األمـــن بـــن الشـــيو. الناشـــر دار البحـــوث للدراســـا  اإلســـالمية وإحيـــاء ا

 م.1999، سنة1العربية، ط/
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حتقيـق : ، (هــ606 : املؤلف : جمد الـدين ابـن األثـو )املهـو ، جامع األصول يف أحاديث الرسول.18
الطبعــة :  ،ار البيــاندمكهبــة  -مطبعــة املــالح  -الناشــر : مكهبــة احللــواين ، عبــد القــادر األرنــؤوط

 .م 1969هـ ،  1389[ : 2، 1اجلزء ]، األوىل
ري، خاـر األخاـاألمها ، جلمـال الـدين بـن عمـر بـن احلاجـب، حتقيـق أبوعبـد الـرمحن األجامع .19

 م.2000، سنة2دار اليمامة، بوو  ،ط/ 
هـــــو : قرطي )املالاملعـــــروك بــــ ،املؤلــــف: أبـــــو عبــــد اهلل حممــــد بـــــن أمحــــد، اجلــــامع ألحكــــام القـــــرآن.20

، رةالقــــاه –ية الكهــــب املصــــر الناشــــر: دار ، حتقيــــق: أمحــــد الــــربدوين وإبــــراهيم أطفــــي ، هـــــ(671
 .م 1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية، 

الناشــر: ، ـ(هـ1372 : املؤلـف: حممـد بـن عبـد الـرزاق بـن حمممـد، ك ـْرد َعلـي )املهـو ،  خطـ  الشـام.21
 .م 1983 -هـ  1403الطبعة: الثالثة، ، مكهبة النوري، دمشق

ْسـهاين دي السِّجِ بن عمـرو األز  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشو بن شدادسنن .22
 –دا بـــة العصــرية، صـــيالناشــر: املكه، ا قـــق: حممــد حميـــي الــدين عبــد احلميـــد، هـــ(275)املهــو : 
 . بوو 

بــن  ىقاســم بـن عيسـ املؤلـف:، شـرح ابـن نـاجي الهنــوخي علـى مـنت الرسـالة البــن أيب زيـد القـوواين.23
الناشــر: دار الكهــب ، يبــ : أمحــد فريــد املزيــدأعهــو ، هـــ(837)املهــو : ،نــاجي الهنــوخي القوواين

 .م 2007 -هـ  1428الطبعة: األوىل، ، لبنان –العلمية، بوو  

ي )املهـو : وي الشـافعاملؤلف: أبو حممد احلسن بـن مسـعود بـن حممـد بـن الفـراء البغـ،  شرح السنة.24
 -مي ســـــالالناشــــر: املكهــــب اإل، حممــــد زهــــو الشــــاوي  -حتقيــــق: شــــعيب األرنــــؤوط، هـــــ(516

 . م1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية، ، دمشق، بوو 
غـــوي لفـــراء البااملؤلـــف: حميـــي الســـنة، أبـــو حممـــد احلســـن بـــن مســـعود بـــن حممـــد بـــن ، شـــرح الســـنة.25

 هـ(516الشافعي )املهو : 
محــــد أأمحـــد بـــن  املؤلـــف: شـــهاب الـــدين، شـــرح زروق علـــى مـــنت الرســـالة البـــن أيب زيـــد القـــوواين.26

الناشـر: دار ، يـد املزيـديأعهـو بـ : أمحـد فر ، هــ(899املعروك بـ زروق )املهو : الفاسي،  يالربنس
 .م2006 -هـ  1427الطبعة: األوىل، ، لبنانـ الكهب العلمية، بوو  
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، هــ(179هـو : املؤلف: مالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر األصـبحي املـدين )امل، املوطأصاحب .27
يــة عمــال اخلو مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل هنيــان لألالناشــر: ، ا قــق: حممــد مصــطفى األعظمــي

 .م 2004 -هـ  1425الطبعة: األوىل، ، اإلمارا  –أبو في  -واإلنسانية 
 قــق: حممــد ا، هـــ(261مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــوي النيســابوري )املهــو : صــحيح ،.28

 . بوو  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، فؤاد عبد الباقي

مــد زهــو  قــق: حما، املؤلــف: حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــداهلل الب ــاري اجلعفــيصــحيح الب ــاري ، .29
فـؤاد عبـد  رقيم حممـدالناشـر: دار طـوق النجـاة )مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة تـ، بن ناصر الناصر

 . هـ1422الطبعة: األوىل، ، الباقي(
 .و بو  –عريب إحياء الرتاث ال الناشر: دار، ق: حممد فؤاد عبد الباقييقحت صحيح مسلم،.30
 –ســوريمة  - ،4/، طدار الفكــر :الناشــر ، املؤلــف : أ.د. َوْهبَــة الزلَحْيِلــيّ ، الِفْقــ   اإلســالميل وأدلمهـ ـ   .31

 .دمشق
 قاريونس. ا  جامعةكهاب الرئد يف فن الهنقيب عن األثار، فوزي عبد الرمحن الف راين، منشور .32
هاشـم و  محد حسـب اهللحممد أو ا قق : عبد اهلل علي الكبو ، منظوراملؤلف : ابن ، لسان العرب.33

 .  البلد : القاهرة، دار النشر : دار املعارك، حممد الشاذ 

:  )املهـــــو  املؤلــــف : مالــــك بــــن أنــــس بــــن مالــــك بــــن عــــامر األصــــبحي املــــدين، ملدونــــة الكــــربىا.34
 .انبوو  ـ لبندار الكهب العلمية  الناشر:، ا قق : زكريا عموا ، هـ(179

ألوىل، االطبعـة: ، رةالقـاهـ  دار احلـديث الناشـر:، ق: أمحد حممد شاكريقحت بن حنبل، أمحدمسند .35
 .        م 1995 -هـ  1416

 159ويف )لعبسـي الكـاملصنف : أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شـيبة ا، م صنف ابن أيب شيبة.36
 حتقيق : حممد عوامة.، هـ( 235ـ 
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ن و ع"أعوان معمر القذافي في تطبيق أحكام قانون العف
 م "2012( لسنة 35بعض الجرائم رقم )

ئي لجنااعن تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الط
 م02/05/2018بتاريخ  ق60 /48رقم 

ةجامعة الزيتون. اعد بكلية القانون أستاذ مس ،خالد سامل فالح  : إعداد الدكتور

 
 المقدمة  

البنــد األول مــن  م ونــص يف2012( لســنة 35أصـدر جملــس النــواب الليــي قــانون العفــو العـام رقــم )
 مادت  األوىل، على اآليت:

 ال تسري أحكام هذا القانون على احلاال  اآلتية:
الة أو ائـ  وبناتـ  أصـايف وأبن"اجلرائم املرتكبة من زوج املدعو معمر حممد عبـد السـالم أبومنيـار القـذ.1

 بالهبي وأصهاره وأعوان ..."
ربايـر ومـا قبلهـا مـن ف 17ثـورة  مبناسبة نظرها للجرائم املرتكبـة إبـانوحيث أن ا اكم العاملة يف ليبيا 

فـــو لهصـــل يف انون العهـــؤالء األشـــ ا  املـــذكورين بـــالنص، وحبـــث مـــدى اســـهفادة املههمـــن أيـــاً كـــانوا مـــن قـــ
ن مث ومـ االسـهفادةه و نفـي هـذالنهاية إىل احلكم لصاحلهم بانقااء الدعوى اجلنائية يف حقهم بـالعفو العـام أ

نــ  نون العفـو، كو رد يف قــاالصــحيح للفـظ "األعــوان" الـوا املفهـوميف نظـر موضــوعها، اعرتضـها بيــان  سـهمراراال
 لعليا للهدخلاا كمة بلفظ "دخيل" على املصطلحا  القانونية املسهعملة يف لغة املشرّ ، وهو ما حدا 

لبيان مفهوم هذا اللفـظ يف أول مناسـبة عرضـي عليهـا فأصـدر  مبـدأ بشـأن  ضـمنه  احلكـم اجلنـائي 
 وهو احلكم حمل هذا الهعليق. (1)ق 48/60م حتي رقم 02/05/2018الصادر بهاريو 
 يفألحكــام ســنعر  يــق علــى اولعملــام باملوضــو  ووفقــاً ملــا يهطلبــ  املقهاــى العلمــي يف كهابــة الهعل   

 هذا الهعليق إىل:
 أوالً : مفهوم العفو العام وأحكام  وآثاره.

                                         

 م ، الدائرة اجلنائية الرابعة "غو منشور.02/05/2018ق ، جلسة  48/60مة العليا الليبية ،طعن جنائي رقم ا ك ( 1
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 ثانياً : مفهوم ا كمة العليا للفظ أعوان معمر القذايف.
 عمر القذايفثالثاً : تقييم مفهوم ا كمة العليا ملفهوم أعوان م

 أواًل : مفهوم العفو العام وأحكامه وآثاره.
 . مفهوم العفو العام:أ

العفــو العــام بأنــ  إجــراء قــانوين يرفــع الصــفة اجلنائيــة عــن الفعــل املرتكــب بــأثر   (1)يّعـرك بعــض الفقــ  
 رجعي فيصبح غو معاقب علي .

فو يف حقيقهـ  ال يلغـي اجلرميـة، غـو دقيـق، فـالع (2) كمـا يـرى جانـب مـن الفقـ  حبـق  –وهذا الهعريف 
أي ال يلغــي الوصــف القــانوين اجلنــائي عــن الفعــل املرتكــب املعفــو عنــ ، إمنــا ي لغــي يف حقيقهــ  أثــر اجلرميــة يف 
اقهاــاء العقوبــة مــن مرتكبهــا، وذلــك مبــا للهيئــة اإلجهماعيــة عــرب الثلهــا وهــي الســلطة الهشــريعية مــن حــق يف 

 ة وتعلق برقبة اجلاين.الهنازل عن احلق الذي رتبه  اجلرمي
الليـــي حـــن  " مـــن قـــانون العقوبـــا 106وعلــى هـــذا األســـاس يظهـــر العيـــب الـــذي صـــيغي بــ  املـــادة "

جلنائيــة االــدعوى  نصــي علــى "تســق  اجلرميــة بصــدور العفــو العــام عنهــا" واحلــال أن الصــحيح يف الســقوط هــو
 املرتتبة عنها وليسي اجلرمية يف ذاهتا.

 . األحكام القانونية للعفو:  ب
 يـد عليـ  غالبـاً هم الهأك( يكون العفو العام مبوجب قانون يصدر عن السلطة الهشريعية، وهـذا احلكـم يـ1

 يف دساتو كثو من دول العامل ألمهيه  كقاعدة دسهورية.
م ول عـادة قـوائاذيـة ويهنـوهذا خبالك ما يطلق علي  بالعفو اخلا ، الذي يكون بقرار من السلطة الهنفي

 مبههمن أو حمكوم عليهم حمددين باالسم ويف جرائم معينة.
( العفو العام سبب مسق  للدعوى اجلنائية وحدها، أما إذا رفعي مع الدعوى اجلنائية دعـوى مدنيـة 2

 (3) تابعة هلا، فال ثأثو للعفو عليها، وتظل ا كمة اجلنائية ملزمة بالفصل فيها.

                                         
م 1996"  السنة 7انظر د. أمحد فهحي سرور ، الوسي  يف قانون اإلجراءا  اجلنائية ، دار النهاة العربية ، القاهرة ، الطبعة " - 1

مة ، اإلجراءا  اجلنائية يف الهشريع الليي ، مطبعة دار الكهب،بوو  لبنان ، وانظر أياًا د. مأمون حممد سال – 168  
؛ وأيااً د. إدوار غا  الذهي ، اإلجراءا  اجلنائية ، مكهبة غريب ، مصر 223م ،   1971الطبعة األوىل ، اجلزء األول ، 

 .160م،   1990، الطبعة الثانية ، 
اإلجراءا  اجلنائية يف الهشريع الليي، دار املطبوعا  اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر، انظر : د. عو  حممد عو ، قانون  - 2

 .123م ،   2008"بدون طبعة " ، 
 وهي من احلاال  القليلة ال  تهحول فيها ا كمة اجلنائية إىل حمكمة مدنية خالصة. - 3
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فيد الهنازل، وال يكون هـذا األخـو إال مـن صـاحب احلـق فيـ ، وصـاحب احلـق ومرد ذلك أن العفو ي
يف الهنــازل عــن احلــق املــدين، لــيس هــو اجملهمــع إمنــا هــو الشــ ص الــذي طالــب بــ  أمــام القاــاء، فــال يكــون 
للمجهمــع حــق يف الهنــازل عــن احلــق اخلــا  إال إذا آل علــى نفســ  حتمــل الهعــويض املرتتــب علــى اجلرميــة كمــا 

 . (1)ض الفق يرى بع
 ة علــى اجلــرائماملرتتبــ ( يف نطــاق الــدعوى اجلنائيــة يقهصــر أثــر العفــو علــى اســقاط الــدعوى اجلنائيــة3

 061/2ي بــ  املــادة ا مــا تقاــالــ   لهــا العفــو، وال ميهــد لغوهــا ولــو كــان بينهــا أي ارتبــاط أو اقــرتان، وهــذ
 عقوبا  ليي.

لرجعيـة، فــال اشـر وعــدم مـان هـو األثــر الفـوري واملبا( القاعـدة يف سـريان قــانون العفـو مـن حيــث الز 4
يف   إذا ت الـنصلعفـو، إالايسرى العفو إال على الدعوى الناشئة عن اجلرائم الـ  ارتكبـي قبـل صـدور قـانون 

 عقوبا ". 106/3قانون العفو ذات  على موعد آخر "م 
 كبـي اجلرميـة يفإذا ارتههـا، فـوالعربة هنا هو بوقي إرتكاب السـلو  املـادي للجرميـة ولـو تـأخر  نهيج

أســ  ر صــاً علــى ســلوكها املــادي قبــل صــدور قــانون العفــو وتــأخر  نهيجههــا بعــد صــدوره، كمــن ياــرب ش 
  رميهــ ، مث يهــو جو ليشــمل ليجعلــ  حمفوفــاً يف قســم العنايــة باملسهشــفى لعــدة أيــام يصــدر خالهلــا قــانون العفــ

ة فـو وقبـل الوفـاانون العلعفـو؛ ألن الفعـل عنـد صـدور قـاملصاب بعد صدور القانون فهذا يسهفيد مـن قـانون ا
رائم الـ  يسـري علـى اجلـ ألوىل أني عد شروعاً يف اجلرمية، وإذا ما كان العفو سيسري على اجلرائم الهامة فمن ا

ة ؛ لــدعوى اجلنائيــاواز رفــع جـش ـر  فيهــا ومل تكهمــل نهائجهـا، فــإذا حتققــي اجلرميـة بعــد ذلــك فـال عــربة هبــا يف 
  العفو.لصرحية يفانا ة عن فعل عفى عن  اجملهمع وأصدر بشأن  قانوناً يفصح في  عن نيه   ألهنا

 جـــزء ار ولـــو يفوهـــذا احلكـــم علـــى عكســـ  بالنســـبة للجـــرائم املســـهمرة، فـــإذا حصـــلي حالـــة اإلســـهمر 
  جــزءميـة ولــو يفتكــب اجلر بسـي  منهــا بعـد صــدور قـانون العفــو فــال يسـهفيد مرتكبهــا مـن آثــار العفــو، ألنـ  ار 

 منها بعد صدور قانون العفو.
ئـــا  مـــن اجلنـــاة عقوبـــا  مـــن ســـريان أحكـــام العفـــو بعـــض الف 106/4اســهثو املشـــرّ  يف املـــادة (5

 وهم:
 العائدون عوداً مهكرراً يف اجلرائم املهماثلة. -
 معهادو اإلجرام. -
      حمرتفو اإلجرام -

                                         
 .124انظر: عو  حممد عو  ، املرجع السابق ،   - 1
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 املنحرفون يف اإلجرام. -
 العفو على حكم آخر.وذلك ما مل ينص قانون 

و يف ع حكمـــة العفـــمـــوعلـــة ذلـــك واضـــحة، كـــون هـــؤالء اجملـــرمن ميثلـــون خطـــورة إجراميـــة بـــارزة تهعـــار     
هــذه فطنن صــاحلن، همــع مــواالهناســي والهغاضــي عــن اجلــرائم املرتكبــة بغيــة إعــادة إدمــاج املعفــو عــنهم يف اجمل

احلكمـة  لعفـو مبـا يهـدر بعـد ايعـودوا لعجـرام مسـهقبالً  الفئا  املذكورة ليسي حمل ثقة من املشرّ  يف أهنم لن
 من  أساساً، فنص على حرماهنم من اإلسهفادة من .

 ج. آثار العفو:
ه الـــدعوى أن  حبوزهتــا هــذكمــا ذكرنــا ســـلفاً فــإن العفــو العـــام يســق  الــدعوى اجلنائيـــة وعلــى اجلهــة الـــ       

 ته ذ من اإلجراءا  ما يؤدي إىل انقاائها بالعفو.
لـى األخــوة قيــق، كـان عوعليـ  إذا صـدر قـانون العفــو قبـل رفـع الــدعوى وبعـد حتريكهـا مــن قبـل سـلطة الهح  

هصـــة للمحكمـــة امل  ة العامـــةإصـــدار أمـــر باألوجـــ  إلقامههـــا النقاـــائها بـــالعفو العـــام، أمـــا إذا رفعههـــا النيابـــ
ي ليهـا يف غــو ذإمرفوعــة  لكوهنـاتغاضـياً عـن قــانون العفـو الصــادر كـان علـى ا كمــة أن حتكـم بعــدم قبوهلـا، 

 موضو .
ائها بــالعفو، حتكــم بانقاــ أمــا إذا صــدر العفــو العــام بعــد رفــع الــدعوى إىل ا كمــة كــان علــى األخــوة أن   

 وذلك مهما كاني درجة ا كمة ال  تنظر الدعوى ولو كاني ا كمة العليا.
نص املــــادة وبيــــة وفقــــاً لــــإذا كانــــي األخـــوة وجوال تـــأثو علــــى احلكــــم باإلنقاــــاء علـــى احلكــــم باملصــــادرة    

 عقوبا . 163/2
قوط بة ألسـباب السـحلال بالنسـوانقااء الدعوى اجلنائية بالعفو العام سبب يهعلق بالنظام العام، كما هو ا  

م همسـك بـ  املهـهينهظـر أن تواإلنقااء عموماً، وعلي  فإن  على ا كمة أن تقاـي بـ  مـن تلقـاء نفسـها، وال 
  ور حكـم برباءتـاً من صـدا، وليس لألخو خيار يف قبول تطبيق العفو علي  من عدم ، ولو كان مهأكدأمامه

يـــة مبجـــرد ى اجلنائلـــو اســـهمر  ا كمـــة يف نظـــر الـــدعوى، وذلـــك كلـــ  مـــرده أن قـــانون العفـــو يســـق  الـــدعو 
 طا  القاائية.لسلمام اصدوره فهصبح الدعوى اجلنائية جمّردة عن اإلطار اإلجرائي الذي حيكم مسارها أ

 ي.ثانيًا : مفهوم المحكمة العليا للفظ  أعوان معمر القذاف
ق املشـار إليـ  مفهومهـا ألعـوان معمـر القـذايف يف تطبيـق 48/60بيني ا كمة العليا يف طعنها رقـم 

م، حيــث عارضــي مــا إنههــي إليــ  حمكمــة اســهئناك 2012لســنة  35قــانون العفــو عــن بعــض اجلــرائم رقــم 
الزاوية ال  رفاي دفا  املههمن بأن اجملنـدين ا كـوم  /221/2012ئرة اجلنايا  يف القاية رقم الزاوية دا

م 2011ضــدمها واللــذين كانــا يهبعــان جحفــل اإلنهصــار املقاتــل بالزاويــة واملؤيــد ملعمــر القــذايف يف حربــ  ســنة 
لقـذايف وبالهـا  ال يسـهفيدان لقمع احلرا  الشعي ضد النظام، وذكر  أن  ينطبـق عليهمـا لفـظ أعـوان معمـر ا
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م، حيــث اعهــرب  ا كمــة 2012لسـنة  35مـن العفــو بــالهطبيق للبنـد األول مــن املــادة األوىل مــن قـانون العفــو رقــم 
العليــا أن مــا انههــي إليــ  حمكمــة اســهئناك الزاويــة غــو ســديد، إذ ذكــر  يف حكمهــا : " ملــا كــان ذلــك وكــان البنــد 

 نون العفو املذكور تنص على أن : " ال تسرى أحكام هذا القانون على احلاال  اآلتية:األول من املادة األوىل من قا
و بـالهبي بناتـ  أصـالة أأبنائـ  و اجلرائم املرتكبة من زوج املدعو معمر حممد عبد السالم أبـو منيـار القـذايف و .1

 وأصهاره وأعوان ..."
بنائـ  وى مـع زوجـ  وأرتبـة تهسـاأعوان معمـر القـذايف يف موملا كان يبن من النص املذكور أن املشرّ  قد اعهرب 

لـيهم يف كـان يعهمـد ع  ذينمنـ  والـ وأصهاره، وبالها  فإن املقصود هبم يف هذا املقـام أولئـك الرجـال والنسـاء املقـربن
لعليـا ة واائف القياديـوءون الوفـنظام البالد السياسي واإلقهصـادي واإلجهمـاعي والعسـكري، وغالبـا مـا كـانوا يهبـإدارة 

 هعريف السابق.وفقا لل فيها؛ ومقهاى ذلك أن  ليس كل من عمل موففا أو جمنداً مع القذايف يعهرب من أعوان 
ا  لقــذايف، وبالهــاة مبعمــر وملـا كــان الطاعنــان جمـرد جمنــدين أو مهطــوعن يف احلـرس الشــعي وال تربطهمــا عالقـ

وان طـاعنن مـن األعـاعهـرب الن فيـ  قـد ذهـب خـالك هـذا النظـر و فهما ال يعهربان من أعوانـ . وملـا كـان احلكـم املطعـو 
بحــث املنــاعي لون حاجــة دفإنــ  يكــون  طئــا يف تطبيــق القــانون وقاصــرا يف الهســبيب، مبــا يوجــب نقاــ  مــع اإلعــادة 

 . ”األخرى
ر وواضح من خالل احلكـم املـذكور أعـاله أن ا كمـة العليـا قـد إلهجـأ  يف تفسـوها للفـظ " أعـوان معمـ   

القــذايف" للهفســـو املاـــيق، وهـــو أحــد أنـــوا  الهفاســـو املســـموح هبــا حـــن تغـــّيم ضـــبابة علــى الـــنص فه هـــل الصـــراحة 
 (1) والوضوح في .

هــو الــذي ياــيق عــن دخــول حــاال  كــان سيشــملها لــو الهجــأ  –بعكــس املوســع  –والهفســو املاــيق      
العقوبـا  واإلجـراءا  اجلنائيـة، ويف قـانون العقوبـا   املفّسر إىل الهفسو املوّسع، وهو جائز يف تطبيـق قـانوين

بصفة أوىل، ألن الهفسو املوّسع يف هذا القانون رمبـا سـيهعار  مـع قاعـدة الشـرعية، وقـد يصـطدم مـع قاعـدة 
"الشـك يفسـر لصـا  املـههم" حـن حيهمـل الـنص أكثـر مـن تفسـو فيميـل املفّسـر إىل الهفسـو املوّسـع لـيحكم 

روضـــة فينهــدم بنيـــان القاعــدة املــذكورة الـــ  مــا ق ـــرر  إال لهغليــب قاعــدة أخـــرى هــي قاعـــدة الــنص احلالــة املع
 (2) وقرينة الرباءة.

                                         

ود جنيب حسي ، شرح قانون العقوبا  اللبناين ، القسم العام ، دار النهاة العربية ، القاهرة ، انظر :د. حمم -1
 وما بعدها. 97م،  1984

م أنـ  ال يصـح الهوسـع 17/11/1969وعلى ذلك تسـو حمكمـة الـنقض املصـرية حيـث تـرى يف طعنهـا الصـادر بهـاريو  -2
مشـار إليــ  لــدى د.  –احلصــر، وال جمــال إلعمـال القيــاس يف ذلــك يف تفسـو النصــو  املهعلقـة باإلعفــاء وعلــى سـبيل 

 .22حسن صادق املرصفاوي ، قانون العقوبا  ، منشأة املعارك باإلسكندرية ، بدون طبعة أو سنة نشر ،   
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 في:ثالثًا : تقييم مفهوم المحكمة العليا للفظ أعوان معمر القذا
يف ذايف عوان معمـر القـاعهرب أ رأ  ا كمة العليا أن البند األول من املادة األوىل من قانون العفو قد
ملقـربن جـال والنسـاء اولئـك الر أمرتبة تهساوى مع زوجـ  وأبنائـ  وأصـهاره، وبالهـا  فـإن املقصـود بـاألعوان هنـا 

ن لعسـكري، أمـا مـهمـاعي وامن  والذين كان يعهمد علـيهم يف إدارة نظـام الـبالد السياسـي واإلقهصـادي واإلج
 خر.قذايف بشكل أو ب عدا هؤالء فهم ليسوا باألعوان ولو كانوا قد ساعدوا نظام ال

، فـال بـد مـن ذا الصـددوللوصول إىل قناعة بصحة أو بعدم صحة ما انههي إلي  ا كمـة العليـا يف هـ
 إجراء موازنة بن املصا  ال  حيققها هذا الهفسو واملصا  ال  يهدرها:

 ُافي:.  المصالح التي يحققها تفسير المحكمة العليا للفظ أعوان معمر القأ
حلة الوطنيــة قيـق للمصـاالهفسـو املـذكور فائـدة عظيمـة يف جانـب مـا يرمـي إليـ  اجملهمـع مـن حتحيقـق  -1

 دوا معمـر القــذايفم، إذ هبــذا الهفسـو سـيطال العفـو مــن سـاندوا وأيـ2011فربايـر  17عقـب ثـورة 
ء امـ ، وهــؤالم ولـو عــن طريـق محـل الســالح لصـد وقمـع الثــوار الـذين خرجـوا علــى نظ2011سـنة 

ن العفــو، دور قــانو صـيســوا بالعـدد القليــل، وبعــض مـنهم فــل قابعـاً يف الســجن إىل حــن املؤيـدون ل
ن مـصـحب ذلـك يوالبعض اآلخر هارب أو مهّجـر خـارج الـبالد يقاسـي الغربـة عـن الـوطن مـع مـا 

 معاناة إجهماعية واقهصادية ال ختفى.
ا  أفكــار وثقافــب سـيعودون يومــاً، ولكــن حمملـن –هــم أو أبنــااهم  –واألخطـر مــن ذلــك أن هـؤالء 

ي مبكــر أوىل ء يف وقــوردا  فعــل إجهماعيــة ســهعمل مجيعهــا ضــد املصــلحة الوطنيــة لليبيــا، فــالعفو عــن هــؤال
 وأحرى يف سبيل العودة وإعادة اإلدماج.

مـــن  إلســهفادةاحيقــق الهفســو الــذي ارتكنــي إليـــ  ا كمــة العليــا كــذلك مصـــلحة أخــرى، هــي  -2
  تسع اجلميع.ديدة ال الكثو من هؤالء املؤيدين يف بناء ليبيا اجل اخلربا  والكفاءا  ال  حيملها

ذه املــؤهال  هــن اكهســبوا أحيــث أن هــؤالء قــد أنفقــي علــيهم الدولــة ومــن مــال الليبيــن أمــواالً طائلــة إىل   
نهم، وياــحى  ســهفادة مـواخلـربا  والكفـاءا ، فيصــبح رمـيهم وراء قاــبان السـجون إهــداراً للمصـلحة يف اإل

 م لسنوا  يف السجون أو بالد املنفى ضد الهفكو الوطي السليم.كنزه
 و مـن القاـاياهنـاء لكثـإويف جانب ثالث حيقق هذا الهفسو مـن ا كمـة العليـا للفـظ أعـوان القـذايف،  -2

ســية لهوجهــا  السياهقادفــ  ااملرتاكمــة أمــام ا ــاكم والــ  ت عــد مــن القاــايا الشــائكة يف وضــع إنهقــا  ت
 عف امللحو، يف األداء القاائي واألمي.ويغلف  الا
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 لقُافي:. المصالح التي يهدرها تفسير المحكمة العليا المضيق للفظ أعوان معمر اب
عـض باً، فـإن هنـا  أمههـا سـلف مع املصا  ال  تهحقق بهفسو ا كمـة العليـا الـذي ذهبـي إليـ  واملشـار إىل  

 ال  سهرتتب علي ، ومن أمهها:املصا  ال  سههدر هبذا الهفسو والسلبيا  
العفــو، وهــو مــا ســيكون  فربايــر مــن قــانون 17. اســهفادة الكثــو الــن أوغلــوا يف اإلجــرام إبــان ثــورة 1

جهمـــع يف ادقة للممعـــ  العفـــو حيمـــل معـــو الهغاضـــي األجـــوك عـــن املســـاءلة دون أن ينطـــوي عـــن النيـــة الصـــ
 الصفح واملساحمة.

بـة مـن رائم املرتكهـو دخـول قـانون العفـو عـن بعـض اجلـ –رنـا وهو األهم يف نظ –. اجلانب اآلخر 2
عدالـة فعيـل قـانون التوازي مـع أعوان النظام السابق حّيز النفاد واسهفادة هؤالء من ، دون أن يكون ذلـك بـاله
لعدالـة قـق الشـعور باحتمناـبطة  االنهقالية الصـادر، والـذي حيفـظ احلـق يف املسـاءلة املهوازنـة وبـاجراءا  معينـة

 اخلصوم. ى اجملي عليهم واجملهمع، وهو ما سيقود إىل تطاير كف  ميزان العدالة بنلد
 الخاتمة

عليـا سـو ا كمـة الن مـن تفومع املالحظا  املذكورة حول ما يهدره قانون العفو واسـهفادة بعـض الفئـا  مـن اجملـرم
ىل قيقهـا للوصـول إد إىل حتهمـع بكـل تأكيـاملايق للفظ أعوان القذايف، يظـل تفسـوها حيقـق غايـا  بنـاءة يهـدك اجمل

بعيــداً عــن  ذا البلــدبنــاء دولــة يطــوي فيهــا اجلميــع صــفحة املاضــي ليســطر كــل واحــد يف قــادم الصــفحا  مســهقبل هــ
يـا   ا كمـة العلنههـي إليـااألحقاد والاـغائن والنظـرة األحاديـة الاـيقة، وهـو مـا يـرى معـ  الباحـث تـرجيح صـحة مـا 

 من تفسو.
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 الطبيعة القانونية ألوامر األداء

 (استيفاء الديون الثابتة بالكتابة)
 أبوبكر عبدالسالم بن زيد :ذإعداد األستا                        

 مسريةتدريس بائامعة األيأة العضو  

 ونقس  القان- كلية العلوم الشريعة مسالية

 مقدمة
لــى عضــن وا ــاكم ى املهقانظــم قــانون املرافعــا  املدنيــة والهجاريــة أوامــر األداء مــن أجــل الهيســو علــ

هاـمنها ويبـث ئل الـ  تخا  من املطالبا  القاائية رأى املشر  فيها أن تعر  املساحد سواء، وهي نو  
صـول علـى حقـ  لـدائن احللفيها بأسلوب أسر  من اإلجراء العادي املهبع يف الدعوى القاـائية، حبيـث ميكـن 

اـــة إىل   عريفــاء بهقـــدســريعاً، دون االلهجـــاء إىل طريـــق الــدعوى القاـــائية الطويـــل، وذلــك عـــن طريـــق االكه
ليل ثابــي صــحوبة بــدالقاضــي امل ــهص، يوضــح فيهــا الــدائن امســ  وحقــ  قبــل الغــو، وتكــون هــذه العرياــة م
ر  ديراً مــن املشـــداء؛ تقــبالكهابــة حلــق الــدائن، ومقــداره، وموعـــد اســهحقاق ، وهــو مــا يســمى بنظـــام أوامــر األ

 يف الظـــاهر مـــا يس لديـــ املـــدين لـــ الليـــي بـــأن حتقيـــق بعـــض الـــديون ال حيهـــاج إىل مواجهـــة بـــن الطـــرفن؛ ألن
ب معــ  حتقــق ثبــو  يغلــيعــار  بــ  ادعــاء الــدائن، وأســاس هــذا الهقــدير هــو ثبــو  الــدين بالكهابــة، فهــذا ال

 الدين.
س  البــاب اخلــاميفيم وذلــك وقــد خــّص قــانون املرافعــا  املدنيــة والهجاريــة الليــي أوامــر األداء بــالهنظ

 هيفاء الديون الثابهة بالكهابة(.( وأطلق عليها اسم )اس778-785املواد )
ي مثــاراً ونيــة الــ  كانــهــا القانولدراسـة نظــام أوامــر األداء أمهيــة كبــوة ســواء يف فكرهتــا العامــة أو طبيعه
 :ة حبثية كاآليتلك يف خطجلدل شديد عند شراح القانون اإلجرائي، وهو الذي تهوىل هذه الورقة تناول  وذ

 ألوامر األداء. المطلب األول/ الطبيعة القضائية
 أواًل/ أوامر األداء والعمل القاائي.
 ثانياً/ أوامر األداء واحلكم القاائي.

 المطلب الثاني/ الطبيعة الوالئية ألوامر األداء.
 أواًل/ أوامر األداء واألمر على عرياة.
 ثانياً/ الطبيعة اخلاصة ألوامر األداء.

 الخاتمة  
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 المطلب األول
 مر األداءالطبيعة القضائية ألوا

انونيــة هلــم، مايـة القإذا كانـي الوفيفــة األساسـية للقاــاء هــي فـض النزاعــا  بـن اخلصــوم، ومــنح احل
حكــم قاــائي،  يهــا أهنــاففــإن هنــا  مــن يــرى يف أوامــر األداء أهنــا مــن األعمــال القاــائية،  وهنــا  مــن يــرى 

 وذلك على الهفصيل الها :
 -أواًل/ أوامر األداء والعم  القضائي:

  غالبيــــة الشــــراح إىل أن أمــــر األداء هــــو عمــــل قاــــائي، إذ يهاــــمن قاــــاًء فاصــــالً يف مطالبــــة يهجــــ
قاـائية، وأنــ  يصـدر مــن القاضـي يف موضــو  رفـع وفقــاً لعجـراءا  الــ  رمسهـا القــانون، فالقـانون قــد أوجــب 

العامــة يف رفــع الــدعاوى؛  إتبــا  نظــام أوامــر األداء، واعهــربه طريقــاً لرفــع املطالبــة القاــائية اســهثناًء مــن القواعــد
هلذا يعد طلب اسهصدار أمر األداء مطالبة قاائية حبق، ألن فيـ  معـو املطالبـة بـاحلق أمـام القاـاء، املطالبـة 
اجلازمــة بعــد تكليــف املــدين بالوفــاء، والقاضــي امل ــهص بإصــدار أمــر األداء يفصــل يف مطالبــة قاــائية حبــق، 

لزام املـدين بـأداء احلـق وهـو قاـاء قطعـي ملـزم، فيكـون عملـ  ويف خصومة حول أصل احلق، إذ هو يقاـي بـإ
 .1عماًل قاائياً 

م، وحيـــرتم  إدعـــاءهتيففالعمـــل القاـــائي هـــو تعبـــو عـــن إرادة القاضـــي تهجـــ  إىل تقييـــد اخلصـــوم برأيـــ  
 علـى نـاءً القاضي ب نمألهنا تصدر  القانون هذه النية ويقيدهم فعالً برأي ، كما أن القانون حيرتم هذه اإلرادة،

ة هــوافر فيــ  كافـــقاــائي ت مــا لــ  مــن واليــة عامــة حبكـــم وفيفهــ  القاــائية، وبالهــا  فــإن أمــر األداء هـــو عمــل
ا  موضــو  اإلجـــراءو ء معـــن، العناصــر اجلوهريــة الالزمـــة، فالقاضــي يعــرب عـــن إرادة قطعيــة بـــإلزام املــدين بــأدا

ي معـن حيـث يـدع ز قـانوينهـيالً حـول مركـمطالبة قاائية هي إلزام املدعى علي  بأداء معن، وهي تفرت   
يفصــل  اـائي حيــثالطالـب عــدم أداء الطـرك األخــر لــدين حـال، كمــا يهحقـق هلــذا األمــر سـبب العمــل الق

ة، فــإذا مل رفقــة بالعرياــألدلــة املالقاضــي يف املطالبــة املرفوعــة بنــاًء علــى حتقيــق  هصــر يبــي فيــ  اقهناعــ  علــى ا
 كمـة الـ  حييلهـا إىل ا وعـة فإنـ رأى إجـراء مزيـد مـن الهحقيـق يف املطالبـة املرفجيدها كافية لهكوين اقهناعـ ، و 

اــائياً، فـــإذا  عمــالً ق تنظرهــا يف شــكل خصــومة عاديــة، وهــذا يعــي أن اإلجــراءا  املــذكورة تســههدك دائمــاً 
 كاني كافية بذاهتا لهكوين  صدر يف شكل أمر أداء.

                                         

. 39،  1989أمينـة مصـطفى النمـر، أوامـر األداء يف مصـر والـدول العربيـة واألجنبيـة، اإلسـكندرية، دار املطبوعـا  اجلامعيــة،  - 1
 .436 (،   -عبدالعزيز عامر، شرح قانون املرافعا  الليي، القاهرة، مكهبة غريب )ب
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قاــائي  اــع للقواعــد الــ  حتكــم العمــل القاــائي،  وبنــاًء علــى مــا تقــدم فــإن أمــر األداء هــو عمــل
وإن القاضــي يصــدره عنــدما يقــوم بوفيفــة قاــائية في اــع لــذا  القواعــد الــ   اــع هلــا ســائر القاــاة عنــد 
مباشـرهتم لـوفيفههم القاــائية، كـل هــذا بطبيعـة احلـال مــا مل يـرد نــص خـا  يقـرر اســهثناًء أو كانـي القواعــد 

 .1القانوين ألوامر األداء املهقدمة تهعار  مع النظام
وقــد تبــو القاــاء املصــري هــذا اال ــاه، حيــث قاــي حمكمــة الــنقض املصــرية أنــ : "....وقــد أكـــد 

-852املشـــر  ذلـــك مبعاملـــة أوامـــر األداء معاملـــة األحكـــام يف مـــواطن كثـــوة منهـــا: مـــا نصـــي عليـــ  املـــواد )
كانـــــي تصـــــدر بطريقـــــة ختهلـــــف عـــــن (مكـــــرر مرافعـــــا ، الـــــا يهـــــأتى معـــــ  إن أوامـــــر األداء وإن  856-857

اإلجـــراءا  املعهـــادة لرفـــع الـــدعوى وتشـــهب  بطريقـــة اسهصـــدار األوامـــر علـــى العـــرائض إال أهنـــا تصـــدر مبوجـــب 
". ويف حكم آخر  كمـة الـنقض املصـرية قاـي فيـ : "أوامـر األداء وإن كانـي 2السلطة القاائية ال الوالئية

رفـع الـدعوى، وتشـهب  بطريقـة اسهصـدار األوامـر علـى العـرائض تصدر بطريقة ختهلف عن اإلجراءا  املعهادة ل
 .3إالّ أهنا تصدر مبوجب السلطة القاائية للقاضي ال الوالئية وهلا ما لألحكام من قوة "
ذلــك علــى و لقاــائية اوبـالرغم مــن ذلــك فـإن هنــا  مــن يــرى يف أوامـر األداء أهنــا مــن قبيــل األحكـام 

 النحو اآليت بيان .
  -ثانياً/ أوامر األداء والحكم القضائي:

يذهب فريق من الشراح إىل اعهبار أمر األداء حكماً قاائياً؛ ألن  يهامن قااًء قطعياً بـإلزام املـدين 
بالـــدين، فـــأمر األداء باعهبـــاره قـــراراً يصـــدر مـــن القاضـــي يف موضـــو  مطالبـــة رفعـــي بـــاإلجراءا  الـــ  رمسهـــا 

و  هـذه املطالبـة، وال مينـع مـن إسـباغ هـذا الوصـف )أي احلكـم علـى أمـر القانون وهو حكم قاائي يف موضـ
األداء( أن إجـــراءا  املطالبـــة ليســـي هـــي اإلجـــراءا  العاديـــة لرفـــع الـــدعاوى، وإمنـــا هـــي إجـــراءا  خاصـــة، 
فليســي هــذه احلالــة الوحيــدة الــ  يهطلــب فيهــا املشــر  إجــراءا  خاصــة خالفــاً لعجــراءا  العاديــة دون أن 

يف اعهبــار القــرارا  الصــادرة أحكامــاً بــاملعو الصــحيح، واملثــال علــى ذلــك: إشــكاال  الهنفيــذ  يثــور الشــك

                                         

. وجـدي 674،  1990أمحد السيد صاوي، الوسي  يف شرح قانون املرافعا  املدنية والهجارية، القاهرة، دار النهاة العربيـة، - 1
 .658،  1974املرافعا ، اإلسكندرية، منشأة املعارك، راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القاائي يف قانون 

ــم - 2 ــن مــــدين مصــــري رقــ ــة 888/52طعــ ــة 1983-11-10ق، جلســ ــعلة، مطبعــ ــد شــ ــعيد امحــ ــداد ســ ــنقض املــــدين إعــ ــاء الــ م، قاــ
ــأة املعـــارك،   ــاً 293اإلســـكندرية، منشـ ــاء الليـــي فلـــم جنـــد حكمــ ــذا املوضــــو  يف القاـ ــا هـ ــد تهبعنـ ــ  قـ ــارة إىل أنـ ، و ـــدر االشــ

كمـة العليـا يهعلــق بطبيعـة أوامــر األداء علـى قلـة الطعــون املهعلقـة هبــذا املوضـو  ) أوامـر األداء( ذلــك أن املهقاضـن يكهفــون للمح
 بالهقاضي أمام حماكم املوضو  من خالل نظر األوامر والهظلم من .

 .475ثاين،  ، العدد ال14م، جمموعة أحكام النقض، السنة4/4/1963ق جلسة 20/63طعن مدين مصري رقم  -3
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الوقهيــة، إذ يكفــي املشــر  فيهــا بــأن تبــدى أمــام ا اــر عنــد حاــوره للهنفيــذ، وأن تثبــي يف ا اــر الــذي حيــرره، 
يغــو مــن وصــف أوامــر األداء ومــع هــذا فــالقرار الصــادر يف اإلشــكال الــوق  هــو حكــم بــاملعو الــدقيق، كمــا ال 

باعهبارها حكمًا أن إجراءا  اسهصدارها أقرب إىل إجـراءا  األوامـر علـى العـرائض منهـا إىل اإلجـراءا  العاديـة 
، فــأمر األداء هــو حكــم بكــل معــو الكلمــة، فهــو ال يســهند إىل ســلطة القاضــي الوالئيــة بــل إىل 1لرفــع الــدعوى

ماـمون األمـر ال يقـرر إجـراًء وقهيـاً أو حتفظيـاً، وإمنـا يهاـمن تقريـر حـق  سـلطه  القاـائية، ذلـك ألنـ  بـالنظر إىل
مـن صــدر لــ  األمـر قبــل مــن صــدر عليـ  مــع إلــزام هــذا األخـو بالــدفع فهــو حيســم نزاعـاً ويفصــل يف أصــل احلــق، 

وإمنــا ويشـهمل علــى قاــاء قطعــي بــاملعو الصـحيح، فــالعربة يف تكييــف قــرار القاضــي لـيس بــاإلجراءا  الــ  تـ همبــع 
بطبيعـــة موضـــو  القـــرار ويف أمـــر األداء يوجـــد قاـــاء قطعـــي ملـــزم، كمـــا أن املشـــر  اعهـــرب إجـــراءا  أوامـــر األداء 
اسهثناًء من القواعد العامة يف رفع الدعاوى، إضافة إىل ذلك فإن عـدم اشـرتاط تسـبيب أمـر األداء ال حيـول دون 

األحكـام كمـا يف األحكـام اخلاصـة بــإجراءا  وصـف  بأنـ  حكـم، فاملشـر  قــد  ـرج علـى قاعـدة وجـوب تســبيب 
، والــا 2اإلثبــا ، وإن كــان هلــذا األمــر أســباب  املهمثلــة: يف الوقــائع واألســانيد الــ  يلــزم القــانون ببياهنــا يف العرياــة

( مـن قـانون املرافعـا  782يؤكد صحة هـذا الهكييـف ورود بعـض النصـو  الـ  تفيـد هـذا املعـو ومنهـا املـادة )
تــنص علــى أن " يعلــن املــدين يف موطنــ  بالعرياــة واألمــر الصــادر عليهــا بالــدفع ويعهــرب األمــر بــاألداء   الليــي الــ 

كأن مل يكن إذا مل يعلن املـدين خـالل سـهة أشـهر مـن تـاريو صـدوره وجيـب أن يشـمل اإلعـالن علـى أنـ  إذا مل 
 ائي واجب الهنفيذ ".يهظلم من األمر خالل مثانية أيام من إعالن  ب  يصبح األمر مبثابة حكم هن

عض حبهــة فــإن الـــب ة قاــائيةوإذا كــان شــراح القــانون يــرون وفقــاً هلــذا اال ـــاه أن أوامــر األداء ذا  طبيعــ
ولــيس ســلطة  طة األمــراألخـر منــ  يــرى فيهــا أهنــا ذا  طبيعــة والئيــة تصــدر مــن القاضـي امل ــهص مبــا لــ  مــن ســل

 احلكم.
 المطلب الثاني       

 امر األداءالطبيعة الوالئية ألو
أنــ  ميثــل  ه الـبعضيـرى الــبعض أن أمـر األداء يف حقيقهــ  هــو أمـر علــى عرياـة، ومــع ذلــك فقـد اعهــرب 

 نوعاً خاصاً من املطالبا  القاائية.
                                         

ــنة ) 1 ــ ــ ــ ــرية، السـ ــ ــ ــاة املصـــ ــ ــ ــ ــة ا امـ ــ ــ ــا(، جملـــ ــ ــ ــن فيهـــ ــ ــ ــ ــر األداء والطعـ ــ ــ ــة أوامـــ ــ ــ ــ ــبور، )طبيعـ ــ ــ ــــي عبدالصـــ ــ ــــث 38فهحـــ ــ ــ ــدد الثالـ ــ ــ ، 1972(، العـــ
 .53. أمينة مصطفى النمر، أوامر األداء يف مصر والدول العربية واالجنبية، مرجع سابق،  437،438،440 

اجلزء الثاين، النشاط القاائي، طرابلس، املركز القومي للبحوث والدراسا  العلمية، الطبعة الكوين علي اعبودة، فانون علم القااء،  2
ــة اجلديــــدة 404،  1998األوىل،  ــر األداء، االســـكندرية، دار اجلامعـ ــانوين ألوامـ ــام القـ ــر الهحيـــوي، النظــ ــيد عمـ . حممـــود السـ
ــة . أمحـــد أبوالوفـــا، إجـــراءا  الهنفيـــذ يف املـــواد املد23،  1999للنشـــر،  نيـــة والهجاريـــة، اإلســـكندرية، منشـــأة املعـــارك، الطبعـ

 .184،  1976السادسة، 
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  -أواًل/ أوامر األداء واألمر على عريضة:
امل ـهص يرى أنصار هذا اال اه أن األمـر الصـادر بـاألداء يعهـرب عمـالً ذا  طبيعـة والئيـة، فالقاضـي 

بإصـدار األمـر بـاألداء يباشــر وفيفـة والئيـة يســهند فيهـا إىل سـلطه  الوالئيـة ولــيس إىل سـلطه  القاـائية، وهــو 
يصــدر أمــراً ولــيس حكمــاً قاـــائياً، ومــن مث فإنــ  ال يلــزم أن يهــوافر يف األمـــر الصــادر بــاألداء بيانــا  احلكـــم 

طعن املقررة قانوناً لألحكام القاائية، وهو يقبـل القاائي وال يصدر يف جلسة علنية، وال يطعن في  بطرق ال
( من قـانون املرافعـا  الليـي، وإمنـا قصـد املشـر  يف ذلـك هـو 783االسهئناك املباشر بنص قانوين خا  )م

تبســـي  اإلجـــراءا  وتيســـوها وختفيـــف عمـــل القاضـــي، فاملشـــر  قـــد خـــالف القواعـــد العامـــة مـــن حيـــث رفـــع 
ل اختـاذ إجـراءا  والئيـة حبهـة، ومـن حيـث نظـره فإنـ  ينظـر كـأي طلـب الطلب القاائي، فهـو يرفـع مـن خـال

 .1يقدم على عرياة، ومن حيث صدور القرار يف الطلب فإن  يصدر كأي أمر على عرياة
 ـــهص نــع القاضــي امللليــي ميوالــا يؤكــد الطبيعــة الوالئيــة لألمـــر الصــادر بــاألداء أن قــانون املرافعـــا  ا
ة ادحيــث نصــي املــ األداء(،بإصــدار أوامــر األداء مــن مــواالة وفيفهــ  القاــائية عنــد إصــداره هلــا )أي األمــر بــ

هنـع ن علي  أن ميلبات  كا كل ط( من قانون املرافعا  على أن  )إذا رأى القاضي أال جييب الطالب إىل781)
  احلاـور عالن خصـمعن إصدار األمر وأن حيدد جلسة لنظـر الـدعوى أمـام ا كمـة مـع تكليـف الطالـب بـإ

 إليها(. 
الـذي يطلـب  ب الـدائنفالقاضي امل هص بإصدار األمر باألداء ال يصدره إال إذا أجاب ب  كل مطلـو   

مـر األداء أن أبإصدار  ة قاائية، فإن  جيب على القاضي امل هصاسهصداره، فإذا تطلب األمر فصاًل يف خصوم
هـا حالـة يكـون في اـائية يفميهنع عن مواالة وفيفه  الوالئية، حىت ال  ـرج عـن حـدودها وحـىت ال يباشـر سـلطة ق
ا رهطا  ال  يباشائر السلسالنوعًا من مباشرهتا، ألن  ليس بصدد خصومة قاائية وهو يكون النوعاً من مواالة 
مـر  ـهص بإصـدار ألقاضي املاالقاضي مبا ل  من سلطة قاائية عند إصداره لألمر باألداء، وكل ما تقدم ال مينع 

 األداء من مواالة وفيفه  الوالئية يف احلدود املقررة ل  يف الهشريع.
و مواجهـة م بغـسهصـداره تـهجـراءا  اوالا يؤكد الطبيعة الوالئية لألمر باألداء أيااً وفقاً هلذا اال ـاه أن إ
 صراحة.   ال  أوجبهاالبيانا ويف غفلة من املدين، كما أن األمر باألداء ال يلزم أن تهوافر في  قانوناً إالّ 

وإذا كـان احلكـم كقاعـدة عامــة هـو اإلطـار الشــكلي للعمـل القاـائي بــاملعو اخلـا  فإنـ  العهبــارا  
هـو احلـال بالنسـبة ألوامـر األداء، فهـي تهاـمن  خاصة قد يكون هـذا اإلطـار العـام الشـكلي هـو األمـر مثلمـا

                                         
. حممود السيد عمر الهحيوي)أوامر أداء 49،  2003أمحد عمر بوزقية، قانون املرافعا ، بنغازي، جامعة بنغازي، الطبعة األوىل  1

دنية(، جملة البحوث القانونية واالقهصادية، جامعة املنوفية  احلقوق الثابهة بالكهابة كاسهثناء من القواعد العامة يف رفع الدعاوى امل
 . 261م،  1980كلية احلقوق، العدد الرابع عشر السنة السابعة 
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قاــاًء بــاإللزام يف شـــكل أمــر، ولـــيس يف إطــار احلكـــم الهقليــدي، فــإرادة املشـــر  هلــا وحـــدها الكلمــة يف إلـــزام 
السـلطة القاـائية بإصــدار أمـر أو قــرار والئـي بــدالً مـن إصـدار حكــم أو إصـدار حكــم بـدالً مــن إصـدار أمــر 

 .1كم جملرد أمر والئيوالئي، أو يف منح آثار احل
 ة.وبالرغم من كل ذلك فإن هنا  من يرى يف أوامر األداء أهنا ذا  طبيعة خاص

 ثانياً/ الطبيعة الخاصة ألوامر األداء:
علــى  رفهــو يكــون أمــ يــرى أنصــار هــذا اال ــاه أن األمــر الصــادر بــاألداء يكــون ذا طبيعــة مزدوجــة، 

صـــادراً مـــن  منـــا يكـــونولـــيس صـــادراً يف مســـألة والئيـــة، وإ عرياـــة، ولكنـــ  لـــيس مـــن قاضـــي األمـــور الوقهيـــة،
لـى علشـكلية أمـراً لناحيـة االقاضي امل هص بإصدار أوامر األداء يف مطالبـة قاـائية، ولـذلك فـرغم كونـ  مـن ا
خـهالك امـة بينهمـا؛ الاثلة الهعرياة إاّل أن موضوع  يكون أشب  باحلكم القاائي الغيايب ولكن  ال يعي املم

داء يهبــع يف ادر بــاألار األمــر بــاألداء عــن فــروك إصــدار احلكــم القاــائي الغيــايب، فــاألمر الصــفــروك إصــد
 ائمـاً إجـراءا صـدارها دإصداره إجراءا   هصرة وشكل  هـو نفـس شـكل األعمـال الوالئيـة والـذي يّهبـع يف إ
 ية وال تهطـــابقائل القاـــ هصـــرة وإجـــراءا  إصـــدار األمـــر بـــاألداء ال متاثـــل مطلقـــاً إجـــراءا  إصـــدار األعمـــا
ة كـون مـن الناحيـاألداء يمعها، بل هي تشب  إجراءا  إصدار األعمـال الوالئيـة وبـذلك فـإن األمـر الصـادر بـ

فــــاً يف بعــــض نـــا  اخهالالشـــكلية عمــــاًل والئيـــاً، وال ينفــــي صـــفة األمــــر عــــن األمـــر الصــــادر بـــاألداء أن يكــــون ه
ساً إىل نـو  رجع  أسامرياة، فهذا االخهالك يكون اإلجراءا  اخلاصة ب  عن إجراءا  اسهصدار األمر على ع

مزيــــداً مــــن  ا يقهاــــيالعمـــل الصــــادر يف احلــــالهن حيــــث يكــــون مرتتبــــاً يف احلالــــة األوىل علـــى عمــــل قاــــائي، الــــ
 األحكـــام ملقـــررة يفاالاـــمانا  واملغـــايرة يف بعـــض قواعـــد األمـــر علـــى عرياـــة ولـــو عـــن طريـــق األخـــذ بالقواعـــد 

ألمــر الك هــذه فــإن اجــ  االخــهالــة الثانيــة صــادراً بــإجراء وقــ  أو حتفظـي، وفيمــا عــدا أو القاـائية، ويكــون يف احل
 الصادر باألداء  اع لذا  القواعد ال  حتكم نظام األمر على عرياة.

أمـــا موضـــو  األمـــر الصـــادر بـــاألداء فإنـــ  يهاـــمن قاـــاًء قطعيـــاً ملزمـــاً، وحيهـــوي علـــى عنصـــري الهقـــدير 
  احلـق ألحـد اخلصـمن، وإلـزام اخلصـم اآلخـر بأدائـ  ويقـرر احلـق للـدائن ويلـزم املـدين واإللزام، فهو يهامن إثبـا

بأدائــ ، ولـــذلك فـــإن مــادة األمـــر الصـــادر بــاألداء هـــي نفســـها مــادة العمـــل القاـــائي والــ  حتهـــوي كـــذلك علـــى 
انعكاسـا كـاماًل علـى عنصري الهقرير واإللزام، والا الشك في  أن الطبيعة املزدوجة لألمر الصادر باألداء تـنعكس 

 النظام القـانوين لـ  ) أي نظـام أوامـر األداء (، فهـو نظـام ال يهطـابق متامـاً مـع النظـام القـانوين للعمـل الـوالئي، وال
يهطـابق أياــاً مـع النظــام القـانوين للعمــل القاـائي بــل هـو مــزيج مـن النظــامن، فالنصـو  الهشــريعية املنظمــة 

                                         
. وجـدي راغـب فهمـي، النظريـة العامـة للعمـل القاـائي يف  403الكوين عبودة، قانون علـم القاـاء، اجلـزء الثـاين، مرجـع سـابق،   1

 .263،264. حممود السيد عمر الهحيوي، املقال السابق اإلشارة إلي ،   655،656،   قانون املرافعا ، مرجع سابق
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النصــو  الهشــريعية املنظمــة للحكــم القاــائي، كمــا أن بعــض النصــو   لألمــر الصــادر بــاألداء تشــب  متامــاً 
الهشــريعية املنظمــة لألمــر الصــادر بــاألداء تشــب  متامــاً النصــو  الهشــريعية املنظمــة لألمــر علــى عرياــة، وكــل 

 . 1ذلك يدفع إىل الطبيعة املزدوجة ال  تهمهع هبا أوامر األداء 
 الخاتمة

ية لـدعاوى القاـائايف رفـع  وامر األداء كاسـهثناء مـن القواعـد العامـةيف هناية البحث ميكن القول إن أ
قهــاء قــانون واســعاً عنــد ف يــة جــدالً وفقــاً لقــانون املرافعــا  املدنيــة والهجاريــة، والــ  ثــار بشــأن طبيعههــا القانون

عمـــالً يـــث كونـــ  حائية مـــن املرافعـــا  إن آراء الفقـــ  القـــانوين احنصـــر  يف ا ـــاهن تـــدور بـــن الطبيعـــة القاـــ
اــة، ا أمــر علــى عريلــبعض أهنــقاــائياً أو حكمــاً قاــائياً، وبــن اعهبــار هــذه األوامــر ذا  طبيعــة والئيــة رأى ا

 بينما رأى فيها البعض اآلخر أهنا ذا  طبيعة خاصة انزو  حتهها.
اء مــن حيــث ألداء ســو إن مــرد هــذا اخلــالك يكمــن يف الكيفيــة الــ  عــاو هبــا املشــر  موضــو  أوامــر ا

 ى طبيعــة أوامـــرالهلــا علـــفمــر، وكيفيـــة نظــره، أو اسهصـــداره والــهظلم منـــ ، حبيــث ألقـــي هــذه املعاجلـــة رفــع األ
والــ   ئبــة حــىت األن،، وهــي غااألداء الّــا يكــون هلــا األثــر البــال  عنــدما يقــول القاــاء كلمهــ  يف هــذا املوضــو 

أمـر األداء،  شـر  نظـر  املندعوا من خالهلـا أن يكـون للقاـاء رأي فيهـا واحلـديث ينصـب علـى مـن أسـند إليـ
 خلصو . اوا كمة العليا من خالل ما يعر  عليها من طعون وما ترسي  من مبادئ يف هذا 

 واهلل من وراء القصد
 قائمة المراجع

 اوالً /الكهب:
 أحمد ابوالوفا:    -1
 نظرية األحكام يف قانون املرافعا ، اإلسكندرية، منشأة املعارك،  - 

 م. 1977الطبعة الثالثة 
 إجراءا  الهنفيذ يف املواد املدنية والهجارية ، اإلسكندرية ، منشأة  -

                                         

حممـود الســيد عمـر الهحيــوي)أوامر أداء احلقـوق الثابهــة بالكهابـة كاســهثناء مـن القواعــد العامـة يف رفــع الـدعاوى املدنيــة( مقـال ســبقي  1
. أمحــد 104الهنفيــذ اجلــربي، بنغــازي، املكهبــة الوطنيــة،  .عبــداملنعم جــوة، القواعــد العامــة يف 266،267اإلشــارة إليــ ،  

. الكــوين علــي اعبــودة، فــانون علــم القاــاء، 665،666، 1971مســلم ، أصــول املرافعــا  ، القــاهرة ، دار الفكــر العــريب،
ارك، الطبعــة .أمحــد أبوالوفــا، نظريــة األحكــام يف قــانون املرافعــا  ،اإلســكندرية، منشــأة املعــ405اجلــزء الثــاين، مرجــع ســابق،  

ــة  ــ ، . 45،46،47م،  1977الثالثــ ــارة إليـــ ــبقي اإلشـــ ــال ســ ــا(، مقـــ ــن فيهـــ ــر األداء والطعــ ــة أوامـــ ــبور، )طبيعـــ فهحـــــي عبدالصــ
 440،441. 
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 م.1974املعارك 
 أحمد السيد صاوي: -2

 الوسي  يف شرح قانون املرافعا  املدنية والهجارية، القاهرة، دار -

 .1990النهاة العربية،  

 أحمد عمر بوزقية: -3

 .2003ىل قانون املرافعا ، بنغازي، جامعة بنغازي، الطبعة األو  -

 أحمد مسلم: -4

 .1971أصول املرافعا  ، القاهرة ، دار الفكر العريب، -

 أمنية مصطفى النمر:   -5

 أوامر األداء يف مصر والدول العربية واألجنبية، اإلسكندرية، دار  -

 .1989املطبوعا  اجلامعية، 

 عبد العزيز عامر: -6

  (. -شرح قانون املرافعا  الليي، القاهرة، مكهبة غريب )ب -

 المنعم عبدالعظيم جيرة:عبد -7

 .1978القواعد العامة يف الهنفيذ اجلربي، بنغازي، املكهبة الوطنية، -

 محمود السيد عمر التحيوي: -8

 لعامة القواعد النظام القانوين ألوامر أداء احلقوق الثابهة بالكهابة كاسهثناء من ا -

 .1999للنشر،دار اجلامعة اجلديدة  –يف رفع الدعاوى املدنية، اإلسكندرية 

 وجدي راغب فهمي: -9

 .1974رك ة املعاالنظرية العامة للعمل القاائي يف قانون املرافعا ، اإلسكندرية، منشأ -

 ثانياً / المقاالت القانونية:

 فتحي عبدالصبور: -1
 ، (38طبيعة أوامر األداء والطعن فيها، جملة ا اماة املصرية، السنة ) -

 م.1972العدد الثالث، 

 محمود السيد عمر التحيوي  -2
لـة جماوى املدنيـة، فـع الـدعر أوامر أداء احلقوق الثابهة بالكهابة كاسـهثناء مـن القواعـد العامـة يف  -

 البحوث القانونية واالقهصادية جامعة 
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 .1998املنوفية كلية احلقوق، العدد الرابع عشر، السنة السابعة، اكهوبر 
 ثالثاً/ أحكام القضاء:

 ك.  ية، منشأة املعر لنقض املدين يف األحكام، إعداد سعيد أمحد شعلة، اإلسكندر قااء ا        
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 أساس حجية األحكام وعالقتها بالنظام العام
 : انتصار يوسف الق ايفالدكتورةإعداد 

جامعة طرابلسن و التدريس بكلية القانو أةعضو  ي

                                                    
 الرحيم نبسم اهلل الرحم

 المقدمة
ترعرعهــا و  وجودهــا حبجيــة احلكــم القاــائي يــرتب  بفلســفة تشــريعية أو قانونيــة أســهمي يفإن القــول 

النسـبة باحلجيـة  عدة خصوصيا ، ونشـأ  يف فلهـا العديـد مـن اال اهـا  والنظريـا ، فالبحـث يف أسـاس
عليــ  أو  لــذي بنيــيالألحكــام القاــائية يقهاــي الرجــو  اىل ماهيــة وحقيقــة ومصــدر تلــك احلجيــة واألســاس 

ي يعكـــس لعـــام الــذاشــأ  يف فلـــ ، تلــك الفلســـفة جعلــي مـــن احلجيــة القاـــائية مرتبطــة ومهعلقـــة بالنظــام ن
د أصـالً وتشـريعاً يعـو  ئي فقهـاً أمهيهها ويبن حدودها ويرسم معاملها  فالقول باعهبار فكرة حجية احلكم القاـا
ظ أنـ  ، جيعلنـا نالحـاملبـدأ   هـذاإىل فلسفة معمقة يف نظر الفقي  أو املشر  اعهمدها كمنطلق فكري يبـي عليـ

شـريع. الفقـ  أو اله فيـ  هـذا ارتب  تأسيس  يف الفق  والهشريع على السواء باإلطار الفكـري الـذي نشـأ وترعـر 
ايـة ر نـة عـرّب  عـن  يـة معيّ باإلضافة إىل ارتباط ما ميكن اعهباره نظريا  أسسي حلجيـة األحكـام مبراحـل تار 

يف  ل املدنيـة عنـ  املسـائكمـا أن النظـر إىل أسـاس احلكـم القاـائي اخهلـف يف  حمكومة بعاملي الزمـان واملكـان
 قانون الوضعي.صة يف الاملسائل اجلنائية واملسائل الدسهورية مهأثراً بطبيعة املواضيع واخهالفها خا

 عـام بشـكل مطلــقلنظـام الولقـد تنـو  النظـر إىل هـذا األســاس مهعلقـة بالنظـام العـام فاحلجيـة تهعلــق با
ة هـي أن القاعـدة العامـلنسـبية، فالشريعة اإلسالمية، أما يف القوانن الوضعية فهي مهفاوتة بن اإلطـالق وايف 

اك اخلصـــومة علــى أطــر  احلجيــة الــ  تهمهـــع هبــا األحكــام القاـــائية عمومــاً هــي حجيـــة نســبية تقهصــر آثارهـــا
وق زعـــا  حـــول احلقـــ  املناتهســـم بـــ القاـــائية وال متهـــد إىل غـــوهم، واملرجـــع يف ذلـــك إىل الطـــابع الـــذايت الـــ 

لقاــاء االصــادرة مــن  أحكــام اإللغــاء –علــى ســبيل املثــال  –واملراكــز الش صــية، وختــرج عــن هــذه القاعــدة 
 اإلداري وال  حتوز حجية مطلقة يف مواجهة الكافة.

 :وهكذا رأينا دراسة أساس حجية األحكام وعالقهها بالنظام العام يف مبحثن
 وم احلجية القاائية.املبحث األول/ مفه

 املطلب األول/ معو احلجية القاائية.
 املطلب الثاين/ األسس الفلسفية والقانونية حلجية األحكام القاائية.

 املبحث الثاين/ فكرة النظام العام وعالقهها حبجية األحكام.
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 املطلب األول/ مفهوم النظام العام.
 .يف إعمال احلجية القاائيةاملطلب الثاين/ أثر اعهماد فكرة النظام العام 

 أسأل اهلل الهوفيق والسداد فهو املعن واهلادي إىل سبيل الرشاد 
 المبحث االول

 مفهوم الحجية القضائية
ميكــن القــول بأنــ  قــد تعــدد  الهعريفــا  واملفــاهيم الــ  قيلــي يف تعريــف احلجيــة القاــائية، فبعاــها 

السـبب يف ذلـك يرجــع إىل ان ماهيـة احلجيـة القاــائية يهفـق مـع الـبعض األخــر، وبعاـها  هلـف معــ ، ولعـل 
. والــــ  بــــدوهنا ال ميكــــن احلــــديث عــــن احلجيــــة، 1تهطلــــب ضــــواب  معينــــة جيــــب توافرهــــا يف احلكــــم القاــــائي

فاحلجيــة القاـــائية لبســـي نوعــاً واحـــداً حمـــدداً، بـــل هــي نوعـــان: نـــو  يكهســـب حجيــة مطلقـــة فيســـري علـــى 
كهسب حجيـة نسـبية فيسـري علـى الـبعض ويلهـزم بـ  أطـراك اخلصـومة الكافة وتلهزم ب  كل السلطا  ونو  ي

 فق .
 انطالقاً من ذلك سنبن مفهوم احلجية القاائية يف مطلبن مها: 

 معو احلجية القاائية. :المطلب االول
 األسس الفلسفية والقانونية حلجية األحكام القاائية. :المطلب الثاني

 المطلب األول
 القضائيةمعنى حجية األحكام 

 
العمـل علـى و قاـائية، حيصل املشرو  دائمـاً يف  هلـف الـنظم القانونيـة علـى وضـع حـد للمنازعـا  ال
 يحاً مســـهوفياً  صـــدر صـــحاســـهقرار املراكـــز القاـــائية، واحليلولـــة دون تعـــدد األحكـــام وتعارضـــها، فـــاحلكم مـــىت

جـــوده وحتـــدد و عناصـــر  ة وتكهمـــللشـــروط  الشـــكلية واملوضـــوعية يعهـــرب عنوانـــاً للحقيقـــة ومـــن مث حيـــوز احلجيـــ
 ضواب  قيام ، وتنجلي معامل غموض .                         
 وعلى ضوء ذلك سنبحث معو احلجية يف فرعن مها: 

                                         

هذه الاواب  منها ما هو شكلي يهمثل يف اتبا  اإلجراءا  حبيث يصدر صحيحاً مـن الناحيـة الشـكلية، ومنهـا مـا هـو  - 1
موضوعي، حبيث يقع على عاتق ا كمة ال  اصدرت  وغوها من ا اكم واجب احرتام  بعـدم العـدول عنـ  إال بـالطرق 

 املقررة للطعن علي .
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 المقصود بحجية األحكام القضائية. :الفرع االول
( )حجية ةكلم   دد اإلشارة إىل أن مصطلح حجية األحكام القاائية، هو مصطلح مركب من

اها يف لى معنعمث الوقوك  وبناًء على ذلك البد أن حندد معو احلجية لغة واصطالحاً  )أحكام قاائية(و
                                                                                                نسبية.       طلق  أمني مالفق  اإلسالم وصوالً إىل األحكام القاائية ال  تهمهع باحلجية سواء أكا

                                                       :أواًل/ المعنى اللغوي لحجية األحكام القضائية
  الحجَّية لغة:-1
وأصلها حاّجة أو حاّج أو احلّجة أي الربهان و حاّج  فحّج  من باب رّد أي غلب  باحلجة، ويقال يف املثل   

ل )حِمْجاج( بالكسر أي كثو اجلدل.                                                                        ّو فحّج فهو رج
 .1والهحاّج هو اله اصم واحلّجة هي جادة الطريق

وتطلــق حاجــ  يف اللغــة حماجــة وحجاجــاً، احــهج عليــ  أقــام احلجــة وعارضــ  مســهنكراً فعلــ ،  حتــاّجوا أي 
                                                                           .       2 ادلوا

والـــذين حيـــاجون يف اهلل مـــن بعـــدما اســـهجيب لـــ  حجـــههم داحاـــة عنـــد رهبـــم وعلـــيهم  ﴿قـــال تعـــاىل  
قـل أحتاجوننـا يف اهلل وهـو ربنـا وربكـم  ﴿[  وقولـ  تعـاىل 14] سورة الشورى اآليـة  ﴾غاب وهلم عذاب شديد

[ وعرّفهـا بعـض الفقـ     بأهنـا الـدليل 138]سـورة البقـرة اآليـة  ﴾أعمالنـا ولكـم أعمـالكم وحنـن لـ   لصـون ولنا
 .                                                               3والربهان واجلمع حجج ، وحاج  حماّجًة، َفحّج  حِب ّجة من باب قفل، إذا غلب  يف احلجة

 لغة:الَحكم  -2
احلكم يف اللغة حكماً وحكومًة باألمر للرجل أو علي  أو بينهم، قاى وفصل، وحكم الـبالد أي تـّوىل  
 .4شؤوهنا

أي  –حيكـم  -واحلكم مصد الفعـل حكـم، وهـو القاـاء بالعـدل، واحلكـم هـو مصـدر الفعـل  حكـم  
فيــ ، ومــن صــفات  اإلحكــام قاــاًء، ويــأيت مــن احلكمــة الــ  هــي وضــع الشــيء يف حملــ ، والبــي يف أمــر والفصــل 

 .5وعلي  فهو الفصل أو اإلثبا  أو النفي مسند ألمر معن –واإلتقان وحسن الهقدير بعد الهدبر 
                                         

 .123-122قادر الرازي،  هار الصحاح، برتتيب الشيو حممود خاطر، باب حجج،   حممد بن أيب بكر عبد ال - 1
 .167أمحد بن حممد بن علي املغريب الفيومي، املصباح املنو، الطبعة اخلامسة، بدون دار نشر،   - 2
 .167أمحد بن حممد الفيومي، املرجع السابق،   - 3
 .498  2005للمالين، لبنان جربان حممود، معجم ل غوي عصري، دار العلم  - 4
اإلمام علـي بـن خليـل الطرابلسـي، معـن احلكـام فيمـا يـرتدد بـن اخلصـمن مـن احلكـام، دار الفكـر، بـوو ، بـدون سـنة  - 5

 .29نشر  



 ملعاا أساس حجية األحكام وعالقتها بال ظام

 

111 

 المعنى االصطالحي لحجية الحكم القضائي :ثانياً 
 ماهية حجية احلكم القاائي يف الفق  اإلسالمي. -1
 احلجية يف الفق  اإلسالمي. -أ

وجهة نظر فقهاء الشريعة اإلسـالمية بأنـ   )) فصـل يف اخلصـومة بقـوَل أو  تعهرب احلجية القاائية من
فعـل يصـدر عــن القاضـي علــى سـبيل اإللـزام(( ويؤكــد أصـحاب هــذا الـرأي بـأن معــو ))فصـل يف اخلصــومة(( 
يع د احلل الذي يقع يف نفس القاضي بشأن النزا  املعـرو  عليـ  وذلـك عـن طريـق تطبيـق األحكـام الشـرعية 

 .1ن اإللزام لكل من اخلصمن باألوضا  احلقوقية وفق ما يراه القاضيالا يهام
ويرجع اسه دام فقهاء الشريعة اإلسالمية ملصطلح عدم الـنقض بـديالً عـن مصـطلح احلجيـة للداللـة 

ولعــل هــذا مــا اتفــق عليــ  فقهــاء املــذاهب اإلســالمية االربعــة، ونبــن  2علــى عــدم جــواز نظــراً النــزا  مــرة أخــرى
 على النحو الها : مالمح ذلك

جههـاده، أى أن اإىل أن ))من اجههد من احلكام فقاـى باجههـاده مث ر  مُهب المُهب الشافعي:
م هــذا رده، وحكــ يف معــو خطــأ أو رد عليــ  قــاَ  غــوه، ســواء فيمــا خــالف كهابــاً أو ســّنة أو امجاعــا، أو مــا

لـ  أن   ، أو بـأنحكمـ إنـ  قـد أخطـأ يففيما يسهأنف، مبا هـو أصـوب عنـده، وهـذا صـحيح، وإذا كـان للقاضـي 
 غوه من القااة قد أخطأ يف حكم  فذلك ضربان:

أن  طـن فيمــا يسـوغ فيــ  االجههـاد، والثــاين أن  طـن فيمــا ال يسـوغ فيــ  االجههـاد، فــإن أخطــأ  /األول
اس الهقريـب يف فيما يسوغ في  االجههاد وهو أن  الف أوىل القياسن من قيـاس املعـو اخلفـي، أو أوالمهـا مـن قيـ

 .3الشب ، كان احلكم نافداً وال يهعقب بفسو أو نقضَ 
  :جـاء إنـ  )) إذا قـال القاضـي بعـدما قاـى يف واقعـة، رجعـي عـن قاـائي أو وفي المُهب الحنفي

أبطلي حكمي أو وقفي على تلبيس الشهود، وأراد أن يبطل حكم ، ال يؤخذ وال يعهرب هذا القـول 
 .4ى حال ((من ،  ويبقى القااء ماَ  عل

 ــه )) إذا حكــم احلــاكم بشــرط ، وقــع احلكــم الزمــاً ال جيــوز الرجــو  فيــ  وال  وذهــب الحنابلــة إلــى أن
 .1ينقض من  وال من  وال من غوه((

                                         
ري دار د. صايف أمحد قاسم، حجية األحكـام الصـادرة بـرفض الطعـن يف دعـوة اإللغـاء والـدعوة الدسـهورية يف النظـام القـانوين املصـ  - 1

 .26،  2011النهاة العربية، القاهرة، 
 .8،  2011آمال مقوي، الطعن يف احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة، رسالة ماجسهو، كلية احلقوق، جامعة منهوري، اجلزائر،  - 2
 .53،  1994إبراهيم عبداهلل بن أيب الدم، أدب القااء، مطبعة اإلرشاد بغداد، الطبعة الثالثة  -3
 .232،  2000عبداللطيف حسن عبدالرمحن، الفهاوي الفقهية، اجلزء الثالث، دار الكهب العلمية،  - 4



 ملعاا أساس حجية األحكام وعالقتها بال ظام

 

112 

)) ال يهعقـب حكـم العـدل العـامل، أي ال ينظـر فيـ  مـن تـوىل بعـده، لـئال بينما ذهب المالكية إلـى أنـه 
فــاقم األمــر والفسـاد ومحــل عنــد اجلهــل احلــال علــى العدالــة إن واله عــدل يكثـر اهلــرج واخلصــام الــذي يــؤدي إىل ت

 . 2رفع حكم العدل العامل اخلالك الواقع بن العلماء، فالعدل العامل ال حيكم إال صواباً((

 الحكم في الفقه اإلسالمي:  –ب 
مهم بهعريـف مل حيظ تعريف مصطلح ))احلكم القاائي(( باههمام غالبية الفقهاء بوج  عام كاههمـا 

القاــاء نفســ ، وميكــن ذلـــك يف اقهصــارهم علــى تعريـــف القاــاء علــى تعريــف القاـــاء للداللــة علــى احلكـــم 
الصـــادر عنـــ ، الفاصـــل يف النـــزا  بـــن امله اصـــمن، ســـّيما أن اللغـــوين يطلقـــون لفـــظ احلكـــم علـــى القاـــاء 

          .  3والقااء على احلكم
تعريـف حمــدد الصـطالح احلكــم القاـائي مثــل الفقيــ   وإن كـان هنــا  بعـض الفقــ  قـد اجههــد بوضــع

مـن الشـافعية الـذي عرفـ  بأنـ  )) مـا يصـدر مـن م هَــَولو عمومـاً وخصوصـاً راجعـاً إىل عـام   4ابن حجر اهليثمـي
مـــن احلنفيـــة بأنـــ   5مـــن االلهزامـــا  الســـابقة لـــ  يف القاـــاء علـــى وجـــ   صـــو ((.وعرف  اإلمـــام ابـــن غـــرس

 صفة  هصة بأمر فن لزوم  يف الواقع شرعاً((. ))اإللزام يف الظاهر على
يف حـــن عرفـــ  الفقيـــ  اإلمـــام البهـــويت مـــن احلنابلـــة بأنـــ  ))تبـــن احلكـــم الشـــرعي واإللـــزام بـــ  وفصــــل 

 .                                                                             6اخلصوما ((
ن  )) إنشاء إطـالق إلـزام يف مسـائل االجههـاد املهقـارب فيمـا يقـع وعرك الفقي  القوايف من املالكية بأ

وعليـــ  أفهــر الفقــ  اإلســالمي الذاتيــة اخلاصـــة للحكــم القاــائي باعهبــاره إجـــراء  7فيــ  النــزا  ملصــا  الــدنيا((
                                                                                       = 

، بـدون سـنة نشــر 6إلمـام منصـور بـن يـونس بـن ادريـس البهـويت، كشـف القنـا  عـن مـنت اإلقنـا ، عـامل الكهـب، بـوو ، لبنـان، ج - 1
 335. 

ــ - 2 ــائي يف الشــ ــم القاــ ــة احلكــ ــر أبوبصــــل، نظريــ ــة االوىل، عبدالناصــ ــان، األردن، الطبعــ ــائس، عمــ ــانون، دار النفــ ــ، 1422ريعة والقــ ــ هــ
 34.  

  عبدالناصر أبوبصل، املرجع السابق، نفس الصفحة. - 3
 وما بعدها. 387راجع الشوكاين حممد بن علي يف مؤلفة، البدر الطالع، دار املعرفة، لبنان، بو ، بدون سنة نشر،   - 4
 .10ابن غرس احلنفي، الفواك  البدرية يف البحث عن أطراك القاايا احلكمية مطبعة النيل، القاهرة، بدون سنة نشر،   - 5
  20ه.  1421( حتقيق عبداهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 3/481اإلمام البهويت، شرح منههي اإلرادا  ) -6
متييز الفهاوي عن األحكـام وتصـرفا  القاضـي واإلمـام، حتقيـق، عـز  العطـار، مطبعـة راجع اإلمام القرايف، األحكام يف   -7

 2،3هـ، 1357االنوار، الطبعة األوىل، مصر، 
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                                                        قاـــــــــــــــائي صــــــــــــــــادر عــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة  هصــــــــــــــــة بــــــــــــــــ ، يرتتــــــــــــــــب عليــــــــــــــــ  إهنــــــــــــــــاء اخلصــــــــــــــــوما  القائمــــــــــــــــة.                                    
                                        ماهية حجية الحكم القضائي في القانون الوضعي -2
 معنى الحجية في القانون الوضعي  )أ(

ام الــ  حكــقوهلــا ))األب( مــن قــانون اإلثبــا  يف املــواد املدنيــة الهجاريــة املصــري 101نصــي املــادة )
ذه احلجيـة، ل يـنقص هـحاز  قوة األمر املقاي تكون حجة فيما فصلي في  من احلقوق وال جيوز قبول دليـ
غــو صــفاهتم ون ان تهدولكــن ال تكــون لهلــك األحكــام هــذه احلجيــة اال يف نــزا  قــائم بــن اخلصــوم انفســهم 

 ((.بذا  احلق حمالً وسبباً، وتقاي ا كمة هذه احلجية من تلقاء نفسها
( من القانون املدين الليـي تـنص 393/7وباإلطاللة على النصو  الهشريعية الليبية، جند أن املادة )

علــى )) األحكــام الــ  حــاز  قــوة األمــر املقاــي تكــون حجــة مبــا فصــلي فيــ  مــن احلقــوق، وال جيــوز قبــول 
قـائم بـن اخلصـوم انسـهم  دليل ينقض هـذه القرينـة، ولكـن ال تكـون لهلـك األحكـام هـذه احلجيـة إال يف نـزا 

 .1أو ورثههم أو خلفهم دون أن تهغو صفاهتم وتهعلق بذا  احلق حماًل وسبباً 
ة الشـيء صطلح حجيـباسهقرار النصن السابقن نالحظ بأهنما اتفقا من حيث املامون على إطالق م

باحلجيـة أو حجيـة  دبأنـ  يقصـ (3)املقاي ب  ليعرب عن مفهـوم احلجيـة القاـائية، حيـث ذهـب الـبعض مـن الفقـ 
مـا يكـون حّجـة في وضـة عليـ األمر املقاي ب  بأن احلكم القاائي عنـدما يطبـق أحكـام القـانون علـى احلالـة املعر 
خـرى، مبـا م ا ـاكم األ  أو أمـافصل في  من احلقوق حبيث جيوز االحرتام واإللزام، سواء أمام ا كمة ال  أصـدرت

 سألة ال  قاى فيها سابقاً.مينع من إعادة نظر النزا  يف ذا  امل
وبنـاء غليـ  فـال جيـوز لل صـوم أنفسـهم رفـع ذا  الـدعوى الـ  سـبق الفصـل فيهـا مـرة أخـرى، الـا يهعـن 

 .2عدم قبوهلا بل وعلى ا كمة من تلقاء ذاهتا عدم النظر يف نزا  قد سبق الفصل في 
اآلخــر  ق لل صــمويف حــال قــام أحــد اخلصــوم برفــع دعــوة جديــدة إلثــارة نــزا  مقاــي فيــ  مســبقاً حيــ

وز جيــام العـام الـا قـة بالنظــالـدفع بعـدم جـواز نظرهــا لسـبق الفصـل فيهــا، كـون أن هـذا الـدفع مــن الـدفو  املهعل
 إبدااه يف أي مرحلة من مراحل الهقاضي. 
                                         

 . 135،  1993راجع فهحي وا ، الوسي  يف قانون القااء املدين، دار النهاة العربية  -1
، 2006( لسـنة 3كمة الدسهورية العليا الفلسـطيي، رقـم)راجع أكر كالب، حجية األحكام الدسهورية وفقاً لقانون ا  - 2

 .120،  2010دار العلم، غزة 
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املقصــود حبجيـــة الشـــيء املقاــي بـــ  هـــو أن احلكـــم ، إىل أن 1يف حــن ذهـــب بعـــض آخــر مـــن الفقـــ 
القاــائي مــىت صــدر يعــد حجــة فيهــا قاــى بــ ، ومبعــو آخــر قــد أصــبح عنــوان للحقيقــة وأنــ  ال ميكــن قبــول 

 عكس ذلك.
، إىل إحلـاق صـفة حجيـة األمـر املقاـي بـ  بـاحلكم القاـائي القطعـي 2بينما ذهـب جانـب مـن الفقـ 
الذي يؤدي إىل احرتام ذلك احلكـم سـواء مـن قبـل ا كمـة ذاهتـا أو مـن الصادر من ا كمة امل هصة، األمر 

 قبل ا اكم األخرى، بل حيب الهسليم مبا قاى ب  احلاكم بن اخلصوم.
وجدير بالذكر بأن  البـد مـن الهمييـز بـن مصـطلح حجيـة األمـر املقاـي بـ ، وقـوة األمـر املقاـي بـ ، 

 .3ينهما الا أثر سلباً على النصو  الهشريعية وأحكام ا اكمفقد اخهل  األمر على الفقهاء يف الهمييز ب
ورغـم هــذا اخللـ  فلقــد حــاول العديـد مــن الفقهـاء وضــع حــد فاصـل بــن هـذين املصــطلحن، حيــث 
ذهب بعض الفقـ ، بـأن حجيـة األمـر املقاـي بـ  يقصـد هبـا ))بـأن للحكـم حجيـة فيمـا بـن اخلصـوم ولـذا  

بقــوة األمــر املقاــي بــ  أهنــا املرتبــة الــ  يصــل إليهــا احلكــم يف حــال أصــبح احلــق حمــالً وســبباً، يف حــن يقصــد 
احلكم هنائي غو قابل للطعن في  بطرق الطعن العادية و عن قبل الطعن في  بطرق غو العادية، وعلي  تثبـي 
م صـفة حجيــة األمـر املقاــي بــ  لألحكـام القطعيــة بغــض النظـر، ســواء أكانــي ابهدائيـة أو هنائيــة، حاــورية أ
غيابية، كوهنا أحكام فاصلة يف اخلصومة، يف حن أهنا ال حتـوز قـوة األمـر املقاـي بـ ، مـامل تصـبح هنائيـة غـو 
قابلــة للطعــن فيهــا بــالطرق العاديــة، وعليــ  كــل حكــم حيــوز قــوة األمــر املقاــي بــ  يكــون حهمــاً حــائزاً حلجيــة 

 .4األمر املقاي ب  والعكس غو صحيح
مـن الفقـ  إىل تقـدير حجيـة األمـر املقاـي بـ  مبجـرد صـدوره، أمـا وعلى ضـوء مـا سـبق ذهـب جانـب 

قــوة األمــر املقاــي بــ  ال تثبــي إال لألحكــام القاــائية النهائيــة ســواء أكانــي كــذلك ابهــداًء أم كانــي صــادرة 
 .5ابهدائية مث أصبحي هنائية بفوا  ميعاد الطعن أو باسهنفاذ طرق الطعن فيها

                                         

، 1997راجــــع د. عبــــدالغي بســــيوين عبــــداهلل، الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــهوري منشــــأة املعــــارك باإلســــكندرية،  - 1
 813 

انظر د. عبداحلكيم فودة، موسوعة احلكم القاـائي يف املـواد املدنيـة واجلنائيـة علـى ضـوء الفقـ  وقاـاء الـنقض ))نظريـة   - 2
 .299،  2003احلكم املدين(( منشأة املعارك باإلسكندرية 

 .815عبدالغي بسيوين عبداهلل، املرجع السابق،   - 3
 .301  راجع د. عبداحلكيم فودة، املرجع السابق، - 4
ـــا الهعـــديل وبعـــد الهعـــديل، دار النهاـــة العربيـــة  - 5 ـــار أحكـــام ا كمـــة الدســـهورية العلي ـــة وآث ـــداهلل ناصـــف، حجي راجـــع، عب

1998  ،22. 
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ية األمـر املقاـي بـ  وقـوة األمـر املقاـي بـ  ليسـي تفرقـة يف الدرجـة، وجدير بالذكر بأن الهفرقة بن حج
بل كل منها تفي بغر   هلف عن اآلخر، حيث أن حجية األمر املقاي ب  هـي صـفة للحمايـة القاـائية الـ  
مينحهــا القــرار القاــائي، يف حــن أن قــوة األمــر املقاــي بــ  صــفة يف هــذا القــرار، عــالوة علــى ذلــك أن احلجيــة  

للحمايــة القاــائية ينــهج أثرهــا بالنســبة للمســهقبل، خــارج اخلصــومة الــ  صــدر  بشــأهنا، أمــا قــوة األمــر كصــفة 
املقاي ب  تبقى داخل اخلصومة حمل النـزا ، وذلـك للداللـة علـى مـا يهمهـع بـ  احلكـم الصـادر مـن قابليهـ  للطعـن 

 .1في  بطرق معينة من عدم 
 )ب( معنى الحكم القضائي في القانون الوضعي

لقد حظى تعريف احلكم القاائي باههمام الفق  القانوين، حيث عرف  الفقـ  املصـري بأنـ  ))كـل اعـالن 
 .2لفكر القاضي السهعمال  لسلطه  القاائية، وذلك أيًّا كاني ا كمة أصدر  احلكم أيّا كان مامون ((

 خصــومة رفعــي يف حـن الــبعض اآلخــر بأنــ  ))القـرار الصــادر مــن حمكمــة مشـكلة تشــكياًل صــحيحاً يف
 .3إليها وفق قواعد املرافعا  سواء أكان صادراً يف موضو  اخلصومة أو يف شق من  أو يف مسألة مهفرعة عن ((

وعرفــ  فريــق آخــر بأنــ  ))النهيجــة الفاصــلة ملــا تهوصــل إليــ  ا كمــة يف نــزا  معــرو  أمامهــا تصــدره وفــق 
 .4مقهاى القانون((

يصدر عن القاضي يف شـكل قـرار حيسـم موضـو  الـدعوى أو شـق  وا   البعض إىل تعريف  بأن  ))عمل
منـــ  أو مســـألة أّوليـــة مهفرعـــة عنـــ ، ســـواء صـــدر أثنـــاء نظـــر الـــدعوى أو صـــدر يف هنايههـــا أو يف أيـــة مرحلـــة مـــن 

 .5مراحلها((
إىل تعريف  بأن  هو ))كل قرار تصدره اجلهة القاائية املنوطة بالفصـل  6وذهب بعض من الفق  اجلزائري

 زا  معن لوضع حد ل  يف الشقن املوضوعي واإلجرائي((. يف ن
يـ  مبـدأ فة يهحقـق كما عرف  بعض الفق  الفلسطيي بأن  هو))ما يصدر عن القاضي يف خصـومة قاـائي

يف شـكل قـرار  ن القاضـياملواجهة بن اخلصوم(( وأيّـد الـبعض اآلخـر الهعريـف القائـل بأنـ  هـو ))عمـل يصـدر عـ
 شق من  أو يف مسألة ما أّولية مهفرعة عن ،  حيسم موضو  الدعوى أو

                                         
 .303انظر، عبداحلكيم فودة، املرجع السابق،   - 1
 .531،  1975اهرة، راجع/ د. فهحي وا ، مبادئ القااء املدين، الطبعة الثانية، دار النهاة العربية، الق - 2
 .701د. أمحد أبو الوفا، املرافعا  املدنية والهجارية، الطبعة العاشرة، دار املعارك، بدون سنة نشر،   - 3
 .15بدون سنة نشر،   2000انظر د. أمحد سعيد املومي، احلكم القاائي، الطبعة األوىل  - 4
 .402،  2001جارية، الطبعة الثانية، األردن راجع/ حممود الطراونة، أصول ا اكما  املدنية واله - 5
ــر،  - 6 ــة منشــــوري، اجلزائــ ــة احلقـــوق، جامعــ ــهو، كليــ ــالة ماجســ ــة، رسـ ــة مقارنــ ــائي، دراســ ــة احلكـــم القاــ ــور، حجيــ ، 2012حســـن طيفــ

 22. 
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سواء صدر أثناء نظر الدعوى أو صدر يف هنايهها أو أية مرحلة من مراحلهـا، وهـو إجـراء مـن إجـراءا  
 .1اخلصومة ترتتب علي  آثاره((

بينما ذهب بعض من الفق  اإلمـارايت بأنـ  ))كـل قـرار يصـدر عـن القاضـي اسـهعمااًل لسـلطه  القاـائية، 
 .2ن مهعلقاً خبصومة قاائية، أيًّا كاني ا كمة ال  أصدر  احلكم وأيّاً كان مامون ((ويكو 

أمـا الفقـ  الليـي فقـد عـرك احلكـم القاـائي تعريفـاً موسـعاً بقولـ  بأنـ  )) شـكل معـن للقـرارا  الصــادرة 
 .3من ا كمة((

فصــل يف تكمــة حــن عــن ا أمــا املشــر  الليــي فقــد اطلــق  اصــطالح احلكــم علــى القــرارا  الــ  تصــدر 
بب آخر عدم سقرر ألي تاملوضو ، أو حن تقبل دفعاً من الدفو  السابقة على الدخول يف املوضو ، أو حن 

ن قــد أخـــذ بـــاملفهوم مرافعـــا  ليــي( وبـــذلك فـــإن املشــرو  الليـــي يكـــو  118إمكــان الفصـــل يف املوضــو  )مـــادة 
أو  لـدعوى الشـكليةاكمة برفض أوامر، القرارا  الصادرة عن ا الايق للحكم القاائي وال تعهرب أحكاماً وإمنا 

مرافعـــا   191)مــادة  قبــول إجــراء، مــن إجـــراءا  الهحقيــق أو أي قــرار آخـــر يهعلــق مبواصــلة الســـو يف القاــية
و حكـم قاـائي دسـهوري هـليي( ومن خـالل اسـهقراء نصـو  قـانون املرافعـا  الليـي ميكـن القـول بأنـ  احلكـم ال

أن  ة والهجاريـة شـ  املدنيـعوى قاائية، وهو بـذلك  اـع لقواعـد النظريـة األحكـام يف قـانون املرافعـاصادر يف د
ألحكــام ى عليـ  اشـأن أي حكـم قاـائي آخـر، وذلــك ال يهعـار  مـع طبيعـة الـدعوى الدســهورية، كمـا أنـ  تسـر 

ون كمـة العليـا واملعـدل بالقـانم واملهعلقة بإعـادة تنظـيم ا 1982لسنة  6اخلاصة املنصو  عليها يف القانون رقم
مة العليـا يف عمومية للمحكم، والالئحة الداخلية للمحكمة العليا الصادرة بقرار اجلمعية ال1994لسنة  17رقم

  .2004م 383جلسهها رقم 
و ـــدر اإلشـــارة يف هـــذا املقـــام إىل أن احلكـــم القاــــائي املهفـــق مـــع أحكـــام القـــانون البـــد أن يكــــون    

اجلوهريــة ليعهـــد بــ  أمـــام اجلهــا  امل هصـــة، وإذا كانــي الهعريفـــا  الســابقة مهفقـــة حــول أركـــان  مســهوفياً ألركانـــ 
احلكم القاائي إال أهنا قد اخهلفي بشأن نظام احلكم ذات ، فبعاهم وسع مـن نطاقـ  ليشـمل كـل قـرار قاـائي 

شــق مــن  و فــر  أويصــدر عــن ا كمــة يف موضــو  الــدعوى ســواء أكــان منهيــاً لل صــومة أم مقــرراً يف مســألة أ
خبـالك  4الدعوى دون الفصل الهام فيها، األمـر الـذي يـؤدي إىل إدخـال القـرارا  الهمهيديـة ضـمن نظـام احلكـم

                                         
، 2011بعة األوىل، غزة لالطال  أكثر راجع/ عبداهلل خليل الفرا، الوجيز يف أصول ا اكما  املدنية والهجارية، اجلزء األول، الط - 1

 250.  
لالسهزادة أكثر راجع/ أ.د. علي احلديدي، القااء والهقاضي وفقاً لقانون اإلجراءا  املدنية لدولة اإلمارا  العربية املهحدة، اجلزء  - 2

 .249،  2009الثاين، الطبعة الثانية، أكادميية شرطة ديب، 
 .320،  1998د. الكوين علي اعبودة، اخلصوم القاائية، منشورا  جامعة بنغازي   - 3
 وما بعدها. 630راجع/ د. أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعا ، منشأة املعارك اإلسكندرية، بدون سنة نشر،   - 4
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مــا ذهــب إليـــ  الــبعض اآلخـــر يف تعريفــ  للحكـــم  القاــائي، وذلــك باقهصـــاره علــى األحكـــام الفاصــلة يف النـــزا  
 .1فق 

ا ، وبنـاًء سـم النـز ويكن قد يصدر القاضي حكماً بقبول الـدفع الشـكلي فينهـي اخلصـوم ولكنـ  ال حي
قهصــاره اومة دون علـى مــا سـبق كــان مـن األفاــل تعريـف احلكــم القاـائي بأنــ  هـو ))الــذي يفاـل يف اخلصــ
 ألحكـام اً داره طبقـعلى الفصـل يف النـزا . فـاحلكم القاـائي هـو الـذي يصـدر عـن جهـة قاـائية  هصـة بإصـ

صــل وحـة، ميكــن الفســألة مطر القـانون، الــا يـرتب عليــ  إهنــاء خصـومة قائمــة أو حســم الهماسـاً أو تقــديراً يف م
 فيها إعمااًل انص القانون.                                       

. سـّيما 2فاحلكم هو عنوان للحقيقة؛ لذلك جيب أن يكون تعريف  مظهـراً لألركـان العامـة للحكـم القاـائي  
دوره يف إهنـــاء اخلصـــومة القاـــائية أمـــام ا كمـــة امل هصـــة بنظرهـــا طبقـــاً ألحكـــام القـــانون، وملـــا كانـــي بعـــض 
األحكــام القاــائية قــد صــدر  حباــور فريــق واحــد دون أن تكــون هنــا  خصــومة قائمــة أمــام ا كمــة مثــل 

 يف مســـألة مطروحـــة احلكـــم الفاصـــل يف طلـــب مقـــدم مـــن شـــ ص لديـــ  مصـــلحة يف موضـــو  مـــا، أو تقـــديراً 
أمامها للحصول على رأيها يف إجراء أو قرار صادو عن جهة معينة ومدى اتفـاق قرارهـا مـع أحكـام الدسـهور 

 او القانون من عدم  األمر الذي دفعنا إىل إفهار ذاتية احلكم القاائي وفق عّله  وذاتيه  ونطاق . 
 

