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 أ ما بعد ،،، 

نه يرسين أ ن أ سعد زماليئ بنرش حبوهثم يف هذا العدد الثاين للعام   م. برمغ لك الصعاب اليت  ريتر  يتا 2020فا 

الكثيت  ميتن ار احا ، حاناعيتال الكءيترء  لسيتاوال ويتواكل، حبيتذ  لأعيتدم ار ن ن يت ، بالدان، من هذا اليتوء  اي  ويتو  

ليه أ ن يرفع  حلأعدم نفس ية العمل، حغ  ذ  من منغصال احلياة، نرجو املعذاة ا ن حصل منا لاص ، حندعو هللا حنبهتل ا 

نه وىل ذ  لادير.  عأا هذا  الوء ، حيصلح حاكل بالدان، ا 

 

 حهللا املس تعان.
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 حقـــوق الزوجـــــة " دراسة فقهية "

السميع بلعيد محمد بلعيد العجرم عبدأ .
*
 

 

 املقدمـــــــــــــة

صاحبه،  يرتتب عىل العقد الصحيح الالزم النافذ أ اثر عديدة؛ يه حقوق أ مثرها العقد للك من الزوجني عىل 

كام أ نّه منح بعض هذه احلقوق لهاُم مًعا، مبعىن أ ّن هذه احلقوق عبارة عن حقوق مشرتكة بني الزوجني، وحقوق خاصة 

نشاء أ رسة مس تقرة برعاية  ابلزوجة، وحقوق خاصة ابلزوج. فالزواج ميثاق رشعي بني رجل وامرأ ة، غايته الاحصان وا 

ودة ورمةالزوج، عىل أ سس تكفل هلام حتمل أ عباهئا مب
(1)

. 

ّن الزواج حياة مشرتكة بني طرفني؛ هام: الزوج والزوجة، وهذه الرشكة ال ميكن لها الاس تقرار والنجاح ا الّ   ا 

ذا قام لك طرف بواجبه جتاه ال خر، وبأ ن يعرف لك مهنام ما هل وما عليه، وهذه الرشكة رأ س مالها احلب واملودة،  ا 

وتُربهتا الرضا والقناعة، ومشسها الوضوح والرصاحة، وسامؤها  وغرُسها اال خالص، وعطاؤها اال يثار والفداء والتضحية،

السكينة والطمأ نينة، وابهبا القبول وحسن الاختيار، ومثارهتا رضا هللا تعاىل، ورحبها وكس هبا سعادة ادلارين، والفوز 

ناّم نس متدها من كتاب وس نة  ربنا  جبنات عرضها السموات وال رض. وهذه احلقوق ال نس متدها من قانون البرش، ا 

 ففهيام الهداية والكفاية.ملسو هيلع هللا ىلص نبينا 

تقوم حقوق الزوجني وواجباهتام يف اال سالم عىل أ ساس من املودة والرمة، كام قال تعاىل: ﴿﴿  َوِمْن أ ََيِتِه َأْن  

ًة َوَرْمَ  لهَْيَا َوَجَعَل بَيْنَُُكْ َمَودَّ
ِ
نَّ يِف َذَِكَ َل ََيتل ِلَقْومل يََتَفكَُّروَن    لالروم: َخلََق لَُُكْ ِمْن َأنُْفِسُُكْ َأْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا ا

ِ
ًة ا

[، وقد ربط اال سالم بني الزوجني برابط احملبة، يضمهام كام يضم اللباس اجلسد، فيكون لك مهنام لباًسا لل خر، 21

                                                           
*
 ليبيا –متعاون يف اجلامعات الليبية  -حمارض مساعد  -أ س تاذ الرشيعة والقانون  
(1)

ـــه  5املـــادة )   ـــانون العـــر  املوحـــد لل حـــوال الشعصـــية، اعمتـــده  لـــس وزراء العـــدل العـــرب يف دورت ـــة الكويـــو للق ـــة، وليق ـــااك: أ حـــوم عام ـــاب الث ( الب

 جامعة ادلول العربية. –م، ال مانة الفنية جمللس وزراء العدل العرب 1988/ 4/ 4 -هـ 1408/ 8/ 17 – 6د-105السادسة ابلقرار رمق 
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 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 
[، ومل يذكر هللا احلب، ومل جيعهل 187رة: ويف ذَك يقول هللا تعاىل: ﴿﴿ ُهنَّ ِلَباٌس لَُُكْ َوَأنُُْتْ ِلَباٌس لَهُنَّ    لالبق

 رابًطا، بل ذكر املودة والرمة وجعلهام الرابط؛ ل ّن احلب نزوة جسدية تشبهبا الشهوة، وال يصلح أ ساس دلوام العرشة.

قبل اخلوض يف حقوق الزوجة نس تفتح الالكم عن مزنةل ومونة الزوج عند الزوجة؛ فال شك أ ّن مزنةل و 

أ يُّ الناس ملسو هيلع هللا ىلص قالو: سأ لو رسول هللا  –ريض هللا عهنا  –ه عالية، وحقه علهيا عظمي، فعن عائشة الزوج عند زوجت

«أ مه » ، قلو: فأ ّي الناس أ عظم حقًا عىل الرجل؟ قال: «زوهجا » أ عظم حقًا عىل املرأ ة؟ قال: 
(2)

 . 

ما حرض غداءه لو تعمل املرأ ة حق الزوج ما قعدت ملسو هيلع هللا ىلص: » قال: قال رسول هللا  وعن معاذ بن جبل  

«وعشاءه حىت يفرغ منه 
(3)

ما » ، قال: ملسو هيلع هللا ىلص. وعن عبد هللا بن أ   أ وىف، قال: ملا قدم معاذ من الشام جسد للنيبء 

قال: أ تيو الشام؛ فوافقهتم يسجدون ل ساقفهتم وبطارقهتم، فوددت يف نفيس أ ن نفعل ذَك بك، فقال « هذا َي معاذ؟ 

نو أ مًرا أ حًدا أ ن يسجد لغري هللا، ل مرت املرأ ة أ ن تسجد لزوهجا، واذلي فال تفعلوا؛ فا اك لو ك ملسو هيلع هللا ىلص: » رسول هللا 

«نفس محمد بيده ال تؤدي املرأ ة حق رهبا حىت تؤدي حق زوهجا، ولو سأ لها نفسها ويه عىل قتب مل متنعه 
(4)

. 

والالزتام هبا ومن أ معن النظر يف حقوق الزوجني وواجباهتام يف ال رسة اال سالمية جيدها متوازنة ومتوازية،  

 –التابعي الكبري  –يقوم عىل وازع من ادلين وال خالق، وبه تش يع ال لفة واملودة بني الزوجني، ولعل فامي قاهل ال معش 

لزوجته خري شاهد عىل ما يصنعه وازع ادلين وال خالق من أ لفة ومودة. فقد تزوج ال معش امرأ ة شابة مجيةل وهو 

يف اجلنة ا ن شاء هللا، فقالو: كيف علمو ذَك؟ قال: أ ان شكر هلل أ ن منحين امرأ ة يف  دممي، فقال لها يوًما: أ ان وأ نوِ 

مثل جامَك وش بابك، وأ نِو صربت عىل دماميت، والشاكر والصابر يف اجلنة
(5)

. 

قال ، وجند أ يًضا من احلقوق املشرتكة؛ اس متتاع لك من الزوجني ابل خر، وسعي لك مهنام عىل اعفاف ال خر 

ْم َحاِفُظوَن ) تعاىل: ﴿﴿ يَن ُُهْ ِلُفُروهِجِ ِ ُْم غرَْيُ َملُوِمنَي )5َواذلَّ ُنَّ
ِ
ْم َأْو َما َملََكْو َأيَْماُُنُْم فَا الَّ عىََل َأْزَواهِجِ

ِ
( فََمِن ابَْتغَى 6( ا

 الاس متتاع اجلسيس، [. فعقد النوح يعطي للزوجني احلق يف7، 5(    لاملؤمنون: 7َوَراَء َذَِكَ فَأُولَِئَك ُُهُ الَْعاُدوَن )

                                                           
(2)

 .254، ص 8(، ابب: حق الرجل عىل املرأ ة، ج  9103السسايئ؛ السنن الكربى، ) احلديث  
(3)

 .108، ص 7(، ابب: أ ّول اخلامس والعرشين، وهللا املعني من حديث، ج  2665الزبار؛ مس ند الزبار املسشور ابمس البحر الزخار، ) احلديث  
(4)

 .59، ص 3: كتاب النوح، ج (، ابب 1853ابن ماجه؛ سنن ابن ماجة، ) احلديث  
(5)

 .110د. عبدالسالم الرتمانيين، الزواج عند العرب يف اجلاهلية واال سالم، ص  
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

برشط أ الّ يكون هناك مانع من حيض، أ و نفاس، أ و والدة، أ و جح، أ و صوم فريضة، أ ّما صوم النفل فال تصوم املرأ ة 

نّه يسبغي أ ن يكون الاس متتاع يف  ذا اكن عقد النوح يعطي للزوج احلق يف الاس متتاع بزوجته؛ فا  ذن زوهجا، وا  الّ اب  ا 

ومن احلقوق املشرتكة بني الزوجني حرمة املصاهرة؛ ل ّن العقد قد ترتب حرمة بعض . املوضع اذلي أ حهل هللا 

أ قارب الزوج؛ ك بيه وابنه، حيث حيرم الًك مهنام عىل الزوجة، كام حيرم أ يًضا بعض أ قارهبا عىل الزوج؛ ك هما، حرمة 

ذا دخل هبا، ومعهتا، وخالهتا، وأ خهتا طاملا اكنو يف عصمته،  ا ىل غري ذَك ممّا يوجب حرمة املصاهرة. مؤبدة، وابسهتا ا 

وأ يًضا من احلقوق املشرتكة بني الزوجني التوارث؛ حيث أ صبح للك من الزوجني مبقتىض عقد الزوجية حق لك واحد 

ذا عقد الزوج عىل زوجته ودخل هبا، أ و توىف عهنا قبل ادلخول هبا ما مل تكن كتابية  ل ّن  -مهنام يف مال ال خر، فا 

نّه حيق للزوجة أ ن ترث زوهجا، وكذَك الزوج ا ن يه ماتو بعد  -ادلين مانع من موانع املرياث  الاختالف يف فا 

نّه يرهثا، ويس متر حق املرأ ة يف ا رث زوجته ا ن طلق الرجل زوجته طالقًا رجعًيا، ومات أ حدهام  ادلخول هبا أ و قبهل، فا 

 نًا وهو يف مرض موته، قاصًدا بذَك حرماُنا من املرياث.يف أ لناء العدة، بل يكون لها حق يف ماهل ا ن طلقها طالقًا ابئ 

لقد فرضو الظروف الاجامتعية منذ اترخي بعيد أ ن تكون املرأ ة جسًدا حفسب؛ وساعد ذَك عىل موضوع ادلراسة: 

ل انداثر نفسها وعقلها يف طي السس يان، وهجل الناس مبرور الزمن أ ّن املرأ ة ميكن أ ن يكون لها نفس وعقل، كنفس الرج

الّ أ داة ال متاعه،  ّن الفكرة اليت شاعو منذ التارخي البعيد عن املرأ ة عىل أ ّن الرجل س يد املرأ ة، وأ ُّنا ليسو ا  وعقهل. وا 

ووعاء ل طفاهل، قد أ ابحو للمجمتع أ ن يس تأ صل من جسد املرأ ة ما يشاء، وهيمل ما يشاء، لتصبح املرأ ة  رد الرمح 

احلقوق شيئا. فقد أ لبو هللا تعاىل للك من الزوجني حقوقًا عىل صاحبه، اذلي ينجب ال طفال فقط، وليس لها من 

ّن لُك عىل نسائُك حقًا ولسسائُك » وحق لك واحد مهنام يقابهل واجب ال خر، قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:  أ ال ا 

«عليُك حقًا 
(6)

. 

                                                           
(6)

ــديث   ــذي، ) احل ــذي؛ ســنن الرتم ــىل زوهجــا، ج  1163الرتم ــرأ ة ع ــاء يف حــق امل ــا ج ــن ال حــوص 459، ص 3(، ابب: م ــن معــرو ب ــلامين ب ــن س ــه: ع ــاء في . ج

ــهد  ــة ــه ش ــدلين أ  ، أ ن ــال: ح ــال:  ق ــذكر يف احلــديث قصــة، فق ــق، ف ــر، ووع ــه، وذك ــىن علي ــد هللا، وأ ل ــه وســمل، حفم ــع رســول هللا صــىل هللا علي ــوداع م أ ال »ال

ال أ ن يـــأ تني بفاحشـــة مبينـــة، فـــا ن فعلـــن فـــا روهن يف امل نـــا هـــن عـــوان عنـــد ، لـــيس متلكـــون مـــهنن شـــيئا غـــري ذَك، ا  ضـــاجع، واس توصـــوا ابلسســـاء خـــريا، فا 

ــري  ــوهن رضاب غ ــوط  وارضب ــال ي ــىل نســائُك ف ــُك ع ــا حق ــا، فأ م ــيُك حق ــا، ولسســائُك عل ــىل نســائُك حق ــُك ع ن ل ــهين ســبيال، أ ال ا  ــوا عل ــال تبغ ــنُك ف ــا ن أ طع ــربح، ف م

ــوهتن وطعــاهمن لــهين يف كس ــ نوا ا  ــون، أ ال وحقهــن علــيُك أ ن حتس ــوتُك ملــن تكره ــون، وال يــأ ذن يف بي ــُك مــن تكره ــذا حــديث حســن مــيح، ومعــىن «: " فرش ه

 ، يعين: أ رسى يف أ يديُك "«عند  عوان»قوهل: 
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 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 
حد مهنام عىل حدة؛ ) حق الزوجة ( عىل حفقوق الزوجية لاللة؛ بعضها مشرتك بني الزوجني، وبعضها خاص بلك وا

 وحق الزوج عىل زوجته. –موضوع ادلراسة  –زوهجا 

الّ أ مهية ادلراسة:  ال خيفى عىل ذي بصرية أ ّن ُريق ال مم وتقدهما مرهون بصالح أ فرادها، وأ ّن اجملمتعات ال يس تقمي حالها ا 

الّ عىل كواهل ابس تقامة أ فرادها من رجال ونساء، وما من أ مة تقدمو يف ركب  التطور، وانلو القيادة بني ال مم، ا 

الّ بصالح ال رس؛ ل ّن ال رسة نواة اجملمتع، ويف خالَيها ترتىب ال جيال.  رجالها الصاحلني، وصالح أ فراد اجملمتع ال يكون ا 

قمي داخل أ رسهتا، ومبا أ ّن ركزية ال رسة يه املرأ ة الصاحلة؛ فعليه تمكن ال مهية يف تبيان حقوقها الزوجية، ليك تس ت

وتكون البذرة اليت تعمل ما لها وما علهيا ليستفع هبا، ومن خاللها تكون بقية ال عُرف والفروع صاحلة وممثرة لريق وتقدم 

 اجملمتع.

هتدف ادلراسة ا ىل اس تسباط املضامني الرتبوية املتعلقة ابلعالقة الزوجية، يف اجلانب ال خاليق،  أ هداف ادلراسة:

 والنفيس، وما خيص احلياة الزوجية معوًما. ومن أ هداف ادلراسة:والاجامتعي، 

يضاح مفهوم احلقوق وأ مهية العالقة الزوجية. .1  ا 

 بيان القمي ال خالقية والاجامتعية يف العالقة الزوجية.  .2

 تبيان حقوق الزوجة. .3

يسهتج الباحث املهنج الوصفي واملهنج التحلييل الس تسباط املضامني الرتبوية يف العالقة الزوجية، ومعرفة  مهنج ادلراسة:

 احلقوق الزوجية.

 خطة ادلراسة:

 احملور ال ّول/ العالقة الزوجية.

 احملور الثااك/ حقوق الزوجة.
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 العالقة الزوجية –احملور ال ّول 

ّن مقاصد الناس من الزواج          تتباين، وعىل مقصد املرء من الزواج تنبين حياته، وتس متر ابس مترار املقصد ا 

قبال النفس بذهاب امجلال، وهو ال  والنية، وتذهب بذهاهبا، مفن تزوج رغبة يف ذات امجلال ذهبو رغبة الزواج وا 

الّ ذالً، من تزوج امرأ ة » ومن تزوج للامل واجلاه كذَك، قال صىل هللا عليه وسمل : حماةل زائل،  لعزها مل يزده هللا ا 

الّ ليغض برصه، أ و ليحصن فرجه، أ و يصل  الّ دانءة، ومن تزوج امرأ ة مل يزتوهجا ا  ومن تزوهجا حلس هبا مل يزده هللا ا 

«رمه، ابرك هللا هل فهيا وابرك لها فيه 
(7)

. 

 مفهوم الزواج وحمكة مرشوعيته وحمكه: –أ ّوالً 

 مفهوم الزواج: .1

 تعريف لزواج: . أ  

: لك ش يئني اقرتن أ حدهام ابل خر فهام زوجان؛ والزوجية مصدر صناعي مبعىن الزواج، يقال بيهنام حق الزواج لغة

الزوجية، وما زالو الزوجية بيهنام قامئة
(8)

. 

ذا اكنو الزواج اصطالًحا املرأ ة : عقد يتضمن ا ابحة الاس متتاع ابملرأ ة ابلوطء، واملبارشة، والتقبيل، والضم، وغري ذَك، ا 

غري حمرم بسسب، أ و رضاع، أ و مصاهرة
(9)

. 

 تعريف النوح: . ب

ذا دخل بعضها يف  النوح يف اللغة: الضم وامجلع، وحقيقته التداخل والاقرتان والاختالط، يقال: تناكحو ال جشار ا 

وا بعض،  يَن َظلَُموا ومنه قوهلم نكحو احلىص أ خفاف اال بل، ونكح النوم العني، ومنه قول هللا تعاىل: ﴿﴿ اْحرُشُ ِ اذلَّ

ْم َوَما اَكنُوا يَْعُبُدوَن    لالصافات:  [. مبعىن قرانهئم اذلين اكنوا حيضوُنم عىل الظمل ويغروُنم به22َوَأْزَواهَجُ
(10)

. 

                                                           
(7)

 .112، ص 4(، ابب: جزء من حديث اخمللص، ج  3085اخمللص؛ اخمللصيات وأ جزاء أ خرى ل   طاهر اخمللص، ) احلديث رمق  
(8)

 .406املعجم الوس يط، ص  
(9)

 .94وهبة الزحييل، الفقه احلنبيل امليرس وتطبيقاته املعارصة، ص  
(10)

 .4، ص 4ابن كثري، تفسري القرأ ن العظمي، ج  



 
 

22 
 

 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 
الّ أ ُّنا ترجع يف امجلةل ا ىل   ويف الاصطالح الرشعي: عرفه الفقهاء القداىم بتعريفات كثرية اختلفو يف العبارة، ا 

واحد، غري أ ّن تعريف القانون للزواج أ حس هنا، فعرفها القانون اللييب الزواج يف املادة الثانية من القانون رمق ) موضوع 

م، بأ نّه: " الزواج ميثاق يقوم عىل أ سس من املودة والرمة والسكينة حتل به العالقة بني رجل 1984( لس نة  10

 وامرأ ة ليس أ حدهام حمرًما عىل ال خر ".

 عية الزواج:حمكة مرشو .2

مل تزل الرشائع هتُت بضبط أ صول نظام تكوين ال رسة اذلي هو اقرتن ابل نىث، املعرب عنه ابلزواج أ و النوح؛ ل نّه أ صل 

تكوين السسل وتأ سيس احلياة. ذلَك أ صبح الزواج حبق مرشفًا يرشف أ اثره ونتاجئه املوافقة ال رادة هللا تعاىل يف بقاء 

رادة رسوهل  السسل ابال جناب والتوادل، ملسو هيلع هللا ىلص حمافظة عىل النوع اال نسااك من الزوال والانقراض ا ىل اليوم املعلوم، وموافقة ا 

قامة ال رسة حتصينًا، وسكنًا للنفس، وطلًبا للسسل، وتعاواًن يف احلياة، وهذه احلُك والبواعث والغاَيت ميكن حرصها  اب 

 يف النقاط التالية:

 معران الكون وازدهاره. .أ   

 واملرأ ة.راحة الرجل  .ب 

 بناء ال رسة. .ج 

 .(11)حفق ال نساب عن الاختالط .د 

 حُك الزواج أ و الوصف الرشعي للزواج: .3

املراد حبُك الزواج أ و صفته الرشعية ما يثبو هل رشعًا من هجة كونه مطلواًب فعهل أ و تركه، وهل هبذا الاعتبار مخس 

 حاالت؛ ويه:

ذا توافرت الرشوط ال تية: يكون الزواج واجبًا .أ     عند عامة الفقهاء ا 

 .القدرة عىل النفقة وتوليف املعيشة 

                                                           
(11)

 .41د. عبدالسالم محمد الرشيف العامل، الزواج والطالق يف القانون اللييب وأ سانيده الرشعية، ص  
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 .عدم اخلوف من ظمل الزوجة عند زواجه مهنا 

 .تيقن اال نسان الوقوع يف الزان ا ن مل يزتوج 

 .عدم القدرة عىل الصوم 

ذا ختلف رشط من هذه الرشوط، فال يكون الزواج فرًضا وال واجبًا.  أ ّما ا 

ذا مل خيف عىل نفسه الوقوع يف الزان، واكن يرض ابملرأ ة لعدم القدرة عىل الوطء، أ و عىل النفقة،  الزواج حراًمايكون  .ب  ا 

 أ و يتعاطى الكسب اخلبيث.

ا ن مل يش هتيه ومل تكن هل القدرة عىل حتمل نفقات الزواج، وال حرفة هل، وال صناعة، وال وظيفة، وال  يكون مكروًها .ج 

 دخل اثبو وقار.

 ملن ال قدرة هل عىل مواهجة مصاريف الزواج، وال أ رب هل يف الاس متتاع. مباًحايكون  .د 

يف حال الاعتدال –س نة  – يكون مندوابً  .ه 
(12)

. 

 مفهوم العالقة الزوجية: -اثنًيا 

العالقة الزوجية؛ رابطة رشعية واجامتعية جتمع بني رجل وامرأ ة عىل وجه ادلوام والاس مترار برشوط خمصوصة عند      

أ هل العمل الرشعي
(13)

 . 

ْم وعىل هذا املفهوم يعترب الزواج أ ساس العالقة بني الرجل واملرأ ة يف اال سالم، كام قال تعاىل:  يَن ُُهْ ِلُفُروهِجِ ِ ﴿﴿ َواذلَّ

ُْم غرَْيُ َملُوِمنَي )5ُظوَن )َحافِ  ُنَّ
ِ
ْم َأْو َما َملََكْو َأيَْماُُنُْم فَا الَّ عىََل َأْزَواهِجِ

ِ
 [.6، 5   لاملؤمنون: (6( ا

 

 

                                                           
(12)

 راجع يف ذَك: 

 .446، ص 6ابن قدامة، املغين، ج  -

 .84ابن راشد، لباب اللباب، ص  -

 .288، ص 2الكسااك، بدائع الصنائع، ج  -
(13)

 .53ان بن مسفر الصاعدي احلر ، املضامني الرتبوية للعالقة الزوجية من خالل كتاب النوح من ميح البخاري، ص سلط 
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 طريف العالقة الزوجية: -اثنًيا 

ذ ال يتصور قيام  عالقة من الواحض أ ّن أ ّي عالقة لها طرفني أ و أ كرث، واحلال يف العالقة الزوجية يس توجب ذَك، ا 

 زوجية بدون طرفهيا وهام: الزوج والزوجة.

لفق الزوج، فتقول  –طريف العالقة الزوجية  –وال فصح يف لغة العرب أ ن يطلق عىل لك من الرجل واملرأ ة  

املرأ ة؛ هذا زويج، ويقول الرجل: هذه زويج، ويه اللغة اليت نطق هبا القرأ ن
(14)

 ، قال تعاىل: 
ِ
َا النَّيِبُّ ا انَّ ﴿﴿ ََي َأهيُّ

ُ عَلَْيَك َوبَنَاِت  ا َأفَاَء اَّللَّ ِِت أ تَيَْو ُأُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْو يَِميُنَك ِممَّ َك َوبَنَاِت مَعَّاِتَك َوبَنَاِت َأْحلَلْنَا ََكَ َأْزَواَجَك الالَّ  مَعِّ

ْن وَ 
ِ
ِِت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة ا ْن َأَراَد النَّيِبُّ َأْن يَْستَنِْكَحهَا َخاِلَصًة ََكَ َخاَِكَ َوبَنَاِت َخااَلتَِك الالَّ ِ

َهَبْو نَْفَسهَا ِللنَّيِبِّ ا

ْم َوَما َملََكْو َأيَْماُُنُْم ِلَكْياَل يَ  ْم يِف َأْزَواهِجِ ُ غَفُ ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننَي قَْد عَِلْمنَا َما فََرْضنَا عَلهَْيِ وًرا ُكوَن عَلَْيَك َحَرٌج َواَكَن اَّللَّ

ّن لفق زوجة للمرأ ة قد نطق به النيبء 50لال حزاب:  َرِحميًا    الّ فا  وهو أ فصح  -ملسو هيلع هللا ىلص [. هذا من حيث ال فصح، وا 

«َك يف جامع زوجتك أ جًرا » ملسو هيلع هللا ىلص كام يف قوهل  –العرب والكمه ويح يوىح 
(15)

 أ ي أ ّن لفق الزوجة للمرأ ة. .

 أ مهية العالقة الزوجية: -اثلثًا 

من تزوج فقد ملسو هيلع هللا ىلص » ، قال العالقة الزوجية نصف دين املرء، ويه عون هل عىل النصف الثااكال مهية اال ميانية: . 1

«اس تمكل نصف اال ميان فليتق هللا يف النصف البايق 
(16)

ال يُت نسك الناسك »  –ريض هللا عهنام  –. قال ابن عباس 

الّ ابلنوح  «ا 
(17)

ري ال رض، وهذه الغاية اثبتة ال تتغري بتغري ظروف اجملمتع، وال . فغاية الزواج يف اال سالم عبادة وتعم

الّ بأ هداف دنيوية، فهيا مصلحة الفرد وامجلاعة. ويدخل حتو بيان  ُّنا ال تتحقق ا  ختضع لرغبات ال فراد، ومع هذا فا 

ال مهية اال ميانية للعالقة الزوجية ما ذكره ابن القمي يف بدائع الفوائد من النقاط التالية
(18)

: 

ّن النوح ما يُثاب عليه املرء من نفقته عىل امرأ ته وكسوهتا ومسكهنا ورفع اللقمة ا ىل ِفهيا. . أ    ا 

ّن فيه تكثري اال سالم وأ ههل وغيق أ عداء اال سالم. . ب  ا 

                                                           
(14)

 .9معر سلامين ال شقر، أ حوم الزواج يف ضوء الكتاب والس نة، ص  
(15)

 .503، ص 9(، ابب: العزل، ج  4192ابن حبان؛ ميح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، احلديث رمق )  
(16)

 .332، ص 7(، ابب: من امسه: محمد، ج  7647الطربااك؛ املعجم ال وسط، ) احلديث رمق  
(17)

حياء علوم ادلين،    .23/ 2أ بوحامد الغزايل، ا 
(18)

 وما بعدها. 158/ 3ابن القمي، بدائع الفوائد،  
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

ّن فيه تعديل قوته الشهوانية الصارفة هل عن تعلق قلبه مبا هو أ نفع هل يف دينه ودنياه، فا ن تعلق القلب ابلشهوة أ و  . ت ا 

 ته علهيا تصده عن تعلقه مبا هو أ نفع هل، فا ّن اهلمة مىت انرصفو ا ىل يشء انرصفو عن غريه. اهد

ذا قدم هل فرطني مل يبلغا احلنث  . ث لهين، كن هل سرًتا من النار، وأ نّه ا  ذا صرب علهين، وأ حسن ا  ّن فيه تعرضه للبنات ا  ا 

 أ دخهل هللا هبام اجلنة.

ّن فيه اس تجالبه عون هللا كام احلديث املرفوع؛  . ج لاللة حق عىل هللا عوُنم؛ املوتب اذلي يريد ال داء، والناكح » ا 

 .(19)«اذلي يريد العفاف، واجملاهد يف سبيل هللا 

ّن أ خالق اجملمتع يه الواهجة احلقيقية اليت من خاللها يُقمي اجملمتع، وأ خالق ال رسة ال  ال مهية ال خالقية: .2 نافذة اليت من ا 

 خاللها ينظر ا ىل اجملمتع، وأ خالق أ فراد ال رسة يه البسية ال ساس ية ل خالق اجملمتع.

وال خالق عبارة عن هيئة يف النفس، راخسة عهنا، تصدر ال فعال بسهوةل ويرس من غري حاجة ا ىل فكر  

ن اكن وروية، فا ن اكنو الهيئة حبيث تصدر مهنا ال فعال امجليةل احملمودة عقاًل ورش عًا مسيو ت ك الهيئة ُخلقًا حس نًا، وا 

الصادر عهنا ال فعال القبيحة مسيو الهيئة اليت يه املصدر ُخلقًا سيئاً 
(20)

ّن من أ سس الاختيار لطريف العالقة  . وا 

ليُك من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ا الّ » ه وسمل : الزوجية؛ ال خالق، قال رسول هللا صىل هللا علي ذا خطب ا  ا 

«وا تكن فتنة يف ال رض وفساد عريض تفعل
(21)

. 

والعالقة ال تقوم عىل ال خالق ال ميكن أ ن تس متر، أ و أ ن تؤِت مثارها املرجوة، وأ طفال ال ينعمون بأ خالق  

رفيعة، وال يغذون ابل خالق يف لك صغرية وكبرية، وال يعيشوُنا واقًعا ملموًسا مطبقًا، ال ميكن أ ن تس تقمي هلم احلياة، 

تظهر ال خالق عىل ترصفاهتموال أ ن 
(22)

. 

                                                           
(19)

 .47، ص 5(، ابب: املوتب، ج  4995السسايئ؛ السنن الكربى، ) احلديث  
(20)

حياء علوم ادلين، ج أ بو ح   .53، ص 3امد الغزايل، ا 
(21)

ذا جاء  من ترضون دينه فزوجوه، ج  1084الرتمذي؛ سنن الرتمذي، ) احلديث رمق    .386، ص 3(، ابب: ما جاء ا 
(22)

 .69سلطان بن مسفر الصاعدي احلر ، املضامني الرتبوية للعالقة الزوجية من خالل كتاب النوح من ميح البخاري، ص  
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 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 
نسانية ابقية، وبوجود اال نسان مع امجلاعة ال مهية الاجامتعية:  .3 الاجامتع وس يةل من وسائل ال خالق الفاضةل، ونزعة ا 

ظهار ما دلهيم من قدرات، وهذا ادلافع ال  تسشط روح املنافسة، والاجامتع يذيك يف ال فراد روح التفوق والرغبة يف ا 

الّ   من خالل امجلاعة.يتحرك ا 

لهيا، وهو هبذا يكتسب أ ّول عضوية يف جامعة،   ّن ال رسة يه أ ّول جامعة يعيش فهيا الطفل ويشعر ابالنامتء ا  ا 

ويؤثر نط هذه امجلاعة وعالقاهتا عىل عالقاته فامي بعد مع امجلاعات ال وسع يف اخلارج، فال رسة كجامعة وظيفية تزود 

ل ساس يةأ عضاهئا بكثري من الاش باعات ا
(23)

. 

ّن الزواج عامد ال رسة، ومن هنا تبدو أ مهية الزواج يف ال رسة، كام تبدو   ن اكنو ال رسة دعامة ال مة؛ فا  وا 

أ مهية ال رسة للمجمتعات وال مم. ويف ال رسة يتلقى أ طراف العالقة الزوجية القمي الاجامتعية ويتقامسوُنا بيهنم، وفهيا يسشأ  

ّن ال رسة يه احللقة الاجامتعية ال وىل اليت يتفاعل معها السشء اجلديدالطفل ويتعرف عىل اجملمتع  وقميه وأ دابه، بل ا 
(24)

. 

العالقة الزوجية عالقة جسدية ُممتعة ل قىص ما تكون درجات املتعة يف حاةل ممارس هتا بشلك ميح، ال مهية النفس ية:  .4

ناّم يه عالقة لها امتدادا نسانية وروحية هائةلولكهنا ال تتوقف عند حدود اجلسد، وا  ت عاطفية وا 
(25)

، واحلقيقة أ ّن 

رواهئا، فيه تسكن النفس، وهيدأ   الزواج هو اخمللص الوحيد من هذا لكه؛ ل نّه السبيل املرشوع ال ش باع هذه الغريزة وا 

البدن من الاضطراب، ويكف عن النظر والتطلع ا ىل احلرام
(26)

. ويف العالقة الزوجية سكن للنفس ومودة ورمة، 

ًة َوَرْمَ ال تعاىل: ق لهَْيَا َوَجَعَل بَيْنَُُكْ َمَودَّ
ِ
نَّ يِف َذَِكَ َل ََيتل ﴿﴿ َوِمْن أ ََيِتِه َأْن َخلََق لَُُكْ ِمْن َأنُْفِسُُكْ َأْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا ا

ِ
ًة ا

دير اذلات، واحلب، واحلنان، [. وفهيا تلبية لكثري من احلاجات النفس ية؛ اكحلاجة لتق21لالروم:  يََتَفكَُّروَن    ِلَقْومل 

بناء، واحملافظة عىل الصحة النفس ية، والقضاء عىل كثري من الاعتالل النفيس،  وفهيا حمضن تربوي نفيس لل 

 والاكتئاب، والعقد النفس ية.

                                                           
(23)

 .17أ مد محمد الكندري، عمل النفس ال رسي، ص  
(24)

 .71سلطان بن مسفر الصاعدي احلر ، املضامني الرتبوية للعالقة الزوجية من خالل كتاب النوح من ميح البخاري، ص  
(25)

 .125محمد عبدالفتاح املهدي، الصحة النفس ية للمرأ ة، ص  
(26)

 .17جاد، اال سالم والعالقة اجلسس ية بني الرجل واملرأ ة، ص  محمد محمد 
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

ّن هذه الغريزة اجلسس ية من أ قوى الغرائز ال مهية اجلسس ية:  .5 العالقة اجلسس ية من أ ساس يات العالقة الزوجية، بل ا 

أ عنفها وأ معقها، واحلقيقة أ ّن الزواج هو اخمللص الوحيد من هذا لكه؛ ل نّه السبيل املرشوع ال ش باع هذه الغريزة و 

رواهئا وا 
(27)

 . 

واال سالم ينظر ا ىل العالقة اجلسس ية عىل أ ُّنا نوع من العبادة يؤجر عليه املسمل، عن أ   ذر أ ّن انًسا من أ ماب 

: َي رسول هللا ذهب أ هل ادللور ابل جور يصلون كام نصيل، ويصومون كام نصوم،  النيبء صىل هللا عليه وسمل قالوا

ّن بلك تسبيحة صدقة، ولك تكبرية صدقة، » ويتصدقون بفضول أ مواهلم. قال:  أ وليس قد جعل هللا لُك ما تصدقون؟ ا 

«. أ حد  صدقة ولك حتميدة صدقة، ولك هتليةل صدقة، وأ مر ابملعروف صدقة، وُنيي عن منكر صدقة، ويف بضع 

أ رأ يُت لو وضعها يف حرام أ اكن عليه وزر؟ فكذَك » قالوا َي رسول هللا أ يأ ِت أ حدان شهوته ويكون هل فهيا أ جر؟ قال: 

ذا وضعها يف احلالل اكن هل أ جر  «ا 
(28)

. 

ن اكن املقصود مهنا ا ش باع الغريزة الفطرية فهيي أ يًضا مقصودة حلفق النوع البرشي،   وبقاء والعالقة اجلسس ية وا 

 السسل، وحصول اذلرية الصاحلة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
(27)

 .17محمد محمد جاد، اال سالم والعالقة اجلسس ية بني الرجل واملرأ ة، ص  
(28)

 .82، ص 3(، ابب: أ بواب امجلعة، ج  2292، ) احلديث رمق ملسو هيلع هللا ىلص مسمل؛ املس ند الصحيح اخملترص بنقل العدل عن العدل ا ىل رسول هللا  
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 حقوق الزوجة –احملور الثااك 

 عزيزي الزوج ؛؛؛ 

«رفقا ابلقوارير  ملسو هيلع هللا ىلص »قال  
(29)

. فأ نُت تتعاملون مع خملوق رقيق املشاعر، يعطي بال حدود، لكه حنان 

 وعطف، والكيس من اكتشف هذه ال حاسيس واملشاعر وأ حسن توجهيها.

عىل الرجل بعد نعمة اال سالم؛ وذلَك جيب عىل الرجل  فال شك أ ّن الزوجة الصاحلة من أ عظم نعم هللا  

 حفظها ورعايهتا، وأ ن يشكر ربه عىل هذه النعمة.

تس تحق الزوجة عىل زوهجا حقوقًا مالية؛ ويه: املهر، والنفقة، وحقوقًا غري مالية؛ ويه: عدم اال رضار هبا،  

 زوجاته ال خرَيت ا ن اكن متعدد الزوجات.والعدل بيهنا وبني 

ومن حق املرأ ة عىل الرجل أ ن يرفق هبا، وأ ن يلطف لها القول، فهيي لقوة انفعالها مرهفة احلسن، ذلَك أ طلق  

عىل السساء امس " القوارير " ويه تسمية  ازية تقوم عىل تشبيه املرأ ة ابلزجاجة الرقيقة هينة الكرس، ملسو هيلع هللا ىلص علهيا النيبء 

«رفقا ابلقوارير » ل: فون يقو 
(30)

اللهم ا اك أ حرج حق الضعيفني؛ » ابلرفق بني املرأ ة واليتمي؛ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد سوى 

«اليتمي واملرأ ة 
(31)

. 

فاملرأ ة يف الزواج لها خشصيهتا املدنية الومةل، فالزوج يف اال سالم ال يسلب املرأ ة أ ّي يشء من حقوقها، بل  

مس تقةل بذَك عن زوهجا، فال جيوز للزوج أ ن يأ خذ شيئا من مالها؛ قل ذَك اليشء تبقى تمتتع بومل حقوقها املدنية، 

ذا اكن ذَك برضاها، وعن طيب نفس مهنا. الّ ا   أ و كرث، ا 

 

 

                                                           
(29)

ــايئ  ــديث السس ــوت، فقــال هل رســول  10284؛ الســنن الكــربى، ) احل ــمل حــادل حســن الص ــول هللا صــىل هللا عليــه وس ــن أ نــس قــال: اكن لرس ( جــاء فيــه: ع

 .194، ص 9هللا صىل هللا عليه وسمل: " رويدك َي أ جنشة ال تكرس القوارير " يعين َضَعَفَة السساء. ابب: احلدو يف السفر، ج 
(30)

 (، مت خترجيه يف الهامش السابق. 10284السسايئ؛ ) احلديث  
(31)

 .1213، ص  2(، ابب: حق اليتمي، ج  3678ابن ماجه؛ سن ابن ماجه، ) احلديث  
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 حقوق الزوجة املالية –املبحث ال ّول 

 حق الزوجة يف املهر: –أ ّوالً 

الرجل يف الارتباط ابملرأ ة، وأ ن للمرأ ة عىل الرجل املهر، وذَك ليكون دالةل عىل صدق  لقد فرض هللا  

عالء  ّن املهر فيه تعظمي ل مر النوح وا  نشاء أ رسة يعيش فهيا الزوجان عيشة هنيئة، وا  يكون هذا الزواج من أ جل ا 

الّ من اكن صادقًا يف طلبه، واملهر عالمة عىل اس تعداده للمحافظة عىل هذه الرابطة اليت امنت  لشأ نه، فال يُقدم عليه ا 

 عىل عباده، وعليه فاملهر حق خالص للمرأ ة. هبا هللا 

 حقيقة املهر ومرشوعيته: .1

الزواج: صداق املرأ ة، وامجلع همور وهمورة، واملهر ما يدفعه الزوج ا ىل زوجته بعقد املهر لغة
(32)

أ صدق املرأ ة حني  . يقال:

وميهرها همًرا أ همرها، ويف حديث أ م  تزوهجا، أ ي جعل لها صداقًا، وقيل أ صدقها أ ي مسى لها همًرا، وقد همر املرأ ة ميهرها

الصداقحبيبة؛ وأ همرها النجايش من عنده، ساق لها همرها، وهو 
(33)

: ﴿﴿ َوقَْد . وكام يسمى املهر فريضة لقوهل 

تَِطْع ِمنُُْكْ َطْواًل َأْن 237فََرْضُُتْ لَهُنَّ فَرِيَضًة   لالبقرة:  يَْنِكَح الُْمْحَصنَاِت [، ومسي طواًل لقوهل تعاىل: ﴿﴿ َوَمْن لَْم يَس ْ

 [.25الُْمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملََكْو َأيَْمانُُُكْ ِمْن فَتََياتُُِكُ الُْمْؤِمنَاِت    لالسساء: 

 املهر اصطالًحا: عرف العلامء املهر بتعريفات عديدة؛ مهنا:

 زاء احتباسها عنده مبزنةل النفقةاحلنفية : املهر؛ هو مال زائد وجب للزوجة ا 
(34)

كام عرفوه بتعريف أ خر؛ بأ نّه: املال . 

ما ابلتسمية أ و ابلعقد اذلي جيب يف عقد النوح عىل الزوج يف مقابةل منافع البضع، ا 
(35)

. 

 املهر؛ هو املال امللزتم للمعطوبة مل ك عصمهتااملالكية :
(36)

. 

 املهر؛ هو ما وجب بنوح أ و وطء أ و تفويو بضع قهًرا كرضاع ورجوع شهودالشافعية :
(37)

. 

                                                           
(32)

 .184، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج  
(33)

 .889، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج  
(34)

 وما بعدها. 62، ص 5الرسخيس؛ املبسوط، ج  
(35)

 .316، ص 3ة عىل الهداية، ج البابرِت؛ رشح العناي 
(36)

 .415، ص 3عليش؛ منح اجلليل عىل خمترص س يدي خليل، ج  



 
 

30 
 

 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 

 (38)املهر؛ هو العوض يف النوح وحنوه: احلنابةل. 

: اتفق الفقهاء عىل وجوب املهر للزوجة عىل الزوج، واس تدلوا عىل ذَك بأ دةل من الكتاب، والس نة، مرشوعية املهر

 واال جامع، واملعقول.

 :عَلَْيُُكْ َوُأِحلَّ لَُُكْ  الكتاب ِ الَّ َما َملََكْو َأيَْمانُُُكْ ِكَتاَب اَّللَّ
ِ
َِّساِء ا َما َوَراَء قال تعاىل: ﴿﴿ َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الس

َتْمَتْعُُتْ ِبِه ِمهْنُنَّ فَأ تُوهُ  نَّ ُأُجوَرُهنَّ فَرِيَضًة َواَل ُجنَاَح عَلَْيُُكْ ِفميَا َذِلُُكْ َأْن تَبْتَُغوا ِبأَْمَواِلُُكْ ُمْحِصِننَي غرَْيَ ُمَساِفِحنَي فََما اس ْ

َ اَكَن عَِلميًا َحِكميًا   لالسساء:  نَّ اَّللَّ
ِ
ةَلً    24تََراَضْيُُتْ ِبِه ِمْن بَْعِد الَْفرِيَضِة ا نَّ حِنْ َِّساَء َصُدقَاهِتِ [. وقال تعاىل: ﴿﴿ َوأ تُوا الس

 [.4لالسساء: 

 :عن أ نس بن ماَك  الس نة   ملسو هيلع هللا ىلص : ل نصار؛ فقال هل رسول هللا ّن عبدالرمن بن عوف تزوج امرأ ة من اأ

 .(39)قال: وزن نواة من ذهب («   أ صدقهتا؟ » )

أ نّه س ئل عن رجل تزوج امرأ ة ومل يفرض لها صداقًا، ومل يدخل هبا حىت مات، فقال:  عن ابن مسعود  

ّن لها املرياث وعلهيا العدة، فا ن يك صوااًب  فا اك أ قول فهيا أ ّن لها صداقًا كصداق نساهئا، ال وكس وال شطط، قال: وا 

ن يك خطأ  مفين ومن الش يطان، وهللا ورسوهل بريئان، فقام انس  من أ جشع... فقالوا: َيبن مسعود حنن مفن هللا، وا 

قضاها فينا يف بروع بسو واشقملسو هيلع هللا ىلص نشهد أ ّن رسول هللا 
(40)

. 

 أ مجع املسلمون عىل وجوب املهر للمرأ ة عىل الرجل، وعىل عدم جواز خلو عقد النوح عن همر، ومل : اال جامع

 .(41)يرد يف ذَك خالف

                                                                                                                                              
(37)

 .366، ص 4الرشبيين؛ مغين احملتاج، ج  
(38)

 .142، ص 5الهبوِت؛ كشاف القناع عن منت اال قناع، ج  
(39)

ــاري، ) احلــديث رمق   ــسنه وأ َيمــه   مــيح البخ ــمل وس ــول هللا صــىل هللا عليــه وس ــن أ مــور رس ــ ند الصــحيح اخملترصــ م ــامع املس ــاري؛ اجل (، ابب:  5167البخ

 .24، ص 7الولمية ولو بشاه، ج 
(40)

 . 16، ص 7ابن ال لري؛ جامع ال صول يف أ حاديث الرسول، ابب: الفرع ال ّول: فمين مل يسم لها صداق، ج  
(41)

 راجع يف ذَك: 

 .679، ص 6ابن قدامة؛ املغين، ج  -
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 ّن الزواج لو أ بيح بدون أ ن جيب فيه املهر: من املعقول عىل الزوج؛ ل ّدى ذَك ا ىل ابتذال السساء واحلط من  ا 

ّن الزواج مل يلكفه شيئا من املهر،  ىل الاس هتانة بأ مر الزواج، فتقطع العالقة الزوجية ل تفه ال س باب، حيث ا  قدرهن، وا 

الّ عند احلاجة، أ و الرضو ذا دفع همًرا؛ فا ّن ذَك حيمهل عىل التأ اك يف الطالق، فال يقدم عليه ا   .(42)رة الشديدةأ ّما ا 

 أ حوال لبوت املهر:2

 : جيب مجيع املهر للزوجة ابلعقد الصحيح بثاللة رشوط:حاةل لبوت مجيع املهر .أ   

: وبه يتأ كد مجيع املهر بوفة أ نواعه، سواء اكن همر املثل، أ و اكن املهر املسمى، وسواء أ اكنو أ ّوالً: ادلخول احلقيقي

ذا تأ كد  الّ ابال براء من صاحب التسمية قبل العقد أ م بعدها، فا  نّه ال يسقط منه يشء بعد ذَك، ا  املهر ابدلخول؛ فا 

احلق، أ و ابحلط جزء منه
(43)

وُهنَّ َوقَْد فََرْضُُتْ لَهُنَّ . ويدل عىل  ْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَْبِل َأْن تََمسُّ
ِ
ذَك قوهل تعاىل: ﴿﴿ َوا

الَّ َأْن يَْعفُ 
ِ
ي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّوحِ َوَأْن تَْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواَل تَسَْسُوا الَْفْضَل بَيْنَُُكْ فَرِيَضًة فَِنْصُف َما فََرْضُُتْ ا ِ  وَن َأْو يَْعُفَو اذلَّ

َ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصرٌي    لالبقرة:  نَّ اَّللَّ
ِ
 [.237ا

: يعترب املوت أ حد مؤكدات املهر عند الفقهاءاثنًيا: املوت
(44)

ر اكمل املهر، وال فرق بني وفاة الزوج أ و ، وبه يتقر 

الزوجة؛ ل ّن املهر يثبو ابلعقد ا ىل أ ن يوجد ما يسقطه، أ و يسقط بعضه؛ ول ّن العقد ال ينفسخ ابملوت، بل يسهتيي 

به
(45)

. 

اثلثًا: اخللوة الصحيحة
(46)

 : اختلف الفقهاء يف أ ثر اخللوة الصحيحة عىل املهر ا ىل مذهبني.

                                                                                                                                              
 .26، ص 5القرطيب؛ اجلامع ل حوم القرأ ن، ج  -

(42)
 .184، ص 1بدران؛ الفقه املقارن لل حوال الشعصية بني املذاهب ال ربعة السسية واملذهب اجلعفري والقانون، ج  

(43)
 راجع يف ذَك: 

 . 291، ص 2ج  الكسااك؛ بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، -

 .22، ص 2ابن رشد؛ بداية اجملهتد وُناية املقتصد، ج  -
(44)

 انظر يف ذَك: 

 .294، ص 2الكسااك، بدائع الصنائع، ج  -

 .22، ص 5ابن رشد، بداية اجملهتد، ج  -

 .599، ص 2الغرَياك؛ مدونة الفقه املاليك وأ دلته، ج  -

 .289، ص 1ابن العر ؛ أ حوم القرأ ن، ج  -
(45)

 .295، ص 2بدائع الصنائع، ج الكسااك،  
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احلنفية، والشافعية يف القدمي، وقال به احلنابةلاملذهب ال ّول: 

(47)
: 

ّن اخللوة الصحيحة يتقرر هبا مجيع املهر، فلو طلق الزوج زوجته بعد أ ن اختىل هبا خلوة ميحة؛ فا ّن لها   ا 

اكلقبةل  همًرا اكماًل. وروي عن اال مام أ مد ا ضافة ا ىل ذَك: " ا ن من اس متتع ابمرأ ته مبارشة فامي دون الفرج من غري خلوة

ذا  ذا أ خذها مفسها وقبض علهيا من غري أ ن خيلو هبا فلها الصداق اكماًل ا  وحنوها فلك ذَك يمكل به الصداق، وقال: ا 

لهيا ويه عرَينة تغتسل وجب عليه املهر، وروى أ يًضا: انل مهنا شيئا ال حيل لغريه، ويف رواية: من تزوج امرأ ة ونظر  ا 

ذا اطلع مهنا عىل ما حيرم عىل غري  ه فعليه املهر؛ ل نّه نوع اس متتاع فهو اكلقبةل "ا 
(48)

من كشف خامر امرأ ة ملسو هيلع هللا ىلص : » . قال 

لهيا فقد وجب الصداق، دخل هبا أ و مل يدخل  «ونظر ا 
(49)

. 

 املذهب الثااك: املالكية والشافعي يف اجلديد:

اختىل هبا خلوة ميحة  قالوا أ ّن اخللوة الصحيحة ليس لها أ ثر يف تقرير املهر، فلو طلق الزوج زوجته بعد أ ن 

فليس لها سوى نصف املهر
(50)

قامة الزوجة س نة بعد الاختالء هبا، حيث اكن  ، وأ ضاف املالكية أ ّن املهر يتقرر اب 

قامة س نة مقام الوطء، وذَك يف حاةل ما لو اكن الزوج عِنينًا الزوج ابلغًا ويه مطيقة، لتزنل ا 
(51)

. 

                                                                                                                                              
(46)

 تعريف اخللوة لغة واصطالحا: 

ــة ال - ــراده هبــا.  ــع اللغ ــه وانف ــىل زوجت ــاب ع غــالق الرجــل الب ــه: ا  ــوة الصــحيحة يف الفق ــا، واخلل ــنفس أ و بغريه ــراد ابل ــون الانف ــة: م ــوة لغ ــة: اخلل عربي

 .245، ص 1املعجم الوس يط، ج 

ــمتكن - ــث ي ــزوج حبي ذُنــام وأ ن يكــون ال ــال ا  ــهيام ب ــري عل ــن اطــالع الغ ــني م ــان يف مــون أ من ــع الزوج ــوة الصــحيحة؛ يه أ ن جيمت ــوة اصــطالًحا: اخلل  اخلل

 .82، ص 1من الوطء بال مانع حيس أ و طبعي أ و رشعي. ال بيااك؛ رشح ال حوم الرشعية يف ال حوال الشعصية، ج 
(47)

 راجع يف ذَك: 

 .149، ص 5بسوط، ج الرسخيس، امل  -

 .347، ص 16النووي؛ اجملموع، ج  -

 .76، ص 3الهبوِت؛ رشح منهتيى اال رادات، ج  -
(48)

 .727، ص 6ابن قدامة، املغين، ج  
(49)

 .418، ص 7(، ابب: من قال من أ غلق اباب أ و أ رىخ سرتا فقد، ج  14487البهيقي؛ السنن الكربى، ) احلديث  
(50)

 راجع يف ذَك: 

 .218، ص 1، أ حوم القرأ ن، ج ابن العر  -

 .23، ص 2ابن رشد، بداية اجملهتد، ج  -

 .347، ص 16النووي، اجملموع، ج  -
(51)

 .23، ص 2ابن رشد، بداية اجملهتد، ج  
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 النوح الصحيح؛ ل نّه حُك من أ حومه، لكن هذا الوجوب عىل خطر املهر جيب ابلعقد يفحاةل لبوت نصف املهر:  .أ   

ذا طلق زوجته قبل ادلخول  سواء  –السقوط ما مل يتأ كد بأ حد مؤكدات املهر، مثل ادلخول أ و املوت، فا ّن الزوج ا 

ناّم جيب للزوجة النصف ال خر فقط –حقيقي أ و حمكي  فقد سقط نصف املهر، وا 
(52)

نْ 
ِ
َطلَّْقُتُموُهنَّ  . قال تعاىل: ﴿﴿ َوا

الَّ َأْن يَْعُفوَن َأْو يَْعُفوَ 
ِ
وُهنَّ َوقَْد فََرْضُُتْ لَهُنَّ فَرِيَضًة فَِنْصُف َما فََرْضُُتْ ا ي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّوحِ َوَأْن تَْعُفوا ِمْن قَْبِل َأْن تََمسُّ ِ  اذلَّ

َ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصرٌي    لالبقرة:  َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواَل تَسَْسُوا الَْفْضَل بَيْنَُُكْ  نَّ اَّللَّ
ِ
 [.237ا

ْن َأَرْدمُتُ اْسِتْبَداَل زَ . ب
ِ
ْوجل أ راء العلامء يف أ قل املهر: اتفق الفقهاء عىل أ ّن املهر ال حد ل كرثه واس تدلوا بقوهل تعاىل: ﴿﴿ َوا

ْحَداُهنَّ ِقنَْطاًرا فاََل 
ِ
لًْما ُمِبينًا    لالسساء: َمَوَن َزْوجل َوأ تَيُُْتْ ا

ِ
الّ أ ُّنم اختلفوا يف 20تَأُْخُذوا ِمنُْه َشيْئًا َأتَأُْخُذونَُه هُبَْتااًن َوا [. ا 

 أ قل املهر، هل هو ُمقدر أ م ال ؟ ا ىل مذهبني:

 املذهب ال ّول: وُه املالكية واحلنفية:

الّ أ ُّنم اختلفوا يف أ قل املهر ا    ىل فريقني:ذهبوا ا ىل أ ّن أ قل املهر ُمقدر، ا 

: قالوا أ ّن أ قل املهر هو عرشة دراُه، أ و ما قميته عرشة دراُهاحلنفية
(53)

. 

ّن أ قل املهر هو ربع دينار من اذلهب، أ و لاللة دراُه كياًل من فضة خالصة، أ و قمية ذَك من العروضاملالكية : قالوا ا 
(54)

. 

 املذهب الثااك: الشافعية واحلنابةل:

سواء فيه القليل والكثري قالوا أ ّن املهر غري ُمقدر
(55)

. 

 حق الزوجة يف املتعة والنفقة: –اثنًيا 

 حق الزوجة يف املتعة:.1

 تعريف املتعة: . أ  

                                                           
(52)

 . 224أ بوزهرة؛ محمد أ بو زهرة، ال حوال الشعصية، ص  
(53)

 .275، ص 2الكسااك، بدائع الصنائع، ج  
(54)

 .18، ص 2، ج ابن رشد، بداية اجملهتد 
(55)

 راجع يف ذَك: 

 . 63، ص 5الشافعي؛ ال م، ج  -

 . 229، ص 8املرداوي؛ اال نصاف، ج  -

 .37، ص 4ابن القمي؛ زاد املعاد يف هدي خري العباد، ج  -
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والطعام، واملتعة أ ن تضم معرة ا ىل  ك، وزواج تطلق املتعة عىل عدة أ ش ياء؛ مهنا: ما يمتتع به من الصيد  املتعة يف اللغة:

دامهتا ا ىل نفسكاملتعة: أ ن تزتوج امرأ ة تمتتع هبا  وقتًا ما، وال تريد ا 
(56)

 . ومتعة املرأ ة: ما وصلو به بعد الطالق لتستفع به،

من حنو مال، أ و خادم، وامجلع متع
(57)

ما يعطيه الزوج ا ىل زوجته بعد الطالق، من مال أ و غريه لتستفع  واملراد هنا ابملتعة:. 

 به، وذَك جرًبا خلاطرها.

 املتعة يف الاصطالح: 

يه ما تعطاه املرأ ة حبيث ال تزداد عىل نصف همر املثل، وال تنقص عن مخسة دراُه احلنفية:
(58)

. 

عطائه الزوجة لطالقه ا َيها املالكية: املتعة ما يؤمر الزوج اب 
(59)

. 

املتعة امس للامل اذلي يدفعه الرجل ا ىل امرأ ته ملفارقته ا َيها الشافعية:
(60)

. 

يه ما جيب عىل زوج لزوجته بطالقها قبل ادلخول احلنابةل:
(61)

. 

 مل يرد نص يف تقدير املتعة، ذلَك فقد اجهتد الفقهاء يف تقديرها، وبناء عىل ذَك اختلفوا يف هذا املقدار.مقدار املتعة: ب.

أ ّن املتعة جيب أ الّ تزيد عن نصف همر املثل، كام وأ ُّنا جيب أ الّ تنقص عن مخسة دراُه احلنفية:
(62)

. 

: ذهبوا ا ىل أ ّن املتعة ليس لها حد، ال يف قليل أ و كثري، وقال ماَك: وال أ رى أ ن يقىض هبا ويه من احلق عليه، املالكية

ناّم يه يشء ا ن طاع به أ داه، فا ن أ ىب مل جيرب عىل ذَك وال يعدى فهيا السلطان، وا 
(63)

. 

                                                           
(56)

 راجع يف ذَك: 

 . 329، ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج  -

 وما بعدها. 852، ص 2 ع اللغة العربية، املعجم الوس يط، ج  -
(57)

 راجع يف ذَك: 

 . 330، ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج  -

 وما بعدها. 852، ص 2املعجم الوس يط، ج  -
(58)

 .111، ص 3ابن عابدين؛ رد احملتار عىل ادلر اخملتار رشح تنوير ال بصار، ج  
(59)

 .412، ص 5رشح خمترص خليل، ج  –املواق؛ التاج واال لكيل  
(60)

 .398، ص 4الرشبيين، مغين احملتاج، ج  
(61)

 .220، ص 5الس يوطي؛ مطالب أ ويل الهنيي، ج  
(62)

 راجع يف ذَك: 

 .304، ص 2الكسااك، بدائع الصنائع، ج  -

 .233أ بوزهرة، ال حوال الشعصية، ص  -
(63)

 .952، ص 3رواية حسنون بن سعيد التنويخ عن عبدالرمن بن قامس، ج  –ماَك؛ املدونة الكربى  
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

عىل أ ن ال تنقص املتعة عن لاللني درمًها،  –الرأ س  ما يغطى به –مقنعة : أ ّن املس تحب أ ن ميتعها خبادم أ و الشافعية

أ و ما قميته، كام ويسن أ ن ال تبلغ نصف همر املثل، فا ن بلغته أ و جاوزته جاز ذَك
(64)

. أ ّما الواجب ففيه وهجان: ال ّول: 

وهو املذهب؛ أ ن تقدير املتعة راجع ا ىل اجهتاد احلا   ما يقع عليه الامس، كام جيري ذَك يف الصداق. الثااك:

وتقديره
(65)

. 

ّن أ عىل املتعة خادم، وأ دانها كسوة، جيوز لها أ ن تصيل فهيا احلنابةل الّ أ ن أ راد أ ن  –درعًا، وخامًرا، ولواًب  –: قالوا ا  ا 

 يزيدها، أ و أ رادت يه أ ن تنقصه.

 حق الزوجة يف النفقة: .1

 تعريف النفقة: . أ  

والنفقة: ما ينفق من ادلراُه وحنوها، وتأ ِت مبعىن الزاد، كام وتطلق النفقة ويراد هبا ما امس من اال نفاق؛  اللغة:النفقة يف 

يفرض للزوجة عىل زوهجا من مال للطعام، والكساء، والسكىن، واحلضانة
(66)

. 

 النفقة يف الاصطالح: 

ُّنا الطعام، والكسوة، والسكىن احلنفية: ا 
(67)

. 

ما به قوام معتاد حال ال ديم دون رسف املالكية:
(68)

. 

نفاق؛ وهو اال خراج، وال يس تعمل ا الّ يف اخلري الشافعية: من اال 
(69)

. 

داًما، وكسوة، ومسكنًا احلنابةل: ُّنا كفاية من ميونه خزًبا، وا  ا 
(70)

. 

تشمل النفقة املسكن والطعام والكسوة والعالج ولك ما به مقومات احلياة النفقة يف القانون:
(71)

. 

                                                           
(64)

 راجع يف ذَك: 

 .391، ص 16ع، ج النووي، اجملمو  -

 .399، ص 4الرشبيين، مغين احملتاج، ج  -
(65)

 .391، ص 16النووي، اجملموع، ج  
(66)

 .942، ص 2 ع اللغة العربية، املعجم الوس يط، ج  
(67)

 .188، ص 4ابن جنمي؛ البحر الرائق رشح كزن ادلقائق، ج  
(68)

 .183، ص 4اخلريش، رشح خمترص خليل، ج  
(69)

 .151، ص 5الرشبيين، مغين احملتاج، ج  
(70)

 .618، ص 1الهبوِت، الروض املربع، ج  
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 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 
ذا اكن ذا طول واقتدار؛ فاملرأ ة حتب املال لتنفقه يف زيسهتا، ويف لك  من حق املرأ ة عىل زوهجا أ ن ينفق علهيا، وأ الّ يقرت ا 

لهيا ما جيلو حماس هنا، لتسرت زوهجا ابلنظر ا 
(72)

، وقد عرب ابن عر  عن حب املرأ ة للامل، حني س ئل عن حاهل مع أ ههل؛ 

فقال
(73)

: 

ذا رأ ت أ هل بييت ا  لكيس ممتلئا *** تبسمو ودنو مين متازحينا 

ن رأ ته خليا من درامهه *** جتهمو وانثسو عين تقاحبين  وا 

 اس تدل العلامء عىل مرشوعية النفقة بأ دةل من الكتاب، والس نة، واال جامع، واملعقول.مرشوعية النفقة: ب.

الَّ َما أ اَتَها ﴿﴿ ِلُيْنِفْق ُذو َسَعةل ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قال تعاىل:  الكتاب:
ِ
ُ نَْفًسا ا ُف اَّللَّ ُ اَل يلَُكِّ ا أ اَتُه اَّللَّ قُِدَر عَلَْيِه ِرْزقُُه فَلُْيْنِفْق ِممَّ

ا    لالطالق:  ُ بَْعَد ُعرْسل يرُْسً َيْجَعُل اَّللَّ لَكَُّف [. وقوهل تعاىل: ﴿﴿ َوعىََل الَْمْولُوِد هَلُ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوهُتُنَّ اِبلَْمْعُروِف اَل تُ 7س َ

الَّ ُوْسَعهَا    لالبقرة: 
ِ
ُ بَْعَضهُْم عىََل بَْعضل َوبَِما 233نَْفٌس ا َل اَّللَّ َِّساِء ِبَما فَضَّ اُموَن عىََل الس [.  وقوهل تعاىل: ﴿﴿ الّرَِجاُل قَوَّ

 [.34َأنَْفُقوا ِمْن َأْمَواِلهِْم    لالسساء: 

نُّك أ خذمتوهن بأ مانة هللا، واس تحللُت فروهجن  اتقوا» خطب الناس، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أ ّن رسول هللا  الس نة: هللا يف السساء فا 

ّن لُك علهين أ ن ال يوط  فرشُك أ حًدا تكرهون، فا ن فعلن فارضبوهن رضاًب غري مربح، وهل عليُك رزقه،  بلكمة هللا، وا 

«وكسوهتن ابملعروف 
(74)

 . 

امجع العلامء عىل أ ّن نفقة الزوجة واجبة عىل زوهجا اال جامع:
(75)

يقول ابن رشد: اتفقوا عىل أ ّن من حقوق الزوجة عىل  ،

الزوج النفقة والكسوة، ...
(76)

. 

                                                                                                                                              
(71)

 م، بشأ ن ال حوم اخلاصة ابلزواج والطالق وأ اثرهام.1984( لس نة  10( من القانون اللييب رمق )  22املادة )  
(72)

 .108الرتمانيين، الزواج عند العرب يف اجلاهلية واال سالم، ص  
(73)

 . 167، ص 2، نفخ الطيب من غصن ال ندلس الرطيب، ج التلمسااك 
(74)

 .269، ص 8(، ابب: ا جياب نفقة املرأ ة وكسوهتا، ج  9135السسايئ؛ ) احلديث  
(75)

 .16، ص 4الكسااك، بدائع الصنائع، ج  
(76)

 .54، ص 2ابن رشد، بداية اجملهتد، ج  
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

ّن املرأ ة ممنوعه من الاكتساب  املعقول: واخلروج للعمل؛ ل ُّنا حمبوسة حببس النوح، وذَك حلق الزوج علهيا، وهو ا 

ليه، ذلَك اكن واجبً  نفاق علهيا قدر كفايهتا، لقوهل مينعها من الاكتساب هبذا احلق؛ ول ّن نفع حبسها يعود ا  ا عليه اال 

«اخلراج ابلضامن » صىل هللا عليه وسمل : 
(77)

 . 

نفاق   من القانون: جتب نفقة الزوجة عىل زوهجا املورس من اترخي العقد الصحيح، كام تلزم الزوجة املورسة ابال 

هبا من وقو فرضها عرًسا أ و يرًسا عىل زوهجا وأ والدها منه مدة ا عسار الزوج، وتقدر النفقة حبسب حال امللزم
(78)

 . 

 حق الزوجة يف الرضاعة واحلضانة: -اثلثًا 

تمتزي املرأ ة ابلرقة، والعطف، واحلنان، الناجت عن التكوين اجلسدي، والفكري، والوجدااك، وهذا يودل عندها  

شغًفا ا ىل ال مومة، وال مومة ليسو والدة تغدو هبا ال نىث ُأًما ملن ودلته، بل وراء ذَك أ مومة روحية حتنو عىل طفلها، 

عن  خلريية فمين اكنو تمتزي هبذه الصفات، عن أ   هريرة املسو هيلع هللا ىلص وتعطف عليه ابلرضاع واحلضانة، وجعل الرسول 

خري نساء ركنب اال بل صاحل نساء قريش أ حناه عىل ودله يف صغره وأ رعاه عىل زوج يف ذات يده » قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيبء 

»
(79)

 . ذلَك أ عطى اال سالم لل م حق احلضانة والرضاعة، وقدهما الشارع عىل ال ب.

 حق الزوجة يف أ جرة الرضاعة: .1

 تعريف الرضاعة: . أ  

الرضاعة من الرضاع، والرضاع: مصدر الفعل رضع، ومنه: رضع الصيب يرضع، ورضع يرضع، رْضًعا،  الرضاعة يف اللغة:

ورَضًعا، وَرضاعًا، ورِضًعا، وِرضاعًا، وَرَضاعة، وِرَضاعة، فهو: راضع وامجلع رضع
(80)

. 

 الرضاعة يف الاصطالح:

مص الرضيع من لدي ال دمية يف وقو خمصوص احلنفية:
(81)

. 

                                                           
(77)

 .284، ص 3(، ابب: فمين اشرتى عبدا فاس تعمهل مث وجد به، ج  3508أ بو داود؛ سنن أ   داود، ) احلديث  
(78)

 م، بشأ ن ال حوم اخلاصة ابلزواج والطالق وأ اثرهام.1984( لس نة  10( من القانون اللييب رمق )  23املادة )  
(79)

ــول هللا  ــور رس ــن أ م ــحيح اخملترصــ م ــ ند الص ــامع املس ــاري؛ اجل ــديث البخ ــاري، ) احل ــه   مــيح البخ ــسنه وأ َيم ــمل وس ــه وس (، ابب: ا ىل  5082 صــىل هللا علي

 .6، ص 7من ينكح وأ ي السساء خري وما ، ج 
(80)

 .125، ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج  
(81)

 .238، ص 3ابن جنمي، البحر الرائق، ج  
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وصول لنب امرأ ة أ و ما حصل منه الغذاء يف جوف طفل يف احلولني املالكية:

(82)
. 

امس حلصول لنب امرأ ة أ و ما حصل منه يف جوف طفل برشوط الشافعية:
(83)

. 

مص من دون احلولني لبنًا اثب عن مل أ و رشبه أ و حنوه احلنابةل:
(84)

. 

 أ جرة الرضاعة: مرشوعيةب.

 وردت العديد من ال دةل عىل مرشوعية أ جرة الرضاعة من الكتاب، واال جامع، واملعقول. 

َّْمُُتْ َما أ تَيُُْتْ اِبلَْمْعُروِف قال تعاىل:  الكتاب: َذا َسل
ِ
ِضُعوا َأْواَلَدُ ْ فاََل ُجنَاَح عَلَْيُُكْ ا ْن َأَرْدمُتْ َأْن تَْسرَتْ

ِ
َ ﴿﴿ َوا َُّقوا اَّللَّ  َواْعلَُموا  َوات

َ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصرٌي    لالبقرة:  ْن 233َأنَّ اَّللَّ
ِ
ْن َأْرَضْعَن لَُُكْ فَأ تُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأتَِمُروا بَيْنَُُكْ ِبَمْعُروفل َوا

ِ
[. وقوهل:﴿﴿ فَا

ِضُع هَلُ ُأْخَرى    لالطالق:  مُتْ فََسرُتْ  [.6تََعارَسْ

املغين؛ وأ مجع أ هل العمل عىل جواز استئجار الظرئ؛ ويه املرضعة نقل عن صاحب كتاب اال جامع:
(85)

. 

ناّم يعيش ابلرضاع؛ ل نّه  املعقول: ّن احلاجة تدعوا ا ىل أ خذ ال جرة عىل الرضاع فوق دعاهئا ا ىل غريه، فا ّن الطفل يف العادة ا  ا 

مكوت ال م، أ و أ ن  –ال س باب ال يوجد طعام يناسب الصغري سوى لنب ال م، وقد يتعذر رضاعه من أ مه بسبب من 

فلو مل ترُشع أ جرة الرضاعة لتعذر يف أ حيان كثرية ا جياد مرضعة للصغري، ولون ا رضاًرا  –تكون غري قادرة عىل اال رضاع 

«ال رضر وال رضار » ابلصيب، واال سالم قد ُنيى عن الرضر، فقال النيبء صىل هللا عليه وسمل 
(86)

. فدل عىل مرشوعية 

وعىل جوازها، فهيي جائزة اكال جارة يف سائر املنافعأ جرة الرضاع 
(87)

. 

 

 

 

                                                           
(82)

رشاد املساَك، ج    .210، ص 2الكش ناوي؛ أ سهل املدارك رشح ا 
(83)

 .333، ص 2الرشبيين، اال قناع، ج  
(84)

 .357، ص 2الهبوِت، الروض املربع، ج  
(85)

 .82، ص 6ابن قدامة، املغين، ج  
(86)

 .784، ص 2(، ابب: من بىن يف حقه ما يرض جباره، ج  2340ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه، ) احلديث  
(87)

 .82، ص 6ابن قدامة، املغين، ج  
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 حق الزوجة يف احلضانة: .2

 تعريف احلضانة: . أ  

من احلضن؛ يقال: حضنه، حضنًا، وحضانة، جعهل يف حضنه، وحضن الرجل الصيب: رعاه ورابه، فهو  احلضانة يف اللغة:

حاضن، ومجع حاضنة حواضن
(88)

. 

ادلاية اليت تقوم عىل تربية الصغري، واحلضانة: الوالية عىل الطفل لرتبيته وتدبري ش ئونه، واحلضن: ما دون اال بط  واحلاضنة:

ا ىل الكشح
(89)

. 

تربية من ال يس تقل بأ موره مبا يصلحه ويقويه عام يرضه، ولو كبرًيا  نواًن، ك ن يتعهد بغسل  احلضانة يف الاصطالح:

وربط الصغري يف املهد وحتريكه لينام جسده، وليابه، ودهنه، وكحهل،
(90)

. 

: حفق الودل وتربيته ورعاية شؤونه وتوجهيه من حني والدته ا ىل أ ن يبلغ اذلكر، ويُت ادلخول ابل نىث، احلضانة يف القانون

وذَك مبا ال يتعارض مع حق الويل
(91)

. 

 املعقول:لبتو مرشوعية احلضانة ابلكتاب، والس نة، واال جامع، و مرشوعية احلضانة: ب.

ُْم يَْكُفُل قال تعاىل:  الكتاب: ْذ يُلُْقوَن َأقْاَلَمهُْم َأهيُّ
ِ
ْم ا هْيِ لَْيَك َوَما ُكْنَو دَلَ

ِ
َمْرمَيَ َوَما ُكْنَو ﴿﴿ َذَِكَ ِمْن َأنَْباِء الَْغْيِب نُوِحيِه ا

َتِصُموَن    لأ ل معران:  ْذ خَيْ
ِ
ْم ا هْيِ هَُما مََكَ [.  وقوهل تعاىل: ﴿﴿ َواْخِفْض لَهُمَ 44دَلَ ِة َوقُْل َرّبِ اْرَمْ ْمَ ّلِ ِمَن الرَّ ا َجنَاَح اذلُّ

ََّيااِك َصِغرًيا    لاال رساء:   [.24َرب

ذا ابنة مزة تنادي َي مع، َي مع، فتناولها عيل فأ خذها فقال لفاطمة  الس نة: ما روي؛ ) عن عيل قال: ملا صدران من مكة ا 

ابنة معي »ق هبا، ويه ابنة معي وقال جعفر: دونك ابنة معك، حفملها فاختصم فهيا عيل، وجعفر، وزيد فقال عيل أ ان أ ح

                                                           
(88)

 .182، ص 1عجم الوس يط، ج  ع اللغة العربية، امل 
(89)

 .182، ص 1املعجم الوس يط، ج  
(90)

 .354، ص 2الرشبيين، اال قناع، ج  
(91)

 م، بشأ ن ال حوم اخلاصة ابلزواج والطالق وأ اثرهام.1984( لس نة  10( من القانون اللييب رمق )  62الفقرة ) أ  /  
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أ نو مين، »وقال لعيل: « اخلاةل مبزنةل ال م»خلالهتا وقال: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا فقىض هبا « بسو أ يخ»وقال زيد: « وخالهتا حتيت

«أ نو أ خوان وموالان»وقال لزيد: َي زيد « أ ش هبو خلقي وخلقي»وقال: جلعفر: « وأ ان منك
(92)

 .) 

، طلق زوجته مجيةل أ م عامص ال نصارية، واكن هل مهنا عامص، فتنازعا عليه ما روي أ ّن معر بن اخلطاب  اال جامع:

حفُك لها ابلطفل، وذَك حىت يشب الصيب، ويف ذَك الوقو اكن الصحابة موجودين ومتوافرين  فاحتكام ا ىل أ   بكر 

ومل يذكر أ ّن أ حًدا مهنم أ نكر عليه ذَك، فون ذَك ا جامعًا مهنم عىل مرشوعية احلضانة
(93)

. 

ّن الطفل وهو صغري ال يس تغين معن يقوم برعايته وتربيته، وا   املعقول: الّ اكن ذَك سببًا يف هالكه، فالصغري لو ترك بدون ا 

رعاية أ و تربية ال يصلح حاهل، فدل ذَك عىل مرشوعية احلضانة
(94)

. 

 حق الزوجة يف املسكن واملرياث: -رابًعا 

 حق الزوجة يف املسكن: .1

 تعريف املسكن: . أ  

ليهاملسكن يف اللغة:  من أ هل، ومال، وغري ذَك املسكن؛ املزنل والبيو وامجلع مساكن، والسكن: ما يسكن ا 
(95)

. 

مل يضع الفقهاء تعريًفا اصطالحيًا هل، بيدا أ نّه اكن اعامتدُه عىل تعريفه اللغوي. بيامن احلنفية أ وردوا املسكن يف الاصطالح: 

تعريًفا للسكىن؛ فقالوا: السكىن؛ املكث يف مون عىل سبيل الاس تقرار وادلوام
(96)

. 

قهاء عىل مرشوعية أ جرة السكن ابلعديد من ال دةل، من الكتاب، والس نة، اس تدل الف مرشوعية أ جرة السكن: ب.

 واملعقول:

                                                           
(92)

 . 433، ص 7(، ج  8402السسايئ؛ السنن الكربى، ) احلديث  
(93)

 راجع يف ذَك: 

 .42، ص 4الكسااك، بدائع الصنائع، ج  -

 .612، ص 7ابن قدامة، املغين، ج  -
(94)

 .612، ص 7ابن قدامة، املغين، ج  
(95)

 .211، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج  
(96)

 .161، ص 8الرسخيس، املبسوط، ج  
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

ُقوا عَلهَْيِنَّ    لالطالق: : قال تعاىل: الكتاب وُهنَّ ِلُتَضيِّ [. 6﴿﴿ َأْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُُْتْ ِمْن ُوْجِدُ ْ َواَل تَُضارُّ

نَةل    لالطالق: وقوهل: ﴿﴿ اَل خُتْرُِجوُهنَّ ِمْن  الَّ َأْن يَأِْتنَي ِبَفاِحَشةل ُمَبيِّ
ِ
ُرْجَن ا نَّ َواَل خَيْ  [.1بُُيوهِتِ

ناّم قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النيبء أ ّن فاطمة بسو قيس طلقها زوهجا، فمل جيعل لها  الس نة: ناّم النفقة والسكىن » نفقة، وال سكىن، وا  ا 

ذا اكن لزوهجا علهيا الرجعة  «للمرأ ة ا 
(97)

امكيث يف بيتك حىت يبلغ » أ مر فريعة بسو ماَك بقوهل: ملسو هيلع هللا ىلص  . وأ ّن النيبء

«الكتاب أ جهل، قالو: فاعتددت فيه أ ربعة أ شهر وعرًشا 
(98)

. 

ّن املرأ ة ال تس تغين عن املسكن لالستتار عن العيوب، وللترصف، والاس متتاع، وحفق املتاع، ويه ممنوعة  املعقول: ا 

عطاهئا أ جرة للمسكنمن اخلروج حلق الزوج علهيا، ذلَك وجب عىل ال زوج توفري املسكن لها، أ و ا 
(99)

. 

 حق الزوجة يف املرياث: .2

 تعريف املرياث: . أ  

املرياث من اال رث وهو ال صل، يقال: هو يف ا رث صدق، أ ي يف أ صل صدق، وهو عىل ا رث كذا، املرياث يف اللغة: 

أ ي أ مر قدمي توارله ال خر عن ال ّول
(100)

اليشء من قوم ا ىل قوم أ خرين، ويطلق ويراد . ويطلق اال رث ويراد منه انتقال 

منه املوروث، وهو املال اذلي يرتكه امليو، ويقاربه يف هذا املعىن الرتكة، لكن املرياث يشمل انتقال املادَيت واملعنوَيت؛ 

اكملال، والعمل، واجملد، والرشف
(101)

. 

ّ  املرياث يف الاصطالح: ن  ه عمل، وعرفوه عند حتدهثم عن الفرائض من ذَك:الكثري من العلامء عرفوا املرياث عىل أ ساس ا 

الفرائض؛ هو عمل بأ صول من فقه وحساب تعرف حق لك وارث من الرتكة احلنفية:
(102)

. 

الفرائض؛ هو عمل املواريث وبيان من يرث ومن ال يرث ومقدار ما للك وارث املالكية:
(103)

. 

                                                           
(97)

 .253، ص 5(، ابب: الرخصة يف ذَك، ج  5566السسايئ؛ السنن الكربى، ) احلديث   
(98)

 .34، ص 10(، ابب: قوهل تعاىل: " واذلين يتوفون منُك ويذرون "، ج  10977السسايئ؛ السنن الكربى، ) احلديث  
(99)

 .569، ص 7ابن قدامة، املغين، ج  
(100)

 راجع يف ذَك: 

 . 111، ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج  -

 .13، ص 1املعجم الوس يط، ج  -
(101)

 .17، ص 3املوسوعة الفقهية، ج  
(102)

 .757، ص 6ابن عابدين، رد احملتار، ج  
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ل ملعرفة قدر ما جيب للك ذي حق من الرتكةالفرائض؛ هو الفقه املتعلق ابال رث والعمل املوصو  الشافعية:

(104)
. 

الفرائض؛ العمل بقسمة املواريث احلنابةل:
(105)

. 

 اس تدل العلامء عىل مرشوعية مرياث الزوجة بأ دةل من الكتاب، والس نة، واال جامع:مرشوعية مرياث الزوجة: ب.

ْن قال تعاىل:  الكتاب:
ِ
ا تََرْكَن ِمْن بَْعِد ﴿﴿ َولَُُكْ ِنْصُف َما تََرَك َأْزَواُجُُكْ ا بُُع ِممَّ ْن اَكَن لَهُنَّ َودَلٌ فَلَُُكُ الرُّ

ِ
لَْم يَُكْن لَهُنَّ َودَلٌ فَا

ْن اَكَن لَُُكْ 
ِ
ْن لَْم يَُكْن لَُُكْ َودَلٌ فَا

ِ
ا تََرْكُُتْ ا بُُع ِممَّ ا تََرْكُُتْ ِمْن بَْعِد َوِصيَّةل َودَلٌ فَلَهُنَّ الثُُّمُن مِ  َوِصيَّةل يُوِصنَي هِبَا َأْو َدْينل َولَهُنَّ الرُّ مَّ

ةَلً َأِو اْمَرَأٌة َوهَلُ َأٌخ َأْو ُأْخٌو فَِللُكِّ َواِحدل ِمهْنُ  ْن اَكَن َرُجٌل يُوَرُث الَكَ
ِ
ْن اَكنُوا َأْكرَثَ ِمْن تُوُصوَن هِبَا َأْو َديْنل َوا

ِ
ُدُس فَا َما السُّ

اَكُء يِف الثُّلُِث ِمْن بَعْ  ُ عَِلمٌي َحِلمٌي   َذَِكَ فَهُْم رُشَ ِ َواَّللَّ  [.12لالسساء:  ِد َوِصيَّةل يُوََص هِبَا َأْو َديْنل غرَْيَ ُمَضاّرل َوِصيًَّة ِمَن اَّللَّ

، فقالو: َي ملسو هيلع هللا ىلصقال: ) جاءت امرأ ة سعد بن الربيع اببنتهيا من سعد ا ىل رسول هللا  عن جابر بن عبدهللا  الس نة:

ّن معهام أ خذ ماهلام، فمل يدع هلام مااًل وال ربيع، قتل أ بوهام رسول هللا، هااتن ابستا سعد بن ال معك يوم أ حد شهيًدا، وا 

الّ وهلام مال، قال:  فزنلو: أ ية املرياث، فبعث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ا ىل «. يقيض هللا يف ذَك » تنكحان ا 

«هو َك أ عط ابسيت سعد الثلثني، وأ عط أ همام المثن، وما بقي ف » معهام، فقال: 
(106)

.) 

ذا مل يرتك الزوج ودل وال ودل ابن الربع، فا ن ترك ودل أ و ودل ابن  اال جامع: امجع العلامء عىل أ ّن مرياث املرأ ة من زوهجا ا 

فالمثن
(107)

. 

 

 

 

                                                                                                                                              
(103)

 .710، ص 4عرفه، حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري، ج  
(104)

 .3، ص 6الرميل؛ ُناية احملتاج، ج  
(105)

 .3، ص 7 منت املقفع، ج ابن قدامة؛ الرشح الكبري عىل 
(106)

 .414، ص 4(، ابب: ما جاء يف مرياث البنات، ج  2092الرتمذي؛ سنن الرتمذي، ) احلديث  
(107)

 .342، ص 2ابن رشد، بداية اجملهتد، ج  
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 حقوق الزوجة غري املالية –املبحث الثااك 

اال سالم هذا الظالم، وجفف منافع جاء اال سالم واكن الظالم ُمعميًا عىل املرأ ة يف اجملمتع اجلاهيل؛ فبدد نور  

الفساد، وأ حيا املرأ ة ورفعها من حضيض املونة ا ىل أ عالهيا وساواها مع الرجل، وجعل لها مونة كرمية حمفوظة بس ياج 

فراط وال تفريط، فقرر لها حقًا يف مجيع أ دوار حياهتا، فصاُنا طفةل، ورعاها صبية، مث فّصل لها ال حوم يف  من غري ا 

ا.شأ ُنا حني   بلغو زوجة وُأما

 حق املرأ ة يف التعمل والتفقه يف ادلين: –أ ّوالً 

للمرأ ة حق معرفة ال مور العقائدية والفقهية، كام لها حق تعمل ما ينفعها من أ مور دنياها، وذَك حىت تمتكن من  

 ممارسة حياهتا بشلك ميح؛ ل نّه ال تس تقمي حياهتا وأ خرهتا ا الّ هبذه ال مور.

لهين كن هل سرًتا » عن النيبء صىل هللا عليه وسمل قال: عائشة عن   من ييل من هذه البنات شيئا فأ حسن ا 

«من النار
(108)

. 

واال حسان أ مع من التعلمي والتأ ديب، ويؤكد ذَك حديث أ بو بردة عن أ بيه قال؛ قال رسول هللا صىل هللا  

وأ دهبا فأ حسن تأ ديهبا مث أ عتقها وتزوهجا فهل أ جران، أ ميا رجل اكنو عنده وليدة فعلمها فأ حسن تعلميها » عليه وسمل : 

»....
(109)

. 

واكنو السساء حتتشد لسامع النيبء صىل هللا عليه وسمل وقد خصص لهن اباًب يسمى " ابب السساء " حىت  

ال ن يف مسجد الرسول صىل هللا عليه وسمل ابملدينة، حىت ال حيدث تزامح بيهنن وبني الرجال
(110)

اء نساء . ومل مينع احلي

                                                           
(108)

(، ابب:  5995البخــاري؛ اجلــامع املســ ند الصــحيح اخملترصــ مـــن امــور رســول هللا صــىل هللا عليــه وســـمل وســسنه وأ َيمــه   مــيح البخــاري، ) احلـــديث  

 .7، ص 8رمة الودل وتقبيهل ومعانقته، ج 
(109)

(، ابب:  5083ه   مــيح البخــاري، ) احلـــديث البخــاري؛ اجلــامع املســ ند الصــحيح اخملترصــ مـــن امــور رســول هللا صــىل هللا عليــه وســـمل وســسنه وأ َيمــ 

 .6، ص 7اختاذ الرساري ومن أ عتق جاريته مث، ج 
(110)

 .193، ص 1صالح عبدالغين محمد، موسوعة املرأ ة املسلمة ج  
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نعم السساء نساء ال نصار مل » ال نصار أ ن يتفقهن يف ادلين ويسأ لن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، قالو عائشة : 

«مينعهن احلياء أ ن يتفقهن يف ادلين 
(111)

. 

 حق املرأ ة يف املوافقة واختيار زوهجا: -اثنًيا 

كراه، بعد أ ن  رادة لها،  ابت للمرأ ة يف اال سالم حق اختيار الزوج دون ا  اكنو اكملتاع تباع وتشرتى، ال ا 

وجعل ترصفاهتا جائزة اكلرجل متاًما، والرىض حق ال ينازعها يف هذا احلق أ حد
(112)

. 

ذُنا صامهتا  ال مي أ حق بنفسها من ولهيا والبكر تس تأ ذن» قال: ملسو هيلع هللا ىلص أ ّن النيبء  ابن عباس عن   يف نفسها وا 

«قال نعم
(113)

.  

عطاهئا حق اال رادة وحقها أ كد من حق الويل، حىت يس تحب أ ن يعمل أ ن سكوهتا رضا،   فالنص واحض يف ا 

ن أ رص زوهجا القايض فا ن امتنع الويل من أ ن تزتوج كفؤا أ جرب، وا 
(114)

. 

 حق الزوجة يف بر وادلهيا: –اثلثًا 

تعطي ال م عصارة محلها وعظمها يف اللنب، وعصارة قلهبا وأ عصاهبا يف الرعاية، فأ قل ما يقابل ذَك الرب لهذه  

ا يَْبلَُغنَّ ِعْندَ  مَّ
ِ
ْحَسااًن ا

ِ
ْيِن ا ُه َواِبلَْوادِلَ َيَّ

ِ
الَّ ا
ِ
َُّك َأالَّ تَْعُبُدوا ا مُهَا فاََل تَُقْل َك اْلِكرَبَ َأَحُدمُهَا َأْو ال م. قال تعاىل: ﴿﴿ َوقىََض َرب الِكَ

 [.24، 23ال رساء: [لَهَُما ُأّفل َواَل تهَْنَْرمُهَا َوقُْل لَهَُما قَْواًل َكرمِيًا    

أ لزم هللا تعاىل اال نسان ابلرب واال حسان ا ىل الوادلين، وال خالف بني العلامء أ ّن لل م لالث أ رابع الرب،  

ولل ب الربع البايق
(115)

ذنه، وهذا ما ، فا ذا تزوجو املرأ ة تص  بح مأ سورة بأ وامر زوهجا، فال حيق لها أ ن خترج من غري ا 

                                                           
(111)

العنـــربي، أ خـــرباك . جـــاء فيـــه: ) حـــدلنا عبيـــد هللا بـــن معـــاذ 85، ص 1(، ابب: الاغتســـال مـــن احلـــيض، ج  316أ بــو داود؛ ســـنن أ   داود، ) احلـــديث  

بــراهمي يعــين ابــن همــاجر، عــن صــفية بســو شــيبة، عــن عائشــة، أ ن أ ســامء ســأ لو النــيب صــىل هللا عليــه وســمل مبعنــاه قــال:  «. فرصــة ممســكة»أ  ، عــن شــعبة، عــن ا 

ــو: كيــف أ تطهــر هبــا قــال:  ــأ لته عــن الغســل مــن اجلنابــة فقــال: «ســ بحان هللا تطهــري هبــا واســ ترتي بثــوب»قال ن مــاءك فتطهــرين أ حســن تأ خــذي»، وزاد وس

نعــم السســاء نســاء ال نصــار مل »قــال: وقالــو عائشــة: « الطهــور وأ بلغــه، مث تصــبني عــىل رأ ســك املــاء، مث تدلكينــه حــىت يبلــغ شــؤون رأ ســك، مث تفيضــني عليــك املــاء

 « (.يكن مينعهن احلياء أ ن يسأ لن عن ادلين، وأ ن يتفقهن فيه
(112)

 .170، ص 9ابن قدامة، املغين، ج  
(113)

 .171، ص 5(، ابب: استئذان البكر يف نفسها وذكر اختالف، ج  5351سسايئ؛ السنن الكربى، ) احلديث ال  
(114)

 راجع يف ذَك: 

 .44، ص 2ابن رشد، بداية اجملهتد وُناية املقتصد، ج  -

 .174، ص 3الصنعااك؛ س بل السالم رشح بلوغ املرام، ج  -
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

ن اكن اخلطاب موهًجا ا ىل نساء النيبء 33يدل عليه قوهل تعاىل: ﴿﴿ َوقَْرَن يِف بُُيوِتُكنَّ    لال حزاب:  ملسو هيلع هللا ىلص [، وا 

الّ أ ّن العربة بعموم اللفق ال خبصوص السبب، فتدخل يف اخلطاب السساء  املؤمنات مجيًعامبالزمة بيوهتن؛ ا 
(116)

الّ أ ّن  . ا 

حق الزوج ال يسقط حق وادلهيا، وال متنع من زَيرة وادلهيا، وأ ن تتعهد وادلهيا ا ن اكن أ حدهام حيتاج ملن يقوم بشأ نه، 

الّ ابسته املزتوجة، فعلهيا أ ن تتعهده أ ىَب الزوج أ م ريض، وسواء اكن وادلهيا مسلمني أ و  وليس هل من يقوم بذَك ا 

فعند تعارض حق الزوج وحق الوادلين يقدم حق الوادلين عليهاكفرين، 
(117)

عبادته مع اال حسان  ، فلقد قرن هللا 

ذ عاهدوا النيبء صىل هللا  ا ىل الوادلين. عن عروة عن أ سامء؛ قالو: قدمو أ يم ويه مرشكة يف عهد قريش ومدهتم ا 

نعم » ّن أ يم قدمو ويه راغبة؛ أ فأ صلها؟ قال: عليه وسمل مع ابهنا فاس تفتيو النيبء صىل هللا عليه وسمل فقلو: ا  

«صيل أ مك 
(118)

. 

وحلق املرأ ة يف بر وادلهيا أ ثر معيق يف العالقة الزوجية واس تقرارها والعالقة ابل خرين من ال هل، وفقدان هذا احلق 

يؤدي ا ىل اضطراب احلياة الزوجية، وابلتايل ينعكس عىل مجيع ال فراد احمليطني هبا
(119)

. 

 حق الزوجة يف املعارشة ابملعروف: –رابًعا 

الزواج رابط مقدس، وميثاق غليق، ولهذا الزواج دعامئ وأ سس أ قرها الشارع، قال تعاىل: ﴿﴿ َوِمْن أ ََيِتِه  

نَّ يِف ذَ 
ِ
لهَْيَا َوَجَعَل بَيْنَُُكْ َمَودًَّة َوَرْمًَة ا

ِ
َِكَ َل ََيتل ِلَقْومل يََتَفكَُّروَن    لالروم: َأْن َخلََق لَُُكْ ِمْن َأنُْفِسُُكْ َأْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا ا

ُ فِ 21 َعَل اَّللَّ ْن َكرِْهُتُموُهنَّ فََعََس َأْن تَْكَرُهوا َشيْئًا َوجَيْ
ِ
وُهنَّ اِبلَْمْعُروِف فَا ا َكِثرًيا    [. وقال تعاىل: ﴿﴿ َوعَارِشُ يِه َخرْيً

 [.19لالسساء: 

                                                                                                                                              
(115)

 .576، ص 5القرطيب، اجلامع ل حوم القرأ ن، ج  
(116)

 .481، ص 7القرطيب، اجلامع ل حوم القرأ ن، ج  
(117)

 راجع يف ذَك: 

 .212، ص 4ابن جنمي، البحر الرائق، ج  -

 .358، ص 4هـ ، ج  593ابن اهلامم؛ رشح فتح القدير عىل الهداية رشح بداية املبتدي لربهان ادلين عيل بن أ   بكر املرغينااك ت  -

براهمي، أ حوم ال حوال الشعصية يف -  .225، ص 1الرشيعة اال سالمية، ج  أ مد ا 
(118)

(، ابب: صــةل املــرأ ة  5979اجلــامع املســ ند الصــحيح اخملترصــ مــن أ مــور رســول هللا صــىل هللا عليــه وســمل وســسنه وأ َيمــه   مــيح البخــاري، ) احلــديث  

 .4، ص 8أ هما ولها زوج، ج 
(119)

 .23هاةل محمد لبد، حق الزوجة املايل الثابو ابلزواج وانهتائه، ص  
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الّ مبعارشة السساء تدل ال يتان عىل أ ّن احلياة الزوجية قامئة  عىل السكون، والرمة، واملودة، وت ك ادلعامئ لن تبو ا 

ابحلس ىن، واحامتل ال ذى مهنن ابملداعبة، واملرح، واملالعبة، واحلمل عند طيشها وغضهبا
(120)

 . 

أ كرث من  فاملرأ ة ال حتتاج ا ىل ال مور املادية مثل النفقة، والكسوة، واملبيو فقط، بل حتتاج ا ىل ال مور املعنوية 

سابقهتا، من املودة، والسكن، والرمة، واحملبة، وذَك ما أ سس هل ذَك الرابط الوليق، فت ك املعامةل لها أ ثر واحض عىل 

 ال رسة، ومن مث عىل اجملمتع.

ومن حسن املعارشة بسط الوجه، وطرح التلكف، وبذل ادلعابة 
(121)

اكن يسابق ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد روي أ ّن النيبء 

«هذه بت ك » بقه، وقد س بقها يف بعض ال َيم، فقال لها: عائشة يف العدو فتس  
(122)

مفن حق املرأ ة عىل زوهجا أ الّ يبالغ  .

عن تتبع عورات السساء، وُنيى أ يًضا عن الشدة ملسو هيلع هللا ىلص فقد ُنيى النيبء  –سيئاهتا  –يف ا ساءة الظن هبا، وتتبع عوراهتا 

 يف الغرية. 

ّن من الغرية غرية يبغضها هللا : » ملسو هيلع هللا ىلص ففي حديث النيبء   ، ويه غرية الرجل عىل أ ههل من غري ريبة ا 

»
(123)

، وهو . وعىل الرجل أ الّ هيني امراته بش ُت أ و رضب، أ ّما ما جاء يف القرأ ن الكرمي عن رضب املرأ ة، فذَك هل خرب

أ ّن نساء ال نصار اكن فهين جرأ ة عىل أ زواهجن، فلام قدم املهاجرون ا ىل املدينة تزوجوا من نساهئا، فمل حيمتلوا جرأ هتن 

ذا اجرتأ ت امراته عليه لطمها، فاش تكو امرأ ة ا ىل النيبء  ملسو هيلع هللا ىلص من لطمة زوهجا، فهنيى النيبء ملسو هيلع هللا ىلص علهيم، فون الرجل ا 

«اء هللا ال ترضبوا ا م» رضب السساء، وقال: عن 
(124)

، مث جاءته امرأ ة أ خرى تشكو زوهجا، وقد رضهبا رضاًب شديًدا، 

«يظل أ حد  يرضب امرأ ته رضب العبد مث يظل يعانقها وال يس تحي » وقال: ملسو هيلع هللا ىلص فأ نكر ذَك رسول هللا 
(125)

. 

                                                           
(120)

 .345، ص 7القرطيب؛ اجلامع ل حوم القرأ ن، ج  
(121)

 .108الرتمانيين، الزواج عند العرب يف اجلاهلية واال سالم ، ص  
(122)

. ) أ خــربان محمــد بــن املثــىن قــال: حــدلنا أ بــو أ ســامة، عــن 178، ص 8(، ابب: مســابقة الرجــل زوجتــه، ج  8894السســايئ، الســنن الكــربى، ) احلــديث  

ــا هشــام يعــين ابــن عــر  وة، عــن رجــل، عــن أ   ســلمة بــن عبــد الــرمن، عــن عائشــة قالــو: خرجــو مــع رســول هللا صــىل هللا عليــه وســمل وأ ان خفيفــة اللحــم فزنلن

ــزنال فقــال ل مابــه:  مث خرجــو معــه يف ســفر أ خــر، وقــد ملــو اللحــم فزنلنــا مــزنال فقــال « تعــايل حــىت أ ســابقك فســابقين فســ بقته»مث قــال يل: « تقــدموا»م

 « (.هذه بت ك»مث قال يل: تعايل أ سابقك " فسابقين فس بقين فرضب بيده كتفي وقال: « تقدموا»ل مابه: 
(123)

ـــنوح، ج   ـــن، ابب: كتـــاب أ داب ال حيـــاء علـــوم ادلي ـــن 46، ص 2الطـــوإ؛ ا  ـــن حبـــان مـــن حيـــث جـــابر ب ـــر الغـــزايل: ) رواه أ بـــو داود والسســـايئ واب . ذك

 عتيك (، ومل أ جده عند البحث عن خترجيه.
(124)

ــربى، ) احلــديث الس   ــايئ؛ الســنن الك ــه، ج  9122س ــال: حــدلنا ســفيان، 263، ص 8(، ابب: رضب الرجــل زوجت ــن ســعيد ق ــه: ) أ خــربان قتيبــة ب . جــاء في

ــه وســمل:  ــال رســول هللا صــىل هللا علي ــال: ق ــن أ   ذابب ق ــد هللا ب ــن عب ــن ا َيس ب ــن معــر، ع ــد هللا ب ــن عب ــد هللا ب ــن عب ــري، ع ــاء هللا»عــن الزه م ـبوا ا   «ال ترضـ
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

عن رضب السساء فتطاولن عىل أ زواهجن، وأ معن يف التطاول، فاقبل معر بن ملسو هيلع هللا ىلص وقد أ طمع ُنيي الرسول  

ّن السساء قد ذئرن عىل أ زواهجن، قال: فارضبوهنملسو هيلع هللا ىلص اب ا ىل الرسول اخلط فقال َي رسول هللا: ا 
(126)

. ويروي اال مام 

ال حتس بوا » أ صبح بعد هذه اال جازة فوجد عند اببه س بعني امرأ ة يش تكني أ زواهجن، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص الزهري أ ّن الرسول 

«اذلين يرضبون نساهئم خيار  
(127)

قتصاص من أ زواهجن، وعندئذ نزلو ال ية: ﴿﴿ ، وُّه أ ن مينح السساء حق الا

ُ بَْعَضهُْم عىََل بَْعضل َوِبَما َأنَْفُقوا ِمْن َأْمَواِلهِْم فَ  َل اَّللَّ َِّساِء ِبَما فَضَّ اُموَن عىََل الس اِلَحاُت قَاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت ِللَْغْيِب الّرَِجاُل قَوَّ الصَّ

ِِت خَتَافُو ُ َوالالَّ ْن َأَطْعنَُُكْ فاََل تَْبُغوا عَلهَْيِنَّ ِبَما َحِفقَ اَّللَّ
ِ
َسِبياًل َن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْ ُُروُهنَّ يِف الَْمَضاِجعِ َوارْضِبُوُهنَّ فَا

َ اَكَن عَِلياا َكِبرًيا   . وهنا جاء حُك الرضب من السامء، ليكون أ شد ردعًا، وأ قوى أ ثًرا، وهو حُك تأ دييب  نَّ اَّللَّ
ِ
ا

بفئة من السساء، أ طمعهن ُنيي الرسول عن رضهبن، فأ معن يف معاندة أ زواهجن، ويف التطاول علهيم، ممّا مل  خمصوص

يأ لفه الرجال من املهاجرين
(128)

. 

وكذَك جيب عىل الزوج أ ن يعدل بني زوجاته ا ن اكن متعدد الزوجات؛ فعليه أ ن يعدل بيهنن يف املبيو،  

واللباس، وال جيوز أ ن يفضل هذه عىل ت ك، بأ ن يظمل، أ و جيور علهين. ويف والنفقة، واملسكن، والطعام، والرشاب، 

ّن املقسطني عند هللا عىل منابر من نور » قال: ملسو هيلع هللا ىلص أ ّن النيبء  ميح اال مام مسمل من حديث عبدهللا بن معرو  ا 

«عن ميني الرمن عز وجل ولكتا يديه ميني اذلين يعدلون يف حمكهم وأ هلهيم وما ولوا 
(129)

 . 

                                                                                                                                              
ــال:  ــري»جفــاء معــر فق ــه وســمل نســاء كث ــأ ل رســول هللا صــىل هللا علي ـبوهن فطــاف ب ــأ ذن هلــم فرضـ ــىل أ زواهجــن ف ــر السســاء ع ــد ذئ ــه « ق ــيب صــىل هللا علي ــال الن فق

 « (.لقد طاف بأ ل محمد صىل هللا عليه وسمل الليةل س بعون امرأ ة لكهم يش تكني أ زواهجن، وال جتدون أ ولئك خيار »وسمل: 
(125)

 .377، ص 16(، ابب: الفرع الثالث يف حقوق متفرقة، ج  44982لهندي؛ كزن العامل يف سنن ال قوال وال فعال، ) احلديث املتقي ا 
(126)

 263، ص 8(، ابب: رضب الرجل زوجته، ج  9122السسايئ؛ السنن الكربى، ) احلديث  
(127)

. جـــاء فيـــه: ) عـــن ا َيس بـــن عبـــد هللا بـــن أ   ذابب قـــال: 263ص ، 8(، ابب: رضب الرجـــل زوجتـــه، ج  9122السســـايئ؛ الســـنن الكـــربى، ) احلـــديث  

ــول هللا  ــال رس ــاء هللاملسو هيلع هللا ىلص: »ق م ـبوا ا  ــال: « ال ترضـ ــاء معــر فق ــأ ل رســول هللا »جف ــاف ب ـبوهن فط ــم فرضـ ــأ ذن هل ــىل أ زواهجــن ف ــاء ع ــر السس ــد ذئ ــريملسو هيلع هللا ىلص ق ــاء كث « نس

 « (.ن، وال جتدون أ ولئك خيار الليةل س بعون امرأ ة لكهم يش تكني أ زواهجملسو هيلع هللا ىلص لقد طاف بأ ل محمد ملسو هيلع هللا ىلص: »فقال النيب 
(128)

 .109الرتمانيين، الزواج عند العرب يف اجلاهلية واال سالم، ص  
(129)

ــدل عــن العــدل ا ىل رســول هللا صــىل هللا عليــه وســمل ، ) احلــديث   ــ ند الصــحيح اخملترصــ بنقــل الع ــيةل اال مــام العــادل وعقوبــة، ج  1827املس (، ابب: فض

 .1458، ص 3
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ذا اكن عند الرجل امرأ اتن فمل يعدل بيهنام جاء يوم القيامة وشقه » قال: ملسو هيلع هللا ىلص ويف حديث أ خر أ ّن النيبء   ا 

«ساقط 
(130)

«من اكنو هل امرأ اتن مفال ا ىل ا حداهام جاء يوم القيامة وشقه مائل » . ويف رواية أ خرى: 
(131)

. وعن 

ال يفضل بعضنا عىل بعض يف القسم ملسو هيلع هللا ىلص سول هللا َي ابن أ خيت اكن ر » هشام بن عروة عن أ بيه، قال؛ قالو عائشة : 

الّ وهو يطوف علينا مجيًعا فيدنو من لك امرأ ة من غري مسيس حىت يبلغ ا ىل اليت هو  من مكثه عندان واكن قل يوم ا 

«يوهما فيبيو عندها 
(132)

. 

 حق الزوجة يف التطليق: –خامًسا 

كام أ ّن للرجل حقًا يف طالق زوجته يف حاةل عدم انس ياق احلياة الزوجية يف مسارها الصحيح، فا ّن للمرأ ة  

لقاء الطالق علهيا. وقد كرم اال سالم املرأ ة وحامها من عنو الرجال حبفق حقوقها، مع مراعاة املصلحة  حقًا يف كيفية ا 

تقمي حدود الرشع يف حياهتا الزوجية، لزوج، وال تس تطيع أ ن العامة يف لك ال حوال، وقد تكون املرأ ة يه الورهة ل

ا أ تَيُْتُموُهنَّ  لُّ لَُُكْ َأْن تَأُْخُذوا ِممَّ الَّ ففي هذه احلال رفع هللا عهنا العنو، وحفق للزوج حقه، قال تعاىل: ﴿﴿ َواَل حَيِ
ِ
َشيْئًا ا

ْن ِخْفُُتْ 
ِ
ِ فَا افَا َأالَّ يُِقميَا ُحُدوَد اَّللَّ ِ فاََل تَْعَتُدوَها  َأْن خَيَ َما ِفميَا افْتََدْت ِبِه ِت ْكَ ُحُدوُد اَّللَّ ِ فاََل ُجنَاَح عَلهَْيِ َأالَّ يُِقميَا ُحُدوَد اَّللَّ

اِلُموَن    لالبقرة:  ِ فَأُولَِئَك ُُهُ الظَّ ا، [. ففي هذه احلال جيوز للزوج أ ن يطالهبا مبا أ عطاها همرً 229َوَمْن يََتَعدَّ ُحُدوَد اَّللَّ

ذا اكنو املرأ ة اكرهة للزوج فلن تقمي حدود هللا املفروضة يف احلياة  أ و هبة، أ و هدية؛ ل ّن الكره جاء من قبلها، وا 

ملسو هيلع هللا ىلص برد ما أ اتها، معاًل ابل ية الكرمية، وبقول رسول هللا  تفتدي الوقوع فامي حرم هللا  الزوجية، فوجب علهيا أ ن

أ قبل احلديقة وطلقها تطليقة ملسو هيلع هللا ىلص : » قالو: نعم، قال رسول هللا « يقته؟ أ تردين عليه حد» المرأ ة اثبو بن قيس: ) 

»
(133)

 .) 

 

                                                           
(130)

 .439، ص 3(، ابب: ما جاء يف التسوية بني الرضائر، ج  1141حلديث سنن الرتمذي، ) ا 
(131)

 .242، ص 2(، ابب: يف القسم بني السساء، ج  2133سنن أ   داود، ) احلديث  
(132)

 .242، ص 2(، ابب: يف القسم بني السساء، ج  2135سنن أ   داود، ) احلديث  
(133)

 .277، ص 5(، ابب: اخللع، ج  5628السسايئ؛ السنن الكربى، ) احلديث  
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 اخلامتـــــــــة

ّن دوام احلياة الزوجية رهن بدوام احملبة بني الزوجني، واحملبة يه احلب السلمي؛ يتحول بعد الزواج ا ىل   ا 

 لك مهنام، حبيث يسود احلياة الزوجية تفاُه ا حساس بتبادل املودة والرمة بني الزوجني، وشعور ابلواجب امللقى عىل

 وتسامح ورضا.

 النتاجئ:

 ا ن اال سالم كّرم املرأ ة وصاُنا وأ عطاها من احلقوق ما يكفل لها العيش بكرامة وأ مان. .1

ّن الزواج عالقة مقدسة؛ ذلَك حرص اال سالم عىل توليق هذه العالقة ابلعديد من الروابط، مثل: املهر، والنفقة،  .2 ا 

 واملرياث، وغري ذَك.

نفاق علهيا. .3 ّن اال سالم جعل القوامة للرجل، ولكن جعل أ ساسها ادلفاع عن املرأ ة واال   ا 

ّن مصلحة املرأ ة قد تكون يف احلصول عىل حقوقها الزوجية، وقد تكون مصلحهتا يف التنازل عن بعضها، حفاًظا عىل  .4 ا 

ما، وختىش أ ن يرغب عهنا زوهجا، فتتنازل عن بعض حقوقها، احلياة الزوجية، فقد جتد املرأ ة صدوًدا من زوهجا ل مر 

بقاء عىل بعض احلقوق ال خرى، اليت لو طالبو  أ و تكون يف غىن من املال، فتتنازل عن بعض حقوقها املالية بقصد اال 

 هبا مجيًعا فمل جتد مجيعها.

 التوصيات:

 لها من احلقوق. توعية املرأ ة مبا جعل هللا  .1

 .ا يف النفقة وغريها من قبل أ هلهااس تخدام الزوجة حقهعدم التعسف يف  .2
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 وأ خرًيا ؛؛؛

الّ يف ظل   ّن علينا حنن معرش املسلمني أ ن نوحض للغرب أ ّن حرية املرأ ة وكرامهتا ال تكون ميحة وواقعية ا  ا 

اال سالم، فا ذا رغبو املرأ ة الغربية يف احلرية احلقيقية فلتلجأ  ا ىل اال سالم لتجد ضالهتا؛ ل ّن اذلي سن حقوقها يف 

 .[14لامل ك:   ْعمَلُ َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْعِبرُي َأاَل يَ  اال سالم هو هللا الصانع العلمي مبا صنع 
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 م2020لسنة  القانونية        العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 قامئة املراجع واملصادر

 القرأ ن الكرمي. –أ ّوالً 

 كتب ال حاديث النبوية والسرية. –اثنًيا 

هـ (، جامع ال صول يف أ حاديث 606ابن ال لري؛  د ادلين أ بو السعادات املبارك بن محمد اجلزري ابن ال لري ) املتوىف  .1

م، مكتبة احللوااك / مطبعة املالح / مكتبة دار 1969 -هـ 1389الرسول، حتقيق: عبدالقادر ال رنؤوط، الطبعة ال وىل 

 البيان. 

أ بو حامت المتميي البس يت، ميح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: شعيب  ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أ مد .2

 بريوت. –م، مؤسسة الرساةل 1993 -هـ 1414ال رنؤوط، الطبعة الثانية 

هـ (، سنن ابن ماجه، 273ابن ماجه؛ ابن ماجه أ بو عبدهللا محمد بن يزيد القزويين وماجه امس أ بيه يزيد ) املتوىف  .3

 فيصل عيَس البا  احلليب. –عبدالبايق، دار ا حياء الكتب العربية  حتقيق: محمد فؤاد

هـ (، املس ند الصحيح اخملترص بنقل العدل عن  261أ بو احلسني مسمل بن احلجاج القشريي النيسابوري ) املتوىف  .4

 هـ .1334بريوت، وطبعهتا مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة س نة  –، دار اجليل ملسو هيلع هللا ىلص العدل ا ىل رسول هللا 

(، سنن أ    275أ بو داود سلامين بن ال شعث بن ا حساق بن بشري بن شداد بن معرو ال زدي الرسجس تااك ) املتوىف  .5

 صيدا/ بريوت. –داود، احملقق: محمد حميي ادلين عبدامحليد، املكتبة العرصية 

ترص من أ مور رسول هللا صىل هللا البخاري؛ محمد بن ا سامعيل أ بو عبدهللا البخاري اجلعفي، اجلامع املس ند الصحيح اخمل  .6

هـ ، دار طوق النجاة ) 1422عليه وسمل وسسنه وأ َيمه   ميح البخاري، احملقق: محمد زهري بن انرص النارص، الطبعة 

ضافة ترقمي محمد فؤاد عبدالبايق (.  مصورة عن السلطانية اب 

هـ (، مس ند 292لعتيك املعروف ابلزبار ) املتوىف الزبار؛ أ بوبكر أ مد بن معرو بن عبداخلالق بن خالد بن عبيد هللا ا .7

الزبار املسشور ابمس البحر الزخار، احملقق: حمفوظ الرمن زين هللا؛ وعادل بن سعد؛ وصربي عبداخلالق الشافعي؛ 

 املدينة املنورة. –م (، مكتبة العلوم واحلُك 2009انهتو  –م 1988الطبعة ال وىل ) بدأ ت 
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هـ (، السنن 458بن عيل بن موىس اخلرسوجردي اخلراسااك، أ بوبكر البهيقي ) املتوىف  البهيقي؛ أ مد بن احلسني .8

 بريوت/ لبنان. –م، دار الكتب العلمية 2003 -هـ 1424الكربى، احملقق: محمد عبدالقادر عطا، الطبعة الثالثة 

هـ (، سنن الرتمذي، 279الرتمذي؛ محمد بن عيَس بن سورة بن موىس بن الضحاك الرتمذي أ بو عيَس ) املتوىف  .9

براهمي عطوة عوض املدرس يف ال زهر الرشيف، الطبعة  حتقيق وتعليق: أ مد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبدالبايق، وا 

 مرص. –م، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البا  احلليب 1975 -هـ 1395الثانية 

دي الربهانفوري مث املداك فامليك الشهري ابملتقي عالء ادلين عيل بن حسام ادلين ابن قايض خان القادري الشاذيل الهن.10

صفوة السقا، الطبعة اخلامسة  –هـ (، كزن العامل يف سنن ال قوال وال فعال، احملقق: بكري حيااك 975الهندي ) املتوىف 

 م، مؤسسة الرساةل.1981 -هـ 1401

هـ (، السنن الكربى، حققه 303توىف السسايئ؛ أ بو عبدالرمن أ مد بن شعيب بن عيل اخلراسااك السسايئ ) امل .11

وأ خرج أ حاديثه: حسن عبداملنعم شليب، أ رشف عليه: شعيب ال رانؤوط، قدم هل: عبدهللا بن عبداحملسن الرتيك، الطبعة 

 بريوت. –م، مؤسسة الرساةل 2001 -هـ 1421ال وىل 

 كتب التفاسري. –اثلثا 

هـ ، أ حوم القرأ ن، حتقيق: عيل محمد البيجاوي، 543ابن العر ؛ أ بو بكر محمد بن عبدهللا املعروف اببن العر  ت  .1

 طبعة دار الفكر.

براهمي 671القرطيب؛ أ بو عبدهللا محمد بن أ مد القرطيب ت  .2 هـ ، اجلامع ل حوم القرأ ن، راجعه وضبطه وعلق عليه: محمد ا 

 م.2002 -هـ 1423ث احلنفاوي، طبعة دار احلدي

هـ (، تفسري القرأ ن العظمي، 774ابن كثري؛ أ بو الفداء ا سامعيل بن معر بن كثري القريش البرصي مث ادلمشقي ) املتوىف  .3

 –مسشورات محمد عيل بيضون  –هـ ، دار الكتب العلمية 1419احملقق: محمد حسني مشس ادلين، الطبعة ال وىل 

 بريوت.
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

 كتب الفقه. –رابعا 

هـ ، زاد املعاد يف هدي خري العباد، راجعه وقدم هل: طه 751لقمي؛ مشس ادلين أ بو عبدهللا محمد بن أ   بكر ت ابن ا .1

 م، مطبعة مصطفى البا  احلليب.1970 -هـ 1390عبدالرؤوف طه، طبعة 

الفوائد، دار  هـ (، بدائع751ابن القمي؛ محمد بن أ   بكر بن أ يوب بن سعد مشس ادلين ابن قمي اجلوزية ) املتوىف  .2

 بريوت/ لبنان. –الكتاب العر  

هـ ، رشح فتح القدير عىل الهداية 861ابن اهلامم؛ كامل ادلين محمد بن عبدالواحد الس يواإ مث السكندري احلنفي ت  .3

 هـ ، تعليق: عبدالرزاق املهدي، الطبعة ال وىل 593رشح بداية املبتدي لربهان ادلين عيل بن أ   بكر املرغينااك ت 

 بريوت. –م، دار الكتب العلمية 2003 –ه 1424

هـ (، لباب اللباب يف بيان ما 736ابن راشد؛ أ بو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن راشد البكري القفيص املاليك ) املتوىف  .4

 م.2003 -هـ 1424تضمنته أ بواب الكتاب من ال راكن والرشوط واملوانع وال س باب، الطبعة ال وىل 

م، دار 1988 -هـ 1408ن أ مد بن رشد ) احلفيد (، بداية اجملهتد وُناية املقتصد، الطبعة السادسة ابن رشد؛ محمد ب .5

 املعرفة.

م، 1966 -هـ 1386هـ، رد احملتار عىل ادلر اخملتار رشح تنوير ال بصار، الطبعة الثانية 1252ابن عابدين؛ محمد أ مني ت  .6

 مطبعة مصطفى البا  احلليب.

 هـ ، الرشح الكبري عىل منت املقفع، دار الفكر.682عبدالرمن بن أ   معر بن أ مد بن قدامة املقدإ ت ابن قدامة؛  .7

 هـ ، املغين، طبعة مكتبة الرَيض.620ابن قدامة؛ موفق ادلين عبدهللا بن أ مد بن محمد بن قدامة ت  .8

براهمي بن محمد ت  .9 كزن ادلقائق، الطبعة الثانية، دار الكتاب هـ ، البحر الرائق رشح 970ابن جنمي؛ زين ادلين بن ا 

 اال ساليم.

 بريوت. –هـ (، ا حياء علوم ادلين، دار املعرفة 505أ بو حامد محمد بن محمد الغزايل الطوإ ) املتوىف  .10

 م، مطبعة السعادة.1957أ بوزهرة؛ محمد أ بو زهرة، ال حوال الشعصية، الطبعة الثالثة  .11
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م، 1924 -هـ 1324ح ال حوم الرشعية يف ال حوال الشعصية، الطبعة الرابعة ال بيااك؛ محمد زيد اال بيااك بك، رش  .12

 مطبعة الهنضة.

براهمي، أ حوم ال حوال الشعصية يف الرشيعة اال سالمية، طبعة  .13  م، مطبعة الفتوح ال دبية.1925 -هـ 1343أ مد ا 

 -د. ا حسان عباس، دار صادر أ مد بن محمد املقري التلمسااك، نفخ الطيب من غصن ال ندلس الرطيب، حتقيق:  .14

 هـ .1388بريوت 

هـ 1397هـ ، رشح العناية عىل الهداية، مطبوع مع رشح فتح القدير، الطبعة الثانية  786البابرِت؛ محمد بن محمود ت  .15

 م، دار الفكر.1977 -

 -هـ 1394البخاري؛ عالء ادلين عبدالعزيز بن أ مد، كشف ال رسار عن أ صول خفر اال سالم الزبدوي، طبعة  .16

 م، دار الكتاب العر .1974

بدران؛ بدران أ بو العينني بدران، الفقه املقارن لل حوال الشعصية بني املذاهب ال ربعة السسية واملذهب اجلعفري  .17

 بريوت. –والقانون، دار الهنضة العربية 

 لفكر.هـ ، رشح منهتيى اال رادات، طبعة دار ا1051الهبوِت؛ منصور بن يونس بن ا دريس الهبوِت ت  .18

هـ ، مكتبة 1394هـ ، كشاف القناع عن منت اال قناع، طبعة 1051الهبوِت؛ منصور بن يونس بن ا دريس الهبوِت ت  .19

 احلكومة املرصية.

هـ (، الروض املربع رشح 1051الهبوِت؛ منصور بن يونس بن صالح ابن حسن بن ا دريس الهبوِت احلنبيل ) املتوىف  .20

عثميني وتعليقات الش يخ السعدي، خرج أ حاديثه: عبدالقدوس محمد نذير، زاد املس تقنع، ومعه حاش ية الش يخ ال 

 مؤسسة الرساةل.  –دار املؤيد 

هـ ، التعريفات، وضع حواش يه وفهارسه محمد  816اجلرجااك؛ أ بو احلسن عيل بن محمد بن عيل احلسيين اجلرجااك ت  .21

 مية.م، دار الكتب العل 2000 -هـ 1420ابسل عيون السود، الطبعة ال وىل 

ه (، رشح خمترص خليل، دار الفكر للطباعة 1101اخلريش؛ محمد بن عبدهللا اخلريش املاليك أ بو عبدهللا ) املتوىف  .22

 بريوت. –
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

م، ُناية احملتاج، دار 1984 -هـ 1004الرميل؛ محمد بن أ   العباس، أ مد بن مزة وابن شهاب ادلين الرميل ت  .23

 الفكر.

م، دار املعرفة للطباعة 1978 -هـ 1398هـ ، املبسوط، الطبعة الثالثة 490 الرسخيس؛ محمد بن أ مد بن سهل ت .24

 بريوت/ لبنان. –والسرش 

 هـ ، مطالب أ ويل الهنيي، املكتب اال ساليم.1243الس يوطي؛ مصطفى بن سعد بن عبده الس يوطي الرحيبااك ت  .25

 م، دار الفكر. 1980 -هـ 1400هـ ، ال م، الطبعة ال وىل 204الشافعي؛ محمد بن ا دريس الشافعي ت  .26

هـ (، اال قناع يف حل أ لفاظ أ   977الرشبيين؛ مشس ادلين محمد بن أ مد اخلطيب الرشبيين الشافعي ) املتوىف  .27

 بريوت. –دار الفكر، دار الفكر  –جشاع، احملقق: مكتب البحوث وادلراسات 

محمد معوض وعادل عبداملوجود، طبعة هـ، مغين احملتاج، دراسة عيل 977الرشبيين؛ محمد محمد الرشبيين اخلطيب ت  .28

 م، دار الكتب العلمية.2000 -هـ 1421

هـ ، س بل السالم رشح بلوغ املرام، حتقيق: 1182الصنعااك؛ محمد بن ا سامعيل ال مري الميين الصنعااك الزيدي ت  .29

 القاهرة. –م، دار احلديث 1997 -هـ 1418عصام الصباطي؛ عامد الس يد، الطبعة اخلامسة 

 هـ (، حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري، دار الفكر.1230د بن أ مد بن عرفة ادلسويق املاليك ) املتوىف عرفه؛ محم .30

م، دار 1984 -هـ 1404م، منح اجلليل عىل خمترص س يدي خليل، الطبعة ال وىل 1299عليش؛ محمد بن أ مد ت  .31

 بريوت. –الفكر 

هـ ، البناية يف رشح الهداية، حتقيق: محمد معر الرامفوري، الطبعة 855العيين؛ بدر ادلين محمود بن أ مد العيين ت  .32

 بريوت. –م، دار الفكر 1981 -هـ 1401ال وىل 

 م، مؤسسة الرَين.2002 -هـ 1423الغرَياك؛ الصادق عبدالرمن الغرَياك، مدونة الفقه املاليك وأ دلته،  .33

هـ ، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الطبعة الثانية 587ء ادلين أ بوبكر بن مسعود بن أ مد ت الكسااك؛ عال .34

 م، دار احلديث.1986 -هـ 1406
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م، دار 2000 -هـ 1420الكش ناوي؛ أ بو بكر بن حسن الكش ناوي، أ سهل املدارك رشح ا رشاد املساَك، طبعة  .35

 الفكر.

رواية حسنون بن سعيد التنويخ عن عبدالرمن بن قامس،  –ى ماَك؛ ماَك بن أ نس ال صبحي، املدونة الكرب  .36

 مكة املكرمة/ الرَيض. –حتقيق: مدي ادلمراداش محمد، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز 

هـ (، اخمللصيات 393اخمللص؛ محمد بن عبدالرمن بن العباس بن عبدالرمن بن زكرَي البغدادي اخمللص ) املتوىف  .37

م، وزارة 2008 -هـ 1429ر اخمللص، حتقيق: نبيل سعد ادلين جرار، الطبعة ال وىل وأ جزاء أ خرى ل   طاه

 ال وقاف والشؤون اال سالمية دلوةل قطر.

هـ ، اال نصاف، حتقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة ال وىل 885املرداوي؛ عالء ادلين أ   احلسن عيل بن سلامين ت  .38

 م، دار ا حياء الرتاث العر .1957 -هـ 1377

 رشح خمترص خليل، دار الكتب العلمية. –واق؛ محمد يوسف العبدري املواق، التاج واال لكيل امل .39

 هـ ، اجملموع، طبعة دار الفكر.676النووي؛ أ بو زكرَي حيىي بن رشف النووي ت  .40

وهبة الزحييل، الفقه اال ساليم وأ دلته، دار الفكر للطباعة والتوزيع والسرش؛ دمشق/ سورَي، الطبعة الثانية  .41

 م.1985هـ/ 1405

 م.1997وهبة الزحييل، الفقه احلنبيل امليرس وتطبيقاته املعارصة، دار القمل  .42

 الكتب واملراجع العامة. –خامسا 

 هـ ، لسان العرب، طبعة دار صادر ) بدون اترخي نرش (.711ابن منظور؛ محمد بن مكرم املرصي ت  .1

 بريوت. –م، مكتبة الفالح 1992 -هـ 1412 أ مد محمد الكندري، عمل النفس ال رسي، الطبعة الثانية .2

 م.1947اخلفيف؛ عيل اخلفيف، أ حوم املعامالت الرشعية، الطبعة الثالثة  .3

 م، مؤسسة الرساةل.1984 -هـ 1404ادلريين؛ فتحي ادلريين، احلق ومدى سلطان ادلوةل يف تقييده، الطبعة الثالثة  .4
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 التاسع والعشرون جملة دراسات قانونية               العدد:

م، 1995 -هـ 1415تار الصحاح، حتقيق: محمود خاطر، الطبعة الرازي؛ محمد بن أ   يكر بن عبدالقادر الرازي، خم  .5

 بريوت. –مكتبة لبنان انرشون 

سلطان بن مسفر الصاعدي احلر ، املضامني الرتبوية للعالقة الزوجية من خالل كتاب النوح من ميح البخاري،  .6

 هـ .1431/1432ملدينة املنورة قسم الرتبية/ اجلامعة اال سالمية اب –رساةل ماجس تري، لكية ادلعوة وأ صول ادلين 

م، مكتبة ادلار 1998هـ 1418احلقوق العامة للمرأ ة، الطبعة ال وىل  –صالح عبدالغين محمد، موسوعة املرأ ة املسلمة  .7

 مرص. –العربية للكتاب 

عجم ال وسط، هـ (، امل360الطربااك؛ سلامين بن أ مد بن أ يوب بن مطري اللعمي الشايم؛ أ بو القامس الطربااك ) املتوىف  .8

براهمي احلسيين، دار احلرمني   7647القاهرة، ) احلديث رمق  –احملقق: طارق بن عوض هللا بن محمد، عبداحملسن بن ا 

 (، ابب: من امسه: محمد.

دراسة مقارنة، عامل املعرفة؛ اجمللس الوطين للثقافة  –عبدالسالم الرتمانيين، الزواج عند العرب يف اجلاهلية واال سالم  .9

 م.1998الكويو  –نون وال داب والف 

م، 2017عبدالسالم محمد الرشيف العامل، الزواج والطالق يف القانون اللييب وأ سانيده الرشعية، الطبعة الرابعة  .10

 طرابلس. –مكتبة الوحدة 

 م.1997معر سلامين ال شقر، أ حوم الزواج يف ضوء الكتاب والس نة، دار النفائس للسرش والتوزيع  .11

 بريوت. -هـ ، املصباح املنري، املكتبة العلمية 770بن محمد بن يعقوب بن عيل املقري الفيويم ت الفيويم؛ أ مد  .12

 م، بشأ ن ال حوم اخلاصة ابلزواج والطالق وأ اثرهام.1984( لس نة  10القانون اللييب رمق )  .13

 ة اال سالمية. ع اللغة العربية، املعجم الوس يط، أ خرجه  وعة من العلامء، الطبعة الثانية، املكتب .14

 م.1975محمد رأ فو عامثن، احلقوق والواجبات والعالقات ادلولية يف اال سالم، مطبعة السعادة  .15

 م، دار اليقني للسرش والتوزيع.2007 –ه 1428محمد عبدالفتاح املهدي، الصحة النفس ية للمرأ ة، الطبعة ال وىل  .16

 م، دار النجاح للطباعة.1979، الطبعة ال وىل محمد محمد جاد، اال سالم والعالقة اجلسس ية بني الرجل واملرأ ة .17

 م.1956مدخل دلراسة نظام املعامالت فيه، طبعة  –موىس؛ محمد يوسف موىس، الفقه اال ساليم  .18
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لكية الرشيعة  –هاةل محمد لبد، حق الزوجة املايل الثابو ابلزواج وانهتائه، رساةل ماجس تري، قسم القانون املقارن  .19

 م.2007 -هـ 1428غزة  –مية والقانون/ اجلامعة اال سال

وليقة الكويو للقانون العر  املوحد لل حوال الشعصية، اعمتده  لس وزراء العدل العرب يف دورته السادسة  .20

جامعة  –م، ال مانة الفنية جمللس وزراء العدل العرب 1988/ 4/ 4 -هـ 1408/ 8/ 17 – 6د-105ابلقرار رمق 

 ادلول العربية.

 يتية، املوسوعة الفقهية، ا صدار وزارة ال وقاف والشؤون اال سالمية الكويتية.وزارة ال وقاف الكو  .21
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 "دراسة فقهية" مصــــــارف الزكـــاة يف الإســــالم

د. املربوك عون سامل
*
 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 املقدمة

ترصيفها يف ما يرىض امحلد هلل اذلي أأنعم علينا ابلأموال، وأأابح لنا التكسب هبا عن طريق احلالل، ورشع لنا 

هل اإل هللا وحده ل رشيك هل ذو الأنعـام، والإفاـال، وأأشـهد أأن  ـدا عوـده ورسـوهل أأ  ـد  الكبري املتعال، وأأشهدن ل اإ

 وأأحصابه الربرة الكرام، ما تعاقبت الليايل والأايم. -صىل هللا عليه وعىل أ هل-الناس يف ادلنيا وأأكرهمم يف بذلها عىل الإسالم 

 : أأما بعد 

فاإن للزاكة مزنةل عظمية وماكنة سامية، فهي  الركن الثالث يف الإسالم رشعها هللا س وحانه وتعاىل رمحة بعواده، 

ميانه ويمكل اإسالمه ويتخلق بأأخالق الكرماء وتطهره من اذلنـو،، وتقربـه مـن هللا  وسام ا  اكة لأهنا تزيك صاحهبا فزيداد اإ

 بل طاعته ويدخل يف عواد هللا احملس نني. ويوارك هل يف اعامهل، وتزكو حس ناته، وتق 

هياـا الـزاكة  هعلهـا ةانيـة أأصـناف ل  وقد حدد هللا ـــ س وحانه وتعاىل ــ يف كتابه العزيز اجلهات اليت ترصـف اإ

جامع املسلمني، قصدًا اإىل حفظ حقوقهم، وضامن عدم تاييعهم.   جيو  رصف الزاكة لغري ا ابإ

 أأوًل: مشلكة ادلراسة: 

 من اساس يات الوحث العلم  حتديد مشلكة ادلراسة حيث تمكن يف الايت: 

 رصف الزاكة للفقراء واملساكني.  -

 ا امل بقية الاصناف الأخرى.  -

 نقل الزاكة من بدل اإىل أأخر.  -

                                                           
*
 جامعة غراين -لكية الرتبية / كلكة -عاو  يأأة التدريس بقسم ادلراسات الإسالمية  



 
 

60 
 

 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 
 احملاابة وقااء احلواجئ عن طريق مصارف الزاكة.  -

خراج العني والأخر جيزي القمية.  -  الوعض يتقيد ابإ

 حتديد مفهوم الغارم يف الإسالم وخاصة يف الوقت احلارض.  -

 نصيب العاملني علاا  ل يرصف للموظفني يف صندوق الزاكء أأم ل.  -

 اثنيا: أأ داف ادلراسة: 

 هتدف ادلراسة اإىل بيان ما ييل: 

 التعريف مبصارف الزاكة يف الإسالم.  -

 ة يف الآية. الاقتصار يف مصارف الزاكة عىل الاصناف الامثنية الوارد -

ش واع حاجات الفقراء واملساكني اول مع اإ امل سهم املؤلفة قلوهبم.  -  اإ

 مرصف يف حترير الرقا،  ل  و موجود الآن أأم سقط سهمهم؟ -

مع مالحظة أأن فرياة الزاكة يه اقتطاع جزء واجب مـن املـال لصـال الفقـراء واملسـاكني،  يـث مل يقـم بـه 

 أأصال، لأن عادده ادلنيوي يس تفيد مهه أأشخا  أآخرون، أأما صـاحب املـال فـال الوعض بسهوةل ويرس، أأو ل يتحمس هل

ل الثوا، يف الآخرة، دون مالحظ أأي أأمر دنيوي يعود عليه، وعليه فاإين أأرى أأن  ذا املوضوع جدير ابلوحث  ينال مهه اإ

 والا امتم حيث أأخرتت هل  و عنواان: 

 "مصارف الزاكة يف الإسالم" دراسة فقهية. 

 : تقس اميت الوحث: اثلثا

 لقد قسمت الوحث اإىل مقدمة وةان مطالب وخامتة عىل النحو التايل:  

املقدمة وقد حتدث فاا عن أأمهية الوحث ومشلكة ادلراسة وأأ ـداف الوحـث حيـث جـاء الوحـث يف ةـان مطالـب عـىل 

 النحو التايل: 
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 املطلب الأول: املرصف الأول ومه الفقراء. 

 ف الثاين ومه املساكني. املطلب الثاين: املرص 

 املطلب الثالث: املرصف الثالث ومه العاملون علاا. 

 املطلب الرابع: املرصف الرابع ومه املؤلفة قلوهبم. 

 املرصف اخلامس: يف الرقا،.  -املطلب اخلامس

 املرصف السادس: الغارمون.  -املطلب السادس

 املرصف السابع: يف سبيل هللا.  -املطلب السابع

 املرصف الثامن: ابن السبيل.  -املطلب الثامن

هياا من خالل دراس يت لهذا املوضوع.   اخلامتة: تناولت فاا أأمه النتاجئ اليت توصلت اإ

نه ويل ذكل والقادر عليه، وصل اللهم وسمل  ونسأأل هللا تعاىل العيل القدير أأن يوفقها للخري والسداد والرشاد اإ

 وحصوه أأمجعني.وابرك عىل س يدان  د وعىل اهل 
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 املطلب الأول

 من مه الفقراء 

قَّات   ـدَّ ـا الصل لمَّ ن
 
آن الكـركل وذكل يف قـوهل تعـاىل: َا حدد هللا ــــــ س وحانه وتعاىل ــــ  مصـارف الـزاكة يف القـرأ

ِقَّاِ،  يِف الر  لفَِّة ق ل وهب  ْم وَّ ل ؤَّ الْم  اِمِلنيَّ عَّلَّْاَّا وَّ الْعَّ اِكنِي وَّ سَّ الْمَّ اِء وَّ قَّرَّ اَّللل  ِللْف  ِ وَّ ـنَّ اَّللل ًة م ِ ِبيِل فَّرِياَّ اْبِن السل ِ وَّ ِبيِل اَّللل يِف سَّ الْغَّاِرِمنيَّ وَّ وَّ

ِكمٌي﴾ عَِّلمٌي حَّ
(1)

. 

ذًا من  و الفقري اذلي ترصف هل الزاكة؟ قبل الإجابة عىل ذكل نقول:  اإ

غري انم مس تغرق يف  الفقري لغة: قيل  و من ميكل شيئًا ل يكفيه قوت عامة، أأو من ل يشء هل، أأو هل نصا،

احلاجة، والفقري ضد الغىن.
(2)

. 

وجاء يف اتج العروس: الفقري وقدره أأن يكون هل ما يكف  عياهل، أأو من جيد القوت
(3)

. 

منا مس  الفقري فقريًا لزمانة تصيوه مع حاجة شديدة متنعه الزمانة وكذكل اإ
()

من التقلب يف الكسب عىل نفسـه  

فهذا  و الفقري
(4)

 . 

  تختلف التعريف عن سابقه حيث جاء يف اللسان : وكذكل ل

الفقري اذلي ل يشء هل، أأوهل بعض ما يقمه
(5)

 . 

الفقري اصطالحًا: ل تختلـف التعريـف اللغـوي عـن التعريـف الاصـطالً كثـريًا، بـل جـاء بـنفس العوـارات 

 السابقة، ويه: 

من هل بلغة ل تكفيه لعيشه، أأو اذلي هل بعض ما يقمه
(6)

 . 

ن وجبت عليهوكذكل  الفقري: اذلي ل ميكل قوت عامه، ولو مكل نصااًب، فيوو  هل الإعطاء واإ
(7)

. 

                                                           
(1)

 .60سورة التوبة، رمق الآية: 
(2)

 .289، 1/178القاموس الفقهي  لغة واصطالحًا، لسعدي أأبو جيب،  
(3)

 .13/334، ف، ق.ر.، 13/335اتج العروس، للزبيدي،  

( ،الزمانة: مرض يصيب الإنسان مثل الشلل واخلول والعرج وتقيده عن احلركة، اتج العروس، للزبيدي)3/390. 
(4)

 . فقر.5/60لسان العر،، لبن املنظور،  
(5)

 3/218تذاكر، لبن عود الرب، الاس   
(6)

 .1/171التلقني يف الفقه املاليك، لعود الو ا،، الثعليب،  
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 بعد  ذا التعريف للفقري اذلي ترصف هل الزاكة نقول: 

الفقراء أأحصا، السهم الأول، فهم مجع فقري، والفقري  و من ليس هل مال ول كسب يقع موقعًا من كفايته، ول 

ملبسًا ول مسكهًا، مكن حيتاج اإىل عرشة ول جيد اإل ثالث، حىت و اإن اكن حصيحًا يسأأل الناس،  حيقق كفايته مطعامً ول

أأو اكن هل ثو، يتومل به
(8)

. 

ويعطى الفقري من الزاكة ما يكفيه ملدة س نة؛ لأن الزاكة جتمع يف لك عام مرة، و ناك رأأي أآخر يعط  ما يكفيه 

ذا أأعطيمت فأأغنوا(طول العمر، حيث روي عن س يدان معرـــ ريض  هللا عنه ـــ أأنه قال: )اإ
(9)

. 

وجاء رجل اإىل س يدان معر ــــ ريض هللا عنه ـــ وقد أأصيب يف ماهل فأأعطاه انقة ومجلني، ليصوح عنده مـاًل 

منـا يعطـى مـن  يس تطيع أأن يعيش به، وليس املراد ما يكفيه بطول العمر أأن يعطى نفقات مخسني س نة أأو س تني س نه، واإ

منا رشعت الزاكة حملاربـة الزاكة   يث يس تطيع أأن يقوم بأأي معل يتقهه من جتارة أأو صناعة، أأو أأي حرقة أأخرى، واحلقيقة اإ

ليـه مـن  الفقر، والقااء عليه، وحتويل احملتاجني من حاةل الفقراء اإىل حد الكفاية يف املأألك واملرشـ، وامللـبس ومـا حيتـاج اإ

اكفة الرضورايت
(10)

 . 

املسمل من الزاكة حيث جاء يف حديث معاذ بـن جبـل ول يعط  الفقري غري
(11)

أأن رسـول هللا ــــ صـىل هللا  

ذ مـن أأغنيـا م و تـرد عـىل عليه وسمل ـــ حيامن بعثه قاضيًا و واليـا عـىل اهيـمين: )أأعلمهـم أأن هللا فـرض علـام صـدقة تؤخـ

(فقرا م
(12)

 . 

                                                                                                                                              
(7)

ــروي،   ــة، للق ــذ ب الســادة املالكي ــىل م ــة ع ــن  ــمي/1/176ينظــر: اخلالصــة الفقهي ــق، لب ـبي ، 2/258، الوحــر الراد ــاجش أأي لــاع، للرشـ ــل أألف ــاع يف ح قه ، الإ

1/227. 
(8)

 .1/987، الفقه عىل املذا ب الأربعة، للوزيري، 3/295وأأدلته، للزحييل، ينظر: الفقه الإساليم  
(9)

 .4/160، 7286أأخرجه عود الر اق يف مصنفة، اب، قسم املال، رمق  
(10)

 .3/295، الفقه الإساليم وأأدلته، للزحييل، 1/137ينظر: أأحاكم العوادات يف الترشيع الإساليم، لفادق دول،  
(11)

ــن مج  ــو أأحــد الصــحابة الســ تة اذلي ــة ابحلــالل واحلــرام. و  ــمل الأم ــرمحن، اكن أأع ــد ال ــو عو ــن أأوس الأنصــاري اخلــزر ، أأب ــن معــرو ب ــل ب ــن جب ــاذ ب ــوا  ــو مع ع

آن عــىل عهــد النــيب صــىل هللا عليــه وســمل و ــو فــىت، أأن بيهــه وبــني جعفــر ابــن أأن طالــب. وشــهد العقبــة مــع الأنصــار الســ وعني، وشــهد بــدراً  وأأحــد القــرأ

ــ ــني، واكن م ــه وســمل قاضــيًا و مرشــداً لأ ــل اهيمي ــيب صــىل هللا علي ــه الن ــه وســمل،   بعث ــع الرســول هللا صــىل هللا علي ــا م ــدق واملشــا د لكه ن أأحســن واخلن

ــًا، هل  ــم كف ــن امسحه ــًا وم ــاس ًو ــ نة  157الن ــة الأردن س ــوا بناحي ــديثًا، ت ــ ،  18ح ــالم للزرلك ــحا 7/258ه. الأع ــزي الص ــابة يف مت ــر ، الإص ــن   بة، لأب

 .3/20، أأسد الغابة يف متزي الصحابة، لأبن الأثري اجلزري، 1/259العقالين،
(12)

 .2/505، اب، وجو، الزاكة، 1331أأخرجه مسمل يف حصيحه، رمق  
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والكفارات والنذور وصدقة الفطر لعموم  والفقر رشط عام لرصف مجيع الصدقات املفروضة والواجبة اكلعشور

اِكنِي﴾ قوهل تعاىل: َ سَّ الْمَّ اِء وَّ قَّرَّ قَّات  ِللْف  دَّ ا الصل لمَّ ن
 
ا

(13()14)
 . 

