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شروط النشر بالمجلة:

األخوة األفاضل حرصاً على حسن إخراج اجمللة نرجو الهكرم بااللهزام باآليت:
 .1أن ال يكون قد تم نشر البحث من قبل يف أي جملة أو كهاب أو رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى.
 .2أن ال تزيد صفحا البحث عن ( )35صفحة تقريبا مبا فيها قائمة املراجع.
 .3ه ـوام الصــفحة مــن اليمــن

 ،علــى ورق A4

 .وحجــم اخل ـ ( )14ونوع ـ

).(Traditional Arabicولله ـوام ( )12وبــن

السطور (.)1
 .4العناوين الوسطية تكهب مسودة وحبجم خ (.Bold )16

العناوين اجلانبية :تكهب من أول السطر مسودة وحبجم ( ، Bold )14وتوضع بعدها نقطهان رأسيهان.
 .5تبدأ الفقرا بعد مخس فراغا .
 .6جيب االههمام بوضع عالما الرتقيم يف أماكنها املعروفة الصحيحة ،وبرموز أمسائها باخل العريب .
 .7ض ــرورة اس ــه دام رم ــز القوس ــان املزه ـ ـران ل ي ــا القرآني ــة ( ﴿ ﴾ )  ،والرم ــز ( « » ) للنص ــو

النبوي ــة ،والرم ــز ) " " ( :عالم ــة

الهنصيص.
 .8تكهــب يف اهل ـوام أمســاء الشــهرة للمــؤلفن كالب ــاري ،الرتمــذي ،أبــو داود ،ابــن أيب شــيبة ،وال يكهــب االســم الكامــل للمــؤلفن يف
اهلوام .
 .9اإلحاال للمصادر واملراجع تكون يف هوام صفحا البحث وليس يف آخره.
 .10ال تكهب بيانا النشر للمصادر واملراجع يف اهلام  ،وإمنا يكهب ذلك يف قائمة املصادر واملراجع يف آخر البحث.
مثل  :ابن حجر ،فهح الباري شرح صحيح الب اري ،ج ،2

332

 .11عند اإلحالة إىل كهـب احلـديث املرتبـة علـى األبـواب الفقهيـة واملوضـوعا العلميـة تكهـب أمسـاء الكهـب واألبـواب ،مـع كهابـة اجلـزء،
والصفحة ،ورقم احلديث إن وجد .هكذا :أخرجـ الب ـاري يف صـحيح  ،كهـاب .اإلميـان ،بـاب اإلميـان وقـول النـي « بـي اإلسـالم
على مخس»  :ج ،1

 ، 12رقم .1

 .12ختمرج اآليا القرآنية يف املنت بعد اآلية مباشرة حبجم .12

مث ـ ــل :ق ـ ــال اهلل تع ـ ــاىل﴿ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ ﴾

[البقرة.]142 :
 .13يف اهل ـوام  ،يــرت بعــد أرقــام اهل ـوام مســافة واحــدة مث تبــدأ كهابــة املعلومــا ال ـ ِ ي ـراد كهابههــا ،وه ـوام كــل صــفحة تبــدأ بــالرقم
واحد.
 .14قائمة املصادر ترتب على أمساء الشهرة للمؤلفن ،كاآليت:
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد العسقالين ،فهح الباري شرح صحيح الب اري ،حتقيق :علـي حممـد البجـاوي ،بـوو  :دار اجليـل ،ط
 ،1سنة  1112هـ1992 /م.
صا لسوت الذاتية يف حدود صفحة واحدة ،ويرفق صورة ش صية ل .
 .15يرفق الباحث مل ً
 .16ترسل البحوث ،والسو الذاتية امل هصرة مطبوعة على ورق وقر مدمج لرئيس الهحرير مباشرة أو عرب الربيد اإللكرتوين اآليت.
iaelfared@elmergib.edu.ly
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 . 17للمجلة احلق يف رفض نشر أي حبث بدون إبداء األسباب والبحوث ال ال تقبل للنشر ال ترد إىل أصحاهبا.
 . 18ترتيب ورود األحباث يف اجمللة ال يدل على أمهية البحث أو الباحث ،إمنا للكل الهقدير واالحرتام .
 .19إلدارة اجمللة حرية تغيو اخلطوط والهنسيق مبا يناسب إخراج اجمللة بالصورة ال تراها.
نأمل من السادة البحاث والقراء املعذرة عن إي خطأ قد حيدث مقدماً  ،فلل الكمال وحده سبحان وتعاىل.
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كلمة رئيس الهحرير

كلمة رئيس التحرير
ﱁﱂﱃﱄ
احلمــد هلل رب العــاملن الــذي علــم اإلنســان مــا مل يعلــم ،وصــلى اهلل علــى ســيدنا حممــد
وعلى آل وأصحاب  ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:

إن ـ ـ ليسـ ــرين أن أقـ ــدم إلـ ــيكم هـ ــذا العـ ــدد مـ ــن جملـ ــة العلـ ــوم الشـ ــرعية والقانونيـ ــة بعـ ــد
جه ـ ــد وعن ـ ــاء ال ـ ــزوجن ب ـ ــاإلخال

والوف ـ ــاء م ـ ــن الس ـ ــادة البح ـ ــاث ،وامل ـ ـراجعن ،والع ـ ــاملن

عل ـ ــى الهنس ـ ــيق واإلخ ـ ـ ـراج ؛ لهظه ـ ــر اجملل ـ ــة بأحس ـ ــن ص ـ ــورة وأهب ـ ــى حل ـ ــة  ،وتلق ـ ــى القب ـ ـ ـول
احلسن يف نفوسكم  ،وأن تقدم لكم كل ما هو نفيس يف جماال الشريعة والقانون.
ونس ـ ـأل اهلل أن حتق ـ ــق ه ـ ــذه اجملل ـ ــة أه ـ ــدافها ومبهغاه ـ ــا ،وأن تك ـ ــون راف ـ ـ ًـدا حقيقيً ـ ــا للعلـ ـ ـم
واملعرفـ ــة ،وأن يكـ ــون عملنـ ــا هـ ــذا خالص ـ ـاً لوجه ـ ـ الكـ ــر  ،وأن ييسـ ــر لنـ ــا االسـ ــهمرار في ـ ـ ،
فهو املوفق وهو املعن.

الشرعية

الضوابط

للبيع

والشراء

يف

األسواق
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أحكام مسكن الزوجية في القانون الليبي
إعداد الدكتور :رافع عبد اهلادي عبد اهلل الصغري الرتمجان.
أستاذ مساعد بكلية القانون و جامعة مصراية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
احلم ــد هلل ال ــذي ش ــر لعب ــاده أق ــوم الشـ ـرائع واألحك ــام ،والص ــالة والس ــالم عل ــى س ــيدنا حمم ــد خ ــو
األنام ،وعلى آل وصحب ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .وبعد:
فــإن عقــد الــزواج إذا مــا ت علــى الوج ـ الــذي يقهاــي الشــر والقــانون فإنـ يوجــب حقوق ـا للــزوجن،
وهــذه احلقــوق بعاــها مشــرت بينهمــا ،وبعاــها ــص الــزوج ،وبعاــها اآلخــر ــص الزوج ـة ،وبعاــها مــا
وبعاها غو ما .
ومــن احلقــوق املالي ــة اخلاصــة بالزوجــة :النفق ــة ،وهــي تشــمل ك ــل مــا حتهاج ـ يف معيش ــهها م ـن طع ــام
وكسوة وعالج ومسكن ،وكل ما تقهاي مهطلبا احلياة األساسية.
ولقد جاء هذا البحث ليهناول األحكام الهنظيمية اخلاصة مبسكن الزوجية ،وذلك وفـق قـانون الـزواج
والطالق الليي وتعديالت .
أهمية الدراسة:

تكمــن أمهيــة الدراســة يف الهعــرك علــى مســكن الزوجيــة ،ومقاصــد مشــروعيه  ،وأحكام ـ يف القــانون
الليي ،واآلثر املرتتب على ختلف .
مشكلة الدراسة:

يعد املسكن من احلقوق املالية املرتتبة على عقد الزواج ،لذا يكثر بشأن النزا بـن الـزوجن ،السـيما
إذا حصل فراق بينهما ،وذلك سواء من حيث اسـهحقاق أو مواصـفات  .لـذا فـإن مشـكلة الدراسـة تكمـن يف
السؤال الها :
ما هو املراد مبسكن الزوجية ؟ ومىت يسهحق ؟ وما هي ضوابط الشرعية والقانونية؟

أهداف الدراسة:

هتدك الدراسة إىل حتقيق الها :
ـ معرفة حقيقة املسكن الزوجي.
ـ معرفة سبب اسهحقاق املسكن.

أحكام مسكن الزوجية يف القانون اللييب
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ـ الهعرك على الاواب والشروط الشرعية والقانونية ملشروعية املسكن الزوجي.

منهج الدراسة:

سلك يف إعداد هذه الدراسة املنهج االسهقرائي والهحليلي والوصفي.
حدود الدراسة العلمية:
حــد موض ـو الدراســة مــن الناحيــة العلميــة بالقــانون رقــم )10( :لســنة 1984( :م) بشــأن الــزواج
والطــالق وأثارمه ــا ،وتعديالت ـ كالق ــانون رق ــم )14( :لس ــنة2015( :م) ،وأحك ــام القا ــاء اللي ــي ،وأحك ــام
الفق املالكي.

خطة الدراسة:

جاء هذه الدراسة من خالل مقدمة ،ومبحثن ،وخامتة ،وذلك على النحو الها :
مقدمـ ــة :تاـ ــمني بيـ ــان :أمهيـ ــة الدراسـ ــة ،ومشـ ــكلهها ،وأهـ ــدافها ،ومنهجهـ ــا ،وحـ ــدودها العلمي ـ ــة،
وخطهها.
واملبحث األول :الهعريف مبسكن الزوجية.
واملبحث الثاين :أحكام مسكن الزوجية.
واخلامتة :وتامني بيان النهائج.
والفهارس :واحهو على فهرس للمصادر.

أحكام مسكن الزوجية يف القانون اللييب
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المبحث األول
التعريف بمسكن الزوجية
يهنــاول هــذا املبحــث احلــديث عــن املســكن الزوجــي مــن حيــث تعريف ـ  ،ومشــروعيه  ،وســبب وجوب ـ ،
وطبيعه  ،وذلك من خالل مطلبن على النحو الها :
املطلب األول :تعريف املسكن الزوجي ومشروعيه .
املطلب الثاين :سبب وجوب املسكن الزوجي وطبيعه .
المطلب األول
تعريف المسكن الزوجي ومشروعيته
أوال :تعريف المسكن الزوجي:
 1ـ السكن في اللغة:
الســكن يف اللغــة ضــد احلركــة ،ول ـ معــان مهعــددة ،منهــا :الســكو  ،يقــال :ســكني ال ـريح ،وســكن
مه ــا ِر[ .س ــورة األنع ــام،]13 :
املط ــر ،وس ــكن الغا ــب ،ومنـ ـ قولـ ـ تع ــاىلَ  :ولَـ ـ َم ــا َسـ ـ َك َن ِيف اللمْي ـ ِـل َوالنـ َ
واإلقامـة ،يقــال :ســكن باملكــان مبعــو :أقــام ،وال مسـ َكن وامل ْسـ َكن وامل ْســكِن :املنــزل والبيــي ،وال مسـكْن بســكون
َ
َ
الكاك :أهل البيي ،وال مس َكن :املرأة ،ألهنا يسكن إليها ،وكل ما سكني إلي واطمأنني بـ  ،وسـكو املـرأة:
املسكن الذي يسكنها الزوج إياه ،والسكينة :الرمحة والطمأنينة(.)1
 2ـ السكن الزوجي في االصطالح:

يطلق على املسكن الزوجي أمساء مهعددة ،منها :بيي الزوجية ،وبيي الطاعـة ،وورد فيـ تعريفـا
مهعددة ،منها:
ـ « املكان املسهقر اآلمن الذي تنهقل إلي املرأة بعد زواجها لهسهقر في مع زوجها»(.)2
ـ «حمــل منفــرد معـن ـهص بالزوجــة ،ال يشـاركها أحــد يف ســكناه مـن أهــل الــزوج املميـزين ،ولـ غلــق
ص ـ ومرافــق ،س ـواء كانــي يف البيــي أو يف الــدار ،علــى أال يشــاركها فيهــا أحــد إال برضــاها .وهــذا يف غــو
الفقراء الذين يشرتكون يف بعض املرافق»(.)3
 -1ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،213 ،13مادة« :سكن».
-2ينظر :سناء احلنيطي ،وخلوق ضيف اهلل آغا ،شروط مسكن الزوجية يف قانون األحوال الش صـية األردين ،العـدد،02 :
2018م ،جملد.92 ،33 :
- 3ينظر :وزارة األوقاك الكويهية ،املوسوعة الفقهية الكويهية ،ج،8
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وهــذه الهعريف ــا اقهص ــر عل ــى الوصــف ،ل ــذا ميك ــن تعري ــف املس ـكن الزوج ــي بأن ـ  :بن ــاء مناس ـب
للحياة الزوجية على هيئة صوصة.
فعبارة« :بناء مناسب للحياة الزوجية» قيد رج غوه من األبنية كاملساجد ،واملسهشـفيا  ،وعبـارة:
«هيئــة صوصــة» إشــارة إىل الا ـواب الشــرعية والقانونيــة املهطلبــة يف مســكن الزوجيــة ،ليــهالءم مــع الوفيف ـة
امل صص هلا.
والعالقــة بــن املعــو اللغــوي واالصــطالحي فــاهرة ،فكــل املعــاين اللغويــة للمســكن موجــودة يف تعريف ـ
االصطالحي ،فبيي الزوجية يهحقق في السكون والراحة والطمأنينة ،وفي تسكن وتقيم املرأة وأهل الزوج.
ثانيا :مشروعية المسكن الزوجي:

ورد أدلة كثوة على حق الزوجة يف السكن ،وعلى أن واجب على الـزوج ،وفيمـا يلـي بيـان لـبعض
هذه األدلة:

َسـكِنوه من ِم ْـن َحْيـث َسـ َكْنه ْم ِم ْـن و ْج ِـدك ْم[ .سـورة الطـالق ،] 6:وجـ الداللـة:
 1ـ قولـ تعـاىل :أ ْ

أن إذا كان إسكان املطلقة أثناء العدة واجبا ،فإسكاهنا أثناء قيام الزوجية واجبا بالطريق األوىل(.)1

 2ـ قول صلى اهلل علي وسـلم للفَريعـة بنـي مالـك عنـدما تـويف زوجهـا« :امكثـي يف بيهـك حـىت يبلـ
الكهـاب أجلـ »( ،)2وجـ الداللـة :أنـ أضـاك البيـي للمهـو عنهـا زوجهـا زمـن العـدة ليـدل علـى حقهـا فيـ ،
وحقها في حال قيام الزوجية أوىل(.)3
 3ـ اإلمجا  ،اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجـا علـى أزواجهـن ،ومـن مشـهمال هـذه النفقـة
الواجبة السكن(.)4
 4ـ املعقــول :الزوجــة حمبوســة املنــافع علــى زوجهــا ،والنوعــة مــن الهصــرك حلق ـ  ،فوجــب هلــا نفقههــا،
وألن النفقــة ــب ج ـزاء االحهبــاس ،ومــن كــان حمبوســا حلــق ش ـ ص كانــي نفقه ـ علي ـ  ،لعــدم تفرغ ـ حلاجــة
نفس  ،قياسا على القاضي والوا والعامل يف الصدقا (.)5
 ، 166ووزارة األوقـ ــاك الكويهي ـ ــة ،املوسـ ــوعة الفقهي ـ ــة ،ج،6

 - 1ينظـ ــر :القـ ــرطي ،اجل ـ ــامع ألحكـ ــام الق ـ ــرآن ،ج،18
.275
 -2رواه مالك( .ينظر :مالك ،املوطأ ،كهاب الطالق ،باب مقام املهو عنهـا زوجهـا يف بيههـا حـىت حتـل ،ج،2
حديث رقم.)1295 :
 -3ينظر :الباجي ،املنهقى شرح املوطأ ،ج.135 ،4
 -4ينظر :ابن القطان ،اإلقنا يف مسائل اإلمجا  ،ج.55 ،2
 -5ينظر :وزارة األوقاك الكويهية ،املوسوعة الفقهية الكويهية ،ج،6

.275
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 5ـ الق ــانون ،فق ــد ن ــص الق ــانون رق ــم )10( :لس ــنة1984( :م) بش ــأن األحك ــام اخلاص ــة ب ــالزواج
والط ــالق وآثارهـ ــا يف املـ ــادة« :)17( :حيـ ــق للزوج ــة علـ ــى زوجهـ ــا :النفقـ ــة وتوابعه ــا يف حـ ــدود يسـ ــر الـ ــزوج
واسهطاعه طبقا ألحكام هذا القانون» ،ونص يف املادة« :)22( :تشمل النفقة :املسكن والطعـام والكسـوة
والعالج وكل ما ب مقوما احلياة».
المطلب الثاني
سبب وجوب المسكن الزوجي وطبيعته
أوال :سبب وجوب المسكن الزوجي:
للنفقـة بصــفة عامــة ثالثــة أســباب ،وهــي :الــزواج ،والقرابـة ،وااللهـزام ،وســبب وجــوب نفقــة الزوجــة علــى
زوجها هو عقد الزواج الصحيح ،وذلك بسبب مـا يرتتـب عليـ مـن احهبـاس زوجهـ ملنافعـ  ،ودخوهلـا يف طاعهـ ،
ليهمكن من اسهيفاء حقوق الزوجية(.)1
فإذا توفر السبب وهو عقد الزواج الصـحيح ،وشـرط الهمكـن واالحهبـاس ،بـأن احهبسـي الزوجـة خلدمـة
زوجها ،وهو الهسليم الفعلي ،أو كاني مسهعدة لالحهباس وهو الهسليم احلكمي ،ترتتب على ذلـك اسـهحقاقها
للنفقة على زوجها وال من مشهمالهتا املسكن.
ويرتتب على ذلك مجلة من اآلثار:
 1ـ إذا كان عقد الزواج باطال أو فاسدا فإن الزوجة ال تسحق النفقة وبالها ال تسهحق املسـكن ،فقـد
جاء يف نص املادة )16( :من القانون« :الزواج الفاسد ما أخهل بعض شروط وأركان  ،وال يرتتب علي أي أثـر
قبل الدخول ،ويرتتب علي بعد الدخول ما يلي:
ـ األقل من املهر املسمى ومهر املثل.
ـ النسب وحرمة املصاهرة.
ـ العدة.
ـ نفقة العدة ما دامي املرأة جاهلة فساد العقد ».
 2ـ إذا انههــى عقــد الــزواج بســبب مــن األســباب ،وهــي الفســو أو الطــالق أو الهطليــق أو اخللــع ،فــإن
الزوجة ال تسهحق النفقة ومنها السكن ،إذ هي تسهحق النفقـة مـادام عقـد الـزواج قائمـا ،فـإذا انههـي هـذا العقـد
بفسو أو طالق أو تطليـق انههـى موجـب اسـهحقاق الزوجـة للنفقـة ،فقـد جـاء يف نـص املـادة )23( :مـن قـانون
الزواج والطالق أن  « :ب نفقة الزوجة على زوجها املوسر من تاريو العقد الصحيح .»....
 -1ينظــر :احلط ــاب ،حتريــر الك ــالم يف مســائل االله ـزام ،306 ،العــامل ،ال ــزواج والطــالق يف الق ــانون اللي ــي،203 ،
واجلليدي ،أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها ،320 ،وشلي ،أحكام األسرة يف اإلسالم.439 ،
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 3ـ إذا كانــي الزوجــة ناش ـزا ســق حقهــا يف النفقــة رغــم قيــام الزوجيــة ،ذلــك أن ـ وإن ك ـان موجــب
النفقة هو عقد الزواج الصحيح ،إال أن ذلك مهوقف على احهباس وتفرغ الزوجة خلدمة زوجها.
ويقصــد بالنشــوز :اخلــروج عــن الطاعــة الواجبــة ،كــأن منعهـ االســهمها هبــا ،أو خرجــي بــال إذن ــل
تعلم أن ال يأذن في  ،أو تركي حقوق اهلل تعاىل كالصالة ،أو أغلقي باب املنزل دون (.)1
واملشر الليـي يف فـل القـانون رقـم 10 :لسـنة1984 :م كـان ال يشـرتط السـهحقاق الزوجـة للنفقـة
سـوى شــرطا واحـدا فقـ وهـو كــون عقـد الــزواج صـحيحا ،دون اعهبــار للشـروط األخــرى ،وبـذلك مل يــنص عــن
النشــوز وأثــره يف اســهحقاق النفقــة ،بــل وعمــد إىل إلغــاء أحكــام النشــوز الســابقة ،وذلــك مبوجــب املــادة)73( :
فقرة( :ب) واجلـاري نصـها« :تلغـى أحكـام النشـوز الصـادرة قبـل هـذا القـانون وتعهـرب كـأن مل تكـن» .وبـذلك مل
تكن حاال النشوز مانعا من اسهحقاق الزوجة للنفقة مادام عقد زواجها صحيح(.)2

مث ح ــذفي هـ ــذه امل ــادة مبوجـ ــب القـ ــانون رق ــم )14( :لس ــنة2015 :م بهع ــديل بعـ ــض أحكـ ــام
القــانون رقــم )10( :لســنة1984( :م) ،بشــأن األحكــام اخلصــة بــالزواج والطــالق وآثارمهــا ،وهــذا يعــي
بداللة املفهوم عودة حاال النشوز للعمل وترتيب أثرها يف اسهحقاق الزوجة للنفقة.
ثانيا :طبيعة حق الزوجة في المسكن:

تنقسم احلقوق الزوجية من حيث طبيعهها إىل قسمن :حقوق مالية ،وحقوق غو مالية(.)3
أما احلقوق املالية :فهي احلقوق ال تهعلق باألموال ومنافعها ،وقدر ترد هذه احلقوق على أشـياء
مادي ــة فهس ــمى ب ــاحلقوق العيني ــة ،وق ــد تك ــون نهيج ــة عالق ــة ب ــن ش ص ــن أو أكث ــر وتس ــمى ب ــاحلقوق
الش صية ،ومن صورها :حق الزوجة على زوجها يف املهر ،وحقها يف النفقة.
واحلقــوق الغــو ماليــة :هــي تلــك احلقــوق ال ـ ال تهعلــق باملــال وال ت ـرتب ب ـ  ،ومــن صــورها :حــق
الزوج على زوجه يف الطاعة(.)4
 - 1ينظر :الدردير ،الشرح الكبو ،ومع حاشية الدسوقي ،ج.343 ،2
 -2ينظر :اجلليدي ،أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها ،ج ،323 ،1والعـامل ،الـزواج والطـالق يف القـانون الليـي
وأسانيده الشرعية.204 ،
 -3ينظ ــر :اجللي ــدي ،أحك ــام األس ــرة يف ال ــزواج والط ــالق وآثارمه ــا ،ج ،316 ،247 ،1واإلب ـ ـراهيم ،ال ــزواج وفرق ـ ـ ،
.146
 - 4ينظ ــر :الزرق ـ ـ ا ،امل ــدخل إىل نظري ــة االله ـ ـزام العام ــة يف الفق ـ ـ اإلس ــالمي ،25 ،واجللي ــدي ،امل ــدخل لدراس ــة الفق ـ ـ
اإلسالمي،
.11 ،10

 ، 411 ،410وشهاب ،عبد القـادر ،وحممـدين ،الـوجيز يف احلقـوق العينيـة يف الفقـ والقـانون املقـارن،
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وهذه احلقوق غو املالية يف أصلها منها مـا هـو مهقـوم قـد يـؤول إىل مـال وقـد يعهـا عنـ باملـال ،كحـق
اسهمرار الرابطـة الزوجيـة بـن الـزوجن الثابـي بعقـد الـزواج وهـو حـق غـو مـا وميكـن للـزوج االعهيـا عنـ مبـال
كما يف حالة اخللع والطالق على مال.
ويعهرب حق الزوجة يف النفقـة والـ مـن مفرداهتـا املسـكن الزوجـي حـق مـا ( ،)1ويرتتـب علـى ذلـك مجلـة
من اآلثار ،منها 1 :ـ جيوز للزوجة الهنازل عن حقها يف النفقة ومن بينها السكن ،ومن صور ذلك:
ـ اخللع ،والطالق على مال:
فقد جاء يف املادة )48( :من قانون الزواج والطالق:
«أ ـ امل العة :الهطليق بإرادة الزوجن لقاء عو تبذل الزوجة بلفظ اخللع أو الطالق.
ب ـ يشــرتط لصــحة امل العــة أن تكــون الزوجــة أهــال للبــذل والــزوج أهــال إليقــا الطــالق طبقــا ألحكــام
املادة الثانية والثالثن من هذا القانون.
ج ـ جيوز أن يكون العو حق احلاانة أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غو ذلك».
ـ زواج املسيار:
وهو عقد مسهوك لألركان والشروط ،لكن املرأة تهنازل في عن السكن والنفقة(.)2
وقد اخهلف الفقهاء املعاصرون يف حكم إىل رأين:
األول :أباح مع الكراهة ،إذ قد يه ذ ذريعة للفسـاد ،ومـن أصـحاب  :يوسـف القرضـاوي ،وحممـد سـيد
طنطاوي ،ووهبة الزحيلي ،وعبد اهلل بن منيع ،وسعود الشر .
والثاين :حرم  ،ومن أصحاب  :علي القرة داغي ،وحممد الزحيلي ،وعمر األشقر(.)3
 2ـ إذا مل ينفــق الــزوج علــى زوجهـ بــالطريق الرضــائي واملصــطلح علــى تســميه بنفقــة الهمكــن ،فلهــا أن
تلجأ للقااء للمطالبة بالنفقة(.)4
فإذا فر هلا القاضي نفقـة ومـن بينهـا أجـرة سـكن كبـدل عـن املسـكن ،فـإن ذمـة الـزوج تكـون مشـغولة
ب  ،وال يسق إال باألداء أو اإلبراء ،ويورث ،فإذا ماتي الزوجة جـاز لورثههـا املطالبـة مبهجمـد النفقـة ،وإذا مـا
الزوج أخذ دين النفقة من تركه قبل قسمة أعيان الرتكة.
 -1ينظ ــر :اجللي ــدي ،أحك ــام األس ــرة يف ال ــزواج والط ــالق وآثارمه ــا ،ج،1
القانون الليي وأسانيده الشرعية ،201 ،واإلبراهيم ،الزواج وفرق ،
 -2ينظر :األشقر ،مسهجدا فقهية يف قاايا الزواج والطالق.163 ،

 ،316 ،247والع ــامل ،ال ــزواج والط ــالق يف
.146

 -3ينظر يف تفصيل القولن مع األدلة واملناقشة :األشقر ،مسهجدا فقهية يف قاايا الزواج والطالق 174 ،ـ .201
 -4ينظر :بشو ،األحوال الش صية الزواج والطالق وآثارمها يف القانون وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.244 ،
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وقــد اعهــرب القــانون املــدين الليــي ديــن النفقــة مــن الــديون املمهــازة( ،)1وذلــك بــنص املــادة)1145( :
منـ  ،وجعلهــا يف املرتبـة الرابعــة بعــد املصـروفا القاــائية واملبـال املســهحقة لل زانــة العامـة ومصــروفا حفــظ
وتــرميم املنقــول ،بشــرط أن تكــون هــذه النفقــة مســهحقة عــن الســهة أشــهر األخــوة الســابقة علــى الهنفيــذ علــى
أموال املدين وتصفيهها(.)2
واعهبار حق الزوجة يف السكو حق ما ال يعي أهنا تهملـك املسـكن ،وإمنـا يعـو حقهـا يف احلصـول
على منفعة السكو ،وبالها يسهوي أن يكون سكن الزوجية ملكا للزوج ،أو مسهأجرا ل  ،أو مسهعوا ل .
ف ــإذا أع ــد ال ــزوج املس ــكن الش ــرعي والق ــانوين املناس ــب لزوجهـ ـ فل ــيس هل ــا أن تطال ــب بف ــر نفق ــة
لسكناها ،وإن امهنع أو قصـر يف هـذا الواجـب كـان هلـا أن تطلـب مـن ا كمـة فـر نفقـة للسـكو ،و يبهـا
ا كمة يف ذلك بهحديـد أجـرة للسـكن مراعيـة يف حتديـدها حالـة الـزوج املاديـة طبقـا لـنص املـادة )23( :مـن
قانون الزواج والطالق(.)3
المبحث الثاني
أحكام مسكن الزوجية
نظم القـانون رقـم )10( :لسـنة1984( :م) بشـأن األحكـام اخلاصـة بـالزواج والطـالق مسـكن الزوجيـة
جبملـة مـن األحكــام ،بعاـها مهعلــق هبيئهـ وصــفه ومكانـ  ،وبعاـها مهعلــق مبشـاركة أقــارب الـزوجن يف ســكناه،
وبعاــها مهعلــق بالنزعــا واخلالفــا ال ـ تقــع بــن الــزوجن بشــأن  ،وفيمــا يلــي بيــان ه ـذه األحكــام مــن خــالل
املطلبن الهالين:
املطلب األول :أحكام هيئة ومكان مسكن الزوجية ومشاركة أقارب الزوجن.
املطلب الثاين :اخلالك بن الزوجن حول مسكن الزوجية وأثره.
المطلب األول
أحكام هيئة ومكان مسكن الزوجية ومشاركة أقارب الزوجين

تطلـب القـانون معـايو خاصـة يف هيئـة ومكـان مسـكن الزوجيـة ليكـون شـرعيا وقانونيـا ،وكـذلك نظــم
مشاركة أقارب الزوجن ملسكن الزوجية بقواعد معينة ،وفيما يلي بياهنا:
 -1يقصــد حبــق االمهيــاز :أولويــة يقررهــا القــانون حلــق معــن مراعــاة من ـ لصــفه  ،متكــن صــاحب مــن الهقــدم علــى غــوه مــن
ال ــدائنن وتهب ــع ال ش ــيء يف أي ي ــد يك ــون( .ينظ ــر :الق ــانون امل ــدين ،امل ــادة ،)1134( :وش ــهاب ،ال ــوجيز يف احلق ــوق
العينية.498 ،497 ،
 - 2ينظر :شهاب ،وحممدين ،الوجيز يف احلقوق العينية يف الفق والقانون.515 ،514 ،
 -3ينظر :اجلليدي ،أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها ،ج.329 ،1
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أوال :أحكام هيئة ومكان مسكن الزوجية:
جــاء يف قاــاء ا كمــة العليــا أنـ يشــرط يف املســكن الزوجــي« :أن يكــون شــرعيا ،ومشــهمال علــى مجيــع
لـوازم احليـاة األساسـية واملرافـق الكافيـة ،وفقـا للوضـع االجهمـاعي املعهـاد ،ومبـا يهسـع لـ قـدرة امللـزم بـ  ،وتـأمن فيـ
الزوجة على نفسها وماهلا»( . )1فهذا املبدأ القاائي تامن شروطا يف هيئة ومكان مسكن الزوجية.
 1ـ أحكام هيئة مسكن الزوجية:

أ ـ أن يكون مهناسبا مع قدرة الزوج املالية من يسر وعسر ،وإلي أشار املادة )23( :من قانون الزواج
والطالق بقوهلا ...« :وتقدر النفقة حبسب حال امللزم هبا وقي فرضها عسرا أو يسرا».
وأن يكون كذلك مالئما لبيئة الزوج وحال أمثال مـن طبقهـ االجهماعيـة ،كمـا لـو كـان معلمـا أو حماميـا
أو طبيبا أو مهندسا ،فينبغي أن املسكن الا يسكن في أمثال الزوج من مهنه .
وبـذلك قــد يكــون مســكن الزوجيــة بيهـا مســهقال ،أو شــقة يف عمــارة ،أو غرفــة مـن بيــي هلــا قفــل خــا
ومرافق خاصة(.)2
وإذا كاني للزوج أكثر من زوجة ،فيجب أن يكون مسكن كـل واحـدة مـنهن الـاثال لألخـرى ،ألن مـن
العدل الظاهري الواجب على الزوج يف حالة الهعدد املساواة بن الزوجا يف الطعام واللباس واملسكن(.)3
ب ـ أن ته ــوفر في ـ ـ املراف ــق الا ــرورية ،م ــن مط ــبو ،ودورة مي ــاه ،وغرف ــة ميك ــن للزوج ــة أن حتف ــظ فيه ــا
خصوصياهتا من مالبس ومقهنيا  ،ويكون ذلك بصورة مسهقلة حتفظ على املرأة كرامهها وتصون شرفها.
وكــذلك أن يكــون مشــهمال علــى األدوا والل ـوازم األساســية ال ـ حتهاجهــا الزوجــة مــن أثــاث ،وفــر ،
وآنيــة ،وكهربــاء ،وميــاه ،وأدوا مطــبو ،وغوهــا مــن مهطلبــا االســهقرار والســكو حبيــث ال حتهــاج الزوجــة إىل
سؤال أهلها أو اجلوان بصورة مهكررة تبعث على الايق واحلرج(.)4
ج ـ أن يكـون حبالـة تـأمن فيـ املـرأة علـى نفسـها وماهلـا ،فــال يكـون مهصـدعا أو آيـال للسـقوط ،أو مبنيـا
من شعر حبيث ال تأمن في على نفسها وماهلا من السراق وقطا الطرق والسبا .
 ،16واهلـوين ،قـانون

 - 1طعن أحوال ش صية رقم 41/20 :ق ،جلسـة ،1995/06/18 :س ،28عـدد،4 ،3 :
الزواج والطالق معلقا علي بأحكام القااء وشروح الفقهاء.63 ،
 -2ينظر :علـي  ،مـنح اجلليـل شـرح هصـر خليـل ،ج ،395 ،4واإلبـراهيم ،الـزواج وفرقـ  ،188 ،وشـلي ،أحكـام
األسرة يف اإلسالم ،455 ،والعامل ،الزواج والطالق يف القانون الليي وأسانيده الشرعية.211 ،
 - 3ينظر :احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج ،13 ،4واإلبراهيم ،الزواج وفرق .189 ،
 - 4ينظــر :اإلب ـراهيم ،الــزواج وفرق ـ  ، 188 ،واجلليــدي ،أحكــام األســرة يف الــزواج والطــالق وآثارمه ــا ،ج،328 ،1
وش ـ ـلي ،أحكـ ــام األسـ ــرة يف اإلسـ ــالم،
.211

 ، 455والعـ ــامل ،الـ ــزواج والطـ ــالق يف القـ ــانون الليـ ــي وأسـ ــانيده الشـ ــرعية،
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فللزوجة أن متهنع عن السكو يف املنزل املشرك على اخلـراب واملائـل إىل السـقوط واالهنـدام ،وبسـبب
ذلك ال تعد ناشزا وال حترم من النفقة(.)1
 2ـ أحكام مكان مسكن الزوجية:

أ ـ أن يك ــون يف مك ــان آم ــن ومس ــهقر ،حبي ــث ت ــأمن في ـ الزوج ــة عل ــى نفس ــها وماهل ـا ،وب ــن جـ ـوان
صاحلن تأنس في بقرهبم ويدفعون عنها األذى فيما لو خرج الزوج لعمل أو غاب عنها يف سفر وحنوه.
فال جيوز أن يكون يف بالد حرب أو بالد نائيـة بعيـدة عـن العمـران ال مـؤنس فيهـا ،أو يف بـالد كثـوة
الزالزل والفياانا  ،أو منطقة يكثر في اإلجرام كهجار السالح وامل درا (.)2
وإذا كانــي ل ـ أكثــر مــن زوجــة ،ولكــل واح ــدة بيــي مســهقل ،فيحاــر هلــا مؤنســة ،أو يا ــمها إىل
مجاعة مأمونة كأهل وأهلها(.)3
ب ـ إذا اشرتط مكانا معينـا للسـكن ،فيجـب احرتامـ  ،بشـرط أن يكـون الغـر مشـروعا ،فقـد جـاء
يف قانون الزواج والطالق باملادة )3( :فقرة( :أ) من « :حيق لكل من الزوجن أن يشـرتط يف عقـد النكـاح مـا
يراه من الشروط ال ال تهنا مع غايا الزواج ومقاصـده» .ومـن صـور ذلـك :أن تشـرتط الزوجـة أن يكـون
سكنها يف مدينة مصـراتة لهكـون قريبـة مـن والـديها الكبـوين يف السـن واللـذين حباجـة للرعايـة واملهابعـة ،أو أن
يشرتط الزوج أن يكون مقر سكناهم مدينة طربق ألن هبا مقر عمل .
ويشــرتط لالعهــداد هبــذا الشــرط أم ـام القاــاء أن يكــون مــدونا ومنصوصــا عليـ يف وثيقــة الــزواج ،فقــد
جاء يف نص املادة )3( :فقرة( :ب)« :وال يعهد بأي شرط إال إذا نص علي صراحة يف عقد الزواج».
ج ـ االنهقــال مبقــر الســكن :األصــل أن تقــيم الزوجــة مــع زوجهــا حيــث أقــام ،فــإذا أراد أن ينقلهــا إىل
مكان آخر ،لزمها أن تنهقل مع بشروط ،وهي:
ـ أن ال تكون قد اشرتطي علي عدم االنهقال.
 ، 93وقاســم ،نظريــة الــدفع املوضــوعي يف الفق ـ والقــانون،

 -1ينظــر :مــأمون ،الــدفو املوضــوعية يف دعــاوى النفقــا ،
.279
 -2ينظــر :العــامل ،الــزواج والطــالق يف القــانون الليــي وأســانيده الشــرعية ،212 ،واإلب ـراهيم ،الــزواج وفرق ـ ،188 ،
وسـناء ،وخلــوق ،شـروط مســكن الزوجيــة يف قـانون األحـوال الش صــية األردين ،92 ،ومـأمون ،الــدفو املوضــوعية
يف دعاوى النفقا  ،93 ،وقاسم ،نظرية الدفع املوضوعي يف الفق والقانون.279 ،278 ،
 - 3قــال ســيدي خليــل« :وإن شــكي الوحــد ضــمي إىل اجلماعــة واألمــن» ،وقــال النف ـراوي« :واســهظهر ابــن عرفــة وجــوب
البيـا عنـدها أو حياـر هلـا مؤنسـة ،ألن تركهـا وحـدها ضـرر هبـا وال سـيما إذا كـان ا ـل يهوقـع منـ الفسـاد أو اخلـوك
من حنو اللصو »( .خليل ،الهوضيح ،ج ،267 ،4والنفراوي ،الفواك الدواين ،ج.)22 ،2
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ـ أن يكــون االنهقــال لغــر صــحيح ومشــرو كالهجــارة والدراســة ومقهاــيا العمــل ،وال يكــون بقصــد
اإلضرار هبا كحملها عن الهنازل عن حقوقها أو طلب الطالق.

ـ أن ال يعرضها السفر للارر.
ـ أن يكون الزوج مأمونا عليها يف نفسها وماهلا.
ـ أن يكون قد وفاها معجل صداقها(.)1
ثانيا :أحكام مشاركة أقارب الزوجين مسكن الزوجية:
 1ـ أحكام مشاركة القرابة النسبية:
نــص القــانون رقــم )10( :لســنة1984( :م) بشــأن األحكــام اخلاصــة بــالزواج والطــالق وآثارمهــا يف
املادة )25( :من « :حيق لكل من الزوجن أن يسـكن معـ يف بيـي الزوجيـة مـن ـب عليـ نفقهـ شـرعا ،مـا
مل يثبي اإليذاء من املشاركة يف السكن حبكم من ا كمة امل هصة».
فبمقهاى هذا النص جيوز لكل من الزوجن أن يسكن مع يف بيي الزوجية قريب النسي بشرطن:
األول :أن يكـون القريــب املـراد إســكان الـن ــب عليـ نفقهـ شـرعا ،ونفقــة األقـارب تثبــي للوالــدين
املباشرين فق  ،ولألبناء املباشرين فق  ،وذلك مبقهاى املادة )71( :من قانون الزواج والطالق.
وعليـ جيــوز للــزوج أن يســكن معـ أحــد أبويـ أو كليهمــا إذا كانــا فقــوين ،ويســكن أوالده وبناتـ مــن
زوجـة أخـرى إذا كــانوا يف نفقهـ  ،وللزوجـة أن تســكن معهـا يف مســكن الزوجيـة أبويهـا الفقــوين ،وأوالدهـا مــن
زوج آخر إذا وجبي عليها نفقههم(.)2
وبنـاء عليـ إذا أسـكن أحـد الــزوجن غـو األبنـاء املباشـرين وغــو األب واألم كـابن االبـن واجلـد والعــم
والعمــة واخلــال واخلالــة كــان للطــرك اآلخــر االعـرتا  ،وكــذا إذا كــان املـراد إســكان غنيــا ،إذ نفقهـ تكــون يف
مال مبقهاى نص املادة )71( :من قانون الزواج والطالق.
الثاين :عدم ثبو اإليذاء من املشاركة يف السكن حبكم قاائي ،فإسكان األبوين املباشرين واألبنـاء
املباشرين مشروط بعدم ثبو املاارة للطرك اآلخر حبكم قاائي.
 ،448والعــامل ،الـزواج والطــالق يف

 -1ينظـر :اإلبـراهيم ،الــزواج وفرقـ  ،182 ،وشــلي ،أحكـام األســرة يف اإلسـالم،
القانون الليي وأسانيده الشرعية.212 ،
 - 2ينظـر :اجلليــدي ،أحكــام األســرة يف الــزواج والطـالق وآثارمهــا ،ج ،331 ،330 ،1واهلــوين ،قــانون الــزواج والطــالق
معلقـا عليـ بأحكــام القاــاء وشـروح الفقهــاء،
.213
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فـإذا كـان مـثال إسـكان أب الـزوج يعكـر علــى الزوجـة صـفو حياهتـا الزوجيـة وجيعلهـا ليسـي يف مــأمن
من االطال على أسرارها وما تريد إخفاءه ،فعليها يف هذه احلالة رفع دعـوى إلثبـا الاـرر ،وبالهـا الـدفع
بعد شرعية وقانونية مسكن الزوجية.
وتأسيسا على ذلك جاء يف قااء ا كمة العليا« :ملا كان مـؤدى نصـو املـواد 71 ،23 ،22 :مـن
القـانون رقـم 10 :لسـنة 1984 :م بشــأن الـزواج والطـالق أنـ حيــق ألحـد الـزوجن إسـكان مــن تلزمـ نفقهـ مــن
الوال ــدين أو األوالد مبن ــزل الزوجي ــة ول ــيس لل ــزوج اآلخ ــر أن يع ــرت عل ــى ذل ــك إال إذا أثب ــي اإلي ــذاء م ــن ه ــذه
املســاكنة حبكــم مــن ا كمــة .وملــا كــان احلكــم املطعــون فيـ قــد انههــى إىل تأييــد احلكــم املســهأنف القاضــي بــإلزام
الطاعنـة بـالرجو إىل منــزل الزوجيـة تأسيســا علـى أهنــا مل تقـدم حكمــا مـن ا كمــة امل هصـة يفيــد ثبـو تاــررها
من مساكنة والدي املطعون ضده دون أن يبحث وجوب نفقة والدي املطعون ضـده أو إخوتـ  .عليـ يكـون قـد
خالف القانون»(.)1
 2ـ أحكام مشاركة الزوجة األخرى لمسكن الزوجية:
إذا كان للزوج أكثر من زوجة ،فهل جيوز ل أن يسكنهن يف منزل واحد ؟
جاء يف قااء ا كمة العليا يف الطعن الشرعي رقم 50/26( :ق)« :إن املادة 25 :من القانون رقم:
 10لسنة1984 :م بشأن أحكام الزواج والطالق وآثارمها صرحية يف أن حيق للزوج أن يسكن يف بيي الزوجية
مــن ــب علي ـ نفقهـ  ،وبالهــا مــن حــق الــزوج أن يســكن زوجهـ األوىل مــع املطعــون ضــدها ،شـريطة أن يكــون
املسـكن شــرعيا ومشــهمال علــى مجيــع لـوازم احليــاة األساســية واملرافــق الكافيــة وفقــا للوضــع االجهمــاعي املعهــاد ومبـا
يهسع ل قدرة امللزم ب وتأمن في الزوجة على نفسها وماهلا»(.)2
فهذا احلكم صريح يف أن جيوز للزوج أن يسكن أكثر من زوجة يف بيي واحد( ،)3لكن بشروط ،وهي:

 1ـ أن يكون املسكن شرعيا ،وتأمن في الزوجة على نفسها وماهلا ،ومشهمال على مرافق ولـوازم احليـاة
األساسـية وفقــا للوضـع االجهمــاعي املعهــاد ومبـا يهســع لـ قـدرة امللــزم بـ  ،كـأن يكــن يف بيــي واحـد ولكــل واحــدة
غرفة خاصة هبا هلا قفلها ومرافقها ،أو يكن يف عمارة واحة ولكل واحدة شقهها اخلاصة هبا.
 ،26 ،25واهلوين،

 -1طعن أحوال ش صية رقم 50/26 :ق ،جلسة2003/12/14 :م ،س ،39عدد،2 ،1 :
قانون الزواج والطالق معلقا علي بأحكام القااء وشروح الفقهاء.64 ،63 ،
 -2طعن أحوال ش صية رقم 41/20 :ق ،جلسـة ،1995/06/18 :س ،28عـدد ،16 ،4 ،3 :واهلـوين ،قـانون
الزواج والطالق معلقا علي بأحكام القااء وشروح الفقهاء.63 ،
 -3قـال سـيدي خليـل« :وبرضــامها مجعهمـا مبنـزلن يف دار» ،قــال ابـن فرحـون :إن مـن حقهــا أن ال تسـكن مـع ضـرهتا ،وال
مــع أهــل زوجهــا ،وال مــع أوالده يف دار واحــدة ،فــإن أفــرد هلــا بيهــا يف الــدار ورضــيي فــذلك جــائز ،وإال قاــي علي ـ
مبسكن يصلح هلا( .ينظر :احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج ،13 ،4وعلي  ،منح اجلليل ،ج.)395 ،4
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 2ـ عدم حصول املاارة بسكن الزوجا مع بعاهن(.)1

المطلب الثاني
الخالف بين الزوجين حول مسكن الزوجية وأثره
نظم القانون الليي رقم )10( :لسنة1984( :م) بشأن الزواج والطالق وآثارمها صورا مـن النـزا الـذي
قد حيصل بن الزوجن خبصو مسكن الزوجية ،وما يرتتب عليها من آثار ،وفيما يلي بيان ذلك.
أوال :صور نزاع الزوجين حول مسكن الزوجية:
 1ـ النزاع حول جهاز مسكن الزوجية:
جهــاز البيــي ومــا يهاــمن مــن أثــاث وفــر وأدوا ومعــدا ول ـوازم ،كقاعــدة عامــة ه ـو مــن الهزامــا
الزوج ،ولكن هذا ال مينع من قيام الزوجة بإعداد بعاها من ماهلـا اخلـا  ،كقيامهـا بشـراء غرفـة النـوم أو سـجاد
البيي ،أو كل مهطلبا املطبو من ثالجة وغاز وغومها.
وهذا اجلهاز مهوقع أن حيصـل اخلـالك يف شـأن ملكيهـ بـن الـزوجن ،سـواء حـال قيـام الزوجيـة أو بعـد الفرقـة
بينهما حال حياهتما ،بل حىت بعد الاهتما.
فإذا كان هذا اخلالك حال قيام الزوجية أو بعد الفراق وحال حياهتا:
فإذا كان هنا شرط أو عـرك ،قاـي بـ  ،وإال بـأن مل يكـن هنـا عـرك وال شـرط ،فمـن يقـدم البينـة علـى مـا
يدعي ـ يقاــى ل ـ  ،وإن عج ـزا عــن تقــد البينــة ،فمــا كــان صــاحلا للرجــال أخــذه الــزوج بعــد حلف ـ اليمــن ،ألن
الظــاهر شــاهد ل ـ  ،كـ أدوا حرفه ـ  ،ومالبسـ  ،ومــا كــان صــاحلا للنســاء أخذتـ الزوجــة بعــد حلفهــا اليمــن ،ألن
الظــاهر شــاهد هلــا ،ك ــأدوا الزينــة ،ومالبس ـ  ،وم ــا كــان يصــلح للرجــال والنس ــاء كــالفر والســجاد واألغطي ــة
والهلفاز والغاز وغوها يكون بينهما مناصفة ويقهسمان عينا إن كان قـابال للقسـمة أو قيمـة بـأن يبـا ويقهسـمان
مثن إن كان غو قابل للقسمة(.)2
 -1يف القااء األردين :جمرد إسكان إحـدى الـزوجهن بقـرب األخـرى جييـز هلـا الـدفع بعـدم شـرعية املسـكن ،كمـا لـو كـن يف
عمارة واحدة وكاني كل زوجـة يف شـقة ،فقـد قاـي حمكمـة االسـهئناك الشـرعية أن خـروج الزوجـة مـن سـكن الـزوج
الذي تسكن جبواره ضرهتا ال يرتتب علي اعهبارها ناشزا ال تسهحق النفقـة ،حيـث أن جمـرد وجـود الاـرة بقرهبـا يؤذيهـا،
ألن املنــافرة بــن الا ـرائر أوفــر ،فلهــا االمهنــا عــن طاعه ـ إىل أن يهيــن هلــا مســكنا بعيــدا عــن ض ـرهتا( .ينظــر :عمــرو،
القرارا القاائية يف األحوال الش صية ،القرار القاائي رقم ،252 ،16886 :ومـأمون ،الـدفو املوضـوعية يف
دعاوى النفقا  ،92 ،قاسم ،نظرية الدفع املوضوعي يف الفق اإلسالمي والقانون.)279 ،
 - 2ينظـر :اجلليــدي ،أحكــام األســرة يف الــزواج والطـالق وآثارمهــا ،ج ،315 ،314 ،1واهلــوين ،قــانون الــزواج والطــالق
معلقـا عليـ بأحكــام القاــاء وشـروح الفقهــاء،
.198
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وإذا كان اخلالك بن أحدمها وورثـة اآلخـر أو بـن ورثههمـا :فـاحلكم كمـا لـو كـان اخلـالك بينهمـا حـال
حياهتما ،ألن ورثة أحدمها يقوم مقام (.)1
وهـذه احلكــم نصــي عليـ املـادة )21( :مــن قــانون الــزواج والطـالق بقوهلــا« :إذا اخهلــف الزوجــان علــى
أثاث البيي وأدوات وال بينة لكل واحد منهما ،فما كان صاحلا للرجل أخـذه الـزوج بعـد حلفـ  ،ومـا كـان صـاحلا
للنساء أخذت الزوجة بعد حلفها ،وما كان صاحلا لكل من الـزوجن اقهسـماه عينـا أو قيمـة بعـد حلفهمـا ،مـا مل
يكن هنا شرط أو عرك يقاي بغو ذلك».

وجـاء يف قاــاء ا كمــة العليـا« :ملــا كــان الثابــي أن احلكـم املطعــون فيـ قـد قاــى للمطعــون ضــدها
بأثاث غرفة النوم تأسيسا على أن العـرك السـائد بـن النـاس يقاـي هلـا بـ مـن جهـة ،وألن أثـاث غرفـة النـوم
إذا مـا أحاـره الـزوج قبـل إبـرام عقـد الـزواج وت الـدخول بـ يعهـرب هديـة ال تـرد ،وكـان مـن املقـرر أن لكـل مــن
العــرك واهلديــة أحكام ـ اخلاصــة ب ـ  ،فــإن احلكــم املطعــون في ـ مل يهعــر لبيــان كنــة أي مــن هــذه األحكــام
يكون قد وقع يف عيب الهناقض والقصور يف الهسبيب الا يوجب نقا »(.)2
 2ـ النزاع حول توفير مسكن الزوجية:

إذا اخهلــف الزوجــان يف حصــول النفقــة عنــد عــدم فرضــها بالعقــد أو القاــاء ،أو يف دفعهــا وقباــها
عند فرضها بأحدمها ،فهدعى الزوجة عـدم النفقـة وينكـر الـزوج ،فـاحلكم يف هـذه احلالـة :أنـ إذا جـاء أحـدهم
بالبينة قاي ل  ،وإن عجزا عن البينة أو تعارضي نفرق بن حالن :حالة حاور الـزوج وسـكو الزوجـة معـ
من عدم  ،وحالة غياب .
فــإذا كــان الــزوج حاض ـرا والزوجــة تقــيم مع ـ يف مســكن واحــد ،فــالقول قــول الــزوج فيمــا يدعي ـ مــن
حصـول النفقـة بيمينـ  ،ألن قولـ هــو الظـاهر مـا دامــي الزوجـة تســكن معـ وإثبـا خالفـ حباجـة إىل دليــل،
وإن كانـي ال تسـكن معـ فـالقول قوهلـا بيمينهـا ،ألن انفرادهـا بالسـكن عـن الـزوج يـدعم مـا تدعيـ مـن عــدم
النفقة ،فيكون هو الظاهر.
وإذا كان النزا حول نفقة وجبي على الزوج وقي غياب  ،كأجرة سكن ملدة سنة من غياب  ،فـالقول
للزوج بيمين  ،ألن الظاهر أن الزوج ال يرت زوجه بدون نفقة أثناء غياب (.)3
 -1ينظر :اجلليدي ،أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها ،ج316 ،1
 - 2طع ــن أح ـوال ش ص ــية رق ــم 51/39 :ق ،جلس ــة ،2005/01/06 :س ،40ع ــدد،2 :
الزواج والطالق معلقا علي بأحكام القااء وشروح الفقهاء.57 ،56 ،
 -3ينظــر :اجلليــدي ،أحكــام األســرة يف ال ـزواج والطــالق وآثارمهــا ،مصــدر ســابق ،ج،1
الزواج والطالق معلقا علي بأحكام القااء وشروح الفقهاء.65 ،

 ،09واهل ــوين ،ق ــانون

 ،332 ،331واهلــوين ،قــانون
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وهـذا احلكــم نصـي عليـ املـادة )26( :مــن قـانون الــزواج والطـالق بقوهلــا« :إذا تنـاز الزوجــان يف
النفقة وال بينة ألحدمها وكان الزوج حاضرا والزوجة تسكن مع فالقول قول بيمين  ،أمـا إذا كانـي ال تسـكن
مع فالقول قوهلا بيمينها.
فــإن كــان الــزوج غائبــا فــالقول قول ـ بيمين ـ مــا مل تكــن قــد رفعــي دعواهــا بعــدم اإلنفــاق أثنــاء غيبه ـ
فالقول قوهلا بيمينها»(.)1
ثانيا :األثر المترتب على عدم توفير مسكن الزوجية:
 1ـ عدم جواز الدفع بنشوز الزوجة:
يقص ــد بالنش ــوز :خ ــروج الزوج ــة ع ــن الطاع ــة الواجب ــة ،كاالمهن ــا عنـ ـ  ،أو إغ ــالق الب ــاب دونـ ـ أو
خروجها بال إذن  ،أو تركها حقوق اهلل تعاىل كالصالة(.)2
وقــد كــان املشــر يف فــل القــانون رقــم 10 :لســنة1984 :م ال يشــرتط الســهحقاق الزوجــة للنفقــة
ومنهـا املسـكن إال شـرطا واحـدا ،وهــو تـوفر عقـد الـزواج الصــحيح ،دون اعهبـار للشـروط األخـرى ،وبــذلك مل
يــنص عــن النشــوز وأثــره يف اســهحقاق النفقــة ،بــل وعمــد إىل إلغــاء أحكــام النشــوز الســابقة ،وذلــك مبوجــب
املــادة )73( :فقــرة( :ب) واجلــاري نصــها « :تلغــى أحكــام النشــوز الصــادرة قبــل هــذا القــانون وتعهــرب كــأن مل
تكن» .وبذلك مل تكن حاال النشوز مانعا من اسهحقاق الزوجة للنفقة مادام عقد زواجها صحيح(.)3
مث حــذفي هــذه املــادة مبوجــب القــانون رقــم )14( :لســنة2015 :م بهعــديل بعــض أحكــام القــانون
رقم )10( :لسنة1984( :م) ،بشأن األحكام اخلصة بـالزواج والطـالق وآثارمهـا ،وهـذا يعـي بداللـة املفهـوم
عودة حاال النشوز للعمل وترتيب أثرها يف اسهحقاق الزوجة للنفقة.
 - 1قال سيدي خليل « :ويف إرسـاهلا فـالقول قوهلـا إن رفعـي مـن يومئـذ حلـاكم» ،قـال اخلرشـي يف شـرح  « :يعـي أن الـزوج
إذا قدم من سفره فطالبه زوجهـ الـ يف عصـمه بنفقههـا مـدة غيبهـ  ،فقـال :أرسـلهها لـك ،أو قـال :تركههـا عنـد عنـد
سفري ،ومل تصدق زوجه على ذلك ،فالقول يف ذلك قوهلا بيمينها إن كاني رفعي أمرها يف ذلك للحـاكم ،فلـم جيـد
لزوجها مـاال وأبـاح هلـا اإلنفـاق علـى نفسـها وأذن هلـا يف االقـرتا والرجـو بـذلك علـى زوجهـا ،لكـن القـول قوهلـا مـن
يـوم الرفـع ال مـن يـوم سـفره ،فـإن القــول قولـ مـن يـوم سـفره قبـل رفعهـا ،أمــا املطلقـة ولـو رجعيـة فـالقول قوهلـا مطلقــا».
(ينظــر :اخلرشــي ،شــرح هصــر خليــل ،ومع ـ حاشــية العــدوي ،ج ، 201 ،4واحلطــاب ،مواهــب اجلليــل ،ج،4
.)205
 - 2ينظر :الدردير ،الشرح الكبو ،ج.343 ،2
 -3ينظر :اجلليدي ،أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها ،ج،1
وأسانيده الشرعية.204 ،،

 ،323والعـامل ،الـزواج والطـالق يف القـانون الليـي
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وبناء على ذلك :إذا ادعى الزوج أن زوجه ناشر لسبب مـن أسـباب النشـوز ك روجهـا بـدون إذنـ ،
فإن ـ ميكــن رد هــذا االدعــاء بــدفو موضــوعية كثــوة ،منهــا :عــدم شــرعية املســكن ،أو أهنــا ال تــأمن في ـ علــى
نفسها وماهلا ،أو أن ال حيهوي على املرافق األساسية ،وغوها من الدفو (.)1
 2ـ حق الزوجة في رفع دعوى تطليق لعدم اإلنفاق:
جاء يف املادة )40( :من قانون الزواج والطالق:
« أ ـ إذا امهنع الزوج املوسر عن اإلنفاق على زوجه بدون سبب أجرب على اإلنفاق.
ب ـ إذا كان الزوج معسرا والزوجة موسرة ألزمي باإلنفاق علي وعلى أوالدها من .
ج ـ للزوجة طلب الهطليق إذا مل تعلم بعسر الزوج قبل الزواج.
د ـ وللزوج أن يرجع زوجه يف العدة إذا ثبي يسره.
هـ ـ ال تطلق الزوجة إذا طرأ اإلعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمي بعسره قبل الزواج.
و ـ ال تطلق الزوجة على زوجها املعسر إال بعد منح أجال مناسبا.
ز ـ يعهرب الهطليق لعدم اإلنفاق رجعيا ،فإذا تكرر الشكوى بسـبب االمهنـا عـن اإلنفـاق اعهـرب ذلـك
ضررا جييز للزوجة طلب الهفريق ويقع الطالق بائنا».
وقـد حـذفي الفقــرة( :ب) والـ تقاـي بــالزام الزوجـة املوســرة باإلنفـاق علـى زوجهــا املعسـر وأوالدهــا
من مبوجب القـانون رقـم )14( :لسـنة2015( :م) بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم )10( :لسـنة:
(1984م) اخلا

بالزواج والطالق وآثارمها.

فهذه املادة تامني حالهن جيوز فيهما للزوجة طلب الهطليق لعدم اإلنفاق ،ومها:
احلالة األول :حالة إعسار الزوج :وفيها جيوز طلب الهطليق بشروط ،وهي:
 1ـ أن ال تكون عاملة بإعسار الزوج وفقره قبل الزواج ،إذ علمها املسبق يفيد رضاها(.)2
 3ـ أن ال يكون إعسار الزوج بسـبب خـارج عـن إرادتـ  ،كسـرقة أمولـ أو هالكهـا حبـرق أو غـرق ،أو
لعجـزه عـن العمـل بسـبب مـر أو عاهـة ،ففـي هـذه احلالـة ال جيـوز هلـا طلـب الهطليـق لععسـار ،ألن قواعـد
 ، 93وقاســم ،نظريــة الــدفع املوضــوعي يف الفق ـ والق ــانون

 -1ينظــر :مــأمون ،الــدفو املوضــوعية يف دعــاوى النفق ــا ،
وتطبيقاهتا يف القااء الشرعي.279 ،
 - 2قــال اخلرشــي :املشــهور «أن امل ـرأة إذا علمــي عنــد العقــد عليهــا أن زوجهــا مــن ال لس ـؤال الطــائفن علــى األب ـواب أو مــن
الفقراء ودخلي على ذلك راضية فإن ال يثبي هلا حق يف الفسو ولزمها املقام مع بال نفقة ،وهـي حممولـة علـى العلـم
إن كان من ال لسؤال لشهرة حال وعلى عدم إن كان فقـوا ال يسـأل»( .ينظـر :اخلرشـي ،ومعـ حاشـية العـدوي ،ج،4
.)197
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الشـريعة توجــب الوفــاء واملعاونــة علــى الزوجــة وعــدم ماــاعفة آالم الــزوج بهمكينهــا مــن اله لــي عن ـ  ،أمــا إذا
كان اإلعسار بسبب من كامهناع عن العمل أو لهجارت يف ا رما  ،فللزوجة طلب الهطليق..
 4ـ ماــي األجــل ا ــدد مــن قبــل ا كمــة دون أن يــزول اإلعســار وينفــق الــزوج علــى زوجه ـ  ،فــإذا
طلبــي الزوجــة الطــالق لععســار فالقاضــي ال يطلــق يف احلــال بــل ياــرب أجــال مناســبا للــزوج ليــهمكن مــن
الهكسب واحلصول على املال ،فإذا انههى األجل واسهمر حالة اإلعسار فرق القاضي بينهما(.)1
أما احلالة الثانية :وهي امهنا الزوج عن اإلنفاق دون سـبب ،وفيهـا جيـرب الـزوج علـى اإلنفـاق ،وينفـذ
احلكـم بالنفقـة يف مالـ الظـاهر ،أو بإلزامـ بالنفقـة حببسـ  ،فـإذا انقاـي مــدة احلـبس ومل ينفـق ،فيهبـن بــذلك
أن معسر ،ويسري علي حكم الهطليق لععسار(.)2
وقـد جعــل القـانون الهطليــق لعـدم اإلنفــاق يف رجعيــا( ،)3لـيمكن الــزوجن مـن الرجــو لبعاـهما دون حاجــة إلبـرام
عقد جديد ال سيما وأن سبب الفرقة ال يقطع الود واملعروك الذي كان بينهما.
لكــن يف املقابــل إذا طلقــي عليـ لعــدم اإلنفــاق مــرة ،مث راجعهــا ،مث تكــرر عــدم إنفاقـ مــرة ثاني ـة ،وأشــكي الزوج ـة
وطلبي الهطليق ،فحكم القاضي يف هذه املـرة الثانيـة بـالهطليق لعـدم اإلنفـاق يكـون بائنـا بينونـة صـغرى ،وال يسـهطيع
أن يرجعها لعصمه إال بعقد جديد ،وذلك حىت ال يه ذ اإلنفاق وعدم ذريعة لعضرار هبا.

الخاتمـة
بعــد دراس ــة وحبــث أحك ــام مســكن الزوجي ــة يف الق ــانون الليــي ميكنن ــا أن ــهم بالنه ــائج والهوص ــيا
اآلتية:

أوال :النتائج:

 1ـ حي ــق للزوج ــة عل ــى زوجه ــا :النفق ــة وتوابعه ــا يف ح ــدود يس ــر ال ــزوج واس ــهطاعه  ،وم ــن مش ــهمال ه ــذه
النفقة :املسكن.
 2ـ ورد أدلــة كثــوة مــن القــرآن والســنة واملعقــول ت ــدل علــى حــق الزوجــة يف الســكن ،وأن ـ واجــب عل ــى
الزوج.
 3ـ سـبب وجـوب نفقــة الزوجـة علـى زوجهــا هـو عقـد الـزواج الصــحيح ،وذلـك بسـبب مــا يرتتـب عليـ مــن
احهباس زوجه ملنافع  ،ودخوهلا يف طاعه  ،ليهمكن من اسهيفاء حقوق الزوجية.
 -1وبـذلك نـص املالكيـة ،فالقاضـي يهلـوم لـ باجههـاده ،بيـوم أو بثالثـة أو شـهر أو شـهرين( .ينظـر :اخلرشـي ،شـرح هصــر
خليل ،ومع حاشية العدوي ،ج.)197 ،4
 - 2ينظر :اجلليدي ،أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمها ،ج.170 ،2
-3وهو مذهب املالكية( .ينظر :اخلرشي ،شرح هصر خليل ،ومع حاشية العدوي ،ج،4

.)197
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 4ـ مسكن الزوجية هو املكان امل صص للحياة الزوجية ،ويشرتط في أن يكون علـى هيئـة خاصـة ،ليـهالءم
مع الوفيفة امل صص هلا.
فيش ــرتط فيـ ـ أن يك ــون ش ــرعيا ومش ــهمال عل ــى مجي ــع ل ـوازم احلي ــاة األساس ــية واملراف ــق الكافي ــة وفق ــا للوض ــع
االجهماعي املعهاد ومبا يهسع ل قدرة امللزم ب وتأمن في الزوجة على نفسها وماهلا.
 5ـ تــوفر املســكن بالشــروط املنصــو عليهــا حيقــق مقاصــد الش ـريعة اإلســالمية مــن تش ـريع الــزواج ،بإنشــاء
أسر سوية دائمة ،حيفظ هبا الدين والنسل والعر ويهحقق هبا العمران.
 6ـ حيــق لكــل مــن الــزوجن أن يســكن مع ـ يف بيــي الزوجيــة مــن ــب علي ـ نفقه ـ شــرعا مبــا فــيهم الزوجــة
األخرى ،ما مل يثبي اإليذاء من املشاركة يف السكن حبكم من ا كمة امل هصة.
 7ـ إذا تناز الزوجان يف النفقة وال بينة وكان الزوج حاضرا والزوجة تسكن مع فالقول قولـ بيمينـ  ،أمـا إذا
كاني ال تسكن مع فالقول قوهلا بيمينها ،فـإن كـان الـزوج غائبـا فـالقول قولـ بيمينـ مـا مل تكـن قـد رفعـي
دعواها بعدم اإلنفاق أثناء غيبه فالقول قوهلا بيمينها.
 8ـ إذا اخهلــف الزوجــان علــى جهــاز البيـي وال بينــة ،فمــا كــان صــاحلا للرجـل أخــذه الــزوج بعــد حلفـ  ،ومــا
كان صاحلا للنساء أخذت الزوجة بعد حلفها ،وما كان صاحلا هلما اقهسماه عينـا أو قيمـة بعـد حلفهمـا ،مـا
مل يكن هنا شرط أو عرك يقاي بغو ذلك.
 9ـ عـدم الوفــاء مبسـكن الزوجيـة أو بدلـ ووفقـا للمواصـفا القانونيــة يعـد مـن الـدفو املوضـوعية الـ ميكــن
للزوجة االعرتا

هبا على دعوى الزوج بالنشوز.

 10ـ إذا امهنع الزوج عن النفقـة علـى زوجهـ أو كـان معسـرا ،كـان للزوجـة طلـب الهطليـق ،ويقـع الطـالق يف
هذه احلالة رجعيا ،وإذا تكرر مرة ثانية فيقع بائنا.
ثانيا :التوصيات:
 1ـ إن يف حالة امهنا الزوج عن النفقة وال من مشهمالهتا املسكن أو أجرت  ،يصعب على املـرأة أن تلزمـ
هب ــا ،فح ــىت ل ــو حتص ــلي عل ــى حك ــم قا ــائي يلزمـ ـ بالنفق ــة ،فإنـ ـ ق ــد يكي ــد هل ــا بإخف ــاء أموالـ ـ والهظ ــاهر
باإلعس ــار ،ل ــذا يوص ــي الباح ــث انهه ــاج هن ــج بع ــض الدول ــة اإلس ــالمية وال ـ أنش ــأ م ــا يس ــمى بصـ ـندوق
النفقــا  ،ف ــإذا م ــا حتص ــلي الزوج ــة عل ــى حك ــم قا ــائي يوج ــب عل ــى زوجه ــا دف ــع النفق ــة ،ك ـان بإمكاهن ــا
الذهاب هلذا الصندوق وتأخذ املبل ا كوم ب كل شهر ،ويصبح هذه املبلـ دينـا علـى الـزوج لصـا خزينـة
الدولة.
فهــذا الــنهج في ـ مســاعد للم ـرأة وإكرامــا ألدميههــا وإنســانيهها ،ال ســيما وأن النفقــة هــي م ـادة إحيــاء ال ـنفس
وهبجهها ،كما أن حيمي املرأة من الهنقل بن قاعا ا كمة ومكاتب ا اماة تسهجدي نفقهها ومؤنهها.
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 2ـ دع ــوة الدولــة ومؤسس ــاهتا لعق ــد النــدوا وال ــدورا الهأهيليــة للش ــباب املقبل ــن علــى ال ـزواج ،لهع ـريفهم
باحلقوق والواجبا الزوجية.
فهرس المصادر
 1ـ األشقر ،أسامة عمر ،مسهجدا فقهية يف قاايا الـزواج والطـالق ،دار النفـائس ،األردن ،ط،1
2000م.
 2ـ ـ الب ــاجي ،أب ــو الولي ــد س ــليمان ب ــن خل ــف ،املنهق ــى ش ــرح املوط ــأ ،مطبع ــة الس ــعادة ،مص ــر ،ط،1
1332هـ.
 3ـ اجلليدي ،سعيد حممد ،أحكام األسرة يف الزواج والطالق وآثارمهـا ،دراسـة فقهيـة مقارنـة مـع شـرح
وتعليق ــا علـ ــى القـ ــانون رق ــم 10 :لسـ ــنة1984 :م ،مطـ ــابع اجلم ــاهو ،اخلمـ ــس ،ليبيـ ــا ،ط،2
1998م.
 4ـ ـ اجللي ــدي ،س ــعيد حمم ــد ،امل ــدخل لدراس ــة الفقـ ـ اإلس ــالمي ،مط ــابع اجلم ــاهو ،اخلم ــس ،ط،4
.2003
 5ـ مجعة حممد بشـو ،األحـوال الش صـية الـزواج والطـالق وآثارمهـا يف القـانون وفـق أحكـام الشـريعة،
املكهبة اجلامعية ،ط ،1الزاوية ،ليبيا 2009 ،م.
 6ـ احلطاب ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد الـرعيي املغـريب الطرابلسـي ،مواهـب اجلليـل يف شـرح هصـر
خليل ،دار الفكر ،بوو  ،ط1992 ،3م.
 7ـ ـ احلط ــاب ،أب ــو عب ــد اهلل حمم ــد ب ــن حمم ــد ال ــرعيي املغ ــريب الطرابلس ــي ،حتريـ ـر الك ــالم يف مس ــائل
االله ـ ـزام ،حتقي ـ ــق :عب ـ ــد الس ـ ــالم حمم ـ ــد الش ـ ـريف الع ـ ــامل ،دار الغ ـ ــرب اإلس ـ ــالمي ،ب ـ ــوو  ،ط،1
1984م.
 8ـ اخلرشــي ،أبوعبـداهلل حممــد بــن عبــد اهلل ،شــرح هصــر خليــل ،ومعـ حاشــية العــدوي ،دار الفكــر،
بوو .
 9ـ خليــل ،ضــياء الــدين بــن إســحاق اجلنــدي ،الهوضــيح يف شــرح امل هصــر الفرعــي البــن احلاجــب،
حتقيق :أمحد جنيب ،مركز جنيبوي  ،ط2008 ،1م.
 10ـ الــدردير ،أمحــد ،الشــرح الكبــو علــى هصــر ســيدي خليــل ،ومع ـ حاشــية الدســوقي ،دار إحيــاء
الكهب العربية ،عيسى احللي وشركاه ،مصر.
 11ـ الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل إىل نظريـة االلهـزام العامـة يف الفقـ اإلسـالمي ،دار القلـم ،دمشـق،
ط1999 ،1م.

أحكام مسكن الزوجية يف القانون اللييب

28

 12ـ ســناء احلنيطــي ،وخلــوق ضــيف اهلل آغــا ،شــروط مســكن الزوجيــة يف قــانون األح ـوال الش صــية
األردين ،جملــة مؤتــة للبحــوث والدراســا  ،جامعــة مؤتــة ،األردن ،العــدد2018 ،02 :م ،جمل ــد:
.33
 13ـ ـ ش ــلي ،حمم ــد مص ــطفى ،أحك ــام األس ــرة يف اإلس ــالم ،دراس ــة مقارن ــة ب ــن فق ـ امل ــذاهب الس ــنية
واملذهب اجلعفري والقانون ،الدار اجلامعية ،بوو  ،ط1983 ،4م.
 14ـ ـ شــهاب ،عبــد القــادر حممــد ،وحممــدين ،عبــد القــادر حممــد ،الــوجيز يف احلقــوق العينيــة يف الفق ـ
والقانون املقارن ،دار الفايل ،بنغازي ،ط2013 ،3م.
 15ـ ـ الع ــامل ،عب ــد الس ــالم الشـ ـريف ،ال ــزواج والط ــالق يف الق ــانون اللي ــي وأس ــانيده الش ــرعية ،اجلامع ــة
املفهوحة ،طرابلس ،ط1998 ،3م.
 16ـ ـ عل ــي  ،أب ــو عب ــد اهلل حمم ــد ب ــن أمح ــد ،م ــنح اجللي ــل ش ــرح هص ــر خلي ــل ،دار الفك ــر ،ب ــوو ،
1989م.
 17ـ قاسم ،حممد بي بكر ،نظرية الدفع املوضوعي يف الفق اإلسالمي والقانون وتطبيقاهتـا يف القاـاء
الشرعي ،دار الثقافة ،األردن ،ط2009 ،1م.
 18ـ القرطي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الـربدوين ،دار الكهـب
املصرية ،القاهرة ،ط1964 ،2م.
 19ـ ـ ابــن القطــان ،أبــو احلســن علــي بــن حممــد الفاســي ،اإلقنــا يف مســائل اإلمجــا  ،حتقيــق :حســن
الصعيدي ،دار الفاروق ،ط2004 ،1م.
 20ـ ـ م ــأمون ،حمم ــد أبوس ــيف ،ال ــدفو املوض ــوعية يف دع ــاوى النفق ــا  ،دار الثقاف ـ ـة ،األردن ،ط،3
2011م.
 21ـ ابن منظور ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي ،لسان العرب ،دار صادر ،بوو  ،ط.1
 22ـ النفراوي ،أمحـد بـن غـامل املـالكي ،الفواكـ الـدواين علـى رسـالة ابـن أيب زيـد القـوواين ،دار الفكـر،
بوو 1995 ،م ،ج.2
 23ـ اهلوين ،حممد مصطفى ،قانون الـزواج والطـالق معلقـا عليـ بأحكـام القاـاء وشـروح الفقهـاء ،دار
الفايل ،بنغازي ،ط2014 ،3م.
 24ـ ـ وزارة األوق ــاك الكويهي ــة ،املوس ــوعة الفقهي ــة الكويهي ــة ،اجل ــزء الث ــامن ،دار السالس ــل ،الكوي ــي،
ط.2

الضوابط

الشرعية

للبيع

والشراء

يف

األسواق

29

العدل من أسس الشريعة اإلسالمية
إعداد الدكتور :عمر رمضان العبيد
عضو يأة التدريس بكلية القانون – جامعة الزيتونة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
احلمــد هلل رب العــاملن ،والصــالة والســالم علــى أشــرك املرســلن ســيدنا حممــد وعلــى آل ـ وأصــحاب
أمجعن.

أما بعد:

فإن العدل ضروري بن النـاس فهـو أسـاس امللـك ،وسـر السـعادة يف الـدنيا واآلخـرة ،وبـ صـالح
احلك ــم واس ــهقامه  ،والهع ــاي املهك ــافن ب ــن األف ـ ـراد واجلماعـ ــا واألم ــم ،وه ــذا م ــا أك ــد علي ـ ـ الش ـ ـريعة
اإلسالمية السمحاء.
والعدل بن النـاس مطلـوب شـرعا وعقـال ،مـن والة األمـور ،وقاـاة األحكـام ،وغـوهم الـن يلـي أمـور
وتدبوا.
العباد شيئا ،مداولةً
ً
ولقد أنزل اهلل الكهب والشرائع ،وبعث األنبياء والرسل إلقامة ميزان العـدل ،وقسـطاس احلـق ،ولقمـع

اجلـور والظلــم ،وملنــع العبــاد مــن أن ينحرفـوا ويهظــاملوا ويؤكــده قولــة تعــاىل  ﴿ :قَـ ْـد أَرسـ ْلنَا رسـلَنَا بِالْبـيِّـنَــا ِ
َ
َْ
ِ ِ
ِ
ـوم النمــاس بِالْ ِق ْس ـ ِ ﴾ ( . )1أي باإلنصــاك والعــدل ،وقــد هنــى
ـاب َوالْميـ َـزا َن ليَـق ـ َ
َوأَنْـَزلْنَــا َم َعهــم الْكهَـ َ

اإلسـالم عــن الظلـم؛ ألن املســلم الكامـل ال يظلــم وال يريـد أن يظلــم ،فـال يصــدر عنـ فلــم ألحـد ،وال يقبــل
الظلم لنفس من أحد.

وأصل الظلم يف اللغـة :وضـع الشـيء يف غـو موضـع امل ـهص بـ  ،بـنقص أو زيـادة أو عـدول أو ميـل
عن وقه ومكان (.)2
وقد تطابقي كل الشرائع علـى قبحـ  ،واتفقـي كـل امللـل علـى رميـ والنهـي عنـ  ،وذلـك ألن الظلـم
جبميع أنواع حمرم؛ ألن ضد العدل الذي أمر ب اإلسالم.
 - 1سورة احلديد :اآلية.24 :
 - 2املصباح املنو للفيومي .46
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وأبشــع أن ـوا الظلــم فلــم الاــعيف الــذي لــيس ل ـ ناصــر إال اهلل تعــاىل ،قــال اخلليفــة العــادل عمــر بــن عبــد
العزيــز (( : إيــا إيــا أن تظلــم مــن ال ينهصــر عليــك إال بــاهلل؛ فإن ـ تعــاىل إذا علــم الهجــاء عبــد إلي ـ بصــدق
واضــطرار انهص ــر ل ـ ف ــورا )) 1وسينصــب حبثن ــا ه ــذا ح ــول إقامــة الع ــدل وأمهيه ـ وم ــا يهصــل ب ــذلك م ــن أحك ــام
وتوجيهــا  ،وذلــك وفقــا خلطــة حبــث ثنائيــة مقســمة إىل مطلبــن :يهنــاول املطلــب األول معــان العــدل وض ـوابط ،
ويهطرق املطلب الثاين إىل كيفية حتقيق العدل بن الناس ويذيل البحث خبامتة تهاـمن النهـائج الـ سـيهم الهوصـل
إليها من خالل .
المطلب األول :معان العدل وضوابطه
الفرع األول :معان العدل:
للعدل معان كثوة مهقاربة كلها وهي:

 :1الع ــدل ب ــن اإلنس ــان وربـ ـ يهمث ــل يف إيث ــار ح ــق اهلل عل ــى ح ــق ال ــنفس وتق ــد رض ــاه عل ــى هـ ـواه،
واالجهناب للزواجر ،واالمهثال لألوامر.

 :2العــدل بــن اإلنســان ونفس ـ يكــون مبنعهــا الــا فيـ هالكهــا وذلــك بهلويثهــا ب ثــار الــذنوب واجل ـرائم
َمونَــا َوكلَكا ــن َك ــانَوا
والس ــيئا م ــن مع ــا اهلل ورس ـول  ،يق ــول اهلل تع ــاىل مهح ــدثا ع ــن ه ــذا الن ــو َ ﴿:وَم ــا ََل َ
أَنـفسهم يظلامون﴾ ()2
َ ََ َ َ َ
عرضـها ملـا يـؤثر فيهـا مـن اخلبـث واملعاصـي،
فكل من يرتكب كبوة من اإلمث والفـواح هـو فـامل لنفسـ حيـث ً
فهصبح بذلك أهال لغاب اهلل ولعنه والبعد عن سبحان وتعاىل.
 :3وأما العدل بين وبن النـاس فيكـون ببـذل النصـيحة هلـم؛ ألن الرسـول عليـ الصـالة والسـالم عنـدما

سئل عن النصيحة ملن تكون قال  (( :هلل ولكهاب ولرسول وألئمة املسلمن وعامههم)) ()3وتر اخليانـة فيمـا قـل
وكثر ،واإلنصاك هلم بكل وج  ،وال تكون من إساءة ألحد بقول وال فعل ،وال يف سر وعلن  ،والصرب على ما
يصيب منهم من البلوى ،وأن يأمرهم باملعروك وينهاهم عن املنكر ،وحيب هلم ما حيب لنفس  ،وأن يشاركهم يف
ـان وإِيه ِ
السراء والاراء ،وأن يعاملهم باحلسو ،يؤيد ذلك ويؤكده قول تعاىل ﴿ :إِ من اللمـ َ يَـأْمر بِال َْعـ ْد ِل َو ِْ
ـاء
اإل ْح َس ِ َ َ
ِذي الْق ــر َ ويـْنـه ــى ع ـ ِن الْ َفحش ـ ِ
ـاء َوالْمْن َكـ ـ ِر َوالْبَـ ْغ ــي يَعِظك ـ ْـم لَ َعلمك ـ ْـم تَـ ـ َذ مكرو َن﴾ ( )4والـ ـ ق ــال يف حقه ــا اب ــن
َْ
ْ َ ََ َ َ َ

مســعود هــذه أمجــع آيــة يف القــرآن خلــو ميهثــل وشــر جيهنــب ،وحكــى النقــا فقــال :يقــال (( :زكــاة العــدل
 - 1اهلدي النبوي:
 - 2سورة البقرة :اآلية.57 :
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 - 3رواه أبو داود وصحح األلباين ،والنسائي156/4
 - 4سورة :النحل :اآلية90 :
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اإلحسان ،وزكـاة القـدرة العفـو ،وزكـاة الغـو املعـروك ،وزكـاة اجلـاه كهـب الرجـل إىل إخوانـ ))( )1فـاهلل سـبحان
أكد هذا اخلـرب الهشـريعي حبـرك إن ومفههحـا باسـم اجلاللـة الـذي ي ِلقـى احلرمـة علـى هـذا اخلـرب ويقـوي دواعـي
األمــة لهلقي ـ والعمــل ب ـ  ،و ـربا عــن االســم باجلملــة الفعليــة املفيــدة بهجــدد األمــر ،وتك ـراره .ونظــوه يف هــذا
ِ
ِ
ن النم ِ
ـاس أَ ْن َْحتكمـوا بِالْ َعـ ْد ِل
املعو قول تعاىل﴿ :إ من اللم َ يَأْمرك ْم أَ ْن تـ َؤلدوا ْاأل ََمانَا إِ َ َىل أ َْهل َها َوإِ َذا َح َك ْمه ْم بََْ
إِ من اللم نِعِ مما يعِظكم بِِ إِ من اللم َكا َن َِمسيعا ب ِ
ص ًوا﴾(.)2
َ
َ
ً َ
َ ْ
وم ـ ــن هن ـ ــا ف ـ ــإن حتقي ـ ــق الع ـ ــدل ال يك ـ ــون عل ـ ــى وجهـ ـ ـ األكم ـ ــل ومثل ـ ـ األفا ـ ــل إال إذا كان ـ ــي األحك ـ ــام

ص ـ ــادرة ع ـ ــن كه ـ ــاب اهلل وس ـ ــنة رس ـ ــول  ،وإال كانـ ـ ــي ال ـ ــنظم والق ـ ـ ـوانن والهوجيه ـ ــا مص ـ ــبوغة بصـ ـ ــبغة اهلل
وهدايـ ــة اإلسـ ــالم ،وهنـ ــج احلكـ ــم النبـ ــوي ،وجـ ــوهر األسـ ــلوب الـ ــذي ماـ ــى علي ـ ـ اخللفـ ــاء الراشـ ــدون درايـ ــة
ِ
ِ
َح َسن ِم َن اللم ِ ِصْبـغَةً َوَْحنن لَ عَابِدو َن م ﴾ (. )3
وسياسة ﴿:صْبـغَةَ اللم َوَم ْن أ ْ
وقال علي الصالة والسالم ( :عليكم بسن وسنة اخللفاء الراشدين املهدين من بعـدي )(، )4ألن العـدل يف
اإلســالم قــائم علــى حــدود جيــب أن تقــام ،وأحكــام ينبغــي أن تنفــذ ،وســنن يف اهلــدى جيــب الهمســك هبــا،
وأخ ــالق وآداب يف السياس ــة واالجهم ــا جي ــدر بن ــا أن نراعيه ــا ونطبقه ــا عل ــى أر الواق ــع فيم ــا بينن ــا وب ــن
اآلخرين من بي اإلنسان.
وأفهـ ـ ــر مع ـ ـ ــاين الع ـ ـ ــدل ه ـ ـ ــو احلك ـ ـ ــم بالقس ـ ـ ـ وع ـ ـ ــدم اجل ـ ـ ــور ،فم ـ ـ ــن فع ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك فه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن الع ـ ـ ــادلن
املقسـ ــطن ،ه ـ ــذا ه ـ ــو العـ ــدل ب ـ ــاملعو ال ـ ــذي نريـ ــد ،وه ـ ــو ع ـ ــدم اجلـ ــور يف احلك ـ ــم مهم ـ ــا كـ ــان م ـ ــن خ ـ ــالك
ب ـ ــن احل ـ ــاكم أو م ـ ــن ي ـ ــدعي احلك ـ ــم  ،وب ـ ــن أقارب ـ ـ أو أص ـ ــدقائ وب ـ ــن آح ـ ــاد الن ـ ــاس ح ـ ــىت ول ـ ــو ك ـ ــان ه ـ ــو
مِ
ِ
ن بِالْ ِق ْسـ ـ ـ ِ ش ـ ـ َـه َداءَ لِلمـ ـ ـ ِ َولَ ـ ـ ْـو َعلَ ـ ـ َـى أَنْـف ِس ـ ــك ْم أَ ِو
ين َآمنـ ـ ـوا كونـ ـ ـوا قَ ـ ـ ـ موام َ
نفسـ ـ ـ أح ـ ــدمها ﴿ .يَـ ــا أَيـل َه ـ ــا ال ـ ــذ َ
ِ
ِ
الْوالِـ ـ َـديْ ِن و ْاألَقْـ ـ ــربِ َ ِ
ـوا فَاللمـ ـ ـ أ َْوَ َىل هبِِ َم ـ ــا فَ ـ ـ َـال تَـهمبِعـ ـ ـوا ا ْهلَـ ـ َـو َى أَ ْن تَـ ْع ـ ـ ِـدلوا َوإِ ْن تَـ ْل ـ ــووا
ن إ ْن يَك ـ ـ ْـن َغنيْ ـ ــا أ َْو فَق ـ ـ ً
َ َ
َ
()5
ِ
ِ
ِ
م
ِ
م
أ َْو تـ ْعرضوا فَإن الل َ َكا َن مبَا تَـ ْع َملو َن َخب ًوا ﴾ .
يــأمر اهلل عبــاده املــؤمنن أن يكون ـوا قـوامن بالقس ـ أي بالعــدل فــال يعــدلوا عن ـ ميينــا وال ــاال ،وال
تأخذهم يف اهلل لومة الئم وال يصـرفهم عنـ صـارك  ،وأن يكونـوا مهعـاونن مهسـاعدين مهعاضـدين مهناصـرين
 - 1هصر تفسو القرطي93/3 :
 - 2سورة النساء :اآلية58 :
 - 3سورة :البقرة :اآلية138 :
 - 4رواه أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجة ،وابن حبان يف صحيح عن العريا
 - 5سورة :النساء :اآلية. 135 :

بن سارية 
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ِ
مـه َادةَ لِلمـ ِ ﴾ ( )1أي أدوهـا ابهغــاء وجـ اهلل
فيـ وقولـ  (( :شـهداء هلل)) كمــا قـال يف آيــة أخـرىَ ﴿:وأَقيمـوا الش َ
فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا ،خالية مـن الهحريـف والهبـديل والكهمـان .وهلـذا قـال سـبحان (( :ولـوعلى
أنفس ــكم )) وش ــهادة امل ــرء عل ــى نفسـ ـ إق ـراره ب ــاحلق عليه ــا ،أي اش ــهد ب ــاحلق ول ــو ع ــاد ض ــررها علي ــك وإذا
سئلي عن األمر فقل احلق في ولو عاد مارت عليك ،فإن اهلل سبحان سـيجعل ملـن أطاعـ فرجـا و رجـا
من كل أمـر ياـيق عليـ  .وقولـ  (( :أو الوالـدين واألقـربن )) أي وإن كانـي الشـهادة علـى والـديك وقرابهـك
(. )2

فال تراعهم فيها ،بل اشهد باحلق وإن عاد ضررها عليهم ،فإن احلق حاكم على كل أحد
هذا وقد اخهلف يف الشـهادة علـيهم قـدميا وحـديثا؛ فقـال ابـن شـهاب الزهـري :كـان الـن ماـى مـن السـلف
الصا جييزون شهادة الوالدين واألخ ،ويهأولون يف ذلـك قولـ تعـاىل )) :كونـوا قـوامن بالقسـ شـهداء هلل))
فلــم يكــن أحــد مــههم يف ذلــك مــن الســلف الصــا رض ـوان اهلل علــيهم  ،مث فهــر مــن النــاس أمــور محلــي
الوالة على اهتامهم ،فرتكي الشـهادة مـن بيـنهم فصـار ذلـك ال جيـوز يف الولـد والوالـد واألخ والـزوج والزوجـة؛
()3
وهو مذهب أكثر أهل العلم ،وقد أجاز قوم شهادة بعاهم لبعض إذا كانوا عدوال.
وقول  ﴿ :إِن يَك ْن َغنِيْا أ َْو فَِق ًوا فَاللم أ َْوَ َىل هبِِ َما ﴾
أي ال ترعاه لغناه وال تشفق علي لفقره اهلل يهوالمها؛ بل هو أوىل هبما وأعلم مبـا فيـ صـالحهما ،وقولـ ﴿ :فَ َـال

تَـهمبِعوا ا ْهلََو َى ﴾ أي فـال حيملـنكم اهلـوى والعصـبية وبغـض النـاس إلـيكم علـى تـر العـدل يف أمـوركم وشـؤونكم ؛
بل الزموا العدل على أي حال كان؛ ألن اتبا اهلوى مرد ،أي مهلك ﴿:يَا َداوود إِنما َج َعْلنَـا َ َخلِي َفـةً ِيف ْاأل َْر ِ
ك عــن سـبِ ِيل اللمـ ِ إِ من الم ِـذين ي ِ
ِ
ـن النمـ ِ
اـلو َن َعـ ْـن َسـبِ ِيل اللمـ ِ َهل ْـم َعـ َذاب
ـاس بِ ْ
ـاحك ْم بَ ْ َ
فَ ْ
ََ
ـاحلَ ِّق َوَال تَـهمبِـ ِع ا ْهلََـو َى فَـياـلم َ َ ْ َ
ِ ِ
احلِس ِ
اب﴾ ( )4فاتبا اهلوى حيمل على شهادة الزور ،وعلى اجلور يف احلكم إىل غو ذلك.
َشديد مبَا نَسوا يَـ ْوَم ْ َ
وقال الشـعي :أخـذ اهلل عـز وجـل علـى احلكـام ثالثـة أشـياء :أال يهبعـوا اهلـوى وأال شـوا النـاس و شـوه ،وأال
يشرتوا ب يات مثنا قليال(.)5

وحسبنا أياا اتفـاق البشـر كلهـم يف مجيـع األعصـار واألمصـار علـى مـدح العـدل ومتجيـده واملطالبـة بنشـره
على اإلمجال وإن اخهلفوا يف جزئيات وعند تطبيق .
 - 1سورة الطالق  :اآلية.2 :
 - 2تفسو القرآن العظيم.565/1 :
 - 3تفسو القرطي. 1981 /3 :
- 4سورة
 - 5تفسو القرطي.181/3 :
 :اآلية26:
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والعــدل الــا تواطــأ علــى حســن الش ـرائع اإلهليــة والعقــول احلكيمــة ،ومتــدح بادعــاء القيــام ب ـ عظم ــاء
األمم ،وحسن العـدل مسـهقر يف الفطـرة السـليمة؛ فـإن كـل نفـس تنشـرح ملظـاهر العـدل مـا كانـي النفـوس مبعـزل
عن اهلوى يغلب عليها يف قاية خاصـة .أو يف مبـدأ تنهفـع فيـ مبـا ـالف العـدل بـدافع إحـدى القـوتن الشـاهبة
احلـ لق يـأْتوا إِلَيـ ِ
والغاضـبة ،فمثــل هـذه الــنفس كمثــل املنـافقن الــذين قــال اهلل عـز وجــل فـيهمَ ﴿ :وإِ ْن يَكـ ْـن َهلــم َْ َ ْ
حييف اللم علي ِهم ورسول بل أوَلئِك هم الظمالِمون﴾()1
ِ
ِِ
ِِ
َ
ََْ ْ َ َ َ ْ َ َ
ن أَِيف قـلوهب ْم َم َر أَِم ْارتَابوا أ َْم ََافو َن أَ ْن َ َ
م ْذعن َ

وقد أمر اهلل بإقامة العدل أمرا جازما مبا كرر يف كهاب الكر من اآليا اآلمرة بإقامة العدل ا ذرة من الفه
مِ
ِ
ن لِلمـ ِ ش َـه َداءَ بِال ِْق ْسـ ِ َوَال َْجيـ ِرَمنمك ْم َشـنَ ن قَـ ْـوَم َعلَ َـى أمَال تَـ ْع ِـدلوا
آمنـوا كونـوا قَـ موام َ
ين َ
قال تعاىل  ﴿ :يَـا أَيـل َهـا الـذ َ
ن اللم خبِو ِمبا تـعملون ﴾ ()2
ْاع ِدلوا ه َو أَْقـ َرب لِلهمـ ْق َو َى َواتـمقوا اللم َ إِ م َ َ َ َ ْ َ َ
وقــال رســول اهلل ((  :ســبعة يظلهــم اهلل يف فل ـ يــوم ال فــل إال فل ـ مــنهم إمــام عــادل)) إىل آخــر
احلــديث ،فابهــدأ  باإلمــام العــادل ،وقــال علي ـ الصــالة والســالم ((:الظلــم فلمــا يــوم القيامــة ))( )3فاســم

العدل مشهور ومعناه غو جمهول ،ولكن البد من ضب حقيقه وإيااحها.
والعــدل مشــهق مــن املعادلــة بــن شــيئن فهــو مقــهض شــيئا ثالثــا ووســطا بــن الط ـرفن .لــذلك كــان اســم
الوس يسهعمل يف كالم العرب؛ فهارة يـأيت مرادفـا ملعـو العـدل ،والوسـ ههنـا اخليـار واألجـود كمـا يقـال قـري
أوسـ ـ الع ــرب نس ــبا ودارا أي خوه ــا ،وك ــان رس ــول اهلل  وس ــطا يف قومـ ـ أي أشـ ـرفهم نس ــبا ،ومنـ ـ الص ــالة
الوسطى ال هي أفاـل الصـلوا وهـي العصـر كمـا ثبـي يف الصـحاح وغوهـا ،وملـا جعـل اهلل هـذه األمـة وسـطا
خصــها بأكمــل الش ـرائع وأقــوم املنــاهج وأوضــح املــذاهب .روى الرتمــذي عــن أيب ســعيد اخلــدري عــن النــي 
((وكذلك جعلنكم أمة وسطا)) قال (( :عدال والوس العدل )) قال الرتمذي :حديث حسن صحيح(.)4
واتفق ـ ـ ــي الش ـ ـ ـرائع واحلكم ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى الهنوي ـ ـ ـ بالع ـ ـ ــدل وأمهيه ـ ـ ـ  ،ويكفي ـ ـ ــك ق ـ ـ ــول احلك ـ ـ ــيم أرس ـ ـ ــطاطليس يف
دائرت « العدل مألوك ب صالح العامل»(.)5

فماهية العدل  :أن متكن صاحب احلق حبق بيده أو بيـد نائبـ وتعيينـ لـ قـوال أو فعـال .فالعـدل يظهـر

يف القاـاء بــن النــاس يف منازعــاهتم ،ويف فــر الواجبـا والهكــاليف علــيهم ،ويف الهشـريع واإلفهــاء ويف الشــهادة
 - 1سورة النور :اآلية.49،50، :
 - 2سورة املائدة :اآلية. 8:
 - 3صحيح الب اري:

.445

 - 4تفسو القرآن العظيم.190/1 :
 - 5أصول النظام االجهماعي للطاهر بن عاشور .175/1
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بيـنهم ويف األمـر بــاملعروك والنهـي عـن املنكر﴿وأَوفـوا الْ َكيـل وال ِ
ْمي َـزا َن بِال ِْق ْسـ ِ َال ن َكلِّـف نـَ ْف ًسـا إِمال و ْسـ َـع َها َوإِ َذا
َْ
ََْ
)
1
(
ِ
ِ
َ
ِ
م
صاك ْم ب لَ َعلك ْم تَ َذ مكرو َن ﴾ .
اع ِدلوا َولَ ْو َكا َن ذَا قـ ْرَ َ َوبِ َع ْه ِد اللم ِ أ َْوفوا ذَلك ْم َو م
قـْله ْم فَ ْ

الفرع الثاني :ضوابط العدل:

ومن ضواب العدل ما يلي:
 -1إقامــة العــدل واملســاواة بــن كــل النــاس دون تفرقــة أو متييــز بســبب الــدين أو العــرق أو اجلــنس أو
اجلاه أو النسب أو احلسب أو غو ذلك.
والعدل أساس العمران وسبب االسهقرار ،وطريق األمن واألمان ،والسالمة واإلسالم.
 -2حفظ حقوق الناس املادية واملعنوية ،وصيانهها من الايا واإلتالك والههمي واإلبعاد.
 -3زجــر املنحــرفن ،وازدج ــار غــو املنح ــرفن ،وقمــع اجلنــاة والبغ ــاة والطغــاة وص ــد عــدواهنم وأذاه ــم
وترويعهم للناس كما جيري اآلن يف بعض البلدان العربية واإلسالمية.
 -4رد املظـامل إىل أهلهـا ،ومنـع أخـذ املـال أو املهـا بغــو حـق ،ومنـع انههـا حـق الغـو أو عرضـ أو
كرامه ،قال رسول اهلل صـل اهلل عليـ وسـلم (( :كـل املسـلم علـى املسـلم حـرام دمـ ومالـ وعرضـ ))( )2وال
يكون ذلك إال بهمكن النظام واألمـن مـن العمـل علـى االسـهقرار واالناـباط علـى وفـق أخـذ احلـق املشـرو ،
وأداء الواجــب املطلــوب س ـواء فيمــا تعلــق بــاحلقوق والواجبــا املاديــة احلســية ،أو احلقــوق والواجبــا األدبيــة
واملعنوية .1فليحذر الذين يظلمون الناس اليـوم مـن غاـب اهلل وعقابـ ولعنهـ حيـث يقـول عـز وجـل  ﴿ :أََال
ِ
ِِ
ن م﴾ (. )3
لَ ْعنَة اللم َعلَى الظمالم َ
وعـن أيب ذرعـن النـي  فيمـا يرويـ عـن ربـ  -قـال (( :يـا عبـادي إين حرمـي الظلـم علـى نفسـي

وجعله بينكم حمرما فـال تظـاملوا)( )4وجـاء عـن أيب موسـى األشـعري أنـ قـال :قـال رسـول اهلل  (( :إن اهلل
()5
ِ
َخ ـ َذ الْقـ َـر َى
َخــذ َربِّـ َ
﴿وَك ـ ََذل َ
كأْ
ـك إِ َذا أ َ
تعــاىل ميلــي للظــامل فــإذا أخــذه مل يفله ـ )) مبعــو ال ينج ـوا .مث ق ـرأ َ
ِ ِ
َخ َذه أَلِيم َش ِديد﴾ (. )6
َوه َي فَال َمة إِ من أ ْ
 - 1سورة األنعام :اآلية.152 :
 - 2صحيح مسلم بشرح النووي121 /16 :
 - 3سورة هود :اآلية18 :
 - 4بلوغ املرام البن حجر العسقالين:
 - 5صحيح الب اري:
 - 6سورة هود :اآلية.102 :

.445

. 257
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وقــال  اتــق دعــوة املظلــوم فإهنــا لــيس بينهــا وبــن اهلل حجــاب ،وعــن جــابر  أن رســول اهلل 
قال (( :اتقوا الظلم :فإن الظلم فلمي يوم القيامة ،واتقوا الشح فـإن الشـح أهلـك مـن كـان قـبلكم ،محلهـم
علــى أن ســفكوا دمــاءهم ،واســهحلوا حمــارمهم )) ( )1فهــذا ج ـزاء الظلمــة والظــاملن فعــاقبههم وخيمــة وهنــايههم
سـيئة أليمـة سـواء كـانوا حكامـا أو غـوهم ،يـوم يقـدمون علـى اهلل جمـردين مـن احلـول والقـوة واألنصـار واألتبــا
واألعوان .فهل فكر هؤالء الظلمة الـذين يسـفكون دمـاء األبريـاء ويغهصـبون أمـوال الاـعفاء ويسـوموهنم سـوء
العــذاب؛ أمل يعلم ـوا أن أمــامهم يــوم عظــيم ،يــوم يقــوم النــاس لــرب العــاملن .أال يكفــيهم هتديــدا ووعيــدا أن
رسول اهلل وصفهم باملفلسن يوم القيمـة ،فعـن أيب هريـرة  أن رسـول اهلل  قـال :أتـدرون مـن املفلـس؟
قالوا :املفلس فينا من ال درهم ل وال مها  ،فقال (( :إن املفلس من أم من يأيت يوم القيمـة بصـالة وصـيام
وزكـاة ويــأيت وقــد شــهم هــذا ،وقـذك هــذا ،وأكــل مــال هــذا ،وســفك دم هـذا ،وضــرب هــذا ،فيعطــى هــذا مــن
حسنات  ،وهذا من حسنات  ،فإن فنيي حسـنات قبـل أن يقاـي مـا عليـ أخـذ مـن خطايـاهم فطرحـي عليـ ،
مث طرح يف النار)) (.)2
 -5ومــن العــدل :اإلصــالح بــن النــاس ،والعمــل مــا أمكــن علــى إزالــة اخلــالك واخلصــام بــن األف ـراد
واجلماع ــا  ،ق ــال تع ــاىل  :وإِ ْن تص ــلِحوا وتَـهـمقـ ـوا فَـ ـإِ من اللمـ ـ َك ــا َن َغف ـ ِ
يم ــا . (3) وك ــذلك باإلس ــهام
َ ْ
َ
ً
ـورا َرح ً
َ
والنصــح والهوجي ـ عل ــى وف ــق مي ـزان الع ــدل واملســاواة ،وإرادة اخل ــو لألم ــة قاطب ــة ،وال ي ــهم ذل ــك إال بهحقي ــق
اسهقرار النظام واسهمراره ،واسهدامة صالح بصالح املهيمن علي وهو نو اإلنسان ولن يكـون النظـام العـام
يف اجملهمع مسهقرا ومسهمرا إال إذا ارتكز على العدل واملساواة وإعطاء كل ذي حق حق .
المطلب الثاني :كيف يتحقق العدل بين الناس
الفرع األول :األمور التي يتحقق بها العدل:
 -1يهحقق العدل فوق األر  ،إذا وجد من ينهض ب  ،ويقوم بأعبائ والهزامات  ،فيقيم بـن النـاس
م ـوازين القس ـ  ،غ ــو مهب ــع هلـ ـواه وال مس ــهبد برأي ـ أي :ال يق ــدم األقوي ــاء واألغني ــاء عل ــى حس ــاب الا ــعفاء
والفقراء؛ وال يسهأثر أو يقصر يف واجبات بل يقوم هبا على الوج األكمل.
 - 1الرتغيب والرتهيب  206-3رواه الب اري ومسلم
 - 2املصدر السابق208/3 :
 - 3سورة النساء :اآلية129 :
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 -2عظــم اإلســالم شــأن احلــاكم العــادل  ،الــذي يطبــق احلــدود ويعاقــب اجملــرمن ،ويــؤدي احلقــوق إىل
أرباهبــا ،وينصــف األمــة مــن نفس ـ ومــن معاوني ـ وأتباع ـ  ...وبطانه ـ كلهــا ...قــال  (( يــوم مــن إمــام عــادل،
أفال من عبادة سهن سنة ،وحد يقام يف األر حبق  ،أزكى فيها من مطر أربعن عاما )) (. )1
 -3ومن أسس العدل ومنطلقات  ،أن يهساوى الناس يف نظر احلكـام ،فـال يطمـع قـوي يف جـورهم ،وال
ييأس ضعيف من عدهلم .ولقد أعطى رسول اإلسالم هلذا املعو مثال أعلى حينما قال(( :إمنا أهلـك الـذين مـن
قــبلكم ،أهنــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الشـريف تركــوه ،وإذا ســرق فــيهم الاــعيف أقــاموا عليـ احلــد؛ وأ اهلل؟ لــو أن
فاطمة بني حممد سرقي لقطعي يدها)) (.)2
 -4ويــرث الص ــحابة الع ــدل ع ــن الرســول  فيق ــول الص ــديق  بع ــد البيعــة باخلالف ــة ،الق ــوي ف ــيكم

ضعيف عندي حىت آخذ احلق من  ،والاعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ احلـق لـ  ،إن شـاء اهلل  ،ويهميـز مـن
بيــنهم عمــر بــن اخلطــاب بعدل ـ الكبــو ،و طــب يف النــاس عنــدما تــوىل اخلالفــة فيقــول :أيهــا النــاس مــن رأى يف
اعوجاجا فليقيم  ،فيقول ل رجل :واهلل لو رأينا فيك اعوجاجا لقومنـاه بسـيوفنا ،فيقـول راضـيا :احلمـد هلل الـذي
جع ــل يف املس ــلمن م ــن يق ــوم اعوج ــاج عم ــر بس ــيف  .قاهل ــا مقهنع ــا هب ــا؛ ألن ـ إم ــام ع ــادل .وه ــا ه ــو عم ــرو ب ــن
العـا  وهــو وا مصــر يومئــذ ،يــروي لنــا قصــة عمــر بــن اخلطــاب مــع ابنـ عبــدالرمحن  ،حيــث يقــول عمــرو:
(( ...دخــال -عبــدالرمحن بــن عمــر وأبــو ســروعة  -ومهــا منك ـران ،فقــاال :أقــم علينــا حــد اهلل ،فإنــا قــد أصــبنا
البارح ــة شـ ـرابا فس ــكرنا ،فزبرهتم ــا وطردهتم ــا :فق ــال عب ــدالرمحن :إن مل تفع ــل أخ ــرب أيب إذا ق ــدمي عليـ ـ ،...
فحارين رأي وعلمي أين إن مل أقم عليهما احلد غاب علي عمر يف ذلك وعـزلي وخالفـ مـا صـنعي ،فـنحن
على ما حنن علي إذ دخل عبداهلل بـن عمـر ،فقمـي إليـ فرحبـي بـ وأرد أن أجلسـ يف صـدري جملسـي فـأ
علي وقال :أيب هناين أن أدخـل عليـك إ ال أن ال أجـد مـن ذلـك بـدا ،إن أخـي ال حيلـق علـى راوس النـاس .فأمـا

الارب فاصنع ما بدا لك )) (. )3

قال عمرو بن العا  :وكانوا حيلقـون مـع احلـد فأخرجههمـا إىل صـحن الـدار فاـربههما احلـد ،ودخـل
ابن عمر بأخي إىل بيي من الدار فحلـق رأسـ ورأس أيب سـروعة ،فـو اهلل مـا كهبـي إىل عمـر بشـيء الـا كـان
حىت إذا حتيني كهاب إذ هو نظم في :
(( بسم اهلل الرمحن الرحيم )) من عبداهلل عمر أمو املؤمنن إىل العاصـي ابـن العـا  ...(( :عجبـي

لـ ــك يـ ــا ابـ ــن العـ ــا

وجلرأتـ ــك علـ ــي وخـ ــالك عهـ ــدي ...فمـ ــا أراين إال عازلـ ــك فمسـ ــيء عزلـ ــك .تاـ ــرب

 - 1رواه الطرباين يف الكبو واألوس  ،عن ابن عباس
 - 2أخرج الشي ان وغومها عن عائشة وجابر بن عبد اهلل  عنهم .صحيح مسلم.186/12 :
 - 3عبقرية عمر لعباس العقاد. 27: :
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عبدالرمحن يف بيهك وحتلق رأسـ يف بيهـك .وقـد عرفـي أن هـذا ـالفي؟ ...إمنـا عبـدالرمحن رجـل مـن رعيهـك
تصنع ب ما تصنع بغوه من املسلمن.
ولكن قلـي هـو ولـد أمـو املـؤمنن ،وقـد عرفـي أال هـوادة ألحـد مـن النـاس عنـدي يف حـق جيـب هلل عليـ ؛

فإذا جاء كهايب هذا فابعث ب يف عباءة على قهب حىت يعرك سوء ما صنع )) (.)1

قــال  )):فبعثــي ب ـ كمــا قــال أبــوه وأق ـرأ ابــن عمــر كهــاب أبيـ  ،وكهبــي إىل عمــر كهابــا أعهــذر في ـ
وأخربت ـ أين ض ـربه يف ص ــحن داري ،وب ــاهلل ال ــذي ال حيل ــف ب ــأعظم من ـ أين ألق ــيم احل ــدود يف ص ــحن داري

عل ــى ال ــذمي واملس ــلم ،وبعث ــي بالكه ــاب م ــع عب ــداهلل ب ــن عم ــر)) ق ــال أس ــلم وه ــو غ ــالم لعم ــر (( :فق ــدم
عبــدالرمحن علــى أبي ـ فــدخل علي ـ وعلي ـ عبــاءة وال يســهطيع املشــي مــن مركب ـ  .فقــال :يــا عبــدالرمحن فعلــي
كـذا؟ ...فكلمـ عبــدالرمحن بــن عــوك وقــال يــا أمــو املــؤمنن قـد أقــيم عليـ احلــد مــرة فلــم يلهفــي إليـ وزبــره.

فجعل عبدالرمحن يصيح :أنا مريض وأني قاتلي فارب وحبس )) (. )2

فهــذه قصــة تهوافــق أخبارهــا ومــن رويــي عــنهم ،فــال تســهغرب يف مجيــع تفصــيالهتا ،وهــي عدالــة عمريــة ال
لبس فيها .فهذا هو العدل يف امسى معاني  ،وأهبى صوره ،وأعظم مظاهره.

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

مِ
ِ
ن بِالْ ِق ْسـ ِ ش َـه َداءَ لِلمـ ِ َولَ ْـو َعلَ َـى أَنْـف ِسـك ْم
ين َآمنوا كونوا قَـ موام َ
األقارب واألباعد ،لقول تعاىل   :يَاأَيلـ َها الذ َ
ِ
ن إِ ْن يَك ْن َغنِيْا أ َْو فَِق ًوا فَاللم أ َْوَ َىل هبِِ َما فَ َـال تَـهمبِعـوا ا ْهلََـو َى أَ ْن تَـ ْع ِـدلوا َوإِ ْن تَـلْـووا أ َْو تـ ْع ِرضـوا
أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َو ْاألَقْـَربِ َ
فَإِ من اللم َ َكا َن ِمبَا تَـ ْع َملو َن َخبِ ًوا. )3( 
(( وكــان عمــر يف مجيــع أحكام ـ علــى وتــوة واحــدة ال تفــاو بينهــا ،فلــو تفرقــي بــن يدي ـ مائــة قاــية يف
أعوام مهباعدا لكني على ثقة أن تهفق األحكام كلما اتفقي القاايا ،وهكذا ينام عمر قريـر العـن حتـي
شـجرة؛ ألنـ ال حيـس بـوخز الاـمو يوقظـ  ،ويأتيـ رسـول كسـرى فيعجـب ويقـول :حكمـي فعـدلي فأمنــي

فنمي يا عمر)).