 المطلب الثاني
 األحكام القضائيةاألسس الفلسفية والقانونية لحجية 

ر يف ائي بـال  األثـكـم القاـلقد كـان لهطـور الفقـ  القـانوين والنظريـا  امل هلفـة املهعلقـة بالـدعوى واحل
كـم القاـائي حجيـة احل حتديد األساس القانوين حلجية احلكم القاائي حيث عرّب  الراى امل هلفـة ألسـاس

 هعلــق بــ ، وبغــضياــائي ومــا حــول مفهــوم احلكــم القعــن مراحــل تار يــة وتطــوراً معّينــاً شــهده الفقــ  القــانوين 
لقـانون ن العقوبـا  واين وقانو النظر عن الهباين الظاهري يف الهأسيس حلجية احلكم القاائي بن القانون املد

ذا املطلـب يف نهناول هـالدسـهوري، فـإن الهوجهـا  ا ـددة لـ  تكـاد تقـرتب مـن بعاـها يف كـل مـنهم وهلـذا سـ
                                                          فرعن مها:          

                                         
 .49، 2004لقاائية، معهد احلقوق، جامعة بوو ، راجع د. مصطفى عبدالباقي، احلكم القاائي يف قاعدة األحكام ا - 1
عرفي ا كمة العليا الليبية احلكم بأن  ))القرار الصادر من حمكمـة مشـكلة تشـكياًل صـحيحًا، أو  هصـة يف خصـومة رفعـي إليهـا  - 2

 وفق قواعد املرافعا  سواء كان صادراً يف موضو  اخلصوم أو يف شق منها أو يف مسألة مهفرغة عنها((.
 . 13_ السنة اخلامسة،  1، جملة ا كمة العليا العدد 16/12/1976ق/م بهاريو  2/13طعن مدين رقم 
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                  أساس حجية احلكم القاائي يف القانون املدين.                 الفرع األول/  
 أساس حجية احلكم القاائي يف قانون العقوبا . الفرع الثاني/  
                   ون الدسهوري.          أساس حجية احلكم القاائي يف القانالفرع الثالث/   
ــة المؤسســ الفــرع األول/ أســاي حجيــة الحكــم القضــائي فــي القــانون المــدني تــتلخ  النظريــات  ة لحجي

 الحكم القضائي في القانون المدني في نظريات متعددة هي:
 اواًل/ نظرية العقد القضائي:   

نهيجــة لعقــد أو شــب  عقــد بــن أطــراك اخلصــومة يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن احلكــم القاــائي هــو  
القاائية، يلهزمون مسبقاً بقبول حكم القاضي الصادر يف اخلصومة، فيكون ما يهمهـع بـ  احلكـم مـن حجيـة بـن 

 .1اخلصوم وما يبدل  ل  املقاي بينهم من احرتام نهيجة طبيعية، ملا ترتب علي  من الهزام مبوجب العقد
العديــد مـن االنهقــادا  اجلوهريــة لعــل أمههـا أن احلكــم القاــائي يكــون ناشــئاً إال أن هـذه النظريــة القــي 

عن مطالبة قاـائية، ودعـوى يرفعهـا عـادة بعـض اخلصـوم، فـالقول باعهبـاره ناشـئاً عـن عقـد أو شـب  عقـد افـرتا  
وا مـن يقاـي بعيد الواقع، إذ األصل أن والية القااء  مع النظر يف كافة اخلصوما ، وأن  ليس لألفـراد أن يعينـ
 .2بينهم، إذ هي وفيفة الدولة، ويعد الهحكم الصورة الوحيد ال  يسهغي هبا األفراد عن قااء الدولة

 ثانياً/ نظرية الحقيقة:
يرى أصحاب هذه النظرية أن احلكم القاـائي هـو عنـوان احلقيقـة والصـحة، حبيـث أن مـا يقـرره يعـرب 

لقانون، فاحلقيقـة القاـائية واحلقيقـة الواقعيـة مهطابقهـان، وهـو عن الواقع بصدق أو يبّن الواجب كما حيدده ا
افرتا  يقوم على الراجح الغالب من حال احلكم القاـائي، ومـا يفرتضـ  سـو القاـاة علـى تطبيـق القـانون، 

وســواء اعهربنــا احلجيــة قرينــة قانونيــة أو قاعــدة موضــوعية فــإن   3والنزاهــة يف متحــيص الوقــائع والعــدل يف احلكــم
لكفهـن قـائم علـى تـرجيح الغالـب مـن أحـوال احلكـم القاـائي، وهـو مطابقهـ  للحقيقـة ويوجـ  إىل هـذه كال ا

النظريــة انهقــاد مفــاده أن احلكــم القاــائي مــا دام يفــرت  إصــابه  للحقيقــة، فإنــ  جيــب أن يكــون حجــة علــى 
اك اخلصـــومة الكافـــة، ال جمـــرد أطـــراك اخلصـــومة،كما أن ســـلطا  القاضـــي املـــدين يف فـــض النـــزا  بـــن أطـــر 

 .4حمدودة، ويقهصر دوره على ترجيح أدلة اإلثبا  ال  يقدمها اخلصوم

                                         

 .20-19،  1993راجع/ عبداحلكيم فودة، حجية األمر املقاي ب  وقوت ، دار الشروق القاهرة  - 1
 .160،  2009راجع، مراد كاملي، حجية احلكم القاائي، دراسة مقارنة، اجلزائر، بدون دار نشر، - 2
 .306انظر د. فهحي وا ، املرجع السابق،   - 3
 .161راجع مراد كاملي، املرجع السابق،   - 4
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 ثالثاً/ نظرية القوة المنشأة:
يـــرى أصـــحاب هـــذه النظريـــة أن أســـاس حجيـــة احلكـــم القاـــائي هـــو قدرتـــ  علـــى إنشـــاء مراكـــز قانونيـــة 

دة بـــداًل عـــن الرابطـــة القانونيـــة وتغيوهـــا، وهلـــذا فإنـــ  يف حالـــة عـــدم عدالهـــ  ينـــهج واقعـــة قانونيـــة موضـــوعية جديـــ
 .1السابقة

ومل تسلم هذه النظرية من النقد الشديد النشغاهلا حبالة عدم عدالة احلكم القاـائي عـن حالـة عدالهـ ، كمـا أن  
 .2طائفة األحكام القاائية الكاشفة ال تهناسب مع مفرتضا  هذه النظرية

 رابعاً/ نظرية الحماية القانونية: 
لنظريـة أن القاــاء ملّـا كــان يطبـق القــانون يف أعيـان القاــايا فإنـ  ميــنح محايـة قانونيــة يـرى أصـحاب هــذه ا

ألحكامـ ، تسـهمد الـا يهمهـع بـ  القـانون مـن محايـة وواجـب احـرتام، وهلـذا لـو افرتضـنا عـدم متهـع احلكـم القاـائي 
ون مـن احـرتام وسـلطان، باحلجية وهو قائم على تنزيل نصو  القانون على الوقائع فإن هذا ميس مبا جيـب للقـان

وهذا ما يفسر اقهصار احلجية على األعمال القاائية ال  متنح احلماية القاائية دون غوها، كما يفسـر اقهصـار 
 .3احلجية على أطراك الدعوى، ألن احلماية القاائية املمنوحة باحلكم، إمنا منحي لطرك يف مواجهة آخر

ئـ   احلكـم وإلغاالطعـن يف ايـة تكـون عرضـ  لعـدم االعهبـار حـالويوج  هلذه النظرية انهقـاد مفـاده أن احلم
 بناًء على ذلك.

 خامساً/ نظرية التشريع الخاص:
يـرى أصــحاب هــذه النظريــة أن أســاس حجيــة احلكــم القاــائي تهمثــل يف كونــ  تشــريعاً خاصــاً يف مســألة 

القـــانوين الـــذي تهاـــمن  القاعـــدة معينـــة مقاـــي فيهـــا، حبيـــث يهمهـــع بقـــوة القـــانون الـــذي يهـــوىل تطبيقـــ ، فـــاألمر 
 .4القانونية غو كاَك إال بهحويل  إىل أمر قانوين خا  مهمثاًل يف احلكم القاائي

وقــد انهقــد  هــذه النظريــة فقــد اعهــرب  احلكــم القاــائي ناســ اً للقاعــدة القانونيــة يف املســألة املفصــول 
 .5يفة القاضي واملشر فيها بينما أن يكون تطبيقًا هلا، إضافة إىل كون   ل  بن وف

يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أنــ  ميكــن الهأســيس للقــول حبجيــة  سادســًا/ نظريــة المصــلحة االجتماعيــة:
احلكــم القاــائي مبــا حتققــ  مــن منــافع ومصــا  اجهماعيــة، حبيــث اعهــربوا أن هــذه األخــوة هــي املــربرا  احلقيقيــة 

                                         
 61انظر فهحي وا ، املرجع نفس ،   - 1
 22راجع، عبداحلكيم فودة، املرجع السابق،   - 2
 .82،  2013انظر، د. زينب قامسي، مبادئ قصاء القانون املدين، اجلزائر،  - 3
 .96،  2014انظر بّكو  حيىي، أدلة االثبا ، دار نون، اجلزائر  - 4
 .62راجع زينب قامسي، املرجع السابق،   - 5
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  والعالقــــا  االجهماعيــــة، ومنــــع  ــــدد النــــزا  للقــــول حبجيــــة احلكــــم القاــــائي، وأفهرهــــا اســــهقراراً لألوضــــا 
وقــد انهقــد  هــذه النظريــة أياــاً فاعهمــاد القــول بأنــ  احلجيــة تثبــي للحكــم القاـــائي  1وتاــارب األحكــام

مبجرد صدوره، وأهنا ال تهصادم مع حق األطـراك يف الطعـن يف احلكـم، وأنـ  ال يكـون هلـا قـوة تنفيذيـة إال إذا 
رد حجيهــ ، فاســهقرار املراكــز والعالقــا  االجهماعيــة ال ميكــن اعهبــاره أساســاً حــاز  قــوة األمــر املقاــي ال جمــ

للحجيـــة؛ ألنـــ  حتديـــد هـــذه املراكـــز واســـهقرارها مرهـــون حبيـــازة احلكـــم للقـــوة الهنفيذيـــة، وتنفيـــذه فعـــالً ال جمـــرد 
 .2حيازت  للحجية

قانونيـــة أكثـــر قيقـــة الوباســـهقراء النظريـــا  الســـابقة واالنهقـــادا  الـــ  وجهـــي إليهـــا تبـــدو نظريـــة احل
 ة، وأفهــر منهــا  للحقيقــمعقوليــة ألهنــا افــرتا  يقــوم علــى أن الغالــب يف أحــوال احلكــم القاــائي هــو مطابقهــ
لــ  ة واجلماعيـة اة الفرديـنظريـة املصـلحة االجهماعيـة فيـرتجح أن األسـاس احلقيقــي للحجيـة يهمثـل يف املصـلح

وضـا  السـهقرار األ   ضـماناً عهبارين مها، وضـع حـد للمنازعـاأين  هبا حتقيقها وهذا األساس إمنا يقوم على ا
 لقاــاء املوســوماوكرامــة  االجهماعيــة والقانونيــة وكــذلك  نــب الوقــو  يف تنــاقض األحكــام حفافــاً علــى هيبــة

 بالرفعة وعلو املقام.
 اتالفرع الثاني/ أساس حجية الحكم القضائي في قانون العقوب

القاـــائي يف قـــانون العقوبـــا  ينطلـــق مـــن مبـــدأ عـــدم جـــواز ان البحـــث يف اســـاس حجيـــة احلكـــم   
معاقبة الش ص على فعل واحد مرتن , ذلك أن القول حبجيـة احلكـم اجلنـائي يهاـمن اخفـاء حصـانة علـى 
هــذا احلكـــم, متـــنح الشــ ص حـــق عـــدم معاقبهــ  مـــرة ثانيـــة علــى نفـــس الفعـــل , إال أهنــا متنعـــ  مـــن الطعـــن يف 

عليهـا قانونيـاً وب جاهلـا ا ـددة, وكـذلك متنـع القاـاة بعـد صـدور احلكـم مـن  احلكم إال اتبع الطرق املنصو 
إعــادة حبــث موضــو  الههمــة املعاقــب هبــا ذا  املهــم, ومــن املســاس بــاحلكم بــالهغو أو الهبــديل, ومتــنح حــق 

 .  3الهسمك ب  يف دعاوي جديدة
للحريـة الفرديـة للشـ ص املـههم,  ومربر اعهماد احلجية يف االحكام اجلنائية مرة إىل ما في  من محايـة 

وإىل حتقيـــق املصـــلحة االجهماعيـــة, فهـــدك تشـــريع العقوبـــا  األساســـي هـــو حفـــظ املصـــلحة العامـــة ومحايـــة 
اجملهمع من اجملرمن, فاملصلحة العامة تقهاي اسهقرار النظـام االجهمـاعي, وهـو رهـن بهطبيـق العقوبـا  علـى 

 اللهزاما .                     اجملرمن وامل الفن للقوانن والقواعد وا
                                         

 . 97راجع بكو  حيىي، املرجع السابق،   - 1
 .909،   2000، ترمجة وتدقيق جورج حنا، بوو ، لبنان، راجع ناتا  فريسوو، احلكم القاائي - 2
 .58،  2001راجع د. إدوارد الذهي، حجية احلكم اجلنائي، دار الشروق، القاهرة،  - 3
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 الفرع الثالث/ أساي حجية الحكم الدستوري :   
اصــة, خعـة عينيـة مـا يؤكـد حجيـة احلكـم الدسـهوري هـو صــدوره بنـاًء علـى دعـوى دسـهورية ذا  طبي 

نههـي ة, ومنهـا مـا اذه احلجيـوتعلق تلك الدعوة بالنظام العام, وتقرأ يف أحكام القااء الدسهوري ما يؤكد هـ
ء بــدعوى اإللغــا هوريةلدســاإليــ  ا كمــة العليــا الليبيــة يف أحــد أحكامهــا معهمــدة أســلوب مقاربــة دعــوى عــدم 

لة عامـة ى اإللغـاء وسـينيـة لـدعو الذي امجع الفق  والقاـاء علـى طبيعههـا العينيـة إىل القـول: " إن الطبيعـة العي
 لش صية...... ااملصا  و للدفا  عن املشروعية والصا  العام أكثر منها وسيلة خاصة للدفا  عن احلقوق 

يـــة هــو أوىل بـــالهطبيق يف الــدعوى الدســـهورية , حيـــث ويالحــظ أن الكـــالم عــن دعـــوى االلغــاء االدار 
 اصـم املعــو قــانون مــا بأنــ  غــو دســهوري, وال شـك يف أن الطعــن بعــدم الدســهورية أوضــح وأفهــر يف صــيانة 

 .1الصا  العام 
ومـــــن خـــــالل قراءتنـــــا حلكـــــم ا كمـــــة العليـــــا نســـــهطيع أن نسهكشـــــف أن الطبيعـــــة العينيـــــة للـــــدعوى 

نظام العام مها االساس الذي تبو علي  احلجية املطلقة يف احلكم الدسهوري, ومـا حكـم الدسهورية وتعلقها بال
ا كمـــة إال دليـــل علـــى تلـــك احلجيـــة الـــ  اكهســـبي طبيعههـــا وأساســـها مـــن عينـــة تلـــك الـــدعوى الدســـهورية 

 .2وتعلقها بالنظام العام 
إىل أهنــا  وري  لــصوالدســهواملهأمــل يف اال اهــا  امل هلفــة يف بيــان أســاس حجيــة احلكــم القاــائي 

ا : ا ــاه اسـين ومهـتهمحـور حـول عـدة أسـس, ففـي القـانون املـدين يهمحــور أسـاس احلجيـة حـول ا ـاهن أس
ى مـا حيققـ  حلجيـة علـاتأسيس احلجية على فرضية مطابقة احلكم القاائي للحقيقـة والصـحة وا ـاه تأسـيس 

  القـول مــن ا حيقـق بـمـقوبـا  يعهمـد علـى اعهبـار القـول هبمـن مصـلحة, كمـا أن أسـاس احلجيـة يف قـانون الع
انـي مصـلحة كرتن أم  مصلحة, سواء أكاني ضماناً للحرية الفرديـة للشـ ص املـههم بعـدم جـواز حماكمهـ  مـ
ة يف احلكــــم اس احلجيــــمجاعيـــة, تهمثــــل يف ا افظـــة علــــى النظــــام االجهمـــاعي وهيبــــة مرفـــق القاــــاء, أمــــا أســـ

لعـام قها بالنظـام ااحية وتعلالدعوى الدسهورية من طبيعة عينية خاصة من نالدسهوري فوجع إىل ما تهمهع ب  
 من ناحية اخرى على ما سبق ذكره.

                                         

م، جملـــة ا كمـــة العليـــا، 1970ينـــاير،  11ق، جلســـة 1/12حكــم ا كمـــة العليـــا الليبيـــة يف الطعـــن الدســـهوري رقـــم  - 1
 .44،  1، 6س

( مــن قـانون ا كمــة 31يف النظـام القــانوين الليـي  ــد حجيـة احلكــم الصـادر يف الــدعوى الدسـهورية اساســها يف املـادة ) - 2
والـــ  تــنص علـــى أنــ :))املبادئ القانونيـــة الــ  تقررهـــا ا كمــة العليـــا يف أحكامهــا ملزمـــة  1982لســنة  6العليــا رقـــم 

 جلميع ا اكم وكافة اجلها  األخرى....((.
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 المبحث الثاني
 فكرة النظام العام وعالقتها بحجية األحكام
دة عـــحـــور حـــول املهأمـــل فيمـــا ســـبق بيانـــ  مـــن أســـاس حجيـــة احلكـــم القاـــائي, جيـــد أهنـــا تكـــاد تهم

قاـاة حييـد عنهـا ال  جيـوز أنال اة املصـا  العامـة والـ  هـي مـن النظـام العـام, حبيـث  قواعد, لعل أبرزها مراعـ
ون أن دنفســــ  ,  وال اخلصــــوم بــــل جيــــب علــــيهم الهزامهــــا, حبيــــث جيــــب علــــى القاضــــي أن يثوهــــا مــــن تلقــــاء
 كولــئن كــان ذلـــ يهمســك هبــا اخلصــوم وجيــوز لل صــوم أن يهمســكوا هبــا يف كـــل مرحلــة مــن مراحــل احلكــم,

 يرتــب علــى لهشــريع ملاً بــ  يف فقــ  الشــريعة اإلســالمية , فــإن القــانون الوصــفي خاصــة غلــى مســهوى امســلم
 ن مها:اعهماد اعهبار احلجية مهعلقة بالنظام العام حبجية األحكام القاائية يف مطلب

 مفهوم النظام العام. المطلب األول/
 ة.جية القاائيأثر اعهماد فكرة النظام العام يف إعمال احل المطلب الثاني/

 المطلب األول
 مفهوم النظام العام

نقســم لوضـعية لـذلك سقـوانن الهبيـان مفهـوم النظـام العـام ينبغــي الهطـرق ملعنـاه يف الشـريعة اإلســالمية وال
            هذا املطلب إىل فرعن مها:                                                  

   العام في الشريعة اإلسالمية.الفرع األول: معنى النظام  
 الفرع الثاني: معنى النظام العام في القوانين الوضعية.

 الفرع األول / معنى النظام العام في الشريعة اإلسالمية.
)والشـريعة كلهـا 1 تقوم أحكام الشريعة االسالمية على رعاية مصا  اإلنسان, قال العـز بـن عبـد السـالم

 لب مصا  ( إال أن هذه املصا  ال تهفق من حيث درجهها وال من حيث كليهها, مصا  إما تدرأ مفاسد أو 
فهنا ل  املصا  العامة ال  تنظم مجيع أحكام الشريعة مهمثلة يف حفـظ نظـام األمـة ومصـاحلها الاـرورية والعامـة, 

الشــر  عليهــا نظــام اجملهمــع وميكــن حتديــد مفهــوم النظــام العــام بأنــ  " جممــو  املصــا  العامــة والاــرورية الــ  أقــام 
 اإلسالمي" .

                              فالنظام العام يشمل يف فق  الشريعة نوعن من املصا  ومها :     
وهـي املصـا  الـ  قصـد الشـر  ابهـداء حفظهـا لعنسـان, وهـذه املصـا  ال مينـع مـن  المصالح الضـرورية:ـ 1

هنــــــــــــــــــــا فرديــــــــــــــــــــة نظــــــــــــــــــــراً ألساســــــــــــــــــــيهها ولزوميههــــــــــــــــــــا .                                               انهظامهــــــــــــــــــــا يف مفهــــــــــــــــــــوم النظــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــام كو 

                                         

 .11،  1980، 2قواعد االحكام يف مصا  األنام، دار اجليل، بوو ، لبنان، ط - 1
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وهـي املصــا  الـ  قصــد الشـر  ابهــداء حفظهـا للجماعــة وانهظامهـا يف مفهــوم النظــام  المصـالح العامــة: -2
ا وهـو مـا اصـطلح العام بقدر عمومها وأثرها على اجلماعة وقد ترتب عـن هـذا النظـر لدرجـة املصـا  وعمومهـ

فقهاء الشريعة على تسميه  حبقوق اهلل وحقوق العبـاد, ومعيـار الهفرقـة بـن النـوعن هـو باعهبـار أن حـق الفـرد 
ميكـــن اســـقاط املطالبـــة بـــ  أمـــا حـــق اهلل فهـــو الـــذي ال ميكـــن املطالبـــة بإســـقاط  كحقـــوق العبـــادا  واحلـــدود 

 .1والكفارا  وغوها
 م في القوانين الوضعية نظام العاالفرع الثاني/ معنى ال

اخهلفــي وتعــدد  اآلراء حـــول تعريــف النظـــام العــام هـــو جممــو  املصــا  األساســـية الــ  يقـــوم عليهــا كيـــان 
اجملهمـع ســواء أكانـي سياســية أم اجهماعيـة أم اقهصــادية أم أخالقيـة, حبيــث يعهـرب بقــاء اجملهمـع ســليماً مسـهقراً مهوقفــاً 

هلــذه املصــا  هــذه األمهيــة فقــد تكفــل القــانون بهنظيمهــا مــن خــالل القواعــد . وملــا كانــي 2علــى وجــود تلــك املصــا 
اآلمــرة الــ  ال ميلــك االفــراد إزاءهــا القــدرة علــى  الفههــا وال االتفــاق علــى نقياــها, ويكــون االتفــاق اخلــا  الــذي 

 .3الساسيةيقاي بامل الفة باطاًل ولو كان حيقق لألفراد مصلحة فردية ألن املعهرب هي مصلحة اجملهمع ا
ري لقـانون الدســهو قواعـد ا وتظهـر قواعـد القـانون العـام كــأفهر قواعـد تهعلـق بالنظـام العــام, ويف مقـدمهها
ملرافـق العامـة وتنظـيم االوفيفـة باملهعلقة باحلقوق واحلريا  العامة وكذلك قواعد القانون االداري يف كل ما يهصـل 

ا العقوبــا  فيمـــ يف قــانونو بفــر  الاــرائب, وتنظــيم النقــد,  العامــة, وكــذا يف القــانون املــا  خاصــة فيمــا يهعلــق
 يهعلق باملسئولية والعقوبة.

وال ختلــو قواعــد القــانون اخلــا  مــن قواعــد تهعلــق بالنظــام العــام, ويف مقــدمهها قــانون األحــوال الش صــية, 
قيـة الـ   ـب مراعاهتـا حلفـظ وترتب  بفكرة النظام العام فكرة اآلداب العامـة علـى اعهبـار أهنـا جمموعـة القواعـد األخال

 .                                                                    4نظام اجملهمع االخالقي, وهي يف حقيقهها جزء من النظام العام
أمـــا القواعـــد االجرائيـــة فهـــي قواعـــد أمـــرة ومتـــس باملصـــلحة العامـــة فهـــي حهمـــاً ذا  ارتبـــاط بالنظـــام العـــام , 

قانون املرافعا  املهعلقة بالنظام العام ال جيوز اتفاق اخلصـوم علـى  الفههـا وميكـن الهسـمك هبـا يف أي مرحلـة  فقواعد
 .5من مراحل الدعوى, وجيوز إثارهتا من طرك القاضي وكل ذي مصلحة

                                         
راجــع )السرخســي( أبـــو بكــر بـــن أمحــد بـــن أيب ســهل، أصـــول السرخســي، حتقيـــق أبــو الوفـــا األفغــاين، دار املعرفـــة، بــوو ، لبنـــان،  - 1

 .287، 2ج
 .29ع سابق،  راجع د. عبد احلميد فودة، حجية االمر املقاي وقوت ، مرج - 2
 .74انظر ادوارد غا  الذهي، املرجع السابق،   - 3
 .73  2016راجع األخار سعيد، فكرة النظام العام، دار اقرأ، اجلزائر  - 4
 .163راجع، مراد كاملي، املرجع السابق،   - 5
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 المطلب الثاني
 يةأثر اعتماد فكرة النظام العام في إعمال الحجية القضائ

 
منهـا مـا هـو لكافـة, و  طبيعهها فمنها ما هو مطلـق احلجيـة يسـرى علـى اختهلف األحكام القاائية يف

ام القاـــائية إن االحكــفــنســي احلجيــة ال يســرى إال علـــى أفــراد اخلصــومة القاـــائية, وملــا كــان األمــر كـــذلك 
جلنـــائي ا بينمـــا احلكـــم تهبــاين وختهلـــف, فـــاحلكم املــدين ال يهعلـــق بشـــكل مطلــق باملصـــلحة العامـــة للمجهمــع,

          الدسهوري كذلك.                                                   واحلكم 
 لذلك سنقسم هذا املطلب إىل ثالثة فرو : 

                                                                       دين.   أثـــــــــــــر اعهمـــــــــــــاد فكــــــــــــــرة النظـــــــــــــام العـــــــــــــام يف إعمــــــــــــــال احلجيـــــــــــــة يف القـــــــــــــانون املــــــــــــــ الفـــــــــــــرع االول/
ـــــــــــاني/                                        قوبـــــــــــا .  أثـــــــــــر اعهمـــــــــــاد فكـــــــــــرة النظـــــــــــام العـــــــــــام يف إعمـــــــــــال احلجيـــــــــــة يف قـــــــــــانون الع الفـــــــــــرع الث

 لدسهوري.اأثر اعهماد فكرة النظام العام يف إعمال احلجية يف القانون  الفرع الثالث /
                                                                    ن المدنيالقانو إعمال الحجية فيالفرع االول/ أثر اعتماد فكرة النظام العام في 

ويسـهند هـذا  1يرى بعض الفقهاء أن حجية األمر املقاي ليسـي مـن النظـام العـام يف القـانون املـدين
أن احلجيـة يف القـانون املـدين  اال اه كون حجيـة األمـر املقاـي قاعـدة موضـوعية ال قرينـة قانونيـة، كمـا يسـند

 تعو مبصا  األفراد اخلاصة وال تهعلق مبصا  اجملهمع العامة.              
بينمــا يـــرى ا ــاه آخـــر أن احلجيـــة يف القــانون املـــدين مــن النظـــام العـــام، ويهمســك القـــائلون هبــذا الـــرأي بـــأن  

ندهم يف ذلــــك هــــو إدراج النصــــو  وســــ 2احلجيــــة قرينــــة مطلقــــة، ومادامــــي كــــذلك فهــــي مــــن النظــــام العــــام
القانونيــة للحجيــة ضــمن القــرائن القانونيــة، فقــد أدرج القــانون املــدين اجلزائــري يف بابــ  الســادس الــنص املهعلــق 

(، فاهلدك من تقريـر احلجيـة يف القـانون املـدين هـو الرغبـة يف وضـع حـد 338بقوة الشيء املقاي ب  )املادة 
م أحكام مهعارض  الا يغـض مـن كرامـة القاـاء، وهـذه اعهبـارا  تهعلـق لهجدد اخلصوما  وعدم السماح بقيا

 . 3بالنظام العام ألهنا متس مصلحة جوهرية للمجهمع وهي احلاجة إىل اسهقرار األوضا  القانونية

                                         
ومنهم األسهاذ السنهوري الـذي يـرى أن النظـام العـام يف القـانون املـدين التعـد أن تكـون قاعـدة مقـررة ملصـلحة اخلصـوم؛ لالسـهزادة  - 1

 30أكثر راجع د. عبداحلميد فودة، حجية األمر املقاي وقوت ، مرجع سابق،  
 .75انظر، ادوارد الذهي، املرجع نفس ،   - 2
 .102،  2017تنفيذ االحكام القاائية، دار القلم، الريا ، الطبعة الثانية انظر، حممد اجلهورين  - 3
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وقد انههى البعض إىل حل توفيقي حيث رأى ضرورة اعهبار حجية الشيء املقاـي فيـ  مـن النظـام   
إقامـة الـدليل علـى عـدم صـحهها أمـا مـن حيـث أهنـا دفـع، فهـي ال تهعلـق بالنظـام  العام من حيـث عـدم جـواز

 .    1العام
 و وضــــع حــــدهــــواحلقيقــــة أن إضــــفاء احلجيــــة علــــى األحكــــام املدنيــــة كــــان اهلــــدك األساســــي منــــ   

ن إهــدار مــمــا متنــع للمنازعــا ، وعــدم فســح اجملــال لقيــام أحكــام مهعارضــة تشــكك يف مصــداقية القاــاء، ك
 الهمسـك ألفـراد  يفوقي القااة يف حبث النزاعا  مرا  مهعددة، وهي مصـا  ارجـح مـن مصـا  اوإضاعة 

يـة ألجلــ ، أن رر  احلجحبقهـم أو الهنـازل عنـ ، وهلـذا كــان واجـب الهشـريع لكـي يهنـاغم مــع اهلـدك الـذي تقـ
 ا عنها.ينص على أن للمحكمة أن تقاي هبا من تلقاء نفسها وأن ليس لألفراد أن يهنازلو 

 العقوبات ي قانونفالفرع الثاني/ أثر اعتماد فكرة النظام العام في إعمال الحجية  
يصرح كثو من الفقهاء القانونين باعهقاد االمجا  على حجية األمر املقاي في  من النظـام العـام يف 

 .2املسائل اجلنائية
 ءة أو االدانـةبـالربا كموهلذا فإن احلكم اجلنائي مىت صدر أصبح حجة أمام أي حمكمـة جنائيـة، فـاحل

ال ميلـك طلقـة، وهلـذا فـملعو  ماواجب االحرتام من مجيع اخلصوم وكافة اجملهمع، ومجيع ا اكم، واحلجية هبذا 
ز اخلصـوم، وجيـو  همسـك هبـاياخلصوم الهنازل عن الهمسك هبا، وجيوز للقاضي اثارهتا من تلقاء نفس  دون ان 

 ام ا كمة العليا. هلم ان يهمسكوا هبا ولو ألول مرة أم
وتعليل هذا اإلمجا  وذلك اإلطالق أن احلكـم اجلنـائي يصـدر باسـم اجملهمـع كافـة وملصـلحه  العامـة، 
وللمجهمـــع متثيـــل يف ا ـــاكم اجلنائيـــة، ويعهـــرب صـــدور حكـــم حـــائز حلجيـــة الشـــيء املقاـــي فيـــ  يف الـــدعوى 

جيـة يف االحكـام اجلنائيـة هـو محايـة احلريـة الفرديـة . ألن مـرد احل3اجلنائية، النهائية الطبيعيـة للـدعوى العموميـة
ومــا يرتتــب عنهــا مــن حتقيــق املصــلحة االجهماعيــة املهمثلــة يف اســهقرار األوضــا  االجهماعيــة وحفــظ املصــا  

 العامة وفر  هيبة القااء وس  األمن ومحاية احلقوق واحلريا .
 لدستوريانون االقالفرع الثالث/ أثر فكرة النظام العام في إعمال الحجية في 

ألن الدســهور يعهــرب أعلــى مرتبــة يف الهــدرج القــانوين باعهبــاره قــانون القــوانن، فــإن فكــرة النظــام العــام 
تهســـع اتســـاعاً كبـــواً يف القاـــاء الدســـهوري، فالقاضـــي الدســـهوري مكلـــف مبراقبـــة مـــدى اتفـــاق القـــوانن مـــع 

                                         

 .175راجع مراد كاملي، املرجع السابق،   - 1
 .103انظر د. حممود اجلهوري، املرجع السابق،   - 2
 .176راجع مراد كاملي، املرجع السابق،   - 3
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والعلــو، فعلــى القاضــي الدســهوري أن يثــو مــن تلقــاء  الدســهور باعهبــاره يهمهــع بالرفعــة والســمو ويهميــز باهليبــة
نفس  أي دفع يهعلق بهطبيق الدسهور، جبميـع نصوصـ  ومبادئـ ، كوهنـا متثـل كهلـة واحـدة، وإذا وجـد أن هنـا  
 الفـــة فعليـــة، أن يقاــــي بعـــدم دســـهوريهها، ســــواء أكـــان املـــدعي قــــد أثـــار هـــذه امل الفــــة أم مل يثرهـــا، فقــــد 

ة االحتاديـــة االملانيـــة مـــن تلقـــاء نفســـها، بعـــدم الدســـهورية يف العديـــد مـــن القاـــايا، تصـــد  ا كمـــة الدســـهوري
واســــهعملي أســــلوب الهصــــدي بشــــجاعة، وكــــذلك فعــــل القاــــاء الدســــهوري املصــــري فقــــد اســــهعمل رخصــــة 

 .1الهصدي يف كثو من أحكام  وذلك مبوجب الرخصة املمنوحة ل 
ل شــيء_ ذا  ماــمون أساســي يف احلفــا، علــى فالنظــام العــام مــا هــو إال قواعــد قانونيــة _ قبــل كــ

اجملهمــع والرقــي بــ ، ومــا ســبب قيــام الــدعوى الدســهورية إال محايــة النظــام العــام املنبثــق عــن الشــرعية الدســهورية 
حـىت أن مفهـوم النظــام العـام يــزداد  ليـاً ووضـوحاً كلمــا ازداد  واتسـعي ســلطة القاضـي الدســهوري يف إدارة 

دعوى، وتعـديل أسـباهبا، وسـلطة القاضـي الدسـهوري يف مـد آثـار احلكـم إىل نصـو  النزا ، وحتديـد نطـاق الـ
 .2املدعي مل يقاضيها وقرار اإلحالة مل حيهويها

 الخاتمة 
يـان دو ضـرورياً تبفأنـ  يبـ خهامًا هلذا البحث الذي يهناول أساس حجيـة األحكـام وعالقههـا بالنظـام العـام

أســــيس حلجيــــة ة يف الهم وبههبــــع عبــــارا  فقهــــاء الشــــريعة اإلســــالميهــــذه االســــس وحتديــــد عالقههــــا بالنظــــام العــــا
ن الوضـعي فقهاء القـانو  ا عبارا األحكام القاائية جندها  تعهمد على حتقيق املصا  مبا يفيد البالد والعباد وكذ

 س للحجيـة يف الهأسـييفيف الهأسيس حلجية احلكـم القاـائي وذلـك مبـا حيققـ  مـن مصـا  وهـي الفكـرة املشـرتكة 
م ســـهقرار األحكـــاونيـــة، باالقـــانون املـــدين وقـــانون العقوبـــا  وذلـــك مـــن أجـــل احلفـــا، علـــى اســـهقرار املراكـــز القان
ال ي سـيزداد يف حــفسـاد الـذالقاـائية، واحلفـا، علـى هيبـة القاـاء ومحايهـ  مـن الهنـاز  واألهـواء، وكـذلك منـع ال

 اسهمر اله اصم وإطالة النزا  حىت احلصول على حكم حاسم.
هاــح أهنــا ينن الوضـعية وبعـد االطــال  علـى النظريــا  املؤسسـة حلجيــة األحكــام القاـائية يف القــوا     

 حة.   تهأسس على ما حيقق  القول هبا من مصلحة، وأيااً على مطابقة احلكم للحقيقة والص
عة أمــا النظــام العــام فوتــب  جبملــة مــن املصــا  الاــرورية والعامــة حســب مــا ذهــب إليــ  فقهــاء الشــري 

)وهــي املعــرب عنهــا حبقــوق اهلل( فالنظــام هنــا عــام يف ميــزان الشــريعة، حيــث اجههــد الفقهــاء يف تبيــان املصــا  
                                         

من ، لالسهزادة أكثر، راجع  27واخلا  با كمة الدسهورية العليا وذلك يف املادة  1979لسنة  48نص على ذلك القانون رقم  - 1
 .123  2016د. حممد باهي أبو يونس، القااء الدسهوري، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 

 .425،  2013انن يف ليبيا، رسالة دكهوراه، جامعة االسكندرية، راجع د. عمر عبداهلل امبار ، الرقابة على دسهورية القو  - 2
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الارورية وضب  معاينها، وبيان ما يرعاها من أحكام شرعية أما املصا  العامة املهعلقـة حبقـوق اهلل فاـابطها 
الشـــرعية فمعـــو النظـــام العـــام مســـهقر أن ال يكـــون للعبـــد حـــق اســـقاطها، وهـــي معلومـــة مبقهاـــى النصـــو  

وماــبوط وحمــدد وجممــو  تلــك املصــا  ميثــل املصــا  األساســية الــ  يقــوم عليهــا كيــان اجملهمعــا  اإلســالمية 
وعلى النقيض من ذلك فإن القانون الوضعي رغم أن  يعهرب أن النظام العام يعي املصا  األساسية الـ  يقـوم 

دها مــن خـــالل القواعــد اآلمـــرة الـــ  ال ميلــك األفـــراد القــدرة علـــى  الفههـــا أو عليهــا اجملهمـــع فأنــ  يعـــود وحيـــد
االتفاق على نقياها، كما أن هنا  عـدم اتفـاق بـن االنظمـة القانونيـة حـول املعـايو املوضـوعية الـ  تؤسـس 

انون العقوبـا  حلجية األحكام القاائية بن القوانن امل هلفة، معيار احلجية يف القانون املدين ليس هو يف قـ
وكذلك احلال يف القانون الدسهوري حيث اتسا  سـلطة القاضـي مـن أجـل احلفـا، علـى النظـام العـام ومحايـة 

 احلقوق واحلريا  من االعهداء والهصدي ملا من شأن  عرقلة االسهقرار القانوين واجملهمعي على السواء.
 أسأل اهلل   ولكم الهوفيق يف كل مسعى وحتقيق كل مبهغى
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 طاري إفتقديم األشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية 
 تعدد الطلبات

 

 أشرف عمران حممد إعداد الدكتور :

تدريس بكلية القانون ووو جامعة الزيتونةالعضو  يأة 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة  
الهقــد  هــو : "نقــل دولــة مــا ش صــاً إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة عمــالً بنظــام رومــا األساســي " ، بينمــا 

 .1مبوجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطي"يعي الهسليم: "نقل دولة ما ش صاً إىل دولة أخرى 
 دة القاـــائية(واملســاع وقــد أوضــح نظـــام رومــا األساســـي يف البــاب الهاســـع منــ  بعنـــوان : )الهعــاون الـــدو 

ور ل القيـــام بالـــديـــة مـــن أجـــاألحكــام اخلاصـــة بكيفيـــة تقـــد  األشـــ ا  املطلـــوبن إىل ا كمـــة اجلنائيـــة الدول
؛ نظــراً ملــا  دون عقــابقيقــة وعــدم مــرور اجلــرائم الداخلــة يف اخهصاصــها بــاملــأمول منهــا يف الكشــف عــن احل

 تشكل  هذه اجلرائم من هتديد جسيم للسلم واألمن الدولين .
فيجوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن تقدم طلباً مشفوعاً بـاملواد املؤيـدة  للقـبض علـى شـ ص مـا وتقدميـ   

يف إقليمهـا، وعليهـا أن تطلـب تعـاون تلـك الدولـة يف القـبض إىل أي دولة قد يكـون ذلـك الشـ ص موجـوداً 
علــى ذلــك الشــ ص وتقدميــ  إليهــا ، وعلــى الــدول األطــراك أن متهثــل لطلبــا  إلقــاء القــبض والهقــد  وفقــا 

 .2ألحكام الباب الهاسع من نظام روما األساسي ولعجراءا  املنصو  عليها يف قوانينها الوطنية
ينهـ  املـادة باسي وهـذا مـا وما األسهعاون مع ا كمة اجلنائية الدولية وفقاً لنظام ر وتلهزم الدول األطراك بال

 من نظام روما األساسي بقوهلا : 86
يف  فيمــا  ريــ ، ا كمــة "تهعــاون الــدول األطــراك، وفقــا ألحكــام هــذا النظــام األساســي، تعاونــاً تامــاً مــع

 اضاة عليها".إطار اخهصا  ا كمة، من حتقيقا  يف اجلرائم واملق
                                         

 ( من نظام روما األساسي .102راجع املادة ) - 1
 ( من نظام روما األساسي  .1ك /89راجع املادة )  - 2
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ة يف تقــــد  ة الدوليــــأمــــا الــــدول غــــو األطــــراك يف نظــــام رومــــا األساســــي فههعــــاون مــــع ا كمــــة اجلنائيــــ  
كثــر تــدخل يف أرميــة أو األشــ ا  إليهــا : إذا أحــال جملــس األمــن حالــة إىل املــدعي العــام يبــدو فيهــا أن ج

 ملهحدة .اق األمم سابع من ميثااخهصا  ا كمة اجلنائية الدولية قد ارتكبي وفق أحكام الفصل ال
كمـــا تلهـــزم الدولـــة غـــو الطـــرك مبوجـــب اتفـــاق خـــا  مـــع ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ، وهـــي بـــذلك تلهـــزم  

 . 1بالهعاون مع ا كمة اجلنائية الدولية فيما  ري  من حتقيق أو مقاضاة
أن تقبـــل اخهصــــا   ( مـــن نظـــام رومـــا األساســـي12/3كمـــا جيـــوز للدولـــة غـــو الطـــرك طبقـــاً للمـــادة)   

ا كمـة اجلنائيــة الدوليـة مبوجــب إعــالن يـود  لــدى مســجل ا كمـة اجلنائيــة الدوليــة ، ويف هـذه احلالــة يكــون 
 .2على تلك الدولة أن تهعاون مع ا كمة تعاوناً كاماًل  بشأن الهحقيقا  ال   ريها 

بهقـد   ائيـة الدوليـةمـة اجلنبـاً مـن ا كولكن من املمكن أن تهعدد الطلبا  املوجهة للدولة فقد تهلقـى طل 
ن أيـة دولـة أخــرى مــ( مـن نظـام رومــا األساسـي ، وتهلقـى طلبـاً  89شـ ص مطلـوب لـديها مبوجــب املـادة ) 

آخـر ،  و عـن سـلو أبهسليم الش ص نفس  عن ذا  السلو  الذي من أجل  تطلب ا كمة تقدمي  إليهـا  
 ي يف  معاجلهـ مـا األساسـأمهيـة بالغـة يف معرفـة مسـلك نظـام رو وهذا سيكون موضو  هذه الدراسة ملا لـ  مـن 
 هلذه املسألة منعاً للهناز  يف االخهصا  . 

ا نظـــام رومـــا  جـــاء هبـــوهـــو مـــا يثـــو بعـــض الهســـااال  املهمثلـــة يف اآليت : مـــا مـــدى جناعـــة احللـــول الـــ   
 ومــاهي معوقــا  لطلبــا  ؟تعــدد ااألساســي ملعاجلــة تقــد  األشــ ا  إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة يف إطــار 

نظـام رومـا األساسـي  ( مـن 98تقد  األش ا  وفقاً حلاال  الهعـدد ؟ وبـاألخص مـا نصـي عليـ  املـادة ) 
ة  كمــة اجلنائيــا تهحصــل   الــ  تشــكل عائقــاً يف ســبيل تقــد  األشــ ا  إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة مــامل

ذه هـــاإلجابــة علــى  ، وســـههم عــن احلصــانة واملوافقـــة علــى الهقــد  الدوليــة علــى الهعـــاون فيمــا يهعلــق بالهنـــازل
 الهسااال  وفقاً للمنهج الهحليلي النقدي يف إطار اخلطة الهالية :

 .مقدمة 
 ا  .: مسلك نظام ا كمة اجلنائية الدولية يف معاجلة تعدد الطلب المطلب األول
 ئية الدولية.مة اجلنا: تعدد الطلبا  يف إطار ذا  اجلرمية الداخلة يف اخهصا  ا ك الفرع األول
 لدولية.اجلنائية ا: تعدد الطلبا  يف إطار جرمية غو داخلة يف اخهصا  ا كمة  الفرع الثاني

                                         

 ( من نظام روما األساسي.2ك/4راجع املادة ) -1
 171م ،  2002فهوح عبد اهلل الشاذ  ، القانون الدو  اجلنـائي ، دار املطبوعـا  اجلامعيـة ، اإلسـكندرية ، دط ، - 2

 وما بعدها  .
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 لطلبا  .اار تعدد املطلب الثاين : معوقا  تقد  األش ا  إىل ا كمة اجلنائية الدولية يف إط
   صانة  .الفر  األول : الهزام الدولة املوج  إليها الطلب بعدم الهقد   بسبب احل
 دم الهقد  .فاقيا  عالفر  الثاين : الهزام الدولة املوج  إليها الطلب بعدم الهقد  بسبب ات

 .خامتة 
 المطلب األول

 باتلطلمسلك نظام المحكمة الجنائية الدولية في معالجة تعدد ا
ك يهـا الطلـب وذلـة املوجـ  إلعاو نظام روما األساسي مسألة تعـدد طلبـا  الهقـد  والهسـليم  إىل الدولـ     

ا مـملعاجلـة ختهلـف ا( من  ؛وذلك لامان عـدم حصـول الهنـاز  يف االخهصـا  ، وهـذه 90من خالل املادة )
)الفـــرع   ناولـــ  يفت إذا كـــان تعـــدد الطلبـــا  يف إطـــار ذا  اجلرميـــة املطلـــوب فيهـــا الشـــ ص وهـــو مـــا ســـيهم

 ) الفرع الثاني (.أويف إطار جرمية أخرى وهو ما سيهم الهطرق ل  يف األول(، 
 الفرع األول

 ةالدولي ائيةتعدد الطلبات في إطار ذات الجريمة الداخلة في اختصاص المحكمة الجن
( مــن 89ادة )يف حالــة تلقــى دولــة طــرك طلبــاً مــن ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة بهقــد  شــ ص مبوجــب املــ  

نظــام رومــا األساســي وتلقيهــا أياــا طلبــاً مــن أيــة دولــة أخــرى بهســليم الشــ ص نفســ  بســبب الســلو  ذاتــ  
الذي يشكل أساس اجلرمية ال  تطلب ا كمة من أجلها تقد  الش ص املعـي، يكـون علـى الـدول الطـرك 

؛ ليهســو وضــع احلــل املناســب هلــذه 1طلبــا أن ختطــر ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة والدولــة الطالبــة بواقعــة تعــدد ال
املعاـــلة وفـــق أحكـــام نظــــام رومـــا األساســـي  الــــذي  هلـــف إذا كانـــي الدولـــة الطالبــــة طرفـــاً يف نظـــام رومــــا 

 األساسي ) أوالً ( أم غو طرك يف هذا النظام ) ثانياً(.  
 -أوالً : إذا كانت الدولة الطالبة طرفاَ في نظام روما األساسي :

الدولــة الطالبــة للهســليم دولــة طرفــاً يف نظــام رومــا األساســي ؛ كــان علــى الدولــة املوجــ  إليهــا  إذا كانــي  
 ، وذلك على النحو الها  :2الطلب أن تعطى األولوية للطلب املقدم من ا كمة اجلنائية الدولية

رومــا ( مــن نظــام 19 و 18)أ( إذا كانــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد قــررت، عمــال بالمــادتين )
عمــال لقــرار أااألساســي، مقبوليــة الــدعوى التــي يطلــب بشــأنها تقــديم الشــخ ، وروعيــت فــي ذلــك 

 مقدم منها .سليم الالتحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب الت
                                         

 ( من نظام روما األساسي .1ك/90راجع املادة )   - 1
 ( من نظام روما األساسي.2ك/90راجع املادة)  - 2
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دولــة للئي الــوطي ومعــي ذلــك أن تفحــص الدولــة املقــدم إليهــا الطلــب مســألة اخهصــا  القاــاء اجلنــا  
وبالهـــا   ،ملقاضـــاة االطـــرك طالبـــة الهســـليم وفقـــاً لنظـــام رومـــا األساســـي فقـــ  تكـــون ماـــلعة بـــالهحقيق أو 

يـة مقبوليـة جلنائيـة الدول كمـة ااسهوافق الدولة املوج  إليها الطلـب علـى إعطـاء األولويـة هلـا  ، أمـا إذا قـرر  
يـة يف الهقـد  للمحكمـة ساسـي فهكـون األولو ( مـن نظـام رومـا األ 19، 18الدعوى أمامهـا وفقـاً للمـادتن )

 اجلنائية الدولية من الدولة املوج  إليها الطلب .   
( من نظام روما األساسي اإلخطار املوجـ  مـن املـدعي العـام للـدول فـإذا أحيلـي 18فقد تناولي املادة)  

م الهحقيــق فيهــا ورأى أن هنــا  اجلرميـة إ  ا كمــة اجلنائيــة الدوليـة مــن قبــل دولــة طـرك أو باشــر املــدعي العـا
أساساً مقبواًل لبدء الهحقيق، فعليـ  إخطـار مجيـع الـدول األطـراك والـدول الـ  يـرى حسـب معلوماتـ  املهاحـة 

 . 1أن هلا والية على اجلرائم موضع النظر
 إذن الغايــة مــن هــذا اإلخطــار هــو مــنح الفرصــة للقاــاء اجلنــائي الــوطي مــن اإلنفــراد لوحــده بنظــر الــدعوى 

موضع الهحقيق ،ومنعـاً مـن تنـاز  االخهصـا  القاـائي حيـث تهـاح الفرصـــة هلـذا القاـاء لـيعلن اخهصاصـ  هبـذه 
 . 2الدعوى ، لهكون ل  األولوية يف االخهصا  على ا كمة اجلنائية الدولية

ويف غاــون شــهر واحــد مــن تلقــي اإلخطــار، للدولــة أن تبلــ  ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة  بأهنــا  ــري أو أجــر  
ـــدود واليههــا القاــائية، فيمــا يهعلــق بــاجلرائم  حتقيقــاً يف الــدعوى موضــو  اإلخطــار مــع رعاياهــا أو غــوهم، يف حـ

 .3( من نظام روما األساسي 5املنصو  عليها يف املادة) 
هلذه الدولة أن تطلب معلومـا  إضـافية مـن املـدعي العـام؛ ملساعدتـــها يف الـرد علـى هـذا اإلخطـار،  وجيوز   

يف غاون مهلة الشهر؛ وذلك للهيقن جيداً من األفعال موضو  الدعوى، وما إذا كاني هي ذاهتـا األفعـال الـ  
دد طلبـــا  الهقــد  والهســـليم بالنســـبة ، وهــذا الـــرد يعــاو مســـألة تعــ4أجــر  فيهـــا حتقيـــــقاً أو ال زالـــي تنظــر فيهـــا

 للدولة املوج  إليها الطلب لهحديد القااء امل هص يف هذه احلالة .
وبناًء على طلب تلك الدولة، يهنازل املدعي العام هلا عـن الهحقيـق مـع هـؤالء األشـ ا  مـا مل تقـرر الـدائرة  

الهحقيـق للدولـة  ون تنـازل املـدعي العـام عـنالهمهيدية اإلذن بالهحقيق، بناًء على طلب املدعي العام، حيث يكـ
قاباًل إلعادة النظر في  بعـد سـهة أشـهر مـن تـاريو الهنـازل أو يف أي وقـي يطـرأ فيـ  تغـو ملمـوس يف الظـروك 
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، هنـا تقـرر 1يسهدل من  أن الدولة أصبحي حقا غو راغبة يف االضطال  بالهحقيق أو غو قـادرة علـى ذلـك
 قبولية الدعوى أمامها، وتكون هلا األولوية يف تقد  الش ص إليها .ا كمة اجلنائية الدولية م

ا كمـــة أو عـــدم  ( مـــن نظـــام رومــا األساســـي الطعــن أو الـــدفع بعـــدم اخهصــا 19وقــد أجـــاز  املــادة)    
ومـــا األساســـي ، واملهعلقـــة ( مـــن نظـــام ر  17قبـــول الـــدعوى اســـهنادا إىل املعـــايو املنصـــو  عليهـــا يف املـــادة) 

 والقدرة على نظر الدعوى .بالرغبة 
بـي قبوليـة؛ حيـث ذه(من نظـام رومـا األساسـي مـن لـ  احلـق يف الـدفع بعـدم امل 19وقد حدد  املادة)   

 مقبوليــــة ث تنظـــر يفإ  أن ا كمـــة تهحقـــق مـــن أهنــــا  هصـــة حقـــاً بنظــــر الـــدعوى ومـــن تلقـــاء نفســــها، حبيـــ
 ( من نظام روما األساسي.17الدعوى طبقاً للمادة) 

أو أن يـدفع بعــدم  17وز أن يطعـن يف مقبوليـة الـدعوى اسـهنادا إىل األسـباب املشـار إليهـا يف املـادة و جيـ 
 :2اخهصا  ا كمة كل من

املـــادة بور عمـــال ( املــههم أو الشـــ ص الــذي يكـــون قـــد صــدر حبقـــ  أمـــر بإلقــاء القـــبض أو أمـــر باحلاــ1)
 ؛58
 عوى أو لكوهنــاة يف الــدقــق أو تباشــر املقاضــا( الدولــة الــ  هلــا اخهصــا  النظــر يف الــدعوى لكوهنــا حت2)

 حققي أو باشر  املقاضاة يف الدعوى؛ أو 
 .  12( الدولة ال  يطلب قبوهلا باالخهصا  عمال باملادة 3)
وهــي  عــدم املقبوليــة،ب( مــن نظــام رومــا األساســي اجلهــة الــ  تنظــر يف الطعــــن  6ك19وقـد حــدد  املــادة)  

ذا قـدم مهيديـة ،أمـا إائرة الهدم هـذا الطعـن قبـل اعهمـاد الههــم، فإنـ  حيـال إ  الـدختهلف حبسب األحـوال؛ فـإذا قـ
عـــد فـــإن بئيـــة مل تهشــكل االبهدا بعــد اعهمـــاد الــههم، فيحـــال الطــــعن إ  الــدائرة االبهدائيـــة ،أمـــا إذا كانــي الـــدائرة

 شكيلها .ائية مبـجرد تة االبهدالطعن بـــعدم املقبولية حيال إ  دائرة الرئاسة ال  حتيل  بدورها إ  الدائر 
وال يؤثر تقد  الطعن على صحة أي إجراء يقوم ب  املدعي العام أو أي أوامــر تصـدرها ا كمـة قبـل تقـد    

(من نظام رومـا األساسـي جـاز للمـدعي العـام 17الطعن ،وإذا قرر  ا كمة عدم قبول الدعوى عماًل باملـادة) 
هـذا القـرار يكـون علـى اقهنـا  تـام بـأن وقـائع جديـدة قـد نشـأ ، ومـن شــأهنا أن  أن يقـدم طلبـاً إلعـادة النظـر يف

(مـــن نظـــام رومـــا  17 تلغـــي األســـاس الـــذي ســـبق أن اعهـــرب  الـــدعوى بنـــاًء عليـــ  غـــو مقبولـــة عمـــاًل باملـــادة)
األساســـي  ؛ألن املـــدعي العـــام قـــد تكـــون لديـــ  معلومـــا  جديـــة بعـــدم رغبـــة الدولـــة، أو عـــدم قـــدرهتا علـــى 

                                         

 ( من نظام روما األساسي . 2-3/ ك 18راجع املادة )  -1
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ال  بـــالهحقيق أو با اكمـــة ،وبالهـــا  يـــد  هبـــا للمحكمـــة لهعيـــد النظـــر فيمـــا أصـــدرت  بعـــدم مقبوليـــة االضـــط
 ( من نظام روما األساسي. 17الدعوى أمامها طبقاً للمادة) 

دء بــقيــق ،أو عنــد يف الهح وميكــن القــول أن الطعــن بعــدم املقبوليــة ال يقــدم إال مــرة واحــدة ،قبــل الشــرو   
وز ر مـــن مـــرة ،و جيـــالطعن أكثـــيف الظـــروك االســـهثنائية أن تـــأذن ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة بـــا اكمـــة ،وجيـــوز 

 من نظام روما األساسي . 28اسهئناك القرارا  املهعلقة باملقبولية أمام دائرة االسهئناك؛ وفقاً للمادة 
كنة ال  منحها نظام رومـا األساسـي بـالطعن يف مقبوليـة ا  

 
نائيـة ى ا كمـة اجلى لـدلدعــو إذاً أتاح أن امل

ا مــن  حتديــد موقفهــالطلــب يف الدوليــة؛ إمنــا العلــة منهــا معرفــة القاــاء امل ــهص ومســاعدة الدولــة املوجــ  إليهــا
 كمــة ، فــإذا قاـي ا ن الدولـةتعـدد طلبـا  الهقــد  والهسـليم املوجهــة إليهـا مـن ا كمــة اجلنائيـة الدوليــة ومـ

م رومــا األساســي فســهكون ( مــن نظــا19ى أمامهــا عمــالً بــنص املــادة )اجلنائيــة الدوليــة بعــدم مقبوليــة الــدعو 
ة فســهقوم الدولـــ ى أمامهــااألولويــة يف الهســليم للدولــة الطالبـــة ، أمــا إذا قاــي خـــالك ذلــك مبقبوليــة الـــدعو 

 لك .ًء على ذاملوج  إليها الطلب بهقد  الش ص املطلوب إىل ا كمة اجلنائية الدولية بنا
ادا عيــة )أ( اســتنقـرة الفر المحكمــة الجنائيــة الدوليـة  قــد اتخــُت القـرار المبــين فــي الف)ب( إذا كانـت 

 .1إلى األخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة 
أي قرر  مقبولية الـدعوى عمـالً باإلخطـار املقـدم مـن الدولـة املوجـ  إليهـا الطلـب فهنـا تكـون األولويـة يف    

قبوليـة ر مـن ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة مب ا كمة اجلنائية الدولية ، ويف حالة عدم صدور قراتقد  الش ص إىل
الــدعوى أمامهــا، وريثمــا يصــدر هــذا القــرار ، جيــوز للدولــة املوجــ  إليهــا الطلــب، حبســب تقــديرها، أن تهنــاول 

كمــة قــراراً بعــدم املقبوليـــة طلــب الهســليم املقــدم مــن الدولــة الطالبــة، علــى أال تســـلم الشــ ص قبــل اختــاذ ا 
 .1،ويصدر قرار ا كمة يف هذا الشأن على أساس مسهعجل

 بهســــليم دمي طلبــــاً وهبـــذا يهاــــح أنــــ  إذا كانــــي الدولــــة الطالبــــة طرفــــاً يف نظــــام رومــــا األساســــي وقــــ
 كمـــة الـــ  أمـــام الشـــ ص املهواجـــد لـــدى الدولـــة املوجـــ  إليهـــا الطلـــب عـــن نفـــس الســـلو  املطلـــوب مـــن أج

ة الــدعوى ا قــرر  مقبوليــدوليــة إذيـة الدوليــة ، فــإن األولويــة تكـون للطلــب املقــدم مــن ا كمــة اجلنائيـة الاجلنائ
 طالبـة الطـرك يفلدولـة الاأمامها ، أما إذا قرر  عدم مقبوليـة الـدعوى أمامهـا فيسـلم الشـ ص املطلـوب إىل 

ومـا األساسـي  نظـام ر غـو طـرك يفنظام روما األساسي ، ولكن هل  هلـف األمـر إذا كانـي الدولـة الطالبـة 
 فلمن سهكون األولوية يف هذه احلالة ؟ وهو موضو  الفقرة الهالية .
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 :ثانياً: إذا كانت الدولة الطالبة غير طرف في نظام روما األساسي     
إذا كانــي الدولــة الطالبــة غــو طــرك يف نظــام رومــا األساســي كــان علــى الدولــة املوجــ  إليهــا الطلــب أن   

األولويــة لطلــب الهقــد  املوجــ  مــن ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة إذا كانــي قــد قــرر  مقبوليــة الــدعوى ومل تعطــى 
تكــن هــذه الدولــة مقيــدة بــالهزام دو  بهســليم الشــ ص إىل الدولــة الطالبــة ، ويف حالــة عــدم صــدور قــرار مــن 

يرها، أن تهنـاول طلـب الهسـليم ا كمة بشأن مقبولية الدعوى، جيوز للدولة املوج  إليها الطلب، حبسـب تقـد
 . 1املوج  إليها من الدولة الطالبة

لدولــة ن يكــون علــى اســهثناء أويف احلــاال  الــ  تقــرر فيهــا ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة مقبوليــة الــدعوى وبا 
ذا النظــــام هــــلطــــرك يف ااملوجــــ  إليهــــا الطلــــب الهــــزام دو  قــــائم بهســــليم الشــــ ص إىل الدولــــة الطالبــــة غــــو 

 كمــة أم اشــ ص إىل ســي، يكــون علــى الدولــة املوجــ  إليهــا الطلــب أن تقــرر مــا إذا كانــي ســهقدم الاألسا
ا، مجيـع د اختـاذ قرارهـهبـار، عنـسهسلم  إىل الدولة الطالبة. وعلى الدولة املوج  إليهـا الطلـب أن تاـع يف االع

 العوامل ذا  الصلة مبا يف ذلك دون حصر:
 )أ( تاريو كل طلب.

 إقليمهــا، يفد ارتكبــي قــالدولــة الطالبــة، مبــا يف ذلــك، عنــد االقهاــاء مــا إذا كانــي اجلرميــة )ب( مصــا  
 وجنسية اجملي عليهم وجنسية الش ص املطلوب.

 )ج( إمكانية إجراء الهقد  الحقا بن ا كمة والدولة الطالبة.
طـرك، جيعـل طالبة غو الدولة الالويالحظ هنا أن االلهزام القائم بالهسليم بن الدولة املوج  إليها الطلب و 

طبيـــق ة املناســبة لهار اآلليــمــن الدولــة املوجــ  إليهـــا الطلــب أن تاــع يف اعهبارهـــا بعــض العوامــل املهمــة  له هـــ
ذا األمـــر و الطـــرك ، وهـــلطالبـــة غـــاألولويـــة يف الهقـــد  إىل ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة أو الهســـليم إىل الدولـــة ا

يـة إذا جلنائيـة الدوللمحكمـة الالبة طرفاً يف نظام روما األساسـي فاألولويـة تكـون خبالك إذا كاني الدولة الط
ذا  هـليهـا الطلـب ، إاملوجـ   قرر  مقبولية الدعوى بغـض النظـر عـن وجـود الهـزام دو  قـائم بينهـا وبـن الدولـة

ا كمــة  ا يف اخهصــ كلــ  إذا كــان تعــدد الطلبــا  يف إطــار ذا  اجلرميــة املطلــوب فيهــا الشــ ص والداخلــة
اخلــــة يف دخـــرى غــــو أاجلنائيـــة الدوليــــة ،  ولكـــن هــــل  هلــــف احلـــال إذا تعــــدد  الطلبـــا  يف إطــــار جرميــــة 

 .اخهصا  ا كمة اجلنائية الدولية وهو ما سيهم الهطرق ل  يف )الفر  الثاين (
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 الفرع الثاني
 ةلدولياتعدد الطلبات في إطار جريمة غير داخلة في اختصاص المحكمة الجنائية 

يف حالـــة تلقـــى دولـــة طـــرك يف نظـــام رومـــا األساســـي طلبـــاً مـــن ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة بهقـــد  شـــ ص  
إليهــا، وتلقيهــا كــذلك طلبــاً مــن أي دولــة بهســليم الشــ ص نفســ  بســبب ســلو  غــو الســلو  الــذي يشــكل 

 :1اجلرمية ال  من أجلها تطلب ا كمة تقد  الش ص
ذا مل تكـــن إا كمـــة  إليهـــا الطلـــب أن تعطـــى األولويـــة للطلـــب املقـــدم مـــن)أ( يكـــون علـــى الدولـــة املوجـــ  

 مقيدة بالهزام دو  قائم بهسليم الش ص إىل الدولة الطالبة.
)ب( يكـون علــى الدولــة املوجــ  إليهـا الطلــب أن تقــرر، إذا كــان عليهـا الهــزام دو  قــائم بهســليم الشــ ص 

إىل ا كمـة أم سهسـلم  إىل الدولـة الطالبـة. وعلـى الدولـة  إىل الدولة الطالبة، مـا إذا كانـي سـهقدم الشـ ص
املوجـــ  إليهـــا الطلـــب أن تراعـــى عنـــد اختـــاذ قرارهـــا، مجيـــع العوامـــل ذا  الصـــلة، مبـــا يف ذلـــك، دون حصـــر، 

، علـى أن تـو  2( من نظام روما األساسي املشار إليهـا سـلفاً 6ك  /90العوامل املنصو  عليها يف )املادة 
 إىل الطبيعة واخلطورة النسبيهن للسلو  املعي. اعهباراً خاصاً 

عمـــالً باإلخطـــار املوجـــ  إليهـــا مـــن الدولـــة املهواجـــد هبـــا الشـــ ص -حيثمـــا تـــرى ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة 
عــدم مقبوليــة الــدعوى، ويهقــرر فيمــا بعــد رفــض تســليم الشــ ص إىل الدولــة الطالبــة، يكــون علــى  -املطلــوب

 ، أي قرار رفض تسليم الش ص للدولة الطالبة .3أن ختطر ا كمة هبذا القرارالدولة املوج  إليها الطلب 
 سـليم يف حالـةد  والهوعلي  ميكـن القـول أن مسـلك نظـام رومـا األساسـي يف معاجلـة تعـدد طلبـا  الهقـ   

ا  ليهــا، وتلقيهــإد  شــ ص تلقــى دولــة طــرك يف نظــام رومــا األساســي طلبــاً مــن ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة بهقــ
لـ  مـن جلرميـة اكذلك طلباً مـن أي دولـة بهسـليم الشـ ص نفسـ  بسـبب سـلو  غـو السـلو  الـذي يشـكل ا

اً سـي أم غـو طرفـمـا األساسواء كاني الدولة الطالبة طرفـاً يف نظـام ور -أجلها تطلب ا كمة تقد  الش ص
لطلـب ملوجـ  إليهـا ااالدولـة  كـنحيـث متـنح األولويـة للطلـب املقـدم مـن ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة مـا مل ت-في  

 دراســة مــن قبــل ألمــر حمــلمقيــدة بــالهزام دو  قــائم بهســليم الشــ ص إىل الدولــة الطالبــة فهنــا ســيكون هــذا ا
  إىل وليـة أم سهسـلمائيـة الدالدولة املوج  إليها الطلـب لهقـرر مـا إذا كانـي سـهقدم الشـ ص إىل ا كمـة اجلن

 و  عليها يف نظام روما األساسي .الدولة الطالبة وفقاً للعوامل املنص

                                         

 ( من نظام روما األساسي .7ك/90راجع املادة ) - 1
 راجع ما ت ذكره يف الفقرة ثانياً من الفر  األول . -2
 ( من نظام روما األساسي . 8ك/90راجع املادة)  - 3
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هنــاز  يف  مــن حــدوث الهكــذا كانــي معاجلــة نظــام رومــا األساســي لهعــدد طلبــا  الهقــد  والهســليم منعــاً     
د  ويـة لطلـب الهقـنح األولمـاالخهصا  بـن ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة والقاـاء اجلنـائي الـوطي ، وقـد لـوحظ 

لــة الطالبــة سـليم إىل الدو يــدة بالهة مـامل تكــن الدولـة املوجــ  إليهــا الطلـب مقاملقـدم مــن ا كمـة اجلنائيــة الدوليــ
م لـــى أشـــد اجلـــرائقاضـــاة عمبوجـــب الهـــزام دو  قـــائم ، وهـــو مـــا يعيـــق اخهصـــا  ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة بامل

جـ  أكمـل و لهـا علـى  أداء عميفخطورة ، باإلضافة إىل العقبا  األخرى ال  تعيق ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة  
 املطلب الثاين(  . )( من نظام روما األساسي وهو ما سيهم دراسه   يف 98وال  نصي عليها املادة )

 المطلب الثاني
 لطلباتعدد اتطار معوقات تقديم األشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية في إ

الهقـــد   طلبـــا  ددقـــد تنطبـــق شـــروط تقـــد  الشـــ ص إىل ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة يف إطـــار تعـــ   
ن نظــام رومــا ( مـ 98) والهسـليم ولكــن توجــد بعـض العقبــا  الــ  حتـول دون ذلــك الــ  أشـار  إليهــا املــادة
لشـــ ص بســـبب تقـــد  ا األساســـي املهعلـــق بوجـــود الهـــزام يقـــع علـــى عـــاتق الدولـــة املوجـــ  إليهـــا الطلـــب بعـــدم

تقـد   ع الدولـة بعـدممـاللهـزام ل( وقـد يكـون ااحلصانة ال  يهمهع هبـا وهـو مـا سـيهم الهطـرق لـ  يف )الفـر  األو 
لـ  يف  ا سـيهم الهطـرقمـئيـة وهـو رعاياها إىل ا كمة اجلنائيـة الدوليـة وهـو مـا يسـمى باتفاقيـا  الهحصـن الثنا

 )الفر  الثاين( . 
 الفرع األول

 التزام الدولة الموجه إليها الطلب بعدم التقديم بسبب الحصانة
 م روما األساسي على اآليت :من نظا 1ك /98نصي املادة 

ب أن ليهـــا الطلــــال جيـــوز للمحكمـــة أن توجــــ  طلـــب تقـــد  أو مســــاعدة يقهاـــي مـــن الدولــــة املوجـــ  إ -1"
ة أو احلصـــانة ا  الدولـــتهصـــرك علـــى حنـــو يهنـــا  مـــع الهزاماهتـــا مبوجـــب القـــانون الـــدو  فيمـــا يهعلـــق حبصـــان

لـى تعـاون تلـك صـل أوال عمل تسـهطع ا كمـة أن حتالدبلوماسية لش ص أو الهلكـا  تابعـة لدولـة ثالثـة، مـا 
 الدولة الثالثة من أجل الهنازل عن احلصانة" .

يف إقلــيم دولــة أخــرى غــو -فبموجــب هــذا الــنص يفــرت  أن هنــا  أحــد األشــ ا  الــن يهمهــع باحلصــانة  
غـوهم _ وقــد  مثـل راسـاء الــدول، أو ملوكهـا ،أو أحـد القـادة العســكرين أو أحـد الدبلوماسـين، أو-دولهـ  

وجـــ  إليـــ  اهتـــام بارتكـــاب إحـــدى اجلـــرائم الداخلـــة يف اخهصـــا  ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة  ،فهقـــوم ا كمـــة 
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وهــي ليســي دولهــ  الــ  حيمــل  -اجلنائيــة الدوليــة بهوجيــ  طلــب إ  الدولــة الــ  يهواجــد  فيهــا هــذا الشــ ص
 .1لهقدمي  للمثول أمامها  -جنسيهها 

كمــة اجلنائيــة الدوليــة أن تطلــب مــن الدولــة الــ  حيمــل الشــ ص املطلــوب  جنســيهها هنــا يهوجــب علــى ا   
ال تســهطيع ا كمــة أن تطلــب  –فــإذا مل توافــق علــى ذلــك  -الهنــازل عــن حصــانه  حســب تشــريعها الــوطي 
أن ته لـــى عــن الهزاماهتـــا مبوجـــب االتفاقيــا  الدوليـــة املهاـــمنة  مــن الدولـــة املهواجــد الشـــ ص علـــى إقليمهــا

حــرتام حصــانة األشــ ا  املمنوحــة هلــم؛ مبقهاــى قــوانن الدولــة الــ  ينهمــون إليهــا جبنســيههم، تفاديــاً ملــا قــد ا
يهسبب ب  تسليمهم دون موافقهها من توتر يف العالقا  بن الدول، لذلك يقهاي مثول املههمـن بارتكـاب 

لـة الـ  يهواجـد علـى إقليمهـا املـههم جرائم دولية، تدخل ضمن اخهصا  ا كمة اجلنائيـة الدوليـة تعـاون الدو 
 . 2والدولة ال  ينهمي إليها جبنسيه ، وهو ما يصعب حتقيق  غالباً 

وهبذا  تصبح  ا كمة الدوليـة اجلنائيـة غـو قـادرة علـى مباشـرة اخهصاصـها، إال بعـد احلصـول علـى موافقـة    
(مـن نظـام رومـا 27الدولة املوج  إليها الطلب  ، وبذلك فإن هذا النص يثو تناقااَ واضحاً مـع نـص املـادة)

 . 3اجلنائية الدولية األساسي؛ الذي أكد على أن احلصانة ال تشكل عائقاً الخهصا  ا كمة 
اجلنائيــة  دخل ا كمــةتـغـو أن نظــام رومــا األساسـي قــد حــاول مراعـاة العالقــا  بــن الـدول حبيــث ال يكــون    

 الدولية سببًا يف خلق جو من الهوتر يف العالقة بن الدول. 
هنــازل عــن ال –ة اجلنســيالــ  ينهمــي إليهــا الشــ ص ب-وحلــل هــذه املشــكلة ، ال بــد مــن اعهبــار رفــض الدولــة     

لـى عن يعـر  أمرهـا أ ينبغـي حصانه  , مبثابة حالة من حـاال  عـدم الهعـاون مـع ا كمـة الدوليـة اجلنائيـة  ،الـ 
نائيـة، ة الدوليـة اجل ا كمـمجعية الدول األطراك أو جملس األمن جملس األمن إذا كان هو مـن أحـال احلالـة   إىل

لدوليــة اكمـة اجلنائيـة مـع ا  ة الرافاـة، علـى أهنـا ال ترغــب يف الهعـاونومـن مث ميكـن اختـاذ قـرار بشـأن هــذه الدولـ
 ( من نظام روما األساسي .7-5ك /87عماًل بنص املادة )

( مــــن نظــــام رومــــا األساســــي ميثــــل عقبــــة كبــــوة  يف ســــبيل تقــــد  1ك /98ويف احلقيقــــة أن نــــص املــــادة )  
عــدد الطلبــا  ، وهــو مــا يســهدعي إلغــاءه مــن نظــام األشــ ا  إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة حــىت يف إطــار ت

روما األساسي عندما تسمح الفرصة بإجراء تعديال  على النظام األساسـي ، ولكـن هـل ينطبـق هـذا القـول 
                                         

كادمييـة خالد حممد خالد، مسؤولية الراسـاء أو القـادة يف ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة ، رسـالة ماجسـهو ، كليـة القـانون، األ - 1
 .71م،  2008العربية املفهوحة، الدامنار  ، غو منشورة ،

 املرجع السابق . - 2
د. عبــد الفهــاح بيــومي حجــازي ، قواعــد أساســية يف نظــام حمكمــة اجلــزاء الدوليــة ، دار الفكــر اجلــامعي، اإلســكندرية ،  - 3

 .144،  1م، ط2006
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( مــن نظــام رومــا األساســي بالســماح للــدول بــإبرام اتفاقيــا  تهاــمن  2ك/98علــى مــا تــنص عليــ  املــادة )
 نائية الدولية وهو ما سيهم تناول  يف ) الفر  الثاين ( .عدم تقد  األش ا  إىل ا كمة اجل

 الفرع الثاني
 لتقديمدم االتزام الدولة الموجه إليها الطلب بعدم التقديم بسبب اتفاقيات ع

 من نظام روما األساسي على أن  : 2ك /98نصي املادة 
ك علــى أن تهصــر  الطلـبال جيـوز للمحكمــة أن توجـ  طلــب تقــد  يهطلـب مــن الدولـة املوجــ  إليهــا  -2"

ع هقــد  شــ ص تــابة كشــرط لحنـو ال يهفــق مــع الهزاماهتــا مبوجــب اتفاقـا  دوليــة تقهاــى موافقــة الدولــة املرسـل
رســـلة إلعطـــاء لدولـــة امللهلـــك الدولـــة إىل ا كمـــة، مـــا مل يكـــن بوســـع ا كمـــة أن حتصـــل أوال علـــى تعـــاون ا

 موافقهها على الهقد ".
يـز للمحكمـة اجلنائيـة  ( من نظام روما األساسي، جند أهنـا ال 2/ 98دة) من خالل اسهقراء نص املا   

رميــة جيامــ  بارتكــاب ة، عنــد قالدوليـة أن تلــزم الدولــة املوجــ  إليهــا طلـب تقــد  الشــ ص الهــابع للدولــة املرسـل
عنيـة لدولـة املاامـي تلـك قدولية تـدخل يف اخهصـا  ا كمـة أن تقدمـ  للمثـول أمـام ا كمـة ملقاضـات  ،مـىت 
لــى مــنح حصـــانة اـــموهنا عبعقــد اتفاقيــا  دوليـــة مــع الدولــة املوجـــ  هلــا الطلــب ، هـــذه االتفاقيــة تهفــق يف م

واليههـــا   كمــة مباشـــرةنـــع علـــى اجلنودهــا ومســـؤوليها، مــن املثـــول أمـــام ا كمــة اجلنائيـــة الدوليـــة، وبالهــا  ميه
 القاائية .

عقـــد العديـــد مـــن االتفاقيـــا  الثنائيـــة ؛عمـــالً باملــــــادة ) وهـــذا األمـــر جعـــل الواليـــا  املهحـــدة األمريكيـــة ت 
 .1(  من نظام روما األساسي مع الدول حلماية رعايـاها من املسؤولية اجلنائية98/2

إن مــا تعقــده الواليــا  املهحــدة مــن اتفاقيــا  لاــمان إفــال  مواطنيهــا مــن الواليــة القاــائية للمحكمــة 
طــوة الداخلـــة يف اخهصاصـــها ، يشـــكل عرقلــة لعمـــل ا كمـــة يف الارســـة اجلنائيــة الدوليـــة  ،بشـــأن اجلـــرائم اخل

اخهصاصـــها علــــى أشــــد اجلــــرائم جســـامة ، لــــذلك يهعــــن علــــى الــــدول كافـــة ســــواء األطــــراك يف نظــــام رومــــا 
األساســي أو عــدم األطــراك فيــ  عــدم الهوقيــع علــى هــذه االتفاقيــا  ،وبــاألخص الــدول األطــراك يف نظـــام 

لهوقيع على هذه االتفاقيا  يعهرب إخالالً  مببـدأ عـدم االعهـداد باحلصـانة ،ومـن شـأن  روما األساسي  ؛ ألن ا
أن  يعيــق ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة  يف الارســة اخهصاصــها علــى أشــد اجلــرائم خطــورة، كمــا  أهنــا تكــون قــد 

                                         

ئي الـدو  بنظـر اجلـرائم ضـد اإلنسـانية، رسـالة ماجسـهو ، جامعـة حممد بركا  فـارس الطراونـة، اخهصـا  القاـاء اجلنـا - 1
 .199م، 2008القاهرة ، كلية احلقوق ، غو منشورة ،
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هتـا مبوجـب تصرفي بصورة من شأهنا أن حتب  هدك نظام روما األساسي وغرض ، وبالها  قد خرقـي الهزاما
 . 1القانون الدو  الذي حيكم املعاهدا 

فقـــد اســـهعملي الواليـــا  املهحـــدة ضـــغوطاً علـــى الـــدول حلملهـــا علـــى إبـــرام مثـــل هـــذه االتفاقيـــا ، كهعليـــق     
م و أوقفـــــي الواليـــــا  املهحـــــدة مســـــاعدهتا  2003املســـــاعدة  العســـــكرية واملســـــاعدة االقهصـــــادية ؛ففـــــي عـــــام 

ينهـــا دول أوروبيـــة(، عـــدا دول أعاـــاء النـــاتو، وحلفـــاء الواليـــا  املهحـــدة ،مثـــل: دولـــة)من ب 35العســـكرية علـــى
)إسرائيل، أسرتاليا ، كوريا اجلنوبية(، وكاني رومانيا وإسرائيل من أوائـل الـدول الـ  وقعـي علـى هـذه االتفاقيـا  

بية، وهي ليسـي طرفـاً م مائة واثنان دولة ومن بن الدول العر  2006،وبل  عدد الدول املوقعة عليها حىت عام 
يف نظـام رومــا األساســي)املغرب ،اجلزائــر  ، مصــر ، الكويــي ،البحــرين ، اإلمــارا  ، الــيمن ،وموريهانيا(،كــذلك 

 . 2األردن؛ أبرمي اتفاقية مع الواليا  املهحدة األمريكية، رغم أهنا دولة طرك يف نظام روما األساسي 
(مـن نظـام رومـا األساسـي ؛ ألهنـا غـو  98علـى إلغـاء نـص ) خالصة القول أن هنا  ضرورة ملحة؛ للعمـل    

(مــن نظـام رومـــــا األساســي  ؛فهــذه املــادة تكـرس نظــام احلصــانا  ،الــذي رفاــه   27مهفقـة مــع أحكــام املــادة) 
، الــا حيــول دون تقــد  األشــ ا  إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة حــىت يف 3(مــن نظــام رومــا األساســي 27املــادة) 

 طلبا  الهقد  والهسليم للدولة املهواجد هبا الش ص املطلوب للعدالة .إطار تعدد 

 خاتمة 
 توصلنا من خالل هُه الدراسة إلى اآلتي : 

 إليهــا الطلــب ة املوجـ عـاو نظــام رومـا األساســي مســألة تعـدد طلبــا  الهقـد  والهســليم  إىل الدولــ 
ن ا كمــة يف االخهصــا  بــ( منــ  ؛ لاــمان عــدم حــدوث الهنــاز  90وذلــك مــن خــالل املــادة )

 اجلنائية الدولية والقااء اجلنائي الوطي.
                                         

أشرك عمران حممد ، "انعكاس اتفاقيا  عدم الهسليم على اخهصا  ا كمة اجلنائيـة الدوليـة " ، جملـة العلـوم الشـرعية  - 1
 وما بعدها .261م ،   2014قب ، العدد األول لسنة والقانونية ، كلية القانون ، جامعة املر 

ــــة الدراســــا   - 2 ــــة" ، حبــــث مقــــدم ألكادميي ــــا  املهحــــدة األمريكيــــة وا كمــــة اجلنائيــــة الدولي عــــزة كامــــل املقهــــور ،"الوالي
 .         27م،   2007يناير  11إ   10العليا،طرابلس ،ليبيا، يف الفرتة من 

،   1م،ط 2010د.حممـــــــد حســــــــي علـــــــي شعبان،القاــــــــاء الـــــــدو  اجلنــــــــائي ،دار النهاـــــــة العربيــــــــة ، القــــــــاهرة ، - 3
ــــــداء الهحفظــــــا  345 ــــــة "عــــــدم جــــــواز إب ــــــة الدولي ــــــع ، اخلصــــــائص األساســــــية للمحكمــــــة اجلنائي ــــــي ربي ،عمــــــاد عل

ــــــا، ــــــا،طرابلس ،ليبي يف الفــــــرتة مــــــن  علــــــى النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة"، حبــــــث مقــــــدم ألكادمييــــــة الدراســــــا  العلي
 .        10م،   2007يناير  11إ   10
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 اخلــــة يف شــــ ص والدإذا تعـــدد طلبــــا  الهقــــد  والهســـليم يف إطــــار ذا  اجلرميــــة املطلـــوب فيهــــا ال
ة اســي فاألولويــومــا األسر اخهصــا  ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة وكانــي الدولــة الطالبــة طرفــاً يف نظــام 

ام دو  جــود الهـــز و ئيـــة الدوليــة إذا قــرر  مقبوليـــة الــدعوى بغــض النظـــر عــن تكــون للمحكمــة اجلنا
ة غـو لدولة الطالباذا كاني إقائم بن الدولة الطالبة الطرك وبن الدولة املوج  إليها الطلب ، أما 

دولـة هـا الطلـب والوجـ  إليطرك يف نظام روما األساسي فإن االلهزام القائم بالهسليم بـن الدولـة امل
العوامـــل  ارهــا بعـــضالبــة غـــو الطــرك، جيعـــل مــن الدولـــة املوجــ  إليهـــا الطلــب أن تاـــع يف اعهبالط

و الهســليم أئيــة الدوليــة مــة اجلنااملهمــة  له هــار اآلليــة املناســبة لهطبيــق األولويــة يف الهقــد  إىل ا ك
 إىل الدولة الطالبة غو الطرك .

  مــة اجلنائيــة ا  ا كميــة غــو داخلــة يف اخهصــإذا كــان تعــدد طلبــا  الهقــد  والهســليم يف إطــار جر
ملوجـ  اتكـن الدولـة  ليـة مـاملالدولية فاألولوية تكون لطلـب الهقـد  املقـدم مـن ا كمـة اجلنائيـة الدو 
ا بغـض النظـر مـ م ، وذلـكإليها الطلـب مقيـدة بالهسـليم إىل الدولـة الطالبـة مبوجـب الهـزام دو  قـائ

 . نظام روما األساسي أم غو طرفاً في  إذا كاني الدولة الطالبة طرفاً يف

 ( مــن نظــام رومــا األساســي عائقــاً يف ســبيل تكــريس مبــدأ 98يشــكل نــص املــادة )دم االعهــداد عــ
طي الفقـرة األوىل ( من نظام روما األساسي حيث اشرت 27باحلصانا  املنصو  علي  يف املادة) 

دميـ   ص ليهسـو تقهبـا الشـ ة، الـ  يهمهـعمن هذه املادة موافقة الدولـة الثالثـة للهنـازل علـى احلصـان
 دولـــة املاحنــــةزل مـــن الإىل ا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ،فـــإذا فشـــلي ا كمــــة يف احلصـــول علـــى الهنـــا
طلـــوب، لشـــ ص املاللحصـــانة، عنـــدها ال تســـهطيع أن توجـــ  طلبـــاً إ  الدولـــة الـــ  يهواجـــد فيهـــا 

 وبالها  ميهنع عليها إجراء الهحقيق وا اكمة .
 رومـا األساسـي يعهـرب  ( من نظام 2ك 98ن الهوقيع على اتفاقيا  عدم الهقد  يف إطار املادة )إ

ها ارســة اخهصاصــالوليــة يف إخــالالً  مببــدأ عــدم االعهــداد باحلصــانة ،الــا يعيــق ا كمــة اجلنائيــة الد
 على أشد اجلرائم خطورة.

  ( مــن نظــام رومــا ا 98هنـا  ضــرورة ملحــة؛ للعمــل علــى إلغــاء نــص)ا غــو مهفقــة ألساســي ؛ ألهنــ
ي م احلصــانا  ،الــذ(مــن نظــام رومـــــا األساسـي  ؛فهــذه املــادة تكــرس نظــا 27مـع أحكــام املــادة) 

نائيـة ىل ا كمـة اجلإ(من نظام روما األساسي، الا حيول دون تقد  األش ا   27رفاه  املادة) 
ة طلـوب للعدالـلشـ ص املاواجد هبا الدولية حىت يف إطار تعدد طلبا  الهقد  والهسليم للدولة امله
 عندما تسمح الفرصة بإجراء تعديال  على النظام األساسي.

 وباهلل الهوفيق
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوالً :الكتب :

 ر الفكـــر يـــة ، داد. عبـــد الفهـــاح بيـــومي حجـــازي ، قواعـــد أساســـية يف نظـــام حمكمـــة اجلـــزاء الدول
 . 1م، ط2006اجلامعي، اإلسكندرية ، 

 ر املطبوعـــا  رية ،داوح عبـــد اهلل الشـــاذ  ، القـــانون الـــدو  اجلنـــائي ،بـــدون طبعـــة ، اإلســـكندفهـــ
 م .2002اجلامعية ،

 ـــــــــائي ،دار النهاـــــــــة العربيـــــــــة ، ا لقـــــــــاهرة د.حممـــــــــد حســـــــــي علـــــــــي شعبان،القاـــــــــاء الـــــــــدو  اجلن
 .1م،ط2010،

  انون قــار الفكــر والد،حممــد لطفــي ،آليــا  املالحقــة يف نطــاق القــانون اجلنــائي الــدو   اإلنســاين
 م . 2006،املنصورة ، مصر ،دط، 
 ثانياً :الرسائ  العلمية :

 لة ماجســـهو ،يـــة ، رســـاخالــد حممـــد خالـــد، مســـؤولية الراســـاء أو القــادة يف ا كمـــة اجلنائيـــة الدول  
 .م2008كلية القانون، األكادميية العربية املفهوحة، الدامنار  ، غو منشورة ،

  سـانية، رسـالةضد اإلن اون ، اخهصا  القااء اجلنائي الدو  بنظر اجلرائمحممد بركا  فارس الطر 
 م.2008ماجسهو ، جامعة القاهرة ، كلية احلقوق ، غو منشورة ،

 ثالثاً : األبحاث :
 نائيـــــة مـــــة اجلهصـــــا  ا كأشـــــرك عمـــــران حممـــــد ، "انعكـــــاس اتفاقيـــــا  عـــــدم الهســـــليم علـــــى اخ

ول ب ، العــــــدد األعــــــة املرقــــــوالقانونيــــــة ، كليــــــة القــــــانون ، جام، جملــــــة العلــــــوم الشــــــرعية الدوليــــــة "
 م .2014لسنة 

 دمييـة ث مقـدم ألكاحبـوليـة" ، عزة كامل املقهور ،"الواليا  املهحدة األمريكية وا كمة اجلنائيـة الد
   م. 2007يناير  11إ   10الدراسا  العليا،طرابلس ،ليبيا، يف الفرتة من 

 لهحفظــا  إبــداء ا عمـاد علــي ربيــع ، اخلصـائص األساســية للمحكمــة اجلنائيـة الدوليــة "عــدم جـواز
يـــا، يف بلس ،ليبعلـــى النظـــام األساســـي للمحكمـــة"، حبـــث مقـــدم ألكادمييـــة الدراســـا  العليـــا،طرا

 م.              2007يناير  11إ   10الفرتة من 
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 رابعاً: الوثائق الدولية :
 وثيقـــــــة األمـــــــم املهحـــــــد( ة رقـــــــمPCN.ICC/1999/INF/3 تهاـــــــمن النظـــــــام األساســـــــي )

 للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة .
 (وثيقة األمم املهحدة رقمASP/1/3-ICC تهامن القواعد اإلجرائيـة وقواعـد)إلثبـا  اخلاصـة ا

 با كمة اجلنائية الدولية الدائمة.
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 ضوابط تسجيل براءة االختراع الدوائية 
 دراسة في القانون اإلماراتي والمقارن

 

                 : مري  سامل املقروشي   إعداد الباحثة 

                                   "صالقانون اخلايف ماجستري  "باحثة        

 : د. حممد مرسي عبده    األستاذ املشرف

 أستاذ القانون التجاري املشارك

 

 المقدمة
ور صـــاحــدة مـــن أهــم و وأســـرعها تطــوراً، وهـــي تعــد حقــوق امللكيـــة الفكريــة مـــن أحــدث فـــرو  القــانون       

إبداعـ  هاجـ  الفكـري و هثمار إنامللكية بال مناز  الرتباطها بأنفس ما ميلك  اإلنسان وهو العقـل، وحقـ  يف اسـ
يـة، لعالمـة الهجار ااحلـق يف العلمي، سواء كان حقاً للمؤلف على مصنفات  أو حقاً للم ـرت  علـى  رتعاتـ ، و 

 يف  االســهئثاري ثــل يف حقــالصــناعية واألدبيــة الــ  ختــول صــاحبها حقــاً ماديــاً يهم وغوهــا مــن صــور للملكيــة
 اسهثمار أفكاره اسهثماراً مشروعاً وإخراجها إىل حيز الوجود.