 ولعل الوعض يتسأأل من مه الفقراء اذلين ترصف هلم الزاكة يف  ذا العرص ابذلات فهقول هلم: 

 من غري ما ذكر سلفًا. -

 غريًا ومل يرتك هل شيئًا من املال.الفقري اليتمي: و و من مات أأبوه وتركه ص -

هيام. -  الفقري القريب: ومه اذلين تربطهم قرابة مع صاحب املال ول يعمل أأحد بفقرمه، وقد حظ الإسالم بدفع الزاكة اإ

الأرامل واملطلقات: الأرمةل يه اليت فقدت  وًا وتوا عهنا بسبب من الأس وا،، أأما املطلقة! فهي  من طلقها  وًـا  -

 من ينفق علاا.ومل جتد 

كوار السن والعوزة: والعاجز  و من أأصيب مبرض مزمن أأو بسبب احلوادث فأأصوح ل يس تطيع العمل بسبب الاعف  -

 والعوز.

 املرض وأأحصا، العا ات املزمهة اليت تصاحب املريض. -

ذا مل يكن  ناك من يتوىل الرصـف علـام، مـن أأع وعـ - ادالت أأو أأقـار،، اللقطاء والشواذ واملنحرفون:  ؤلء الفئات اإ

ل ل.  فتوو  رصف الزاكة هلم مع مالحظة عدم رصفها يف احملرمات والتشديد علام يف ذكل. واإ

 العاطلون عن العمل: ومه اذلين مل تهتيأأ هلم الفر  للحصول عىل معل مهاسب هلم، أأو غري القادرين عىل العمل أأصاًل. -

نـه  لك من يتقاىض مرتوًا أأساس يًا وهل  وجة وأأطفال، فـاإن - قـدر  ـذا املعـا  ل يفـ   اجتـه الرضـورية، وعـىل  ـذا فاإ

 يس تحق الزاكة لسد الرضورايت ابلنس وة هل.

مرىض اللكى أأو أأحصا، الفشل اللكوي، فاإهنم  اجة مس مترة اإىل غسـ يل اللكـى ومه أأكـرض ترضـرًا واحلـاةل  ـذه فـاإهنم  -

  يعطون من الزاكة لسد احتياجاهتم املالية.

                                                           
(13)

 .60سورة التوبة، الآية:  
(14)

 . 3/206ينظر: الفقه الإساليم وأأدلته، للزحييل،  
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 املطلب الثاين

 كنياملسا 

 قبل اخلوض يف معرفة من مه املساكني، لبد أأن نعرف:

املسكني لغة: سكن املتحرك سكواًن، ومهه املسكني لسكونه اإىل الناس، قال الأمصعـ 
(15)

:  ـو أأحسـن حـاًل 

من الفقري، و و الصحيح،
(16)

 . 

ـــ ـــد يكـــون هل ال ـــء اليســـري، قـــال تعـــاىل: َأ مل ـــدل عـــىل أأن املســـكني ق آن مـــا ي ـــرأ ا واملســـكني يف الق

ِفينَّة   َّْت  السل ن اِكنيَّ  فَّاكَّ سَّ ل ونَّ  ِلمَّ َّْعمَّ الْوَّْحِر...﴾ يِف  ي
(17)

حيث ساممه هللا مساكني وهلم سفينة لها قمية، قال ابن الأعران 
(18)

 : 

ــــــــؤجره   ــــــــل كل يف أأجــــــــر عظــــــــمي ت

 

ـــــــــــياًل عســـــــــــكره  ـــــــــــث مســـــــــــكينًا قل  تغي

 

ـه  ـــــــ ـة شـــــــــ ياه مسعـــــــــه وبرصـ ـــــــ  عرشـ

 

ـه  ــــــــنفس مبرصــــــــ حيرضـــــــ ــــــــدث ال ــــــــد ح  وق

 

نرساً ينرسه تخاف أأن يلقاه
(19)

. 

واملسكني من ليس عنده ما يكفى عياهل أأو الفقري اخلاضع الاعيف املتذلل
(20)

. 

ليس املسـكني اذلي يطـوف عـىل النـاس تـرده اللقمـة واللقمتـان واهيمتـرة واهيمتـراتن، » ويف احلديث الرشيف: 

«فيسأأل الناسولكن املسكني اذلي ل جيد غىن يغنيه، ول يفطن به فيتصدق عليه، ول يقوم 
 (21)

. 

                                                           
(15)

ــن   ــن عــىل ب ــب ب ــن قري ــاكل ب ــد امل ــ يد يســميه  ــو عو ــرية جــداً، واكن الرش ــاره كث ــودلان أأخب ــة والشــعر وال ــمل ابللغ ــة الع ــد أأل ــة العــر،، وأأح ــا يل، راوي امصــع الو

ـــ نة  ـة، س ـ ـــويف ابلورصـ ـــات، ت ـــان، املرتادف ـــق الإنس ـــداد، خل ـــل، الأض ب ـــا: الإ ـــرية مهن ـــانيف كث ـــعر، هل تص ـــ يطان الش ــــ  216ش ـــا،، 831 –  م، الأنس

آابدي،، الولغة يف ترامج أأل1/177للسمعاين،   .4/162، الأعالم، للزرلك ، 25ة الأ، والنحو واللغة، للفريو  أ
(16)

 .1/405ينظر: املغر، يف ترتيب املعر،، السني مع الاكف،  
(17)

 .79سورة الكهف، الآية :  
(18)

ــال ثعلــب: شــا   ــة، ق ــة مــن أأ ــل الكوف ــة عالمــة ابللغ ــو عوــد هللا، راوي ــن الإعــران، أأب ــن  ايد، املعــروف ابب ـه  ــو  ــد ب ــن الأعــران واكن حيرضـ دت جملــس اب

نســان، يســأأل ويقــرأأ عليــه فيويــب مــن غــري كتــا،، ومل يــر أأحــد يف عــمل الشــعر أأغــزر مهــه، هل تصــانيف مهنــا: أأســامء اخليــل وفرســاهنا، ال  ــوادر   ــاء مئــة اإ ن

اة يف طوقــات اللغـــويني والنحـــاة، ، بغيـــة الوعـــ4/306م، وفيــات الأعيـــان، لبـــن خلــاكن، 845يف الأد،، شــعر الأخطـــل، معـــاين الشــعر، تـــوا ســـ نة 

 .6/131، الأعالم، للزرلك  1/73للس يوط ، 
(19)

 .1/292ينظر: التوقيف عىل همات التعاريف، للميناوي،  
(20)

آخرون، اب، السني،   .1/177، القاموس الفقهي ، 1/440املعوم الوس يط، لإبرا مي مصطفى، و أ
(21)

 .5/485، اب، قول ل يسأألون الناس، 1479أأخرجه مسمل يف حصيحة، رمق  
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وقال قتادة:
(22)

املسكني الصحيح احملتاج، واملسكني اذلي يسأأل الناس، والفقري القاعد يف بيته 
(23)

. 

وعىل رأأى بعض العلامء أأن املسكني أأشد حاًل من الفقري، وقيل لأعران أأفقري أأنت قال: ل، بل مسكني، وأأن 

سوء احلالالعر، قد تسمت به ومل تتسم بفقر لتناىه الفقر يف 
(24)

 . 

املسكني اصطالحًا: املساكني مجع مسكني، و و اذلي هل مال أأو كسب ل يسد اإل جزًء مـن حاجاتـه ولـيس 

لكها، واملسكني  و اذلي تولغ به املسكهة والفقر والاعف واحلياء مبلغًا عن التطواف والسؤال ول يفطن هل متصدق عليه 

ول جيد شيئًا يولغ به
(25)

. 

يف اللغوي والتعريف الاصطالً توني ذكـر، املسـكني واملسـاكني واملسـكهة واهيمتسـكن لكهـا بعد عد التعر 

 يدور معنا ا اخلاوع واذلةل وقةل املال واحلال السيئة وفقر النفس والاعف وعدم مواًة أأعواء املعيشة.

ة   ِمْسـِكينًا ويعترب املسكني أأسوأأ حـاًل مـن الفقـري لقـوهل تعـاىل: َأ وْ  َـّ ب رْتَّ ا مَّ  ﴾ذَّ
 (26)

أأي الصـق جـدله ابلـرتا،  

ليواري به جسده، مما يدل عىل غاية يف الرضر والشدة؛ ولأن املسكني  و اذلي يسكن حيث حيل؛ لأنه ل مسكن هل مما 

يدل عىل شدة الرضر والوؤس
(27)

. 

ويرى الإمام الشافع 
(28)

ــــ مـن الفقـر فقـال: اللهـم  أأن املسكني أأحسن حاًل من الفقـري لتعـوذ النـيب ــــ  

أأحي  مسكينًا وأأمت  مسكينًا وأأحرشين يف  مرة املساكني يوم القيامة "
(29)

 . 

                                                           
(22)

ــا قلــت حملــدث قــط أأ   ــه املثــل يف حفظــه، قــال: م ــة الأعــالم، واكن أأحــد مــن يرضــ، ب ــاده بــن دعامــة الســدوأ الورصــي الأمعــى املفرســ، أأحــد الأل عــد  ــو قت

 ــــ الـــوايف ابلوفيـــات، للصـــفدي،  117  وصـــفه ابلفقـــه واحلفـــظ، تـــويف ســـ نة  عـــيلَّ قـــال أأمحـــد بـــن حهوـــل: قتـــاده أأعـــمل ابلتفســـري وابخـــتالف العلـــامء،

 .2/26، تقريب اهيهتذيب، لبن  ر،7/225
(23)

 .1/8068اتج العروس، للزبيدي،  
(24)

 .13/211، لسان العر،، سكن، 1/8068اتج العروس،  
(25)

 .1/135، أأحاكم العوادات، الفادق دلول، 1/218ورية الشيباين، ، اختالف الألة العلامء، لبن   9/314ينظر: الاس تذاكر، لبن عود الرب،  
(26)

 .16سورة الودل، الآية:  
(27)

 .3/297ينظر: الفقه الإساليم و أأدلته، للزحييل،  
(28)

ليــه تنســب الشــافعية، ودل  دريــس بــن العوــاس بــن شــافع الهــاح  القــريش املطلــيب، أأحــد الألــة الأربعــة عنــد أأ ــل الســ نة، واإ يف غــزة و محــل اإىل   ــو  ــد بــن اإ

ــويف ــه، ت ــا، الأم يف الفق ــهر ا كت ــرية أأش ــنفات كث ــر،، هل مص ــة وأأايم الع ــعر واللغ ــرع يف الش ــريم، ب ــريش ابل ــذق ق ــن أأح ــ نتني، واكن م ــن س ــو اب ــة و   مك

 .6/26، الأعالم للزرلك ، 3/378 ـ، الأنسا، للسمعاين، 204س نة 
(29)

 .4/577رين،، اب، فقراء املهاج2352أأخرجه الرتمذي يف سنته، رمق  
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هنـم يـدخلون اجلنـة قبـل أأغنيـا م بـأأربعني  فقالت الس يدة عائشة ـــ ريض هللا عهنا ـــ مل اي رسول هللا؟ قال اإ

حيب املساكني وقربام فاإن هللا يقربـك يـوم القيامـة، قـال أأبـو خريفًا، اي عائشة ل تردي املسكني ولو بشق مترة اي عائشة أأ 

عيىس  ذا احلديث غريب، قال الألواين: حصيح
(30)

. 

وقد يكون املسكني يف  ذا احلديث املتواضع اخملوت، لأن املسكهة مفعةل من السكون، يقال: متسكن الرجـل 

لربه أأي تواضع وخشع
(31)

 . 

يساوي نصف ما يكفيه يف العمر الغالـب املتقـدم، أأو أأكـرض مـن  واملسكني من قدر عىل مال أأو كسب حالل

النصف، فال مينع من الفقر أأو املسكهة وجود مسكن لدق به، أأو جود ثيا، كذكل، ولو اكنت للتومل، وكـذكل ل مينـع 

ا للمـذاكرة أأو من وصف املرأأة ابلفقر واملسكهة وجود حيل حتتاًا للزتين هبا عادة، وكذكل وجود كتـب العـامل الـيت حيتاًـ

ذا اكن هل كسب من حرام أأو مال غادب عنه مبرحلتني املراجعة، كام أأنه اإ
(32)

أأو أأكرض، أأو ْدين هل مؤجل، فـاإن ذكل لكـه ل  

مينعه من أأن ترصف هل الزاكة بوصف الفقر أأو املسكهة
(33)

. 

ق الصـدقة مـن املسـكني ولهذا توني أأن املسكني أأصلح حاًل من الفقري، ولهذا بدأأ هللا ابلفقري قبل من يسـ تح

ذا تأأملت قوهل تعاىل:َ اِكنيِ  وغريه، واإ سَّ الْمَّ اِء وَّ قَّرَّ قَّات  ِللْف  دَّ ا الصل لمَّ ن
 
﴾ا

(34)
وجدته س وحانه وتعـاىل رتـهبم هعـل الثـاين أأصـلح  

ىل أأن حاًل من الأول، والثالث أأصلح حاًل من الثاين، وكذكل الرابع واخلامس والسادس والسابع والثامن، و ذا مما يدل ع

املسكني أأصلح حاًل من الفقري
(35)

. 

عرضه نتوصل اإىل أأن املسكني اذلي ترصف هل الزاكة  و: الأوفر حظًا ماليًا من الفقري، فميكن القول  مما س وق

بأأنه املعـروف يف الوقـت احلـارض ومه أأحصـا، املعاشـات الأساسـ ية، أأو ذوى ادلخـل احملـدود. أأو ادلخـل الاـعيف، أأو 

 املرتوات القليةل جدًا اليت تكف  حاجهتم اإىل هناية الشهر. 

                                                           
(30)

 .4/577املصدر السابق،  
(31)

 .2/971، اهيهناية يف غريب احلديث والأثر، لبن الأثري اجلزري، 1/291ينظر: الزا ر يف غريب أألفاجش الشافع ،  
(32)

 ( كيلو مرت تقريوًا.84أأي مسافة قرص الصالة ويه ما يعادل ) 
(33)

 .1/213، ينظر: الإقهاع يف حل أألفاجش أأن لاع، للخطيب الرشبي  
(34)

 .60سورة التوبة، الآية: 
(35)

 .56/226تفسري ابن عثميني، 
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 الثالث املطلب

 ن علااومه العاملو 

ليس  ناك حاجه اإىل تعريف العاملني علاا لغة واصطالحًا فأأقول وابختصار شديد: مه السعاه واجلوـاه اذليـن 

يقومون جبمع وجباية أأموال الزاكة من أأ لها ورصفها ملس تحقاا
(36)

 . 

يف حملها، فهم اندوون عن ويل الأمر،  أأو مه اذلين نصهبم الإمام جلواية الصدقات وأأخذ الزاكة من أأ لها ورصفها

ذا وصلهتم الزاكة بردت ذمة املزيك ولو تلفت ولهذا اإ
(37)

 . 

واكن النيب صىل هللا عليه وسمل يوعث اجلواه والسعاه اإىل أأحياء العر، والودلان والافاق لأخذ الصدقات من 

أأبو بكر رىض هللا عنه ملا امتنعت العر، عـن أأداء الأنعام واملوايش يف أأماكهنا، واتبعه عىل ذكل اخللفاء الراشدون، وقال 

الزاكة "وهللا لو مهعوين عقاًل اكنوا يؤدونه اإىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل لقاتلهم عىل مهعه"
(38)

 . 

نــه  ل أأن رأأيــت أأن هللا قـد رشح صــدر أأن بكـر للقتــال فعرفـت أأ فقـال معــر بـن اخلطــا،: فـو هللا مــا  ـو اإ

احلق
(39)

 . 

عامل الصدقان الزبرقان بن بدرواكن من 
(40)

وقد  جاه احلطيئـة ببسـه معـر بـن اخلطـا، ومهل يقطـع لسـانه،  

 فاسرتمحه قاداًل  ذه الأبيات:

ـــــــذي مـــــــرح  مـــــــاذا تقـــــــول لأفـــــــرا  ب

 

  غــــــــــب احلواصــــــــــل ل مــــــــــاء ول لــــــــــر 

 

 أألقيــــــــت اكســــــــ هبم يف قعــــــــر مظلمــــــــة

 

ــــــــــر  ــــــــــالم هللا اي مع ــــــــــك س ــــــــــأأغفر علي  ف

 

                                                           
(36)

 . 6/79ينظر: الرشح املمتع عىل  اد املستهفع، 
(37)

 .71/7، جلسات رماان لبن عمثني،4/18ينظر: بدادع الصنادع ، للاكساين، 
(38)

 . 10/80، اب، ما جاء أأمرت أأن أأقاتل،2811أأخرجه الرتمذي يف سنته، رمق  
(39)

 .3/317ينظر: الفقه الإساليم وأأدلته لو وه الزحييل  
(40)

ــه، وله  رســول   ــو: الزبــر قــان بــن بــدر اهيمتميــ  الســعدي، حصــان مــن ر ســاء قومــه، قيــل امســه احلصــني، ولقــب ابلزبــر قــان و ــو مــن أأســامء القمــر حلســن ًو

ـه يف أأخـــر معـــره، واكن فصـــيحًا شـــاعراً، فيـــه جفـــاء هللا صـــىل هللا عليـــه وســـمل صـــدقات قومـــه، واســـ متر اإىل  مـــن معـــر ريض هللا عنـــه، وكـــ ف برصــ

 .3/41، الأعالم، للزرلك ، 1/375، أأسد الغابة، لبن الأبرت 1/378 ـ. الإصابة يف متزي الصحابة، لبن  ر، 45الأعرا،، تويف س نه 
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 واكن مما قاهل احلطيئة يف الزبرقان : 

 واقعد فاإنك أأنت الطامع الاكأ دع املاكرم ل ترحل لوغيهتا

ل يذ ب العرف بني هللا والناس من يفعل اخلري مل يعد جوا يه
(41()42)

 

 رشوط العاملني يف الزاكة: 

 الوليات.أأن يكون مسلامً، لأهنا ولية عىل املسلمني، فيرشط فاا الإسالم كسائر  -1

 أأن يكون ابلغًا عاقاًل. -2

أأن يكون أأمينًا، قال ابن قدايم يف املغ : لأنه معل يشرتط هل الأمانة. -3
(43)

.لأنه مؤمتن عىل أأموال املسلمني، فال جيو  

 أأن يكون فاسقًا خادنًا.

الاجهتـاد يف مسـادل الـزاكة العمل بأأحاكم الزاكة؛ لأنه حيتاج اإىل معرفة ما يؤخذ يف الزاكة ومـا ل يؤخـذ، وحيتـاج اإىل  -4

 وأأحاكهما.

 الكفاية للعمل: مبعىن أأن يكون اكفيًا لعمهل، أأ ال للقيام به، قادرًا عىل أأعواده. -5

واشرتط بعض الفقهاء: أأن يكون العامل ذكرًا ومل جيو وا اش تغال املرأأة ابلعامةل؛ لأهنا ولية عىل الصدقات -6
(44)

. 

ليه أأمر يل عن برس بن سعيد أأن السعدي املاليك قال:  "اس تعمل  معر عىل الصدقة فلام فرغت مهنا، وأأديهتا اإ

منا معلت هلل فقال: "خذ ما أأعطيت فاإين معلت عىل عهد رسول هللا ــــ صىل هللا عليه وسمل ــــ فعلمـ   بعامةل، فقلت: اإ

غـري أأن تسـأأل فـ   فقلت مثـل قـوكل فقـال يل رسـول هللا  ـــــ صـىل هللا عليـه وسـمل ـــــ : " أأذا أأعطيـت شـيئًا مـن

وتصدق"
(45)

. 

والعامل يف مجع الزاكة يعترب موظف، فالواجـب يعطـى مـا يـاكي وظيفتـه مـن أأجـر دون وكـس ول شـطط، 

 حيث روي عن الشافع  : 

                                                           
(41)

 .1/66ينظر: ديوان احلطيئة،  
(42)

 .151ينظر: املال والعامالت يف الرشيف الإسالمية، لعود اجمليد اذلبياين،  :  
(43)

 .2/515ينظر: املغ ، لبن قدامه،  
(44)

 .2/43ينظر: فقه الزاكة، ليوسف الفرضاوي، 
(45)

 .4/230، نيل الأوطار، للشواكين، 4/67، اب، عطاء العامل عىل الصدقة 2364أأخرجه ابن خزمية يف حصيحة، رمق  
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أأن العاملني علاا يعطون من الزاكة يف حدود اهيمثن و و مب  عىل رأأيه يف التسوية بني الأصناف الامثنية، فـاإن 

ن اهيمثن أأعطوا من غري الزاكةاكن أأجرمه أأكرض م
(46)

. 

ومن العاملني علاا الساع  والاكتب والقامس واحلارش اذلي حيرش املوايش واحلافظ وامحلال والكيال والعـداد، 

ن اكنوا أأغنياء، لأنه ل يشرتط فقرمه؛ لأن الغ  يأأخذ ا عىل سبيل الأجرة نظري  وحنو ذكل، فيعطون مجيعهم من الزاكة، واإ

معهل
(47)

 . 

 ملطلب الرابعا

 املؤلفة قلوهبم

قبل احلدث عن املؤلفة قلـوهبم نـأأيت اإىل تعـريفهم فهقـول: مه مـن يـر  اإسـالهمم، أأو كـف رشمه، أأو يـر  

مياهنم، أأو اس امتةل قلوهبم ابلإحسان واملودة بعطيهتم قوة اإ
(48)

 . 

 ومه نوعان: مسلمون واكفرون، أأما املسلمون فهم أأربعة أأصناف: 

 حديثًا لتقوية الإميان يف قلوه. من دخل يف الإسالم -1

 مسلمون يسكهون يف أأطراف ادلوةل الإسالمية، فيعطوا من الزاكة لدلفاع عن أأنفسهم. -2

ـاء ممـن هلـم نظـراء مـن الكفـار حلـوم عـىل ادلخـول يف  -3 اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يعطى بعـض املسـلمني الًو

 الإسالم.

اء اذلين يؤثرون يف أأقواهلم حلث  -4  أأقواهمم عىل دفع الزاكة ومجعها مهنم.الًو

 أأما الاكفرون فهم صنفان: 

من اكن مرتددًا يف ادلخـول يف الإسـالم وهل رغوـة يف ذكل فيعطـ  مـن الـزاكة حـىت يـدخل يف الإسـالم و حيسـن  -1

 اإسالمه.

                                                           
(46)

 .2/47ينظر: فقه الزاكة، ليوسف القرضاوي  
(47)

 .8/522ينظر: احلاوي، للاموردي  
(48)

 .1/2، التعاريف املهمة لطال، اهلمة، للمزي  1/21ينظر: القاموس الفقهي ، لسعدي أأبو جيب،  
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يذاء املسلمني، يعطى دلفع رشه عهنم؛ لأن النيب ـــ صـىل هللا عليـه وسـمل -2 ـــ اكن يعطـ   الاكفر اذلي هل قدرة عىل اإ

ذا مهع عهنم ذموا وعابوا الكفار من الزاكة، فلكام أأعطامه مدحوا الإسالم، واإ
(49)

 . 

عطاء املؤلفة قلوهبم بعد وفاة النيب صىل هللا عليه وسمل:   حمك اإ

يرى بعض الفقهاء أأن  ذا املرصف قد نسخ وأألغ  بعد وفاة النيب ـــ صـىل هللا عليـه وسـمل ـــــ ؛ لأن املعـىن 

ع من أأجهل  ذا املرصف قد  ال بعد وفاته ــ صىل هللا عليـه وسـمل ـــ حيـث قـوي الإسـالم و أأصـوح ل حاجـة اذلي رش 

لتأأليف القلو،، قال س يدان معر ــ ريض هللا عنه ـــ للمؤلفـة قلـوهبم: "اإن رسـول هللا ـــــ صـىل هللا عليـه وسـمل ــــ اكن 

ل يعطـيمك ليــؤلفمك عــىل الإسـالم، فأأمــا اليــوم فقـد أأعــز هللا  ل فلــيس بينهــا وبيــهمك اإ الإســالم، فـاإن ثبــمت عــىل الإسـالم واإ

الس يف"
(50)

 

لغاء  ـذا  آن أأو الس نة يفيد اإ ولكن مجهور الفقهاء قالوا أأن  ذا املرصف ابق ومل ينسخ لعدم ورود نص يف القرأ

منا اكن قول معرـــــ ريض هللا عنـه ـــ اجهتـادًا ولـيس  املرصف، أأو نسخه، ول ميكل أأحد أأن ينسخ ما ثبت يف القرأآن، واإ

لغاء نسخًا أأو اإ
(51)

 . 

   اختلف العلامء يف سهم املؤلفة قلوهبم  ل نف  الآن حمكهم؟ 

سالهمم  فقال الإمام أأمحد: حمكهم ابق مل ينسخ، ومىت وجد الإمام قومًا من املرشكني تخاف الرضر هبم ويعمل ابإ

مصلحة جا  أأن يتأألفهم من مال الزاكة
(52)

 . 

ذا رأأى املسلمون يف املراكز الإسـالميةوبناء عىل ما س وق  فاإ
()

عطـاء بعـض الكفـار مـن الصـدقة أأو   أأن يف اإ

عطاء خشصيات علمية أأو اجامتعية تدافع عن املسـلمني يف تـكل الـوالد، فيوـو  هلـم  الزاكة تأأليفًا لقلوهبم رجاء اإسالهمم أأو اإ

 ع وعواطف ينقصها الفقه والورع. ذكل رضورة اناواط مفهوم املؤلفة قلوهبم وعدم التوسع يف ذكل حتت ذراد

                                                           
(49)

 .1/130: أأحاكم العوادات، دللول، 1/125ينظر: الاختيار لتعليل اخملتار، للموصيل،  
(50)

عطاء املؤلفة قلوهبم، 668ه الرتمذي يف سنته بأألفاجش متقاربة، رمق أأخرج   .3/135، اب، ما جاء يف اإ
(51)

 .1/125ينظر: الاختيار لتعليل اخملتار،  
(52)

 .1/216ينظر: اختالف العلامء، لبن  ورية،  

(.يقصد هبا املراكز الإسالمية املوجودة يف أأورواب وأأمرياك ) 
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 املطلب اخلامس

 يف الرقا، 

الرقا، مجع رقبة ويه العاو املعروف يف الإنسان، وجعلت اسامً للمملوك من الناس، ويطلق علام الرقيـق، 

 واملراد هبذا املرصف حترير الرقيق وعتقهم، أأي برشاء العويد من أأموال الزاكة وحتريرمه.

 الزاكة رشطني  ام:  ويشرتط لعتق الرقيق من

 أأن يكون العود املراد عتقه من الزاكة مسلامً؛ لأن الزاكة ل ترصف لغري املسلمني. -

 أأن ل يكون العود املراد عتقه من الزاكة ممن يعتق عىل املزيك كأن يكون أأاب للمزيك أأو أأمًا. -

الـزاكة؛ لأن حتريـر رقبـة الأسـري ويلحق هبذا املرصف الأعى واخملطوفني يف  ذا العرص، فيوو  فدا مه مـن 

من الاع يش وه حترير الأرقاء؛ ولأن الرق غري موجود يف  ذا العرص فيحل حمهل ما يش هبه من الأع واخلطف
(53)

 . 

مه املاكتوـون املسـلمون اذليـن ل جيـدون وفـاء مـا  ويف الرقـا،وأأكرض العلامء عىل أأن املـراد بقـوهل تعـاىل: 

ذا اكن ماكتواً  يؤدون ولو مع توافر القدرة ل اإ والقوة والكسب، لأنه ل ميكن ادلفع اإىل الشخص اذلي يراد فك رقبته اإ
(54)

 . 

منا  ـو دفـع اإىل سـاداهتم، وفرسـ ابـن عوـاس هيام، واإ ولو اشرتى ابلسهم عويدًا مل يكن ادلفع اإ
(55)

ويف الرقـا،  

بأأهنم املاكتوون
(56)

. 

ا، أأبدل  رف الالم حرف "يف " فالبد لهذا الفرق من حيث جاء يف تفسري الرا ي: وملا ذكر هللا تعاىل الرق

هيام نصيهبم من الصدقات حىت يترصفوا فاا كام شا وا،  فاددة، وتكل الفاددة يه: أأن تكل الأصناف الأربعة املتقدمة يدفع اإ

                                                           
(53)

 .1/139، أأحاكم العوادات، لفادق دلول، 7/318ن عود الرب، ينظر: الاس تذاكر، لب 
(54)

ــد واعتــاقهم لقــوهل تعــاىل: ))فاكيتــومه اإن مع  ــة لتحريــر العوي ــة مهدوب ــاإذا وفا ــا صــار حــراً، والكتاب لــمت فــام خــرياً ((  ــو العوــد اكتوــه ســ يده عــيل أأقســاط معينــة ف

 .33سورة النور، الآية، 
(55)

ن  ــاب بــن عويــد مهــاف، أأبــو العوــاس الهــاح  القــريش، ابــن مع رســول هللا صــيل هللا عليــه وســمل، كــ  اببنــة العوــاس و ــو  ــو: عوــد هللا بــن عوــد املطلــب بــ 

ــه وســمل مــرتني، ودعــا ــل عليــه الســالم عنــد النــيب صــيل هللا علي هل  أأكــرب ودله، واكن يســمى الوحــر، لســعة علمــه، ويســمى حــرب الأمــة، ورأأى ســ يدان جربي

ســمل وقــال: "اللهــم علمــه احلمكــة "واكن عاملــًا ابحلــديث والفقــه والتأأويــل والشــعر واملغــا ي والعربيــة، تــوا ســ نة ةــان وســ تني النــيب صــيل هللا عليــه و 

 .2/130ابلطادف، وقيل غري ذكل. أأسد الغابة، لبن الأثري، 
(56)

 .3/357ينظر: الفقه الإساليم وأأدلته، للزحييل،  
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هيام، ول ميكهوا من الترصـف يف ذكل  النصـيب، بـل وأأما يف الرقا، فيوضع نصيهبم يف ختليص رقبهتم عن الرق ول يدفع اإ

يوضع يف الرقا، ويؤدى عهنم
(57)

 . 

ذا مات ولـيس هل وراث، فهـو  أأما الرقيق املسمل اذلي يشرتى مبال الزاكة   يعتق، يكون ول ه للمسلمني، فاإ

يف بيت مال املسلمني
(58)

 

 وكذكل جاء يف قرار وتوصيات مجمع الفقه الإساليم يف الرقا،: 

 املسلمني.يشمل سهم يف الرقا، افتداء الأعى  -

جيو  دفع الزاكة لتحرير اخملتطفني من املسلمني -
(59)

. 

واحلقيقة أأن للزاكة شأأاًن كوريًا يف الإسالم ويه تقرتن دالًا بفرياة الصـالة، لتصـلح العالقـة مـع هللا ابلصـالة، 

 .والعالقة مع أأبناء اجملمتع املسمل ابلزاكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(57)

 .2/17، فقه الزاكة، ليوسف القرضاوي، 16/86ينظر: تفسري الرا ي،  
(58)

 .23/320، املوسوعة الفقهية الكويتية، 1/986ينظر: الفقه عىل املذا ب الأربعة، للوزيري،  
(59)

 .1/317ينظر: قرار وتوصيات مجمع الفقه الإساليم،  
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 املطلب السادس

 الغارمون

كثريًا ما يتساءل الوعض من املسلمني عن الغارم حىت ترصف هل الزاكة، و ل الغارم يعترب فقريًا حىت تعط  هل 

ذا اكن غنيًا كيف ترصف هل الزاكة ؟   الزاكة أأم يكون فقريًا أأصاًل، واإ

 وعليه نعرف الغارم فهقول : 

مهـه أأو خيانـة، يقـال: غـرم كـذكل غرمـًا الغارم أأو الغرم:  و ما ينو، الإنسان يف ماهل من رضر لغـري جهايـة 

ومغرمًا، وأأغرم فالن الغرامة، والغركل يقال ملن هل ادْلين، وملن عليه ادْلين
(60)

. 

قال ابن العواس: الغارم من عليه ْدين و اد جما د
(61)

وقتادة 
(62)

يف غري معصية ول اإعاف، وامجلهور عىل أأنه  

ذا  و غارم، والغ ارم من عليه دين حيـبس فيـه، ويـدخل يف الغـارمني مـن حتمـل محـالت يف يقىض دين امليت من الزاكة اإ

ذا اكن ذكل جيحف مباهل ن اكن غنيًا اإ اصطالح و بر واإ
(63)

. 

وجعل الشافع  الغارمني يف أآايت الصدقات اذلين حتملوا امحلالت فغرموا مغارهما
(64)

. 

دـه، فعـىل الإمـام أأن يـؤدي ذكل وجاء يف الاس تذاكر: لك من مات وقد اس تدان يف مباح ومل يقدر عـىل أأدا

عنه من سهم الغارمني، أأو من الصدقات لكها
(65)

 . 

قال جما د ثالثة من الغارمني: رجل ذ ب الس يل مباهل، ورجل أأصابه حرق فذ ب مباهل، ورجل معـه عيـال 

من املسلمني أأن يتصدقوا عىل من أأصابته جاحئة وليس معه مال وقد طلب النيب 
(66)

 . 

 ويشرتط يف الغارم اذلي يعطى من الزاكة رشوط عدة مهنا : 

                                                           
(60)

آن، لالصفهاين،   .2/336املفردات يف غريب القرأ
(61)

ــن  ــو جم  ـين، أأخــذ التفســري عــن اب ــراء واملفرسـ ــال اذل ــيب: شــ يخ الق ــل مكــة، ق ــن أأ  ــ  مفرســ م ــ  نــزوم، اتبع ــوىل ب ــاج املــيك م ــو احلج ــن جــرب أأب ا ــدين ب

، الأعـــالم، للزرلكـــ ، 5/419ه، الثقافـــات لبـــن حبـــان، 104عوـــاس، قـــرأأه عليـــه ثـــالث مـــرات، تنقـــل يف الأســـفار واســـ تقر يف الكوفـــة، تـــوا ســـ نة 

5/277. 
(62)

 قت ترمجته قبل قليل.س و 
(63)

 .6/444ينظر: الوحر احمليط، لأن حيان الأندليس،  
(64)

 .1/197الزا ر يف غريب أألفاجش الشافع ،  
(65)

 .14/229ينظر: الاس تذاكر، لبن عود الرب،  
(66)

 .7/42ينظر: الفقه الإساليم وأأدلته، للزحييل،  
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 الإسالم، فال يعط  الغارم الاكفر من الزاكة شيئًا. -

 الفقر، فال يعطى الغ  من الزاكة، سواء أأس تدان ملصلحة عامة أأو خاصة. -

ذا ات، عـن  أأن ل يكون ادلين لعمل حمرم كرشـ، ارـر، أأو القـامر، أأو الاعتـداء عـىل أأرواح وممـتلاكت النـاس، - أأمـا اإ

نه يعطى من الزاكة.  ذكل، فاإ

ل يعطى من الزاكة من اكن عليه ْدين مؤجل؛ لأنه غري حمتاج اإىل قااده يف الوقت احلـارض، بـل جيـب أأن يكـون ْديـن  -

 الغارم حاًل.

ثوات الويهة؛ لأن الأصل عدم الغرم وبراءة اذلم - ل ابإ ثوات ادْلين، ول يعطى من الزاكة اإ  ة.يطالب الغارم ابإ

يعط  الغارم قد دينه اذلي ثبت عليه دون  ايدة عىل ذكل -
(67)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(67)

 .1/140أأحاكم العوادات، لفادق دلول،  
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 املطلب السابع

 يف سبيل هللا

: " ل حتــل الصـدقة لغــ  اإل رسـة: الغــا ي يف سـبيل هللا أأو العامــل علاـا، أأو الغــارم، أأو لرجــل قـال 

فأأ دا ا هلاشرتا ا مباهل، أأو لرجل اكن هل جار مسكني فتصدق عىل املسكني 
(68)

. 

ويف سبيل هللا، ومه الغزاة اجملا ـدون اذليـن ل حـق هلـم يف ديـوان اجلنـد؛ لأن السـبيل عنـد الإطـالق  ـو 

فاًّ  الغزو، ولقوهل تعايل: َ ِبيهِلِ صَّ ينَّ ي قَّاِتل ونَّ يِف سَّ ِ بُّ اذلل ِ َّ حي  نل اَّللل
 
﴾ا

(69)
. 

قَّاِتل وا يِف  ِبيلِ  و قوهل: َوَّ ﴾ سَّ ِ اَّللل
(70)

هيـام لإ ـا  هممـهتم وعـوهنم ولـو اكنـوا أأغنيـاء؛ لأنـه   وغـري ذكل، فيـدفع اإ

مصلحة عامة
(71)

 

وادلعوة اإىل الإسالم، فادلعوة ابللسان ًاد يف سبيل هللا، وادلعوة ابلعمل ًاد يف سبيل هللا، وادلعاة اذلين  

يتفرغون لدلعوة يف سبيل هللا يف بدل حتتاج اإىل دعوة ًاد
(72)

 . 

بيل هللا كذكل الرصف للعلامء سواء اذلين يقومون مبصال املسلمني ادلينية، فاإن هلم يف مال هللا ومن مجةل س 

نصيوًا سواء أأاكنوا أأغنياء أأو فقراء، بل الرصف يف  ذه اجلهة من أأمه الأمور؛ لأن العلامء ورثة الأنبياء و محةل ادلين، وهبـم 

ليه يف قااء من يـرد علـام حيفظ بياة الإسالم، ورشيعة س يد الأانم، والعلامء  يأأخذون من العطاء ما يقوم مبا حيتاجون اإ

من الفقراء وغريمه. ومهنم من اكن يأأخذ  ايدة عىل مئة أألف درمه
(73)

 . 

عـالء لكمـة  اإن مرصف يف سبيل هللا براد به اجلهاد مبعناه الواسع اذلي قرره الفقهاء مبا مفاده حفـظ ادليـن، واإ

اإىل الإسالم والعمل عىل حتكمي رشيعتـه، ودفـع الشـ هبات الـيت يثري ـا اخلصـوم عليـه، وصـد هللا، ويشمل القتال وادلعوة 

 التيارات املعادية هل، وليس اجلهاد عىل النشاط العسكري وحده.

                                                           
(68)

 .119/2، 1635أأخرجه أأبو داود يف سنهه، اب، من جيو  هل أأخذ الصدقة، رمق  
(69)

 .4سورة الصف، الآية رمق:  
(70)

 .190سورة الوقرة، الآية رمق:  
(71)

 .1/987، الفقه عىل املذا ب الأربعة،3/301ينظر: الفقه الإساليم، للزحييل 
(72)

 .1/141ينظر: أأحاكم العوادات، ادللول،  
(73)

 .1/533ينظر: ادلرر اهيهبية والروضة الندية، حملمد صديق خان،  
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 ويدخل حتت اجلهاد هبذا املعىن : 

دف نرشـ الإسـالم متويل مراكز ادلعوة اإىل الإسالم، اليت يقوم علاا رجـال صـادقون يف الـوالد غـري الإسـالمية هبـ -

 مبختلف الطرق الصحيحة اليت تالمئ العرص.

متويل اجلهود اجلادة اليت تثبت الإسالم بني الأقليات الإسالمية يف ادلاير اليت تسلط فاا غري املسلمني عـىل رقـا،  -

املسلمني واليت تتعرض لتذويب الوقية من أأبناء املسلمني يف تكل ادلاير
(74)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(74)

 .10/550ينظر: الفقه الإساليم وأأدلته ، للزحييل،  
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 الثامناملطلب 

 ابن السبيل 

ابن السبيل  و املنقطع عن ماهل لوعده عنه، والسبيل: الطريق، ف  من يكون مسافرًا يسـمى ابـن السـبيل: 

ليه يده، واحلاةل  ذه  و فقري حىت ترصـف هل الـزاكة  ذا وصلت اإ و و غىن بودله حىت جتب الزاكة يف ماهل، ويؤمر ابلأداء اإ

هياا نظرًا حلاجته اإ
(75)

 . 

ن اكن هل مال يف بدله ومـن هل ديـون عـىل النـاس ول يقـدر عـىل أأو  و ال غريب اذلي ليس يف يده يشء، واإ

أأخذ ا لغياهبم أأو لعدم الويهة أأو الإعسار أأو لتأأجيهل حيل هل أأخذ ا، ويصري ابن السبيل ابلعزم عىل السفر كعابر السـبيل، 

لل  -ريض هللا عنـه  –وقال ابن عوـاس 
 
ابِ  يف قـوهل تعـاىل: َا ﴾ رِيعَـّ ـِبيل  سَّ

(76)
مه املسـافرون ل جيـدون املـاء فيمتمـون،  

فكذكل ابن السبيل  و املسافر ل عىل من عزم عىل السفر
(77)

. 

ن اكن غنيًا بودله لكن برشوط ثالثة يه: ليه من الزاكة قدر كفايته واإ ذن ابن السبيل: الغريب املنقطع يدفع اإ  اإ

ما يوصهل اإىل بدله، فاإن اكن غنيًا مبا يوصهل فـال يعطـى؛ لأن املقصـود أأن يكون حمتاجًا يف ذكل املوضع اذلي  و به اإىل  -

يصاهل اإىل بدله.   و اإ

نـه ل يعطـى مـن  - أأن يكون سفره يف غري معصية، أأما لو اكن سفره يف معصية مكن خرج لقتل نفس ومـا أأشـ وه ذكل. فاإ

ل أأن تخاف عليه املوت.  الزاكة شيئًا اإ

ذا مل جيد من يسلفه برشط أأن يكون غنيًا يف بدله.أأن ل جيد مسلفًا هل بذكل املوضع اذل - منا يعطى اإ  ي  و فيه، واإ

ذا أأخذ الزاكة ومل يغزو تؤخذ مهه وترد اإىل حملها ن جلس ومل يسافر نزعت مهه الزاكة مثل الغا ي اإ واإ
(78)

 . 

 

 

                                                           
(75)

 .2/260ينظر: الوحر الرادق، لبن  مي،  
(76)

 .43سورة النساء، الآية رمق:  
(77)

 .3/358ينظر: الوناية رشح الهداية، للعي ،  
(78)

 .2/8274، املوسوعة الفقهية الكويتية، 17/219ينظر: نترص خليل، 
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 اخلامتة

 يف هناية  ذا الوحث أأوجز ما ظهر يل من نتاجئ وذكل عىل حنو التايل: 

 الزاكة ما يكفيه ملدة س نه ؛ لأن الزاكة جتمع يف لك عام مرة. يعطى الفقري من -

 يعط  الفقري من الزاكة  يث يس تطيع أأن يقوم بأأي معل يتقهه من جتارة أأو صناعة أأو أأي حرفة أأخرى. -

 حتويل احملتاجني من حاةل الفقر اإىل حد الكفاية من اكفة الرضورايت. -

 املسكني أأصلح حاًل من الفقري ماداي. -

 يوعث احلياة والسعاة اإىل أأحياء العر، والودلان لأخذ الصدقات، واتبعه يف ذكل اخللفاء الراشدون. نيب اكن ال  -

 من الرشوط اليت جيب توفر ا يف العاملني عىل الزاكة أأن يكون مسلامً، أأمينًا، ابلغًا، عاقاًل، ذكرًا، عاملًا بأأحاكم الزاكة. -

هيام.املؤلفة قلوهبم مه من يرىج اإسالهمم، أأو كف  -  رشمه، أأو اس امتةل قلوهبم ابلإحسان واملودة اإ

 أأما يف الرقا، فيشرتط العود املراد حترير رقبته أأن يكون مسلامً؛ لأن الزاكة ل ترصف لغري املسلمني. -

 جيو  حترير الأعى واخملطوفني وفدا مه من الزاكة يف  ذا العرص. -

 سلمني.الرقيق املسمل اذلي يشرتى مبال الزاكة يكون ول ه للم  -

 الغارم من ْدين عليه يف غري معصية حيبس فيه. -

يشرتط يف الغارم: الإسالم، الفقر، وأأن ل يكون ادلين لعمل حمرم كرشـ، ارـر، أأو القـامر، أأو الاعتـداء عـىل أأرواح  -

 وممتلاكت الناس.

 متويل مراكز ادلعوة اإىل الإسالم وتثبيت الإسالم عند الأقليات املسلمة. -

ن اكن غنيًا بودله. ابن السبيل  و ال  - ليه من الزاكة قدر كفايته ورجوعه اإىل بدله واإ  شخص الغريب املنقطع يدفع اإ

ه الكركل، ويعلمنا مـا ًلنـا، ويـزدان  وختامًا فاإين أأبهتل اإىل هللا العيل القدير أأن جيعل مجيع أأعاملنا خالصة لًو

نه صاحب الفال واملنة، وصل اللهم وسمل وابرك عىل س يدان    د وعىل أ ةل وحصوه وامحلد هللا أأوًل وأآخرًا. علامً، اإ
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 املصادر و املراجع

 م، مركز الأصدقاء للطواعة، غزة، فلسطني.2006-أأحاكم العوادات يف الترشيع الإساليم، لفايق سلامين دلول طوعة  -

، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، 2002( 1اختالف الألة العلامء، لبن  ورية الشيباين، حت: الس يد يوسف أأمحـد، ط ) -

 لونان. 

م، دار اإحيـاء الـرتاث العـرن، 1996أأسد الغابة يف معرفة الصحابة، لبن الأثري اجلزري، حت: عادل أأمحد الرفاع ، ط،  -

 بريوت، لونان.

م، مطوعـة احللـيب، القـا رة 1937لبن مودود املوصيل، تعليقات الش يخ  ود أأبـو دقـة، ط،  الاختيار لتعليل اخملتار، -

 )وصورهتا دار الكتب العلمية، بريوت وغري ا(.

، 2000الاس تذاكر اجلامع ملذا ب فقهاء الأمصار، لبن عود الرب اهيمنري القرطيب، حت: سـامل  ـد عطـا وأآخـرون، ط،  -

 ونان.دار الكتب العلمية، بريوت، ل 

الإصابة يف متيزي الصحابة، لأن الفال، أأمحد بن عىل بن  ر العسقالين، حت: عادل أأمحـد عوـد املوجـود وأآخـرون، ط  -

  ـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لونان. 1415(1)

  ـ،1415الإقهاع يف حل أألفاجش أأن لاع، حملمد الرشبي  اخلطيب، حت: مكتب الوحوث وادلراسات، دار الفكر، ط،  -

 دار الفكر، بريوت، لونان.

م، دار الفكـر، 1998الأنسا،، لأن سعيد عود الكركل بن  ـد اهيمتميـ  السـمعاين، حت: عوـد هللا معـر الوـارودي، ط، -

 بريوت، لونان.

 م، دار الكتب العلمية.1986(2بدادع الصنادع يف ترتيب الرشادع، لعالء ادلين، أأبو بكر بن مسعود الاكساين، ط ) -

بـرا مي بغية الوعا - ة يف طوقات اللغويني والنجاة، لعود الرمحن بن أأن بكر جالل ادلين السـ يوط ، حت:  ـد أأبـو الفاـل اإ

 د.ت، د.ط، املكتوة العرصية، صيدا، لونان.
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 الوحر الرادق رشح كزن ادلقادق، لزين ادلين ابن  مي احلف ، د. ت، د.ط، دار املعرفة، بريوت. -

ه، حت:  ـد املرصـي، مجعيـة اإحيـاء  1407(1اللغة، حملمد بن يعقـو، الفـريو  أأابدي، ط )الولغة يف ترامج أألة النحو و  -

 الرتاث الإساليم، الكويت.

 م دار الكتب العلمية، بريوت، لونان.2000(1الوناية رشح الهداية، لأن  د  ود بدر ادلين العي ، ط ) -

ق امللقـب مبرتىضـ الزبيـدي، حت: مجموعـة حمققـني، د.ت، اتج العروس من جوا ر قاموس، حملمد بن  د بن عود الـر ا -

 د.ط، دار الهداية.

 م دار الرضاي للنرش والتو يع، الرايض.2004( 1تفسري ابن عيمثني حملمد بن صال بن  د العثميني، ط ) -

امللقب بفخر ادليـن تفسري الرا ي، مفتاح الغيب، التفسري الكبري، لأن عود هللا  د بن معر بن احلسني التمي  الرا ي  -

  ـ، دار اإحياء الرتاث العرن، بريوت. 1420( 3الرا ي، ط )

م، دار الرشـ يد، 1986( 1تقريب اهيهتذيب، لأن الفاـل أأمحـد بـن عـىل بـن  ـر العسـقالين، حت:  ـد عوامـة، ط ) -

 سوراي.

عداد: أأبو عامثن املزي ، د.ت، د.ط. -  التعاريف املهمة لطال، اهلمة، اإ

، دار 2004( 1قه املاليك، لأن  د عود الو ا، بن عـىل الوغـدادي، حت: أأبـو أأويـس  ـد بـوخ)ة، ط )التلقني يف الف -

 الكتب العلمية.

 م، عامل الكتب. 1990( 1التوقيف عىل همامت التعارف، لزين ادلين  د عود الر ف بن عىل امليناوي، ط ) -

 م، دار الفكر. 1975( 1يد رشف ادلين أأمحد، ط )الثقات، حملمد بن حيان بن أأمحد اهيمتمي  البس يت، حت: الس   -

 ــ، حملمـد بـن صـال بـن  ـد العثميـني، دروس صـوتية قـام بتفريغهـا موقـع الشـ وكة  1415- 140-جلسات رماـانية  -

 درسًا. 23 –الإسالمية. الكتا، مرمق أ ليًا و رمق اجلزء  و رمق ادلروس 
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حلسن عىل بن  د بن حبيـب الشـهري ابملـاوردي، حت: عـىل  ـد احلاوي الكبري يف فقه مذ ب الإمام الشافع ، لأن ا -

 م، دار الكتب العلمية، بريوت، لونان.1999( 1معوض وأآخرون، ط )

 اخلالصة الفقهية عىل مذ ب السادة املالكية، حملمد العرن القروي، دار الكتب العلمية، بريوت. د.ت.د.ط. -

 د.ط.ديوان احلطيئة من دواوين عرص اخملرضمني. د.ت. -

ادلرر اهيهبية والروضة الندية والتعليقات الرضية، لأن الطيب  د صديق خـان بـن عـىل احلسـي  الوخـاري القهـو ،  -

التعليـق:  ـد انرص ادليــن الألوـاين، ضــوطه وحققـه وقــام عـىل نرشـه، عــىل بـن حســني بـن عــىل احللـيب الأثــري، ط 

 م، دار ابن القمي، الرايض.2003(1)

 ــ، و ارة  1399( 1فاجش الشافع ، حملمد بن أأمحد بن الأ  ر الأ  ري، حت:  د جـرب الألفـ ، ط )الزا ر يف غريب أأل -

 الأوقاف والش ئون الإسالمية الكويت.

سنن أأن داود، لأن داود سلامين بن الأشعث السوتاين، حت:  د حم  ادلين عود امحليد، د.ت.د.ط، املكتوة العرصية،  -

 –صيدا 

م، دار الغـر، 1998بن عيىس بن سـورة الرتمـذي أأبـو عيىسـ، حت: بشـار عـواد معـروف، ط، سنن الرتمذي، حملمد  -

 الإساليم، بريوت.

حصيح ابن خزمية، لأن بكر  ـد بـن اإقـاق بـن خزميـة السـلم  النيسـابوري، حت:  ـد مصـطفى الأعظمـ ، املكتـب  -

 الإساليم، بريوت، د.ت، د،ط.

القشريي النيسابوري، حت:  د فؤاد عود الوايق، دار اإحياء الرتاث العرن، حصيح مسمل، ملسمل بن احلجاج أأبو احلسني  -

 بريوت، د. ن ، د. ط.

 م، مؤسسة الرساةل، دمشق، بريوت.2007( 1فقه الزاكة ، ليوسف القرضاوي، ط ) -

 ( دار الفكر، بريوت د. ت. 4الفقه الإساليم وأأدلته، لو وه الزحييل، ط ) -
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 ، دار الكتب العلمية، بريوت، لونان.2003( 2لعود الرمحن بن  د عوض اجلزيري، ط )الفقه عىل املذا ب الأربعة،  -

 م.1985ديسمرب -28-22ه، 1406الآخر  ربيع 16-10قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإساليم يف دورة انعقاده جبدة.  -

 م دار الفكر، دمشق. 1998( 2القاموس الفقهي  لغة واصطالحًا، لسعدى أأبو جيب، ط ) -

آن الكركل ن برواية قالون عن انفع املدين.ال -  قرأ

 ( دار صادر، بريوت.1لسان العر،، حملمد بن مكرم بن مهظور الأفريق  املرصي، ط ) -

م، دار احلديث، 2005( 1نترص العالمة خليل، خلليل بن اإقاق بن موىس ضياء ادلين املاليك، حت: أأمحد جاد، ط ) -

 القا رة.

 ـ املكتـب 1403( 2ود الر اق بن  امم الصنعاين، حت: حبيب الرمحن الأعظم ، ط )مصنف عود الر اق، لأن بكر ع  -

 الإساليم بريوت.

م، ادلار امجلا رييـة للنرشـ 1993(، 1املال واملعـامالت يف الرشـيعة الإسـالمية لعوـد اجمليـد عوـد امحليـد اذليوـاين، ط ) -

 والتو يع والإعالن، مرصاته، ليبيا.

برا مي  -  مصطف  وأآخرون، حت: مجمع اللغة العربية، دار ادلعوة.املعوم الوس يط، لإ

 د. ط. –املغر،، لنارص بن عود الس يد أأن املاكرم املطر ي، دار الكتا، العرن، د. ت  -

  ـ، دار الكتا، العرن، بريوت.1405املغ  يف فقه الإمام أأمحد، لعود هللا بن أأمحد بن قدامة املقدأ، ط،  -

آن، ل -  لراغب الأصفهاين، دار القمل، دمشق، د. ت.املفردات يف غريب القرأ

  ـ. 1427املوسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن و ارة الأوقاف والشؤون الإسالمية، الكويت، ط،  -

دارة الطواعة املنربية، د.  - نيل الأوطار من أأحاديث س يد الأخيار رشح مهتق  الأخبار، حملمد بن عىل بن  د الشواكين، اإ

 ت.
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يب احلديث والأثر، لأن السعادات املوارك بن  د بن اجلزري، حت: الطا ر أأمحد الـزاوي وأآخـرون، ط، اهيهناية يف غر  -

 ، املكتوة العلمية، بريوت.1979

برا مي ابن خلاكن، حت: اإحسان عواس،  - وفيات الأعيان وأأنواء أأبناء الزمان، لأن العواس، حس ادلين أأمحد بن  د بن اإ

 وت.م. دار صادر بري  1994)ط( 

، دار اإحيـاء 2000الوايف ابلوفيات، لصالح ادليـن خليـل بـن أأبيـك الصـفدي، حت: أأمحـد الأران وطـ  وأآخـرون، ط،  -

 الرتاث، بريوت.
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 بيان أأحاكم صلوات النوافل ذوات الأس باب وصفهتا ، وكيفية أأداهئا

عبد العزيز عبد املوىل عيل
*

 

 املقدمة

ةا نُوًراامحلد هلل اذلي جعل  َلا ، وأأصيل وأأسَّلَّ مفاتيِح اجلنَّةِ مفتاًحا من  ، ووأأحبَّ الأعامِل ا ىل هللِا تعاىل، الصَّ

ٍد وعىل أ هل وحصبه أأمجعني . مَّ  عىل نبي ِنا حما

تيان ، وال تتحقق هذه الصةل فا ن الصَلة من أأعظم شعائر ادلين، ويه صةل بني العبد وربه أأما بعد ، ا ال ابال 

 ، وأأداهئا كام أأمر الرشع احلنيف .خبشوعها وطمأأنينهتا

 مشلكة البحث :

 ، وكيفية أأداهئا .وات النوافل ذوات الأس باب وصفهتاان أأحاكم صليتناول البحث بي

 أأهداف البحث :

براز الأحاكم الفقهية املتعلقة بصلوات ذوات الأس باب وقتًا وأأداًء ، من خَلل التساؤالت  هيدف البحث ا ىل ا 

 الآتية :

ليل عىل هذه ؟ ما هو ادل ما هو تعريف الصَلة يف اللغة والاصطَلح ؟ ما املراد بذوات الأس باب

 ؟ هل هناك خَلف بني الفقهاء عىل بعض هذه الصلوات ؟الصلوات

 أأس باب اختيار املوضوع :

طرق ا ىل ذوات الأس باب من اكن من أأمه الأس باب اليت دعتين ا ىل الكتابة يف هذا البحث أأين مل أأجد من ت

، وكذكل أأن هناك أأوقاًًت حترم ، وتكره فهيا الصَلة ، والنوافل من هذا النوع غري مؤقتة بوقت كسائر الفرائض ؛ النوافل

 ذلا أأردُت بيان هذه الصلوات من هجة وقهتا . 

 

                                                           
*

 جامعة الزيتونة –لكية الرتبية  -بقسم ادلراسات اال سَلمية  عضو هيأأة التدريس
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 املبحث الأول 

 تعريف الصَلة لغة واصطَلًحا  

 :الصَلة يف اللغة 

ِك هِيْم ِِباا  قال تعاىل: ادلعاء،، ومهنا : صَلة يف اللغة الكثري من املعاينلل  تُزا هِ ُرمُهْ وا قاًة تُطا دا اِلهِْم صا ُخْذ ِمْن َأْموا

يٌع عاِليٌ  ِ ُ َسا اَّللَّ كاٌن لاهُْم وا تاكا سا َلا نَّ صا
ِ
ْم ا ِل  عالاهْيِ صا  وا

(1)
، والصَلة من هللا تعاىل: الرمحة
(2)

يب ،  َلءة الط ِ َلءُة : صا ، والصَّ

همموزة
(3)

َلُة: جودُ  ، والصَّ كوُع والسُّ الرُّ
(4)

، وصَلُه: أألقاه يف النار لَل حراق
(5)

. 

 مما س بق يتبني أأن الصَلة يف اللغة تطلق عىل عدة معاٍن ، ومن بيهنا ادلعاء ، وهو املراد . 

 واصطَلًحا :

بأأهنا  "عبارة عن الأراكن  لقد ورد معناها الرشعي يف كتب مذاهب الفقه مبعاٍن كثرية ، فلقد عرفها الأحناف 

املعهودة، والأفعال اخملصوصة"
(6)

َلم، َأو ُُسُود فاقاط" سا ام وا ْحرا
ِ
ات ا ، ويه عند املالكية : "قرباة فعلية ذا

(7)
، وقد عرفها 

                                                           
1
 103: ، الآيةالتوبةسورة  - 
2
 ، )صَل( . 2402/  6م،  1987،   ه 1407، 4الصحاح ، اجلوهري ، حت : أأمحد عبد الغفور عطار ، دار العَّل للمَليني ، بريوت،ط - 
3
 )صَل(. 1077/  2م ، 1987العَّل للمَليني، بريوت،دار  ابن دريد،حت: رمزي منري بعلبيك، مجهرة اللغة، - 
4
 ، )صَل(. 464/  14، د.ت ،  1لسان العرب ، ابن منظور، دار صادر ، بريوت ، ط - 
5
بيرردي، حت :  وعررة مررن اح -  اق احلسرريين، أأبررو الفرريض، امللق ررب مبرت رر، الزَّ ، دار  ققررنيًتج العررروم مررن جررواهر القرراموم ، ّ ررد بررن ّ ررد بررن عبررد الرررز 

 )صَل( . 433/  38الهداية ، د.ت ، 
6
، والعنايررة  ح الهدايررة ، جررامل  4/  2م   2000هررر ،  1420،  1البنايررة  ح الهدايررة ، برردر ادليررن العيررك ، دار الكتررب العلميررة ، بررريوت، لبنرران ، ط - 

 . 216/  1ادلين الرويم البابريت ، دار الفكر ، د.ط ، د.ت ، 
7
ررراع ، املكتبرررة العلميرررة ، ط -  ، واخلَلصرررة الفقهيرررة عرررىل مرررذهب السرررادة املالكيرررة ، ّرررد العرررر   43هرررر ،   1350،   1 ح حررردود ابرررن عرفرررة ، الرص 

ر ، د . ط ، ، الفواكرره ادلواين عررىل رسرراأ ابررن أأ  زيررد القررريواين ، أأمحررد بررن انرري النفررراوي ، دار الفكرر 56القررروي ،  دار الكتررب العلميررة ، بررريوت ،   

 . 164/  1م ، 1995هر ، 1415
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: "يه أأقوال وأأفعال خمصوصة، تفتتح ابلتكبري، وختتمت ابلتسلي"الشافعية بقوهلم
(8)

، وعند احلنابةل بنحو تعريف 

يةالشافع 
(9)

. 

ن معلية من قيام ، وركوع ، من خَلل التعريفات السابقة للصَلة يظهر أأن العلامء متفقون عىل أأهنا أأراك 

 ، وهكذا يه الصَلة ؛ فضًَل عن كوهنا مبعك ادلعاء .وُسود

 تتنوع  وط الصَلة ا ىل  وط وجوب ، و وط حصة ، وفامي ييل هذه الرشوط .  وط الصَلة : 

 يقصد برشوط الوجوب أأي: ما جِتب الصَلة به .  وط الوجوب : 

 :ها ابن جني، فقالالأحناف: وقد نظم  -1

مُ  ْسَلا
ِ
ااْل الُْبلُوُغ، وا ْقُل، وا اُم *** الْعا ٌة تاما وُط الُْوُجوِب ِتْسعا ُ ُ 

قِْت النَّاِم  ِضيُق وا ٌث، وا دا حا انِْتفاا الن ِفااِم *** وا ْيٍض، وا اْفُي حا ن  وا

ايِف  اهِلِ الُْموا ِتْعما ُة اس ْ قُْدرا يِف *** وا هُوِر اْلاكا اِء الطَّ ُمْطلاُق الْما وا
(10)

 

حليض، والنفام، واحلدث، والوقت، ، وانتفاء افرشوط الوجوب عندمه يه: العقل، والبلوغ، واال سَلم

 ، والقدرة عىل اس تعامهل .ووجود املاء الطاهر

ْقُل، -2 الْعا ِة عاىلا  املالكية : الُْبلُوُغ، وا الُْقْدرا يااٍن، وا الِنس ْ الناْوٍم، وا اٍء، وا ْْغا
ِ
انتفاء اال الِنفاام، وا ِة، واخللو ِمْن احلاْيض وا ْعوا بُلُوُغ ادلَّ وا

الِ  ِتْعما اِنعٍ ِمْن الاس ْ اٍب ِبَلا ما ااء، َأْو الرُتا ِة ِبُوُجوِد امل هاارا ِصيِل الطَّ ْ حتا
(11)

. 

الطهارة الشافعية : اال سَلم، البلوغ، العقل، -3
(12)

. 

                                                           
8
 2000هررر ،  1421،  1البيرران يف مررذهب اال مررام الشررافعي  ، يبررخل بررن أأ  اخلررري بررن سررامل العمررراين ، حت : قرراا ّررد النرروري  ، دار املهنرراج ، جرردة ، ط - 

،  والفقررره املهنجررري ،  359/  1م ، 1984هرررر ، 1404وت ، ط أأخررررية ،، وهنايرررة احتررراج ا ىل  ح املهنررراج ، لرررس ادليرررن الررررميل ، دار الفكرررر، برررري  7/  2م ، 

جبي، دار القَّل للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق ، ط ْ  .  1/98م، 1992هر ، 1413، 4ُمصطفى اخِلْن، مصطفى الُبغا، عيل الرش 
9
قنرراع، -  الهبررويت، مررع تعليقررات:ابن عث ررني  ،والررروا املربررع،72/ 1لبنرران،دار املعرفررة، بريوت، حت:عبررد اللطيررف ّررد مررو، السرر بيك، أأبررو الن ررا املقررد ، اال 

، املبرردع يف  ح املقنررع ، ابررن مفلررح ، دار الكتررب العلميررة، بررريوت،  60عبررد القرردوم ّررد نررذير،دار  مؤسسررة الرسرراأ ،    خرررج أأحاديثرره: والسررعدي،

 . 263/  1م ،  1997هر ،  1418،  1لبنان ط
10
، وينظرررر رد احترررار ، ابرررن عابررردين ، دار الفكرررر للطباعرررة والنرشررر ، برررريوت ،  10/  1، د . ت ، دار الكتررراب اال سرررَليم البحرررر الرائرررق، ابرررن جنررري، - 

 . 401/  1م ، 2000هر ،1421
11
 . 265/  1ينظر بلغة الساكل ، الصاوي ، دار املعارف ، مرص ، د.ط ، د.ت ،  - 
12
 . 50/  1، الشريازي ، دار الفكر ، بريوت ، ، واملهذب  9/  2البيان يف مذهب اال مام الشافعي  - 
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احلنابةل ال يفرقون بني النوعني ، و وط الوجوب يه : اال سَلم ، والعقل ، والبلوغ -4

(13)
. 

ال ِبا ، ويه:  وط الصحة :  وتعين أأن الصَلة ال تصحُّ ا 

الأحناف : الطهارة من احلدث واخلبث ، وسرت العورة  -1
(14)

. 

واال سَلم ، وسرت العورة ، وترك الالكم، وترك الأفعالاملالكية : طهارة احلدث ، وطهارة اخلبث ،  -2
(15)

. 

الشافعية : طهارة الأعضاء من جنس وحدث، وسرت العورة بلبام طاهر، وفعل الصَلة عىل ماكن طاهر  -3
(16)

 . 

احلنابةل : الطهارة من احلدث، والطهارة من الن اسة، والسرتة، والنية -4
(17)

. 

املذاهب اتفقوا عىل أأن الطهارة أأوُل  ط لصحة الصَلة ، ويه يَلحظ عىل  وط الصحة أأن أأحصاب 

قسامن : طهارة حس ية ابلوضوء ، والُغسل ، والاستن اء ، والاس تجامر ، وطهارة معنوية ، خبلو  القلب من النفاق ، 

َتاِب َوأَِقِم الصَََّلَة ِإنَّ اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلكِ  واحلسد ، واِلكْْب ، والفحش من القول والفعل ،قال تعاىل :

الصَََّلَة تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَ ُر َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعونَ 
(18)

ا ن احافظة عىل الصَلة ،"

ميانه،  تهنىى صاحهبا عن الوقوع يف املعايص واملنكرات؛ وذكل لأنَّ املقي لها، املمتم لأراكهنا و وطها، يس تنري قلبه، ويزداد ا 

                                                           
13
،  1، دار طيبرررة للنرشررر والتوزيرررع، الرررر ا ، طيل ، حت : أأبرررو قتيبرررة الفرررار  ، ودليرررل الطالرررب ، مرعررري برررن يوسرررف احلنرررب 68الرررروا املربرررع ،    - 

 . 140/  1 م ،1993هر ، 1414،  1، ط، ودقائق أأويل الهنىى، الهبويت، عامل الكتب 28م ،   2004هر ، 1425
14
واللبررراب يف  ح الكتررراب ، عبرررد الغرررين   401/  1، ورد احترررار ،  46هرررر ،   1322،  1ينظرررر اجلررروهرة النررررية ، احلررردادي ، املطبعرررة اخلرييرررة ، ط - 

، وتبيرررني احلقرررائق ،  61/  1امليرررداين ، حققررره، وفصررر ، وضررربطه، وعلرررق حواشررر يه: ّرررد حمرررة ادليرررن عبرررد امحليرررد ،  املكتبرررة العلميرررة، برررريوت ، لبنررران ، 

 . 95/  1هر ،  1313،   1، املطبعة الكْبى الأمريية ، بوالق، القاهرة ، طالزيعيل
15
: ترصررر ، خليررل برررن ا يرراق اجلنررردي، حت، واخمل  136/  2م ، 1994هررر،1416،  1الترراج واال لكيررل ، املرررواق ، دار الكتررب العلميرررة ، بررريوت ، لبنررران ، ط - 

، د احلفيرررد ، دار احلرررديث ، القررراهرة، وبدايرررة ا هترررد وهنايرررة املقتصرررد ، ابرررن رشررر 29م ،   2005هرررر،1426،  1القررراهرة ، طأأمحرررد جررراد ، دار احلرررديث ، 

 . 118/  1م  ، 2004هر ، 1425د.ط ، 
16
، م 1999هررر ، 1419 ، 1ت ، لبنرران، طاحلرراوي الكبررري ، املرراوردي ، حت : عرريل ّررد معرروا ، عررادل أأمحررد عبررد املوجررود ، دار الكتررب العلميررة، بررريو - 

ِمي  ، دار الفكر ،  232/  2 رْيا  . 437/  1م ، 1995هر ، 1415، وحتفة احلبيب عىل  ح اخلطيب ، الُب ا
17
 . 7،  6/ 2م ، 1968هر ، 1388املغين ، ابن قدامة ، مكتبة القاهرة ، د.ط ،  - 
18
 . 45: ، الآيةالعنكبوتسورة  - 
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

كر هللا يف الصَلة وغريها أأعظم وأأكْب وأأفضل من لك يشء،  وتقوى رابته يف اخلري، وتقل أأو تنعدم رابته يف الرش، وذلا

يعَّل ما تصنعون ِمن خرٍي و ، في ازيمك عىل ذكل أأمكل اجلزاء وأأوفاه" وهللا
(19)

 . 

 املبحث الثاين 

 مفهوم النوافل، وذوات لغة واصطَلًحا  

النفل : الغن ة  النوافل لغة :
(20)

َوالرَُّسوِل َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَنْ َفاِل ُقِل اْْلَنْ َفاُل َّللَِِّ  ، ومجعها : أأنفال ،قال تعاىل :

ُتْم ُمْؤِمِنيَ  (21) فَات َُّقوا اَّللََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوأَِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِإْن ُكن ْ
،  ، والنوافل مجع مفرده : انفةل

ُب عليه ويه ِ ا ال َيا ُ ُ اال نساُن ِممَّ اْفعا ا ي ما
(22)

َعَثَك َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِه  ،قال تعاىل:  ََنِفَلًة َلَك َعَسى أَْن يَ ب ْ

 َربَُّك َمَقاًما ََمُْموًدا
(23)

 فالنوافل يه ما زاد عىل الفريضة .، 

ما تطوع به املعطي مما ال َيب عليه من صَلة وغريها النوافل اصطَلًحا :
(24)

ةٌ عاْن ِفْعٍل  ، والنافةل عند الأحناف : ِعباارا

ُنونٍ  س ْ الا ما اِجٍب وا الا وا لايْسا ِبفاْرٍا وا
(25)

. 

 يَلحظ أأنه ال فرق بني املعك اللغوي والرشعي للنافةل ، فهىي ما زاد عىل الفريضة .

يه  : يه مجع املفرد : ذات ، ولها اس تعامالت عديدة ، ومهنا ذات : مؤنث ذو مبعك صاحب، يقال: معك ذوات يف اللغة

ذات مال
(26)

َذَواََت أَفْ َنان   ، ومثناها: ذواًت،قال تعاىل :
(27)

وذات اليشء: نفسه وعينه ، وحقيقته وماهيته، 
(28)

. 

                                                           
19
رريف ، السرررعوديةلتفسرررري،  رررع املررر  فهرررد التفسرررري امليخنررر،  برررة مرررن أأسررراتذة ا -  ،  401م ،    2009هرررر ، 1430،  2، طلطباعرررة املصرررحف الرشر

 . 632م ،   2000هر ،1420،  1وينظر: تفسري السعدي ، حت : عبد الرمحن بن معَل اللويبق، مؤسسة الرساأ ، ط
20
 ، )نفل( .619/  2املصباح املنري ،  - 
21
 1: ، الآيةالأنفالسورة  - 
22
 ، )نفل( . 296/ 2، )نفل( ، وأأسام البَلغة  380/ 10احمك واحيط الأعظم  - 
23
 . 79: ، الآيةاال رساء سورة - 
24
، الكويررت الزاهررر يف اريررب أألفرراف الشررافعي، ّررد بررن أأمحررد بررن الأزهررر الأزهررري الهررروي ، حت : ّررد جررْب الألفرري ، وزارة الأوقرراف والشرر  ون اال سررَلمية  - 

، 2، وينظرررر معجرررم لغرررة الفقهررراء ، ّرررد روام قلعجررري ، وحامرررد صرررادق قنيرررن ، دار النفرررا س للطباعرررة والنرشررر والتوزيرررع ، ط 281 هرررر ،  1399،  1، ط

 . 473م ،    1988هر ،  1408
25
 ، 70/ 1اجلوهرة النرية ،  - 
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 وذات يف هذا البحث أأي : اليت لها تعلُّق ابلسبب ، فهىي مبعك صاحبة . 

ٌم عالاهْياا ويف الاصطَلح : ِ باٌب ُمتاقاد  َّيِت لاهاا سا يه ال
(29)

. 

 املبحث الثالث 

 ، وبيان الضابط يف ذوات الأس باب تعريف السبب يف اللغة والاصطَلح 

ويراد به معاٍن كثرية ، ومهنا: احلبل السبب لغة :
(30)

نْ يَا  ، قال تعاىل: َمْن َكاَن يَُظنُّ أَْن َلْن يَ ْنُصَرُه اَّللَُّ ِف الدُّ

 ُُثَّ ْليَ ْقَطْع فَ ْليَ ْنظُْر َهْل يُْذِهََبَّ َكْيُدُه َما يَِغيظُ  َواْْلِخَرِة فَ ْلَيْمُدْد ِبَسَبب  ِإََل السََّماءِ 
(31)

ل  ، باُب: ما تُوس ِ والسَّ

به ا ىل يشٍء، وامجلُع أأس بابٌ 
(32)

ُل ِبِه ا ىلا غارْيِهِ  صَّ ٍء يُتاوا ْ ، والسبب : لُكُّ يشا
(33)

. 

 الصَلة به .واخملتار من املعاين السابقة الأخري ؛ لأنه هو املراد من تعلُِّق  

ِليُل   السبب اصطَلًحا : لَّ ادلَّ ِبطٍ دا اِهٍر ُمنْضا ْصٍف ظا وقد ورد تعريفه يف كتب الأصوليني ، أأذكر مهنا : "ُهوا لُكُّ وا

" ٍ ِعي  ْ ِفًا ِلُحمْكٍ  ا ر  ْوِنِه ُمعا ْمِعيُّ عاىلا كا السَّ
(34)

 . 

"الوصف : يراد به املعك، وهو ما قابل اذلات ، والظاهر : املعلوم غري اخلفي  واملنضبط : هو احدد   ح التعريف :

اذلي ال خيتلف ابختَلف الأشخا  والأحوال"
(35)

. 

                                                                                                                                              
26
بررراهي مصررطفى ، وأأمحررد الررز ت ، وحامررد عبررد القررادر ، وّررد الن ررار، حت :  رر -  ، واملطلررع  307/  1ع اللغررة العربيررة، دار ادلعرروة ، املعجررم الوسرر يط ،ا 

 .50  م ،  2003هر ، 1423،  1عىل أألفاف املقنع ، البعيل، حت: ّود الأرانؤوط ، و سني ّود اخلطيب ، مكتبة السوادي للتوزيع ، ط
27
 .48: ، الآيةالرمحنسورة  - 
28
،  107م   1983هررررر ،1403،  1التعريفررررات ، اجلرجرررراين ، حت:  جامعررررة مررررن العلررررامء اب  اف النررررا ، دار الكتررررب العلميررررة ، بررررريوت ، لبنرررران ، ط - 

اريرررب  ، واملصرررباح املنرررري يف 71هرررر ،    1411، 1واحلررردود الأنيقرررة والتعريفرررات ادلقيقرررة، زكرررر  الأنصررراري، حت : مرررازن، دار الفكرررر املعرررا  ، برررريوت ، ط

 . 212/  1الرشح الكبري للرافعي الفيويم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
29
 .170/  4ا موع ، النووي ، دار الفكر ، د.ط ، د.ت ،   - 
30
براهي السامرايئ ، دار ومكتبة الهَلل ، د.ت ، بغداد ،  -    203/  7العني ، اخلليل بن أأمحد الفراهيدي ، حت: همدي اخملزويم ، وا 
31
 . 15: ، الآيةاحلج سورة - 
32
 . 424/  8م ،  2000هر ،  1421، 1احمك واحيط الأعظم ، ابن س يده ، حت: عبد امحليد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط - 
33
 )سبب( . 458/  1لسان العرب  - 
34
، كشرررف الأرسار  ح  127/  1، لبنررران  ، دمشرررق ، برررريوتكترررب اال سرررَليماال حررراكم يف أأصرررول الأحررراكم، الآمررردي، حت :عبرررد الررررزاق عفيفررري ، امل  - 

جابررة السررائل  ح بغيررة الآمررل،  170/  4أأصررول الرر دوي ،  عررَلء ادليررن البخرراري احلنفرري ، دار الكترراب اال سررَليم د.ط ، د.ت ،  ، وأأصررول الفقرره املسررمى ا 

، والبحررر احرريط يف أأصررول 51،    1986، 1سرراأ ، بررريوت، طالصررنعاين، حت : حسررني بررن أأمحررد السرر يااي ، وحسررن ّررد مقبررويل الأهرردل ، مؤسسررة الر 

 . 468/  2م ، 2000هر ، 1421الفقه ، بدر ادلين ّد بن ِبادر بن عبد هللا الزركيش ، حت : ّ د ّد ًتمر، دار الكتب العلمية  بريوت ، لبنان ، 
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لكُّ ما عُِل قا وجوُده عىل سبب مطلقًا، ويفوت بتأأخريه عن سببه فَل يق  ؛ لأن العام  الضابط يف ذوات الأس باب :

اخلا يبمل عىل 
(36)

. 

منا اكن لسد اذلريعة، وما اكن لسد   أأما الصَلة وقت الرشوق والغروب ، جفائز أأداؤها فهيام ؛ لأن الهنىي ا 

نه يفعل للمصلحة الراحجة، فالصَلة يف نفسها من أأفضل الأعامل وأأعظم العبادات، فليس فهيا نفسها مفسدة  اذلريعة، فا 

ن الش يطان الشمس، ويس د لها الكفار حين ذ، فاملصيل يتش به ِبم يف تقتيض الهنىي، ولكن وقت الطلوع والغروب يقار 

ن مل يعبد الشمس، وال يقصد مقصد الكفار، لكن يش هبهم يف الصورة، فهنىي عن الصَلة يف هذين  جنس الصَلة وا 

الوقتني سدًا لذلريعة، حىت ينقطع التش به ابلكفار، وأأال يتش به ِبم املسَّل يف  كهم
(37)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
35
،    1989هرررر ،  1409،  1ت ، طبكرررر احلسرررن ، مكتبرررة الفرررَلح للنرشررر والتوزيرررع ، الكويررر مباحرررث احلرررمك الرشرررعي ، وهبرررة الرررزحييل ، وخليفرررة اب - 

131. 
36
عررَلم املرروقعني عررن رب العرراملني ، ابررن قرري اجلوزيررة ، دراسررة وحتقيررق: طرره عبررد الرررؤوف سررعد ، مكتبررة  240/ 1ينظررر الرراكيف يف فقرره ابررن حنبررل  -  ، ا 

 . 181/ 2، م1968هر،1388ية، مرص، القاهرة ، اللكيات الأزهر 
37
 .784/  2م ، 2006هر  1427، 1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب الأربعة، ّد مصطفى الزحييل، دار الفكر، دمشق، ط - 
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 املبحث الرابع 

 ، وادلليل علهيا صلوات النوافل ذوات السبب، صفهتا 

 لقد جاءت يف كتب الفقه بوفرة أأنواع كثرية من صلوات ذوات السبب ، وفامي ييل ذكر أأمهها :

ذ ال توج أأوالً : حتية املس د د ، ترشع هذه الصَلة بعد الطهارة أأولا ادلخوِل ا ىل املس د ، ويه من خصائص اال سَلم ؛ ا 

 حتية غريها، وال مثلها يف ادل انت الأخرى ، ومعك حتية املس د : حتيُة رِب  املس ِد ، فهىي عىل حذف مضاف . 

ذا حرضت الفريضة ؛ لأهنا  صفهتا ال ا  : ويه ركعتان بفاحتة الكتاب ، وما تيخن من القرأآن ، وال ختتصان بليل أأو هنار ، ا 

ذا دخل احلاج أأو املعمتر املس د احلرام فَل ترشع يف حقه هذه الصَلة ، بل تنوب عهنا، وسبهبا ادلخول ا ىل املس د ، و  ا 

انبة ركعيت الفجر بدل حتية املس د الواجب يف حقه الطواف ابلبيت ، وَيوز ا 
(38)

 . 

اِري ِ دليلها :  ٍ اْلأنْصا ةا ْبِن ِربِْعي  َّهِتاا حديث أأ  قاتاادا ِن ي ْنُه  -ويدل عىل س ُ ُ عا ِِضا اَّللَّ ا :  -قاالا النَِّنُّ   قاال -را َّلَّ سا ُ عالاْيِه وا ىلَّ اَّللَّ صا

"" تانْيِ ْكعا ا را يل ِ ىتَّ يُصا ِلْس حا ْ ْسِ دا فاَلا َيا ُدُُكْ الْما لا َأحا خا ذا دا ا 
(39)

. 

نُّ هذه الصَلة بعد الفراغ من الوضوء يف أأي وقت من ليل أأو هنار . اثنًيا : صَلة الوضوء :  تُسا

 ركعتان بفاحتة الكتاب وما تيخن من القرأآن . صفهتا :

ةا  دليلها : يْرا ْنهُ  -ويدل عىل س نة صَلة الوضوء عاْن َأِ  ُهرا ُ عا ِِضا اَّللَّ ا  -َأنَّ النَِّنَّ  -را َّلَّ سا ُ عالاْيِه وا ىلَّ اَّللَّ ٍل ِعْندا  -صا قاالا ِلِبَلا

ِة الْفاْجِر:  َلا ا صا ثيِْن ِبأَْرَجا معا ِ د  ُل! حا ِلُْت  ا ِبَلا ا معا : ما نَِّة، قاالا يَّ يِف الْجا انْيا يادا اْعلاْيكا ب ْعُت دافَّ ن ِ ين ِ َسا
ِ
ِم فاا ْسَلا

ِ
لْتاُه يِف ااْل ِ ٍل معا

هُورِ  كِلا الطُّ لَّْيُت ِبذا الَّ صا
ِ
ااٍر ا اعاِة لاْيٍل َأْو هنا هَّْر ُطهُوًرا يِف سا ًَل َأْرَجا ِعْنِدي َأين ِ لاْم َأتاطا ا ا ُكِتبا يِل  معا ا ما يل ِ " َأْن أصصا

(40)
. 

                                                           
38
يرررز وحاشررر ية الطحطررراوي، ّرررد عبرررد العز   22، 18/  2م، 1992هرررر ، 1412، 2، وادلر اخملترررار، ابرررن عابررردين، دار الفكرررر، برررريوت، ط521/ 2البنايرررة  - 

،  202/  1، والفواكررره ادلواين  80،  79/  2، والتررراج واال لكيرررل  394م           1997هرررر 1418، 1برررريوت، لبنررران، ط اخلرررادلي، دار الكترررب العلميرررة،

 . 406،  405/  1، وحاش ية الصاوي دار املعارف  د. ط ، د. ت ،  203
39
رراءا  -  ررا جا ب ما ثْرركا ، أأخرجرره البخرراري يف حصيحرره ، كترراب امجلعررة ، ابا رروُّعِ مثررك ما ، حت : ّررد زهررري بررن ان  النررا ،  1163، رمق احلررديث  56/  2يِف التَّطا

 هر .1422،  1دار طوق الن اة ، ط
40
اْعررردا الْوُ  -  ِة ب ررَلا فاْضرررِل الصَّ اررراِر وا الهنَّ َّْيرررِل وا هُررروِر اِبلل ب فاْضررِل الطُّ رررِة ، ابا اررراِر ،  ُضررروءِ أأخرجرره البخررراري يف حصيحررره ، ِكتاررراب الُْجُمعا الهنَّ َّْيرررِل وا ، رمق احلرررديث  2/53اِبلل

1149 . 
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فيه دليل أأن هللا يعظم ا ازاة عىل ما سرت العبد بينه وبني ربه مما ال يطلع عليه أأحد، وذلكل اس تحب العلامء  

أأن يكون بني العبد وبني ربه خبي ة معل من الطاعة يدخرها لنفسه عند ربه، ويدل أأهنا اكنت خبي ة بني بَلل وبني ربه 

، مل يعرفها حىت سأأهل عهنا، وىف سؤال النن عن ذكل دليل عىل سؤال الصاحلني عام  -ليه وسَّلصىل هللا ع  -أأن النن

ذا حرك جناحيه، ورجَله يف  ليه من الأعامل املقتدى ِبم فهيا، وميتثل رجاء بركهتا، وادلف: دف الطائر ا  هيدهيم هللا ا 

الأرا، واملراد صوت النعلني
(41)

. 

ما من مسَّل يتوضأأ فيحسن وضوءه، مث يقوم قال : " -ىل هللا عليه وسَّلص –وعن عقبة بن عامر عن النن  

"فيصيل ركعتني مقبل علهيام بقلبه ووهجه ا ال وجبت هل اجلنة
(42)

. 

عا   ا ِباتني اللفظتني أأنواع اخلضوع، واخلشوع ؛ لأن اخلضوع يف الأعضاء، واخلشوع  -صىل هللا عليه وسَّل  -مجا

ابلقلب
(43)

. 

ذا قدم اثلثًا : الصَلة ِعْندا الُْقُدوِم ِمنا السفر :  يرُْشاُع ملن ق  مأأربه من السفر ، سواء اكن مباًحا ، أأو عبادة أأن يصلهيا ا 

موطنه الأصيل
(44)

. 

 يه ركعتان ابلفاحتة ، وما تيخن من القرأآن . صفهتا :

نا النَِّنُّ دليلها :  اكِلٍ قال: اكا ىلَّ ا -عن كاْعِب بِْن ما ا صا َّلَّ سا ُ عالاْيِه وا ىلَّ ِفيهِ " –َّللَّ ْسِ ِد فاصا َأ اِبلْما ادا فاٍر ب ا قاِدما ِمْن سا ذا "ا 
(45)

. 

 ِ ْبِد اَّللَّ اِبِر ْبِن عا ا  -وعن جا هْنُما ُ عا ِِضا اَّللَّ عا النَِّن ِ  -را ا  -قاالا ُكْنُت ما َّلَّ سا ُ عالاْيِه وا ىلَّ اَّللَّ ا قاِدْمناا  -صا فار،ٍ فالامَّ يِف سا

تانْيِ ِديناةا قاالا يِل: "الْما  ْكعا ل ِ را ْسِ دا فاصا "اْدُخْل الْما
(46)

. 

                                                           
41
برررراهي ، مكتبرررة الرشرررد ، السرررعودية، الرررر ا ، ط -  ،  143/ 3م ، 2003هرررر ، 1423، 2ينظرررر  ح حصررريح البخررراري ، ابرررن بطرررال ، حت :  رس برررن ا 

144 . 
42
 . 234، رمق احلديث  209/ 1أأخرجه مسَّل يف حصيحه ، كتاب الطهارة ، ابب اذلكر املس تحب عقب الوضوء ،  - 
43
حياء الرتاث العر  ، بريوت ، ط -   . 3/121هر ، 1392،  2 ح النووي عىل حصيح مسَّل ، النووي ، دار ا 
44
، وكشررراف القنررراع ، الهبرررويت ، دار الكترررب العلميرررة ،  162/ 8بررردع يف  ح املقنرررع ، وامل  70/ 4املررردخل ، ابرررن احلررراج ، دار الررررتاث ، د. ط ، د. ت ،  - 

 ،  311/ 6بريوت ، د. ت ، 
45
فاٍر ،  -  ا قاِدما ِمْن سا ذا

ِ
ِة ا َلا ب الصَّ  . 443، رمق احلديث  96/ 1أأخرجه البخاري يف حصيحه ، كتاب الصَلة ، ابا

46
ب -  فاٍر ،  أأخرجه البخاري يف حصيحه ، كتاب اجلهاد ، ابا ا قاِدما ِمْن سا ذا

ِ
ِة ا َلا  . 3087، رمق احلديث  77/ 4الصَّ
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"الصَلة عند القدوم س نة وفضيةل فهيا معك امحلد هلل عىل السَلمة ، والتْبك ابلصَلة أأول ما يبدأأ به يف 

ولنا فيه أأكرم  وذكل هدى رسول هللا وسنته، -تعاىل  -حرضه، ونعم املفتاح يه ا ىل لك خري، وفهيا يناَج العبد ربه 

الأسوة"
(47)

. 

، ديه، فهو يعَّل ما اكن، وما س يكونومعناها طلب اخلرية من هللا تعاىل ؛ لأن مقادير الأمور بيرابًعا : صَلة الاس تخارة : 

والعبد ال يعرف اخلري ا ال بعد أأن يعرفه هللا ا  ه
(48)

. 

اِبُر ، ودليلها : صفهتا ِ دلَّ عىل صفهتا، وكذكل دليلها ما رواه جا ْبِد اَّللَّ ا -ْبُن عا هْنُما ُ عا ِِضا اَّللَّ ِ  -را ُسوُل اَّللَّ نا را ىلَّ  -قاالا اكا صا

ا  َّلَّ سا ُ عالاْيِه وا اُقوُل: " -اَّللَّ آِن، ي ةا ِمْن الُْقْرأ ورا ل ُِمناا السُّ ا يُعا ةا يِف اْلصُموِر، مَكا ارا ِتخا ل ُِمناا ااِلس ْ ُدُُكْ اِبْلَْمِر فالرْياْ يُعا َّ َأحا ا مها ذا تانْيِ ِمْن ا  ْكعا كاْع را

َأْسأكَُلا  ، وا ِتكا تاْقِدُركا ِبُقْدرا َأس ْ ، وا تاِخرُيكا ِبِعلِْمكا ين ِ َأس ْ
ِ
ِة، مُثَّ ِلياُقْل: اللَّهُمَّ ا الا غارْيِ الْفارِيضا َّكا تاْقِدُر وا ن

ِ
ِظِي، فاا ِمْن فاْضِ ا الْعا

ُم  َأنْتا عاَلَّ ، وا ُ الا َأْعَّلا ُ وا تاْعَّلا عااِقباِة َأْمرِي، َأْقِدُر، وا ايِش، وا عا ما رْيٌ يِل يِف ِدييِن، وا ا اْلَْمرا خا ذا ُ َأنَّ ها ْن ُكْنتا تاْعَّلا
ِ
الُْغُيوِب، اللَّهُمَّ ا

ُ َأنَّ  ْن ُكْنتا تاْعَّلا
ِ
ا ِرْك يِل ِفيِه، وا ُه يِل، مُثَّ ابا ْ اخن ِ ي ، فااْقُدْرُه يِل، وا آِجِ ِ أ : عااِجِل َأْمرِي وا ا اَأْو قاالا ذا ٌّ يِل يِف ِدييِن،  ها ْلَْمرا  ا

اقُْدرْ  ْنُه، وا اْ ِفيِْن عا ، وا ، فااْ ِفُْه عاين ِ آِجِ ِ أ : يِف عااِجِل َأْمرِي وا عااِقباِة َأْمرِي، َأْو قاالا ايِش، وا عا ما ، مُثَّ وا نا ْيُث اكا رْيا حا  يِل الْخا

تاهُ "َأْرِضيِن  اجا ي حا م ِ يُسا ، قاالا وا
(49)

 . 

ِ ا  لابا تاياخنُّ  "طا
ِ
َّيِت نُرِيُد ااْل ِ يف الأمور ال ُهوا ِضدُّ الرشَّ  ، وا رْيِ ِك ِمنا الْخا ْ ْيِن ِمنا الِْفْعِل، َأِو الرتَّ رْيِ يِف اْلَْمرا اما لْخا ْقدا

كاْيِفيَّهِتا  ْقهِتاا وا ِة يِف وا يقااعِ الِْعباادا
ِ
ىلا ا
ِ
باِة ا ًة، لاِكْن اِبلن ِس ْ اْت َأْو ِعباادا ن ًة اكا ا ياُدلُّ عاىلا عالاهْياا ُمبااحا ذا ها ىلا َأْصِل ِفْعِلهاا، وا

ِ
باِة ا ا الا اِبلن ِس ْ

ا يُرِيُد ِفْع اُ  ام ِممَّ فاٍر، َأْو غارْيِها حٍ، َأْو سا عااِء، ومهَّ : قصد ، َأْي: ِمْن ِناكا ا ادلُّ ِة ااِلْعِتنااِء ِِباذا اِرُد عاىلا الْقالِْب ِشدَّ ، َأْو تاْركاُه، فالْوا

                                                           
47
 . 310/ 9 ح حصيح البخاري البن بطال ،  - 
48
، وحاشررر ية  112/ 1م ، 1991هرررر ، 1411، والفتررراوى الهنديرررة ، نظرررام وجامعرررة مرررن علرررامء الهنرررد العاملكرييرررة ، دار الفكرررر،  55/ 2ينظرررر البحرررر الرائرررق  - 

، و ح زروق عرررىل مررر  رسررراأ ابرررن أأ  زيرررد القرررريواين ، اعترررك بررره وكترررب هوامشررره: أأمحرررد فريرررد املزيررردي ،  39/ 4، واملررردخل  262/ 1الطحطررراوي 

،  4/54وا مررروع  219/ 1، والفقررره املهنجررري  252/ 1هرررر ، 1427م ، 2006،  1منشرررورات ّرررد عررريل بيضرررون ، دار الكترررب العلميرررة ، برررريوت ، لبنررران ، ط

حيرراء الرررتاث العررر  ، د . ت ، واال نصرراف ، املررردا ، والرراكيف يف فقرره ابررن حنبررل ، ابررن قدامررة ، دار الكتررب العلميررة ، بررريوت ، لبنرران ،  209/ 2وي ، دار ا 

 .  249/ 1م ، 1996، و ح منهتىى اال رادات ، الهبويت ، عامل الكتب ، بريوت ، لبنان ،  271/ 1م ،  1994هر ،  1414، 1ط
49
ثْرركا ، أأخرجرره البخرراري يف حص  -  رروُّعِ مثررك ما رراءا يِف التَّطا ررا جا ب ما ررِة ، ابا ، والنسررايئ يف سررننه ، الاسرر تخارة ،  1162، رمق احلررديث  56/ 2يحرره ،ِكتارراب الُْجُمعا

م ، 1991،  1411،  1، حت : عبرررد الغفرررار سرررلامين البنرررداري وسررر يد كخنررروي حسرررن ، دار الكترررب العلميرررة ، برررريوت ، ط5551، رمق احلرررديث  246/ 5

رية، صرريدا ،  366، رمق احلررديث  480/ 1و داوود يف سررننه ، كترراب الصررَلة  ابب يف الاسرر تخارة ، وأأبرر ، حت : ّررد حمررة ادليررن عبررد امحليررد ، املكتبررة العرصر

 بريوت ، د. ت .
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: اِتبا را ثاُة اْلَ  عاىلا ما اُة، فاالثََّلا زمِي ُة، مُثَّ الْعا ادا را
ِ
ُة، مُثَّ الن ِيَُّة، مُثَّ ااْل ِطرا ُة، مُثَّ الْخا ُة، مُثَّ اللَّمَّ ِث الْهِمَّ ِف الثََّلا َلا اِخُذ ِِباا، خِبِ ُل الا يُؤا وَّ

تاِخرُي، فايا  ا ياِرُد عاىلا الْقالِْب، فاياس ْ ُل ما ِة، واهلمَّ هو َأوَّ كَّنا اْلَِخريا ا تاما ذا
ِ
ا ا ٍف ما َلا ، خِبِ رْيُ ا ُهوا الْخا عااِء ما ادلُّ ِة وا َلا كاِة الصَّ ا ُ ِبْبا ْظهاُر هلا

فاى عالاْيِه وا  ْ ، فاياْخَشا َأْن خيا ُحبٌّ ْيٌل وا اْيِه ما ل
ِ
َُّه ياِصرُي ا ن

ِ
اُتُه ِفيِه، فاا زمِي اْت عا قاِوي ُه وا َِّة؛ ِلغالاباةِ اْلَْمُر ِعْندا ِدي لاْيِه،  ْجُه اْلَْرشا

ِ
ْيِ ِ ا ما

الَّ عا 
ِ
تاِخرُي ا اس ْ اِطرا الا تُثِْبُت، فاَلا ي وا اةا ؛ ِلَنَّ الْخا زمِي ِ الْعا اُد اِبلْهام  ُل َأْن ياُكونا الُْمرا تاما يُبْ الَّ لاِو وا

ِ
ا ، وا اْقِصُد التَّْصِميا عاىلا ِفْعِ ِ ا ي ىلا ما

ارا ِف اا الا  تاخا س ْ اِطٍر الا ارا يِف لُك ِ خا تاخا اْعباأص ِبِه فاتاِضيُع عالاْيِه َأْوقااتُُه"اس ْ  ي
(50)

. 

وردت هذه الصَلة يف كتب الفقهخامًسا : صَلة احلاجة : 
(51)

ح بعضهم أألفاظها ، وضعفها ، ولكن يف كتب احلديث حص

 ، ولكنين سأأقترص عىل الصحيح مهنا .بعضهم

فقال: ادع  -ويدل علهيام حديث عامثن بن حنيف، أأن رجَل رضير البرص أأىت النن   صىل هللا عليه وسَّل ، ودليلها :صفهتا

ن شئتا دعوُت، فقال: ادعه، فأأمره أأن يتوضأأ فيحسن هللا يل أأن يعافيين فقال: " ا ن شئتا أأخرت كل، وهو خري، وا 

ليك مبحمد نن الرمحة،   ّ د ا ين قد توهجت بك وضوءه، ويصيل ركعتني، ويدعو ِبذا ادلعاء: اللهم ا ين أأسأأكل، وأأتو  جه ا 

"ا ىل ر  يف حاجيت هذه لتق ، اللهم فشفعه يفَّ 
(52)

. 

يس تحب ملن أأذنب ذنًبا أأن يتطهَّر ، مث يصيل ، وهذه الصَلة تؤدى يف أأي وقت سادًسا : صَلة التوبة من اذلنب :
(53)

. 

اُم حديث الرسول ، ودليلها : صفهتا ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، مث يقوم فيصيل  عليه وسَّل: " صىل هللا –بيَّهنا

"ركعتني مث يس تغفر هللا ا ال افر هللا هل
(54)

َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا  ، مث قرأأ الآية: 

                                                           
50
 . 985/ 3م ، 2002هر ، 1422، 1ينظر مرقاة املفاتيح ، املَل الهروي ، دار الفكر، بريوت ، لبنان ، ط - 
51
 ، الرشح الكبري 398/  1، وحاش ية الطحطاوي  112/ 1، والفتاوى الهندية  56/ 2البحر الرائق ينظر  - 

م ، 2000هررر ،1420،  1، واملهنرراج القرروا ، ابررن يررر الهيمترري ، دار الكتررب العلميررة، ط 314/ 1ادلرديررر ، حت: ّررد علرريش ، دار الفكررر، د.ت ، بررريوت ، 

 .442/ 1، وكشاف القناع  141  
52
، وحصحرره أأبررو ا يررراق ، والألبرراين، حت : ّررد فررؤاد عبرررد 1385، رمق احلررديث  441/ 1اجرررة ، خرجرره ابررن ماجررة يف سرررننه ، ابب مررا جرراء يف صررَلة احلأأ  - 

حياء الكتب العربية ، فيصل عيىس البا  احللن .  البايق ، دار ا 
53
 . 805/ 1املغين ، و  142، واللباب    151/ 1، وبلغة الساكل  28/ 2ينظر ادلر اخملتار  - 
54
 9، والنسرررايئ يف سرررننه ، مرررا يفعرررل مرررن بررريل برررذنب، ومرررا يقرررول ، 1521، رمق احلرررديث  475/ 1أأخرجررره أأبرررو داوود يف سرررننه ، ابب يف الاسررر تغفار ،  - 

 ، قريب من لفظ أأ  داوود من غري ذكر فيصيل ركعتني .10178، رمق احلديث  159/
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نُ  وَب ِإَّلَّ اَّللَُّ َوَلَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن اَّللََّ فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوِِبِْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّ
(55)

، ا ىل أآخر 

 الآ ت .

وتسن هذه الصَلة بني الأذان واال قامة يف الصبح ، والظهر ، والعرص ، والعشاء،  سابًعا : الصَلة بني الأذان واال قامة :

ال امجلعة ، فَل انفةل لها بعد الأذان الأول ، وأأما املغرب ، فيجوز ، ا ن شاء ا 
(56)

 . 

 أأقلها ركعتان بسورة الفاحتة وما تيخن من القرأآن . صفهتا :

بني لك أأذانني صَلة، بني لك أأذانني صَلة ، " –صىل هللا عليه و سَّل  -عن عبد هللا بن ُمغافَّل قال : قالا النن دليلها :

"مث قال يف الثالثة : ملن شاء
(57)

. 

ِة ابتفاق العلامء قااما
ِ
ااْل املراد ابلأذانني: الأذان وا

(58)
 . 

فاتِ اثمنًا : صَلة الكسوف ، واخلسوف : " سا فا القمر، وخا سا فاْت،  خا ، واْ اسا فا فاْت، واْ اسا فا ، وكاسا الشمس، وكاسا

ْسًفا، وكاْسًفا" فاْت، وخا ، واْنكاسا فا واْنكاسا
(59)

. 

، أأن الكسوف للشمس، واخلسوف للقمروقد اختلف الفقهاء يف اخلسوف والكسوف ، مفهنم من ذهب ا ىل 

، وكسفِت القمُر ، وكسفِت وخسفِت القمُر ، فيقول : خسفِت الشمُس ال يرى فرقًا بني اخلسوف والكسوفومهنم من 

، وهو ذهاب ضوء ونور الشمس والقمرالشمُس 
(60)

. 

                                                           
55
 .135: ، الآيةأ ل معران سورة - 
56
الاطرري ، عررامل الكتررب ، بررريوت، واملعترصرر مررن اخملترصرر مررن مشرر  الآاثر  72/ 2البنايررة  ينظررر -  ، والبيرران والتحصرريل ، ابررن رشررد ،  33/ 1، د. ت  ، امل

آخررررون ،  دار الغررررب اال سرررَليم، برررريوت ، لبنررران ط  ، وأأسررر ك املطالرررب ، زكرررر  الأنصررراري ، حت : 375/ 17م ،  1988هرررر ،  1408، 2حت : ّرررد يررري وأ

بررريوت ، وفررتح الوهرراب ، زكررر  الأنصرراري ، دار الكتررب العلميررة ، 202/ 1م ، 2000هررر ،  1422،  1، طّ ررد ّررد ًتمررر ،  دار الكتررب العلميررة ،بررريوت 

 .  422/ 1، واال نصاف 101/ 1هر ، 1418، لبنان ، 
57
، ومسرررَّل يف حصيحررره ، كتررراب  601، رمق احلرررديث  225/ 1أأخرجررره البخررراري يف حصيحررره ،كتررراب الأذان ، ابب برررني لك أأذانرررني صرررَلة ملرررن شررراء ،  - 

ْغرررِِب ،  838، رمق احلررديث  573/ 1الصررَلة ، ابب بررني لك أأذانررني صررَلة ملررن شرراء ،  تانْيِ قاْبررلا الْما ْكعا رراءا يف الرررَّ ررا جا ،  75/ 4، وابررن ماجررة يف سررننه ، ابب ما

 .  1217رمق احلديث 
58
 2، و ح ابرررن بطرررال عرررىل حصررريح البخررراري  425/ 4، و ح سررر  أأ  داوود لبررردر ادليرررن العيرررين  123/ 6ينظرررر  ح النرررووي عرررىل حصررريح مسرررَّل  - 

/252 . 
59
دارة الطباعررة املنري  -  ره، وتصررحيحه، والتعليررق عليرره، ومقررابةل أأصرروهل:  كررة العلررامء مبسرراعدة ا  يررة ، يطلررب هتررذيب الأسررامء واللغررات ، النررووي ، عنيررت بنرشر

 .90/ 3، ت ، لبنان ، د. تب العلمية، بريومن: دار الكت
60
رية ، بررريوت، ط -  رنبَليل ، اعتررك برره وراجعررره: نعرري زرزور ، املكتبررة العرصر ، وحاشررر ية  205م ،    2005هررر ،  1425،  1ينظررر مرررايق الفررَلح ، الرشر

 العدوي ، حت: يوسف الش يخ ّد البقاعي ، دار الفكر ، بريوت
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يه ركعتان يف لك ركعة ركوع واحد وُسدًتن عند الأحناف صفهتا :
(61)

، وركعتان بركوعني يف لك ركعة وُسدتني عند 

اخلسوفامجلهور، واتفق الفقهاء عىل أأن الس نة فهيا التطويل حىت ين يل الكسوف أأو 
(62)

 . 

ةا دليلها :  ْن عاا ِشا هْناا -عا ُ عا ِِضا اَّللَّ ارا النَِّنُّ قالت : " -را ا  -هجا َّلَّ سا ُ عالاْيِه وا ىلَّ اَّللَّ ا فاراغا  -صا ذا
ِ
ِتِه، فاا اءا ِة الُْخُسوِف ِبِقرا َلا يِف صا

 ِ : َسا ِة قاالا ْكعا فاعا ِمْن الرَّ ا را ذا
ِ
ا ، وا كاعا ا فارا ِتِه كاْبَّ اءا ِة اْلُكُسوِف ِمْن ِقرا َلا ةا يِف صا اءا اِوُد الِْقرا ْمُد، مُثَّ يُعا ا الْحا كلا َّناا وا ب ُه را دا ِ ْن محا ُ ِلما عا اَّللَّ

اٍت  ادا اعا ُسا َأْرب تانْيِ وا ْكعا اٍت يِف را كاعا اعا را "َأْرب
(63)

. 

 صلوات الأس باب يف غري ما س بق :

 جاء عهنم ما ييل :نصَّ الفقهاُء عىل صلواٍت ذوات أأس باب غري اليت ذكرت ، ومما  

صَلة اجلنازة -1
(64)

. 

ءِ  -2 ابا الْوا ِة ، وا لْما الظُّ اِعِق، وا وا الصَّ حِي، وا ِ الر  ، وا ِ أا لْزا لزَّ اِة، اكا قُّعِ الُْعُقوب تااِن ِعْندا تاوا ْكعا را
(65)

. 

ااِلْسِتْسقااءِ  -3 ْيِن ، وا صَلة الِْعيدا
(66)

. 

 

                                                                                                                                              
قنررراع  59/ 2، د. ت  نصرررراري ، املطبعرررة امل نيرررة ، د. طالهبيرررة ، زكرررر  الأ ، والغررررر  397/ 1م ، 1994هرررر ، 1414د. ط ،   2، واال نصرررراف  203/ 1، واال 

 .  195/ 2، واملبدع  441/
61
آن والعلرروم اال سررَلمية ، كراتيشرر ، ابكسرر تان ،  -  دارة القرررأ ، واحل ررة عررىل أأهررل املدينررة ،  443/ 1ينظررر املبسرروط ، الشرريباين ، حت : أأبررو الوفررا الأفغرراين ، ا 

اين ، دار الكترراب ، وبرردائع الصررنائع ، الاكسرر 319/ 1هررر ، 1403، 3ّررد بررن احلسررن الشرريباين ، حت : همرردي حسررن الكرريَلين ، عررامل الكتررب ، بررريوت ، ط

 .280/ 1م ،1982العر  ، بريوت ، 
62
رراكِل ، عبررد الرررمحن بررن ّررد بررن عسرركر البغرردادي، وِبامشرره: تقريرررات م  - رراِم ما ما رراكِلِ يِف فقررِه اال  اسا ِف امل ىلا َأ ا رشرراد السرراكل ا  بررراهي بررن ينظررر ا  فيرردة ال 

، والاسرر تذاكر ، ابررن عبررد الررْب ، حت : عبررد املعطرري أأمررني قلعجرري ،  29،    3حسررن ،  كررة مكتبررة ومطبعررة مصررطفى البررا  احللررن وأأوالده، مرصرر ، ط

، والتلقرررني ، عبرررد الوهررراب البغررردادي ، حت : ّرررد برررو خررر ة ، دار الكترررب  89/ 7م ، 1993هرررر ، 1414،  1دار قتيبرررة ، دمشرررق ، دار الررروعي حلرررب، ط

دريررررس ال  54/ 1م ، 2004هررررر ،1425،  1العلميررررة ، ط ،  280/ 1م ، 1990هررررر ،1410شررررافعي ، دار املعرفررررة ، بررررريوت  د. ط ، ، والأم ، ّررررد بررررن ا 

قنررراع يف حرررل أألفررراف أأ  اررراع ، ّرررد الرشررربيين اخلطيرررب ، حت : مكترررب البحررروث وادلراسرررات،دار الفكرررر،بريوت، ،وحليرررة العلرررامء يف  189/ 1هرررر ،1415واال 

بررررراهي درادكررررة ، م ، 267/ 2م ، 1980، 1ؤسسررررة الرسرررراأ ، دار الأرمق ، بررررريوت ، عررررامن ، طمعرفررررة مررررذاهب الفقهرررراء، الشررررايش ، حت :  سررررني أأمحررررد ا 

، واحرررر  275/ 2والرشررح الكبررري عررىل مرر  املقنررع ، ابررن قدامررة املقررد  ، حت : الشرر يخ ّررد رشرر يد رضررا ، دار الكترراب العررر  للنرشرر والتوزيررع ، بررريوت ، 

، وبدايرررة العابرررد وكفايرررة الزاهرررد ، اخللرررويت ، حت : ّرررد برررن ان   172/ 1م ، 1984هرررر ،1404،  2يف الفقررره ، ابرررن ت يرررة ، مكتبرررة املعرررارف، الرررر ا ، ط

 . 49م ،   1997هر ،  1417، 1العجمي ،  دار البشائر اال سَلمية ،بريوت ، لبنان ، ط
63
رررر، -  ِة يِف ُكُسررروِف الْقاما رررَلا ب الصَّ ومسرررَّل يف حصيحررره ، كتررراب الكسررروف ،   1065 ، رمق احلرررديث 40/ 2أأخرجررره البخررراري يف حصيحررره ، كتررراب امجلعرررة ، ابا

 . 901، رمق احلديث  618/ 2ابب صَلة الكسوف ، 
64
 .55/  2البناية  - 
65
 .314/ 1حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري - 
66
 .635/  2احلاوي الكبري - 
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 النتاجئ :

 التالية :لقد خلصُت من خَلل البحث ا ىل النتاجئ 

ذا فات سبهبا، والراحج  -1  .من أأقوال أأهل العَّل أأهنا ال تصىلالصلوات ذوات الأس باب يه لكُّ صَلة تعلق ِبا سبهبا ، وا 

 تتنوع هذه الصلوات يف أأداهئا ا ىل ما يؤدى جامعة ، أأو أأفذاًذا . -2

ذا أأمن من مشاِبة الكفار . -3  جواز أأداء الصَلة وقت الرشوق والغروب ا 

 وز أأداء الصَلة اليت تعلق ِبا سبهبا يف أأي وقت ما دام سبهبا قامئًا .َي -4

 التوصيات :

ذا اكنت قضاًء ؛ لأمهيهتا ، ومل أأرا من تلك م عهنا ويه جمال رحب لدلراسة . -1  من ذوات الأس باب صلوات الفرائض ا 

 فرد ابلكتابة .كذكل من ذوات الأس باب الصَلة املنذورة ، وصَلة اجلنازة ، ويه أأيًضا مل ت -2
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 املصادر واملراجع

آن الكرا، رواية قالون عن انفع املدين لكرتوين .القرأ  ، مصحف ا 

 ، املكتب اال سَليم، دمشق ، بريوت  ، لبنان ،د.ت.م، الآمدي، حت :عبد الرزاق عفيفياال حاكم يف أأصول الأحاك -1

اكِل ، عبد الرمحن بن ّد بن عسكر البغدادي، وِبامشه:  -2 اِم ما ما اكِلِ يِف فقِه اال  ِف املاسا ا رشاد الساكل ا ىلا َأ ا

 .3تقريرات مفيدة ال براهي بن حسن ،  كة مكتبة ومطبعة مصطفى البا  احللن وأأوالده، مرص ، ط

،  1، دار قتيبة ، دمشق ، دار الوعي ، حلب ، طيابن عبد الْب، حت : عبد املعطي أأمني قلعج، الاس تذاكر -3

 م .1993هر ، 1414

 م .2000هر ،  1422  1،  دار الكتب العلمية ،بريوت ، طأأس ك املطالب ، زكر  الأنصاري، حت : ّ د ّد ًتمر -4

حسن ّد مقبويل أأصول الفقه املسمى ا جابة السائل  ح بغية الآمل، الصنعاين، حت : حسني بن أأمحد الس يااي  و  -5

 .1986، 1الأهدل ، مؤسسة الرساأ ، بريوت، ط

، دراسة وحتقيق: طه عبد الرؤوف سعد  مكتبة اللكيات الأزهرية، ن رب العاملني ، ابن قي اجلوزيةا عَلم املوقعني ع -6

 م .1968هر،1388مرص، القاهرة ، 

 لس بيك ، دار املعرفة بريوت  لبنان ، د. ت .، حت : عبد اللطيف ّد مو، او الن ا املقد اال قناع ، أأب -7

اال قناع يف حل أألفاف أأ  ااع ، ّد الرشبيين اخلطيب ، حت : مكتب البحوث وادلراسات ، دار الفكر ، بريوت ،  -8

 هر .1415

 م .1990هر ،1410، دار املعرفة ، بريوت  د. ط ، الأم ، ّد بن ا دريس الشافعي -9

 دار ا حياء الرتاث العر  ، د . ت . ،اال نصاف، املرداوي -10

 البحر الرائق ، ابن جني ، دار الكتاب اال سَليم ، د . ت . -11

، حت : ّ د ّد ًتمر، دار الكتب د بن ِبادر بن عبد هللا الزركيش، بدر ادلين ّالبحر احيط يف أأصول الفقه -12

 م .2000هر ، 1421، لبنان ، علمية، بريوتال 
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، 1بداية العابد وكفاية الزاهد ، اخللويت ، حت : ّد بن ان  العجمي ،  دار البشائر اال سَلمية بريوت ، لبنان ، ط -13

 م.1997هر ،  1417

 م  .2004هر  1425بداية ا هتد وهناية املقتصد ، ابن رشد احلفيد ، دار احلديث ، القاهرة ، د.ط ،  -14

 م.1982، دار الكتاب العر  ، بريوت ،  بدائع الصنائع ، الاكساين -15

 بلغة الساكل ، الصاوي ، دار املعارف ، مرص ، د.ط ، د.ت . -16

 م  . 2000هر   1420،  1البناية  ح الهداية ، بدر ادلين العيك ، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان ، ط -17

بن سامل العمراين ، حت : قاا ّد النوري  ، دار املهناج ، البيان يف مذهب اال مام الشافعي  ، يبخل بن أأ  اخلري  -18

 م . 2000هر ،  1421،  1جدة ، ط

هر ،  1408، 2البيان والتحصيل ، ابن رشد ، حت : ّد يي وأآخرون ،  دار الغرب اال سَليم، بريوت  لبنان، ط -19

 م . 1988

بيدي،  ًتج العروم من جواهر القاموم ، ّ د بن ّ د بن عبد -20 اق احلسيين، أأبو الفيض، امللق ب مبرت ، الزَّ الرز 

 حت :  وعة من احققني ، دار الهداية ، د.ت .

 م .1994هر،1416،  1التاج واال لكيل ، املواق ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط -21

 هر . 1313،  1، املطبعة الكْبى الأمريية ، بوالق، القاهرة ، ط تبيني احلقائق ، الزيعيل -22

ِمي  ، دار الفكر ،  -23 رْيا  م .1995هر ، 1415حتفة احلبيب عىل  ح اخلطيب ، الُب ا

،  1التعريفات ، اجلرجاين ، حت:  جامعة من العلامء اب  اف النا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط -24

 م .1983هر ،1403

 م .2000هر 1420،  1تفسري السعدي ، حت : عبد الرمحن بن معَل اللويبق، مؤسسة الرساأ ، ط -25

، مزيدة 2التفسري امليخن،  بة من أأساتذة التفسري،  ع امل  فهد لطباعة املصحف الرشيف ، السعودية ، ط -26

 م . 2009هر ، 1430ومنقحة، 

 م .2004هر 1425،  1، حت : ّد بو خ ة ، دار الكتب العلمية ، طالتلقني ، عبد الوهاب البغدادي  -27
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هتذيب الأسامء واللغات ، النووي ، عنيت بنرشه، وتصحيحه، والتعليق عليه، ومقابةل أأصوهل:  كة العلامء مبساعدة  -28

دارة الطباعة املنريية ، يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان ، د. ت .  ا 

 م .1987اللغة،ابن دريد،حت: رمزي منري بعلبيك،دار العَّل للمَليني، بريوت، مجهرة -29

 هر .1322،  1اجلوهرة النرية ، احلدادي ، املطبعة اخلريية ، ط -30

 حاش ية الصاوي دار املعارف ، د. ط ، د. ت . -31

 م .1997هر 1418، 1طحاش ية الطحطاوي، ّد عبد العزيز اخلادلي، دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان،  -32

 م .1994هر  1414حاش ية العدوي ، حت: يوسف الش يخ ّد البقاعي ، دار الفكر ، بريوت، د. ط ،  -33

احلاوي الكبري ، املاوردي ، حت : عيل ّد معوا ، عادل أأمحد عبد املوجود ، دار الكتب العلمية، بريوت ،  -34

 م . 1999هر ، 1419،  1لبنان، ط

، 3أأهل املدينة ، ّد بن احلسن الشيباين ، حت : همدي حسن الكيَلين ، عامل الكتب  بريوت ، ط احل ة عىل -35

 هر .1403

 1411، 1احلدود الأنيقة والتعريفات ادلقيقة، زكر  الأنصاري، حت : مازن املبارك  دار الفكر املعا  ، بريوت ، ط -36

 هر .

براهي درادكة ، مؤسسة الرساأ ، دار الأرمق ، حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،  -37 الشايش ، حت :  سني أأمحد ا 

 م .1980، 1بريوت ، عامن ، ط

 اخلَلصة الفقهية عىل مذهب السادة املالكية ، ّد العر  القروي ،  دار الكتب العلمية  بريوت ، د. ت . -38

 م .1992هر ، 1412، 2ادلر اخملتار، ابن عابدين، دار الفكر، بريوت، ط -39

 م .1993هر ، 1414،  1دقائق أأويل الهنىى ، الهبويت ، عامل الكتب ، ط -40

،  1دليل الطالب ، مرعي بن يوسف احلنبيل ، حت : أأبو قتيبة الفار   ، دار طيبة للنرش والتوزيع، الر ا ، ط -41

 م .2004هر ، 1425

 م .2000هر ،1421لنرش ، بريوت ، رد اخملتار ، ابن عابدين ، دار الفكر للطباعة وا -42
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الروا املربع ، الهبويت ، مع تعليقات : ابن عث ني والسعدي ، خرج أأحاديثه:عبد القدوم ّد نذير دار املؤيد ،  -43

 مؤسسة الرساأ ، د. ت .

ي ، وزارة الأوقاف الزاهر يف اريب أألفاف الشافعي، ّد بن أأمحد بن الأزهر الأزهري الهروي ، حت : ّد جْب الألف -44

 هر .1399،  1والش  ون اال سَلمية ، الكويت ، ط

 س  ابن ماجة ، حت : ّد فؤاد عبد البايق ، دار ا حياء الكتب العربية ، فيصل عيىس البا  احللن . -45

 س  أأ  داوود، حت : ّد حمة ادلين عبد امحليد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، د. ت. -46

،  1س  النسايئ ، حت : عبد الغفار سلامين البنداري ، وس يد كخنوي حسن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط -47

 م .1991،  1411

 الرشح الكبري ، ادلردير ، حت: ّد عليش ، دار الفكر، د.ت ، بريوت . -48

رش يد رضا ، دار الكتاب العر  للنرش  الرشح الكبري عىل م  املقنع ، ابن قدامة املقد  ، حت : الش يخ ّد -49

 والتوزيع ، بريوت .

 هر.1392،  2 ح النووي عىل حصيح مسَّل ، النووي ، دار ا حياء الرتاث العر  ، بريوت ، ط -50

اع ، املكتبة العلمية ، ط -51  هر . 1350،   1 ح حدود ابن عرفة ، الرص 

ين ، اعتك به وكتب هوامشه: أأمحد فريد املزيدي ، منشورات ّد  ح زروق عىل م  رساأ ابن أأ  زيد القريوا -52

 هر .1427م  2006،  1عيل بيضون ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

براهي ، مكتبة الرشد ، السعودية، الر ا ، ط -53 هر ، 1423، 2 ح حصيح البخاري ، ابن بطال ، حت :  رس بن ا 

 م . 2003

 م .1996ال رادات ، الهبويت ، عامل الكتب ، بريوت ، لبنان ،  ح منهتىى ا -54

 م . 1987رر ،  ه 1407 4الصحاح ، اجلوهري ، حت : أأمحد عبد الغفور عطار ، دار العَّل للمَليني ، بريوت،ط -55

 هر .1422،  1حصيح البخاري ، حت : ّد زهري بن ان  النا ، دار طوق الن اة ، ط -56

 حت : ّد فؤاد عبد البايق ،  دار ا حياء الرتاث العر  ، بريوت ، د. ت. حصيح مسَّل ،  -57
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 العناية  ح الهداية ، جامل ادلين الرويم البابريت ، دار الفكر ، د.ط ، د.ت . -58

براهي السامرايئ ، دار ومكتبة الهَلل ، د.ت . -59  العني ، اخلليل بن أأمحد الفراهيدي ، حت: همدي اخملزويم ، وا 

 الغرر الهبية ، زكر  الأنصاري ، املطبعة امل نية ، د. ط ، د. ت . -60

 م .1991هر ، 1411الفتاوى الهندية ، نظام وجامعة من علامء الهند العاملكريية ، دار الفكر،  -61

 هر .1418فتح الوهاب ، زكر  الأنصاري ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ،  -62

جبي، دار القَّل للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق ، طالفقه املهنجي  -63 ْ  4، ُمصطفى اخِلْن، مصطفى الُبغا، عيل الرش 

 م .1992هر ، 1413،

هر ، 1415الفواكه ادلواين عىل رساأ ابن أأ  زيد القريواين ، أأمحد بن اني النفراوي ، دار الفكر ، د  ط ،  -64

 م .1995

هر ، 1427، 1الفكر، دمشق، ط املذاهب الأربعة، ّد مصطفى الزحييل، دار القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف -65

 م .2006

 م . 1994هر ،  1414، 1الاكيف يف فقه ابن حنبل ، ابن قدامة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط -66

 كشاف القناع ، الهبويت ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، د. ت . -67

 ح أأصول ال دوي ، عَلء ادلين البخاري احلنفي ، دار الكتاب اال سَليم، د.ط  د.ت .كشف الأرسار    -68

اللباب يف  ح الكتاب ، عبد الغين امليداين ، حققه، وفص ، وضبطه، وعلق حواش يه: ّد حمة ادلين عبد  -69

 امحليد ،  املكتبة العلمية، بريوت ، لبنان .

 ، د.ت . 1در ، بريوت ، طلسان العرب ، ابن منظور، دار صا -70

،  1مباحث احلمك الرشعي ، وهبة الزحييل ، وخليفة اب بكر احلسن ، مكتبة الفَلح للنرش والتوزيع ، الكويت ، ط -71

 .1989هر ،  1409

 م . 1997هر ،  1418،  1املبدع يف  ح املقنع ، ابن مفلح ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ط -72

دارة القرأآن والعلوم اال سَلمية ، كراتيش ، ابكس تان .املبسوط ، ال  -73  شيباين ، حت : أأبو الوفا الأفغاين ، ا 
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 ا موع ، النووي ، دار الفكر ، د.ط ، د.ت . -74

 م .1984هر ،1404،  2احرر يف الفقه ، ابن ت ية ، مكتبة املعارف، الر ا ، ط -75

هر ،  1421، 1عبد امحليد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طاحمك واحيط الأعظم ، ابن س يده ، حت:  -76

 م . 2000

 م .2005هر،1426،  1اخملترص ، خليل بن ا ياق اجلندي ، حت : أأمحد جاد ، دار احلديث ، القاهرة ، ط -77

 املدخل ، ابن احلاج ، دار الرتاث ، د. ط ، د. ت . -78

هر ،  1425،  1به وراجعه: نعي زرزور ، املكتبة العرصية ، بريوت ، ط مرايق الفَلح ، الرشنبَليل ، اعتك -79

 م . 2005

 م .2002هر ، 1422، 1مرقاة املفاتيح ، املَل الهروي ، دار الفكر، بريوت ، لبنان ، ط -80

 املصباح املنري يف اريب الرشح الكبري للرافعي الفيويم ، دار الكتب العلمية ، بريوت . -81

،  1عىل أألفاف املقنع ، البعيل، حت: ّود الأرانؤوط ، و سني ّود اخلطيب ، مكتبة السوادي للتوزيع ، طاملطلع  -82

 م . 2003هر ، 1423

الاطي ، عامل الكتب ، بريوت ، د. ت . -83  املعترص من اخملترص من مش  الآاثر ، امل

براهي مصطفى ، وأأمحد الز ت ، وحامد عبد -84 د الن ار، حت :  ع اللغة العربية، دار  املعجم الوس يط ،ا  القادر ، ّو

 ادلعوة ، د. ت .

، 2معجم لغة الفقهاء ، ّد روام قلعجي ، وحامد صادق قنين ، دار النفا س للطباعة والنرش والتوزيع ، ط -85

 م . 1988هر ،  1408

 م .1968هر ، 1388املغين ، ابن قدامة ، مكتبة القاهرة ، د.ط ،  -86

 م .2000هر ،1420،  1املهناج القوا ، ابن ير الهيمتي ، دار الكتب العلمية، ط -87

 املهذب ، الشريازي ، دار الفكر ، بريوت ، د. ت . -88
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 م. 2015( لس نة  14قراءة نقدية للقانون رمق ) 

 ابلزواج والطالق وأ اثرهام. اخلاصة ال حاكم م. بشأ ن1984( لس نة  10بتعديل بعض أ حاكم القانون رمق ) 

براهمي  د.                                   عبدالسالم الفردا 
*
 

 ملخص البحث

 بسم هللا الرمحن الرحمي

امحلددد ر را العدداوال والوددالة والسددالم نددب مددن   نددب بعدددهل وددد بددن عبدددهللا وأ   و بدد  ومددن  

حسان ا ىل يوم ادلين.  تبعهم اب 

ن   ـددد هللا دددد تعدداىل دددد نتبدد  ا ىل وتددف وتطبيدد  قددوانا تواندد  ال دديعة ا   ددالم ةل وا  ننددا ـو أ مددا بعددد  نا 

اكنددحت اتدداج م ددا ا ىل رددد ونتددر مددن وقددحت ل وددر  ل ن تددإ القددوانا مددن لددل ا   سددانل وهددو دا ددا لددل  قددصل 

 نالكامل ر دد تعاىل دد وحدهل. 

ددا ف اه مدددا   اصدددا   وح دددحت ا ن اةيددداة الزون دددة وبنددداء ال  ة  أ مدددر ةايدددة ي ال ويدددة أ ولتددد  م ال د

ووووصددا  عيعددة ا   ددالمل و  أ دل نددب ول مددن مددزول أ ن  مددن القددرأ ن الكددر  تددنتم هدد ا ال مددر ي  دد ل بددل 

تسددـية  ددورة مددن اكميددر اةكددمي ابال  ددورة الطددالقل نعنتددمي اةيدداة  ن عيددة يعأددد أ  ا ددا نددب بندداء ال  ة 

  وبندداء هدد هل الددروابي ال  يدددةل ومددن هنددا نقددد رأ ص الباحددث أ ن رودددص هدد هل ادلرا ددة  قددراءة نقديدددة وتكويهنددا

م.بشدددأ ن أ حددداكم الدددزواج والطدددالق 1984( لسددد نة10م. بشدددأ ن تعدددديل القدددانون رمق)2015( لسددد نة 14للقدددانون رمق )

الد ل والددد  وأ اثرهدددام. وول وناقشدددة بعدددض التعدددديال  ومددددص توانقهدددا مدددف مدددا هدددو مشدددهور مدددن العـدددل بددد  بدددب

لهيا الباحث ي أ ثناء عرت  للـوتوع وت مير ي حملها.   يعطرق ا 

ح ددحت  دد يل اولها الباحددث ونقددا للـددهنو التفلدديو والوصددفل لتوتدديخي وبدد  القوددور ندد  رددص بعددض  

هدد هل التعددديال  واقدد ار مددا يددراهل الباحددث صددوااب ي ول ونقددا خلطددة ـمييددة تكددون اكل    تقددد  اولخددص واوقدمددة 

                                                           
*
 بامعة اورقب. –عضو هيأ ة التدريس بلكية القانون امخلس  
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  يددأ  ل وقسددـا  ال ول  وهددو مددا يتعلدد  ابلتعددديال  اخلاصددة بددأ حاكم الددزواجل والميددا   مددا يتعلدد  ابلتعددديال  ندد

لهيددا الباحددثل واخلاصددة ابوددواد الدد   ددا  اخلاصددة بددأ حاكم الطددالقل و احددة البحددث وا اوق حددا  الدد  توصددل ا 

   اعأد نلهيا البحث.قوور واتاج للتعديل أ و ا  تانةل مث ومير اووادر واورانف ال

 ا   المل الزواج ل الطالقل التعديال ل ا  شاكليا .     اللكام   نعتاح ة 

 وهللا ويل التون  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

107 

 

 م2020لسنة  القانونية       العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 مقدمة

ال  ة ا البنددداء الودددلب اك  واردددحت م اودددنحن الددد  حدددر  دددا ال  دددية ندددب لو دددا والشدددعوا  

ا   دددالم ة صووصدددهال ندددب مدددر الزمدددانل ول ويدددة ال  ة يفدددد لهدددا ماكندددة ناليدددة ي م ال دنن السدددامويةل نددددي  ا 

ونتددم العالقددة بددا أ نرادهددال  ا   ددالح حددر  نددب  هدد م ب  دداء   ة اوسددلـةل وأ را لهددا م دداد  التكددوينل

ن ددا اةقددوق والوان ددا ل ونعددل دورهددا ميبدد ا  ي تأ  دديس العالقددا  الدد  تدد د  للدد ابي بددا ا انددا  ا تلفددةل 

وندددا للشدد باا اوسددا  وعيددار الزوبددة الودداةةل الدد  ا قددوام ال  ة ومرتكزهددال قددال صددب هللا نليدد  و ددا    

وا ةددداا عهندددا  ؟ اودددرأ ةأ   أ  دددخبري صددد  مدددا يكددد  اودددرء»  وا أ مرهدددا أ باعتددد ل وا  لهيدددا  تددد ل وا  وا نتدددر ا  الوددداةةل ا 

«حفتتددد 
(1)

ل و ددد ل ت  ددد  العلدددامء ووو  ال نهدددام ل  ويدددة اوعيدددار ال مل وأ رسدددا  ددد تكون ر ددد ة ال  ة ولودهدددال  

 نقد قال الشاعر 

وا اندهتا         أ ند  شعبا ب                             يب ال عراقال ُم مدر ٌة ا 
(2)

 

و  أ دال نددب أ ويددة التنتدددمي وت  ددان اةقددوق والوان دددا  لدد  الددزوبا مدددن مددزول أ ن  مددن القدددرأ ن  

الكدددر  تدددنتم هددد ا ال مدددر ي  ددد ل بدددل تسدددـية  دددورة مدددن اكميدددر اةكدددمي ابال  دددورة الطدددالقل نعنتدددمي اةيددداة 

 الروابي ال  ية. ن عية يعأد أ  ا ا نب بناء ال  ة وتكويهنا  وبناء ه هل 

ومددن هنددا اكن لزامددا نلينددا  هدد م ابل  ةل ومددا يتعلدد   ددا ويددنتم ح اهتددال ويي دد معا ددة مددا يددا  ددا  

مددن م اوددا   وول بت  ددان اةقددوق والوان ددا  اونوبددة بددز مددن الددزوج والزوبددةل ولقددد اهدد م ا أددف العددر  

س ال ددديعة ا   دددالم ة م ددد  دودددول ا   دددالمل و ددد ل ي ا   دددالح ي لي  دددا ابل  ة وتنتدددمي شددد ورسا ندددب أ  ددد

بددددان  تأ  ددديس الل ددديف القدددانو  ي الدددبالدل ناكندددحت م القدددوانا الددد  يدددص ال  ة تراعدددل أ حددداكم ال ددديعة 

ا   ددالم ة ندد  رددص ال  ة دددد أ حدداكم الددزواج والطددالقل والنفقددةل واةضددانة دددد ولكددن اكن هندداري انتقدداد لددبعض 

                                                           
(1)

.  ددأ أ   داودل او لدد   أ بددو داود  ددل ن بددن ال شددعث بددن ا شدداق بددن بشدد  بددن شددداد بددن لددرو 1664ل حددديث رمق 2/126أ وربدد  أ بددو داود ي  دد     

 ب و . –ال زد ل اق    ود حميي ادلين عبد امحليدل اوكعبة العرصيةل صيدا 
(2)

بددراهمي أ  شددبيددحت مددن    دد(ا(  35دها ي حفددأ أ ق ددحت ببور ددعيد   نانددة مدر ددة البنددا . انتددر  ددأ اونددار )اكمددأ قودديدة لشدداعر مرصدد الك دد  وددد حددانن ا 

ل حملـد رش يد بن نو رتا.13/371
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دع يلبددأ  ا ىل اوددواد ي القددوان ا الوتددعية ل رسددا ي بعددض ال حددوال يددال  أ حدداكم ال دديعة ا   ددالم ةل ن بددد أ ن او د

ديعة ا   ددالم ةل وي بددالد  لي  ددا ندداكن أ وددر هدد هل التعددديال  القددانون  الادداء القددانون أ و تعدددي  وواميبددة أ حدداكم ال د

اخلاصددددة ابلددددزواج والطددددالق  م. بشددددأ ن ال حدددداكم1984لسدددد نة  10م بتعددددديل القددددانون رمق 2015لسدددد نة  14رمق 

 وأ اثرهام.   

( لسددد نة 14ومدددن هندددا نقدددد رأ ص الباحدددث أ ن رودددص هددد هل ادلرا دددة  قدددراءة نقديدددة للقدددانون رمق )  

م.بشدددأ ن أ حددداكم الدددزواج والطدددالق وأ اثرهدددام. وول وناقشدددة 1984( لسددد نة10م. بشدددأ ن تعدددديل القدددانون رمق)2015

لهيا الباحث ي أ ثناء عرت  للـوتوع.بعض التعديال  ال  اكنحت ي ة  حملهال وال      يعطرق ا 

ح ددحت  دد يل اولها الباحددث ونقددا للـهنبددا التفلدديو والوصددفل لتوتدديخي وبدد  القوددور ندد  رددص بعددض  

هدد هل التعددديال ل واقدد ار مددا يددراهل الباحددث صددوااب  ي ول ونقددا خلطددة ـمييددة تكددون اكل    مقدمددة وا مددا  ددن 

علدد  ابلتعددديال  اخلاصددة بددأ حاكم الددزواجل والميددا   مددا يتعلدد  ابلتعددديال  بوددددهلل وقسددـا  ال ول  وهددو مددا يت

لهيددا الباحددثل مث وميددر اووددادر واورانددف  اخلاصددة بددأ حاكم الطددالقل و احددة البحددث وا اوق حددا  الدد  توصددل ا 

 ال  اعأد نلهيا البحث.

 ا   المل الزواجل الطالقل التعديال ل ا  شاكليا .   اللكام   نعتاح ة 
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 القسم ال ول

 وهو ما يتعل  ابلتعديال  اخلاصة بأ حاكم الزواج

وي هددد ا القسدددم  ددد نلعبف التعدددديال  الددد  لهدددا نالقدددة اب  شددداء الدددزواج ونبدددا مددددص مالءمدددة هددد ا  

التعددديال  وددا هددو مسدد تقر مددن أ حدداكم ععيددة ابخلوددو ل ومدددص اووانقددة مددن ح ددث الوددياةة  ددا ردددم موددا  

نادة صياةة بعض اوواد.الزوبال وت  ان   ا ن اكن النص حيتاج ا ىل اتانة  أ و تعديل أ و ا 

 وأ ول تعديل يفدهل ي اوادة الساد ة 

م . وا يشدددد أ ي أ هليددددة 1984لسدددد نة 10ح ددددث حدددد ل او ددددع الفقددددرة ال وىل مددددن القددددانون رمق  

 الزواج العقل والبلوغ.

 اوناقشة 

ددع هندددا بانبددد  الودددواا ي هددد ال ندددأ    دديعة م نيدددة ندددب أ ن العقدددل أ راص أ ن او د حاكم التاكليددد  ال د

والبلددوغ عبددا التلكيدد ل والددزواج لدديس أ مددر نددادن  بددل هددو مددن  ددام  ح دداة ا   سددانل نف دد  ارتبدداأ نالقددة ا  سددان 

بددأ ور نالقددة ان عيددة ونفسدد ية و دد ل نابف ددةل وي ال ةلددب ي ددعو عددن هدد هل العالقددة أ بفددالل نهددل يدد ري زواج 

 من او ع؟من   عقل   بدون تنتمي 

و دد ل  ددا رددال  مقاصددد الددزواج واةمددة ال ددعية م دد  ندددم م ددف الددزواج  ددن يكددون مرتدد  وطددر  

 نب ح اة الطرل ال ور أ و ال بناء. 

ليددد  ا ددد تمه اء بعدددض اةدددا    دددن   يعدددانون مدددن أ مدددر   اوقددد ر  اكن أ وىل ابو دددع أ ن يبقدددل الدددنصل ويضدددي  ا 

وا اكنددحت  عقليددةل أ و أ مددرا  ليسددحت ابخلطددرة نددب  ددة الطددرل الميددا  أ و ال بندداءل ويدد ري أ مددر اووانقددة بددزوارم ا 

 ا  ون من احملمة ا توة.   ن   مولفة هلم للويل وق ول الطرل الميا )الزوبة( بعد نلـها ابلعأل وبعد أ   

 أ ما الفقرة )أ ( من ه هل اوادة نقد نوحت " تكأل أ هلية الزواج ببلوغ  ن الميام ة ع ة م الدية". 
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 10حددددد  هددد هل الفقدددرة أ ن  دددن الدددزواج ا الميام دددة ع ددد م الديدددةل ي حدددا اكندددحت ي القدددانون رمق  اوناقشدددة 

 ة قد أ صا ا العديد من التعديال  ي الساب .م. ا ع ون   نة. وللعا ه هل الفقر 1984لس نة 

وا تعدد ر   دع قددد وندد  ةايددة التون دد  ي ولل ح ددث أ ن الفقهدداء قددد حددددوا هدد هل السددن ا  ويفددد أ ن او د

دع راعدد  اووددلفة أ  دد  بتفديددد  ظهددور العالمددا  اوـدد ة للبلددوغ عنددد الوددب أ و الوددبيةل ندد الحن هنددا أ ن او د

وغ يتلدد  مددن آددص ل وددر  ن بددد أ ن هندداري مددن ال شدد ا  مددن تتهددر  ددن معينددة  ل ن ظهددور نالمددا  البلدد

نليدد  نالمددا  البلددوغ وهددو ي  ددن الرابعددة ع ددل وهندداري مددن تتهددر نليدد  هدد هل العالمددا  وهددو ي  ددن الساد ددة 

ع 
(3)

 ل ناو ع قد نعل حس نا  بأ ن حدد  ن الميام ة ع .

لتبددأ  ا ىل التددار، اودديالد ل وول ل ن النددا     دع ا  ي هدد ا العرصدد قددد ايدد وهل م قعددا  هلددم ي ويفددد او د

 أ ةلب معامالهتم نهو م ضبي مف السبال  الب(ية ي م البالد.

نددادة صدديافقا  ددا يواندد  التعددديل نقددد أ ميسدد حت مددن يدد وج ق ددل السددن اوقددررة   أ مددا الفقددرة )ج( نقددد د ا 

 ل  هلية اة  ي التقايض أ مام احملامك.

تعددديل اكن الددنص )يكلسددب مددن تددزوج وندد  الفقددرتا السددابقعا أ هليددة التقددايض نفددل هدد هل الفقددرة ق ددل ال  اوناقشددة 

 ....( حف نحت اللكـتا )...الفقرتا السابقعا ...( وا ل دلحت ا )... الفقرة السابقة...(.

وا   نددداكن او دددع مونقدددا  ي هددد هل الودددياةة ح دددث حدددانن ندددب حددد  مدددن تدددزوج صدددا ا  ي التقدددايض ا 

حملتدداج لهدد ا البيددانل أ مددا مددن تددزوج وندد  مددا نوددحت نليدد  الفقددرة )أ ( نهددو ةدد  حمتدداج لهدد ا دعددحت اةابددة كلل وهددو ا

 النصل نالتقايض ح  اثبحت   ي م ال حوال. 

 

 

 

                                                           
(3)

ل  بددن أ   زيددد القدد وا ل اق دد   عبددد الفعايددار وددد اةلددو وأ وددرينل الندداع انتددر النددوادر النرددوادر  نددة مددن ة هددا مددن ال  ددا د ور ددا ي اود  ندا  نددب م  د   دار والددزاي

 .14/446م.  1999الارا ا   الحل ب و ل الطبعة  ال وىلل 
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 اوادة الميالمية ع  

 ح ل او ع ه هل اوادة وا يص ما يتعل  ابلزواج بزوبة اثنية )أ   تعدد الزوبا (. 

دع ـدد ل هدد هل اوددادة مددن القددانون دون أ ن يتعددر  وددا حيتابدد  ا أددف مددن تنتددمي ل حدداكم الددزواج  اوناقشددة  قددام او د

 من امرأ ة اثنية.

ننددا مددرص أ ن القددرأ ن أ لكددر  بعددد نودد  نددب نددواز الددزواج مددن ندددد معددا مددن ال سدداءل وحيدددد لنددا   نا 

دداا  ل ددُ ِ معيددار دق دد  كل ي قددو  تعدداىل    ددا ب  لُوا  ن دداِمكدُحوا م  ِ أو ر ت ِعدددد ُْ ِفدد ِن ود
ْ
ع  ن ددا ُراب  ا  و  ثُددال  ُ  و  دداءد م  ِدد ايدس  ددن  ال  مد

لد  أوِدَن  أو ر ت ُعولُوا امُُ ِ و  ـ  يِ ل ك حِت أو ا م  ة  أوِو م  د  احد  [. 3] ورة ال ساءل ال ية  ن و 

بددا الزوبددا ل وتددرري أ مددر نفددل ال يددة الكرنددة بندداء هللا دددد تعدداىل دددد حدد  التعدددد نددب القدددرة نددب العدددل  

 ول لال  سان بدون وتف ق ود نب ول.

التعددددد ي الدددزواج حددد  ععدددل   حيتددداج ا ىل بيدددانل ولكدددن حيتددداج ا ىل أ ن يقدددوم او دددع بوتدددف تدددوابي  اوقددد ر 

 لتنتمي ولل حفاظا  نب ا  تقرار ال  ة وا أف. 

ندددب مدددن يرفدددب ي تعددددد الزوبدددا  أ ن يقددددم بلبدددا  بددد ل للـحمدددة ا تودددة يبدددا ن ددد  قدرتددد  اواليدددة  الدددنص 

 والوحية. نعأ ون احملمة ب ل.