ويعرب الشاعر عن ذلك بقول :

ورا صاحب كسرى أن رأى ( عمرا )
 - 1نفس املصدر:

.28

 - 2املصدر السابق:
 - 3سورة النساء :اآلية.135:
.28
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وأصبح اجليل بعد اجليـل يرويها
فنمــي نوم قريــر العي ــن قاريها

وقال عن عبداهلل بن مسعود (( :كان إسالم فهحـا وهجرتـ نصـرا وإمارتـ رمحـة)) ( )1ويقـول عليـ الصـالة
والسـالم (( :إن املقسـطن يـوم القيامـة علـى منــابر مـن نـور عـن ميـن الــرمحن ،وكلهـا يديـ ميـن ،الـذين يعــدلون
يف حكمهم وأهليهم وما ولوا )) (.)2
الفرع الثاني :أهمية العدل للجميع وبالجميع:
وبالعدل يصلح حال الرعاة والرعية ،يقول رسول اهلل ( : اللهم مـن وىل مـن أمـر أمـ شـيئا فشـق علـيهم
فاشقق علي  ،ومن وىل مـن أمـر أمـ شـيئا فرفـق هبـم فـارفق بـ ) ، 3ويقـول  ): كلكـم را وكلكـم مسـؤول
عــن رعيه ـ ) 4أمــا اجلــور والظلــم ،واتبــا األه ـواء ،وهاــم احلقــوق؛ فهــي مــن عوامــل اهنيــار الــدول ،وخ ـراب
البيو العامرة ،وهال القرون ،وذهاب األمم.
وهلــذا جنــد أن العــدل أهــم ركــائز اجملهمــع النــاجح حــىت لقــد قــالوا :دولــة الظلــم س ـاعة ودولــة العــدل إىل قيــام
الساعة.
ودول ــة الع ــدل – جعلن ــا اهلل منه ــا – تق ــدر لك ــل ذي كفاي ــة كفايهـ ـ فها ــع الرج ــل املناس ــب يف املك ــان
املناسب ،ودولة الظلم – أعاذنا اهلل منها – يشـيع فيهـا الفسـاد والوسـاطة وا سـوبية ،فـال يصـل ذو الكفـاءة
والقدرة إىل مكان املناسب؛ بل حيهل من هو أقوى من أو من يقف وراءه أحد األقوياء..
دولة العدل يعطى فيها كل ذي حق حق  ،ودولة الظلم يسـلب فيهـا احلـق مـن صـاحب ويعطـى ملـن لـيس لـ
بصــاحب ...دولــة العــدل لــيس فيهــا مكــان لوصــو  ،ودولــة الظلــم يصــل فيهــا املهســلقون إىل أعلــى املراتــب
واملناصب ،وينظر إليهم أصحاب الكفاءا والقدرا بأعن كلها حسرة وأمل ،دولة العـدل تسـود فيهـا الثقـة
بـاجملهمع واالطمئنــان إليـ واالنصـراك إىل أداء األعمــال علــى أكمـل وجـ  ،ويقهنــع فيهـا املـواطن بوطنـ فيحبـ
و لــص ل ـ  ،ودولــة الظلــم يعــي فيهــا امل ـواطن خائفــا علــى نفس ـ وأهل ـ ومال ـ مه ــاذال كأن ـ وحــده يف غابــة
مليئــة بــالوحو املفرتســة؛ يهحاشــى أن حيهــك بأحــد مــا خشــية أن يفهــك بـ دون أن يعينـ أحــد مــن مواطني ـ
وهــو مــا نشــاهده يف هــذه األيــام يف بعــض اجملهمعــا العربيــة واإلســالمية لألســف الشــديد؛ ألن كــال م ــنهم
 - 1الفاروق القائد مود شيي خطاب:
 - 2صحيح مسلم بشرح النووي.211/12 :
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 - 3صحيح مسلم بشرح النووي.212/12 :
 - 4نفس املصدر.213/12 :
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خائفا على نفسـ  ،لـذلك يهسـم فيهـا املـواطن بالسـلبية ،ويسـهبيح الـبعض لنفسـ أن ينهـب كـل مـا تصـل إليـ
يداه من األموال العامة أو اخلاصة أو ما يعهرب من البنية األساسية أو املرافق احليوية للدولة.
هذه هي أمهية العدل واإلنصاك ،وهذه هي خطورة اجلور والظلم واالحنراك.
وإذا كان العدل مطلوبا من احلكام ا اه شعوهبم ،فإن على هذه الشعوب أن يهقـوا اهلل ويرتامحـوا ويهـ لفوا
فيما بينهم ،وأن يكونوا مع احلق والعدل أين ما كان ،أفرادا ومجاعا  ،وليحذروا الهظامل والبغي ،ولـيكن كـل
فرد حاكما على ذات  ،قيما على نفس  ،وليجعل مـن إميانـ وضـموه رقيبـا علـى أعمالـ وتصـرفات  ،فـإذا تـراحم
النــاس فيمــا بيــنهم ،وىل اهلل علــيهم مــن يــرمحهم ،وإذا تظــاملوا أذاقهــم اهلل عاقبــة الظلــم جـزاء وفاقــا .نســأل اهلل
ســبحان وتعــاىل أن يعــم العــدل والســالم واألمــن واألمــان بالدنــا وســائر بــالد املس ـلمن ،وأن يرفــع عنــا فل ـم
الظاملن وكيد الكائدين فهو و ذلك والقادر علي  ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن وصل اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آل وصحب أمجعن.
الخاتمة
بعون اهلل وتوفيق وصلنا إىل هناية البحث الذي تبن من خالل اآليت:
 -1ضرورة إقامة العدل بن الناس؛ ألنـ سـر السـالمة والسـعادة يف الـدنيا واآلخـرة؛ لـذلك أنـزل اهلل الشـرائع
وبعث األنبياء والرسل إلقامة ميزان العدل وقمع اجلور والظلم بن العباد.
 -2حتقي ــق الع ــدل ال يك ــون عل ــى وجه ـ ـ األكم ــل إال إذا كان ــي األحك ــام ص ــادرة ع ــن كه ــاب اهلل وس ــنة
رسول  وكاني القوانن والهوجيها مصبوغة بصبغة اإلسالم.
 -3العدل يف الشريعة اإلسالمية قائم على حدود جيب أن تقام ،وأحكام ينبغي أن تنفذ ،وسـنن يف اهلـدى
جيب الهمسك هبا ،وأخالق وآداب يف السياسة واالجهما جيدر بنا أن نراعيها ونطبقها على أر الواقع.
 -4إقامة العدل يعـي املسـاواة بـن النـاس دون تفرقـة أو متييـز بسـبب الـدين أو العـرق أو اجلـنس أو اجلـاه أو
النسب أو غو ذلك.
 -5رد املظامل إىل أهلها ،ومنع أخذ املال أو املها بغو حق ،ومنع انهها حق الغو أو عرض أو كرامه .
 -6يهحقــق العــدل بــن النــاس وفــق األر إذا وجــد مــن يــنهض ب ـ  ،ويقــوم بأعبائ ـ والهزامات ـ  ،فيقــيم بــن
الناس موازين القس  ،غو مهبع هلواه ،وال مسهبد برأي .
 -7العدل مطلـوب يف كـل العالقـا العائليـة واالجهماعيـة ،بـن الكبـار والصـغار ،وبـن األقـارب واألباعـد؛
وهلذا جند أن العدل أهم ركائز اجملهمع الناجح يف كل عصر ومصر.
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جهود الليبيين في خدمة مختصر خليل
إعداد  :أ.د .سعد خليفة العبار
عضو يأة التدريس بقس الشريعة اإلسالمية -
كلية القانون جبامعة ب غازي
المقدمة
احلم ــد هلل رب الع ــاملن ،والص ــالة والس ــالم عل ــى املبع ــوث رمح ــة لل ل ــق أمجع ــن ،وعل ــى آلـ ـ األبـ ـرار
وصحب األطهار األخيار ومن سار على درب إىل يوم الدين ،أما بعد:
فالشك أن هصر خليل الفقهي من أهـم مؤلفـا املالكيـة اجلامعـة لألحكـام الشـرعية ،لغـزارة مـا بـ
م ــن مس ــائل ،ص ــيغي يف عب ــارا م ــوجزة ،توافق ــي م ــع حس ــن تقس ــيم وج ــودة ترتي ــب ،ودق ــة بالغ ــة يف ختـ ـو
األلفـا ،،وبراعــة يف ربـ الفـرو الفقهيــة بعاــها بــبعض ،الـا أعــان القاــاة واملفهـن واملهعلمــن واملعلمــن علــى
وسهل عليهم حفظها.
سرعة اسهحاار املسائلّ ،

وال يزال هذا امل هصر وشروح الكثوة وحواشي العديدة مع كـر السـنن وتـوا األزمنـة مصـدرا مهمـا

للفق ـ املــالكي ،فقــد شــغل ب ـ املالكيــة منــذ القــرن الهاســع اهلجــري حــىت يومنــا هــذا ،شــرحاً ونظم ـاً وتدريســا،
عر للهعليق علي مجع غفو ،واسهمر الهعلم من وب قرونا مديـدة ،تفـرد وحـده خالهلـا
فكهب عن الكثو ،وتَ ّ
بالص ــدارة يف الفه ــوى والعم ــل واله ـريج ،فك ــان م ــع ص ــنوك الدراس ــا حولـ ـ كن ـزا ال ينف ــد م ــن الهعل ــيال

والهوجيهـا والرتجيحـا  ،وأساسـا لالجههـاد اجلمـاعي ،بـرز مـن خاللـ اجلهـد الفـائق الـذي بـذل يف إعــداده
ويسره.
ومجعهاّ ،
ومجع مسائل وصياغة ألفاف ّ ،
فمهد املسائل َ
وسهل سبيل الوصول إليها ّ

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

مــا انبــو علي ـ ع ــرب القــرون مــن أق ـوال وفهــاوى واســهنهاجا وخترجيــا وتعليق ــا واســهدراكا  ،عنيــي هب ــا
شروح وحواشي وتعاليق  ،فهسابق مالكية كل عصر إىل النهل من  ،وتعدد جهـودهم مـا بـن شـرح وتعليـق
وحتشــية ونظــم واســهدرا وتعليــق وتقييــد وشــرح لل طبــة أو لل امتــة ،وخت ـريج أحاديــث وبيــان صــحيحها مــن
ض ــعيفها ،وش ــرح مش ــكل وف ــك لرم ــوز امل هص ــر و لي ــة ملس ــائل  ،ح ــىت ــاوز ش ــروح وحواش ــي املعروف ــة
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املئا ( ،)1وكان مـا فقـد منهـا أكثـر مـن ذلـك( ،)2ومل يعـد املـرء يعـد مـن املالكيـة بعـد هـذا امل هصـر فقيهـا إال
إذا كان ل من خدمه نصيب ،ومن هؤالء بعض من علماء البالد الليبيـة ،إذ عـي بعـض مـنهم قـدميا وحـديثا
هب ــذا امل هص ــر الفقه ــي ،ال ــا أب ــرز دوره وامل ــذهب امل ــالكي عموم ــا يف عل ــم أه ــل ه ــذا البل ــد ،وأث ــره يف فقهه ــم
واجههاداهتم ،ومجلة شئون حياهتم وتعامالهتم.
وحنــن يف هــذا البح ــث ســنعمل علــى مج ــع تلــك اجلهــود وإبرازه ــا ،مــا بــن ق ــد منه ـا ومعاصــر ،م ــع
االعهـذار منــذ اآلن عمـن ِ
أغفــل ذكــره ،جهـال منــا بـ  ،وتقصـوا يف الوصــول إىل ترمجـة وافيــة عنـ  ،ال حطــا مـن
قدره ومكانه  ،على أن منهد هلذا بالهعريف يف عجالة هبذا امل هصر ،مث نبـن يف مبحثـن مههـالن جوانـب مـن
عناية الليبين ب  ،من نشـر للكهـاب ،وشـرح لـ  ،وحتقيـق لشـروح وحواشـي  ،ودراسـا معاصـرة حولـ  ،حبيـث
نعر يف أوهلما جلهود املهقدمن من الليبين ،ويف ثانيهما جلهود املعاصرين منهم.
مطلب تمهيدي
التعريف بمختصر خليل
هــذا املؤلمــف كهب ـ خليــل بــن إســحاق اجلنــدي( )3بعــد فراغ ـ مــن كهــاب الهوضــيح ،والــذي هــو شــرح
جلامع األمها البـن احلاجـب ،املهـويف سـنة 646هــ ،فكـان آخـر مـا كهبـ  ،بعـد أن تبحـر يف الفقـ املـالكي،

 -1لقد وصلي العناية هبذا امل هصر حدا من املبالغة ،لدرجة أن بعض علماء الصحراء املغربية اشهغلوا بع ّد شروح نظما
ونثرا ،هصرا ومطوال  ،فأوصلها بعاهم إىل  1570تأليفا .حممد إبراهيم علي :اصطالح املذهب عند املالكية،
 ، 445ذكر منها عبد اهلل حممد احلبشي يف معجم الشامل ألمساء الكهب املشروحة يف الرتاث اإلسالمي
وشروحها  260كهابا 1595 :وما بعدها.
 -2حىت إني أكاد أجزم أن مل يعرك أحد الن ترجم هلم من رجاال الفق املالكي يف املغرب العريب منذ خليل مل يرت
حاشية على هذا امل هصر أو شرحا أو تعليقا أو نظما ،فكل من توىل تدريس الفق بعد عصر خليل ،أو ابهلي بهو
القااء أو باإلفهاء في  ،كان عمدت يف عمل هذا امل هصر ،وهلذا مجع ما تبن ل علي من شروحا وتعاليق يف
كهاب نسب لنفس  ،ومع أن ا قمق منها كثو ،واملطبو منها دون حتقيق أكثر ،فإن ما يزال دون حتقيق أكثر بكثو،
وال أكثر من إال ما ختربنا عن كهب الرتاجم من شروح مل يعد هلا من أثر إال فيها.
 -3هو أبو املودة ضياء الدين خليل بن إسحاق ،املعروك باجلندي ،للزوم لبس زي اجلند طول حيات  ،من أكراد
وج ابن خليال لدراسة الفق املالكي،
مصر ،أبوه من حنفية مصر ،فلما الزم بعض شيوخ املالكية هبا كابن احلاج واملنويفّ ،
فاتصل ب باكرا ،وتفرغ لدراسه  ،ومل يشهغل بغ وه ،وقد كان خليل ولوعا باملطالعة والدرس ،منكبا على الهحصيل ،صدرا يف
علماء القاهرة ،بارعا يف العربية والفق  ،مجع بن العلم والعمل حىت صار مف املالكية بالقاهرة ،من كهب شرح جامع
األمها البن احلاجب ،والهوضيح ،ول هصر يف املذهب املالكي مجع في فروعا كثوة مع طرح اخلالك وبيان الراجح يف
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ونال من غايه  ،وقد عكف على تأليف مخسا وعشرين سنة( ، )1قااها يف ضب ألفافـ وختـو أخصـرها وأوفاهـا
بــاملعو ،وحتقيــق مســائل  ،وهتذيب ـ وإحكــام ترتيب ـ وتنســيق  ،ومــع هــذا فــإن املنيــة عاجله ـ ومل حيــرر من ـ إال ثلث ـ
األول ،أي مــن بــاب الطهــارة حــىت بــاب النكــاح ،وتــر باقي ـ يف مســودة ،فجمع ـ تالميــذه مــن بعــده ،وأحلقــوه
بالثلث ا رر(.)2
والكهاب مصنف صغو يف الفق  ،وهو يف حقيقه هصر هصر هصر امل هصر ،فهو هصـر مل هصـر
ا بـن احلاجـب ،الـذي هــو هصـر مل هصـر الرباذعـي ،الــذي هـو هصـر مل هصـر ابــن أيب زيـد القـوواين ،الـذي هــو
هصر للمدونة الكربى ،وقد رتب خليل وفق ما سار علي صاحب املدونة ،ومشى في على منهج ابـن احلاجـب
يف كهاب جامع األمها  ،والذي سلك فيـ طريقـة احلـاوي عنـد الشـافعية ،وقـد ـل امل هصـر علـى اثنـن وسـهن
بابا ،وثالثة وسهن فصال ،وحوى على مائة ألف مسألة فقهية منطوقا ومثلها مفهوما( ،)3وفي اقهصـر خليـل فيـ
علـى األقـوال املفــىت هبـا يف املــذهب املــالكي ،فـأتى فيـ بالعجــب مــن حيـث اإلجيــاز ،وأبــان فيـ عــن مقــدرة بارعــة
على اسهيعاب املسائل وحصرها يف ألفا ،جزلة ،مجع فيها شها الفرو الكثوة املهنوعة.
ولدقه وحسن صنعه تواتر أقوال معاصري واملهأخرين على تعداد م ثره والثناء علي  ،فأطنبوا يف مدح
وذكــر أوصــاف  ،وعــدوه مــن أحســن مــا ألــف يف الفق ـ املــالكي ،ومــن هــذا أن ابــن غــازي ،املهــويف ســنة 919ه ــ،
وصف بأن "من أفال نفائس األعالق ،وأحق ما رتق األحداق ،وصرفي ل مهم احلذاق ،عظيم اجلدوى ،بليـ

الفح ــوى ،ب ـ ّـن م ــا بـ ـ الفه ــوى ،ومج ــع م ــع االخهص ــار ش ــدة الا ــب والهه ــذيب ،واقه ــدر عل ــى حس ــن املس ــاق

والرتتيب"( ،)4وقال عن احلطاب ،املهويف سنة 954هـ" :هو كهاب صـغر حجمـ  ،وكثـر علمـ  ،مجـع فـأوعى،
وفـاق أضـراب جنسـا ونوعــا ،واخـهص بهبيــن مـا بـ الفهــوى ،ومـا هــو األرجـح واألقــوى ،مل تسـمح قرحيــة مبثلـ ،

=

املسألة ،كان من أهل االجههاد يف مذهب  ،تويف بالقاهرة سنة 776هـ .الهنبك  :نيل االبههاج ،169-168 ،ابن
فرحون :الديباج املذهب ،ج ،358-357 ،1بدر الدين القرايف :توشيح الديباج ،70 ،الهنبك  :كفاية ا هاج،
ج ،198 ،1ابن حجر :الدرر الكامنة ،ج ،86 ،2ابن العماد :شذرا الذهب ،ج ،265 ،8ابن القاضي
املكناسي :درة احلجال ،ج.257 ،1
 -1الهنبك  :نيل االبههاج .172 ،وهي مدة زمنية عادة ما ختصص للمطوال من الكهب ،وعكوك خليل خالهلا
على تأليف ال يدل على ضعف يف العلم أو الهأهيل ،أو قلة صرب على البحث ،وال على انشغال بغوه ،وإمنا على
ش ّدة احلر وتوخي الدقة يف مجع األحكام وتنظيمها ،ولذا جاء امل هصر مقهابا يف ألفاف  ،دقيقا يف مصطلحات ،
جامعا ملعظم ّأمها مسائل الفق املالكي.

 -2ابن مرزوق احلفيد :املنز النبيل ،ج،1
 -3احلجوي :الفكر السامي ،ج،4
 -4الهنبك  :نيل االبههاج.171 ،
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ومل ينســج علــى منوال ـ "( ،)1وبــن الهنبك ـ املهــويف ســنة 1036هـ ـ أن النــاس قــد عكف ـوا علــى هــذا امل هصــر
وتوضيح شرقاً وغرباً ،حىت اقهصـروا يف بـالد املغـرب كفـاس ومـراك يف هـذا الوقـي علـى امل هصـر فقـ (،)2
وشــهد اب ــن م ــرزوق احلفي ــد ،املهــويف س ــنة 842ه ــ ،يف مقدم ــة ش ــرح للم هصــر خللي ــل بس ــعة العل ــم وج ــودة
الهـأليف ،فقـال :إنـ "مجـع وألـف ،وســلك طريـق الهحقيـق فيمــا صـنف ،فقـرب الشاســع ،وضـم الواسـع ،وكثّــر
الفوائــد ،ورمد األوابــد ،وقيّــد املطلــق ،واقهصــر يف الهأويــل علــى ا َقــق ،ونب ـ علــى كثــو مــن معاــال املدونــة،

وأتـى مــن غرائــب النـوازل وطــرق الفهــوى بـأمور مسهحســنة ،مقهصـرا يف كـل مــا أورده علــى املشـهور ،ومــا عليـ
الفهوى يف املذهب تدور ،فكثّر العلم يف اجلرم اليسو"(.)3
ويصـور لنــا مــدى مـا بلـ إليـ اعهمـاد املالكيــة علــى هصــر خليـل لدرجــة الهـزامهم قولـ يف كــل قــول ،مــا
ق ــرره ناص ــر ال ــدين اللق ــاين ،امله ــويف س ــنة  958م ،بنس ــبة املالكي ــة إليـ ـ  ،بقولـ ـ " :حن ــن ن ــاس خليلي ــون ،إن ض ــل
ضــللنا"( ، )4ومــا أكــده غــوه أن النــاس قــد صــاروا بعــد خــروج امل هصــر "مــن مصــر إىل ا ــي املغــريب خليليــن ال
مالكية ...ولو اقهصرنا علـى ترمجـة خليـل ،ومل نـزد أحـدا مـا فلمنـا جـل البـاقي ،ألن غـالبهم تـابعون لـ "( .)5هـذا
ق ــول الق ــدماء يف امل هص ــر ،وعل ــى هنجه ــم س ــار املعاص ــرون ،فوص ــفوا امل هص ــر بأنـ ـ "أكث ــر املؤلف ــا الفقهي ــة
صوابا"( ، )6وأن "مرجع القااء والفهوى الذي ال حميد عن "(.)7
وهذه الشهادا -كما هو فاهر -تهفـق علـى تأكيـد أمهيـة امل هصـر ،وجـودة عمـل خليـل فيـ  ،واتقانـ
لصــنعه  ،ولكــن شــهادة مــن خـ ِـرب هــذا الكهــاب دراســة وتدريســا وإفهــاءً وقاــاءً أوىل بالهقــد منهــا ،وإن توافق ـي
معها ،كوهنا نا ة عن علم ودراية بهفاصيل امل هصر ،فهي شهادة "عملية" ،نهجي عن خـربة والارسـة ،فكانـي
مبفهومهــا أكثــر صــدقا مــن منطــوق غوهــا ،فالكهــاب حبــق ميثــل مدونــة شــاملة ومنقحــة للفق ـ املــالكي ،وعصــارة
ربــة علميــة طويلــة وغنيــة ،عــرك صــاحبها بــاطال فقهــي قــل نظــوه يف االتســا  ،وخب ـربة عمليــة مجعــي بــن
اإلفهاء والهدريس.
-1احلطاب :مواهب اجلليل ،ج،1
 -2الهنبك  :نيل االبههاج.171 ،

.1

 -3ابن مرزوق احلفيد :املنز النبيل ،ج،1
 -4الهنبك  :نيل االبههاج ،171 ،بدر الدين القرايف :توشيح الديباج،
.226
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 -5احلجوي :الفكر السامي ،ج،4
 -6املصدر السابق :ج . 79 ،4مع أن احلجوي يرى أن امل هصرا عامة ،ومنها هصر خليل ،هي من أسباب هرم
.78

الفق املالكي ومجوده .حممد إبراهيم علي :اصطالح املذهب عند املالكية،
 -7ابن عاشور :وماا فكر،
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وقد بدأ اههمام املالكية هبذا امل هصر بعيد وفاة مؤلف  ،فهسابق تالميذه إىل مجع مـا تركـ مسـودا مـن
هص ــره ،وإىل ش ــرح ( ،)1واالنكب ــاب عل ــى دراس ــه  ،وحفظـ ـ والهعلي ــق علي ـ ـ وتدريسـ ـ لهالمي ــذهم ،وت ــدوي
شـروحهم لـ يف مــدونا  ،تفاوتـي بــن طـول وقصــر( ،)2مث إن بعاـهم محلـ خـارج الــبالد املصـرية إىل أقطــار
املغرب العريب( ،)3حىت صار العمدة فيها عند املالكية يف الهدريس واإلفهاء والقااء.
ومنذ ذلك العصر أصـبح هصـر خليـل أسـاس دراسـة الفقـ املـالكي يف املغـرب العـريب بأقطـاره كافـة،
ويف بل ــدان إفريقي ــا م ــا بع ــد الص ــحراء ال ـ س ــار عل ــى امل ــذهب امل ــالكي ،لدرج ــة أن أه ــل املغ ــرب ودراس ــي
 -1حيث تر كل من تالمذت اخلمسة الكبار شرحا على امل هصر ،وهم عبد اخلالق بن الفرا  ،املهويف سنة 794هـ ،وقد
مسى شرح حتبو امل هصر ،وهبرام الدموي ،املهويف سنة 805هـ ،وقد وضع علي ثالثة شروح ،صغو مساه الدرر،
وأوس وكبو ،وخلَف النحريري ،املهويف سنة 818هـ ،ومجال الدين االقفهسي ،املهويف سنة 823هـ ،وجاء شرح يف
ثالثة أسفار ،ويوسف البساطي ،املهويف سنة 829هـ ،مساه الكفء الكفيل ،كما أن أكثر الهالميذ خدموا امل هصر
من خالل تدريسهم ل باملدرسة الشي ونية ،وتوليهم مناصب القااء واإلفهاء ،فجعلوا امل هصر عمدهتم يف ذلك
ومرجعهم ،فإليهم انههي رياسة املذهب مبصر من بعد خليل ،وعليهم دار الفهوى يف زماهنم.
 -2بل إن البعض من فرط عشق للم هصر جعل علي أكثر من شرح ،بعاها قد يكون اخهصار لبعض ،وقد ال يكون،
وهؤالء كثر ،منهم مثال إبراهيم بن فايد الزواوي  ،املهويف سنة 957هـ ،فقد وضع علي ثالثة شروح ،مسى أوهلا
تسهيل السبيل ملقهطف أزهار رو خليل ،وثانيها فيض النبيل ،وثالثها حتفة املشهاق يف شرح هصر خليل بن
إسحاق ،وعلي بن حممد األجهوري ،املهويف سنة 1066هـ ،ول علي ثالثة شروح ،كبو ووسي وصغو ،وحممد بن
إبراهيم الههائي ،املهويف سنة 942هـ ،ول فهح اجلليل يف حل جواهر درر القاضي الشيو خليل ،وجواهر الدرر ،وشرح
فرائض خليل ،وكثوون كان لكل منهم على امل هصر أكثر من عمل ما بن شرح وحاشية وتقييد ،أشهرهم العالمة
حممد اخلرشي ،املهويف سنة 1101هـ ،وحممد بن عمر بن هالل الربعي ،املهويف سنة 795هـ ،وحممد بن قاسم القوري
الل مي ،املهويف سنة 872هـ ،وعلي بن حممد القرشي القلصاوي ،املهويف سنة 891هـ ،وأمحد بن حممد بن سعيد
املغريب ،املهويف سنة 976هـ ،وعلي بن عبد الواحد السراج األنصاري ،املهويف سنة 1057هـ ،وعلي بن أمحد بن
مكرم الصعيدي ،املهويف سنة 1189هـ ،وحممد بن عبد اهلل البحوي ،املهويف سنة 1101هـ ،أما أمحد بن عبد العزيز
اهلال السجلماسي ،املهويف سنة 1175هـ ،فقد كان أكثرهم تأليفا على امل هصر ،حيث وضع علي أربعة كهب،
هي :احتاك املقنع بالقليل يف شرح هصر خليل ،وشرح خطبة خليل ،وحاشية على هصر خليل ،ونور البصر بشرح
امل هصر ،ويبدو أن أول من اخه هذه السنة هو هبرام الدموي كبو تالمذة خليل ،فقد جعل علي شروحا ثالثة.
بدر الدين القرايف :توشيح الديباج ،53 ،حممد إبراهيم علي :اصطالح املذهب عند املالكية،473 ،
 ،527 ،519احلبشي :جامع الشروح واحلواشي 1595 ،وما بعدها.
 -3دخل امل هصر إىل املغرب العريب فور وفاة مؤلف  ،ويبدو أن أول من أدخل إلي هو حممد بن عمر بن الفهوح الهلمساين
املكناسي ،املهويف سنة 805هـ ،أي بعد وفاة خليل بأقل من نصف قرن .احلجوي :الفكر السامي ،ج.78 ،4
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امل هصر اسـهغنوا بـ عـن أمهـا املـذهب ومدوناتـ  ،وهـذا مـا أشـار إليـ الهنبكـ  ،املهـويف سـنة 1036ه ـ(،)1
أي بعد وفـاة خليـل بثالثـة قـرون ونصـف ،عنـدما وصـف احلالـة الفقهيـة يف عصـره ،بقولـ " :لقـد آل احلـال يف
هــذه األزمنــة املهــأخرة إىل االقهصــار علــى امل هصــر يف هــذه الــبالد املغربيــة ...فقـ ّـل أن تــرى أحــدا يعهــي بــابن
احلاج ـ ب ،فاــال عــن املدونــة ،بــل قصــاراهم الرســالة (يقصــد رســالة ابــن أيب زيــد القــوواين) وخليــل ،وذلــك
عالمة على َد ْرس الفق وذهاب "(.)2
ومــع اشــههار امل هصــر وكثــرة تداول ـ فقــد عــده الــبعض مســئوال عــن حالــة اجلمــود واله لــف الـ عاشــها
الفق يف زمان وبعده ،أو على األقل هو عامل من ضمن ما أنهجهـا مـن عوامـل ،وإن كـان النظـر يف الكهـاب ال
جيعلنـا نقـر هبـذا ،ألن مـا نـهج مـن تقليـد ومجـود وختلـف ،عاشـه بـالد العـرب واإلسـالم ،سـبق عصـر خليـل و لـ
وامهد بعده قرونا ،وبذا ال ميكـن ارجاعـ فقـ هلـذا امل هصـر وال لعصـره ،فـذلك اجلمـود والنـأي عـن االجههـاد مل
يكـن إال نهــاج مجلــة مـن العوامــل ،تاــافر علـى إخراجـ  ،فــأنهج بيئــة عامـة ،صــار معهــا كـل حسـ َن يغــرق فيهــا،
ويذوب يف فلمهها ،وعلي أن يسو يف ركاهبا ،وإال فإن جيرب على السو يف ركاهبا.
والكهــاب -يف احلقيقــة -ــل اآلراء الراجحــة واملشــهورة عنــد املالكيــة يف زمانـ  ،واعهمــد فيـ كاتب ـ عل ـى
مص ادر موثوقة يف مذهب  ،وهو هبذا ميثل عصارة الفق املالكي ،وخالصة ما كهـب قبلـ  ،وهـي مـدونا حظيـي
بشهرة وقبول عام عند املالكية وعند غوهم ،فكان النقد للم هصر ميسها ولو طرك غو معلن.
ولعل علـة نقـد امل هصـر أن خلـيال وضـع للمفهـن املـؤهلن للنظـر فيـ  ،وهـذا يؤكـده قولـ يف مقدمهـ أنـ
وضع "مبينا ملا ب الفهوى"( ،)3ولكن من بع َده جعل  ،لصغر حجم  ،كهابا للطالب وللمقبلن على تعلم الفقـ
بأيســر وســيلة وأســر طريقــة ،وه ــي حفــظ هــذا امل هصــر ،وهــذا الس ــبب وإن أدى للنهيجــة ال ـ ذكرناهــا ،ف ــإن
املسئول عن بالهأكيد ليس خليال و هصره.
المبحث األول
جهود الليبيين المتقدمين في خدمة مختصر خليل

ســاهم علمــاء ليبيــا جبهــودهم يف خدمــة هصــر خليــل منــذ القــدم ،حيــث تــوىل بعــض مـن عــا طرفــا
من حيات يف البالد الليبية تدريس هذا امل هصر وشرح  ،لبيـان مـراده وشـرح ألفافـ واسـهنباط األحكـام منـ ،
ويبدو أن ذلك كان مجعا ملا كان يلقي على تالميذه من دروس ،ومنهم:
 -1الزركلي :األعالم ،ج،1
 -2الهنبك  :نيل االبههاج،
العرب ،ج،6

.79

.102
 .171ويريد بقول َد ْرس الفق أن تقادم عهده وامنحى وصار باليا .ابن منظور :لسان

 -3الطاهر الزاوي :هصر خليل،

.7
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أوال -حلولو(:)1
هو أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن موسى بن عبد احلق الزليطي (اليزليهي) القروي( ،)2املعـروك
حبلولو ،ليي األصل واملنشأ ،ولد ببلدة زلينت شرقي طرابلس ،ورحل إىل تـونس لطلـب العلـم ،ومنهـا رجـع إىل
طرابلس ،وو قااءها ،مث عزل ،فرجع إىل تونس ،وهبا أسند إلي مشي ة املدارس إىل وفات (.)3
وهــو أحــد األئمــة احلفــا ،لفــرو املــذهب املــالكي ،كــان عاملــا صــاحلا ناســكا ورعــا ذا مســي حســن،
نافعا خللق اهلل من عند السلطان وغوه ،ال يب ل جباه  ،فكان كـل مـن يعرفـ يقصـده فيمـا يليـق بـ ( ،)4نشـأ
يف أســرة علميــة ،شــجعه علــى طلــب العلــم ،فنبـ فيـ مبكـرا ،وتبـوأ مكانــة علميــة رفيعــة يف مرحلــة مبكــرة مــن
عمــره ،ألخــذه العلــم عــن أكــابر علمــاء عصــره وجهابــذه دهــره ،وملــا متيــز ب ـ مــن نبــوغ وتفــوق وعلــو مهــة يف
الهحصيل.
وقــد عــرك حبســن الهــأليف وجــودة الهــدريس ،وعن ـ تلقــى ثلــة مــن العلمــاء ،فنقل ـوا علم ـ إىل اآلفــاق،
أشهرهم أمحد الربنسي الشهو بزروق ،وقد ابهدأ حلولو الهأليف يف وقي مبكـر مـن حياتـ  ،وفـل مشـهغال بـ
وبالهــدريس حــىت وافه ـ املنيــة( ،)5وهلــذا مدح ـ العلمــاء ،فوصــف الس ـ اوي بأنـ "أحــد األئمــة احلــافظن لفــرو
املـذهب"( ،)6وقــال عنـ لــوك :هـو " اإلمــام العمـدة ا قــق املؤلـف الفقيـ األصـو  ،أحــد األعـالم احلــافظن
لفــرو املــذهب"( ،)7ووصــف الكنــاين بأن ـ "الشــيو جليــل املقــدار ،عــا املنــار ،مصــيب يف نقل ـ للفق ـ فيمــا
هار"( ، )8وال أدل على مكانه العلمية من تلك املناصب الرفيعة ال أسند إلي يف بلده ويف خارج .
 -1الن ترجم ل أمحد األنصاري :املنهل العذب ،175 ،البغدادي :هدية العارفن ،ج ،136 ،1الهنبك  :نيل
االبههاج ،128-127 ،وللمؤلف نفس  :كفاية ا هاج ،ج ،124-123 ،1الطاهر الزاوي :أعالم ليبيا،
 ،82-81الس اوي :الاوء الالمع ،ج ،260 ،2بدر الدين القرايف :توشيح الديباج.30-29 ،
 -2بفهح القاك والراء ،نسبة إىل القووان.
 -3أخهلف كثوا يف تاريو وفات  ،وإن كان الثابي أن قد اوز الثمانن ،وأن وفات كاني يف هناية القرن الهاسع .الكهاين:
تكميل الصلحاء واألعيان ،ج ،22 ،5حسن حسي عبد الوهاب :كهاب العمر ،ج ،810 ،1حلولو:
الاياء الالمع شرح مجع اجلوامع ،ج،1
 -4املصدر السابق :ج،1
 -5الهنبك  :توشيح الديباج،

.89

.41
.30-29

 -6الس اوي :الاوء الالمع ،ج،2

.260

 -7لوك :شجرة النور الزكية ،ج،1
 -8الكهاين :تكميل الصلحاء واألعيان ،ج،5
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وجلودة كهب صار من الكهب املعهمدة يف املذهب املالكي ،ومنها هصر نوازل الـربز  ،وعقيـدة الرسـالة،
والهوض ــيح يف ش ــرح الهنق ــيح ،والا ــياء الالم ــع يف ش ــرح مج ــع اجلوام ــع ،والب ــدر الط ــالع يف ح ــل ألف ــا ،مج ــع
اجلوامـع ،وشــرح اإلشـارا للبــاجي ،ولعــل أمههـا شــرح مل هصــر خليـل ،وقــد أمســاه البيـان والهكميــل يف شــرح
هصر خليل ،وهو شرح قل نظوه وعز مثيل  ،قال عنـ الهنبكـ عنـدما كـان يشـو إىل جـودة تـأليف حلولـو:
"لـ شــرحان علـى امل هصــر ،كبـو يف ســهة أسـفار ،وقفـي علــى أجـزاء منـ  ،حسـن مفيــد ،فيـ أحبــاث وحتريــر،
يعهي بنقل الهوضيح وابن عبد السالم وابن عرفة ،ويبحث معهم ،وينقـل الفقـ املهـن ،وشـرح آخـر هصـر يف
سفرين"( ،)1ذكر بدر الدين القرايف أن مهـداول يف مصـر( ،)2وكـال الشـرحن مـن الكهـب املعهمـدة يف املـذهب
املالكي( ،)3وسيأيت احلديث عن حتقيق شرح حلولو للم هصر الحقا.
ثانيا -زروق(:)4

هـو الفقيـ املــالكي اإلمــام الصـا اجلــامع بــن الشـريعة واألخبـار أمحــد بــن أمحــد بـن حممــد بــن عيســى
الربنس ــي ،الفاس ــي األص ــل ،املصـ ـرايت احلي ــاة والوف ــاة ،الش ــهو ب ــزروق ،نس ــبة إىل ج ــده ال ــذي ك ــان أزرق
العينــن( ،)5عــرك بالنرنســي نســبة إىل قبيلــة ال ـربانس الرببريــة بــاملغرب ،وقــد ســرى إلي ـ هــذا اللقــب مــن
أجــداده ،كــان عاملــا حمققــا ورعــا زاهــدا شــديد النكــو علــى البــد  ،آيــة يف األمــر بــاملعروك والنهــي عــن
املنكــر ،وقافــا عنــد حــدود العلــم وأحكــام الشــر وآدابـ ( ،)6وهــو يعــد مــن أئمــة املالكيــة األعــالم ،وأح ـد

جمــددي الــدرس الفقهــي املــالكي مــن خــالل ربطـ األحكــام الفقهيــة ببــاقي العلــوم الشــرعية كالهصــوك
والعقيدة( ،)7وتنقية الهصوك من البد واخلرافا (.)1
 -1الهنبك  :نيل االبههاج،

.127

 -2بدر الدين القرايف :توشيح الديباج،
 -3حممد إبراهيم علي :اصطالح املذهب عند املالكية،
.30

.566

 -4الن ترجم ل بدر الدين القرافيي :توشيح الديباج ،39-38 ،الطاهر الزاوي :أعالم ليبيا ،107 ،الس اوي:
الاوء اللمع ،ج ،222 ،1الهنبك  :نيل االبههاج ،130 ،لوك :شجرة النور الزكية،286 -267 ،
وميكن الهعرك علي أكثر من خالل الرتمجة الوافية ال أعدها ل ع بد الصمد أبو ذيا  :الشيو زروق الفاسي
املصرايت وجهوده يف خدمة املذهب املالكي 458 ،وما بعدها ،وعبد اهلل كنون :ذكريا مشاهو رجال املغرب
يف العلم واألدب والسياسة ،ج ،578-541 ،1وعلي فهمي خشيم :أمحد زروق والزروقية 27 ،وما بعدها.
 -5ابن مر  :البسهان يف ذكر األولياء والعلماء بهلمسان.45 ،
 -6الهليدي :املطرب مبشاهو أولياء املغرب،
 -7أبو ذيا  :الشيو زروق الفاسي املصرايت وجهوده يف خدمة املذهب املالكي،
.148
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وصف ابن غازي بأن "الفقي ا دث الفقو الصويف" ،ولد سنة 846هـ ،وتويف سـنة 899هــ ،عـن عمـر نـاهر
أربعا ومخسن سنة ،عا يهيما لفقده والدي يف األسـبو األول مـن حياتـ  ،يف الطـاعون الـذي ضـرب فـاس سـنة
مولده ،وحيدا مل يكـن لـ أخـوة ،فـرتيب يف حجـر جدتـ ألمـ  ،وكانـي فقيهـة صـاحلة ،وقـد شـر زروق يف علومـ
األوىل منــذ صــغره ،مث رحــل لطلبهــا إىل تــونس مث إىل األزهــر ،إىل أن طــاب لـ املقــام يف مصـراتة ،بعـد أن نب ـ يف
العلــوم كلهــا نبوغــا قــل أن يصــل إلي ـ غــوه ،مــع زهــد وتصــوك صــحيح ،حيــث بــر يف علــوم الهفســو واحلــديث
والفق واألدب والنحو والقراءا  ،كما كاني ل اطالال على الذكر والشعر والطب وأدب الرحال .

اش ــهغل زروق طـ ـوال حياتـ ـ بالفقـ ـ امل ــالكي تدريس ــا وإفه ــاءً وتأليف ــا ،ح ــىت أض ــحي مؤلفاتـ ـ وش ــروحات

وحتقيقات الفقهية مرجعا للفق املالكي يف ليبيا واملغرب العـريب عامـة( ،)2السـيما يف فقـ الهصـوك وضـب

مسائل وبيـان مـا جيـوز منـ ومـا يكـره ومينـع( . )3لـ تصـانيف مفيـدة حسـنة ،عرفـي بدقـة النقـل ،كـان مييـل
فيهـا إىل االخهصــار مـع الهحريــر ،ولــذا ال لـو شــيء منهـا مــن فوائــد غزيـرة( ،)4منهــا شـرح رســالة ابــن أيب
زيد القوواين ،وشرح اإلرشاد ،وقواعد طريق الصوفية ،وشرح الوغليسية ،والنصيحة الكافية ملـن أحـب اهلل
بالعافية ،واحلوادث والبد  ،كما شرح العقيدة القدسية للغزا  ،ول شرح على مواضع مـن هصـر خليـل،
ويبــدو أن ـ شــرح لــب عض مســائل امل هصــر وتعليــق عليهــا ،ولــيس شــرحا لكــل مــا يف امل هصــر مــن أب ـواب
وفصــول ،وقــد نســب إليـ حممــد لــوك( )5وصــا الفــالين( )1وأمحــد األنصــاري( ،)2ومنـ توجــد نسـ ة يف
طوطا مدريد حتي رمز  c /CDIXيف  56ورقة(.)3
 -1تابع هذه املسألة يف املصدر السابق:

=
 468وما بعدها.

 -2تابع سردا ملؤلفا زروق عند عبد الصمد أبو ذيا للهعرك على املطبو منها وا قق وامل طوط :الشيو زروق
الفاسي املصرايت وجهوده يف خدمة املذهب املالكي 462 ،وما بعدها.
 -3املصدر السابق.456 :
 -4حبسب القائمة ال وضعها علي فهمي خشيم ملؤلفا

زروق :أمحد زروق والزروقية )98-93 : ( ،فإهنا تكون

كاآليت 39 :يف الهصوك 6 ،يف احلديث 10 ،يف الذكر 2 ،يف الرحال  5 ،رسائل 1 ،يف السيمياء 2 ،يف السوة
الذاتية والرتاجم 1 ،يف السفر 2 ،يف الطب 2 ،يف علوم القرآن 10 ،يف الفق  3 ،يف علم احلروك واألرقام 2 ،يف
علم الكالم ،وهبذا يكون جمموعها  85مؤلفا ،ولكن (  )144-99عندما يصنفها حبسب موضوعاهتا وأماكن
وجود نسو امل طوط منها ،فإن يوصلها إىل  104مؤلفا  ،ولعل هذا جمرد تكرار لبعاها أو كون بعاها أجزاء من
بعض أو مسهلة منها.
 -5شجرة النور الزكية:

.268
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ويبدو لنا أياا أن الرتكيز على اجلانب الهصويف من فكر زروق قد أضعف االههمـام بفكـره الفقهـي،
درس حيات وفكره ،بل إن بعاـهم أغفـل ذكـر هـذا الشـرح متامـا عنـد
ولذا مل ينل شرح للم هصر عناية من َ
سرده ملؤلفا الشيو زروق عندما ترجم ل ( ،)4كما يبدو لنا أن عمل زروق يف شرح امل هصر لـيس فيـ كثـرة
ابــدا وال متيــز ،وإمنــا هــو شــرح كغــوه مــن الشــروح واحلواشــي الـ قــام هبــا غــوه قبلـ وبعــده ،ولــذا مل ينــل هــذا
العمل اههماما ملحوفا ،ألن ليس في إضافا تسهحق اإلشادة ،ليسي فيما عرك قبل (.)5
ثالثا -الحطاب(:)6

الطــاعون ال يــدخل مكــة واملدينــة ،وهــذه أكملهــا ،ولـ تـ ليف مل يكملهــا ،منهــا تفســو للقــرآن،
وحاشية على تفسو البيااوي ،وحاشية على اإلحياء ،وقد تويف بطرابلس سنة 954هـ.
ولعــل أهــم مــا تركـ كهــاب مواهــب اجلليــل شــرح هصــر خليــل( ،)7وقــد تــويف قبــل تبيياـ  ،فرتك ـ
مسودة بياها ولده حيىي يف أربعة أسفار كبار ،وهو كهاب مل يؤلف مثل  ،كهبـ احلطـاب بعـد أن تبـن لـ
عــدم كفايــة شــروح املهقــدمن ،ملــا فيهــا مــن اســهغالق يف مواضــع وإطــالق يف مســائل ،وأن في ـ مــا يعســر
علــى الطالــب فهمـ  ،وغـوامض يصــعب عليـ اســهيعاهبا ،فجمــع يف شــرح املســائل ،مــع ذكــر مــا يناســب
كل منها من فرو وتقييدا وتنبيها  ،وضب وذكر األقوال وعزوها وتوجيهها(.)8
 -1قطف الثمر:
 -2املنهل العذب:

=
.32
.183

 -3علي فهمي خشيم :أمحد زروق والزروقية،
 -4وهذا ما فعل أمحد فريد املزيدي عند ترمجه لزروق يف تصحيح وكهابه هلوام شرح زروق للرسالة:
.124

.6

 -5علي فهمي خشيم :أمحد زروق والزروقية،
 -6الن ترجم ل البغدادي :هدية العارفن ،ج،2

.81

 ،242 ،الطاهر الزاوي :أعالم ليبيا ،371-370 ،بدر الدين القرايف:
توشيح الديباج ،217-216 ،الهنبك  :كفاية ا هاج ،ج ،230-227 ،2وللمؤلف نفس  :نيل االبههاج،592 ،
لوك :شجرة النور الزكية ،ج ، 270 ،1وراجع الرتمجة الوافية املوثقة املصادر ال أعدهتا ل انهصار املهدي الهومي :دور
علماء ليبيا يف نشر املذهب املالكي من القرن ا لعاشر إىل بدايا القرن اخلامس عشر اهلجري 13 ،وما بعدها ،وكذلك
الرتمجة ال أعدها عادل ا روق :منهج أيب عبد اهلل احلطاب يف مواهب اجلليل 315 ،وما بعدها ،وأياا الرتمجة الوافية
املوثقة مبصادرها ال أعدها رافع عبد اهلادي الرتمجان :جهود اإلمام احلطاب يف إثراء املذهب املالكي 403 ،وما بعدها.

 -7ليس هذا هو املؤلف الوحيد الذي خدم ب احلطاب هصر خليل ،إذ ل كهب أخرى ،لكنها مفقودة ،منها تعليق على ما يف كالم
هبرام يف شروح الثالثة للم هصر الا في إِشكال و الفه للمنقول .املصدر السابق.320 :
 -8احلطاب :مواهب اجلليل ،ج .2 ،1ولبيان أكثر ايااحا ألسباب كهابة احلطاب هلذا امل هصر ميكن الرجو إىل عادل ا روق:
منهج أيب عبد اهلل احلطاب يف مواهب اجلليل 324 ،وما بعدها.
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والكه ــاب يع ــد حب ــق موس ــوعة فقهي ــة ،ض ــمي أحك ــام م ــذهب مال ــك ،حي ــث ش ــرح فيـ ـ احلط ــاب
امل هصــر شــرحا وافيــا ،جيعــل املطلــع عليـ "يســهغي بـ عــن كثــو مــن املطــوال وامل هصـرا "( ،)1وهلــذا القــى
الشـرح قبــوال واسـعا ،وعـ ّـول عليـ مـن بعــده ،وأثــو عليـ كثــر ،مــنهم احلجـوي عنــدما قــال" :هـو أكثــر الشــروح
حتريـرا واتقانــا"( ،)2وهلــذا اســهمد من ـ كــل مــن شــرح امل هصــر بعــد احلطــاب ،وعلي ـ اعهمــد البنــاين وابــن ســودة
والرهــوين يف كثــو مــن تعليقــاهتم علــى شــرح الزرقــاين( ،)3ومــن أجل ـ مــدح الهنبك ـ احلطــاب فقــال :إن ـ "يــدل
على جودة تصرف  ،وكثرة اطالع وإمامه  ،مل يؤلف على خليل مثل مجعا وحتصيال بالنسبة ألوائل "(.)4
وتكمن أمهية الكهاب يف ذكره ما اسهدرك خليل على من سبق من كبار املالكيـة ،وهلـذا كـان عمـدة
شارحي امل هصر بعده ،الحهوائ على نقول من كهب مفقودة أو ال تـزال طوطـة ،وملـا فيـ مـن أقـوال ملالـك
وكبــار علمــاء مذهب ـ  ،ولــذكره للم ــالفن هلــم مــن العلمــاء واملــذاهب األخــرى ،ألن احلطــاب ك ـان يســهوعب
األق ـوال يف املســألة م ــن داخــل امل ــذهب ومــن خارج ـ  ،ويبــن ال ـراجح منهــا ،ويع ـ ّـرج علــى م ــا يف املســألة م ــن
تنبيهــا وتفريع ــا  ،ولدعم ـ للم ــذهب امل ــالكي باألدل ــة مــن الكه ــاب والس ــنة واالمج ــا والقي ــاس ،ولا ــبط
لأللفــا ،لغ ـةً واصــطالحا ،حتاشــيا ألي لــبس يف قراءهتــا أو فهمهــا ،فقــد كــان مرجعــا للهعريــف باملصــطلحا
الفقهية ،وهلذا كل أقبل علي العلماء واملهعلمن للنهل من واالسهشهاد ب كمصدر موثوق للفق املالكي.

والكهــاب ميثــل معلم ــة زاخــرة للفق ـ اإلســالمي عامــة وللم ــذهب املــالكي خاص ــة( ،)5الحهوائ ـ عل ــى
نقــول مــن كثــو مــن كهــب األمهــا ودواويــن الفقـ املــالكي الــا ألفـ علمــاء األنــدلس ومصــر والعـراق وإفريقيــة
وص ــقلية ،ال ــا ق ــد ال جن ــده يف غ ــوه( ،)6كم ــا أنـ ـ موس ــوعة يف الفق ـ املق ــارن ،ومعلم ــة ضـ ـ مة يف الدراس ــا
الفقهية واألصولية واللغوية ،والا يدل على مكانة كهـاب احلطـاب تصـدي عالمـة فـاس حممـد بـن أمحـد ميـارة،
امله ــويف س ــنة 1072هـ ــ ،الخهص ــاره يف كهابـ ـ "زب ــدة األوط ــاب وش ــفاء العلي ــل يف اخهص ــار ش ــرح احلط ــاب
 -1احلطاب :مواهب اجلليل ،ج،1
 -2احلجوي :الفكر السامي ،ج،4

.4
.104

 -3املصدر السابق :املوضع نفس .
 -4الهنبك  :كفاية ا هاج ،ج،2
 -5للهعرك أكثر على منهج احلطاب يف مواهب ومزايا هذا السفر العظيم ميكن الرجو إىل البحث الهحليلي االسهقصائي
الذي أعده عادل ا روق :منهج أيب عبد اهلل احلطاب يف مواهب اجلليل 329 ،وما بعدها.
 -6أوصل البعض مصادر احلطاب يف مواهب إىل ثالثة آالك ،وهذا أمر حيهاج تقريره إىل كثو من احلصر واالسهقصاء.
.228

راجع يف هذا املقدمة ال أعدها ملواهب اجلليل الدكهور حممد بباه بن حممد ناصر ،والذي نشر طبعه األوىل
بهحقيق حممد حيىي بن حممد األمن اليعقويب الشنقيطي دار الرضوان سنة 1431هـ2010-م.
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مل هصر خليـل"( ،)1وتـأثر األجهـوري ،املهـويف سـنة 1066هــ ،بـ  ،وتأليفـ كهابـا علـى منوالـ  ،أمسـاه "مواهـب
اجلليل يف حترير ما حواه هصر خليل".
وال ــا ميي ــز مواه ــب احلط ــاب اس ــهيعاب ألكث ــر أقـ ـوال املالكي ــة ،ح ــىت الش ــاذ واملهج ــور وامل ــرتو منه ــا،
وسالسـة أسـلوب  ،وحسـن تعبـوه ودقهـ  ،مـع اههمـام واضـح فيـ باملســائل األصـولية ،وارجـا األحكـام الفقهيــة
إليها ،ومزج بن الفق وأصول  ،واللغة وقواعـدها ،وعنايـة فائقـة بهعريفـا األبـواب الفقهيـة ،وحتـري الدقـة عنـد
توثيق األقوال وعزوها لقائليها ،وتوليد املسائل وابهكار النظائر ،مع حسن تبويـب واههمـام ببيـان املناسـبة بـن
األبواب والفصول ،ومزج بـن اجلمـع والهحليـل والرتكيـب واملناقشـة ،و نـب الهطويـل املمـل واالخهصـار امل ـل
مــا أمكــن ،وحــر واضــح علــى الهحفيــز علــى إعمــال الفكــر وإمعــان النظــر ونبــذ الهقليــد واجلمــود( ،)2وشــرح
الكلم ــا الغاما ــة واأللف ــا ،الغريب ــة ،وذك ــر م ــا حتهاجـ ـ ك ــل مس ــألة م ــن تقيي ــدا وف ــرو مناس ــبة وتهم ــا
مفيدة ،وبيان األقوال املهماثلة ،وحصر اخلالك وبيان منشئوه عند تعذر اجلمع بـن األقـوال( ،)3وهـذا كلـ يف
أدب جم يف النقد ،والهماس للعذر ملن جانب الصواب يف نسبة قول أو فهم نص(.)4
رابعا -الحضيري:

هو العالمة اجلليل علي بـن أيب بكـر بـن حممـد احلاـوي ،مغـريب األصـل ،ليـي املولـد واملنشـأ والوفـاة،
ولــد بســبها ســنة 890هــ ،وحفــظ الكهــاب الكــر يف صــباه ،ورحــل إىل احلجــاز للحــج ،وجــاور بــاألزهر عنــد
عودتـ طلبــا للعلــم ،وفــل ســنن يــرتدد عليـ حــىت بلغــي رحالتـ إليـ ســبع عشــرة رحلــة ،كــان مفهيــا يف بلــده،
معلمـا يعقـد حلقـا الـدرس للعامـة يف املسـاجد ،كثـو الـهالوة ،آمـرا بـاملعروك ناهيـا عـن املنكـر مكرمـا ألهـل
العلم.
تر مؤلفا عديدة ،منهـا منظومـة يف املـواعظ ،ومنظومـة يف الفقـ علـى خليـل ،تهكـون مـن 2700
بيـي ،ولـ شــرح علـى هصــر خليـل يف أربعــة أجـزاء ،سـيأيت احلــديث عـن حتقيقـ  ،ولـ حاشــية علـى امل هصــر
مــن تقري ـرا مشــائ
ناهز الثمانن(.)5

يف ثالثــة أج ـزاء ،وفهــاوى مهفرقــة ،تــويف ســنة 1061ه ـ علــى إثــر مــر أمل ب ـ بعــد أن

 -1البغدادي :هدية العارفن ،ج،2
 -2أنظر احلطاب :مواهب اجلليل ،ج،1

.290
،26

.33

 -3عادل ا روق :منهج أيب عبد اهلل احلطاب يف مواهب اجلليل،
 -4أنظر احلطاب :مواهب اجلليل ،ج،1
 -5الن ترمجة ل أمحد الدردير احلاوي :املسك والرحيان،

.326

.4

.121-92
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خامسا -التاجوري(:)1
هو العامل العامل الشيو الصا الفاضل الفقيـ الصـويف املـؤرخ عبـد السـالم بـن عثمـان بـن عـز الـدين
بن عبد الوهاب بن عبـد السـالم األمسـر ،الشـهو بالشـيو عبـد السـالم العـامل ،ولـد بهـاجوراء سـنة 1058هــ،
وتويف سنة 1139هـ ،تعلم الكهابة ومبادئ العلوم الشـرعية واللغـة يف زواياهـا ،مث انهقـل إىل طـرابلس ،وواصـل
هبا الهعلم على يد شيوخها ،كما الهقـى يف ترحالـ بكثـو مـن علمـاء الشـرق والغـرب ،وتبـادل معهـم املعـارك،
خوا هاديا داعيا إىل احلق.
بر يف علوم الشريعة وعلوم الهصوك ،فكان مرشدا ّ

وقــد تــر مصــنفا عــدة ،منهــا "تــذييل املعيــار" ،و"فــهح العلــيم يف مناقــب الشــيو عبــد الســالم بــن
ســليم" ،ول ـ "اإلشــارا لــبعض مــا يف املغــرب مــن امل ـزارا " ،و"شــرح علــى هصــر خلي ـل" ،أو "كهابــة علــى
امل هصر" ،مل أعثر ل على أثر ،ال مطبوعا وال طوطا ،غو ما ذكر عن عند من ترجم ل .
سادسا -الغرياني(:)2

هــو العالمــة الليــي أبــو عبــد اهلل حممــد بــن علــي بــن خليفــة الغريــاين ،الهونســي املولــد واملنشــأ والوفــاة،
أحد أساطن العلم والفق يف الزيهونة ،ولد سنة 1195هـ ،وتـويف سـنة 1194هــ ،طلـب العلـم صـغوا جبربـة،
وكـان أكثــر علمـ عــن شــيوخ الزيهونــة ،كمــا تعلــم علــى علمــاء مكــة واألزهــر ،كــان فقيهــا حمــدثا حنويــا تصـريفيا
منطقي ــا أص ــوليا مهكلم ــا عروض ــيا مفس ـرا( ،)3ت ــوىل ت ــدريس امل هص ــر س ــنوا عدي ــدة ،وأج ــاز فيـ ـ كث ـوا م ــن
الطالب الذين درسوه علي (.)4
تــر مؤلفــا عديــدة ،ال ت ـزال طوطــة ،منهــا حاش ــية علــى شــرح السنوســي علــى مقدمه ـ يف عل ــم
الهوحيــد ،وحاشــية علــى شــرح اخلبيصــي علــى مــنت هتــذيب املنطــق ،وفــيض اخلــالق يف الصــالة علــى راك ــب
ال ـ ـرباق ،وتفسـ ــو البسـ ــملة ،ول ـ ـ رسـ ــالة يف حكـ ــم اخلنثـ ــى املشـ ــكل ،وج ـ ـواب يف مسـ ــائل يف اإلجيـ ــار وصـ ــفة
 -1ترجم ل البغدادي :هدية العارفن ،ج ،572 ،1لوك :شجرة النور الزكية ،ج ،318 ،1الطاهر الزاوي :أعالم
ليبيا  ،227أمحد األنصاري :املنهل العذب ،390 ،ناصر الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية ،222 ،عبد
السالم بن عثمان :تذييل املعيار ،ج 22 ،1وما بعدها.
 -2الن ترجم ل الطاهر الزاوي :أعالم ليبيا ،347 ،حسن حسي عبد الوهاب :كهاب العمر ،ج ،840 ،1ناصر
الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية . 243 ،وللهعرك علي أكثر ميكن الرجو للرتمجة الوافية ال أعدها عصام
اخلمري :حممد بن علي الغرياين وأثره يف خدمة املذهب املالكي 695 ،وما بعدها.
 -3الورثيالين :نزهة األنظار ،ج.767 ،2
 -4أنظر سردا للهالميذ الذين درسوا امل هصر اخلليلي على الغرياين عند عصام اخلمري :حممد بن علي الغرياين وأثره يف
خدمة املذهب املالكي.707 ،
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الثواب( ،)1وقد كان للغريـاين عنايـة زائـدة مب هصـر خليـل ،قـراءةً وإقـراءً( ،)2إذ لـ كهـاب حـوى تعليقـا علـى
شرح الزرقاين علـى خطبـة هصـر خليـل( ،)3أصـل تقييـدا وتعليقـا قيـدها الغريـاين زمـن قراءتـ هلـذا الشـرح
لل طبة ،مث مجعها ونسقها ،وهي هبذا ليسي شرحا للم هصر ،وال حىت شرحا لشرح الزرقاين علي .
وأصل هذا الكهاب شرح للناصـر اللقـاين علـى خطبـة هصـر خليـل ،وهـذا الشـرح شـرح عبـد البـاقي
الزرقـاين ،املهــويف 1099هــ ،مبـا مجعـ مــن شـرح شــي

األجهــوري علـى خطبــة امل هصــر ،وكـان للغريــاين هــذه

الهقييــدا علي ـ  ،مجــع فيهــا مــا نقل ـ ش ـراح خليــل يف شــرح خطبه ـ  ،وزاد عليهــا مــن عنــده بعــض الهحقيقــا
والهص ــويبا ( ،)4والكه ــاب ال يـ ـزال طوط ــا ،منـ ـ نس ـ ـ ة يف دار الكه ــب الوطني ــة به ــونس ،وأخ ــرى مبكهب ــة
املسجد النبوي باملدينة املنورة(.)5
وللغريــاين أياــا رســالة مســهلة املوضــو مــن امل هصــر ،جعــل هلــا عن ـوان "رســالة يف تعــدد احلمــالء أو
الاامنن" ،وصورهتا لو أن أش اصا اشرتوا سلعة ،وشرط البـائع كفالـة كـل مـنهم شـركاءه يف مـا نابـ مـن مثـن
السلعة ،فإن يرجع علي البائع بكل الثمن ،مث يرجع الـدافع علـى شـركائ يف الشـراء ،ونـص املسـألة يف هصـر
خليل "وإن تعدد محالء ،اتبع كل حبصه  ،إال أن يشـرتط محالـة بعاـهم عـن بعـض ،كرتتـبهم"( ،)6وقـد وضـع
الغريــاين هــذه الرســالة ملــا الحــظ تعســر أو تعــذر فهمهــا علــى كثــو مــن الطــالب ،والرســالة ال ت ـزال طوطــة،
منها نس ة مصورة مبكهبة املسجد النبوي يف سبع ورقا  ،حتي رقم (.)7()280/112
سابعا -عليش(:)8

هو أبو عبد اهلل حممد بن أمحد علي الطرابلسي الدار املصري القرار ،شيو السادا املالكيـة مبصـر
ومفهيها ،فقي مغريب األصل من أهل طرابلس ،ولد بالقاهرة سنة 1217هـ ،وتعلم بـاألزهر ،ومجـع بـن العلـم
 -1تابع هذه املؤلفا وأماكن وجود نس ها امل طوطة يف املصدر السابق:

 710وما بعدها.

 -2داللة على عنايه البالغة هو وتالميذه هبذا امل هصر أن الطلبة أثناء الدرس كانوا همون حفظا يف جمالس منهظمة،
وينشئون القصائد عند كل خهمة منهم ل  ،ويؤرخون ذلك ،وكلما تكرر اخلهمة تكرر االحهفال هبا .املصدر
السابق.718 :
 -3حسن حسي عبد الوهاب :كهاب العمر ،ج،1
 -4عصام اخلمري :حممد بن علي الغرياين وأثره يف خدمة املذهب املالكي،
.842-841

 -5املصدر السابق:
 -6هصر خليل بهصحيح وتعليق الطاهر الزاوي:

.713

.714

.184

 -7عصام اخلمري :حممد بن علي الغرياين وأثره يف خدمة املذهب املالكي،
 -8الن ترجم ل حممد لوك :شجرة النور الزكية ،385 ،ناصر الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية،
.717

.299
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والعم ــل ح ــىت ص ــار ع ــامل مص ــر وفقيهه ــا ،وعلي ـ خت ــرج ج ــل علم ــاء األزه ــر ،ومل ــا قام ــي الث ــورة العرابي ــة أهت ــم
مبواالهتا ،فأخذ من داره وهو مريض حمموال ،وألقي ب يف مسهشفى السجن ،وب ما سنة 1299هـ.
لـ ت ـ ليف كثــوة يف فنــون العلــم ،حصــل هبــا النفــع ،منهــا فــهح العلــي املالــك يف الفهــوى علــى مــذهب
اإلمـام مالــك ،وهـو جممــو فهاويـ  ،وحاشــية علــى أقـرب املســالك ،وشـرح جممــو األمـو ،وهدايــة الســالك إىل
آخر املسالك ،وحاشـية علـى رسـالة الصـبان يف البالغـة ،وتـذكرة املنههـى يف فـرائض املـذاهب األربعـة ،وهدايـة
املريــد لعقيــدة أهــل الهوحيــد( ،)1ولـ مــنح اجلليــل علــى هصــر خليــل ،وحاشــية علــى شــرح  ،وقــد طبــع م ـرا
عدة ،أكثرها تداوال طبعة دار الفكر ببوو سنة 1989م ،وقد جاء يف تسعة أجزاء.
ثامنا -السيناوني(:)2

هــو الشــيو حســن ابــن احلــاج عمــر بــن عبــد اهلل الســيناوين الغدامســي املــالكي ،ولــد ســنة 1288ه ــ،
وتــويف ســنة 1353ه ــ ،نب ـ يف الق ـراءا والهجويــد حــىت صــار مــن شــيوخ اإلق ـراء املشــهورين جبــامع الزيهونــة،
ويكفي ف را أن أبرز علماء تونس وليبيا واجلزائر درسوا على يدي  ،أشهرهم العالمـة عبـد احلميـد بـن بـاديس،
املهويف سنة 1358هـ1940-م ،باين النهاة العلمية والفكرية يف اجلزائر.
تنحــدر أصــول مــن بلــدة ســيناون بأقصــى الغــرب الليــي ،وقــد كــان حــاد الــذهن مفــرط الــذكاء ،تلقــى
علومـ األوىل يف زاويههــا ،مث رحــل مــع والــده صــبيا إىل تــونس ،وا ــرط يف ســلك تالمــذة الزيهونــة ،حــىت وصــل
فيهـا إىل أعلــى الرتـب العلميــة ،مث رجــع إىل بلدتـ  ،وتصــدر للهـدريس بالزاويــة الـ تعلـم فيهــا ،لكنـ سـريعا مــا
عاد إىل تونس ،وهبا مسي مدرسا ،وملدة أربعن سنة ،حىت أصبح معدودا مـن الطبقـة العليـا يف علـوم القـراءا
بالزيهونة ،كما توىل هبا القااء وإمامة جامع الزيهونة.
وقــد تــر كهب ــا نــادرة ت ــدل علــى مكانه ـ العلمي ــة ،هــو يف بعا ــها مــن األوائــل غ ــو املســبوقن ،منه ــا
الكواكــب الدريــة يف إع ـراب الشــاطبية ،ومــنح الفهــاح يف فــهح أب ـواب تل ــيص املفهــاح ،وهــو يف علــم البالغــة،
وإثــارة الســالك علــى اياــاح األلفيــة املرصــع بكافيــة ابــن مالــك ،ول ـ يف علــم األصــول األصــل اجلــامع لــدرر
املنظومــة يف س ــلك مجــع اجلوام ــع ،ومواهــب اجللي ــل يف تطبيــق م ــا جــرى ب ـ القاــاء والعم ــل علــى مع ــامال
هصــر الفهــوى خلليــل ،ويبــدو أن ـ مجــع لفهاوي ـ املهعلقــة ببــاب املعــامال ومــا جــرى علي ـ العمــل يف القاــاء
بشــأهنا أثنــاء توليـ لـ بهــونس ،وال ـ اعهمــد فيهــا علــى هصــر خليــل ،وقــد نشــر املطبعــة الفنيــة بهــونس هــذا
 -1ناصر الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية،

.300

 -2للرتمجة ل أنظر مجعة الزريقي :العالمة الكبو الشيو حسن بن عمر السيناوين وكهابة الكواكب الدرية يف إعراب
الشاطبية .449-417 ،علي افريو :اسهاما الليبين يف أصول الفق املالكي.11 ،
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يف مكهبــا العــامل ،وألن ـ مل يـ َعــد طبع ـ

الكهــاب ســنة 1930م ،فجــاء يف  266صــفحة ،وتنــاثر نس ـ
فهو بالهأكيد يف حاجة إىل إعادة نشر بعد حبث عن طوطات .
تاسعا -الفطيسي(:)1
ه ــو حمم ــد ب ــن حمم ــد الفطيس ــي ،فقي ـ م ــالكي جلي ــل مؤل ــف ،ول ــد ب ـزلينت يف أوائ ــل الق ــرن الراب ــع عش ــر
اهلجري ،وتويف سنة  1310هـ عن سن تناهز املائة ،أخذ علوم األوىل عن آل بيه  ،مث الهحق مبدرسة تـاجوراء،
مث رج ــع إىل زلي ــنت ،وهب ــا ت ــوىل اله ــدريس بزاوي ــة آل الفط ــيس ،لـ ـ ت ـ ليف مفي ــدة ،ت ــدل عل ــى غ ـزارة علم ـ  ،منه ــا
منظومه الفقهية ال مجـع فيهـا مـا ذكـره خليـل يف هصـره ،وزاد عليـ فوائـد كثـوة ،ومساهـا "الاـوء املنـو املقهـبس
يف مذهب اإلمام مالك بن أنس" ،وهي أرجوزة طويلة ،تشمل على  2421بيها( ،)2وألهنا نالي إعجـاب أهـل
العلم بطرابلس ،فقد شرحها املؤلف يف جملدين ،ولكن أكثرمهـا ضـا  ،ولـ أياـا منظومـة يف الهوحيـد ،وأخـرى يف
النحو ،شرح كال منهما شرحا مفيدا(.)3
عاشرا -علماء آخرون:
عر لنا أثناء البحث جهود علماء آخرين غو من ذكروا ،كاني هلم شروح وتعاليق على امل هصـر ،ولكـن
مل يهوفر لنا قدر كاك من املعلوما عن سوهتم وأعماهلم ،ولذا نكهفي بسرد ما توفر لنا عنهم على قله  ،وهم:
 بركــا بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن احلطــاب الطرابلســي ،املهــويف ســنة 980هــ ،فقي ـ صــا وعالمــة مف ـ  ،ل ـاملنهج اجلليل يف شرح هصـر خليـل ،يف أربعـة أسـفار( ،)4توجـد منـ نسـ ة طوطـة يف مكهبـة جامعـة بنغـازي حتـي رقـم
.)5(849
 -كر الدين عبد الكر الربموين املصرايت املالكي املصري ،إمام حمدث وفقي نبي  ،ترجم لنفس يف كهاب روضـة

األزهــار يف مناقــب شــي عبــد الســالم بــن ســليم الطرابلســي ،ولــد مبص ـراتة ســنة 893ه ــ ،وتــويف ســنة 998ه ــ ،تلقــى
تعليمـ األو ببلــده ،مث ارحتــل إىل مصــر ،فأخــذ عــن األخــوين اللقــانين ،كمــا أخــذ عــن الشــيو عبــد الســالم
األمسر ،ل شرح على امل هصر يف جملدين كبوين(.)6
 -1الن ترجم ل الطاهر الزاوي :أعالم ليبيا،
 -2حممد الفطيسي :الاوء املنو املقهبس يف مذهب اإلمام مالك بن أنس،
.354

 -3املصدر السابق:

.3

.7

 -4ناصر الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية ،166 ،الهنبك  :نيل االبههاج،
 ،279الطاهر الزاوي :أعالم ليبيا.2112 ،
 -5احلبشي :جامع الشروح واحلواشي.1602 ،
 -6حممد لوك :شجرة النور الزكية،

.178 -177

 ،281الهنبك  :نيل االبههاج،

 ،102حممد لوك :شجرة النور الزكية،

 ،226ناصر الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية،
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 أب ــو عب ــد اهلل حمم ــد ب ــن أمح ــد الطرابلس ــي املغ ــريب امل ــالكي ،املع ــروك ب ــابن اإلم ــام ،امله ــويف س ــنة1083هـ ،ل شرح على امل هصر ،ومع أن شرح حافل لكن غو كامل(.)1
 أبو عثمان سعيد الشرك الطرابلسي ،املهويف سنة 1112هـ ،ل با طويل يف إقراء هصر خليـل،فقد كان ل جبامع الزيهونة درس كل يوم بعد صالة العصر ،وكاني قراءت للم هصر قراءة حتقيق(.)2
 أبـو عبــد اهلل حممـد بــن حسـن الــدرناوي الهونسـي ،املهــويف سـنة 1199هــ ،لـ تقريـرا علـى شــرحالزرقاين للم هصر(.)3
 حممد بن عبد الرزاق بن عبـد الـرمحن البشـ  ،املهـويف سـنة 1310هــ ،مفـ الزاويـة ،تـوىل الهـدريسهبا ،وقرأ الشرح الكبو على خليل حباشية الدسوقي سبع عشرة مرة(.)4
ـدرس
 عبــد احلفــيظ بــن حممــد بــن عبــد احلفــيظ ،املهــويف ســنة 1315ه ــ ،مــن علمــاء زلــيطن ،كــان يـ ّهصر خليل ،وقد خهم أربعا وعشرين مرة(.)5

المبحث الثاني
جهود الليبيين المعاصرين في خدمة مختصر خليل
رمبــا يظ ــن الــبعض أن خل ــيال و هصــره ق ــد ص ــارا مــن املاض ــي ،فيــزعم أن زم ــن امل هص ـرا وىل ،وأن
االههمـام خبليــل قـد انقاــى ،ولكــن البحـث املهــأين يكشـف لنــا زيــف هـذا الــوهم ومقـدار خطلـ  ،فاملطــابع ال
تـزال تلقــي إلينــا بــالكثو مــن الدراســا حــول هــذا امل هصــر ،حــىت كــاد أن يصــبح فرعـا علميــا بذاتـ  ،وأقــالم
الكهاب ال تزال تسح باحلرب مدرارا يف دراسا حول وحول شـروح  ،فهـذا حيقـق امل هصـر أو أحـد شـروح ،
وذلك جيري دراسة نقدية ألحد شارحي امل هصـر ،وذا يسـه رج منـ قواعـد وتطبيقـا  ،وهـذا يبحـث عمـا
في من مقاصد وتعليال  ،وغوه يبحث وحيلل ويعلل اخهيارا خليل أو أحد شراح هصـره يف بـاب فقهـي
معــن ،فكــل آخــذ مــن امل هصــر بطــرك ،ينظــر إلي ـ من ـ  ،أمــا الــدروس وا اض ـرا فهــي م ـن الكثــرة حبيــث
يصعب عدها ويصعب اسهقصااها وحصرها.
 -1البغدادي :هدية العارفن ،ج،2
 -2ناصر الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية،

 ،293ناصر الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية،

 -3حممد لوك :شجرة النور الزكية،
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 ،350ناصر الدين الشريف:

 -4ناصر الدين الشريف :اجلواهر اإلكليلية،
 -5املصدر السابق.319 :
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والا صدر من كهب حول امل هصر حديثا وشـروح  ،ومـن دراسـا كـان أساسـها امل هصـر يف السـنوا
السهة األخوة فق  ،وإن كاني كلها صدر عن كهاب غو ليبين ،ما يلي(:)1
 هبجة البصر يف تقريب مسائل امل هصر(.)2 لوامع الدرر يف ههك أسهار امل هصر(.)3 الدرر يف شرح امل هصر(.)4 كشف املصطلحا الفقهية من خالل هصر خليل بن إسحاق املالكي(.)5 املدخل إىل هصر خليل(.)6 -حاشية اإلمام شرك الدين الط ي ي على هصر خليل(.)7

 أجوب ــة الرماص ــي عل ــى أس ــئلة برك ــة الهطـ ـواين فيم ــا أش ــكل عليـ ـ م ــن ك ــالم هص ــر خلي ــل وبع ــضشروح (.)8
 فهح الفهاح شرح هصر خليل يف الفق املالكي(.)1 -1هذا السرد ال يشمل رسائل املاجسهو والدكهوراه ال أعد حتقيقا لشروح امل هصر ،وال على املقاال واألحباث
املهعلقة ب  ،وال على شروح املعاصرة ،ألننا لو تهبعناها خلرج البحث عن سياق وتا م ،فيصبح السرد أكرب حجما
من جوهر البحث ،وهذا ما تكشف عندما عزمي على حصر ما ألف من كهب حول هذا امل هصر يف العشرين
سنة األخوة ،فواجههي كمية هائلة من الكهب ،عجز عن مهابعة عناوينها فاال عن مهابعهها هي ذاهتا.
 -2وضع أمحد معزوز أسهاذ الفق وأصول باجلزائر ،وهو شرح مبس شر يف اصداره على شكل سلسلة سنة 2019م.
 -3وهو شرح ض م للم هصر ،جاء يف  15جملد ،وضع حممد بن حممد بن سامل اجمللسي الشنقيطي ،ونشرت سنة
2015م دار الرضوان بنواكشوط.
 -4وهو شرح وضع هبرام بن عبد اهلل الدموي ،تلميذ العالمة خليل ،وقد طبع هبامش شفاء العليل يف حل مقفل خليل
مد بن أمحد بن غازي ،والكهاب يف مخس جملدا  ،وبدراسة وحتقيق حافظ بن عبد الرمحن خو وأمحد بن عبد
الكر جنيب ،وقد نشر وزارة األوقاك والشئون اإلسالمية بدولة قطر طبعه األوىل سنة 2014م.
 -5وضع حممد املصلح ،ونشره سنة  2014م مركز البحوث والدراسا
بالرباط.
 -6ومساه كاتب بشو ضيف بن أيب بكر اجلزائري أياا "سلوة املشهاق يف الكالم عن خليل بن إسحاق" ،وقد نشرت دار
ابن حزم ببوو سنة 2015م.
 -7حاشية ملوسى بن ميمون الط ي ي ،نشرهتا دار ابن حزم ببوو سنة 2020م ،بهحقيق ودراسة مجال بن مسعود
يف الفق املالكي والرابطة ا مدية للعلماء

حارو .
 -8وقد نشرت سنة  2015م دار ذاكرة األمة باجلزائر ،بهحقيق عبد الفهاح مغفور وعبد الباس صيد.
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 تصحيح منت امل هصر والهعليق علي مبا تيسر(.)2 هصر خليل يف الرتاث الفقهي املغريب خالل القرنن  11و 12اهلجرين(.)3 فهح الرب اللطيف يف ختريج بعض ما يف امل هصر من الاعيف(.)4هـ ـ ــذا بعـ ـ ــض مـ ـ ــا كهـ ـ ــب عـ ـ ــن امل هصـ ـ ــر مـ ـ ــؤخرا ،وهـ ـ ــو يـ ـ ــدل علـ ـ ــى بـ ـ ــال العنايـ ـ ــة ب ـ ـ ـ  ،السـ ـ ــيما يف
املغـ ــرب الع ـ ــريب ،فف ـ ــي ك ـ ــل س ـ ــهة أش ـ ــهر تقريب ـ ــا ـ ــرج علين ـ ــا مؤل ـ ــف عن ـ ـ  ،يك ـ ــون غالب ـ ــا ذا أج ـ ـزاء ،يهن ـ ــاول
طرف ـ ــا م ـ ــن مس ـ ــائل وجوانب ـ ـ  ،فل ـ ــو ق ـ ــدرنا أن عم ـ ــر امل هص ـ ــر يق ـ ــارب اآلن س ـ ــبعة ق ـ ــرون ،وأض ـ ــفنا لهع ـ ــدادنا
م ـ ــا كه ـ ــب ع ـ ــن حواش ـ ــي وتعليقاتـ ـ ـ  ،وم ـ ــا ال يـ ـ ـزال منه ـ ــا جمه ـ ــول املؤلِـ ــف أو غ ـ ــو حمق ـ ــق وك ـ ــذلك الرس ـ ــائل
العلمي ـ ـ ة ال ـ ـ تناولـ ــي امل هصـ ــر ومـ ــا تعلـ ــق ب ـ ـ مـ ــن شـ ــروح وحواشـ ــي ،وتلـ ــك الـ ــدروس املكهوبـ ــة واملسـ ــجلة
علـ ــى مواقـ ــع الشـ ــبكة العنكبوتيـ ــة والقن ـ ـوا الفاـ ــائية عن ـ ـ لبـ ــان لنـ ــا ض ـ ـ امة العنايـ ــة ب ـ ـ  ،حـ ــىت ألننـ ــا لـ ــن
نكـ ــون مبـ ــالغن إذا قلنـ ــا أن ـ ـ حيهـ ــاج إىل إف ـ ـراده بفـ ــر علمـ ــي ـ ــهص ب ـ ـ ( .)5هـ ــذا يف غـ ــو بالدنـ ــا ،فم ـ ـا هـ ــو
احلال عندنا؟
لقد بذل املعاصرون من أهل بلدنا جهودا يف العناية هبذا امل هصر متثلي يف:
أوال -نشر المختصر:
كثوة هي النسو املنشورة هلذا امل هصر ،قذفي هبا إلينـا املطـابع ودور النشـر ،يف شـرق العـامل اإلسـالمي
وغرب  ،بعاها يدعي من وضع امس علي أهنا من مراجعه أو تصحيح  ،وبعاها جاء خاليا من هـذا ،بـل حـىت
مل يــدون علــى غالف ـ اســم الــدار ال ـ نش ـرت  ،وهــذا مرجع ـ إىل كثــرة تــداول الكهــاب بــن طلبــة العلــم يف املركــز
العلمي ــة ك ــاألزهر والزيهون ــة والق ــروين وغوه ــا ،ال ــا دع ــا ال ــبعض الس ــهثمار ذل ــك اري ــا ،دون أن ي ــو ق ــدرا م ــن
االههمام لصحة ما ينشره.

=

 -1أليب علي احلسن بن رحال املعداين ،وقد توىل حتقيق حممد العلمي وآخرون ،ونشرت سنة 2020م الرابطة ا مدية للعلماء
باملغرب ،وجاء يف  70جملدا.
 -2وقد وضع ألب ولد املصطفى ،ونشرت سنة 2015م دار ابن حزم ببوو .
 -3ألف سفيان ناول ،ونشرت سنة 2019م دار إفريقيا الشرق بالرباط.
 -4وضع سنبو األرواين ،وحقق رماان حممد النيفرو ،ونشرت سنة 2016م دار ابن حزم ببوو .
 -5ذكر منذ قليل أن بعاهم أوصل ما كهب على امل هصر من دراسا إىل  ، 1750وآنذا دمهي طائف أن هذا العدد مبال في
يف الكثرة ،وأنا هنا يدمهي غوه ،وعكس متاما ،وقد صار بعد ذلك يقينا ،ألقول أن ذا ما أنصف ال خليال وال هصره،
فهقد يره يبدو إىل القلة أقرب ،لكثرة ما رأيه من دراسا حول هذا امل هصر.
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ولعــل مــن املثــو ذكــر أن أول نشــر للم هصــر كــان علــى يــد غــو عــرب وغــو مســلمن ،فقــد نشــر مطبوعــا
بــالعريب ومع ـ ترمجــة فرنســية ببــاريس ســنة 1848م باعهنــاء املسهشــرق ســنيا  ،Seignetteوطبــع بالفرنســية يف
باريس بأمر من احلكومة الفرنسية ،وبإشراك من وزارة الدفا ( ،)1فجاء يف سهة جملـدا  ،حـو امل هصـر وتعليقـا
نيكـ ــوال بـ ــوون  ،)2(Nicolas Perronوطبـ ــع يف اجلزائـ ــر بـ ــن عـ ــامي  1889و1908م ،كمـ ــا قـ ــام األس ـ ــهاذ
املسهشرق فانان  Fagnanبوضع فهرسة هويات  ،وطبع مـع ترمجـة إيطاليـة وشـروح يف مـيالن سـنة 1919م بعنايـة
جويـ ـ ـ ـ ـ ــدي  Guedeوس ـ ـ ـ ـ ـ ــنهيليانا ،وهن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ترمج ـ ـ ـ ـ ـ ــة حديث ـ ـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدها س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة 1956م و1962م بوس ـ ـ ـ ـ ـ ــكي

 Bousquetبعنوان (خليل بن إسحاق :هصر الفق اإلسالمي على مذهب اإلمام مالك)).(3
ومــع أن ـ يصــعب حتديــد أول طبعــة بالعربيــة هلــذا امل هصــر ،ألن كثـوا مــن طبعاتـ القدميــة جــاء خاليــة مــن
بيــان مــن طبعهــا فاــال ع ــن تــاريو طبعهــا ،ولك ـن يب ــدو أن أوهلــا قــد فهــر يف مص ــر ســنة 1293هـ ـ املوافقــة لس ــنة
1876م ،وقد نشرهتا مطبعة بوالق بالقاهرة ،وجاء يف  312صفحة ،كما فهـر للم هصـر بفـاس طبعـا عـدة،
أقدمها ما فهر سنة 1301هـ (1884م) ،وسنة 1322هـ(1904م)(.)4

ومـع هــذا فيبــدو أن الطبعــة الـ نشــرها الشــيو العالمـة الطــاهر أمحــد الـزاوي( )5قــد القــي قبــوال وانهشــارا
أكثر من أي طبعة أخرى ،فشاعي بعده يف مواقع الشبكة العنكبوتية ،وتداولي دور النشر إعـادة طبعهـا مـرا
 -1الا يؤكد أمر احلكومة الفرنسية برتمجة هصر خليل ما نسب العالمة السباعي رمح اهلل للمسهشرق الفرنسي سيدو ()Sedillot
أن قال" :املذهب املالكي هو الذي يسهوقف نظرنا ،ملا لنا من صال ب عرب إفريقية ،ولذا عهد احلكومة الفرنسية إىل
الدكهور نيكوال بوون أن يرتجم إىل الفرنسية امل هصر يف الفق لل ليل بن إسحاق" .مصطفى السباعي :من روائع حاارتنا،
.90
 -2وقد جاء معنونا بالعريب كما يلي" :امل هصر يف الفق على مذهب اإلمام مالك بن أنس خلليل بن إسحاق بن يعقوب املالكي"،
وبالفرنسية كما يليPrécis de jurisprudence musulmane suivant le rite malékite par :
sidi Khalil
وجاء يف صفحة العنوان بالعريب أن "طبع يف مدي نة باريز ا روسة باملطبع السلطاين املعمر سنة 1272هـ املطابقة لسنة 1855م من
ميالد املسيح" ،وبالفرنسي Publié par les soins de la société asitique, douxieme tirage,
l,imprimerie imperial, Paris, 1855.
ينظر يف هذا عبد السالم أمحد فيغو :أثر فق اإلمام مالك يف القانون املدين الفرنسي.21-20 ،
 -3ابن زيدان البوصادي :حتر هنب أموال املعاهدين للنصارى،
 -4هصر خليل http://islamspedia.com/

.181

 -5عامل مؤرخ فقي مف مناضل من أجل وطن  ،ولد سنة 1890م بقرية احلرشا بالزاوية بأقصى الغرب الليي ،وتلقى هبا علوم
األوىل يف اللغة والفق والقرآن ،ويف شباب شار يف اجلهاد ضد الغزو اإليطا يف معار عدة ،أشهرها اهلاين يف
1911/10/2م ،مث سافر إىل مصر لهلقي العلوم الشرعية باألزهر ،فحصل على الشهادة العلمية سنة 1938م ،ويف األثناء
شغل بكهابة مقاال دينية وسياسية يف صحف مصرية ،عر فيها معاناة الليبين ونااهلم ضد الطليان ،وملعارضه للنظام
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عديدة ،حىت أصبحي مشاعا بـن أهـل العلـم ،وقـد جـاء يف  277صـفحة ،مشـكولة كـل حـروك الكلمـا
يف أغلب الطبعا  ،وقد سبق أصل النص برتمجة قصوة جدا ومنقولة خلليل ،مل تهجـاوز صـفحة ونصـف ،وأحلـق
بفهــرس تفصــيلي لألب ـواب والفصــول ،وقــد جــاء عن ـوان الكهــاب علــى غــو مــا وضــع مؤلف ـ  ،وذلــك كمــا يلــي:
" هصـر خليــل يف فقـ إمــام دار اهلجــرة اإلمـام مالــك بــن أنـس رضــي اهلل عنـ للعالمــة الشــيو خليـل بــن إســحاق
املالكي" ،صحح وعلق علي الشيو الطاهر أمحد الزاوي.
وق ــد حل ــى الش ــيو الـ ـزاوي امل هص ــر بهعليق ــا

هص ــرة كامل هص ــر نفسـ ـ  ،مل يهج ــاوز بعا ــها كلمـ ـا

معدودة ،بل عددها  523تعليقا ،وقد جاء أغلبها بيانا ملعـاين كلمـا يف اللغـة ،وقليـل مـن شـرح اصـطالحا
فقهية ،وأقل منها أصولية ،مع الهمثيل لبعض ما أغفل خليل ذكر أمثلة علي  ،وتفسـو لـبعض العبـارا الـ فـن
الزاوي حاجهها السهجالء معانيها وشرحها ،مع بعض إشـارا إىل أقـوال فقهيـة حيهاجهـا ضـب معـو امل هصـر،
وإيااحا وتعليال ملسائل فقهية ،ونسبة أقوال ملن صـدر عـنهم مـن فقهـاء املالكيـة ،وبيـان بعـض األحكـام
الفقهية ال حيهاج املطلع على امل هصر ،ومراعاة لنهج االخهصار كان الزاوي يصـدر تعليقـ بقولـ  :أي ...كـذا،
أو يعي ...كذا ،دون أن يشو إىل مصادره يف ذلك ،إال يف مواضع أربعة ،هي:
  28تعليق رقم  ،48وفي قال :راجع الزرقاين على املوطأ.  81تعليق رقم  ،185وفي أحال على النسائي.  102تعليــق رقــم  ، 233وفيـ أحــال علــى املدونــة ،وكــذلك فعــل يف الهعليــق رقــم  ،344والــذيورد يف .160
  239تعليق رقم  ،474وفي أحال القارئ على املوطأ.وكما نالحظ هذه اإلحاال على قلهها ال دي شيئا ،وهـي أقـرب إىل الهجهيـل والهعميـة علـى القـارئ
من إفادت مبا يرغب  ،إذ مل يبن هلذه املصادر مـا تقهاـي أصـول الهوثيـق ،مـن جـزء وصـفحة وطبعـة وناشـر وحمقـق
وغو ذلك ،زد على هذا أن تلك الهعاليق اهلا املطلع عليها ما وضعي إال لهعن علـى احلفـظ ال الفهـم ،وفـوق
هذا مل يذكر الزاوي شيئا عن النس ة الـ صـحح عليهـا امل هصـر ،أهـي واحـدة أم أكثـر ،وهـل هـي طوطـة أم

مطبوعــة ،وعلــى كــل حــال هــذه اهلنــا يشــفعها للشــيو ال ـزاوي تبحــره يف علــوم العربيــة والعلــوم الشــرعية ،وســعة
اطالع ـ علــى مــدوناهتا ،فهــو مف ـ ليبيــا يف زمان ـ  ،وأحــد أهــم مــؤرخي ليبيــا وعلمــاء العربيــة فيهــا ،ولكن ـ يف

=

امللكي فل يف مصر ،وبعد عام 1969م عن مفهيا للبالد ،وقد تر مؤلفا عديدة يف الهاريو والفق واللغة ،منها جهاد
األبطال يف طرابلس ،وعمر امل هار ،وأعالم ليبيا ،وتاريو الفهح العريب يف ليبيا ،ومعجم البلدان الليبية ،وجهاد الليبين يف ديار
اهلجرة ،و هار القاموس ،وترتيب القاموس ،والكشكول ،وقد تويف سنة 1986م .رجعنا يف هذه الرتمجة إىل الدراسة القيمة ال
اعدها عن الشيو د .حممد مسعود جربان" :الشيو الطاهر الزاوي 1986-1890م ترمجه وآثاره" ،ونشرها كمقدمة لكهاب
أعالم ليبيا.40-7 ،
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احلقيقة مل يكن يكهب لنفس  ،بل ملبهدئ يف العلم مثلـي ،وقـد كـان مـن حقـ عليـ أن يبـن لـ مصـادره فيمـا
كهب.
وعلــى كــل يبــدو لنــا عمــل العالمــة ال ـزاوي موقفــا وجلــيال ،بــدليل انهشــاره بــن حم ـي خليــل ودارســي
هصـره ،وأنـ مل يؤخـذ عليـ مـا يعيبـ مـن خطـأ يف الهصـحيح ولـو يف ضـب حـرك بالشـكل ،وال يف الهعليــق،
وال يف طباعة امل هصر ،مع كثرة من رجع إليـ  ،إمـا دراسـة ،أو عنـد حتقيقـ لـبعض حواشـي  ،ومـع أنـي عثـر
علـى نســو عــدة طوطــة مــن هـذا امل هصــر يف مكهبــة جامعــة بنغــازي ،الـا أوحــى يومـا بــالعزم علــى حتقيــق
هــذا الكهــاب اجلليــل ،ولكــي بعــد متحــيص رأيــي أن امل هصــر مل يعــد حــىت حباجــة إىل حتقيــق ،فكثــرة نس ـ
امل طوطــة واملطبوعــة ،وحفظ ـ مــن قبــل الكثــرة عــن فهــر قلــب هــو مــا حيفظ ـ  ،فامل هصــر حيفــظ نفس ـ مــن
العبث بنفس  ،بل وحيفظ شروح كذلك ،وهو حمفو ،يف الصدور قبل أن حيفظ كهابةً.
ثالثا -تحقيق شروح المختصر:

ما أكثر من نال درجة علمية من وراء خليل وشروح هصره ،فأفادوا وأخرجـوا لألمـة شـيئا مـن تراثهـا
العلمـي ،واســهفادوا حبصــوهلم علـى تلــك الــدرجا العلميــة ،ومـن هــؤالء بعــض مــن أبنـاء ليبيــا ،حيــث تقــدموا
برسائل علمية عن حتقيق الكهب اآلتية:
 البيـان والهكميــل شــرح هصــر خليــل ألمحــد حلولــو ،إلبـراهيم مفهــاح الصــغو ،يف رســالة ماجســهوتقــدم هبــا ســنة 2006م إىل كليــة الش ـريعة والقــانون باجلامعــة األمسريــة ،عــن حتقيق ـ للكهــاب مــن ب ـاب رفــع
احلدث وحكم اخلبث إىل هناية باب النوافل والفاائل والسنن يف الصالة ،وأمحـد عمـران الكميـ  ،يف رسـالة
ماجسهو تقدم هبـا سـنة 2007م إىل ذا الكليـة عـن حتقيقـ للكهـاب مـن بـاب أحكـام صـالة اجلماعـة إىل
هناية باب االعهكاك.
 شــرح احلاــوي علــى هصــر خليــل لعلــي بــن أيب بكــر احلاــوي ،املهــويف ســنة 1061ه ــ ،مــدعلـي اجلنقــة ،حيـث تــوىل سـنة 2008م دراســة وحتقيـق الكهــاب مـن أول بــاب الـذكاة إىل أول بــاب اجلهــاد،
يف رسالة ماجسـهو تقـدم هبـا إىل كليـة الشـريعة والقـانون باجلامعـة األمسريـة ،وتـوىل آخـرون حتقيـق أجـزاء أخـرى
من ـ يف رســائل تقــدموا هبــا إىل قســم الدراســا اإلســالمية بكليــة اآلداب جبامعــة املرقــب ،فقــام فــرج رماــان
مفهــاح الشــبيلي س ــنة 2007م بــالهحقيق بدايــة م ــن بــاب اجلهــاد إىل هناي ــة فصــل (وملــن كم ــل عهقهــا ف ـراق
العبــد) ،وقــام علــي عبــد اهلل غلبــون ،ســنة 2008م بــالهحقيق مــن فصــل الرجعــة إىل آخــر احلاــانة ،وحقــق
عزالدين ناصر حسن األمن الكهاب سنة 2008م من هناية اجلزء األول إىل بـاب احلـج ،وتـوىل احممـد عبـد
السـالم الـدعبو ســنة 2008م الهحقيـق مـن بــاب ينعقـد البيـع إىل هنايــة فصـل بـاب أســباب احلجـر ،وتــوىل
إبـراهيم علــي قنــاو ،ســنة 2007م حتقيــق بــاب الطهــارة ،ومجعــة عيــد مفهــاح الشــف الهحقيــق ســنة 2011م
من بداية باب الصلح إىل هناية باب املساقاة ،وخليفة املربو عبد اهلل الفقي عن رسـالة املاجسـهو الـ تقـدم
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هبــا ســنة 2007م إىل كليــة اآلداب برتهونــة -جامعــة املرقــب عــن حتقيقـ للكهــاب مــن فصــل صــالة اجلماعــة
إىل فصل صالة االسهسقاء.
 شرح الشربخي على هصر خليل إلبراهيم بـن مرعـي بـن عطيـة الشـربخي (ت ـ1106هــ) ،حيـثتقــدمي زينــب مســعود حممــد امل ـرادي إىل قســم الدراســا اإلســالمية بكليــة اآلداب جبامعــة ط ـرابلس برســالة
ماجســهو عــن دراســة وحتقيــق للكهــاب مــن فصــل قاــاء الفائــي وترتيــب احلواضــر والفوائـي يف أنفســها حــىت
هناية فصل يف حكم صالة النافلة ،وامهيدي سـعد جنـم برسـالة ماجسـهو سـنة 2009م إىل قسـم الدراسـا
اإلسـالمية بكليـة اآلداب جبامعـة املرقـب عــن دراسـة وحتقيـق للشـرح بدايـة مــن فصـل فـرائض الصـالة إىل هنايــة
فصل يف الغسل ،وتوىل علي حسـن أبـو راس حتقيـق ذا الكهـاب يف رسـاله للماجسـهو الـ تقـدم هبـا سـنة
2009م ل ــذا القس ــم م ــن بداي ــة كه ــاب الص ــالة إىل هناي ــة فص ــل يف القي ــام وبدلـ ـ  ،وح ــات أمح ــد انديش ــة
املصرايت عن حتقيق يف ذا اجلامعة سنة 2014م للكهاب من بداية باب الزكاة إىل هنايه .
 شرح اخلرشي على هصـر خليـل أليب عبـد اهلل حممـد بـن علـي اخلرشـي املهـويف سـنة 1101هــ ،يفرسالة ماجسهو قدمها سنة 2010م فؤاد عثمان حممد شرك إىل قسم الدراسـا اإلسـالمية بكليـة اآلداب
جبامعة طرابلس.
 حاشـية الرماصــي علــى الههـائي مل هصــر خليــل ،حيـث حقــق منهــا أبـو بكــر أمحــد عبـد الكــايف مــنأول بـ ــاب الزكـ ــاة إىل هنايـ ــة بـ ــاب النكـ ــاح يف رسـ ــالة ماجسـ ــهو قـ ــدمها سـ ــنة 2008م إىل قسـ ــم الدراسـ ــا
اإلسالمية بكلية اآلداب جبامعة املرقب.
 تيسـو امللــك اجلليـل جلمــع الشـروح وحواشــي خليـل للشــيو سـامل بــن حممـد الســنهوري املهـويف ســنة1015م ،رسـالة ماجسـهو مقدمـة لقسـم الدراسـا اإلسـالمية بكليـة اآلداب جبامعـة املرقـب ســنة 2010م
مــن طــرك حممــود حــافظ علــي الصــول ،لهحقيــق الكهــاب مــن بدايــة كهــاب الــذكاة إىل هناي ـة بــاب األضــحية،
بينمــا تــوىل حممــد أمحــد أبــو مزيريــق الفقي ـ يف رســالة املاجســهو ال ـ قــدمها ســنة 2010م إىل كليــة الش ـريعة
والقانون باجلامعة األمسرية حتقيق الكهاب من بداية فصـل بيـع اخليـار إىل هنايهـ  ،وتـوىل سـليمان إبـراهيم حممـد
اش ــهيوي يف رس ــالة ق ــدمها ل ــذا اجلامع ــة س ــنة 2013م الهحقي ــق م ــن أول فص ــل املراحب ــة إىل هناي ــة فص ــل
املقاصة.
 فــهح ال ــرب اللطي ــف يف خت ـريج بع ــض مــا يف امل هص ــر م ــن الا ــعيف للقاض ــي س ــنبو اآلرواين ،يفرســالة ماجســهو قــدمها رماــان حممــد النيفــرو ســنة 2010م إىل قســم الدراســا اإلســالمية بكليــة اآلداب
جبامعة املرقب.
 فهح اجلليل يف حل ألفا ،جواهر درر خليل مد بن إبراهيم الههائي املهويف سـنة 942هــ ،حيـثتق ــدم س ــنة 2015م عب ــد ال ــرمحن الطي ــب حمم ــد دراه برس ــالة ماجس ــهو لكلي ــة الشـ ـريعة والق ــانون باجلامع ــة
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األمسريـة عــن حتقيـق للكهــاب ،بينمـا تــوىل وليـد صــا علــي عليجـة حتقيــق الكهـاب مــن بدايـة بــاب الــدماء إىل
هناية باب القذك يف رسالة املاجسهو ال قدمها سنة 2015م إىل كلية اآلداب جبامعة املرقب.
 الشـرح الكبـو علـى هصــر خليـل لبهـرام الـدموي ،وقــد تعـاون علـى حتقيقـ عــدد مـن الطلبـة يف رسـائل علميــةق ــدموها ،وه ــم ن ــاجي احمم ــد الص ــادق كش ــالك يف رس ــالة دكه ــوراه ق ــدمها لكلي ــة اآلداب جبامع ــة املنوفي ــة س ــنة
 2014م عن حتقيق من بداية باب الشـركة إىل هنايـة بـاب املسـاقاة ،واحممـد عبـد احلميـد احممـد عـن حتقيقـ مـن
بــاب اإلجــارة إىل هنايــة بــاب القــذك يف رســالة الــدكهوراه ال ـ قــدمها لــذا اجلامعــة ،وأمحــد عمــر اهلجينــة عــن
حتقيق ـ س ــنة  2003م م ــن أول الكهــاب ح ــىت فص ــل ســرت الع ــورة يف رس ــالة ماجســهو ق ــدمها جلامع ــة أم درم ــان
اإلسالمية بالسودان ،ولذا اجلامعة قدمي رسائل ماجسـهو مـن طـرك إبـراهيم علـي كشـيدان عـن حتقيقـ سـنة
2009م مــن أول بــاب الزكــاة حــىت بدايــة بــاب األميــان والنــذور ،وعلــي الشــيباين عــن حتقيقـ للكهـاب مــن بدايــة
باب األميان والنذور حىت بداية باب اجلهـاد ،وخالـد حممـود الصـديق قـراب عـن حتقيقـ سـنة 2010م مـن بدايـة
بـاب اجلهـاد حـىت بدايـة بـاب النكـاح ،وعلـي عبــد اهلل بـن غلبـون يف رسـاله للـدكهوراه املقدمـة منـ لـذا اجلامعــة
سنة  2112م عن حتقيق من بداية باب البيو إىل آخر بـاب اخليـار ،وفـرج علـي عبـد اهلل جـوان مـن أول فصـل
سرت العورة إىل هناية باب احلج يف رسالة للدكهوراه ال قدمها سنة 2005م إىل جامعة بوو اإلسالمية.
ثالثا -الدراسات حول المختصر:
قليلة هي الدراسا الهحليليـة والنقديـة واملقارنـة الـ أجريـي حـول هـذا امل هصـر ،فشـغل أهـل العلـم انصـب
حول حتقيق شروح وحواشي  ،ولذا مل أعثر على دراسة مه صصة علي إال حبث صغو عن "القول الاعيف يف
هصــر خليــل –بــاب البيــع امنوذجــا" ،جــاء يف  12صــفحة ،أعــده الــدكهور مصــطفى عم ـران رابعــة ،عاــو هيئــة
اله ــدريس باجلامع ــة األمسري ــة ،ونشـ ـرت جمل ــة تل ــك اجلامع ــة يف ع ــددها الس ــادس عش ــر ،الص ــادر يف ش ــهر يوني ــو
 2016م ،عــر فيـ كاتبـ يف عجالــة لظــاهرة امل هصـرا يف الفق ـ املــالكي مــا هلــا ومــا عليهــا ،وعــرج بــالهعريف
على هصر خليل ،مبينـا أمهيهـ ومـا اسـهدرك عليـ بعـض شـراح مـن مسـائل جـاء فيهـا بـالقول الاـعيف ،الفـا
()1
فصــل الباحــث تلــك املســائل ال ـ اعهــد فيهــا خليــل يف
مــا الهــزم ب ـ مــن أن ـ وضــع "مبينــا ملــا ب ـ الفهــوى"  ،مث ّ
هصره يف باب البيع بالقول الاعيف ،والبحـث علـى صـغر حجمـ لـ مـن األمهيـة مكـان ،ألنـ يهعـر لهحليـل
منهجية خليل يف هصره ونقدها.
وغــو ه ــذا مل أعث ــر إال علــى بع ــض الدراس ــا تناولــي ،وإن بص ــورة غ ــو مباشــرة أو بش ــيء م ــن العم ــوم،
جلوانــب مــن الفق ـ اخلليلــي ،منهــا حبــث أعــده عــادل إب ـراهيم ا ــروق مــن قســم الدراســا اإلســالمية بكليــة
اآلداب جبامعة غريان -األصابعة ،عن مـنهج احلطـاب يف كهابـ مواهـب اجلليـل ،نشـرت جملـة اجلامعـة األمسريـة
 -1الطاهر الزاوي :هصر خليل،

.7
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يف العــدد اخلــا ( )2الص ــادر يف 2019م ،والــذي خصص ــه جلهــود العلمــاء الليبي ــن يف خدمــة امل ــذهب
امل ــالكي يف الق ــد واحل ــديث ،وج ــاء يف  36ص ــفحة ،ويف ثالث ــة مباح ــث ،ع ــر يف أوهل ــا س ــوة احلط ــاب
الش صــية والعلميــة ،مــع الهعريــف بكهــاب مواهــب اجلليــل ،ويف ثانيهــا ت تنــاول أســلوب احلطــاب يف الشــرح
والهوثي ــق ومنهج ـ يف ع ــر املس ــائل ومس ــلك يف بي ــان اخل ــالك والرتج ــيح ،ويف ثالثه ــا مس ــلك احلط ــاب يف
عر

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

بعد هذه الرحلة مع خليل و هصره الفقهي ،ميكننا أن رج ببعض الثمار ،نراها تهمثل يف اآليت:
 لقــد قــدمي ليبيــا للمــذهب املــالكي رجــاال مــن مشــاهو علمائ ـ  ،تنوعــي ضــروب خــدمههم هلــذا املــذهبدراسة وتدريسا وحتشية ونظما ،مع قلة ذكرهم يف كهب الرتاجم ،وشح املعلوما عنهم.
 أسـهم الليبيـون منــذ القـدم يف الهصــنيف والهـأليف وهلــم مشـاركا يف خدمــة هصـر خليــل ،حيـث ضــربعلماء ليبيا املثل يف العناية ب من خالل ما تركوه من مصـنفا فقهيـة علـى هـذا امل هصـر ،نالـي اسهحسـان
غوهم ،ومل يكونوا فيما كهبوه عالة على غوهم من غو أن تكون هلم إضافة أو نقد أو بيان.
 ازداد العنايــة يف قرننــا هــذا بهحقيــق شــروح امل هصــر ،وخرجــي علينــا رســائل علميــة ،تهنــاول بالدراســةبعاها منها ،وإن كـان هـذا عمـال فرديـا ،يعـوزه يف الغالـب تنسـيق مـع غـوه ،ينههـي أثـره بهحصـل معـده علـى
الدرجة العلمية ،فيوأد جهده ويطوي النسيان.
 الواجب االههمام بالرتاث الفقهي الـذي تركـ األسـالك واخـراج كنـوزه بهحقيقـ ونشـره وتنسـيق  ،وخاصـةأن تطور وسائل النشر الهقنية مل يرت ألحد عذرا إال الهحجج بانعدام اإلرادة أو سوء اإلدارة.
ثبت المصادر
 ابن إسحاق املالكي ،خليل ،هصر خليـل يف فقـ إمـام دار اهلجـرة اإلمـام مالـك بـن أنـس رضـي اهلل عنـللعالمة ،صحح وعلق علي  :الطاهر أمحد الزاوي ،بوو  :دار املدار اإلسالمي ،ط2004 ،2م.
 افريــو ،علــي حممــد فــرج ،اســهاما الليبيــن يف أصــول الفقـ املــالكي ،جملــة اجلامعــة األمسريــة ،عــدد خــا(2019 )2م ،عن جهود العلماء الليبين يف خدمة املذهب املالكي يف القد واحلديث.
 األنصاري ،أمحد ،املنهل العذب يف تاريو طرابلس الغرب ،طرابلس -ليبيا :مكهبة الفرجاين1970 ،م. بدر الدين القرايف ،حممد بن حيىي بن عمر ،توشيح الديباج وحلية االبههـاج ،حتقيـق :علـي عمـر ،القـاهرة:مكهبة الثقافة الدينية2004 ،م.
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 الربنسي الفاسي ،أمحد بن حممد ،املعروك بزروق ،شـرح زروق علـى مـنت الرسـالة البـن أيب زيـد القـوواين،اعه ـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ـ وكه ـ ـ ـ ــب حواش ـ ـ ـ ــي  :أمح ـ ـ ـ ــد فري ـ ـ ـ ــد املزي ـ ـ ـ ــدي ،ب ـ ـ ـ ــوو  :دار الكه ـ ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـ ــوو  ،ط،1
1427هـ2006/م.
 البغــدادي ،إمساعيــل بــن حممــد ،هديــة العــارفن أمســاء املــؤلفن وآثــار املصــنفن ،اســهنابول -تركي ـا :مطبعــةوكالة املعارك.
 الرتمج ــان ،راف ــع عب ــد اهل ــادي الص ــغو ،جه ــود اإلم ــام احلط ــاب يف إثـ ـراء امل ــذهب امل ــالكي ،جملـ ـة اجلامع ــةاألمسري ــة ،ع ــدد خ ــا (2019 ،)2م ،ع ــن جه ــود العلم ــاء الليبي ــن يف خدم ــة امل ــذهب امل ـالكي يف الق ــد
واحلديث.
 الهلي ـ ــدي ،عب ـ ــد اهلل ب ـ ــن عب ـ ــد الق ـ ــادر ،املط ـ ــرب مبش ـ ــاهو أولي ـ ــاء املغ ـ ــرب ،املغ ـ ــرب :دار األم ـ ــان ،ط،41424هـ2003 /م.
 الهنبكـ ـ  ،أمح ــد باب ــا ،كفاي ــة ا ه ــاج ملعرف ــة م ــن ل ــيس يف ال ــديباج ،حتقي ــق :حمم ــد مطي ــع ،املغ ــرب :وزارةاألوقاك والشئون اإلسالمية2000 ،م.
 الهنبك  ،أمحد بابا ،نيل االبههـاج بهطريـز الـديباج ،حتقيـق :عبـد احلميـد عبـد اهلل اهلرامـة ،طـرابلس -ليبيـا:كلية الدعوة اإلسالمية2000 ،م.
 الهـومي ،انهصــار املهـدي ،دور علمــاء ليبيــا يف نشـر املــذهب املـالكي مــن القــرن العاشـر إىل بـدايا القــرناخلـامس عشــر اهلجــري ،جملــة اجلامعــة األمسريــة ،عــدد خــا

(2019 ،)2م ،عــن جهــود العلمــاء الليبيــن يف

خدمة املذهب املالكي يف القد واحلديث.
 ج ـ ـربان ،حممـ ــد مسـ ــعود ،الش ــيو الطـ ــاهر ال ـ ـزاوي 1986-1890م ترمجه ـ ـ وآثـ ــاره" ،ونشـ ــرها كمقدمـ ــةلكهاب أعالم ليبيا للطاهر أمحد الزاوي ،بوو  :دار املدار اإلسالمي ،ط.3
 احلبشي ،حممد عبد اهلل ،جامع الشروح واحلواشن أبو في :اجملمع الثقايف2004 ،م. اب ــن حج ــر ،أمح ــد ب ــن عل ــي العس ــقالين ،ال ــدرر الكامن ــة يف أعي ــان املائ ــة الثامن ــة ،ب ــوو  :دار اجلي ــل،1993م.
 احلجــوي ،حمم ــد ب ــن احلس ــن الثع ــالي ،الفك ــر الس ــامي يف ت ــاريو الفق ـ اإلس ــالمي ،الرب ــاط :مطبع ــة إدارةاملعارك1340 ،هـ.
 احلاـوي ،أمحـد الـدردير ،املسـك والرحيـان فيمـا احهـواه عــن بعـض أعـالم فـزان خـالل الفـرتة مـا بـن القــرنالهاسع والثالث عشر اهلجري ،حتقيق وتقد  :أبو بكر عثمان احلاوي2006 ،م.
 احلطـاب ،حممـد بــن حممـد بــن عبـد الــرمحن ،مواهـب اجلليــل يف شـرح هصــر الشـيو خليــل ،حتقيـق :حممــدحيىي بن حممد األمن الشنقيطي ،نواكشوط :دار الرضوان ،ط2010 ،1م.
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 حلولــو ،أمحــد بــن عبــد الــرمحن ال ـزليطي ،الاــياء الالمــع شــرح مجــع اجلوامــع ،حتقيــق :عبــد الكــر النملــة،الريا  :مكهبة الرشد ،ط1999 ،،2م.
 خشــيم ،عل ــي فهم ــي ،أمح ــد زورق والزروقي ــة ،دراس ــة حي ــاة وفك ــر وم ــذهب وطريق ــة ،ب ــوو  :دار امل ـداراإلسالمي ،ط2002 ،3م.
 اخلمــري ،عص ــام عل ــي مفه ـاح ،حمم ــد ب ــن عل ــي الغريــاين وأث ــره يف خدم ــة امل ــذهب امل ــالكي ،جمل ــة اجلامع ــةاألمسريــة ،العــدد اخلــا
واحلديث.