م يف شـأن تنظـيم 2006سـنة ل( 31وقد عرك املشر  اإلمارايت براءة االخرتا  يف القانون االحتادي رقم )   
حلماية الـذي اوىل بأن  سند ادة األاءا  االخرتا  والرسوم والنماذج الصناعية يف املومحاية امللكية الصناعية لرب 

لـى هـم الصـناعا  عهـرب مـن أمتنح  اإلدارة باسم الدولة عن االخرتا ، وال شك يف أن الصـناعا  الدوائيـة تع
 مسهوى العامل؛ وذلك الرتباطها بصحة البشر ارتباطاً ال يقبل االنفصال.

ها وبقــوة علــى يــة تفــر  نفســامللكيــة الفكريــة يف جمــال بــراءة االخــرتا  علـى املنهجــا  الدوائومسـألة حقــوق   
ئيـة ملنهجـا  الدواأن بيـع اساحة النقا  والبحث يف السنوا  األخوة، فهـي حتظـى باههمـام الـدول الناميـة، و 

ة لرعاياهـــا،  صــحييــة اليف هــذه الــدول جيــب أن تكــون بأســعار أقــل مــن الــدول املهقدمــة؛ لاــمان تــوفو الرعا
الج فالـدواء والعـ ن أمنهـا؛مـكمقوم رئيسـي السـهقرار هـذه الـدول ومنوهـا وتطورهـا، فهـي تعهـرب جـزءاً ال يهجـزأ 

د ياــاك إىل دل ومهجــديهاـمن بعــداً انســانياً عــالوة علــى كونـ  نهاجــاً لبحــث علمــي؛ فهــو جمـال مهطــور مهبــ
 ذلك أن معدل الرحبية يف هذا اجملال كبو جداً.

ن دولة اإلمارا  جعلي من االخرتا  واإلبدا  قيمة ماافة هلا وزهنـا يف االقهصـاد الـوطي ويف اجملهمـع  كما أ   
ككـــل، حيـــث أن االخـــرتا  مل يعـــد خيـــاراً، وإمنـــا هـــو ضـــرورة للـــدول واجملهمعـــا  والشـــعوب الســـاعية لهعزيـــز 
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وضـعي االخـرتا  أحـد ا ـاور  موقعها على خريطة العامل االقهصادية وتقوية تنافسيهها. ولذلك فان اإلمارا 
 .2021األساسية لرايهها

 مشكلة البحث:  -1
ري أمــام تغــو جــذ د أننــاجيــاملههبــع للوضــع القــانوين لــرباءة االخــرتا  الدوائيــة يف دولــة اإلمــارا   .1

مايــــة هزمهــــا حبخــــالل الســــنوا  األخــــوة، خاصــــة بعــــد اناــــمام الدولــــة التفاقيــــة الــــرتبس، وال
لقـانون االحتـادي امللغـي ( مـن ا6/2اءا  االخرتا ؛ فوفقاً للمـادة )الصناعية الدوائية بنظام بر 

 رتا  والرســـومبشـــأن تنظـــيم ومحايـــة امللكيـــة الصـــناعية لـــرباءة االخـــ 1992( لســـنة 44رقـــم )
افـــــة كالخـــــرتا   احلصـــــول علــــى بـــــراءة اوالنمــــاذج الصـــــناعية، كـــــان املشــــر  اإلمـــــارايت يســـــهبعد 

ذا  لصــــيدلية إال إركبــــا  اة أو العقــــاقو الطبيــــة أو املاالخرتاعــــا  الكيميائيــــة املهعلقــــة باألغذيــــ
يــة إىل ك احلماكانـي هـــذه املنهجــا  تصــنع بطــرق كيميائيــة خاصــة ويف هــذه احلالــة ال تنصــر 

 . املنهجا  ذاهتا بل تنـصرك إىل طريقة صنعها

( لسـنة 31) ديـد رقـمأما بعد اناـمام الدولـة التفاقيـة الـرتبس، وصـدور القـانون االحتـادي اجل .2
لفقـــرة حبـــذك ا م مهفقـــاً معهـــا، فقـــد تغـــو الوضـــع برمهـــ ، حيـــث قـــام املشـــر  اإلمـــارايت0062

بيـة العقـاقو الط ملهعلقةاخلاصة باسهبعاد احلصول على براءة االخرتا  لالخرتاعا  الكيميائية ا
، اءة االخـرتا ميـة بـرب أو املركبا  الصيدلية، وباتي هذه االخرتاعا  ذا  األمهيـة اجلوهريـة حم

مـن الشـركة  ى تـرخيصجيوز لشركا  األدوية ا لية أن تصنع األدوية إال بعد احلصـول علـ وال
إلماراتيـــة، الفكريـــة العامليــة مالكـــة الـــرباءة، ودون ذلـــك ســـهكون قـــد انههكـــي قـــوانن امللكيـــة ا

 ومهددة بدفع تعوياا  هائلة للشركا  املالكة للرباءة الدوائية. 

 أهمية البحث: -2

ا  لـة تبــن أن هنــنيــة يف الدو ريـة: مــن خـالل الههبــع واالسـهقراء للبحــوث والدراسـا  القانو مـن الناحيــة النظ   
  ندرة يف الدراسا  ال  تناولي موضو  براءة االخرتا  على املنهجا  الدوائية.

 هصـــة يف دولـــة جلهـــا  املامـــن الناحيـــة العمليـــة: قـــد تاـــع هـــذه الدراســـة احللـــول القانونيـــة املناســـبة أمـــام   
طــرح ليـة جديـدة، أو دويـة وطنأا  العربيـة املهحـدة لهـوطن الصـناعا  الدوائيـة، وإتاحـة الفرصـة إلنهـاج اإلمـار 

 األدوية العاملية بأسعار مناسبة.
 أهداف البحث:-3
 ري(. مارايت واملصارن )اإلبيان مفهوم براءة االخرتا  الدوائية وأمهيهها العملية يف القانون املق 
  ية.ا  الدوائوالشكلية لهسجيل براءة االخرتا  يف جمال الصناعبيان الشروط املوضوعية 

  .الوقوك على ا اه املشر  اإلمارايت من براءة اخرتا  األدوية 
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 منهج الدراسة: -4

ح للنصـو  سـلوب الشـر باتبـا  املـنهج الهحليلـي املقـارن، ويظهـر ذلـك مـن خـالل اتبـا  أسيقوم الباحث 
 ن خـالل مقارنـةمـملقارنـة ك هبدك الوقـوك علـى املقصـود منهـا، كمـا تظهـر االقانونية ذا  الصلة بالدراسة؛ وذل

أفاــــل   الهوصـــل إىلومـــن مَثم  القـــوانن اإلماراتيـــة املرتبطـــة بالدراســـة بغوهـــا مـــن القــــوانن الهـــب يطرحهـــا البحـــث؛
 احللول.

 خطة البحث: -5
 املبحث األول: ماهية براءة االخرتا  الدوائية.

 ح براءة االخرتا  الدوائية.ملبحث الثاين: شروط منا
 المبحث األول

 ماهية براءة االختراع الدوائية
ة؛ إبداعيـة خالقـ هم مبلكـا علـى فئـة مـن -عزل وجل–ميز اهلل اإلنسان بنعمة العقل والهفكو، وقد أنعم اهلل    

اهتم مبــا حلمايــة ملبهكــر اوفر هلــم تــفكــان علــى الدولــة لزامــاً أن حتــيطهم بالعنايــة والرعايــة اخلاصــة هبــم لهفــردهم، وأن 
                                        يم املنفعة على اجملهمع واملبد يعود بعظ

لــذلك كــان لهنظــيم حقــوق امللكيــة الصــناعية مب هلــف صــورها )بــراءا  االخــرتا ، والرســوم والنمــاذج الصــناعية، 
ة، والــــدوائر املهكاملــــة( أمهيهــــ  اخلاصــــة بــــن وامهيــــازا  االخرتاعــــا  والرســــوم، والعالمــــا ، واملؤشــــرا  اجلغرافيــــ

  .1تشريعا  الدول املهقدمة والنامية

هعلــق األمــر يصــة عنــدما ومــن أهــم عناصــر حقــوق امللكيــة الصــناعية هــو احلــق الــوارد علــى بــراءة االخــرتا ، خا  
اعا  نالصــ حيــث شــهد  بالصــناعا  الدوائيــة؛ كوهنــا مــن الصــناعا  املرتبطــة مبســائل الصــحة العامــة للبشــرية.
 دهارهـــــا يف حجـــــموهـــــا واز منالدوائيــــة تطـــــورا  مـــــذهاًل يف االكهشـــــافا  العلميـــــة يف  هلـــــف جماالهتـــــا الـــــا أدى إىل 
هـو فأمـن أي جمهمـع سـهقرار و ااسهثماراهتا وراوس أمواهلا املدفوعة يف هـذا اجملـال، حيـث أن الـدواء هـو أسـاس يف 

شــىت  لهجــارة لهنظــيمفاقيــا  اواملنظمــا  الدوليــة بــإبرام ات ســلعة ضــرورية للبنــاء والهطــوير، وقــد اههمــي بــ  الــدول
 العالقا  واملعامال  الهجارية ال  ومن بينها  ارة الدواء. 

ا  ها علــى اتفاقيــيــة ومصــادقهونهيجــة الناــمام دولــة اإلمــارا  العربيــة املهحــدة إىل منظمــة الهجــارة العامل    
هفــق وانينهـا مبـا ين تــنظم قة )الــرتبس(، بـا  مـن الاـروري أالهجـارة املنبثقـة عنهـا وعلــى وجـ  اخلصـو  اتفاقيـ

 .مع هذه االتفاقية؛ وما تفرض  من محاية قانونية مسهحدثة لالبهكارا  الدوائية
                                         

د. نوري محد خاطر، شرح قواعد امللكية الفكرية، حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مطبوعا  جامعة االمـارا  ،الطبعـة  - 1
 . 28م،  2008األوىل،
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بصــفة خاصــة،  ا  الدوائيــةوتلعــب بــراءة االخــرتا  الدوائيــة دوراً فعــاالً يف محايــة حقــوق أصــحاب الصــناع   
  وق هـذه الشـركاتثبـي حقـ وق شركا  الدواء، حيـث متثـل الشـهادة الـ ألن الرباءة الدوائية متثل محاية حق

لـــك تســـهند عليـــ  ت ســـند الـــذيعلـــى األدويـــة الـــ  قـــاموا باخرتاعهـــا و ربههـــا، فاـــالً عـــن أهنـــا تعهـــرب مبثابـــة ال
 االعهداء. الة وقو حالشركا  ملنع اآلخرين من االعهداء على هذه احلقوق أو املطالبة بالهعويض يف 

والـا ال شــك فيـ  أن الــرباءة الدوائيــة تسـاعد يف فهــم الوســائل الناجحـة حلمايــة هــذه الـرباءة واحلفــا، علــى     
احلقــوق املرتتبـــة عليهـــا، وتعهـــرب الـــرباءة الدوائيـــة صـــمام األمـــان حلاملهـــا إذ متثـــل رخصـــة وســـند ختـــول صـــاحبها 

هـــا والـــ  ختوهلـــا يف الوقـــي ذاتـــ  مواجهـــة الشـــركا  الدوائيـــة صـــاحبة املنـــهج الـــدوائي الـــن يعهـــدي علـــى حقوق
االسهئثار بهلك احلقـوق طـول فـرتة محايـة الـرباءة الدوائيـة، وهـذا يعـي أن املنهجـا  الدوائيـة تنطبـق عليهـا هـذا 
النــو  مــن احلمايــة، وخاصــة أهنــا نا ــة عــن جهــد بشــري، إذ أن املبهكــر أبــد  شــيئاً مل يكــن لــ  وجــود فعلــي 

 .1قائم
ن محايـة االبهكــارا  الدوائيــة بــرباءة االخــرتا  الهـزم بــ  املشــر  اإلمــارايت يف قــوانن وهـذا الوضــع اجلديــد بشــأ   

؛ فوفقـاً للفقـرة الثـاين مـن املـادة 2م1996أبريـل  10امللكية الصناعية بعد االناـمام التفاقيـة الـرتبس بهـاريو 
االخرتاعــــا  م كانــــي ال متــــنح بــــراءة االخــــرتا  عــــن 1992( لســــنة 44( مــــن القــــانون االحتــــادي رقــــم )6)

الكيميائية املهعلقـة باألغذيـة أو العقـاقو الطبيـة أو املركبـا  الصـيدلية، إال أنـ  بعـد االناـمام التفاقيـة الـرتبس 
املعــــدل  2006(( لســــنة 31( مــــن القـــانون االحتــــادي رقـــم )6رفـــع هــــذا االســـهثناء ومل يعــــد وارد يف املـــادة )

امللكية الصناعية لرباءا  االخـرتا  والرسـوم والنمـاذج م بشأن تنظيم ومحاية 2002( لسنة 17للقانون رقم )
 الصناعية.  

 ، ومصـا  ءا  االخـرتا لـذلك كـان مـن الاـروري املوازنـة بـن مصـا  شـركا  الـدواء يف احلصـول علـى بـرا   
ى حـق ود الـواردة علـالل القيـخـاجملهمع املهمثلة يف توفو الدواء بسعر معقول، وهو مـا ميكـن الوصـول إليـ  مـن 

 مل رت  كما سنرى الحقاً.ا
راءة بوك على ماهية ملناسب الوقاوقبل البدء بدراسة النظام القانوين لرباءة االخرتا  الدوائية، سيكون من    

 االخرتا  الدوائية، ومن مث بيان أمهيهها العملية، وذلك على النحو الها :

                                         

ـــة للمسهحاـــرا  الصـــيدالنية، ا -1  /3/9لقـــاهرة، مقالـــة، تـــاريو النشـــرد.عثمـــان حممـــود حممـــد بـــي يـــونس، احلمايـــة القانوني
   https://www.mohamah.netم، مهاح على املوقع الها :2016

 م، مهاح على املواقع الها :20/2/2019قاعدة بيانا  املنظمة العاملية للملكية الفكرية )وايبو(، تاريو أخر زيارة  - 2
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/parties/231  

about:blank
about:blank
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 املطلب األول: مفهوم براءة االخرتا  الدوائية.
 .الثاين: األمهية العملية لرباءة االخرتا  الدوائيةاملطلب 

 المطلب األول
 مفهوم براءة االختراع الدوائية

نقـــف علـــى  ألول، حبيـــثســنهعر  لعطـــار املـــنظم ملفهـــوم بـــراءة االخـــرتا  الدوائيـــة مــن خـــالل هـــذا املطلـــب ا   
 فة خاصة.ائية بصا  الدو تعريف االخرتا  ومفهوم الدواء عموماً، وصواًل لهحديد مفهوم براءة االخرت 

أن ضــمن هلــم بــتشــجيعهم و عــرك اإلنســان منــذ القــدم باــرورة محايــة املبــدعن، واملبهكــرين يف جمــال االخــرتا ،  
 ذا الغر . خرتا  كأداة هلراءة االاجملهمع محاية حقوقهم املادية واملعنوية املرتتبة على اخرتاعاهتم، وقد أنشئي ب

فعيـــــة جـــــة صـــــناعية نإىل نـــــوعن، ابهكـــــارا  موضـــــوعية تـــــؤدي إىل حتقيـــــق نهيوتنقســـــم االبهكـــــارا  الصـــــناعية   
خـــالل هـــذا  هـــا، ومـــن)االخرتاعــا (، وابهكـــارا  شـــكلية تاـــفي علــى املنهجـــا  رونقـــاً خارجيـــاً مييزهـــا عــن غو 

 املطلب سيهم الرتكيز على اجلانب املفاهيمي لرباءة االخرتا  الدوائية.
 للبراءة:أوالً ـ التعريف اللغوي واالصطالحي 

هـي مــن فعــل بــرأ ومجعهـا بــراءا  بّــرءا ، بلــرءا ، خ لــق مـن العــدم، بــّر أ: تربئــة جعلــ  بريئـاً مــن الههمــة، ب ــرءاً وبــر وًءا   
 .1شفي من املر ، الرباءة : اإلجازة، السالمة من العيب

مثــــره الهفكــــو ويقصــــد بــــالرباءة اصــــطالحاً ذلــــك الصــــك الــــذي ميثــــل حــــق االخــــرتا  بوصــــف  إنهاجــــاً ذهنيــــاً، و    
. كما عرفها الفق  بأهنا شهادة متنحها اإلدارة لش ص ما، ومبقهاـى هـذه الشـهادة يسـهطيع صـاحب 2واالبهكار

 . 3الرباءة أن يهمسك باحلماية ال  يافيها القانون على االخرتا 
 ثانياً ـ التعريف اللغوي واالصطالحي لالختراع:

ــــرت ، وجــــد باــــع مفــــردا  تــــدل علــــى االخــــرتا  يف الي   لغــــة. ومــــن قبيــــل ذلــــك، اخــــرت ،  ــــرت ، اخرتاعــــاً،   
يبهكـــــره.  فاخرت )الشــــي( أي أنشــــأه أو ابهدعــــ  أو ابهكــــره. و رت )الشـــــي( أي ينشــــئ  أو يبهدعــــ  أو يبهدعــــ  أو

وأخـرت  )الشـي( أي إنشــاء أو ابهـدا  أو ابهكـار خلــق الشـي. و ــرت  )الشـي( أي مـن ينشــن الشـي أو يبدعــ  أو 
رت .4امل رت ، أي ما ينشئ  أو يبهدع  أو يبهكره امل رت يبهكره. والشي    . فيقال " احلاسوب   

                                         
املعجـم الوسـي ، لســان العـرب، للعالمـة ايب الفاــل مجـال الـدين حممــد بـن مكـرم، ابــن منظـور األفريقـي املصــري، دار الفكـر، جممــع - 1

 32اللغة العربية، القاهرة،  
 .598د.حمسن شفيق، القانون الهجاري املصري، دار نشر الثقافة باإلسكندرية، الطبعة األوىل،    -2
 . 31د.حممد حسي عباس، الهشريع الصناعي، دار النهاة العربية، القاهرة،   - 3
 .69املعجم الوسي ، للعالمة ايب الفال مجال الدين حممد بن مكرم، مرجع السابق،   - 4
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ويقصــد بــاالخرتا  اصــطالحاً كــل ابهكــار جديــد وقابــل لالســهغالل الصــناعي، ســواء تعلــق مبنهجــا  صــناعية    
خرتا  . فـاال1جديدة، أم بطرق أو وسائل صـناعية مسـهحدثة أم بهطبيـق جديـد لطـرق أو وسـائل صـناعية معروفـة

 فكرة  اوز  املرحلة النظرية العلمية إىل مرحلة االبهكار والهطبيق واالسهغالل والهقدم.
م، والــذي عــدل 2002( لســنة 17وقـد عــرك املشــر  اإلمــارايت يف املــادة األوىل مــن القــانون االحتــادي رقــم )   

ــــرباءا  االخــــرتا  والرســــوم م اخلــــا  بهنظــــيم ومحايــــة امللكيــــة الصــــناعية 2006لســــنة  31بالقــــانون االحتــــادي  ل
والنمـــاذج بأهنـــا "الفكـــرة الـــ  يهوصـــل إليهـــا أي  ـــرت ، وتهـــيح عمليـــا حـــال فنيـــاً جديـــداً ملشـــكلة معينـــة يف وبـــراءة 

 .2االخرتا  هي سند احلماية الذي متنح  اإلدارة باسم الدولة عن االخرتا "
أهنـــا شـــهادة متنحهـــا اإلدارة لشـــ ص مـــا،  ومـــن أهـــم الهعريفـــا  الفقهيـــة الـــ  قيلـــي بشـــأن بـــراءة االخـــرتا :   

ومبقهاــى هــذا الســند يســهطيع صــاحب الــرباءة أن يهمســك باحلمايــة الــ  ياــعها القــانون علــى االخرتاعــا ، مــا 
 .3دام أن صاحب الرباءة قد اسهو  الشروط الالزمة ملنح براءة اخرتا  صحيحة 

يــة هنــا: شــهادة رمساالخــرتا  بأ أن يقــرتح تعريفــاً جامعــاً لــرباءة للباحثــةومــن جممــل الهعريفــا  الســابقة، ميكــن    
ددة ينــة هبــا وا ــروط املعتصــدرها اجلهــا  احلكوميــة امل هصــة الثلــة مبســجل بــراءا  االخــرتا  بعــد اســهفائها الشــ
 الرتخـيص وفـق الل عقـودخقانوناً، وختول صاحبها احهكار اسهغالل اخرتاع  بنفس  أو بواسطة الغو وذلك من 

 ملدة حمددة.
 ثالثاً ـ الدواء لغةً واصطالحاً: 

يقـال أدواه غـوه أي امرضـ ، وداواه  أي عاجلــ ، ويقـال هـو يــدوي أي يعـاو بـ  الـدواء، والــدواء مـا يهـداوى بــ     
 .4ويعاو، واجلمع : أدوية

أو احليـــوان أو فالــدواء أي مـــادة مـــن أصـــل نبـــايت أو حيـــواين أو كيميــائي تســـه دم لعـــالج األمـــرا  يف اإلنســـان 
يوصـف  للوقاية منها، ويهم تناوهلا عن طريق الفم أو احلقـن أو باالسـهعمال اخلـارجي أو بأيـة طريقـة أخـرى أو مـا

 . 5بأن ل  هذه املزايا 
                                         

 .292القليويب، القانون الهجاري نظرية األعمال الهجارية والهجار " ا ل الهجاري" دار النهاة العربية، القاهرة،   د.مسيحة  - 1
م اخلـا  بهنظـيم 2006لسـنة  31م، والـذي عـدل بالقـانون االحتـادي 2002لسـنة  17املادة األوىل مـن القـانون االحتـادي رقـم  - 2

 خرتا  والرسوم والنماذج.ومحاية امللكية الصناعية لرباءا  اال
 . 49حممد حسي عباس، امللكية الصناعية وا ل الهجاري، دار النهاة العربية، القاهرة،   د. - 3
 .279املعجم الوسي ، للعالمة ايب الفال مجال الدين حممد بن مكرم، مرجع السابق،    -4
ــة الفكريـــة يف - 5 ــة حقـــوق امللكيــ ــو الفهـــوح فريـــد حســـن، محايـ ــر أبـ ــدة، د.نصـ ــة اجلديــ ــة املنصـــورة، داراجلامعـ ــة، جامعـ ــناعا  الدوائيـ  الصـ

 . 76م، ، 2007
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وعرفـ  الـبعض كـذلك . 1تش يصـية وعرك أيااً بأن  مـادة يـهم تناوهلـا لهحقيـق أهـداك عالجيـة أو وقائيـة أو 
تشـــ يص أو معاجلـــة األمـــرا  الـــ  تصـــيب اإلنســـان أو احليـــوان أو الـــ  تفيـــد يف  بأنـــ  " أي مـــادة تســـهعمل يف

 .2ختفيف وطأهتا، أو الوقاية منها " 
م بشأن األدويـة واملسهحاـرا   1995( لسنة 20كما عرك  اإلمارايت الدواء يف القانون االحتادي رقم )   

( علــى إنــ  " الــدواء أو املسهحاــر املســهمد مــن مصــدر أو 1/7يف املــادة ) 3املســهمدة  مــن مصــادر طبيعيــة
مصادر طبيعية : كل دواء أو مسهحار حيهوي على مـواد فاعلـة مـن أصـل نبـايت أو حيـواين أو غـو ذلـك مـن 
 املصادر الطبيعية، معبأ يف عبوة هنائية ومهيأ بقصـد عـالج اإلنسـان أو احليـوان مـن األمـرا  أو الوقايـة منهـا،
ســــواء كــــان الــــدواء أو املسهحاــــر يف هيئهــــ  الطبيعيــــة او يف شــــكل مســــحوق أو مســــه لص أو صــــبغا  أو 
عصارا  أو أي شكل نهج عن عملية تنقية أو  زئة أو تركيز. وال يعد مسـهمداً مـن مصـدر طبيعـي أي دواء 

 أو مسهحار تدخل يف تكوين  مواد كيميائية  لقة أو شب   لقة".
نـ  قـد توسـع أعلـى الـرغم  ء أكثر تفصـياًل وتوضـيحاً للـدواء مـن ناحيـة املصـدر الـذي يه ـذهوهذا الهعريف جا   

ان ومل يهعـر  ن واحليـو يف وصف صور الدواء املسهمد من املصدر الطبيعـي، وأياـاً قصـر اسـه دام  علـى اإلنسـا
ثــال الهطهــو امل ســبيل للنباتــا ، كمــا أنــ  قــد أغفــل القــانون إضــافة عبــارة اســهعماال  طبيــة أخــرى فهشــمل علــى

 وحتسن الصحة بالفيهامينا  واملقويا .
م ـرت  عـن نحـ  الدولـة للسند محاية متاسهنهاج تعريفاً لرباءة االخرتا  الدوائية بأهنا " يمكن للباحثةوالا سبق     

 لم ـــرت  احلـــقل، وختـــول اخرتاعـــ  الـــدوائي أو املسهحاـــر الصـــيدالين املســـه دم للعـــالج أو الوقايـــة مـــن األمـــرا 
 نة".منية معياالسهئثار باسهغالل نسبة مالية الخرتاع  واسهغالل  ودفع أي اعهداء عن ، ملدة ز 

 المطلب الثاني
 األهمية العلمية لبراءة االختراع الدوائية

حتهل األدوية مكانة هامة ما بـن بـاقي السـلع، فهـي تـأيت يف املرتبـة الثانيـة بعـد الغـذاء يف حيويههـا وأمهيههـا؛   
تنطــوي علــى ختليــق مــواد أوليــة جديــدة، تقنيــة، اقهصــادية، إنســانية، تار يــة وأخالقيــة، وكانــي نهاجــاً لكوهنــا 

                                         

ــــة الــــدواء داخــــل اجلســــم، الفصــــيل العلميــــة  - 1 http://www.alfaisal-،58العــــدد –حذيفــــة أمحــــد اخلــــراط، رحل
scientific.com/?p=1460  1/10/2019متي زيارة املوقع يف 

عبد الرمحن بن رياح بن رشـيد الـردادي، صـناعة الـدواء واألحكـام املهعلقـة هبـا، حبـث مقـدم ملـؤمتر الفقـ  اإلسـالمي الثـاين  - 2
 جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية .

م يف شـــأن األدويـــة واملسهحاـــرا  املســـهمدة مـــن مصـــادر طبيعيـــة واملنشـــور يف  1995( لســـنة 20القـــانون االحتـــادي ) -3
 ( .287م عدد ) 1995ة الرمسية لسنة اجلريد
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طبيعياً لسلعة الـدواء واسـهيعاهبا جوانـب احليـاة امل هلفـة، فالـدواء يـرتب  ارتباطـاً وثيقـاً حبيـاة اإلنسـان واسـهقرار 
يسهطيع أن يسهغو عـن بعـض السـلع ولكنـ  ال اجملهمع واحلياة االجهماعية، فهو ليس سلعة كمالية فاإلنسان 

 .1ميكن أن يسهغو عن الدواء، فهحر  الدول على توفوه سواء باسهواده أو تصنيع  حمليا
وتربز أمهية براءا  االخرتاعا  الدوائية يف كوهنا تـؤدي إمـا إنشـاء تقنيـة حديثـة تهـيح احلصـول علـى مـادة     

اســــهغالل هـــذا االخــــرتا  الــــدوائي أو أن تــــؤدي إىل حتســــن املنــــهج جديـــدة مل لكــــن الوســــع يف إنهاجهــــا لــــوال 
وتســـعى كـــل دول العـــامل إىل تـــوفو الوســـائل املاديـــة الـــ  تهحقـــق الرفاهيـــة لشـــعوهبا فأمهيـــة الصـــحة  2الـــدوائي،

العامــة ال تقـــل عـــن أمهيــة االقهصـــادي يف الدولـــة، ويـــهم ذلــك مـــن خـــالل تـــوفو مــن الوقايـــة مـــن األمـــرا  يف 
حلة أوىل ومن مث العـالج كمرحلـة ثانيـة. وعلـى هـدي مـا سـبق، سـنركز يف هـذا املطلـب علـى أمهيـة الدولة كمر 

 صناعة الدواء يف الدولة من خالل ما يلي:
 أوالً ـ وجود نظام أمان دوائي وطني:

متكـن أي دولـة مـن السـيطرة علـى القطـا  الـدوائي جيعــل هلـا ميـزه وهـي احلفـا، علـى االمـن القـومي الــدوائي   
مبــا يســمح هلــا مــن االســهقاللية والســيطرة يف متــوين شــركا  صــناعة الــدواء الوطنيــة وتوزيــع منهجاهتــا؛ وبالهــا  

هـذه الدولــة واملهعلقـة بالصــحة  تسـهطيع أن تنـهج الــدواء الـذي حتهاجـ  يف حالــة أي فـرك أو ازمـة قــد تصـيب
العامة ،كما أن  سيجنب الدولة من االعهماد على املـورد األجنـي، فمـثالً قـد جنـد املعـرو  الـدو  ملاـادا  
الفووســا  يف بعــض احلــاال  غــو كافيــ  خاصــة يف الــدول الناميــة يف حالــة حــدوث وبــاء، واملهعلــق باللقــاح 

الــدول الناميــة، فلــو كــان لــدى الــدول العربيــة القــدرة يف جمــال  يف هــذه H1N1للوقايــة مــن  مــر  انفلــونزا 
 .3تصنيع اللقاحا  لهمكني من إنهاج لقاح حملي مااد للفووس دون احلاجة إىل الشركا  الدولية

 ثانياً ـ انخفاض سعر الدواء:
ؤثرة علــى الصــحة العامــة يف الـدول الناميــة الــ  غالبــاً مـا تفهقــر إىل الصــناعا  الدوائيــة الوطنيــة املبهكـرة واملــ   

لـديها، تكـون عـرو  املنهجـا  الدوائيـة املعاجلـة لألمـرا  الشـائعة داخـل تلـك الدولـة والـ  ال متلـك صـناعة 
الدواء حملي ملواجههها مهوقفة على ما تقدم  الشركا  الدوائية وال  تكون دائماً يف موقـف ا هكـر ملثـل هـذه 

 لرغبههــا، والــذي يكــون مرتفعــاً خاصــة علــى األدويــة احلاصــلة علــى األدويــة؛ لــذلك تقــوم بهحديــد الســعر وفقــاً 

                                         

 .80د. سائد حات الدين، محاية حقوق امللكية الفكرية، مرجع سابق،   - 1
 .8،  1984د.مسو مجال الفهالوي، اسهغالل براءة االخرتا ، اجلزائر،   -2
 .143مرجع سابق،    د. حممد مرسي عبده، الاواب  القانونية لصناعة الدواء اجليد وتسويق  يف دولة اإلمارا ،- 3
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بـــراءة اخـــرتا ، علـــى ســـبيل املثـــال معاجلـــة مـــر  اإليـــدز املنهشـــر داخـــل الـــدول األفريقيـــة الفقـــوة وبعـــض دول 
أمريكــا اجلنوبيــة كالربازيــل، حيهــاج إىل تكلفـــة ماليــة باهظــة ال  يقــدر عليهـــا ســكان هــذه الــدول، خاصـــة وأن 

الــدول يعهمــدون علـى شــرائهم هلــذه األدويــة علــى قـدراهتم املاليــة دون وجــود الهــأمن االجهمــاعي  سـكان هــذه
 الذي ميكن أن يساعدهم جبزء كبو من مثن هذه األدوية.

ة ســواء كــان أليـدي العاملــأنــ  جيــب علـى الــدول الناميــة اسـهقطاب املهــارا  واخلــربا  مــن ا الباحثــةوتـرى    
ع خاصـًة ا يفيـد اجملهمـلعلمي مبـامار العقول املبهكرة وتنميهها وحتفيز أنشطة البحث لديها أو من اخلارج واسهث

عة لــــرباءة ة واخلاضــــأن الــــدول املهقدمــــة تــــدفق راوس أمــــوال ضــــ م  يف جمــــال تصــــنيع الــــدواء خاصــــة املبهكــــر 
 االخرتا  الدوائي وكنهيجة منطقية يؤدي ذلك إىل ارتفا  مثن الدواء.

 
 ة الصناعية:ثالثاً ـ دعم خطة التنمي

احلقيقـة الــ  جيــب النظـر إليهــا، أن متكــن الــدول العربيـة مــن الوصــول إىل مرحلـة تصــنيع املنهجــا  الدوائيــة    
حمليـاً، وهــي أن تلـك الــدول سـيظهر عليهــا منطقـة صــناعية يف جمـال صــناعة األدويـة؛ فمــن ناحيـة جيــب إقامــة 

للدولــة، الــا ســيؤدي إىل تـــوفو  فــر  إلنهــاج األدويــة والــذي يــؤدي بــدوره إىل إنشــاء وتطــوير القطــا  الصــيد 
قدرا  تكنولوجية مسهقلة تساعد تلك الدولة يف الوصول إىل السيطرة الصناعية يف هـذا القطـا ، وهـذا يعـي 
أن تلــك الــدول متكنـــي مــن الوصـــول إىل الهكنولوجيــا احلقيقيـــة القــائم علـــى الصــناعا  الدوائيـــة وذلــك عـــن 

لوصـول إىل أدويـة جديـدة أو حتسـن طـرق صـناعية صــيدلية طريـق أعمـال البحـث والهطـوير يف سـههمكن مـن ا
ميكــن اســهغالهلا يف إنشــاء منطقــة صــناعية يف جمــال صــناعة الــدواء ا لــي ومــن مث يهطــور األمــر والوصــول إىل 

 .1أسواق عاملية 
ك ضـعف مـا ة فهي تسههلوخالصة القول فإن الصناعا  العربية هي وليدة مقارنة مع الصناعا  األجنبي   
 ج بالرغم من توفر اإلمكانا  املادية واملعنوية من هذه الدول.تنه

 المبحث الثاني
 الشروط القانونية لتسجيل براءة االختراع الدوائية

 2006لسـنة  31متنح براءة االخرتا  حسـب مـاورد يف املـادة الرابعـة مـن القـانون االحتـادي رقـم        
أن بهنظــــيم ومحايــــة امللكيــــة الصــــناعية لــــرباءا  االخــــرتا  بشــــ 2002لســــنة  17املعــــدل للقــــانون االحتــــادي رقــــم 

والرسوم والنماذج "عن كل اخرتا  جديد نـاتج عـن فكـرة مبهكـرة أو حتسـن مبهكـر الخـرتا  حتميـ  بـراءة يف كافـة 

                                         

 .143حممد مرسي عبده، الاواب  القانونية لصناعة الدواء اجليد وتسويق  يف دولة اإلمارا ، مرجع السابق،   د. -1
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تعلـــق ذلـــك  جمـــاال  الهقنيـــة ويكـــون كـــل منهمـــا قائمـــاً علـــى أســـس علميـــة وقـــابال لالســـهغالل الصـــناعي، ســـواء
جديـــدة أم بطـــرق أم وســائل صـــناعية مســـهحدثة أو بهطبيـــق جديــد لطـــرق أو وســـائل صـــناعية مبنهجــا  صـــناعية 

 .1معروفة"
لـ  تهمثـل يف اوط قانونيـة حيث ال ميكن للم رت  احلصول على براءة اخـرتا  إال إذا تـوافر  فيـ  عـدة شـر    

 لها : نحو اال الشروط املوضوعية السهحقاق براءة االخرتا ، وال  سوك نهناوهلا تفصيالً على
 املطلب األول: االبهكار الدوائي.

 املطلب الثاين: جدة االبهكار الدوائي ومشروعيه .
 .املطلب الثالث: قابلية االبهكار الدوائي للهطبيق العلمي

 المطلب األول
 االبتكار الدوائي

وي حتي أكثر من عنصر، تشهد البشرية تغوًا جذريًا من ناحية االبهكار الدوائي فالصناعا  الدوائية تنط    
فطريقة الهصنيع للدواء أو املادة الفعالة، وعبوة الدواء، وصناعة األدوية الكيميائية سواء تأخذ عن طريق الفم أو 

 .  2احلقن، يعد ابهكار جديد لصنع دواء منشئن نهيجة لذلك علم هو ما يسمى اجلزيئا  احليوية

                                         
( مــن قــانون محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة املصــري والــ  نصــي علــى أن "متــنح بـــراءا  1يوافــق حكمهــا الفقــرة األوىل مــن املــادة ) -1

االخرتا  طبقاً ألحكام هذا القانون عن كل اخرتا  جديد ناتج عن فكـرة مبهكـرة أو حتسـن مبهكـر الخـرتا  حتميـ  بـراءة يف كافـة 
مـــا قائمــاً علــى أســس علميـــة وقــابال لالســهغالل الصــناعي، ســـواء تعلــق ذلــك مبنهجــا  صـــناعية جمــاال  الهقنيــة ويكــون كــل منه

جديـدة أم بطـرق أم وســائل صـناعية مسـهحدثة أو بهطبيــق جديـد لطـرق أو وســائل صـناعية معروفـة". كــذلك يوافـق حكمهـا مــن 
. إذا كـان 1-ية بالرباءة بهـوافر الشـروط الهاليـة:أ( من القانون األردين وال  نصي على أن " يكون االخرتا  قاباًل للحما4املادة)

جديداً من حيث الهقنية الصناعية غو مسبوق بالكشف عن  للجمهور يف أي مكان يف العامل بالوصف املكهوب او الشفوي أو 
ا  أو قبـل عن طريق االسهعمال او بأي وسيلة أخرى يهحقق هبا العلـم مباـمون االخـرتا  فبـل تـاريو إيـدا  طلـب تسـجيل االخـرت 

. وال يعهـد بالكشـف عـن االخـرتا  للجمهـور إذا حـدث خـالل 2تاريو أولوية ذلك الطلب املدعى ب  وفق أحكـام هـذا القـانون.
األشـهر االثـي عشــر السـابقة لهـاريو إيــدا  طلـب تسـجيل  أو لهــاريو االدعـاء بأولويـة الطلــب، وكـان نهيجـة تصــرك قـام بـ  طلــب 

إذا كان منطوياً على نشاط ابهكاري مل يكن الهوصل إلي  بديهياً لرجل  -ن الغو ضده. بالهسجيل أو بسبب عمل غو حمق م
اذا كــان قــاباًل للهطبيــق الصــناعي حبيــث ميكــن  -املهنــة العــادي املطلــع علــى حالــة الهقنيــة الصــناعية الســابقة ملوضــو  االخــرتا . ج

اخلدما  او الصناعة بأوسع معانيها، ويشمل ذلـك احلـرك  صنع  أو اسهعمال  يف أي نو  من أنوا  الزراعة أو صيد السمك أو
 اليدوية.

جملـــة  ،د. رمــزي أمحـــد ماضـــي، خصوصـــية الشـــروط املوضــوعية ملـــنح بـــراءا  االخـــرتا  الهكنولوجيـــا احليويــة )دراســـة قانونيـــة مقارنـــ ( - 2
 .979،  2016، 43الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية، اجمللد 
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لصـــناعية ســـوم والنمـــاذج اخـــرتا  والر ومحايـــة امللكيـــة الصـــناعية لـــرباءا  اال مل ي ـــرد املشـــر  اإلمـــارايت يف قـــانون تنظـــيم  
املشـــر  يف  يـــث تهطلـــبحاالحتـــادي تعريفـــاً لالبهكـــار علـــى الـــرغم مـــن انـــ  شـــرط رئـــيس الســـهحقاق بـــراءة االخـــرتا ، 

 االخرتا  أن يكون ناتج عن فكرة مبكرة أو حتسن مبهكر.
( 1)ار يف املــادة حتــادي االبهكــقــانون حقــوق املؤلــف واحلقــوق اجملــاورة االإال أن املشــر  اإلمــارايت عــرك يف      

 ن هـــذا الهعريـــف". إال أالفقـــرة السادســـة بقولـــ  " الطـــابع اإلبـــداعي الـــذي يســـب  علـــى املصـــنف األصـــالة والهميـــز
 خرتا .ءة االلصلة برباية ذا  ايصعب األخذ ب  الرتباط  باإلبداعا  الفنية واألدبية وبعيداً عن النواحي الصناع

لذلك تـر  املشـر  اإلمـارايت للفقـ  مسـألة تفسـو املقصـود بشـرط االبهكـار؛ والـذي اسـهقر علـى أنـ  االبهكـار  
جيب أن حيمل إبداعاً ياـيف قـدراً جديـداً إىل مـا هـو موجـود مـن ذي قبـل داخـل الفـن الصـناعي، أو طريقـة 

 . 1صناعية مسهحدثة، أو تطبيقا  جديدة لطرق صناعية معروفة من قبل
خرتا  هي اخلطوة اإلبداعية الـ  يهجـاوز فيهـا االخـرتا  يف حـدوده املبهكـرة مسـهوى الفـن الصـناعي ومـا فاال  

ينهج عن هذه الفكرة االبهكارية الذي ينهمي إلي  هذا االخرتا ، ومعياره أن يهجاوز املهارة االعهياديـة للعامـل 
 .2يف الفن

فا  املهعلقـة بالطبيعــة وقوانينهـا، فــالظواهر الطبيعيــة ال و ـرج عــن جمـال االبهكــارا  يف هـذا اخلصــو  االكهشــا  
 .3تعد ابهكاراً ملكهشفها يف اجملال الصناعي مثاًل اكهشاك البرتول ال يعد اخرتاعاً 

لــذلك يلــزم أن تهــوافر الفكــرة اإلبداعيــة االبهكاريــة يف االخـــرتا  الــدوائي حــىت يســهحق الــرباءة أو أنــ  يوجـــد      
كــرة االبهكاريــة اإلبداعيــة حــىت نســهطيع القــول بأننــا أمــام اخــرتا  أســلوب صــناعي دوائــي تطبيــق صــناعي هلــذه الف

يســهحق محايــة القــانون. ويــرى الــبعض أنــ  ال يشــرتط يف االبهكــار الــدوائي أن يــؤدي إىل الهقــدم يف الصــناعة بــل 
 .4يكفي أن يأيت بشيء جديد يكون موضوع   هلفاً عما هو موجود ومعروك

 جود ول  صفات إىل حيز الو  أننا نكون أمام ابهكار دوائي إذا تولد بشكل مادي جديد مهكامل الباحثةوترى    
ا  بــ  حينهــا كيانــ  اخلــو وخصائصــ  املميــزة عــن غــوه مــن االخرتاعــا  الدوائيــة األخــرى؛ حبيــث يكــون لــ  ذاتيهــ  

 ءة االخرتا .نح برامل يسب  علي  املشر  محايه  القانونية إذا توافر باقي الشروط املوضوعية والشكلية

                                         

؛ نبيل نوغي، شروط منح براءة االخرتا  وفق القانون 52د. مسيحة القيلويب، امللكية الصناعية، مرجع سابق،   -1
 .16،  2016، 7اجلزائري، اجمللة العلمية جلامعة االمام املهدي، العدد 

 .57حممد حسي عباس، امللكية الصناعية وا ل الهجاري، مرجع السابق،  د. -2
 .94،  م2008دار الثقافة للنشر والهوزيع،اوي، براءا  االخرتا  يف الصناعا  الدوائية،د.ر  سعود مس -3
 .41د.جعفر حممد الشال ، الهنظيم القانوين السهغالل براءة االخرتا ، مرجع سابق،   -4
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ن، أمــا ل لــداء معــمثــال ذلــك: اخــرتا  مصــل طبيعــي ملــر  أو تركيــب كيميــائي جديــد مل يكــن معروفــاً مــن قبــ 
هـذه ل ذا كـان اسـهبدا، إال إإدخال تعديل أو اسهبدال نسبة تركيبية لدواء بنسبة أخرى، فـال يعـد اخرتاعـا جديـداً 

يــداً ولــ  اً دوائيــاً جد  ابهكــار هري يف املنــهج الــدوائي، فيعــد آنــذااملــادة أو الرتكيبــة مــن شــأن  إحــداث تغــو جــو 
 احلماية ال  كفلها القانون لالخرتا  اجلديد.

كما يف املركبا  الكيميائية ال  يهغو تكوينها وجوهرها تغواً جذرياً باسهبدال بعض املواد الكيمائيـة أو تغيـو نسـبهها 
 . 1، فيصبح اخرتاعاً  ابهكارياً جديداً يشمل  القانون حبماية ومينح عن  الرباءةاملئوية فه رج كائناً  هلفاً عن غوه

النهـــائي أم  هعلـــق بـــاملنهجيأن االبهكـــار الـــدوائي يقـــوم علـــى شـــيء مل يكـــن موجـــوداً مـــن قبـــل ســـواء  الباحثـــةوتـــرى    
فكـــرة املســـهوى ق هـــذه البالوســـيلة أم بطريـــق الصـــنع، وأن يكـــون هلـــذا الشـــيء تطبيـــق يف اجملـــال الصـــناعي حبيـــث تفـــو 

 السابق للفن الصناعي.
 المطلب الثاني

 جدة االبتكار الدوائي ومشروعيته
ّدة تطلـــق علـــى كـــل شـــيء مل يكـــن معروفـــاً مـــن قبـــل، واجلِـــّدة كشـــرط للحصـــول علـــى بـــراءة االخـــرتا  معيارهـــا اجلِـــ   

املسهوى الهقي والفي، والهطور الذي أحدث  االبهكار داخل الفن الصناعي؛ فاجِلّدة ال  يهطلبها القانون ملنح الـرباءة، 
حتدث تطوراً على احلالة الهقنية املوجودة فعالً داخـل الفـن الصـناعي تفهم ـ بصفة عامة ـ على أهنا اجِلّدة املطلقة، ال  

 .2املعي
حيث إن اجِلّدة املطلوبة يف االخرتا  تعو وجـود فكـرة ابهكاريـة أحـدثي تطـوراً علـى احلالـة الهقنيـة املوجـودة، واحلالـة   

ب الـرباءة، بوصـفها كهابـًة أو شـفاهيًة الهقنية املوجودة تهكون من املعارك ال  اتيحي للجمهـور قبـل تـاريو إيـدا  طلـ
أو باالســه دام أو بــأي وســيلة أخــري، ورجــل الصــناعة املعهــاد لديــ  معلومــا  كافيــة عنهــا متكنــ  مــن تطبيقهــا داخــل 

 .3العملية الصناعية دون معوقا 

                                         
د.دانا مح  باقي عبد القادر، حقوق امللكية الفكرية ذا  الصلة باألصناك النباتية اجلديدة واملنهجا  الدوائية، دار الكهب  -1

 .487و  486،  2011القانونية، مصر 
 .94د.حممد مرسي عبده، اإلطار القانوين للمعرفة الفنية للمشروعا  الصناعية، مرجع سابق،   -2
ءا  االخـرتا  اجلديــدة تأخــذ باجلِـّدة املطلقــة مــن حيـث الزمــان واملكــان، كالقـانون الفرنســي واألمريكــي واألملــاين، ويف غالبيـة قــوانن بــرا-3

مصر كان قانون الرباءا  امللغى يأخذ باجِلّدة النسبية من حيث الزمان، واجِلّدة النسبية من حيث املكان إذا تعلق األمر بسبق نشر 
ّدة املطلقــة مــن حيــث املكــان والنســبية مـن حيــث الزمــان، إذا تعلــق األمــر بســبق طلــب أو صــدور بــراءة االبهكـار أو اســهعمال ، واجلِــ

، واخـذ باجلِــّدة 2002لســنة  82االخـرتا ، مث عــدل عـن ذلــك جماريـا قــوانن الـرباءا  اجلديــدة يف قـانون امللكيــة الفكريـة لعــام رقـم 
 -بريري، قانون املعامال  الهجارية، اجلزء األول: األعمال الهجارية والهاجر راجع تفصياًل:  هار .املطلقة من حيث الزمان واملكان

 .وما بعدها. 194،  2000األموال الهجارية، دار النهاة العربية 
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عية ناحيــة املوضــو ال جديــداً مــن ويقصــد مبفهــوم اجلــدة يف إطــار بــراءة االخــرتا  الدوائيــة أن يكــون االخــرتا  الــدوائي  
ناعي لوســ  الفـي الصــا أحـد يف والشـكلية، فمـن الناحيــة املوضـوعية أن يشــكل االخـرتا  إبــداعياً فعليـاً مل يسـبق إليــ 

ى طلـب احلصـول علـبالهقـدم  الدوائي السائد، ومعيار املوضوعية هنا عدم إتاحـة االخـرتا  الـدوائي للمجهمـع قبـل
  براءة االخرتا  الدوائية.

الناحية الشكلية يهامن ذلك عدم إعالن امل رت  عن هذا االخـرتا  الـدوائي بكافـة طـرق اإلعـالن أما من   
والنشــــر، أو اســــهعمال  او اســــهغالل ، أو إتاحهــــ  للجمهــــور أو علــــم الغــــو بســــر االخــــرتا  قبــــل تقــــد  طلــــب 

ا  عــن ذا  احلصـول علــى بـراءة االخــرتا ، وكـذلك مل يســبق  أحـد يف تقــد  طلـب احلصــول علـى بــراءة اخـرت 
 . 1املنهج الدوائي

رط حلمايهـ ، ه مـن قبـل كشـوقد أوجب املشر  اإلمارايت أن يكـون االخـرتا  جديـداً أي مل يسـبق معرفـة سـر    
ديـــداً خـــرتا  جوشـــرط اجلـــدة كشـــرط موضـــوعي للحصـــول علـــى بـــراءة االخـــرتا  فإنـــ  ال يكفـــي أن يكـــون اال

لك  إجنازهـا؛ لـذسـبق أن ت باملقارنة مـع االخرتاعـا  الـ بالنسبة للم رت  نفس ، بل جيب أن يكون جديداً 
 فإن اجلدة جيب أن تكون ش صية وموضوعية معاً.

ن يكـــون فهـــم ضـــرورة أيويالحـــظ أن املشـــر  اإلمـــارايت مل يوضـــح تفصـــيالً املقصـــود مـــن اجلـــدة، وإن كـــان    
يـــة الصـــناعية يف دولـــة مللكمـــن القـــانون املهعلـــق بهنظـــيم ا 4االخـــرتا  جديـــداً، وذلـــك مـــن خـــالل نـــص املـــادة 

 اإلمارا  وال  تنص على ما يلي:
 حتميـ  بـراءة بهكـر الخـرتا نـاتج عـن فكـرة مبهكـرة أو حتسـن م جديـد"متنح براءة االخرتا  عن كل اخرتا     

ق اعي، سـواء تعلـالل الصـنيف كافة جماال  الهقنية ويكون كل منهما قائمـاً علـى أسـس علميـة وقـابال لالسـهغ
ســائل طــرق أو و لا  صــناعية جديــدة أم بطــرق أم وســائل صــناعية مســهحدثة أو بهطبيــق جديــد ذلــك مبنهجــ

 صناعية معروفة".
لكيـــة الفكريـــة محايـــة امل وعلـــى خـــالك املشـــر  اإلمـــارايت، نـــص املشـــر  املصـــري يف املـــادة األوىل مـــن قـــانون  

رتا  قابـــل ون عـــن اخـــالقـــانوتعديالتـــ  علـــى شـــرط اجلـــدة كمـــا يلـــي " متـــنح بـــراءة اخـــرتا  طبقـــا ألحكـــام هـــذا 
يــدة أو بطـــرق ناعية جدللهطبيــق الصــناعي، وميثـــل خطــوة إبداعيـــة، ســواء كـــان االخــرتا  مهعلقـــاً مبنهجــا  صـــ

 صناعية مسهحدثة، أو بهطبيق جديد لطرق صناعية معروفة".

                                         

 .121د.سائد حات سيف الدين، محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال الصناعا  الدوائية، املرجع السابق،   -1



 "قارنإلمارايي واملالقانون  ايفسة درا" ضوابط يسجيل براءة االخرتاع الدوائية 

 

157 

ال يعهـرب  2002ة لسـن 82قـم ر ووفقا للمادة الثالثة من قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املصري اجلديـد  
 االخرتا  كل  أو جزء من  جديدا يف احلالهن الهاليهن:

 الحالة األولى. سبق طلب براءة عن ذات االختراع أو سبق صدورها:
ا  أو عـن جـزء ذا  االخـرت  فال يعهرب االخـرتا  جديـدا كلـ  أو جـزء منـ  إذا سـبق إصـدار بـراءة اخـرتا  عـن   

ة يف مصــر. لــى الــرباءعاخلــارج، وذلــك قبــل تقــد  طلــب للحصــول منــ  ســواء يف مجهوريــة مصــر العربيــة أو يف 
اءة يف مصــر علــى الــرب  وكــذلك ال يعهــرب االخــرتا  جديــدا كلــ  أو جــزء منــ  إذا ســبق الطلــب املقــدم للحصــول
العربيـة أو  وريـة مصـرتقد  طلب آخر للحصول على براءة عن ذا  االخـرتا  أو عـن جـزء منـ  سـواء يف مجه

 يف اخلارج. 
 احتـــاد يفأجنــي عاــو  ســهثو مــن ذلــك أنـــ  جيــوز ملــن أود  طلبــا للحصـــول علــى بــراءة اخــرتا  يف بلـــدوي    

  أول اريو تقـــدبــاريس أن يقــدم طلبــا للحصــول علـــى بــراءة عــن ذا  االخــرتا  يف مصــر خـــالل ســنة مــن تــ
ة الصــناعية يف شــأن امللكيــب 1883طلــب يف البلــد األجنــي، وفقــا ملبــدأ األولويــة الــذى تقــرره اتفاقيــة بــاريس 

 حتاد باريس. اوهذا املبدأ تهامن  قوانن كان البلدان األعااء يف  9)أوال( منها. 4املادة 
 الحالة الثانية. سبق استعمال أو استغالل االختراع أو اإلفصاح عنه: 

صــول كمــا يفقــد االخــرتا  اجلــدة إذا ســبق اســهعمال  بطريقــة علنيــة، أو أفصــح عــن ســره قبــل تقــد  طلــب احل     
أن املشــر  املصــري نــص بشــكل صــريح مــىت ي فهقــد عنصــر اجلــدة يف االخــرتا ،  الباحثــة.وتالحــظ 1علــى الــرباءة 

يف املــادة الثالثــة احلــاال  الــ  يفقــد  2002لســنة  82حيــث ورد يف قــانون محايــة امللكيــة الفكريــة املصــري رقــم 
اخلـارج  االخرتا  عنصر اجلدة، إذا سبق إصدار براءة اخـرتا  أو صـدر بـراءة عنـ  أو عـن جـزء منـ  يف مصـر أو يف

قبل تقد  طلب الرباءة، إال أن  وبالرغم من أن املشر  اإلمارايت مل ينص على هـذه احلالـة علـى اإلطـالق ال يعـي 
أن  اسهبعد هذه احلالة من احلاال  ال  يفهقد فيها االخـرتا  شـرط اجلـدة، حيـث ميكـن األخـذ هبـذه احلالـة كوهنـا 

 من البديهيا .  
ة يقصد ب  اجلدة املطلقة وليس النسبية ألن  حىت يهم منح امل رت  الـرباءة جيـب أن والا سبق جند أن شرط اجلد  

يكون االخرتا  غو معروك هنائياً، حيـث يقصـد مبفهـوم اجلـدة املطلقـة لالخـرتا  حـىت يوصـف باجلديـة) جديـداً( 
املكــان؛ عــدم الكشــف عنــ  يف الســابق بــأي طريقــة كانــي، وبــذلك تكــون اجلــدة مقيــدة  مــن حيــث الزمــان أو 

فاجلدة املطلقة من حيث الزمان تهحقق بعدم الكشف عن االخرتا  بأي وسيلة كاني سواء وسـيلة مسـموعة أو 

                                         

ـــة د. حســـام الـــدين - 1 ـــة الفكريـــة للدبلوماســـين تنظمهـــا املنظمـــة العاملي ـــة الهدريبيـــة حـــول امللكي الصـــغو، حلقـــة الويبـــو الوطني
 ، القاهرة.2005سبهمرب/  7إىل  5للملكية الفكرية )الويبو(، من 
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مقروءة أو مرئية مهما طال ِقدم هذا الكشف، وكذلك عدم احلصول على الرباءة أو طلب أي ش ص احلصول 
لـ  تهحقــق بعـدم الكشــف عـن االخــرتا  عليهـا يف السـابق، أمــا املقصـود باجلــدة املطلقـة مــن حيـث املكـان فهــي ا
 .1داخل إقليم الدولة أو خارج  قبل الهقدم بطلب للحصول على الرباءة 

تـ  اخلاصـة ذايت أو مكونا هليكلـ  الـويعهرب االخرتا  جديداً إذا كان مهميزاً عن سـائر األشـياء املشـاهبة نظـراً     
ح لصـــاحبها حــــق تج( ومتــــنه احلالـــة )بــــراءة النـــاوخاصـــة يف الـــدواء، وتســــمى الـــرباءة املمنوحــــة للمنـــهج يف هــــذ

 موعـــة العناصـــردة فهـــي جماحهكــار صـــنع النـــاتج اجلديـــد ومحايهـــ  ضـــد اعهـــداء عليـــ ، أمـــا بـــراءة الطريقـــة اجلديـــ
 ــرت  يف هــذه ســهفيد املالكيميائيــة أو امليكانيكيــة املســهعملة للحصــول علــى شــيء مــادي ويســمى النهيجــة وي

 لطريقة(.احلالة برباءة وتسمى )براءة ا
بقية يف اــــلية واألســــوتقــــدر اجلــــدة مبــــدئياً يــــوم إيــــدا  طلــــب احلصــــول علــــى الــــرباءة مــــع مراعــــاة حــــق األف  

و تســجيل أراءة اخــرتا  طلبــاً للحصــول علــى بــ –قانونـاً  –الهسـجيل، والــذي يهمهــع هبــذا احلــق كــل مــن أود  
بــ  خلفــ  مــن  ا يهمهــعحتــاد، كمــمنــوذج منفعــة أو رســم أو منــوذج صــناعي أو عالمــة  اريــة يف إحــدى دول اال

ل هــذه قــدم طلــب الــرباءة خــاليشــهراً لــرباءة االخــرتا  ومنــاذج املنفعــة. فــإذا مل  12بعــده، ومواعيــد األفاــلية 
ر  مـــارايت واملشـــملشـــر  االااملـــدة اعهـــرب االخـــرتا  ملكـــاً للجمهـــور وجيـــوز اســـهغالل  دون مســـئولية، ولقـــد أخـــذ 

يــة حلمايــة امللك يــة بــاريس  مبوجــب حــق األولويــة الــذ نصــي عليــ  اتفاقاملصــري حبــق األولويــة، ويهمهــع امل ــرت 
هـا حريـة حتاد، يكـون فيدول اال الصناعية، مبهلة اثي عشر شهراً حبماية متهد إىل خارج حدود الدولة إىل باقي

 االخهيار بن البلدان ال  يريد أن حيصل على براءة الخرتاع .
 :2املقاييس أمهها ويقاس شرط اجّلدة بواسطة جمموعة من

اهليكــل    مـن حيـثلـمقيـاس النـاتج: ويقصـد بـ  اخـرتا  منهـوج جديـد مهميـز عـن األشـياء املشـاهبة  -
ديــدة ركبـا  جأو مـن حيـث املكونـا . مثـل: اخـرتا  مصـل جديـد لعـالج مـر  الزهـامير منهـوج مب

 ومهميزة عن األشياء السابقة وتسهم بالعالج خالل فرتة وجيزة.
ول علـى شـيء دمة للحصـيقصد هبا جمموعة العناصر اآللية أو الكيميائية املسه مقياس الطريقة: و  -

واء لهطهــو هنقيــة اهلــمــادي يســمى النــاتج أو غــو مــادي يســمى النهيجــة، كــاخرتا  آلــة للههويــة أو ل
 املياه أو آلة لهنظيف العلب الدوائية.

                                         

 .40د.صالح زين الدين، امللكية الصناعية والهجارية، مرجع سابق، - 1
 426،  2017، 47االخرتا ، جملة العلوم اإلنسانية، العدد د.علي رحال، النظام القانوين لرباءة -2
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مثـل  معـروك. تج غـومقياس الهطبيق: ويقصد ب  تطبيـق جديـد لوسـائل معروفـة للحصـول علـى نـا -
 اخرتا  دواء منهج من الكركم والزيو  ي سر  عملية الهئام اجلروح.

 و معـــروكغـــمقيـــاس الرتكيـــب اجلديـــد: ويقصـــد بـــ  تركيـــب وســـائل معروفـــة للحصـــول علـــى نـــاتج   -
بيعيـــة ونـــا  الطويشـــرتط لعبـــراء أن تكـــون الهوليفـــة جديـــدة يف حـــد ذاهتـــا. مثـــل خلـــ  بعـــض املك

 إال ان  ل  نهائج غو مهوقعة وهي عالج من مر  معن.لعصابة من اجلروح 

ملـر والـذي الربتقـال امقايس الفرز: ويقصد ب  اخهيار عيّنة من صنف معـن. مثـل اخهيـار عينـة مـن  -
 يسه دم يف الطب الصيي الهقليدي من أجل الغثيان وعسر اهلام واإلمسا .

اجلـــوهري الثـــاين للحصـــول علـــى بـــراءة االخـــرتا  الدوائيـــة؛ لـــذلك تعـــد اجلـــدة يف االبهكـــار الـــدوائي هـــو الشـــرط   
. ومــن 1فيجــب أن يكــون االخــرتا  الــدوائي جديــداً، أي مل يســبق أن وجــد مــن قبــل أو كشــف ســره بــأي طريقــة

الناحية الشكلية يلزم الهأكد من عدم إعالن امل رت  عن هذا االخرتا  الدوائي بكافـة طـرق اإلعـالن والنشـر، أو 
اســهغالل ، أو إتاحهــ  للجمهــور أو علـم الغــو بســر االخــرتا  قبــل تقـد  طلــب احلصــول علــى بــراءة اسـهعمال ، أو 

 .2االخرتا ، أو مل يسبق  أحد يف تقد  طلب احلصول على براءة اخرتا  لذا  املنهج
 ، لكــي يســهحق لالبهكــار الــدوائي احلمايــة القانونيــة االخــرتا ، جيــب أال يكــون هنــا  مــانع قــانوين مــن تســجيل 

 .3وجيب أال يكون  الفًا للنظام واآلداب العامة
ز للبلـدان أن تســهثو االخرتاعــا  يجو( الـ  تــنص علـى إنــ  " 27/2يف املــادة ) 4وهـذا مــا أقرتـ  اتفاقيــة تـربس  

الـ  يكـون منـع اسـهغالهلا الهجـاري يف أراضـيها ضـرورياً حلمايـة النظـام العـام أو اآلداب، مبـا يف ذلـك محايـة احليــاة 
و الصــحة البشــرية أو احليوانيــة أو النباتيــة أو لهجنــب األضــرار الشــديد بالبيئــة، شــريطة أال يكــون ذلــك االســهثناء أ

 نامجًا فق  عن حظر قوانينها لذلك االسهغالل".
( من اتفاقية تربس جيوز للبلدان األعااء أن تسهثي طرق الهش يص والعالج واجلراحة 27/3ووفقًا للمادة )   

عاجلة البشر أو احليوانا  من احلصول على الرباءة كوهنا متس املصلحة العامة أو الصـحة العامـة، ولـذلك لالزمة مل
مـنح الـرباءة عـن طريـق الهشـ يص والعـالج، وأياـاً أجـاز  االتفاقيـة عـدم  6منع املشر  اإلمـارايت مبوجـب املـادة 

                                         
 .224مسيحة القليويب، الوجيز يف القانون الهجاري، مرجع سابق،  د. - 1
 .121د.سائد حات سيف الدين، محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال الصناعا  الدوائية، مرجع السابق،   -2
 .47القانوين السهغالل براءة االخرتا ، املرجع السابق،   جعفر حممد الشال ، الهنظيم د. - 3
نظمي اتفاقية اجلوانب املهصلة بالهجارة من حقوق امللكية الفكرية املسائل املهعلقة حبقوق امللكية الفكريـة يف سـبعة أجـزاء، وتعـد   - 4

األطـراك الـ  عرفـي باسـم جولـة أورجــواي مـن أهـم االتفاقيـا  الـ  نهجـي عــن اجلولـة الثامنـة مـن املفاوضـا  الهجاريـة مهعــددة 
م. مشار إىل ذلك لدى: د. حممد مرسي عبده، االعرتاك القانوين 1994أبريل  15وال  وقع عليها مبراك  يف املغرب بهاريو 

 .194م، هام   2016( لسنة 4دراسة مقارنة، جملة حقوق الكويي، العدد ) –بعمليا  اهلندسة العكسية 
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يولوجية والبيولوجية، ولكن االتفاقيـة أجـاز  منح براءة عن النباتا  واحليوانا  خالك األساليب والطرق غو الب
منح الرباءة ألنوا  معينة من النباتا  ولكن عن طريق براءا  االخرتا  أو عن طريق نظام خا  هلذه األنوا  أو 

 .  1أي مزيج منها
اخلــــــــا  بهنظــــــــيم  2006لســــــــنة  31وكــــــــذلك اســــــــهبعد القــــــــانون االحتــــــــادي اإلمــــــــارايت رقــــــــم      

ه( كافـــــــة االخرتاعـــــــا  /6ومحايـــــــة امللكيـــــــة الصـــــــناعية لـــــــرباءا  االخـــــــرتا  والرســـــــوم والنمـــــــاذج يف املـــــــادة )
ـــــــ  ينشـــــــأ عـــــــن نشـــــــرها أو اســـــــهغالهلا إخـــــــالل بالنظـــــــام العـــــــام أو اآلداب، وبالهـــــــا  ال ميكـــــــن احلصـــــــول  ال

بــــــراءة اخــــــرتا  عــــــن عقــــــار دوائــــــي يســــــبب لعجهــــــا  دون ســــــبب مشــــــرو . كمــــــا اســــــهبعد املشــــــر  علــــــى 
مـــــن قـــــانون امللكيـــــة الصـــــناعية بعـــــض األشـــــياء مـــــن نطـــــاق احلمايـــــة املقـــــررة  2اإلمـــــارايت يف املـــــادة السادســـــة

لــــرباءة االخــــرتا  بســــبب كوهنــــا ختــــرج بطبيعههــــا عــــن مفهــــوم االخــــرتا ، ومــــن بــــن هــــذه األشــــياء مــــا يــــرتب  
 :3صناعا  الدوائية على النحو الها بال

 كـاخرتا  مـواد  و البيئـةاسهبعاد االخرتاعا  املاسة بصحة وحياة األش ا  أو احليوانا  أو النبا  أ -أ
اشــــياّ مــــع بعاد مهممســــرطنة أو مهلكــــة للحيــــاة أو ملوثــــة للبيئــــة بــــرا وحبــــرا وجــــوا، وجــــاء هــــذا االســــه

الهنــــــو  اجلـــــوي و  ر  وطبقــــــة األوزون والغـــــالكاالتفاقيـــــا  الدوليـــــة املعاصــــــرة اخلاصـــــة حبمايـــــة األ
 ايــــة احليــــاة أورياً حلمالبيولـــوجي. تلــــك االخرتاعــــا  ال متـــنح عنهــــا الــــرباءة باعهبــــار أن توافرهـــا ضــــرو 

 ة.الصحة البشرية أو احليوانية أو النباتية أو لهجنب اإلضرار الشديد بالبيئ

و كـذلك منـاهج الهشـ يص فمـن حيـث طرق عالج جسم اإلنسان أو احليوان باجلراحـة أو املـداواة  -ب
طرق عالج جسـم اإلنسـان أو احليـوان باجلراحـة أو املـداواة؛ فإهنـا مسـهبعدة مـن احلصـول علـى بـراءة 
اخــرتا  لســببن مهــا: ســبب أول يهعلــق بطبيعههــا اخلاصــة كــأداة حلمايــة الصــحة العامــة للســكان ومــن 

ذا ت إبرااهـــا فمعـــو ذلـــك أن مقهاـــيا  رعايـــة هـــذه الصـــحة عـــدم احهكـــار طـــرق العـــالج، وهنـــا إ

                                         
 ( من قانون براءا  االخرتا  اإلمارايت.6وأيااً املادة ) (2\27اتفاقية تربس ) - 1
" ال متنح براءة االخرتا  أو شهادة املنفعـة عمـا يـأيت: -1( من قانون امللكية الصناعية االحتادي على إن  6تنص املادة )  -2
احليــوان ويســهثو مــن ذلــك طــرق علــم األحيــاء األحبــاث واألنــوا  النباتيــة أو احليوانيــة أو الطــرق البيولوجيــة إلنهــاج النبــا  أو  -أ

املبــادئ واالكهشـــاك  -طــرق الهشـــ يص والعــالج واجلراحــة الالزمــة ملعاجلـــة البشــر أو احليوانــا . ج -الدقيقــة ومنهجاهتــا. ب
ارسـة األنشـطة امل ططا  أو القواعد أو الطرائق املهبعة ملزاولة األعمـال الهجاريـة أو ال -والنظريا  العملية والطرائق الرياضية. د
 االخرتاعا  ال  ينشأ عن نشرها أو اسهغالهلا إخالل بالنظام العام أو اآلداب. -الذهنية ا اة أو لعبة من اللعب. هـ

 .425علي رحال، النظام القانوين لرباءة االخرتا ، املرجع السابق،   -3
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احهكــار اســهغالهلا الــا يرتتــب عنــ  مســاس بصــحة النــاس خاصــة عــدميي الــدخل، و ســبب ثــان كــون 
هـــذه الطـــرق تفهقـــد إىل خاصـــية الهطبيـــق الصـــناعي لكـــن هـــذه اخلاصـــية قـــد تهـــوفر يف حالـــة اخـــرتا  

 أعااء اصطناعية لعنسان حتل حمل أعاائ  الطبيعية.

يــــث حية: فمــــن االكهشــــافا  ذا  الطــــابع العلمــــي وكــــذلك املنــــاهج الرياضــــاملبــــادئ والنظريــــا  و   - 
ون أن دملالحظـة ااالكهشافا : فإهنا جمرد مالحظـا  لظـواهر الطبيعـة يكهشـف  اإلنسـان عـن طريـق 

ادة ان يف إعـــيهـــدخل يف إنشـــائها عكـــس االخـــرتا  الـــذي هـــو إنشـــاء إنســـاين أمـــا إذا تـــدخل اإلنســـ
املاــادا   ل املثــالفــيمكن أن تقــع حتــي دائــرة االخــرتا  علــى ســبي تركيبهــا أو إعــادة تشــكيل بنيههــا

  بـراءة لك مكهشـفاحليوية ال  هي أصال منهوج طبيعي حول  اإلنسان إىل مااد حيوي فاسهحق بـذ
 اخرتا  عن هذا االخرتا .

ــ - هع خبصــائص ة ال تهمـــومــن حيــث النظريــا  العلميــة: واملنــاهج الرياضــية فهــي جمــرد أفـــكار  ريدي
الـ   ظريـة اجلاذبيـةنشـهاين أو رتا  وإن كان هلا دور يف حتقيق  كنظرية النسبية ال  قام هبـا آيناالخ

 بيــة لعــالجنــادى هبــا نيــوتن. وذا  األمــر ينطبــق علــى أي شــ ص يــدعى أنــ  توصــل لنظريــة ط
ريض؛ فـــال نفســية للمــاألمــرا  النفســية معهمـــداً علــى خصــائص البيئـــة الطبيعيــة وتــوفو الراحـــة ال

 العالج.  أن حيصل على براءة اخرتا  بشأن هذه النظرية الطبية رغم دورها يفميكن 

و وســائل أأو اللقــاح  وعلــى ذلــك ومبوجــب هــذا الشــرط فــإن مجيــع االخرتاعــا  الــ  موضــوعها إنهــاج األدويــة   
نطــاق  بعده مــنتعــد مســه صــناعية طبيــة أو أي مــواد ينشــأ عــن اســهغالهلا إخــالل بالنظــام العــام واآلداب العامــة

 احلماية القانونية؛ فيجوز لعدارة امل هصة عدم منح هذا االخرتا  الرباءة عن .
ومثال ذلك األدوية أو اللقاحا  ال  تسهم يف العالج سـواء لعنسـان أو احليـوان أو حـىت النباتـا  والـ  ختـل   

م  يف غــو احلــاال  الــ  تســـهدعي بالنظــام العــام واآلداب العامــة، ابهكــار دواء لــ  تــأثو املـــواد امل ــدرة واســه دا
لــذلك؛ حبيــث تصــبح هــذه املــواد امل ــدرة مهداولــة بــن اجلميــع وكــذلك اســه دام مــواد أو أســاليب صــنع ماــرة 
بالصحة العامة أو أن تكون منافية ل داب والقـوانن اآلمـرة؛ كـاملواد الـ  تسـهعمل لعجهـا  والـ  لـيس هلـا أي 

نـــهج عـــن اســـهغالهلا ضـــرر بـــالقيم االجهماعيـــة للمجهمـــع، وختـــالف مبـــادئ . وغوهـــا الـــا ي 1اســـهعمال آخـــر مفيـــد
 .2الشريعة اإلسالمية 

                                         

 .140م،  1981د. حممد حسنن، الوجيز يف امللكية الفكرية، املؤسسة الوطنية للكهاب، اجلزائر،  -1
 .98د. مسيحة القليويب، امللكية الصناعية، املرجع السابق،   - 2
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ك نطقيـاً الخـهالهـو أمـراً مو ويهمهع شرط مشروعية االبهكار الدوائي بنسبية ختهلف بـاخهالك الزمـان واملكـان،   
ألوربيــــة اي الـــدول فكـــرة النظـــام العـــام لـــدى كـــل دولـــة مـــن الــــدول؛ فمـــن املهصـــور أن يهمهـــع تركيـــب دوائـــي لـــد

انينهــا، در الــرئيس لقو ية املصــيعة اإلســالمباملشــروعية ولكنــ  يفهقــدها داخــل دولــة اإلمــارا  العربيــة الــ  تعــد الشــر 
ح ربيـــة الـــ  تســـمدول األو فمــثاًل األدويـــة الـــ  تـــؤدي العقـــم قـــد يســـمح هلـــا باحلصــول علـــى بـــراءة االخـــرتا  يف الـــ

دواء الـــذي ن هـــذا الـــعـــقوانينهـــا بـــذلك، أمـــا يف دولـــة اإلمـــارا  فإنـــ  مـــن الصـــعب مبكـــان تســـجيل بـــراءة اخـــرتا  
 إلسالمية وأهدافها. يهعار  مع أحكام الشريعة ا

 المطلب الثالث
 قابلية االبتكار الدوائي للتطبيق الصناعي

يقصــد بقابليــة االبهكــار للهطبيــق الصــناعي ـ عمومــًا ـ كشــرط حلصــول امل ــرت  علــى بــراءة اخــرتا  أن يكــون   
أي أن يكـــون االبهكـــار الـــذي توصـــل إليـــ  صـــاحلاً لالســـه دام يف العمليـــة الصـــناعية وحمـــدثاً أثـــراً فنيـــاً فيهـــا، 

؛ حيـث 1موضو  االبهكار من املمكن تصنيع  أو اسه دام  يف أي نـو  مـن أنـوا  الصـناعة مبفهومهـا الواسـع
يعهرب االخرتا  الدوائي قابالً للهطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيق  أو اسـهعمال  يف أي نـو  مـن الصـناعة مبـا يف 

 ية.ذلك يف جمال األدوية البشرية أو احليوانية أو النبات
وقد أكد  على شرط القابليـة لالسـهغالل الصـناعي الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الرابعـة مـن قـانون       

تنظـيم ومحايــة امللكيــة الصـناعية لــرباءا  االخــرتا  والرسـوم والنمــاذج الصــناعية االحتـادي، حيــث نصــي علــى 
عمال  يف أي نـو  مـن الصـناعة مبعناهـا أن "ويعهـرب االخـرتا  قـابالً للهطبيـق الصـناعي إذا أمكـن تطبيقـ  أو اسـه

. والــا ال شــك فيــ  إمكانيــة الهطبيــق داخــل 2الواســع مبــا يف ذلــك الزراعــة والصــيد واحلــرك اليدويــة واخلــدما "
 الصناعا  الدوائية ذا  األمهية االسهثنائية.

ة الدوائيـة فهذا النص جاء عاماً يشمل كافة صور الصناعة وفرو  الهكنولوجيا الـ  بينهـا الصـناع     
أو االبهكار العلمي الدوائي، ولعل هذا الشرط هو الـذي يفسـر اسـهئثار امل ـرت  باخرتاعـ  العلمـي، فهـو ميثـل 
الشــق املــا  فيــ ، وتطلــب تــوافر هــذا الشــرط يف املنــهج الــدوائي يعــي إتاحــة اجملــال الســهغالل واســهثمار هــذا 

علـى الهطبيـق العملـي للفكـرة، وأن مبهكـر الـدواء قصـد مـن املنهج مبا حيقق النفع البشري؛ فرباءة االخرتا  ترد 
وراء ابهكاره أن تعم الفائدة على اجملهمع من خـالل مـا ينهجـ  مـن أدويـة، أي مبعـو أن يكـون لـ  أثـراً ملموسـاً 

                                         

 وما بعدها. 106د. حممد مرسي عبده، اإلطار القانوين للمعرفة الفنية للمشروعا  الصناعية، مرجع سابق،  - 1
 ( من اتفاقية الرتبس، وال يوجد مقابل هلذا النص يف قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املصرية. 27مقابل للمادة )- 2
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علـى صـحة اإلنسـان املــريض وإمكانيـة املسـاعدة يف شـفائ ، وال يظــل أسـو للنظريـا  واألحبـاث العلميــة دون 
هــذا الشــرط هــو مــا يــربر طــول فــرتة تصــنيع الــدواء مــن خــالل قيــام الشــركا  الدوائيــة يف األحبــاث تطبيقهــا، و 

 .1والهجارب العلمية للهأكد من كفاءة املنهج الدوائي وفاعليه  سواء على البشر أو على احليوان أو النبا 
هكــار الــدوائي ي لالبعلمــأن قابليــة الهطبيــق الصــناعي ال الباحثــةويســهفاد مــن هــذا الــنص وفــق لــرأي      

ديـد لطريقـة جو تطبيـق أيكون إما عن بالوصول إىل منهج دوائي جديد أو بالوصول إىل طريقـة جديـدة ومبهكـرة 
 . لوقي أو اجلهداملال أو امعروفة من قبل واسهغلها املبهكر يف أحد خطوط إنهاج األدوية بالفعل لهوفر علي  

 المبحث الثاني
 لبراءة االختراع الدوائيةالشروط الشكلية للتسجيل 

إذا توافر  الشروط املوضوعية ال  تهطلبها أغلبيـة األنظمـة والقـوانن املنظمـة لـرباءا  االخـرتا ،      
واملهمثلـــة يف كـــون االخـــرتا  مبهكـــراً ومنطويـــاً علـــى جـــدة االبهكـــار ومشـــروعاً وقـــابالً للهطبيـــق العلمـــي، تلـــك 

قعي، عندئــذ يقـــوم امل ــرت  حبســـب الشــروط الشـــكلية أن يقــدم طلـــب الشــروط الـــ  تؤهلــ  للوجـــود الفعلــي والـــوا
، ويف حـــال حصـــول  عليهـــا يصـــبح  رتعـــاً ومالكـــاً 2الهســـجيل ومنحـــ  للـــرباءة مـــن قبـــل اجلهـــة اإلداريـــة امل هصـــة

للحقوق الناشئة عـن اخرتاعـ  فيسـهطيع محايههـا بقـانون محايـة االخرتاعـا ، أمـا علـى العكـس مـن ذلـك يف حـال 
 .3روط الشكلية املقررة قانونًا فليس أمام  إال اللجوء إىل القواعد العامة حلماية حقوق  اهل  للش

لــب علــى  ثــالث مطايفوســوك نــهكلم يف هــذا املبحــث عــن الشــروط الشــكلية لــرباءة االخــرتا  الدوائيــة وذلــك   
 النحو الها : 

 املطلب األول: صاحب احلق يف براءة االخرتا  الدوائي.
 : إجراءا  احلصول على براءة االخرتا  الدوائي.املطلب الثاين

                                         

 .140د. سائد حات سيف الدين، محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال الصناعا  الدوائية، مرجع سابق،   -1
املهصلة بالهجارة من حقوق امللكية الفكرية بطلبا  تسجيل براءا  االخرتا  حيث يشار يف هذا اجملال إىل اههمام اتفاقية اجلوانب - 2

منهـا شـروط الهقـدم بطلبـا  احلصـول علـى الــرباءة حيـث نصـي علـى قيـام البلـدان األعاـاء اشـرتاط إفصــاح 29أورد  يف املـادة 
نفيذ االخرتا  من جانب ش ص ميهلك املهقدم بطلب احلصول على الرباءة عن االخرتا  بأسلوب واضح وكامل يكفي لهمكن ت

اخلـربة اله صصـية يف ذلـك اجملــال، وجيـوز اشـرتاط أن يبــن املهقـدم أفاـل أســلوب يعرفـ  امل ـرت  لهنفيــذ االخـرتا  يف تـاريو الهقــدم 
طلــب بالطلــب أو يف تــاريو أســبقية الطلــب املقــدم حــن تــزعم األســبقية. كمــا جيــوز للبلــدان األعاــاء اشــرتاط أن يقــدم املهقــدم ب

 احلصول على براءة اخرتا  املعلوما  املهعلقة بطلبا  الاثلة تقدم يف بلدان أجنبية أو براءا  منحي ل  فيها.
 .118،  2011د. أسامة نائل ا يسن، الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية، دار الثقافة، الطبعة األوىل، - 3
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 املطلب الثالث: منح براءة االخرتا  الدوائية وأسباب انقاائها.
 المطلب األول

 صاحب الحق في براءة االختراع الدوائي
أول الشـروط الــ  تبــدأ هبــا إجـراءا  إصــدار الــرباءة هــو حتديـد صــاحب احلــق يف بــراءة االخــرتا       
يــهم االخــرتا  إال مــن شــ ص طبيعــي فهــو وليــد العقالنيــة، ذلــك يعــي أنــ  ال يــهم إال مــن قبــل الــدوائي، وال 

شــ ص طبيعــي، والقــانون االحتــادي يســمح ألي شــ ص بــأن يهقــدم بطلــب لهســجيل االخــرتا  بنفســ ؛ أو 
الشـ ص شريط  أن يثبـي الـرباءة أهنـا مـن حقـ  إذا مل يكـن هـو امل ـرت ، وامل ـرت  دائمـاً هـو  1خللف  القانوين

أو النظـام الرقمـي،  2الطبيعي؛ ألن االخرتا  هو نهاج الذهي الـذي يبهكـره، فـال حيـل حملـ  العقـل االصـطناعي
فهـذه مجيعهـا وسـائل تسـاعد امل ـرت  إىل اخرتاعـ ، حيـث أهنـا تسـاعده يف تسـريع خطـوا  ابهكـاره ملـا تقدمــ  

 .3ل  من املعلوما  املهميزة كماً ونوعاً 
و رباءة، وهـذا هـطلـب مـنح الـبال تثار إشكالية تذكر فيما إذا كان امل رت  يعمل حلساب  فهو الذي يهقـدم    

ذ إلبـــاً مجاعيـــاً قـــدميهم طاألصـــل أو يوكـــل غـــوه، ويف حـــال تعـــدد امل رتعـــن متـــنح هلـــم بـــراءة بالهســـاوي بعـــد ت
ود وائية ينـدر وجـعا  الدال الصناتصبح ملكية شائعة بينهم إال إذا اتفق بينهم على غو ذلك. ولكن يف جم

موعـــا  مـــن جهــود جم هــذا األصـــل، نظــراً لطبيعـــة هــذه الصـــناعة، الـــ  حتهــاج إىل ميزانيـــا  ضــ مة وتاـــافر
 وية.كا  األداملبهكرين يف جمال صناعة األدوية، الذين يعملون يف الغالب حتي مظلة إحدى شر 

ن امل ــرت  ار يف حــال كــايف االخــرتا  الــدوائي تثـلـذا جنــد املشــكلة األساسـية بشــأن حتديــد صــاحب احلـق     
 يعمل حلساب الغو، أو إذا كان أجنبياً وهذا ما سنبين  فيما يلي:

 أواًل. االختراع الدوائي لحساب الغير بموجب عقد مقاولة أو عقد عم :
مل ـرت  جمـرباً علـى قد يهعاقد امل رت  مع الغو إلجناز اخرتا  تـؤول ملكيهـ  بعـد إجنـازه لألخـو، وقـد يكـون ا   

. حيث يقـوم امل ـرت  الـدوائي ـ غالبـًا ـ بـاخرتا  أحـد األدويـة أو 4الهنازل عن ملكية االخرتا  فيما كان عامالً 

                                         
 .2006( لسنة 31( من القانون االحتادي رقم )7املادة ) -1
يقصـد بـ  الرجـل اآل  وهـو هـو آلـة ميكانيكيـة قـادرة علـى القيـام بأعمـال مربجمـة سـلفا، إمـا بإشـارة وسـيطرة مباشـرة مـن  - 2

اإلنسـان أو يإشــارة مــن بــرامج حاســوبية، غالبًـا مــا تكــون األعمــال الــ  تـربمج علــى أداءهــا أعمــاالً شــاقة أو خطــوة أو 
 دقيقة.