دع ـيددث يبددا مددا  اوقدد ر   التعدددد ي الزوبددا  حدد  ععددل   حيتدداج ا ىل بيددانل لكددن حيتدداج ا ىل تنتددمي مددن او د

ل وح ددث أ ن هللا دددد تعدداىل دددد   يشدد أ ا   العدددل بيددهننل لكددن ا ال ددوأ الوانددب تونرهددا وددن يرفددب ي التعدددد

ونددب وتددف بعددض الضددوابي اونتـددة ـيددث يلدد م  ددا رافددب التعدددد ـيددث افددن لل ـيددف حقددوقهمل وتكددون نددخبا  

هيددددهيم للودددواا مدددن اوعدددامأ الزون دددة والع دددة اةسددد نة بدددا ال زواجل ورنايدددة ال بفدددالل وتدددون   ددد  ل اةيددداة 

 م.الكرنة هل
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ن كددون التعددديل اكل    حيدد  للددزوج التعدددد بطلددب ا  ون مددن احملمددة ا توددة مددف تددونر رتدداء الزوبددة  

 الميانية ونلـها بزواب  من ة هال وتونر الفر  اوعيشة الكرنة حسب ظرول العرص. 

 اوادة الرابعة ع  

 لزواج.ي ه هل اوادة اكن التعديل بعدم  عتداد بشهادة اورأ ة ي عقد ا 

وهددو مدد هب  هددور العلددامء  
 (4)

ادددد رمحددة هللا نليدد  دددد اعدد دا  نددب مدداورد ي نددص القددرأ ن الكر    و 
ْ
 ﴿ن ددا

أوقد ُددد ددد ُِ ِ و  ِ  ن دددِدلق مد و  أوِشدددهدُدوا و  ِعدددُرولق و  ـ  ِعدددُرولق أوِو ن ددداردقُوُهنر بد ـ  دددُكوُهنر بد ل هُدددنر ن أوِمسد د و  ب ل ِادددن  أوب  ر ة   ِد ددده اد  لددددُ ِ وا الشر

ب   ِخر  ُ م  ِل    ع  ِ ِن ي تر د ا ِر  َي  م  رد و  الِي ِومد اِل ود د و  ُن ابد ِر ن  يُِ مد ِن اك   [.2 ورة الطالقل ال ية ا﴾]يُوع نُ بد د م 

ُروا »و دد ل قددول النددب دددد صددب هللا نليدد  و ددا دددد    ددان  ِن ت ش 
ْ
ِ  ن ددِدلق ن ددا د  دداهد ش  ايق و  يلد ْ ر بدددو 

ر  ا    مددداك 

ر   ُ  يلد ِن    و  ُّ م  يلد اُن و  لِط  «ن السُّ
(5)

. 

 اوادة الساد ة ع  

 ( ح ث اكنحت  "نفقة العدة مادامحت اورأ ة باهأ نساد العقد".4ندل او ع الفقرة رمق ) 

 نفقة العدة. وب ل يرنف الت امص ي معرنة اورأ ة بفساد العقد من ندم . التعديل 

وا  نددد  يأ  ددد  حددد  العقدددد  وأ يضدددا  أ تدددال نقدددرة يدددص ا  ددع أ  حمدددحت احملمدددة بودددفة العقددددل ن دددا او د

 الوحيخي. وهو أ مر تقرير  بدا.

 اوادة الميام ة ع  

‘‘ حددد ل او دددع الفقدددرة )أ ( وا يدددص اَيددداا النفقدددة ندددب الزوبدددة ي حدددال ع ددد الدددزوج ونودددها    

 ‘‘.ا القانونتكون النفقة وتوابعها ي حاةل ع  الزوجل وي  الزوبة ببقا  ل حاكم ه 

                                                           
(4
 
)
الطددالق و  ي الددناكرلل انتددر اودونددة الكددخبصل وددال بددن أ  ددس بددن مددال بددن    جتددوز شددهادة ال سدداء ي اةدددودل و  ي القوددا  و  ي‘‘قددال مددال   

 .4/25نامر ال صبحلل احملق    زميرن ل ا ل الناع   دار الكعب العلـية ب و  د لبنان. 

 .107/ 9م ل  2000 -هد  1420ب و ل لبنانل الطبعة  ال وىلل  -وانتر البناية عر الهدايةل  لبدر ادلين العيُل دار الكعب العلـية      
(5)

.  ددأ ادلارقطدد ل او لدد   أ بددو اةسددن نددو بددن لددر بددن أ محددد بددن  ددد  بددن مسددعود بددن الددنعامن بددن دينددار 3533ل حددديث رمق 4/323أ وربدد  ادلار قطدد   

 -هدددد  1424لبندددانل الطبعدددة  ال وىلل  –هدددد(ل حققددد  شدددعيب  رنددد وأل وأ ودددرينل النددداع  م  سدددة الر ددداةلل بددد و  385البادددداد  ادلارقطددد  )اوتدددو   

 م. 2004
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وم هب ا هور أ ن النفقة وان ة نب الزوج ي حال ي هل أ و ع هل 
(6)

. 

ددُ   ﴿لدُيِنفدددِ  قددال هللا د تعدداىل د    ايد ُ    يلُك  هُل ا ِر ددا أ ِّ  ـر ِزقُددُ  ن لُِيِنفدددِ  مد ر  ن ل ِيدد د رد ددِن قُدددد م  تد د و  ددع  ددِن    ةق مد ددع  ُوو   

ُ ب ِعد  ُعِ ق  ُل ا ِر ي ِ ع  ا     ه  ا أ ِّ   ر م 
ْ
ا ا ُ ن ِفس  ا﴾ا ِر   [.7] ورة الطالقل ال ية  يُِ  

 ال حددددوال ي الي دددد والع دددد وبقدددددر وهنددددا الددددنص يبددددا أ ن النفقددددة وان ددددة نددددب الددددزوج ي م 

    تطانةل وي حال ع  الزوج نللزوبة أ ن توخب نب زورا أ و تطلب الطالق للرضر. 

و  ننددف ا   ددالم الزوبددة اوددو ة مددن النفقددة والتو ددعة نددب نفسددها وزورددا ولكددن ول يددْ برتدداها   

 بدون ان ار ويكون تطونا  وبطيب نفس.

 أ نضل ل   ةل نا ن انفقحت الزوبة نخبتاها وبدون أ ن تتهر ميرها كل  نفاق.ه ا التعديل  اوق ر 

 اوادة الميالمية والع ون 

نددادة صدديافقا  ددا يواندد  نددص اوددادة الميام ددة ع دد اخلاصددة بوان ددا  الزوبددة. ولقددد أ حسددن اوشددارع   د ا 

 ب ل ح ث   يلزم الزوبة ابلنفقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(6)

للشدد يخ  ليددل بددن ا شدداق ا نددد  اوددال [ حملـددد بددن وددد  ددا  ا ل دد الشدد نق طلل « خمترصدد  ليددل»انتددر لوامددف ادلرر ي هتددت أ  دد تار ا ترصدد ]عر  

 .165/ 6م. 2015 -هد 1436موريتانيال الطبعة  ال وىلل  -اق    دار الرتوانل نواكشوأ
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 القسم الميا 

 ابلتعديال  اخلاصة بأ حاكم الطالقوهو ما يتعل  

هدد ا القسددم  دد نل اول ن دد  التعددديال  اخلاصددة ابلطددالقل وهددو أ مددر عندد  هللا تعدداىلل ونعدد  أ وددر  

اةلددول وشددام ال  ةل وقددد عع هللا تعدداىل للددزوج العديددد مددن ال مددور مهنددا  العتددة وتبددا اخلطددأ  قددو   والطلددب 

ليدد  زورددال الل ددوء للوددلخي بددا الددزوبال نددا ن   مددن الزوبددة ندددم تكددرارهلل واله ددر بأ نواندد  ا   ن   تل ددف مددا أ رشدددها ا 

دع أ ن  تنفددف م تددإ الطددرق والو ددا لل اجتدد  ال مددر للطددالقل وحددع ي هدد ا هندداري ملسددف مددن ال مددر نقددد قددرر ال د

 الطالق ثالا مرا ل م ول ل بل احملانتة نب مييان ال  ةل وندم انفوام عراها.

دع ي ا  لتعددديل ال  دد  للقددانون هدد ا ال مددر أ  ددا  مهنبدد  وعا ددة حددا   الشددقاق بددا وقددد نعددل او د

 ال زواجل ونالحن ول ن   س تعرت  من مالحتا  نب تعديل بعض اوواد.    

 اوادة الميام ة والع ون 

رادة الددزوجل ويمي ددحت   دع صددياةة اوددادة ابلوددورة ال تيددة  الطددالق حددل عقدددة الددزواجل ويقددف اب  أ ندداد او د

 ابلطرق اوعتخبة عنا .

مددف حدد ل نقددرة  وي  يددف ال حددوال   يمي ددحت الطددالق ا   ـدد  مددن احملمددة ا توددةل وول مددف مراندداة  

 أ حاكم اوادة )امخلسة والميالثا( من ه ا القانون. 

نددراءا  تمي ددحت وقددوع الطددالق ي م ال حددوال وخمتلدد  التددرولل تالن ددا  لل سدد يان اوناقشددة  أ و   بددد مددن ايدداو ا 

 النكران.

نددعخي  ددل رعددل معأددد  ددا  ي احملمددة ا توددة يكددون للسدد يل حددا   وقددوع الطددالق  ختلدد  أ نواندد ل  اوقدد ر 

ثبدددا  ادار  رعدددل يمي دددحت ي  دددال   ويكدددون تسددد يل حدددا   وقدددوع الطدددالق دلص احملمدددة ان دددارن  )  عدددُ ا 

 احملمة(. 
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 اوادة الميالمية والميالثون 

 ‘‘.  يقف الطالق اوعل  نب نعل يشء أ و تر  ‘‘)ا( وال  تنص نب   ح ل او ع الفقرة 

الطالق اوعل  يقف عند  هور العلامء اوناقشة 
(7)

ل وعند الشانعل وأ محد وداود   يقف
(8)

 . 

دع حدد ل الفقددرة )ا( والدد  تددنص نددب ندددم وقددوع الطددالق اوعلدد ل وول ل ن مددا   حفسددن أ ن او د

هددور العلددامء أ ن الطددالق اوعلدد  نددب نعددل يشء أ و تر دد  يقددفل و حعيدداأ ي الفددروج نليدد  العـددل وهددو مدد هب   

وانب
(9)

. 

َيددب ا تددانة نقددرة تدددل نددب وقددوع الطددالق اوعلدد  نددب نعددل يشء أ و تر ددة. ل ن هدد ا مددا نليدد  العـددل عنددد  اوقدد ر 

  هور العلامء.

 اوادة اخلامسة والميالثون 

 تطلب التطلي  من احملمة ا توة ونقا  ل حاكم اوواد التالية" نوحت اوادة نب " حي  للزوبة أ ن  

دع   يضدد  بديددد ةدد  التأ مييددد نددب حدد  الزوبددة ي بلددب التطليدد ل وهددو مقددرر ي  اوناقشددة  اةق قددة أ ن او د

 م.بشأ ن أ حاكم الزواج والطالق وأ اثرهام.1984لس نة 10الفقرة)ج( من نفس اوادة ي القانون رمق 

 التعديل ل ن    رضورة  ل حف  الزوبة م وو  نلي  ي الفقرة )ج(  ام ا لف ا. اوق ر  ح ل

 اوادة الساد ة والميالثون 

م.بشددأ ن أ حدداكم الددزواج والطددالق وأ اثرهددام نددب  " 1984لسدد نة 10نوددحت هدد هل اوددادة ي القددانون رمق  

وا   يتفدد  الزوبددان نددب الطددالق ببقددا  للددامدة السددابقةل ورنددف ال مددر ا ىل  احملمددة ا توددة وتولددحت تعيددا حمددا ا 

 لال صالر با الزوبا".

                                                           
(7)

بددا  انتددر التوتدديخي ي عر ا ترصدد الفرعددل  بددن اةانددبل خلليددل بددن ا شدداق ا نددد ل اق دد   د. أ محددد بددن عبددد الكددر  يفيددبل مر ددز يفيبويدد  للـخطو  

 .338/  4م. 2008 -هد 1429و دمة ال اال الطبعة  ال وىلل 
(8)

 . 2/84م.  1975هد/ 1395با  اةلب وأ و دهلل مرصل الطبعة  الرابعةل انتر بداية ا قد ورساية اوقعودل  بن رشد اةف دل مطبعة موطف  ال  

 .453/ 6م.1984هد/1404 -وانتر رساية احملتاج ا ىل عر اوهناجل لشهاا ادلين الرمول دار الفكرل ب و ل الطبعة  أ   ة  
(9)

شددد  ليا لل  ددد والتوزيدددفل الدددرن  ل لعبدددد الكدددر  بدددن ودددد الدددال«نقددد  ال  ة»انتدددر اوطلدددف ندددب دقدددا   زاد اوسددد تق ف   اوـلكدددة العربيدددة  -محل دار  ندددوز ا 

 .370/  3م.  2010 -هد  1431السعوديةل الطبعة  ال وىلل 
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وا رنعددددحت الزوبددددة بلددددب التطليدددد  ا ىل احملمددددة ا توددددة تولددددحت تعيددددا حمددددا   ونددددص التعددددديل  ا 

 لال صالر با الزوبا.

مدددن يطلدددف ندددب ندددص التعدددديل يلحدددن أ ن او دددع صدددادر حددد  الدددزوج برندددف أ مدددر التطليددد  ا ىل احملمدددة  اوناقشدددة 

 وي اةق قة أ ن الزوج نإ ح  التطلي  ي أ   وقحت شاءل وه ا يفهم مضنا  من التعديل.  ا توةل

و أ عطدد  للزوبدددة اةدد  ي التوبدد  للـحمددة لطلددب التطليدد  ي حدداةل نددددم  اوقدد ر  دع حسدد نا  ا  وقددد نعددل او د

 ية للحما.الوصول ةل يرتها. واحملمة تتوىل تعيا حما لال صالر بيهنامل مف اديد اودة الزم  

 اوادة ال ربعون 

 ترري او ع الفقرة )ا( و  يقم ـ نها وه ا حيدا تناقضا  ي  ل التعديل.  

نفدداق نددب الددزوج وأ و دهددا م دد  مددع أ ع دد الددزوجل وهدد  خمددال   اوناقشددة  هدد هل الفقددرة تددنص نددب الددزام الزوبددة اب  

ودد هب  هددور العلددامء
(10)

لددزام الزوبددة  دع قددام ـدد ل الفقددرة )أ ( مددن اوددادة الميام ددة ع دد والدد  تددنص نددب ا  ل واو د

 او  ة ابلنفقة نلهيا ونب زورا وأ و دها م   ي حال ع  الزوج.

 ح ل الفقرة )ا( من اوادة ال ربعونل حع ررج التعديل برور واحدة   انفوام با موادهل. اوق ر 

 .الزواج والطالق وأ اثرهام م.بشان أ حاكم1984لس نة 10)د( من القانون رمق ح ل او ع الفقرة  

بقاء نب الفقرة )د( مف تعديل صيافقا اكل    اوق ر   ا  

وا ث حت ي هل أ مام احملمة ا توة.    وللزوج أ ن يرانف زونع  ي العدة ا 

 اوادة السابعة وال ربعون 

دع اوددادة السددابعة وال ربعددو  ن ونوددها  يمي ددحت الطددالق أ مددام احملمددة بترصدد   ددن نلكدد  ي حدد ل او د

حضددور الطددرل ال وددر أ و وميددي  ا ن تعدد ر حضددورهل آودديا  وول  دد  بعددد ا ددل فاو  يددف حمدداو   الوددلخي بددا 

 الزوبا.

                                                           
10))
ل اوكعبددة التباريددةل مددزار موددطف  أ محددد « ا  مددام مددال بددن أ  ددس»انتددر اوعونددة نددب مدد هب نددا  اودينددة   لعبددد الوهدداا الباددداد ل احملقدد   محددي، عبددد اةدد اي

 . 570م. 2003مكة اوكرمةل الطبعة ال وىل  -لباز ا
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رادتددد   اوناقشدددة  يقددداع الطدددالق اب  الندددا  ي حابدددة ما دددة  هدددة رعيدددة توثددد  حدددا   الطدددالقل نللدددزوج اةددد  اب 

مددع أ راد وهدد ا اةدد  أ عطدداهل هللا دددد تعدداىل دددد للددزواجل لكددن   بددد مددن رددة رعيددة تتددوىل توثيدد  م حددا   اونفددردة 

 الطالق اك  يقف با  ال زواجل تام   للحقوق.

تتدددوىل احملمدددة ا تودددة ابلنتدددر ي أ حددداكم ال  ة )ال حدددوال الشخودددية( ال      توثيددد  حدددا   الطدددالق  اوقددد ر 

 واج رعيا .اك  يقف با ال ز 

 اوادة اةادية والس بعون 

 م.بشأ ن أ حاكم الزواج والطالق وأ اثرهام.1984لس نة 10ح ل او ع الفقرة )د( من القانون رمق  

دع    اوناقشددة  نفدداق نددب الددزوج وال بندداءل وهددو أ مددر   يوبددد   دليددل مددن أ حدداكم ال د هدددهل اوددادة تلددزم الزوبددة اب  

م حالبل النفقة وابة نب الزوج ي 
(11)

. 

 حس  ا  نعل او ع ـ ل ه هل الفقرة حع حيانن نب وحدة التعديل وننف التضارا با موادهل. اوق ر 

 اوادة الميانية والس بعون 

 ح ل او ع الفقرة)ا( من اوادة او ميورةل وا ل دلها ابلنص ال     

ديعل نكددن تطبيقدد  ندد ح   قعيدد اودد اهب الفقهيددة اوعتددخبة ال  دد  مالءمددة ‘‘  وا   يوبددد نددص ت د نددا 

 ‘‘. لنوو  ه ا القانون

   ه هل الوياةة جتعل القايض ي ح ة من أ مرهل. مفاا او اهب اوعتخبة؟اوناقشة

ن حددددد القدددايض هددد هل اوددد اهبل ناخلودددم  دددول يعددد   بدددأ ن حددد   أ و     مددداا اوددد اهب الفقهيدددة اوعتدددخبةل وا 

القددايض بانبدد  الوددواا  ل ندد  لددن يعتددخب حدد  القددايض مددن مدد هب معتددخب ابل سدد بة   هددو بددل اودد هب اوعتددخب عندددهل 

 خمال  لذل  ح  ب  القايض.

                                                           
(11)
العقددود ومعددا القضدداة واوددوقعا والشددهودل لشددـس ادليددن وددد بددن أ محددد بددن نددو بددن عبددد اخلددال ل الشددانعل ل اق دد  مسددعد عبددد امحليددد وددد  نددواهر 

 .172/ 2م. 1996 -هد  1417لبنانل الطبعة  ال وىلل  –السعد ل دار الكعب العلـية ب و  
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  القددايض بأ ندد  معتددخب دليدد ل ولكددن لدديس أ  دد  مالءمددة للخوددم أ ن يعدد    دد ل نددب أ ن اودد هب اك  حدد اثنيددا  

لنوددو  هدد ا القددانونل نهندداري مدد هب أ وددر معتددخب عندددهل وأ  دد  مالءمددة للقددانونل وا مشددلكة معكددررة ي أ ةلددب 

نوددو  ا  حدداةلل ن  ددب نددب ا توددا اديددد اووددطلفا  بدقددة وروبددا  مددن اخلدداللل وأ  دد  تددبي ل  حدداكم 

 بدقة يوقف القايض ي ح ة ورل  صعوبة ي تبي ال حاكم  ختل  احملامك. نعدم تبي اووطلفا  واديدها

ديعل نكددن تطبيقدد  ندد ح   قعيدد مشددهور مدد هب ا  مددام مددال  و  بددد مددن  اوقدد ر  وا   يوبددد نددص ت د نددا 

لي  القايض.  وا   يوبد نص يلت ئ ا   تعري  اوشهور تعريفا  دق قا  يا  عن ا هاةلل أ و عرل الب( ا 
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 اخلاحة

ندددادة تعدددديل القدددانون رمق   لسددد نة وول لتهدددور العديدددد 14ي هددد ا البحدددث   يسدددعنا ا   أ ن نددددعو ا ىل ا 

 من ال مور السلبية ب ل وال  تتطلب التعديل.

وأ مددا اوددواد الدد  اتدداج ا ىل تعددديل نهددثل  ميدد ة م ميوثددة ي بيددا  البحددثل وا مددن الكدد ة ـيددث    

 تكرار وميرها هنا.يسف الباحث 
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 اووادر واورانف

 القرأ ن الكر  برواية حفص عن نامص 

  تب اةديث ال ي  والفق   

  بددو الوليددد وددد بددن أ محددد بددن وددد بددن أ محددد بددن رشددد القددربب الشدده  اببددن رشددد بدايددة ا قددد ورسايددة اوقعودددل أ 

 م. 2004 -هد 1425ببعةل القاهرةل الطبعة  بدون  –اةف دل دار اةديث 

  بدددو الوليدددد ودددد بدددن أ محدددد بدددن رشدددد البيدددان والتحوددديل وال دددر والتون ددد  والتعليدددل وسدددا ل اوسددد تخربةل أ 

 1408لبنددانل الطبعددة   الميانيددة ل  –القددرببل حققدد    د وددد خددل وأ وددرونل دار الاددرا ا   ددالحل بدد و  

 م. 1988هد ل 

   التوتدديخي ي عر ا ترصدد الفرعددل  بددن اةانددبل خلليددل بددن ا شدداق ا نددد ل اق دد   د. أ محددد بددن عبددد الكددر

 م.2008 -هد 1429يفيبل مر ز يفيبوي  للـخطوبا  و دمة ال اال الطبعة  ال وىلل 

 ال ل العقددود ومعددا القضدداة واوددوقعا والشددهودل لشددـس ادليددن وددد بددن أ محددد بددن نددو بددن عبددد اخلدد نددواهر

اوهندددال ال  ددد يوبل مث القددداهر  الشدددانعل ل اق ددد  مسدددعد عبدددد امحليدددد ودددد السدددعد ل دار الكعدددب العلـيدددة 

 م. 1996 -هد  1417لبنانل الطبعة  ال وىلل  –ب و  

  ادلر المثددا واوددورد اوعددا )عر اورشددد اوعددا نددب الرضددور  مددن نلددوم ادليددن( ل وددد بددن أ محددد م ددارة اوددال ل

 م.2008 -هد 1429عبد هللا او شاو ل دار اةديث القاهرةل  اق   

  ددأ أ   داودل ل   داود  ددل ن بددن ال شددعث بددن ا شدداق بددن بشدد  بددن شددداد بددن لددرو ال زد ل اق دد   وددد 

 ب و . –حميي ادلين عبد امحليدل اوكعبة العرصيةل صيدا 
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  بددن مسددعود بددن الددنعامن بددن دينددار الباددداد    ددأ ادلارقطدد ل ل   اةسددن نددو بددن لددر بددن أ محددد بددن  ددد

 1424لبنددانل الطبعددة  ال وىلل  –ادلارقطدد ل اق دد  شددعيب  رندد وأل وأ وددرينل م  سددة الر دداةلل بدد و  

 م. 2004 -هد 

  للشددد يخ  ليدددل بدددن ا شددداق ا ندددد  اودددال [ ل « خمترصددد  ليدددل»لوامدددف ادلرر ي هتدددت أ  ددد تار ا ترصددد ]عر

موريتانيدددال الطبعدددة  ال وىلل  - ددد الشددد نق طلل اق ددد   دار الرتدددوانل ل نواكشدددوأحملـدددد بدددن ودددد  دددا  ا ل

 م. 2015 -هد  1436

  اودونددة الكددخبصل او لدد    مددال بددن أ  ددس بددن مددال بددن نددامر ال صددبحل اوددد ل احملقدد    زميددرن لدد ا ل دار

 الكعب العلـية ب و  د لبنان.

  شددد  ليا لل  ددد «نقددد  ال  ة»اوطلدددف ندددب دقدددا   زاد اوسددد تق ف ل لعبدددد الكدددر  بدددن ودددد الدددالمحل دار  ندددوز ا 

 م. 2010 -هد  1431اوـلكة العربية السعوديةل الطبعة  ال وىلل  -والتوزيفل الرن  

  ل « ا  مددام مددال بددن أ  ددس»اوعونددة نددب مدد هب نددا  اودينددة لعبددد الوهدداا الباددداد ل احملقدد   محددي، عبددد اةدد اي

 م.2003مكة اوكرمةل الطبعة ال وىل  -  أ محد الباز اوكعبة التباريةل مزار موطف

  رسايدددددة احملتددددداج ا ىل عر اوهنددددداجل لشدددددهاا ادليدددددن الدددددرمول دار الفكدددددرل بددددد و ل الطبعدددددة  أ  ددددد ة- 

 م.1984هد/1404

  )ل او لدد   أ بددو ودددد عبددد هللا بددن )أ   زيدددد نددة مددن ة هددا مدددن ال  ددا د ور دددا ي اود  ندا  نددب م  د النرددوادر والددزاي

الطبعددددة  ال وىلل قدددد وا  . اق دددد   عبددددد الفعايددددار وددددد اةلددددو وأ وددددرينل دار الاددددرا ا   ددددالحل بدددد و ل ال

 م.1999
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 ا ال  العلـية   

  هد(.1354 (ا( حملـد رش يد بن نو رتا )اوتو     35 أ اونار )اكمأ 

 القوانا   

  وأ اثرهام.م. بشأ ن الزواج والطالق 1984لس نة  10القانون رمق 

  م. بشدددأ ن الدددزواج والطدددالق 1984لسددد نة  10م. بتعدددديل بعدددض أ حددداكم القدددانون رمق 2015لسددد نة 14القدددانون رمق

 وأ اثرهام.
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قضاء احملمكة العليا الليبيّة
(1)

م10/1984من القانون رمق  39املُرتبط ابملاّدة 
 (2)

: 

" تفسري للتطليق حبمك القضاء
(3)

 ، وآ اثره"

د. آ فراح خمتار العايت
*
 

 

 امللّخص

" مززن القززانون رمق 39يُركّززم موعززوا اززحا البقززء اززة قضززاء احملمكززة العليززا الليبيززة املززرتبط ابملززادة "              

م زززززز والززجل تعزززان أززورة مزززن آ ّ  أززور الفرقزززة 1991( لسززة ة 22م ززززززز املعززّلا ابلقزززانون رمق )1984( لسززة ة 10)

كورة خبصززوا املززادة لززث البقززء ت ّو زز  يف قززانون الززموال والطززييب الليززن. الطعززون املقّلمززة آ مززام احملمكززة املززح

بتنززوّا آ بززةبالا الززجل تطّرقزز  توانزز، ُمنعززّلدة، ومززن اززّلة وقززوه، لتفسززري وتطبيززق آ تزز م اززحه املززاّدة.  ق ززادا  

                                                           
.جامعة طرابلس ززززز طرابلس )ليبيا(لارض بقسم الرشيعة الإبيميّة بلكيّة القانون/  *

 

(1)
ي السززةيّل املسترززار ابحملمكززة العليززا اللّيبيّززة اص بززةتاذل: اوّززل الصززفرا ، اأح مّود  ابلعليززل مززن  اص تزز م   الصززادرة  ززن اززحه احملمكززة آ تقززّلم ابلرززجلر اتميززث اإ

بززة يف اززحا البقززء. آ تقززّلم ابلرززجلر اتميززث آ يضززاف اإي اص ازز  الفاعزز   بززةتاذلة: لززث اارا 39يف قضززاء اص تززواش الرخصززيّة، ومززن بملتززا تززا املتعلقززة ابملززادة 

 . بعاد  بل هللا د وب، الجل راقع  مسودة احا البقء ترّبااف وطوا ية، وابةتفلُ  من تصويباهتا اللغويّة يف تفادح العليل من قوان، ال قص
)2)
ش م برززن ن اص تزز م 1984( لسززة ة 10املقصززود بززق القززانون رمق )  ي آ ّن اززحا القززانون اُززّل  اخلاّأززة ابلززموال والّطززييب وآ اثراززت بتعلييتززق ا تلفززة. إززلر الإهززارة اإ

م. آ مززا املززرة الةانيززة ف نزز  1984( لسززة ة 10مززن القززانون رمق ) 39، 13م بتعززليث املززادت  1991( لسززة ة 22ثززيم مززّرا  منززح أززلوره: اص وي ابلقززانون رمق )

م برزززن ن الزززموال 1984( لسزززة ة 10م(، برزززن ن تعزززليث بعزززل آ تززز م القزززانون رمق )1994ملسو هيلع هللا ىلص )مزززن مزززوا الربزززوش وزززل  1423( لسزززة ة 09ابلقزززانون رمق )

م برزززن ن اص تززز م اخلاأزززة ابلزززموال 1984( لسزززة ة 10م بتعزززليث بعزززل آ تززز م القزززانون رمق )2015( لسزززة ة 14والطزززييب وآ اثرازززت. واملزززرة الةالةزززة ابلقزززانون رمق )

(، بتززار  22(، س )06اززة التززوا : ا ) م، وتعلييتززق يف اتريززلة الر يززة، اص اززلاد التاليززة1984( لسززة ة 10وا القززانون رمق )والطززييب وآ اثراززت. تُ صززر نصزز

، م(1994)م 1423مزززززززارس  23(، بتزززززززار  32(، س )05؛ ا )739م، ا: 1991نزززززززو رب  9(، بتزززززززار  29(، س )22؛ ا )640م، ا: 1984يونيزززززززو  3

 . 297م، ا: 2015نو رب  17ار  (، بت04(، س )05؛ ا )112ا: 
3) )
زا الليززن للززتدة   ززر اززري تززا املرتبطززة لززحه املززادة 10مززن القززانون رمق ) 39  ززون املرّش ز ( بززززز: " التطليززق حبززمك القضززاء"، اززة الززرال مززن وقززود  ززال  آ اذ

ّل حبززمك القضززاء. تعززق آ اززر: التطليززق حبززمك القضززاء يرزز ث ا الصززور الززجل يجلززون التفريززق ف ززا بزز  الززموج   ززن طريززق  املززحكور ف ززا آ ن التطليززق ل يجلززون اإ

اإخل. يف ا القززاا اأح اززو مززن بةيصززلر تجلززتف ابلفرقززة يف اززحه انززاا آ و تززا، ومززن ذلل: التطليززق للعيززوب، التطليززق لعززلم  نفززايب، التطليززق للغيبززة....

ّل بززق. يف لغززة آ اززث  انصززاا، التطليززق حبززمك القضززاء ززززز بصززوره ا تلفززة ززززز اززو اززحه الصززور، وارياززا التطليززق يجلززون حبززمك القضززاء، ول تفزز   ززر  الموقيزز ة اإ

زا يف اانيززاره لع ززوان املززاّدة املع يّززة ابلبقززء، فززاإنّ  رادة الززمول امل فززردة. مززر ذلل، واززة الززرال مززن اززلم دقّززة املرشّز  الباتةززة تلززتم ابلتسزز ية مززا يُقابززث الطززييب ابإ

زا للززتدة  ّن قضززاء احملمكززة العليززا املززرتبط لززحه املززادة يتعلّززق بتفسززري معززق التطليززق حبززمك القضززاء، ومززا ي تزز، اليززق مززن  39الززجل ااناراززا املرشّز املززحكورة، ومززن ّإ فززاإ

 آ اثر.  
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القضززاّيّة لل قمكززة العليززا لززحا اخلصززوا تقززور  تززوش تفسززرياا ملعززق التطليززق حبززمك القضززاء، كززت آ ّ ززا ت اولزز  يف 

رذ بي  ان اص اثر امل تبة اة احا ال وا من الفرقة.                                                                             آ ت م آ اذ

ززله ملززا جززاء بززق    الزز ص 39ابانصززار: قضززاء احملمكززة العليززا املززرتبط بززن ت م املززادة "  " املززحكورة ت ززوّا مززا بزز  ماكّ 

ر ملا بجل    ق املرشّا   ل أياغتق للتدة املحكورة.                     ثه ملا آ مجهل، بث ُممك ّث يف آ تيان آ اذ                                                            الترشيعي، وُمفذّص 

 اللكت  املفناتيّة:

ح، مززادة "  ززرب" يززحاء، ُدل"ززر جذ رادة آ  ززل الززموج  امل فززردة، طزززييب ليإ "، قزززانون رمق 39طززييب، طززييب ابإ

 م، رضر، آ اثر الفرقة، تعويل  ن رضر الطييب، لمكة اليا ليبيّة، اق ادا  قضاّيّة.  10/1984

 

 مقّلمة

ززت ززززز واملعززّلا ابلقزززانون 1984( لسززة ة 10مززن القززانون رمق ) 39ّدة تُعززل املززا      م برزززن ن الززموال والّطززييب وآ اثر ا 

م زززززز اإ ززل  آ   مززواد اززحا القززانون، وآ ك اززا تضززوراف مززن ال اتيززة الع ليّززة. تززا اص  يّززة 1991( لسززة ة 22رمق )

                              واحا انضور، ميجلن تربيرات بن مرين اث  :                      

آ ّن اززحه املززادة تعززان مسززن ا الفرقززة بزز  الززموج  حبززمك القضززاء كززت اززو مع ززون ل ززا،  زز  ل يتّفززق  اص ّوش:       

الموجززان اززة اإ ززاء  قززل الززموال ابلزز اا بملززتت، وخباّأززة  زز  ل يقوززث الززمول اإ ززاء الززموال ب ززاءف اززة رغبززة مززن 

الموجة
(4)

                                                                             . 

يرقززر اإي اص اثر امل تبززة اززة اززحا ال ززوا مززن الطززييب، ومززا بةيقصززث اليززق آ و بززةيفقله اززحا  اص مززر الةّززا :     

د تبعاف للطل، املق  ّلم اإي احملمكة، وآ بةبابق.                                                                                              الطرف آ و ذلاك من انقويب املاليّة، واري املاليّة والجل بتنحلَّ

                                                           
4) )

رادتززق امل فززردة   ززل اززلم وقززود بززب، ميجلززن اإاضززااق لسززلطة القززاا  م نززق آ ن اززة ا تبززار آ ّن الززمول  زز  يرغزز، يف اإ ززاء  قززل الززموال ابإ نّززق ابإ التقليريّززة، فاإ

ّ ززق موجززق مززن دون اناجززة اإي التفززايب مع ززا لإ ززاء الززموال يف اززحه انززاا. ملعلومززا  آ كزز  تفصززييف تززوش اززحا املوعززوا يُ صززر: العززايت، آ  يّززة املززادة  آ فززراح، يُطل

م، ورقززة 2015لسززة ة  14: قززراءة يف عززوء تعززليث القززانون رمق م "برززن ن الززموال والطززييب وآ اثراززت" ل ززُزّه مززن الززموج 1984لسززة ة  10مززن القززانون رمق  39

ي املززاتر العل ززي التجّلرميززي الةززا  اأح نّص تززق جيّززة القززانون/ جامعززة طززرابلس، يززوم ا ززملس، املوافززق  م، تجلرميززاف ووفززاءف لت بززةتاذل 2016نززو رب  17حبززء ُمقّلمززة اإ

زز  اززحه الورقززة يف العززلد السزز  268(، ا: 2016/2017ادس مززن  زز  القززانون الصززادرة  ززن جيّززة القززانون/ جامعززة طززرابلس،)ااكتززور: بززعيل اتليززلح. هرُش 

   وما بعلاا. 
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ني ززا آ مززر تطبيق ززا  زز  يطلزز، آ  ززل       املززادة لززث البقززء   يقنهزز تضززوراا اززة لززاُ املوعززوا الززجل آ وا  اإ

تجلززّرر زززززز واززة مززل  آ كزز  مززن مسززة وثيثزز  اامززاف    ززر القززانون الززموج  متززا ذلل، بززث ّضلزز  تضززوراا امل 

 ( املحكورززززززز آ مزززام احملمكزززة العليزززا. ازززحه اص دزززرية زززززززز الزززجل تُ ةّزززث يّزززة ازززرم الت صززز  القضزززا  يف ليبيازززززززز10رمق )

مزززن قول زززا   زززلما  املزززحكورة، فن ازززاد  ازززلداف متزززا مايّزززلاف  39ابزززةتقول  يف اليزززل املزززرا  طعزززواف تعلّقززز  ابملزززادة 

وجززل  آ بززةباب الطعززن اززري بززليلة، ونقضزز  اززلداف آ اززر مززن الطعززون وجززل  فيززق دلززيف مززن اتيززة تطبيززق 

القززانون آ و تفسززريه، ُمنّاززة احملمكززة الززجل آ أززلر  انززمك اإي مواعززر اخللززث والقصززور، ونصززر  يف موعززوا الطعززن 

تطبيزززق القزززانون، واكن املوعزززوا أزززاناف  ]...[ اكن موزززق الززز ّقل اخلطزززن  يفيف ازززلد اثلزززء مزززن الطعزززون   زززلما"

من قانون املرافعا " 358[ فيق وفق القانون  يف ابملاّدة وقض للفصث، ]
(5)
. 

الززجل الززجل نصززر  ف ززا احملمكززة العليززا ت ّو زز  بتنززوّا آ بززةبالا ( 10مززن القززانون رمق ) 39ملززادة الطعززون املتعلّقززة اب     

 ، لتفسري وتطبيق آ ت م احه املاّدة.                 تطّرق  توان، ُمنعّلدة، ومن اّلة وقوه

 ق ززادا  القضززاّيّة لل قمكززة العليززا خبصززوا املززادة لززث البقززء تقززور  تززوش تفسززرياا ملعززق التطليززق      

ززرذ بيززان اص اثر امل تبززة اززة اززحا ال ززوا مززن الفرقززة )الفززرا اص ّوش(حبززمك القضززاء  الفززرا )، كززت آ ّ ززا ت اولزز  يف آ تزز م آ اذ

 .                                                                             الةا (

 الفرا اص ّوش: تفسري معق التطليق حبمك القضاء

 واملع ون ل ا بز: التطليق حبمك القضاء اة:      39ت ّص املادة      

ذلا جعززم انجلززتن  ززن الإأززيح بزز  الززموج  تولّزز  احملمكززة الفصززث يف الززداا، ويف اززحه انززاا تعقززل احملمكززة  -" آ    اإ

ذلا تعّحر ال ا ذلل، وثب  الرضر تمك  ابلتّطليق]...[.  جلسة رسية ليإأيح ب  الموج . فاإ

ثبززا  د ززواه، وابززةزّر الرززقايب بزز  الززموج  تززا يسززةتقيث معززق دوام العرشززة  -ب ذلا جعززم طالزز، التفريززق  ززن اإ فززاإ

 ."تمك  احملمكة ابلتطليق ]...[

                                                           
5))
 م، )هسخة تمك اري منرورة(.   2007مايو  17يب، بتار   46/53م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  
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م اززحا ال ززوا مززن الفرقززة، وكيفيّززة تطبيق ززا،       اززة تتعلّززق ابملوعززوا اأح يُزز ّص  اززا ن الفقززر ن تضززّ  تا مسززاّث ُمن ّو 

م  آ مام احملمكة العليا للفصث ف ا.ف نتا موععاف لطعون الّ   ة قُل ّ

آ كّزززل  وقزززوب تعيززز   39اص تزز م القضزززاّية الصزززادرة  زززن اززحه احملمكزززة، واملرتبطزززة بتفسزززري نصززوا املزززادة      

رادة امل فززززردة يف فصززززم ُ ززززر  آ ّولف تمكزززز  اث زززز  قوززززث التعززززر  ملوعززززوا اا ززززو ) (، وانززززق املطلززززق لززززيإ

 (.اثنياالموقيّة)

ذ ، و ر  الصلح اة الموج                        تن كيل  آ ولف: مكذ  وقوب تعي  تذ

، جيزز، اززة قززاا املوعززوا تعيزز  تمكزز ، 39لضززتن بززيمة تززمك الّطززييب الصززادر وفقززاف ص تزز م املززادة     

و ززر  الصززلح اززة الززموج  قوززث البزز  يف موعززوا اا ززو  املعروعززة اليززق. اززحا مززا آ كّلتززق احملمكززة العليززا يف 

ّن ُمقنىضززز نصزززوا املزززواد م ابلقزززوش1993نزززو رب  18مك زززا الصزززادر بتزززار  ت  مزززن القزززانون رمق  39و 38و 36: " اإ

ذلا ُرفعززز  اإي احملمكزززة ا تّصزززة د زززو  التطليزززق  10/1984 برزززن ن آ تززز م الزززموال والطزززييب وآ اثرازززت تقُززز بن نّزززق اإ

ّ ززا تتززوّي قوززث التعززّر  ملوعززوا اززحا الززدا ا تعيزز  تمكزز ؛ ملعرفززة آ بززةباب الرززقايب للرضززر مززن آ  ززل الززموج ، فاإ

موعززوا اا ززو ، وبززحش لززلاا ليإأززيح بزز  الززموج ، ويف  ززاا جعززم انمكزز   ززن ذلل الزز ت آ ن يُقززّلما مززا 

رانززق اإي تززا احملمكززة مززر اص بززةباب املايززلة ا، ويف اززحه انززاا ال ززا آ ن تفصززث يف موعززوا الززّداا بعقززل جلسززة  يُقّر 

ر تمك  ابلتّطليق"رسيّة ليإأيح ب  ال موج ، فاإن تعّحر ال ا ذلل، وثذبذ ذ الرضَّ
 (6)

                                                                   . 

ّن مسززن ا  ززر  الصززلح اززة الززموج   ززن طريززق انمكزز  مززر  ف آ وي، وبوابززطة لمكززة املوعززوا       ّ فززاإ ومززن إذ

لماميززاف  قززراءف قززوار ف، واإ ، يُعززّل اإ لقضززاة املوعززوا، فززي ميجلززتم آ ن يت ززاوموا  ا تّصززة بعقززل جلسززة رسيّززة مززر   اثنيززةف

ّل فززاإّن تمك ززم مززر   تعيزز  انمكزز ، كززت ل ميجلززتم ال طززق ابلطززييب  يقززاا الفرقززة قوززث املززرور لززحه املززر  ، واإ واإ

 الصادر ابلتطليق بةيجلون ابطيف، ول آ ثر ا يف اإ اء  قل الموال.             

                                                           
6))
(، ا: 4، 3، ا: )1991، آ بريزززث زززززززز يوليزززو 27  احملمكزززة العليزززا، س: ،  ززز1993نزززو رب  18يب، بتزززار   40/  19م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق:  

12 . 
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ّن وقززوب  ززر  الصززلح اززة الززموج  ل يعززل ابلرّضززورة التوّأززث اإي الصززلح املرقززو مززن اززحا      يف املقابززث، فززاإ

قززراء الصززلح قوززث البززّ   الإقززراء بزز  الززموج ، ومززن إّ  ن آ لززمم قززاا املوعززوا ابإ زا واإ  ززودة انيززاة الموقيّززة. املرشّز

رادة طالززز،  ّن ازززحا ل يعزززل فزززر  الصزززلح ازززة الزززموج ؛ ص ّن اإ ار اإ يف موعزززوا الزززداا املعزززرو  اليزززق، فزززاإ

 التفريق اة اإ اء  قل الموال يجلفي لو له للوأوش اإي احا ال لف.                 

 تن كيل تق الإرادة امل فردة يف الطييب                                              اثنياف: 

ت ص زززق م، واأح ت اولزز  فيزززق مسززن ا مززا 1994آ بريززث  14احملمكززة العليزززا يف تمك ززا الصززادر بتزززار   ّ تزز      

ّن منززاا التطليززق حبززمك القضززاء وفقززاف لزز ّص املززايف هززن ن الفرقززة قززاّ  39املززادة  /  10مززن القززانون رمق  39ّدة : " اإ

زة مززر  1984 ّ ززن يّل يززق، آ و ابززةتحاا ابززةزرار العرشز ثبززا  الرضززر م  ّمززا اإ م يف هززن ن الززموال والطززييب وآ اثراززت: اإ

"اززلم ثبززو  الرضززر املُززّل . بززق]....[
 (7)

وذززث احملمكززة العليززا آ ّن املززادة   تزز صم 39. اززحا انززمك يعززّل تةابززة تفسززري مززن ق 

زا مززن دززيش اززحه املززادة موعززوا  اث زز ، وآ نّ  آ ّبززس موززلآ  ًّ ززاف يتعلّززق حبززق الإرادة امل فززردة لززز مززن  املرشّز

الموج  يف الطييب لسب، آ و بلون بب،
(8)

 .                        

الرضززر    
(9)
ثباتززق يّززن يّل يززق ززززز واأح ت اولتززق الفقززرة " آ  "مززن املززادة املززحكورة زززززز اززو: ا" مززا ل   اأح جيزز، اإ

جيززوم ااززاف"
(10)

، بززن ن يذرّضزز آ  ززل الززموج  ابص اززر، آ و مززا يُتصززّور آ و يتققّززق ابرتزز ب الززمول املززّل . اليززق لإبززاءة 

                                                           
7) )

م، ا: 1993ززززززززز  92، آ كتزززوبر زززززززز مزززارس 29م،  ززز  احملمكزززة العليزززا، س:  1994آ بريزززث  14يب، بتزززار   40/  29م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 

 . 7(، ا: 2،  1)
8))
طززييب اسزز ية التطليززق للرضززر اززة املززادة   ززلاف مززا تززواتر اليززق القضززاء يف ليبيززا مززن اإ ، آ نّززق ل 10مززن القززانون الززرمق  39يززر  اص بززةتاذل ااكتززور: اتليززلح ُمنتذق 

ززّح معززق القززوش بن ّ ززا داّأززة ابلتطليززق للرضززر،  فززززززز" ورود لفزز  )الرضززر( يف اززحه املززادّ  ة آ ربززر مززّرا  ل يُززرّبر آ ن موعززو  ا اززو يوجززل يف املززادة املززحكورة " مززا يص 

ّل ترتملززز، بعزززل اص اثر اليزززق: كسزززقوا ُمزززاار الصزززلايب، وُمن ّ زززل ال فقززز ة، وانضزززانة، التطليزززق للرضزززر؛ ص ّن الرضزززر املزززحكور يف ا مزززّرة   يُقصزززل مزززن وراّزززق اإ

ذلا اكن الرضززر مززن  ذلا اكن الرضززر مززن الموجززة، والتعززويل للموجززة اإ الززمول. ولززو اكن منززاا التطليززق اززو الرضززر لذززت جززام انززمك والسززجلن، مززر تعززويل الززمول اإ

زر 39ابلتطليززق   ززل اززلم ثبوتززق ] وفقززاف للفقززرة ب مززن املززادة  ثبززا  الرضز ذلا   يسززةتطر طالزز، الطززييب اإ م نززق[ آ ن يززرفل اا ززو  اإ ّن القززاا   يعززل ابإ [. ] اإ

ذلا ارادتززق، ولززو   يجلززن آ ح اطززن ، آ و اأح يطلزز، الطززييب مززن آ جززهل، وابززةزّر يف طلزز، الطززييب، واززو مززا يعززل آ ّن املزز م  ززا آ ن لصززث اززة الطززييب اإ رآ ة ابإ

، 14، ا: 7،  ززز  اتامعزززة اص  ريّزززة، س: 1984لسزززة ة  10رضر، آ و بزززوء  رشزززة مزززن مولزززا". يُ صزززر: اتليزززلح، بزززعيل، التطليزززق للرضزززر يف القزززانون رمق 

 وما بعلاا. 181م، ا:2010
9) )

زا الليززن ززززز يف الف ززززز مصززطلح الرضززر اززة الززرال مززن وقززود مصززطلحا  آ اززر ميجلززن آ ن تززاّدح املعززق املقصززود مززن اززحه  39قززرة آ  مززن املززادة ابززةتخلم املرشّز

نّززق تززن ثّر تززا قززر  اليززق جانزز، كبززري مززن  زا يُص ززر آ  الفقززق املعززا  مززن الفقززرة برززز آ ديب، مةززث: الإرضار، املضززارة، الإبززاءة، الإيززحاء. اززحا  انيززار مززن املرشّز

طززييب اسزز يّة م للتعبززري  ززن  ززاا الطززييب الززجل  ززّق 1973( لسززة ة 176"التطليززق للرضززر"، اززاقراف لززحا ابززةتخلام لفزز  الإرضار اأح اانززاره القززانون رمق ) اإ

وززث العليززل ن  مززن قززوا ف ززا ص  ززل الززموج  آ ن يطلزز، التطليززق لإبززاءة آ و اطززن  مززا ارتجلوززق يف تقززق الززمول اص اززر. التعبززري بلفزز  الرضززر ابززةُتخلم آ يضززاف مززن ق 

زا املغززر  ززززز وبعززل آ ن اززّلد آ بززةباب طلزز، التطليززق ابلنسززةبة للموجززة يف املززادة  مززن ملونززة اص رسة املغربيّززة، ومززن  98اص رسة العربيززة، فعززة بززبيث املةززاش: املرشّز
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آ و خلطززن  
(11)

ّ يُرززّز الصززورة اص وي للفرقززة. يف  اززحه الصززورة مززن الفرقززة ززززز والززجل يُطلززق ال ززا جانزز، مززا، ومززن إذ

مززن الفقززق اسزز ية " التطليززق للرضززر"
(12)

، واززو ا ززا  ززززز يُفززّريب القززاا بزز  الززموج  ب ززاءف اززة وقززود بززب، ُمحززّلده

                                                                                                                                              
راف لطلزز، التطليززق ُاّ تّهززف مززن  مززن امللونززة ذلاهتززا ابلقززوش: " يُعتززرب رضراف  99بملتززا الرضززر زززززز  ززّرف اززحا اص دززري الرضززر يف الفقززرة الةانيززة مززن املززادة  ُمززرّب 

بززاءة ماديّززة آ و مع ويّززة إعل ززا اززري قززادرة اززة  بززةزرار يف العي ززق ابلموجززة اإ قززة الموقيّززة". يف الززمول، آ و بززلوك مرزز ، آ و ُمخززّث ابص دززييب اقيززلة يُلق 

ززرذ اانززار  التعبززري بلفزز  الإرضار، ومززن ذلل القززانون امل ّن قززوان  آ اذ ذل نّصزز  الفقززرة اص وي مززن املززادة املقابززث، فززاإ م 1929لسززة ة  25مززن القززانون رمق  6هززح، اإ

ذلا اّد زز  الموجززة اإرضار الززمول لززا تززا ل يُسززةتطاا معززق دوام العرشززة بزز  آ مةززا ت، جيززوم ل ززا آ ن 1985لسززة ة  100ززززززز املعززّلش ابلقززانون رمق  م ززززززز اززة آ نززق: " اإ

ذلا ثبزز  الرضززر، وجعززم  ززن الإأززيح بملززتت". تُ صززر نصززوا اززحه القززوان  اززة التززوا : تطلزز، مززن القززاا التفريززق، وتي ّززحه يُطلّق   ززا القززاا طلقززة ابّ ززة اإ

م " يف هزززن ن كفزززاا بعزززل تقزززويب املزززرآ ة يف الزززموال، والتطليزززق لزززيإرضار، واخللزززر"، الواثّزززق واارابزززا  اخلاأزززة بتطبيزززق 1973( لسزززة ة 176القزززانون رمق )

 05، بتزززار  5184تةابزززة ملونزززة اص رسة، اتريزززلة الر يّزززة، ا:  70.03ومزززا بعزززلاا؛ القزززانون املغزززر  رمق  219 دّّل الةزززا ، ا: آ تززز م الرشزززيعة الإبزززيميّة، ا ززز

ززح رمق 418م، ا: 2004فربايزززر  م اخلزززاا بزززبعل آ تززز م اص تزززواش الرخصزززيّة 1985لسزززة ة  100م املعزززّلش ابلقزززانون رمق 1929لسزززة ة  25؛ القزززانون املهز

 املعلوما  ااوليّة(.     )ُمناح اة هةبجلة
10))
تياء الجلن، العربية، )ل. ا(، )ل.  (، ل:    . 345ا: ، 2اابويق، مشس ااين ول،  اهةية اابويق اة الرشح الجلوري، دار اإ

11))
نّززق يُ ةّززث املعززق  لززث البقززء 39للتّعبززري ّ ززا تتنززاوا الفقززرة آ  مززن املززادة زززز اززة مصززطلح الرضر تفّضززث الباتةززة ابززةتخلام مصززطلح اخلطززن  آ و الإبززاءة  زززز؛ ص 

ّن املعززق املززراد مززن مصززطلح الرضززر املُسززةتخلم يف الفقززرة املززحكورة اززو ذلل الإ  ززا اززو مقصززود يف اززحه الفقززرة اززة وجززق اخلصززوا. اإ ، انقيقززي ل  ذ يززحاء اأح يُعززرّب 

ي آ  ززل الززموج . تعززق آ اززر: الرضززر ا ل ززاع  ززن اطززن  ارتجلوززق آ  ززل الززموج  تيززاش اص اززر، آ و بتعبززري الفقززق ويذنرززن   ززن الفعززث، آ و التّهززف اخلززاط  املنسززوب اإ

اززتا  نقوق ززا الموقيّززة اليززق، املززال : الرضززر ال ززاع  ززن اإرضار الززمول بموقنززق بتعليززق ال ززا يف خشصزز ا آ و مال ززا، بززواء اكن اززحا التعززلح مززادّ ف آ و مع ززوّ ف، آ و اإ

قواتززق ااينيّززة، آ و ارت بززق لفعززث ُمقززّرم ااززاف، آ و اززري ذلل يّززا ميجلززن آ ن ي ززلرل لزز  مف ززوم ارتزز ب آ و تعسززفق يف ابززةتعتش تززق ا، بززث تزز  تفريطززق يف وا

 اخلطن ، آ و الإباءة، آ و الإيحاء. 

ن   يُعززّر ف الرضززر اأح يسزز ح ابلتفريززق بزز  الززموج  وفقززاف للفقززرة " آ  " مززن املززادة "         زيعي واإ ّل آ ّن اص اثر امل ت 39الزز ص الترشز بززة اززة اززحا التفريززق "، اإ

اسزز ح بتحليززل اززحا ال ززوا مززن يف أززيااة الفقززرة املززحكورة ززززز املُزززةّ  يف: انقززويب املاليّززة مززن أززلايب، نفقززة، تعززويل...اإخل، واززري املاليززة و  انززق يف انضززانة ززززز 

ثبززا  الرضززر يف تززق الموجززة يُعززلخ اسززارة ل ززحه اص دززرية، ومجلسززةباف للززمول؛  بززقاا تززق انضززانة التطليززق. تعززق آ اززر: اإ بززقاا انقززويب املاليززة للموجززة، واإ ابإ

زر يف تززق الززمول يُعززّل اسززارة ا، ومجلسززةباف للموجززة اززة اكفززة اص أزز ثبززا  الرضز ّن اإ علة. اززحه  تززا، ابلإعززافة اإي تززق الززمول يف التعززويل. يف املقابززث: فززاإ

ّل فجلززرة  ارتزز ب آ  ززل الززموج  زززز آ ح: اخلززارس متتززززز لفعززث يسززةتقق العقوبززة املُزززةّ  املعززادا الززجل تضززر الززموج  يف موعززر الززراو واخلززارس للققززويب ل تعجلززس اإ

زيعي زززز يف الفقززرة املززحكورة زززز اإي معززق ا ثبززا  الرضززر ُليززث قززاريف الزز ص الترشز لعقوبززة الززجل تقززر اززة الززمول يف اص اثر املاليززة، واززري املاليززة. اص اثر امل تبززة اززة اإ

بززقاا انضززانة  ززن  اأح ثذبذزز ذ يف تقززق ارتزز ب الإبززاءة آ و اخلطززن . معززق العقوبززة اززحا آ كّلتززق احملمكززة العليززا يف العليززل مززن آ ت ًززا   ززلما تعّرعزز  ملسززن ا اإ

 الموجة يف  اش ثبو  اإرضاراا بمولا. 

ززل آ ّن الرضززر الززوارد يف الفقززرة املززحكورة اززو ذلل      لززمام املُتسززبّ، يف الرضززر افيضززاف بززلفر تعززويل للطززرف املترّضززر يُاكّ   الرضززر ال ّززاع  ززن اخلطززن ، آ و الإبززاءة اإ

ي آ ّن الفقززق املززال  يزز ّص اززة آ ّن القززاا ززززز ابلإعززافة اإي تطليززق الموجززة ا ي الززمول املززّل . اليززق. إززلر الإهززارة آ يضززاف اإ لززجل تطلزز، الفرقززة يف  ززاش املنسززوبة اإ

ب الززمول اأح آ رّض بموقنززق، ويقززنّص منززق؛ قززماءف  بززاءة يف تق ززا. ثبززو  الرضززر زززز جيزز، آ ن يُززاّد  ملعلومززا  آ كزز  تفصززييف تززوش تن أززيث اززة مززا ارتجلوززق مززن اإ

 ، يُ صر: ، وكحل تن أيهل يف الفقق املال " ، ومن كونق يُعرّب   ن الرضر ال اع  ن اخلطن  آ و الإباءة39معق الرضر الوارد يف الفقرة " آ  " من املادة " 

ALATI (A.), La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse: Étude de législation française et de 

législation islamique appliquée en pays arabes, vol. II, Éditions Universitaires Européennes, 2018, pp. 189s et pp. 

300s.                                            
12) )

وذززث جانزز، مززن الفقززق، وتززّ  القضاءززززز للتعبززري ّ ززا تتضزز  ق الفقززرة " آ  " مززن املززادة " ابززةتخلام مصززطلح "التطليززق  "  يُعززّل ابززةتخلاماف 39للرضززر" زززز مززن ق 

د ززو  التطليززق للرضززر يف الفقززق الإبززيو بعاّمززة، والفقززق املززال  خباّأززة،   آ وبززر نطاقززاف مززن آ ن ُلهزز يف مسززاا اززري دقيززق؛ وذلل لعززّلة آ بززةباب، ومتززا: 

ر للف ّن الرّضززر املُززرّب  بززاءة آ  ززل الززموج  لت اززر، آ و ارت بززق خلطززن  مززا يف تززق اص اززر، فززاإذلا اكن ّا اطززن  ينززنّ   ززق ابلرضززورة رضر مززا، فززاإ رقززة بزز  الززموج  ل اإ

ّ ززث أززورة مززن أززور التطليززق للرضززر  يف الفقززق املززال  اززة وجززق يززرتبط ابرتزز ب اخلطززن  فقززط، تعززق آ اززر: الإبززاءة آ و اخلطززن  الةابزز  يف تززق آ  ززل الززموج  يُ ة

، اخلصززوا، ولززملس اززو الصززورة الوتيززلة الززجل تُعززرّب   ززن الرضززر اأح يسزز ح ابلتفريززق بزز  الززموج    ززل وقززود بززب، لززلد يّل يززق اززحا الززمول آ و ذلاك

 وخباّأة الموجة.
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وذزززث آ  زززل الزززموج  ارتززز ب اطزززن  مزززا مزززن ق 
(13)

، آ و بتعبزززري لل قمكزززة العليزززا: " ثبزززو  اإرضار"
(14)

آ  زززل الزززموج   

ا تزززلاء الزززمول ]...[ ازززة موقنزززق ]...[ ابلرضزززب]...[" ]ثبزززو [ابص ازززر، آ ح: " 
 (15)

تزززا  ]الموجزززة[، آ و" اإديش

لمولززا ال ززا مززن تقززويب، واإرضاراززا بززق]...["
(16)

، اززة بززبيث املةززاش ززززززز كززت تُّه ززح احملمكززة ذلاهتاززززززز : تززرك الززمول 

ّل بزززن مر مزززن احملمكزززة]...[، وموا جزززق ]بموجزززة[ اثنيزززة، وازززلم العزززلش لموقنزززق آ يضزززاف " بزززلون راايزززة ونفقزززة،  اإ

بملتت]...["
(17)

،  فيق "ما يجلفي لتققيق الرضر املوق، للتّطليق"
(18)

         . 

                                                                                                                                              
ززّلة مززن أززور التفريززق بزز  الزز         ّن د ززو  التطليززق للرضززر   بززب، قززا  بحاتززق، و ارزز ث أززور ا  موج ، فعززة بززبيث املةززاش: غيبززة الززمول ززززز ولززو ل ُعززحر اإ

 آ ن تطلزز،   ززل املالجليّززة ززززز، وكززحل اإأززابتق ابت ززون، آ و اتززحام، آ و الززربا ززززز ولززو طززرآ  اززحا املززر  بعززل الززموال واااززوش ززززز يُعطززي للموجززة انززق يف

ال مززن اززلم وقززود اطززن  ارتجلوززق الززمول يف مةززث اززحه انزز ر املالجليّززة مرشززو يّة التفريززق بزز  الززموج  يف اززحه انززال  التطليززق للرضززر، اززة الززرخ  ّ ال ، ويُززربذ

 ابلرضر اأح يلقق الموجة.

الفرقززة  اإأززابة آ  ززل الززموج  آ يضززاف تززر ه ُمعززله ززززز مززر  نقززص امل ااززة املجلتسززةبة " الإيززلم" اززة بززبيث املةززاش ززززز يُعطززي للززمول السززل  انززق يف طلزز،        

نّززق ُمنرّضززر مززن البقززاء مززر الززمول املُصززاب لززحا املززر . ملعلومززا  آ كزز  تفصززييف تززوش تن أززيث معززق التطليززق للرضززر يف الفقززق الإبززيو بعاّمززة، واملززال   للرضززر؛ ص 

 يُ صر:  خباّأة، 

ALATI (A.), La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse: Étude de législation française et de 

législation islamique appliquée en pays arabes, vol. II, op. cit., pp. 189s.                                          
13) )

يزززحاء آ  زززل الزززموج  يف خشصزززق، آ و مزززاا، ابلقزززوش آ و ابلفعزززث، ومزززن ذلل: الرضزززب، وا لسززز،، ويُ ةّزززث ا الفق زززاء والقضزززاة بزززّز مزززا ميجلزززن آ ن يتسزززبّ، يف اإ

ّ ززا يُعززرّب  ززن معززق التّعززلح، واخلطززن ، والإبززاءة، والإيززحاء. يُ صززر يف اززحا: اابززوال  ززر ويق،  اهززةية ، وآ دززح املززاش، وارتزز ب معصززية مززن املعززام، واززري ذلل م 

زح الجلوزززري، ل:  ، 5م، ل: 1995، 1؛ انطززاب، وزززل، مواازز، اتليزززث، دار الجلنزز، العل يّزززة، بزززريو ، ا: 345، املرقززر السزززابق، ا: 2اابززويق ازززة الرشز

. تُ صزززر آ يضزززاف التطبيقزززا  القضزززاّيّة ص هززز ش الرضزززر 240م، ا: 2004، 4؛ الغزززر  ، الصزززاديب، اص رسة آ تززز م وآ دّا، املقزززرح للنرشززز والتوميزززر، ا: 265ا: 

زير اللّيززن، ماّبسززة اويب لل مجززة والنرشزز،39وفقززاف للفقززرة " آ " مززن املززادة "  م، 2013، 1امل صززورة، مهزز، ا:  ":  مبيززلة، ال ززادح، آ تزز م اص رسة يف الترشز

 وما بعلاا.      62)التطليق القضا (، ا:  3ل: 
14) )

م، )هسززززخة تززززمك اززززري منرززززورة(. يُ صززززر آ يضززززاف:  طعززززن آ تززززواش خشصززززيّة 2008فربايززززر  22يب، بتززززار   23/53م. ا. ش، طعززززن آ تززززواش خشصززززيّة رمق:

م، مجموازززة 2003يونيزززو  26يب، بتزززار   50/  15ر(، وطعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: م، )ملخزززص موزززلآ  تزززمك ازززري منرزززو  2001يونيزززو  14يب، بتززار   23/48رمق:

 .       182، 181آ ت م احملمكة العليا "قضاء اص تواش الرخصيّة"، ا:
15))
،  1)م، ا: 1991/ 90، آ كتززززوبر/ ديسزززز رب 27م،  زززز  احملمكززززة العليززززا، س: 1992يونيززززو  27يب، بتززززار   02/39م. ا. ش، طعززززن آ تززززواش خشصززززيّة رمق: 

 . 15(، ا: 2
16) )

، 326م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة الُعليذزززا "قضزززاء اص تزززواش الرخصزززيّة"، ا: 2004نزززو رب  18يب، بتزززار   18/51م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق:

327   . 
17))
، 579م، تزززمك رمق: 2008/ 158ام لززز  رمق:لمكزززة امللي زززة اتّميّزززة )ااايزززرة الةانيزززة لت تزززواش الرخصزززيّة/ غزززوا الّرزززّعاش(، د زززو  ُمقيّزززلة ابلّسززز ث العززز 

 م.2009نو رب  18بتار  
18) )

 . 18م، )بةبق ذلكره(، ا: 1992يونيو  27يب، بتار   02/39م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:
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ّن انزززمك اأح " قىضززز بتطليزززق] الموجزززة[ مزززن مولزززا؛ لةبزززو  ترّضزززراا منزززق، وآ و  قوانززز، الرضزززر،       اإ

واملززززة  يف: بزززوء املعزززااة، وال  زززر، والتع ّززز ، ورفزززل مسزززا ي الصزززلح"
(19)

نّزززت " قىضززز بتطليق زززا بسزززب،  ، اإ

ذلل]، واوما يوافق[ حصيح القانون"
(20)

                                                              . 

اإ ززاء  قززل الززموال يف مةززث اززحه انززال  ززززز مززر وقززود بززب، داعززر لسززلطة القززاا التقليريّززة ززززز تمكززن      

آ  يّتززق
(21)

نّززق يُ جلّززن طالزز،   التفريززق مززن اكتسززاب تقوقززق امل تبززة  ززن الززموال والطززييبيف آ 
(22)

، آ و اإ فاّززق مززن 

دفر مغارم احه الفرقة
(23)

                                                                             . 

ون بززب، داعززر "، والززجل ُإّسززل الطززييب بززل39ت اوني ززا الفقززرة "ب" مززن املززادة "الصززورة الةانيززة للفرقززة:      

للسززلطة التقليريّززة لقززاا املوعززوا، واومززا اززرّب    ززق احملمكززة العليززا يف تمك ززا السززابق بززززززز: " ابززةتحاا ابززةزرار 

 العرشة، مر الم ثبو  الرضر املُّل . بق".

ابزززةتحاا ابزززةزرار العرشزززة بززز  الزززموج  يف  زززاش ازززلم ثبزززو  الرضزززر، آ ح: ازززلم ثبزززو  اخلطزززن ؛ ميجلزززن       

رادة طالزز، التفريززق اززة اإ ززاء الززموالابززةتنناجق  فقززط مززن اإ ار اإ
(24)

. واززحا مززا آ كّلتززق احملمكززة ذلاهتززا يف ُتززمك آ اززر 

م، تيززء ّ تزز  ابلقززوش:" ملززا اكن ذلل واكنزز  )الفقززرة ب( مززن )املززادة  1995ي ززاير  19أززادر  تززا بتززار   

ذلا جعزززم طالززز، التفريزززق 10/1984( مزززن القزززانون )رمق 39 نّزززق: )) اإ ثبزززا  د زززواه وابزززةزّر م( تززز ص ازززة آ   زززن اإ

بزززقاا تقزززويب طالززز،  الرزززقايب بززز  الزززموج  تزززا يسزززةتقيث معزززق دوام العرشزززة، تمكززز  احملمكزززة ابلتطليزززق مزززر اإ

                                                           
19) )
 . 13م، )بةبق ذلكره(، ا:  1994آ بريث  14يب، بتار   29/40م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

20) )
 . 15م، )بةبق ذلكره(، ا: 1992يونيو  27يب، بتار   02/39م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

21) )
م نززق آ ن  صززث ازززة 39آ  يّززة الفقززرة " آ " مززن املززادة "  " ابلنسززةبة لززز الززموج  تمكززن ززززز ابارجززة اص وي ززززز يف آ اثراززا املاليززة؛ ص ّن طالزز، التفريززق ابإ

رادتززق اززة ذلل ثباتززق؛ فززالفقرة ب مززن املززادة املززحكورة تجلفززث ا ذلل. ملعلومززا  آ كزز  تفصززييف تززوش  الطززييب ابإ ار اإ ولززو   يجلززن ا ززاك رضر، آ و   يزززجلّن مززن اإ

م "برززن ن الززموال والطززييب وآ اثراززت" ل ززُزّه مززن الززموج : قززراءة يف عززوء تعززليث 1984لسززة ة  10مززن القززانون رمق  39اززحه ال قطززة يُ صززر: العززايت، آ  يّززة املززادة 

                                                         وما بعلاا. 272املرقر بابق، ا:  م،2015لسة ة  14القانون رمق 
22))
طززن  مززا اكتسززاب انقززويب امل تبززة اززة الززموال والطززييب ا ززا ُمنصززّور  يف  ززاش كززون طالزز، التفريززق اززو الموجززة   ززلما اسززةتطير آ ن تُةبزز  ارتزز ب مولززا خل 

 ا.يف تق 
23))
ثبا  ارت ب موقنق خلطن  يف تقق.    الإ فاء من دفر مغارم الفرقة ا ا ُمنصّور  يف  اش كون طال، التفريق او المول   لما يزجلّن من اإ

24))
 املحكورة بفقرت ا يُ صر: 39ملميل من املعلوما  توش تجلييف املادة  

ALATI (A.), La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse: Étude de législation française et de 

législation islamique appliquée en pays arabes, vol. I, op. cit., pp. 146s. 
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ثبززا  الرضززر يف تززق آ ّح مززن الززموج ، التفريززق((، و  ُمززاّد  اززحه الفقززرة: آ ّن اا ززو  يف اززحه انززاا داليززة مززن اإ

القززانون يف الفقززرة السززابقة ابإ طززاء ا مززن الززموج  تززّق  بززواء آ اكن طالزز، التفريززق آ م الطززرف اص اززر، وقززل آ دززح

زة، وقعززث  ذلا آ ّد  اززحا الرززقايب اإي ابززةتحاا دوام العرشز التفريززق القضززا  للّرززقايب يف  ززاا اززلم ثبززو  الرضززر، اإ

ذلا آ ّ  اليزززق مزززن يطلُبزززق مزززن الزززموج  آ ّ ف اكن  الوأزززوش اإي ازززحا التفريزززق بزززبييف نسزززم الزززّداا بززز  الزززموج ، اإ

مزز ن التوفيززق، مززر لّ ززث طالزز، التفريززق مززتت اخلسززارة املاليّززة ال اهززةّة  ززن  قززل الززموال مززن ًززر، بززب، ازز لم اإ

ونفقة"
(25)

                                                                      . 

وذززث احملمكززة العليززا آ ّن القززاا ل ميجلنززق فززر  ابززةزرار  قززل الززموال بزز  الززموج        اززحا انززمك تن كيززل آ اززر مززن ق 

ّن طالزز، التفريززق اززري ملززمم بتقززل   ّ فززاإ رادة آ  ززلات اززة فزز  ُ ززر  الموقيّززة القا ززة بملززتت، ومززن إذ يف  ززاش اإ ار اإ

رادة طالززز، التفريزززق ازززة طلبزززق يجلفزززي بزززب، ميجلزززن اإاضزززااق للسزززلطة التقليريزززة لقزززاا املوعزززوا ّن اإ ار اإ . اإ

لو ززله لإ طززاء املرشززو يّة لل طززق ابلفرقززة بزز  الززموج  مززن قوززث القززاا، اأح جيززل نفسززق  ززّرداف مززن آ ح بززلطة 

                                                                       تقليريّة فامي يتعلّق ابلفرقة، ويبق. دوره منقهاف يف ترتمل، اص اثر امل تبة  ن احه الفرقة.                         

ززر بتن كيززل اززلم آ  يّززة آ مززرين       تن كيززل احملمكززة العليززا تززق الإرادة امل فززردة يف اإ ززاء الززموال لسززب، آ و بلونززق، آ تب 

               :                       39اث     يتعّر   ت املرشّا   ل أياغتق ل ص املادة 

ذل  اص ّوش:      يزةّززث يف اززلم آ  يّززة اااززوش ابلموجززة اطززاف للقززمك ابلتفريززق بزز  الززموج  وفقززاف للززتّدة املززحكورة؛ اإ

"]آ ّن[ الفق زززاء   يُفّر قزززوا يف الرضزززر اأح م :1992يونيزززو 27ّ تززز  احملمكزززة العليزززا يف تزززمك أزززادر  تزززا بتزززار  

زر؛ ذلل آ ّن املزززادة يُبززيح طلزز، التطليززق بزز  املززلاوش  نّززت العززربة يف ذلل بوقززوا الرضز لززا وازززري املززلاوش لززا، واإ

برززن ن آ تزز م الززموال والطززييب وآ اثراززت، واخلاّأززة ابلتّطليززق للرضززر  84/ 10التابززعة والةيثزز  مززن القززانون رمق 

ّ ززا ارزز ث املززلاوش لززا واززري املززلاوش لززا، واكن انززمك املطعزز ون فيززق قززل آ ثبزز  جززاء  اززة اإطيق ززا، ومززن ّإ فاإ

                                                           
25))
، 1م، ا:)1992/  1991، آ كتوبرزززززززز ي زززاير 28م،  ززز  احملمكزززة العليزززا، س:  1995ي زززاير  19يب، بتزززار    15/41م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 

 .9(، ا: 2
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ا تززلاء الززمول الطززا ن اززة موقنززق املطعززون عززّلاا ابلرضززب، وقىضزز بتطليق ززا بسززب، ذلل قوززث اااززوش لززا، 

نّق يجلون وافق حصيح القانون" فاإ
 (26)

                                     . 

" بززز : ف ززو: اززلم آ  يّززة تجلززرار الرززجلو  للتفريززق بزز  الززموج ، تيززء ّ تزز  احملمكززة العليززا اص مززر الةززا آ ّمززا      

م، يف هزززن ن الزززموال  1984/  10مزززن القزززانون رمق  39منزززاا التطليزززق حبزززمك القضزززاء وفقزززاف لززز ّص املزززاّدة ]آ ّن[ 

زة مززر ازز ّ ززن يّل يززق، آ و ابززةتحاا ابززةزرار العرشز ثبززا  الرضززر م  ّمززا اإ لم ثبززو  الرضززر املززّل . والطززييب وآ اثراززت: اإ

بق، ول يُر ا لسيمة انمك بق يف انالت  تجلّرر الرجلو "
(27)

                        . 

ذلن ل يُرزز ا لزز  يفززّريب القززاا بزز  الززموج  يف  ززاش ثبززو  ارتزز ب آ  ززلات خلطززن  مززا، آ ن يتجلززّرر اخلطززن        اإ

ذلا اكن التفريززق بزز  الززموج  لبززةتحاا ابززةزرار العرشززة؛  املرتجلزز، مززن قوززث الززمول املززّل . اليززق، وكززحل انززاش اإ

فرفززر د ززو  التطليززق لرغبززة آ  ززل الززموج  يف اززلم ابززةزرار  قززل الززموال بملنززق وبزز  الززمول اص اززر، يجلفززي لو ززله 

لذُ، التفريق من طالبق.                     لل طق ابلفرقة من دون  اجة ص ن يتجلّرر طذ

ّن تن كيزززل احملمكزززة العليزززا      ل زززحين اص مزززرين زززززززز ازززلم آ  يّزززة ااازززوش ابلموجزززة مزززن لزززة، وازززلم آ  يّزززة  تجلزززرار  اإ

زا   ززل أززياغتق ص تزز م  ززا   يزز ص اليززق املرشّز كززتلف ل  ذ ، واإ الرززجلو  مززن لززة آ اززر  ززززززز يُعززّل بززلاف لفززراال ارشززيعّيه

 .                 م، آ و يف تعلييتق الّيتقة بعل ذلل1984املحكورة   ل ألور القانون بة ة  39املادة 

 الفرا الةا : تفسري اص اثر املُ تّبة اة التّطليق حبمك القضاء

مززن آ ّ  ال قزززاا الززجل ت اوني ززا آ تزز م واق ززادا  احملمكززة العليزززا،  39تُعززلخ اص اثر امل تبززة  ززن تطبيززق املززادة        

 ال ّص الترشيعي.           بواءف بتن كيل ما نّص اليق املرشا  ا ة، آ و ببيان وتوعيح ما آ مجهل

(، كززت آ ّن آ ولف انقززويب الززجل اسززقط والززجل  ززتف  لززا املززّل ي آ و املززّل . اليززق تُ ةّززث جانبززاف مززن اززحه ال قززاا )     

( تعّرعزز  ا احملمكززة العليززا آ يضززاف يف آ ت ًززا الصززادرة خبصززوا املززادة اثنيززاف التعززويل ارززّز جانبززاف آ اززر ) ن امسزز

 املحكورة.                                                                            

                                                           
26))
 . 15م، )بةبق ذلكره(، ا: 1992يونيو  27يب، بتار   02/39م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

27))
 م، )بةبق ذلكره(. 1994آ بريث  14يب، بتار   29/40م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
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          آ ولف ز انقويب الجل اسقط والجل ُ تف  لا   ل التفريق                                   

                      (.                                                                       2)ب(، وبتا املرتبطة ابلفقرة 1) آ  ابنقويب املرتبطة ابلفقرة  39ميجلن تص يف انقويب الواردة يف املادة     

 عي . انقويب املرتبطة ابلفقرة آ : تن كيل تطبيق ترفيّة ال ص الترشي1

" املززحكورة ززززز والززجل تعززان  ززاا ثبززو  رضر اع  ززن ارتزز ب اطززن  مززا 39مززّت  الفقززرة " آ  " مززن املززادة "      

ذلا اكن مرتجلزز، اخلطززن  اززو الززمول آ م الموجززة وذززث آ  ززل الززموج  ززززز بزز  مززا اإ مززن ق 
(28)

ذلا اكن  ، وذلل ابلزز ّص: " فززاإ

الموجزززة، تمكززز  احملمكزززة بسزززقوا تقّ زززا يف مزززاّار الصزززلايب، املتسزززب، يف الرضزززر زززززززز مزززادّ ف آ و مع وّ فزززززززز   

 وانضانة، وال فقة، والسجلن. مر التعويل  ن الرضر للطرف اص ار".

ذلا اكن املتسززب، يف الرضززر اززو الززمول تمكزز  احملمكززة للموجززة ابلتعززويل ومززاار الصززلايب. وذلل جّززق      ّمززا اإ آ 

 يب".مر الم الإديش ابنقويب اص ار  امل تّبة اة الطي

اززة الزززرال مزززن  ا زززة الزز ّص، وتفصزززيهل للققزززويب السزززاقطة     
(29)

قَّة حبسززز، مزززن ثذبذززز ذ يف تقزززق  ، آ و املسززةتقذ

زا  ّل آ ّن بعضززاف مززن لززاُ املوعززوا اارفزز   ززن  لززتام تززا أززااق املرشّز ارتزز ب اخلطززن  آ و الإبززاءة مززن الززموج ، اإ

 خبصوا انقويب املحكورة.

                                                           
28))
ّ يززن انززق يف طلزز، التفريززق القضززا  لززز الززموج    ززل اززلم التفززايب وفقززاف للتّدتزز    زا الل . اإ طززاء الززمول ززززز اززة وجززق اخلصززوا زززززز 39و  35آ  طزز. املرّش ز

ثبززا  ارتزز  نّززق يُعفيززق مززن دفززر انقززويب املاليززة لموقنززق، وامل تبززة  ززن انززق يف طلزز، التفريززق   ززل اإ بززاءة مززا يف تقززق يُعززلخ مجلسززةباف ا؛ ص  ب موقنززق خلطززن  آ و اإ

 الطييب. 

ي املززادة        ي الفقززرة " آ " مززن املززادة " 35الززمول يف تقيقززة اص مززر، ل يل ززن  اإ ّل مززن آ جززث الوأززوش اإ ثباتززق لرتزز ب موقنززق لإبززاءة مززا يف ت39اإ ززق "؛ ص ّن اإ قّ 

رادتق امل فردة، ابلإعافة اإي تقق يف التعويل يف احه اناا.  بةُيعفيق من التبعا  املاليّة امل تبة  ن الفرقة فامي لو طلّق ابإ

ززق للززمول مززا ل يتققّززق بززلو ا. لجلززّن السززااش اأح يطززرح نفسززق يف اززحا املقززام اززو: اززث مززاماش الززمول ابإ          م نززق ززززز بعززل ابانصززار: الفقززرة املززحكورة ُلقّ 

ززق  اززحا التسززا ش 2015( لسززة ة 14التعززليث الصززادر ابلقززانون رمق ) م ززززز آ ن يرفززر د ززو  ابتززلاءف يرززةت  ف ززا مززن ارتزز ب موقنززق خلطززن  آ و لإبززاءة مززا يف تقّ 

زيعي يف املززادة  طززاب ف ززا يتعلّززق ابلموجززة و ززلاا ( حبيززء آ أززبح اخل10مززن القززانون رمق ) 35يُطززرح مززن واقززر آ ّن التعززليث املززحكور قززام بتعززليث اخلطززاب الترشز

م آ أززبق  تزز ّص اززة آ نززق: "  ززق للموجززة آ ن تطلُزز، التطليززق مززن 2015املُعززّلا يف  35بعززل آ ن اكن قوززث التعززليث الُكاطزز، . الززموج . تعززق آ اززر: املززاّدة 

ذلا   يتّفززق الطرفززان، فيقززق لززز مززتت آ ن يطلُزز، احملمكززة ا تّصززة وفقززاف ص تزز م املززواد التاليززة "، بعززل آ ن اكنزز  يف فقرهتززا ل ززززز قوززث التعززليث  ززززز تزز ّص اززة: " اإ

" زززززز الززجل   تُعززّلش لززحا التعززليث؛ اكنزز  تززرتبط بعيقززة ُموززااة مززر الفقززرة " ل" مززن املززاّدة 39التطليززق مززن احملمكززة املُختّصززة وفقززاف ص تزز م املززواد التاليززة". املززاّدة " 

ج  زززززز   ززل اززلم التّفززايب زززززز انززق يف طلزز، التطليززق برفززر د ززو  يرززةت  ف ززا مززن موجززق اص اززر. الفقززرة املززحكورة " والززجل اكنزز  تعطززي لزززه مززن الززّمو35" 

ي آ تزز م املززادة "  ". ملعلومززا  آ كزز  39تُعززّل اص بززاس اأح ي طلززق منززق ّا مززن الززموج    ززل اززلم التّفززايب اززة الّطززييب يف رفززر اا ززو  ابتززلاءف للوأززوش اإ

م "برززن ن الززموال والطززييب وآ اثراززت" ل ززُزّه مززن الززموج : قززراءة يف 1984لسززة ة  10مززن القززانون رمق  39ا املوعززوا يُ صززر: العززايت، آ  يّززة املززادة تفصززييف تززوش اززح

  وما بعلاا. 282املرقر بابق، ا:  م،2015لسة ة  14عوء تعليث القانون رمق 
29))
بززقاا تززق الموجززة يف مززاّار ا  لصززلايب، و ال فقززة ززززز  زز  يةبزز  آ ّن املتسززب، يف الرضززر   الموجززة وفقززاف للفقززرة " آ " مززن يننقززل جانزز، مززن الفقززق مسززن ا اإ

بزززراء. تعزززق آ ازززر: تزززق الموجزززة يف ُمزززاّار الصزززلايب يتن كّزززل ابا39املزززادة "  ّل ابص داء آ و الإ ذلا تن كّزززل  ل اسزززقط اإ ازززوش، " زززززز؛ ازززة ا تبزززار آ ّن ازززحه انقزززويب اإ
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مكززة العليززا يُص ززر آ ّن انززق يف الصززلايب، وانززق يف انضززانة اكا موعززر طعززون رأززل اص تزز م الصززادرة  ززن احمل    

آ مززام احملمكززة العليززا. اززحه اص دززرية آ كّززل  آ ّن انززق يف مززاّار الصززلايب اززو مززن بزز  انقززويب الززجل جيزز، آ ن ُ ززمك لززا 

ملع يّززة ابلتطبيززق " ا39للموجززة  زز  يجلززون الززمول اززو مرتجلزز، اخلطززن  تطبيقززاف ص تزز م  الفقززرة " آ  " مززن املززادة " 

يف اززحه انززاا، ففززي تززمك أززادر  تززا   ززل نقضزز ا للقززمك الصززادر  ززن لمكززة هززتش ب غززامح  بتلاّيززة ّ تزز  

احملمكززة العليززا آ ّن انززمك املطعززون فيززق: " قززل قىضزز للطا  ززة بتطليق ززا مززن مولززا املطعززون عززّله للرضززر، وبتعويضزز ا 

ّار رال تن كخززله ابّااززوش، و لززوش آ جززهل بطززييب ابيززن، ودون آ ن  ززن اززحا الرضززر، ورفززل القضززاء ل ززا بصززلاق ا املززا 

نّززق يجلززون قززل آ اطززن  يف  ليززق مززن قضززاء برززن ن اززحا الطلزز،، ومززن ّإ فاإ يُززورد يف ُملّواتززق آ بززةباابف ل ززث مززا ا  ززق. اإ

ّن احمل مكززة تطبيززق القززانون. وملّززا اكن موززق الزز ّقل اخلطززن  يف تطبيززق القززانون، واكن املوعززوا أززاناف للفصززث فيززق، فززاإ

مززن قززانون املرافعززا " 358تقُزز فيززق وفززق القززانون  ززيف ابملززاّدة 
(30)

لغززاء  ، ول ززحا قضزز  احملمكززة العليززا "]...[ ابإ

لززمام املطعززون عززّله آ ن يززلفر للطا  ززة ُمززاّار  ذف  فززامي قىضزز بززق مززن رفززل طلزز، مززاّار الصززلايب، واإ انززمك املسززةتن ن

لمام املطعون ع ّله املصاريف، ومصاريف الطعن."ألاق ا امللّون بوثيقة  قل الموال، واإ
(31)

 . 

ذلا تززمك القززاا ابلتفريززق بزز  الززموج  وفقززاف للفقززرة " آ "       ّمززا اإ ذلا اكنزز  الفرقززة تصززل  بعززل اااززوش، آ  اززحا اإ

قَّة للموجززة 39مززن املززادة "  ذل لززملس ا ززاك مززن تقززويب ماليززة مسززةتقذ ّن اص مززر خمتلززف تامززاف؛ اإ "  قوززث اااززوش فززاإ

ّل نصزززف الصزززلايب، ابلإعزززافة اإي التعزززويل   زززل ثبزززو  بزززبوق، ويف ازززحا ّ تززز  ومرتبطززة ابلزززموال والطزززييب  اإ

ّن مفزززاد نزززص املززادت  ) ]19و 39احملمكززة العليزززا بزز القوش: " اإ
(32)

م( برزززن ن اص تززز م 10/1984[( مزززن القززانون )رمق 

                                                                                                                                              
بززقاا اززحين انقزز  مززن واقززر ثبززو  تززق الززمول يف وتقّ ززا يف ال فقززة يتن كّززل ابلعقززل ال  صززقيح وفقززاف ص تزز م القززانون. مززر ذلل، فاص بززةتاذل ااكتززور: اتليززلح يُززرّبر اإ

الذبذززة يف الوقزز  ذلاتززق. يف املقابززث، يقزز ح اص بززةتاذل ااكتززور: هززملوة دفززر الموجززة بززللف  ال بذززة وُمطذ عززاف  ززن اإ التعززويل، وتززّ  ل تجلززون الموجززة ُمطذ وذ بززقاا ماليّززاف   

بززق ذلا تصززل  املقاأززة بعززلاا فززي بززن س، ولجلززن آ ن نقززوش ابإ اا انقززويب انقززويب، و تعويضززاف للززمول  ززن الرضززر اأح نقززق يف اززحه انززاا، ويُضززيف قززاّيف: " واإ

ي آ اززر ". يُ صززر يف ا الةابتززة فززي، واصوأززاف آ ّن التعويضززا  اتلززف بزز  اص رضار، وتقززويب النسززاء يف ال فقززة و ُمززاّار الصززلايب...اإخل، اتلززف مززن امززرآ ة اإ 

؛ هزززملوة، مصزززطف.، 165، ا:2م، ل 1998، 2ازززحا: اتليزززلح، بزززعيل، آ تززز م اص رسة يف الزززموال والطزززييب وآ اثرازززت، مطزززابر  هززز ا زززااري، ا زززس، ا: 

 وما بعلاا.  111م، ا: 2006، 1آ ت م اص رسة يف الرشيعة الإبيميّة " الّطييب، وآ اثره"، منرورا  جامعة بةاا، ا: 
30) )

 ، )بةبق ذلكره(.   2007مايو  17يب، بتار   46/53م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
31) )

 املرقر نفسق.
32))
ززّم ل ززا ًززراف ابززةتقق  منعززة ل تميززل  م:"10/1984مززن القززانون رمق  19لفقززرة و مززن املززاّدة وفقززاف ل  اسززةتقق املطلقززة قوززث اااززوش نصززف ًراززا، فززاإن   يُسذ

 اة نصف ًر مةل ا".
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وجززة ابلصززلايب   ززل م(؛ آ ّن منززاا انززمك للم 22/1991اخلاأززة ابلززموال والطززييب وآ اثراززت، واملعززّلا ابلقززانون )رمق 

ّل تززا ابززةُتقق  نّززق مزز  وقززر الطززييب قوززث اااززوش فززي يقىضزز ل ززا اإ تطليق ززا للرضززر اززو ثبززو  اإرضار الززمول لززا، واإ

نّزززق ل تزززيمم بززز  انزززمك ابملسزززةتقق مزززن الصزززلايب وبززز  انزززمك  ل زززا مزززن الصزززلايب، وازززو نصزززف املسزززّ .، كزززت آ 

ل يسةتقق بثوو  الرضر"ابلتعويل؛ ص ّن الصلايب ي ت، اة العقل، آ ّما التعوي
 (33)

 . 

اَّر أزززلاق ا زززززز اإن اكن الطزززييب بعزززل ااازززوش زززززز، آ و ل صزززفق زززززز اإن اكن      ابزززةتققايب الموجزززة نقّ زززا يف ُمزززاذ

الطززييب قوزززث اااززوش ززززززز  ززز  يةبزز  ارتززز ب الزززمول لإبززاءة آ و اطزززن  يف تقّ زززا،   يجلززن انزززق الوتيزززل اأح 

". اززحه احملمكززة آ كّززل  تقززاف آ اززر نّصزز  39قززاف لزز ص الفقززرة " آ " مززن املززادة " آ كّلتززق احملمكززة العليززا يف آ ت ًززا تطبي

بزززقاطق  زززن الموجزززة ل  يتعلّزززق حبزززق ازززري مزززا  مزززن اتيزززة، اليزززق الفقزززرة ذلاهتزززا  ا زززة، ولجلزززن ازززحه املزززّرة وابإ

بززقاا تززق  اببززةتققاقق مززن اتيززة آ اززر ، وذلل   ززلما يةبزز  للقززاا ارت لززا خلطززن  تيززاش مولززا ويزةّززث يف اإ

بززقاا انقززويب آ و ابززةتققاق ا واأح تضززّ ن فززامي تضززّ  ق تززق انضززانة  زز  تجلززون الموجززة   مرتجلوززة ا نضززانة. اإ

زا الليززن  الإبززاءة آ و اخلطززن  ززززز ابلإعززافة اإي التعززويل  ززن الرضززر للطززرف اص اززر مززن الززموج  ززززز نززّص اليززق املرشّز

ثبززا  اإرضار الموجززة لمولززا يف الفقززرة " آ " ا ملززحكورة. اززحا الزز ّص املفّصززث يف آ ت مززق واأح ل آ ثززراف ي تّزز، اززة اإ

وذززث بعززله مززن قضززاة املوعززوا اأيززن رآ وا آ ّن انضززانة تززق لل قضززون قوززث آ ن  ذل"ززق تطبيقززاف مززن ق   زززث التن ويززث   ي

بقاطق  تا يف  اش ارت لا خلطن  يف تق مولا.  تجلون تقاف للحاع ة ميجلن معاقو ا بق ابإ

ام  ا ززة الزز ص الترشززيعي ززززز وبوأززف ا لمكززة قززانون أززّوب  اص تزز م الصززادرة  ززن لززاُ احملمكززة العلياززززز وآ مزز     

زا مززن تقززويب اسززقط بثوززو  اخلطززن  يف تززق مرتجلوززق مززن  املوعززوا، والززجل اارفزز  يف تطبيق ززا ّ ززا ر ززق املرشّز

" مززن املززادة " م زززززز وبعززل التززحكري تززا نّصزز  اليززق الفقززرة " آ  2005مززارس  17الززموج ، ففززي تززمك أززادر بتززار  

ززر مزززادّ ف آ و مع زززوّ ف   الموجةززززززز 39 ذلا ثذبذززز  حملمكزززة املوعزززوا آ ّن املتسزززبّ، يف الرضز " مزززن تقزززويب اسزززقط اإ

ّن: "]...[ انززمك اتززم  املايّززل ص بززةبابق ابنززمك املطعززون فيززق، قززل ا  ززق. اإي تطليززق  ّ تزز  احملمكززة العليززا ابلقززوش اإ

ر الصزززلايب،  املطعزززون عزززّلاا مزززن الطزززا ن للرضزززر الواقزززر بزززقاا تقوق زززا املُززززةّ  يف ُمزززااَّ متزززا اليزززق، وقىضززز ابإ

                                                           
33))
 م، )بةبق ذلكره(. 2001يونيو  14يب، بتار   23/48م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
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وُمن ّ ززل ال فقززة، دون تضززانة آ ولداززا منززق، اأح يززر  انززمك املطعززون فيززق آ ّ ززا تززق لل قضززون ُمخالفززاف بززحل 

ززا يتعززّ  معززق نقضززق"22/1991" فقززرة " آ " املُعززّلا ابلقززانون رمق 39نززّص املززاّدة "  ني ززا م  َّ ، املُرززار اإ
(34)

. " وتيززء 

ّن الزز ّقل اكن ملُخالفززة انززمك املطعززون فيززق للقززانون، واكن املوعززوا أززاناف للفصززث فيززق، و ززيف بزز ص املززاّدة   358اإ

ّن احملمكززة تقُزز]...[ بزز قل انززمك املطعززون فيززق قّميّززاف فززامي قىضزز بززق مززن تززق املطعززون  مززن قززانون املرافعززا ، فززاإ

لغزززاء ليزززق مزززن تزززق املسزززةتن نف عزززّلاا يف  عزززّلاا يف انضزززانة، والسزززجلن، و]...[ ابإ انزززمك املسزززةتن نف فزززامي ا  زززق. اإ

بزززقاا تقّ زززا يف تضزززانة آ ولدازززا املزززحكورين، وبزززجلتم  تضزززانة آ ولدازززا مزززن الطزززا ن، وتزززوفري بزززجلن  زززم، وابإ

".]...[
(35)

 . 

بززقاا انضززانة  ززن الموجززة يف  ززاش ثبززو  ارت لززا لإبززاءة يف تززّق مولززا آ ر يززلذ بززق معاقوززة املززرآ        ّن اإ ة يف  ززّل اإ

زا ذلاتززق اززة اخلطززن  اأح ارتجلوتززق، مذ  قوبززة مززن قوززث املرشّز واززو مززا يُف ززم مززن تززمك احملمكززة العليززا الصززادر  وابززةُتخل 

م، واأح جزززاء فيززق: " وملزززا اكنززز  لمكززة البلايزززة قزززل ا  زز  اإي ثبزززو  الرضزززر يف جانززز، 2001يونيزززو 28بتززار  

بززقا ّ ززا تجلززون قززل طبّقزز  املززاّدة املسززةتن نفة، وقضزز  تبعززاف أل بتطليق ززا للرضززر مززر اإ ا تقوق ززا تززا ف ززا انضززانة، فاإ

بززقاا انضززانة جززاء نتي ززة أل، و  يجلززن لفقززل املسززةتن نفة اطززاف مززن اوا انضززانة 39 /آ  بززالفة اأكززر، وآ ّن اإ

بززقاا انضززانة  ززن الطا  ززة  ]...[. وملززا اكن اززحا اأح آ ورده انززمك املطعززون فيززق قززل آ ابن  ززن آ بززاس قضززاّق ابإ

ززا يجلززون معززق انززمك قززل طبّززق حصززيح القززانون، ابل   تملزز، اززة تطليق ززا لةبززو  اإرضاراززا بمولززا املطعززون عززّله، م  َّ

ويجلززون ال عززي مززن اززحا الوجززق يف اززري لززهّل"
(36)

.  ويف تززمك آ اززر قضزز  احملمكززة ذلاهتززا آ ّن " انززمك املطعززون فيززق 

زا مززن اوا انضززانة الززواردة يف  ]...[   يننززق يف آ بززةبابق اإي اززلم ابززةتققاق ا تن بملسززاف اززة فقززل الطا  ززة لرشز

نّززت تن بملسززاف اززة ثبززو  اإرضار الطا  ززة لمولززا املطعززون عززّله10/1984( مززن القززانون )رمق 65)املززادة   ( ]...[، واإ

نّزززق : -39تطبيقزززاف ص تززز م املزززادة ) ذلا اكن املتسزززب، يف الرضزززر ” آ ( مزززن القزززانون املزززحكور]...[ الزززجل تززز ّص ازززة آ  فزززاإ

                                                           
34))
، 2005/ 2004م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة الُعليذزززا "قضزززاء اص تزززواش الرخصزززيّة"، 2005مزززارس  17يب، بتزززار   02/52م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 

 .   83ا: 
35))
 املرقر نفسق. 

36) )
 .   161م، مجمواة آ ت م احملمكة الُعليذا "قضاء اص تواش الرخصيّة"، ا: 2001يونيو  28يب، بتار   19/48واش خشصيّة رمق:م. ا. ش، طعن آ ت
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“"مززززادّ ف، آ و مع ززززوّ ف   الموجززززة تمكزززز  احملمكززززة بسززززقوا تقّ ززززا يف مززززاّار الصززززلايب، وانضززززانة.... اإخل
(37)

                       .

بززقاا تضززانة اص م لبن ززا مززن  ة العليززا اززحه املززرة قززاّ :" تززا ّ تزز  احملمكزز ويف تززمك اثلززء أززادره  ]...[ القضززاء ابإ

آ ( مززن القززانون املززحكور[،   يجلززن مو يّززاف اززة آ ّن لززا مززا ميجلززن -39مولززا بسززب، اإرضاراززا ا] تطبيقززاف ص تزز م املززادة )

ز  ا مززن الرشززوا الززجل آ ن تتززن ذّل  منززق احملضززونة موعززوا اا ززو ، آ و اززة تقصززري متززا يف رااي ززا، آ و فقززلاا لرشز

نّززت اكن ذلل  قوبززة  ززن اإديل ززا تززا لمولززا ال ززا مززن تقززويب واإرضاراززا بززق،  آ وقزز، القززانون توافراززا يف اناعززن، واإ

واو آ مر داّا لا في ميجلن آ ن يتعّلاه اإي ما بوااا]...["
(38)

. 

زا مززن وراء ترمززان الموجززة الززجل ثذبذزز  اإرضاراززا بمولززا مززن تززق ا      ذلن مقصززل املرشّز نضززانة اززو معاقو ززا اززة اإ

زا للقضززانة  قوبززةف يف اززحه انززاا لززملس ا مززا يُززرّبره؛ ص نّززق يف  مززا ارتجلوتززق مززن اطززن  يف تززق مولززا. ابززةتخلام املرشّز

يززا ابززة لف آ يضززاف احملضززون اأح   يجلززن طرفززاف يف ارتزز ب  انقيقززة   يسززة لف الموجززة مرتجلوززة اخلطززن  فقززط، واإ

 فعث   يرتجلوق حبرمانق من وااتقاحا اخلطن ، ووجل نفسق معاقواف اة
(39)

       . 

زززر أزززادرة  تزززا زززززز تتعلّزززق توعزززوا انضزززانة زززززز آ كّزززل  آ ّن " فق زززاء       ّن احملمكزززة العليزززا ذلاهتزززا، ويف آ تززز م آ اذ اإ

الرشزززيعة الإبزززيميّة ذلابزززوا اإي آ ّن للقضزززانة تقوقزززاف ثيثزززة، تزززق الصزززغري، وتزززق اناعززز ة، وتزززق اص ب آ و مزززن 

ن تعارعزز   ززق الصززغري  يقززوم مقامززق، ني ززا، واإ زز،ذ املصززري اإ قذ واززحه انقززويب اإن اقزعزز  وآ مجلززن التوفيززق بملتززا وذ

مقززّلم اززة انقززويب اص اززر ؛ ص ّن مززلار انضززانة اززة نفززر الصززغري وتفصززق"
(40)

 ا ززة اص تزز م الززجل آ مززام . لجلززن 

زا يف مززن اززام  لبززةتثناء تززق انضززانة  "   يجلززن آ مززام احملمكززة العليززا39الفقززرة " آ  " مززن املززادة "  فّصززل ا املرشّز

 من ب  انقويب الساقطة يف احه اناا، في تن ويث مر  ا ة ال ص.    

                                                           
37))
 م، )بةبق ذلكره(.2008فرباير  22يب، بتار   23/53م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

38))
 .   327، 326م، )بةبق ذلكره(، ا: 2004نو رب  18يب، بتار   18/51م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

39))
بزززقاا تق زززا،]آ ح: الموجزززة[ يف ان  ززا[ مزززن اإ ليزززق ]املرشّز ضزززانة، ويف ازززحا اخلصزززوا يقزززوش اص بزززةتاذل ااكتزززور: اتليزززلح: " ]...[ ل إزززل ُمزززرّبراف ملزززا ذلاززز، اإ

ذلا  رفنززا آ ّن انضززانة تززق للززوا، وتززّ  اززة القززوش بن ّ ززا تززق لززز مززن اناعزز ة واحملضززون فزز ّن تززق احملضززون ُمقززّلم اززة تززق اناعزز ة؛ وذلل تفا ززاف داّأززة اإ اإ

مززن العززلش  اززة مصززلحة الززوا ولقيقززاف للغايززة الززجل مززن آ جل ززا ُا  زز  انضززانة. فززي يسززقط تززق احملضززون يف انضززانة بسززب، رضر للززمول وقززر مززن آ ّمززق، ولززملس

يقززاا الرضززر بززق بسززب، ل ددززث ا فيززق". آ تزز م اص رسة يف الززموال والطززييب وآ اثراززت، مرقززر بززابق، ل  ول مززن املصززلحة ترمانززق مززن تقززق يف تضززانة آ ّمززق، واإ

بزز  قصززور يف انززمك واززو  يف الصززيااة،  10/84. يُ صززر آ يضززاف يف املعززق نفسززق: هززملوة، مصززطف.، نصززوا الطززييب والتطليززق يف القززانون رمق 165، ا:2

 . 215م، ا:2010، 14، ا: 7   اتامعة اص  ريّة، س: 
40))
 م، )ملخص مولآ  اري منرور(. 1996ي اير  19يب، بتار   42/  09م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
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بززقاا تقززويب الموجززة الفقززرة " آ  " مززن املززادة "      زا مززن اإ "  ززززززز يف  ززاش ثبززو  39وبرززز اززام اّاززح املرشّز

ن قضززاء احملمكززة العليززا يف اززحا اخلصززوا، ففززي ارت لززا خلطززن  مززا يف تززق مولززا زززززز وبززةي  ملعاقو ززا، واومززا يُف ززم مزز

م ززززز وبعززل ابةتعراعزز ا، وتربيراززا للققززويب املاليززة املُسززةتققّة للموجززة   ززل 2003يونيززو 26تززمك أززادر  تززا بتززار  

اإ ززاء الززموال ززززز ّ تزز  اززحه احملمكززة بن تقيّززة الموجززة ل ززحه انقززويب ابلقززوش: " ]...[ ل تززربآ   ذلّمززة الززمول مززن اززحه 

ّل  بززراء، آ و تطليززق الموجززة منززق لةبززو  اإرضاراززا بززق  ززيف ابملززاّدة انقززويب اإ مززن القززانون  1/آ  ب ززل 39 ابص داء، آ و الإ

ف،]...["22/1991املحكور املعّلا ابلقانون رمق 
(41)

                  . 

ّن       زا لل ززماء امل تّزز، اززة ثبززو  ارتزز ب آ  ززل اإ الززموج   ا ززة الزز ص يف الفقززرة املززحكورة، وتفصززيث املرشز

خلطززن  تيززاش الززمول اص اززر زززززز واأح بززّ  برززز مفصززث انقززويب السززاقطة، والةابتززة حبسزز، مرتجلزز، اخلطززن  مززن 

زا، ولجلززّن اززحه احملمكززة اكن ل ززا رآ ح آ اززر  ّل تن كيززل مززا نززّص اليززق املرشّز الززموج  زززززز   يزز ك لل قمكززة العليززا مززن رآ ح اإ

 ة املحكورة.                     خبصوا تفسري انقويب املرتبطة ابلفقرة ب من املادّ 

 ب: تقييل انقويب الساقطة ابملالية فقط                      . انقويب املرتبطة ابلفقرة2

زا يف انقززويب املرتبطززة ابلفقززرة " آ  " مززن املززادة "         "، بقززلر مززا آ مجززث يف انقززويب 39بقززلر مززا فّصززث املرشّز

بززقاا تقززويب طالزز،  زا ابلزز ّص اززة " اإ املرتبطززة ابلفقززرة " ب" مززن املززادة املززحكورة. يف اززحه اص دززرية اكتفزز. املرشّز

ار العرشززة بزز  الززموج  زززززز مززن دون بيززان آ و تفصززيث. التفريززق" زززززز يف  ززاش تززمك احملمكززة ابلفرقززة لبززةتحاا ابززةزر 

وذززث بعززل لززاُ املوعززوا بن ّ ززا انقززويب ذلاهتززا الززجل نّصزز  ال ززا الفقززرة " آ   زز  مززن ق  اززحه الصززيغة ا  زز  للققززويب فُّق 

" ، آ ح آ ّن انقزززويب املع يّزززة ابلسزززقوا تزةّزززث يف: التعزززويل  زززن الطزززييب، ومزززاّار الصزززلايب، 39" مزززن املزززادة " 

ذلا اكن طال، التفريق   الموجةوان ضانة، وال فقة، والسجلن اإ
(42)

. 

                                                           
41))
، 181م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة العليزززا "قضزززاء اص تزززواش الرخصزززيّة"، ا:2003يونيزززو  26يب بتزززار   50/  15م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق:  

182. 
42) )

"  زز  تجلززون الموجززة 39ق خشصززياف يف حبززء بززابق ت اولزز  فيززق تجلييززف الفرقززة بزز  الززموج  يف الفقززرة " ب" مززن املززادة " اززحا التفسززري اززو آ يضززاف مززا تبنّيتزز

م: قزززراءة ابزززةتص اريّة ُمقارنزززة ابلقزززانون  املهزززح واص رُد ،  زززّ  ال زززلح 1984/ 10ا العزززة اتربيّزززة يف القزززانون رمق   طالبزززة التفريزززق. يُ صزززر: العزززايت، آ فزززراح ، 

دارة البقوم واارابا  بومارة اص وقاف و ا  .146م، ا: 2013، 5، ا: 3راون الإبيميّة، ليبيا، طرابلس، س: ال لإبيو، منرورا  اإ
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احملمكززة الُعليززا مززن جا اززا   توافززق قُضززاة لززاُ املوعززوا يف تفسززري  انقززويب الززجل بتسززقط  ززن الموجززة يف       

ذل فّقزز  ززززز يف تززمك ل ززا ززززز انقززويب السززاقطة يف اززحه انززاا39 ززاش تطبيززق الفقززرة " ب" مززن املززاّدة "  بززتا  "؛ اإ

"]...[ امل تبززة اززة الطززييب مززن تعززويل، ومززاار أززلايب، ونفقززة اززّلة، ومنعززة طززييب، ول ارزز ث تززق انضززانة، 

ونفقززة احملضززون  آ و بززجلتم ]...["
 (43)

ويف تززمك آ اززر نقضزز  احملمكززة العليززا انززمك الصززادر  ززن دايززرة  بززةت ناف . 

وقززل بززّرر   تضززانة ب اهتززا مززن املطعززون عززّله، تقمكززة بززةاا  بتلاّيززة فززامي قىضزز بززق مززن بززقوا تززق الطا  ززة يف

ذلا ا  زز  اإي تطليززق الموجززة لبززةتحاا  ّن قضززاء احملمكززة العليززا " قززل قززر  اززة آ ّن لمكززة املوعززوا اإ ذلل ابلقززوش: اإ

ّن بززقوا  ثبززا  الرضززر املززّل . بززق وآ بززقط  تقوق ززا، فززاإ زة بملتززا وبزز  مولززا، بعززل آ ن جعززم   ززن اإ دوام العرشز

ة ل يرزز ث انضززانة، ذلل آ ّن انضززانة لملسزز  تقّززاف دالصززاف للحاعزز ة، بززث يتعلّززق لززا تززق تززا انقززويب الرخصززيّ 

ذل ذلاززز، انزززمك املطعزززون فيزززق اإي  جلزززس ذلل، وقىضززز بسزززقوا  لل قضزززون ، وتزززق للزززو ، وتزززق للحاعززز ة، واإ

نّق يجلون ُمخالفاف للقانون يّا يتعّ  نقضق" تق الطا  ة يف تضانة ب اهتا من املطعون عّله فاإ
(44)

.  

ّن تفسززري احملمكززة العليززا لززت اثر امل تبززة  ززن التطليزززق وفقززاف للفقززرة " ب" مززن املززادة "       " ابنقززويب املاليّزززة 39اإ

رادهتززا امل فززردة،  عززاف نززق الموجززة يف اإ ززاء الززموال ابإ وذ  زز  فقطززز، ابززتوعل برززز ل لززبس فيززق تززق انضززانة،   

يستنل اإي بب، داعر لسلطة القاا التقليريّة يجلون قراراا يف احا الإ اء ل
(45)

      . 

                                                           
43))
م، )هسزززخة تزززمك ازززري منرزززورة(. يُ صزززر آ يضزززاف: طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 2008ديسززز رب  04يب، بتزززار   55/  21م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق:  

يب،  49/ 02. طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 351م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة العليزززا "قضزززاء اص تزززواش الرخصزززيّة"، ا:2002يونيزززو  27بتزززار  يب،  49/  08

فربايزززر  03يب، بتزززار   46/ 04. طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 323م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة العليزززا "قضزززاء اص تزززواش الرخصزززيّة"، ا2002يونيزززو  13بتزززار  

 .196واة آ ت م احملمكة العليا "قضاء اص تواش الرخصيّة"، ا: م، مجم2000
44) )

 م، )بةبق ذلكره(.2000فرباير  03يب، بتار   04/46م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
45))
رادة املززرآ ة زززز انززق يف اإ ززاء الززموال   ززل اززلم ث   ر جانزز، مززن الفقززق اإ طززاء الإرادة امل فززردة ص  ززل الززموج  زززز وخباأززة اإ بززقاا يُززرّب  بززو  الإبززاءة آ و اخلطززن ، واإ

ّن " الإبزززيم ل  زززوش بززز  املزززرآ ة ومزززا تُريزززل مزززن انفصزززاش؛ ص ّن الزززموال يف الترشزززير 39تقزززويب طالززز، التفريزززق وفقزززاف للفقزززرة " ب" مزززن املزززادة "  " ابلقزززوش: اإ

فلف ولبّززة بزز  نفسزز ، وتعززاون يف العقزز والملُقزز، الإبززيو لززملس ض ززاف تجلززره فيززق املززرآ ة اززة البقززاء، ول قيززلاف تجلوّززث بززق  فززي اسززةتطير اخلززيا، بززث ازز و تززن

بززقاا تقززويب طالزز، التفريززق؛ ي تتققّززق العززلاا ويننفززي  تنيززاش". يف فلفززا فليتّخززح ا مززتت ل فسززق بززبييف، لجلززن بعززل اإ  املقابززث، يننقززل فززاإذلا   يتوافقززا ويتن

زا للفقززرة " ب" مززن املززادة املززحكورة،  بقززاء مسززن ا التفريززق جانزز، آ اززر مززن الفقززق أززيااة املرشّز بززقاا انقززويب واإ لغززاء اإ ّمززا ابإ اززادة ال صززر ف ززا، وذلل: اإ ويقزز ح اإ

ي آ تزز م النرززوم، وقعززث التفريززق يف ّمززا ابلعززودة اإ اززحه انززاا آ مززراف اززري  الوقززو ، مززر التعززويل  ززن الرضززر يف  ززاش ثبوتززق وفقززاف ص تزز م املسززاوليّة التقصززرييّة. واإ

بززقاط ا. خبصززوا اززحين اتززانب  مززن الفقززق يُ صززر وقززو ، ابلإعززافة اإي اززلم القضززاء ب  يقززاف اززحه اص دززرية فقززط ل اإ سززقوا ُمززاّار الصززلايب و ال فقززة، ُمق  ززاف اإ

م، ا: 1995، 2ازززة التزززوا : العزززا ،  بزززل السزززيم، الزززموال والطزززييب يف القزززانون اللّيزززن وآ بزززانيله الرشززز يّة، منرزززورا  جامعزززة قزززاريوهس، ب غزززامح، ا: 

 وما بعلاا. 49)التطليق القضا (، ا:  3دح، آ ت م اص رسة يف الترشير اللّين، املرقر السابق، ل: . مبيلة، ال ا232
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ززوذ  اأح بززةيلفعق       ززث التعبززري  ززن الع  اززحا التفسززري آ يضززاف لعززهّل آ  ززل اص بززةباب الززجل قعلزز  اززحه احملمكززة تُفّض 

قززويب طالزز، التفريززق ززززز بززواء اكن الززمول آ و الموجززة زززززز ابخلسززارة املاليّززة بززللف مززن التعبززري بسززقوا تقوقززق، آ ح: ت

ّن ُمززاّد  نززّص املززاّدة م. ّ تزز 1995ي ززاير  19طالزز، التفريززق، ففززي انززمك الصززادر بتززار      احملمكززة ابلقززوش: " اإ

برزززن ن الزززموال والطزززييب وآ اثرازززت، ابإ طزززاء ا مزززن الزززموج  تزززّق  10/84يف الفقزززرة ب مزززن القزززانون رمق  39

ذلا آ ّد  ازز زة، وقعززث التفريززق القضززا  للّرززقايب يف  ززاا اززلم ثبززو  الرضززر، اإ حا الرززقايب اإي ابززةتحاا دوام العرشز

ذلا آ ّ  اليزززق مزززن يطلُبزززق مزززن الزززموج ، آ ّ ف اكن  الوأزززوش اإي ازززحا التفريزززق بزززبييف نسزززم الزززّداا بززز  الزززموج  اإ

مزز ن التوفيززق مززر لّ ززث طالزز، التفريززق مززتت اخلسززارة املاليّززة ال اهززةّة  ززن  قززل الززموال مززن ًززر،  بززب، اززلم اإ

ونفقة"
 (46)

       .                                                                    

ّن التعبزززري ابخلسزززارة املاليّزززة يُبزززّ   مزززن اتيزززة آ ّن اص اثر امل تبزززة  زززن تطبيزززق       " 39الفقزززرة " ب" مزززن املزززادة " اإ

    ززلما يجلززون تتعلّززق فقززط بززتا املاليّززة دون بززوااا، ومززن اتيززة آ اززر  يسززةتطير آ ن يرزز ث وعززر . الززموج

ززث طالزز، التفريززق للخسززارة املاليززة   ززل تطبيززق الفقززرة " ب" املززحكورة يُعززّل آ ديّب يف  طالبززاف للتفريززق. تعززق آ اززر: ل خ

التعبززري مززن بززقوا تقززويب طالزز، التفريززق؛ ص نّززق   ززلما يجلززون اززحا اص دززري اززو الززمول ل الموجززة لززملس ا مززن 

يززا انقززويب الةابتززة ززززز وال اإززة  ززن الززموال والطزز ّ ززا بتسززقط   ززق يف اززحه انززاا، واإ ييب ززززز مززا ميجلززن معززق القززوش اإ

ازززو بزززملنقّ ث اخلسزززارة املاليزززة ال اإزززة  زززن الطزززييب. كزززحل انزززاش ابلنسزززةبة للموجزززة   زززلما تجلزززون   طالبزززة 

، فضززيف  ززن ابززتوعاده  التفريززق، فززالتعبري ابخلسززارة املاليّززة ميجلززن آ ن يسززةتو ، وعززع ا، ومززا ي تّزز، اليززق مززن آ اثره

 نقّ ا يف انضانة من آ ن يجلون لّيف للسقوا ا ا.                                      

ّن احملمكززة العليززا ومززن دززيش تفسززرياا ملززا يسززقط مززن تقززويب   ززل تطبيززق الفقززرة " ب " مززن      ويف ا  ززث: فززاإ

فقززرة " آ  " مززن املززادة ذلاهتززا. " ، واببززتوعاداا نززق انضززانة مززن السززقوا،   ترغزز، يف هسزز  آ تزز م ال39املززادة " 

لجلززن يف املقابززث، يبززلو آ ّن اززحه احملمكززة التمزز  تززا نّصزز  اليززق الفقززرة " آ  "   ززل تفسززرياا ملززا يسززقط مززن أززلايب 

ذل اابززز  احملمكزززة العليزززا ازززة قضزززاة لمكزززة رس   بتلاّيزززة اخلطزززن  يف تطبيزززق  يف  زززاش تطبيزززق الفقزززرة " ب"؛ اإ

                                                           
46))
 م، )بةبق ذلكره(. 1995ي اير  19يب، بتار   41/  15م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 10/ب مززن القززانون رمق 39قّ ززا يف ُمقززّلم الصززلايب تن بملسززاف اززة آ ّن املززاّدة القززانون لزززززز" رفضزز م طلزز، الطا  ززة ت 

ف، تقُززز بسزززقوا تزززق طالززز، التفريزززق يف  زززاا التفريزززق لبزززةتحاا دوام العرشزززة، ومزززن ازززحه  1984لسزززة ة 

انقززويب مقززّلم الصززلايب وآ  ززاش اليززق يف آ بززةبابق"
(47)

. بعبززارة آ اززر : قضززاء احملمكززة العليززا " قززر  اززة آ ّن تقززويب 

طالززز، التفريزززق ] آ ح الموجزززة يف ازززحه انزززاا [ الزززجل اسزززقط بسزززب، ابزززةتحاا دوام العرشزززة   انقزززويب امل تبزززة 

ذل ل ارززز ث[ مقزززّلم ، ازززة الطزززييب مزززن مزززاار أزززلايب، وُمن ّ زززل ال فقزززة، ول ارززز ث ازززري ذلل مزززن انقزززويب ] اإ

الّصلايب"
(48)

                                                           .                          

" بفقرت ززا   تجُلززن و ززلاا لززّث طعززون ُرفعزز  آ مززام 39انقززويب الززجل اسززقط، والززجل ُ ززتف  لززا تطبيقززاف للززتدة "      

وذث احه احملمكة.                             م آ يضاف موعواذ طعنه للفصث فيق من ق                             احملمكة العليا؛  سن ا التعويل  ن الطييب قُّل 

 اثنياف: التعويل  ن الرضر ال ّاع  ن الطييب    

تُعززلخ مسززن ا التعززويل  ززن الطززييب برززز اززام و ززن التطليززق حبززمك القضززاء برززز دززاا مززن املسززاّث        

        ذلا  اص  ية لز من الموج  وخباأة املرآ ة.                                                  

" لززث البقززء   تغفززث  ززن مسززن ا التعززويل ونّصزز   ا ززة اززة آ ّن مززن بزز  39الفقززرة " آ " مززن املززادة "     

 ّ ُر ا طلزز، التفريززق ، ومززن إذ ززُ  مززن الززموج  آ ّن موجززق اص اززر ارتجلزز، اطززن  يُززرّب  انقززويب الززجل ُ ززمك لززا ززززز ملززن يُة"ب 

يُةبززُ  وقزززود الرضرززززز ازززو انزززق يف التعززويل
(49)

يف  ززز  آ ّن الفقزززرة " ب" مززن املزززادة املزززحكورة ززززز وكزززت ذُلكزززر . 

                                                           
47))
 نرورة(.م، )هسخة تمك اري م 2007مارس  22يب، بتار   37/53م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

48))
 املرقر نفسق. 

49))
زا برززز    اززة انززق يف التعززويل  ززن الفرقززة بزز  الززموج . إززلر الإهززارة 39تعززل الفقززرة " آ " مززن املززادة "   " املوعززر الوتيززل اأح نززّص فيززق املرشّز

ززا القزززانون رمق ) ي آ ّن مرشّز ّل يف الفقزززرة املزززحكورة، ويف العزززلوش  زززن اخلطبزززة يف الفقزززر 10اإ ة " د" مزززن املزززادة (   يززز ّص ازززة انزززق يف التعزززويل برزززز ازززام اإ

ش اص بززةتاذل اا فززراد التعززويل  ززن العززلوش  ززن اخلطبززة، و ززن التطليززق للرضززر ب ّصزز  داّأزز  يتسززاءذ كتززور:  وي مززن القززانون املززحكور. و ززن مززل  جززلو  اإ

زا آ راد العززموف  ززن القوااززل العامززة ّمززا آ ّن املرشّز ّل آ  ززل اززحين  ت لزز : اإ ّن" اص مززر ل يقوززث اإ فززراد التعززويل  العبّززار، ويقززوش: اإ يف هززن ن املسززاوليّة التقصززرييّة، واإ

ّل يف  ززاش تززوافر اإ ززل  اززات  ّمززا   ززن العززلوش  ززن اخلطبززة، و ززن التطليززق للرضززر بززن ت م داّأززة، وب ززاء اززة اززحا الف ززم فززالتعويل ل يجلززون جززايماف اإ انززالت . واإ

يززرادات تجلززراراف وتميّززلاف يززن ابات تسززن ( اززت ُم ززّرد تطبيززق، وتن كيززل ملززا تقززره القوااززل 39/د، 1آ ن اززحين ال ّصزز  ) العامززة لل سززاوليّة التقصززرييّة، يّززا يعززّل معززق اإ

قززرار التعززويل، وتززرك اص مززر للق لغززاء اززحين ال صزز  فززامي الكززّص اإ زا الوعززعي   ززق". والكززس ال تزز، ُمسةتقسززة  اف " اإ وااززل العامززة يف الصززيااة، ويفزز   تديززق املرشز

ملعلومززا  آ كزز  تفصززييف تززوش اززحه املسززن ا يُ صززر: العبّززار، بززعل، التعززار  بزز  ال صززوا: درابززة يف عززوء القززانون رمق هززن ن التعززويل  ززن الفعززث الضززار]...[". 

 .523، 522م، ا:2010، 14، ا: 7م بران اص ت م اخلاأة ابلموال والطييب وآ اثرات،    اتامعة اص  ريّة، س: 1984لسة ة  10
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بابقافززززز آ مجلزز  اص اثر امل تبززة اززة الفرقززة ابلتعبززري بززززز" بززقوا تقززويب طالزز، التفريززق"، مززن دون آ ح تفصززيث يف 

 املوعوا.                                                                                 

ني ززا مززن قضززاء رأززل       احملمكززة العليززا الززجل تصززّل  بززلوراا ملسززن ا التعززويل  ززن الفرقززة مززن دززيش مززا قُززّلم اإ

طعززون ت ززاوش اززحه املسززن ا  رة بتع زز  موززلآ  انزززق يف التعززويل  ززن الطززييب آ ّ ف اكن نززوا الفرقززة بزز  الزززموج  

بيزززق آ تززز م الفقزززرة " ب" مزززن املزززادة (، و رة آ ازززر  بتخصزززيص انزززمك الصزززادر  تزززا نزززق التعزززويل   زززل تط 1)

 (.                                                                              2املحكورة )

ّ ف اكن نوا الفرقة ب  الموج     . انمك ب 1  تع   مولآ  انق يف التعويل  ن الطييب آ 

م  اإي احملمكززة العليززا اكن موعززوا الطعززن ي صززّ، تززوش انززق يف التعززويل      يف العليززل مززن الطعززون الززجل قُززّل 

 ززن الطززييب برززز اززام. بعبززارة آ اززر : بعززل قضززاة لززاُ املوعززوا يززرفل انززمك ابلتعززويل  ززن الطززييب الواقززر 

رادة الززمول امل فززردة ابإ
(50)

ّل  زز  يجلززون ال  مززن  39تطليززق حبززمك القضززاء وفقززاف للززتدة ؛ حبّ ززة آ ن التعززويل ل يجلززون اإ

 (.                                                         10القانون رمق )

زز  ال ززا اززحه املسززن ا جززاء ُمخالفززاف لقضززاء لززاُ املوعززوا تززا؛ وذلل بتبززّل موززلآ        قضززاء احملمكززة العليززا الززجل ُ ر عذ

 28يل  ززن الطززييب آ ّ ف اكن نززوا الفرقززة بزز  الززموج ، ففززي تززمك أززادر بتززار  ًززم يزةّززث يف تع زز  انززق يف التعززو 

51و 39م، ّ تزززز  احملمكززززة العليززززا ابلقززززوش: " مفززززاد املززززاّدت  )2001يونيززززو
(51)

لسززززة ة  10( مززززن القززززانون رمق 

ذلا بزززبّ، رضراف يلزززمم املتسزززب، فيزززق بتعزززويل الطزززرف 1984 ف آ ّن الطزززييب ابلإرادة امل فزززردة، آ و حبزززمك القضزززاء اإ

                                                           
50))
ليززق ززززز ب ززاءف اززة التعسززف يف ابززةتعتش انززق ززززز يُعززلخ مسززن ا منتقززلة مززن   رادة الززمول امل فززردة مززن دون بززب، يززل و اإ وذززث جانزز، التعززويل  ززن الطززييب ابإ ق 

نّزز رادة الززمول امل فززردة اززو "تززق تقززليرح، وانززق التقززليرح ل يوأززف مززن يسززةتع هل ابلتعّسززف؛ ص  قززلام اليززق مززن الفقززق. حبسزز، اززحا اص دززري، الطززييب ابإ ق ابلإ

ن اكن اززحا السززب، ل يصززلح يف تقززلير اص اززرين". يُ صززر: اتليززلح، آ   ي الطززييب حبسزز، تقززليره، واإ ّل لسززب، يززل و اإ نّززق مززا آ قززلم اليززق اإ تزز م اص رسة يفزز   آ 

بززز  قصزززور يف انزززمك  10/84؛ هزززملوة، مصزززطف.، نصزززوا الطزززييب والتطليزززق يف القزززانون رمق 55، 54يف الزززموال والطزززييب وآ اثرازززت، املرقزززر السزززابق، ا: 

رادة الزززمول امل فزززردة يف الفقزززق  212وازززو  يف الصزززيااة، املرقزززر السزززابق، ا: ومزززا بعزززلاا. يُ صزززر آ يضزززاف يف مسزززن ا مزززل  قزززوام التعزززويل  زززن الطزززييب ابإ

 وما بعلاا. 192م، ا: 2007، 1الإبيو املعا : القلوو،  بري، التعسف يف ابةتعتش انق يف اص تواش الرخصيّة، دار الفجلر، ّ ان، ا:
51))
 م اة: " للد احملمكة ا تصة يف  اا وقوا الطييب نفقة الموجة املطلقة آ ث اء الهتا.10/1984من القانون رمق  51ت ص املاّدة  

دزززيش حبزززمك املزززادة التابزززعة           والةيثززز  مزززن ازززحا فززاإن اكن الطزززييب بسزززب، مزززن الزززمول تمكززز  احملمكزززة تتعزززة تسززز، يقززز املطلزززق آ و  قزززه دون اإ

 القانون.]...[". 
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اص ازززر املترضزززر"
 (52)

ّن قضزززاءاا قزززل ابزززةتقّر " ]...[ ازززة آ ّن  . ويف تزززمك آ ازززر ّ تززز  احملمكزززة ذلاهتزززا قزززاّ : اإ

ذلا بززززبّ، رضراف يلزززمم املتسززززب، فيزززق ابلتعززززويل للطزززرف اص اززززر الطزززييب ابلإرادة امل فزززردة، آ و حبززززمك القضزززا ء اإ

ر" املترّض 
(53)

                                             . 

اززحا التع زز  ملبززلآ  انززق يف التعززويل  ززن الرضززر ال ززاع  ززن الفرقززة آ ّ ف اكن نو  ززا ا زززل  فيززق احملمكززة العليززا      

رضر اع  ززن الفرقززة بزز  الززموج  ل اززة الفرقززة يف  ززل ذلاهتززا، ففززي تززمك اززة معيززار ُمحززّلده ووا ، واززو وقززود 

ّن قضزززاءاا " قزززل ابزززةتقّر ازززة آ ّن ابزززةتققايب املطلّقزززة  أزززادر  تزززا آ ربززز  احملمكزززة العليزززا ازززحا اص مزززر ابلقزززوش: اإ

نّززت ينرززن  تق ززا فيززق  ززن الرضززر اأح يلقق ززا مززن ذلل، وب  سززبوق للتعززويل ل ي تّزز،  ززن الطززييب يف  ززّل  ذلاتززق، واإ

"]...[
(54)

. ويف تززمك آ اززر أززادر  تززا ّ تزز  آ ّن قضززاء:" اززحه احملمكززة قززل قززر  اززة آ ّن العززربة يف ابززةتققايب 

التعززويل  ززن الرضززر ال اهزز   ززن الطززييب اززو ثبززو  الرضززر املززّل . بززق، وامل تزز، ]اززة[ الطززييب بززواء اكن 

ذلا   يجلززن اززحا الطززييب قززل وقززر  بسززب، مززن ُمززّل ي الرضززر،  زز  ثذبذزز ذ الرضززر ابلإرادة امل فززردة، آ و حبززمك احملمكززة، اإ

املززّل . بززق قضزز  احملمكززة ابلتعززويل امل ابزز،   ززق لل رضززور اأح طلزز، ذلل متززا"
(55)

. يُضززاف اإي اززحا ززززززز 

زا والقززانون ل تززن ثري ا]يف[  وكززت ّ تزز  احملمكززة ذلاهتززا يف تززمك ل اززززززز " آ ّن تززق الززمول يف الطززييب وفقززاف للرشز

 ّ ن ت املعّوش اليق يف احا الرن ن او وقوا الرضر، ومقلاره"تقلير التعويل، واإ
(56)

                                                                  . 

                                                           
52) )
 . 144م، مجمواة آ ت م احملمكة العليا "قضاء اص تواش الرخصيّة"،  ا: 2001يونيو  28يب، بتار   48/  12م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

53))
ة(. يُ صزززر آ يضزززاف تزززمك احملمكزززة العليزززا يف طعزززل م، )هسزززخة تزززمك ازززري منرزززور2008نزززو رب  20يب، بتزززار   55/  19م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق:  

م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة العليزززا 2003مزززارس  13يب، بتزززار   36/49م، )بزززةبق ذلكزززره(، ورمق: 2001يونيزززو  28يب، بتزززار   48/  12اص تزززواش الرخصزززيّة رمق: 

 .81"قضاء اص تواش الرخصيّة"، ا:
54))
. 69م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة العليزززا "قضزززاء اص تزززواش الرخصزززيّة"، ا: 2006فربايزززر  02ر  يب، بتزززا 52/  67م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق:  

 .  181م، )بةبق ذلكره(، ا: 2003يونيو  26يب، بتار   15/50يُ صر آ يضاف تمك احملمكة العليا الصادر يف طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
55))
 م، )هسخة تمك اري منرورة(.1998ليو يو  30يب، بتار   44/  37م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

56))
 م، )هسخة تمك اري منرورة(.2008يونيو  19يب، بتار   55/ 08م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق  
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الرضززر آ يضززاف زززززز اأح يُعززلخ بززبواف لل طالبززة ابلتعززويل  ززن الفرقززة آ ّ ف اكن نو  ززا زززززز يُل"ززم ُم ززززز كززت ابززةتقّر اليززق      

لعلياززززز " املُتسززب، فيززق بتعززويل الطززرف املرضززور بززواء اكن الرضززر مززادّ ف]قضززاء احملمكززة ا
(57)

[ آ و مع ززو ف]
(58)

 ،]

قذ الرضر الموجة آ و المول" وبواء لذق 
(59)

                                                 . 

ر ال ززاع  ززن الفرقززة برززز وقززل ابززةتقّر قضززاء احملمكززة العليززا آ يضززاف آ ث ززاء تصززل ا ملسززن ا التعززويل  ززن الرضزز       

 اام اة العليل من ال قاا امل ّ ة، ومتا:                                                      

ززس للتعززويل، فززززز" انززمك الصززادر مززن  زززززز ُت يّززة انززمك الصززادر  ززن احملززاُ ات اّيّززة لي تززلاد ابخلطززن  اأح يُاّب 

احملززاُ ات اّيّززة تجلززون ا  يّززة آ مززام احملززاُ امللنيّززة فززامي فصززث فيززق مززن تيززء وقززوا الفعززث املجلززّون لت بززاس املرزز ك 

نّززق مزز  فصززل   دانززة املززّ م فيززق ، وآ  بزز  اا ززوي  ات اّيّززة وامللنيّززة ، ومززن لززة الوأززف القززانو  ل ززحا الفعززث، واإ

 اززحه اص مززور امن ززر اززة احملمكززة امللنيّززة آ ن تُعيززل البقززء ف ززا، وتعززّ  ال ززا آ ن تعتززّل تززا ا  ززق. احملمكززة ات اّيّززة يف

ليززق انززمك ات ززا  برززن ن ثبززو  اخلطززن  وتلززتم بززق   ززل قضززااا يف د ززو  املسززاوليّة امللنيّززة امل تبززة اززة اززحا  اإ

اخلطززن "
(60)

ليززق تززمك لمكزز ّن احملمكززة العليززا وافقزز  مززا ذلازز، اإ لززمام الّطززا ن ، ول ززحا فززاإ ة املوعززوا واأح " قىضزز ابإ

]الززمول[ بززن ن يززلفر لل طعززون عززّلاا ]الموجززة[ املبلززي احملجلززوم بززق تعويضززاف  ززن الرضززر اأح اسززبّ، فيززق ماّبسززاف 

نّززق قززل  بززاء معامل ززا بززن ن طعززن يف اف ززا، وا تززل  ال ززا ابلرضززب واني ليززل، وآ ديززن  ززن ذلل قناّيّززاف آ  قضززاءه اززة آ 

نّززق لّصززن حبززمك  حبززمك  ززا  ]...[، وا  ززق. اإي آ ّن اخلطززن  اثبزز  يف تقّززق، ول إززوم مناقرززةتق مززن جليززل طاملززا آ 

قنا "
 (61)

      . 

                            

                                                           
57) )

م، 2006مززايو  11يب، بتززار   53/ 2ومززن ذلل اززة بززبيث املةززاش: مززا تجلوّززله الززمول مززن مصززاريف الززموال. يُ صززر م. ا. ش، طعززن آ تززواش خشصززيّة رمق: 

 هسخة تمك اري منرورة(.)
58))
انيززاة الموقيّززة  ومززن الرضززر املع ززوح ززززززز واأح وأززفنق احملمكززة العليززا يف آ  ززل آ ت ًززا آ ّن موط ززق العاطفززة والرززعور زززززز ترمززان الموجززة مززن  بززةزرار يف 

ذزز  ال ززا آ مال ززا يف تجلززوين آ رسة. يُ صززر:  م. ا. ش، طعززن آ تززواش خشصززيّة ر ذن م، )هسززخة تززمك اززري 2008مززايو 22يب، بتززار   54/  52مق: الززجل  ّولزز  ال ززا، وب

م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة الُعليذزززا "قضزززاء اص تزززواش 2005ي زززاير  06يب، بتزززار   51/  39منرزززورة(. يُ صزززر آ يضزززاف: م. ا. ش،  طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 

 .   24الرخصيّة"، ا: 
59))
  م، )هسخة تمك اري منرورة(.1994يونيو  16بتار  يب،  40/  32و  31م. ا. ش، طع ا آ تواش خشصيّة ريا:  

60) )
 م، )هسخة تمك اري منرورة(.2009مارس  26يب، بتار   55/  57م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

61) )
 املرقر نفسق.
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 .                                 زززز الفصث ب  انقويب املالية املسةتققة للموجة وانق يف التعويل

م  اإي احملمكزززة العليزززا ابزززتنل  يف نع زززا ازززة اص تززز م الصزززادر  زززن لزززاُ العليزززل مزززن الطعزززون الزززجل قُزززلّ      

املوعززوا اززة مززل  تززق الموجززة الززجل ابززةتققّ  تقوق ززا املاليززة امل تبززة اززة الززموال والطززييب يف انصززوش اإعززافة 

 اإي ذلل اة التعويل.                                                              

ززا يف       آ  ززل الطعززون املقّلمززة آ مززام احملمكززة املززحكورة ابززتنل الطززا ن يف طع ززق اززة " آ ّن ابززةتققايب املطلّقززة ل  ذ

ّ ززق واملزززةّ  يف: مززاّار الصززلايب، ومنعززة الطززييب، ونفقززة  ي تّززُ،  ززن الطززييب مززن تبعززا  ماليّززة يُلززمم لززا الززمول املطل

ار"العّلة يُعترب تعويضاف ل ا دون  اجة اإي تقلير تعويل آ  
(62)

                         . 

احملمكززة العليززا زززز الززجل وأززف  اززحا اتززلش بغززري السززليل زززز بيّنزز  اص بززاس اأح ارتجلززم  اليززق يف خمالفززة مززا      

ّن[ ابززةتققايب الموجززة للصززلايب آ بابززق العقززل الصززقيح، وآ ّن ابززةتققاق ا  ليززق الطززا ن، وذلل ابلقززوش: "]اإ ذلازز، اإ

ذلا اك نّزززق: اإ ّ زززق وفقزززاف لل تعزززة مزززرّده اإي آ  ن الطزززييب بسزززب، مزززن الزززمول، وآ ّن نفقزززة العزززّلة واقوزززة ازززة الزززمول املطل

ف يف هززن ن الززموال والطززييب وآ اثراززت، فززي تززربآ  ذلّمززة الززمول مززن 10/1984( مززن القززانون رمق 51و 19للتّدتزز  )

بززراء، آ و تطليززق الموجززة منززق لةبززو  اإرضاراززا بززق  ززيف ابملززا ّل ابص داء، آ و الإ "، 1/ آ " ب ززل "39ّدة " اززحه انقززويب اإ

ف، فززي  ززوش القضززاء لل طلّقززة لززحه انقززويب دون ابززةتققايب 22/1991مززن القززانون املززحكور املعززّلا ابلقززانون رمق 

للتعزززويل  زززن الرضزززر اأح نق زززا مزززن الطزززييب"
(63)

م ّ تززز  2001يونيزززو 14. ويف تزززمك آ ازززر أزززادر بتزززار  

نّززق ل تززيمم بزز  ا نززمك ابملسززةتقق مززن الصززلايب وبزز  انززمك ابلتعززويل؛ ص ّن الصززلايب احملمكززة العليززا بززززز " ]...[ آ 

ّمزززا التعزززويل يسزززةتقق بثوزززو  الرضزززر" ي تززز، ازززة العقزززل، آ 
 (64)

.
 
آ كتزززوبر  31ويف تزززمك اثلزززء أزززادر بتزززار   

م، آ كّززل  احملمكززة ذلاهتززا آ ّن " ابززةتققايب ]الموجززة[ لصززلاق ا املعّ ززث واملاّجززث، ومنعززة الطززييب وفقززاف ص تزز م 2002

لززملس فيززق مززا مي ع ززا مززن طلزز، التعززويل  ززن رضر التطليززق" 10/84القززانون رمق 
(65)

. ويف تززمك رابززر ززززز وبعززل 

                                                           
62) )
 . 181م،)بةبق ذلكره(، ا: 2003يونيو  26يب امل صور آ مام احملمكة العليا بتار   50/  15يُ صر طعن اص تواش الرخصيّة رمق:  

63))
 .182، 181املرقر نفسق، ا:  

64))
 م، )بةبق ذلكره(.   2001يونيو  14يب، بتار   23/48م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق :  

65))
 .367م، مجمواة آ ت م احملمكة العليا "قضاء اص تواش الرخصيّة"، ا: 2002آ كتوبر  31يب، بتار   11/49رمق :  م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة 
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م زززززز فّصززل  احملمكززة العليززا قززاّ :" ومفززاد مززا 10/1984"، مززن القززانون رمق  39و 51"التززحكري بززن ت م املززاّدت  

ذلا اكن بسزززب، مزززن الزززمول، وترتّززز، اليزززق رضر للموجزززة، ابزززةتققّ  التعزززويل امل ابززز،  زززن  تقزززّلم آ ّن الطزززييب اإ

احا الرضر، ومجير تقوق ا اص ار  امل تبة اة الطييب آ و التطليق"
(66)

                     .                                                         
 
 

     
مزززن القزززانون رمق  33و  19و 51وبرزززز آ كززز  تفصزززييف: ّ تززز  احملمكزززة العليزززا: " ]آ ّن[ املسزززةتفاد مزززن املزززواد 

هتا برزززن ن الزززموال والطزززييب وآ اثرازززت، آ ّن القضزززاء لل طلّقزززة تتعزززة، وبتحليزززل نفقزززة ل زززا آ ث زززاء ازززلّ  1984لسزززة ة  10

"، آ نفزززة اأكزززر. واكن 3/آ ، "ب زززل 39وتزززاار أزززلاق ا ل مي زززر تقّ زززا يف طلززز، التعزززويل  زززن الرضزززر اإ زززتلف للزززتدة 

ذلا بززبّ، رضراف، يُلززمم  قضززاء اززحه احملمكززة قززل قززر  اززة آ ّن الطززييب ابلإرادة امل فززردة، آ و التطليززق حبززمك القضززاء اإ

اإي انقززويب اص اززر  امل تبززة  ززن الطززييب وامل صززوا  املتسززب، فيززق ابلتعززويل للطززرف اص اززر املترضززر، ابلإعززافة

ذلا ثب  ذلل الرضر حملمكة املوعوا" 10/1984ال ا يف القانون رمق  ليق، اإ املرار اإ
(67)

                                                                               . 

ّن " انززمك ابنقززويب الموقيّززة مززن المززق      ، و  تقززويب م تبززة  ززن  قززل الززموال ل ايقززة ا بتقريززر ابانصززار: اإ

نّت املعّوش اليق يف احا الرن ن او وقوا الرضر، ومقلاره" التعويل، وتقليره، ]...[ واإ
(68)

         . 

لززحا تجلززون احملمكززة العليززا قززل مززّت  برززز ل لززبس فيززق بزز  التعززويل وبزز  انقززويب املسززةتققّة للموجززة، وامل تبززة   

 ال والطييب.                                                                         ن المو

 .                                            زززز رضورة البقء يف وقود الرضر، والع ا  املجلونة ا 

مك اخلطزززن  اأح وقزززر فيزززق مزززن القصزززور يف التسزززةبمل،   زززل القضزززاء ابلتعزززويل ملزززّل ي الرضزززر آ ن ل يُبزززّ  انززز     

احملجلزززوم اليزززق لزززحا التعزززويل؛ ص ّن " امل زززاا يف التعزززويل ازززو اخلطزززن  والرضزززر، والعيقزززة السزززةببيّة بملزززتت، وازززة 

احملمكززة   ززل ]ال صززر يف[ طلزز، التعززويل آ ن تتققّززق مززن ذلل، إ تقززّلر التعززويل وفززق اص بززس واملعززايري الززجل 

                                                           
66))
 .279م، مجمواة آ ت م احملمكة العليا "قضاء اص تواش الرخصيّة"، ا: 2002ي اير  31يب، بتار   53/48م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

67) )
م، )بززةبق ذلكززره(. يُ صززر آ يضززاف تززمك احملمكززة العليززا يف طعززن آ تززواش خشصززيّة رمق: 2003مززارس  13يب، بتززار   36/49خشصززيّة رمق: م. ا. ش، طعززن آ تززواش 

 م، )هسخة تمك اري منرورة(.2004مارس  11يب، بتار   42/50
68) )

 م، )بةبق ذلكره(.2008يونيو  19يب، بتار   55/ 08م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 



 

147 

 

 م2020لسنة  القانونية       العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 زززلداا القزززانون"
 (69)

اف مزززن آ راكن املسزززاوليّة، ]ويُعزززّل[ ثبوتزززق لممزززاف لقياًزززا، ومزززن ّإ القضزززاء . الرضزززر يُعزززّل " ُرك ززز

ابلتّعززويل"
(70)

. آ يضززاف، وتززا آ ّن انززق يف التعززويل  ززن الرضززر ال ززاع  ززن الطززييب " ل ي تّزز، اززة الطززييب يفه 

نّززت ينرززن  ]...[  ززن الرضززر اأح يلقززق]...[ مززن ذلل، وبسززبوق ]...["  ززّل ذلاتززق، واإ
(71)

نّززق "  يتعززّ  اززة لمكززة ، فاإ

املوعوا قوث القضاء بق آ ن تبقء   ا ه، ومجلّواتق، وآ بةبابق، ّإ تُقّلره اة عوء ذلل"
(72)

                                                                            . 