(2019 ،)2م ،عــن جهــود العلمــاء الليبيــن يف خدمــة املــذهب املــالكي يف القــد

 بو ذيا  ،عبد الصمد ،الشيو زروق الفاسي املصرايت وجهـوده يف خدمـة املـذهب املـالكي ،جملـة اجلامعـةاألمسري ــة ،ع ــدد خ ــا (2019 )2م ،ع ــن جه ــود العلم ــاء الليبي ــن يف خدم ــة امل ــذهب املـ ـالكي يف الق ــد
واحلديث.
 الزاوي :الطاهر أمحد ،أعالم ليبيا ،بوو  :دار املدار اإلسالمي ،ط.3 الزركلي ،خو الدين بن حممود ،األعالم ،بوو  :دار العلم للمالين ،ط2002 ،15م. الزريقي ،مجعة حممود ،العالمة الكبو الشيو حسن بن عمر السيناوين وكهابـة الكواكـب الدريـة يف إعـرابالشاطبية ،طرابلس -ليبيا :جملة كلية الدعوة اإلسالمية ،تصدر عن كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد .28
 ابــن زيــدان البوصــادي ،حممــد عبــد اهلل ،حتــر هنــب أم ـوال املعاهــدين للنصــارى ،حتقيــق وتقــد  :محــاه اهللولد سامل ،بوو  :دار الكهب العلمية ،ط2013 ،1م.
 السباعي ،مصطفى ،من روائع حاارتنا ،الريا  :دار الوراق للنشر والهوزيع ،ط1999 ،1م. الس ـ ـ اوي ،حممـ ــد بـ ــن عبـ ــد الـ ــرمحن ،الاـ ــوء الالمـ ــع ألهـ ــل القـ ــرن الهاسـ ــع ،بـ ــوو  :دار اجليـ ــل ،ط،11412ه1992 /م.
 الشـريف ،ناصـر الـدين حممــد ،اجلـواهر اإلكليليـة يف أعيـان علمــاء ليبيـا مـن املالكيـة ،عمــان -األردن :دارالبيارق ،ط.1
 ابن عاشور ،حممد الفاضل ،وماا فكر ،تونس :الدار العربية للكهاب1982 ،م. عبــد الوهــاب ،حســن حســي ،كهــاب العمــر يف املصــنفا واملــؤلفن الهونســين ،حتقي ـق :حممــد العروســيوبشو البكو  ،بوو  :دار الغرب اإلسالمي ،ط1990 ،1م.
 ابـن عثمـان بـن عـز الـدين بـن عبـد الوهـاب بـن عبـد السـالم األمسـر ،عبـد السـالم ،تـذييل املعيـار ،حتقيـق:مجعة الزريقي ،طرابلس -ليبيا :مجعية الدعوة اإلسالمية ،ط2007 ،،1م.
 علــي ،حمم ــد إب ـراهيم ،اص ــطالح املــذهب عن ــد املالكيــة ،ديب :دار البح ــوث والدراس ـا اإلس ــالمية ودارإحياء الرتاث ،ط2000 ،1م،
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 اب ــن العم ــاد احلنبل ــي ،عب ــد احل ــي ،ش ــذرا ال ــذهب يف أخب ــار م ــن ذه ــب ،ب ــوو  :املكهـ ـب اإلس ــالميللطباعة والنشر1403 ،هـ.
 ابــن فرح ــون ،إب ـراهيم ،ال ــديباج املــذهب يف معرف ــة أعي ــان امل ــذهب ،حتقيــق :عل ــي عم ــر ،الق ــاهرة :مكهب ــةالثقافة الدينية ،القاهرة2004 ،م.
 الفطيســي ،حممــد ،الاــوء املقهــبس يف مــذهب اإلمــام مالــك بــن أنــس ،أشــرك علــى تصــحيح وضــبط :الطاهر أمحد الزاوي ،مصر :دار االحتاد العريب ،ط1388 ،1هـ1968 -م.
 الفالين ،صا املدين ،قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفا يف الفنون واألثر ،حيد آباد1328 ،هـ. فيغــو ،عبــد الســالم أمحــد ،أثــر فق ـ اإلمــام مالــك يف القــانون املــدين الفرنســي ،الــدار البيا ـاء :مطبعــة داراآلفاق املغربية ،جملة احلقوق ،العدد 2013 ،14م.
 الكهاين ،حممد بـن صـا  ،تكميـل الصـلحاء واألعيـان ملعـامل اإلميـان مـن أوليـاء القـووان ،طبـع ذيـال بـاجلزءاخلامس من معامل اإلميان للدباغ ،حتقيق :عبد اجمليد خيا  ،بوو  :دار الكهب العلمية.
 كنــون ،عب ــد اهلل ،ذكري ــا مشــاهو رج ــال املغ ــرب يف العل ــم واألدب والسياســة ،ب ــوو  :دار اب ـن ح ــزم،ط.1
 ا ــروق ،ع ــادل إبـ ـراهيم ،م ــنهج أيب عب ــد اهلل احلط ــاب يف مواه ــب اجللي ــل ،جمل ــة اجلامع ــة األمسري ــة ،ع ــددخا (2019 ،)2م ،عن جهود العلماء الليبين يف خدمة املذهب املالكي يف القد واحلديث.
 ابـن حممـد ناصـر ،حممـد ببـاه ،مقدمــة مواهـب اجلليـل يف شـرح هصـر خليــل ،حتقيـق حممـد حيـىي بـن حممــداألمن اليعقويب الشنقيطي ،نواكشوط :دار الرضوان ،ط1431 ،1هـ2010/م.
 هصر خليل http://islamspedia.com/ لوك ،حممد بن حممد ،شجرة النور الزكية يف طبقا املالكية ،القاهرة :املطبعة السلفية1349 ،هـ. ابن مرزوق احلفيد ،حممد بن أمحد ،املنز النبيل يف شرح هصر خليل وتصحيح مسائل بالنقـل والـدليل،دراسة وحتقيق :جيال عشو وحممد بورنـان ومالـك كرشـو  ،اجلزائـر :مركـز اإلمـام الثعـالي للدراسـا ونشـر
الرتاث ،ط2012 ،1م.
 اب ــن م ــر  ،حمم ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد ،البس ــهان يف ذك ــر األولي ــاء والعلم ــاء بهلمسـ ـان ،اجلزائـ ـر :املطبع ــةالثعالبية1326 ،هـ1908 /م.
 ابن املكناسي ،أمحد حممد ،الشهو بابن القاضي ،درة احلجال يف أمساء الرجـال ،حتقيـق :حممـد األمحـديأبو النور ،القاهرة :دار الرتاث ،ط1391 ،1هـ1971/م.
 -ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بوو  :دار صادر.
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 الورثيالين ،احلسن بن حممد ،نزهة األنظار يف فال علم الهاريو واألخبار( ،الرحلة الورثيالنيـة) ،القـاهرة:مكهبة الثقافة الدينية ،ط ،1مكهبة الثقافة الدينية1429 ،هـ2008 /م.
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1

إعداد الدكتور :إبرا ي عبدالسالم الفرد .
عضو يأة التدريس بكلية القانون وكلية الدراسات العليا جبامعة املرقب،
ورئيس قس الشريعة اإلسالمية بكلية القانون جامعة املرقب
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل رب العاملن ،الذي خلق فسـوى ،وقـدر فهـدى ،والصـالة والسـالم علـى حممـد خـو الـورى،
واملبعـوث رمحــة للنـاس ســوى ،وعلــى آلـ وصــحب أعـالم اهلــدى ،ومــن تـبعهم بإحســان علـى ا جـة البياــاء.
وبعد:
فإني يف هذا البحث أتناول قاية مهمة ـ وهي موقـف الشـريعة اإلسـالمية مـن اآلثارـ ـ وقـد اخهلفـي
فيها األفهام ،وانساقي فيها أقوال املفهن على اخهالك مشارهبم وأذواقهم ،ـ فكـل يـد بـدلوه مـن بـن حمـرم
ومــانع ،وبــن مبــيح بشــروط  ،ومبــيح بــال بقيــد وال شرطــ ،حمــاوالً اســهجالء احلقيقــة ومبينـاً احلكــم الشــرعي يف

هــذه القاــية ـ حبســب اجههــادي ـ مــن خــالل اســهقراء املواقــف ،والنظــر يف األدلــة امل هلفــة ،ف ـإن كــان ص ـواباً
ي ومن الشـيطان ،أعـوذ بـاهلل منـ ـ
فبهوفيق من عند اهلل ـ تعاىل ـ ّ ،ول احلمد واملنة ،وإن كان غو ذلك؛ فم ّ
وهلل احلمد يف األوىل ،ونسأل العفو واملغفرة يف الثانية ،والرأي طن ويصيب ،واهلل من وراء القصد.
إن اشكالية البحث وإن كاني حتظى باههمـام كبـو بـن الدارسـن ،فـإن تبيـان احلكـم الشـرعي فيهـا
مـن األمهيـة مبكــان ،حيـث إن ذلــك احلكـم قـد يرتتــب عليـ حــدوث بعـض الهصـرفا غــو املسـؤولة يف احليــاة
العام ــة واخلاص ــة ،م ــن قب ــل بع ــض املغ ــالن واملف ــرطن ولل ــو يف ه ــذا املا ــمار حاولـ ـي جه ــدي يف ه ــذه
الدراســة بيــان بعــض األحكــام الشــرعية حــول املوضــو ؛ لعلهــا تكــون ذا فائــدة للجمي ـع ـ واهلل املســهعان ـ
مسه دماً املنهج السردي االسهقرائي.
هذا وقد جاء خطة هذا البحث حسب الهقسيم الها :
أ ـ املقدمة .حتدث فيها عن موضو البحث وامهيه .

ب ـ تامن موضو البحث احلديث عن حكم اآلثار يف اإلسالم من خالل قسمن اثنن:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ـ تمت المشاركة به في مؤتمر حماية اآلثار والمدن التاريخية ،بطرابلس  /ليبيا .ولم ينشر البحث.
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القسم األول  :يشهمل على  :تعريف اآلثار ،وأنواعها امل هلفة ،وبدء دراسهها يف العصر احلديث.
القســم الثــاني  :دراســة األدلــة مــن القــرآن الكــر والســنة النبويــة الشـريفة ،وم ـا أثــر عــن الصــحابة رض ـوان اهلل
عليهم ،وما اسهنبط الفقهاء من األحكام املهعلقة باآلثار.
ج ـ اخلامتــة دونــي فيهــا مــا توصــلي إلي ـ مــن نهــائج .مث اعقبههــا بثبــي املصــادر واملراجــع ال ـ اعهمــد
عليها البحث.
أوالً  :القسم األول  :تعريف اآلثار ،وأنواعها المختلفة ،وبدء دراستها في العصر الحديث.

 1ـ تعريف اآلثار :ولهعريف اآلثار وحتديد ماهيههـا .جيـب علينـا معرفـة املعـو اللغـوي للكلمـة ،وكـذا

املعو االصطالحي هلا.
ـ ـ المعن ــى اللغــوي :اآلث ــار مجــع أثــر .ويف لســان العــرب" : 1األَث ــر :بقيــة الشــيء واجلمــع آثــار وأث ــور،
وخرجي يف إِثْره ،ويف أَثَره ،أَي بعده ،وأْتَـثَـ ْرت وتَأَثـم ْرت تهبعي أَثره".
و يف الهعريفا الفقهية" 2ل ثالثة معان .األول :مبعو النهيجة وهو احلاصـل مـن الشـيء ،والثـاين :مبعـو
العالمة ،والثالث :مبعو اخلرب".
ـ المعنى االصطالحي :عرك علم اآلثار بعدد من الهعاريف منها:
أ ـ علـم اآلثـار :العلـم اخلــا ّ بدراسـة القـد مـن تـاريو احلاــارا اإلنسـانيّة ،أو علـم معرفـة بقايـا القــوم
من أبنية ومتاثيل ونقود وفنون وحاارة.
ِ
ثارا معيمنة.3
ويههم مبعرفهها .ودار اآلثار :مهحف يام آ ً
وعامل اآلثار :من يدرس اآلثار ّ
ب ـ علم اآلثار .هو الدراسة العلمية مل لّفا احلاارا اإلنسانية املاضية.4
 2ـ أنواع اآلثار :تنقسم اآلثار إىل أنوا عديدة أمهها:
 - 1لسـان العـرب ،املؤلـف  :ابـن منظـور ،ا قـق  :عبـد اهلل علـي الكبـو وحممـد أمحـد حسـب اهلل وهاشـم حممـد الشــاذ دار
النشر  :دار املعارك ،البلد  :القاهرة .25/1 .
 - 2انظــر الهعريفــا الفقهيــة ،املؤلــف :حممــد عمــيم اإلحســان اجملــددي الربك ـ  ،الناشــر :دار الكهــب العلميــة (إعــادة صــف
للطبعة القدمية يف باكسهان 1407هـ 1986 -م) ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ 2003 -م.6/1 .
 - 3معجم اللغة العربية املعاصرة ،املؤلف :د أمحد هار عبد احلميد عمـر (املهـو 1424 :هــ) مبسـاعدة فريـق عمـل ،الناشـر:
عامل الكهب ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ  2008 -م.61/1 ،
 - 4املوسوعة العربية العاملية ،أول وأض م عمل من نوع وحجم ومنهج يف تاريو الثقافة العربية اإلسالمية.
عمــل موســوعي ض ـ م اعهم ــد يف بعــض أجزائ ـ عل ــى النس ـ ة الدوليــة مــن دائ ــرة املعــارك العامليــة World Book
 . Internationalشــار يف إجنــازه أكثــر مــن ألــف عــامل ،ومؤلــف ،ومــرتجم ،وحم ـرر ،ومراجــع علمــي ولغــوي ،و ــرج
في ،ومسهشار ،ومؤسسة من مجيع البالد العربية.
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أ ـ املدن األثرية املهكاملة :وهـي مـا كـان يسـكنها النـاس يف حقـب زمنيـة مـن العصـور القدميـة ،مثـل لبـدة
الكــربى ،وجرمــة ،وشــحا ـ يف ليبيــا ـ وهنــا الكثــو منهــا منهشــر يف العديــد مــن دول العــامل اإلســالمي وغــو
اإلسالمي ،وهذه املدن تام بن جنباهتا كل ما ل عالقة حبياة الناس يف تلك العصور ،ومل يبليهـا الـزمن وعوامـل
الطقس ،أو حتطمها الزالزل والرباكن ،وما حيدث من حروب ونزاعا  ،فاـالً عمـا تعرضـي لـ هـذه املـدن مـن
ختريب أو هدم أو سرقة وال كان الدافع فيها إما الهعصب األعمى أو اإل ار غو املشرو .

إن هـذه املوجـودا متثـل تراثـاً عامليـاً حمميـاً بقـوانن وطنيـة 1ودوليـة ،2فلـيس باسـهطاعة أي مجاعــة أو
دولة من الدول االعهداء على تلـك املواقـع ،وإال كـان ذلـك الفعـل اسـهعداء للـدول األخـرى للهـدخل يف تلـك
الدولة ،ومعاقبة املعهدي على تلك األفعال.
والا يشـهد علـى ذلـك االسـهعداء ـ علـى سـبيل املثـال ـ والـذي كـان سـببا يف تـأزم العالقـة بـن السـعودية
وتركيـا عنـدما قــرر األوىل إزالـة قلعــة تقـع علـى أحــد اجلبـال الـ تطـل علـى مكــة املكرمـة؛ وقــد بناهـا العثمــانيون
مركـزاً للجــي عنــدما كانــي األمــاكن املقدســة حتــي حكــم اخلالفــة العثمانيــة ،فاعرتضــي تركيــا علــى هــذه اإلزالــة
بشــدة؛ باعهبــار تلــك القلعــة شــاهد تــار ي ،وإرث حاــاري ال جيــوز املســاس ب ـ  ،وقــد ت تســوية الن ـزا بــالطرق
السلمية ببقاء القلعة و نب إزالهها.3
ب ـ مواقع أثرية فردية اقيمي حلاجة الناس إليها يف تلـك العصـور سـواء مـا كـان منهـا قريبـاً مـن املـدن أو
بعيداً عنها ،يف صورة معابد أو كنائس أو قصور ،وهي منهشرة يف منطقة العمران البشري القد .4
ـ بعــض النصــب والعالمــا ال ـ حتــدد املســافة واال ــاه للمســافرين ،ويالحظهــا املههب ـع للطــرق الربيــة
القدمية ،مثل الطريق الراب بن مدينة لبدة الكربى ومدينة أويا (طرابلس حالياً) بليبيا.
-1اصـدر مـؤمتر الشــعب العـام (سـابقاً) القــانون رقـم ) (3لســنة  1424ميالديـة (1994م ) بشـأن محايــة اآلثـار واملهــاحف
واملدن القدمية واملباين الهار يـة  .ولقـد بـدأ صـدور القـوانن اخلاصـة حبمايـة اآلثـار يف ليبيـا منـد العـام 1914م .مـن قبـل
االحهالل االيطا .
 2ـ انظر اتفاقية الهاي حلمايـة املمهلكـا الثقافيـة يف حالـة نـزا مسـلح  /14أيـار ـ ـ مـايو 1954م  .واتفاقيـة حظـر ومنـع
اسـهواد وتصـدير ونقــل ملكيـة املمهلكــا الثقافيـة بطــرق غـو مشـروعة 1970م .واتفاقيــة محايـة الـرتاث العـاملي الثقــايف
والطبيعي لعام 1972م .و اتفاقية محاية الرتاث الثقايف غو املادي لعام 2003م.
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريو األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  2002 /1 /12م .لالط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة موق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
3
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1748000/1748815.stm
 4انظر كهاب ال رئد يف فن الهنقيب عن األثار ،فوزي عبد الرمحن الف راين ،منشورا جامعة قاريونس. 25 ،
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ج ـ متاثيل جمسمة منها ما هو مهكامل ،ومنها ما هو جزء مثل رأس انسان أو حيوان.
ح ـ كهابــا بلغــا أهــل ذلــك الــزمن منقوشــة علــى األحجــار ورســوم هلفــة .مثــل كهابــا لغــة الهفنــاغ يف
مدينة جرمة باجلنوب الليي ،1ورسوما جبال أكاكوس وتبيس  ،2وحجر رشيد يف مصر.3
علــى األهنــار ،ومعاصــر الزيــي،

خ ـ ش ـواهد الطــرق ،وخزانــا وآبــار امليــاه ،ومــا اســهحدث مــن إنشــاءا
ومقالع وحماجر لقلع احلجارة ونقشها وتسويهها وهتذيبها.
د ـ مصــنوعا هلفــة منهــا املعــدين واحلجــري واخلشــي ،والنقــود املســكوكة مــن الــذهب والفاــة ،واجل ـواهر
واحللي.4
وبعــد انهشــار اإلســالم اضــاك املســلمون إىل هــذا الـرتاث اإلنســاين العديــد مــن اآلثــار الرائعــة الـ تــدل علــى
عبقريــة االنســان املســلم يف ذلــك العصــر واههمام ـ بــالعمران ،وال ـ بقيــة آثــاراً يســهفاد منهــا يف تطــوير العلــوم وتقــدم
البحــث العلمــي ،ومــن تلــك االبهكــارا يف جمــال اهلندســة مثــل مســجد قرطبــة ،وقصــر احلم ـراء ،وحدائقهما وقاعــة
األسود} وهي ساعة مائية ففي كل ساعة رج املاء من فم أسـد ،والـ خرهبـا املسـيحيون املهشـددون عنـدما اسـهولوا

على غرناطة ،واخرجوا العرب املسلمن منها ،فلم يسهطيع أن يصلحها أحد إىل يومنا هذا.5
 3ـ دراسة اآلثار 6في العصر الحديث.

ب ــدأ دراس ــة عل ــم اآلث ــار يف العص ــر احل ــديث م ــع فه ــور النها ــة احلديث ــة ألروب ــا يف الق ـرنن الث ــامن عش ــر
والهاســع عشــر ،حيــث ختصــص الكثــو مــن األوربيــن يف دراســة اآلثــار املوجــودة علــى األراضــي العربيــة ،ولقــد احاــر
نــابليون يف محله ـ علــى مصــر الكثــو مــنهم ،فدرس ـوا آثــار مصــر ،واكهشــفوا الكثــو منهــا ،ومنهــا حجــر رشــيد ال ـذي

ساعدهم على فك لغز الكهابة الفرعونية ، 7ومنـد ذلـك الوقـي بـدأ دراسـة اآلثـار يف بالدنـا العربيـة ،ولقائـل أن
يقول إن هذه الدراسا من علماء الغرب آلثارنا مل تكن جملرد العلم ،فنقول نعم لقد كاني هذه الدراسـا يف
 - 1انظر جملة الهاريو العريب

،2351

.153841

 - 2وهي تقع يف اجلنوب الغريب من ليبيا.
 - 3انظر كهاب الرئد يف فن الهنقيب عن األثار .25
ِ
الز َحْيلِـ ّـي،
ـالمي وأدلمه ـ  ،املؤلــفَ :وْهبَــة ل
 - 4مــن اراد الرجــو لألحكــام الفقهيــة يف الكنــوز املدفونــة (الركــاز) ينظــر الف ْق ـ اإلسـ ل
الناشر  :دار الفكر  -سوريمة – دمشق ،الطمبعة المرابعة.1865: 1854 /3 ،

- 5نفو الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أمحد بن حممد املقري الهلمساين ،حتقيق د .إحسان عباس ،الناشر دار صادر،
سنة النشر 1388هـ ،مكان النشر بوو .545 /1 ،
 -6م ــن أراد معرف ــة اههم ــام االق ــدمن بدراس ــة األث ــار عليـ ـ أن يرج ــع إىل كه ــاب الرئ ــد يف ف ــن الهنقي ــب ع ــن األث ــار ،لف ــوزي
عبدالرمحن الف راين  ،الصادر عن منشورا جامعة قاريونس بال طبعة  ،وبال تاريو23 .ـ.24
 7ـ ـ انظــر جملــة الرســالة العــدد  36بهــاريو  1934 /3 /12م .حبــث بعنـوان  :حجــر رشــيد والقلــم اهلوغليفــي ،لعبــد الفهــاح
الزيادي.
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كثو من األحيان ختفي حتي غطائها جوانـب اسـهعمارية ،وغايـا فاسـدة ،وواجـب أبنـاء البلـد القيـام مبثـل هـذه
الدراسا  ،واالسهفادة من تطور العلوم فيما يفيد الكشـف عـن هـذه اآلثـار ،والوقـوك علـى مـا خلفـ السـابقون
مـن ابـداعا فكريـة مــن املمكـن أن تقـوم عليهـا نظريــا علميـة مفيـدة يف جمـاال احليــاة امل هلفـة ،ومـن جانــب
آخر جعل نهائج هذه الدراسا دليالً على قدرا تلك االمم والشعوب وتقدمها ورقيها ،فاالً عن أخذ العـرب
واالتعا ،مبا انزل على بعاهم من العقوبا بسبب كفرهم وفسادهم يف األر 1.
القســم الثــاني  :دراســة األدلــة مــن القــرآن الك ـريم والســنة النبويــة الش ـريفة ،ومــا أثــر عــن الصــحابة ـ ـ
رضوان اهلل عليهم ـ ـ وما استنبطه الفقهاء من األحكام المتعلقة باآلثار.
أوالً  :ما ورد بخصوص اآلثار في القرآن الكريم:
لقد هيأ اهلل ـ تعاىل ـ اإلنسان وزوده بالقدرة على اختاذ املدن وعمارهتا بالبنيـان ،وأبـاح لـ القيـام هبـذا الصـنيع
ـت وإاســم ا
ا ا
ا ا
ا
ـت َّ ا
ا
يع
ك أَنـ َ
اعي َ َربـََّنــا تَـ َقبَّـ امنَّــا إانَّـ َ
الســم َ
يم ال َق َواع ـ َد مـ َـن الَبـيـ َ َ
فقــال يف حمكــم كهابـ َ { :وإذ يَـرفَـ َـع إب ـ َـراه َ
ا
يم}[ سورة البقرة ،اآلية .]127
ال َعل َ
ض تَـت ا
ويف قول تعـاىل { :واذ َكروا إاذ جعلَ َكـم َخلَ َفـاء امـن بـع اـد َعـ ٍ
اد َوبَـ َّوأَ َكم فاـي األَر ا
َّخـ َُو َن امـن َس َـهولا َها
ََ
َ َ
َ َ
ا
ا
ا
ا
َّ
ا
ين } [ ســورة األع ـراك ،اآليــة
ـورا َوتَـن احتَــو َن ال اجَبـ َ
ـال بَـيَوتًــا فَــاذ َك َروا َ
قَ َ
صـ ً
آال َء اللــه َوَال تَـعثَ ــوا فــي األَرض َمفســد َ
.]74
دليل على اباحة البناء والهشييد واختاذ البيو العظيمة من قصور وحنههم هلا يف اجلبـال ،بـل جعـل ذلـك ِمنّـةً
ليعلم اإلنسان فال اهلل ـ ـ تعاىل ـ ـ علي  .فاحلكم هنا اباحة اختاذ البيو على كـل شـكل مـع اشـرتاط عـدم الفسـاد يف
األر .
وبن احلق ـ تعاىل ـ أن االنسان يف العصور املاضية بناء مدناً هلا شأن عظـيم ،فكانـي آيـة مـن اآليـا الدالـة
ات ال اعمـ ا
علــى متكــن أهلهــا مــن جمموعــة مــن العلــوم ،والقــدرة علــى اإلبــدا يف فــن البنــاء فقــال اهلل تعــاىل { :إارم ذَ ا
ـاد
ََ
َ
۞ الَّتاي لَم يخلَق امثـلَها فاي البا َال اد ۞ وثَم َ َّ ا
ا
صخ َر باال َو ااد ۞ َوفار َعـو َن اذي األَوتَـاد} [ سـورة
ين َجابَوا ال َّ
َ
َ
ََ
ود الُ َ
الفجـر ،اآليـا  .]10 ،9 ،7،8وقـال تعــاىل يف حـق قـوم هـود علــى سـبيل الهـوبيو والهبكيـي{:أَتَـبـنَــو َن با َكـ اريـ ٍع
ا
صانا َع ل ََعلَّ َكم تَخلَ َدو َن} [ سورة الشعراء ،اآليهان .] 129 ،128
آيَ ًة تَـعَبثَو َن ۞ َوتَـتَّخ َُو َن َم َ

ومن خالل هذه النصو

نعلم أن اهلل ـ تعاىل ـ يسر لعنسان بناء البيو واملدن ،وغوها مـن اإلنشـاءا

ال كاني مثال يف الهقدم يف فن العمارة واله طي  ،وجعل تلـك املبـاين آيـة للمهـومسن ،وعـربة ملـن يعهـرب مـن
األجيـال الـ تــأيت بعـدهم يف هــذه احليـاة الـدنيا ،فــاملههبع ل يـا القرآنيــة يالحـظ ذلـك يف عــدد مـن اآليــا

 - 1انظر كهاب خط الشام  ،املؤلف :حممد بن عبد الرزاق بن حم ممد ،كْرد َعلي (املهو 1372 :هـ) ،الناشر :مكهبة النوري ،دمشق
الطبعة :الثالثة 1403 ،هـ  1983 -م.171 /6.
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ا َّ ا
ا
ـيروا فاــي األَر ا
ين امــن قَ ــبلا اهم َكــانَوا أَكثَ ـ َـر
ض فَـيَـنظَـ َـروا َكيـ َ
ـف َكــا َن َعاقبَـةَ الــُ َ
منهـا :قــول اهلل تعــاىل{أَفَـلَــم يَسـ َ
ا
ارا فاي األَر ا
ض فَ َما أَغنَى َعنـ َهم َما َكانَوا يَك اسبَو َن} [سورة غافر،اآلية.] 82
منـ َهم َوأَ َش َّد قَـ َّوًة َوآثَ ً
فبـن اهلل ـ تعـاىل ـ أنـ أنـذر النـاس مبـن كـان قـبلهم مـن أقـوام ،وبـن أن القـوم الـذين سـبقوا كـانوا أكثــر
قــوة وأشــد بــأس مــن الــذين أت ـوا مــن بعــدهم ،وآثــارهم تــدل علــي ذلــك ،لكــن اهلل ـ ـ ـ تعــاىل ـ أزاهلــم وأبقــى مــا
شيدوا ملا كفروا بأنعم اهلل تعاىل.
ومنها قول اهلل تعـاىل  { :وَكأَين امن قَـري ٍة عتت عن أَمـ ار ربـهـا ورسـلا اه فَحاسـبـن ا
سـابًا َش اـدي ًدا
َ ََ َ
َ َ ََ َ َ َ َ َ
اها ح َ
َ
ا
ا
َّ
َع َّد اللهَ ل ََهم َع َُابًا َشـدي ًدا
اها َع َُابًا نَك ًرا ۞ فَ َُاقَت َوبَ َ
ال أَم ارَها َوَكا َن َعاقبَةَ أَم ارَها َخس ًرا ۞ أ َ
َو َع َُّبـنَ َ
فَــاتَّـ َقوا اللَّــهَ يــا أَولاــي األَلبـ ا َّ ا
آمنَــوا قَــد أَن ـ َـز َل اللَّــهَ إالَــي َكم اذكـ ًـرا}[ ســورة الطــالق ،اآليــا 9، 8
ين َ
َ
َ
ـاب الــُ َ
.]10،
ويف هذه اآليـا بـن اهلل ـ تعـاىل ـ أن بعـض القـرى الـ كفـر برهبـا ورسـل  ،دمرهـا اهلل تعـاىل ـ ـ بـرغم مـا هلـا
من قوة ،وحاسبها حسابا عسواً ،ودعاء ألهل العقول إىل اإلميان بدين اهلل ـ تعاىل ـ واتبا الذكر احلكيم.
ويف اآليــا الكرميــة الهاليــة يــدعو لالعهب ــار واالتعــا ،مبصــو القــوم ال ــذين كــذبوا اهلل تعــاىل فقــال يف حمك ــم
ا َّ ا
ا
ـيروا افــي األَر ا
ين امـن قَ ــبلا اهم َكــانَوا أَ َشـ َّـد امـنـ َهم قَـ َّـوًة
ض فَـيَـنظَـ َـروا َكيـ َ
ـف َكــا َن َعاقبَـةَ الــُ َ
الهنزيــل { :أ ََولَــم يَسـ َ
ا
وهــا وجــاءتـهم رس ـلَهم باالبـيـنَـ ا
ـات فَ َمــا َكــا َن اللَّــهَ لاــيَظلا َم َهم َولَكا ـن
ض َو َع َم َر َ
ـاروا األَر َ
وهــا أَكثَ ـ َـر م َّمــا َع َم َر َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َوأَثَـ َ
ا
ا َّ ا
لســوأَى أَن َكـ َّـُبوا باايـ ا
ـات اللَّ ـ اه َوَكــانَوا با َهــا
ين أَ َســاءَوا ا ُّ
َ َ
سـ َـهم يَظل َمــو َن۞ ثَـ َّـم َكــا َن َعاقبَ ـةَ الــُ َ
َكــانَوا أَنـ َف َ
يَستَـه ازئَو َن} [ سورة الروم ،اآليهان.] 10، 9
وهكــذا بــن اهلل ـ تعــاىل ـ أن آثــار القــوم الكــافرين ومســاكنهم ،ومــا اقــاموه مــن العمــران ،دليــل علــى
قوهتم ،ال مل متنعهم من غاب اهلل ـ ـ تعاىل ـ ـ عليهم ،فكيف مبن هم أقل منهم قوة وأقل جند ؟
ـاهم ل ََّمـا ََلَ َمـوا َو َج َعلنَـا لا َمهلاكا اهـم َمو اعـ ًدا} [ سـورة الكهـف،
فقال اهلل تعاىل { َوتال َ
ك ال َق َرى أَهلَكنَ َ
اآلية .] 59،
وقال اهلل تعاىل }فَأ ََّما َعا ٌد فَاستَكبَـ َروا فاـي األَر ا
ض باغَيـ ار ال َحـق َوقَـالَوا َمـن أَ َش ُّـد امنَّـا قَـ َّوةً أ ََولَـم يَـ َـروا
أ َّ
َن اللَّهَ الَّ اُي َخلَ َق َهم َه َو أَ َش ُّد امنـ َهم قَـ َّوًة َوَكانَوا باايَاتانَا يَج َح َدو َن} [ سورة فصلي ،اآلية .] 15،
ومن نصو هذه اآليا الكرمية وغوها من الذكر احلكيم يهبن أن اهلل ـ تعـاىل ـ جعـل املواضـع الـ

اختذها الظاملون مدناً وحصوناً وغوها من مظاهر القوة والعظمة واجلربو باقيـة بعـدهم أطـالل وآثـار شـاهدة
علــى مــا كــانوا علي ـ مــن تــرك وســعة يف الــرزق ورغــد يف العــي  ،فلــم كفــر بــأنعم اهلل ـ تعــاىل ـ وكــذبوا الرســل
جعلهــا خراب ـاً واطــالالً؛ لهكــون عــربة لألجيــال مــن بعــدهم ،وجعــل تــدموها برهــان علــى عظمــة اهلل ـ ـ تعــاىل ـ ـ ـ
القوي القادر ،وقـد بـن ذلـك فقـال تعـاىل{ :لََقـد َكـا َن فاـي قَص ا
صـ اهم اعبـ َـرةٌ األَولاـي األَلبَ ا
ـاب َمـا َكـا َن َحـ اديثًا
َ
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يق الَّ اُي بـين ي َدي اه وتَـف ا
صي َ َك َشي ٍء َو َه ًدى َوَرح َمـةً لاَقـوٍم يَـؤامنَـو َن} [ سـورة يوسـف،
يَـفتَـ َرى َولَكان تَص اد َ
َ ََ َ
اآلية .] 111،
ومــن ه ـذا املنطلــق نــرى أن ـ جيــب دراســة تلــك اآلثــار ،وتبيــان قــدرا البشــر الــذين بنوهــا وشــيدوها،
للموعظـة واالعهبــار وإرشـاد الــن ء ،ملـدى قــدرة اهلل ـ تعــاىل ـ الـذي دمــر هـذه احلاــارا عنـدما خرجــي عــن
جادة الصواب ،وكفر باهلل ـ تعاىل ـ ،وكذبي الرسل ـ صلوا ريب وسالم عليهم ـ فهـي شـاهد علـى عقوبـة
أولئك الكفار ،وتبيان أن تقدمهم وعلمهم مل ينفعهم مع الكفر واجلحود والعصيان.
ما ورد بخصوص اآلثار في السنة النبوية :
أوالً ـ الهماثيل واألصنام والصور والرسوما امل هلفة:

للهماثيــل واألصــنام والصــور والرســوما حالهــان ،إمــا أهنــا صــنعي للعبــادة ،وإمــا أهن ـا صــنعي لغــو

ذلك ،وكان لعسالم منها موقفان ينجليان بعد اسهعرا األخبار الواردة حوهلا.
فإننا جند أن الني ـ  ـ اختـذ منهـا مـوقفن األول عـار  ،وهـو مـا كـان يف العـام الـذي اعهمـر فيـ ـ
 ـ هو وأصحاب بعد صلح احلديبية ،فطاك بالبيي احلرام وحول األصنام ،ومل مينعـ وجودهـا مـن الطـواك
بالبيــي احل ـرام ،ومل يكــن ذلــك اقـرارا من ـ جبـواز وجودهــا حــول البيــي احلـرام ،وإمنــا كــان ذلــك تنفيــذا التفاقيــة
كانـي بينـ وبـن املشـركن مـن أهـل مكـة ،فغـض النظـر عمـا كـان موجـودا مـن مظـاهر الشـر يف مكـة ،وأقـام
شعائر اإلسالم كما جيب.1
املوقــف الثــاين :وهــو الهش ـريعي ـ واحلكــم النهــائي ـ ففــي عــام فــهح مكــة بعــد أن طــاك بالبيــي احل ـرام
باطـل إِ من الْ ِ
احلـ لق وزهـق الْ ِ
باط َـل كـا َن
أخد عوداً ومر باألصنام ا يطة بالبيـي ،وهـو يشـو إليهـا ويقـول{ :جـاءَ َْ َ َ َ َ

َزهوقاً} [سورة  :اإلسراء ،اآلية.]81:
فكانـي تقــع وتهكســر ،ومل يبقــى منهـا شــيء حمــي بالبيــي ،وأمـر النــي ـ  ـ علـي ـ بكســر صــنم كــان
على سقف البيي احلرام.2ومن هذه احلادثة نعلم أن الني ـ  ـ كسر وأمر بكسر كل صنم كان يعبـد مـع اهلل
ـ تعاىل ـ عندما ألي أمور مكة للمسلمن بعد الفهح.1
 -1أحك ــام املس ــاجد يف الش ـريعة اإلس ــالمية ،املؤل ــف :إب ـراهيم ب ــن ص ــا اخلا ــوي ،الطبع ــة :األوىل ،الناش ــر :وزارة الش ــئون اإلس ــالمية
واألوقاك والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية ،تاريو النشر1419 :هـ .235/1.
 - 2اجلامع ألحكام القرآن ،املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،املعروك بالقرطي (املهو 671 :هــ) ،حتقيـق :أمحـد الـربدوين وإبـراهيم
أطفي  ،الناشر :دار الكهب املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م.
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دخـل أهلهـا اإلسـالم،

رســول اهلل « :أال تــرحيي مــن ذي اخللصــة» ،وهــو نصــب كــانوا يعبدون ـ  ،يســمى

الكعبة اليمانية ،قلي :يا رسول اهلل ،إين رجل ال أثبي علـى اخليـل ،فصـك يف صـدري ،فقـال« :اللهـم ثبهـ  ،واجعلـ

هاديــا مهــديا» قــال :ف رجــي يف مخســن فارس ـاً مــن أمحــس مــن قــومي ،ورمبــا قــال ســفيان :فانطلقــي يف عصــبة مــن
قومي فأتيهها فأحرقهها ،مث أتيي الني ـ  ـ فقلـي :يـا رسـول اهلل ،واهلل مـا أتيهـك حـىت تركههـا مثـل اجلمـل األجـرب،
فدعا ألمحس وخيلها.2
وهبـذا يكـون النـي ـ  ـ قـد أقـر قاعـدة أن مـا كــان يعبـد مـن دون اهلل ـ ـ ـ تعـاىل ـ ـ يـزال فـال حيـهفظ املســلمون
مبظاهر الشر يف بالدهم .وأن ـ  ـ تـر اليهـود يف املدينـة علـى مـا هـم عليـ يف مسـاكنهم ،وبـيعهم وصـلواهتم مـع
علم بأهنم يه ذون الهماثيل والصور والنصب فيها ،مل مينعهم من شيء من عباداهتم يف وقي املعاهدة.3

ولقــد ورد النهــي عــن النــي ـ  ـ يف صــنع الهماثيــل ابهــداء  ،فعــن ابــن مســعود قــال :قــال رســول اهلل « : أشــد
الناس عذابا يوم القيامة رجل قهل نبيا أو قهل ني أو رجل يال الناس بغو علم أو مصور يصور الهماثيل ».4
وكــذلك روى ابــن عبــاس ـ رضــي اهلل عنهمــا ـ قــال أخــربين أبــو طلحــة  -^ -صــاحب رســول اهلل ،وكــان قــد
شهد بدرا مع رسـول اهلل ،أنـ قـال « :ال تـدخل املالئكـة بيهـا فيـ كلـب وال صـورة يريـد الهماثيـل»( 5صـورة الهماثيـل)
ال فيها األرواح.

وروى ع ــن عائش ــة  -رض ــي اهلل عنه ــا :قال ــي« :كن ــي ألع ــب بالبن ــا عن ــد رس ــول اهلل - -
وكان ــي ت ــأتيي ص ـ ـواحي ،فك ــن ي ــنقمعن م ــن رس ــول اهلل  - -وك ــان يسـ ـرهبن إ فيلع ـ ـ مع ــي» أخرج ـ ـ
الب اري 6ومسلم.7

=

 - 1إمهــا األمســا مبــا للنــيء مــن األح ـوال واألمـوال واحلفــدة واملهــا ،املؤلــف  :تقــى الــدين أمحــد ب ـن علــى املقريــزي ،حتقيــق حممــد عبــد
احلميد النميسي ،دار النشر  :دار الكهب العلمية  ،ط األوىل ،.1999/1420 ،بوو .188/4 ،
 - 2أخرج الب اري  ،73/8حديث رقم .6333
 - 3نور اليقن يف سوة سيد املرسلن ،املؤلف  :حممد بن عفيفي اخلاـري ،ا قـق  :هيـثم هـالل ،الناشـر  :دار املعرفـة بـوو  -لبنـان،
الطبعة  :األوىل1425 ،هـ2004 /مـ .73/1.
 - 4أخرج صاحب املعجم الكبو ،املؤلف  :سليمان ب ن أمحـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـرباين ،حتقيـق  :محـدي بـن عبداجمليـد السـلفي،
الناشر  :مكهبة العلوم واحلكم – املوصل ،الطبعة الثانية  ،211/10 .1983 – 1404 ،حديث رقم .10519
 -5أخرج الب اري يف صـحيح املؤلـف :حممـد بـن إمساعيـل أبـو عبـداهلل الب ـاري  ،ا قـق :حممـد زهـو بـن ناصـر الناصـر ،الناشـر :دار
طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضــافة ت ـرقيم حممــد ف ـؤاد عبــد البــاقي) ،الطبعــة :األوىل1422 ،ه ـ  ،174/1.حــديث رقــم
.4002
 -6أخرج الب اري يف صحيح  ،31/8 ،حديث رقم .6130
 - 7أخرج مسلم يف صحيح ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشوي النيسابوري (املهو 261 :هـ) ،ا قق :حممد فؤاد عبد الباقي
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ويف رواي ــة أيب داود 1قال ــي« :كن ــي ألع ــب بالبن ــا يوم ــا  ،فرمب ــا دخ ــل عل ـ ّـي رس ــول اهلل - -
وعندي اجلواري  ،فإذا دخل خرجن  ،وإذا خرج دخلن».
ول ـ يف روايــة أخــرى « :أن رســول اهلل -صــلى اهلل علي ـ وســلم -قــدم مــن غــزوة تبــو  -أو خيــرب-
ويف ســهوهتا ســرت فهبــي ريــح  ،فكشــفي ناحيــة الســرت عــن بنــا لعائشــة لعــب ،فقــال :مــا هــذا ياعائشــة ؟
قالـي :بنـايت ،ورأى بيـنهن فرسـا لـ جناحـان مـن رقـا  ،فقـال :ومـا هـذا الـذي أرى وسـطهن ؟ قالـي :فــرس،
قال وما هذا الذي علي ؟ قالـي :جناحـان ،قـال :فـرس لـ جناحـان ،قالـي :أمـا مسعـي أن لسـليمان ـ عليـ
السالم ـ خيال هلا أجنحة ؟ فاحك حىت رأيي نواجذه» .قال الشيو األلباين : 2صحيح .
وه ــذه احلادث ــة اخت ــذها فقه ــاء املالكي ــة والش ــافعية دل ــيالً عل ــى جـ ـواز لع ــب البن ــا بال ــدمى ،وذل ــك
لهعويدهن على تعلم كيفية تربية األطفال مسهقبالً ،فهذا اخلرب يفيد اخلصو .3

وما يكره مـن الهماثيـل والصـور ،هـو مـا حيـدده اخلـرب الهـا  :أخربنـا عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن قهـادة
قال« :يكره من الهماثيل ما في الروح فأما الشجر فال بأس ب ».4
وروى أب ـ ـو طلحـ ــة األنصـ ــاري ،قـ ــال :إن رسـ ــول اهلل  - -قـ ــال « :ال تـ ــدخل املالئكـ ــة بيهـ ــا في ـ ـ
صورة».
قــال بســر بــن ســعيد « :مث اشــهكى زيــد بــن خالــد ،فعــدناه  ،فــإذا علــى باب ـ ســرت في ـ صــورة ،فقلــي
لعبيد اهلل اخلـوالين  -ربيـب ميمونـة زوج النـي  : - -أمل ربنـا زيـد عـن الصـور يـوم األول ؟ فقـال عبيـد
اهلل  :أمل تسمع حن قال  :إال رقما يف ثوب ؟».5

=

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

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

 -2آداب الزفاك يف السنة املطهرة ،املؤلف :حممد ناصر الدين األلباين ،الناشر :املكهب اإلسالمي -بوو ـ 1409هـ.203/1 .
 - 3املوس ــوعة الفقهي ــة الكويهي ــة ،ص ــادر ع ــن  :وزارة األوق ــاك والش ــئون اإلس ــالمية – الكوي ــي ،الطبع ــة  ( :م ــن 1427 - 1404
هـ).123 ،112/12.

 - 4أخرجـ عبـد الــرزاق ،يف املصـنف ،املؤلــف  :أبـو بكــر عبـد الـرزاق بــن مهـام الصــنعاين ،حتقيـق  :حبيــب الـرمحن األعظمــي،
الناشر :املكهب اإلسالمي – بوو  ،الطبعة الثانية  ،400/10 .1403 ،حديث رقم .19493
 - 5أخرجـ صـاحب جــامع األصـول يف أحاديــث الرسـول ،املؤلــف  :جمـد الـدين أبــو السـعادا املبــار بـن حممــد اجلـزري ابــن
األثو (املهو 606 :هـ) ،حتقيق  :عبد القادر األرنـؤوط ،الناشـر  :مكهبـة احللـواين  -مطبعـة املـالح  -مكهبـة دار البيـان،
الطبعة  :األوىل ،اجلزء [ 1389 : ]2، 1هـ  1969 ،م ،808/4.حديث رقم .2963
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ـان  ،ع ـ ِن المربِي ـ ِع ب ـ ِن الْمْن ـ ِذ ِر  ،ع ـن ســعِ ِ
وروى ايا ـاً  :ح ـ مدثـَنَا ابــن ميـََ َ
س
يد بْـ ِن جبَـ َْـو  ،قَـ َ
َ
ْ
ْ
َْ َ
َ
ـال  «:الَ بَـأْ َ
ي توطَأ».
بِال ل
ورةِ إِ َذا َكانَ ْ
صَ
ِ
ِ ِ ِ
َ ِ
مماثِي ـ ِـل َ «،م ــا َك ــا َن
وروي ع ــن َعْب ــد الـ ـمرحي ِم بْ ــن سـ ـلَْي َما َن َ ،عـ ـ ْن َعْب ــد الْ َمل ــك َ ،ع ـ ْـن َعطَــاء ؛ يف اله َ
مبسوطًا يوطَأ ويـبس فَالَ بأْ ِ
صب فَِإ ِّين أَ ْكَره َها».1
َْ
س بِ َ ،وَما َكا َن يـْن َ
َ َ
ََْ
وقــال مالــك« :وترك ـ أحــب إ  .ومــن تــر مــا في ـ رخصــة غــو حمَـ ِّـرم ل ـ فــال بــأس علي ـ  .وأكــره أن
يشرتي الرجل البنه الصور وأن جيعل يف فص خامت الهماثيل».2

قال رسول اهلل  « :أتاين جربيل ،فقال :إين أتيهك البارحة ،فلم مينعي أن أكون دخلي ،إال أنـ
كـان علــى البــاب متاثيــل ،ويف البيــي قـرام ســرت فيـ متاثيـل ،وكــان يف البيــي كلــب ،فَمـَر بـرأس الهماثيــل يقطــع

فيصو كهيئة الشجرةَ ،ومَر بالسرت ،فليقطع ،فليجعل من وسادتان منبوذتـان توطـ نَ ،ومـًر بالكلـب فلي ـرج،

ففعل رسول اهلل .3» 

أقوال العلماء في ما يتعلق بالتماثي  ،والصور:
قال ابن القاسم ":وسألي مالكا عن الهماثيل وتكون يف األسـرة والقبـاب واملنـار ومـا أشـبهها؟ قـال:
هـذا مكـروه ،وقـال :ألن هـذه خلقـي خلقـا ،قـال :ومـا كـان مـن الثيـاب والبسـ والوسـائد؛ فـإن هـذا ميـههن،
قال :وقد كان أبو سلمة بن عبد الرمحن يقول ما كان ميههن فال بأس بـ  ،وأرجـو أن يكـون خفيفـا ومـن تركـ
غو حمَ ِرم ل فهو أحب إ ".4
 -1أخرجهما صاحب املصـنف ،مصـنف ابـن أيب شـيبة ،املصـنف  :أبـو بكـر عبـد اهلل بـن حممـد بـن أيب شـيبة العبسـي الكـويف
( 159ـ  235هـ) ،حتقيق  :حممد عوامة ،320/8.حديث رقم  ،25805وحديث رقم.25806
 -2أخرجـ صـاحب املوطـأ ،املؤلـف :مالـك بـن أنـس بـن مالــك بـن عـامر األصـبحي املـدين (املهـو 179 :هــ) ،ا قـق :حممــد
مصــطفى األعظم ـي ،الناشــر :مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل هنيــان لألعمــال اخلويــة واإلنســانية  -أبــو فــي – اإلمــارا ،
الطبعة :األوىل 1425 ،هـ  2004 -م ،266/1.حديث رقم .62
 -3انظــر شــرح الســنة ،املؤلــف :حميــي الســنة ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الف ـراء البغــوي الشــافعي (املهــو :
516هـ)
حتقيق :شعيب األرنااوط -حممد زهو الشاوي  ،الناشر :املكهب اإلسالمي  -دمشق ،بوو  ،الطبعـة :الثانيـة1403 ،ه ـ -
1983م.134/12.
 - 4انظـر املدونـة الكــربى ،املؤلـف  :مالـك بــن أنـس بـن مالــك بـن عـامر األصــبحي املـدين (املهـو 179 :هــ) ا قـق  :زكريــا
عموا  ،الناشر  :دار الكهب العلمية بوو ـ لبنان.182 /1.
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قــال مالــك" :يكــره الهماثيــل يف األســرة ،والقبــاب ،وأمــا البس ـ والوســائد والثي ـاب فــال بــأس ب ـ  ،وكــره أن
يصلى إىل قبلة فيها متاثيل".
وحيرم صور الهماثيل على صفة اإلنسان واحليوان واسـهعماهلا يف شـيء أصـالً؛ فـإن كانـي رمسـاً يف حـائ أو
رقمـاً يف ســرت أو ببسـ أو وســائد يرتفــق هبـن ويهكــأ علــيهن ففــي كراههـ وحترميـ قــوالن ،وقيــل جبـواز مــا ميــههن

من الصور.1

واعلم أن الهماثيل املصورة على صورة اإلنسان أو صفة شـيء مـن احليـوان الـا لـ فـل قـائم علـى صـفة مـا حييـا يـوم
القيامة حيرم لقول " :إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقهم".2
الهماثيــل أي الصــور علــى ثالثــة أقســام :قســم حي ـرم باتفــاق ،وهــو مال ـ فــل قــائم مــن مشــب احلي ـوان العاقــل وغــوه،
وقسم مباح باتفاق؛ إال ما حكي عن جماهد من كراهه  ،وهو ما ال يشب احليوان كالشجر والثمار وحنو ذلك.3

"وكان أبو حنيفة وأصحاب يكرهون الهصاوير يف البيو بهمثال وال يكرهـون ذلـك فيمـا يبسـ  ،ومل هلفـوا أن
الهصاوير يف السهور املعلقة مكروهة ،وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا يف البناء.
وكره الليث الهماثيل ال تكون يف البيو واألسرة والقباب والطساس واملنارا إال ما كان رقما يف ثوب.
وق ــال امل ــزين ع ــن الش ــافعي :وإن دع ــي رج ــل إىل ع ــرس؛ ف ـرأى ص ــورة ذا روح أو ص ــورا ذا أرواح مل يـ ـدخل إن
كاني منصوبة ،وإن كان يوطأ فال بأس ،وإن كاني صور الشجر فال بأس.
وقال األثرم قلي :ألمحد بن حنبل إذا دعيي ألدخل فرأيي سـرتا معلقـا فيـ تصـاوير أأرجـع ،قـال :نعـم ،قـد رجـع
أبو أيوب ،قلي :رجع أبو أيوب من سرت اجلدر ،قال :هذا أشد ،وقد رجع عن غو واحد من أصـحاب رسـول اهلل،
قلي ل  :فالسرت جيوز أن يكون في صورة ،قال :ال  .قيل فصورة الطـائر ومـا أشـبه  ،فقـال :مـا مل يكـن لـ رأس فهـو
4
أهون ،فهذا ما للفقهاء يف هذا الباب"
 - 1انظــر جــامع األمهــا  ،جلمــال الــدين بــن عمــر بــن احلاجــب ،حتقيــق أبوعبــد الــرمحن األخاــر األخاــري ،دار اليمامــة،
بوو ،ط ،2 /سنة2000م.566/1,
 - 2انظــر شــرح ابــن نــاجي الهنــوخي علــى مــنت الرســالة البــن أيب زيــد القــوواين ،املؤلــف :قاســم بــن عيســى بــن نــاجي الهنــوخي
القوواين(،املهو 837 :هـ) ،أعهو ب  :أمحد فريد املزيدي ،الناشر :دار الكهـب العلميـة ،بـوو – لبنـان ،الطبعـة :األوىل،
 1428هـ  2007 -م.463/4.
 - 3انظــر شــرح زروق علــى مــنت الرســالة البــن أيب زيــد القــوواين ،املؤلــف :شــهاب الــدين أمحــد بــن أمحــد الربنســي الفاســي،
املعروك بـ زروق (املهو 899 :هـ) ،أعهـو بـ  :أمحـد فريـد املزيـدي ،الناشـر :دار الكهـب العلميـة ،بـوو ـ لبنـان ،الطبعـة:
األوىل 1427 ،هـ 2006 -م.1056 /2.
- 4انظر الهمهيد مل ا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،املؤلف  :أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهلل بـن حممـد بـن عبـد الـرب بـن عاصـم
النمري القرطي (املهو 463 :هـ) ،ا قق  :حممد عبدالقادر عطا ،الناشر  :دار الكهب العلمية.253/1 ،
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وال يصــلي إىل قبلــة فيهــا متاثيــل ،وتكــره الهماثيــل ال ـ يف األســرة والقبــاب واملنــابر ،ولــيس كالثيــاب والبس ـ ال ـ
متـههن ،وكـان أبــو سـلمة بــن عبـد الـرمحن يقــول :مـا كــان ميـههن فـال بــأس بـ  ،وأرجــو أن يكـون خفيفـاً ،ومــن تركـ غــو

حمرم ل فهو أحب إ  ،وال يلبس خات في متاثيل وال يصلي ب .1

وروى أبو حممد عبد اهلل بن حيىي بن عبـد اجلبـار السـكرى ببغـداد أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار حـدثنا سـعدان
بن نصر حـدثنا أبـو معاويـة عـن عاصـم األحـول عـن عكرمـة قـال  :كـانوا يكرهـون مـا نصـب مـن الهماثيـل نصـباً ،وال
يرون مبا وطئه األقدام بأساً.2
وحيرم صنع الهماثيل ونصبها يف أي مكان ،ملا أخرج الشي ان أن رسول اهلل ـ ـ صلّى اهلل عليـ وسـلم ـ ـ ـ قـال« :إن

املالئكــة ال تــدخل بيه ـاً فيـ متاثيــل» ،وتبــاح صــور النباتــا  ،واملنــافر الطبيعيــة الكونيــة مــن الســماء واألر واحلــدائق
واجلبال والبحار واألهنار ،واألشياء اجلامدة مـن طـائرا وسـيارا وغـو ذلـك مـن الكائنـا امل لوقـة وليسـي بـذا
روح؛ ألهنا ليسي الا تناوهلا النص النبوي بإشارة « يشبِّهون خبلق اهلل » وبإشارة «يقال هلم :أحيوا ما خلقهم» .
أمـا الصـور اجمل مسـمة علـى امل ـاد والوســائد والسـهائر والبسـ والفـر والبطـائن فــال مـانع منهـا ،ألهنـا الههنـة .وتبــاح
عند بعض العلماء اللوحا الزيهية ونقو احليطـان ،والرسـوم علـى الـورق ،والصـور املطبوعـة أو املنسـوجة يف املالبـس
املوشاة واملشغولة بأنوا اخليوط وحنو ذلك الا ال فل ل .3
والسهور ،واملطرزا و ّ

ومــن هــذه األق ـوال يهاــح لنــا جلي ـاً أن ـ مينــع صــنع الهماثيــل ابهــدء ،ويكــره اختــاذ الهماثيــل ال ـ هلــا روح،

وتكون ذا فل ،وأمـا وجودهـا يف قبلـة املصـلي فيمنـع الصـالة إليهـا ،وكـره مالـك ذلـك ،وكـره جعلهـا يف األسـرة
والقباب ،وأما الهصاوير ،وما كان منسوجا فال بأس ب إذا كان الههناً ،بأن كان بسطاً وفراشاً.
ثانياًـ المدن األثرية وما يتبعها من موجودات حضارية:

ونرى أثر حديث الني ـ  ـ يف فعـل أصـحاب ـ مـع مـن عاهـدوا مـن أهـل الكهـاب واملشـركن ،فقـد مـر

الصحابة مبدن وقصور هبا الهماثيل والرسـوم والصـور وغوهـا مـن مصـنوعا األمـم السـابقة هلـم ،وهـم يف جـي
الفهح وهم منهصرون ،ويعقدون معاهدا السالم أو الهسليم؛ فلم يأمروا بكسر أصنام القوم ومتاثيلهم وصـورهم
ورسوماهتم وال حىت أمروا بهغيوها ،ومل ميسوها بأداء ،ومل يههموا هبا.
 -1انظـر الههـذيب يف اخهصـار املدونـة ،تصـنيف أيب سـعيد خلـف بــن أيب القاسـم القـوواين الرباذعـي ،حتقيـق حممـد األمـن بــن
الشيو .الناشر دار البحوث للدراسا اإلسالمية وإحياء الرتاث ،االمارا العربية ،ط ،1/سنة1999م.259 /1 .
 - 2أخرجـ البيهقــي يف الســنن الكــربى  ،270/7حــديث رقــم  .14975وابــن أيب شــيبة يف مصــنف  ،املصــنف  :أبــو بكــر
عبــد اهلل ب ــن حمم ــد ب ــن أيب ش ــيبة العبس ــي الك ــويف ( 159ـ  235ه ــ) ،حتقي ــق  :حمم ــد عوام ــة ،318/8.ح ــديث رق ــم
.25800
ِ
 - 3انظر ِ
الز َحْيل ّي ،الناشر  :دار الفكر ،ط - ،4/سوريمة – دمشق222/4 ،
الف ْق
اإلسالمي وأدلمه  ،املؤلف  :أ.دَ .وْهبَة ل
ل
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وصا أمو املـؤمنن عمـر بـن اخلطـاب أهـل القـدس علـى بقـاء مـدينههم علـى مـا هـي عليـ بـدون أن يلـزمهم
تغيو شيء فيها ،من كنائس أو دور عبادة مبا فيها من صور ومتاثيل ورسوم وصلبان فهي شـأن خـا

هبـم ،وتـر مـا

كان من ذلك برغم أن الف لشعائر اإلسـالم ،فإنـ تركـ هلـم كمـا كـان قبـل الصـلح ،1ومـا فعلـ الفـاروق ـأقره عليـ
الصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ الذين كانوا يف جي الفهح فكان إمجاعاً.
وامهنع من دخول كنائسـهم ملـا هبـا مـن الفـا  ،فقـد روى عـن نـافع عـن أسـلم مـوىل عمـر :أن عمـر حـن
قدم الشام صنع ل رجل من النصارى طعاماً ،فقال لعمر :إين أحب أن يئي وتكرمي أني وأصحابك ،وهـو رجـل

من عظماء الشام ،فقال ل عمر :إنا ال ندخل كنائسكم من أجل الصور ال فيها يعو الهماثيل.2
فعمـ بن احلكـم والعلـ  ،فهـذا مـا جيـب علينـا حنـن فعلـ يف هـذه املسـألة ،اقهـداء بسـنة أصـحاب رسـول اهلل ـ
 ـ وأما غو ذلك فهنطع زائد ،واهلل املسهعان.
ويف زمــن معاويــة بــن أيب ســفيان بنــاء ســعد القصــو(غالم معاويــة) داراً يف مكــة داره باحلجــارة املنقــو هبــا
متاثيل ،مث اشرتاها من معاوية ،وفي دليل علـى أهنـم مل يهحرجـوا يف اسـه دام احلجـارة الـ هبـا متاثيـل قدميـة ،حيـث مل
ينكر علي ذلك أحد من أصحاب الني ـ  ـ الذين كانوا مبكة أو غوها ،وإمنا كانوا مينعون صنعها ابهدء.3
ويف هــذا دليــل علــى ج ـواز بقــاء آثــار األمــم الســابقة ال ـ تقــع يف أر اإلســالم علــى مــا هــي علي ـ  ،وعــدم
املساس هبا بأي حال وشكل كان.
واملســلمون األولــون كــان مههــم الــدعوة واأللفــة لغــوهم مــن الشــعوب بطريــق الولــوج للقلــوب با بــة والعطــف
واإلحسان ،وسائر الصفا احلميدة ال تقرب الناس لعسالم وهلم يف رسوهلم ـ  ـ األسوة احلسنة.4

ودليل ذلك ما روى عن عائشة أهنا قالي :سـألي النـي ـ صـلى اهلل عليـ وسـلم ـ عـن اجلـدر ،أمـن
البيــي هــو؟ قــال« :نعــم» .قلــي :فمــا هلــم مل يــدخلوه يف البيــي؟ قــال« :إن قومــك قصــرت بهــم النفقــة»
قلي :فما شأن باب مرتفعـا؟ قـال« :فعـ ذلـك قومـك ليـدخلوا مـن شـاءوا ،يمنعـوا مـن شـاءوا ،ولـوال أن
 - 1االكهفاء مبا تامن من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء ،املؤلف  /أبو الربيع سليمان بن موسى الكالعي األندلسي
دار النشر  /عامل الكهب  -بوو  -الطبعة  :األوىل1417 ،هـ.291/3 ،
 - 2أخرج البيهقي يف السنن الكربى  ،268/7حديث رقم .14958
 - 3أخبار مكة يف قد ا لدهر وحديث  ،املؤلف  :أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن العباس املكي الفاكهي (املهو 272 :هــ) ،ا قـق
 :د .عب ــد املل ــك عب ــد اهلل ده ــي  ،الناش ــر  :دار خا ــر – ب ــوو  ،الطبع ــة  :الثاني ــة 1414 ،ه ــ289/3.ـ ـ  ،290ح ــديث رق ــم
.2119
 - 4األنس اجلليل بهاريو القدس واخلليل ،املؤلف  :جمو الدين احلنبلي العليمي ،حتقيق  :عدنان يونس عبد اجمليد نباتة،
دار النشر  :مكهبة دنديس  -عمان 1420 -هـ 1999 -م.304 /2.
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قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخ الجدر في البيت ،وأن ألصـق بابـه
باألرض».

1

انظر كيف تر الني ـ  ـ البيي احلـرام علـى مـا هـو عليـ ؛ ومل جيـدده علـى قواعـد إبـراهيم اخلليـل ـ
علي ـ الســالم ـ رغــم علم ـ بهقصــو ق ـري يف بنــاء البيــي مــن أجــل النفقــة ،رفق ـاً مب ـن دخــل اإلســالم حــديثاً،
وذلك بعدم فهنه  ،ورغبة من ـ  ـ يف تألف حديثي العهد باإلسالم ،مـع أنـ يف ذلـك الوقـي كـان الفـاتح
املنهصر يصنع هبم كيف يشاء؟
وهل ــذا ن ــرى أص ــحاب م ــن بع ــده يهجه ــون ه ــذا اال ــاه يف الفه ــوى؛ فل ــم تع ــي هل ــم الهماثي ــل والص ــور
املوجـودة يف الــبالد املفهوحـة شــيئاً ،فرتكوهـا كمــا هـي ومل يه ــذوا منهـا موقفـاً بـالهحطيم أو اإلزالــة؛ بـل جنــدهم

يف كـ ــل مكـ ــان اسـ ــهوطنوه اختـ ــذوا موقع ـ ـاً جديـ ــداً يناسـ ــبهم ،وترك ـ ـوا ديـ ــار املشـ ــركن مبـ ــا يف تلـ ــك الـ ــديار مـ ــن
أشــياء(معابد ،صــور ،متاثيــل ،رســوم) مل يرض ـوا عنهــا ،ومل يلحقهــا مــنهم أداء وال إزالــة وال تــدمو ،ففــي لبــدة
الك ــربى تركوه ــا ألهله ــا ،واخت ــذوا مدين ــة غرهب ــا مبس ــافة س ــكنوها وعمروه ــا .وك ــذلك عن ــدما س ــكنوا ت ــونس مل
يسكنوا مدهنا القدمية بل أسسوا مدينة القووان.2
وهـذا فعــل حممـد بــن القاسـم فــاتح اهلنـد والســند ،فقـد وجــد أهـل الــبالد مشـركن ،ولكنـ صـاحلهم علــى
عدم املسـاس بـدور عبـادهتم ومـدهنم وعـاملهم كمعاملـة النصـارى واليهـود أهـل الكهـاب ،اقهـداء بـالني ـ  ـ يف
معامله جملوس هاجر ،وهذا الا أسهم يف انهشار اإلسالم بينهم سريعاً ،وهم اآلن أكثر املسلمن عدداً ،وسوهتم
حممودة.3
" أخذ السلطان صالح الدين كثوا من البالد الشامية الـ كانـي بيـد الفـرنج وأعظـم ذلـك بيـي املقـدس
و كان بقااه يف يد الفرنج إحدى وتسعن سنة ،وأزال السـلطان مـا أحدثـ الفـرنج مـن اآلثـار ،وهـدم مـا أحـدثوه

 - 1مهف ــق عليـ ـ أخرجـ ـ الش ــي ان ،الب ــاري يف ص ــحيح  ،كه ــاب الهم ــي ح ــديث رق ــم  ،7243ومس ــلم يف ص ــحيح
 ،968/4حديث رقم  ، 1333وانظر شرح السنة  ،املؤلف :أبو حممـد احلسـن بـن مسـعود بـن حممـد بـن الفـراء البغـوي
الشــافعي (املهــو 516 :ه ــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط -حممــد زهــو الشــاوي  ،الناشــر :املكهــب اإلســالمي  -دمشــق،
بوو  ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م ،109/7 .حديث رقم .19104
 - 2االسهقصاء ألخبـار دول املغـرب األقصـى ،أبـو العبـاس أمحـد بـن خالـد بـن حممـد الناصـري ،حتقيـق جعفـر الناصـري /حممـد الناصـري،
مكان النشر الدار البيااء ،الناشر دار الكهاب ،سنة النشر 1418هـ1997 /م.135 /1 .
 -3الكامل يف الهاريو ،تأليف :أبو احلسن علي بن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد بـن عبـد الكـر الشـيباين ،حتقيـق :عبـد اهلل القاضـي ،دار
النشر :دار الكهب العلمية  -بوو 1415 -هـ ،الطبعة :ط.250/4 ،2
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من الكنائس ،وبو موضع كنيسة منها مدرسة للشـافعية ،فجـزاه اهلل عـن اإلسـالم خـوا ،ومل يهـدم كنيسـة القيامـة
اقهداء بعمرـ حيث مل يهدمها ملا فهح بيي املقدس" 1ومن هذه احلادثة تبن لنا أن ما صو علي أهل البلـد أيـام
الفهح يبقى حبالة ال يهعدى علي  ،وال يؤخذ من أيديهم وال يهدم ،ولكن ال جيوز هلم اسهحداث بنـاء جديـد إال
إذا أذن هلم و األمر ألمر تقهاي مصلحة املسلمن والسياسة الشرعية.
ومن اآلداب والقواعد الشرعية ال قررها لنا الني ـ  ـ عند مرورنا بديار القوم الكافرين ،يف حادثـة مـروره علـى
ديــار مثــود ،مــا تثبه ـ هــذه احلادثــة ،فقــد روى ابــن عمــر  ،قــال «نــزل رســول اهلل ـ  ـ بالنــاس عــام تبــو  ،نــزل هبــم
احلجــر عنــد بيــو مثــود ،فاسهســقى النــاس مــن اآلبــار ال ـ كــان يشــرب منهــا مثــود ،فعجن ـوا منهــا ،ونصــبوا الق ــدور
بــاللحم ،فــأمرهم رســول اهلل  فــأهرقوا القــدور ،وعلف ـوا العجــن اإلبــل ،مث ارحتــل هبــم حــىت نــزل هبــم علــى البئــر ال ـ
كانــي تشــرب منهــا الناقــة ،وهنــاهم أن يــدخلوا علــى القــوم الــذين عــذبوا قــال« :إنــي أخشــى أن يصــيبكم مث ـ مــا

أصابهم ،فال تدخلوا عليهم».2
فروى ابن عمرـ أن الني ـ  ـ ملـا مـر بـاحلجر قـال« :ال تـدخلوا مسـاكن الـُين َلمـوا أنفسـهم إال أن تكونـوا
باكين ،فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مث الُي أصابهم» مث قنـع رسـول اهلل ـ  ـ رأسـ ،
وأسر السو حىت أجاز الوادي.3

ثاني ـاً ـ الركــاز  :وهــي دفــن اجلاهليــة مــن الــذهب والفاــة وغوهــا الــا كــون مثن ـ غالي ـاً ،ويكــون بــأ أو مــدفون يف
األر من املصنو أو ما كان وجوده طبيعياً كعرق ذهب يف األر أو فاة ،أو غوه من املعادن.
أجــاز اإلســالم اســه دامها واالســهفادة منهــا بــالبيع أو االقهنــاء ،بــأمر ص ـريح ال لــبس فيـ وهــو حــديث النــي ـ  ـ

حيــث قــال  «:يف الركــاز اخلمــس » .قيــل  :ومــا الركــاز يــا رســول اهلل؟ قــال  «:الــذهب والفاــة الــذى خلق ـ اهلل يف
األر يوم خلقي »

.4

 -1تـاريو اخللفــاء ،املؤلــف  :عبــد الـرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي ،حتقيـق  :حممــد حمــي الــدين عبـد احلميــد ،الناشــر  :مطبعــة الســعادة –
مصر ،الطبعة األوىل 1371 ،هـ 1952 -م.387 /1 .

 -2أخرج اإلمام أمحد يف مسنده ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،الناشر :دار احلديث ـ القاهرة ،الطبعـة :األوىل 1416 ،ه ـ -
 1995م 328/5 .حديث رقم (.)5984
 -3مهفـق عليـ  ،أخرجـ الب ــاري يف الصـحيح ،حتقيـق :حممــد زهـو بـن ناصـر الناصــر ،الناشـر :دار طـوق النجــاة (مصـورة عـن الســلطانية
بإضافة ترقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقي) ،الطبعـة :األوىل1422 ،هــ ،94/1.حـديث رقـم .433ومسـلم يف صـحيح  ،حتقيـق :حممـد
فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بوو  ،2286/4،حديث رقم 39ـ (.)2980
 - 4أخرجـ البيهقــي يف الســنن الكــربى ويف ذيلـ اجلــوهر النقــي ،املؤلــف  :أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن علــي البيهقــي ،مؤلــف اجلــوهر
النقي :عالء الدين علي بن عثمان املارديي الشـهو بـابن الرتكمـاين ،ا قـق :الناشـر  :جملـس دائـرة املعـارك النظاميـة الكائنـة يف اهلنـد
ببلدة حيدر آباد ،الطبعة  :الطبعة  :األوىل ـ  1344هـ ،152/4.حديث رقم.7890
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قال ":ولقد سئل مالـك عـن تـراب علـى سـاحل البحـر يغسـل فيوجـد فيـ الـذهب والفاـة ،ورمبـا أصـابوا
في متاثيل الذهب والفاة؟ قـال مالـك :أمـا الهماثيـل ففيهـا اخلمـس ،وأمـا تـراب الـذهب والفاـة الـذي ـرج مـن
ذلك الرتاب ففي الزكاة ،وهو مبنزلة تراب املعادن".1
وكــان فعــل عمــر بــن عبــد العزيــز يف خالفه ـ « جعــل املعــدن مبنزلــة الركــاز يؤخــذ من ـ اخلمــس  ،مث عقــب
بكهاب آخر فجعل في الزكاة».2
3
فأما ما أصيب من أموال اجلاهلية يف فيايف أو بلد عفا مث اخهط املسلمون فهو لواجده ،وفي اخلمس

"وحقيقـة األمــر أن علــم اآلثــار وأعمــال احلفريـا  ،وإن حققــي بعــض اإلجنــازا يف هــذا احلقــل ،إال
أهنــا الزال ــي تقصــر ع ــن عــر أخب ــار املاض ــن بصــورة مهكامل ــة .علــى أن األم ــل كبــو يف أن يهق ــدم العل ــم،
وتهطــور وســائل الهكنولوجيــا احلديثــة فهكشــف مــن احلقــائق مــا يوضــح للبــاحثن معــاين اآليــا البينــا (من
الق ــرآن الك ــر ) وم ــا تا ــمني م ــن إش ــارا وقص ــص ،فه ــرس ألس ــنة امل ــرجفن واحلاق ــدين عل ــى اإلس ــالم
واملسلمن والطاعنن يف كهاب اهلل املبـن .وتعـن فـوق ذلـك علـى إجـالء صـورة املاضـي فنكـون علـى بينـة مـن
تاريو العامل القد  .وعلى اهلل قصد السبيل".4
الخاتمة
ويف خهام البحث ال يسعي إال أن قدم للقاري أهم األحكام ال أرى األخذ هبـا يف موضـو اآلثـار
القدميــة بــاخهالك أنواعهــا ،وهــو رأي حبســب مــا تبــن ّ مــن األدلــة القوليــة والعمليــة ،للنــي ـ  ـ وصــحب

الكرام فاآلثار تراث انساين في العربة والعظة للمعهربين وأهم ما يهعلق هبا من أحكام نفصلها يف الها :
1ـ حكم الهماثيل واألصنام والصور والرسوما امل هلفة:
- 1انظر املدونة الكربى .456/4
 - 2أخرج البيهقي يف السنن الكربى  ،152 /4حديث رقم .7888

 - 3انظر الهبصرة ،املؤلف :علي بن حممد الربعي ،أبو احلسن ،املعروك بالل مي (املهو  478 :هـ) ،دراسة وحتقيق :الدكهور أمحد عبد
الكر جنيب ،الناشر :وزارة األوقاك والشؤون اإلسالمية ،قطر ،الطبعة :األوىل 1432 ،هـ 2011 -م.3225/7.

 -4جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،املؤلف  :اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،الناشر  :موقع اجلامعة على اإلنرتني
http://www.iu.edu.sa/Magazine
عددا ،مصدر الكهاب  :ملهقى أهل احلديث .459 /31 .
عدد األجزاء ً 120 :
http://www.ahlalhdeeth.com
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ـ ـ ـ متاثيل وأصنام ونصب تعبد من دون اهلل ـ ـ ـ تعاىل ـ ـ ـ جيب كسرها وإزالهها ،وهو ما فعل النـي ـ  ـ
مع األصنام ال كاني قري تعبدها ،وكاني حول الكعبة أو فوقها ،وأصـنام القبائـل الـ بعـي هلـا أصـحاب
فكسروها مثل ذي اخللصة.
ـ ـ متاثيل ال جيـوز للمـؤمن صـنعها واختاذهـا وحكمهـا الكراهـة ،وهـي مـا كانـي هلـا صـورة ذي روح وهلـا
فل.
ـ ـ رسوم وصور ورقوم ال بأس هبا إذا كاني الههنة وليسي ذا بروز واضح.
ـ ـ متاثيل من شجر أو من أشكال الطبيعة امل هلفة فال بأس هبا.
2ـ حكم املدن األثرية وملحقاهتا.
واملدن مب هلف أنواعها ال جيوز لنا املساس هبا ،ألن الصحابة أخـذوها إمـا عنـوة أو صـلحاً ،وهـم مل

ميســوها بســوء ،ومل يغــووا فيهــا شــيء ،س ـواء مــا كنــي فهح ـاً أو صــلحاً .واالقهــداء هب ـم أمرنــا ب ـ النــي ـ  ـ
وأوصانا ب .
واملدن نوعان ـ أوالً  :مدن األقوام املغاوب عليهم مثل ديار قوم مثود وعاد.
وهذه وإذا مررنا هبا ،منر هبا سريعاً خاشعن ضـارعن هلل تعـاىل .وال جيـوز أن نسـه دم إي غـر مـن

أغراضها ،وال نقيم هبا لنهى الني ـ  ـ عن ذلك.
ثانيـاً :مـدن ه ِج َـر وصـار خرابـاً مبـو أهلهــا أو انهقـاهلم عنهـا ،مثـل لبـدة وشـحا وغوهـا كثــو،

فهذه جيوز املرور هبا ،واسه دام ما هبا إذا اضطررنا لذلك ،ولنـا دخوهلـا لالعهبـار والهفكـر ،وال يوجـد مـا مينـع
من االقامة فيها وقي احلاجة الارورية.
 3ـ الركاز :وهو كنز األر ففي اخلمس ،واملعدن خترج من الزكاة.

ويف كل األحوال يف عصرنا احلاضر ال جيوز ألحداً أن ميس اآلثـار بسـوء ألن و األمـر اصـدر قانونـاً
حيميهـا ،مث إن األمــم املهحــدة اقــر اتفاقيــا حلمايههــا .ومـن يهعــدى علــى اآلثــار يســهعدي علــى بــالده دول
العــامل؛ فإن ـ بفعل ـ ذلــك جيلــب احلــرب واخل ـراب لــبالده ،فالسياســة الشــرعية ومصــلحة األمــة توجــب ا افظــة
على اآلثار ومحايهها من كل اعهداء.
ولي التوفيق ومنه السداد.
واهلل ّ
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المصادر والمراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2أحك ــام املس ــاجد يف الش ـريعة اإلس ــالمية ،املؤل ــف :إب ـراهيم ب ــن ص ــا اخلا ــوي ،الطبع ــة :األوىل،
الناشــر :وزارة الشــئون اإلســالمية واألوقــاك والــدعوة واإلرشــاد  -اململكــة العربيــة الســعودية ،تــاريو
النشر1419 :هـ .
 .3أخبــار مكــة يف قــد الــدهر وحديث ـ  ،املؤلــف  :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن العبــاس املكــي
الفــاكهي (امله ــو 272 :ه ــ) ،ا ق ــق  :د .عبــد املل ــك عبــد اهلل ده ــي  ،الناشــر  :دار خا ــر –
بوو  ،الطبعة  :الثانية 1414 ،هـ.
 .4آداب الزفاك يف السنة املطهرة ،املؤلف :حممد ناصر الدين األلباين ،الناشـر :املكهـب اإلسـالمي-
بوو ـ 1409هـ.203/1 .
 .5االسهقصــا ألخبــار دول املغــرب األقصــى ،أبــو العبــاس أمحــد بــن خالــد بــن حممــد الناصــري ،حتقيــق
جعفــر الناصــري /حممــد الناصــري ،مكــان النشــر الــدار البياــاء ،الناشــر دار الكهــاب ،ســنة النشــر
1418هـ1997 /م.
 .6االكهفاء مبا تامن من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء ،املؤلف  /أبـو الربيـع سـليمان بـن موسـى
الكالعي األندلسي ،دار النشر  /عامل الكهب  -بوو  -الطبعة  :األوىل.
 .7إمها األمسا مبا للنيء من األحوال واألموال واحلفدة واملها ،املؤلـف  :تقـى الـدين أمحـد بـن علـى
املقريزي ،حتقيـق حممـد عبداحلميـد النميسـي ،دار النشـر  :دار الكهـب العلميـة  ،بـوو  ،ط األوىل
.1999/1420 ،
 .8األنــس اجللي ــل بهــاريو الق ــدس واخلليــل ،املؤل ــف  :جمــو ال ــدين احلنبلــي العليم ــي ،حتقي ـق  :ع ــدنان
يونس عبد اجمليد نباتة ،دار النشر  :مكهبة دنديس  -عمان 1420 -هـ 1999 -م.
 .9الب ــاري يف الصــحيح ،حتقي ـق :حممــد زهــو بــن ناصــر الناصــر ،الناشــر :دار طــوق النجــاة (مصــورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
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.10البيهقي يف السنن الكربى  ،270/7حديث رقم  .14975وابن أيب شيبة يف مصـنف  ،املصـنف
 :أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن أيب شــيبة العبســي الكــويف ( 159ـ  235ه ــ) ،حتقيــق  :حممــد
عوامة.
.11البيهقـي يف الســنن الكــربى ويف ذيلـ اجلــوهر النقــي ،املؤلــف  :أبــو بكــر أمحـد بــن احلســن بــن علــي
البيهقي ،مؤلف اجلوهر النقي :عالء الدين علي بن عثمان املارديي الشهو بابن الرتكمـاين ،ا قـق
:الناش ــر  :جمل ــس دائ ــرة املع ــارك النظامي ــة الكائن ــة يف اهلن ــد ببل ــدة ،حي ــدر آب ــاد ،الطبع ــة :األوىل ـ
 1344هـ.
.12ت ــاريو اخللف ــاء ،املؤل ــف  :عب ــد ال ــرمحن ب ــن أيب بك ــر الس ــيوطي ،حتقي ــق  :حمم ــد حم ــي ال ــدين عب ــد
احلميد ،الناشر  :مطبعة السعادة ،مصر ،الطبعة األوىل 1371 ،هـ.
.13الهبصــرة ،املؤلــف :علــي ب ــن حممــد الربعــي ،أبــو احلس ــن ،املعــروك بــالل مي (املهــو  478 :ه ــ)،
دراســة وحتقي ــق :ال ــدكهور أمحــد عب ــد الك ــر جني ــب ،الناشــر :وزارة األوق ــاك والش ــؤون اإلس ــالمية،
قطر ،الطبعة :األوىل 1432 ،هـ 2011 -م.
.14حتقيق :شعيب األرنااوط -حممـد زهـو الشـاوي  ،الناشـر :املكهـب اإلسـالمي  -دمشـق ،بـوو ،
الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م.
.15الهعريفـا الفقهيــة ،املؤلـف :حممــد عمـيم اإلحســان اجملـددي الربكـ  ،الناشـر :دار الكهــب العلميــة
(إعادة صف للطبعة القدمية يف باكسهان 1407هـ 1986 -م) ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ.
.16الهمهيـد ملــا يف املوطــأ مـن املعــاين واألســانيد ،املؤلــف  :أبـو عمــر يوســف بـن عبـد اهلل بــن حممــد بــن
عبد الرب بن عاصم النمري القرطي (املهـو 463 :هــ) ،ا قـق  :حممـد عبـدالقادر عطـا ،الناشـر :
دار الكهب العلمية.
.17الههذيب يف اخهصار املدونة ،تصنيف أيب سـعيد خلـف بـن أيب القاسـم القـوواين الرباذعـي ،حتقيـق
حممــد األمــن بــن الش ــيو .الناشــر دار البحــوث للدراســا اإلس ــالمية وإحيــاء ال ـرتاث ،االم ــارا
العربية ،ط ،1/سنة1999م.

موقف اإلسالم من اآلثار

89

.18جامع األصول يف أحاديث الرسول ،املؤلف  :جمد الـدين ابـن األثـو (املهـو 606 :ه ـ) ،حتقيـق :
عبــد القــادر األرنــؤوط ،الناشــر  :مكهبــة احلل ـواين  -مطبعــة املــالح  -مكهبــة دار البيــان ،الطبعــة :
األوىل ،اجلزء [ 1389 : ]2، 1هـ  1969 ،م.
.19جامع األمها  ،جلمـال الـدين بـن عمـر بـن احلاجـب ،حتقيـق أبوعبـد الـرمحن األخاـر األخاـري،
دار اليمامة ،بوو ،ط ،2 /سنة2000م.
.20اجلـ ــامع ألحكـ ــام القـ ــرآن ،املؤلـ ــف :أبـ ــو عبـ ــد اهلل حممـ ــد بـ ــن أمحـ ــد ،املعـ ــروك ب ـ ـالقرطي (املهـ ــو :
671ه ـ ــ) ،حتقي ــق :أمحـ ــد ال ــربدوين وإب ـ ـراهيم أطف ــي  ،الناش ــر :دار الكهـ ــب املص ــرية – القـ ــاهرة،
الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م.
.21خطـ الشـام  ،املؤلـف :حممـد بـن عبـد الـرزاق بـن حم ممـد ،ك ْـرد َعلـي (املهـو 1372 :هــ) ،الناشــر:
مكهبة النوري ،دمشق ،الطبعة :الثالثة 1403 ،هـ  1983 -م.

الس ِج ْسـهاين
.22سنن أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشو بن شداد بن عمـرو األزدي ِّ

(املهــو 275 :ه ــ) ،ا قــق :حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد ،الناشــر :املكهبــة العص ـرية ،صــيدا –
بوو .

.23شـرح ابـن نـاجي الهنــوخي علـى مـنت الرسـالة البــن أيب زيـد القـوواين ،املؤلـف :قاســم بـن عيسـى بــن
نــاجي الهنــوخي القوواين(،املهــو 837 :ه ــ) ،أعهــو ب ـ  :أمحــد فريــد املزيــدي ،الناشــر :دار الكهــب
العلمية ،بوو – لبنان ،الطبعة :األوىل 1428 ،هـ  2007 -م.
.24شرح السنة  ،املؤلف :أبو حممد احلسن بـن مسـعود بـن حممـد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي (املهـو :
516ه ـ ــ) ،حتقيـ ــق :شـ ــعيب األرنـ ــؤوط -حممـ ــد زهـ ــو الشـ ــاوي  ،الناشـ ــر :املكهـ ــب اإلسـ ــالمي -
دمشق ،بوو  ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م.
.25شــرح الس ــنة ،املؤل ــف :حميــي الس ــنة ،أب ــو حمم ــد احلســن ب ــن مس ــعود ب ــن حممــد ب ــن الف ـراء البغ ــوي
الشافعي (املهو 516 :هـ)
.26ش ــرح زروق عل ــى م ــنت الرس ــالة الب ــن أيب زي ــد الق ــوواين ،املؤل ــف :ش ــهاب ال ــدين أمح ــد ب ــن أمح ــد
الربنسي الفاسي ،املعروك بـ زروق (املهو 899 :هــ) ،أعهـو بـ  :أمحـد فريـد املزيـدي ،الناشـر :دار
الكهب العلمية ،بوو ـ لبنان ،الطبعة :األوىل 1427 ،هـ 2006 -م.
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.27صاحب املوطأ ،املؤلف :مالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر األصـبحي املـدين (املهـو 179 :هــ)،
ا قــق :حممــد مصــطفى األعظمــي ،الناشــر :مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل هنيــان لألعمــال اخلويــة
واإلنسانية  -أبو في – اإلمارا  ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ  2004 -م.
.28صــحيح ،مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــوي النيســابوري (املهــو 261 :ه ــ) ،ا قــق :حممــد
فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بوو .
.29صــحيح الب ــاري  ،املؤلــف :حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــداهلل الب ــاري اجلعفــي ،ا قــق :حممــد زهــو
بن ناصر الناصر ،الناشـر :دار طـوق النجـاة (مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة تـرقيم حممـد فـؤاد عبـد
الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ .
.30صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بوو .
ِ
ـالمي وأدلمه ـ  ،املؤلــف  :أ.دَ .وْهبَــة اللز َحْيلِـ ّـي ،الناشــر  :دار الفكــر ،ط - ،4/ســوريمة –
.31الف ْق ـ اإلسـ ل
دمشق.
 .32كهاب الرئد يف فن الهنقيب عن األثار ،فوزي عبد الرمحن الف راين ،منشورا جامعة قاريونس.
.33لسان العرب ،املؤلف  :ابن منظور ،ا قق  :عبد اهلل علي الكبو وحممد أمحد حسـب اهلل وهاشـم
حممد الشاذ  ،دار النشر  :دار املعارك ،البلد  :القاهرة .
.34املدونـ ــة الكـ ــربى ،املؤلـ ــف  :مالـ ــك بـ ــن أنـ ــس بـ ــن مالـ ــك بـ ــن عـ ــامر األصـ ــبحي املـ ــدين (املهـ ــو :
179هـ) ،ا قق  :زكريا عموا  ،الناشر :دار الكهب العلمية بوو ـ لبنان.
.35مسند أمحد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،الناشـر :دار احلـديث ـ القـاهرة ،الطبعـة :األوىل،
 1416هـ  1995 -م.
.36مصنف ابن أيب شيبة ،املصنف  :أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شـيبة العبسـي الكـويف (159
ـ  235هـ) ،حتقيق  :حممد عوامة.
.37املصــنف ،املؤلــف  :أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الصــنعاين ،حتقيــق  :حبيــب الــرمحن األعظمــي،
الناش ـ ــر :املكه ـ ــب اإلس ـ ــالمي – ب ـ ــوو  ،الطبع ـ ــة الثاني ـ ــة  ،400/10 .1403 ،ح ـ ــديث رق ـ ــم
.19493
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.38املعجــم الكبــو ،املؤلــف  :ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســم الط ـرباين ،حتقيــق  :مح ـدي بــن
عبداجملي ـ ــد الس ـ ــلفي ،الناش ـ ــر  :مكهب ـ ــة العل ـ ــوم واحلك ـ ــم – املوص ـ ــل ،الطبع ـ ــة الثاني ـ ــة – 1404 ،
.1983
.39معج ــم اللغ ــة العربي ــة املعاص ــرة ،املؤل ــف :د أمح ــد ه ــار عب ــد احلمي ــد عم ــر (امله ــو 1424 :ه ـ ــ)
مبساعدة فريق عمل ،الناشر :عامل الكهب ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ 2008 -م.
.40املوســوعة العربيــة العامليــة ،أول وأض ـ م عمــل مــن نوع ـ وحجم ـ ومنهج ـ يف تــاريو الثقاف ـة العربيــة
اإلسالمية.
.41املوســوعة الفقهيــة الكويهيــة ،صــادر عــن  :وزارة األوقــاك والشــئون اإلســالمية – الكوي ـي ،الطبعــة
 ( :1من  1427 - 1404هـ).
.42نفــو الطيــب مــن غصــن األنــدلس الرطيــب ،أمحــد بــن حممــد املقــري الهلمســاين ،حتقي ـق د .إحســان
عباس ،الناشر دار صادر ،سنة النشر 1388هـ ،مكان النشر بوو .
.43نــور اليقــن يف ســوة ســيد املرســلن ،املؤلــف  :حممــد بــن عفيفــي اخلاــري ،ا قــق  :هيــثم هــالل،
الناشر  :دار املعرفة بوو  -لبنان ،الطبعة  :الطبعة األوىل1425 ،هـ2004 /مـ .
اجملال :
 1ـ ـ ـ جملــة اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة ،املؤلــف  :اجلامعــة اإلس ـالمية باملدينــة املنــورة ،الناشــر :
موقع اجلامعة على اإلنرتني.
http://www.iu.edu.sa/Magazine
http://www.ahlalhdeeth.com
 2ـ جملة الرسالة  ،مكان الصدور ،مصر ـ القاهرة ـ العدد  36بهاريو 1934 /3 /12م.
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"أعوان معمر القذافي في تطبيق أحكام قانون العفو عن
بعض الجرائم رقم ( )35لسنة 2012م "
تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن الجنائي
رقم 60 /48ق بتاريخ 2018/05/02م
إعداد الدكتور  :خالد سامل فالح  ،أستاذ مساعد بكلية القانون  .جامعة الزيتونة
المقدمة
أصـدر جملــس النـواب الليــي قــانون العفــو العـام رقــم ( )35لســنة 2012م ونــص يف البنــد األول مــن
مادت األوىل ،على اآليت:
ال تسري أحكام هذا القانون على احلاال اآلتية:
".1اجلرائم املرتكبة من زوج املدعو معمر حممد عبـد السـالم أبومنيـار القـذايف وأبنائـ وبناتـ أصـالة أو
بالهبي وأصهاره وأعوان "...
وحيث أن ا اكم العاملة يف ليبيا مبناسبة نظرها للجرائم املرتكبـة إبـان ثـورة  17فربايـر ومـا قبلهـا مـن
هــؤالء األش ـ ا املــذكورين ب ــالنص ،وحبــث مــدى اس ــهفادة املههمــن أي ـاً كــانوا م ــن ق ـانون العفــو لهص ــل يف
النهاية إىل احلكم لصاحلهم بانقااء الدعوى اجلنائية يف حقهم بـالعفو العـام أو نفـي هـذه االسـهفادة ومـن مث
االسـهمرار يف نظـر موضــوعها ،اعرتضـها بيــان املفهـوم الصــحيح للفـظ "األعـوان" الـوارد يف قــانون العفـو ،كونـ
املشر  ،وهو ما حدا با كمة العليا للهدخل
لفظ "دخيل" على املصطلحا القانونية املسهعملة يف لغة ّ

لبيان مفهوم هذا اللفـظ يف أول مناسـبة عرضـي عليهـا فأصـدر مبـدأ بشـأن ضـمنه احلكـم اجلنـائي

الصادر بهاريو 2018/05/02م حتي رقم 60/48ق ( )1وهو احلكم حمل هذا الهعليق.
ولعملــام باملوضــو ووفق ـاً ملــا يهطلبـ املقهاــى العلمــي يف كهابــة الهعليــق علــى األحكــام ســنعر يف
هذا الهعليق إىل:
أوالً  :مفهوم العفو العام وأحكام وآثاره.

 ) 1ا كمة العليا الليبية ،طعن جنائي رقم 60/48ق  ،جلسة 2018/05/02م  ،الدائرة اجلنائية الرابعة "غو منشور.
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ثانياً  :مفهوم ا كمة العليا للفظ أعوان معمر القذايف.
ثالثاً  :تقييم مفهوم ا كمة العليا ملفهوم أعوان معمر القذايف
أوالً  :مفهوم العفو العام وأحكامه وآثاره.

أ .مفهوم العفو العام:
ّيعـرك بعــض الفقـ

()1

العفــو العــام بأنـ إجـراء قــانوين يرفــع الصــفة اجلنائيــة عــن الفعــل املرتكــب بــأثر

رجعي فيصبح غو معاقب علي .
وهذا الهعريف – كمـا يـرى جانـب مـن الفقـ حبـق ( )2غـو دقيـق ،فـالعفو يف حقيقهـ ال يلغـي اجلرميـة،
أي ال يلغــي الوصــف القــانوين اجلنــائي عــن الفعــل املرتكــب املعفــو عن ـ  ،إمنــا يلغــي يف حقيقه ـ أثــر اجلرميــة يف
اقهاــاء العقوبــة مــن مرتكبهــا ،وذلــك مبــا للهيئــة اإلجهماعيــة عــرب الثلهــا وهــي الســلطة الهش ـريعية مــن حــق يف
الهنازل عن احلق الذي رتبه اجلرمية وتعلق برقبة اجلاين.
وعلــى هــذا األســاس يظهــر العيــب الــذي صــيغي ب ـ املــادة " "106مــن قــانون العقوبــا الليــي حــن
نصــي علــى "تســق اجلرميــة بصــدور العفــو العــام عنهــا" واحلــال أن الصــحيح يف الســقوط هــو الــدعوى اجلنائيــة
املرتتبة عنها وليسي اجلرمية يف ذاهتا.
ب .األحكام القانونية للعفو:
 ) 1يكون العفو العام مبوجب قانون يصدر عن السلطة الهشريعية ،وهـذا احلكـم يـهم الهأكيـد عليـ غالبـاً
يف دساتو كثو من دول العامل ألمهيه كقاعدة دسهورية.
وهذا خبالك ما يطلق علي بالعفو اخلا  ،الذي يكون بقرار من السلطة الهنفيذيـة ويهنـاول عـادة قـوائم
مبههمن أو حمكوم عليهم حمددين باالسم ويف جرائم معينة.
 ) 2العفو العام سبب مسق للدعوى اجلنائية وحدها ،أما إذا رفعي مع الدعوى اجلنائية دعـوى مدنيـة
تابعة هلا ،فال ثأثو للعفو عليها ،وتظل ا كمة اجلنائية ملزمة بالفصل

فيها)3( .

 - 1انظر د .أمحد فهحي سرور  ،الوسي يف قانون اإلجراءا اجلنائية  ،دار النهاة العربية  ،القاهرة  ،الطبعة " "7السنة 1996م
 – 168وانظر أيااً د .مأمون حممد سال مة  ،اإلجراءا اجلنائية يف الهشريع الليي  ،مطبعة دار الكهب،بوو لبنان ،
223؛ وأيااً د .إدوار غا الذهي  ،اإلجراءا اجلنائية  ،مكهبة غريب  ،مصر

الطبعة األوىل  ،اجلزء األول 1971 ،م ،
 ،الطبعة الثانية 1990 ،م.160 ،
 - 2انظر  :د .عو حممد عو  ،قانون اإلجراءا

اجلنائية يف الهشريع الليي ،دار املطبوعا

"بدون طبعة "  2008 ،م .123 ،
 - 3وهي من احلاال القليلة ال تهحول فيها ا كمة اجلنائية إىل حمكمة مدنية خالصة.

اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر،
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ومرد ذلك أن العفو يفيد الهنازل ،وال يكون هـذا األخـو إال مـن صـاحب احلـق فيـ  ،وصـاحب احلـق
يف الهنــازل عــن احلــق املــدين ،لــيس هــو اجملهمــع إمنــا هــو الش ـ ص الــذي طالــب ب ـ أمــام القاــاء ،فــال يكــون
للمجهمــع حــق يف الهنــازل عــن احلــق اخلــا
يرى بعض الفق (.)1

إال إذا آل علــى نفسـ حتمــل الهعــويض املرتتــب علــى اجلرميــة كمــا

 )3يف نطــاق الــدعوى اجلنائيــة يقهصــر أثــر العفــو علــى اســقاط الــدعوى اجلنائيــة املرتتب ـة علــى اجل ـرائم
الـ لهــا العفــو ،وال ميهــد لغوهــا ولــو كــان بينهــا أي ارتبــاط أو اق ـرتان ،وهــذا مــا تقا ـي ب ـ املــادة 2/106
عقوبا ليي.
 )4القاعـدة يف سـريان قــانون العفـو مـن حيــث الزمـان هـو األثــر الفـوري واملباشـر وعــدم الرجعيـة ،فــال
يسرى العفو إال على الدعوى الناشئة عن اجلرائم الـ ارتكبـي قبـل صـدور قـانون العفـو ،إال إذا ت الـنص يف
قانون العفو ذات على موعد آخر "م  3/106عقوبا ".
والعربة هنا هو بوقي إرتكاب السـلو املـادي للجرميـة ولـو تـأخر نهيجههـا ،فـإذا ارتكبـي اجلرميـة يف
ســلوكها املــادي قبــل صــدور قــانون العفــو وتــأخر نهيجههــا بعــد صــدوره ،كمــن ياــرب ش ص ـاً علــى رأس ـ

ليجعل ـ حمفوف ـاً يف قســم العنايــة باملسهشــفى لعــدة أيــام يصــدر خالهلــا قــانون العف ـو ليشــمل جرميه ـ  ،مث يهــو

املصاب بعد صدور القانون فهذا يسهفيد مـن قـانون العفـو؛ ألن الفعـل عنـد صـدور قـانون العفـو وقبـل الوفـاة
يعد شروعاً يف اجلرمية ،وإذا ما كان العفو سيسري على اجلرائم الهامة فمن األوىل أن يسـري علـى اجلـرائم الـ

شـر فيهــا ومل تكهمــل نهائجهـا ،فــإذا حتققــي اجلرميـة بعــد ذلــك فـال عــربة هبــا يف جـواز رفــع الــدعوى اجلنائيـة ؛
ألهنا نا ة عن فعل عفى عن اجملهمع وأصدر بشأن قانوناً يفصح في عن نيه الصرحية يف العفو.
وهــذا احلكــم عل ــى عكس ـ بالنس ــبة للج ـرائم املس ــهمرة ،فــإذا حص ــلي حالــة اإلس ــهمرار ولــو يف ج ــزء
بسـي منهــا بعـد صــدور قـانون العفــو فــال يسـهفيد مرتكبهــا مـن آثــار العفــو ،ألنـ ارتكــب اجلرميـة ولــو يف جــزء
منها بعد صدور قانون العفو.
)5اســهثو املشـ ّـر يف املــادة  4/106عقوبــا مــن س ـريان أحكــام العفــو بعــض الفئــا مــن اجلنــاة
وهم:
 العائدون عوداً مهكرراً يف اجلرائم املهماثلة. معهادو اإلجرام. حمرتفو اإلجرام- 1انظر :عو حممد عو

 ،املرجع السابق ،
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 املنحرفون يف اإلجرام.وذلك ما مل ينص قانون العفو على حكم آخر.
وعل ــة ذل ــك واض ــحة ،ك ــون ه ــؤالء اجمل ــرمن ميثل ــون خط ــورة إجرامي ــة ب ــارزة تهع ــار مـ ـع حكم ــة العفـ ـو يف
الهناســي والهغاضــي عــن اجل ـرائم املرتكبــة بغيــة إعــادة إدمــاج املعفــو عــنهم يف اجملهمــع م ـواطنن صــاحلن ،فهــذه
املشر يف أهنم لن يعـودوا لعجـرام مسـهقبالً بعـد العفـو مبـا يهـدر احلكمـة
الفئا املذكورة ليسي حمل ثقة من ّ
من أساساً ،فنص على حرماهنم من اإلسهفادة من .
ج .آثار العفو:
كمــا ذكرنــا ســلفاً فــإن العفــو العــام يســق الــدعوى اجلنائيــة وعلــى اجلهــة ال ـ حبوزهتــا هــذه الــدعوى أن
ته ذ من اإلجراءا ما يؤدي إىل انقاائها بالعفو.
وعليـ إذا صـدر قـانون العفــو قبـل رفـع الــدعوى وبعـد حتريكهـا مــن قبـل سـلطة الهحقيــق ،كـان علـى األخــوة
إص ــدار أم ــر باألوجـ ـ إلقامهه ــا النقا ــائها ب ــالعفو الع ــام ،أم ــا إذا رفعهه ــا النيابـ ـة العام ــة للمحكم ــة امل هص ــة
تغاضـياً عـن قــانون العفـو الصــادر كـان علـى ا كمــة أن حتكـم بعــدم قبوهلـا ،لكوهنـا مرفوعــة إليهـا يف غــو ذي

موضو .
أمــا إذا صــدر العفــو العــام بعــد رفــع الــدعوى إىل ا كمــة كــان علــى األخــوة أن حتكــم بانقا ـائها بــالعفو،
وذلك مهما كاني درجة ا كمة ال تنظر الدعوى ولو كاني ا كمة العليا.
وال ت ــأثو عل ــى احلك ــم باإلنقا ــاء عل ــى احلك ــم باملص ــادرة إذا كان ــي األخ ــوة وجوبي ــة وفقـ ـاً لـ ـنص امل ــادة

 2/163عقوبا .
وانقااء الدعوى اجلنائية بالعفو العام سبب يهعلق بالنظام العام ،كما هو احلال بالنسـبة ألسـباب السـقوط
واإلنقااء عموماً ،وعلي فإن على ا كمة أن تقاـي بـ مـن تلقـاء نفسـها ،وال تنهظـر أن يهمسـك بـ املهـهم
أمامها ،وليس لألخو خيار يف قبول تطبيق العفو علي من عدم  ،ولو كان مهأكداً من صـدور حكـم برباءتـ
ل ــو اس ــهمر ا كم ــة يف نظ ــر ال ــدعوى ،وذل ــك كل ـ م ــرده أن ق ــانون العف ــو يس ــق ال ــدعوى اجلنائي ــة مبج ــرد
جمردة عن اإلطار اإلجرائي الذي حيكم مسارها أمام السلطا القاائية.
صدوره فهصبح الدعوى اجلنائية ّ
ثانياً  :مفهوم المحكمة العليا للفظ أعوان معمر القذافي.

بيني ا كمة العليا يف طعنها رقـم 60/48ق املشـار إليـ مفهومهـا ألعـوان معمـر القـذايف يف تطبيـق
قــانون العفــو عــن بعــض اجل ـرائم رقــم  35لســنة 2012م ،حيــث عارضــي مــا إنههــي إلي ـ حمكمــة اســهئناك
الزاوية دائرة اجلنايا يف القاية رقم  /2012/221الزاوية ال رفاي دفا املههمن بأن اجملنـدين ا كـوم
ضــدمها واللــذين كانــا يهبعــان جحفــل اإلنهصــار املقاتــل بالزاويــة واملؤيــد ملعمــر القــذايف يف حربـ ســنة 2011م
لقمع احلرا الشعي ضد النظام ،وذكر أن ينطبـق عليهمـا لفـظ أعـوان معمـر القـذايف وبالهـا ال يسـهفيدان
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مـن العفــو بــالهطبيق للبنـد األول مــن املــادة األوىل مــن قـانون العفــو رقــم  35لسـنة 2012م ،حيــث اعهــرب ا كمــة
العليــا أن مــا انههــي إلي ـ حمكمــة اســهئناك الزاويــة غــو ســديد ،إذ ذكــر يف حكمهــا  " :ملــا كــان ذلــك وكــان البنــد
األول من املادة األوىل من قانون العفو املذكور تنص على أن  " :ال تسرى أحكام هذا القانون على احلاال اآلتية:
.1اجلرائم املرتكبة من زوج املدعو معمر حممد عبد السالم أبـو منيـار القـذايف وأبنائـ وبناتـ أصـالة أو بـالهبي
وأصهاره وأعوان "...
املشر قد اعهرب أعوان معمـر القـذايف يف مرتبـة تهسـاوى مـع زوجـ وأبنائـ
وملا كان يبن من النص املذكور أن ّ

وأصهاره ،وبالها فإن املقصود هبم يف هذا املقـام أولئـك الرجـال والنسـاء املقـربن منـ والـذين كـان يعهمـد علـيهم يف

إدارة نظام البالد السياسي واإلقهصـادي واإلجهمـاعي والعسـكري ،وغالبـا مـا كـانوا يهبـوءون الوفـائف القياديـة والعليـا
فيها؛ ومقهاى ذلك أن ليس كل من عمل موففا أو جمنداً مع القذايف يعهرب من أعوان وفقا للهعريف السابق.

وملـا كــان الطاعنــان جمـرد جمنــدين أو مهطــوعن يف احلـرس الشــعي وال تربطهمــا عالقـة مبعمــر القــذايف ،وبالهـا
فهما ال يعهربان من أعوانـ  .وملـا كـان احلكـم املطعـون فيـ قـد ذهـب خـالك هـذا النظـر واعهـرب الطـاعنن مـن األعـوان
فإنـ يكــون طئــا يف تطبيــق القــانون وقاصـرا يف الهســبيب ،مبــا يوجــب نقاـ مــع اإلعــادة دون حاجــة لبحــث املنــاعي

األخرى” .
وواضح من خالل احلكـم املـذكور أعـاله أن ا كمـة العليـا قـد إلهجـأ يف تفسـوها للفـظ " أعـوان معمـر
القــذايف" للهفســو املاــيق ،وهــو أحــد أن ـوا الهفاســو املســموح هبــا حــن تغــيّم ضــبابة علــى الــنص فه هــل الص ـراحة
( )1
والوضوح في .

والهفســو املاــيق – بعكــس املوســع – هــو الــذي ياــيق عــن دخــول حــاال كــان سيشــملها لــو الهجــأ
املوسع ،وهو جائز يف تطبيـق قـانوين العقوبـا واإلجـراءا اجلنائيـة ،ويف قـانون العقوبـا
املفسر إىل الهفسو ّ
ّ

املوسع يف هذا القانون رمبـا سـيهعار مـع قاعـدة الشـرعية ،وقـد يصـطدم مـع قاعـدة
بصفة أوىل ،ألن الهفسو ّ

املوسـع لـيحكم
املفسـر إىل الهفسـو ّ
"الشـك يفسـر لصـا املـههم" حـن حيهمـل الـنص أكثـر مـن تفسـو فيميـل ّ
الــنص احلالــة املعروضــة فينهــدم بنيــان القاعــدة املــذكورة ال ـ مــا قــرر إال لهغليــب قاعــدة أخــرى هــي قاعــدة

وقرينة الرباءة.

()2

اللبناين  ،القسم العام  ،دار النهاة العربية  ،القاهرة ،

 -1انظر :د .حمم ود جنيب حسي  ،شرح قانون العقوبا
1984م 97 ،وما بعدها.
 -2وعلى ذلك تسـو حمكمـة الـنقض املصـرية حيـث تـرى يف طعنهـا الصـادر بهـاريو 1969/11/17م أنـ ال يصـح الهوسـع
يف تفسـو النصــو املهعلقـة باإلعفــاء وعلــى سـبيل احلصــر ،وال جمــال إلعمـال القيــاس يف ذلــك – مشـار إليـ لــدى د.
حسن صادق املرصفاوي  ،قانون العقوبا  ،منشأة املعارك باإلسكندرية  ،بدون طبعة أو سنة نشر .22 ،
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ثالثاً  :تقييم مفهوم المحكمة العليا للفظ أعوان معمر القذافي:
رأ ا كمة العليا أن البند األول من املادة األوىل من قانون العفو قد اعهرب أعوان معمـر القـذايف يف
مرتبة تهساوى مع زوجـ وأبنائـ وأصـهاره ،وبالهـا فـإن املقصـود بـاألعوان هنـا أولئـك الرجـال والنسـاء املقـربن
من والذين كان يعهمد علـيهم يف إدارة نظـام الـبالد السياسـي واإلقهصـادي واإلجهمـاعي والعسـكري ،أمـا مـن
عدا هؤالء فهم ليسوا باألعوان ولو كانوا قد ساعدوا نظام القذايف بشكل أو ب خر.
وللوصول إىل قناعة بصحة أو بعدم صحة ما انههي إلي ا كمـة العليـا يف هـذا الصـدد ،فـال بـد مـن
إجراء موازنة بن املصا ال حيققها هذا الهفسو واملصا ال يهدرها:
أ .المصالح التي يحققها تفسير المحكمة العليا للفظ أعوان معمر القُافي:
 -1حيقـق الهفسـو املـذكور فائـدة عظيمـة يف جانـب مـا يرمـي إليـ اجملهمـع مـن حتقيـق للمصـاحلة الوطنيــة
عقـب ثـورة  17فربايـر 2011م ،إذ هبــذا الهفسـو سـيطال العفـو مــن سـاندوا وأيـدوا معمـر القــذايف
سـنة 2011م ولـو عــن طريـق محـل الســالح لصـد وقمـع الثـوار الـذين خرجـوا علــى نظامـ  ،وهــؤالء
املؤيـدون ليسـوا بالعـدد القليــل ،وبعــض مـنهم فــل قابعـاً يف الســجن إىل حــن صـدور قــانون العفــو،
مهجـر خـارج الـبالد يقاسـي الغربـة عـن الـوطن مـع مـا يصـحب ذلـك مـن
والبعض اآلخر هارب أو ّ
معاناة إجهماعية واقهصادية ال ختفى.

واألخطـر مــن ذلــك أن هـؤالء – هــم أو أبنــااهم – سـيعودون يومـاً ،ولكــن حمملـن بأفكــار وثقافـا
وردا فعــل إجهماعيــة ســهعمل مجيعهــا ضــد املصــلحة الوطنيــة لليبيــا ،فــالعفو عــن هــؤالء يف وقـي مبكــر أوىل
وأحرى يف سبيل العودة وإعادة اإلدماج.
 -2حيقــق الهفســو الــذي ارتكنــي إلي ـ ا كمــة العليــا كــذلك مصــلحة أخــرى ،هــي اإلســهفادة مــن
اخلربا والكفاءا ال حيملها الكثو من هؤالء املؤيدين يف بناء ليبيا اجلديدة ال تسع اجلميع.
حيــث أن هــؤالء قــد أنفقــي علــيهم الدولــة ومــن مــال الليبيــن أم ـواالً طائلــة إىل أن اكهســبوا ه ـذه املــؤهال
واخلـربا والكفـاءا  ،فيصــبح رمـيهم وراء قاــبان السـجون إهــداراً للمصـلحة يف اإلســهفادة مـنهم ،وياــحى
كنزهم لسنوا يف السجون أو بالد املنفى ضد الهفكو الوطي السليم.
 -2ويف جانب ثالث حيقق هذا الهفسو مـن ا كمـة العليـا للفـظ أعـوان القـذايف ،إهنـاء لكثـو مـن القاـايا
املرتاكمــة أمــام ا ــاكم وال ـ تعــد مــن القاــايا الشــائكة يف وضــع إنهقــا تهقادفـ الهوجهــا السياســية
ويغلف الاعف امللحو ،يف األداء القاائي واألمي.
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ب .المصالح التي يهدرها تفسير المحكمة العليا المضيق للفظ أعوان معمر القُافي:
مع املصا ال تهحقق بهفسو ا كمـة العليـا الـذي ذهبـي إليـ واملشـار إىل أمههـا سـلفاً ،فـإن هنـا بعـض

املصا ال سههدر هبذا الهفسو والسلبيا ال سهرتتب علي  ،ومن أمهها:

 .1اســهفادة الكثــو الــن أوغلـوا يف اإلج ـرام إبــان ثــورة  17فربايــر مــن قــانون العفــو ،وهــو مــا ســيكون
مع ـ العف ــو حيم ــل مع ــو الهغاض ــي األج ــوك ع ــن املس ــاءلة دون أن ينط ــوي ع ــن الني ــة الص ـادقة للمجهم ــع يف
الصفح واملساحمة.
 .2اجلانب اآلخر – وهو األهم يف نظرنـا – هـو دخـول قـانون العفـو عـن بعـض اجلـرائم املرتكبـة مـن
أعوان النظام السابق حيّز النفاد واسهفادة هؤالء من  ،دون أن يكون ذلـك بـالهوازي مـع تفعيـل قـانون العدالـة
االنهقالية الصـادر ،والـذي حيفـظ احلـق يف املسـاءلة املهوازنـة وبـاجراءا معينـة مناـبطة حتقـق الشـعور بالعدالـة
لدى اجملي عليهم واجملهمع ،وهو ما سيقود إىل تطاير كف ميزان العدالة بن اخلصوم.
الخاتمة
ومع املالحظا املذكورة حول ما يهدره قانون العفو واسـهفادة بعـض الفئـا مـن اجملـرمن مـن تفسـو ا كمـة العليـا
املايق للفظ أعوان القذايف ،يظـل تفسـوها حيقـق غايـا بنـاءة يهـدك اجملهمـع بكـل تأكيـد إىل حتقيقهـا للوصـول إىل
بنــاء دولــة يطــوي فيهــا اجلميــع صــفحة املاضــي ليســطر كــل واحــد يف قــادم الصــفحا مســهقبل ه ـذا البلــد بعيــداً عــن

األحقاد والاـغائن والنظـرة األحاديـة الاـيقة ،وهـو مـا يـرى معـ الباحـث تـرجيح صـحة مـا انههـي إليـ ا كمـة العليـا
من تفسو.
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الطبيعة القانونية ألوامر األداء
(استيفاء الديون الثابتة بالكتابة)
إعداد األستاذ :أبوبكر عبدالسالم بن زيد
عضو يأة التدريس بائامعة األمسرية
كلية العلوم الشريعة مسالية -قس القانون
مقدمة
نظــم قــانون املرافعــا املدنيــة والهجاريــة أوامــر األداء مــن أجــل الهيســو عل ـى املهقاضــن وا ــاكم علــى
حد سواء ،وهي نو خا من املطالبا القاائية رأى املشر فيها أن تعر املسائل الـ تهاـمنها ويبـث
فيها بأسلوب أسر من اإلجراء العادي املهبع يف الدعوى القاـائية ،حبيـث ميكـن للـدائن احلصـول علـى حقـ
س ـريعاً ،دون االلهجــاء إىل طريــق الــدعوى القاــائية الطويــل ،وذلــك عــن طريــق االكهفــاء بهقــد عرياــة إىل
القاضــي امل ــهص ،يوضــح فيهــا الــدائن امس ـ وحق ـ قبــل الغــو ،وتكــون هــذه العرياــة مصــحوبة بــدليل ثابــي
بالكهابــة حلــق الــدائن ،ومقــداره ،وموعــد اســهحقاق  ،وهــو مــا يســمى بنظــام أوامــر األداء؛ تق ـديراً مــن املش ـر
الليــي ب ــأن حتقي ــق بع ــض الــديون ال حيه ــاج إىل مواجه ــة ب ــن الط ــرفن؛ ألن املــدين ل ـيس لدي ـ يف الظ ــاهر م ــا
يعــار ب ـ ادعــاء الــدائن ،وأســاس هــذا الهقــدير هــو ثبــو الــدين بالكهابــة ،فهــذا الثبــو يغل ـب مع ـ حتقــق
الدين.
ـص قــانون املرافعــا املدنيــة والهجاريــة الليــي أوامــر األداء بــالهنظيم وذلــك يف البــاب اخلــامس
وقــد خـ ّ

املواد ( )778-785وأطلق عليها اسم (اسهيفاء الديون الثابهة بالكهابة).

ولدراسـة نظــام أوامــر األداء أمهيــة كبــوة سـواء يف فكرهتــا العامــة أو طبيعههــا القانونيــة الـ كانـي مثــاراً
جلدل شديد عند شراح القانون اإلجرائي ،وهو الذي تهوىل هذه الورقة تناول وذلك يف خطة حبثية كاآليت:
المطلب األول /الطبيعة القضائية ألوامر األداء.

أوالً /أوامر األداء والعمل القاائي.

ثانياً /أوامر األداء واحلكم القاائي.

المطلب الثاني /الطبيعة الوالئية ألوامر األداء.

أوالً /أوامر األداء واألمر على عرياة.