 .69،  2005امللكية الفكرية امللكية الصناعية، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، نوري محد خاطر، شرح قواعد د.- 3
 .119د. أسامة نائل ا يسن، الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية، املرجع السابق،  - 4
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العقاقو الطبية بناء على طلب الغو، واألخو قد يكون ش صاً طبيعياً أو معنوياً، وحيـدد العقـد املـربم بينهمـا 
 .1طبيعة العالقة بن الطرفن

علـى أنـ   2006لسـنة  31م ( من قانون رق9وقد حسم املشر  اإلمارايت هذا املسألة بالنص يف املادة )    
رتا  لصــاحب يف االخــ "إذا اجنــز االخــرتا  الــدوائي مــن خــالل تنفيــذ عقــد مقاولــة أو عقــد عمــل يكــون احلــق

 العمل مامل ينص االتفاق على غو ذلك".
كلــــف شــــ ص آخــــر   الفكريــــة املصــــري فقــــد نصــــي علــــى أنــــ " إذا ( مــــن قــــانون امللكيــــة7ووفقـــاً للمــــادة )  

حب العمـل كـذلك لصـاالكشف عن اخرتا  معن فجميـع احلقـوق املرتتبـة علـى هـذا االخـرتا  تكـون لـألول و 
 ابطـــة العمـــل أور اء قيـــام مجيـــع احلقـــوق املرتتبـــة علـــى االخرتاعـــا  الـــ  يســـهحدثها العامـــل أو املســـه دم أثنـــ

امل ـــرت  يف  يـــذكر اســـمرتا  يف نطـــاق العقـــد أو رابطـــة العمـــل أو االســـه دام. و االســـه دام، مـــىت كـــان االخـــ
ل الـن  يف تعويض عـاد ل  احلق الرباءة، ول  أجره على اخرتاع  يف مجيع احلاال  فإذا مل يهفق على األجر كان

الخــرتا  ا يكــون اكلفــ  الكشــف عــن االخــرتا ، أو مــن صــاحب العمــل. ويف غــو األحــوال الســابقة، وعنــدم
 اســـهغالل خليـــار بـــنضـــمن نشـــاط املنشـــأة العامـــة أو اخلاصـــة امللحـــق هبـــا امل ـــرت ، يكـــون لصـــاحب العمـــل ا

شــهر مــن تــاريو أ ثالثــة يفاالخــرتا ، أو شــراء الــرباءة مقابــل تعــويض عــادل للم ــرت ، علــى أن يــهم االخهبــار 
 . "اإلخطار مبنح الرباءة. ويف مجيع األحوال يبقى االخرتا  منسوباً إىل امل رت 

فــإذا نــص العقــد علــى حــق الغــو يف متلــك االخــرتا  الــدوائي فســوك يســهأثر بــاحلقوق املاليــة، وهــو يكــون    
صاحب احلق يف تقـد  طلـب احلصـول علـى بـراءة االخـرتا  الـدوائي علـى هـذا املنـهج وتصـدر الشـهادة بامسـ  

ا  تصــنيع األدويـة مــع أحــد .وتطبيقـاً علــى ذلـك، إذا تعاقــد إحــدى شـرك2مـع ذكــر اسـم امل ــرت  يف الشــهادة
العلمـاء لصـنيع منــهج دوائـي جديــد يعـاو أحــد األمـرا  املنهشــرة، ووضـعي لــ  تصـوراهتا بشــأن الـدواء املهوقــع 
ابهكــاره، ففـــي تلــك احلالـــة يكــون االخـــرتا  مــن حـــق شــركة األدويـــة مــع احهفـــا، امل ــرت  حبقـــ  األديب يف أن 

 ينسب االخرتا  ل . 
قــدم يليــ . وهــو الــذ إليــة كلهــا هعاقــد يف متلــك االخــرتا  الــدوائي فهــؤول احلقــوق املافــإذا انصــب حــق الغــو امل  

 طلب منح الرباءة ومتنح الشهادة بامس  مع إشارة إىل اسم امل رت  يف الشهادة.
وقد ال ينصرك موضـو  العقـد إىل اخـرتا  دوائـي جديـد بـل إىل القيـام بعمـل فـي حمـدد داخـل الشـركة غـو    

هكـارا  دوائيـة جديـدة، مث يهوصـل الشـ ص أثنـاء تنفيـذ العقـد إىل اخـرتا  دوائـي، فلمـن تـؤول الهوصل إىل اب
                                         

 .70نوري محد خاطر، شرح قواعد امللكية الفكرية امللكية الصناعية، املرجع السابق،  د. - 1
 .145سيف الدين، محاية حقوق امللكية الصناعية يف جمال الصناعا  الدوائية، املرجع السابق،    د. سائد حات - 2
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احلقـــوق؟ وهـــل  هلـــف األمـــر إذا كـــان الشـــ ص مكلـــف باالبهكـــار مبوجـــب عقـــد عمـــل؟ وإذا كـــان امل ـــرت  
 مكلفاً بابهكار اخرتا  ومل يهوصل إلي ، فهل تثار مسؤوليه  القانونية؟

يف بـراءة االخـرتا  يبقـى للم ـرت  إال إذا نـص العقـد صـراحة علـى غـو ذلـك، وهـذا  ميكن القول بـأن احلـق   
هو األصل حىت لو كان امل رت  أو الباحث مسهشاراً فنياً لشركة؛ فاحلقوق تـؤول لـ  مـا دام ال يعمـل مبوجـب 

 .1اتفاقعقد عمل، فاألصل أن ميهلك امل رت  اخرتاع  وال يؤول للغو إال اسهناداً إىل نص قانوين أو 
أمـــا إذا توصـــل املبهكـــر إىل االخـــرتا  الـــدوائي مبوجـــب عقـــد عمـــل ماـــمون  الهوصـــل إىل ابهكـــارا  دوائيـــة   

جديــدة لصــا  شــركة األدويــة املهعاقــد معهــا، عنــدها تكــون بــراءة االخــرتا  مــن حــق شــركة األدويــة، ويســهحق 
دوائي املبهكـر، أمـا إذا كانـي قيمـة املبهكر املقابل املقرر يف العقد مىت كان هـذا املقابـل يسـاوي قيمـة املنـهج الـ

االخــرتا  الــدوائي قــد فاقــي تصــورا  الطــرفن؛ فيعــاد النظــر يف ذلــك ويعــو  امل ــرت  طبقــاً للقواعــد العامــة 
 .2املقررة يف قانون املعامال  املدنية، مبا يهناسب اجلهد الذي بذل  وما حقق  امل رت  من جناح يف السوق

 األجنبي: ثانياً. صاحب االختراع الدوائي
اعرتفــي الهشــريعا  املقارنــة حبــق األجنــي يف احلمايــة إذا كانــي مــن رعايــا دولــة تــرتب  باتفاقيــة ثنائيــة أو دوليــة    

 .3مع دولة احلماية، فإذا مل توجد اتفاقية يصار إىل املعاملة باملثل
االحتـاد، وجيـوز لـ  أن يقــدم محايـة كـل أجنـي مــن رعايـا دول 4وقـد أكـد  االتفاقيـة الدوليـة للملكيــة الصـناعية   

طلــب تســجيل اخرتاعــ  يف أي دولــة مــن دول االحتــاد ويهمهــع بــنفس احلقــوق الــ  يهمهــع هبــا رعاياهــا. وإذا كــان 

                                         

 .120د. أسامة نائل ا يسن، الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية، مرجع سابق،   -1
 .71 70دينوري محد خاطر، شرح قواعد امللكية الفكرية امللكية الصناعية، مرجع سابق،   -2
ما ورد يف القانون االحتادي بشأن تنظيم ومحاية امللكيـة الصـناعية لـرباءا  االخـرتا  والرسـوم والنمـاذج الصـناعية يف وهذا  - 3

 (.2املادة )
يهمهـــع رعايـــا كـــل دولـــة مـــن دول االحتـــاد يف مجيـــع دول االحتـــاد االخـــرى ،  -1( 2وقـــد جـــاء يف اتفاقيـــة بـــاريس املـــادة ) -4

ة ، باملزايــا الــ  متنحهــا حاليــا او قــد متنحهــا مســهقبال قــوانن تلــك الــدول للمــواطنن ، بالنســبة حلمايــة امللكيــة الصــناعي
وذلك دون االخالل باحلقوق املنصو  عليها بصفة خاصة يف هذه االتفاقية . ومـن مث فيكـون هلـم نفـس احلمايـة الـ  

روط واالجـراءا  املفروضـة علـى للمواطنن ونفس وسائل الطعن القانونيـة ضـد اي اخـالل حبقـوقهم ، بشـرط اتبـا  الشـ
( يلهــزم كـل مـن البلــدان األعاـاء مبـنح األعاــاء مـواطي البلـدان األخــرى 3املـواطنن .وكـذلك اتفاقيــة الـرتبس يف املـادة)

األعاـاء معاملـة ال تقـل عـن املعاملـة الــ  متنحهـا ملواطنيهـا فيمـا يهعلـق حبمايــة امللكيـة الفكريـة مـع مراعـاة االســهثناءا  
 م(، ومعاهدة روما..".1971م(، ومعادة برن )1967عليها بالفعل يف كل من معاهدة باريس )املنصو  
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امل رت  ليس من رعايا دول االحتاد إال أن  مقيم فيها فل  نفس احلقـوق لرعايـا دول االحتـاد. أمـا إذا كـان امل ـرت  
 .1س مقيماً فيها فليس ل  إال أن يهقيد بقواعد املعاملة باملثلمن غو رعايا دول االحتاد ولي

  والرســوم ية لــرباءا  االخــرتا ( مــن القــانون االحتــادي بشــأن تنظــيم ومحايــة امللكيــة الصــناع2كمــا جــاء يف املــادة )    
لدولــة يــة الــ  تكــون اا  الدولوالنمــاذج الصــناعية: "ال ختــل أحكــام هــذا القــانون مبــا تــنص عليــ  االتفاقيــا  واملعاهــد

ألشــ ا  الــذين وحقــوق ا ك يف تلــك االتفاقيــا  واملعاهــدا طرفــاً فيهــا، والــ  تــنظم حقــوق مــواطي الــدول األطــرا
ون إذا  وهلـا هـذا القـانالـ    يعاملون معاملههم. ويكون لألجني الذي ال يشمل  حكم الفقرة السابقة حقـوق املـواطن

 كان حيمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة املثل".
نون االحتادي مل يفرق بـن الـوطي واألجنـي يف حـق الهقـدم يف الفر  الذي يكون في  األجني غو عامل فإن القا   

للحصــول علــى بــراءة االخــرتا  طبقــاً ألحكــام املعاهــدا  واالتفاقيــا  الدوليــة الــ  تكــون دولــة اإلمــارا  طرفــاً فيهــا، 
ا إذا كــان . أمــ2وإذا كــان األجنــي مــن دولــة ليســي طرفــاً يف املعاهــدا  الدوليــة فإنــ  يلجــأ إىل تطبيــق املعاملــة باملثــل

األجنــي عــامالً فيحكمــ  قــانون حمــل انعقــاد عقــد العمــل، فــإذا أبــرم عقــد العمــل علــى إقلــيم دولــة اإلمــارا  العربيـــة 
 .3م بشأن املعامال  املدنية1985( لسنة 5املهحدة فهنطبق أحكام قانون احتادي رقم )

 المطلب الثاني
 إجراءات الحصول على براءة االختراع الدوائية

بعــد أن أوضــحنا مــن هــو صــاحب احلــق يف احلصــول بــراءة االخــرتا  الدوائيــة، ســيكون مــن املناســب بيــان    
اإلجراءا  الواجب اتباعها للحصول على الرباءة؛ وال  تبدأ بهقد  هذا طلب إىل إدارة امللكية الصـناعية يف 

 وزارة االقهصاد وحتديد مشهمالت ، وذلك على الهفصيل الها :
                                         

 .76دينوري محد خاطر، شرح قواعد امللكية الفكرية امللكية الصناعية، املرجع السابق،  - 1
 .149سابق،   د. سائد حات سيف الدين، محاية حقوق امللكية الصناعية يف جمال الصناعا  الدوائية، املرجع ال- 2
 911املادة  -3
 اآلتية:   األحوالاذا وفق العامل يف اخرتا  أو اكهشاك جديد أثناء عمل  فال حق لصاحب العمل في  إال يف .1
 اذا كاني طبيعة العمل املهفق علي  تسههدك هذه الغاية. -أ 
  .العامل من اخرتا اذا اتفق يف العقد صراحة على أن يكون ل  احلق يف كل ما يههدي إلي   -ب
و أيـة وسـيلة و منشـ   أأاذا توصل العامل اىل اخرتاع  بوساطة ما وضع  صـاحب العمـل حتـي يـده مـن مـواد أو أدوا   -ج

 أخرى السه دام  هلذه الغاية.
ابــل مــل أن يطالــب مبقجــاز للعا علــى أنــ  اذا كــان لالخــرتا  أو االكهشــاك يف احلــاال  ســالفة الــذكر أمهيــة اقهصــادية كبــوة.2

 خا  تراعى في  مقهايا  العدالة كما يراعى في  ما قدم  صاحب العمل من معونة. 
 وال ختل األحكام السابقة مبا تقرره القوانن اخلاصة باالخرتا  واالكهشاك.
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 اريخ تقديم الطلب:أوالً ـ ت
 

يهوجب على كـل  ـرت  أو مـن آلـي إليـ  حقوقـ  القيـام بـإجراءا  دقيقـة للحصـول علـى الـرباءة، وذلـك      
بالهقــدم بطلـــب للحصـــول علــى بـــراءة االخـــرتا  لـــدى اجلهــة املكلفـــة حبمايـــة امللكيــة الصـــناعية وهيئـــة بـــراءا  

اتفاقية باريس ال  ألزمي كل الدول بإنشـاء مصـلحة ( من 12/1االخرتا  يف كل دولة، وهذا طبقاً للمادة )
أو هيئــــة أو إدارة خاصــــة بامللكيــــة الصــــناعية ومكهــــب يســــمح للجمهــــور بــــاالطال  علــــى بــــراءا  االخــــرتا  
والنماذج الصناعية والعالما  الهجارية والصناعية؛ علـى سـبيل املثـال  ـهص بـذلك مكهـب بـراءا  االخـرتا  

 .1هم منح براءا  االخرتاعا  ال  تعهرب مبهكرة ومفيدةيف اإلمارا  بأبوفي، حيث ي
إذا توصل امل رت  إىل ابهكار الدواء ومل يكشف عن  مطلقاً وحماط بالسـرية والكهمـان، فهـو غـو مقيـد بهـاريو معـن   

ر قـد وهو وحده من حيدد الوقي املناسب للهقدم بطلب احلصول على براءة االخرتا ، إال أن تأخوه يعرض  إىل  اط
 .2يفقد هبا حق األولية؛ فمن هذا الهاريو حتسب األولية ملنح براءة االخرتا 

على سبيل املثال: إذا توصلي أكثر من شركة دواء الخرتا  دوائي جديد، فإن األولويـة تكـون ملـن تهقـدم     
الل بطلـــب احلصـــول علــــى بـــراءة االخـــرتا  ويســــق  حـــق البـــاقن، الفهقــــاده شـــرط اجلـــدة؛ ففــــي حالـــة اســــهغ

( الــ  نصــي 7/2االخـرتا  دون الهقــدم بطلــب احلصــول علـى الــرباءة فإنــ  يســق  حقــ  تطبيقـاً لــنص املــادة )
( مــن هــذا القــانون فإنــ  يكــون للشــ ص الــذي 9(، )8مــع عــدم اإلخــالل بأحكــام املــادتن ) -2علــى أن"

بأســـبقية عـــن ذا   يـــود  قبـــل غـــوه طلبـــاً عـــن بـــراءة اخـــرتا  أو شـــهادة منفعـــة، أو الـــذي يطالـــب قبـــل غـــوه
االخــرتا ، احلــق يف بــراءة االخــرتا  أو شــهادة املنفعــة حســب األحــوال، إذا تــوفر  يف طلبــ  شــروط احلصــول 

. فــإذا ســجل امل ــرت  ابهكــار الــدوائي يف اخلــارج وأراد تســجيل  يف دولــة اإلمــارا  العربيــة املهحــدة 3عليهــا " 

                                         

ـــــة حقـــــوق بـــــراءا  االخـــــرتا ، مصـــــر، اإلســـــكندرية، دار اجلامعـــــة  -1 رشـــــا علـــــي جاســـــم العـــــامري، النظـــــام القـــــانوين حلماي
 .151م،  2017اجلديدة،

 .150د. سائد حات سيف الدين، محاية حقوق امللكية الصناعية يف جمال الصناعا  الدوائية، املرجع السابق،   -2
( من قـانون محايـة امللكيـة الفكريـة املصـري الـ  نصـي علـى أن "يثبـي احلـق يف الـرباءة للم ـرت  6يوافق حكمها املادة ) - 3

كان االخرتا  نهيجة عمل مشرت  بن عـدة أشـ ا ، يثبـي حقهـم يف الـرباءة بالهسـاوي أو ملن آلي إلي  حقوق . وإذا  
فيما بينهم ما مل يهفقوا على غو ذلك. أما إذا كان قـد توصـل إىل ذا  االخـرتا  أكثـر مـن شـ ص يسـهقل كـل مـنهم 

 عن اآلخر، يثبي احلق لألسبق يف تقد  الطلب.
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و تســجيل  األول وإال ســق  حقــ  يف األولويــة عمــالً فعليــ  أن يســجل  قبــل انقاــاء اثــي عشــر شــهراً مــن تــاري
 ( ال  نصي على أن:11بنص املادة )

ميــ  يف دولــة ســبق تقد جيــوز أن يهاــمن طلــب اإليــدا  الرغبــة يف اعهبــار األولويــة يف اإليــدا  لطلــب -1
طلــب تــاريو ضــح يف التكــون طرفــاً يف اتفاقيــة أو معاهــدة مــع الدولــة. ويف هــذه احلالــة جيــب أن يو 

ذيـة الئحـة الهنفيص عليـ  القيد الطلب السابق واسم الدولة ال  قدم إليها، وذلـك وفقـاً ملـا تـنورقم 
 هلذا القانون.

 مدة األولوية اثنا عشر شهراً من تاريو اإليدا  األول. -2

ومفـــاد ذلـــك أن اجلهـــة امل هصـــة بـــإدارة امللكيـــة الصـــناعية لـــن تعلـــن عـــن قبوهلـــا املبـــدئي علـــى مـــنح الـــرباءة    
ر الـــدوائي قبــل انقاـــاء اثــو عشـــر شـــهراً مــن تـــاريو اإليــدا  األول؛ مراعـــاة حلقــوق أصـــحاب الـــرباءة لالبهكــا

، 1للطلبا  املقدمة يف اخلارج للحصول على براءة ابهكار ملنهجاهتم قبل الهقدم األخو بالطلب داخل الدولـة
نصـي علـى أن "ال ختـل  أحكـام هـذا ( من القانون االحتـادي الـ  2تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة يف املادة )

القانون مبا تنص علي  االتفاقا  واملعاهدا  الدولية ال  تكون الدولة طرفاً فيها ،والـ  تـنظم حقـوق مـواطي 
الـــدول األطـــراك يف تلـــك االتفاقيـــا  واملعاهـــدا  وحقـــوق األشـــ ا  الـــذين يعـــاملون معـــاملههم، ويكـــون 

بقة حقوق املـواطن الـ   وهلـا هـذا القـانون إذا كـان حيمـل جنسـية لألجني الذي ال يشمل  حكم الفقرة السا
 دولة تعامل الدولة معاملة املثل".

ح هبــا وعــدم  دة املســمو بــأن هــذه املـادة جــاء  للحفــا، علــى حقـوق طالــب الــرباءة طــوال املـ الباحثــةوتـرى   
 ا مـع املالحظـةسـموح هبـكشـف سـر اخرتاعـ  بالنشـر يف جريـدة امللكيـة الصـناعية حـىت انقاـاء تلـك الفـرتة امل

 بأن  حق األولوية لطلبا  الرباءة يف اخلارج فق .
 ثانياً ـ مضمون تسجي  الطلب:

تصــريح كهــايب يصــدر مــن امل ــرت  أو خلفــ  أو نائبــ  موجهــاً إىل إدارة امللكيــة الصــناعية يف وزارة الطلــب هــو 
االقهصـــاد وفروعهـــا يف الدولـــة، حبيـــث يطلـــب فيـــ  االعـــرتاك باخرتاعـــ  الـــدوائي ومحايـــة بقـــانون االخرتاعـــا  

لنمــوذج املعـــد إلثبــا  حقـــ  فيــ ، وهـــو تصــرك قـــانوين صــادر مـــن جانــب واحـــد، ويــهم تقـــد  الطلــب وفقـــاً ل
 .2لذلك مهبوعاً بهوقيع 

                                         

 .151لكية الصناعية يف جمال الصناعا  الدوائية، مرجع سابق د. سائد حات سيف الدين، محاية حقوق امل 1
 .125د. أسامة نائل ا يسن، الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية، مرجع سابق،   2
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أمــا إذا ت تقــد  الطلــب مــن شــ ص آخــر دون موافقــة امل ــرت  أو خلفــ  أو نائبــ  يعــد األخــو      
( مــن قــانون تنظــيم ومحايــة امللكيــة الصــناعية الــ  نصــي 8وذلــك وفــق ملــا ورد يف املــادة ) 1مغهصــباً لالخــرتا 

ا  قــد ت احلصــول عليهــا مــن اخــرتا  شــ ص آخــر دون موافقهــ  علــى " إذا كانــي العناصــر اجلوهريــة لالخــرت 
علــى ذلـــك أو علــى إيـــدا  طلــب احلمايـــة، فيجــوز ملـــن أ صــيب باـــرر نهيجــة هلـــذا االغهصــاب املطالبـــة بنقـــل 

 الطلب إلي  أو بنقل الرباءة أو شهادة املنفعة إذا كاني قد منحي إىل املغهصب".
عويض عـن ملطالبـة بـالهللم رت  طلب تسجيل الطلـب بامسـ  وا أن  حيق الباحثةفهذا النص تسه لص من     

  األدويـة لدقهـ رتا  علـىالارر الـذي حلـق بـ  سـواء كـان تعـويض معنـوي أو مـا ، خاصـًة يف جمـال بـراءة االخـ
 ئية اجلديدة.ا  الدواوخصوصيه  والهكاليف الباهظة ال  تنفقها شركا  األدوية للوصول إىل االبهكار 

( من ذا  القانون البيانا  ال  جيب أن يشهمل عليها الطلب، حيـث ورد هبـا: 10ادة )وقد أوضحي امل  
"يــذكر اســم امل ــرت  يف بــراءة االخــرتا  أو شــهادة املنفعــة مــا مل يعلــن امل ــرت  كهابــًة عــن رغبهــ  يف عــدم ذكــر 

الئحـــة الهنفيذيـــة هلـــذا امســـ ، ويـــهم تقـــد  طلـــب بـــراءة االخـــرتا  وبياناتـــ  أو شـــهادة املنفعـــة وفقـــاً ملـــا حتـــدده ال
القــانون". حيــث أوجــب القــانون كهابــة كــل مــن اســم ولقــب طالــب الــرباءة وامســ  الهجــاري وجنســيه  ومهنهــ  
وحمل إقامه  وعنوان  مع ذكر اسـم امل ـرت  وجمالـ  الفـي، وإذا كـان طالـب الـرباءة ش صـاً معنويـاً يهعـن كهابهـ  

ة الهجاريـة. وحيـق للم ـرت  أن يعلـن عـن رغبهـ  يف عـدم كهابـة البيانا  اخلاصة بامس  وعنوان  ونشاط  والرخص
 .2امس  يف شهادة احلماية شريطة أن يهم هذا اإلعالن كهابة

 المطلب الثالث
 منح براءة االختراع الدوائية وأسباب انقضائها

 
 لها وفقـاً ن يسـهغاعـ  ولـ  أمـن البـديهي القـول أن قـرار مـنح الـرباءة يكسـب امل ـرت  حقوقـ  كاملـة علـى اخرت   

ن مـءا  االخـرتا  سـجيل بـراللقانون. وقرار املنح هو قرار إداري صادر مـن سـلطة إداريـة  هصـة وهـي دائـرة ت
يــد، علــى وجــ  الهحدو لفكريــة. اقبــل وزارة االقهصــاد يف دولــة اإلمــارا  العربيــة املهحــدة قطــا  الشــؤون امللكيــة 

لـى بـراءا  الـذي يوافـق ع ة والقسـمرية، وهي أيااَ الوزار تهم إدارة براءا  االخرتا  من قبل إدارة امللكية الفك
ذ وصـوالً الختـا ث الطلـباالخرتا ، فإذا اسـهو  تقـد  الطلـب أوضـاع  الشـكلية وشـروط  املوضـوعية، يـهم حبـ

 قرار إما مبنح الرباءة أو برفض الطلب.

                                         

 . 207ر  سعود مساوي ،براءا  االخرتا  يف الصناعا  الدوائية، مرجع سابق، د. 1
 .80لكية الصناعية، مرجع سابق ، نوري محد خاطر، شرح قواعد امللكية الفكرية، املد. -2
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يــة، هكـارا  الدوائبشـأن االب لـذا سـنهناول يف هـذا املطلـب إجـراءا  مـنح بـراءة االخـرتا  أو شـهادة املنفعـة   
 وسلطة املسجل يف منح الرباءة، وأخواً حاال  انقااء وسقوط الرباءة.

 أوالً ـ إجراءات منح براءة االختراع بشأن االبتكارات الدوائية:
متنح الـرباءة بقـرار إداري مـن مسـجل االخرتاعـا  يف وزارة االقهصـاد ووزيـر الصـناعة يف القـانون االحتـادي     
دولــة اإلمـــارا ؛ فـــإذا كــان الطلـــب مســـهوفياً للشـــروط املقــررة قانونـــاً يعلـــن املســجل قبولـــ  املبـــدئي للطلـــب يف 

وموافقــة أوليــة علــى مــنح الــرباءة االخــرتا  الــدوائي، ويعلــن عــن هــذا يف اجلريــدة الرمسيــة مهاــمناً مل صــاً عــن 
شـــ ص االعــرتا  خـــالل  مواصــفا  االخــرتا  وأي رســـوما  أو بيانــا  مهعلقـــة بــ  إن وجـــد  وحيــق ألي

شـهرين مـن تـاريو اإلعـالن يف اجلريـدة الرمسيـة باملوافقــة املبدئيـة علـى قبـول الطلـب وتسـجل االخـرتا ، فــإذا مل 
 .1يهم االعرتا  أو ت رفض االعرتا  يصدر املسجل قراراً مبنح الرباءة بعد اسهيفاء الرسوم املقررة

م اعـاة كهابـة رقـلـدوائي مـع مر شـهادة بـراءة اخـرتا  عـن ابهكـاره اويقيـد االخـرتا  يف سـجل الـرباءا ، وميـنح    
 اســم االخــرتا ،و عنوانــ ، وتــاريو طلــب اإليــدا  ،واســم امل ــرت ، واســم املالــك لالخــرتا ، مــع بيــان جنســيه  و 
اريو دة احلمايـة وتـاءة، ومـوبيانا  إضافية تهعلـق باملواصـفا ، مـع رقـم القيـد يف السـجل، وتـاريو إصـدار الـرب 

اءة االخــرتا  نهــائي مبـنح بـر لـوزير الائهـا، وينشـر القــرار النهـائي بالنشـرة الرمسيــة، وال جيـوز الـهظلم مــن قـرار انهها
قـدم مــن الغــو تا  الــ  أمـام جلنــة الهظلمــا ، فهـذه اللجنــة حــدود صـالحياهتا الوفيفيــة تقهصــر علـى الهظلمــ

 ي.رار هنائلرباءة يعد قبعد القبول األو  لطلب تسجيل الرباءة، وأيااً فإن قرار مبنح ا
ســند احلمايــة الــذي متنحــ  اإلدارة “( بأهنــا: 1/8وقــد عــرك القــانون االحتــادي بــراءة االخــرتا  يف املــادة )   

باسم الدولـة عـن االخـرتا "، وهـي إجـراء قـانوين صـادر عـن إدارة امللكيـة الصـناعية مبـنح الـرباءة يف صـورة قـرار 
روط محاية املنهج الدوائي بقواعد بـراءة االخـرتا  وهـذا مـا يفهـم مـن إداري باسم الدولة، وبصدورها تكهمل ش

. حيــث ال متــنح الــرباءة إال إذا اســهكمل االخــرتا  شــروط  الشــكلية واملوضــوعية، لهمثــل 2الــنص ســالفة الــذكر
لدالــة ( بأنـ : "الوثيقـة ا1/6للم ـرت  سـنداً احلمايـة لـ ، واألخـو عرفـ  املشـر  يف القـانون االحتـادي يف املـادة )

                                         

 .83و81نوري محد خاطر، شرح قواعد امللكية الفكرية ،امللكية الصناعية، املرجع السابق ، .د- 1
 161د. ســائد حــات ســيف الـــدين، محايــة حقــوق امللكيـــة الصــناعية يف جمــال الصـــناعا  الدوائيــة، املرجــع الســـابق،  - 2

 166. 
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علــى مــنح اإلدارة محايــة الخــرتا  أو رســم أو منــوذج صــناعي، واملهمثلــة يف بــراءة اخــرتا  أو شــهادة منفعـــة أو 
شهادة تسجيل رسم أو منوذج صناعي". ومينح بناء على طلب صاحب االخرتا ، فهذا السند يشـهمل علـى 

 .1واحهكار هذا املنهجبيانا  شاملة للم رت ، ووصف كامل للمنهج الدوائي، وحيق ل  اسهغالل  
إال  علـى الـرباءة، ية للحصـولحيث إن قرار منح الرباءة يعي أن امل رت  اسهو  الشروط املوضوعية والشكل  

ا  إذا  بـراءة االخـرت  لـك إلغـاءأهنا ميكن إثبا  العكس من اجلهة امل هصة مبنح براءة االخرتا ، ويرتتب على ذ
 قد  شرطاً أو أكثر من احلصول عليها.كان هنا  دليل على أن هذه الرباءة افه

 ثانياً ـ دور المسج  في منح البراءة أو رفضها: 
هـا  وفقـاً الث ا اثـبعد الهقدم بطلب احلصول علـى الـرباءة يظهـر دور املسـجل، الـذي انقسـمي سـلطات   

 لنظام كل دولة:
وتدقيقـ  شــكاًل،  اال ـاه األول: ويـرفض إعطـاء املسـجل أيـة سـلطة تنحصـر سـلطه  يف تسـّلم الطلـب

فإذا كان مسهوفياً البيانا  املطلوبة قانونـاً عليـ  قبـول االخـرتا  ومنحـ  الـرباءة. مبعـو أن املسـجل لـيس لـ  أي 
.وميهاز هذا النظام بالبساطة وسـرعة البـي يف الطلبـا  املقدمـة حيـث يقهصـر 2دور يف تقييم االبهكار الدوائي

ية واملشــــروعية بالطلــــب فقــــ  فــــال تكلــــف الدولــــة نفقــــا  دور اإلدارة علــــى فحــــص تــــوافر الشــــروط الشــــكل
 . 3االسهعانة باخلرباء إلجراء الهجارب للهأكد من توافر الشروط املوضوعية يف االخرتا  

 
أمــا اال ــاه الثالــث: يــذهب إىل االعـــرتاك بســلطة املســجل يف تقــدير االخـــرتا  يف حــدود معينــة، فلــ  تـــدقيق    

و لالعـــرتا  علـــى قـــرار قبـــول طلـــب مـــنح الـــرباءة. أي مبعـــو أن للمســــجل الطلـــب شـــكاًل، وإعطـــاء مهلـــة للغـــ
اإلفساح للغو االعرتا  على قرار القبول األو  ملنح الـرباءة ضـمن املـدة الـ  حـددها القـانون، وإذا تبـن لـعدارة 

نح بـراءة اخـرتا ، أن هذا االخرتا  الدوائي قد سبق منح  براءة االخرتا  أو أنـ  أفهقـد أحـد الشـروط املوضـوعية ملـ
. ومن عيوب هذا النظام هو السـرعة يف البـي يف طلبـا  الـرباءة مـع إفسـاح 4فإهنا ترفض منح براءة االخرتا  عن 

اجملال للمجهمع يف االعرتا  على قبول اإليدا  املؤقـي لالخـرتا  وال يقـدم الغـو علـى االعـرتا  علـى الهسـجيل 
غـو جـديرة باحلمايـة وال تهـوافر فيهـا الشـروط املوضـوعية، وبـنفس  لعدم االههمام، الا يسمح بهسـجيل اخرتاعـا 

                                         

 .127د. أسامة نائل ا يسن، الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية، املرجع السابق،   -1
 .84د.نوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية ،امللكية الصناعية، املرجع السابق ، - 2
 .213د. ر  سعود مساوي، براءا  االخرتا  يف الصناعا  الدوائية، مرجع سابق،  - 3
 .214اوي، براءا  االخرتا  يف الصناعا  الدوائية، مرجع سابق،  د. ر  سعود مس- 4
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الوقــــي قــــد ال ميلــــك الغــــو اخلــــربة يف حبــــث مــــدى تــــوافر الشــــروط املوضــــوعية والشــــكلية فيفســــح جمــــاال  كبــــوة 
لالعرتا  من قبل كـل شـ ص ميلـك مصـلحة يف عـدم تسـجيل  الـا يـؤدي إىل تعطيـل تسـجيل االخـرتا  وإهـدار 

حبــث االعرتاضــا  الــ  قــد ال تكــون جمديــة، وبالنهيجـة فكثــواً مــا تصــدر اخــرتا  بــراءا  اســهناداً وقـي اإلدارة يف 
 . 1هلذا النظام تكون غو صاحلة لالسهغالل الصناعي

 هون يومــاً عمــالً سـ القــانون يفياـاك إىل هــذه امل خـذ أن الفــرتة الــ  حـددها القــانون للــهظلم مـن القــرار األوىل   
قيقــة والفعالــة الهجــارب الد ه املــدة غــو كافيـة مــع املنهجــا  الدوائيــة فهــي ال تهسـع إلجــراء، وهــذ13بـنص املــادة 

 للعالج والهأكد من صحة املنهج الدوائي.
 ثالثاً ـ انتهاء براءة االختراع الدوائية:

أن انونيــة يف شــاحلمايــة القطبقــاً ألحكــام القــانون االحتــادي لدولــة اإلمــارا  فــإن صــاحب الــرباءة يهمهــع ب   
النســـبة بألديب ومؤقهـــ  النســـبة لـــمحايـــة وتنظـــيم امللكيـــة الصـــناعية والقـــوانن املعمـــول هبـــا وهـــذه احلمايـــة أبديـــة ب
لـرباءة أو ايـة أو بـبطالن دة احلمامـللمادي املهعلق بالرباءة، وتنههـي احلمايـة عـن االخـرتا  الـدوائي إمـا بانههـاء 

 بسقوطها.
 الخاتمة

ا لـ  فرضـي نفسـهن املسـائل امـجمال براءة االخرتا  على املنهجا  الدوائيـة تعد حقوق امللكية الفكرية يف   
جـع ذلـك إىل افـة، وير كوبقوة على ساحة النقا  والبحـث يف السـنوا  األخـوة، فهـي حتظـى باههمـام الـدول  

هجــا  نخـرتا  بشــأن املراءة االتغـو الوضــع القـانوين لالبهكــار الدوائيـة واملهمثــل يف فــهح البـاب أمــام تسـجيل بــ
طـة بصـحة السـلع املرتب لـدواء مـنالدوائية بعدما كان املسهقر علي  هـو عـدم مـنح بـراءة اخـرتا  دوائيـة باعهبـار ا

 اإلنسان، وال ميكن احهكارها.
مـارا   دولـة اإلنوفقـاً لقـوان وبعد دراسة الاواب  القانونية الالزمة لهسـجيل بـراءة االخـرتا  الدوائيـة،

مللكيــة اهجاريــة حلقــوق وانــب اللــدو  لــرباءة االخــرتا  الـدوائي الــثال باتفاقيــة اجلوتسـلي  الاــوء علــى اجلانــب ا
 ا  الهالية:والهوصي الفكرية، وتأثوها على القانون اإلمارايت، قد توصلنا إىل جمموعة من النهائج

 النتائج:
 ية املســـه دمة يفالصـــناعيب أن بـــراءة االخـــرتا  الدوائيـــة متـــنح عـــن املنهجـــا  الدوائيـــة املبهكـــرة أو األســـال 

 شر .صناعة الدواء طاملا توافر  فيها الشروط املوضوعية والشكلية ال  تطلبها امل

                                         

 .104د. مسيحة القيلويب، امللكية الصناعية، مرجع سابق،  - 1
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  دولـة اإلمـارا بـل اناـمامقأن املشر  اإلمارايت كان ال يعرتك بأحقيـة احلصـول علـى بـراءة اخـرتا  دوائيـة  
ومـن  تفاقيـة الـرتبسهفـق مـع ايلفكريـة مبـا ملنظمة الهجارة العاملية، وترتب علـى ذلـك تعـديل قـوانن امللكيـة ا

 مث ت االعرتاك بأحقية االبهكارا  الدوائية يف احلصول على براءة االخرتا .

  ان.صحة اإلنسبأن االبهكارا  الدوائية هلا أمهية اسرتاتيجية لدى الدول الرتباطها الوثيق 

 ر مسـألة املعيـا ذلك يثـوو شرط اجلدة، مل يوضح املشر  اإلمارايت ـ على خالك املشر  املصري ـ املقصود ب
ىل أنـ  األمـر مييـل إ ، وإن كـانالذي تبناه املشر  اإلمارايت بشأن اجلدة، وهل هـي اجلـدة النسـبية أم املطلقـة

 أخذ باجلدة املطلقة لالبهكار.

  عامــة اخلاصــةألحكــام الامل  ــص املشــر  اإلمــارايت االبهكــارا  الدوائيــة خبصوصــية معينــة، ومــن مث تطبــق 
 برباءة االخرتا  على االبهكارا  الدوائية.

  ًتسـق  اإلمـارايت، و   للقـانونمدة محاية براءة االخرتا  الدوائيـة عشـرون عامـاً مـن تـاريو تقـد  الطلـب وفقـا
نيع ا  األوديـة تصـكافـة شـرك  براءة االخرتا  الدوائية يف الدومن العام بانههاء هذه املدة، ويصـبح مـن حـق

 هذا املنهج الدوائي.

 التوصيات:

 ن الــرباءا  ذامــذا النــو  نصوصــاً قانونيــة تــرا  الطبيعــة اخلاصــة هلــ نهمـو علــى املشــر  اإلمــارايت أن ياــع  
 لــى الـــدواءعالصــلة بصــحة األنســان، وتــوازن بـــن مصــلحة شــركا  األدويــة وحـــق الشــ ص يف احلصــول 

 بسعر معقول.

  ا  محايـة االخـرت  ن تكـون مـدةاإلنسان، نوصـي بـأنظراً ألمهية االخرتاعا  الدوائية وارتباطها الوثيق بصحة
وطنيـة تصـنيع ألدويـة الالدوائي أقل من مدة محاية االخرتاعـا  الصـناعية األخـرى، حبيـث ميكـن لشـركا  ا

 األدوية بعد مرور احلماية القانونية.

  يـنص علـى  بـأن اإلمـارايت هبدك احلد من مسألة االحهكار الدوائي لشركا  األدوية العاملية نوصي املشر
ا  ال أمـام شـركك لفهح اجملـمشروعية اسه دام تقنية اهلندسة العكسية بشأن براءة االخرتا  الدوائية، وذل

 خــرتا  وإدخــالبــراءة اال الـدواء الوطنيــة مــن اســه دام تقنيــة اهلندســة العكســية علــى األدويــة احلاصــلة علــى
 وانن امللكيــةههاكــاً لقــن يشــكل ذلــك انحتســينا  جوهريــة عليهــا، ومــن مث إعــادة إنهــاج أدويــة حمليــة دون أ

 الفكرية.
 قائمة المراجع

 ـ مؤلفات عامة ومتخصصة:
طبوعـــا  اورة، مخـــاطر، نـــوري محـــد ، شـــرح قواعـــد امللكيـــة الفكريـــة، حقـــوق املؤلـــف واحلقـــوق اجملـــ -

 م.2008جامعة اإلمارا ، الطبعة األوىل،
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جلديــــدة لنباتيــــة االصــــلة باألصــــناك ادانــــا محــــ  بــــاقي عبــــد القــــادر، حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة ذا   -
 م.2011واملنهجا  الدوائية، دار الكهب القانونية، مصر 

 م.2010مان، هوزيع، عالدين، صالح زين ، امللكية الصناعية والهجارية، دار الثقافة للنشر وال -
 م.8200هوزيع،لنشر واللدار الثقافة مساوي، ر  سعود ، براءا  االخرتا  يف الصناعا  الدوائية، -
 م.2009نة، عة الثاممسيحة القليويب، امللكية الصناعية، القاهرة، دار النهاة العربية، الطب -
عـة انونيـة، الطبلكهـب القاالشال ، جعفـر حممـد ، الهنظـيم القـانوين السـهغالل بـراءة االخـرتا ، دار  -

 م.2011، 1األوىل، جملدا 

إلسـكندرية، ، مصـر، ابـراءا  االخـرتا  العامري، رشا علي جاسم ، النظام القانوين حلماية حقـوق -
 م.2017دار اجلامعة اجلديدة،

لوجيــة، دار ة الهكنو عبــده، حممــد مرســي ، األســس القانونيــة لوصــول الــدول الناميــة ملرحلــة الســيطر  -
 م.2013النهاة العربية، 

 م.1984الفهالوي، مسو مجال ، اسهغالل براءة االخرتا ، اجلزائر،  -
ىل. بعـــــــة األو اري املصــــــري، دار نشـــــــر الثقافــــــة باإلســـــــكندرية، الطحمســــــن شـــــــفيق، القــــــانون الهجـــــــ -

 م.1997
 م.1967حممد حسي عباس، الهشريع الصناعي، دار النهاة العربية، القاهرة. -
 م.1981ائر،حممد حسنن، الوجيز يف امللكية الفكرية، املؤسسة الوطنية للكهاب، اجلز  -
 م.2011وىل،لطبعة األافكرية، دار الثقافة، ا يسن، أسامة نائل ، الوجيز يف حقوق امللكية ال -

امعــــة وائيــــة، جنصــــر أبــــو الفهــــوح فريــــد حســــن، محايــــة حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة يف الصــــناعا  الد -
 م.2007املنصورة، دار اجلامعة اجلديدة، 

 ـ أبحاث في مجالت ودوريات علمية:
ر ث مقـدم ملـؤمتهبـا، حبـ املهعلقـةالردادي، عبد الرمحن بن رياح بـن رشـيد ، صـناعة الـدواء واألحكـام  -

 الفق  اإلسالمي الثاين جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية.

مهـا لوماسـين تنظريـة للدبالصغو، حسام الدين ، حلقة الويبو الوطنية الهدريبيـة حـول امللكيـة الفك -
 .م2005رب/ سبهم 7إىل  5املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، القاهرة، من 

لـة حقـوق قارنـة، جممدراسة  –عبده، حممد مرسي ، االعرتاك القانوين بعمليا  اهلندسة العكسية  -
 .2016( لسنة 4الكويي، العدد )

 م.0172، 47لعددعلي رحال، النظام القانوين لرباءة االخرتا ، جملة العلوم اإلنسانية، ا -
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حليويـــة اولوجيـــا خـــرتا  الهكنماضــي، رمـــزي أمحـــد ، خصوصـــية الشـــروط املوضــوعية ملـــنح بـــراءا  اال -
 م.2016 ،43لد جملة الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية، اجمل ،)دراسة قانونية مقارن (

ملهـدي، معة االمام المية جلانبيل نوغي، شروط منح براءة االخرتا  وفق القانون اجلزائري، اجمللة الع -
 م.2016، 7العدد 

 ـ المواقع اإللكترونية:
عثمان حممود حممد ، احلماية القانونيـة للمسهحاـرا  الصـيدالنية، القـاهرة، مقالـة، بي يونس،  -1
   https://www.mohamah.net:م، مهاح على املوقع الها 2016 /3/9تاريو النشر
م، 20/2/0192يـــارة ز قاعــدة بيانــا  املنظمــة العامليـــة للملكيــة الفكريــة )وايبـــو(، تــاريو أخــر  -2

 مهاح على املواقع الها :
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/parties/231 
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 يةمجال الهجرة غير الشرعطبيعة الجزاء الجنائي في 
 يفيلبوسامصقف  عبدالرمحن حممد :  األستاذإعداد 

 جامعة طرابلس وووووو بكلية القانون   يأة التدريسعضو 

 
 ـةمقدمــ

سـ  أضـحي  الوقـي نفبا  موضو  اهلجرة الشغل الشاغل للعديد من الـدول خاصـة املهاـررة منهـا ، ويف   
املاديــــة  أوضــــاعهم مطلبــــاً ملحــــاً لــــدى الكثــــوين مــــن  هلــــف الفئــــا  واألعمــــار هبــــدك االســــهقرار وحتســــن

يـف ه الـدوافع ، كذمجلـة هـ واالجهماعية ، ورغم تعـدد األسـباب املؤديـة إليهـا جنـد الـدافع االقهصـادي يهصـدر
 ال وأن جل املهاجرين من دول نامية فقوة تعاين اله لف يف شىت جماالهتا .

أقـــر  العديـــد مـــن الهشـــريعا  عقوبـــا  رادعـــة وشـــديدة يف جمـــال مكافحـــة جـــرائم اهلجـــرة غـــو مـــع ذلـــك    
 ففـة ال تزيـد  الشرعية، خاصة فيما يهعلق بسلو  املهربن، يف حن كاني العقوبا  امله ذة ضـد املهـاجرين

 5للمـادة  عن احلبس البسي  والغرامـة امل ففـة، بـل إن بعـض الـدول مل تقـرر هلـا عقوبـة علـى اإلطـالق اتباعـاً 
الــذي حيــث علــى عــدم املالحقــة اجلنائيــة للمهــاجر غــو الشــرعي  (1)مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين

 م .باعهباره هدفاً لسلو  املهربن اجملرً 
ة وقائيــــة املهعلقــــالهــــدابو ال وقائيــــة مهمثلــــة يفأخــــرى سياســــة عقابيــــة و لإىل  ــــول السياســــة اجلنائيــــة  اونظــــر     

 ثهـاولبح  _جنائيـة معينـة ثـارآ املهـاجرين لههريـب اجلنائيـة املسـؤولية قيـام علـى يرتتـب_ باخلطورة اإلجراميـة 

 املعفيـة واألعـذار للعقوبـة املشـددة الظـروك وحتديـد جانـب، مـن املـذكورة للجرمية املقررة حتديد العقوبة جيب

د يف بعــض فـق يف عمومهــا مـا ور مـن جانــب آخـر ، أمــا بشـأن الهـدابو الوقائيــة فإهنـا تها هلـ املقــررة العقوبـة مـن
وبروتوكوليهـا  رميـة املنظمـةكافحـة اجلالهشريعا  املقارنة املقررة يف الدول املصدقة علـى اتفاقيـة األمـم املهحـدة مل

 رراملقـ اجلـزاءا هبـملقصـود وا ص يف قوانينهـا علـى تنظـيم العقوبـة جلرميـة هتريـب املهـاجرينحيث عملي على الـن

 ملنــع اجلرميـة وذلــك عــن  تثبـي مســؤوليه مــن علــى قاـائي حلكــم تنفيــذاً  اجلنـائي القــانون يف اجملهمــع ملصـلحة

  . غوه قبل من أخرى مرة اارتكاهب

                                         

ملكافحـة  األمـم املهحـدة التفاقيـة األمم املهحدة، بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمـل -1
 15/11/2000بهـاريو  5a /res/55/2 رقـم  قرار الجمعية العامـة لممـم المتحـدةاجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

. 
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ة ال يسـههان طـورة بالغـخاهلجـرة غـو الشـرعية مـن ويكهسي هذا املوضو  أمهيـة بالغـة نظـرا ملـا تشـكل  
نا لبيـان ن ، الـا ياـطر  الشـرعيهبا حتديدا من الناحية األمنية خاصة مع الهزايد الرهيب ألعـداد املهـاجرين غـو
عيلهــا هلجــرة ومــدى تفررة مــن اطبيعــة اجلــزاء اجلنــائي مــن خــالل بيــان السياســة العقابيــة والوقائيــة للــدول املهاــ

 يف األنظمة الدولية  اولة احلد منها . ألهم ما جاء
ء املصـدرة معـا  سـوافاال عن ذلك ، فقد أثـار  اهلجـرة غـو الشـرعية جـدال واسـعا يف أوسـاط اجمله
هلجرة ا املهعلقـة بـاقوانينهـ أو املسهقبلة هلا من ناحية احرتام وتطبيـق مبـادئ حقـوق اإلنسـان مـن عدمـ  يف سـن

صـة ، هم البحريـة خاىل حـدودإل وإجراءا  إعادة ترحيلهم إىل بلداهنم األصلية أمام األعداد اهلائلة الـ  تصـ
 ما يطرح عدة تسااال  أمهها : 

هــاجر ر  سـلو  املرر بعـد  ـ_ مـا طبيعـة املصـلحة اجلنائيـة ا ميــة مـن وراء ضـب  اجلـزاء اجلنـائي املقــ 
 أو املهرب ؟ 

 لشرعية؟ رة غو ا_ هل ميكن للجزاء اجلنائي وباألخص العقوبة، أن يكون كافيا للحد من اهلج
  الشرعية؟ هلجرة غوى فاعلية السياسة اجلنائية العقابية من قبل الدول املهاررة من ا_ ما مد

ا فكــرة مــن خالهلــ وســيهم طــرح هــذه املســائل مبــنهج حتليلــي مل هلــف النصــو  القانونيــة الــ  جــاء 
 اذ موقـف مـناـروري اختـالبحث ، فاال عن االعهماد على املنهج النقدي املقـارن ، فهـو " نقـدي " فمـن ال
ب سـهفيد مـن  ـار نن " لكـي جممو  احللول ال  حاولي أن تعاو هذه الظاهرة إجيابـا أو سـلبا ، وهـو " مقـار 

 ى . اآلخرين مع األخذ يف االعهبار دائما اخهالك الظروك املوضوعية بن دولة وأخر 
ق هعلــــوامل,ألول اولعجابـــة علـــى مـــا ســـبق ، ســـننههج خطـــة ثنائيـــة حتـــوي فـــرعن أساســـين : الفـــر   

اهلجـرة غـو  ئيـة يف مواجهـة الوقالهـدابو، والفـر  الثـاين املعنـون با العقـاب يف جمـال اهلجـرة غـو الشـرعية مبالمح
 على النحو الها  :الشرعية 

 األول فرعال
 العقاب في مجال الهجرة غير الشرعيةمالمح 

والــرد  اخلــا  حــىت  فكــرة الــرد  العــامر  ببعــد أن كــان الغــر  مــن العقوبــة االنهقــام والهكفــو مــ   
والــدفا  1ة وصـلي لفكـرة اإلصـالح والههـذيب، إذ أصــبح للعقوبـة إثـر فهـور أفكــار السياسـة اجلنائيـة الوضـعي

                                         

( 1835-1909اسع عشر وكان رائدها الطبيب اإليطـا  سـيزاري ملـربوزو )برز  طالئع املدرسة الوضعية يف القرن اله - 1
من خالل كهاب  )الرجل اجملرم( والذي نادى بأن يهحول االههمام من جمرد دراسـة الفعـل اإلجرامـي إىل دراسـة اإلنسـان 

 ر اال ـاه البيويــوجيه بدايـة لظهـو وكانـي جهـوده هـذ ،اجملـرم وتركيـز اههمـامهم حـول الهكـوين البيولـوجي لعنسـان اجملـرم
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، كمـــا أن الوثـــائق والعهـــود الدوليـــة ومـــن خـــالل حقـــوق اإلنســـان تهجـــ  حنـــو أنســـنة  1االجهمـــاعي طـــابع  إنســـاين  
، 2010لسـنة  19غو أن املشر  الليي ويف سياسه  العقابية أفرط يف العقاب من خالل القانون رقم  ،العقوبة 

فعاقب على أفعال أخرجها املشر  الدو  من حيز الهجر  ألسباب إنسانية وذلك بـإقراره نصـاً صـرحياً يعاقـب بـ  
ل هــذا القــانون، والــذي تراوحــي فيــ  املهــاجر غــو الشــرعي علــى فعــل اهلجــرة الســرية "غــو القانونيــة " مــن خــال

 . 2العقوبا  ما بن سلب احلرية والعقوبة املالية
 .3الهكميلية والعقوبا  الهبعية : العقوبا  األصلية والعقوبا ةثالث  العقوبة أنوا ف
 حيكم أن القاضي على وجيب وقدره للجرمية، املشر  علي  نص الذي األساس اجلزاء : منهااألصلية فيقصد ب  

 حكمــ  يف القاضــي عليهــا يــنص مــا مل ا كــوم عليــ  علــى تنفيــذها ميكــن ال حبيــث املــههم، إدانــة ثبــو  عنــد بــ 

 4العقاب. أغرا  لهحقيق اجلرائم على مرتكي املفرو  اجلزاء ألهنا عليها احلكم اقهصار وميكن صراحة،

والغرامـة  السـجن عقـوب  علـى الـنص تامني جندها اجلنائية الهشريعا  أقرهتا ال  األصلية العقوبا وبالنظر إىل  
  .5عند بياهنا ألحكام جرمية هتريب اجملرمن 

                                                                                       = 

يف تفسو اجلرمية. للمزيد انظر: حنان بشو الصويعي، علـم اإلجـرام اإلجهمـاعي، مطـابع الوحـدة العربيـة، الزاويـة، ليبيـا، 
 14. 

يف جنــوة مركــز دراســا  الــدفا   1945يعهــرب فليبــو جراماتيكــا مــن ركــائز املدرســة الــدفا  االجهمــاعي حيــث أنشــأ ســنة ـ  1
أنصـــار هـــذه املدرســـة الفقيـــ  مـــار  آنســـل الـــذي يـــرى أن الـــدفا  االجهمـــاعي يهـــدك أوالً لرتســـيو اإلجهمـــاعي، ومـــن 

سياسة جنائية تكفل الوقاية من اجلرائم وهتهم مبعاجلة املنحرفن و نح حنو عمل مـنظم "الهكييـف االجهمـاعي". للمزيـد 
،   1995الطبعــة األوىل، دار األنــيس، مصــرات ،  علــم اإلجــرام والسياســة الجنائيــة،انظــر: حممــد معمــر الرازقــي، 

196. 
ـــة الدراســـا  العليـــا، - 2 ـــة(، رســـالة ماجســـهو، أكادميي طـــارق خالـــد اإلدريســـي، جرميـــة اهلجـــرة غـــو الشـــرعية )دراســـة مقارن

 .64. 2011-2010طرابلس، ليبيا، 
، 1997القـاهرة،  للنشـر، العـاتق ، 2ط العـام، القسـم العقوبـات، قـانون شـرح احلـديثي، الـرزاق عبـد ف ـري  - 3

 386. 
 .414   .1982 بغداد، العقوبا ، دار السالم، قانون يف العامة املبادئ الشاوي، سلطان اخللف، حسن علي -4
 م (يورو ألف ثالثن مقدارها يبل  ال  والغرامة سنوا  مخس على تزيد ال مدة احلبس هي األصلية العقوبة فرنسا ففي -ـ5

 سنوا  مخس على تزيد ال مدة احلبس أملانيا ويف ،(الفرنسي اللجوء وحق األجانب وإقامة دخول قانون من 622/1
 ال  وبالغرامة سنوا  ثالث على تزيد ال ملدة احلبس هي إيطاليا ويف ،(األملاين األجانب إقامة قانون من 92/1 م) والغرامة
 اجلزائر ويف ،)اإليطا  القانون من 1 فقرة 12م) إيطاليا إىل إدخال  يهم ش ص كل عن يورو ألف عشر مخسة مقدارها يبل 
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إىل  احلاجـة دون مـن القـانون حبكم علي  ا كوم تلحق ال  العقوبا  تلك هي التبعية: العقوبات 
 الهبعية هي  العقوبا  و 1األصلية  بالعقوبا  القاضي يصدره الذي احلكم يف بالذا  عليها النص

   واملزايا. احلقوق بعض أواًل: احلرمان من -
 .الشرطة مراقبة ثانياً: -

 هي: تبعية كعقوبة علي  ا كوم منها حيرم ال  واملزايا فاحلقوق     

 .بكون  : يهوالها كان ال  واخلدما  الوفائف -1

  .الهمثيلية اجملالس يف منه باً  أو ناخباً   -2

  هلا. مديراً  أو الشركا  إحدى أو البلدية أو اإلدارية اجملالس يف عاواً   -3

  .وكيالً  أو قيماً  أو وصياً   -4

  .الصحف إحدى لهحرير رئيساً  أو ناشراً  أو مالكاً   -5

 على احلكم صدور يوم من مسهمرة واملزايا عقوبة احلقوق بعض من احلرمان عقوبة نالحظ أن هنا من     

 ال واملزايـا احلقـوق بعـض نمـ احلرمـان عقوبة أنكما  العقابية، املؤسسة من سبيل  إخالء وحىت علي  ا كوم
 الصادر احلكم فإن أخرى ةوبعبار  السجن،  هبا هي ا كوم األصلية العقوبة تكن علي  ما مل ا كوم تلحق

 كــان إذا أمــا ،زايــااحلقــوق وامل بعــض احلرمــان مــن فإنــ  يســههبع كــان هــو الســجن إذا امل هصــة ا كمــة مــن

 مـن فإهنـا الشـرطة ملراقبـة لنسـبةباو   ،املذكورة أعـاله  واملزايا احلقوق بعض من احلرمان يسههبع ال فإن  احلبس

 تزييف ومثاهلا :اخلارجي  أو اخليالدولة الد بأمن اجلرائم املاسة يف علي  ا كوم تلحق ال  الهبعية العقوبا 

 الرشـــوة، الرمسيـــة، ا ـــررا  ويـــة أاحلكوم املاليـــة الســـندا  أو الطوابـــع تزويـــر تقليـــدها، أو تزويرهـــا أو النقـــود

  .مشدد بظرك املقرتن العمد القهل السرقة، االخهالس،

                                                                                       = 

 جزائري دينار ألف مخسمائة إىل ثالمثائة من وبالغرامة سنوا  مخس إىل سنوا  ثالث من احلبس هي األصلية العقوبة فإن
 سنوا  ثالث عن تقل وال  سنوا  مثان على تزيد ال مدة السجن فهي تركيا ويف ،(اجلزائري العقوبا  قانون من 303 م)

 تقل ال ال  وبالغرامة سنوا  عشر على تزيد ال مدة السجن فهي الكويي يف أما( الرتكي القانون من 79/1  م) وبالغرامة
 البشر يف اال ار ملكافحة الكوي  القانون مشرو  من 3 م) كوي  دينار ألف عشرين على تزيد وال دينار آالك عشرة عن

 (.املهاجرين وهتريب
 السالبة العقوبا  بن اجلمعب ملزم فالقاضي ، مالزمة أصلية عقوبة تعد الغرامة عقوبة بأن نالحظ تقدم ما خالل من  

 على نصي عندما (الواو) العطف حرك أعاله املذكورة القوانن السه دام وذلك الغرامة وعقوبة (احلبس أو السجن) للحرية
 . الغرامة وعقوبة للحرية السالبة العقوبا 

 .433الشاوي، مرجع سبق ذكره،   وسلطان اخللف حسن عليـ  1
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 أن تـنص جيـب وإمنـا القـانون، بقـوة عليـ  ا كـوم تلحـق ال ال  العقوبا  تلك هي1 يليةالتكم العقوبات 

 مــع تهشــاب  الهكميليــةالعقوبــا   أن نالحــظ لــذلك 2 األصــلية للعقوبــة املهاــمن حكمهــا يف صــراحة ا كمــة عليهــا

 العقوبا  إن حيث من أصلية، و هلفان لعقوبة تابعة تكون وإمنا مبفردها تأيت ال منهماال ك أن يف الهبعية العقوبا 

 فإهنـا الهكميليـة العقوبـا  أمـا احلكـم، عليهـا يف القاضـي نـص إىل حاجـة دون من قانوناً  علي  ا كوم تلحق الهبعية

  بعض القوانن:  يف عليها عموماً  املنصو  الهكميلية والعقوبا  .احلكم يف القاضي قبل من عليها النص تسهلزم
  .واملزايا احلقوق بعض من احلرمان أواًل:
            .املصادرة  ثانياً:

نيهمـا للحريـة ، وثا السالبة بناء على ذلك سيهم الهطرق هلذه اجلزئية من خالل فقرتن: أوالمها العقوبا 
 املالية على النحو الها  : العقوبا 

:    تعد عقوبة سـلب احلريـة مـن العقوبـا  األصـلية الـواردة  العقوبات السالبة للحريةالفقرة األولى / 
مـــن 17يف قــانون العقوبـــا  الليــي، حيـــث إنــ  مـــن املعـــروك أن العقوبــا  تنقســـم إىل نــوعن وفقـــاً لــنص املـــادة 

قـانون العقوبـا  بنوعيهـا علـى سـبيل البـا  تبعيـة، وقـد حـدد وهـي عقوبـا  أصـلية وعقو ،  3قانون العقوبا 

                                         

 جمموعة اجلرمية هلذه خصصي فإهنا املهاجرين هتريب جرمية أحكام تنظيم على عملي ال  اجلنائية للهشريعا  بالنسبة ــ 1
 : وهي املذكورة للجرمية الهكميلية العقوبا  على الفرنسي املشر  نص فقد الهكميلية، العقوبا  من
 . سنوا  مخس ملدة اإلقامة من املنع -1
 . جلرميةا ارتكاب إىل العودة حالة يف املدة هذه ومااعفة سنوا  مخس ملدة القيادة رخصة سحب -2
 أو املؤقهة اخلدما  بهوصيل القيام ختول  وال  للش ص املمنوحة اإلدارية للرخص مؤقهة أو هنائية بصورة السحب -3

 . الدائمة
 يف صرفي ال  باملصاريف ذلكك وحيكم جواً  أو حبراً  أو براً  األش ا  نقل يف كوسيلة املسه دمة األشياء مصادرة -4

 . املصادرة حكم تنفيذ
 األفعال الرتكاب كوسيلة سه دميا ال  واالجهماعية املهنية النشاطا  وتلك العامة الوفيفة الارسة من الفاعل منع -5

 حالة يف يورو (30000) قدرها وغرامة سنهن ملدة باحلبس ويعاقب سنوا ، مخس ملدة قانوناً  عليها املنصو 
 . منع  من الرغم على أعاله املذكورة النشاطا  الارسة
 . قانوناً  هبا املسموح  احلاال يف طرده ويهم سنوا  عشر ملدة الفرنسية األراضي يف اإلقامة من الفاعل حيظر

 .144 ، 2002  بغداد، ، 1ط العام، القسم العقوبات، قانون شرح في البسيطحممود،  خليل ضاري -
، إعــداد مـراد حممــود الرعــويب، منشـورا  املركــز القــومي 2005قــانون العقوبـا  الليــي والهشــريعا  املكملـة لــ  حــىت سـنة ـ  3

ا  مــن قــانون العقوبــ 17تــنص املــادة حيــث .2006للدراســا  القانونيــة وحبــوث حقــوق اإلنســان، الطبعــة األوىل، 
الليــي علــى أنــ  )العقوبــا  نوعــان أصــلية وتبعيــة، واألصــلية هــي اإلعــدام، الســجن املؤبــد، الســجن، احلــبس، الغرامــة.. 
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احلصر األمر الذي ال جمال مع  احلكم بغوها ،وذلك تطبيقاً ملبدأ )ال جرمية وال عقوبة إال بـنص( املقـرر مبوجـب 
 .1حكم املادة األوىل من القانون املذكور

العقوبـا  يف تقريـر العقوبـا  الـ  نـص عليهـا  وبذلك فإن املشر  الليي مل  رج عن سياق ما ورد يف قانون     
يف قـانون اهلجــرة غــو الشــرعية الــ  منهــا العقوبــا  الســالبة للحريــة وهــي األنــوا  الثالثــة الــواردة بقــانون العقوبــا  

،والعقوبا  السالبة 2( واملهعلقة بهعريف السجن املؤبد والسجن واحلبس 22و 21، 20العام من خالل املواد )
مل ختــرج عـن ذلــك، لنجــدها بـدأ  بعقوبــة احلــبس للمهــاجر   2010لســنة  19اردة يف القــانون رقـم للحريـة الــو 

غـو الشــرعي إذا مـا دخــل أراضـي ليبيــا أو أقـام هبــا دون إذن أو تصـريح مــن اجلهـا  امل هصــة، بقصـد االســهقرار 
خاــاع  إولفــظ احلــبس هنــا جــاء دون حتديـد احلــد األد  الــا يعــي  (،3فيهـا أو العبــور عــن طريقهــا لدولــة أخـرى 

شـهر عقوبا ، حبيث ال تزيد العقوبة على ثالث سـنوا  وال تقـل بـأي حـال مـن األحـوال عـن  22لنص املادة 
 . باعهبارها جنحة

 كما نص القانون على عقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنة ملـرتكي أحـد األفعـال املعهـربة هجـرة غـو  
شــرعية، وتكــون هــذه األفعــال قــد ارتكبــي بصــورة فرديــة أو بصــورة مــن صــور االشــرتا  "مســاعدة، حتــريض، 

                                                                                       = 

والهبعيــة هــي احلرمــان مــن احلقــوق املدنيــة، احلرمــان مــن مزاولــة املهــن أو األعمــال الفنيــة، فقــدان األهليــة القانونيــة، نشــر 
 احلكم باإلدانة(.

، رســالة ماجســهو سياســة المشــرع الليبــي فــي مكافحــة جــرائم المخــدرات والمــؤثرات العقليــةحممــد بشــو الشــيبايت، ـ  1
 128،   2005منشورة، الطبعة األوىل، أكادميية الدراسا  العليا،  جنزور، طرابلس، 

كــوم عليــ  يف أحــد األمــاكن مــن قــانون العقوبــا  الليــي علــى أنــ  )عقوبــة الســجن املؤبــد هــي وضــع ا  20تــنص املــادة ـ  2
علـى أن )عقوبـة السـجن  21املعدة لذلك وتشغيل  مدى احلياة يف األعمال ال  تعينها لوائح السجون(، وتنص املـادة 

هي وضع ا كـوم عليـ  يف سـجن وتشـغيل  يف األعمـال الـ  تعينهـا لـوائح السـجون وجيـب أال تقـل عقوبـة السـجن عـن 
عـن احلـبس  22عشرة سنة إال يف األحوال ال  ينص عليهـا القـانون(، وتـنص املـادة ثالث سنوا  وأال تزيد عن مخس 

على أن  )عقوبة احلبس هي وضع ا كوم علي  يف أحد السجون املركزية أو ا ليـة املـدة ا كـوم  هبـا عليـ  وال جيـوز أ ن 
د علــى ثــالث ســـنوا  إال يف تقــل هــذه املــدة بــأي حــال مــن األحــوال عــن أربـــع وعشــرين ســاعة كمــا ال جيــوز أن تزيــ

 األحوال اخلاصة املنصو  عليها قانوناً(.

ينـاير  28( بشأن مكافحة اهلجرة غو املشروعة، صـدر يف سـر  بهـاريو 2010و.ر ) 1378لسنة  19لقانون رقم ا - 3
 6.املادة 15/6/2010، السنة العاشرة، بهاريو 10منشور باجلريدة الرمسية، العدد  2010سنة 

 



 شرعيةال ريطبيعة ائزاء ائ ائي يف جمال اهلجرة غ

 

183 

اتفاق"، أما إذا ثبي أن اجلاين عند ارتكاب  للجرمية ينهمي إىل عصابة منظمـة لههريـب املهـاجرين فـإن املسـألة 
قوبــة الســجن مــدة ال تقــل عـــن تكــون  هلفــة مــن حيــث العقوبــة، لهنهقــل مــن اجلنحـــة إىل اجلنايــة وتكــون الع

، كمـا شـدد املشـر  2 العقوبـة شـددوفرك الهشديد هنا يعهرب مـن الظـروك املوضـوعية الـ  هبـا ت، 1مخس سنوا 
من هذا القـانون الـ  نصـي علـى أنـ : )يعاقـب بالسـجن وغرامـة ال تقـل عـن  5يف حالة أخرى من خالل املادة 

ر إذا نــهج عــن نقــل األشــ ا  املهــاجرين غــو الشــرعين إىل عشــرين ألــف دينــار وال تزيــد عــل مخســن ألــف دينــا
 . 3الداخل أو اخلارج عاهة مسهدمية، وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا ترتب على النقل حدوث الوفاة(

وهنــا املشــر  اعهــرب النهيجــة الناشـــئة عــن فعــل النقــل فـــرك تشــديد، وهــو مــا جيعـــل هــذا الســلو  مــن اجلـــرائم    
،وهــي مـن احلــاال  الــ  جيـب أال تقــع فيهــا النهيجـة املشــددة بــإرادة اجلـاين، ألنــ  خالفــاً لــذلك  املشـددة بالنهيجــة

الــواردة بقــانون العقوبــا  العــام والــ  تعاقــب علــى   4ســيكون اجلــاين مســئواًل عــن منــوذج قــانوين آخــر مــن اجلــرائم
 19مـن القـانون رقـم  5خـالل املـادة الارب واإليذاء أو القهل العمـد، وبالهـا  ال حيـول دون معاقبـة اجلـاين مـن 

السالف ذكرها، إال انقطا  عالقة السببية بن سلو  اجلاين وحدوث النهيجة املشـددة، أمـا ماعـدا  2010لسنة 
ذلــك فــإن العقوبــة قائمــة، بغــض النظــر عــن القصــد املهكــون لــدى الناقــل ســواء كانــي قصــداً أو إمهــااًل، مبعــو أن 

يعاقب فيها الش ص اسـهناداً  هي مسئولية موضوعية أو مادية وهي احلالة ال املسئولية ومن خالل هذا النص 
إىل جمـرد تــوافر العالقــة الســببية، ولــذا فــإن املســئولية حتــدد يف هــذه احلالــة بــأن ينســب إىل اجلــاين النهيجــة علــى 

 . 5أساس توافر عالقة السببية 

                                         

 .2010لسنة  19من القانون رقم  4/2املادة  -1
ومثال الظروك املشـددة الـواردة يف القـانون النمـوذجي : انههـاز اجلـاين حالـة اسهاـعاك املهـاجر أو ارهتانـ  بصـفة خاصـة  -2

للحصــول علــى منفغــة ماليــة أو غوهــا ، إذا انطــوى اجلــرم علــى فــروك اســههبعي معاملــة أولئــك املهــاجرين معاملــة ال 
ة ، مبــا يف ذلــك لغــر  اســهغالهلم ، إذا ارتكــب اجلــاين اجلــرائم نفســها أو جــرائم شــبيهة مــن قبــل ، إذا ينــة أو مهانسـاني

اسه دم اجلاين امل درا  أو األدوية أو األسلحة يف ارتكاب اجلرمية ، إذا اشهملي اجلرميـة عـددا كبـوا مـن املهـاجرين ، 
كمعــاون أو مشــار  يف الســلو  اإلجرامــي أو كــان املهــاجر امــرأة إذا كــان املهــاجر املهــرب طفــال أو اســه دم  اجلــاين  

 حامال أو صحب إعاقة ذهنية أو جسدية  
مـن قـانون العقوبـا  والـ  تـنص علـى أنـ : )إذا علـق القـانون  66ميكن إخاا  هذا النص للقواعد العامة الـواردة باملـادة  -3

ميــة ا قــق فيهــا الشــرط ولــو مل يقصــد احلــادث الــذي  العقــاب علــى جرميــة حتقــق شــرط كــان الفاعــل مســئوالً علــى اجلر 
 يهوقف الشرط علي (.

 .368حممد رماان بارة، مرجع سابق،   -4

 365حممد رماان بارة، مرجع سابق،  - 5
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مـن ميهنـع عمـداً عـن اختـاذ إجـراء الـا يسـهوجب  كما تقرر العقوبة بـاحلبس الـذي ال تقـل مدتـ  عـن سـنة لكـل     
،وهـذا  1علي  قانوناً يف اجلرائم املنصو  عليها يف هـذا القـانون فـور إبالغـ  عنهـا أو اطالعـ  عليهـا حبكـم وفيفهـ 

الــنص موجــ  إىل مــأموري الاــب  القاــائي خاصــة أنــ  قــد لــوحظ يف اآلونــة األخــوة تــورط عــدد مــنهم يف القيــام 
 7/2ملســاعدة فيهــا بهــوفو احلمايــة للمهــربن، وتفاديــاً لعفــال  مــن العقــاب فقــد نصــي املــادة بأعمــال اهلجــرة وا
على العقاب يف صورة اإلمهال والهقصو يف اختاذ اإلجراءا  القانونيـة الالزمـة حيـال الواقعـة  19من القانون رقم 

غــو أن العقوبــة يف هــذه احلالــة مل  املبلــ  عنهــا أو املطلــع عليهــا حبكــم الوفيفــة مــن قبــل مــأمور الاــب  القاــائي،
 . 2تكن سالبة للحرية وإمنا متثلي يف الغرامة فق  

مثـة قلـق  ـاه بعـض   إال أنـ 3وبالرغم من وجود االتفاقيا  الدولية بشأن محاية املهاجر عند اعرتاض  يف البحـر   
املشاكل ـ على سبيل املثال عدم تقييم كل مهاجر مبفرده على حدة الا يـؤدي يف كثـو مـن األحيـان إىل احهجـاز 
وطـــرد جمموعـــا  دون مراعـــاة اإلجـــراءا  القانونيـــة، ومـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن ســـوء معاملـــة، كمـــا كانـــي هنـــا  

لن عــن الههريــب واال ــار غــو املشــرو  األمــر الــذي بــن األشــ ا  املســئو و صــعوبا  يف الهمييــز بــن املهــاجرين 
 .4يسبب خلق أزمة إنسانية  اه املهاجرين 

ــالعقوبــة الماليــة :  الفقــرة الثانيــة /  لغرامــة ســوى عقوبــة ا ا  املاليــةمل يــرد يف هــذا القــانون مــن العقوب
فع : )إلـزام ا كـوم عليـ  أن يـدبأهنـامـن قـانون العقوبـا  الليـي  26ال  عرفها املشر  الليي من خالل املـادة 

بـــأي حـــال مــــن  ائـــة درهــــمإىل خزانـــة الدولـــة املبلــــ  املقـــدر يف احلكـــم وال جيــــوز أن يـــنقص هـــذا املبلــــ  عـــن م
 األحوال(.

                                         
 .2010لسنة  19من القانون رقم  7/1املادة-ـ 1

 . 2010لسنة  19من القانون رقم  7/2املادة- 2
 من أهم هذه االتفاقيا  : -3
ــة،  -أ ــرب الوطنيـــ ــة عــ ــة املنظمــ ــة اجلرميــ ــدة ملكافحــ ــم املهحــ ــة األمــ ــدة: اتفاقيــ ــم املهحــ  رقـــــممــــم المتحــــدة العامــــة لم قــــرار الجمعيــــةاألمــ

 a/res/55/25 15/11/2000بهاريو  . 
رميــة اجلملهحــدة ملكافحــة ايــة األمــم األمــم املهحــدة: بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو املكمــل التفاق -ب

 .  15/11/2000بهاريو  a /res/55/25 رقم  قرار الجمعية العامة لممم المتحدةاملنظمة عرب الوطنية، 
جلرميــة ااملهحــدة ملكافحـة  قيــة األمـماألمـم املهحـدة : بروتوكــول مكافحـة هتريــب املهـاجرين عـن طريــق الـرب والبحــر واجلـو املكمـل التفا -ج

 . 15/11/2000بهاريو  a /res/55/25 العامة لألمم املهحدة رقم  املنظمة عرب الوطنية ، قرار اجلمعية
مــن جـدول األعمــال للجمعيــة  3، خــورخي بوسـهامن ، البنــد تقريـر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان والمهــاجرين-4

 .15،  2008العامة، 
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لهصــــل إىل  19/1020وقــــد شــــدد املشــــر  يف هــــذه العقوبــــة بــــأن زاد مــــن قيمههــــا يف القــــانون رقــــم 
يبهم إىل عنــد هتــر  األشــ ا  "املهــاجرين غــو الشــرعين" مخســن ألــف دينــار مــع الســجن إذا نــهج عــن نقــل

 لوفاة.اعل حدوث الداخل أو اخلارج عاهة مسهدمية، وتكون ذا  الغرامة والسجن إذا ترتب على الف
وكانـي الغرامـة الـ  ال تقــل عـن مخسـة آالك دينـار وال تزيــد عـن عشـرة آالك دينـار لكــل مـن قـام بقصــد    

منفعـة ماديـة أو غـو ماديـة، مباشـرة أو غـو مباشـرة، بـأن يرتكـب أحـد األفعـال احلصول لنفس  أو لغـوه علـى 
وتزداد قيمة الغرامة لهصـل إىل مخسـة  ،من هذا القانون1املعهربة من أعمال اهلجرة غو الشرعية والواردة باملادة 

عصــابة منظمــة عشــر ألــف دينــار كحــد أد  وال تزيــد علــى ثالثــن ألــف دينــار إذا ثبــي أن اجلــاين ينهمــي إىل 
لههريب املهاجرين، وتااعف العقوبة إذا كان اجلاين الن عهد إليـ  بالعمـل يف حراسـة املنافـذ أو نقـاط العبـور 

 أو املوانن أو احلدود بصفة مباشرة أو غو مباشرة أو مبراقبهها. 
ابة منظمـــة اين إىل عصـــونالحــظ هنـــا أن املشـــر  قـــد اشـــرتط يف تطبيـــق أحكـــام هـــذه املـــادة أن ينهمـــي  اجلـــ   

شـاطها الـذي نلنظـر عـن الههريب املهاجرين، وكان األحرى ب  أن يكـون انهمـاء اجلـاين إىل أي عصـابة بغـض 
نـا هشـديد العقوبـة ربة يف تمتارس  ، سواء هتريب املهاجرين أو امل درا  أو أي نشـاط إجرامـي آخـر؛ ألن العـ

ىل جلـاين ينهمـي إاإذا كـان يف صـورة مطلقـة ) هو االنهماء للعصابة والهنظيم وليس لنـو  النشـاط ليكـون الـنص
 مــا احلــد األد قوبــة.  أعصـابة منظمــة( حــىت تكـون الشــمولية يف الهجــر  وعـدم اإلفــال  مــن الهشـديد يف الع

عـن  الـ  ال تزيـد ي الغرامـةاملهـاجر غـو الشـرعي، وهـ  ففـة نسـبيا لصـا من الغرامة يف هـذا القـانون فكانـي 
  2 حوال.درهم بأي حال من األ 100عقوبا  عن  26اً لنص املادة ألف دينار، وال تقل وفق

وأضـاك املشــر  مــن خــالل هــذا القــانون واقعــة قانونيـة خــرج هبــا عــن القواعــد العامــة فيمــا يهعلــق      
)اجلــرائم املهعــددة عــن فعــل واحــد  76بالعقوبــا  وتعــدد اجلــرائم الــواردة بقــانون العقوبــا  حتــي نــص املــادة 

تبطـــة( الـــ  تـــنص علـــى أنـــ  : )إذا كـــون الفعـــل الواحـــد جـــرائم مهعـــددة وجـــب اعهبـــار اجلرميـــة الـــ  واجلـــرائم املر 
عقوبههــا أشــد واحلكــم بعقوبههــا دون غوهــا، وإذا ارتكبــي عــدة جــرائم لغــر  واحــد وكانــي مرتبطــة ببعاــها 

لـك اجلـرائم إىل حـد حبيث ال تقبل الهجزئة وجب اعهبارها كلها جرمية واحدة واحلكـم بالعقوبـة املقـررة ألشـد ت
والـ  جـاء فيهـا: )إذا ارتكبــي  19/2010مـن القــانون  9املـادة  أحكـام ، وقـد خـالف هـذا الــنص2الثلـث(

                                         
 .2010لسنة  19من القانون رقم  4املادة- 1
مــن بروتوكـول مكافحــة هتريـب املهــاجرين مـن الـدول األطــراك اعهمـاد مــا يلـزم مــن تـدابو تشــريعية أو  6مــن املـادة  3تقهاـي الفقـرة  - 2

ــاجرين إذا كانــــي: ــرائم هتريــــب املهــ ــة يف جــ ــددة للعقوبــ ــاً مشــ ــار أيِّ فــــروك فروفــ ــدابو أخــــرى العهبــ ــرِّ  تــ ــرجمح أن تعــ ــر، أو ي ــ ــرِّ  لل طــ تعــ
،وتشـمل األمثلـة عـن معاملة املهاجرين فيها معاملة الإنسانية أو مهينة ألغـرا  منهـا اسـهغالهلم ـاملهاجرين املعنين لل طر، حياة أو سالمة
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عــدة جــرائم مهباينــة عوقــب الفاعــل عــن كــل جرميــة علــى حــدة، ولــو تــوافر  فيهــا أحكــام االرتبــاط املنصــو  
 عليها يف قانون العقوبا ( وهذه  الفة صرحية للقواعد العامة. 

 ميــة اهلجــرة غــوجلنــاة يف جر لــرد  اعلــى ســبيل املثــال املشــر  املغــريب  ويف القــانون املقــارن ، فقــد نظــم  
ن منهــا مــا بطية ،كــاضــالشــرعية ،  أحكامــاً خاصــة للعقوبــا  فــنالحظ أن العقوبــا ، جنائيــة أو جنحيــة أو 

صــفة سـهيل للهجـرة بيم والهلهنظـهـو أصـلي ومنهـا مــا هـو إضـايف. وبـالنظر جلرميــة اهلجـرة غـو الشـرعية وجرميــة ا
 سرية فقد عاقب املشر  املغريب بعقوبا  أصلية وإضافية على النحو اآليت ذكره:

-03انون قـمـن  52و 51و 50حيث ن  المشرع المغربي على عقوبـات أصـلية مـن خـالل المـواد 
 .وتختلف هُه العقوبات باختالف الفع  المرتكب ومدى خطورته 02
شــهر وغرامـــة شــهر وســـهة أ بس  تــرتاوح بـــناحلـــمســههدفن بـــاهلجرة غــو الشـــرعية عقوبــة إذ أقــر بالنســـبة لل   

ن بأحكــام القــانو  درهــم أو بإحــدى هــاتن العقــوبهن، طبعــاً دون اإلخــالل 10.000و 3000تــرتاوح بــن 
 اءاســهعمال  أثنــكلقـانون،  ااجلنـائي إذا مــا ثبـي ارتكــاب املرشـح إلحــدى اجلــرائم املعاقـب عليهــا مبقهاـي هــذا 

 سم.ااجهيازه ألحد املراكز احلدودية وثيقة سفر مزورة أو تأشوة مزورة أو انهحال 
أشـهر وثـالث  6اوح بـن بس تـرت احلـأما بالنسبة للمنظمـن واملسـهلن للهجـرة بصـفة سـرية، فقـد أقـر عقوبـة   

ر بــــن  االخهيـــاألــــف  درهـــم، ومل ميـــنح للقاضـــي احلـــق يف 500ألـــف درهـــم إىل  50ســـنوا  وبالغرامـــة مـــن 
 العقوبة احلبسية واملالية نظراً خلطورة هذه األفعال. 

 ن هلـا ويسـهرونأو ينهمـو  وقد تشدد املشر  بالنسبة لألش ا  الـذين ياـطلعون مبهـام قياديـة لقـوة عموميـة  
رى، وســيلة نقــل أخــ ي أو أيــةعلــى املراقبــة، أو إذا مــا كــان مــن املســه دمن بالنقــل الــربي أو اجلــوي أو البحــر 

 ك بعقوبــة خاصــةرية، وذلــاســهغالل هــذه املهمــة املنوطــة بــ  وقــدم العــون أو املســاعدة للهجــرة بصــفة ســوقــام ب
لقاضــي ســلطة ادرهــم، دون أن ميــنح  500000إىل  50000ســنوا  وغرامــة بــن  5تــرتاوح بــن ســنهن و

 االخهيار بن العقوبة احلبسية واملالية.

                                                                                       = 

ارتبــاط اجلرميــة جبــرائم أخــرى ـــ اســهغالل طفــل أو خيانــة األمانــة أو اســهغالل الســلطةاملثــال ال احلصــر( مــا يلــي: الظــروك املشــددة )علــى ســبيل
ن، على سبيل املثال، إجبـار املهـاجرين علـى محـل  ـدرا  أثنـاء عمليـة هتـريبهم ـ فـروك هتريـب املهـاجرين، كـأن تكـون مثل هتريب امل درا : فيمك

 وية جداً درجة احلرارة أو الربودة أو الرطوبة أو اجلفاك أو االزدحام يف القارب أو احلافلة أو السيارة شديدة، أو أن تكون الهيارا  البحرية ق
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نـص مـن خــالل  ر  املغـريبلألشـ ا  املعنـوين فـإن املشــ هـذا بالنسـبة لألشـ ا  الطبيعيـن ،أمــا بالنسـبة   
قبــل شــ ص  ا القــانون مـنمــن القـانون املــذكور علــى أنـ  مــىت ارتكبــي األفعـال اجملرمــة مبوجـب هــذ 54املـادة 

 ومليون درهم. 10000معنوي فإن العقوبة تكون الغرامة ال  ترتاوح بن 
ر علــى نفقــة ق القــرابكيفيــة صــريحة، وتعليــ نشــر مقتطفــات مــن قــرار اإلدانــة بــثالث جرائــد تحــددها -

 الشخ  المدان خارج مكاتبه أو في األماكن التي يشغلها.
هــة ، ســواء يف مواجافيةالعقوبــة اإلضــخــول ا كمــة إمكانيــة احلكــم هبــذه  55فاملشــر  مــن خــالل املــادة     

بقــــى صــــرف ، ويتالشــــ ص الطبيعــــي املــــدان أو الشــــ ص املعنــــوي، وذلــــك بقصــــد الهشــــهو باجلــــاين وتشــــنيع 
  حف الثالثـة الـعيـن الصـللمحكمة احلق يف تقرير ما إذا كان سيهم نشر احلكم برمه  أو جزء منـ  فقـ ، وت
ميكـن أن  يب املـدة الـ ر  املغـر يهم فيها النشر، وكذلك األماكن ال  ميكن أن يعلـق هبـا احلكـم، ومل حيـدد املشـ

احلكـم يف مجيـع األحـوال ال  مـن ق.ج جنـد أن تعليـق 48ادة يظل فيها احلكم معلقاً، إال أن  بالرجو  إىل املـ
 .ص املدانميكن أن يهجاوز شهراً واحداً وأن مصاريف الهعليق والنشر تكون على عاتق الش 

خبـالك بعـض الهشـريعا  األوروبيـة الـ  أفـرد  مقهاـيا  خاصـة ألقـارب املهـاجر السـري وذويـ  الـن و -
ذه الهشريعا  إىل حد إعفاء هـؤالء مـن املسـئولية يف حالـة يعيشون برفقه  بشكل دائم، حيث ذهبي ه

مل  ـص مثـل هـذه  02-03مساعدت  على اهلجرة غو الشرعية، فـإن املشـر  املغـريب مـن خـالل قـانون 
غالبـــاً مـــا يـــدفع بـــذوي املهـــاجر  إخل ،الفئـــا  مبقهاـــيا  الاثلـــة، فعامـــل  القرابـــة والـــرواب  العائليـــة......

اهلجـــرة الســـرية وتســـهيل خروجـــ  مـــن املغـــرب، بـــل يف بعـــض األحيـــان تنظـــيم الســـري إىل تشـــجيع  علـــى 
اخلطة ال  سيهم فيهـا مسـاعدة املرشـح علـى اهلجـرة بصـفة سـرية، وهـو األمـر الـذي تكـرر كثـواً با كمـة 
االبهدائية بهطوان ، حيث غالبـاً مـا يـهم ضـب  املرشـح وهـو  هفـي علـى مـنت سـيارة أحـد األقـارب الـذين 

مســـاعدت  علـــى اهلجـــرة إىل الاـــفة األخـــرى، إمـــا بـــدافع الشـــفقة أو بـــدافع األمـــل يف حتســـن يرغبـــون يف 
وضعيه ، ويف بعض احلاال  دون مقابل مادي، فيفاجأ مبهابعه  جبنحة الهنظـيم وتسـهيل خـروج شـ ص 
مــن املغــرب بصــفة ســرية ويهــابع يف حــال اعهقالــ  ويــدان بعقوبــة حــبس نافــذة وغرامــة ماليــة باهظــة ويــهم 

راح  ويــدان ســدرة ســيارت ، أمــا املســههدك فيهــابع مــن أجــل اهلجــرة غــو الشــرعية يف حــال إطــالق مصــا
فــإن ا كمــة إذا مــا تبــن هلــا بعــد انههــاء  ،وعمومــاً ، قوفــة الهنفيــذ وغرامــة ماليــة بســيطةعقوبــة حــبس مو ب

نســـبة خلطـــورة األفعـــال املرافعـــة يف القاـــية املطروحـــة عليهـــا أن اجلـــزاء املقـــرر للجرميـــة يف القـــانون قـــاَس بال
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املرتكبــة أو بالنســبة لدرجــة إجــرام املــههم ، فإهنــا تســهطيع أن متهعــ  بظــروك اله فيــف إال إذا وجــد نــص 
 . 1قانوين مينع ذلك

كمـا جيـوز هلــا يف حالـة احلكــم بعقوبـة احلــبس أو الغرامـة، إذا مل يكــن قـد ســبق احلكـم علــى املـههم بــاحلبس     
 . 2ر بإيقاك تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلكمن أجل جناية أو جنحة، أن تأم

ي فـــرك  أنعهـــرب  مـــن املعلـــوم أن فـــروك الهشـــديد تـــرد يف القـــانون علـــى ســـبيل احلصـــر، وال ميكـــن أنو -
 كظرك مشدد ما مل ينص القانون على ذلك.

ة رية دون جرميــســنــص علــى جمموعــة مــن فــروك الهشــديد جلرميــة الهنظــيم للهجــرة بصــفة  02-03وقــانون   
 اهلجرة غو الشرعية، وميكن حصر هذه الظروك يف:

عهيــاد قصــد باالاعهيـاد تنظــيم وتســهيل دخـول أو خــروج أشــ ا  مـن أو إىل املغــرب بصــفة سـرية، وي -1
   الــ  جيــب أند املــراومل حيــدد املشــر  املغــريب عــد هنــا تكــرر فعــل الهنظــيم والهســهيل أكثــر مــن مــرة،

لهقديريـــة يف لســلطة اايهكــرر فيهــا الفعــل حــىت ميكـــن القــول بهــوافر االعهيــاد، وعمومـــاً فــإن للمحكمــة 
 العقوبة. لرفع منتقدير توافر هذا الظرك املشدد، وبالها  تغيو وصف اجلرمية إىل جناية وا

ب أو إليـ  ن املغـر ملهنظيم والهسهيل لدخول أو خروج أش ا  االتفاق املسبق على ارتكاب أفعال ا -2
لهنظـــيم أفعــال ابصــفة ســرية، ويقهاــي هــذا الظـــرك تعــدد األشــ ا  واتفــاقهم املســـبق علــى القيــام ب
ة، أمـــا ىل جنايـــوالهســـهيل للهجـــرة بصـــفة ســـرية لألشـــ ا ، ومـــىت تـــوافر ذلـــك يهغـــو وصـــف اجلرميـــة إ

رة هم أحكــام الفقــطبــق علــيلــذين يهولــون مهمــة قياديــة فيهــا، فهنبالنســبة لراســاء العصــابة أو املســوين ا
 من ق.ج.  294الثانية من الفصل 

ة عجـــز صــفة ســريبإذا مــا نــهج عــن نقــل األشـــ ا  املــنظم دخــوهلم إىل الــرتاب املغـــريب أو خــروجهم  -3
 دائم ألحدهم فوصف اجلرمية يهغو إىل جناية. 

فـع إن العقوبـة تر هدفن فـة سـرية إىل وفـاة أحـد املسـهإذا ما أد  أفعال الهنظيم والهسهيل للهجرة بصـف -4
 للسجن املؤبد.

هــذا بالنســبة لظــروك الهشــديد، أمــا بالنســبة حلالــة العــود فــب الك املقهاــيا  الزجريــة املهعلقــة      
علـى أنـ  يوجـد كـل حمكـوم عليـ   49بدخول وإقامة األجانب باملغرب ال  نص املشر  مـن خالهلـا يف املـادة 

                                         

 القانون اجلنائي املغريب.من  146الفصل  -1
 من القانون اجلنائي املغريب. 55الفصل -2
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خــالل مــدة مخــس ســنوا   48إىل  42عــود إذا مــا ارتكــب أحــد األفعــال املشــار إليهــا يف املــواد يف حالــة ال
لقــوة الشــيء املقهاــى بــ  مــن أجــل أفعــال الاثلــة، فإنــ  يف القســم  االهاليــة لهــاريو صــدور حكــم ضــده مكهســب

مـاً فـإن حالـة العـود الثاين املهعلق باملقهايا  الزجرية املهعلقة باهلجرة غـو الشـرعية مل يـنص علـى ذلـك، وعمو 
خاصــة يف  اال تعــدو أن تكــون ســوى أحــد فــروك الهشــديد الش صــية الــ  أفــرد هلــا القــانون اجلنــائي أحكامــ

 . 1من  159و 157و 156و 155املواد 

لعلــه مــن المفيــد فــي هــُا المقــام اإلشــارة إلــى مضــامين التشــريع الفرنســي فــي هــُا الشــأن ، حيــث  -
أهــم القواعــد القانونيــة املعهمـدة يف مســألة اهلجــرة الســرية بفرنسـا، وهــو مؤلــف مــن  1945 تضـمن تشــريع

أربعـــن فصـــاًل مهاـــمنة تســـعة أبـــواب وهتـــم ماـــامينها شـــروط دخـــول وإقامـــة األجانـــب بفرنســـا، وأصـــناك 
ى األجانــب امل ــول هلــم اإلقامــة، والعقوبــا  اخلاصــة بــاملقيمن غــو الشــرعين، وكــذلك املســاعدين هلــم علــ

هذه اإلقامة غو الشرعية مث بعض املقهايا  األخرى اخلاصـة بقواعـد الهجمـع العـائلي وإجـراءا  البـي يف 
  2طلبا  اللجوء السياسي

كــل شــ ص غــو   9451ويـنص الفصــل األول مــن القــرار علــى كونــ  يعهــرب أجنبيــاً يف تطبيــق مقهاــيا  قــرار    
العهبــــار خــــذ بعــــن ايكــــن حــــاماًل أليــــة جنســــية، مــــع األحامــــل للجنســــية الفرنســــية، أيــــاً كانــــي جنســــيه  أو مل 

 الوضعيا  اخلاصة يف هذا املوضو .
لوثـــائق افرنســـي علـــى ويـــنص الفصـــل اخلـــامس مـــن القـــرار علـــى ضـــرورة تـــوفر األجنـــي املــــرشح دخـــول الـــرتاب ال  

 شــوة، ومبوجــبأنظــام الهلالالزمــة، مبــا يف ذلــك جــواز الســفر والهأشــوة فيمــا إذا كــان مــن مــواطي دولــة خاضــعة 
طيـــة مصـــاريف صـــار لزامـــاً علـــى األجانـــب كـــذلك تـــوفو ضـــمانا  ماليـــة كافيـــة لهغ 1982مــــاي  27مرســـوم 

ن هــــذه مل يعــــف مــــعــــودهتم إىل بلــــداهنم، كمــــا صــــار لزامــــاً علــــى األجانــــب بيــــان مــــربرا  وفــــروك إقــــامههم، و 
مـــن  3)الفصـــل  اللجـــوء  وطـــالياملقهاـــيا  اجلديـــدة إال بعـــض الفئـــا  املهـــاجرين مـــن مـــواطي االحتـــاد األورويب

 (.1982ماي  27من مرسوم  9، والفصل 1998ماي  12تعديل 
 وتهنو  الهأشوا  املمنوحة باملقهايا  الفرنسية باخلارج:  
 ة أشهر.تأشوا  قصوة املدة وتعرك "بالهأشوا  السياحية" وال تهجاوز مدهتا ثالث  -
ـــــــــا  األجانـــــــــب مـــــــــن طلبـــــــــة أو تأشـــــــــوا  "اإلقامـــــــــة الطويلـــــــــة األمـــــــــد" وهـــــــــي  صصـــــــــة  - ـــــــــبعض فئ ل

مســـــــهثمرين، وكـــــــذلك أفـــــــراد العــــــــائال  الراغبـــــــة يف االلهحـــــــاق بفرنســــــــا يف إطـــــــار الهجمـــــــع العــــــــائلي، 
                                         

 .288-287للمزيد من الهفاصيل ميكن الرجو  إىل القانون اجلنائي العام للدكهور أمحد اخلمليشي، مرجع سابق،   -1
 ميكن اإلطال  على نص الهشريع الفرنسي األخو كامالً من خالل املوقع على شبكة االنرتني: -2

   http//www.iegisfrance.gouv.fr 
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وتعهـــــــرب اإلدارة الفرنســـــــية حـــــــرة يف مـــــــنح الهأشــــــــوة أو رفـــــــض منحهـــــــا دون أن تكـــــــون ملزمـــــــة بهعليــــــــل 
مــــــــن القــــــــرار  5صــــــــل قرارهـــــــا بــــــــالرفض إال بالنســــــــبة لــــــــبعض الفئــــــــا  املهـــــــاجرين الــــــــذين عــــــــددهم الف

ــــــدخول للــــــرتاب الفرنســــــي إذا مــــــا  1998املعــــــدل مبوجــــــب قــــــانون  ــــــك فــــــإن قــــــرار رفــــــض ال ، ومــــــع ذل
كــــان راجعـــــاً إىل الههديــــد الـــــذي قــــد يشـــــكل  األجنـــــي للنظــــام العـــــام، فــــإن هـــــذا القــــرار ينبغـــــي حتريـــــره  

ـــــــذي ال كهابـــــــة وتعليلـــــــ  تعلـــــــيالً كافيـــــــاً يف مجيـــــــع األحـــــــول، وتبلـــــــ  نســـــــ ة منـــــــ  إىل املعـــــــي بـــــــاألمر ا ل
 (.5إىل  2الفقرا  من  5ميكن أن يساق إىل احلدود إال بعد ماي يوم كامل )الفصل 

ــــلل   -بعـــد تعـــديلها 1945مـــن قـــرار  19وتعاقـــب مقهاـــيا  الفصـــل    ىل الـــرتاب إكـــل مهـــاجر ســـري تسـ
ة ة ســـنة وغرامـــاحلبس مـــدالفرنســـي أو أقـــام فيـــ  دون اخلاـــو  لعجـــراءا  والاـــواب  املقـــررة يف هـــذا البـــاب بـــ

خـــول الـــرتاب دألـــف فرنـــك، كمـــا ميكـــن للمحكمـــة أن تقـــرر يف حـــق املهـــاجر الســـري منعـــ  مـــن  25قـــدرها 
ىل هـاجر السـري إقهيـاد املالفرنسي ملدة أقصـاها ثـالث سـنوا ، وبعـد انقاـاء مـدة عقوبـة احلـبس يـهم وجوبـاً ا
 . 52لفصل ا احلدود علمًا بأن هذه العقوبة ال تطال بعض فئا  املهاجرين املنصو  عليهم يف

واملالحظ أن العقوبة ال  يقررها هذا الهشريع الفرنسي للمهاجر السري تبقى جد مرتفعة )السـيما بالنسـبة ملـدة  
احلـبس(، إذا مــا قورنــي بالعقوبــا  املقــررة يف غــوه مـن الهشــريعا  األوربيــة، كإســبانيا )الــ  ال تقــرر إال عقوبــا  

 26أشـهر  "أو" غرامـة مـن  3أيـام إىل  8اهلجرة السـرية بـاحلبس مـن مالية فق (، وبلجيكـا )املعاقب فيها على 
ألـــف فلـــورا(،  25فرنـــك بلجيكـــي(، وهولنـــدا )احلـــبس لســـهة أشـــهر كأقصـــى حـــد "أو" غرامـــة قـــدرها  200إىل 

جنيــ  إســرتليي(، إضــافة إىل دعــوة املشــر  إىل إلغــاء بعــض  500وإجنلــرتا )ســهة أشــهر كأقصــى حــد "أو" غرامــة 
ع الشمل العائلي أو حق تسوية أوضـا  املقـيم يف البلـد لعشـر سـنوا  دون انقطـا  ، الـا كانـي احلقوق كحق مج

. وهذا على عكس ما سار علي  النمـوذج البلجيكـي يف حماولـة لله فيـف 1تهامن  القوانن املعمول هبا يف فرنسا
بعيـداً عـن مفهـوم اإلدمـاج من حدة العقوبا  الذي تعامل مـع املهـاجرين كأقليـا  ذا  معهقـد وثقافـة وتقاليـد، 

 .2القسري
دد نـ  علـى عـقـد  6/3 املادة جند أن الربوتوكول يف  رميةالهصدي لهلك اجل يفإمعاناً من اجملهمع الدو  و   

،  انــب آخــرجمــن   العقوبــة مــن المعفيــة األعــُارمــن جانــب وعلــى مــن الظــروف المشــددة للعقــاب 
 إليها من خالل جمموعهن: يف جرمية هتريب املهاجرين نظرفالظروك املشددة 

                                         

ـــــر،هشـــــام صـــــاغور، -1 ـــــي تجـــــاه الجزائ ـــــة لالتحـــــاد األوروب ـــــاء القانونيـــــة، اإلســـــكندرية،  السياســـــة الخارجي مكهبـــــة الوف
2010   ،104. 

سادي حممود، أسامة بدير، أوروبا واهلجرة غو املنظمـة يف مصـر بـن املسـئولية والواجـب، تقـدير مركـز األر  واإلنسـان،  -2
 .27،  2009، 86، العدد سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية
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ن مــة علــى كــل حيــث تشــدد العقوبــ –: وهــي الــ  تعــر  حيــاة املهــاجرين لل طــر المجموعــة األولــى -أ
يعــــر   علــــى حنــــو –يقــــوم بههريــــب املهــــاجرين أو يســــاعد يف هتــــريبهم أو إقــــامههم بطريقــــة غــــو شــــرعية 

 حياهتم لل طر.
نطـو  اهـاجرين، فـإذا ؤالء املوهي ال  تنطوي على املعاملة الالإنسانية واسهغالل هـ المجموعة الثانية: -ب

غالل هــؤالء ب هــو اســهجرميــة هتريــب املهــاجرين علــى معاملــة ال إنســانية هلــم أو كــان اهلــدك مــن الههريــ
 اَ مشـدداً ك يعـد فرفـفإن ذلـ –املهاجرين )كهجارة الرقيق األبيض( واسهغالل حاجههن الشديدة للمال 

طفـل أو عائــل ر ذلــك الللعقـاب، علـى أن يراعــى رفـع العقوبـة إىل أقصــى حـد هلـا إذا كــان اجلـاين و  أمـ
 تلك األسرة.