ليززق احملمكززة العليززا يف اززلد مززن اص تزز م الصززادرة  تززا، ويف تززمك آ اززر أززادر بتزززار         19اززحا مززا  ّازز  اإ

ن اكن تقززلير التعززويل وفززق مززا قززر  اليززق قضززاء اززحه احملمكززة 2008يونيززو م، ّ تزز  احملمكززة ذلاهتززا ابلقززوش : " واإ

نّززق مزز ّل آ  ن الواقزز، اززة احملمكززة آ ّن تُبززّ    ززا  التعززويل مززن املسززاّث الززجل اسززةتقّث ابلبززّ  ف ززا لمكززة املوعززوا، اإ

ّل اكن تمك ززا قززا اف" اأح تقُزز بززق بيززااف بززاّغاف واإ
(73)

ّن وقززوب " بيززان   ززا  التقززلير املجلونززة للرضززر الززجل  . اإ

يُ جلززن آ ن تززلدث يف تسززاب التعززويل"
(74)

وذززث ُمززّل ي الرضززر، وقوززث القضززاء بززق مززن قوززث  ززززز   ززل طلبززق مززن ق 

ّن اززحا البيززان، و" التعيزز  اززو املعيززار يف بيززان مززل  الت ابزز، لمكززة املوعززوا ز زززز بذّررتززق احملمكززة العليززا ابلقززوش: اإ

بززز  مقزززلار التعزززويل والرضزززر"
(75)

ّن " آ دّا ثبزززو  الرضزززر، ولليزززل الع زززا   . وبعبزززارة آ ازززر  لل قمكزززة ذلاهتزززا: اإ

تت وجيززرب الرضززر زززززز مززن املسززاّث الززجل املجلّونززة ا الززجل جيزز، آ ن تززلدث يف تسززاب التعززويل ززززز ليتققّززق الت فززا بملزز

جيزز، بيا ززا يف انززمك؛ نيزجلزز  مززن  ززم تززق الرقابززة اززة اص تزز م مززن اخلصززوم، ولمكززة الزز قل مززن اإ ززتش اززحه 

الرقابة"
(76)

        . 

 

                                       

                                                           
69))
 م، )هسخة تمك اري منرورة(.2007فرباير  01يب، بتار   53/ 25، طعن آ تواش خشصيّة رمق: م. ا. ش 

70) )
 م،)بةبق ذلكره(.2001يونيو  28يب، بتار   48/  12م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

71))
 .181م،)بةبق ذلكره(، ا:2003يونيو  26يب بتار   50/  15م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

72))
 .181م،)بةبق ذلكره(، ا:2003يونيو  26يب بتار   50/  15م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

73))
 م، )بةبق ذلكره(.2008يونيو  19يب، بتار   55/ 08م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

74))
 .270يا "قضاء اص تواش الرخصيّة"، ا: م، مجمواة آ ت م احملمكة العل 2007مارس  22يب، بتار   53/  40م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

75))
 املرقر نفسق. 

76) )
 . 145، 144م، )بةبق كره(، ا: 2001يونيو  28يب، بتار   48/  12م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
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                                       .       زززز تقلير التعويل وفقاف تسامة الرضر ل  اش امللمم بق

" آ مززر تقززلير التعززويل، ومززل   يف العليززل مززن اص تزز م الصززادرة  ززن احملمكززة العليززا، آ كّززل  اززحه اص دززرية آ نّ      

ت ابززةبق مززر جززرب الرضززر مززن المززق اززو مززن اص مززور املوعززو يّة الززجل اسززةتقّث بتقززليراا لمكززة املوعززوا دون رقابززة 

ة ال قل طاملا بن  قضاءاا اة آ بس باّغة ومقووا "ال ا يف ذلل من لمك
(77)

                                                                                                . 

نّززت يجلززون حبسزز، قسززامة الرضززر، ول ايقززة        يف املقابززث، تُاكّززل احملمكززة ذلاهتززا "  آ ّن تقززلير مولززي التعززويل اإ

 حبززاا املتسززبّ، فيززق يُقززاف وُ قززاف"ا
(78)

، فززززز" اززلم ]قززلرة امللززمم ابلتعززويل[ اززة دفززر التعززويل ل مي ززر احملمكززة 

ّن التعززويل  ززن الرضززر بززبوق وقززود الرضززر، وتقززليره يجلززون حبسزز، قسززامة  مززن تقززليره والقضززاء بززق؛ تيززء اإ

  ّ فلتق، ول يتوقّف القضاء بق، وتقليره اة  اا املتسب ، فيق يُقاف وُ قاف"الرضر، وعن
(79)

        . 

ويف مجيزززر اص تزززواش ازززة لمكزززة املوعزززوا آ ن تُقزززّلر مولزززي التعزززويل تقزززليراف " معقزززولف دون مزززا تقنزززري، آ و        

اإرساف طاملا ل يوجل نص يف القانون يُلمم ابتباا معايري معي ة يف اصوأق"
(80)

                  . 

 /ب     39انمك ابنق يف التعويل  ن الطييب احملجلوم بق وفقاف للتدة . اصيص 2

  يجُلززن انززق يف التعززويل ال اهزز   ززن الطززييب برززز اززام املسززن ا الوتيززلة الززجل ُ ر عزز  آ مززام احملمكززة العليززا؛     

" لززث 39املززادة "   ززحا انززق آ ثززري آ مززام اززحه احملمكززة   ززل تطبيززق الطززييب احملجلززوم بززق وفقززاف للفقززرة " ب" مززنف 

 .بقءال 

م آ مززام احملمكززة العليززا بتززار         فقززاف ل ززحه الفقززرة اكن موعززوا طعززنه قُززّل  م. يف  2006مززايو 11انززق يف التعززويل و 

لغاّززق تززمك  اززحا الطعززن ي عزز. الّطززا ن اززة تززمك لمكززة بززةاا  بتلاّيززة خمالفنززق للقززانون، والقصززور يف التّسززةبمل، ابإ

ززق بززق مززن آ رضاره ماديّززة، ومززا تجلوّززله مززن مصززاريف لمكززة اارجززة اص وي فززامي قىضزز بززق مززن تعززويل للّطززا ن ّ زز ا ن 

                                                           
77))
. 331واش الرخصزززيّة"، ا:م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة العليزززا "قضزززاء اص تززز 2004نزززو رب  18يب، بتزززار   51/  22م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق:  

يب،  54/  34م، )بزززةبق ذلكزززره(. طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 2003مزززارس  13يب، بتزززار   36/49تُ صزززر آ يضزززاف الطعزززون التاليزززة: طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 

 ، )هسخة تمك اري منرورة(. 2008فرباير  28بتار  
78))
 م، )بةبق ذلكره(. 2004 نو رب 18يب، بتار   51/  22م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

79))
 .182م، )بةبق ذلكره(، ا: 2003يونيو  26يب بتار   50/  15م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

80))
 .253م، مجمواة آ ت م احملمكة العليا "قضاء اص تواش الرخصيّة"، ا: 2004مارس  11يب، بتار   50/  41م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  
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ذلا آ نززق بززن ّحه مززن الززموج   للززموال ابملطعززون عززّلاا دون بيززانه ص بززاس اززحا القضززاء؛ اززة ا تبززار آ ّن الّطززييب اإ

ازززا للتعزززويل  لغاءذ رضراف منزززق اكن املتسزززبّ ، فيزززق ملممزززاف ابلتّعزززويل. لمكزززة بزززةاا  بتلاّيزززة مزززن جا ازززا بزززّرر  اإ

ذفة اكفّزززة، ول يجلزززون مزززن تقّ زززا ابلقزززو  ن بزززقاا تقزززويب املسزززةتن   ش:" اكن ازززة لمكزززة البلايزززة آ ن لزززمُك ابلتّطليزززق مزززر اإ

ّن  ُ، اإ زززتش الفقزززرة آ  مزززن املزززاّدة املزززحكورة، وتيزززء اإ التّطزززّريب اإي تزززمك التعزززويل؛ ذلل آ ّن ازززحا اص مزززر يسزززةتوق 

بزززقاا انقزززويب، وال ّ زززا يجلزززون معزززق انزززمك احملمكزززة ذلابززز  اإي اإ زززتش الفقزززرة ب فزززامي يتعلّزززق ابإ فقزززرة آ  للتّعزززويل م 

لغا ه يف احا اتان،" املّسةتن نذف ل يتّفق وحصيح القانون، ويتعّ  اإ
(81)

                                                                                      . 

نال، و  تذززر مززا مي ززر مززن التعززويل وفقززاف للفقززرة لجلززّن احملمكززة الُعليززا   توافززق لمكززة  بززةت ناف يف اززحا  بززةتن      

ليززق 39" ب" مززن املززاّدة "  "، فعززلم الزز ّص اززة تززق التعززويل يف الفقززرة " ب" ل مي ززر مززن طلبززق، و بززةت ابة اإ

ّن " قضززاء اززحه  ليززق، ول ززحا ا تززرب  احملمكززة الُعليززا نعززي الّطززا ن يف لززهّل ُمّهزز ة ابلقززوش: اإ اإن اكن ا ززاك مززا يززل و اإ

م املُتذسززبّ، فيزززق ابلتعززويل، مزززر لّ زززث  احملمكززة ذلا بزززبّ،ذ رضراف للّطزززرف اص اززر يُل"زززمذ قزززل قززر  ازززة آ ّن الّطززييب اإ

ّذة  ززن  قززل الززموال مززن ًززر، ونفقززة ابلإعززافة اإي انقززويب اص اززر   طالزز، التفريززق مززتت اخلسززارة املاليّززة ال ّاهززة 

ت" 10/1984املّ تّبة اة الّطييب وامل صوا ال ا يف القانون رمق برن ن آ ت م الّموال والّطييب وآ اثر ا 
 (82)

                                                                  . 

ّن اق ززاد احملمكززة العليززا برززن ن ا يّززة التعززويل   ززل تطبيززق الفقززرة "  ب" اق ززاد ُموفّززق يتوافززق مززر مززا       اإ

الطززييب برززز اززام مززن اتيززة، واززو اق ززاد ا وجااتززق مززن ا   تززق اززحه احملمكززة خبصززوا مسززن ا التعززويل  ززن 

 اتية آ ار .                                                                              

توافززق اززحا  ق ززاد مززر  ززّ احملمكززة العليززا يززن يت مززن كززون اززحه احملمكززة آ ّبسزز  ملبززلآ  انززق يف التعززويل  ززن       

ن الطززييب آ ّ ف اكنزز  أززورتق؛ اززة ا تبززار آ ّن املعززّوش اليززق لبززةتققايب التعززويل زززززز وكززت بززةبق الرضززر ال ززاع  زز

                                                           
81) )

ي آ ّن نزززّص تزززمك ازززحه احملمكزززة 03/2005م يف القضزززيّة رمق:  2005آ بريزززث 24مكزززة بزززةاا  بتلاّيزززة بتزززار  تزززمك أزززادر  زززن ل م. إزززلر الإهزززارة اإ

 يب(. 53/ 2)طعن آ تواش خشصيّة رمق:  2006مايو  11من اوذل من تيةيّا  تمك احملمكة العليا، الجل نقضتق بتار  
82))
 م، )بةبق ذلكره(.2006مايو  11يب، بتار   53/ 2م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  
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ت ززاوا ززززز :" ]...[ اززو ثبززو  الرضززر املززّل . بززق، وامل تزز، ]اززة[ الطززييب]...[،  زز  ثذبذزز ذ الرضززر املززّل . بززق 

قض  احملمكة ابلتعويل امل اب،   ق لل رضور اأح طل، ذلل متا"
(83)

    .                                                                                         

/ب ززززززز واأح ميجلزززن 39وازززو اق زززاد ا وجااتزززق آ يضزززاف؛ ازززة ا تبزززار آ ّن الطزززييب احملجلزززوم بزززق وفقزززاف للزززتدة     

تجلييفززق بن نّزززق ُدلزززر جزززربح  ززز  تجلزززون الموجزززة   طالبزززة التفريزززق
(84)

 زززر مزززن املطالبزززة ابلتعزززويل اإن ابن ززززززز ل مي  

للقززاا اززلاا انُززمك بززق؛ ص ّن املززرآ ة اإن تعّسززف  يف ابززةتخلام اززحا انززق، آ ح: اخللززر اتززربح،  ال ززا  حززاش الززمول 

رادتززق امل فززردة، ففززي اززحا ال ززوا اص دززري مززن الطززييب قززر  قضززاء  اإن تعّسززف يف ابززةتخلامق نقززق يف الّطززييب ابإ

رادتزززق امل فزززردة مرشزززوا]...[ بزززن ن تجلزززون ا زززاك احملمكزززة العليزززا ازززة آ ّن: "]. يقزززاا الطزززييب ابإ ..[ تزززق الزززمول يف اإ

ليززق"  اجززة تززل و اإ
(85)

ّل اخلززيا فطيقززق واقززر، وازززو آ إ  ليززق اإ ، فززززز " مززن آ وقززر الطززييب بغززري  اجززة تززل و اإ

مثق دليث اة اإباءة احا انق اأح قعهل ا املرشا، و  يسةتع ث تقّق اة الوجق املرشو ا"اااف، واإ
(86)

                                                                                         . 

يقززاا الطززييب بغززري  اجززة اإي اخلززيا، دليززث       زا لإ ذلن قضززاء احملمكززة العليززا ابززةتقّر اززة "]...[ آ ّن تززن ث  الرشز اإ

ل ا"اة اإباءة ابةتعتش انق اسةتوق، التعويل  ن الرضر امل ت، ا
(87)

           . 

رادتززق امل فززردة، بززلون بززب، داعززر لسززلطة      ّن ابززةتعتش آ ّح مززن الززموج  تقَّززق يف اإ ززاء الززموال ابإ واليززق: فززاإ

" يُعطزززي زززززز يف  زززاش التّعّسزززف يف ابزززةتعتش ازززحا 39القزززاا التقليريّزززة   زززل تطبيزززق الفقزززرة " ب" مزززن املزززادة "

انززق
(88)

ار"زززززز للطززرف اص اززر املُترّضززر مززن ال  ذ رذ ول رض  ذ طززييب انززق يف التعززويل؛ فززززز: "ل رضذ
(89)

، و" الرّضززر 

يُماش"
(90)

                                                                                     . 

                                                           
83))
 م، ) بةبق ذلكره(.1998يوليو  30يب، بتار   37/44م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

84))
ة ابلقزززانون  املهزززح واص رُد ، مرقزززر بزززابق، ا: م: قزززراءة ابزززةتص اريّة ُمقارنززز1984/ 10ا العزززة اتربيّزززة يف القزززانون رمق يُ صزززر يف ازززحا التجلييزززف: العزززايت،  

 وما بعلاا. 142
85) )

. 77م، مجموازززة آ تززز م احملمكزززة العليزززا "قضزززاء اص تزززواش الرخصزززيّة"، ا: 2006مزززارس  09يب، بتزززار   52/  37م. ا. ش، طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 

 .12( ا: 3، 2، ا: ) 30   احملمكة العليا، س: م، 1995نو رب  30يب، بتار   06/24يُ صر آ يضاف: طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
86))
 .77م، )بةبق ذلكره(، ا:  2006مارس  09يب، بتار   52/  37م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

87))
 . 144م، )بةبق ذلكره(، ا: 2001يونيو  28يب، بتار   48/  12م. ا. ش، طعن آ تواش خشصيّة رمق:  

88))
زيعيّاف ل صريززة التعسززف يف ابززةتعتش انززق يف الفقززق الإبززيو. التعسززف يف ابززةتعتش واززحا يُعززلخ تطبيقززاف لقااززلة "  ار" الززجل تُ ةّززث مصززلراف ارشز ر ول رض  ل رضذ

اززحه ال صريززة  انززق  ّرفززق اص بززةتاذل ااكتززور: ااريززل " بن نّززق مناقضززة قصززل الرززارا يف تّهززف مززن ذلون فيززق ااززاف حبسزز، اص أززث". ملعلومززا  آ كزز  تفصززييف تززوش

 م.1988، 4صر: ااريل، فنقي، نصرية التعسف يف ابةتعتش انق يف الفقق الإبيو، ماّبسة الرباا، بريو ، ا: يُ 
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 داتة

م، 1984( لسزززة ة 10" مزززن القزززانون رمق )39آ ّد  قضزززاء احملمكزززة العليزززا دوراف ًّ زززاف يف تفسزززري آ تززز م املزززادة "       

ززله م. اززحا ااور ت ززوّا مززا بزز  1991( لسززة ة 22واملعززّلا ابلقززانون رمق ) زيعي،  ماكّ  ملززا جززاء بززق    الزز ص الترشز

ثه و ر مل ُممك ّثملا آ مجهل، بث  ُمفذّص                ا بجل    ق املرشّا   ل أياغتق للتدة املحكورة.                                                                                يف آ تيان آ اذ

زا،       ن   يُضززف جليززلاف ملززا بززة ّق املرشز ل هزز  آ ّن تن كيززل احملمكززة العليززا تطبيززق اص تزز م الهزز ة ل ززحه املززادة واإ

نّزززق م  لّ آ  لّ  لزززتام اإ ةّزززث انزززارس والضزززامن لتطبيزززق الززز ص كزززت آ راده ُمقن ُّ زززق، فزززي يُ جلزززن آ مزززام  ا زززة الززز ص اإ

كززتش مززا   يزز ّص اليززق مززن  ّل فقززل اززحا الزز ص قنتززق القانونيّززة   ززل التطبيززق. تفصززيث مززا آ مجززهل املرشززا، واإ بن ت مززق واإ

املوعززوا؛ حبيززء بززّ   ززم اززحا التفصززيث مززا   تُص ززره آ تزز م مززن قوززث احملمكززة العليززا هززّز آ يضززاف آ  يّززة لقضززاة لززاُ 

 أيااة املرشّا توش املسن ا املع يّة ابلتّطبيق.                               

اززحا التفصززيث والإكززتش، وذلاك التن كيززل اأح تولّتززق احملمكززة العليززا ززززززز مززن دززيش مززا ّ  رأززله مززن قضززاء ل ززا      

ّن اززحه احملمكززة مززّت ززز" زززززز ي 39خبصززوا املززادة "  برززز وا  بزز  نززوا  مززن الفرقززة، ومززا ي تّزز،  سزز ح ابلقززوش اإ

 ال ت من آ اثر:                                                                           

آ   ززر قضززاء احملمكززة املززحكورة، وآ كّززل آ ّن اززحه املززادة ل ززث ولزز  اث زز  للطززييب: بسززب،   ززن تيززء الفرقززة،     

واززو ا ززا الإبزززاءة آ و اخلطززن ، ومززن دون بزززب، واززو مززا آ طلقززز  اليززق اززحه احملمكزززة اسزز ية ابززةتحاا ابزززةزرار 

  قل الموال.                                                                                          العرشة؛ تيء اللك ة الفصث يف احا الطييب لإ ار الإرادة امل فردة ص  ل الموج  اة اإ اء 

اص اثر امل تبززة انيزيززت بزز  مززا ل ززهل املززادة املززحكورة مززن آ تزز م   يقنهزز اززة نززو ي الفرقززة، بززث تعززّلاه اإي      

ذل مّت  ب  احين ال وا  من الفرقة:                                                                                ال ت. احملمكة العليا اكن ل ا دور ًم  يف احه                  املسن ا؛ اإ

                                                                                                                                              
89))
، 2013، 1 ززليء ايززف رواه الإمززام مززال يف املوّطززن ، واززلد آ اززر مززن الززرواة. يُ صززر: الإمززام مززال، املوّطززن ، مابسززة الربززاا، بززريو / دمرززق، ا:  

 . 567، ا:1503ح رمق: 
90) )

ذلا وقززر، كززت يقززوش الرززةي : آ  ززل المرقززا. يُ صززر: اح ال مالتززق اإ قوااززل الفق يّززة، قااززلة فق يّززة، و  اإ ززل  القوااززل املسززوقة برززن ن الرضززر، واملتعلقززة بوقززوب اإ

 .179م، ا: 2001، 6دار القمل، دمرق، ا: 
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زيعي يف الفقززرة "        " مززن اززحه املززادة اكن مززن الوعززوح حبيززء   يززلا  ززالف لتفسززري لزززث مززن  آ  الزز ص الترشز

وذززث  احملمكززة ا لعليززا،  ززا ي تّزز، اززة ثبززو  اخلطززن  آ و الإبززاءة يف تززق آ  ززل مززن الززموج  فُّصززث تفصززييف ل لززبس فيززق ق 

ّن الفقززرة "  زا. اززة العجلززس مززن اززحه الفقززرة، فززاإ وذززث  املرّش ز "   تجلززن لززحا الوعززوح فززامي يتعلّززق ابلّطززييب  بمززن ق 

                       لبةتحاا ابةزرار العرشة.                                       

سزززاف ازززة اخلطزززن  آ و الإبزززاءة، وبززز  الطزززييب       احملمكزززة العليزززا آ راد  آ ن تُ زززّت بززز  الطزززييب   زززلما يجلزززون مابَّ

  ززلما يجلززون ماّبسززاف اززة ابززةتحاا ابززةزرار العرشززة. يف اززحا ال ززوا اص دززري لليززلاف، واززة وجززق اخلصززوا   ززلما 

حملمكززة العليززا آ   ززر  آ ّن ا ززاك اانيفززاف يف اص بززاس اأح بُززل  اليززق يجلززون طالزز، التفريززق اززو الموجززة ا ززا، ا

 الطييب، ويف آ اثره.                                                            

ّن       ثبززا  اخلطززن ، ومززن ّإ بززةي ت،  آ بززاس ال ززوا اص وش مززن الطززييب،اإ واملزةّززث يف اخلطززن  آ و الإبززاءة يتطلّزز، اإ

بززقاا تقوقززق املاليززة املزززرتبة اززة  آ ولف:ا طزز  مززن الززموج  مززن دززيش: معاقوتززق  اليززق معاقوززة ماليززاف زززززززز وذلل ابإ

ذلا اكن مرتجلززز، اخلطزززن  ازززو الموجزززة، وبزززلفر ازززحه انقزززويب اإن اكن ا طززز  مزززن الزززموج  ازززو  الزززموال والطزززييب اإ

بقاا تقق يف انضانة.         اثنياف:المول ززززز، وتعاقوتق                           مع و ف ابإ

ذل يجلفززي فيززق اداززاء اززلم توافززق الطبززاا مززر آ بززاس ال ززوا الةززا  مززن الطززييب آ ّمززا       فيختلززف  ززن ذلل تامززاف؛ اإ

ّن آ بززاس اززحا ال ززوا  ثبززا  اطززن  مززا يف تززق الززمول املززّل . اليززق. اإ الززمول اص اززر، فلززملس ا ززاك مززن  اجززة اإي اإ

رادة طالزز، الت فريززق اززة اإ ززاء الززموال، يف مقابززث لّ ززهل فقززط اخلسززارة املاليّززة الةززا  مززن الطززييب اززو اإ ار اإ

 ال اإة  ن احا التفريق، دون اسارة انقويب املع وية واملزةّ  يف تق انضانة.                

ززس       اززحه اخلسززارة املاليّززة ل ميجلززن ا تباراززا  قوبززة بقززلر مززا   مثززن للتّقززّرر مززن  قززل الززموال،   ززلما ل يُابَّ

طلزز، الفرقززة فيززق اززة بززب، ميجلززن للقززاا آ ن  ززمك بوجااتززق مززن المززق. مثززن  ينوغززي لطالزز، التفريززق آ ن يلفعززق يف 

 مقابث تجلي ق من آ ن يفر  قراره اة المول اص ار.                                      

زز  زا مززن آ اثر، تعززق آ اززر: قضززاء احملمكززة العليززا آ راد آ ن يُ ززّت بزز  مرتجلزز، اخلطززن  واأح ُ وق  ، تززا نززّص اليززق املرشّز

نّزززق  ّل آ  زز،  الإرادة ازززة اززحا الإ ززاء، اإ اق  ن   يُعذ وبزز  تززق الإرادة امل فززردة يف اإ زززاء الززموال بززلون بزززب،، ف ززو واإ
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ذل ل يُعقزززث آ ّن تقزززرر الإرادة تفردازززا، وتتجلّسززز، مزززن وراء  قعل زززا تتقّ زززث اخلسزززارة املاليزززة، وازززو آ مزززر منطقزززي؛ اإ

جيززاد تززوامن بزز  مصززلقجل الززموج  املتعارعززت ؛ فززالمول اأح قززّرر قراراززا اززة تسززاب ا ص اززر، فززي بززّل مززن اإ

ّن مززن تززق الززمول اص اززر اأح فُززر   اليززق اززحا القززرار  اإ ززاء  قززل الززموال ا انززق يف قززراره، ويف نفززس الوقزز  فززاإ

آ ن ل يززلفر مثززن قززرار الطززرف املقززّرر للفرقززة
(91)

ثبززا  بززب ، داعززر لسززلطة القززاا . مززن يُقززّرر اززحه اص دززرية دون اإ

 التقليريّة اليق آ ن يتقّ ث اخلسارة املالية يف احه اناا.                   

ن مززّت بزز  نززو ي الفرقززة الززجل تضززّ   ت املززادة "      نّززق   يُ ززّت يف مسززن ا انززق يف 39قضززاء احملمكززة العليززا واإ "، فاإ

                                       التعويل ملن يترّضر من الموج  من احه الفرقة.     

ربززاء موزززلآ  انزززق يف التعزززويل  زززن الرضزززر ال زززاع  ززن الطزززييب زززززز   زززل ثبزززو  وقزززود اخلطزززن ، والرضزززر،       اإ

والعيقززة السززةببيّة ززززز آ ّبززس لقااززلة ً ززة اززص اص اثر امل تبززة اززة اإ ززاء الززموال آ ّ ف اكن بززبوق، وذلل بتع زز  اززحا 

ل ما  ذلا ُوج  ليق.                                                                      انق اإ  يل و اإ

ّن قضزززاء احملمكزززة العليزززا قزززل آ جزززاب  زززن العليزززل مزززن املسزززاّث املتعلقزززة ابملزززادة "       " 39وآ دزززرياف ميجلزززن القزززوش: اإ

ذلا ثذبذززز ذ آ ّن ّ.ف مزززن  ، ومزززن ذلل مزززا اإ زززرذ بفقرت زززا، ولجلزززّن السزززااش يبقززز. معلّقزززاف مزززر ذلل فزززامي يتعلّزززق تسزززاّث آ اذ

اا، كيززف ميجلززن تقززاو املسززاوليّة فززامي يتعلّززق الززموج  قززل ارتجلزز، اطززن  يف تززق الطززرف اص اززر. يف اززحه انزز

 ابص اثر املالية، واري املالية امل تبة اة الطييب                                                      

 

 

 

 

 

                                                           
91))
رذ اكلقانون الفرهيس مةيف. يُ صر خبصوا احا املوعوا:   واو مال إله يف قوان  آ اذ

ALATI (A.), « Recommandation au législateur pour améliorer le divorce unilatéral : Vers un droit au divorce plus 

équilibré entre deux intérêts opposés», RJO, Université  de Rennes1, France, 2018/4, pp. 29s.    
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 ثب  املصادر، واملراقر

 آ ّولف: القوان 

 م برن ن اص ت م اخلاّأة ابلموال والّطييب وآ اثرات.                                  1984( لسة ة 10القانون رمق ) .1

 م.                  1984( لسة ة 10من القانون رمق ) 39، 13م بتعليث املادت  1991( لسة ة 22القانون رمق ) .2

م برززززن ن اص تزززز م 1984( لسززززة ة 10آ تززز م القززززانون رمق ) م بتعززززليث بعززززل2015( لسززززة ة 14القزززانون رمق ) .3

 اخلاأة ابلموال والطييب وآ اثرات.                                                                                            

لزززيإرضار، م " يف هزززن ن كفزززاا بعزززل تقزززويب املزززرآ ة يف الزززموال، والتطليزززق 1973( لسزززة ة 176القزززانون رمق ) .4

   واخللر"، الواثّق واارابا  اخلاأة بتطبيق آ ت م الرشيعة الإبيميّة، ا  دّّل الةا .                                           

 م.          2004( لسة ة 1.04.22( تةابة ملونة اص رسة، الصادر بص ري ايف رمق )70.03القانون املغر  رمق ). 5

ززح رمق )القزززانون امل .6 م اخلزززاا بزززبعل آ تززز م 1985لسزززة ة  100م املعزززّلش ابلقزززانون رمق 1929( لسزززة ة 25هز

 اص تواش الرخصيّة.                                                                                                  

 اثنياف: اص ت م القضاّيّة

 . آ ت م احملمكة العليا املنرورة يف:1

 *    احملمكة العليا،

، ا: 1991، آ بريزززث زززززززز يوليزززو27، س: 1993نزززو رب  18يب، بتزززار   40/  19زززززز طعزززن آ تزززواش خشصزززيّة رمق: 

 .12(، ا:4، 3)

، آ كتزززززوبر زززززززززز مزززززارس 29م، س:  1994آ بريزززززث  14يب، بتزززززار   40/  29ززززززز طعزززززن آ تزززززواش خشصزززززيّة رمق: 

 .7( ا:2،  1م، ا: )92/1993

/ 1991، آ كتوبرززززززززز ي زززززاير 28م، س:  1995ي ززززاير  19يب، بتززززار   15/41خشصززززيّة رمق: ززززززز طعززززن آ تززززواش

 .9(، ا: 2، 1م، ا:)1992
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/ 90، آ كتززززوبر ززززززززز ديسزززز رب 27م، س: 1992يونيززززو 27يب، بتززززار   02/39ززززززز طعززززن آ تززززواش خشصززززيّة رمق:

 .18، 15(، ا: 2، 1م، ا: )1991

 .12(، ا: 3، 2، ا: ) 30م، س: 1995نو رب  30يب، بتار   06/24ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق:

 * مجمواة آ ت م احملمكة الُعليذا "قضاء اص تواش الرخصيّة"، 

 .   83م، ا: 2005مارس  17يب، بتار   02/52ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق:

 .   161م، ا: 2001يونيو 28يب، بتار   19/48ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق:

 .   327، 326م، ا: 2004نو رب  18يب، بتار   18/51ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق:

 .182، 181م، ا: 2003يونيو 26يب بتار   50/  15ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .144م، ا: 2001يونيو 28يب، بتار   48/  12ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .81م، ا:2003مارس  13يب، بتار   36/49ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق 

 . 69م، ا: 2006فرباير  02يب، بتار   52/  67ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .351م، ا: 2002يونيو 27يب، بتار   49/  08ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .323م، ا: 2002يونيو 13يب، بتار   49/ 02ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .196م، ا: 2000فرباير  03بتار  يب،  46/ 04ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .  24م، ا: 2005ي اير  06يب، بتار   51/  39ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .367م، ا: 2002آ كتوبر  31يب، بتار   11/49ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق : 

 .279م، ا: 2002ي اير  31يب، بتار   53/48ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .270م، ا: 2007مارس  22يب، بتار   53/  40رمق: ززز طعن آ تواش خشصيّة 

 . 331م، ا:  2004نو رب  18يب، بتار   51/  22ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .253م، ا: 2004مارس  11يب، بتار   50/  41ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .77م، ا: 2006مارس  09يب، بتار   52/  37ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 
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 آ ت م احملمكة العليا يف هُس  اري منرورة. 2

 م.2007مايو 17يب، بتار   46/53ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 م. 2001يونيو 14يب، بتار   23/48ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق:

 م.2008فرباير  22يب، بتار   23/53ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق:

 م. 1996ي اير  19يب، بتار   42/  09ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق:

 م.2008ديس رب  04يب، بتار   55/  21ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 م. 2008مايو 22يب، بتار   54/  52ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 .2008فرباير  28يب، بتار   54/  34ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 م.2008نو رب  20يب، بتار   55/  19ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 م.2007مارس  22يب،  بتار   37/53ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 م.1998يوليو 30يب، بتار   44/  37ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق 

 م.2008يونيو 19يب، بتار   55/ 08ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق 

 م.2006مايو 11يب، بتار   53/ 2ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 م.1994يونيو 16يب، بتار   40/  32و 31 ززز طع ا آ تواش خشصيّة ريا:

 م.2009مارس  26يب، بتار   55/  57ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق: 

 م.2004مارس  11يب، بتار   42/50ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق 

 م.2007فرباير  01يب، بتار   53/ 25ززز طعن آ تواش خشصيّة رمق 

 ة اثلةاف: الجلن، ابللخغت  العربيّة، والفرهسةيّ 

، 2زززززز اتليزززلح، بزززعيل، آ تززز م اص رسة يف الزززموال والطزززييب وآ اثرازززت، مطزززابر  هززز ا زززااري، ا زززس، ا: 

 .2م، ل: 1998

 .5م، ل: 1995، 1ززز انطاب، ول، مواا، اتليث، دار الجلن، العل يّة، بريو ، ا: 
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، 4ماّبسززة الربززاا، بززريو ، ا: ززززز ااريززل، فنقززي، نصريززة التعسززف يف ابززةتعتش انززق يف الفقززق الإبززيو، 

 م.1988

زح الجلوززري، دار اإتيززاء الجلنزز، العربيززة، )ل. ا(،  ززززز اابززويق، مشززس اايززن وززل،  اهززةية اابززويق اززة الرشز

 .2)ل.  ( ، ل: 

زززززز مبيزززلة، ال زززادح، آ تززز م اص رسة يف الترشزززير اللّيزززن، ماّبسزززة اويب لل مجزززة والنرشززز، امل صزززورة، مهززز، ا: 

 )التطليق القضا (.         3: م، ل2013، 1

 م. 2001، 6ززز المرقا، آ  ل، اح القواال الفق يّة، دار القمل، دمرق، ا: 

زززززز هزززملوة، مصزززطف.، آ تززز م اص رسة يف الرشزززيعة الإبزززيميّة " الّطزززييب، وآ اثره"، منرزززورا  جامعزززة بزززةاا، ا: 

 م.2006، 1

ز يّة، منرززورا  جامعززة قززاريوهس،  ززززز العززا ،  بززل السززيم، الززموال والطززييب يف القززانون اللّيززن وآ بززانيله الرشز

 م. 1995، 2ب غامح، ا: 

 م.2004، 4ززز الغر  ، الصاديب، اص رسة آ ت م وآ دّا، املقرح للنرش والتومير، ا: 

 م. 2007، 1رخصيّة، دار الفجلر، ّ ان، ا:ززز القلوو،  بري، التعسف يف ابةتعتش انق يف اص تواش ال 

 ALATI (A.), La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse: Étude de ززز

législation française et de législation islamique appliquée en pays arabes, vol. I et II, 

Éditions Universitaires Européennes, 2018. 
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 رابعاف: البقوم، واملقال    

زر يف القززانون رمق  ، 14، ا: 7 زز  اتامعززة اص  ريّزززة، س:  1984لسزززة ة  10ززززز اتليززلح، بززعيل، التطليزززق للرضز

 م.  2010

بززز  قصزززور يف انزززمك وازززو  يف  10/84زززززز هزززملوة، مصزززطف.، نصزززوا الطزززييب والتطليزززق يف القزززانون رمق 

 م.                                                                         2010، 14، ا: 7ريّة، س: الصيااة،    اتامعة اص  

 ززز العايت، آ فراح:

زح واص رُد ،  ززّ  ال ززلح  م: قززراءة ابززةتص اريّة1984/ 10ا العززة اتربيّززة يف القززانون رمق *  ُمقارنززة ابلقززانون  املهز

دارة البقزززوم واارابزززا  بزززومارة اص وقزززاف و  رزززاون الإبزززيميّة، ليبيزززا، طزززرابلس، س: ال الإبزززيو، منرزززورا  اإ

  .م2013، 5، ا: 3

م "برزززن ن الززموال والطزززييب وآ اثرازززت" ل ززُزّه مزززن الزززموج : 1984لسزززة ة  10مزززن القززانون رمق  39"آ  يّززة املزززادة  *

م ، ورقزززة حبزززء ُمقّلمزززة اإي املزززاتر العل زززي التجّلرميزززي الةزززا  2015لسزززة ة  14قزززراءة يف عزززوء تعزززليث القزززانون رمق 

م،  تجلرميززاف ووفززاءف لت بززةتاذل 2016نززو رب  17افززق اأح نّص تززق جيّززة القززانون/ جامعززة طززرابلس، يززوم ا ززملس، املو 

زز  اززحه الورقززة يف العززلد السززادس مززن  زز  القززانون الصززادرة  ززن جيّززة القززانون/  ااكتززور: بززعيل اتليززلح. هرُش 

 (.   2017/ 2016جامعة طرابلس، )

اص تززز م  م برزززان1984لسزززة ة  10العبّزززار، بزززعل، التعزززار  بززز  ال صزززوا: درابزززة يف عزززوء القزززانون رمق زززززز 

 م.                                                2010، 14، ا: 7اخلاأة ابلموال والطييب وآ اثرات،    اتامعة اص  ريّة، س: 
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 العدد: التاسع والعشرون          جملة دراسات قانونية     

 الرهن احليازي

 د. سامل الغناي فرحات

 مقدمــــــــــــــة

ــن   ــا مل   ــاو م ــ  ا ل ــا ماحل  ــازع ا ل ــاو مالان ــل فل ــن الالام ــاع مل  ــ ك   ــ ا اق ــة و  ق ــ ا الالي احلق

 القان ن اىل غري ذكل. مانقسم هذه احلق ا الالية ا ىل  ق ا عينية م ق ا خشصية. 

ــا   اــىل هــذا ال ــلو د ــادي مةــ ع لصــا ذا ســ ،ة مذ ــرد اــىل  ل م من ماحلــا الليــ  هــ  ذكل احلــا اىلي ء

 حاجة ا ىل م،البة خش  آ خر بمت ينا من اس الامع  قا. 

ــدءن   م ا ــة ا  خــر مهــ   ــ  ال ــوك  قملدــاها آاحــدهام مه ــض خشصــض    ــة ن ــ  نان،ــة  ان ني ــا احلــا الفهوــ فط آام

 ادلائنو نأان  ق ك نلمل آام الامملناع عن معل ملض.

ءفــال  قــ ا عينيـــة ماحلــا الليــ  مند   القــان ن الـــد  اــىل ســويل احل ـــو فــ   ــ ز  فـــراد ا  للا

ــامع    ــ  ان ــةو  ي ــ ا الليني ــا احلق ــن آا يم ــا  م ــد ناــم الـ ـع ا  يــين   القســم الق نادوــم. م  ــة د  آاصــ ية آام ابلي

ــد  ــا  فق ــاا الق ــا ال مل ــةو آام ــة عــن  ــا ال  ي ــ ا الاكرا ــة ماحلق ــة ا اصــ ية يةــا ال  ي ــ ا الليني ــاا ا امع احلق ال مل

ـــة ال  ـــ ا الليني ـــا احلق ـــامع في ـــازي ان ـــرهن احلي ـــرهن القدـــا  مال ـــا  مال ـــرهن ا اك ـــان   مال ـــرهن الق ـــةو مو ال ابلي

 م ق ا الامملياز. 

ــذاواو  ــ ك ن ــا م ــ د مســ اقل اق ــة آاصــ ية لط ــ ا عيني ــا آان ن ــ ن  ق م ــة ا  ــ ا الليني ــا ن احلق ــذا ف ــىل ه ما

قــ ك ابلــاال لقيــاك  ــا غــري مســ إد  ا ىل  ــا آ خــرو مآامــا آان ن ــ ن  ق  ــاال عينيــة ابليــة   اقــ ك مســ اق  نــذاواو نــل ا

ــاها  ســ ا،ي   ــىل  ل ملــض دىلات  قملد ــ ،ة دلائــن ا ــة الابليــة و س ــاو فــاحلق ا الليني ــامن ال فــال ن خشوــ لد

احلصــ ع اــىل  قــا مــن لــن هــذا ال ــل آام آاي مقانــل نقــدي   دلاقــدك اــىل غــريه مــن ادلا نــض اللــاد ض آام الاــاليض 

ليا.     الرابةو ما ذ  هذا ال ل   آاي  د   نملقل ا 
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ــا  ــا مــن مد ن ــن   احلصــ ع اــىل  ق ــأامض ادلائ ــاك  ــا خشوــ وــديف ا ىل ا ــاال لقي ــ ك ابل ــة اق ــة الابلي ــ ا الليني ماحلق

 مىلكل مسيت دلاأامينات اللينية. 

ـــرهن  ـــ اع فقـــد ء ـــ ن مصـــدنها القـــان ن  ل ن ـــة آا ـــ ع مـــن  يـــ  مصـــدنها ا ىل و و مهـــذه ا ا ـــري  ا إ

دنها القدـــال  لـــرهن القدـــا و م ـــد ء ـــ ن مصـــدنها ا اكـــاا  لـــرهن القــان   م ـــا الاممليـــاز م ـــد ء ـــ ن مصـــ

الرمســـا مالـــرهن احليـــازيو مو  قـــ ا ماند    القـــان ن الـــد  ا  يـــين اـــىل ســـويل احل ـــ ملـــ   اـــىل ســـويل 

 القاع. 

 آاهدايف البة  مآامهياا : 

و ا  ـــاد   لـــد البةـــ  الل مـــا الطمـــة ا اساســـ ية   هاملـــاتو ممـــن ا اهـــدايف الـــ   ســـل  لاةقيقطـــا

ــا  ــاع ا ي ــراد ما   ذ ــازي دمناال  بــري   الــام ت ا اف ــد آاصــبو   ــرهن احلي ــ   لــا  م ــا ا متــ و م  ــ ع   مفــايت ال ح 

   الام ومو م  جما ت خما كة  لبن ك مكاس اا الاع مالاهانات مالاس امثن ادلميل ماحمليل. 

لقــال الدــ ل اــىل الــرهن احليــازيو مجــل مالكا ــد  الــ  ااةقــا مــن دناســة هــذا ال  ــ ع ن ــن    ا 

 آا يما ماس اخدامااا  اصة مآان كقريا من ا افراد   لزي الكرا نض الرهن احليازي مالره ن ا اخرى. 

ــازي  ــرهن احلي ــ ك ال ــامع   ا امع مكط ــ  ن إ ــض  ي ــض آاون ــ  اقســ ثا ا ىل مذةق ــ ع   ــذا ال   ملا  ــيو ه

 مخصا صا ممتيزيه عن غريه من الا فاتو آاما البة  القا   ن إامع فيا آ اثن الرهن احليازي. 
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 البة  ا امع 

 مكط ك الرهن احليازي

ءفـــا ا مذكل مـــن اقمليضـــ دناســـة الـــرهن احليـــازي ال  ـــ يف اـــىل ال ر كـــاو منيـــان خصا صـــاو م م  ا 

   ع ال، ب ا امعو آاما القا  ن إامع فيا متيزي الرهن احليازي عن غريه من الا فات. 

 ال، ب ا امع

ءفا ا.  الر ف الرهن احليازي مخصا صا ما 

   -آام ال / الر ف الرهن احليازي:

ــا  ســ إد   م  دهــا اــىل  ــا آ خــرو هــ   د ــذاوا ما  ــة   انفــأا مســ اق  ن ــة الابلي ــ ا الليني ــا آان احلق نآا ن

ــال  ــا خشوــو  ــايل    ف ــضو آاي  ــامن م ــدءن مل ــال ن ــا    نفــأا ا    ــام ال    ف ــ  الابل ــاحلا اللي  ــا خشوــو ف

 م    جد ا   ن   د هذا احلا م نقيض دنقدا ا. 

ــين  ــريف الـ ـع ا  ي ــد عف ــاد    م  ــا : 1100  ال ــازي نأان ــرهن احلي ــد  ال ــين ال ــان ن ا  ي ــن الق     -(( م

ــ  اال  ــدانو   ــا الالا  ــين  لين ــن آام ا ىل آا إ ــريهو آان  ســأ ا ىل ادلائ ــىل غ ــا آام ا ــن ا ي ــوك خشــ   ــام ال دلء ــا    ــد ن عق

ــاال ةــ   حــو  ال ــل حلــض اســ يكال ادلءــنو مآان  اقــدك ادلا نــض ــن  قــاال عيني اللــاد ض مادلا نــض    ءراــب ا يــا   ائ

   الرابة   ا ملدال  قا من لن ال ل   آاي  د ن  ن (( 

م ادــو مــن هــذا الالر ــف آان الــرهن احليــازي ةــ ع صــا ذا فــ ا الدــامن اللــاك القــرن   دعابــانه دا نــاال اــاد ال م  ــة 

ــدع الن ــل آام الب ــن القان ــا ا اصــيل م ــ يكال  ق ــض   اس ــن ادلا ن ــريه م ــىل غ ــدك ا ــا الاق ــا احل ــب ا ي ــامع الرا ــدي    ق

ــن  ــ ن م ــاع الره ــر  ال ــازي   ة ــرهن احلي ــذا ال ــري آان ه ــد  ن غ ــاع   آاي   ــ  ذكل ال ــة ا ذ ــ   م   ــام م ــاو ك الابل

م  ية صا ذا م  اغل  د الاكل عن الا يف   م  ا فاحلياز  هنا ن  ن عر ية 
 1)

 . 

                                                           
1))

 .  7و ص  1998س امين مر   . احلق ا اللينية الابلية و دان ال ملب القان نية و م  . ال،بلة القالقة  -
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م ــد عــريف الكقطــال اللــا من 
 2)

ذ ءــرى الــبل و آان احليــاز  نالر كــات ممللــ  دد و يت  ســ ي ءــراهو ا 

احليــاز  ســ ،ة فل يــة لفــه  اــىل  ل مــن ا ا ــ يال ابــدم   ءطــ نه اــىل هــذا ال ــل  اطــر الــاكل آام صــا ب 

  ا عي  ا ياو مءرى جانب آ خر من الكقطال ا ا ذ دلالر ف   ةياز  خبصا صطا ال  نامطا القان ن. 

د  ا لطا ص ن ممللدد و مدخمل يف ص نها ما ف آا ياها مآ اثنها. ماحلياز    ابدم   ص ن  ماحد و ما 

ــ   ذا ا مت ــاز  ا  ــذه احلي ــا ه ــةو م ااةق ــاز  القان ني ــا احلي ــا ا ل ــ   ،  ــةو مو ال ــاز   ان ني ــ ن  ي ــد ن  فق

ـاهاو الـــادي ماللنــ يو آاي الســ ي،ر  الكل يـــة اــىل ال ـــل نقصــد ا ــمت و م ـــد ن ــ ن احليـــاز   دلى احلــائ  عن ـ

ذا م ـــف مـــن احلـــائ  الـــر ن اللنـــ يو مهـــ  القصـــدو فاحلـــائ  اللـــر    ل ـــن آان  نـــ ا عـــن عر ـــيةو مذ كل ا 

ءفــا او فقــد  ا قــ  هــذه  ــا ن مركــ  احلــائ  اللــر  قــدده ســ ند ا  احلــائ  احلقيقــا   جانــب الــر ن اللنــ يو ممــن ا ف

ة متقـــل الســـ ند القـــان   احليـــاز     ـــب عقـــد آام نـــن  القـــان ن آام  ـــق القدـــال آام  ـــق القدـــالو فطـــذه الران،ـــ

(3 لس ي،ر  احلائ  الاد ة 
 

م ــد عــق القــان ن دلــرهن احليــازيو منامــا زفــري صــانك محــازك غــري آان الر ــف القــان ن الــد    ــرهن  

ــاد      ــازي   ال ــازيو 1100احلي ــرهن احلي ــازي اىلي  قملدــاه  نفــأا ال ــرهن احلي ــد ال ــريف عق ــد عف (( الســانا ذ رهــا  

حليــازيو ملطــذا نلــريف الــرهن احليــازي هميــ  خصا صــا ممل  لــريف  ــا الــرهن ا
 4)

فطــ   ــا عيــ  ابلــا  نفــأا عــن  

ــد ن ــا  نــض الــراهن مادلائــن الــرون مءــرد اــىل عقــان آام مإقــ ع مةــ ع صــا ذا آام   ــب  لينــا الالا ــدان  عق

ىل غــريه مــن  يــاز  ال ــل الرهــ ن مء ــ ن    قملدــاه  ــا حــو  ال ــل الرهــ ن حلــض اســ يكال  قــا مالاقــدك اــ

 ادلا نض اللاد ض آام الااليض     الرابة ما ذ  ال ل   آاي  د ء  ن. 

                                                           
(2) 

 .  64ص  1995ايل محمد آامحد و احلياز    القان ن الد  . نساةل دكا ناه و جاملة القاهر  س نة  -
(3)
 . 19ص  2001عامن . ا اندن .س نة  –محمد س امين ا امحد و الكرا نض احلياز  مالدامن    سب ال  ية و دان الققافة مالن  - 
(4)
 .  443ص  2013عبد القادن  طاا . ال جزي   احلق ا اللينية و م ملبة الكدل و ننغازي س نة  - 
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ــاد    ــا ال ــد عرفمل ـعية 659م  ــن م هــ  ا ا ــيك ال ـ ( م
 5)

ــان آام   ــن عق ــاع م ــو  م ــ  ح ــرهن ه ــا :    ال ن ــىل آا ا

ذ مــن الكقــا مإقــ ع ما  يكــا مقانــل  ــا ل ــن اســ يكاذله مــن الــاع اىلي حــو    ــرهن (( مهــذا الالر ــف مــأاخ  

 ا  س يم  ي  ا اصل   نااك ال  لة ا  س مية ه  نااك الرهن احليازي 

   -اثنياال / خصا   الرهن احليازي :

ــ    ــذكل ه ــ  مك ــد  ن ــ  عق ــانبض مه ــ ك او ــا     ــد ن  ــ  عق ــةو فط ــا   ملين ــازي خبص ــرهن احلي ــزي ال ءمت

  -عقد غري  انل   ا   ة :

 الرهن احليازي عقد ن ا  م  ك   هانبض :  -1

ــاو   ــد    ــري نمس ــذا اللق ــرار لط ف ــراهن دمن ا ي ا  ــن مال ــض ادلائ ــا  ن ــد ن  ــازي نلق ــرهن احلي ــأا ال  نف

ىل  ــل هــذا اللقــد  فطــذا اللقــد   ــ ك   م ــ ده آان ااكــا ا  ناد ن   اطــاهطام ا ىل ابيلــة اللقــد اىلي الا ــداه ما 

مســوذا 
 6)

ــ امو  يــ  ءراــب الوامــات اــىل  و  لــق آان هــذا ءفــال آ اثن  ان نيــة ن  ناداــض اــىل ا  اللقــد  قمليضــ ا افــا ا 

 اااا يت من ارفيا. 

 الرهن احليازي عقد  ن .  -2

الـــرهن احليـــازي  نفـــأا عـــن عقـــد داكـــاا آاارافـــا مهدفـــا آاءفـــال  ـــامن  لـــواك آاصـــيل نـــض آاارافـــاو  

ــايل فطــ     قــ ك اســ اق   مل إــا  قــ ك دلاب  ــة آاخــرى الاــل و ا اصــل مالــرهن  نــ  لطــاو فــالرهن مدلا ليــة للم ي

ــامن  ــمل الد ــ   ف ــة ال ــن اللم ي ــ ل م ــام   ــواك ا اصــيلو مله ــ ده لمن ال ل ل ــل م  ــاو من  ذكل  لا ــ  ابل عي

ع ا مادلءن النا ئ
 7)

  . 

 

 

 

                                                           
(5)
 .  658ص  2011مجلة ال ن قا و احلق ا اللينية ا اص ية مالابلية و م،بلة ا ازدهان و م ااا س نة   - 
(6) 

 .  32س امين مر يس و مر   سانا ذ ره ص  -
(7) 

 .    127ص  1997نهن النق  ت دمن نقل احلياز  و نساةل دكا ناه و جاملة محمد اخلام    الغرا ( س نة احلب ب   يكة  ذ د  و  -
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 الرهن احليازي عقد غري  انل   ا   ة .  -3

( مــن القــان ن الــد  اــىل اــدك ط  ــة الــرهن فــري  ــ ل مــن اللقــان آام النقــ ع 1044اــن  الــاد    

ــان ن آام  ــن  الق ــا مل   ــ ع م ــان آام النق ــن مدــم ن دللق ــن ادلء ــن ميت  ــ ل م ــري ادلء ــاز ال  ــامإاال ل ــاال  ي الرهــ ن نهن

  اكا ال،رفان اىل غري ذكل. 

ذا  ن ادلءــــن الدــــم ن دلــــرهن احليــــازي  ــــ     يض م ســــام ضو م ن ال ــــل الرهــــ ن عقــــاناال آام فــــا 

ــن الــرهن  ــامإاال لــري ادلءــنو  ــن مدــم  ال بــري الــرهنو م ن يت  ــ ل م ــامي القثــةو  ن يت  ــ ل مــن ادلء م س

 مهذا ه  اللق القص د من الق ع نأان الرهن احليازي عقد غري  انل   ا   ة. 

ــن  ــن ابيلــة الــرهنو   م ــرهن احليــازي م ــدك ط  ــة ال ــىل ع ــ  ذكل ماــىل آان ما ــ ز ا اكــاا ا مســ ا  مااا في 

ل  الره ن  اخ   ن فال نل  ادلءنن
 8)

   

   -اثلقاال /  م  ن  ءن الرهن احليازي:

    ك   انلقاد الرهن احليازي ا افر  م  ملينة اال ا دلر ا ماحملل مالسوب.  

 الر ا :  -1

ءفــال آ اثن  ان نيـــ  ناداــض اـــىل ا  ة ن ــ امو م ا، ـــب   م ــ ده آان ااكـــا ا  ناد ن  قملىضــ الر ــا ا افـــا ا 

ىل  ـــل مســـوب هـــذا اللقـــدو م  ـــ ك    اـــا آان ن ـــ ن يت مـــن  ـــا ما    اطـــاهطام ا ىل ابيلـــة اللقـــد اىلي القدان

 اليـــة مـــن عيـــ ا الر ـــاو مصـــادن  مـــن خشـــ  ذي آاه يـــة لبـــا   عقـــد  –ا  ناداـــض الـــراهن مادلائـــن الـــرون 

ااد اللامة ال  حتق نار ة اللقد الرهنو م  يت ذكل ا،با الق  
 9)

 

ــد ء ــ ن   ــانين اللق ــ  آاحــد ج ــرون مه ــادلائن ال ــاال   هــانبضو ف ــداال م  م ــرهن احليــازي عق ــد ال ــا  ن عق مل

ـنو ماــىل ذكل  ــب  ــ  مال ـ ــض النك ــدمن ن ــداال   ــرون عق ــن ال ــاز  دلنســ بة ا ىل ادلائ ــاالو ممــن ا ء ــ ن نهــن احلي م  م

ــ ــرون  م ــن ال ــ ن ادلائ ــن آان ء  ــ ن ادلائ ــب آان ء  ــنو في  ــ يكال ادلء ــق اس ــا مل ــاز  فل ــان احلي ــةو  ان انو ل ا اه ي

                                                           
(8)
ـــانيف ا  ســـ إدن ة و ســـ   -  ـــة و منفـــأا  الل ـــات الفهصـــية مالليني ـــا  . الاأامين ـــد  . اوـــ ل الل ـــان ن ال ـــرزاا الســـ   ني . ال ســـ يو    د الق ـــد ال نة عب

 .  580ص  2004
(9)
 . 32ن مر   و مر   سانا ذ ره ص س امي - 
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ــاز   حوســا  ــزياال آام  ن     ــاو  ن  ــن الــرون  ي ذا  ن ادلائ ــاو آامــا ا  ــاال ســن الر ــد مغــري   ــ ز ا ي الــرون دلغ

ن،اع  اللقد  ان ال ل  
 10)

 . 

 احملل :  -2

ــ ع آام  ــىل مإق ــرد ا ــد ء ــازي   ــرهن احلي ــاال دىلات ال ــ ن ملين ــ ع  ــب آان ء  ــ بة   منق ــانو مدلنس ــىل عق ا

ــاد     ــا ال ــا نصــت ا ي ــذا م ــ و مه ــ اد الل  ــا دل ــا  ــ ز نيل ــاالو م  ــاال د يق ــا : (1101الي إ ــد  نق لط ــان ن ال ــن الق ( م

ب آان   ء ــ ن  ــ ال   ــرهن احليــازي ا   مــا ل ــن نيلــا اســ اق   دلــ اد الل ــ  مــن مإقــ ع معقــان (( مكــذكل  ــ  

ء ــ ن النقــ ع  ــان ال   ةيــاز  ســـ ال  ن  ثيــاال آاك م  يــاالو ملينــاال نن اـــا ممقــدانه مفــرزهو آام مــاد ال مملنـــ  ال   ااث  

ــفو  ــأامضو م ــا ال ل ــ الي  الا ــة من ــذكل الســ ندات الامسي ــاو مك ــ ندات حلام ط ــ ا  مالس ــيل مال ــ يانات ماحل مالس

ــاال  يــاز  ز ــ  آان ن ــ ن  ــان    ةــ اةل آام احل ــ  آام  مبــرال  الا ــواع مالنقــ د ا اكر ــةو كــام  ــ ز نهــن ادل ــ ن نهن

الرهن ا  س اةقا  
 11)

 

ـــبل    الكقـــا ا  يـــين   آامـــا دلنســـ بة   ـــرهن احليـــازي اـــىل اللقـــان فـــذهب ال
 12)

ـــأان   ا ىل القـــ ع :    ن

 38مـــن القـــان ن ن   الـــرهن احليـــازي الـــ اند اـــىل اللقـــانات مل  لـــد  اتـــاال   ليويـــا مذكل اســـ إادا ا ىل الـــاد  ا امىل

ك       ـــ ز اســـ إادا ا ىل م ـــ  اليـــد آام احليـــاز  ال ســـ بة آا ال  ن  نا نـــد ا ماهـــام  نـــت مـــدواو  1977لســـ نة 

ــة  ــة (( كــام آان اقرءــر  ــ ي  آام الاداــال نــا آامــاك آا  ــا عيــ  آ خــر ا يــا آام  س ــ  آاي عقــان آام  ســب آاي   مت

ــديف ــانات  ن ةــالف الط ــىل اللق ــازي ا ــرهن احلي ــ   ال ــة مال ــة اللقان  ــة   م  ي ــ انض النام ــن الق اىلي آاناده الـ ـع م

 اق  الاس الامع اىل الناك  محده. 

ـع آالغــ  احليــاز   ســوب مــن آاســ باا  ســب ال  يــة آام احلــا  مل إنــا ىــرى ع ــ  هــذا الــرآاي فالـ 

ــاز  ما   ــ إادا ا ىل احلي ــدع  دحلــا اس ــازي     ــرهن احلي ــرون   ال ــن ال ــن ادلائ ــ  مل  ــد اىلي اللي ــ إادا ا ىل اللق ــا اس د

دــا هــ  اللقــد الــلك نــض ال،ــرفضو كــام آان  ــ   هــ  احليــاز  ما  ــراهنو فســوب الاداــال دلــرهن احليــازي ل آابرمــا  مــ  ال

                                                           
(10)
 .  587عبد الرزاا الس   ني و مر   سانا ذ ره ص   - 
(11)
 .  664مجلة ال ن قا و مر   سانا ذ ره و ص  - 
(12)
 .  447عبد القادن  طاا و مر   سانا ذ ره و ص  - 
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ــا  ــ  ءرن  ــر مــن ا  اثن ال ــا و آاك د ــان ما  ــ اند اــىل اللق ــ  ال ــن آاســ باا  ســب احلــا اللي ــا ل ســت ســوذاال م ــاز  هن احلي

 اللقد. 

ءــر الــرهن احليــازي اــىل اللقــانات ةــالف القــ انض النامــة   م  يــة اللقان ــة فطــذا آامــا القــ ع نــأان اقر 

ــاز  ــة مآاج ــىل ا انا  ال ناعي ــ اند ا ــاع ال ــاز الا ــيف    ــا الاناك ــأان الـ ـع آاج ــا ن ــرد ا ي ــن ال ــن الم  ــل م ادللي

ــام آاجــاز   آا  ــرهنو ك ــا ال ــا فل ــا   ــة ا ل ـفات القان ني ــة الا ـ ــب  ف ــ ك نوا  ــ  آان  ق  دــاال الا ــيف   مســ إا آام   مناك

ـــا  صـــلب ا يـــا  ن   احملـــل اىلي ل  ـــاو ممـــا داك  ـــد آاجـــاز   ذكل في ـــ ز   آا دـــاال نهـــن هـــذه احلقـــ او ما   فا 

ــة  ــذا القــر و منصــكة اام ــا  دلكلــل لط ــد ء ــ ن الفــه    ا ملي ــاناتو م  ــر  ندــامن هــذه اللق ــىل   احلصــ ع ا

لغال   ءل الارميف احلالية.  فا ن هذه الق انض الاس اثإا ية اخلانجة عن القان ن  الد    ار قطا ل  

كــام آان اــدك ا ا ــذ دلــرهن احليــازي اــىل اللقــانات مــن  ــأانا آان   إــاا مــ  احل ــة الــ  اناغاهــا الـ ـع 

ـــب  ـــرهن الرمســـاو ماىلي  ا،  ـــره مو الاهكيـــف اـــىل الالا ـــدءن مـــن الفـــاية الصـــلبة ال  ـــ د    ال مـــن اقرء

ــ   آ اثنه  نلقــاده مالا  ن الا ــازي نلقــد عــر  م  هــذه احلــاةل   ــرهن احلي ــاد ال ــمل مــن الم ــن انلق  ــيف داــ الو ن 

فراغـــا    ـــري  فـــامي نـــض الالا ـــدءن   ـــرد اللقـــد في ـــوك يت مـــ ام د لوامـــات الـــ  اقـــ  ا يـــا دمن حاجـــة ا ىل ا 

ــا ن ــال اــىل ذكل ف ــذاال    ــا الغــري ا   دل ســ يلو منن ــا   ء ــ ن  ف ــازي اــىل النةــ  اىلي  نمســاو مل إ الــرهن احلي

ـ لات الـــ  صــدنت مو  ــ انض  اصــةو مالـــ      ن مإص صــاال ا يــا   القــان ن الــد  مل  لـــد  اكــا مــ  ال  ـ

مينية فلا لا،بيا الرهن احليازي اىل اللقانات.   ا 

 السوب :  -3

 فـــو    احلـــا الدـــم ن مـــا  فـــو    الســـوب ن جـــا اـــاكو  يـــ   فـــو    ادلءـــن الدـــم ن 

ــق  ــرهنو  ل ــن الدــم ن اهــام م ــت ال ــرهن آان ء ــ ن م  ــ داال مخمصصــاالو ف  ــ د ادلء ــد ال ــن الســوب   عق مهــ  ن 

ــاال خشصــياال آام د نــاالو م     ــامناو مء ــ ن هــذا احلــا ا اصــيل  ق ــ ن   مــرون  ــا آاصــيل ءــراد   اــ افر هــذا آان ء 

ذا ءطــر آان ادلءــن  ــرهنو فــا  ــاال ا ىل حــض انلقــاد ال ــد ءفــأا  ي ــاالو ا نقــ   ات ذا  ن ادلءــن الدــم ن   ـ  ا   ا  ال ـ

ــب، ن  ــن آاســ باا ال ن،ــا   اي ســوب م ــرن ا  ــد اق ــن عق ــد داــل آام م ــأان ءفــأا مــن عق ــاالو ن الدــم ن مل  نفــأا  ي 
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ـمعية  ـــل اللقـــد آام ســـوذاو فـــأان هـــذا ال، ـــا آام النســـ ينو  نلـــداك الر ـــا آام م ـــ د عيـــب فيـــاو آام اـــد ك م ــ

 ذهب ن   د ذكل ادلءن م لل سوب الرهن ملدمماو فيق  عقد الرهن دا  م  ء  ن   آاكر 
 13)

. 

ـــىل  ـــاال ا ـــن مل ق ـــل  ـــ ز آان ء ـــ ن ادلء ـــن الدـــم ن آان ء ـــ ن مإ ـــ او ن م   فـــو    م ـــ د ادلء

ــاال م  هــذا نصــ ــاال ا ولي ــاال مســ اقذ ال آام د ن ــاد      و آام د ن ــا :     ــ ز 1043ت ال ن ــد  اــىل آا ــان ن ال ــن الق ( م

ــب  ــام ال  ــ ز آان  وا ــام   ــن ا ــويلو ك ــن مســ اقذلو آام دء ــىل   و آام دء ــا ا ــن مل  ــرهن  ــام ال دلء ــب ال آان  وا

ــن الدــم ن آام احلــد ا ا  ــ اىلي  ــد ادلء ــ د آام لكــملو  ســاا جــانو اــىل آان  ا ــدد   عقــد الــرهن مذ   عــود مكمل

لي  ا ادلءن. نهتيا ا 

مفــامي  ال ــا ناهصــي  ادلءــن الدــم نو  ــب ا،بيــا الق ااــد اللامــة اــذا ادلءــن   نهــن احليــاز و 

آاي آان ء ــ ن ادلءــن الدــم ن ملينــاال الي إــاال  فيــاال مــن  يــ  مصــدنه م نةــا م ــ  ممقــدانهو آام  ــان ال   اليــضو فــ  

ــامإاال لــري ادل ــ ــرهن آان ء ــ ن الــرهن   ــا آان  ــذ ر   عقــد ال ــد الــدءنو آام لــري ء ك ــ  ن ــ ن   ائــن عن  ن ال

ادل ــ ن الــ   قو ــطا الــدءن   مــد  ملينــةو نــل  ــب آان  ــذ ر مذ ــد ادلءــن الدــم ن دلــرهنو منيــان مصــدنهو كان 

ء  ن  ر اال آام ال  داال آام لإـاال   مبي 
 14).

 

ذا مل  ــ  حتد ــد ادلءــن الدــم ن مهــ  ن ــن الســوب   عقــد الــرهن احليــازيو فــا ن اللقــد ء ــ ن  ما يــا فــا 

 دا ال مقا لري من   مص  ة ا متسك اذا الب، ن. 

 

 

 

 

 

                                                           
(13)
 .  140س امين مر   و مر   سانا ذ ره و ص  - 
(14)
 .  581مجلة ال ن قا و مر   سانا ذ ره ص  - 
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 ال، ب القا 

 متيزي عقد الرهن احليازي عن ما  ف  ا من ا فات.

ــىل  ــ يف ا ــذا ال  ــ عو مال   ــة ه ــن دناس ــد  م ــب  ســ ا امع الكا  ــازيو  ا،  ــرهن احلي ــا    ــق ادل ي الل

ــا   نلــ  اخلصــا   ملا  ــيو ذكل  قمليضــ  ــ  مل ــ  طمت ـفات ا اخــرى مال ــن الا ـ ــريه م ــذا ا ا ــري عــن غ ــزي ه متي

ا متيــزي نــض الــرهن احليــازي منــض نيــ  ال فــالو مكــذكل ا متيــزي نــض الــرهن احليــازي مالــرهن الرمســا مآا دــاال ا متيــزي ن إــا 

 دمن نقل احلياز و مذكل اىل النة  الاايل. منض نهن النق  ت 

 آام ال : متيزي الرهن احليازي عن ني  ال فال. 

ــريه آان  ســأ ا ىل  ــىل غ ــا آام ا ــن ا ي ــوك خشــ   ــام ال دلء ــا    ــد ن ــ  عق ــازي ه ــرهن احلي ــد ال ــا آان عق نآا ن

ــ   حــو  ال ــل حلــض اســ يكا ا  ــاال عينيــا ة ــا ادلائــن  ق ــ  اال ءراــب ا ي ــا الالا ــدان   ــن آام ا ىل آا إــين  لين ادلائ

 دال  قا من لن هذا ال ل. ادلءنو م اقدك اىل ادلا نض اللاد ضو مالااليض     الرابة   ا مل

ــ  خيــان آام  ــا  ـ  ال فــا  آام البيــ  م ــ  ال فــا  آام البيــ  دل ـ ــال ماىلي  ، ــا ا يــا البي ــا نيــ  ال ف آام

ــاد    ــ  الـ ـع   ال ــد ن ــ   ــا  454الاســودادو فق ــد البي ــا   عن ذا ا ــملك  الب ــا :    ا  ن ــد  اــىل آا ــان ن ال ــن الق م

ــة م ــ  ا ــ   ــ ع مــد  ملين ــ  ال،ــا اســوداد البي ــون ال ــال ء ــ ن مســ ي  مــن مســا ل ا   ــ  ال ف ــ  داــ ال ((  مني لبي

ــا مالاســ اكاد   ــل احلصــ ع اــىل لن ــ  مقان ــاع آان  ا ــيف   البي ــاكل ال ــلو مــيف مــا  ن   حاجــة ا ىل ال فرصــة ل

ذا مــا اـــ فر   الب ــد الـــ ز  ك لبـــا   مإــاو مـــ  الا ملكــا   قـــا   اســوداده  ـــ ع مــد   ـــ  ا اكـــاا ا لــاو فـــا 

نا  س ا،ي  آان  سود البي   الاسوداد فا 
 15).

 

ـــبل   م ـــذهب ال
 16) 

ـــا مـــ   مـــن اـــد  عقـــ د  ن ذ آا ـــال عقـــد خمـــا وو ا  ـــأان عقـــد نيـــ  ال ف ا ىل القـــ ع ن

ــد  ــىل احل ــد ا ــد  ن   ــاال نكا  ــد  ســو  ر  ــاز الو م  ــاال  ي ــال نهن ــ  ال ف ــد  ســو ني ــ و فق ــذا البي ــا ه ــدا   متهــ  ع  ممل

ــد  الق ــرهن ا ا  ــ لســلر الكا  ــ اانا ل ــدآا س ــن مســا ل الدــامنو اب ــة م ــد مســ ي  م ا   ــد صــ ني  ل ــ  عق ــةو مه ان ني

                                                           
(15) 

 .  238ص  2013عبد ا يد اللانيف و آا يك عقد البي  و منف نات جاملة الر ب و س اة   -
(16) 

براهمي . ني  ال فال و دان الك ر اللريب ا  س إدن ة و س نة  -  .  123ص  2010ع،ية ع،ية ا 
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ــاد    ــا الـ ـع ال ــ     احــة   ال ــ  ا ي ــا ن ــنن خبــ  مهــذا م ــا   مــن م  ــا ب ــد الب ــازي مانهتــيا نا ر   508 ي

ــد  ـمفاتو آاعاــل اللق ــنن مال ـ ــل ند ا  ــ    مقان ــ   ــا اســوداد البي ــد البي ذا آا ــملك  عن  ر ــاال مدــم ن مــد     ا 

بــرهن  يــازي (( مهــذا آا دــاال مــا آا ــذ نــا الـ ـع اللــرا  مالـ ـع الغــريب. م مــا لــزي عقــد الــرهن احليــازي عــن نيــ  

ــازي    ــرهن احلي ــمل   ال ــ اقذلو ن  ــل اســوداده   الس ــىل آام ــا ا ــن م   ــا   م ــرد الب ــا   ا  ــ  ال ف ــا   البي ــال آان ال ف

ليــا  ا ــرد الــدءن دلــرهن عــن م  ــاو نــل عــن  ي ازاــا فقــو كــام آان البــا   ال فــا  ءمتاــ  ندــامنة آاماو  يــ  انملقــل ا 

ــا   ء  ســب اــىل الرهــ ن ا    ن ــازيو فا  ــرهن احلي ــن الــرون   ال ــةو اــىل ع ــ  ادلائ ــا  مــر  اثني ــ  ال ف ــة البي م  ي

ســ مي البيــ   قــاال عينيــاال ابليــاال. ممــن  يــ  ابيلــة اللقــدءنو فــا ن البيــ  ال فــا  غــري م ــ ك   هــانبض  ــيف نلــد   

ــا  ــد م  م ــا عق ن ــد آا ــازي   ــرهن احلي ــد ال ــمل   عق ــا  و ن  ــ امي الب ــىل الكســ، س ــ ام ا ــدان يت م ــا و   مل   مفــوي ال ف

   هانبض. 

ــمل يف القصــد  اطــر  ــأامض   ءــنو ا   آان اخ ــازي ا ويــا ما ــا  مالــرهن احلي ــن البيــ  ال ف ذا  ن لال م ما 

ــ ــاع ن ــا  قا ــ  ال ف ــ    ني ــ امو  ي ــازي ماحض ن  ــرهن احلي ــمل   ال ــن ن  ــا   ء ــ ن  ا وي ــا   ص ــىل  دــ ن غالب ا ا

جمرد ا ويا   ءن من غري ا ملياع 
 17).

 

ــازي  ــرهن احلي ــمل    فــو    ال ــا  ن  ــ  ال ف ــ       البي ــا    مبي ــ  الفــوي ال ف ــن مه ــاز  ادلائ ــا ن  ي ــذكل ف ك

 خش  اثل  غري الالا دءن  سم  اد ال. آان   ز ادلائن الرون الره نو  ي    ز آان ق ز الره ن 

ذا هــ  ال ــل البيــ     ــد الفــويو  مآا ــريا فــا ن البيــ  ال فــا  لاــاز عــن الــرهن احليــازيو نأانــا ا 

ــراهن دمن الــرونو هــذا  ــد الــرونو فا نــا وــ  اــىل ال ــة     ــة الره ن ذا ه  ــت اللين ــا ا  ــا دمن البــا  و آام هــ  ا ي

ــة آاخــرى  ــن   ي ــةو مم ــن   ي ــا م ــ و آام ــا   اخلانجــة عــن البي ــ اع الب ــة آام ــال نبقي ــ  ال ف ــا    ــأان   مفــوي   ني ن فا 

الرون ف  ادا  قا اللي  اىل ال ل الره ن  ا خشو ادمنا آام اع الراهن مجيلاال 
 18)

. 

 

                                                           
(17)
براهمي و مر   سانا ذ ره و ص  -   .  211ع،ية ا 
(18)
براهمي و الر   السانا و ص  -   .  212ع،ية ا 
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 اثنيا: متيزي عقد الرهن احليازي عن عقد الرهن الرمسا. 

عقــان خمصــ  ل فــال د نــا  قــاال عينيــاالو ء ــ ن   الــرهن الرمســا هــ  عقــد نــا ء ســب ادلائــن اــىل 

 قملداه آان  اقدك اىل ادلا نض الااليض     الرابة   اس يكال  قا من لن ذكل اللقان   آاي  د ء  ن.
 19)

 

م   ــ  آان ل مــن الــرهنض احليــازي مالرمســاو    نفــأا ا   مــن عقــدو م ادــمن  قــاال عينيــا ابليــاالو 

ــاع ــىل م ــا   ا ــ ،ة مذ ــ الم ال   ذكل  آاي س ــة مس ــض الره ن ــىل الل ــذ ا ــرون آان  نك ــن ال ــ ا،ي  ادلائ ــضو آاي  س مل

  يف الاقدك مالا ذ . 

من  هــذا الا ــواك آام ا اكــاا مــا نــض الــرهن الرمســا ماحليــازيو ا   آان هنــاك اخــمل يف ن ــ ام مــن 

ناداـــض فـــ   فـــو    فيـــا الفـــايةو ا   آان اـــد  زما و  يـــ  آان الـــرهن احليـــازي عقـــد ن ـــا و  نلقـــد داكـــاا ا 

ــد    ــرن اللق ــ ا ذكل آان ق ــل  فــو  ف ــضو ن ــا ا  نادا ــاده ا اف ــا  نلق ــ    ء ك ــد  ــاا  ي ــرهن الرمســا عق ال

ــ  ال  ــ ال ن، ــ  دا ــذا الفــري م  ــد ه ــ افر   اللق ذا مل  ا ــا  ــةو ف ــا ت ملين ــة ني ــذه ال ن  ــذ ر   ه ــة مآان ا ــة نمسي من 

م، قــاال 
 20)

 صــو آان ء ـــ ن عقــاناال مآان ء ــ ن مإقـــ  الو ملــ   القيـــد لمن ال و كــذكل فـــا ن  ــل الــرهن احليـــازي 

ذا  ن  ــل الــرهن احليــازي عقــاناالو آامــا   الــرهن الرمســاو فــ   لرســ ن الــرهن احليــازي   م ا ــة الغــريو ا   ا 

ــ ع ــ  اــىل مإق ــاناالو م   ق ــ  ا   عق ــ ن   ــرهن  فــذاال  وء  ــ ن ال ــا لي  ــد لمن ال   الــرهن الرمس ــ ن القي  مىلكل ء 

   ـــا الغـــري
 21)

نـــا   الـــرهن احليـــازيو  ـــب آان  ســـأ ال ـــل الرهـــ ن مإقـــ  ال آام عقـــاناال  ىل جانـــب ذكل فا  و ما 

ا ىل ادلائـــن الـــرون آام ا ا إـــينو آامـــا   الـــرهن الرمســـا  بقـــ  اللقـــان الرهـــ ن    يـــاز  الـــراهنو كـــام آان الـــرهن 

ــ ــ  ال  ن آام عق ــ نو مإق ــو  ال ــل الره ــراهن ح ــ ع ال ــازي ة ــرهن احلي ــا   ال ــاو آام ــن د ن اناالو  ــيف  ســ ا ا ادلائ

ــان الرهــ ن نهنــاال  ــذ اــىل اللق ــا هــ  آان  نك ذا حــل د ن ــا   ائــنو ا  ــا احلــو  ميت م ــ ع ادلائــن   ــا فــ  ة الرمس

مملقدما ممملابلاال نمسياالو 
 22)

. 

                                                           
(19) 

 ( من القان ن الد  ال ي . 130الاد     -
20))

 .  30مر   سانا ذ ره ص  –س امين مر    -
(21)
 .  581عبد الرزاا الس   ني و مر   سانا ذ ره ص  - 

22)) 
 . 582عبد الرزاا الس   ني و مر   سانا ذ ره ص  -
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 اثلقاال: متيزي عقد الرهن احليازي عن نهن النق  ت دمن نقل احلياز . 

ــادي دمن  ــ ع ال ــ  تو نهــن النق ــ اند اــىل النق ــرهن ال ــ اع ال ن ــن آا ــد م ــرون  ل ــن ال ــا   ائ ــاع  يازا اناق

  دايف ا ىل الرهن احليازي مل ن ةا ف   آا يما عن الرهن احليازي. 

ــاز و ا   آان نهــن  ــل احلي ــ ن آاي نق ــ مي ال ــل الره ــ   س ــازي ه ــرهن احلي ــا   ال ــن آاا خص ــا آان م نآا ن

النقــ ع دمن نقــل احليــاز  هــ  ناــاك  قمل ــ اــىل مــإو ادلائــن  قــاال عينيــاال اــىل مــاع مــن ا امــ اع  صــبو  ــ ال   دــامن 

ـــدءن  ـــاز  عـــن ال ـــة ماحلي ـــال ال  ي نق ـــ  ا  م
 23)

ـــر نلـــ  ال ـمن  و م  الل ـــ احلـــد   ءط ـــادمن ن ــ ـــن  ن ـــا اىلء كق

اســـ ا دا  هـــذا النـــ ع مـــن الـــرهن دمن نقـــل احليـــاز و مذكل لالـــاءم ا امهيـــة اللم يـــة   منقـــ ع   مـــاال نلـــد  ـــ كو 

ــ اكاد   ــال الاس ــاز  آاون ــل احلي ــة نق ــا آادى  صــ،داما ن ا ل ــةو   ناا ي ــد آاا آادمات النفــا  الا ملصــادي ا   ــانه آاح دعاب

ــدمن ا    ــ  ا ــرهن.  ي ــة ال للي ــا مــن  ــ ع آ ــان ن ن ــ ع   الق ــاز    نهــن النق ــاخيل عــن احلي ــة ال ميني  ــيلية  ــ ع ا 

ــدآات  ــ  ن ــض الفــايت النامجــة مال ــاال من ــا  ــام ال  ان ني ــرهن ل  ن ــا ال ــ  قققط ــة ال ــض الكاا ي ــة ن ا  يــين مــن  ــ ع ال ازن

الر ــل اللم يــة الاناخانيــة
 24)

ءــرد اــىل مإقــ ع  ــا   و م لــريف نهــن النقــ ع دمن  يــاز  نأانــا :     ــامن عيــ  ااكــا 

اىل ادك ى ع  ياز  الره ن من مال ا (( 
 25)

. 

ــاز   ــل احلي ــرهن دمن نق ــة    ــة اام ــين   ا جــد نصــ ص  ان ني ــان ن ا  ي ــا الق ــن ن   ــة مم ــ انض اللرني م  الق

ــرهن دمن 2006كــام هــ  احلــاع   القــان ن الكرءيســ اود ــد   ســ نة  ــا   القــان ن ا  يــين ءــيد  نة ــ ال و  يــ  آان

نقل احلياز    نص ص    لية  اصة مذكل   حالاض هام نهن السكينة منهن ال،ائر  
 26)

. 

ــازي.  ــة دلــرهن احلي ــاز    القــان ن ا  يــين  ــدمد مقانن ــأان جمــاع نهــن النقــ ع دمن نقــل احلي ماــىل هــذا ف

ــأام ءفــال ا ــة  ــد مندت اــىل ســويل احل ــ مــن  ذــل الـ ـعو م  ل ــن ا  ــا  مل ذكل آان الاأامينــات الليني ض عيــ  ااك

اباعطــا   نهــن النقــ ع دمن  ـ   هــ  اىلي  قــرن ا   ــرالات ال ا ــب ا  ـع.  يــ  آان هــذا ال  ـ  ــن  ا يــا الـ 

                                                           
(23) 

 .  15احلب ب  ذ د  و مر   سانا ذ ره ص  -
(24) 

 .  8و ص  2008فاامة نمدان معر و نقل احلياز    نهن النق ع و نساةل ما س اري و جاملة اران   س نة  -
(25)
 2017الااســـلة و ســـ نة  مإصـــ ن حـــا،  ســـن و نهـــن النقـــ ع الـــادي دمن  يـــاز  . جمـــ  احملقـــا احملـــيل   ل ـــ ك القان نيـــة مالس ياســـ ية و اللـــدد و الســـ نة - 

 .  28اللراا و ص 
(26)
 .33احلب ب  ذ د  و مر   سانا ذ ره ص  - 
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ــطر مال ســ يل  ــل الف ــاز  م ل ــل احلي ــ ع دمن نق ــن النق ــدى نه ــرن م ــ  اىلي  ق ـ لا ه ــالن  ال  ـ ــاز و ف ــل احلي نق

ـــن الـــرون ـــد  ف   ةيـــاز و م  هـــذه احلـــاةل  ا ـــرد ادلائ ـــن  القـــان ن ماـــىل نلـــ   ن مـــن  ـــا احلـــو  مل ـــن ن

النق  ت دمن غريها 
 27).

 

ــاز  آان ل  ــل احلي ــرهن دمن نق ــازي مال ــرهن احلي ــض ال ــا ن ــزي م ــ ع ا متي ــن   ــىل ذكل ن  ــ  م ــال ا منن

ـــرهن دمن نقـــل احليـــاز   ـــ افر الر ـــا ماحملـــل مالســـوبو ا   آان ال ـــد مـــن ا مـــ ام  متلـــان   ملاـــم اخلصـــا   م ن

لــرهن احليــازي فــامي  ال ــا ن ســ مي ال ــل الرهــ ن آاي نقــل احليــاز و ملطــذا فــأان ا ا ــيك اللامــة الــ اند  ةا ــف عــن ا

ــري  ــذا ا ا  ــة ه ــ  ابيل ــان  م ــا    ال ــاز    ــ ع دمن  ي ــن النق ــىل آا ــيك نه ــا ا ــ  ا،ب ــازي و ال ــرهن احلي   ال

 مال  اال ا نلدك اناقاع احلياز    مرون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(27) 

 .  58مإص ن حا، و مر   سانا ذ ره و ص  -
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 القا البة  

 آ اثن الرهن احليازي مانقداذله

ــد  نفــئ احلــا  ــا عق ن ــ  آا ــازي  ي ــرهن احلي ــا ءفــ ل  ــا ال ــازي آ اثن آامهط ــرهن احلي ــد ال ــىل عق ــب ا اوا

ــض آاي  ــدك اــىل ســائر ادلا ن ــا دلاق ــدع ى  ــامن حلــا ل ــن اســ يكاذله مإ ــد آام ن ــن آام   ــد ادلائ   ا ملبــام مــاع    

ــا ادل ــا آ اثنو م ــا ســ ،ة ة لط ــا اواــب ا ي ن ــل هــذه الســ ،ة آا ــراهنو ممــا  قان ائــن اــىل مــاع مــن آامــ اع الــدءن آام ال

 من احلد من  ق ا الراهن   م  او مم ا آا داال آان هذه الس ،ة ا دي ا ىل اكديل ادلائن الرون اىل غريه. 

مننـــال اـــىل ذكل فـــأان الـــرهن احليـــازي  نـــملا آ اثناال ملينـــة نـــض الالا ـــدءن مآ اثن دلنســـ بة   غـــريو مهـــذا 

 ا ىل مرفــا هــذه ا  اثن ا نلــد ذكل ملرفــة  يــف  نقيضــ  ــا الــرهن احليــازي ماــىل هــذا نقســم هــذا البةــ   ــدع  

 ا ىل م، بض آاونض ن إامع   ا امع آ اثن الرهن احليازي آاما ال، ب القا  ن إامع فيا انقدال الرهن احليازي. 

 ال، ب ا امع

 آ اثن الرهن احليازي.

ــازي هــ   ــا ــرهن احلي ــا آان ال ــراهنو  نآا ن ــرون مال ــن ال ــض ادلائ ــ  ن ــا    ــد نهــن ااك ــال اــىل عق  نفــأا نن

ــاال  واــب    ــا  ــاال ابلي ــاال عيني ــاز  ال ــل الرهــ نو كــام ةــ ع هــذا اللقــد   مــرون  ق ــراهن عــن  ي ــاخىل ال ــا      ذ

 احلو  م ا البي  م ا الاقدك. 

ــات ــب الوام ــا مءرا ــض ارفي ــة ن ــيو آ اثن ملين ــد    ــذا اللق ــا ن ه ــذا ف ــىل ه ــا  ما ــ امو مل ــااا يت م ــىل ا ا

ــراهن  ــا ال ــن ارفي ــااا يت م ــىل ا ــ ا ا ــات م ق ــب الوام ــا  وا ن ــاال   هــانبضو فا  ــداال م  م ــازي عق ــرهن احلي ــد ال  ن عق

 مادلائن الرون. 

 آام ال :الوامات الراهن م ق  ا.

دلائــن نمتقــل الالوامــات الــ   نفــ لا هــذا اللقــد   ذمــة الــراهن و الوامــا ننقــل  ــا الــرهن ا ىل ا

ــل  ــا  ــراهن ننق ــوك ال ــرهن م ــامن هــ ك ال ــل الرهــ نو ملا  ــيو ذكلو    ــواك ندــامن ســ مة ال ــرون مالال ال
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ــرال  ــة ا ىل آاي ا   ــد دمن حاج ــاد اللق ــرد انلق ــرون    ــن ال ــرهن ا ىل ادلائ ــا ال ــل   ــرونو م نملق ــن ال ــرهن ا ىل ادلائ ال

ــرهنو آا  ــت ال ــ ن م  ــاليال    ــل الره ــراهن م ذا  ن ال ــر ا  ــت آ خ ــراهن م  ــ ك    ــري    ــ ن غ ذا  ن ال ــل الره ــا ا  م

ءفــال  ــا  ــواك د  ــراهن ال ــ  اــىل ال ــراهن    ــل الرهــ نو مل ــن  ق ــا ن  ــا الــرهن    نفــأا للــدك م  يــة ال الــرهن ف

ــاكل  ــر ال ذا مل  ق ــا ا  ــواكو آام ــذ الال ــرهن ، انكي ــا ال ــاكل احلقيق ــر ال ــ ن آام آا  ــاليال    ــل الره ــان م ذا ص ــا  ــرهنو ف ال

ــن    احلقيقــا ــا مقــا   ائ ــد آا ــل دلوام ــراهن ء ــ ن   ــا ن ال ــة ال ــل الرهــ ن ف ــراهن م  ي ــرهن ممل ء  ســب ال ال

ــن  ــا دلالــ    آام ســق   آاجــل ادلء هــذه احلــاةل آان  ،الب
 28)

ــا  ــب  ن ــن فا  ــرهن ا ىل ادلائ ــل  ــا ال ــب نق ىل جان و ما 

ـع   الــاد     ان ن الــد  نقــ   :    اــىل (( مــن القــ1103 ســ مي ال ــل الرهــ نو مهــذا مــا نــ  ا يــا الـ 

ــواك  ـي اــىل الال ــدان ل ســ ثاو م رسـ ــا الالا  ــ اع الفــه  اىلي عين ــنو آام ــراهن  ســ مي ال ــل الرهــ ن ا ىل ادلائ ال

 ن س مي ال ل الره ن آا يك الالواك ن س مي ال ل البي  ((. 

ــراهن ا   ــا الــرهن احليــازي هــ  نقــل احليــاز  مــن الــدءن ال ىل ادلائــن الــرون آام خشــ  مللــل آاا مــا ءمتــزي ن

ــن  ــراهن ع ــاخيل ال ــاز  ن ــل احلي ــ  نق ــن ذكلو م  ــمياا م ــازي  س ــرهن احلي ــذ ال ــد آا  ــانو م  ــا ال،رف ــا ا ي ــ   اك اثل

ــب مءيكــة  ــ  اناس ــة ال ــرهن دل،ر ق ــل  يــاز  ال ــا مانملق ــرون مإ ــن ال ــ ن ممت ــض ادلائ ــة    ــل الره ــاز  الكل ي احلي

ــاز   صــبو ادل ــل احلي ــ ن مننق ــة ال ــل الره ميني ــة ال ــل ما  ــا م  ي ــىل ال ــل آام ــرهن ا ــائ اال حلــا ال ــرون ح ــن ال ائ

ــاا  ــ ز حلس ــ  ق ــة مه ــامي ةــ  ال  ي ــياال ف ــائ اال مر  ــرون ح ــن ال ــل ادلائ ذ  لا ــدءنو ا  ــ    م ــيا ابق ــا فط الا ــيف في

ــرون مقــ ز  ــا ا ــن ال ــرهن حلســاا ادلائ ــا ن هــذا الغــري قــ ز  ــا ال ــاز    غــري ف ــل احلي ذا  ن نق ــة الــاكلو ما  ل  ي

  امكل الراهن س ال  ن الدءن آام ال كيل اللي 
 29)

 . 

ــمي ل ــن   ةيــاز  آان اــ دي دمنهــا النــ   اــا   هــذا النــ ع مــن الــرهن  فــو  فلــا آان ن ــ ن  مل

ءـــاهر  ممســـ متر  
 30)

ـــادي  ـــاالو مال ســـ مي ال ـــد ء ـــ ن   ي ـــاد ال م  ـــد ء ـــ ن م ـــ ع اـــرا ال ســـ مي فق ـــ  ا إ و  ي

 صــا ب معــل مــادي م مــ مو م ــد ء ــ ن  ســ اميال فل يــاال ك ســ مي اللقــان الرهــ ن ا ىل الــرون آام اللــدعو م ــد ء ــ ن 

                                                           
(28)
 452عبد القادن  طاا مر   سانا ذ ره ص  - 
(29)
 .  130احلب ب  ذ د  و مر   سانا ذ ره ص  - 
(30)
 . 131احلب ب  ذ د  و مر   سانا ذ ره ص  - 
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ذا  ن النقـــ ع م داـــاال   آاحـــد ااـــازن اللامـــة آام ســـ ند الفـــة نو م ـــد ء ـــ ن نمـــ  ال ك ســـ مي ســـ ندات ا   ـــداع ا 

ذا  ن ال ــل  ــة مذكل ا  ــري الني ــا ناغي ــا في ــا ء ملك د ــ م ما  ــادي م م ــل م ــا ذا مع ــ مي    ص ــ   س ــاال مه ــ مي   ي ال س

ـــة آام  ـــن ا اســـ باا  ســـ  هان آام اان  ـــرهن  اي ســـوب م ـــل ال ـــدع  ذ ـــن آام الل ـــد ادلائ الرهـــ ن م  ـــ داال حتـــت  

ومد لـــة
 31)

بـــراك عقـــد م ـــب آان  ســـأ الـــراهن ال ـــل الرهـــ ن  يـــاز  ا ىل ادل  ائـــن الـــرون آام ا ىل اـــدعو نلـــدك ا 

الـــرهنو  ان ال ســـ مي الـــواك  نفـــأا مـــن ذكل ال  ـــتو مل ـــن    ل لنـــ  آان ء ـــ ن ال ســـ مي نلـــد ذكل  ـــد   ـــد 

ذا  صــل الغــري  ذــل ال ســ مي اــىل  قــ ا ممللان ــة مــ   ــا اــىل الغــري ا   ا  ا،ــ ع مــا داك عقــد الــرهن  اتــاالو مقــاا ن

ــ ن  ــىل ال ــل الره ــرهن ا ــد ال ــاك عق ــت مت ــ ن م  ــا ال ــل الره ــد في ــين اىلي   ج ــ    ال ــين ال ســ مي في ــا م م ا 

الرهن ما مل  اكا اىل غري ذكل. 
 32)

 

ــاد   ــذا نصــت ال ــرهن م  ه ــواك آ خــر مهــ   ــامن ســ مة ال ــراهن ال ــااا ال ــىل ا ــ  ا ا  ــافة ا ىل ذكل  ق

ــراهن ســ مة الــرهن منكــا 1105 ــا :     دــمن ال ن ــأا  معــ ال  ــنق  مــن مــن القــان ن الــد  اــىل آا ــ     آان   ذهو مل

ـــاةل  ـــرون   ح ـــن ال ـــدو م  ائ ـــن اللق ـــا الســـ متر  م ـــن حلق   ـــ الامع ادلائ ـــ ن آام قـــ ع دمن اس ـــة ال ـــل الره  ث

ــراهن آان  ــىل ال ــ ن فل ــىل ال ــل الره ــة ا ــ ك احملافا ــ  ا  ــا ل ال ــراهن يت ال س ــة ال ــىل نكق ــذ ا ــ الهاع آان  اخ الاس

ــان   آاي آان   ــ ك ندــامن ســ مة الــرهنو م  ــ   قــ ا الــرونو هــذا الدــامن ءمتقــل   اــدك الالــر  الــادي آام الق

ــراهن ال ــل الرهــ ن آام  ــف ال ــرهن كان  ا  ــة ال ــ   ث ــا نق ــب ا ي ــادي  وا ــل م ــاع عــن يت فل ــوك د مملن ــراهن    ال

آام آاي  وكــا  ا ــفو مكــذكل   ــوك د مملنـــاع عــن يت فلــل  ــان   ماىلي ءمتقـــل   مذــا   الــراهن آا ــة دعـــ ى 

ا يف  الان  م ا ادلائن الرونو آام من  أانا آان   كر   هذا احلا  بي  ال ل الره ن نهناال اثنياال 
 33)

. 

ــة  كــام  قــ  اــىل اــااا الــراهن  ــامن الــر  الغــريو  يــ    ــوك نــدف  يت اداــال   غــري اــىل اللــض الره ن

ذا آادعــ  الغــري آان    ــا  ــا  ــرونو ف ــن ال ــ  مــن  ــأانا آان لــ   ــا ادلائ ــراهن آان ءرف ــةو فلــىل ال ــىل اللــض الره ن ا

 هذا الاداال من الغري. 

                                                           
(31)
 453عبد القادن  طاا و مر   سانا ذ ره ص   - 
(32)
 . 622الس   ني و  مر   سانا ذ ره  ص   - 

33))
 166س امين  رف   و  مر   سانا ذ ره  ص  -
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مــن القــان ن  1106مآا ــرياال  قــ  اــىل الــراهن الــواك مهــ   ــامن هــ ك الرهــ ن  يــ  نصــت الــاد  

ــاو آام  ــاال خل،  ــف نا ل ــ ك آام الا  ذا  ن الط ــا ا  ــ ن آام ا ك ــ ك ال ــل الره ــراهن ه ــمن ال ــا :     د ن ــىل آا ــد  ا ال

      اهر  ((.      اال  عن

ذا مــا م ــ  مإــا  نــا  ــب اــىل الــراهن  ــامن هــ ك ال ــل الرهــ ن آام ا كــاو فــا  م ادــو مــن ذكل آا

ــض آان  ،البــا ناقــد   ــن الــرون اخليــان ن ــا ء ــ ن خمــ ال ندــامن الطــ ك آام الا ــف مقــا   ائ ن ــا فا  هــ ك ن يهــة خل، 

آ جـــاع ادلءـــن مال،البـــة دل فـــال نـــا اـــىل اـــأامض  يف قـــل  ـــل ال ـــل الرهـــ ن اىلي هـــ  آام ا ـــف آام ســـق   

 الك ن. 

ــا ن  ــأامض ف ــ  ا ــن ن ــال ادلء ــن نق ــل ادلائ ــين ممل  قذ ذا  ن هــ ك ال ــل الرهــ ن آام ا كــا زســوب آا إ ــا ا  آام

 الراهن ء  ن   اخليان نض آان  قدك اأاميناال  فياال    فال ددلءنو آام سق   آاجل ادلءن مم  ا ال فال نا ف ناال. 

ــفو م  حــاةل هــ ك ا ــا ء ــ ن مســ م ال عــن الطــ ك آام الا  ن ــرونو فا  ــن ال ل ــل الرهــ ن زســوب ادلائ

ذا  ـــب اـــىل ادلائـــن الـــرون آان قـــاف  اـــىل ال ـــل الرهـــ ن مآان  اـــ ىل صـــياناا م لاـــ  نـــا عنا ـــة الفـــه   ا 

اللااد 
 34).

 

ا ىل ادلائــن  آامــا فــامي  ال ــا  قــ ا الــراهن. فقــد نآا نــا آان نهــن ال ــل نهنــاال  يــاز ال  قمليضــ  ســ ثا

ــاز   ــل احلي ــ  آان نق ــةو  ي ــاز  القان ني ــ    احلي ــام ابق ــراهن ك ــ     ــة ال ــل الرهــ ن ابق ــدع ا   آان م  ي ــرون آام الل ال

   ــنق  مــن ســ ،ات الــاكلو ا     احلــدمد الــ   الــان  فلــا مــ  مصــ  ة ادلائــن الــرون محتســ   ق  ــا اــىل 

ــرهن   ةــر  ال ــ ــد ال ــاز  هــذا ال ــل الرهــ نو فلق ــل احلي ــاك آان نق ــا هن ــة م ــة صــا ذاو غا  ل الرهــ ن عــن م  ي

ـيفو م با هــا   حــدمد اــدك الاصــ،داك  قــ ا ادلائــن  قــد مــن ســ ،ااا   الاســ الامع مالاســ اغ ع مالا ـ

نقاص من  ل الرهن الرون آام ا  
 35)

 . 

 

                                                           
(34)
 .  455عبد القادن  طاا و مر   سانا ذ ره   ص  - 
(35)
 فاامة نمدان و مر   سانا ذ ره  - 
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 اثنياال :الوامات ادلائن الرون م ق  ا.

ــاال  ــ نو مآا د ذا  ســأ ال ــل الره ــا ا  ــال ا ــا ال ف ــة  ــب ا ي ــات ملين ــاز  دلوام ــرون  ي ــن ال ــوك ادلائ   

ــ ن  ــىل ال ــل الره ــة ا ــات و احملافا ــذه الالوام ــ ن مه ذا  ســأ ال ــل الره ــدع ا  ــىل الل ــات ا ــذه الالوام ــ  ه اق

داناا منده ا ىل الرون نلد اس يكال  مل  قا.   ماس امثنه ما 

 افاة اىل ال ل الره ن. احمل -1

ذا  ســـأ الـــرون ال ـــل الرهـــ ن فل يـــا آان 1107اـــن  الـــاد    نـــا :   ا  ( مـــن القـــان ن الـــد  اـــىل آا

 بــذع    كاــا مصــياناا مــن اللنا ــة مــا  بــذ  الفــه  اللــاديو مهــ  مســ مع عــن هــ ك ال ــلو آام ا كــا مــا مل 

  قوت آان ذكل ءر   لسوب آا إين    د   فيا(.

ــال ــذع  منن ــواك  ب ــرون   ــوك دحملافاــة اــىل ال ــل الرهــ نو مهــذا الال ــن ال ــأان ادلائ ــن  ف اــىل هــذا ال

ــرون عــبل  ــااا ال ــىل ا ــ  ا ــا  ال  ــ ع م ق ــدنه   ــ   خشوــ  ق ــان م  ــ عا مل ــادو فاللي ــة الفــه  اللا عنا 

نــا  لــد مســ م ال عــن ذا هــ  الرهــ ن آام ا ــف خب،ــأا مــن ادلائــن الــرونو فا  وبــات ذكل فــا  هــذا الطــ ك آام الا ــفو  ا 

ــدك اأامينــاال  ــا ن   ــراهن آان  ق ــين ف ــف زســوب آا إ ــ ك آام الا  ذا  ن الط ــاو آامــا ا  ــراهن عن ــا آان  لــ   ال ــب ا ي م 

ــ ناال  ــن ف ــال ددلء ــن مم ــ ا ال ف ــن آام ســق   آاجــل ادلء ــال ددلء ــاال    ف  في
 36)

ــن  ــواك اــىل اــااا ادلائ ــ  ال و كــذكل  ق

ـمفات اقملدـــلا آاعـــامع احملافاـــة  ـــة   م افاـــة اـــىل ال ـــل الرهـــ نو مو م ــ ـمفات ال زم الـــرونو مهـــ  ال ــ

مالصــيانةو مل ــن ء ــ ن    ــا الر ــ ع اــا اــىل الســ اكيد احلقيقــا م ــاو مغالبــاال ء ــ ن الــراهنو آام الــدءنو آام 

ذا  ن خشصاال م  احداال الدءن الراهن ا 
 37)

. 

 اس امثن ال ل الره ن.  -2

نـــا :    1108اـــن  الـــاد    لـــ     ائـــن آان  نملكـــ  دل ـــل الرهـــ ن  -1( مـــن القـــان ن الـــد  اـــىل آا

 دمن مقانل. 

                                                           
(36)
 . 462عبد القادن  طاا و مر   سانا ذ ره و ص  - 
(37)
 . 634عبد الرزاا الس   ني و مر   سانا ذ ره  و ص  - 
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 ما يا آان  س نره اس امثنا  م ال ما مل  اكا اىل غري ذكل.  -2

ع ال ــل ةصــم مــن الب ــد الدــم ن دلــرهن ممــا  صــل ا يــا ادلائــن مــن صــا  الــر  ممــا اســ اكاده مــن اســ الام -3

ملــ  مل ء ــن  ــد حــل آاجــ  اــىل آان ء ــ ن اخلصــم آام ال مــن  ثــة مــا آااكقــا   احملافاــة اــىل ال ــل م  ا  صــ حات 

 ا من ال مفات مالك ا د ا من آاصل ادلءن ((. 

 مــ ال ســ ال ذكل دســـ الامع   ادــو مــن هــذا الــن  آان ادلائــن الــرون   ــوك دســ امثن ال ــل الرهــ ن اســ امثناال 

ــ   ــاز ال ه ــاال  ي ــ ن نهن ــل    ــل الره ــأاجريو مالاســ امثن اليم ــان ال   ا ذا  ن   ــري ا  ــأاجريه   غ ال ــل آام دســ اغ  و نا

نـا   ـوك نالــ    الـراهن عــام فااـا مــن  ذا  ـل ادلائــن اـذا الالــواك فا  الـواك  ـان    قــ  اـىل اــااا ادلائـن الـرونو فــا 

ـــن اســـ امثن ال ـــن  ال ـــل الر  ـــرون م ـــال ال عك ـــىل ا  ـــاا ا ـــ نو مل ـــن  ـــ ز ا اك ـــاال آام ه ـــال  ي عك ـــ ن ا  ل الره

   ياال 
 38)

 . 

ـعو ء ــ ن ادلائــن الــرون  ــد ككــل    صــ   اــىل  قــا مــن  ماــذا الالــواك اىلي نــ  ا يــا الـ 

ــا يت الن ــر  الاةصــل ا ي ــن ال ــم م ــ ن   آان ةص ــ امثنه    ــل الره ــ ع اس ــن   ــضو   ــدها   يا ــ  ن ذ ــات ال كق

نقا ــا صــاحلاال هــذا مــن   يــةو ممــن   يــة  ــ امثنو ماــ  الــ  اا،  ــا احملافاــة اــىل ال ــل الرهــ نو ما    الاس

آاخــرى  ــن   ار قــة قصــل اــا اــىل د نــا  ذــل ح ــ ع ا اجــلو فذلــد خصــم ال ــمفات   آان ةصــم الك ا ــد الــ  

ذا  ن ادلائن خشصاال اعابان الو  ا ةصم آاصل ادلءن من هذا الر  ءرن ا ادلءن ا 
 39)

. 

ــن الــرون آان  قــدك  ســادال عــن غــ  ال ــل الرهــ نو  ان آا ــذ الغــ  ماســ ا الطا اــىل  م ــب اــىل ادلائ

ــاال  النةــ  الاقــدك هــ  عن ــ مــن عنــا   ــا الــرهنو مادلائــن الــرون  ســ ا ىل اــىل الغــ  آاصــي ال عــن نكســا     ب

م ذ  الامثن عن الراهنو فادلائن  لال م ي ال عن الراهن   اس اغ ع ال ل الره ن 
 40)

. 

 

 

                                                           
(38) 

 . 460عبد القادن  طاا و مر   سانا ذ ره و  ص  -
39))

 . 47فاامة معر و مر   سانا ذ ره  ص  -
40))

 . 673مجلة ال ن قا و مر   سانا ذ ره  ص  - 
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دان  ال ل الره ن.  -3  ا 

نـــا :    1110اـــن  الـــاد    دان  ال ـــل  -1( مـــن القـــان ن الـــد  اـــىل آا  اـــ ىل ادلائـــن الـــرون ا 

ــة اســ اغ ع  ــن ار ق ــري م ــ     آان  غ ــاديو مل ــذ  الرجــل الل ــا  ب ــة م ــن اللنا  ــذع   ذكل م ــا آان  ب الرهــ نو ما ي

خ،ان الراهن عن يت آامر  قمليض اد  . ال ل الره ن ا   بر ال الراهن  و م ب ا يا آان  بادن د 

هـــام ال  ســـ اميالو  ن  -2 دان  ســـ  ة آام آانن ـــب   ذكل ا  ـــن اســـ الامع هـــذا احلـــا آام آادان ال ـــل ا  ذا آاســـال ادلائ ـــا  ف

 ((. اسة آام  سوده مقانل دف  ما ا يا  راهن احلا   آان  ، ب م لا ال ل حتت احلر 

دان  نــا حتــت  يازاــاو ما  دان  الــ   ــ ز   ائــن الــرون  فــالرون   ــوك د  ال ــل الرهــ نو دعابــان آا

ــرياال آاساســ ياال   الغــر  اىلي آااــد   ال ــل  ــد  ال آام اغي ــا ال ــب ا ل ــ     وا ــاد  ال ــاك اــا و آاعــامع ا  دان  اللا القي

ــد  ال آام ا  ــ  اادــمن ال ــ  ال ــاد  مو ا ــري اللا ــامع ا  دان  غ ــا آاع ــ نو آام ــد الره ــر  اىلي آاا ــ ياال   الغ ــرياال آاساس غي

ذا آاذن   الـــراهن   القيـــاك اـــذه ا اعـــامع    ال ـــل الرهـــ نو ا   ا 
 41)

داناـــا    ـــل  و آاي آان ادلائـــن الـــرونو   ا 

ــا  آا   ــا الق ــراهنو آام ــة اســ اغ ع ال ــل الرهــ ن ا   بر ــال ال ــن ار ق ــري م ــدءن : ا امع آان    غ ــد نقي الرهــ ن  اقي

خ،ـــان  الـــراهن عـــن يت آامـــر  قمليضـــ اـــد  . مالـــواك ادلائـــن الـــرون   هـــذه احلـــاةل هـــ  عنا ـــة الرجـــل  بـــادن د 

اللااد
 42).

 

 ند ال ل الره ن.  -4

ــاد    ــن  ال ــد آان 1111ا ــراهن نل ــن ال ــل الرهــ ن ا ىل ال ــرد ادلائ ــا :   ء ن ــد  اــىل آا ــان ن ال ــن الق ( م

ـمفات  ــات مم ـ ــن م ةق ــا  اصــل دحلــا م ــاو مم ــن  ســ ا ا يت  ق ذا آاســ ا ا ادلائ ــا ا  ن ــن  آا م ادــو مــن هــذا ال

ــ   ــا ند ال ــل الرهــ ن  ي ـمفات مال  دــات م ــب ا ي ــات مم ـ ــن م ةق ــا م ــا  اصــل ن ــ ال مم ــا  م ــرون  ق ال

ــن  ذا نقــ   ــ ل مــن ادلءــن ف ــ   اــىل ادلائ ــا لطــذا ال ــل  يــاز  م  ملــة مراب،ــة  صــ   اــىل د نــاو آامــا ا  آان  يازا

 هن احليازي غري  انل   ا   ة كام نآا ناه سانقاال. ند ال ل الره ن مذكل  ان الر 

                                                           
(41)
 .645عبد القادن  طاا و مر   سانا ذ ره ص  - 

42)) 
 . 645عبد الرزاا الس   ني و مر   سانا ذ ره  ص  -
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م  مــدءن   ســويل ال ــل الرهــ ن نلــد انقدــال ادلءــن آان ءرفــ  دعــ ى خشصــية اــىل  مســ متد  مــن 

ــد  ــادك مل ــن   ــ ن مو دعــ ى    ســقو دلاق ــاليال   مره ذا  ن م ــة ا  ــرهن نكســاو آام دعــ ى اســ اةقاا عيني ــد ال عق

ذا اــ افرت  ماطــاو م ن ال ــل الرهــ ن مإقــ  ال اصــ،دك نقااــد  احليــاز    النقــ ع  ســ ند احلـــائ  ا 
 43)

و ماقـــ  

ـــرون  قىضـــ  ـــراهن مال ـــض ال،ـــرفض ال ـــاا ن ـــاك آااك ذا  ن هن ـــراهن ا   ا  ـــااا ال ـــات ند ال ـــل الرهـــ ن اـــىل ا نكق

 خب يف ذكل. هذا من الوامات ادلائن الرون.

ــو  ال ــل  ــا   ح ــل    ق ــرون فملمتق ــن ال ــ ا ادلائ ــا  ق ــىل ال ــل  آام ــذ ا ــا   الانكي ــ ن م ق الره

ـع   الــاد    ( مــن القــان ن 1114الرهــ ن م كــا   الاقــدك مالا ذــ     ــل الرهــ نو مهــذا مــا نــ  ا يــا الـ 

ــةو دمن  الــد  اــىل النةــ  الاــايل :    ةــ ع الــرهن   ائــن الــرون احلــا   حــو  ال ــل الرهــ ن عــن النــام  ف

 ،  كاطا مفقاال   قان ن. ا   ع  ا   غري من  ق ا 

ــاال  -2 ــري مفق ــن الغ ــا م ــوداد  يازا ــا   اس ــا  ن   احل ــا آام دمن ا م نادا ــن دمن ا  ــد ادلائ ــن   ــر  ال ــل م ذا خ ما 

  ا يك احلياز  ((. 
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 ال، ب القا 

 انقدال الرهن احليازي

ــ باا    ــ ية نأاس ــكة آاص ــاال نص ــن الدــم نو م نقيضــ آا د ــال ادلء ــاال  نقد ــازي ابل ــرهن احلي ــا ال  نقيضــ  

 ا كر   ادلءن الدم ن. 

 انقدال الرهن احليازي نصكة آاص ية.

ـــا  ـــن  ق ـــ    ائ ـــن الدـــم نو مل ـــن  بق ـــ  مل  نقيضـــ ادلء ـــرهن نصـــكة آاصـــ ية مل ل ـــن آان  نقيضـــ ال

 :(( مـــن القـــان ن الـــد  اـــىل مـــا  ـــأا  1117الـ ــع   الـــاد    الفهوـــ كاي دائـــن اـــاديو م  هـــذا نـــ  

  - نقيض آا داال  ا الرهن احليازي نأاحد ا اس باا ا  اية :  

بــرال ذمــة الــدءن مــن ادلءــنو م ــ ز آان  ســ اكاد  -1 ذا ىــ ع ادلائــن الــرون عــن هــذا احلــا م ن ذا آاه يــة   ا  ا 

ــانه عــن ال ــ ــن دخملي ــاال مــن مــيل ادلائ ــازع  ن ــا دمن حتكــ . اــىل الان ــا اــىل الا ــيف في ل الرهــ ن آام مــن م ا ك

ذا آا ره.  ذا  ن الرهن م ق ال قا اقرن لص  ة الغريو فا ن انازع ادلائن   ننكذ    ا الغري ا   ا   آانا ا 

ذا آا مت   ا الرهن احليازي م   ا ال  ية    د خش  ماحد.  -ا  ا 

ذا ه  ال ل آام انقىض احلا الره ن ((.  -   ا 

 م ادو من هذا الن  آان آاس باا انقدال الرهن احليازي نصكة آاص ية و  لاايل. 

 ى مع ادلائن الرون عن  ا الرهن.  -1

ــان آان  ناد  ماحــد و  مدعاب ــ  د  ــذا الا ــيف   ــرهنو مه ــرون عــن  ــا ال ــن ال ــ ع ادلائ ذا ى ــازي ا  ــرهن احلي  نقيضــ ال

ــاالو ف فــو  ـفات الدــان  لناال  د ــن الا ـ ــذا الا ــيف م ــا ه نادا ــ ن ا  ــةو مآان ن  ــل ا اه ي ــرون  م ــ ن ال   آان ء 

ــب آا   ــن   ــاع. مل  ــرميف احل ــن ء ــ اكاد م ــاال  س ــاالو آام  ني ــ مع  ق ــ ن ال ــ ا ي آان ء  ــ او م س ــن اللي ــة م  الي

ذا آا ر الغري هذا الانازع    هذا الانازع دلغري اىلي اقرن    ا اىل ال ل الره نو ا   ا 
 44)

. 

                                                           
(44) 
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 احتاد اىلمة.  -2

ذا  ـال ا  ــن ال ــل الرهــ ن دل ـ ذا متــ  ادلائ ــا  ــرهنو ف ــةو  نقيضــ  ــا ال ــ   ــا ال  ي ــازي م ــرهن احلي ــ   ــا ال ا مت

ذا زاع احتــاد اىلمــة  نــا ا  آام الــريا  آام نــأاي ســوب آ خــر مــن آاســ باا  ســب ال  يــةو فــا ن  ــا الــرهن  نقيضــو غــري آا

ــن ــ ن ا ىل ادلائ ــة ال ــل الره ــل م  ي ــ ند اىلي نق ــل الس ــ  آان، ــام ل ــا ك ــأاكر ن ل ــرهن ن ــا ن ال ــدو ف و آام ، فســ، اللق

 لال مل  نقيض
 45)

 و مل ن آاحتاد اىلمة  ب آان     ا الغري اىل ال ل الره ن. 

 ه ك ال ل الره ن آام انقداذله.  -3

ذا ءفــأا زســوب هــ ك ال ــل  ــا آ خــر لال ــا كالــ     ــا ا  ن ذا هــ  ال ــل الرهــ ن  نقيضــ  ــا الــرهنو غــري آا ا 

ـــرهن  ر  ـــأامض آاناقـــل ال ـــا  نقيضـــ آام ا ذا  ن الرهـــ ن  ـــا اناكـــاع فأان اوملـــا ا ىل ذكل احلـــا  ـــق احل ـــ ع الليـــ  ما 

ا ك ال ل آام دىهتال مداا آام   ت الناك و مدنقدال  ا الاناكاع اذه ا اس باا  نقيض  ا الرهن
 46)

 

 البي  اولي    ل الره ن.  -4

ـــن  ســـ ا،ي  حـــو  ال ـــل الرهـــ ن مالا ملهـــا  اـــ ـــا آان ادلائ ذا احلـــو    م ا ـــة الغـــري اىلي نآا ن

 ســب  قــاال اــىل ال ــل الرهــ ن نلــد وبــ ت  نا الــرهنو مء ــ ن ذكل   حــاةل الانكيــذ ا يــا مــن ادلائــن الاــايل   

ــ ن  ــو  ال ــل الره ــاز ال ح ــرون  ي ــ ن   م ــ  ء  ــرهن ف ــىل  نا ال ــة ا ــن الســانا     الراب ــا ادلائ ــةو آام   الراب

دل اد الل   فينقيض الرهن دلبي  اوليكام ل  ، ني  الره ن 
 47)

 . 

 فس، عقد الرهن.  -5

نــا    ــا اناكــاا اــىل اللقــان الرهــ ن  نــا دائــن مــرون  يــد  قــا آام الو آام آادعــ  آا ذا آادعــ  الغــري آا ا 

 يــاز  مكان ادلائــن الــرون  ــد ناــب  ــا نهنــا اــىل آان  ــا الاناكــاا هــذا     جــدو فلــىل الــراهن آان  ــدف  هــذا 

                                                           
(45)
 .  686مجلة ال ن قا و مر   سانا ذ ره  ص  - 

46))
 . 403و مر   سانا ذ ره ص  س امين فر   - 
(47) 
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اــال مــن الغــريو فــا ن مل  ســ ا، و  ن   ائــن الــرون  يــاز  آان  ،ــاع نكســ، الــرهن  ــا  واــب ا يــا انقدــال  ــا الاد

الرهنو ذكل  ان الراهن آا ل ندامن س مة الرهن منكاذه
 48)

 . 
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 اخلــــــــامتة

 

اناملنــا   هــذه ادلناســة مكطــ ك الــرهن احليــازي ممــا ءمتــزي نــا هــذا الــرهن مــن خصــا   متــزيه عــن غــريه     

مــن الرهــ نو كــام الر ــنا ل يكيــة ن ــ ءن الــرهن احليــازي مــن  يــ  الر ــا ماحملــل مالســوب. ا آانينــا هــذه ادلناســة 

ــات ماحل ــض الالوام ــا ن ــا م ــ ع الاكر  ــن   ــرهن مذكل م ــذا ال ــر    اثن ه ــن دلال ــااا ل م ــىل ا ــ  ا ــ  اق ــ ا ال ق

ــد  ــراهن مالــرون  –اــر  اللق ــازيو ســ ال نصــكة آاصــ ية آام نصــكة  –ال ــرهن احلي ــة انقدــال ال ــة  يكي ــب ملرف ا ىل جان

 ابلية. 

مننــال اــىل هــذه ادلناســة ا صــ نا ا ىل ا صــيات اهمــة اال ــا اــذا الــرهن.  يــ   ــب الا جــا مــن  ذــل 

ـع ا ىل ا ســـ ي  ا ا ـــذ  كطـــ ك الـــرهن  لغـــال القـــ انض الـ  احليـــازي  يـــ   فـــمل نهـــن اللقـــانو مذكل مـــن  ـــ ع ا 

ــا  ــ  قققط ــد  ال ــىل الكا  ــ كر ا ــ    ــرهن    ــذا ال ــل ه ــا  ل ــينو   ـ   ا  ي ــان   ال  ـ ــن اللق ــ  نه ــ  متن اخلاصــة مال

الـــرهن احليـــازي   ال ا ـــ  اللمـــيل ماىلي بـــرز فيـــا ازد د اللـــام ت الاليـــة زفـــري م ســـ و ســـ ال اـــىل الصـــليد 

 احمليل آام ا    ثا آام ادلميلو لا   فره هذا الرهن من اأامض. 

ــام  ــاز و ك ــل احلي ــ ع دمن نق ــازي ل فــمل نهــن النق ــرهن احلي ــ ي  ال ــين ا س ــىل الـ ـع ا  ي كــذكل  ــب ا

ـ لات ا اخــرى  لقــان ن الكرءيســ اللــدع   ســ نة  و ماىلي نــ  اــىل الــرهن 2006هــ    احلــاع   نلــ  ال  ـ

ــ   ــىل النق ــ اند ا ــن ال ــاز  م ــ ع احلي ــب ى ــن اثن    ا،  ــرونو منه ــاز  ا ىل ال ــل احلي ــب نق ــن  ا،  ــ  نه ــن  ي عو م

ــن   ــا  مل   ــ  ااك ــأامض عي ــال ا ءف ــن ا  ــويل احل ــو م  ل  ــىل س ــد مندت ا ــة   ــات الليني ــراهنو ذكل آان الاأامين ال

 ا يا ال ع. 
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 آاا الرا  
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عبـــد الـــرزاا الســـ   ني. ال ســـ يو    د القـــان ن الــــد و الاأامينـــات اللينيـــة. اوـــ ل اللـــا و منفــــأا   -3

 ك. 2004 اللانيفو ا  س إدن ةو س نة

 ك. 2013عبد القادن  طاا. ال جزي   احلق ا اللينيةو م ملبة الكدلو ننغازيو س نة  -4

 ك. 2013آا يك عقد البي و منف نات جاملة الر بو س نة  –عبد ا يد اللانيف  -5

براهمي. ني  ال فال. دان الك ر اللريب. ا  س إدن ة س نة  -6  ك. 2010ع،ية ع،ية ا 

 ك. 1995حلياز    القان ن الد و نساةل دكا ناهو جاملة القاهر و س نة ايل محمد آامحدو ا -7

 ك.  2008فاامة نمدان معرو نقل احلياز    نهن النق ع. نساةل ما س اري جاملة اران  . س نة  -8
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 ك.  1997س نة 
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 ك. 2001س نة 
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ماكنية تطبيق إلرضيبة وإلزاكة يف إلترشيع إللييب  إ 

The Possibility of Applying Tax and Zakat in Libyan Legislation 

 أ ســامة سـامل إمحمد مـنصورأ .

 

 إمللّخص

ددددذ  ددداس إارإسدددة إد م   دددة مدددد    ماكنيدددة تطبيدددق إلرضددديبة مصدبار دددا مصددددر  ويددد  ت ليدددد  ُته إ 

يدد إتإا إل امددة لدددوث إوديبددة وتطبيددق يف عيددع توا إل دداملب مددع إلددزاكة مصدبار ددا   ياكددة إ سددلم ة وأ  ددد أ راك   لل 

إل سدددلمخل إ ودددة ووإتطدددة إلدطبيدددق يف إاوا إل سدددلم ةب دلر تددد  ض أ ليدددة إارإسدددة يف و دددع إ  سددد  و ليددداا 

ا إل لميدددة وإل مليدددة إملناسدددقبة لدطبيدددق و مددد  إلرضددديبة وإلدددزاكة م دددايف يف إاوا إل سدددلم ة  امدددة ويف لي  دددا وإولدددو 

 خاصة.

أ صمتددد إلبا ددا يف إهاعدددل  ددي إل طدداكلية إملط و ددة وا  ددق أ  دددإذ إلباددا  ددي  و ددة مدد  م ددا  إلباددا       

 إل لمي ويه إملهنج  سقد  إيئ وإملهنج  سقددليل وإملهنج إلوصفي وإملهنج إلدحلييل.

اددا  ددي مطابدد  وو كددا إصمتددد إلبا ددا يف إهددار  دداس إارإسددة  ددي إلد وددقاة إلبنابيددة  يددا إطددقمت  إلب    

 مطاا قوم إد مطلب .

 تندداوا إلبا دددا يف إملبادددا إ  وا ترإسددة مفلدددومخل و مددد  إلرضددديبة وإلددزاكة و سدددا  إلرشدددصي لددد   

 مهناب مث عيا  أ مه خصابصلا.

 ويف إملباا إلباين تناوا إلبا ا أ لياا تطبيق و م  إلرضيبة وإلزاكة يف إلترشيع إللييب. 

إسدددة  دددا   إلبا دددا توصددد  إد  ددددة ندددداا ول ددد  أ للدددا إصددد ت إلن دددامخل إلرضدددييب ويف هنايدددة  ددداس إار  

إملطبددق يف إل ددوإن  إلو دد ية  ددي تن ددمل  ددو وإج إمل ددامل وإل تدد إكإا ق يددا إ د  ددد  بدد  مددع ن ددامخل إلددزاكة يف 

دي ة إل سددلم ةب   ددا ه تن الددا تن ددقيف   يددايف تق  ددايف سددوإك مدد    ددا إاخدد  إ ا ددع للددا وإلودد    وإحملدددت إلرشد
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ونطدددااي ا هندددا وإلوإق دددة إمل ودددقتة للدددا ويددد اي ت ددددي  ا واصددديللا و صفددداك مهندددا  ددداإ إلدن دددمل إلفدددو  

 ت جز صنل أ  دث إلن م إلرضي  ة إوديبة.

 :أ ما أ مه إلدوصياا

 تدريا إل امل  مبصلحة إلرضإبا  ي تطبيق إلياا إ تواب واصي  إلرضيبة وإلزاكة.-1

تطبيدددق إلرضددديبة وإلدددزاكة  دددي تخدددوا إ  طدددأاش إلطبي يددد  مددد  إ   ودددطة إلد اريدددة إ صددددإر قدددانو   ودددم   -2

 وإلصناصية وغ  ا وكار  ي إلزاكة باك ة أ نوإصلا.

 إللكاا إملفتا  ة

ديع إلليدديبب خصددابص إلدددزاكةب   ديع إلليدديبب خصددابص إلرضددديبةب إلددزاكة يف إلترشد ديبة يف إلترشد تطبيددق إلرضد

 ب  صفاك إلرضييب.إلب   إلرضييبب إ صم إلرضييب

Abstract  

 This study aims to identify the possibility of applying 

the tax as a traditional source for financing  the public 

revenues of the modern state, which is applied in all countries 

of the world along with zakat as an Islamic duty and one of the 

five pillars of Islam that is applicable in Islamic countries. So, 

the significance of the study is to lay the foundations, 

mechanisms and appropriate scientific and practical solutions 

to apply both tax and zakat  in Islamic countries in general and 

in Libya in particular. 
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 In his answer to the problem at hand and in achieving 

the research objectives, the researcher relied on a set of 

scientific research methods, which are the inductive method , 

the deductive method, the descriptive approach, and the 

analytical method. In addition, the researcher adopted the 

binary division where the research consists of two sections; 

each section was divided into two topics. In the first section, 

the researcher dealt with the concept of both tax and zakat and 

the legal basis for each of them, then explaining their 

characteristics. In the second section, the researcher dealt with 

the mechanisms of applying both tax and zakat in Libyan 

legislation 

 At the end of this study, the researcher concluded to 

several results,  the most important of which is the adoption of 

the tax system applied in positive laws on a clear technical 

organization and procedures, close to a large extent to the 

zakat system in Islamic law, as it was organized in an accurate 

technical manner in terms of the income subject to it, the 

specified price and the scope of validity, the constituting 

incident, the methods of estimating it, its collection and 
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exemption. As such, this technical organization cannot be 

achieved by the most recent modern tax. 

The most Important recommendation are the following :  

1) To train the Tax Authority staff  on applying the 

mechanisms of calculating and collecting tax and zakat. 

2) To issue a law that includes the application of tax and zakat 

on the incomes of natural persons from commercial, 

industrial and other activities, as well as on zakat of all 

kinds. 
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 م دمة

إ   إملدتطددع للااكددارإا إل  وددانية  ددي مدددإر و إو ددا إلدد  مدد   ليددا تطددور إل  وددا  يدددر  مددد   

تددلرمخل  دداإ إلدطددور     ددة إواهدداا إل  وددانية إملد دددتة و دداوث تلب كددا بدد  مددا أ مشدد ب كددا أ   إ   وإقددع إملوددلكة 

ايف و ددديبايف تإرا ول رإلددر تدددور  قتصدداتية مدد  م  ددور و إملدددإر  إلفش يددة إلدد  ص  لددا إلفشدد   قتصددات  قدددم

بددد ر  شددد ة إومتويددد  ل قتصدددات ا تددد  إاوا وإ   إختلفدددر وتنوصدددر   دددوا إلدوريدددع إ  موددد  للمدددوإرتب و دددو مدددا أ 

ختلذ مفا الا إاي  ة و ت صية وإلوقياسقية.  م 

وا   ددا رلدد  يف م إ دد  تطددور إاوث إل ديددد مدد  إ  سدداليا وإ  ن مددة  قتصدداتية إلدد  إ كجكددا إا 

دإبا مدد  أ مه مددوإرت إاوث  ادداس ر ا  ددا  ددي إلوهددل إ  مودد ب وأ للددا إلرضددإبا   ددا إلرضد لاكددا  ق ا ددا عوإتطاُتددا إ 

ديبة ومي ددر أ  دددإ لا خددلا إل صددور مددع تطددور إلددن م إلوقياسددقية  يف إل رصدد إودددياب   ددد تطددورا يبي ددة إلرضد

إل لدددد إل ومددداين ت دددد مددد  أ صددداا إلودددقياتةب وإل ددد وذ  قتصددداتية إلودددابدة يف إاكمتدددعب   دددا اكندددر إلرضددديبة يف 

تف  ددلا إلوددلطة إمل كزيددة ع صددد تفطيددة إلنف دداا إل امددة وإا ددا  صدد  إل ماإيوريددة ومددع عدإيددة إل دد   إلبالددا صرشدد 

ددإبا ملوإ دددة نف ددداا  رإتا نف ددداا إاوث  وددد ا إوددد وب إلددد  خا دددكا ومدددا اك   دددي إملددد  إ ل ر تة إلرضد

ل ب  ددا  إودد وبب ومل نشدد   دداس إلددز تة ختياريددةب   ددا إ   إملدد  مل بصدد   ددي إلرضددإبا إ  تطاريددة عدد  اكنددر إ  إ 

تإ  يددا و ر يف صددورة  بددة أ و م ونددة للمدد  مدد  أ هدد   نفددااي  ددي إانددوت يف إودد بب و ددو مددا نددص  ليددل يف 

  مخلب وم ددا أ وإبدد  إل دد   إ ددام  صرشدد اك1215إلوثي ددة إل  مدديت إلدد  م الددا إملدد  تددو  لودد ا إ هلدد إ يف  ددامخل 

 دددق  ددد    1339للمددد   دددق ر تة إل  ددداما عصدددورة مطددداجة يف إودددالا إل ددداهاب إ د أ   ت ددد ر   يف  دددامخل 

رتإتا  رضيبددة ملش ددة تإىلددة  ددي إصدبددار أ   إملدد    سددلطة إ صدددإر إل ددوإن  وعدطددور إاوث يف  دلدد  إل صددور إ 

لددددا إلوقياسددددقية و ت صيددددة أ ليددددة إلرضدددديبة وتور ددددا  ودددد ا توسددددع إل ودددداا إل تإر  لدددددوث وت دددددتا ورابف 

 و قتصاتية  ىت أ صبار إلرضإبا يف إل رص إوايل أ مه مورت مايل لدوث.
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ندددل مل يددد  ض لفددد  إلرضددديبة يف   ويف إمل اعددد  هدددد يف إل دددامل إل سدددل  أ ليدددة  بددد ة للرضددديبة  دددي إلددد   أ 

ل إ   ه سددقبحانل وت ددايل إرت دد لل رشدد ج  ي ددة ومددهنج متاكمدد  صددا  لدد  إل دد أ   إلشدد و أ و إلوددقنة إلنبويددةب إ 

رمددددا  ومدددداك    ددددا أ   إل سددددلمخل هدددداك ومت  مو يددددة  قتصدددداتيةب  ددددا    إت أ  دددد إر يف  ارسددددة  وددددايلم 

ندات ددة وإل سددقكل يةب ولشدد  يف  دددوت مددا ي دد رس مدد    قتصددات  مددع إل  دد إذ ةددم باك ددة صددور إمللش ددة إ اصددة إل 

دي اا إلدد  يودد يت لدا  ددق صددا  إلفدد   دي ة إل سددلم ة لددويل  مدد  ويه قوإ ددد ويرشد ت وإمجلا ددةب كددا أ صطددر إلرشد

إاوث  ددق إلدددددخ  يف تن دددمل إل وددداا  قتصدددات  لاكدددا  سددلمة إمل ددداملا وجصيكدددا ومطددداجة ع ددد  أ وهدددل 

ت صيددة وسقياسددقيةب ول ددد  قتصدداتية وإ  إل ودداا لاك ددة إاكددالا إلدلفددة للمجمتددع إل سددل ب و ر لدا  ددق أ  دد إ  إ 

 و ددة مدد  إلرضدإبا ونددا   مهنددا  ددي سدد    إملبداا إازيددة إلدد  تفدد    دي غدد  إملوددلم ب كددا يوهددد صد ذ إلن ددامخل 

ن ددامخل إلفدديك ويه إلدد  تفدد    ددي إاوث غدد  إملوددلمة أ و إ  مددوإا إلدد  يداصدد   ليددا إملوددلم  مدد  إلشفددار عفدد  

رإصيددة إلنام ددةب كددا توهددد إلددزاكة ويه قتددااب كددا توهددد رضيبددة إ دد إأ ويه إلدد  ت  خددا  ددي إ  ر  إ  إت ددة أ و إلز 

ندددل يف إل صدددور إوديبدددة لدطدددور إاوث  ل إ  بددد ر وسددداب  إلوقياسدددقية إملاليدددة يف إاوا إل سدددلم ةب إ  إلددد  ت ددددا أ 

 أ صبار إلرضيبة يه إملصدر إ  وا ومتوي  إملواريع إلدمنوية يف إلبلت إل سلم ة.

زاكة يف موددداصي للدمنيدددة إلوينيدددة سدددوإك  دددي ول ددد  صدددوتة ع ددد  إاوا إل سدددلم ة إ د تف يددد  تور إلددد 

ماكنيدددة تطبيدددق إلرضددديبة  إلصددد يد  قتصدددات  أ و  ت صددديب وا   لدددا لندددداا ملموسدددة يف  ر ي  دددر  شددد ة إ 

للددزاكة وإلدا ددق مدد  مددد  ا  ددق إلددزاكة لدددور إدل  ا  ددل إلرضدديبةب  ددو  إلددزاكة ن ددامخل مدداا هدداك عددل إل سددلمخل وت دد  

 يبة ن امخل  املي يطبق يف عيع توا إل امل إوديبة.أ  د   و  إل سلمخل وإلرض 

 أ وليف: أ لية إلباا

إ   للمو دددو  أ ليدددة  بددد ة مددد  إلنا  دددة إل لميدددة وإل مليدددةب سدددوإكإيف أ اك   ر  دددي إملودددقدو  إحملددديل  

ديبة وإلددزاكة م ددايف يف إاوا إل سددلم ةب   ددا أ صددبار  وإل قلاددي أ و إل ددامليب وتدحدددت أ ليدددل يف مددد  تطبيددق إلرضد

صدبار ددا إ ديبة م  صدبار ددا   ياكددة إ سددلم ة وأ  ددد أ راك  إل سددلمخلب إ د هانددا إلرضد واهددة رضوريددة إ د تطبيددق إلددزاكة م 
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يدد إتإا إل امددة لدددوث إوديبددةب دلر تدد  ض أ ليددة  دداإ إلباددا يف و ددع  ليدداا وإولددوا  مصدددر  ويدد  ت ليددد  لل 

.لدطبيق و م  إلرضيبة وإلزاكة م ايف يف إاوا إل سلم ة  ا  مة ولي  ا خاصةيف

 اثنيايف: إ طاكلياا إلباا.

 نمتاور إ طاكلية إلباا يف إلتواؤا إلدايل: 

صدبار ددا  صدبار ددا ن ددامخل  دداملي يطبددق يف عيددع توا إل ددامل مددع إلددزاكة م  ديبة م  ماكنيددة ملىلددة تطبيددق إلرضد مددا مددد  إ 

   ياكة إ سلم ة  ي إملولمو  ووإتطة إلدطبيق يف إاوا إل سلم ة. 

 دإذ إلباا.اثلبايف: أ  

 تد دت إ دإذ  اإ إلباا لل هاعة  ي إلتواؤا إملط وح ويه اكلدايل: 

 اديد مفلومخل إلرضيبة وإلزاكة.-1

 عيا  خصابص و م  إلرضيبة وإلزاكة. -2

ياكاح  لياا ملوإىلة تطبيق إلرضيبة وإلزاكة يف لي  ا. -3  إ 

 رإع ايف: مهنج إارإسة.

 و ددددة وا  ددددق أ  دددددإذ إلبادددداب إصمتدددددا  ددددي إملددددهنج مددد  أ هدددد  إل هاعددددة  ددددي إل طدددداكلية إملط 

 سدددقد  إيئ و سدددقددليل مل  دددا ة إ د إملدددهنج إلوصدددفي إلدحلدددييل لل  ايدددة مملو دددو  مددد  عيدددع توإنيدددل إل لميدددة 

وإل مليددة مدد  كدددا ومولفدداا و دددوث ترإسددقيةحت للوصددوا إ د اديددد أ  ددددإذ إملو ددو  و هاعددة  ددي إلتوددداؤا 

سقدألش إلنداا  .إملط وح وإ 

 خاموايف: خطة إلباا.

 إملباا إ  وا: ما ية إلرضي  ة وإلزاكة

 إملطلا إ  وا: مفلومخل إلرضيبة وإلزاكة.

 إملطلا إلباين: خصابص إلرضيبة وإلزاكة.

 إملباا إلباين: إ  لياا إل ملية لدطبيق إلرضي  ة وإلزاكة يف إلترشيع إللييب
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 للموإكمة ع  تطبيق إلرضيبة وإلزاكة.إملطلا إ  وا: إلوساب  وإلط اي إدل  أ ق هحا إلف ل 

ماكنية تف ي  إملوإكمة إلواع ة لدطبيق إلرضيبة وإلزاكة.  إملطلا إلباين: إ 

 

 إملباا إ  وا

 ما ية إلرضي  ة وإلزاكة

ت ددددا إلرضددديبة وإلدددزاكة مددد  إمه إ  توإا إملاليدددة إلددد  يودددامه يف تفطيدددة نف ددداا إاوث وأ صبا دددا إملاليدددةب      

سدددوإك  دددي إملوددددقدو   قتصدددات  و ت صدددي إو إلوددددقيارب غددد  أ   إلدددزاكة يه إلدددد    إلوإتدددا إ  سددددار 

طلددوب إد إل اكدداك  ددي أ اثر إلف دد  وإل ا دددة إل امددة لل لقدداا إملاليددة عدد  إملوددلم ب  ددا يددوت  أ تإؤ ددا ملودد  إمل

وإملودداو إملاليددة إلدد  ي دداين مهنددا كبدد  مدد  إاكمت دداا إل رشدديةب ولشهنددا  ددي إلدد   مدد  أ ليكددا ل وددر يه و إلن ددامخل 

إملددايل إل سددل  ول إوددق إلو  ددد يف إملددااب وإاددا يوهددد يف إملدداا   ددواي ماليددة أ خدد    ا ددواي إلنف ددة وإلشفددارإا 

  ددا سددو  إلددزاكة ولسددقق صنددد  رمدداا وإلودددإبد   ددا إصطدديت إل سددلمخل إوددق لددويل  مدد   وحنو دداب عدد  إ     ددل

يف  دد    ددق أ خدد  سددو  إلددزاكة صنددد إواهددة وعاكددوإعا جصيددةب ومهنددا إ دد إأ ويه إلدد  تفدد    ددي إ  ر  

سدددلم ةب إلزرإصيدددة إلنام دددةب وإازيدددة ويه إ  مدددوإا إلددد  تفددد    دددي غددد  إملودددلم  إدليددد  ي ادددو  يف إاوث إل  

وإل وددور ويه إ  مددوإا إلدد  توخددا مدد  إدلم دد  إايدد  تخلددوإ عددلت إملوددلم  لفدد   إلد ددارة  يدداب وغ  ددا مدد  

 إ  موإا إ  خ   إل  اكنر تف    رضإبا  ي إملولم  وغ  إملولم . 

و ليددددل سددددقنت اوا يف  دددداإ إملباددددا ت  يدددد  و مدددد  إلرضدددديبة وإلددددزاكة وأ ساسددددلا مل  ددددا ة إد إمه  

 صابص إل    ز هال ا و ر و  ايف للدايل:إ 
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 إملطلا إ  وا:

 مفلومخل إلرضيبة وإلزاكة

 سوذ نت اوا يف  اإ إملطلا ت  ي  و م  إلرضيبة وإلزاكة و ر و  ايف ملا سقي  ض عيانل.    

 إلف   إ  وا: ت  ي  إلرضيبة.

إلف ددل إلد ليددد  عد  يفدداا مفدداي ة صدد   إختلدد  إلف ددل إملددايل يف و ددع ت  يدد  هددامع مددانع للرضدديبةب     لددا     

ديبة  دلدد  يف  ديبة وأ  دددإ لاب ادد  ين دد  لللدددذ إملددايل للرضد إلف ددل إودددياب و ر  ودد ا ن دد ُتم    دد إ  إلرضد

 ت  يفل ص  م  ين   للد لا  قتصات  و ت صي وإلوقيار وسقن    ر  ي إلناو  ض:

 أ وليف: ت  ي  إلرضيبة يف إلف ل إلد ليد .

ندددل ل دددا       ل أ  دديبة يف إاوث عوتدددوت سدددلطة سقياسدددقية يف إل صدددور إل دمدددةب إ  قددد   وتدددوت إلرضد ل دددد إ 

إ  صبدداك إلدد  اكنددر تدامللددا إاوث ملوإ ددة نف اُتددا يف تدد  إلفدد ةب اكنددر تفدد   رضيبددة  دددتة  ددي  امددة إلودد ا 

م لل لقددداا  ت صيدددة يف تو  غددد مه  مددد  إدل  خلدددق  يددد زإيف يف إمل ددداملا و ل إمدددااب وخلدددق سدددوك  لددد

إاوثب  مددد  إدل  ت ددد    لددداك إملاليدددة يف تددد  إو طدددة ي   دددو  إلرضددديبة  دددي  ودددا مدددا تف  دددلا إاوث  دددي 

 قاينيا وم   اس إلد  يفاا  ض:

ع  نددل ل وددر    ددد ص  لددا إلف  ددل إلفدد    ي أ ونوريددل هاب ييدد  ريشددوي ي إمل دد وذ ملشونددر ت  م إعددو 

 سو  مطلغ يد ع موقب ايف لدوث لاكا  إوصوا  ي  اية إلولطة.

ديبة  ددي إهنددا  دد   دددماا إاوث إلدد    أ مددا إلف  ددل إلف  ريدد عيدد  توريدد  بدد وتو   ل ددد صدد ذ إلرضد

طقبا  إواهاا إل امة.  ت ومخل م 

ودددلطة  دددي   ددد إت كدددا ص  لدددا إ  سدددقدا  إلف  دددل إلف  ريددد هاسدددقدو  هددد زب ع  هندددا أ تإك ن دددد  تف  دددل إل   

عط ي ة هنابية عل م اع  م  أ ه  تفطية إ  صباك إل امة
(1)

. 