ثانياً /الطبيعة اخلاصة ألوامر األداء.
الخاتمة
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المطلب األول
الطبيعة القضائية ألوامر األداء
إذا كانـي الوفيفــة األساسـية للقاــاء هــي فـض النزاعــا بـن اخلصــوم ،ومــنح احلمايـة القانونيــة هلــم،
فــإن هنــا مــن يــرى يف أوامــر األداء أهنــا مــن األعمــال القاــائية ،وهنــا مــن يــرى فيهــا أهنــا حكــم قاــائي،
وذلك على الهفصيل الها :
أوالً /أوامر األداء والعم القضائي-:

يهج ـ ـ غالبيـ ــة الش ـ ـراح إىل أن أمـ ــر األداء ه ــو عمـ ــل قا ــائي ،إذ يهاـ ــمن قا ــاءً فاص ـ ـالً يف مطالبـ ــة

قاـائية ،وأنـ يصـدر مــن القاضـي يف موضــو رفـع وفقـاً لعجـراءا الـ رمسهـا القــانون ،فالقـانون قــد أوجــب
إتبــا نظــام أوامــر األداء ،واعهــربه طريقـاً لرفــع املطالبــة القاــائية اســهثناءً مــن القواعــد العامــة يف رفــع الــدعاوى؛
هلذا يعد طلب اسهصدار أمر األداء مطالبة قاائية حبق ،ألن فيـ معـو املطالبـة بـاحلق أمـام القاـاء ،املطالبـة
اجلازمــة بعــد تكليــف املــدين بالوفــاء ،والقاضــي امل ــهص بإصــدار أمــر األداء يفصــل يف مطالبــة قاــائية حبــق،
ويف خصومة حول أصل احلق ،إذ هو يقاـي بـإلزام املـدين بـأداء احلـق وهـو قاـاء قطعـي ملـزم ،فيكـون عملـ
عمالً قاائياً.1
فالعمــل القاــائي هــو تعب ــو عــن إرادة القاضــي تهج ـ إىل تقيي ــد اخلصــوم برأي ـ يف إدعــاءهتم ،وحي ــرتم
القانون هذه النية ويقيدهم فعالً برأي  ،كما أن القانون حيرتم هذه اإلرادة ،ألهنا تصدر من القاضي بنـاءً علـى

مــا ل ـ مــن واليــة عامــة حبكــم وفيفه ـ القاــائية ،وبالهــا فــإن أمــر األداء هــو عمــل قاــائي ته ـوافر في ـ كاف ـة
العناصــر اجلوهريــة الالزمــة ،فالقاضــي يعــرب عــن إرادة قطعيــة بــإلزام املــدين بــأداء معــن ،وموضــو اإلج ـراءا
مطالبة قاائية هي إلزام املدعى علي بأداء معن ،وهي تفرت هـيالً حـول مركـز قـانوين معـن حيـث يـدعي
الطالـب عــدم أداء الطـرك األخــر لــدين حـال ،كمــا يهحقـق هلــذا األمــر سـبب العمــل القاـائي حيــث يفصــل

القاضــي يف املطالبــة املرفوعــة بنــاءً علــى حتقيــق هصــر يبــي في ـ اقهناع ـ علــى األدلــة املرفقــة بالعريا ـة ،فــإذا مل

جيدها كافية لهكوين اقهناعـ  ،ورأى إجـراء مزيـد مـن الهحقيـق يف املطالبـة املرفوعـة فإنـ حييلهـا إىل ا كمـة الـ

تنظرهــا يف شــكل خصــومة عاديــة ،وهــذا يعــي أن اإلج ـراءا املــذكورة تســههدك دائم ـاً عم ـالً قاــائياً ،فــإذا
كاني كافية بذاهتا لهكوين صدر يف شكل أمر أداء.
 - 1أمينـة مصـطفى النمـر ،أوامـر األداء يف مصـر والـدول العربيـة واألجنبيـة ،اإلسـكندرية ،دار املطبوعـا اجلامعيــة،1989 ،
عبدالعزيز عامر ،شرح قانون املرافعا الليي ،القاهرة ،مكهبة غريب (ب.436 ،) -
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وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن أمــر األداء هــو عمــل قاــائي اــع للقواعــد ال ـ حتكــم العمــل القاــائي،
وإن القاضــي يصــدره عنــدما يقــوم بوفيفــة قاــائية في اــع لــذا القواعــد الـ اــع هلــا ســائر القاــاة عنــد
مباشـرهتم لـوفيفههم القاــائية ،كـل هــذا بطبيعـة احلـال مــا مل يـرد نــص خـا
املهقدمة تهعار مع النظام القانوين ألوامر األداء.1

يقـرر اســهثناءً أو كانـي القواعــد

وقــد تبــو القاــاء املصــري هــذا اال ــاه ،حيــث قاــي حمكمــة الــنقض املص ـرية أن ـ ...." :وقــد أكــد
املشــر ذلــك مبعاملــة أوامــر األداء معاملــة األحكــام يف م ـواطن كثــوة منهــا :مــا نصــي علي ـ امل ـواد (-852
)857-856مكـ ــرر مرافعـ ــا  ،الـ ــا يهـ ــأتى مع ـ ـ إن أوامـ ــر األداء وإن كانـ ــي تصـ ــدر بطريقـ ــة ختهلـ ــف عـ ــن
اإلج ـراءا املعهــادة لرفــع الــدعوى وتشــهب بطريقــة اسهصــدار األوامــر علــى الع ـرائض إال أهنــا تصــدر مبوج ــب
السلطة القاائية ال الوالئية ."2ويف حكم آخر كمـة الـنقض املصـرية قاـي فيـ " :أوامـر األداء وإن كانـي
تصدر بطريقة ختهلف عن اإلجراءا املعهادة لرفـع الـدعوى ،وتشـهب بطريقـة اسهصـدار األوامـر علـى العـرائض
إالّ أهنا تصدر مبوجب السلطة القاائية للقاضي ال الوالئية وهلا ما لألحكام من قوة ".3
وبـالرغم مــن ذلــك فـإن هنــا مــن يــرى يف أوامـر األداء أهنــا مــن قبيــل األحكـام القاــائية وذلــك علــى
النحو اآليت بيان .

ثانياً /أوامر األداء والحكم القضائي-:

يذهب فريق من الشراح إىل اعهبار أمر األداء حكماً قاائياً؛ ألن يهامن قااءً قطعياً بـإلزام املـدين
بال ــدين ،ف ــأمر األداء باعهب ــاره ق ـراراً يص ــدر م ــن القاض ــي يف موض ــو مطالب ــة رفع ــي ب ــاإلجراءا ال ـ رمسه ــا
القانون وهو حكم قاائي يف موضـو هـذه املطالبـة ،وال مينـع مـن إسـباغ هـذا الوصـف (أي احلكـم علـى أمـر
األداء) أن إج ـراءا املطالب ــة ليس ــي ه ــي اإلج ـراءا العادي ــة لرف ــع ال ــدعاوى ،وإمن ــا ه ــي إج ـراءا خاص ــة،

فليســي هــذه احلالــة الوحيــدة ال ـ يهطلــب فيهــا املشــر إج ـراءا خاصــة خالف ـاً لعج ـراءا العاديــة دون أن

يثــور الشــك يف اعهبــار الق ـرارا الصــادرة أحكام ـاً بــاملعو الصــحيح ،واملثــال علــى ذلــك :إشــكاال الهنفيــذ
 - 1أمحد السيد صاوي ،الوسي يف شرح قانون املرافعا املدنية والهجارية ،القاهرة ،دار النهاة العربيـة،1990 ،
راغب فهمي ،النظرية العامة للعمل القاائي يف قانون املرافعا  ،اإلسكندرية ،منشأة املعارك،1974 ،

 .674وجـدي
.658

- 2طع ــن م ــدين مص ــري رق ــم 52/888ق ،جلس ــة  1983-11-10م ،قا ــاء ال ــنقض امل ــدين إع ــداد س ــعيد امح ــد ش ــعلة ،مطبع ــة
اإلس ــكندرية ،منش ــأة املع ــارك ،293 ،و ــدر االش ــارة إىل أن ـ ق ــد تهبعن ــا ه ــذا املوض ــو يف القا ــاء اللي ــي فل ــم جن ــد حكمـ ـاً
للمح كمـة العليـا يهعلــق بطبيعـة أوامــر األداء علـى قلـة الطعــون املهعلقـة هبــذا املوضـو ( أوامـر األداء) ذلــك أن املهقاضـن يكهفــون
بالهقاضي أمام حماكم املوضو من خالل نظر األوامر والهظلم من .
 -3طعن مدين مصري رقم 63/20ق جلسة 1963/4/4م ،جمموعة أحكام النقض ،السنة ،14العدد الثاين،
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الوقهيــة ،إذ يكفــي املشــر فيهــا بــأن تبــدى أمــام ا اــر عنــد حاــوره للهنفيــذ ،وأن تثبــي يف ا اــر الــذي حيــرره،
ومــع هــذا فــالقرار الصــادر يف اإلشــكال الــوق هــو حكــم بــاملعو الــدقيق ،كمــا ال يغــو مــن وصــف أوامــر األداء
باعهبارها حكماً أن إجراءا اسهصدارها أقرب إىل إجـراءا األوامـر علـى العـرائض منهـا إىل اإلجـراءا العاديـة

لرفــع الــدعوى ، 1فــأمر األداء هــو حكــم بكــل معــو الكلمــة ،فهــو ال يســهند إىل ســلطة القاضــي الوالئيــة بــل إىل
سـلطه القاـائية ،ذلـك ألنـ بـالنظر إىل ماـمون األمـر ال يقـرر إجـراءً وقهيـاً أو حتفظيـاً ،وإمنـا يهاـمن تقريـر حـق
مـن صــدر لـ األمـر قبــل مــن صــدر عليـ مــع إلـزام هــذا األخـو بالــدفع فهــو حيســم نزاعـاً ويفصــل يف أصــل احلــق،

ويشـهمل علــى قاــاء قطعــي بــاملعو الصـحيح ،فــالعربة يف تكييــف قـرار القاضــي لـيس بــاإلجراءا الـ تـهمبــع وإمنــا
بطبيعــة موض ــو الق ـرار ويف أم ــر األداء يوجــد قا ــاء قطعــي مل ــزم ،كمــا أن املش ــر اعهــرب إج ـراءا أوام ــر األداء
اسهثناءً من القواعد العامة يف رفع الدعاوى ،إضافة إىل ذلك فإن عـدم اشـرتاط تسـبيب أمـر األداء ال حيـول دون

وصـف بأنـ حكـم ،فاملشـر قــد ـرج علـى قاعـدة وجـوب تســبيب األحكـام كمـا يف األحكـام اخلاصـة بــإجراءا
اإلثبــا  ،وإن كــان هلــذا األمــر أســباب املهمثلــة :يف الوقــائع واألســانيد ال ـ يلــزم القــانون ببياهنــا يف العرياــة ،2والــا
يؤكد صحة هـذا الهكييـف ورود بعـض النصـو الـ تفيـد هـذا املعـو ومنهـا املـادة ( )782مـن قـانون املرافعـا

الليــي ال ـ تــنص علــى أن " يعلــن املــدين يف موطنـ بالعرياــة واألمــر الصــادر عليهــا بالــدفع ويعهــرب األمــر بــاألداء
كأن مل يكن إذا مل يعلن املـدين خـالل سـهة أشـهر مـن تـاريو صـدوره وجيـب أن يشـمل اإلعـالن علـى أنـ إذا مل
يهظلم من األمر خالل مثانية أيام من إعالن ب يصبح األمر مبثابة حكم هنائي واجب الهنفيذ ".
وإذا كــان ش ـراح القــانون يــرون وفق ـاً هلــذا اال ــاه أن أوامــر األداء ذا طبيع ـة قاــائية حبهــة فــإن الــبعض
األخـر منـ يــرى فيهــا أهنــا ذا طبيعــة والئيــة تصــدر مــن القاضـي امل ــهص مبــا لـ مــن ســلطة األمــر ولــيس ســلطة
احلكم.
المطلب الثاني
الطبيعة الوالئية ألوامر األداء

يـرى الــبعض أن أمـر األداء يف حقيقهـ هــو أمـر علــى عرياـة ،ومــع ذلــك فقـد اعهــربه الـبعض أنـ ميثــل
نوعاً خاصاً من املطالبا القاائية.
 1فهحـ ـ ــي عبدالصـ ـ ــبور( ،طبيع ـ ـ ــة أوامـ ـ ــر األداء والطع ـ ـ ــن فيهـ ـ ــا) ،جملـ ـ ــة ا ام ـ ـ ــاة املص ـ ـ ـرية ،الس ـ ـ ــنة ( ،)38العـ ـ ــدد الثال ـ ـ ــث ،1972
 . 437،438،440أمينة مصطفى النمر ،أوامر األداء يف مصر والدول العربية واالجنبية ،مرجع سابق.53 ،
 2الكوين علي اعبودة ،فانون علم القااء ،اجلزء الثاين ،النشاط القاائي ،طرابلس ،املركز القومي للبحوث والدراسا العلمية ،الطبعة
األوىل،1998 ،

 . 404حمم ــود الس ــيد عم ــر الهحي ــوي ،النظ ــام الق ــانوين ألوام ــر األداء ،االس ــكندرية ،دار اجلامع ــة اجلدي ــدة

للنشــر . 23 ،1999 ،أمحــد أبوالوفــا ،إج ـراءا الهنفيــذ يف امل ـواد املد نيــة والهجاريــة ،اإلســكندرية ،منشــأة املعــارك ،الطبع ــة
السادسة.184 ،1976 ،
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أوالً /أوامر األداء واألمر على عريضة-:

يرى أنصار هذا اال اه أن األمـر الصـادر بـاألداء يعهـرب عمـالً ذا طبيعـة والئيـة ،فالقاضـي امل ـهص
بإصـدار األمـر بـاألداء يباشــر وفيفـة والئيـة يســهند فيهـا إىل سـلطه الوالئيـة ولــيس إىل سـلطه القاـائية ،وهــو
يصــدر أم ـراً ولــيس حكم ـاً قاــائياً ،ومــن مث فإن ـ ال يلــزم أن يه ـوافر يف األمــر الصــادر بــاألداء بيانــا احلكــم
القاائي وال يصدر يف جلسة علنية ،وال يطعن في بطرق الطعن املقررة قانوناً لألحكام القاائية ،وهو يقبـل
االسهئناك املباشر بنص قانوين خا

(م )783من قـانون املرافعـا الليـي ،وإمنـا قصـد املشـر يف ذلـك هـو

تبســي اإلج ـراءا وتيســوها وختفي ــف عمــل القاضــي ،فاملش ــر قــد خــالف القواعــد العام ــة مــن حيــث رف ــع
الطلب القاائي ،فهـو يرفـع مـن خـالل اختـاذ إجـراءا والئيـة حبهـة ،ومـن حيـث نظـره فإنـ ينظـر كـأي طلـب
يقدم على عرياة ،ومن حيث صدور القرار يف الطلب فإن يصدر كأي أمر على عرياة.1
والــا يؤكــد الطبيعــة الوالئيــة لألمــر الصــادر بــاألداء أن قــانون املرافعــا الليــي مينــع القاضــي امل ــهص
بإصــدار أوامــر األداء مــن مـواالة وفيفه ـ القاــائية عنــد إصــداره هلــا (أي األمــر بـاألداء) ،حيــث نصــي امل ـادة
( )781من قانون املرافعا على أن (إذا رأى القاضي أال جييب الطالب إىل كل طلبات كان علي أن ميهنـع
عن إصدار األمر وأن حيدد جلسة لنظـر الـدعوى أمـام ا كمـة مـع تكليـف الطالـب بـإعالن خصـم احلاـور
إليها).
فالقاضي امل هص بإصدار األمر باألداء ال يصدره إال إذا أجاب ب كل مطلـوب الـدائن الـذي يطلـب
اسهصداره ،فإذا تطلب األمر فصالً يف خصومة قاائية ،فإن جيب على القاضي امل هص بإصدار أمـر األداء أن
ميهنع عن مواالة وفيفه الوالئية ،حىت ال ـرج عـن حـدودها وحـىت ال يباشـر سـلطة قاـائية يف حالـة يكـون فيهـا
النوعاً من مباشرهتا ،ألن ليس بصدد خصومة قاائية وهو يكون النوعاً من مواالة سائر السلطا ال يباشرها
القاضي مبا ل من سلطة قاائية عند إصداره لألمر باألداء ،وكل ما تقدم ال مينع القاضي امل ـهص بإصـدار أمـر
األداء من مواالة وفيفه الوالئية يف احلدود املقررة ل يف الهشريع.
والا يؤكد الطبيعة الوالئية لألمر باألداء أيااً وفقاً هلذا اال ـاه أن إجـراءا اسهصـداره تـهم بغـو مواجهـة
ويف غفلة من املدين ،كما أن األمر باألداء ال يلزم أن تهوافر في قانوناً إالّ البيانا ال أوجبها صراحة.
وإذا كـان احلكـم كقاعـدة عامــة هـو اإلطـار الشــكلي للعمـل القاـائي بــاملعو اخلـا فإنـ العهبــارا
خاصة قد يكون هـذا اإلطـار العـام الشـكلي هـو األمـر مثلمـا هـو احلـال بالنسـبة ألوامـر األداء ،فهـي تهاـمن
 1أمحد عمر بوزقية ،قانون املرافعا  ،بنغازي ،جامعة بنغازي ،الطبعة األوىل ،2003

 .49حممود السيد عمر الهحيوي(أوامر أداء

احلقوق الثابهة بالكهابة كاسهثناء من القواعد العامة يف رفع الدعاوى امل دنية) ،جملة البحوث القانونية واالقهصادية ،جامعة املنوفية
كلية احلقوق ،العدد الرابع عشر السنة السابعة 1980م.261 ،
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قاــاءً بــاإللزام يف شــكل أمــر ،ولــيس يف إطــار احلكــم الهقليــدي ،فــإرادة املشــر هلــا وحــدها الكلمــة يف إل ـزام
السـلطة القاـائية بإصــدار أمـر أو قـرار والئـي بــدالً مـن إصـدار حكــم أو إصـدار حكــم بـدالً مــن إصـدار أمــر

والئي ،أو يف منح آثار احلكم جملرد أمر والئي.1
وبالرغم من كل ذلك فإن هنا من يرى يف أوامر األداء أهنا ذا طبيعة خاصة.
ثانياً /الطبيعة الخاصة ألوامر األداء:

يــرى أنصــار هــذا اال ــاه أن األمــر الصــادر بــاألداء يكــون ذا طبيعــة مزدوجــة ،فهــو يكــون أم ـر علــى

عريا ــة ،ولكن ـ ل ــيس م ــن قاض ــي األم ــور الوقهي ــة ،ول ــيس ص ــادراً يف مس ــألة والئي ــة ،وإمن ــا يك ــون ص ــادراً م ــن
القاضي امل هص بإصدار أوامر األداء يف مطالبـة قاـائية ،ولـذلك فـرغم كونـ مـن الناحيـة الشـكلية أمـراً علـى
عرياة إالّ أن موضوع يكون أشب باحلكم القاائي الغيايب ولكن ال يعي املماثلة الهامـة بينهمـا؛ الخـهالك
فــروك إصــد ار األمــر بــاألداء عــن فــروك إصــدار احلكــم القاــائي الغيــايب ،فــاألمر الص ـادر بــاألداء يهبــع يف
إصداره إجراءا

هصرة وشكل هـو نفـس شـكل األعمـال الوالئيـة والـذي يهّبـع يف إصـدارها دائمـاً إجـراءا

هص ــرة وإج ـراءا إص ــدار األم ــر ب ــاألداء ال متاث ــل مطلق ـاً إج ـراءا إص ــدار األعم ــال القا ـائية وال تهط ــابق

معها ،بل هي تشب إجراءا إصدار األعمـال الوالئيـة وبـذلك فـإن األمـر الصـادر بـاألداء يكـون مـن الناحيـة
الش ــكلية عمـ ـالً والئيـ ـاً ،وال ينف ــي ص ــفة األم ــر ع ــن األم ــر الص ــادر ب ــاألداء أن يك ــون هن ــا اخهالفـ ـاً يف بع ــض
اإلجراءا اخلاصة ب عن إجراءا اسهصدار األمر على عرياة ،فهذا االخهالك يكون مرجع أساساً إىل نـو
العم ــل الص ــادر يف احل ــالهن حي ــث يك ــون مرتتبـ ـاً يف احلال ــة األوىل عل ــى عم ــل قا ــائي ،الـ ـا يقها ــي مزي ــداً م ــن
الاــمانا واملغ ــايرة يف بع ــض قواع ــد األم ــر عل ــى عريا ــة ول ــو ع ــن طري ــق األخ ــذ بالقواع ــد املق ــررة يف األحك ــام
القاـائية ،ويكــون يف احلالــة الثانيــة صــادراً بــإجراء وقـ أو حتفظـي ،وفيمــا عــدا أوجـ االخــهالك هــذه فــإن األمــر
الصادر باألداء اع لذا القواعد ال حتكم نظام األمر على عرياة.
أمــا موض ــو األم ــر الص ــادر ب ــاألداء فإن ـ يها ــمن قا ــاءً قطعي ـاً ملزم ـاً ،وحيه ــوي عل ــى عنص ــري الهق ــدير
واإللزام ،فهو يهامن إثبـا احلـق ألحـد اخلصـمن ،وإلـزام اخلصـم اآلخـر بأدائـ ويقـرر احلـق للـدائن ويلـزم املـدين
بأدائ ـ  ،ولــذلك فــإن مــادة األمــر الصــادر بــاألداء هــي نفســها مــادة العمــل القاــائي وال ـ حتهــوي كــذلك علــى
عنصري الهقرير واإللزام ،والا الشك في أن الطبيعة املزدوجة لألمر الصادر باألداء تـنعكس انعكاسـا كـامالً علـى
النظام القـانوين لـ ( أي نظـام أوامـر األداء ) ،فهـو نظـام ال يهطـابق متامـاً مـع النظـام القـانوين للعمـل الـوالئي ،وال
يهطـابق أياـاً مـع النظــام القـانوين للعمــل القاـائي بــل هـو مـزيج مـن النظــامن ،فالنصـو الهشـريعية املنظمــة
 1الكوين عبودة ،قانون علـم القاـاء ،اجلـزء الثـاين ،مرجـع سـابق . 403 ،وجـدي راغـب فهمـي ،النظريـة العامـة للعمـل القاـائي يف
قانون املرافعا  ،مرجع سابق  . 655،656 ،حممود السيد عمر الهحيوي ،املقال السابق اإلشارة إلي .263،264 ،
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لألمــر الصــادر بــاألداء تشــب متام ـاً النصــو الهش ـريعية املنظمــة للحكــم القاــائي ،كمــا أن بعــض النصــو
الهش ـريعية املنظمــة لألمــر الصــادر بــاألداء تشــب متام ـاً النصــو الهش ـريعية املنظمــة لألمــر علــى عرياــة ،وكــل
ذلك يدفع إىل الطبيعة املزدوجة ال تهمهع هبا أوامر األداء . 1

الخاتمة
يف هناية البحث ميكن القول إن أوامر األداء كاسـهثناء مـن القواعـد العامـة يف رفـع الـدعاوى القاـائية
وفق ـاً لقــانون املرافعــا املدنيــة والهجاريــة ،وال ـ ثــار بشــأن طبيعههــا القانونيــة جــدالً واســعاً عنــد فقهــاء قــانون

املرافعــا إن آراء الفق ـ الق ــانوين احنصــر يف ا ــاهن ت ــدور بــن الطبيع ــة القا ـائية مــن حي ــث كون ـ عم ـالً
قاــائياً أو حكم ـاً قاــائياً ،وبــن اعهبــار هــذه األوامــر ذا طبيعــة والئيــة رأى الــبعض أهن ـا أمــر علــى عرياــة،

بينما رأى فيها البعض اآلخر أهنا ذا طبيعة خاصة انزو حتهها.
إن مــرد هــذا اخلــالك يكمــن يف الكيفيــة ال ـ عــاو هبــا املشــر موضــو أوامــر األداء ســواء مــن حيــث
رفــع األمــر ،وكيفيــة نظــره ،أو اسهصــداره والــهظلم من ـ  ،حبيــث ألقــي هــذه املعاجلــة فالهلــا عل ـى طبيعــة أوامــر
األداء الّــا يكــون هلــا األثــر البــال عنــدما يقــول القاــاء كلمه ـ يف هــذا املوضــو  ،وهــي غائبــة حــىت األن ،وال ـ

ندعوا من خالهلـا أن يكـون للقاـاء رأي فيهـا واحلـديث ينصـب علـى مـن أسـند إليـ املشـر نظـر أمـر األداء،
وا كمة العليا من خالل ما يعر عليها من طعون وما ترسي من مبادئ يف هذا اخلصو .
واهلل من وراء القصد
قائمة المراجع
اوالً /الكهب:

 -1أحمد ابوالوفا:

 نظرية األحكام يف قانون املرافعا  ،اإلسكندرية ،منشأة املعارك،الطبعة الثالثة  1977م.
 إجراءا الهنفيذ يف املواد املدنية والهجارية  ،اإلسكندرية  ،منشأة 1حممـود الســيد عمـر الهحيــوي(أوامر أداء احلقـوق الثابهــة بالكهابـة كاســهثناء مـن القواعــد العامـة يف رفــع الـدعاوى املدنيــة) مقـال ســبقي
اإلشــارة إلي ـ .266،267 ،عبــداملنعم جــوة ،القواعــد العامــة يف الهنفيــذ اجلــربي ،بنغــازي ،املكهبــة الوطنيــة .104 ،أمحــد
مســلم  ،أصــول املرافعــا  ،القــاهرة  ،دار الفكــر العــريب .665،666 ،1971،الكــوين علــي اعبــودة ،فــانون علــم القاــاء،
اجلــزء الثــاين ،مرجــع ســابق. 405 ،أمحــد أبوالوفــا ،نظريــة األحكــام يف قــانون املرافعــا ،اإلســكندرية ،منشــأة املعـارك ،الطبعــة
الثالث ــة  1977م .45،46،47 ،فهحـ ــي عبدالص ــبور( ،طبيعـ ــة أوامـ ــر األداء والطع ــن فيهـ ــا) ،مقـ ــال س ــبقي اإلشـ ــارة إليـ ـ ،
.440،441
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املعارك 1974م.

 -2أحمد السيد صاوي:
 الوسي يف شرح قانون املرافعا املدنية والهجارية ،القاهرة ،دارالنهاة العربية.1990 ،

 -3أحمد عمر بوزقية:

 -قانون املرافعا  ،بنغازي ،جامعة بنغازي ،الطبعة األوىل .2003

 -4أحمد مسلم:

 -أصول املرافعا  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب.1971،

 -5أمنية مصطفى النمر:

 أوامر األداء يف مصر والدول العربية واألجنبية ،اإلسكندرية ،داراملطبوعا اجلامعية.1989 ،
 -6عبد العزيز عامر:
 -شرح قانون املرافعا الليي ،القاهرة ،مكهبة غريب (ب.) -

 -7عبدالمنعم عبدالعظيم جيرة:

 -القواعد العامة يف الهنفيذ اجلربي ،بنغازي ،املكهبة الوطنية.1978،

 -8محمود السيد عمر التحيوي:

 النظام القانوين ألوامر أداء احلقوق الثابهة بالكهابة كاسهثناء من القواعد العامةيف رفع الدعاوى املدنية ،اإلسكندرية – دار اجلامعة اجلديدة للنشر.1999،

 -9وجدي راغب فهمي:

 -النظرية العامة للعمل القاائي يف قانون املرافعا  ،اإلسكندرية ،منشأة املعارك .1974

ثانياً  /المقاالت القانونية:

 -1فتحي عبدالصبور:

 طبيعة أوامر األداء والطعن فيها ،جملة ا اماة املصرية ،السنة (،)38العدد الثالث1972 ،م.
 -2محمود السيد عمر التحيوي
 أوامر أداء احلقوق الثابهة بالكهابة كاسـهثناء مـن القواعـد العامـة يف رفـع الـدعاوى املدنيـة ،جملـةالبحوث القانونية واالقهصادية جامعة
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املنوفية كلية احلقوق ،العدد الرابع عشر ،السنة السابعة ،اكهوبر .1998

ثالثاً /أحكام القضاء:

قااء ا لنقض املدين يف األحكام ،إعداد سعيد أمحد شعلة ،اإلسكندرية ،منشأة املعرك.

الضوابط

الشرعية

للبيع

والشراء

يف

األسواق
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أساس حجية األحكام وعالقتها بالنظام العام
إعداد الدكتورة :انتصار يوسف الق ايف
عضو يأة التدريس بكلية القانون و جامعة طرابلس
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
إن القــول حبجيــة احلكــم القاــائي ي ـرتب بفلســفة تش ـريعية أو قانونيــة أســهمي يف وجودهــا وترعرعهــا
عدة خصوصيا  ،ونشـأ يف فلهـا العديـد مـن اال اهـا والنظريـا  ،فالبحـث يف أسـاس احلجيـة بالنسـبة
لألحكــام القاــائية يقهاــي الرجــو اىل ماهيــة وحقيقــة ومصــدر تلــك احلجيــة واألســاس الــذي بنيــي علي ـ أو
ن شــأ يف فل ـ  ،تلــك الفلســفة جعلــي مــن احلجيــة القاــائية مرتبطــة ومهعلقــة بالنظــام العــام الــذي يعكــس
أمهيهها ويبن حدودها ويرسم معاملها فالقول باعهبار فكرة حجية احلكم القاـائي فقهـاً وتشـريعاً يعـود أصـالً
إىل فلسفة معمقة يف نظر الفقي أو املشر اعهمدها كمنطلق فكري يبـي عليـ هـذا املبـدأ ،جيعلنـا نالحـظ أنـ

ارتب تأسيس يف الفق والهشريع على السواء باإلطار الفكـري الـذي نشـأ وترعـر فيـ هـذا الفقـ أو الهشـريع.
باإلضافة إىل ارتباط ما ميكن اعهباره نظريا أسسي حلجيـة األحكـام مبراحـل تار يـة معيّنـة ع ّـرب عـن رايـة

حمكومة بعاملي الزمـان واملكـان كمـا أن النظـر إىل أسـاس احلكـم القاـائي اخهلـف يف املسـائل املدنيـة عنـ يف
املسائل اجلنائية واملسائل الدسهورية مهأثراً بطبيعة املواضيع واخهالفها خاصة يف القانون الوضعي.

ولقـد تنـو النظـر إىل هـذا األســاس مهعلقـة بالنظـام العـام فاحلجيـة تهعلــق بالنظـام العـام بشـكل مطلــق
يف الشريعة اإلسالمية ،أما يف القوانن الوضعية فهي مهفاوتة بن اإلطـالق والنسـبية ،فالقاعـدة العامـة هـي أن
احلجيــة ال ـ تهمهــع هبــا األحكــام القاــائية عموم ـاً هــي حجيــة نســبية تقهصــر آثارهــا علــى أطــراك اخلصــومة

القا ــائية وال مته ــد إىل غ ــوهم ،واملرج ــع يف ذل ــك إىل الط ــابع ال ــذايت ال ـ تهس ــم ب ـ املنازع ــا ح ــول احلقـ ـوق
واملراكــز الش صــية ،وختــرج عــن هــذه القاعــدة – علــى ســبيل املثــال – أحكــام اإللغــاء الصــادرة مــن القاــاء
اإلداري وال حتوز حجية مطلقة يف مواجهة الكافة.
وهكذا رأينا دراسة أساس حجية األحكام وعالقهها بالنظام العام يف مبحثن:
املبحث األول /مفهوم احلجية القاائية.
املطلب األول /معو احلجية القاائية.
املطلب الثاين /األسس الفلسفية والقانونية حلجية األحكام القاائية.
املبحث الثاين /فكرة النظام العام وعالقهها حبجية األحكام.
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املطلب األول /مفهوم النظام العام.
املطلب الثاين /أثر اعهماد فكرة النظام العام يف إعمال احلجية القاائية.
أسأل اهلل الهوفيق والسداد فهو املعن واهلادي إىل سبيل الرشاد
المبحث االول
مفهوم الحجية القضائية
ميكــن القــول بأنـ قــد تعــدد الهعريفــا واملفــاهيم الـ قيلــي يف تعريــف احلجيــة القاــائية ،فبعاــها
يهفـق مـع الـبعض األخــر ،وبعاـها هلـف معـ  ،ولعـل السـبب يف ذلـك يرجــع إىل ان ماهيـة احلجيـة القاــائية
تهطل ــب ضـ ـواب معين ــة جي ــب توافره ــا يف احلك ــم القا ــائي .1والـ ـ ب ــدوهنا ال ميك ــن احل ــديث ع ــن احلجي ــة،
فاحلجيــة القاــائية لبســي نوع ـاً واحــداً حمــدداً ،بــل هــي نوعــان :نــو يكهســب حجيــة مطلقــة فيســري علــى
الكافة وتلهزم ب كل السلطا ونو يكهسب حجيـة نسـبية فيسـري علـى الـبعض ويلهـزم بـ أطـراك اخلصـومة
فق .
انطالقاً من ذلك سنبن مفهوم احلجية القاائية يف مطلبن مها:

المطلب االول :معو احلجية القاائية.

المطلب الثاني :األسس الفلسفية والقانونية حلجية األحكام القاائية.
المطلب األول
معنى حجية األحكام القضائية
حيصل املشرو دائمـاً يف هلـف الـنظم القانونيـة علـى وضـع حـد للمنازعـا القاـائية ،والعمـل علـى
اســهقرار املراكــز القاــائية ،واحليلولــة دون تعــدد األحك ــام وتعارضــها ،فــاحلكم مــىت صــدر صــحيحاً مس ــهوفياً
لش ــروط الش ــكلية واملوض ــوعية يعه ــرب عنوان ـاً للحقيق ــة وم ــن مث حي ــوز احلجي ـة وتكهم ــل عناص ــر وج ــوده وحت ــدد
ضواب قيام  ،وتنجلي معامل غموض .
وعلى ضوء ذلك سنبحث معو احلجية يف فرعن مها:
 - 1هذه الاواب منها ما هو شكلي يهمثل يف اتبا اإلجراءا حبيث يصدر صحيحاً مـن الناحيـة الشـكلية ،ومنهـا مـا هـو
موضوعي ،حبيث يقع على عاتق ا كمة ال اصدرت وغوها من ا اكم واجب احرتام بعـدم العـدول عنـ إال بـالطرق
املقررة للطعن علي .
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الفرع االول :المقصود بحجية األحكام القضائية.
دد اإلشارة إىل أن مصطلح حجية األحكام القاائية ،هو مصطلح مركب من كلمة (حجية)
و)أحكام قاائية( وبناءً على ذلك البد أن حندد معو احلجية لغة واصطالحاً مث الوقوك على معناها يف
الفق اإلسالم وصوالً إىل األحكام القاائية ال تهمهع باحلجية سواء أكاني مطلق أم نسبية.
أوالً /المعنى اللغوي لحجية األحكام القضائية:

الحجية لغة:
َّ -1
رد أي غلب باحلجة ،ويقال يف املثل
حاج
فحج من باب ّ
ّ
حاج أو ّ
احلجة أي الربهان و ّ
وأصلها ّ
حاجة أو ّ
ِ
(حمجاج) بالكسر أي كثو اجلدل.
فحج فهو رجل ْ
وّ ّ
احلجة هي جادة الطريق.1
الهحاج هو اله اصم و ّ
و ّ
ـاجوا أي
وتطلــق حاجـ يف اللغــة حماجــة وحجاجـاً ،احــهج عليـ أقــام احلجــة وعارضـ مســهنكراً فعلـ  ،حتـ ّ
ادلوا.2
ق ــال تع ــاىل ﴿ وال ــذين حي ــاجون يف اهلل م ــن بع ــدما اس ــهجيب ل ـ حج ــههم داحا ــة عن ــد رهب ــم وعل ــيهم
غاب وهلم عذاب شديد﴾ [ سورة الشورى اآليـة  ]14وقولـ تعـاىل ﴿ قـل أحتاجوننـا يف اهلل وهـو ربنـا وربكـم
وعرفهـا بعـض الفقـ
ولنا أعمالنـا ولكـم أعمـالكم وحنـن لـ لصـون﴾ [سـورة البقـرة اآليـة ّ ]138
حج ِحب ّجة من باب قفل ،إذا غلب يف احلجة.3
حماجةً ،فَ ّ
والربهان واجلمع حجج ،وحاج ّ
الحكم لغة:
َ -2
احلكم يف اللغة حكماً وحكومةً باألمر للرجل أو علي أو بينهم ،قاى وفصل ،وحكم الـبالد أي ت ّـوىل
شؤوهنا.4
واحلكم مصد الفعـل حكـم ،وهـو القاـاء بالعـدل ،واحلكـم هـو مصـدر الفعـل حكـم  -حيكـم – أي
بأهنـا الـدليل

قاــاءً ،ويــأيت مــن احلكمــة ال ـ هــي وضــع الشــيء يف حمل ـ  ،والبــي يف أمــر والفصــل في ـ  ،ومــن صــفات اإلحكــام
واإلتقان وحسن الهقدير بعد الهدبر – وعلي فهو الفصل أو اإلثبا أو النفي مسند ألمر معن.5
 - 1حممد بن أيب بكر عبد ال قادر الرازي ،هار الصحاح ،برتتيب الشيو حممود خاطر ،باب حجج،
 - 2أمحد بن حممد بن علي املغريب الفيومي ،املصباح املنو ،الطبعة اخلامسة ،بدون دار نشر.167 ،
 - 3أمحد بن حممد الفيومي ،املرجع السابق،
 - 4جربان حممود ،معجم لغوي عصري ،دار العلم للمالين ،لبنان 2005

.123-122

.167

.498

 - 5اإلمام علـي بـن خليـل الطرابلسـي ،معـن احلكـام فيمـا يـرتدد بـن اخلصـمن مـن احلكـام ،دار الفكـر ،بـوو  ،بـدون سـنة
نشر .29
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ثانياً:المعنى االصطالحي لحجية الحكم القضائي

 -1ماهية حجية احلكم القاائي يف الفق اإلسالمي.
أ -احلجية يف الفق اإلسالمي.

تعهرب احلجية القاائية من وجهة نظر فقهاء الشريعة اإلسـالمية بأنـ (( فصـل يف اخلصـومة بق َ
ـول أو
فعـل يصـدر عــن القاضـي علــى سـبيل اإللـزام)) ويؤكــد أصـحاب هــذا الـرأي بـأن معــو ((فصـل يف اخلصــومة))
يعد احلل الذي يقع يف نفس القاضي بشأن النزا املعـرو

عليـ وذلـك عـن طريـق تطبيـق األحكـام الشـرعية

الا يهامن اإللزام لكل من اخلصمن باألوضا احلقوقية وفق ما يراه القاضي.1
ويرجع اسه دام فقهاء الشريعة اإلسالمية ملصطلح عدم الـنقض بـديالً عـن مصـطلح احلجيـة للداللـة

علــى عــدم جـواز نظـراً النـزا مــرة أخــرى 2ولعــل هــذا مــا اتفــق علي ـ فقهــاء املــذاهب اإلســالمية االربعــة ،ونبــن
مالمح ذلك على النحو الها :

مُهب المُهب الشافعي :إىل أن ((من اجههد من احلكام فقاـى باجههـاده مث رأى أن اجههـاده،
خطــأ أو رد علي ـ قــا َ غــوه ،س ـواء فيمــا خــالف كهاب ـاً أو ســنّة أو امجاعــا ،أو مــا يف معــو هــذا رده ،وحك ـم

فيما يسهأنف ،مبا هـو أصـوب عنـده ،وهـذا صـحيح ،وإذا كـان للقاضـي إنـ قـد أخطـأ يف حكمـ  ،أو بـأن لـ أن
غوه من القااة قد أخطأ يف حكم فذلك ضربان:
األول /أن طـن فيمــا يسـوغ فيـ االجههـاد ،والثــاين أن طـن فيمــا ال يسـوغ فيـ االجههـاد ،فــإن أخطــأ

فيما يسوغ في االجههاد وهو أن الف أوىل القياسن من قيـاس املعـو اخلفـي ،أو أوالمهـا مـن قيـاس الهقريـب يف
الشب  ،كان احلكم نافداً وال يهعقب بفسو أو َ
نقض.3
 وفي المُهب الحنفي :جـاء إنـ (( إذا قـال القاضـي بعـدما قاـى يف واقعـة ،رجعـي عـن قاـائي أو
أبطلي حكمي أو وقفي على تلبيس الشهود ،وأراد أن يبطل حكم  ،ال يؤخذ وال يعهرب هذا القـول
من  ،ويبقى القااء ما َ على حال )).4

 وذهــب الحنابلــة إلــى أنــه (( إذا حكــم احلــاكم بشــرط  ،وقــع احلكــم الزم ـاً ال جيــوز الرجــو في ـ وال
ينقض من وال من وال من غوه)).1

 - 1د .صايف أمحد قاسم ،حجية األحكـام الصـادرة بـرفض الطعـن يف دعـوة اإللغـاء والـدعوة الدسـهورية يف النظـام القـانوين املصـري دار
النهاة العربية ،القاهرة.26 ،2011 ،
 - 2آمال مقوي ،الطعن يف احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة ،رسالة ماجسهو ،كلية احلقوق ،جامعة منهوري ،اجلزائر.8 ،2011 ،
 -3إبراهيم عبداهلل بن أيب الدم ،أدب القااء ،مطبعة اإلرشاد بغداد ،الطبعة الثالثة ،1994
 - 4عبداللطيف حسن عبدالرمحن ،الفهاوي الفقهية ،اجلزء الثالث ،دار الكهب العلمية،2000 ،

.53
.232

أساس حجية األحكام وعالقتها بال ظام العام

112

بينما ذهب المالكية إلـى أنـه (( ال يهعقـب حكـم العـدل العـامل ،أي ال ينظـر فيـ مـن تـوىل بعـده ،لـئال
يكثـر اهلــرج واخلصــام الــذي يــؤدي إىل ت فــاقم األمــر والفسـاد ومحــل عنــد اجلهــل احلــال علــى العدالــة إن واله عــدل
رفع حكم العدل العامل اخلالك الواقع بن العلماء ،فالعدل العامل ال حيكم إال صواباً)).2

ب – الحكم في الفقه اإلسالمي:
مل حيظ تعريف مصطلح ((احلكم القاائي)) باههمام غالبية الفقهاء بوج عام كاههمـامهم بهعريـف
القاــاء نفس ـ  ،وميكــن ذلــك يف اقهصــارهم علــى تعريــف القاــاء علــى تعريــف القاــاء للداللــة علــى احلكــم
الص ــادر عنـ ـ  ،الفاص ــل يف النـ ـزا ب ــن امله اص ــمن ،س ــيّما أن اللغ ــوين يطلق ــون لف ــظ احلك ــم عل ــى القا ــاء

والقااء على احلكم.3

وإن كـان هنــا بعـض الفقـ قـد اجههــد بوضــع تعريـف حمــدد الصـطالح احلكــم القاـائي مثــل الفقيـ
ابن حجر اهليثمـي 4مـن الشـافعية الـذي عرفـ بأنـ (( مـا يصـدر مـن مهَـ َـو ول عمومـاً وخصوصـاً راجعـاً إىل عـام
م ــن االلهزام ــا الس ــابقة لـ ـ يف القا ــاء عل ــى وجـ ـ ص ــو )).وعرف اإلم ــام اب ــن غ ــرس 5م ــن احلنفي ــة بأنـ ـ

((اإللزام يف الظاهر على صفة هصة بأمر فن لزوم يف الواقع شرعاً)).
يف ح ــن عرفـ ـ الفقيـ ـ اإلم ــام البه ــويت م ــن احلنابل ــة بأنـ ـ ((تب ــن احلك ــم الش ــرعي واإللـ ـزام بـ ـ وفص ــل
اخلصوما )).6
وعرك الفقي القوايف من املالكية بأن (( إنشاء إطـالق إلـزام يف مسـائل االجههـاد املهقـارب فيمـا يقـع
في ـ الن ـزا ملصــا الــدنيا)) 7وعلي ـ أفهــر الفق ـ اإلســالمي الذاتيــة اخلاصــة للحكــم القاــائي باعهبــاره إج ـراء

=

 - 1إلمـام منصـور بـن يـونس بـن ادريـس البهـويت ،كشـف القنـا عـن مـنت اإلقنـا  ،عـامل الكهـب ،بـوو  ،لبنـان ،ج ،6بـدون سـنة نشــر
.335
 - 2عبدالناص ــر أبوبص ــل ،نظري ــة احلك ــم القا ــائي يف الشـ ـريعة والق ــانون ،دار النف ــائس ،عم ــان ،األردن ،الطبع ــة االوىل1422 ،هـ ــ،
.34

 - 3عبدالناصر أبوبصل ،املرجع السابق ،نفس الصفحة.
 - 4راجع الشوكاين حممد بن علي يف مؤلفة ،البدر الطالع ،دار املعرفة ،لبنان ،بو  ،بدون سنة نشر 387 ،وما بعدها.
 - 5ابن غرس احلنفي ،الفواك البدرية يف البحث عن أطراك القاايا احلكمية مطبعة النيل ،القاهرة ،بدون سنة نشر.10 ،
 -6اإلمام البهويت ،شرح منههي اإلرادا ( ) 481/3حتقيق عبداهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
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 -7راجع اإلمام القرايف ،األحكام يف متييز الفهاوي عن األحكـام وتصـرفا القاضـي واإلمـام ،حتقيـق ،عـز العطـار ،مطبعـة
االنوار ،الطبعة األوىل ،مصر1357 ،هـ2،3 ،
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قا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،يرتت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اخلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوما القائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

 -2ماهية حجية الحكم القضائي في القانون الوضعي
(أ) معنى الحجية في القانون الوضعي

نصــي املــادة ( )101مــن قــانون اإلثبــا يف امل ـواد املدنيــة الهجاريــة املصــري بقوهلــا ((األحك ـام ال ـ
حاز قوة األمر املقاي تكون حجة فيما فصلي في من احلقوق وال جيوز قبول دليـل يـنقص هـذه احلجيـة،
ولكــن ال تكــون لهلــك األحكــام هــذه احلجيــة اال يف ن ـزا قــائم بــن اخلصــوم انفســهم دون ان تهغــو صــفاهتم
بذا احلق حمالً وسبباً ،وتقاي ا كمة هذه احلجية من تلقاء نفسها)).
وباإلطاللة على النصو

الهشريعية الليبية ،جند أن املادة ( )7/393من القانون املدين الليـي تـنص

علــى (( األحكــام ال ـ حــاز قــوة األمــر املقاــي تكــون حجــة مبــا فصــلي في ـ مــن احلقــوق ،وال جيــوز قبــول
دليل ينقض هـذه القرينـة ،ولكـن ال تكـون لهلـك األحكـام هـذه احلجيـة إال يف نـزا قـائم بـن اخلصـوم انسـهم
أو ورثههم أو خلفهم دون أن تهغو صفاهتم وتهعلق بذا احلق حمالً وسبباً.1
باسهقرار النصن السابقن نالحظ بأهنما اتفقا من حيث املامون على إطالق مصطلح حجيـة الشـيء
املقاي ب ليعرب عن مفهـوم احلجيـة القاـائية ،حيـث ذهـب الـبعض مـن الفقـ ( )3بأنـ يقصـد باحلجيـة أو حجيـة
حجـة فيمـا
األمر املقاي ب بأن احلكم القاائي عنـدما يطبـق أحكـام القـانون علـى احلالـة املعروضـة عليـ يكـون ّ

فصل في من احلقوق حبيث جيوز االحرتام واإللزام ،سواء أمام ا كمة ال أصـدرت أو أمـام ا ـاكم األخـرى ،مبـا
مينع من إعادة نظر النزا يف ذا املسألة ال قاى فيها سابقاً.
وبنـاء غليـ فـال جيـوز لل صـوم أنفسـهم رفـع ذا الـدعوى الـ سـبق الفصـل فيهـا مـرة أخـرى ،الـا يهعـن
عدم قبوهلا بل وعلى ا كمة من تلقاء ذاهتا عدم النظر يف نزا قد سبق الفصل في .2

ويف حــال قــام أحــد اخلصــوم برفــع دعــوة جديــدة إلثــارة ن ـزا مقاــي في ـ مســبقاً حي ـق لل صــم اآلخــر
الـدفع بعـدم جـواز نظرهــا لسـبق الفصـل فيهــا ،كـون أن هـذا الـدفع مــن الـدفو املهعلقـة بالنظـام العـام الـا جيـوز
إبدااه يف أي مرحلة من مراحل الهقاضي.
 -1راجع فهحي وا  ،الوسي يف قانون القااء املدين ،دار النهاة العربية ،1993
 - 2راجع أكر كالب ،حجية األحكام الدسهورية وفقاً لقانون ا كمة الدسهورية العليا الفلسـطيي ،رقـم( )3لسـنة ،2006
.135

دار العلم ،غزة ،2010

.120
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يف حــن ذهــب بعــض آخــر مــن الفق ـ  ،1إىل أن املقصــود حبجيــة الشــيء املقاــي ب ـ هــو أن احلكــم
القاــائي مــىت صــدر يعــد حجــة فيهــا قاــى ب ـ  ،ومبعــو آخــر قــد أصــبح عن ـوان للحقيقــة وأن ـ ال ميكــن قبــول
عكس ذلك.
بينما ذهـب جانـب مـن الفقـ  ،2إىل إحلـاق صـفة حجيـة األمـر املقاـي بـ بـاحلكم القاـائي القطعـي
الصادر من ا كمة امل هصة ،األمر الذي يؤدي إىل احرتام ذلك احلكـم سـواء مـن قبـل ا كمـة ذاهتـا أو مـن
قبل ا اكم األخرى ،بل حيب الهسليم مبا قاى ب احلاكم بن اخلصوم.
وجدير بالذكر بأن البـد مـن الهمييـز بـن مصـطلح حجيـة األمـر املقاـي بـ  ،وقـوة األمـر املقاـي بـ ،
فقد اخهل األمر على الفقهاء يف الهمييز بينهما الا أثر سلباً على النصو الهشريعية وأحكام ا اكم.3
ورغـم هــذا اخللـ فلقــد حــاول العديـد مــن الفقهـاء وضــع حــد فاصـل بــن هـذين املصــطلحن ،حيــث
ذهب بعض الفقـ  ،بـأن حجيـة األمـر املقاـي بـ يقصـد هبـا ((بـأن للحكـم حجيـة فيمـا بـن اخلصـوم ولـذا
احلــق حمـالً وســبباً ،يف حــن يقصــد بقــوة األمــر املقاــي بـ أهنــا املرتبــة ال ـ يصــل إليهــا احلكــم يف حــال أصــبح
احلكم هنائي غو قابل للطعن في بطرق الطعن العادية و عن قبل الطعن في بطرق غو العادية ،وعلي تثبـي
صـفة حجيــة األمـر املقاــي بـ لألحكـام القطعيــة بغــض النظـر ،سـواء أكانــي ابهدائيـة أو هنائيــة ،حاــورية أم
غيابية ،كوهنا أحكام فاصلة يف اخلصومة ،يف حن أهنا ال حتـوز قـوة األمـر املقاـي بـ  ،مـامل تصـبح هنائيـة غـو
قابلــة للطعــن فيهــا بــالطرق العاديــة ،وعلي ـ كــل حكــم حيــوز قــوة األمــر املقاــي ب ـ يكــون حهم ـاً حــائزاً حلجيــة
األمر املقاي ب والعكس غو صحيح.4

وعلى ضـوء مـا سـبق ذهـب جانـب مـن الفقـ إىل تقـدير حجيـة األمـر املقاـي بـ مبجـرد صـدوره ،أمـا
قــوة األمــر املقاــي بـ ال تثبــي إال لألحكــام القاــائية النهائيــة سـواء أكانــي كــذلك ابهــداءً أم كانــي صــادرة
ابهدائية مث أصبحي هنائية بفوا ميعاد الطعن أو باسهنفاذ طرق الطعن فيها.5

 - 1راج ــع د .عب ــدالغي بس ــيوين عب ــداهلل ،ال ــنظم السياس ــية والق ــانون الدس ــهوري منش ــأة املع ــارك باإلس ــكندرية،1997 ،
813
 - 2انظر د .عبداحلكيم فودة ،موسوعة احلكم القاـائي يف املـواد املدنيـة واجلنائيـة علـى ضـوء الفقـ وقاـاء الـنقض ((نظريـة
احلكم املدين)) منشأة املعارك باإلسكندرية .299 ،2003
 - 3عبدالغي بسيوين عبداهلل ،املرجع السابق.815 ،
 - 4راجع د .عبداحلكيم فودة ،املرجع السابق،

.301

 - 5راج ــع ،عب ــداهلل ناص ــف ،حجي ــة وآث ــار أحك ــام ا كم ــة الدس ــهورية العلي ــا الهع ــديل وبع ــد الهع ــديل ،دار النها ــة العربي ــة
.22 ،1998
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وجدير بالذكر بأن الهفرقة بن حج ية األمـر املقاـي بـ وقـوة األمـر املقاـي بـ ليسـي تفرقـة يف الدرجـة،
بل كل منها تفي بغر هلف عن اآلخر ،حيث أن حجية األمر املقاي ب هـي صـفة للحمايـة القاـائية الـ
مينحهــا الق ـرار القاــائي ،يف حــن أن قــوة األمــر املقاــي ب ـ صــفة يف هــذا الق ـرار ،عــالوة علــى ذلــك أن احلجيــة
كصــفة للحمايــة القاــائية ينــهج أثرهــا بالنســبة للمســهقبل ،خــارج اخلصــومة ال ـ صــدر بشــأهنا ،أمــا قــوة األمــر
املقاي ب تبقى داخل اخلصومة حمل النـزا  ،وذلـك للداللـة علـى مـا يهمهـع بـ احلكـم الصـادر مـن قابليهـ للطعـن
في بطرق معينة من عدم .1

(ب) معنى الحكم القضائي في القانون الوضعي

لقد حظى تعريف احلكم القاائي باههمام الفق القانوين ،حيث عرف الفقـ املصـري بأنـ ((كـل اعـالن
لفكر القاضي السهعمال لسلطه القاائية ،وذلك أيّاً كاني ا كمة أصدر احلكم أيّا كان مامون )).2
يف حـن الــبعض اآلخــر بأنـ ((القـرار الصــادر مــن حمكمــة مشـكلة تشــكيالً صــحيحاً يف خصــومة رفعــي
إليها وفق قواعد املرافعا سواء أكان صادراً يف موضو اخلصومة أو يف شق من أو يف مسألة مهفرعة عن )).3
وعرفـ فريــق آخــر بأن ـ ((النهيجــة الفاصــلة ملــا تهوصــل إليـ ا كمــة يف نـزا معــرو أمامهــا تصــدره وفــق
مقهاى القانون)).4
وا البعض إىل تعريف بأن ((عمل يصدر عن القاضي يف شـكل قـرار حيسـم موضـو الـدعوى أو شـق
من ـ أو مس ــألة ّأولي ــة مهفرع ــة عن ـ  ،س ـواء ص ــدر أثن ــاء نظ ــر ال ــدعوى أو ص ــدر يف هنايهه ــا أو يف أي ــة مرحل ــة م ــن
مراحلها)).5
وذهب بعض من الفق اجلزائري 6إىل تعريف بأن هو ((كل قرار تصدره اجلهة القاائية املنوطة بالفصـل
يف ن زا معن لوضع حد ل يف الشقن املوضوعي واإلجرائي)).
كما عرف بعض الفق الفلسطيي بأن هو((ما يصدر عن القاضي يف خصـومة قاـائية يهحقـق فيـ مبـدأ
املواجهة بن اخلصوم)) وأيّـد الـبعض اآلخـر الهعريـف القائـل بأنـ هـو ((عمـل يصـدر عـن القاضـي يف شـكل قـرار
حيسم موضو الدعوى أو شق من أو يف مسألة ما ّأولية مهفرعة عن ،
 - 1انظر ،عبداحلكيم فودة ،املرجع السابق،

.303

 - 2راجع /د .فهحي وا  ،مبادئ القااء املدين ،الطبعة الثانية ،دار النهاة العربية ،القاهرة،1975 ،
 - 3د .أمحد أبو الوفا ،املرافعا املدنية والهجارية ،الطبعة العاشرة ،دار املعارك ،بدون سنة نشر،
 - 4انظر د .أمحد سعيد املومي ،احلكم القاائي ،الطبعة األوىل  2000بدون سنة نشر،
 - 5راجع /حممود الطراونة ،أصول ا اكما املدنية والهجارية ،الطبعة الثانية ،األردن ،2001

.531

.701

.15
.402

 - 6حس ــن طيف ــور ،حجي ــة احلك ــم القا ــائي ،دراس ــة مقارن ــة ،رس ــالة ماجس ــهو ،كلي ــة احلق ــوق ،جامع ــة منش ــوري ،اجلزائ ــر،2012 ،
.22
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سواء صدر أثناء نظر الدعوى أو صدر يف هنايهها أو أية مرحلة من مراحلهـا ،وهـو إجـراء مـن إجـراءا
اخلصومة ترتتب علي آثاره)).1
بينما ذهب بعض من الفق اإلمـارايت بأنـ ((كـل قـرار يصـدر عـن القاضـي اسـهعماالً لسـلطه القاـائية،

ويكون مهعلقاً خبصومة قاائية ،أيّاً كاني ا كمة ال أصدر احلكم وأيّاً كان مامون )).2
أمـا الفقـ الليـي فقـد عـرك احلكـم القاـائي تعريفـاً موسـعاً بقولـ بأنـ (( شـكل معـن للقـرارا الصــادرة
من ا كمة)).3

أمــا املشــر الليــي فقــد اطلــق اصــطالح احلكــم علــى الق ـرارا الـ تصــدر عــن ا كمــة حــن تفصــل يف
املوضو  ،أو حن تقبل دفعاً من الدفو السابقة على الدخول يف املوضو  ،أو حن تقرر ألي سبب آخر عدم
إمكــان الفصــل يف املوضــو (مــادة  118مرافعــا ليــي) وبــذلك فــإن املشــرو الليــي يكــون قــد أخــذ بــاملفهوم

الايق للحكم القاائي وال تعهرب أحكاماً وإمنا أوامر ،القرارا الصادرة عن ا كمة برفض الـدعوى الشـكلية أو
قبــول إج ـراء ،مــن إج ـراءا الهحقيــق أو أي ق ـرار آخــر يهعلــق مبواصــلة الســو يف القاــية (مــادة  119مرافعــا
ليي) ومن خـالل اسـهقراء نصـو قـانون املرافعـا الليـي ميكـن القـول بأنـ احلكـم الدسـهوري هـو حكـم قاـائي
صادر يف د عوى قاائية ،وهو بـذلك اـع لقواعـد النظريـة األحكـام يف قـانون املرافعـا املدنيـة والهجاريـة شـأن
شـأن أي حكـم قاـائي آخـر ،وذلــك ال يهعـار مـع طبيعـة الـدعوى الدســهورية ،كمـا أنـ تسـرى عليـ األحكــام
اخلاصة املنصو عليها يف القانون رقم 6لسنة 1982م واملهعلقة بإعـادة تنظـيم ا كمـة العليـا واملعـدل بالقـانون
رقم 17لسنة  1994م ،والالئحة الداخلية للمحكمة العليا الصادرة بقرار اجلمعية العمومية للمحكمة العليـا يف
جلسهها رقم 383م .2004
و ــدر اإلش ــارة يف ه ــذا املق ــام إىل أن احلك ــم القا ــائي املهف ــق م ــع أحك ــام الق ــانون الب ــد أن يك ــون
مســهوفياً ألركان ـ اجلوهريــة ليعهــد ب ـ أمــام اجلهــا امل هصــة ،وإذا كانــي الهعريفــا الســابقة مهفقــة حــول أركــان
احلكم القاائي إال أهنا قد اخهلفي بشأن نظام احلكم ذات  ،فبعاهم وسع مـن نطاقـ ليشـمل كـل قـرار قاـائي

يصــدر عــن ا كمــة يف موضــو الــدعوى س ـواء أكــان منهي ـاً لل صــومة أم مقــرراً يف مســألة أو فــر أو شــق مــن
الدعوى دون الفصل الهام فيها ،األمـر الـذي يـؤدي إىل إدخـال القـرارا الهمهيديـة ضـمن نظـام احلكـم 4خبـالك
 - 1لالطال أكثر راجع /عبداهلل خليل الفرا ،الوجيز يف أصول ا اكما املدنية والهجارية ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،غزة ،2011
.250
 - 2لالسهزادة أكثر راجع /أ.د .علي احلديدي ،القااء والهقاضي وفقاً لقانون اإلجراءا املدنية لدولة اإلمارا العربية املهحدة ،اجلزء
الثاين ،الطبعة الثانية ،أكادميية شرطة ديب.249 ،2009 ،
 - 3د .الكوين علي اعبودة ،اخلصوم القاائية ،منشورا جامعة بنغازي ،1998
 - 4راجع /د .أمحد أبو الوفا ،نظرية األحكام يف قانون املرافعا  ،منشأة املعارك اإلسكندرية ،بدون سنة نشر،
.320

 630وما بعدها.
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مــا ذهــب إلي ـ الــبعض اآلخــر يف تعريف ـ للحكــم القاــائي ،وذلــك باقهصــاره علــى األحكــام الفاصــلة يف الن ـزا
فق .1

ويكن قد يصدر القاضي حكماً بقبول الـدفع الشـكلي فينهـي اخلصـوم ولكنـ ال حيسـم النـزا  ،وبنـاءً
علـى مــا سـبق كــان مـن األفاــل تعريـف احلكــم القاـائي بأنـ هـو ((الــذي يفاـل يف اخلصـومة دون اقهصــاره
على الفصـل يف النـزا  .فـاحلكم القاـائي هـو الـذي يصـدر عـن جهـة قاـائية هصـة بإصـداره طبقـاً ألحكـام

القـانون ،الــا يـرتب عليـ إهنــاء خصـومة قائمــة أو حســم الهماسـاً أو تقــديراً يف مســألة مطروحـة ،ميكــن الفصــل

فيها إعماالً انص القانون.

فاحلكم هو عنوان للحقيقة؛ لذلك جيب أن يكون تعريف مظهـراً لألركـان العامـة للحكـم القاـائي .2سـيّما
دوره يف إهنــاء اخلصــومة القاــائية أمــام ا كم ــة امل هصــة بنظرهــا طبق ـاً ألحك ــام القــانون ،وملــا كانــي بع ــض
األحكــام القاــائية قــد صــدر حباــور فريــق واحــد دون أن تكــون هنــا خصــومة قائمــة أمــام ا كمــة مثــل

احلك ــم الفاص ــل يف طل ــب مق ــدم م ــن ش ـ ص لدي ـ مص ــلحة يف موض ــو م ــا ،أو تق ــديراً يف مس ــألة مطروح ــة
أمامها للحصول على رأيها يف إجراء أو قرار صادو عن جهة معينة ومدى اتفـاق قرارهـا مـع أحكـام الدسـهور
او القانون من عدم األمر الذي دفعنا إىل إفهار ذاتية احلكم القاائي وفق علّه وذاتيه ونطاق .
المطلب الثاني
األسس الفلسفية والقانونية لحجية األحكام القضائية
لقد كـان لهطـور الفقـ القـانوين والنظريـا امل هلفـة املهعلقـة بالـدعوى واحلكـم القاـائي بـال األثـر يف
عرب الراى امل هلفـة ألسـاس حجيـة احلكـم القاـائي
حتديد األساس القانوين حلجية احلكم القاائي حيث ّ
عــن مراحــل تار يــة وتطــوراً معيّنـاً شــهده الفق ـ القــانوين حــول مفهــوم احلكــم القاــائي ومــا يهعلــق بـ  ،وبغــض
النظر عن الهباين الظاهري يف الهأسيس حلجية احلكم القاائي بن القانون املدين وقانون العقوبـا والقـانون
الدسـهوري ،فـإن الهوجهـا ا ـددة لـ تكـاد تقـرتب مـن بعاـها يف كـل مـنهم وهلـذا سـنهناول هـذا املطلـب يف

فرعن مها:
 - 1راجع د .مصطفى عبدالباقي ،احلكم القاائي يف قاعدة األحكام القاائية ،معهد احلقوق ،جامعة بوو .49 ،2004 ،
 - 2عرفي ا كمة العليا الليبية احلكم بأن ((القرار الصادر من حمكمـة مشـكلة تشـكيالً صـحيحاً ،أو هصـة يف خصـومة رفعـي إليهـا
وفق قواعد املرافعا سواء كان صادراً يف موضو اخلصوم أو يف شق منها أو يف مسألة مهفرغة عنها)).
طعن مدين رقم  13/2ق/م بهاريو  ،1976/12/16جملة ا كمة العليا العدد  _1السنة اخلامسة.13 ،
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الفرع األول /أساس حجية احلكم القاائي يف القانون املدين.
الفرع الثاني /أساس حجية احلكم القاائي يف قانون العقوبا .
الفرع الثالث /أساس حجية احلكم القاائي يف القانون الدسهوري.
الفــرع األول /أســاي حجيــة الحكــم القضــائي فــي القــانون المــدني تــتلخ

النظريــات المؤسس ـة لحجيــة

الحكم القضائي في القانون المدني في نظريات متعددة هي:
اوالً /نظرية العقد القضائي:

يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن احلكــم القاــائي هــو نهيجــة لعقــد أو شــب عقــد بــن أط ـراك اخلصــومة
القاائية ،يلهزمون مسبقاً بقبول حكم القاضي الصادر يف اخلصومة ،فيكون ما يهمهـع بـ احلكـم مـن حجيـة بـن
اخلصوم وما يبدل ل املقاي بينهم من احرتام نهيجة طبيعية ،ملا ترتب علي من الهزام مبوجب العقد.1

إال أن هـذه النظريــة القــي العديــد مـن االنهقــادا اجلوهريــة لعــل أمههـا أن احلكــم القاــائي يكــون ناشــئاً
عن مطالبة قاـائية ،ودعـوى يرفعهـا عـادة بعـض اخلصـوم ،فـالقول باعهبـاره ناشـئاً عـن عقـد أو شـب عقـد افـرتا
بعيد الواقع ،إذ األصل أن والية القااء مع النظر يف كافة اخلصوما  ،وأن ليس لألفـراد أن يعينـوا مـن يقاـي
بينهم ،إذ هي وفيفة الدولة ،ويعد الهحكم الصورة الوحيد ال يسهغي هبا األفراد عن قااء الدولة.2

ثانياً /نظرية الحقيقة:

يرى أصحاب هذه النظرية أن احلكم القاـائي هـو عنـوان احلقيقـة والصـحة ،حبيـث أن مـا يقـرره يعـرب

يبن الواجب كما حيدده القانون ،فاحلقيقـة القاـائية واحلقيقـة الواقعيـة مهطابقهـان ،وهـو
عن الواقع بصدق أو ّ

افرتا يقوم على الراجح الغالب من حال احلكم القاـائي ،ومـا يفرتضـ سـو القاـاة علـى تطبيـق القـانون،
والنزاهــة يف متحــيص الوقــائع والعــدل يف احلكــم 3وس ـواء اعهربنــا احلجيــة قرينــة قانونيــة أو قاعــدة موضــوعية فــإن

كال ا لكفهـن قـائم علـى تـرجيح الغالـب مـن أحـوال احلكـم القاـائي ،وهـو مطابقهـ للحقيقـة ويوجـ إىل هـذه
النظريــة انهقــاد مفــاده أن احلكــم القاــائي مــا دام يفــرت إصــابه للحقيقــة ،فإنـ جيــب أن يكــون حجــة علــى
الكاف ــة ،ال جم ــرد أطـ ـراك اخلص ــومة،كما أن س ــلطا القاض ــي امل ــدين يف ف ــض النـ ـزا ب ــن أط ــراك اخلص ــومة
حمدودة ،ويقهصر دوره على ترجيح أدلة اإلثبا ال يقدمها اخلصوم.4
 - 1راجع /عبداحلكيم فودة ،حجية األمر املقاي ب وقوت  ،دار الشروق القاهرة ،1993
 - 2راجع ،مراد كاملي ،حجية احلكم القاائي ،دراسة مقارنة ،اجلزائر ،بدون دار نشر،2009،

.20-19

 - 3انظر د .فهحي وا  ،املرجع السابق،
 - 4راجع مراد كاملي ،املرجع السابق.161 ،
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ثالثاً /نظرية القوة المنشأة:

يــرى أص ــحاب هــذه النظري ــة أن أســاس حجي ــة احلك ــم القاــائي ه ــو قدرت ـ عل ــى إنشــاء مراك ــز قانوني ــة

وتغيوه ــا ،وهل ــذا فإن ـ يف حال ــة ع ــدم عدالهـ ـ ين ــهج واقع ــة قانوني ــة موض ــوعية جدي ـدة ب ــدالً ع ــن الرابط ــة القانوني ــة

السابقة.1
ومل تسلم هذه النظرية من النقد الشديد النشغاهلا حبالة عدم عدالة احلكم القاـائي عـن حالـة عدالهـ  ،كمـا أن
طائفة األحكام القاائية الكاشفة ال تهناسب مع مفرتضا هذه النظرية.2
رابعاً /نظرية الحماية القانونية:

يـرى أصـحاب هــذه النظريـة أن القاــاء ملـا كــان يطبـق القــانون يف أعيـان القاــايا فإنـ ميــنح محايـة قانونيــة
ّ
ألحكامـ  ،تسـهمد الـا يهمهـع بـ القـانون مـن محايـة وواجـب احـرتام ،وهلـذا لـو افرتضـنا عـدم متهـع احلكـم القاـائي
باحلجية وهو قائم على تنزيل نصو القانون على الوقائع فإن هذا ميس مبا جيـب للقـانون مـن احـرتام وسـلطان،
وهذا ما يفسر اقهصار احلجية على األعمال القاائية ال متنح احلماية القاائية دون غوها ،كما يفسـر اقهصـار
احلجية على أطراك الدعوى ،ألن احلماية القاائية املمنوحة باحلكم ،إمنا منحي لطرك يف مواجهة آخر.3
ويوج هلذه النظرية انهقـاد مفـاده أن احلمايـة تكـون عرضـ لعـدم االعهبـار حـال الطعـن يف احلكـم وإلغائـ
بناءً على ذلك.

خامساً /نظرية التشريع الخاص:
يـرى أصــحاب هــذه النظريــة أن أســاس حجيــة احلكــم القاــائي تهمثــل يف كونـ تشـريعاً خاصـاً يف مســألة
معين ــة مقا ــي فيه ــا ،حبي ــث يهمه ــع بق ــوة الق ــانون ال ــذي يه ــوىل تطبيق ـ  ،ف ــاألمر الق ــانوين ال ــذي تها ــمن القاع ــدة
القانونية غو َ
كاك إال بهحويل إىل أمر قانوين خا مهمثالً يف احلكم القاائي.4
وقــد انهقــد هــذه النظريــة فقــد اعهــرب احلكــم القاــائي ناس ـ اً للقاعــدة القانونيــة يف املســألة املفصــول
فيها بينما أن يكون تطبيقاً هلا ،إضافة إىل كون ل بن وفيفة القاضي واملشر .5
سادس ـاً /نظريــة المصــلحة االجتماعيــة :يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن ـ ميكــن الهأســيس للقــول حبجيــة
احلكــم القاــائي مبــا حتققـ مــن منــافع ومصــا اجهماعيــة ،حبيــث اعهــربوا أن هــذه األخــوة هــي املــربرا احلقيقيــة

 - 1انظر فهحي وا  ،املرجع نفس ،
 - 2راجع ،عبداحلكيم فودة ،املرجع السابق،
61
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 - 3انظر ،د .زينب قامسي ،مبادئ قصاء القانون املدين ،اجلزائر،2013 ،
 - 4انظر بكّو حيىي ،أدلة االثبا  ،دار نون ،اجلزائر ،2014
 - 5راجع زينب قامسي ،املرجع السابق.62 ،
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للق ــول حبجي ــة احلكـ ــم القا ــائي ،وأفهرهـ ــا اس ــهقراراً لألوض ــا والعالقـ ــا االجهماعي ــة ،ومنـ ــع ــدد الن ـ ـزا
وتاــارب األحكــام 1وقــد انهقــد هــذه النظريــة أيا ـاً فاعهمــاد القــول بأن ـ احلجيــة تثبــي للحكــم القاــائي

مبجرد صدوره ،وأهنا ال تهصادم مع حق األطـراك يف الطعـن يف احلكـم ،وأنـ ال يكـون هلـا قـوة تنفيذيـة إال إذا
حــاز قــوة األمــر املقاــي ال جمـرد حجيه ـ  ،فاســهقرار املراكــز والعالقــا االجهماعيــة ال ميكــن اعهبــاره أساس ـاً
للحجيــة؛ ألن ـ حتديــد ه ــذه املراكــز واســهقرارها مره ــون حبيــازة احلكــم للقــوة الهنفيذي ــة ،وتنفيــذه فع ـالً ال جم ــرد

حيازت للحجية.2
وباس ــهقراء النظري ــا الس ــابقة واالنهق ــادا الـ ـ وجه ــي إليه ــا تب ــدو نظري ــة احلقيق ــة القانوني ــة أكث ــر

معقوليــة ألهنــا افـرتا يقــوم علــى أن الغالــب يف أحـوال احلكــم القاــائي هــو مطابقهـ للحقيقـة ،وأفهــر منهــا
نظريـة املصـلحة االجهماعيـة فيـرتجح أن األسـاس احلقيقــي للحجيـة يهمثـل يف املصـلحة الفرديـة واجلماعيـة الـ
أين هبا حتقيقها وهذا األساس إمنا يقوم على اعهبارين مها ،وضـع حـد للمنازعـا ضـماناً السـهقرار األوضـا
االجهماعيــة والقانونيــة وكــذلك نــب الوقــو يف تنــاقض األحكــام حفاف ـاً علــى هيبــة وكرامــة القاــاء املوســوم
بالرفعة وعلو املقام.
الفرع الثاني /أساس حجية الحكم القضائي في قانون العقوبات
ان البح ــث يف اس ــاس حجي ــة احلك ــم القا ــائي يف ق ــانون العقوب ــا ينطل ــق م ــن مب ــدأ ع ــدم ج ـواز
معاقبة الش ص على فعل واحد مرتن  ,ذلك أن القول حبجيـة احلكـم اجلنـائي يهاـمن اخفـاء حصـانة علـى
هــذا احلكــم ,متــنح الش ـ ص حــق عــدم معاقبه ـ مــرة ثانيــة علــى نفــس الفعــل  ,إال أهنــا متنع ـ مــن الطعــن يف
احلكم إال اتبع الطرق املنصو عليهـا قانونيـاً وب جاهلـا ا ـددة ,وكـذلك متنـع القاـاة بعـد صـدور احلكـم مـن
إعــادة حبــث موضــو الههمــة املعاقــب هبــا ذا املهــم ,ومــن املســاس بــاحلكم بــالهغو أو الهبــديل ,ومتــنح حــق
الهسمك ب يف دعاوي جديدة.3
ومربر اعهماد احلجية يف االحكام اجلنائية مرة إىل ما في من محايـة للحريـة الفرديـة للشـ ص املـههم,
وإىل حتقي ــق املص ــلحة االجهماعي ــة ,فه ــدك تش ـريع العقوب ــا األساس ــي ه ــو حف ــظ املص ــلحة العام ــة ومحاي ــة
اجملهمع من اجملرمن ,فاملصلحة العامة تقهاي اسهقرار النظـام االجهمـاعي ,وهـو رهـن بهطبيـق العقوبـا علـى
اجملرمن وامل الفن للقوانن والقواعد وااللهزاما .
 - 1راجع بكو حيىي ،املرجع السابق،
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 - 2راجع ناتا فريسوو ،احلكم القاائي ،ترمجة وتدقيق جورج حنا ،بوو  ،لبنان،2000 ،
 - 3راجع د .إدوارد الذهي ،حجية احلكم اجلنائي ،دار الشروق ،القاهرة.58 ،2001 ،
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الفرع الثالث /أساي حجية الحكم الدستوري :
مـا يؤكـد حجيـة احلكـم الدسـهوري هـو صــدوره بنـاءً علـى دعـوى دسـهورية ذا طبيعـة عينيـة خاصــة,

وتعلق تلك الدعوة بالنظام العام ,وتقرأ يف أحكام القااء الدسهوري ما يؤكد هـذه احلجيـة ,ومنهـا مـا انههـي
إليـ ا كمــة العليــا الليبيــة يف أحــد أحكامهــا معهمــدة أســلوب مقاربــة دعــوى عــدم الدس ـهورية بــدعوى اإللغــاء
الذي امجع الفق والقاـاء علـى طبيعههـا العينيـة إىل القـول " :إن الطبيعـة العينيـة لـدعوى اإللغـاء وسـيلة عامـة
للدفا عن املشروعية والصا العام أكثر منها وسيلة خاصة للدفا عن احلقوق واملصا الش صية......
ويالحــظ أن الكــالم عــن دعــوى االلغــاء االداريــة هــو أوىل بــالهطبيق يف الــدعوى الدســهورية  ,حيــث
اصـم املعــو قــانون مــا بأنـ غــو دســهوري ,وال شـك يف أن الطعــن بعــدم الدســهورية أوضــح وأفهــر يف صــيانة
الصا العام .1
ومـ ــن خ ـ ــالل قراءتنـ ــا حلك ـ ــم ا كم ـ ــة العليـ ــا نس ـ ــهطيع أن نسهكش ـ ــف أن الطبيعـ ــة العيني ـ ــة لل ـ ــدعوى
الدسهورية وتعلقها بال نظام العام مها االساس الذي تبو علي احلجية املطلقة يف احلكم الدسهوري ,ومـا حكـم
ا كم ــة إال دلي ــل عل ــى تل ــك احلجي ــة ال ـ اكهس ــبي طبيعهه ــا وأساس ــها م ــن عين ــة تل ــك ال ــدعوى الدس ــهورية
وتعلقها بالنظام العام .2
واملهأمــل يف اال اهــا امل هلفــة يف بيــان أســاس حجيــة احلكــم القاــائي والدســهوري لــص إىل أهنــا
تهمحـور حـول عـدة أسـس ,ففـي القـانون املـدين يهمحــور أسـاس احلجيـة حـول ا ـاهن أساسـين ومهـا  :ا ــاه
تأسيس احلجية على فرضية مطابقة احلكم القاائي للحقيقـة والصـحة وا ـاه تأسـيس احلجيـة علـى مـا حيققـ
القـول هبمـن مصـلحة ,كمـا أن أسـاس احلجيـة يف قـانون العقوبـا يعهمـد علـى اعهبـار مـا حيقـق بـ القـول مــن
مصلحة ,سواء أكاني ضماناً للحرية الفرديـة للشـ ص املـههم بعـدم جـواز حماكمهـ مـرتن أم كانـي مصـلحة
مجاعي ــة ,تهمث ــل يف ا افظ ــة عل ــى النظ ــام االجهم ــاعي وهيب ــة مرف ــق القا ــاء ,أم ــا أسـ ـاس احلجيـ ـة يف احلك ــم

الدسهوري فوجع إىل ما تهمهع ب الدعوى الدسهورية من طبيعة عينية خاصة من ناحية وتعلقها بالنظـام العـام
من ناحية اخرى على ما سبق ذكره.
 - 1حكــم ا كمــة العليــا الليبيــة يف الطعــن الدســهوري رقــم 12/1ق ،جلســة  11ينــاير1970 ،م ،جملــة ا كمــة العليــا،
س.44 ،1 ،6
 - 2يف النظـام القــانوين الليـي ــد حجيـة احلكــم الصـادر يف الــدعوى الدسـهورية اساســها يف املـادة ( )31مــن قـانون ا كمــة
العليــا رقــم  6لســنة  1982وال ـ تــنص علــى أن ـ ((:املبادئ القانونيــة ال ـ تقررهــا ا كمــة العليــا يف أحكامهــا ملزمــة
جلميع ا اكم وكافة اجلها األخرى.))....
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المبحث الثاني
فكرة النظام العام وعالقتها بحجية األحكام
املهأمــل فيم ــا س ــبق بيان ـ م ــن أس ــاس حجيــة احلك ــم القا ــائي ,جيــد أهن ــا تك ــاد تهمحــور ح ــول ع ـدة
قواعد ,لعل أبرزها مراعـاة املصـا العامـة والـ هـي مـن النظـام العـام ,حبيـث ال جيـوز أن حييـد عنهـا القاـاة
وال اخلص ــوم ب ــل جي ــب عل ــيهم الهزامه ــا ,حبي ــث جي ــب عل ــى القاض ــي أن يثوه ــا م ــن تلق ــاء نفس ـ ـ  ,دون أن
يهمســك هبــا اخلصــوم وجيــوز لل صــوم أن يهمســكوا هبــا يف كــل مرحلــة مــن مراحــل احلكــم ,ولــئن كــان ذل ـك
مســلماً ب ـ يف فق ـ الش ـريعة اإلســالمية  ,فــإن القــانون الوصــفي خاصــة غلــى مســهوى الهش ـريع مل يرتــب علــى
اعهماد اعهبار احلجية مهعلقة بالنظام العام حبجية األحكام القاائية يف مطلبن مها:
المطلب األول /مفهوم النظام العام.

المطلب الثاني /أثر اعهماد فكرة النظام العام يف إعمال احلجية القاائية.
المطلب األول
مفهوم النظام العام
لهبيـان مفهـوم النظـام العـام ينبغــي الهطـرق ملعنـاه يف الشـريعة اإلســالمية والقـوانن الوضـعية لـذلك سنقســم
هذا املطلب إىل فرعن مها:
الفرع األول :معنى النظام العام في الشريعة اإلسالمية.
الفرع الثاني :معنى النظام العام في القوانين الوضعية.
الفرع األول  /معنى النظام العام في الشريعة اإلسالمية.
تقوم أحكام الشريعة االسالمية على رعاية مصا اإلنسان ,قال العـز بـن عبـد السـالم (1والشـريعة كلهـا
مصا إما تدرأ مفاسد أو لب مصا ) إال أن هذه املصا ال تهفق من حيث درجهها وال من حيث كليهها,
فهنا ل املصا العامة ال تنظم مجيع أحكام الشريعة مهمثلة يف حفـظ نظـام األمـة ومصـاحلها الاـرورية والعامـة,
وميكــن حتديــد مفهــوم النظــام العــام بأنـ " جممــو املصــا العامــة والاــرورية الـ أقــام الشــر عليهــا نظــام اجملهمــع
اإلسالمي" .
فالنظام العام يشمل يف فق الشريعة نوعن من املصا ومها :

1ـ المصالح الضـرورية :وهـي املصـا الـ قصـد الشـر ابهـداء حفظهـا لعنسـان ,وهـذه املصـا ال مينـع مـن
انهظامه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف مفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام كوهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فردي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً ألساس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهها ولزوميههـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .
 - 1قواعد االحكام يف مصا األنام ،دار اجليل ،بوو  ،لبنان ،ط،1980 ،2
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 -2المصـالح العامــة :وهـي املصــا الـ قصــد الشـر ابهــداء حفظهـا للجماعــة وانهظامهـا يف مفهــوم النظــام
العام بقدر عمومها وأثرها على اجلماعة وقد ترتب عـن هـذا النظـر لدرجـة املصـا وعمومهـا وهـو مـا اصـطلح
فقهاء الشريعة على تسميه حبقوق اهلل وحقوق العبـاد ,ومعيـار الهفرقـة بـن النـوعن هـو باعهبـار أن حـق الفـرد
ميك ــن اس ــقاط املطالب ــة ب ـ أم ــا ح ــق اهلل فه ــو ال ــذي ال ميك ــن املطالب ــة بإس ــقاط كحق ــوق العب ــادا واحل ــدود
والكفارا وغوها.1
الفرع الثاني /معنى النظام العام في القوانين الوضعية
اخهلفــي وتعــدد اآلراء حــول تعريــف النظــام العــام هــو جممــو املصــا األساســية ال ـ يقــوم عليهــا كيــان
اجملهمـع سـواء أكانـي سياســية أم اجهماعيـة أم اقهصــادية أم أخالقيـة ,حبيــث يعهـرب بقــاء اجملهمـع ســليماً مسـهقراً مهوقفـاً
علــى وجــود تلــك املصــا  .2وملــا كانــي هلــذه املصــا هــذه األمهيــة فقــد تكفــل القــانون بهنظيمهــا مــن خــالل القواعــد
اآلمــرة ال ـ ال ميلــك االف ـراد إزاءهــا القــدرة علــى الفههــا وال االتفــاق علــى نقياــها ,ويكــون االتفــاق اخلــا
يقاي بامل الفة باطالً ولو كان حيقق لألفراد مصلحة فردية ألن املعهرب هي مصلحة اجملهمع االساسية.3

الــذي

وتظهـر قواعـد القـانون العـام كــأفهر قواعـد تهعلـق بالنظـام العــام ,ويف مقـدمهها قواعـد القـانون الدســهوري

املهعلقة باحلقوق واحلريا العامة وكذلك قواعد القانون االداري يف كل ما يهصـل بالوفيفـة العامـة وتنظـيم املرافـق
العامــة ,وكــذا يف القــانون املــا خاصــة فيمــا يهعلــق بفــر الا ـرائب ,وتنظــيم النقــد ,ويف قــانون العقوبــا فيم ـا
يهعلق باملسئولية والعقوبة.
وال ختلــو قواعــد القــانون اخلــا مــن قواعــد تهعلــق بالنظــام العــام ,ويف مقــدمهها قــانون األح ـوال الش صــية,
وترتب بفكرة النظام العام فكرة اآلداب العامـة علـى اعهبـار أهنـا جمموعـة القواعـد األخالقيـة الـ

ـب مراعاهتـا حلفـظ

نظام اجملهمع االخالقي ,وهي يف حقيقهها جزء من النظام العام.4
أمــا القواع ــد االجرائيــة فه ــي قواعــد أم ــرة ومتــس باملص ــلحة العامــة فه ــي حهم ـاً ذا ارتب ــاط بالنظــام الع ــام ,
فقواعد قانون املرافعا املهعلقة بالنظام العام ال جيوز اتفاق اخلصـوم علـى الفههـا وميكـن الهسـمك هبـا يف أي مرحلـة
من مراحل الدعوى ,وجيوز إثارهتا من طرك القاضي وكل ذي مصلحة.5
 - 1راجــع (السرخســي) أبــو بكــر بــن أمحــد بــن أيب ســهل ،أصــول السرخســي ،حتقيــق أبــو الوفــا األفغــاين ،دار املعرفــة ،بــوو  ،لبنــان،
ج.287 ،2
 - 2راجع د .عبد احلميد فودة ،حجية االمر املقاي وقوت  ،مرجع سابق،
 - 3انظر ادوارد غا الذهي ،املرجع السابق.74 ،
 - 4راجع األخار سعيد ،فكرة النظام العام ،دار اقرأ ،اجلزائر 2016
 - 5راجع ،مراد كاملي ،املرجع السابق،
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المطلب الثاني
أثر اعتماد فكرة النظام العام في إعمال الحجية القضائية
ختهلف األحكام القاائية يف طبيعهها فمنها ما هو مطلـق احلجيـة يسـرى علـى الكافـة ,ومنهـا مـا هـو
نســي احلجيــة ال يســرى إال علــى أف ـراد اخلصــومة القاــائية ,وملــا كــان األمــر كــذلك ف ـإن االحك ـام القاــائية
تهبــاين وختهلــف ,فــاحلكم املــدين ال يهعلــق بشــكل مطلــق باملصــلحة العامــة للمجهمــع ,بينمــا احلكــم اجلنــائي
واحلكم الدسهوري كذلك.
لذلك سنقسم هذا املطلب إىل ثالثة فرو :

الف ـ ـ ـ ـ ـ ــرع االول /أث ـ ـ ـ ـ ـ ــر اعهم ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة النظ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الع ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف إعم ـ ـ ـ ـ ـ ــال احلجي ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف الق ـ ـ ـ ـ ـ ــانون املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدين.
الف ـ ـ ـ ـ ــرع الث ـ ـ ـ ـ ــاني /أث ـ ـ ـ ـ ــر اعهم ـ ـ ـ ـ ــاد فك ـ ـ ـ ـ ــرة النظ ـ ـ ـ ـ ــام الع ـ ـ ـ ـ ــام يف إعم ـ ـ ـ ـ ــال احلجي ـ ـ ـ ـ ــة يف ق ـ ـ ـ ـ ــانون العقوب ـ ـ ـ ـ ــا .
الفرع الثالث  /أثر اعهماد فكرة النظام العام يف إعمال احلجية يف القانون الدسهوري.
الفرع االول /أثر اعتماد فكرة النظام العام في إعمال الحجية في القانون المدني

يرى بعض الفقهاء أن حجية األمر املقاي ليسـي مـن النظـام العـام يف القـانون املـدين 1ويسـهند هـذا
اال اه كون حجيـة األمـر املقاـي قاعـدة موضـوعية ال قرينـة قانونيـة ،كمـا يسـند أن احلجيـة يف القـانون املـدين
تعو مبصا األفراد اخلاصة وال تهعلق مبصا اجملهمع العامة.
بينمــا يــرى ا ــاه آخــر أن احلجيــة يف القــانون املــدين مــن النظــام العــام ،ويهمســك القــائلون هبــذا ال ـرأي بــأن
احلجي ــة قرين ــة مطلق ــة ،ومادام ــي ك ــذلك فه ــي م ــن النظ ــام الع ــام 2وسـ ـندهم يف ذل ــك ه ــو إدراج النص ــو
القانونيــة للحجيــة ضــمن القـرائن القانونيــة ،فقــد أدرج القــانون املــدين اجلزائــري يف بابـ الســادس الــنص املهعلــق
بقوة الشيء املقاي ب (املادة  ،)338فاهلدك من تقريـر احلجيـة يف القـانون املـدين هـو الرغبـة يف وضـع حـد
لهجدد اخلصوما وعدم السماح بقيام أحكام مهعارض الا يغـض مـن كرامـة القاـاء ،وهـذه اعهبـارا تهعلـق
بالنظام العام ألهنا متس مصلحة جوهرية للمجهمع وهي احلاجة إىل اسهقرار األوضا القانونية.3
 - 1ومنهم األسهاذ السنهوري الـذي يـرى أن النظـام العـام يف القـانون املـدين التعـد أن تكـون قاعـدة مقـررة ملصـلحة اخلصـوم؛ لالسـهزادة
أكثر راجع د .عبداحلميد فودة ،حجية األمر املقاي وقوت  ،مرجع سابق30 ،
 - 2انظر ،ادوارد الذهي ،املرجع نفس ،
 - 3انظر ،حممد اجلهورين تنفيذ االحكام القاائية ،دار القلم ،الريا  ،الطبعة الثانية ،2017
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وقد انههى البعض إىل حل توفيقي حيث رأى ضرورة اعهبار حجية الشيء املقاـي فيـ مـن النظـام
العام من حيـث عـدم جـواز إقامـة الـدليل علـى عـدم صـحهها أمـا مـن حيـث أهنـا دفـع ،فهـي ال تهعلـق بالنظـام
العام.1
واحلقيق ــة أن إض ــفاء احلجي ــة عل ــى األحكـ ــام املدني ــة ك ــان اهل ــدك األساسـ ــي من ـ ـ ه ـ ـو وض ــع حـ ــد
للمنازعــا  ،وعــدم فســح اجملــال لقيــام أحكــام مهعارضــة تشــكك يف مصــداقية القاــاء ،كمــا متنــع م ـن إهــدار
وإضاعة وقي القااة يف حبث النزاعا مرا مهعددة ،وهي مصـا ارجـح مـن مصـا األفـراد يف الهمسـك
حبقهـم أو الهنـازل عنـ  ،وهلـذا كــان واجـب الهشـريع لكـي يهنـاغم مــع اهلـدك الـذي تقـرر احلجيـة ألجلـ  ،أن
ينص على أن للمحكمة أن تقاي هبا من تلقاء نفسها وأن ليس لألفراد أن يهنازلوا عنها.
الفرع الثاني /أثر اعتماد فكرة النظام العام في إعمال الحجية في قانون العقوبات

يصرح كثو من الفقهاء القانونين باعهقاد االمجا على حجية األمر املقاي في من النظـام العـام يف
املسائل اجلنائية.2
وهلذا فإن احلكم اجلنائي مىت صدر أصبح حجة أمام أي حمكمـة جنائيـة ،فـاحلكم بـالرباءة أو االدانـة
واجب االحرتام من مجيع اخلصوم وكافة اجملهمع ،ومجيع ا اكم ،واحلجية هبذا املعو مطلقـة ،وهلـذا فـال ميلـك
اخلصوم الهنازل عن الهمسك هبا ،وجيوز للقاضي اثارهتا من تلقاء نفس دون ان يهمسـك هبـا اخلصـوم ،وجيـوز
هلم ان يهمسكوا هبا ولو ألول مرة أمام ا كمة العليا.
وتعليل هذا اإلمجا وذلك اإلطالق أن احلكـم اجلنـائي يصـدر باسـم اجملهمـع كافـة وملصـلحه العامـة،
وللمجهم ــع متثي ــل يف ا ــاكم اجلنائي ــة ،ويعه ــرب ص ــدور حك ــم ح ــائز حلجي ــة الش ــيء املقا ــي فيـ ـ يف ال ــدعوى
اجلنائية ،النهائية الطبيعيـة للـدعوى العموميـة .3ألن مـرد احلجيـة يف االحكـام اجلنائيـة هـو محايـة احلريـة الفرديـة
ومــا يرتتــب عنهــا مــن حتقيــق املصــلحة االجهماعيــة املهمثلــة يف اســهقرار األوضــا االجهماعيــة وحفــظ املصــا
العامة وفر هيبة القااء وس األمن ومحاية احلقوق واحلريا .
الفرع الثالث /أثر فكرة النظام العام في إعمال الحجية في القانون الدستوري
ألن الدســهور يعهــرب أعلــى مرتبــة يف الهــدرج القــانوين باعهبــاره قــانون الق ـوانن ،فــإن فكــرة النظــام العــام
تهس ــع اتس ــاعاً كب ـواً يف القا ــاء الدس ــهوري ،فالقاض ــي الدس ــهوري مكل ــف مبراقب ــة م ــدى اتف ــاق القـ ـوانن م ــع
 - 1راجع مراد كاملي ،املرجع السابق،

.175

 - 2انظر د .حممود اجلهوري ،املرجع السابق،
 - 3راجع مراد كاملي ،املرجع السابق.176 ،
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الدســهور باعهبــاره يهمهــع بالرفعــة والســمو ويهميــز باهليبــة والعلــو ،فعلــى القاضــي الدســهوري أن يثــو مــن تلقــاء
نفس أي دفع يهعلق بهطبيق الدسهور ،جبميـع نصوصـ ومبادئـ  ،كوهنـا متثـل كهلـة واحـدة ،وإذا وجـد أن هنـا
الف ــة فعلي ــة ،أن يقا ــي بع ــدم دس ــهوريهها ،سـ ـواء أك ــان امل ــدعي ق ــد أث ــار ه ــذه امل الف ــة أم مل يثره ــا ،فق ــد
تصــد ا كمــة الدســهورية االحتاديــة االملانيــة مــن تلق ــاء نفســها ،بعــدم الدســهورية يف العديــد مــن القا ــايا،
واس ــهعملي أس ــلوب الهص ــدي بش ــجاعة ،وك ــذلك فع ــل القا ــاء الدس ــهوري املص ــري فق ــد اس ــهعمل رخص ــة
الهصدي يف كثو من أحكام وذلك مبوجب الرخصة املمنوحة ل .1
فالنظــام العــام مــا هــو إال قواعــد قانونيــة _ قبــل ك ـل شــيء_ ذا ماــمون أساســي يف احلفــا ،علــى
اجملهمــع والرقــي بـ  ،ومــا ســبب قيــام الــدعوى الدســهورية إال محايــة النظــام العــام املنبثــق عــن الشــرعية الدســهورية
حـىت أن مفهـوم النظــام العـام يــزداد ليـاً ووضـوحاً كلمــا ازداد واتسـعي ســلطة القاضـي الدســهوري يف إدارة
النزا  ،وحتديـد نطـاق الـدعوى ،وتعـديل أسـباهبا ،وسـلطة القاضـي الدسـهوري يف مـد آثـار احلكـم إىل نصـو
املدعي مل يقاضيها وقرار اإلحالة مل حيهويها.2

الخاتمة
خهاماً هلذا البحث الذي يهناول أساس حجيـة األحكـام وعالقههـا بالنظـام العـام فأنـ يبـدو ضـرورياً تبيـان
ه ــذه االس ــس وحتدي ــد عالقهه ــا بالنظ ــام الع ــام وبههب ــع عب ــارا فقه ــاء الشـ ـريعة اإلس ــالمية يف الهأس ــيس حلجي ــة
األحكام القاائية جندها تعهمد على حتقيق املصا مبا يفيد البالد والعباد وكذا عبارا فقهاء القـانون الوضـعي
يف الهأسيس حلجية احلكـم القاـائي وذلـك مبـا حيققـ مـن مصـا وهـي الفكـرة املشـرتكة يف الهأسـيس للحجيـة يف
القــانون امل ــدين وق ــانون العقوب ــا وذلــك م ــن أج ــل احلف ــا ،عل ــى اســهقرار املراك ــز القانوني ــة ،باس ــهقرار األحك ــام
القاـائية ،واحلفـا ،علـى هيبـة القاـاء ومحايهـ مـن الهنـاز واألهـواء ،وكـذلك منـع الفسـاد الـذي سـيزداد يف حـال
اسهمر اله اصم وإطالة النزا حىت احلصول على حكم حاسم.
وبعـد االطــال علـى النظريــا املؤسسـة حلجيــة األحكــام القاـائية يف القـوانن الوضـعية يهاــح أهنــا
تهأسس على ما حيقق القول هبا من مصلحة ،وأيااً على مطابقة احلكم للحقيقة والصحة.

أمــا النظــام العــام فوتــب جبملــة مــن املصــا الاــرورية والعامــة حســب مــا ذهــب إليـ فقهــاء الش ـريعة
(وهــي املعــرب عنهــا حبقــوق اهلل) فالنظــام هنــا عــام يف مي ـزان الش ـريعة ،حيــث اجههــد الفقهــاء يف تبيــان املصــا
 - 1نص على ذلك القانون رقم  48لسنة  1979واخلا با كمة الدسهورية العليا وذلك يف املادة  27من  ،لالسهزادة أكثر ،راجع
د .حممد باهي أبو يونس ،القااء الدسهوري ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية.123 2016 ،
 - 2راجع د .عمر عبداهلل امبار  ،الرقابة على دسهورية القوانن يف ليبيا ،رسالة دكهوراه ،جامعة االسكندرية،2013 ،
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الارورية وضب معاينها ،وبيان ما يرعاها من أحكام شرعية أما املصا العامة املهعلقـة حبقـوق اهلل فاـابطها
أن ال يك ــون للعب ــد ح ــق اس ــقاطها ،وه ــي معلوم ــة مبقها ــى النص ــو الش ــرعية فمع ــو النظ ــام الع ــام مس ــهقر
وماــبوط وحمــدد وجممــو تلــك املصــا ميثــل املصــا األساســية ال ـ يقــوم عليهــا كيــان اجملهمعــا اإلســالمية
وعلى النقيض من ذلك فإن القانون الوضعي رغم أن يعهرب أن النظام العام يعي املصا األساسية الـ يقـوم
عليهــا اجملهمــع فأن ـ يعــود وحيــددها مــن خــالل القواعــد اآلمــرة ال ـ ال ميلــك األف ـراد القــدرة علــى الفههــا أو
االتفاق على نقياها ،كما أن هنا عـدم اتفـاق بـن االنظمـة القانونيـة حـول املعـايو املوضـوعية الـ تؤسـس
حلجية األحكام القاائية بن القوانن امل هلفة ،معيار احلجية يف القانون املدين ليس هو يف قـانون العقوبـا
وكذلك احلال يف القانون الدسهوري حيث اتسا سـلطة القاضـي مـن أجـل احلفـا ،علـى النظـام العـام ومحايـة
احلقوق واحلريا من االعهداء والهصدي ملا من شأن عرقلة االسهقرار القانوين واجملهمعي على السواء.
أسأل اهلل

ولكم الهوفيق يف كل مسعى وحتقيق كل مبهغى
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تقديم األشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار
تعدد الطلبات
إعداد الدكتور :أشرف عمران حممد
عضو يأة التدريس بكلية القانون و و جامعة الزيتونة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة
الهقــد هــو " :نقــل دولــة مــا ش ص ـاً إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة عم ـالً بنظــام رومــا األساســي "  ،بينمــا
يعي الهسليم" :نقل دولة ما ش صاً إىل دولة أخرى مبوجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطي".1
وقــد أوضــح نظــام رومــا األساســي يف البــاب الهاســع من ـ بعن ـوان ( :الهعــاون الــدو واملســاعدة القاــائية)
األحكــام اخلاصــة بكيفيــة تقــد األش ـ ا املطلــوبن إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة مــن أج ـل القيــام بالــدور
املــأمول منهــا يف الكشــف عــن احلقيقــة وعــدم مــرور اجل ـرائم الداخلــة يف اخهصاصــها ب ـدون عقــاب ؛ نظ ـراً ملــا
تشكل هذه اجلرائم من هتديد جسيم للسلم واألمن الدولين .
فيجوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن تقدم طلباً مشفوعاً بـاملواد املؤيـدة للقـبض علـى شـ ص مـا وتقدميـ

إىل أي دولة قد يكـون ذلـك الشـ ص موجـوداً يف إقليمهـا ،وعليهـا أن تطلـب تعـاون تلـك الدولـة يف القـبض
علــى ذلــك الش ـ ص وتقدمي ـ إليهــا  ،وعلــى الــدول األط ـراك أن متهثــل لطلبــا إلقــاء القــبض والهقــد وفقــا
ألحكام الباب الهاسع من نظام روما األساسي ولعجراءا املنصو عليها يف قوانينها الوطنية.2
وتلهزم الدول األطراك بالهعاون مع ا كمة اجلنائية الدولية وفقاً لنظام روما األساسي وهـذا مـا بينهـ املـادة
 86من نظام روما األساسي بقوهلا :
"تهعــاون الــدول األط ـراك ،وفقــا ألحكــام هــذا النظــام األساســي ،تعاون ـاً تام ـاً مــع ا كمــة فيمــا ري ـ  ،يف
إطار اخهصا ا كمة ،من حتقيقا يف اجلرائم واملقاضاة عليها".
 - 1راجع املادة ( )102من نظام روما األساسي .
 - 2راجع املادة ( /89ك )1من نظام روما األساسي .
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أم ــا الـ ــدول غـ ــو األط ـ ـراك يف نظـ ــام رومـ ــا األساسـ ــي فههعـ ــاون مـ ــع ا كمـ ــة اجلنائي ـ ـة الدولي ـ ـة يف تقـ ــد
األش ـ ا إليهــا  :إذا أحــال جملــس األمــن حالــة إىل املــدعي العــام يبــدو فيهــا أن جرميــة أو أكثــر تــدخل يف
اخهصا ا كمة اجلنائية الدولية قد ارتكبي وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املهحدة .
كمــا تله ــزم الدول ــة غ ــو الط ــرك مبوج ــب اتف ــاق خــا م ــع ا كم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة  ،وه ــي ب ــذلك تله ــزم
بالهعاون مع ا كمة اجلنائية الدولية فيما ري من حتقيق أو مقاضاة. 1
كم ــا جي ــوز للدول ــة غ ــو الط ــرك طبقـ ـاً للم ــادة(  )3/12م ــن نظ ــام روم ــا األساس ــي أن تقب ــل اخهص ــا
ا كمـة اجلنائيــة الدوليـة مبوجــب إعــالن يـود لــدى مســجل ا كمـة اجلنائيــة الدوليــة  ،ويف هـذه احلالــة يكــون
على تلك الدولة أن تهعاون مع ا كمة تعاوناً كامالً بشأن الهحقيقا ال ريها .2
ولكن من املمكن أن تهعدد الطلبا املوجهة للدولة فقد تهلقـى طلبـاً مـن ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة بهقـد

شـ ص مطلـوب لـديها مبوجــب املـادة (  ) 89مـن نظـام رومــا األساسـي  ،وتهلقـى طلبـاً مـن أيـة دولـة أخــرى
بهسليم الش ص نفس عن ذا السلو الذي من أجل تطلب ا كمة تقدمي إليهـا أو عـن سـلو آخـر ،
وهذا سيكون موضو هذه الدراسة ملا لـ مـن أمهيـة بالغـة يف معرفـة مسـلك نظـام رومـا األساسـي يف معاجلهـ

هلذه املسألة منعاً للهناز يف االخهصا

.

وه ــو م ــا يث ــو بع ــض الهس ــااال املهمثل ــة يف اآليت  :م ــا م ــدى جناع ــة احلل ــول الـ ـ ج ــاء هبـ ـا نظ ــام روم ــا
األساســي ملعاجلــة تقــد األش ـ ا إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة يف إطــار تعــدد الطلبــا ؟ ومــاهي معوقــا

تقد األش ا وفقاً حلاال الهعـدد ؟ وبـاألخص مـا نصـي عليـ املـادة (  ) 98مـن نظـام رومـا األساسـي
الـ تشــكل عائق ـاً يف ســبيل تقــد األش ـ ا إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة مــامل تهحصــل ا كمــة اجلنائي ـة
الدوليــة علــى الهعــاون فيمــا يهعلــق بالهنــازل عــن احلصــانة واملوافقــة علــى الهقــد  ،وســههم اإلجابــة علــى ه ـذه
الهسااال وفقاً للمنهج الهحليلي النقدي يف إطار اخلطة الهالية :
مقدمة .

المطلب األول  :مسلك نظام ا كمة اجلنائية الدولية يف معاجلة تعدد الطلبا .
الفرع األول  :تعدد الطلبا يف إطار ذا اجلرمية الداخلة يف اخهصا
الفرع الثاني  :تعدد الطلبا يف إطار جرمية غو داخلة يف اخهصا

ا كمة اجلنائية الدولية.
ا كمة اجلنائية الدولية.

 -1راجع املادة (/4ك )2من نظام روما األساسي.
 - 2فهوح عبد اهلل الشاذ  ،القانون الدو اجلنـائي  ،دار املطبوعـا اجلامعيـة  ،اإلسـكندرية  ،دط 2002،م ،
وما بعدها .
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املطلب الثاين  :معوقا تقد األش ا إىل ا كمة اجلنائية الدولية يف إطار تعدد الطلبا .
الفر األول  :الهزام الدولة املوج إليها الطلب بعدم الهقد بسبب احلصانة .
الفر الثاين  :الهزام الدولة املوج إليها الطلب بعدم الهقد بسبب اتفاقيا عدم الهقد .
خامتة .
المطلب األول
مسلك نظام المحكمة الجنائية الدولية في معالجة تعدد الطلبات
عاو نظام روما األساسي مسألة تعـدد طلبـا الهقـد والهسـليم إىل الدولـة املوجـ إليهـا الطلـب وذلـك
من خالل املادة ( )90من ؛وذلك لامان عـدم حصـول الهنـاز يف االخهصـا  ،وهـذه املعاجلـة ختهلـف مـا
إذا ك ــان تع ــدد الطلب ــا يف إط ــار ذا اجلرمي ــة املطل ــوب فيه ــا الشـ ـ ص وه ــو م ــا س ــيهم تناولـ ـ يف (الف ــرع

األول) ،أويف إطار جرمية أخرى وهو ما سيهم الهطرق ل يف ( الفرع الثاني ).
الفرع األول
تعدد الطلبات في إطار ذات الجريمة الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
يف حالــة تلقــى دولــة طــرك طلب ـاً مــن ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة بهقــد ش ـ ص مبوجــب امل ـادة ( )89مــن
نظــام رومــا األساســي وتلقيهــا أياــا طلب ـاً مــن أيــة دولــة أخــرى بهســليم الش ـ ص نفس ـ بســبب الســلو ذات ـ
الذي يشكل أساس اجلرمية ال تطلب ا كمة من أجلها تقد الش ص املعـي ،يكـون علـى الـدول الطـرك
أن ختطــر ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة والدولــة الطالبــة بواقعــة تعــدد الطلبــا 1؛ ليهســو وضــع احلــل املناســب هلــذه
املعا ــلة وف ــق أحك ــام نظ ــام روم ــا األساس ــي ال ــذي هل ــف إذا كان ــي الدول ــة الطالب ــة طرفـ ـاً يف نظ ــام روم ــا
األساسي ( أوالً ) أم غو طرك يف هذا النظام ( ثانياً).
أوالً  :إذا كانت الدولة الطالبة طرفاَ في نظام روما األساسي -:

إذا كانــي الدولــة الطالبــة للهســليم دولــة طرف ـاً يف نظــام رومــا األساســي ؛ كــان علــى الدولــة املوج ـ إليهــا
الطلب أن تعطى األولوية للطلب املقدم من ا كمة اجلنائية الدولية ،2وذلك على النحو الها :
(أ) إذا كانــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد قــررت ،عمــال بالمــادتين ( 18و  )19مــن نظــام رومــا

األساســي ،مقبوليــة الــدعوى التــي يطلــب بشــأنها تقــديم الشــخ  ،وروعيــت فــي ذلــك القــرار أعمــال
التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها .
 - 1راجع املادة ( /90ك )1من نظام روما األساسي .
 - 2راجع املادة( /90ك )2من نظام روما األساسي.
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ومعــي ذلــك أن تفحــص الدولــة املقــدم إليهــا الطلــب مســألة اخهصــا القاــاء اجلنــائي الــوطي للدولــة
الط ــرك طالب ــة الهس ــليم وفقـ ـاً لنظ ــام روم ــا األساس ــي فقـ ـ تك ــون ما ــلعة ب ــالهحقيق أو املقاض ــاة  ،وباله ــا

سهوافق الدولة املوج إليها الطلـب علـى إعطـاء األولويـة هلـا  ،أمـا إذا قـرر ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة مقبوليـة
الدعوى أمامهـا وفقـاً للمـادتن ( ) 19 ،18مـن نظـام رومـا األساسـي فهكـون األولويـة يف الهقـد للمحكمـة
اجلنائية الدولية من الدولة املوج إليها الطلب .

فقد تناولي املادة(  )18من نظام روما األساسي اإلخطار املوجـ مـن املـدعي العـام للـدول فـإذا أحيلـي
اجلرميـة إ ا كمــة اجلنائيــة الدوليـة مــن قبــل دولــة طـرك أو باشــر املــدعي العـام الهحقيــق فيهــا ورأى أن هنــا
أساساً مقبوالً لبدء الهحقيق ،فعليـ إخطـار مجيـع الـدول األطـراك والـدول الـ يـرى حسـب معلوماتـ املهاحـة
أن هلا والية على اجلرائم موضع النظر. 1
إذن الغايــة مــن هــذا اإلخطــار هــو مــنح الفرصــة للقاــاء اجلنــائي الــوطي مــن اإلنف ـراد لوحــده بنظــر الــدعوى
موضع الهحقيق ،ومنعـاً مـن تنـاز االخهصـا القاـائي حيـث تهـاح الفرص ــة هلـذا القاـاء لـيعلن اخهصاصـ هبـذه
الدعوى  ،لهكون ل األولوية يف االخهصا على ا كمة اجلنائية الدولية. 2
ويف غاــون شــهر واحــد مــن تلقــي اإلخطــار ،للدولــة أن تبلـ ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة بأهنــا ــري أو أجــر
حتقيق ـاً يف الــدعوى موضــو اإلخطــار مــع رعاياهــا أو غــوهم ،يف ح ــدود واليههــا القاــائية ،فيمــا يهعلــق بــاجلرائم
املنصو عليها يف املادة(  )5من نظام روما األساسي .3
وجيوز هلذه الدولة أن تطلب معلومـا إضـافية مـن املـدعي العـام؛ ملساعدت ــها يف الـرد علـى هـذا اإلخطـار،
يف غاون مهلة الشهر؛ وذلك للهيقن جيداً من األفعال موضو الدعوى ،وما إذا كاني هي ذاهتـا األفعـال الـ
أجــر فيهــا حتقي ـ ــقاً أو ال زالــي تنظــر فيهــا ،4وهــذا الــرد يعــاو مســألة تع ـدد طلبــا الهقــد والهســليم بالنســبة
للدولة املوج إليها الطلب لهحديد القااء امل هص يف هذه احلالة .
وبناءً على طلب تلك الدولة ،يهنازل املدعي العام هلا عـن الهحقيـق مـع هـؤالء األشـ ا مـا مل تقـرر الـدائرة
الهمهيدية اإلذن بالهحقيق ،بناءً على طلب املدعي العام ،حيث يكـون تنـازل املـدعي العـام عـن الهحقيـق للدولـة
قابالً إلعادة النظر في بعـد سـهة أشـهر مـن تـاريو الهنـازل أو يف أي وقـي يطـرأ فيـ تغـو ملمـوس يف الظـروك
 - 1راجع املادة (  / 18ك ) 1من نظام روما األساسي.
 - 2حممد لطفي ،آليا املالحقة يف نطاق القـانون اجلنـائي الـدو اإلنسـاين ،دار الفكـر والقـانون ،املنصـورة  ،مصـر ،دط،
 2006م . 260 ،
 - 3راجع املادة (  / 18ك ) 2من نظام روما األساسي.
 - 4القاعدة(  ) 53من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبا اخلاصة با كمة اجلنائية الدولية .
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يسهدل من أن الدولة أصبحي حقا غو راغبة يف االضطال بالهحقيق أو غو قـادرة علـى ذلـك ،1هنـا تقـرر
ا كمة اجلنائية الدولية مقبولية الدعوى أمامها ،وتكون هلا األولوية يف تقد الش ص إليها .
وقــد أجــاز املــادة(  )19مــن نظــام رومــا األساســي الطعــن أو الــدفع بعــدم اخهصــا ا كمــة أو عــدم
قبــول ال ــدعوى اســهنادا إىل املع ــايو املنصــو عليه ــا يف امل ــادة(  ) 17مــن نظ ــام رومــا األساس ــي  ،واملهعلق ــة
بالرغبة والقدرة على نظر الدعوى .
وقد حدد املادة( ) 19من نظـام رومـا األساسـي مـن لـ احلـق يف الـدفع بعـدم املقبوليـة؛ حيـث ذهبـي
إ أن ا كم ــة تهحق ــق م ــن أهن ــا هص ــة حقـ ـاً بنظ ــر ال ــدعوى وم ــن تلق ــاء نفس ــها ،حبيـ ـث تنظ ــر يف مقبولي ــة

الدعوى طبقاً للمادة(  )17من نظام روما األساسي.
و جيـوز أن يطعـن يف مقبوليـة الـدعوى اسـهنادا إىل األسـباب املشـار إليهـا يف املـادة  17أو أن يـدفع بعــدم
اخهصا ا كمة كل من:2
( )1املــههم أو الش ـ ص الــذي يكــون قــد صــدر حبق ـ أمــر بإلقــاء القــبض أو أمــر باحلا ـور عمــال باملــادة
58؛
( )2الدولــة ال ـ هلــا اخهصــا

النظــر يف الــدعوى لكوهنــا حتقــق أو تباشــر املقاضــاة يف الــدعوى أو لكوهنــا

حققي أو باشر املقاضاة يف الدعوى؛ أو
( )3الدولة ال يطلب قبوهلا باالخهصا عمال باملادة .12
وقـد حــدد املــادة( 19ك ) 6مــن نظــام رومــا األساســي اجلهــة الـ تنظــر يف الطع ــن بعــدم املقبوليــة ،وهــي
ختهلف حبسب األحـوال؛ فـإذا قـ دم هـذا الطعـن قبـل اعهمـاد الههــم ،فإنـ حيـال إ الـدائرة الهمهيديـة ،أمـا إذا قـدم
بعــد اعهمــاد الــههم ،فيحــال الط ــعن إ الــدائرة االبهدائيــة ،أمــا إذا كانــي الــدائرة االبهدائيــة مل تهشــكل بعــد فــإن
الطعن ب ــعدم املقبولية حيال إ دائرة الرئاسة ال حتيل بدورها إ الدائرة االبهدائية مبـجرد تشكيلها .
وال يؤثر تقد الطعن على صحة أي إجراء يقوم ب املدعي العام أو أي أوامــر تصـدرها ا كمـة قبـل تقـد
الطعن ،وإذا قرر ا كمة عدم قبول الدعوى عمالً باملـادة( ) 17من نظام رومـا األساسـي جـاز للمـدعي العـام
أن يقـدم طلبـاً إلعـادة النظـر يف هـذا القـرار يكـون علـى اقهنـا تـام بـأن وقـائع جديـدة قـد نشـأ  ،ومـن شــأهنا أن

تلغ ــي األس ــاس ال ــذي س ــبق أن اعه ــرب ال ــدعوى بن ــاءً علي ـ غ ــو مقبول ــة عمـ ـالً بامل ــادة( ) 17م ــن نظ ــام روم ــا
األساس ــي ؛ألن امل ــدعي الع ــام ق ــد تك ــون لدي ـ معلوم ــا جدي ــة بع ــدم رغب ــة الدول ــة ،أو ع ــدم ق ــدرهتا عل ــى
 -1راجع املادة (  / 18ك ) 2-3من نظام روما األساسي .
 - 2راجع املادة (19ك  )2من نظام روما األساسي .
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االضــطال بــالهحقيق أو با اكم ــة ،وبالهــا يــد هب ــا للمحكمــة لهعي ــد النظــر فيمــا أص ــدرت بعــدم مقبولي ــة
الدعوى أمامها طبقاً للمادة(  )17من نظام روما األساسي.