 الظـــروك مـــن لعديـــدا علـــى املهـــاجرين هتريـــب جرميـــة ألحكـــام املنظمـــة اجلنائيـــة الهشـــريعا  نصـــي ولقـــد   

  -يلي: ما أمهها ومن املذكورة، اجلرمية يف اجلاين املشددة لعقوبة
 المنظمة اإلجرامية الجماعات قب  من الجريمة ارتكاب ـــ

إجراميـــة  مجاعـــة قبـــل مـــن اجلرميـــة هـــذه ارتكـــاب حالـــة إدراج علـــى اجلنائيـــة الهشـــريعا  بعـــض عملـــي لقـــد  
 األملـاين والفرنسـي القـانون الهشـريعا  هذه ومن اجلرمية، هلذه املقررة للعقوبة املشددة الظروك ضمن منظمة

  أن إىل يعود إمنا املشدد الظرك هذا على النص وسبب .1واجلزائري والرتكي
 ا مية املصلحة على اخطورهت نسبة زيادة إىل سهؤدي اإلجرامية الهنظيما  قبل اجلرمية من ارتكاب

 بهوفيــف خرتاقهــاا خــالل مــن الدولــة مؤسســا  علــى تــؤثر اإلجراميــة الهنظيمــا  ألن هــذه وذلــك قانونــاً،

 يف املسـامهن المـهال  راً نظـ اجلرمية ارتكاب جناح فرصة زيادة إىل باإلضافة الرشوة طريقعن  عناصرها بعض
  .الالزمة املادية ارتكاهبا اجلرأة واإلمكانيا 

 الجناة تعدد ـــ

 ،2لعقوبــة اجلرميــة املشــددة مــن الظــروك اجلنــاة تعــدد علــى اعهبــار الكــوي  وكــذلك اجلزائــري املشــر  نــص   
 تزيـد وال عشـر سـنوا  عـن تقـل ال مـدة السـجن هـي العقوبة أن اجلزائري على العقوبا  قانون حيث نص

 هذه ارتكبي جزائري( إذا دينار  2000000  إىل دينار 1000000 من ) وبالغرامة سنة عشرين على

                                         

 واملادة الفرنسي األجانب إقامة قانون من( 622/5)  واملادة األملاين األجانب إقامة قانون من( 92/3)  املادة نص انظر -1
 .اجلزائري العقوبا  قانون من( 303/4)  واملادة الرتكي القانون من( 79/2)

( مـن مشـرو  قـانون مكافحـة اال ـار بالبشـر وهتريـب املهـاجرين  3/3( من قانون العقوبا  اجلزائري، واملـادة )303/2)انظر املادة  ـ 2
 الكوي ..
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 املهــاجرين البشــر وهتريــب يف اال ــار مكافحــة قــانون مشــرو  نــص كــذلك  )شــ ص مــن أكثــر مــن (اجلرميــة

 عشــرة عـن ال تقـل الـ  والغرامـة سـنة عشـرة مخـس علــى تزيـد ال مـدة السـجن هـي العقوبـة أن علـى الكـوي 

 من احلكمة ش صن فأكثر( و قبل من(اجلرمية  ارتكبي إذا دينار ألف عشرين على تزيد وال دينار آالك

 القــانون، انههــا  عــزميههم علــى يقــوي ســوك اجلنــاة تعــدد أن إىل يعــود إمنــا احلالــة هــذه يف العقوبــة تشــديد

 اإلجراميـة اخلطورة على مدى يدل بدوره وهذا اجلرمية، يف اإلصرار سبق توافر على يدل كون  إىل باإلضافة

  .للجناة
 باستعماله التهديد أو السالح حم  مع الجريمة ارتكاب ـــ
 املقـررة هلـذه لعقوبـة املشـددة الظـروك ضـمن وإدراجهـا احلالة هذه على الكوي  وكذلك اجلزائري املشر  نص   

 وال عشــر ســنوا  عــن تقــل ال مـدة الســجن هــي العقوبــة أن اجلزائــري العقوبـا  قــانون جــاء يف حيــث ،1اجلرميـة

اجلرميـة  ارتكبـي جزائـري( إذا دينار 2000000 إىل دينار 1000000من ) وبالغرامة سنة عشرين على تزيد
 الكـوي  املهـاجرين وهتريب يف البشر اال ار مكافحة قانون مشرو  باسهعمال (. أما الههديد أو السالح )حبمل

 أالك عشـرة عن تقل ال ال  والغرامة عشرة سنة مخس على تزيد ال مدة السجن تكون العقوبة أن فنص على 

  بأ(. أو فاهراً  سالحاً  حيمل ش ص(من قبل  اجلرمية ارتكبي إذا دينار ألف عشرين على تزيد وال دينار
 مرات عدة الجريمة ارتكاب ـــ
حيــث جعــل   ،2الفاعــل لعقوبــة املشــددة الظــروك ضــمن وأدرجهــا املــذكورة احلالــة علــى األملــاين املشــر  نــص   

 مرا  لعدة هذه اجلرمية ارتكبي إذا سنوا  عشر على تزيد وال أشهر سهة عن تقل ال مدة السجن هي العقوبة

 . اواحد ش صاً  املرا  هذه مجيع يف موضوعها وكان
 تربز كما اجلاين، نفس يف لكامنةا اإلجرامية اخلطورة تربز أهنا هو مشدداً  احلالة فرفاً  هذه اعهبار من واحلكمة  

  .مرة من أكثر الرتكاب اجلرمية واسهعداده قدرت 
 الصفة انتحال أو الدولية النق  وسائط استخدام ـــ
 حيث جعل املذكورة، رميةاجل لعقوبة املشددة الظروك من واعهربها احلالة هذه على االيطا  املشر  نص   

 عـن تقـل ال غرامـة الـ وبال سـنة عشـر اثن  على تزيد وال سنوا  أربع عن تقل ال مدة السجن هي العقوبة

 يورو. ألف عشرة مخس
                                         

( من مشرو  قـانون مكافحـة اال ـار بالبشـر وهتريـب  3/3( من قانون العقوبا  اجلزائري، واملادة )303/3انظر املادة )-1
 املهاجرين الكوي 

 ( من قانون اإلقامة األملاين.92/2) انظر املادة- 2
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 الجريمة ارتكاب من الغرض ـــ

 ماديــة منفعــة علــى احلصــول بغــر  اجلرميــة ارتكــاب حالــة علــى اإليطــا  وكــذلك األملــاين املشــر  نــص    

 احلالـة فرفـاً  هذه اعهبار من واحلكمة 1اجلاين عقوبة تشديد تسهلزم ال  الظروك ضمن احلالة هذه وأدرجها

بســـبب  قانونـــاً  ا ميـــة املصـــا  علـــى اإلجراميـــة اخلطـــورة مـــن ســـيزيد احلالـــة هـــذه تـــوافر أن يف تكمـــن مشـــدداً 
  .كبوة قيمة ذا  مادية منافع حتقيق أو كبوة مالية مببال  اجلناة مطالبة

 المَهرَّبون( )األشخاص عليهم المجني عدد ـــ
 2املشددة للعقوبة، الظروك ضمن أدرجاها وقد وااليطا  األملاين املشر  من كل احلالة هذه على نص    

 سـنوا . عشـر تزيـد علـى وال أشـهر سـهة عـن تقـل ال مدة السجن هي العقوبة األملاين حيث جعل القانون

 وبغرامـة سنة، عشرة مخس على تزيد وال مخس سنوا  عن تقل ال مدة السجن فجعل اإليطا  املشر  أما

 بإدخـال الفاعـل قـام إن الدولـة إقلـيم إىل يـهم إدخالـ  شـ ص كـل عـن يورو( ألف20000 عن ) تقل ال

 هـي املشـددة الظـروك مـن احلالة هذه اعهبار من احلكمة إيطاليا و دولة إقليم إىل أكثر أو أش ا  مخسة

 املعديــة األمــرا  انهشــار احهمــال نســبة زيــادة إىل الدولــة ســيؤدي إقلــيم إىل شــ ص مــن أكثــر أن إدخــال

 .اجلرائم معدال  ارتكاب ارتفا  وكذلك البطالة نسبة وارتفا 

 المهرَّب الشخ  سن ـــ
 وبغرامــــة  ســــنوا  عشــــر مــــدة الســــجن تكــــون حيــــث اجلرميــــة هــــذه عقوبــــة الفرنســــي املشــــر  شــــدد لقــــد   

 أو والديـ  عـن الطفـل إبعـاد هـو ارتكاهبـا من الغر  وكان طفاًل، املهرمب الش ص كان إذا يورو75000

 السـجن إىل لهصـل اجلرمية عقوبة شدد الذي اجلزائري املشر  فعل كذلك فيها، العي  اعهاد البيئة ال  عن

 1000000 - 500000 مـــن وبالغرامـــة ســـنوا  عشـــر عـــن تزيـــد وال ســـنوا  مخـــس عـــن مـــدة ال تقـــل
 .3 قاصراً  املهّربَ  الش ص كان إذا دينار جزائري

 الجاني صفة ـــ
وبالغرامـة  سـنة عشـرة مخسـة على يزيد ال الذي السجن إىل لهصل الفاعل عقوبة الكوي  املشر  شدد كما   
عموميـاً  موففـاً  الفاعـل كـان إن كوي  دينار ألف عشرين على تزيد وال دينار آالك عشرة عن تقل ال ال 
بـدخول  الصـلة ذا  باجلهـا  نفـوذ أو شـأن لـ  املههم كان أو اجلرمية ارتكاب يف وفيفه  واسهغل الدولة يف

                                         

 ( من القانون اإليطا . 3/  12( من قانون اإلقامة األملاين واملادة ) 92/1انظر املادة )  - 1
 .( من القانون اإليطا  2/ 12( من قانون اإلقامة األملاين واملادة ) 92/2انظر ملادة  -  2

  3- .نص املادة )5/622( من قانون اإلقامة واللجوء الفرنسي واملادة )1/303( من قانون العقوبا  اجلزائري .
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 السجن لهصل إىل الفاعل عقوبة اجلزائري املشر  شدد كذلك .1وموانئها حدودها بعبور أو إليها األجانب

 دينـار 0000001 عـن  تقـل ال الـ  وبالغرامـة سـنة عشـرين علـى تزيـد وال سنوا  عشر عن تقل ال مدة

 .2اجلرمية( ارتكاب الفاعل وفيفة سهلي جزائري )إذا دينار 2000000 لىع تزيد وال

 الهشـريعا  بعـض نصـي دقـف المهـاجرين تهريـب جريمـة في العقوبة من المعفية األعُار وبالنظر إلى  

 املــذكورة، للجرميـة املقـررة وبـةمـن العق املعفيـة األعـذار علـى املهـاجرين هتريـب جرميـة ألحكـام املنظمـة اجلنائيـة

 يلي: ما أمهها ومن
 األسرية الروابط على الحفاظ ـــ
إعفــاء  ذهــب إىل حيــث األســرية، الــرواب  علــى احلفــا، لغــر  اإلعفــاء حالــة علــى الفرنســي املشــر  نــص  

 أصــول  زوج أو زوجــه  كـان أو فروعـ  أو أصـول  مـن املهـرمب الش ص كان إذا ل  املقررة العقوبة من اجلاين

 االنفصــال حــاال  أمــا أخــه ، زوج أو أخــي  زوجـة أو أخــه  أو أخـاه املهـرمب الش ـص كان أو أو فـروع ،

 كان الش ص إذا العقوبة من الفاعل يعفى كذلك3املذكورة اإلعفاء أسباب من تسهثو فإهنا بيـن الزوجن

 حــاال  اإلعفــاء ســبب مــن وتســهثو جهــراً، تعاشــره أو يعاشــرها كــان أو زوجهــا أو الفاعــل زوجــة املهــرمب

 .4الزوجا  وتعدد االنفصال

 المهرَّب الشخ  إغاثة على التشجيع ـــ
أعفـــى  حيــث املهـــرمب، الشــ ص إغاثـــة علــى الهشــجيع لغـــر  اإلعفــاء حالـــة علــى الفرنســـي املشــر  نــص  

 مـن آخـر شـ ص ختلـيص هـو للجرمية باعث ارتكاب  كان إذا ل  املقررة العقوبة من الفاعل الفرنسي املشر 

عنـــد  الهيهـــان إىل يهعــر  قـــد املهــرمب الشـــ ص حيــث إن5 بدنـــ  وســـالمة حياتــ  يهـــدد الــذي اخلطــر احلـــال
 حاوية، أو أو صهريج داخل تواجده عند االخهناق خطر إىل يهعر  قد أو الربية، احلدودية املنافذ اجهيازه

هــذه  مــن وختليصــ  مبســاعدت  مــا شــ ص فيقــوم البحريــة ، احلدوديــة املنافــذ اجهيــازه عنــد للغــرق يهعــر  قــد
 توافر بعدم على علم وهو في  البقاء على مساعدت  أو الدولة إقليم إىل بإدخال  القيام خالل من امل اطر ،

 علـــى خطـــر حـــال هنـــا  أخـــرى بعبـــارة الدولـــة، و إقلـــيم يف مشـــرو  حنـــو علـــى اإلقامـــة أو الـــدخول شـــروط

                                         

  1-.انظر املادة ) 4/3( من مشرو  قانون مكافحة اال ار يف البشر وهتريب املهاجرين الكويي.
  2- املادة )1/303( من قانون العقوبا  اجلزائري .

  3 -  املادة )622ـ1/4( من قانون اإلقامة واللجوء الفرنسي
  4-املادة )622ـ2/4( من قانون اإلقامة واللجوء الفرنسي
  5- املادة )622ـ3/4( من قانون اإلقامة واللجوء الفرنسي
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 مــن احلــال إال اخلطــر هــذا يــدفع أن الفاعــل( احلالــة هــذه املنقــذ )يف للشــ ص ميكــن وال املهــرمب الشــ ص

 ب .العقا من الفاعل يعفى النص هلذا ووفقاً  وعندها املذكورة اجلرمية ارتكاب خالل
 الثاني فرعال

 التدابير الوقائية في مواجهة الهجرة غير الشرعية
تهمثل السياسـة اجلنائيـة الوقائيـة فيمـا يقـره املشـر  مـن الهـدابو االحرتازيـة أو الوقائيـة، وهـي زمـرة مـن اإلجـراءا    

قد نص عليها املشر  بغية مواجهة ما يكمن يف ش ص مقرتك الفعل اإلجرامـي مـن خطـورة لوقايـة اجملهمـع مـن 
لقانون، حبيث ال جيوز تقريرها إال مـن قبـل املشـر ، فـال آثارها السيئة، وبذلك فإهنا تهميز باسهنادها إىل نص يف ا

، وبالهـــا  فإهنـــا ختاـــع ملبـــدأ الشـــرعية، كمـــا أهنـــا ال تكـــون إال حبكـــم قاـــائي وال تلحـــق إال 1تـــدبو بغـــو قـــانون
 ش ص اجلاين الن تكمن في  خطورة ارتكاب السلو  اإلجرامي مسهقباًل. 

قــة دائمــاً بــاخلطورة اإلجراميــة  وأحيانــاً بالاــرر، واخلطــورة حالــة تهعلــق إذاً فالهــدابو الوقائيــة هــي مســألة مهعل    
بنفس اجملرم وسلوك ، ال وصف يهعلـق باجلرميـة، باعهبـار أن اخلطـورة اإلجراميـة مـا هـي إال احهمـال ارتكـاب اجملـرم 

 . 2جرمية مسهقبلية
اء  يف حكامــاً عامـــة جـــا قواعـــد وأوأفـــرد هلــهــذا، وقـــد أقــر املشـــر  الليــي يف القـــوانن اجلنائيــة الهـــدابو الوقائيــة   

هعلقــة ا القــوانن املاصــة ومنهــالقــوانن األساســية ومنهــا قــانون العقوبــا  العــام، ونــص عليهــا يف بعــض القــوانن اخل
ر ارتيــاد بعــض بعــاد وحاــمبكافحــة اهلجــرة غــو الشــرعية، حيــث ورد  فيهــا الهــدابو الوقائيــة الش صــية مثــل اإل

ل السياســة زاولــة. وتهمثــراخيص املىل الهــدابو الوقائيــة املاليــة املهمثلــة يف املصــادرة وســحب تــاألمــاكن، باإلضــافة إ
لقــانون رقــم ااحرتازيــة يف  ن تـدابوالوقائيـة الــ  اعهمــدها املشـر  الليــي يف مكافحــة اهلجـرة غــو الشــرعية مبـا أقــره مــ

 هي املصادرة واإلبعاد. 2010لسنة  19
ن العقوبــا  الليــي يف قســم  العــام نوعــان مــن الهــدابو الوقائيــة مهــا الهــدابو ورد بقــانو  : المصــادرة :أوال

العليـا الوقائية الش صية والهدابو الوقائية املالية، وتعد املصادرة إحدى الهدابو الوقائيـة املاليـة الـ  نصـي ا كمـة 
 مقابـل علـى خـالك الغرامـة الـ  يف تعريفها بأهنا: )هـي نـز  ملكيـة املـال جـرباً وإضـافه  إىل ملـك الدولـة بغـو

 . 3تهمثل يف حتميل ذمة ا كوم علي  بدين الدولة(

                                         

  1-تنص املادة 137 عقوبا  ليي على أن : )ال تفر  الهدابو الوقائية إال بناء على نص يف القانون ويف حدود ذلك(.
 2-حممد سامي النرباوي، شرح األحكام العامة لقانون العقوبا  الليي، منشورا  جامعة قار يونس، بنغازي، 1978.   496.   

، مشــار إليــ  يف  حممــد رماــان بــارة، قــانون 307،  1ج  مجلــة المحكمــة العليــا،، 28/12/1955ا كمــة العليــا جلســة  - 3
 تشـمل الـ  ، "املصـادرة "بهعبـو .ــويقصد145،  1992معـة املفهوحـة، العقوبـا  الليـي، القسـم العـام، منشـورا  اجلا
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 1واملصادرة قد تكـون جوازيـة وقـد تكـون وجوبيـة، ويف احلالـة األخـوة تكـون هلـا خصـائص الهـدابو االحرتازيـة 
وتكـــون وحجبـــ  عـــن الهـــداول. 2 الــ  تســـههدك ســـحب الشـــيء اخلطــر املاـــبوط مـــن الهـــداول؛ توقيـــاً للاــرر

 -املصادرة جوازية يف حالة احلكم بالعقوبة أو العفو القاائي بالنسبة لألشياء الهالية:
 األشياء ال  اسهعملي أو أعد  الرتكاب اجلرمية. -أ
ريح ا مل يوجـد تصـمـجرميـة،  األشياء ال  يعد صنعها أو اسهعماهلا أو محلها أو حيازهتا أو الهصرك فيهـا -ب

 ة.يف شأهنا من السلطا  اإلداري
 .3وبطبيعة احلال فإن األحكام السابقة ال تنطبق إذا كان مالك الشيء ش صاً ال يد ل  يف اجلرمية 
قاــي ا كمــة العليــا بــأن: )مصــادرة أداة اجلرميــة وهــي الســيارة لــيس وجوبيــاً احلكــم هبــا  ،ويف هــذا الســياق  

عقوبــا  علــى جــواز مصــادرة األشــياء الــ  اســهعملي أو أعــد  الرتكــاب اجلرميــة،  164وإمنــا تــنص املــادة 
د طبقــي ومـن مث فــال نأخــذ علـى احلكــم املطعــون فيـ  إن هــو مل يقــض باملصـادرة املطلوبــة، وتكــون ا كمـة قــ
 . 4صحيح القانون يف هذه اجلزئية وهي متارس الرخصة ال  منحها املشر  إياها باملصادرة من عدمها(

بصــــورة موســــعة، حبيــــث حلقــــي  2010لســــنة  19واملشــــر  الليــــي أقــــر تــــدبو املصــــادرة يف القــــانون رقــــم    
ملســه دمة فيهــا وا صــلة منهــا أويف أي املصــادرة كافــة األمــوال املهعلقــة هبــذه اجلرميــة النقديــة منهــا والعينيــة، وا

( من هذا القانون : )ويف مجيـع األحـوال حتكـم 10/2صورة كاني عليها هذه األموال، حيث نصي املادة )
ا كمة مبصادرة املبال  ا صلة من اجلرمية ولـو موهـي أو بـدلي أو حولـي إىل مصـادر مشـروعة، كمـا حيكـم 

                                                                                       = 

 أخـرى؛  هصـة سـلطة أو حمكمـة عـن صـادر أمـر مبوجـب املمهلكـا  النهـائي مـن الهجريـد انطبـق، حيثمـا احلجـز
 والربوتوكـوال الوطنيـة  عـرب املنظمـة اجلرميـة ملكافحـةاملهحـدة  األمـم اتفاقية لهنفيذ الهشريعية األدلةلتفاصي  أكثر أنظر 

نيويـور  ،  املهحـدة، املعاهـدا  األمـم شـؤون واجلرميـة شـعبة بامل ـدرا  املعـي املهحـدة األمـم ا . مكهـببه امللحقـة
 ISBN  2004املبيع  رقم a …املهحدة األمم منشورا 

ـــة:  163تـــنص املـــادة  -1 ـــا  الليـــي علـــى أنـــ  :)حيكـــم دائمـــاً مبصـــادرة األشـــياء اآلتي األشـــياء ا صـــلة أو مـــن قـــانون العقوب
املكهسبة من اجلرمية ال  صدر فيهـا احلكـم باإلدانـة أو بـالعفو القاـائي مـا مل يكـن املالـك ش صـاً اليـد لـ  يف اجلرميـة، 

األشــياء الــ  يعــد صــنعها أو اســهعماهلا أو محلهــا أو حيازهتــا أو الهصــرك فيهــا جرميــة يف ذاتــ  وذلــك حــىت لــو مل  -2
 يصدر احلكم باإلدانة(.

ـــاتالســـعيد مصـــطفى الســـعيد، - 2 ـــي قـــانون العقوب ـــة ف ، 1962، الطبعـــة الرابعـــة، دار املعـــارك، مصـــر، األحكـــام العام
 .371، مشار إلي  يف حات حسن موسى بكار، مرجع سابق،  718 

 من قانون العقوبا  الليي. 164نص املادة  -3
 1429، سنة 4-3، العدد 260،  19/11/2004ق جلسة 67/35طعن جنائي رقم -4
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وا  املســــهعملة أو الـــــ  كانــــي معــــدة لالســـــهعمال يف ارتكــــاب اجلـــــرائم مبصــــادرة وســــائل النقـــــل واألشــــياء واألد
 املنصو  عليها يف هذا القانون إال إذا ثبي ملكيهها للغو حسن النية..(. 

واملصـــادرة هنـــا وجوبيـــة حـــىت لوســـائل النقـــل واألشـــياء واألدوا  الـــ  كانـــي معـــدة لالســـهعمال، مبعـــو األمـــر    
باعهبارهـا جرميـة مسـهقلة علـى هـذا حلـة الشـرو  أو يف املرحلـة الهحاـوية للجرميـة باملصادرة ولو كان الفعـل يف مر 

، والهشــديد هنــا يف حملــ ، إذ إن األمــوال يف هــذه اجلرميــة عصــب الهنظــيم والســالح الــذي يســهمر بــ  يف األســاس 
 .1الوجود، كما أن هذه األموال تعهرب يف األساس اهلدك من ارتكاب جرائم اهلجرة غو الشرعية

كعقوبـة   مشـرع المغربـيقرهـا الأوفي الوقت الُي اعتبر فيه المشرع الليبي المصـادرة تـدبيراً وقائيـاً فقـد   
كــم هبـــا لمحكمــة احللفــإذا كانــي العقوبـــا  األصــلية هــي العقوبــا  الـــ  جيــوز إضــافية فــي حــق المخـــالفين، 

ز صــلية، فــال جيــو أعقوبــة  ماــافة إىل وحــدها باعهبارهــا اجلــزاء الطبيعــي للجرميــة، فــإن العقوبــا  اإلضــافية تكــون
 احلكم هبا وحدها.

ة على العقوبـا  اإلضـافي أقر جمموعة من العقوبا  اإلضافية زيادة 02-03واملشر  املغريب من خالل فهو    
يـــد مـــن مثلـــة يف الهجر ئيـــة املهبقـــوة القـــانون أو مـــا يعـــرك بالعقوبـــا  الهبعيـــة الـــ  تنـــهج حهمـــاً عـــن العقوبـــا  اجلنا

عـدام لعقوبـة هـي اإلا كانـي امـالوطنيـة، واحلجـز القـانوين، واحلرمـان مـن املعـا  الـذي تصـرف  الدولـة، إذا  احلقوق
احلكــم بعقوبـــا   مــن القـــانون املــذكور خولـــي للمحكمــة احلـــق يف 55و 54و 53والســجن املؤبـــد فــإن املـــواد 

 إضافية تهمثل يف:
اخلــا  أو  هعمل للنقـلاء كانـي الوســيلة تسـ، سـو مصـادرة وسـيلة النقــ  المسـتعملة فــي ارتكـاب الجريمــة - 

أو  أهنــا اســهعملي لــذي يعلــمالعــام أو لعجيــار، شــريطة أن تكــون يف ملكيــة مــرتكي اجلرميــة أو يف ملكيــة الغــو ا
 سهسهعمل الرتكاهبا.

محكمـــة مـــىت ملزمـــة لل واملالحـــظ أن مصـــادرة وســـيلة النقـــل املســـهعملة يف ارتكـــاب اجلرميـــة هـــي عقوبـــة إضـــافية 
و أو الشــركاء هلــذه الوســيلة واملهمثلــة يف ملكيــة مرتكــب اجلرميــة أ 53  الشــروط املنصــو  عليهــا يف املــادة تــوافر 

املشـر  فسيلة النقل"، صادرة و مبالعلم باجلرمية إذا كاني للغو، وهذه اإللزامية تسهشف من كلمة " تأمر ا كمة 
روط ىت تـوافر  الشـمـاختاذهـا ن عدمها، بل ألزمهـا بمل يرت  للمحكمة السلطة الهقديرية يف إضافة هذه العقوبة م

 :  مههاتثو كثوا من اإلشكاليا   لعل أإذا اعهرب  عقوبة املذكورة.))وهلذا فاملصادرة 
صـادرة ملفـال شـك أن ا ,إذا قلنا أن ش صية العقوبة مـن املبـادئ املسـهقرة يف القـانون الوضـعي  – 1

الســجن  إلعـدام أويعــوهلم فقـ  وخباصـة يف حالــة احلكـم بالـيس فيهـا مـن ذلــك شـيء , فهـي متــس حيـاة مـن 
 طويل املدة , فنحن هنا ال نصادر أموال اجلاين بل أموال غوه .

                                         

 .112طارق خالد االدريسي، مرجع  سبق ذكره،    -1
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ه األزمـــا  اعيــة , وهــذيلجــأ املشــر  هلــذه العقوبــة غالبــا يف أوقـــا  األزمــا  والهــوترا  االجهم – 2
ظـــاهر مي مظهـــر مـــن والسياســـي يف الدولـــة فهـــهـــي يف الغالـــب نا ـــة عمـــا يعهقـــد مـــن الفســـاد  االجهمـــاعي  

ة ففـــي ذلـــك شـــر ة األصـــلي" بعقوبـــة أخـــرى غـــو العقوبـــةالهعبـــو عـــن اآلراء و األفكـــار , فـــأن يعاقـــب " اجلنـــا
 مااك إىل شر .  

عــد صــنعها أو يشــياء الــ  املصــادرة هبــذا املعــي قــد تكيــف عقوبــة أو تــدبوا وقائيــا ) مصــادرة األ – 3
ن العقوبـا  الليـي مـثال ( من قـانو  -164 –أو حيازهتا أو الهصرك فيها  جرمية , مادة اسهعماهلا أو محلها 

لـ  اسـهعملي ألشـياء اا, ولكن قد ال يكون الفرق واضحا بن النظامن حينما تنصـب املصـادرة أياـا علـى 
ن عـــ لـــففهـــي ال خته ,يف ارتكـــاب اجلرميـــة , فـــأن تصـــادر املركبـــة الـــ  اســـهعملي يف جلـــب امل ـــدرا  مـــثال 

د لـ  ن املالـك ال يـك إذا كـاالغرامة يف شـيء فيكفـي أن نزيـد مبلـ  هـذه الغرامـة ,  والقـول بـأن " ال يطبـق ذلـ
 يف اجلرمية " ال يغو من األمر شيئا ففي الغالب جند اجلاين هو املالك هلا .

ســهعماهلا و اصـنعها أ وهكـذا حنـن نـرى أنــ  الـا هـو مشـرو  أن تطــال املصـادرة فقـ  األشـياء الــ  يعـد
ا يهنـــاقض و أي الـــ, أمـــا مـــا عـــدا ذلـــك فإنـــ   corps du délit ... جرميـــة يف ذاتـــ  أي جســـم اجلرميـــة  

 منطق قانوين سواء كيفي عقوبة أو تدبوا وقائيا  .
 القـــانون  الفـــا  )يفتطبيـــق أحكـــام املصـــادرة يف كـــل أنـــوا  اجلـــرائم , اجلنايـــا  و اجلـــنح و امل – 4

عي لهفريـد الهشـريع مبـدأ امـمـع فكـرة الهناسـب بـن اجلرميـة و العقوبـة  ومـن مث ,  الفرنسي(, يهعار  بال شـك
 للعقوبة وهذا ما الجيوز قانونا يف اعهقادنا .

لطوا الاــوء ون أن يســواملشـكلة هنــا فيمـا نــرى , أن جـل  البــاحثن يف هـذه املســألة يقـررون ذلــك بـد
مـا املشـروعية حه د  انهفـيهها  , فإذا انهفى الـر على فلسفة هذه العقوبة سواء من حيث وفيفهها أو مشروعي

 فالعقوبة األصلية تكفي يف القيام هبذه الوفيفة .
وهــذا يــؤدي بنــا للقــول بعــدم مشــروعية العقوبــا  الهكميليــة , فهــي ســوك تكمــل مــاذا , البــد أهنــا  

عــدام أو الســجن تكمــل العقوبــة األصــلية , وإذا ثبــي أهنــا كاملــة بــذاهتا إذا كانــي مــن أقســى العقوبــا  كاإل
 1طويل املدة فأن نكمل ما هو كامل فهذا من حتصيل احلاصل وهذا من املسهحيال  كما نعرك . ((

                                         

أ. د. / احممــد معمــر الرازقــي تــأمال  حــول فلســفة العقوبــة حماضــرا  مقدمــة لطلبــة الــدكهوراه يف القــانون اجلنــائي كليــة  ـ 1
 س.القانون / جامعة طرابل
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 : اإلبعاد عن أراضي الدولةاثاني
و النفـي إذا يء آخـر وهـشـاإلبعاد تدبو وقائي ش صـي ينطبـق علـى األجنـي دون املـواطن وإال انقلـب إىل   

 ما طبق على املواطن.
ن قانون العقوبا  العـام الـ  م 158وقد نظم املشر  الليي مسألة إبعاد األجني عن أر  الدولة يف املادة  

ل عــن دة ال تقــنصــي علــى أنــ  )علــى القاضــي أن يــأمر بإبعــاد كــل أجنــي يصــدر ضــده احلكــم بالســجن ملــ
 بــق علــى األجنــيون، وتطانعشــرة أعــوام، كمــا جيــوز إبعــاد األجنــي يف األحــوال األخــرى الــ  يــنص عليهــا القــ

   اإلدارية(.ن السلطاالذي  الف أمر اإلبعاد القوانن املهعلقة مب الفة أوامر اإلبعاد الصادرة م
وقــد اعهـــرب  ا كمــة العليـــا الليبيــة أن عـــدم أمـــر ا كمــة بهـــدبو اإلبعــاد يف حكمهـــا يعــد خطـــأ يف تطبيـــق   

لزامـــي كلمـــا تـــوافر  شـــروط  ،وهـــو أن تكـــون العقوبـــة القـــانون، وذلـــك ألن مقهاـــى هـــذا الـــنص أن احلكـــم إ
 1املقاي هبا هي السجن عشر سنوا  فأكثر.

عقوبـا  يف نصـها: "كمـا جيـوز إبعـاد األجنـي  158مل  الف نص املادة  2010لسنة  19والقانون رقم  
)يعاقـــب والـــ  جـــاء فيهـــا:  6يف األحـــوال األخـــرى الـــ  يـــنص عليـــ  القـــانون" فـــنص عليـــ  مـــن خـــالل املـــادة 

األجني املهاجر غو الشرعي بعقوبة احلبس مع الشغل أو بغرامة ال تزيد عـن ألـف دينـار، ويف مجيـع األحـوال 
جيــب إبعــاد األجنــي ا كــوم عليــ  يف إحــدى هــذه اجلــرائم املنصــو  عليهــا يف هــذا القــانون مــن أراضــي ليبيــا 

 .2مبجرد تنفيذه للعقوبة ا كوم هبا(
جــويب حبكــم القــانون، كمــا أنــ  وجــويب حبكــم الواقــع يف بعــض األحيــان، ذلــك ألن عــدم واإلبعــاد هنــا أمــر و   

إبعـــاده وبقـــاءه يف اإلقلـــيم بعـــد انقاـــاء العقوبـــة أمـــر غـــو مقبـــول؛ ألن بقـــاءه يعهـــرب جرميـــة حبكـــم دخولـــ  غـــو 

                                         
الشرعية، )حيث حكمـي ا كمـة حاـوريا بإدانـة املـههم )تركـي وهذا ما قاي ب  حمكمة  ال طرابلس االبهدائية دائرة اهلجرة غو  -1

اجلنســية( ومعاقبهـــ  بإبعـــاده عـــن األر  الليبيـــة جمـــرد تنفيـــذها هلـــذا احلكـــم عـــن اجلرميـــة، دخـــول وإقامـــة يف ليبيـــا دون إذن اجلهـــا  
 .5/1/2014يف جلسة األحد املوافق  5/2013امل هصة( يف القاية رقم 

ال طـــرابلس االبهدائيـــة دائـــرة اهلجــرة غـــو الشـــرعية، )حيـــث حكمـــي ا كمـــة حاـــوريا بإدانـــة املـــههم وهــذا مـــا قاـــي بـــ  حمكمـــة  ـــ -2
)نيجــري اجلنســـية( ومعاقبهــ  بإبعـــاده عـــن األر  الليبيــة جمـــرد تنفيــذها هلـــذا احلكـــم عــن اجلرميـــة، دخــول وإقامـــة يف ليبيـــا دون إذن 

ــية رقـــم  ــة( يف القاـ ــة، وبـــال مصـــاريف جنائيـ .ــــومن 13/10/2013يف جلســـة األحـــد املوافـــق  117/2013اجلهـــا  امل هصـ
توافـق كـل دولـة  بـأن  18يف املادة املالحظ بأن اإلبعاد  هلف عن إعادة املهاجر الذي ألزم بروتكول مكافحة هتريب املهاجرين 

ملبـنم يف املـادة طرك على أن تيسِّر وتقبل، دون إبطاء ال مسوِّغ ل  أو غو معقول، إعـادة الشـ ص الـذي يكـون هـدفا للسـلو  ا
 .من هذا الربوتوكول، والذي هو من رعاياها أو يهمهمع حبق اإلقامة الدائمة يف إقليمها وقي إعادت  6
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شـــرعي الشـــرعي، وذلـــك ألن ســـلو  املهـــاجر يعـــد مـــن اجلـــرائم املســـهمرة، وبالهـــا  فاإلبعـــاد للمهـــاجر غـــو ال
 األجني مسألة إلزامية سواء كان ذلك حبكم القانون أو الواقع.

إضافيـــة  يــان تــدابوفــإن عقــوب  احلــبس والغرامــة قــد تاــاك إليهمــا يف بعــض األحأمــا فــي فرنســا  -
 تبعاً لوضعية املهاجر السري، يهعلق األمر على اخلصو  بـ:

، ومبوجبــ  alUn arrêt prêfector وهــو قــرار يصــدر عــن الــوا   : االقتيــاد إلــى الحــدود:1
خولــ  دكونـ  مل يثبــي د، إمــا ليـهم اقهيــاد األجنـي امل ــالف للمقهاـيا  املهعلقــة باإلقامـة والــدخول إىل احلـدو 
أو  قـيم بهجديـدها،يدون أن  الشرعي إىل الرتاب الفرنسـي أو لكونـ  فـل مقيمـاً فيـ  رغـم انههـاء مـدة الهأشـوة

يامـ  بهزويـر و ألجـل قمبقـرر رفـض منحـ  رخصـة إقامـة أو رفـض  ديـدها، أ بعد مـرور شـهر مـن تـاريو تواصـل 
 رخصة لعقامة.

بـأن  ،إصـداره إلدارة يفاومع ذلك، وبالنظر خلطورة هذا القـرار فـإن القـانون الفرنسـي قـد حـد مـن سـلطا    
دة إقـامههم و لطـول مـجعل بعض األجانـب يف حـل مـن االقهيـاد إىل احلـدود، إمـا لصـغر سـنهم )القاصـرين( أ

شـرة، ا قبـل سـن العاهم بفرنسـفـوق الـرتاب الـوطي ولـو بصـفة غـو شـرعية )بالنسـبة لألفـراد الـذين يثبهـون إقـامه
نن لعائليـة الـ   معهـم مبـواطاسـنة(، أو بالنسـبة لطبيعـة الـرواب   15أي الذين أثبهوا إقامههم هبـا ألكثـر مـن 

، أو بــالنظر عــن ســنة( زوجــة مــواطن فرنســي ملــدة تزيــد فرنســين )األجنــي أب أو أم الطفــل فرنســي، زوج أو
دائــم تفـــوق  صــاب بعجــزللظــروك الصــحية لألجنــي امل ــالف )األجنـــي ا كــوم لــ  بــإيراد حادثــة شــــغل وامل

 %، أو األجني الذي حتهاج حاله  الصحية إىل رعاية خاصة..(. 20نسبهها 
رئــيس  ر املــذكور إىلغــاء القــرادود أن يهقــدم بطلــب إلوميكــن لألجنــي الــذي اختــذ حبقــ  قــرار االقهيــاد إلـــى احلــ 

قــــابالً للطعــــن فيــــ   ســــاعة، وقرارهــــا هــــو اآلخــــر يبقــــى 48ا كمــــة اإلداريــــة، والــــ  تبــــث يف الطلــــب خــــالل 
ىل احلـــدود، قهيـــاد إباالســهئناك خـــالل أجـــل شـــهر، لكـــن دون أن يـــؤدي هـــذا االســـهئناك إىل تنفيـــذ قـــرار اال

 ة إللغــاء قــرارالداخليــ يــع احلــاال  حــق الهقــدم بطلــب يف املوضــو  إىل وزيــرويبقــى للمهــاجر امل ــالف يف مج
 االقهياد.

: ويرجـع أمــر اختــاذ هــذا القـرار إىل وزيــر الداخليــة، وميكــن أن يطـال هــذا القــرار كــل أجنــي : الطــرد2
لــرغم مــن يشــكل وجــوده فــوق الــرتاب الفرنســي هتديــداً خطــواً للنظــام العــام، ومفهــوم النظــام العــام هنــا علــى ا

إطالقــ ، فــإن رقابـــة القاـــاء بشــأن  تبقــى جــد هامــة حيــث قــرر القاــاء الفرنســي أن : "امل الفــا  للقــانون 
اجلنــائي املرتكبــة مــن طــرك األجانــب ال تــربر يف حــد ذاهتــا إجــراء الطــرد، وال تعفــي الســلطا  امل هصــة مــن 

الـرتاب الفرنسـي يشـكل بالفعـل هتديـدا  ضرورة دراسة كافة املعطيا  للقول فيما إذا كان وجود األجني فــوق
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هذا ويعهـرب األجنـي يف وضـع املهـدد للنظـام العـام يف حـال إدانهـ  بعقوبـة حـبس نافـذة تزيـد  (1) للنظام العام"،
على سنة، أو حىت تقل عنها إذا كان األجني قد أدين من أجل املساعدة على اإلقامة غو القانونيـة والعمـل 

 املهاجرين السرين. الالمشــرو  وتشغيــــل
وإذا كان األصل أن كل الفئا  ا مية من قرار االقهياد إىل احلدود، حممية كذلك من قرار الطرد فـإن هـذه   

احلماية قد ختهفي متاماً إذا ما تعلق األمر باألجني ا كوم علي  بعقوبة حبس تزيـد علـى اخلمـس سـنوا ، مـا 
  (2)فرنسا قبل بلوغهم سن العاشرة.عدا القاصرين واألجانب الذين أقاموا ب

ملعــي بــالقرار مخســة عشــر ، باســهدعاء ا59و ــري املســطرة يف شــأن قــرار الطــرد بعــد تــوافر الشــروط الالزمــة  
ن القـرار(، وتعطـى مـ 24لفصـل يوماً قبل تاريو مثولـ  أمـام اللجنـة املشـكلة هلـذه الغايـة )يـنص علـى تأليفهـا ا

بصــفة علنيــة،  ام اللجنــةواالســهعانة خبــدما  حمــام، و ــري املناقشــا  أمــلــ  كافــة الاــمانا  إلعــداد دفاعــ  
ن نظرهـا، علـى أ عة بوجهةوبعد انههائها تبعث اللجنة مبحار يهامن أوج  دفا  األجني املقرر طرده مشفو 

يف احلـاال   حـد كبـو هذه الصالحية االسهشارية للجنة، وكـذلك الاـمانا  املكهوبـة لألجانـب تـهقلص إىل
 م.ن الدولة العاساساً بأمتعهرب فيها اإلدارة أن اسهمرار وجود األجني يشكل هتديداً خطواً أو مال  
ورغــم فــهح البــاب أمــام املهــاجر للطعــن يف قــرار الطـــرد أمــام ا كمــة اإلداريــة، فــإن ذلــك الطعــن ال يوقــف    

منـع األجنـي  –ر االقهيـاد إىل احلـدودوخالفــاً لقـرا-تنفيذ قرار الطرد، كما ينهج عن صدور هذا القـرار األخـو 

                                         

، يسـهطيع وزيــر 25(، مـع األخـذ يف االعهبـار أحكـام املـادة 1989أغسـطس  2-548-89)القـانون رقـم  23املـادة - 1
 األجني على األراضـي الفرنسـية يهـدد النظـام العـام هتديـداً خطـواً.. اخل(.الداخلية أن يصدر قرار الطرد إذا كان وجود 

     الهشـريع الفرنســي كـامالً بشــأن إقامــة األجانـب واللجــوء مـن خــالل املوقــع علـى شــبكة اإلنرتنـي ، الــراب  اإللكــرتوين :                     
http//.iegisfrance.gouv.frwww 

شـروط إال وفقـاً لل 23دة ( ال جيوز اختاذ قـرار الطـرد املنصـو  عليـ  يف املـا1981-973 81)قانون رقم  24ملادة ا- 2
 الهالية: 

 جيب إخطار األجني مسبقاً وفقاً للشروط ا ددة بقرار جملس الدولة. -1
ــ  أمــام جلنــة بنــاء ع -2 نــة علــى النحــو هــذه اللج لــى دعــوة مــن رئــيس الشــرطة، وتهكــونجيــب اســهدعاء األجنــي لســما  أقوال

 الها : 
 رئيس ا كمة االبهدائية لعاصمة املقاطعة أو من يندب  من القااة رئيساً. -
 أحد القااة تعين  اجلمعية العمومية للمحكمة االبهدائية لعاصمة املقاطعة. -
 مسهشار من ا كمة اإلدارية. -
 يف رئاسة الشرطة مقررا للجنة.رئيس دائرة األجانب  -

http://www.iegisfrance.gouv.fr/
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املطـرود مـن العـودة إىل فرنسـا إال يف حـال تعـديل القـرار مـن طـرك الـوزير أو مـن طـرك ا كمـة اإلداريـة، أمــا 
يف حــال تقريــر هــذه األخــوة إيقــاك الهنفيــذ، فــإن األجنــي امل ــالف ميكنــ  البقــاء يف فرنســا إىل حــن صــدور 

جنــي يف كــل وقــي أن يهقــدم بطلــب إلغــاء قــرار الطــرد إىل وزيــر الداخليــة حكــم يف املوضــو ، كمــا ميكــن لأل
 بشرط أن يهواجد بالفعل خارج فرنسا.

 : يف احلاال  الهالية 23ادة فال يه ذ قرار الطرد تطبيقاً للم 26ومع األخذ يف االعهبار أحكام املادة    

 نسـا، بشـرط أنم يف فر نسـي قاصـر مقـيإذا مل يكن األجني مهعـدد الزوجـا  وكـان أبـاً أو أمـاً لطفـل فر  -1
ن القــانون املــدين مــ 2-371يثبــي أنــ  يســاهم يف رعايهــ  وتربيهــ  وفقــاً للشــروط املنصــو  عليهــا يف 

 منذ الوالدة أو على األقل منذ سنة.
مهعـة ة ال زالـي مهن الزوجوأ ،فإذا كان األجني مهزوجاً من فرنسية بشرط عدم انقطا  العالقة الزوجية -2

 الفرنسية.باجلنسية 
ا ال يقـل عـن مـ فرنسـا األجني الذي يسهطيع أن يثبي بأي طريقة من طرق اإلثبا  إقامه  العادية يف -3

 ارة "طالب"..حتمل عب مخسة عشر سنة إال إذا كان خالل كل هذه الفرتة حاماًل لبطاقة إقامة مؤقهة
 قـــانون الفرنســـيبـــة يف الوإذا حتايـــل األجنـــي أو شـــر  يف الهحايـــل علـــى تنفيـــذ اإلجـــراءا  املطلو      

 وا . ثالث سن املذكور ودخل مرة أخرى بدون إذن إىل األراضي الوطنية الفرنسية يعاقب باحلبس
 الهالية: ماكنأحد األ ويف مجيع األحوال فإن األجني الذي تقرر وضع  على احلدود يبعد على     

 البلد ال  حيمل جنسيهها. -1
 البلد ال  أصدر  ل  وثيقة السفر والزالي صاحلة لالسهعمال. -2
 البلد ال  تقبل دخول األجني إليها. -3

يهـ  ن حياتـ  أو حر أيـ  فيهـا وال يهم إبعاد األجني إىل دولة ما إذا ثبي أن هذه الدولـة  شـى عل     
رخـة واحلريـا  األساسـية املؤ  مـن املعاهـدة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان 3ام املادة تهعر  ملعاملة تهعار  وأحك

 .1950نوفمرب  4يف 
( علـى إمكانيـة اسـهبدال الغرامــا  57)فصـل  وفـي ذات الشـأن فقـد نـ  القــانون اإلسـباني     

ال ميكـن املعاقبــة املشـار إليهـا سـابقاً بعقوبـة الطـرد يف بعـض صــور امل الفـا  اجلسـيمة أو اجلسـيمة جـداً ، إذ 
بالغرامــة والطــرد يف آن واحــد، وتــؤدي عقوبــة الطــرد إىل منــع املعــي مــن الــدخول إىل الــرتاب اإلســباين ملــدة ال 

عشر سـنوا  ، كمـا يـؤدي هـذا القـرار إىل اإللغـاء الفـوري لكـل رخـص  لىتقل عن ثالث سنوا  وال تزيد ع
لطـرد وكـذلك بطـرق الطعـن املمكـن لـ  سـلوكها واهليئـا  اإلقامة املمنوحة للمعي باألمر وجيب إشـعاره بقـرار ا

إال يف حالـة اجلرميـة املنصـو    ال  علي  االمهثال أمامها لهقد  وج  طعن  ، وال ميكـن لعقوبـة الطـرد أن تطالـ
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اجلانــــب  –أو يف حالــــة العــــود عنــــد ارتكــــاب  الفــــة جســــيمة داخــــل أجــــل ســــنة  54/1عليهــــا يف الفصــــل 
 لهالية:املهواجدين يف احلالة ا

 ة.يف إسبانيا واملقيمون فيها بصفة شرعية خالل اخلمس سنوا  األخو  ولودونامل -
 على رخصة إقامة دائمة. حصلونامله -
 األجانب ذوو األصل اإلسباين الن فقدوا اجلنسيا  اإلسبانية. -

 أو املعوقون املوجودون حتي بند: رونأزواج األجانب األصول واألوالد القاص -

 

ينـــاير  10ســا، بشــأن تنظــيم دخــول وإقامــة األجانــب يف فرن 34-92قــانون رقــم مــن ال 27املــادة  -1
1990. 

 24رنســـا، بشـــأن تنظـــيم دخـــول وإقامـــة األجانـــب يف ف 1027-93مـــن القـــانون رقـــم  27املـــادة  -2
 .1993أغسطس 

ن وامـل مـىت كـالنسـاء احلعامن، وكذلك ا لىرعاية األجني شرط أن تكون مدة إقامههم بإسبانيا تزيد ع -
 يذ قرار الطرد يف حقهم من شأن  أن يلحق ضرراً بصحههن.تنف

 إســـــبانيا املســـــهفيدون مـــــن مـــــنح العجـــــز الـــــدائم النا ـــــة عـــــن حادثـــــة شـــــغل أو مـــــر  مهـــــي حـــــدث يف -
 عمومي.لطابع ال،واملسهفيدون من منح البطالة أو املسهفيدون من املعاشا  االقهصادية ذا  ا

اخـل اب اإلسـباين دغـادرة الـرت موجيـري تنفيـذ قـرار الطـرد بعـد تبليغـ  إىل األجنـي، ويهعـن علـى هـذا األخـو    
واحــدة مــن حـــاال  بســاعة  مــا مل يهعلــق األمــر  72اآلجــال املقــررة لــذلك دون أن تقــل هــذه اآلجــال عــن 

م  إىل تنفيـذ قـرار الطـرد يـهجنـي، ويف حالة عدم مبـادرة األ 63املسطرة االمهيازية املنصو  عليها يف الفصل 
يداعـ  إن لـ  أن يطلـب لقرار فـإااعهقال  واقهياده إىل مركز احلدود يف انهظار طرده، أما إن هو عجز عن تنفيذ 

صــاريف تنفيــذ قــرار الطــرد يومــاً، وم 40يف أحــد املراكــز دون أن تهعــدى مــدة هــذا اإليــدا  يف مجيــع األحــوال 
 هم تبليغهـــا إىليـــملصـــاريف وســـائل املاديـــة الكافيـــة لـــذلك، وإال فـــإن تلـــك ايهحملهـــا املهـــاجر إذا كانـــي لـــ  ال

 للجــوء حــىت يــهمم بطلــب االقنصــل أو املمثــل الدبلوماســي ، وال ينفــذ قــرار الطــرد يف حــق املهــاجر الــذي تقــد
 (.63/3ء )الفصل ان اللجو البي يف هذا الطلب بالقبول أو الطرد وفقاً للقواعد اجلاري هبا العمل يف ميد

عقابيــة اإلداريــة للطعــن ( علــى قابليــة القــرارا  ال65وتؤكــد مقهاــيا  فصــول القــانون اإلســباين )الفصــل    
ون، وميكـن ي يف هـذه الطعـقـانون البـوفقاً للقوانن املعمول هبا يف إسبانيا وأمام اجلها  ال  أسـند هلـا الفيها 

اجلهـــا    عــن طريــقالـــرتاب األســباينلألجنــي أن ميــارس هــذا احلــق يف الطعـــن حــىت يف حــال تواجــده خــارج 
 الدبلوماسية أو القنصلية امل هصة.
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 : المنع القضائي من التراب3
ة هعلقـة مب الفـاجلـرائم امل وهو قرار قاائي يصدر عن حمكمـة اجلنح وحمكمـة االسـهئناك كعقوبـة إضـافية يف   

 نـع القاـائي مـنكـن للمام، وميقواعد الدخول واإلقامة، وعمـل األجانـب، أو بالنسـبة لـبعض جـرائم احلـق العـ
احلـبس،  ور انقاـاء مـدةفـاحلدود  الرتاب أن يكون ملدة مؤقهة أو ملدة دائمة، ويرتتب على اقهياد املعي ب  إىل

 رتاب يف حـــق كـــلئي مـــن الـــوباســهثناء احلمايـــة املقـــررة للقاصـــرين فـــإن للمحـــاكم أن تقـــرر عقوبـــة املنـــع القاـــا
طـورة خعـن االعهبـار األخذ ب فن، بشرط تسبيبها لقرارها باملنع، وكذلكالفئا  األخرى من املهاجرين امل ال

ارى، الاـمانا  تهـو  ك فـإن كـلاألفعال واحلالة الش صية والعائلية لألجني قبل تقرير املنع يف حق ، ومـع ذلـ
 ـراط النــسانية، وائم ضـد اإلويصبح تقرير املنع الزماً يف حال ارتكاب األجني لبعض اجلـرائم اجلسـيمة )جـرا
النا ــة  تبيـيض األمـوالو مل ـدرة، يف مجاعـا  حماربـة، املسـاس باملصـا  العليـا للدولـة، اســهواد وتصـدير املـواد ا

 عن هذه األنشطة..(.
ا الطلـــب ال لـــى أن هـــذع ،وميكـــن لألجنـــي املعـــي بقـــرار املنـــع أن يهقـــدم بطلـــب إىل ا كمـــة مصـــدرة احلكـــم 

لفعـــل خـــارج جنـــي باهة أشـــهر مـــن تـــاريو احلكـــم، وشـــرط أن يوجـــد األيكـــون الكنـــاً تقدميـــ  إال بعـــد مـــرور ســـ
لهمهــع بعفــو ي طلـب االـرتاب الفرنســي، ويف حـال عــدم اســهجابة رئـيس ا كمــة للطلــب يبقـى بإمكــان األجنــ

 من رئيس اجلمهورية.
ألجانــب، فــإن للقــانونين اأمـا بالنســبة ألعمــال الهســهيل واملســاعدة والهشــجيع علـى الــدخول واإلقامــة غــو   

جناً وغرامـة سـس سـنوا  املشر  الفرنسي مـال إىل الهشـدد يف عقاهبـا، وجعـل العقوبـا  بشـأهنا تصـل إىل مخـ
يــادة حب رخــص القة وســفاــالً عــن بعــض الهــدابو الوقائيــة األخــرى كــاملنع مــن اإلقامــ، فرنــك  200.000

د ترتفـــع العقوبـــا  املقـــررة (، بـــل وقـــ21و 20والنقـــل بالنســـبة للنـــاقلن اجلـــوين والبحـــرين والربيـــن )فصـــلن 
لههجـــو الســـري فرنـــك إذا مـــا كـــان نشـــاط ا 5.000.000أعـــاله إىل الســـجن لعشـــر ســـنوا  والغرامـــة إىل 

ن قـــانون مـــ 12فصـــل )طـــار عصـــابا  منظمـــة واملســاعدة علـــى الـــدخول واإلقامـــة غـــو القـــانونين قـــد ت يف إ
 فقرة أوىل(. 349-98
تبطن شـــــ ا  املـــــر فقـــــد أعفـــــى الهعـــــديل األخـــــو بعـــــض األ -ومـــــع ذلـــــك ، والعهبـــــارا  القرابـــــة العائليـــــة   

ة، ألزواج واإلخــو  مــنهم اباملهــاجرين الســرين مــن املهابعــة مــن أجــل املســاعدة علــى اهلجــرة الســرية، وخصوصــاً 
مــــن قــــانون  12الــــذين يقيمــــون معهــــم بشــــكل أقــــرب مــــنهم إىل األزواج )فصــــل  وكــــل األشــــ ا  اآلخــــرين

 فقرة ثانية(. 349-98
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 الخاتمة  
ة يف جيعلهــا جرميــو ا، ة بــديال هلــهلجــرة القانونيــة املنظمــة جيعــل مــن اهلجــرة غــو الشــرعيفــراط يف تقييــد اإن اإل  

دفا للمنظمــــا  هــــاجرين هــــ   عــــل مــــن املحــــق املهــــربن والقــــائمن عليهــــا، نهيجــــة آلثارهــــا الســــلبية، وبالهــــا
 اإلجرامية .

ملـا    وعدم الهعـر سان وآدميهعلى وضع املصلحة ا مية جنائيا يف إطار محاية اإلن حير اجملهمع الدو  ف  
ياق هـل ذلـك واالنسـإىل  ا ميس بكرامه  يف حدود النظم القانونية املعمول هبـا، رغـم ا ـاه بعـض الهشـريعا 

غم مـن بو الـ  بـالر إن الهـداصا  الدولة وحدودها السيادية وجعلها فوق أي اعهبار، ومع ذلك فـوراء محاية م
ال الــ  م فداحــة األعمــاصــرة أمــاقإال أهنــا الزالــي  ،اقهنــا  اجملهمــع الــدو  مبســامههها يف احلــد مــن تلــك اجلرميــة

 تطال املهاجرين جراء اسهغالهلم بكافة الطرق.
املهــاجر يف  ين واعهبــارن جرميــة اهلجــرة غــو الشــرعية يف صــورة هتريــب املهــاجر إن جــل املواضــيع تهحــدث عــ  

 وهـــذا خلـــ  بـــن هـــذه احلالـــة ضـــحية ولـــيس مههمـــا واملـــههم فيهـــا هـــو الشـــ ص الـــذي قـــام بههريـــب هـــؤالء ،
غــو الشــرعية  ة للهجــرةالهنظيم املســهقل بــالنص يف قــوانن خاصــجــرميهن رغــم االخــهالك اجللــي والواضــح .فــ

ا الهجـــر  أو مواءمههـــ ى الهشـــريع ومـــن مث املنظومـــة القانونيـــة قـــوة واقعيـــة، ســـواء كـــان علـــى صـــعيدياـــفي علـــ
 العقاب.

سـاين وتلبيـة للجانـب اإلن حتر  االتفاقيا  الدوليـة علـى عـدم مالحقـة املهـاجر جنائيـا، مراعـاةرغم ذلك    
هـاجر لية لسلو  املا  الداخالهشريعملقهايا  العدالة باعهباره ضحية عصابا  الههريب، وبالها  فإن  ر  

رة غــو مبكافحـة اهلجــ املهعلــق وردعـ  بقســوة قـد يهنــا  وذلـك االعهبــار، وعلـى ســبيل املثــال فـإن القــانون الليـي
لدولــة، دون ة وأمــن االشــرعية جــاء العهبــارا  سياســية بدرجــة أكــرب مــن أي اعهبــار آخــر، حفافــا علــى ســياد

غفالــ  ملفهـــوم ديـــدها، كإإىل عـــدم ضــب  املفــاهيم يف نصـــو  القــانون وحتمراعــاة اجلوانــب اإلنســـانية، إضــافة 
رميــة، كــذلك قيقــة اجلحســن النيــة يف املصــادرة الــذي ميكــن إيقاعــ  حتــي طائلــة العقــاب بــالرغم مــن جهلــ  حب

 وتوجيـ  آخـرين( تعبـوا والـذي جـاء بهعبـو )آخـرين( يف )تنظـيم 19/2010من القانون  19ماورد يف املادة 
الرغم مـن إلصـدار وبـايؤدي إىل لبس لغوي، وحىت مع إصداره ومبـرور أكثـر مـن ثـالث سـنوا  علـى عاما قد 

 حداثه  نسبيا فإن  مل يلق تطبيقا قاائيا فعاال لرد  اجلناة وحتقيق غايات .
النصـو  الـواردة يف الهشــريعا  املقارنـة جـاء  موائمــة إىل حـد كبـو ملــا ورد يف االتفاقيـا  الدوليــة ذا  ف   
عالقــة  نهيجــة لهطورهــا يف جمــال تنظــيم اهلجــرة، ذلــك أن جمــرد الهجــر  والعقــاب أمــام االمهــداد الكبــو جلرميــة ال

اهلجرة غو الشرعية وصعوبة احلد منها اليكفي، الا يسـهدعي احلاجـة لهـدابو وقائيـة أخـرى إلمكانيـة السـيطرة 
  الليـي قـد خـرج عـن مبـدأ الشـرعية يف فـإن املشـر  ،على تفـاقم أخطـار اهلجـرة غـو الشـرعية. مـن جانـب آخـر
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حتديــد بعــض العقوبــا  وذلــك بــإقرار احلــد األد  فقــ  دون حتديــد احلــد األعلــى وهــو الشــيء الــذي الميكــن 
 قبول  لعدم دسهوريه .

 جرميـة نـرى إدراج خـا  ونقـان يف أو العقوبـا  قانون يف املهاجرين هتريب جرمية أحكام لهنظيمأخوا ، و   

تبـــي و   كـــوم عليــ  ،ا علــى الشــرطة مراقبـــة عقوبــة فــر  تســـهوجب الــ  اجلــرائم قائمـــة يف املهــاجرين هتريــب
 واءم والسياســةا مبــا يهــسياســة تعمــل علــى وضــع قواعــد للهجــرة والهوســع الهــدرجيي يف إجيــاد قنــوا  شــرعية هلــ

 الداخلية .

جملهمعـا  جرين يف ادمـاج املهـارسـم اسـرتاتيجية واسـعة وخصـبة قـد تسـمح بإ ومـن وجـ  آخـر، فـال ضـو مـن  
 يراعـــى يف ذلـــك ، علـــى أنالـــ  وفـــدوا إليهـــا لكـــي ال يشـــكلوا عبئـــاً عليهـــا أو يعملـــوا علـــى زعزعـــة اســـهقرارها

 ع املهـاجر علــىلهعامـل مــمصـلحة الدولــة وسـيادهتا علــى أرضـها يف املقــام األول ، ومـن مث نشــر سياسـة عــدم ا
د ئـ  إىل حـالو وذلـك لاـمان  املكسـب والثـراء مبقابـل أداء عمـل، أن  عالة علـى اجملهمـع وإمنـا هـو إنسـان يريـد

 ما لهلك الدولة .
 قائمة المراجع     

 : أواًل: الكتب
ة الثانيــــة، ط، الطبعــــأمحــــد اخلمليشــــي، شــــرح  للقــــانون اجلنــــائي القســــم العــــام، مطبعــــة املعــــارك، الربــــا -1

1989 . 
ة قاهرة، الطبعـعربية، الاخلا (، دار النهاة الأمحد فهحي سرور، الوسي  يف قانون العقوبا  )القسم  -2

 .1979األوىل،  
، الــــدار حرتازيــــةحــــات حســــن موســــى بكــــار، ســــلطة القاضــــي اجلنــــائي يف تقــــدير العقوبــــة والهــــدابو اال -3

 . 1996اجلماهوية، الطبعة األوىل، 
 .2004ا، ليبيية، حنان بشو الصويعي، علم اإلجرام اإلجهماعي، مطابع الوحدة العربية، الزاو  -4

كـز جـب، تقـدير مر ية والواسادي حممود، أسامة بـدير، أوروبـا واهلجـرة غـو املنظمـة يف مصـر بـن املسـئول -5
 2009، 86األر  واإلنسان، سلسلة حقوق اقهصادية واجهماعية، العدد 

 ،2002  اد،بغد ، 1ط العام، القسم العقوبات، قانون شرح في البسيطحممود،  خليل ضاري -6

 ،بغـــداد لســـالم،العقوبـــا ، دار ا قـــانون يف العامـــة املبـــادئ الشـــاوي، ســـلطان اخللـــف، حســـن علـــي -7
1982. 

 . 0022ة الثالثة، س، الطبعحممد الرازقي، حماضرا  يف القانون اجلنائي القسم العام، دار أويا، طرابل -8

العامـــة  حكـــامول، )األحممـــد رماـــان بـــاره، شـــرح األحكـــام العامـــة لقـــانون العقوبـــا  الليـــي، اجلـــزء األ -9
 .2013للجرمية(، 
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 . 1993 ، لبنان،حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبا ، القسم العام، الدار اجلامعية، بوو  -10
ار يــونس، قــ  جامعــة مــد ســامي النــرباوي، شــرح األحكــام العامــة لقــانون العقوبــا  الليــي، منشــوراحم -11

 .1978بنغازي، 
  .1995ىل، و الطبعة األ  ية، دار األنيس، مصرات ،حممد معمر الرازقي، علم اإلجرام والسياسة اجلنائ -12
قانونيــــة، لوفــــاء الامكهبــــة  السياســــة الخارجيــــة لالتحــــاد األوروبــــي تجــــاه الجزائــــر،هشــــام صــــاغور،  -13

 ،2010اإلسكندرية، 

 ثانياً: الرسائ  الجامعية : 
كادمييـــة أاجســهو، مطــارق خالــد اإلدريســي، جرميــة اهلجــرة غـــو الشــرعية )دراســة مقارنــة(، رســالة  -1

 .2011-2010الدراسا  العليا، طرابلس، ليبيا، 
ة لعقليـة، رسـالاملـؤثرا  مد بشو الشيباين، سياسة املشر  الليـي يف مكافحـة جـرائم امل ـدرا  واحم -2

 . 0520يبيا، ماجسهو غومنشورة،الطبعة األوىل، أكادميية الدراسا  العليا، جنزور، ل
قانونيــــــة، لوفــــــاء الااد األورويب  ـــــاه اجلزائــــــر، مكهبـــــة هشـــــام صــــــاغور، السياســـــة اخلارجيــــــة لالحتــــــ. -3

  .104،   2010اإلسكندرية، 
 : رابعاً: الوثائق

عامـة لألمـم ر اجلمعيـة النيـة، قـرااألمم املهحدة، اتفاقيـة األمـم املهحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوط -1
 . 15/11/2000بهاريو  a/res/55/25 املهحدة رقم

مـــل التفاقيـــة جلـــو املكوتوكـــول مكافحـــة هتريـــب املهـــاجرين عـــن طريـــق الـــرب والبحـــر وااألمـــم املهحـــدة، بر  -2
ملهحـــــــدة اة لألمـــــــم األمـــــــم املهحـــــــدة ملكافحـــــــة اجلرميـــــــة املنظمـــــــة عـــــــرب الوطنيـــــــة، قـــــــرار اجلمعيـــــــة العامـــــــ

 . 15/11/2000بهاريو  a/res/55/25 رقم
 الوطنيـــة والربوتوكـــوال  ربعـــ ملنظمـــةا اجلرميـــة املهحـــدة ملكافحـــة األمـــم اتفاقيـــة الهشـــريعية لهنفيـــذ ألدلـــةا -3

 املهحدة، ملعاهدا  األمما شؤون واجلرمية شعبة بامل درا  املعي املهحدة األمم ا . مكهبهب امللحقة

 .ISBN  2004املبيع  رقم a …املهحدة األمم نيويور  ، منشورا 
املعـــــي  املهحـــــدة األمـــــم املهحـــــدة ، القـــــانون النمـــــوذجي ملكافحـــــة هتريـــــب املهـــــاجرين ، مكهـــــب األمـــــم -4

 .2010بامل درا  واجلرمية )فيينا( ، نيويور  

دول جـــمـــن  3البنـــد  اخلـــا  املعـــي حبقـــوق اإلنســـان واملهـــاجرين، خـــورخي بوســـهامن ،تقريـــر املقـــرر 
 A/55/383/Add1   ،2008األعمال للجمعية العامة، 
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در يف سـر  ، صـ( بشأن مكافحة اهلجـرة غـو املشـروعة2010و.ر ) 1378لسنة  19القانون رقم  -5
شــــــرة، بهــــــاريو ، الســــــنة العا10منشــــــور باجلريــــــدة الرمسيــــــة، العــــــدد  2010ينــــــاير ســــــنة  28بهــــــاريو 

15/6/2010. 

مــــود الرعــــويب، حم، إعــــداد مــــراد 2005قــــانون العقوبــــا  الليــــي والهشــــريعا  املكملــــة لــــ  حــــىت ســــنة  -6
 . 0062ألوىل، منشورا  املركز القومي للدراسا  القانونية وحبوث حقوق اإلنسان، الطبعة ا

ادي الثانيــــــــة مجـــــــ 28صـــــــادر يف  1.59.413لقـــــــانون اجلنـــــــائي املغـــــــريب " فهـــــــو شـــــــريف " رقـــــــم ا -7
 ( باملصادقة على جمموعة القانون اجلنائي .  1962مرب نوف 26)  1382

 خامساً: األحكام القضائية :

،  2013/  5ية رقــم حمكمــة  ــال طــرابلس االبهدائيــة، دائــرة اهلجــرة غــو الشــرعية، حكمهــا يف القاــ -1
 .29/12/2013غو منشور، حماضر اجللسا ، جلسة األحد بهاريو 

ور، غـــو منشـــ 5/2013اهلجـــرة غـــو الشـــرعية، القاـــية رقـــم  حمكمـــة  ـــال طـــرابلس االبهدائيـــة، دائـــرة -2
 .5/1/2014حماضر اجللسا ، جلسة األحد املوافق 

   .1429، 4-3، العدد 19/11/2004ق جلسة 67/35ا كمة العليا، طعن جنائي رقم  -3
 سابعاً: المراجع اإللكترونية :

قــع نقابــة هيئــة منشــور يف  مو  2000إىل ســنة  1967ـــ الهشــريع اإلســباين يف مــادة اهلجــرة مــن  1
 ا امن بسرقسطة على اإلنرتني ، الراب  اإللكرتوين :

  httb //:www.reicaz.es/extrangeria 
ـــــــ  2 لـــــــى عل املوقـــــــع الهشـــــــريع الفرنســـــــي كـــــــامالً بشـــــــأن إقامـــــــة األجانـــــــب واللجـــــــوء مـــــــن خـــــــال  ـ

 شبكة اإلنرتني ، الراب  اإللكرتوين :

                          http//www.iegisfrance.gouv.fr 
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 األحكام العامة لنظرية العلم اليقيني

 عبدالسالم عريقيبحممد : األستاذعداد إ

 جامعة املرقب ووووووو"اخلمس"التدريس بكلية القانون  يأةعضو  

 

 مقدمة
 ل بيهــ  الطيبــنآيــن، وعلــى احلمـد هلل رب العــاملن، رب العــر  العظــيم، والصــالة والســالم علـى خــات النب   

 الطاهرين، وأصحاب  الغر امليامن، مث أما بعد:
فإن القرارا  االدارية، تكهسي أمهية بالغة يف سياق العمـل اإلداري، وتعـزى هـذه األمهيـة باعهبارهـا  

ارة يف همهــع هبــا االد، الــ  توفيفــة االداريــة، وأبــرز مظــاهر امهيــازا  الســلطة العامــةمــن أهــم وســائل مباشــرة ال
م لعامــة، والنظــاملصــلحة اامواجهــة االفــراد، مــن حيــث عــدم مســاواة إرادهتــا بــإرادة األفــراد، خدمــة ملقهاــيا  

م بـ ، أو وتـاريو العلـ ، ر القـرارالعام لذلك هنا  تار ان رئيسيان لنفـاذ القـرارا  اإلداريـة، مهـا : تـاريو صـدو 
ذا وصــل ااد، وال يلـزمهم، إال ذلـك أن القــرار االداري، ال يسـري يف مواجهـة األفـر  سـريان  يف مواجهـة األفـراد،

ال يـهم إال  حهجـاج بـالقراري، فاالاىل علمهم بالطريق القانوين املقرر، وهو النشر، أو االعالن، أو العلم اليقيـ
 نفأصـحاب الشـأ أو تنظيميـا، دا كانوا، أو مجاعا ، فرديا كان هذا القـرار،من ساعة معرفة اجلمهور ب ، أفرا

إحــدى بيــ  إىل علمهــم ي تنقــل فالــذين ختــاطبهم القــرارا  االداريــة، ال ميكــن أن يلهزمــوا هبــا إال مــن اليــوم الــذ
مـة العا  املصـا وازنـة بـنوسائل االشهار الذي يؤثر يف عمليـة االحهجـاج علـى مـن صـدر القـرار يف حقـ . فامل

بعلمهــم  راد الـ  تهصـلقـوق األفـواسـهقرار املراكـز القانونيـة الناشـئة عـن القـرارا  االداريـة مـن جهـة، ومحايـة ح
 ذا . يف حبثنا ها  تفصيالً املباشر بصدور القرار واالحاطة مبحهواه من جهة أخرى، وهذه حماور نروم لبحثه

 أهمية البحث -
تكمن أمهية هذا البحث، يف ارتباط  مبسألة يف غاية األمهية على صعيد ثبا  واسـهقرار املعـامال    

مـا أنـ  يـرتب  يف القـرار، ك االلـزام القانونية، فمسألة العلم اليقيي، ترتب اإللزام وغياهبـا، يـؤدي إىل غيـاب قـوة
لعلـــم ريـــة ،فهجاهـــل ا  االداالمة القـــرارامبيعـــاد الطعـــن يف القـــرار االداري، ومبســـألة املشـــروعية الـــ  تاـــمن ســـ

العمليـة  سـالمة ونزاهـة يـوب هتـددعاليقيي، يؤدي إىل نفاذ القرارا  االدارية يف حق األفراد، وال  قد يشـوهبا 
 اإلدارية 
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 إشكالية البحث  -
ها وشـروط يـث ماهيههـاحتثو مسألة العلـم اليقيـي عديـد اإلشـكاال ،  خاصـة و أهنـا ختاـع بالكامـل مـن   

ظريـة السـيما هذه الن الجههادا  القااء، دون أن تامن للنصو  الهشريعية، ليثار الهساال حول مسهقبل
يــة العلــم ا ،  ماهأهنــا هجــر  علــى صــعيد بعــض األقاــية املقارنــة ،كمــا ســنبحث يف دراســهنا هــذه إشــكالي

لعلـم ا عـبء إثبـا  الـى عاتقهـاليقيي، وموقف القااء الليي من ، وطرق إثبات ، مع حتديـد اجلهـة الـ  يقـع ع
 اليقيي .

 منهج البحث  -
ة املهعلقــة ئية الليبيــســلكي يف هــذا البحــث، املــنهج الوصــفي الهحليلــي، وذلــك باســهعرا  األحكــام القاــا  

ر ارنــة، وهــو أمــر كــام املقباخلصــو ، وتناوهلــا بالهحليــل، مــع االســهعانة يف حــدود ضــيقة بــبعض األمثلــة واألح
 قارن .لقااء املاة وفروك نشأ  هذه النظرية، ال  نقلها القااء الليي من جند مربره، من طبيع

 خطة البحث  -
قـد بينــي فيهــا فا املقدمــة اتبعـي يف هــذا البحــث، الهقسـم الثنــائي القــائم علـى مقدمــة ومبحثــن وخامتـة, أمــ  

علـى  ملباحث، فكانـيما اها أأمهية املوضو  حمل الدراسة، وتطوره يف أحكام القااء، واإلشكاليا  ال  يثو 
 النحو اآليت :

 ماهية نظرية العلم اليقيي وشروط نفادها . المبحث األول :
 الهعريف بالعلم اليقيي .المطلب األول : 
 شروط اعهبار العلم اليقيي .المطلب الثاني : 
 إثبا  العلم اليقيي .المبحث الثاني : 
  عبء إثبا  العلم اليقيي .المطلب األول : 
 حاال  إثبا  العلم اليقيي .المطلب الثاني : 

ر واملراجــع، ة مــن املصــادأمــا اخلامتــة، فــذكر  فيهــا أهــم النهــائج، والهوصــيا ، مث ذيلــي البحــث، مبجموعــ   
 ال  رجعي إليها، جلمع مادة البحث، ورتبهها ترتيبا أجبديا .

 المبحث األول

 ماهية نظرية العلم اليقيني وشروط نفادها
، قد نشأ  مبادئ  يف كنف القااء اإلداري، –مبعناه الفي الدقيق  –املعلوم أن القانون اإلداري  من     

وإن  بذلك قانون حديث النشأة، قاائي الهأصيل، لذا أبرز  األحكام القاائية، بوضوح تام مفاهيم 
يعد من املفاهيم املهمة  واشرتاطا  نفاذ العديد من املصطلحا  القانونية، ومن بينها  العلم اليقيي، الذي
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يف سياق الداللة والنهائج، ال  ترتتب على الهحديد الدقيق ملفهوم ، لذلك سندرج على اسهيااح مفهوم 
العلم اليقيي،  وشروط نفادها، يف مطلبن، يهناول األول : الهعريف باملصطلح، واإلضاءة على نشأت ، 

 نفاذ نظرية العلم اليقيي :بينما يهناول املطلب الثاين: الشروط الواجبة ل
 المطلب األول

 التعريف بالعلم اليقيني وبيان نشأته
 عـي علـى كوهنـاال أهنـا أمجإتعدد  الهعريفا  اخلاصـة مبفهـوم العلـم اليقيـي، علـى مسـهوى الفقـ  والقاـاء،   

 لقاـائي، جبانــباد الطعـن وسـيلة قاـائية معهـربة، أضــافها القاـاء، كإحـدى الوســائل الـ  يبـدأ بنفادهـا ميعــا
قيـــي، وفـــروك لعلـــم اليمفهـــوم االوســيلهن الهشـــريعيهن النشـــر واإلعـــالن، ولعضــاءة بنـــو  مـــن العمـــق، حــول 

 نشأت  الهار ية على حنو ما يأيت بيان   :  

 أوال : ماهية العلم اليقيني .
إن لفظـي  العلـم اليقيـي،  مــن األلفـا، الـ  ختهلـف معانيهــا حسـب املقـام الـذي تــرد فيـ ،  فهـو لغـة ذلــك   

الشـك، والعلـم نقـيض اجلهـل، تقـول الذي يزيح الشك، وحيقـق اأَلمـر، وقـد أيقـن، فهـو يقـن، واليقـن نقـيض 
أي أحطــي جبميــع جوانبــ ، فاســهقرار العلــم بالشــيء، يزيــل مــا ينافيــ ، والشــك والــرتدد ينــايف  (1)عِلمه ــ  يقينــا 

وينــاقض الثبــو  واالســهقرار للحكـــم، ولــذلك أمجــع اللغويـــون، علــى اعهبــار اليقـــن إزالــة للشــك وإزاحهـــ ، و 
 ن ، وهو العلم اجلازم الذي ال شك في  .إتقان العلم بانهفاء الشك والشبهة ع

أما اصطالًحا، فهـو ال  هلـف عـن العلـم اليقيـي الل غـوي، مـن حيـث املفهـوم، ومناطـ  ثبـو  حتقـق   
علم صاحب الشأن مبامون القرار اإلداري، وفحواه علما يقينيا نافيا للجهالـة، ال فنيـا أو افرتاضـيا، وميكـن 

فيــد حصــول  علـى ســبيل اجلــزم واليقـن، ال الظــن واله مــن، وذلــك دون اسه الصـ  مــن أي واقعــة أو قرينـة ت
الهقيد بوسيلة إثبا  معينة، على أن يقوم الدليل يف األوراق، على ما يؤيـد تـوافر هـذا العلـم، ويقطـع حبصـول   
كــاالعرتاك املــدرج يف صــحيفة الطعــن، والــذي يؤكــد ثبــو  علمــ  بــالقرار يف تــاريو حمــدد، وهــذا الفهــم هومــا 

دتـ  ا كمـة العليـا بقوهلـا :) .... هـو العلـم اليقيـي الكامـل، والنـايف للجهالـة، حيـث يكـون شـامال ملــؤدى أك
القرار وحمهويات ، وأن يثبـي علـى وجـ  اليقـن يف تـاريو معـن، يبـدأ بـ  حسـاب امليعـاد، حبيـث يصـو صـاحب 

قـانوين مـن القـرار املطعـون فيـ ، وإدرا  الشأن يف حالة تسمح ل  باإلملام بكل ما  ب معرفه ، فيهبن مركـزه ال
                                         

ـــــامن عشـــــر،  -1 ـــــدي، تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، دار الفكـــــر بـــــوو ، الطبعـــــة األوىل، اجلـــــزء الث مرتاـــــى الزبي
 .596صـ
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مــواطن العيــب فيــ ، ومــا ميــس مصــلحه ، ولــذلك فــال عــربة بــالعلم الظــي أو االفرتاضــي، مهمــا كــان احهمــال 
 (1)العلم قويا، ومـا دام مل يقـم علـى هـذا العلـم، يف تـاريو معـن، دليـل قـاطع يهحـدد بـ  ميعـاد رفـع الـدعوى (

ار العلم اليقيي، سبب من أسـباب بـدء سـريان ميعـاد دعـوى االلغـاء، حيـث واملشر  الليي مل ينص على اعهب
م مـــا نصـــ  :) ميعـــاد دعـــوى االلغـــاء، أمـــام دوائـــر 1971لســـنة  88جـــاء يف املـــادة الثامنـــة مـــن القـــانون رقـــم 

القاــاء االداري، فيمــا يهعلــق بطلبــا  االلغــاء، ســهون يومــا، مــن تــاريو نشــر القــرار املطعــون فيــ ، أو ابــالغ 
ب الشــأن بــ  ..... (، وبــذلك  تــر  األمــر للقاــاء االداري، الــذي ينســب لــ  الفاــل يف فهــور هــذه صــاح

النظريـة، وترسـيو دعائمهـا، وا كمـة العليـا يف إطــار تأكيـدها علـى النشـأة القاـائية هلـذه النظريــة، أورد  يف 
القـرار اإلداري، أو اعـالن أحد  أحكامها ما مفاده :) األصل أن ميعاد دعوى اإللغـاء، يبـدأ مـن تـاريو نشـر 

صـــاحب الشـــأن بـــ ، وجيـــري النشـــر بالنســـبة للقـــرارا  الهنظيميـــة والالئحيـــة واالعـــالن، بالنســـبة إىل القـــرارا  
الفرديـة، واالعـالن بـالقرار هـو األصــل، والنشـر هـو االسـهثناء، وقـد جــرى القاـاء، علـى اعهبـار علـم صــاحب 

والنشـر والهبليـ  هنـا ليسـا غايـة يف ذاهتمـا،  (2)هـذا اخلصـو  (,الشأن بالقرار قائما مقام النشر واالعـالن يف 
بــل مهــا جمــرد وســيلة، لهحقــق علــم صــاحب الشــأن بــالقرار، وترتيــب األثــر القــانوين، فــإذا مــا حتقــق علمــ  بأيــة 
وســيلة أخـــرى، علـــى وجـــ  قـــاطع بصـــدور القــرار ومباـــمون ، وفقـــا الشـــرتاطا  القاـــاء االداري، ترتـــب حبقـــ  

ونظريــة العلــم اليقيــي شــهد  تطــورا تار يــا منــذ )3(يــة ذاهتــا الــ  ترتتــب علــى النشــر واالعــالن،اآلثــار القانون
ابهـداعها، وحــىت رســوخها يف أحكــام القاــاء الليــي، الــذي اسـهمر وفًيــا هلــا يف أحكامــ  املهــواترة، رغــم هجرهــا 
يف أحكــام القاــاء املقــارن، وعلــى رأســها أحكــام جملــس الدولــة الفرنســي، الــذي يعــود لــ  الفاــل يف ابهــدا  

 سيهاح لنا تباًعا . ونشأة النظرية، وهو ما 
 ثانيا : النشأة التاريخية لنظرية العلم اليقيني .

تعــد نظريــة العلــم اليقيــي،  مــن النظريــا  ذا  املنشــأ القاــائي، صــاغ أحكامهــا ومبادئهــا جملــس الدولــة    
والــذي تــأثّر بــ  القاــاء الليــي، ونقــل عنــ  أحكــام ومبــادئ القــانون اإلداري، لــيس فقــ  يف جمــال  الفرنســي،

                                         

م ، منشــــــــور يف قاــــــــاء 1956/  11/  28ق، بهــــــــاريو 3/2حكــــــــم ا كمــــــــة العليــــــــا الليبيــــــــة، طعــــــــن إداري رقــــــــم -1
 . 58،اجلزء األول ،صــا كمة العليا اإلداري والدسهوري 

ـــــــة،  - 2 ـــــــا الليبي ـــــــم حكـــــــم ا كمـــــــة العلي ـــــــاريو ق ، 11/22طعـــــــن إداري رق ـــــــة ا كمـــــــة 1976/  6/  10به م، جمل
 . 31السنة الثالثة عشر، العدد الثاين، صــ العليا،

 ،1996، دار الفكر العربي، القاهرةل، الكهاب األو، قاـــــــــــــاء االلغـــــــــــــاء، القااء اإلداريســـــــــــــليمان الطمـــــــــــــاوي ،  -3
 . 503صــ 
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نظرية العلم اليقيي حمـل دراسـهنا، والـ  أصـبحي مبثابـة املبـدأ القاـائي املسـهقر يف قاـائنا ا لـي، بـالرغم مـن 
ـــــــنص عليهـــــــا، والاـــــــب  اإلداري، واملرفـــــــق  بـــــــل يف جمـــــــاال  أخـــــــرى كثـــــــوة، كاملســـــــؤولية اإلداريـــــــة، عـــــــدم ال

قـــانون اإلداري الليـــي، واملقـــارن وامهيـــازا  الســـلطة العامـــة، وهـــو ماســـاهم إجيابـــا يف تكـــوين أحكـــام ال العـــام،
عمومـــا، ويف قاـــاء جملـــس الدولـــة الفرنســـي، شـــهد  النظريـــة تطـــورا مرحليـــا مهمـــا، مـــن حيـــث االتســـا  يف 
األخذ هبا، أوفر  اشرتاطا  صـارمة إلنفاذهـا، بعـد أن كـان القـرار االداري قـابال للطعـن باإللغـاء، يف حالـة 

لي املدة، بن اصدار القرار، وبـن رفـع الـدعوى، حيـث أجـاز عدم وجود وسيلة النشر أو االعالن، مهما طا
جملــس الدولــة الفرنســي، الطعــن يف قــرار بعــد مــرور أكثــر مــن ثالثــن ســنة علــى اصــداره، وذلــك بقبولــ  ســنة 

م، قبــــل أن تعهمـــد هــــذه النظريــــة، يف حالـــة مــــداوال  اجملــــالس 1893م إلغـــاء قــــرار صـــادر يف ســــنة 1924
 يكــون فيهــا العلــم بــالقرار صــرحيا وواضــحا ال لــبس فيــ ، وأعاــاء اجملــالس يكونــون ا ليــة، وكــذلك احلالــة الــ 

على دراية بالقرارا  امله ذة، خالل االجهما  الذي يشاركون في ، ويف ذلك أورد جملـس الدولـة الفرنسـي يف 
اركن يف حكـــم لـــ  مـــا نصـــ  :)أعاـــاء اهليئـــا  القائمـــة باملداولـــة، كأعاـــاء اجملـــالس البلديـــة، واألعاـــاء املشـــ

جلسا  جمالس ا افظا ، لديهم العلم الكايف بالقرارا  ال  اختـذهتا هـذه اهليئـا  بعـد املداولـة، وإن مهلـة 
وبعـد ختلـي جملــس  (1)الطعـن تسـري بالنسـبة هلــم، مـن تـاريو يــوم اجللسـة، الـ  اختــذ  فيهـا هـذه القــرارا  (،

لعلم اليقيي، يف أحكام  امل هلفة، ومثاهلـا حكـم اعهـرب الدولة مؤقها عن العلم اليقيي، عاد وبدأ يطبق نظرية ا
كمــا قاـــى (2)أن الهوقيــع علــى حماــر اســـهالم الوفيفــة، يفــي بالاـــرورة العلــم اليقيــي بــالقرار الـــذي حيــددها،

جملـس الدولـة الفرنســي، أن تظلـم الشـ ص مــن القـرار، والئيًـا كــان هـذا الـهظلم، أو رئاســيا، يعـد دليـل معرفــة 
 .(3)ومن تاريو هذا الهظلم، ميكن أن يبدأ ميعاد الطعن أكيدة بالقرار،
واملههبــع ألحكــام جملــس الدولــة، الكثــوة الصــادرة يف هــذا الشــأن، جيــد أن املبــدأ الــذي يســو عليــ   

اجمللـس، ال يــزال مينــع ســريان امليعــاد، إذا مل يبلــ  القــرار رمسيـا لصــاحب الشــأن، فهــو يهشــدد مــن حيــث قبــول 
 يهحقـــق هبـــا، فـــاعهرب أن هنـــا  علمـــا يقينيَـــا مبـــدئَيا لســـريان مهلـــة املراجعـــة بالنســــبة العناصـــر والظـــروك الـــ 

                                         
ــاريو -1 ــ ــ ــادر بهــ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــة الفرنسـ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــم جملـ ــ ــ ــنة  27حكـ ــ ــ ــاير لسـ ــ ــ ــ1983ينـ ــ ــ ــ ــة ، صـ ــ ــ ــد  20م ، اجملموعــ ــ ــ ــد وليــ ــ ــ ــ  حممـ ــ ــ ــار إليــ ــ ــ ، أشـ

ــع ،األردن ،  ــ ــ ــ ــر والهوزيـــ ــ ــ ــ ــوراق للنشـــ ــ ــ ــ ــ ــاين ، الـ ــ ــ ــ ــزء الثـــ ــ ــ ــ ــاء االداري ، اجلـــ ــ ــ ــ ــ ــة ، القاـ ــ ــ ــ ــوعة االداريـــ ــ ــ ــ ــادي ، املوســـ ــ ــ ــ ــ 2008العبـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، صـ
369 

ــادر يف-2 ــ ــ ــــي الصــ ــ ــة الفرنســ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــم جملــ ــ ــ ــو  12 حكـ ــ ــ ــ 1970يوليــ ــ ــ ــ ــة ، صــ ــ ــ ــادي، 144م، اجملموعـ ــ ــ ــد عبــ ــ ــ ــد وليــ ــ ــ ــ  حممــ ــ ــ ــار إليــ ــ ــ ، أشــ
 املوسوعة اإلدارية، القااء اإلداري، مرجع سابق، الصفحة نفسها.