                                                           
 (1)

 .15مخل(ب ش:1997وليد صيامخل و وامخل إ دإشب إلرضإبا و اس كاب إلطب ة إلبانية )م وورإا للطبا ة وإل رش وإلدوريعب صا ب  
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بددد ر خصدددابص إلرضددديبةب   إهندددا ركدددزا  دددي إااندددا إملدددايل   دددا    دددي إلددد   مددد  إلد  يفددداا قدددد أ 

قتصدداتية ديبة أ  دددإذ وأ  دد إ  أ خدد   إ  وإت صيددة وسقياسددقية لف  ددلا و ددو ملدددايل ل ي دددا ت  يدد   للرضدديبةب  الرضد

 ممل وهامع لاك ة صنارص إلرضيبة.

صدبار دددا أ تإة   إمدددا إ  سدددقدا  إلف  دددل لدددوض  نددد و مب يفاكددد   قتصدددار  دددي إااندددا إل دددانوين للرضددديبة م 

لدوريع إ  صباك إل امة ع     إت توري ايف يطاعق م درُتم إملالية.
(2)

 

إلد  يددد  عصدددفة  امدددة مطددددأ  إملوددداوإة عددد  إ ددد إت إلوددد ا إلوإ ددددب يف امددد  إ  صبددداك  ملددد   مددد  إ  

نددل يوخددا  ليددل إقتصددارس  ددي إاانددا إملددايل أ ياكددايف ومدد  رإويددة قانونيددة   ددا ومدد  مث ل ي دددا  إملاليددة لدوثددد   إ 

 ت  ي  هامع مانع للرضيبة.

يف  دداس إلفدد ة وإلدد  ل ضودد نا     ددا  كددا توهددد إل ديددد مدد  إلد  يفدداا إ  خدد   للرضدديبة إلدد  رلدد ا 

 يف  اإ إمل امخل.

 اثنيايف: ت  ي  إلرضيبة يف إلف ل إوديا.

ل ددد أ ت  تطددور مفلددومخل إاوث إد إرت ت تدددخللا يف إ   وددطة  قتصدداتية وإيوددا  نطددااي  دداا  للددا     

نفددداي وإلداصدددييلب وإدل  نددددج صندددل رلدددور مفلدددومخل هديدددد للرضددديبة   دددا أ ت  إد ر تة مدددم م زإن كدددا يف هان يدددا إل 

  دل  صا اك  صنل يف إلف ل إلد ليد  ويه اكلدايل.

ديبة  ددي   ديبةب   ددا   ددا ع اكددلم إد ت  يدد  إلرضد إختلدد  أ سدداتاة إلف ددل إوددديا يف ت  يدد  إلرضد

أ صبدداك إ دددماا إل امددة إهنددا و إقتطددا  مددايل يف طدد  موددالة ن ديددة إتطاريددة مدد    دد إت للمودداركة يف امدد  

و نفدددااي إل دددامخل تب دددايف مل ددددرُتم  دددي إا دددع وتو  إلن ددد  إد ا  دددق نفدددع خددداش ي دددوت  لددديم مددد   ددداس إ دمدددة 

قتصاتية وإت صية ومالية. ويوقدأدمخل  صيلكا يف ا  ق أ  دإذ إ 
(3)

 

                                                           
 (2)

 .101مخلب ش:2008م صور م لت يو  ب مطاتئ إملالية إل امةب م وورإا إملوسوة إلف ية للطبا ة وإل رشب  
3) )

مخلب ش: 2010/2011إللددوشب مددا  إا إملاليددة إل امددة لطلبددة إلوددقنة اثلبددةب ميددة إل ددانو  هددامع إلودداعع مدد  إب يدد  سدداع ايف )هام ددة إلزإويددة(ب  إل ودد  محمددوت

135-136. 
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ي   ددا هانددا مدد  إلف ددل يف ت  يدد  إلرضدديبة  ددي إهنددا إسددقد طا  ن ددد  تف  ددل إلوددلطاا إل امددة  دد 

إ  طددأاش إلطبي يدد  و صدبدداري  و  ددايف مل دددرإُتم إلدلكيف ددة وعط ي ددة هنابيددة وعددل م اعدد ب ع صددد تفطيددة إ  صبدداك 

إل امة ولدا  ق تخ  لدوث.
(4)

 

هنددا إقتطددا  مطلددغ مدد  إملدداا يلددزمخل   دد إت   ديبةب  ددي إ  و  ددا هانددا أ خدد  مدد  إلف ددل يف ت  يدد  إلرضد

تطدددار ب يد  دددل للودددلطاا إل امدددة عددد دو  م اعددد  و  دددايف ل وإ دددد م ددد رة مددد  إهددد  تفطيدددة أ صبددداك إاوث  وددد  إ 

وإلولطاا إالوية.
(5)

 

قتصددارس  ددي إاانددا إملددايلب تو   خددا ماانددا إلفددو وإل مدديل كددا   ويوخددا  ددي  دداإ إلد  يدد  أ ياكددايف إ 

ويا إلرضيبة.  أ نل مل يب  أ   إ  وأ  دإذ إل  يو يت إ 

ديبةب ع  هنددا مطلددغ مدد  إلن ددوت يفدد   و دد  هدداإيف أ مددا إلبا ددا   ددا ا مددع رأ   إلف ددل إدل  صدد    ذ إلرضد

مدد  إملمددوا يب ددايف ملبدددأ  إلداكددام   ت صدديب وي ددومخل عد  ددل و  ددايف مل درتددل إلدلكيف ددة وموددالة م ددل يف إ  صبدداك إل امددة 

ديبة يف تفطيددة إلنف دداا إل امددة لدددوثب  عفدد  إلن دد  صدد  إملنددا ع إ اصددة إلدد  ت ددوت  ليددل ويوددقدأدمخل  صدديا إلرضد

  ق إ دإذ إلوقياسة إملالية لدوث.وا 
(6)

 

 إلف   إلباين: ت  ي  إلزاكة.

إلددزاكة يه أ  ددد أ مه إ  راك  إ وددة إلدد  عددو  ليددا إل سددلمخل عدد  إهنددا ق نددر ملصددلة  لدد ي إلدد    إلبالددا     

مدد  إراك  إل سددلمخل إ دد ب ويه صبدداتة ماليددة  ددي إملوددلم  للد دد ب وددا إد ه سددقبحانل وت ددادب ول ددد إختلدد  

ننددا سددوذ نددوج مفلددومخل إلددزاكة لفددة إلف لدداك يف و ددع صدديفة مو دددة ملفلددومخل إلددزاكة   أ   ماكددموهنا وإ ددد و ل  يددل  ا 

صطل ايف و ر و  ايف للدايل.  وإ 

 

 

                                                           
(4) 

 .146مخل(ب ش: 2003خاا إ طيا وأ محد طام ةب أ س  إملالية إل امةب إلطب ة إ  ود )م وورإا تإر وإب  لل رش وإلدوريعب إ  رت ب 
(5)
قتصات ا إملالية إل امةب )تيوإ  إملطبو اا إاام يةب إازإئ ب ص  .159مخل(ب ش:1988ا  إل وييلب إ 

6))
 .8:أ س د يا   أ محدب إل صفاكإا إلرضي  ة يف إلن م إلرضي  ة إوديبة ترإسة م ارنةب هام ة إلفاحت ساع ايف )هام ة ي إعل ( عدو  سقنة  رشب ش 
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.  أ وليف: مفلومخل إلزاكة لفةيف

هددداكا إلدددزاكة مددد    ددد  يدددزا ويه مب دددت إلددد ك وإلدددز تة وإلدطلددد  ول أ تا  دددي أ هندددا تطلددد  للددداا  

ددَا ِمددَ  َأَمددًوإِللَِم ًصددًدقًةيف ته  َ ًونهددزًكِيم ِوًددا وإلددنف  ل ددوا ه ت دداد يف كداعددل إل زيددز  خه مهه سددورة إلدوعددةب إ  يددة  [ًطلٌدد ه

ًفددارم َأِثددملم ]301 ً كه دداه وه ِ ه ًل به ٌَ َِ إلًصددًدقًاِا ًوإ ه إلددِ ًم ًويهددَ  ٌَ  [ و ددي أ هنددا ر تة يف إملدداا ل ددو  ت دداد   يًَمًاددقه إ

 ي إصدبار إ  إلزاكة يه أ وتا إلصدقاا  ي  يلاي.] 672سورة إلب  ةب إ  ية 
(7)

 

وإلددزاكة لفددة ت ددو أ ياكدداب إلددد ك وإلدطلدد  مب ددو إلددز تة وإلطلدددارة ي دداا راك إلددزر  إ  إ اددي ورإت وكددد   

ري ددل ور ددر إلنف ددة إ  إ عددور   يدداب ولفدد  إلددزاكة يدددا  ددي إلطلددارة سددوإك اكنددر يلددارة  وددقية أ و يلددارة م نويددة 

وإلدد  يه سدد ا إومنددو وإلددز تةب  ددا   ] 9سددورة إلوددم ب إ  يددة  [كددا يف قددو  ت دداد:  قًددَد َأ َلًددًا ًمددَ  راٌكً ددا 

ل إ  إ خلص م  إاغ   .إلزر  ل يمنو إ 

ولفدد  إلددزاكة أ سدددقد م  يف إل دد أ   وإودددديا ويه مدد  إ  سدداك إملوددد كة عدد  إلددد أ وإلف دد ب   طلدددق  

َ ِللددزاٌكِة  ًدداِ لهوً     ددي إل دد  ويه إلطابفددة مدد  إملدداا إملددزع ودداب و ددي إمل ددت ويه إل  يددة ل ددو  ت دداد يددً  مهه  ًوإدًلِ

 الزاكة يل ة لل موإا وراكة إلفط  يل ة للنفو 
)8)

. 

 اثنيايف: مفلومخل إلزاكة إ صطل ايف.

ت ددددا إلدددزاكة أ  دددد أ مه إلفددد إب  إلددد  قدددامخل  ليدددا إل سدددلمخلب   دددا كددد ا للدددا إلد  يفددداا صندددد   لددداك      

إلد  يفدداا تباي ددر  ددق ع هنددا مدد    ددا  لفددا  ولشهنددا ل  إملوددلم  هاليف  وددا إملددا ا إدل  ي ك ددلب  ددا    دداس

تددا  يف صدد   ع دد  مدد   دداس إلد  يفدداا و  ددايف ملددا سددقي  ض  ختدلدد  صدد  ع اكددلا مدد    ددا إمل ددت و ددو مددا مشدد  إ 

 عيانل.

إلدددزاكة صندددد   لددداك إونف دددةب يه  ليدددا تدددزك  صدددوش مددد  مددداا  صدددوش لودددخص  صدددوش    

سقبحانل وت اد
(9)

. 

                                                           
 
(7)

   .53مخل( ش: 2008غاية إملو جح سف نة إلن اب إلطب ة  ويل )مشتبة ن و إوديبةب إوا ب محمد ب   يل ب  محمد إاو وب 
(8)

لبندددا ب  -محمدددد بددد  مشددد مخل بددد  م  دددورب لودددا  إل ددد بب  ددد ذ إلدددزإ  ممدددة راكب إادددزك إلوددداعع )م ودددورإا تإر صددداتر للطبا دددة وإل رشددد وإلدوريدددعب عددد وا

 .46مخل( ش: 2003
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خدد إأ تددزك  صددوش مدد   صددوش علددغ نصدداميف ملوددقدا ل إ   ه إملدد  ومدد  أ مددا   لدداك  إملالش ددة      وهنددا  ددي أ هندداب إ 

إووا غ  إمل د  وإو ث.
 (10)

 

وص  لددا   ددل إلوددا  ية ع  هنددا أ خددا  ك أ خددا  ك  صددوش مدد  مدداا  صددوش  ددي أ وصددا ل  صوصددة  

لطابفة  صوصة.
 (11)

 

ددي ة كدددا ت ددد ذ إلدددزاكة أ ياكدددايف ع  هنددداب إلف ياكدددة إ  ملاليدددة إ  ساسدددقية يف إقتصدددات ضوددد   دددي  دددد  إلرشد

إل سدددلم ة ويه  دددار  تور دددا لدا  دددق إل ددددإث يف إلدوريدددع وت ليددد  إلدفددداوا مددد  هدددانب  ت ليددد  إودددد إ   دددي 

لدخوا ور تة إود إ  تىن لدخوا.
 (12)

 

ندددل و وددد   دددامخل مشددد  إسدددقدألش م صددددي   دددام  للدددزاكة م صدددد  ددد ت    ومددد  خدددلا مدددا ت ددددمخل  ا 

 وم صد تاصي.

و ددو موددا دة إلفدد ت  ددي تطلدد  نفوددل وإلدفلددا  ددي طددلوة إملدداا وأ  دداكمخل إلصددا  -إمل صددد إلفدد ت  للددزاكة:  -1

 ت صيددة عدد  إلفدد تب وإلد دد ب إد إ دداا إلوإ ددا مددع   دد إذ إاإب ع  نددل ت دداد إمل بددوت تو  سددوإس و وددل  ددي 

 إلبدا وإلدصداي.

يددد إتإا إاوث ونف اُتدددا و ددو  -إمل صددد إل دددامخل للدددزاكة:  -2 إ  وددداك ن دددامخل هددامع   صدددوا إمل ددداملا إملاتيددةب ومددد  م ل 

هنددا هدداكا ل  ددع ر يددا إلوددا ومصددلحة  نددداأ وإلددددإوا وتوريددع إلدد وإاب وي دداا يف م اصددد إلددزاكة إ   ددا إل وإ ددد لل 

ر ااي إملولم  وإ   اك إلنفو  إمل   ة للدل . إ 
 (13)

 

                                                                                                                                              
9))

مليدددإينب إللبدداب يف جح إلشتددابب إلطب ددة إ  ودب إاددزك إ  وا )تإر إلشتدداب إل دد ب عدد وا لبنددا ب عدددو  سددقنة  رشدد(ب ش: صبددد إلفددو بدد  يالددا  دداتة إ

60. 
(10)

  10 .77سقيد ب  صبده إلديد   ر   ب إ  توعة إلديدية يف   ل إلواتة إملالش ةب مشتبة إل  أ  ب عدو  سقنة  رشب ش:
11))

و  جح إمللددداب للوددد إر ب إادددزك إ دددام  )مشتبدددة إل رطدددات هددددةب إململشدددة إل  عيدددة إلوددد وتيةب عددددو  سدددقنة  رشددد(ب روإس إلبأدددار  ومودددملب كدددداب إاكمددد

 .295ش:
12))

ديبة يف توريددع إاخدد  إل ددو ب ترإسددة اليليددة ن  يددة م ارنددةب  ددا إل لددومخل إل  وددانيةب إل دددت  ب ميددة إل تإرة و قتصددات 44طددلاب أ محددد طددقيحا ب إلددزاكة وإلرضد

 .6نبارب عدو  سقنة  رشب ش:هام ة  
13))

دي ة إل سددلم ة وإلف ددل إلو دد ي للوددقي   دديل إلن ددارب إلطب ددة إ    ود )إاإر محمددد هيددا صبددد إايددد نرصددإاب مفددا مل إقتصدداتية ترإسددة م ارنددة عدد    ددل إلرشد

 .26-25مخل(ب ش: 2012إل  عية للطبا ة رصما  لي  اب 
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ل أ هندددا مل ختدلددد  يف ع دددد صددد   و  ددداس إلد  يفددداا ومدددا امددد   مددد  تلث م اصددددية وإ  إختلفدددر يف ت اع  ددداب إ 

سددقدألش ت  يدد  يشددو  طددامليف لدد  مددا سددقبقب  يددا مشدد  ت  يدد  إلددزاكة  ددي إهنددا تدد  إلف ياكددة  م ا يددا مش نددا إ 

خدد إأ قدددر م لددومخل مدد  إملدداا إململددو  جا تددو    إملاليددة إلوإتطددة  ددي و موددمل  دد ب يدد  مبوترددا ختصدديص وإ 

اب وتورإ  إوددوا لتوددقدف د م ددل  ددداا  دددتة وإ  ا  ددر جويلددم و ر ع صددد ا  ددق إل دددإث يف إلدوريددع إلنصدد

 .دفاوا ع  مشوما إاكمتع إلوإ دوت لي  إل 

 إملطلا إلباين

 خصابص إلرضيبة وإلزاكة.

ياكدداح خصابصددل إلدد       اددا  ددا ملرضددورة إ  ل ياكدداح ما يددة إل ددك ل ي ددو أ   نددوج مفلومددل   دداب وإ 

ب ودلر سدددوذ يت ددداوا إلبا دددا يف  ددداإ إملطلدددا ترإسدددة خصدددابص   ددد زس يف إلف دددل  امدددة وإلف دددل إملدددايل خاصدددةيف

 إلرضيبة وإلزاكة إل    ز هاليف مهناد و ر  ي إلناو  ض:

 لرضيبة.إلف   إ  وا: خصابص إ

سددقد  داأ إ صددابص إلدد  نمتدد ز   سددقدألش وإ  نددل مش نددا إ  مدد  خددلا إلد  يفدداا إلدد  اتم ددا سدداع ايفب  ا 

 وا إلرضيبة ويه اكلدايل:

إ  صدد  يف إلرضدديبة أ هنددا مطلددغ مدد  إلن ددوت أ   إهنددا إقتطددا  ن ددد ب  ددي خددلذ مددا اك  سددابد  إلرضدديبة أ تإك ن ددد : -أ  

ديبة  ل أ   أ غلددا توا إل ددامل إودددياب أ صددبار تد ددل إ د مطدددأ  يف إل رصدد إل دددو   ددا اكنددر إلرضد تددوت  صينددايفب إ 

صدبار ا م زة تنف ت وا إلرضيبة ص  مي إ  صباك إ  خ   و ر لل سقباب إلدالية.  ن دية إلرضيبة م 

 ا هنددا ل  ل تدفددق إلرضدديبة إل ي  ددة مددع إل دددإث يف توريددع إ  صبدداك إملاليددةب   هنددا تفدد    ددي إملمددول  اك ددة وملدددايل -1

نددداأ مدد  م دددج إ د أ خدد  وكددار  ا هنددا ل ن إصددي قدددرة إ   دد إت  ددي امدد  إل مدد ب  ن إصددي إخددتلذ ناكليدد  إل 

 وإل  وذ إلوخصية للموا.
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سدددقدلك  إلرضددديبة إل ي  دددة إاوث نف ددداا م اكدددلب مجلدددع إحملصدددوا ون ددد  و ف دددل مل  دددا ة    هندددا سدددتتام  مدددا  -2

 تد       اس إحملاصي  م  تل .

دمخل ملىلكددا للن ددامخل إلفددو إملددايل إودددياب     إاوث إوديبددة ت ددومخل عدد  تإك نف اُتددا يف صددورة ن ديددة دلر  ددا  دد -3

ي إتإُتا يف صورة ن وت لتولي  إل  امخل ع  صبا ا إل امة.  أ   اص  إ 

ددييبب موددد       دديبة إل ي  دددة يف تدددزك مددد  ن ا دددا إلرضد ندددل توهدددد ع ددد  إاوا مارإلدددر تطبدددق إلرضد ل أ  إ 

إلودددو    إلددد  تطبدددق رضيبدددة صددد   ييدددا  إلزرإصيدددةب ويشدددو  يف صدددورة توريدددد تدددزك مددد  إحملاصدددي   ادددات 

إلزرإصية إد إاوث  رضيبة.
 (14)

 

ديبة   ياكددة هايددة: -ب ديبة ع  هنددا تددد ع هدداإيف مدد    دد إت لدددوثب   هنددا  بدد  م لدد إيف مدد  م ددا    إلرضد نمتدد ز إلرضد

قلالدداب وودداإ  ددا   إاوث يوددقد ط  عو ددع ن ا ددا إل ددانوين تو  أ   يشددو   ر  دد  للتفددااي أ و  سددقياتة إاوث  ددي إ 

ديبة إوكدد ب أ و  متنددا  صدد   ت  لددا وقددع اددر يددابا إلدفدداو  مددع إ   دد إتب  ددا  إ مددا  دداوا إلفدد ت إ ا ددع للرضد

إل  اب.
 (15)

 

 وي تا  ي صفة إل تطار  دة نداا ويه: 

لزإم كددا مدد  إمجليددع تو   يدد زب إ ل يف  دداث  -1 دي يةب للد   يددد  ددي إ  ديبة ع ددانو  مدد  إلوددلطة إلترشد أ   تصدددر إلرضد

  صفاك مهنا ويشو   ر ع انو .

ختددا  إاوث اك ددة إلو  -2 سدداب  إلدنف ددا إاددا  إملنصددوش  ليددا قددانوميف يف أ مددوإا ي تددا  ددي صددفة إل تطددار رضورة إ 

متناصلم ص  ت ع إلرضيبة وإوك ب مهنا.  إملمول  للاصوا  ي تي  إلرضيبة يف  اث إ 

 ي تا  ي صفة إل تطار للرضيبةب أ   يشو  تيهنا  دار ص  إايو  إ  خ   إملوقدا ة إملل م   ودإت ا. -3

 دددا إلرضدديبة إ ت صيددة ي ددومخل إلفدد ت ع  تإ ددا عصددفتل صاكددوإيف يف تا ددة يوددقدف د مدد   ددو  ت  تددد ع إلرضدديبة عددل م اعدد : -أ

نددل ضوددقدف د ع دددر مدد  م ددا ع  دداس إ دددماا خاصددة وأ   مددا ب  ددل مدد   إ دددماا إل امددة إلدد  ت ددد ا إاوثب   ددا أ 

                                                           
14) )

 .92مخل(ب ش:2003إلرضييبب إلطب ة  ود )تإر إوامد لل رش وإلدوريعب صا ب  اتا إل يلب إملالية إل امة وإلترشيع 
15)) 

 .127مخلب ش: 2000أ  ات إل  ريب إملالية إل امة وإلترشيع إلرضييبب مشتبة تإر إلب ا ة لل رش وإلدوريعب إ  رت ب 
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 ددة سددقياتة أ ن مددة تخدد  خا ددع للرضدديبةب ل ي دددو أ   يشددو  نصدديبايف مدد  إاخدد  إللكددي للدداس إمجلا ددة  صدد   ليددل نت 

م ينة اا إسقدفلا وتوريع إلناجت.
(16)

 

نل ي تا  ي  اس إلصفة  دة نداا ويه:   ونت  ة دلر  ا 

ديبة ع صددد  نفددااي  ليدداب  -1 ل  ددور للممددوا مطالبددة إاوث قددانوميف عت ف ددا إملودداريع إلدد     ددر و صددلر إلرضد

  ينص تسقدور ا  ي  ر.وإ   اك  بق    ر م  إلنا  ة إلوقياسقية يف إاوا إل 

نفاقلدددا مددد  قطددد  إوشومدددةب أ و    دددر إوشومدددة  -2 ل  دددور للممدددوا مطالبدددة إاوث بددد ت إلرضددديبة يف  ددداث  ددددمخل إ 

  اب  يف إمل زإنية إل امة للا ن  إيف لو  ة  صيا إلرضإباب  الرضيبة تد ع  و  هنايئ.

سدددقدفاتتل -3 مددد  إ ددددماا إل امدددة إلددد  تو   دددا إوشومدددة للوددد ا ن ددد  ت دددع  ل  دددور للممدددوا  ت ددداك ع ددددمخل إ 

نل ي ومخل عد ع إلرضيبة.  إلرضإباب أ و مطالبة إوشومة عدا  ق م ف ة خاصة   عدصو  إ 

ُتدددذ إلرضدديبة إ د ا  ددق أ  دددإذ إاكمتددع إملاليددة و قتصدداتية و ت صيددة وغ  ددا  إلرضدديبة ُتدددذ للنفددع إل ددامخل: -ت

ة أ وليف يف  ويددد  إلنف ددداا إل امدددة إمل متددددة يف إملوإرندددة إل امدددة يف إاوثب كدددا يودددقكدذ ويودددقدأدمخل  صددديا إلرضددديب

دإبا إ  ددا ة إ د  دإبا ر ددع إلشفدداكة  قتصدداتية وتوت ددل تدد  إملددوإرت إ د أ  اكدد  إسددقدأدإماُتا ويوددقدأدمخل إلرضد إلرضد

د ا  ددق إل دددإث مطلبددايف  ر يف ا  ددق  سددقد  إر  قتصددات  وإل دددإث  ت صيددة يف توريددع إاخدد    ددا مل ي دد

اا أ صبا ي تبا عدا  ق إ  م  إل و  يف إاكمتع أ ياكايف  إ ت صيايف   د وإ 
 (17)

. 

ونت  ددة دلر  ددا   إملبددالغ إلدد  تددنص  ليددا ع دد  إل ددوإن   ددي وتددوب ت  لددا إ د ع دد  إلليتدداا مدد   

اا يف ت ددع أ قودداا م ينددة غدد  إ  طددأاش إل امددة كددا إ  إ قدد را ع دد  إل ددوإن  وتددوب إ طدد إ  أ رمب إل مدد  وإل دد

تفددد  وددا صددناتيق تدد  م  إل دداا  ددد إلدداي  )إلددد  م  إلصدداي  تطددار ( وأ قودداا إلددد  م   تطددار   ددي 

                                                           
16))
 .360-358مخل(ب ش: 1975خاا إلواو ب ن  ية إلرضيبة وإلترشيع إلرضييب إللييب )م وورإا هام ة عنفار ب  

17))
 .9مخل(ب ش:1998م ر إو ار ب إلن م إلرضي  ةب )إاإر إاام ية للطبع وإل رش وإلدوريعب إل سش دريةب  
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هنددا ل ت ددد  ل إ  لددزإمخل و تطددار إ  هنددا تفدد   ع ددانو  وت ددومخل  ددي صنرصدد إل  وسدداب  إلن دد  وغ  ددا  لدداس إملبددالغ ر  إ 

رضيبة.
 (18)

 

ل  يددة:إلرضدديبة نمتدد ز ع  هنددا قانون  -ه لفا ددا أ و  صفدداك مهنددا إ  ل يدد   دد   إلرضدديبة أ و   دد إ   ليددا أ و اصدديللا أ و إ 

ديبة  دي يةب و ر يب ددايف اسددقدور تدد  إاوث وي تددا  ددي قانونيددة إلرضد مبوتددا قددانو  يصدددر مدد  إلوددلطة إلترشد

  دة نداا ويه اكلدايل:

دي ية إلددوث  -1 ل ع ددانو  يصدددر مدد  إالدداا إلترشد دي اا مبوتددا إاسددقدور ومدد  ل رضيبددة إ  للددا  ددق سدد  إلترشد

لفا ا م  إلولطة إلدنف اية أ و إل اكابية يف إاوث.   نا ل  ور     إلرضيبة وت ديللا أ و  صفاك مهنا وإ 

 ددور لل  دد إت إلط دد  أ مددامخل إحملددا  إلدصددة  ددي إل ددانو  إلرضددييب سددوإك مدد    ددا  الفتددل لدسددقدور أ و  الفتددل  -2

 كإاب مىت توإ  ا ةم مصلحة يف  ر.لل وإ د وإل ت إ

دي اا إ  خدد   عصددفتل قددانو  خدداش ي  ددد إل ددانو   -3 ديع إلرضددييب يف أ  اكمددل  ددي مي إل ددوإن  وإلترشد ي دددمخل إلترشد

دييب يف  دداث  دددمخل ت ار ددلا مددع أ  اكمددل ويف  دداث  ديع إلرضد إل ددامخلب و ددور تطبيددق أ  دداكمخل إل ددانو  إل ددامخل  ددي إلترشد

 ق أ  اكمخل إلد اتمخل اي  إلرضيبة و دمخل تطبيق أ  اكمخل إلد اتمخل إل انو  إملدين. دمخل وتوت نص  ياب ك   يطب

ل مبوتدددا قدددانو  يددددو     دددل إلرشدددوا إلودددلكية وإملو دددوصية ل صددددإرس وتطبي دددلب  دددل  دددور أ    -4 ل رضيبدددة إ 

 يشو  مصدر إلرضيبة إل  ذ أ و إل  ا  و سقد طاا م  مصاتر إلف ل أ و أ  اكمخل إل اكاك.

إلرضددييب إلصدداتر مدد  إلوددلطة إلترشددي ية ل قاعددة إل اكدداك مدد    ددا تسددقدوريدل وسددلمة تطبيددق  اكددع إلترشدديع  -5

نصوصل.
 (19)

 

 

 

 

                                                           
18))
 .360خاا إلواو ب ن  ية إلرضي  ة وإلترشيع إلرضييبب م تع ساعقب ش: 

19) )
 .13م ارنةب م إتع ساعقب ش: أ س د يا   أ محدب إل صفاكإا إلرضي  ة يف إلن م إلرضي  ة إوديبة تإرسة
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 إلف   إلباين: خصابص إلزاكة.

أ   إلددزاكة نمتدد ز ع  هنددا صبدداتة ماليددة اثعدددة قدددرإيف وإسددقمت إرإيف  لدد      ددد أ   يفدد  مدد  قاددة إلددزاكةب مل  ددا ة     

 صابص وسوذ نوحضلا و  ايف ملا سقي  ض عيانلإ د أ   إلزاكة نمت ز مبجمو ة م  إ
20
. 

إ   إلددزاكة   ياكددة جصيددة  اكددع للددا إمجليددع تو   دد اي عدد   ددص وأ خدد   لدد ي  إلددزاكة ادد  وترصددذ مدد  ويل  مدد :-أ  

خدد إأ  مددامخل أ   يدد   للموددلم  إ     ددر  ددي م دددرة إمللكدد   يددا ام لددا إاوث وتورصلددا  ددي موددقدا ياب ولل 

لم إ  إ رأ   إملصدددلحة يف  ر كدددا   ددد  صددديض  بددد  صفدددا  ر  ه صندددل   ددد  نددد   راكة ع ددد  إ  مدددوإا ع  نفوددد 

للمولم  أ     توإ راكة إ  موإا إلباينةب ويه ما مش  إ خفاك ا ص  أ    إلنا  م    ا و اكة.
 (21)

 

ددَا ِمددَ  َأَمددًوإللَِم ًصددًدقًًة  وإاليدد   ددي موددوولية ويل إ  مدد  يف تطايددة ورصذ إلددزاكةب قددو  ت دداد يف  ددا كداعددل  خه

َ ًونهددًزِكِيَم ِوًددا   مهه  لدداس إ  يددة إلش مددة هدداكا عصدديفة إ  مدد  لل سددوا إلشدد و  ليددل  ]104سددورة إلدوعددةب إ  يددة  [تهًطلِدد ه

ت مدد  أ مددوإا إ   نيدداك ورت ددا إ د إلف دد إكب عصدديفتل ويل إ  مدد  يف تدد  إو طددة أ  اكدد  إلصددلة وإلوددلمخلب   خددا مددا رإ

عددو بشدد  إلصددديق  دد  تددود إ ل ددة  ددي إملوددلم  ع ددد و دداة سددقيدم محمددد  ليددل  ول ددد   دد  إ  مدد  نفوددل سددقيدم أ 

متن ددوإ صدد  ت ددع إلددزاكة وقددوا  دد  بدد  إ طدداب ر   ه أ  اكدد  إلصددلة وإلوددلمخلب   ددا قاتدد  إمل تدددي  إدليدد  إ 

صنددل ي أ ت  ددوإ صدددقانا ملدد  ولس ه أ مدد   ادد  بدد   لنفوددل ومدد  َأمِثً   ليددا ي
(22)

و دداإ  ليدد   ددي موددوولية ويل  

 إ  م  اباية ورصذ إلزاكة  ي موقدا يا ور اية طوو  إملولم .

تطاريددة: -ب صطا ددا و دداإ مددا هدداك يف إلددزاكة   ياكددة إ   إل دد إ  إلشدد و  ددل  ددور إوكدد ب مدد  أ تإ ددا أ و  متنددا  صدد  إ 

دددًلًة ًويهَوتهدددوإ إ ًفًفددداًك ًويهِ اهدددوإ إلص  يدددً   ه َأِلصدددً  ً ه إّاِ وإ ه مه دددده ٌل ِلًيَ به
ُ
وإ إ اًكًة ًوً ِرً ِتيددد ه ل ددو  ت دددايل :   ًوًمدددا أإِمددد ه لدددز 

ًمدددِة   إلداكسددد   دددا   اك   ددداإ  متندددا  مددد  مب  إ دددوذ مددد  ن دددص إملددداا أ و   ]5سدددورة إلب  دددةب إ  يدددة  [إلًَ  ِّ

نددل م نشددا لشطدد ة مدد  إلشطددائ  وإاليدد   ددي  ر قددو   وإلبأدد  وغدد  م دد  لوتوودداب  ددا   أ  دد  إل ددمل إتف ددوإ  ددي إ 

ل إ  إ اك  يددومخل إل  امددة صددفار    صددي ه  ليددل وسددمل ي مددا مدد  صددا ا   ددا ول  اكددة ل يددوت  مهنددا   ددايف إ 

                                                           
 (20) 

 .22ب ش:2020 ند محمد    إلطايوينب موإىلة تطبيق إلرضيبة وإلزاكة يف إلترشيع إملايل إللييبب رساث ماتوقد ب هام ة إلزإويةب مية إل انو ب 
21))
 5-4تلي  إلزاكة إلصاتر ص  إل تإرة إل امة لووو  إلزاكةب لي  اب عدو  سقنة  رشب ش: 

22))
 .297مخل(ب ش: 1986روإس إلط إينب إ  موإا   عو صبيد إل امس إلبفدإت ب إازك إلبالاب ا  ق خلي  محمد   إ ب )تإر إلفش  إل  َ ع واب  
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ورلدد سب مددا بدد تا أ صيدددا   يف يددومخل اك  م دددإرس  صددفام مدد  مر  دد إمَحًي  ليددا يف مر  دد    شددو  وددا ت بددل

ما إانة وأ ما إلناري. مخو  أ ل  سقنةب  ىت ي   ع  إل بات     س   ب إ 
(23)

 

وإ  إ اك   متندددا  إ  ددداكرإ لوتوودددا   د دددد  إ  مددد  إل  وعدددة إملاليدددة إ د م ددداتا مان يدددا ل دددو  ت ددداد:  

دد ً ددًا ًوإلَِفاك  وً  إدل  يددً  يًَشددِنه ِ َ ِعً ددًاإبم َأِلددملم   ًوإدل  ددمهه َ   ]34سددورة إلدوعددةب إ  يددة  [ًة ًوإًل يهَنِف هوهًنًددا يِف ًسددِ  ِ  ِه  ً رًّشِ

نددل مل يفدد اي عدد  مدد   عددوبش  إلصددديق ر  ه صنددل  دد  قاتدد  إمل تدددي  صدد  ت ددع إازيددة وإلددزاكة   ددا أ  كددا   دد  أ 

ي وه لددو م  ددوين ص دداا ع دد  اكنددوإ يوتونددل بلوددل ةلددزاكة وقدداا يف  ر قولدددل إأ رتددد صدد  إل سددلمخل وعدد  مدد  م ددع إ

إ د رسوا ه صي ه  ليل وسمل ل اتلكم  ليلي
(24)

. 

  ددا ل يوهددد م ف ددة تنيويددة خاصددة عدددإ ع إلددزاكة ول  ددا أ   ين دد  إملوددمل  إلددزاكة لدد   للددا م اعدد  خدداش: -أ

إادددزإك مددد  مودددقداق إلدددزاكة  دددالزاكة ت دددومخل  دددي إلن  يدددة إل امدددة للدلكيددد  ون  يدددة إلداك ددد   ت صدددي و خددداك 

سددقبحانل وإملنف ددة إلو  دددة إلدد  س تاصدد   ليددا إلفدد ت مدد  ت  تيددة   ياكددة إلددزاكةب  ددو إ  تدد  وإلدددوإب مدد  صنددد ه 

َراًي  دداه إلددّ ِ َِّ يً َوه وت دداد وي و ددل خدد إيف كبدد إيف يف تنيدداس وأ خ تددل و دداإ مددا هدداك يف كداعددل إل زيددز ل ددو  ت دداد   قهددَ  ًر

إِرِقً    ددًو ًخددَ ه إلدد   ددله ًو ه ِلفه َ كم  ًلهددًو  ه َ ِمددَ  ً َ  ] 39ب  ب إ  يددة سددورة سددق  [ِلًمددَ  ضًًودداكه ِمددَ  ِصًبدداِتِس ًو يًَ ددِدره ً ه ًوًمددا َأنًَفَ دد ه

نَِفددَق  ًلًَيددا ي  كددا قدداا إلندديب  ليددل أ  اكدد  إلصددلة وإلوددلمخل  ددق ي ويددل صدد  رعددل قدداا ت دداد ي َأنَِفددَق   أ بدد  أ تمخل أإ
(25)

 

 ددا  سددقبحانل وت دداد  ددو إدل  رراي إملدداا وض ددس ومدد  مث أ مدد  ملدصددداي م ددلب  ددىت يندداا صددا طة إملددنث إل ليددا يف 

ك يف ردد  إانيددا و خدد ةب   دد  ص طددة بدد    ددام  قدداا ر ددر رسددوا ه  ليددل إلصددلة وإلوددلمخل ي ددوا ي و  إمدد  م

ددا عدد  إلنددا ي صدددقتل  ددىت يهفصدد  عدد  إلنددا  أ و قدداا به
(26 )

خدد إأ إلددزاكة يزيددد إحملبددة وإ  لفددة عدد  إلنددا    كددا إ   إ 

                                                           
23))

ب عدددع ون ت دددا صبدددا  أ محدددد صددد  ب أ محدددد صبدددد إادددوإتب تإر إلفشددد  لل رشددد 19روإس مودددملب هدددامع إ   اتيدددا للحدددا   هدددلا إايددد  إلودددقيوييب إادددزك 

 .187ريعب عدو  سقنة  رشب ش:وإلدو 
24))
مددامخل إوددا   أ محددد بدد   دديل مدد  إل ودد لينب ت دددو وا  ددق محمددد  ددوإت صبددد إلبددايب  ددا إا  يدد  روإس إل م ددا ب  ددتا إلبددار  جح بدديا إلبأددار  لل 

 .291مخلب ش:1986إ طياب تإر إل    لل إثب عدو  ماك   رشب 
25))
مددامخل إوددا   أ محددد بدد   دديل بدد  مدد  إل ودد لينب ت دددو وا  ددق محمددد  ددوإت صبددد إلبددايب  ددا روإس إلبأددار  وموددملب  ددتا إلبددار  جح   بدديا إلبأددار  لل 

 .126إاي  إ طياب م تع ساعقب ش:
26))
مشتبدددة روإس أ محدددد بددد    بددد  يف مودددقندسب بددديا إل  يدددا وإل  يدددا للمندددار ب إ جإذ وا  دددق محمدددد مرص إايددد  إ  لبددداينب إلطب دددة إ  ود )م ودددورإا  

 .872 دد(ب ش: 1421إمل ارذب 
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مت دداو  وخددايل مدد  وافددزمه  ددي إلد دداو  ع ددهنمب وت  دد  ددي إووددد وإلشدد س وإلف دد  ويوددامه يف عندداك  متددع سددلمل 

 إل وإ   وإلولو ياا إلولبية.

ل ددد إختلدد    لدداك إملدداإ ا إ  رع ددة يف وتددوب إلددزاكة   ددا يدد    إلددزاكة اددا يف  دد  إملدداا وللددا ت لددق مدلمددة: -ت

هنددا اددا يف  دد  إملدداا إدل  لددو ت ددع راكتددل م ددل أ تزإتددلب اكدل ددا وإلفاكددة ومددا ينددوب صهنددا مدد   إملالش ددة وإونف ددة إ 

ددَا ِمددَ  إل مددلا إلو  رق ددة وإمل دنيددة وإلب دد  وإلفدد  إلودداىلة وحنو دداب ومددكم يف  ر قددو  ت دداد يف كداعددل إوشددمل  خه

وقددو   ليددل أ  اكدد  إلصددلة وإلوددلمخل  دد  ع ددا م ددا إيف إ د إوددا   ] 103سددورة إلدوعددةب إ  يددة [َأَمددًوإِللَِم ًصددًدقًةيف  

توخدددا مددد  أ  نيدددا م  ددد ت  دددي   ددد إ مي  قددداا   ي  ددد   لملم إ   ه إ ددد     لددديم صددددقة يف أ مدددوإةم
(27)

أ مدددا  

إلوددا  ية وإوندداعا  للددم قددول  أ  ددد ا يدد   أ   إلددزاكة اددا يف  دد  إملدداا ومددكم يف  ر مددا إسددقددا عددل إملددا ا 

هنددا اددا يف إدلمددة أ    مددة إملددزا   نددل إملطالددا وددا ول ي دددا يف وتووددا  إملددالو وإونفدديب أ مددا إل ددوا إ  خدد   دد   إ 

مدداك   إ  تإك  وددائ  إل بدداتإاب  ددا   إلصددومخل  ددا  ددي إملدد ي  وإودداب  وإلصددلة اددا  ددي إملفددو  ليددل وإلندداب إ 

 تجددا يف إايدد  وإملدداا إلفابددا وحنددوس لشدد  ل يلزمددل إل خدد إأ قطدد   صددو  عيدددس ول ي دددا يف وتووددا أ ياكددايف ع دداكه 

ل إ  إ تلدد  رر  أ و  دد  صادددة قطدد   صددات وهدداإ  كددا تد لددق عامددة إملددزا  ددق يد لددق ع اددة   ددل يودد ا عدلفددلب إ 

إلزاكة.
(28)

 

صندددما ج  ه سددقبحانل وت دداد إلددزاكة مل   للددا ودددذ أ خددا إملدداا   دداب عدد  و ددع للددا  إلددزاكة مصدداريفلا  دددتة:-ه

صطدداك إلددزاكة لفدد   أ سدد  و ددوإعا   تإ ددا إد موددقدا يا ومه  انيددة أ صددناذب ول  ددور عدد     دداا مدد  إ   ددوإا إ 

ً دددً إكم مودددقدا ي دددًدقًااه ِللَفه ن ًمدددا إلص 
ُ
ا مددد  إ  صدددناذ إليضنيدددةب مصددددقايف ل دددو  ت ددداد كدددا هددداك يف إل ددد أ   إلشددد و   إ

هَم ًويِف إلّ ِقًدداِب ًوإلًَفدداِرِمً  ًويِف ًسددِ  ِ  ه وً  ًول ًفددِة قهلهددووه ددِ  ِ   ً ِياًكددةيف ًوإلًَمًودداِكِ  ًوإلًَ دداِمِلً   ًلًَيًددا ًوإلَمه ِمددً  ه  إَبددِ  إلو 

 الصدددقاا إمل صددوتة يف إ  يددة إلش مددة إلددزاكة إلوإتطددة  ددمل  ددص  ] .60سددورة إلدوعددةب إ  يددة  [ًوهه  ًِلددمٌل ً ِشددمٌل  

                                                           
27))
روإس بددديا مودددملب إملودددقند إلصدددايا إلدرصددد عن ددد  إل ددددا صددد  إل ددددا إ د رسدددوا ه صدددي ه  ليدددل وسدددملب ت ددددو مودددمل بددد  إو ددداأ إل وددد    

 .19 ددب ش:1374 إوليب وجاكس سقنة إلن واعور ب ا  ق محمد  وإت صبد إلبايب إلطب ة إ  ودب م وورإا تإر إ   اك إلشتا إل  عيةب   ىس إلباَ
28))
مددامخل إلوددقنة أ محددد بدد    بدد ب خ هددل وقدمددل محمددد صبددد إلوددلمخل  بدد إ ملب  م صددور بدد  يددو   إورددوضب إلدد و  إمل يددع  رشددح رإت إملوددقد  ع  درصدد إمل  ددع يف   ددل إ  إ 

 .129مخلب ش:2004م وورإا تإر إلشتا إل لمية ع وا لبنا ب 
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وددا أ  ددد تو  إ  خدد ب  ددالزاكة وإتطددة  ددي و موددمل  دد  تددوإ  ا   ددل جوا أ تإ ددا وتددوت  إ د إلفددداا و وددا 

س إلفددداا إلف دد إك وإملودداك   لددم أ كدد  إ  صددناذ إ  تياهددايف للددزاكةب و ددا إل ت ددا إملددا ور يف إ  يددة إلش مددةب  دد  وا  ددا

صددنفا  متفدداو    ددالف   أ طددد  اهددة مدد  إملوددش      إلف دد  ل  ددد مدد   اتتددل  ك أ و  ددد ع دد  كفايدددل تو  

ايدددل نصددفلاب أ مددا إملوددش   لددو إلوددخص إدل   ددد نصدد   اتتددل  دد  ك  ول  ددد  ددامخل كفايدددل مهندداب   نددل لددو وهددد كف

نددل ل ضوددقداق إلددزاكة عدد  تصددبا وإتطددة  ليددل ودلر  ددا   إلددزاكة ت طددي للدداس إلفدددة مددا يددزوا عددل  لدداك   نيددايف وملدددايل  ا 

  دد مه وموددش كمب أ مددا سددلم إل دداملو   ليددا  لددم و مدد     دد  وطددف   يدداب أ   إل دداىل   ددي تطبيددق إلددزاكة 

   للددمب وإلفدددة إل إع ددة مدد  مصددارذ إلددزاكة إملولفددة قلددووم تطايددةيف ورص ددايف    طددي للدداس إلفدددة مدد  أ مددوإا إلددزاكة م اعدد

مانددل أ و   دداملول  قلبددل  ددو إلوددقيد إملطددا  يف قومددل  دد  يدد   إ سددلملب أ و  هدد جس أ و يدد   ع طيدددل قددوة إ 

إ سلمخل ن  س أ و تطايكا    ل ي طيا    طي م  أ موإا إلزاكة ما بص  عل إلد  لي  وإملصلحة.
(29)

 

طددد وإ أ نفودددلم مددد   وإلفددددة إ امودددة  إملدددا ورة يف إ  يدددة سدددلم ويف إل قدددابب ومه إملاكتبدددو  إدليددد  قدددد إ 

سدداتإُتم  لددم ضودد و  يف اصددي  مددا يفددا رقدداومب    ددانو   ددي  ر مدد  إلددزاكة و ددا إل قطددة إملوددلمة إلدد  يف 

  إ  وا  ددد   إلشفدددار أ مدددا إلفدددارمو  ومه إملددددنيو  ومه إملددددينو  إل ددداتزو  صددد  إلو ددداك عدددديوهنمب ومه قودددا

إلفددارمو  ل صددلح  إا إلبدد  و ددو أ   يشددو  عدد  يددابفت  مدد  إلنددا  ج و تنددةب   دوسددا إل هدد  لل صددلح 

ع ددهنم مبدداا يبددا  ل دددمه أ و ةددم ملددمب ن دد    نصدد ا مدد  إلددزاكة ليشددو  أ  وددا   وأ قددو  ل زمددل    طدديت ولددو اك  

نددل ي طددي مددا يددويف عددل تينددل  ددي جا أ ل يشددو    مددل يف م صددية   نيددايف أ مددا إلبدداين مدد   دد مخل لنفوددل مث أ ص دد  ا 

نفددااي  ددي نرصددة تيدد  ه وجي دددل إلدد   وإملرصددذ إلودداعع للددزاكة كددا هدداك يف إ  يددة إلش مددة يف سدد    هب و ددو إل 

جصلددا ل بدداتس ع تدداا أ  دإبددلب ومه إمل دداتل  إملدطددو   إدليدد  ل تيددوإ  ةددم أ   إدليدد  لدد   ةددم مددورت رراي ي ددوا عددل 

أ  دد ب    طددو  مدد  إلددزاكة مددا ي يددهنم  ددي  ددزومه مدد   دد  سددلح أ و تإعددة أ و نف ددة   ول يددا ب أ مددا   ددي نفوددل أ و

بدد  إلودد    و ددو إملوددا   إلف يددا إملن طددع عددل يف سددف س صدد  أ  دد  ومددا   إلفدددة إلبام ددة مدد  مصددارذ إلددزاكة  لددو إ 

                                                           
29))
بدد  علبددا  إامودد يب كددداب إلددزاكةب م وددور ملوددقبشة إل امددة رددا   بدد   ودد  أ ا تط ددا  إل ا  مددامخل إ  دح إورصدد إلدرصددإا لل  طدداينب إلشوإ ددا إلندد إا  رشد

 .112-104للم لومااب عدو  سقنة  رشب ش:
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 نيددايفب  لددولك إ  صددناذ إليضنيددة ولدد     مددا ي تددع عددل إ د عدددسب    طددي مدد  إلددزاكة مددا يوصدد  إ د عدددس ولددو اك  

ويم إلزاكة. إدلي  تد ع إ 
(30)

 

ولددد      دددد أ   يفددد  مددد   ددداس إملصدددارذ ومه  وصددددا  إ  ود ترصدددذ إلدددزاكة ةدددم ويمتلشدددو  مدددا  

دذ إلددزاكة  دديم ول  دذ ةددم ومه إلف دد إك وإملودداك  وإل ددامل   ليددا وإملولفددة قلددووم أ مددا إاكمو ددة إلبانيددة  ترصد يرصد

ما يرصذ حنومه ومه يف إل قاب وإلفارم  ويف س    ه وإب  إلو   .يمتلشو  
 (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30))

ديبة وإلددزاكةب مددا  ة م دمددة إ د م لددد إل لددومخل  قتصدداتية وإلد اريددة و لددومخل إلتوددقي ب إمل   كددز إاددام ي بددي  ددار  واددة مودد وتةب ترإسددة م ددار  عدد  إلرضد

 .29مخلب ش:2007إازإئ ب 
31))
سددد يد بددد   ددديل بددد  و ددد  إل اطددداينب مصددداري  يف إل سدددلمخلب إادددزك إ  واب م ودددورإا مطب دددة إلودددف  إلددد   ب إململشدددة إل  عيدددة إلوددد وتيةب سدددقنة  

 .45مخلب ش:2005
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 إملباا إلباين

 أ لياا إل ملية لدطبيق إلرضي  ة وإلزاكة يف إلترشيع إللييب

 ندددا   ددددة وسددداب  ويددد اي للموإكمدددة ي هحدددا إلف دددل إملدددايل نب هندددا ملرشدددحب مث حنددددت أ ماكنيدددة تطبي لدددا     

ل ماكنيددة إملوإكمددة عدد  تطبيددق إلرضدديبة وإلددزاكة م ددايف ن دد إيف للحاهددة إملاسددة وإلرضددورية ن دد إيف للخددتلذ إلبدد  وتف يللددا 

عدد  إلددزاكة وإلرضدديبة أ صددبا تطبيددق إلرضدديبة مددع إلددزاكة يف أ   توث إ سددلم ة أ مدد إيف لرمددا  فارددايف  ددي ا  ددق إلدمنيددة 

دُتا  ددي ا  ددق ورابفلددا وتطبيددق أ  دددإذ و مدد  إلددزاكة  قتصدداتية وموإ بددة إلدطددور إمل ددارص اور إاوث وموددا 

وإلرضيبة ونفص   ر  ي إلناو إلدايل
(32)

: 

 إملطلا إ  وا

 إلوساب  وإلط اي إدل  أ ق هحا إلف ل للموإكمة ع  تطبيق إلرضيبة وإلزاكة.

إتفددق إلف ددل إملددايل  ددي ثددلث وسدداب  ي  ددر مدد  إلف ددل إملددايل للحددد مدد  رددا  ة  رتوإأ إلرضددييب     

  يا ل مب  تطبيق إلزاكة مع إلرضيبة ا  ق  رتوإأ إلرضييب ع هنا نب   اس إلوساب   ي إلناو إلدايل:

 إلف   إ  وا: ي ي ة إل صفاك.

دييب إاويلب   ددا يدا ددق  دداإ  ي  ددر  دداس إلط ي ددة مدد  إلف ددل إملددايل ودد      موددلكة  رتوإأ إلرضد

 رتوإأ صندددما تفدد   رضيبددة إاوث  ددي نفدد  إاخدد  إدل  تفدد    ليددل رضيبددة توث أ خدد  ب وم ت دد  دداس 

يددد إت إملودددقمتد مددد   ددداس إاوث  إلط ي دددة أ   لددددوث مصددددر إاخددد  تو  غ  دددا  دددق  ددد   إلرضددديبة  دددي  ر إل 

قامتل.عرصذ إلن   ص  توث إملوقدف د   أ و    إ 

يدد إتإا  ددي إاوا إلدد    يدد إتإا للوددخص يف أ كدد  مدد  توث ت وددم  دداس إل  ومدد  مث إ  إ مددا ا  ددر إ 

ديبة يف توث إملصدددرب ون ت طددايف  ددي  ر  ددا    يدد إت إ ددار  لدد أ   إملدداا) أ    ا  ددر  يددا وختاكددع و مهنددا للرضد

                                                           
32)) 

ماكنية موإىلة إلرضإبا ومع إلزاكةب هام ة إلزإويةب  ا   مخل.2016إل لومخل إل انونية وإلرشصيةب إل دت إلداسعب تضوما أ س د إلطا   أ محدب إ 
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إملودددقدف دب ول  ددد  إحمل دددق يف إ دددارأ( يمتددددع مل صفددداك إلرضدددييب إلاكمددد  يف توث
(33)

للرضددديبة إ ل يف إاوث إلددد   

ا دددق  يدددا   ددداب ورضعدددوإ موددداليف دلر توري ددداا إ  سدددلم إلددد  مدلشلدددا إلوينيدددو  يف إ دددد  إلرشددداكا إ  ت بيدددة 

ديبة إ ل يف  إل دداما يف إ ددارأ أ و إ  رمح إلدد  تدل ا ددا جكددة إ  سددلم مدد    وصلددا يف إ ددارأب    هنددا ل ختاكددع للرضد

إل  ا ق  يا إل ي إت   اإاوث 
(34)

. 

 إلف   إلباين: ي ي ة إ صم وإلب   إلرضييب.

خبدددلذ ي ي دددة  صفددداك إلرضدددييب توهدددد يددد ي ت  ودددد مددد   رتوإأ إلرضدددييبب و دددا ي ي دددة إ صدددم  

 وي ي ة إلب   إلرضييبب وتناوةا  ي إلناو  ض:

يدد إتإا إحمل  ددة يف إ ددارأ موللددا  أ وليف: ي ي ددة إ صددم: و  ددايف للدداإ إلن ددامخل بددق اوث إملددوإي   دد   إلرضدديبة  ددي إل 

يدد إتإا إحمل  ددة يف إاإخدد  ولشدد   ليددا يف إمل اعدد  خصددم إلرضدديبة إ  ت بيددةب مصدبار ددا مدد  إلداكليدد  وإتطددة  مودد  إل 

 إ صم م  أ تايل إل ي إتإا إ ا  ة للرضيبة إلوينية.

دييب:اثنيددايف: ي ي ددة  تدددلخص  دداس إلط ي ددة يف أ نددل يف  دداث مددزإوث إملمددوا  ودداا يف أ كدد  مدد  توث  إلبدد   إلرضد

و اكددع  دداإ إل ودداا للرضدديبة يف و توث مهنددا    نددل ضوددما عدد     صددم إلرضدديبة إ  ت بيددة إملد و ددة يف إ ددارأ مدد  

دديبة إملودددقدا ة  ليدددل يف إاوث إلددد  ي دددمل  يدددا و ر يف إوددددوت وملرشدددوا إ لددد  ين ملدددا إملبلدددغ إل تدددايل للرضد

ديبة إلوينيددة إملوددقدا ة   دداب ومبددا  ديع يف  دداس إاوثب وع بددارة أ خدد    ددا أ   يشددو  إ صددم يف  دددوت إلرضد إلترشد

دإبا إ  ت بيددة إلدد  ت  ددر يف إ ددارأ ت دددا مبباعددة رمس  ددي إ زإنددة اوث  ل يزيددد  ليدداب ومشدد  إل ددوا أ   إلرضد

وددقدا ة  ددي  إا إملمددوا صدد  اك ددة تخددو  يب ددايف ملبدددأ   امليددة إملددوإي  يدد  خصددملا مدد  أ تددايل إلرضددإبا إلوينيددة إمل 

إل ي إت
(35)

. 

 

                                                           
33) ) 

34))
دي  ة يف إلددن م إوديبددةب  ددارضإا لطلبددة إارإسدداا إل ليددا ميددة إل ددانو  يدد إعل   مخل غدد  م وددورب 2003إلزإويددةب  -أ سدد د يددا   أ محدددب إل صفدداكإا إلرضد

 106ش:
35))
 .161إمل تع إلواعقب ش:  أ س د يا   أ محدب إل صفاكإا إلرضي  ة يف إلن م إوديبةب 
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 إملطلا إلباين

ماكنية تف ي  إملوإكمة إلواع ة لدطبيق إلرضيبة وإلزاكة.  إ 

دييبب ون دد ح أ   تطبيددق       دد م سددلفايف أ    نددا  ثددلث يدد اي مشدد  تطبي لددا للحددد مدد   رتوإأ إلرضد

قتصدداتية و ت صيدددة ل ماكنيددة تطبيدددق إلددزاكة وإلرضددديبة م ددايف وندددوج أ    دداس إلطددد اي  وددا رددد وذ إاوث  

  يف ة  ر م  خلا إ  ض:

 إلف   إ  وا: تف ي  تطبيق ي ي ة إل صفاك إلرضييب  ي إلرضيبة وإلزاكة.

يف  ددداإ إلفددد   مشددد  إل دددوا عددد    قدددانو  إلدددزاكة مطبدددق  دددي إاخددد  إحمل دددق وملرشدددوا و  دددوإا    

ديبة تفدد   إملنصددوش  ليدداب وم صدبددار أ   إلددزاكة تفدد   سددقنو يف يف غالبيددة و ا ددا ما دددإ راكة إلددزرو  وإلدديضر وإلرضد

أ ياكددايف سددقنو يفب   دد  تطبيددق قددانو  إلددزاكة  ددي إملددوإي  إ ا ددع للددا  ددا  إ قددامخل  ودددإت قاددة إلددزاكة إملوددقدا ة وإمل دددرة 

يصددداا مدددايل عدددار    دددومخل ع دددد  ر عد قددد إرإس إلرضدددييب ويد ددد  مددد  قطددد  إالددداا إلدصدددة يداصددد   دددي إ   ددددو إ 

ديبة إملوددقدا ة  ليددل مث يدد  إسددتط ات إاخدد  أ و  يدد إت إلدد  ت ددع إملددوإي   ليددل إلددزاكة   اسدد تل رضي  ددايف ورعددا إلرضد

مدد  إاخدد  إ ا ددع للرضدديبةب وملدددايل يدد  رعددا إلرضدديبة  ددي اك ددة إاخددوا إ  خدد   إلدد  مل تدددخ  يف و دداك إلددزاكة 

 ددع صنددل إملمددوا إلددزاكة تخددليف م ف ددايف مدد  إلرضدديبة. وي إصدديت لدطبيددق  دداإ  صفدداك أ   يشددو  مصدبددار أ   إاخدد  إدل  ت

ل ه  إملمدددوا قدددامخل   دددليف  وددددإت إلدددزاكة إملودددقدا ة صددد  نفددد  إملددددة إلددد  تددددخ  يف  وددداب إلرضددديبة إمل ددد رةب وإ 

تدد إكإا  إوكدد ب إلرضددييب  ليددل  اسدد تل رضي  ددايف صدد  اكمدد  تخدد  إ ا ددع للرضدديبة وإلددزاكة م ددايف مددع تطبيددق قوإ ددد وإ 

 ل دمخل سدإتس إلزاكة.

 

 

 

 



 

211 

 

 م2020لسنة  الثانيالعدد:   لعلوم الشرعية والقانونية      جملة ا

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 إلف   إلباين: تطبيق ي ي ة إ صم وإلب   يف  اث تطبيق إلزاكة وإلرضيبة:

مشدد  إتبددا  يدد اي أ خدد   عدددليف مدد  ي ي ددة  صفدداك إلودداع ة     ددا و ددا ي ي ددة إ صددم وي ي ددة إلبدد    

 ونوحضلا  ي إلناو  ض:

أ قدد  إلف ددل إملددايل ي ي ددة إ صددم للرضدديبة إملد و ددة يف إ ددارأ مدد  إلرضدديبة إملوددقدا ة يف  إ صددم:أ وليف: تف يدد  ي ي ددة 

إاإخدد  مث يلدد مخل إملمددوا عددد ع إلفدد اي إملدب ددي ع ددد إ صددمب و دداس إلط ي ددة مشدد  تطبي لددا يف إلددزاكة إملد و ددة مدد  

لفدد ة أ و إملدددة إلرضددي  ة مدد  م دددإر إملددوإي  صنددد  اسدد تل رضي  ددايف   ددا يدد  خصددم قاددة أ و م دددإر إلددزاكة صدد  نفدد  إ

ديبة إملدب  ددة وتددوج  ر ملدفصددي  يف إملبدداا إملددوج يف هنايددة  ديبة إملوددقدا ة ويلدد مخل إملمددوا  ودددإت قاددة إلرضد إلرضد

  اإ إلباا.

ديبة  اثنيددايف: تف يدد  ي ي ددة إلبدد  : ديبة إحمل  ددة يف إ ددارأ  وددا م دددإر إلرضد يف  دداإ إلط ي ددة ل يدد  خصددم إلرضد

يف إاإخدد ب وعدطبيددق  ر  ددي إلددزاكة وإلرضدديبة يدد  خصددم إلددزاكة يف  دددوت إملوددموح وددا يف إلرضدديبة مب ددت إمل دددرة 

ديبة  ديبة أ كددا مدد  إلددزاكة ضوددقد   إملمددوا  دداإ إمل دددإر وإ  إ اك  م دددإر إلددزاكة أ كدد  مدد  إلرضد إ  إ اك  م دددإر إلرضد

إلددزاكة ضوددقد   مطلددغ إلرضدديبة صدد  نفدد  إملدددة أ و  يشتفددي مبددا ت  ددل إملمددوا مدد  إلددزاكةب أ مددا إ  إ اك  إلرضدديبة أ كدد  مدد 

 إلف ة إلرضي  ة.

ديبة يشددو  إلفدد اي ع ددهنا تيدد  موددقداق   إ  ددا ة إ د  ر إ  إ ث ددر أ   إملمددوا سدددت راكة أ كدد  مدد  إلرضد

ديبة اددا  ديبة إملوددقدا ة صدد   دد ة رضيبددة أ خدد   مصدبددار أ   إلرضد للمددوا  ددي إاوث مدد    ددل خصددمل مدد  إلرضد

ول  دددور   إسددد هاصلا مددد  إاوث ل إلدددزاكة وإتدددا  ددد   جصدددي ل نددد ت أ ادددا ختصدددم مددد  إلدددزاكة ويودددقدف قلاب 

ديبة   دداب أ   يدد ت م دددإر إلددزاكة إملد و ددة ملددز تة صنددد  ودداب رضيبددة أ خدد   أ و  دد ة رضي  ددة أ خدد   ول  إلرضد

إ  خددد    مبددد  تيددد   دددي إاوث مشددد  إسددد تإتس مددد  أ مدددوإا إاوث أ ادددا   دددا  صدددم مددد  إلرضددديبة أ و إلرضدددإبا

 إملوقدا ة  ي إملموا أ و ي    لف ة رضي  ة أ خ   و صم مهنا.
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 مواا تو ياي لدطبيق إلط اي إلواع ة:

يفدد   أ    نددا   ددص مددار   وددايايف اددار يف وقاددة  وددايل صدد  إلوددقنة إملاليددة تبلددغ مليددو  تينددار  

ديبة )قاددة إلباكددا ة( و  ددق ري سددقنو  صدد   دداس إلباكددا ة أ رعددع مدددة أ لدد  تينددار يدد    اسدد تل صدد  إلددزاكة وإلرضد

 اك  ض:

مليددو  تينددار )تددوإ    يددا جوا إلددزاكة خاصددة إملدددة( أ مددا أ رعددع مدددة أ لدد    ددد ل تدددوإ    يددا جا  

 إملدة وملدايل ي   واب إلزاكة  ي إملليو  اك  ض:

ا أ   تيندددار قادددة إلدددزاكة أ مدددا  وددداب إلرضددديبة يشدددو  مددد  صدددايف إلددد ي و  ددد %25,000 = 2.5× 1,000,000

 % يشو   واب إلرضيبة اك  ض:10وإلرضيبة س   ا  400,000صايف إل ي 

ي أ رع ددو  أ لدد  تيندداري رضيبددة  لدداإ إلوددخص يتط دديت  ليددل ع ددد سدددإت إلددزاكة مطلددغ  %40,000 = 10× 400,000

تيندددار تدددد ع  رضددديبة و ر إ  إ يب  دددا  ددداث إ صدددم أ و إل صفددداك مطلدددغ إلدددزاكة  15,000= 25,000 -40,000وقددددرس 

مددد  إلرضددديبة إملودددقدا ة وكدددار إلبددد  ب أ مدددا إ  إ يب  دددا ن دددامخل إلبددد    دددي إملبددداا إلوددداعق واك  سددد   إلرضددديبة  

ديبة إملوددقدا ة 5 ديبة وإلددزاكة  20,000%  تشددو  إلرضد تينددار  5,000صرشددو  إلدد    صددبا  نددا   دد اي عدد  إلرضد

 ن   للددا إ د إلوددقنة إلداليددة  بدد  تيدد  للمددوا بددق   خصددملا مدد  رضإبددا أ خدد   أ و  دد ة رضيبددة أ خدد   أ و يدد 

 وختصم م   واب رضيبة  اس إلوقنة.
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 إ ا ة

سقد   ددنا  يف  دداإ إلباددا ما يددة إلرضدديبة وإلددزاكة مدد  خددلا تو دديا مفلددومخل و مدد  إلرضدديبة وإلددزاكة  إ 

مث عيددا  خصابصددلاب مدد ورإيف عدحديددد قوإ ددد لدد  مددهناب مث ت   ددنا للوسدداب  إملط و ددة للموإىلددة عدد  تطبيددق إلرضدديبة 

 ييل:وإلزاكة   ا توصلنا م  خلا  ر إ د إل ديد م  إلنداا وإلدوصياا نب هنا  ق 

 أ وليف: إلنداا.

ويا يف  اإ إلباا يه:   ل   م  أ مه إلنداا إل  توصلنا إ 

سدددلم ة    دددلا ه سدددقبحانل وت ددداد  دددي أ مدددوإا إملودددلم  ل  يدددكم مددد  إلودددا وإلبأددد   -1 إ   إلدددزاكة   ياكدددة إ 

لزإم ددة تف  ددلا  ديبة  لدد ي   ياكددة ن ديددة وإ  إاوا ع ددوة إل ددانو  و منيددة و رشدد إحملبددة وإل خدداك عدد  إلنددا ب أ مددا إلرضد

 ددي ر ا  ددا سددوإكيف اكنددوإ مددوإين  أ مخل أ هانددا موددلم  وغدد  موددلم  وت دد ر ص ددوما  ددي و مدد  مدنددع صدد  

 أ تإ ا.

مصددداري  إلدددزاكة م صدددوش  ليدددا يف إل ددد أ   إلشددد و ويه  انيدددة مرصدددذ إلف ددد إك وإملوددداك  وإل دددامل   ليدددا  -2

بددد  إلوددد    ول  دددور إلد ددددي  إو إلدفيددد   يددداب أ مدددا وإملولفدددة قلدددووم ويف إل قددداب وإلفدددارم  ويف  سددد    ه وإ 

مصدددارذ إلرضددديبة  لددد ي ترصدددذ  دددي  ات ددداا إاوث لدفطيدددة أ صبا دددا إل امدددةب  دددااوث ترصددد لا و دددق متطلباُتدددا 

 إلوقياسقية و قتصاتية و ت صية.

دييب إملطبددق يف إل ددوإن  إلو دد ية ي متددد  ددي تن ددمل  ددو وإ-3 ج إمل ددامل وإل تدد إكإا يتودداو  إ د أ   إلن ددامخل إلرضد

دي ة إل سددلم ةب   ددا ه تن الددا تن ددقيف   يددايف تق  ددايف سددوإك مدد    ددا إاخدد    ددد  بدد  مددع ن ددامخل إلددزاكة يف إلرشد

إ ا ددع للددا وإلودد   وإحملدددت ونطددااي ا هنددا وإلوإق ددة إمل وددقتة للددا ويدد اي ت دددي  ا واصدديللا و صفدداك مهنددا  دداإ 

 أ  دث إلن م إلرضي  ة إوديبة.إلدن مل إلفو ت جز صنل 
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 اثنيايف: إلدوصياا.

 تدريا إل امل  مبصلحة إلرضإبا  ي تطبيق إلياا إ تواب واصي  إلرضيبة وإلزاكة.-1

إ صددددإر قدددانو   ودددم  تطبيدددق إلرضددديبة وإلدددزاكة  دددي تخدددوا إ  طدددأاش إلطبي يددد  مددد  إ   ودددطة إلد اريدددة  -2

 أ نوإصلا. وإلصناصية وغ  ا وكار  ي إلزاكة باك ة

قدد إر إلرضددييب ي وددم إ د تددزك للددزاكة وتددزكإيف  -3 و ددع لدددة تنف ايددة تناسددا إل ددانو  إلودداعق وتداكددم  اددا أ مدد  إل 

 أ خ  للرضيبة مبا ضوما خبصم أ و أ صفاك مطلغ إلزاكة إملد و  م  إملموا.
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 قاىلة ع  مّه إمل إتع

 أ وليف: إل  إ  إلش و.

 .142 سورة إ  ن امخلب إ  ية -1

 .672سورة إلب  ةب إ  ية  -2

 .5سورة إلب  ةب إ  ية  -3

 .301 -104-103-60-34سورة إلدوعةب إ  ية  -4

 .39سورة سقب  ب إ  ية  -5

 .30سورة م وب إ  ية  -6

 .9سورة إلوم ب إ  ية  -7

:يف م إتع إلف ل إل سل :  اثنيايف

 أ / خت جي إ   اتيا.

ب رتبددل و دددبطل ت. 1للوددقي   ددد  إايدد  أ َ صبددد ه بدد  أ َ بشدد ب مخل إ  ددلمخل إملددوق   صدد  إل دد ب إل ددامل  -1

ب إ ملب تإر إلشتا إل لمية ع وا لبنا ب   .137مخلب ش:1991محمد صبد إلولمخل إ 

مدددامخل صدددات إايددد  إ   كبددد  إل ددد   إاموددد ي إلودددا  يب إادددزك  -2 ب ختددد جي صبدددد 26هدددامع إملودددانيد وإلودددع لل 

 .7203مخلب ش: 2006لشتا إل لمية ع واب لبنا ب إمل طي أ م  قل جيب م وورإا تإر إ

ب عددع ون ت ددا صبددا  أ محددد صدد  ب أ محددد صبددد 19هددامع إ   اتيددا للحددا   هددلا إايدد  إلوددقيوييب إاددزك  -3

 .187إاوإتب تإر إلفش  لل رش وإلدوريعب عدو  سقنة  رشب ش:

مددامخل بددي بدد  جذ أ عددو ر دد   إلنددوو ب إ  دددإت  دديل  -4 صبددد إايددد أ وب إ دد ب تإر جح إلنددوو   ددي موددمل لل 

 .47مخلب ش:1996لولمخل إل ا  ةب 
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إملوددقند إلصددايا إلدرصدد مدد  إلوددع عن دد  إل دددا صدد  رسددوا ه صددي ه  ليددل وسددمل إ جإذ موددمل بدد   -5

إو دداأ إل ودد   إلن ودداعور ب ا  ددق  ددوإت صبددد إلبددايب م وددورإا تإر إ   دداك إلشتددا إل  عيددةب   ىسدد إلبدداَ 

  دد.1374لطب ة إ  ودب سقنة إوليب وجاكسب إ

مددامخل  دديل بدد  أ محددد بدد  مدد   -6 إومتيدد ز يف تلخدديص ختدد جي أ  اتيددا جح إلددوه ز إملوددلور عدددد إلدلخدديص إودداب لل 

إل ودد لينب إلطب ددة إ  ودب    ددل ت. محمددد إلبدداين بدد   دد  بدد  مددواب ت. أ جذ بدد  صبددد إمل صددوت م وددورإا 

 .306مخلب ش: 2007أ  وإك إلول ب إلوقبشة إل امة للم لومااب 

كدددداب إاكمدددو  جح إمللددداب للوددد إر ب إادددزك إ دددام  )مشتبدددة إل رطدددات هددددةب إململشدددة إل  عيدددة إلوددد وتيةب  -7

 عدو  سقنة  رش(.

مددامخل إوددا   أ محددد بدد   دديل مدد  إل ودد لينب ت دددو وا  ددق محمددد  ددوإت  -8  ددتا إلبددار  جح بدديا إلبأددار  لل 

 مخلب 1986    لل إثب عدو  ماك   رشب صبد إلبايب  ا إاي  إ طياب تإر إل

مددامخل إوددا   أ محددد بدد   دديل بدد  مدد  إل ودد لينب ت دددو وا  ددق محمددد  ددوإت  -9  ددتا إلبددار  جح بدديا إلبأددار  لل 

 .126صبد إلبايب  ا إاي  إ طياب م تع ساعقب ش:

إلطب دددددة إ  ود بددددديا إل  يدددددا وإل  يدددددا للمندددددار ب إ جإذ وا  دددددق محمدددددد مرص إايددددد  إ  لبددددداينب  -10

  دد(.1421)م وورإا مشتبة إمل ارذب 

إملوددقند إلصددايا إلدرصدد عن دد  إل دددا صدد  إل دددا إ د رسددوا ه صددي ه  ليددل وسددملب ت دددو موددمل بدد   -11

إو ددداأ إل وددد   إلن وددداعور ب ا  دددق محمدددد  دددوإت صبدددد إلبدددايب إلطب دددة إ  ودب م ودددورإا تإر إ   ددداك إلشتدددا 

  دد.1374إوليب وجاكس سقنة  إل  عيةب   ىس إلباَ

مددامخل إلوددقنة أ محددد بدد    بدد ب خ هددل وقدمددل محمددد -12 دح رإت إملوددقد  ع  درصدد إمل  ددع يف   ددل إ  إلدد و  إمل يددع  رشد

ب إ ملب م وورإا تإر إلشتا إل لمية ع وا لبنا ب   مخل.2004صبد إلولمخل إ 

ودداعع )م وددورإا تإر صدداتر محمددد بدد  مشدد مخل بدد  م  ددورب لوددا  إل دد بب  دد ذ إلددزإ  ممددة راكب إاددزك إل  -13

 مخل(.2003لبنا ب  -للطبا ة وإل رش وإلدوريعب ع وا
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صبددد إلفددو بدد  يالددا  دداتة إمليدددإينب إللبدداب يف جح إلشتددابب إلطب ددة إ  ودب إاددزك إ  وا )تإر إلشتدداب  -14

 إل  ب ع وا لبنا ب عدو  سقنة  رش(.

ا  دددق خليددد  محمدددد  ددد إ ب )تإر إلفشددد  إل ددد َ إ  مدددوإا   عدددو صبيدددد إل دددامس إلبفددددإت ب إادددزك إلبالددداب  -15

 مخل(.1986ع واب 

 ب/ إلشتا إلرشصية.

سددقيد بدد  صبددد ه إلديددد   ر دد  ب إ  توعددة إلديديددة يف   ددل إلودداتة إملالش ددةب مشتبددة إل دد أ  ب عدددو  سددقنة  -1

  رش.

ندد و إوديبددةب إوددا ب  محمددد بدد   دديل بدد  محمددد إاو ددوب غايددة إملددو جح سددف نة إلن دداب إلطب ددة  ويل )مشتبددة -2

 مخل(.2008

محمددد هيددا صبددد إايددد نرصددإاب مفددا مل إقتصدداتية ترإسددة م ارنددة عدد    ددل إلرشددي ة إل سددلم ة وإلف ددل إلو دد ي  -3

 مخل(.2012للوقي   يل إلن ارب إلطب ة إ  ود )إاإر إل  عية للطبا ة رصما  لي  اب 

 ب مشتبة ر اب إازإئ ب عدو  سقنة  رش.32 يوس  إل   او ب   ل إلزاكةب إازك إلباينب إلطب ة -4

 اثلبايف: م إتع إلف ل إل انوين:

 أ / إلشتا إل انونية.

دي  ة يف إلددن م إوديبددةب  ددارضإا لطلبددة إارإسدداا إل ليددا ميددة إل ددانو   -1 أ سدد د يددا   أ محدددب إل صفدداكإا إلرضد

 مخل غ  م وور.2003إلزإويةب  -ي إعل 

 مخل.2000ترشيع إلرضييبب مشتبة تإر إلب ا ة لل رش وإلدوريعب إ  رت ب أ  ات إل  ريب إملالية إل امة وإل  -2

ب  دددا  عددد ب إملاليددددة إل امدددة ترإسددددة م ارندددةب إلطب ددددة إ  ود )تإر يدددل  لدرإسدددداا وإل رشدددب تموددددقب  -3

 مخل(.1992

ديع إ  رتينب إلطب -4 دييب وتطبي اُتددا إل مليددة و  ددايف للترشد ديع إلرضد  ددة إ  ود )تإر  ددات خصدداونةب إملاليددة إل امددة وإلترشد

 مخل(.2000وإب  للطبا ة وإل رشب إ  رت ب 
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 وددد  سدددلومخلب إملاليدددة إل امدددةب إل دددانو  إملدددايل وإلرضدددييب ترإسدددة م ارندددةب إلطب دددة إ  ودب تإر إملفشددد  إللبنددداينب  -5

 مخل(.1990ع واب 

قتصات ا إملالية إل امة يف ر  إملرشو اا إ اصةب مرصب  -6  مخل.1985محد  إل ناينب إ 

 مخل(.1975إلواو ب ن  ية إلرضيبة وإلترشيع إلرضييب إللييب )م وورإا هام ة عنفار ب خاا -7

خدداا إ طيددا وأ محددد طددام ةب أ سدد  إملاليددة إل امددةب إلطب ددة إ  ود )م وددورإا تإر وإبدد  لل رشدد وإلدوريددعب  -8

 مخل(.2003إ  رت ب 

قتصات ا إملالية إل امةب )تيوإ  إملطبو اا إاام ي -9  مخل(.1988ةب إازإئ ب صا  إل وييلب إ 

 مخل(2006كاا إ طياب تور إل ي إتإا إلرضي  ة يف  وي  إملوإرنة إل امة يف  لوط ب )معل ب  -10

 مخل(.1998م ر إو ار ب إلن م إلرضي  ةب )إاإر إاام ية للطبع وإل رش وإلدوريعب إل سش دريةب  -11

إلوددقنة اثلبددةب ميددة إل ددانو  هددامع إلودداعع مدد  إب يدد  سدداع ايف إل ودد  محمددوت إللددوشب مددا  إا إملاليددة إل امددة لطلبددة  -12

 مخل.2010/2011)هام ة إلزإوية(ب 

دإبا و اسدد كاب إلطب ددة إلبانيددة )م وددورإا للطبا ددة وإل رشدد وإلدوريددعب  -13 وليددد صدديامخل و وددامخل إ دددإشب إلرضد

 مخل(.1997صا ب 

يف إل سدددلمخلب مطب دددة إل طددداتب إل سدددش دريةب صبدددد إايدددد إل دددا ب إقتصدددات ا إملاليدددة إل امدددة وإلن دددامخل إملدددايل  -14

 عدو  سقنة  رش.

 مخل(.1998غار  صنايةب إملالية إل امة وإلترشيع إلرضييبب )تإر إلبياراي صا ب  -15

دديع إلرضددددييبب إلطب دددة  ود )تإر إوامددددد لل رشددد وإلدوريددددعب صددددا ب  -16  ددداتا إل دددديلب إملاليدددة إل امددددة وإلترشد

 مخل(.2003
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 وإلد اري  ب/ إمل الا وإاكلا

ديبة يف توريددع إاخدد  إل ددو ب ترإسددة اليليددة ن  يددة م ارنددةب  ددا إل لددومخل -1 طددلاب أ محددد طددقيحا ب إلددزاكة وإلرضد

 ب مية إل تإرة و قتصات هام ة  نبارب عدو  سقنة  رش.44إل  وانيةب إل دت 

دإبا ومددع إلددزاكةب هام ددة إلزإويددةب  ددا -2 ماكنيددة موإىلددة إلرضد دصيةب أ سدد د إلطددا   أ محدددب إ   إل لددومخل إل انونيددة وإلرشد

 مخل2016إل دت إلداسعب تضوما 

 أ/ إملصاتر إل لش ونية إلوقبشة إل امة للم لوماا.

بددد  علبدددا   -1 مدددامخل إ  ردددا   بددد   وددد  أ ا تط دددا  إل اطددداينب إلشوإ دددا إلنددد إا  رشدددح إورصددد إلدرصدددإا لل 

 رش. إامو يب كداب إلزاكةب م وور ملوقبشة إل امة للم لومااب عدو  سقنة   
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 جلان احلقيقـة منوذجا   –احلق يف معرفـة احلقيقـة يف ا طار العداةل الانتقاليـة 

اهميدي محمد اهميديد.
*

 

 مقدمــــــــــــة

ــا   شــتد  ــا مــأ د   الع ــار العررييــة  دمل ــم مــأ اار ا ــتد  -الكث ــأ الات ــا    - ال تــلا  هد العديــد م

ـــا   ـــا  ال ـــا   ـــ  ات  ـــا لـــحا اار اـــار  ق ـــانون اا اب الااســـا ا أا ا  ع ـــوس اال اســـان  الق اجلســـ حلة حلق

ــانونا أا فا اــا تكــون  اجــة مااــة ــال د ةل العــد   الق ــ  رــو اراــا  دع ـ   الســعا احلث  ــا  ه ـ  تلي لال ــ د عــا ا

يف التحــو  اارقراطـــا  تلســس ااراـــا  يف العـــداةل الانتقاليــة ارجـــ   اتــس تر ـــة  ـــا  ا  ا ــا ا ري يـــة  اـــاةل 

 ا سائةل  ا  امة العد   حتقيق السمل الاج  ا  ا صاحلة الوطنية.

ـــا ـــا      ـــا ات  ـــااك اـــاد  ف  ـــو ف ـــة  تد ـــداةل الانتقالي ـــل الع ـــوس الااســـان   ن ذكلا   ن جســـ حلة حلق

ــة احلقيقــة  ــ  يف معرف ــ  و ــس  ايق ــكا   ذ ر ــاةل وــق المت ــواك ار ا  ا ــا وىلا ــي يخط  ن ــا   فا  ــانون اا اب الااس  الق

تليا  معينةا اربر لا ما يعرف ريدجانا ار  ليئا  احلقيقةا ار   قيص احلقائق.   فق ا

ــد ــا    لق ــا  ع ــا   انوني ــة ريومــاي ماتوم ــة احلقيق ــر  احلــق يف معرف ــةا ب ــة  اا لي ــة  اال  دحلي ــة اارمــعداك الوطني ف

ــو  ا ال ســا   ال ــر ف  ــكا ا  لــ  ايقــ  و ــوفم ا عدومــا   احلقــائق ادمت ــر  ذ ذكل احلــق الــوا  اا ةل ريت  ي

 اليت ار اطل االت ا   اجلس حلة حلقوس اال اسان يف العتود الساريقة. 

 

 

 

                                                           
*
 الرئ س مبحمكـة اجدارييا الاريتدائيــة 
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 : ارمهية ال ح 

 يف عداك  جواا ارمهتا:يكتيس موضو  ال ح  ارمهيَّة ال ة  

ـــــق  امدة ارن الومـــــ  ا ا احلقيقـــــة  - ـــــة لم  االن تا اافا  التحقي ن  القـــــانون اا اب إلناا س اوقد ضرتكط

 س وقن ما  عتــــا وقــــا  ارمــــيال  ارياريتاك ار لذ رك ف ــــاا  شان م ريتا طــــل واار ل ا ظــــر ف الافة رمعالااســــا ا  

 رفا ار  الانتقاص.لد م   ارينا  يه ريحكل دم إلنااا

ــــة  ودــــاتا   ار ار  - ــــة احلقيق ــــو ريعان احلــــق يف معرف ــــةا فت ــــة  ةقعي فا س  الورى خ س ار ريوقط  ريرمد فردي

ــة  مــةل  شــامةل وــو    ــة وقيق متك ا ــا ا  ذكــ  المتــكا   ذ رــس مــأ معرف ــو ــد  تكــرار م د  الخســ يان  ضــدن ع

 لعد   حتقيق ا صاحلة.ماجرى خال  فااك  ا  ا  ا ا  الوااعة النااسا هبدف  ااةل ا سا ةل  ا  امة ا

ر - ـــة رســـا  يف ا  ـــة احلقيق ـــا  لة د  ائس   دااارن احلـــق يف معرف تلي ـــ  ا ـــال     ـــأ خ ـــانونا م ـــداةل  الق الع

مة ااراا  يف العداةل الا  نتقالية. عج   مأ   ماك التحو   اارقراطا ا تلس 

 : ارلداف ال ح  

 ردف ال ح  ا ا رمد مجةل مأ اارلدافا ارمهتا: 

ـــا رمـــد - ـــرا ا  احمل ـــال  اال ج ـــأ خ ـــةا م ـــداةل الانتقالي ـــق الع ـــة مد ـــ ع  اا ةل يف معاجل ـــة ل  ال  اخملتدا

ــال   ــد  اف ــدف ا ســائةل  ع ــفا هب ــ توى العم ــا ا س ــرا ا  ع ــحا اال ج ــائر ل ــد نق ــحا الدــورنا  رم ــحاك يف ل ا تخ

 اجلنااك مأ العقابا  رد  ات ا   وقوس اال اسان يف ا س تقط   احليدوةل د ن  د هثا.

 د ر جلان احلقيقة   قيص احلقائق  مدى فعالي ا يف ودق ات ا   وقوس الااسان.  رييان -

ـــا    د يـــة - ـــ   ـــا  ات ـــا   وقـــوس الااســـان  القـــانون اا اب الااســـا   ذ رـــس  ايقـــ ا  ااف ماال

عاداك  ورا س ا ياداك  ومك القانون.   أ وقو تس يف معرفة احلقيقةا  ا 
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ــرا  - ب ــداةل الان  ا  ــو  الع ــة  ودــاتا عــا  جــي ا صــوصا يف ضــو  مات ــة احلقيق ــا ا  احلــق يف معرف ــة موم تقالي

يـــا  العـــداةل بـــ  ممتـــامي اا  طـــا مـــاكة ا ـــا   تليـــا  العـــداةل الانتقاليـــةا ريقصـــد اات ـــاف ا ســـ تقط  يف ا  ا

  موال  ا ا ا صاحلة الوطنية  الاا تقرار  التمنية يف ظ  د ةل القانون  ا ؤاسا . 

 : م ج ال ح 

عاجلـــة موضـــو  ال حـــ   ا قـــد ال اوـــ  ا ـــ ج التكدـــيف الومـــاا  ا قـــارنا اأي يـــ   عـــا  ـــر   

ـيعا  الوطنيــة   ــارب  ريعــ   حتديــ  النصــوص  ا ــواد القانونيــة الــوارداك مــد  ا وامليــق اا ليــة ا قارنــة الت ـ

ــة ال ــن س القانوني ــ  ال ــ  ريع ــة ري ــال  ا قارن ــأ خ ــة مبوضــو  ال حــ . م ــاد اا   ا تعدق ــا ةل ال   ــة يف   ــة  اارجي ي عرريي

 ارفمت  احلدو   القواعد الناجعة ذا  العال ة مبوضو  ال ح .

 : معورية ال ح 

ـــوداك  ـــس اارااـــا  ا وج ـــة ا وضـــو . ذكل ارن مع  ـــدراك اارااـــا  ا تعدق مـــعورية ال حـــ  ااراـــا  يف ن

ــوص ا ــا ا د ن ارن    ــة  دــ  ع ــداةل الانتقالي ــو  الع ــا موض ــد ذ المتــو  ع ــل هس ــورةل  ن ــد يق يف ا س ــ   الت ل ح

    ال ح .

 : ا شاكلية ال ح 

ــا  ــا ا شــاكلية ال حــ ا  رين ــيت هدــ  يف  دت ــأ التســا ال  ال ــم موضــو  ال حــ  مجــةل م ــد  يث ــا  ق ــا م ع

ــا  ــوس الااســانا  م ــ حلة حلق ــا   جس ــيت شــتد  ات  ــ اان ال ــة يف ال ــة احلقيق ــو  احلــق يف معرف ــو مات ــا ل ــا م ماادل

ــة  ــاةل ودــق احلقيق ــداك يف  ا ــا  ا عق ــا يه ااتلي ــيا  م ــ   عدي ــانو  اأي ي ــة ااراــا  الق ــحا ا دراــا  ا ر  ا   

 هباا 

  ركأ اخوا  الاشاكلية الرئ س ية اد ح  يف التسا   التااب:

ــا يه  ــوس الااســان  م ــيت شــتد  ات ــا   جســ حلة حلق ــ اان ال ــة يف ال ــة احلقيق ــا لــو ةــا  احلــق يف معرف م

 ااتليا  اليت تكاهل ا 
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 :ق ا اة ال حثية التاليةمأ خال  لحا الور ة الاجارية  أ الاشاكلية الاارطة  ف ا نكا  

  : خاة ال ح 

 ا اد  القتيدي: مالية احلق يف معرفة احلقيقة.

 الار  اار  :  را اك ماالحلية  صادكا  اارااة.

 الار  الثا : ماتو  احلق يف معرفة احلقيقة.

 ا اد  اار  : ااراا  القانون ادحق يف معرفة احلقيقة.

 احلقيقة يف القانون اا اب اال اسا .الار  اار  : احلق يف معرفة 

 الار  الثا : احلق يف معرفة احلقيقة يف القانون اا اب حلقوس اال اسان.

 ا اد  الثا : جلان احلقيقة كتلية  عرفة احلقيقة.

 الار  اار  : مالية جلان احلقيقة.

 الار  الثا : الوالية القانونية ادجان احلقيقة.

ليي مأ نتاجئ   وميا . خنمت  ثنا لحا مبا   نتوم  ا 
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 ا اد  القتيدي

 مالية احلق يف معرفة احلقيقة

ــانون اا اب  ــان  الق ــوس الااس ــا   وق ــة الت  ــة احلقيق ــس احلــق يف معرف ــأ فت ــ  م ــحا ا اد ــراك ل ــق فك  ناد

ــر  اار   ار اــرس  ــرع : الا ــ  ا ا ف ــحا ا اد ــ ف ل ــي فقــد ط  قس ــي. عدي ــادا  جوان  ــق ارريع ــر  خملتد ــا ا  التع الااس

 احلق يف معرفة احلقيقة. فيي ا ا  را اك ماالحلية  صادكا  اارااةا مث فر  اثن ارري  فيي ماتو  

  را اك ماالحلية  صادكا  اارااة: الار  اار  

  عريق احلق:  -ار ال  

ـــة: -ار  ـــاس احلـــق يف ااد  ق  ـــوس  و  قق ـــي  ال اطـــ ا  مجعـــي وق لـــو نق
(1)

ـــا   عـــاا:  ـــقَّ ا   ـــوْا الْح  ال    دْ  سق   

ــون ْ   ْعد مق ــمتق ن ات ــقَّ    ــوْا الْح  ت ْكمقمق ــ      لْ  اط  ــا : اري  جــ .  ااــ تحق الحــ : 42]ال قــراك:  ا  ــا : وــق الحــ ا وق [ا  يق

اا توجطي.  ادحق عدد مأ ااالال ا فتو الصدسا  العد ا  ا و ا  اجلل ا  الواج 
(2)

 . 

 مــأ هتــيا  ــرف  ــ  ااد ـــة العررييــة احلــق ريورنــي ص ــدراك عـــا الســدوك ريصــوراك معينــةا رنحتــا القـــانون 

 حيم ا حتقيقا   صدكة يقرلاص
(3)

   . 

ــاالةل عــا مــا لدــىلرا ار  مــا  ــ   ــاراك  هســ تخد  ا اكا فم ــي اال اــالال ااــ تعدال  عــدَّ  للكمــة احلــق يف الاق

ــة عــا الرا ــاا   راك  ارخــرى  ــةا  وــق الر ي ــا  ذكل وــق الرا ــا عــا الر ي متخــرا مث ــوا  عــا ا ــأ ال ارن يكــون   م

د  ادتع ــم عــا اارمــر الثاريــل هســ تعم  ادتع ــم عــا احلقــوس الدىلصــية يف العال ــا  الل جيــةا  ارويــا   هســ تخ

احملقق  د ملي 
(4)

ي     … د يف  واك  و   ل  ج :   ْؤم  قًّا ع د ْين ا ن ْ ق الْمق ن  و      
 

 [.47]الر  : 

                                                           
 .49 (ا ورف القافا فص  احلاا ماداك )وقق(ا ص -ط(ا )د-مادرا ريم  ا )دا دار 10ا مج لسان العرباريب الامت  جد  اايأ ابأ مي ورا  1) )

    ا ماداك )وقق(.147 - 146 (ا ص -ط(ا )د - (ا )د-ا تر   : محمود خاطرا مخدورا  التيئة ا  ية ادكمابا )دخمتار الصكاحمحمد ارريو بكر الرا يا  2) )

    .83ا ورف احلاا ماداك )وق(ا ص 1999ط(ا -العامة لدؤ ن ا ااري  اارمميةا القالراكا )دا التيئة معلس القانون   ااد ة العررييةا 3) )

 . 15ا ص  2008ط(ا -ا مخدورا  دار ا ا وعا  اجلامعيــــــــةا اال اكيدريـــــةا )دوقوس اال اسان  ضد   ا  س  ط   ريعد احملامكــــةد. وس ن  احملمديا   4))
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ــق امــاال ا : -ب  ــي  احل ــاا ييصــ يومــي الاقي ــاك ا  ــيا فتن ــا  يف  عريا ــق الاقت ــعةا أا اخمد   دالةل  اا

ــانون اارمــا  اــافي   ين ــر ا ا احلــ ــة اددــىلر مســ قداك مــأ الق رادي ــي اــداة ا  ــي ريورن ق مــأ الناويــة الدىلصــية فيعرف

لـــر  ين ـــر ادحـــق مـــأ خـــال  )الا ـــاا الدىليصـــ( ا  يف ا قاريـــ  اـــة ا ـــاا موضـــو ا اراســـي الاقيـــي اارمـــا  ا 

ــانون.موضــوعي  ــا الق ــدكة حيم  ــارا مص ــا  ا ت  ــااارم ــتدذ الا  ــال  الدىليصــ  ا وضــو اا  اخمل ــ  الا  ــ  ري ــو  م فت

اري  مــ  ريــ  اال راداك  ا صــدكةا فــاحلق  نــد ارنصــار لــحا الا ــاا لــو  ــدراك معاــااك لدــىلر مــأ ارجــ  حتقيــق 

مصدكة حيم ا القانون
(5)

                                           . 

ــان ــا الق ــااك رنحت ــي صم ــرف احلــق ريورن ــاا احلــدي  ليع ــةا مث اريت الا  ــق  انوني ــا رياري ــ    حيم  ون لدــىلر مع

 مبقممتالا يت ف الدىلرا متسداا  عا ما  معاف   رييا  ريصامي مالاك ا ار  مس تحقا   ص
(6)

. 

  عريق ا عرفة:  -اثنيا  

ـــة: -ار  ـــة يف ااد  ـــمل.   ا عرف ـــة  عـــ : الع ـــف  ص ـــرفص.  ا عرف ـــة يرجـــ  ا ا لا ان اارمـــ  الاشـــ تقاة ادلكم

ف يق  ر  ا يقا :    تقْس ري ْعمت  ف  ري ْعمتق فوا:   ر  ي. فتو عار ف.    عار  ْعر ف ي. ع د م  ي ْعر فقيق م 
(7)

. 

يـــرى ار ـــد ال ـــاوث  ارن ا عرفـــة يه صماتـــو  درقراطـــا يعـــاف  ـــق ا تـــور يف  ا عرفـــة امـــاال ا : -ب 

ــأ ــ    ــال   و ي ــائ  اال ع ــال   ا ــأ خ ــادرلاا ار  م ــأ مص ــ يذا م ــا  د ن  ا ــة  دــ  مط ــتياا  ا عرف ــور  اا ا ت

االاتياد ا ا ه يعا   ظمة أكلص
(8)

. 

وـــق ا عرفـــة  ــد يـــرى ار ـــد ال ـــاوث  صلــو وـــق اال اســـان يف ارن  ـــوفر   اا ةل  احلــق يف ا عرفـــة: –ج 

ــي احلــراكا  عد ــا  ــا  ال راد  ــار مــأ ري  ــا  فق ــا   اامترا   اارفــاكر ليىلت ــا ا عدوم ــة لتتــدفق مــأ خاللت شــ ا الســ    ا الت

                                                           
برالف   5)) ا القانون اعيدا د. ن ي  ا   .29 – 23ا ص 2010ا 1ا مخدورا  احلديب احلقو يةا ريم   ل نانا ط ن رية احلق –ا دخ  ا 

برالف داوةا6)  .225صا 1989ا 2ا مخدورا  جامعة  اريواسا رين ا يا طالن رية العامة ادقانون  احلق يف القانون اادييب (  محمد ا 

متاديا  ةد اايأ محمد بأ يعقوب الام     7))  ا ورف الع ا ماداك ) رف(.1078 - 1076ا ص 2008ط(ا -ا دار احلدي ا القالراكا )دالقامو  احمليذا

ةـةل اارااـا  الاقتيـة  القمتـائيةا د ريـة نصـق اـ نوية عدميـة  مكـة  ص وق ا عرفة   دا   ا عدوما  يف الت ي  اجللائري ريـ  ااايـة  التقييـد صا(  ماحل جابرا 8)

  .182ا ص 2016جوان )يونيو(  ه1437ا شع ان 2ا  2جامعة الواديا اجللائرا   –يصدرلا خما اارااا  الاقتية  القمتائية 
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عا ــةا ار  احلــدا ار  الانتقــاصا ار   ارن حتمــا ناــاذا ل ــا ريعيــدا   ــأ  ــدخدتاا ار   ــدخ  ال ــم اأي مــأ شــورني ا  ا   ــ ا 

ميعي مأ القت  مأ احلريةص
(9)

.   

  عريق احلقيقة:   -اثنيا  

ـــة: -ار  ـــة يف ااد  ـــة ايـــا  احلقيق ـــ   خمالا ـــا   الااـــ تقرار  القاـــ   اليق يه الث 
(10)

ـــةا يف )لســـان  .  احلقيق

العــرب( البــأ مي ــورا مبعــا احلــقا  الصــدسا  الصــكةا  اليقــ ا  الوجــوبا  الرمــانةا  مقــاريةل التجــا  .  يف 

ــة  ــؤمأ وقيق ــر ا  ــر اري يقــ  شــورنيص.  يف احلــدي : ال ي د ــة اارم ــأ مي ــور يف لســاني:صريدر وقيق لــحا اال طــارا يقــو  اب

  يع  خالر اال ران   متي    ياال ران وا ال يعي  مسدد  ريعي  لو فيي
(11)

. 

ــر اداكــرا  احلقيقــة امــاال ا : –ب  ــة الاك ــل  يقيــ ا ار  يه مااريق ــا  اثري ــو مــادس   ا ع ــا ل يه لك م

ــا    ــانص.   تي ــا لــو يف اار ي ــة مــا يف اارذلــان   ــو  العــرب: صاحلقيقــة يه مااريق ــ ا ار   ــد يق ــة الاكــر ادوا  ار  مااريق

 ال أ  الدك  التىلم   الراري  الا تقاد  ال اط  احلقيقة م  الكحب  ال دذ  الو 
(12)

. 

  عريق العداةل الانتقالية: –راريعا  

 العداةل الانتقالية يف ااد ة:   –ار 

 رد يف لســـان العـــرب اربـــأ مي ـــور ارن العـــد  ضـــد اجلـــورا ار  ال ـــمل.  العـــد  لـــو احلـــمك  العـــد : – 1

ــريذ.  ــراط  التا ــ  الاف ــذ ري ــر ا توا ــو اارم ــقا  ل ــ تقف.  يف اراــد    احل ــي مس ن ــو  ار ــا  يف النا ــا   ــد : م  الع

احلســـ ا: العـــد ا  لــــو اأي ال ريـــ  ريـــي التــــوى فيلـــور يف احلـــمك
 (13)

ــــْد    لْع  رق ا  ــوعمق ـ  َّْ  ي نَّ ا
َ
.  ــــا   عـــاا: صا

ص ]النك :  ان  ْوس 
َ
ااْل   90.] 

                                                           
  .182ا ص مرج  ااريق ا(  ماحل جابر9)

ا السـاعة العـا اك 2020فاايـر  20ا  رخي الاطـال : ايـ س  www.alukah.netا ش  كة اارلويـة لادساا صص ماتو  احلقيقة يف ا ااب ا(  د. مجي  محدا يا 10)

 .6م ا ا ا ص 

 ا اب احلا ا ماداك )وقق(.58 - 49ا مرج  ااريقا ص 10ا مج لسان العرباريب الامت  جد  اايأ ابأ مي ورا   11))

 .8 – 7ا صمرج  ااريق(  د. مجي  محدا يا 12)

 ا اب الع ا ماداك )عد (.2838ا ص ا رج  الساريقاريب الامت  جد  اايأ ابأ مي ورا   13))
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ــة: – 2 ــا الانتقالي ــ  الحــ : اري حتــويهل ارم ــ . نق ــ ا يخمق ــأ ا صــدر انتق ــ ا م ــأ موضــ  ا ا موضــ فت  م
(14)

 .

 نتقا : الت م مأ  ا  ا ا  ا .  الا

ـــااب ـــطةل.  الانتق ـــر ةل مق ـــا   ـــد هب ـــة رت ـــة(ا وكوم ـــة انتقالي ـــم دال )وكوم ـــاكن د ـــر ةل : م ـــا )ا  ـــا  لت يق

 الانتقالية(. 

 العداةل الانتقالية اماال ا :    -ب  

ـــيت  امـــل ريتا يقتـــا د   خمتداـــة مـــأ يه ماتـــو  ردـــم ا ا  وعـــة التـــداريم  القمتـــائية  دـــم  القمتـــائية ال

ارج  معاجلة ما  رملتي مأ ات ا   جس حلة حلقوس اال اسان
(15)

. 

ــية( ريوراـــا ص وعـــة التـــداريم    ـــد  رفتـــا ا ستدـــار عـــاد  ماجـــد ) ئـــ  رئـــ س  مكـــة الـــنق  ا  ـ

را  ادتصـــدي الت ـــا    اال جـــرا ا  القمتـــائية  دـــم القمتـــائية يـــمت الاضـــاال  هبـــا خـــال  مـــر ةل مـــا ريعـــد الثـــو 

ــاا ار   ــتطداديا ار   ع ــا  اا ــ  ن  ــل يف ظ ــيت   ع ــداة ال ــ تعد  الس ــو  اا ــور ا ــأ م ــا م ــان  دمل ــوس اال اس وق

ــس  ــل هب ــيت حلق ــا اار ار ال ــاد  ادمتــكا   ج ــا  ا ا القصــاص الع ــرال ارااا ــا ا  يه ت ــحا الن  ــم ل ــااك   ي ــال  ف خ

مـــالح مؤاســـا  اا ةلا  حتقيـــق ا صـــاحلة ال وطنيـــة هبـــدف الانتقـــا  ايقـــ  ا ا  ـــف مـــر ةل  ريـــح رسا  ا 

اارقراطيةا  مي  تكرار ما  دث مأ ات ا     ا  ا ص
(16)

. 

ـا   ــو  اــ ياداك القــانون  العــداةل الانتقاليــة يف ةقعــا  ال ـ ــمأ  قريــر اارمــ  العــا  لــ رو ا تكــداك و   مت

ـا  ا قــد  ا ا ةدــس اارمــأ التعريــق التــااب  ادعــداةل الانتقاليــة: ص ردــم  ماتــو  العــداةل  ةقعــا  مــا ريعــد ال ـ

ــتاتس تر تــي مــأ  ــا  ا  ا ــا   الانتقاليــة  مــ  ناــاس العمديــا   ااتليــا  ا ر  اــة احملــا ال  الــيت ي ــحلتا ايقــ  ل

الوااــعة الناــاسا ري يــة  اــاةل ا ســائةلا  ا  امــة العــد ا  حتقيــق ا صــاحلةا   ــد هدــم  لــحا ااتليــا  القمتــائية  دــم 

 متـــائية عـــا الســـوا ا مـــ   اـــا   ا دـــار ة اا ليـــة )ار  عـــد   جودلـــا مادقـــا (   امكـــة اارفـــرادا  التعـــوي االق

                                                           
 )ماداك يح(. 1165ا )ورف النون(ا ص 2009ط(ا -ا دار احلدي ا القالراكا )د ج ااد ة  حصاح العرريية –الصكاح اريب ن  ا اد ي  بأ ودد اجلولريا  14))

ا  ا اك عدميةا حتل ا  اف ا ن مة اادي ية ادعداةل الانتقالية التعا ن م   سس القانون العا  بلكية نتقالية  العداةل العاديةصصالعداةل الاموىس   د احلايف ا ييديا   15))

 .    3ا ص 25/5/2017القانون جامعة م ا ةا م ا ة 

 .   92صا 2013ط(ا -دتعا ن القانو ا القالراكا )دا ا ؤاسة اار انية ا معايم  ا يق العداةل الانتقالية يف العا  العريبعاد  ماجدا   16))
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  قيصـــ احلقـــائقا  الامـــالح اااـــ توريا  خـــر الســـج  الدىليصـــ ادكدـــق  ـــأ التجـــا  ا ا  الاصـــ ا ار  

ا اااد معا ص
(17)

.      

ــواس: ــ  يف   ــورن ليئ ــاك  د ــانون اارا ــأ الق ــرف الاصــ  اار   م ــدد )يع ــة ع ــة  الكرام ــ نة 53ة احلقيق ( لس

العـــداةل الانتقاليـــة ريوراـــا: صمســـار مماكمـــ  مـــأ ااتليـــا   الواـــائ  ا عقـــداك  2013درســـما  24ا ـــؤر  يف  2013

ــا  ر  ــا  ج ــ ئول     ــ  ة ا س ــائةل   اا ــا  مس ــانا بكدــق وقيق  ــوس الااس ــا   وق ــا  ات  ــة م ــس  معاجل لات

ــا حي ــسا مب ــار مب ــد  المتــكا   رد الا ت  ــرك ضــد   ع ــا  ي ــةا  يوملقت ــراك ا ا ي ــف اأا  ــةا  حيا ــق ا صــاحلة الوطني ق

ـــوس  ـــة وق ـــررس مي وم ـــا  درقراطـــا رســـا  يف تك ـــاةل الااـــتطداد ا ا ن  ـــأ   ـــا  م ـــا  ا  الانتق ـــرار الات  تك

الااسانص
(18)

.   

ف ـــل ا ــاداك اار ا مـــأ القـــانون ر  ) يف لي يــاا  نتقاليـــةا العـــداةل يف شـــورن العــداةل الا 2013( لســ نة 29 رَّ

ــو تس  ــا   جســ حلة    جــة حلق ــأ ات  ــال  الن ــا  الســاريق م ــون خ ــر    اادي ي ــا  ع ــا صمعاجلــة م ــا ارا ــة ع الانتقالي

ــةا  داري ــة  ا  ـيعية   متــائية  اج  ي جــرا ا  ه ـ ــق ا  ــا ةلا  ــأ طري  وــر  س ااراااــ ية مــأ  طــ  اارهــلاك التاريعــة ا

ــ  ة اجل  ــة   اا ــار احلقيق ظت ــ  ا  ــأ ارج ــأ  ذكل م ـر   ــا ال ـ ــة  ج ــراك الوطني ــف اأا  ــااك  امــالح ا ؤاســا   وا ن

اارخاا  اليت تكون اا ةل مسؤ ةل التعوي    اص
(19)

. 

 :  ط ار  ذ ماتو  العداةل الانتقالية    د

ـط اار  : ارن يكــون ايقــ ا ار  اا ةل يف اطــار انتقــا  اــوا  مــأ تــلا  مســدملا ار   ا  ا ا اـــملا  ال ـ

 ار  مأ ومك هسداا حلمك درقراطاا ار  مأ الاا تعدر ادتحرر.

                                                           
و ا تكداك وو    17)) ارغساس  –امتب  24ا ةدس اارمأا صا ياداك القانون  العداةل الانتقالية يف ةقعا  ال ا   ةقعا  ما ريعد ال ا صموجل  قرير اارم  العا  ل ر

 . 2ا ص 616/2004ا التقرير ر  )2004 -

 .4335صا 2013درسما  31ا الصادر يف 105  ا د رية  صدر  أ ا ا عة الرمسية ريوا   مر   يف الاا  و ا لمتورية التواس يةالرائد الرمسا اد   18))

 .978 -.965ا ص 15/12/2013ريتارخي  15 ا 2ا د رية  صدر  أ   اراك العد ا   خ  ريورمر   ير العد ا   اجلريداك الرمسية  19))
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ــا : ـط الث متاثرا  ناســ ية  ال ـ ــن س فــف  طــ  التحــو ا خداــل ا ــة  امــل هبــا ال ــاك ات ــا   وقو ي ارن يكــون لن

متاثر لـــحا الات ـــا    معا طـــة ا ســـؤ ل    ـــا لتث يـــل  ماديـــة عـــا ايقـــ ا  ـــا رســـ تد  ا  ـــدخال   ذتيـــدا  ا  اةل ا

ماتو  د ةل القانون مأ  ويةا  رد  مأ يريد ارن يقو  مبث  لحا الات ا   يف ا س تقط 
(20)

.               

 ماتو  احلق يف معرفة احلقيقة: لار  الثا ا

ذا ايقـــ   المتـــكا   وـــا ا طـــال ريـــد مـــأ  فال  ا  اـــراكهســـ ت   ال  الاداةل الـــيتحتقيـــق  ا ا  نـــا اـــدف ا 

ــور ا  ــة ا ري ــةلا  احلقيق ــأ مث مواهــة    م ــ م ــم مرا ــ   ــ  الوا  ــر را    ــا  ا  ــا  ارن    هب ــرر ال راد ن  الصــاد ةنق

ــراك ــانون   . ا  ا ــر الق ــا   -ريوضــوح  اا ابيق ــد اــحى الوق ــاج     المتــكا وــق  -  ــة  يفالن ــا   إلا ظــر فمعرف ت 

 لــحافا ور ــة ديناميكيــة فا  اا ابمــا يــلا  القــانون   ا  نتا ا ســؤ ل ة  لويــ قتــسا اال اســان  حلقــوس ا اــماك

 .  (21)احلقيقةمعرفة  يف ايق ا  مأ وي  ماتو  وق ايا 

  الا تجال  ماتو  احلق يف معرفة احلقيقةا يتوج   عدينا   يان ا قصود ميي )ار ال (  ارمهيتي )اثنيا (.

 ا قصود احلق يف معرفة احلقيقة:  –ار ال  

  عـــــــــــــــل لحيأ المتحايا الحقيقة ريأني صوق الحق فا معرفة االنتقالية اا اب ادعـــــــــــــــداةل المر ل ف ا ر

ــــــــ  يف إلنسانا الا  لدن القانون  اإلنساس الا لحقو لدن القانواريموج    جســــــــ حلة نتتا اا ديتس  ــــــــس  ايق  ذ ر

ـــيت ارد    النتتا اوقيقـــة  ـــم امعرفة  ـــيت   عـــلا  معرفـــة ا ســـؤ ل   ـــأ ارتاكهبـــا  ااراـــ  اب  ال ـــر ف ال ال

ل اص ا 
(22)

. 

( لســـ نة 53( مـــأ القـــانون ااراـــاك عـــدد )4   3 فقـــا  اداصـــد  ) - الكدـــق  ـــأ وقيقـــة الات ـــا   

ــواس  2013 ــا يف   ــة   ن حلت ــداةل الانتقالي راــا  الع ــق ا  ــ -ا تعد ــواطن ا م ــ  ا  ــانون ل ــهل الق ــااك لــو وــق يكا   مراع

                                                           
ةةل جي  اار اث القانونية ا عمقةا ةةل عدمية د لية  مكة  صدر د ليا   أ  صالعداةل الانتقالية يف الحلأ: ري  ا اتو   حتد   التا يقصا ليل م اح  يااك مد  ا   20))

 .61 – 69ا ص 2017ا يناير 10مر ل جي  ال ح  العدماا  

  صدر ةـمحكم ةـ دمي ةـليدو ةـيدورة ـملد ااايةـلسيا اارااا   ريةـئالـللا ةـدـلملا اصلمصالحةوا ئةللمساا رييأ إلنتقاليةا لةالعداص ا يق ريوبكر ماينةا   21))

 .108صا 2014ا درسما 2   اجللائرا-وعنون بأ السياسيةا وملدعد لعدياا نيةوطلاا دراة   أ

(صا  ر ة حتدي  ا يااا   قصا وقائق ريال وقيقةن للان )إلنساس اوقو  نتتا ا الحقيقة الحق فا معرفة ص امية ا  يا  وس  اار لريا  خدود خااا   22))

 .7ا ص 2013مقدمة ا ا بر مج احلق يف ا عرفة اأي ه ف عديي مؤاسة ورية الاكر التع ما مراجعة: ارمحد  ل ا نومفا 
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ـــائ   ـــق مجـــةل الوا ـــأ طري ـــمت ذكل   ـــا  الدىلصـــيةا  ي ـــة ا عاي ـــرام س د ن ا ســـا   دي مصـــدكة المتـــكا    

ـــ اتاا  معرفـــة  ـــا    ض ـــد لك الات  ـــتطدادا  ذكل ريتكدي ـــك مي ومـــة الاا ـــداك لا ـــاث ا عق ـــرا ا   اار   الاج

د ـــاا  معرفـــة مصـــم ا اقـــوديأ  ارمـــا أ اراـــ  اهبا  ظر فتـــا  مصـــدرلا  ا ال ســـا  احملياـــة هبـــا  النتـــاجئ ا ا  ـــة ع

ــ ج  ــدا  جســ ف ار    ــو لك ا ت ــاك فت ــا الات  ــا. ارم ــا  ا ســؤ ل     ل  ــيت ارد  ا  ــا  ال ــرتكيب اارفع ــة م  جــود   لوي

عـــا وـــق مـــأ وقـــوس الااســـانا مـــادر  ـــأ ارهـــلاك اا ةلا ار   وعـــا ا ار  ارفـــراد   ـــفوا امستـــاا ار  حتـــل 

ن   تكــأ مبــس الصــاةا  ار  الصــالوية الــل هلــو  مبــس ذكلا  ــد ردــم  لك ا تــدا  جســ ف عــا وــق مــأ ودي ــاا  ا 

وقوس الااسان  قو  ريي  وعا  مي مة
(23)

. 

ـــا   ـــأ د ةل  التيئ ـــ  م ـــة الصـــادراك  ـــأ احملـــا  يف ار  ـــرارا  القانوني ـــحا احلـــق يف الق ـــااف هب ـــد ط الاع   

ال ـــة لتـــحا احلـــق معـــاف هبـــاا ا  ن العنـــا  اجلولري اراـــا يف  اـــور مســـ قرا   بمكـــ   ومـــياتا  القمتـــائية اا ليـــة ا 

ريارس خمتداة يف ريع  اارن مة القانونية
(24)

. 

 لحقيقة: الحق فا معرفة ر اطاا  لكدق  نتا فا التا يل  اللسيمة   االنتتا ا  اماتو -ار 

 الحق ن  إلنساا سلا لحقو لدا نلقانوامليق التا نصل  ديتا موالحقو ية ا  مااللسيمة ريااللتلا  إلخالالا لا

الكرامــةا  احلــق يف لحق فا ا  احلــق يف احملامكــة العــادةلا  الانتصــاف القمتــا ا  اللسدالحق فا االمة احليــااك  ايف 

ــيا  الاعـــدا   التعحي     النتتا اامعينة مأ ا  نوب  ـــرتكيب ار لعقاامأ   إلفال  ا دا  لصحةا  الاخمقـــا  الق ـ

جرا ا  موجلاكا  الرس  ا  لخ.ن... ا  لقانوس اناارج لقت  خاا 

اســــــا   ــــــح لمسدحة   ا االصر ب  الحر  ا اار فا س لحقواريحماية لحا كل يعــــــ  القــــــانون اا اب اال 

بر  و ـــــــو  الاضـــــــايف اار   ل ا 1949ارغســـــــاس  12خة رلمؤا اا ية جينيق الك ما نصل  ديي ذمأ فقـــــــذا  

                                                           
لعدو  الس ياا ية القانونا ةةل عدمية د لية  مكة  صدر ةةل ا ص  انون العداةل الانتقالية يف  واس ري  ااتئصا  ان ا  الساريق  اا تقاارييصاارن ر: نوا  لصدجا   23))

 .141ا ص 2017ا جاناا )يناير( 1  ار انياا  –فصديا   أ ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصاديةا برل  

د ارد  غوتلالسا   لا رد فار ا   24)) ادا  جلنة وق  –ال ح   أ احلقيقة ا   .3ا ص 2013ط(ا -ا ا ر ل اا اب ادعداةل الانتقاليةا برا يدياا )ديقة فاعةل نا  ا 
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 يـــةا  اجلـــرال ضـــد ا  الات ـــا   اارخـــرى ادقـــانون اا اب الااســـا  ولـــرال الااداك ا ا1977ا رفـــق هبـــا لعـــا  

 الااسانيةا  دملا مأ ات ا   وقوس الااسان احملمية عا ا س توى اا اب.

 ا لحقيقةالحق فا معرفة امأ لي  -ب 

ـــــــة   ـــــــا  إلنساس اوقو  نتتا االحق فا معرفة وقيقة ااااييأ لتما ار طرفيأ ا  ـــــــأ ال اع ـــــــة   ن النا 

  ب:لحر المسدحة ا

 الارف اار  :

ـــــو الدـــــىلر اأي   ـــــيا  ذالنتتارا ار  المترا ديي     ل ـــــأ  قريـــــر لدم ددا اتناالك ك  ذ ي ار الراريـــــ  م

ـــة وقـــوس الااســـان  نتديتدرن ار رياا  ـــماك ا ســـ تقةل د  عليللا ا ادملموعـــة ا ســـ توفااك مـــأ ا  ـــادي ا تعدقـــة  دي

 لن ر  أاري   ب.  اأي نـــــــر عـــــــا ارن: صادمتـــــــكا   ار  :  لعقاامأ   إلفالالمكافحة ا ا  جر  ا  مأ خال

 ك ل فيتا ارلتا  ف ال را وـــــق دـــــم  اريـــــ  ادتقـــــاد  يف معرفـــــة احلقيقـــــة  صــــــوص ا متائيةا ا  جراري ا  

   ص.  ال ختاااكا ار  الوفاالمتحية فا والة امصير ص ريىلصو ا  النتتا اا

ـــــــــــس     ديتسالور المترالحقيقة ريحقتس فا ج ر ايتس فا معرفة  ذ لمتحايا اير  ذ وق   ـــــــــــحكل وقت ا   

 النتتا اا أ   لمسئوامحاا ة  لة دلعاالقمتائية يف الاضية ا
(25)

.
  

 الارف الثا :  

ــل ا ــا  نتتا ان اريدأ -لحقيقة الحق فا معرفة يث  ــ   –  ا  مر ريتدك ي لحا ار  الدــع  اريأارااريمتــا  ادملق

عدومـة مأ خـال  ا  ـة ا  ديتا ظ لحاااليت اتد  جل  ال يتللار مأ  رخيي  مضما  ذا ر ي ا ا ية اليت    المحنة ا

ار  را  يتلدى اد.  فرا ار  ار اداةا ار   دى مؤاسةا  وكر ودق الوا   لتكون احلقيقة مصونة يف ايقـ  ناسـيا  ل سـل 

عداكا ا نوريت عد ا فف ارد الية ارا  د  رص  لحقيقة فا نصوالملتم  فا معرفة اوق 
 (26)

. 

 

                                                           
 .8 – 7ص ا مرج  ااريقمية ا  يا  وس  اار لريا  خدود خااا   25))

 .8ا ص ا رج  الساريق  26))
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 ودق  معرفة احلقيقة: ارمهية -اثنيا  

ــق  ارن الغــر    ــة لتحقي ــ   وطئ ــا  ري ــد ذا  ــ س يف   ــةا ل ــة همم ــة ار لي ــا مســورةل  انوني ــة  معرف  ودــق احلقيق

 اكمية خدق ودق احلقيقة يف اامتيت:دا   اامية ممعدداك اجلوان .  ركأ رمد ار  ال ا   ال

ــيانتي -ار  ــ تعاداك الســال   م ــامهة يف اا ــرى  -ا س ــا   ارخ ــابا  رد  – د ــأ العق ــال  م ــة اال ف ــ   ارري  مث

ــو تسا  ــأ وق ــا    ــ  المتــكا   ااف ــة ماال ــوةل د ن  ــد هثاا   د ي ــوس اال اســان يف ا ســ تقط ا ار  احليد ات ــا   وق

عاداك  ورا س ا ياداك  ومك القانون. ريعاد الال    الس ياا ي  الساريق   أ السا ة الس ياا يةا  ا    ا 

ــد -ب  ت    ــ  ا ــوس اال اســان م ــا   الســاريقة حلق ــأ الات  ــة   ــة احلقيق ــوا ى معرف ــأ التومــ   ت ــة ارخــرى رك لي

ار ــد ار  جلــان   ــ  ارادــور  هبــا يف مرا ــ  الانتقــا   التحــو  اارــو راطاا  الثــورا ا  الانتااضــا  الدــع ية.

ـــأ ا ســـؤ ل   ـــد م ـــو ادعدي ـــيمل العا ـــاا م ـــوب ارفريقي ـــدا  يف د ةل جي ـــق  ا صـــاحلة يف الع ـــ احلـــدي   حتدي التحقي

ــحا اا ـي الســاريق يف ل ــاريق  يف الن ــا  العن ـ ـ راك الكدــق  ــأ وقيقــة مــا الس  ةلا يف مقاريــ   عتــد لــؤال  ري ـ

 جرى   دث مأ ارفمت   اراا   ن ية ارتكطل يف  تد الن ا  العن ي الساريق يف بريتور .

ـــيت   عـــلا  هســـت  يف  ـــاال  ارخـــرى  -ج  ـــ  تكـــرار ار ـــداث  ـــاملةل اد مـــيمل ايقعـــا  القـــدراك عـــا مي

عـــاداك ال نـــا  ويـــ  ين ـــر ا ا  معرفـــة احلقيقـــة عـــا اراـــا   راك جولريـــة  عاجلـــة التصـــدعا  مديـــا  ا صـــاحلة  ا 

  الانقساما  اليت حتدث يف الس يا ا  احملدية يف الاااك اليت  ف ا  صا  الن س الدمولية  الااتطدادية.

ـــارا   ـــد ين ـــر -د  ـــوس اال اســـان ا ت  ـــة وـــو  الات ـــا   الســـاريقة حلق ـــة احلقيق اريمتـــا  ا ا احلـــق يف معرف

جــرا  التحــر    التحقيقـــا  ا نااــ  ة وـــو  اراااــا  لعمديــة  الادعـــا   اال ــا  اجلنــا  ذا ـــاا  ذكل مــأ خـــال  ا 

  الات ا   ا قافة.

اريمتـــا ارمهيـــة معرفـــة احلقيقـــة  ـــأ الات ـــا   الســـاريقة حلقـــوس اال اســـان يف  ســـ يد وقيقمـــ     ـــا ه _ 

ـــيت  ـــي اـــة خدـــ   ـــد   ـــ  يف التعـــاطا مـــ  احلقـــائق ال ن ـــل موجـــوداك يف احلقطـــة الااـــتطدادية لـــامم : اار ا: ار  ن

ــي الن ــر ا ا ارن جان ــا    ــما  مــأ التــارخي  ــد ارغاــ ا ار  ارمهــ  مــدا ا فــمل يعــد معر فــا ادعامــة يف  ن الســاريقةا  الثانيــة: ار
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ــة  ــة اارم ــد لوي ــ  حتدي ــأ ارج ــا  م ــلى خــر  ذحــير ذكل ا  ــة  م  ــد  ارمهي ــأ مث    ــا   احلــا ا  م ــ  ا  ةق

 . حتديد اراس مس تقطدتا

اـــعا اا ةل  ايقـــ  لتحقيـــق العـــداةل الـــيت    تحقـــق يف ا ـــا ا  ســـ  ان ارن العـــداةل  حلـــة اـــامية  –  

ـــيت ط التور يـــد عد ـــا يف  فـــة  ـــل وقـــوس اال اســـان ااراااـــ يةا ال مـــأ  ـــف اارو راطيـــة  ر ـــااك اراااـــ ية مـــأ ر ئ

ــة خملت ـيعا  الوطني ــا الت ـ ــد ار ر  ــانا   ــوس اال اس ــة حلق ــق اا لي ــأ ا واملي ــ  م ــود   لائ ــأ  ج ــق اا  ا فمتــال   د

  حليةا ار  الوطنية يف لحا الصدد.ارواك  احملا  اا ليةا ار  اال  د 

احلقيقــــة  ــــأ الات ــــا   الســــاريقة حلقــــوس اال اســــان ال  ا ــــ ريــــحا ا ا ا جــــا  ــــا   ان معرفــــة -  

دية جا المتكا الات ا   اجلس حلة حلقوس اال اسان  وس   رييد اراا  عد  ا يةل هممة اد د  يف م 
(27)

. 

  مأ جد  ما  قد ا ركأ اجد  ارمهية ودق احلقيقة يف النقاط التالية:

رغ ـــة المتـــكا   عـــائال س يف معرفـــة اجاريـــة ااراـــ ئةل ا تـــواتراك:  ـــاذا ط لك ذكلا  يـــق وصـــ ا مـــأ   -

 ا سؤ  ا اريأ احلقيقةا اريأ ارما أ اافأا اخل مأ اارا ئةل ا   عة  الااسانية.

 الرغ ة يف عد  طمس ا ا ا   وويد   ومليق اأا راكا  معرفة  اامي   ا  دث يك ال نخيس.   -

الرغ ة يف معرفة احلقيقة  مةل ب   نا لا  -
(28)

. 

 

 

 

 

                                                           
 17/8/2019 رخي الاطال : الس ل  http://www.sis.gov.eg صاحلق يف معرفة ات ا   وقوس اال اسان يف الن س الااتطدادية الساريقةصا ( د. اررأ االمةا 27)

 م ا ا. 1.00الساعة 

تليا  العداةل الانتقالية يف  ا   ات ا   وقوس الااسان (  محلاك ريياا ا  28) جبامعة ا مح راك ماجس تما لكية احلقوس  العدو  الس ياا ية احلق يف معرفة احلقيقة –د ر ا

 .80ا ص 2017 – 2016ا )دم مخدوراك(ا الس نة اجلامعية 1ا نة 

http://www.sis.gov.eg/
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 ا اد  الثا 

 ااراا  القانو  ادحق يف معرفة احلقيقة

ادــا   ــرف ماتــو  احلــق يف معرفــة احلقيقــة ال مــا   ااــعا  ميــح اــ  عيخيا  القــرن  ا ــا ا اأي شــتد ا 

ــــوس  ــــانون اا اب حلق ــــانون اا اب الااســــا   الق ــــق االت ــــا   اجلســــ حلة ادق ــــف يتعد ــــة ف ــــة احلقيق ــــا   عرف تلي ا

الااســان
(29)

ــأ  ــة وحــق م ــة احلقيق ــا احلــق مبعرف ــة ع ــوان  الوطني ــة  الق ــأ الصــكوك اا لي ــد م ــد  العدي ــ  ار  ا وي

ــدا الاــردي  اي  ــيت وقــوس الااســان  التعريــق ري ع ــد  نو ــل الاــرس ال ــوان    ــم الصــكوك  الق ــل   ن  ن قعــاا  ا 

ــا  ــا  ع ــا   ا  ــال   ــا  ات  ــو  اط ــا موض ــماك ع ــوراك    ــل  ريص ــا ر  ــد ارا ــا  ريي ــا  مبوجد ــا  اراد رمســل هب

وقيقة ما جرى  ارا  اريي  مرتكيب  م الات ا  
(30)

 . 

خـــال  فــرع ا نتيــا   يف الاـــر    اخســدذ المتــو  عــا ااراـــس القانونيــة ادحــق يف معرفـــة احلقيقــة مــأ

ـــان ااراـــا  يف القـــانون اا اب حلقـــوس  ـــ  ناـــرد الاـــر  الثـــا  لت ي اار   ااراـــا  يف القـــانون اا اب الااســـا ا ري 

 الااسان. 

احلق يف معرفة احلقيقة يف القانون اا اب اال اسا : الار  اار  
(31)

 

ـــانون اال اســـا ا ن ماتـــو  احلـــق يف معرفـــة احلقيقـــة وحـــق را  يف  الق
(32)

ـــوس   تليـــا  وق ـــي يف ا ط اارخـــح ري

ـــل  اال اســـانا ويـــ  ظتـــر لـــحا احلـــق ادمـــراك اار ا يف اـــ ياس الاخماـــا  الق ـــيا ار  دـــم الاـــو اا ويـــ  نصَّ

ـــةا 18(  مـــا يد ـــا  )15ا ـــواد ) (  مـــا يد ـــا مـــأ ا اا يـــة جييـــق اار ا  الثانيـــة عـــا الالـــوا  ال حـــ ا  الرعاي

                                                           
(29)

 
ا د رية  صدر  أ لكية 2017ا جوان 15ةةل ا اكرا    صاحلق يف معرفة احلقيقة يف ا ياس العداةل الانتقاليةصاد. ااس ي ة فيص ا   بأ  اا   بأ عديةا  

 .82ص احلقوس  العدو  الس ياا ية جبامعة محمد خمتم  سكراكا

(30)
 
صا ايةل اا لية ادعدو  الااسانية  الاج  يةا ةةل عدمية د رية  مكة  صدر  أ لكية العدو  الااسانية صاحلق مبعرفة احلقيقة يف القانون اا اباا  عف   ا ا  

  الساعة الثالثة م ا ا . 2020يونيو  25اي س ا  رخي الاطال : https://www.ijohss.comا 116ا ص 2020ا يونيو 13ل نانا   - الاج  يةا ريم  

ف القانـون اا لـا اال اسـا  ريورني   اراك  أ فر  مأ فر   القانون اا اب العا  العال ـا   يتكون مـأ  وا ـد  هسعة يف ار  ا 31) ال ا  ا سدملا ار  ارا  اب  (  يعر 

اسانية ا ا ودية اارشخاص اأيأ ال ردار ونا ار  اأيأ  ا وا  أ ا دار ة يف اار د  العدائيةا  لتقييد  اائ   اراالي  احلرب.  ريع اراك ارخرى يتكون القانون اا اب  ا 

ف عا  جي التكديد ا ا    اال اسا  مأ  واعد ا عالدا ا ار  القواعد العرفية اا لية اليت ان ثقل مأ  اراا  اا    جا   اناال ا  مأ شعورلا االلوا ا   د

جاا  عا ال اسانية الناش ئة مطا اك مأ ال ا  ا سدملا اوا   ن ذا طاري  د ابا ار  دم د ابا اادلنة اا لية ادصدي  اارمحرا القمتا  ا القانون اا اب اال اسا  ا 

 .4ا ص 2014ط(ا درسما ) نون اار  ( - (ا )د-ا )دارا ئدتك

مواوعة ا اا يا  القانون اا اب اال اسا  )النصوص الرمسيَّة يق  تمل   محمد مالر   د الوا دا (  لالطال  عا ا اا يا  القانون اا اب الااسا ا ارن ر:   32)

 . 2010ا 10ا القالراك: اادلنة اا ليَّة ادصدي  اارمحرا ط لال اا يا   اا   ا صد ة  ا و عة(
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ـ ري مبــسا   ــحكل ال حـــ   الكدــق  ــأ لويــة اجلـــرى   ا ــرن مــأ الاـــرف ا صــسا   ــوفم العــالج ال ــ

ــاداك ) ــ  ا  ــل  ا ث ــوحا   د ــأ ا  ــا   دف ــة مجــ  ا عدوم ــاد    ياي ـح ا  ــد ه ـ ــوحا   ــة ا  ــأ لوي ( 122 الكدــق  

ــاداك ) ــةا  ا  ــق الثالث ــة جيي ــأ ا اا ي ــا م ــا يد  ــة اا ةل جب136 م ــق الراريع ــة جيي ــأ ا اا ي ــا م ــا يد  ــا  (  م ــ  ا عدوم م

 ـــأ ار ى احلـــرب  ا ـــدني 
(33)

( مـــأ الا  و ـــو  اار   اال ضـــايف ال اا يـــا  32ا  اار  مـــأ ذكل يـــد ارن ا ـــاداك )

ـــق جيي
 

ـــوداك يف  ـــة ا ســـدكة هدـــم  ا ـــة ا ا  1949ارغســـاس  12ا عق ـــا  اا لي ـــة  ـــا  ال اع ـــق  دي  ا تعد 

ــارهبس ــة مصــم ار  وــق اا   يف معرف
(34)

ــاداك ــد ارن ا  ــرف 1ف 33) ا   ــوا  لك ط ــو   ق ــ ال ــس الا  و  ــأ نا ( م

ــي  ــوراس ماقــود نا  عدي ــة ري ــار  ــ س مــأ  طــ  هــة معادي ــأ ط اال خط ــ ا  ال حــ   ــأ اارشــخاص اأي مــأ ارطــراف ال

ريــالأ اار   ــأ مصــم ار ــارهبسا  ال حــ   ــأ ا اقــوديأ  -فــا ن لك مــأ لــحيأ الالوامــ  فتــد مــأ  –يوجطــان ا 

  القانون اا اب حلقوس اال اسان.قيقةا لحا   د ط الاعااف ريي يف   ل الوق يف ف احلق يف معرفة احل 

ــر) ــال  اارمح ــر  الت ــدي  اارمح ــؤذر اا اب ادص ــ  ا  ــا  و ــحا الالوام ــل ل ــا 23 لتعلي ــ ا  ع ــراف ال ( ارط

طنيــة ارملنـــا  ا ســاعداك يف العثــور عـــا  طــور ا ــوحا  التعـــا ن مــ  اادلنــة اا ليـــة ادصــدي  اارمحــر  ا عيـــا  الو 

ــأ مصــم  ــق م ــأ ارن هســاعد يف التحق ــرا ا  رك ج ــاذ اري ا  ــا اهل ــؤذر اا   ع ــوحا  وــ  ا  ــوديأ  ا  ا وصــا  ا اق

ــأ  جــرا  درااــة مس تايمتــة يف لك  ــاةل م ــا ا  ا  ــ   ــاال  الاخما ــا  مي ــأ احلكوم ــ  م ــوديأا  طد اارشــخاص ا اق

ــؤذ ــد ا  ــد ار  ــي فق ــوس ارراضــ ا.  عدي ــيت حتــدث ف ــا  ال ــاال  الاخما ــدار مجــ   ــ  اار    ــي  ــ  ارن ي  ــحكل ارن ر  

ــأ  ــا اا    ــحكل ا ا هســتي  ارادــاة لك م ــد دع ــ سا   ــا   عــا طدــ  لك  ا ــد م ــر   رين ــا ا تا ــر ارفرادل ــا  ار  ا ما

ماكنيـــة الومـــو  ا ا ا عدومـــا  ا تمـــةا  الصـــدي  اارمحـــر اا ابا ار  التـــال  اارمحـــر الـــوط  مـــأ خـــال  مـــيحتس ا 

ــق اار  ــة  و ــا  اج ــد ع ــرب   ار  ــا يف ذكل ار ى احل ــوديأا مب ــخاص ا اق ــأ اارش ــا    ــا معدوم ــو  ع يف احلص

                                                           
(33)

 
ق اار ا ريتحس   ا  اجلرى  ا رن القوا  ا سدكةا ري    قعا ا اا ية ا وي   قعا ا اا ية جيي1949ارغساس  12مدر  ا اا يا  جييق ااررريعة ريتارخي  

هلتر ا اا ية جييق الراريعة جييق الثانية ريتحس  جرى  مرن  غرىق القوا  ا سدكة يف ال كارا يف     قعا ا اا ية جييق الثالثة مبعامةل ار ى احلربا  ارخما  

 . 257ا صا رج  الساريقا 22/5/1956ربا   د      صديق لي يا عا اال اا يا  ا ح وراك ريتارخي  دية اارشخاص ا دني  يف   ل احل

 .325 – 265ا صا رج  الساريق(  ين ر نر الا  و و  اار   الاضايف ال اا يا  جييق يف: 34)
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ا اقـــوديأ  ا قـــا د  اأيـــأ يعتـــا ن مـــأ ا اقـــوديأا  يف اارخـــم وـــ  ا ـــؤذر ريقـــواك اا   اارطـــراف يف ال اعـــا  

ا سدكة ارن تل د اار  مبعدوما   أ مصم ار ارهبس ا اقوديأ
(35)

. 

لتور يـــد يف  رارا ـــا  دـــورن اارشـــخاص ا اقـــوديأ عـــا وـــق اار  يف معرفـــة   ـــد ارعـــاد  ا عيـــة العامـــة ا

( مــأ الا  و ــو  اال ضـــايف 32مصــم ار ــارهبس ا اقــوديأ يف ال اعــا  ا ســدكةا  احلـــق ا نصــوص عديــي يف ا ــاداك )

ــر فا  ــحكل ال  ــا هســممل ري ــدملا   ا  ــلا  مس ــرف يف ت ــا لك ط ــ  ع ــي: ص  ن ــد  ار ــقا  ار  ــا  جيي اار   ال اا ي

ـــأ ارعدـــأ اراـــس   عـــا ارريعـــد  قـــدير اريتـــدا  مـــأ ال ايـــة الاعديـــة ل ر ـــد  العدائيـــة ارن ي حـــ   ـــأ اارشـــخاص اأي

ــاداك ) ــي يف ا  ــا النحــو ا نصــوص عدي ــحا ع ــ  الاــرف ا صــسصا  ل ــأ  ط ــود ن م ــو  اال ضــايف 33ماق ــأ الا  و  ( م

ـــلا  مســـدمل ارن  ـــة اا   اارطـــراف يف ت ـــ  ا عيـــة العام ـــحا الصـــدد  اال ـــح خاـــوا  فوريـــة اار  ا  يف ل  تخ

ادكدـــق  ـــأ لويـــة  مصـــم اارشـــخاص ا عتـــايأ يف عـــداد ا اقـــوديأ يف الـــ ا  ا ســـدملا   ـــد طال ـــل ا عيـــة 

ــاذ  ــا  ا ســدكةا  اهل ــوديأ يف ال اع ــا  ا اق ــأ الالــ   حلــاال  اارطا ــواب ار نــ درجــة م ــورن   ــة اريمتــا اا   ري العام

 كدق  أ لوي س.  اال جرا ا  ا ناا  ة اد ح   أ لؤال  اارطاا   ال 

 ا ثــ  ارمــدر اارمـــ  العــا  لـــ رو ا تكــداك مطـــادي   واعــد ممعدقـــة ا ــاا   ـــوا  اارو ا تكــداك ادقـــانون 

اا اب اال اســـا ا  الـــيت  ـــنر عـــا ا ـــاا   ـــوا  اارو ا تكـــداك وـــق اار  يف معرفـــة مصـــم ارفرادلـــا ا ـــرنا 

 اجلرىا  ا توف 
(36)

. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .76ا ص 2009ط(ا -دلي  ا درا ا جينيق )د –حلة حلقوس اال اساناحلق يف اال نصاف   جا ال ر يف  اال  اال ت ا   اجلس  ( اادلنة اا لية ادحقو ي ا  35)

ا ةةل جي  وقوس اال اسانا ةةل عدمية صاحلق يف الانصاف  جا ال ر لمتكا  الات ا   اجلس حلة حلقوس اال اسانص(    د العليل خياوكا   موالي الاالرا 36)

 .46ا ص2013اط )فااير( ا ش  1ل نانا  – صدر  أ مر ل جي  ال ح  العدماا طراريدس 
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يف معرفة احلقيقة يف القانون اا اب حلقوس اال اساناحلق : الار  الثا 
(37)

 

ــا ــال   يعت ــأ خ ــور م ــا   ا ــا   انوني ــان ماتوم ــوس اال اس ــانون اا اب حلق ــار الق ط ــة يف ا  ــة احلقيق ــق يف معرف احل

 الاج اد القمتا  لتيئا  وقوس اال اسان اا لية  اال  دحليةا  يه  لتااب:

مي ومة اارو ا تكداك -ار ال  
(38)

: 

طـــار القـــانون اا اب حلقـــوس اال اســـان مكـــر  يف اج ـــاد اادلنـــة ا عنيـــة  ان احلـــق يف معرفـــة احلقيقـــة يف ا 

ــا   ــار  يف ع ــ  ارش ــوس اال اســانا وي ــق  اال هــاد  1981 ق ــتاتس القد ــا   ــوانتم  ص ارا ــدا دي   يف  متــية صدي ا ي

ــ قرار الدــكوك  دــورن مصــملا  ــاا  اا ــا  اريخ  ــرا  اخما ــأ ج ــأ ارمــاب اار  م ــا ااذلي ــ الأ لت ــاا  ارن مــاوطة ال  ماكا

ذا مــا   يــمت ا خطارلــا ريــحكل تكــون اار  اريمتــا   يــة لالت ــا   الــيت عانــل م ــا  احلــق يف معرفــة مــا  ــدث الريخ ــاا  ا 

( مـــأ العتـــدا  مـــأ ا تـــس جـــدا  اال شـــاراك ا ا ارن اادلنـــة ا تـــا  يف لـــحا احلـــاةل احلـــق يف 07اريخ ـــا ط قـــا ادـــدداك )

جــرا ا  ارن ات ــاك لــحا احلــق رســا ي ات ــاك احلــق يف عــد  معرفــة احلقيقــة وقــا موضــ و يا   لــ س ةــرد وــق ا 

اسانيةا ار  ا تينة.التعر  ادتعحي  ار  دما مأ   ب ا عامةل القاا    يةا ار  الالا 

ـــا ن جلنـــة وقـــوس  ــي  ف ـــاال  الاخماـــا  الق ـ ـــة مر  اـــا  يف ال دايـــة   ـــق يف معرفـــة احلقيق ذا  ن احل  ا 

 لحا احلق ينا ق اريمتا  عا ات ا   وقوس اال اسان  د  عا . اال اسان  د ار  ل ارن

                                                           
ار  العرفية  اليت  ؤ د ا اا   (  يعرف )اأ الرج( القانون اا اب حلقوس اال اسان ريورني ص ذكل القانون اأي يتكون مأ  وعة مأ القواعد القانونية اا لية ا كموريةا37)

 .67ا ص 1999ا 1ا دار الكماب العريبا القالراكا طالقانون اا اب حلقوس اال اسانالااسان الارد  ا دلارصا د. جعار   د السال  عفا 

( د ةل  متوا   وفر ااتليا  الال مة ادمساعداك عدــى ا  اد 193ا   تكون وا اامتن مأ )1945(   اارمــس ا تحــداك يه مي مة عا ية دم وكومية اادئل يف عا  38)

ــا  ا تعدقــة ا ســائ  المــا ذس شعوب العا   فة وــدو  ادمدالك  ال ا ــا  اا ليةا   عاجلة الدواد  ا دكة اليت  واجي ال دــرية فــا لك ماكنا  مياغــة الس ياا

مترا  ا يااــية  ن ــس اج  يــة مم اييــة. تلا دلي  ااتليا  اا لية يف ةا  ودية ر   د القادرا  لك الــد   اار متــا     ملــا  م ملــاا غن ــا  فقملــاا مبــا لتــا مــأ ا

 .                                                            =7ا ص 2020ا 9اور اا ط  –وس اال اسانا جييق ا معتد جييق حلقوقوس اال اسان

 ليةولدا مبيئةا مرين ا ص اا ة تحدا ألمسا مؤذر ميف ختايف اان فرااس سكو  1945يونيو  26ا ــف( مأ ميثاس اارو ا تكداك ا و   1=  ط قا  اداص  اار   )ا اداك )

مأ اربر  مقامد اارو ا تكداك واف السمل  اارمأ اا لي ا  تمنية العال ا  ري  اا   عا اراا  ا سا ااك يف احلقوس.  -1945ا توبر  24 يف ًاحــناف  ملــمأ ياأو

 هود اا     وج تا  دمة ال ا   ا دا ة.   حتقيق التعا ن اا اب يف الدؤ ن الا مصادية  الاج  ية  الثقافية  اال اسانية.  جع  اارو ا تكداك مرجعا  لتخس يق

مطدار ا سا ااك يف الس ياداك ري  مجي  ار متاهئا.   نايح اار متا  اللواما  ا يثاس  -( مأ الاص  اار   مأ ا يثاس 2وس  نر ا اداك ) –ري    عد مأ مطادي اارو ا تكداك 

و ا تكداك يف اار د  اليت  تخحلا.  سأ نية.  ف  ا نا عا  اا لية الارس السدميةا  اممن ا  اار متا   أ اا تعد  القواكا ار  ال ديد اا تعدلتا.   قدمي العون ل ر

ا داكميثاس اارو ا تك ا تكداك:  العم  عا ارن هسم اا   دم اار متا  عا مطادي اارو ا تكداك.  عد   دخ  اارو ا تكداك يف الدؤ ن اااخدية اا   اار متا .  اارو

https://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html 11/7/2020ا  رخي الاطال : الس ل .  الساعة الساداة مسا  
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تليـــا  اارو ا تكـــداك اارخـــرى احلـــق يف معرفـــة احلقيقـــةا فطاال ضـــافة ا ا مو ـــق فريـــق العمـــ    ـــد ار ـــد  ا

ليـــي ارعـــالاا ار مـــل جلنـــة وقـــوس اال اســـان ريت ـــ   ا عـــ   ـــاال  الاخماـــا  الق ـــيا ار  دـــم الاـــو ا ا دـــار ا 

فـــال  مـــأ العقـــابا  الـــيت  تمتـــمأ صاحلـــ ـ   ا  ـــادي العامـــة لـــ رو ا تكـــداك  دـــورن اال  ق ا ادـــق يف معرفـــة م ــ

ــة  ــق يف معرف ــ  احل ــة لتاعي ــةصا  صالمتــد   الال م ــة احلقيق ــراكصا  صوــق المتــكا  يف معرف ــ  اأا  ــةصا  ص اج احلقيق

 احلقيقةص.