وميكــن القــول أن الطعــن بعــدم املقبوليــة ال يقــدم إال مــرة واحــدة ،قبــل الشــرو يف الهحقيــق ،أو عنــد ب ـدء
ا اكمــة ،وجيــوز يف الظــروك االســهثنائية أن تــأذن ا كمــة اجلنائي ــة الدوليــة ب ـالطعن أكث ـر مــن مــرة ،و جي ـوز
اسهئناك القرارا املهعلقة باملقبولية أمام دائرة االسهئناك؛ وفقاً للمادة  82من نظام روما األساسي .

إذاً أتاح أن املكنة ال منحها نظام رومـا األساسـي بـالطعن يف مقبوليـة الدعــوى لـدى ا كمـة اجلنائيـة

الدوليــة؛ إمنــا العلــة منهــا معرفــة القاــاء امل ــهص ومســاعدة الدولــة املوجـ إليهــا الطلــب يف حتديــد موقفهـا مــن
تعـدد طلبـا الهقــد والهسـليم املوجهــة إليهـا مـن ا كمــة اجلنائيـة الدوليــة ومـن الدولـة  ،فــإذا قاـي ا كمــة
اجلنائيــة الدوليــة بعــدم مقبوليــة الــدعوى أمامهــا عم ـالً بــنص املــادة ( )19مــن نظــام رومــا األساســي فســهكون
األولويــة يف الهســليم للدولــة الطالبــة  ،أمــا إذا قاــي خــالك ذلــك مبقبوليــة الــدعوى أمامهــا فســهقوم الدول ـة
املوج إليها الطلب بهقد الش ص املطلوب إىل ا كمة اجلنائية الدولية بناءً على ذلك .

(ب) إذا كانـت المحكمــة الجنائيــة الدوليـة قــد اتخــُت القـرار المبــين فــي الفقـرة الفرعيــة (أ) اســتنادا
إلى األخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة .1
أي قرر مقبولية الـدعوى عمـالً باإلخطـار املقـدم مـن الدولـة املوجـ إليهـا الطلـب فهنـا تكـون األولويـة يف

تقد الش ص إىل ا كمة اجلنائية الدولية  ،ويف حالة عدم صدور قرار مـن ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة مبقبوليـة

الــدعوى أمامهــا ،وريثمــا يصــدر هــذا القـرار  ،جيــوز للدولــة املوجـ إليهــا الطلــب ،حبســب تقــديرها ،أن تهنــاول
طلــب الهســليم املقــدم مــن الدولــة الطالبــة ،علــى أال تســلم الش ـ ص قبــل اختــاذ ا كمــة ق ـراراً بعــدم املقبوليــة
،ويصدر قرار ا كمة يف هذا الشأن على أساس مسهعجل.1
وهب ــذا يها ــح أنـ ـ إذا كان ــي الدول ــة الطالب ــة طرفـ ـاً يف نظ ــام روم ــا األساس ــي وقـ ـدمي طلبـ ـاً بهس ــليم
الش ـ ص املهواج ــد لــدى الدول ــة املوج ـ إليهــا الطل ــب عــن نف ــس الس ــلو املطلــوب م ــن أجل ـ أم ــام ا كم ــة
اجلنائ يـة الدوليــة  ،فــإن األولويــة تكـون للطلــب املقــدم مــن ا كمــة اجلنائيـة الدوليــة إذا قــرر مقبوليـة الــدعوى
أمامها  ،أما إذا قرر عدم مقبوليـة الـدعوى أمامهـا فيسـلم الشـ ص املطلـوب إىل الدولـة الطالبـة الطـرك يف
نظام روما األساسي  ،ولكن هل هلـف األمـر إذا كانـي الدولـة الطالبـة غـو طـرك يف نظـام رومـا األساسـي
فلمن سهكون األولوية يف هذه احلالة ؟ وهو موضو الفقرة الهالية .
 - 1راجع املادة ( /90ك )3من نظام روما األساسي.
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ثانياً :إذا كانت الدولة الطالبة غير طرف في نظام روما األساسي :

إذا كانــي الدولــة الطالبــة غــو طــرك يف نظــام رومــا األساســي كــان علــى الدولــة املوجـ إليهــا الطلــب أن

تعطــى األولويــة لطلــب الهقــد املوج ـ مــن ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة إذا كانــي قــد قــرر مقبوليــة الــدعوى ومل
تكــن هــذه الدولــة مقيــدة بــالهزام دو بهســليم الش ـ ص إىل الدولــة الطالبــة  ،ويف حالــة عــدم صــدور قـرار مــن
ا كمة بشأن مقبولية الدعوى ،جيوز للدولة املوج إليها الطلب ،حبسـب تقـديرها ،أن تهنـاول طلـب الهسـليم
املوج إليها من الدولة الطالبة. 1
ويف احلــاال ال ـ تقــرر فيهــا ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة مقبوليــة الــدعوى وباســهثناء أن يكــون علــى الدولــة
املوج ـ ـ إليه ــا الطل ــب اله ـ ـزام دو ق ــائم بهس ــليم الش ـ ـ ص إىل الدول ــة الطالب ــة غـ ــو الط ــرك يف ه ـ ـذا النظـ ــام
األسا ســي ،يكــون علــى الدولــة املوج ـ إليهــا الطلــب أن تقــرر مــا إذا كانــي ســهقدم الش ـ ص إىل ا كمــة أم
سهسلم إىل الدولة الطالبة .وعلى الدولة املوج إليهـا الطلـب أن تاـع يف االعهبـار ،عنـد اختـاذ قرارهـا ،مجيـع
العوامل ذا الصلة مبا يف ذلك دون حصر:
(أ) تاريو كل طلب.
(ب) مصــا الدولــة الطالبــة ،مبــا يف ذلــك ،عنــد االقهاــاء مــا إذا كانــي اجلرميــة ق ـد ارتكبــي يف إقليمهــا،
وجنسية اجملي عليهم وجنسية الش ص املطلوب.
(ج) إمكانية إجراء الهقد الحقا بن ا كمة والدولة الطالبة.
ويالحظ هنا أن االلهزام القائم بالهسليم بن الدولة املوج إليها الطلب والدولة الطالبة غو الطـرك ،جيعـل
مــن الدولــة املوج ـ إليهــا الطلــب أن تاــع يف اعهبارهــا بعــض العوامــل املهمــة له ه ـار اآللي ـة املناســبة لهطبيــق
األولوي ــة يف الهق ــد إىل ا كم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة أو الهس ــليم إىل الدول ــة الطالب ــة غـ ـو الط ــرك  ،وهـ ـذا األم ــر
خبالك إذا كاني الدولة الطالبة طرفاً يف نظام روما األساسـي فاألولويـة تكـون للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة إذا
قرر مقبولية الدعوى بغـض النظـر عـن وجـود الهـزام دو قـائم بينهـا وبـن الدولـة املوجـ إليهـا الطلـب  ،هـذا
كلـ إذا كــان تعــدد الطلبــا يف إطــار ذا اجلرميــة املطلــوب فيهــا الش ـ ص والداخلــة يف اخهص ـا

ا كمــة

اجلنائي ــة الدولي ــة  ،ولك ــن ه ــل هل ــف احل ــال إذا تع ــدد الطلب ــا يف إط ــار جرمي ــة أخ ــرى غ ــو داخل ــة يف
اخهصا

ا كمة اجلنائية الدولية وهو ما سيهم الهطرق ل يف (الفر الثاين ).

 - 1راجع املادة (/90ك )5-4من نظام روما األساسي.
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الفرع الثاني
تعدد الطلبات في إطار جريمة غير داخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
يف حالــة تلقــى دولــة طــرك يف نظــام رومــا األساســي طلب ـاً مــن ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة بهقــد ش ـ ص
إليهــا ،وتلقيهــا كــذلك طلب ـاً مــن أي دولــة بهســليم الش ـ ص نفسـ بســبب ســلو غــو الســلو الــذي يشــكل
اجلرمية ال من أجلها تطلب ا كمة تقد الش ص:1
(أ) يكــون علــى الدول ــة املوج ـ إليهــا الطل ــب أن تعطــى األولوي ــة للطلــب املقــدم م ــن ا كمــة إذا مل تك ــن
مقيدة بالهزام دو قائم بهسليم الش ص إىل الدولة الطالبة.
(ب) يكـون علــى الدولــة املوجـ إليهـا الطلــب أن تقــرر ،إذا كــان عليهـا الهـزام دو قــائم بهســليم الشـ ص
إىل الدولة الطالبة ،مـا إذا كانـي سـهقدم الشـ ص إىل ا كمـة أم سهسـلم إىل الدولـة الطالبـة .وعلـى الدولـة
املوج ـ إليه ــا الطل ــب أن تراع ــى عن ــد اخت ــاذ قراره ــا ،مجي ــع العوام ــل ذا الص ــلة ،مب ــا يف ذل ــك ،دون حص ــر،
العوامل املنصو عليها يف (املادة  /90ك  )6من نظام روما األساسي املشار إليهـا سـلفاً ،2علـى أن تـو
اعهباراً خاصاً إىل الطبيعة واخلطورة النسبيهن للسلو املعي.

حيثمــا ت ــرى ا كم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة -عم ـالً باإلخط ــار املوج ـ إليه ــا م ــن الدول ــة املهواج ــد هب ــا الش ـ ص

املطلــوب -عــدم مقبوليــة الــدعوى ،ويهقــرر فيمــا بعــد رفــض تســليم الش ـ ص إىل الدولــة الطالبــة ،يكــون علــى
الدولة املوج إليها الطلب أن ختطر ا كمة هبذا القرار ،3أي قرار رفض تسليم الش ص للدولة الطالبة .

وعلي ميكـن القـول أن مسـلك نظـام رومـا األساسـي يف معاجلـة تعـدد طلبـا الهقـد والهسـليم يف حالـة
تلقــى دولــة طــرك يف نظــام رومــا األساســي طلب ـاً مــن ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة بهق ـد ش ـ ص إليهــا ،وتلقيه ـا
كذلك طلباً مـن أي دولـة بهسـليم الشـ ص نفسـ بسـبب سـلو غـو السـلو الـذي يشـكل اجلرميـة الـ مـن
أجلها تطلب ا كمة تقد الش ص-سواء كاني الدولة الطالبة طرفـاً يف نظـام ورمـا األساسـي أم غـو طرفـاً

في -حيـث متـنح األولويـة للطلـب املقـدم مـن ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة مـا مل تكـن الدولـة املوجـ إليهـا الطلـب
مقيــدة بــالهزام دو قــائم بهســليم الش ـ ص إىل الدولــة الطالبــة فهنــا ســيكون هــذا األمــر حمــل دراســة مــن قبــل
الدولة املوج إليها الطلـب لهقـرر مـا إذا كانـي سـهقدم الشـ ص إىل ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة أم سهسـلم إىل
الدولة الطالبة وفقاً للعوامل املنصو عليها يف نظام روما األساسي .
 - 1راجع املادة (/90ك )7من نظام روما األساسي .
 -2راجع ما ت ذكره يف الفقرة ثانياً من الفر األول .
 - 3راجع املادة( /90ك ) 8من نظام روما األساسي .
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هكــذا كانــي معاجلــة نظــام رومــا األساســي لهعــدد طلبــا الهقــد والهســليم منع ـاً مــن حــدوث الهنــاز يف
االخهصا بـن ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة والقاـاء اجلنـائي الـوطي  ،وقـد لـوحظ مـنح األولويـة لطلـب الهقـد
املقـدم مــن ا كمـة اجلنائيــة الدوليـة مـامل تكــن الدولـة املوجـ إليهــا الطلـب مقيــدة بالهسـليم إىل الدولــة الطالبــة
مبوجــب اله ـزام دو قــائم  ،وه ــو م ــا يعيــق اخهص ــا ا كم ــة اجلنائيــة الدولي ــة باملقاض ــاة علــى أش ــد اجل ـرائم
خطورة  ،باإلضافة إىل العقبا األخرى ال تعيق ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة يف أداء عملهـا علـى أكمـل وجـ
وال نصي عليها املادة ( )98من نظام روما األساسي وهو ما سيهم دراسه يف ( املطلب الثاين) .
المطلب الثاني
معوقات تقديم األشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار تعدد الطلبات

ق ــد تنطب ــق ش ــروط تق ــد الش ـ ص إىل ا كم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة يف إط ــار تع ـدد طلب ــا الهق ــد
والهسـليم ولكــن توجــد بعـض العقبــا الـ حتـول دون ذلــك الـ أشـار إليهــا املــادة ( ) 98مـن نظــام رومــا
األساســي املهعلــق بوجــود اله ـزام يقــع علــى عــاتق الدولــة املوج ـ إليهــا الطلــب بعــدم تقــد الش ـ ص بســبب
احلصانة ال يهمهع هبـا وهـو مـا سـيهم الهطـرق لـ يف (الفـر األول) وقـد يكـون االلهـزام مـع الدولـة بعـدم تقـد
رعاياها إىل ا كمة اجلنائيـة الدوليـة وهـو مـا يسـمى باتفاقيـا الهحصـن الثنائيـة وهـو مـا سـيهم الهطـرق لـ يف
(الفر الثاين) .
الفرع األول

التزام الدولة الموجه إليها الطلب بعدم التقديم بسبب الحصانة
نصي املادة  /98ك 1من نظام روما األساسي على اآليت :
" -1ال جي ــوز للمحكم ــة أن توجـ ـ طل ــب تق ــد أو مس ــاعدة يقها ــي م ــن الدول ــة املوجـ ـ إليه ــا الطلـ ـب أن
تهص ــرك عل ــى حن ــو يهن ــا م ــع الهزاماهت ــا مبوج ــب الق ــانون ال ــدو فيم ــا يهعل ــق حبص ــانا الدول ـة أو احلص ــانة
الدبلوماسية لش ص أو الهلكـا تابعـة لدولـة ثالثـة ،مـا مل تسـهطع ا كمـة أن حتصـل أوال علـى تعـاون تلـك
الدولة الثالثة من أجل الهنازل عن احلصانة" .
فبموجــب هــذا الــنص يفــرت أن هنــا أحــد األش ـ ا

الــن يهمهــع باحلصــانة -يف إقلــيم دولــة أخــرى غــو

دولهـ -مثـل راسـاء الــدول ،أو ملوكهـا ،أو أحـد القـادة العســكرين أو أحـد الدبلوماسـين ،أو غـوهم _ وقــد
وج ـ إلي ـ اهت ــام بارتك ــاب إح ــدى اجل ـرائم الداخل ــة يف اخهص ــا ا كم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة ،فهق ــوم ا كم ــة
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اجلنائيــة الدوليــة بهوجي ـ طلــب إ الدولــة ال ـ يهواجــد فيهــا هــذا الش ـ ص -وهــي ليســي دوله ـ ال ـ حيمــل
جنسيهها  -لهقدمي للمثول أمامها .1
هنــا يهوجــب علــى ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة أن تطلــب مــن الدولــة الـ حيمــل الشـ ص املطلــوب جنســيهها
الهنــازل عــن حصــانه حســب تشـريعها الــوطي  -فــإذا مل توافــق علــى ذلــك – ال تســهطيع ا كمــة أن تطلــب
مــن الدولــة املهواجــد الش ـ ص علــى إقليمهــا أن ته لــى عــن الهزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــا الدوليــة املهاــمنة
احـرتام حصــانة األشـ ا املمنوحــة هلــم؛ مبقهاــى قـوانن الدولــة الـ ينهمــون إليهــا جبنســيههم ،تفاديـاً ملــا قــد
يهسبب ب تسليمهم دون موافقهها من توتر يف العالقا بن الدول ،لذلك يقهاي مثول املههمـن بارتكـاب
جرائم دولية ،تدخل ضمن اخهصا ا كمة اجلنائيـة الدوليـة تعـاون الدولـة الـ يهواجـد علـى إقليمهـا املـههم
والدولة ال ينهمي إليها جبنسيه  ،وهو ما يصعب حتقيق غالباً.2

وهبذا تصبح ا كمة الدوليـة اجلنائيـة غـو قـادرة علـى مباشـرة اخهصاصـها ،إال بعـد احلصـول علـى موافقـة
الدولة املوج إليها الطلب  ،وبذلك فإن هذا النص يثو تناقااَ واضحاً مـع نـص املـادة()27مـن نظـام رومـا
األساسي؛ الذي أكد على أن احلصانة ال تشكل عائقاً الخهصا ا كمة اجلنائية الدولية . 3
غـو أن نظــام رومــا األساسـي قــد حــاول مراعـاة العالقــا بــن الـدول حبيــث ال يكــون تـدخل ا كمــة اجلنائيــة
الدولية سبباً يف خلق جو من الهوتر يف العالقة بن الدول.
وحلــل هــذه املشــكلة  ،ال بــد مــن اعهبــار رفــض الدولــة -ال ـ ينهمــي إليهــا الشـ ص باجلنســية – الهنــازل عــن
حصانه  ,مبثابة حالة من حـاال عـدم الهعـاون مـع ا كمـة الدوليـة اجلنائيـة ،الـ ينبغـي أن يعـر أمرهـا علـى
مجعية الدول األطراك أو جملس األمن جملس األمن إذا كان هو مـن أحـال احلالـة إىل ا كمـة الدوليـة اجلنائيـة،
ومـن مث ميكـن اختـاذ قـرار بشـأن هــذه الدولـة الرافاـة ،علـى أهنـا ال ترغــب يف الهعـاون مـع ا كمـة اجلنائيـة الدوليــة
عمالً بنص املادة ( /87ك )7-5من نظام روما األساسي .
ويف احلقيق ــة أن ن ــص امل ــادة ( /98ك )1م ــن نظ ــام روم ــا األساس ــي ميث ــل عقب ــة كب ــوة يف س ــبيل تق ــد
األش ـ ا إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة حــىت يف إطــار تعــدد الطلبــا  ،وهــو مــا يســهدعي إلغــاءه مــن نظــام
روما األساسي عندما تسمح الفرصة بإجراء تعديال على النظام األساسـي  ،ولكـن هـل ينطبـق هـذا القـول
 - 1خالد حممد خالد ،مسؤولية الراسـاء أو القـادة يف ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة  ،رسـالة ماجسـهو  ،كليـة القـانون ،األكادمييـة
العربية املفهوحة ،الدامنار  ،غو منشورة 2008،م.71 ،
 - 2املرجع السابق .
 - 3د .عبــد الفهــاح بيــومي حجــازي  ،قواعــد أساســية يف نظــام حمكمــة اجل ـزاء الدوليــة  ،دار الفكــر اجلــامعي ،اإلســكندرية ،
2006م ،ط.144 ، 1
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علــى مــا تــنص علي ـ املــادة (/98ك ) 2مــن نظــام رومــا األساســي بالســماح للــدول بــإبرام اتفاقيــا تهاــمن
عدم تقد األش ا إىل ا كمة اجلنائية الدولية وهو ما سيهم تناول يف ( الفر الثاين ) .
الفرع الثاني

التزام الدولة الموجه إليها الطلب بعدم التقديم بسبب اتفاقيات عدم التقديم
نصي املادة  /98ك 2من نظام روما األساسي على أن :
" -2ال جيـوز للمحكمــة أن توجـ طلــب تقــد يهطلـب مــن الدولـة املوجـ إليهــا الطلـب أن تهصــرك علــى
حنـو ال يهفــق مــع الهزاماهتــا مبوجــب اتفاقـا دوليــة تقهاــى موافقــة الدولــة املرسـلة كشــرط لهقــد شـ ص تــابع
لهل ــك الدول ــة إىل ا كم ــة ،م ــا مل يك ــن بوس ــع ا كم ــة أن حتص ــل أوال عل ــى تع ــاون الدول ــة املرس ــلة إلعط ــاء
موافقهها على الهقد ".
من خالل اسهقراء نص املادة(  )2/ 98من نظام روما األساسي ،جند أهنـا ال يـز للمحكمـة اجلنائيـة
الدوليـة أن تلــزم الدولــة املوجـ إليهــا طلـب تقــد الشـ ص الهــابع للدولــة املرسـلة ،عنــد قيامـ بارتكــاب جرميــة
دولية تـدخل يف اخهصـا

ا كمـة أن تقدمـ للمثـول أمـام ا كمـة ملقاضـات ،مـىت قامـي تلـك الدولـة املعنيـة

بعقــد اتفاقيــا دوليــة مــع الدولــة املوج ـ هلــا الطلــب  ،هــذه االتفاقيــة تهفــق يف ماــموهنا علــى مــنح حصــانة
جلنودهــا ومســؤوليها ،مــن املثــول أمــام ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة ،وبالهــا ميهنــع علــى ا كمــة مباشــرة واليههــا
القاائية .
وه ــذا األم ــر جع ــل الوالي ــا املهح ــدة األمريكي ــة تعق ــد العدي ــد م ــن االتفاقي ــا الثنائي ــة ؛عم ـالً باملـ ـ ــادة (
 )2/98من نظام روما األساسي مع الدول حلماية رعايـاها من املسؤولية اجلنائية.1
إن مــا تعقــده الواليــا املهحــدة مــن اتفاقيــا لاــمان إفــال مواطنيهــا مــن الواليــة القاــائية للمحكمــة
اجلنائيــة الدوليــة ،بشــأن اجل ـرائم اخلطــوة الداخلــة يف اخهصاصــها  ،يشــكل عرقلــة لعمــل ا كمــة يف الارســة
اخهصاص ــها عل ــى أش ــد اجلـ ـرائم جس ــامة  ،ل ــذلك يهع ــن عل ــى ال ــدول كاف ــة سـ ـواء األطـ ـراك يف نظ ــام روم ــا
األساســي أو عــدم األط ـراك في ـ عــدم الهوقيــع علــى هــذه االتفاقيــا ،وبــاألخص الــدول األط ـراك يف نظــام
روما األساسي ؛ ألن الهوقيع على هذه االتفاقيا يعهرب إخالالً مببـدأ عـدم االعهـداد باحلصـانة ،ومـن شـأن
أن يعيــق ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة يف الارســة اخهصاصــها علــى أشــد اجل ـرائم خطــورة ،كمــا أهنــا تكــون قــد
 - 1حممد بركا فـارس الطراونـة ،اخهصـا القاـاء اجلنـائي الـدو بنظـر اجلـرائم ضـد اإلنسـانية ،رسـالة ماجسـهو  ،جامعـة
القاهرة  ،كلية احلقوق  ،غو منشورة 2008،م.199 ،
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تصرفي بصورة من شأهنا أن حتب هدك نظام روما األساسي وغرض  ،وبالها قد خرقـي الهزاماهتـا مبوجـب
القانون الدو الذي حيكم املعاهدا .1
فقــد اس ــهعملي الوالي ــا املهحــدة ض ــغوطاً عل ــى ال ــدول حلملهــا عل ــى إب ـرام مثــل ه ــذه االتفاقي ــا  ،كهعلي ــق
املسـ ــاعدة العسـ ــكرية واملسـ ــاعدة االقهصـ ــادية ؛فف ـ ــي عـ ــام  2003م و أوقفـ ــي الواليـ ــا املهحـ ــدة مس ـ ــاعدهتا
العســكرية علــى 35دولــة(من ب ينهــا دول أوروبيــة) ،عــدا دول أعاــاء النــاتو ،وحلفــاء الواليــا املهحــدة ،مث ــل:
(إسرائيل ،أسرتاليا  ،كوريا اجلنوبية) ،وكاني رومانيا وإسرائيل من أوائـل الـدول الـ وقعـي علـى هـذه االتفاقيـا
،وبل عدد الدول املوقعة عليها حىت عام  2006م مائة واثنان دولة ومن بن الدول العربية ،وهي ليسـي طرفـاً
يف نظـام رومــا األساســي(املغرب ،اجلزائــر  ،مصــر  ،الكويــي ،البحـرين  ،اإلمــارا  ،الــيمن ،وموريهانيا)،كــذلك
األردن؛ أبرمي اتفاقية مع الواليا املهحدة األمريكية ،رغم أهنا دولة طرك يف نظام روما األساسي .2
خالصة القول أن هنا ضرورة ملحة؛ للعمـل علـى إلغـاء نـص ( ) 98مـن نظـام رومـا األساسـي ؛ ألهنـا غـو
مهفقـة مــع أحكــام املــادة( ) 27مــن نظـام رومـ ــا األساســي ؛فهــذه املــادة تكـرس نظــام احلصــانا ،الــذي رفاــه
املــادة( ) 27مــن نظــام رومــا األساســي ، 3الــا حيــول دون تقــد األش ـ ا

إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة حــىت يف

إطار تعدد طلبا الهقد والهسليم للدولة املهواجد هبا الش ص املطلوب للعدالة .

خاتمة
توصلنا من خالل هُه الدراسة إلى اآلتي :
 عـاو نظــام رومـا األساســي مســألة تعـدد طلبــا الهقـد والهســليم إىل الدولـة املوجـ إليهــا الطلــب
وذلــك مــن خــالل املــادة ( )90من ـ ؛ لاــمان عــدم حــدوث الهنــاز يف االخهصــا ب ـن ا كمــة
اجلنائية الدولية والقااء اجلنائي الوطي.
 - 1أشرك عمران حممد " ،انعكاس اتفاقيا عدم الهسليم على اخهصا ا كمة اجلنائيـة الدوليـة "  ،جملـة العلـوم الشـرعية
والقانونية  ،كلية القانون  ،جامعة املرقب  ،العدد األول لسنة 2014م 261 ،وما بعدها .
 - 2ع ــزة كام ــل املقهـ ــور "،الوالي ــا املهح ــدة األمريكيـ ــة وا كم ــة اجلنائيـ ــة الدولي ــة"  ،حب ــث مقـ ــدم ألكادميي ــة الدراسـ ــا
العليا،طرابلس ،ليبيا ،يف الفرتة من  10إ  11يناير  2007م،

. 27

 - 3د.حمم ـ ـ ــد حس ـ ـ ــي عل ـ ـ ــي شعبان،القا ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدو اجلن ـ ـ ــائي ،دار النها ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة  ،الق ـ ـ ــاهرة  2010،م،ط،1
، 345عم ـ ــاد عل ـ ــي ربي ـ ــع  ،اخلص ـ ــائص األساس ـ ــية للمحكم ـ ــة اجلنائي ـ ــة الدولي ـ ــة "ع ـ ــدم ج ـ ـ ـواز إب ـ ــداء الهحفظ ـ ــا
عل ـ ــى النظ ـ ــام األساس ـ ــي للمحكم ـ ــة" ،حب ـ ــث مق ـ ــدم ألكادميي ـ ــة الدراس ـ ــا العلي ـ ــا،طرابلس ،ليبي ـ ــا ،يف الف ـ ــرتة م ـ ــن
 10إ  11يناير  2007م،

.10
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 إذا تع ــدد طلب ــا الهق ــد والهس ــليم يف إط ــار ذا اجلرمي ــة املطل ــوب فيه ــا الشـ ـ ص والداخل ــة يف
اخهصــا

ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة وكانــي الدولــة الطالبــة طرفـاً يف نظــام رومــا األساســي فاألولوي ـة

تكــون للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة إذا قــرر مقبوليــة الــدعوى بغــض النظــر عــن وجــود الهــزام دو
قائم بن الدولة الطالبة الطرك وبن الدولة املوج إليها الطلب  ،أما إذا كاني الدولة الطالبة غـو
طرك يف نظام روما األساسي فإن االلهزام القائم بالهسليم بـن الدولـة املوجـ إليهـا الطلـب والدولـة
الط البــة غــو الطــرك ،جيعــل مــن الدولــة املوج ـ إليهــا الطلــب أن تاــع يف اعهبارهــا بعــض العوامــل
املهمــة له هــار اآلليــة املناســبة لهطبيــق األولويــة يف الهقــد إىل ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة أو الهســليم
إىل الدولة الطالبة غو الطرك .
 إذا كــان تعــدد طلبــا الهقــد والهســليم يف إطــار جرميــة غــو داخلــة يف اخهصـا

ا كمــة اجلنائيــة

الدولية فاألولوية تكون لطلـب الهقـد املقـدم مـن ا كمـة اجلنائيـة الدوليـة مـامل تكـن الدولـة املوجـ
إليها الطلـب مقيـدة بالهسـليم إىل الدولـة الطالبـة مبوجـب الهـزام دو قـائم  ،وذلـك بغـض النظـر مـا
إذا كاني الدولة الطالبة طرفاً يف نظام روما األساسي أم غو طرفاً في .

 يشــكل نــص املــادة ( )98مــن نظــام رومــا األساســي عائق ـاً يف ســبيل تك ـريس مبــدأ ع ـدم االعهــداد
باحلصانا املنصو علي يف املادة(  )27من نظام روما األساسي حيث اشرتطي الفقـرة األوىل
من هذه املادة موافقة الدولـة الثالثـة للهنـازل علـى احلصـانة ،الـ يهمهـع هبـا الشـ ص ليهسـو تقدميـ
إىل ا كم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة ،ف ــإذا فش ــلي ا كم ــة يف احلص ــول عل ــى الهن ــازل م ــن الدول ــة املاحن ــة
للحص ــانة ،عن ــدها ال تس ــهطيع أن توجـ ـ طلبـ ـاً إ الدول ــة الـ ـ يهواج ــد فيه ــا الشـ ـ ص املطل ــوب،
وبالها ميهنع عليها إجراء الهحقيق وا اكمة .
 إ ن الهوقيع على اتفاقيا عدم الهقد يف إطار املادة (98ك  ) 2من نظام رومـا األساسـي يعهـرب
إخــالالً مببــدأ عــدم االعهــداد باحلصــانة ،الــا يعيــق ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة يف الارســة اخهصاص ـها
على أشد اجلرائم خطورة.
 هنـا ضــرورة ملحــة؛ للعمــل علــى إلغــاء نــص ( ) 98مــن نظــام رومــا األساســي ؛ ألهنـا غــو مهفقــة
مـع أحكــام املــادة( ) 27مــن نظــام رومـ ــا األساسـي ؛فهــذه املــادة تكــرس نظــام احلصــانا ،الــذي
رفاه املادة( ) 27من نظام روما األساسي ،الا حيول دون تقد األش ا إىل ا كمـة اجلنائيـة
الدولية حىت يف إطار تعدد طلبا الهقد والهسليم للدولة املهواجد هبا الشـ ص املطلـوب للعدالـة
عندما تسمح الفرصة بإجراء تعديال على النظام األساسي.
وباهلل الهوفيق
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الكتب :
 د .عب ــد الفه ــاح بي ــومي حج ــازي  ،قواع ــد أساس ــية يف نظ ــام حمكم ــة اجل ـزاء الدولي ــة  ،دار الفك ــر
اجلامعي ،اإلسكندرية 2006 ،م ،ط. 1
 فه ـوح عبــد اهلل الش ــاذ  ،القــانون ال ــدو اجلنــائي ،بــدون طبع ــة  ،اإلســكندرية ،دار املطبوع ــا
اجلامعية 2002،م .
 د.حممـ ـ ـ ــد حس ـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ــي شعبان،القا ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــدو اجلن ـ ـ ـ ــائي ،دار النهاـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة  ،الق ـ ـ ـ ــاهرة
2010،م،ط.1
 حممــد لطفــي ،آليــا املالحقــة يف نطــاق القــانون اجلنــائي الــدو اإلنســاين ،دار الفكــر والق ـانون
،املنصورة  ،مصر ،دط 2006 ،م .
ثانياً :الرسائ العلمية :
 خالــد حممــد خالــد ،مســؤولية الراســاء أو القــادة يف ا كمــة اجلنائيــة الدوليــة  ،رســالة ماجســهو ،
كلية القانون ،األكادميية العربية املفهوحة ،الدامنار  ،غو منشورة 2008،م.
 حممد بركا فارس الطراون  ،اخهصا

القااء اجلنائي الدو بنظر اجلرائم ضد اإلنسـانية ،رسـالة

ماجسهو  ،جامعة القاهرة  ،كلية احلقوق  ،غو منشورة 2008،م.
ثالثاً  :األبحاث :
 أشـ ــرك عم ـ ـران حمم ـ ــد " ،انعك ـ ــاس اتفاقي ـ ــا عـ ــدم الهس ـ ــليم عل ـ ــى اخهص ـ ــا

ا كم ـ ــة اجلنائي ـ ــة

الدولي ـ ــة " ،جمل ـ ــة العل ـ ــوم الش ـ ــرعية والقانوني ـ ــة  ،كلي ـ ــة الق ـ ــانون  ،جامع ـ ــة املرقـ ـ ـب  ،الع ـ ــدد األول
لسنة 2014م .
 عزة كامل املقهور "،الواليا املهحدة األمريكية وا كمة اجلنائيـة الدوليـة"  ،حبـث مقـدم ألكادمييـة
الدراسا العليا،طرابلس ،ليبيا ،يف الفرتة من  10إ  11يناير  2007م.
 عمـاد علــي ربيــع  ،اخلصـائص األساســية للمحكمــة اجلنائيـة الدوليــة "عــدم جـواز إبــداء الهحفظــا
علــى النظ ــام األساس ــي للمحكم ــة" ،حب ــث مق ــدم ألكادميي ــة الدراس ــا العلي ــا،طرابلس ،ليبي ــا ،يف
الفرتة من  10إ  11يناير  2007م.
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رابعاً :الوثائق الدولية :
 وثيقـ ـ ــة األم ـ ـ ــم املهح ـ ـ ــدة رق ـ ـ ــم ( )PCN.ICC/1999/INF/3تها ـ ـ ــمن النظ ـ ـ ــام األساس ـ ـ ــي
للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة .
 وثيقة األمم املهحدة رقم()ICC-ASP/1/3تهامن القواعد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـا اخلاصـة
با كمة اجلنائية الدولية الدائمة.
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الشرعية

للبيع

والشراء
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ضوابط تسجيل براءة االختراع الدوائية
دراسة في القانون اإلماراتي والمقارن
إعداد الباحثة  :مري سامل املقروشي
"باحثة ماجستري يف القانون اخلاص"
األستاذ املشرف :د .حممد مرسي عبده
أستاذ القانون التجاري املشارك
المقدمة
تعــد حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن أحــدث فــرو القــانون وأســرعها تطــوراً ،وهــي واحــدة مــن أهــم ص ـور

امللكية بال مناز الرتباطها بأنفس ما ميلك اإلنسان وهو العقـل ،وحقـ يف اسـهثمار إنهاجـ الفكـري وإبداعـ
العلمي ،سواء كان حقاً للمؤلف على مصنفات أو حقاً للم ـرت علـى رتعاتـ  ،واحلـق يف العالمـة الهجاريـة،

وغوهــا مــن صــور للملكيــة الصــناعية واألدبيــة ال ـ ختــول صــاحبها حق ـاً مادي ـاً يهمثــل يف حق ـ االســهئثاري يف
اسهثمار أفكاره اسهثماراً مشروعاً وإخراجها إىل حيز الوجود.

وقد عرك املشر اإلمارايت براءة االخرتا يف القانون االحتادي رقم ( )31لسـنة 2006م يف شـأن تنظـيم
ومحاية امللكية الصناعية لرباءا االخرتا والرسوم والنماذج الصناعية يف املادة األوىل بأن سند احلماية الـذي
متنح اإلدارة باسم الدولة عن االخرتا  ،وال شك يف أن الصـناعا الدوائيـة تعهـرب مـن أهـم الصـناعا علـى
مسهوى العامل؛ وذلك الرتباطها بصحة البشر ارتباطاً ال يقبل االنفصال.
ومسـألة حقــوق امللكيــة الفكريــة يف جمــال بـراءة االخـرتا علـى املنهجــا الدوائيــة تفــر نفسـها وبقــوة علــى
ساحة النقا والبحث يف السنوا األخوة ،فهـي حتظـى باههمـام الـدول الناميـة ،وأن بيـع املنهجـا الدوائيـة
يف هــذه الــدول جيــب أن تكــون بأســعار أقــل مــن الــدول املهقدمــة؛ لاــمان تــوفو الرعايــة الصــحية لرعاياهــا،
كمقوم رئيسـي السـهقرار هـذه الـدول ومنوهـا وتطورهـا ،فهـي تعهـرب جـزءاً ال يهجـزأ مـن أمنهـا؛ فالـدواء والعـالج
يهاـمن بعــداً انســانياً عــالوة علــى كونـ نهاجـاً لبحــث علمــي؛ فهــو جمـال مهطــور مهبـدل ومهجــدد ياــاك إىل
ذلك أن معدل الرحبية يف هذا اجملال كبو جداً.

كما أ ن دولة اإلمارا جعلي من االخرتا واإلبدا قيمة ماافة هلا وزهنـا يف االقهصـاد الـوطي ويف اجملهمـع
كك ــل ،حي ــث أن االخ ـرتا مل يع ــد خي ــاراً ،وإمن ــا ه ــو ض ــرورة لل ــدول واجملهمع ــا والش ــعوب الس ــاعية لهعزي ــز
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موقعها على خريطة العامل االقهصادية وتقوية تنافسيهها .ولذلك فان اإلمارا وضـعي االخـرتا أحـد ا ـاور
األساسية لرايهها.2021
 -1مشكلة البحث:

 .1املههبــع للوضــع القــانوين لـرباءة االخـرتا الدوائيــة يف دولــة اإلمــارا جيـد أننــا أمــام تغــو جــذري
خ ــالل الس ــنوا األخ ــوة ،خاص ــة بع ــد انا ــمام الدول ــة التفاقي ــة ال ــرتبس ،والهزمه ــا حبماي ــة
الصناعية الدوائية بنظام براءا االخرتا ؛ فوفقاً للمـادة ( )2/6مـن القـانون االحتـادي امللغـي

رق ــم ( )44لس ــنة  1992بش ــأن تنظ ــيم ومحاي ــة امللكي ــة الص ــناعية لـ ـرباءة االخـ ـرتا والرس ــوم
والنمـ ــاذج الصـ ــناعية ،كـ ــان املشـ ــر اإلمـ ــارايت يسـ ــهبعد احلصـ ــول علـ ــى ب ـ ـراءة االخ ـ ـرتا كافـ ــة
االخرتاع ــا الكيميائي ــة املهعلق ــة باألغذي ـ ـة أو العق ــاقو الطبي ــة أو املركب ــا الص ــيدلية إال إذا
كانـي هــذه املنهجــا تصــنع بطــرق كيميائيــة خاصــة ويف هــذه احلالــة ال تنصــرك احلمايــة إىل
املنهجا ذاهتا بل تنـصرك إىل طريقة صنعها.
 .2أما بعد اناـمام الدولـة التفاقيـة الـرتبس ،وصـدور القـانون االحتـادي اجلديـد رقـم ( )31لسـنة
2006م مهفق ـاً معهــا ،فق ــد تغــو الوضــع برمه ـ  ،حيــث قــام املش ــر اإلمــارايت حبــذك الفق ــرة
اخلاصة باسهبعاد احلصول على براءة االخرتا لالخرتاعا الكيميائية املهعلقة العقـاقو الطبيـة
أو املركبا الصيدلية ،وباتي هذه االخرتاعا ذا األمهيـة اجلوهريـة حمميـة بـرباءة االخـرتا ،
وال جيوز لشركا األدوية ا لية أن تصنع األدوية إال بعد احلصـول علـى تـرخيص مـن الشـركة
العامليــة مالكــة ال ـرباءة ،ودون ذلــك ســهكون قــد انههكــي ق ـوانن امللكيــة الفكريــة اإلماراتيــة،
ومهددة بدفع تعوياا هائلة للشركا املالكة للرباءة الدوائية.

 -2أهمية البحث:

مـن الناحيــة النظريـة :مــن خـالل الههبــع واالسـهقراء للبحــوث والدراسـا القانونيــة يف الدولـة تبــن أن هنـا
ندرة يف الدراسا ال تناولي موضو براءة االخرتا على املنهجا الدوائية.
م ــن الناحي ــة العملي ــة :ق ــد تا ــع ه ــذه الدراس ــة احلل ــول القانوني ــة املناس ــبة أم ــام اجله ــا امل هص ــة يف دول ــة
اإلمـارا العربيـة املهحـدة لهـوطن الصـناعا الدوائيـة ،وإتاحـة الفرصـة إلنهـاج أدويـة وطنيـة جديـدة ،أو لطــرح
األدوية العاملية بأسعار مناسبة.
-3أهداف البحث:

 بيان مفهوم براءة االخرتا الدوائية وأمهيهها العملية يف القانون املقارن (اإلمارايت واملصري).
 بيان الشروط املوضوعية والشكلية لهسجيل براءة االخرتا يف جمال الصناعا الدوائية.


الوقوك على ا اه املشر اإلمارايت من براءة اخرتا األدوية.

ضوابط يسجيل براءة االخرتاع الدوائية "دراسة يف القانون اإلمارايي واملقارن"

146

 -4منهج الدراسة:
سيقوم الباحث باتبـا املـنهج الهحليلـي املقـارن ،ويظهـر ذلـك مـن خـالل اتبـا أسـلوب الشـرح للنصـو
القانونية ذا الصلة بالدراسة؛ وذلك هبدك الوقـوك علـى املقصـود منهـا ،كمـا تظهـر املقارنـة مـن خـالل مقارنـة
القـ ـوانن اإلماراتي ــة املرتبط ــة بالدراس ــة بغوه ــا م ــن القـ ـوانن اله ــب يطرحه ــا البح ــث؛ وم ــن مثَم الهوص ــل إىل أفا ــل
احللول.
 -5خطة البحث:

املبحث األول :ماهية براءة االخرتا الدوائية.
املبحث الثاين :شروط منح براءة االخرتا الدوائية.

المبحث األول
ماهية براءة االختراع الدوائية
ميز اهلل اإلنسان بنعمة العقل والهفكو ،وقد أنعم اهلل –عزل وجل -علـى فئـة مـنهم مبلكـا إبداعيـة خالقـة؛
فكــان علــى الدولــة لزام ـاً أن حتــيطهم بالعنايــة والرعايــة اخلاصــة هبــم لهفــردهم ،وأن تـوفر هلــم احلمايــة ملبهكــراهتم مبــا
يعود بعظيم املنفعة على اجملهمع واملبد
لــذلك كــان لهنظــيم حقــوق امللكيــة الصــناعية مب هلــف صــورها (ب ـراءا االخ ـرتا  ،والرســوم والنمــاذج الصــناعية،
وامهيـ ــازا االخرتاعـ ــا والرسـ ــوم ،والعالمـ ــا  ،واملؤش ـ ـرا اجلغرافي ـ ـة ،والـ ــدوائر املهكاملـ ــة) أمهيه ـ ـ اخلاصـ ــة بـ ــن
تشريعا الدول املهقدمة والنامية.1
ومــن أهــم عناصــر حقــوق امللكيــة الصــناعية هــو احلــق ال ـوارد علــى ب ـراءة االخ ـرتا  ،خاصــة عنــدما يهعلــق األمــر
بالصــناعا الدوائيــة؛ كوهنــا مــن الصــناعا املرتبطــة مبســائل الصــحة العامــة للبش ـرية .حيــث شــهد الص ـناعا
الدوائيـ ــة تطـ ــورا مـ ــذهالً يف االكهشـ ــافا العلميـ ــة يف هلـ ــف جماالهتـ ــا الـ ــا أدى إىل منوهـ ــا وازدهارهـ ــا يف حجـ ــم
اسهثماراهتا وراوس أمواهلا املدفوعة يف هـذا اجملـال ،حيـث أن الـدواء هـو أسـاس يف اسـهقرار وأمـن أي جمهمـع فهـو
ســلعة ضــرورية للبنــاء والهطــوير ،وقــد اههمــي ب ـ الــدول واملنظمــا الدوليــة بــإبرام اتفاقيــا الهجــارة لهنظــيم شــىت
العالقا واملعامال الهجارية ال ومن بينها ارة الدواء.
ونهيجــة الناــمام دولــة اإلمــارا العربيــة املهحــدة إىل منظمــة الهجــارة العامليــة ومصــادقهها علــى اتفاقي ـا
الهجـارة املنبثقـة عنهـا وعلــى وجـ اخلصـو اتفاقيـة (الــرتبس) ،بـا مـن الاـروري أن تــنظم قوانينهـا مبـا يهفــق
مع هذه االتفاقية؛ وما تفرض من محاية قانونية مسهحدثة لالبهكارا الدوائية.
 - 1د .نوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية ،حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مطبوعا جامعة االمـارا ،الطبعـة
األوىل2008،م. 28 ،
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وتلعــب ب ـراءة االخ ـرتا الدوائيــة دوراً فعــاالً يف محايــة حقــوق أصــحاب الصــناعا الدوائيــة بصــفة خاصــة،
ألن الرباءة الدوائية متثل محاية حقوق شركا الدواء ،حيـث متثـل الشـهادة الـ تثبـي حقـوق هـذه الشـركا
عل ــى األدوي ــة ال ـ ق ــاموا باخرتاعه ــا و ربهه ــا ،فا ـالً ع ــن أهن ــا تعه ــرب مبثاب ــة الس ــند ال ــذي تس ــهند عليـ ـ تل ــك
الشركا ملنع اآلخرين من االعهداء على هذه احلقوق أو املطالبة بالهعويض يف حالة وقو االعهداء.
والـا ال شــك فيـ أن الـرباءة الدوائيــة تسـاعد يف فهــم الوســائل الناجحـة حلمايــة هــذه الـرباءة واحلفــا ،علــى
احلقــوق املرتتبــة عليهــا ،وتعهــرب ال ـرباءة الدوائيــة صــمام األمــان حلاملهــا إذ متثــل رخصــة وســند ختــول صــاحبها
مواجه ــة الش ــركا الدوائي ــة ص ــاحبة املن ــهج ال ــدوائي ال ــن يعه ــدي عل ــى حقوقه ــا وال ـ ختوهل ــا يف الوق ــي ذاتـ ـ
االسهئثار بهلك احلقـوق طـول فـرتة محايـة الـرباءة الدوائيـة ،وهـذا يعـي أن املنهجـا الدوائيـة تنطبـق عليهـا هـذا
النــو مــن احلمايــة ،وخاصــة أهنــا نا ــة عــن جهــد بشــري ،إذ أن املبهكــر أبــد شــيئاً مل يكــن ل ـ وجــود فعلــي

قائم.1
وهـذا الوضــع اجلديــد بشــأ ن محايـة االبهكــارا الدوائيــة بـرباءة االخـرتا الهـزم بـ املشــر اإلمــارايت يف قـوانن
امللكية الصناعية بعد االناـمام التفاقيـة الـرتبس بهـاريو  10أبريـل 1996م2؛ فوفقـاً للفقـرة الثـاين مـن املـادة

( )6م ــن الق ــانون االحت ــادي رق ــم ( )44لس ــنة 1992م كان ــي ال مت ــنح ب ـ ـراءة االخ ـ ـرتا ع ــن االخرتاع ــا

الكيميائية املهعلقـة باألغذيـة أو العقـاقو الطبيـة أو املركبـا الصـيدلية ،إال أنـ بعـد االناـمام التفاقيـة الـرتبس
رف ــع ه ــذا االس ــهثناء ومل يع ــد وارد يف امل ــادة ( )6م ــن الق ــانون االحت ــادي رق ــم ( ))31لس ــنة  2006املع ــدل
للقانون رقم ( )17لسنة 2002م بشأن تنظيم ومحاية امللكية الصناعية لرباءا االخـرتا والرسـوم والنمـاذج
الصناعية.
لـذلك كـان مـن الاـروري املوازنـة بـن مصـا شـركا الـدواء يف احلصـول علـى بـراءا االخـرتا  ،ومصـا
اجملهمع املهمثلة يف توفو الدواء بسعر معقول ،وهو مـا ميكـن الوصـول إليـ مـن خـالل القيـود الـواردة علـى حـق
امل رت كما سنرى الحقاً.
وقبل البدء بدراسة النظام القانوين لرباءة االخرتا الدوائية ،سيكون من املناسب الوقوك على ماهية براءة
االخرتا الدوائية ،ومن مث بيان أمهيهها العملية ،وذلك على النحو الها :

 -1د.عثمــان حممــود حممــد ب ــي يــونس ،احلمايــة القانوني ــة للمسهحا ـرا الصــيدالنية ،الق ــاهرة ،مقالــة ،تــاريو النش ــر/9/3
2016م ،مهاح على املوقع الها https://www.mohamah.net:
 - 2قاعدة بيانا املنظمة العاملية للملكية الفكرية (وايبو) ،تاريو أخر زيارة 2019/2/20م ،مهاح على املواقع الها :
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/parties/231
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املطلب األول :مفهوم براءة االخرتا الدوائية.

املطلب الثاين :األمهية العملية لرباءة االخرتا الدوائية.
المطلب األول
مفهوم براءة االختراع الدوائية
ســنهعر لعطــار املــنظم ملفهــوم ب ـراءة االخ ـرتا الدوائيــة مــن خــالل هــذا املطلــب األول ،حبيــث نقــف علــى
تعريف االخرتا ومفهوم الدواء عموماً ،وصوالً لهحديد مفهوم براءة االخرتا الدوائية بصفة خاصة.

عــرك اإلنســان منــذ القــدم باــرورة محايــة املبــدعن ،واملبهك ـرين يف جمــال االخ ـرتا  ،وتشــجيعهم ب ـأن ضــمن هلــم
اجملهمع محاية حقوقهم املادية واملعنوية املرتتبة على اخرتاعاهتم ،وقد أنشئي براءة االخرتا كأداة هلذا الغر .
وتنقسـ ــم االبهك ـ ــارا الص ـ ــناعية إىل ن ـ ــوعن ،ابهك ـ ــارا موضـ ــوعية ت ـ ــؤدي إىل حتقي ـ ــق نهيج ـ ــة ص ـ ــناعية نفعي ـ ــة

(االخرتاعــا ) ،وابهكــارا شــكلية تاــفي علــى املنهجــا رونق ـاً خارجي ـاً مييزهــا عــن غوهــا ،ومــن خــالل هــذا
املطلب سيهم الرتكيز على اجلانب املفاهيمي لرباءة االخرتا الدوائية.

أوالً ـ التعريف اللغوي واالصطالحي للبراءة:
هـي مــن فعــل بـرأ ومجعهـا بـراءا بّــرءا ،بلــرءا ،خلــق مـن العــدم ،بـ ّـر أ :تربئــة جعلـ بريئـاً مــن الههمــة ،بــرءاً وبــروءًا
شفي من املر  ،الرباءة  :اإلجازة ،السالمة من العيب.1
ويقص ــد ب ــالرباءة اص ــطالحاً ذل ــك الص ــك ال ــذي ميث ــل ح ــق االخـ ـرتا بوص ــف إنهاج ـ ـاً ذهنيـ ـاً ،ومث ــره الهفك ــو
واالبهكار . 2كما عرفها الفق بأهنا شهادة متنحها اإلدارة لش ص ما ،ومبقهاـى هـذه الشـهادة يسـهطيع صـاحب
الرباءة أن يهمسك باحلماية ال يافيها القانون على االخرتا .3
ثانياً ـ التعريف اللغوي واالصطالحي لالختراع:
يوج ــد باـ ــع مفـ ــردا تـ ــدل علـ ــى االخ ـ ـرتا يف اللغـ ــة .ومـ ــن قبيـ ــل ذلـ ــك ،اخـ ــرت  ،ـ ــرت  ،اخرتاع ـ ـاً ،ـ ــرت ،
فاخرت (الشـ ــي) أي أنشـ ــأه أو ابهدع ـ ـ أو ابهكـ ــره .و رت (الشـ ــي) أي ينشـ ــئ أو يبهدع ـ ـ أو يبهدع ـ ـ أو يبهكـ ــره.
وأخـرت (الشـي) أي إنشــاء أو ابهـدا أو ابهكـار خلــق الشـي .و ــرت (الشـي) أي مـن ينشــن الشـي أو يبدعـ أو
يبهكره .والشي امل رت  ،أي ما ينشئ أو يبهدع أو يبهكره امل رت  .4فيقال " احلاسوب رت .
 - 1املعجـم الوسـي  ،لســان العـرب ،للعالمـة ايب الفاــل مجـال الـدين حممــد بـن مكـرم ،ابــن منظـور األفريقـي املصــري ،دار الفكـر ،جممــع
اللغة العربية ،القاهرة32 ،
 -2د.حمسن شفيق ،القانون الهجاري املصري ،دار نشر الثقافة باإلسكندرية ،الطبعة األوىل.598 ،
- 3د.حممد حسي عباس ،الهشريع الصناعي ،دار النهاة العربية ،القاهرة،

. 31

 - 4املعجم الوسي  ،للعالمة ايب الفال مجال الدين حممد بن مكرم ،مرجع السابق،

.69
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ويقصــد بــاالخرتا اصــطالحاً كــل ابهكــار جديــد وقابــل لالســهغالل الصــناعي ،س ـواء تعلــق مبنهجــا صــناعية
جديدة ،أم بطرق أو وسائل صـناعية مسـهحدثة أم بهطبيـق جديـد لطـرق أو وسـائل صـناعية معروفـة .1فـاالخرتا
فكرة اوز املرحلة النظرية العلمية إىل مرحلة االبهكار والهطبيق واالسهغالل والهقدم.
وقـد عــرك املشــر اإلمــارايت يف املــادة األوىل مــن القــانون االحتــادي رقــم ( )17لســنة 2002م ،والــذي عــدل
بالق ــانون االحت ــادي  31لس ــنة 2006م اخل ــا بهنظ ــيم ومحاي ــة امللكي ــة الص ــناعية ل ـ ـرباءا االخ ـ ـرتا والرس ــوم
والنمــاذج بأهنــا "الفك ــرة ال ـ يهوص ــل إليهــا أي ــرت  ،وته ــيح عمليــا ح ــال فني ـاً جديــداً ملش ــكلة معينــة يف وب ـراءة

االخرتا هي سند احلماية الذي متنح اإلدارة باسم الدولة عن االخرتا ".2
وم ــن أه ــم الهعريف ــا الفقهي ــة ال ـ قيل ــي بش ــأن بـ ـراءة االخـ ـرتا  :أهن ــا ش ــهادة متنحه ــا اإلدارة لشـ ـ ص م ــا،
ومبقهاــى هــذا الســند يســهطيع صــاحب ال ـرباءة أن يهمســك باحلمايــة الـ ياــعها القــانون علــى االخرتاعــا  ،مــا
دام أن صاحب الرباءة قد اسهو الشروط الالزمة ملنح براءة اخرتا صحيحة

.3

ومــن جممــل الهعريفــا الســابقة ،ميكــن للباحثــة أن يقــرتح تعريف ـاً جامع ـاً ل ـرباءة االخ ـرتا بأهنــا :شــهادة رمسيــة
تصــدرها اجلهــا احلكوميــة امل هصــة الثلــة مبســجل ب ـراءا االخ ـرتا بعــد اســهفائها الش ـروط املعينــة هبــا وا ـددة
قانوناً ،وختول صاحبها احهكار اسهغالل اخرتاع بنفس أو بواسطة الغو وذلك من خالل عقـود الرتخـيص وفـق
ملدة حمددة.
ثالثاً ـ الدواء لغةً واصطالحاً:
يقـال أدواه غـوه أي امرضـ  ،وداواه أي عاجلـ  ،ويقـال هـو يــدوي أي يعـاو بـ الـدواء ،والــدواء مـا يهـداوى بـ
ويعاو ،واجلمع  :أدوية.4
فالــدواء أي مــادة مــن أصــل نبــايت أو حي ـواين أو كيميــائي تســه دم لعــالج األم ـرا يف اإلنســان أو احلي ـوان أو

للوقاية منها ،ويهم تناوهلا عن طريق الفم أو احلقـن أو باالسـهعمال اخلـارجي أو بأيـة طريقـة أخـرى أو مـا يوصـف
بأن ل هذه املزايا .5
 - 1د.مسيحة القليويب ،القانون الهجاري نظرية األعمال الهجارية والهجار " ا ل الهجاري" دار النهاة العربية ،القاهرة،
 - 2املادة األوىل مـن القـانون االحتـادي رقـم  17لسـنة 2002م ،والـذي عـدل بالقـانون االحتـادي  31لسـنة 2006م اخلـا
ومحاية امللكية الصناعية لرباءا االخرتا والرسوم والنماذج.
 - 3د .حممد حسي عباس ،امللكية الصناعية وا ل الهجاري ،دار النهاة العربية ،القاهرة،
 -4املعجم الوسي  ،للعالمة ايب الفال مجال الدين حممد بن مكرم ،مرجع السابق.279 ،

.292
بهنظـيم

. 49

 - 5د.نص ــر أب ــو الفه ــوح فري ــد حس ــن ،محاي ــة حق ــوق امللكي ــة الفكري ــة يف الص ــناعا الدوائي ــة ،جامع ــة املنص ــورة ،داراجلامع ــة اجلدي ــدة،
2007م. 76 ، ،
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وعرك أيااً بأن مـادة يـهم تناوهلـا لهحقيـق أهـداك عالجيـة أو وقائيـة أو تش يصـية  .1وعرفـ الـبعض كـذلك
بأن ـ " أي م ــادة تس ــهعمل يف تش ـ يص أو معاجل ــة األم ـرا
ختفيف وطأهتا ،أو الوقاية منها "

ال ـ تص ــيب اإلنس ــان أو احلي ـوان أو ال ـ تفي ــد يف

.2

كما عرك اإلمارايت الدواء يف القانون االحتادي رقم ( )20لسنة  1995م بشأن األدويـة واملسهحاـرا
املســهمدة مــن مصــادر طبيعيــة 3يف املــادة ( )7/1علــى إن ـ " الــدواء أو املسهحاــر املســهمد مــن مصــدر أو
مصادر طبيعية  :كل دواء أو مسهحار حيهوي على مـواد فاعلـة مـن أصـل نبـايت أو حيـواين أو غـو ذلـك مـن
املصادر الطبيعية ،معبأ يف عبوة هنائية ومهيأ بقصـد عـالج اإلنسـان أو احليـوان مـن األمـرا

أو الوقايـة منهـا،

سـ ـواء ك ــان ال ــدواء أو املسهحا ــر يف هيئه ـ ـ الطبيعي ــة او يف ش ــكل مس ــحوق أو مس ــه لص أو ص ــبغا أو
عصارا أو أي شكل نهج عن عملية تنقية أو زئة أو تركيز .وال يعد مسـهمداً مـن مصـدر طبيعـي أي دواء

أو مسهحار تدخل يف تكوين مواد كيميائية لقة أو شب لقة".
وهذا الهعريف جاء أكثر تفصـيالً وتوضـيحاً للـدواء مـن ناحيـة املصـدر الـذي يه ـذه علـى الـرغم أنـ قـد توسـع
يف وصف صور الدواء املسهمد من املصدر الطبيعـي ،وأياـاً قصـر اسـه دام علـى اإلنسـان واحليـوان ومل يهعـر
للنباتــا  ،كمــا أن ـ قــد أغفــل القــانون إضــافة عبــارة اســهعماال طبيــة أخــرى فهشــمل علــى ســبيل املثــال الهطهــو
وحتسن الصحة بالفيهامينا واملقويا .
والا سبق يمكن للباحثة اسهنهاج تعريفاً لرباءة االخرتا الدوائية بأهنا "سند محاية متنحـ الدولـة للم ـرت عـن
اخرتاع ـ الــدوائي أو املسهحا ــر الصــيدالين املســه دم للع ــالج أو الوقايــة مــن األم ـرا  ،وختــول للم ــرت احل ــق
االسهئثار باسهغالل نسبة مالية الخرتاع واسهغالل ودفع أي اعهداء عن  ،ملدة زمنية معينة".
المطلب الثاني
األهمية العلمية لبراءة االختراع الدوائية

حتهل األدوية مكانة هامة ما بـن بـاقي السـلع ،فهـي تـأيت يف املرتبـة الثانيـة بعـد الغـذاء يف حيويههـا وأمهيههـا؛
لكوهنــا تنطــوي علــى ختليــق م ـواد أوليــة جديــدة ،تقنيــة ،اقهصــادية ،إنســانية ،تار يــة وأخالقيــة ،وكانــي نهاج ـاً
 - 1حذيف ــة أمح ــد اخلـ ـراط ،رحل ــة ال ــدواء داخ ــل اجلس ــم ،الفص ــيل العلمي ــة –الع ــدد http://www.alfaisal-،58
 scientific.com/?p=1460متي زيارة املوقع يف2019/10/1
 - 2عبد الرمحن بن رياح بن رشـيد الـردادي ،صـناعة الـدواء واألحكـام املهعلقـة هبـا ،حبـث مقـدم ملـؤمتر الفقـ اإلسـالمي الثـاين
جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية .
 -3القــانون االحتــادي ( )20لســنة  1995م يف شــأن األدويــة واملسهحا ـرا املســهمدة مــن مصــادر طبيعيــة واملنش ــور يف
اجلريدة الرمسية لسنة  1995م عدد (. )287
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طبيعياً لسلعة الـدواء واسـهيعاهبا جوانـب احليـاة امل هلفـة ،فالـدواء يـرتب ارتباطـاً وثيقـاً حبيـاة اإلنسـان واسـهقرار
اجملهمع واحلياة االجهماعية ،فهو ليس سلعة كمالية فاإلنسان يسهطيع أن يسهغو عـن بعـض السـلع ولكنـ ال
ميكن أن يسهغو عن الدواء ،فهحر الدول على توفوه سواء باسهواده أو تصنيع حمليا.1
وتربز أمهية براءا االخرتاعا الدوائية يف كوهنا تـؤدي إمـا إنشـاء تقنيـة حديثـة تهـيح احلصـول علـى مـادة
جدي ــدة مل لك ــن الوس ــع يف إنهاجه ــا ل ــوال اس ــهغالل ه ــذا االخـ ـرتا ال ــدوائي أو أن ت ــؤدي إىل حتس ــن املن ــهج
الــدوائي 2،وتســعى كــل دول العــامل إىل ت ــوفو الوســائل املاديــة ال ـ تهحق ــق الرفاهيــة لشــعوهبا فأمهيــة الص ــحة
العامــة ال تقــل عــن أمهيــة االقهصــادي يف الدولــة ،ويــهم ذلــك مــن خــالل تــوفو مــن الوقايــة مــن األم ـرا يف
الدولة كمرحلة أوىل ومن مث العـالج كمرحلـة ثانيـة .وعلـى هـدي مـا سـبق ،سـنركز يف هـذا املطلـب علـى أمهيـة
صناعة الدواء يف الدولة من خالل ما يلي:
أوالً ـ وجود نظام أمان دوائي وطني:

متكـن أي دولـة مـن السـيطرة علـى القطـا الـدوائي جيعــل هلـا ميـزه وهـي احلفـا ،علـى االمـن القـومي الــدوائي
مبــا يســمح هلــا مــن االســهقاللية والســيطرة يف متــوين شــركا صــناعة الــدواء الوطنيــة وتوزيــع منهجاهتــا؛ وبالهــا
تسـهطيع أن تنـهج الــدواء الـذي حتهاجـ يف حالــة أي فـرك أو ازمـة قــد تصـيب هـذه الدولــة واملهعلقـة بالصــحة
العامة ،كما أن سيجنب الدولة من االعهماد على املـورد األجنـي ،فمـثالً قـد جنـد املعـرو

الـدو ملاـادا

الفووســا يف بعــض احلــاال غــو كافي ـ خاصــة يف الــدول الناميــة يف حالــة حــدوث وبــاء ،واملهعلــق باللقــاح
للوقايــة مــن مــر انفلــونزا  H1N1يف هــذه الــدول الناميــة ،فلــو كــان لــدى الــدول العربيــة القــدرة يف جمــال
تصنيع اللقاحا لهمكني من إنهاج لقاح حملي مااد للفووس دون احلاجة إىل الشركا الدولية.3
ثانياً ـ انخفاض سعر الدواء:

يف الـدول الناميــة الـ غالبـاً مـا تفهقــر إىل الصــناعا الدوائيــة الوطنيــة املبهكـرة واملـؤثرة علــى الصــحة العامــة
لـديها ،تكـون عـرو املنهجـا الدوائيـة املعاجلـة لألمـرا الشـائعة داخـل تلـك الدولـة والـ ال متلـك صـناعة
الدواء حملي ملواجههها مهوقفة على ما تقدم الشركا الدوائية وال تكون دائماً يف موقـف ا هكـر ملثـل هـذه

األدويــة؛ لــذلك تقــوم بهحديــد الســعر وفقـاً لرغبههــا ،والــذي يكــون مرتفعـاً خاصــة علــى األدويــة احلاصــلة علــى
 - 1د .سائد حات الدين ،محاية حقوق امللكية الفكرية ،مرجع سابق،

.80

 -2د.مسو مجال الفهالوي ،اسهغالل براءة االخرتا  ،اجلزائر،1984 ،
 - 3د .حممد مرسي عبده ،الاواب القانونية لصناعة الدواء اجليد وتسويق يف دولة اإلمارا  ،مرجع سابق،
.8
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ب ـراءة اخ ـرتا  ،علــى ســبيل املثــال معاجلــة م ــر اإليــدز املنهشــر داخــل الــدول األفريقيــة الفقــوة وبع ــض دول
أمريكــا اجلنوبيــة كالربازيــل ،حيهــاج إىل تكلفــة ماليــة باهظــة ال يقــدر عليهــا ســكان هــذه الــدول ،خاصــة وأن
سـكان هــذه الــدول يعهمــدون علـى شـرائهم هلــذه األدويــة علــى قـدراهتم املاليــة دون وجــود الهــأمن االجهمــاعي
الذي ميكن أن يساعدهم جبزء كبو من مثن هذه األدوية.
وتـرى الباحثــة أنـ جيــب علـى الــدول الناميــة اسـهقطاب املهــارا واخلـربا مــن األيـدي العاملـة سـواء كــان

لديها أو من اخلارج واسهثمار العقول املبهكرة وتنميهها وحتفيز أنشطة البحث العلمي مبـا يفيـد اجملهمـع خاصـةً
أن ال ــدول املهقدم ــة ت ــدفق راوس أم ـ ـوال ض ـ ـ م يف جمـ ــال تص ــنيع ال ــدواء خاص ــة املبهك ــرة واخلاض ـ ـعة ل ـ ـرباءة
االخرتا الدوائي وكنهيجة منطقية يؤدي ذلك إىل ارتفا مثن الدواء.
ثالثاً ـ دعم خطة التنمية الصناعية:

احلقيقـة الـ جيــب النظـر إليهــا ،أن متكــن الــدول العربيـة مــن الوصــول إىل مرحلـة تصــنيع املنهجــا الدوائيــة
حمليـاً ،وهــي أن تلـك الــدول سـيظهر عليهــا منطقـة صــناعية يف جمـال صــناعة األدويـة؛ فمــن ناحيـة جيــب إقامــة
فــر إلنهــاج األدويــة والــذي يــؤدي بــدوره إىل إنشــاء وتطــوير القطــا الصــيد للدولــة ،الــا ســيؤدي إىل تــوفو
قدرا تكنولوجية مسهقلة تساعد تلك الدولة يف الوصول إىل السيطرة الصناعية يف هـذا القطـا  ،وهـذا يعـي
أن تلــك الــدول متكنــي مــن الوصــول إىل الهكنولوجيــا احلقيقيــة القــائم علــى الصــناعا الدوائيــة وذلــك عــن
طريـق أعمـال البحـث والهطـوير يف سـههمكن مـن الوصـول إىل أدويـة جديـدة أو حتسـن طـرق صـناعية صــيدلية
ميكــن اســهغالهلا يف إنشــاء منطقــة صــناعية يف جمــال صــناعة الــدواء ا لــي ومــن مث يهطــور األمــر والوصــول إىل
أسواق عاملية .1
وخالصة القول فإن الصناعا العربية هي وليدة مقارنة مع الصناعا األجنبية فهي تسههلك ضـعف مـا
تنهج بالرغم من توفر اإلمكانا املادية واملعنوية من هذه الدول.
المبحث الثاني
الشروط القانونية لتسجيل براءة االختراع الدوائية
متنح براءة االخرتا حسـب مـاورد يف املـادة الرابعـة مـن القـانون االحتـادي رقـم  31لسـنة 2006
املع ــدل للق ــانون االحت ــادي رق ــم  17لس ــنة  2002بشـ ـأن بهنظ ــيم ومحاي ــة امللكي ــة الص ــناعية لـ ـرباءا االخـ ـرتا
والرسوم والنماذج "عن كل اخرتا جديد نـاتج عـن فكـرة مبهكـرة أو حتسـن مبهكـر الخـرتا حتميـ بـراءة يف كافـة
 -1د .حممد مرسي عبده ،الاواب القانونية لصناعة الدواء اجليد وتسويق يف دولة اإلمارا  ،مرجع السابق،
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جمــاال الهقني ــة ويك ــون ك ــل منهم ــا قائم ـاً عل ــى أســس علمي ــة وق ــابال لالس ــهغالل الص ــناعي ،س ـواء تعل ــق ذل ــك
مبنهجــا صــناعية جديــدة أم بطــرق أم وســائل صــناعية مســهحدثة أو بهطبيــق جديــد لطــرق أو وســائل صــناعية
معروفة".1

حيث ال ميكن للم رت احلصول على براءة اخـرتا إال إذا تـوافر فيـ عـدة شـروط قانونيـة الـ تهمثـل يف
الشروط املوضوعية السهحقاق براءة االخرتا  ،وال سوك نهناوهلا تفصيالً على النحو الها :
املطلب األول :االبهكار الدوائي.
املطلب الثاين :جدة االبهكار الدوائي ومشروعيه .
املطلب الثالث :قابلية االبهكار الدوائي للهطبيق العلمي.

المطلب األول
االبتكار الدوائي
تشهد البشرية تغواً جذرياً من ناحية االبهكار الدوائي فالصناعا الدوائية تنطوي حتي أكثر من عنصر،
فطريقة الهصنيع للدواء أو املادة الفعالة ،وعبوة الدواء ،وصناعة األدوية الكيميائية سواء تأخذ عن طريق الفم أو
احلقن ،يعد ابهكار جديد لصنع دواء منشئن نهيجة لذلك علم هو ما يسمى اجلزيئا احليوية.2
 -1يوافــق حكمهــا الفقــرة األوىل مــن املــادة ( ) 1مــن قــانون محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة املصــري وال ـ نصــي علــى أن "متــنح ب ـراءا
االخرتا طبقاً ألحكام هذا القانون عن كل اخرتا جديد ناتج عن فكـرة مبهكـرة أو حتسـن مبهكـر الخـرتا حتميـ بـراءة يف كافـة
جمــاال الهقنيــة ويكــون كــل منهمــا قائم ـاً علــى أســس علميــة وقــابال لالســهغالل الصــناعي ،س ـواء تعلــق ذلــك مبنهجــا صــناعية
جديـدة أم بطـرق أم وســائل صـناعية مسـهحدثة أو بهطبيــق جديـد لطـرق أو وســائل صـناعية معروفـة" .كــذلك يوافـق حكمهـا مــن
املادة( )4من القانون األردين وال نصي على أن " يكون االخرتا قابالً للحما ية بالرباءة بهـوافر الشـروط الهاليـة:أ .1-إذا كـان
جديداً من حيث الهقنية الصناعية غو مسبوق بالكشف عن للجمهور يف أي مكان يف العامل بالوصف املكهوب او الشفوي أو
عن طريق االسهعمال او بأي وسيلة أخرى يهحقق هبا العلـم مباـمون االخـرتا فبـل تـاريو إيـدا طلـب تسـجيل االخـرتا أو قبـل
تاريو أولوية ذلك الطلب املدعى ب وفق أحكـام هـذا القـانون .2.وال يعهـد بالكشـف عـن االخـرتا للجمهـور إذا حـدث خـالل
األشـهر االثـي عشــر السـابقة لهـاريو إيــدا طلـب تسـجيل أو لهــاريو االدعـاء بأولويـة الطلــب ،وكـان نهيجـة تصــرك قـام بـ طلــب
الهسجيل أو بسبب عمل غو حمق من الغو ضده .ب -إذا كان منطوياً على نشاط ابهكاري مل يكن الهوصل إلي بديهياً لرجل
املهنــة العــادي املطلــع علــى حالــة الهقنيــة الصــناعية الســابقة ملوضــو االخـرتا  .ج -اذا كــان قــابالً للهطبيــق الصــناعي حبيــث ميكــن
صنع أو اسهعمال يف أي نو من أنوا الزراعة أو صيد السمك أو اخلدما او الصناعة بأوسع معانيها ،ويشمل ذلـك احلـرك

اليدوية.
 - 2د .رمــزي أمحــد ماضــي ،خصوصــية الشــروط املوضــوعية ملــنح ب ـراءا االخ ـرتا الهكنولوجيــا احليويــة (دراســة قانونيــة مقارن ـ ) ،جملــة
الشريعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،اجمللد .979 ،2016 ،43
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مل يــرد املشــر اإلم ــارايت يف قــانون تنظ ــيم ومحايــة امللكي ــة الصــناعية ل ـرباءا االخ ـرتا والرس ــوم والنمــاذج الص ــناعية
االحتــادي تعريف ـاً لالبهكــار علــى الــرغم مــن ان ـ شــرط رئــيس الســهحقاق ب ـراءة االخ ـرتا  ،حيــث تهطلــب املش ــر يف
االخرتا أن يكون ناتج عن فكرة مبكرة أو حتسن مبهكر.

إال أن املشــر اإلمــارايت عــرك يف قــانون حقــوق املؤلــف واحلقــوق اجملــاورة االحتــادي االبهك ـار يف املــادة ()1
الفقــرة السادســة بقول ـ " الطــابع اإلب ــداعي الــذي يســب علــى املص ــنف األصــالة والهميــز" .إال أن هــذا الهعري ــف
يصعب األخذ ب الرتباط باإلبداعا الفنية واألدبية وبعيداً عن النواحي الصناعية ذا الصلة برباءة االخرتا .

لذلك تـر املشـر اإلمـارايت للفقـ مسـألة تفسـو املقصـود بشـرط االبهكـار؛ والـذي اسـهقر علـى أنـ االبهكـار

جيب أن حيمل إبداعاً ياـيف قـدراً جديـداً إىل مـا هـو موجـود مـن ذي قبـل داخـل الفـن الصـناعي ،أو طريقـة
صناعية مسهحدثة ،أو تطبيقا جديدة لطرق صناعية معروفة من قبل.1
فاال خرتا هي اخلطوة اإلبداعية الـ يهجـاوز فيهـا االخـرتا يف حـدوده املبهكـرة مسـهوى الفـن الصـناعي ومـا
ينهج عن هذه الفكرة االبهكارية الذي ينهمي إلي هذا االخرتا  ،ومعياره أن يهجاوز املهارة االعهياديـة للعامـل
يف الفن.2
و ـرج عــن جمـال االبهكــارا يف هـذا اخلصــو االكهشــافا املهعلقـة بالطبيعــة وقوانينهـا ،فــالظواهر الطبيعيــة ال
تعد ابهكاراً ملكهشفها يف اجملال الصناعي مثالً اكهشاك البرتول ال يعد اخرتاعاً.3
لــذلك يلــزم أن ته ـوافر الفكــرة اإلبداعيــة االبهكاريــة يف االخ ـرتا الــدوائي حــىت يســهحق ال ـرباءة أو أن ـ يوجــد
تطبيــق صــناعي هلــذه الف كــرة االبهكاريــة اإلبداعيــة حــىت نســهطيع القــول بأننــا أمــام اخ ـرتا أســلوب صــناعي دوائــي
يســهحق محايــة القــانون .ويــرى الــبعض أن ـ ال يشــرتط يف االبهكــار الــدوائي أن يــؤدي إىل الهقــدم يف الصــناعة بــل
يكفي أن يأيت بشيء جديد يكون موضوع هلفاً عما هو موجود ومعروك.4
وترى الباحثة أننا نكون أمام ابهكار دوائي إذا تولد بشكل مادي جديد مهكامل إىل حيز الوجود ول صفات
وخصائصـ املميــزة عــن غــوه مــن االخرتاعــا الدوائيــة األخــرى؛ حبيــث يكــون لـ ذاتيه ـ وكيانـ اخلـا

بـ حينهــا

يسب علي املشر محايه القانونية إذا توافر باقي الشروط املوضوعية والشكلية ملنح براءة االخرتا .
 -1د .مسيحة القيلويب ،امللكية الصناعية ،مرجع سابق52 ،؛ نبيل نوغي ،شروط منح براءة االخرتا وفق القانون
اجلزائري ،اجمللة العلمية جلامعة االمام املهدي ،العدد .16 ،2016 ،7
 -2د.حممد حسي عباس ،امللكية الصناعية وا ل الهجاري ،مرجع السابق.57 ،
 -3د.ر سعود مساوي ،براءا االخرتا يف الصناعا الدوائية،دار الثقافة للنشر والهوزيع2008،م،
 -4د.جعفر حممد الشال  ،الهنظيم القانوين السهغالل براءة االخرتا  ،مرجع سابق.41 ،
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مثــال ذلــك :اخ ـرتا مصــل طبيعــي ملــر أو تركيــب كيميــائي جديــد مل يكــن معروف ـاً مــن قب ـل لــداء مع ـن ،أمــا

إدخال تعديل أو اسهبدال نسبة تركيبية لدواء بنسبة أخرى ،فـال يعـد اخرتاعـا جديـداً ،إال إذا كـان اسـهبدال هـذه
املــادة أو الرتكيبــة مــن شــأن إحــداث تغــو جــوهري يف املنــهج الــدوائي ،فيعــد آنــذا ابهكــاراً دوائيـاً جديــداً ول ـ
احلماية ال كفلها القانون لالخرتا اجلديد.

كما يف املركبا الكيميائية ال يهغو تكوينها وجوهرها تغواً جذرياً باسهبدال بعض املواد الكيمائيـة أو تغيـو نسـبهها

املئوية فه رج كائناً هلفاً عن غوه ،فيصبح اخرتاعا ً ابهكارياً جديداً يشمل القانون حبماية ومينح عن الرباءة.1
وتــرى الباحثــة أن االبهكــار الــدوائي يقــوم علــى شــيء مل يكــن موجــوداً مــن قبــل س ـواء يهعلــق بــاملنهج النه ــائي أم

بالوســيلة أم بطريــق الصــنع ،وأن يكــون هل ــذا الشــيء تطبيــق يف اجملــال الصــناعي حبي ــث تفــوق هــذه الفكــرة املس ــهوى
السابق للفن الصناعي.

المطلب الثاني
جدة االبتكار الدوائي ومشروعيته

اجلِ ـ ّدة تطل ــق علــى ك ــل شــيء مل يك ــن معروف ـاً م ــن قب ــل ،واجلِ ـ ّدة كش ــرط للحصــول عل ــى ب ـراءة االخ ـرتا معياره ــا
املسهوى الهقي والفي ،والهطور الذي أحدث االبهكار داخل الفن الصناعي؛ فاجلِ ّدة ال يهطلبها القانون ملنح الـرباءة،
تفهم ـ بصفة عامة ـ على أهنا اجلِ ّدة املطلقة ،ال حتدث تطوراً على احلالة الهقنية املوجودة فعالً داخـل الفـن الصـناعي

املعي.2
حيث إن اجلِ ّدة املطلوبة يف االخرتا تعو وجـود فكـرة ابهكاريـة أحـدثي تطـوراً علـى احلالـة الهقنيـة املوجـودة ،واحلالـة
الهقنية املوجودة تهكون من املعارك ال اتيحي للجمهـور قبـل تـاريو إيـدا طلـب الـرباءة ،بوصـفها كهابـ ًة أو شـفاهي ًة
أو باالســه دام أو بــأي وســيلة أخــري ،ورجــل الصــناعة املعهــاد لديـ معلومــا كافيــة عنهــا متكنـ مــن تطبيقهــا داخــل
العملية الصناعية دون معوقا .3
 -1د.دانا مح باقي عبد القادر ،حقوق امللكية الفكرية ذا
القانونية ،مصر  486 ،2011و .487

الصلة باألصناك النباتية اجلديدة واملنهجا

الدوائية ،دار الكهب

 -2د.حممد مرسي عبده ،اإلطار القانوين للمعرفة الفنية للمشروعا الصناعية ،مرجع سابق،
-3غالبيـة قـوانن بـراءا االخـرتا اجلديــدة تأخــذ باجلـِ ّدة املطلقــة مــن حيـث الزمــان واملكــان ،كالقـانون الفرنســي واألمريكــي واألملــاين ،ويف
مصر كان قانون الرباءا امللغى يأخذ باجلِ ّدة النسبية من حيث الزمان ،واجلِ ّدة النسبية من حيث املكان إذا تعلق األمر بسبق نشر
االبهكـار أو اســهعمال  ،واجلِـ ّدة املطلقــة مــن حيــث املكــان والنســبية مـن حيــث الزمــان ،إذا تعلــق األمــر بســبق طلــب أو صــدور بـراءة
االخـرتا  ،مث عــدل عـن ذلــك جماريـا قـوانن الـرباءا اجلديــدة يف قـانون امللكيــة الفكريـة لعــام رقـم  82لســنة  ،2002واخـذ باجلِـ ّدة
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ويقصــد مبفهــوم اجلــدة يف إطــار ب ـراءة االخ ـرتا الدوائيــة أن يكــون االخ ـرتا الــدوائي جديــداً مــن الناحيــة املوضــوعية

والشـكلية ،فمـن الناحيــة املوضـوعية أن يشــكل االخـرتا إبــداعياً فعليـاً مل يسـبق إليـ أحـد يف الوسـ الفـي الصـناعي
الدوائي السائد ،ومعيار املوضوعية هنا عدم إتاحـة االخـرتا الـدوائي للمجهمـع قبـل الهقـدم بطلـب احلصـول علـى
براءة االخرتا الدوائية.

أما من الناحية الشكلية يهامن ذلك عدم إعالن امل رت عن هذا االخـرتا الـدوائي بكافـة طـرق اإلعـالن
والنش ــر ،أو اس ــهعمال او اس ــهغالل  ،أو إتاحه ـ ـ للجمه ــور أو عل ــم الغ ــو بس ــر االخ ـ ـرتا قب ــل تق ــد طل ــب
احلصـول علــى بـراءة االخـرتا  ،وكـذلك مل يســبق أحـد يف تقــد طلـب احلصــول علـى بـراءة اخـرتا عــن ذا
املنهج الدوائي.1
وقد أوجب املشر اإلمارايت أن يكـون االخـرتا جديـداً أي مل يسـبق معرفـة سـره مـن قبـل كشـرط حلمايهـ ،
وش ــرط اجل ــدة كش ــرط موض ــوعي للحص ــول عل ــى بـ ـراءة االخ ـرتا فإن ـ ال يكف ــي أن يك ــون االخ ـرتا جدي ــداً
بالنسبة للم رت نفس  ،بل جيب أن يكون جديداً باملقارنة مـع االخرتاعـا الـ سـبق أن ت إجنازهـا؛ لـذلك
فإن اجلدة جيب أن تكون ش صية وموضوعية معاً.
ويالحــظ أن املش ــر اإلم ــارايت مل يوض ــح تفص ــيالً املقص ــود مــن اجل ــدة ،وإن ك ــان يفه ــم ض ــرورة أن يك ــون

االخ ـرتا جدي ــداً ،وذل ــك م ــن خــالل ن ــص امل ــادة  4م ــن الق ــانون املهعلــق بهنظ ــيم امللكي ــة الص ــناعية يف دول ــة
اإلمارا وال تنص على ما يلي:

"متنح براءة االخرتا عن كل اخرتا جديـد نـاتج عـن فكـرة مبهكـرة أو حتسـن مبهكـر الخـرتا حتميـ بـراءة
يف كافة جماال الهقنية ويكون كل منهما قائمـاً علـى أسـس علميـة وقـابال لالسـهغالل الصـناعي ،سـواء تعلـق
ذلــك مبنهج ـ ا صــناعية جديــدة أم بطــرق أم وســائل صــناعية مســهحدثة أو بهطبيــق جديــد لطــرق أو وســائل
صناعية معروفة".
وعل ــى خ ــالك املش ــر اإلم ــارايت ،ن ــص املش ــر املص ــري يف امل ــادة األوىل م ــن ق ــانون محاي ــة امللكي ــة الفكري ــة
وتعديالت ـ عل ــى شــرط اجل ــدة كمــا يل ــي " متــنح ب ـراءة اخ ـرتا طبقــا ألحك ــام هــذا الق ــانون عــن اخ ـرتا قاب ــل
للهطبيــق الصــناعي ،وميثــل خطــوة إبداعيــة ،س ـواء كــان االخ ـرتا مهعلق ـاً مبنهجــا ص ـناعية جديــدة أو بطــرق
صناعية مسهحدثة ،أو بهطبيق جديد لطرق صناعية معروفة".
 -1د.سائد حات سيف الدين ،محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال الصناعا الدوائية ،املرجع السابق،
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ووفقا للمادة الثالثة من قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املصري اجلديـد رقـم  82لسـنة  2002ال يعهـرب
االخرتا كل أو جزء من جديدا يف احلالهن الهاليهن:
الحالة األولى .سبق طلب براءة عن ذات االختراع أو سبق صدورها:
فال يعهرب االخـرتا جديـدا كلـ أو جـزء منـ إذا سـبق إصـدار بـراءة اخـرتا عـن ذا االخـرتا أو عـن جـزء
منـ سـواء يف مجهوريــة مصــر العربيــة أو يف اخلــارج ،وذلــك قبــل تقــد طلــب للحصــول علــى الـرباءة يف مصــر.
وكــذلك ال يعهــرب االخ ـرتا جديــدا كل ـ أو جــزء من ـ إذا ســبق الطلــب املقــدم للحصــول علــى الــرباءة يف مصــر
تقد طلب آخر للحصول على براءة عن ذا االخـرتا أو عـن جـزء منـ سـواء يف مجهوريـة مصـر العربيـة أو
يف اخلارج.
ويســهثو مــن ذلــك أن ـ جيــوز ملــن أود طلبــا للحصــول علــى ب ـراءة اخ ـرتا يف بلــد أجنــي عاــو يف احتــاد
بــاريس أن يقــدم طلبــا للحصــول علــى ب ـراءة عــن ذا االخ ـرتا يف مصــر خــالل ســنة مــن ت ـاريو تقــد أول
طلــب يف البلــد األجنــي ،وفقــا ملبــدأ األولويــة الــذى تقــرره اتفاقيــة بــاريس  1883بشــأن امللكي ـة الصــناعية يف
املادة ( 4أوال) منها 9.وهذا املبدأ تهامن قوانن كان البلدان األعااء يف احتاد باريس.

الحالة الثانية .سبق استعمال أو استغالل االختراع أو اإلفصاح عنه:
كمــا يفقــد االخ ـرتا اجلــدة إذا ســبق اســهعمال بطريقــة علنيــة ،أو أفصــح عــن ســره قبــل تقــد طلــب احلصــول
علــى ال ـرباءة .1وتالحــظ الباحثــة أن املشــر املصــري نــص بشــكل ص ـريح مــىت يفهقــد عنصــر اجلــدة يف االخ ـرتا ،
حيــث ورد يف قــانون محايــة امللكيــة الفكريــة املصــري رقــم  82لســنة  2002يف املــادة الثالثــة احلــاال ال ـ يفقــد
االخرتا عنصر اجلدة ،إذا سبق إصدار براءة اخـرتا أو صـدر بـراءة عنـ أو عـن جـزء منـ يف مصـر أو يف اخلـارج
قبل تقد طلب الرباءة ،إال أن وبالرغم من أن املشر اإلمارايت مل ينص على هـذه احلالـة علـى اإلطـالق ال يعـي
أن اسهبعد هذه احلالة من احلاال ال يفهقد فيها االخـرتا شـرط اجلـدة ،حيـث ميكـن األخـذ هبـذه احلالـة كوهنـا
من البديهيا .
والا سبق جند أن شرط اجلدة يقصد ب اجلدة املطلقة وليس النسبية ألن حىت يهم منح امل رت الـرباءة جيـب أن
يكون االخرتا غو معروك هنائياً ،حيـث يقصـد مبفهـوم اجلـدة املطلقـة لالخـرتا حـىت يوصـف باجلديـة( جديـداً)
عــدم الكشــف عن ـ يف الســابق بــأي طريقــة كانــي ،وبــذلك تكــون اجلــدة مقيــدة مــن حيــث الزمــان أو املكــان؛
فاجلدة املطلقة من حيث الزمان تهحقق بعدم الكشف عن االخرتا بأي وسيلة كاني سواء وسـيلة مسـموعة أو
- 1د .حســام الــدين الص ــغو ،حلقــة الويبــو الوطني ــة الهدريبيــة حــول امللكي ــة الفكريــة للدبلوماســين تنظمه ــا املنظمــة العاملي ــة
للملكية الفكرية (الويبو) ،من  5إىل  7سبهمرب ،2005 /القاهرة.
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مقروءة أو مرئية مهما طال قِدم هذا الكشف ،وكذلك عدم احلصول على الرباءة أو طلب أي ش ص احلصول
عليهـا يف السـابق ،أمــا املقصـود باجلــدة املطلقـة مــن حيـث املكـان فهــي الـ تهحقــق بعـدم الكشــف عـن االخـرتا
داخل إقليم الدولة أو خارج قبل الهقدم بطلب للحصول على الرباءة .1

ويعهرب االخرتا جديداً إذا كان مهميزاً عن سـائر األشـياء املشـاهبة نظـراً هليكلـ الـذايت أو مكوناتـ اخلاصـة
وخاص ــة يف ال ــدواء ،وتس ــمى الـ ـرباءة املمنوح ــة للمن ــهج يف ه ــذه احلال ــة (بـ ـراءة الن ــاتج) ومت ــنح لص ــاحبها ح ــق
احهكــار صــنع النــاتج اجلديــد ومحايه ـ ضــد اعهــداء علي ـ  ،أمــا ب ـراءة الطريقــة اجلدي ـدة فهــي جمموعــة العناصــر
الكيميائيــة أو امليكانيكيــة املســهعملة للحصــول علــى شــيء مــادي ويســمى النهيجــة ويســهفيد امل ــرت يف هــذه
احلالة برباءة وتسمى (براءة الطريقة).
وتق ــدر اجلـ ــدة مب ــدئياً يـ ــوم إي ــدا طلـ ــب احلص ــول علـ ــى ال ـ ـرباءة مـ ــع مراع ــاة حـ ــق األفا ــلية واألس ـ ـبقية يف

الهسـجيل ،والــذي يهمهــع هبــذا احلــق كــل مــن أود – قانونـاً – طلبـاً للحصــول علــى بـراءة اخـرتا أو تســجيل

منــوذج منفعــة أو رســم أو منــوذج صــناعي أو عالمــة اريــة يف إحــدى دول االحتــاد ،كم ـا يهمهــع ب ـ خلف ـ مــن
بعــده ،ومواعيــد األفاــلية  12شــهراً ل ـرباءة االخ ـرتا ومنــاذج املنفعــة .فــإذا مل يقــدم طلــب ال ـرباءة خــالل هــذه

امل ــدة اعه ــرب االخ ـرتا ملك ـاً للجمه ــور وجي ــوز اس ــهغالل دون مس ــئولية ،ولق ــد أخ ــذ املش ــر االم ــارايت واملش ـر
املصــري حبــق األولويــة ،ويهمهــع امل ــرت مبوجــب حــق األولويــة الــذ نصــي علي ـ اتفاقيــة بــاريس حلمايــة امللكيــة
الصناعية ،مبهلة اثي عشر شهراً حبماية متهد إىل خارج حدود الدولة إىل باقي دول االحتاد ،يكـون فيهـا حريـة
االخهيار بن البلدان ال يريد أن حيصل على براءة الخرتاع .

ويقاس شرط اجلّدة بواسطة جمموعة من املقاييس أمهها:2
 مقيـاس النـاتج :ويقصـد بـ اخـرتا منهـوج جديـد مهميـز عـن األشـياء املشـاهبة لـ مـن حيـث اهليكــلأو مـن حيـث املكونـا  .مثـل :اخـرتا مصـل جديـد لعـالج مـر الزهـامير منهـوج مبركبـا جديــدة
ومهميزة عن األشياء السابقة وتسهم بالعالج خالل فرتة وجيزة.
 مقياس الطريقة :ويقصد هبا جمموعة العناصر اآللية أو الكيميائية املسه دمة للحصـول علـى شـيءمــادي يســمى النــاتج أو غــو مــادي يســمى النهيجــة ،كــاخرتا آلــة للههويــة أو لهنقيــة اهل ـواء لهطهــو
املياه أو آلة لهنظيف العلب الدوائية.

- 1د.صالح زين الدين ،امللكية الصناعية والهجارية ،مرجع سابق.40 ،
 -2د.علي رحال ،النظام القانوين لرباءة االخرتا  ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد،2017 ،47
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 مقياس الهطبيق :ويقصد ب تطبيـق جديـد لوسـائل معروفـة للحصـول علـى نـاتج غـو معـروك .مثـلاخرتا دواء منهج من الكركم والزيو يسر عملية الهئام اجلروح.
 مقيــاس الرتكيــب اجلديــد :ويقصــد ب ـ تركيــب وســائل معروفــة للحصــول علــى نــاتج غ ـو مع ــروكويش ــرتط لعب ـراء أن تك ــون الهوليف ــة جدي ــدة يف ح ــد ذاهت ــا .مث ــل خل ـ بع ــض املكون ــا الطبيعي ــة
لعصابة من اجلروح إال ان ل نهائج غو مهوقعة وهي عالج من مر معن.
 مقايس الفرز :ويقصد ب اخهيار عينّة من صنف معـن .مثـل اخهيـار عينـة مـن الربتقـال املـر والـذييسه دم يف الطب الصيي الهقليدي من أجل الغثيان وعسر اهلام واإلمسا .
لــذلك تع ــد اجلــدة يف االبهك ــار الــدوائي ه ــو الشــرط اجل ــوهري الثــاين للحص ــول علــى ب ـراءة االخ ـرتا الدوائي ــة؛
فيجــب أن يكــون االخـرتا الــدوائي جديــداً ،أي مل يســبق أن وجــد مــن قبــل أو كشــف ســره بــأي طريقــة .1ومــن
الناحية الشكلية يلزم الهأكد من عدم إعالن امل رت عن هذا االخرتا الدوائي بكافـة طـرق اإلعـالن والنشـر ،أو
اسـهعمال  ،أو اســهغالل  ،أو إتاحهـ للجمهــور أو علـم الغــو بســر االخـرتا قبــل تقـد طلــب احلصــول علــى بـراءة
االخرتا  ،أو مل يسبق أحد يف تقد طلب احلصول على براءة اخرتا لذا املنهج.2
لكــي يســهحق لالبهكــار الــدوائي احلمايــة القانونيــة االخ ـرتا  ،جيــب أال يكــون هنــا مــانع قــانوين مــن تســجيل ،
وجيب أال يكون الفاً للنظام واآلداب العامة.3
وهـذا مــا أقرتـ اتفاقيــة تـربس 4يف املــادة ( )2/27الـ تــنص علـى إنـ " يجوز للبلـدان أن تســهثو االخرتاعــا
الـ يكـون منـع اسـهغالهلا الهجـاري يف أراضـيها ضـرورياً حلمايـة النظـام العـام أو اآلداب ،مبـا يف ذلـك محايـة احليــاة
أ و الصــحة البشـرية أو احليوانيــة أو النباتيــة أو لهجنــب األضـرار الشــديد بالبيئــة ،شـريطة أال يكــون ذلــك االســهثناء
نامجاً فق عن حظر قوانينها لذلك االسهغالل".
ووفقاً للمادة ( ) 3/27من اتفاقية تربس جيوز للبلدان األعااء أن تسهثي طرق الهش يص والعالج واجلراحة
لالزمة مل عاجلة البشر أو احليوانا من احلصول على الرباءة كوهنا متس املصلحة العامة أو الصـحة العامـة ،ولـذلك
منع املشر اإلمـارايت مبوجـب املـادة  6مـنح الـرباءة عـن طريـق الهشـ يص والعـالج ،وأياـاً أجـاز االتفاقيـة عـدم
 - 1د .مسيحة القليويب ،الوجيز يف القانون الهجاري ،مرجع سابق،
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 -2د.سائد حات سيف الدين ،محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال الصناعا الدوائية ،مرجع السابق.121 ،
 - 3د.جعفر حممد الشال  ،الهنظيم القانوين السهغالل براءة االخرتا  ،املرجع السابق.47 ،

 - 4نظمي اتفاقية اجلوانب املهصلة بالهجارة من حقوق امللكية الفكرية املسائل املهعلقة حبقوق امللكية الفكريـة يف سـبعة أجـزاء ،وتعـد
مـن أهـم االتفاقيـا الـ نهجـي عــن اجلولـة الثامنـة مـن املفاوضـا الهجاريـة مهعــددة األطـراك الـ عرفـي باسـم جولـة أورجـواي
وال وقع عليها مبراك يف املغرب بهاريو  15أبريل  1994م .مشار إىل ذلك لدى :د .حممد مرسي عبده ،االعرتاك القانوين
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منح براءة عن النباتا واحليوانا خالك األساليب والطرق غو البيولوجية والبيولوجية ،ولكن االتفاقيـة أجـاز
منح الرباءة ألنوا معينة من النباتا ولكن عن طريق براءا االخرتا أو عن طريق نظام خا هلذه األنوا أو
أي مزيج منها. 1

وك ـ ـ ــذلك اس ـ ـ ــهبعد الق ـ ـ ــانون االحت ـ ـ ــادي اإلم ـ ـ ــارايت رق ـ ـ ــم  31لس ـ ـ ــنة  2006اخل ـ ـ ــا بهنظ ـ ـ ــيم
ومحاي ـ ـ ــة امللكي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــناعية لـ ـ ـ ـرباءا االخ ـ ـ ـرتا والرس ـ ـ ــوم والنم ـ ـ ــاذج يف امل ـ ـ ــادة (/6ه) كاف ـ ـ ــة االخرتاع ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ينش ـ ـ ــأ ع ـ ـ ــن نش ـ ـ ــرها أو اس ـ ـ ــهغالهلا إخ ـ ـ ــالل بالنظ ـ ـ ــام الع ـ ـ ــام أو اآلداب ،وباله ـ ـ ــا ال ميك ـ ـ ــن احلص ـ ـ ــول
عل ـ ــى ب ـ ـ ـراءة اخ ـ ـ ـرتا ع ـ ــن عق ـ ــار دوائ ـ ــي يس ـ ــبب لعجه ـ ــا دون س ـ ــبب مش ـ ــرو  .كم ـ ــا اس ـ ــهبعد املش ـ ــر
اإلم ـ ــارايت يف امل ـ ــادة السادس ـ ــة 2م ـ ــن ق ـ ــانون امللكي ـ ــة الص ـ ــناعية بع ـ ــض األش ـ ــياء م ـ ــن نط ـ ــاق احلماي ـ ــة املق ـ ــررة
ل ـ ـرباءة االخ ـ ـرتا بس ــبب كوهنـ ــا ختـ ــرج بطبيعهه ــا عـ ــن مفه ــوم االخ ـ ـرتا  ،ومـ ــن ب ــن هـ ــذه األش ــياء مـ ــا ي ـ ـرتب
بالصناعا الدوائية على النحو الها :3
أ -اسهبعاد االخرتاعا املاسة بصحة وحياة األش ا

أو احليوانا أو النبا أو البيئـة كـاخرتا مـواد

مس ــرطنة أو مهلك ــة للحي ــاة أو ملوث ــة للبيئ ــة ب ـ ـرا وحبـ ـرا وج ـ ـوا ،وج ــاء ه ــذا االس ــهبعاد مهماش ــياّ م ــع
االتفاقي ـ ــا الدولي ـ ــة املعاص ـ ــرة اخلاص ـ ــة حبماي ـ ــة األر وطبق ـ ــة األوزون والغ ـ ــالك اجل ـ ــوي والهن ـ ــو
البيول ــوجي .تل ــك االخرتاع ــا ال مت ــنح عنه ــا الـ ـرباءة باعهب ــار أن توافره ــا ض ــرورياً حلماي ــة احلي ــاة أو
الصحة البشرية أو احليوانية أو النباتية أو لهجنب اإلضرار الشديد بالبيئة.
ب -طرق عالج جسم اإلنسان أو احليوان باجلراحـة أو املـداواة و كـذلك منـاهج الهشـ يص فمـن حيـث
طرق عالج جسـم اإلنسـان أو احليـوان باجلراحـة أو املـداواة؛ فإهنـا مسـهبعدة مـن احلصـول علـى بـراءة
اخـرتا لســببن مهــا :ســبب أول يهعلــق بطبيعههــا اخلاصــة كــأداة حلمايــة الصــحة العامــة للســكان ومــن
مقها ــيا رعاي ــة ه ــذه الص ــحة ع ــدم احهك ــار ط ــرق الع ــالج ،وهن ــا إذا ت إبرااه ــا فمع ــو ذل ــك أن

 - 1اتفاقية تربس ( )2\27وأيااً املادة ( )6من قانون براءا االخرتا اإلمارايت.

 -2تنص املادة ( )6من قانون امللكية الصناعية االحتادي على إن  "-1ال متنح براءة االخرتا أو شهادة املنفعـة عمـا يـأيت:

أ -األحبــاث واألنـوا النباتيــة أو احليوانيــة أو الطــرق البيولوجيــة إلنهــاج النبــا أو احلي ـوان ويســهثو مــن ذلــك طــرق علــم األحيــاء
الدقيقــة ومنهجاهتــا .ب -طــرق الهش ـ يص والعــالج واجلراحــة الالزمــة ملعاجلــة البشــر أو احليوانــا  .ج -املبــادئ واالكهشــاك
والنظريا العملية والطرائق الرياضية .د -امل ططا أو القواعد أو الطرائق املهبعة ملزاولة األعمـال الهجاريـة أو الارسـة األنشـطة
الذهنية ا اة أو لعبة من اللعب .هـ -االخرتاعا ال ينشأ عن نشرها أو اسهغالهلا إخالل بالنظام العام أو اآلداب.
 -3علي رحال ،النظام القانوين لرباءة االخرتا  ،املرجع السابق،
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احهكــار اســهغالهلا الــا يرتتــب عنـ مســاس بصــحة النــاس خاصــة عــدميي الــدخل ،و ســبب ثــان كــون
هــذه الط ــرق تفهق ــد إىل خاص ــية الهطبي ــق الص ــناعي لك ــن ه ــذه اخلاص ــية ق ــد ته ــوفر يف حال ــة اخ ـرتا
أعااء اصطناعية لعنسان حتل حمل أعاائ الطبيعية.

 املب ــادئ والنظري ــا واالكهش ــافا ذا الط ــابع العلم ــي وك ــذلك املن ــاهج الرياضـ ـية :فم ــن حي ــثاالكهشافا  :فإهنا جمرد مالحظـا لظـواهر الطبيعـة يكهشـف اإلنسـان عـن طريـق املالحظـة دون أن
يه ــدخل يف إنش ــائها عك ــس االخـ ـرتا ال ــذي ه ــو إنش ــاء إنس ــاين أم ــا إذا ت ــدخل اإلنس ـان يف إعـ ـادة
تركيبهــا أو إعــادة تشــكيل بنيههــا فــيمكن أن تقــع حتــي دائــرة االخ ـرتا علــى ســبيل املثــال املاــادا
احليوية ال هي أصال منهوج طبيعي حول اإلنسان إىل مااد حيوي فاسهحق بـذلك مكهشـف بـراءة
اخرتا عن هذا االخرتا .

 ومــن حيــث النظريــا العلميــة :واملنــاهج الرياضــية فهــي جمــرد أفــكار ريدي ـة ال تهم ـهع خبصــائصاالخ رتا وإن كان هلا دور يف حتقيق كنظرية النسبية ال قام هبـا آينشـهاين أو نظريـة اجلاذبيـة الـ
نــادى هبــا نيــوتن .وذا األمــر ينطبــق علــى أي ش ـ ص يــدعى أن ـ توصــل لنظريــة طبيــة لعــالج
األم ـرا النفســية معهمــداً علــى خصــائص البيئــة الطبيعيــة وتــوفو الراحــة النفســية للم ـريض؛ فــال
ميكن أن حيصل على براءة اخرتا بشأن هذه النظرية الطبية رغم دورها يف العالج.
وعلــى ذلــك ومبوجــب هــذا الشــرط فــإن مجيــع االخرتاعــا ال ـ موضــوعها إنهــاج األدويــة أو اللقــاح أو وســائل
صــناعية طبيــة أو أي م ـواد ينشــأ عــن اســهغالهلا إخــالل بالنظــام العــام واآلداب العامــة تعــد مســهبعده مــن نطــاق
احلماية القانونية؛ فيجوز لعدارة امل هصة عدم منح هذا االخرتا الرباءة عن .
ومثال ذلك األدوية أو اللقاحا ال تسهم يف العالج سـواء لعنسـان أو احليـوان أو حـىت النباتـا والـ ختـل
بالنظــام العــام واآلداب العامــة ،ابهكــار دواء ل ـ تــأثو امل ـواد امل ــدرة واســه دام يف غــو احلــاال ال ـ تســهدعي
لــذلك؛ حبيــث تصــبح هــذه امل ـواد امل ــدرة مهداولــة بــن اجلميــع وكــذلك اســه دام م ـواد أو أســاليب صــنع ماــرة
بالصحة العامة أو أن تكون منافية ل داب والقـوانن اآلمـرة؛ كـاملواد الـ تسـهعمل لعجهـا

والـ لـيس هلـا أي

اســهعمال آخــر مفيــد . 1وغوهــا الــا ي نــهج عــن اســهغالهلا ضــرر بــالقيم االجهماعيــة للمجهمــع ،وختــالف مبــادئ
الشريعة اإلسالمية .2

 -1د .حممد حسنن ،الوجيز يف امللكية الفكرية ،املؤسسة الوطنية للكهاب ،اجلزائر1981 ،م،
- 2د .مسيحة القليويب ،امللكية الصناعية ،املرجع السابق.98 ،
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ويهمهع شرط مشروعية االبهكار الدوائي بنسبية ختهلف بـاخهالك الزمـان واملكـان ،وهـو أمـراً منطقيـاً الخـهالك
فك ــرة النظ ــام الع ــام ل ــدى ك ــل دول ــة م ــن ال ــدول؛ فم ــن املهص ــور أن يهمه ــع تركي ــب دوائ ــي ل ــدي ال ــدول األوربي ــة
باملشــروعية ولكنـ يفهقــدها داخــل دولــة اإلمــارا العربيــة الـ تعــد الشــريعة اإلســالمية املصـدر الـرئيس لقوانينهــا،
فمــثالً األدويــة ال ـ تــؤدي العقــم قــد يســمح هلــا باحلصــول علــى ب ـراءة االخ ـرتا يف ال ـدول األوربيــة ال ـ تســمح
قوانينهــا بــذلك ،أمــا يف دولــة اإلمــارا فإن ـ مــن الصــعب مبكــان تســجيل ب ـراءة اخ ـرتا ع ـن هــذا ال ـدواء الــذي
يهعار مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأهدافها.

المطلب الثالث
قابلية االبتكار الدوائي للتطبيق الصناعي
يقصــد بقابليــة االبهكــار للهطبيــق الصــناعي ـ عمومـاً ـ كشــرط حلصــول امل ــرت علــى بـراءة اخـرتا أن يكــون
االبهك ــار ال ــذي توص ــل إليـ ـ ص ــاحلاً لالس ــه دام يف العملي ــة الص ــناعية وحم ــدثاً أثـ ـراً فني ـاً فيه ــا ،أي أن يك ــون
موضو االبهكار من املمكن تصنيع أو اسه دام يف أي نـو مـن أنـوا الصـناعة مبفهومهـا الواسـع1؛ حيـث

يعهرب االخرتا الدوائي قابالً للهطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيق أو اسـهعمال يف أي نـو مـن الصـناعة مبـا يف
ذلك يف جمال األدوية البشرية أو احليوانية أو النباتية.
وقد أكد على شرط القابليـة لالسـهغالل الصـناعي الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الرابعـة مـن قـانون
تنظـيم ومحايــة امللكيــة الصـناعية لـرباءا االخـرتا والرسـوم والنمــاذج الصــناعية االحتـادي ،حيــث نصــي علــى
أن "ويعهـرب االخـرتا قـابالً للهطبيـق الصـناعي إذا أمكـن تطبيقـ أو اسـهعمال يف أي نـو مـن الصـناعة مبعناهـا
الواســع مبــا يف ذلــك الزراعــة والصــيد واحلــرك اليدويــة واخلــدما " .2والــا ال شــك فيـ إمكانيــة الهطبيــق داخــل
الصناعا الدوائية ذا األمهية االسهثنائية.
فهذا النص جاء عاماً يشمل كافة صور الصناعة وفرو الهكنولوجيا الـ بينهـا الصـناعة الدوائيـة

أو االبهكار العلمي الدوائي ،ولعل هذا الشرط هو الـذي يفسـر اسـهئثار امل ـرت باخرتاعـ العلمـي ،فهـو ميثـل
الشــق املــا في ـ  ،وتطلــب ت ـوافر هــذا الشــرط يف املنــهج الــدوائي يعــي إتاحــة اجملــال الســهغالل واســهثمار هــذا
املنهج مبا حيقق النفع البشري؛ فرباءة االخرتا ترد علـى الهطبيـق العملـي للفكـرة ،وأن مبهكـر الـدواء قصـد مـن
وراء ابهكاره أن تعم الفائدة على اجملهمع من خـالل مـا ينهجـ مـن أدويـة ،أي مبعـو أن يكـون لـ أثـراً ملموسـاً
- 1د .حممد مرسي عبده ،اإلطار القانوين للمعرفة الفنية للمشروعا الصناعية ،مرجع سابق،
- 2مقابل للمادة ( ) 27من اتفاقية الرتبس ،وال يوجد مقابل هلذا النص يف قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املصرية.
 106وما بعدها.
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علـى صـحة اإلنسـان املـريض وإمكانيـة املسـاعدة يف شـفائ  ،وال يظــل أسـو للنظريـا واألحبـاث العلميــة دون
تطبيقهــا ،وهــذا الشــرط هــو مــا يــربر طــول فــرتة تصــنيع الــدواء مــن خــالل قيــام الشــركا الدوائيــة يف األحبــاث
والهجارب العلمية للهأكد من كفاءة املنهج الدوائي وفاعليه سواء على البشر أو على احليوان أو النبا .1
ويســهفاد مــن هــذا الــنص وفــق ل ـرأي الباحثــة أن قابليــة الهطبيــق الصــناعي العلم ـي لالبهكــار الــدوائي
يكون إما عن بالوصول إىل منهج دوائي جديد أو بالوصول إىل طريقـة جديـدة ومبهكـرة أو تطبيـق جديـد لطريقـة
معروفة من قبل واسهغلها املبهكر يف أحد خطوط إنهاج األدوية بالفعل لهوفر علي املال أو الوقي أو اجلهد.
المبحث الثاني
الشروط الشكلية للتسجيل لبراءة االختراع الدوائية
إذا توافر الشروط املوضوعية ال تهطلبها أغلبيـة األنظمـة والقـوانن املنظمـة لـرباءا االخـرتا ،
واملهمثل ــة يف ك ــون االخـ ـرتا مبهكـ ـراً ومنطويـ ـاً عل ــى ج ــدة االبهك ــار ومش ــروعاً وق ــابالً للهطبي ــق العلم ــي ،تل ــك
الشــروط ال ـ تؤهل ـ للوجــود الفعلــي وال ـواقعي ،عندئــذ يقــوم امل ــرت حبســب الشــروط الشــكلية أن يقــدم طلــب
الهس ــجيل ومنحـ ـ للـ ـرباءة م ــن قب ــل اجله ــة اإلداري ــة امل هص ــة ،2ويف ح ــال حصـ ـول عليه ــا يص ــبح رتعـ ـاً ومالكـ ـاً
للحقوق الناشئة عـن اخرتاعـ فيسـهطيع محايههـا بقـانون محايـة االخرتاعـا  ،أمـا علـى العكـس مـن ذلـك يف حـال
اهل للشروط الشكلية املقررة قانوناً فليس أمام إال اللجوء إىل القواعد العامة حلماية حقوق .3
وســوك نــهكلم يف هــذا املبحــث عــن الشــروط الشــكلية لـرباءة االخـرتا الدوائيــة وذلــك يف ثــالث مطالــب علــى
النحو الها :

املطلب األول :صاحب احلق يف براءة االخرتا الدوائي.
املطلب الثاين :إجراءا احلصول على براءة االخرتا الدوائي.