ــادر يف -3 ــ ــ ــ ــــي الصــ ــ ــ ــة الفرنســ ــ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــ ــم جملــ ــ ــ ــ ــ1952/  4/  4حكــ ــ ــ ــ ــ ــة صــ ــ ــ ــ ــــس الدولــ ــ ــ ــة جملــ ــ ــ ــ ــيم 211م ، جمموعــ ــ ــ ــ ــ  ارحــ ــ ــ ــ ــار إليــ ــ ــ ــ ، أشــ
 . 148، صــ 2008نون اإلداري الليي ، سليمان الكبيسي ، مذكرا  يف مبادئ القا
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ألعاــاء اجملــالس الهقديريــة، الــذين يطعنــون بــالقرارا  الصــادرة مــن هــذه اجملــالس، لــذلك فــإن مهلــة املراجعــة 
يـع القـرار الـذي حبقهم تبدأ مـن تـاريو اجللسـة، الـ  اختـذ فيهـا القـرار، وكـذلك بالنسـبة للشـ ص الـذي ت توق

يعينـ  يف حاـوره مــن امل ـهص، مـن يــوم حصـول هـذا الهوقيــع، وكـذلك بالنسـبة للشــ ص الـذي أقـر باســهالم 
صورة القرار، أو تقدم بهظلم إىل جهة االدارة، ضـد قـرار مل يكـن ت ابالغـ   بـ ، مـن يـوم االسـهالم، أو القيـام 

قـرارا  اإلداريـة مهمـا كـان نوعهـا، صـرحية أو ضـمنية ويسري العلم اليقيـي بوصـف  وسـيلة لنفـاذ ال (1)بالهظلم،
أم ســلبية، ال ســيما أن النــوعن األخــوين مــن القــرارا  اإلداريــة، مهــا قــرارا  ال تعلــن، وال تنشــر، فــال يســري 

 امليعاد يف حق الطاعن، مامل يعلم بالقرار علما يقينيا .
 المطلب الثاني

 شروط اعتبار العلم اليقيني
ا، نــة، بغيــة احلفــا بشــروط معيالقاــاء اإلداري، واعهمــاده فكــرة العلــم اليقيــي، إال أنــ  قــد قيــدهرغــم إقــرار   

ضـها  ط، الـ  نسهعر ذه الشـرو هـعلى مصا  األفراد، حبيث ال يسري امليعـاد بالنسـبة هلـم، إال بعـد توافقهـا مـع 
 تباعا على النحو الها  :

                لجهالة .أوال : يجب أن يكون علما يقينيا مؤكدا ونافيا ل
العلــم بــالقرار الــذى يعــول عليــ  يف جمــال ســريان ميعــاد دعــوى اإللغــاء جيــب أن يكــون بالغــاً حــد اليقــن،    

حبيث ال يقوم على فن أو يبو على افرتا ، ويف ذلك تقول ا كمة العليا ) العلم اليقيـي بـالقرار حيـل حمـل 
القرار أو يعلن ولكن علم ب  صاحب الشأن علما يقينيا، فـإن املـدة النشر واإلعالن، حبيث إذا مل ينشر هذا 

حتهســب مـــن تـــاريو هـــذا العلـــم ومعـــو العلـــم اليقيـــي هـــو اإلحاطـــة مباـــمون القـــرار وبكافـــة حمهوياتـــ ، إحاطـــة 
وعلـــى هـــذا األســـاس يهاـــح أن القاـــاء اإلداري يهشـــدد يف أن  (2)مؤكـــدة ال تقـــوم علـــى املظنـــة واالفـــرتا  (

بــالقرار حقيقيــا وثابهـــا، بقيــام الــدليل القــاطع حبيــث ينهفـــي الشــك حــول علــم الطــاعن بفحـــوى يكــون العلــم 
القـرار، ذلــك أن قرينـة العلــم بـالقرار علمــا يقينيـا ال تبــو علـى احهمــال العلـم، مهمــا كـان قويــا، وهـو مــا قررتــ  

حصـول النشـر أو اعـالن ا كمة العليا بقوهلا ) إذا كاني جهة اإلدارة املـدعى عليهـا قـد عجـز  عـن إثبـا  
املنشـــور الـــدوري املطعـــون فيـــ  إىل املـــدعن، فـــال جيـــديها أن تطلـــب مســـا  اقـــوال موفـــف ســـابق ليشـــهد بعلـــم 

                                         
ــــكندرية،  -1 ــ ــارك، االســ ــ ــ ــأة املعـ ــ ــ ــاء (، منشـ ــ ــ ــــوى االلغــ ــ ــاء االداري دعـ ــ ــ ــة القاـ ــ ــ ــاء االداري ) واليــ ــ ــ ــيحة،  القاـ ــ ــ ــز شـ ــ ــ ــد العزيــ ــ ــ ــراهيم عبـ ــ ــ إبـ

 .438، صــ 2006

ــة،  - 2 ــ ــا الليبيــ ــ ــة العليــ ــ ــم ا كمــ ــ ــــم حكــ ــن إداري رقــ ــ ــاين ،  19/6طعــ ــ ــدد الثــ ــ ــنة األوىل، العــ ــ ــا، الســ ــ ــة العليــ ــ ــة ا كمــ ــ ــور يف جملــ ــ ق، منشــ
 .  5صــ
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املــدعين مباــمون املنشــورين، إذ ال يهحقــق العلــم اليقيــي، وال إثبــا  حقيقــة امليعــاد، الــذي تبــدأ منــ  مواعيــد 
كمـا توجـب علـم (1)ضـع الهقـدير واالحهمـال والرتجـيح (الطعن بطريق االسهما  على شاهد، توضع اقوال  مو 

صــاحب الشــأن نفســ  بــالقرار، ولــيس علــم أحــد غــوه، مهمــا كانــي الصــلة الــ  تربطــ  بــ ، ويف ذلــك قاــي 
ا كمة العليا مبا نص   :) إن احلكم املطعون في ، قاى بعدم قبول الطعن شكال لرفع  بعـد امليعـاد، مؤسسـا 

الطـاعن اجللسـة الـ  صـدر فيهـا القـرار حمـل الطعـن، دليـل علـى علـم الطـاعن  قاائ  على أن حاور منـدوب
بــ  علمــا يقينيــا، وأنــ  امليعــاد الــذي يســري مــن تار ــ  ميعــاد الطعــن يف القــرار، فإنــ  بــذلك يكــون قــد خــالف 

ونظـــرا الرتبــــاط هـــذا الشــــرط، أي ثبـــو  العلـــم  اليقيــــي املؤكـــد والنــــايف  (2)القـــانون، مبـــا يســــهوجب نقاـــ  (،
للجهالة بالقرار ارتباط   مبيعـاد الطعـن باإللغـاء، فقـد اسـهقر القاـاء اإلداري، علـى أن الهحقـق مـن قيـام هـذا 
الشــرط، هــو أمــر  ريــ  ا كمــة مــن تلقــاء نفســها، بغــو حاجــة للــدفع بــ ، لهعلقــ  بالنظــام العــام ولكونــ  مــن 

 .(3)عدم األمور بالغة األمهية، ال  يرتتب عليها قيام العلم اليقيي من 
 رار .يات القثانيا : يجب أن يكون العلم اليقيني محدد التاريخ وشامال لجميع محتو 

تــربز أمهيــة بيــان تــاريو العلــم اليقيــي، يف متكــن احهســاب ميعــاد الســهن يومــا، والــذي يبــدأ مــن اليــوم الهــا  
ار يف تــاريو معــن، وعــدم لثبــا  العلــم بــالقرار اإلداري ومــن مثــة، يهعــن أن يثبــي علــم صــاحب الشــأن بــالقر 

حتقــق هــذا الشــرط، جيعــل دفــع اإلدارة الــ  يقــع علــى عاتقهــا اثبــا  حصــول العلــم، جيعــل دفعهــا بعــدم قبــول 
الـــدعوى شـــكال لرفعهـــا بعـــد امليعـــاد يفهقـــد لألســـاس القـــانوين الســـليم، فـــإذا مل تهوصـــل اإلدارة إلثبـــا  علـــم 

مة يف اآلجال القانونيـة لرفعهـا، كمـا جيـب أن يكـون العلـم املدعي بالقرار، يف تاريو ثابي، تعهرب الدعوى مقا
اليقيي شامال جلميع حمهويا  القرار ومؤداه، الا ميكن صاحب الشأن من اإلملام بكل جوانـب القـرار، ويعلـم 

يكون شك مبامون القرار، ويف ذلك اسهقر القااء اإلداري علـى أنـ  :) جيـب أن يكـون  ب  متاما، حبيث ال
جلميـــع العناصـــر، الـــ  ميكـــن لصـــاحب الشـــأن علـــى أساســـها تبـــن مركـــزه القـــانوين بالنســـبة إىل العلـــم شـــامال 

وهو ما قاي ب  ا كمـة العليـا بقوهلـا ( 4)القرار، ويسهطيع أن حيدد على مقهاى ذلك طريقه  للطعن في  (،
عـالن، وينفــهح بــ  ميعــاد أنـ  :) مــن املقــرر يف الفقـ  والقاــاء اإلداريــن، أن العلــم اليقيـي الــذي يقــوم مقــام اإل

                                         
ــة،  -1 ــ ــا الليبيــ ــ ــة العليــ ــ ــم ا كمــ ــ ــــم حكــ ــن إداري رقــ ــ ــاء اإلداري و  3/2طعــ ــ ــا ، القاــ ــ ــة العليــ ــ ــاء ا كمــ ــ ــور يف قاــ ــ ــهوري ، ق ،منشــ ــ الدســ

  56اجلزء االول ، صــ
ــة،  -2 ــ ــ ــ ــا الليبيـ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــم ا كمـــ ــ ــ ــــن حكـــ ــ ــم طعـــ ــ ــ ــاريو  47/  99إداري رقـــ ــ ــ ــامل م ، أ2004/  3/  7ق ، بهـــ ــ ــ ــ ــة سـ ــ ــ ــ  خليفـــ ــ ــ ــار إليـــ ــ ــ ــ شـ

 .218، صــ 0920والهوزيع ،بنغازي  اجلهمي ، أحكام ومبادئ القااء اإلداري الليي ،دار الفايل للنشر
ــــم -3 ــ ــ ــن  رقــ ــ ــ ــ ــــري ، يف الطعــ ــ ــ ــاء اإلداري املصـــ ــ ــ ــ ــة القاــ ــ ــ ــ ــــم حمكمــ ــ ــ ــال حكـــ ــ ــ ــ ــبيل املثــ ــ ــ ــ ــــى ســ ــ ــ ــــك علـــ ــ ــ ــ ــــع يف ذل ــ ــ ــاريو 5127/5راجــ ــ ــ ــ ق، بهـــ

 .3713امنة، صـم ، منشور يف جمموعة املبادئ القانونية ال  أقرهتا ا كمة ، السنة الث2/5/1954
/  7و ق، بهــــــاري 72 / 13حكــــــم لــــــدائرة القاــــــاء اإلداري مبحكمــــــة اســــــهئناك طــــــرابلس، يف الطعــــــن اإلداري رقــــــم -4

4  /1974. 
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الطعن يف القرار املطعون علي ، هو العلم احلقيقـي الشـامل جلميـع العناصـر، الـ  ميكـن لصـاحب الشـأن علـى 
ومطـــاعن القـــرار اإلداري، تهمحـــور يف اعـــهالل  (1)أساســـها أن حيـــدد مركـــزه القـــانوين، بالنســـبة هلـــذا القـــرار (،

شــامل، وهــي مخــس أركــان، أوهلــا: صــدور القــرار يف الشــكل أركانــ ، الــ  جيــب أن حيــي  هبــا الطــاعن بشــكل 
سلطة  هصة بإصداره، وأن يكون لـ  سـبب يسـهند  الذي يهطلب  القانون، وصدوره من ش ص ،أو هيئة ،أو

إىل حالة واقعيـة أو قانونيـة، تـوحي لـعدارة بالهـدخل واختـاذ القـرار، وكـذلك: ركـن ا ـل الـذي جيـب أن يكـون 
تكـون للقـرار غايـة مشـروعة، وغايـة القـرار اإلداري هـي خدمـة الصـا  العـام، ومــن مث مشـروعا، كمـا جيـب أن 

ال تكــون االحاطــة بــالقرار اإلداري شــاملة، إذا مل يســهطع صــاحب املصــلحة اإلملــام بكــل جوانبــ  وعناصــره، 
 جيزي العلم  بأجزاء من القرار أو بعض فقرا  من . ال لذلك 

 
 المبحث الثاني

 اليقينيإثبات العلم 
تعد مسالة إثبا  حصـول العلـم اليقيـي مـن املسـائل بالغـة األمهيـة يف إطـار القـانون اإلداري، وميكننـا 
تلمـــس هـــذه األمهيـــة يف ا ـــاهن، األول: يف حبـــث مـــدى  نفـــاذ القـــرارا  اإلداريـــة،  يف حـــق امل ـــاطبن هبـــا، 

اء يف دعـوى اإللغـاء، الـ  تنصـب أساسـا والثاين: باعهبـار العلـم مـن الشـروط الشـكلية املرعيـة عنـد نظـر القاـ
على حبث مشروعية القرار اإلداري وتوازن بـن مصـلحة جهـة اإلدارة، واألفـراد، وذلـك بـاحرتام ميعـاد السـهون 

واملقصـــود باإلثبـــا  هنـــا، إقامـــة الـــدليل أمـــام  يومـــا، الـــذي ســـن  القـــانون لهحصـــن القـــرار اإلداري مـــن عدمـــ ،
نون، و بـالقيود الـ  رمسهـا علـى وجـود واقعـة قانونيـة مهنـاز  عليهـا، أو إقامـة القااء بـالطرق الـ  حـددها القـا

وتعـد نظريـة اإلثبـا  يف املنازعـا  (2)الدليل على حقيقة أمر مدعي ب ، نظرا ملا يرتتب علي  مـن أثـار قانونيـة،
، فـإن مبـادرة اإلدارية عموما، ذا  طابع خا ، فإذا كان مبدأ حياد القاضـي املـدين هـو الغالـب يف اإلثبـا 

، األمــر الــذي يــدعو إ  تدخلــ  بــدور تكميلــي، ملــا  القاضــي اإلداري تنبــع مــن الطــابع الهحقيقــي لعجــراءا 
يقدمـ  اخلصــوم مــن أدلـة اإلثبــا  امل هلفــة، خاصــة إذا مـا كانــي املســألة تهعلــق بـالعلم اليقيــي املــرتو  تقــديره 

                                         
ــة،  -1 ــ ــ ــا الليبيــ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــم ا كمـــ ــ ــ ــــم حكــ ــ ــن إداري رقـــ ــ ــ ــاريو 30/  4طعـــ ــ ــ ــرون ، 1986/  2/  9 ق، بهــ ــ ــ ــة والعشـــ ــ ــ ــنة اخلامســـ ــ ــ م ، الســـ

 . 33العددان األول والثاين ، صــ

ــة  -2 ــ ــدارا  القانونيـــ ــ ــومي لعصــ ــ ــز القــ ــ ــرار اإلداري ، املركــ ــ ــاء القـــ ــ ــبب إللغــ ــ ــلطة كســ ــ ــراك بالســ ــ ــة ، االحنــ ــ ــنعم خليفـــ ــ ــد املــ ــ ــز عبــ ــ ــد العزيــ ــ عبــ
 . 15، صــ2010،القاهرة ، الطبعة األوىل، 
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ملســألة اإلثبــا ، تهطلــب منـــا الهعــر  لعــبء إثبـــا   ودراســـهنا(1)إىل القاضــي االداري يف ا كمــة امل هصــة،
 العلم اليقيي، يف مطلب أول، ووسائل إثبا  العلم اليقيي يف مطلب ثاين .

 
 المطلب األول

 عبء إثبات العلم اليقيني
 

ختهلف قاعدة عبء اإلثبا  املوجودة يف القانون املدين، عن تلك ال  حتكـم القـانون اإلداري ، ومـرد ذلـك  
ك طبيعـة الـدعوى اإلداريـة، عـن الـدعوى املدنيــة، حيـث أن هـذه األخـوة، تقـوم علـى أسـاس املســاواة الخـهال

بـــن أطرافهـــا، وهـــذا مـــا يـــؤدي يف الغالـــب إىل احلريـــة يف اإلثبـــا ، أمـــا يف الـــدعوى اإلداريـــة، فينعـــدم عنصـــر 
الـدعوى، نظــر ا ملـا تهمهـع بــ  املسـاواة فيهـا، ألهنــا تقـوم بـن طــرفن، أحـدمها اإلدارة، وهـي الطــرك األقـوى يف 

مـن امهيــازا  الســلطة العامــة، والطــرك اآلخــر هــو الفـرد الــذي يعــد الطــرك األضــعف يف هــذه العالقــة، و ملــا  
كــان األصــل  يف قواعــد اإلثبــا  أن البينــة علــى مــن ادعــى، فــإن عــبء اإلثبــا  بــالعلم بــالقرار اإلداري يقــع 

يل علـى وقوعـ ، وهـي يف الغالـب جهـة  االدارة الـ  حتــوز علـى عـاتق مـن ادعـى حصـول ، وعليـ  أن يقـيم الـدل
املسـهندا  واألوراق ومسـألة اإلثبـا  يف إطــار وسـيل  النشـر واإلعــالن تبـدو أيسـر نســبيا منـ  يف حالـة العلــم 
اليقيــي، فعــبء إثبــا  النشــر و اإلعــالن والعلــم اليقيــي الــذي تبــدأ بــ  املــدة، يقــع علــى عــاتق اإلدارة، اتفاقــا 

                                         

ذا  صـــــبغة  هلطــــــة، بـــــن مــــــا هـــــو شــــــكلي وموضـــــوعي، وهــــــي ذا  أمهيـــــة بالغــــــة، نلحـــــظ هنــــــا أن قواعـــــد اإلثبــــــا  -1
ــــــى احلقــــــوق ولهســــــهيل الرجــــــو  إليهــــــا، ورغــــــم  األمــــــر  الــــــذي يســــــهوجب صــــــياغهها يف قــــــانون مســــــهقل، حرصــــــا عل

ـــــم  ـــــى اعهمـــــاد القـــــانون رق ـــــة اخلمســـــن عامـــــا عل بشـــــأن القاـــــاء 1971لســـــنة  88طبيعههـــــا اخلاصـــــة، و مـــــرور قراب
مبوجبــــــ  دوائــــــر مســــــهقلة للنظــــــر يف الــــــدعاوي االداريــــــة أمــــــام حمــــــاكم االســـــــهئناك، إال أن  االداري، والــــــذي أنشــــــن

ــــو مــــن احلــــاال   ــــة، بــــل حييــــل يف كث املشــــر  مل ياــــع حــــىت يومنــــا هــــذا قانونــــا مفصــــال ومســــهقال بــــاإلجراءا  االداري
ـــــة، كمـــــا هـــــو احلـــــال يف املـــــواد )  ه غـــــو ســـــديد مـــــن ( وهـــــو ا ـــــا  20 – 19إىل قـــــانون املرافعـــــا  املدنيـــــة والهجاري

وجهــــــة نظرنـــــــا، وذلـــــــك الخـــــــهالك طبيعـــــــة املنازعـــــــا  املدنيــــــة واالداريـــــــة، وكـــــــذلك اخـــــــهالك مراكـــــــز اخلصـــــــوم يف 
الــــدعوى، واألمـــــر يــــزداد صـــــعوبة يف حتديــــد قواعـــــد االثبـــــا  الــــ  وان تشـــــاهبي مــــع تلـــــك املعمــــول هبـــــا يف القـــــانون 

ـــــزم ومشـــــروط مبراعـــــاة طبيعـــــة امل ـــــة، ومـــــدى اســـــهعانة القاضـــــي هبـــــا، املـــــدين، إال أن األخـــــذ هبـــــا غـــــو مل نازعـــــة االداري
ـــــدفو   ـــــدعوى وفروفهـــــا وســـــلو  الطـــــرفن فيهـــــا وطبيعـــــة االدعـــــاءا  وال ـــــو  ال ـــــا حســـــب ن والـــــذي يلعـــــب دورا اجيابي

 املقدمة .
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بي النشر ببيـان الطـرق املعينـة، الـ  اتبعـي يف إشـهاره ،كمـا يقبـل جملـس الدولـة الفرنسـي والقاـاء حيث  يث
املقــارن، كــل وســيلة تــؤدي إىل إثبــا  حصــول اإلعــالن، كهوقيــع ذي املصــلحة علــى أصــل القــرار، أو صــورت  

عـبء إثبـا  العلـم اليقيـي و إيقـا  (1)بالعلم، وأحيانا يكفـي حماـر الهبليـ  أو إيصـال الربيـد املسـجل كقرينـة،
علــــى عـــــاتق اإلدارة، يهفـــــق مــــع مـــــا تقـــــرره املبــــادئ العامـــــة يف اإلثبـــــا ، فــــاإلدارة تلهـــــزم بهقـــــد  كـــــل االوراق 
واملســهندا  املهعلقــة مبوضــو  الــدعوى، واملنهجــة يف االثبــا ، مــىت طلــب منهــا ذلــك بوصــفها الطــرك األقــوى 

  مــن الهــوازن بينهــا وبــن األفــراد، كــان ال بــد مــن إيقــا  عــبء يف اخلصــومة اإلداريــة، وهلــذا وحماولــة إلجيــاد نــو 
اإلثبــا  عليهــا، يف مقابــل ماهلــا مــن صــالحيا ، وامهيــازا  الســلطة العامــة، الــ   علهــا يف مركــز أمســى مــن 

 مركز األفراد .
ومبــا أن عـــبء االثبـــا  يقـــع بطبيعـــة احلـــال علـــى عـــاتق االدارة، وذلـــك ألهنـــا صـــاحبة املصـــلحة يف  
أن املدعي مقدم الطعن باإللغاء قد علم بالقرار املطعون في  علما يقينيا نافيـا للجهالـة، منـذ أكثـر مـن اثبا  

سهن يوما، ما يرتب علي  عدم قبول الدعوى شكليا،  فالعلم اليقيـي هـو يف حقيقهـ  واقعـة ماديـة، وجيـب أن 
وإذا قـال الطـاعن أنـ  قـد علـم بـاألمر  يثبي ثبوتا قاطعا حىت ينهج أثره، وجيري ميعاد الطعن يف حق الطـاعن،

املطعـون فيــ  يف تـاريو معــن، ومل يكـن يف األوراق، وال عنــد االدارة، مـا يــدل علـى عكــس ذلـك، أصــبح قــول 
واالدارة يف إطــار دفعهــا بــالعلم (2)الطــاعن هــو املصــدق، وجــرى ميعــاد الســهن يومــا ابهــداء مــن ذلــك الهــاريو،

لشروط ال  وضعها القااء، لالعهداد بالعلم اليقيـي، مبعـو إثبـا  أن علـم اليقيي، جيب عليها إثبا  توافر ا
الطاعن بالقرار، هو علم كامل وشامل جلميع عناصر القرار املوضـوعية والشـكلية، وأن هـذا العلـم قـد وقـع يف 

لعلـم تاريو معن وحمـدد، الـا يسـمح حبسـاب املواعيـد، فـإذا مـا عجـز  اإلدارة عـن إقامـة الـدليل علـى ثبـو  ا
 اليقيي، على النحو السالف الذكر، يكون احلكم قبول الدعوى لوردوها ضمن اآلجال القانونية.

                                         

/  12/  9ق، الصــــــادر بهـــــــاريو 7/ 588راجــــــع حكـــــــم ا كمــــــة اإلداريـــــــة العليــــــا املصـــــــرية ، الطعــــــن اإلداري رقـــــــم  -1
ـــــــــ، جمموعــــــــة امل 1962 ، وكــــــــذلك بــــــــنفس املعــــــــو أياــــــــا حكمهــــــــا يف الطعــــــــن 192بــــــــادئ الســــــــنة الثامنــــــــة ، صـ

ـــــــــ  د. ســـــــــليمان الطمـــــــــاوي ، القاـــــــــاء  1962/  12/  8ق ، بهـــــــــاريو  17/  558اإلداري رقـــــــــم  ، أشـــــــــار إلي
 . 216اإلداري ، قااء اإللغاء ، مرجع سابق ، صــ

أشــــــار إليــــــ  د. مصــــــطفى  353لهاســــــعة ، صـــــــحكـــــم حمكمــــــة القاــــــاء االداري املصــــــري، جمموعـــــة أحكــــــام الســــــنة ا - 2
أبوزيــــــد فهمــــــي ، قاـــــــاء االلغــــــاء ) شـــــــروط قبــــــول أوجـــــــ  اإللغــــــاء ( ، دار املطبوعـــــــا  اجلامعيــــــة ، االســـــــكندرية ، 

 . 102، صــ 2001
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ويلعـــب القاـــاء دورا حموريـــا يف تقـــدير تــــوافر العلـــم اليقيـــي مـــن عدمـــ ، فصــــاحب الشـــأن ملـــزم بـــان يقنــــع   
هــــا ضــــرورية مــــن القاضــــي بصــــحة دعــــواه، و للقاضــــي اإلداري احلــــق يف طلــــب مزيــــد مــــن املعلومــــا  الــــ  يرا

يف غــو صــا  مــن رفــض تقــد   األطـراك، ويف حالــة رفــض أي طــرك ذلــك، فــإن للقاضــي أن يسـهنب  نهــائج
وملـــــا كـــــان املـــــدعي يف الـــــدعوى اإلداريــــة، هـــــو الفـــــرد، وجانبـــــ  ضـــــعيف، وكانـــــي امللفـــــا   هــــذه املعلومـــــا ،

ئيسـية، لـذلك تـدخل القاـاء والسجال  موجودة حتي يـد اإلدارة، ومهـا الـا يعهمـد عليـ  يف اإلثبـا  بصـفة ر 
وألـــزم اإلدارة ختفيـــف عـــبء اإلثبـــا  الواقـــع علـــى عـــاتق الفـــرد، بهقـــد  األوراق واملســـهندا  املهعلقـــة مبوضـــو  
النزا  ، واملنهجة يف إثبات  إجيابا ونفيا، فإذا نكلـي اإلدارة عـن تقـد  قرينـة األوراق موضـو  النـزا ، فـإن ذلـك 

بء اإلثبـا  علـى عـاتق اإلدارة، ومـع ذلـك فـإذا قـدمي املسـهندا  انهفـي يقيم قرينة لصا  املدعي تلقـى عـ
القرينـة  وأقـرب مثـال علــى ذلـك، حكـم ا كمــة اإلداريـة العليـا املصـرية، والــ  أورد  مـا نصـ  :) إذا نكلــي 
 جهة اإلدارة عن تقد  األوراق واملسهندا  مبوضو  النزا ، فإن ذلك يقيم قرينـة لصـا  املـدعي، تلقـي عـبء
اإلثبــا  علــى عــاتق احلكومــة، كــذلك فــإن جهــة اإلدارة، تلهــزم بإيــدا  املســهندا  املؤيــدة لــدعواها أو طعنهــا 

وبشــكل عـــام تعــد مســـألة تــوفر العلـــم اليقيــي، مـــن املســائل املوضـــوعية الــ  ختاـــع لهقــدير ا كمـــة  (1)...(،
ي واقعــة العلــم اليقيــي بــالقرار االداري امل هصــة بنظــر النــزا ، ويف ذلــك تقــول ا كمــة العليــا بأنــ  :) ملــا كانــ

املطعون في ، هي من املسائل املوضوعية الـ  تسـهقل هبـا حمكمـة املوضـو ، وهلـا أن تسه لصـها مـن أيـة واقعـة 
يف الـــدعوى، دومنـــا رقابـــة عليهـــا يف ذلـــك، مـــن حمكمـــة الـــنقض، مـــادام مـــا تنههـــي إليـــ  لـــ  أصـــل  الثابــــي يف 

 .(2) انههي إليها (األوراق، ويؤدي إىل النهيجة ال 
 المطلب الثاني

 حاالت إثبات العلم اليقيني
تهعدد وسائل اثبا  العلم اليقيي، وال  يلعب فيها القاضي االداري دورا بارزا، من حيـث اقهناعـ   

بقيـــام العلــــم اليقيـــي وفــــق الســــلطة الهقديريـــة الواســــعة املمنوحـــة لــــ   يف اســــه ال  الوقـــائع، وتقيــــيم األدلــــة، 
مـن قيــام أو عـدم قيــام هـذه القرينــة، أو تلـك الواقعـة، وتقــدير األثـر الــذي ميكـن أن يرتبــ  عليهـا، مــن فيهحقـق 

                                         

م، منشـــــــور 18/5/1993، بهـــــــاريو 1815، يف الطعـــــــن اإلداري رقــــــم  ،حكــــــم ا كمـــــــة اإلداريـــــــة العليــــــا املصـــــــرية -1
 .1040النقض، السنة ثالثة وثالثون قاائي، صـيف جمموعة أحكام 

ل  منشمممم   1994/  3/  19ق   تممم  ب   40/  5حكمممل حكمحكممممما حكليبممم  حكيب بمممما  حك لممم  ح  ح     ممممل  -2

 .32 صـ1974في مجيا حكمحكما حكليب   حكل   حكخ مس  كسنا 
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حيــث كفايــة العلــم أو قصــوره، وذلــك حســبما تســهبين  ا كمــة مــن أوراق الــدعوى وفــروك احلــال،  ويثبــي 
يف ذلك بوسـيلة اثبـا  معينـة، العلم اليقيي بالقرار االداري، من أية واقعة أو قرينة تفيد حصول ، دون الهقيد 

 وميكننا اسهعرا  أهم احلاال  يثبي فيها العلم اليقيي بالقرار املطعون في ، على النحو اآليت :
 أوال : حالة اعتراف الطاعن ) االقرار ( :

مـن  396وأقواها إلثبا  الدعوى، وتعرفـ  املـادة   يعد  اعرتاك الطاعن واقراره، سيد األدلة وأبل  البيانا   
القـانون املــدين، بأنــ   :) اعــرتاك اخلصــم أمــام القاــاء بواقعـة قانونيــة مــدعى هبــا عليــ ، وذلــك أثنــاء الســو يف 
الـــدعوى املهعلقـــة هبـــذه الواقعـــة (، وتنـــدر هـــذه الطريقـــة علـــى الصـــعيد العملـــي، فلـــيس مـــن املعهـــاد أن يعـــرتك 

ويه ـذ االعـرتاك يأخــذ صـورا مهعـددة ختاــع  الطـاعن  ويقـر  هـارا بأنــ  يعلـم بـالقرار، في سـر بالهــا  دعـواه،
، فقد يكون االعرتاك،  صرحيا، أو ضمنياَ، بأن يكون مكهوبـاَ دون اشـرتاط شـروط (1)مجيعها لهقدير القااء

خاصــــة هلــــذه الكهابةـــــ فيصــــح أن يكــــون اإلقــــرار يف صــــحيفة الــــدعوى، أو يف مــــذكرة يقــــدمها اخلصــــم املقــــر 
املقـر لل صــم اآلخـر،  أو أن يكـون شــفوياَ أثنـاء الهحقيــق، أو يف  للمحكمـة, أو يف طلبـا  مكهوبــة يوجههـا

جلســة ا كمــة ذاهتــا، ويف مجيــع األحــوال، جيــب أن يــدون اإلقــرار يف حماــر اجللســة، أو الهحقيــق، مــع توقيــع 
املقر على ذلك،  ورغم أن  األصل يف اإلقرار أن يكون صراحة وباللفظ الدال علـى املعـو، دون غمـو  أو 

إال أنــ  واســهثناءاً مــن هــذا األصــل جيــوز أن يكــون اإلقــرار داللــة أو ضــمناً يفهــم مــن ســياق الكــالم أو إهبــام، 
املعـــو العـــام بوجـــود مـــا يـــدل عليـــ  دون شـــك،  واإلقـــرار الاـــمي ال يؤخـــذ بـــ ، إال يف نطـــاق ضـــيق جـــداً يف 

ة :) ال ينســـــب الــــدعاوى االداريــــة، والــــدعاوي القاـــــائية علــــى عمومهــــا، حيــــث يصـــــطدم بالقاعــــدة الفقهيــــ
لسـاكي قــول (، وعمومــا ويف مجيـع الصــور املهقدمــة، قــد يكـون  االقــرار أمــام القاـاء، ويســمي إقــرارا قاــائيا  
أو خـارج القاـاء، أو يف غــو اجـراءا  الــدعوى املهعلقـة بــاإلقرار،  ويسـمي إقـراراَ غــو قاـائي، وهــو مـا يعهــد 

تـنص علـى أن :) االقـرار الـذي يقاـى بـ  لل صـم أو مـن القـانون املـدين، والـ   398ب  وفق منطوق املـادة 
 ملن ميثل  خارج جملس القااء، يعد اقرارا قاائيا يف نفس الدرجة واملفعول ..... (   . 

 ثانيا : التظلم اإلداري .
يعـــد جلـــوء الطـــاعن إىل جهـــة االدارة، أو األجهـــزة ذا  العالقـــة، بهظلمـــا  إللغـــاء القـــرار أو تعديلـــ  

ا القاضـي االداري علـم صـاحب الشـأن بـالقرار االداري، ويف ذلـك تقـول ا كمـة العليــا :) قرينـة يسـهنهج منهـ
العلـــم اليقيـــي بـــالقرار، ميكـــن اسه الصـــ  مـــن أيـــة واقعـــة أو قرينـــة تفيـــد حصـــول  أو مـــن تظلـــم مـــن أضـــر بـــ  

                                         

ـــــــة،  حممـــــــد عبـــــــد اهلل احلـــــــراري، الرقابـــــــة علـــــــى أعمـــــــال اإلدارة يف القـــــــانون الليـــــــي،  -1 منشـــــــورا  املكهبـــــــة اجلامعـــــــة، الزاوي
 .127،صـــ2010الطبعة اخلامسة،
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واملقصــود بــالهظلم هنــا، كــل طلــب يهقـــدم بــ  صــاحب الشــأن، إىل اجلهــة االداريــة علــى اخـــهالك  (1)القــرار(
مسهوياهتا والئي كان أو رئاسي، مامنا إياه اعرتاض  على القـرار، وطالبـا اعـادة النظـر فيـ ، ووفـق هـذا املعـو 

لهأكــد مــن صــدوره فــإن اســهعالم صــاحب الشــأن عــن القــرار الصــادر حبقــ  أو مطالبهــ  بنســ ة مــن القــرار، ل
واالحاطة مبحهواه، والهثبي من أسباب ، أو احهوائ  علـى عبـارا  عامـة، ال تشـو إىل القـرار بوضـوح ختـرج مـن 
نطــاق الـــهظلم اإلداري، الـــذي يشــي بـــالعلم اليقيـــي الكامــل والنـــايف للجهالـــة مــن طـــرك الطـــاعن، ويف ذلـــك 

ســهدالل علـى علـم املـدعن بـالقرار اإلداري املطعـون فيــ  تقـول ا كمـة العليـا أنـ  :) ال جيـوز جلهـة اإلدارة، اال
بــهظلم قــدموه جلهــة اإلدارة، إذا مل يكــن يف الــهظلم أي إشــارة إىل القــرار املــذكور، وال أيــة عبــارة يســهفاد منهــا 

ومبــا أن مســألة تقــدير العلــم اليقيــي، واألخــذ بــ  مــن عدمــ   اــع لهقــدير حمكمــة  (2)علــم املــدعن بصــدوره(
فــإن البحــث يف تفاصــيل صــحة تقــد  الــهظلم مــن عدمــ ، ال تــؤثر يف صــحة اتصــال الطــاعن بعلــم املوضــو ، 

يقيـــي بصـــدور القـــرار، فـــالهظلم حيـــاول مـــن خاللـــ  ذوي الشـــأن اســـقاط القـــرار دون االلهجـــاء للقاـــاء، وقـــد 
بع  تســهجيب جهــة االدارة اىل تظلمــ ، وتســحب القــرار املــهظلم منــ ، وبــذلك يــوفر لصــاحب الشــأن مــا يســهه

رفع الدعوى عادة من تكلفة ووقـي وجهـد، فاـال عمـا يه لـف عـن صـدور حكـم قاـائي بإلغـاء القـرار مـن 
حساســيا  لـــدى مصــدره، تســـين إىل العالقــة بينـــ  وبــن رافـــع الــدعوى، وهنـــا جيــب احاطـــة الــهظلم بشـــروط 

ال ال يكـون جمـديا وضواب  تامن قبول  واعهباره، من حيث قطع  مليعاد رفع دعوى االلغـاء، فعلـى سـبيل املثـ
يف قطع امليعاد، ذلك الهظلم املقدم إىل جهة غو  هصة، غو تلك الـ  أصـدر  القـرار أو الـ  تهبعهـا اجلهـة 
مصــدرة القــرار لعــدم امهالكهــا قانونــا ســلطة الغــاء القــرار املــهظلم منــ ، أو تصــحيح ، وبالهــا  ال ينــهج الــهظلم 

قرينة جلية على العلم اليقيي لصاحب الشأن، وعلي  فإنـ  يف إطـار  أثره  من حيث قطع امليعاد، إال أن  يعهرب
إثبا  العلم اليقيـي، يهحقـق مبجـرد تقـد  الـهظلم اإلداري، بصـرك النظـر عـن سـالمه  مـن الناحيـة القانونيـة، 

 واألخذ ب  من عدم  .

لعلــــم اليقيــــي وباإلضـــافة إىل احلــــالهن الســـابقهن، فــــإن دوائــــر القاـــاء اإلداري الليــــي، اسه لصـــي ا
للطـــاعن مـــن  وقـــائع وقـــرائن أخـــرى ،كقيـــام الطـــاعن بإزالـــة بعـــض املبـــاين املقامـــة علـــى عقـــاره، تنفيـــذا للقـــرار 

                                         

ــــــــة، الطعــــــــن اإلداري رقــــــــم  -1 ــــــــاريو 4/15حكــــــــم ا كمــــــــة العليــــــــا الليبي م، منشــــــــور يف قاــــــــاء 12/4/1970ق،  به
 .26ا كمة العليا ، السنة السادسة ، العدد الرابع، صـ

ــــــــا الليبيــــــــة، الطعــــــــن اإلداري رقــــــــم  -2 ــــــــاريو 3/2حكــــــــم ا كمــــــــة العلي م، منشــــــــور يف قاــــــــاء 28/11/1956ق،  به
 .56ا كمة العليا اإلداري والدسهوري، اجلزء األول، رقم أربعة، صـ
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وباملقابــل (1)املطعــون فيــ  واملهعلــق بنــز  عقــاره للمنفعــة العامــة، وكــذلك قبــول الهعــويض عــن قــرار نــز  امللكيــة،
دة أحـد املـوففن بعلـم الطـاعن بـالقرار علًمـا يقينيًـا رفاي  االعهداد بوقائع وقرائن أخرى، كرفض قبول شـها

بقوهلـــا :) إذا كانـــي جهـــة اإلدارة املـــدعى عليهـــا قـــد عجـــز  عـــن إثبـــا  حصـــول النشـــر أو إعـــالن املنشـــور 
الـــدوري املطعـــون فيـــ  إىل املعـــن، فـــال جيـــديها أن تطلـــب مســـا  أقـــوال موفـــف ســـابق، ليشـــهد بعلـــم املـــدعن 

حقـــق العلــم اليقيـــي، وال إثبــا  حقيقـــة امليعــاد، الـــذي تبــدأ منـــ  مواعيــد الطعـــن مباــمون املنشــورين، إذ ال يه
ويف حالـة أخـرى رفاـي  (2)بطريق االسهما  إىل شاهد توضـع أقوالـ  موضـع الهقـدير واالحهمـال والرتجـيح (،

ا كمــــة العليــــا، اعهبــــار حاــــور منــــدوب صــــندوق الهقاعــــد للجلســــة الــــ  صــــدر فيهــــا قــــرار جلنــــة املنازعــــا  
مانية ،كدليل على علم الصندوق هبذا القرار، مرجعا ذلك بقوهلـا :) ذلـك ألن حاـور منـدوب الطـاعن الا
اجللسة ال  صدر فيها القرار املطعون في ، ينحصر يف كونـ  أحـد أعاـاء  –صندوق الامان االجهماعي  –

حــا، مـامل يــهم نشــره، أو اللجنـة مصــدرة القـرار، وال يهعــداه إىل غـو ذلــك، ومــن مث يظـل الطعــن يف القـرار مفهو 
أمــا يف حالــة مــرور فــرتة زمنيــة طويلــة علــى صــدور  (3)ابــالغ صــاحب الشــأن بــ ، أو علمــ  بــ  علمــا يقينيــا  (،

القرار املطعون في ، ومدى اتصال الطاعن بالعلم ب ، فقد حسم القاـاء الليـي أمـره بعـدم اعهبـاره قرينـة للعلـم 
لعليا ما مفاده :) إن العلم اليقيي بـالقرار املطعـون فيـ ، الـذي يقـوم بالقرار اإلداري، ويف ذلك تقول ا كمة ا

مقام النشر، أو اإلعالن، ال يسهنهج من جمرد مرور زمـن طويـل علــــى صـدور القــــــرار بـل يقـع علـى مـن يـدعى 
 .(4)حصول ، عبء إثبات ، أو قرينة تفيد حصول ، دون الهقيد يف ذلك بأسباب معينة (

                                         
ــــم -1 ــ ــ ــ ــــن اإلداري رقـ ــ ــ ــة، الطعـــ ــ ــ ــ ــ ــا الليبيـ ــ ــ ــ ــ ــة العليـ ــ ــ ــ ــ ــم ا كمـ ــ ــ ــ ــ ــــع حكـ ــ ــ ــاريو 107/27راجـــ ــ ــ ــ ــ ــة 5/6/2001ق، بهـ ــ ــ ــ ــ ــور يف جمموعـ ــ ــ ــ ــ م، منشـ

ــاء اإلداري،  ــ ــ ــا، القاــ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــام ا كمــ ــ ــ ــ2001أحكــ ــ ــ ــ ــم ،  756، صـ ــ ــ ــــن اإلداري رقـــ ــ ــا يف الطعــ ــ ــ ــــذلك حكمهــ ــ ق،  77/49وكـــ
 339، صـ2005م،  جمموعة أحكام ا كمة العليا، القااء اإلداري، 22/5/2005بهاريو 

ــــم -2 ــ ــ ــ ــــن اإلداري رقـ ــ ــ ــة، الطعـــ ــ ــ ــ ــ ــا الليبيـ ــ ــ ــ ــ ــة العليـ ــ ــ ــ ــ ــم ا كمـ ــ ــ ــ ــ ــــع حكـ ــ ــ ــاريو 107/27راجـــ ــ ــ ــ ــ ــة 5/6/2001ق، بهـ ــ ــ ــ ــ ــور يف جمموعـ ــ ــ ــ ــ م، منشـ
ــاء اإلداري،  ــ ــ ــا، القاــ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــام ا كمــ ــ ــ ــ2001أحكــ ــ ــ ــ ــم  756، صـ ــ ــ ــــن اإلداري رقـــ ــ ــا يف الطعــ ــ ــ ــــذلك حكمهــ ــ ق،  77/49، وكـــ

 .339، صـ2005م،  جمموعة أحكام ا كمة العليا، القااء اإلداري، 22/5/2005بهاريو 

ــــم -3 ــ ــ ــــن اإلداري رقـــ ــ ــ ــة، الطعـــ ــ ــ ــ ــا الليبيـــ ــ ــ ــ ــة العليـــ ــ ــ ــ ــم ا كمـــ ــ ــ ــ ــاريو 99/49حكـــ ــ ــ ــ ــام 7/3/2004ق ، بهـــ ــ ــ ــ ــ ــة أحكـ ــ ــ ــ ــور يف جمموعـــ ــ ــ ــ م، منشـــ
 .87، صـ2004داري ، ا كمة العليا، القااء اإل

ــم  -4 ــ ــ ــ ــــن اإلداري رقـ ــ ــ ــة، الطعـ ــ ــ ــا الليبيـــ ــ ــ ــ ــة العليـ ــ ــ ــ ــم ا كمـ ــ ــ ــاريو 88/48حكـــ ــ ــ ــام 13/2/2005ق ، بهـــ ــ ــ ــ ــة أحكـ ــ ــ ــ ــور يف جمموعـ ــ ــ ــ م، منشـ
ــاء اإلداري،  ــ ــا ، القاــ ــ ــة العليــ ــ ــ2005ا كمــ ــ ــــض   125،صـــ ــا بعــ ــ ــالف موفًقــ ــ ــد خــ ــ ــــي قــ ــاء الليــ ــ ــدد أن القاــ ــ ــذا الصــ ــ ــار يف هــ ــ يشــ

ــاء املصـــــري الــــذي  ــارن كالقاــ ــاء املقــ ــالقاــ ــ  ل يفمييــ ــذه  أحكامـــ ــ  يف هــ ــم تأرجحـــ ــة رغــ  إرســـــاء إىل املســـــألة ســــابقااحلديثــ

ــــار مبــــدأ ــــة املــــدة طــــول اعهب ــــى قرين ــــم حصــــول عل ــــك اليقيــــي مســــوغة العل ــــة  املراكــــز باســــهقرار ذل ــــة ومــــن أمثل القانوني
 بهـــــــاريو الصـــــــادر القاـــــــائية، 35 لســــــنة 3472 الطعـــــــن يف العليـــــــا االداريـــــــة ا كمــــــة ذلــــــك مـــــــا ورد يف حكـــــــم
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ليـــي، فـــإن لقاـــاء الالـــواردة يف هـــذا املطلـــب، ومـــدى قبوهلـــا أو اســـهبعادها مـــن قبـــل ورغـــم احلـــاال  ا
و ، مــىت صـة بنظــر املوضـمـة امل هالقاعـدة العامـة الــ  حتكـم إثبــا  العلـم اليقيـي، وتقــدير تـوافره، حتــدده ا ك
 قل هبا .توافر اقهناعها بقيام الدليل علي ، باعهباره من املسائل املوضوعية ال  تسه

 لخاتمةا
لــس الدولــة مبهــدعها جم حاولــي هــذه الدراســة تســلي  الاــوء علــى نظريــة العلــم اليقيــي، الــ  وإن هجرهــا   

ا مـن قيا  حيقـق نوعـحال منط الفرنسي، إال أن القااء الليي فل وفيا هلا، وهي عموما ومنذ ابهداعها، مثلي
قيــي، شـكل العلـم الييا ، حيــث  ـاطبن بـالقرار الهـوازن بـن جهـة االدارة صــاحبة املركـز األقـوى،  واألفــراد امل

ن ل  اإلدارة  مــهم مــن تســضــمانة حقيقيــة تهــيح علــم األفــراد بــالقرارا  االداريــة، الصــادرة يف حقهــم حلمــايه
جــراءا  ، ويه ــذوا االوين منهــاجهــة، وملــنحهم القــدرة علــى االملــام بــالقرارا  االداريــة، ليحــددوا مركــزهم القــان

عــــدم  ئاســــية يف حالـــةئيـــة والر ويقــــدموا طعـــوهنم الشــــكلية واملوضـــوعية،  أو تظلمــــاهتم الوال القانونيـــة املهاحـــة، 
عــــد با  الــــ  رضــــاهم عنهــــا، والقاــــاء االداري بوصــــف  حــــامي املشــــروعية، وضــــع الشــــروط وصــــاغ الاــــمان

يع أن هطاإللغـاء ويسـ رفـع دعـوىاسهيفائها ميكن للعلم اليقيي، أن يرتب أثره من حيـث سـريان امليعـاد املقـرر ل
ن اليــوم الــذي  ، إال مــحيــدد مقهاــى ذلــك طريقــة إىل الطعــن فيــ ، كمــا ذكرنــا حبيــث ال جيــري امليعــاد يف حقــ

 يثبي في  قيام هذا العلم اليقيي الشامل .

فيـد عـة أو قرينـة تأيـة واق ويف معر  دراسهنا هذه أشرنا ملسـألة اثبـا  العلـم اليقيـي، والـذي حيـدد مـن
هحقـق القانونيـة ال ل رقابهـ لك بوسيلة اثبا  معينـة، وللقاـاء اإلداري يف إطـار إعمـاحصول  دون الهقيد يف ذ

دعوى ة مــن أوراق الــ  ا كمــمــن قيــام أو عــدم قيــام هــذه القرينــة، أو تلــك الواقعــة وتقــدير األثــر الــذي تســهبين
ة العامـة هتـدر املصـلح يـ  حـىت الوفروك احلال، فال يأخذ هبذا العلـم، إال إذا تـوافر اقهناعهـا بقيـام الـدليل عل
رباهبـا مـن هـذه الـ  كسـبها أ الذاتيـة املبهغاة من حتصـن القـرارا  االداريـة، وال يزعـز  اسـهقرار املراكـز القانونيـة

، ميكننــا وضــو  الدراســةهعلقــة مبالقــرارا  ويف خهــام دراســهنا املهواضــعة هــذه، والــ  أثرنــا فيهــا بعــض األفكــار امل
 :لهوصيا ، ال  ت الهوصل إليها على النحو اآليت أن  لص إىل أهم النهائج وا

                                                                                       = 
 هـو االلغـاء دعـوى اقامـة وبـن الطعـن حمـل القـرار صـدور بـن االمـد والـ  قالـي فيـ  إن ) ...اسـهطالة 9/8/1997

 يف معـ  العـاملن أقرانـ  شـأن يف الصـادرة القـرارا  معرفـة اىل دائمـاً  ينشـ  ان علـى العامـل اذ بـالقرار العلـم يـرجح الـا
 مناسـب...( ميعـاد يف يطعـن وان بيـنهم مركـزه حيـدد ان الوقـي اذا طـال دائمـاً  عليـ  امليسـور ومـن هبـا يعمـل الـ  اجلهـة

 مغبــة لألفــراد وا ــاه القاــاء الليــي هــو ا ــاه ســديد حســب وجهــة نظرنــا ألنــ  يف  مــا ســار عليــ  القاــاء املصــري  حتميــل

 صا  األفراد .اإلدارية وهو ما يرتتب علي  اضرار بال  مب القرارا  تبلي  أو بنشر واجباهتا يف اإلدارة أو تقصو إمهال
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 أوال : نتائج البحث
هجـــر قاـــاء قـــارن، و أن نظريـــة العلـــم اليقيـــي، ورغـــم مـــا يوجـــ  هلـــا مـــن نقـــد، خاصـــة يف الفقـــ  امل -1

شــر واالعــالن يل  النجملــس الدولــة الفرنســي هلــا، إال أهنــا مــن وجهــة نظــر الباحــث، تشــكل دعامــة تســند وســ
ف امــة فيــ  مــن ضــعدارة العاد خاصــة يف ليبيــا، ودول العــامل النــامي عمومــا، و الــذي تعــاين اإلوضــمانة لألفــر 

  فــراد بــالقراراتصــال األاوقصــور األمــر الــذي يــدفعها للههــاون يف صــيانة مصــا  األفــراد، ويــؤثر علــى وســائل 
 الصادرة يف حقهم .

حقــوق  شــروط تاــمند أحاطهــا بأن القاــاء اإلداري وعنــد اعهمــاده لنظريــة العلــم اليقيــي، فقــ – 2
 ال جلميــــعموأن يكــــون شــــا ا،األفــــراد وحتقــــق الهــــوازن، كاشــــرتاط أن يكــــون العلــــم يقينيــــا ال فنيــــا وال افرتاضــــي

 .العناصر
 م مــا حيــوزه مـــنقيــي، رغــأن القاــاء الليــي، مل يهوســع يف األخــذ بــالقرائن الدالــة علــى العلــم الي -3

، تظـل حمـدودة اء الليـيأحكامـ ، حيـث أن احلـاال  الـ  اعهربهـا القاـسلطة موضوعية أقرهـا يف العديـد مـن 
 مقارنة بهوسع بعض القااء املقارن .

 ثانيا : التوصيات والمقترحات 
 إلداري الليـياالقاـاء  يوصي الباحث، بهامن نظرية العلم اليقيي يف إطار تشـريعي، فبعـد أن تبـي

ه ذهــحبيـث تهـدرج  ان جيـب أن يســههبع ذلـك، نـص تشــريعي،النظريـة ووضـع شــروط قبوهلـا، وطـرق نفادهــا، كـ
 8 يف نـص املــادة شـكل صــريحبالوسـيلة يف النصـو  القانونيــة، أسـوة بوســيل  النشـر والهبليــ ، واللهـن ذكرتــا 

 انا يف تعزيـز ضـم م بشأن القااء اإلداري، وهو ما يسهم مـن وجهـة نظرنـا،1971لسنة  88من القانون 
 األفراد إ اه اإلدارة.

، وعلـى آل دنا حممـدويف خهـام هـذا البحـث، أسـأل اهلل وحـده الهوفيـق والسـداد، وصـلى اهلل علـى سـي
 بيه  الطيبن األطهار .

 قائمة المراجع
 أوال : الكتب

 لغـاء (، منشـأةدعـوى اال إبراهيم عبد العزيز شيحة، القااء االداري ) والية القاـاء االداري   - 1
 . 2006املعارك، االسكندرية، 

عـــــة املرقــــــب،  جام ارحـــــيم ســـــليمان الكبيســـــي، مـــــذكرا  يف مبــــــادئ القـــــانون اإلداري الليـــــي، - 2
2008 . 
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الهوزيـــع، ل للنشــر و خليفــة ســامل اجلهمــي، أحكـــام ومبــادئ القاــاء اإلداري الليـــي، دار الفاــي - 3
 .2009بنغازي 
ر دار الفك، رةالقاهل، الكهاب األو، قاــــــاء االلغــــــاء، القااء اإلداريســــــليمان الطمــــــاوي،  - 4 
 .1996، العربي

املركــــز   ر اإلداري،عبــــد العزيــــز عبــــد املــــنعم خليفــــة، االحنــــراك بالســــلطة كســــبب إللغــــاء القــــرا - 5 
 .2010القومي لعصدارا  القانونية، القاهرة الطبعة األوىل، 

ا  املكهبـــــة ي، منشـــــور  احلـــــراري، الرقابـــــة علـــــى أعمــــال اإلدارة يف القـــــانون الليـــــحممــــد عبـــــد اهلل - 6
 .2010اجلامعة، الزاوية،  الطبعة اخلامسة،

وزيـع، اق للنشـر والهين،  الـور حممد وليد العبادي، املوسوعة االدارية، القاـاء االداري، اجلـزء الثـا - 7
 .2008األردن، 
ىل، اجلـزء لطبعـة األو جواهر القاموس، دار الفكـر بـوو ، ا مرتاى الزبيدي، تاج العروس من  - 8 
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 حدود مهام القاضي الدستوري الليبي
 نيياللك: سراج الدين عبد اهلل ا إعداد الدكتور

 جامعة طرابلسووووو التدريس بكلية القانون  أةعضو  ي

 

 
 المقدمة

هو السند الشـرعي  اإلطار الدسهوريكما أن   ،الدسهور هو طريقة عمل البلد واملعرب عن اإلرادة الشعبية
ويــــهم الكشـــف عـــن أمهيهـــ  يف حياتنـــا اليوميــــة بقـــدر مـــا ياـــمن حقــــوق  لوجـــود الســـلطا  احلاكمـــة يف الدولـــة،

ونظـرا ألمهيـة وحريا  األفـراد. وبالهـا ، جيـب إلغـاء مجيـع القـرارا  أو الهشـريعا  الـ  ال حتـرتم مبـادئ الدسـهور. 
دسـهوري ال اـاءالق   أمهية، فهر 1تطور الدساتو خالل القرنن الهاسع عشر والعشرينوعلو املبادئ الدسهورية و 

قاـية مـاربوري ضـد ماديسـون الـذي أعلنـ  يف  1803ابهداء من احلكم الشهو للمحكمة العليا األمريكية لعـام 
ا كمـة العليـا  يف هـذا اجملـال تؤكـدلقـانون، اهطبيـق صـحيح بأصـبح القاـاء الاـامن  القاضي جون مارشـال حـن

جيــب أن  (...) الدســهور ينطبــق علــى حالــة معينــةيكــون القــانون  الًفــا للدســهور، وإن عنــدما  )األمريكيــة بأنــ  
. يف فرنســا فهــر ا ــاه 2هــذا هــو جــوهر الواجــب القاــائي( .يقــرر القاضــي أي مــن النظــامن املهعارضــن حيكــم

 1958. وبالرغم من فهـور فكـرة اجمللـس الدسـهوري يف 3رفض إسناد هذه املهمة إىل القااء العهبارا  تار ية
. 4علـــى دســـهورية الهشـــريعا الرقابـــة  يف القاـــاء ا علـــى كســـر أســـطورة عـــدم أحقيـــةإال أن هـــذا األخـــو مل جيـــر 

                                         

مدينة داخل  158يعود تاريو أول دسهور مدون إىل ما قام ب  الفيلسوك أرسطو، عندما قام جبمع وتصنيف دساتو   - 1
وخارج اليونان. ملزيد من الهفاصيل أنظر، عفيفي، مصطفى حممود . رقابة دسهورية القوانن يف مصر والدول األجنبية، جامعة 

  .5،    1990أفة، عن  س، مكهبة سعيد ر 

2-       -ZOLLER, Elisabeth. Les grands arrêts de la Cour Suprême des États 

Unis », Dalloz, -Unis « Les grands arrêts de la Cour Suprême des États

  .éd.1, 2010, p. 14 
دار الكهـــب الوطنيـــة ،اجلـــزء الثــــاين،  أنظـــر يف ذلـــك ، يـــونس، منصـــور مـــيالد. القـــانون الدســــهوري والـــنظم السياســـية ،  -3

2009  ،213   ،214 . 
4- office par ’BEZZINA, Charlène. Les questions et les moyens soulevés d 

stitutionnel : le Conseil constitutionnel. Thèse de doctorat en droit con

. Universitaire : paris 1 panthéon Sorbonne, 2014. p.67 
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يف  الفرنسـي . إال أن الهعـديل الدسـهورياألمريكيـة وبذلك خالفي فرنسا اال اه السائد يف الواليا  املهحـدة
ذي أجـاز ، هذا املفهوم الـالدسهورية األولويةاملسألة ذا   فكرة  ، تبو62و 61يف املواد  2008ويولي 23

 . مـــاركو1للفــرد الفرنســـي مبناســـبة نــزا  مقـــدم أمـــام القاـــاء أن يــدفع بـــأن الـــنص املـــراد تطبيقــ  غـــو دســـهوري

 ياــع ســببن لهــأخر فرنســا يف تبــي فكــرة القاــاء الدســهوري : األول تــار ي، والثــاين أيـــديولوجي. فيفــورن 

 ىالـــذي كـــان لـــد والعـــداء 1789ثـــورة واملصـــاحبة ل الســـبب األول : يـــأيت مـــن الهجـــارب السياســـية الســـابقة
مونهســـكيو فرنســا لهـــدخل الســـلطة القاـــائية مـــع الســـلطا  األخـــرى. الســـبب الثـــاين: يرجـــع لنفـــوذ مـــذاهب 

ورفـض فكـرة أن قـرارا  اجلمعيـا  الربملانيـة السـيادية ميكـن أن تكـون  (نظرية الفصـل بـن السـلطا ) وروسو
  .2 عرضة  للسيطرة من قبل القااة

ة املسئولة عـن اختـاذ القـرار بشـأن ، هي اهليئ1953عليا الليبية منذ إنشائها وللمرة األوىل يف عام ا كمة ال  
ان كـذا االسـهحقاق  همعـة. هـمطابقة القانون للدسـهور مـن خـالل الـدائرة الدسـهورية أو مـا تسـمى بالـدوائر اجمل

إىل  150املـــــواد) الثــــامنوفقـــــا للبــــاب  ،1951يف البدايــــة بهكليــــف مــــن الدســـــهور امللكــــي الفــــدرا  لســــنة 
، فقـد 1963لسـنة  (1)(. وألن هذا الهكليـف الدسـهوري قـد ت إلغـاءه وفقـا للهعـديل الدسـهوري رقـم 158

 ساســية يف بنــاءهامــ  األمأصــبح املــربر الهشــريعي هــو اخليــار الوحيــد املطــروح للقاضــي الدســهوري لكــي ميــارس 
رمــــان القاضــــي يبيــــا علــــى حلدســــهورية املهعاقبــــة يف لوافبــــي الوثــــائق اوبــــنفس الطريقــــة دولــــة احلــــق والقــــانون. 

ســهوري عــالن الداإل، بدايــة مــن للرقابــة علــى صــحة الهشــريعا  مباشــر دســهوري الدســهوري مــن أي تكليــف
وري املؤقـي لسـنة وكـذلك اإلعـالن الدسـه 1977أو إعـالن قيـام سـلطة الشـعب  1969للجمهورية الليبيـة 

2011. 
لقاــاء الدسـهوري الليـي علـى مكانـة هامــة واخهصاصـا  مهعـددة. هـذه املهــام  مـن الناحيـة الهشـريعية َحـاَز ا  

فباإلضـافة  ،1953اخلـا  بهنظـيم ا كمـة العليـا االحتاديـة لسـنة  وفقا للقـانون تنوعاً كاني يف البداية أكثر 

                                         

كان يكفي أن يكون  .أكد مليك بومدين أن  قبل هذا الهاريو )مل يسمح بفعالية حقيقية لعمل اجمللس الدسهوري  - 1
 للمزيد من الهفاصيل أنظر:  عمل اجمللس( ديدالثلو اإلحالة من نفس اللون السياسي حبيث يهم حت

      15Malik. Leçons de droit constitutionnel. Ellipses, 20 BOUMEDIENE, 

2- FIORAVANTI, Marco. Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives  

de la Révolution  juridiques [en ligne]. Annales historiques-historico

2016] -04-française, septembre2010, p.87 et s., [Consulté le12

> . https://journals.openedition.org/ahrf/11225< 

https://journals.openedition.org/ahrf/11225
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وري مبهـام (، حظـي القاـاء الدسـه 17و 16ملهام الرقابة على دسهورية القوانن واالتفاقيا  الدولية ) املـواد 
القـانون  وباملقابـل ي ظهـر .1(21،)الفقـرتن  18اسهشـارية اخهياريـة متنحـ  فرصـة الرقابـة السـابقة وفقـا للمـادة 

حرمـان هـذه األخـوة مـن الارسـة مهامهـا املهعلقـة اخلا  بإعادة تنظيم ا كمـة العليـا  1982لسنة ( 6)رقم 
اخهصـــا  الـــدائرة الدســـهورية يف حـــل املنازعـــا  علـــى  23راجعـــة دســـهورية القـــوانن، حيـــث ذكـــر  املـــادة مب

علـــى اخهصـــا  ا كمـــة العليـــا  (6القـــانون رقـــم ) القائمـــة بـــن ا ـــاكم العاديـــة وا ـــاكم االســـهثنائية. وأبقـــى
اخلــــا   1994لســـنة  (17)رقـــم  الهشــــريعيوفقـــا لعصـــالح  .(24باعهبارهـــا حمكمـــة نقـــض فقــــ  )املـــادة 

عـــاد للـــدائرة الدســـهورية با كمـــة العليـــا احلـــق يف مراجعـــة دســـهورية  1982لســـنة  (6)بهعـــديل القـــانون رقـــم 
اجلهـــة املؤهلـــة هـــي  فـــإن الـــدائرة القاـــائية املـــذكورة ، وهبـــذا2مـــن الهعـــديل اجلديـــد 23القـــوانن ووفقـــاً للمـــادة 

ملصــلحة صــاحب املصــلحة للحكــم علــى أي قــرار أو قــانون صــادر عــن ســلطا  الدولــة بأنــ  غــو دســهوري 
اشـرة. كـذلك فـإن املشـر  كلـف الـدائرة الدسـهورية مبهمـة تسـوية النزاعـا  الـ  تنشـأ مـن خـالل باملش صية ال

 (.3فقرة  23تناز  االخهصا  بن ا اكم العادية وا اكم االسهثنائية ) املادة 
ري م الـــنص الدســـهو ، وانعـــداوبنــاء علـــى هـــذه احلقـــائق الهجريبيــة للوثـــائق الهشـــريعية والدســـهورية الليبيــة

صــدر را ألمهيــة مــا يونظــومي، يــف مهــام العدالــة الدســهورية يف فــر  رقابههــا علــى اإلجــراء الربملــاين واحلكــلهوف
 يلقاضـي الدسـهور د مهـام اتوضـيح بعـض النقـاط املهعلقـة حبـدو  عـن القاضـي الدسـهوري يف هـذا اجملـال. ارتأينـا

 أياـا علـىوء سـل  الاـإمنـا نالنصـو  الدسـهورية والهشـريعا  العاديـة السـابقة و  حيـث لـيس فقـ  مـن الليـي
ولـــ  مـــن خـــالل ثـــالث ، هـــذا الطـــرح نهنا 2017نصـــو  املســـودة النهائيـــة للدســـهور الليـــي لســـنة مـــا حتملـــ  
 :مطالب 

                                         

اخلا  بهنظيم ا كمة العليا تـنص علـى : ) حـق احلكومـة االحتاديـة والواليـا  يف إحالـة  1953من قانون  18املادة  -  1
للحكومــة االحتاديــة وللــوالة ولرئيســي جملــس الشــيوخ وجملــس  -1فيهــا  بعــض املســائل إىل ا كمــة العليــا ألخــذ الــرأي

النــواب إحالـــة أي مســـألة دســـهورية أو تشـــريعية هامـــة إىل ا كمـــة العليــا إلبـــداء الـــرأي فيهـــا، وعلـــى ا كمـــة النظـــر يف 
ة مشـروعا  القـوانن وكذلك جيوز للحكومة االحتاديـة إحالـ -2املسألة ا الة إليها وإبالغ فهواها للجهة ذا  الشأن. 

 اهلامة إىل ا كمة العليا ملراجعة صياغهها( .
على أن ) ختهص ا كمة العليا دون غوها منعقدة  1982( لسنة 6من قانون ا كمة العليا رقم ) 23تنص املادة  - 2

طعون ال  يرفعها كل ذي بدوائرها اجملهمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقام  بالفصل يف املسائل الهالية : أوال : ال
مصلحة ش صية يف أي تشريع يكون  الفا للدسهور ، ثانيا : أية مسألة قانونية جوهرية تهعلق بالدسهور أو بهفسوه 
تثار يف قاية منظورة أمام أية حمكمة .... وتشكل الدوائر اجملهمعة من عدد كاك من املسهشارين بقرار من اجلمعية 

 بن أعاائها مسهشار من كل دائرة من دوائر ا كمة على األقل(. العمومية على أن يكون من
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 : القوة املعيارية لقرارا  القااء الدسهوري. المطلب األول
 : املؤثرا  الواقعية والقاضي الدسهوري. المطلب الثاني
 دسهورية املرتقبة.: ا كمة ال المطلب الثالث

 .وري: القوة المعيارية لقرارات القاضي الدست المطلب األول
مزيد من الهعديال  أو القواعد القانونية اجلديدة ، ت سـن   وديباجه ، سواء عن طريق خلق الدسهور

 بشكل عام وبعبارا  جمردة. هذه النصو  تبقى رهنا لهفسو القاـاء وفقـا لعجـراءا  املنصـو  عليهـا مـن
هـــذه القــــوة املعياريـــة يف حــــد ذاهتـــا ال حــــدود هلـــا. مــــن حيـــث املبــــدأ ، ال شـــيء مينــــع القاضــــي  قبـــل املشــــر .

وقـد اشـهد  هـذه القـوة  . 1الدسهوري من اسه ال  قواعد جديدة أو معدلة أو مهجورة من نـص الدسـهور
القاــائية للـدائرة الدســهورية تَـَدار  مهــام املراجعـة  األول :السـبب  :اخلالقـة للقاـاء الدســهوري الليـي لســببن

،  1982لسـنة  (6)املعدل للقـانون رقـم  1994لسنة  (17)للمحكمة العليا وفقا للهعديل الهشريعي رقم 
مــن خــالل قــرار اجلمعيــة العموميــة الصــادر  283باإلضــافة لصــدور الالئحــة الداخليــة للمحكمــة العليــا رقــم 

السياسـي والهشـريعي يف ليبيــا  للنظـامواخلارجيـة  تعاقـب اإلصـالحا  الداخليـة ، و 28/06/2004بهـاريو 
تاـــ يم القـــوة املعياريـــة لقـــرارا  ا كمـــة العليـــا ،  : الثـــاني. 2 2010إىل  2003يف الفــرتة الواقعـــة مـــابن 
الصــادرة عــن ا كمــة بــأن املبــادئ القانونيــة  1951مــن الدســهور امللكــي الليــي  155حيــث نصــي املــادة 

                                         

أن هذه السلطة املعيارية مهأصلة يف أي نشاط قاائي، وال ميكن لهطبيق القانون أن يسهغي عن تفسوه ، وهو ما  -  1
بالنسبة لبعض املؤلفن ، مثل ميشيل تروبر ، ما وراء الهفسوا  القانونية هي ال   عل الهفسو وفيفة   لق معايو

 للمعرفة ، فالهفسو يعرب عن اإلرادة. 
Michel Troper, « Le réalisme et le juge constitutionnel », Cahier du Conseil 

me en droit constitutionnel »), constitutionnel, n° 22 (Dossier : « Le réalis
.juin 2007 

كان هلا دور يف    2010و 2003حنن نعهقد أن تعاقب الهغوا  الداخلية واخلارجية يف املوقف الليي يف الفرتة مابن  - 2
. وميكننا أن نذكر بعض األحداث املؤكدة على 2004لعام  283منح تفويض ا كمة العليا بإصدار الالئحة رقم 

؛ وصول نظام  2003اعهمد املؤمتر الشعي العام تشريًعا يدعم اإلصالحا  االقهصادية الوطنية يف عام  ،ذلك
؛ وافق النظام الليي  2003القذايف وعائال  ضحايا لوكريب التفاق على حصول العائال  على تعويض يف عام 

ال  انفجر  يف منهصف الرحلة  UTA للطائرة الفرنسية UTA 772على تقد  تعويض إضايف لاحايا الرحلة 
، زار القذايف بلجيكا بعد دعوة من االحتاد األورويب ، وال  كاني  2004؛ يف عام  1989فوق النيجر يف عام 

، رفع االحتاد األورويب حظر األسلحة 2004يف عام  .عاًما 15زيارت  األوىل خارج منطقة الشرق األوس  ملدة 
 .تهوىل ليبيا الرئاسة الدورية جمللس األمن 2008، يف  2007ليو / متوز يف يو  .املفرو  على ليبيا
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بأنــ  جيــب علــى مجيــع الســلطا  املدنيــة  156املــادة  أكــد . وباملثــل، كم الوطنيــةالعليــا ملزمــة جلميــع ا ــا 
 املشـر  الليـي يف قـانون وأوضـح. اوالقاائية يف اململكة الليبية إقرا  ا كمة العليا املساعدة ال  قد حتهاجهـ

وإلزاميــة تنفيـــذ  هلـــا( علــى قيمــة املبـــادئ القانونيــة 29،28يف املـــواد ) املهعلــق بهنظــيم ا كمـــة العليــا 1953
ليكــون  اخلــا  بهنظــيم ا كمــة العليــا 1982لســنة  (6)ويف ذا  اإلطــار، جــاء القــانون رقــم    أحكامهــا.

 ،على أن تكـون املبـادئ القانونيـة الـ  تقررهـا ا كمـة العليـا 31حيث نصي املادة  ،امهداد للهشريع السابق
ق  34لسـنة  105يف الطعـن اجلنـائي رقـم ا كمـة العليـا  تؤكـدملزمة جلميع ا اكم وكافة اجلها  األخرى. 

بقوهلـا )إن مقهاــى هـذا الــنص الهــزام مجيـع ا ــاكم وكافـة اجلهــا  األخــرى يف ليبيـا ، مبــا تقـرره ا كمــة العليــا 
مــــن مبــــادئ يف أحكامهــــا ، وال حيــــق ألي منهــــا أن هتــــدر مــــا تهاــــمن  تلــــك املبــــادئ مــــن قواعــــد قانونيــــة أو 

ي علــى خالفهــا ، ملــا تهمهـع بــ  تلــك املبــادئ مــن قـوة مصــدرها وأساســها القــانون ، ومــن مث تعارضـها أو تقاــ
. كــذلك ميكــن مالحظــة أن املــادة 1فــإن أي تصــرك يــأيت علــى خالفهــا يكــون مشــوبا بعيــب  الفــة القــانون(

ى أن تؤكد القيمة القانونيـة لقـرارا  ا كمـة العليـا، حيـث تـنص علـ 1982( لسنة 6القانون رقم )من  33
مـن الالئحـة  20كما تـنص املـادة   . يعاقب بالسجن والفصل من منصب ، الش ص املسئول عن عدم تطبيق

علـــــى أن )تنشــــر األحكـــــام الصـــــادرة بعـــــدم الدســـــهورية يف مدونـــــة  (283)الداخليــــة للمحكمـــــة العليـــــا رقـــــم 
الــ  تصــدرها الــدائرة  ألمهيــة القــرارا  انهبهــي اجلمعيــة العموميــة للمحكمــة العليــاالهشــريعا (. وهكــذا فــإن 

الدسهورية الهابعة للمحكمة العليا باعهبار أن هذه القرارا  تهعلـق باملسـائل الـ  هلـا عالقـة حبقـوق اإلنسـان ، 
هـــذه املبـــادئ الهشـــريعية  ،وحســن ســـو العدالـــة ، واحلريـــا  العامـــة ، وكفالـــة الهطبيــق القـــانوين الســـليم للكافـــة

مـن  195الدسـهورية املقارنـة ونـذكر مـن ذلـك مـثاًل:  نـص املـادة  والقاائية هي مهطابقة مع بعض النصو 
)تنشر يف اجلريدة الرمسيـة األحكـام والقـرارا  الصـادرة مـن ا كمـة الدسـهورية  2014الدسهور املصري لسنة 

، ويف ذا  2العليــا، وهــي ملزمــة للكافــة ومجيــع ســلطا  الدولــة، وتكــون هلــا حجيــة مطلقــة بالنســبة هلــم ...(
بكــل وضـــوح،   2008جوبيـــ   23املعــدل يف  1958مــن الدســهور الفرنســـي لســنة  62قــرر املـــادة اجملــال ت

بــأن الـــذي يصـــرح بعـــدم دســـهوريه  ال جيـــوز إصـــداره، أو تطبيقــ ، ويعهـــرب الغيـــا اعهبـــارا مـــن نشـــر قـــرار اجمللـــس 
 ،يعية نفسـهاوإذا كان هذا النص الدسهوري ال يرقى إىل إعطاء القاضـي الدسـهوري السـلطة الهشـر الدسهوري. 

                                         
 . 123،    1/2، جملة ا كمة العليا العدد  1987 /26/5ق ، جلسة  34لسنة  105الطعن اجلنائي رقم  - 1
إمنـا  -صـل فيـ  مـن املسـائل الدسـهوريةفيما ف –وتؤكد ا كمة الدسهورية املصرية العليا بأن ) من املقرر يف قااء ا كمة الدسهورية  - 2

حيــوز حجيــة مطلقــة يف مواجهــة الكافــة ، وبالنســبة للدولــة بكامــل ســلطاهتا وعلــى امهــداد تنظيماهتــا امل هلفــة وهــي حجيــة حتــول 
 10، جملـة الدسـهور السـنة 10/7/2012ق، جلسة  6/34بذاهتا دون اجملادلة في ...( . حكم ا كمة الدسهورية العليا رقم 

 . 107و  106،   22لعدد ، ا
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. أياا فـان نـص املـادة  ولكن تامن حقيقة فر  قرارات  على السلطا  العامة واكهشاك احلقوق واحلريا 
مــن ذا  الدســهور تــذهب إىل أكثــر مــن ذلــك حيــث تعهــرب بــأن الــنص الدســهوري الــذي يصــرح  2فقــرة  62

خـالك القاعـدة الفقهيـة الـ   . هـذا الـنص يـذهب علـىبعدم دسهوريه  من قبل اجمللس الدسهوري يعهرب الغيـاً 
تقول بأن النص القانوين، الذي حيكم بعدم دسهوريه  ، يظل ساريًا نظريًـا ألن القاضـي الدسـهوري لـيس لديـ  
الهفـــويض بإلغائــــ . إال أنــــ  يفقــــد قيمهـــ  القانونيــــة ، الــــا جيــــرب مجيــــع الســـلطا  القاــــائية علــــى االمهنــــا  عــــن 

    .1تطبيق 
ــــــنص الدســــــهوري حــــــولإن  القاضــــــي الدســــــهوري الليــــــي  الصــــــادرة عــــــن لقــــــرارا إلزاميــــــة ا غيــــــاب ال

يـــــــدفعنا للهســــــاال عـــــــن القـــــــوة ، كمـــــــا ذكرنـــــــا ســــــابقا  19632( لســــــنة 1الهعـــــــديل الدســــــهوري رقـــــــم ) بعــــــد
يف هــــــذا  وهـــــل ميكـــــن  للســــــلطة الهشـــــريعية تقييـــــد واليـــــة القاضـــــي الدســـــهوري ؟؟  اإللزاميـــــة هلـــــذه القـــــرارا 

ـــــــدائرة الدســـــــهورية بأنـــــــ   )... والـــــــا ال ريـــــــب فيـــــــ  أنـــــــ  وفقـــــــاً لألصـــــــول الدســـــــهورية، تعـــــــد الســـــــياق تؤكـــــــد ال
الســـــلطة القاـــــائية هـــــي امل هصـــــة دون غوهـــــا مبزاولـــــة تطبيـــــق القـــــانون علـــــى اخلصـــــوما  الـــــ  ترفـــــع إليهـــــا. 

هتـــــا يف هــــــذا اجملــــــال واليــــــة أصــــــيلة وكاملــــــة، والدســــــهور وحــــــده ميلــــــك تقييــــــد واليــــــة القاــــــاء، باعهبــــــاره افوالي
لــــــيس للشـــــــار  حبجـــــــة ترتيـــــــب جهــــــا  القاـــــــاء ، وحتديـــــــد اخهصاصـــــــاهتا أن إحــــــدى ســـــــلطا  الدولـــــــة، و 

مينــــع بعــــض املنازعــــا  مــــن واليــــة القاــــاء مــــىت يرتتــــب عليهــــا املســــاس حبــــق األفــــراد ســــواء كــــان املنــــع كليــــاً 
أو جزئيــــــــاً، وإذا خــــــــرج القــــــــانون علــــــــى احلــــــــق الدســــــــهوري ومل يلهزمــــــــ ، عــــــــد الهشــــــــريع غــــــــو دســــــــهوري ...( 

ن ا كمــــــة العليــــــا ومــــــن خــــــالل دائرهتــــــا الدســــــهورية تؤكــــــد بأنــــــ : ال شــــــرعية وفقــــــا ملــــــا تقــــــدم يهاــــــح بــــــأ.3
دســـــهورية ألي نـــــص قـــــانوين صـــــادر عـــــن الســـــلطة الهشـــــريعية يقيـــــد حـــــق القاـــــاء يف مراقبـــــة القـــــانون ومحايـــــة 
حقـــــوق وحريـــــا  األفـــــراد . مل تكهفـــــي الـــــدائرة الدســـــهورية علـــــى محايـــــة حقهـــــا يف الرقابـــــة علـــــى الهشـــــريعا  

ة الهشــــــريعية، علـــــى صــــــعيد مراقبــــــة الهــــــزام القـــــانون حمــــــل الطعــــــن ألحكــــــام الدســــــهور، الصـــــادرة عــــــن الســــــلط
وإمنـــــا أياـــــا علــــــى إجـــــراء أي تعــــــديل علـــــى الدســــــهور نفســـــ  مـــــن قبــــــل الســـــلطة الهشــــــريعية وتقـــــول الــــــدائرة 

                                         

أنظر يف ذلك ، القماطي، محيد. أثر احلكم الصادر عن القااء الدسهوري ، حبث مقدم للمؤمتر العلمي للمحاكم  - 1
 .. 2016واجملالس الدسهورية العربية ، األردن ، 

لســنة  1الدســهوري رقــم  بالهعــديل  1953مــن الفصــل الثــامن مــن الدســهور امللكــي الليــي لســنة  155ت إلغــاء املــادة  - 2
من الهعديل بأن )تلغـى املـواد الـواردة يف  2فقرة  4حيث تنص املادة  1963أبريل لسنة  25الصادر بهاريو  1963

 الفصول الثامن والعاشر والثاين عشر من الدسهور...( .
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ــــــك )... إن قاــــــاء هــــــذه ا كمــــــة جــــــرى علــــــى أنــــــ  وإن كانــــــي الرقابــــــة الدســــــهورية _ وفقــــــا  املعنيــــــة يف ذل
بشــــــأن  1994( لســــــنة 17املعدلــــــة بالقــــــانون رقــــــم ) 1982( لســــــنة 6قــــــانون رقــــــم )مــــــن ال 23للمــــــادة 

إعـــــادة تنظـــــيم ا كمـــــة العليـــــا _ مقصـــــورة علـــــى مراقبـــــة مـــــدى الهـــــزام القـــــانون حمـــــل الـــــنص الدســـــهور علـــــى 
طريقــــــة ، أو إجــــــراء معــــــن لهعــــــديل النصــــــو  الدســــــهورية ، تعــــــن علــــــى الســــــلطة الهشــــــريعية عنــــــد إصــــــدار 

إن طعــــــن يف نــــــص الهعــــــديل بأنــــــ  مؤســــــس علــــــى إجــــــراءا  ختــــــالف اإلجــــــراءا  ن الهشــــــريع الهزامهــــــا ، فــــــ
واألوضـــــا  الـــــواردة يف اإلعــــــالن الدســـــهوري ، فــــــإن مـــــن اخهصــــــا  الـــــدائرة الدســــــهورية أن تهصـــــدى ملراقبــــــة 

وهبـــــــــذا فـــــــــإن الـــــــــدائرة الدســـــــــهورية .  1مـــــــــدى الهـــــــــزام تلـــــــــك الســـــــــلطا  بـــــــــالقيود الـــــــــواردة يف الدســـــــــهور ..(
وأياــــــا احلــــــامي للحقــــــوق وحريــــــا  األفــــــراد علــــــى القــــــانون ها دور املراقــــــب للمحكمــــــة العليــــــا تاــــــع نفســــــ

 وفقا للدسهور. 
 .المطلب الثاني : المؤثرات الواقعية والقاضي الدستوري

وري علـى ضـي الدسـههل جيـوز للقاضـي الدسـهوري أن يكـون واقعيـا ؟ وهـل مـن املعقـول أن منـدح القا
  تعــرت  عمــل واقعيـة الــعلينــا أن نعـرك مــا هــي املــؤثرا  الواقعيهـ ؟ قبــل اإلجابــة علــى هـذا الهســاال وجــب 

  ب  ؟ . ا يطة القاضي الدسهوري ؟ وما مدى تأثر القاضي الدسهوري الليي باملؤثرا  الواقعية
أو  ي علــم الوجــودة الــذي يعــو مفهــوم الواقعيــ كمفهــوم قــانوينميكننــا يف البدايــة الهمييــز بــن الواقعيــة  

 احلقائق الواقعية.
صــفة ) القانونيــة ( ، فالواقعيــة هــي تيــار للنظريــة العامــة للقــانون ،  الإذا ألصــقنا هلــا  لمعنــى األول :ا 
( ولــيس كمــا ينبغـــي أن يكــون وفقـــا  ، هــو هنــج مـــن يريــد أن يصــور احلـــق كمــا هــو ) حقـــاً بـــوردو كمــا يقــول

انونيــــة ، دون أن تنكـــــر لفلســــفة أخالقيــــة أو فلســـــفة سياســــية. وهبــــذا املعـــــو ، تــــرتب  الواقعيــــة بالوضـــــعية الق
. أن الواقعيـة القانونيـة ختهلـف عـن الهيـارا  األخـرى للوضـعية يف أهنـا 2بالارورة وجود احلق الطبيعي لعنسان
يــهم تشــكيل  مــن مظــاهر اإلرادة والــ  تظهــر علــى  مــن صــنع البشــر. تنظــر إىل القــانون علــى أنــ  كــائن  ــريي

يـــــذهب بـــــأن الواقعيـــــة القانونيـــــة هـــــي جمموعـــــة مـــــن  ويميشـــــيل تـــــر وجـــــ  اخلصـــــو  يف القـــــرارا  القاـــــائية. 
األطروحــا  حــول طبيعــة أو طريقــة عمــل القــانون. فيــذكر علــى ســبيل املثــال أن الواقعيــة القانونيــة هــي تلــك 

                                         

  1، حكم غو منشور . 2014-11-6قاائية ، جلسة  61لسنة  17الطعن الدسهوري رقم  -
2-,Riccardo Guastini, Le réalisme juridique redéfini  Translated by à 

,française Éric Millard Translated by Éric Millard ,Revus 

s.openedition.org/revus/2511https://journal 129-p. 113   
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أن الهفسـو القاـائي هـي و  ،النظرية ال  ترى أن صحة القرارا  القاائية ال تعهمـد علـى توافقهـا مـع  املنطـق
 . 1ى املعرفة بل هي إرادةوفيفة ال تعهمد فق  عل
ـــى الثـــاني: ســـهمدة مـــن فلســـفية م صـــفة )القانونيـــة( إىل أطروحـــةالتشـــو كلمـــة الواقعيـــة بـــدون  المعن

عيــة احلقــائق الواقب. ويقصـد احلقـائق الواقعيــة والـ  مبوجبهــا يكـون هلــذه احلقـائق أو املســلما  وجـود موضــوعي
جي هكوين البيولــو خ ، وكــالهــذه قــد تكــون ماديــة كاملنــا الظــروك الواقعيــة الــ  حتــي  باإلنســان يف اجلماعــة، و 

ية ة أو قـوى سياسـاقهصـادي الوفيفي لعنسان أو قد تكون فروفا معنوية كالشعائر الدينيـة و قـد تكـون فروفـا
األرضــية الــ  و تقهاــي خلقــ   هــذه احلقــائق ال ختلــق القــانون بــذاهتا، وإمنــا تكــون الاــرورة الــ  .أو اجهماعيــة
ذاهتا بــنــي غــو كافيــة ن وان كاحــدد هبــا، فاحلقــائق الواقعيــة تعهــرب األســاس األول لقيــام القــانو يقــوم عليهــا ويه

، فهـــذه : الرجـــل واملـــرأةتشـــهمل احلقـــائق الواقعيـــة مـــثال علـــى اخـــهالك النـــاس إىل جنســـن .لقيــام هـــذا األخـــو
إلطـار ااملـرأة وحتـدد و رجـل  الاحلقيقة حبد ذاهتا ال ختلق قواعـد الـزواج ولكنهـا تفـر  وجـود نظـام لالرتبـاط بـن
  العام هلذا االرتباط وفقا للظروك االجهماعية واملعهقدا  الدينية لكل جمهمع.

مهـام وفقا للمعاين ال  ت سردها ملفهوم الواقعية هل ميكن مطالبة القاضي الدسهوري بالواقعيـة ؟ إذا ألصـقنا 
يف بــادئ األمـــر إىل اســهبعاد أي حماولـــة جلعــل القاضـــي  مبفهــوم الواقعيـــة القانونيــة، فقـــد مييــل املـــرء القاــاء الدســـهوري

الدســـهوري واقعيـــا هبـــذا املعـــو. فكيـــف يكـــون القاضـــي الدســـهوري )الـــذي هـــو لـــيس شـــ ص منظـــرا بـــل هـــو الـــارس 
الارســة إال أهنــا تفــرت  تطبيــق واقعيــا . إال أنــ  جيــب مالحظــة أن الوفيفــة القاــائية رغــم أهنــا تعــد  للقــانون( ش صــا

نظريا  قانونية معينة. والواضح أن الارسة القانون تعهمد على الهكوين اجليد للقاـاة يف الهمثيـل الصـريح أو الاـمي 
للقــانون . وهبــذا فــإن دور القاضــي الدســهوري ) كمــا هــو حــال أي قاضــي ( هــو تطبيــق قاعــدة موجــودة مــن الناحيــة 

أنـ  بشـكل ضـمي  ميشـيل تـروي. ويقـول عـن احلكـم األقـرب للعدالـةعدة القانونية للبحـث امليكانيكية أي تطبيق القا
تقيد القاضي بالهطبيق امليكانيكي ال يعفيـ  مـن صـعوبة حتديـد القاعـدة السـارية . وهكـذا فـإن القاضـي هـو أقـرب إىل 

لقــانون جيـب أال يبحــث عـن مــا هــي الواقعيـة القانونيــة مـن االلهــزام احلـريف للــنص الهشـريعي. هــذا املعـو يعــي أن علـم ا
يف العديد من األحوال املههم ال يهم  معرفة الهزامات ، ولكـن فقـ   القاعدة السارية ، بل ما الذي سيصدره القاضي.

وفقــــا ملعادلــــة واحــــدة مــــن رواد الواقعيــــة  .ألفعالــــ ، أي الســــعي إىل الهنبــــؤ بقــــرارا  القاــــاةالعواقــــب ا هملــــة 
 .2)احلق هو الهنبؤ مبا سهفعل  ا اكم بالفعل وليس شيًئا أكثر من ذلك (  ل هوملزأوليفر وينداألمريكية ، 

                                         

1-Michel Troper, « Le réalisme et le juge constitutionnel », Cahier du Conseil  
constitutionnel . 

2 -Cité par Sowell (Thomas), The Quest for Cosmic Justice, The Free Press, 
1999 
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 ضــي الدســهوري ،طــة بالقاومــن خــالل املعــو الثــاين للواقعيــة باعهبارهــا هــي جمموعــة مــن احلقــائق ا ي
قـع ل الوامـن خـال ،ن قـراراهميكن أن يكـون القاضـي هـو واقعـي يف كـل مـرة حيـدد فيهـا نفسـ  باآلثـار املرتتبـة عـ

، ولكنهـــا  ة للغايـــةالسياســـي أو الـــديي أو االجهمـــاعي. وهبـــذا جيـــب أن نـــذكر بـــأن هـــذه الفكـــرة هـــي واســـع
مــع مراعــاة  فعــل ذلــكولكنــ  ي ،منطقيــة جــدا. فقــد حيــدث أن يطبــق القاضــي الدســهوري قاعــدة قانونيــة جمــردة

   اآلثار املهوقعة السياسية أو االقهصادية أو االجهماعية هلذا الهطبيق.
يهقيـــد  دســـهوري، أنوفقـــا للعـــر  الســـابق ميكننـــا أن نهســـاءل كيـــف ميكـــن للقاضـــي، وال ســـيما القاضـــي ال  

يل تــروي همييـز حســب ميشـميكــن ال بالواقعيـة سـواء الواقعيــة كهيـار قــانوين أو الواقعيـة الوجوديــة. يف هـذا اجملـال
  تصـــورها ، والـــ د الــ  تمـــن القواعـــ وجــود منـــ  معــن (قانونيـــةالنظريـــة )البــن طـــريقهن :  األوىل : تفــرت  

 ون حتهــوينلغــة القــابــأن  واألخــرى :قانونيــة أمــام القاــاء.  القاعــدة اليقــرتن هبــا وجــود موضــوعي تطبــق عليــ  
القـــول ا وهكـــذا ميكننـــ علـــى تعبـــوا  ، مثـــل الدولـــة واجملهمعـــا  والســـلطا  ا ليـــة والشـــعب ومـــا إىل ذلـــك،

 ذلــك قيمههــا نيــة، مبــا يف، ولكــن مــن الاــروري صــياغة البيانـا  القانو كائنــا  بــدون مرجــع يف العـامل بوجـود  
كننـــا أن مي .يـــة القانونيــةلثانيــة للواقعويف هــذا املثـــال يعهــرب املفهـــوم األول هــو الواقعيــة الوجوديـــة ، وا  .املعياريــة

دما يــرفض لــك عنــجوديــة وذنــذكر مثــال حــول تقيــد القاضــي الدســهوري مبفهــوم الواقعيــة ســواء القانونيــة أو الو 
بـــو ل الشــعب هــو تعهــا مــن قبــالرقابــة علــى القــوانن الــ  ت تبنيهــا عــن طريــق االســهفهاء )باعهبــار أن اعهماد

ة الوطنيــــة يف ب اإلرادمباشــــر عــــن اإلرادة الوطنيــــة دون أي صــــورة نيابيــــة(. يف هــــذه احلالــــة ت حتديــــد صــــاح
وجـود موضـوعي  و كـائن لـ هـجممـو  املصـوتن أن  جمموعة من املصوتن بـنعم أو ال . وهنـا حنـن نفـرت  جمـازاً 

تن قــول بــأن املصــو يلهجــريي ميكــن رايــة إرادتــ  علــى الفــور، دون حاجــة إىل رقابــة هــذه اإلرادة. لكــن الواقــع ا
شــعب إذا ن صــو  الليســوا هلــم إرادة موحــدة كمــا أننــا لــن حنصــل يف غالــب األحيــان علــى نســبة مكهملــة مــ

هبـذا فـإن السـهفهاء( . و ا) قـانون ن يف هذه احلالة القواعـد القانونيـة تكملهـالدينا نقص يف اإلرادة الوطنية ولك
رادة إي الـ  تفـرت  هـقانونيـة إنكار وجود اإلرادة املكهملة للشعب هي واقعية وجودية يف حن أن الواقعيـة ال

 الارسة الرقابة من قبل القاضي الدسهوري. هو املربر لعدم شعبية مكهملة و 
 ة.ر بطريقة طبيعية للغاية يف الارسة وفيفه  من قبل أمرين  عل مهمه  صعبة للغايالقاضي يهأث أن  

هـذه القــوانن  .هغــوة تكمـن يف القواعــد الدسـهورية والقواعــد القانونيـة العاديــةاملقانونيـة ال وجـود املــؤثرا  :أوالً 
، وإعطــــاء مزيـــد مــــن الــــدعم  عـــل القاضــــي أقـــل حياديــــة ، ال ســــيما يف األمـــور املهعلقــــة بالـــدين ، واملواطنــــة 

لصـــا  احلــق هــو اجلانــب النفســي حيــث أن القاضـــي ميكــن أن ميــنح  ثانيـــاً:للمــواطن فيمــا يهعلــق بــاألجني. 
ـــا مـــن االنهقـــام )خاصـــة يف نظـــام اســـهبدادي(. أو جلهـــة معينـــة حـــزب لـــذلك ، حـــاول الهشـــريع الليـــي و   خوًف
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لعـام  (6)اد القاضي مـن خـالل قـانون نظـام القاـاء رقـم احلفا، على احلد األد  ، الذي ميكن أن ينظم  ، من حي
مــن هــذا القــانون تــذكر؛ بــأن  مــن غــو املمكــن أن يشــار  القاــاة يف أنشــطة  اريــة أو أنشــطة  62. املــادة 2006

 للقاضـي ال حيـق ،مـن أجـل ضـمان حيـاد القاضـي 64كمـا تعلـن املـادة  .أخرى ال تهفق مع حياد واسهقالل القاـاء
من القـانون األساسـي للقاـاء  8هاتان املادتان السابقهان تهوافقان مع املادة  .عمل واألنشطة السياسيةاملشاركة يف ال

وال  تنص على أن الارسة وفائف القاضـي ال تهوافـق مـع أداء مجيـع الوفـائف  1958ديسمرب  22الفرنسي املؤرخ 
املصا  قد ينههك مبـدأ حيـاد القاضـي ، ال حيـق ولهفادي أي تاارب يف  .1و أي نشاط مهي أو بأجر آخرأالعامة 

مــن قــانون نظــام  63باإلضــافة إىل ذلــك ، فــإن املــادة  .للقاضــي فحــص احلــاال  الــ  يكــون أحــد أقاربــ  جــزءاً منهــا
 مباشـر أو عـن طريـق شـ ص آخـربشـكل تنص على أنـ  ال حيـق للقاـاة أن يشـرتوا  2006لعام  (6)القااء رقم 

مــن نفــس القــانون علــى أنـ  ال حيــق للقاضــي أن يعــرّب عــن  66ضــي . وأخــواً ، تــنص املـادة املمهلكـا  اخلاضــعة للهقا
 رأي  قبل اعهماد احلكم . 

ن القاضي الدسهوري هو ش ص واقعي عندما يقلـل هـذا األخـو مـن نطـاق تطبيـق أميكن للمرء أن يهأكد ب
ائرة الدســهورية للمحكمــة العليــا الليبيــة بــأن ) الــد قــرار ونــذكر يف ذلــك مــثال مبــدأ قــانوين يف حالــة الظــروك الواقعيــة. 
ضــرورية حلمايــة الثــورة ختــرج عــن الرقابــة القاــائية..(  وبــذلك اعهــرب   1969الهــدابو الــ  يراهــا جملــس قيــادة الثــورة 
... والذي أمم املمهلكا  ... وقد أصدره جملـس قيـادة الثـورة يف  1972-78الدائرة الدسهورية بأن ) القانون رقم 

ق وفيفهـ  حتقيقــا لسياسـة الدولــة يف الهنميـة ... يعهـرب مــن أعمـال الســيادة ويرتتـب علـى ذلــك إال  ـهص القاــاء نطـا
ومـن خـالل هـذا  . 2...( ولـو ترتـب عليـ  نهـائج ضـارة بـبعض األفـراد بأية منازعة تدور حـول إلغائـ  أو الهعـويض عنـ 

يف  1969ذكورة يف الدسـهور) اإلعــالن الدســهوري فـإن القاــاء الدسـهوري قــد تنـازل علــى اثنــن مـن أهــم احلقـوق املــ
حتــي ذريعـــة أنـــ  ال جيـــوز  (30)املـــادة  ( واحلـــق يف االلهجــاء للقاـــاء 8)املـــادة  ذلــك الوقـــي ( وهـــو حــق امللكيـــة

  . 3من اإلعالن الدسهوري ( 18الطعن فيما يه ذه جملس قيادة الثورة من تدابو أمام أي جهة ) املادة 

                                         
1- 1270, du 22 décembre 1958 portant loi organique -n°58L'article 8 de l'ordonnance 

54 du 20 janvier -relative au statut de la magistrature tel que modifiée par la loi n°2017
.2017 

اجملهمعة ( ،ا كمة العليا ) أحكام ا كمة العليا بدوائرها  1976مارس  30قاائية، جلسة  19لسنة  3الطعن الدسهوري رقم  - 2
 .    150،   2008، 2، منشورا  ا كمة العليا، ط

ومـا بعـدها  62،    2019الزريقي ، مجعة حممود . عندما تسق  السلطة القاائية يف مسهنقع السياسـية ، طـرابلس الغـرب ،  - 3
. 
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 حكمة الدستورية المرتقبهالمطلب الثالث : الم
يطالب بالهصـديق علـى دسـهور دائـم  وسياسيا   اجهماعيا   شهد  ليبيا حراكاً  2011بعد ثورة فرباير 

للبالد يامن املواطن من خاللـ  حقوقـ  وحرياتـ . وقـد رأى اجمللـس الـوطي االنهقـا  املؤقـي )املمثـل الشـرعي 
، هـــذه املـــادة 2011لععـــالن الدســـهوري لســـنة 30ة لثـــورة فربايـــر( أن يـــرتجم هـــذه طموحـــا  بواســـطة املـــاد

( ذكــر  بــأن تكــون اللجنــة الهأسيســية للدســهور الليــي جلنــة 2012)وفقــا للهعــديل الدســهوري الثالــث لســنة 
عاــًوا لكــل  20النه ــاب جلنـة تهــألف مـن  2014فربايــر  20منه بـة. وفقــا لـذلك جــر  االنه ابـا  يف 

وحـــىت يوليـــو  2014ن (. أســـهمر عمـــل اللجنـــة الهأسيســـية منـــذ فـــزاو  برقـــة ،طـــرابلسإقلـــيم مـــن أقـــاليم ليبيـــا )
املســـودة النهائيــة للدســـهور بالهصـــويي عليــ  بثلثـــي أعاـــائها. فهــر  املســـودة مقســـمة إىل  العهمــاد 2017

 بــأنالرابــع الســلطة القاــائية  نظــم البــاب ،مــادة، ومــن خــالل هــذا الهقســيم 197بــاب، ينــدرج حتههــا  12
(. ونصــي املــادة 212و 112حيـدد القــانون اخهصاصــا  ا ــاكم علــى اخــهالك أنواعهــا ودرجاهتــا ) املــواد 

النظـر يف الطعـون بـالنقض حبيـث يقهصـر دورهـا علـى  العليـامن مسودة الدسهور على أن تهوىل حمكمـة  128
 اخلو  يف معطيا  الدعوى أو متحيص األدلة فيها. مراجعة األحكام والهيقن بعدم  الفة القانون دون 
ر إحــداث حمكمــة تقــر  بالــذا  يف البــاب اخلــامسو  2017مبقهاــى املســودة النهائيــة للدســهور لســنة 

ينــة ية ويكــون مقرهــا مدعلــى االســهقالل املــا  واإلداري للمحكمــة الدســهور  513دســهورية ، وأكــد  املــادة 
 هوريةا كمــة الدســ تقــدم ،داجلديــ الدســهوري لســلطا  العامــة يف املشــرو ســبها. وتأكيــدا ملبــدأ املوازنــة بــن ا

ادة أكـد  املــ وا. هبــملهعلقـة يف مشـروعا  القــوانن ا ا كمــة ميزانيههـا للســلطة الهشـريعية علــى أن يأخـذ رأي
دة املـا)اب الرابع يف البرة املذكو يهمهع أعااء ا كمة بامانا  املقررة ألعااء السلطة القاائية  بأن 513

ه األخــوة مــن تشــكيل ا كمــة الدســهورية، حيــث تهشــكل هــذ 136(.  يف جانــب أخــر تســرد املــادة 120
 ين سـهة أعاـاءعلـى جـزئ عاوا من بينهم رئيس ونائبن. وتهم طريقة اخهيار أعاـاء ا كمـة الدسـهورية 12

 صـف األخـر رئـيسيعية ونلهشـر يقوم باخهياريهم اجمللس األعلى للقااء. وسهة أعااء  هار نصفهم السلطة ا
 الدولة . 