 جلنة ال اان اارمريكية حلقوس الااسان   مكة ال اان اارمريكية حلقوس اال اسان: -اثنيا  

ــوس  ــة حلق ــ اان اارمريكي ــة ال ــ تدتمل جلن ــا اا ــق يف احلصــو  ع ــأ احل ــة م ــة احلقيق ــق يف معرف ــان احل الااس

(1969مـــأ اال اا يـــة اارمريكيـــة حلقـــوس اال اســـان لســـ نة  15  8 امكـــة عـــادةلا  يف ااايـــة القمتـــائية )ا ـــواد 
(39)

ا 

ــا  )ا ــاداك  ــق يف احلصــو  عــا ا عدوم ــان(ا   ــد مضنــل احلــق يف  13 احل ــة اارمريكيــة حلقــوس اال اس مــأ اال اا ي

ــائق ا تعدقــة معرفــة  ـ ا يف احلصــو  عــا  وضــيكا  لامــة وــو  احلق ــي ال ـ احلقيقــة يف ا طــار وــق المتــحية ار   ريث

ــرراك  جــرا ا  التحقيــق  احملامكــة ا ق ــا مــأ مســؤ ليا  ارهــلاك اا ةل اخملتصــةا خامــة مــأ خــال  ا  ــا يقاريدت االت ــاك  م

ــواد ) ــة احل 25  8يف ا  ــا ار ــر  احلــق يف معرف ــةا  ــد ارا ــور عــا وقيقــة ( مــأ اال اا ي طــال  ا ت ــةلا  ا  قيقــة  م

اار ــداث الــيت   عــلا  ظر فتــا ا امــةا  مــأ شــارك ف ــاا  لــحا ولــل  مــأ احلــق يف جــا ال ــر  ــأ ات ــا   

 وقوس اال اسان.

 ــد ا ن احلــق يف معرفــة احلقيقــة وســ   وضــيمل جلنــة الــ اان اارمريكيــة حلقــوس الااســان لــو احلــق يف 

ــة ــأ احلقيق ــا    ــا  ا  ال حــ  القمت ــرتكيب الات  ــا م ــائية ع ــوا  القمت ــلا  العق ت ــة ا  ــقا  ا اال   احلــق يف التحقي

ويــ  ال ركــأ ارن حتــ  ليئــة دــم  متــائية مثــ  جلنــة  قيصــ احلقــائق  ــ  لــحا احلــقا  عديــي تــرى اادلنــة اارمريكيــة 

ــائق يف ا ــة  قيصــ احلق ــدم ا جلن ــيت   ــة ال ــامهة ا تم ــأ ا س ــرة م ــا ال ــي ع ن ــان ار ــوس اال اس ــائق حلق ــأ احلق لكدــق  

                                                           
 درااا  يفا لالطال  عا رينود اال اا ية  ارن ر: 22/11/1969مدر  اال اا ية اارمريكية حلقوس الااسان يف اان خوا يي الوال   ا تكداك اارمريكية يف  (39)

ا د رية فصدية عدمية  مكة  عا ريقمتا  وقوس اال اسان يصدرلا  اا  اال عال  ا اريج التيئة العامة لالا تعالما  ا  يةا وقوس الااسان

https://hrightsstudies.sis.gov.eg  الوا داك م ا ا . الساعة 2020ارغساس  24ا  رخي الاطال : االملن 

https://hrightsstudies.sis.gov.eg/
https://hrightsstudies.sis.gov.eg/
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احملياــة ريـــورخار الات ـــا  ا   عليـــل ا صـــاحلة الوطنيـــة  فــا ن اا ر اأي اضـــادعل ريـــي ال ركـــأ ارن يعتـــا ريـــديال  

ــأ  ــائق ال تمك ــان  قيصــ احلق ــة جل ــة.  ان  حل ــو  ا ا احلقيق ــة ادوم ــ يةل   ري ــائية  وا ــرا ا  القمت ــأ اال ج ــ  ا    مياا

ــا د ا  ــاك   ــون لن ــو ال تك ــئل ل ــا اراد ــدف يف  وا ــق ل ــةا  حتقي ــة احلقيق ــاا معرف ــواك يف ا  ــأ لتدــ  خا  لك

ــأ الــوا   ــون ريــديال    ــأ ارن يك ــا  ليئــة  قيصــ احلقــائق ال رك اد ــا ن ا  ــافا  ــحكل ف ــداةل يف اايــة ا ا ــ ياداك الع ا

ـــد ا ســـ ئول   طـــار اخمصامـــتاا  حتدي ـــل يف ا  ـــيت ارتكط ـــا   ال ـــق يف الات  اا ةل اأي ال ركـــأ  اويمتـــي التحقي

ـر الـــاكيف ادمتـــكا  )ا ـــاداك   ـــاا  معـــا   مـــأ اال اا يـــة اارمريكيـــة( مـــأ ارجـــ  ضـــدن  1/1ط سا  ضـــدن جـــا ال ــ

 ال  راك اجلولرية ا قثةل يف ماكخة اال فال  مأ العقاب. 

ــةا  لك ــا  متــل  ــة احلقيق ــد  ن ــل وــا اامتن مســورةل احلــق يف معرف ــة   ــ اان اارمريكي ــل  مكــة ال   ــد  ن

جــرا ا   متــائية مــأ ارجــ  العثــور  الكدــق  ــأ لويــة ار ــارب مقــدال ريــورن اا   الــيت ال  ناــح مــ ا يدــل  مــأ ا 

الداك ى  خ ك احلق يف الومو  ا ا العداةل  احلق يف  امكة عادةل
(40)

. 

الن ا  اار ر يب -اثلثا  
(41)

: 

ــ ال ارا ــة  ا  ــة احلقيق ــوس اال اســان    تكــدث  ا ــة   ــأ احلــق يف معرف ــة حلق ــأ ارن احملمكــة اار ر ريي ــرة م ا ال

ــا  ارن  ــامةلا  ا ت ــو  ا ع ــحي ا ار  ا ــأ التع ــرر م ـيا  التح ــا  الق ـ ــارب  ــا  الاخما ــا اك ار  ــ  ذكل مبع ــر  م ار 

ــس ا ــاص يف  ــا   حلقت ــاجئ ردــ  ات  ــارب النت ــالأ اار  ري ــحا الات ــا   اجلســ حلةا  ا  ــق يف ل ــا  اا ةل التحقي ــد   ي ع

اســـانيةا  التـــااب ا لـــدارا  ادحـــق يف معرفـــة احلقيقـــةعـــد  التعـــر  ادمعـــامةل القااـــ ية  الالا 
(42)

.  يف  متـــية  ـــور  

ــة  ــا مبثاري ــأ اخملتا ــا    ــدمي معدوم ــأ  ق ــا س الســداا    ــوس اال اســان  ق ــة حلق ــا  احملمكــة اار ر ريي ــا ا ت ضــد تر ي

                                                           
 . 48 – 47ص  مرج  ااريقا(    د العليل خياوكا   موالي الاالرا 40)

ا ا ذ 1953ا قا  3.  دخدل  ا التنايح ا ت ارا  مأ 1950نومفا  4(  مدر  ا اا ية ودية وقوس اال اسان يف نااس ةدس ار ر ا يف العا ة الاياالية ر ما يف 41)

متنحاك ا  دى     ن د  لن رية ارييأ ن إلنساس اريا لحقو ر ألن القانوا ةل  متوا  يف ايدس اار ر يبا لالطال  عا رينود اال اا ية  معدش مالح اايأاار ر ا ا

 .45ا ص 2006 – 2005بأ يواق بأ خداكا )دم مخدوراك(ا الس نة اجلامعية  –بأ وعنونا جامعة اجللائر –ا مح راك ماجس تما لكية احلقوس لتا يق ا

  صدرلا اادلنة  1869ا ايةل اا لية ادصدي  اارمحرا ةةل ار درية  وراسل عا  صاحلق يف معرفة احلقيقةص يف القانون اا اب:  ا   ار  خيا اصنقيبا (   مس  42)

 .68اص 2006وليران  –يونيو  862ا   88اا لية ادصدي  اارمحر   خ لا دار ا  جامعة مكايدجا مج 
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ــاداك ) اســانية وســ  ا  ــ ية  الالا  ــامةل القاا ــحي   ا ع ــوس اال اســان 3ات ــاك حل ــر التع ــة حلق ــة اار ر ريي ــأ اال اا ي ( م

1950نومفا  4 ر ما يف الصادراك يف
(43)

 ا مث ردد  احملمكة لحا الاا تخماج يف  رارا  الوقة.

ــة  ــا اال اا ي ــا  ع ــا اريمتــا  رين ــيت اراســل ارواكهم ــ نة  التراــك ال ــوس اال اســان وــو  ال وا ــة وق ــرر  غرف   

ــ نة  ــية ةــلراك  ياينتســا ا ــة حلقــوس اال اســان يف  مت ــداا  مجتوريــة   ســاك1995اار ر ريي  ا ارن عــد   يــا  ا

ــوااب  ــوديأ )و ــاكن ار ــارهبس ا اق ــم  م ــأ مص ــا    ــدال الاد  ــالأ مق ري ــرا  حتقيــق  7500ا  ج ــدتا يف ا  ــود(ا  فد ماق

( مــأ اال اا يــة اار ر رييــة حلقــوس 3جــدي  فعــا  يف ا ح ــة لــو الخســ  ة ار ــارب المتــكا  مبثاريــة ات ــاك ادــدداك )

ــو  مب ــة ا كا ــة  العائدي ــا س ا ام ــاا  وي ــس يف ا  ــاداك )اال اســانا  حلقت ــ  ا  ــوس 8وج ــة حلق ــة اار ر ريي ــأ اال اا ي ( م

ــ س  ــق ل جــرا  التحقي ــة ارن احلــق يف ا  ــ  اارمريكي ــة ال  ــحكل جلن ــوس اال اســانا    ــة وق ــا  غرف ــد ا ت اال اســان.    

جـــرا  حتقيـــق  يف مصـــدكة المتـــكا  فقـــذا ريـــ  يف مصـــدكة ايقـــ  وـــ ا  ارمـــر  رينـــا   عديـــي مجتوريـــة   ســـاك ا 

ـــدا  ما ـــقا  ماي ـــ ا  معم ـــدع ا م ـــأ ارجـــ  ارن ه ـــح ادم ـــة مبلـــلراك  يايخيتدـــا م  صـــ  يف اار ـــداث احمليا

ـــائقا  مصـــم  ـــة احلق ـــد ذكل لت اي ـــحل ا ريع ـــيت ري ـــود ال ـــلراك  اجلت ـــو  د ر اا ةل يف اي ـــريأا  ادعم ـــارب اامتخ  ل ر 

 ماكن  جود المتكا 
(44)

. 

 

 

 

 

 

                                                           
 مكم ة وقوس الااسانا –جامعة مي سو   ية ودية وقوس اال اسان يف نااس ةدس ار ر ا  ارن ر: لالطال  عا مواد ا اا (43)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html  الساعة الثامية م ا ا   5/9/2015 رخي الاطال : الس ل 

( مأ جد   اار د  ا ؤ لا  قرير ماوضية اارو ا تكداك السامية 17 الس تونا ال ند )اا راك الثانية  –جلنة وقوس الااسان  -(  ايدس الا مصادي  الاج  ا44)

ا 8صا صحلقيقةايف معرفة  حلقا أ  اةدرا محايتتاو نإلنساا قص عليل وقومكم  ا او  الساال حلقوس الااسان:  –ا اارو ا تكداك حلقوس الااسانص

https://www.ohchr.org/AR/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx  2020يونيو  24ا  رخي الاطال : الارريعا .  الساعة الراريعة مسا  
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 ا اد  الثا 

 جلان احلقيقة كتلية  عرفة احلقيقة

ــان  ــالل )ترامكــل جل ــف ين ــاهئا ف را ــيت ط ا  ــة ال ــأ 40احلقيق ــا اا  ب م ــال  مدت ــأ خ ا م ــد  ــة ج ــة لام (  رري

اا مـــأ  يح التجـــارب  راـــا  مرجعيـــة  انونيـــة  ريـــة جـــد  ارجـــ  ودـــق وقيقـــة الات ـــا  ا   ـــد ارف ـــ ذكل ا ا ا 

ــة العــداةل الانتقاليــة يف اب و  تلي ــانو  رــا ا طــار   ادــا  ا  ــة  معاجلــة اخملتداــةا اــامهل ا ا  ــد   ــم يف ا  دــق احلقيق

ــة  ــوان  اا ةل ل رهــلاك اارميي ــ نداك مبقم ــ   ــة  ا س ــق التقديدي ــ   التحقي ــا   ال ح تلي  ــأ ا ــا م ــا  ا د ن دمل الات 

 ادسداة القمتائية  ادمؤاسا  اال دارية
(45)

. 

  نــاغد  مــأ  نــوان ال حــ   موضــوعي ا نقم ــ يف  ثنــا لــحا عــا هســديذ المتــو  عــا جلــان احلقيقــة 

ااتليـــا  الوطنيـــة الناجعـــة  عرفـــة احلقيقـــة عـــا الاطـــالس الـــيت ا قـــد  عد ـــا اا   يف ار قـــاب ال اعـــا  كربـــر  

   حلقوس الااسان عا نااس  اا . ا سدكةا ار   د ث ات ا 

 مفا يه جلان احلقيقةا )فر  ار  (ا  ما يه الوالية القانونية ا عقوداك لتاا )فر  اث (.

 

 

 

 

 

                                                           
صا د رية دمعا  صدر  أ مر ل دمع التحو  اارقراطا  وقوس صمسار العداةل الانتقالية يف  واس )الخدوراكا التع   الا رالا  الس ياا ية((  تلرة ذ ي ا 45)

 .29 – 28ا ص 2019تقالية يف  واس  لي ياا درسما ا عدد خاص العداةل الان 5الااسانا   
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 جلان احلقيقــة ماليـة: الار  اار  

لتكديــد ماليــة جلــان احلقيقــة   ن للامــا  عدينــا هســديذ المتــو  عــا ماتــو  لا ــي اادجــان )ار ال ( لنتحــو  

 )اثنيا ( ا ا اظتار خصائصتاا مث ترمد ارلدفتا )اثلثا (ا  ارخما  اسدذ المتو  عا  ياية هدكيدتا )راريعا (.

 ماتو  جلان احلقيقة:    –ار ال  

اك م ا:  فل لحا اادجان  عرياا  عدَّ ر    ق

ادــاهئا لاــااك  مييــة  -  رفتــا ا ر ــل اا اب ادعــداةل الانتقاليــة عــا اراــا ص جلــان رمسيــة دــم  متــائية يــمت ا 

 دداكا   دف ا ا حتديد   ائ   ارا  اب  نتاجئ الات ا   ا اضية حلقوس الااسان  ارا  اهبا  نتاجئتاص
(46)

 . 

الســـامية حلقـــوس الااســـان عـــا اراـــا صليئـــا   قخقـــ مبوافقـــا  رمسيـــة  مؤ مـــة   قـــو    رف ـــا ا اوضـــية 

ـــد  ـــد  ال حـــ    ق ـــا   ار  ـــا  التحقيق ـــوا   القي ـــ  اار  ـــااك  صـــماك اســـ يا   ي ـــم  متـــائيةا  ورخـــح ف ـــا  د ريتحقيق

مدار  قرير اا  معدأص اجلدسا  العدنية  ط  اا تكد  مدتا ا 
(47)

 . 

صـــاحلة مطادهئـــا مـــأ مطــادي وقـــوس اال اســـان  القـــانون اا اب اال اســـا    ـــف  هســ قد ليئـــا  احلقيقـــة  ا 

ــأ الثقافــة الوطنيــة  ــارب د   ارخــرىا  يه  نادــق م ــد مــأ   ــائية حلقــوس اال اســانا   اي ــة  احملــا  القمت اارقراطي

عــل  مــداخ   ا ــور ث الــوط  احملــفا  هســا  يف ا  را لــا هــود ايقــ  ا ــد   ا ــاا   احلقو يــونا  لــو مــا ي

التحو  اارقراطا
(48)

  . 

                                                           
د ارد  غوتلالسا   لا رد فار ا 46)  .9ا مرج  ااريقا صال ح   أ احلقيقة(  ا 

 .1ا ص 2006(ا نيويورك  جييق ارد ا  ا ياداك القانون اا   ما ريعد ال ا  )جلان احلقيقة(  ا اوضية اارو ا تكداك حلقوس الااسانا 47)

ا نقال   أ: يااك جوا ا 128ا ص 2014ماي )مايو(  423ةةل ا س تقط  العريبا    وو  ماتو  العداةل الانتقالية    طتا ا ؤاسةاصريخيو ا ص(  ارمحد شوة 48)

اجللائرا )دم مخدوراك(ا  –ال واة ا مح راك ماااا لكية احلقوس  العدو  الس ياا يةا جامعة العريب بأ هميدي ار   واس منوذجا -العداةل الانتقالية يف ظ  احلارك العريب 

 .19ا ص 2015 – 2014الس نة اجلامعية 



 

243 

 

 م2020العدد: الثاني لسنة    جملة العلوم الشرعية والقانونية    

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ــة  ــة حتقيــق دــم  متــائية مؤ م ــا ن مصــادمل صجلــان احلقيقــةص ريصــاة عامــة ردــم ا ا ليئ  رينــا   عــا مــا  قــد  ف

ماوضـــة مـــأ طـــرف اا ةلا  هســـ قد مـــالوي ا م ـــاا  يف ريعـــ  اارويـــان مـــأ ا عارضـــة ا ســـدكةا ار  مـــا  ـــنر 

عديي ا اا ية السال 
(49)

. 

 ان احلقيقة:خصائر جل –اثنيا  

ــانا  ــي اادج ــا لا  ــس هب ــيت  تس ــائر ال ــ  ا ص ــ تىلرج ريع ــةا اس ــان احلقيق ــاريقة ادج ــاريق الس ــال  التع ــأ خ م

  يه ااا: 

 جلان رمسية دم  متائية: -ار 

ــحا اادجــان  ــا  ل ــكا  ال اد ــ  ادمت ــثا  اارنا ــة ا ق ــار الاريق ــا هلت ــأ خاللت ــيت م ــة ال ــا ا ام ــ  د ةل ظر فت ل

ــق يف الات ــة التحقي ـي   طــ ا ار  اخملتصَّ مــا ريت ـ ــاداك  ا  ــة ع ادــا  جلــان احلقيق ــمت ا  ــوس الااســانا  ي  ــا   اجلســ حلة حلق

تليــا  الاريــق  مبراــو  رئــاكا   ــد  وجــد مــلا    يــوب يف لك مــأ لــحيأ ااراــدوري ا  حيــدد الســ ياس الــوط  ا

اارفمت  ريوضوحا ار  ا ادوب يف الوا   ص
(50)

 . 

مــا مبراــو  مــأ طــرف  ــل مــأ تلاعــا  مســدكة ا  ــد   ــ  ا  ــداث لــحا اادجــان يف الــ اان الــيت خرج   

ــا   ـــد  ـــدث يف الســـدااد ر  رئـــ س اا ةل  ـــد يف ال ـــم   ا  ـــربا ار  مبوجـــ  ا اـــاس ريـــ  ارطـــراف ال ـ

 غوا فالا ار  طرف اداة الت ي  الوطنية انتقالية  د  دث يف لي م  
(51)

   واس  لي يا.   

 ليئا  ذا  يصية ا ت ارية: -ب 

وـــا تـــقكأ جلـــان احلقيقـــةا ار   قيصـــ احلقـــائق مـــأ القيـــا  ريعمدتـــا يف التحقيـــق يف ات ـــا   وقـــوس 

ـــا  ار متـــاهئاا أا  ـــة لت ـــة الال م ـــة  اااي ـــا الصـــالويا  الاكفي ـــانو  خيـــو  لت طـــار   ـــ  ا  ـــد ارن تقت الااســـان  الري

                                                           
 . 120ا ص2013ط(ا -ا مر ل القالراك ارااا  وقوس الااسانا القالراكا )د ررية العداةل الانتقالية يف ا  رب(    د الكرمي   د الال يا 49)

 .13مرج  ااريقا ص  القانون اا   ما ريعد ال ا اارد ا  ا ياداك (  ا اوضية اارو ا تكداك حلقوس الااسانا 50)

 . 155ا ص مرج  ااريق(  محلاك ريياا ا 51)
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ـا  عـــا مـــيمل لـــحا اادجـــان  مـــاة الدىلصـــية الا ت اريـــةورمـــل د   مـــا ريعـــد ال ــ

(52)
اردا   اجطا ـــا  حتمـــ   

ــ اا لتســتي  هممــة ار متــا   ــراب ال ــةا ار  ماك ــ  لتــا مو عــة عــا  ــو  ت مســؤ ليا اا  لتــحا اادجــان مقــرا  رمسي

ــيت  ــا أ ال ــأ اارم ــرب م ــأ   ــة   ــا  ا يداني جــرا  التحقيق ــأ المتــكا   الدــتودا  ا  ــا  م ادومــو  ا ا مصــدر ا عدوم

ا  وصدل ف ا الات 
(53)

ا   د     تكررس ذكل يف عديد اا   اليت خرجل مأ  اةل  ا 
(54)

. 

 الاا تقاللية: -ج 

ـــا  ـــاكن التنصـــير ع ـــة مب ـــأ اارمهي ـــ يةا ضامنة الاتقالدي م ام ـــا الس ياا ـــا    عي  ـــة   انتا ـــة احلقيق   جلن

 هبحا الصدد:لية النتقاا ر ل اا اب ادعداةل اضعتا  لتا  ط الدرامأ  اا تقاللي ا ا الية  اال داريةا   

 ريداافية.ا اوض   عييأ  راك ضر 

  لس   عاد .  ال   ا اوض  ا   لريعد   انونية   ضمانا قدمي 

  مت  دى النر  اري  ديدا ار  ملورر.مأ ا اوض  وماية   لياا

 دار ا.لتمت  ريااتقاللية مالية ا  مأ خال  هلصير ماانية معقوةل ادماوض  اأيأ يتولون ا 

  ـــ تقاللية ـــ  اا ـــو   القت ـــد اار ل ـــ س  حتدي ـــم  الي ـــداة  اس ـــ  ا ـــى ادماوض ـــ  يعا ـــةا  ي داري ا 

ــــدخ  يف  ــــادي الت ــــة  ا ــــا ا ؤاســــا  احلكومي ــــا ا  ع ــــيت اــــ يعقد اا يف التحقيق  الواــــائ  ال

 اخمصاما  اادلنة.

  ا او  العم  ريد ا   م  اى اادلنة.  دى 

                                                           
ال ما  ن م ا ال ما   - 1ص  1953نومفا  28( مأ القانون ا د  اادييب الصادر ا راو  ا دو ا ؤر   يف 53(  ط قا  لنر )52) الدىلر الا ت اري يقت  جبمي  احلقوس ا 

ادا اا ار  اليت يقررلا  - 2 يعيةا  ذكل يف احلد د اليت  رلا القانون. لصاة الااسان الا  فيكون  : )ار( ذمة مالية مس تقةل. )ب( ارلدية يف احلد د اليت يعي ا ا ند ا 

دار ي.   راد  - 3القانون. )ج( وق التقا . )د( موطأ مس تق ا  يعتا موطني ا اكن اأي يوجد فيي مر ل ا  ي صا   اراك العد  ا مدكة اادي يةا  يكون    ئ  يعا  أ ا 

 .  1965ط(ا -ا م : دار ا عارفا )دمواوعة الت ي  اادييب )القانون ا د (

 . 159ا ص ا رج  الساريق(  محلاك ريياا ا 53)

الدىلصية ا عنوية  الاا تقال  ا ااب  اال داري ...  ( مأ  انون ا راا  العداةل الانتقالية   ن حلتا عا ارن ص ليئة احلقيقة  الكرامة تقت 16(  يف  واس : نر الاص  )54)

 دورن  2013( لس نة 29( مأ القانون ر  )7 يكون مقرلا  واس العا ةا  ركأ ارن  عقد جدسا ا يف اري ماكن داخ  تراب ا تورية... ص.  يف لي يا نصل ا اداك )

 ارية  اأمة ا الية ا س تقةل  يكون مقرلا مدينة طراريدس. العداةل الانتقالية عا ذت  ليئة  قيص احلقائق الدىلصية الا ت 
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 العداةل ارن  متس موظا    قيي   فيي   مدرري ا  ارن  تسسلدلنة عا ا
(55)

. 

ـــة  ار متـــاهئا يف  ـــا  جـــوب ااـــ تقاللية اادلن ـــ اان ع ـــيت ار ـــد  ا ال ـــة ال  ار ـــد  ه ـــيعا  جلـــان احلقيق

 اراة هماهما
(56)

 . 

 اراا ليئة مؤ مة: -د 

ادــاهئاا  ــاص ا  ــوي  ا  ــر التا ــدداك يف ارم ــة احمل ــااك اللميي ــا  الا ــةا  نق ــ ات  ــة يه جلــان مؤ م ــان احلقيق فدج

ــة ــرة مــأ ذكل ركــأ    نق ــ جلــان احلقيق ــيت ذــل   اي ــاا  عــا ال ــا  ال ــر ال ــا  شــامال  ا ت دالهئــا التقري ــور ا  ف

ــة حتتــاج ا ا   ــل اضــايف ال يــا  هماهمــا ذا مل ــل ارن اادلن متخــرا ا  ــة احلقيقــة مبوجــ  ارمــر  اــوي  ا مــد مــ  جلن
(57)

 .

 تــد لتــا ارمــر التحقيــق ريتدــكي  جلنــة احلقيــق  ا صــاحلة    1990ابريــ   25فاــا الدــ يف مــدر مراــو  رئــاك يف 

ـــااك التارخييـــة ا متـــداك مـــأ  ـــار   11ا ا  1973اـــ قا  11يف الا خامـــة  ـــاةل الاخماـــا   الا تـــدا   1990م

خــارج ناــاس القــانون  التعــحي   الوفيــا  ا ر  اــة هبــحا الات ــا    النا ــة  ــأ  اراــا  ارتكطــل مبــارا  

ا ياا ية ا ان ومك اا تا ور ارغس تو ري يوهح
(58)

 . 

ــة   يف ــاحلة الوطني ــة ا ص ــ  ليئ ــلم  لعم ــار ال ــد الاط ــ  حتدي ــا     ــادر يف  –د ــانون الص ــا  ادق ــاير  6ط ق ين

1993 يناير  1957مار   6ما ري   - 2002
(59)

 . 

                                                           
 . 17ا ص 2013ط(ا نومفا - (ا )د-ا )دجلان  قيص وقائق ريال وقيقة –احلق يف معرفة احلقيقة  ات ا   وقوس الااسان (  مؤاسة ورية الاكر  التع ما 55)

ا صاد ة عا الن ا  اارااك لتيئة  2004ابري   10( الصادر 1.04.42ل تم ال يق ر  )(  ا  رب: ليئة الانصاف  ا صاحلةا نصل ا اداك الثالثة مأ ا56)

د رية  صدر  أ  -الخ اك العامة  –الانصاف  ا صاحلة عا ارن صرار  ار متا  التيئة هماهمس ب  اا تقال    ردا  موضو ية...صا اجلريداك الرمسية )ا مدكة ا  رريية( 

 .1640ا ص 2004ابري   12ا 5203ا   93شاةلا    -اطا ا عة الرمسيةا الر

راا  العداةل الانتقالية   ن حلتا عا ارن ص ليئة احلقيقة  الكرامة تقت  الدىلصية ا عنوية  الاا تقال  16يف  واس: ليئة احلقيقة  الكرامةا  نر الاص  ) - ( مأ  انون ا 

    اخميار ار متا  التيئة مأ الدىلصيا  ا دتود لتا احلياد  ال الة  الكاا اك .  ( عا لل 19ا ااب  اال داري ...ص ري   اشاط الاص  )

( ال  ط الواج   وافرلا يف ار متا  التيئة  اربر لا 12( مأ  انون العداةل الانتقالية عا اا تقال  ليئة  قيص احلقائقا   دد  ا اداك )7 يف لي يا: ار د  ا اداك ) -

  ارال يكون  كوما  عديي يف جررة  تعدق الوظياة العامة ار  ا تنة ار  اري جررة خمةل ال ف ار  اارمانة .      عد  الانمتد  ا ا جلب ا ياكا

ة رري  ا نوية  عا ةةل لكية القانون الكويتية العا يةا ةةل عدمية  مك صد ر جلان احلقيقة خال  مر ةل العداةل الانتقالية ا   الرريي  العريبصا(  د. ارمحد ا تتدي اهللا 57)

 .      304ا ص 2013ا يونيو 2ا   1ريخ  اارااا   ال حوث القانونية  ال  يةا   

ا مؤلق جد ا ريعنوان:  ارب العداةل  ررية العداةل الانتقالية يف الد يف  ري  الانقالب العسكري عا ال  ية  حتقيق ا صاحلة الوطنيةص(   اميد   را ص58)

 .      83ا ص 2019ا 1ار انياا ط  –رياك الال يخيةا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصادية. برل  الانتقالية يف ارم

قيا م الر  اكيك اارن مة  وعة مأ ا ؤلا ا العداةل الانتقالية يف افري  الا يعة القانونية ارن مة جلان احلقيقة يف التجارب الافريقيةصا(  ارريو ادتا  ع سا ا ص59)

ا 1برل ا ط  -درااة يف  ارب جلان احلقيقة مكس  ا   حتد  ا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصاديةا ار انيا –السداوية 

 .191 - 176ا ص 2019
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ا تعدـــق  2011( لســـ نة 53احملدملـــة القـــانون عـــدد ) - يف  ـــواس ي اـــا مـــ  ليئـــة احلقيقـــة  الكرامـــة 

ــا ــة   ن حلت راــا  العــداةل الانتقالي ــنر الاصــ  ) –ا  ــا  ل ــة )يوليــو( 17 فق ( الاــااك ا متــداك مــأ اار   مــأ شــتر جويدي

 .2013درسما  24ا ا  رخي مد ر لحا القانون يف  1955

يف شـــورن العـــداةل الانتقاليـــة  2013( لســـ نة 29( مـــأ القـــانون ر  )3 ـــدد  ا ـــاداك ) ارمـــا يف لي يـــا فقـــد

ــارا  مــأ  ــيت  ــدملل ا ت  ــائ  ال ــائقا  يه الو  ــة  قيصــ احلق ــة لعمــ  ليئ ا ا  ــ  ات ــا   1969اــ قا  1ا ــداك اللميي

 ا ر ةل الانتقالية انتخاب ايدس الت يعا رينا   عا ااا تور ااال.        

 ارلداف جلان احلقيقة: – اثلثا  

 ارلداف جلان احلقيقة الخس  ة ا ا مصاحل المتكا : –ار 

 جلان احلقيقة الخس  ة ا ا مصاحل المتكا  يف عداك ارلدافا اربر لا: هداك

عاداك الا ت ار ادكرامة الااسانية ا تورمةل يف الااسان. – 1  ا 

عاداك ماة ا واطنة ادارد. – 2    ا 

 الات ا   اجلس حلة حلقوس الااسانا  الا رار العموال هبا.الكدق  أ وقيقة ما   – 3

 جا اار ار الاردية  ا ا ية.  – 4

 ارلداف جلان احلقيقة الخس  ة ا ا مصاحل ايق : –ب 

 جلان احلقيقة الخس  ة ا ا مصاحل ايق  يف عداك ارلدافا ارمهتا: هداك

 ــا   اجلســـ حلةا  اخــااس ملقافـــة ا ــوفا  ريـــ  ا  اةل احملرمــا  الــيت ط عـــل عال ــة ا تلمـــ  االت – 1

 ملقافة الاعااف هبا. 

الاعـــااف العـــا   ـــق ا ـــواطأ يف الااـــ     التعـــرف عـــا مـــا  الات ـــا   اجلســـ حلة حلقـــوس  – 2

 الااسان.
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 ارلداف جلان احلقيقة الخس  ة ا ا الكدق  أ الات ا  : –ج 

 أ وي :جلان احلقيقة يف الكدق  أ الات ا   م هداك

التصـــدي لالت ـــا   اجلســـ حلة حلقـــوس الااســـانا مـــأ ويـــ  التحـــريا  مجـــ  ااردةل  القـــرائأ  – 1

  الدتادا .

ـــا ا وســـ   – 2 ـــانون اا اب الااس ـــوس الااســـان  الق ـــانون اا اب حلق ـــو  معـــايم الق ـــا يف ض حتديدت

 احلاةل.

متاثرلـــا ا  ـــا اك  دـــم حتديدتـــا يف ضـــو  الســـ يا ا  العامـــةا ار  ا امـــة ا ر  اـــة هبـــاا مـــأ و  – 3 يـــ  ا

 ا  ا اك عا المتكا   ايق .

  ومليقتا يف اطار السج  التارخيا  ا  الات ا  ا مو   أا راك اارفراد  ا اعا .     – 4

 ارلداف جلان احلقيقة مأ وي   قوية ايق  ا د : -د 

 جلان احلقيقة الخس  ة ا ا الانتقا  مأ الااتطداد ا ا اارقراطية مأ خال : هداك

 خدق ارجوا  مأ احلوار احلر وو  ما  ايق   الاريقة اليت  تعام  هبا م  الات ا  . – 1

ا  ــــرا  احلــــوار ريــــ  اارخصــــائي   اار دريــــ  وــــو  اــــ يا ا  الات ــــا  ا  د ر اا ةل  ايقــــ   – 2

 وولتا.

  يا   اائ  اخملتداة ريتتط    ائ  العداةل الانتقالية نقال   حتديال    عقي ا .  – 3

 ارلداف جلان احلقيقة عا معيد ال و  ريثقافة وقوس الااسان: -ه 

 جلان احلقيقة يف ال و  ريثقافة وقوس الااسانا  مأ ذكل: هساعد

ــا  – 1 ــة ع ــة يف ةــا  الاريي ــد   اجلامع ــ  ا  ــة  ايق ــة  نىلــرط ف ــا احلكوم اا ــواك ا ا  ضــ  خاــة  طني

 وقوس الااسان. 

نااذ القوان  ذا  العال ة.  – 2  التكويأ ا س قر ادقمتااك  ا وظا  ا لكا  ا 

 .ا   قرير جلنة احلقيقة  التومية ريتقدري ريصي ة  متمأ  دا   عا نااس  اا  – 3
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 : ناف  احملقةل ادجان احلقيقة يف النقاط التاليةص مارك فرران   بررس يالب لاي  ص  ا  مان   م 

مل ا  احلقيقة  دورن ا ا ا   اا  ة مرتكيب ات ا   وقوس الااسان. -  هساعد عا ا 

  وفر مياا  عاما  ادمتكا . -

 حتال عا النقاش العا     يي. -

 مال ا  القانونية  ا ؤاسا ية الال مة. ويص ريتعوي  المتكا ا  اال   -

 عل  ا صاحلة الاج  ية -
(60)

. 

 هدكي  جلان احلقيقة: –راريعا  

ادــاهئا يف فـــاا   تدــو تلاعــا  داخديـــةا  اــ  ق  ارن ار   ا ا ارن جلــان احلقيقــةا ار   قيصـــ احلقــائق يــمت ا 

ــان  ــ  ا طــالس  ــحا اادج ــ  ل ــ  ا  ــداث مث ــأ ن ــا  ااــتطدادي ا ا ن ــا  درقراطــاا  لكــأ  ط ــم م ــ  الت  ار   ق

ا صــوصا ا ا جانــ   مدــا را   ااــعة مــ  ايقــ  ا ــد  عــا  جــي العمــو ا  المتــكا ا ار  ذ رــس عــا  جــي

 جود الوا  ا ياك  احض رسممل التحقيق ا س تقط   الاعا 
(61)

 . 

ادــــا  لــــحا اادجــــان مبوجــــ  ا اا يــــا  الســــال    ــــد يــــمت ا 
(62)

ا ار   فقــــا  اااــــا م الــــيت  تدــــو لــــحا 

التحــوال 
(63)

ـيعا ــنر ه ـ ــا  ل ا ار  ط ق
(64)

ــا   ــأ ع ــداك م ــااك ا مت ــد شــتد  الا ــ نة  1974ا    ــداث  2007ا ا ا ا  

( رياا ا لع  اربر لا  م احملدملة يف جيوب افريقيا28( جلنة حتقيق يف )32ال يق   أ )ما 
(65)

   . 

                                                           
ا مر ل الكوا يب ادتحوال  اارقراطية )ار درية العداةل مديةا  صورا  مس تقطدية(العداةل الانتقالية ريتواس )اراس ن ريةا  ا يقا  (  ارمحد شويف ريخيوبا 60)

 .      23 – 20ا ص 2012 – 2011ط(ا - (ا )د-الانتقالية(ا )د

 .5   دم مخدورا ص  اصلعريبا لعا ا يف  صاحلةوا لوطنيةا النتقاليةا لةالعدا(  د. رضوان   داكا ص61)

 ثةل الرئ س ارلاريد   ررستيا   ور   القرد  ثةل ريقاداك الاصائ  ا كونة لتا مث ص شايق ويمت   خوا    1992يناير  11ة يف (  يف السدااد ر   عل احلكوم62)

د ارد  ااادو ا ااس اال  ي  ا احلرب اارلدية المـا دامل ) ا كس يكا  ( عاما  يف  دعة شاريولت طك يف12فياللوريو   ادااد ر ااادا اميأ  فرااس سكو خوفي   ا 

طة مدنية جديداك  رف    دل اال اا ية  قدير اجل ش     ال طة الوطنية  ال طة ا الية  احلر  الوطيـا.    اافا  ا د  ) وعة ش  ي  سكرية(   ن ف   

يف السدااد ر: ل  ط فعال  ا يق العداةل الانتقالية ريعد ا حاحب ص ررية العداةل الانتقالية احلصانة اأي ا تاك احلكومة  ومية  دوراا ادلنة  قيص احلقائقا  ررة الصديقاا 

 – الا مصادية. برل   اصا مؤلق جد ا ريعنوان:  ارب العداةل الانتقالية يف ارمرياك الال يخيةا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية ااموية

 .57ا ص 2019ا 1ار انياا ط 
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  نـــل جلـــان احلقيقـــة  ا صـــاحلة الـــيت  وراســـل عـــا مديـــا  مدـــا را   مدـــا را  جدلميـــة  ااـــعة 

ــ ــة مــن  الق ــة يف مدي ــح ال داي ــد اــا  مي ــد    ــ  ا  ــار ارن ايق ــم ا ت  ــاةل رــو الت ي ــاالن  اــائ  فع ــاك مث رارا   ن

عـــا ذكلا جيـــوب افريقيـــا  لي ـــم ا فاـــا جيـــوب افريقيـــا يحـــل شـــ  كة  ويـــة مـــأ مـــي د  ايقـــ  ا ـــد  يف 

ــيت  ــة ال ــة العدني ــ  كة يف العمدي ــم الد ــر    ــد ار  ــةا   ــق اادلن ـي  ا تعد ــأ الت ـ ـية م ــة ال ـ ــود ا تعدق ــتطعاد ال ن اا

طــة مــ  اادلنــةا اارمــر اأي جعــ  لــحا اارخــماك  رضــة ادمســا ةلا جــرى مبوجدــا اخميــار ا اوضــ ا  ــد  ولــل مرا  

 ارم حل الا يعة العدنية ارش ا  اادلنة مثاال  حيتحى ريي لعم  مجي  اادجان اارخرى يف افريقيا
(66)

         . 

ــوفر مجــةل مــأ  ــة عــا  جــوب   ــة احلقيق ــيت ارادــور  جلــان  عرف ـيعا  يف اا   ال  مــأ ه ــا ورمــل الت ـ

ـ ط  النتقــا  القــات  عــا  ــم اادجــان  العــامد  هبــا ارجــ  ال اــر ريثقــة ارطــراف العمديــة  المتــكا   ايقــ  ال ـ

 ا د .

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
ا  ال اية م ا الكدق عا  أ اجلرال  ات ا   وقوس الااسان  رينا  2003جلنة احلقيقة  الصاحلة يف الكون و مبوج  ااا تور الانتقااب الصادر ا نة  (  ط  ورا س63)

تليا  حتقيق العداةل الانتقالية يف مجتورية الا فريداك ر طانا ص2006 – 1960الو داك الوطنيةا اليت   عل يف الاااك ا متداك مأ  ا  وعة مأ ا ؤلا ا كون و اارقراطيةا

درااة يف  ارب جلان احلقيقة مكس  ا   حتد  ا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  –العداةل الانتقالية يف افريقيا م الر  اكيك اارن مة السداوية 

 .298ا ص 263 -213ا ص 2019ا 1برل ا ط  - الس ياا ية  الا مصاديةا ار انيا

رييد ارن الاارس ري  اا   (  ط ا  داث ليئة اال نصاف  ا صاحلة يف ا  رب  ليئة احلقيقة  الكرامة يف  واس  ليئة  قيص احلقائق يف لي يا مبوج  ه يعا   طنيةا 64)

راداك ا ياا ية مأ السداة احلامكةا  الف  اداهئا مبوج  ا  ليئة احلا  احلقيقة  الكرامة يف  واس  ليئة  قيص الثالملة  ارن ليئة الانصاف  ا صاحلة يف ا  رب     ا 

 احلقائق يف لي يا اليت ارادور   ق  ملورا  ار دث   يم يف الن ا  الس ياك. 

 .87 - 86مرج  ااريقا صص احلق يف معرفة احلقيقة يف ا ياس العداةل الانتقاليةا (  د.ااس ي ة فيص ا   بأ  اا   بأ عديةا 65)

ايةل اا لية ادصدي  اارمحرا  ةةل ار درية  وراسل عا   رينا  السال  مأ خال  ودق ا سؤ ليا صا –صالن ر ا ا ا ا   العداةل الانتقالية (   مس  اا   ا 66)

 . 30ا ص 2006ا وليران )يونيو( 862ا   88  صدرلا اادلنة اا لية ادصدي  اارمحر   خ لا دار ا  جامعة مكايدجا مج  1869
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ال  ط الدىلصية -ار 

(67)
 : 

  : مأ ار  لحا ال  ط:  ط ارخال ية  

 ارال يكون ممورطا  يف ماضيي ريوري ش  مأ ارشاك  الات ا   اليت  دملل. -

 حلقطة ا  دمة.ارال يكون مدافعا   أ  م ا -

 ارال يكون  د  وا مسؤ لية  اى يف الن ا  الساريق. -

 ارن يكون مدافعا   أ وقوس المتكا   مياضال  مأ ارج   متا  احلقيقة  العداةل. -

 : ا ؤلال   ا ااك 

 ـــ  ارن  تـــوافر يف العامـــ  ريدلنـــة احلقيقـــة مـــؤلال  عدميـــة  خـــااك  فيـــة يف ةـــا  وقـــوس   يـــ 

ــم  ادومــو   ــانون  د ــناس  الاــ   الت ــو  الق ــد  الاجــ    ال ــ تعانة ريعد ــان الاا ــحا اادج ن  ن لت الااســانا  ا 

ا ا احلقيقة
(68)

. 

 

                                                           
( عا ارن ص  تكون ا اوضية مأ مخسة ا ا ا  عة ماوض   طني  ... مأ ري  1ماوضية الاا تقطا   ا صاحلة: مر ال ند الراري  فقراك ) –حلور ال  ية (  يف ت 67)

احلاليةا  ارال يكونوا ميىلرط  الس يااة  اارشخاص اأيأ يقتعون اارخالس الرفيعة  احلياد  ال الة عا رو يؤلدتس لتتعام  م  القمتا  اليت  تعدق هبا القاعداك التن حلية

  ص. عا مس توى عا ا  ارن يكونوا  أ ارظتر ا الواما   ا ا  مب ادي وقوس الااسان ...     ارن يكون ملالملون ا ائة مأ ا اوض  مأ الخسا

راا  العداةل الانتقالية ارن يقت  ا 2013( لس نة 58( مأ القانون عدد )21ليئة احلقيقة  الكرامة وس  الاص  لدد )لدترشمل لعمتوية ط يدتر يف  واس:   اك لكااا 

ا   مىل  ي أل  لعلاا ق    د -الوتيالا التاديس اا ق    د -ف ج  جريمة  صدية مىلدة ريالدرار لعدلية مأ اريق السوالىلدو مأ ا -لة النلد  الحيا االاتقاللية  ا

 لتأايسا .الوطنا الملدس انائ ا  فا ن يكو( ارن 22وس  الاص  )لتيئة المترشمل لعمتوية ايحلر  دى  -ف ريالدر

داراك التيئةا ار  مديرا  ال  دى  2013( لس نة 29( مأ  انون العداةل الانتقالية ر  )12ليئة  قيص احلقائق: اشاطل ا اداك ) - يف لي يا  فحلأ خيتار  متوا  يف ةدس ا 

نمتد  اري ولب ا ياكا  ارال يكون  د اخنرط يف ور ة اادجان الثوريةا ار  ار د ارفراد احلر  اال دارا  التاريعة لتاا ار   متوا  يف ا دى اادجان التاريعة لتا عد  الا

يا  مبحمكة الدع ا ار  ارمأ الثوريا ار  ها  اارمأ اااخفا ار  ا اريجا ار  الاا تىل ارا  العسكريةا ار  جلان التاتما ار  رارياة ما رسمى رفاس القائدا ار  م   اض 

 النائ  العا ا ار  ا د ا العا  العسكريا  ارال يكون  كوما  عديي يف جررة  تعدق الوظياة العامةا ار  ا تنةا ار  اري جررة خمةل  = اا ةلا ار   وا  ظياة 

( لس نة 13قانون ر  )يف ال= ال ف ار  اارمانةا  ارال يكون  د فص  مأ الوظياة العامة ريقرار  وردييبا  ارال  نا ق عا العمتو معايم  واب ا نام  ا نصوص عد ا 

  دورن العل  الس ياك  اال داريا  ارن يقد  ا  رارا  اأمة ا الية.           2013

ا فاب ا ا جان   ثد   أ (  يف غوا فال ط هدكي  جلنة ل يان ات ا   وقوس الااسان  ار د  العنق  متمنل  ثد   أ احلكومة   ثد   أ الاحتاد الثوري ال و 68)

الخسا ا   ثد   أ ايق  ا د ا   ثد   أ اارولاب اادلنة الس ياا ية  ااريدوماا يةا   ثد   أ اارو ا تكداك.  يف لي م  مضل جلنة احلقيقة  ا صاحلة ار متا  مأ 

 الس ياا يةا   ثد   أ اار  ا تكداكا   ثد   أ ايق  الا مصادي اى غرب اغريقيا.     
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 ال  ط الدلكية: -ب 

ــار     ــا    تعدــق ــة الاخمي ـ ط رياريق ــي ال ـ جــرا  لا  ـ ط ا  ــأ ار  لــحا ال ـ ــواريذا  م ــا مــأ المت  دمل

ــ  مدــار ة مدــا را   ــون العمتــويةا م ــأ يتول ــد  م ــ يمل ارا ــي لاش ــ   د و  ــا  ايق ــ   ااع ــعة داخ مدــا را   اا

 اررينا  اار ديا  يف ال اا  لحا ما مدل عديي  وان  د   ما ريعد ال ا . 

ــا ــاهئ ارم ــد خص ــة  رم ــان احلقيق ــق ريدج ــأ التعري ــا م ــد ات ين ــوية ف ــا       ــكيدتا    ط العمت ــة هد ا   ياي

ال ارن نوحض ار  الصالويا  القانونية ا منو ة لتم اادجان. الار  التاابي ق لنا يف   ا 

 الوالية القانونية ادجان احلقيقة: الار  الثا 

ــيت هدــ  يف   وجــد ــائقا  ال ــيت  عــل  مــ  جلــان احلقيقــةا ار   قيصــ احلق ــد مــأ الواــائ  ا ســاعداك ال العدي

 كأ اجد  ذكل يف ال نود اامت ية:الو ل ذا ي مدموال  لا ي اادجانا  ر

  و ية ا الم:  –ار ال  

ــ ــور م ــة ا ت ــ  لكســ  ملق ــدافتا العم ــو  ا ا ارل ــة ادوم ــان احلقيق ــ  جل ــاح م ــ  اب ي ــأ ار  ارا ــال  م أ خ

ــأ ذ ي  ــم  م ــواك المتــكا ا ار  د ــور  د  ــا ادلمت ــدمي   ح مدت ــح  هــدا  لتق ــة ارن    ــا اادلن ــ  ع ــيا فيل  و يت

ــون  ــا ارن تك ــدافتاا  ا ســاعد ذكل ع ــس راــال ا  ارل ــأ فت ــد م ــور وامبس  التور  دال  ري ــال  ــا ل ــة ا ا ماكتد ــا  التام ا عدوم

  و عا  ا تور يف  د د ا عقو .

ـــأ مضـــأ ااـــاا يلية  ـــة  م ـــا  العدني ـــاا  الاج ع ـــة   الي  ـــأ د ر اادلن ـــ  مخدـــورا ا   ـــة  و ي التو ي

ــا  ايقــ  ا ــد   ايموعــا  اايخيــة ارن هســاعد يف  ــاال  الوااــعة ريواــائذ اال صــا ا  ركــأ اريمتــا   ؤاس  اال ص

ــةا  يدعــ  الاعــال  مبىلتدــق  اــائهل د را    ــما  يف لــحا ايــا .    ــرة ا ــ ا عدومــا   ــأ ار ــد  اادلن لكــأ عــا ال

ـــة  ع ـــا  ايمَّ ـــا   الاج عـــا   ا عدوم ـــأ التحقيق ـــم م ال ارن  ث ـــة  ا  ـــة  الدـــاافية يف مـــ  اادلن مـــأ   راك العدني

َّة  ذكل وا ا  التقرير التور يد    ارن      ي
(69)

       . 

                                                           
 .19مرج  ااريقا صارد ا  ا ياداك القانون اا   ما ريعد ال ا ا (  ا اوضية اارو ا تكداك حلقوس الااسانا 69)
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 التحقيق يف الات ا  : –اثنيا  

ا ـــا  لـــو جـــولر مـــ  جلـــان احلقيقـــة يف  فـــة  عتـــا مســـورةل التحقيـــق يف الات ـــا   الـــيت  ـــدملل يف 

الــ اان الــيت خرجــل مــأ تــلا  مســدملا   ــد تر ــل مــ  دال يــة جلــان  قيصــ احلقــائق عــا ات ــا   احلقــوس ا دنيــة 

ـــ ا  ـــا ا ار  القم ـــة اد اع ـــ  اب اجلحري ـــ   ل را ـــأ الال ـــدرا  م ـــل   ن ار ل ـــاا  ا  ـــة  ال   ـــرا  حملد دي ـــ ية ن   الس ياا

ــااب يف ا   ــر  الت ــةا  يــنعكس ذكل يف  ن  ــة  الثقافي ــادية  الاج  ي ــوس الا مص ــ  احلق ــؤ ر عــا القت ــيت   ــائ  ال س

ن    ـــوسا  ا  ـــحا احلق ـــا   ل ـــائق ات  ـــان  قيصـــ احلق ـــل جل ـــ ت يائية  نا ل ـــوا  اا ـــيا اا  يف ارو ـــ تخماجا ا   وم اا

 توا  يف ذكل
(70)

. 

ـــة  ا صـــاحلة مبوجـــ  مراـــو  ر  ) ـــة احلقيق ـــ  جـــرى ا  ـــداث جلن ـــا  2001لســـ نة  (2 يف ري تكـــون همم 

التقيصــ  ــأ مــا جــرى خــال  فــااك احلــمك العســكريا  الااــ    ا ا شــتادا  المتــكا  وــو  الات ــا   الــيت 

ــافة  ــةا اال ض ــةا ار  اا لي ــا  الوطني ــا  احمل ــا   ارم ــرتكيب الات  ــة م ــا   امك ــا.  هدــم  اريمت ــق ف  ــاا  التحقي  عرضــوا لت

 امة نص   ح رية  مماوق لتخديد ذ رى المتكا    الات ا  ا ا  قدمي  عويمتا  ادمتكا   ار    ا  
(71)

. 

ــاداك ) ــدد  ا  ــربا   ــا يف ا   ــا  9ارم ــا   هم ــاحلة اخمصام ــاف  ا ص ــة الانص ــاك لتيئ ــا  اارا ــأ الن  ( م

ــ  يف  ــيت تقث  ــة  ال ــا اادلن ــة  امل  ــداكنو ي ــامة ا  م ــانتتاجس ــانا   دق ــوس الااس ــال     وق ــادا   اال ط ف   دى  اال 

ـــةا  ذك  ـــ ياا  الرمسي ـــرا  ااررش ج ـــر  ا  ـــا ال   ال حـــ  موامـــةل  االن  ـــورن   ـــا  الا د ـــيت الق ـــي خا    ال

ت ا   اليت وصدلالا فادملا  ار  اارهلاك اا ةلمسؤ ليا   ا   الو وفيعرف مصملا. 
(72)

. 

 

                                                           
ط(ا -ا مخدورا  اارو ا تكداكا نيويورك  جييقا )دالعـدالـة الانتقـاليـة  احلقوس الا مصادية  الاج  ية  الثقافيةالساال حلقوس اال اسانا  (  مكم  ا او 70)

 .17ا ص 2014

الال يخيةا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  مؤلق جد ا ريعنوان:  ارب العداةل الانتقالية يف ارمرياك  ص ررية العداةل الانتقالية يف ري صا(  ماري مالر مالكا 71)

 .156ا ص 2019ا 1ار انياا ط  –الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصادية. برل  

 . 142ا مرج  ااريقا ص  ررية العداةل الانتقالية يف ا  رب(  د.   د الكرمي   د الال يا 72)
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 قد ( مـــأ  ـــانون العـــداةل الانتقاليـــة همـــا  ليئـــة احلقيقـــة  الكرامـــةا  يه: 39 يف  ـــواس  ـــدد الاصـــ  )

  ل ح  فا واالا  امتعدق ريأنداتتا  غري أل   النتتا اا دنية لمتحايا ا ار  ارية  اتما  اجدسا

ــــــــــــــــــــــــــــــا   رجم  يا  لقسر  االختااا موود ال  اد  د ا   ومليقتا   ث يتتا  وصائتا    ا  النتتا اامد ا عاي

ض  ريرنامج  ا   النتتا اافا ى خراف ار طرار  اري ار لة  لداك اجتل  ار ليا  حديد مسؤ ا  النتتا االمتحايا 

  .النتتا ااجما ا لمتحايا دي  فرر شام  لل ر ضر

عــا مدــموال   2013( لســ نة 29( مــأ  ــانون العــداةل الانتقاليــة ر  )7 يف لي يــاا فقــد نصــل ا ــاداك )

ـــا  قيصـــ ـــائق  ارمهت ـــة  قيصـــ احلق ـــد ليئ ـــوس الااســـانا  حتدي ـــائق وـــو  الات ـــا   اجلســـ حلة  ا م جـــة حلق  احلق

ـــاتية  ـــر ا   الد ـــق ال ــلاا   وملي ـــكا   ا ـ ـــر المت ـــا  ن  ـــ   ه ـــا  ا  مج ـــحا الات  ـــورط  يف ل ـــو   ا ت ل

 اذ الاجرا ا  الال مة  عاجلتي. ادمتكا ا  ال ح  يف مدق ا اقوديأ  ا عتقد   النا     اهل

تليتـــ  م ليتـــ  لـــد: التحـــر   ا يدانيـــة  درااـــة الســـجال    ادومـــو  ا ا احلقيقـــة  عقـــد ريعـــ  اا   ا

  الواثئق. 

 التحقيق ا يدا : - ار 

 ا  ا   اائ  ال ح   التحقيق ا يدا  يف:  ركأ

  :   جدسا  الاا 

طـــار العـــدا ةل  عـــد جدســـا  الااـــ    ار ـــد ا رتكـــلا  ااراااـــ ية ا دـــا ة مـــا ريـــ  جلـــان احلقيقـــة يف ا 

ــل  ــوا   ار ن ــ    ا ــ  جدســا  الاا ــد  دع ــاا فق ــة  دمل ــر ب اارلدي ــا   احل ــأ ال اع ــة م ــا   ا ارج ــة ا الانتقالي

ـــيمل ادمتـــحيةا ار   ـــ ا حل ـــة  ت ـــوس اال اســـانا فت ـــا   اجلســـ حلة حلق ـــة د را  ر د   لمتـــكا  الات  مامو ـــةا ار  م دق

ــ ــا  عــر    مــأ ات ــا   خاــماك حلقو  ــي وــو  م ــدمي  رريت يالدــالد ريتق
(73)

ــيت  ــد مكيــل جدســا  الااــ    ال    .

ــا  ــيت اناــو  عــا  ين ــواس مــأ التعــرف عــا  وعــة لامــة مــأ اار ــداث ال ــة احلقيقــة  الكرامــة يف     قــد ا ليئ

                                                           
درااة مقارنة  – اري العداةل الانتقالية الافريقيةصا مدخ  لاا يخ  ف التساممل  الصامل  ا صاحلة ا صجدسا  الاا    العمومية يف ضو  (  ا صااى ريوجع وط73)

درااة يف  ارب جلان احلقيقة مكس  ا   – وعة مأ ا ؤلا ا العداةل الانتقالية يف افريقيا م الر  اكيك اارن مة السداوية  ري  ا  ربا اماليونا جيوب افريقياصا

 .213ا ص 2019ا 1برل ا ط  - ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصاديةا ار انيا  حتد  ا ا
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ــأ  ــا م ــأ  رخيت ــة م ــاا  خمتدا ــ الد التواســ ية يف ف ــا ال ــيت  رف  ــة ال ــوس الااســان اجلســ حلة  ا م ج ــا   وق ــأ ات  م

2011واس ية يف ا ا ار داث الثوراك الت 1955
(74)

 . 

جدســـا  الااـــ    ا امو ـــة   يف لــــحا اجلدســـا  يتـــوفر ادلميـــ  فرمــــة ر ايـــة  يايـــة   ــــو   -     

ــة  ــال    اي ــائ  الاع ــاح لوا ــأ الدــتودا   ت ــا اك م ــة مط ــ    ا ا احلقيق ــور لالا ــوفر فرمــة ادلمت ــد   اار ــداثا  

ا ــا ا  ا  اــا  فرمــة ادنــاج   المتــكا  لــحا اجلدســا ا  لــحا لكــي رــنمل ادــ ا فرمــة  رخييــة لاــممل مــاكة 

تال  ا ا   ايق  لتجا   ا
(75)

. 

  ن لتــا مــدى ا  ــايب اى الــراري  2016نــومفا  17 يف  ــواس انادقــل جدســا  الااــ    العدنيــة يف 

ــة    ــة  اارجي ي ــوا  الوطني ــا القي ــا اك ع ــوا  مط ــا الت ــا ع ــيت ط ب  ــحا اجلدســا ا ال ــة ل ــ  بكثاف ــا  اأي  ري ــا الع ريعت

ـــالدا   ـــون مد ـــأ مدي ـــ  م ـــحا اجلدســـا  ا   تدار  ـــلعاري الر  اطالا  لى ف ل ــــج  دى ولس   اـ ـــة ااا ـــا   الم ت 

ــلتا ــا  رفتتـ ـــا  وـ ــةا  س ن ــ  التيئ ــق م ــ نوا  حتقي ــيةل ا ـــ ط ــة اعى ا ــا التيئ ــأ خاللت ــة لوطاك ا رالحالى واف م ني

ـــان ض  ـــلتك  ا دم ـــأ رـ ـــق خالار م ـــق ا ومل   وملي ـــق خمتد ـــ ياسالي ـــة الس ـــا    معرف ــــلتاا ت  ـــا لترخي ك ــــل ذا ـ

 ـــد مو تس.  مـــي     الــــخامـــ س مـــأ  رداك تعاــــارد  اا ــــفمـــة المســــلر ادمتـــكا  ااــــال ت رد اى ــــلــــة ارياإلضاف

يعـــا  رــــلتديـــر ا اوح ا ؤاســـا   مالد  ا  ااــــلااد  ات دــــالا اكيـــك مي مومـــة افا   ااــــللدلـــحا االس اــــ 

ـــأ ار  ـــجم ر  ـ ـــاا  ـــة ال  د اـ ـــة ملقافن  تراـــ يخ ونلقاـ ـــ ـ ــــالإلف  ادـ ـــلعقاأ   م ـــأ اـ ـــرتكيب جتب م ـــة  ذكـــ  م ـ

نيــة مــأ هــة ارخــرى مــأ لوطا صــاحلة اس يـــ دى  كرار مــأ المتــكا  حـــال تاطد  اف  ال تر  مــأ اتتا انالا

 ى.خراك ار جت

( مقـــد  شـــتاداك مـــأ  ـــا   شـــتودا   ـــرر  التيئـــة ا اـــا  اار لويـــة 22  ـــد مضـــل لـــحا اجلدســـا  )

ــوس الااســا ــا   اجلســ حلة ا م جــة حلق ــاك احلــق لالت  ـيا ات  ــا  الق ـ ــحي  اال خا ــدا التع ــ  العم ــدم ا القم ن يف مق

يقـــاف التعســـااا ا نـــ  مـــأ الارتـــلاسا  ارشـــاك  الا تـــدا  عـــا وـــق  يف  امكـــة عـــادةلا الات ـــا   اجلخســـ يةا اال 

                                                           
لك  -Legal Agenda-ا ا اكراك القانونية  واسا  صدر  أ مجعية ا اكراك القانونية صجدسا  الاا    العدنية: احلق يف احلقيقة   رامة المتكا ص(   ويد فرش حا 74)

 . 4ا ص 2017ا جاناا )يناير( 7  عا اار ضا  القانونية  القمتائية  ا س تجدا  التواس ية  ا  ررييةا   2015ملة ارشتر ميح ن سان )ابري ( ملال

تليا  العداةل الانتقالية يف  ا   ات ا   وقوس الااسان(  محلاك ريياا ا 75)  .171ا مرج  ااريقا ص د ر ا
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ــحا الدــتادا ــد  اــل ل ــدا   ــة ا عتق ــاك احلــق يف  ارا ــةا ات  ــة اال داري ــاك احلــق يف الصــكةا ا را ط   الدــ  ا ات 

الت ا   اليت وصدل خال  ار داث الثوراك
(76)

.  

ـــال    ـــااك  الدـــتودا   ضـــعل عـــداك اع ـــة ادمتـــكا   اجلن  يف اـــماليون  قـــد  جدســـا  ااـــ    مومي

   وج ا   أ يرغ  يف ال تور يف جدسة اا    عامة  دار ة خاا ي عدنا  يف  اةل د و ي.

ف جدســا  ااــ    موميــة لمتــكا  الات ــا    يف ا  ــرب مدــل ليئــة الانصــاف  ا صــاحلة عــا  ن ــ

نــــي   يــــمت التنصــــير عد ــــا  ا ــــة يف ن اهمــــا ااراــــاك  ســــائر التجــــارب  اجلســــ حلة حلقــــوس الااســــانا رة ار

ــة ا قارن
(77)

ــارب ) ــا يق ــا م ــااك مدت ــا  ف ــة ارملن ــاحلة ا  رريي ــاف  ا ص ــة الانص ــر  التيئ ــد ن  ــاةلا   ن 22.    ــق   ( ارل

بـــر  ار ـــد  التيئـــة لـــو ا ا  1956 ن ـــف جدســـا  ااـــ    موميـــة ادمتـــكا  مـــأ الاـــااك الـــيت اممـــد  مـــأ  مـــأ ار

ا  ذكيل التيئة مأ اعداد ارش يق لائ  مأ ا عدوما   أ المتكا   الات ا    مرتكط ا2004
(78)

   . 

ــــة  - ــــة ادخ ــــا ار  الت اي ــــم خمصص ــــة د ــــة  م دق ــــا  خام ــــة   يه جدس ــــ    ا  دق ــــا  الاا جدس

ــة الاعالمي
(79)

ــ   ــا   ا ذث ــراك الات  ــق ذا  ــة لتوملي تلي ــةا  ا ــ  ال حــ   التقيصــ  ودــق احلقيق ــأ مرا  ــة م ــر ةل همم م

ــة عــا  قــد جدســا  ااــ     الــيت  عــر  لتــا المتــكا ا   ــد ورمــل ليئــة احلقيقــة  الكرامــة يف  ــواس ميــح ال داي

ـــارخي  ـــة رمسيـــة ريت ـــاس(  15 ي ذ ط الااـــ    ا ا ) 2015غدـــل )ارغس ـــود  مدـــقا  ذكل طـــيةل1938ا   ( م

( اـــاعة 20ا  هســـ ت رس جدســـة الااـــ    ريـــ  اـــا ت    )2015درســـما  31( يـــو  ااـــ    ا ا دايـــة 79)

ـي مــأ ) ( مكمــ  ااــ    12( فريــق ااــ    يف )12وســ  احلــاةل. فقــد جيــد  التيئــة طا تــا اال داري  ال  ـ

ــ  ا ــمل الاج ــتر يف ع ــدلد خم ـيأا ار  ــأ  ن ـ ــق م ــون الاري ــااب التوايســا  يتك ــعيد ال ــا م ــناسا  ع ــمل ال ار  ع

 اامتخر خمتر يف القانون
(80)

. 

                                                           
 12ا  رخي الاطال : الارريعا  http//www.ivd.tnا 34 – 33ا ص2017ا اسخة  ينة درسما 2016التقرير الس نوي لس نة ( ليئة احلقيقة  الكرامةا 76)

. 2020ارغساس   الساعة العا اك مسا  

 .227ا 219مرج  ااريقا ص  صجدسا  الاا    العمومية يف ضو   اري العداةل الانتقالية الافريقيةصا(  ا صااى ريوجع وطا 77)

 .129صا مرج  ااريقا صاحلق مبعرفة احلقيقة يف القانون اا اباا  عف   ا ا ص ( 78)

-ا ا ر ل اا اب ادعداةل الانتقالية  مؤاسة ا س تقط ا )دالنو  الاج  ا  مسار العداةل الانتقالية يف ا  رب( ا ر ل اا اب ادعداةل الانتقالية  مؤاسة ا س تقط ا 79)

 .21ا ص 2011( ط(ا ايدو  )ا قا- (ا )د

 .249ا ص مرج  ااريق(  ا صااى ريوجع وطا 80)
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ـــأ المتـــكا   ـــد م ــح العدي ـ ـــواس  – ي   ـــيانة  -يف   ـــذ لص ـــ س فق ـــوا  ا ل ـــد  عرض ـــدملون   ـــس ال يتك ارا

ــ  ــرام س الخســ  ة ادمحياــ  هبــس مــأ العــائةل  اارمــد ا  ري ــا  خامــة.  مــور س    ــة  دــا ر العــائةل  ااررين اريمتــا ودي

ـية   لــو مــا  عــ  العديــد مــأ المتــكا  ال يقطدــون الدــتاداك العدنيــة  يكماــون الدــتاداك يف ا طــار اجلدســا  ال ـ

ــة ) ــة  راري ــيت  قــد  التيئ ــق جدســة. فكيــق ركــأ15 ال ــةا  ( ارل ــد اال دال   دــتادا س العدني ــة لــؤال   ن مــيانة  رام

فال  تحو  لحا اجلدسا  ا ا مياا  ة جديداك ادمس بكرام سا
(81)

. 

ــل جدســا  ااــ   ــثال  ن م ــرب م ــةا  يف ا   ــة الاعالمي ــم خمصصــة ادخ ــا ار  ادت اي ــة  د   خامــة  م دق

ــد ط د ــواك وــواا ) ــس غيــاب الدىلصــيا  الخســائية مــأ 70   ــأ   ــار الدــتود مــأ الرجــا ا  يعك ( يصــية م

الحئة ص   ار الدتودص التواجد المتعيق ادمراراك ا  رريية يف الدورن العا 
(82)

  . 

ـــ تجارية  ـــة اا ـــد جدســـا  م دق ـــ   ق ـــماليون    ـــ   ا صـــاحل الامتـــا  يف ا ـــة ادملق ـــ يا  الثقافي ادحساا

ذا  نــل  اددــالدا  مــأ احلــاال  الــيت  عقــد ف ــا جدســة م دقــة  يف  ــاةل الات ــا   ذا  الا يعــة اجلخســ يةا  ا 

 ــوداك الدــالد ا ا ايقــ  ريعــد الدــتاداك اــتمعر  ادىلاــرا ار   نــدما يكــون لنــاك  ديــد ارمــأ الدــالدا  مــأ 

ــا   ــحا اجلدس ــرا ا  ل ج ــة مضــأ ا  ــة ودي ــرا ا  ري ي ــج  اال ج ــاظ  س ــالدا  الاوما ــة الد ــأ لوي ــد  الكدــق   ع

الدالد
(83)

    . 

 : ارخح اار وا 

الائــا  الــيت  عــو  عد ــا جلنــة احلقيقــة ادحصــو  عــا ا عدومــا   ااردةل وــو  الات ــا   اجلســ حلة مــأ 

ــا   ــ ت رس ذكل   م ــاا  رس ــاج  م  ــوا   المتــكا ا ار  الن ــا   ا ــم الات  ــتد    ــيت ش ــة ال ــان يه الائ ــوس الااس حلق

ريقـــة الـــيت الســـدحلة ارخـــح ار ـــوا  طـــويال ا أا مـــأ ا ـــرن ارن يكـــون التـــدري    ر   ار متـــا  اادلنـــة  عرفـــة الا

المتـــكا  اأي  ـــد  عـــا  ذا ـــر س مـــأ الامضكـــال ا ار  التدـــورشا  ادحصـــو  عـــا ا عدومـــا  مـــأ  ااردةل مـــأ 

                                                           
 .4ا ص صمرج  ااريق(   ويد فرش حا 81)

 .21ا مرج  ااريقا ص النو  الاج  ا  مسار العداةل الانتقالية يف ا  رب(  ا ر ل اا اب ادعداةل الانتقالية  مؤاسة ا س تقط ا 82)

 . 226ا ص مرج  ااريق(  ا صااى ريوجع وطا 83)
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ــان  ــااك ار متــا  اادج ــ  خ ــا  دع ــأ لن دال   دــتادا سا  م ــال  ــو ا نااــ  ل ــوفم اجل ــة   ــة احلقيق ــا جلن ــا ع ــؤال  يخط  ل

عا ا عدوما  اا ر الرئ يس  الاعا  يف طريقة احلصو 
(84)

. 

ــة  ــا  وــو  اار ــداث التارخيي ــة احلصــو  عــا ا عدوم ــا جلــان احلقيق ــقكأ مــأ خاللت ــيت ت ــأ ار  الاــرس ال  م

ــة يف لــحا الدــورن ــ  الســداا  احلكومي ــاج ا  التعــا ن م ــاريال ا مــ  الدــتود  الن جــرا  ا ق مــأ لــؤال   ا 
(85)

ا  لــحا 

لسدااد ر  لي م ما نصل عديي الت يعا  ا خدوراك ادجان احلقيقة يف ا
(86)

ا   واس
(87)

 لي يا 
(88)

   . 

 :الل را   التحقيقا  ا يدانية 

ــأ  ــيت شــتد  م ــا  ال ــة ا  ــو  احلقي ــا  و ــر  مجــ  ااردةل  ا عدوم ــة ل  ــا جلــان احلقيق ــو  هب ــيت  ق ــا  ال ا ت

ذ    ــو  لــحا الات ــا  ا ا  ــل را  ا يدانيــة ا ا ارمــا أ  مقــرا     ــا   حلقــوس الااســان   ــا ال عتــا اارمــا أ ات 

                                                           
 .174 – 173ا ص مرج  ااريق(  محلاك ريياا ا 84)

شاراك التيئة 1(  اامهل احلكومة ا  رريية يف ا ياح ش   ليئة اال نصاف  ا صاحلة مأ خال  عداك خاوا  اربر لا: )85) (  ض  اارشخاص ا لكا  ريتيايح القانون رلأ ا 

 مديا  اافأا  مس ئول  يف الو اية ا دنيةا  مس ئول  مأ ا اعا  احملدية...ص يف فف خير  قدمي شتادا   افادا  صمس ئول  ارميي ا  رجا  اداةا  م ف  عا

فادا   معايا  ااعد  يف الكدق  أ احلقيقة  حتديد ا س ئوليا   أ الات ا  . ) ( فممل ارما أ الاومجا   ارما أ اافأ ارما    را  التيئة  حتر  ا مأ 2 دقا ا 

 الكدق  =

 صوص  اال  الاومجا   ظر في   طور ا توف  ا دفون ا اوا   د  فردي يف ا قابر  يف ارما أ الاومجا ا ار   د  جد ا خال  اار داث=       أ احلقيقة  

الا تقا   ( ااعد  ض  اررش ياا  ا رافق العمومية حتل  جسال ا   اثئقتا   ف التيئة  )اررش يق   اراك وقوس اال اسان ااريقاا  جسال  ارما أ3الاج  ية. )

احملا ا   جسال  ا قابرا  اف ا  ط  مأ ا مسو ة  السجال  واف الصكةا  اك   اارموا  التاريعة مس تودعا   جسال  ا ستدايا ا  الاومجا ا  جسال 

  وفر ما د ن مقارنة اثريتة  ياعة ا ا  دوراا التوم  ال سم مأ يكأ     متا  مبداا  ذا  الصةل الو ائ  مأ العديد وو  احلقيقة اا تجال  ا دنية يف احلاةل  جسال 

دارا   ط  مأ  سو ة يف جسال  رمسيا   مد ن لو مبا  ممعدداك ممنوعة معدوما  مأ ريصددلا   احملدية )  اراك ا ر لية العمومية السداا  (  قدمي4خمتداة. ) مومية ا 

  القوا   ا ستيدا ا اارااا  العامة  ا ديرية الااب الوط ا مرا طة  مديرية   الوط ا ل رمأ العامة  ا ديرية ا دكيةا ا سدكة  القوا  ا دوا  اارك اااخديةا

اشتطا    خال  ار  اج  يةا ار داث  ق  ا توف   اارشخاص ةتواب ا صما  اال   صوص  معايا   عدوما  العامة...(  النياا   الو اية ا دنيةا ا ساعداك

-  ا صاحلة اال نصاف ليئة طد ا  م  ( التعا ن5)  . ا صاحلة اال نصاف ليئة ا  اال  مأ عا رينا  القانونا نااس خارج ادقم  نتيجة ار  الاومجا  ارملنا  ار  مسدكةا

عا  ا عر ضة احلاال   صوص العمومية السداا  حتر   ريخماجئ ا صما  تل يدلا ةتواب لواحئ وو  القااعا  وس   ارخرى مواعة اج عا   قد  صوص

جديداك  ا  ق   فممل الات ا  ا ا يا ا   حتدي  احلقيقةا  أ ادكدق التعا ن ارجوا  مأ خدق  ا اا  يف -الق ي االخماا  اار ا ا ع  العم  فريق  ط  مأ احلكومة

 ا داا   القمتا ا ريع   صوص ارجورية  قدمي ار  ا را لا ريع    راك هستي  خال  ار  مأ ا س ئول ا مأ عدد ا ا الاا    هستي   صوص اوا  التحريا ةا  يف

ار   -(  عا ن السداا  العمومية م  التيئة  صوص حتديد لواحئ موظا  مومي  ا  ق مبس العم  6) .مومية  اررش ياا   اثئق مأ ريخسخ التيئة ريو يد يتعدق فف ار 

( مدار ة احلكومة يف هدىلير الوضعية الصحية لمتكا  7يف ماوف اارهلاك اارميية اليت ار فل عا مرا ل ااريقة اش  ر   د ث ات ا   جس حلة. ) -ما الوا يعمدون

( فممل  اائ  اال عال  العموال ارما  اراداة التيئةا اوا  مأ خال  الت اية اال عالميةا 8 ا (. ) 2006ا ة ري  التيئة    اراك الصكة ) صوص الات ا   مأ خال    

دارية رلأ9ار  مأ خال  جدسا  الاا    العمومية اليت نقق  ال ع  م ا مطا اك يف القيوا  اال ذا ية  التداليونية الرمسية.) شاراك التيئة يف مدلا مبوارد  (  ض  ارطر ا  ا 

ا ا  د  التوميا (ص  ية ذا   اا اك  خااك   ررية.   د الوا د اارملما  ياح مسار العداةل الانتقالية )مأ الكدق  أ احلقيقة ا  ا مؤلق جد ا مأ صد ر احلكومة يف ا 

عداد: لايدي عف الاي ا العداةل الانتقالية يف الس يا ا  العررييةا ا ن مة الع  .78- 76.ص 2014ا 1 (ا ط -رريية حلقوس الااسانا )دا 

 . 175ا ص مرج  ااريق(  ارن ر: محلاك ريياا ا 86)

راا  العداةل الانتقالية 2013درسما  24ا ؤر  يف  2013( لس نة 53(  ط قا  اد اب الراري  مأ القانون اارااك عدد )87)  ا تعدق ا 

   ن حلتا.

 يف شورن العداةل الانتقالية. 2/12/2013ا ؤر  يف  2013( لس نة 29 )( مأ القانون ر 16(  ط قا  اددداك )88)
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ـــة  ـــن س اا تا وري ـــ تخدم ا ال ـــيت اا ـــانون  -ال ـــاس الق ـــالج نا ـــدا  خ ـــحي   الاع ـــة  ادتع ـــتقال   ي ـــد  –مكع ار 

الواـــائ  الـــيت هســـ تعم   ـــ  ااردةل وـــو  الواـــائ  ا ســـ تخدمة يف التعـــحي   القمـــ ا أا فـــا ن الـــ    ا ا  ـــم 

 ا اادجان ارما  المتكا   ايق .ا وا   يدمع مصدا ية لح

ـا ا فاـــا جيـــوب افريقيـــا     ــد  رفـــل لـــحا ااتليـــة يف العديــد مـــأ جلـــان احلقيقـــة يف د   مـــا ريعــد ال ــ

ـــل ا ـــاداك ) ـــة  ا صـــاحلة لســـ نة 29خول ـــانون  وراـــ س جلنـــة احلقيق ـــة  1995( مـــأ   يف اـــ ي    ســـم  –ادلن

ـــد ا ار  ارملنـــا  التحقيـــقا ـــا  ريعمديـــة التاقـــد يف اري   ـــل  طـــ  ري ار  جدســـا   التحقيقـــا   جدســـا  الااـــ    القي

الاا   ا  ا مكا  اارما أ  ال ح   ا تقا  اري  ن  لا  يف التحقيق
(89)

  . 

ــــة ا ــــؤر  يف  ــــة ا صــــاحلة الوطني ــــانون ا  ــــداث ليئ ــــاير  9 يف دــــا  ار لك   ــــدداك  – 2002ين ط قــــا  اد

ــــق  هســــتي  الومــــو  ا ا ا عدومــــا  مــــالوية دخــــو  اارمــــا أ   ام دــــتا  –/ب( 10) ادتيئــــة ل ــــر  التحقي

دراك مجي  الواثئق اليت ترى ارن ف ا مصدكة مصا
(90)

 . 

ـــــ   10( الصـــــادر 1.04.42( مـــــأ ال تـــــم ال ـــــيق ر  )9 يف ا  ـــــرب نصـــــل ا ـــــاداك )  2004ابري

ا عـــا اخمصـــاص 2004اربريـــ   10ا صـــاد ة عـــا الن ـــا  ااراـــاك لتيئـــة الانصـــاف  ا صـــاحلة الصـــادر ريتـــارخي 

ــادا    ف ــا اال  ــر  ا   دق ــرا  التح ج ــة ا  ــا  التيئ ــا   ا عاي ــ تقا  ا عدوم ــةا  اا ــ ياا  الرمسي ــا ااررش ــال  ع الاط

ـي  ــا  الق ـ ــ  موامــةل ال حــ   دــورن ةــاال  الاخما ــة  ا ا جان ــأ احلقيق ــداك الكدــق   ــا اري هــة لاائ ــيت  وفرل ال

الــيت   يعــرف مصــملا ريعــدا  ريــح  لك اجلتــود ادتحــري  دــورن الو ــائ  الــيت   يــمت ااــ تجال لا   الكدــق  ــأ 

ــ ئوليا  ارهــلاك اا ةل ار  مصــم اخملت ــا مس ــوف ع ــا سا  الو  ــل  ف ــأ مل ت ــ  ة   ــة الخس ــو  ا الت ــاد احلد ــ  ا   ــ ا م ا

 دملا يف الات ا    الو ائ  موضو  التحر  .

راـــا  العـــداةل  2013( لســـ نة 53( مـــأ القـــانون عـــدد )40/10 يف  ـــواس ار لك الاصـــ  عـــدد ) ا تعدـــق ا 

جــرا  ا عاينــا  احملــال  العموميــة  ا امــة  القيــا  ريــور د الانتقاليــة   ن حلتــا لتيئــة احلقيقــة    الكرامــة مــالوية ا 

                                                           
 .177 – 176ا ص مرج  ااريق(  محلاك ريياا ا 89)

 .184مرج  ااريقا ص  صالا يعة القانونية ارن مة جلان احلقيقة يف التجارب الافريقيةصا(  ارريو ادتا  ع سا ا 90)
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ــا   ــر   ــا  حتري ــو  حتقيقا  ــا   موض ــ تعمةل ذا  الصــةل االت  ــوال   اارد ا  ا س ــق  ا نق ــل الواثئ ــ ش    التام

قمتـــائية الال مـــة يف يف ار دلتـــا  لتـــا يف ذكل ناـــس مـــالويا  المتـــارياة العدليـــة مـــ   ـــوفم المتـــد   اال جرائيـــة ال

 لحا الدورن.

ـــاداك ) ـــر يف ا  ـــدما ن ـــيب يف ذا  الا ـــااا  ن ـــد اـــار ا ـ ــ  اادي ـــانون ر  )16   ( لســـ نة 29( مـــأ الق

ـــا أ ذا  الصـــةل  2013 ـــل راك اارم ـــائق ب ـــة  قيصـــ احلق ـــا اخمصـــاص ليئ ـــا ع ـــة يف لي ي ـــداةل الانتقالي يف شـــورن الع

 ا وضوعا  اليت حتقق ف ا.

 ال ح  الواثئقا: -ب 

ــيت جــر   ــا   ال ــل اار ــداث  الات  ــيت رمــد    ملق ــا  ال ــق  الســجال   ا دا ــي مجــةل الواثئ  يقصــد ري

ــة ارن هســ تخدهما ادومــو  ا ا  ــيت ركــأ ادجــان احلقيق ــا  ال ــأ ار  ااتلي ــا  م ــا  الاطــال  عــا ا دا يف ا ــا ا  يعت

ــق الارشــ يقا  يه لك  ــا ينعــل ريواثئ ــا جــرى يف ا ــا ا  لــحا م ــا   دــورن م ــا  ا ســجةل الصــادراك ا عدوم ا عدوم

ــي    ــا  ل ــوى  يا ــيت هدــم   ت ــيا ال ــي ا ا اايت ــأ ريدايت داراك ادــاط رمســاا ار  ييصــا م ــاس ا  ــوارداك يف نا ار  ال

 لتالأ عا وقيقة الخداط.

 تمكـــأ ارمهيـــة ارشـــ يق يف ا را ـــ  الانتقاليـــة يف الو ـــائ   اار ـــداث ا تعدقـــة ات ـــا   وقـــوس الااســـان 

ــاا  ركــأ ــا هبــاا  حتاــف مــأ  مــأ خاللت ــقا  يعت ــق التــدف ال ــا  مــأ ااررشــاة.   خدــور الواثئ ــار ا   ــة الواثئ ا ت 

ل اا  مبس احلق يف الاطال  عد ا  اا تخداهما ارج  ارن  تاحا   ص  ا ا مأ حيتاجون ا 
(91)

. 

بـــر  ااتليـــا  الــيت ركـــأ مـــأ خاللتـــا ادجـــان احلقيقـــة الناـــاذ ا ا   يعتــا الاطـــال  عـــا احملاوظـــا  مـــأ ار

ا عدومــا  وــو  مــا جـــرى فــف فــا ا  يـــلداد الاعــااف اا ر الرئ يســ ادمحاوظـــا  يف ماكخــة اال فــال  مـــأ 

ــة ارن مل ــادي ا حملدَّ ــد ا   ــة.   ؤ  ــة احلقيق ــق يف معرف ــدن احل ــا   يف ض ــدملل يف ا  ــيت   ــا   ال ــا الات  ــاب ع  العق

                                                           
 ANDREW McDONALD, KIMBERLY BARATA, MICHAELا ا ؤلاون::مرشد ااررش ياي (  ايدس اا اب ل ررش يقا الواثئق اال لكا نية: 91)

WETTENGEL, MICHAEL MILLER, NIKLAUS BUTIKOFER, KEVIN ASHILEY, IVAR FONNES ا تر:   د الكرمي جبا ةا اررس

 .75   10ا ص 2005ا ابري  16ط(ا درااة -فراساا )د –
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ـــاط عـــا اا   ضـــ ـــا  اردااك لامـــة لمتـــدن احلـــق يف ا عرفـــةا  هد دن الاوماـــاظ الســـجال  ا تعدقـــة احملاوظ

ماكنية الاطال  عد ا ات ا   وقوس اال اسان  القانون اال اسا   ا 
(92)

. 

طـــار العـــداةل  ـــال  عد ـــا يف ا  ـــيت حيتورـــا الارشـــ يق  ا   ـــة الاط ـــ  واـــف ا عدومـــا   ااردةل ال  ارج

ــر  ــاك  الو ي ــة ارش ــأ  ف ــوني م ــر ةل م ــا ا  ــات  ع ــا الق ــ  ع ــة    ــرار الانتقالي ــا ا   ــالفا أا يخط  ــ   اال  الع 

ـــال   ـــد  اف ـــدف ضـــدن ع ـــا  احملاوظـــا ا هب خا ـــدمما ار  ا  ـــة ادحـــؤ   د ن اري ا  اةل ار    ـــرا ا   قيي ج ـــداريم  ا   

مرتكيب الات ا   مأ العقاب
(93)

. 

ـيعا  ال  ــود ه ـ ــو  ج ــا   الســجال  ل ــا احملاوظ ــال  ع ــو  د ن الاط ــيت حت ــ  ال ــأ ار  العرا ي ــ  م  لع

ــةا ص  ن ار ــد هســممل االطــال  ع ــ ا ال اــ ف فــف يتعدــق ريوررشــ يق ا ؤاســا  اارميي ال ريعــد م ــ   ــل طوي د ــا ا 

احلدــو  ا قا ــة مــثال  لــو هدــكي  فريــق ادخــاا  مــأ ارجــ   ضــ   اتــة جــرد ادســجال  ا وجــوداك.  ا ــااح اريمتــا  ارن 

ــ ــا ل ــد م ــ  حتدي ــأ ارج ــر يف الســجال  م ــا ص ادن  ــائيا  خام ـفا   مت ــا  صم ـ ــدى احمل ــ  ا   ــ   ع ــا   ض ــود م  و موج

 اائ  ارااا ية هساعد عا ال ح ص
(94)

. 

ــا  ــة  جعدت ـية  ــأ الســجال  احلكومي ــ  ال ـ ــا ارن  متــاهئا لرف ــيت يخط  ــة ا نااــ  ة ال ــداك اللميي ــق ا  ــف يتعد  ف

ــة  ــويص مبــداك ) ــا  ا ا ارن ا اوضــية اار ر ريي ــا  وكــدق ار نــ حلاــف الســجال  30مما ــةا ارشــم عــا اــ ي  ا ث ( عام

ـــاال ـــية.  ي  ـــ اان. فا ـــ  ال ـــاد  ا ـــد مـــاحل  ي ن  ن ال يوجـــد ميع ـــ  ال ـــيةا  ا  ـــد  احض لرف ـــد موع ـــا حتدي  خط 

                                                           
التقرير الس نوي  اوضة اارو ا تكداك السامية حلقوس الااسانا احلدقة ااراا ية ةدس وقوس الااسانا اا راك الساريعة   اكا  -(  اارو ا تكداكا ا عية العامة92)

(ا 6ا الاقراك )5ص ا تعدقة ريتجارب واف السجال   وا يةل لمتدن احلق يف معرفة احلقيقةا 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17-21_ar.pdf  2020ارغساس  24ا  رخي الاطال : االملن 

 الساعة الثانية م ا ا . 

ا  نايح اال اسانا ا تعدق احلق يف معرفة احلقيقة قرير ماوضية اارو ا تكداك السامية حلقوس ةدس وقوس الااسانا اا راك ا امسةا  -(  اارو ا تكداكا ا عية العامة93)

ا  رخي https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/5/7(ا 62ا الاقراك )12ا ص 2007ا ا نة 2006مار   15مؤر  يف  60/251 رار ا عية العامة 

. 2020ساس ارغ  25الاطال : االملن    الساعة العا اك مسا  

مرج   عرفة احلقيقةاالتقرير الس نوي  اوضة اارو ا تكداك السامية حلقوس الااسانا احلدقة ااراا ية ا تعدقة ريتجارب واف السجال   وا يةل لمتدن احلق يف م(  94)

 (.  12ا الاقراك )7ااريقا ص 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/5/7
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ـعة   ــماكا  ــا  الســاريق   ـ ــال  عــا جســال  الن  ــأ ا تــس الاط ــون م ــ ي  ا ثــا ا يك ــة عــا ا ــا  الانتقالي اار ض

ملقل ارية ارنوا  مأ ات ا   وقوس اال اسان ذا  نل  د     خامة ا 
(95)

. 

ـــ ـــربا خ ـــة  يف ا   ـــاحلة لتيئ ـــاف  ا ص ـــة الانص ـــاك لتيئ ـــا  اارا ـــدداك ) –و  الن  ـــا  اد ـــق 9/1ط ق ( و

الاطــال  عــا ااررشــ ياا  الرمسيــة  ااــ تقا  ا عدومــا   ا عايــا  الــيت  وفرلــا اريــة هــة لاائــداك الكدــق  ــأ 

ـــاداك ) ـــد ميحـــل ا  ـــة.    ـــق ذا  ا16/1احلقيق ـــ  ا لكـــق التحـــر   مجـــ  ا عدومـــا   الواثئ ـــق العم لصـــةل ( لاري

 ريور داث    ائ  ما  الات ا   مبىلتدق ارمنافتا.

( لتيئـــة احلقيقـــة  الكرامـــة ال يـــا  هماهمـــا 40 يف  ـــواس اراـــ ند  ـــانون العـــداةل الانتقاليـــة يف الاصـــ  )

ـــوارداك الت ـــي  اجلـــاري ريـــي  مـــالوية الناـــاذ ا ا ااررشـــ يق العمـــوال  ا ـــاص ريقاـــ  الن ـــر  ـــأ لك التكـــاجم ال

 ا.عا القمتا  ا خدوراك ارما  التيئا  القمتائية  اارواك  ار  القرارا  الصادراك   العم ا   حكل الاطال  

ــاداك ) ــد ميحــل ا  ــيب ر  )16  ــة اادي ــداةل الانتقالي ــانون الع ــأ   ــائق  2013( لســ نة 29( م ــة  قيصــ احلق لتيئ

يصـــدر اـــداة ارمـــر اارشـــخاص   امـــ ش اارمـــا أ  ضـــ ذ ا ســـتيدا   ااردةل  حتريللـــا.  مـــيمل اارشـــخاص اأيـــأ 

داراك ليئة  قيص احلقائق  ا صاحلة اداة المت اية القمتائية يف لحا الدورن.  ريتكديد   رار مأ رئ س ةدس ا 

 امدار التقرير ا تاال  التوميا : –اثلثا  

ـــةا  اـــ يكون  ـــر ال ـــا  ا ا الســـداة ا لكاـــة الوالي ريعـــد ارن ت ـــ ا جلنـــة احلقيقـــة مـــأ مدتـــا  قـــدمي التقري

ــ ــاال ادلن ــر ا ت ــي ادتقري ــل ري ــاس اأي  ام ــ  الد ــد العم ــا ااال ريع ــة تراهث ــيا ا مبثاري ــ تخماجا ا   وم ة اأي يدىلــر اا

ل ا.  مأ ارج  ال ح   أ احلقيقة مأ خال  الواائ  اليت ا  قل الاشاراك ا 

ــة ا ا  ــأ  رري ــة م ــحلا مماا   ــة  ناي ـلاا ار  مماريع ــا  درجــا  ا ـ ــ   مت ــأ وي ــارير  التومــيا  م ــا التق   عت

( 12( ةــاا ا ري ــ  يتكــون  قريــر جلنــة جــوا فال مــأ )6ا ثــا  يقــ   قريــر اادلنــة ا  ررييــة يف ) ارخــرى  فعــا اــ ي 

                                                           
 (.  14ا ناس الصاكةا الاقراك )ا رج  الساريق(  95)
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ــأ ) ــم  م اا  ري ــأ )9ةــا  ــا م فريقي ــوب ا  ــ   هدــ يف 5( ةــاا ا  جي ــا الخســ  ة ادســدااد ر  ااررجيت ( ةــاا ا ارم

فمل يتجا   التقرير ةايأا م   جود ةا مياص  يتمتمأ ا الوق
(96)

. 

 التقرير ا تاال: –ار 

ـــو  ـــدادا يف ا ســـ تقط ا فت ـافا  المم ـــة اات ــ ـــي اادلن ـــل ري ـــ  اأي  ام ـــاال  صـــةل ادعم ـــر ا ت ـــا التقري يعت

ـــل  يعـــر   نـــا  ممنوعـــة مـــأ الصـــالويا  العمديـــة ادلنـــةا  حيدـــ   رخي ات ـــا   وقـــوس الااســـان الـــيت  ول

التقــارير جســال   رخييــا  د يقــا    ايــدا  الت ــا   اادلنــة التحقيــق ف ــاا  ال ــر ف الــيت مسحــل ريو و تــاا   قــد  لــحا 

ــأ   مصــدكةا  ــ  م ــة ل ــارير مما  ــحا التق ــون ل ــةا  تك م ــة ل ر ــراك ا ا ي ــا اأا  ــا  ع ــوس الااســانا  ذكل وااظ وق

 يتلسد احلق يف ودق احلقيقة ريخ  التقرير ال ا  عا  اائ  الاعال  اخملتداة
(97)

. 

ــارير يف ةــا  ا ــدا ار   لت ســم مديــة الاطــال  عــا مثــ   ــارير  ارمــدر  ريعــ  لــحا اادجــان  ق لــحا التق

ار  
(98)

. 

ــة  ـ  جلن ــ  ا فخ ـ ــماك لالل ــدائ  مث ــ  ري ــان ا ا    ــحا اادج ــ  ل ــة  مــد  ريع ــا ا تامي ــ تكدال  لتقاريرل  اا

ـا ا   عا نــل جلنــة اــماليون مــ  مي مــة د ليــة دــم  ريــم   تــاا  مياصــال  يتمتــمأ مــورا  فو وغرافيــة  وملــق ال ـ

وكوميـــة ال مـــدار اســـخة عـــا  يـــذ فيـــديوا   عا نـــل مـــ  مي مـــة اارو ا تكـــداك ادااـــوةل لخ ـــ مـــي ة مالتـــة 

( ماكة50ل رطاا  م   قريرلا ال ا  يف )
(99)

  . 

                                                           
عداد: لايدي عف الاي ا العداةل  المضافةصالقف ا –ا صائر  -ا  لعس الاياصالية د لرب ال جاس اريية فا ايارلم احلاةل ا د الص ارا ص  (96) مؤلق جد ا مأ ا 

 .72ا ص 2014ا 1 (ا ط -الانتقالية يف الس يا ا  العررييةا ا ن مة العرريية حلقوس الااسانا )د

- 55 (ا ص -ط(ا )د-ا ر ل اا اب ادعداةل الانتقاليةا نيويوركا )د جلان احلقيقة  نو  اجلخس )ا  ادي  الس يااا   اال جرا ا (ا(  فااويك اس ياا  ارخر نا 97)

56. 

( 12ارير جلنة احلقيقة عا )دل  ق(  يف السدااد ر  ااررجيت   الد يف  نل التقارير ال ائية ادجان احلقيقة  تورلق مأ ةا  ا دا ار  ةايأ. ري   يف غوا فال اش ق98)

   ما ريعد ال ا ا مرج  ةاا ا  يف جيوب افريقيا يف مخسة ةاا ا  يف ريم  يف هسعة ةاا . ماوضية اارو ا تكداك حلقوس الااسانا ارد ا  ا ياداك القانون اا

 .14   13ا لامش 20ااريقا ص 

 (  ا رج  الساريقا ناس الصاكة.99)
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ــة ا ا  ــد  ا ا الســداا  احلكومي ــا  ا ق ــا الع ــأ خــال   قريرل ــة  ا صــاحلة م ــة القيق  يف الدــ يف  ومــدل جلن

ــــد ) ــــةا مقســــمة2279حتدي ــــوس الااســــان ) (  ي ــــ   ــــا  وق ــــةا   )2115ري ــــق 164(  ي ــــة العن (  ي

(  ـــاةل ال  تيااـــ  مـــ  التاـــوي  508(  ـــاةل مضـــأ احلـــاال  العالقـــةا  ااـــتطعاد )641الســـ ياكا  ط هســـلي  )

 اأي مأ ارجهل ارادئل اادلنة.

ــة  ا صــاحلة يف الدــ يف عــا  ــاةل ) ــة احلقيق ــ  فقــد   اــل جلن ــي59 فــف خيــ   ــا  القم %( 2.8ال  )(  م

ـــيال  )93خـــال  احلـــربا   ) ـــا  الاومجاجـــا ا   )4.4(  م ـــيال  )101%( ارملن ـــ الدا 4.8(  م ـــادراك ال ـــا  م  %( ارملن

ـــ  ارخـــرى  مـــ  عـــددلا اا ) ـــ  )815  ـــاال   م ـــيال  ريخســـ  ة )1068%( اري ايمـــو  )38.5(  مي %(ا 50(  م

ـــر اادلنـــة ا ا ) ـــا  الق ـــي فومـــدل وســـ   قري %(ا   ـــاال  45.2ريخســـ  ة )(  ـــاةل 957ارمـــا  ـــاال  الاخما

ــون  مــدل ا ا ) ــوا خمتا ــ  ارشــخاص  ن ــاةل ريخســ  ة )90 م ــي )4.3(   ــا  وع ــ  ريخســ  ة 1047%( اري م ــاةل  م   )

ـي  احلــاال  اار ا 50) ذا مــا ارضــايا  ــا  القمــ  النــاي  ــأ الاخماــا  الق ـ ـيا  ا  %(  ســ   الاخماــا  الق ـ

%(100نة ريخس  ة مئوية )(  ميال  د ار د ي اادل 2115ا نحص  عا ما  وعي )
(100)

 . 

ــوايت ــ رو   يف   ــا  ل ــ  الع ا اارم ــرا  رســمل اداــرف   ا  ــة  قري ــد اادلن ــا ارن  ع ــاس الســال  ع ــاال  متــمأ ا ا م

ــة مــأ  متــا ا ار   ــاال   ــ  مــا يعــر  عــا اادلن ـاا  ارن عــد  القــدراك عــا التحقــق يف مجي ا تكــداك اأي يتــوا ا ـ

  لأ يخمقر يف يش  مأ مصدا ية التقرير. 

ــــ ص  Memoria del(  قريـــرا ريعنـــوان ص12ص ا كـــون مـــأ )CEH ارمـــدر  اادلنـــة  قريرلـــا ال ـــا  ل

Silencio ـــر  25ص يف ـــا   1999فااي ـــة  ـــأ  ـــو  الوفي ـــر ال ـــا  ادلن ـــا  عـــا     ـــد ارفصـــمل التقري خـــال  اوما

ـــ ص ــي ريــ ـا  اأي  در  ــ   ــأ )200000النامجــة  ــأ ال ـ ــا اليق ــر م ــ ا  دم ــ440ص  مي ــةا  ف ــواطأ (  ري ــون م ر مدي

%( مـــأ ار ـــد  العنـــق ا  اارمـــأ 90مـــااب عـــا احلـــد د ا ا خـــارج الـــ الدا ويـــ  ارتكطـــل احلكومـــة )  ـــوايت

                                                           
 .86مرج  ااريقا ص  العداةل الانتقالية يف الد يف ري  الانقالب العسكري عا ال  ية  حتقيق ا صاحلة الوطنيةصا ص ررية(   اميد   را 100)
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ـــق  ـــة مؤاســـا ا هبـــدف حتقي ـــ الد  تمني ـــة يف ال ـــح ا مـــال ا  ليلكي ـــا  اريمتـــا  ريتياي ـــر ال  ـــوط ا  ار ل التقري ال

 التساممل  احلااظ عا ذ رى المتكا .

يا   ااــ تخماجا  اادلنــة اال يدايــة  اال اــ  انية عــا اال نانــلا ا ا جانــ  ط  ضــ  الــنر الاكمــ  لتومــ 

 و يـــ  اســـخ ا ا الصـــكافة  ا كم ـــا   اجلامعـــا   موا ـــ  ارخـــرى يف ناـــس الو ـــلا  ـــد ط ا ـــ الـــنر الاكمـــ  

نانــل ارخــرى تر ــل  ليــي عــا موا ــ  ا  شــعارا   ــأ  ــوفرا ا   يايــة الومــو  ا  ادتقريــر عــا مو ــ   يــ  خمصــر دال  ا 

ــو  ــوا فال يف يولي ــ  يف غ ــر الاكم ــأ التقري ـ  ايــاا  اار ا م ــد ا ـ ــا جــوا فال  الصــحق.    ـ  1999ع ا  ا ـ

ةاا  ا دحق التمكيف الس  عة يف ار توبر
(101)

  . 

 يف ا  ـــرب  متـــمأ التقريـــر ال ـــا  لتيئـــة اال نصـــاف  ا صـــاحلة خالمـــا  هممـــة  ن مـــأ اربر لـــا حتديـــ  

يااـــ ية الـــيت مـــاوطل الات ـــا   اجلســـ حلة يف الـــ الدا  حتديـــد ا ســـ ئولية ا ؤاســـا يةا الســـ يا ا  التارخييـــة  الس  

ــأ ) ــ  م ــدافأ خامــةا  اجــال  مصــم ار  ــ   م ــ  جد يت ـيةا  ا تدــاف مقا  ــا  ال ـ ــا أ الا تق ــد ارم ( 764 حتدي

  مــا  ــاةل مــأ ةتــواب ا صــما  ايمتــاح  اــائ  التعــحي   اال  ــرااا   ــحكل ضــد   عــد  التكــرارا مــأ خــال

ار ل ريي مأ   راك اال مالح ااا توري  الس ياك  ا ؤاسايت  الاريوي
(102)

 . 

 التوميا : –ب 

ــا ــد    ــوس الااســان مــأ جدي ــ ا   ات ــاك وق ــا  ال ــق لــو احلــؤ   د ن  ي  ن مــأ ار  ارلــداف جلــان التحقي

ــان  ــا ماكن جل ــا ا فط ــر ال  ــاوطة ادتقري ــأ التومــيا  ا ص ــة م ــود  وع ــأ  ج ــد م ــ تقط    ن الري ــرارا يف ا س ــ  تك  مي

ــانو ــ ياداك الق ــاا  ا ــل  ا  ــ ا    ع ــ  اب ال ــاا ارا ــيت  ع ــيا  ال ــ  التوم ــة رف ــة امــال ا  احلقيق ـيعيةا ار   -ن  اري ه ـ

ــ ية    ريــةا   مــالح  اــا  اارمــأا  ماكخــة الاســادا  تــر د احلومكــة الرشــ يداكا  معاجلــة التكــد    –مؤاس

                                                           
الية صا مؤلق جد ا ريعنوان:  ارب العداةل الانتقصالعداةل الانتقالية يف غوا فال:  اكيك ريخية الانقالا  العسكرية  ااية احلر ب اارلدية(  ا صااى ريوجع وطا 101)

 .39 – 38ا ص 2019ا 1ار انياا ط  –يف ارمرياك الال يخيةا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصادية. برل  

 .73ا مرج  ااريقا ص لية صد لرب ال جاس اريية فا ايارلم احلاةل ا(   د الص ارا ص102)
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ـــرامج جلـــا  ـــااح ب ـــا   الخســـا   الدـــ  ابا  ا  ـــا الســـاكن ا س تمتـــعاون  لســـاكن اارمـــدي   اارطا ـــيت يواهت ال

ال ر
(103)

. 

ـــة ا   ـــا  دـــورن التومـــيا  ا تعدق ـــحلكأ ادجـــان ارم ـــوس الااســـان  ف ســـؤ ل   ـــأ الات ـــا   اجلســـ حلة وق

ــقاط  ا ــا ا  ــا ع ــوب افريقي ــة يف جي ــة احلقيق ــثال  جلن ــل م ــد مد ـ طا ار  ا قاضــااكا فق ــو ا  ـ ــويص العا ــة ارن   احلقيق

ـط الكدــق  ــأ التاامــي  الاكمــةل مــأ  طــ  ا ســؤ ل   ــأ الات ــا  ا ارمــا يف تحلــور  ا ســؤ لية اجلنائيــة   ـ

   فقد ار ر  ناس الح    ط الاعااف الاكم  م  الا تحار  اردا  خدمة ةقعية.ال  ية

ـيعا  المتــارياة ادجــان  ليئــا  احلقيقــة يف اا   الــيت  رف ــا عــا  جــوب ارن    ــد نصــل مع ــس الت ـ

 هلتمت ارش التا ريوض   قرير اا  مداو  جبمةل مأ التوميا ا فاا:

ــاحل ــة  ا ص ــة احلقيق ــل جلن ــا  يه: الدــ يفا ا او ــادراك    ــوا  ادتعويمتــا  مضــأ التومــيا  الص ن ــة ار ة ملالمل

 عويمتــا  رمليــة هســ  دف رد الا ت ــار.   عويمتــا  ذا  ط يعــة  انونيــة  اداريــة حلــ  القمتــا  ا ر  اــة الوفـــااك 

ـــ  ـــكا (. ا ا جان ـــا  المت رين ـــا يأ ار ـــأ الق ـــة   ـــة  انوني ـــا  )ا رثا نياري ـــ  الاج   ـــاعداك  التورلي ـــا  ا س  عويمت

 ـــد  امـــدل اادلنـــة الوطنيـــة ادحقيقـــة  ا صـــاحلة ار دلتـــا ادتحقيـــق يف الات ـــا    الصـــحية  التعدحليـــة.  الرعـــايت 

ــة  ــة  طني ادــا  ليئ ــي ط ا  ــانون اث  مبوجط ــر  ا مــدار   ــا ف ــحا م ــوي  المتــكا ا  ل ــايم  ع ــا  اــوير مع ــ  ع  العم

ــانون ه  ــا وســ    ــل  هماهم ـرصا ر  ــة جلــا ال ـ ــة الوطني ــا ا ص ا ؤاس ــق عد  ــ  ارطد ــ يق   اعي ــا  خس ــكيدتا ع د

التوميا  الصادراك  أ اادلنة الوطنية ادحقيقة  ا صاحلة
(104)

. 

ــار   ــأ م ــامس   ــ م ــدااد ر  1993 يف ا  ــة يف الس ــة احلقيق ــال   -ار مــل جلن ــاس الس ــأ ا ا ــة   ا ن ثق

 جبمةل مأ التوميا  ارمهتا:  -السدااد ر 1992ا و   يناير 

ـــوا  ا ســـدكة ا - ـــاكبا ار  التســـا عـــا ادســـةل ا  ـــاةل  طـــرد ضـــ اط الق ـــورطتس يف ارت  ســـ ئوةل  ـــأ  

 ار داث العنقا ار    ينلل ا الواهمس ا ت  يف ا  ادراكا ار  التعا ن يف التحقيق   قاب مث  لحا اار داث. 

                                                           
 .183ا ص مرج  ااريق(  محلاك ريياا ا 103)

 .85مرج  ااريقا ص  ص ررية العداةل الانتقالية يف الد يف ري  الانقالب العسكري عا ال  ية  حتقيق ا صاحلة الوطنيةصا اميد   را (  104)
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ا  ــاةل  طــرد لك مــأ  ن يعمــ  يف ا دمــة ا دنيــة  القمتــائية اأيــأ    فقــا  ادتقريــر اراــا  ا ااــ ت ال   -

ــ  ميصــدس  هســا  ــا   ث ــ س مــأ مســ ئوليا س يف التحقيق ــرا  ذم ب ــوا يف ا  ــقا ار  مــأ مثد  ا عــا ادســةل ار ــداث العن

 لحا اار داث.

ــداك ال  - ــا    ــق اري ميصــ  ع ــد  العن ــداث  ار  ــحا اار  ــ  ل ــاكب مث ــورط يف ارت ــواب اري يــر   ــد    ع

ا  الوط ( ا نوا ا  عد   ول س ريصاة داتة اري اداط ممعدق اارمأ العا  ار  ااف10 ق   أ )
(105)

. 

  عويمتا  مادية  معنوية لمتكا  العنق. -

 يف ا  ـــرب  متـــمنل خمرجـــا  ليئـــة اال نصـــاف  ا صـــاحلة  ومـــيا  ال مـــالح  اـــا  اارمـــأ يف ا  ـــرب 

ـــا   ـــ توى اجلت ـــا مس ـــاا يليا ا  ع ـــا   الاا ــي ا  الس ياا ـــاال  الت ـ ـــة يف ة ـــ تو  ا خام ـــداك مس ـــا ع ع

ـيعا  ار مــل ـي  الــوط  يف  التنايــحيا فعــا ا ســ توى الت ـ ـيعا  الوطنيــة ليتاــاريق الت ـ التيئــة ريتعــدي  الت ـ

ــرمي  ــا ارن  تمتــمأ   ــةا ع ــداةل اجلنائي ــة الع ــحكل ا مــالح مي وم ــةا    ــا  اا لي ــ  الالوام ــوس اال اســان م ةــا  وق

ـــا    ـــداك  ـــا  الات  ـــ تئياف لاائ ـــا  لالا تلي ـــ  ا ـــااا   ض ـــا  التعس ــيا  الا تق ـــا  الق ـ ـــحي ا  الاخما التع

 قوس اال اسان.اجلس حلة حل

ــة  ــق  احض حلــاةل اار م ــ د  عري ــا ا  ا  ــا  الع ــأ  الن  ــة يف ةــا  اارم ــداد ا يااــة  طني ع ــة ا   ار مــل التيئ

عــداد ااــاا يلية مخســلمة  ميدةــة   حتديــد اال جــرا ا  ا التــة  ا تنااــ  ة مــ   ــم احلــاةلا   ــحكل ار مــل ا 

ــأ  ا ــوا  اارم ــا ةل   ــابا  ضــدن مس ــأ العق ــال  م ــة اال ف ــة  اكخ جطاري ــاةل ا  ــرا ا  فع ج ــداد ا  ــحيا  اع ــا  التناي جلت

تليا  مرا طة عادةل.   شاافة   حا ا

ـــ يةا  ـــوس اال اســـان  احلـــر   اارااا ـــة وق ـــان ااي ـــ ية ادا  ـــد ا ســـ ئولية الس ياا ـــة ريتكدي ـــل التيئ  طال 

ــدرا ا ادتحــر  ــل   ــة   علي ــأا   ــحكل  اــوير جلــان التحــري الا اني ــان لقاــا  اارم ــة الا  ــل مرا ط ــا ا    علي ي يف ادع

 خر  ا  وقوس اال اسان.

                                                           
 ر ل اارقراطا ا  ا(1996 -1992د ر اارو ا تكداك يف رينا  السال  ريعد ات ا  احلر ب اارلدية )درااة حلاةل السدااد ر (  ارن ر: ال   د الرمحأ محمد غي ا 105)

  ما ريعدلا. 242. ص 2019ا 1ار انياا ط  –العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصادية. برل  
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 عــا مـــعيد مســـ ئولية اجلتـــا  التنايــحي  ار مـــل ليئـــة اال نصـــاف  ا صــاحلة حتميـــ  احلكومـــة مســـ ئولية 

ــال   ع ــة مســ ئولية ا  ــا احلكوم ــ  ع ــوس اال اســانا   ق ــة  وق ــة اارقراطي ــانون  ودي ــق الق ــأ  الن ــا    ا ي ــف اارم وا

ــ الد    ادــ   ــدخ   ــوا  اارمــأ  نــد اادــل  ا   ــحكل يقــ  عــا عــا ق احلكومــة ا تــور  الا ــان مبــا حيــدث يف ال

ــحا  ــون ل ــا ارن  تك ــاا ع ــة   تطعت ــةا ار  احملدي ــاداك اجلتوي ــة ادقي ــأ التاريع ــوا  اارم ــة   ــة  را ط ــة   دي ــان هوي ادــا  جل ا 

التدخ اادجان مأ  ثد   أ السداا    ام    ثف ايق  ا د  ا نتىل   يف اجلتة اليت حيدث ف ا 
(106)

. 

ــ  عــدد ) ــ  الاص ــواسا ار ج ــاك عــدد )67/2 يف   ــانون ارا ــأ   ــ نة 53( م راــا   2013( لس ــق ا  ا تعد

ادـــاهئا  وـــا ات ـــا  هماهمـــا  العــداةل الانتقاليـــة عـــا ليئـــة احلقيقـــة  الكرامـــة ارن  متـــ   قريــرا  خماميـــا  شـــامال  ميـــح ا 

اارقراطـــاا  هســــا  يف رينــــا  د ةل القــــانونا يتمتـــمأ التومــــيا   ا قا ــــا   اال جـــرا ا  الــــيت  عــــل  ال نــــا  

 التومــــيا   الا اا ـــــا  ا تعدقـــــة اال مـــــال ا  الس يااــــ ية  اال داريـــــة  الا مصـــــادية  اارمييـــــة  القمتـــــائية 

ــوس اال اســانا  ــ   الااــتطدادا  ات ــاك وق ــوداك ا ا القم ــ  الع ــا لتلن ــيت ترال ــا ال ــة  دمل ــة  الثقافي ــة  الاريوي  اال عالمي

 ا  العا . او  الت ف يف ا 

ــور  يف  ــأ التومــيا ا   د ــة م ــا ال ــا  ولم ــة  قريرل ــة  الكرام ــة احلقيق ــل ليئ ــح ور  مضَّن ــنر ا  ــاذا اد نا  ا 

 اامتيت:

 الا تحار الرمسا  جا  ر  ا  الااتطداد. - 1

ا مـــالح ا ؤاســـا  الكاـــيةل ريتعليـــل ال نـــا  اارقراطـــا اـــا ةلا  هدـــم  ا مـــال ا  ال  امـــة العـــد ا  - 2

مـــال ا   مـــال ا  الاـــ تكد  ال نـــا   ا  ـــة ا ـــواطن ا  ا  لا ـــا هـــا  ارمـــ   ـــاال ادـــ الد  اـــالر عـــا طمورن ي

مـــال ا  ممعدقـــة احلومكـــة يف ا ؤاســـا  ا اضـــعة ادســـداة التنايحيـــةا  اارقراطـــا ريتعليـــل التيئـــا  ا ســـ تقةلا  ا 

مال ا  ممعدقة التيئا  الر ارييةا ا ا جان  اال مال ا  ا تعدقة احلق يف احل   يااك  احلق يف احلرية  اارمأ. ا 

                                                           
دررس ريدديحا 106) تقالية يف مؤلق جد ا مأ ا عداد: لايدي عف الاي ا العداةل الان  صاحلاكمة اارميية يف مسدس  العداةل الانتقالية ) هة ن ر ايق  ا د (صا(  ا 

 . 101ا 100ا ص 2014ا 1 (ا ط -الس يا ا  العررييةا ا ن مة العرريية حلقوس الااسانا )د
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اال مـــال ا  ا تعدقـــة احلقـــوس ا دنيـــة  الس يااـــ ية  الا مصـــادية  الاج  يـــةا  هدـــم  ااـــاداد  - 3

احلقــوس ا دنيــة  الس يااــ يةا وريــة التكــويأ  ا عيــا   ااروــلاب  نقــيمل القــوان  احلــاداك مــأ احلــر  ا  وديــة 

ـيا  التصــدي ادقيــا ا ســدذ عــا ا ــراراكا  اارشــخاص وقــوس اار ديــا   التصــدي  يــ  ارشــاك  القيــا  العن ـ

 ذ ي الاومياجا  ا صومية  اارطاا ا    ار السأ  الد  اب.

 الامال ا  ا تعدقة  دية احمليذ  التصدي ادتدوث ال  يئ. – 4

ـر   ومــيا  واــف اأا ــراكا  هدــم  جــا  ر ا نــاطق المتـــحيةا   - 5 اارشــاك  الرمليــة جلــ  ر ال ـ

ويـــ  ا وا ـــ  اارمـــدية لالت ـــا   ا ا مرا ـــل حلاـــف اأا ـــراك  هلديـــد ذ ـــرى المتـــكا .  ا  ـــداث ا وا ـــ  الرمليـــة.  حت

 التعامــ  احليــادي مــ  التــارخي.   ضــ   ــانون اررشـــ يق الات ــا    ا  ــداث مؤاســة حلاــف اأا ــراك .  ا  ـــداث 

 مؤاسة خمتصة  اف اأا راك الوطنية.  اااجا  ااررش يق مأ ا ارج. 

ـــا   - 6 ـــاال   يف اي ـــداك ة ـــا ع ـــو  ع ـــا ا انا ـــا  الع ـــا ا  ـــدا  ع ـــة الاســـاد  الا ت التومـــيا   قا م

ســا  العموميــةا  يف  العقــاريا  ال ــنو  ا ــاابا  وديــة الــ  ا  الا يعيــةا  احلومكــة العموميــةا  خومصــة ا ؤا 

هدــتل اارهـــلاك الر ارييـــة. يف ةــا  اجل ايـــةا  يف اــ     ـــدارك ضــعق ا ـــوارد اأا يــة اـــا ةل.  يف اــ     ـــدارك 

ا    حتص  اايوانة
(107)

. 

  دــورن اــداة جلــان احلقيقــة يف مــيمل العاــو مقاريـــ  الاعــااف   رفــل ريعــ   ــارب العــداةل الانتقاليـــة 

تليــة  انونيــةا ار   ن حليــةا ار  ا اا يــة  ق ــ  مبوجدــا يــد النياريــة العامــة يف  ارشــاكال  خمتداــة  ــنمل العاــو  ــأ اجلنــااك ا ت ــارا ا

ذا ط حتريــكحتريــ ذا   تكــأ  ــد ار ام ــا مــأ  طــ ا ار  ااــقاطتا ا   ك اا ــوى اجلنائيــة ضــد مــرتكيب الات ــا  ا ا 

                                                           
ا  رخي http//www.ivd.tn ا2019التقرير ا تاال الدام  ) وميا  لمتدن عد  تكرار ات ا   الاساد(  الااتطدادا ماي )مايو( ليئة احلقيقة  الكرامةا ( 107)

.    2020غساس ار  12الاطال : الارريعا    الساعة العا اك مسا  
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ــة لصــور العاــوا  ــد   ايخــل التجــارب اا لي متاثراا    ــ  ا ــ  مجي ــيمل العاــو ريعــد احملامكــة  يد ــى احلــمك  ترف ذا مق اا ــوىا  ا 

مأ وي  الا يعة  الد   ال اية  ا دراة
(108)

 . 

احلقيقـــة  ا صـــاحلة يف جيـــوب افريقيـــا مـــأ مضـــأ اادجـــان الـــيت ميحـــل العاـــو  ـــأ اجلـــرال    عتـــا جلنـــة

ــو ــا  العا ــي طال  ــأ جرم ــا    ــد ارن ودــق عدن ــ ية ريع ــد اف  ا ياا ــة ري ا رتكط
(109)

ــ   ــو  ن ــي ل ــو لدف ــحا العا ا   ن ل

ــة احلقيقــة  ا صــاحلة ا خدــوراك القــانون الصــادر  ــأ بر ــان ج  ذ ارجــا   ــانون جلن ــةا ا  يــوب افريقيــا اــ نة مواهــا  دموي

ـــل الو ـــداك الوطنيـــة  ا صـــاحلة  رضـــا  مثـــما  ادجـــد   1995 ـــ ع   – دـــورن  علي صالعاـــو مـــأ ارجـــ   - ـــد يـــراا ال

ـــا  ـــة ارماهم ـــاافا   نتيجـــة أكلا  جـــد  اادلن ـــوا االع ـــأ رغ  ـــوس اال اســـان اأي ـــا   وق ـــةص  رتكـــ  ات  احلقيق

ــوس اال اســانا الع50000) ــا   اجلســ حلة حلق ــأ الات  ــأ (  ــاةل م ــك اأي ــأ ار لئ ــأ م ــوا  اارم ــراد يف   ــ س ارف ــد م دي

ــا  ادعاــو  اهــوا ا امــا  ارتــاكب جــرالا  ــا اضــار  لتقــدمي طد 
(110)

ــا    يــ   ــ س مادق ــ ج ل ن  ن لــحا ال .  ا 

يخط ــا ا ــاا  وقــوس المتــكا  يف ا ســامهة يف اال جــرا ا   الاعــاا  عــا اري طدــ  ادعاــو
(111)

.  ــد  ن اـــج 

فـــال  اجلالديـــأ مـــأ العاـــو اأي ات لتـــي ج  يـــوب افريقيـــا  ـــ  انتقـــادا   ـــاداكا لـــ س فقـــذ لكواـــا   نـــل ا 

ـــ  الســـود  ال ـــي ا  اأي  ن  ـــدائ  مقيعـــة ادتاـــا   الاجـــ   ري العقـــابا  لكـــأ اريمتـــا  ارن ا صـــاحلة    قـــد  ري

م  ـــا  اار ـــ  الن  ـــ قر ما ـــا  يف ظ ـــدميا   اا ـــا  الق ـــؤ  يف الن  ـــوي ا  ـــق ال خي ـــالر العن ـــر  م  ب ـــا ار ـــا يعت قراط

اجلديد
(112)

. 

ـــد   ـــلجن ا ق ـــلوقيقاة ـ ـــوذج ا ية نمرلش ر اة ري يمـ ـــ   لعاـ ـــة مقاري ـــوال  لنمذا الر   ريا  ااحلقيق ـــوذج مقط  دى ـ

ـــــــم   د  ا  نا طل الا د لالصـــــــعيديأ ا ــــــــلوقيقة اانمل لجنة ـ  رغي  ئرالجن انية  دلم الجنائية الية  لمائ  انتاا  ة طدـ

                                                           
 وعة مأ ا ؤلا ا العداةل الانتقالية يف افريقيا م الر  اكيك  ص ا يقا  مطدار عد  الافال  مأ العقاب يف  ارب العداةل الانتقالية الافريقيةصامحيد ريد ي ا ( 108)

برل ا ط  – ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصاديةا ار انيا درااة يف  ارب جلان احلقيقة مكس  ا   حتد  ا ا ر  –اارن مة السداوية 

 .   324ا ص 2019ا 1

اةل مؤلق جد ا ريعنوان:  ارب العد جيوب افريقيا منوذجا (ا- واس-صالعداةل الانتقالية  ايق  ا د : درااة يف  ارب اا   الافريقية )ا  رب ررة الصديقاا ( 109)

 .   38ا ص 2019ا 1ار انياا ط  –الانتقالية يف ارمرياك الال يخيةا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصادية. برل  

ط(ا -الس ياا ية  الا مصاديةا برل  _ار انياا )دا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية   ا سا ةل اجلنائية يف العداةل الانتقاليةالقطا يب   د اال  ا ( 110)

 .   80 – 79ا ص 2018

 .89ا مرج  ااريقا ص صاحلق يف معرفة احلقيقة يف ا ياس العداةل الانتقاليةصد. ااس ي ة فيص ا   بأ  اا   بأ عديةا (  111)

 .    81ا ص ا رج  الساريقالقطا يب   د اال  ا ( 112)
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لى ا   ديي ـــــــــق م اــــــــلي مرمريدر   يد قا ار  ةــــــــمة مج معيدخذار  اردا    ال ا لل امراف اال  رط اشـــــــــريراك يطلخا

لمج م ا ار  الضويةا
(113)

. 

 1999يوليـــو  7 يف اـــماليون  ن العاـــو ذ  مصـــدر ا اـــاة ويـــ  ار اـــل ا اا يـــة لـــوال ادســـال  ريتـــارخي 

ذ   تــرد عديــي ارفــراد الاصــائ  ا ســدكة ا تكارريــة مــأ اري  تطــ   متــا ا   ن لــحا الا اــا  ا اــا   عامــا    مادقــا ا ا 

ـــاك  ـــا  اارا ـــد ارن الن  ـــ تقطدتس الســـ ياكا ريي ـــ ا  ال مبس ـــة ادم م ـــوس ا دني ـــ  احلق ـــ  القت ـــأ وي   طا ال  م

ادحمكة ا امة  سماليون نر عا عد  الا تداد ريورواك  الافال  مأ العقاب مال  ا ااس لوال
(114)

. 

ـــ  احل  ـــري مطـــدار العاـــو مقاري قيقـــة مكثـــا  همـــس لتا يـــق ا صـــاحلة الوطنيـــةا د ن  ـــد ا تنـــق المنـــوذج اجللائ

ـية الســـودا  ا متـــداك خـــال  عـــا   طـــرح الـــرئ س  2002 – 1992ااـــ تكد  ارر ن العـــداةل الانتقاليـــةا ةـــال  الع ــ

ال  يــا   يــادا  جدــة الانقــاذ الــتخف  ــأ العنــقا  1999اجللائــري   ــد العليــل ريو اديقــة  ــانون الوئــا  ا ــد  اــ نة 

ـــحا اجل  ـــل ل ـــة يف   وج ـــاحلة الوطني ـــمل  ا ص ـــاس الس ـــدار ميث م ـــود ا  ـــة 2005ت ـــا مبوافق % مـــأ 98ا اأي و 

ــق  ــائية   ــا  القمت ــا  ا الوق ا ــق  ا  ــداث العن ــورط  يف ار  ــأ ا ت ــا    ــو ع ــا    ــ ريعا ــ تاما  ع ــواطن  يف اا ا 

ــةا ااــ ت يا  ا   ــون اــال س  رســدمون ارناســتس ادســداا  اارميي ــأ يدق ــاذ اأي ــورط  يف ايــا ر ا نقــ  جلدــة الانق ت

ـــا   ـــاير ع ـــاذ يف ين نق ـــة الااـــالمية لال  ـــل  اـــالح اجلد ـــا اردى ا ا ت ـــةا مب طـــالس  اح مؤايســـ 2000ا ا ي ا  ا 

ـــة  ـــاذ يف العمدي نق ـــوادر اال  ـــأ   تالف م ـــج ا ـــاداك دم ع ـــاج(  ا  ـــف ريدك ـــد    ع ـــا  م ـــاذ )   نق ـــة الااـــالمية لال  اجلد

اميةالس ياا ية  لو ما اردى ا ا ا اا  شق   م مأ اار داث اا
(115)

 . 

ــــة وــو   ــد مــأ التجــارب العــداةل الانتقالي ــرة مــأ يــاح العدي ــي عــا ال ــا مــأ التــح م ريورن ــد لن ــا  الري  يف ا ت

كتليــة ادتحقيــق يف ات ــا   وقــوس – ــد ط  اصــيهل  –العــا  مــأ خــال  جلــان احلقيقــة  لــو اســ يا  ادــ ع  م ــا 

متاثر ا ــــا  ذتيــــدا  لالنتقــــا  ا ا مــــر ةل الااــــ تقرار اال اســــانا ار  القــــانون اا اب اال اســــا   هبــــدف معاجلــــــة  ا

                                                           
 .72مرج  ااريقا ص  صالية د لرب ال جاس اريية فا ايارلم اصاحلاةل (   د الص ارا 113)

 .   324ا ص مرج  ااريق(  محيد ريد ي  ا 114)

داراك التنو  يف د   ما ريعد ال ا  )مقاررية العداةل الانتقالية درااة ل ع  اا   الافريقيةصا(  عائدة اا اا 115)  وعة مأ ا ؤلا ا العداةل الانتقالية  صاارمأ ايقعا  ا 

درااة يف  ارب جلان احلقيقة مكس  ا   حتد  ا ا ر ل اارقراطا العريب اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  –يف افريقيا م الر  اكيك اارن مة السداوية 

 .   116ا ص 2019ا 1برل ا ط - الا مصاديةا ار انيا
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ــأ  اراــة  ــائق م ــبةا ار   قيصــ احلق ــقكأ جلــان احلقيق ــدا    ت ــ  ريع ــبة  ــارب ارخــرى   تكق ــد ارن ا ــة  ريي  اامقراطي

ــا  ــائق يف لي ي ــــة  قيصــ احلق ــة جلي ــثالق  رري ــأ ذكل م ــداكا  م ــ  اب عدي ــا ارا ــوب م  ــو ماد ــا ل ــا  مب مدــموال ا  القي

ــانون ر  )احمل ــة الق ــ نة 29دمل ــاكليا   2013( لس ش ــد    ا  ــ  حت ــاا رياع ــ  مدت ــيت  ع ــة  ال ــداةل الانتقالي ــورن الع يف ش

ضــافة  ــانون مــأ الســداة الت يعيــــةا ا  ــــة ادق ــا  ريواجطا ــاا لعــ  اربر لــا عــد  مــد ر الالحئــة التنايحي  الــل د ن القي

ــا  ــراري الع ــة ال ــ  د ن  يئ ــا ي ــدر ع ــانون م ــحا الق ــد   ا ا ا ن ل ــ  ا  ـيك ايق ــــةا  د ن ه ـ ــوراك الاكفي  ا الص

ــ   ــ  يف ظ ــ  اارم ــــة الوض ــ  لداش ــدارا. ا ا جان ــ  ام ــ   ط ــوار ا وا ــرا ا احل ــا   ا   ــا   يف ا    ــا  الات 

ضــعق اارهــلاك اارمييـــةا  انتدــار الســالح يف اريـــدي ا د دــ يا   العصــاا  اال جراميـــــةا  ااــ قرار  ــاةل التـــوتر 

ـا  ا نــي دال ــا  مــا  قــان  ال ـ  ســدملا  فدــ  بــرامج ا صاحلــــة الوطنيـــةا   ــةل ا ــوارد ال  يــــة  ا اديــــةا ذكل ار

ــاةل الانقســا  الســ ياك  ــافة ا ا   ــا   احلــر با اال ض ــا  ال اع ــدلور الا مصــاد ارملن ــوارد    ــةل ا  ــو     ظــر ف الع

ــق ال ــ ية لتحقي راداك ا ياا ــاب ا  ــا ا دــتد يف غي ــا ع ــل ري اللت ــيت ارلق ــة.  ــد ان ال ــاحلة الوطني ــة  ا ص عــداةل الانتقالي

لك ار متــا  ليئــة  قيصــ احلقــائق مــأ القمتــااك ا تقاعــديأا ار  احلــالي 
(116)

ا  عــد   جــود ذثيــ  اددــ  ابا  لــحا 

ــا ن  ــانون العــداةل الانتقاليــة احلــااب  ــة ردــ  ي العمديــة القمتــائيةا ا ا جانــ  ذكل  ف ــال شــك اــ يلع  مــ  التيئ ري

ا دـــم ارن  ـــانون العقـــوا  1969جـــراتتس  ات ـــا  س الـــيت وصـــدل ميـــح غـــراك اـــ قا  ـــا مســـا ةل اجلنـــااك  ـــأ 

ــداك  ــ س مب ــ ا  ل ــرال ا خســورية ا  ــااكا لســقوط اجل ــؤال  اجلن ــاان مســا ةل ل ــ  ال   ــة اادي   ــرا ا  اجلنائي ــانون اال ج   

ــ  ــ   رخي العم ــرال  ط ــم اجل ــ    ــو  اردد ــاد ا لو  ــامبس التق ــة وي ــوي اجلنائي ــانون ر  )  اــقوط اا  ( لســ نة 11الق

ــانون 1997 ــو الق ــدمي ل ــانون الق ــابا ارن الق ــأ العق ــوس اال اســان م ــ و وق ــأ مي ــااك م ــااب اــ يادل مع ــس اجلن ا  الت

ـــالن  ـــ ع    راك  متـــم  اال ع ـــرى ال ـــقا  حلـــ  لـــحا ا عمتـــةل ي ـــانون الواجـــ  التا ي ـــ س  لـــو الق اارمـــدمل ادم

                                                           
 دورن هسمية رئ س  ار متا  ليئة  قيص احلقائق  2012( لس نة 18الوط  الانتقااب ر  ) (   تورلق ليئة  قيص احلقائق  ا صاحلة ا دلكة مبوج   رار ايدس116)

ا برئااة وس  خمتار ال وع حا   متوية لك مأ: وس  ماحل ال سما   قيةل ماحل ع ىسا  العريب ال يق الس نوكا  عف 26/02/2012 ا صاحلة ا ؤر  يف 

الساعة  2020ا قا  1ا  رخي الاطال : الثالاث  http://cfc1953.blogspot.comا  الت يعا  اادي يةبأ ماحلا  ادف الايتوريا  اعد الدقعايبا  القا  

 الوا داك ظترا .
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ــاد اااــ توري ا ؤ ــل  مــأ ريعــدا اااــ تور نصــا   ــا مســا ــ س التق ل ــو اــقال اجلررــة ا خســورية ا   ل س  ل

 (117)
.لك 

ليــي ار جــي  صــور   ــوار ارخــرى شــاريل  ــانون العــداةل الانتقاليــة ا ــح ورا  ليــك  ــأ  جــود ار ضــا   ذكل ممتــاف ا 

ـيعا لتعــديهلا ار  ااــتطدا  ريقــانون   انونيــة ارخــرى  تصــاد  مــ  ريعــ  نصومــيا اارمــر اأي رســ تد ا  ــدخ  ه ـ

امتخر
(118)

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
عداد: لايدي عف ص العداةل الانتقالية يف لي يا ن راك نقدية لقانون العداةل الانتقالية   وائق  ا يقيص( اراامي الساوا 117) الاي ا العداةل الانتقالية ا مؤلق جد ا مأ ا 

 .163 – 161ا ص 2014ا 1 (ا ط -يف الس يا ا  العررييةا ا ن مة العرريية حلقوس الااسانا )د

 فاف يتعدق الكاا اكا ال ينر القانون عا معايم مطنية عا 2013 دورن العداةل الانتقالية  2013( لس نة 29(  مأ اربر  ار جي القصور اليت شاريل القانون ر  )118)

 القانون اا اب حلقوس اال اسانا ا ؤلال  لتعي  ار متا  ليئة  قيص  احلقائق  ا صاحلةا ا ذ يخط ا ارن  توف ر اى ار متا  التيئة ا ااك يف ةا  القانون اا ابا ال ا ف

 دم .  اال ضافة ا ا ذكلا    ارن تكا  ا عايم ذثي  ادمراراكا  القانون اا اب اال اسا ا  ان رثدوا  وعة مأ ا تأ  ا دايا  اخملتداة مث  احلقو ي ا  اارط ا ا 

ا عايم  اال جرا ا  اليت   التعي  القثيف ل ر ديا    حكل ايموعا  اارخرى اليت  نا ار  يكون ار متا لا  رضة ريصاة خامة الت ا   وقوس اال اسان. عد  حتديدا

ة ميمل العاو ار  ا  اةل القمتا  ادتحقيق  ا الوقة القمتائيةا   قوية مالويا ا مبنحتا مكية ميمل ارشاك  جا ارخرى لمتكا  ركأ عا اراااتا لتيئة  قيص  احلقائق  ا صاحل

ماكنية مراجعة ار  اا تئياف القرارا  ا تعدقة مبنمل التعويمتا  مأ    ةا  عد  ط  السداا  القمتائيات ا   وقوس الااسان دم ميصوص عد ا يف  انون العداةل. لمتدن ا 

 النر عا  وفم    =

 ديد عا ويا س ار  االم سا  عد  =       اااية الال مة ار متا  ليئة  قيص  احلقائق  ا صاحلبةا  المتكا ا  الدتود  ا دار   اامتخريأ يف مديا  التيئة مأ اري  

أ القانون ر  )  احلقائق  ا صاحلــةا ار  مدار ة العامبة ف ا.  د خيدو القانون مأ اري  مقم  لعقد اري  مقممتيا   متمأ ا  ار د  ليئة  قيص   2013( لس نة 29 متم 

جرا ا  ليئة  قيص  احلقائق  ا صاحلبة.  ليد مأ التاصي   دورن ار جــي القصور اليت اعا   جدسا  اا    عامــةا ار  اري  مقممتيا   ن س مدار ة اجلنااك ا ل وم  يف ا 

ا ا ليكق  اال فال  مأ العقاب )خارطــــــة طريق لتعليل العداةل الانتقالية يف لي يا(  ين ر: اادلنة اا ليبة ادحقو ي 2013( لس نة 29الانتقاليبة ر  ) انون العدالــة 

 .   163 – 160ا ص ا رج  الساريقا  ما ريعدلا.  اراامي الساوا  16 (ا ص -ط(ا )د-اور اا )د –جييق 
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 ا اذـــــــــــة

ــد  ـــة ريع ــداةل الانتقالي طــار الع ـــة يف ا  ـــة احلقيق ــأ درااــتيا ادحــق يف معرف ــا ا  –الات ــا  م ـــة منوذج جلــان احلقيق

ل ا اارااة مم وعة الت متن اار ان لحمد ار  النتاجئ اليت  ومدل ا   وميا ا نوردلا عا النحو التااب:فقد ا

 النتاجئ: –ار ال  

الات ــــا   الصــــارخة حلقــــوس الااســــان  القــــانون ري اال  ــــا  الدــــام حلقيقة ا حلق يف معرفةايع   – 1

ا فيتا شــــارك  ال ــــرف اأيهبــــاا ا امــــة  ال ــــر فويف ا ــــا ا  اراــــ  اهباا  عل و الــــيت اا اب الااســــا 

 رمسية.ما أ غم أيف   اافأ  ا   اال عدا    اال  الق ي الاخاا  معرفة مصم  ارما أ  جود  ا  

فــــال مبكافحة  اا  الــــوا  مليقة وريصــــوراك مر  ذ ريومــــاة  –ارن احلــــق يف احلقيقــــة  - 2 العقــــاب مأ  اال 

ــي ــ س ةــرد وــق لصــيق ريمتــكا   -  القمتــا  عدي ــا  ل ــحا احلــق  الات  ــ  ارن ل ــا  خســ   ري ــيت  ــدملل يف ا  ال

يتجـــا   المتـــكا   يصـــ مل وقـــا  ادملقـــ  وـــ ا ن ـــرا ارمهيـــة احلقيقـــة ريومـــاتا اراااـــا   نـــ  ا ليـــد مـــأ الات ـــا   

   متميد جراح ا ا .

دراك احلـــا  الوا ـــ   رتـــد  - 3 منـــا يـــر  ذ  ـــحكل ا  ارن احلـــق يف احلقيقـــة ال ين ـــف ا ـــا  خســـ    ا 

  يف هدكي   ا   ا س تقط .ليتحمك

ا ن احلق يف معرفة احلقيقة  دورن الات ا   اجلس حلة الـيت  ـدملل يف ا ـا  لـو وـق ارمـي  دـم  اريـ    – 4

ادت ــفا ار  الانتقــاصا  مســ تق   معــاف ريــي يف معالــدا   مــكوك د ةل ممعــدداك   ــحكل يف الت ــيعا ا  الاقــي 

  ابا  اريمتا  يف العديد مأ  رارا  التيئا  احلكومية اا لية.القمتا  عا ا س توي  الوط   اال  دحلا  اا

ــائق  – 5 ــة التامــةا ن ــرا  لقــدر ا عــا  قيصــ احلق تليــا  العــداةل الانتقالي ــة ار ــدى ا ادــا  جلــان احلقيق يعتــا ا 

ــة ــ حلة  ا م ج ــا   اجلس ــة االت  ــائ  ا تعدق ــو  الو  ــا  و ــاعد  ع ــيت ا ــر ف ال ــق يف ال  ــان  التحقي ــوس الااس حلق

ـــائ   مـــدار التومـــيا    ر  مـــوراك  مـــةل ادو    ـــو  الات ـــا  ا  ا  ـــاةل القمتـــا  ادمالوقـــة   ا ـــ التقـــارير  ا 

ـرا   قـــدمي العاـــو.  التـــااب  ـــوفر   ودـــق احلقيقـــة يف مـــا يتعد ـــق هبـــحا الات ـــا  ا  هلديـــد اأ ـــرىا  جـــا ال ــ
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حلة الوطنيـــة  لالنتقـــا  اارقراطـــاا   ـــد اراـــتمل جلـــان احلقيقـــة يف العديـــد مـــأ اا  ا مثـــا  ذكل اراااـــا  ادمصـــا

عــاداك الا ت ــار ادمتــكا   ذ رــسا  اــاعد  عــا  ــ يف  ااررجيتــ   الاا يــ  يف حتقيــق الدــاافية  ا ســا ةلا  ا  الد

  مطادي الداافية  ا سا ةل  احلمك الرش يد يف ةق .  دمع ا ياداك القانون

 التوميا : –نيا  اث

العمــ  عــا رفــ  الــو ا ايقعــا ات ــا   ا ــا  لتاــادي   و تــا مــراك ارخــرىا مــأ خــال  ودــد  - 1

ــة  ــال  اخملتدا ــائ  اال ع ــا ا ــا ع ــا    نا لت ــدملل يف ا  ــيت   ــا   ال ــة الات  ــة ودــق وقيق ــو  ارمهي ــا  و ــراري الع ال

 الاكيفا   يئة ايق  أكل. الد 

ـــي د  ا – 2 ـــاج  م ـــا يف احلـــوار  ا دـــا را  وـــو  ه ـــيك م ـــا    الن ـــد    ـــا  الات  ـــ  ا  يق

ــدا   ري تليــة مدتــاا  ا   ــة الارمــة مبــس ا  ــة  هدــكي  جلــان احلقيقــة   يايــة اخميــار ار متــاهئا  ا ه ــيعا  العــداةل الانتقالي

ارمـــر اأي ردـــل   هـــة ن ـــر  ف ـــاا  لمتـــدن يـــاح  ـــم اادجـــان  الريـــد ارن يكـــون هدـــكيدتا ممـــوا ن نو يـــا ا ا

 الناج  يف التقد  ادتكدث  أ ما  دث مبس.