 -1د .سائد حات سيف الدين ،محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال الصناعا الدوائية ،مرجع سابق،
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- 2يشار يف هذا اجملال إىل اههمام اتفاقية اجلوانب املهصلة بالهجارة من حقوق امللكية الفكرية بطلبا تسجيل براءا االخرتا حيث
أورد يف املـادة  29منهـا شـروط الهقـدم بطلبـا احلصـول علـى الـرباءة حيـث نصـي علـى قيـام البلـدان األعاـاء اشـرتاط إفصــاح
املهقدم بطلب احلصول على الرباءة عن االخرتا بأسلوب واضح وكامل يكفي لهمكن تنفيذ االخرتا من جانب ش ص ميهلك
اخلـربة اله صصـية يف ذلـك اجملــال ،وجيـوز اشـرتاط أن يبــن املهقـدم أفاـل أســلوب يعرفـ امل ـرت لهنفيــذ االخـرتا يف تـاريو الهقــدم
بالطلــب أو يف تــاريو أســبقية الطلــب املقــدم حــن تــزعم األســبقية .كمــا جيــوز للبلــدان األعاــاء اش ـرتاط أن يقــدم املهقــدم بطلــب
احلصول على براءة اخرتا املعلوما املهعلقة بطلبا الاثلة تقدم يف بلدان أجنبية أو براءا منحي ل فيها.
 - 3د .أسامة نائل ا يسن ،الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية ،دار الثقافة ،الطبعة األوىل،2011،

.118
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املطلب الثالث :منح براءة االخرتا الدوائية وأسباب انقاائها.
المطلب األول
صاحب الحق في براءة االختراع الدوائي
أول الشـروط الـ تبــدأ هبــا إجـراءا إصــدار الـرباءة هــو حتديـد صــاحب احلــق يف بـراءة االخـرتا
الــدوائي ،وال يــهم االخ ـرتا إال مــن ش ـ ص طبيعــي فهــو وليــد العقالنيــة ،ذلــك يعــي أن ـ ال يــهم إال مــن قبــل
ش ـ ص طبيعــي ،والقــانون االحتــادي يســمح ألي ش ـ ص بــأن يهقــدم بطلــب لهســجيل االخ ـرتا بنفس ـ ؛ أو
خللف القانوين 1شريط أن يثبـي الـرباءة أهنـا مـن حقـ إذا مل يكـن هـو امل ـرت  ،وامل ـرت دائمـاً هـو الشـ ص
الطبيعي؛ ألن االخرتا هو نهاج الذهي الـذي يبهكـره ،فـال حيـل حملـ العقـل االصـطناعي 2أو النظـام الرقمـي،

فهـذه مجيعهـا وسـائل تسـاعد امل ـرت إىل اخرتاعـ  ،حيـث أهنـا تسـاعده يف تسـريع خطـوا ابهكـاره ملـا تقدمـ
ل من املعلوما املهميزة كماً ونوعاً.3
ال تثار إشكالية تذكر فيما إذا كان امل رت يعمل حلساب فهو الذي يهقـدم بطلـب مـنح الـرباءة ،وهـذا هـو
األصــل أو يوك ــل غ ــوه ،ويف ح ــال تعــدد امل رتع ــن مت ــنح هل ــم ب ـراءة بالهســاوي بع ــد تق ــدميهم طلب ـاً مجاعي ـاً إذ

تصبح ملكية شائعة بينهم إال إذا اتفق بينهم على غو ذلك .ولكن يف جمال الصناعا الدوائية ينـدر وجـود
هــذا األصــل ،نظ ـراً لطبيعــة هــذه الصــناعة ،ال ـ حتهــاج إىل ميزانيــا ض ـ مة وتاــافر جهــود جمموعــا مــن
املبهكرين يف جمال صناعة األدوية ،الذين يعملون يف الغالب حتي مظلة إحدى شركا األدوية.
لـذا جنــد املشــكلة األساسـية بشــأن حتديــد صــاحب احلـق يف االخـرتا الــدوائي تثـار يف حــال كــان امل ــرت
يعمل حلساب الغو ،أو إذا كان أجنبياً وهذا ما سنبين فيما يلي:
أوالً .االختراع الدوائي لحساب الغير بموجب عقد مقاولة أو عقد عم :

قد يهعاقد امل رت مع الغو إلجناز اخرتا تـؤول ملكيهـ بعـد إجنـازه لألخـو ،وقـد يكـون امل ـرت جمـرباً علـى
الهنازل عن ملكية االخرتا فيما كان عامالً .4حيث يقـوم امل ـرت الـدوائي ـ غالبـاً ـ بـاخرتا أحـد األدويـة أو
 -1املادة ( )7من القانون االحتادي رقم ( )31لسنة .2006

 - 2يقصـد بـ الرجـل اآل وهـو هـو آلـة ميكانيكيـة قـادرة علـى القيـام بأعمـال مربجمـة سـلفا ،إمـا بإشـارة وسـيطرة مباشـرة مـن
اإلنسـان أو يإشــارة مــن بـرامج حاسـوبية ،غالبًـا مــا تكــون األعمــال الـ تـربمج علــى أداءهــا أعمــاالً شــاقة أو خطــوة أو
دقيقة.
- 3د.نوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية امللكية الصناعية ،دار وائل للنشر ،الطبعة األوىل.69 ، 2005 ،
- 4د .أسامة نائل ا يسن ،الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية ،املرجع السابق.119 ،
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العقاقو الطبية بناء على طلب الغو ،واألخو قد يكون ش صاً طبيعياً أو معنوياً ،وحيـدد العقـد املـربم بينهمـا
طبيعة العالقة بن الطرفن.1
وقد حسم املشر اإلمارايت هذا املسألة بالنص يف املادة ( )9من قانون رقم  31لسـنة  2006علـى أنـ
"إذا اجنــز االخ ـرتا الــدوائي مــن خــالل تنفيــذ عقــد مقاولــة أو عقــد عمــل يكــون احلــق يف االخ ـرتا لصــاحب
العمل مامل ينص االتفاق على غو ذلك".
ووفقـ ـاً للم ــادة ( )7م ــن ق ــانون امللكي ــة الفكري ــة املص ــري فق ــد نص ــي عل ــى أنـ ـ " إذا كل ــف شـ ـ ص آخ ــر
الكشف عن اخرتا معن فجميـع احلقـوق املرتتبـة علـى هـذا االخـرتا تكـون لـألول وكـذلك لصـاحب العمـل
مجي ــع احلق ــوق املرتتب ــة عل ــى االخرتاع ــا الـ ـ يس ــهحدثها العام ــل أو املس ــه دم أثنـ ـاء قي ــام رابط ــة العم ــل أو
االس ــه دام ،م ــىت ك ــان االخ ـرتا يف نط ــاق العق ــد أو رابط ــة العم ــل أو االس ــه دام .وي ــذكر اس ــم امل ــرت يف
الرباءة ،ول أجره على اخرتاع يف مجيع احلاال فإذا مل يهفق على األجر كان ل احلق يف تعويض عـادل الـن
كلفـ الكشــف عــن االخ ـرتا  ،أو مــن صــاحب العمــل .ويف غــو األح ـوال الســابقة ،وعنــدما يكــون االخ ـرتا
ضــمن نشــاط املنشــأة العام ــة أو اخلاصــة امللحــق هب ــا امل ــرت  ،يكــون لصــاحب العم ــل اخليــار بــن اس ــهغالل
االخـرتا  ،أو شـراء ال ـرباءة مقابــل تعــويض عــادل للم ــرت  ،علــى أن يــهم االخهبــار يف ثالثــة أشــهر مــن تــاريو
اإلخطار مبنح الرباءة .ويف مجيع األحوال يبقى االخرتا منسوباً إىل امل رت ".
فــإذا نــص العقــد علــى حــق الغــو يف متلــك االخ ـرتا الــدوائي فســوك يســهأثر بــاحلقوق املاليــة ،وهــو يكــون
صاحب احلق يف تقـد طلـب احلصـول علـى بـراءة االخـرتا الـدوائي علـى هـذا املنـهج وتصـدر الشـهادة بامسـ
مـع ذكــر اسـم امل ــرت يف الشــهادة.2وتطبيقـاً علــى ذلـك ،إذا تعاقــد إحــدى شـركا تصــنيع األدويـة مــع أحــد
العلمـاء لصـنيع منــهج دوائـي جديــد يعـاو أحــد األمـرا

املنهشــرة ،ووضـعي لـ تصـوراهتا بشــأن الـدواء املهوقــع

ابهكــاره ،ففــي تلــك احلالــة يكــون االخ ـرتا مــن حــق شــركة األدويــة مــع احهفــا ،امل ــرت حبق ـ األديب يف أن
ينسب االخرتا ل .
فــإذا انصــب حــق الغــو املهعاقــد يف متلــك االخـرتا الــدوائي فهــؤول احلقــوق املاليــة كلهــا إليـ  .وهــو الــذ يقــدم
طلب منح الرباءة ومتنح الشهادة بامس مع إشارة إىل اسم امل رت يف الشهادة.
وقد ال ينصرك موضـو العقـد إىل اخـرتا دوائـي جديـد بـل إىل القيـام بعمـل فـي حمـدد داخـل الشـركة غـو
الهوصل إىل اب هكـارا دوائيـة جديـدة ،مث يهوصـل الشـ ص أثنـاء تنفيـذ العقـد إىل اخـرتا دوائـي ،فلمـن تـؤول
 - 1د.نوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية امللكية الصناعية ،املرجع السابق،
 - 2د .سائد حات سيف الدين ،محاية حقوق امللكية الصناعية يف جمال الصناعا الدوائية ،املرجع السابق،
.70
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احلقــوق؟ وه ــل هلــف األم ــر إذا كــان الش ـ ص مكلــف باالبهك ــار مبوجــب عق ــد عمــل؟ وإذا ك ــان امل ــرت
مكلفاً بابهكار اخرتا ومل يهوصل إلي  ،فهل تثار مسؤوليه القانونية؟

ميكن القول بـأن احلـق يف بـراءة االخـرتا يبقـى للم ـرت إال إذا نـص العقـد صـراحة علـى غـو ذلـك ،وهـذا
هو األصل حىت لو كان امل رت أو الباحث مسهشاراً فنياً لشركة؛ فاحلقوق تـؤول لـ مـا دام ال يعمـل مبوجـب

عقد عمل ،فاألصل أن ميهلك امل رت اخرتاع وال يؤول للغو إال اسهناداً إىل نص قانوين أو اتفاق.1

أم ــا إذا توص ــل املبهك ــر إىل االخـ ـرتا ال ــدوائي مبوج ــب عق ــد عم ــل ما ــمون الهوص ــل إىل ابهك ــارا دوائي ــة

جديــدة لصــا شــركة األدويــة املهعاقــد معهــا ،عنــدها تكــون بـراءة االخ ـرتا مــن حــق شــركة األدويــة ،ويســهحق
املبهكر املقابل املقرر يف العقد مىت كان هـذا املقابـل يسـاوي قيمـة املنـهج الـدوائي املبهكـر ،أمـا إذا كانـي قيمـة
االخ ـرتا الــدوائي قــد فاقــي تصــورا الطــرفن؛ فيعــاد النظــر يف ذلــك ويعــو

امل ــرت طبق ـاً للقواعــد العامــة

املقررة يف قانون املعامال املدنية ،مبا يهناسب اجلهد الذي بذل وما حقق امل رت من جناح يف السوق.2
ثانياً .صاحب االختراع الدوائي األجنبي:
اعرتفــي الهشـريعا املقارنــة حبــق األجنــي يف احلمايــة إذا كانــي مــن رعايــا دولــة تـرتب باتفاقيــة ثنائيــة أو دوليــة
مع دولة احلماية ،فإذا مل توجد اتفاقية يصار إىل املعاملة باملثل.3
وقـد أكـد االتفاقيـة الدوليـة للملكيــة الصـناعية 4محايـة كـل أجنـي مــن رعايـا دول االحتـاد ،وجيـوز لـ أن يقــدم
طلــب تســجيل اخرتاع ـ يف أي دولــة مــن دول االحتــاد ويهمهــع بــنفس احلقــوق ال ـ يهمهــع هبــا رعاياهــا .وإذا كــان

 -1د .أسامة نائل ا يسن ،الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية ،مرجع سابق،
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 -2دينوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية امللكية الصناعية ،مرجع سابق،
 - 3وهذا ما ورد يف القانون االحتادي بشأن تنظيم ومحاية امللكيـة الصـناعية لـرباءا االخـرتا والرسـوم والنمـاذج الصـناعية يف
املادة (.)2
 -4وقــد جــاء يف اتفاقيــة بــاريس امل ــادة ( -1 )2يهمهــع رعايــا كــل دولــة م ــن دول االحتــاد يف مجيــع دول االحتــاد االخ ــرى ،
بالنســبة حلمايــة امللكيــة الصــناعي ة  ،باملزايــا ال ـ متنحهــا حاليــا او قــد متنحهــا مســهقبال ق ـوانن تلــك الــدول للم ـواطنن ،
وذلك دون االخالل باحلقوق املنصو عليها بصفة خاصة يف هذه االتفاقية  .ومـن مث فيكـون هلـم نفـس احلمايـة الـ
للمواطنن ونفس وسائل الطعن القانونيـة ضـد اي اخـالل حبقـوقهم  ،بشـرط اتبـا الشـروط واالجـراءا املفروضـة علـى
املـواطنن .وكـذلك اتفاقيــة الـرتبس يف املـادة( )3يلهــزم كـل مـن البلــدان األعاـاء مبـنح األعاــاء مـواطي البلـدان األخــرى
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األعاـاء معاملـة ال تقـل عـن املعاملـة الـ متنحهـا ملواطنيهـا فيمـا يهعلـق حبمايــة امللكيـة الفكريـة مـع مراعـاة االســهثناءا
املنصو عليها بالفعل يف كل من معاهدة باريس (1967م) ،ومعادة برن (1971م) ،ومعاهدة روما."..
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امل رت ليس من رعايا دول االحتاد إال أن مقيم فيها فل نفس احلقـوق لرعايـا دول االحتـاد .أمـا إذا كـان امل ـرت
من غو رعايا دول االحتاد وليس مقيماً فيها فليس ل إال أن يهقيد بقواعد املعاملة باملثل.1
كمــا جــاء يف املــادة ( )2مــن القــانون االحتــادي بشــأن تنظــيم ومحايــة امللكيــة الصــناعية ل ـرباءا االخ ـرتا والرســوم
والنمــاذج الصــناعية" :ال ختــل أحكــام هــذا القــانون مبــا تــنص عليـ االتفاقيــا واملعاهــدا الدوليــة ال ـ تكــون الدولــة
طرفـاً فيهــا ،والـ تــنظم حقــوق مـواطي الــدول األطـراك يف تلــك االتفاقيــا واملعاهــدا وحقــوق األشـ ا الــذين
يعاملون معاملههم .ويكون لألجني الذي ال يشمل حكم الفقرة السابقة حقـوق املـواطن الـ وهلـا هـذا القـانون إذا
كان حيمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة املثل".
يف الفر الذي يكون في األجني غو عامل فإن القانون االحتادي مل يفرق بـن الـوطي واألجنـي يف حـق الهقـدم
للحصــول علــى بـراءة االخـرتا طبق ـاً ألحكــام املعاهــدا واالتفاقيــا الدوليــة ال ـ تكــون دولــة اإلمــارا طرفـاً فيهــا،
وإذا كــان األجنــي مــن دولــة ليســي طرف ـاً يف املعاهــدا الدوليــة فإن ـ يلجــأ إىل تطبيــق املعاملــة باملثــل .2أم ـا إذا كــان
األجنــي عــامالً فيحكم ـ قــانون حمــل انعقــاد عقــد العمــل ،فــإذا أبــرم عقــد العمــل علــى إقلــيم دولــة اإلمــارا العربيــة
املهحدة فهنطبق أحكام قانون احتادي رقم ( )5لسنة 1985م بشأن املعامال املدنية.3

المطلب الثاني
إجراءات الحصول على براءة االختراع الدوائية
بعــد أن أوضــحنا مــن هــو صــاحب احلــق يف احلصــول ب ـراءة االخـرتا الدوائيــة ،ســيكون مــن املناســب بيــان
اإلجراءا الواجب اتباعها للحصول على الرباءة؛ وال تبدأ بهقد هذا طلب إىل إدارة امللكية الصـناعية يف
وزارة االقهصاد وحتديد مشهمالت  ،وذلك على الهفصيل الها :
- 1دينوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية امللكية الصناعية ،املرجع السابق،

.76

- 2د .سائد حات سيف الدين ،محاية حقوق امللكية الصناعية يف جمال الصناعا الدوائية ،املرجع السابق،
 -3املادة 911
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 .1اذا وفق العامل يف اخرتا أو اكهشاك جديد أثناء عمل فال حق لصاحب العمل في إال يف األحوال اآلتية:
أ -اذا كاني طبيعة العمل املهفق علي تسههدك هذه الغاية.
ب -اذا اتفق يف العقد صراحة على أن يكون ل احلق يف كل ما يههدي إلي العامل من اخرتا .
ج -اذا توصل العامل اىل اخرتاع بوساطة ما وضع صـاحب العمـل حتـي يـده مـن مـواد أو أدوا أو منشـ أو أيـة وسـيلة
أخرى السه دام هلذه الغاية.
.2علــى أنـ اذا كــان لالخـرتا أو االكهشــاك يف احلــاال ســالفة الــذكر أمهيــة اقهصــادية كبــوة جــاز للعامــل أن يطالــب مبقابــل
خا تراعى في مقهايا العدالة كما يراعى في ما قدم صاحب العمل من معونة.
وال ختل األحكام السابقة مبا تقرره القوانن اخلاصة باالخرتا واالكهشاك.
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أوالً ـ تاريخ تقديم الطلب:
يهوجب على كـل ـرت أو مـن آلـي إليـ حقوقـ القيـام بـإجراءا دقيقـة للحصـول علـى الـرباءة ،وذلـك
بالهقــدم بطلــب للحصــول علــى ب ـراءة االخ ـرتا لــدى اجلهــة املكلفــة حبمايــة امللكيــة الصــناعية وهيئــة ب ـراءا
االخرتا يف كل دولة ،وهذا طبقاً للمادة ( )1/12من اتفاقية باريس ال ألزمي كل الدول بإنشـاء مصـلحة
أو هيئ ــة أو إدارة خاص ــة بامللكي ــة الص ــناعية ومكه ــب يس ــمح للجمه ــور ب ــاالطال عل ــى ب ـ ـراءا االخ ـ ـرتا
والنماذج الصناعية والعالما الهجارية والصناعية؛ علـى سـبيل املثـال ـهص بـذلك مكهـب بـراءا االخـرتا
يف اإلمارا بأبوفي ،حيث يهم منح براءا االخرتاعا ال تعهرب مبهكرة ومفيدة.1
إذا توصل امل رت إىل ابهكار الدواء ومل يكشف عن مطلقاً وحماط بالسـرية والكهمـان ،فهـو غـو مقيـد بهـاريو معـن
وهو وحده من حيدد الوقي املناسب للهقدم بطلب احلصول على براءة االخرتا  ،إال أن تأخوه يعرض إىل اطر قـد
يفقد هبا حق األولية؛ فمن هذا الهاريو حتسب األولية ملنح براءة االخرتا .2

على سبيل املثال :إذا توصلي أكثر من شركة دواء الخرتا دوائي جديد ،فإن األولويـة تكـون ملـن تهقـدم
بطل ــب احلص ــول عل ــى بـ ـراءة االخـ ـرتا ويس ــق ح ــق الب ــاقن ،الفهق ــاده ش ــرط اجل ــدة؛ فف ــي حال ــة اس ــهغالل
االخـرتا دون الهقــدم بطلــب احلصــول علـى الـرباءة فإنـ يســق حقـ تطبيقـاً لــنص املــادة ( )2/7الـ نصــي
علــى أن" -2مــع عــدم اإلخــالل بأحكــام املــادتن ( )9( ،)8مــن هــذا القــانون فإن ـ يكــون للش ـ ص الــذي
ي ــود قب ــل غ ــوه طلب ـاً ع ــن ب ـراءة اخـ ـرتا أو ش ــهادة منفع ــة ،أو ال ــذي يطال ــب قب ــل غ ــوه بأس ــبقية ع ــن ذا
االخ ـرتا  ،احلــق يف ب ـراءة االخ ـرتا أو شــهادة املنفعــة حســب األح ـوال ،إذا تــوفر يف طلب ـ شــروط احلصــول
عليهــا "  . 3فــإذا ســجل امل ــرت ابهكــار الــدوائي يف اخلــارج وأراد تســجيل يف دولــة اإلمــارا العربيــة املهحــدة
 -1رشـ ــا علـ ــي جاسـ ــم العـ ــامري ،النظـ ــام القـ ــانوين حلماي ـ ــة حقـ ــوق ب ـ ـراءا االخ ـ ـرتا  ،مصـ ــر ،اإلسـ ــكندرية ،دار اجلامع ـ ــة

اجلديدة2017،م.151 ،
 -2د .سائد حات سيف الدين ،محاية حقوق امللكية الصناعية يف جمال الصناعا الدوائية ،املرجع السابق،
 - 3يوافق حكمها املادة ( ) 6من قـانون محايـة امللكيـة الفكريـة املصـري الـ نصـي علـى أن "يثبـي احلـق يف الـرباءة للم ـرت
أو ملن آلي إلي حقوق  .وإذا كان االخرتا نهيجة عمل مشرت بن عـدة أشـ ا  ،يثبـي حقهـم يف الـرباءة بالهسـاوي
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فيما بينهم ما مل يهفقوا على غو ذلك .أما إذا كان قـد توصـل إىل ذا االخـرتا أكثـر مـن شـ ص يسـهقل كـل مـنهم
عن اآلخر ،يثبي احلق لألسبق يف تقد الطلب.
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فعليـ أن يســجل قبــل انقاــاء اثــي عشــر شــهراً مــن تــاريو تســجيل األول وإال ســق حقـ يف األولويــة عمـالً
بنص املادة ( )11ال نصي على أن:
 -1جيــوز أن يهاــمن طلــب اإليــدا الرغبــة يف اعهبــار األولويــة يف اإليــدا لطلــب ســبق تقدميـ يف دولــة
تكــون طرف ـاً يف اتفاقيــة أو معاهــدة مــع الدولــة .ويف هــذه احلالــة جيــب أن يوضــح يف الطلــب تــاريو
ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة ال قدم إليها ،وذلـك وفقـاً ملـا تـنص عليـ الالئحـة الهنفيذيـة

هلذا القانون.
 -2مدة األولوية اثنا عشر شهراً من تاريو اإليدا األول.
ومفــاد ذل ــك أن اجلهــة امل هص ــة بــإدارة امللكي ــة الصــناعية ل ــن تعلــن ع ــن قبوهلــا املب ــدئي علــى م ــنح ال ـرباءة
لالبهكــار الــدوائي قبــل انقاــاء اثــو عشــر شــهراً مــن تــاريو اإليــدا األول؛ مراعــاة حلقــوق أصــحاب ال ـرباءة

للطلبا املقدمة يف اخلارج للحصول على براءة ابهكار ملنهجاهتم قبل الهقدم األخو بالطلب داخل الدولـة،1
تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة يف املادة ( )2من القانون االحتـادي الـ نصـي علـى أن "ال ختـل أحكـام هـذا
القانون مبا تنص علي االتفاقا واملعاهدا الدولية ال تكون الدولة طرفاً فيها ،والـ تـنظم حقـوق مـواطي

ال ــدول األطـ ـراك يف تل ــك االتفاقي ــا واملعاه ــدا وحق ــوق األشـ ـ ا ال ــذين يع ــاملون مع ــاملههم ،ويك ــون
لألجني الذي ال يشمل حكم الفقرة السابقة حقوق املـواطن الـ وهلـا هـذا القـانون إذا كـان حيمـل جنسـية
دولة تعامل الدولة معاملة املثل".

وتـرى الباحثــة بــأن هــذه املـادة جــاء للحفــا ،علــى حقـوق طالــب الـرباءة طـوال املـدة املســموح هبــا وعــدم

كشـف سـر اخرتاعـ بالنشـر يف جريـدة امللكيـة الصـناعية حـىت انقاـاء تلـك الفـرتة املسـموح هبـا مـع املالحظـة
بأن حق األولوية لطلبا الرباءة يف اخلارج فق .

ثانياً ـ مضمون تسجي الطلب:

الطلــب هــو تص ـريح كهــايب يصــدر مــن امل ــرت أو خلف ـ أو نائب ـ موجه ـاً إىل إدارة امللكيــة الصــناعية يف وزارة
االقهص ــاد وفروعه ــا يف الدول ــة ،حبي ــث يطل ــب فيـ ـ االعـ ـرتاك باخرتاع ـ ال ــدوائي ومحاي ــة بق ــانون االخرتاع ــا
إلثبــا حق ـ في ـ  ،وهــو تصــرك قــانوين صــادر مــن جانــب واحــد ،ويــهم تقــد الطلــب وفق ـاً للنمــوذج املعــد

لذلك مهبوعاً بهوقيع .2
 1د .سائد حات سيف الدين ،محاية حقوق امللكية الصناعية يف جمال الصناعا الدوائية ،مرجع سابق .151
 2د .أسامة نائل ا يسن ،الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية ،مرجع سابق.125 ،
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أمــا إذا ت تقــد الطلــب مــن ش ـ ص آخــر دون موافقــة امل ــرت أو خلف ـ أو نائب ـ يعــد األخــو
مغهصــباً لالخ ـرتا  1وذلــك وفــق ملــا ورد يف املــادة ( )8مــن قــانون تنظــيم ومحايــة امللكيــة الصــناعية ال ـ نصــي
علــى " إذا كانــي العناصــر اجلوهريــة لالخــرتا قــد ت احلصــول عليهــا مــن اخ ـرتا ش ـ ص آخــر دون موافقه ـ
علــى ذلــك أو علــى إيــدا طلــب احلمايــة ،فيجــوز ملــن أصــيب باــرر نهيجــة هلــذا االغهصــاب املطالبــة بنقــل
الطلب إلي أو بنقل الرباءة أو شهادة املنفعة إذا كاني قد منحي إىل املغهصب".
فهذا النص تسه لص من الباحثة أن حيق للم رت طلب تسجيل الطلـب بامسـ واملطالبـة بـالهعويض عـن
الارر الـذي حلـق بـ سـواء كـان تعـويض معنـوي أو مـا  ،خاصـةً يف جمـال بـراءة االخـرتا علـى األدويـة لدقهـ
وخصوصيه والهكاليف الباهظة ال تنفقها شركا األدوية للوصول إىل االبهكارا الدوائية اجلديدة.
وقد أوضحي املادة ( ) 10من ذا القانون البيانا ال جيب أن يشهمل عليها الطلب ،حيـث ورد هبـا:
"يــذكر اســم امل ــرت يف ب ـراءة االخ ـرتا أو شــهادة املنفعــة مــا مل يعلــن امل ــرت كهاب ـةً عــن رغبه ـ يف عــدم ذكــر
امس ـ  ،وي ــهم تق ــد طل ــب ب ـراءة االخ ـرتا وبيانات ـ أو ش ــهادة املنفع ــة وفق ـاً مل ــا حت ــدده الالئح ــة الهنفيذي ــة هل ــذا
القــانون" .حيــث أوجــب القــانون كهابــة كــل مــن اســم ولقــب طالــب ال ـرباءة وامس ـ الهجــاري وجنســيه ومهنه ـ

وحمل إقامه وعنوان مع ذكر اسـم امل ـرت وجمالـ الفـي ،وإذا كـان طالـب الـرباءة ش صـاً معنويـاً يهعـن كهابهـ
البيانا اخلاصة بامس وعنوان ونشاط والرخصة الهجاريـة .وحيـق للم ـرت أن يعلـن عـن رغبهـ يف عـدم كهابـة
امس يف شهادة احلماية شريطة أن يهم هذا اإلعالن كهابة.2
المطلب الثالث
منح براءة االختراع الدوائية وأسباب انقضائها
مـن البـديهي القـول أن قـرار مـنح الـرباءة يكسـب امل ـرت حقوقـ كاملـة علـى اخرتاعـ ولـ أن يسـهغلها وفقـاً
للقانون .وقرار املنح هو قرار إداري صادر مـن سـلطة إداريـة هصـة وهـي دائـرة تسـجيل بـراءا االخـرتا مـن
قبــل وزارة االقهصــاد يف دولــة اإلمــارا العربيــة املهحــدة قطــا الشــؤون امللكيــة الفكريــة .وعلــى وجـ الهحديــد،
تهم إدارة براءا االخرتا من قبل إدارة امللكية الفكرية ،وهي أيااَ الوزارة والقسـم الـذي يوافـق علـى بـراءا

االخرتا  ،فإذا اسـهو تقـد الطلـب أوضـاع الشـكلية وشـروط املوضـوعية ،يـهم حبـث الطلـب وصـوالً الختـاذ
قرار إما مبنح الرباءة أو برفض الطلب.
 1د .ر سعود مساوي ،براءا االخرتا يف الصناعا الدوائية ،مرجع سابق. 207 ،
 -2د.نوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية ،امللكية الصناعية ،مرجع سابق .80 ،
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لـذا سـنهناول يف هـذا املطلـب إجـراءا مـنح بـراءة االخـرتا أو شـهادة املنفعـة بشـأن االبهكـارا الدوائيــة،
وسلطة املسجل يف منح الرباءة ،وأخواً حاال انقااء وسقوط الرباءة.
أوالً ـ إجراءات منح براءة االختراع بشأن االبتكارات الدوائية:

متنح الـرباءة بقـرار إداري مـن مسـجل االخرتاعـا يف وزارة االقهصـاد ووزيـر الصـناعة يف القـانون االحتـادي
يف دولــة اإلمــارا ؛ فــإذا كــان الطلــب مســهوفياً للشــروط املقــررة قانون ـاً يعلــن املســجل قبول ـ املبــدئي للطلــب
وموافقــة أوليــة علــى مــنح ال ـرباءة االخ ـرتا الــدوائي ،ويعلــن عــن هــذا يف اجلريــدة الرمسيــة مهاــمناً مل ص ـاً عــن
مواصــفا االخ ـرتا وأي رســوما أو بيانــا مهعلقــة ب ـ إن وجــد وحيــق ألي ش ـ ص االع ـرتا

خــالل

شـهرين مـن تـاريو اإلعـالن يف اجلريـدة الرمسيـة باملوافقــة املبدئيـة علـى قبـول الطلـب وتسـجل االخـرتا  ،فــإذا مل
يهم االعرتا

أو ت رفض االعرتا

يصدر املسجل قراراً مبنح الرباءة بعد اسهيفاء الرسوم املقررة.1

ويقيـد االخـرتا يف سـجل الـرباءا  ،وميـنح شـهادة بـراءة اخـرتا عـن ابهكـاره الـدوائي مـع مراعـاة كهابـة رقـم
وتــاريو طلــب اإليــدا ،واســم امل ــرت  ،واســم املالــك لالخ ـرتا  ،مــع بيــان جنســيه وعنوان ـ  ،واســم االخ ـرتا ،
وبيانا إضافية تهعلـق باملواصـفا  ،مـع رقـم القيـد يف السـجل ،وتـاريو إصـدار الـرباءة ،ومـدة احلمايـة وتـاريو
انههائهـا ،وينشـر القـرار النهـائي بالنشـرة الرمسيــة ،وال جيـوز الـهظلم مــن قـرار الـوزير النهــائي مبـنح بـراءة االخـرتا
أمـام جلنــة الهظلمــا  ،فهـذه اللجنــة حــدود صـالحياهتا الوفيفيــة تقهصــر علـى الهظلمـا الـ تقـدم مــن الغــو
بعد القبول األو لطلب تسجيل الرباءة ،وأيااً فإن قرار مبنح الرباءة يعد قرار هنائي.
وقــد عــرك القــانون االحتــادي ب ـراءة االخ ـرتا يف املــادة ( )8/1بأهنــا“ :ســند احلمايــة الــذي متنح ـ اإلدارة
باسم الدولـة عـن االخـرتا " ،وهـي إجـراء قـانوين صـادر عـن إدارة امللكيـة الصـناعية مبـنح الـرباءة يف صـورة قـرار
إداري باسم الدولة ،وبصدورها تكهمل شروط محاية املنهج الدوائي بقواعد بـراءة االخـرتا وهـذا مـا يفهـم مـن
الــنص ســالفة الــذكر .2حيــث ال متــنح ال ـرباءة إال إذا اســهكمل االخـرتا شــروط الشــكلية واملوضــوعية ،لهمثــل
للم ـرت سـنداً احلمايـة لـ  ،واألخـو عرفـ املشـر يف القـانون االحتـادي يف املـادة ( )6/1بأنـ " :الوثيقـة الدالــة

- 1د.نوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية ،امللكية الصناعية ،املرجع السابق 81 ،و.83
 - 2د .ســائد حــات ســيف الــدين ،محايــة حقــوق امللكيــة الصــناعية يف جمــال الصــناعا الدوائيــة ،املرجــع الســابق،
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علــى مــنح اإلدارة محايــة الخ ـرتا أو رســم أو منــوذج صــناعي ،واملهمثلــة يف ب ـراءة اخ ـرتا أو شــهادة منفعــة أو
شهادة تسجيل رسم أو منوذج صناعي" .ومينح بناء على طلب صاحب االخرتا  ،فهذا السند يشـهمل علـى
بيانا شاملة للم رت  ،ووصف كامل للمنهج الدوائي ،وحيق ل اسهغالل واحهكار هذا املنهج.1
حيث إن قرار منح الرباءة يعي أن امل رت اسهو الشروط املوضوعية والشكلية للحصـول علـى الـرباءة ،إال
أهنا ميكن إثبا العكس من اجلهة امل هصة مبنح براءة االخرتا  ،ويرتتب على ذلـك إلغـاء بـراءة االخـرتا إذا
كان هنا دليل على أن هذه الرباءة افهقد شرطاً أو أكثر من احلصول عليها.
ثانياً ـ دور المسج في منح البراءة أو رفضها:

بعد الهقدم بطلب احلصول علـى الـرباءة يظهـر دور املسـجل ،الـذي انقسـمي سـلطات ثـالث ا اهـا وفقـاً

لنظام كل دولة:
اال ـاه األول :ويـرفض إعطـاء املسـجل أيـة سـلطة تنحصـر سـلطه يف تسـلّم الطلـب وتدقيقـ شــكالً،
فإذا كان مسهوفياً البيانا املطلوبة قانونـاً عليـ قبـول االخـرتا ومنحـ الـرباءة .مبعـو أن املسـجل لـيس لـ أي

دور يف تقييم االبهكار الدوائي. 2وميهاز هذا النظام بالبساطة وسـرعة البـي يف الطلبـا املقدمـة حيـث يقهصـر
دور اإلدارة عل ــى فحـ ــص ت ـ ـوافر الشـ ــروط الشـ ــكلية واملشـ ــروعية بالطلـ ــب فق ـ ـ فـ ــال تكلـ ــف الدولـ ــة نفقـ ــا
االسهعانة باخلرباء إلجراء الهجارب للهأكد من توافر الشروط املوضوعية يف االخرتا . 3

أمــا اال ــاه الثالــث :يــذهب إىل االع ـرتاك بســلطة املســجل يف تقــدير االخ ـرتا يف حــدود معينــة ،فل ـ تــدقيق
الطل ــب ش ــكالً ،وإعط ــاء مهل ــة للغـ ـ و لالعـ ـرتا عل ــى قـ ـرار قب ــول طل ــب م ــنح الـ ـرباءة .أي مبع ــو أن للمس ــجل
اإلفساح للغو االعرتا على قرار القبول األو ملنح الـرباءة ضـمن املـدة الـ حـددها القـانون ،وإذا تبـن لـعدارة
أن هذا االخرتا الدوائي قد سبق منح براءة االخرتا أو أنـ أفهقـد أحـد الشـروط املوضـوعية ملـنح بـراءة اخـرتا ،
فإهنا ترفض منح براءة االخرتا عن  . 4ومن عيوب هذا النظام هو السـرعة يف البـي يف طلبـا الـرباءة مـع إفسـاح
اجملال للمجهمع يف االعرتا على قبول اإليدا املؤقـي لالخـرتا وال يقـدم الغـو علـى االعـرتا علـى الهسـجيل
لعدم االههمام ،الا يسمح بهسـجيل اخرتاعـا غـو جـديرة باحلمايـة وال تهـوافر فيهـا الشـروط املوضـوعية ،وبـنفس
 -1د .أسامة نائل ا يسن ،الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية ،املرجع السابق،
- 2د.نوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية ،امللكية الصناعية ،املرجع السابق .84 ،
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- 3د .ر سعود مساوي ،براءا االخرتا يف الصناعا الدوائية ،مرجع سابق،
- 4د .ر سعود مساوي ،براءا االخرتا يف الصناعا الدوائية ،مرجع سابق،
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الوق ــي ق ــد ال ميل ــك الغ ــو اخل ــربة يف حب ــث م ــدى تـ ـوافر الش ــروط املوض ــوعية والش ــكلية فيفس ــح جم ــاال كب ــوة
لالعرتا من قبل كـل شـ ص ميلـك مصـلحة يف عـدم تسـجيل الـا يـؤدي إىل تعطيـل تسـجيل االخـرتا وإهـدار
وقـي اإلدارة يف حبــث االعرتاضــا الـ قــد ال تكــون جمديــة ،وبالنهيجـة فكثـواً مــا تصــدر اخـرتا بـراءا اســهناداً
هلذا النظام تكون غو صاحلة لالسهغالل الصناعي. 1
ياـاك إىل هــذه امل خـذ أن الفــرتة الـ حـددها القــانون للــهظلم مـن القـرار األوىل يف القــانون سـهون يومـاً عمـالً
بـنص املــادة  ،13وهــذه املــدة غــو كافيـة مــع املنهجــا الدوائيــة فهــي ال تهسـع إلجـراء الهجــارب الدقيقــة والفعالــة
للعالج والهأكد من صحة املنهج الدوائي.

ثالثاً ـ انتهاء براءة االختراع الدوائية:

طبق ـاً ألحكــام القــانون االحتــادي لدولــة اإلمــارا فــإن صــاحب ال ـرباءة يهمهــع باحلمايــة القانونيــة يف ش ـأن
محايــة وتنظــيم امللكيــة الصــناعية والق ـوانن املعمــول هب ــا وهــذه احلمايــة أبديــة بالنســبة ل ـألديب ومؤقه ـ بالنس ــبة

للمادي املهعلق بالرباءة ،وتنههـي احلمايـة عـن االخـرتا الـدوائي إمـا بانههـاء مـدة احلمايـة أو بـبطالن الـرباءة أو
بسقوطها.
الخاتمة
تعد حقوق امللكية الفكرية يف جمال براءة االخرتا على املنهجا الدوائيـة مـن املسـائل الـ فرضـي نفسـها
وبقوة على ساحة النقا والبحـث يف السـنوا األخـوة ،فهـي حتظـى باههمـام الـدول كافـة ،ويرجـع ذلـك إىل
تغـو الوضــع القـانوين لالبهكــار الدوائيـة واملهمثــل يف فــهح البـاب أمــام تسـجيل بـراءة االخـرتا بشــأن املنهجــا
الدوائية بعدما كان املسهقر علي هـو عـدم مـنح بـراءة اخـرتا دوائيـة باعهبـار الـدواء مـن السـلع املرتبطـة بصـحة
اإلنسان ،وال ميكن احهكارها.
وبعد دراسة الاواب القانونية الالزمة لهسـجيل بـراءة االخـرتا الدوائيـة ،وفقـاً لقـوانن دولـة اإلمـارا
وتسـلي الاــوء علــى اجلانــب الــدو لـرباءة االخـرتا الـدوائي الــثال باتفاقيــة اجلوانــب الهجاريــة حلقــوق امللكيــة
الفكرية ،وتأثوها على القانون اإلمارايت ،قد توصلنا إىل جمموعة من النهائج والهوصيا الهالية:
النتائج:

 أن ب ـراءة االخ ـرتا الدوائي ــة مت ــنح ع ــن املنهج ــا الدوائي ــة املبهك ــرة أو األس ــاليب الص ــناعية املس ــه دمة يف
صناعة الدواء طاملا توافر فيها الشروط املوضوعية والشكلية ال تطلبها املشر .

- 1د .مسيحة القيلويب ،امللكية الصناعية ،مرجع سابق،
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 أن املشر اإلمارايت كان ال يعرتك بأحقيـة احلصـول علـى بـراءة اخـرتا دوائيـة قبـل اناـمام دولـة اإلمـارا
ملنظمة الهجارة العاملية ،وترتب علـى ذلـك تعـديل قـوانن امللكيـة الفكريـة مبـا يهفـق مـع اتفاقيـة الـرتبس ومـن
مث ت االعرتاك بأحقية االبهكارا الدوائية يف احلصول على براءة االخرتا .
 أن االبهكارا الدوائية هلا أمهية اسرتاتيجية لدى الدول الرتباطها الوثيق بصحة اإلنسان.
 مل يوضح املشر اإلمارايت ـ على خالك املشر املصري ـ املقصود بشرط اجلدة ،وذلك يثـو مسـألة املعيـار
الذي تبناه املشر اإلمارايت بشأن اجلدة ،وهل هـي اجلـدة النسـبية أم املطلقـة ،وإن كـان األمـر مييـل إىل أنـ
أخذ باجلدة املطلقة لالبهكار.
 مل ــص املشــر اإلمــارايت االبهكــارا الدوائيــة خبصوصــية معينــة ،ومــن مث تطبــق األحكــام العامــة اخلاصــة
برباءة االخرتا على االبهكارا الدوائية.
 مدة محاية براءة االخرتا الدوائيـة عشـرون عامـاً مـن تـاريو تقـد الطلـب وفقـاً للقـانون اإلمـارايت ،وتسـق
براءة االخرتا الدوائية يف الدومن العام بانههاء هذه املدة ،ويصـبح مـن حـق كافـة شـركا األوديـة تصـنيع
هذا املنهج الدوائي.
التوصيات:

 نهمـو علــى املشــر اإلمــارايت أن ياــع نصوصـاً قانونيــة تـرا الطبيعــة اخلاصــة هلـذا النــو مـن الـرباءا ذا
الصــلة بصــحة األنســان ،وت ـوازن بــن مصــلحة شــركا األدويــة وحــق الش ـ ص يف احلصــول علــى الــدواء
بسعر معقول.
 نظراً ألمهية االخرتاعا الدوائية وارتباطها الوثيق بصحة اإلنسان ،نوصـي بـأن تكـون مـدة محايـة االخـرتا
الدوائي أقل من مدة محاية االخرتاعـا الصـناعية األخـرى ،حبيـث ميكـن لشـركا األدويـة الوطنيـة تصـنيع
األدوية بعد مرور احلماية القانونية.
 هبدك احلد من مسألة االحهكار الدوائي لشركا األدوية العاملية نوصي املشر اإلمـارايت بـأن يـنص علـى
مشروعية اسه دام تقنية اهلندسة العكسية بشأن براءة االخرتا الدوائية ،وذلك لفهح اجملـال أمـام شـركا
الـدواء الوطنيــة مــن اســه دام تقنيــة اهلندســة العكســية علــى األدويــة احلاصــلة علــى بـراءة االخـرتا وإدخــال
حتســينا جوهريــة عليهــا ،ومــن مث إعــادة إنهــاج أدويــة حمليــة دون أن يشــكل ذلــك انههاكـاً لقـوانن امللكيــة
الفكرية.

قائمة المراجع
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طبيعة الجزاء الجنائي في مجال الهجرة غير الشرعية
إعداد األستاذ  :مصقف عبدالرمحن حممد البوسيفي
عضو يأة التدريس بكلية القانون و و و جامعة طرابلس
مقدمـــة
با موضو اهلجرة الشغل الشاغل للعديد من الـدول خاصـة املهاـررة منهـا  ،ويف الوقـي نفسـ أضـحي
مطلب ـ ـاً ملح ـ ـاً ل ــدى الكثـ ــوين م ــن هل ــف الفئـ ــا واألعم ــار هب ــدك االسـ ــهقرار وحتس ــن أوض ــاعهم املاديـ ــة
واالجهماعية  ،ورغم تعـدد األسـباب املؤديـة إليهـا جنـد الـدافع االقهصـادي يهصـدر مجلـة هـذه الـدوافع  ،كيـف
ال وأن جل املهاجرين من دول نامية فقوة تعاين اله لف يف شىت جماالهتا .
مــع ذل ــك أق ــر العديــد م ــن الهش ـريعا عقوب ــا رادعــة وش ــديدة يف جم ــال مكافحــة ج ـرائم اهلج ــرة غ ــو
الشرعية ،خاصة فيما يهعلق بسلو املهربن ،يف حن كاني العقوبا امله ذة ضـد املهـاجرين ففـة ال تزيـد
عن احلبس البسي والغرامـة امل ففـة ،بـل إن بعـض الـدول مل تقـرر هلـا عقوبـة علـى اإلطـالق اتباعـاً للمـادة 5

مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين( )1الــذي حيــث علــى عــدم املالحقــة اجلنائيــة للمهــاجر غــو الشــرعي
اجملرم .
باعهباره هدفاً لسلو املهربن ً

ونظ ــرا إىل ــول السياس ــة اجلنائي ــة لسياس ــة عقابي ــة وأخ ــرى وقائي ــة مهمثل ــة يف اله ــدابو الوقائي ــة املهعلق ـ ـة
باخلطورة اإلجراميـة _ يرتتـب علـى قيـام املسـؤولية اجلنائيـة لههريـب املهـاجرين آثـار جنائيـة معينـة _ ولبحثهـا
جيب حتديد العقوبة املقررة للجرمية املـذكورة مـن جانـب ،وحتديـد الظـروك املشـددة للعقوبـة واألعـذار املعفيـة
مـن العقوبـة املقــررة هلـا مـن جانــب آخـر  ،أمــا بشـأن الهـدابو الوقائيــة فإهنـا تهفـق يف عمومهــا مـا ورد يف بعــض
الهشريعا املقارنة املقررة يف الدول املصدقة علـى اتفاقيـة األمـم املهحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة وبروتوكوليهـا
حيث عملي على الـنص يف قوانينهـا علـى تنظـيم العقوبـة جلرميـة هتريـب املهـاجرين واملقصـود هبـا اجلـزاء املقـرر
ملصـلحة اجملهمــع يف القــانون اجلنـائي تنفيــذاً حلكــم قاـائي علــى مــن تثبـي مســؤوليه عــن اجلرميـة وذلــك ملنــع
ارتكاهبا مرة أخرى من قبل غوه .

 -1األمم املهحدة ،بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمـل التفاقيـة األمـم املهحـدة ملكافحـة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،قرار الجمعية العامـة لممـم المتحـدة رقـم  a /res/55/25بهـاريو 2000/11/15
.
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ويكهسي هذا املوضو أمهيـة بالغـة نظـرا ملـا تشـكل اهلجـرة غـو الشـرعية مـن خطـورة بالغـة ال يسـههان
هبا حتديدا من الناحية األمنية خاصة مع الهزايد الرهيب ألعـداد املهـاجرين غـو الشـرعين  ،الـا ياـطرنا لبيـان
طبيعــة اجل ـزاء اجلنــائي مــن خــالل بيــان السياســة العقابيــة والوقائيــة للــدول املهاـررة مــن اهلجــرة ومــدى تفعيلهــا
ألهم ما جاء يف األنظمة الدولية اولة احلد منها .
فاال عن ذلك  ،فقد أثـار اهلجـرة غـو الشـرعية جـدال واسـعا يف أوسـاط اجملهمعـا سـواء املصـدرة
أو املسهقبلة هلا من ناحية احرتام وتطبيـق مبـادئ حقـوق اإلنسـان مـن عدمـ يف سـن قوانينهـا املهعلقـة بـاهلجرة
وإجراءا إعادة ترحيلهم إىل بلداهنم األصلية أمام األعداد اهلائلة الـ تصـل إىل حـدودهم البحريـة خاصـة ،
ما يطرح عدة تسااال أمهها :
_ مـا طبيعـة املصـلحة اجلنائيـة ا ميــة مـن وراء ضـب اجلـزاء اجلنـائي املقـرر بعـد ـر سـلو املهــاجر
أو املهرب ؟
_ هل ميكن للجزاء اجلنائي وباألخص العقوبة ،أن يكون كافيا للحد من اهلجرة غو الشرعية؟
_ ما مدى فاعلية السياسة اجلنائية العقابية من قبل الدول املهاررة من اهلجرة غو الشرعية؟
وســيهم طــرح هــذه املســائل مبــنهج حتليلــي مل هلــف النصــو

القانونيــة ال ـ جــاء مــن خالهل ـا فكــرة

البحث  ،فاال عن االعهماد على املنهج النقدي املقـارن  ،فهـو " نقـدي " فمـن الاـروري اختـاذ موقـف مـن
جممو احللول ال حاولي أن تعاو هذه الظاهرة إجيابـا أو سـلبا  ،وهـو " مقـارن " لكـي نسـهفيد مـن ـارب
اآلخرين مع األخذ يف االعهبار دائما اخهالك الظروك املوضوعية بن دولة وأخرى .
ولعجاب ــة عل ــى م ــا س ــبق  ،س ــننههج خط ــة ثنائي ــة حت ــوي ف ــرعن أساس ــين  :الف ــر األول ,واملهعلـ ـق
مبالمح العقـاب يف جمـال اهلجـرة غـو الشـرعية  ،والفـر الثـاين املعنـون بالهـدابو الوقائيـة يف مواجهـة اهلجـرة غـو
الشرعية على النحو الها :
الفرع األول
مالمح العقاب في مجال الهجرة غير الشرعية
بعــد أن كــان الغــر مــن العقوبــة االنهقــام والهكفــو م ـر بفكــرة الــرد العــام والــرد اخلــا

حــىت

وصـلي لفكـرة اإلصـالح والههـذيب ،إذ أصــبح للعقوبـة إثـر فهـور أفكــار السياسـة اجلنائيـة الوضـعية 1والــدفا
 - 1برز طالئع املدرسة الوضعية يف القرن الهاسع عشر وكان رائدها الطبيب اإليطـا سـيزاري ملـربوزو ()1835-1909
من خالل كهاب (الرجل اجملرم) والذي نادى بأن يهحول االههمام من جمرد دراسـة الفعـل اإلجرامـي إىل دراسـة اإلنسـان
اجملـرم وتركيـز اههمـامهم حـول الهكـوين البيولـوجي لعنسـان اجملـرم ،وكانـي جهـوده هـذه بدايـة لظهـور اال ـاه البيويــوجي
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االجهمــاعي طــابع إنس ــاين ، 1كمــا أن الوثــائق والعه ــود الدوليــة ومــن خ ــالل حقــوق اإلنســان تهج ـ حنــو أنس ــنة
العقوبة  ،غو أن املشر الليي ويف سياسه العقابية أفرط يف العقاب من خالل القانون رقم  19لسـنة ،2010
فعاقب على أفعال أخرجها املشر الدو من حيز الهجر ألسباب إنسانية وذلك بـإقراره نصـاً صـرحياً يعاقـب بـ
املهــاجر غــو الشــرعي علــى فعــل اهلجــرة الس ـرية "غــو القانونيــة " مــن خــالل هــذا القــانون ،والــذي تراوحــي في ـ
العقوبا ما بن سلب احلرية والعقوبة املالية.2
فأنوا العقوبة ثالثة :العقوبا األصلية والعقوبا الهبعية والعقوبا الهكميلية.3

فيقصد باألصلية منها  :اجلزاء األساس الذي نص علي املشر وقدره للجرمية ،وجيب على القاضي أن حيكم

بـ عنــد ثبــو إدانــة املــههم ،حبيــث ال ميكــن تنفيــذها علــى ا كــوم علي ـ مــا مل يــنص عليهــا القاضــي يف حكم ـ
صراحة ،وميكن اقهصار احلكم عليها ألهنا اجلزاء املفرو

على مرتكي اجلرائم لهحقيق أغرا

العقاب4.

وبالنظر إىل العقوبا األصلية ال أقرهتا الهشريعا اجلنائية جندها تامني الـنص علـى عقـوب السـجن والغرامـة
عند بياهنا ألحكام جرمية هتريب اجملرمن .5

=

يف تفسو اجلرمية .للمزيد انظر :حنان بشو الصويعي ،علـم اإلجـرام اإلجهمـاعي ،مطـابع الوحـدة العربيـة ،الزاويـة ،ليبيـا،
.14
 1ـ يعهــرب فليبــو جراماتيكــا مــن ركــائز املدرســة الــدفا االجهمــاعي حيــث أنشــأ ســنة  1945يف جنــوة مركــز دراســا الــدفا
اإلجهمــاعي ،ومــن أنصــار هــذه املدرســة الفقي ـ مــار آنســل الــذي يــرى أن الــدفا االجهمــاعي يهــدك أوالً لرتس ــيو
سياسة جنائية تكفل الوقاية من اجلرائم وهتهم مبعاجلة املنحرفن و نح حنو عمل مـنظم "الهكييـف االجهمـاعي" .للمزيـد
انظــر :حممــد معمــر الرازقــي ،علــم اإلجــرام والسياســة الجنائيــة ،الطبعــة األوىل ،دار األنــيس ،مص ـرات ،1995 ،
.196
 - 2ط ــارق خال ــد اإلدريس ــي ،جرمي ــة اهلج ــرة غ ــو الش ــرعية (دراس ــة مقارن ــة) ،رس ــالة ماجس ــهو ،أكادميي ــة الدراس ــا العلي ــا،
طرابلس ،ليبيا.64 .2011-2010 ،

 - 3ف ـري عبـد الـرزاق احلـديثي ،شـرح قـانون العقوبـات ،القسـم العـام ،ط ، 2العـاتق للنشـر ،القـاهرة،1997 ،
.386
 -4علي حسن اخللف ،سلطان الشاوي ،املبادئ العامة يف قانون العقوبا  ،دار السالم ،بغداد.414 .1982 ،
5ـ -ففي فرنسا العقوبة األصلية هي احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوا والغرامة ال يبل مقدارها ثالثن ألف يورو) م
 622/1من قانون دخول وإقامة األجانب وحق اللجوء الفرنسي) ،ويف أملانيا احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوا

والغرامة (م  92/1من قانون إقامة األجانب األملاين) ،ويف إيطاليا هي احلبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوا وبالغرامة ال
يبل مقدارها مخسة عشر ألف يورو عن كل ش ص يهم إدخال إىل إيطاليا (م 12فقرة  1من القانون اإليطا ( ،ويف اجلزائر
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العقوبات التبعية :هي تلك العقوبا ال تلحق ا كوم علي حبكم القـانون مـن دون احلاجـة إىل
النص عليها بالذا يف احلكم الذي يصدره القاضي بالعقوبا األصلية  1و العقوبا الهبعية هي
 -أوالً :احلرمان من بعض احلقوق واملزايا.

 ثانياً :مراقبة الشرطة.فاحلقوق واملزايا ال حيرم منها ا كوم علي كعقوبة تبعية هي:
 -1الوفائف واخلدما ال كان يهوالها بكون .:
-2
-3
-4
-5

ناخباً أو منه باً يف اجملالس الهمثيلية.
عاواً يف اجملالس اإلدارية أو البلدية أو إحدى الشركا أو مديراً هلا.
وصياً أو قيماً أو وكيالً.
مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لهحرير إحدى الصحف.

من هنا نالحظ أن عقوبة احلرمان من بعض احلقوق واملزايا عقوبة مسهمرة من يوم صدور احلكم على
ا كوم علي وحىت إخالء سبيل من املؤسسة العقابية ،كما أن عقوبة احلرمـان مـن بعـض احلقـوق واملزايـا ال
تلحق ا كوم علي ما مل تكن العقوبة األصلية ا كوم هبا هي السجن ،وبعبارة أخرى فإن احلكم الصادر
مــن ا كمــة امل هصــة إذا كــان هــو الســجن فإن ـ يســههبع احلرمــان مــن بعــض احلقــوق واملزايــا ،أمــا إذا كــان
احلبس فإن ال يسههبع احلرمان من بعض احلقوق واملزايا املذكورة أعـاله  ،وبالنسـبة ملراقبـة الشـرطة فإهنـا مـن
العقوبا الهبعية ال تلحق ا كوم علي يف اجلرائم املاسة بأمن الدولة الداخلي أو اخلارجي ومثاهلا  :تزييف
النق ــود أو تزويره ــا أو تقلي ــدها ،تزوي ــر الطواب ــع أو الس ــندا املالي ــة احلكومي ــة أو ا ــررا الرمسي ــة ،الرش ــوة،
االخهالس ،السرقة ،القهل العمد املقرتن بظرك مشدد.

=

فإن العقوبة األصلية هي احلبس من ثالث سنوا إىل مخس سنوا وبالغرامة من ثالمثائة إىل مخسمائة ألف دينار جزائري
(م  303من قانون العقوبا اجلزائري) ،ويف تركيا فهي السجن مدة ال تزيد على مثان سنوا وال تقل عن ثالث سنوا
وبالغرامة (م  1/ 79من القانون الرتكي) أما يف الكويي فهي السجن مدة ال تزيد على عشر سنوا وبالغرامة ال ال تقل
عن عشرة آالك دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار كوي (م  3من مشرو القانون الكوي ملكافحة اال ار يف البشر
وهتريب املهاجرين).
من خالل ما تقدم نالحظ بأن عقوبة الغرامة تعد عقوبة أصلية مالزمة  ،فالقاضي ملزم باجلمع بن العقوبا السالبة
للحرية (السجن أو احلبس) وعقوبة الغرامة وذلك السه دام القوانن املذكورة أعاله حرك العطف (الواو) عندما نصي على
العقوبا السالبة للحرية وعقوبة الغرامة.

 1ـ علي حسن اخللف وسلطان الشاوي ،مرجع سبق ذكره.433 ،
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العقوبات التكميلية 1هي تلك العقوبا ال ال تلحـق ا كـوم عليـ بقـوة القـانون ،وإمنـا جيـب أن تـنص
عليهــا ا كمــة صـراحة يف حكمهــا املهاــمن للعقوبــة األصــلية  2لــذلك نالحــظ أن العقوبــا الهكميليــة تهشــاب مــع
العقوبا الهبعية يف أن كال منهما ال تأيت مبفردها وإمنا تكون تابعة لعقوبة أصلية ،و هلفان من حيث إن العقوبا
الهبعية تلحق ا كوم علي قانوناً من دون حاجـة إىل نـص القاضـي عليهـا يف احلكـم ،أمـا العقوبـا الهكميليـة فإهنـا

تسهلزم النص عليها من قبل القاضي يف احلكم .والعقوبا الهكميلية املنصو

أوالً :احلرمان من بعض احلقوق واملزايا.

عليها عموماً يف بعض القوانن:

ثانياً :املصادرة.
بناء على ذلك سيهم الهطرق هلذه اجلزئية من خالل فقرتن :أوالمها العقوبا السالبة للحريـة  ،وثانيهمـا

العقوبا املالية على النحو الها :

الفقرة األولى  /العقوبات السالبة للحرية  :تعد عقوبة سـلب احلريـة مـن العقوبـا األصـلية الـواردة

يف قــانون العقوبــا الليــي ،حيــث إن ـ مــن املعــروك أن العقوبــا تنقســم إىل نــوعن وفق ـاً لــنص املــادة 17مــن
قانون العقوبا  ، 3وهـي عقوبـا أصـلية وعقوبـا تبعيـة ،وقـد حـدد القـانون العقوبـا بنوعيهـا علـى سـبيل

 1ـ بالنسبة للهشريعا اجلنائية ال عملي على تنظيم أحكام جرمية هتريب املهاجرين فإهنا خصصي هلذه اجلرمية جمموعة
من العقوبا الهكميلية ،فقد نص املشر الفرنسي على العقوبا الهكميلية للجرمية املذكورة وهي:

-1
-2
-3
-4
-5

املنع من اإلقامة ملدة مخس سنوا .
سحب رخصة القيادة ملدة مخس سنوا ومااعفة هذه املدة يف حالة العودة إىل ارتكاب اجلرمية.
السحب بصورة هنائية أو مؤقهة للرخص اإلدارية املمنوحة للش ص وال ختول القيام بهوصيل اخلدما املؤقهة أو
الدائمة.
مصادرة األشياء املسه دمة كوسيلة يف نقل األش ا براً أو حبراً أو جواً وحيكم كذلك باملصاريف ال صرفي يف
تنفيذ حكم املصادرة.
منع الفاعل من الارسة الوفيفة العامة وتلك النشاطا املهنية واالجهماعية ال اسه دمي كوسيلة الرتكاب األفعال
املنصو عليها قانوناً ملدة مخس سنوا  ،ويعاقب باحلبس ملدة سنهن وغرامة قدرها ( )30000يورو يف حالة
الارسة النشاطا املذكورة أعاله على الرغم من منع .
حيظر الفاعل من اإلقامة يف األراضي الفرنسية ملدة عشر سنوا ويهم طرده يف احلاال املسموح هبا قانوناً.

 -ضاري خليل حممود ،البسيط في شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،1بغداد.144 ،2002 ،

 3ـ قــانون العقوبـا الليــي والهشـريعا املكملـة لـ حــىت سـنة  ،2005إعــداد مـراد حممــود الرعــويب ،منشـورا املركــز القــومي
للدراســا القانونيــة وحبــوث حقــوق اإلنســان ،الطبعــة األوىل.2006 ،حيــث تــنص املــادة  17مــن قــانون العقوب ـا
الليــي علــى أنـ (العقوبــا نوعــان أصــلية وتبعيــة ،واألصــلية هــي اإلعــدام ،الســجن املؤبــد ،الســجن ،احلــبس ،الغرامــة..
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احلصر األمر الذي ال جمال مع احلكم بغوها ،وذلك تطبيقاً ملبدأ (ال جرمية وال عقوبة إال بـنص) املقـرر مبوجـب
حكم املادة األوىل من القانون املذكور.1
وبذلك فإن املشر الليي مل رج عن سياق ما ورد يف قانون العقوبـا يف تقريـر العقوبـا الـ نـص عليهـا
يف قـانون اهلجــرة غــو الشــرعية الـ منهــا العقوبــا الســالبة للحريــة وهــي األنـوا الثالثــة الـواردة بقــانون العقوبــا
العام من خالل املواد ( 21 ،20و ) 22واملهعلقة بهعريف السجن املؤبد والسجن واحلبس ،2والعقوبا السالبة
للحريـة الــواردة يف القــانون رقـم  19لســنة  2010مل ختــرج عـن ذلــك ،لنجــدها بـدأ بعقوبــة احلــبس للمهــاجر
غـو الشــرعي إذا مـا دخــل أراضـي ليبيــا أو أقـام هبــا دون إذن أو تصـريح مــن اجلهـا امل هصــة ،بقصـد االســهقرار
فيهـا أو العبــور عــن طريقهــا لدولــة أخـرى  )،3ولفــظ احلــبس هنــا جــاء دون حتديـد احلــد األد الــا يعــي إخاــاع
لنص املادة  22عقوبا  ،حبيث ال تزيد العقوبة على ثالث سـنوا وال تقـل بـأي حـال مـن األحـوال عـن شـهر
باعهبارها جنحة.

كما نص القانون على عقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنة ملـرتكي أحـد األفعـال املعهـربة هجـرة غـو
شــرعية ،وتكــون هــذه األفعــال قــد ارتكبــي بصــورة فرديــة أو بصــورة مــن صــور االش ـرتا "مســاعدة ،حت ـريض،

=

والهبعيــة هــي احلرمــان مــن احلقــوق املدنيــة ،احلرمــان مــن مزاولــة املهــن أو األعمــال الفنيــة ،فقــدان األهليــة القانونيــة ،نشــر
احلكم باإلدانة).
 1ـ حممــد بشــو الشــيبايت ،سياســة المشــرع الليبــي فــي مكافحــة ج ـرائم المخــدرات والمـؤثرات العقليــة ،رســالة ماجســهو
منشورة ،الطبعة األوىل ،أكادميية الدراسا العليا ،جنزور ،طرابلس128 ، 2005 ،
 2ـ تــنص املــادة  20مــن قــانون العقوبــا الليــي علــى أن ـ (عقوبــة الســجن املؤبــد هــي وضــع ا كــوم علي ـ يف أحــد األمــاكن
املعدة لذلك وتشغيل مدى احلياة يف األعمال ال تعينها لوائح السجون) ،وتنص املـادة  21علـى أن (عقوبـة السـجن
هي وضع ا كـوم عليـ يف سـجن وتشـغيل يف األعمـال الـ تعينهـا لـوائح السـجون وجيـب أال تقـل عقوبـة السـجن عـن
ثالث سنوا وأال تزيد عن مخس عشرة سنة إال يف األحوال ال ينص عليهـا القـانون) ،وتـنص املـادة  22عـن احلـبس
على أن (عقوبة احلبس هي وضع ا كوم علي يف أحد السجون املركزية أو ا ليـة املـدة ا كـوم هبـا عليـ وال جيـوز أ ن
تقــل هــذه املــدة بــأي حــال مــن األح ـوال عــن أربــع وعش ـرين ســاعة كمــا ال جيــوز أن تزي ـد علــى ثــالث ســنوا إال يف
األحوال اخلاصة املنصو عليها قانوناً).
 - 3القانون رقم  19لسنة  1378و.ر ( )2010بشأن مكافحة اهلجرة غو املشروعة ،صـدر يف سـر بهـاريو  28ينـاير
سنة  2010منشور باجلريدة الرمسية ،العدد  ،10السنة العاشرة ،بهاريو .2010/6/15املادة 6
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اتفاق" ،أما إذا ثبي أن اجلاين عند ارتكاب للجرمية ينهمي إىل عصابة منظمـة لههريـب املهـاجرين فـإن املسـألة
تكــون هلفــة مــن حيــث العقوبــة ،لهنهقــل مــن اجلنحــة إىل اجلنايــة وتكــون العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن
مخس سنوا  ، 1وفرك الهشديد هنا يعهرب مـن الظـروك املوضـوعية الـ هبـا تشـدد العقوبـة  ،2كمـا شـدد املشـر
يف حالة أخرى من خالل املادة  5من هذا القـانون الـ نصـي علـى أنـ ( :يعاقـب بالسـجن وغرامـة ال تقـل عـن
عشـرين ألــف دينــار وال تزيــد عــل مخســن ألــف دينــا ر إذا نــهج عــن نقــل األشـ ا املهــاجرين غــو الشــرعين إىل
الداخل أو اخلارج عاهة مسهدمية ،وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا ترتب على النقل حدوث الوفاة).3
وهنــا املشــر اعهــرب النهيجــة الناشــئة عــن فعــل النقــل فــرك تشــديد ،وهــو مــا جيعــل هــذا الســلو مــن اجل ـرائم
املشـددة بالنهيجــة ،وهــي مـن احلــاال الـ جيـب أال تقــع فيهــا النهيجـة املشــددة بــإرادة اجلـاين ،ألنـ خالفـاً لــذلك

ســيكون اجلــاين مســئوالً عــن منــوذج قــانوين آخــر مــن اجل ـرائم 4ال ـواردة بقــانون العقوبــا العــام وال ـ تعاقــب علــى

الارب واإليذاء أو القهل العمـد ،وبالهـا ال حيـول دون معاقبـة اجلـاين مـن خـالل املـادة  5مـن القـانون رقـم 19
لسنة  2010السالف ذكرها ،إال انقطا عالقة السببية بن سلو اجلاين وحدوث النهيجة املشـددة ،أمـا ماعـدا
ذلــك فــإن العقوبــة قائمــة ،بغــض النظــر عــن القصــد املهكــون لــدى الناقــل سـواء كانــي قصــداً أو إمهــاالً ،مبعــو أن

املسئولية ومن خالل هذا النص هي مسئولية موضوعية أو مادية وهي احلالة ال يعاقب فيها الش ص اسـهناداً
إىل جمـرد تـوافر العالقــة الســببية ،ولــذا فــإن املســئولية حتــدد يف هــذه احلالــة بــأن ينســب إىل اجلــاين النهيجــة علــى
أساس توافر عالقة السببية .5
 -1املادة  2/4من القانون رقم  19لسنة .2010
 -2ومثال الظروك املشـددة الـواردة يف القـانون النمـوذجي  :انههـاز اجلـاين حالـة اسهاـعاك املهـاجر أو ارهتانـ بصـفة خاصـة
للحصــول علــى منفغــة ماليــة أو غوهــا  ،إذا انطــوى اجلــرم علــى فــروك اســههبعي معاملــة أولئــك املهــاجرين معاملــة ال
انسـانية أو مهينـ ة  ،مبــا يف ذلــك لغــر اســهغالهلم  ،إذا ارتكــب اجلــاين اجلـرائم نفســها أو جـرائم شــبيهة مــن قبــل  ،إذا
اسه دم اجلاين امل درا أو األدوية أو األسلحة يف ارتكاب اجلرمية  ،إذا اشهملي اجلرميـة عـددا كبـوا مـن املهـاجرين ،
إذا كــان املهــاجر املهــرب طفــال أو اســه دم اجلــاين كمعــاون أو مشــار يف الســلو اإلجرامــي أو كــان املهــاجر ام ـرأة
حامال أو صحب إعاقة ذهنية أو جسدية
 -3ميكن إخاا هذا النص للقواعد العامة الـواردة باملـادة  66مـن قـانون العقوبـا والـ تـنص علـى أنـ ( :إذا علـق القـانون
العقــاب علــى جرميــة حتقــق شــرط كــان الفاعــل مســئوالً علــى اجلرميــة ا قــق فيهــا الشــرط ولــو مل يقصــد احلــادث الــذي
يهوقف الشرط علي ).
 -4حممد رماان بارة ،مرجع سابق.368 ،

5

-حممد رماان بارة ،مرجع سابق،
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كما تقرر العقوبة بـاحلبس الـذي ال تقـل مدتـ عـن سـنة لكـل مـن ميهنـع عمـداً عـن اختـاذ إجـراء الـا يسـهوجب
علي قانوناً يف اجلرائم املنصو عليها يف هـذا القـانون فـور إبالغـ عنهـا أو اطالعـ عليهـا حبكـم وفيفهـ ، 1وهـذا
الــنص موج ـ إىل مــأموري الاــب القاــائي خاصــة أنـ قــد لــوحظ يف اآلونــة األخــوة تــورط عــدد مــنهم يف القيــام

بأعمــال اهلجــرة واملســاعدة فيهــا بهــوفو احلمايــة للمهـربن ،وتفاديـاً لعفــال مــن العقــاب فقــد نصــي املــادة 2/7
من القانون رقم  19على العقاب يف صورة اإلمهال والهقصو يف اختاذ اإلجراءا القانونيـة الالزمـة حيـال الواقعـة
املبلـ عنهــا أو املطلــع عليهــا حبكــم الوفيفــة مــن قبــل مــأمور الاــب القاــائي ،غــو أن العقوبــة يف هــذه احلالــة مل
تكن سالبة للحرية وإمنا متثلي يف الغرامة فق .2
وبالرغم من وجود االتفاقيا الدولية بشأن محاية املهاجر عند اعرتاض يف البحـر 3إال أنـ مثـة قلـق ـاه بعـض
املشاكل ـ على سبيل املثال عدم تقييم كل مهاجر مبفرده على حدة الا يـؤدي يف كثـو مـن األحيـان إىل احهجـاز
وطــرد جمموع ــا دون مراعــاة اإلج ـراءا القانوني ــة ،ومــا يص ــاحب ذل ــك مــن س ــوء معامل ــة ،كمــا كان ــي هن ــا
صــعوبا يف الهمييــز بــن املهــاجرين وبــن األش ـ ا املســئولن عــن الههريــب واال ــار غــو املشــرو األمــر الــذي
يسبب خلق أزمة إنسانية اه املهاجرين .4

الفقــرة الثانيــة  /العقوبــة الماليــة  :مل يــرد يف هــذا القــانون مــن العقوب ـا املاليــة ســوى عقوبــة الغرامــة
ال عرفها املشر الليي من خالل املـادة  26مـن قـانون العقوبـا الليـي بأهنـا( :إلـزام ا كـوم عليـ أن يـدفع
إىل خزان ــة الدول ــة املبلـ ـ املق ــدر يف احلك ــم وال جي ــوز أن ي ــنقص ه ــذا املبلـ ـ ع ــن مائ ــة دره ــم ب ــأي ح ــال م ــن
األحوال).
 1ـ-املادة 1/7من القانون رقم  19لسنة .2010
- 2املادة 2/7من القانون رقم  19لسنة .2010
 -3من أهم هذه االتفاقيا :
أ-

األم ــم املهح ــدة :اتفاقي ــة األم ــم املهح ــدة ملكافح ــة اجلرمي ــة املنظم ــة ع ــرب الوطنيـ ــة ،قـ ــرار الجمعيـ ــة العامـ ــة لممـ ــم المتحـ ــدة رقـ ــم
a/res/55/25بهاريو . 2000/11/15

ب -األمــم املهحــدة :بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو املكمــل التفاقيــة األمــم املهحــدة ملكافحــة اجلرميــة
املنظمة عرب الوطنية ،قرار الجمعية العامة لممم المتحدة رقم  a /res/55/25بهاريو . 2000/11/15
ج -األمـم املهحـدة  :بروتوكــول مكافحـة هتريــب املهـاجرين عـن طريــق الـرب والبحــر واجلـو املكمـل التفاقيــة األمـم املهحــدة ملكافحـة اجلرميــة
املنظمة عرب الوطنية  ،قرار اجلمعية العامة لألمم املهحدة رقم  a /res/55/25بهاريو . 2000/11/15
 -4تقريـر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان والمهــاجرين ،خــورخي بوسـهامن  ،البنــد  3مــن جـدول األعمــال للجمعيــة

العامة،2008 ،
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وق ــد ش ــدد املش ــر يف ه ــذه العقوب ــة ب ــأن زاد م ــن قيمهه ــا يف الق ــانون رق ــم  2010/19لهص ــل إىل
مخســن ألــف دينــار مــع الســجن إذا نــهج عــن نقــل األش ـ ا

"املهــاجرين غــو الشــرعين" عنــد هتــريبهم إىل

الداخل أو اخلارج عاهة مسهدمية ،وتكون ذا الغرامة والسجن إذا ترتب على الفعل حدوث الوفاة.
وكانـي الغرامـة الـ ال تقــل عـن مخسـة آالك دينـار وال تزيــد عـن عشـرة آالك دينـار لكــل مـن قـام بقصــد
احلصول لنفس أو لغـوه علـى منفعـة ماديـة أو غـو ماديـة ،مباشـرة أو غـو مباشـرة ،بـأن يرتكـب أحـد األفعـال
املعهربة من أعمال اهلجرة غو الشرعية والواردة باملادة 1من هذا القانون ،وتزداد قيمة الغرامة لهصـل إىل مخسـة
عشــر ألــف دينــار كحــد أد وال تزيــد علــى ثالثــن ألــف دينــار إذا ثبــي أن اجلــاين ينهمــي إىل عصــابة منظمــة
لههريب املهاجرين ،وتااعف العقوبة إذا كان اجلاين الن عهد إليـ بالعمـل يف حراسـة املنافـذ أو نقـاط العبـور
أو املوانن أو احلدود بصفة مباشرة أو غو مباشرة أو مبراقبهها.
ونالحــظ هنــا أن املشــر قــد اشــرتط يف تطبيــق أحكــام هــذه املــادة أن ينهمــي اجل ـاين إىل عص ـابة منظمــة
لههريب املهاجرين ،وكان األحرى ب أن يكـون انهمـاء اجلـاين إىل أي عصـابة بغـض النظـر عـن نشـاطها الـذي
متارس  ،سواء هتريب املهاجرين أو امل درا أو أي نشـاط إجرامـي آخـر؛ ألن العـربة يف تشـديد العقوبـة هنـا
هو االنهماء للعصابة والهنظيم وليس لنـو النشـاط ليكـون الـنص يف صـورة مطلقـة (إذا كـان اجلـاين ينهمـي إىل
عصـابة منظمــة) حــىت تكـون الشــمولية يف الهجــر وعـدم اإلفــال مــن الهشـديد يف العقوبــة .أمــا احلــد األد
من الغرامة يف هـذا القـانون فكانـي ففـة نسـبيا لصـا املهـاجر غـو الشـرعي ،وهـي الغرامـة الـ ال تزيـد عـن
ألف دينار ،وال تقل وفقاً لنص املادة  26عقوبا عن  100درهم بأي حال من األحوال.
وأضـاك املشــر مــن خــالل هــذا القــانون واقعــة قانونيـة خــرج هبــا عــن القواعــد العامــة فيمــا يهعلــق
2

بالعقوبــا وتعــدد اجل ـرائم ال ـواردة بقــانون العقوبــا حتــي نــص املــادة ( 76اجل ـرائم املهعــددة عــن فعــل واحــد
واجل ـرائم املرتبطــة) ال ـ تــنص علــى أن ـ ( :إذا كــون الفعــل الواحــد ج ـرائم مهعــددة وجــب اعهبــار اجلرميــة ال ـ
عقوبههــا أشــد واحلكــم بعقوبههــا دون غوهــا ،وإذا ارتكبــي عــدة جـرائم لغــر واحــد وكانــي مرتبطــة ببعاــها
حبيث ال تقبل الهجزئة وجب اعهبارها كلها جرمية واحدة واحلكـم بالعقوبـة املقـررة ألشـد تلـك اجلـرائم إىل حـد
الثلـث) ،2وقـد خـالف هـذا الــنص أحكـام املـادة  9مـن القــانون  2010/19والـ جـاء فيهـا( :إذا ارتكبــي
- 1املادة 4من القانون رقم  19لسنة .2010
 - 2تقهاـي الفقـرة  3مــن املـادة  6مــن بروتوكـول مكافحــة هتريـب املهــاجرين مـن الـدول األطـراك اعهمـاد مــا يلـزم مــن تـدابو تشـريعية أو
أي ف ــروك فروفـ ـاً مش ــددة للعقوب ــة يف جـ ـرائم هتري ــب امله ــاجرين إذا كان ــي:تع ـ ِّـر لل ط ــر ،أو ي ــر مجح أن تع ـ ِّـر
ت ــدابو أخ ــرى العهب ــار ِّ
معاملة املهاجرين فيها معاملة الإنسانية أو مهينة ألغـرا منهـا اسـهغالهلم،وتشـمل األمثلـة عـن
لل طر ،حياة أو سالمة املهاجرين املعنينـ
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عــدة جـرائم مهباينــة عوقــب الفاعــل عــن كــل جرميــة علــى حــدة ،ولــو تـوافر فيهــا أحكــام االرتبــاط املنصــو
عليها يف قانون العقوبا ) وهذه الفة صرحية للقواعد العامة.
ويف القــانون املقــارن  ،فقــد نظــم املشــر املغــريب علــى ســبيل املثــال لــرد اجلنــاة يف جرميــة اهلجــرة غــو
الشــرعية  ،أحكامـاً خاصــة للعقوبــا فــنالحظ أن العقوبــا  ،جنائيــة أو جنحيــة أو ضـبطية ،كــان منهــا مــا

هـو أصـلي ومنهـا مــا هـو إضـايف .وبـالنظر جلرميــة اهلجـرة غـو الشـرعية وجرميــة الهنظـيم والهسـهيل للهجـرة بصــفة
سرية فقد عاقب املشر املغريب بعقوبا أصلية وإضافية على النحو اآليت ذكره:

حيث ن

المشرع المغربي على عقوبـات أصـلية مـن خـالل المـواد  50و 51و 52مـن قـانون -03

 02وتختلف هُه العقوبات باختالف الفع المرتكب ومدى خطورته.
إذ أقــر بالنســبة للمســههدفن بــاهلجرة غــو الشــرعية عقوبــة احل ـبس ت ـرتاوح بــن شــهر وســهة أشــهر وغرامــة
ت ـرتاوح بــن  3000و 10.000درهــم أو بإحــدى هــاتن العقــوبهن ،طبع ـاً دون اإلخــالل بأحكــام القــانون
اجلنـائي إذا مــا ثبـي ارتكــاب املرشـح إلحــدى اجلـرائم املعاقـب عليهــا مبقهاـي هــذا القـانون ،كاســهعمال أثنـاء
اجهيازه ألحد املراكز احلدودية وثيقة سفر مزورة أو تأشوة مزورة أو انهحال اسم.
أما بالنسبة للمنظمـن واملسـهلن للهجـرة بصـفة سـرية ،فقـد أقـر عقوبـة احلـبس تـرتاوح بـن  6أشـهر وثـالث
س ــنوا وبالغرام ــة م ــن  50أل ــف دره ــم إىل  500أل ــف دره ــم ،ومل مي ــنح للقاض ــي احل ــق يف االخهي ــار ب ــن
العقوبة احلبسية واملالية نظراً خلطورة هذه األفعال.
وقد تشدد املشر بالنسبة لألش ا

الـذين ياـطلعون مبهـام قياديـة لقـوة عموميـة أو ينهمـون هلـا ويسـهرون

علــى املراقبــة ،أو إذا مــا كــان مــن املســه دمن بالنقــل الــربي أو اجلــوي أو البحــري أو أيــة وســيلة نقــل أخ ـرى،
وقــام باســهغالل هــذه املهمــة املنوطــة ب ـ وقــدم العــون أو املســاعدة للهجــرة بصــفة س ـرية ،وذلـك بعقوبــة خاصــة
تـرتاوح بــن ســنهن و 5ســنوا وغرامــة بــن  50000إىل  500000درهــم ،دون أن ميــنح القاضــي ســلطة
االخهيار بن العقوبة احلبسية واملالية.

=

الظــروك املشــددة (علــى ســبيل املثــال ال احلصــر) مــا يلــي:اســهغالل طفــل أو خيانــة األمانــة أو اســهغالل الســلطة ـارتبــاط اجلرميــة جبـرائم أخــرى

مثل هتريب امل درا  :فيمكن ،على سبيل املثال ،إجبـار املهـاجرين علـى محـل ـدرا أثنـاء عمليـة هتـريبهم ـ فـروك هتريـب املهـاجرين ،كـأن تكـون
درجة احلرارة أو الربودة أو الرطوبة أو اجلفاك أو االزدحام يف القارب أو احلافلة أو السيارة شديدة ،أو أن تكون الهيارا البحرية قوية جداً
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هـذا بالنسـبة لألشـ ا الطبيعيـن ،أمــا بالنسـبة لألشـ ا املعنـوين فـإن املشـر املغـريب نـص مـن خــالل
املـادة  54مــن القـانون املــذكور علــى أنـ مــىت ارتكبــي األفعـال اجملرمــة مبوجـب هــذا القــانون مـن قبــل شـ ص
معنوي فإن العقوبة تكون الغرامة ال ترتاوح بن  10000ومليون درهم.

 نشــر مقتطفــات مــن قــرار اإلدانــة بــثالث جرائــد تحــددها بكيفيــة صــريحة ،وتعلي ـق القــرار علــى نفقــةالشخ

المدان خارج مكاتبه أو في األماكن التي يشغلها.

فاملشــر مــن خــالل املــادة  55خــول ا كمــة إمكانيــة احلكــم هبــذه العقوبــة اإلضـافية ،سـواء يف مواجهــة
الشـ ـ ص الطبيع ــي امل ــدان أو الش ـ ـ ص املعن ــوي ،وذل ــك بقص ــد الهش ــهو باجل ــاين وتش ــنيع تص ــرف  ،ويبق ــى
للمحكمة احلق يف تقرير ما إذا كان سيهم نشر احلكم برمه أو جزء منـ فقـ  ،وتعيـن الصـحف الثالثـة الـ
يهم فيها النشر ،وكذلك األماكن ال ميكن أن يعلـق هبـا احلكـم ،ومل حيـدد املشـر املغـريب املـدة الـ ميكـن أن
يظل فيها احلكم معلقاً ،إال أن بالرجو إىل املـادة  48مـن ق.ج جنـد أن تعليـق احلكـم يف مجيـع األحـوال ال
ميكن أن يهجاوز شهراً واحداً وأن مصاريف الهعليق والنشر تكون على عاتق الش ص املدان.
 و خبـالك بعـض الهشـريعا األوروبيـة الـ أفـرد مقهاـيا خاصـة ألقـارب املهـاجر السـري وذويـ الـنيعيشون برفقه بشكل دائم ،حيث ذهبي هذه الهشريعا إىل حد إعفاء هـؤالء مـن املسـئولية يف حالـة
مساعدت على اهلجرة غو الشرعية ،فـإن املشـر املغـريب مـن خـالل قـانون  02-03مل ـص مثـل هـذه
الفئ ــا مبقها ــيا الاثل ــة ،فعام ــل القراب ــة وال ــرواب العائلي ــة......إخل  ،غالب ـاً م ــا ي ــدفع ب ــذوي امله ــاجر

الســري إىل تشــجيع علــى اهلجــرة الس ـرية وتســهيل خروج ـ مــن املغــرب ،بــل يف بعــض األحيــان تنظــيم
اخلطة ال سيهم فيهـا مسـاعدة املرشـح علـى اهلجـرة بصـفة سـرية ،وهـو األمـر الـذي تكـرر كثـواً با كمـة
االبهدائية بهطوان  ،حيث غالبـاً مـا يـهم ضـب املرشـح وهـو هفـي علـى مـنت سـيارة أحـد األقـارب الـذين

يرغبــون يف مســاعدت علــى اهلجــرة إىل الاــفة األخــرى ،إمــا بــدافع الشــفقة أو بــدافع األمــل يف حتس ــن
وضعيه  ،ويف بعض احلاال دون مقابل مادي ،فيفاجأ مبهابعه جبنحة الهنظـيم وتسـهيل خـروج شـ ص
مــن املغــرب بصــفة س ـرية ويهــابع يف حــال اعهقال ـ ويــدان بعقوبــة حــبس نافــذة وغرامــة ماليــة باهظــة ويــهم
مصــادرة ســيارت  ،أمــا املســههدك فيهــابع مــن أجــل اهلجــرة غــو الشــرعية يف حــال إطــالق س ـراح ويــدان
بعقوبــة حــبس موقوفــة الهنفيــذ وغرامــة ماليــة بســيطة ،وعموم ـاً  ،فــإن ا كمــة إذا مــا تبــن هلــا بعــد انههــاء
املرافعــة يف القاــية املطروحــة عليه ــا أن اجل ـزاء املقــرر للجرميــة يف الق ــانون قـ َ
ـاس بالنســبة خلطــورة األفع ــال
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املرتكبــة أو بالنســبة لدرجــة إجـرام املــههم  ،فإهنــا تســهطيع أن متهع ـ بظــروك اله فيــف إال إذا وجــد نــص
قانوين مينع ذلك.1
كمـا جيـوز هلــا يف حالـة احلكــم بعقوبـة احلــبس أو الغرامـة ،إذا مل يكــن قـد ســبق احلكـم علــى املـههم بــاحلبس
من أجل جناية أو جنحة ،أن تأمر بإيقاك تنفيذ تلك العقوبة ،على أن تعلل ذلك.2

 وم ــن املعل ــوم أن ف ــروك الهش ــديد ت ــرد يف الق ــانون عل ــى س ــبيل احلص ــر ،وال ميك ــن أن نعه ــرب أي ف ــرككظرك مشدد ما مل ينص القانون على ذلك.
وقــانون  02-03نــص علــى جمموعــة مــن فــروك الهشــديد جلرميــة الهنظــيم للهجــرة بصــفة س ـرية دون جرمي ـة
اهلجرة غو الشرعية ،وميكن حصر هذه الظروك يف:
 -1اعهيـاد تنظــيم وتســهيل دخـول أو خــروج أشـ ا مـن أو إىل املغــرب بصــفة سـرية ،ويقصــد باالعهيــاد
هنــا تكــرر فعــل الهنظــيم والهســهيل أكثــر مــن مــرة ،ومل حيــدد املشــر املغــريب عــدد امل ـرا ال ـ جيــب أن
يهكــرر فيهــا الفعــل حــىت ميكــن القــول به ـوافر االعهيــاد ،وعموم ـاً فــإن للمحكمــة الســلطة الهقديريــة يف
تقدير توافر هذا الظرك املشدد ،وبالها تغيو وصف اجلرمية إىل جناية والرفع من العقوبة.

 -2االتفاق املسبق على ارتكاب أفعال الهنظيم والهسهيل لدخول أو خروج أش ا من املغـرب أو إليـ
بصــفة س ـرية ،ويقهاــي هــذا الظــرك تعــدد األش ـ ا واتفــاقهم املســبق علــى القيــام بأفعــال الهنظــيم
والهســهيل للهجــرة بص ــفة س ـرية لألش ـ ا  ،ومــىت ت ـوافر ذلــك يهغ ــو وصــف اجلرمي ــة إىل جناي ـة ،أم ــا
بالنســبة لراســاء العصــابة أو املســوين الــذين يهولــون مهمــة قياديــة فيهــا ،فهنطبــق علــيهم أحكــام الفق ـرة
الثانية من الفصل  294من ق.ج.
 -3إذا مــا نــهج عــن نقــل األش ـ ا املــنظم دخــوهلم إىل ال ـرتاب املغــريب أو خــروجهم بصــفة س ـرية عجــز
دائم ألحدهم فوصف اجلرمية يهغو إىل جناية.
 -4إذا ما أد أفعال الهنظيم والهسهيل للهجرة بصـفة سـرية إىل وفـاة أحـد املسـههدفن فـإن العقوبـة ترفـع
للسجن املؤبد.
هــذا بالنســبة لظــروك الهشــديد ،أمــا بالنســبة حلالــة العــود فــب الك املقهاــيا الزجريــة املهعلقــة
بدخول وإقامة األجانب باملغرب ال نص املشر مـن خالهلـا يف املـادة  49علـى أنـ يوجـد كـل حمكـوم عليـ
 -1الفصل  146من القانون اجلنائي املغريب.
-2الفصل  55من القانون اجلنائي املغريب.
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يف حالــة العــود إذا مــا ارتكــب أحــد األفعــال املشــار إليهــا يف امل ـواد  42إىل  48خــالل مــدة مخــس ســنوا
الهاليــة لهــاريو صــدور حكــم ضــده مكهســبا لقــوة الشــيء املقهاــى ب ـ مــن أجــل أفعــال الاثلــة ،فإن ـ يف القســم
الثاين املهعلق باملقهايا الزجرية املهعلقة باهلجرة غـو الشـرعية مل يـنص علـى ذلـك ،وعمومـاً فـإن حالـة العـود
ال تعــدو أن تكــون ســوى أحــد فــروك الهشــديد الش صــية الـ أفــرد هلــا القــانون اجلنــائي أحكامـا خاصــة يف
املواد  155و 156و 157و 159من .1
-

لعلــه مــن المفيــد فــي هــُا المقــام اإلشــارة إلــى مضــامين التش ـريع الفرنســي فــي هــُا الشــأن  ،حيــث
تضـمن تشـريع  1945أهــم القواعــد القانونيــة املعهمـدة يف مســألة اهلجــرة السـرية بفرنسـا ،وهــو مؤلــف مــن
أربعــن فص ـالً مها ــمنة تســعة أب ـواب وهت ــم ماــامينها ش ــروط دخ ــول وإقامــة األجان ــب بفرنس ــا ،وأص ــناك

األجانــب امل ــول هلــم اإلقامــة ،والعقوبــا اخلاصــة بــاملقيمن غــو الشــرعين ،وكــذلك املســاعدين هلــم عل ـى

هذه اإلقامة غو الشرعية مث بعض املقهايا األخرى اخلاصـة بقواعـد الهجمـع العـائلي وإجـراءا البـي يف
طلبا اللجوء السياسي2
ويـنص الفصــل األول مــن القـرار علــى كونـ يعهــرب أجنبيـاً يف تطبيــق مقهاــيا قـرار  1945كــل شـ ص غــو

حام ــل للجنس ــية الفرنس ــية ،أي ـ ـاً كان ــي جنس ــيه أو مل يك ــن ح ــامالً ألي ــة جنس ــية ،م ــع األخ ــذ بع ــن االعهب ــار
الوضعيا اخلاصة يف هذا املوضو .
ويــنص الفصــل اخلــامس مــن الق ـرار علــى ضــرورة تــوفر األجنــي امل ــرشح دخــول ال ـرتاب الفرنســي علــى الوث ــائق
الالزمــة ،مبــا يف ذلــك ج ـواز الســفر والهأشــوة فيمــا إذا كــان مــن م ـواطي دولــة خاضــعة لنظــام الهأشــوة ،ومبوجــب
مرس ــوم  27مـ ــاي  1982ص ــار لزامـ ـاً عل ــى األجان ــب ك ــذلك ت ــوفو ض ــمانا مالي ــة كافي ــة لهغطي ــة مص ــاريف
ع ــودهتم إىل بل ــداهنم ،كم ــا صـ ــار لزام ـ ـاً عل ــى األجانـ ــب بي ــان م ــربرا وف ــروك إقـ ــامههم ،ومل يع ــف م ـ ـن هـ ــذه
املقهاــيا اجلديــدة إال بعــض الفئــا املهــاجرين م ــن م ـواطي االحتــاد األورويب وطــالي اللجــوء (الفصــل  3م ــن
تعديل  12ماي  ،1998والفصل  9من مرسوم  27ماي .)1982

وتهنو الهأشوا املمنوحة باملقهايا الفرنسية باخلارج:
 تأشوا قصوة املدة وتعرك "بالهأشوا السياحية" وال تهجاوز مدهتا ثالثة أشهر. تأش ـ ـ ـ ـوا "اإلقام ـ ـ ـ ــة الطويل ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــد" وه ـ ـ ـ ــي صص ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــبعض فئ ـ ـ ـ ــا األجان ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــن طلب ـ ـ ـ ــة أومس ـ ـ ــهثمرين ،وك ـ ـ ــذلك أفـ ـ ـ ـراد الع ـ ـ ــائال الراغب ـ ـ ــة يف االلهح ـ ـ ــاق بفرنس ـ ـ ــا يف إط ـ ـ ــار الهجم ـ ـ ــع الع ـ ـ ــائلي،
 -1للمزيد من الهفاصيل ميكن الرجو إىل القانون اجلنائي العام للدكهور أمحد اخلمليشي ،مرجع سابق،
 -2ميكن اإلطال على نص الهشريع الفرنسي األخو كامالً من خالل املوقع على شبكة االنرتني:
www.iegisfrance.gouv.fr//http

.288-287
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وتعه ـ ـ ــرب اإلدارة الفرنس ـ ـ ــية ح ـ ـ ــرة يف م ـ ـ ــنح الهأش ـ ـ ــوة أو رف ـ ـ ــض منحه ـ ـ ــا دون أن تك ـ ـ ــون ملزم ـ ـ ــة بهعلي ـ ـ ــل
قراره ـ ـ ــا ب ـ ـ ــالرفض إال بالنس ـ ـ ــبة ل ـ ـ ــبعض الفئ ـ ـ ــا امله ـ ـ ــاجرين ال ـ ـ ــذين ع ـ ـ ــددهم الفص ـ ـ ــل  5م ـ ـ ــن القـ ـ ـ ـرار
املع ـ ــدل مبوج ـ ــب ق ـ ــانون  ،1998وم ـ ــع ذل ـ ــك فـ ـ ــإن ق ـ ـ ـرار رف ـ ــض ال ـ ــدخول لل ـ ـ ـرتاب الفرنس ـ ــي إذا مـ ـ ــا
كـ ــان راجع ـ ـاً إىل الههديـ ــد الـ ــذي قـ ــد يشـ ــكل األجنـ ــي للنظـ ــام العـ ــام ،فـ ــإن هـ ــذا الق ـ ـرار ينبغـ ــي حتريـ ــره
كهابـ ـ ــة وتعليل ـ ـ ـ تعل ـ ـ ــيالً كافي ـ ـ ـاً يف مجيـ ـ ــع األح ـ ـ ــول ،وتبل ـ ـ ـ نس ـ ـ ـ ة من ـ ـ ـ إىل املعـ ـ ــي بـ ـ ــاألمر ال ـ ـ ــذي ال

ميكن أن يساق إىل احلدود إال بعد ماي يوم كامل (الفصل  5الفقرا من  2إىل .)5
وتعاقــب مقها ــيا الفص ــل  19م ــن ق ـرار  1945بع ــد تعــديلها -ك ــل مه ــاجر س ــري تسـ ــلل إىل ال ـرتاب
الفرنســي أو أقــام في ـ دون اخلاــو لعج ـراءا والا ـواب املقــررة يف هــذا البــاب ب ـاحلبس مــدة ســنة وغرام ـة
قــدرها  25أل ــف فرنــك ،كم ــا ميك ــن للمحكمــة أن تق ــرر يف ح ــق املهــاجر الس ــري منع ـ مــن دخ ــول ال ـرتاب
الفرنسي ملدة أقصـاها ثـالث سـنوا  ،وبعـد انقاـاء مـدة عقوبـة احلـبس يـهم وجوبـاً اقهيـاد املهـاجر السـري إىل
احلدود علماً بأن هذه العقوبة ال تطال بعض فئا املهاجرين املنصو عليهم يف الفصل .25
واملالحظ أن العقوبة ال يقررها هذا الهشريع الفرنسي للمهاجر السري تبقى جد مرتفعة (السـيما بالنسـبة ملـدة
احلـبس) ،إذا مــا قورنــي بالعقوبــا املقــررة يف غــوه مـن الهشـريعا األوربيــة ،كإســبانيا (الـ ال تقــرر إال عقوبــا
مالية فق ) ،وبلجيكـا (املعاقب فيها على اهلجرة السـرية بـاحلبس مـن  8أيـام إىل  3أشـهر "أو" غرامـة مـن 26
إىل  200فرنــك بلجيكــي) ،وهولنــدا (احلــبس لســهة أش ــهر كأقصــى حــد "أو" غرامــة قــدرها  25ألــف فل ــورا)،
وإجنل ـرتا (ســهة أشــهر كأقصــى حــد "أو" غرامــة  500جني ـ إس ـرتليي) ،إضــافة إىل دعــوة املشــر إىل إلغــاء بعــض
احلقوق كحق مج ع الشمل العائلي أو حق تسوية أوضـا املقـيم يف البلـد لعشـر سـنوا دون انقطـا  ،الـا كانـي
تهامن القوانن املعمول هبا يف فرنسا . 1وهذا على عكس ما سار علي النمـوذج البلجيكـي يف حماولـة لله فيـف
من حدة العقوبا الذي تعامل مـع املهـاجرين كأقليـا ذا معهقـد وثقافـة وتقاليـد ،بعيـداً عـن مفهـوم اإلدمـاج
القسري.2
وإمعاناً من اجملهمع الدو يف الهصدي لهلك اجلرمية جند أن الربوتوكول يف املادة  3/6قـد نـ علـى عـدد
مــن الظــروف المشــددة للعقــاب مــن جانــب وعلــى األعــُار المعفيــة مــن العقوبــة مــن جانــب آخــر ،
فالظروك املشددة يف جرمية هتريب املهاجرين نظر إليها من خالل جمموعهن:
-1هشـ ــام صـ ــاغور ،السياس ـ ــة الخارجي ـ ــة لالتح ـ ــاد األوروب ـ ــي تج ـ ــاه الجزائ ـ ــر ،مكهبـ ــة الوف ـ ــاء القانونيـ ــة ،اإلس ـ ــكندرية،
.104 ،2010
 -2سادي حممود ،أسامة بدير ،أوروبا واهلجرة غو املنظمـة يف مصـر بـن املسـئولية والواجـب ،تقـدير مركـز األر واإلنسـان،
سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية ،العدد ،2009 ،86

.27
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أ -المجموعــة األولــى :وهــي ال ـ تعــر حيــاة املهــاجرين لل طــر – حيــث تشــدد العقوب ـة علــى كــل م ـن
يق ــوم بههري ــب امله ــاجرين أو يس ــاعد يف هتـ ـريبهم أو إق ــامههم بطريق ــة غ ــو ش ــرعية – عل ــى حن ــو يع ــر
حياهتم لل طر.
ب -المجموعة الثانية :وهي ال تنطوي على املعاملة الالإنسانية واسهغالل هـؤالء املهـاجرين ،فـإذا انطـو
جرميــة هتريــب املهــاجرين علــى معاملــة ال إنســانية هلــم أو كــان اهلــدك مــن الههري ـب هــو اســهغالل هــؤالء
املهاجرين (كهجارة الرقيق األبيض) واسهغالل حاجههن الشديدة للمال – فإن ذلـك يعـد فرفـاَ مشـدداً
للعقـاب ،علـى أن يراعــى رفـع العقوبـة إىل أقصــى حـد هلـا إذا كــان اجلـاين و أمـر ذلــك الطفـل أو عائــل
تلك األسرة.
ولقــد نصــي الهش ـريعا اجلنائيــة املنظمــة ألحكــام جرميــة هتريــب املهــاجرين علــى العديــد مــن الظ ــروك
املشددة لعقوبة اجلاين يف اجلرمية املذكورة ،ومن أمهها ما يلي-:
ـ ـ ارتكاب الجريمة من قب الجماعات اإلجرامية المنظمة

لقــد عمل ــي بعــض الهش ـريعا اجلنائيــة عل ــى إدراج حالــة ارتك ــاب هــذه اجلرمي ــة مــن قب ــل مجاعــة إجرامي ــة
منظمة ضمن الظروك املشددة للعقوبة املقررة هلذه اجلرمية ،ومن هذه الهشـريعا القـانون األملـاين والفرنسـي
والرتكي واجلزائري .1وسبب النص على هذا الظرك املشدد إمنا يعود إىل أن
ارتكاب اجلرمية من قبل الهنظيما اإلجرامية سهؤدي إىل زيادة نسبة خطورهتا على املصلحة ا مية
قانون ـاً ،وذلــك ألن هــذه الهنظيمــا اإلجراميــة تــؤثر علــى مؤسســا الدولــة مــن خــالل اخرتاقهــا بهوفيــف
بعض عناصرها عن طريق الرشوة باإلضافة إىل زيادة فرصة جناح ارتكاب اجلرمية نظـراً المـهال املسـامهن يف
ارتكاهبا اجلرأة واإلمكانيا املادية الالزمة.
ـ ـ تعدد الجناة

نــص املشــر اجلزائــري وكــذلك الكــوي علــى اعهبــار تعــدد اجلنــاة مــن الظــروك املشــددة لعقوبــة اجلرميــة،2
حيث نص قانون العقوبا اجلزائري على أن العقوبة هـي السـجن مـدة ال تقـل عـن عشـر سـنوا وال تزيـد
على عشرين سنة وبالغرامة من (  1000000دينار إىل  2000000دينار جزائري) إذا ارتكبي هذه
 -1انظر نص املادة (  )92/3من قانون إقامة األجانب األملاين واملادة (  )622/5من قانون إقامة األجانب الفرنسي واملادة
( )79/2من القانون الرتكي واملادة (  )303/4من قانون العقوبا اجلزائري.
 2ـ انظر املادة ( )2/303من قانون العقوبا اجلزائري ،واملـادة ( ) 3/3مـن مشـرو قـانون مكافحـة اال ـار بالبشـر وهتريـب املهـاجرين
الكوي ..
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اجلرميــة) مــن أكثــر مــن ش ـ ص( كــذلك نــص مشــرو قــانون مكافحــة اال ــار يف البشــر وهتريــب املهــاجرين
الكـوي علـى أن العقوبـة هـي السـجن مـدة ال تزيـد علــى مخـس عشـرة سـنة والغرامـة الـ ال تقـل عـن عشــرة
آالك دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبي اجلرمية )من قبل ش صن فأكثر) و احلكمة من
تشــديد العقوبــة يف هــذه احلالــة إمنــا يعــود إىل أن تعــدد اجلنــاة ســوك يقــوي ع ـزميههم علــى انههــا القــانون،
باإلضافة إىل كون يدل على توافر سبق اإلصرار يف اجلرمية ،وهذا بدوره يدل على مدى اخلطورة اإلجراميـة
للجناة.

ـ ـ ارتكاب الجريمة مع حم السالح أو التهديد باستعماله
نص املشر اجلزائري وكذلك الكوي على هذه احلالة وإدراجهـا ضـمن الظـروك املشـددة لعقوبـة املقـررة هلـذه
اجلرميـة ،1حيــث جــاء يف قــانون العقوبـا اجلزائــري أن العقوبــة هــي الســجن مـدة ال تقــل عــن عشــر ســنوا وال
تزيد على عشرين سنة وبالغرامة من ( 1000000دينار إىل  2000000دينار جزائـري) إذا ارتكبـي اجلرميـة
(حبمل السالح أو الههديد باسهعمال ) .أما مشرو قانون مكافحة اال ار يف البشر وهتريب املهـاجرين الكـوي
فنص على أن العقوبة تكون السجن مدة ال تزيد على مخس عشرة سنة والغرامة ال ال تقل عن عشـرة أالك
دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبي اجلرمية من قبل )ش ص حيمل سالحاً فاهراً أو بأ).
ـ ـ ارتكاب الجريمة عدة مرات
نــص املشــر األملــاين علــى احلالــة املــذكورة وأدرجهــا ضــمن الظــروك املشــددة لعقوبــة الفاعــل ،2حيــث جعــل
العقوبة هي السجن مدة ال تقل عن سهة أشهر وال تزيد على عشر سنوا إذا ارتكبي هذه اجلرمية لعدة مرا
وكان موضوعها يف مجيع هذه املرا ش صاً واحدا.
واحلكمة من اعهبار هذه احلالة فرفاً مشدداً هو أهنا تربز اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفس اجلاين ،كما تربز
قدرت واسهعداده الرتكاب اجلرمية أكثر من مرة.

ـ ـ استخدام وسائط النق الدولية أو انتحال الصفة

نص املشر االيطا على هذه احلالة واعهربها من الظروك املشددة لعقوبة اجلرمية املذكورة ،حيث جعل
العقوبة هي السجن مدة ال تقل عن أربع سنوا وال تزيد على اثن عشـر سـنة وبالغرامـة الـ ال تقـل عـن
مخس عشرة ألف يورو.
-1انظر املادة ( )3/303من قانون العقوبا اجلزائري ،واملادة ( ) 3/3من مشرو قـانون مكافحـة اال ـار بالبشـر وهتريـب
املهاجرين الكوي
- 2انظر املادة ( )2/92من قانون اإلقامة األملاين.
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ـ ـ الغرض من ارتكاب الجريمة
نــص املشــر األملــاين وكــذلك اإليطــا علــى حالــة ارتكــاب اجلرميــة بغــر

احلصــول علــى منفعــة ماديــة

وأدرجها هذه احلالة ضمن الظروك ال تسهلزم تشديد عقوبة اجلاين 1واحلكمة من اعهبار هذه احلالـة فرفـاً
مشــدداً تكمــن يف أن ت ـوافر هــذه احلالــة ســيزيد م ــن اخلطــورة اإلجراميــة علــى املصــا ا ميــة قانون ـاً بس ــبب
مطالبة اجلناة مببال مالية كبوة أو حتقيق منافع مادية ذا قيمة كبوة.
المه َّربون)
ـ ـ عدد المجني عليهم (األشخاص َ

نص على هذه احلالة كل من املشر األملاين وااليطا وقد أدرجاها ضمن الظروك املشددة للعقوبة،
حيث جعل القانون األملاين العقوبة هي السجن مدة ال تقـل عـن سـهة أشـهر وال تزيـد علـى عشـر سـنوا .
2

أما املشر اإليطا فجعل السجن مدة ال تقل عن مخس سنوا وال تزيد على مخس عشرة سنة ،وبغرامـة
ال تقل عن ( 20000ألف يورو) عـن كـل شـ ص يـهم إدخالـ إىل إقلـيم الدولـة إن قـام الفاعـل بإدخـال
مخسة أش ا أو أكثر إىل إقليم دولة إيطاليا و احلكمة من اعهبار هذه احلالة مـن الظـروك املشـددة هـي
أن إدخــال أكثــر مــن ش ـ ص إىل إقلــيم الدولــة ســيؤدي إىل زيــادة نســبة احهمــال انهشــار األم ـرا املعديــة
وارتفا نسبة البطالة وكذلك ارتفا معدال ارتكاب اجلرائم.
ـ ـ سن الشخ

المهرب
َّ

لق ــد ش ــدد املش ــر الفرنس ــي عقوب ــة ه ــذه اجلرمي ــة حي ــث تك ــون الس ــجن م ــدة عش ــر س ــنوا وبغرام ــة
75000يورو إذا كان الش ص املهمرب طفالً ،وكان الغر من ارتكاهبـا هـو إبعـاد الطفـل عـن والديـ أو
عن البيئة ال اعهاد العي فيها ،كذلك فعل املشر اجلزائري الذي شدد عقوبة اجلرمية لهصـل إىل السـجن
مــدة ال تق ــل ع ــن مخ ــس س ــنوا وال تزي ــد ع ــن عش ــر س ــنوا وبالغرام ــة م ــن 1000000 - 500000
ب قاصراً .
املهر َ
دينار جزائري إذا كان الش ص ّ
ـ ـ صفة الجاني
3

كما شدد املشر الكوي عقوبة الفاعل لهصل إىل السجن الذي ال يزيد على مخسـة عشـرة سـنة وبالغرامـة
ال ال تقل عن عشرة آالك دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار كوي إن كـان الفاعـل موففـاً عموميـاً

يف الدولة واسهغل وفيفه يف ارتكاب اجلرمية أو كان املههم لـ شـأن أو نفـوذ باجلهـا ذا الصـلة بـدخول
 - 1انظر املادة (  )1/92من قانون اإلقامة األملاين واملادة (  ) 3 / 12من القانون اإليطا .

 - 2انظر ملادة  )2/92من قانون اإلقامة األملاين واملادة (  ) 2/ 12من القانون اإليطا .

. -3نص املادة ( )5/622من قانون اإلقامة واللجوء الفرنسي واملادة ( )1/303من قانون العقوبا اجلزائري .
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األجانب إليها أو بعبور حدودها وموانئها  .كذلك شدد املشر اجلزائري عقوبة الفاعل لهصل إىل السجن
مدة ال تقل عن عشر سنوا وال تزيـد علـى عشـرين سـنة وبالغرامـة الـ ال تقـل عـن  1000000دينـار
1

وال تزيد على  2000000دينار جزائري (إذا سهلي وفيفة الفاعل ارتكاب اجلرمية)

.2

وبالنظر إلى األعُار المعفية من العقوبة في جريمـة تهريـب المهـاجرين فقـد نصـي بعـض الهشـريعا
اجلنائيـة املنظمـة ألحكـام جرميـة هتريـب املهـاجرين علـى األعـذار املعفيـة مـن العقوبـة املقـررة للجرميـة املــذكورة،
ومن أمهها ما يلي:

ـ ـ الحفاظ على الروابط األسرية
نــص املشــر الفرنســي علــى حالــة اإلعفــاء لغــر

احلفــا ،علــى الــرواب األس ـرية ،حيــث ذهــب إىل إعفــاء

اجلاين من العقوبة املقررة ل إذا كان الش ص املهـمرب مـن أصـول أو فروعـ أو كـان زوجــه أو زوج أصــول
أو فـروع  ،أو كان الش ـص املهـمرب أخـاه أو أخــه أو زوجـة أخــي أو زوج أخــه  ،أمــا حــاال االنفصــال
بيـن الزوجن فإهنا تسهثو من أسباب اإلعفاء املذكورة3كذلك يعفى الفاعل من العقوبة إذا كان الش ص
امله ـمرب زوجــة الفاعــل أو زوجهــا أو كــان يعاشــرها أو تعاشــره جه ـراً ،وتســهثو مــن ســبب اإلعفــاء حــاال
االنفصال وتعدد الزوجا

.