تــــذكر املســــودة  العديــــد مــــن مهــــام للمحكمــــة الدســــهورية املرتقبــــة، فباإلضــــافة إىل دورهــــا يف إقــــرار شــــغور    
. تقــوم 1، وإقـرار تعــذر إجـراء انه ابـا  رئاســية يف الدولـة ألســباب قـاهرة1منصـب رئـيس الدولــة بشـكل دائــم

                                         

الدسهورية ؛ إلقرار شغور بان )...  همع ا كمة  2017من املسودة النهائية للدسهور الليي  103تنص املادة  - 1
املنصب بشكل دائم، ويهوىل رئيس جملس الشيوخ مهام رئيس اجلمهورية ؛ ويف حالة تعذر ذلك يهوىل رئيس جملس 

 النواب املنصب...( .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86


 حدود مهام القاضي الدستوري اللييب

 

237 

 ،رى تهمحـور يف وفيفههـا كحـارس للهطبيـق الصـحيح ألحكـام الدسـهورا كمة الدسهورية مبمارسة مهامـ  أخـ
مــن املســـودة الدســـهورية والـــ  تـــنص علــى الارســـة ا كمـــة الدســـهورية مهـــام  391ويهعلــق األمـــر بـــنص املـــادة 

وأياـــا مراجعـــة قـــوانن  ،مطابقـــة الهعـــديال  الدســـهورية والنصـــو  الهشـــريعية واالتفاقيـــا  الدوليـــة للدســـهور
االنه ابــا  واالســـهفهاء و األنظمــة الداخليـــة جمللســي الربملـــان و الشـــيوخ. وهــذه الرقابـــة قــد تكـــون ســـابقة أو 

  :الحقة
 الالحقة :  الرقابةأوال : 

دعـوى  ءثنـاأ ذا الـدفعهـأثـو  مـا مـا إذا نظر ا كمة يف دفع مهعلق بعدم دسـهورية قـانون - وتشمل: 
 سهوري .دااء ودفع أحد األطراك بأن القانون الذي سيطبق يف النزا  غو قائمة أمام الق
سـهورية دقابـة علـى ويشـمل ذلـك  الر  البي يف الطعون املباشـرة املقدمـة مـن قبـل صـاحب املصـلحة -

طة عــدم وفــاء الســلبملهعلقــة االقــوانن، الرقابــة علــى اللــوائح الصــادرة عــن جملســي النــواب والشــيوخ ، الــدعاوى 
 الهشريعية بالهزاماهتا الدسهورية ، الطعون يف االنه ابا  الرئاسية.

مــا  2017نة ورية لســســودة الدســهو ـدر اإلشــارة أن مــن بــن املقهاـيا  األساســية الــ  تــنص عليهـا امل
أن الــنص و يــدة الرمسيــة . أن أحكــام ا كمــة الدســهورية ملزمــة للكافــة ، وتنشــر يف اجلر  214نصــي عليــ  املــادة 

يف  حلكـم وللمحكمـةا  لنشـر القانوين الذي حكمي ا كمة بعدم دسهوريه  يفقـد قيمهـ  املعياريـة مـن اليـوم الهـا
 علـــى حـــق ملســودةمـــن ا 014ادة املـــ كما تــنصان احلكــم بعـــدم الدســـهورية.حــال الاـــرورة أن حتــدد تـــاريو ســـري

ن أهـم مــا أ دده القـانون.ق ملـا حيـكمـة الدسـهورية املرتقبـة بأغلبيـة أعاـائها العـدول عـن املبـادئ الـ  أرسـهها وفـا 
لقــرارا  ياريــة قــوة املعميكــن مالحظهــ  هنــا أن املشــر  الدســهوري أســهدر  أمهيــة الــنص الدســهوري الــذي يــدعم ال
لهمنـــــع عـــــن اارا  أو القاضــــي الدســـــهوري حـــــىت ال ميكـــــن للســـــلطهن الهشـــــريعية والهنفيذيـــــة الهالعـــــب هبـــــذه القـــــر 

 االسهجابة هلا .
 :  ثانيا : الرقابة السابقة

 تكون هذه الرقابة فيما  ص : 
 . النظر يف دسهورية إجراءا  الهعديال  الدسهورية -1
 . الدولية قبل الهصديق عليهامراجعة املعاهدا  واالتفاقيا   -2 

                                                                                       = 

بان ) ... ينه ب رئيس اجلمهورية قبل مئة وعشرين  2017من املسودة النهائية للدسهور الليي  103تنص املادة  -  1
انههاء فرتة رئيس اجلمهورية القائم وقي إجراء االنه ابا  الرئاسية؛ على أن تعلن النهائج النهائية خالل  يوما  من

أسبوعن من هناية املدة السابقة. ويف حال تعذر إجراء االنه ابا  الرئاسية؛ ألسباب قاهرة تقرها ا كمة الدسهورية، 
 إلجراء االنه ابا  الرئاسية الحقاً...( .   حيدد جملس الشورى اإلجراءا ؛ واملواعيد الالزمة 
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 . مراجعة قوانن االنه ابا  واالسهفهاءا  قبل إصدارها -3
 . شريعيجمللس الهمراجعة القوانن ال  حكم بعد دسهوريهها قبل إعادة إصدارها من قبل ا -4

هـــي  391ملــادة اليهــا يف و ــدر اإلشــارة إن اخهصاصــا  ا كمــة الدســهورية يف الرقابـــة القبليــة املنصــو  ع
 ك مبالحظـــة بعـــضد علـــى ذلـــومل تكـــن ا كمـــة  ـــوة يف الارســـة هـــذه املهـــام . وميكـــن الهأكيـــ ،رقابـــة إلزاميـــة

 195ادة نصـي املـ فقـد ،النصو  األخرى ، فمن حيث النظر يف دسهورية إجـراءا  الهعـديال  الدسـهورية
يعـر   ،يعية للمجلس الهشـر املطلقيف حالة املوافقة على تعديل الدسهور من قبل األغلبية  ( 4،5)الفقرتن 

لـب هلـا احلـق يف طدسـهوري و رئيس اجلمهورية األمر على ا كمة الدسـهورية لرقابـة صـحة إجـراءا  الهعـديل ال
 يوم أو إقراره لهقدمي  لالسهفهاء. 15الهعديل خالل 

 يمكننا وضع بعض المالحظات : ما تقدمومن خالل 

ش صـية اعهباريـة  حمكمة دسهورية هلاوجود  2017سنة تسهحدث املسودة النهائية للدسهور ل  -1
 كمــــة ال اخلــــامس ) فيمــــا يهعلــــق بالفصــــوخاصــــة  عليهــــامســــهقلة إداريــــا وماليــــا، وهبــــذا يف حالــــة الهصــــديق 

 الدسهورية ( فسهكون هذه ا كمة هي األوىل من نوعها يف ليبيا .
 ان(  يف تقسـيمرقة ، فـز ) طرابلس ، بعلى حنو ال  لو من ا اصصة والرتضية لألقاليم الثالث   -2

وطن ا كمــة يف مدينــة ســبها منهــا علـى تــ 137املراكـز الســيادية للدولــة. تــذكر املسـودة الدســهورية يف املــادة 
 على أن جيوز ألعاائها عقد اجهماعاهتم أو الارسة مهامهم يف أي مدينة أخرى.

ة طهن الهشـريعيركة السـلياسية مـن حيـث مشـاحتمل ا كمة الدسهورية املرتقبة مالمح الرقابة الس -3
لدســـاتو ج بعـــض اوهبـــذا فقـــد هنـــج مشـــرو  الدســـهور الليـــي هنـــ ،ورئـــيس الدولـــة يف اخهيـــار نصـــف أعاـــائها

 ذلــك مــثال يفونــذكر  .املقارنـة، ونــص علــى عـدم اقهصــار العاــوية يف ا كمــة الدسـهورية علــى ســلك القاـاء
شـر عاـوا مـن ب مـن اثـي عة الدسهورية هيئة قاائية مسهقلة ترتّكـمن الدسهور الهونسي )ا كم 118املادة 

ن نة. يعـن كـل مـعشرين س ذوي الكفاءة، ثالثة أرباعهم من امل هصن يف القانون الذين ال تقل خربهتم عن
ن ثالثـــة ى أن يكـــو رئـــيس اجلمهوريـــة، وجملـــس نـــواب الشـــعب، واجمللـــس األعلـــى للقاـــاء، أربعـــة أعاـــاء، علـــ

 هصن يف القانون( .أرباعهم من امل 
تعـــويض اهليمنـــة  138يبــدو أن واضـــعي املســودة النهائيـــة للدســـهور حيــاولون مـــن خـــالل املــادة  – 4

وهــذا يهاـــح جليــا يف مــنح اجمللـــس  .املفرطــة للســلطهن الهنفيذيــة والهشـــريعية علــى الســلطة القاـــائية يف ليبيــا
و شـــرط . إن واضـــعي املســـودة النهائيـــة األعلـــى للقاـــاء احلـــق يف اخهيـــار نصـــف أعاـــاء ا كمـــة دون قيـــد أ

باعهبــار  ،للدسـهور اتبعـوا يف ذلــك هنـج بعـض الدســاتو الـ  تاـع تــوازن يف اخهيـار أعاـاء ا كمــة الدسـهورية
أن اخهصاصا  هذه ا كمة مهنوعة تدخل يف جمال القااء والسياسية. ومن بن الدساتو الـ  أتبعـي هـذا 

ر اإليطــا  الــ  تــذكر بــأن تهكــون ا كمــة الدســهورية مــن مخســة عشــر مــن الدســهو  135الــنهج نــذكر املــادة 
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قاضيا يهم ترشيح ثلثهم من قبل رئيس اجلمهورية، وثلث من قبـل الربملـان يف جلسـة مشـرتكة، وثلـث مـن قبـل 
 ا اكم العليا العادية واإلدارية.

لـس األعلـى افة ملـنح اجملضـفباإل، للمحكمـة الدسـهورية املرتقبـةال ميكن إنكار الطبيعـة القاـائية  – 5
 سـودة الرقابـةعهمـد  املاللقااء النصيب األكرب يف اخهيار أعاـاء ا كمـة كمـا ذكرنـا سـابقا . كـذلك فقـد 

م دسـهورية لطعـن بعـداالالحقة كأسلوب ملراجعة دسهورية القوانن وجيوز يف ذلك لكل ذي مصلحة ش صية 
ســـبة عـــي اجلـــدي مبنادفع الفر كمـــة الدســـهورية أو بطريقـــة الـــقـــانون معـــن ســـواء بطريقـــة الـــدفع املباشـــر أمـــام ا 

 دعوى منظورة أمام أحد ا اكم. 
ا كمـة الدسـهورية ، يف االخهصاصـا  املنـوط ب 2017غ ل ّو واضـعي املسـودة النهائيـة للدسـهور  -6

فقــا و ب عليهــا رية جيــة الدســهو وهـذا بــالنظر إىل حداثــة الهجربــة القاــائية الدســهورية الليبيـة . حيــث أن ا كمــ
بة الســلطة ريعية وحماســمــن املســودة الهــدخل يف مراقبــة كــل األعمــال الصــادرة مــن الســلطة الهشــ 139للمــادة 

وقــوانن  ال  الدســهورية الهعــدييفالهشـريعية يف حالــة عــدم الوفــاء بالهزاماهتــا الدســهورية ، هـذا باإلضــافة للنظــر 
ل للهـدخل يف عمـ لدسـهوريةفهنا  جمال موسع للمحكمة ا االنه ابا  والطعون يف االنه ابا  الرئاسية. إذا

 السلطهن الهشريعية والهنفيذية .
 الخاتمة 

وال تقصــو  ملــل فيــ  ســردا ال لعناصــرهأمتــو أن أكــون موفقــا يف ســردي  هــهم هــذا البحــث املهواضــع و 
، طه  املعياريـةسـل يـث مـدىمجيع النقاط املهعلقة حبدود مهام القاضي الدسـهوري الليـي، سـواء مـن ح وضحاً م

ل مباشـــر علـــى كزنـــا بشـــكر أو مـــن حيـــث تـــأثر القاضـــي الدســـهوري بـــاملؤثرا  الواقعيـــة ا يطـــة بـــ  . يف حبثنـــا 
لهـــا املســـودة الدســـهورية لســـنة الهغـــوا  املهمـــة الـــ  حتم  النصـــو  الهشـــريعية والدســـهورية الليبيـــة مبـــا يف ذلـــك

 ء الدسـهوري يفمـل القاـاا املشـرو  الدسـهوري أمهيـة عملهام القااء الدسهوري ، بعـد أن أيقـن كـاتبو  2017
 يعية.إرساء مبادئ احلق والقانون والوقوك أمام  اوزا  السلطهن الهنفيذية والهشر 

 العامـــة واملؤسســـا  ا ـــاكم جلميـــع قـــوة معياريـــة ملزمـــة العليـــا ا كمـــة املبـــادئ الصـــادرة عـــن منحـــي
 القـــد  للمحكمـــة العليـــا لعــــام القــــانون مـــن 28 ي واملـــادةمـــن الدســـهور امللكــــي الليـــ 155)املـــادة  ؛للدولـــة

 ، مهامهـــــا القاـــــائية أداء أجـــــل ومـــــن. (1982 لعـــــام 6 رقـــــم القـــــانون احلـــــديث مـــــن 31 واملـــــادة 1953
فهــي إمــا أن تصــدر قـــرار قاــائي بإحــدى الـــدوائر . مًعـــا أو وحــدها طـــريق  الــدوائر العليــا ا كمــة اعهمــد 
و  أو إىل الـــدوائر اجملهمعـــة األخـــرى كمحكمـــة الــنقض ،  "الش صـــية أو اجلنائيــة أو املدنيـــة األحـــوال"املنفــردة 

أيـــة مســـألة قانونيـــة جوهريـــة  -2الرقابـــة علـــى صـــحة الهشـــريعا  .  -1الدســـهوري :  القاضـــي تهمثـــل يف دور
النـزا  الـذي يثـور بـن  -3تناز  االخهصا  بن ا اكم وأية جهة قاـاء اسـهثنائي .  -3تهعلق بالدسهور . 
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العــدول عــن البـــادئ الصــادرة عــن أحـــد دوائــر ا كمـــة  -4تنفيــذ حكمــن صـــادر عــن اجلهــا  القاـــائية . 
 العليا .

لصــادرة اك القــرارا  مســألة تــدعو إىل الهشــكيك يف األســس القانونيــة لهلــ  لــيس هنــايف الواقــع ،   
   املعياريـــة مـــنهمـــن ناحيـــة أخـــرى ميكـــن للقاضـــي الدســـهوري أن حيشـــد مـــوارد ســـلط .عـــن القاـــاء الدســـهوري
ول بــأن القاضــي يف العمــوم وهبــذا ميكــن القــ . يف خدمــة رايهــ  اخلاصــة يةالدســهور القواعــد خـالل تغيــو تفســو 

القواعــد رتباطــ  باوالقاضــي الدســهوري بشــكل خــا  هــو واقعــي جــدا يف اختــاذه لقراراتــ  ، ســواء مــن حيــث 
األكثــر . و . اخل... يةو السياســأ االجهماعيــةية أو القانونيــة امل هلفــة وتفســواهتا أو لهــأثره بــالظروك االقهصــاد

   اال . مجيع احلاالعرتاك بأن مبدأ حيادية القااء ليس صحيحا بشكل كامل يفمن ذلك فأن  ميكننا 
نشـــاء مـــرتجم إء الشـــعي مل يقصـــد واضـــعو املســـودة الدســـهورية املزمـــع تقـــدميها إىل االســـهفهاوأخـــوا ، 

ن عـنفسـهم الهقـدم لسـماح أليف الوثـائق الدسـهورية السـابقة، حيـث قـرروا ا حقيقي للمبادئ األساسية الـواردة
ىت ميكـن حـن الرعاية واالههمام، محتهاج للكثو  وفقاً هلذه الراية اإلبداعية باقي النصو  الدسهورية السابقة.

عـًو إذا أم ك وخاصـةنقـول ذلـ الوصول إىل مبهغى النصو  املذكورة يف املسودة النهائية للدسهور الليـي. حنـن
  هورية واملعـداال  الدسـالنظر يف اخهصاصا  اجمللس الدسهوري ونذكر من ذلك : مراجعة القوانن والهعدي
. هـذا النـواب... اخلو الشـيوخ  واالتفاقيا  الدولية ، الطعون الرئاسـية ، قـوانن االنه ابـا  ، الئحـ  جملسـي

، حيث جيـوز ذا اجمللسهكل ما يدخل يف اخهصاصا  باإلضافة للباب الواسع املفهوح أمام فرصة الطعن يف  
 لدسهورية. كمة اام اللجوء إىل لكل ذي مصلحة سواء مباشرة أو مبناسبة دعوى منظورة أمام ا اك

 : المراجع باللغة العربية
ا  جامعــــة ة، منشــــور األحــــواس، خليفــــة صــــا ، القــــانون الدســــهوري الليــــي والــــنظم السياســــية واإلداريــــ -1

  .2004 الهحدي،
عـة نـيس، كهـوراه ، جامد ، رسـالة احلراري ، حممد عبد اهلل ، الرقابة على أعمـال اإلدارة يف القـانون الليـي -2

1985.  
رب ، ابلس الغـــــمجعـــــة حممـــــود الزريقي،عنـــــدما تســـــق  الســـــلطة القاـــــائية يف مســـــهنقع السياســـــية ، طـــــر  -3

2019. 
لمحــاكم لالعلمــي  هوري ، حبــث مقــدم للمــؤمترمحيــد القمــاطي ، أثــر احلكــم الصــادر عــن القاــاء الدســ -4

 . 2016واجملالس الدسهورية العربية ، األردن ، 
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ة في وطبيعتها القانوني أساس مسؤولية مدقق الحسابات
 يالشركة المساهمة العامة وفقًا للتشريع اإلمارات

 "دراسة مقارنة"

 : وفاء يوسف  الباحثة إعداد

 شارقةجامعة ال–ن كلية القانو –اص اخلقانون يف الماجستري باحثة 

 . ارك(املدني املش لقانونااذ ست/ بشار طالل املومين )أ بإشراف الدكتور

 

 المقدمة
 الـذي للـدور الرقـايب يـة نظـراً مهنة مدقق احلسابا  يف الشركة املسامهة العامة مهنة يف غاية األمهتعهرب 

عبـ  الـدور الـذي يلسـابا  و يشرك علي  يف املؤسسا ، وتظهر هذه األمهية من خالل املهام املوكلة ملدقق احل
يــ  ه الـذي يبـدي فل تقريـر ن خـاليف إضـفاء الثقـة علـى املعلومـا  املاليــة الـ  ينشـرها يف املؤسسـا ، وذلـك مــ

 الهعبـو عـن يفى صـدقها رأي  الفي ا ايد حـول صـحة احلسـابا  السـنوية الـ  تعـدها مصـا  الشـركا  ومـد
ملهــام القيــود علــى ا لعديــد مــنوضـع الشــركة ونهــائج نشــاطها، ونظــراً هلــذه األمهيــة فقــد وضـع املشــر  اإلمــارايت ا

إلدارة، ايقـوم هبـا يف  عمـال الـ أثنـاء تأديهـ  لوفيفهـ  الرقابيـة علـى األال  ميكـن أن يقـوم بـ  مـدقق احلسـابا  
نون ( مـن قـا253دة)نـص املـا حيث جند أن املشر  اإلمـارايت قـد أقـر باملسـؤولية املدنيـة ملـدققي احلسـابا  يف

لـــى مـــدقق عام الـــ  الشـــركا ، كمـــا جنـــد ذلـــك يف العديـــد مـــن الهشـــريعا  والقـــوانن امل هلفـــة وضـــعي املهـــ
ي حتــه املهــام ذوأن ميــارس هــ ســابا  القيــام هبــا يف الشــركة الــ  يقــوم مبراجعههــا دون الهــدخل يف الهســيو،احل

 ث يواجـ  أثنـاءهامـ ، حيـمسؤوليه  الش صية، حىت يكون على قدر مـن الكفـاءة واحليطـة الالزمـة يف تأديـة م
 ملهام  مسؤولية مدنية نهيجة أخطائ  من خالل أعمال الشركة.  تأديه

 _أهداف البحث :
ملدنيـــة ملـــدقق امســـؤولية متثـــل حبثنـــا يف إفهـــار املهـــام املوكلـــة ملـــدقق احلســـابا  مـــن خـــالل دراســـهنا لل
 21ركا  رقـمانون الشـاحلسـابا  بشـكل خـا ، وحتليـل طبيعـة املسـؤولية املدنيـة ملـدقق احلسـابا  يف فـل قـ

 املنظم ملهنة مدققي احلسابا . 2014لسنة 
 _أهمية البحث:3

، يانـا  املاليـةسـه دم البمهية البحث من أمهية دور املدقق يف خدمة األطراك امل هلفـة الـ  تأ  لي
 وبشكل أدق فإن أمهية هذه الدراسة تنبع من األمور الهالية:



سا مة  الشركة املونية يفلقانأساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها ا
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هزداد أمهيـة قهصادي س_ يف فل الهوجيها  اجلديدة لعقهصاد اإلمارايت من تشجيع لعسهثمار اإل1
 عهمـــاد علـــى هـــذهارا  اإلنـــا  املاليــة حـــىت يســـهطيع املســـهثمرون ومه ــذوا القـــر رأي املــدقق حـــول عدالـــة البيا

سـا  ي القيـام بدراذي يسهدعالبيانا ، األمر الذي قد يؤدي زيادة حاال  اللجوء ملقاضاة املدقق، األمر ال
 تساهم يف توضيح نطاق مسؤولية املدقق  اه العمالء واألطراك األخرى.

راءا   طــي  إلجــســة أياــاً أنــ  جيـب علــى مــدقق احلسـابا  عنــد اله_ ومتثـل اهلــدك مــن هـذه الدرا
ة نـاتج عــن لقــوائم املاليـادي يف ااملراجعـة والهـدقيق للقـوائم املاليــة أن يأخـذ يف االعهبـار  ــاطر وجـود حتريـف مـ

 األخطاء اجلوهرية.
 _ مشكلة البحث:4

ن الســـؤال يـــة، ولكــاملهن مل يعــد هنــا  خـــالك يف القــانون حـــول اعهبــار املـــدقق مســؤوالً عـــن أخطائــ 
قصـوي؟ تلـى أسـاس الذي يطرح هنا هو:على أي أساس تقوم هذه املسؤولية؟ هل على أساس تعاقدي أم ع
كوا يف اخلطــأ قق واشــرت وهـل يســأل املــدقق عـن اخلطــأ اجلســيم أم اخلطـأ اليســو؟ ويف حــال وجـود أكثــر مــن مـد

 ية النا ة عن خطئ ؟هل املسؤولية تكون تاامنية فيما بينهم؟ وما نو  املسؤول
 _ منهجية البحث:5
انونيــة لنصــو  القالباحــث املــنهج الوصــفي الهحليلــي املقــارن وذلــك مــن خــالل حتليــل ااســه دم    

صـــري ع القـــانون املمـــملقارنـــة الـــواردة يف القـــانون اإلمـــارايت كأســـاس للمقارنـــة فيمـــا يهعلـــق مبوضـــو  الدراســـة با
 ا منهم.و إفادهتأمدى اسهفادة القانون اإلمارايت منها والكوي  لبيان أوج  الشب  واالخهالك و 

 _  خطة البحث:6
املســامهة   الشــركةيفملوضــو  أســاس مســؤولية مــدقق احلســابا  وطبيعههــا القانونيــة  اقهاــي دراســهنا 

ســؤولية مـــدقق ل أســاس مالعامــة، واإلحاطــة بــ  أن تــهم دراســه  مــن خـــالل مبحثــن، تناولنــا يف املبحــث األو 
ملدنيــــة ملــــدقق اســــؤولية  الشــــركة املســــامهة العامــــة، يف حــــن خصصــــنا املبحــــث الثــــاين لطبيعــــة املاحلســــابا  يف

 وصيا .ائج والهاحلسابا  يف الشركة املسامهة العامة، وخلصنا يف اخلامتة إىل جمموعة من النه
 المبحث األول

 ةأساس مسؤولية مدقق الحسابات في الشركة المساهمة العام

ســابا ،  زنــا  واحلمهنــة مــدقق احلســابا  مــن املهــن الــ  تهطلــب الهــدقيق والهحقــق مــن صــحة املوا 
ظمــة للمهنــة يا  املنكمــا أنــ  جيــب علــى مــدقق احلســابا  الارســة مهامــ  بكــل نزاهــة واســهقامة وفــق املقهاــ

 وذلك حتي طائلة إثارة مسؤوليه .



سا مة  الشركة املونية يفلقانأساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها ا
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إننـا نبحـث يف فجاريـة لـذلك  النصو  القانونيـة الهبأن املشر  مل يقم بهحديد مسؤولية املدقق يف ويالحظ  
بقـاً الح الاـرر، وطتكبـ  وإصـاألصل العام للمسؤولية املدنية ألجـل مسـاءلة املـدقق مـدنياً عـن اخلطـأ الـذي ار 

 الغو. ركة أو بللقواعد العامة يسأل مدقق احلسابا  عن اخلطأ الذي صدر من  وأحلق ضرراً بالش

إلضــرار ن األول وهــي اان يف الــركقصــوية و العقديــة يف الاــرر والعالقــة الســببية و هلفــوتهشــاب  املســؤولية اله  
ملدنيــة اان املسـؤولية ، هـي أركـاملهمثـل بالفعـل الاـار، فاإلضـرار والاـرر وعالقـة السـببية مـا بـن الفعـل والاـرر

 وفقاً للمبادئ العامة يف القانون املدين.
ام العقـــدي ل بـــاإللهز مســؤولية املـــدقق يف املطلـــب األول اإلخـــالوهــذا مـــا يســـهدعي منـــا البحـــث يف أســـاس    

 )اخلطأ العقدي(، واملطلب الثاين حول اإلخالل بالواجب العام املقرتن بالارر.
 المطلب األول

 ) الخطأ العقدي( العقديلتزام اإلخالل با

ة العقديــــة، إن اإلخــــالل بــــالهزام العقــــدي أو اخلطــــأ العقــــدي، هــــو الــــركن األول مــــن أركــــان املســــؤولي
فـــاإلخالل العقـــدي هـــو عـــدم تنفيـــذ اإللهـــزام الناشـــن عـــن العقـــد، ويشـــمل ذلـــك عـــدم الهنفيـــذ املطلـــق، ســـواء 

 . (1)لكامل اإللهزام أو جلزء من ، أو تنفيذه املعيب أو تنفيذ املهأخر
تنفيـــذ ولقيــام مســؤولية املــدقق البــد مــن تــوافر شـــروط، أوالً : اإلخــالل بــالهزام العقــدي، ثانيــاً: عــدم 

اإللهــــزام بشــــكل كلــــي أو جزئــــي أو الهــــأخر يف الهنفيــــذ أو تنفيــــذه بشــــكل معيــــب، ومثاهلــــا عــــدم قيــــام مــــدقق 
 . (2)احلسابا  بالهدقيق خالل الفرتة ا ددة ل ، أو نفذ الهدقيق ولكن  مل ينه 

ام كمـا أن صـورة اإلخــالل العقـدي ختهلـف تبعــاً الخـهالك نــوعي اإللهـزام العقـدي، فقــد يكـون اإللهــز 
بهحقيق غايـة، وقـد يكـون اإللهـزام بـذل عنايـة، علمـاً أن مـا مييـز اإللهزامـا  وجيعلهـا؛ إمـا الهزامـا  بوسـيلة أو 
الهزاما  بغاية، فإذا تعهذر مع معرفة إرادهتم، وجب الرجـو  عندئـذ إىل طبيعـة النهيجـة الـ  يسـعى املهعاقـدان 

، وتبعـاً هلـذا الهقسـيم، إذا كـان (3) لنسي يف حتققهـاإىل حتقيقها، وذلك من حيث طابع اإلحهمال أو اليقن ا

                                         

معــن عمــر عيــد املــؤمي وآخــرون، الهنظــيم القــانوين ملهمــة مــدقق احلســابا  يف الشــركة املســامهة العامــة، رســالة دكهــوراه،  -1
 .109  ، 2015جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، األردن، 

   عمر عيد املؤمي وآخرون، الهنظيم القانوين ملهمـة مـدقق احلسـابا  يف الشـركة املسـامهة العامـة، مرجـع سـابق، معن -2
110. 

ـــدالرزاق الســـنهوري، الوســـي  يف القـــانون املـــدين ، ج - 3 ـــرتاث، بـــوو ، دون ســـنة نشـــر،   1عب -656، دار إحيـــاء ال
657. 
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الهـزام املـدين بهحقيــق غايـة، فإنــ  يعـد  طئــاً إذا مل يهحقـق الغايــة املطلوبـة منــ ، وال يقبـل منــ  أن يقـيم الــدليل 
على انعدام اخلطأ مـن جانبـ ، ألن هـذا اخلطـأ وقـع فعـالً لعـدم تنفيـذ الهزامـ ، وللمـدين رفـع املسـؤولية يف عـدم 

قـق النهيجــة املرجـوة منــ  هــو سـبب أجنــي خــارج عـن إرادتــ ، مثــال علـى ذلــك: الهــزام املـدقق باحلفــا، علــى حت
السـجال  املسـلمة إليـ  للهـدقيق هبــا، وتقـد  تقريـر خبصوصـها. أمـا يف حــال اإللهـزام ببـذل عنايـة، فـإن اخلطــأ 

فيكـون مرتكبـاً  -معيـار الرجـل املعهـاد – يهحقق إذا مل يقم املدين ببذل العناية املطلوبـة، ومعيـار عـدم الهنفيـذ
 . (1)لل طأ العقدي وتقوم مسؤوليه 

" احنـراك  الخطأ العقـدي ، وبينـوا أنبن اخلطأ يف املسؤولية الهقصوية والعقديةفرقوا  الفقهاءيالحظ بأن  و 
ن ملســــلك ومعيــــار هــــذا االحنــــراك هــــو جمافــــاة املــــدي ،إجيــــايب أو ســــلي يف ســــلو  املــــدين يــــؤدي إىل مؤاخذتــــ 

" فهـو األذى الـذي يصـيب حقـاً أو مصـلحة مشـروعة لعنسـان  الخطـأ التقصـيريبينما  الش ص العادي"،
 .(3( )2) سواء وقع هذا األذى على اجلسم املارور أو مال  أو شرف 

شـــرو  والاـــرر عـــل غـــو املوبـــذلك يهّاـــح، أن املســـؤولية الهقصـــوية ال بـــد فيهـــا مـــن أركـــان كاإلضـــرار أو الف 
ببية رر وعالقـة السـدي( والاـ)اخلطـأ العقـ وعالقة السببية، وكذلك ال بد من توافر اإلخالل بـااللهزام العقـدي

 يف املسؤولية العقدية. 
 لاألو وافر ركنـن تـعقديـة ال بـأن الفقـ  قـد اشـرتط يف املسـؤولية الحـظومن خالل هذا الهعريف للمسـؤوليهن ن

 وى ركــن الاـــررســـلهقصــوية ومل يشــرتط باملســـؤولية ا ،ا  والهمييـــزوهــو اإلدر  الثـــانيوهــو االحنــراك العقـــدي و
 .282الناشن عن الفعل الاار، وهذا ما أخذ ب  املشر  اإلمارايت يف املادة 

المتخـُ فــي  المعيـار يثـار تسـا ل مفــاده مـا هـو المقصـود بخطــأ المـدقق  ومـا هــو، وبنـاء علـى مـا ســبق
 سلوك مدقق الحسابات  

 :المدققأواًل: المقصود بخطأ 

باســـهقراء نصــــو  قــــانون الشــــركا  اإلمــــارايت وقـــوانن مزاولــــة مهنــــة الهــــدقيق واألنظمــــة الصــــادرة     
مبوجبها يف اإلمارا ، ال جند من النصو  القانونية مـا يشـكل نظامـاً قانونيـاً مهكـامالً يهعلـق مبسـؤولية مـدقق 

                                         

أياــاً: معــن عمــر عيــد املــؤمي وآخــرون،  657دين، مرجــع ســابق،  عبــدالرزاق الســنهوري، الوســي  يف القــانون املــ  -1
 .110الهنظيم القانوين ملهمة مدقق احلسابا  يف الشركة املسامهة العامة، مرجع سابق،  

إيهاب مجال محداهلل وشاح، مسؤولية مدقق احلسابا  اخلارجي يف الشركا  املسامهة العامة يف القـانون األردين، رسـالة   -2
 .118، 2013ه، جامعة عمان   العربية،األردن، دكهورا
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لمســؤولية املدنيــة علــى املــدقق، وذلــك أن احلســابا  املدنيــة، الــا يقهاــي مــن القاــاء تطبيــق القواعــد العامــة ل
القواعــد اخلاصــة باملــدققن اقهصــر  علــى بعــض النصــو  الــ  قامــي بهوضــيح واجبــا  والهزامــا  املــدقق، 

 وذكر ما يدخل من نطاق اخلطأ.
مــن قــانون الشــركا  والــ  نصــي علــى أنــ  " يكــون  253وهــذا مــا ذكــره املشــر  اإلمــارايت يف املــادة 

يف تقريـره وعـن تعـويض  الـواردةؤواًل قبل الشـركة عـن أعمـال الرقابـة وعـن صـحة البيانـا  مدقق احلسابا  مس
الارر الذي يلحقها بسبب ما يقع من  يف تنفيذ عمل ، وإذا تعدد مدققوا احلسابا  كـان كـل مـنهم مسـئوالً 

 . (1)عن خطئ  الذي ترتب علي  الارر"
مل حتـدد و رسـه  ملهامـ ، ثنـاء الاأل عن اخلطـأ الـذي يرتكبـ  أواسهناداً إىل هذه املادة  فإن مدقق احلسابا  يس 

 طبيعة اخلطأ املرتكب ومن مث طبيعة الهزام مدقق احلسابا .ادة هذه امل
ا ــاكم يف دول أخــرى  ضاإلمــارايت والهشــريعا  املقارنــة مل يعرفــوا خطــأ املــدقق بشــكل خــا ، إال أن بعــفاملشــر   

عرفوا خطـأ املـدقق بأنـ :" كـل سـلو  يعـد خروجـاً عـن املـألوك مـن أهـل الصـنعة يف بـذل العنايـة الـ  تقهاـيها أصـول 
 . (2)املهنة وقواعد املهنة وقواعد الفن"

املـربم بـن املـدقق  فاملدقق ملزم بواجب تعاقدي الرعاية واملهارة الالزمة، وينشأ هذا اإللهزام صراحة أوضمناً يف العقد  
والشـــركة، كمـــا أن فشـــل املـــدقق يف اســـه دام العنايـــة املطلوبـــة الـــ  تـــؤدي إىل اخلســـارة الـــ  حلقـــي بالشـــركة املطالبـــة 

 .(3)بالهعويض عن األضرار ال  حلقي بالشركة 

ذلـك  هـوالمهنـي  فالخطـأذهب جانب من الفق  إىل تقسيم اخلطـأ إىل خطـأ مهـي، وخطـأ مـادي، وهلذا   
هـل هبـا، نظمـة أو اجلانن واألطأ الذي يصدر من املدقق أثناء مزاوله  ملهنهـ  يرتتـب عليـ   الفـة القـو اخل

 .عدالةبرنامج وكل خرق لقواعد سلو  

                                         

مـن قـانون الشـركا  علـى أنـ " يكـون مراقـب احلسـابا  مسـئوالً قبـل الشـركة عـن  109واملشر  املصري وضح يف املادة  -1
املـادة تعويض الارر الذي يلحقها بسبب األخطاء ال  تقع من  يف تنفيذ عمل ...". أما املشر  الكـوي  فقـد ذكـر يف 

على أن  " يكون مراقب احلسابا  مسئوالً عن البيانا  املاليـة الـواردة يف الهقريـر وعـن كـل ضـرر يصـيب الشـركة  232
 واملسامهن أو الغو بسبب األخطاء ال  تقع من  أثناء وبسبب عمل ..."

املنشــور يف  26/4/1978اريو تــ 1978/487وفقــاً ملــا جــاء يف قــرار حمكمــة الهمييــز األردنيــة بصــفهها احلقوقيــة رقــم  -2
 .عدالةبرنامج 

3 -Companies and securities law review committee: civil liability of 

company auditors, discussion paper no.3, 1985, p.p. 12-13 . 



سا مة  الشركة املونية يفلقانأساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها ا

 العامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 

 

 

248 

املهنــة أو اإلخــالل بالشــرك والنزاهــة حلــق باملوكــل نهيجــة لعمــل مــادي أو معنــوي مثــل خطــأ املــدقق يف إعــداد 
فهـــو ذلـــك اخلطـــأ الـــذي يقـــع مـــن املـــدقق دون أن يكـــون لـــ  صـــلة مبهنـــة  :أمـــا الخطـــأ المـــاديتقريـــره املـــا . 

 . (1)الهدقيق فهو خارج بطبيعه  عن مهنة الهدقيق
مــدقق يقــظ  ق ال يقـع فيــ خطــأ املــدقق بأنــ : تقصـو يف مســلك املــدقيعــرف الباحـث ووفقـاً هلــذه الهعــاريف   

 وجد يف نفس الظروك ال  أحاطي ب  املدقق املسؤول.
  :صفة خطأ المدقق ثانياً:   

بصفة خطأ املدقق نوعية هـذا اخلطـأ، أهـو خطـأ مـادي أم فـي، خطـأ جسـيم أم خطـأ يسـو، ولقـد ويقصد   
أشرنا فيما سبق إىل اخلطأ املادي واملهي. أما اخلطأ اجلسيم" فهو اخلطأ الـذي يقـع مـن شـ ص قليـل الـذكاء 

أقرب إىل العمد"، واخلطأ اليسو هـو اخلطـأ الـذي والعناية وال يهصور وقوع  من ش ص عد  اإلكرتاث وهو 
 .(2) ال يرتكب  الش ص العادي"

مل يــنص  جــب للمســاءلةعــن موقــف املشــر  اإلمــارايت، مــن حيــث مســؤولية املــدقق يف صــفة اخلطــأ املو أمــا    
يــة امال  املدننون املعــعلــى قواعــد خاصــة تســهثي املــدقق مــن أحكــام القواعــد العامــة املنصــو  عليهــا يف قــا

ملـدقق يـام مسـؤولية اقهقر علـى اإلمارايت، كما أن  مل يأخـذ مبسـؤولية املـدقق عـن اخلطـأ اجلسـيم فقـ ، وإمنـا اسـ
، ابهـاً وواضــحاً إن كـان ثو يف حـال ارتكابـ  خطـأً مهنيـاً وبـذلك يهحقـق هــذا اخلطـأ دون النظـر إىل صـفه  حـىت 

ن ق احلسـابا  مــأنـ  " يســأل مـدق ( مــن قـانون تنظـيم مهنـة مــدققي احلسـابا  علـى23حيـث نصـي املـادة)
املهـــي  و الهقصــوأعــن تعــويض الاــرر الــذي يلحــق بالعميــل أو بــالغو بســبب اخلطــأ  الطبيعيــناألشــ ا  

 الذي يصدر عن  يف أداء مهنه ..." 
بأن  جيب على مدقق احلسابا  بذل عناية الرجل املهي وذلك يف إتبا  معـايو  يالحظ من الن  السابق  

مقصــراً إذا مل يــؤدي مهمهــ  بهلــك املهــارة  لدوليــة ومعــايو الهــدقيق وعلــى ذلــك يعــد املــدقق  طئــاً أوا اســبة ا
واخلــربة والعنايــة املهوقعــة إعهياديــاً مــن مــدقق حســابا  مؤهــل مهنيــاً وعلميــاً الــا يوجــب ذلــك مســاءله  قانونــاً 

                                         

. أيااً: إيهـاب مجـال 863،  1964سليمان مرقس، شرح القانون املدين، املطبعة العاملية، القاهرة، الطبعة األوىل،   -1
محــداهلل وشــاح، مســؤولية مــدقق احلســابا  اخلــارجي يف الشــركا  املســامهة العامــة يف القــانون األردين، مرجــع ســابق، 

 120. 
ـــارة للبحـــوث والدراســـا ، األردن،  -2 ـــة املن ـــة، جمل ـــد فكـــرة اخلطـــأ اجلســـيم يف املســـؤولية املدني  نـــوري محـــد خـــاطر، حتدي

 821أيااً: السنهوري عبدالرزاق، الوسـي  يف شـرح القـانون املـدين، مرجـع سـابق،  .  3،  2001، 3، 7مج
 .824ولغاية 
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يعد خروجاً عن املألوك مـن أهـل سواء كان ذلك بقصد أو بغو قصد، فاملشر  أقام املسؤولية على كل فعل 
 صنعه  دون النظر إىل صفة اخلطأ أكان جسيماً أم يسواً .

كمــا أن مســؤولية مــدقق احلســابا  ال تقــوم إال بإثبــا  اخلطــأ يف جانبــ ، فهــي مســؤولية قائمــة علــى خطــأ    
وز مســاءلة واجـب اإلثبــا  ولــيس علــى أســاس اخلطــأ املفــرت ، ويف هـذا محايــة ملــدقق احلســابا ، ألنــ  ال جيــ

 . (1)هذا األخو إال بعد إثبا  اخلطأ يف حق  سواء على افرتاض  أو بناء على قرينة معينة

 :ثالثاً: معيار التعدي لسلوك مدقق الحسابات
وضــــــــع املشــــــــر  اإلمــــــــارايت معيــــــــاراً للهعــــــــدي وهــــــــو )العــــــــرك والعــــــــادة(، حبيــــــــث يقــــــــاس ســــــــلو  الفاعــــــــل    

بـــــ  املــــدقق معهــــاد لــــدى النــــاس مل يكــــن املــــدقق مهعـــــدياً، وإن  بالســــلو  املعهــــاد للنــــاس، فــــإن كــــان مــــا قــــام
 .(2) خرج فعل  عن املعروك واملعهاد للناس عد املدقق مهعدياً ووجب علي  الامان

ــــــذي أخــــــذ بــــــ  القــــــانون اإلمــــــارايت هــــــو   ينظــــــر فيــــــ  إىل الفعــــــل ذاتــــــ  ال إىل معيــــــار موضــــــوعي  فاملعيــــــار ال
القـــــانون اإلمـــــارايت يشـــــرت  مـــــع اخلطـــــأ يف القـــــانون املصـــــري ش صـــــية املـــــدقق، ولكـــــن إذا كـــــان الهعـــــدي يف 

يف الاـــــاب ، فاـــــابطهما اإلحنــــــراك عـــــن ســــــلو  الرجـــــل املعهــــــاد، فإهنمـــــا مــــــع ذلـــــك  هلفــــــان مـــــن حيــــــث 
أن اخلطـــــــأ مفهــــــــوم ش صــــــــي يقهاــــــــي مــــــــن امل طــــــــن أن يكــــــــون مــــــــدركاً ألفعالــــــــ ، يف حــــــــن أن الهعــــــــدي 

ي ميكــــــــن أن يكــــــــون بقصــــــــد أو بغــــــــو قصــــــــد،  مفهــــــــوم موضــــــــوعي، ال يشــــــــرتط اإلدرا  والهمييــــــــز، فالهعــــــــد
 .(3)  كما قد يأتي  الكبو والصغو، العاقل وغو العاقل

فــالهزام مــدقق احلســابا  لــيس الهزامــاً بهحقيــق نهيجــة، فــال تهحقــق مســؤوليه  مبجــرد حــدوث الاــرر،    
فهــو خطــأ مهــي واجــب  وإمنــا هــو الهــزام ببــذل العنايــة، الــا يســهوجب إقامــة الــدليل علــى تقصــوه يف أداء واجباتــ 

اإلثبــا ، فعليــ  أن يبــذل القــدر مــن العنايــة املنهظــرة مــن رجــل مــن وســ  املهنــة علمــاً وكفــاءًة وخــربة مهنيــة، وإال 
 . (4)اعهرب  اًل بواجب  املهي

                                         

ـــارة  17.95حلســـن العيـــو ، مســـئولية مراقـــب احلســـابا  يف ضـــوء القـــانون رقـــم   -1 املهعلـــق بشـــركا  املســـامهة، جملـــة املن
 . 70،   2017للدراسا  القانونية واإلدارية، املغرب، عدد خا ، 

ـــز يف القـــانون املـــدين العراقـــي، جملـــس صـــدقي  -2 ســـليم خـــان نعمـــان، أســـاس املســـؤولية الهقصـــوية ومســـؤولية عـــدميي الهميي
 .27،  2012القااء، العراق، 

  .79،  1988مصطفى الزرقاء، الفعل الاار والامان في ، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل،   -3
أياـًا: الطعـن املـدين  . 98، 2005، 62اجمللة املغربية لالدراة ا ليـة والهنميـة، املغـرب،  ربيعة غيث، مسؤولية مراقي احلسابا ،   -4
، صـدر حكـم 845،  1997نـوفمرب لسـنة  2، جلسـة األحـد 8القاـائية، مكهـب فـي  1997، حمكمة متييز ديب، السـنة 113رقم 
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مـا يقـع  -مناطهـا –: مسـؤولية اخلبـو عـن أخطائـ  وهُا ما جاء في حكم المحكمة اإلتحادية العليـا
الهزامـ  أن يبـذل يف مهمهـ  العنايـة الفنيـة الـ   -تهصـل باألصـول الفنيـة للمهنـة. وأسـاس ذلـكمنهم أخطاء مهنية 

السلو  الفي املألوك من أوس  أرباب مهنه  علماً وكفايًة ويقظة. مـؤدى ذلـك  -تقهايها أصول مهنه . معياره
 . (1)انعدام مسئوليه  إال إذا احنرك عن هذا املعيار –
ن مسـؤواًل مسـؤولية فرديـة عـن األخطـاء الـذي يرتكبهـا عنـدما يقـوم مبفـرده العمـل دون فمدقق احلسابا  يكـو    

اآلخــرين، وعنـــدما يهعـــدد املـــدققن تكـــون مســـؤوليههم تاــامنية إذا اشـــرتكوا مجـــيعهم يف عمـــل واحـــد ومل يعـــرت  
ركة أكثر مـن ( من قانون الشركا  اإلمارايت بقول  )...إذا كان للش245أحدهم، وهذا ما وضحه  نص املادة )

مـدقق وجـب توزيـع املهـام فيمـا بيـنهم وقيـام كـل مـنهم بهقـد  تقريـر مفصـل يهنـاول فيـ  موضـوعا  املهمـة املوكلـة 
( مــن قــانون الشــركا  اإلمــارايت 254إليــ  مث يقــدمون تقريــراً مشــرتكاً يكونــون مســؤولن عنــ  بالهاــامن(.واملادة )

اًل قبل الشركة عن أعمـال الرقابـة وعـن صـحة البيانـا  حيث نصي على ما يلي: )يكون مدقق احلسابا  مسؤو 
 ايقــع منــ  يف تنفيــذ عملــ  وإذا تعــدد مــدققو  الــواردة يف تقريــره وعــن تعــويض الاــرر الــذي يلحقهــا منــ  بســبب مــا
 . (2) احلسابا  كان كل منهم مسؤواًل عن خطئ  الذي ترتب علي  الارر(

مــدنياً، إال يف حــدود مــا ارتكبــ  مــن ضــرر يف تنفيــذ ولكنــ  طبقــاً للقواعــد العامــة ال يســأل املــدقق    
 . (3)عمل ، وإذا تعدد املدققن كان كل واحد مسؤواًل عن خطئ  طاملا أهنم مل يشرتكوا يف اخلطأ

ييـز بـن مـا إذا  بأن  يف حـال تعـدد مـدققي احلسـابا  جيـب الهم(254ة)من خالل نص املاد نالحظ
لثانيـة ا، ويف احلالـة ههم فرديـةمجاعية؛ ففي احلالـة األوىل تكـون مسـؤوليكانوا ينجزون مهامهم بصورة فردية أو 

 تكون مسؤوليههم مجاعية على وج  الهاامن.
 ل طأ:عيارين لمفال جمال ملسائله  وهنا ميكن وضع  الفعل الاار وإذا انهفى اخلطأ ملرتكب

                                                                                       = 
الكفاءة واملهنة، وجيـب عليـ  أن يبـذل درجـة عاليـة مـن الكفـاءة مفاده: على اجلراح أن يقوم بواجب   اه املريض بقدر معقول ومناسب من 

                                                                       واملهنة، واملعيار يف ذلك هو ما يقبل  أهل املهنة املهرة اليقظن الن يفرت  أن يكون يف مسهواهم.                                 
 .                                                                                         835، 2، اجلزء28، مكهب في2006_4_16قاائية، املوافق  25لسنة _ لسنة  52األحكام املدنية والهجارية، الطعن رقم  -1
من القانون  231املادة  .عدد املراقبن يكونون مسئولن بالهاامن..."ويف حال ت“... من قانون الشركا  املصري على أن   103املادة  -2

 املدين الكوي .
3 -          Peter forstmoser: the duties and liabilities of auditors under Swiss law

Holland, 1983, -Journal of Comparative Business and Capital Market Law, North
312-p.p, 310 
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ذايت، وهـو يهعلـق  وهنـا يقـاس الهعـدي مبفهـوم موضـوعي ال المعيار األول هو معيار موضوعي:_ 1
، وهـذا املعيـار يشـاب  املعيـار  (1) مبسهوى اخلطأ أو نسبه  الذي يسـهوجب مسـؤولية املـدقق وهـو اخلطـأ اجلسـيم

املوضوعي يف القانون املدين الذي يطلـب مـن الشـ ص أن يكـون مبسـهوى الرجـل فـال يسـأل إال إذا نـزل عـن 
 . وهذا املعيار أخذ ب  املشر  اإلمارايت والكوي .(2) املسهوى دون النظر إىل اجلانب الش صي أو الذايت

: وهـو يهعلـق ببـذل املـدقق للعنايـة املهنيـة الالزمـة أثنـاء قيامـ  المعيار الثـاني هـو معيـار شخصـي_ 2
بالهــدقيق، وإذا مــا ت إثبــا  أن املــدقق مل يعمــل بــإخال  عنــد وضــع تقريــره عــن تنبــؤا  اإلدارة، ويف الوقــي 

 من إثبا  أن فحصاً معقوالً قد أجنز فإن  عندئذ ال يعهـرب مسـؤوالً عـن الاـرر احلاصـل نفس  إذا متكن املدقق

وهـذا املعيــار هـو املعيــار الش صـي وفقــاً للقـانون املــدين حيــث يسـأل املــدقق وفقـاً ملــا لديـ  مــن قــدرا . ،  (3)
 وهو املعيار الذي أخذ ب  املشر  املصري .

ووفقـاَ هلــاذين املعيــارين فاملــدقق يســأل وفقــاً ملعيــار موضــوعي وش صــي، أي أنــ  يســأل عــن اخلطــأ    
الذي صدر من ، حيث أن  ميثل خروجاً علـى معـايو املراجعـ  يف عملـ ، أمـا اجلانـب الش صـي فيؤخـذ مبعيـار 

 يســأل، وإن مل يقــم الرجـل املهوســ  بـنفس الظــروك الــ  يكـون هبــا املـدقق، فــإن قــام بـنفس الهصــرك فإنـ  ال
 .(4) مبثل تصرف  فإن ما قام ب  املدقق يعد خطأ ويسأل عن  ويلهزم بالهعويض

( مـــن قــانون الشــركا  اإلمــارايت علـــى أنــ  " يكــون مــدقق احلســـابا  253أوضــحي املــادة ) كمــا 
الـــذي  مســؤوالً قبــل الشـــركة عــن أعمـــال الرقابــة وعــن صـــحة البيانــا  الـــواردة يف تقريــره وعــن تعـــويض الاــرر

يلحقها بسبب ما يقـع منـ  يف تنفيـذ عملـ ، وإذا تعـدد مـدققوا احلسـابا  كـان كـل مـنهم مسـؤوالً عـن خطئـ  
 . (5)الذي ترتب علي  الارر"

                                         

، 28هـــدى خليــــل إبـــراهيم احلســــيي، مســـؤولية مراقــــب احلســـابا ، جملــــة كليـــة بغــــداد للعلـــوم اإلقهصــــادية، العــــراق،   - 1
2011 ،294  . 

 وما بعدها. 784عبدالرزاق السنهوري، الوسي  يف شرح القانون املدين، مرجع سابق،  -2
 .29ق،  هدى خليل إبراهيم احلسيي، مسؤولية مراقب احلسابا ، مرجع ساب  -3

 20،  62مسؤولية مراقي احلسابا ، اجمللة املغربية لالدراة ا لية والهنمية، املغرب، العددعبيدة عامر مرعي الربيعي، -4
،2005 .                                                                 

 ( من قانون الشركا  الكوي .  232( من قانون الشركا  املصري. املادة )109يقابل  املادة )  -5



سا مة  الشركة املونية يفلقانأساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها ا

 العامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 

 

 

252 

حقهــا اــرر الــذي يلمــن الــنص الســابق بــأن املــدقق يكــون مســؤوالً قبــل الشــركة عــن تعــويض ال نالحــظو    
 لشــركة أكثــر مــنلإذا كــان اء عملــ  والــ  نشــأ عنهــا ضــرر، و بســبب األفعــال واألخطــاء الــ  تقــع منــ  أثنــاء أد

 مدقق حسابا  واشرتكوا يف اخلطأ كانوا مسئولن قبل الشركة بالهاامن.
ن يقـع انون املـدين أسـؤولية يف القـهو الركن الثاين للمسؤولية، فال يكفي وفقـاً للقواعـد العامـة للمفالضرر     

 .و الهقصوية العقدية أساسياً يف املسؤولية املدنية بشقيها خطأ بل جيب أن حيدث ضرراً، ويعد ركناً 
هــو الهــزام ببــذل عنايــة، واملهمثــل يف بــذل اجلهــود -فــااللهزام الــذي يقــع علــى عــاتق املــدقق يف مواجهــة العميــل 

ق الــ  تهفـــق مـــع األنظمـــة والقـــوانن واملعـــايو املهبعـــة يف املهنــة، وإن كـــان هنـــا  حـــاال  اســـهثنائية يلهـــزم املـــدق
 .( 1)بهحقيق نهيجة وهي املهعلقة بواجبا  مدقق احلسابا 

إذن فـــالهزام مـــدقق احلســـابا  هـــو الهـــزام ببـــذل العنايـــة الفنيـــة الـــ  تقهاـــيها أصـــول مهنهـــ ، فعليـــ  أن يـــأيت   
السـلو  الفــي املــألوك مـن رجــل أوســطهم كفايـة وعلمــاً، واالحنــراك عـن هــذا املعيــار سـواء أكانــي املســؤولية 

يغهفــر، حيــث مــدقق احلســابا  تقصــوية أو عقديــة يعهــرب خطــأً مهنيــاً، واخلــروج عــن هــذه األصــول خطــأ ال 
 . (2) يشكل طائفة من امله صصن ا رتفن الذين يفرتضون فيهم العلم باألصول ا اسبية

فاملدقق الذي يفشل يف اسه دام العناية واملهارة املهنية يف أداء واجبا  الهدقيق يكون مسـؤوالً عـن الاـرر   
  خسـائر اقهصـادية نهيجـة ذلـك، كمـا أن املسـؤولية أو األضرار ال  حلقي بالشـركة أو بالشـ ص وتكبـد  لـ

متهد أيااً ألش ا  آخرين، وجيب علـى املـدعي إثبـا  وإقنـا  ا كمـة بـأن املـدقق املسـؤول مل يقـم بواجـب 
 . (3).العناية واملهارة الالزمة

ســلو  : عنـد تقــدير فكـرة الهعـدي جيـب أن نفـرق بــن سـلو  الشـ ص العـادي وبـن ووفقـاً لـرأي الباحـث  
الش ص املهي، حيث أن الش ص العادي يهم تقييم  وفقاً لسلو  غوه من النـاس، بينمـا سـلو  الشـ ص 
املهي يكون وفقاً لقوانن السلو  ال  تقرها جهه  املهنية وال  تلهزم هبا أقران  مـن ذا  املهنـة، كمـا أن هنـا  

                                         

إيهــاب مجــال محــد اهلل وشــاح، مســؤولية مـــدقق احلســابا  اخلــارجي يف الشــركا  املســامهة العامــة يف القـــانون األردين،   -1
                                                        .                                              121مرجع سابق،  

  املرجع السابق،  12. أيااً: سالمة عبدالصانع أمن علم الدين، النظام القانوين ملراقب احلسابا ، دار النهاة العربية، 
القاهرة، بدون طبعة، 2016،   65. أيااً: علي سيد قاسم، مراقب احلسابا ، دار الفكر العريب، القاهرة، 

  2-بدون طبعة، 1996،  118. 
3- Companies and securities law review committee: civil liability of company 

auditors, op.cit, p.p, 14-15. 
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كـوين الـذايت كاملؤهـل العلمـي بـأن يكـون شروط جيب توافرها يف مدقق احلسـابا  وهـو مـا يسـمى بشـروط اله
حاصـــل علـــى درجـــة البكـــالوريوس، واملؤهـــل العملـــي مـــن خـــالل شـــروط اخلدمـــة املطلـــوب توافرهـــا يف مــــدقق 

 احلسابا ، واسهقالل املدقق وعدم خاوع  ألي ضغ  يفر  علينا أن نشدد املسؤولية علي .
،   للبلــد أوالً ملركــز املــااأن قــراره يــؤثر علــى هــذه الشــروط تســهلزم أن يســأل املــدقق عــن خطئــ  الهافــ  كــون   

لــى قـــراره يف ســهنجون عوتشــجيع االســهثمارا  وجــذهبا، كمـــا أن قــراره يــؤثر علـــى املســامهن والغــو، حيـــث ي
ل احلــريص ملــا يــار الرجــاإلقــدام علــى شــراء أســهم شــركا  االمهنــا  عليهــا، وذلــك كلــ  يســهلزم ســؤال  وفــق مع

 ألمهية.يرتتب على قراره من نهائج ل
خطـــًأ إذا أخـــل بوفيفهـــ  وواجباتـــ  يف إخطـــار اإلدارة أو اهليئـــة العامـــة بعـــدم  قـــد يرتكـــبإضـــافة إىل أن املـــدقق   

انهظام احلسابا ، عدم احرتام املدقق للنصو  القانونيـة الـ  تـنظم مهنهـ  أو خروجـ  عنـ ، الهصـديق بغـو حتفـظ 
 . (1)على صحة وانهظام حسابا  ثبي عدم صحه 

 الثانيلمطلب ا
 اإلخالل بالواجب العام المقترن بالضرر

املــدقق بــن  املــدقق العقديــة، فإنــ  البــد مــن إخــالل بأحكــام العقــد املــربمذكرنـا ســالفاً أنــ  لقيــام مســؤولية 
يف حــن أن املســؤولية الهقصــوية تقــوم عنــد غيــاب العقــد، ألنــ  تقــوم علــى اإلخــالل بــالهزام  -العميــل–والشــركة 

اإلضرار بالغو، وتهحقق مسؤولية املدقق عندما يكون اإلخالل ناشئاً عـن اإلخـالل بالواجـب  قانوين يهمثل بعدم
العام، باحلر  الـذي يفرضـ  القـانون مبفهومـ  العـام  ـاه الكافـة، لـذا جنـد يف أغلـب األحيـان أن مسـؤولية املـدقق 

 .(2)الهعاقدية أكثر وجوداً يف احلياة العملية من مسؤوليه  الهقصوية 
وتأسيساً على ذلـك عـرك الـبعض املسـؤولية املدنيـة ملـدقق احلسـابا  بأهنـا" اخلطـأ الـذي يرتكبـ  املـدقق  ـاه  

 .(3) العميل أو الغو أثناء الارسه  ملهنه  يوجب مؤاخذت  والهعويض عن "
 . لية الهقصويةن املسؤو وهنا البد لنا من اإلشارة عن موقف املشر  اإلمارايت والكوي  واملصري ع

                                         
ربيعة رماان حممد، دراسة العالقة بن جودة املراجعة الداخلية واكهشاك مراقبو احلسابا  للغ  يف القوائم املالية، جامعة عن  س، 

. أياًا: سالمة عبدالصانع أمن علم الدين، النظام القانوين ملراقب احلسابا ، مرجع  القاهرة، مج20، 3، 2016، 850
 -1    مرجع سابق،  66 وما بعدها. أياًا: علي سيد قاسم، مراقب احلسابا ، مرجع سابق،  233 ولغاية 238. 

 . 111 الهنظيم القانوين ملهمة مدقق احلسابا  يف الشركة املسامهة العامة، مرجع سابق،  معن عمر عيد املؤمي وآخرون،  - 2
 .1سليمان مرقس، شرح القانون املدين، مرجع سابق،    -3
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 :موقف المشرع اإلماراتي  :أوالً 
علــه ولــو الغير يلــزم فابـكــ  إضــرار مــن قـانون املعــامال  املدنيـة اإلمــارايت بأنـ :  282جـاء يف نــص املـادة  

 غير مميز بضمان الضرر" .
  بداية البد لنا من اإلشارة إىل االخهالك ما بن القانون املدين اإلمارايت، والقـانون املـدين املصـري والكـوي  

من حيث األساس الذي تقوم عليـ  املسـؤولية الهقصـوية، والـذي ميثـل الـركن األول مـن أركـان هـذه املسـؤولية، 
فالقـانون اإلمـارايت يشـرتط أن يكــون الفعـل ضـاراً، ولــو صـدر مـن غــو اليـز، واملشـر  اإلمــارايت أخـذ مبـا ذهــب 

ي يسـبب  للغـو بفعلـ ، جيـب أن يكـون ومن أجل أن يكون الش ص ضـامناً للاـرر الـذ  إلي  الفق  اإلسالمي
ينطبـق أياـاً علـى القـانون املـدين  (1)قـد أتـى فعـالً يهصـف بعـدم املشـروعية، ومـا ينطبـق علـى الفقـ  اإلسـالمي

. حـــىت يكــون املـــدقق  (2)اإلمــارايت الــذي اخهـــار أن يطلــق علـــى هــذا العمـــل غــو املشــرو  اصـــطالح اإلضــرار
بفعلــ ، جيــب أن يكــون أتــى فعــالً يهصــف بعــدم املشــروعية، فهــو ال يشــرتط ضــامناً للاــرر الــذي يســبب  للغــو 

 اخلطأ بل يكفي الفعل بأن يكون ضاراً .
فأساس ضمان الارر يف القانون اإلمارايت هو فعل اإلضرار، والذي مبوجب  يعد اإلضـرار فعـالً حماـوراً بذاتـ   

فاعلــــ  بغــــض النظــــر عــــن وصــــف الفاعــــل  وبــــالنظر إىل نهائجــــ ، أي الاــــرر املرتتــــب عنــــ ، فهقــــع تبعهــــ  علــــى
 ، اليزاً أم غو اليز، صغواً أم كبواً، عاقالً أم جمنوناً.  (3)وإرادت 

ويســهبعد مــن نطــاق اإلضــرار مجيــع احلــاال  الــ  يلحــق هبــا شــ ص ضــرراً بــالغو وهــو ميــارس نشــاط  بنــاء   
علـــى جـــواز شـــرعي أو قـــانوين، كالـــدفا  الشـــرعي، وإتـــالك اإلصـــالح كـــإتالك األطعمـــة واألشـــربة واالدويـــة 

اال  ال تقـوم هبـا لغر  الهطبيب، وإتالك الزجر كإصدار األحكام بالعقوبا  الشـرعية وتنفيـذها، فهـذه احلـ
مســؤولية حمــدث الاــرر، ألهنــا تشــكل واجبــاً تقهاــي  الاــرورة حلفــظ األرواح واألجســاد وإقامــة العــدل وشــر  

                                         

  .62مصطفى أمحد الزرقاء، الفعل الاار والامان في ، مرجع سابق،    -1
قانون املعامال  املدنية اإلمـارايت مقارنـة بالقـانون املصـري، دار عمر السيد أمحد عبداهلل، مسئولية الش ص عن فعل  يف  -2

 .22،  1995النهاة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 
، 2010عــدنان الســـرحان، املصـــادر غـــو اإلراديـــة )احلـــق الش صـــي(، إثـــراء للنشـــر والهوزيـــع، األردن، الطبعـــة األوىل،   -3

واخلطـأ، بشـار طـالل املـؤمي وآخـرون، شـرح مصـادر اإللهـزام غـو وكذلك انظر: حول فكـرة اإلضـرار والاـرر  .23 
 .100  - 95،  2015اإلرادية لدولة اإلمارا ، مكهبة اجلامعة، 
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اهلل، فهعــــد بــــذلك نشــــاطاً مشــــروعاً ال عــــدوان فيــــ  وال حيقــــق معــــو اإلضــــرار وإن ترتــــب عليــــ  إحلــــاق ضــــرر 
 .(1)بالغو

اجــب الوقــوك عنــده أو الهقصــو عــن احلــد الواجــب الوصــول ويقصــد باإلضــرار يف القــانون: جمــاوزة احلــد الو   
. ويقصــد باإلضــرار يف القــانون اإلمــارايت )الهعــدي( وهــو  (2)إليـ  يف الفعــل أو االمهنــا  الــا يرتتــب عليــ  الاــرر

. كما أن مصطلح الهعدي يهسع ليشمل مجيع الصـور الـ  ينشـأ (3) مبعو "املساس حبق أو مصلحة مشروعة"
 . (4)لعمد واإلمهال والهقصو وعدم الهحرز، وقد يكون بفعل إجيايب أو سلي عنها الامان كا

: جماوزة احلد الواجب الوقوك عنده، وهـو مـا يسـمى باخلطـأ اإلجيـايب، كـإتالك بالفع  اإليجابيويقصد     
أو مـــا يســـمى باخلطـــأ الســـلي: وهـــو الهقصـــو عـــن احلـــد الواجـــب  الفعـــ  الســـلبي. أمـــا (5) مـــال اللـــو  للغـــو

الوصول إليـ  يف الفعـل إذا ترتـب عليـ  ضـرر، فاالمهنـا  أو الـرت  يرتتـب عليـ  املسـؤولية إذا كـان هنـا  واجـب 
 . (6)قانوين ينهي عن  

لهقصـوية وفقـاً للنظريـة ونالحظ أيااً أن املشر  اإلمارايت اسهبدل بركن اخلطأ الواجب توافره يف املسـؤولية ا   
الش صــية بــركن الفعــل مــع بقــاء األركــان األخــرى )الاــرر وعالقــة الســببية(، حيــث أخــذ بالنظريــة املوضــوعية 

 . )7( الذي ال يسهند إىل أي عنصر ش صي كامن يف إرادة الفاعل أو مسهوى إدراك  ومتييزه
لاـار اى أسـاس الفعـل كـوي  علـاإلمـارايت وال و هبذا يسأل مدقق احلسابا  طبقاً للقواعد العامة يف القانون 

 غواملشرو  الناتج عن  ضرر.
 :ثانياً: موقف المشرع المصري

كــ  _1مـن القــانون املـدين املصـري نـص علـى أنـ  "  163ويف املقابـل نـرى بـأن املشـر  املصـري يف املـادة    
الاـار تقـوم يف القـانون املصـري "  فاملسـؤولية عـن الفعـل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبـه بـالتعويض

                                         

 . وما بعدها 274املذكرة اإليااحية لقانون املعامال  املدنية اإلمارايت،    -1
 . 101عدنان إبراهيم سرحان، املصادر غو اإلرادية، مرجع سابق،    -2
 . 89، 2002حممد املرسى زهرة، الفعل الاار والفعل النافع، بدون ناشر، الطبعة األوىل، -3
 . 89املرجع السابق،    -4
  47،  2013أمحد عبداهلل الكندري النظرية العامة ملصادر االلهزام غو اإلرادية، جامعة اجلزيرة، ديب، بدون طبعة،  -5
 . 48 -47  املرجع السابق،  -6
 . 13عدنان سرحان، تأمال  يف أحكام الفعل الاار، جملة املفكر، العدد السابع،    -7



سا مة  الشركة املونية يفلقانأساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها ا

 العامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 

 

 

256 

علــى اخلطـــأ مبعـــو اإلعهـــداء وامل الفـــة، واخلطـــأ مفهـــوم ش صــي مفـــاده احنـــراك يف الســـلو  مـــع نســـبة اخلطـــأ 
ملرتكبـ  مـن خـالل كونـ  مـدركاً ألفعالــ ، وهـذا يسـههبع عـدم إمكانيـة مســاءلة عـد  الهمييـز لعـدم إمكـان نســبة 

ســؤولية هــو جزائــي راد  يقصــد منــ  تقــو  ســلو  حمــدث الاــرر، اخلطــأ إليــ ، باعهبــار أن اهلــدك مــن هــذه امل
. فالقــانون املــدين املصــري أخــذ مبـــا ذهــب إليــ  الفقــ  الغــريب مـــن (1) وإصــالحي يقصــد منــ  تعــويض املاـــرور

ضرورة إقامة اخلطأ الش صي على ركي الهعدي واإلدرا ، وبالها  يشـرتط بـأن يكـون الفعـل مـن قبيـل اخلطـأ  
الهقصـوية، إال أنــ  فــرق بـن املســؤولية الهقصــوية عـن الفعــل الش صــي وعـن فعــل الغــو، كأسـاس للمســؤولية 

 . (2) حيث أقام األول على فكرة اخلطأ الواجب اإلثبا ، وأقام الثاين على فكرة اخلطأ املفرت 
 سـابق ويعرك اخلطأ على أن " احنراك يف سلو  الش ص مع إدراكـ  هلـذا االحنرافـأو إخـالل بـالهزام قـانوين   
 . (4). وعرف  البعض اآلخر بأن  " حالة ذهنية متيز  باإلمهال وقلة اإلحرتاز"(3)
أخـذ بـاملفهوم  163بـأن املشـر  املصـري يف املـادة السـابقة ننههـي إىل القـول  ومن خالل الهعريفـا  السـابقة 

يســأل. حيـــث الهقليــدي لل طــأ الــذي يقهاــي إىل جانــب الهعــدي تــوفر عنصــر اإلدرا  لــدى الفاعــل حــىت 
من القانون املدين املصري علـى أنـ " يكـون الشـ ص مسـؤوالً عـن أعمالـ  غـو  124نصي يف الفقرة األوىل 

املشروعة مىت صدر  من  وهو اليز" . من خالل هذا النص يهبن بأن الهمييز يف نظر املشـر  املصـري عنصـر 
قـادر علـى الهمييـز بـن العمـل املشـرو  مهم يف اخلطأ، ولكي يهحقق مسؤولية الش ص جيب أن يكون اليزاً، 
 .(5) والغو مشرو ، ومبعو امل الفة ال يسأل عد  الهمييز عن أعمال  الاارة

أ، بـــأن يكـــون ســـاس اخلطـــبالهــا  يســـأل مـــدقق احلســـابا  طبقـــاً للقواعـــد العامـــة يف القـــانون املصـــري علـــى أ 
 املدقق مهعدياً مع كون  مدركًا ألفعال .

                                         

حممد املرسى زهرة، الفعل الاـار والفعـل  . أياًا: 23عدنان السرحان املصادر غو اإلرادية )احلق الش صي(، مرجع سابق،    -1
. للمزيد من الهفاصيل حول فكرة اخلطأ املهي راجع بشار طالل املؤمي وآخرون، مصـادر االلهـزام 91النافع، مرجع سابق،   

، دراسة قانونية غو اإلرادية، مرجع سابق،  . أياًا: بشار طالل أمحد املؤمي، املسؤولية املدنية النا ة عن جراحة إزالة السمنة
 .157،  2017، 2، العدد9حتليلية، اجمللة األردنية يف القانون والعلوم السياسية، األردن، جملد

 .96  عدنان السرحان، املصادر غو اإلرادية )احلق الش صي(، مرجع سابق،  -2
ارايت مقارنـة بالقـانون املصـري، مرجـع سـابق، عمر السيد أمحد عبداهلل، مسئولية الش ص عن فعل  يف قانون املعـامال  املدنيـة اإلمـ -3

 23 . 
عــادل علــي املــانع، اخلطــأ غــو العمــدي عــرب العالقــة الســببية غــو املباشــرة، دراســة مقارنــة بــن القــانونن الكــوي  والفرنســي، جملــة   -4

نيـة النا ــة عـن جراحــة بشــار طـالل أمحــد املـؤمي، املســؤولية املد . أياـًا: 80،  2010، جامعـة الكويــي، 3احلقـوق، العــدد
 .158إزالة السمنة، مرجع سابق،  

 .59 ، 1996خلطأ يف نطاق املسؤولية الهقصوية، بدون طبعة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،عبداحلكم فوده، ا  -5
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 :دقق الحسابات التقصيريةثالثاً: مسؤولية م
يسـأل مـدقق احلسـابا  علـى أنـ  "  ن تنظيم مهنـة مـدققي احلسـابا  ثانيـاً ( من قانو 23أوضحي املادة )   

مـــن األشــــ ا  الطبيعيـــن عــــن تعــــويض الاـــرر الــــذي يلحـــق بالعميــــل أو الغــــو الـــذي يصــــدر عنــــ  يف أداء 
 . (1)"مهنه ...

قهـا بسـبب الـذي يلح عـن تعـويض الاـرر غـومسـؤوالً قبـل المن النص السابق بأن املدقق يكـون  نالحظو  
 .األفعال واألخطاء ال  تقع من  أثناء أداء عمل  وال  نشأ عنها ضرر

هــو الــركن الثــاين للمســؤولية، فــال يكفــي وفقــاً للقواعــد العامــة للمســؤولية يف القــانون املــدين أن يقــع فالضــرر  
أساسياً يف املسـؤولية املدنيـة بشـقيها العقديـة و الهقصـوية، والاـرر خطأ بل جيب أن حيدث ضرراً، ويعد ركناً 

 . (2)املوجب للهعويض هو الارر املباشر والذي حلق املدعي ش صياً 
ويهاح هنا الفرق بن اإلضرار والارر يف القانون اإلمارايت، على أن اإلضـرار هـو الفعـل غـو املشـرو ، أو    

 .(3)  ألوك، بينما الارر هو النهيجة الاارة للفعلامل الف للقانون، أو اجملاوز للم

وميكـــن أن نعــــرك الاــــرر مبعنــــاه العــــام بأنــــ : األذى الـــذي يصــــيب الشــــ ص يف حــــق مــــن حقوقــــ  أو يف    
 . (4)مصلحة مشروعة ل . واملصلحة املشروعة إما أن تكون مادية أو أدبية 

القـــانون اإلمـــارايت والكـــوي ، أو تـــوافر اخلطـــأ يف فـــال يكفـــي لقيـــام املســـؤولية تـــوافر الهعـــدي أو االحنـــراك يف   
القانون املصري، بل جيـب أن يـنجم عـن الفعـل ضـرر، فـإذا انهفـى الاـرر فـال تقبـل دعـوى املسـؤولية، ألنـ  ال 

. وهــذا الاــرر قــد يكــون ماديــاً يلحــق جبســد  (5)دعــوى بغــو مصــلحة، واملكلــف بإثبــا  الاــرر هــو املاــرور
 . (8)، وقد يكون ضرراً أدبياً يلحق الش ص يف مسعه  وشرف (7) ، أو يف مال  (6)الش ص

                                         
 ( من قانون الشركا  الكوي .  232. املادة ) ( من قانون الشركا  املصري109)يقابل  املادة   -1
 . 100ربيعة غيث، مسؤولية مراقي احلسابا ، مرجع سابق،   -2
. أياـًا: عـدنان  41بشار طالل املومي وآخرون، شرح مصادر االلهزام غو اإلرادية يف قانون املعامال  املدنيـة، مرجـع سـابق،   - 3

 .11السرحان، تأمال  يف أحكام الفعل الاار، مرجع سابق،  
 .71   عمر السيد أمحد عبد اهلل، مسئولية الش ص عن فعل ، مرجع سابق،  - 4
 .   71 املرجع السابق،    -5
 . قانون املعامال  املدنية اإلمارايت  299املادة   -6
 . قانون املعامال  املدنية اإلمارايت 300املادة   -7
 . قانون املعامال  املدنية اإلمارايت 293املادة   -8
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،  (1) ويذهب البعض بالقول بأنـ  مـن العسـو تصـور حـدوث الاـرر األديب كنهيجـة خلطـأ مـدقق احلسـابا   
 األمر الذي يقهاي منا البحث يف الارر املادي واألديب تباعاً.

 :أواًل: الضرر المادي
أنـ " ( ب300ر  املـادة)الهعويض عن اإليـذاء الـذي يقـع علـى الـنفس". وقـر ( " يلزم 299/1قرر  املادة )  

 ألحكــام العامــةامراعــاة  مــن أتلــف مــال غــوه أو أفســده ضــمن مثلــ  إن كــان مثليــاً وقيمهــ  إن كــان قيميــاً مــع
 للهامن".

يض". ( " كــل مــن ســبب ضــرر للغــو يلــزم مــن ارتكبــ  بــالهعو 163أمــا املشــر  املصــري فقــد ذكــر يف املــادة )  
 . (2) فاملقصود بالارر هنا هو األذى الذي يصيب اإلنسان يف جسم  أو مال  أو شرف  أو عواطف "

، ووفقــاً هلـــذه املـــواد فالاــرر املـــادي هـــو الـــذي يصــيب جســـد الشـــ ص أو أحــد حقوقـــ  أو مصـــاحل  املاليـــة  
مـدقق احلسـابا  إىل وقـو  ووفقاً للقواعد العامة يهحمل من يدعي وقو  الارر عبء إثباتـ ، إذا أدى إمهـال 
قضـــية حـــول وفـــي  . (3)اخهالســـا  علـــى أمـــوال الشـــركة فـــإن الهعـــويض يقـــدر بقيمـــة املبـــال  الـــ  اخهلســـي

يفتها، لم تقب  الدعوى لعدم الثبوت:  المطالبة بالتعويض من مراقب الحسابات بحجة عزله من َو
هـا املـدعي)كمراقب للحسـابا ( تهل ص ووقائع القاية أن  عر  لـدى القاـاء املصـري، دعـوى طالـب في 

للشـــركة مبلـــ  مليـــون جنيـــ  تعوياـــاً عمـــا أصـــاب  مـــن أضـــرار ماديـــة وأدبيـــة نهيجـــة عزلـــ  مـــن وفيفهـــ  كمراقـــب 
حسابا  للشركة مع إلزام املدعى علي  باملصاريف ومقابل أتعاب ا اماة والنفاذ. حيـث اسـهند املـدعي علـى 

ليهــا بنــاء علــى قــرار اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة، وقــام أنــ  كــان يعمــل مراقــب حســابا  للشــركة املــدعى ع
م بقـرار 21/7/2014بعملـ  علـى أكمـل وجـ ، إال أنـ  فـوجىء بقـرار اجلمعيـة العامـة العاديـة املنعقـد بهـاريو 

، الــ  نّصــي علــى أنــ :" يكــون لشــركة 1981لســنة  159مــن القــانون رقــم  103عزلــ  بامل الفــة للمــادة 
ا  أو أكثـر الـن تهـوافر فــيهم الشـروط املنصـو  عليهـا يف قـانون مزاولـة مهنـة ا اســبة املسـامهة مراقـب حسـاب

واملراجعة تعين  اجلمعية العامـة وتقـدر أتعابـ ..."  وتعيـن آخـر بـدالً منـ ، وهـو مـا أصـاب  بأضـرار ماديـة وأدبيـة 
                         جسيمة يسهحق معها الهعويض، وقّدم ما يؤيد دعواه من مسهندا  حسب األصول.      

                                         

 . 239 مرجع سابق،   سيد قاسم، مراقب احلسابا ،علي   -1
 . الكوي ( من القانون املدين 227يقابل  املادة ) -2
علـي سـيد قاسـم،  . أياـاً:96    سالمة عبدالصانع أمن علم الدين، النظام القانوين ملراقب احلسابا ، مرجع سابق،-3

 .    239مراقب احلسابا ، مرجع سابق،  
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إال أن ا كمـة وجـد  أن اجلمعيــة العامـة العاديــة للشـركة  املـدعى عليهــا قـد باشــر  اخهصاصـها وعّينــي    
م، وهــو مــا يعــي أنــ  ّت تعيينــ  مراقبــاً 31/12/2012املــدعي مراقــب للحســابا  عــن الســنة املاليــة املنههيــة  

املــدة، تنههــي مهمهــ  كمراقــب حســابا ، مــا مل تقــرر اجلمعيـــة وبعــد انههــاء هــذه  –ملــدة ســنة  -للحســابا 
العامة العادية  ديد تعيين ، وتبّن للمحكمة من حمار اجهما  اجلمعية العامة العادية للشـركة املنعقـد بهـاريو 

م هــــي آخـــر ميزانيــــة للمـــدعي بالشــــركة 2013م أنـــ  ّت املصـــادقة علــــى اعهبـــار ميزانيــــة عـــام 21/7/2014
، وتعيـن مراقــب حسـابا  بــديالً عنـ ، وعليــ  تعهـرب اجلمعيــة العامـة اســهعملي سـلطاهتا امل ولــة املـدعى عليهــا

وال  –ســنة  –هلــا مبوجــب القــانون يف تغيــو مراقــب حســابا  بــ خر بــديالً للمــدعى بعــد انههــاء مــدة تعيينــ  
او عـدم املوافقـة علــى  يعهـرب عـزالً لــ ، بـل اسـهعماالً لســلطهها  يف املوافقـة علـى  ديــد تعيـن مراقـب حســابا 

الهجديــــد لــــ  واســــهبدال  بــــ خر عنــــد انههــــاء مــــدة تعيينــــ ، وال ســــيما وأن املــــدعي مل يســــهطع اثبــــا  الـــــدليل 
للمحكمة على أن  قد ّت تعيين  ملدة أكثر من سنة مالية، الا جيعلـ  عـاجزاً عـن إثبـا  دعـواه، الـا أدى لـرفض 

                                                                                                . (1)الدعوى
املصـري، والـذي يفــر   مـن قـانون الشــركا  103احلكــم القاـائي مل الفهـ  نـص املــادة  يؤيـد الباحثـانوال 

 جلمعيــة العامــةاانعقــاد  علــى اجلمعيــة العامــة إخطــار مراقــب احلســابا  بعزلــ ، وأســباب العــزل ومناقشــه  قبــل
  .ها الهعويضهحق مبوجبأيام على األقل، الا أدى إىل إصابة املدقق بأضرار مادية ومعنوية، يسبثالثة 

الــ  أدىل هبــا مــدقق احلســابا  قــد  اخلاطئــةإذا كانــي املعلومــا  وبهطبيــق ذلــك علــى مــدقق احلســابا  فإنــ  
، فإنــ  جيــب علــى دفعــي أحــد املســهثمرين إىل شــراء أســهم هــذه الشــركة بــثمن يفــوق بكثــو قيمههــا احلقيقيــة

املدقق إما بدفع الـثمن الـذي تكبـده املشـرتي ومـن مث تنهقـل ملكيـة األسـهم إليـ  أو بسـداد قيمـة  إلزامالقااء 
 .  (2)الفرق بن الثمن الذي دفع  املشرتي والثمن احلقيقي هلذه األسهم

                                         

م، اقهصادي القاهرة، حمكمة القاهرة االقهصادية دائرة)الهاسعة( اقهصادي،  جلسة تاريو 2014م لسنة 1974رقم أنظر الدعوى   -1

   م، نشر شبكة قوانن الشرق، املوقع الها :31/1/2015
 EASTLAWS.COM م،30/11/2019بهاريو  

علم الدين، دور الرقابة يف حوكمة الشـركا ، دار . أياًا: سالمة عبدالصانع أمن 240علي سيد قاسم، مراقب احلسابا ،    -2
 .311،  2016النهاة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 
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تقــد  الهقـــارير إىل حيــث أن مــدقق احلســـابا  لــ  دور أساســـي وهــو الــهحكم يف البيانـــا  املاليــة للشـــركة و   
املســامهن واملســؤولن، فعــادة مــا يــهم النظــر إىل ســيطرة مــدققي احلســابا  للبيانــا  املاليــة هــو وجــود هــدك 
مــزدوج، أواًل: أنــ  ميكــن مــديري الشــركة ومســؤوليها مــن ضــمان ذلــك االعهمــاد علــى البيانــا  املاليــة يف اختــاذ 

نا  املالية هـي مفهـاح املسـامهن يف تقيـيم نقـاط الاـعف والقـوة يف القرارا  اإلدارية، ثانياً: أن  دقة وثقة البيا
 . (1)الشركة 

 ي:ثانياً: الضرر األدب

( مــن قــانون املعــامال  املدنيــة أن " يهنــاول حــق الاــمان الاــرر األديب ويعهــرب مــن 293/1قــرر  املــادة )  
مسعهـ  أو يف مركــزه اإلجهمــاعي أو  الاـرر األديب الهعــدي علـى الغــو يف حريهــ  أو يف عرضـ  أو يف شــرف  أو يف

 . (2)يف اعهباره املا "
وجيب أن يكون الارر األديب حمققاً وليس احهمالياً، وهـذا مـا قاـي إليـ  ا كمـة االحتاديـة العليـا يف دولـة   

اإلمارا  بأن " املقرر أن األضـرار األدبيـة تشـمل كـل مـا يـؤذي اإلنسـان يف شـرف  واعهبـاره أو يصـيب عاطفهـ  
 . (3)حساس  ومشاعرهوإ
وسـواء أكانـي املســؤولية عقديـة أو تقصـوية، فــال بـد مــن تـوافر مجيـع األركــان الالزمـة لقيامهـا كمــا بينـا ســابقاً،   

ســواء أكـــان هـــذا الاــرر ماديـــاً أم أدبيـــاً علمـــاً بــأن الكشـــف عـــن امل الفـــا  املوجــودة يف شـــركة املســـامهة العامـــة 
لــيس إبرازهــا يف تقريــر املــدقق وميكــن الهعبــو عــن الاــرر خبســارة ماليــة يســهوجب إبــالغ اجلهــا  امل هصــة عنهــا و 

تعر  هلا أحد مسه دمي القوائم املالية، وميكن إثبا  الارر عن طريق إمهال املـدقق وعـدم بذلـ  العنايـة املهنيـة 

                                         

1-  Soud Matar,The Impact of Legal Responsibility of External Auditors on 
Auditing Quality and Investment Level, Ph.D.Department of Economics & 
Finance, Brunel University,2012, p.p 417-418. 

 ( القانون املدين الكوي .231/1املادة ) ( القانون املدين املصري.1/222يقابل  املادة ) - 2
( مـن قـانون املعـامال  املدنيـة علـى أنـ  " ... وجيـوز أن يقاـي بالاـمان لـألزواج أو األقـربن مـن األسـرة 2/293تـنص املـادة )   -3

( من ذا  القانون على أن  " وال ينهقل الامان عن 3/293أديب بسبب مو  املصاب". وتنص املادة )عما يصيبها من ضرر 
( القــانون املــدين املصــري 2/222الاــرر األديب إىل الغــو إال إذا حتــدد  فيمهــ  مبقهاــى اتفــاق أو حكــم هنــائي". يقابلــ  املــادة )

  اإلمـارايت واملصـري والكــوي  األشـ ا  الـذين هلـم احلـق املطالبــة املشـر . حيــث حـدد ( القـانون املـدين الكـوي 3/231واملـادة )
ــرة أو قرابـــة مـــن  ــرة، ســـواء كانـــي قرابـــة مباشـ بـــالهعويض عـــن الاـــرر األديب بعـــد مـــو  املصـــاب، وهـــم األزواج واألقـــربن مـــن األسـ

ـــة، وال ينهقـــل حـــددوا درجـــة القرابـــة مـــن الاحلواشـــي دون حتديـــد لدرجـــة القرابـــة، بينمـــا املشـــر  املصـــري والكـــوي   درجـــة الثاني
الامان عن الارر األديب إال إذا حتدد  قيمه  مبقهاـى اتفـاق أو حكـم قاـائي هنـائي، وذلـك بعكـس الهعـويض عـن 

 الارر املادي الذي ينهقل بعد مو  املصاب إىل الورثة.



سا مة  الشركة املونية يفلقانأساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها ا

 العامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 

 

 

261 

وإذا كــان الاــرر الــذي يصـــيب  . (2)(/ أوالً  249).وهــذا مــا أكــد عليــ  املشــر  اإلمــارايت يف املــادة  (1) الالزمــة
الشـركة أو الغــو هـو يف الغالــب األعــم هـو ضــرر مــادي، إال أنـ  ميكــن تصـور حــدوث ضــرر أديب، لكـن نــادراً مــا 
يكون يف جمال مسؤولية مدقق احلسابا ، ومثال على ذلك املـس بشـرك أو مسعـة الشـركة املعنيـة بـاألمر، الطعـن 

اإلدارة يف الكشـــف عـــن أخطـــاء يف احلســـابا  علـــى أســـاس غـــو  يف شـــرك القـــائمن بـــاإلدارة أو إعفـــاء جملـــس
صحيح، ومن األمثلة أيااً قيام مدقق احلسابا  بإفشاء السر املهي الذي ينهـى املشـر  عـن إفشـائ ، ملـا فيـ  مـن 

 . (3)ضرر على مسعة الشركة ويلحق أضراراً هبا
ة للقاــاء، وغالبــا مــا يــهم انهــداب خبــو و اــع تقــدير الاــرر الناشــن عــن مــدقق احلســابا  للســلطة الهقديريــ   

قاـــائي للكشـــف عـــن املـــدى الـــذي ســـاهم فيـــ  إمهـــال أو خطـــأ مـــدقق احلســـابا  يف الـــنقص احلاصـــل يف أمـــوال 
الشركة، ويطبق على طالب الهعويض _املـدعي _ الاـرر الـذي حلقـ  مـن جـراء إمهـال أو خطـأ مـدقق احلسـابا  

 .)4( وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية املدنية
تهحصــل الوقـائع بــأن الطاعنـة ) صــندوق : (5)وهـُا مــا جـاء فــي حكـم المحكمــة اإلتحاديــة العليـا

النقد العريب( أثناء تعاقده مع املطعون ضده ) مدقق حسابا ( لهدقيق احلسابا  ارتكبي عدة أخطـاء نـهج 
املطعــون ضــده قصــد عنهــا أضــراراً ماديــة وأدبيــة للطاعنــة وطالبــ  بــالهعويض عمــا حلقــ  مــن أضــرار، حيــث أن 

اإلســـاءة بالطاعنـــة وعـــدم الهزامـــ  باملعـــايو اخلاصـــة لهـــدقيق احلســـابا  يف جمـــال مهنهـــ ، الـــا أدى إىل حـــدوث 
أضـرار ماديــة وذلــك بانصــراك العمـالء عــن العمــل معهــا، إضــافة إىل حـدوث أضــرار أدبيــة فقــد  مسعههــا يف 

 . اجملال املهي
                                         

قاسـم، مراقـب احلسـابا ، مرجـع . أياـًا: علـي 294  هدى خليل إبراهيم احلسي، مسؤولية مراقب احلسابا ، مرجع سابق،   - 1
 .241سابق،  

عنـدما نـص علـى أنـ  " جيـب علــى مـدقق احلسـابا  إخطـار اهليئـة عـن أيــة  الفـا  ألحكـام هـذا القـانون ...". و يف حـال عــدم   -2
وهــذا مـــا إبالغــ  للهيئــة عـــن هــذه امل الفــا  جيـــوز للهيئــة إيقـــاك املــدقق عــن العمـــل أو شــطب  مـــن اهليئــة أو إحالهــ  إىل النيابـــة، 

أوضحه  املادة السابقة /ثانيا على أنـ  " يف حـال إخـالل املـدقق حبكـم البنـد األول مـن هـذه املـادة جيـوز للهيئـة إيقافـ  عـن تـدقيق 
حسـابا  الشــركا  املسـامهة العامــة ملـدة ال تزيــد علـى ســنة أو شـطب اعهمــاده مـن اهليئــة أو إحالهـ  إىل النيابــة العامـة إذا اقهاــى 

 األمر ...".
 .73املهعلق بشركا  املسامهة، مرجع سابق،    19.95حلسن العيو ، مسؤولية مراقب احلسابا  يف ضوء القانون رقم  -3
 .73سابق،  ال رجعامل  -4
، 28، مكهــب فــي2006_4_16قاــائية، املوافــق  25لســنة _ لســنة  52األحكــام املدنيــة والهجاريــة، الطعــن رقــم  - 5

 .                                                                                         835،  2اجلزء
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مـا يـنص عليـ   ههـا، وهـذاا  الغـ  واخلـدا  واألضـرار الـ  حلقبأنـ  جيـب علـى الطاعنـة إثبـ يرى الباحـثو   
 .و غــو اليــز باــمان الاــرر"" كــل إضــرار بــالغو يلــزم فاعلــ  ولــعلــى أنــ : (282املشــر  اإلمــارايت يف املــادة )

وبذلـ   لفعـل والنهيجـةية بـن افهذه املادة تقهاي يف الهعويض توافر الفعل الاار والارر وإثبـا  عالقـة السـبب
 اية املطلوب  يف مهام .العن

 :ثالثاً: شروط الضرر القاب  للتعويض
 :تيةاآلويشرتط لهحقق الارر سواء كان ضرراً مادياً أو أدبياً توافر الشروط    

 .أ_ أن يترتب على الضرر اإلخالل بحق أو مصلحة مالية للمضرور
فالارر يكون ماديـاً عنـدما يكـون هنـا  إخـالل حبـق للماـرور أو مصـلحة ماليـة، ومـن مث جيـب الهعـويض    

عن هذه اإلضرار، كاالعهداء على حق ش صي للمارور، كهحريض املدين على عدم الوفـاء بـااللهزام الـذي 
 . (1) يقع على عاتق  للدائن

 .ب_ أن يكون الضرر محققاً وحاالً 
مســئولية حمــدث الاــرر البــد أن يكــون الاــرر الــذي يطالــب املاــرور بــالهعويض أن يكــون لكــي تنعقــد     

حمققـاً، أي أنـ  وقــع حـااًل، أو أنـ  ســيقع يف املسـهقبل )أي تراخــي آثـاره كلهـا أو بعاــها يف املسـهقبل(. ومــن 
ثــل يف توزيــع مبــال  أمثلــة الاــرر ا قــق: األضــرار املاليــة الــ  حلقــي بالشــركة مباشــرة نهيجــة خلطــأ املــدقق املهم

 .(2) على املسامهن من أموال الشركة نهيجة إلقرار املدقق بصحة تلك األرباح وفقاً للوضع املا  للشركة
 :ج_ الضرر المباشر والمتوقع

و يقصـد هبــذا الشــرط أن يكـون الاــرر نهيجــة طبيعيــة للفعـل الاــار الصــادر عـن عمــل مــدقق احلســابا      
ملشــر  وضــع معيــاراً لهحديــد الاــرر املباشــر ويهمثــل يف عــدم اســهطاعة الــدائن يف ويســهوجب أن يقــع فعــاًل، وا
، فالاــرر املباشــر هــو النهيجــة الطبيعيــة لعــدم تنفيــذ االلهــزام أو الهــأخر فيــ  ويقــاس (3)توقيــ  ببــذل جهــد معقــول 

ســـببية بـــن الفعـــل مبعيـــار الرجـــل املعهـــاد، إذا وجـــد بـــنفس الظـــروك، مبعـــو أن الاـــرر املباشـــر يعـــي قيـــام عالقـــة ال

                                         

 . 78و اإلرادية، مرجع سابق،  أمحد عبد اهلل الكندري، النظرية العامة ملصادر االلهزام غ  -1
.أيااً:سامر سهيل حجـازين، املسـؤولية 70عدنان السرحان املصادر غو اإلرادية )احلق الش صي(، مرجع سابق،    -2

املدنيــة لــرئيس وأعاــاء جملـــس اإلدارة يف الشــركا  املســامهة اخلاصــة يف فـــل قــانون الشــركا  األردين، جامعــة الشـــرق 
 .59  ،2013األوس ، األردن، 

 .119 معن عمر عيد املومي، الهنظيم القانوين ملهمة مدقق احلسابا  يف الشركة املسامهة العامة، مرجع سابق،    -3



سا مة  الشركة املونية يفلقانأساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها ا

 العامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 

 

 

263 

الاار)اإلضــرار( والاــرر الواقــع، وهــو الــذي جــاء نهيجــة طبيعيــة للفعــل غــو املشــرو . أمــا الاــرر املهوقــع ذلـــك 
الاــرر الــذي يكــون نهيجــة طبيعيــة لعــدم تنفيــذه االلهــزام أو الهــأخر فيــ ، مبعــو الاــرر الــذي يهوقعــ  تعاقــد الرجــل 

يس ذايت ومثــال علــى ذلــك: لــو تــأخر املــدقق يف مهمــة الهــدقيق العــادي، ويرجــع يف ذلــك الهقــدير معيــار جمــرد ولــ
على سجال  الشركة خالل الفرتة ا ددة يف العقـد، أمـا عـن عـدم اإلعـالن عـن امل الفـا  عنـد اكهشـافها فهـو 

 .( 1)ضرر حال
املسؤولية الهقصـوية ولذلك فاملسؤولية العقدية ال يلهزم املدقق، إال بالهعويض عن الارر املباشر الواقع، أما يف حال   

فيلهـــزم بـــالهعويض عـــن الاـــرر املباشـــر الواقـــع املهوقـــع وغـــو املهوقـــع، ويعـــو  عـــن الاـــرر بالهســـبب يف حـــال الهعمـــد 
. ولكــي يكــون الاــرر قــابالً للهعــويض البــد مــن تــوافر الشــروط الســابقة بــأن (2) والهعــدي يف القــانون املــدين اإلمــارايت
  ومباشراً.يكون الارر حمققاً وحااًل، وش صياً 

قــة ثبــا  العالإوبعــد الهحقــق مــن حــدوث األضــرار بســبب أخطــاء مــدقق احلســابا ، يقــع علــى طالــب الهعــويض   
 السببية بن اخلطأ املهي والارر احلاصل.