ـــايم  اراـــس  – 3 ـــق مع ـــار ار متـــاهئا  ف ـــا يكـــون اخمي ـــة يف اردا  هماهمـــا  يخط  ـــاةل يـــاح جلـــان احلقيق لكا

موضــو يةا  يــ  يكــون ار متــاهئا مدــتود مبــس ال الــة  الااــ تقاللية  احليــاد  القــدراكا  ا  اك  احئ ايقــ  يف 

 ا  لحا ريا يعة احلا  يعل  مأ فرص ياح جلان احلقيقة يف ا يا   ظيا ا.مدية الاخميار

جـــرا   ـــدري ا  خامـــة ريا يعـــة ات ـــا    ـــوس  -4 الرفـــ  مـــأ  اـــا اك ار متـــا  جلـــان احلقيقـــة مـــأ خـــال  ا 

ـــ تعانة  ـــااك اا    ـــو  اجلـــخسا  الاا ـــو  الاجـــ  ا ار  ن ـــا الن ـــة ع ـــانون اا اب اال اســـا  القات اال اســـانا ار  الق

ال ــة ري  ايــاال  ذا  الع ا ــن د  القــادراك عــا القيــا  مبثــ  لــحا التــدري ا .   ــ  ارن ردــم  بــر مج التــد

 ريعم  جلان احلقيقةا   امة:
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  رخي ارمناط ات ا   وقوس اال اسان ا ر  اة رينو  اجلخس.   -

ــدمون  - ــأ يتق ــا   اأي ــأ الات  ــاج  م ــتود  الن ــة الد ــداريم ودي ــا  ا    ــ  ال ي ــوا   مج ــلي  اار  ــة هس  ياي

النايســ  اارمــأ اجلســدي  الااتدــارا  القانونيـــة  ادتكــدث  ــأ  ــرب س.  لــحا رســ تدل   جــود خــدما  اــامع

  ا دما  الاج  ية. 

التحقيقــــا  الــــيت ترا ــــا التعقيــــدا  ا امــــة االت ــــا   القاتــــة عــــا النــــو  الاج  ــــاا   ــــحكل   -

 اال جرا ا  ا امة جبدسا  الاا    العدنية اليت يكون المتكا   الناج   الدتود ف ا مأ الخسا .

 ة التقارير ال ائية  التوميا . فأ  تاري - 

 ـــ  ارن تقتـــ  جلـــان احلقيقـــة االاـــ تقالليةا  دمتـــا ريصـــالويا  خمتداـــة مـــأ ري  ـــا  قـــدمي  ومـــيا   – 5

ـــيمل  ـــق  ســـداة م ـــف يتعد ـــاداك التيلكـــةا  التعويمتـــا .  ف ع ـــا ى القمتـــائيةا  اال مـــالح ا ؤايســـا  ا  ـــك ااع ريتحري

فــراط يف مــيمل لــحا الســداة ا   ـ طة  ســداا  العاــو   ــ  عــد  اال  اب جلــان احلقيقــةا ريــ   ــ  ارن تكــون م ـ

ــا  ــوا  ادــ يد لن ــا  العا ــا طد  ــو  الاعــاا  ع جــرا ا  العا ــا  يف ا  ــاج   الناجي ــوس الن ــاةل وق ــةا   ا ــق  وي حتقي

ــة  يحــل جلن ــ  مق ــةا وي ــ  احلقيق ــو يف مقاري ــداة العا ــأ ا ــا  م ــدمل شــ   خمتدا ــيت   ـ ية ال ــور ال ـ ــة د ةل تحل ريتلرري

اــا   ا ســ ئولية اجلنائيــة  ا دنيــة  ــأ اجلــرال دــم ا اــماك )الــيت ال هدــم  القمــ   الاغتصــاب( احلقيقــة اــداة ا 

ــةا  ــايج ار  الناجي ــة ادن ــق عدي ــر رمــلي مما ــدمي مطد ــةا ار   ق ــة ةقعي ــحار  اردا  خدم   ــط الاعــااف الاكمــ ا  الا ت

   اف احملا .ار  ا ا ايق ا  جع  ا جرا ا  دف  التعوي ا ار  اردا  ا دمة ايقعية حتل ا  
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  اتة ا راجـ 

متن الكرمي:   –ار ال    القرا

 الكم : –اثنيا  

ا مر ــل العــداةل الانتقاليــة ريتــواس )اراــس ن ريــةا  ا يقــا  مديــةا  صــورا  مســ تقطدية(ارمحــد شــويف ريخيــوبا  -1

 .2012 – 2011ط(ا - (ا )د-الكوا يب ادتحوال  اارقراطية )ار درية العداةل الانتقالية(ا )د

د ارد  غــوتلالسا   لــا رد فــار ا  -2 ــة ا  ــاعةل –ال حــ   ــأ احلقيق ــة ف ــة وقيق ادــا  جلن ا ا ر ــل اا اب  نــا  ا 

 .2013ط(ا -ادعداةل الانتقاليةا برا يدياا )د

ــو ي ا  -3 ــة ادحق ــة اا لي ــا(ا اادلن ــة يف لي ي ــداةل الانتقالي ــل الع ــق لتعلي ــاب )خارطــة طري ــأ العق ــال  م ليكــق  اال ف

  (.-(ا )دط-اور اا )د –جييق 

نصـــــــاف   ـــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4 احلـــــــق يف اال 

ت ا   اجلس حلة حلقوس اال اسان  .2009ط(ا -ا جينيق )ددلي  ا درا  –جا ال ر يف  اال  اال 

ـــــس  -5 ـــــة: ايد ـــــق اال لكا ني ـــــون:ا مرشـــــد ااررشـــــ ياي اا اب ل ررشـــــ يقا الواثئ  ANDREW:ا ؤلا

McDONALD, KIMBERLY BARATA, MICHAEL WETTENGEL, 

MICHAEL MILLER, NIKLAUS BUTIKOFER, KEVIN ASHILEY, IVAR 

FONNES 2005ابري  ا 16ط(ا درااة -)د فراساا –تر:   د الكرمي جبا ةا اررس ا. 

ــرا  -6 ــدي  اارمح ــة ادص ــة اا لي ــ ئدتكاادلن ــا ارا ــاا  ع ج ــا  ا  ــانون اا اب اال اس ــون -ا )دالق ط(ا درســما ) ن

 .2014اار  ( 

ا ا ر ــــل اارقراطــــا العــــريب اارااــــا  ا ســــا ةل اجلنائيــــة يف العــــداةل الانتقاليــــةالقطــــا يب   ــــد اال  ا  -7

 .2018ط(ا -الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصاديةا برل  _ار انياا )د
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ــ تقط ا  -8 ــة ا س ــة  مؤاس ــداةل الانتقالي ــل اا اب ادع ــربا ر  ــة يف ا   ــداةل الانتقالي ــار الع ــا  مس ــو  الاج   ا الن

 .2011ط(ا ايدو  )ا قا( - (ا )د-ا ر ل اا اب ادعداةل الانتقالية  مؤاسة ا س تقط ا )د

 .1999ا 1الكماب العريبا القالراكا طا دار القانون اا اب حلقوس اال اساند. جعار   د السال  عفا  -9

ـــديا  -10 ـــ ن  احملم ـــةد. وس ـــد احملامك ـــ   ريع ـــ س  ط ـــد   ا  ـــان  ض ـــوس اال اس ـــا  وق ـــورا  دار ا ا وع ا مخد

 .2008ط(ا  -اجلامعيةا اال اكيدريةـ)د

ــاد  ماجــدا  -11 ــريبع ــا  الع ــة يف الع ــداةل الانتقالي ــق الع ــايم  ا ي ــالراكا مع ــانو ا الق ــا ن الق ــة ادتع ا ا ؤاســة اار اني

  .2013ط(ا -)د

ا مر ــل القــالراك ارااــا  وقــوس الااســانا  رريــة العــداةل الانتقاليــة يف ا  ــرب  ــد الكــرمي   ــد الــال يا  -12

 .2013ط(ا -القالراكا )د

ر ـــل اا اب ا  جلـــان احلقيقـــة  نـــو  اجلـــخس )ا  ـــادي  الس يااـــا   اال جـــرا ا (افااـــويك اســـ ياا  ارخـــر نا  -13

  (.-ط(ا )د-ادعداةل الانتقاليةا نيويوركا )د

ـــرالف داـــوةا -14 ب ـــيب محمـــد ا  ـــانون اادي ـــانون  احلـــق يف الق ـــة ادق ـــة العام ـــاريواسا الن ري ـــة   ا مخدـــورا  جامع

 .1989ا 2رين ا يا ط

ا قافيــةالعـدالـــة الانتقـاليـــة  احلقــوس الا مصــادية  الاج  يــة  الثمكمــ  ا اــو  الســاال حلقــوس اال اســانا  -15

 .2014ط(ا -نيويورك  جييق: مخدورا  اارو ا تكداكا )د

ــوس الااســانا  -16 ــداك حلق ـا  ماوضــية اارو ا تك ــد ال ـ ــا ريع ــا   م ــانون ا ــ ياداك الق ــةا –ارد ا  ا ــان احلقيق -)د جل

 .2006ط(ا نيويورك  جييق 

ــما  -17 ــر  التع  ــة الاك ــان مؤاســة وري ــوس الااس ــا   وق ــة  ات  ــة احلقيق ــق يف معرف ــان  –احل ــائق جل  قيصــ وق

 .2013ط(ا نومفا - (ا )د-ا )دريال وقيقة
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د ر اارو ا تكــداك يف رينــا  الســال  ريعــد ات ــا  احلــر ب اارلديــة )درااــة حلــاةل ال   ــد الــرمحأ محمــد غيــ ا  -18

ا  ا ر ـــل اارقراطـــا العـــريب اارااـــا  الااـــاا يلية  الس يااـــ ية  الا مصـــادية. (1996 -1992الســـدااد ر 

 .2019ا 1ط ار انياا  –برل  

ــرالف اــعيدا  -19 ب ــ  ا  ــانون د. ن ي ــدخ  ا ا الق ــة احلــق –ا  ــانا ط ن ري ــم   ل ن ــةا ري ــيب احلقو ي ا مخدــورا  احلد

 .2010ا 1

ــلار   ــد القــادرا  -20 ــانت ــا  اا ليــة يف ةــا  وديــة وقــوس اال اس ا معتــد جييــق حلقــوس اال اســانا دليــ  ااتلي

 .2020ا 9اور اا ط  –جييق 

 راائ  جامعية: –اثلثا  

ــا ا  -1 ــان محــلاك رييا ــوس الااس ــا   وق ــا   ات  ــة يف   ــداةل الانتقالي ــا  الع تلي ــة –د ر ا ــة احلقيق ــق يف معرف ا احل

ــة  ــة ا ن ــ يةا جامع ــو  الس ياا ــوس  العد ــة احلق ــ تما لكي ــح راك ماجس ــة 1م ــ نة اجلامعي ــوراك(ا الس ــم مخد  - 2016ا )د

2017. 

ــــأا  -2 ــــدش مــــالح ااي ــــة لتا يق اة لن ريارييأ ن إلنساس اريا لحقو ر ألن القانوامع ــــح راك ماجســــ تما لكي ا م

 – 2005بـــأ يواـــق بـــأ خـــداكا )دـــم مخدـــوراك(ا الســـ نة اجلامعيـــة  –بـــأ وعنـــونا جامعـــة اجللائـــر –احلقـــوس 

2006. 

ــوا ا  -3 ــااك ج ــريب ي ــارك الع ــ  احل ــة يف ظ ــداةل الانتقالي ــا -الع ــواس منوذج ــأ   ــريب ب ــة الع ــح راك مااــاا جامع ا م

 .2015- 2014اك(ا الس نة اجلامعية اجللائرا)دم مخدور –هميدي ار  ال واة 
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 ار اث  مقاال : –راريعا  

ــدتا  ع ســا ا ص -1 ــو ا ــةصاارري ــارب الافريقي ــة يف التج ــان احلقيق ــة جل ــة ارن م ــة القانوني ــؤلا ا  الا يع ــأ ا  ــة م  وع

ــــك اارن مــــة الســــداوية  ــــا م ــــالر  اكي درااــــة يف  ــــارب جلــــان احلقيقــــة  –العــــداةل الانتقاليــــة يف افريقي

بــــرل : ا ر ــــل اارقراطــــا العــــريب اارااــــا  الااــــاا يلية  الس يااــــ ية  -ا ار انيــــا  حتــــد  مكتســــ  ا  

 . 191 – 176ا ص 2019ا 1 الا مصاديةا ط 

ــدي اهللا  -2 ــد ا تت ــريبصد. ارمح ــ  الع ــة ا   الرريي ــداةل الانتقالي ــر ةل الع ــال  م ــة خ ــان احلقيق ــة ا صد ر جل ــةل لكي ة

ــة ــة العا ي ــانون الكويتي ـ يةا   الق ــة  ال ـ ــا ريخ ــ اارااــا   ال حــوث القانوني ــ  اــ نوية  ع ــة  مكــة رري ا ةــةل عدمي

 . 340 - 297 ا ص2013ا يونيو 2ا   1

ــديحا  -3 ــس ريد درر ــ  ا ــد (صا  ــة ) هــة ن ــر ايق ــة يف مسدســ  العــداةل الانتقالي ــة اارميي ــق جد ــا صاحلاكم ا مؤل

ــ ا  ــف الاي ــدي ع ــداد: لاي ع ــأ ا  ــة م ــداةل الانتقالي ــةالع ــوس الااســانا )ديف الســ يا ا  العرريي ــة حلق ــة العرريي -ا ا ن م

 . 104 - 99ا ص 2014ا 1 (ا ط 

ــاوا  -4 ــامي الس ــيصا ارا ــق  ا يق ــة   وائ ــداةل الانتقالي ــانون الع ــة لق ــراك نقدي ــا ن  ــة يف لي ي ــداةل الانتقالي ــق ص الع مؤل

ـــ ا  ـــف الاي ـــدي ع ـــداد: لاي ع ـــأ ا  ـــةجد ـــا م ـــة يف الســـ يا ا  العرريي ـــداةل الانتقالي ـــوس الع ـــة حلق ـــة العرريي ا ا ن م

 . 163 – 160ا ص 2014ا 1 (ا ط -الااسانا )د

جدســـا  الااـــ    العموميـــة يف ضـــو   ـــاري العـــداةل الانتقاليـــة الافريقيـــةصا مـــدخ  ا صـــااى ريوجع ـــوطا ص -5

ــف التســاممل  الصــامل  ا صــاحلة  ــاصا –لااــ يخ   ــوب افريقي ــربا اــماليونا جي ــ  ا   ــة ري ــأ  درااــة مقارن ــة م  وع

ـــة الســـداوية ؤلا ا ا ـــ ـــك اارن م ـــا م ـــالر  اكي ـــة يف افريقي ـــداةل الانتقالي ـــة  –الع درااـــة يف  ـــارب جلـــان احلقيق

بـــــرل : ا ر ــــل اارقراطــــا العـــــريب اارااــــا  الااــــاا يلية  الس يااـــــ ية  -ا ار انيــــا مكســــ  ا   حتــــد  

 . 263 -213ا ص 2019ا 1 الا مصاديةا ط 

العـــــداةل الانتقاليـــــة يف غـــــوا فال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

ــةص ــة احلــر ب اارلدي ــالا  العســكرية  ااي ــة الانق ــك ريخي ــوان:  اكي ــق جد ــا ريعن ــة يف ا مؤل ــداةل الانتقالي  ــارب الع
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ار انيـــاا  –طـــا العـــريب اارااـــا  الااـــاا يلية  الس يااـــ ية  الا مصـــادية. بـــرل  ا ا ر ـــل اارقراارمـــرياك الال يخيـــة

 .48 – 15ا ص 2019ا 1ط 

ــةا   -7 ــأ عدي ــأ  اــا   ب ــةصاد. ااســ ي ة فيصــ ا   ب ــداةل الانتقالي ــة يف اــ ياس الع ــة احلقيق ةــةل  صاحلــق يف معرف

ــو  الس يااــ  2017ا جــوان 15ا   ا اكــر ــوس  العد ــة احلق ــأ لكي ــة  صــدر   ــة محمــد خمتــم  ســكراكا ا د ري ية جبامع

 .93 - 81ص

اســـــان يف الـــــن س الااـــــتطدادية الســـــاريقةصا  د. اررـــــأ اـــــالمةا  -8 صاحلـــــق يف معرفـــــة ات ـــــا   وقـــــوس اال 

http://www.sis.gov.eg م ا ا . 1.00ا الساعة 17/8/2019  رخي الاطال : الس ل 

ــا ا  -9 ــف    ــانون اا ابصصاحلــق مبااــ  ع ــة يف الق ــة احلقيق ــةا عرف ــو  الااســانية  الاج  ي ــة ادعد ــةل اا لي ا اي

ــم   ــةا ري ــو  الااســانية  الاج  ي ــة العد ــأ لكي ــة  مكــة  صــدر   ــة د ري ــةل عدمي ــانا   -ة ــو 13ل ن ا 2020ا يوني

ـــــ س https://www.ijohss.com ا134-116 ص ـــــال : اي ـــــو  25ا  رخي الاط ـــــة  2020يوني ـــــاعة الثالث الس

 م ا ا .

 اارااــــا  ريةــــئالــــللا ةــــدـــــلملاصا لمصالحةوا ئـــةللمساا رييأ إلنتقاليةا لةالعداص ا يق ريـــوبكر مـــاينةا  -10

ـــــلسيا ـــــملدا اايةـ ـــــيدورة ـ ـــــليدو ةـ ـــــ دمي ةـ ـــــمحكم ةـ ـــــأ  صـــــدر ةـ  وملدعد لعدياا نيةوطلا سةدرلما  

 .112 – 103 ا ص2014ا درسما 2اجللائرا   -ا بأ وعنونلسياسيةا

ــد   را  -11 ــق ا صــاحلة  امي ـ ية  حتقي ــا ال ـ ــالب العســكري ع ــ  الانق ــة يف الدــ يف ري ــداةل الانتقالي ــة الع ص رري

ـــةص ـــوان: الوطني ـــا ريعن ـــق جد  ـــةا مؤل ـــرياك الال يخي ـــة يف ارم ـــداةل الانتقالي ـــارب الع ـــريب   ـــا الع ـــل اارقراط ا ا ر 

 .     94 – 68ا ص2019ا 1ار انياا ط  –اارااا  الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصادية. برل  

ــابرا  -12 ــاحل ج ــدصام ــة  التقيي ــ  اااي ــري ري ـي  اجللائ ــا  يف الت ـ ــدا   ا عدوم ــة    ــق ا عرف ــا   صو ــةل ااراا ة

جامعـــة  –ة يصـــدرلا خمـــا اارااـــا  الاقتيـــة  القمتـــائية ا د ريـــة نصـــق اـــ نوية عدميـــة  مكـــالاقتيـــة  القمتـــائية

 .208 - 179ا ص 2016جوان )يونيو(  ه1437ا شع ان 2ا  2الواديا اجللائرا  

http://www.sis.gov.eg/
http://www.sis.gov.eg/
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ا  رخي www.alukah.net شــــ  كة اارلويــــةا صماتــــو  احلقيقــــة يف ا اــــاب الادســــااصد.مجيــــ  محــــدا يا  -13

 ا .ا الساعة العا اك م ا 2020فااير  20الاطال  : اي س 

ــ ا  -14 ــد ريد ي ــةصامحي ــة الافريقي ــداةل الانتقالي ــارب الع ــاب يف   ــأ العق ــال  م ــد  الاف ــدار ع ــا  مط ــة  ص ا يق  وع

ــؤلا ا  ــأ ا  ــداوية م ــة الس ــك اارن م ــالر  اكي ــا م  ــة يف افريقي ــداةل الانتقالي ــة  –الع ــان احلقيق ــارب جل ــة يف   دراا

ـــريب اارااـــا  الااـــا مكســـ  ا   حتـــد   ـــل اارقراطـــا الع ـــا ا ا ر   –ا يلية  الس يااـــ ية  الا مصـــاديةا ار اني

 . 339 – 304ا ص 2019ا 1برل ا ط 

 )   دم مخدور(. صلعريبا لعا ا يف  صاحلةوا لوطنيةا النتقاليةا لةالعداصد. رضوان   داكا  -15

ــة درااــة عائدــة اــا اا  -16 ــداةل الانتقالي ــة الع ــ ا  )مقارري ــد ال ــا ريع ــو  يف د   م داراك التن ــا  ا  ــأ ايقع ــ ع  صاارم ل

ــةصا ــؤلا ا  اا   الافريقي ــأ ا  ــة م ــة الســداوية  وع ــك اارن م ــا م ــالر  اكي ــة يف افريقي ــداةل الانتقالي درااــة  –الع

ا ا ر ـــل اارقراطـــا العـــريب اارااـــا  الااـــاا يلية  الس يااـــ ية يف  ـــارب جلـــان احلقيقـــة مكســـ  ا   حتـــد  

 .124 – 109ا ص 2019ا 1برل ا ط  – الا مصاديةا ار انيا 

ـر لمتــكا  الات ــا   اجلســ حلة   ــد العليــل خياــوكا   مــوالي الاــالرا ص -17 احلــق يف الانصــاف  جــا ال ـ

ــوس اال اســانا حلقــوس اال اســانص ــة  صــدر  ــأ مر ــل جيــ  ال حــ  العدمــاا طــراريدس ةــةل جيــ  وق –ا ةــةل عدمي

 . 60 – 25ا ص 2013ا ش  اط )فااير( 1ل نانا  

ــما  -18 ــد اارمل ــد الوا  ــة    ــد  صد ر احلكوم ــة ا ا ا   ــأ احلقيق ــأ الكدــق   ــة )م ــداةل الانتقالي ــاح مســار الع ي يف ا 

ــ ا التومــيا (ص ــف الاي ــدي ع ــداد: لاي ع ــأ ا  ــا م ــق جد  ــةاا مؤل ــة يف الســ يا ا  العرريي ــداةل الانتقالي ــة  الع ا ن م

 .84- 74 .ص2014ا 1 (ا ط -العرريية حلقوس الااسانا )د

تليـــا  حتقيـــق العـــداةل الانتقاليـــةفريـــداك ر طـــانا ص -19 ا  وعـــة مـــأ ا ـــؤلا ا يف مجتوريـــة الكون ـــو اارقراطيـــةص ا

درااـــة يف  ـــارب جلـــان احلقيقـــة مكســـ  ا   –العـــداةل الانتقاليـــة يف افريقيـــا م ـــالر  اكيـــك اارن مـــة الســـداوية 

ا 1بـــرل : ا ر ـــل اارقراطـــا العـــريب اارااـــا  الااـــاا يلية  الس يااـــ ية  الا مصـــاديةا ط  -ا ار انيـــا  حتـــد  

 .302 - 286ص  ا2019



 
 

282 
 

 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 
ـــة الصـــديقاا  -20 ـــرب رر ـــة )ا   ـــارب اا   الافريقي ـــة يف   ـــد : دراا ـــ  ا  ـــة  ايق ـــداةل الانتقالي ـــواس-صالع  -

ــا (ا ــا منوذج ــوب افريقي ــداوية  جي ــة الس ــك اارن م ــالر  اكي ــا م  ــة يف افريقي ــداةل الانتقالي ــؤلا ا الع ــأ ا  ــة م  – وع

ا ا ر ـــل اارقراطـــا العـــريب اارااـــا  الااـــاا يلية درااـــة يف  ـــارب جلـــان احلقيقـــة مكســـ  ا   حتـــد  

 . 41 - 31 ص2019ا 1برل ا ط - الس ياا ية  الا مصاديةا ار انيا

ص رريــــة العــــداةل الانتقاليــــة يف الســــدااد ر: لــــ  ط فعــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  -21

 ـــارب العـــداةل الانتقاليـــة يف ارمـــرياك ا مؤلــق جد ـــا ريعنـــوان: الانتقاليـــة ريعـــد ا ـــحاحب اامويـــة اص ا يــق العـــداةل 

ا 1ار انيـــاا ط  –ا ا ر ـــل اارقراطـــا العـــريب اارااـــا  الااـــاا يلية  الس يااـــ ية  الا مصـــادية. بـــرل  الال يخيـــة

 . 66 - 50ا ص 2019

ــالكا ص -22 ــالر م ــاري م ــة يف م ــداةل الانتقالي ــة الع ــ صا رري ــوان:  ري ــا ريعن ــق جد  ــة يف مؤل ــداةل الانتقالي ــارب الع  

ار انيـــاا  –ا ر ـــل اارقراطـــا العـــريب اارااـــا  الااـــاا يلية  الس يااـــ ية  الا مصـــادية. بـــرل   ارمـــرياك الال يخيـــةا

 .175 – 142ا ص 2019ا 1ط 

ا لمضافةصالقــــــــف ا –ص ائلخما -ا  لعس الاياصالية د لرب ال جاس اريية فا ايارلم الوالة ا ــــــــد الصــــــــ ارا ص -23

ـــ  ـــف الاي ـــدي ع ـــداد: لاي ع ـــأ ا  ـــا م ـــق جد  ـــة يف مؤل ـــداةل الانتقالي ـــان: الع ـــوس الااس ـــة حلق ـــة العرريي ا ا ن م

 .73 – 68ا ص2014ا 1 (ا ط -الس يا ا  العررييةا )د

ـــــود خـــــااا  -24 ـــــة ا  ـــــيا  وســـــ  اار لـــــريا  خد ن إلنساس اوقو  نتتا ا الحقيقة الحق فا معرفة ص امي

ا يااــــا  مقدمـــة ا ا بـــر مج احلــــق يف ا عرفـــة اأي ه ــــف  حتديـــ ا  ر ـــة قائق ريال وقيقة(ص قصا ون )للا

 .2013عديي مؤاسة ورية الاكر التع ما مراجعة: ارمحد  ل ا نومفا 

ـــد  ا  -25 ـــل مـــ اح  يـــااك م ـــقص لي ـــو   حتـــد   التا ي ـــ  ا ات ـــحلأ: ري ـــة يف ال ـــداةل الانتقالي ـــ  ا صالع ةـــةل جي

ــة ــة ا عمق ــاث القانوني ــاا اار  ــ  ال حــ  العدم ــل جي ــأ مر  ــا    ــة  مكــة  صــدر د لي ــة د لي ــةل عدمي ــاير 10 ا ة ا ين

 .74 – 59 ا ص2017
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ا ييــديا صالعــداةل الانتقاليــة  العــداةل العاديــةصا  ــا اك عدميــةا حتــل ا  اف ا ن مــة  احلاــيفمــوىس   ــد  -26

 .25/5/2017جامعة م ا ةا م ا ة  اادي ية ادعداةل الانتقالية التعا ن م   سس القانون العا  بلكية القانون

 د ريــة دمعاا ا صمســار العــداةل الانتقاليــة يف  ــواس )الخدــوراكا التعــ   الا رالــا  الس يااــ ية(صتلرــة ذ يــ  -27

ا عـــدد خـــاص العـــداةل الانتقاليـــة يف  ـــواس 5 صـــدر  ـــأ مر ـــل دمع التحـــو  اارقراطـــا  وقـــوس الااســـانا   

 .41 – 27ا ص2019  لي ياا درسما

ــوا  لصــدجا  -28 ــ تقاارييصان ــا  ان ــا  الســاريق  اا ــواس ريــ  ااتئص ــانون العــداةل الانتقاليــة يف   ةــةل العدــو   ص  

ا ةــــةل عدميــــة د ليــــة  مكــــة  صــــدر فصــــديا   ــــأ ا ر ــــل اارقراطــــا العــــريب اارااــــا  الس يااــــ ية القــــانون

 .148 – 134ا ص 2017 ا جاناا )يناير(1ار انياا    –الاااا يلية  الس ياا ية  الا مصاديةا برل  

ــد فرش حــا  -29 ــة   رامــة المتــكا صا وي  ا اكــراك القانونيــة  ــواسا صجدســا  الااــ    العدنيــة: احلــق يف احلقيق

  عـــا  2015لك ملالملـــة ارشـــتر ميـــح ن ســـان )ابريـــ (  -Legal Agenda- صـــدر  ـــأ مجعيـــة ا اكـــراك القانونيـــة 

 . 5 – 4ا ص 2017ا جاناا )يناير( 7 ا  ررييةا  اار ضا  القانونية  القمتائية  ا س تجدا  التواس ية 

رينــا  الســال  مــأ خــال  ودــق ا ســؤ ليا صا  – مســ  اــا   ا صالن ــر ا ا ا ــا   العــداةل الانتقاليــة  -30

  صـــدرلا اادلنـــة اا ليـــة ادصـــدي  اارمحـــر  1869ايـــةل اا ليـــة ادصـــدي  اارمحـــرا  ةـــةل ار دريـــة  وراســـل عـــا  

 .41 – 27ا ص 2006ا وليران )يونيو( 862ا   88مكايدجا مج   خ لا دار ا  جامعة 

ـــدي   -31 ـــة ادص ـــةل اا لي ـــا اصا اي ـــ  ار  خي ـــانون اا اب:  ا  ـــةص يف الق ـــة احلقيق ـــق يف معرف ـــيبا صاحل  مســـ  نق

ــا   اارمحــرا ــة  وراســل ع ــةل ار دري ــة  1869ة ـلا دار ا ــ جامع ــر   خ ـ ــدي  اارمح ــة ادص ــة اا لي   صــدرلا اادلن

 .84 – 55ا ص 2006وليران  –يونيو  862ا   88 مكايدجا مج
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 نصوص: -خامسا  

 نصوص لي يَّة:  -ار 

ريتــــارخي  15 ا 2د ريــــة  صــــدر  ــــأ   اراك العــــد ا   خ ــــ ريــــورمر   يــــر العــــد ا  ا اجلريــــداك الرمسيــــة-1

15/12/2013. 

ـــرار -2 ـــس  ـــوط  ايد ـــااب ر  ) ال ـــ نة 18الانتق ـــائق  2012( لس ـــة  قيصـــ احلق ـــ س  ار متـــا  ليئ ـــورن هســـمية رئ  د

ـــــــؤر  يف  ـــــــاحلة ا  ـــــــة ا26/02/2012 ا ص ـيعا  اادي ي ـــــ ا  رخي http://cfc1953.blogspot.comا  الت ـ

 الساعة الوا داك ظترا .  2020ا قا  1الاطال : الثالاث  

ـي  ااديـــيب )القـــانون ا ـــد ( الصـــادر ا راـــو  ا دـــو ا ـــؤر   يف-3 ا   اراك العـــد  1953نـــومفا  28 مواـــوعة الت ــ

 .1965ط(ا -ا مدكة اادي يةا دار ا عارفا م ا )د

 نصوص مقارنة: -ب

ا د ريـــة فصـــدية درااـــا  يف وقـــوس الااســـان ا22/11/1969اال اا يـــة اارمريكيـــة حلقـــوس الااســـان الصـــادر يف -1

ـــة لالاـــ تعالما   ـــة العام ـــال  ا ـــاريج التيئ ـــوس اال اســـان يصـــدرلا  اـــا  اال ع ـــا ريقمتـــا  وق ـــة  مكـــة  ع عدمي

ــــيةا  ـــــ  https://hrightsstudies.sis.gov.egا  ـ ـــــال : االملن ـــــاس  24ا  رخي الاط ـــــاعة  2020ارغس الس

 الوا داك م ا ا .

ــــس ار ر ا-2 ــــاس ةد ــــوس اال اســــان يف نا ــــة وق ــــة ودي ــــة مي ســــو  ا ا اا ي ــــوس الااســــانا  –جامع ــــة وق مكم 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html  رخي الاطــــــــــــــــــــال : الســــــــــــــــــــ ل 

 الساعة الثامية م ا ا   5/9/2015

ـــــــــــــــــــداك-3 ـــــــــــــــــــاس اارو ا تك ـــــــــــــــــــداكا ميث -https://www.un.org/ar/charter-unitedا اارو ا تك

nations/index.html 11/7/2020ا  رخي الاطال : الس ل .  الساعة الساداة مسا  

اك العامــة  – اجلريــداك الرمسيــة --4 شــاةلا  -)ا مدكــة ا  ررييــة(ا د ريــة  صــدر  ــأ ا ا عــة الرمسيــةا الــراط -الخ ـ

 .2004ابري   12ا 5203ا   93 
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ـــة ريوا ـــ  مـــر   يف الااـــ  و ا  -5 ـــة  صـــدر  ـــأ ا ا عـــة الرمسي ـــة التواســـ يةا د ري ـــد الرمســـا ادلمتوري ا 105الرائ

 .2013درسما  31الصادر يف 

ـــق -6 ـــا   اا   ا صـــد ة  ا و عـــة(ا  ي ـــة لال اا ي ـــانون اا اب اال اســـا  )النصـــوص الرمسيَّ ـــا  الق مواـــوعة ا اا ي

 .2010ا 10 تمل   محمد مالر   د الوا دا اادلنة اا ليَّة ادصدي  اارمحرا القالراكا ط

 

 مراج  ارخرى:               –ااداا  

 معامج: -ار 

  (.-ط(ا )د-ا دار مادرا ريم  ا )د10ا مج لسان العرب الامت  جد  اايأ ابأ مي ورا اريب -1

-ا دار احلــدي ا القــالراكا )د ج ااد ــة  حصــاح العررييــة –الصــكاح اريب ن ــ ا اــد ي  بــأ وــدد اجلــولريا  -2

 .2009ط(ا 

 .2008ط(ا -)د ةد اايأ محمد بأ يعقوب الام   امتاديا القامو  احمليذا دار احلدي ا القالراكا -3

 .1999ط(ا -   ااد ة العررييةا معلس القانونا التيئة العامة لدؤ ن ا ااري  اارمميةا القالراكا )د -4

ـية ادكمــابا )د -5 ــة ا  ـ ــورا  التيئ ــاطرا مخد ــود خ ــ : محم ــكاحا تر   ــار الص ــرا يا خمت ــر ال ــو بك ري ــد ار  (ا -محم

  (.  -ط(ا )د  -)د

  قارير: –ب 

ةدــــس وقــــوس الااســــانا اا راك ا امســــةا  قريــــر ماوضــــية اارو ا تكــــداك  -امــــةاارو ا تكــــداكا ا عيــــة الع -1

ـــة العامـــة  ـــرار ا عي ـــح   ـــةا  ناي ـــة احلقيق ـــوس اال اســـانا احلـــق يف معرف  15مـــؤر  يف  60/251الســـامية حلق

ا  رخي https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/5/7ا 2007ا اــــــــــــ نة 2006مــــــــــــار  

. 2020ارغساس  25الاطال : االملن    الساعة العا اك مسا  

التقريـر السـ نوي  اوضـة اارو ا تكـداك ةدس وقوس الااسانا اا راك السـاريعة   اكا  -اارو ا تكداكا ا عية العامة -2

  السـجال   واـ يةل لمتـدن احلـق يف معرفـة احلقيقـة:السامية حلقوس الااسانا احلدقة ااراا ية ا تعدقـة ريتجـارب واـف 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/5/7
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https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A-HRC-17-21_ar.pdf ا

 الساعة الثانية م ا ا . 2020ارغساس  24 رخي الاطال : االملن  

مـــأ  (17)تونا ال نـــد اا راك الثانيـــة  الســـ   –جلنـــة وقـــوس الااســـان  -ايدـــس الا مصـــادي  الاج  ـــا -3

ـــداك  ـــانصا اارو ا تك ـــوس الااس ـــامية حلق ـــداك الس ـــية اارو ا تك ـــر ماوض ـــلا  قري ـــد  ا ؤ  ـــد   اار  ـــ   –ج مكم

ـــوس الااســـان: ص ـــو  الســـاال حلق ـــةص. ق عليل وقوا ا ـــة احلقيق ـــأ احلـــق يف معرف ـــا درااـــة    اال اســـان  ودي 

https://www.ohchr.org/AR/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx ا

. 2020يونيو  24 رخي الاطال : الارريعا    الساعة الراريعة مسا  

ـــ رو ا تكـــداك وـــو   -4 ـــا  ل ـــر اارمـــ  الع صاـــ ياداك القـــانون  العـــداةل الانتقاليـــة يف ةقعـــا  ال ـــا  مـــوجل  قري

  (.616/2004)ا التقرير ر  2004 -ارغساس  –امتب  24ارمأا ا ةدس ا ةقعا  ما ريعد ال ا ص

ا 2017ا اســــــخة  ينــــــة درســــــما 2016التقريــــــر الســــــ نوي لســــــ نة ليئــــــة احلقيقــــــة  الكرامــــــةا  -5

http//www.ivd.tn  2020ارغساس  12ا  رخي الاطال : الارريعا  .  الساعة العا اك مسا  

ا  لمتــــدن عــــد  تكــــرار ات ــــا   الاســــاد( التقريــــر ا تــــاال الدــــام  ) ومــــيليئــــة احلقيقــــة  الكرامــــةا  -6

ــــاي )مــــايو(  2020ارغســــاس  12ا  رخي الاطــــال : الارريعــــا  http//www.ivd.tnا 2019  الااــــتطدادا م

 .    الساعة العا اك مسا  
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 النظام القانوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

(W.I.P.O) 

 رايض عبدالهادي منصور بدر د.

 املقدمة

أملهأأأدا ها  تنشأأأامل املأأأنظلي ابنليأأأة بنأأأاو  أأأئ اتفأأأاو دن  ينشأأأل املنظمأأأة ن أأأدد نظا أأأا القأأأانوين نيبأأأن        

ناختصاصأأا،اك كلأأبني يبأأن ااملوأأة  ابنليأأة الأأا نظأأ، عملها املنظمأأةك عأأا  ريقهأأا وقأأ  ااملهأأدا  نت أأ  القوا أأد 

 الا ومك سري العمل هبا.

نقأأد ىأأرع العمأأل  أأئ أملم ياملذأأب مفأأل هأأبا اةتفأأاو ابن  صأأور  املعاهأأد  ابنليأأةك نة  أأ  بعأأد  ني  

النظأأام ااملسأأاا(ك املهأأ   أملم ا هأأب) ال ظأأمياي  –ابسأأ، ور  –مليثأأاو نظأأمية الأأا تعلأأ   أأئ هأأب) املعاهأأد  )ا

تصأأأ  ا قالأأأ  نااأأأد أملمعأأأا وأأأمك سأأأري هأأأل املنظمأأأة نسأأأري عشأأأا ها ا أأأار ك ا   انأأأ  القوا أأأد امل علأأأ  

ابلع أأوية نمأأا يقأأمم هبأأا مأأا ااملوأأة  الأأا يأأ  نشأأكيلها ك سأأواو مأأا ذأأس  قثيأأل ااملع أأاو أملن  أأئ اسأأ، قس  

عهنا.
(1)

     

م الا أأما  بو أأ  قأأانوين للمأأنظلي هأأو أملمأأر تقت أأيا  بيعأأة ااملضأأ،ياو ك املم ال أأرض مأأا نىأأود ن             نا 

عشأأاو تأأن املأأنظلي ابنليأأة يأأد عها للقيأأام ابلعديأأد مأأا ااملعأأل  القانونيأأة الستمأأة ةسأأ، رار بقا أأا نل  قيأأ   ااي،أأا  ا 

 ئ الصعيديا ابن  ناباذيل. 
(2)

-ما تقدم  ن ان  هبا الب ث ا أملرب  معال  نيه:نترتيبا  ئ  
 

 : عشامل  املنظمة العاملية للملكية الفكرية"ااملهدا  ناملبادئ"املعل  ااملن  -

 : الع وية ا املنظمة العاملية للملكية الفكرية.املعل  الثاين -

 ااملوة  الرئيظ،ية ا املنظمة العاملية للملكية الفكرية. :املعل  الثالث -

                                                           
 .330ك ص 1984ك دار الهن ة العربيةك القاهر ك 3( أملنظر: أمل.د صسح ابيا  امرك قانوم ال نظمي ابن  النظرية العامةك ط1)

(2) C.F. AMER ASINGHE,  "  principles of the institutional law of international organizations",   Cambridge 

university   press, 2005, second edition, P.79-80. 



 
 

288 
 

 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية        العدد: الثاني لسنة 

 
 مزيانية املنظمة العاملية للملكية الفكرية. :الراب املعل   -

 املعل  ااملن 

 عشامل  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 "ااملهدا  ناملبادئ"

.WIPO –تاملسظأأأمل املنظمأأأة العامليأأأأة للملكيأأأة الفكريأأأة )الوايبأأأأو(            
(3 )

مبوىأأأ  اتفاقيأأأة ع توقيعهأأأأا ا 

ل صأأأأبةل نول دنليأأأأة متةصصأأأأة  بعأأأأة  1974سأأأأ     28نظا أأأأا ا . مث تعأأأأد  1967يوليأأأأو  14أملسأأأأ، و هو  

للمنظومأأة ااملةيأأةر مكرسأأة ل عأأوير نظأأام دن  متأأواتم نمييأأ لشأأاملم امللكيأأة الفكريأأة
(4)

نأملي أأاب ب فأأوي  مأأا ابن  

سأأا ر  ااملع أأاو  ،أأاك تعمأأل  أأئ تعةيأأة اةايأأة ابنليأأة للملكيأأة الفكريأأةك  أأ  العأأا  عأأا سأأ يل ال عأأانم بأأن ابن  ن

املنظلي ابنليةك نيق  مقرها
(5 )

 مبدينة ىنيف الظوييية. 

أي ا  أأاةي اا دا  نالفأأاك العلأأوم               حيأأث تعأأد مأأا أملام املأأنظلي ابنليأأة امله أأة بنتأأايف العقأأل ال  أ

بأأ  راي ناملبأأد ن ك ل أألم  ال عأأانم  أأ  نال كنولوىيأأاك نمأأا تقأأوم بأأا  مأأا تقأأدق املظأأا د  القانونيأأة اململأأا  اة 

بأأن اوأأاداي حليأأة امللكيأأة الفكريأأة نيه اة وأأاداي.
(6)

املنشأأامل  مبوىأأ  اتفاقيأأة ابريأأو نالأأ م نمأأا ي فأأر  عهنأأا مأأا 

معاهأأأدايك نمأأأا لهأأأا مأأأا دنر  أأأ  ا وأأأديث نتنظأأأ،ي  ال  أأأيعاي الو نيأأأة لأأأ ن  ااملع أأأاو ا    انأأأ  تقأأأدق 

( 184لومأأأاي نع أأأهاك يبلأأأل  أأأدد ابن  ااملع أأأاو ا املنظمأأأة )املظأأأا داي ال قنيأأأة ا   ابن  الناميأأأةك ن ميأأأ  املع

( معاهأأأد  لشأأأاملم امللكيأأأة 16( معاهأأأد  دنليأأأة مهنأأأا )24ابملائأأأة مأأأا بأأأ ام العأأأا . تأأأدير ) 90دنل أملي أملكلأأأن مأأأا 

                                                           
 .(world Intellectual property organization( اختصار لل ظمية )3)

 :www.(wipo.imt/about-wipo/ar/what-is-wipo.html( املوق  الرمسي للمنظمة العاملية للملكية الفكريةك )4)

عشأأاو  15( تأأنا املأأاد  5) م نيأأة نقأأل مقأأر املنظمأأة بقأأرار صأأادر  بقأأا  2أملمأأا الفقأأر   1املنظمأأة  أأئ " مقأأر املنظمأأة نهأأو ىنيأأف الفقأأر  مأأا اتفاقيأأة ا  تأأنا  أأئ ا 

 ( "د" ن "ت"3) 6املح م املاد  

عشاو الوايبوك نانظر ا  ني أملي ا لأأ 7/ الفقر   2( املاد  6) تفاقية ا   ما ا 

Dr. Mohamed Salem Abou El Farag Balat." Intellectual property law. Basic concepts," Dar Al Nahda Al Arabia. 

Cairo2007. P. 28 – 29. 



 

289 

 

 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية       العدد: الثاني لسنة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

عشأأأاو الوايبأأأو.7الصأأأناعيةك ) ( معاهأأأداي لشأأأاملم حأأأ  املفلأأأف نا  أأأا ة ا   اتفاقيأأأة ا 
(7)

الأأأا بأأأا بصأأأدد عر أأأها  

وقو   ئ مبادئ نالقوا د الا تنظمها املغراض هب) اةتفاقيةنوليلها لل
(8)

  ئ الن و اا يت:

 الفر  ااملن : أملهدا  نمبادئ املنظمة

ة ضأأأ أملم   أأر ااملهأأدا  ا ا  أأار قأأانوم املأأنظلي ابنليأأة  قأأ  -:أملنةب: أملهأأدا  املنظمأأة )نعأأاو هلهأأا نن ائفهأأا(

ااملهأأأدا  سأأأ   نىأأأود املنظمأأأة ناملظأأأار ا ي  أأأ   ل،أأأا أملم دنراب  أأألك املمأأأريا: الناحيأأأة ااملن  وأأأدد هأأأب) 

ل،أأاك نكلأأبني تبأأن القيأأود الأأا تأأرد  أأئ املنظمأأة نأملوة،أأا ب ئديأأد ا أأا) أملعشأأع ا نن ائفهأأاك  نظأألكا للوصأأو  ا 

 نالناحية ااملخرعك نظا د ا تفظري املواثي  املنش،ئة للمنظلي ابنلية نما تقوم با ما أملعل  القانونية.

ةتفأأاو املنشأأل للمنظمأأة العامليأأة للملكيأأة الفكريأأة  أأئ ال أأرض مأأا نىودهأأا نامل ثأأل ا نعأأاو هلهأأا نقأأد نأأا ا

 نن ائفها.

 -نعاو هل املنظمة: -1

 -تعر مل املاد  الثالثة ما اةتفاو املنشل للمنظمة لهب) املظاملل  قرري:

ة الفكريأأة ا عيأأ  أملبأأاو العأأا  عأأا أملم مأأا بأأن ااملغأأراض الأأا أملعشأأ مل الوايبأأو مأأا أمل لهأأاك د  حليأأة امللكيأأ -أمل 

أيعاي اباذليأأة  أألم تأأو ري   ريأأ  ال عأأانم بأأن ابن   أأ  بيهنأأاك ن ني أملم ال عأأانم ابن  لنر  ة  كأأا لل  أ

اةايأأة وقأأوو امللكيأأة الفكريأأةك بأأل ةبأأد مأأا تأأوا ر افهأأود ابنليأأة ا    أأرض ا  أأار مأأا اةايأأة ابنليأأة وقأأوو 

ني املم اجمل أأأ  ابن  أملن العأأأا  أملصأأأبةل قريأأأة صأأأ ري  نااأأأد ك ةبأأأد أملم ي عأأأانم أملع أأأاو اجمل أأأ  امللكيأأأة الفكريأأأةك ن 

 ابن  عيعاب ما أمل ل هد  املنشود أملة نهو ذري للجمي  نر اهية ن ار  ناتدهار اجمل   ابن .

   يأأا اة عظأأام أملم " ا م هأأبا الأأةما هأأو تمأأا حريأأة اامل أأ رك ننبأأب الاحأأت ر نالاسأأماوك تمأأا ة يظأأ، عي        

عظأأانيتا ا  ا   ي  أأ    مأأل  يريأأد عأأا  أأري) أملن أملم يعأأ  عأأل اأأ له ا ن أأدام  أأري) نيأأري)ك تمأأا يفتقأأد  يأأا اة عظأأام ا 

ة ا  ا وم   أأارا ك  رادتأأا نحري أأاك تمأأا أملصأأب مل  يأأا الظأأ،ياد  صأأوام اة راد ك تمأأا ة يكأأوم  يأأا اة عظأأام سأأ،يدا  ا  ا 

                                                           
 .1ك ص 2004ك ىنيفA 400( املنظمة العاملية للملكية الفكريةك منشوراي الوايبو 7)

عشاو املنظمة الفقر  ) 2( نا املاد  8)  (.7ك  6ك  5ك  4ك  3ك  2ك  1ما اتفاقية ا 
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ة ا  ا وم سأأأ،يدا    ة ا  ا نة مريأأأدا ك ا  ني املم اة راد  ة نظأأأ، عي  أملم ت ظهأأأر ا دا أأأر  الفعأأأل أملن تفصأأأةل عأأأا  ا،أأأا ا 

ونأأمل حأأر ...."
(9)

نا  ني مأأا ذأأس  تعأأانم منظمأأة الوايبأأو مأأ  أملي منظمأأة دنليأأة أملخأأرع )سأأواو ونأأمل حكوميأأة  

أملن  ري حكومية(
(10)

 حيامث وم  ني مسمئا . 

ل عأأأانم اة داري بأأأن الاوأأأاداي كلأأأبني مأأأا يأأأا أملغأأأراض هأأأب) املنظمأأأةك الظفأأأر اب        
(11)

ك ن ب أأألم هأأأبا 

 ال عانم اة داري ال نظميي بن اة داراي اخمل لفة ل ن الاواداي.

 -ن ائف املنظمة: -2

نمأأا أمل أأل وقيأأ  هأأب) ااملغأأراض الظأأالف   رهأأاك ةبأأد لنأأا مأأا الوقأأو   أأئ بيأأام أ ليأأة قيأأام أملوأأة  املنظمأأة         

مرا ا  اختصاص الك ما الاوادايلهب) الو ائفك ن ني م  
(12)

:- 

تعمأأل املنظمأأة العامليأأة للملكيأأة الفكريأأة  أأئ د  اتأأا  اة ىأأراواي الأأا ،أأد  ا   تيظأأري اةايأأة الفعأأال للملكيأأة  -أمل 

أيعاي الو نيأأة لأأ ن  ااملع أأاو ا املنظمأأةك ل أألم  أأرض  الفكريأأة ا عيأأ  أملبأأاو العأأا  نال نظأأ،ي   أأ  بأأن ال  أ

 اةاية  ئ اوقوو امل علقة ابمللكية الفكرية نتوحيد هب) ال  يعاي ن لم تنفيبها.هب) 

تقأأوم املنظمأأة ابملهأأام اة داريأأة لأأ  مأأا )اوأأاد ابريأأو نالاوأأاداي ا اصأأة املنشأأامل   أأ  ي علأأ  بأأبني اة وأأادك  - 

 اواد ال م(.

يأأة الناضأأ،ئة عأأا تنفيأأب أملي اتفأأاو دن  أملخأأر  أأد  أمل أأات ميثأأاو املنظمأأة أملم لهأأاك أملم تقبأأل تأأو  املهأأام اة دار  -يف

 ا   د  حلية امللكية الفكرية أملن املشاركلة ا مفل هب) املهام.

 نشجي  املنظمة )الوايبو(  ئ ا  رام اةتفاقاي ابنلية الا ،د  ا   تدعمي حلية امللكية الفكرية. -د

                                                           
صأأاا ال ويأألك حريأأة الفكأأر نال عبأأري بأأن الهويأأة نامللكيأأة الفكريأأةك  قأأا  منشأأور مبصأأر الثقا أأة العربيأأةك الصأأادر  عأأا  لأأو ت يأأة  ( نقأأس عأأا د. سأأل م9)

 .17ك ص 2005يونيو  31الظ،نة 261اة بدا  الثقاا ك العدد 

داريأأة منظمأأة  اي ضأأ ي  أأري حكأأوفر ن أأري ر أأي معأأم  ( املأأنظلي اوكوميأأة ابنليأأة يه الأأا تنشأأ،ما ابن  أملمأأا املأأنظلي  أأري اوكوميأأة  هأأ ي ىل10)  أأة ا 

 ك مأأا  أأري  بعأأة هبأأا قانونيأأا ا دنل مأأا. نلهأأا هأأد   أأدد انظأأر ا  نيك د.نائأأل أمل أأد  أأد  أأسمك املركلأأة ابن  للمأأنظلي  أأري اوكوميأأة ا اامل  امل ئأأد

 .5ع  نة س،نة ع  ك ص 

ا اصأأة الأأا أملعشأأ مل ناةتفاقأأاي ا اصأأة الأأا أمل رمأأمل  أأ  ي علأأ  بأأبني الاوأأادك نكلأأبني اوأأاد الأأ مك نأملي ( الاوأأاداي يه: )اوأأاد ابريأأو نالاوأأاداي 11)

عشاو املنظمة(. 7الفقر   2اتفاو دن  أملخر يرفر ا   د  حلية امللكية الفكريةك انظر ا  ني م   ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة )  4( نا املاد  12)  (.8 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 -1ما اتفاقية ا 
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تعانمعأأا  أأئ ابن  الأأا تعلأأ  املظأأا د  القانونيأأة نمأأا يأأا ن أأائف املنأأوط ابملنظمأأة القيأأام هبأأاك أملم تعأأرض  -هأأأ

 ا  ا  امللكية الفكرية.

ىأأراو ابراسأأاي ا هأأبا اجملأأا  نع أأ ن أأا  تأأن  -ن أهاك نا  عأأ  املعلومأأاي ا اصأأة  ليأأة امللكيأأة الفكريأأة نع أ

 ابراساي ناامل اث ننشجيعهاك  ني ابنر الفعا  ا ي تقوم با ا هبا اجملا .

 أأئ  أأات  املنظمأأة العامليأأة للملكيأأة الفكريأأةك تأأو ري ا أأدماي نال ظأأهيسي الأأا نظأأا د  أأئ تيظأأري  أملي أأا يقأأ  -ت

اةايأأأأة ابنليأأأأة للملكيأأأأة الفكريأأأأةك نتأأأأهن  باملعبأأأأاو ال ظأأأأجيل ا هأأأأبا اجملأأأأا ك كلأأأأل تن أأأأ البيأأأأا ي ا اصأأأأة 

 ابل ظجيسي حيامث وم  ني مسمئا .

 ت خب املنظمة ا أملىراو مسمئ أملخر. -ي
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 املعل  الثاين

 الع وية ا املنظمة العاملية للملكية الفكرية

نأأأا ة ي صأأأور أملصأأأس             م أملحأأأ م نقوا أأأد الع أأأوية ا املأأأنظلي ابنليأأأة لهأأأا أمل يأأأة ذاصأأأةك حيأأأث أمل قيأأأام  ا 

املنظمأأة ابنليأأة ب أأري ع أأوية  أأدد مأأا ابن  الأأا تكأأوم أمل را أأا ا الوثيقأأة القانونيأأة املنشأأ،ئة لهأأاك نهنأأا  الع أأوية 

ااملصأألية الأأا تأأرتبم نتأأنج  عأأا الاضأأما  ا ن أأ  الوثيقأأة املنشأأ،ئة للمنظمأأة ابنليأأةك ال وقيأأ   ل،أأاك نأملي أأا هنأأا  

م ا   املنظمأأة ابنليأأة بعأأد قيا أأا قأأانو  ك نأملذأأريا  ة   أأاو الع أأوية الع أأوية السحقأأةك أملي تأأن الناعأأة عأأا الان أأل

ا املنظمة نانق اوها أملسالي  نأملنوا   ني الانق او.
(13  )

 نيه:

 -الفر  ااملن : أملنوا  الع وية:

الع أأوية ا املأأنظلي ابنليأأة تفأأمض أملم نىأأود ابنل  ع أأو  ،أأا هأأو أملاأأد اوقأأائ  املظأأ  هبأأا ا قأأانوم          

املأأنظلي ابنليأأةك حأأم أملم مواثيأأ  ندسأأاتري املأأنظلي ابنليأأة أملن الأأووةي امل ةصصأأة تقت أأ الع أأوية  ،أأا  أأئ 

ابن  حفظأأأ .
(14)

عشأأأاو املأأأنظلي ك ني املم مبأأأدأمل ابنليأأأة يع أأأ  مأأأا أملام املبأأأادئ الأأأ  ا وأأأمك املظأأأا ة ا ا 

ابنليأأة.
(15)

ناملأأنظلي ابنليأأة
(16)

ة ب أأري العسقأأاي ابنليأأة مو أأو ا    أملع أأاو  ك نة يعأأم  القأأانوم ابن  العأأام ا 

نأأا مأأا حأأ  اوكومأأة ناأأدها اختيأأار ةأأثيل ابنل ا أملوأأة  املنظمأأةك لهأأا أملم ت أأار ةثلأأن لهأأا   .نيمتأأ   أأئ  ني أمل

د باملنصأأأا  أملن  نط معينأأأةك نلكأأأا هأأأبا ااملصأأأل )ال ثيأأأل اوكأأأوفر(.بأأأدنم ال قيأأأ
 

جنأأأد   بعأأأ  الاسأأأ،  ناواي 

-الا نردي ا بع  املنظلي ابنلية مفس :
 

                                                           
 .344( انظر : أمل.د صسح ابيا  امرك املرى  الظاب ك ص 13)

ي (  لأأأل بأأأاملم هنأأأا  الأأأبع  مأأأا الأأأووةي امل ةصصأأأة نظأأأمةل ابةن أأألم ا   ع أأأوي ا مأأأا  أأأري ابن  نيع أأأ  هأأأبا الاسأأأ،  ناو  أأأئ الع أأأوية ا الأأأووة14)

اليوعظأأكو نالاوأأاد ابن  للمواصأأسي الظأألكية ابةن أألم بعأأ  الواأأداي اة قلمييأأة الأأا ة  امل ةصصأأةك نمفأأاة   ني: نظأأمةل منظمأأة الصأأئة العامليأأة نمنظمأأة

ل،أأاك مأأا  ني نأأا املأأاد   مأأا دسأأ، ور اليوعظأأكو  أأئ أملم ااملقأأالمي  أأري امل  عأأة ابوأأمك ا ايت اوأأ  ا ع أأوية ابةضأأما ك بنأأاو  أأئ  لأأ  ابن   2تعأأد دنة ا 

 قر العام للمنظمة مدع ما ت  مهل با  د) ااملقالمي ما حقوو نالزتاماي  ا) املنظمة.امل  ة  ئ اة قلمي ك ن دد املف 

نمأأا بعأأدهاك  96ك ص 1977( انظأأر : أمل.د  أأد  لعأأمل ال نميأأيك الأأو زي ا ال نظأأمي ابن  النظريأأة العامأأةك  بعأأة رابعأأةك منشأأامل  املعأأار ك اة سأأكندريةك 15)

 نما بعدها. 103ابنليةك دار الهن ة العربيةك القاهر ك بدنم س،نة ع ك ص / انظر أملي ا د.ىعفر عبد الظسمك املنظلي 

ك ن ني ا مظأأاملل تعأأوي  اامللار الأأا تصأأي  مأأا ام ا ذدمأأة اامل  امل ئأأد ك 11/4/1949( كلأأل  أأاو ا الأأرأملي الاس شأأاري ل أأة العأأد  ابنليأأة ا 16)

ابلشةصأأية ابنليأأأة نلكأأا هأأب) الشةصأأأية ن يفيأأة كلأأأل  أأاو ا معأأأرض الأأرأملي الاس شأأأاري نمنأأب  ني الأأرأملي الاس شأأأاري أملصأأب مل املنظمأأأة ابنليأأة ت  أأأ  

 للم  ة.
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. ك ني بأأأاملم يكأأأوم املأأأفقر العأأأام 1919مأأأا دسأأأ، ور منظمأأأة العمأأأل ابنليأأأة لظأأأ،نة  7ك  3)مأأأا أملنردتأأأا املأأأاد  

وك بأأاملم يكأأوم لأأ نل اثنأأن ةثلأأن عأأا اوكومأأةك نأملخأأر منأأدن  عأأا للمنظمأأة ي أأامللف مأأا أملربعأأة ةثلأأن لأأ نل الع أأ

أململا  العمل نااملذري مندناب عا العل (.
(17) 

ا  ا  أأا م أملضأأ   الع أأوية ا املأأنظلي ابنليأأة قأأد تكأأوم )الع أأوية ومأأرك الع أأوية افةئيأأة( نمأأا  منأأا           

 هو النو  ااملن ك نهو الع وية ال مر.

: يقصأأد هبأأا الع أأوية الأأا تك ظأأ،لا ابن  ا املنظمأأة  تكأأوم لهأأا عيأأ  اوقأأوو نت  مأأل  ميأأ  الع أأوية ال مأأر -

 الالزتاماي الا ينا  ل،ا ميثاو املنشل للمنظمة.

نالع أأوية ال مأأر قأأد تكأأوم ع أأوية أملصأألية نيه ع أأوية ابن  الأأا ضأأار مل ا املأأفقر ا ي قأأام بو أأ            

ل صأأدي   ليأأاك الع أأوية ابةن أألم أملن مأأا يعلأأ   ليأأا ابلع أأوية السحقأأة الأأا تك ظأأ،لا امليثأأاو املنشأأل مث قامأأمل اب

ابنل مكرار ةحقة ة عشاو املنظمة.
(18)

-نتنقظ  الع وية ا املنظمة ا   ع وية أملصلية نع وية ابةن لم:
 

                                       -الع وية ااملصلية: -أملنةب 

عشأأاو املنظمأأة نأأا  أأئ الع أأوية ااملصأألية  ،أأا ك كلأأل  أأاو ا املأأاد  ا امظأأة مأأا هأأب)              جنأأد ميثأأاو ا 

اةتفاقيأأة وديأأدا " الفقأأر  ااملن  "باملمعأأا وأأمك الع أأوية ااملصأألية نتبأأن بأأاملم هأأب) الع أأوية ا منظمأأة الوايبأأو مظأأموح 

عشأأاو منظمأأة الوايبأأو ك نأملي أأا قأأنةل هبأأا لأأ ن   قأأم.  نقأأنةل كلأأبني اامل أأرا  امل عاقأأد  ابلع أأوية ااملصأألية ا تفاقيأأة ا 

( نيه ]ابن  7الفقأأأأر  ) 2هأأأأب) الع أأأأوية امليأأأأة دنل ع أأأأو ا أملي مأأأأا الاوأأأأاداي مبفهو أأأأا الأأأأوارد ا املأأأأاد  

ااملع أأاو ا الك  مأأا اوأأاد ابريأأو ةايأأة امللكيأأة الصأأناعية ك الاوأأاداي ا اصأأة الأأا أملعشأأ مل ك نأملي أأا لأأ ن  

ا اصأأأة الأأأا أمل رمأأأمل  أأأ  ي علأأأ  بأأأبني الاوأأأاد ك نأملي اتفأأأاو دن  أ خأأأر يأأأرفر ا   د  اامل أأرا  ا اةتفاقيأأأاي 

                                                           
 .323 – 322ك دار الفكرك ص 1973( انظر : د. د عةية ضكريك ال نظمي ابن  العاملي بن النظرية نالواق ك  بعة ااملن ك 17)

 .102ك دار الهن ة العربيةك القاهر ك ص 1985النظرية العامةك  1ابنليةك ىأ د. عبد العةية  مير عبد الهادي ك قانوم املنظلي :( انظر 18)
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 1970( ك  ني اع بأأأار مأأأا  أأأام 3الفقأأأر  ) 4حليأأأة امللكيأأأة الفكريأأأة ت أأأو  املنظمأأأة تنفيأأأب) ك ن ني ن قأأأا للأأألد  

 رخي دخولها ازي النفا  
(19)

. 

 أأوية ا املنظمأأة مظأأموح هبأأا لأأ ن   قأأم ك أملمأأا مأأا اأأا نةأأا ينب أأي مسحظ أأا ا هأأبا املقأأام أملم الع            

املأأنظلي ابنليأأة اوكوميأأة ن أأري اوكوميأأة نمأأنظلي اجمل أأ  املأأدين
(20)

ك  أأا م ع أأوي ا ا املنظمأأة بصأأفة مراقأأ   

بداو الرأملي ا الاىامت اي ك نأملم تقدم الب وث نابراساي نالاقماااي للمنظمة.   قم ك نلها او  ا ا 

اأأأدع ن            ي أأأاح الو أأأ  ابن  للمنظمأأأة ا  ا مأأأا قثأأأل  ني ا ع أأأوي ا ا ا  حأأأري بنأأأا ا هأأأبا املقأأأام ا 

املأأأنظلي ابنليأأأة ك ن ني ا  ا ا م أأأنا بأأأاملم منظمأأأة الوايبأأأو اكل ظأأأ مل الع أأأوية ا منظمأأأة دنليأأأة أملخأأأرع ك مبعأأأ  

 أ خر هل  وت ملنظمة الوايبو أملم تك ظ  الع وية ا منظمة دنلية أملخرع؟.

ناة  ابأأأة  أأأئ هأأأبا ال ظأأأاي  أملن الفر أأأية يكأأأوم:  بأأأنع   أأأوت للوايبأأأو مكنظمأأأة  دنليأأأة أملم تك ظأأأ              

الع أأأوية ا منظمأأأة دنليأأأة أملخأأأرع ك ن ني راىأأأ  للملرسأأأاي ابنليأأأة املعأأأا   نالأأأا تنأأأ  عأأأا اضأأأما   أأأدد ة 

ي ا ال الأأ  اامل  مأأا بأأاملب بأأا مأأا املظأألي ابنليأأة ا أملعأأل   ريهأأا مأأا املأأنظلي نلكأأا تأأن املشأأاركلة  أأر 

اوأأاةي بوصأأف املراقأأ  ك أملن مأأا ذأأس  مأأنةل املنظمأأة ابنليأأة املشأأاركلة  ع أأو ا املنظمأأة ن أأعا  اس شأأاراي  ك 

وأأا نوا أأا نوأأا مأأا أملن أأا العسقأأاي ا ارىيأأة  نناقأأ  ااملمأأر أملننأأا ة نوا أأا هنأأا در أأة مأأا در أأاي الع أأوية ك نا 

 الظأألح للمأأراقبن   أأور اىامت أأاي بعأأ  أملوةتأأا هبأأد  ا  اأأة ملنظمأأة مأأا املأأنظلي ابنليأأة ك الأأا ت ثأأل ا

الفرصة ناجملا  أملما   للوقو   ئ ما يدنر  ،ا ما أملعل  تا الصاا العام بن املنظلي ابنلية. 
(21)

 

                                                           
عشأأاو املنظمأأة قأأد  ت أأمل للقبأأو  ابل وقيأأ  أملن ب أأري) مأأا الوسأأائل مأأا  انأأ  ااملع أأاو ااملصأألين ك املأأاد  )19) تفاقيأأة ا  ( 1( الفقأأر  )14( نمأأا افأأدير اب  أأر أملم ا 

عشاو املنظمة .  ما اتفاقية ا 

منظمأأة ك نمأأنظلي  أأري حكوميأأة ك نيبلأأل  65مأأ   يأأف ناسأأ  مأأا أململأأا  املصأأاا ك مبأأا  أأ،  مأأنظلي حكوميأأة دنليأأة نيبلأأل  أأددها  ( تعمأأل الوايبأأو20)

ىأأل   أأددها بأأو  13ك ةثلأأو اجمل أأ  املأأديام )مأأنظلي ن نيأأة  أأري حكوميأأة  172 أأددها  مأأا املأأنظلي  أأري اوكوميأأة ناملأأنظلي  250منظمأأة ك أملي يبلأأل ا 

 فة مراق  رمسي ا اىامت اي الوايبو.اوكومية بص

 .32ابنر   15ك ص  2005راى  ا  ني:  رض امجلعية العامة الوايبو ك حلية هيئاي اة  ا ة ك أملكل و ر 

 .(http://www.wipo.int/about.wipo/ar/how-wipo/works,htm)نأملي ا املوق  الرمسي ملنظمة الوايبو 

 .357 – 355رى  الظاب  ك ص امل –( أملنظر: أمل.د/ صسح ابيا  امر 21)
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نأأأأأا ت أأأأأ  ة ىأأأأأراواي م مأأأأأة لهأأأأأب) الع أأأأأوية                قا أأأأأا  ا  أملمأأأأأا  أأأأأ  اأأأأأا هليأأأأأة اة ن أأأأألم نا 

ضأأأار  ا   ا  أأأات لأأأ ن  اامل أأأرا  ا  14سأأأ، قراو املأأأاد  )ااملصلية(.ناب عشأأأاو املنظمأأأة "نسحأأأ  أملمعأأأا ا  مأأأا اتفاقيأأأة ا 

الك مأأأا اتفأأأاقيا ابريأأأو نالأأأ م )أملي ا الاوأأأاد املكأأأوم مأأأا هأأأاتن اةتفأأأاقي ن( أملم تكأأأوم هأأأب) ابنل أملع أأأاو 

عشأأأاو املنظمأأأة ك ن ني سأأأواو أملقامأأأمل ابل وقيأأأ   تفاقيأأأة ا  دنم الأأأ  ف  ابلنظأأأ،بة لل صأأأدي  أملصأأألين ا املنظمأأأة نا ا 

ن أألم ةحقأأا   يأأدا  لوثيقأأة اة ن أألم ك نهأأبا الان أألم املأأ   ة يع أأ  ا  أملن  أأرد ال وقيأأ  ا ا أأ  لل صأأدي  مث ي بعأأا ا 

الأأ م( ة تنتقأأل بقأأو   -للع أأوية ا املنظمأأة ك املم ع أأوية هأأب) ابنل ا الاوأأاداي املفسظأأة للمنظمأأة )ابريأأو 

ىأأراواي معينأأة ت ثأأل ا ال عبأأري عأأا اة رت أأاو ة ن أألم لع أأوية )منظمأأة الوايبأأو( ك ن ني القأأانوم ك نلكأأا ابتبأأا   ا 

يأأدا  نثيقأأة اة ن أألم أملن ال صأأدي  بع املأأدير العأأام للجمعيأأة العامأأة  ابل وقيأأ   أأئ ميثأأاو املنظمأأة مث ال صأأدي  نا 

ملنظمة الوايبو. 
(22)

 

ن لم: -اثنيا                                                   -الع وية ابة 

أملمأأا عأأا هأأبا النأأو  مأأا الع أأوية "السحقأأة"  أأا م هأأب) الع أأوية ا املأأنظلي ابنليأأة تأأ  مأأا ذأأس             

ىأأراو قأأانوين تصأأبةل  اة ن أألم السحأأ  للمعاهأأد  ابنليأأة املنشأأ،ئة للمنظمأأة ابنليأأة ك نهأأبا النأأو  مأأا الع أأوية هأأو ا 

للمنظمأأأة ك  ر أأأا  ا اةتفاقيأأأة املنشأأأ،ئة للمنظمأأأةك كلقا أأأد   امأأأة متفأأأ   ل،أأأا ا  مبقت أأأا) ابنل  البأأأة اة ن أأألم

ة ا  ا ت أأما اةتفأأاو املنشأأل  نأأا ة  أأوت اة ن أألم السحأأ  للمعاهأأد  ابنليأأة املنشأأ،ئة للمنظمأأة ا  القأأانوم ابن : أمل

ل،أأا "ابملعا هأأداي امل لقأأة" ك أملمأأا اة ن أألم ا   لهأأا نصأأا   أأزي  ني ك ننظأأمة املعاهأأد  ابنليأأة الأأا ة ت أأيةل الان أألم ا 

ىأأراو ذأأاص  ل،أأا  ا معأأا ت علأأ  ا  املعاهأأداي امجلاعيأأة املنشأأ،ئة للهيئأأاي أملن املأأنظلي ابنليأأة الأأا  أأزي اة ن أألم ا 

يظأأأمة  لأأأ  الاضأأأما  ا ع أأأوية املنظمأأأة ابنليأأأة ك نتأأأنا مواثيأأأ  املنشأأأ،ئة للمأأأنظلي ابنليأأأة  أأأاد   أأأئ 

ل تعلأأ  الان أألم لع أأأوية املنظمأأة ك نهأأب) اة ىأأأراواي الأأا ينب أأي  أأأئ ال أأنط الواىأأ  توا رهأأأا ا ا دن

 الأأ  الان أألم أملم ي خأأبها ا  ا تأأوا ري عيأأ  ال أأنط املعلوبأأة نا  ا ع اتأأا  هأأب) اة ىأأراواي املنصأأوص  ل،أأا 

                                                           
عشاو املنظمة.2( الفقر  )14( نا املاد  )22)  ( ما اتفاقية ا 
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ل،أأأا بعلأأأ  اة ن أأألم  أملصأأأب مل هأأأب) ابنل مبقت أأأا) دنل ع أأأوا  ا املنظمأأأة ابنليأأأة امل قأأأدم ا 
(23)

ر أملم نابع بأأأا 

ل،أأا  –منظمأأة الوايبأأو مأأا املأأنظلي ابنليأأة املصأأنفة ابلعامليأأة  أملي الع أأوية  ،أأا مفتواأأة املي دنل تريأأد اة ن أألم ا 

ىأأأراواي قانونيأأأة معينأأأة مأأأا ذسلهأأأا ا  ا تأأأوا ري ا ابنل – ل،أأأا ل أأأنط نا  عشأأأا ا  أأأزي اة ن أأألم ا  املم ميثأأأاو ا 

ا  ا املنظمأأأة.ا  ا ة ن أأألم لع أأأوية منظمأأأة الوايبأأأو  أأأد   البأأأة اة ن أأألم لع أأأوية املنظمأأأة أملصأأأب مل ابنل ع أأأو 

ة هبا. ىراواي ضلكية ة ت  ا    نط مو وعية نا 

 الفر  الثاين:  نط الع وية.

عشأأاو املنظمأأة ا املأأاد  -ال أأنط املو أأوعية: -1 منأأا  أأئ  نط املو أأوعية امل علبأأة ة ن أألم  5يأأنا ميثأأاو ا 

سأأأ، قراو لهأأأب) املأأأ اد  ك  كننأأا اسأأأ، ةرايف ال أأأنط املو أأأعية  لقأأد نصأأأمل املأأأاد ابنل ا املنظمأأة ناب 
(24)

 أأأئ أملم  

كلأأل أملسأألفنا بيامعأأا  –لأأ ن  امل قدمأأة بعلأأ  الع أأوية ا منظمأأة الوايبأأو ك مأأا  أأري ابن  ااملع أأاو ا الاوأأاداي 

  د   نط مو وعية لقبولها نيه: –نوديدها 

لع أأوية املنظمأأة مأأا أملع أأاو منظمأأة اامل  امل ئأأد  ن أألمأملم تكأأوم ابنل  البأأة اة   -أمل 
(25)

ك نخبأأس   ني ة  أأوت  

لأأأ ن   أأأري ااملع أأأاو ا اامل  امل ئأأأد  أملم تعلأأأ  الع أأأوية ا املنظمأأأة ك املم ميثأأأاو املنظمأأأة ة  أأأزي ان أأأل ا 

ة ا  ا توا ر هبا ال ط املو وعي.  لع وية املنظمة ا 

ملنظمأأأة مفتواأأأة مجليأأأ  ابن  ك ن ني ابع بأأأار أملم أمل لأأأ  بأأأل أملكلأأأن نمأأأا افأأأدير ابملسحظأأأة مأأأا أملم الع أأأوية ا ا

دن  العأأأا  يع أأأ نم مأأأا أملع أأأاو اامل  امل ئأأأد ك نمأأأا يأأأا ال أأأنط املو أأأوعية ا    انأأأ  الع أأأوية ا اامل  

امل ئأأد  ك أملم تكأأوم ابنل  البأأأة اة ن أألم لع أأأوية املنظمأأة ع أأأوا  ا أملي نول مأأا الأأأووةي امل ةصصأأة ال ابعأأأة 

   امل ئد .  ا م ا هب) اوال  وت لها ال قدم بعل  الع وية نظرا  ل و ر ال ط الظاب .للمل 

                                                           
 .103 – 102ص  –املرى  الظاب   –( أملنظر : د. عبد العةية  مير عبد الهادي 23)

عشاو املظمة.5( املاد  )24)  ( ما اتفاقية ا 

أأا(  أأأا م ن أأأ  هأأأب) ابن  ا اامل  امل ئأأأد  ن أأأ   –دنل الفأأأاتي م  – لظأأأعندنل  أأأدا ) 193( يبلأأأل  أأأدد ابن  ااملع أأأاو ا اامل  امل ئأأأد  ك 25) سوييأ

 .(www.un.org/ar/members/#faa)املراق  نالاس شار  ملنظمة اامل  امل ئد  ك أملنظر ا  ني 
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أملي أأا مأأا يأأا ال أأنط أملم تكأأوم ابنل  البأأة اة ن أألم ع أأوا  مأأا أملع أأاو املكأأونن للأأوول ابنليأأة           

هأأبا  أأ  اأأا ال أأط ااملن  مأأا للعاقأأة ا ريأأة ك بأأل تع أأ   ر أأا  ا النظأأام ااملسأأاا ل أأة العأأد  ابنليأأة ك 

  نط املو وعية لقبو  ان لم ابنل امل قدمة بعل  اة ن لم للمنظمة.

أملم تو أأأا لهأأأا امجلعيأأأة العامأأأة للوايبأأأو ابعأأأو  ل كأأأوم  ر أأأا  ا هأأأب) اةتفاقيأأأة أملي ع أأأوا ا املنظمأأأة نهأأأبا  - 

 قدمأأة بعلأأ  الع أأوية ا املنظمأأة نهأأو ال أأط املو أأوعي ا اأأال مأأا   ي أأو ر ال أأط الظأأاب  لقبأأو  ابنل امل 

)ليظأأأمل ع أأأوا  ة ا اامل  امل ئأأأد  نة ا نوة،أأأا نة  ر أأأا  ا النظأأأام ااملسأأأاا ل أأأة العأأأد  ابنليأأأة ك لكأأأا 

امجلعيأأأة العامأأأة للوايبأأأو نوأأأمل لهأأأا ابعأأأو  ل كأأأوم ع أأأوا  ا املنظمأأأة(. 
(26)

هأأأبا ال أأأط يع أأأ  م أأأل لل أأأط 

 امل قدمة بعل  الع وية ا املنظمة . الظاب   ليا لقبو  ابنل

ال أأنط الشأألكية -2
(27)

ي أأاح نبيأأام ال أأنط ناة ىأأراواي 14تكفلأأمل املأأاد  )-: عشأأاو املنظمأأة اب  ( مأأا اتفاقيأأة ا 

امل أأأر لل أأأنط املو أأأوعية نالأأأا مبقت أأأاها لأأأا تكأأأوم ابنل امل قدمأأأة بعلأأأ  الع أأأوية للمنظمأأأة ع أأأوا  مأأأا 

 املو وعية ناة ىراواي الشلكية املنصوص  ل،ا ا اتفاقية اة عشاو. أملع ا ا ك ا  ا ما توا ري ال نط

ل،أأا ا املأأاد  ا امظأأة 14نابسأأ، قراو لهأأب) املأأاد  ) ( الفقأأر  ااملن  نالثانيأأةك نسحأأ  أملمعأأا أمل أأاتي لأأ ن  املشأأار ا 

تبأأأا   بعأأأ  مأأأا هأأأب) اةتفاقيأأأة ك أملم تصأأأبةل  ر أأأا  ا هأأأب) اةتفاقيأأأة نع أأأوا  ا املنظمأأأة ك ن ني ا اأأأال ا 

 -اة ىراواي الشلكية ة قام هلية اة ن لم نيه:

 أأئ ابنل  البأأة اة ن أألم مأأم تأأوا ري ال أأنط املو أأوعية ك أملم تقأأوم ابل وقيأأ   أأئ اتفاقيأأة اة عشأأاو ن ني  -أمل 

ال وقيأأ   أأ  أملم يكأأوم دنم وفأأ   أأئ أملي بنأأد ننأأا ا ميثأأاو اة عشأأاو
(28)

. هأأبا  أأ  اأأا ال وقيأأ   أأئ امليثأأاو 

ة ي بعأأأا اة ىأأأراو اا خأأأر ناملهأأأ  "ال صأأأدي   أأأئ هأأأبا ال وقيأأأ " ك املم ال وقيأأأ  ا هأأأب) اوأأأال مبثابأأأة القبأأأو  ا ي 

 الهنايئ ن  نفو ااملثر ا ي يرتبا ال صدي  ك )بوصفا قبوة معائيا(.

                                                           
عشاو املنظمة.2( "2( الفقر  )5( املاد  )26)  " ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة.14( املاد  )27)  ( ما اتفاقية ا 

بداو أملية وفظاي  ئ هب) اةتفاقية )الوايبو(.16(  بقا لنا املاد  )28)  ( ما اتفاقية ة عشاو املنظمة الا نصمل  ئ "ة  وت ا 
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ىأأراو أ خأأر ةسأأ، كل  )ذا أأ  لل صأأدي (  -  تبا أأا اب  دم نا ي يلأأةم  أأ –أملن أملم يكأأوم هأأبا ال وقيأأ  ا ي يلأأةم ا 

الأأأ  ف   ليأأأا كلأأأل نأأأا ميثأأأاو املنظمأأأة ك  ني املم ال وقيأأأ  ا هأأأب) اوأأأال يع أأأ  مبثابأأأة قبأأأو  مفقأأأمل ة يأأأ  ا ة 

ىراو أ خر يفيد قبو  املعاهد  بصفة معائية نهو ال صدي .  اب 
(29)

 

( 14ا املأأأاد  )ا  ا يع أأأ  ال وقيأأأ  ا اوأأأال ااملن  مبثابأأأة القبأأأو  الهنأأأايئ كلأأأل نصأأأمل  ليأأأا الفقأأأر  ااملن  مأأأ          

عشأأاو املنظمأأة ك املم اتفاقيأأة  يينأأا لقأأانوم املعاهأأداي مأأا اتفاقيأأة ا 
(30)

ك اع أأ ي هأأبا القبأأو  معائيأأا  اسأأ،  ناو أملععأأمل 

(  الفقأأر  الان  مأأا 12بأأا هأأب) اةتفاقيأأة )ال وقيأأ ( بوصأأفا معائيأأا    نفأأو ااملثأأر لل صأأدي  كلأأل نصأأمل  ليأأا املأأاد  )

 اتفاقية  يينا لقانوم املعاهداي .

يأأأدا   لأأأ  الان أأألم للمنظمأأأة ك  -يف يأأأدا  لوثيقأأأة ال صأأأدي  أملن ا  اة ىأأأراو ال أأأا  بعأأأد ال وقيأأأ  أملن ال صأأأدي  هأأأو ا 

ىأأأراواي الع أأأوية ناكل ظأأأا  ابنل   أأأ  أملم تأأأود  هأأأب) الوثيقأأأة بع املأأأدير العأأأام للمنظمأأأة الوايبأأأو ة كلأأأامت  ا 

 امل قدمة هببا العل  الع وية.

ع أأوية ا منظمأأة الوايبأأو  بقأأا للنظريأأة العامأأة للمأأنظلي ابنليأأة  ملصأأل أملم يمتأأ   أأئ اكل ظأأا  ال-أ اثر الع أأوية:

الع أأأو ا )املنظمأأأة( ي  أأأ   ميأأأ  اوقأأأوو ناملأأأةااي الع أأأوية نيه )حأأأ  ح أأأور افلظأأأاي حأأأ  املشأأأاركلة ا 

املناقشاي ك نكلبني ح  تقدق املقمااي ك نال صويمل ك قثيل ابنل ا املنظمة ......(
(31)

 ا خل. 

نهنأأأا  بعأأأ  الالزتامأأأاي الأأأا تقأأأ   أأأئ  أأأات  ابنل الع أأأو ا املنظمأأأة نيه املظأأأا ة ا مزيانيأأأة املنظمأأأة ك 

نمظا د  املنظمة  ئ وقي  أملهدا ها نالامتنا  عا أملي عشاط قد يعوو وقي   ني. 
(32)

 

 

 

 

                                                           
ك اة سأأأكندرية ص  2005القا أأأد  ابنليأأأة ك دار املعبو أأأاي افامعيأأأة ك  – 2يف –( أملنظأأأر: أمل.د/  أأأد سأأأافر عبأأأد اةيأأأد ك أملصأأأو  القأأأانوم ابن  العأأأام 29)

 نما بعدها. ك 184

تفاقية  يينا لقانوم املعاهداي لل وقي  ا 30)  .1980ونوم الثاين / يناير  27ك دذلمل ازي النفا  ا  1969أ اير/ مايو  23( عرض ا 

عشاو  9 – 8 – 7 – 6( نما افدير اب  ر أملم الك ما املاد  31)  املنظمة.نصمل  ئ هب) اوقوو نالالزتاماي للع و ا املنظمة ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 3ناملاد   11( أملنظر: الك ما املاد  32)  ما اتفاقية ا 
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 الفر  الثالث: ا  او الع وية ا منظمة الوايبو.

مأأأا امل صأأأور أملم تعأأأرأمل بعأأأ  ااملسأأأ،با  نالعوامأأأل الأأأا تأأأفدي ا   انق أأأاو ع أأأوية ابنل ا املنظمأأأة             

راد  ابنل الع أأأو ا املنظمأأأة نيه اة عظأأأئا  ك نقأأأد  نقأأأد تكأأأوم تأأأن ااملسأأأ،با  اختياريأأأة ك أملي راىعأأأة ا   ا 

راد  املنظمأأة ابنليأأة  ا،أأا ك ن ني ا  ا مأأا قأأرري املنظمأأة توقيأأ  عقوبأأة  أأ ئ ابنل الع أأو ىأأةاو  أأئ ترىأأ  ا   ا 

اة ذأأس  ابلزتامأأاي نناىبا،أأا مبوىأأ  امليثأأاو ك نقأأد يكأأوم ا  أأاو الع أأوية  ىأأل  عأأا انق أأاو الشةصأأية القانونيأأة 

معاو نىودها القانوين.  ل نل الع و ك أملن ن يصة ل صفية املنظمة ابنلية نا 
(33)

 

عشأأأاو  18نابسأأأ، قراو لأأأنا املأأأاد               املنظمأأأة ك نسحأأأ  أملم ا  أأأاو الع أأأوية ا املنظمأأأة مأأأا اتفاقيأأأة ا 

نأأأوا  ا  أأأاو  راد  ابنل ا املنظمأأأة دنم مأأأا نىأأأود املي نأأأو  أ خأأأر مأأأا أمل مقصأأأور  أأأئ الاعظأأأئا  كأملي  أأأئ ا 

 الع وية.

ا  ا سأأو  تقت أأ ا هأأبا املقأأام عأأا اوأأديث  أأئ اة عظأأئا  ابع بأأار) اوأأال الوحيأأد  املنصأأوص  ل،أأا            

ا امليثاو
(34)

 ك    اا ا  او الع وية.

 –يعأأد اة عظأأئا  مأأا أملكلأأن ااملسأأ،با  املفديأأة ا    قأأدام ابن  الع أأوية ا املأأنظلي ابنليأأة  -اة عظأأئا  -أملنة :

نجنأأد أملم بعأأ  املواثيأأ  املنشأأ،ئة للمأأنظلي ابنليأأة تنعأأوي  أأئ نصأأوص تأأنظ  ااملن أأا   –مأأا  حيأأة ناقعيأأة 

عظأأئا  ابنل الع أأو مأأأا املنظمأأة   ا اصأأة اب 
(35)

كمبجأأرد الاكل فأأاو ب قريأأأر أملم  أأئ ابنل الراغبأأة ا اة عظأأأئا  

خعأأار املنظمأأة ابلرغبأأة ا اة عظأأئا  مهنأأا ك أملن ت أأ  املنظمأأة ا ميثاقهأأا نأأا     مأأا ع أأوية املنظمأأة القيأأام اب 

قأأدام  أأئ اتأأا  هأأب ا القأأرار )اة عظأأئا ( مأأا ع أأوية  أأدد املأأد  الةمنيأأة ملراىعأأة ابنل الع أأو نفظأأها قبأأل اة 

املنظمة ك أملن ل صفية أملن ا  الع و املالية ا املنظمة ن ريها .....(
(36)

 

                                                           
 .358ص  –املرى  الظاب   –( أملنظر : أمل.د/ صسح ابيا  امر 33)

عشاو املنظمة. 18( نا املاد  34)  ما اتفاقية ا 

مبعأأ  أمل أأل  أأاوي ذاليأأة مأأا نصأأوص ا ميثاقهأأا ( هنأأا  بعأأ  مأأا مواثيأأ  املأأنظلي ة ت  أأما أمليأأة نصأأوص تأأنظ  هليأأة اة عظأأئا  مأأا الع أأوية أملن 35)

 يقرر ا  او الع وية ك كلل ا منظمة اامل  امل ئد .

 .359 – 358ص  –املرى  الظاب   –( أملنظر : أمل.د/ صسح ابيا  امر 36)
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الفقأأأر  ااملن : "أملم املي دنل ع أأأو أملم  18امأأأا ا ميثأأأاو منظمأأأة الوايبأأأو قأأأد نأأأا  ااأأأة ا املأأأاد              

ة عشأأاو الوايبأأو ك لكأأا هأأبا اة عظأأئا  ة يأأ  ا  نأأا مقيأأد  تنظأأ   مأأا اتفاقيأأة ا  ل أأط أملي أمل
(37)

بأأاملح م ك نهأأب)  

خعأأار أملن  لأأ  كل أأا  مو أأا ا    ااملحأأ م تبأأن مأأا  أأئ ابنل الراغبأأة ا اة عظأأئا  أملم تقأأوم بأأا نهأأو القيأأام اب 

تعأأر  يأأا ابنل املنظأأ بة بني أأا ا اة عظأأئا   –املأأدير العأأام ملنظمأأة الوايبأأو ك هأأبا مأأا يعأأر  ابة خعأأار الكتأأا  

 يع    ط ما  نط اة عظئا  الوارد  ا ميثاو املنظمة . ما املنظمة ك نهبا

أملمأأا مأأا  أأاو ا الفقأأر  الثانيأأة مأأا نفأأو املأأاد             
(38)

"اأأددي الفأأم  ااملنليأأة الأأا   نأأ   أأئ ابنل الراغبأأة  

نق أأاو املأأد  الأأدد  ا امليثأأاو "ييأأي هأأبا الاعظأأئا  بعأأد سأأ، ة أملضأأهر مأأا  ا اة عظأأئا  أملم تنظأأ   قبأأل ا 

يأأوم نظأأ  املأأدير العأأام لس خعأأار 
(39)

ك ي  أأةل لنأأا أملم ال أأرض مأأا ن أأ  هأأب) القيأأود هأأو ا  اأأة الفرصأأة لأأ نل  

الع أأو ا املنظمأأأة لأأ  تراىأأأ  نفظأأها ذأأأس  هأأب) املأأأد  ك  ني مأأا املمكأأأا لهأأا أملم تعأأأد  عأأا قرارهأأأا ك أملن أملم 

هأأأب) املأأأد  تععأأأي نقتأأأا  و يأأأا   ااملسأأأ،با  الأأأا دع أأأا ا   اة عظأأأئا  قأأأد تالأأأمل ذأأأس  هأأأب) الفأأأم  ك نأملي أأأا  أملم

يقأأا  مظأأا ة الع أأو املنظأأ   ةأأا يأأفثر تبعأأا   أأئ مزيانيأأة  للمنظمأأة ل عأأديل مزياني أأا ك املم اة عظأأئا  يأأفدي ا   ا 

 املنظمة.

: أملمأأا  أأ  ي علأأ  ابلعأأرد ابع بأأار) مأأا اأأاةي ا   أأاو الع أأوية  أأ   يأأنا  ليأأا ميثأأاو  العأأرد مأأا الع أأوية. -اثنيأأاب

عشأأاو الوايبأأو بأأداو نوأأة نظأأر   ا  ي أأاح لهأأب) اوأأال  بيأأام لهأأا مأأ  ا  ة ا   ااأأة  نة ينأأا  نمأأا  لينأأا ا هأأبا املقأأام ا 

 ،أأاكا  يقأأ   أأئ ابنل الع أأو ناىأأ  ااأأمام اة لزتامأأاي الأأا يلق،أأا امليثأأاو املنشأأل للمنظمأأة  أأئ  اتقهأأا ك  ني 

 متعمأأدا  بأأ ن اة لزتامأأاي نلبأأمل هبأأا عأأرض بوصأأفها ع أأوا  مأأا أملع أأاو املنظمأأة ك  أأا  ا مأأا أملذلأأمل ابنل ا ذأأس ة  

 اوائم ك  ا معا  كا أملم ت عرض لعقوبة العرد أملن الفصل ما الع وية.

                                                           
عظأأئا  كلأأل ي  أأةل  ني ا نأأا م 37) لأأا أملن أأمل أملنأأا " أأوت أملي مأأا القأأانوم ااملسأأاا لصأأندنو النقأأد ابن  ا 15( جنأأد أملنأأا تو أأد أملحأأ م لظأأ،يعة لس 

 ع و أملم ينظ   ما الصندنو ا أملي نقمل بعد أملم يع  الصندنو كل ابة ا مركلة) الرئييس نييي اة عظئا  ما  رخي نظلمي اة خعار".

عشاو املنظمة. 18( املاد  38)  ما اتفاقية ا 

عشأأاو منظمأأة ال صأأار  العامليأأة )نأأا املأأاد  ( جنأأد أملم مأأد  سأأ، ة أملضأأهر لأأ  ييأأي مفعأأو  اة عظأأئا  يه نفظأأها املأأد  الأأدد  ا مي 39) مأأا اتفاقيأأة  15ثأأاو ا 

عشأأاو املنظمأأة ك نجنأأد أملنأأا مأأا املمكأأا أملم تةيأأد هأأب) املأأد  ا   سأأ،نة كلأأل ا املأأاد   مأأا ميثأأاو  امعأأة ابن  العربيأأة لأأ  يع أأ  الاعظأأئا  سأأاري املفعأأو   18ا 

نق او س،نة ما املد    املنظمة. )هبا الاختس ( ناحض الك حظ  ميثاو –بعد ا 
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نا  ا مأأأا نظأأأر  للملرسأأأاي ابنليأأأة ا ا  أأأار املأأأنظلي ابنليأأأة  ا معأأأا تكشأأأف لنأأأا  أأأئ أملم املنظمأأأة                

راد،ا ما ع وية املنظمة.ابنلية تلصامل ا   ال  م  ئ ابنل اخملالفة ل  تقو   م ابةعظئا  اختياراي  ناب 

 أأا  ا مأأا امتنعأأمل عأأا  ني  أأا م املنظمأأة تلصأأامل ل عأأديل ميثاقهأأا هبأأد  الأأنا  ااأأة  أأئ عقوبأأة العأأرد            

ك ب عأأديل دسأأ، ورها ك  1947مأأايو  27 أأئ  ني قيأأام منظمأأة العأأريام املأأدين ابنليأأة ا  -مأأا الع أأويةك املثأأا :

عأأرد ك حأأم تأأ كا ا ي ة ينعأأوي  أأئ نأأا ذأأاص ابلعأأرد مأأا الع أأوية ك هبأأد  ا  أأا ة نأأا ذأأاص ي علأأ  ابل

قأأرار هأأبا ال عأأديل ابدري أملسأأ،بانيا ابةعظأأئا  مأأا ع أأوية  املنظمأأة مأأا  أأرد أملسأأ،بانيا مأأا ع أأوي ا ك نعنأأدما ع ا 

 املنظمة.

نا رأملينأأا ا  ا أملثأأريي هأأب) اة ضأأ لية ا املنظمأأة  أأل "الب أأث" ك لعأأدم نىأأود نأأا    ا اتفاقيأأة            

نأأا مأأا املمكأأا أملم تلصأأامل  عشأأاو الوايبأأو أمل الوايبأأو للقيأأام مبثأأل هأأبا اة ىأأراو )تعأأديل نا  أأا ة نأأا ا امليثأأاو( ابلقيأأاب  ا 

مأأأ  منظمأأأة العأأأريام املأأأدين ابنليأأأة ا اأأأال أملمعأأأا الع أأأو ا اة ذأأأس  ابلواىبأأأاي ناة لزتامأأأاي املفرن أأأة  ليأأأا 

 بوصفا ع وا ا املنظمة.
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 املعل  الثالث

 للملكية الفكريةااملوة  الرئيظ،ية ا املنظمة العاملية 

عشأأاو املنظمأأة )الوايبأأو( ك ي  أأةل لنأأا ن أأسو أملمعأأا أملذأأبي مببأأدأمل تعأأدد ااملوأأة                  مأأا ذأأس  اتفاقيأأة ا 

املظأأأ، قر  ليأأأا ا النظريأأأة العامأأأة للمأأأنظلي ابنليأأأة
(40)

ك ناملنظمأأأة ابنليأأأة    أأأا قأأأانوين ا اا أأأة ماسأأأة ا    

عشأأاو املنظمأأة. نا  ا مأأا  هأأي ي تع أأد  ليأأا ا سأأريها ك نيع أأ  مأأت مل  لهأأا ننسأأ،ير ل  قيأأ  ال أأرض نال ايأأة مأأا ا 

عشأأاو املنظمأأة )الوايبأأو(  قأأد نأأا  أأئ بيأأام أملوة،أأا ا الك مأأا املأأاد  ) ( مأأا 9 – 8 – 7 – 6رىعنأأا مليثأأاو ا 

عشاو املنظمة.  اتفاقية ا 

 الفر  ااملن : امجلعية العامة.

عشأأا               و املنظمأأة  أأئ  يفيأأة نشأأكيل امجلعيأأة العامأأة نقثيلهأأا باملع بأأار) نصأأمل املأأاد  الظادسأأة مأأا اتفاقيأأة ا 

مأأا أملاأأد ااملوأأة  الرئيظأأ،ية للمنظمأأة ك نكلأأبني بيأأام املهأأام الأأا تقأأوم هبأأا ك  يفيأأة اتأأا  القأأرار نال صأأويمل داذأأل 

افهات نأملي ا  تنظمي اىامت اتا ن ريها
(41)

 . 

امجلعيأأة العامأأة يه افهأأات اامل أأئ للمنظمأأة ك ني كأأوم مأأا عيأأ  ابن  ااملع أأاو هبأأا ك   أأس  عأأا  ال شأأكيل: -1 

نأأا  أأئ  ااملع أأاو ا أملي اوأأاد أ خأأر ك أملمأأا  أأ  ي علأأ    ثيأأل هأأب) بن  ااملع أأاو داذأأل افهأأات )امجلعيأأة العامة(. ا 

ة دنل نااأأد   قأأم نة يصأأوي ا دنل ع أأو  ثلهأأا منأأدن  نااأأد تعينأأا حكومتأأا ك نة  ثأأل هأأبا املنأأدن  ا  

ة باملمسهأأأا  ا 
(42)

ك ن كأأأا أملم يعأأأانم املنأأأدن  منأأأانبوم نمظ شأأأارنم نذأأأ او ك نت  مأأأل نفقأأأاي ا ن أأأد اوكومأأأة 

الا عينتا. 
(43)

 

 

                                                           
 نما بعدها. 416ك ص  1971( أملنظر: أمل.د/  د  لعمل ال نميي ك ااملح م العامة ا قانوم اامل  ك اة سكندرية ك 40)

عشاو املنظمة. 6( املاد  41)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 3ك الفقر   6( نا املاد  42)  "ط" اتفاقية ا 

 . 1الفقر   6( املاد  43)
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للجمعية العامة  د  اختصاصاي نوىةها ا اا يتالاختصاصاي:  -2
(44)

: 

 ظ،ب  ما فنة ال نظ،ي .تعين املدير العام ني  هبا ال عين بناو  ئ ترض،يةل م  -أمل 

تنظأأر امجلعيأأة العامأأة مأأا تقأأارير املأأدير العأأام ا اصأأة ابملنظمأأة نكلأأبني تع أأدها بعأأد النظأأر  ،أأا ك تأأةند املأأدير  - 

 العام  مي  ال وى،اي الستمة.

تنظأأأر امجلعيأأأة العامأأأة أملي أأأا ا تقأأأارير نأملعشأأأعة فنأأأة ال نظأأأ،ي  نكلأأأبني تع أأأدها ك نتقأأأوم أملي أأأا  بزتنيأأأدها -يف

 ابل وى،اي نال عل ي الستمة.

قرار مزيانية  م  الظ،ن ن ا اصة ابلنفقاي املشمكلة بن الاواداي. -د  نما  اما أملي ا  ا 

تع أأد امجلعيأأة العامأأة للمنظمأأة اة ىأأراواي الأأا يقماأأا املأأدير العأأام خبصأأوص تنفيأأب اةتفاقأأاي ابنليأأة املشأأار  -هأأأ

ل،ا ا املاد    ".3" 4ا 

قرار ا -ن  لسحئة املالية للمنظمة.ا 

ودد امجلعية العامة ل اي هل الظكر رية أ ذب) ا الاع بار ما هو متب  ا اامل  امل ئد .  -ت
(45)

. 

ل،أأا ا املأأاد   -ح " ل كأأوم  ر أأا  ا هأأب) اةتفاقيأأة ك 2" 2الفقأأر   5نمأأا  ا أأا أملي أأا  ك أملم تأأدعو ابن  املشأأار ا 

 للع وية.كلل س،ب    رها ا افةئية اخملصصة 

وأأدد امجلعيأأة العامأأة مأأا يظأأمةل امتأأ    أأور اىامت ا،أأا مكأأراقبن مأأا ابن   أأري ااملع أأاو ا املنظمأأة نمأأا  -ط

 املنظلي ابنلية اوكومية ن ري اوكومية.

 تبا  امجلعية العامة أملية  ام أملخرع مناس،بة تدذل ا نعاو هب) اةتفاقية . -ي

ذأأل امجلعيأأة صأأوي نااأأد ك سأأواو أملونأأمل ع أأوا ا نااأأد ان أملكلأأن مأأا يكأأوم لأأ ي دنل دا -أمل نظأأام ال صأأويمل: -3

الاوأأأاداي ك أملذأأأبي بنظأأأام الصأأأوي الوااأأأدكباملم لأأأ ي دنل صأأأو  نااأأأد كتعبيقأأأا ملبأأأدأمل املظأأأانا  بأأأن ابن  

                                                           
عشاو املنظمة.ك م 2الفقر   6( املاد  44)  ا تفاقية ا 

ااملسأأأ،بانية( كلأأأل نرد ا ميثأأأاو اامل  امل ئأأأد  املوقأأأ   –الرنسأأأ،ية  –الفرعظأأأ،ية  –اة جنلزييأأأة  –الصأأأينية  –( الل أأأاي املع أأأد  ا اامل  امل ئأأأد  يه )العربيأأأة 45)

 (/www.un.org/ar/aboutun)الرمسي للمل  امل ئد . 
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ااملع أأأاو ا املنظمأأأة سأأأواو أملع أأأاو ا الاوأأأاداي أملن  أأأري ااملع أأأاو ا الاوأأأاداي ك نة يع أأأ  الامتنأأأا  عأأأا 

بة ال صويمل. ال صويمل مبثا
(46)

 

ي كأأوم النصأأا  القأأانوين داذأأل امجلعيأأة العامأأة كلأأل نأأا  ليأأا ميثأأاو املنظمأأة  النصأأا  القأأانوين ةتأأا  القأأرار: - 

مأأا نصأأف  أأدد ابن  ااملع أأاو ا امجلعيأأة العامأأة ك ن أأوت للجمعيأأة العامأأة أملم ت خأأب قرارا،أأا ا  ا وم  أأدد ابن  

ل عأأا النصأأف نلكأأا ل أأط أملم يظأأاني ثلأأث ابن  ااملع أأاو ا امجلعيأأة املمأأثر ا أمليأأة دنر  للجمعيأأة العامأأة يقأأ

ة ا  ا تأأو ري  أأد   نط ت ثأأل  العامأأة أملن يةيأأد  ليأأا .مأأ  ا  ني  أأا م قأأراراي امجلعيأأة العامأأة ة تكأأوم   أأب  ا 

 ا اا يت:

يأأأة دنر  للجمعيأأأة أملم يبلأأأل املكتأأأ  ابن  ابن  ااملع أأأاو ا امجلعيأأأة العامأأأة الأأأا   تكأأأا ةأأأثر أملن اأأأال  ا أمل  -

العامأأة ك ابلقأأراراي الأأا ع اتا هأأا ك نكلأأبني يأأدعوها ا   اة دةو ب صأأوي ا أملن امتناعهأأا كل ابأأة ذأأس  مأأد  ثأأسث 

 ضهور ما  رخي  ني اة بسغ.

بأأسغ(  - ا  ا وم  أأدد ابن  الأأا أملدلأأمل ب صأأوي ا أملن امتناعهأأا عنأأد انق أأاو تأأن املأأد  )ثأأسث ضأأهور مأأا  رخي اة 

ابن  الأأا ونأأمل  قصأأة   تك أأل النصأأا  القأأانوين ا ابنر   ا،أأا ك تكأأوم تأأن القأأراراي   أأب   يظأأاني  أأدد

 مم ونمل اامل لبية يه )ثلث ابن  ااملع او( املعلوبة ما تالمل قامئة ا نفو الوقمل.

  مرا أأا  أملحأأ م اتأأا  القأأراراي ا امجلعيأأة العامأأة: يكأأوم بامل لبيأأة ثلأأا ااملصأأواي الأأا اضأأم مل ا الاقأأما  مأأ -يف

 الفقرتن ال الي ن:

ل،أأأا ا املأأأاد   - " امل علأأأ  ةعامتدهأأأا 3" 4 لأأأ  اعأأأامتد اة ىأأأراواي ا اصأأأة ب نفيأأأب اةتفاقيأأأاي ابنليأأأة املشأأأار ا 

 أمل لبية ثسثة أملراب  ااملصواي الا اضم مل ا الاقما .

املأأدير العأأام كلشأأاملم تنفيأأب اةتفاقيأأاي  ي علأأ  تعيأأن املأأدير العأأام ك ناملوا قأأة  أأئ اة ىأأراواي الأأا يقماأأا -د

( نأملة يقت أأ تأأو ر اامل لبيأأة املعلوبأأة 10ابنليأأة الأأا ،أأد  ا   د  حليأأة امللكيأأة الفكريأأةك كلأأبني نقأأل املقأأر )م 

 ا امجلعية العامة )ثلا ااملصواي( حفظ  بل أملي ا ا ععية اواد ابريو نععية اواد ال م.

                                                           
ع 2" 3ك الفقر   6( املاد  46)  شاو املنظمة." ما اتفاقية ا 



 

305 

 

 م2020جملة العلوم الشرعية والقانونية       العدد: الثاني لسنة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

  أأأ  امجلعيأأأة العامأأأة ا دنر   اديأأأة مأأأر  ا سأأأ،ن ن ك  ني بأأأدعو  مأأأا املأأأدير العأأأام ن أأأوت للجمعيأأأة العامأأأة  -

للوايبأأو أملم   أأ  ا درن   أأري  اديأأة ك  ني بأأدعو  مأأا املأأدير العأأام سأأواو بنأأاو  أأئ  لأأ  فنأأة ال نظأأ،ي  أملن  أأئ 

ابنراي )الاىامت أأاي( ا مقأأر املنظمأأة ال  أأا  لأأ  ربأأ   أأدد ابن  ااملع أأاو ا امجلعيأأة العامأأة ك نتعقأأد هأأب) 

مبدينأأأأة ىنيأأأأف لظوييأأأأا.
(47)

ننشأأأأار  ابن  اامل أأأأرا  ا هأأأأب) اةتفاقيأأأأة ك نالأأأأا ليظأأأأمل أملع أأأأاو ا أملي  

الاواداي ا اىامت اي امجلعية العامة مكراقبن.
(48)

ن تع د امجلعية العامة نظا ا اباذيل
(49)

 . 

 الفر  الثاين: املفقر.

عشأأاو املنظمأأة ا  يا،أأا ا مأأا ي علأأ  هبأأبا افهأأات مأأا بيأأام  يفيأأة               لأأمل املأأاد  الظأأابعة مأأا اتفاقيأأة ا 

ي أأاح الو أأائف الأأا يقأأوم هبأأا املأأفقر ن يفيأأة ال صأأويمل نالنظأأام امل بأأ   يأأا ن يفيأأة تنظأأمي  نشأأكيل املأأفقر نقثأأيهل نا 

الاىامت اي ن ريها 
(50)

ي ااا    ييل:  -كنهبا ما س،نعكف  ئ ا 

نهأأو  أأئ ذأأس  افهأأات الظأأاب  )امجلعيأأة العامأأة( ا   ي كأأوم  قأأم مأأا عيأأ  ابن  اامل أأرا  ا -ال شأأكيل:  -1

ابريأأو( أملمأأا  أأ  اأأا  -هأأب) اةتفاقيأأة )اة عشأأاو( سأأواو أملونأأوا أملم   يكأأوم أملع أأاو ا أملي مأأا الاوأأاداي )الأأ م 

نأأأا  ثأأأل ا دنل ع أأأو منأأأدن  ن  ة هأأأب) ابن  ااملع أأأاو ا املأأأفقر  ا  ااأأأد تعينأأأا حكومتأأأا نة  ثأأأل املنأأأدن  ا 

ة باملمسهأأأأا  دنل نااأأأأد   قأأأأم نة يصأأأأوي ا 
(51)

 ك  كأأأأا أملم يعأأأأانم املنأأأأدن  منأأأأانبوم نمظ شأأأأارنم نذأأأأ اوكن

ت  مأأل نفقأأاي ا ن أأد اوكومأأة الأأا عينتأأاك نملنأأدن  ابنل الع أأو ا املأأفقر اوأأ  ا ال صأأويمل ل ئديأأد املبأأالل 

ا اصة  صا ابن  اامل را  ا هب) اةتفاقية نالا ليظمل أملع او ا ا واد ما الاواداي.
(52)

 

                                                           
عشاو املنظمة. 4ك الفقر   6( املاد  47)  )أمل ك   ك يف( ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 5ك الفقر   6( املاد  48)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 6الفقر   6( املاد  49)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 7( املاد  50)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 3/  7( املاد  51)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة.5" 3/ 7( املاد  52)  "ما اتفاقية ا 
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اختصاصأأأاي املأأأفقر -2

(53)
الشأأأاملم امل علقأأأة ابمللكيأأأة الفكريأأأةك ا ينأأأاقا "املأأأفقر" املو أأأو اي  اي اامل يأأأة ن   -أمل -:

 هبا الصدد  كنا اتا  توصياي بصددهاك ن ني لكا م  مرا ا  اختصاص ناس، قس  اواداي امللكية الفكرية.

قرار مزيانية  م  الظ،ن ن ا اصة با. -   ا 

صأأة بأأاك ي  أأةل أملم هأأبا ي أأ   أأر مه  أأم  الظأأ،ن ن للمظأأا د  القانونيأأة الفنيأأة ك ن ني ا اأأدند املزيانيأأة ا ا -ي

 افهات "املفقر" هو ا ي ي عل  بو    رامه ال عانم ل ن  النامية.

مأأا اتفاقيأأة  17اأأ ا افهأأات "املأأفقر" ب  أأام ال عأأديسي  أأئ اةتفاقيأأة املنشأأ،ئة للمنظمأأةك ن ني ن قأأا للأألد    -ث

عشاو املنظمة.  ا 

أملن الظأألح لهأأا ابو أأور مكأأراقبن ا اىامت اتأأاك مأأفهل ن  وديأأد ابن  ناملأأنظلي الأأا  كأأا الا أأما  لهأأاك  -ح

 ا  ني مفل امجلعية العامة للمنظمة.

 أملي ا  نما يا اختصاصاتا أملنا يبا  أملية  ام أملخرع مناس،بة تدذل ا نعاو هب) اةتفاقية. -يف

اتا  القراراي داذل املفقر  -3 
(54)

:-   

املأأفقر صأأوي نااأأدنظأأام ال صأأويمل: يكأأوم لأأ ي دنل ع أأو داذأأل  -أمل 
(55 )

نأأا ياملذأأب بنظأأام الصأأوي الوااأأد مأأفهل  ك أمل

ا  ني مفل امجلعية العامةك نة يع   الامتنا  عا ال صويمل مبثابة ال صويمل.
(56)

  

 - أأ  ي علأأ  ابلنصأأا  القأأانوين -النصأأا  القأأانوين ة تأأا  القأأرار داذأأل افهأأات: نهأأو خبأأس  امجلعيأأة العامأأة   - 

(  أأئ أملم يكأأوم النصأأا  للمأأفقر مأأا ثلأأث  أأدد ابن  ااملع أأاوك 3نابل ئديأأد الفقأأر  ) ا   تأأنا املأأاد  الظأأابعة

ن أأوت للمأأفقر أملم ي خأأأب قراراتأأا بامل لبيأأأة ثلأأا ااملصأأأواي الأأا اضأأأم مل ا الاقأأما  )ال صأأأويمل(ك مأأ  ااملذأأأب ا 

                                                           
عشاو املنظمة.  2/ 7( املاد  53)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 3/  7( املاد  54)  ما اتفاقية ا 

(ك   نفأأو أملحأأ م ال صأأويمل )لأأ ي دنل ع أأو صأأوي نااأأد( مأأفهل ا  ني FAO(  نصأأد كلأأبني أملم املأأفقر ا منظمأأة اامل  امل ئأأد  للمل بيأأة نالةرا أأة )55)

ن يأأا قثأأل عيأأ   مفأأل وأأات املأأفقر ا منظمأأة الوايبأأوك نلكأأا ا لأأف عأأا هأأبا افهأأات ااملذأأريك بأأاملم وأأات املأأفقر ا منظمأأة الفأأان هأأو الظأألعة العليأأا للمنظمأأةك

ا دنر   اديأأة تعقأأد ا ضأأهر ن أأأيا مبقأأر املنظمأأة ننظأأ، ر ملأأأد  ثسثأأة أملسأأابي  تقريبأأاك انظأأأر ا  ابن  ااملع أأاو ن ابن  املن ظأأ،بةك ن  أأ  املأأفقر ا  أأأامن

 .328 – 327 ني/ د. د عةية ضكريك املرى  الظاب ك ص 

عشاو املنظمة. 3/  7( املاد  56)  "هأ".ما اتفاقية ا 
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معينأأأة ةتأأأا  مأأأا اةتفاقيأأأة )ا اصأأأة ابل عأأأديسي(ك نالأأأا نشأأأمط عظأأأ   17الاع بأأأار نمرا أأأا  أملحأأأ م املأأأاد  

 قراراي ال عديسي م اير  للنظ  الظابقة.

 أأأا م امليثأأأاو نأأأا " أملم   أأأ  املأأأفقر ا دنر   اديأأأة بأأأدعو  مأأأا املأأأدير العأأأامك ن ني أملثنأأأاو  -اىامت أأأاي املأأأفقر: -

نفأأأو الفأأأم  ننفأأأو املأأأ م ا ي   أأأ   ،أأأا امجلعيأأأة العامأأأة.
(ك 57)

 أملمأأأا اىأأأامت  املأأأفقر ا دنرتأأأا  أأأري العاديأأأة أملن

الاسأأ،  نائيةك تكأأوم بأأدعو  مأأا املأأدير العأأام بنأأاو  أأئ  لأأ  أمل لبيأأة ابن  ااملع أأاو ا املأأفقر
ك 

يع أأد املأأفقر نظامأأا 

اباذيل ا املنظمة الوايبو.
(58) 

 فنة ال نظأأأأأأي  -الفر  الثالث:

ت أأأمنمل املأأأاد  الثامنأأأة مأأأا هأأأب) اةتفاقيأأأة افهأأأات الثالأأأث "فنأأأة ال نظأأأ،ي " هأأأو افهأأأات الاس شأأأاريك          

ا اصأأة بلجنأأة  8باملع بأأار أملم هأأبا افهأأات مأأا أملاأأد د امأأاي املنظمأأة نمأأا ااملوأأة  الرئيظأأ،ية لهأأاك منأأاط هأأب) املأأاد  

ي أأا  يفيأأة ال صأأويمل ناتأأا  القأأراراي ال نظأأ،ي  ت  أأما بيأأام  يفيأأة نشأأكيل هأأب) اللجنأأةك قثيلهأأا ناختصاصأأا،اك نأمل 

بداذهلك ن يفية تنظمي الاىامت اي
 (59)

. 

ال شأأأكيل  -1
(60)

ي كأأأوم هأأأبا افهأأأات مأأأا ابن  اامل أأأرا  ا اةتفاقيأأأة الأأأا ت  أأأ  بع أأأوية الك  مأأأا اللجنأأأة  -:

 ال نفيبية ة واد ابريو أملن اللجنة ال نفيبية ة واد ال م أملن لك،ل.

مأأا ا  ا وم أملي مأأا هأأاتن اللجن أأن ال نفيأأبي ام مكونأأة مأأا أملكلأأن مأأا ربأأ   أأدد ابن  ااملع أأاو ا اأأال             

ا امجلعيأأة الأأا ان ةب أأاك  أأا م مفأأل هأأب) اللجنأأة ال نفيبيأأة تقأأوم ب ئديأأد ابن  الأأا سأأ     بع أأوية فنأأة ال نظأأ،ي  

ليأأا أمل أأس )ك  أأئ أملم يكأأوم مأأا  نط هأأب) مأأا بأأن أملع أأا اك  يأأث ة يةيأأد  أأدد هأأب) ابن  عأأا الربأأ  املشأأار ا 

قلميها".  الع وية مقيدا  "باملم لا يدذل ا حظا  الرب  املب ور ابنل الا تق  مقر املنظمة ا ا 

                                                           
عشاو املنظمة. 4/ 7( املاد  57)  "اك " ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة.ما ات 5/  7( املاد  58)  فاقية ا 

عشاو املنظمة. 8( املاد  59)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 8( املاد  60)  / "أمل ك  ك ىأ ك و" ما اتفاقية ا 
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ن ثأأأل حكومأأأة ا دنل ع أأأو ا فنأأأة ال نظأأأ،ي  مبنأأأدن  نااأأأدك  كأأأا أملم يعاننأأأا منأأأانبوم نمظ شأأأارنم 

ابملقابأأل ة  ثأأل املنأأدن  ا ة دنل نااأأد   قأأم نذأأ اوك ت  مأأل عأأ و نفقأأاي ا ن أأد اوكومأأة الأأا عينتأأاك ن

ة باملمسهأأأا. نة يصأأأوي ا 
(ك  61)

حيأأأن تنظأأأر فنأأأة ال نظأأأ،ي  ا املظأأأائل )امل صأأأر مبأأأا   بأأأ  مه أملن مزيانيأأأة املأأأفقر 

ن أأدن  أملعأأل ( أملن املقماأأاي ا اصأأة ب عأأديل هأأب) اةتفاقيأأة نالأأا مأأا ضأأاملمعا أملم تأأفثر  أأئ حقأأوو أملن الزتامأأاي 

 أأأأرا  ا هأأأأب) اةتفاقيأأأأة  أأأأري ااملع أأأأاو ا أملي مأأأأا الاوأأأأادايك  أأأأا م ربأأأأ  هأأأأب) ابن  نشأأأأار  ا ابن  اامل 

اىامت أأاي فنأأة ال نظأأ،ي  نيكأأوم لهأأا نفأأو حقأأوو ااملع أأاو لهأأب) اللجنأأة )فنأأة ال نظأأ،ي (.نينتة  املأأفقر ا ا 

دنر  ما دنراتا العادية ابن  الا تدعة للمشاركلة ا مفل هب) الاىامت اي.
 

الاختصاصاي -2
(62)

:- 

تقأأدق املشأأور  لأأ   مأأا أملوأأة  الاوأأاداي امجلعيأأة العامأأةك املأأفقر ناملأأدير العأأامك  ني  أأ  اأأا عيأأ  الشأأفنم  -أمل 

اة داريأأة ناملاليأأةك نكلأأبني حأأو  أمليأأة ضأأفنم أملخأأرع  اي أمل يأأة مشأأمكلةك ةسأأ،  حأأو  مزيانيأأة النفقأأاي املشأأمكلة 

 بن الاواداي.

 أملعل  امجلعية العامة.ا  داد) مل ن   دن   - 

 كلبني أملم تقوم اللجنة اب  داد م ن   دن  أملعل  املفقرك م ن   ر مه املزيانية ا اص با. -ي

اقأأماح اا املأأرع ل عينأأا امجلعيأأة العامأأة ملنصأأ  املأأدير العأأامك ن ني عنأأدما تكأأوم مأأد  هأأبا املنصأأ  قأأد  -ث

العأأامك ا اأأال ا  ا   تعأأن امجلعيأأة العامأأة املأأرع ا ي أملنضأأكمل  أأئ الا  أأاوك أملن ا اأأال ذلأأو ن يفأأة املأأدير 

قدمتأأا فنأأة ال نظأأ،ي  تقأأوم هأأب) اللجنأأة ابقأأماح اا مأأرع أ خأأرك نكلأأبا نفأأو اة ىأأراواي حأأم تعأأن امجلعيأأة 

العامأأة املأأرع ااملذأأري ا ي تر أأا فنأأة ال نظأأ،ي ك لهأأا اوأأ  ا تلكيأأف مأأديرا  امأأا مفقتأأا للمأأد  الأأا نظأأ،ب  تأأو  

 لأأل باملنأأا يكأأوم املنصأأ   –أملي الفأأم  الأأا يكأأوم منصأأ  املأأدير العأأام ضأأاغرا  –العأأام افديأأد ملنصأأبا املأأدير 

 ضاغرا بن دنرتن للجمعية العامة.

                                                           
عشاو املنظمة. 5/  8(املاد  61)  "يف" ما اتفاقية  ا 

عشاو املنظمة. 3/  8(املاد  62)  ما اتفاقية ا 
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    للجنة ال نظ،ي  أملم تبا  أملية  ام أملخرعك تعرض  ل،ا ا نعاو هب) اةتفاقية. -ح

اتا  القراراي داذل فنة ال نظ،ي  -3
(63)

:- 

ال صأأويمل: يكأأأوم لأأ ي دنل ع أأو ا اللجنأأأة صأأوي نااأأأدك سأأواو اونأأمل ع أأأوا ا ا اأأدع اللجن أأأن نظأأام  -أمل 

ل،ا ا )ال شكيل( أملن ا لك،لك ة يع   الامتنا  عا ال صويمل مبثابة ال صويمل. ال نفيبي نك كلل أمل   ا 
(64) 

النصأأا  القأأانوين ةتأأا  القأأرار داذأأل اللجنأأة: يع أأ  النصأأا  القأأانوين لهأأبا افهأأات ضأأ يا ابلنصأأا  القأأانوين   - 

للجمعيأأة العامأأة للوايبأأوك كلأأل ت أأمن ا املأأاد  ا امظأأة الفقأأر " "  أأئ أملم يكأأوم النصأأا  القأأانوين مأأا نصأأف  أأدد 

 أملع او فنة ال نظ،ي .

ك نيعأأ  عأأا أملرا أأا ابامل لبيأأة ال ظأأ،يعة للملصأأواي الأأا اضأأم مل ا الاقأأما ك نت خأأب هأأب) اللجنأأة قرارا،أأا         

ناملي ع أأو ا فنأأة ال نظأأ،ي  حأأم ا اأأال اوصأأو   أأئ أمل لبيأأة لظأأ،يعة اوأأ  ا أملم يعلأأ  بعأأد ال صأأويمل 

أملم تكأأأوم مو أأأو ا  ة ا ظأأأا  اقأأأما   –اواصأأأر  أأأئ اامل لبيأأأة ال ظأأأ،يعة  –مبأأأا   أملم تكأأأوم هأأأب) ااملصأأأواي 

 -ص ن ني ي  ابلعريقة ال الية: ديد ذا

اأأداهل  أأئ أملسأألو ابن  ااملع أأاو ا اللجنأأة ال نفيبيأأة ة وأأاد ابريأأوك نالقامئأأة  - تعأأد قامئ أأام منفصأأل ام و أأوي ا 

 الثانية و وي  ئ أملسلو ابن  ااملع او ا اللجنة ال نفيبية ة واد ال م.

نأأا يأأدريف تصأأويمل ا دنل مقابأأل أملمسهأأا ا ا قامئأأة تظهأأر  -  ،أأاك  أأا  ا أملنحض هأأبا الاا ظأأا  افديأأد ا أأاص أمل

  ي  اوصو   ئ أمل لبية لظ،يعة ا ا ما هاتن القامئن  س يع   أملم الاقما  قد اات القبو .
(65) 

اىامت أأاي اللجنأأأة:   أأأ  اللجنأأأة مأأأر  ا سأأأ،نة ا دنر   اديأأةك ن ني مبقتاأأأ دعأأأو  مأأأا املأأأدير العأأأامك نهأأأبا  -

ا مقأأر املنظمأأةك ن  أأ  اللجنأأة ا دنر   أأري  اديأأة )اسأأ،  نائية(ك بأأدعو  مأأا املأأدير العأأامك  الاىأأامت  يكأأوم  أأاد 

نمببادر  أملن بناو  ئ  ل  ما رئيو اللجنة أملن بناو  ئ  ل  ما رب  أملع ا ا.
(66) 

                                                           
عشاو املنظمة. 5/  8(املاد  63)  "أمل" ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 6/  8ملاد  (ا64)  "أمل" ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 6/  8(املاد  65)  " " ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 4/  8(املاد  66)  "أملك  " ما اتفاقية ا 
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 ثيأأل أملمأأا  أأ  ي علأأ    أأور ابن  ااملع أأاو ا املنظمأأة نليظأأوا أملع أأاو ا اللجنأأة أمل أأات امليثأأاو امتأأ  ح أأور نال  -

ا هأأب) الاىامت أأاي بصأأفة مأأراقبنك نيكأأوم لهأأبا الع أأو املشأأم  بصأأفة مراقأأ  الاضأأما  ا املناقشأأاي نلكأأا 

دنم أملم يكوم امت  او  ا ال صوي .
(67) 

نأملذأأري ت أأ  هأأب) اللجنأأة نظا أأا اباذأأيلك لأأ  تأأنظ  بأأا سأأري العمأأل داذأأل افهأأاتك  ني ابع بأأار أملم              

نأأا وأأات تنفيأأبي لأأ  مأأا امجلعيأأة العامأأة هأأبا افهأأات اس شأأاري  ا املظأأائل  اي املصأألئة العامأأةك ابع بأأار أملي أأا أمل

 ا املفقر.

 املكأأأأأ   الــــدنلأي -الفر  الراب :

املكتأأأ  ابن             
(68)

كسأأأكر رية املنظمأأأة )ااملمانأأأة العامأأأة(: نهأأأو افهأأأات اة داري املعأأأانم للمأأأدير العأأأامك 

نيرأملسأأا
(69)

سأأ،نواي ك  6املأأدير العأأام نيعاننأأا  ئبأأا  أأام أملن أملكلأأن ك نيأأ  تعيأأن املأأدير العأأام ملأأد   أأدد  ة تقأأل عأأا  

ن أأوت وديأأد هأأب) املأأد  )ال عيأأن( ملأأد   أأدد  ك نت أأو  امجلعيأأة العامأأة وديأأد مأأد  ال عيأأن ااملن  نال عيينأأاي 

السحقة ال ر نكلبني و ة  نط ال عين ااملخرع.
(70)

 

ختصاصأأاي املأأأدير العأأأاما  -1
(71)

أملم املأأأدير العأأام هأأأو الأأأرئيو ال نفيأأبي للمنظمأأأة نا ي يأأأرأملب افهأأأات اة داري -:

نا ملكف بعد  اختصاصاي ومك منصبا اة داري نيه:  -نأملي ا  املمثل للمنظمة نما  ني  ا 

اباذليأأأة يقأأأدم املأأأدير العأأأام تقأأأارير للجمعيأأأة العامأأأة ك نيعمأأأل ن قأأأا ل وى،اتأأأا  أأأ  ي علأأأ  ابملظأأأائل  - أمل 

 نا ارىية للمنظمة.

                                                           
عشاو املنظمة. 7/  8(املاد  67)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 9( املاد  68)  ما اتفاقية ا 

دريأأو ك ع تعيأأن ( نمأأا أمل أأرت املأأدراو العأأاموم ا يأأا ع 69) اختيأأارام ل أأو  هأأبا املنصأأ  هأأو: الظأأ،يد  راعظأأيو غأأري ا ي عيأأن ذلفأأا ل كل أأور ومأأل ا 

ك  2008  مأأا أملكل أأو ر الظأأ،يد  راعظأأيو غأأري مأأديرا  أأام للمنظمأأة )الوايبأأو( كنأملمينأأا   امأأا  لسوأأاد ابن  ةايأأة ااملصأأنا  النباتيأأة افديأأد  )ااملنيأأو ( ا ااملن 

ك ا مكتأأأ  ال عأأأانم اة وأأأايئ نالعسقأأأاي ا ارىيأأأة ا سأأأ،يا نالأأأيم الهأأأادي ك نوم   دنرا  1985أمل مظأأأار) املهأأأام ا الوايبأأأو سأأأ،نة نوم  راعظأأأيو غأأأري بأأأد

عشأأاو مركلأأة ال  كأأمي نالوسأأا ة ال أأاب  للوايبأأو سأأ،نة  ك ك نقبأأل الان أألم للوايبأأو وم الظأأ،يد  راعظأأيو غأأري يأأةان   نأأة الامأأا  ا أملسأأماليا  1994ااسأأل ا ا 

د  ندرب اوقأأوو ا  امعأأة ملبأأورم باملسأأماليا نهأأو  مأأل ضأأهاداي حقأأوو مأأا  امعأأة ملبأأورم ندكل أأورا) مأأا  امعأأة مكأأ ديف ابململكأأة امل ئأأد  ك نأمللأأف  أأ

  منشأأأأأأأأأأوراي نمقأأأأأأأأأأاةي حأأأأأأأأأأو  ق أأأأأأأأأأااي امللكيأأأأأأأأأأة الفكريأأأأأأأأأأة ا اجملأأأأأأأأأأاةي ابنليأأأأأأأأأأة ك أملنظأأأأأأأأأأر املوقأأأأأأأأأأ  الرمسأأأأأأأأأأي للوايبأأأأأأأأأأو                                   

(http://www.wipo.int/about-wipo/ar/dgo/dg-gurry-profile.html). 

عشاو املنظمة 3ك  2ك  1/ )  9( املاد  70)  (.ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة.7ك  6ك  5ك  4/ ) 9( املاد  71)  ( ما اتفاقية ا 
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يعأأأد املأأأدير العأأأام م أأأن اي الأأأ امه ناملزيانيأأأاي ك نكلأأأبني تقأأأارير النشأأأا اي ابنريأأأة نيبل هأأأا ا     -  

 حكوماي ابن  املعنية نا   ااملوة  اخمل صة ا الاواداي ناملنظمة.

امأأة( ا و أأة اىامت أأاي يشأأم  املأأدير العأأام ك نأملي ع أأو يلكفأأا مأأا مأأو في املكتأأ  ابن  )ااملمانأأة الع -يف

امجلعيأأة العامأأة ناملأأفقر نفنأأة ال نظأأ،ي  نأمليأأة فنأأة أملخأأرع أملن ىل أأة هأأل ك ل أأط أملم يكأأوم هأأبا الاضأأما  

مأأا دنم أملم يكأأوم امتأأ  حأأ  ال صأأويمل ك نيكأأوم للمأأدير العأأام أملن أملي ع أأو يلكفأأا مأأا مأأو في املكتأأ  

 ابن  ك سكرترياب لهب) ااملوة   مك منصبا.

العأأام ب عيأأن املأأو فن اأأ ا املأأدير -د
(72)

ك  ل ظأأ،يري العمأأل الفعأأا  للمكتأأ  ابن  ك نيعأأن كلأأبني نوابأأا  

ك ن ني بعأأد موا قأأة فنأأة ال نظأأ،ي  ك نوأأدد  نط ال و يأأف 
(73 )

ك ا ةحئأأة املأأو فن الأأا تقرهأأا فنأأة 

 ال نظ،ي  ن ني بناو  ئ اقماح املدير العام.

ام نمظأأفنلياي مأأو في املكتأأ  ابن  )ااملمانأأة العامأأة( مأأا حيأأث تكأأوم مظأأفنلياي املأأدير العأأ-املظأأ،ئولية:  -2

 بيع أأا مظأأ،ئولياي دنليأأة   أأة ك نيمتأأ   أأئ  ني انأأا ة  أأوت للمأأدير العأأام نة ملأأو في ااملمانأأة أملم يظأأعوا أملن 

ا أملم يقبلأأوا ا معأأرض قيأأا   بواىبأأا،  تعلأأ ي مأأا أملي حكومأأة أملن وأأة أملخأأرع ذأأاريف املنظمأأة ك ن لأأ،  أملم   نعأأو 

عأأأا أملي هأأأل قأأأد يأأأنعكو بصأأأور  سأأألبية  أأأئ مركلأأأةام مكأأأو فن دنليأأأن ك ن أأأئ أملع أأأاو املنظمأأأة ناىأأأ  أملم 

 ممأأوا العأأاب  ابن  ملظأأفنلياي املأأدير العأأام نمأأو في ااملمانأأة نأملة  أأانلوا ال أأاملثري  لأأ،  ا أملداو ناىبأأا، . 
(74)

ك 

 العامة الا اس، قر  ل،ا قانوم املنظلي ابنلية.نما افدير اب  ر أملم عي  هب) ااملح م تعد تعبيقا للقوا د 

                                                           
بعأأدد مأأو في ااملمانأأة العامأأة لأألمل  امل ئأأد  نا ي بلأأل  أأددام  بأأ اك  يع أأ  هأأبا الأأرا صأأ ري  أأدا مقارنأأة 85مو فأأا مأأا  823( يبلأأل  أأدد مأأو في الوايبأأو 72)

 .(/http://ar.wikipedia.org/wiki)مو فا تقرير ااملمن العام أملنظر ا  ني   40000حوا  

ا املناصأأأ  ابة  أأأسم عأأأ (D,P)(  أأأري هومأأأا  تو يأأأف املأأأر ن ا   مناصأأأ  العمأأأل  أأأئ  أأأد  مظأأأ، وايي ا ا  أأأار الف أأأاي املهنيأأأة نا اصأأأة  رتبأأأة 73)

أ  فنأأة ا دمأأة املدنيأأة ابنليأأة ندنرايي الوايبأأو نعأأا  ريأأ  اة داراي اخمل صأأة ا ابن  ا املع أأاو ا املنظمأأة الشأأاغر   أأئ موقأأ  املنظمأأة اة لكأأمنين نا ع أ

 أأا  امللكيأأة الفكريأأة ك أملنظأأر ك نشأأمط معظأأ  تأأن املناصأأ  أملم يكأأوم املو فأأوم نقأأد اأأاتنا  أأئ تعلأأمي  أأامعي  عأأي ناكل ظأأ،بوا ذأأ    نيأأة ملموسأأة ا 

 .(/www.wipo.int/hr/ar) ني ا املوق  الرمسي للمنظمة 

عشاو املنظمة. 8/ 9( املاد  74)  ما اتفاقية ا 
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املأأةااي -3

(75)
نا مقابأأل تأأن املظأأفنلياي حأأرص ميثأأاو املنظمأأة الأأنا  أأئ الامتيأأاتاي ناوصأأا ي الستمأأة -:

للمأأو فن ا املنظمأأأة ك حأأأم ي ظأأأ،  امتأأأ  القيأأأام بو أأائفه  ا حريأأأة  مأأأة ناسأأأ، قس  ك نلهأأأبا ال أأأرض قأأأنةل ا 

 كاملنظمأأة الامتيأأاتاي ناوصأأا ي الأأا تكفأأل اسأأ، قسلية ةارسأأ،   لو أأائفه  امل صأأر ابملنظمأأةدنل ع أأو ملأأو في 

نتكأأأأوم هأأأأب) الامتيأأأأاتاي ناوصأأأأا ي مفأأأأل الامتيأأأأاتاي ناوصأأأأا ي املنصأأأأوص  ل،أأأأا ا اتفاقيأأأأة امتيأأأأاتاي 

 .1947 نومف  21نحصا ي الووةي امل ةصصة الا اع د،ا امجلعية العامة للمل  امل ئد  ا 

ابة  أأأا ة ا    ني  أأأا م مأأأو في املكتأأأ  ابن  
(76)

ي  عأأأوم  ميأأأ  اوقأأأوو الو يفيأأأة مأأأا رناتأأأ  نأمل أأأاتاي  

 ن ريها ما اوقوو الا  ددها النظام القانوين للو يفة اة دارية داذل املنظمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عشاو املنظمة. 3/ 12( املاد  75)  ما اتفاقية ا 

سأأا،ا ك ن  صأأوم ا ميأأاديا الظ،ياسأأة العامأأة نالاقتصأأاد ( يع أأ  املأأو فن ا املنظمأأة مأأا  ني ا أأ اي اخمل لفأأة ا  أأاةي قأأانوم امللكيأأة الفكريأأة نةار 76)

 ناة دار  نتكنولوىيا املعلوماي.
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 املعل  الراب 

 مزيانية املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ة ا  ا ونأأمل لهأأا                 عشأأا ا بفا ليأأة ا  ة  كأأا املي منظمأأة دنليأأة وقيأأ  أملهأأدا ها أملن الهأأد  املنشأأود مأأا ا 

راد  ااملع أأاو  ،أأاك نهأأبا مأأا أملذأأبي بأأا منظمأأة الوايبأأو. ن ني لكأأا تعبيقأأا  املحأأ م  مزيانيأأة و يأأة نمظأأ، قر عأأا ا 

  القانوين املا  للمنظمة. النظرية العامة للمنظلي ابنلية امل علقة لشاملم املزيانية أملن الو 
(77)

 

نت كأأوم مزيانيأأة املنظمأأة ابنليأأة بصأأفة أملساسأأ،ية مأأا مظأأاهلي ناضأأماوي ااملع أأاوك نالوايبأأو ت  أأ               

بوىأأود مزيانيتأأام منفصأأل ام هأأل: مزيانيأأة النفقأأاي املشأأمكلة بأأن الاوأأاداي نااملخأأرع مزيانيأأة املأأفقر
(78)

ك نهأأو مأأا 

 انياي نهو نظام ذاص ابلووةي امل ةصصة.يظمة بنظام تعدد املزي 

نابع بأأار أملم منظمأأة الوايبأأو يه مأأا ا اأأدع الأأووةي ابنليأأة امل ةصصأأةك تاملذأأب هبأأبا النظأأام )تعأأدد املزيانيأأاي( 

 نهل مزيانية )النفقاي املشمكلة بن الاواداي / مزيانية املفقر(.

 ر ال ويل نيه:ننشمل الك  ما املزيانيتام بنود للنفقاي ا    ان  مصاد

هأأب) املزيانيأأة نشأأمل  أأئ بنأأود للنفقأأاي الأأا ،أأ   أأد  اوأأاداي  مزيانيأأة النفقأأاي املشأأمكلة بأأن الاوأأاداي: -أملنة  

 ك نقو  هب) املزيانية ما املصادر ال الية:2/7نالاواداي كلل س،ب    رها ا م 

وأأأاد نمأأأ  مرا أأأا  املصأأألئة لهأأأبا مظأأأاهلي الاوأأأادايك نوأأأدد مظأأأا ة ا اوأأأاد بواسأأأعة ععيأأأة هأأأبا الا -1

 الاواد ا النفقاي املشمكلة.

الرسأأأوم ناملبأأأالل املظأأأ،  قة عأأأا ا أأأدماي الأأأا يفد أأأا املكتأأأ  ابن  -2
(79)

ك ل أأأط أملة تكأأأوم هأأأب) الرسأأأوم 

ناملبأأأالل  اي  سقأأأة مبأأأا   بأأأاملي مأأأا الاوأأأاداي أملن ة تكأأأوم قأأأد حصأأألمل ا مقابأأأل ذأأأدماي أملداهأأأا املكتأأأ  

  ا  املظا د  القانونية ن الفنية.ابن  ا 

                                                           
 249ك ص  2010( أملنظأأأر: أمل.د.  أأأد الظأأأعيد ابقأأأاو ال نظأأأمي ابن  مفلأأأف مشأأأم  مأأأ  أمل.د. ا  أأأراهمي أمل أأأد ذليفأأأة ك دار املعبو أأأاي افامعيةكالاسأأأكندرية77)

 نما بعدها.

عشاو املنظمة.ما اتفاقية  11( نا املاد  78)  ا 

 ( املكت  ابن  )الظكر رية( أملي ااملمانة العامة للمنظمة  .79)
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نقأأو  هأأأب) املزيانيأأأة ك أملي أأأا  مأأا حصأأأير بيأأأ  معبو أأأاي املكتأأ  ابن  الأأأا ة تأأأا  أملي مأأأا الاوأأأاداي  -3

 مبا   ناوقوو امل صر هبب) املعبو اي.

ل،ا ا الفقر  الظابقة -د  .الهباي نالوصااي ناة  ا ي املقدمة للمنظمة     دا تن املشار ا 

اة  اراي نالفوائد ناة يراداي امل نو ة ااملخرع ا اصة ابملنظمة.  -هأ
(80) 

ننشأأمل هأأب) املزيانيأأة أملي أأا  بنأأود للنفقأأاي ا اصأأة بعقأأد دنراي املأأفقر ن أأر مه املظأأا د   مزيانيأأة املأأفقر: -اثنيأأا  

 القانونية الفنيةك نقو  هب) املزيانية ما املصادر ال الية:

 ا  ا هب) اةتفاقية نالا ليظمل أملع او ا أملي ما الاواداي.حصا ابن  اامل ر  -1

أمليأأة مبأأالل قأأد ت أأعها الاوأأاداي وأأمل ت أأ  هأأب) املزيانيأأة )مزيانيأأة املأأفقر(ك  أأئ أملم وأأدد ععيأأة ا اوأأاد  -2

مقأأأدار املبلأأأل ا ي اصصأأأا هأأأبا الاوأأأادك نيكأأأوم لأأأ ي اوأأأاد اوريأأأة ا  أأأدم املظأأأا ة ا املزيانيأأأة املأأأب ور  

 "املفقر".