4

ـ ـ التشجيع على إغاثة الشخ

المهرب
َّ

نــص املشــر الفرنســي علــى حالــة اإلعفــاء لغــر

الهشــجيع علــى إغاثــة الش ـ ص امله ـمرب ،حيــث أعفــى

املشر الفرنسي الفاعل من العقوبة املقررة ل إذا كان باعث ارتكاب للجرمية هـو ختلـيص شـ ص آخـر مـن
اخلطــر احلــال الــذي يهــدد حيات ـ وســالمة بدن ـ 5حيــث إن الش ـ ص امله ـمرب قــد يهعــر

اجهيازه املنافذ احلدودية الربية ،أو قد يهعر

إىل الهيهــان عنــد

إىل خطر االخهناق عند تواجده داخل صهريج أو حاوية ،أو

قــد يهعــر للغــرق عنــد اجهيــازه املنافــذ احلدوديــة البحريــة  ،فيقــوم ش ـ ص مــا مبســاعدت وختليص ـ مــن هــذه
امل اطر  ،من خالل القيام بإدخال إىل إقليم الدولة أو مساعدت على البقاء في وهو على علم بعدم توافر
ش ــروط ال ــدخول أو اإلقام ــة عل ــى حن ــو مش ــرو يف إقل ــيم الدول ــة ،و بعب ــارة أخ ــرى هن ــا خط ــر ح ــال عل ــى
.-1انظر املادة (  )4/3من مشرو قانون مكافحة اال ار يف البشر وهتريب املهاجرين الكويي.
 -2املادة ( )1/303من قانون العقوبا اجلزائري .
 - 3املادة (622ـ )1/4من قانون اإلقامة واللجوء الفرنسي
-4املادة (622ـ )2/4من قانون اإلقامة واللجوء الفرنسي
 -5املادة (622ـ )3/4من قانون اإلقامة واللجوء الفرنسي
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الش ـ ص امله ـمرب وال ميكــن للش ـ ص املنقــذ (يف هــذه احلالــة الفاعــل) أن يــدفع هــذا اخلطــر احلــال إال مــن
خالل ارتكاب اجلرمية املذكورة وعندها ووفقاً هلذا النص يعفى الفاعل من العقاب .
الفرع الثاني

التدابير الوقائية في مواجهة الهجرة غير الشرعية
تهمثل السياسـة اجلنائيـة الوقائيـة فيمـا يقـره املشـر مـن الهـدابو االحرتازيـة أو الوقائيـة ،وهـي زمـرة مـن اإلجـراءا
قد نص عليها املشر بغية مواجهة ما يكمن يف ش ص مقرتك الفعل اإلجرامـي مـن خطـورة لوقايـة اجملهمـع مـن
آثارها السيئة ،وبذلك فإهنا تهميز باسهنادها إىل نص يف القانون ،حبيث ال جيوز تقريرها إال مـن قبـل املشـر  ،فـال
ت ــدبو بغ ــو ق ــانون ، 1وباله ــا فإهن ــا ختا ــع ملب ــدأ الش ــرعية ،كم ــا أهن ــا ال تك ــون إال حبك ــم قا ــائي وال تلح ــق إال
ش ص اجلاين الن تكمن في خطورة ارتكاب السلو اإلجرامي مسهقبالً.
إذاً فالهــدابو الوقائيــة هــي مســألة مهعلقــة دائم ـاً بــاخلطورة اإلجراميــة وأحيان ـاً بالاــرر ،واخلطــورة حالــة تهعلــق
بنفس اجملرم وسلوك  ،ال وصف يهعلـق باجلرميـة ،باعهبـار أن اخلطـورة اإلجراميـة مـا هـي إال احهمـال ارتكـاب اجملـرم
جرمية مسهقبلية.2
هــذا ،وقــد أقــر املشــر الليــي يف الق ـوانن اجلنائيــة الهــدابو الوقائيــة وأفــرد هل ـا قواعــد وأحكام ـاً عامــة ج ـاء يف
القـوانن األساســية ومنهــا قــانون العقوبــا العــام ،ونــص عليهــا يف بعــض القـوانن اخلاصــة ومنه ـا القـوانن املهعلقــة
مبكافحــة اهلجــرة غــو الشــرعية ،حيــث ورد فيهــا الهــدابو الوقائيــة الش صــية مثــل اإلبعــاد وحا ـر ارتيــاد بعــض
األمــاكن ،باإلضــافة إىل الهــدابو الوقائيــة املاليــة املهمثلــة يف املصــادرة وســحب ت ـراخيص املزاولــة .وتهمث ـل السياســة
الوقائيـة الـ اعهمــدها املشـر الليــي يف مكافحــة اهلجـرة غــو الشــرعية مبـا أقــره مـن تـدابو احرتازيــة يف القــانون رقــم
 19لسنة  2010هي املصادرة واإلبعاد.
أوال :المصــادرة  :ورد بقــانون العقوبــا الليــي يف قســم العــام نوعــان مــن الهــدابو الوقائيــة مهــا الهــدابو

الوقائية الش صية والهدابو الوقائية املالية ،وتعد املصادرة إحدى الهدابو الوقائيـة املاليـة الـ نصـي ا كمـة العليـا
يف تعريفها بأهنا( :هـي نـز ملكيـة املـال جـرباً وإضـافه إىل ملـك الدولـة بغـو مقابـل علـى خـالك الغرامـة الـ
تهمثل يف حتميل ذمة ا كوم علي بدين الدولة).3
-1تنص املادة  137عقوبا ليي على أن ( :ال تفر الهدابو الوقائية إال بناء على نص يف القانون ويف حدود ذلك).
-2حممد سامي النرباوي ،شرح األحكام العامة لقانون العقوبا الليي ،منشورا جامعة قار يونس ،بنغازي.1978 ،
 - 3ا كمــة العليــا جلســة  ،1955/12/28مجلــة المحكمــة العليــا ،ج ،1

.496

 ،307مشــار إليـ يف حممــد رماــان بــارة ،قــانون

العقوبـا الليـي ،القسـم العـام ،منشـورا اجلامعـة املفهوحـة .145 ،1992 ،ـويقصد بهعبـو" املصـادرة"  ،الـ تشـمل
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واملصادرة قد تكـون جوازيـة وقـد تكـون وجوبيـة ،ويف احلالـة األخـوة تكـون هلـا خصـائص الهـدابو االحرتازيـة

1

ال ـ تســههدك ســحب الشــيء اخلطــر املاــبوط مــن الهــداول؛ توقي ـاً للاــرر 2وحجب ـ عــن الهــداول .وتكــون
املصادرة جوازية يف حالة احلكم بالعقوبة أو العفو القاائي بالنسبة لألشياء الهالية-:
أ -األشياء ال اسهعملي أو أعد الرتكاب اجلرمية.
ب -األشياء ال يعد صنعها أو اسهعماهلا أو محلها أو حيازهتا أو الهصرك فيهـا جرميـة ،مـا مل يوجـد تصـريح
يف شأهنا من السلطا اإلدارية.
وبطبيعة احلال فإن األحكام السابقة ال تنطبق إذا كان مالك الشيء ش صاً ال يد ل يف اجلرمية.3
ويف هــذا الســياق  ،قاــي ا كمــة العليــا بــأن( :مصــادرة أداة اجلرميــة وهــي الســيارة لــيس وجوبي ـاً احلكــم هبــا

وإمنــا تــنص املــادة  164عقوبــا علــى ج ـواز مصــادرة األشــياء ال ـ اســهعملي أو أعــد الرتكــاب اجلرميــة،
ومـن مث فــال نأخــذ علـى احلكــم املطعــون فيـ إن هــو مل يقــض باملصـادرة املطلوبــة ،وتكــون ا كمـة قـد طبقــي
صحيح القانون يف هذه اجلزئية وهي متارس الرخصة ال منحها املشر إياها باملصادرة من عدمها).4
واملش ــر اللي ــي أق ــر ت ــدبو املص ــادرة يف الق ــانون رق ــم  19لس ــنة  2010بص ــورة موس ــعة ،حبي ــث حلق ــي
املصــادرة كافــة األم ـوال املهعلقــة هبــذه اجلرميــة النقديــة منهــا والعينيــة ،واملســه دمة فيهــا وا صــلة منهــا أويف أي
صورة كاني عليها هذه األموال ،حيث نصي املادة ( )2/10من هذا القانون ( :ويف مجيـع األحـوال حتكـم
ا كمة مبصادرة املبال ا صلة من اجلرمية ولـو موهـي أو بـدلي أو حولـي إىل مصـادر مشـروعة ،كمـا حيكـم
احلجـز حيثمـا انطبـق ،الهجريـد النهـائي مـن املمهلكـا

=

مبوجـب أمـر صـادر عـن حمكمـة أو سـلطة هصـة أخـرى؛

لتفاصي أكثر أنظر األدلة الهشريعية لهنفيذ اتفاقية األمـم املهحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوال

امللحقـة بها  .مكهـب األمـم املهحـدة املعـي بامل ـدرا واجلرميـة شـعبة شـؤون املعاهـدا األمـم املهحـدة ،نيويـور ،
منشورا األمم املهحدة … aرقم املبيع 2004 ISBN
 -1تــنص امل ــادة  163م ــن ق ــانون العقوب ــا اللي ــي عل ــى أن ـ (:حيك ــم دائم ـاً مبص ــادرة األش ــياء اآلتي ــة :األش ــياء ا ص ــلة أو
املكهسبة من اجلرمية ال صدر فيهـا احلكـم باإلدانـة أو بـالعفو القاـائي مـا مل يكـن املالـك ش صـاً اليـد لـ يف اجلرميـة،
 -2األشــياء ال ـ يعــد صــنعها أو اســهعماهلا أو محلهــا أو حيازهتــا أو الهصــرك فيهــا جرميــة يف ذات ـ وذلــك حــىت لــو مل
يصدر احلكم باإلدانة).

- 2الس ــعيد مص ــطفى الس ــعيد ،األحك ــام العام ــة ف ــي ق ــانون العقوب ــات ،الطبع ــة الرابع ــة ،دار املع ــارك ،مص ــر،1962 ،
 ،718مشار إلي يف حات حسن موسى بكار ،مرجع سابق.371 ،
 -3نص املادة  164من قانون العقوبا الليي.
-4طعن جنائي رقم 35/67ق جلسة ،2004/11/19
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مبصـ ــادرة وسـ ــائل النقـ ــل واألشـ ــياء واألد وا املسـ ــهعملة أو ال ـ ـ كانـ ــي معـ ــدة لالسـ ــهعمال يف ارتكـ ــاب اجل ـ ـرائم
املنصو عليها يف هذا القانون إال إذا ثبي ملكيهها للغو حسن النية.)..
واملصــادرة هن ــا وجوبي ــة ح ــىت لوســائل النق ــل واألش ــياء واألدوا ال ـ كانــي مع ــدة لالس ــهعمال ،مبع ــو األم ــر
باملصادرة ولو كان الفعـل يف مرحلـة الشـرو أو يف املرحلـة الهحاـوية للجرميـة باعهبارهـا جرميـة مسـهقلة علـى هـذا
األســاس  ،والهشــديد هنــا يف حملـ  ،إذ إن األم ـوال يف هــذه اجلرميــة عصــب الهنظــيم والســالح الــذي يســهمر ب ـ يف
الوجود ،كما أن هذه األموال تعهرب يف األساس اهلدك من ارتكاب جرائم اهلجرة غو الشرعية.1

وفي الوقت الُي اعتبر فيه المشرع الليبي المصـادرة تـدبيراً وقائيـاً فقـد أقرهـا المشـرع المغربـي كعقوبـة

إضــافية فــي حــق المخــالفين ،فــإذا كانــي العقوبــا األصــلية هــي العقوبــا ال ـ جيــوز للمحكمــة احلكــم هبــا
وحــدها باعهبارهــا اجل ـزاء الطبيعــي للجرميــة ،فــإن العقوبــا اإلضــافية تكــون ماــافة إىل عقوبــة أصــلية ،فــال جيــوز
احلكم هبا وحدها.
واملشر املغريب من خالل فهو  02-03أقر جمموعة من العقوبا اإلضافية زيادة على العقوبـا اإلضـافية
بقــوة الق ــانون أو مــا يع ــرك بالعقوب ــا الهبعيــة ال ـ تنــهج حهم ـاً ع ــن العقوبــا اجلنائي ــة املهمثلــة يف الهجري ــد م ــن

احلقوق الوطنيـة ،واحلجـز القـانوين ،واحلرمـان مـن املعـا الـذي تصـرف الدولـة ،إذا مـا كانـي العقوبـة هـي اإلعـدام
والســجن املؤبــد فــإن امل ـواد  53و 54و 55مــن القــانون املــذكور خولــي للمحكمــة احلــق يف احلكــم بعقوبــا
إضافية تهمثل يف:
 -مصـادرة وسـيلة النقـ المسـتعملة فــي ارتكـاب الجريمــة ،سـواء كانـي الوســيلة تسـهعمل للنقـل اخلــا

أو

العــام أو لعجيــار ،ش ـريطة أن تكــون يف ملكيــة م ـرتكي اجلرميــة أو يف ملكيــة الغــو الــذي يعلــم أهنــا اســهعملي أو
سهسهعمل الرتكاهبا.
واملالح ــظ أن مص ــادرة وس ــيلة النق ــل املس ــهعملة يف ارتك ــاب اجلرمي ــة ه ــي عقوب ــة إض ــافية ملزم ــة للمحكم ــة م ــىت
تـوافر الشــروط املنصــو عليهــا يف املــادة  53واملهمثلــة يف ملكيــة مرتكــب اجلرميــة أو الشــركاء هلــذه الوســيلة أو
العلم باجلرمية إذا كاني للغو ،وهذه اإللزامية تسهشف من كلمة " تأمر ا كمة مبصادرة وسيلة النقل" ،فاملشـر
مل يرت للمحكمة السلطة الهقديرية يف إضافة هذه العقوبة من عدمها ،بل ألزمهـا باختاذهـا مـىت تـوافر الشـروط
املذكورة((.وهلذا فاملصادرة إذا اعهرب عقوبة تثو كثوا من اإلشكاليا

لعل أمهها :

 – 1إذا قلنا أن ش صية العقوبة مـن املبـادئ املسـهقرة يف القـانون الوضـعي  ,فـال شـك أن املصـادرة
لـيس فيهـا مـن ذلــك شـيء  ,فهـي متــس حيـاة مـن يعــوهلم فقـ وخباصـة يف حالــة احلكـم باإلعـدام أو الســجن
طويل املدة  ,فنحن هنا ال نصادر أموال اجلاين بل أموال غوه .
 -1طارق خالد االدريسي ،مرجع سبق ذكره،

.112
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 – 2يلجــأ املشــر هلــذه العقوبــة غالبــا يف أوقــا األزمــا والهــوترا االجهماعيــة  ,وهــذه األزمــا
هــي يف الغالــب نا ــة عمــا يعهقــد مــن الفســاد االجهمــاعي والسياســي يف الدولــة فه ـي مظهــر مــن مظــاهر
الهعب ــو ع ــن اآلراء و األفك ــار  ,ف ــأن يعاق ــب " اجلن ــاة" بعقوب ــة أخ ــرى غ ــو العقوب ـة األص ــلية فف ــي ذل ــك ش ــر
مااك إىل شر .
 – 3املصــادرة هبــذا املعــي قــد تكيــف عقوبــة أو تــدبوا وقائيــا ( مصــادرة األشــياء الـ يعــد صــنعها أو
اسهعماهلا أو محلها أو حيازهتا أو الهصرك فيها جرمية  ,مادة –  -164من قـانون العقوبـا الليـي مـثال )
 ,ولكن قد ال يكون الفرق واضحا بن النظامن حينما تنصـب املصـادرة أياـا علـى األشـياء الـ اسـهعملي
يف ارتكــاب اجلرمي ــة  ,ف ــأن تص ــادر املركب ــة ال ـ اســهعملي يف جل ــب امل ــدرا م ــثال  ,فه ــي ال ختهل ــف ع ـن
الغرامة يف شـيء فيكفـي أن نزيـد مبلـ هـذه الغرامـة  ,والقـول بـأن " ال يطبـق ذلـك إذا كـان املالـك ال يـد لـ
يف اجلرمية " ال يغو من األمر شيئا ففي الغالب جند اجلاين هو املالك هلا .
وهكـذا حنـن نـرى أنـ الـا هـو مشـرو أن تطــال املصـادرة فقـ األشـياء الـ يعـد صـنعها أو اســهعماهلا
 ...جرمي ــة يف ذاتـ ـ أي جس ــم اجلرمي ــة  , corps du délitأم ــا م ــا ع ــدا ذل ــك فإنـ ـ الـ ـا يهن ــاقض و أي
منطق قانوين سواء كيفي عقوبة أو تدبوا وقائيا .
 – 4تطبيــق أحكــام املصــادرة يف كــل أن ـوا اجل ـرائم  ,اجلنايــا و اجلــنح و امل الفــا (يف القــانون
الفرنسي) ,يهعار بال شـك مـع فكـرة الهناسـب بـن اجلرميـة و العقوبـة ومـن مث  ,مـع مبـدأ الهفريـد الهشـريعي
للعقوبة وهذا ما الجيوز قانونا يف اعهقادنا .
واملشـكلة هنــا فيمـا نــرى  ,أن جـل البــاحثن يف هـذه املســألة يقـررون ذلــك بـدون أن يسـلطوا الاــوء
على فلسفة هذه العقوبة سواء من حيث وفيفهها أو مشروعيهها  ,فإذا انهفى الـرد انهفـي املشـروعية حهمـا
فالعقوبة األصلية تكفي يف القيام هبذه الوفيفة .
وهــذا يــؤدي بنــا للقــول بعــدم مشــروعية العقوبــا الهكميليــة  ,فهــي ســوك تكمــل مــاذا  ,البــد أهنــا
تكمــل العقوبــة األصــلية  ,وإذا ثبــي أهنــا كاملــة بــذاهتا إذا كانــي مــن أقســى العقوبــا كاإلعــدام أو الســجن
طويل املدة فأن نكمل ما هو كامل فهذا من حتصيل احلاصل وهذا من املسهحيال كما نعرك )) .

1

 1ـ أ .د / .احممــد معمــر الرازقــي تــأمال حــول فلســفة العقوبــة حماض ـرا مقدمــة لطلبــة الــدكهوراه يف القــانون اجلنــائي كليــة
القانون  /جامعة طرابلس.
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ثانيا :اإلبعاد عن أراضي الدولة
اإلبعاد تدبو وقائي ش صـي ينطبـق علـى األجنـي دون املـواطن وإال انقلـب إىل شـيء آخـر وهـو النفـي إذا
ما طبق على املواطن.
وقد نظم املشر الليي مسألة إبعاد األجني عن أر الدولة يف املادة  158من قانون العقوبا العـام الـ
نصــي علــى أن ـ (علــى القاضــي أن يــأمر بإبعــاد كــل أجنــي يصــدر ضــده احلكــم بالســجن مل ـدة ال تق ـل عــن
عشــرة أعـوام ،كمــا جيــوز إبعــاد األجنــي يف األحـوال األخــرى الـ يــنص عليهــا القـانون ،وتطبــق علــى األجنــي
الذي الف أمر اإلبعاد القوانن املهعلقة مب الفة أوامر اإلبعاد الصادرة من السلطا اإلدارية).
وقــد اعهــرب ا كمــة العليــا الليبيــة أن عــدم أمــر ا كمــة بهــدبو اإلبعــاد يف حكمهــا يعــد خطــأ يف تطبيــق
القــانون ،وذلــك ألن مقها ــى هــذا ال ــنص أن احلكــم إلزام ــي كلمــا ت ـوافر شــروط ،وه ــو أن تكــون العقوب ــة
املقاي هبا هي السجن عشر سنوا فأكثر.

1

والقانون رقم  19لسنة  2010مل الف نص املادة  158عقوبـا يف نصـها" :كمـا جيـوز إبعـاد األجنـي
يف األح ـوال األخــرى ال ـ يــنص علي ـ القــانون" ف ــنص علي ـ م ــن خــالل امل ــادة  6وال ـ ج ــاء فيهــا( :يعاق ــب
األجني املهاجر غو الشرعي بعقوبة احلبس مع الشغل أو بغرامة ال تزيد عـن ألـف دينـار ،ويف مجيـع األحـوال
جيــب إبعــاد األجنــي ا كــوم علي ـ يف إحــدى هــذه اجل ـرائم املنصــو عليهــا يف هــذا القــانون مــن أراضــي ليبيــا
مبجرد تنفيذه للعقوبة ا كوم هبا).2
واإلبعــاد هنــا أمــر وجــويب حبكــم القــانون ،كمــا أنـ وجــويب حبكــم الواقــع يف بعــض األحيــان ،ذلــك ألن عــدم
إبعــاده وبقــاءه يف اإلقلــيم بعــد انقاــاء العقوبــة أمــر غــو مقبــول؛ ألن بقــاءه يعهــرب جرميــة حبكــم دخول ـ غ ــو
 -1وهذا ما قاي ب حمكمة ال طرابلس االبهدائية دائرة اهلجرة غو الشرعية( ،حيث حكمـي ا كمـة حاـوريا بإدانـة املـههم (تركـي
اجلنســية) ومعاقبه ـ بإبعــاده عــن األر الليبيــة جمــرد تنفيــذها هلــذا احلكــم عــن اجلرميــة ،دخــول وإقامــة يف ليبيــا دون إذن اجلهــا
امل هصة) يف القاية رقم  2013/5يف جلسة األحد املوافق .2014/1/5
 -2وهــذا مــا قاــي ب ـ حمكمــة ـ ال ط ـرابلس االبهدائيــة دائــرة اهلجــرة غــو الشــرعية( ،حيــث حكمــي ا كمــة حاــوريا بإدانــة املــههم
(نيجــري اجلنســية) ومعاقبه ـ بإبعــاده عــن األر الليبيــة جمــرد تنفيــذها هلــذا احلكــم عــن اجلرميــة ،دخــول وإقامــة يف ليبيــا دون إذن
اجلهــا امل هص ــة ،وب ــال مصــاريف جنائي ــة) يف القا ــية رق ــم  2013/117يف جلســة األح ــد املواف ــق  .2013/10/13ــومن
املالحظ بأن اإلبعاد هلف عن إعادة املهاجر الذي ألزم بروتكول مكافحة هتريب املهاجرين يف املادة  18بـأن توافـق كـل دولـة
مسوغ ل أو غو معقول ،إعـادة الشـ ص الـذي يكـون هـدفا للسـلو املب مـن يف املـادة
تيسر وتقبل ،دون إبطاء ال ِّ
طرك على أن ِّ
 6من هذا الربوتوكول ،والذي هو من رعاياها أو يهمهمع حبق اإلقامة الدائمة يف إقليمها وقي إعادت .
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الش ــرعي ،وذل ــك ألن س ــلو امله ــاجر يع ــد م ــن اجل ـرائم املس ــهمرة ،وباله ــا فاإلبع ــاد للمه ــاجر غ ــو الش ــرعي
األجني مسألة إلزامية سواء كان ذلك حبكم القانون أو الواقع.
 -أمــا فــي فرنســا فــإن عقــوب احلــبس والغرامــة قــد تاــاك إليهمــا يف بعــض األحيــان تــدابو إضافي ــة

تبعاً لوضعية املهاجر السري ،يهعلق األمر على اخلصو

بـ:

 :1االقتيــاد إلــى الحــدود :وهــو ق ـرار يصــدر عــن ال ـوا

 ،Un arrêt prêfectoralومبوجب ـ

يـهم اقهيــاد األجنـي امل ــالف للمقهاـيا املهعلقــة باإلقامـة والــدخول إىل احلـدود ،إمــا لكونـ مل يثبــي دخولـ
الشرعي إىل الرتاب الفرنسـي أو لكونـ فـل مقيمـاً فيـ رغـم انههـاء مـدة الهأشـوة دون أن يقـيم بهجديـدها ،أو
بعد مـرور شـهر مـن تـاريو تواصـل مبقـرر رفـض منحـ رخصـة إقامـة أو رفـض ديـدها ،أو ألجـل قيامـ بهزويـر
رخصة لعقامة.
ومع ذلك ،وبالنظر خلطورة هذا القـرار فـإن القـانون الفرنسـي قـد حـد مـن سـلطا اإلدارة يف إصـداره ،بـأن
جعل بعض األجانـب يف حـل مـن االقهيـاد إىل احلـدود ،إمـا لصـغر سـنهم (القاصـرين) أو لطـول مـدة إقـامههم
فـوق الـرتاب الـوطي ولـو بصـفة غـو شـرعية (بالنسـبة لألفـراد الـذين يثبهـون إقـامههم بفرنسـا قبـل سـن العاشـرة،
أي الذين أثبهوا إقامههم هبـا ألكثـر مـن  15سـنة) ،أو بالنسـبة لطبيعـة الـرواب العائليـة الـ

معهـم مبـواطنن

فرنســين (األجنــي أب أو أم الطفــل فرنســي ،زوج أو زوجــة م ـواطن فرنســي ملــدة تزيــد عــن ســنة) ،أو بــالنظر
للظــروك الصــحية لألجنــي امل ــالف (األجنــي ا كــوم ل ـ بــإيراد حادثــة ش ــغل واملصــاب بعجــز دائــم تفــوق
نسبهها  ،% 20أو األجني الذي حتهاج حاله الصحية إىل رعاية خاصة.)..
وميكــن لألجنــي الــذي اختــذ حبقـ قـرار االقهيــاد إل ــى احلـدود أن يهقــدم بطلــب إلغــاء القـرار املــذكور إىل رئــيس
ا كم ــة اإلداري ــة ،والـ ـ تب ــث يف الطل ــب خ ــالل  48س ــاعة ،وقراره ــا ه ــو اآلخ ــر يبق ــى ق ــابالً للطع ــن في ـ ـ
باالســهئناك خــالل أجــل شــهر ،لكــن دون أن يــؤدي هــذا االســهئناك إىل تنفيــذ ق ـرار االقهيــاد إىل احلــدود،
ويبقــى للمهــاجر امل ــالف يف مجيــع احلــاال حــق الهقــدم بطلــب يف املوضــو إىل وزيــر الداخلي ـة إللغــاء ق ـرار
االقهياد.
 :2الطــرد :ويرجـع أمــر اختــاذ هــذا القـرار إىل وزيــر الداخليــة ،وميكــن أن يطـال هــذا القـرار كــل أجنــي
يشــكل وجــوده فــوق الـرتاب الفرنســي هتديــداً خطـواً للنظــام العــام ،ومفهــوم النظــام العــام هنــا علــى الــرغم مــن
إطالق ـ  ،فــإن رقاب ــة القا ــاء بشــأن تبقــى جــد هامــة حيــث قــرر القاــاء الفرنســي أن " :امل الفــا للقــانون
اجلنــائي املرتكبــة مــن طــرك األجانــب ال تــربر يف حــد ذاهتــا إج ـراء الطــرد ،وال تعفــي الســلطا امل هصــة مــن
ضرورة دراسة كافة املعطيا للقول فيما إذا كان وجود األجني فــوق الـرتاب الفرنسـي يشـكل بالفعـل هتديـدا
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للنظام العام" )1( ،هذا ويعهـرب األجنـي يف وضـع املهـدد للنظـام العـام يف حـال إدانهـ بعقوبـة حـبس نافـذة تزيـد
على سنة ،أو حىت تقل عنها إذا كان األجني قد أدين من أجل املساعدة على اإلقامة غو القانونيـة والعمـل
الالمشــرو وتشغيـ ــل املهاجرين السرين.
وإذا كان األصل أن كل الفئا ا مية من قرار االقهياد إىل احلدود ،حممية كذلك من قرار الطرد فـإن هـذه
احلماية قد ختهفي متاماً إذا ما تعلق األمر باألجني ا كوم علي بعقوبة حبس تزيـد علـى اخلمـس سـنوا  ،مـا
عدا القاصرين واألجانب الذين أقاموا بفرنسا قبل بلوغهم سن العاشرة.

()2

و ــري املســطرة يف شــأن ق ـرار الطــرد بعــد ت ـوافر الشــروط الالزمــة  ،59باســهدعاء املعــي بــالقرار مخســة عشــر
يوماً قبل تاريو مثولـ أمـام اللجنـة املشـكلة هلـذه الغايـة (يـنص علـى تأليفهـا الفصـل  24مـن القـرار) ،وتعطـى

ل ـ كافــة الاــمانا إلعــداد دفاع ـ واالســهعانة خبــدما حمــام ،و ــري املناقشــا أم ـام اللجنــة بصــفة علنيــة،
وبعد انههائها تبعث اللجنة مبحار يهامن أوج دفا األجني املقرر طرده مشفوعة بوجهة نظرهـا ،علـى أن
هذه الصالحية االسهشارية للجنة ،وكـذلك الاـمانا املكهوبـة لألجانـب تـهقلص إىل حـد كبـو يف احلـاال

ال تعهرب فيها اإلدارة أن اسهمرار وجود األجني يشكل هتديداً خطواً أو مساساً بأمن الدولة العام.
ورغــم فــهح البــاب أمــام املهــاجر للطعــن يف ق ـرار الط ــرد أمــام ا كمــة اإلداريــة ،فــإن ذلــك الطعــن ال يوقــف
تنفيذ قرار الطرد ،كما ينهج عن صدور هذا القـرار األخـو -وخالف ـاً لقـرار االقهيـاد إىل احلـدود– منـع األجنـي
- 1املـادة ( 23القـانون رقـم  2-548-89أغسـطس  ،)1989مـع األخـذ يف االعهبـار أحكـام املـادة  ،25يسـهطيع وزيــر
الداخلية أن يصدر قرار الطرد إذا كان وجود األجني على األراضـي الفرنسـية يهـدد النظـام العـام هتديـداً خطـواً ..اخل).
الهشـريع الفرنســي كـامالً بشــأن إقامــة األجانـب واللجــوء مـن خــالل املوقــع علـى شــبكة اإلنرتنـي  ،الـراب اإللكــرتوين :
www.iegisfrance.gouv.fr//http

- 2املادة ( 24قانون رقم  )1981-973 81ال جيوز اختاذ قـرار الطـرد املنصـو عليـ يف املـادة  23إال وفقـاً للشـروط
الهالية:
 -1جيب إخطار األجني مسبقاً وفقاً للشروط ا ددة بقرار جملس الدولة.
 -2جيــب اســهدعاء األجنــي لســما أقوال ـ أمــام جلنــة بنــاء علــى دعــوة مــن رئــيس الشــرطة ،وتهكــون هــذه اللجنــة علــى النحــو
الها :
 رئيس ا كمة االبهدائية لعاصمة املقاطعة أو من يندب من القااة رئيساً. أحد القااة تعين اجلمعية العمومية للمحكمة االبهدائية لعاصمة املقاطعة. مسهشار من ا كمة اإلدارية. -رئيس دائرة األجانب يف رئاسة الشرطة مقررا للجنة.
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املطـرود مـن العـودة إىل فرنسـا إال يف حـال تعـديل القـرار مـن طـرك الـوزير أو مـن طـرك ا كمـة اإلداريـة ،أمــا
يف حــال تقريــر هــذه األخــوة إيقــاك الهنفيــذ ،فــإن األجنــي امل ــالف ميكن ـ البقــاء يف فرنســا إىل حــن صــدور
حكــم يف املوضــو  ،كمــا ميكــن لأل جنــي يف كــل وقــي أن يهقــدم بطلــب إلغــاء ق ـرار الطــرد إىل وزيــر الداخليــة
بشرط أن يهواجد بالفعل خارج فرنسا.
ومع األخذ يف االعهبار أحكام املادة  26فال يه ذ قرار الطرد تطبيقاً للمادة  23يف احلاال الهالية:

 -1إذا مل يكن األجني مهعـدد الزوجـا وكـان أبـاً أو أمـاً لطفـل فرنسـي قاصـر مقـيم يف فرنسـا ،بشـرط أن
يثبــي أن ـ يســاهم يف رعايه ـ وتربيه ـ وفق ـاً للشــروط املنصــو عليهــا يف  2-371م ـن القــانون املــدين
منذ الوالدة أو على األقل منذ سنة.
 -2فإذا كان األجني مهزوجاً من فرنسية بشرط عدم انقطا العالقة الزوجية ،وأن الزوجة ال زالـي مهمهعـة
باجلنسية الفرنسية.
 -3األجني الذي يسهطيع أن يثبي بأي طريقة من طرق اإلثبا إقامه العادية يف فرنسـا مـا ال يقـل عـن
مخسة عشر سنة إال إذا كان خالل كل هذه الفرتة حامالً لبطاقة إقامة مؤقهة حتمل عبارة "طالب"..

وإذا حتايــل األجنــي أو شــر يف الهحايــل علــى تنفيــذ اإلج ـراءا املطلوبــة يف القــانون الفرنس ــي

املذكور ودخل مرة أخرى بدون إذن إىل األراضي الوطنية الفرنسية يعاقب باحلبس ثالث سنوا .
ويف مجيع األحوال فإن األجني الذي تقرر وضع على احلدود يبعد على أحد األماكن الهالية:
 -1البلد ال حيمل جنسيهها.
 -2البلد ال أصدر ل وثيقة السفر والزالي صاحلة لالسهعمال.
 -3البلد ال تقبل دخول األجني إليها.
وال يهم إبعاد األجني إىل دولة ما إذا ثبي أن هذه الدولـة شـى عليـ فيهـا أن حياتـ أو حريهـ
تهعر ملعاملة تهعار وأحكام املادة  3مـن املعاهـدة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان واحلريـا األساسـية املؤرخـة
يف  4نوفمرب .1950
وفـي ذات الشـأن فقـد نـ

القــانون اإلسـباني (فصـل  )57علـى إمكانيـة اسـهبدال الغرامــا

املشـار إليهـا سـابقاً بعقوبـة الطـرد يف بعـض صــور امل الفـا اجلسـيمة أو اجلسـيمة جـداً  ،إذ ال ميكـن املعاقبــة

بالغرامــة والطــرد يف آن واحــد ،وتــؤدي عقوبــة الطــرد إىل منــع املعــي مــن الــدخول إىل ال ـرتاب اإلســباين ملــدة ال
تقل عن ثالث سنوا وال تزيد على عشر سـنوا  ،كمـا يـؤدي هـذا القـرار إىل اإللغـاء الفـوري لكـل رخـص
اإلقامة املمنوحة للمعي باألمر وجيب إشـعاره بقـرار الطـرد وكـذلك بطـرق الطعـن املمكـن لـ سـلوكها واهليئـا
ال علي االمهثال أمامها لهقد وج طعن  ،وال ميكـن لعقوبـة الطـرد أن تطالـ إال يف حالـة اجلرميـة املنصـو
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عليه ــا يف الفص ــل  1/54أو يف حال ــة الع ــود عن ــد ارتك ــاب الف ــة جس ــيمة داخ ــل أج ــل س ــنة – اجلان ــب
املهواجدين يف احلالة الهالية:
 املولودون يف إسبانيا واملقيمون فيها بصفة شرعية خالل اخلمس سنوا األخوة. املهحصلون على رخصة إقامة دائمة. األجانب ذوو األصل اإلسباين الن فقدوا اجلنسيا اإلسبانية. أزواج األجانب األصول واألوالد القاصرون أو املعوقون املوجودون حتي بند:-1

املــادة  27مــن القــانون رقــم  34-92بشــأن تنظــيم دخــول وإقامــة األجانــب يف فرنســا 10 ،ينــاير
.1990

 -2امل ــادة  27م ــن الق ــانون رق ــم  1027-93بش ــأن تنظ ــيم دخ ــول وإقام ــة األجان ــب يف فرنس ــا24 ،
أغسطس .1993
 رعاية األجني شرط أن تكون مدة إقامههم بإسبانيا تزيد على عامن ،وكذلك النسـاء احلوامـل مـىت كـانتنفيذ قرار الطرد يف حقهم من شأن أن يلحق ضرراً بصحههن.
 املسـ ــهفيدون مـ ــن مـ ــنح العجـ ــز الـ ــدائم النا ـ ــة عـ ــن حادثـ ــة شـ ــغل أو مـ ــر مهـ ــي حـ ــدث يف إس ـ ــبانيا،واملسهفيدون من منح البطالة أو املسهفيدون من املعاشا االقهصادية ذا الطابع العمومي.
وجيـري تنفيـذ قـرار الطـرد بعـد تبليغـ إىل األجنـي ،ويهعـن علـى هـذا األخـو مغـادرة الـرتاب اإلسـباين داخـل
اآلجــال املقــررة لــذلك دون أن تقــل هــذه اآلجــال عــن  72ســاعة مــا مل يهعلــق األمــر بواحــدة مــن حــاال
املسطرة االمهيازية املنصو عليها يف الفصل  ، 63ويف حالة عدم مبـادرة األجنـي إىل تنفيـذ قـرار الطـرد يـهم
اعهقال واقهياده إىل مركز احلدود يف انهظار طرده ،أما إن هو عجز عن تنفيذ القرار فـإن لـ أن يطلـب إيداعـ
يف أحــد املراكــز دون أن تهعــدى مــدة هــذا اإليــدا يف مجيــع األحـوال  40يومـاً ،ومصــاريف تنفيــذ قـرار الطــرد
يهحملهــا املهــاجر إذا كان ــي ل ـ الوســائل املادي ــة الكافيــة ل ــذلك ،وإال فــإن تلــك املص ــاريف ي ـهم تبليغه ــا إىل
القنصــل أو املمثــل الدبلوماســي  ،وال ينفــذ قـرار الطــرد يف حــق املهــاجر الــذي تقــدم بطلــب اللجــوء حــىت يــهم
البي يف هذا الطلب بالقبول أو الطرد وفقاً للقواعد اجلاري هبا العمل يف ميدان اللجوء (الفصل .)3/63

وتؤكــد مقهاــيا فصــول القــانون اإلســباين (الفصــل  )65علــى قابليــة الق ـرارا العقابيــة اإلداريــة للطعــن
فيها وفقاً للقوانن املعمول هبا يف إسبانيا وأمام اجلها ال أسـند هلـا القـانون البـي يف هـذه الطعـون ،وميكـن
لألجنــي أن ميــارس هــذا احلــق يف الطعــن حــىت يف حــال تواجــده خــارج ال ـرتاب األســباين عــن طريــق اجلهــا
الدبلوماسية أو القنصلية امل هصة.
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 :3المنع القضائي من التراب
وهو قرار قاائي يصدر عن حمكمـة اجلنح وحمكمـة االسـهئناك كعقوبـة إضـافية يف اجلـرائم املهعلقـة مب الفـة
قواعد الدخول واإلقامة ،وعمـل األجانـب ،أو بالنسـبة لـبعض جـرائم احلـق العـام ،وميكـن للمنـع القاـائي مـن
الرتاب أن يكون ملدة مؤقهة أو ملدة دائمة ،ويرتتب على اقهياد املعي ب إىل احلدود فـور انقاـاء مـدة احلـبس،
وباســهثناء احلمايــة املقــررة للقاص ـرين فــإن للمحــاكم أن تقــرر عقوبــة املنــع القاــائي مــن ال ـرتاب يف حــق كــل
الفئا األخرى من املهاجرين امل الفن ،بشرط تسبيبها لقرارها باملنع ،وكذلك األخذ بعـن االعهبـار خطـورة
األفعال واحلالة الش صية والعائلية لألجني قبل تقرير املنع يف حق  ،ومـع ذلـك فـإن كـل الاـمانا تهـوارى،
ويصبح تقرير املنع الزماً يف حال ارتكاب األجني لبعض اجلـرائم اجلسـيمة (جـرائم ضـد اإلنــسانية ،واال ـراط
يف مجاعـا حماربـة ،املسـاس باملصـا العليـا للدولـة ،اســهواد وتصـدير املـواد امل ـدرة ،وتبيـيض األمـوال النا ــة
عن هذه األنشطة.)..
وميكــن لألجنــي املعــي بق ـرار املنــع أن يهقــدم بطلــب إىل ا كمــة مصــدرة احلكــم ،علــى أن هــذا الطل ــب ال
يكــون الكن ـاً تقدمي ـ إال بع ــد مــرور س ـهة أشــهر م ــن تــاريو احلكــم ،وشــرط أن يوج ــد األجنــي بالفعــل خ ــارج

الـرتاب الفرنســي ،ويف حـال عــدم اســهجابة رئـيس ا كمــة للطلــب يبقـى بإمكــان األجنـي طلـب الهمهــع بعفــو
من رئيس اجلمهورية.
أمـا بالنســبة ألعمــال الهســهيل واملســاعدة والهشــجيع علـى الــدخول واإلقامــة غــو القــانونين لألجانــب ،فــإن
املشر الفرنسي مـال إىل الهشـدد يف عقاهبـا ،وجعـل العقوبـا بشـأهنا تصـل إىل مخـس سـنوا سـجناً وغرامـة

 200.000فرنــك  ،فاـالً عــن بعــض الهــدابو الوقائيــة األخــرى كــاملنع مــن اإلقامـة وسـحب رخــص القيــادة
والنقــل بالنســبة للن ــاقلن اجلــوين والبح ـرين والربيــن (فصــلن  20و ،)21ب ــل وق ـد ترتف ــع العقوبــا املق ــررة
أع ــاله إىل الس ــجن لعش ــر س ــنوا والغرام ــة إىل  5.000.000فرن ــك إذا م ــا ك ــان نش ــاط الههج ــو الس ــري
واملســاعدة علــى الــدخول واإلقامــة غــو القــانونين قــد ت يف إطــار عصــابا منظمــة (فصــل  12م ـن قــانون
 98-349فقرة أوىل).
ومـ ــع ذلـ ــك  ،والعهب ـ ــارا القرابـ ــة العائلي ـ ــة -فقـ ــد أعفـ ــى الهع ـ ــديل األخـ ــو بع ـ ــض األش ـ ـ ا امل ـ ــرتبطن

باملهــاجرين الس ـرين مــن املهابعــة مــن أجــل املســاعدة علــى اهلجــرة الس ـرية ،وخصوص ـاً مــنهم األزواج واإلخــوة،

وك ــل األشـ ـ ا اآلخ ـ ـرين ال ــذين يقيم ــون معه ــم بش ــكل أق ــرب م ــنهم إىل األزواج (فص ــل  12م ــن ق ــانون
 98-349فقرة ثانية).
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الخاتمة
إن اإلف ـراط يف تقييــد اهلجــرة القانونيــة املنظمــة جيعــل مــن اهلجــرة غــو الشــرعية بــديال هل ـا ،وجيعلهــا جرمي ـة يف
ع ــل م ــن امله ــاجرين ه ـ ـدفا للمنظم ــا

ح ــق امله ـ ـربن والق ــائمن عليه ــا ،نهيج ــة آلثاره ــا الس ــلبية ،وباله ــا
اإلجرامية .
فاجملهمع الدو حير على وضع املصلحة ا مية جنائيا يف إطار محاية اإلنسان وآدميه وعدم الهعـر ملـا
ميس بكرامه يف حدود النظم القانونية املعمول هبـا ،رغـم ا ـاه بعـض الهشـريعا إىل اهـل ذلـك واالنسـياق
وراء محاية م صا الدولة وحدودها السيادية وجعلها فوق أي اعهبار ،ومع ذلك فـإن الهـدابو الـ بـالرغم مـن
اقهنــا اجملهمــع الــدو مبســامههها يف احلــد مــن تلــك اجلرميــة ،إال أهنــا الزالــي قاصــرة أمــام فداحــة األعمـال ال ـ
تطال املهاجرين جراء اسهغالهلم بكافة الطرق.
إن جــل املواضــيع تهحــدث ع ـن جرميــة اهلجــرة غــو الشــرعية يف صــورة هتريــب املهــاجرين واعهبــار املهــاجر يف
هــذه احلال ــة ضــحية ول ــيس مههمــا وامل ــههم فيهــا ه ــو الش ـ ص الــذي ق ــام بههريــب ه ــؤالء  ،وهــذا خل ـ ب ــن
ج ـرميهن رغــم االخــهالك اجللــي والواضــح .ف ـالهنظيم املســهقل بــالنص يف ق ـوانن خاص ـة للهجــرة غــو الشــرعية
يا ــفي علـ ـى الهشـ ـريع وم ــن مث املنظوم ــة القانوني ــة ق ــوة واقعي ــة ،سـ ـواء ك ــان عل ــى ص ــعيد مواءمههـ ـا الهج ــر أو
العقاب.
رغم ذلك حتر االتفاقيا الدوليـة علـى عـدم مالحقـة املهـاجر جنائيـا ،مراعـاة للجانـب اإلنسـاين وتلبيـة
ملقهايا العدالة باعهباره ضحية عصابا الههريب ،وبالها فإن ر الهشريعا الداخلية لسلو املهـاجر
وردعـ بقســوة قـد يهنــا وذلـك االعهبــار ،وعلـى ســبيل املثــال فـإن القــانون الليـي املهعلــق مبكافحـة اهلجـرة غــو
الشــرعية جــاء العهبــارا سياســية بدرجــة أكــرب مــن أي اعهبــار آخــر ،حفافــا علــى ســيادة وأمــن الدولــة ،دون
مراعــاة اجلوانــب اإلنســانية ،إضــافة إىل عــدم ضــب املفــاهيم يف نصــو القــانون وحتديــدها ،كإغفال ـ ملفهــوم
حســن النيــة يف املصــادرة الــذي ميكــن إيقاع ـ حتــي طائلــة العقــاب بــالرغم مــن جهل ـ حبقيقــة اجلرميــة ،كــذلك
ماورد يف املادة  19من القانون  2010/19والـذي جـاء بهعبـو (آخـرين) يف (تنظـيم وتوجيـ آخـرين) تعبـوا
عاما قد يؤدي إىل لبس لغوي ،وحىت مع إصداره ومبـرور أكثـر مـن ثـالث سـنوا علـى اإلصـدار وبـالرغم مـن
حداثه نسبيا فإن مل يلق تطبيقا قاائيا فعاال لرد اجلناة وحتقيق غايات .
ف النصـو الـواردة يف الهشـريعا املقارنـة جـاء موائمــة إىل حـد كبـو ملــا ورد يف االتفاقيـا الدوليــة ذا
ال عالقــة نهيجــة لهطورهــا يف جمــال تنظــيم اهلجــرة ،ذلــك أن جمــرد الهجــر والعقــاب أمــام االمهــداد الكبــو جلرميــة
اهلجرة غو الشرعية وصعوبة احلد منها اليكفي ،الا يسـهدعي احلاجـة لهـدابو وقائيـة أخـرى إلمكانيـة السـيطرة
على تفـاقم أخطـار اهلجـرة غـو الشـرعية .مـن جانـب آخـر ،فـإن املشـر الليـي قـد خـرج عـن مبـدأ الشـرعية يف
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حتديــد بعــض العقوبــا وذلــك بــإقرار احلــد األد فق ـ دون حتديــد احلــد األعلــى وهــو الشــيء الــذي الميكــن
قبول لعدم دسهوريه .
أخوا  ،ولهنظيم أحكام جرمية هتريب املهاجرين يف قانون العقوبـا أو يف قـانون خـا نـرى إدراج جرميـة
هتريــب املهــاجرين يف قائمــة اجل ـرائم ال ـ تســهوجب فــر عقوبــة مراقبــة الشــرطة علــى ا كــوم علي ـ  ،وتبــي
سياســة تعمــل علــى وضــع قواعــد للهجــرة والهوســع الهــدرجيي يف إجيــاد قن ـوا شــرعية هل ـا مبــا يه ـواءم والسياســة
الداخلية .
ومـن وجـ آخـر ،فـال ضـو مـن رسـم اسـرتاتيجية واسـعة وخصـبة قـد تسـمح بإدمـاج املهـاجرين يف اجملهمعـا
ال ـ وف ــدوا إليه ــا لك ــي ال يش ــكلوا عبئـ ـاً عليه ــا أو يعمل ـوا عل ــى زعزع ــة اس ــهقرارها ،عل ــى أن يراع ــى يف ذل ــك
مصـلحة الدولــة وسـيادهتا علــى أرضـها يف املقــام األول  ،ومـن مث نشــر سياسـة عــدم الهعامـل مـع املهـاجر علــى
أن عالة علـى اجملهمـع وإمنـا هـو إنسـان يريـد املكسـب والثـراء مبقابـل أداء عمـل ،وذلـك لاـمان والئـ إىل حـد
ما لهلك الدولة .
قائمة المراجع
أوالً :الكتب :

 -1أمح ــد اخلمليش ــي ،ش ــرح للق ــانون اجلن ــائي القس ــم الع ــام ،مطبع ــة املع ــارك ،الرب ــاط ،الطبعـ ـة الثاني ــة،
.1989
 -2أمحد فهحي سرور ،الوسي يف قانون العقوبا (القسم اخلا ) ،دار النهاة العربية ،القاهرة ،الطبعـة
األوىل.1979 ،
 -3ح ــات حس ــن موس ــى بك ــار ،س ــلطة القاض ــي اجلن ــائي يف تق ــدير العقوب ــة واله ــدابو االحرتازي ــة ،ال ــدار
اجلماهوية ،الطبعة األوىل.1996 ،
 -4حنان بشو الصويعي ،علم اإلجرام اإلجهماعي ،مطابع الوحدة العربية ،الزاوية ،ليبيا.2004 ،
 -5سادي حممود ،أسامة بـدير ،أوروبـا واهلجـرة غـو املنظمـة يف مصـر بـن املسـئولية والواجـب ،تقـدير مركـز
األر واإلنسان ،سلسلة حقوق اقهصادية واجهماعية ،العدد 2009 ،86
 -6ضاري خليل حممود ،البسيط في شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،1بغداد،2002 ،

 -7علــي حس ــن اخللــف ،س ــلطان الش ــاوي ،املبــادئ العام ــة يف ق ــانون العقوبــا  ،دار الس ــالم ،بغ ــداد،
.1982
 -8حممد الرازقي ،حماضرا يف القانون اجلنائي القسم العام ،دار أويا ،طرابلس ،الطبعة الثالثة.2002 ،
 -9حممــد رما ــان بــاره ،ش ــرح األحكــام العام ــة لقــانون العقوب ــا الليــي ،اجل ــزء األول( ،األحكــام العام ــة
للجرمية).2013 ،
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 -10حممد زكي أبو عامر ،قانون العقوبا  ،القسم العام ،الدار اجلامعية ،بوو  ،لبنان.1993 ،
 -11حممــد ســامي النـرباوي ،شــرح األحكــام العامــة لقــانون العقوبــا الليــي ،منشــورا جامعــة ق ـار يــونس،
بنغازي.1978 ،
 -12حممد معمر الرازقي ،علم اإلجرام والسياسة اجلنائية ،دار األنيس ،مصرات  ،الطبعة األوىل.1995 ،

 -13هش ــام ص ــاغور ،السياس ــة الخارجيـــة لالتح ــاد األوروبـــي تجـ ــاه الجزائ ــر ،مكهب ــة الوف ــاء القانوني ــة،
اإلسكندرية،2010 ،

ثانياً :الرسائ الجامعية :

 -1طــارق خالــد اإلدريســي ،جرميــة اهلجــرة غــو الشــرعية (دراســة مقارنــة) ،رســالة ماجســهو ،أكادمييــة
الدراسا العليا ،طرابلس ،ليبيا.2011-2010 ،

 -2حممد بشو الشيباين ،سياسة املشر الليـي يف مكافحـة جـرائم امل ـدرا واملـؤثرا العقليـة ،رسـالة
ماجسهو غومنشورة،الطبعة األوىل ،أكادميية الدراسا العليا ،جنزور ،ليبيا.2005 ،
. -3هش ـ ــام ص ـ ــاغور ،السياس ـ ــة اخلارجي ـ ــة لالحتـ ـ ـاد األورويب ـ ــاه اجلزائ ـ ــر ،مكهب ـ ــة الوف ـ ــاء القانوني ـ ــة،
اإلسكندرية،2010 ،

رابعاً :الوثائق :

.104

 -1األمم املهحدة ،اتفاقيـة األمـم املهحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة ،قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم
املهحدة رقم  a/res/55/25بهاريو .2000/11/15
 -2األمــم املهحــدة ،بروتوكــول مكافحــة هتري ــب املهــاجرين عــن طريــق ال ــرب والبحــر واجلــو املكمــل التفاقي ــة
األم ـ ـ ــم املهح ـ ـ ــدة ملكافح ـ ـ ــة اجلرمي ـ ـ ــة املنظم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــرب الوطني ـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ـرار اجلمعي ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـة لألم ـ ـ ــم املهح ـ ـ ــدة
رقم  a/res/55/25بهاريو .2000/11/15
 -3األدلــة الهش ـريعية لهنفيــذ اتفاقيــة األمــم املهحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة ع ـرب الوطنيــة والربوتوك ــوال
امللحقة بها  .مكهب األمم املهحدة املعي بامل درا واجلرمية شعبة شؤون املعاهدا األمم املهحدة،
نيويور  ،منشورا األمم املهحدة … aرقم املبيع .2004 ISBN
 -4األمـ ــم املهح ـ ــدة  ،الق ـ ــانون النمـ ــوذجي ملكافح ـ ــة هتري ـ ــب امله ـ ــاجرين  ،مكهـ ــب األم ـ ــم املهح ـ ــدة املع ـ ــي
بامل درا واجلرمية (فيينا)  ،نيويور .2010
تقريــر املق ــرر اخل ــا املع ــي حبقــوق اإلنس ــان وامله ــاجرين ،خ ــورخي بوســهامن  ،البن ــد  3م ــن ج ـدول
األعمال للجمعية العامة2008 ، A/55/383/Add1 ،
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 -5القانون رقم  19لسنة  1378و.ر ( )2010بشأن مكافحة اهلجـرة غـو املشـروعة ،صـدر يف سـر
به ـ ــاريو  28ين ـ ــاير س ـ ــنة  2010منشـ ـ ــور باجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة ،العـ ـ ــدد  ،10الس ـ ــنة العاش ـ ــرة ،بهـ ـ ــاريو
.2010/6/15
 -6ق ــانون العقوب ــا اللي ــي والهش ـ ـريعا املكمل ــة ل ـ ـ ح ــىت س ــنة  ،2005إع ــداد م ـ ـراد حمم ــود الرع ــويب،
منشورا املركز القومي للدراسا القانونية وحبوث حقوق اإلنسان ،الطبعة األوىل.2006 ،
 -7الق ـ ـ ــانون اجلن ـ ـ ــائي املغ ـ ـ ــريب " فه ـ ـ ــو شـ ـ ـ ـريف " رق ـ ـ ــم  1.59.413ص ـ ـ ــادر يف  28مجـ ـ ـ ـادي الثاني ـ ـ ــة
 26 ( 1382نوفمرب  )1962باملصادقة على جمموعة القانون اجلنائي .
خامساً :األحكام القضائية :

 -1حمكمــة ــال ط ـرابلس االبهدائيــة ،دائــرة اهلجــرة غــو الشــرعية ،حكمهــا يف القا ـية رقــم ،2013 / 5
غو منشور ،حماضر اجللسا  ،جلسة األحد بهاريو .2013/12/29
 -2حمكمــة ــال ط ـرابلس االبهدائيــة ،دائــرة اهلج ــرة غــو الشــرعية ،القا ــية رقــم  2013/5غــو منش ـور،
حماضر اجللسا  ،جلسة األحد املوافق .2014/1/5
 -3ا كمة العليا ،طعن جنائي رقم 35/67ق جلسة  ،2004/11/19العدد .1429 ،4-3
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األحكام العامة لنظرية العلم اليقيني
إعداد األستاذ :حممد عبدالسالم عريقيب
عضو يأة التدريس بكلية القانون "اخلمس"و و و و جامعة املرقب
مقدمة
احلمـد هلل رب العــاملن ،رب العــر العظــيم ،والصــالة والســالم علـى خــات النبيــن ،وعلــى آل بيهـ الطيبــن
الطاهرين ،وأصحاب الغر امليامن ،مث أما بعد:
فإن القرارا االدارية ،تكهسي أمهية بالغة يف سياق العمـل اإلداري ،وتعـزى هـذه األمهيـة باعهبارهـا
مــن أهــم وســائل مباشــرة الوفيفــة االداريــة ،وأبــرز مظــاهر امهيــازا الســلطة العامــة ،ال ـ تهمهــع هبــا االدارة يف
مواجهــة االف ـراد ،مــن حيــث عــدم مســاواة إرادهتــا بــإرادة األف ـراد ،خدمــة ملقهاــيا املصــلحة العامــة ،والنظــام
العام لذلك هنا تار ان رئيسيان لنفـاذ القـرارا اإلداريـة ،مهـا  :تـاريو صـدور القـرار ،وتـاريو العلـم بـ  ،أو
سـريان يف مواجهـة األفـراد ،ذلـك أن القـرار االداري ،ال يسـري يف مواجهـة األفـراد ،وال يلـزمهم ،إال اذا وصــل
اىل علمهم بالطريق القانوين املقرر ،وهو النشر ،أو االعالن ،أو العلم اليقيـي ،فاالحهجـاج بـالقرار ال يـهم إال
من ساعة معرفة اجلمهور ب  ،أفرادا كانوا ،أو مجاعا  ،فرديا كان هذا القـرار ،أو تنظيميـا ،فأصـحاب الشـأن
الــذين ختــاطبهم القـرارا االداريــة ،ال ميكــن أن يلهزمـوا هبــا إال مــن اليــوم الــذي تنقــل فيـ إىل علمهــم بإحــدى
وسائل االشهار الذي يؤثر يف عمليـة االحهجـاج علـى مـن صـدر القـرار يف حقـ  .فاملوازنـة بـن املصـا العامـة
واسـهقرار املراكـز القانونيـة الناشـئة عـن القـرارا االداريـة مـن جهـة ،ومحايـة حقـوق األفـراد الـ تهصـل بعلمهــم
املباشر بصدور القرار واالحاطة مبحهواه من جهة أخرى ،وهذه حماور نروم لبحثها تفصيالً يف حبثنا هذا .
 أهمية البحثتكمن أمهية هذا البحث ،يف ارتباط مبسألة يف غاية األمهية على صعيد ثبا واسـهقرار املعـامال
القانونية ،فمسألة العلم اليقيي ،ترتب اإللزام وغياهبـا ،يـؤدي إىل غيـاب قـوة االلـزام يف القـرار ،كمـا أنـ يـرتب
مبيعــاد الطعــن يف الق ـرار االداري ،ومبســألة املشــروعية ال ـ تاــمن س ـالمة الق ـرارا االداريــة ،فهجاهــل العل ــم
اليقيي ،يؤدي إىل نفاذ القرارا االدارية يف حق األفراد ،وال قد يشـوهبا عيـوب هتـدد سـالمة ونزاهـة العمليـة
اإلدارية
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 إشكالية البحثتثو مسألة العلـم اليقيـي عديـد اإلشـكاال  ،خاصـة و أهنـا ختاـع بالكامـل مـن حيـث ماهيههـا وشـروطها
الجههادا القااء ،دون أن تامن للنصو

الهشريعية ،ليثار الهساال حول مسهقبل هذه النظريـة السـيما

أهنــا هجــر علــى صــعيد بعــض األقاــية املقارنــة ،كمــا ســنبحث يف دراســهنا هــذه إشــكاليا  ،ماهيــة العلــم
اليقيي ،وموقف القااء الليي من  ،وطرق إثبات  ،مع حتديـد اجلهـة الـ يقـع علـى عاتقهـا عـبء إثبـا العلـم
اليقيي .

 -منهج البحث

ســلكي يف هــذا البحــث ،املــنهج الوصــفي الهحليلــي ،وذلــك باســهعرا

األحكــام القاــائية الليبيـة املهعلقــة

باخلصــو  ،وتناوهلــا بالهحليــل ،مــع االســهعانة يف حــدود ضــيقة بــبعض األمثلــة واألحكــام املقارنــة ،وهــو أمــرر
جند مربره ،من طبيعة وفروك نشأ هذه النظرية ،ال نقلها القااء الليي من القااء املقارن .
 -خطة البحث

اتبعـي يف هــذا البحــث ،الهقسـم الثنــائي القــائم علـى مقدمــة ومبحثــن وخامتـة ,أمـا املقدمــة فقـد بينــي فيهــا
أمهية املوضو حمل الدراسة ،وتطوره يف أحكام القااء ،واإلشكاليا ال يثوها أما املباحث ،فكانـي علـى
النحو اآليت :

المبحث األول  :ماهية نظرية العلم اليقيي وشروط نفادها .
المطلب األول  :الهعريف بالعلم اليقيي .
المطلب الثاني  :شروط اعهبار العلم اليقيي .
المبحث الثاني  :إثبا العلم اليقيي .
المطلب األول  :عبء إثبا العلم اليقيي .
المطلب الثاني  :حاال إثبا العلم اليقيي .

أمــا اخلامتــة ،فــذكر فيهــا أهــم النهــائج ،والهوصــيا  ،مث ذيلــي البحــث ،مبجموع ـة مــن املصــادر واملراجــع،
ال رجعي إليها ،جلمع مادة البحث ،ورتبهها ترتيبا أجبديا .
المبحث األول
ماهية نظرية العلم اليقيني وشروط نفادها
من املعلوم أن القانون اإلداري – مبعناه الفي الدقيق – ،قد نشأ مبادئ يف كنف القااء اإلداري،
وإن بذلك قانون حديث النشأة ،قاائي الهأصيل ،لذا أبرز األحكام القاائية ،بوضوح تام مفاهيم
واشرتاطا نفاذ العديد من املصطلحا القانونية ،ومن بينها العلم اليقيي ،الذي يعد من املفاهيم املهمة
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يف سياق الداللة والنهائج ،ال ترتتب على الهحديد الدقيق ملفهوم  ،لذلك سندرج على اسهيااح مفهوم
العلم اليقيي ،وشروط نفادها ،يف مطلبن ،يهناول األول  :الهعريف باملصطلح ،واإلضاءة على نشأت ،
بينما يهناول املطلب الثاين :الشروط الواجبة لنفاذ نظرية العلم اليقيي :
المطلب األول
التعريف بالعلم اليقيني وبيان نشأته
تعدد الهعريفا اخلاصـة مبفهـوم العلـم اليقيـي ،علـى مسـهوى الفقـ والقاـاء ،إال أهنـا أمجعـي علـى كوهنـا
وسـيلة قاـائية معهـربة ،أضــافها القاـاء ،كإحـدى الوســائل الـ يبـدأ بنفادهـا ميعــاد الطعـن القاـائي ،جبانــب
الوســيلهن الهش ـريعيهن النشــر واإلعــالن ،ولعضــاءة بنــو مــن العمــق ،حــول مفهــوم العلــم اليقيــي ،وفــروك
نشأت الهار ية على حنو ما يأيت بيان :
أوال  :ماهية العلم اليقيني .
إن لفظـي العلـم اليقيـي ،مــن األلفـا ،الـ ختهلـف معانيهــا حسـب املقـام الـذي تــرد فيـ  ،فهـو لغـة ذلــك
الذي يزيح الشك ،وحيقـق األَمـر ،وقـد أيقـن ،فهـو يقـن ،واليقـن نقـيض الشـك ،والعلـم نقـيض اجلهـل ،تقـول
علِمهـ يقينــا ( )1أي أحطــي جبميــع جوانبـ  ،فاســهقرار العلــم بالشــيء ،يزيــل مــا ينافي ـ  ،والشــك والــرتدد ينــايف
وينــاقض الثبــو واالســهقرار للحكــم ،ولــذلك أمجــع اللغويــون ،علــى اعهبــار اليقــن إزالــة للشــك وإزاحه ـ  ،و
إتقان العلم بانهفاء الشك والشبهة عن  ،وهو العلم اجلازم الذي ال شك في .
اصطالحا ،فهـو ال هلـف عـن العلـم اليقيـي اللغـوي ،مـن حيـث املفهـوم ،ومناطـ ثبـو حتقـق
أما
ً
علم صاحب الشأن مبامون القرار اإلداري ،وفحواه علما يقينيا نافيا للجهالـة ،ال فنيـا أو افرتاضـيا ،وميكـن
اسه الصـ مــن أي واقعــة أو قرينـة تفيــد حصــول علـى ســبيل اجلــزم واليقـن ،ال الظــن واله مــن ،وذلــك دون
الهقيد بوسيلة إثبا معينة ،على أن يقوم الدليل يف األوراق ،على ما يؤيـد تـوافر هـذا العلـم ،ويقطـع حبصـول
كــاالعرتاك املــدرج يف صــحيفة الطعــن ،والــذي يؤكــد ثبــو علمـ بــالقرار يف تــاريو حمــدد ،وهــذا الفهــم هومــا
أكدتـ ا كمـة العليـا بقوهلـا  .... (:هـو العلـم اليقيـي الكامـل ،والنـايف للجهالـة ،حيـث يكـون شـامال ملــؤدى
القرار وحمهويات  ،وأن يثبـي علـى وجـ اليقـن يف تـاريو معـن ،يبـدأ بـ حسـاب امليعـاد ،حبيـث يصـو صـاحب
الشأن يف حالة تسمح ل باإلملام بكل ما ب معرفه  ،فيهبن مركـزه القـانوين مـن القـرار املطعـون فيـ  ،وإدرا
 -1مرتا ـ ــى الزبي ـ ــدي ،ت ـ ــاج الع ـ ــروس م ـ ــن ج ـ ـواهر الق ـ ــاموس ،دار الفك ـ ــر ب ـ ــوو  ،الطبع ـ ــة األوىل ،اجل ـ ــزء الث ـ ــامن عش ـ ــر،
صـ.596
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م ـواطن العيــب في ـ  ،ومــا ميــس مصــلحه  ،ولــذلك فــال عــربة بــالعلم الظــي أو االفرتاضــي ،مهمــا كــان احهمــال
() 1
العلم قويا ،ومـا دام مل يقـم علـى هـذا العلـم ،يف تـاريو معـن ،دليـل قـاطع يهحـدد بـ ميعـاد رفـع الـدعوى )
واملشر الليي مل ينص على اعهبار العلم اليقيي ،سبب من أسـباب بـدء سـريان ميعـاد دعـوى االلغـاء ،حيـث
جــاء يف املــادة الثامنــة مــن القــانون رقــم  88لســنة 1971م مــا نص ـ  (:ميعــاد دعــوى االلغــاء ،أمــام دوائ ــر
القاــاء االداري ،فيمــا يهعلــق بطلبــا االلغــاء ،ســهون يومــا ،مــن تــاريو نشــر الق ـرار املطعــون في ـ  ،أو ابــالغ
صــاح ب الشــأن ب ـ  ،) .....وبــذلك تــر األمــر للقاــاء االداري ،الــذي ينســب ل ـ الفاــل يف فهــور هــذه
النظريـة ،وترسـيو دعائمهـا ،وا كمـة العليـا يف إطــار تأكيـدها علـى النشـأة القاـائية هلـذه النظريــة ،أورد يف
أحد أحكامها ما مفاده  (:األصل أن ميعاد دعوى اإللغـاء ،يبـدأ مـن تـاريو نشـر القـرار اإلداري ،أو اعـالن
صــاحب الش ــأن ب ـ  ،وجي ــري النشــر بالنس ــبة للق ـرارا الهنظيمي ــة والالئحيــة واالع ــالن ،بالنســبة إىل الق ـرارا
الفرديـة ،واالعـالن بـالقرار هـو األصــل ،والنشـر هـو االسـهثناء ،وقـد جــرى القاـاء ،علـى اعهبـار علـم صــاحب
الشأن بالقرار قائما مقام النشر واالعـالن يف هـذا اخلصـو ) )2(,والنشـر والهبليـ هنـا ليسـا غايـة يف ذاهتمـا،
بــل مهــا جمــرد وســيلة ،لهحقــق علــم صــاحب الشــأن بــالقرار ،وترتيــب األثــر القــانوين ،فــإذا مــا حتقــق علمـ بأيــة
وســيلة أخــرى ،علــى وج ـ قــاطع بصــدور الق ـرار ومباــمون  ،وفقــا الش ـرتاطا القاــاء االداري ،ترتــب حبق ـ
اآلثــار القانونيــة ذاهتــا ال ـ ترتتــب علــى النشــر واالعــالن(3)،ونظريــة العلــم اليقيــي شــهد تطــورا تار يــا منــذ
ابهـداعها ،وحــىت رســوخها يف أحكــام القاــاء الليــي ،الــذي اسـهمر وفيًــا هلــا يف أحكامـ املهـواترة ،رغــم هجرهــا
يف أحكــام القاــاء املقــارن ،وعلــى رأســها أحكــام جملــس الدولــة الفرنســي ،الــذي يعــود ل ـ الفاــل يف ابهــدا

تباعا .
ونشأة النظرية ،وهو ما سيهاح لنا ً

ثانيا  :النشأة التاريخية لنظرية العلم اليقيني .

تعــد نظريــة العلــم اليقيــي ،مــن النظريــا ذا املنشــأ القاــائي ،صــاغ أحكامهــا ومبادئهــا جملــس الدولــة
الفرنســي ،والــذي تــأثّر ب ـ القاــاء الليــي ،ونقــل عن ـ أحكــام ومبــادئ القــانون اإلداري ،لــيس فق ـ يف جمــال

 -1حك ـ ـ ــم ا كمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا الليبيـ ـ ـ ــة ،طع ـ ـ ــن إداري رقـ ـ ـ ــم 2/3ق ،بهـ ـ ـ ــاريو 1956 / 11 / 28م  ،منشـ ـ ـ ــور يف قاـ ـ ـ ــاء
ا كمة العليا اإلداري والدسهوري ،اجلزء األول ،ص ـ. 58
 - 2حك ـ ـ ــم ا

كم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا الليبي ـ ـ ــة ،طع ـ ـ ــن إداري رق ـ ـ ــم 22/11ق  ،به ـ ـ ــاريو

1976 / 6 / 10م ،جمل ـ ـ ــة ا كم ـ ـ ــة

العليا ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثاين ،ص ـ. 31
 -3سـ ـ ـ ـ ـ ــليمان الطم ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي  ،ﺍلقااﺀ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ  ،قا ـ ـ ـ ـ ـ ــاء االلغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ﺍلكهاﺏ ﺍألﻭل ،ﺍلقاهﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍلفكﺭ ﺍلعﺭبي،1996 ،
ص ـ . 503
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نظرية العلم اليقيي حمـل دراسـهنا ،والـ أصـبحي مبثابـة املبـدأ القاـائي املسـهقر يف قاـائنا ا لـي ،بـالرغم مـن
ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ــنص عليه ـ ـ ــا ،ب ـ ـ ــل يف جم ـ ـ ــاال أخ ـ ـ ــرى كث ـ ـ ــوة ،كاملس ـ ـ ــؤولية اإلداري ـ ـ ــة ،والا ـ ـ ــب اإلداري ،واملرف ـ ـ ــق
العــام ،وامهي ــازا الســلطة العام ــة ،وهــو ماس ــاهم إجيابــا يف تك ــوين أحكــام الق ــانون اإلداري الليــي ،واملق ــارن
عموم ــا ،ويف قا ــاء جمل ــس الدول ــة الفرنس ــي ،ش ــهد النظري ــة تط ــورا مرحلي ــا مهم ــا ،م ــن حي ــث االتس ــا يف
األخذ هبا ،أوفر

اشرتاطا صـارمة إلنفاذهـا ،بعـد أن كـان القـرار االداري قـابال للطعـن باإللغـاء ،يف حالـة

عدم وجود وسيلة النشر أو االعالن ،مهما طالي املدة ،بن اصدار القرار ،وبـن رفـع الـدعوى ،حيـث أجـاز
جملــس الدولــة الفرنســي ،الطعــن يف ق ـرار بعــد مــرور أكثــر مــن ثالثــن ســنة علــى اصــداره ،وذلــك بقبول ـ ســنة
1924م إلغ ــاء قـ ـرار ص ــادر يف س ــنة 1893م ،قب ــل أن تعهم ــد ه ــذه النظري ــة ،يف حال ــة م ــداوال اجمل ــالس
ا ليــة ،وكــذلك احلالــة الـ يكــون فيهــا العلــم بــالقرار صــرحيا وواضــحا ال لــبس فيـ  ،وأعاــاء اجملــالس يكونــون
على دراية بالقرارا امله ذة ،خالل االجهما الذي يشاركون في  ،ويف ذلك أورد جملـس الدولـة الفرنسـي يف
حكــم ل ـ م ــا نص ـ (:أعاــاء اهليئ ــا القائمــة باملداول ــة ،كأعاــاء اجملــالس البلدي ــة ،واألعاــاء املش ـاركن يف
جلسا جمالس ا افظا  ،لديهم العلم الكايف بالقرارا ال اختـذهتا هـذه اهليئـا بعـد املداولـة ،وإن مهلـة
الطعـن تسـري بالنسـبة هلــم ،مـن تـاريو يــوم اجللسـة ،الـ اختــذ فيهـا هـذه القـرارا ) )1(،وبعـد ختلـي جملــس
الدولة مؤقها عن العلم اليقيي ،عاد وبدأ يطبق نظرية العلم اليقيي ،يف أحكام امل هلفة ،ومثاهلـا حكـم اعهـرب
أن الهوقيــع علــى حماــر اســهالم الوفيفــة ،يفــي بالاــرورة العلــم اليقيــي بــالقرار الــذي حيــددها)2(،كمــا قاــى
جملـس الدولـة الفرنســي ،أن تظلـم الشـ ص مــن القـرار ،والئيًـا كــان هـذا الـهظلم ،أو رئاســيا ،يعـد دليـل معرفــة

أكيدة بالقرار ،ومن تاريو هذا الهظلم ،ميكن أن يبدأ ميعاد الطعن(.)3
واملههبــع ألحكــام جملــس الدولــة ،الكثــوة الصــادرة يف هــذا الشــأن ،جيــد أن املبــدأ الــذي يســو علي ـ

اجمللـس ،ال يـزال مينــع سـريان امليعــاد ،إذا مل يبلـ القـرار رمسيـا لصــاحب الشــأن ،فهــو يهشــدد مــن حيــث قبــول
العناص ــر والظ ــروك الـ ـ يهحق ــق هب ــا ،ف ــاعهرب أن هن ــا علم ــا يقينيَ ــا مب ــدئيَا لسـ ـريان مهل ــة املراجع ــة بالنس ــبة
-1حك ـ ــم جمل ـ ــس الدولـ ـ ــة الفرنس ـ ــي الص ـ ــادر بهـ ـ ــاريو  27ين ـ ــاير لس ـ ــنة 1983م  ،اجملموعـ ـ ــة  ،ص ـ ـ ـ ، 20أش ـ ــار إليـ ـ ـ حمم ـ ــد وليـ ـ ــد
العبـ ـ ـ ــادي  ،املوسـ ـ ـ ــوعة االداريـ ـ ـ ــة  ،القاـ ـ ـ ــاء االداري  ،اجلـ ـ ـ ــزء الثـ ـ ـ ــاين  ،الـ ـ ـ ــوراق للنشـ ـ ـ ــر والهوزيـ ـ ـ ــع ،األردن  ، 2008 ،صـ ـ ـ ـ ـ
369
-2حك ـ ــم جملـ ـ ــس الدولـ ـ ــة الفرنسـ ـ ــي الصـ ـ ــادر يف  12يوليـ ـ ــو 1970م ،اجملموع ـ ــة  ،صـ ـ ـ ـ  ، 144أشـ ـ ــار إليـ ـ ـ حممـ ـ ــد وليـ ـ ــد عبـ ـ ــادي،
املوسوعة اإلدارية ،القااء اإلداري ،مرجع سابق ،الصفحة نفسها.
-3حك ـ ـ ــم جمل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة الفرنس ـ ـ ــي الص ـ ـ ــادر يف  1952 / 4 / 4م  ،جمموع ـ ـ ــة جمل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة ص ـ ـ ـ ـ ،211أش ـ ـ ــار إليـ ـ ـ ـ ارح ـ ـ ــيم
سليمان الكبيسي  ،مذكرا يف مبادئ القانون اإلداري الليي  ، 2008 ،ص ـ. 148

األحكام العامة ل ظرية العل اليقيين

214

ألعاــاء اجملــالس الهقديريــة ،الــذين يطعنــون بــالقرارا الصــادرة مــن هــذه اجملــالس ،لــذلك فــإن مهلــة املراجعــة
حبقهم تبدأ مـن تـاريو اجللسـة ،الـ اختـذ فيهـا القـرار ،وكـذلك بالنسـبة للشـ ص الـذي ت توقيـع القـرار الـذي
يعينـ يف حاـوره مــن امل ـهص ،مـن يــوم حصـول هـذا الهوقيــع ،وكـذلك بالنسـبة للشـ ص الـذي أقـر باســهالم
صورة القرار ،أو تقدم بهظلم إىل جهة االدارة ،ضـد قـرار مل يكـن ت ابالغـ بـ  ،مـن يـوم االسـهالم ،أو القيـام
بالهظلم )1(،ويسري العلم اليقيـي بوصـف وسـيلة لنفـاذ القـرارا اإلداريـة مهمـا كـان نوعهـا ،صـرحية أو ضـمنية
أم ســلبية ،ال ســيما أن النــوعن األخــوين مــن القـرارا اإلداريــة ،مهــا قـرارا ال تعلــن ،وال تنشــر ،فــال يســري
امليعاد يف حق الطاعن ،مامل يعلم بالقرار علما يقينيا .
المطلب الثاني
شروط اعتبار العلم اليقيني
رغــم إق ـرار القاــاء اإلداري ،واعهمــاده فكــرة العلــم اليقيــي ،إال أن ـ قــد قيــدها بشــروط معينــة ،بغيــة احلف ـا،
على مصا األفراد ،حبيث ال يسري امليعـاد بالنسـبة هلـم ،إال بعـد توافقهـا مـع هـذه الشـروط ،الـ نسهعرضـها
تباعا على النحو الها :
أوال  :يجب أن يكون علما يقينيا مؤكدا ونافيا للجهالة .
العلــم بــالقرار الــذى يعــول علي ـ يف جمــال س ـريان ميعــاد دعــوى اإللغــاء جيــب أن يكــون بالغ ـاً حــد اليقــن،
حبيث ال يقوم على فن أو يبو على افرتا  ،ويف ذلك تقول ا كمة العليا ( العلم اليقيـي بـالقرار حيـل حمـل
النشر واإلعالن ،حبيث إذا مل ينشر هذا القرار أو يعلن ولكن علم ب صاحب الشأن علما يقينيا ،فـإن املـدة
حتهســب مــن تــاريو هــذا العلــم ومعــو العلــم اليقيــي هــو اإلحاطــة مباــمون الق ـرار وبكافــة حمهويات ـ  ،إحاطــة
مؤكــدة ال تق ــوم عل ــى املظن ــة واالف ـرتا )( )2وعلــى ه ــذا األس ــاس يها ــح أن القا ــاء اإلداري يهش ــدد يف أن
يكــون العلــم بــالقرار حقيقيــا وثابهــا ،بقيــام الــدليل القــاطع حبيــث ينهفــي الشــك حــول علــم الطــاعن بفحــوى
القـرار ،ذلــك أن قرينـة العلــم بـالقرار علمــا يقينيـا ال تبــو علـى احهمــال العلـم ،مهمــا كـان قويــا ،وهـو مــا قررتـ
ا كمة العليا بقوهلا ( إذا كاني جهة اإلدارة املـدعى عليهـا قـد عجـز عـن إثبـا حصـول النشـر أو اعـالن
املنشــور الــدوري املطعــون في ـ إىل املــدعن ،فــال جي ــديها أن تطلــب مســا اق ـوال موف ــف ســابق ليشــهد بعل ــم
 -1إبـ ـ ـراهيم عب ـ ــد العزيـ ـ ــز ش ـ ــيحة ،القا ـ ــاء االداري ( واليـ ـ ــة القا ـ ــاء االداري دع ـ ــوى االلغـ ـ ــاء ) ،منش ـ ــأة املع ـ ــارك ،االسـ ـ ــكندرية،
 ،2006ص ـ .438
 - 2حكـ ــم ا كم ـ ــة العلي ـ ــا الليبي ـ ــة ،طع ـ ــن إداري رق ـ ــم  6/19ق ،منش ـ ــور يف جمل ـ ــة ا كم ـ ــة العلي ـ ــا ،الس ـ ــنة األوىل ،الع ـ ــدد الث ـ ــاين ،
ص ـ. 5
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املــدعين مباــمون املنشــورين ،إذ ال يهحقــق العلــم اليقيــي ،وال إثبــا حقيقــة امليعــاد ،الــذي تبــدأ من ـ مواعيــد
الطعن بطريق االسهما على شاهد ،توضع اقوال موضـع الهقـدير واالحهمـال والرتجـيح )()1كمـا توجـب علـم
صــاحب الشــأن نفسـ بــالقرار ،ولــيس علــم أحــد غــوه ،مهمــا كانــي الصــلة الـ تربطـ بـ  ،ويف ذلــك قاــي
ا كمة العليا مبا نص  (:إن احلكم املطعون في  ،قاى بعدم قبول الطعن شكال لرفع بعـد امليعـاد ،مؤسسـا
قاائ على أن حاور منـدوب الطـاعن اجللسـة الـ صـدر فيهـا القـرار حمـل الطعـن ،دليـل علـى علـم الطـاعن
ب ـ علمــا يقينيــا ،وأن ـ امليعــاد الــذي يســري مــن تار ـ ميعــاد الطعــن يف الق ـرار ،فإن ـ بــذلك يكــون قــد خــالف
الق ــانون ،مب ــا يس ــهوجب نقاـ ـ ) )2(،ونظـ ـرا الرتب ــاط ه ــذا الش ــرط ،أي ثب ــو العل ــم اليقي ــي املؤك ــد والن ــايف
للجهالة بالقرار ارتباط مبيعـاد الطعـن باإللغـاء ،فقـد اسـهقر القاـاء اإلداري ،علـى أن الهحقـق مـن قيـام هـذا
الشــرط ،هــو أمــر ري ـ ا كمــة مــن تلقــاء نفســها ،بغــو حاجــة للــدفع ب ـ  ،لهعلق ـ بالنظــام العــام ولكون ـ مــن
األمور بالغة األمهية ،ال يرتتب عليها قيام العلم اليقيي من عدم (.)3

ثانيا  :يجب أن يكون العلم اليقيني محدد التاريخ وشامال لجميع محتويات القرار .

تــربز أمهيــة بيــان تــاريو العلــم اليقيــي ،يف متكــن احهســاب ميعــاد الســهن يومــا ،والــذي يبــدأ مــن اليــوم الهــا
لثبــا العلــم بــالقرار اإلداري ومــن مثــة ،يهعــن أن يثبــي علــم صــاحب الشــأن بــالقرار يف تــاريو معــن ،وعــدم
حتقــق هــذا الشــرط ،جيعــل دفــع اإلدارة الـ يقــع علــى عاتقهــا اثبــا حصــول العلــم ،جيعــل دفعهــا بعــدم قبــول
ال ــدعوى ش ــكال لرفعه ــا بع ــد امليع ــاد يفهق ــد لألس ــاس الق ــانوين الس ــليم ،ف ــإذا مل تهوص ــل اإلدارة إلثب ــا عل ــم
املدعي بالقرار ،يف تاريو ثابي ،تعهرب الدعوى مقامة يف اآلجال القانونيـة لرفعهـا ،كمـا جيـب أن يكـون العلـم
اليقيي شامال جلميع حمهويا القرار ومؤداه ،الا ميكن صاحب الشأن من اإلملام بكل جوانـب القـرار ،ويعلـم
ب متاما ،حبيث ال يكون شك مبامون القرار ،ويف ذلك اسهقر القااء اإلداري علـى أنـ  (:جيـب أن يكـون
العلــم ش ــامال جلميــع العناص ــر ،ال ـ ميك ــن لص ــاحب الشــأن عل ــى أساســها تب ــن مركــزه الق ــانوين بالنس ــبة إىل
القرار ،ويسهطيع أن حيدد على مقهاى ذلك طريقه للطعن في ) )4(،وهو ما قاي ب ا كمـة العليـا بقوهلـا
أنـ  (:مــن املقــرر يف الفقـ والقاــاء اإلداريــن ،أن العلــم اليقيـي الــذي يقــوم مقــام اإلعـالن ،وينفــهح بـ ميعــاد
 -1حك ـ ــم ا كم ـ ــة العلي ـ ــا الليبي ـ ــة ،طع ـ ــن إداري رق ـ ــم  2/3ق ،منش ـ ــور يف قا ـ ــاء ا كم ـ ــة العلي ـ ــا  ،القا ـ ــاء اإلداري والدس ـ ــهوري ،
اجلزء االول  ،ص ـ56
 -2حكـ ـ ــم ا كمـ ـ ــة العليـ ـ ــا الليبي ـ ـ ــة ،طعـ ـ ــن إداري رقـ ـ ــم  47 / 99ق  ،بهـ ـ ــاريو 2004 / 3 / 7م  ،أش ـ ـ ــار إلي ـ ـ ـ خليفـ ـ ــة س ـ ـ ــامل
اجلهمي  ،أحكام ومبادئ القااء اإلداري الليي ،دار الفايل للنشر والهوزيع ،بنغازي  ، 2009ص ـ.218
 -3راج ـ ـ ــع يف ذل ـ ـ ــك علـ ـ ـ ــى س ـ ـ ــبيل املث ـ ـ ــال حكـ ـ ـ ــم حمكم ـ ـ ــة القا ـ ـ ــاء اإلداري املصـ ـ ـ ــري  ،يف الطع ـ ـ ــن رق ـ ـ ــم 5/1275ق ،بهـ ـ ـ ــاريو
 1954/5/2م  ،منشور يف جمموعة املبادئ القانونية ال أقرهتا ا كمة  ،السنة الثامنة ،صـ.1337

 -4حك ـ ــم لـ ـ ــدائرة القاـ ـ ــاء اإلداري مبحكمـ ـ ــة اسـ ـ ــهئناك ط ـ ـ ـرابلس ،يف الطعـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ــم  72 / 13ق ،بهـ ـ ــاريو / 7
.1974 / 4
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الطعن يف القرار املطعون علي  ،هو العلم احلقيقـي الشـامل جلميـع العناصـر ،الـ ميكـن لصـاحب الشـأن علـى
أساس ــها أن حي ــدد مرك ــزه الق ــانوين ،بالنس ــبة هل ــذا القـ ـرار ) )1(،ومط ــاعن القـ ـرار اإلداري ،تهمح ــور يف اع ــهالل
أركانـ  ،ال ـ جيــب أن حيــي هبــا الطــاعن بشــكل شــامل ،وهــي مخــس أركــان ،أوهلــا :صــدور الق ـرار يف الشــكل
الذي يهطلب القانون ،وصدوره من ش ص ،أو هيئة ،أو سلطة هصة بإصداره ،وأن يكون لـ سـبب يسـهند
إىل حالة واقعيـة أو قانونيـة ،تـوحي لـعدارة بالهـدخل واختـاذ القـرار ،وكـذلك :ركـن ا ـل الـذي جيـب أن يكـون
مشـروعا ،كمـا جيـب أن تكـون للقـرار غايـة مشـروعة ،وغايـة القـرار اإلداري هـي خدمـة الصـا العـام ،ومــن مث
ال تكــون االحاطــة بــالقرار اإلداري شــاملة ،إذا مل يســهطع صــاحب املصــلحة اإلملــام بكــل جوانب ـ وعناصــره،
لذلك ال جيزي العلم بأجزاء من القرار أو بعض فقرا من .
المبحث الثاني
إثبات العلم اليقيني
تعد مسالة إثبا حصـول العلـم اليقيـي مـن املسـائل بالغـة األمهيـة يف إطـار القـانون اإلداري ،وميكننـا
تلمــس ه ــذه األمهيــة يف ا ــاهن ،األول :يف حبــث م ــدى نفــاذ الق ـرارا اإلداريــة ،يف ح ــق امل ــاطبن هب ــا،
والثاين :باعهبـار العلـم مـن الشـروط الشـكلية املرعيـة عنـد نظـر القاـاء يف دعـوى اإللغـاء ،الـ تنصـب أساسـا
على حبث مشروعية القرار اإلداري وتوازن بـن مصـلحة جهـة اإلدارة ،واألفـراد ،وذلـك بـاحرتام ميعـاد السـهون
يومــا ،الــذي ســن القــانون لهحصــن الق ـرار اإلداري مــن عدم ـ  ،واملقصــود باإلثبــا هنــا ،إقامــة الــدليل أم ــام
القااء بـالطرق الـ حـددها القـانون ،و بـالقيود الـ رمسهـا علـى وجـود واقعـة قانونيـة مهنـاز عليهـا ،أو إقامـة
الدليل على حقيقة أمر مدعي ب  ،نظرا ملا يرتتب علي مـن أثـار قانونيـة)2(،وتعـد نظريـة اإلثبـا يف املنازعـا
اإلدارية عموما ،ذا طابع خا  ،فإذا كان مبدأ حياد القاضـي املـدين هـو الغالـب يف اإلثبـا  ،فـإن مبـادرة
القاضــي اإلداري تنبــع مــن الطــابع الهحقيقــي لعجـراءا  ،األمــر الــذي يــدعو إ تدخلـ بــدور تكميلــي ،ملــا
يقدمـ اخلصــوم مــن أدلـة اإلثبــا امل هلفــة ،خاصــة إذا مـا كانــي املســألة تهعلــق بـالعلم اليقيــي املــرتو تقــديره

 -1حكـ ـ ــم ا كمـ ـ ــة العليـ ـ ــا الليبيـ ـ ــة ،طعـ ـ ــن إداري رقـ ـ ــم  30 / 4ق ،بهـ ـ ــاريو  1986 / 2 / 9م  ،السـ ـ ــنة اخلامسـ ـ ــة والعشـ ـ ــرون ،
العددان األول والثاين  ،ص ـ. 33
 -2عب ـ ــد العزي ـ ــز عب ـ ــد امل ـ ــنعم خليف ـ ــة  ،االحن ـ ـراك بالس ـ ــلطة كس ـ ــبب إللغ ـ ــاء القـ ـ ـرار اإلداري  ،املرك ـ ــز الق ـ ــومي لعص ـ ــدارا القانوني ـ ــة
،القاهرة  ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص ـ. 15
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إىل القاضــي االداري يف ا كمــة امل هصــة)1(،ودراســهنا ملســألة اإلثبــا  ،تهطلــب منــا الهعــر لعــبء إثبــا
العلم اليقيي ،يف مطلب أول ،ووسائل إثبا العلم اليقيي يف مطلب ثاين .
المطلب األول
عبء إثبات العلم اليقيني
ختهلف قاعدة عبء اإلثبا املوجودة يف القانون املدين ،عن تلك ال حتكـم القـانون اإلداري  ،ومـرد ذلـك
الخـهال ك طبيعـة الـدعوى اإلداريـة ،عـن الـدعوى املدنيــة ،حيـث أن هـذه األخـوة ،تقـوم علـى أسـاس املســاواة
ب ــن أطرافه ــا ،وه ــذا م ــا ي ــؤدي يف الغال ــب إىل احلري ــة يف اإلثب ــا  ،أم ــا يف ال ــدعوى اإلداري ــة ،فينع ــدم عنص ــر
املسـاواة فيهـا ،ألهنــا تقـوم بـن طــرفن ،أحـدمها اإلدارة ،وهـي الطــرك األقـوى يف الـدعوى ،نظــر ا ملـا تهمهـع بـ
مـن امهيــازا الســلطة العامــة ،والطــرك اآلخــر هــو الفـرد الــذي يعــد الطــرك األضــعف يف هــذه العالقــة ،و ملــا
كــان األصــل يف قواعــد اإلثبــا أن البينــة علــى مــن ادعــى ،فــإن عــبء اإلثبــا بــالعلم بــالقرار اإلداري يقــع
علـى عـاتق مـن ادعـى حصـول  ،وعليـ أن يقـيم الـدليل علـى وقوعـ  ،وهـي يف الغالـب جهـة االدارة الـ حتــوز
املسـهندا واألوراق ومسـألة اإلثبـا يف إطــار وسـيل النشـر واإلعــالن تبـدو أيسـر نســبيا منـ يف حالـة العلــم
اليقيــي ،فعــبء إثبــا النشــر و اإلعــالن والعلــم اليقيــي الــذي تبــدأ ب ـ املــدة ،يقــع علــى عــاتق اإلدارة ،اتفاقــا
-1نلح ـ ــظ هن ـ ــا أن قواع ـ ــد اإلثب ـ ــا ذا ص ـ ــبغة هلط ـ ــة ،ب ـ ــن م ـ ــا ه ـ ــو ش ـ ــكلي وموض ـ ــوعي ،وه ـ ــي ذا أمهي ـ ــة بالغ ـ ــة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي يس ـ ــهوجب ص ـ ــياغهها يف ق ـ ــانون مس ـ ــهقل ،حرص ـ ــا عل ـ ــى احلق ـ ــوق ولهس ـ ــهيل الرج ـ ــو إليه ـ ــا ،ورغ ـ ــم
طبيعهه ـ ــا اخلاص ـ ــة ،و م ـ ــرور قراب ـ ــة اخلمس ـ ــن عام ـ ــا عل ـ ــى اعهم ـ ــاد الق ـ ــانون رق ـ ــم  88لس ـ ــنة 1971بش ـ ــأن القا ـ ــاء
االداري ،والـ ـ ــذي أنشـ ـ ــن مبوجب ـ ـ ـ دوائـ ـ ــر مسـ ـ ــهقلة للنظـ ـ ــر يف الـ ـ ــدعاوي االداريـ ـ ــة أمـ ـ ــام حمـ ـ ــاكم االسـ ـ ــهئناك ،إال أن
املش ــر مل يا ــع ح ــىت يومن ــا ه ــذا قانون ــا مفص ــال ومس ــهقال ب ــاإلجراءا االداري ــة ،ب ــل حيي ــل يف كث ــو م ــن احل ــاال
إىل قـ ــانون املرافع ـ ــا املدنيـ ــة والهجاري ـ ــة ،كمـ ــا ه ـ ــو احلـ ــال يف امل ـ ـواد (  ) 20 – 19وهـ ــو ا ـ ــاه غـ ــو س ـ ــديد م ـ ــن
وجهـ ـ ــة نظرنـ ـ ــا ،وذلـ ـ ــك الخـ ـ ــهالك طبيعـ ـ ــة املنازعـ ـ ــا املدنيـ ـ ــة واالداريـ ـ ــة ،وكـ ـ ــذلك اخـ ـ ــهالك مراكـ ـ ــز اخلصـ ـ ــوم يف
الـ ــدعوى ،واألمـ ــر يـ ــزداد صـ ــعوبة يف حتديـ ــد قواعـ ــد االثبـ ــا ال ـ ـ وان تشـ ــاهبي مـ ــع تلـ ــك املعمـ ــول هبـ ــا يف القـ ــانون
امل ـ ــدين ،إال أن األخ ـ ــذ هب ـ ــا غ ـ ــو مل ـ ــزم ومش ـ ــروط مبراع ـ ــاة طبيع ـ ــة امل نازع ـ ــة االداري ـ ــة ،وم ـ ــدى اس ـ ــهعانة القاض ـ ــي هب ـ ــا،
والـ ــذي يلع ـ ــب دورا اجيابي ـ ــا حس ـ ــب ن ـ ــو ال ـ ــدعوى وفروفه ـ ــا وس ـ ــلو الط ـ ـرفن فيه ـ ــا وطبيع ـ ــة االدع ـ ــاءا وال ـ ــدفو
املقدمة .
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حيث يث بي النشر ببيـان الطـرق املعينـة ،الـ اتبعـي يف إشـهاره ،كمـا يقبـل جملـس الدولـة الفرنسـي والقاـاء
املقــارن ،كــل وســيلة تــؤدي إىل إثبــا حصــول اإلعــالن ،كهوقيــع ذي املصــلحة علــى أصــل الق ـرار ،أو صــورت
بالعلم ،وأحيانا يكفـي حماـر الهبليـ أو إيصـال الربيـد املسـجل كقرينـة)1(،و إيقـا عـبء إثبـا العلـم اليقيـي
علـ ــى عـ ــاتق اإلدارة ،يهفـ ــق مـ ــع مـ ــا تقـ ــرره املبـ ــادئ العامـ ــة يف اإلثبـ ــا  ،فـ ــاإلدارة تلهـ ــزم بهقـ ــد كـ ــل االوراق
واملســهندا املهعلقــة مبوضــو الــدعوى ،واملنهجــة يف االثبــا  ،مــىت طلــب منهــا ذلــك بوصــفها الطــرك األقــوى
يف اخلصــومة اإلداريــة ،وهلــذا وحماولــة إلجيــاد نــو مــن اله ـوازن بينهــا وبــن األفـراد ،كــان ال بــد مــن إيقــا عــبء
اإلثبــا عليهــا ،يف مقابــل ماهلــا مــن صــالحيا  ،وامهيــازا الســلطة العامــة ،ال ـ علهــا يف مركــز أمســى مــن
مركز األفراد .
ومبــا أن عــبء االثبــا يقــع بطبيعــة احلــال علــى عــاتق االدارة ،وذلــك ألهنــا صــاحبة املصــلحة يف
اثبا أن املدعي مقدم الطعن باإللغاء قد علم بالقرار املطعون في علما يقينيا نافيـا للجهالـة ،منـذ أكثـر مـن
سهن يوما ،ما يرتب علي عدم قبول الدعوى شكليا ،فالعلم اليقيـي هـو يف حقيقهـ واقعـة ماديـة ،وجيـب أن
يثبي ثبوتا قاطعا حىت ينهج أثره ،وجيري ميعاد الطعن يف حق الطـاعن ،وإذا قـال الطـاعن أنـ قـد علـم بـاألمر
املطعـون فيـ يف تـاريو معــن ،ومل يكـن يف األوراق ،وال عنــد االدارة ،مـا يــدل علـى عكــس ذلـك ،أصــبح قــول
الطــاعن هــو املصــدق ،وجــرى ميعــاد الســهن يومــا ابهــداء مــن ذلــك الهــاريو)2(،واالدارة يف إطــار دفعهــا بــالعلم
اليقيي ،جيب عليها إثبا توافر ا لشروط ال وضعها القااء ،لالعهداد بالعلم اليقيـي ،مبعـو إثبـا أن علـم
الطاعن بالقرار ،هو علم كامل وشامل جلميع عناصر القرار املوضـوعية والشـكلية ،وأن هـذا العلـم قـد وقـع يف
تاريو معن وحمـدد ،الـا يسـمح حبسـاب املواعيـد ،فـإذا مـا عجـز اإلدارة عـن إقامـة الـدليل علـى ثبـو العلـم
اليقيي ،على النحو السالف الذكر ،يكون احلكم قبول الدعوى لوردوها ضمن اآلجال القانونية.
 -1راجـ ـ ــع حكـ ـ ــم ا كمـ ـ ــة اإلداريـ ـ ــة العليـ ـ ــا املص ـ ـ ـرية  ،الطعـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ــم 7/ 588ق ،الصـ ـ ــادر بهـ ـ ــاريو / 12 / 9
 ، 1962جمموع ـ ـ ــة املب ـ ـ ــادئ السـ ـ ـ ــنة الثامن ـ ـ ــة  ،صـ ـ ـ ـ ـ ، 192وك ـ ـ ــذلك ب ـ ـ ــنفس املع ـ ـ ــو أيا ـ ـ ــا حكمه ـ ـ ــا يف الطع ـ ـ ــن
اإلداري رقـ ـ ـ ــم  17 / 558ق  ،بهـ ـ ـ ــاريو  ، 1962 / 12 / 8أشـ ـ ـ ــار إلي ـ ـ ـ ـ د .سـ ـ ـ ــليمان الطمـ ـ ـ ــاوي  ،القا ـ ـ ـ ــاء
اإلداري  ،قااء اإللغاء  ،مرجع سابق  ،ص ـ. 216
 - 2حك ـ ــم حمكم ـ ــة القا ـ ــاء االداري املص ـ ــري ،جمموع ـ ــة أحك ـ ــام الس ـ ــنة الهاس ـ ــعة  ،صـ ـ ـ ـ 353أش ـ ــار إليـ ـ ـ د .مص ـ ــطفى
أبوزيـ ـ ــد فهمـ ـ ــي  ،قاـ ـ ــاء االلغـ ـ ــاء ( شـ ـ ــروط قبـ ـ ــول أوج ـ ـ ـ اإللغـ ـ ــاء )  ،دار املطبوعـ ـ ــا اجلامعيـ ـ ــة  ،االسـ ـ ــكندرية ،
 ، 2001ص ـ. 102
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ويلع ــب القا ــاء دورا حموري ــا يف تق ــدير تـ ـوافر العل ــم اليقي ــي م ــن عدمـ ـ  ،فص ــاحب الش ــأن مل ــزم ب ــان يقن ــع
القاض ــي بص ــحة دعـ ـواه ،و للقاض ــي اإلداري احل ــق يف طل ــب مزي ــد م ــن املعلوم ــا الـ ـ يراه ــا ض ــرورية م ــن
األطـراك ،ويف حالــة رفــض أي طــرك ذلــك ،فــإن للقاضــي أن يسـهنب نهــائج يف غــو صــا مــن رفــض تقــد
هـ ــذه املعلومـ ــا  ،وملـ ــا كـ ــان املـ ــدعي يف الـ ــدعوى اإلداريـ ــة ،هـ ــو الفـ ــرد ،وجانب ـ ـ ضـ ــعيف ،وكانـ ــي امللفـ ــا
والسجال موجودة حتي يـد اإلدارة ،ومهـا الـا يعهمـد عليـ يف اإلثبـا بصـفة رئيسـية ،لـذلك تـدخل القاـاء
وألــزم اإلدارة ختفيــف عــبء اإلثبــا الواقــع عل ــى عــاتق الفــرد ،بهقــد األوراق واملســهندا املهعلقــة مبوض ــو
النزا  ،واملنهجة يف إثبات إجيابا ونفيا ،فإذا نكلـي اإلدارة عـن تقـد قرينـة األوراق موضـو النـزا  ،فـإن ذلـك
يقيم قرينة لصا املدعي تلقـى عـ بء اإلثبـا علـى عـاتق اإلدارة ،ومـع ذلـك فـإذا قـدمي املسـهندا انهفـي
القرينـة وأقـرب مثـال علــى ذلـك ،حكـم ا كمــة اإلداريـة العليـا املصـرية ،والـ أورد مـا نصـ  (:إذا نكلــي
جهة اإلدارة عن تقد األوراق واملسهندا مبوضو النزا  ،فإن ذلك يقيم قرينـة لصـا املـدعي ،تلقـي عـبء
اإلثبــا علــى عــاتق احلكومــة ،كــذلك فــإن جهــة اإلدارة ،تلهــزم بإيــدا املســهندا املؤيــدة لــدعواها أو طعنهــا
 )1(،)...وبشــكل عــام تعــد مســألة تــوفر العلــم اليقيــي ،مــن املســائل املوضــوعية ال ـ ختاــع لهقــدير ا كمــة
امل هصــة بنظــر الن ـزا  ،ويف ذلــك تقــول ا كمــة العليــا بأن ـ  (:ملــا كان ـي واقعــة العلــم اليقيــي بــالقرار االداري
املطعون في  ،هي من املسائل املوضوعية الـ تسـهقل هبـا حمكمـة املوضـو  ،وهلـا أن تسه لصـها مـن أيـة واقعـة
يف ال ــدعوى ،دومن ــا رقاب ــة عليه ــا يف ذل ــك ،م ــن حمكم ــة ال ــنقض ،م ــادام م ــا تنهه ــي إليـ ـ لـ ـ أص ــل الثاب ــي يف
األوراق ،ويؤدي إىل النهيجة ال انههي إليها )(.)2
المطلب الثاني
حاالت إثبات العلم اليقيني
تهعدد وسائل اثبا العلم اليقيي ،وال يلعب فيها القاضي االداري دورا بارزا ،من حيـث اقهناعـ
بقي ــام العل ــم اليقي ــي وف ــق الس ــلطة الهقديري ــة الواس ــعة املمنوح ــة لـ ـ يف اس ــه ال الوق ــائع ،وتقي ــيم األدل ــة،
فيهحقـق مـن قيــام أو عـدم قيــام هـذه القرينــة ،أو تلـك الواقعـة ،وتقــدير األثـر الــذي ميكـن أن يرتبـ عليهـا ،مــن
 -1حكـ ـ ــم ا كمـ ـ ــة اإلداريـ ـ ــة العليـ ـ ــا املص ـ ـ ـرية ، ،يف الطعـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ــم  ،1815بهـ ـ ــاريو 1993/5/18م ،منشـ ـ ــور
يف جمموعة أحكام النقض ،السنة ثالثة وثالثون قاائي ،صـ.1040
 -2حكمممل حكمحكممممما حكليبممم حكيب بمممما حك لممم ح ح

ممممل  40 / 5ق تممم ب 1994 / 3 / 19ل منشمممم

في مجيا حكمحكما حكليب حكل حكخ مس كسنا  1974صـ.32
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حيــث كفايــة العلــم أو قصــوره ،وذلــك حســبما تســهبين ا كمــة مــن أوراق الــدعوى وفــروك احلــال ،ويثبــي
العلم اليقيي بالقرار االداري ،من أية واقعة أو قرينة تفيد حصول  ،دون الهقيد يف ذلك بوسـيلة اثبـا معينـة،
وميكننا اسهعرا

أهم احلاال يثبي فيها العلم اليقيي بالقرار املطعون في  ،على النحو اآليت :

أوال  :حالة اعتراف الطاعن ( االقرار ) :

يعد اعرتاك الطاعن واقراره ،سيد األدلة وأبل البيانا

وأقواها إلثبا الدعوى ،وتعرفـ املـادة  396مـن

القـانون املــدين ،بأنـ  (:اعـرتاك اخلصــم أمــام القاــاء بواقعـة قانونيــة مــدعى هبــا عليـ  ،وذلــك أثنــاء الســو يف
الــدعوى املهعلقــة هب ــذه الواقعــة ) ،وتن ــدر هــذه الطريق ــة علــى الصــعيد العمل ــي ،فلــيس م ــن املعهــاد أن يع ــرتك
الطـاعن ويقـر هـارا بأنـ يعلـم بـالقرار ،في سـر بالهــا دعـواه ،ويه ـذ االعـرتاك يأخــذ صـورا مهعـددة ختاــع
مجيعها لهقدير القااء( ،)1فقد يكون االعرتاك ،صرحيا ،أو ضمنياَ ،بأن يكون مكهوبـاَ دون اشـرتاط شـروط
خاص ــة هلـ ــذه الكهابة ـ ـ فيصـ ــح أن يك ــون اإلق ـ ـرار يف صـ ــحيفة ال ــدعوى ،أو يف مـ ــذكرة يق ــدمها اخلصـ ــم املقـ ــر

للمحكمـة ,أو يف طلبـا مكهوبــة يوجههـا املقـر لل صــم اآلخـر ،أو أن يكـون شــفوياَ أثنـاء الهحقيــق ،أو يف
جلســة ا كمــة ذاهتــا ،ويف مجيــع األحـوال ،جيــب أن يــدون اإلقـرار يف حماــر اجللســة ،أو الهحقيــق ،مــع توقيــع

املقر على ذلك ،ورغم أن األصل يف اإلقرار أن يكون صراحة وباللفظ الدال علـى املعـو ،دون غمـو أو
إهبــام ،إال أن ـ واســهثناءاً مــن هــذا األصــل جيــوز أن يكــون اإلق ـرار داللــة أو ضــمناً يفهــم مــن ســياق الكــالم أو
املعــو العــام بوج ــود مــا ي ــدل علي ـ دون ش ــك ،واإلق ـرار الاــمي ال يؤخ ــذ ب ـ  ،إال يف نط ــاق ضــيق ج ــداً يف
الـ ــدعاوى االداريـ ــة ،والـ ــدعاوي القاـ ــائية علـ ــى عمومهـ ــا ،حيـ ــث يصـ ــطدم بالقاعـ ــدة الفقهي ـ ـة  (:ال ينسـ ــب

لسـاكي قــول ) ،وعمومــا ويف مجيـع الصــور املهقدمــة ،قــد يكـون االقـرار أمــام القاـاء ،ويســمي إقـرارا قاــائيا
أو خـارج القاـاء ،أو يف غــو اجـراءا الــدعوى املهعلقـة بــاإلقرار ،ويسـمي إقـراراَ غــو قاـائي ،وهــو مـا يعهــد

ب وفق منطوق املـادة  398مـن القـانون املـدين ،والـ تـنص علـى أن  (:االقـرار الـذي يقاـى بـ لل صـم أو
ملن ميثل خارج جملس القااء ،يعد اقرارا قاائيا يف نفس الدرجة واملفعول . ) .....
ثانيا  :التظلم اإلداري .

يع ــد جل ــوء الط ــاعن إىل جه ــة االدارة ،أو األجه ــزة ذا العالق ــة ،بهظلم ــا إللغ ــاء الق ـرار أو تعديل ـ
قرينـة يسـهنهج منهـ ا القاضـي االداري علـم صـاحب الشـأن بـالقرار االداري ،ويف ذلـك تقـول ا كمـة العليــا (:
العل ــم اليقي ــي ب ــالقرار ،ميك ــن اسه الص ـ م ــن أي ــة واقع ــة أو قرين ــة تفي ــد حص ــول أو م ــن تظل ــم م ــن أض ــر بـ ـ

 -1حممـ ـ ــد عبـ ـ ــد اهلل احل ـ ـ ـراري ،الرقابـ ـ ــة علـ ـ ــى أعم ـ ـ ــال اإلدارة يف القـ ـ ــانون الليـ ـ ــي ،منش ـ ـ ــورا املكهبـ ـ ــة اجلامعـ ـ ــة ،الزاوي ـ ـ ــة،
الطبعة اخلامسة،2010،صـ ـ.127
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الق ـرار)( )1واملقصــود بــالهظلم هنــا ،كــل طلــب يهقــدم ب ـ صــاحب الشــأن ،إىل اجلهــة االداريــة علــى اخــهالك
مسهوياهتا والئي كان أو رئاسي ،مامنا إياه اعرتاض على القـرار ،وطالبـا اعـادة النظـر فيـ  ،ووفـق هـذا املعـو
فــإن اســهعالم صــاحب الشــأن عــن الق ـرار الصــادر حبق ـ أو مطالبه ـ بنس ـ ة مــن الق ـرار ،للهأكــد مــن صــدوره
واالحاطة مبحهواه ،والهثبي من أسباب  ،أو احهوائ علـى عبـارا عامـة ،ال تشـو إىل القـرار بوضـوح ختـرج مـن
نطــاق الــهظلم اإلداري ،الــذي يشــي بــالعلم اليقيــي الكامــل والنــايف للجهالــة مــن طــرك الطــاعن ،ويف ذلــك
تقـول ا كمـة العليـا أنـ  (:ال جيـوز جلهـة اإلدارة ،االســهدالل علـى علـم املـدعن بـالقرار اإلداري املطعـون فيـ
بــهظلم قــدموه جلهــة اإلدارة ،إذا مل يكــن يف الــهظلم أي إشــارة إىل القـرار املــذكور ،وال أيــة عبــارة يســهفاد منهــا
علــم املــدعن بصــدوره)( )2ومبــا أن مســألة تقــدير العلــم اليقيــي ،واألخــذ ب ـ مــن عدم ـ اــع لهقــدير حمكمــة
املوضــو  ،فــإن البحــث يف تفاصــيل صــحة تقــد الــهظلم مــن عدم ـ  ،ال تــؤثر يف صــحة اتصــال الطــاعن بعلــم
يقيــي بص ــدور الق ـرار ،ف ــالهظلم حي ــاول م ــن خالل ـ ذوي الش ــأن اس ــقاط الق ـرار دون االلهج ــاء للقا ــاء ،وق ــد
تســهجيب جهــة االدارة اىل تظلمـ  ،وتســحب القـرار املــهظلم منـ  ،وبــذلك يــوفر لصــاحب الشــأن مــا يســههبع
رفع الدعوى عادة من تكلفة ووقـي وجهـد ،فاـال عمـا يه لـف عـن صـدور حكـم قاـائي بإلغـاء القـرار مـن
حساســيا لــدى مصــدره ،تســين إىل العالقــة بين ـ وبــن رافــع الــدعوى ،وهنــا جيــب احاطــة الــهظلم بشــروط
وضواب تامن قبول واعهباره ،من حيث قطع مليعاد رفع دعوى االلغـاء ،فعلـى سـبيل املثـال ال يكـون جمـديا
يف قطع امليعاد ،ذلك الهظلم املقدم إىل جهة غو هصة ،غو تلك الـ أصـدر القـرار أو الـ تهبعهـا اجلهـة
مصــدرة القـرار لعــدم امهالكهــا قانونــا ســلطة الغــاء القـرار املــهظلم منـ  ،أو تصــحيح  ،وبالهــا ال ينــهج الــهظلم
أثره من حيث قطع امليعاد ،إال أن يعهرب قرينة جلية على العلم اليقيي لصاحب الشأن ،وعلي فإنـ يف إطـار
إثبا العلم اليقيـي ،يهحقـق مبجـرد تقـد الـهظلم اإلداري ،بصـرك النظـر عـن سـالمه مـن الناحيـة القانونيـة،
واألخذ ب من عدم .
وباإلض ــافة إىل احل ــالهن الس ــابقهن ،ف ــإن دوائ ــر القا ــاء اإلداري اللي ــي ،اسه لص ــي العل ــم اليقي ــي
للطــاعن م ــن وق ــائع وق ـرائن أخ ــرى ،كقي ــام الط ــاعن بإزال ــة بع ــض املب ــاين املقام ــة عل ــى عق ــاره ،تنفي ــذا للق ـرار

 -1حك ـ ـ ــم ا كم ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا الليبي ـ ـ ــة ،الطع ـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ـ ــم 15/4ق ،به ـ ـ ــاريو 1970/4/12م ،منش ـ ـ ــور يف قاـ ـ ـ ــاء
ا كمة العليا  ،السنة السادسة  ،العدد الرابع ،صـ.26
 -2حك ـ ـ ــم ا كمـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا الليبيـ ـ ـ ــة ،الطع ـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ـ ــم 2/3ق ،به ـ ـ ــاريو 1956/11/28م ،منشـ ـ ـ ــور يف قاـ ـ ـ ــاء
ا كمة العليا اإلداري والدسهوري ،اجلزء األول ،رقم أربعة ،صـ.56
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املطعــون في ـ واملهعلــق بنــز عقــاره للمنفعــة العامــة ،وكــذلك قبــول الهعــويض عــن ق ـرار نــز امللكيــة)1(،وباملقابــل
علمـا يقينيًـا
رفاي االعهداد بوقائع وقرائن أخرى ،كرفض قبول شـهادة أحـد املـوففن بعلـم الطـاعن بـالقرار ً
بقوهلــا  (:إذا كان ــي جه ــة اإلدارة امل ــدعى عليه ــا ق ــد عجــز ع ــن إثب ــا حص ــول النش ــر أو إع ــالن املنش ــور
الــدوري املطع ــون في ـ إىل املعــن ،ف ــال جي ــديها أن تطل ــب مســا أق ـوال موف ــف ســابق ،ليش ــهد بعل ــم امل ــدعن

مباــمون املنشــورين ،إذ ال يه حقــق العلــم اليقيــي ،وال إثبــا حقيقــة امليعــاد ،الــذي تبــدأ من ـ مواعيــد الطعــن
بطريق االسهما إىل شاهد توضـع أقوالـ موضـع الهقـدير واالحهمـال والرتجـيح ) )2(،ويف حالـة أخـرى رفاـي
ا كم ــة العلي ــا ،اعهب ــار حا ــور من ــدوب ص ــندوق الهقاع ــد للجلس ــة الـ ـ ص ــدر فيه ــا قـ ـرار جلن ــة املنازع ــا
الا مانية ،كدليل على علم الصندوق هبذا القرار ،مرجعا ذلك بقوهلـا  (:ذلـك ألن حاـور منـدوب الطـاعن
– صندوق الامان االجهماعي – اجللسة ال صدر فيها القرار املطعون في  ،ينحصر يف كونـ أحـد أعاـاء
اللجنـة مصــدرة القـرار ،وال يهعــداه إىل غـو ذلــك ،ومــن مث يظـل الطعــن يف القـرار مفهوحــا ،مـامل يــهم نشــره ،أو
ابــالغ صــاحب الشــأن ب ـ  ،أو علمـ بـ علمــا يقينيــا ) )3(،أمــا يف حالــة مــرور فــرتة زمنيــة طويلــة علــى صــدور
القرار املطعون في  ،ومدى اتصال الطاعن بالعلم ب  ،فقد حسم القاـاء الليـي أمـره بعـدم اعهبـاره قرينـة للعلـم
بالقرار اإلداري ،ويف ذلك تقول ا كمة العليا ما مفاده  (:إن العلم اليقيي بـالقرار املطعـون فيـ  ،الـذي يقـوم
مقام النشر ،أو اإلعالن ،ال يسهنهج من جمرد مرور زمـن طويـل علـ ــى صـدور الق ـ ـ ـرار بـل يقـع علـى مـن يـدعى
حصول  ،عبء إثبات  ،أو قرينة تفيد حصول  ،دون الهقيد يف ذلك بأسباب معينة )(.)4

 -1راجـ ـ ـ ــع حكـ ـ ـ ــم ا كمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا الليبيـ ـ ـ ــة ،الطعـ ـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ـ ــم 27/107ق ،بهـ ـ ـ ــاريو 2001/6/5م ،منشـ ـ ـ ــور يف جمموعـ ـ ـ ــة
أحكـ ـ ــام ا كمـ ـ ــة العليـ ـ ــا ،القاـ ـ ــاء اإلداري ،2001 ،ص ـ ـ ـ ، 756وكـ ـ ــذلك حكمهـ ـ ــا يف الطعـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ــم 49/77ق،
بهاريو  2005/5/22م ،جمموعة أحكام ا كمة العليا ،القااء اإلداري ،2005 ،صـ339
 -2راجـ ـ ـ ــع حكـ ـ ـ ــم ا كمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا الليبيـ ـ ـ ــة ،الطعـ ـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ـ ــم 27/107ق ،بهـ ـ ـ ــاريو 2001/6/5م ،منشـ ـ ـ ــور يف جمموعـ ـ ـ ــة
أحكـ ـ ــام ا كمـ ـ ــة العليـ ـ ــا ،القاـ ـ ــاء اإلداري ،2001 ،ص ـ ـ ـ ، 756وكـ ـ ــذلك حكمهـ ـ ــا يف الطعـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ــم 49/77ق،
بهاريو  2005/5/22م ،جمموعة أحكام ا كمة العليا ،القااء اإلداري ،2005 ،صـ.339

 -3حكـ ـ ـ ــم ا كمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا الليبيـ ـ ـ ــة ،الطعـ ـ ـ ــن اإلداري رقـ ـ ـ ــم 49/99ق  ،بهـ ـ ـ ــاريو  2004/3/7م ،منشـ ـ ـ ــور يف جمموعـ ـ ـ ــة أحكـ ـ ـ ــام
ا كمة العليا ،القااء اإلداري  ،2004 ،صـ.87
 -4حكـ ـ ــم ا كم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا الليبيـ ـ ــة ،الطع ـ ـ ــن اإلداري رق ـ ـ ــم 48/88ق  ،بهـ ـ ــاريو  2005/2/13م ،منش ـ ـ ــور يف جمموع ـ ـ ــة أحك ـ ـ ــام
ا كمـ ــة العليـ ــا  ،القاـ ــاء اإلداري،2005 ،صـ ـ ـ 125يشـ ــار يف هـ ــذا الصـ ــدد أن القاـ ــاء الليـ ــي قـ ــد خـ ــالف موف ًقـ ــا بع ـ ــض
القا ــاء املق ــارن كالقا ــاء املصـ ــري ال ــذي مييـ ـل يف أحكامـ ـ

احلديث ــة رغ ــم تأرجحـ ـ يف ه ــذه املسـ ــألة سـ ــابقا إىل إرسـ ــاء

مب ــدأ اعهب ــار ط ــول امل ــدة قرين ــة عل ــى حص ــول العل ــم اليقي ــي مس ــوغة ذل ــك باس ــهقرار املراك ــز القانوني ــة وم ــن أمثل ــة
ذلـ ـ ــك مـ ـ ــا ورد يف حكـ ـ ــم ا كمـ ـ ــة االداريـ ـ ــة العليـ ـ ــا يف الطعـ ـ ــن  3472لسـ ـ ــنة  35القاـ ـ ــائية ،الصـ ـ ــادر بهـ ـ ــاريو
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ورغــم احلــاال ال ـواردة يف هــذا املطل ــب ،ومــدى قبوهل ــا أو اســهبعادها م ــن قبــل القا ــاء الليــي ،ف ــإن
القاعـدة العامـة الـ حتكـم إثبــا العلـم اليقيـي ،وتقــدير تـوافره ،حتــدده ا كمـة امل هصـة بنظــر املوضـو  ،مــىت
توافر اقهناعها بقيام الدليل علي  ،باعهباره من املسائل املوضوعية ال تسهقل هبا .
الخاتمة
حاولــي هــذه الدراســة تســلي الاــوء علــى نظريــة العلــم اليقيــي ،ال ـ وإن هجرهــا مبهــدعها جملــس الدولــة
الفرنسي ،إال أن القااء الليي فل وفيا هلا ،وهي عموما ومنذ ابهداعها ،مثلي حال منطقيا حيقـق نوعـا مـن
الهـوازن بـن جهـة االدارة صــاحبة املركـز األقـوى ،واألفـراد امل ـاطبن بـالقرارا  ،حيــث يشـكل العلـم اليقيــي،
ضــمانة حقيقيــة تهــيح علــم األف ـراد بــالقرارا االداريــة ،الصــادرة يف حقهــم حلمــايههم مــن تس ـل اإلدارة م ـن
جهــة ،وملــنحهم القــدرة علــى االملــام بــالقرارا االداريــة ،ليحــددوا مركــزهم القــانوين منهــا ،ويه ــذوا االجـراءا
القانوني ــة املهاح ــة ،ويق ــدموا طع ــوهنم الش ــكلية واملوض ــوعية ،أو تظلم ــاهتم الوالئي ــة والرئاس ــية يف حال ــة ع ــدم
رض ــاهم عنه ــا ،والقاـ ــاء االداري بوص ــف حـ ــامي املش ــروعية ،وض ــع الشـ ــروط وص ــاغ الاـ ــمانا ال ـ ـ بعـ ــد
اسهيفائها ميكن للعلم اليقيي ،أن يرتب أثره من حيـث سـريان امليعـاد املقـرر لرفـع دعـوى اإللغـاء ويسـهطيع أن
حيــدد مقهاــى ذلــك طريقــة إىل الطعــن في ـ  ،كمــا ذكرنــا حبيــث ال جيــري امليعــاد يف حق ـ  ،إال م ـن اليــوم الــذي
يثبي في قيام هذا العلم اليقيي الشامل .
ويف معر دراسهنا هذه أشرنا ملسـألة اثبـا العلـم اليقيـي ،والـذي حيـدد مـن أيـة واقعـة أو قرينـة تفيـد
حصول دون الهقيد يف ذلك بوسيلة اثبا معينـة ،وللقاـاء اإلداري يف إطـار إعمـال رقابهـ القانونيـة الهحقـق
مــن قيــام أو عــدم قيــام هــذه القرينــة ،أو تلــك الواقعــة وتقــدير األثــر الــذي تســهبين ا كمـة مــن أوراق ال ـدعوى
وفروك احلال ،فال يأخذ هبذا العلـم ،إال إذا تـوافر اقهناعهـا بقيـام الـدليل عليـ حـىت ال هتـدر املصـلحة العامـة
املبهغاة من حتصـن القـرارا االداريـة ،وال يزعـز اسـهقرار املراكـز القانونيـة الذاتيـة الـ كسـبها أرباهبـا مـن هـذه
القـرارا ويف خهــام دراســهنا املهواضــعة هــذه ،والـ أثرنــا فيهــا بعــض األفكــار املهعلقــة مبوضــو الدراســة ،ميكننــا
أن لص إىل أهم النهائج وا لهوصيا  ،ال ت الهوصل إليها على النحو اآليت :

=

 1997/8/9والـ قالـي فيـ إن ( ...اسـهطالة االمـد بـن صـدور القـرار حمـل الطعـن وبـن اقامـة دعـوى االلغـاء هـو
الـا يـرجح العلـم بـالقرار اذ علـى العامـل ان ينشـ دائمـاً اىل معرفـة القـرارا الصـادرة يف شـأن أقرانـ العـاملن معـ يف
اجلهـة الـ يعمـل هبـا ومـن امليسـور عليـ دائمـاً اذا طـال الوقـي ان حيـدد مركـزه بيـنهم وان يطعـن يف ميعـاد مناسـب)...
وا ــاه القاــاء الليــي هــو ا ــاه ســديد حســب وجهــة نظرنــا ألن ـ يف مــا ســار علي ـ القاــاء املصــري حتميــل لألف ـراد مغبــة
إمهال أو تقصو اإلدارة يف واجباهتا بنشر أو تبلي القرارا اإلدارية وهو ما يرتتب علي اضرار بال مبصا األفراد .
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أوال  :نتائج البحث
 -1أن نظريــة العلــم اليقيــي ،ورغــم مــا يوج ـ هلــا مــن نقــد ،خاصــة يف الفق ـ املقــارن ،وهجــر قاــاء
جملــس الدولــة الفرنســي هلــا ،إال أهنــا مــن وجهــة نظــر الباحــث ،تشــكل دعامــة تســند وسـيل النشــر واالعــالن
وضــمانة لألفــراد خاصــة يف ليبيــا ،ودول العــامل النــامي عمومــا ،و الــذي تعــاين اإلدارة العامــة في ـ مــن ضــعف
وقصــور األمــر الــذي يــدفعها للههــاون يف صــيانة مصــا األفـراد ،ويــؤثر علــى وســائل اتصــال األفـراد بــالقرارا
الصادرة يف حقهم .
 – 2أن القاــاء اإلداري وعنــد اعهمــاده لنظريــة العلــم اليقيــي ،فقـد أحاطهــا بشــروط تاــمن حقــوق
األفـ ـراد وحتق ــق اله ـ ـوازن ،كاش ـ ـرتاط أن يك ــون العل ــم يقيني ــا ال فني ــا وال افرتاض ــيا ،وأن يك ــون ش ــامال جلمي ــع
العناصر.
 -3أن القاــاء الليــي ،مل يهوســع يف األخــذ بــالقرائن الدالــة علــى العلــم اليقيــي ،رغ ـم مــا حيــوزه مــن
سلطة موضوعية أقرهـا يف العديـد مـن أحكامـ  ،حيـث أن احلـاال الـ اعهربهـا القاـاء الليـي ،تظـل حمـدودة
مقارنة بهوسع بعض القااء املقارن .