إن العالقة السببية تعد الراب  بن الفعل الاار )اإلضرار( والارر الواقع، أي أن الارر كان نهيجـة طبيعيـة للفعـل    
ر، ويقـــع عـــبء إثبـــا  أركـــان املســـؤولية الهقصـــوية مبـــا فيهـــا العالقـــة الســـببية علـــى مـــن يـــدعي إصـــابه  بالاـــرر) الاـــا

املارور(، ويكون للمـدعي عليـ  أن يـدفع هـذه املسـؤولية بإثبـا  انهفـاء عالقـة السـببية كـأن ال يكـون لـ  يـد يف وقـو  
. و ال جيــوز (3) أو بفعــل املــدعي نفســ  وقــع بفعــل الغـوالاـرر وأن ســبباً أجنبيــاً أدى إىل وقــو  الاـرر، أو أن الاــرر 

 .(4) باطالً  اإلتفاق على اإلعفاء من املسؤولية املرتتبة على الفعل الاار ويعد أي اتفاق على ذلك
وهبــذا يعهــرب االخــالل بــااللهزام العقــدي، والاــر  وعالقــة الســببية أركانــا مهمــة مجيعهــا لقيــام مســؤولية مــدقق 

قيامـ  بعملـ ، إذ ال يكفـي  جمـرد االخـالل العقـدي، بـل ال بـد مـن حتقـق الاـرر ، ونشـؤئ  عـن اخلطـا احلسابا  أثناء 
 . (5) أو االمهال أو الفعل الاار الذي قام ب  املدقق، وهو ما يسمى بالعالقة السببية بن اخلطأ والارر

                                         

 . 119املرجع السابق،    -1
يكون الفعل مفاياً إىل ثانيًا(: "فإن كان باملباشرة لزم الامان وال شرط ل ، وإذا وقع بالهسبب فيشرتط الهعدي أو العمد أو أن  /283املادة ) - 2

 الارر".
( قــانون املعــامال  املدنيــة اإلمــارايت: " إذا أثبــي الشــ ص أن الاــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنــي ال يــد لــ  فيــ  ك فــة 287املــادة ) -3

غـو مساوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغو أو فعـل املهاـرر كـان غـو ملـزم بالاـمان مـامل يقـض القـانون أو اإلتفـاق 
 ذلك".

 ( قانون املعامال  املدنية اإلمارايت: " يقع باطاًل كل شرط يقاي باإلعفاء من املسؤولية املرتتبة على الفعل الاار".296املادة ) - 4
إيهـاب مجـال محـداهلل وشـاح، مسـئولية مـدقق احلسـابا  اخلـارجي يف الشـركا  املسـامهة العامـة يف القـانون األردين، مرجـع ســابق،   -5

  361. 
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 المبحث الثاني
 امةة العمساهالطبيعة القانونية لمسؤولية مدقق الحسابات في الشركة الم

يكون مدقق احلسابا  مسـؤوالً مسـؤولية تعاقديـة أمـام الشـركة إذا كـان مقصـراً يف القيـام بواجبـ  أو ارتكـب   
فعـــالً أو خطـــأً أخـــل بأحكـــام العقـــد الـــذي يربطـــ  بالشـــركة، وتكـــون هـــذه املســـؤولية تاـــامنية يف حـــال تعـــدد 

 .(1)املدققن
كـذلك يكــون مــدقق احلســابا  مســؤوالً مســؤولية تقصــوية قبـل كــل واحــد مــن املســامهن عــن األضــرار الــ     

تصـيب  بصــفة فرديــة بسـبب خطــأ املــدقق أو إمهالـ  يف القيــام بواجبــ  علـى النحــو ا ــدد يف العقـد الــذي يربطــ  
 .  (2)مع الشركة

ملطلـــب اســـابا  يف ية العقديـــة ملـــدقق احلومــن خـــالل مـــا ســـبق ســوك نهطـــرق يف هـــذا املبحـــث إىل املســؤول  
 األول، أما املطلب الثاين خصصناه يف املسؤولية الهقصوية ملدقق احلسابا .

 المطلب األول
 المسؤولية العقدية لمدقق الحسابات

بوجــود عقــد صــحيح بــن الشــركة واملــدقق، بــأن يفــر  علــى املــدقق  تهحقــق مســؤولية املــدقق العقديــة
دث بعـــد ذلـــك إخاللـــ  هبـــذه االلهزامـــا ، إىل جانـــب ذلـــك أن يكـــون الاـــرر الـــذي الهزامـــا  حمـــددة ت حيـــ

الناشئة عن العقد، فإذا حدث ضرر بسبب ال عالقـة لـ   بااللهزاما أصاب الشركة راجعاً إىل إخالل املدقق 
ر حـىت بالعقد، فهنا تنهفي مسؤولية املدقق العقدية، أي جيب أن يكون هنا  عالقة قانونيـة بـن العقـد والاـر 

 .(3)تنشأ مسؤولية املدقق العقدية 
  مـن ملكلف هبا والـاام باملهام يسأل املدقق مسؤولية تعاقدية أمام الشركة بسبب أخطائ  أو إمهال  يف القي   

 البحـث، فأسـاس ا يف هـذاواجبات  املفروضـة عليـ  ضـمن نصـو  الهشـريع امل هلفـة وفقـاً ملـا سـبق وأن ذكرناهـ
 .ون املدينل املدقق بأحكام العقد وفقاً للقواعد العامة يف القانهذه املسؤولية هو إخال

                                         

الشهايب إبراهيم الشهايب الشرقاوي، املسؤولية املدنية عن األضرار النووية يف القانون اإلمارايت يف ضوء القواعد العامة للمسـؤولية،   -1
 . 69،  2015،  92، 24مركز حبوث الشرطة، الشارقة، مج

 .69سابق، الرجع امل  -2
،  حبـث منشـور يف املوقـع اإللكـرتوين آخــر 110-99حتسـن يوسـف   ـي جبـار، النظـام القـانوين للـدفاتر الهجاريـة،   -3

 . 14/1/2019زيارة للموقع 
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وتنعقـد هــذه املســؤولية لـيس فقــ  عــن األخطـاء الش صــية للمــدقق، وإمنـا أياــاً بســبب األخطـاء الــ  تقــع   
تنفيـذ من اخلرباء أو املساعدين الذين ينيـبهم املـدقق عنـ  يف القيـام بأعمـال الهـدقيق أو الـذين اشـرتكوا معـ  يف 

 .(1) هذه املهمة
غل  قـانوين الـذي يشـاملركـز ال كما أن حتديد مسـؤولية املـدقق املدنيـة سـواء كانـي عقديـة أو تقصـوية تـرتب  بهكييـف  

 (106 املـادة )يفنـدما نـص عمدقق احلسابا ، حيث نظرنا بأن املشر  املصري حدد العالقة بن املدقق واملسامهن 
الً عـــن جممـــو  وصـــف  وكــييســـأل املراقـــب عــن صـــحة البيانـــا  الــواردة يف تقريـــره ب..مــن قـــانون الشـــركا  املصــري )).

، مــو  املســامهنجميالً عــن املســامهن... ((. حيــث أكــد املشــر  املصــري هبــذه املــادة بــأن مــدقق احلســابا  يعهــرب وكــ
يســـأل أياــــاً وكالـــة، و لليســـأل مـــدقق احلســـابا   ــــاه املســـامهن مســـؤولية عقديــــة تهحـــدد يف ضـــوء القواعـــد العامــــة 

 بالنصو  الواردة يف قانون الشركا  وقانون مزاولة املهنة يف مصر.
رايت الشـركا  اإلمـا ا يف قـانونبينما نرى بأن املشر  اإلمارايت والكوي  أغفـل هـذه النقطـة صـراحة دون الـنص عليهـ  

لمسـؤولية للقواعد العامـة او  إىل لك يهم الرجيف حتديد الطبيعة القانونية بن مدقق احلسابا  والشركة واملسامهن، لذ
د إبــداء رأيــ  جملهمــع عنــافاملــدقق يأخــذ علــى عاتقــ  مســؤولية كبــوة  ــاه  املدنيــة يف حــال عــدم وجــود نصــو  خاصــة.

 حول القوائم املالية للشركة ال  يقوم بهدقيق حساباهتا. 
  لشـركة مسـامهة وضـع تقريـر كاذبـة يشـوهبا ويف قاية عرضي لدى القااء املصري، حول تعمـد مراقـب احلسـابا   

اخللل الواضح وعر  تقريره علـى اجلمعيـة العموميـة مهاـمناً لبيانـا  كاذبـة دون أن يشـهمل علـى البيانـا  الـ  نـص 
حيث ثبي لدى القاـاء املصـري ذلـك فحكمـي بالغرامـة مائـة ألـف جنيـ ، واحالـة  ةعليها القانون والالئحة الهنفيذي

ـــــدعوى للمحكمـــــة ا لســـــنة  159، مـــــن القـــــانون رقـــــم 163/2،5، 162/6، 39، 32ملدنيـــــة وتطبيـــــق املـــــواد ال
م باصــدار قــانون شــركا  املســامهة وشــركا  الهوصــية باألســهم والشــركا  ذا  املســؤولية ا ــدودة" يعاقــب 1981

و عـن مخسـن ألـف جنيـ  وال تزيـد عـن مائـة ألـف جنيـ  أباحلبس مـدة ال تزيـد عـن مخـس سـنوا  وغرامـة ال تقـل 
أحـدمها كــل مــن أثبـي عمــداً يف ســجال  الشـركة وقــائع غــو صـحيحة أو عــر  تقــارير علـى اجلمعيــة العامــة 

 .                  )2(للشركة تهامن بيانا  كاذبة"

إمهالـ ، وهـو إثبـا  خطئـ  و حكم ا كمة، كـون مسـؤولية مراقـب احلسـابا  ال تقـوم إال بويؤيد الباحثان    
                                                                                          صري. من قانون الشركا  امل 106ما ثبي لدى ا كمة يف حكمها اسهناداً إىل املادة 

                                         

مسـؤولية مـدقق احلسـابا  اخلـارجي يف الشـركا  املسـامهة العامـة يف القـانون األردين، مرجـع سـابق، إيهـاب مجـال محـداهلل وشـاح،   -1
. أياًا: فيا  بن ملفي القااة، مدى فعالية رقابة مدقق احلسـابا  علـى أعمـال جملـس اإلدارة يف الشـركا  املسـامهة  113 

 .60العامة يف القانون األردين، مرجع سابق،  
م جنح اقهصادي القاهرة، حمكمة القاهرة االقهصـادية، الـدائرة الثانيـة، جـنح اقهصـادي، 2009لسنة  1165ة رقم أنظر يف اجلنح -2

 www.eastlaws.com نشر عرب موقع قوانن الشرق :  م27/11/2010جلسة اجلنح وامل الفا  بهاريو 
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ســؤولية العقديــة ختهلــف بــاخهالك مــا اشـهمل عليــ  العقــد مــن الهزامــا ، وتقســيم االلهزامــا  إىل كمـا أن امل   
الهزام بهحقيق نهيجة والهزام ببذل العناية، فااللهزام األول هو الذي يهعهد بـ  املـدين بالقيـام بعمـل أو االمهنـا  

ملدين ببذل عنايـة لهنفيـذ مـا تعهـد بـ  مـن عن عمل يهعن علي  حتقيق نهيجة معينة، أما االلهزام الثاين فيهعهد ا
 . )1( غو الوصول إىل نهيجة معينة

ولكــي تنشــأ مســؤولية املــدقق العقديــة فالبــد مــن وجــود فعــل اإلضــرار وضــرر وعالقــة ســببية بينهمــا، ويعهــرب    
 بالعقــد املـدقق  طئــاً ومقصـراً يف أداء مهامــ  إذا أخفـق يف إجنــاز واجباتـ  املفروضــ  عليـ  بشــكل صـحيح  ــالً 

الــذي يربطــ  مــع الشـــركة، وإذا كــان مــدقق احلســـابا  يهــوىل مهامــ  باإلعهمــاد علـــى قــرار الهعيــن الصـــادر يف 
اإلجهمـــا  الســـنوي للجمعيـــة العامـــة دون وجـــود عقـــد مكهـــوب يـــنظم عالقهـــ  مـــع الشـــركة، فـــإن قبـــول مـــدقق 

بــأداء الواجبــا  القانونيــة فقــ ،  احلسـابا  لقــرار الهعيــن يــدل ضــمناً أنـ  دخــل يف تعاقــد مــع الشــركة، وتعهـد
 .  (2)لذا يعهرب مسؤواًل عن خطئ  الذي يهمثل بإخالل  بالواجبا  ال  يفرضها القانون

فمدقق احلسابا  يعهرب مقصراً يف أداء مهمه  إذا مل يبـذل يف تنفيـذ واجباتـ  العنايـة املهوقعـة منـ  كشـ ص    
هبعــة، أو قــام بإخفــاء حقيقــة جوهريــة تــؤثر علــى صــحة مهــي ســواء مــن حيــث مســهوى األداء أو األســاليب امل

املعلومـا  املاليـة ســواء كـان هـذا الهســرت عمـداً أم ال، حيــث أنـ  مـن املفــرو  أن يعلـم بـأن إخفــاء مثـل هــذه 
  يــؤثر علــى صــحة املعلومــا  املنشــورة، أو أغفــل لفــي النظــر إىل  الفــة جوهريــة للمبــادئ ا اســبية مــااملعلو 

 (42 ) ارك عليهـا الـا يـؤثر علـى صـحة البيانـا  وهـو مـا نـص عليـ  املشـر  اإلمـاريت يف املــادةوالهدقيقيـة املهعـ
 .  (3)من قانون مزاولة املهنة

                                         

. أياـاً: إيهـاب مجـال محـداهلل 35 ،  2004،منشورا  احللـي، بـوو  ،  2املدنية، جمصطفى العوجي،املسؤولية   -1
 .125وشاح، مسؤولية مدقق احلسابا  اخلارجي يف الشركا  املسامهة العامة يف القانون األردين، مرجع سابق،  

املوقــع اإللكــرتوين آخــر ، حبــث منشــور يف 110-99حتســن يوســف   ــي جبــار، النظــام القــانوين للــدفاتر الهجاريــة،   -2
 .  14/1/2109زيارة للموقع 
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ـــ  "  -3 ـــدقيق اإللهـــزام بقواعـــد ســـلو  وآداب املهنـــة وبـــالقرارا  واألنظمـــة ال علـــى مـــدقق احلســـابا  عنـــد القيـــام بأعمـــال اله

ـــأيت  ـــوزارة أو اهليئـــة لهلـــك الشـــركا  فيمـــا يهعلـــق مبـــا ي ـــة.1تصـــدرها ال _ ضـــواب  2_ املعـــايو واألســـس ا اســـبية الدولي
. أو أذا  مـا وقـف عليـ  مــن أسـرار الشـركة دون طلـب مــن إدارهتـا أو مـن جهــة  احلوكمـة ومعـايو اإلناـباط املؤسســي"

انون الشـركا  حيــث أنـ  " يلهـزم مــدقق احلسـابا  باحلفــا، مــن قـ 247 ولـة قانونـاً وهــو مـا وضـح  املشــر  يف املـادة 
 

http://almerja.com/reading.php?idm=78226


سا مة  الشركة املونية يفلقانأساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها ا

 العامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 

 

 

267 

فالهزام مدقق احلسابا  هو الهزام ببذل عنايـة الرجـل احلـريص، فـإذا قصـر يف هـذه العنايـة حتققـي مسـؤوليه    
العقديـة، ففـي هــذه احلالـة يكــون مـدقق احلسـابا  مســؤوالً  ـاه الشــركة عـن خطـأ يصــل إىل درجـة اجلســامة، 

عــة العمــل، كمــا لــو أمهــل ســواء كــان مهعمــد أو غــو مهعمــد، وتعهمــد درجــة اجلســامة علــى فــروك احلــال وطبي
مـدقق احلســابا  يف اتبــا  معــايو الهــدقيق وإعــداد الهقريــر، ومل يقــم بعملــ  بالوضــع القــانوين الــا تســبب ضــرراً، 
وبالهــا  تقــام مســؤوليه  العقديــة، وعــبء إثبــا  الاــرر يقــع علــى الــدائن، فــإذا انعــدم الاــرر فــال حمــل لقيــام 

 .(1)املسؤولية
إذا علــم بأخطـــاء جملـــس اإلدارة وتســـرت عليهـــا، أو إذا كـــان يف  أياـــاً:  حلســـابا  تنعقـــدكمــا أن مســـؤولية مـــدقق ا    

وسـع  أن يعلــم هبــذه األخطــاء لـو بــذل يف الرقابــة العنايــة الواجبـة عليــ ، ولكــن عــدم معرفـة مــدقق احلســابا  ألخطــاء 
يرجـع إىل تقصـو  األخطـاءهبـذه جملس اإلدارة ال يعفي  من املسؤولية فمن الاروري الهأكد ما إذا  كـان جهـل املـدقق 

 . (2)من  أم ال، وهل قام بالرقابة الكافية والفعالة أم ال، أو كان عدم العلم سبباً يف هترب املدقق من املسؤولية
 قبــل الشـركة بالهاـامن، ويطبــق نأمـا يف حـال مـا إذا كــان للشـركة أكثـر مــن مـدقق واشـرتكوا يف اخلطــأ كـانوا مسـؤول  

حيدد لكل واحد منهم اخهصـا  معـن، أو كـان اخلطـأ مشـرتكاً، أمـا إذا كـان اخلطـأ فرديـاً وقـع مـن هذا احلكم إذا مل 
أحـد املــدققن فــال يســأل عنــ  إال إذا كــان هــذا املــدقق امل ــهص، وكــذلك ال يســأل بقيــة املــدققن عــن خطــأ وقــع مــن 

الامان يدفع الهعويض املسـهحق  أحدهم يف دائرة اخهصاص  فق ، وإذا ثبي اخلطأ املشرت  من املدققن على سبيل
  (3)للشركة عن األضرار الناشئة عن ذلك اخلطأ كل بنسبة خطئ 

من األمثلة على عدم صحة البيانا  الواردة يف الهقرير السنوي املقدم من املدقق إىل اجلمعية العامة، إفشاء و    
صــــحة البيانــــا  الــــواردة، ويلهــــزم األســــرار كمــــا ذكرنــــا ســــابقاً، حيــــث يهحمــــل مــــدقق احلســــابا  املســــؤولية عــــن 

 (4) بالهعويض عن أي ضرر يلحق بالشركة

                                                                                       = 

قــانون  108املــادة . يقابلــ  علــى ســرية بيانــا  الشــركة الــ  أطلــع عليهــا بســبب قيامــ  مبهــام وفيفهــ  لــدى الشــركة..."
 قانون الشركا  الكوي . 231الشركا  املصري. املادة 

ـــة واإلنســـانية، حممـــود املســـاعدة، املســـؤولية املدنيـــة ملـــدقق احل أمحـــد  -1 ـــة العلـــوم االجهماعي ســـابا  يف شـــركة املســـامهة، جمل
 .  92،   2011اجلزائر،

إيهـــاب مجـــال محـــداهلل وشـــاح، مســـؤولية مـــدقق احلســـابا  اخلـــارجي يف الشـــركا  املســـامهة العامـــة يف القـــانون األردين،   -2
 .114مرجع سابق، 

مـن قـانون الشـركا   232من قانون الشـركا  املصـري، واملـادة  109واملادة من قانون الشركا  اإلمارايت،  253تطبيقاً للمادة   -3
 .الكوي 

 اإلمارايت .( قانون الشركا  253) املادة  -4
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:يف احلكــم الصـــادر ألطــراك الــدعوى الـــ  تــربطهم عالقـــة (1) وقــد جـــاء حكــم المحكمـــة اإلتحاديــة العليـــا  
الاــرر الــذي أصــاب املطعــون ) صــندوق النقــد العــريب( مل يكــون مباشــراً حــىت بــأن عقديــة وهــي عقــد املقــاول، 

طعـــون ضـــده) مـــدقق احلســـابا (، وإمنـــا كـــان نهيجـــة لفعـــل اإلخـــهالس والهزويـــر العائـــد لصـــندوق النقـــد يســـأل امل
 املدقق بدفع الهعويض. بإلزامالعريب، فا كمة حكمي 

اره  ـــالً لطـــاعن باعهبـــامـــدقق احلســـابا  مســؤوالً بهعـــويض  يبــأن جعلـــ ةبــأن ا كمـــة غـــو صـــائب انيـــرى الباحثـــ   
يف العقــد وال  زاماتــ  الــواردةنفيــذ الهبالهزاماتــ  العقديــة، دون ذكــر هــذه اإللهزامــا ، فــإذا قــام املــدقق ببــذل العنايــة يف ت

 الساالخـهوهـو ق أال مـل املـدقيوجد إي إمهال من جانب  فال يعهرب املدقق  اًل، فيؤخذ بالسبب اآلخر اخلـارج عـن ع
 والهزوير من تابعي الطاعن.

ويف قاية أخرى مشاهبة عرضي لدى القااء املصري، مل يثبي فيها املدعي بـاحلق املـدين مـا نسـب ملراقـب 
احلســابا  بقيــام العمــد يف تقــد  بيانــا  كاذبــة، ووقــائع غــو صــحيحة، وعرضــها علــى اجلمعيــة العموميــة، فرفاــي 

  .(2) .من اجلنحة املنسوبة الدعوى املدنية وحكم بالرباءة
 المطلب الثاني

 المسؤولية التقصيرية لمدقق الحسابات
تنشـــأ مســـؤولية مـــدقق احلســـابا  عـــن الفعـــل الاـــار عنـــد ارتكابـــ  لفعـــل يلحـــق ضـــرراً مبـــن يقـــوم بهـــدقيق   

ــــة وأركــــان الفعــــل الاــــار والاــــرر : الفعــــل الاــــار هــــي حســــاباهتم وقــــوائمهم املاليــــة أو ضــــد الغــــو وهــــي احلالــــة الغالب
 . (3)والسببية

تسهند أغلب األعمال ال  يقوم هبا مدقق احلسابا  على العقـد الـذي يـربم بينـ  وبـن الشـركة، لـذلك جنـد يف    
غالبية األحيان أن مسؤوليه  الهعاقدية أكثر وجوداً يف احلياة العملية من مسؤوليه  الهقصـوية، مـع ذلـك فـإن هـذه 

يكون فيها الارر قد أصاب املسامهن يف الشركة أو الغـو وكـان هـذا الاـرر  األخوة قد توجد يف حاال  حمددة
ناشئًا عن خطأ املدقق الهقصوي، ويهحقق هذا اخلطـأ عنـدما يكـون ناشـئاً عـن اإلخـالل بـااللهزام عـام وال يكـون 

 . (4)تقصويةناشئًا عن اإلخالل بالهزام عقدي وإمنا ينشأ عن اإلخالل بالهزام تقصوي وترتب علي  مسؤولية 

                                         

، 27، مكهــب 22/11/2005قاـائية،  24لسـنة  -100ا كمـة اإلحتاديـة العليــا، األحكـام املدنيـة والهجاريـة، الطعــن رقـم   -1
      .2546   ،4جزء

م جنح اقهصادي القاهرة، حمكمة القاهرة االقهصادية، الدائرة الثانية، جنح اقهصادي، 2010لسنة  2005رقم   اجلنحةانظر يف  -2
 www.eastlaw.com ، منشور عرب موقع شبكة قوانن الشرق :  26/2/2011جلسة 

 .36   مرجع سابق،حسام حسي الرشيد، املسؤولية املدنية ملدقق احلسابا  يف قانون ضريبة الدخل األردين،   -3
 .34   ،1989رضوان أبو زيد، الشركا  الهجارية يف القانون املصري املقارن، دار الفكر العريب، مصر، بدون طبعة،   -4

http://www.eastlaw.com/
http://www.eastlaw.com/
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 سابا  نص علـى أنـ  " يسـألثانياً( من قانون تنظيم مهنة مدققي احل/23فاملشر  اإلمارايت من خالل املادة )  
 ..." مدقق احلسابا  من األش ا  الطبيعن عن تعويض الارر الذي يلحق بالعميل أو الغو

ة منية يف مواجهــركاء الهاــاقامــي مســؤولية الشــوذكــر  نفــس املــادة / ثالثــاً علــى أنــ  " إذا تولــي الهــدقيق شــركة  
 " .ملهنة...الغو عما يلحق هذا الغو من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء أو تقصو يف مزاولة ا

فاملشـر  اإلمـارايت جعـل مســؤولية املـدقق سـواء كـان شــ ص طبيعـي أو معنـوي مـدنياً أمــام الغـو ويطبـق علــيهم   
 (1)ري واملديناملبادئ العامة يف القانون الهجا

، وهــي  (2)فاملســؤولية الهقصــوية هــي الــ  تنشــأ نهيجــة اإلخــالل بــالهزام قــانوين عــام يفــر  عــدم اإلضــرار بــالغو 
 مسؤولية املدقق  اه األطراك األخرى ال  تارر  مصاحلهم بسبب اعهمادهم على تقرير املدقق.

ــــرتب  بــــ  عالقــــة فمــــدقق احلســــابا  إذا جنــــم عــــن املهــــام والواجبــــا  املفروضــــة عل  ــــ  قانونــــاً إضــــراراً بغــــوه الــــا ال ي ي
ـــــزم بعـــــدم إحلـــــاق الاـــــرر بـــــالغو مـــــن مســـــه دمي  ـــــك اإلضـــــرار، ذلـــــك أن املـــــدقق يله ـــــ  يســـــأل عـــــن ذل عقديـــــة، فإن
ــــة مــــن معلومــــا  حماســــبية  ــــ  هــــذه القــــوائم املالي ــــة، حيــــث أهنــــم يعهمــــدون علــــى تقريــــر املــــدقق الــــا حتهوي القــــوائم املالي

 .(3) قهصاديةيف اختاذ القرارا  اال
واملقصود بالغو) الطرك الثالث(: مجيع األطراك ال  تعهمـد علـى القـوائم املاليـة ومـا حتهويـ  مـن معلومـا  حماسـبية   

يف اختاذ القرارا  اإلقهصادية امل هلفة، خبالك العميل ) الطرك الذي قام بالهوقيع على العقد مع املدقق(، ومن بـن 
 . (4)األسهم، البائعين، البنو ، املسههلكن، املسهثمرين...اخل هذه األطراك الدائنن، محلة

كمــا أن مســه دمي الطـــرك الثالــث يهوقعـــون مــن مـــدقق احلســابا  أن يهاـــمن تقريــره الكفايـــة الفنيــة والنزاهـــة  
ركــز واملوضـوعية واالسـهقالل الهـام واحليـاد، كمـا يهوقعـون منـ  اكهشـاك األخطـاء اجلوهريـة الـ  تـؤثر علـى قائمـة امل

 . (1)املا  وقائمة الدخل ومنع إصدار القوائم املالية املاللة

                                         

حيـث نـص علـى أنـ  " يكـون مراقـب احلسـابا  مسـؤوالً قبـل الشـركة ( من قانون الشـركا  املصـري 109)يقابل  املادة   -1
( مــن قـانون الشــركا  الكــوي  232عـن تعــويض الاـرر الــذي يلحقهـا بســبب األخطـاء الــ  تقـع منــ  ...". واملـادة )

 على أن "يكون مراقـب احلسـابا  مسـؤوالً عـن البيانـا  الـواردة يف تقريـره وعـن كـل ضـرر يصـيب الشـركة واملسـامهن أو
  .الغو بسبب األخطاء ال  تقع من 

    . 847السنهوري، الوسي  يف القانون املدين، مرجع سابق،    -2
فـــراس موســـى أبـــو ريشـــة، املســـؤولية املدنيـــة جمللـــس اإلدارة يف الشـــركة املســـامهة وفقـــاً للقـــانون األردين، رســـالة ماجســـهو،   -3

. أيااً:معن عمر عيد املومي، الهنظيم القـانوين ملهمـة  51،   2017جامعة عمان العربية، كلية القانون، األردن، 
 .  149مدقق احلسابا  يف الشركا  املسامهة العامة، مرجع سابق،  

 .52مرجع سابق،   ،فراس موسى أبو ريشة، املسؤولية املدنية جمللس اإلدارة يف الشركة املسامهة وفقاً للقانون األردين  -4
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باإلضـــافة إىل مســـؤوليه   –إن إخـــالل مـــدقق احلســـابا  مبهـــام عملـــ  أو تقصـــوه أو إمهالـــ  فيهـــا يرتتـــب عليـــ    
الـــذين  مســؤولية تقصـــوية  ـــاه الغـــو حســي النيـــة كالـــدائنن أو املســـهثمرين -العقديــة  ـــاه الشـــركة أو املســـامهن 

. فوفقاً للقواعـد العامـة يف املسـؤولية الهقصـوية يف (2) اعهمدوا على تقرير مدقق احلسابا  يف تعاملهم مع الشركة
" . ووفقـاً لهكييفنـا لطبيعـة ك  إضرار بالغير يلزم فاعله ولـو غيـر مميـز بضـمان الضـرر  القانون اإلمارايت فإن "

أهنـا مسـؤولية تقصـوية تقـوم وفقـاً للقـانون املـدين اإلمـارايت علـى  مسؤولية مدقق احلسـابا  يف مواجهـة الغـو علـى
إحلـاق الاـرر أو الهســبب بـ  فـإن مــدقق احلسـابا  الـذي يرتكــب إمهـااًل أو تقصـواً يف أداء عملــ  يكـون مســؤواًل 
ول عن تعويض الارر الذي يلحق بالغو سواء كان هذا اإلمهال أو الهقصو ناشئاً عن عـدم تطبيـق املـدقق لألصـ

 .  (3)معايو ا اسبة الدولية إتبا املهنية املهعارك عليها أو إمهال  يف 
وعلي  فإن مدقق احلسابا  الـذي يلحـق ضـرر بـالغو جـراء عملـ  فإنـ  يسـأل عـن تعـويض األضـرار   

 .    (4)الناشئة عن فعل  سواء تلك األضرار املهحققة فعاًل أو تلك ال  كاني جمرد كسب فائي
أســاس مســؤولية مــدقق احلســابا  النامجــة عــن الارســه  ملهنــة الهــدقيق إىل أن املــدقق جمــاز هلــا قانونــاً ويرجــع   

مبمارسة مهنة الهدقيق على أساس أنـ  ميلـك املعرفـة واملشـورة والـرأي إىل اجلمهـور بصـفة عامـة، ومـن حـق هـذا 
ن تاـرر هـذا الغـو مـن ذلـك حـق اجلمهور أن يعهمد على رأي  يف تعامل  مع الشركة الـ  يـدقق حسـاباهتا، فـإ

 . (5)ل  املطالبة بالهعويض بعد أن يثبي خطأ املدقق وما أصاب  من ضرر والعالقة السببية بن اخلطأ والارر
ومـــن األمثلــــة علـــى ذلــــك: إذا ارتكـــب املــــدقق  الفـــة للواجبــــا  املفروضـــة عليــــ  مبوجـــب قواعــــد القــــانون،    

ة الـ  اطلـع عليهـا فإنـ  يعـر  نفسـ  إضـافة إىل احهماليـة العـزل كم الفه  واجب ا افظة علـى أسـرار الشـرك
                                                                                       = 

د، دراسة فجوة الهوقعا  بن مدققي احلسابا  ومسه دمي الهقارير املالية، جملة العلوم االقهصادية،العراق، عبداملهدي عباس حمم  -1
 .       16أياًا: هدى خليل ابراهيم احلسي، مسئولية مراقب احلسابا ، مرجع سابق،  .  2 ، 2005، 5، 4مج

أعمــال جملــس اإلدارة يف الشــركا  املســامهة العامــة يف القــانون  فيــا  بــن ملفــي القاــاة، مــدى فعاليــة رقابــة مــدقق احلســابا  علــى -2
 .                                                 63  األردين، مرجع سابق،

( مــن قــانون تنظــيم مهنــة مـدققي احلســابا  ذلــك حيــي نــص علــى أنــ " 23واملــادة) ( مــن قــانون الشــركا  اإلمــارايت253املـادة ) -3
ابا  عن تعويض الاـرر الـذي يلحـق بالعميـل أو بـالغو بسـبب اخلطـأ أو الهقصـو املهـي الـذي يصـدر عنـ  يف يسأل مدقق احلس
 أداء مهنه ...".

( علـى أنـ " يقـدر الاـمان يف مجيـع األحـوال مـا حلـق املاـرور مـن ضـرر ومـا فاتـ  مـن كسـب بشـرط أن يكـون ذلـك 292املـادة )  -4
 نهيجة طبيعية للفعل الاار".

ــــد   -5 ــــة، مرجــــع عب ــــن مــــدققي احلســــابا  ومســــه دمي الهقــــارير املالي ــــاس حممــــد، دراســــة فجــــوة الهوقعــــا  ب املهــــدي عب
 . 2سابق، 
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. وكــذلك مــدقق احلســابا  الــذي  ــالف  (1)إىل املســؤولية عــن تعــويض الشــركة عــن األضــرار الــ  حلقــي هبــا
احلظر املفرو  علي  وعلى موففي  من املااربة بأسهم الشركة ال  يدقق حساباهتا يكون أياـاً مسـؤوالً عـن 

 .(2) رر يرتتب علي   الفه  هلذا احلظر إضافة إىل احهمالية العزل من مهمه تعويض أي ض
ومل مينع قانون الشركا  اإلمارايت واملصري والكوي  من اخهيار أكثر من مدقق حسابا . وإذا ت اخهيار أكثر مـن   

ارر وهـذا مـا نصـي عليـ  مدقق فإن الهاامن فيما بينهم مفرت  بنص القانون وذلك يف حالة اشرتاكهم يف وقو  ال
 .  (3)املشر  اإلمارايت والقوانن املقارنة بشكل صريح

تقصـــو مـــدققي و ء إمهـــال وخــواً فعـــل املشـــر  اإلمـــارايت بنصـــ  علـــى هـــذا وذلـــك لهـــوفو ضـــمانة أكـــرب للمهاـــررين جـــرا
 احلسابا  حيث أن  ميكن للش ص املهارر الرجو  عليهم منفردين أو جمهمعن.

للمهارر من خطأ مدقق احلسابا  أن يعود على هذا األخو بالهعويض عن الارر الواقـع فعـالً والـربح وكذلك حيق  
( مـن القـانون 292( من قـانون تنظـيم مهنـة مـدققي احلسـابا . وإن كانـي املـادة)23/2الفائي اسهناداً إىل املادة) 

  مــن كســب علــى أن ذلــك مقهصــر علــى املــدين اإلمــارايت قــد أجــاز  الهعــويض عــن مــاحلق املاــرور مــن ضــرر ومافاتــ
( مــن قــانون تنظــيم مهنــة مــدققي احلســابا  يعــد نصــاً 23/2. ومــع ذلــك فــإن نــص املــادة ) (4)املســؤولية الهقصــوية

ل  األفالية يف الهطبيق وسواء أكـان أسـاس املسـؤولية هـو  اإلمارايت( من القانون املدين 292خاصاً مقارنة مع املادة)
 أو العقدية.املسؤولية الهقصوية 

ونالحظ أن  يف اآلونة األخوة بدأ  تهسع دائرة مسؤولية مـدقق احلسـابا   ـاه الغـو ) الطـرك الثالـث(، " 
القــرارا  اإلقهصــادية وذلــك كنهيجــة طبيعيــة لهزايــد اعهمــاد الغــو علــى املعلومــا  ا اســبية والهقــارير املاليــة يف اختــاذ 

يـــد مســؤولية مـــدقق احلســابا   ـــاه الغــو، حبيـــث تغطــي كـــذلك امل هلفــة، وال شــك أن هـــذا ســيؤدي إىل تزا
 .(5)اإلمهال العادي، وسيكون لذلك أثر كبو على املسؤولية القانونية للمدقق" 

                                         

 .( قانون الشركا  الكوي 231( قانون الشركا  املصري. املادة )108. املادة ) ( قانون الشركا  اإلمارايت247املادة ) - 1
( قانون مزاولة مهنة مراقبـة احلسـابا  20( قانون الشركا  املصري. املادة)104املادة).  ( قانون الشركا  اإلمارايت248) املادة  -2

 يف الكوي .
("...فإذا تعدد مدققوا احلسابا  قامي مسؤوليههم الهاامنية مامل ميكن نسبة الاـرر إلمهـال أو تقصـو أحـدهم". 23/2املادة )  -3

انــي للشــركة أكثــر مــن مراقــب واشــرتكوا يف اخلطــأ كــانوا مســؤولن قبــل ( مــن قــانون الشــركا  املصــري"... وإذا ك109) واملــادة
 ( قانون الشركا  الكوي .232املادة) الشركة بالهاامن...".

 يقدر الامان يف مجيع األحوال ما حلق املارور من ضرر وما فات  من كسب..."( "292) املادة  -4
اخلارجي يف الشـركا  املسـامهة العامـة يف القـانون األردين، مرجـع إيهاب مجال محداهلل وشاح، مسؤولية مدقق احلسابا   - 5

انظــر أكثــر: عــالء زيــاد صــبحي، دراســة حتليليــة آلراء املــدققن وا ــامن حــول املســؤولية القانونيــة . 116ســابق،  
 .12،  2006، ،1،العدد 2للمدقق اخلارجي  اه الطرك الثالث، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 
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 الخاتمة
 بعد االنههاء من كهابة البحث، نعر  ألهم النهائج والهوصيا  وفق الها :

 أواًل: النتائج
كة، يف حــن طــ  بالشــر املــدقق عقديــة عنــد إخاللــ  باإللهزامــا  العقديــة الــ  ترب ســؤوليةتكــون م _1

 تكون تقصوية عند إخالل  بالهزام عام.
م أي عقديــــة هــــ_ نالحــــظ أن املشــــر  اإلمــــارايت مل حيــــدد طبيعــــة مســــؤولية مــــدقق احلســــابا  هــــل 2
املـدين  حـّدد القـانون نيـة، حيـثة املداألمر الذي يقهاي منا الرجو  إىل القواعد العامة يف املسـؤولي، تقصوية

 . منت البحثيفا بّينا مع اجههادا  القااء مىت تكون املسؤولية عقدية أو تقصوية وأساس كل منهما كم
اً أم غـو اً مهعمـد_ يسأل مدقق احلسابا  عن اخلطأ مهما كانـي درجـة اجلسـامة جسـيماً أم يسـو 3
 .مهعمد

 .يما بينهميف اخلطأ فاملسؤولية تكون تاامنية ف_ عند وجود أكثر من مدقق واشرتكوا 4
لـ  تقهاـيها االفنية  _ نعهقد بأن  جيب تشديد مسؤولية مدقق احلسابا  حيث يلهزم ببذل العناية5

 أصول مهنه .
يف مهنـــة  أن تطــور وهــذه النهــائج جعلهنـــا نفكــر يف أن نقـــدم جمموعــة مـــن الهوصــيا  الـــ  مــن شـــأهنا

 وفق الها : خاصة بالشكل الذي  دم مهطلبا  اإلقهصاد الوطي، مدقق احلسابا  يف اإلمارا 

 ثانياً: التوصيات
اه يـة املهنيـة  ـذل العنا_ ضرورة رفع مسهوى األداء املهي ملدقق احلسـابا  وكفاءتـ  لهمكينـ  مـن بـ1

 الشركة والغو.
ع ملاليـة كـي يـدفا  ابيانـ_ توعية املـدقق بـاإلجراءا  واألسـاليب الـ  جيـب مراعاهتـا عنـد تدقيقـ  لل2

 لعامة.نفس  عن  اطر املساءلة القانونية كهعين مسهشار قانوين يف شركة املسامهة ا

د ضــــإللزامــــي ا_إضــــافة نــــص لقــــانون تنظــــيم مهنــــة تــــدقيق احلســــابا  اإلمــــارايت يهاــــمن الهــــأمن 3
 األخطاء ال  يرتكبها مدقق احلسابا .

 قائمة المراجع
 :أواًل: الكتب

دون زيـرة، ديب، بـ، جامعـة اجلعبداهلل الكندري، النظرية العامـة ملصـادر االلهـزام غـو اإلراديـةأمحد _ 1
 . 2013طبعة،
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 ،  اإلماراتيـةن املعـامالؤمي وآخرون، شرح مصـادر اإللهـزام غـو اإلراديـة يف قـانو امل_ بشار طالل 2
 .2015، الشارقة، الطبعة األوىل، مكهبة اجلامعة

 يب، مصـر، بـدونفكـر العـر رضوان أبو زيد، الشركا  الهجارية يف القانون املصري املقـارن، دار ال _3
 .1989طبعة، 

 1964، ة األوىل_ سليمان مرقس، شرح القانون املدين، املطبعة العاملية، القاهرة، الطبع4
ة العربيــة، لنهاــار اد_ ســالمة عبدالصــانع أمــن علــم الــدين، النظــام القــانوين ملراقــب احلســابا ، 5

 .2016القاهرة، بدون طبعة، 
عربيــــة، لنهاــــة الا_ ســــالمة عبدالصــــانع أمــــن علــــم الــــدين، دور الرقابــــة يف حوكمــــة الشــــركة، دار 6

 . 2016القاهرة، بدون طبعة، 
، دار إحيـــاء 1عــام، ج _ عبــدالرزاق الســنهوري، الوســي  يف القــانون املــدين، نظريــة اإللهــزام بوجــ 7

 ون سنة نشر.الرتاث، بوو ، د
 ألردن، الطبعـةالهوزيع، _ عدنان السرحان، املصادر غو اإلرادية )احلق الش صي(، إثراء للنشر وا8
 2010األوىل،

مـــارايت ملدنيــة اإلاعمــر الســيد أمحـــد عبــداهلل، مســـئولية الشــ ص عــن فعلـــ  يف قــانون املعـــامال  _ 9
 . 9519مقارنة بالقانون املصري، دار النهاة العربية، القاهرة، 

 .1991عة،_ علي سيد قاسم، مراقب احلسابا ، دار الفكر العريب، القاهرة، بدون طب10
كندرية، معي، اإلســـعبـــداحلكم فـــوده، اخلطـــأ يف نطـــاق املســـؤولية الهقصـــوية، دار الفكـــر اجلـــا_ 11
 .1996بدون طبعة،  
 مـــارايت، إثـــراءيـــة اإلدنفــاروق األباصـــوي، أحكـــام املســـؤولية الهقصـــوية يف قـــانون املعـــامال  امل_ 12

 .2010للنشر والهوزيع، عمان، 
 2200ألوىل،حممد املرسى زهرة، الفعل الاار والفعل النافع، بدون ناشر، الطبعة ا_ 13
 . 8198ألوىل،امصطفى الزرقاء، الفعل الاار والامان في ، دار القلم، دمشق، الطبعة _ 14
دون طبعـــــة، بـــــشـــــورا  احللـــــي، بـــــوو ، ، من2مصـــــطفى العوجي،املســـــؤولية املدنيـــــة، اجلـــــزء  _15

2004 . 
 ثانياً: بحوث ومقاالت

لــــة العلــــوم ســــامهة، جم_ أمحــــد حممــــود املســــاعدة، املســــؤولية املدنيــــة ملــــدقق احلســــابا  يف شــــركة امل1
 .2011اإلجهماعية واإلنسانية، اجلزائر، 
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ايت لقــانون االمــار وويـة يف االنالشـهايب إبــراهيم الشـهايب الشــرقاوي، املسـؤولية املدنيــة عـن األضــرار _ 2
 .  1520، 92، 24يف ضوء القواعد العامة للمسؤولية، مركز حبوث الشرطة، الشارقة، مج

ة قانونيـــة راســـلســـمنة، دا ـــة عـــن جراحـــة إزالـــة _ بشــار طـــالل أمحـــد املـــؤمي، املســـؤولية املدنيـــة النا3
 . 2017، 2لعدد، ا9ن، اجمللدحتليلية، اجمللة األردنية يف القانون والعلوم السياسية، األرد

ن االجنليـزي،  القـانو يف_ خالد بـن حممـد بـن عبـداهلل عطيـ ، املسـؤولية الهقصـوية للسـلطا  العامـة 4
 2005دراسة مقارنة ، جامعة القاهرة، القاهرة، 

 26لعـددامية، املغرب، ية والهن_ ربيعة غيث، مسؤولية مراقي احلسابا ، اجمللة املغربية لالدراة ا ل5
،2005  . 

احلســابا   ك مراقبــوربيعــة رماــان حممــد، دراســة العالقــة بــن جــودة املراجعــة الداخليــة واكهشــا _6
 .2016، 3،العدد20للغ  يف القوائم املالية، جامعة عن  س، القاهرة، املج

ســـامهة لشـــركا  املاســامر ســـهيل حجـــازين، املســـؤولية املدنيـــة لـــرئيس وأعاـــاء جملـــس اإلدارة يف _ 7
 صة يف فل قانون الشركا  األردين، جامعة الشرق األوس ، األردن.اخلا

امعـــة جســـابا ، _ صـــبا أمحـــد ســـعيد، نظـــام مقـــرتح لرقابـــة اجلـــودة علـــى أداء مســـاعدي مـــراقي احل8
 .2009املوصل، كلية االدراة واالقهصاد، قسم ا اسبة ،العراق، 

قـــانون ييـــز يف اللية عـــدميي الهمصـــدقي ســـليم خـــان نعمـــان، أســـاس املســـؤولية الهقصـــوية ومســـؤو _ 9
 .2012جملس القااء، العراق،  املدين العراقي،
 انونيــة للمــدققولية الق_ عــالء زيــاد صــبحي، دراســة حتليليــة آلراء املــدققن وا ــامن حــول املســؤ 10

 . 6200،  1العدد، 2اخلارجي  اه الطرك الثالث،  اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 
ارير  دمي الهقـعبداملهدي عباس حممـد، دراسـة فجـوة الهوقعـا  بـن مـدققي احلسـابا  ومسـه_ 11

 .2005، 5،العدد4املالية، جملة العلوم االقهصادية،العراق، اجمللد
رة يف لــس اإلدافيــا  بــن ملفــي القاــاة، مــدى فعاليــة رقابــة مــدقق احلســابا  علــى أعمــال جم _12

، االردن، 2لعـــددا، 1جمللـــداألردين، رســـالة ماجســـهو، جامعـــة مؤتـــة، ا الشـــركا  املســـامهة العامـــة يف القـــانون
2009 . 

لـــيج راســـا  اخلدكـــوثر عبـــدالفهاح األجبـــي، مســـؤولية مراقـــب احلســـابا  يف دولـــة اإلمـــارا ،   _13
 .51واجلزيرة العربية، العدد

  هعلــق بشــركاامل 17.95حلسـن العيــو ، مسـئولية مراقــب احلســابا  يف ضـوء القــانون رقـم _ 14
 . 1720املسامهة، جملة املنارة للدراسا  القانونية واإلدارية، املغرب، عدد خا ، 
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قـب احلســابا  نيــة ملراحممـد صـديق حممــد عبـد اهلل، عبيــدة عـامر مرعـي الربيعــي، املسـؤولية املد _15
 يف الشركا  املسامهة، جامعة كركو ، العراق.  

ة للبحــــوث ة املنـــار املســـؤولية املدنيـــة، جملـــ _ نـــوري محـــد خـــاطر، حتديـــد فكـــرة اخلطـــأ اجلســـيم يف16
 .3،العدد7والدراسا ، األردن، اجمللد

 د للعلــــــوم_ هــــــدى خليــــــل ابــــــراهيم احلســــــيي، مســــــئولية مراقــــــب احلســــــابا ، جملــــــة كليــــــة بغــــــدا17
 .2011، 28اإلقهصادية، العراق، العدد

 :ثالثاً: الرسائ  الجامعية
لعامـة ا  املسـامهة احلسـابا  اخلـارجي يف الشـركاإيهاب مجال محـداهلل وشـاح، مسـؤولية مـدقق _  1

 يف القانون األردين،
ألردين، الــــدخل ا _ حســـام حســــي الرشـــيد، املســــؤولية املدنيـــة ملــــدقق احلســـابا  يف قــــانون ضـــريبة2

 . 36، 2013رسالة ماجسهو، جامعة جر ، كلية القانون، األردن،

ة، ملسـامهة العامـاالشـركة  ملـدقق احلسـابا  يف _ عبدالسالم بن طناك سامل العوائد، املركز القانوين3
 . 2011رسالة ماجسهو، جامعة آل بيي، كلية القانون، األردن، 

ألردين، قـاً للقـانون اسامهة وف_ فراس موسى أبو ريشة، املسؤولية املدنية جمللس اإلدارة يف الشركة امل4
 . 0172رسالة ماجسهو، جامعة عمان العربية، كلية القانون، األردن، 

ة املســامهة يف الشــرك معــن عمــر عيــد املــؤمي وآخــرون، الهنظــيم القــانوين ملهمــة مــدقق احلســابا _ 5
 .2015العامة، رسالة دكهوراه، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، األردن، 

 :رابعاً: المصادر اإللكترونية
،  110-99 ، 7201 حتســـن يوســـف   ـــي جبـــار، النظـــام القـــانوين للـــدفاتر الهجاريـــة، _ 1

 :حبث منشور يف املوقع اإللكرتوين
http://almerja.com/reading.php?idm=78226 

 

  www.eastlaw.com  _ شبكة قوانن الشرق :2

  www.mandumah.com _ موقع دار املنظومة:3
 :خامساً: القوانين

 . 2015( لسنة 2_ قانون الشركا  اإلمارايت رقم )1
 .1981( لسنة 159_ قانون الشركا  املصري رقم )2
 . 2016( لسنة 1_ قانون الشركا  الكوي  رقم )3

http://almerja.com/reading.php?idm=78226
http://www.eastlaw.com/
http://www.mandumah.com/
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 . 2014( لسنة 12  رقم )_ قانون تنظيم مهنة مدققي احلسابا  يف األمارا4
 . 1981( لسنة 5_ قانون مزاولة مهنة مراقب احلسابا  الكوي  رقم )5
 . 1951( لسنة 133_ قانون مهنة املزاولة واملراجعة يف مصر رقم )6
( لســـنة 1نون رقـــم )واملعـــدل بالقـــا 1985( لســـنة 5_ قـــانون املعـــامال  املدنيـــة اإلمـــارايت رقـــم )7

1987. 
 . 1948( لسنة 131 املصري وتعديالت  رقم )_ القانون املدين8
 . 1980( لسنة 67_ القانون املدين الكوي  رقم )9

 ية.:بسادساً: المراجع األجن
Companies and securities law review committee, civil _ 1

.liability of company auditors, discussion paper no.3, 1985 

duties and liabilities of auditors Peter forstmoser, the _ 2

under Swiss law, Journal of Comparative Business and Capital 

.Holland, 1983-Market Law, North 

Soud Matar, The Impact of Legal Responsibility of _ 3

External Auditors on Auditing Quality and Investment Level, 

nt of Economics & Finance, Brunel Ph.D. Departme

.University,2012 
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 اإلضراب عن العمل في التشريع الليبي )دراسة مقارنة(
 

 .سجامعة طرابل ،العريفي ،كلية القانون آمـــال سالم  إعداد األستاذة:
  

 المقدمــــــــــــــــــة
ها، وحتظـــى قيـــق أهـــدافمتـــارس الدولـــة نشـــاطها مـــن خـــالل موففيهـــا، فهـــم أداة الدولـــة لهنفيـــذ سياســـهها وحت  

زديـاد ، واد نشـاط الدولـةمـع ازديـافالوفيفة العامة بعناية املشر  والفق  والقاـاء يف ليبيـا و هلـف دول العـامل، 
حيــدد حقــوق  خــا  هبــا عــدد موففيهــا اههمــي الدولــة بهنظــيم اجلهــاز اإلداري وأصــبح للوفيفــة العامــة نظــام

 وواجبا  املوففن العامن، وشروط الهحاقهم بالوفيفة.    
 والــ  -امــة بالوفيفــة الع ة اخلاصــةوتــأيت يف مقدمــة املواضــيع الــ  تعاجلهــا القــوانن الداخليــة، واملواثيــق الدوليــ

ملوفــف عــن ميهنــع ا جيــب دراســهها وفــق أســس علميــة حديثــة ، حــاال  اضــطراب ســو املرافــق العامــة، عنــدما
 العمل امهناعاً إدارياً مدبراً لهحقيق مطالب عادية.    

ام العامـة بانهظـ  املرافـقواإلضراب كحالة من حاال  وقف العمل ، يهميز بأمهية خاصة؛ لكون  يؤثر يف سو 
مــا  ال لــدى الباحــثثــور الهســايألمهيــة هــذه اجلزئيــة ملــا فيهــا مــن مســاس بســو املرافــق العامــة، واطــراد، ونظــراً 

ن مــلســبيل لل ــروج ا، وكيــف  السـبيل للمطالبــة حبقــوق املــوففن مــع االلهــزام بــاحرتام مبــدأ دوام ســو الوفيفــة
ذه الدراســة، هــا هــعاجلتبعــا  إضــراب املوفــف ، اإلجابــة عــن هــذه الهســااال  هــي حمــور إشــكالية  قانونيــة ت
مـع  اء مقارنـة هلـاهـهم بـإجر وفق دراسة حتليلية موضوعية ، خاصة بالوضع يف ليبيا وبعض الدول األخـرى، و خت

 األنظمة األخرى، علي  فإن الدراسة تهطلب اتبا  اخلطة املنهجية الهالية:
 لعضراب يف الهشريع الليي واملقارن.املبحث األول: الهنظيم القانوين 

   . لملقاربة ااملبحث الثاين: اآلثار املرتتبة على اإلضراب والهمييز بين  وبن األنظمة 
 المبحث األول  

 التنظيم القانوني لإلضراب
يـاً، و اً وقاـاَء ثانضـراب فقهـسوك أتناول يف هذا املبحث مفهوم اإلضراب تشريعاً أواًل ، مث الهعر  لهعريف اإل

 -وفقاً لل طة الهالية :عناصر اإلضراب ثالثًا ، وذلك 
 .المطلب األول : تعريف اإلضراب تشريعاً ً 

 المطلب الثاني : تعريف اإلضراب فقهاً وقضاَء.
 المطلب الثالث : عناصر اإلضراب.
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 المطلب األول
 تعريف اإلضراب تشريعاً 

م يهـــه اً، حيـــث المـــن وضـــع الهعريفـــا  ، وتعـــر  عـــن بيـــان احلـــدود غالبـــ  -عـــادة  –ختلـــو الهشـــريعا     
 املشر  عادة  بوضع تعريف ملسألة ما ، وإمنا ترت  الجههادا  الفق  والقااء .

غـو أن املشـر  يف ليبيـا مل يـرت  مسـألة تعريـف اإلضـراب الجههــاد الفقـ  وأحكـام القاـاء، بـل كانـي لـ  اليــد 
الطوىل يف هذا الشأن فقام بهعريف اإلضراب يف قانون العمل ، وذلك بنص املادة األوىل مـن املرسـوم امللكـي 

االضـــراب  هـــو " الهوقـــف عـــن  م امللغـــي (  الـــ  تـــنص علـــى ان 1970لســـنة   58  قـــانون العمـــل رقـــم ) 
يف مؤسسـة أو أكثـر بنـاًء علـى اتفـاق مشـرت  بيـنهم أو هتديـد  مسـه دمنالعمل من قبـل مجاعـ  مـن العمـال 
م بشــأن عالقــا   2010( لســنة 12مــع العلــم  أن القــانون رقــم ) ،(1) ســابق وذلــك مــن جــراء نــزا  مهــي "

 العمل احلا  مل يهطرق ملوضو  اإلضراب مطلقاً.
، " كفــل الدولــة الليبيــة  2017يوليــو 29يف مشــرو  الدســهور الليــي املصــاغ يف مدينــة البياــاء بهــاريو وجــاء 

احلريا  العامة مبا فيها حرية املعلومة واإلعالم ، وتشكيل اجلمعيا  األهلية والنقابا  واألحـزاب السياسـية، 
 .(2)"من هيمنة السلطة السياسيةحلريا  و حرية الهظاهر واإلضراب السلمين، ووضع قواعد لامان هذه ا

( مـن قـانون العقوبـا  الليـي علـى أنـ  " إذا تـر  ثالثـة أو أكثـر مـن املـوففن العمـومين 238وتنص املادة)  
و أدوهـا بشـكل يـؤثر يف سـوها سـواً أو أعماهلم أأو موففي ومسه دمي املرافق العامة مكاتبهم او وفائفهم 

لـك أو مبهغـن منـ  حتقيـق غـر  مشـرت  ، يعاقـب كـل مـنهم بـاحلبس مــدة مهواصـالً منهظمـاً ، مهفقـن علـى ذ
 .(3) جنيَ  " ةبن ثالثة أشهر وسنة وبغرامة ال تزيد على مائ ترتاوح 

، ملرافـق العامـةه دمي اومين أو مسـيهاح من هذا النص أن اإلضراب ال يهحقق إال بالنسبة للموففن العمـ
  .رفقاً عاماً تعهرب م وعا  اخلاصة اململوكة لألفراد وال  الفهو ال يقوم بالنسبة للعمال يف املشر 

اإلضـراب بطريقــة مباشــرة ولكنــ  عرمفـ  بطريقــة غــو مباشــرة، وذلــك فــي مصــر لــم يعــرف المشــرع المصــري  
، فقــد عــرمك املشــر  (  4) عنــد احلــديث عــن احلــاال  الــ  يشــكل فيهــا اإلضــراب جرميــة يعاقــب عليهــا جنائيــاً 

                                         
 م. 1958مارس   17بهاريو  8، سنة  4اجلريدة الرمسية     -1
 .م 2017يوليو  29نقاًل عن مسودة دسهور ليبيا الصادر يف مدينة البيااء بهاريو  - 2
 .238نقال عن قانون العقوبا  الليي املادة - 3
 .13،    2012، اإلسكندرية ، د . صالح علي علي حسن ، تنظيم احلق يف اإلضراب ، دار اجلامعة اجلديدة   -4
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( من قانون العقوبـا  الـ  تـنص علـى أنـ  " إذا تـر  ثالثـة علـى األقـل مـن 124ا ظور يف املادة )اإلضراب 
املــوففن أو املســـه دمن العمـــومين عملهـــم ولــو يف صـــورة اســـهقالة أو امهنعـــوا عمــداً عـــن تأديـــة واجـــب مـــن 

 … " .واجبا  وفيفههم مهفقن يف ذلك أو مبهغن من   حتقيق غر  مشرت 
م وتنظــيم  2003سـن  ( ل12اعـرتاك املشــر  املصـري صــراحة حبـق اإلضـراب يف قــانون العمـل رقــم )ورغـم      

د علـــى مشـــروعيه  و ( فإنـــ  آثـــار عـــدم وضـــع تعريـــف لـــ  ، مكهفيـــا بالهأكيـــ195 – 192هــذا احلـــق يف املـــواد )
 طريقة الارسه .

إلضــراب وأطلــق عليــ  مصــطلح مــن بــن املشــرعن العــرب القالئــل الــذين عرفــوا ا ولعــ  المشــرع العراقــي     
م عرمك اإلضـراب بأنـ  " اتفـاق  1957( لسن  57الهوقف عن العمل ، ففي قانون الامان االجهماعي رقم )

جمموعـــة مـــن العمـــال أو املســـه دمن أو أكثـــرهم يف مشـــرو  أو مشـــاريع علـــى الهوقـــف عـــن العمـــل بشـــأن أمـــور 
 .(1" )تهعلق بشروط العمل أو االسه دام  و أحواهلما 
املطالبـة باإلصـالحا  م بشـأن اإلضـراب و  2016/  3/  16ودعم بيان جملـس الـوزراء العراقـي الصـادر بهـاريو 

 لقانونية . فق األطر او إال أن  شدد على أن تهم على محاية العمال، وحقهم يف اإلضراب  اً وحرص  احلكومية
م جعل اإلضراب حقاً مكفواًل مبوجب الدسـهور  1996املعدل يف سن   الدستور المغربيو اجلدير بالذكر أن  

الفصــــل الرابــــع عشــــر علــــى ان االحــــزاب " حــــق ماــــمون علــــى أن تبــــن الشــــروط و  14حيــــث نصــــي املــــادة 
 .(2)اإلجراءا  ال  ميكن معها الارسة هذا احلق مبوجب قانون  الهنظيمي" 

اإلضـراب، تعريفـاً حمـدداً ،ومرجـع ذلـك حبسـب الزوايـا الـ  صـعوبة يف تعريـف  من خالل ما سـبق يهبـن أن هنـا 
 وهذا ما سأبين  يف املطلب الثاين . (3)ينظر من خالهلا إ  اإلضراب 

 المطلب الثاني
 تعريف اإلضراب فقهاً وقضاءً 

 سأتعر  )أواًل( ملفهوم اإلضراب فقهاً ، مث قااًء  )ثانياً(.
 تعريف الفقه لإلضراب : -أواًل 

نهيجة لصمي املشر  يف كثو األحيان عن تعريف اإلضراب ، تـر  األمـر للفقـ   القـانوين ، حيـث 
اإلضراب علـى أنـ  "اتفـاق بعـض العمـال علـى  سليمان محمد المطاويوضع تعريف ل  فقد عرمك الدكهور 

                                         
 .  39،    2009د. مصطفى أمحد أبوعمرو، الهنظيم القانوين حبق اإلضراب ،دار الكهب القانونية ، القاهرة ،   -1
 م. 1996الدسهور املغريب املعدل  يف   -2
 .23م،    1992د.عبد الباس  حممد ا سن ،اإلضراب يف قانون العمل، رسالة دكهورة، جامعة القاهرة ،   -3
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وذلــك بقصــد االمهنـا  عــن العمــل مــدة مـن الــزمن دون أن تنصــرك نيــههم إىل اله لــي عـن وفــائفهم هنائيــاَ ، 
إفهار اسهيائهم مـن أمـر مـن األمـور ، أو الوصـول اىل حتقيـق بعـض املطالـب ، السـيما املهعلقـة بالعمـل كرفـع 

 .(1)األجور " 

اإلضــراب علــى أنــ   " امهنــا  العــاملن بــاملرافق العامــة عــن أداء أعمــاهلم  ثــروت بــدويوعــرمك الــدكهور       
وعــدم مباشــرهتم ملهــام وفــائفهم ، دون أن يه لــوا عــن تلــك الوفــائف، ومــع اســهمرار متســكهم هبــا ، وذلــك 
بقصـد اإلعـالن مـن جـانبهم عـن احهجـاجهم علــى أوضـا  معينـة ، أو عـن مطالـب معينـة يطـالبون املســؤولن 

 .(2)" بهحقيقها 
"اتفـاق بـن جمموعـة مـن  :اإلضـراب بأنـ   الدكتور نصـر الـدين مصـباح القاضـيأما يف ليبيا فقد عـرك      

العـاملن بـاملرافق العامـة أو املرافـق اخلاصـة علـى تـر  العمـل والارسـة الواجـب الـوفيفي برضـاهم الهـام ملـدة مـن 
 .  (3)الزمن ألجل حتقيق هدك معن "
قــــ  اإلضــــراب بأنــــ  " هجــــر املــــوففن او املســــه دمن لعملهــــم مــــع متســــكهم ويعــــرك جانــــب آخــــر مــــن الف

بـوفيفههم، ويلجــأ املوففــون عــادة هلــذا اإلجــراء إفهــاراً لسـ طهم علــى عمــل مــن اعمــال احلكومــة أو إلرغــام 
      (4) احلكومة على إجابة مطالبهم "

رب عمـــالً لعمـــل يعهـــابعــد اســـهعرا   هلـــف تعريفـــا  اإلضــراب الفقهيـــة ، نصـــل إىل أن اإلضـــراب عــن       
اد ، ولكـي بانهظـام وإطـر  ق العامـةخطواً يهدد سـو املرافـق العامـة ، وبالهـا  فإنـ  يهعـار  مـع مبـدأ سـو املرافـ

 كن .مينع تعطيل املرافق العامة يهعن تنظيم  والهاييّق من نطاق  ما أم
 تعريف القضاء لإلضراب : -ثانيا 
ه جمــال لوضــع هــذ   للقاــاءال يقــل دور القاــاء عــن دور املشــر  ، فاملشــر  يقــوم بســن القــوانن ، ويــرت       

 . ومجاعا  القوانن موضع الهنفيذ حلل املنازعا  ال  يثوها بن املهنازعن ، افراداً 
ادا  أخــرى صــادرة عــن القاــاء لهعريــف اإلضــراب ، ويف وإىل جانــب االجههــاد الفقهــي، توجــد اجههــ      

أبريــل   16مصــر )طــوارئ( اإلضــراب يف حكمهــا يف  هــذا الصــدد ، فقــد عرفــي حمكمــة أمــن الدولــة العليــا يف

                                         
 . 387م ،    1979د. سليمان حممد الطماوي ، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب ، القاهرة ،   -1
 .412م ،   2006د.ثرو  بدوي ، القانون اإلداري ، دار النهاة العربية ، القاهرة ،   -2
 .120م ،    2016.  2الفكر العريب ، القاهرة ، طبعة د.نصر الدين مصباح القاضي ، أصول القانون اإلداري ، دار   -3
 . 77،    1946، 1945د . حممد فؤاد مهنا ، القانون اإلداري املصري ، دار الثقافة اإلسكندرية ،   -4
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م ، واخلا  بإضراب عمال السكك احلديدية بأنـ  هـو" االمهنـا  اجلمـاعي املهفـق عليـ  بـن جمموعـة  1987
 .(1)مؤقه  ملمارسة الاغ  لالسهجابة ملطالبهم " من العاملن عن العمل لفرتة 

وبـــالرجو  للقاـــاء الليـــي ، فـــإني مل أعثـــر علـــى تعريـــف لعضـــراب ، فكمـــا هـــو معلـــوم أن اإلضـــراب جرميـــة  
( مــن قــانون العقوبــا  الليــي، ويرجــع  ســبب عــدم 238يعاقــب عليهــا القــانون جنائيــاً تطبيقــاً لــنص املــادة )

 .(2)القااء   ىل عدم وجود منازعا  مهعلقة ب  ، وال  تعر  علىوضع تعريف قاائي لعضراب إ
 المطلب الثالث
 عناصر االضراب

 -عر  هلا:  اب، وهذايذهب أغلب الفق  إىل ضرورة توافر عناصر مادية وأخرى معنوية لوجود اإلضر     
 العناصر المادية لإلضراب: -والً أ

 ميكن تقسيم العناصر املادية لعضراب إىل:     
 التوقف عن العم  -1

جيب أن يكون هنا  توقف إرادي حقيقي عن العمل فالهوقف اإلرادي ميثل العنصر اجلوهري لعضـراب ،       
 .(3)وجيب أن يكون هنا  تعبو صريح عن الدخول يف حالة اإلضراب 

ويأخذ الهوقف عن العمل كهصرك مادي صوراً وأشكااًل مهعددة، فالهوقف الكامل عن العمل ميثل الصـورة      
الهقليدية لعضراب ، امهنا  العمال عن العمل مـدة معينـة ، فهـذا املوقـف السـلي يعـد دلـياًل علـى بـدء اإلضـراب 

 .(4) وعنصراً من عناصره
عــاملن يف قطــا  معــن مــن املرفــق ، برتتــب عليــ  إصــابة بــاقي القطــا  وقــد يقــوم اإلضــراب علــى توقــف ال       

بالشلل اجلزئي ، كما هو احلال يف قيام املوففن داخل اجلامعة بالهوقف عن العمـل وإغـالق مكـاتبهم مـع رفـض 
راً ، ونظـ الهواصل مع اإلدارة امل هصة وعدم فهح مكـاتبهم أمـام املـراجعن ، فـإن هـذا الـرفض ميثـل إضـراب إداري

                                         
م ،    1987يونيـــو  8جملــة ا امـــاة،    419م، الـــدعوى رقـــم  1987/4/16حكــم حمكمـــة أمــن الدولـــة العليـــا" طــوارئ "   -1

14. 
نقاًل عن أ. عبد الفهاح سليمان علي املغريب ، مـدى تطـور حـق اإلضـراب يف املرافـق العامـة ، رسـالة ماجسـهو ، جامعـة طـرابلس ،   -2

2014    ،12 . 
 . 31   2009أ . برتيمة عبد الوهاب ، اإلضراب ومبدأ اسهمرارية  املرفق العام ، رسالة املاجسهو ، جامعة القاهرة   -3
 . 207فؤاد عبد الباس  ، القانون اإلداري ،تنظيم نشاط اإلدارة ، كلية احلقوق ، جامعة اإلسكندرية ،      د . حممد   -4
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خلطــورة هــذا النــو  مــن اإلضــرابا  ، الســيما يف املرافــق العامــة ، فقــد نــادى جانــب مــن الفقــ  باــرورة حظــر 

 .(1)هذا اإلضراب 
 التوقف الجماعي - 2

 .(2)اإلضراب وإن كان حقا فردياً يهمهع ب  كل عامل ، فإن  يلزم أن ميارس بصف  مجاعيًة       
 غلبهم عن أداء العمل امهناعاً مدبراً.ويقصد ب  امهنا  مجيع العاملن أو 

 العناصر المعنوية لإلضراب : -ثانيا 

 تشمل العناصر املعنوية لعضراب يف قصد اإلضراب واهلدك من اإلضراب .

 قصد اإلضراب : - 1 

ويقصــد بــ  أن تهجــ  نيـــة العامــل إىل االمهنــا  عـــن أداء العمــل املكلــف بـــ  ، أي ا ــاه نيــة العـــاملن إىل      
 .(3) بأدائ هحلل مؤقهاً من تنفيذ شروط عقد العمل، وذلك بامهناعهم عن أداء العمل املكلفن ال

 الهدف من اإلضراب -2

لعمـل الــ  ئدة يف اجيـب أن يكـون هنـا  هـدك مـن اإلضـراب ، فـيمكن أن يكـون لهغيـو األوضـا  السـا     
هعلـق بزيـادة تو أسـباب أتهعلق حبقوق مهني  ، أو الاغ  على الدولة قصد تغيو فروك العمـل بوجـ  عـام ، 

ََ للحصول على مزيد من احلقوق واالمهيازا  .  األجور وحتسن فروك العمْل

 المبحث الثاني
 هوالتمييز بينه وبين االنظمة المقاربة ل اآلثار المترتبة على اإلضراب

اخلدمـة ومــن  النههـاء ، يرتتـب علـى اإلضـراب بعـض اآلثــار القانونيـة الـ  يشـرت  فيهـا مــع حـاال  أخـرى    
وســـنتناول فـــي هـــُا المبحـــث اآلثـــار   طـــراد.إأمثلـــة هـــذه اآلثـــار الهـــأثو علـــى ســـو املرافـــق العامـــة بانهظـــام و 

فــي مطلــب االول ، والتمييــز بــن االضــراب وبعــض االنظمــة المقاربــة اإلداريــة، وكــُلك اآلثــار القانونيــة 
 في مطلب الثاني .

                                         
 . 20م ،    1970د . حممد عبد اخلالق عمر ، قانون العمل الليي ، املكهب القومي احلديث ، اإلسكندرية ،   -1
 .107   1997، مؤسسة دارة الكهب، الكويي ،  3العامة ، ط علي عبد العال سيد أمحد ، حق اإلضراب يف املرافق   -2
 .16م   1995د . حممد رفعي الصباحي ،املسؤولية املدنية للنقابة عن إضراب العمال ، مكهبة عن  س ، القاهرة ،   -3
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 ألولاالمطلب 
 اإلدارية والقانونية اآلثار

 اإلضـراب املرتتبـة علـى نيـةلقانو يقهاي هذا املطلب الهعر  آلثار اإلضراب اإلدارية أواًل، مث الهعر  ل ثار ا
 ثانيا .

 :  اآلثار اإلدارية - أوالً 
يعهرب اإلضراب عماًل خطواً  يهدد سو املرافق العامة، وبالها  فإن  يهعار  مع القواعـد األصـولية الـ        

ختاـع هلــا املرافــق العامـة، وهــو ســوها دون توقــف وبـال انقطــا  ،ومبــدأ اســهمرارية املرافـق العامــة الــ  ال حتهــاج 
ضــمان ســـوها بشـــكل منــهظم ومطـــرد حتقيـــق ألن طبيعـــة املرافـــق العامــة تســـهوجب  ، إىل نــص تشـــريعي يقرهــا

 .  (1)للنفع العام 
ومــن مث يقــع بــاطالً االتفــاق الــذي جيريــ  املوففــون علــى وقــف العمــل، أو زيــادة حقــوقهم وواجبــاهتم، ومــرد   

ذلك أن املوففن هم عمال املرافق العامة وكقاعدة عامة فإنـ  ال ميكـن كـذلك إجبـاره علـى بقائـ  يف الوفيفـة 
 .(2)رادت رغمًا عن إ

بشـــأن إضـــراب املـــوففن، وآثـــاره اإلداريـــة علـــى اجلهـــا  اإلداريـــة خـاصــــة،  ،وبــالرجو  للقاـــاء املصـــري      
ســواء   -) أن اإلضــراب  -قاــي ا ـكـمـــة اإلداريـــة الـــعليا يف حيثـــيا  حـــكمها:  عامــةً  وعلـى املـرافـــق العـــامة

ود هــذا احلــق، وعــدم االحنــراك بــ  عــن الغايــة منــ  الــا كــان مــن احلقــوق أو احلريــا  يهعــن االلهــزام بــ  يف حــد
 .(3) يرتتب علي  احلاق الارر بالوفيفة، ومصا  املواطنن، وحرمان أفراد اجملهمع من اخلدما (

 : األثار القانونية - ثانياً 

العمـومين أو ( من قانون العقوبا  علـى أنـ  " إذا تـر  ثالثـة أو أكثـر مـن املـوففن 238تنص املادة )      
مـوففي املرافــق العامــة ومسـه دميها مكــاتبهم أو وفــائفهم أو أعمـاهلم أو أدوهــا بشــكل يـؤثر يف ســوها ســواً 
مهواصـالً منهظمـا ، مهفقـن علـى ذلـك أو مبهغـن منـ  حتقيـق غـر  مشـرت  ، يعاقـب كـل مـنهم بـاحلبس مــدة 

 " .ترتاوح بن ثالثة أشهر وسنة وبغرامة ال تزيد على مائة جني  
                                         

الليو  ، نظيويا اادارا البوةبيو اافوا ،وو ، رظبولرات ااجلاوع ا،ورةوو ، ال،اا وو  ،  اإلداريحممد عبداهلل احلراري ، اصول  اوونل  .د  -1
 .261م ، ص 2010الطبةو السودسو ، 

 .232السيد حممد الر وض، اللسيط يف شرح اونل  الةورلني بولقطوع الةوم، ص  -2
 . 15،    1975،رسالة دكهوراه  ، جامعة القاهرة ، حممد عبداحلميد أبلز د ، داام سري اارافق الةورو  .د -3
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إطالقــا داخــل املرافــق العامــة ، فاخلدمــة الــ  يؤديهــا املرفــق  ال يقبــليهاــح مــن هــذا الــنص أن اإلضــراب      
 .(1) إشبا  حاجه  ال ميكن املنهفع ، حبيث أمام ل بيوهذا يغلق الس واالسهمرار،م بالدميومة هسالعام ت
ضــراب يف ريعية متنــع اإلبوضــع نصــو  تشــ ذلك ، تنبــ  املشــر  الليــي إىل خطــورة اإلضــراب فقــاملــوإزاء      

 املرافق العامة .
وميكن الهقرير بأن النصو  ال  متنع الارسة حق اإلضراب يف الوفيفة العامة بليبيـا قـد ورد  يف الهشـريعا  

، مث اعهبـــار اإلضـــراب عـــن العمـــل جرميـــة جنائيـــة (2)م1953اجلنائيـــة ، فبعـــد صـــدور قـــانون العقوبـــا  ســـنة 
ذلـك الهـاريو والهشـريع اجلنـائي حيـرم هـذا الفعـل  ومنذيعاقب عليها املوففون العموميون وفقا لشروط معينة ، 

 عقوبة مغلظة .  وياع ل
 المطلب الثاني

 التمييز بين اإلضراب وبين األنظمة المقاربة له
 ظمـة األخـرىويف بعـض األن واالخـهالك بـن اإلضـراب يف النظـام الليـييهناول هذا املطلب أوج  الشب       

 وذلك على النحو الها : املشاهبة ،

 : يز بين اإلضراب واالستيداعيالتم - أوالً 
آخــــر يقصــــد  إن االســـهيدا  عبــــارة عـــن نظــــام يــــؤدي إىل إيقـــاك املوفــــف عــــن العمـــل ملــــدة حمــــددة، أو بهعبـــو      

باالســهيدا : )إعفــاء املوفــف مــن العمــل لفــرتة زمنيــة معينــة دون أن يرتتــب علــى ذلــك انقطــا  عالقــة املوفــف باجلهــة 
 .(3)اإلدارية ال  يعمل لديها( 

ــــة  إىل  -أياــــاً  –اإلحالــــة حتــــي تصــــرك اخلدمــــة املدنيــــة، أو كمــــا يطلــــق  عليهــــا وتنــــاول الفقــــه الليبــــي      اإلحال
بأنـ  )هــو إجــراء يـهم مبقهاــاه إبعــاد املوفـف عــن االضـطال   بأعبــاء  وفيفهــ  كليـة ملــدة معينــة، مث االسـهيدا  وعرفــ : 

 .(4)يهقرر مصوه يف هناية هذه املدة إما بإعادت  إىل وفيفه ، أو إىل وفيفة أخرى، وإما بفصل  هنائياً من اخلدمة(
، حيـث نصـي املـادة األوىل منـ  م  2001لسـنة   26القـانون رقـم كان هذا اإلجراء منصوصاً علي  يف و     

على اآليت " وجيوز ألمانة اللجنة الشعبية العامة، وغوها من اجلها  ال  يهقاضـى املوففـون هبـا مرتبـاهتم مـن 
اخلزانـة العامــة، أو ميزانيـا  اجلهــا  العامـة اململوكــة للمجهمـع عنــد إلغـاء، أو دمــج، أو إعـادة تنظــيم مالكهــا 

                                         
 .6ماوي ، نشاط اإلدارة، مرجع سابق ،  سليمو  حممد الط. د  -1
 .م  1954فرباير  20ا،ر دا الرمسيو ، عدد خوص باور خ   -2
 .324،  1978جامعة بنغازي، سنة صبيح ببري رسجللين، ربودئ القونل  اإلداري اللي ، رظبلرات . د -3

 . 423حممد عبد اهلل احلراري, اصل  القونل  اإلدارا اللي  ، اارجع السوبق ، ص   -4
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وففن يف اجلهــا  املشــار إليهــا مرتبــاهتم مؤقهــاً دون أن يقــدموا بــأي عمــل لــديها مــع الــوفيفي مــنح بعــض املــ
القهصــادية مب هلــف أنواعهــا، ويشــمل ذلــك أعاــاء اهليئــا  النظاميــة وغــوهم االســماح هلــم مبزاولــة األنشــطة 
 ." الن تنظم شؤوهنم قوانن خاصة

مبوضــو  اإلحالــة حتـي تصــرك اخلدمــة،  ، بشـأن عالقــا  العمـل 2010لســنة  12قـانون رقــم الوقـد اهــهم  
حيث خصص هلا فصالً كامالً من البـاب الرابـع املهعلـق بالوفيفـة العامـة وتكـون اإلحالـة حتـي الهصـرك ملـدة 

                                        .(1)ال  اوز سنة من تاريو صدور قرار اإلحالة، وجيوز متديدها لسنة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة
عمــال مؤقهــاً عــن أ ويســه لص الــا ســبق أن االســهيدا  عبــارة عــن نظــام خــا  يــؤدي إىل تنحيــة املوفــف    

 وفيفه ، وتاع  يف وضع خا ، يبقى في  احهياطياً الحهمال احلاجة إىل خدمات .
ك الفـارق الـذي ذلـ ، ومهما كان أمر الهشاب  بن النظامن فـإن ذلـك ال حيـول دون إبـراز الفـارق بينهمـا     

يهمثــل يف أن املوفــف ا ــال إىل االســهيدا  يلهــزم بـــبعض الواجبــا ، ويهمهــع بــبعض احلقــوق يف احلــدود الـــ  
 .(2)تهفق وحالة االسهيدا ، أما يف حالة اإلضراب فإن الرابطة القانونية بن املوفف واإلدارة تظل قائمة

 واالستقالة : التمييز بين اإلضراب  - ثانياً 
)عمل قـانوين إرادي يصـدر  واإلضراب يهعن تعريف االسهقالة:لبيان أوج  الشب  واالخهالك بن االسهقالة  

تعبـــواً علـــى إرادة العامـــل يف تـــر  العمـــل لـــدى جهـــة العمـــل بصـــفة هنائيـــة قبـــل بلـــوغ الســـن القانونيـــة ا ـــددة 
 هـا ال يهوقـف علـى قبـول صـاحب العمـلأن متامقدمها مبعـو هت تهم مبجرد وهذا يف قانون العملاملعا ، لعحالة إىل 

 .(3)هلا (
وتناول الفقـ  املصـري االسـهقالة وعرفهـا بأهنـا هـي )تصـرك ينفـرد بـ  العامـل هبـدك إهنـاء عقـد عملـ  لـدى صـاحب   

العمل، وتهم ويلحق هبا أثرها مبجرد تقدميها دون تعليق على قبول رب العمل هلا، وال حيول دون إعمـال أثرهـا الهـأثو 
 .(4)( عليها باحلفظ من رب العمل،  أو القول صاحب العمل أن العامل ما زال يعمل لدي  بعد أن قدم االسهقالة

وبالهـــــــا  ميكـــــــن القـــــــول أن االســـــــهقالة عمـــــــل إرادي مـــــــن العامـــــــل يفصـــــــح فيـــــــ  عـــــــن رغبهـــــــ  يف تـــــــر        
                                                                                                                        ةة.                                                                 هنائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اخلدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة

                                         
د . عبداللطيف السيد رسالن عودة ، االسهقالة يف الوفيفة العامة بن النظامن الوضـعي واإلسـالمي ، دراسـة املقارنـة دون إشـارة   -1

 . 223اىل سنة الطبع ،   
 . 423 اصل  القونل  اإلداري , ررجع سوبق ص د . حممد عبد اهلل احلراري,  -2
 .103ااساقولو اان واوت ااهنوء ااااصودي يف عقد الةمل غري حمدد اادا صووو, رصط ى عبد احلميد الةداي. د  -3
 .20د. حممد عبد احلميد أبو زيد ، دوام سو املرافق العامة ، مرجع سابق     -4
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قيــــق مطالــــب مهنيــــة وال يلــــزم ومــــدبراً، لهحراديــــا اإلضــــراب فهــــو امهنــــا  العمــــال عــــن العمــــل امهناعــــاً إ أمــــا 
لعضـــــراب أن يكــــــون هنــــــا  اتفــــــاق مجـــــاعي بــــــن املــــــوففن املاــــــربن علـــــى تــــــر  العمــــــل فهنــــــا  حــــــاال  
يهحقـــــق فيهـــــا اإلضـــــراب ولـــــو مل حيـــــدث إال مـــــن موفـــــف واحـــــد بشـــــرط أن يرتتـــــب علـــــى هـــــذا اإلضـــــراب 

 الفردي آثار خطوة. 
لهـــا  يهعـــن وبا، ام واطـــراد املرافـــق العامـــة بانهظـــواإلضـــراب عـــن العمـــل يعهـــرب عمـــالً خطـــواً يهـــدد ســـو       

 تنظيم  والهايق من نظام  ما أمكن.
دتـ  إىل يف ا ـاه إرا ملوفـف أيا لص الا سبق ذكره أن اإلضراب يعهرب عمالً إرادياً، أي أن  قـائم علـى إرادة 
 إراديـاً يقـوم اعهبارهـا عمـالً بهقالة سـاالمهنا  عن القيام بأعباء الوفيفة ال  يشغلها وبالها  فإن  يهشاب  مـع اال

ذلـك  وفـف إىل إتيـانرادة املكل من االسهقالة واإلضراب يشرتط  لهوافر أي منهمـا ا ـاه إف ب  املوفف العام
ن القيــــام عـــب ميهنـــع الهصـــرك القـــانوين، و هلـــف اإلضــــراب عـــن االســـهقالة يف أن املوفـــف يف حالــــة اإلضـــرا

ة فنجــد أن إراد الســهقالةفســ  بالوفيفــة الــ  يشــغلها، أمــا يف حالــة ابأعمــال وفيفهــ  مــع متســك  يف الوقــي ن
  ائي.وبشكل هن املوفف تهج  إىل اله لي عن القيام بأعمال وفيفه ، واله لي عن الوفيفة نفسها

نـ  وبينـا ب والهمييـز بيى االضـرالقد تبن لنا من خالل هذا املبحث، والذى تناولـي فيـ  االثـار املرتتبـة علـ    
( قانونيـاً  –اً ) اداري -لي   عملرتتبة مة املشاب  ل  ، مدا خطر االضراب يف املرافق العامة ، بالنظر االثار ااالنظ

 م واطراد . ة بانهظا، واياا بسبب تعار  فكرة االضراب مع مبدأ اسهمرارية وسو عمل املرافق العام
 الخــــــــــــــــاتمة

لفقــ ، ودراســة موقــف القاــاء وابعــد دراســة اإلضــراب وتطبيقاتــ  يف األنظمــة املقارنــة والهشــريع الليــي و        
دى ا يكشــــف مــــاألســــس النظريــــة لعضــــراب، واســــهعرا  تطــــور اإلضــــراب يف بعــــض الهشــــريعا  العربيــــة مبــــ
عاهتا يعلــــى تشـــــر  االخــــهالك فيمــــا بينهـــــا، ويعكــــس يف ذا  الوقـــــي أثــــر الظـــــروك السياســــية، واالقهصـــــادية

شـــغال الشـــاقة ليهـــا باألعامل هلفــة، ومـــن ذلـــك مســألة اإلضـــراب  داخـــل املرافـــق العامــة والـــ  صـــار  معاقبــاً 
ي املشـر  الليـ وعلى هذا نص بشأن محاية أمن املواطن واملواطنن، 77لسنة  2املؤبدة يف مصر بالقانون رقم 

يبية لعقوبا  الهأداع لنظام بعد أن كان  ا بهعديل قانون العقوبا ؛ ليدخل اإلضراب حتي اجلرائم اجلنائية
ص يف ااووودا لر، ًيوون نووأرووو الدسووالر اافوور  فضةوول اإلًووراو ًقوووج رجل وولاج   لجووع الدسووا, اإلداريــة فقــ 

ع اووووونل  علووووى أ  ًووووق اإلًووووراو رميوووومل  علووووى أ   ووووور   وووو ا احلووووق  لجوووو" ال صوووول الرابووووع عبوووور" 14
 .نظييمي
مدى أحقية املوفف يف اإلضراب داخل املرافق العامة، وهذا ما ال ميكـن تصـوره لكونـ   تناولت الباحثة     

يــؤثر علـــى ســـو املرافــق العامـــة، ويســـبب أضــراراً ماديـــة ومعنويـــة  متــس حقـــوق ومصـــا  املــواطنن ومتـــس هيبـــة 
 الدولة.
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مـة  املرافـق العامبـدأ سـو كما أن  يشكل اعهـداء علـى الوفيفـة العامـة، و رجهـا عـن مسـارها الطبيعـي، و ـرق
 بانهظام واطراد.

لموفـف بشــرط مكفـول ل لـذلك فـإن علـى املشـر  الليــي وأجهـزة اإلدارة امل هلفـة أن تـدر  أن اإلضــراب حـق
قــف ا يصــاحب  مــن و عهصــام ومــعــدم املســاس هبيبــة الدولــة وأجهزهتــا اإلداريــة وعلــى الليبيــن أن يــدركوا أن اال

اعهصـاما   لعامـة مـناتصب يف مصلحة  ليبيا، وما حصـل داخـل املرافـق  لل دمة، وعجز ألجهزة الدولة ال
 ومطالبة حبقوق مشروعة جيب أن يكون جزئي وال ميس مصا  الناس.

يـ  مطالــب ن تــدرس فواعهصـام مـوففي اجلامعــة يهطلـب إعــادة ترتيـب البيــي الـداخلي اجلـامعي الــذي جيـب أ
ن تقـــدم أجلامعـــة، وجيـــب اا إدارة ن املزايـــا املاليـــة ال متلكهـــاملـــوففن وتقـــدم هلـــم بـــرامج توعيـــة؛ ليـــدكوا جيـــداً أ

د  ام املوفـف بهقـعدم الهـز بللجها  القانونية امل ولة بذلك، كما أن االعهصام يشكل خلالً وفيفياً؛ وذلك 
 ة العامة.أعباء الوفيف رد تولي اخلدمة املطلوبة يف الوقي املناسب، واملكان ا دد دون تأخو، أو تقصو مبج

 :َيختم البحث بإلقاء الضوء على أهم ما استخلصته الباحثة من توصيات      
بن شروط  قانون ين الأاإلضراب وسيلة قانونية وحق من حقوق املوففن جيب أن يقررها الدسهور على  (1

 وإجراءات . 
 على حتر  -صراحة –صتن الليي، وال  من قانون العقوبا  238اقرتاح إعادة النظر يف نص املادة  (2

 اإلضراب.
مة املؤسسا  العايئا  و ل اهلإعادة النظر يف الوسائل ال  ميارس هبا املوففون العموميون االعهصام داخ (3

 .وناً حتي مسمى املطالبة باحلقوق، وهو شكل من أشكال اإلضراب وهو سلو  جمرم قان
تسو و لوب إدارهتا، قة  بأسهعلووضع القواعد امل إن إصالح املرافق العامة وتنظيمها، والعمل على تطويرها، (4

 فق العامة.بإدارة املرا لقائمنلى اعالعمل هبا، وحتديد األوضا  القانونية للعاملن هبا يهوقف أوالً وأخواً 
 ق بأسلوب علمياملراف دارةإضرورة تطور النظم اإلدارية احلالية، وتزويدها مبهارا  شبابية قادرة على  (5

 تطور العامل ويواكب الهكنولوجيا. يهماشى مع 
الب طم وذلك بهحقيق دراسة حاال  االعهصاما  داخل املؤسسا  العامة؛ تفادياً حلدوث  مسهقباًل، (6

وام سو احرتام مبدأ دلدولة و بة ااملوففن املشروعة وال  تهماشى مع النظم واللوائح القانونية مع ضمان هي
 املرافق العامة.
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