 املبالل امل  صهل عا ا دماي الا يفد ا املكت  ابن  ا  ا  املظا د  القانونية نالفنية. -3

ل،ا ا الفقر  الظابقة.  -4 الهباي نالوصااي ناة  ا ي املقدمة للمنظمة للملغراض املشار ا 
(81)

 

 –مل ع أأأوا ا أملي مأأأا الاوأأأاداي نابلنظأأأ،بة ل ئديأأأد حصأأأة ا دنل  أأأر  ا هأأأب) اةتفاقيأأأةك نليظأأأ         

ا مزيانيأأأة املأأأفقرك  أأأا م املعيأأأار ا ي تعبقأأأا منظمأأأة الوايبأأأو ابلنظأأأ،بة ل ئديأأأد حصأأأة ا دنل ا مزيانيأأأة املأأأفقر 

يقيضأأأ ب قظأأأ،مي الاضأأأماوي املاليأأأة 
(82)

ا    احئ أملن   أأأاي  رو  لأأأ ي دنل اوريأأأة ال مأأأر ا اختيأأأار ال أأأ ة  

                                                           
عشاو املنظمة. 11/2( نا املاد  80)  "أمل ك  ".ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 3/ 11( نا املاد  81)  "أملك " ما اتفاقية ا 

% مأأا النفقأأاي 90عأأا أملخوا،أأا مأأا املأأنظلي ا أملا  اامل  امل ئأأد  ا أملمعأأا تأأ  ي  أأئ نفظأأها ا   اأأد بعيأأد مأأا  حيأأة ال ويأأل حفأأوا   ( ت أأزي الوايبأأو82)

أي للفأأم   618.8املدر أأة ا مزيانيأأة املنظمأأة الأأا تبلأأل  سأأو  تأأرد مأأا ريأأ  ا أأدماي الأأا تقأأد ا الوايبأأو للمن فعأأن  2011 – 2010مليأأوم  رنأأأ سوييأ

% الباقيأأة  ظأأو  ت أأامل  10ظمأأة ال ظأأجيل ابن  )مفأأل معاهأأد  ال عأأانم لشأأاملم الأأ اواي ننظأأام مدريأأد ننظأأام ةهأأاي نسأأا ر ااملنظمأأة(ك أملمأأا ابلنظأأ،بة ا   باملن

اك  أأاملكل  ااملع أأاوك نهأأب) املظأأاهلي  أأئير عظأأ ي-ا معظمهأأا مأأا ريأأ  ذأأدماي الوايبأأو لل  كأأمي نالوسأأا ة نمأأا بيأأ  املنشأأورايك   أأس عأأا مظأأاهلي ابن  

 -مخظة ب ام مظا ة يشار  ا مهنا  وا  نصف الوااد ابملئة ما املزيانية للمنظمةك راى  املوق  الرمسي للمنظمة:

(www.wipo.int/about-wipo/ar/how-wipo-works.html) 
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كالف أأة   .... 10الاقتصأأادية ن أأئ أملسأأاب  أأدد مأأا الواأأداي مفس:الف أأة أمل .... عظأأ،بة  الأأا تناسأأ،لا مأأ  مقأأدر،ا

 1كالف ة يف .... عظ،بة 3عظ،بة 

ل،أأاك ن ني اأأن اتا هأأا أملاأأد اة ىأأراواي           نأأامتو ا  تبأأن ا دنل مأأا تأأن ابن  الف أأة الأأا ترغأأ  ا اة 

ل،أأاك  أأا  ا مأأا اختأأاري   أأة  ( ا اصأأة ابة ن أألمكن وت1الفقأأر  )14ا املأأاد   لأأ ن ابنل أملم ت أأري الف أأة الأأا تن أأي ا 

 أملدىن  عل،ا أملم تعلا  ني للمفقر ا ا ادع دنراتا العادية.

نيصأأبةل أملي ت يأأري مأأا هأأبا القبيأأل سأأاري املفعأأو  مأأا بدايأأة الظأأ،نة ال اليأأة لأأ نر  املأأب ور ك نتكأأوم            

بل أأاب عظأأ تا ا   املبلأأل اة ىأأل  ا ي نشأأم  بأأا ا تأأن ابن  ا اوصأأة الظأأ،نوية لأأ ي دنل مأأا تأأن ابن  م 

 مزيانية املفقرك أملي تعاد  عظ،بة  دد ناداي تن ابنل ا   ا ىل  الواداي ا اصة  مي  ابن  املب ور .

قأأأرار املزيانيأأأة قبأأأل بد                ايأأأة ننظأأأ،    اوصأأأا ا أملن  ينأأأاير مأأأا ا سأأأ،نةك نا اأأأال ا  ا   يأأأ  ا 

سأأ،نة ماليأأة  ديأأد  تكأأوم املزيانيأأة بأأنفو مظأأ، وع الظأأ،نة الظأأابقة ن ني تعبيقأأا لسحئأأة املاليأأة 
(83)

ننظأأرا امل يأأة  

عشأأاو الوايبأأو نأأا  أأئ ىأأةاو يوقأأ   أأئ ابنل الأأا ت خلأأف عأأا أملداو  الاضأأماوي املاليأأة للمنظمأأة  أأا م ميثأأاو ا 

حصأأأأ ا املاليأأأأة
(84)

اةتفاقيأأأأةك نليظأأأأمل ع أأأأوا ا أملي مأأأأا  ك  ني بنصأأأأا " أأأأئ أملم أمليأأأأة دنل  أأأأر  ا هأأأأب)

( نأمليأأأة دنل  أأأر  ا هأأأب) 11الاوأأأادايك اأأأال ا  ا تأأأاملخري عأأأا د أأأ  حصصأأأها املاليأأأةك مبقتاأأأ هأأأب) املأأأاد  )

اةتفاقيأأة نع أأو ا أملي مأأا الاوأأاداي ت أأاملخر ا د أأ  حصصأأها املي مأأا الاوأأاداي ة يكأأوم لهأأا حأأ  ال صأأويمل 

 ا ا  ا وم مقأأدار ديومعأأا امل أأاملخر  يعأأاد  مبلأأل اوصأأا املظأأ،  قة  ل،أأا ا أملي مأأا أملوأأة  املنظمأأة الأأا ت  أأ  بع أأوي

عأأا الظأأ،ن ن الظأأابقتن ابل مأأل أملن يةيأأد  ليأأاك نمأأ   ني  أأوت املي مأأا هأأب) ااملوأأة  أملم يظأأمةل لأأ ن ابنل 

                                                           
عشاو املنظمة. 4/  11(املاد  83)  ما اتفاقية ا 

 أملنأأأا "ة يكأأأوم لع أأأو اامل  امل ئأأأد  ا ي ي أأأاملخر عأأأا نظأأأديد اضأأأماوتا املاليأأأة ا الهيئأأأة حأأأ  مأأأا ميثأأأاو اامل  امل ئأأأد   أأأئ 19( كلأأأبني تأأأنا املأأأاد 84)

 عهنأأاك نللجمعيأأة العامأأة ال صأأويمل ا امجلعيأأة العامأأة ا  ا وم امل أأاملخر  ليأأا مظأأاناي  لقميأأة الاضأأماوي املظأأ،  قة  ليأأا عأأا الظأأ،ن ن ال مل أأن الظأأابقتن أملن تائأأدا  

 ع و ابل صويمل ا  ا اقتنعمل باملم  دم اب   الناضل عا أملس،با  ة قبل للع و هبا".م   ني أملم نظمةل لهبا ال
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ية ة  أأرن  اسأأ،  نائ  ابسأأ، رار ا مبأأا   حقهأأا ا ال صأأويمل  يأأا مأأا دام مقتنعأأا  بأأاملم ال أأاملذري ا اب أأ     عأأا

 كا  نلا.
(85)

 

أملم الشأأةا اخملأأو  ا املنظمأأة ب ئديأأد مقأأدار الرسأأوم ناملبأأالل املظأأ،  قة عأأا ا أأدماي الأأا يفد أأا               

املكتأأ  ابن  ا  أأا  املظأأا د  القانونيأأة الفنيأأة )املأأدير العأأام(ك هأأبا كلأأل نأأا  ليأأا ميثأأاو املنظمأأة ابة  أأا ة 

ال نظ،ي .   ني يقدم تقارير عهنا ا   فنة
(86)

 

أملمأأأا  أأأ  اأأأا الهبأأأاي نالوصأأأااي ناة  أأأا يك  لقأأأد نأأأا امليثأأأاو  أأأئ "أملم للمنظمأأأة أملم ت لقأأأة هأأأب) الهبأأأاي  -

نالوصااي ناة  ا ي مبا   ما اوكوماي أملن املفسظاي العامة أملن ا اصة أملن امجلعياي أملن اامل راد". 
(87)

 

هأأبا الأأرأملب مأأا  مأأا مبلأأل يأأد   ملأأر  نااأأد  مأأا قبأأل يكأأوم للمنظمأأة رأملب مأأا   امأألك ني كأأوم  رأملسأأل  املنظمأأة: -

اة وأأأادايك نأملي أأأا  مأأأا ا دنل  أأأر  ا هأأأب) اةتفاقيأأأة نليظأأأمل ع أأأوا  ا أملي اوأأأادك أملمأأأا ا اأأأال أملم رأملب 

نا  ي قرر تايدتا نتكوم هب) الةايد  كلل ييل:  املا   ري و   ا 

 ماكلا امل ثل ا أملية تايد .تقرر ععية ا اواد مقدار اب عة الوحيد  ا اصة با ناض -أمل 

يكأأأوم مقأأأدار اب عأأأة الوحيأأأد  ا اصأأأة  أأأ ي دنل  أأأر  ا هأأأب) اةتفاقيأأأة نليظأأأمل ع أأأوا  ا أملي اوأأأادك  - 

ننصأأيلا ا أمليأأة تايد  عبأأار  عأأا عظأأ،بة حصأأة تأأن ابنل عأأا الظأأ،نة الأأا وأأدد  ،أأا رأملب املأأا  أملن تقأأرري  ،أأا 

النظأأأ،بة ن نط اب أأأ  بنأأأاو  أأأئ اقأأأماح املأأأدير العأأأام للمنظمأأأة تايدتأأأاك نا  ني م أأأنط بأأأاملم  أأأدد املأأأفقر 

ن ني بعد الاس،امت  ملشور  فنة ال نظ،ي . 
(88)

 

تقأأرر الأأةايد  ا اأأال مأأا ا  ا وم الأأرأملب املأأا  العامأأل للمنظمأأة  أأري و ك تبمأأنةل املنظمأأة )الوايبأأو( القأأرنض  -يف

قلميهأأا حأأم نلأأو   تكأأا مأأا مأأا دنل املقأأرك كلأأل  أأاو الأأنا ا اتفأأاو املقأأر املعقأأود بأأن  املنظمأأة  ندنل املقأأر  أأئ ا 

 يا ابن  ااملع او ا املنظمة.

                                                           
عشاو املنظمة. 11/5( نا املاد  85)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 11/6(املاد  86)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 11/7(املاد  87)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 11/8(املاد  88)  ما اتفاقية ا 
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معأأاو الالأأزتام مبأأنةل القأأرنض مبوىأأ  ا خعأأار كل أأا ك                  ن أأ  لأأ ي مأأا  دنل )املقأأر( ناملنظمأأة حأأ  ا 

عنا نييي مفعو  هبا اة عفاو بعد ثسث س،نواي ما معاية الظ،نة الا ع  ،ا اة خعار 
(89)

. 

تأأ  مراىعأأة اوظأأاابي ن قأأا ملأأا نصأأمل  ليأأا السحئأأة املاليأأة مأأا قبأأل )دنل ع أأو أملن أملكلأأن مأأا قبأأل مأأراق  نأملذأأريا   

حظاابي ما ا اريف تعيهن  امجلعية العامةك ن ني بعد أملذب موا ق    ئ ان دا  هفةو املراقبن 
(90)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عشاو املنظمة. 11/9(املاد  89)  ما اتفاقية ا 

عشاو املنظمة. 11/  10( املاد    90)  ما اتفاقية ا 
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 ا أأأأأأأأاتـمـة

ذأأس  اس، عرا أأنا للنظأأام القأأانوين للمنظمأأة العامليأأة للملكيأأة الفكريأأة  ملهأأدا  نمبأأادئ نأملختصاصأأاي  اقأأ         

الأأا قامأأأمل مأأا أمل أأأل وقيقهأأأا كن نط نأملحأأ م  الع أأأوية  ،أأا نأمل  ا أأأا كنااملوأأأة  الرئيظأأ،ية لهأأأا ننشأأأكيل ا 

لوايبأأأو" نيه ا لأأأف القأأأانوين أملختصأأأاص لأأأ ي وأأأات  ،أأأا ...تبأأأن لنأأأا أملم املنظمأأأة العامليأأأة للملكيأأأة الفكريأأأة" ا

الأأأ م( ةايأأأة امللكيأأأة الفكريأأأةك قثأأأل خعأأأو  هامأأأة نأملساسأأأ،ية ا أمل أأأا) تأأأو ري ن أأألم حليأأأة  -ةتفأأأاقيا )ابريأأأو

حقأأوو املبأأد ن نأململأأا  امللكيأأة الفكريأأة ا عيأأ  أملبأأاو العأأا . ننشأأ ي ا  ارنظأأ، عي  ابن  أملم ت أأ  ا داذأأهل 

هنأأا  اتفاقأأاي لل عأأانم ابن  نترسأأ،يو اامل أأر نالقوا أأد ابنليأأة ا  أأا  حليأأة قوا أأد سأألو  مشأأم  أملن تعقأأد  أأ  بي

 امللكية الفكرية.

ن مأأا  ني نعأأرض ملةصأأا املام مأأا أملسأأفري دراسأأة ىوانأأ  هأأبا املو أأو  عأأا ال وصأأل ا   و أأة مأأا            

 الن ا  نال وصياي نالا جنملها ا اا يت:

 الن ا . -أملنة:

عشأأا - م اتفاقيأأة ا  و املنظمأأة باملع بارهأأا املصأأدر ااملسأأاا لقانومعأأا نظأأمو  أأئ عيأأ  ال عهأأداي ناةتفاقيأأاي املعنيأأة ا 

 ابمللكية الفكرية.

ا م  ريقأأأة ال صأأأويمل ا اتأأأا  القأأأراراي داذأأأل املنظمأأأة " يع أأأد  أأأئ أمل لبيأأأة الثلأأأا" هأأأو وأأأو يف  لل صأأأويمل  -

ا تفعيأأأل مشأأأاركل ا ا هليأأأة صأأأن  القأأأرار ا ال قليأأأدي بع املأأأنظلي ابنليأأأة  كحيأأأث نظأأأمةل لأأأ ن  الناميأأأة مأأأ

 املنظمة.

ال نأأأو  املل أأأوط ا سأأألعاي املنظمأأأة الأأأا أملقر،أأأا لهأأأا اتفاقيأأأة اعشأأأا ا مأأأا سأأألعاي تنظمييأأأة ول نظأأأ،ي  نعأأأ  -

داع أأأا كن أأأتةل اجملأأأا  ل راسأأأاي نامل أأأن اي كنكلأأأبا املظأأأا د  ال قنيأأأة نتكأأأويا الكفأأأاواي كننقأأأل  املعلومأأأاي نا 

 علوماي ناة تصاةي ناوصو   ئ املعر ة...ال كنولوىيا امل
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 اثنيا: ال وصياي.

نأأأوت ب عأأأديل اةتفاقيأأأة املنشأأأ،ئة للمنظمأأأة ك نيكأأأوم ال عأأأديل بأأأاملم يععأأأة  وأأأات املنظمأأأة "فنأأأة  -

ال نظأأ،ي " باملع بأأار) وأأات رئييسأأ ا املنظمأأة كأملم تكأأوم   صأأسحية تفظأأري اةتفأأاو املنشأأل للمنظمأأة 

ثأأاو  ك  نيكأأوم  ني بنأأاو  أأئ توصأأية تصأأدر مأأا امجلعيأأة العامأأة نتفظأأري أملي نأأا مأأا نصأأوص املي 

عامتد أمل لبية معينة وددها امجلعية العامة .  للوايبو ك ن ني اب 

درايف الل أأأة العربيأأأة لك أأأة رمسيأأأة ا   انأأأ  الاجنلزييأأأة نالفرعظأأأ،ية نالرنسأأأ،ية نالاسأأأ،بانية ك ةم عيأأأ   - ا 

العربيأأة مأأا يأأا ابن  املظأأا ة ا  عاليأأاي املنظمأأة ابن  العربيأأة أملع أأاو ا املنظمأأة كنتعأأد ابن  

 كةا يفدي بدنر) ا  تايد   الوعي ابمللكية الفكرية  ئ ن ا دن  .

تعأأديل نصأأوص اةتفأأاو اب  أأا ة نأأا     أأئ عقوبأأة العأأرد مأأا الع أأوية ا ميثأأاو املنظمأأة  جأأةاو  -

 تفاقية  ااة لهب) املظاملل  .خملالفة الع و مليثاو املنظمة أملن دس، ورها ك ني لعدم النا اة

 نهللا ن  ال و ي 
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 قامئأأأأأأة املأأأأراى 

 أملنة: الكت .

 ىعفر عبد الظسمك املنظلي ابنليةك دار الهن ة العربية القاهر ك بدنم س،نة ع .  -1

الهن أأة العربيأأةك القأأاهر ك صأأسح ابيأأا  أأامرك قأأانوم ال نظأأمي ابن  "النظريأأة العامأأة"ك العبعأأة الثالثأأةك دار  -2

1984. 

عبأأد العةيأأة  ميأأر عبأأد الهأأاديك قأأانوم املأأنظلي ابنليأأةك افأأةو ااملن ك النظريأأة العامأأةك دار الهن أأة العربيأأة  -3

 .1985القاهر ك 

 أأأد سأأأافر عبأأأد اةيأأأدك أملصأأأو  القأأأانوم ابن  العأأأامك افأأأةو ااملن  امجلا أأأة ابنليأأأةك العبعأأأة الظأأأابعةك دار  -4

 . 2005املعبو اي افامعية ابة سكندرية 

 أأد الظأأعيد ابقأأاوك ال نظأأمي ابن ك مفلأأف مشأأم  مأأ  / د ا  أأراهمي أمل أأد ذليفأأةك دار املعبو أأاي افامعيأأةك  -5

 .2010اة سكندريةك 

 أأأأد  لعأأأأمل ال نميأأأأيك الأأأأو زي ا ال نظأأأأمي ابن ك النظريأأأأة العامأأأأةك العبعأأأأة الرابعأأأأةك منشأأأأامل  املعأأأأار   -6

 .1977اة سكندريةك 

 .1971ااملح م العامة ا قانوم اامل ك منشامل  املعار ك اة سكندريةك  -       

 .1973ن ك دار الفكرك  د عةية ضكريك ال نظمي ابن  العاملي بن النظرية نالواق ك بعة اامل  -7

 نائل  د  سمك املركلة ابن  للمنظلي  ري اوكومية ا اامل  امل ئد ك بدنم دار ع  نة س،نة ع . -8
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 اثنيا: ابنرايي:

سأأل م صأأاا ال ويأألك حريأأة الفكأأر نال عبأأري بأأن الهويأأة نامللكيأأة الفكريأأةك  أأر الثقا أأة العربيأأةك العأأدد  -1

 .2005ك س،نة 261

 .2004ك ىنيف400( Aاملنظمة العاملية للملكية الفكرية ك منشوراي الوايبو  را) -2

 .2005ك أملكل و ر 32 رض امجلعية العامة للوايبوك حلية هيئاي اة  ا ةك ابنر    -3

 http://www.wipo.intاملوق  الرمسي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.    -4

 www.un.orgد . املوق  الرمسي للمل  امل ئ -5

:  -املراى  ااملىنبية: اثلثاب

1- Mohamed Salem Abou Elfarag Balat, "intellectual property, Basic concepts", Dar 

Alnahda Alrabia, Cairo, 2007. 

2-CF. AMER ASINGHE, " principles of the institutional law of international 

organization", Cambridge university press, 2005, second edition. 

  -رابعا : الواثئ  ابنلية:

 .1967اتفاقية اعشاو املنظمة العاملية للملكية الفكرية -1

 .1969اتفاقية  يينا لقانوم املعاهداي  -2

 1944القانوم الاساا لصندنو النقد ابن  -3

 1995منظمة ال صار  العامليةميثاو اعشاو  -4
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 قيود التطبيق السلمي للقانون يف ا طار طرق الطعن

 "دراسة حتليلية يف أ حاكم قانون ال جراءات اجلنائية اللييب"

عبد الرمحن عبد القادر عبد النيب أ .
*

 

 

 مقدمة

ادلعننوال لسننات عار عيننوا ا ننر القننادر بةننا  ا طالبننة الطعننن يف ا ننر ص رمقننة مقننرر    طننرا   

لئائننو أ   هلعنندال جننا الوزننو اه  يواننو عنننو عيوهننو  صسنناتعرو طنن م الرمقننة يف  ننور  طننرق معينننة  دلال القضنناء ل 

 حددطا القانون   ضع للك مهنا رش طعا  هني ا جراءاهتا  اعرب عهنا هطرق الطعن يف ا  حاكم .

الطعنننن قننند  قنننأ جنننا جنننو  أ ن هلنقىننن ادلعنننوال  نننر أ دعننن  منننا   حيننن  أ ن ا بننني هتطرينننو لطنننرق

يكننون ا ا ا قيقننة الواقعيننة  القانونيننة بنناحرد اىلطننع  يننرد جننا العرننو القضنناخ هقنن ة جامننة  جننا ا ننر  ا ننة 

ماكنيننات القنناا عننند ال حاطننة الوننامو رريننع عنننا  ادلعننوال  ا عننر طنن ا   اقنندر طنن ا  حننرد عننند ققننور ا 

هل ليننو هعننأ ا  د، مب ر  وننرد  جننود طنن ا  حننرد دلال أ حنند أ طننرا  ادلعننوال ا نن   مب ا نناد  حننرد عننن 

ًا رضطنن  اىلطننع  أ  ننل  هل نناد   ل ننر  لعننرا ا  مننر جننا قضنناء أ جننا درزننة جننرب ال جننراءات الننف حننددطا القننانون ر بننا 

 اجرعي يمتثو يف  جرتا  للقو   ر معيب .

ة الوننناري يف هلقرينننر طنننرق الطعنننن يف ا  حننناكم  هلن  عنننا  رنننة  أ مهينننة طننن ا البوننن  هلبننند  يف أ ن  رننن

دقيقننة بالتضننييق يف نطنناق الطعننن ادننام اسنن عداد  انطننو  جننا التضننوية لعتبننارات القنن ة  العنندا، يف ا  حنناكم 

رزنناء ا  زننو اه  هلنقىنن بيننو   التوسننع يف نطنناق الطعننن انطننو  جننا التضننوية لعتبننارات  سنناتقرار القننانوي  ا 

ناعية  سننطا  هننني طنن ين  دنناطني ادلعننوال  نن ر ل اقعننو طعنننا  مننا ر  مننن ن اتعئنني أ ن سكننون الساياسننة ال بن

 حيقنننق الوننناري ًي هتقرينننرم معننندأ  الطعنننن يف  ينننع ا  حننناكم ن ح ننن طنننرق الطعنننن  يننن  ل  نننو  الطعنننن يف 

                                                           
*
 زامعة الواتونة  -عضو طيئة هلدريس بلكية القانون سرطونة 
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ط اسننناتعيفمب يف ميعننناد ا مكنننة هئنننا طننن م الطنننرق ن ا مضننناجو مك طراقنننة لتن نننمي شنننر سمتثنننو أ   معا نننو يف ا نننرتا

ًا طن طراننق الطعننن أننا جنناد  ا داد أ حنناكم التن ننمي ال بنناعي  دق ننور  جننراءات مقننرر  ر  ا  شنندد  عننن طراننق ا 

ل  واهجة عيوا معينة صووا ا ر . ي   ن الواري ل اعرت  هب ا الطراق ا   ً 

اننق التقننوي  أ   بطننرق الطعننن هلننرد  د را  طامننا   طننو ا  نن ا مضننرون ا ننر اجلننناخ سننواء عننن طر 

التعننداو  اققنند لل  نن ا طنننا ا قننود جننا حننر أ بضننو حلننا  رد يف مضننرون ا ننر ا طعننون بيننو .  هبنن ا ادل ر 

اه  هلردانننو طنننرق الطعنننن ر اكنننن  طرئننننان ا ا ا نننر اه  سنننبر   طننن م الطنننرق بيونننو  هننن ي قنننو  ا  منننر 

 ان حصة ل هلقعو ا اد، .ا قى ط م القو  دعل عنوان حقيقة ل هلقعو ا ناقوة  عنو 

ني جننا هلطبيننق الننن  القننانوي اه   ن طننن  الن ننر  ا   ا هل ينند  ننرب ا بن ل أ ن طنن م الطننرق  ا  ا 

ل أ ن طنن ا ا   ننو اثننا العدانند مننن  حيننر الواقعننة حلننا  عننو ا   ننو طننو ا ننرب جننا التطبيننق السننلمي للقننانون ا 

قيننود الننف هلعنند اسنناتاراء مننن ا   ننو العننام  طننو قعننود ال  نناكليات ا  مننر اه  اقننود ا ا بننرد أ   طننرا هعننأ ال 

ل أ ن  ا بننني هعننندم التطبينننق السنننلمي للقنننانون حتقيقنننا   قنننامغ أ  ا للرجاانننة ر  للنننرال منننن أ ن طننن م القينننود  ثنننا  ا 

دراسنن را س رقننب جننا أ   طنن م القيننود  ص مواعينند الطعننن يف ا  حنناكم اجلنائيننة  قاجنند  ل اضننار الطنناعن هطعنننو 

      هبيف هلضيقا  لن   هلقييد لن  أ مر .كون أ ن ا

هلبنناي مطننة  نن  هلعمتنند جننا التقسننامي الثننناخ هلتكننون مننن مطلبننني هل رننا د يف ا   د  ننور   هبنن ا سننبت ا 

ق ر قينننود التطبينننق السنننلمي للقنننانون يف ا طلنننب الثننناي  ات ننن ي  ا نننة  قينننود التطبينننق السنننلمي للقنننانون ر لن رنننا د أ

لةا .هلتضرن أ   النتاجئ الف ات ال   تو و ا 
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 ا طلب ا   د

  ور قيود التطبيق السلمي للقانون

قنند اقننعب الو ننود ا ا ا قيقننة أ   ضننيفن التطبيننق السننلمي للقننانون  حتقيننق أ طدابننو هننناء جننا حننر  

شمكننة ادلرزننة ا   ا ر بقنند صوننوا ا ننر هعننأ ا  مطنناء ال جرائيننة أ   ا وضننوعية ر أ   اتطننني هعنند  نند رم مننا 

ً أ ن طننرق الطعننن هلننرد   عننل  جمابيننا  للواقننع أ   القننانون ا  مننر اه  اتعننني معننو بنن   لا الطعننن يف طنن ا ا ننر ا 

د را  ا   حيا  للور اجلناخ هققد ضيفن الو ود ا ا ا قيقة  حسن هلطبيق القانون  حتقيق أ طدابو
(1 )

. 

ًا مننا أ  نن   يف جننني  عتبننار أ ن الطعننن يف ا  حنناكم ل هلعنند جمننر  د  سننائو ا جرائيننة اتوننا ا  ا ننة  ا 

ني ليننوبر مننن   لعننا سننابو هلقننو  اعوزاهجننا هننو ص يف  اقععننا أ  رضننق اهلقننال  ل قننوق الننف    هلنا لعننا ر سننواء  ا بن

رضباهتا أ   ن ةا أ   هلو ي عا .  يف جماد ا 

خلننا اتعننني أ ن ات نن  اىلقنن   نناحب القنن ة   ل  ننو  للقضنناء اابننت  للطعننن أ ن ان ننر بيننو مننن هللقنناء ن سننو  ا 

ً أ ن طنن ا ال جننراء طننو الوسننايو القانونيننة ل د نناد ادلعننوال يف حننو     ا قننل ة ال جننراء اه  اطعننن هننو يف ا ننر ا 

شمكننة الطعننن
(2 )

ني أ  رد  ننور قينند بةننا الطعننن يف ا  حنناكم  ر   يف هلقيينند سننلطة ا مكننة يف ال قننو  ل أ ن ا بن .ا 

جننا  بربننني أ  ل  مواعينند الطعننن يف ا  حنناكم اجلنائيننة يف ادلعننوال شننو الطعننن ا ن ننور أ ما ننا  طننو مننا سننان را مب هلبا

ي جا النوو ا قهلني :  لنعرج  نيا  هقاجد  ل اضار الطاعن هطعنو ر ً 

 أ  ل  : مواعيد الطعن يف ا  حاكم اجلنائية 

حننندد ا بننني ميعننناد  معيننننا  لسننناتعيفد الطعنننن  ننن مب ضنننيفن  ل سننناتقرار القنننانوي ر   تلنننأ طننن م ا يعننناد         

ني عننند  لمنن    طننرق الطعننن بعننو لننبس ميعنناد   احنند  للتسننابة ا ا  يننع طننرق الطعننن ر حينن  راعنن  ا بن

سنناتقرار القننانوي عننن طراننق  ضننع حنند حتدانندم لعنن م ا واعينند التوبيننق هننني جنناملني اثننو ا   د الر بننة يف حتقيننق  

للننعاي  ةجننة ال جننراءات اجلنائيننة ر   ننول  ا ا ا  حننة ال ر ننة للروكننوم جليننو يف دراسننة ا ننر  أ جننداد اجرتاضننو 

                                                           
 . 5ر ب 2015ر  القاطر  ر م  ر ت اجلنائية ر دار الهنضة العرهيةد. أ محد ب وي ة ر ر الوسايط يف قانون ال جراءا -1

 ما هعدطا  1185ر ب 2011ال جراءات اجلنائية  بقا    حدث التعدا ت ال باعية ر دار الهنضة العرهية ر القاطر  ر  م  ر د. محمود جنيب حساين ر رشا قانون  -2

. 
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ًا طن ل اقينند الطعننن هع سنناباا معينننة قلننو مننن ميعنناد الطعننن ر  هلطبيننق ًي يف  جليننو ر  ينن  جننند أ ن القننانون ا 

أ ًا طن الطعننن مقينند  هع سنناباا معينننة أ بسنن  مننن ميعنناد الطعننن لنن  اننوبر ال ر ننة  ا عارضننة   سننات را  ر أ مننا

سننقاط القاجنند  القانونيننة جننا  للطنناعن دلراسننة ا ننر  ننيف طننو ا نناد يف الطعننن للنننقأ  بعننندما اقننع اىلطننع  يف قليننة ا 

رد منننع اىلقنننائ  الواقعنننة بننن  يسنننر  للتكيينننأ ا متثنننو يف ام ينننار القالنننب ال جنننرا  اه  اتطننناهق م عومنننو ا ننن

القانونيننة ا نبعثننة عننن الواقعننة  ننيف اسات لقننعا القضنناء حينن  أ ن اىلطننع  حينندث يف  م يننار ن ي ننة ال مسننا  اىلنناط  

لنناكر اىلنناط  للع قننة هنننني الواقعننة  القننانون هي أ زننا  ا بننني  بنننراد أ   ال  للع قننة هننني الواقعننة  القننانون  يف ال 

اجلناخ للك ً    ة  مقل ة أ ن اطعن يف ا ر
(3 )

. 

ًا طن الطعنننن اجلنننناخ طنننو  م نننداد ال ننن ر   الننن  م  نننق ا متنننع يف التطبينننق السنننلمي للقنننانون  بنننا 

اجلننناخ ر  اسننات دامو  اجننب فننيف هلننوابرت د اعيننو بننا متع ا ننرا  جننا أ داء  اجعاهلننو ل اتعئنني أ ن اوقننأ طنن ا 

كننن القننود أ ن حننالت مرننع الطعننن هلقننأ هلعبنناا   م ننداد بعننو  سننايلتو لضننيفن سنن مة ا ننر  جننا طنن ا ا  سننا  ا

طننيفد ا متننع يف أ داء  اجعاهلننو يف موضننوي جسننامي أسنني لحننرد اىلطننع  بيننو باىلطننع  بيننو اقننع معننارش  جننا حراننة  عننن ا 

أ   حيا  أ حد أ براد ا متع
(4 )

. 

ًا أ  نن   يف  عتبننار أ ن العقوهننة يف ًاهتننا ل حتقننق ن عننا  للرومتننع أ    ننن هلوقننع جل  يننو مننن ا  بننراد  ا ننة ا 

  لكهنا يف  يع ا الت  ب أ ن هلوقع فيف ارسكب خش  ق   خمال ا  للقانون .

راد  اىلقننوم ر ا كننوم جليننو أ     بننا رجع يف حتدانند  لننو ا ننر مننن اىلطننع  ا متننو أ   احننرد هلعلننق طنن ا اىلطننع  طننو ا 

 طننع  شنندد  قننع لل عننو يف  سامتسننا  النياهننة العامننة ر ب قنند  الطعننن مننن زانننب أ   مننهنيف يك نني  قرانننة  د ن 

ًا بننوت اىلقننوم ميعنناد الطعننن د ن حقننومب ر جنند  ا ننر ر لحننرد اىلطننع  اعنناد ن ننر ادلعننوال مننن زدانند لكرننو ا 

ًي قرانننة جننا سنن مة ا ننر   لننوم مننن ا  مطنناء  هبنن ا ان قننو اجلانننب الننواقعي يف ا ننر عننن اجلانننب القننانوي 

 بيو .

                                                           
 . 25محمد  يك أ هو جامر ر  ائبة اىلطع  يف ا ر اجلناخ ر مرجع ساهق ر ب  -3
4
 . 101ر ب  4باجة  التب ر القاطر  ر م  ر طمحمد سلمي العوا ر يف أ  ود الن ام اجلناخ ال س   ر هنضة م  للط  -
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لئنننا ء أ   هلعنننداو ا نننر القنننادر يف ادلعنننوال لللونننوء ا ا ا مكنننة النننف بنننالطعن  سنننايو اىلقنننوم ل 

ني طننرق الطعننن جننا سننطيو ا  نن  حنندد لننلك مهنننا ميعننادا   أ  نندرت ا ننر أ   ا ا ا مكننة ا  جننا ر  حنندد ا بن

 تلأ  سب ما الوم ل جدادم ن را  لل ساباا الف اطىن جلةا
(5 )

. 

جننراءات شنندد  بنن  ني ن نن  طننرق الطعننن ل   ننو  دا  طننا  أ  د طنن م ال جننراءات هعنند حتقننق  با بن

ني أ زننا  الطعننن يف  القنن ة  ا قننل ة يف الطعننن مننن قعننو الطنناعن اننع و القينند ا   د  طننو مواعينند الطعننن با بن

ا نننر اجلنننناخ سنننواء الئينننا  أ   ا ضنننور   عتبنننار  أ   ا ضنننور   بننن ط معيننننة  هطنننرق شننندد  معارضنننة 

جنناد  ن ننر    ينن   ننو  لننلك ً   نن ة  مقننل ة أ ن اطعننن يف ا ننر القننادر  قننو ر ب نني  اسننات را   نقضننا  أ   ا 

مواعيننند شننندد  ط عارضنننة  نننب أ ن اقننندم الطعنننن يف رض رضنننة أ  م   سنننات را  عبننن  أ  م  الننننقأ سننناتون اومنننا  

ي لتقننوي  ا  مطنناء الننف  نناه  ا ننر القننادر ليكننون ا ننر  جنناد  الن ننر الئننا شنندد ا نند  ً   نن   الننر  ا 

  للعنندا،  لضننيفن حتقيننق ا قننامغ ا تنندا و  قننل ة ا نن   يف ا قننود جننا الننرباء   مقننل ة ا متننع يف اق ضنناء أ دعنن

حقنننو يف الئيننناا لرتسنننايا الونننعور العنننام للعننندا، يف ا متنننع ا عننن  منننن مك طننن ا أ ن ا  حننناكم القنننادر  ل  نننو  

هلبنناي القواجنند ال جرائيننة  الننف مهنننا ا يعنناد يف ل ل  الطعننن بلننو مينن ا يعنناد د ن هلقريننر الطعننن يف ا ننر  هلقننويوعا ا 

 ابقي ا ر مووا  طع  قد اقو حد اىلطع  يف هلطبيق الن  اه   ب أ ن حير الواقعة .

ني أ عطنن  أ  لواننة يف التطبيننق للننن  ال جننراخ مقنندم جننا الننن  ا وضننوعي  يسننات اد مننن ًي أ ن ا بن

ي لضنننيفن حتقينننق مقنننل ة أ  ا للرجاانننة  ص اسننناتقر  ار ا  حننناكم القضنننائية بكنننون ا  ننن ر منننن ا نننر   ال نننع  ً 

للقضاء ليطعن يف ا ر   د ميعاد شدد ا ع  مضنا  أ ن ا كوم جليو قد قعو للعقوهة الوارد  بيو
(6 )

. 

ني جننا أ ن هلنقىنن ادلعننوال  بلننو رجعنننا لعننو هلقريننر طننرق الطعننن يف ا  حنناكم لوزنند  أ ن بننرب ا بن

قيقننة الواقعيننة  القانونيننة  احننرد اىلطننع  يننرد جننا العرننو القضنناخ هقنن ة جامننة ر  جننا  ننر أ دم مننا يكننون ا ا ا  

منناك ت القنناا عننن ال حاطننة ا طلقننة رريننع عنننا  ادلعننوال  ا ننر  ا ننة ر  اقنندر طنن ا  حننرد عننند ققننور ا 

                                                           
5
  ما هعدطا . 33ر ب 20152-2-11د. العاد  جيل هو محر  ر ا وجو يف قانون ال جراءات اجلنائية اللييب ر مك بة طراهلس العلرية العا ية ر  -
6
 . 1091ر ب  1995ر  ر م  رد. محمود جنيب حساين ر رشا قانون ال جراءات اجلنائية ر دار الهنضة العرهية ر القاط -
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جنننرب ر  منننن ا قنننل ة حنننني اثنننور طننن ا  حنننرد دلال أ حننند أ طنننرا  ادلعنننوال أ ن اتننناا مب عرضنننو جنننا القضننناء 

ًا رضطننن  اىلطنننع  أ  نننل  هل ننناد   ل نننر اجرعننني يمتثنننو يف  ال جنننراءات النننف حنننددطا القنننانون اهتئننناء ا قيقنننة ر بنننا 

 جرتا  للقو   ر معيب
(7 )

. 

  رنننة الوننناري يف هلقرينننر طنننرق الطعنننن يف ا  حننناكم  هلن  عنننا  رنننة دقيقنننة بالتضنننييق يف نطننناق الطعنننن ادنننام 

رات القنن ة  العنندا، يف ا  حنناكم ر  التوسننع يف نطنناق الطعننن انطننو  اسنن عداد  انضننو  جننا التضننوية لعتبننا

رزنناء ا  زننو اه  هلنقىنن بيننو ادلعننوال  ننر ل اقعننو طعنننا  مننا  جننا التضننوية لعتبننارات  سنناتقرار القننانوي ر  ا 

ناعية  سننطا  هننني طنن ين  دنناطني  حيقننق الونناري ًي هتقريننر معنندأ   ر  مننن ن اتعئنني أ ن سكننون الساياسننة ال بن

لطعنننن يف  ينننع ا  حننناكم ن ح نننم طنننرق الطعنننن  يننن  ل  نننو  الطعنننن يف ا نننر هئنننا طننن م الطراقنننة ر ن ا

جنننراءات  ا مضننناجو مك طراقنننة لتن نننمي شنننر سمتثنننو أ   معا نننو يف ا نننرتاط اسننناتعيفمب يف ميعننناد شننندد عنننن طرانننق ا 

مقرر 
(8 )

. 

ني مك طننرق الطعننن   اعنند ميعنناد الطعننن أ   معننا  التن ننمي ال بنناعي لطننرق الطعننن حينن  ح نن ا بن

ًا طن  نننو ا  جننراءات معينننة ائلننب جلةننا الوننلكية  ن ي ننة هي با  يف ميعنناد شنندد  ا ننرتط التقريراننة عننن طراننق ا 

للخقنن  حننق الطعننن يف ا ننر  لكرننو بننوت ميعننادم أ     ا عننع ال جننراءات الننف قررطننا القننانون للطعننن بيننو . طن 

سنناتعيفد ا ننق يف الطعننن ر  ام ننناي مراقوننة عيننب ا ننر  أ ن طعنننو أننا مقعننود  نند  ر  مننردال ًي ام ننناي ا

يكون  احضا  
(9 )

. 

طعنننو  طننو مننا طنن ا عننن قينند ا يعنناد  أ لننرم جننا التطبيننق السننلمي للقننانون النناًا عننن قينند قاجنند  ل اضننار الطنناعن ه 

ليو " نيا "  . نت قو ا 

 

                                                           
7
 . 21محمد  يك أ هو جامر ر  ائبة اىلطع  يف ا ر اجلناخ ر د. ق. د. ب ر ب -
8
 . 945ر ب  2008ر 8محمد  يك أ هو جامر ر ال جراءات اجلنائية ر دار اجلامعة اجلداد  للتب ر ال سكردراة ر م  ر ط -

  ما هعدطا . 829اجلنائية ر  ساتدلد ر ادلعوال اجلنائية . ا ا ة ر دار الهنضة العرهية ر القاطر  ر م  ر ب للرواد : أ سامة عبد هللا بائد ر قانون ال جراءات 

 . 1360ر ب  306ر رمق  23ر مجموجة أ حاكم شمكة النقأ ا  اة   1972ديسررب سانة  11نقأ  -9
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  نيا  : قاجد  ل اضار الطاعن هطعنو 

ًا طن أنننا النياهنننة العامننة معننندأ  ل  نننو  للرومكننة النننف هلن نننر اعنند جننندم ال خلار لىلقننن    ا سنناتع نأ ا 

الطعن أ ن حتيد عنو
(10 )

 . 

سنننانة ر ننننوالرب 12لنننس ادل ، ال رأ ننن يف  قننند هلقنننرر طننن ا ا بننندأ  يف برأسنننا لدل ا  منننر يف ب نننوال   

 ا جراءات[ . 515 قرنو ا بي ال رأ  يف ا اد  ] 1806

ني ا  نن  يف ًا  طننب ا بن ل أ ن هلرانند ا ننر ً  نننو لننبس للرومكننة ا طعننون أ ما ننا ا  ت  دننام  اعتننرب أ 

 [ .3/ 148أ   أ ن هلعدمب  قل ة رابع  سات را   بق ا اد  ]

ليننو ا مكننة العليننا الليطيننة يف زلسننة   21م طعننن جرنناخ زلسننة    1976ديسننررب  21 طننو مننا ًطبنن  ا 

نونينننة مقنننرر   قنننل ة اىلقننن  بننن   نننو  أ ن بنننالطعن  سنننايو قا  147ر ب  4ر ي 13م ر ب 1976ديسنننررب 

هلنقلب  لل  جليو حي  أ ن ل اضار الطاعن هطعنو
(11 )

. 

لكننن طنن ا ا بنندأ  قنند هلعننرا للنقنند   ننة أ ن يسننر    ال ننة القننانون أننا أ ن طنن ا ا بنندأ  يوننرتط أ ن 

ليننو ط ننر جليننو هعقوهننة نننو ل  ننو  ال سنناء  ا  لئنناء  قننأ  يكننون الطعننن مربوجننا  مننن ا نن    حنندم ر حينن  أ  أ  نند أ   ل 

ضننابة عقوهننة سمكيليننة أ   هتعنندد العقننولت رال ا ننر جليننو اهتنندائيا   هعقوهننة  احنند  أ     د  التعننواأ  التن ينن  أ   ل 

ا كوم هو للردعي ا دي
(12 )

. 

                                                           
 . 1001ر             ب  2003ر  1ا ليب ا قوقية ر ها ت لبنان ر  طمحمد محمد مقباا القاا ر قانون ال جراءات اجلنائية ر متوورات  -10

ًا طن  سات را  مربوجا  من 2-379اسات را  مت ربعو من أا النياهة العامة هلتقيد ا مكة طنا هقاجد  ل اضار الطاعن هطعنو   ا ايا  مع ن  ا اد  ] -11 [ سال ة اهكر "ا 

ل أ ن هلراد ا ر أ   هلعدمب  قل ة رابع  سات را   مق ي ًي ل اضار ا ساتع نأ أا النياهة العامة  هي هني من مد  ت ا ر  أا النياهة العامة بلبس للرومكة ا 

جا ا ر ا طعون بيو أ ن هلراد  تعني معوا طعون بيو أ ن ا ر اجلوخ   اقى جا ا كوم جلةيف هئا ا طس  الئرامة  قد اساتع نأ ا  كور أ ن د ر النياهة العامة حلا طن ا 

ليو . عيفل   ق ي الن  ا وار ا   أ   اعد مب  قل ة ا ساتع نأ ا 

نو يكون قد أ مطع  يف هلطبيق القانون نقأ جراخ سانة   26ق سانة  325/33ر  17/1/1989أ ما  أ نو   ا عو  أ لود ل ساتع ن ني عقوهة الرد الف   ا أ هبيف جلةيف هدااة با 

 .  213ر ب  1.2جدد 

 . 698ر ب  2014 طد العوو  ر الطعن للنقأ اجلناخ ر متوع   ا عار  ر ال سكردراة ر م  ر د . ط ر  -12
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بقينند ا مكننة  قننل ة ا نن   قننا  جننا مننا يننرد يف مرطننوق ا ننر بيكننون مننن حقعننا أ ن هلبننني حصنني  القننانون يف 

أ ساباا ا ر  لو طن يف أا  امغ ا    لطا ا أ هنا قد الزتم   امغ ا    يف مرطوق ا ر 
(13 )

. 

القننانون  قنند اقننو  أننا أ ن ا  مننر قنند ات ننا   ًي  ينن  أ ن شمكننة أ  د درزننة قنند  طنن  يف هلطبيننق

هبننا اىلطننع  ا ا حنند ا ننر هعقوهننة ملئننا  أ  ل اعربعننا القننانون مطلقننا   ل يسنناتع نأ ا ننر   مننن قعننو ا كننوم جليننو 

  حدم.

طننننا  رنننع ال قنننو جنننا أ ن ا مكنننة  سنننات رابية هلقنننو  طننن ا اىلطنننع  القنننانوي يف مرطنننوق حمكعنننا  نننا ل 

ل هواسنننطة قنننانون ارتهلنننب جلينننو ا خلار  ر نننو ا ننن    طننن م الن ي ننن لةنننا لكنننون قنننانون العقنننولت ل انننت ا  ة اتو نننو ا 

عيفل   بدأ  " ل عقوهة هئا مقومة "  ال جراءات اجلنائية ا 
(14 )

. 

ًا ننن  جننا جنندم جننوا  ال خلار  ر ننو ا نن   اه  اسنناتع ن و  حنندم هلعننني الننع د   بقننانون ال جننراءات ا 

ل أ ن هلراننند ا نننر  عنننن طننن ا ا بننندأ   جننندم شنننا ، هلطبينننق قنننانون العقنننولت هعيننندا  عننننو ر  ل  نننا ا مكنننة طننننا ا 

ا سنناتع نأ رال مننا  نناهو مننن مطننع  قننانون  طننو مننا ار نند أ ن قاجنند  ل اضننار الطنناعن هطعنننو قينند جننا التطبيننق 

ليو ا مكة العليا السلمي للن  ا وضوعي اه   ب أ ن حير الواقعة  طو ما ًطب  ا 
(15 )

. 

ًا طن ا ننر حا نن   [ مننن قننانون 2ر  397با نناد  ]  نننو "ا  ال جننراءات اجلنائيننة الليننيب الننف هلننن  جننا أ 

هننناء جننا طلننب أ حنند مننن اىلقننوم أننا النياهننة العامننة بنن  اضننار الطنناعن هطعنننو"  نن ي ا نناد يف مك طننرق 

 [ . 364/1ر 379الطعن  بقا  لنقوب ا واد ]

 

                                                           
 . 118ر ب  2004رمو  ر ا عوا ر سلطة القاا اجلناخ يف هلقدير  ا  د، ر دراسة مقارنة ر دار الهنضة العرهية ر القاطر  ر م  ر  -13

ر 4ة ا  مسراة ر  لينت ر ليطيا ر بوا  العرو هقاجدو ح ر أ خلار الطاعن  سطب طعنو  العرا الوجو  جا ا مكة العليا ر جمو اجلامعا رب   ال امر  ر مدال ج -14

 . 2007ر  8ي

ر الوززي يف قانون ال جراءات  ما هعدطا ر أ محد ب وي ة ر  1277للرواد أ ن ر : محمود جنيب حساين ر سن قانون ال جراءات اجلنائية  بقا    حدث التعدا ت ر  -15

 . 188ر ب  1ر ي 22ر   1984اونيو  21 ما هعدطا ر نقأ  913ر ب 1982اجلنائية ر دار الهنضة العرهية ر القاطر  ر م  
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لينننو ا مكنننة العلينننا يف زلسنننة "  "  هنننن س 236ر ب 1ر ي 8م ر  1971منننااو  18بعنننو منننا ًطبننن  ا 

 ". 115ر ب 3ر ي 21ر    1984اناير  17ا عىن 

 مننا ار نند ًي أ ن ا ننر  اه   نندر  يننا  جننا ا نن      صسنناتع ن و النياهننة العامننة  جننارا بيننو ا نن    

ًا اسنناتع ن   النياهننة العامننة طنن ا ا ننر بنن    قضنن  بيننو شمكننة ا عارضننة هتعننداو ا ننر الئيننا  ا ا عقوهننة أ مننأ ر بننا 

 ننو  للرومكننة ال سننات رابية أ ن هلقىنن جننا ا نن    ننا  ننا   العقوهننة ا كننوم هبننا  يننا   ر أ عننيفل   بنندأ  أ ن اىلقنن  ل 

اضننار هطعنننو ر حينن  انننو لننول طعننن ا كننوم جليننو يف ا ننر الئيننا   ننا أ قنندم  النياهننة جننا الطعننن يف ا ننر 

ل عارضننة  هلقينند شمكننة ا عارضننة هعنندم ال خلار ل عننارا  القننادر مننن ا عارضننة بنن   ننو  مننر  ا ننق يف الطعننن

طنندار ا بنندأ  أ مننام ا مكننة ا طعننون يف ا ننر القننادر يف ا عارضننة أ ما ننا لننو مت الطعننن بيننو مننن قعننو النياهننة  ليننت ا 

العامننة حينن  أ ن القينند يكننون ملننوم للرومكننة الننف هلن ننر ال سننات را  بطا ننا أ ن ا نن   طننو اه  جننارا بنن   ننو  

أ ن هلعتننرب طنن م ا عارضننة  لل  جليننو مك مننا  لكننو ا مكننة ال سننات رابية طننو أ ن هلقىنن للعقوهننة الننف سننابق ا ننر هبننا 

  ياهيا  جا ا     لو طن  أ  د من ا ر القادر يف ا عارضة. 

ق للقنننانون  جننندم ال خلار للطننناعن هنننناء جنننا طعننننو ر   ننننو منننل أ مكنننن التوبينننق هنننني ا نننر  بقنننع جنننا أ 

ًا قينن ا ننر ا طعننون بيننو هعقوهننة ا ننطس   جننب العرننو جننا ًي حننل يكننون ا ننر مطاهقننا  للقننانون ر الننث   ا 

 نند  أ قننو مننن ا نند ا  دم ا قننرر للوراننة ر  طننن  عقوهننة الئرامننة جوا اننة عننن طنن م اجلراننة ر  جننب جننا ا مكننة 

 ا ر هئرامة حل يكون قضاؤطا مطاهقا  للقانون. 

اجنند  ل اضننار الطنناعن هطعنننو قينند انننع مننن التطبيننق السننلمي للقننانون طننو أ ن طنن ا القينند  مننا ار نند أ ن ق 

ًا طن الطنناعن طننو النياهننة العامننة لوحنندطا أ   مننع ا نن   أ   هلعنندد الطنناعنون مننع هلعننارا مقننا ع   ل الننوم ا مكننة ا 

جننراخ انععننا مننن هلطبيننق  بننا ن ا مكننة طنننا اعننود لعننا  م قنناب هتطبيننق  الننن  ا وضننوعي د ن  جننود لقينند ا 

حصنني  القننانون جننا الواقعننة ا عر ضننة
(16 )

ر مننع م ح ننة أ ن النياهننة العامننة  ثننو القننامغ العننام  هلتننو  التطبيننق 

                                                           
رواد : أ د ار أايل اهطيب ر ال جراءات ر لل 1971ر  1مع مون س مة ر ال جراءات اجلنائية يف القانون اللييب ر متوورات اجلامعة الليطية ر فية ا قوق هنئا   ر ط  -16

 . 931ر ب  1990ر  2اجلنائية يف ال باع ا    ر مك بة عيد الئراب ر القاطر  ر م  ر ط
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السننلمي للقننانون    هنننا ل هلضننار هننرباء  ا نن    ل هتوقيننق العقوهننة ر بعنندم هلقيينند ا مكننة هبنن م القاجنند  عننند طعننن 

قيق ننو اسنناتاراء جننا القاجنند   ن ي ننة هي بننا ن ا نن   اكننن أ ن يسننات يد مننن النياهننة العامننة لوحنندطا ل يوننلك يف ح 

طعننن النياهننة العامننة حننل لننو اق  نن طلاننا جننا صوننداد العقوهننة جليننو ر حينن  أ ن للرومكننة أ ن هلقىنن هرباءهلننو رال 

 ( . 3ر ي 11ر   1974نوالرب  28أ نو   اطعن يف ا ر )ا مكة العليا ر 

قينند جننا ا مكننة عننندما اتعلننق ا  مننر رننراا ا نند د اسنن رادا  جننا الننن   ل صوننلك طنن م القاجنند   

 13[ مننن القننانون رمق 15اه  اقننرر أ ن العقوهننة ا داننة ل  ننو  اسنن عدالعا أ     يضننعا أ   الع ننو عهنننا  قننأ ا نناد  ]

نقة  ا راهننة 1425لسننانة   وننع ن حننند  الان
[17]

لينننو ا مكننة العليننا يف زلسننناتو    22/6/1999ر  طنننو مننا ًطبنن  ا 

 ق . 920/44يف الطعن اجلناخ رمق 

نني    ل  ننن   يف أ ن طننن ا القيننند مب منننا انننربرم رال حيلولتنننو د ن هلطبينننق حصننني  القنننانون لكنننون ا بن

يسننع  لتوقيننق مقننل ة أ  ا للرجااننة مننن مقننل ة هلطبيننق الننن  اه   ننب أ ن حيننر الواقعننة باسنناتقرار ا  حنناكم 

  ا قنننوق  ا نننر ت اه  اعننند أ  ا منننن النننن  اه  هلق ىننن هنننو القضنننائية  هلطبينننق النننن  القنننانوي اه  انننن 

ق ر نت قو لتوضيوعا يف ا طلب الثاي.   ادل ،  قعا يف العقاا مقامغ يسع  ا بي لتوقيقعا رال ما هي من أ
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 ا طلب الثاي

ق ر قيود التطبيق السلمي للقانون  أ

جننراخ ابننني كي يننة   ني الليننيب هوضننعو لننن  موضننوعي اضننرن حننق ادل ، يف العقنناا  ننن  ا  ا ن ا بن

اق ضنناء طنن ا ا ننق جننا حلننو حيرنني ا قننوق  ا ننر ت  انننع مننن هلعراضننعا لل ننر أ   اىلطننر اننوا ن هننني السننلطة 

ظنننا  يف  ينننع  ا رانننة منننن  حينننة  ا نننق يف العقننناا منننن  حينننة أ منننرال ر  حينننا د أ ن يكنننون طننن ا التنننوا ن ش و 

نقو ننو يااننة ا قننامغ يف ا متننع  طننو مننا هللرسننو مننن  جننود هلوابننق هننني النقننني ا وضننوعي  ال جننراخ
(17 )

ر أننا أ ن 

ا بنني قنند  ننرج عننن ًي يف حننالت معينننة ائلننب بةننا مقننل ة معينننة يننرال أ هنننا أ  ا للرجااننة  ايااننة بيضننع قينند 

ي هلوضع ن  ا جراخ مث      . جا ن  أ   مجموجة ن  ً 

اقينند هنننو انند القننناا يف مسننائو معيننننة قنند هلقنننو ا ا جنندم السنننيفا هتطبيننق نننن  موضننوعي حتقيقنننا  

 قنننل ة يراطنننا  طنننو منننا  عنننو النننن  اه  اثنننو قيننند أ  ا يف هلطبيقنننو منننن النننن  ا قيننند حتقيقنننا  ل سننناتقرار يف 

أ  ل " لنعنننرج هعننند ًي ا  حننناكم القضنننائية  طنننو منننا نت قنننو لبياننننو  يننن  نتطنننرق ل كنننر  هلطبينننق النننن  القنننانوي "

  قل ة محمية سمتثو يف اساتقرار ا  حاكم القضائية " نيا " .

  أ  ل  : هلطبيق الن  القانوي 

ني  وننع ن         التنننا ي هننني قواجنند التوننر   العقنناا  القواجنند ال جرائيننة هلطبيقننا  للرعننااا الننف  ضننععا ا بن

ر هت  اثننا صسننع د حننود ضننواهط هلطبيننق الننن  طننو اعنند الننن  اسنن ي اء ادل ،  قعننا يف العقنناا   تننع ا  بننراد  نن

 ال جراخ قيد جا هلطبيق الن  ا وضوعي أ م أ ن مك ن  انطبق ب  أ  ردم ا بي .

حلنننا ل زنننداد بينننو أ ن التطبينننق القنننوي  للقنننانون اجلنننناخ طنننو منننن  نننمي ام قننناب ادل ،  ا نننر     

ني انند  مننن ادلعننوال اجلنائيننة ا ا ا اب ننة جننا كيننان ادل ،  القننوي  قننانو   طننو هننر  طنن م ا عرننة حينن  أ ن ا بن

                                                           
 ا . ما هعدط 474ر ب  1998ر  1ليطيا ر ط  محمد اجلا    ر قانون ال جراءات اجلنائية معلقا  جا أ حاكم ا مكة العليا ر متوورات زامعة هنئا   ر -17



 

333 

 

 م2020لسنة  القانونية       العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ي هوضننع عقنناا لننلك بعننو مننن  ننع نو أ ن  ننو ل  مننن  جرعنني  ا عيننار اه  ال نن ني يف ال قننو ً  ليننو ا بن ع  ا 

 هني ال لحة  التور  طو يف التطبيق السلمي لقواجد قانون العقولت .

 الطعننون اجلنائيننة كوسننائو  حينند  لضننيفن سنن مة ا ننر  ربننع ا  مطنناء ا قرتحننة أ   ا ننمتو أ   هلقننوي  ا  مطنناء 

اجلناخا دد  بيو هلبني سوال ام داد  عرة ا متع يف التضييق القوي  للقانون 
(18 )

. 

ن ي نننة للتننننا ي هنننني النننن  ا وضنننوعي اه  اعطننني لنننص ، ا نننق يف العقننناا  النننن  ال جنننراخ اه  

ني مقننل ة معينننة  نننو دادننا  مننا جننند أ ن لننلك بعننو جمننرم ننن  موضننوعي حيرنني هننو ا بن حيرنني ا قننوق  ا ننر ت با 

د بيننو ال ننا   ننق معننني أ  ا ليااننة ا  مننر اه  اطننرا صسنناؤد م ننادم  منناًا لننو أ ن حيفاننة طنن م ا قننل ة طلننن  اعنن

ًا  بعننو هلطبيننق الننن  ا وضننوعي اعنند أ  ا للتطبيننق أ م أ ن الننن  ال جننراخ اعنند قينند جننا الننن  ا وضننوعي  ا 

جننراخ حينند مننن طنن م ايااننة ن ي ننة  ني مقننل ة معينننة ن هلننع و هعنند ًي هننن  ا  طننن  ال زاهننة هنننع   نناًا حيرنني ا بن

 . ىلطع   قع  بيو شمكة ا وضوي

ني دادننا  يسننع  لتطبيننق الننن  القننانوي جننا الواقعننة  قنند لننرال لدئننا  ربضننا  لعنن م ال كننر  لكننون ا بن

ني الليننيب  بقننا  لنقننوب  ضننعو يااننة مقننامغ  ب كننر  القينند جننا التطبيننق السننلمي للقننانون هقننانون بكننر  هلطراطننا ا بن

م ضارهة ل اكن امجلع هبهنا
(19 )

. 

ني طنننو هلطبيننق النننن  ا ه  حيننر الواقعنننة  لكننن هلطبينننق الننن  اه  حينننر الواقعننة قننند مننا اننن  ا بن

ًا مننا أ مطننع ت شمكننة ادلرزننة ا   ا يف هلطبيقننو بقنند اعننرا حراننة ا  بننراد للخطننر ا  مننر اه   ارتهلننب جليننو أ خلار ا 

  عو ن ر  ا  براد لل حاكم القضائية شو  ك .

                                                           
  ما هعدطا . 152ر ب 4ر ط 2006أ محد ب وي ة ر ر القانون اجلناخ ادلساتور  ر دار الب ق ر القاطر  ر م  ر  -18

ًا طن  سات را -19 عيفد القاجد  ا قرر  قانو   من أ ن الطاعن ل اضار هق  و طو أ ن يكون الطعن مربوجا  من ا     حدم أ ما ا  ن مراط ا  ة العامة   مربوجا  من النياها 

الن ر بيو من  يع نواحيو  ا ر بةا  أ اضا  با ن اسات رابعا للور ارتهلب جليو نقو موضوي ادلعوال برم و ا ا ا مكة  سات رابية  اهلقاد ط م ا مكة هو اهلقال  ل  و  لعا

[ من 1ر 379را  أ   طلب هلبداو يف زلسة ا رابقة ر  طو ما قررهلو ا اد  ]طبقا   ا سرام يف حد د القانون أا مقيد  يف ًي هع   قيد هلق و النياهة يف هلقرير  سات  

عقوهة    هلقى لعا ا مكة هطلباهتا قانون ال جراءات اجلنائية اللييب ر   ا طن  النياهة العامة قد طلب  رلسة شمكة الطاعن أ مام شمكة أ  د درزة ا ر جليو هع قىص ال

[ من قانون ال جراءات اجلنائية اللييب  حلا حيق معو للرومكة  سات رابية أ ن هلقى بيو  ا سرام أا مقيد  يف ًي 365/2ائو طبقا  لليفد  ] ه ي با ن اسات رابعا للور ز

ً قي يف اسات را  النياهة العامة ه وداد العقوهة ا كوم هبا اهتدائيا  للرال من طلب النياهة ا ر هعدم  م قاب لكون  اطلب هتا ن مرو ر ن با ن ا ر ا طعون بيو ا 

 . 137ر ب  3ر جدد  16ر سانة  5/6/1979الواقعة جرااة ل يكون قد أ مطع  يف هلطبيق القانون نقأ جراخ سانة 
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ني هوضننعو للننن  ا وضننوعي  الننن   ال جننراخ راعنن  التننوا ن  لكننن مننا انن  طنننا طننو هلوضنني  أ ن ا بن

هني السلطة طنا  ا راة ر سلطة ادل ، يف العقاا  حراة ا  براد
(20 )

. 

بوجنننود القيننند ال جنننراخ جنننا النننن  ا وضنننوعي ل اعنننين أ ن ا بننني ل ير نننب هتطبينننق النننن  ا وضنننوعي هنننو أ ن 

 بكر  التوا ن  ا   و العام لد القانونني هلتطلب  جود مثو ط م القيود .

ني يرانند هلطبيننق النقننوب الننف حترنني ا قننوق  ا ننر ت  حترنني السننلطة ا رنوحننة لننص ، بننا  م ر طنننا طننو أ ن ا بن

يف العقننناا الننننع هلطبينننق النننن  اه   نننب أ ن حينننر الواقعنننة ل اعنننين جننندم هلطبينننق نننن  أ منننر أ  ا للتطبينننق 

جننراخ جننا ننن  موضننوعي هننني أ ن ا قننل ة ا ريننة ا جرائيننا   ني طنننا هوضننعو قينند ا  هلتقنندم جننا ا قننل ة ا ريننة  با بن

موضوعيا  
(21 )

. 

ني يننرال أ ن هلطبيننق  نننو لننبس طنننا  ننن  اطبننق هننو   ن ا بن بعنندم هلطبيننق الننن  ا وضننوعي ل اعننين أ 

 الن  ا وضوعي بيو من ا  خلار مال حيقق التوا ن ا طلوا .

ني ا ا سكريسننو  بيورنني حننق طنن ا النننوي مننن التضننابر هننني النقننني ا وضننوعي  ال جننراخ مننا سننع  ا بن

ادل ، يف العقننناا  ونننلك ل اعنننرا بينننو ا قنننوق  ا نننر ت للخطنننر  نننيف أ ن حيفانننة ا قنننوق  ا نننر ت طننند  ل 

اكننن هلطبيقننو جننا ا ط قننو هننو حتنندم سننلطة ادل ، يف عقنناا مننن اعننرا حقننوق العامننة للخطننر
(22 )

. طنن ا القينند 

ني جننا أ ن هلقنندر ا  حنناكم حصي ننة هنند يليتننو  ضننع ن امننا  ا جرائيننا   نند مب أ ساسننايا  يمتثننو يف حننرب ا بن  ن أ مطنناء أ

ًا اجننرتال  اع  نن  هتعنندد درزننات التقنناا  رمقننة للخقننوم الطعننن يف ا  حنناكم  بننق ضننواهط  رش ط شنندد   ا 

ا ننر رال ًي مطننع  بننالطعن يف مواعينند شنندد  يك ننو عننرا ا ننر مننن زدانند جننا القضنناء ليتنندار  اىلطننع  قعننو 

ند الاكبة جا ا قيقةأ ن اقب  ا ر جحة  ا  رد بيو  عنوا   ع 
(23 )

. 

 

                                                           
 . 763ر    ب  1976ر  1رؤ   عبيد ر معادل ال جراءات اجلنائية ر مطبعة  ساتق د الكربال ر القاطر  ر م  ر ط -20

ر ب  1999ر  1 بادل العامة يف قانون ال جراءات اجلنائية ر دار ا طبوجات اجلنائية ر دار ا طبوجات اجلامعية ر ال سكردراة ر م  ر طعوا محمد عوا ر ا -21

  ما هعدطا . 782

  ما هعدطا . 152ر ب 4ر ط 2006أ محد ب وي ة ر ر القانون اجلناخ ادلساتور  ر دار الب ق ر القاطر  ر م  ر  -22

 ر مرجع ساهق . 35 يك أ هو جامر ر  ائبة اىلطع  يف ا ر اجلناخ ر رسا، أا متوور  ر د.   ر بمحمد  -23
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  نيا  : اساتقرار ا  حاكم القضائية

جننراءات   التننو مننن  أ ن حتقيننق العنندا، ال جرائيننة اتطلننب هلننوابر البنن ط ا وضننوعية للوننق  احننرتام ا 

الناحينننة الونننلكية   ن لعرنننو جنننا حتقينننق  أسننن ام هنننني القواجننند ا وضنننوعية  ال جرائينننة طنننو السنننطيو الوحيننند 

ننننو لتوسنننايد  اياانننة القانونينننة للوقنننوق  ا نننر تر   نننول  ل سننناتقرار يف ا طنننار ا  حننناكم اجلنائينننة  معنننىن ًي أ 

اتعنننني جنننا أ حصننناا ا را نننو القانونينننة التقيننند  يفرسنننة ال جنننراءات  سنننلو  هعنننأ ال جنننراءات يف  ق نننا منننن أ زنننو 

  سات اد  من ايااة اابو، قانو   .

ق قومننا  لجلانننب القننانوي للو نناو جننا ا قننوق أ    طننن  طبيع ننا ًي أ ن ال جننراءات القضننائية هلتعلنن 

ً أ ن ا طالبنننة القضنننائية الرامينننة ا ا ادلبننناي عنننن ا نننق  ضنننيفنة ا حاطنننة ا بننني هعننند   نننلكيات  نننب أ ن هلتنننوابر  ا 

يف اطننرا  الننعاي ر  يف ا ننق شننو الننعاي  طننو حننق العقنناا  ا راننة ر  عننند حلارسننة طننرق الطعننن  

ق .ا نقوب جلة  ا قانونع

هي بنننا ن ال  ننن د هع حننند ال جنننراءات منننن قعنننو أ طنننرا  ادلعنننوال أ   جننندم أ سننن ي ا ا  ونننلك حصننني   

 ارتهلب جليو حر  ضياي حقوقع  ا قرر  هل  قانو   يف  سات اد  من ايااة القانونية 

 جلينننو أ  نننب  ال قنننو يف ادلعنننوال  ننن د مننند  معقنننو، منننن ا قنننوق ا  ساسننناية للرننن   لنننبس بقنننط      

خلننا أ اضننا  لكونننو انند و يف حقننو ادلسنناتور  يف شا ننة جنناد،  ةاعننة لسنناتقرار ادلجننا ال  لعتبننارم حقننا  قادننا  ه اهلننو  ا 

أ مننام القضنناء با نناد  التاسننعة مننن الععنند ادل يل  قننوق ال أسننان هلننن  جننا أ ن "مننن حقننوق ا نن   ا   ا ا ننق يف 

أ مننرال مروعننا القننانون حلارسننة  ظي ننة القضنناء  الثنناي ا ننق أ ن اقنندم يف أ قننو بننرت  حلكرننة ا ا القضنناء أ   ا ا سننلطة 

يف أ ن حيامك يف   د مد  معقو، أ   ات ا ط ق ةاحو"
(24 )

. 

 لكنننن لقنننعوهة الو نننود ا ا ا قيقنننة أ   ضنننيفن حسنننن هلطبينننق القنننانون  حتقينننق أ طدابنننو يف  ينننع   

ر اجلنننناخ عنننند  ننند رم هعنننأ ا  حنننواد هنننناء جنننا ا نننر القنننادر    د منننر  يف اىلقنننومة اجلنائينننة صونننوا ا ننن

ا  مطنناء ال جرائيننة أ   ا وضننوعية أ   اتطننني هعنند  نند رم مننا  عننل جمانيننا  للواقننع أ   القننانون ا  مننر اه  اتعننني معننو 

                                                           
 .  1997ر  155قر سا  ر حلو صسايا ال جراءات اجلنائية ر دراسة مقارنة ر دار الهنضة العرهية ر القاطر  ر م  ر ب -24
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بننن   لا الطعنننن يف طننن ا ا نننر ا  منننر اه  اننندد ا  حننناكم القضنننائية هعننندم  سننناتقرار  لكنننن انننربر  

لوننر اجلنننناخ هققنند ضننيفن الو نننود ا ا ا قيقننة  حسننن هلطبينننق ًي أ ن طننرق الطعننن هلنننرد  د را  ا  نن حيا   ل

القننانون  حتقيننق أ طدابننو ر  اننت ًي يف حنند د معينننة هلبنندأ  هتقننوي  مننا يوننوا ا ننر عننند  نند رم مننن أ مطنناء 

ًا زد هعد  د رم ما  عل جمابيا  للواقع أ   القانون ا جرائية أ   موضوعية   ول  لتعداو ا ر ا 
(25 )

. 

 الطعننن جننا جمننرد هلقننوي  أ مطنناء ا ننر ر أ مننا يف القننور  الثانيننة بننا ن الطعننن ل ب نني ا   ا اق  نن

ا رننا د حكننيف   اطئننا  هننو انند  ا ا هلعننداو حكننيف  حصي ننا  مننن أ زننو ضننيفن سكي ننو مننع مننا  نند هعنند  نند ر مننن  اقننع 

ًا أ   قننانون بطننرق الطعننن هلننرد  د را  طامننا   طننو ا  نن ا مضننرون ا ننر اجلننناخ سننواء عننن طراننق التقننوي   ا 

ًا   ات ق ما  د هعدم من  اقع أ   قانون طن ا ر موول  لىلطع  اهاو ر أ   التعداو ا 
(26 )

. 

 اققنند لل  نن ا طنننا ا قننود جنننا حننر أ بضننو حلننا  رد يف مضنننرون ا ننر ا طعننون بيننو   هبننن ا 

طننن م الطنننرق  ادل راه  هلرداننو طنننرق الطعنننن اكنننن  طرئنننان ا ا الو نننود للونننر البنننات ر  طننو اه  يسننن ر  

بيوننو  هنن ي قننو  ا  مننر ا قىنن طنن م القننو  الننف دعننل عنننوان حقيقننة ل هلقعننو ا نابسننة  عنننوان حصننة ل هلقعننو 

 ا اد، .

جنناد     مننع ًي بننا ن القننانون قنند بنن   لا للطعننن يف ا ننر البننات رش ط معينننة مننن  نن د طلننب ا 

ًا زدت  اقعة زداد  طدم  ا قيقة ا سات اد  من ط ا  ا ر .   الن ر ا 

بننالطعن يف ا ننر طننو الرمقننة ا قننرر    طننرا  ادلعننوال لسننات عار عيننوا ا ننر القننادر  ا طالبننة 

لئنناء ا ننر أ   هلعنندال جننا  زننو يواننو عنننو عيننوا طنن م الرمقننة حننددطا القننانون   ضننع  دلال القضنناء اابننت  ل 

جنناد  طننرا موضننوي ادلعننوال جننا  لننلك مننهنيف رش ط   هننني ا جراءاهتننا بعنن ي مجموجننة مننن ال جننراءات صسننا د  ا 

لئائو . ي اهتئاء هلعدال أ   ا   القضاء أ   صسا د  هلقدير ق ة ا ر يف ًاهلو ً 

                                                           
  ما هعدطا . 441ا رب   ال امر  ر مرجع ساهق ر ب  -25

جاد  الن ر   د ر قانون أ  ل  للر   عند الطعن للنقأ . -26  مثاد ًي الواقعة اجلداد  من طلب ا 
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ني حنندد طننرق   ضننع لعننا قيننود  رش ط هل عننر يف معننا    لتقننوي  اىلطننع  الننوارد يف ا ننر بننا ن ا بن

ني قينند الطعننن هطننرق  قينند طنن م الطننرق  بنن ط ناعي لطننرق الطعننن بر نند أ ن ا بن معينننة اننرتا  التن ننمي ال بن

جا خمال  ا البط ن ر ب   و  مراقوة عيوا ا ر  يف طن   احضة عند أا ط م الطرق
(27 )

. 

ًا هلبنننني للخقننن  عيبنننا  يف ا نننر ر    يكنننن يف طنننرق الطعنننن ا تاحنننة مب منننا  ننننو ا   ارتهلنننب جنننا ًي أ 

يسر  مب  ناقوة با ن مردال ًي أ ل اناقش ط ا العيب جا ال ط ق
(28 )

. 

ناعي ح نن مك طننرق الطعننن يف ميعنناد شنندد  ا ننرتط التقريننر هننو عننن   مننن معننا  طنن ا التن ننمي ال بن

ًا طن للخقنن  حننق الطعننن يف  ا ننر ر  لكرننو  نننو ا  جننراءات معينننة هلئلننب جلةننا الوننلكية  ن ي ننة هي با  طراننق ا 

 نند   مننردال ًي  بننوت ميعنناد أ     ا عننع ال جننراءات الننف قررطننا القننانون للطعننن بيننو ر طن طعنننو أننا مقعننود

ن يكن  احضا   ام ناي اساتعيفد ا ق يف الطعن  ام ناي مراقوة عيب ا ر  ا 
(29 )

. 

نني هقننندر منننا ارنننو هلطبينننق النننن  ا وضنننوعي اه  حينننر الواقعنننة ا حاطنننة هنقنننوب ا جرائينننة يف  با بن

 ،  قعنننا يف طياهتنننا رش ط  قينننود  معنننااا  نننب أ ن سراعننن  عنننند ا نننر يف الواقعنننة بعقننندر منننا اننن  اق ضننناء ادل

 العقاا  حيفاة حق ال رد يف ا متع  حراتو ارعا أ اضا  اساتقرار ا  حاكم القضائية .

عطنناء ا  نن ر  بنن  انننع مننن السننعي لتوقيننق العنندا، هتطبيننق الننن  اه   ننب أ ن حيننر الواقعننة  ا 

جنناد  ن ننر ادلعننوال أ مننام شمكننة أ جننا درزننة  لكننن ًي  ننب أ ن ل يكننون  وننلك داا  مننن ا ننر اجلننناخ ا ننق يف ا 

 مطلننق  ينن  هتننزت رضقننة أ بننراد ا متننع ادننام ا  حنناكم القضننائية بوضننع هنااننة لن ننر ادلعننوال أ مننام القضنناء أااننة يسننع  

ن طن ًي جنننا حسننناا حصنننة ا نننر النننوارد طا نننا أ هلننني   ني لتوقيقعنننا لضنننيفن اسننناتقرار ا  حننناكم القضنننائية  ا  ا بن

أ   حناد أ منر هتينة  هنني اسناتعيفد طن ا ا نق منا ان  طنو  جنود طن ا  دلال ا قل ة حنق الطعنن بينو  لكرنو ارهلين هنو

ا ق  ولك ل ا  لساتقرار ا  حاكم القضائية
(30 )

. 

                                                           
 . 1983محمد  عة عبد القادر ر الطعن اجلناخ يف ال باع ا     ا قارن ر جا  الك ب ر القاطر  ر م  ر  -27

  ما هعدطا . 35محمد  يك أ هو جامر ر مرجع ساهق ر ب -28

 . 1092حساين ر رشا قانون ال جراءات اجلنائية ر مرجع ساهق ر ب  محمود جنيب -29

 . 1993رمسبس هبنام ر ا ا ة  الطعن يف ا  حاكم  ر متوع   ا عار  ر ال سكردراة ر م  ر  -30
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ناعة أ   ا ا ننة يف  نن د منند  معقننو،  وننق  ني  أ ن   اننن   احننة جننا اعتبننار ا ا ننة الان با بن

قانونيننة سك ننو بةننا للرنن   ضننيف ت ادلبنناي دسنناتور  جننا حلننو اعنند ضننيفنة ا جرائيننة الننن هننني عنننا  ا ننق يف شا ننة 

ًا حننومك ا ننن   يف  ل ا  عننن ن سننو ر عن ننن ا ا ننة يف  نن د مننند  معقننو، ر بالعننندا،  ا ينناد  العاطننة ل سكنننون ا 

ً أ ن طنننود مننند    ننن د مننند  معقنننو، ر  د ن أ ن يكنننون طننننا  هلعسنننأ يف اسننناتعيفد ال جنننراءات اجلنائينننة ر ا 

 ا ق يف شا ة جاد،  مرق ة. ال جراءات اجلنائية اتعارا مع
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 اىلا ة

أ ًا طن التننوا ن هننني ا قننوق  ا ننر ت مننن هجننة  ا قننل ة العامننة مننن هجننة أ مننرال جننا حلننو اضننرن جنندم        

ني مسننر لية هلن ننمي حلارسننة الضننيف ت ادلسنناتوراة مننن  الت ننراط يف أ   مننن طنن م القننمي مننا اضننع جننا جنناهلق ا بن

لعامننة بقننانون العقننولت منننن  نن د  ننلك التننوا ن اه  دراننو هننني خمتلننأ ا قننوق  ا ننر ت  هننني ا قننل ة ا

 ننن د التونننر   العقننناا حيرننني جملق منننن حقنننوق ا نننين جلينننو  ا قنننل ة العامنننة  نننر ال ننن ر   جرعينننة النننف 

هلتطلننب طنندم ايااننة   ا ننرا اجلننواء ا ناسننب اه  ا سنن  ل عقوليننة  ل انننايف ا نند د ا نطقيننة الننف اتعئنني أ ن 

اءات اجلنائيننة مننن قواجنند هتنند  ا ا حتدانند ال جننراءات الننف اننت هواسننط ا سكننون أ طننار  مب   ننا اضننعو قننانون ال جننر 

اسنناتعيفد حننق ادل ، يف العقنناا حيرنني حقننوق جملق مننن ا نن    ا ننين جليننو  يك ننو حيفاننة ا قننل ة العامننة حلننا سننابق 

ني عننند  ضننعو للننن  ا وضننوعي  ننا حيتواننو مننن دنن ر  اتطننني لنننا أ ن طنن ا التننوا ن قنند اتوننود أنناا قينند با بن

جنننراخ هنننني كي ينننة  ضنننع طننن ا النننن  موضنننع التطبينننق منننع  ضنننع قينننود لضنننيفن   عقننناا  مرنننع ر  أ عقاهنننو هنننن  ا 

 سنناتقرار ر مننن طنننا اتننث أ ن أ لننر قننانون ال جننراءات يف هلطبيننق قننانون العقننولت  احضننا    نننو يننر  الوسننائو 

ًا هلنننوابرت رش ط معيننننة  ر هلبننند   احضنننة  نننيف طن ا نننر ال  منننة لتطبيقنننو بقنننو  ا  منننر ا قىننن للونننر اجلنننناخ ا 

مونننول  لىلطنننع  يف هلطبينننق قنننانون العقنننولت ر ا  منننر اه   عنننو هلنننع رضام زلينننا  يف ا طنننار حتداننند النطننناق ال عنننيل 

 لتطبيق ط ا القانون  ات ج عن ًي :

 أ ن ا بي  ا ن هني حراة ا  براد يف ا متع  هلقييد سلطة القضاء يف هلطبيق الن  ا وضوعي . 

ني ا ا حتقيننق أااننة  ثلنن  يف ضننيفن اسنناتقرار ا  حنناكم القضننائية مقاهننو التطبيننق الئننا  ننيف سننع    ا بن

 سلمي للن  ا وضوعي .

 يف حننالت معينننة أ عطنن  للسننلطة القضننائية حننق هلعننداو الو ننأ  التو ننيأ للواقعننة  هلعننداو الننن   

 اه   ب أ ن حيمكعا د ن التعرا للعقوهة ه ودادطا .
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 قادة ا راجع

امحنند ب ونني ة ر ر الوسننايط يف قننانون ال جننراءات اجلنائيننة ر دار الهنضننة العرهيننة ر القنناطر  ر م نن  .1

 .  2015ر

__________  ر الننننوززي يف قننننانون ال جننننراءات اجلنائيننننة ر دار الهنضننننة العرهيننننة ر القنننناطر   .2

 . 1982م  ر 

ننن ق ر القنننناطر  ر م نننن ر ط_________ ر القننننانون اجلننننناخ ادلسنننناتور  ر دار  .3 ر  4البن

2006 . 

ناع ا  نن  ر مك بننة عينند الئراننب للطباجننة  التبنن  .4 أ د ار أننايل اهطننيب ر ال جننراءات اجلنائيننة يف ال بن

 . 1990ر  2رالقاطر  ر م  ر ط

ا ا ننة ر دار  -ادلعننوال اجلنائيننة  - سنناتدلد  -أ سننامة عبنند هللا قائنند ر قننانون ال جننراءات اجلنائيننة  .5

 . 2007ة العرهية ر القاطر  ر م  ر الهنض

ا ننرب   ال ننامر  ر منندال جننوا  العرننو هقاجنند  ح ننر أ خلار الطنناعن  سننطب طعنننو  العننرا الوجننو   .6

 . 2007جا ا مكة العليا ر جمو اجلامعة ا  مسراة ر  لينت ر ليطيا ر  

هنننو محنننر  ر ا نننوجو يف قنننانون ال جنننراءات اجلنائينننة اللينننيب ر مك بننن .7 ة طنننراهلس العلرينننة العننناد  جنننيل أ 

 . 2021-2011العا ية ر طراهلس ر ليطيا ر 

د الكننننربال ر القنننناطر  ر م نننن ر رؤ   عبينننند ر معننننادل ال جننننراءات اجلنائيننننة ر مطبعننننة  سنننناتق  .8

1976. 

رمننو  ر ا عننوا ر سننلطة القنناا اجلننناخ يف هلقنندير ا  د، ر دراسننة مقارنننة ر دار الهنضننة العرهيننة  .9

 . 2004ر القاطر  ر م  ر 

 . 1993رمسبس هبنام ر ا ا ة  الطعن يف ا  حاكم ر متوع   ا عارا ر ال سكردراة ر م  ر  .10

قنننر سنننا  ر حلنننو صسنننايا ال جنننراءات اجلنائينننة ر دراسنننة مقارننننة ر دار الهنضنننة العرهينننة ر    القننناطر  ر  .11

 . 1997ر  1م  ر ط

ر ا طبوجنننات اجلامعينننة ر عنننوا محمننند عنننوا ر ا بنننادل العامنننة يف قنننانون ال جنننراءات اجلنائينننة ر دا .12

 . 1999ال سكردراة ر م  ر 

ر ت اجلامعننة الليطيننة ر فيننة ا قننوقمننع مون سنن مة ر ال جننراءات اجلنائيننة يف القننانون الليننيب ر متوننورا  .13

 . 1971ر  1هنئا   ر ط



 

341 

 

 م2020لسنة  القانونية       العدد: الثانيجملة العلوم الشرعية و

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 محمد  يك أ هو جامر ر  ائبة اىلطع  يف ا ر اجلناخ ر د. ن ر د.   . .14

ننننننن ر ال جنننراءات اجلنائينننة ر دار اجلامعنننة اجلداننند  للتبننن ر ال سنننكردراة ر م ننن ر ننننننننننننننننننننننننننن  .15

 . 2008ر  8ط 

محمننند اجلنننا    ر قنننانون ال جنننراءات اجلنائينننة معلقنننا  جنننا أ حننناكم ا مكنننة العلينننا ر متونننورات زامعنننة  .16

 . 1998هنئا   ر ليطيا ر 

ا قننارن ر جننا  الك ننب ر القنناطر  ر م نن محمنند  عننة عبنند القننادر ر الطعننن اجلننناخ يف ال بنناع ا  نن     .17

 . 1983ر 

محمنند سنننلمي العننوا ر يف أ  نننود الن ننام اجلنننناخ ال سننن   ر هنضننة م ننن للطباجننة  التبننن ر القننناطر  ر  .18

 . 2007ر  4م  ر ط

محمننند محمننند مسنننعود القننناا ر قنننانون ال جنننراءات اجلنائينننة ر متونننورات ا لنننيب ا قوقينننة ر هنننا ت ر  .19

 . 2003لبنان ر 

محمنننود جنينننب حسننناين ر رشا قنننانون ال جنننراءات اجلنائينننة ر دار الهنضنننة العرهينننة ر القننناطر  ر م ننن ر  .20

2011 . 

هنضننننة العرهيننننة ر القنننناطر  ر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر رشا قننننانون ال جننننراءات اجلنائيننننة ر دار ال  .21

 . 1995ر م 

 .  2014عار  ر ال سكردراة ر م  ر د. ط ر  طد العوو  ر الطعن للنقأ اجلناخ ر متوع   ا  .22
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 نفاذ القرار الإداري الإلكرتوين

ميان محمد رمضان الرابطي أ . اإ
*
 

 

 املقدمة

اإن مااااا أ هرالاااا  الكااااجرا ال كسجلجداااااا ماااال ماااااو ظدار ن ام اااااا الإدار ااااة و   ااااجر ن ااااا  الإدارا 

داري و اكن لبااااد ماااال لطااااجر وبااااا   جدر ااااة ن أ بااااال ا ال  اااا  الإ الإلكرتون ااااة أ د  او  اااادو   ااااجلر 

رادا الإدارا هااا  و  أ باااال ا الإدارا وأاااا أ ن القااارار الإداري أ  اااد  اااكرث ا  باااال ا وأ بري اااا راااو جإا ن ال   ااا   ااال اإ

يكاال أئااا   اال  ااكا ال طااجر الإلكاارتوين ا ي عماا درث  ااكا ال  اا  الإداري ذ اال بئلاا ا   اا  ماال  ااكا ال  ااج  

ا ي أ د  اإو باااروا القاارار الإداري الإلكااارتوين  وب  ااجر  اااكا ا  ًااا  هاااإن لطاااجراب  اماااب باااو طرأ   ل ااااو ة  ا  ماار

مهن ااة  قااا  وا  ااة نفاااذرث  لكرتون اااب  اإ لاادار  رار ااا اإ ملجضااجن نفاااذ القاارارار الإدار ااة  اذ  رتلااا إاار  اااا  الإدارا  إ

 بكار الطر قة.

جء إاار نفاااذ القاارار الإداري الإلكاارتوين     ااار ان  كل حناااو  ماال ًاا    ااكا ال  ااض  ااا    الضاا

الئفاااذ  ااج ا ي يرلااا ا  ار القانجن ااة إاار  ااكا القاارار و اائق  ماال ماار   ال  ضاا  و الإلاادار اإو ماار   ال ط  اا  

 الف يل.

ن القاااانجن الإداري  اااانجن مااارن وم طاااجر عااااو   ا ل ط  اااار  ول بااا  أ   اااة ال  اااض ن ال إ   اااد إااار اإ

 هتااا ن لطااجير هماااي ا  قاقااا ا  لاا اة ال امااة الااا ل  ااإ  اا،د القااانجن الإداري  باا، اإن ًالاا ة إااد  الإدارا ورغ 

 ال قسني الا يمتزي هبا  كا القانجن د      ادرا إر لطجير  جاإدرث أا    ء  م  الجا   الإلكرتوين اجلد د.

                                                           
 جام ة يراب س - ضج   ئة لدرعس بلك ة القانجن بقام  القانجن ال ا  *
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ن ااة وال طااجر ال كسجلااجف إاار نفاااذ أ مااا ارااهل ة ال  ااض  ل  اار ن  د ااد مااد  لااإ ل  الإدارا الإلكرتو

القااارارار الإدار اااة  و ااا  القااارار الإداري الإلكااارتوين و وباااا   نفاااادرث عمااا ن مراداهااااب مقباااجل ا قااارار الإداري 

 ال ق  دي و وبا   نفاذ.

أ مااا املااملس املاااو هد  ن  ااكرث انرابااة  هس ااراب لط   ااة  ااكرث انرابااة الااا  ااا   الضااجء إاار الئفاااذ 

ا قااارارار الإدار اااة  هقاااد م اباااو هدا  املاااملس الجلااافي ال ا ااا يل وذكل برلاااد ال اااا را ن    ااا  الإلكااارتوين 

 أ ب اد ا م  حماوةل القاا   بو   اجار إامة ب د ذكل.

 وبئاء إ    بو كجن خطة ال  ض إر الئ ج ا آيت 

 امل  ض ا  و  / ما  ة القرار الإداري الإلكرتوين.

 الإداري الإلكرتوين و د د مج   الرشن اا  يب مس  املط ا ا  و  / ال  ر    لقرار

 املط ا الكاين / خلا ص القرار الإداري الإلكرتوين.

 امل  ض الكاين / وبا   الئفاذ الإلكرتوين ا قرار الإداري.

 املط ا ا  و  / مف ج  الئفاذ الإداري وي      القانجن ة. 

 الإلكرتوين.املط ا الكاين/ وبا   ال    لقرار الإداري 
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 امل  ض ا  و 

 ما  ة القرار الإداري الإلكرتوين

   اااإ القااارار الإداري مااال أ   الجباااا   الاااا  ااااو هدما الإدارا ن القااااا  ب مااااي ا الإداري  ون اااراب 

ا  طااجر الإلكاارتوين امالاا  ن مااادان ال  اا  الإداري اكن لبااد ماال لطااجير ن ر ااة القاارارار الإدار ااة ل اااو ج ا 

 الإلكرتوين اجلد د ومل  ئا   ر القرار الإداري الإلكرتوين. ال ماط 

 -ا  مر ا ي عاو د ل ل ر   القرار الإداري الإلكرتوين و د د خلا ل  إر الئ ج ا آيت 

 املط ا ا  و 

 ال  ر    لقرار الإداري الإلكرتوين و د د مج   الرشن اا  يب مس .

ال طاااجر ال ا ااا  ن ال قاااد  ال كسجلاااجف ن الج ااا  اماااا  هااا    إ   اااار القااارار الإدارا الإلكااارتوين  ااارا

حي اال  إ ااب    اا  ماال جانااا الفق اااء وجاااءر حماااوةل ل ر فاا  م جاضاا ة     اااررث ماال امللااط اار املاااو ادلة ن 

 ال    الإداري

هلااا ا  اا ل ه رهاا  ب ضاا م  ناا    ل قااي الإدارا ال امااة الط ااا قلكاارتوين إاار مج   ااا الإلكاارتوين  واإ

إاا ن لااا ا المااإ ن إاار بر اادرث الإلكاارتوين وذكل أااا ل ااا  لاادار القاارار وال ج ااا  إ  اا  الكرتون اااب واإ رغ هتااا امل ةمااة  إ

ب  ااااء ا  لااا اة  مااال بااا طة أق اااا القاااجان ني اا اااجاأ  بقلاااد اإ ااادا  أ ياااراب  انجن ااااب م  ئااااب يكاااجن جاااا ةاب و كسااااب اإ

ال امة 
(1)

 . 

انفاارادي  لااادر  اال باا طة ادار ااة  بإ باا جت الكاارتوين و رتلااا و اارأ أ  ضااا بإ ناا    واا   ااانجين 

إ    اإ دا  أ ار  انجن ة  
(2)
. 

                                                           
لكرتون ة  حبض مقد  اإو املؤمتر ال   ي ا1) لاوئجي الاـاب   رش  مربة ( إ ء حمي انيل ملطفل ابج أ محد   القرار الإداري الإلكرتوين ك  د ال ط  قار امكجمة الإ

 .105ص   2009الإمارار ادلرابار وال  ض  بوئة 

ا  ره  ال ا  الإلكرتوين بـئة  ( مر ة ال قجن   القرار الإداري الإلكرتوين اكب جت  د ض ا  راه  ال امة   حبض مقد  اإو املؤمتر ال   ي انويل  ج  الئ ا  القانجين2)

 .04  جام ة محمد بجض اأ  اجلةا ر  املاو    ص 2018
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دارا  و رهااا  الااا  ر ا  خااار بإ نااا    املاااا سد قلكااارتوين ا ي   اااإ  ااال الإرادا امل ةماااة واملئفاااردا لااا إ

بقلد ترل ا أ يراب  انجن اب م  ئاب  
(3)
. 

آخاااريل  لقاااج  بإ نااا    اباااو هدا  اجل   اااار املااااوئجةل   ن  اااة امل  جماااار لإ ااابد باااد   ن  اااني اب فااال أ

وا د مل ال دا   املطرو ة  
(4)
. 

ون الجا اا  هاااإن القاارار الإداري الإلكاارتوين ل ن  اا   اال ن اا رث ال ق  اادي ق ن الجبااا   امل   ااة ن 

ا الكرتون ااة  ال   اا   اال الإرادا   اااض    ااا إ عااا الطاااب  الإلكاارتوين ول متااد دمااأ   اا  إاار ابااو هدا  أ بااال 

بااجاء اكناا  رااو كة الإنرتناا 
()

أ و امابااا ا  يل أ و الإ ااد الإلكاارتوين  هاا    اادو القاارار الإلكاارتوين أ ن يكااجن  

تل ااار الاادار القاارار الإداري دون املاااار بكال ااة القاارار اذا رااا لااجاهر ذار ا  راكن الجادااا   ااد ض لطاار  وأ

 لجاهر ا ن القرار الإداري ال ق  دي.

ناا  ماال ا    ااة أااهن ال  ااض  اال أ باباا  القااانجين ن ضااجء مج اا   ورمغ أ   ااة ال  ر فااار الاااابقة هاإ

رباء مرشو     دمأ د ا  دون مغجض أ و  مكاك.  املرشن وادهتاد القضاء بلجرا تكف  اإ

 والاؤا  ا ي  طرح نفا      ججد لبين مل املرشن اا  يب ا قرار قداري قلكرتوين؟

ل رشااا   اا  ااايب ول ال رشااا  ار امل،لااا  أ ي ل ر ااا  ا قااارار الإداري الإلكااارتوين  ن امقاقاااة ر يااارد ن ا

ان اا  اايب ل ا ااة ا آن لجضاا  لئ ااال م هماا  ا   ااام ر الإلكرتون ااة إاار ًاا أ أ   ااا ال رشاا  ار  هاا    اادً  الرشا

  ردين رمق ال رب اااة   ااااض ان ب ااار انو  ال رب اااة باااوئ    رشااا  ار ًالاااة  مل اااام ر الإلكرتون اااة اكلقاااانجن ا

 .2001( لاوئة85)

                                                           
لك3)  41  ص 2018رتوين ا قرار الإداري  ربـاةل دب جرارث   لك ة امقج   جام ة إني مشس  بوئة ( د. محمد ب امين ان   دم   الئفاذ الإ

لكرتون ة اختاذ القرار  جم   ب  ا 4) دارا ا  امار واإ   19  ج  الإهاان ة  اجملدل (  جب    دالرمحل اجل جري  مس ة   ار جم د الرب  ي  أ م  محمجد إيل ال   دي   اإ

 05  ص2011ال دد ا  و   بـئة 

( ن هنا ة ال ا  ئار ابو هد  ملط ح الإدارا الإلكرتون ة م  ان مار رو كة الإنرتن  ال امل ة وابو هدم   جبو   ل جه  اخلدمار  ل ب د )   راد   ةت محمد  ةت

 9-8  ص2013ابـابـ ار الإدارا الإلكرتون ة ن المؤون الإدار ة  القا را   دار الك ا ال    ة ا  رش وال جا    بوئة
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  2000( لااااوئة 69و اااانجن امل اااام ر الإلكرتون اااة ال ااا،ين اللاااادر أجداااا املرباااج  الاااا طاين رمق )

دماااإ ن امل اااام ر وال ظاااارا الإلكرتون اااة  والقاااانجن ال جه ااا  2006( لااااوئة 1والقاااانجن الإ اااادي الإماااارايت رمق)

  .2000( لاوئة 83رمق)

 رشاااا  ار ماااااو ق  ًاااااص  ل ج ااااا  الإلكاااارتوين ول اااارض هعااااا  ن  ااااني ان ب ضاااا ا ا  خاااار باااال

 2004( لاااوئة 15ا   ااام ر الإلكرتون ااة باا،  ااج امااا   ل اااو ة ملراا ن القااانجن رمق )
(5)
أ مااا  ل اااو ة ا قااانجن  

( ماال  ااانجن امللااارأ  اااض نلاا  97اا  اايب هااان الاائص الج اااد امل   اا   مل ااام ر الإلكرتون ااة  ااج نااص املااادا )

إاار   ق  ااداد  ل ج ا ااار الإلكرتون ااة ن اإيااار امل ااام ر املرااهاة ومااا   لاا  هبااا  97الكان ااة ماال املااادا  الفقاارا

 مل م ام ر أ خر   

اهاة أكابااة  ونلاا  الفقاارا الكالكااة مملااا إاار ا   ااار    رجااار امابااا ا  يل امل   قااة  مل ااام ر املرا

القانجن ة املقررا ن القانجن  انهاتر ال ظار ة وا  لارأ ان   فظ هبا ا  دا
(6)
. 

ان اا  اايب ن    اا  القااجان ني الااا متاائح اااة الإدارا اإلاادار  اارار  ناا   لردااجن او مج اا  الرشا  اا  أ 

لااةا   نئااا  ااد مج فاا  ماارانب      اااررث  فاارض  اااجد ن  ااكا المااإ ن والااا ل مت ااد اإو اإ اداري ن رااإ ن مجضااجن م ااني هاإ

وهااا  ير قاااة م  ئاااة دون    اااا  أ و ال اااان وباااا   ذار يااااب  حمااادد اكن تكاااجن قدارا الإهلااااح  ااال ارادا اااا 

 ور اة دون    ا.

هلااااح  أ ضااا  اإو ذكل هاااان  ضااااء اا اااة ال   اااا ا ي اباااو قر إااار ل ر ااا  القااارار الإداري  نااا    اإ

راد ااا امل ةمااة أااا ل ااا ماال باا طة أق ااا القااجان ني واا ااجاأ  وذكل بقلااد اإ اادا  أ ياار  ااانجين  ماا   الإدارا  اال اإ

اكن ذكل جاااا ةاب و كسااااب واكن ال ا اااض إ  ااا  امللااا اة ال اماااة
(7)

   ؤباااد أ ن أ باااار وداااجد القااارار الإداري ي ااال ن 

                                                           
 وما ب د ا. 70( ممار اإو  كرث القجان ني  ئد د. محمد ب امين ان   دم   الئفاذ الإلكرتوين ا قرار الإداري  املرد  الاـاب  ذ ررث ص 5)

ل ار ن القانجن اا  يب  6)  29-28حبض مقد  اإو  املؤمتر ال   ي امل اريب ا  و   ج  امل  جمال ة والقانجن    ( راد  د. محمد ل بار جح ة اارر الإلكرتوين ن جما  الإ

 وما ب د ا. 57ص 2009ل باا   –يراب س  –أ ب جبر  أ اكدمي ة انرابار ال   ا 

داري رمق 7)  21    . .ن  الاوئة اخلاماة  رش ال دد الراب   ص  33/43( ي ل اإ
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هلاااح الإدارا  اال ارادا ااا امل ةمااة دون أ ن  قاااد  ااكا الإهلاااح  بااو هدا  وبااا   حمااددا    ااني إاار اااة الإدارا  اإ

   ة  أ ن تكجن  كرث الجبا   ذار ي   ة ور اة هق . ال ا  ا  ور

راد اااا  باااو هدا  الجا ااا   نااا  ل  ججاااد ماااا ميئااا  ااااة الإدارا مااال ال   ااا   ااال اإ وعااااو فاد  اااا لقاااد  أ 

الإلكاارتوين والجبااا   ال كسجلجداااة امد كااة مااادا  أ هنااا  قاا  ال ا ااة ماال  ااكا ال   اا   ل بااوامي أ ن القاارار الإداري 

  لااا الجبااا   م  ققااة هااا  اكهااة أ راكن القاارار الإداري ال ق  اادي ماال ًاا   إااد   الف اا  ا ي  لاادر  بااو هدا

ا قاااانجن  ولااادوررث ن راااأ م اااني  وعماااومت  إااار بااابا  ااا ح وواح  ولاااادر مااال ااااة ادار اااة لاااا بة 

اخ لاص  و دأ اإو  قا  املل اة ال امة
(8)
. 

عماااأ ام اااداداب ي    ااااب لاااا طة الإدارا  و اااج ماااا  اااؤدي او القاااج  باااإ ن القااارار الإداري الإلكااارتوين

لدار القرار الإداري ال ق  دي  ول خت     ئ  ق مل ان اة ال      ل الإرادا هق .  قل  ة  إ

دارا ةا ااة مناا   ااكرث الااا طة   اا  ميكاال  ماا  ال إ   ااد إاار أ هضاا  ة ودااجد لاادً ب  رشاا   اب   طاال لاا إ

الإلكاارتوين بإ هضاا  وجاا   كاال  و رلاااب إاار ابااو قرار املرابااة القانجن ااة  ق  ظااااب    ار القانجن ااة ا قاارار الإداري

امل جنا  ئ   وأا ل  دن جمالب لمك ن جما  مرشو    
(9)
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة   دايمح د الا مار   نفاذ القرار الإداري الإلكرتوين    جم  درابار إ ج  الرش  ة والقانجن  لك ة امقج   اجلام ة ( راد  د. نجهان ال قا  ال ظارمة  ان8)

 .1026  ص2013  بوئة 1  م    40  اجملدل  ردن ةا

لكرتوين ا قرار الإداري  املرد  الااب  ذ ررث  ص9)  .70( د. محمد ب امين ان   دم   الئفاذ الإ
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 املط ا الكاين

  وينالإداري الإلكرت  خلا ص القرار

  ماااااب  القاااارار الإداري الإلكاااارتوين اإو  ااااد   اااا  ماااا  القاااارار الإداري ال ق  اااادي ومااااا قخاااا  أ 

داا،  خلا لاا  ن  ل ملااا لق ضاا   ي    اا  الإلكرتون ااة وم ط  ااار الإدارا الإلكرتون ااة وإ  اا  ميكاال اإ املجدااجد ب اامل، اإ

 الئقاط ال ال ة 

 ل اة ادار ة إامة.يمتزي القرار الإداري الإلكرتوين  ن  و  لادر م -1

وإ  ااا  هاااان القااارارار الإدار اااة الإلكرتون اااة اللاااادرا مااال أ راااهاص ا   ار ااا  ًالاااة إاااإ وباااا   ا 

الإلكرتون ااة ختااراب ك لاا  إااا  ماال نطااا  القاارارار الإدار ااة الإلكرتون ااة  وبااككل القاارارار الإدار ااة اللااادرا ماال 

 ن ة ختراب مل نطا  القرار الإداري الإلكرتوين.اجل ار ال رش   ة واجل ار القضا  ة إإ مجا   ا الإلكرتو

ااهار  و  ااادو ان القضااااء اا  ااايب أ ًاااد  مل  اااار المااالكي ل متااازي القااارار الإداري  ااال  ااا رث مااال ال را

القانجن ااة   اااض ربااة إاار رااأ ال  ئااة الااا للاادر القاارار  هااان اكناا  حبااا  مااكا  ا   ئااة لئفاك ااة إامااة اكن 

داري  وان اكنااا    ئاااة  رشااا     ة أ و  ضاااا  ة اكن القااارار  رشااا   اب أ و  ضاااا  اب وذكل براااأ الئ ااار  ااال القااارار اإ

ي   ة القرار ذال 
(10)

. 

و اااا رااادر    ااار ن  اااكا املقاااا   اااج ان القااارار الإداري الإلكااارتوين أ لااا ح حباجاااة اإو مت ااازيرث  ااال 

   ل باااوامي مااا  تةا اااد ا   ااا،  ال رشااا   ة والقضاااا  ة الإلكرتون اااة الاااا بااادأ ر ل اااةو الجا ااا  الإلكااارتوين   ا  خااار 

الرغ اااة امل ااااةا ن ب ااار انو  بئقااا  الج  فاااة ال رشااا   ة والقضاااا  ة اإو جماااا  الفضااااء الإلكااارتوين  وقباااو فادا 

مااال وباااا   ا ن  ارباااة أ  ،ل اااا  و اااا ميكااال الإباااو دل  بااا   ئاااا  اااج ال  رباااة ا  مريكااااة الاااا لاااد ج اإو ل ةياااة 

 الإنرتنااا   بااا، أ ن الكاااجرا الإلكرتون اااة أ لقااا  ب  ل اااا إااار ا   ااا،  املمااااربة المااا   ة ن اإلااادار القاااجانني إاااإ

                                                           
 .143  ص 2003  بئ ااي  دار الك ات الجيئ ة  بوئة 4محمد   دهللا امراري  الر ابة إر أ  ،  الإدارا ن القانجن اا  يب  ط ( د. 10)
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القضاااا  ة ب  اااجر ماااا عاااا ل ) ا اااة الإلكرتون اااة( وتمتكااا  أ وو ااااااولر امل   قاااة باااككل ن املرشاااون ا  ماااري  

 اخلاص ) لقايض الإهرتايض (ا ي   جو هر املئااإار  لجبا   الإلكرتون ة.

 رب ااة باادأ ر ل ظاا  حنااج لبااين الكرتون ااة ا   اا،  القضااا  ة وأ دً اا  هكاارا القضاااء باا، أ ن ب اار انو  ال

الإلكرتوين اإو ن اما القضايئ الرمسي
(11)

. 

 .يمتزي القرار الإداري الإلكرتوين بإ ن  لرأ  انجين  دأ الإدارا مل ً هل اإو ترل ا واإ دا  أ ار  انجن ة -2

دارا   هناااا ل و ل اااايل ناااراب مااال نطاااا  القااارار الإداري  الإلكااارتوين ا   ااا،  املاد اااة الإلكرتون اااة لااا إ

   قااا  ل اااا لااافة ال  ااا  القاااانجين ول ترلاااا أ ي أ ار  انجن اااة  ومناااا  إااار ذكل ال   اااال الإلكااارتوين اللاااادر مااال 

 واارا الئق  واملجال ر برضورا لج اد لجن مر  ار ا  درا.

رد اااة أ و ال ، اااة  والقااارارار الإراب اااة و  الاااا وعااااو جي ن ذكل القااارارار الإدار اااة الإلكرتون اااة الف

راد ااا ن اإ اادا  أ ياار  ااانجين م ااني بقاارارار ال   ااني  لفلااح الإدارا ةا ااة ماال ًاا   وبااا   ا الإلكرتون ااة  اال اإ

و ااارارار الئااادت أ و القااارارار الاااا   ة و  القااارارار الاااا  فااارتض املرشاااون ودجد اااا  ئااادما تااارهر قدارا 

 اختاذ ا.

دارا يمتزي  -3 نفرادي  لدر  لإرادا املئفردا ل إ  القرار الإداري الإلكرتوين بإ ن   رار اإ

لكرتون ااة ولجلاا ف  والااداررث بااكار الجبااا   دون أ ن  ماارت  م  ااا  إاادادرث اإ  اااض لئفاارد اااة الإدارا  إ

رادا أ خر .  أ ي اإ

راديت الإدارا و وهباااكا يمتااازي القااارار الإداري الإلكااارتوين  ااال ال قاااجد قلكرتون اااة الاااا  مااارت  هعاااا  اإ

رادا أ خاار  بجابااطة رااو كة الإنرتناا   رادا الإدارا ماا  اإ امل  ا ااد م  ااا  و قااج  ال قااد الإداري الإلكاارتوين  اال ال قاااء اإ

واللفااا  هااامي ب ملااا بقلااد ادارا و  اااو   ولئ ااال مرهاا  إااا   ماا  ل  ااني  ااكا اللفااا  درشااوط  اا  مإ لجهااة ن 

اخلاص امل ام ر الإلكرتون ة اخلاض ة ا قانجن
(12)

 . 

                                                           
 وما ب د ا. 57( د. محمد ب امين ان    الئفاذ الإلكرتوين ا قرار الإداري  املرد  الااب  ذ ررث  ص 11)

 وما ب د ا. 54  ص2010د الإداري الإلكرتوين  ت ط  الإبكسدر ة   دار اجلام ة اجلد دا  بوئة ( راد  ن لفل   ذكل  د. ر مية الل    ال ق12)
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 القرار الإداري الإلكرتوين  راراب هنا  اب  -4

مااال ًااا   اباااو قراء أ  اااه  القضااااء الإداري اا  ااايب  اااد أ ن ارملا  اااة ن القااارار الإداري ت اااال ن 

 اب   اا  ا  ئفاااك اااارث ا  هااراد  ول  قاا   ااكرث ا  ًاا ا ن القاارار الإداري الإلكاارتوين أ اارد لااجاهر أ راكناا  وابااو ك،  

دار ة أ إر. اإدراءل    الإلكرتون ة  مار عمرتط القانجن ا بدرث أ و ال لد   إ    مل  ب  اة اإ

هما  اب  -5    جدا إر القرار الإداري الإلكرتوين أ ن يكجن اإ

هااراد   أ ي ماال رااإ ن  أ ن  ااجن أ اراب  انجن اااب بااإ ن   ماا  أ و   ااد  أ و    ااي مربااةاب ماال املرابااة القانجن ااة ل  

رارار الإدار ااة الإلكرتون ااة لااا الااا ل لااجن ول ل اا س أ ي أ ار  انجن ااة  وماال أ من هتااا وبااككل نااراب  اال نطااا  القاا

امل ماااجرار وال   اااامير وال جدعاااار الاااا للااادر ا اجل اااار الإدار اااة إاااإ مجا   اااا الإلكرتون اااة م ضااا ئة لفاااا  

دار اااة إاماااة  القاااجانني واا اااجاأ و  فااااة لئفااااك ا  والإداااراءار الإدار اااة اناً  اااة امل   قاااة  ل ئ  اااال اناًااايل جل اااة اإ

نااكار  بجدااجت القاااا  بااإ  ،  م  ئااة  نااكارار الااا للاادر ا اجل ااار الإدار ااة ب اارض لئبااا  ا  هااراد واإ وال ئبعااار والإ

أ و قم ئااااان  ملااااا  وبااااككل ال جلاااا ار وا آراء وقب مااااارار الااااا ل ااااد ا اجل ااااار الإدار ااااة إااااإ مجا   ااااا 

 و اجل ار ال امة ن انوةل.الإلكرتون ة او أ  د ا  هراد أ  
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 امل  ض الكاين

 وبا   الئفاذ الإلكرتوين ا قرار الإداري

يرتكاااة مف اااج  الئفااااذ الإلكااارتوين ا قااارار الإداري إااار املف اااج  ال ق  ااادي ا ئفااااذ  ول ن  ااا  الئفااااذ 

هناااا  ل اإ أ لااا    ل  قااا  الإلكااارتوين  ااال ن ااا رث ال ق  ااادي ل ن  ا  ااا  ول ن وباااا    هالجباااا     ذا اااا اإ

دااراءار م ااايرا متاماااب  اال لااا الإدااراءار امل   ااة ن الئفاااذ ال ق  اادي  و ااكا انو  اال ا  بااال ا الإلكرتون ااة   إ

إااا ن لاااا ا الماااإ ن  املااااو ادلة ن ال  ااا  الإداري   ااااض  ااا  ال رشااا الإلكااارتوين حمااا  ال رشااا ال ق  ااادي  واإ

إ ن  لقاارار الإداري أ لاا ح مرل طاااب أج  اا  الإلكاارتوين  لقاارار أ لاا ح  اار إاار بر اادرث الإلكاارتوين  وإاا  لااا ا الماا

 أ  ضاب.

و ل ااايل هاااإن الئفاااذ الإلكاارتوين ا قاارار الإداري هل مااا ر اا  م فاا  ماا  بااابق  وهل مااا ر اا  ممتاازياب  ئاا   

ا  ماار ا ي باا  د ل ب ااان مف ااج  الئفاااذ الإداري ا قاارار دمااأ إااا  ن مط ااا أ و   وب ااان وبااا   نفاااذ القاارار 

 -الإداري الإلكرتوين ن املط ا الكاين إر الئ ج ا آيت  
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 املط ا ا  و 

 مف ج  الئفاذ الإداري و د د ي      القانجن ة

بااا ر ن  اااكا املط اااا  د اااد م ااال نفااااذ القااارار الإداري دماااأ إاااا  وأ   ماااا ميااازيرث  ااال الئفااااذ 

القانجن ااة الااا  ااا نفاااذ القاارارار الإدار ااة ن الفاارن الكاااين  الإلكاارتوين ن هاارن أ و   ا ب ااان أ   امل اااد  والقجاإااد

 -إر الئ ج قيت  

 الفرن قو / ل ر   الئفاذ ال ق  دي ا قرار الإداري ومت زيرث  ل ن  رث الإلكرتوين 

 قلاااد بئفااااذ القااارار الإداري دخاااج  القااارار الإداري  ااازي ال ئفااااك مااال  ر  لااادوررث مااال الاااا طة 

لرشوي  مس ظاب   اررث القانجن ة  اخمل لة ماو جهااب 
(13)

. 

هسفاااذ القاارار الإداري  اادً   اازي ال ئفاااك ماال  ر  لاادوررث ماال الااا طة اخمل لااة ماااو جهااب لرشااوي  

ل ب اااد إ   اام بااا   إ ااد  وباااا    مس ظاااب   اررث القانجن ااة ول ميكااال ق  ظااااب هباااكا القاارار الإداري أ ماااا  ا  هااراد اإ

 ل او ة ا قرار ال ئ ميي وال   المخيص  ل او ة ا قرار الفرديال   الا تمتك  ن ال رش 
(14)

 . 

ومف اااج  الئفااااذ الإلكااارتوين ا قااارار الإداري ل ن  ااا  ن لاااجرل  اجلد ااادا  ااال ن ااا رث ال ق  ااادي ل ن 

ي    اا    هلكااع،  اادً  القاارار الإداري ماار   جد اادا م  ئاااب بااد  ال  اا  باا  ن مجااااة أ يراهاا    ول ن  ا  اا  

 و     قا  ال    لقرار الإداري  

لكرتون ااة م اااايرا  داااراءار وأ بااال ا اإ ناا  ياارل    راارب  لقااارار الإداري الإلكاارتوين ومبااين إاار اإ ل أ  اإ

متاماااب  اال لااا امل   ااة ن الئفاااذ ال ق  اادي  ويكااج ن ب يااة الكرتون ااة ب  اادا اإو  ااد   اا   اال لااا ال  يااة الجر اااة 

 ل ق  دي.الا يكج هعا الئفاذ ا

                                                           
 .312  ص2014  الاوئة 1  ال دد16( ا  ا   ار حمال   الإدارا الإلكرتون ة وأ ير ا ن القرار الإداري    جم  لك ة امقج   جام ة ارملريل  اجملدل 13)

 .517  ص 1984القا را   دار الئقد ال ريب  بوئة  5ال امة ا قرارار الإدار ة  ط ( د. ب امين الط،وي  الئ ر ة 14)
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وبئااااءاب إااار ذكل هااااإن اللاااجرا اجلد ااادا ا ئفااااذ الإلكااارتوين ل  ااااد ن ضاااجء الاااا ج  الإداري امل ظااا  

راا ار القاارارار الإدار ااة دون ابااو هدا  ا  ورا  أ و  دراءا ااا الفس ااة ن اإ بااو فادا ماال وا اا  الإدارا الإلكاارتوين واإ ل إ

ق بد إر الطر  ال ق  د ة
(15)

. 

لكرتون ااة ن نفاااذ القاارارار الإدار ااة ماال ًاا   ابااو هدا  الجبااا   الإلكرتون ااة و   اار دور الإدارا الإ 

امد كااة اكلإ ااد الإلكاارتوين  ووبااا   ال ااال  اا ااج   ورااو كة الإنرتناا   جبااو   ا  اا   لقاارارار الإدار ااة باااجاء 

 الفرد ة مملا أ   ال ئ مي ة.

 ار الإدار ة الفرن الكاين / القجاإد القانجن ة الا  ا نفاذ القرار 

 - ا نفاذ القرارار الإدار ة مج  مل امل اد  القانجن ة تمتك  ن ا آيت  

ا  لاا  أ ن القاارار الإداري    ااإ انهااداب ن  اا  الإدارا ا   اااراب ماال  ر  اإلااداررث ماال  باا  الااا طة اخمل لااة   -1

لااداررث  وماال ا عاااو ط   ص ذي ملاا اة أ ن حياا س هبااكا ال ااار  ن مجااهتااا  اا   أ ن   ااكرث القاإاادا تاارد  إ

داااراءار أ خااار  منااا   إ عاااا ب ااار قباااو نساءار  مااال ذكل أ ن  ئاااا  مااال القااارارار ماااا   اااة  لئفاذ اااا اإ

ل ماال  ر  اباا افاء  ااكرث الإدااراءار  باا،  ااد ل  ااد  ال لااد    أ و ودااجد ا اابد مااايل هاا   ئفااك القاارار اإ

 الإدارا اإو لإ دا  لئفاك القرار اإو  ر  ل   ل ار  لدور ا.

اي بااإ ير  -2 آار القاارارار الإدار ااة إاار املاااو قب  ول  قا اي أ إااد  رد  ااة القاارارار الإدار ااة  ها  لاا  أ ن  قا

رد ااي إاار املااايض  ا رتاماااب ا  قااج  املك اااو ة واملرابااة القانجن ااة الااا متاا  ن  اا  ن ااا   ااانجين باااب   

  قااي إاار اإي   ااا هقااد وا رتاماااب لقجاإااد الإخ لاااص ماال  اااض الةمااان   اا  أ ن  اإاادا إااد  الرد  ااة ل

باادأ  القضاااء نفاا  ماال  ااد ا ه  اارر ب اار قبااو نساءار إ عااا ت ااجاا اإلاادار  اارارار رد  ااة أجدااا 

 نص  رش  ي  أ و ملق ض ار اللاحل ال ا   أ و لئفاكاب ما الإل اء.

نااا  ل يكاااجن باااككل ن مجاااااة ا  هاااراد   -3 ذا اكن القاارار الإداري  ئفاااك ن  ااا  الإدارا مااال  ر  لااادوررث  هاإ اإ

هس ااراب ملااا ا قاارارار الإدار ااة ماال لااإ ل  إاار  قااج  ا  هااراد ن ب اار امااالر  اال املئطقااي اراارتاط إااد  

                                                           
 .222( د. محمد ب امين ان    الئفاذ الإلكرتوين ا قرار الإداري  املرد  الااب  ذ ررث  ص15)
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ذا إ  ااجا هبااا  اال ير اا  اإ ااد  وبااا   ال اا  املقااررا  ا ل اإ نجن اااب وا الإإاا ن  وال رشاا  نفاد ااا ن  ق اام اإ

 وإ  لا ا المإ ن إ ،ب  قائاب  لقرار.

ل ب ااد  وأ بااار  ااكا امل اادأ  أ ن   اا  ا  هااراد أرابااة  القانجن ااة و ل ااايل ل حياا س  لقاارار ن مااجااهتم اإ

ذ ل يكفااي لئفاااذ القاارار الإداري ن مجااااة اخملاا ان  اإ اي ني باا   قاا  إ   اام باا    إ ااد  الجبااا   الااا  اادد ا املرشا

أ ن  لدر   ااب ماـ جهااب مج   أ راكن   وامنا لبد أ ن   جاهر ال   ن  ا  هراد هبكا القرار
(16)

. 

 

 املط ا الكاين

 وبا   نفاذ القرار الإداري الإلكرتوين

لكرتون اااة أ  ضااااب   ب  اااجر القااارار الإداري الإلكااارتوين اكن لباااد مااال لطاااجير وباااـا   ال ااا  بااا  ل لااا ح اإ

ال ماااط الإلكاارتوين اجلد ااد وماال  ئااا   اار ال رشاا الإلكاارتوين ا قاارار الإداري  لإضاااهة اإو الإإاا ن ول اااـ ج ا 

مهن ااة  قااا  ال اا  ال قاااين  جبااو   ا  اا   لقاارار الإداري الإلكاارتوين و ااكا مااا عااااور  الإلكاارتوين  هضاا ب  اال اإ

 -لجض ا  إر الئ ج ا آيت 

 داري الفرن ا  و   ال رش الإلكرتوين ا قرار الإ 

ماال  ااااض ا  لاا  هااااإن ال رشاا يااارد إاار مج ااا  القاارارار ال ئ مي اااة و ال ، ااة الاااا للااادر ا الإدارا 

دون القااارارار الإدار اااة الفرد اااة  ويردااا  ذكل اإو ي   اااة لاااا القااارارار وماااا ل ضااا ئ  مااال  جاإاااد إاماااة جماااردا 

إاا ن القاارارار ال   ئ مي ااة و ال ، ااة لااأ هاارد إاار مجاااة ل اادد  اا  حماادود ماال ا  هااراد  اذ عاااو     القاااا   إ

  د . 

ل ااان وبااو   م  ئااة ماال وبااا   ال رشاا دون    ااا   ان الإدارا هرشاا  رارا ااا ماال ًاا   اإ و ااد   ااة  املرشا

ان وال قاااد هبااا ل إ  ااداد  ل رشاا ن  لاااا   لجبااو   الااا  اادد ا املرشا ون  ااكرث اماااةل رااا إاار اااة الإدارا الإ

                                                           
 .1025الااب  ذ ررث  ص( راد  نجهان ال قا  ال ظارمة  انة   دايمح د الا مار  نفاذ القرار الإداري الإلكرتوين  املرد  16)
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 مجااااة ا  هااراد  هاااذا ر  اارت  اااة الإدارا لااا الجبااو    رتلااا إ  اا  إااد   ااة ترل ااا ا  ياار القااانجين ا قاارار ن

ال رشاا  وإااد  ال ااا ال بئفاااذ القاارار الإداري ن مجااااة ا  هااراد  و  قاال ما اااد الط اال باا  مف ج اااب    ن القاارار ر 

عقي ن مجااهتم دمأ   ح ووهقاب ا قانجن
(17)

. 

ن هاارض  اااجدا  و   ااإ ال رشاا الإلكاارتوين ا قاارار  ان واإ الإداري ماال وبااا   الئفاااذ املاااو ظدا    ن املرشا

إاار اااة الإدارا  إ اارتا  ير قااة ال رشاا الااا  اادد ا  هاااإن لااا القاااجد لقاا   ئااد  ااكا امااد ول مت ااد اإو  ورا 

داااراء ال رشااا بجاباااطة  ا ااابد الإدارا إااار وباااا   م  ئاااة دون اخااار  ن اإ ااااا  اااكرث الطر قاااة  هاااالإدارا م ةماااة  إ

ن نق هتااا اإو  الطر قااة ااااددا  انجن اااب ول ااا ب ااد ذكل  ر ااة اخ  ااار الكافاااة الااا لئ ااة هبااا  ااكرث الطر قااة ول  اا  اإ

متاما. ذاب  لطر قة ذا ا ل بكافاة اإ  الجا   الإلكرتوين ل جا ا ال طجرار املاو ظدا  هال إا اإ

دادا دون مغجض او نقلانهامل م  ج إد  اب بدال ا ب   ا  و ااما  إ لا  ال   بلجرا 
(18)

. 

ومااال لط  قاااار ال رشااا الإلكااارتوين ال رشااا ن اجلر ااادا الرمس اااة الإلكرتون اااة  ون اللااا   اا  اااة 

الإلكرتون ااة الااا للاادر ن رااأ أ إااداد الكرتون ااة بلااجرا  جماااة اإو جانااا أ إااداد ا الجر اااة  ون  ااكرث اماااةل 

 و ااا  وا اااد ون ذار ال ااادد وبااائفس ال اااار  ا    اااجةل راااا تاااةامل ال رشااا بئج  ااا  )الاااجر   الإلكااارتوين ( ن

دون مساا  اادوااب ال ااار   ا  ماار ا ي  ااؤير باا  اب إاار مجا  ااد الط اال و لاا كا ب ااد  قبااو قرار  باا، ل رااجا 

اخااا  أ القااارار امل ماااجر ور اااااب  ااال القااارار ا ي هرشااا ن اللااا  فة الإلكرتون اااة  اإو جاناااا ذكل بااادأ   اااد كاب 

المارااار الإلكرتون ااة ورارااار ال اارض املر  ااة الااا  اااو هد    ااد    اال للاا  القاارارار الإدار ااة الإ اابد إاار 

ن ا  ما ل امل روهة أ و ن لج ة الإإ انر
(19)

. 

باا، ان ب اار اجل ااار واملؤباااار ال امااة الااا أ  طاال ل ااا املرشااون بااـ طة وضاا  اا ااجاأ املئ  ااة ل ااا  

هماااء   ااد خطاا  خطااجار جااادا اااارث ال رشاا الإلكاارتوين  اااض ت اا  ب ضاا ا ماال ًاا   مج   ااا الإلكاارتوين ن اإ

لكرتون اب.  بجابة و  فاة لههة ال ام ني هبا  ر بجابطهتا هرش القرارار اللادرا دمإ هنم اإ

                                                           
 .618( د. ب امين الط،وي  الئ ر ة ال امة ا قرارار الإدار ة  املرد  الااب  ذ ررث  ص 17)

 .528( د. محمد ب امين ان    الئفاذ الإلكرتوين ا قرار الإداري  املرد  الااب  ذ ررث  ص 18)

 .528( املرد  نفا   ص 19)
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وأ ًاا اب هاااإن ا  رشاا الإلكاارتوين مااةار ا اا    فااج   اال ن اا رث الااجر  مملااا  إااة ود ااة اإدراءالاا 
()

  

نطا  أ بإ ن أ    قو اراخنفاض تهل ف   رو جإ  إر 
(20)

. 

 الفرن الكاين  الإإ ن الإلكرتوين 

   ااإ الإإاا ن وبااو   ا  اا   لقاارارار الإدار ااة الفرد ااة الااا متااس مرابااة  انجن ااة ذال ااة يكااجن أ  اهبااا 

إااا ن  ولكااال اذا ناااص  ل اااان وباااو   م  ئاااة ل إ دارا  وا  لااا  اإن الإدارا ل اااا  م ةماااة  إ م اااروهني مااااو قاب لااا إ

ل اااء القااان ل اكن الإإاا ن  ياا ب  ول عقااي ما اااد د ااج  الإ ل ا  ااا واإ جن إاار ير قااة م  ئااة ودااا إاار الإدارا اإ

و    ما اد الط ل مف ج اب 
(21)

. 

إاا ن القاارارار الإدار ااة هقااد  اار الإإاا ن  اال ير اا  حمرضاا  أ و ب ااا ال القاارار اإو  ول سااجن وبااا   اإ

ر  أ و  ااال ير ااا  الإ اااد ال اااادي  أ و ااال ير ااا  الإ اااد لاااا ا الماااإ ن مبااااتا  أ و ب لاااق  ن لج اااة الإإااا ان

إااا ن  الإلكااارتوين و اااج ماااا   ئاااا ن  اااكا املقاااا   ااااض ان ااااة الإدارا ن القااارار الإداري الإلكااارتوين باااـ قج   إ

لااا ا المااإ ن  لقاارار الإداري ارملااايئ ا ي ابااو جا ص الرشااوط الماالك ة واملجضااج  ة إاار بر اادرث الإلكاارتوين 

راااهل ار و ااااانلر ل   ااا   لربااااةل الإلكرتون اااة و  هاااك  اااكا ال      اااو لاااجرا الربااااةل الإلكرتون اااة و ئاااا  إااادا اإ

ودور ا ن اإ لا  ال    لقرار الإداري
(22)

. 

ربااااا  الرباااااةل الإلكرتون ااااة اإو الإ ااااد  ه اااا     ااااإ القاااارار الإداري الإلكاااارتوين مب  اااااب ماااال  ر  اإ

ح الإ اااد الإلكااارتوين دون هااا ح الربااااةل الإلكرتون اااة ؟ ومااااذا لاااج الإلكااارتوين للاااا ا الماااإ ن ؟ أ و مااال  ر  هااا 

 ه ح لا ا المإ ن بر درث الإلكرتوين دون أ ن عا ل لف ح الرباةل ؟

                                                           
() ن ال رض مل لط    ن ا  الإدارا الإلكرتون ة مل  ب  الإدارا ان حيق  ل ا الةردا ن بفاء ا ور   ا أ بري  درا إر ال  ام  م  امل   جمار الا مت ك ا   وأ بري  درا اإ

اهاة أ إر ن و  الإدارا  راد  ن لفال   ذكل  إر  اني ال   ة ب ملا وبني مج جر امل  ام ني م  ا  دمأ أ  ن وأ    تلكفة  ب، أ ن  كا الئ ا  حيق  رف

دارا املراه  ال امة مر   دار اجلام ة اجلد دا  بوئة   .110  ص2018نإار محمد جامس ا   بايب  أ ير الإدارا الإلكرتون ة ن اإ

 .445املرد  الااب  ذ ررث  صا قرار الإداري  ( د. محمد ب امين ان    الئفاذ الإلكرتوين 20)

 .108د. محمد   دهللا امراري  الر ابة إر ا ،  الإدارا ن القانجن اا  يب  املرد  الااب  ذ ررث  ص ( راد 21)

 1029_ 1028 ( ن لفال   ذكل راد  د. نجهان ال قا  جعارمة  انة   دايمح د الا مار   نفاذ القرار الإداري الإلكرتوين   املرد  الااب  ذ ررث  ص22)
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اا  ي   اااا  ص املااااا   امل   قاااة  اإن الإجاباااة إااار ص  اااكرث ا  باااوئ    اااااب اإو وداااجد لئ اااال  رشا

و درابااة القجاإااد القانجن ااة ا مل   قااة  ل    ااو الإلكاارتوين  وماا  ذكل ميكاال ا   ااار م ااة  ملراباا ر الإلكرتون ااة  واإ

إ ناا   لقاارار  ومملااا حياااا ما اااد د ااج  الإل اااء   هاا ح لااا ا المااإ ن لإ اادرث الإلكاارتوين   م ااة ل     اا  واإ

رادل  ذا أ لب  أ ن  ر يمتكل مل الإي ن إ عا   بـ ات ًارجة  ل اإ ل اإ اإ
(23)

. 

س اااة ولقس اااة ل   ااا   ل    اااو الإلكااارتوين تمتكااا  أ بابااااب ن  لإضااااهة اإو ذكل  ئاااا  إااادا لااا ج ر ه 

 -مد   قس ة ولج  القرار الإداري اإو إ  اخملايا ب  وميكل اإد،ل ا ن ا آيت  

 ااد للاا  الرباااةل الإلكرتون ااة امل ضاا ئة ا قاارار وتكااجن مك ااة  اا  مف جمااة اكن تكااجن الرباااةل مماافرا أ و دااابا  -أ  

 راء ا ن ااا امابا ا تيلإد  لجاهر الإامس ال امة لق

بااو خرااب ل  رضاا ا ا ف وبااار والااإامس  -ت  ااد للاا  الرباااةل الإلكرتون ااة اإو ذو  المااإ ن وتكااجن  اا   اااب  ل إ

 الضارا.

إااد  ولااج  الرباااةل الإلكرتون ااة امل ضاا ئة ا قاارار الإداري للااا ا المااإ ن أ لاا ب اكن ياارهر املاااو قب  ا  يل  -اب

ن ا  خةيلابو قبال ا ل د  ودجد  زي اك
(24)

. 

إاااا ن ول   ااااو لااااا ا المااااإ ن  لقاااارار الإداري  ص  ااااكرث ال جا اااا  لااااؤدي  لرضااااورا اإو إااااد  اإ

الإلكاارتوين   و ل ااايل ل عقااي ما اااد الط اال القضااايئ حبقاا   ول تاامتكل الإدارا ماال ق  ظااااب ب ب  ااو  ااكا القاارار 

 ن مجااة لا ا المإ ن.

 وأ ً اب  ئا   اانلر  ل مد  جح ة الربا   الإلكرتون ة ن الإل ار ؟ 

الج اااد ن ير قااة نق  ااا  هب ااد  الرباااةل الااا لاار إااإ الإ ااد الإلكاارتوين   رباااةل إاد ااة والإخاا  أ

اإن اكناا  املراباا  لاار  لجبااا   ال ق  د ااة اكلك ابااة أ و  اال ير اا  حمرضاا  أ لاا    ا آن الكرتون ااة  ول   اا   ااكا 

ذا ل اا   لاارمغ ماال ذكل رباااةل إاد ااة ختضاا     ااه  املراباا ر  ال  اااد  الإلكاارتوين ماال ي   ااة الرباااةل راا ياب  اإ

                                                           
 .10130جعارمة  انة   دايمح د الا مار  املرد  الااب  ذ ررث  صد. نجهان ال قا   (23)

 .1029( املرد  الااب   ص 24)
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ل ااار ل قاادير  ااايض املجضااجن  هقااد ل  اارض الربااا   الإلكرتون ااة ال ق  د ااة  وختضاا   ااجا الرباااةل  الإلكرتون ااة ن الإ

خملااااير القااا ة أ و ال  اااد   أ و ال   ااا  ن مضااا جهنا أ و حم جا اااا  ومااا  ذكل   ااا  ا قاااايض الاااا طة ال قدير اااة ن 

 د د  جا الرباةل الإلكرتون ة ن الإل ار 
(25)

. 

 بو   ا     لقرار الإداري الإلكرتوين.الفرن الكالض  ن ر ة ال   ال قاين  ج 

داار  القضاااء إاار ا   ااار إاا  لااا ا المااإ ن  لقاارار الإداري  الاااب مقااا  ال رشاا والإإاا ن  و   ااإ 

ن ر حيل  هرش او اإإ ن ا قرار.  ببباب اكهااب ل د   رن ما اد د ج  الإل اء واإ

ضاا اب حب ااض يكااجن رااام ب ت اا  حم ااجرر القاارار ورااا أ ن يكااجن ال اا   لقاارار  قائ اااب ل ائ اااب أ و اهرتا

 ومؤدارث وأ ن يكجن اب  ال ار .

وعااا  فاذ ال اا  ال قاااين  لقاارار ماال أ  ااة وا  ااة أ و  ر ئااة لفاااد  لااجهل  وتمت اا  اا ااة دااا طة لقدير ااة 

داري ميكااال وابااا ة ن اباااو ه ص وا  اااة ال ااا  ال قااااين وهباااكا لقاااج  اا اااة ال   اااا   ال ااا  ال قااااين  لقااارار الإ 

ابو ه ل  مل أ  ة وا  ة أ و  ر ئة لفاد  لجهل  أ و مل ل   مل أ  ب  القرار   
(26)

. 

ذا  ااا  لاااا ا الإ ااد الإلكااارتوين والماااخص ا ي  اااا  الرباااةل الإلكرتون اااة   لاا    مااال  وبااككل اإ

  ااا   لقااارار الإداري القااارار الإداري الاااجارد إااار بر ااادرث الإلكااارتوين ن امل  ااااد ااااادد  كل  ه اااج دل ااا  إااار إ

 الإلكرتوين.

ل اا  أ ن ال طااجر ن وبااا   الللااالر امد كااة بااو ؤدي اإو ال خفااا  ماال نطااا   و ااا ااادر الإرااارا اإ

ال ااا  ال قااااين و اااالر  اامااا   ن اااراب اااادلور ا ي ل   ااا  الجباااا   الإلكرتون اااة ن اإ لاااا  ال ااا   لقااارار الإداري 

اد هعااا   اا  أ ن هرضاا ة  اااا   ااكا ال اا  ل قاال مجدااجدا وماا اادا ن  اااةل الإلكاارتوين بلااجرا  امسااة ل جمااا  ل دهتاا

                                                           
لكرتون ة   املرد  الااب  ذ ررث  ص 25)  .139-138( راد  د. إ ء حمي انيل ملطفل    القرار الإداري الإلكرتوين ك  د لط  قار امكجمة الإ

داري رمق 26)  .26لاـادبة  ال دد الراب   ص    . .ن  الاوئة ا 4/15( ي ل اإ
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ر لقاام الإدارا ب رشاا  رار ااا الإداري الإلكاارتوين أ و ل    اا     ااات المااإ ن ولااجاهرر  اارا ل ودل اا  ماااو ظدا ماال 

الجا   الإلكرتوين لد  إر ودجد  كا ال   بطر قة مؤبدا ل لقب  المك
(27)

 . 

  

                                                           
 .225-224املرد  الااب  ذ ررث  صالئفاذ الإلكرتوين ا قرار الإداري  ( د. محمد ب امين ان    27)
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 ااااااااااةالاخـالـ اااااا

  باااني لئاااا مااال ًااا    اااكا ال  اااض ان لااادا  ار ال طاااجر الإلكااارتوين ن جماااا  ال  ااا  الإداري أ لقااا  

ب  ل ااا إاار القاارارار الإدار ااة  وإاار وبااا   نفاذ ااا ون ضااجء ذكل م ال جلاا  اإو  جإااة ماال الئ ااا  وهااامي  اايل 

  رض ا ول اإاب ل عا ال جل ار.

 الئ ا  -أ ولب 

مااا ميئاا  ماال لبااين القاارار الإداري الإلكاارتوين ا ي عاااومتد مرشااو     ماال مرونااة القجاإااد القانجن ااة الااا ( ل  ججااد 1

 ااا و  ااة الاادار القاارارار الإدار ااة  والااا لط  اا  جماارد الإهلاااح  اال الإرادا امل ةمااة جل ااة الإدارا دون 

نااا    كاااس  اللاااجرا امل طاااجرا ا قااارار ارااارتاط ان يكاااجن الإهلااااح إااار حناااج م اااني  وبجباااو   اب اااة  بااا، أ 

 ال ق  دي ول س  راراب جد داب.

ا  ي  اائ م امل ااام ر الإلكرتون ااة دمااأ إااا   ومجضااجن القاارار الإداري الإلكاارتوين دمااأ 2 ( غ ااات لئ ااال  رشا

ًااااص  هااا   لااادر املرشااان اا  ااايب اإو  اااد ا آن  ماااار    ااائ م اكهاااة امل اااام ر الإلكرتون اااة إااار ًااا أ 

 ة الا خط  خطجار جادا ن  كا اجملا . رش  ار انو  ال رب 

( وبااـا   نفاااذ القاارارار الإدار ااة   ااا  نطا  ااا مااا بااني إاد ااة والكرتون ااة ومج   ااا  ااادرا إاار  قااا  م ااة الإدارا 3

 ن اإ لا  ال   أض جن  رارا ا ت   اخملاي ني هبا.

 ال جل ار -اناـاب 

 ورا ا اااب  الفقااا  الإداري بدراباااة ا  ب ااااد القانجن اااة لههاااة امل اااام ر الإلكرتون اااة وإااار وجااا  اخللاااجص  -1

ل ا  . نهتاءاب  إ  القرار الإداري الإلكرتوين بدءاب ب مإ ل  وأ راكن  وخلا ل   مروراب بئفاذرث و  فاة لئفاكرث و اإ

 الة  لقرار الإداري الإلكرتوين ووبا   نفاذرث.را اإلدار  رش     ا  اكهة املاا   القانجن ة والفس ة اخل -2

 ورا وداااجد  ضااااء مااارن ل  قااا   ئاااد مجاااجد الئلاااجص و قاااج  ب فاااا  ا أاااا حيقااا  ال اااداةل  و جا اااا  -3

 لطجرار ال ر.
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ال  ااا  إااار هرشااا لقاهاااة ال  امااا  الإلكااارتوين ن انوةل اا  بااااة  ولف  ااا  هكااارا املراهااا  ال اماااة الإلكرتون اااة   -4

راد ولقاااب  م لفكااارا امكجماااة الإلكرتون اااة والكقاااة ن لقااادن الط  اااار إاااإ الإنرتنااا   و و ورا لف ااام ا  هااا

 ابو قبا  القرارار الإدار ة إإ الإ د الإلكرتوين. 
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  الة بإ   املراد 

 الك ا والربا    -أ ولب 

ط  الإباااكسدر ة  دار اجلام اااة د. رمحاااة اللااا    ال قاااد الإداري الإلكرتون اااة  دراباااة      اااة مقارناااة  ت  -1

 .2010اجلد دا  بوئة 

 .1984د. ب امين الط،وي  الئ ر ة ال امة ا قرارار الإدار ة  القا را  دار الئقد ال ريب  بوئة  -2

 ااةت محمااد  ااةت  أ بابااو ار الإدارا الإلكرتون ااة ن المااؤون الإدار ااة  القااا را  دار الك ااا ال    ااة ا  رشاا  -3

 .2013وال جا    بوئة 

باا امين ان اا  رااو    الئفاااد الإلكاارتوين ا قاارار الإداري  رباااةل دب ااجرارث  لك ااة امقااج   جام ااة إااني محمااد  -4

 .2015مشس  بوئة 

  ياااراب س  املرباااة القاااج  4د. محماااد   ااادهللا اماااراري  الر اباااة إااار أ  ااا،  الإدارا ن القاااانجن اا  ااايب  ط -5

 .180  ص2003ا   ج  وانرابار بوئة 

دارا املراهاا  ال امااة  مراا  دار اجلام ااة اجلد اادا  نااإار محمااد جااامس ا   بااا -6 يب  أ ياار الإدارا الإلكرتون ااة ن اإ

 .110  ص2018بوئة 

 املقالر  -ان اب 

ا  اااا   اااار محماااد   الإدارا الإلكرتون اااة وأ ير اااا ن القااارار الإداري   جمااا  لك اااة امقاااج   جام اااة ارملاااريل   -1

 .2014  ال دد   الاوئة 16اجملدل 

ملاااطفل أ بجأ محاااد   القااارار الإداري الإلكااارتوين ك  اااد لط  قاااار امكجماااة الإلكرتون اااة  إااا ء حماااي انيااال  -2

امكجمااة  -ال ظااارا الإلكرتون ااة-حبااض مقااد  اإو املااؤمتر ال   ااي الاااوئجي الااااب   رشاا )امل ااام ر الإلكرتون ااة 

 .2009الإلكرتون ة(  املئ قد أربة الإمارار ادلرابار وال  ج  قبرتال   ة أ بج يب  بوئة 
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مر اااة ال قاااجن  القااارار الإداري الإلكااارتوين ك بااا جت  اااد ض ا  راهااا  ال اماااة  حباااض مقاااد  ا  اااؤمتر ال   اااي  -3

انويل  اااج  الئ اااا  القاااانجين ا  رهااا  ال اااا  الإلكااارتوين  جام اااة محماااد بجضااا اأ اجلةا ااار  املااااو    باااوئة 

2018. 

ل اااار ن القاااانجن -4 لكااارتوين ن جماااا  الإ اا  ااايب   د. محماااد ل بار جح اااة ااااارر الإ
حباااض مقاااد  اإو  املاااؤمتر ال   اااي امل ااااريب ا  و   اااج   

 .2009ل باا   –يراب س  –أ ب جبر  أ اكدمي ة انرابار ال   ا  29-28امل  جمال ة والقانجن   

ا  ة  -5 نجهااان ال قااا  جعارمااة  انة   دايمح ااد الااا مار   نفاااذ القاارار الإداري الإلكاارتوين   جماا  إ ااج  الرشا

 .40امقج   اجلام ة ا  ردن ة  اجملدل  والقانجن  لك ة

لكرتون ااة  -6 دارا ا  امااار واإ  جباا    اادالرمحل اجل ااجي  مس ااة   ااار محمااد الرب  ااي  أ ماا  محمااجد ال   اادي   اإ

 .2011  بوئة 1  ال دد 49اختاذ القرار   جم   ب  ا   ج  الإهاان ة  اجملدل 
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