ثانيا  :التوصيات والمقترحات

يوصي الباحث ،بهامن نظرية العلم اليقيي يف إطار تشـريعي ،فبعـد أن تبـي القاـاء اإلداري الليـي
النظريـة ووضـع شــروط قبوهلـا ،وطـرق نفادهــا ،كـان جيـب أن يســههبع ذلـك ،نـص تشـريعي ،حبيـث تهـدرج هـذه
الوسـيلة يف النصـو القانونيــة ،أسـوة بوســيل النشـر والهبليـ  ،واللهـن ذكرتــا بشـكل صـريح يف نـص املــادة 8
من القانون  88لسنة 1971م بشأن القااء اإلداري ،وهو ما يسهم مـن وجهـة نظرنـا ،يف تعزيـز ضـمانا
األفراد إ اه اإلدارة.
ويف خهـام هـذا البحـث ،أسـأل اهلل وحـده الهوفيـق والسـداد ،وصـلى اهلل علـى سـيدنا حممـد ،وعلـى آل
بيه الطيبن األطهار .
قائمة المراجع
أوال  :الكتب
 - 1إبراهيم عبد العزيز شيحة ،القااء االداري ( والية القاـاء االداري دعـوى االلغـاء ) ،منشـأة
املعارك ،االسكندرية.2006 ،
 - 2ارح ـ ــيم س ـ ــليمان الكبيس ـ ــي ،م ـ ــذكرا يف مب ـ ــادئ الق ـ ــانون اإلداري اللي ـ ــي ،جامع ـ ــة املرق ـ ــب،
. 2008
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 - 3خليفــة ســامل اجلهمــي ،أحكــام ومبــادئ القاــاء اإلداري الليــي ،دار الفاــيل للنشــر والهوزيــع،
بنغازي .2009
 - 4س ـ ــليمان الطم ـ ــاوي ،ﺍلقااﺀ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،قا ـ ــاء االلغ ـ ــاء ،ﺍلكهاﺏ ﺍألﻭل ،ﺍلقاهﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍلفكﺭ
ﺍلعﺭبي.1996 ،
 - 5عب ــد العزي ــز عب ــد امل ــنعم خليف ــة ،االحنـ ـراك بالس ــلطة كس ــبب إللغ ــاء القـ ـرار اإلداري ،املرك ــز
القومي لعصدارا القانونية ،القاهرة الطبعة األوىل.2010 ،
 - 6حممـ ــد عبـ ــد اهلل احل ـ ـراري ،الرقابـ ــة علـ ــى أعمـ ــال اإلدارة يف القـ ــانون اللي ـ ـي ،منشـ ــورا املكهبـ ــة
اجلامعة ،الزاوية ،الطبعة اخلامسة.2010،
 - 7حممد وليد العبادي ،املوسوعة االدارية ،القاـاء االداري ،اجلـزء الثـاين ،الـوراق للنشـر والهوزيـع،
األردن.2008 ،
 - 8مرتاى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الفكـر بـوو  ،الطبعـة األوىل ،اجلـزء
الثامن عشر .
 - 9مصـ ــطفى أبوزيـ ــد فهمـ ــي ،قاـ ــاء االلغ ـ ــاء ( شـ ــروط قبـ ــول أوج ـ ـ اإللغـ ــاء ) ،دار املطبوع ـ ــا
اجلامعية ،االسكندرية. 2001 ،
ثانيا  :المجالت

 – 1جملة ا كمة العليا الليبية .
 - 2جملة الهشريع املصرية.
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حدود مهام القاضي الدستوري الليبي
إعداد الدكتور  :سراج الدين عبد اهلل الكيالني
عضو يأة التدريس بكلية القانون و و و جامعة طرابلس

المقدمة
الدسهور هو طريقة عمل البلد واملعرب عن اإلرادة الشعبية ،كما أن اإلطار الدسهوري هو السند الشـرعي
لوج ــود الس ــلطا احلاكم ــة يف الدول ــة ،وي ــهم الكش ــف ع ــن أمهيهـ ـ يف حياتن ــا اليومي ــة بق ــدر م ــا يا ــمن حق ــوق
وحريا األفـراد .وبالهـا  ،جيـب إلغـاء مجيـع القـرارا أو الهشـريعا الـ ال حتـرتم مبـادئ الدسـهور .ونظـرا ألمهيـة
وعلو املبادئ الدسهورية وتطور الدساتو خالل القرنن الهاسع عشر والعشرين ،1فهر أمهية القاـاء الدسـهوري
ابهداء من احلكم الشهو للمحكمة العليا األمريكية لعـام  1803يف قاـية مـاربوري ضـد ماديسـون الـذي أعلنـ
القاضي جون مارشـال حـن أصـبح القاـاء الاـامن بهطبيـق صـحيح القـانون ،يف هـذا اجملـال تؤكـد ا كمـة العليـا
األمريكيــة بأن ـ ( عنــدما يكــون القــانون ال ًفــا للدســهور ،وإن الدســهور ينطبــق علــى حالــة معينــة ) (...جيــب أن
يقــرر القاضــي أي مــن النظــامن املهعارضــن حيكــم .هــذا هــو جــوهر الواجــب القاــائي) .2يف فرنســا فهــر ا ــاه
رفض إسناد هذه املهمة إىل القااء العهبارا تار ية . 3وبالرغم من فهـور فكـرة اجمللـس الدسـهوري يف 1958
إال أن هــذا األخ ــو مل جي ــرا عل ــى كســر أس ــطورة ع ــدم أحقي ــة القاــاء يف الرقاب ــة عل ــى دس ــهورية الهش ـريعا .4

 - 1يعود تاريو أول دسهور مدون إىل ما قام ب الفيلسوك أرسطو ،عندما قام جبمع وتصنيف دساتو  158مدينة داخل
وخارج اليونان .ملزيد من الهفاصيل أنظر ،عفيفي ،مصطفى حممود  .رقابة دسهورية القوانن يف مصر والدول األجنبية ،جامعة
عن س ،مكهبة سعيد رأفة.5 ، 1990 ،
 ZOLLER, Elisabeth. Les grands arrêts de la Cour Suprême des États-2
Unis « Les grands arrêts de la Cour Suprême des États-Unis », Dalloz,
éd.1, 2010, p. 14.
 -3أنظ ــر يف ذل ــك  ،ي ــونس ،منص ــور م ــيالد .الق ــانون الدس ــهوري وال ــنظم السياس ــية  ،دار الكه ــب الوطني ــة ،اجل ــزء الث ــاين،
. 214 ، 213 ،2009
BEZZINA, Charlène. Les questions et les moyens soulevés d ’office par -4
le Conseil constitutionnel. Thèse de doctorat en droit constitutionnel :
Universitaire : paris 1 panthéon Sorbonne, 2014. p.67 .
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وبذلك خالفي فرنسا اال اه السائد يف الواليا املهحـدة األمريكيـة .إال أن الهعـديل الدسـهوري الفرنسـي يف
 23يوليو 2008يف املواد  61و ،62تبو فكرة املسألة ذا األولوية الدسهورية ،هذا املفهوم الـذي أجـاز
للفــرد الفرنســي مبناســبة ن ـزا مقــدم أمــام القاــاء أن يــدفع بــأن الــنص امل ـراد تطبيق ـ غــو دســهوري .1مــاركو
فيفــورن ياــع ســببن لهــأخر فرنســا يف تبــي فكــرة القاــاء الدســهوري  :األول تــار ي ،والثــاين أيــديولوجي.

الســبب األول  :يــأيت م ــن الهجــارب السياس ــية الســابقة واملصــاحبة لث ــورة  1789والعــداء ال ــذي كــان ل ــدى

فرنســا لهــدخل الســلطة القاــائية مــع الســلطا األخــرى .الســبب الثــاين :يرجــع لنفــوذ مــذاهب مونهســكيو
وروسو (نظرية الفصـل بـن السـلطا ) ورفـض فكـرة أن قـرارا اجلمعيـا الربملانيـة السـيادية ميكـن أن تكـون
عرضة للسيطرة من قبل القااة .2
ا كمة العليا الليبية منذ إنشائها وللمرة األوىل يف عام  ،1953هي اهليئة املسئولة عـن اختـاذ القـرار بشـأن
مطابقة القانون للدسـهور مـن خـالل الـدائرة الدسـهورية أو مـا تسـمى بالـدوائر اجملهمعـة .هـذا االسـهحقاق كـان
يف البدايـ ــة بهكليـ ــف مـ ــن الدسـ ــهور امللكـ ــي الفـ ــدرا لسـ ــنة  ،1951وفقـ ــا للبـ ــاب الثـ ــامن امل ـ ـواد( 150إىل
 .)158وألن هذا الهكليـف الدسـهوري قـد ت إلغـاءه وفقـا للهعـديل الدسـهوري رقـم ( )1لسـنة  ،1963فقـد

أصــبح املــربر الهش ـريعي هــو اخليــار الوحيــد املطــروح للقاضــي الدســهوري لكــي ميــارس مهام ـ األساســية يف بنــاء
دول ــة احل ــق والق ــانون .وب ــنفس الطريق ــة وافب ــي الوث ــائق الدس ــهورية املهعاقب ــة يف ليبي ــا عل ــى حرم ــان القاض ــي
الدســهوري مــن أي تكليــف دســهوري مباشــر للرقابــة علــى صــحة الهش ـريعا  ،بدايــة مــن اإلعــالن الدســهوري
للجمهورية الليبيـة  1969أو إعـالن قيـام سـلطة الشـعب  1977وكـذلك اإلعـالن الدسـهوري املؤقـي لسـنة
.2011
ـاز القاــاء الدسـهوري الليـي علـى مكانـة هامــة واخهصاصـا مهعـددة .هـذه املهــام
مـن الناحيـة الهشـريعية َح َ
كاني يف البداية أكثر تنوعاً وفقا للقـانون اخلـا بهنظـيم ا كمـة العليـا االحتاديـة لسـنة  ،1953فباإلضـافة
 - 1أكد مليك بومدين أن قبل هذا الهاريو (مل يسمح بفعالية حقيقية لعمل اجمللس الدسهوري .كان يكفي أن يكون
الثلو اإلحالة من نفس اللون السياسي حبيث يهم حتديد عمل اجمللس) للمزيد من الهفاصيل أنظر:
BOUMEDIENE, Malik. Leçons de droit constitutionnel. Ellipses, 20 15
FIORAVANTI, Marco. Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives -2
historico-juridiques [en ligne]. Annales historiques de la Révolution
]française, septembre2010, p.87 et s., [Consulté le12 -04-2016
<https://journals.openedition.org/ahrf/11225 > .
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ملهام الرقابة على دسهورية القوانن واالتفاقيا الدولية ( املـواد  16و ،) 17حظـي القاـاء الدسـهوري مبهـام
اسهشـارية اخهياريـة متنحـ فرصـة الرقابـة السـابقة وفقـا للمـادة ( 18الفقـرتن  .1)1،2وباملقابـل يظهـر القـانون
رقم ( )6لسنة  1982اخلا بإعادة تنظيم ا كمـة العليـا حرمـان هـذه األخـوة مـن الارسـة مهامهـا املهعلقـة
مبراجعــة دس ــهورية الق ـوانن ،حي ــث ذك ــر امل ــادة  23علــى اخهص ــا ال ــدائرة الدس ــهورية يف ح ــل املنازع ــا
القائمــة ب ــن ا ــاكم العادي ــة وا ــاكم االســهثنائية .وأبق ــى القــانون رق ــم ( )6عل ــى اخهصــا

ا كم ــة العلي ــا

باعهباره ــا حمكم ــة نق ــض فقـ ـ (امل ــادة  .)24وفق ــا لعص ــالح الهشـ ـريعي رق ــم ( )17لس ــنة  1994اخل ــا
بهع ــديل الق ــانون رق ــم ( )6لس ــنة  1982ع ــاد لل ــدائرة الدس ــهورية با كم ــة العلي ــا احل ــق يف مراجع ــة دس ــهورية
الق ـوانن ووفق ـاً للم ــادة  23م ــن الهعــديل اجلدي ــد ،2وهب ــذا ف ــإن ال ــدائرة القاــائية امل ــذكورة ه ــي اجله ــة املؤهل ــة
للحكــم علــى أي ق ـرار أو قــانون صــادر عــن ســلطا الدولــة بأن ـ غــو دســهوري ملصــلحة صــاحب املصــلحة
الش صية املب اشـرة .كـذلك فـإن املشـر كلـف الـدائرة الدسـهورية مبهمـة تسـوية النزاعـا الـ تنشـأ مـن خـالل
تناز االخهصا بن ا اكم العادية وا اكم االسهثنائية ( املادة  23فقرة .)3
وبنــاء علــى هــذه احلقــائق الهجريبيــة للوثــائق الهش ـريعية والدســهورية الليبيــة ،وانعــدام الــنص الدســهوري
لهوفيــف مهــام العدالــة الدســهورية يف فــر رقابههــا علــى اإلجـراء الربملــاين واحلكـومي ،ونظـرا ألمهيــة مــا يصــدر
عـن القاضـي الدسـهوري يف هـذا اجملـال .ارتأينـا توضـيح بعـض النقـاط املهعلقـة حبـدود مهـام القاضـي الدسـهوري
الليـي لـيس فقـ مـن حيـث النصـو الدسـهورية والهشـريعا العاديـة السـابقة وإمنـا نسـل الاـوء أياـا علـى
مــا حتمل ـ نصــو

املســودة النهائيــة للدســهور الليــي لســنة  ، 2017هــذا الطــرح نهناول ـ مــن خــالل ث ــالث

مطالب :

 - 1املادة  18من قانون  1953اخلا بهنظيم ا كمة العليا تـنص علـى  ( :حـق احلكومـة االحتاديـة والواليـا يف إحالـة
بعــض املســائل إىل ا كمــة العليــا ألخــذ ال ـرأي فيهــا  -1للحكومــة االحتاديــة وللــوالة ولرئيســي جملــس الشــيوخ وجملــس
الن ـواب إحالــة أي مســألة دســهورية أو تش ـريعية هامــة إىل ا كمــة العليــا إلبــداء ال ـرأي فيهــا ،وعلــى ا كمــة النظــر يف
املسألة ا الة إليها وإبالغ فهواها للجهة ذا الشأن -2 .وكذلك جيوز للحكومة االحتاديـة إحالـة مشـروعا القـوانن
اهلامة إىل ا كمة العليا ملراجعة صياغهها) .
 - 2تنص املادة  23من قانون ا كمة العليا رقم ( )6لسنة  1982على أن ( ختهص ا كمة العليا دون غوها منعقدة
بدوائرها اجملهمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقام بالفصل يف املسائل الهالية  :أوال  :الطعون ال يرفعها كل ذي
مصلحة ش صية يف أي تشريع يكون الفا للدسهور  ،ثانيا  :أية مسألة قانونية جوهرية تهعلق بالدسهور أو بهفسوه
تثار يف قاية منظورة أمام أية حمكمة  ....وتشكل الدوائر اجملهمعة من عدد كاك من املسهشارين بقرار من اجلمعية
العمومية على أن يكون من بن أعاائها مسهشار من كل دائرة من دوائر ا كمة على األقل).
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المطلب األول  :القوة املعيارية لقرارا القااء الدسهوري.
المطلب الثاني  :املؤثرا الواقعية والقاضي الدسهوري.
المطلب الثالث  :ا كمة الدسهورية املرتقبة.
المطلب األول  :القوة المعيارية لقرارات القاضي الدستوري.
الدسهور وديباجه  ،سواء عن طريق خلق مزيد من الهعديال أو القواعد القانونية اجلديدة  ،ت سـن
بشكل عام وبعبارا جمردة .هذه النصو تبقى رهنا لهفسو القاـاء وفقـا لعجـراءا املنصـو عليهـا مـن
قب ــل املش ــر  .ه ــذه الق ــوة املعياري ــة يف ح ــد ذاهت ــا ال ح ــدود هل ــا .م ــن حي ــث املب ــدأ  ،ال ش ــيء مين ــع القاض ــي
الدسهوري من اسه ال

قواعد جديدة أو معدلة أو مهجورة من نـص الدسـهور .1وقـد اشـهد هـذه القـوة

اخلالقـة للقاـاء الدســهوري الليـي لســببن :السـبب األول  :تَ َـدار مهــام املراجعـة القاــائية للـدائرة الدســهورية

للمحكمة العليا وفقا للهعديل الهشريعي رقم ( )17لسنة  1994املعدل للقـانون رقـم ( )6لسـنة ، 1982
باإلضــافة لصــدور الالئحــة الداخليــة للمحكمــة العليــا رقــم  283مــن خــالل ق ـرار اجلمعيــة العموميــة الصــادر
بهـاريو  ، 2004/06/28و تعاقـب اإلصـالحا الداخليـة واخلارجيـة للنظـام السياسـي والهشـريعي يف ليبيــا

يف الفــرتة الواقعــة مــابن  2003إىل  .2 2010الث ــاني  :تا ـ يم القــوة املعياريــة لق ـرارا ا كمــة العليــا ،
حيــث نصــي املــادة  155مــن الدســهور امللكــي الليــي  1951بــأن املبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن ا كمــة
 - 1أن هذه السلطة املعيارية مهأصلة يف أي نشاط قاائي ،وال ميكن لهطبيق القانون أن يسهغي عن تفسوه  ،وهو ما
لق معايو بالنسبة لبعض املؤلفن  ،مثل ميشيل تروبر  ،ما وراء الهفسوا القانونية هي ال عل الهفسو وفيفة
للمعرفة  ،فالهفسو يعرب عن اإلرادة.
Michel Troper, « Le réalisme et le juge constitutionnel », Cahier du Conseil
constitutionnel, n° 22 (Dossier : « Le réalisme en droit constitutionnel »),
juin 2007.
 - 2حنن نعهقد أن تعاقب الهغوا الداخلية واخلارجية يف املوقف الليي يف الفرتة مابن  2003و 2010كان هلا دور يف
منح تفويض ا كمة العليا بإصدار الالئحة رقم  283لعام  .2004وميكننا أن نذكر بعض األحداث املؤكدة على
ذلك ،اعهمد املؤمتر الشعي العام تشر ًيعا يدعم اإلصالحا االقهصادية الوطنية يف عام  2003؛ وصول نظام
القذايف وعائال ضحايا لوكريب التفاق على حصول العائال على تعويض يف عام  2003؛ وافق النظام الليي
على تقد تعويض إضايف لاحايا الرحلة  UTA 772للطائرة الفرنسية  UTAال انفجر يف منهصف الرحلة
فوق النيجر يف عام  1989؛ يف عام  ، 2004زار القذايف بلجيكا بعد دعوة من االحتاد األورويب  ،وال كاني
عاما .يف عام  ،2004رفع االحتاد األورويب حظر األسلحة
زيارت األوىل خارج منطقة الشرق األوس ملدة ً 15
املفرو على ليبيا .يف يوليو  /متوز  ، 2007يف  2008تهوىل ليبيا الرئاسة الدورية جمللس األمن.
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العليــا ملزمــة جلميــع ا ــاكم الوطنيــة .وباملثــل ،أكــد املــادة  156بأن ـ جيــب علــى مجيــع الســلطا املدنيــة
والقاائية يف اململكة الليبية إقرا ا كمة العليا املساعدة ال قد حتهاجهـا .وأوضـح املشـر الليـي يف قـانون
 1953املهعلــق بهنظــيم ا كمــة العليــا يف امل ـواد ( )29،28علــى قيمــة املبــادئ القانونيــة هلــا وإلزاميــة تنفيــذ
أحكامهــا .ويف ذا اإلطــار ،جــاء القــانون رقــم ( )6لســنة  1982اخلــا بهنظــيم ا كمــة العليــا ليكــون
امهداد للهشريع السابق ،حيث نصي املادة  31على أن تكـون املبـادئ القانونيـة الـ تقررهـا ا كمـة العليـا،
ملزمة جلميع ا اكم وكافة اجلها األخرى .تؤكـد ا كمـة العليـا يف الطعـن اجلنـائي رقـم  105لسـنة  34ق
بقوهلـا (إن مقهاــى هـذا الــنص الهـزام مجيـع ا ــاكم وكافـة اجلهــا األخــرى يف ليبيـا  ،مبــا تقـرره ا كمــة العليــا
م ــن مب ــادئ يف أحكامه ــا  ،وال حي ــق ألي منه ــا أن هت ــدر م ــا تها ــمن تل ــك املب ــادئ م ــن قواع ــد قانوني ــة أو
تعارضـها أو تقاـي علــى خالفهــا  ،ملــا تهمهـع بـ تلــك املبــادئ مــن قـوة مصــدرها وأساســها القــانون  ،ومــن مث
فــإن أي تصــرك يــأيت علــى خالفهــا يكــون مشــوبا بعيــب الفــة القــانون) .1كــذلك ميكــن مالحظــة أن املــادة
 33من القانون رقم ( )6لسنة  1982تؤكد القيمة القانونيـة لقـرارا ا كمـة العليـا ،حيـث تـنص علـى أن
يعاقب بالسجن والفصل من منصب  ،الش ص املسئول عن عدم تطبيق  .كما تـنص املـادة  20مـن الالئحـة
الداخليـ ــة للمحكمـ ــة العليـ ــا رقـ ــم ( )283علـ ــى أن (تنشـ ــر األحكـ ــام الصـ ــادرة بعـ ــدم الدسـ ــهورية يف مدونـ ــة
الهش ـريعا ) .وهكــذا فــإن اجلمعيــة العموميــة للمحكمــة العليــا انهبهــي ألمهيــة الق ـرارا ال ـ تصــدرها الــدائرة
الدسهورية الهابعة للمحكمة العليا باعهبار أن هذه القرارا تهعلـق باملسـائل الـ هلـا عالقـة حبقـوق اإلنسـان ،
وحســن ســو العدالــة  ،واحلريــا العامــة  ،وكفالــة الهطبيــق القــانوين الســليم للكافــة ،هــذه املبــادئ الهش ـريعية
والقاائية هي مهطابقة مع بعض النصو الدسـهورية املقارنـة ونـذكر مـن ذلـك مـثالً :نـص املـادة  195مـن
الدسهور املصري لسنة ( 2014تنشر يف اجلريدة الرمسيـة األحكـام والقـرارا الصـادرة مـن ا كمـة الدسـهورية
العليــا ،وهــي ملزمــة للكافــة ومجيــع ســلطا الدولــة ،وتكــون هلــا حجيــة مطلقــة بالنســبة هلــم  ،2)...ويف ذا
اجملــال تقــرر املــادة  62مــن الدســهور الفرنســي لســنة  1958املعــدل يف  23جوبي ـ  2008بكــل وضــوح،
بــأن الــذي يصــرح بعــدم دســهوريه ال جيــوز إصــداره ،أو تطبيق ـ  ،ويعهــرب الغيــا اعهبــارا مــن نشــر ق ـرار اجمللــس
الدسهوري .وإذا كان هذا النص الدسهوري ال يرقى إىل إعطاء القاضـي الدسـهوري السـلطة الهشـريعية نفسـها،
 - 1الطعن اجلنائي رقم  105لسنة  34ق  ،جلسة  ، 1987 /5/26جملة ا كمة العليا العدد ، 2/1
 - 2وتؤكد ا كمة الدسهورية املصرية العليا بأن ( من املقرر يف قااء ا كمة الدسهورية – فيما فصـل فيـ مـن املسـائل الدسـهورية -إمنـا
حيــوز حجيــة مطلقــة يف مواجهــة الكافــة  ،وبالنســبة للدولــة بكامــل ســلطاهتا وعلــى امهــداد تنظيماهتــا امل هلفــة وهــي حجيــة حتــول
. 123

بذاهتا دون اجملادلة في  . )...حكم ا كمة الدسهورية العليا رقم  34/6ق ،جلسة  ،2012/7/10جملـة الدسـهور السـنة 10
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ولكن تامن حقيقة فر قرارات على السلطا العامة واكهشاك احلقوق واحلريا  .أياا فـان نـص املـادة
 62فقــرة  2مــن ذا الدســهور تــذهب إىل أكثــر مــن ذلــك حيــث تعهــرب بــأن الــنص الدســهوري الــذي يصــرح
بعدم دسهوريه من قبل اجمللس الدسهوري يعهرب الغيـاً .هـذا الـنص يـذهب علـى خـالك القاعـدة الفقهيـة الـ
تقول بأن النص القانوين ،الذي حيكم بعدم دسهوريه  ،يظل ساريًا نظريًـا ألن القاضـي الدسـهوري لـيس لديـ

الهف ــويض بإلغائـ ـ  .إال أنـ ـ يفق ــد قيمهـ ـ القانوني ــة  ،ال ــا جي ــرب مجي ــع الس ــلطا القا ــائية عل ــى االمهن ــا ع ــن

تطبيق .1
إن غي ـ ــاب ال ـ ــنص الدس ـ ــهوري ح ـ ــول إلزامي ـ ــة الق ـ ـ ـرارا الص ـ ــادرة ع ـ ــن القاض ـ ــي الدس ـ ــهوري الليـ ـ ــي
بعـ ـ ــد الهعـ ـ ــديل الدسـ ـ ــهوري رقـ ـ ــم ( )1لسـ ـ ــنة  21963كمـ ـ ــا ذكرنـ ـ ــا سـ ـ ــابقا ،يـ ـ ــدفعنا للهسـ ـ ــاال عـ ـ ــن القـ ـ ــوة
اإللزامي ـ ــة هل ـ ــذه القـ ـ ـرارا ؟ وه ـ ــل ميك ـ ــن للس ـ ــلطة الهشـ ـ ـريعية تقيي ـ ــد والي ـ ــة القاض ـ ــي الدس ـ ــهوري ؟ يف ه ـ ــذا
الس ـ ـ ــياق تؤك ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدائرة الدس ـ ـ ــهورية بأن ـ ـ ـ ( ...وال ـ ـ ــا ال ري ـ ـ ــب في ـ ـ ـ أن ـ ـ ـ وفق ـ ـ ـاً لألص ـ ـ ــول الدس ـ ـ ــهورية ،تع ـ ـ ــد
السـ ــلطة القاـ ــائية هـ ــي امل هصـ ــة دون غوه ـ ــا مبزاولـ ــة تطبيـ ــق القـ ــانون عل ـ ــى اخلصـ ــوما ال ـ ـ ترفـ ــع إليه ـ ــا.
فواليا هت ـ ــا يف ه ـ ــذا اجمل ـ ــال والي ـ ــة أص ـ ــيلة وكامل ـ ــة ،والدس ـ ــهور وح ـ ــده ميل ـ ــك تقيي ـ ــد والي ـ ــة القا ـ ــاء ،باعهب ـ ــاره
إحـ ـ ــدى سـ ـ ــلطا الدولـ ـ ــة ،ولـ ـ ــيس للشـ ـ ــار حبجـ ـ ــة ترتيـ ـ ــب جهـ ـ ــا القاـ ـ ــاء  ،وحتديـ ـ ــد اخهصاصـ ـ ــاهتا أن
مين ــع بع ــض املنازع ــا مـ ــن والي ــة القا ــاء مـ ــىت يرتت ــب عليه ــا املسـ ــاس حب ــق األف ـ ـراد س ـ ـواء ك ــان املن ــع كلي ـ ـاً
أو جزئيـ ـ ـ ـاً ،وإذا خ ـ ـ ــرج الق ـ ـ ــانون عل ـ ـ ــى احل ـ ـ ــق الدس ـ ـ ــهوري ومل يلهزمـ ـ ـ ـ  ،ع ـ ـ ــد الهشـ ـ ـ ـريع غ ـ ـ ــو دس ـ ـ ــهوري )...

.3وفق ـ ــا ملـ ـ ــا تقـ ـ ــدم يها ـ ــح بـ ـ ــأ ن ا كمـ ـ ــة العليـ ـ ــا وم ـ ــن خـ ـ ــالل دائرهتـ ـ ــا الدس ـ ــهورية تؤكـ ـ ــد بأن ـ ـ ـ  :ال شـ ـ ــرعية
دسـ ــهورية ألي نـ ــص قـ ــانوين صـ ــادر عـ ــن السـ ــلطة الهش ـ ـريعية يقيـ ــد حـ ــق القاـ ــاء يف مراقبـ ــة القـ ــانون ومحاي ـ ــة
حقـ ــوق وحري ـ ــا األف ـ ـراد  .مل تكهف ـ ــي الـ ــدائرة الدس ـ ــهورية علـ ــى محاي ـ ــة حقهـ ــا يف الرقاب ـ ــة علـ ــى الهش ـ ـريعا
الص ـ ــادرة ع ـ ــن الس ـ ــلطة الهشـ ـ ـريعية ،عل ـ ــى ص ـ ــعيد مراقب ـ ــة الهـ ـ ـزام الق ـ ــانون حم ـ ــل الطع ـ ــن ألحك ـ ــام الدس ـ ــهور،
وإمن ـ ــا أيا ـ ــا عل ـ ــى إجـ ـ ـراء أي تع ـ ــديل عل ـ ــى الدس ـ ــهور نفسـ ـ ـ م ـ ــن قب ـ ــل الس ـ ــلطة الهشـ ـ ـريعية وتق ـ ــول ال ـ ــدائرة

 - 1أنظر يف ذلك  ،القماطي ،محيد .أثر احلكم الصادر عن القااء الدسهوري  ،حبث مقدم للمؤمتر العلمي للمحاكم
واجملالس الدسهورية العربية  ،األردن .. 2016 ،
 - 2ت إلغــاء املــادة  155مــن الفصــل الثــامن مــن الدســهور امللكــي الليــي لســنة  1953بالهعــديل الدســهوري رقــم  1لســنة
 1963الصادر بهاريو  25أبريل لسنة  1963حيث تنص املادة  4فقرة  2من الهعديل بأن (تلغـى املـواد الـواردة يف
الفصول الثامن والعاشر والثاين عشر من الدسهور. )...
 - 3الطعــن الدســهوري رقــم  1/19ق ،جلســة  1972/6/10م ،جملــة ا كمــة العليــا  ،ق ـرارا ا كمــة العليــا بالــدوائر
اجملهمعة .131 ،

حدود مهام القاضي الدستوري اللييب

232

املعني ـ ــة يف ذل ـ ــك ( ...إن قا ـ ــاء ه ـ ــذه ا كم ـ ــة ج ـ ــرى عل ـ ــى أن ـ ـ ـ وإن كان ـ ــي الرقاب ـ ــة الدس ـ ــهورية _ وفق ـ ــا
للم ـ ــادة  23م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )6لس ـ ــنة  1982املعدل ـ ــة بالق ـ ــانون رق ـ ــم ( )17لس ـ ــنة  1994بش ـ ــأن
إع ـ ــادة تنظ ـ ــيم ا كم ـ ــة العلي ـ ــا _ مقص ـ ــورة عل ـ ــى مراقب ـ ــة م ـ ــدى اله ـ ـزام الق ـ ــانون حم ـ ــل ال ـ ــنص الدس ـ ــهور عل ـ ــى
طريق ـ ــة  ،أو إج ـ ـ ـراء مع ـ ــن لهع ـ ــديل النص ـ ــو الدس ـ ــهورية  ،تع ـ ــن عل ـ ــى الس ـ ــلطة الهش ـ ـ ـريعية عن ـ ــد إص ـ ــدار
الهش ـ ـ ـريع الهزامهـ ـ ــا  ،ف ـ ـ ـ إن طعـ ـ ــن يف ن ـ ــص الهعـ ـ ــديل بأن ـ ـ ـ مؤسـ ـ ــس عل ـ ــى إج ـ ـ ـراءا خت ـ ــالف اإلج ـ ـ ـراءا ن
واألوض ـ ــا الـ ـ ـواردة يف اإلع ـ ــالن الدس ـ ــهوري  ،ف ـ ــإن م ـ ــن اخهص ـ ــا ال ـ ــدائرة الدس ـ ــهورية أن تهص ـ ــدى ملراقب ـ ــة
مـ ـ ـ ــدى اله ـ ـ ـ ـزام تلـ ـ ـ ــك السـ ـ ـ ــلطا بـ ـ ـ ــالقيود ال ـ ـ ـ ـواردة يف الدسـ ـ ـ ــهور  . 1)..وهبـ ـ ـ ــذا فـ ـ ـ ــإن الـ ـ ـ ــدائرة الدسـ ـ ـ ــهورية
للمحكم ـ ــة العلي ـ ــا تا ـ ــع نفس ـ ـ ـها دور املراق ـ ــب عل ـ ــى الق ـ ــانون وأيا ـ ــا احل ـ ــامي للحق ـ ــوق وحري ـ ــا األف ـ ـ ـراد
وفقا للدسهور.
المطلب الثاني  :المؤثرات الواقعية والقاضي الدستوري.
هل جيـوز للقاضـي الدسـهوري أن يكـون واقعيـا ؟ وهـل مـن املعقـول أن منـدح القاضـي الدسـهوري علـى
واقعيهـ ؟ قبــل اإلجابــة علــى هـذا الهســاال وجــب علينــا أن نعـرك مــا هــي املــؤثرا الواقعيـة الـ تعــرت عمــل
القاضي الدسهوري ؟ وما مدى تأثر القاضي الدسهوري الليي باملؤثرا الواقعية ا يطة ب ؟ .
ميكننــا يف البدايــة الهمييــز بــن الواقعيــة كمفهــوم قــانوين و مفهــوم الواقعي ـة الــذي يع ـي علــم الوجــود أو
احلقائق الواقعية.

المعنــى األول  :إذا ألصــقنا هلــا ال صــفة ( القانونيــة )  ،فالواقعيــة هــي تيــار للنظريــة العامــة للقــانون ،

كمــا يقــول بــوردو ،هــو هنــج مــن يريــد أن يصــور احلــق كمــا هــو ( حق ـاً ) ولــيس كمــا ينبغــي أن يكــون وفقــا
لفلسـ ــفة أخالقيـ ــة أو فلسـ ــفة سياسـ ــية .وهبـ ــذا املعـ ــو  ،ت ـ ـرتب الواقعيـ ــة بالوضـ ــعية القانونيـ ــة  ،دون أن تنكـ ــر
بالارورة وجود احلق الطبيعي لعنسان .2أن الواقعيـة القانونيـة ختهلـف عـن الهيـارا األخـرى للوضـعية يف أهنـا

تنظــر إىل القــانون علــى أن ـ كــائن ـريي مــن صــنع البشــر .يــهم تشــكيل مــن مظــاهر اإلرادة والـ تظهــر علــى
وج ـ ـ اخلصـ ــو يف الق ـ ـرارا القاـ ــائية .ميشـ ــيل تـ ــروي يـ ــذهب بـ ــأن الواقعيـ ــة القانونيـ ــة هـ ــي جمموعـ ــة م ـ ــن
األطروحــا حــول طبيعــة أو طريقــة عمــل القــانون .فيــذكر علــى ســبيل املثــال أن الواقعيــة القانونيــة هــي تلــك

 الطعن الدسهوري رقم  17لسنة  61قاائية  ،جلسة  ،2014-11-6حكم غو منشور 1 .Translated by à Riccardo Guastini, Le réalisme juridique redéfini ,-2
Revus, française Éric Millard Translated by Éric Millard ,
p. 113-129 https://journals.openedition.org/revus/2511

حدود مهام القاضي الدستوري اللييب

233

النظرية ال ترى أن صحة القرارا القاائية ال تعهمـد علـى توافقهـا مـع املنطـق ،وأن الهفسـو القاـائي هـي
وفيفة ال تعهمد فق على املعرفة بل هي إرادة. 1
المعن ــى الث ــاني :تش ــو كلم ــة الواقعي ــة ب ــدون الص ــفة (القانوني ــة) إىل أطروح ــة فلس ــفية مس ــهمدة م ــن

احلقـائق الواقعيــة والـ مبوجبهــا يكـون هلــذه احلقـائق أو املســلما وجـود موضــوعي .ويقصـد باحلقــائق الواقعيــة
الظــروك الواقعيــة ال ـ حتــي باإلنســان يف اجلماعــة ،وهــذه قــد تكــون ماديــة كاملنــاخ  ،وكــالهكوين البيولــوجي
الوفيفي لعنسان أو قد تكون فروفا معنوية كالشعائر الدينيـة و قـد تكـون فروفـا اقهصـادية أو قـوى سياسـية
أو اجهماعيــة .هــذه احلقــائق ال ختلــق القــانون بــذاهتا ،وإمنــا تكــون الاــرورة ال ـ تقهاــي خلق ـ واألرضــية ال ـ
يقــوم عليهــا ويهحــدد هبــا ،فاحلقــائق الواقعيــة تعهــرب األســاس األول لقيــام القــانون وان كانــي غــو كافيــة ب ـذاهتا
لقيــام هــذا األخــو .تشــهمل احلقــائق الواقعيــة مــثال علــى اخــهالك النــاس إىل جنســن :الرجــل وامل ـرأة ،فهــذه
احلقيقة حبد ذاهتا ال ختلق قواعـد الـزواج ولكنهـا تفـر وجـود نظـام لالرتبـاط بـن الرجـل واملـرأة وحتـدد اإلطـار
العام هلذا االرتباط وفقا للظروك االجهماعية واملعهقدا الدينية لكل جمهمع.
وفقا للمعاين ال ت سردها ملفهوم الواقعية هل ميكن مطالبة القاضي الدسهوري بالواقعيـة ؟ إذا ألصـقنا مهـام
القاــاء الدســهوري مبفهــوم الواقعيــة القانونيــة ،فقــد مييــل املــرء يف بــادئ األمــر إىل اســهبعاد أي حماولــة جلعــل القاضــي
الدســهوري واقعي ــا هب ــذا املع ــو .فكي ــف يكــون القاض ــي الدس ــهوري (ال ــذي ه ــو لــيس ش ـ ص منظ ـرا ب ــل ه ــو ال ــارس
للقــانون) ش صــا واقعيــا  .إال أن ـ جيــب مالحظــة أن الوفيفــة القاــائية رغــم أهنــا تعــد الارســة إال أهنــا تفــرت تطبيــق
نظريا قانونية معينة .والواضح أن الارسة القانون تعهمد على الهكوين اجليد للقاـاة يف الهمثيـل الصـريح أو الاـمي
للقــانون  .وهبــذا فــإن دور القاضــي الدســهوري ( كمــا هــو حــال أي قاضــي ) هــو تطبيــق قاعــدة موجــودة مــن الناحيــة
امليكانيكية أي تطبيق القاعدة القانونية للبحـث عـن احلكـم األقـرب للعدالـة .ويقـول ميشـيل تـروي أنـ بشـكل ضـمي
تقيد القاضي بالهطبيق امليكانيكي ال يعفيـ مـن صـعوبة حتديـد القاعـدة السـارية  .وهكـذا فـإن القاضـي هـو أقـرب إىل
الواقعيـة القانونيــة مـن االلهـزام احلـريف للــنص الهشـريعي .هــذا املعـو يعــي أن علـم القــانون جيـب أال يبحــث عـن مــا هــي
القاعدة السارية  ،بل ما الذي سيصدره القاضي .يف العديد من األحوال املههم ال يهم معرفة الهزامات  ،ولكـن فقـ

العواق ــب ا هملـ ــة ألفعال ـ ـ  ،أي السـ ــعي إىل الهنبـ ــؤ بق ـ ـرارا القا ــاة .وفقـ ــا ملعادلـ ــة واحـ ــدة مـ ــن رواد الواقعيـ ــة
األمريكية  ،أوليفر ويندل هوملز (احلق هو الهنبؤ مبا سهفعل ا اكم بالفعل وليس شيئًا أكثر من ذلك ) .2
Michel Troper, « Le réalisme et le juge constitutionnel », Cahier du Conseil -1
.constitutionnel
Cité par Sowell (Thomas), The Quest for Cosmic Justice, The Free Press, - 2
1999
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ومــن خــالل املعــو الثــاين للواقعيــة باعهبارهــا هــي جمموعــة مــن احلقــائق ا يطــة بالقاضــي الدســهوري ،
ميكن أن يكـون القاضـي هـو واقعـي يف كـل مـرة حيـدد فيهـا نفسـ باآلثـار املرتتبـة عـن قـراراه ،مـن خـالل الواقـع
السياس ــي أو ال ــديي أو االجهم ــاعي .وهب ــذا جي ــب أن ن ــذكر ب ــأن ه ــذه الفك ــرة ه ــي واس ــعة للغاي ــة  ،ولكنه ــا
منطقيــة جــدا .فقــد حيــدث أن يطبــق القاضــي الدســهوري قاعــدة قانونيــة جمــردة ،ولكنـ يفعــل ذلــك مــع مراعــاة
اآلثار املهوقعة السياسية أو االقهصادية أو االجهماعية هلذا الهطبيق.
وفقــا للعــر الس ــابق ميكننــا أن نهســاءل كي ــف ميكــن للقاضــي ،وال س ــيما القاضــي الدســهوري ،أن يهقي ــد
بالواقعيـة سـواء الواقعيــة كهيـار قــانوين أو الواقعيـة الوجوديــة .يف هـذا اجملـال ميكــن الهمييـز حســب ميشـيل تــروي
بــن ط ـريقهن  :األوىل  :تفــرت (النظريــة القانونيــة) وجــود من ـ معــن مــن القواع ـد ال ـ ت تصــورها  ،وال ـ
يقــرتن هبــا وجــود موضــوعي تطبــق عليـ القاعــدة القانونيــة أمــام القاــاء .واألخــرى  :بــأن لغــة القــانون حتهــوي
علــى تعب ـوا  ،مث ــل الدول ــة واجملهمعــا والس ــلطا ا لي ــة والش ــعب ومــا إىل ذل ــك ،وهك ــذا ميكنن ـا الق ــول
بوجـود كائنــا بــدون مرجــع يف العـامل  ،ولكــن مــن الاــروري صــياغة البيانـا القانونيــة ،مبــا يف ذلــك قيمههــا
املعياريــة .ويف هــذا املثــال يعهــرب املفهــوم األول هــو الواقعيــة الوجوديــة  ،والثانيــة للواقعيــة القانونيــة .ميكننــا أن
نــذكر مثــال حــول تقيــد القاضــي الدســهوري مبفهــوم الواقعيــة سـواء القانونيــة أو الوجوديــة وذلــك عن ـدما يــرفض
الرقابــة علــى الق ـوانن ال ـ ت تبنيهــا عــن طريــق االســهفهاء (باعهبــار أن اعهمادهــا مــن قب ـل الشــعب هــو تعبــو
مباش ــر عـ ــن اإلرادة الوطنيـ ــة دون أي ص ــورة نيابيـ ــة) .يف هـ ــذه احلال ــة ت حتديـ ــد صـ ــاحب اإلرادة الوطنيـ ــة يف
جمموعة من املصوتن بـنعم أو ال  .وهنـا حنـن نفـرت

جمـازاً أن جممـو املصـوتن هـو كـائن لـ وجـود موضـوعي

ميكــن رايــة إرادت ـ علــى الفــور ،دون حاجــة إىل رقابــة هــذه اإلرادة .لكــن الواقــع الهجـريي يقــول بــأن املصــوتن
ليسـوا هلــم إرادة موحــدة كمــا أننــا لــن حنصــل يف غالــب األحيــان علــى نســبة مكهملــة م ـن صــو الشــعب إذا
لدينا نقص يف اإلرادة الوطنية ولكن يف هذه احلالة القواعـد القانونيـة تكملهـا( قـانون االسـهفهاء)  .وهبـذا فـإن
إنكار وجود اإلرادة املكهملة للشعب هي واقعية وجودية يف حن أن الواقعيـة القانونيـة هـي الـ تفـرت إرادة
شعبية مكهملة وهو املربر لعدم الارسة الرقابة من قبل القاضي الدسهوري.
أن القاضي يهأثر بطريقة طبيعية للغاية يف الارسة وفيفه من قبل أمرين عل مهمه صعبة للغاية.
أوالً  :وجـود املــؤثرا القانونيـة املهغــوة تكمـن يف القواعــد الدسـهورية والقواعــد القانونيـة العاديــة .هـذه القـوانن
ع ــل القاض ــي أق ــل حيادي ــة  ،ال س ــيما يف األم ــور املهعلق ــة بال ــدين  ،واملواطن ــة  ،وإعط ــاء مزي ــد م ــن ال ــدعم
للم ـواطن فيمــا يهعلــق بــاألجني .ثاني ـاً :هــو اجلانــب النفســي حيــث أن القاضــي ميكــن أن ميــنح احلــق لصــا
ح ــزب أو جله ــة معين ــة خوفًــا م ــن االنهق ــام (خاص ــة يف نظ ــام اس ــهبدادي) .ول ــذلك  ،ح ــاول الهش ـريع اللي ــي
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احلفا ،على احلد األد  ،الذي ميكن أن ينظم  ،من حياد القاضي مـن خـالل قـانون نظـام القاـاء رقـم ( )6لعـام
 .2006املــادة  62مــن هــذا القــانون تــذكر؛ بــأن مــن غــو املمكــن أن يشــار القاــاة يف أنشــطة اريــة أو أنشــطة
أخرى ال تهفق مع حياد واسهقالل القاـاء .كمـا تعلـن املـادة  64مـن أجـل ضـمان حيـاد القاضـي ،ال حيـق للقاضـي
املشاركة يف العمل واألنشطة السياسية .هاتان املادتان السابقهان تهوافقان مع املادة  8من القـانون األساسـي للقاـاء
الفرنسي املؤرخ  22ديسمرب  1958وال تنص على أن الارسة وفائف القاضـي ال تهوافـق مـع أداء مجيـع الوفـائف
العامة أو أي نشاط مهي أو بأجر آخر .1ولهفادي أي تاارب يف املصا قد ينههك مبـدأ حيـاد القاضـي  ،ال حيـق
للقاضــي فحــص احلــاال ال ـ يكــون أحــد أقارب ـ جــزءاً منهــا .باإلضــافة إىل ذلــك  ،فــإن املــادة  63مــن قــانون نظــام
القااء رقم ( )6لعام  2006تنص على أنـ ال حيـق للقاـاة أن يشـرتوا بشـكل مباشـر أو عـن طريـق شـ ص آخـر
املمهلكـا اخلاضــعة للهقاضــي  .وأخـواً  ،تــنص املـادة  66مــن نفــس القــانون علــى أنـ ال حيــق للقاضــي أن يعـ ّـرب عــن
رأي قبل اعهماد احلكم .

ميكن للمرء أن يهأكد بأن القاضي الدسهوري هو ش ص واقعي عندما يقلـل هـذا األخـو مـن نطـاق تطبيـق
مبــدأ قــانوين يف حالــة الظــروك الواقعيــة .ونــذكر يف ذلــك مــثال ق ـرار الــدائرة الدســهورية للمحكمــة العليــا الليبيــة بــأن (
الهــدابو الـ يراهــا جملــس قيــادة الثــورة  1969ضــرورية حلمايــة الثــورة ختــرج عــن الرقابــة القاــائية )..وبــذلك اعهــرب
الدائرة الدسهورية بأن ( القانون رقم  ... 1972-78والذي أمم املمهلكا  ...وقد أصدره جملـس قيـادة الثـورة يف
نطـاق وفيفهـ حتقيقــا لسياسـة الدولــة يف الهنميـة  ...يعهـرب مــن أعمـال الســيادة ويرتتـب علـى ذلــك إال ـهص القاــاء
بأية منازعة تدور حـول إلغائـ أو الهعـويض عنـ ولـو ترتـب عليـ نهـائج ضـارة بـبعض األفـراد  . 2)...ومـن خـالل هـذا
فـإن القاــاء الدسـهوري قــد تنـازل علــى اثنــن مـن أهــم احلقـوق املـذكورة يف الدسـهور( اإلعــالن الدســهوري  1969يف

ذلــك الوقــي ) وهــو حــق امللكيــة (املــادة  ) 8واحلــق يف االلهجــاء للقاــاء (املــادة  )30حتــي ذريعــة أن ـ ال جيــوز
الطعن فيما يه ذه جملس قيادة الثورة من تدابو أمام أي جهة ( املادة  18من اإلعالن الدسهوري ).3
L'article 8 de l'ordonnance n°58-1270, du 22 décembre 1958 portant loi organique -1
relative au statut de la magistrature tel que modifiée par la loi n°2017 -54 du 20 janvier
2017.
 - 2الطعن الدسهوري رقم  3لسنة  19قاائية ،جلسة  30مارس ، 1976ا كمة العليا ( أحكام ا كمة العليا بدوائرها اجملهمعة )
 ،منشورا ا كمة العليا ،ط. 150 ،2008 ،2
 - 3الزريقي  ،مجعة حممود  .عندما تسق السلطة القاائية يف مسهنقع السياسـية  ،طـرابلس الغـرب ،2019 ،

.
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المطلب الثالث  :المحكمة الدستورية المرتقبه
بعد ثورة فرباير  2011شهد ليبيا حراكاً اجهماعيا وسياسيا يطالب بالهصـديق علـى دسـهور دائـم

للبالد يامن املواطن من خاللـ حقوقـ وحرياتـ  .وقـد رأى اجمللـس الـوطي االنهقـا املؤقـي (املمثـل الشـرعي
لثــورة فربايــر) أن ي ــرتجم هــذه طموحــا بواس ــطة املــادة  30لععــالن الدس ــهوري لســنة ،2011هــذه امل ــادة
(وفقــا للهعــديل الدســهوري الثالــث لســنة  )2012ذكــر بــأن تكــون اللجنــة الهأسيســية للدســهور الليــي جلنــة
منه بـة .وفقــا لـذلك جــر االنه ابـا يف  20فربايــر  2014النه ــاب جلنـة تهــألف مـن  20عاـ ًـوا لكــل

إقلــيم مــن أقــاليم ليبيــا (ط ـرابلس ،برقــة وف ـزان ) .أســهمر عمــل اللجنــة الهأسيســية منــذ  2014وحــىت يولي ــو
 2017العهمــاد املســودة النهائيــة للدســهور بالهصــويي علي ـ بثلثــي أعاــائها .فهــر املســودة مقســمة إىل

 12بــاب ،ينــدرج حتههــا  197مــادة ،ومــن خــالل هــذا الهقســيم ،نظــم البــاب الرابــع الســلطة القاــائية بــأن
حيـدد القــانون اخهصاصــا ا ــاكم علــى اخــهالك أنواعهــا ودرجاهتــا ( املـواد  121و .)122ونصــي املــادة
 128من مسودة الدسهور على أن تهوىل حمكمـة العليـا النظـر يف الطعـون بـالنقض حبيـث يقهصـر دورهـا علـى
مراجعة األحكام والهيقن بعدم الفة القانون دون اخلو

يف معطيا الدعوى أو متحيص األدلة فيها.

مبقهاــى املســودة النهائيــة للدســهور لســنة  2017ويف البــاب اخلــامس بالــذا تقــرر إحــداث حمكمــة
دســهورية  ،وأكــد املــادة  135علــى االســهقالل املــا واإلداري للمحكمــة الدســهورية ويكــون مقرهــا مدينــة
ســبها .وتأكيــدا ملبــدأ املوازنــة بــن الســلطا العامــة يف املشــرو الدســهوري اجلدي ـد ،تقــدم ا كمــة الدس ـهورية
ميزانيههـا للســلطة الهشـريعية علــى أن يأخـذ رأي ا كمــة يف مشـروعا القـوانن املهعلقـة هبـا .و أكـد املـادة
 135بأن يهمهع أعااء ا كمة بامانا املقررة ألعااء السلطة القاائية املذكورة يف الباب الرابع (املـادة
 .)120يف جانــب أخــر تســرد املــادة  136تشــكيل ا كمــة الدســهورية ،حيــث تهشــكل هــذه األخــوة مــن
 12عاوا من بينهم رئيس ونائبن .وتهم طريقة اخهيار أعاـاء ا كمـة الدسـهورية علـى جـزئين سـهة أعاـاء
يقوم باخهياريهم اجمللس األعلى للقااء .وسهة أعااء هار نصفهم السلطة الهشـريعية ونصـف األخـر رئـيس
الدولة .
ت ــذكر املس ــودة العدي ــد م ــن مه ــام للمحكم ــة الدس ــهورية املرتقب ــة ،فباإلض ــافة إىل دوره ــا يف إقـ ـرار ش ــغور
منصـب رئـيس الدولــة بشـكل دائــم ،1وإقـرار تعــذر إجـراء انه ابـا رئاســية يف الدولـة ألســباب قـاهرة .1تقــوم

 - 1تنص املادة  103من املسودة النهائية للدسهور الليي  2017بان ( ...همع ا كمة الدسهورية ؛ إلقرار شغور
املنصب بشكل دائم ،ويهوىل رئيس جملس الشيوخ مهام رئيس اجلمهورية ؛ ويف حالة تعذر ذلك يهوىل رئيس جملس
النواب املنصب. )...
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ا كمة الدسهورية مبمارسة مهامـ أخـرى تهمحـور يف وفيفههـا كحـارس للهطبيـق الصـحيح ألحكـام الدسـهور،
ويهعلــق األمــر بــنص املــادة  139مــن املســودة الدســهورية وال ـ تــنص علــى الارســة ا كمــة الدســهورية مهــام
مطابق ــة الهع ــديال الدس ــهورية والنص ــو الهشـ ـريعية واالتفاقي ــا الدولي ــة للدس ــهور ،وأيا ــا مراجع ــة قـ ـوانن
االنه ابــا واالســهفهاء و األنظمــة الداخليــة جمللســي الربملــان و الشــيوخ .وهــذه الرقابــة قــد تكــون ســابقة أو
الحقة:
أوال  :الرقابة الالحقة :
وتشمل - :نظر ا كمة يف دفع مهعلق بعدم دسـهورية قـانون مـا إذا مـا أثـو هـذا الـدفع أثنـاء دعـوى
قائمة أمام الق ااء ودفع أحد األطراك بأن القانون الذي سيطبق يف النزا غو دسهوري .
 البي يف الطعون املباشـرة املقدمـة مـن قبـل صـاحب املصـلحة ويشـمل ذلـك الرقابـة علـى دسـهوريةالقـوانن ،الرقابــة علــى الل ـوائح الصــادرة عــن جملســي النـواب والشــيوخ  ،الــدعاوى املهعلقــة بعــدم وفــاء الســلطة
الهشريعية بالهزاماهتا الدسهورية  ،الطعون يف االنه ابا الرئاسية.
و ـدر اإلشــارة أن مــن بــن املقهاـيا األساســية الـ تــنص عليهـا املســودة الدســهورية لسـنة  2017مــا
نصــي علي ـ املــادة  142أن أحكــام ا كمــة الدســهورية ملزمــة للكافــة  ،وتنشــر يف اجلريــدة الرمسيــة  .وأن الــنص
القانوين الذي حكمي ا كمة بعدم دسهوريه يفقـد قيمهـ املعياريـة مـن اليـوم الهـا لنشـر احلكـم وللمحكمـة يف
حــال الاــرورة أن حتــدد تــاريو س ـريان احلكــم بعــدم الدســهورية.كما تــنص امل ـادة  140مــن املســودة علــى حــق
ا كمـة الدسـهورية املرتقبـة بأغلبيـة أعاـائها العـدول عـن املبـادئ الـ أرسـهها وفـق ملـا حيـدده القـانون .أن أهـم مــا
ميكــن مالحظه ـ هنــا أن املشــر الدســهوري أســهدر أمهيــة الــنص الدســهوري الــذي يــدعم القــوة املعياريــة لق ـرارا
القاضـ ــي الدسـ ــهوري حـ ــىت ال ميكـ ــن للسـ ــلطهن الهش ـ ـريعية والهنفيذيـ ــة الهالعـ ــب هبـ ــذه القـ ــرارا أو الهمنـ ــع عـ ــن
االسهجابة هلا .
ثانيا  :الرقابة السابقة :

تكون هذه الرقابة فيما ص :
 -1النظر يف دسهورية إجراءا الهعديال الدسهورية .
 -2مراجعة املعاهدا واالتفاقيا الدولية قبل الهصديق عليها .

=

 - 1تنص املادة  103من املسودة النهائية للدسهور الليي  2017بان (  ...ينه ب رئيس اجلمهورية قبل مئة وعشرين
يوما من انههاء فرتة رئيس اجلمهورية القائم وقي إجراء االنه ابا الرئاسية؛ على أن تعلن النهائج النهائية خالل
أسبوعن من هناية املدة السابقة .ويف حال تعذر إجراء االنه ابا الرئاسية؛ ألسباب قاهرة تقرها ا كمة الدسهورية،
حيدد جملس الشورى اإلجراءا ؛ واملواعيد الالزمة إلجراء االنه ابا الرئاسية الحقاً. )...
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 -3مراجعة قوانن االنه ابا واالسهفهاءا قبل إصدارها .
 -4مراجعة القوانن ال حكم بعد دسهوريهها قبل إعادة إصدارها من قبل اجمللس الهشريعي .
و ــدر اإلشــارة إن اخهصاصــا ا كمــة الدســهورية يف الرقابــة القبليــة املنصــو عليهــا يف املــادة  139هــي
رقاب ــة إلزامي ــة ،ومل تك ــن ا كم ــة ــوة يف الارس ــة ه ــذه امله ــام  .وميك ــن الهأكي ـد عل ــى ذل ـك مبالحظ ــة بع ــض
النصو

األخرى  ،فمن حيث النظر يف دسهورية إجـراءا الهعـديال الدسـهورية ،فقـد نصـي املـادة 195

(الفقرتن  )4،5يف حالة املوافقة على تعديل الدسهور من قبل األغلبية املطلقة للمجلس الهشـريعي ،يعـر
رئيس اجلمهورية األمر على ا كمة الدسـهورية لرقابـة صـحة إجـراءا الهعـديل الدسـهوري وهلـا احلـق يف طلـب
الهعديل خالل  15يوم أو إقراره لهقدمي لالسهفهاء.

ومن خالل ما تقدم يمكننا وضع بعض المالحظات :

 -1تسهحدث املسودة النهائية للدسهور لسنة  2017وجود حمكمة دسهورية هلا ش صـية اعهباريـة
مس ــهقلة إداري ــا ومالي ــا ،وهب ــذا يف حال ــة الهص ــديق عليه ــا وخاص ــة فيم ــا يهعل ــق بالفص ـ ـل اخل ــامس ( ا كم ــة
الدسهورية ) فسهكون هذه ا كمة هي األوىل من نوعها يف ليبيا .
 -2على حنو ال لو من ا اصصة والرتضية لألقاليم الثالث ( طرابلس  ،برقة  ،فـزان) يف تقسـيم
املراكـز الســيادية للدولــة .تــذكر املسـودة الدســهورية يف املــادة  137منهــا علـى تـوطن ا كمــة يف مدينــة ســبها
على أن جيوز ألعاائها عقد اجهماعاهتم أو الارسة مهامهم يف أي مدينة أخرى.
 -3حتمل ا كمة الدسهورية املرتقبة مالمح الرقابة السياسية مـن حيـث مشـاركة السـلطهن الهشـريعية
ورئ ــيس الدول ــة يف اخهي ــار نص ــف أعا ــائها ،وهب ــذا فق ــد هن ــج مش ــرو الدس ــهور اللي ــي هنـ ـج بع ــض الدس ــاتو
املقارنـة ،ونــص علــى عـدم اقهصــار العاــوية يف ا كمــة الدسـهورية علــى ســلك القاـاء .ونــذكر يف ذلــك مــثال
املادة  118من الدسهور الهونسي (ا كمة الدسهورية هيئة قاائية مسهقلة ترتّكـب مـن اثـي عشـر عاـوا مـن

ذوي الكفاءة ،ثالثة أرباعهم من امل هصن يف القانون الذين ال تقل خربهتم عن عشرين سنة .يعـن كـل مـن
رئ ــيس اجلمهوري ــة ،وجمل ــس ن ـواب الش ــعب ،واجملل ــس األعل ــى للقا ــاء ،أربع ــة أعا ــاء ،عل ـى أن يك ــون ثالث ــة
أرباعهم من امل هصن يف القانون) .
 – 4يبــدو أن واضــعي املســودة النهائيــة للدســهور حيــاولون مــن خــالل املــادة  138تعــويض اهليمنــة
املفرطــة للســلطهن الهنفيذيــة والهش ـريعية علــى الســلطة القاــائية يف ليبيــا .وهــذا يهاــح جليــا يف مــنح اجمللــس
األعلــى للقا ــاء احلــق يف اخهي ــار نصــف أعا ــاء ا كمــة دون قي ــد أو شــرط  .إن واض ــعي املســودة النهائي ــة
للدسـهور اتبعـوا يف ذلــك هنـج بعـض الدســاتو الـ تاـع تـوازن يف اخهيـار أعاـاء ا كمــة الدسـهورية ،باعهبــار
أن اخهصاصا هذه ا كمة مهنوعة تدخل يف جمال القااء والسياسية .ومن بن الدساتو الـ أتبعـي هـذا
الــنهج نــذكر املــادة  135مــن الدســهور اإليطــا الـ تــذكر بــأن تهكــون ا كمــة الدســهورية مــن مخســة عشــر
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قاضيا يهم ترشيح ثلثهم من قبل رئيس اجلمهورية ،وثلث من قبـل الربملـان يف جلسـة مشـرتكة ،وثلـث مـن قبـل
ا اكم العليا العادية واإلدارية.
 – 5ال ميكن إنكار الطبيعـة القاـائية للمحكمـة الدسـهورية املرتقبـة ،فباإلضـافة ملـنح اجمللـس األعلـى
للقااء النصيب األكرب يف اخهيار أعاـاء ا كمـة كمـا ذكرنـا سـابقا  .كـذلك فقـد اعهمـد املسـودة الرقابـة
الالحقة كأسلوب ملراجعة دسهورية القوانن وجيوز يف ذلك لكل ذي مصلحة ش صية الطعـن بعـدم دسـهورية
قــانون معــن س ـواء بطريقــة ال ــدفع املباشــر أمــام ا كمــة الدســهورية أو بطريق ــة ال ـدفع الفرعــي اجلــدي مبناس ــبة
دعوى منظورة أمام أحد ا اكم.
 -6غل ّو واضـعي املسـودة النهائيـة للدسـهور  2017يف االخهصاصـا املنـوط با كمـة الدسـهورية ،
وهـذا بــالنظر إىل حداثــة الهجربــة القاــائية الدســهورية الليبيـة  .حيــث أن ا كمـة الدســهورية جيـب عليهــا وفقــا
للمــادة  139مــن املســودة الهــدخل يف مراقبــة كــل األعمــال الصــادرة مــن الســلطة الهش ـريعية وحماسـبة الســلطة
الهشـريعية يف حالــة عــدم الوفــاء بالهزاماهتــا الدســهورية  ،هـذا باإلضــافة للنظــر يف الهعــديال الدســهورية وقـوانن
االنه ابا والطعون يف االنه ابا الرئاسية .إذا فهنا جمال موسع للمحكمة الدسـهورية للهـدخل يف عمـل
السلطهن الهشريعية والهنفيذية .
الخاتمة
هــهم هــذا البحــث املهواضــع وأمتــو أن أكــون موفقــا يف ســردي لعناصــره ســردا ال ملــل في ـ وال تقصــو
موضحاً مجيع النقاط املهعلقة حبدود مهام القاضي الدسـهوري الليـي ،سـواء مـن حيـث مـدى سـلطه املعياريـة،
أو م ــن حي ــث ت ــأثر القاض ــي الدس ــهوري ب ــاملؤثرا الواقعي ــة ا يط ــة ب ـ  .يف حبثن ــا ركزن ــا بش ــكل مباش ــر عل ــى
النصــو الهش ـريعية والدســهورية الليبيــة مبــا يف ذلــك الهغ ـوا املهمــة ال ـ حتملهــا املســودة الدســهورية لســنة
 2017ملهام القااء الدسهوري  ،بعـد أن أيقـن كـاتبوا املشـرو الدسـهوري أمهيـة عمـل القاـاء الدسـهوري يف
إرساء مبادئ احلق والقانون والوقوك أمام اوزا السلطهن الهنفيذية والهشريعية.
منحــي املب ــادئ الصــادرة ع ــن ا كم ــة العليــا ق ــوة معياريــة ملزم ــة جلمي ــع ا ــاكم واملؤسس ــا العام ــة
للدول ــة؛ (امل ــادة  155م ــن الدس ــهور امللك ــي الليـ ـي وامل ــادة  28م ــن الق ــانون الق ــد للمحكم ــة العلي ــا لع ــام
 1953واملـ ــادة  31مـ ــن القـ ــانون احل ـ ــديث رقـ ــم  6لعـ ــام  .)1982وم ـ ــن أجـ ــل أداء مهامهـ ــا القا ـ ــائية ،
معــا .فهــي إمــا أن تصــدر ق ـرار قاــائي بإحــدى الــدوائر
اعهمــد ا كمــة العليــا ط ـريق الــدوائر وحــدها أو ً
املنفــردة "األح ـوال املدنيــة أو اجلنائيــة أو الش صــية" كمحكمــة الــنقض  ،أو إىل الــدوائر اجملهمعــة األخــرى و
تهمثــل يف دور القاضــي الدســهوري  -1 :الرقابــة علــى صــحة الهش ـريعا  -2 .أيــة مســألة قانونيــة جوهري ــة
تهعلق بالدسهور  -3 .تناز االخهصا بن ا اكم وأية جهة قاـاء اسـهثنائي  -3 .النـزا الـذي يثـور بـن
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تنفيــذ حكمــن صــادر عــن اجلهــا القاــائية  -4 .العــدول عــن البــادئ الصــادرة عــن أحــد دوائــر ا كمــة
العليا .
يف الواقــع  ،لــيس هنــا مســألة تــدعو إىل الهشــكيك يف األســس القانونيــة لهل ـك الق ـرارا الصــادرة
عــن القاــاء الدســهوري .مــن ناحيــة أخــرى ميكــن للقاضــي الدســهوري أن حيشــد م ـوارد ســلطه املعياريــة مــن
خـالل تغيــو تفســو القواعــد الدســهورية يف خدمــة رايهـ اخلاصــة  .وهبــذا ميكــن القـول بــأن القاضــي يف العمــوم
والقاضــي الدســهوري بشــكل خــا هــو واقعــي جــدا يف اختــاذه لقرارات ـ  ،س ـواء مــن حيــث ارتباط ـ بالقواعــد
القانونيــة امل هلفــة وتفس ـواهتا أو لهــأثره بــالظروك االقهصــادية أو االجهماعيــة أو السياس ـية اخل . ....واألكثــر
من ذلك فأن ميكننا االعرتاك بأن مبدأ حيادية القااء ليس صحيحا بشكل كامل يف مجيع احلاال .
وأخ ـوا  ،مل يقص ــد واض ــعو املس ــودة الدس ــهورية املزم ــع تق ــدميها إىل االس ــهفهاء الش ــعي إنش ــاء م ــرتجم
حقيقي للمبادئ األساسية الـواردة يف الوثـائق الدسـهورية السـابقة ،حيـث قـرروا السـماح ألنفسـهم الهقـدم عـن
باقي النصو الدسهورية السابقة .وفقاً هلذه الراية اإلبداعية حتهاج للكثو من الرعاية واالههمام ،حـىت ميكـن
الوصول إىل مبهغى النصو املذكورة يف املسودة النهائية للدسهور الليـي .حنـن نقـول ذلـك وخاصـة إذا أمع ًـو
النظر يف اخهصاصا اجمللس الدسهوري ونذكر من ذلك  :مراجعة القوانن والهعديال الدسـهورية واملعـدا

واالتفاقيا الدولية  ،الطعون الرئاسـية  ،قـوانن االنه ابـا  ،الئحـ جملسـي الشـيوخ والنـواب ...اخل .هـذا
باإلضافة للباب الواسع املفهوح أمام فرصة الطعن يف كل ما يدخل يف اخهصاصا هذا اجمللس ،حيث جيـوز
لكل ذي مصلحة سواء مباشرة أو مبناسبة دعوى منظورة أمام ا اكم اللجوء إىل ا كمة الدسهورية.
المراجع باللغة العربية :
 -1األحـ ـواس ،خليف ــة ص ــا  ،الق ــانون الدس ــهوري اللي ــي وال ــنظم السياس ــية واإلداري ـ ـة ،منش ــورا جامع ــة
الهحدي.2004 ،
 -2احلراري  ،حممد عبد اهلل  ،الرقابة على أعمـال اإلدارة يف القـانون الليـي ،رسـالة دكهـوراه  ،جامعـة نـيس،
.1985
 -3مجعـ ــة حمم ـ ــود الزريقي،عن ـ ــدما تس ـ ــق الس ـ ــلطة القاـ ــائية يف مس ـ ــهنقع السياس ـ ــية  ،ط ـ ــرابلس الغ ـ ـرب ،
.2019
 -4محيــد القمــاطي  ،أثــر احلكــم الصــادر عــن القاــاء الدس ـهوري  ،حبــث مقــدم للم ـؤمتر العلمــي للمحــاكم
واجملالس الدسهورية العربية  ،األردن . 2016 ،
 -5عـ ــادل الطبطبـ ــاين  ،شـ ــرط املصـ ــلحة يف الـ ــدعوى الدسـ ــهورية  ،جملـ ــة احلقـ ــوق  ،الس ـ ـنة  ، 24جامعـ ــة
الكويي ،مارس .2000
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 -6عبــد الرضــا الطعــان ،الهنظــيم الدســهوري يف ليبيــا ابعــد الثــورة  ،منشــورا جامعــة قــاريونس  ،بنغــازي ،
 120 ، 1995وما بعدها.
 -7عفيف ــي ،مص ــطفى حمم ــود  ،رقاب ــة دس ــهورية القـ ـوانن يف مص ــر وال ــدول األجنبي ــة ،مكهب ــة س ــعيد رأف ــة،
.1990
 -8ي ــونس  ،منص ــور م ــيالد  ،الق ــانون الدس ــهوري وال ــنظم السياس ــية  ،دار الكه ــب الوطني ــة ،اجلـ ـزء الث ــاين،
.2009
 -9الطع ــن اجلنـ ــائي رقـ ــم  105لس ــنة  34ق  ،جلسـ ــة  ، 1987 /5/26جملـ ــة ا كم ــة العليـ ــا العـ ــدد
.2/1
 -10حكم ا كمة الدسهورية العليا رقم  34/6ق ،جلسـة  ،2012/7/10جملـة الدسـهور السـنة ،10
العدد .22
 -11الطعن الدسهوري رقـم  1/19ق ،جلسـة  1972/6/10م ،جملـة ا كمـة العليـا  ،قـرارا ا كمـة
العليا بالدوائر اجملهمعة.
 -12الطعن الدسهوري رقم  17لسنة  61قاائية  ،جلسة  ،2014-11-6حكم غو منشور.
 -13حكــم ا كمــة الدســهورية املص ـرية العليــا الطعــن رقــم  6لســنة  34ق ،جلســة  ،2012/7/ 10جملــة
الدسهور السنة  ، 10العدد .106 ،22
 -14الطعن الدسهوري رقم  3لسنة  53ق  ،جلسة  ، 2009/11/11حكم غو منشور.
 -15الطعن الدسهوري رقم  16لسنة  61ق  ،جلسة  ، 2014/11/6جملة ا كمة العليـا السـنة ،44
العدد.4
 -16الطعــن الدســهوري رقــم  3لســنة  19قاــائية ،جلســة  30مــارس ، 1976ا كمــة العليــا ( أحكــام
ا كمة العليا بدوائرها اجملهمعة )  ،منشورا ا كمة العليا ،ط.2008 ،2
المراجع باللغة األجنبية :
1- ZOLLER, Elisabeth. Les grands arrêts de la Cour Suprême des
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أساس مسؤولية مدقق الحسابات وطبيعتها القانونية في
الشركة المساهمة العامة وفقاً للتشريع اإلماراتي
"دراسة مقارنة"
إعداد الباحثة  :وفاء يوسف
باحثة ماجستري يف القانون اخلاص – كلية القانون –جامعة الشارقة
بإشراف الدكتور  /بشار طالل املومين (أستاذ القانون املدني املشارك) .
المقدمة
تعهرب مهنة مدقق احلسابا يف الشركة املسامهة العامة مهنة يف غاية األمهيـة نظـراً للـدور الرقـايب الـذي
يشرك علي يف املؤسسا  ،وتظهر هذه األمهية من خالل املهام املوكلة ملدقق احلسـابا والـدور الـذي يلعبـ
يف إضـفاء الثقـة علـى املعلومـا املاليــة الـ ينشـرها يف املؤسسـا  ،وذلـك مـن خـالل تقريـره الـذي يبـدي فيـ
رأي الفي ا ايد حـول صـحة احلسـابا السـنوية الـ تعـدها مصـا الشـركا ومـدى صـدقها يف الهعبـو عـن
وضـع الشــركة ونهــائج نشــاطها ،ونظـراً هلــذه األمهيــة فقــد وضـع املشــر اإلمــارايت العديــد مــن القيــود علــى املهــام
ال ميكـن أن يقـوم بـ مـدقق احلسـابا أثنـاء تأديهـ لوفيفهـ الرقابيـة علـى األعمـال الـ يقـوم هبـا يف اإلدارة،
حيث جند أن املشر اإلمـارايت قـد أقـر باملسـؤولية املدنيـة ملـدققي احلسـابا يف نـص املـادة( )253مـن قـانون

الش ــركا  ،كم ــا جن ــد ذل ــك يف العدي ــد م ــن الهشـ ـريعا والقـ ـوانن امل هلف ــة وض ــعي املهـ ـام الـ ـ عل ــى م ــدقق
احلســابا القيــام هبــا يف الشــركة ال ـ يقــوم مبراجعههــا دون الهــدخل يف الهســيو ،وأن ميــارس ه ـذه املهــام حت ـي
مسؤوليه الش صية ،حىت يكون على قدر مـن الكفـاءة واحليطـة الالزمـة يف تأديـة مهامـ  ،حيـث يواجـ أثنـاء
تأديه ملهام مسؤولية مدنية نهيجة أخطائ من خالل أعمال الشركة.
_أهداف البحث :

متث ــل حبثن ــا يف إفه ــار امله ــام املوكل ــة مل ــدقق احلس ــابا م ــن خ ــالل دراس ــهنا للمس ــؤولية املدني ــة مل ــدقق
احلسـابا بشـكل خـا  ،وحتليـل طبيعـة املسـؤولية املدنيـة ملـدقق احلسـابا يف فـل قـانون الشـركا رقـم12
لسنة  2014املنظم ملهنة مدققي احلسابا .
_3أهمية البحث:

لي أمهية البحث من أمهية دور املدقق يف خدمة األطراك امل هلفـة الـ تسـه دم البيانـا املاليـة،
وبشكل أدق فإن أمهية هذه الدراسة تنبع من األمور الهالية:
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لعسهثمارو و و واإلو و و و و و و و و و و
تشجيعو و و و و و و و و و و و و
منو و و و و و و و و و
ايتو و و و و
اإلما ورو و و
لعقهصادو و و و و و و
اجلديدةو و و و و و و و و و و و
الهوجيهاو و و و و و و و و و و و و و
فل و و و و و و و و و و
العامو و و 1و و_و و و ويفو و و و و و
قهصادي و وسوةهزداد أمهيـة
رأي املــدقق حــول عدالــة البيانــا املاليــة حــىت يســهطيع املســهثمرون ومه ــذوا القــرارا اإلعهمــاد علــى هــذه
البيانا  ،األمر الذي قد يؤدي زيادة حاال اللجوء ملقاضاة املدقق ،األمر الذي يسهدعي القيـام بدراسـا
تساهم يف توضيح نطاق مسؤولية املدقق اه العمالء واألطراك األخرى.
_ ومتثـل اهلــدك مــن هـذه الدراســة أياـاً أنـ جيـب علــى مــدقق احلسـابا عنــد اله طــي إلجـراءا

املراجعـة والهـدقيق للقـوائم املاليــة أن يأخـذ يف االعهبـار ــاطر وجـود حتريـف مـادي يف القـوائم املاليـة نـاتج عــن
األخطاء اجلوهرية.
 _4مشكلة البحث:
مل يعــد هنــا خــالك يف القــانون حــول اعهبــار املــدقق مســؤوالً عــن أخطائ ـ املهنيــة ،ولك ـن الس ـؤال
الذي يطرح هنا هو:على أي أساس تقوم هذه املسؤولية؟ هل على أساس تعاقدي أم علـى أسـاس تقصـوي؟
وهـل يســأل املــدقق عـن اخلطــأ اجلســيم أم اخلطـأ اليســو؟ ويف حــال وجـود أكثــر مــن مـدقق واشــرتكوا يف اخلطــأ
هل املسؤولية تكون تاامنية فيما بينهم؟ وما نو املسؤولية النا ة عن خطئ ؟
 _5منهجية البحث:
اســه دم الباحــث املــنهج الوصــفي الهحليلــي املقــارن وذلــك مــن خــالل حتليــل النصــو القانونيــة
ال ـواردة يف الق ــانون اإلم ــارايت كأس ــاس للمقارن ــة فيم ــا يهعل ــق مبوض ــو الدراس ــة باملقارن ــة مـ ـع الق ــانون املص ــري
والكوي لبيان أوج الشب واالخهالك ومدى اسهفادة القانون اإلمارايت منها أو إفادهتا منهم.
 _6خطة البحث:

اقهاــي دراســهنا ملوضــو أســاس مســؤولية مــدقق احلســابا وطبيعههــا القانونيــة يف الشــركة املســامهة
العامــة ،واإلحاطــة ب ـ أن تــهم دراســه مــن خــالل مبحثــن ،تناولنــا يف املبحــث األول أســاس مســؤولية مــدقق
احلس ــابا يف الش ــركة املس ــامهة العام ــة ،يف ح ــن خصص ــنا املبح ــث الث ــاين لطبيع ــة املس ــؤولية املدني ــة مل ــدقق
احلسابا يف الشركة املسامهة العامة ،وخلصنا يف اخلامتة إىل جمموعة من النهائج والهوصيا .
المبحث األول
أساس مسؤولية مدقق الحسابات في الشركة المساهمة العامة
مهنــة مــدقق احلســابا مــن املهــن ال ـ تهطلــب الهــدقيق والهحقــق مــن صــحة املوازنــا واحلســابا ،
كمــا أن ـ جيــب علــى مــدقق احلســابا الارســة مهام ـ بكــل نزاهــة واســهقامة وفــق املقها ـيا املنظمــة للمهنــة
وذلك حتي طائلة إثارة مسؤوليه .
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جاو وريو وـة و ول و و و و و و
القانونويو وـةو و و واله و و و
النصوو و و و و و و و و و و و
املدققو و و ويف و و و و و و و و
مسؤولية و و و و و و و و
بهحديد و و و و و و و و و و و
يقم و و و و و و و و و و
املشرو و و و وملو و و و و و
بأنو و و و و و و
ويالحظ و و و و و
العامو و و
ـذلكو وفو وإنونوـاوة نبحـث يف
األصل العام للمسؤولية املدنية ألجـل مسـاءلة املـدقق مـدنياً عـن اخلطـأ الـذي ارتكبـ وإصـالح الاـرر ،وطبقـاً
للقواعد العامة يسأل مدقق احلسابا عن اخلطأ الذي صدر من وأحلق ضرراً بالشركة أو بالغو.
وتهشــاب املســؤولية الهقصــوية و العقديــة يف الاــرر والعالقــة الســببية و هلف ـان يف الــركن األول وهــي اإلض ـرار
املهمثـل بالفعـل الاـار ،فاإلضـرار والاـرر وعالقـة السـببية مـا بـن الفعـل والاـرر ،هـي أركـان املسـؤولية املدنيــة
وفقاً للمبادئ العامة يف القانون املدين.
وهــذا مــا يســهدعي منــا البحــث يف أســاس مســؤولية املــدقق يف املطلــب األول اإلخــالل بــاإللهزام العقــدي
(اخلطأ العقدي) ،واملطلب الثاين حول اإلخالل بالواجب العام املقرتن بالارر.
المطلب األول
اإلخالل بالتزام العقدي ( الخطأ العقدي)
إن اإلخ ــالل ب ــالهزام العقـ ــدي أو اخلط ــأ العق ــدي ،هـ ــو ال ــركن األول م ــن أركـ ــان املس ــؤولية العقديـ ــة،
فــاإلخالل العقــدي هــو عــدم تنفيــذ اإلله ـزام الناشــن ع ــن العقــد ،ويشــمل ذلــك عــدم الهنفيــذ املطلــق ،س ـواء
لكامل اإللهزام أو جلزء من  ،أو تنفيذه املعيب أو تنفيذ املهأخر(. )1
ولقيــام مســؤولية املــدقق البــد مــن ت ـوافر شــروط ،أوالً  :اإلخــالل بــالهزام العقــدي ،ثاني ـاً :عــدم تنفيــذ
اإللهـ ـزام بش ــكل كل ــي أو جزئ ــي أو اله ــأخر يف الهنفي ــذ أو تنفي ــذه بش ــكل معي ــب ،ومثاهل ــا ع ــدم قي ــام م ــدقق
احلسابا بالهدقيق خالل الفرتة ا ددة ل  ،أو نفذ الهدقيق ولكن مل ينه (. )2
كمـا أن صـورة اإلخــالل العقـدي ختهلـف تبعـاً الخـهالك نــوعي اإللهـزام العقـدي ،فقــد يكـون اإللهــزام
بهحقيق غايـة ،وقـد يكـون اإللهـزام بـذل عنايـة ،علمـاً أن مـا مييـز اإللهزامـا وجيعلهـا؛ إمـا الهزامـا بوسـيلة أو
الهزاما بغاية ،فإذا تعهذر مع معرفة إرادهتم ،وجب الرجـو عندئـذ إىل طبيعـة النهيجـة الـ يسـعى املهعاقـدان

إىل حتقيقها ،وذلك من حيث طابع اإلحهمال أو اليقن النسي يف حتققهـا ( ،)3وتبعـاً هلـذا الهقسـيم ،إذا كـان
 -1معــن عمــر عيــد املــؤمي وآخــرون ،الهنظــيم القــانوين ملهمــة مــدقق احلســابا يف الشــركة املســامهة العامــة ،رســالة دكهــوراه،
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.109 ،2015 ،
 -2معن عمر عيد املؤمي وآخرون ،الهنظيم القانوين ملهمـة مـدقق احلسـابا يف الشـركة املسـامهة العامـة ،مرجـع سـابق،
.110
 - 3عب ــدالرزاق الس ــنهوري ،الوس ــي يف الق ــانون امل ــدين  ،ج ،1دار إحي ــاء ال ـرتاث ،ب ــوو  ،دون س ــنة نش ــر،
.657

-656
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املطلوبو وـة و ومونوـ و و،و و و و و
الغاويـوـةو و و و و و و و و
يهح وقو و وـق و و و و و
إذا و و وملو و و و و و
بهحق ويـ و وـقو و و وغاويو و وـة،و و وفإونـو و و ويوعو وـدو و و و و وطوئـواوً و و و و
ـدين و و و و و و و
العااملمو و و و و
والو و ويقوبو و وـل و ومونوـ و و و و وأنو ويوةقـيم الــدليل
الهـزام

على انعدام اخلطأ مـن جانبـ  ،ألن هـذا اخلطـأ وقـع فعـالً لعـدم تنفيـذ الهزامـ  ،وللمـدين رفـع املسـؤولية يف عـدم

حتقـق النهيجــة املرجـوة منـ هــو سـبب أجنــي خــارج عـن إرادتـ  ،مثــال علـى ذلــك :الهـزام املـدقق باحلفــا ،علــى
السـجال املسـلمة إليـ للهـدقيق هبــا ،وتقـد تقريـر خبصوصـها .أمـا يف حــال اإللهـزام ببـذل عنايـة ،فـإن اخلطــأ

يهحقق إذا مل يقم املدين ببذل العناية املطلوبـة ،ومعيـار عـدم الهنفيـذ – معيـار الرجـل املعهـاد -فيكـون مرتكبـاً
لل طأ العقدي وتقوم مسؤوليه (. )1
و يالحظ بأن الفقهاء فرقوا بن اخلطأ يف املسؤولية الهقصوية والعقدية ،وبينـوا أن الخطأ العقـدي " احنـراك

إجي ــايب أو س ــلي يف س ــلو امل ــدين ي ــؤدي إىل مؤاخذت ـ ـ  ،ومعي ــار ه ــذا االحنـ ـراك ه ــو جماف ــاة امل ــدين ملس ــلك

الش ص العادي" ،بينما الخطـأ التقصـيري " فهـو األذى الـذي يصـيب حقـاً أو مصـلحة مشـروعة لعنسـان
سواء وقع هذا األذى على اجلسم املارور أو مال أو شرف (.)3( )2

يها ــح ،أن املس ــؤولية الهقص ــوية ال ب ــد فيه ــا م ــن أرك ــان كاإلض ـرار أو الفع ــل غ ــو املش ــرو والا ــرر
وب ــذلك ّ

وعالقة السببية ،وكذلك ال بد من توافر اإلخالل بـااللهزام العقـدي (اخلطـأ العقـدي) والاـرر وعالقـة السـببية
يف املسؤولية العقدية.

ومن خالل هذا الهعريف للمسـؤوليهن نالحـظ بـأن الفقـ قـد اشـرتط يف املسـؤولية العقديـة تـوافر ركنـن األول

وهــو االحن ـراك العقــدي والثــاني وهــو اإلدرا والهمييــز ،ومل يشــرتط باملســؤولية الهقصــوية س ـوى ركــن الاــرر
الناشن عن الفعل الاار ،وهذا ما أخذ ب املشر اإلمارايت يف املادة .282

وبنـاء علـى مـا ســبق ،يثـار تسـا ل مفــاده مـا هـو المقصـود بخطــأ المـدقق ومـا هــو المعيـار المتخـُ فــي
سلوك مدقق الحسابات
أوالً :المقصود بخطأ المدقق:

باس ــهقراء نص ــو ق ــانون الش ــركا اإلم ــارايت وقـ ـوانن مزاول ــة مهن ــة اله ــدقيق واألنظم ــة الص ــادرة
مبوجبها يف اإلمارا  ،ال جند من النصو القانونية مـا يشـكل نظامـاً قانونيـاً مهكـامالً يهعلـق مبسـؤولية مـدقق
 -1عبــدالرزاق الســنهوري ،الوســي يف القــانون امل ـدين ،مرجــع ســابق 657 ،أيا ـاً :معــن عمــر عيــد املــؤمي وآخــرون،
الهنظيم القانوين ملهمة مدقق احلسابا يف الشركة املسامهة العامة ،مرجع سابق.110 ،
 -2إيهاب مجال محداهلل وشاح ،مسؤولية مدقق احلسابا اخلارجي يف الشركا املسامهة العامة يف القـانون األردين ،رسـالة
دكهوراه ،جامعة عمان العربية،األردن.118 ،2013 ،
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املدن ويـ وـةو و وعولـو و وـىو واوملـو و و و و و
ـؤولية و و و و و و
العاوموـ وـةو ولو و ولمو و وسـ و و و و و و
الق و ووا و وعـ و وـد و و و و و
تطبويـو و وـق و و و و
املدنيوـ و وـة،و و والوـ وـا و و و ويقهو و واـو و وـي و وموـ و وـنو و و والقو و واـو و وـاءو و و و و
العاـابامو و و و و و و و و
ـدقق،وة وذلــك أن
احلسـ
القواعــد اخلاصــة باملــدققن اقهصــر علــى بعــض النصــو

ال ـ قامــي بهوضــيح واجبــا والهزامــا املــدقق،

وذكر ما يدخل من نطاق اخلطأ.
وهــذا مــا ذكــره املشــر اإلمــارايت يف املــادة  253مــن قــانون الشــركا وال ـ نصــي علــى أنـ " يكــون
مدقق احلسابا مسؤوالً قبل الشـركة عـن أعمـال الرقابـة وعـن صـحة البيانـا الـواردة يف تقريـره وعـن تعـويض
الارر الذي يلحقها بسبب ما يقع من يف تنفيذ عمل  ،وإذا تعدد مدققوا احلسابا كـان كـل مـنهم مسـئوالً
عن خطئ الذي ترتب علي الارر"(. )1
واسهناداً إىل هذه املادة فإن مدقق احلسابا يسأل عن اخلطـأ الـذي يرتكبـ أثنـاء الارسـه ملهامـ  ،ومل حتـدد

هذه املادة طبيعة اخلطأ املرتكب ومن مث طبيعة الهزام مدقق احلسابا .
فاملشــر اإلمــارايت والهش ـريعا املقارنــة مل يعرف ـوا خطــأ املــدقق بشــكل خــا  ،إال أن بع ـض ا ــاكم يف دول أخــرى
عرفوا خطـأ املـدقق بأنـ  ":كـل سـلو يعـد خروجـاً عـن املـألوك مـن أهـل الصـنعة يف بـذل العنايـة الـ تقهاـيها أصـول

املهنة وقواعد املهنة وقواعد الفن"(. )2

فاملدقق ملزم بواجب تعاقدي الرعاية واملهارة الالزمة ،وينشأ هذا اإللهزام صراحة أوضمناً يف العقد املـربم بـن املـدقق
والشــركة ،كم ــا أن فش ــل املــدقق يف اس ــه دام العناي ــة املطلوب ــة ال ـ ت ــؤدي إىل اخلس ــارة ال ـ حلق ــي بالش ــركة املطالب ــة
بالهعويض عن األضرار ال حلقي بالشركة (.)3

وهلذا ذهب جانب من الفق إىل تقسيم اخلطـأ إىل خطـأ مهـي ،وخطـأ مـادي ،فالخطـأ المهنـي هـو ذلـك
اخل طأ الذي يصدر من املدقق أثناء مزاوله ملهنهـ يرتتـب عليـ الفـة القـوانن واألنظمـة أو اجلهـل هبـا،
وكل خرق لقواعد سلو برنامج عدالة.
 -1واملشر املصري وضح يف املادة  109مـن قـانون الشـركا علـى أنـ " يكـون مراقـب احلسـابا مسـئوالً قبـل الشـركة عـن
تعويض الارر الذي يلحقها بسبب األخطاء ال تقع من يف تنفيذ عمل  ."...أما املشر الكـوي فقـد ذكـر يف املـادة
 232على أن " يكون مراقب احلسابا مسئوالً عن البيانا املاليـة الـواردة يف الهقريـر وعـن كـل ضـرر يصـيب الشـركة
واملسامهن أو الغو بسبب األخطاء ال تقع من أثناء وبسبب عمل "...
 -2وفقـاً ملــا جــاء يف قـرار حمكمــة الهمييــز األردنيــة بصــفهها احلقوقيــة رقــم  487/1978تـاريو  1978/4/26املنشــور يف
برنامج عدالة.
3
-Companies and securities law review committee: civil liability of
company auditors, discussion paper no.3, 1985, p.p. 12-13 .
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ـوي و وموثـو و وـل و و وخو وطوـ وـأو واوملـو و و ووة
ـادي و و وأوو و و ومعونـو و و و و
باملو وكـ و وـلو و و ونهيو و وجـوـةو و و ولع و ومـو وـلو و ومـو و و و و و
ـركو و ووو والنو وزاو وهـوـةو و و وحلـو و وـق و و و و و و
ـاللو و و وبالو وشوـ و و و و
العامأوو و و واإلو و وخـو و و و و
ـدقق يف إعــداد
املهنــة
تقريــره املــا  .أمــا الخطــأ الم ــادي :فهــو ذلــك اخلطــأ الــذي يقــع مــن املــدقق دون أن يكــون ل ـ صــلة مبهن ــة
الهدقيق فهو خارج بطبيعه عن مهنة الهدقيق(. )1

ووفقـاً هلــذه الهعــاريف يعــرف الباحـث خطــأ املــدقق بأنـ  :تقصـو يف مســلك املــدقق ال يقـع فيـ مــدقق يقــظ

وجد يف نفس الظروك ال أحاطي ب املدقق املسؤول.
ثانياً :صفة خطأ المدقق:

ويقصد بصفة خطأ املدقق نوعية هـذا اخلطـأ ،أهـو خطـأ مـادي أم فـي ،خطـأ جسـيم أم خطـأ يسـو ،ولقـد
أشرنا فيما سبق إىل اخلطأ املادي واملهي .أما اخلطأ اجلسيم" فهو اخلطأ الـذي يقـع مـن شـ ص قليـل الـذكاء
والعناية وال يهصور وقوع من ش ص عد اإلكرتاث وهو أقرب إىل العمد" ،واخلطأ اليسو هـو اخلطـأ الـذي
ال يرتكب الش ص العادي" (.)2
أمــا عــن موقــف املشــر اإلمــارايت ،مــن حيــث مســؤولية املــدقق يف صــفة اخلطــأ املوجــب للمســاءلة مل يــنص

علــى قواعــد خاصــة تســهثي املــدقق مــن أحكــام القواعــد العامــة املنصــو عليهــا يف قــانون املع ـامال املدنيــة
اإلمارايت ،كما أن مل يأخـذ مبسـؤولية املـدقق عـن اخلطـأ اجلسـيم فقـ  ،وإمنـا اسـهقر علـى قيـام مسـؤولية املـدقق
يف حـال ارتكابـ خطـأً مهنيـاً وبـذلك يهحقـق هــذا اخلطـأ دون النظـر إىل صـفه حـىت وإن كـان ثابهـاً وواضــحاً،
حيـث نصـي املـادة( )23مــن قـانون تنظـيم مهنـة مــدققي احلسـابا علـى أنـ " يســأل مـدقق احلسـابا مـن
األش ـ ا الطبيعيــن عــن تعــويض الاــرر الــذي يلحــق بالعميــل أو بــالغو بســبب اخلطــأ أو الهقصــو املهــي
الذي يصدر عن يف أداء مهنه "...
يالحظ من الن

السابق بأن جيب على مدقق احلسابا بذل عناية الرجل املهي وذلك يف إتبا معـايو

ا اســبة الدوليــة ومعــايو الهــدقيق وعلــى ذلــك يعــد املــدقق طئـاً أو مقص ـراً إذا مل يــؤدي مهمهـ بهلــك املهــارة

واخلــربة والعنايــة املهوقعــة إعهيادي ـاً مــن مــدقق حســابا مؤهــل مهني ـاً وعلمي ـاً الــا يوجــب ذلــك مســاءله قانون ـاً
 -1سليمان مرقس ،شرح القانون املدين ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،الطبعة األوىل .386 ،1964 ،أيااً :إيهـاب مجـال
محــداهلل وشــاح ،مســؤولية مــدقق احلســابا اخلــارجي يف الشــركا املســامهة العامــة يف القــانون األردين ،مرجــع ســابق،
.120
 -2ن ــوري مح ــد خ ــاطر ،حتدي ــد فك ــرة اخلط ــأ اجلس ــيم يف املس ــؤولية املدني ــة ،جمل ــة املن ــارة للبح ــوث والدراس ــا  ،األردن،
مج،2001 ،3 ،7
ولغاية .824

 . 3أيااً :السنهوري عبدالرزاق ،الوسـي يف شـرح القـانون املـدين ،مرجـع سـابق،

821

أساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها القانونية يف الشركة املسا مة

249

عنو و و و و و و ووة
خروجواًو و و و و
يعدو و و و و و و و
فعلو و و و و و
كل و و و و و
على و و و و و
املسؤوليةو و و و و و و
أقام و و و و و و و و و و و
فاملشرو و و و و و و
قصد،و و و و و و و و و
بغو و و و و و و و و
بقصدو و و وأوو و و و و و
ذلكو و و و و و و و
كانو و و و و و و
العامو و
املألوك مـن أهـل
سواء

صنعه دون النظر إىل صفة اخلطأ أكان جسيماً أم يسواً .

كمــا أن مســؤولية مــدقق احلســابا ال تقــوم إال بإثبــا اخلطــأ يف جانب ـ  ،فهــي مســؤولية قائمــة علــى خطــأ
واجـب اإلثبــا ولــيس علــى أســاس اخلطــأ املفــرت  ،ويف هـذا محايــة ملــدقق احلســابا  ،ألنـ ال جيـوز مســاءلة
هذا األخو إال بعد إثبا اخلطأ يف حق سواء على افرتاض أو بناء على قرينة معينة(. )1
ثالثاً :معيار التعدي لسلوك مدقق الحسابات:

وض ـ ـ ــع املش ـ ـ ــر اإلم ـ ـ ــارايت معي ـ ـ ــاراً للهع ـ ـ ــدي وه ـ ـ ــو (الع ـ ـ ــرك والع ـ ـ ــادة) ،حبي ـ ـ ــث يق ـ ـ ــاس س ـ ـ ــلو الفاع ـ ـ ــل
بالسـ ــلو املعهـ ــاد للنـ ــاس ،فـ ــإن كـ ــان مـ ــا قـ ــام ب ـ ـ املـ ــدقق معهـ ــاد لـ ــدى النـ ــاس مل يكـ ــن املـ ــدقق مهعـ ــدياً ،وإن
خرج فعل عن املعروك واملعهاد للناس عد املدقق مهعدياً ووجب علي الامان (.)2
فاملعي ـ ــار ال ـ ــذي أخ ـ ــذ ب ـ ـ ـ الق ـ ــانون اإلم ـ ــارايت ه ـ ــو معيـ ـ ــار موضـ ـ ــوعي ينظ ـ ــر فيـ ـ ـ إىل الفع ـ ــل ذات ـ ـ ـ ال إىل
ش صـ ــية امل ـ ــدقق ،ولك ـ ــن إذا ك ـ ــان الهع ـ ــدي يف الق ـ ــانون اإلم ـ ــارايت يش ـ ــرت م ـ ــع اخلط ـ ــأ يف الق ـ ــانون املص ـ ــري
يف الا ـ ــاب  ،فا ـ ــابطهما اإلحنـ ـ ـراك ع ـ ــن س ـ ــلو الرج ـ ــل املعه ـ ــاد ،فإهنم ـ ــا م ـ ــع ذل ـ ــك هلف ـ ــان م ـ ــن حي ـ ــث
أن اخلط ـ ـ ــأ مفه ـ ـ ــوم ش ص ـ ـ ــي يقها ـ ـ ــي م ـ ـ ــن امل ط ـ ـ ــن أن يك ـ ـ ــون م ـ ـ ــدركاً ألفعالـ ـ ـ ـ  ،يف ح ـ ـ ــن أن الهع ـ ـ ــدي
مفه ـ ـ ــوم موض ـ ـ ــوعي ،ال يش ـ ـ ــرتط اإلدرا والهميي ـ ـ ــز ،فالهع ـ ـ ــدي ميك ـ ـ ــن أن يك ـ ـ ــون بقص ـ ـ ــد أو بغ ـ ـ ــو قص ـ ـ ــد،
كما قد يأتي الكبو والصغو ،العاقل وغو العاقل (.)3
فــالهزام مــدقق احلســابا لــيس الهزام ـاً بهحقيــق نهيجــة ،فــال تهحقــق مســؤوليه مبجــرد حــدوث الاــرر،
وإمنــا هــو اله ـزام ببــذل العنايــة ،الــا يســهوجب إقامــة الــدليل علــى تقصــوه يف أداء واجبات ـ فهــو خطــأ مهــي واجــب
اإلثبــا  ،فعلي ـ أن يبــذل القــدر مــن العنايــة املنهظــرة مــن رجــل مــن وسـ املهنــة علمـاً وكفــاء ًة وخــربة مهنيــة ،وإال
اعهرب الً بواجب املهي(. )4
 -1حلســن العيــو  ،مســئولية مراقــب احلس ــابا يف ضــوء القــانون رقــم  17.95املهعل ــق بشــركا املســامهة ،جملــة املن ــارة
للدراسا القانونية واإلدارية ،املغرب ،عدد خا ، 2017 ،
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 -2ص ــدقي س ــليم خ ــان نعم ــان ،أس ــاس املس ــؤولية الهقص ــوية ومس ــؤولية ع ــدميي الهميي ــز يف الق ــانون امل ــدين العراق ــي ،جمل ــس
القااء ،العراق.27 ،2012 ،
 -3مصطفى الزرقاء ،الفعل الاار والامان في  ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل،1988 ،

.79

 -4ربيعة غيث ،مسؤولية مراقي احلسابا  ،اجمللة املغربية لالدراة ا ليـة والهنميـة ،املغـرب . 98، 2005، 62 ،أياـاً :الطعـن املـدين
رقم  ،113حمكمة متييز ديب ،السـنة  1997القاـائية ،مكهـب فـي  ،8جلسـة األحـد  2نـوفمرب لسـنة  ،845 ،1997صـدر حكـم
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أخطاوئـو و و و و–و و و و و و
العلويو وـا و:و و وم و وسو وـؤووو و ولية و و و واخلوب و وـوو و وعو و وـن و و و و و و و
اإلتحادية و و و و و
المحكمةو و و و و و و و و و و و و
حكمو و و و و و و و و و و و و
في و و و و و و و
جاءو و و و و
وهُاو و و وماو و و و و و
العامو و و و و و
مناطوهوةـا -مـا يقـع
منهم أخطاء مهنية تهصـل باألصـول الفنيـة للمهنـة .وأسـاس ذلـك -الهزامـ أن يبـذل يف مهمهـ العنايـة الفنيـة الـ
تقهايها أصول مهنه  .معياره -السلو الفي املألوك من أوس أرباب مهنه علماً وكفايةً ويقظة .مـؤدى ذلـك
– انعدام مسئوليه إال إذا احنرك عن هذا املعيار(. )1
فمدقق احلسابا يكـون مسـؤوالً مسـؤولية فرديـة عـن األخطـاء الـذي يرتكبهـا عنـدما يقـوم مبفـرده العمـل دون
اآلخ ـرين ،وعنــدما يهعــدد املــدققن تكــون مســؤوليههم تاــامنية إذا اشــرتكوا مجــيعهم يف عمــل واحــد ومل يعــرت

أحدهم ،وهذا ما وضحه نص املادة ( ) 245من قانون الشركا اإلمارايت بقول (...إذا كان للشركة أكثر مـن
مـدقق وجـب توزيـع املهـام فيمـا بيـنهم وقيـام كـل مـنهم بهقـد تقريـر مفصـل يهنـاول فيـ موضـوعا املهمـة املوكلـة
إليـ مث يقــدمون تقري ـراً مشــرتكاً يكونــون مســؤولن عن ـ بالهاــامن).واملادة ( )254مــن قــانون الشــركا اإلمــارايت
حيث نصي على ما يلي( :يكون مدقق احلسابا مسؤوالً قبل الشركة عن أعمـال الرقابـة وعـن صـحة البيانـا
الـواردة يف تقريــره وعــن تعــويض الاــرر الــذي يلحقهــا منـ بســبب مــا يقــع منـ يف تنفيــذ عملـ وإذا تعــدد مــدققوا
احلسابا كان كل منهم مسؤوالً عن خطئ الذي ترتب علي الارر) (. )2

ولكن ـ طبق ـاً للقواعــد العامــة ال يســأل املــدقق مــدنياً ،إال يف حــدود مــا ارتكب ـ مــن ضــرر يف تنفيــذ

عمل  ،وإذا تعدد املدققن كان كل واحد مسؤوالً عن خطئ طاملا أهنم مل يشرتكوا يف اخلطأ(.)3
نالحظ من خالل نص املادة()254بأن يف حـال تعـدد مـدققي احلسـابا جيـب الهمييـز بـن مـا إذا
كانوا ينجزون مهامهم بصورة فردية أو مجاعية؛ ففي احلالـة األوىل تكـون مسـؤوليههم فرديـة ،ويف احلالـة الثانيـة
تكون مسؤوليههم مجاعية على وج الهاامن.
وإذا انهفى اخلطأ ملرتكب الفعل الاار فال جمال ملسائله وهنا ميكن وضع معيارين لل طأ:

=

مفاده :على اجلراح أن يقوم بواجب اه املريض بقدر معقول ومناسب من الكفاءة واملهنة ،وجيـب عليـ أن يبـذل درجـة عاليـة مـن الكفـاءة
واملهنة ،واملعيار يف ذلك هو ما يقبل أهل املهنة املهرة اليقظن الن يفرت

أن يكون يف مسهواهم.

 -1األحكام املدنية والهجارية ،الطعن رقم  52لسنة _ لسنة  25قاائية ،املوافق  ،2006_4_16مكهب في ،28اجلزء. 835 ،2
 -2املادة  103من قانون الشركا املصري على أن “ ...ويف حال تعدد املراقبن يكونون مسئولن بالهاامن ."...املادة  231من القانون
املدين الكوي .

-3

Peter forstmoser: the duties and liabilities of auditors under Swiss law

Journal of Comparative Business and Capital Market Law, North -Holland, 1983,
p.p, 310-312
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ـوعي و و والو و و و و و و و
مو و وضو و و و و و
مبف وهو و وـومو و و و و
ـديو و و و و
ـاسو و و والهو وع و و و و
موضوعي:و و و ووهونو وـا و وي وقو و و و
معيارو و و و و و و و و و و و و و
هوو و و و و و و و
األولو و و و و
المعيارو و و و و و و و
العامو و و 1و و_و و و و و و و و و و
ذايت،وةوهـو يهعلـق
مبسهوى اخلطأ أو نسبه الذي يسـهوجب مسـؤولية املـدقق وهـو اخلطـأ اجلسـيم ( ، )1وهـذا املعيـار يشـاب املعيـار
املوضوعي يف القانون املدين الذي يطلـب مـن الشـ ص أن يكـون مبسـهوى الرجـل فـال يسـأل إال إذا نـزل عـن
املسهوى دون النظر إىل اجلانب الش صي أو الذايت ( .)2وهذا املعيار أخذ ب املشر اإلمارايت والكوي .

 _2المعيار الثـاني هـو معيـار شخصـي :وهـو يهعلـق ببـذل املـدقق للعنايـة املهنيـة الالزمـة أثنـاء قيامـ

بالهــدقيق ،وإذا مــا ت إثبــا أن املــدقق مل يعمــل بــإخال عنــد وضــع تقريــره عــن تنبـؤا اإلدارة ،ويف الوقــي
نفس إذا متكن املدقق من إثبا أن فحصاً معقوالً قد أجنز فإن عندئذ ال يعهـرب مسـؤوالً عـن الاـرر احلاصـل
( ، )3وهـذا املعيــار هـو املعيــار الش صـي وفقـاً للقـانون املــدين حيــث يسـأل املــدقق وفقـاً ملــا لديـ مــن قــدرا .
وهو املعيار الذي أخذ ب املشر املصري .

ووفقـاَ هلــاذين املعيــارين فاملــدقق يســأل وفقـاً ملعيــار موضــوعي وش صــي ،أي أنـ يســأل عــن اخلطــأ
الذي صدر من  ،حيث أن ميثل خروجاً علـى معـايو املراجعـ يف عملـ  ،أمـا اجلانـب الش صـي فيؤخـذ مبعيـار
الرجـل املهوسـ بـنفس الظــروك الـ يكـون هبــا املـدقق ،فــإن قــام بـنفس الهصــرك فإنـ ال يســأل ،وإن مل يقــم
مبثل تصرف فإن ما قام ب املدقق يعد خطأ ويسأل عن ويلهزم بالهعويض (.)4
كمــا أوضــحي املــادة (  )253مــن قــانون الشــركا اإلمــارايت علــى أن ـ " يكــون مــدقق احلســابا
مســؤوالً قبــل الشــركة عــن أعمــال الرقابــة وعــن صــحة البيانــا ال ـواردة يف تقريــره وعــن تعــويض الاــرر الــذي
يلحقها بسبب ما يقـع منـ يف تنفيـذ عملـ  ،وإذا تعـدد مـدققوا احلسـابا كـان كـل مـنهم مسـؤوالً عـن خطئـ
الذي ترتب علي الارر"(. )5

 - 1ه ــدى خلي ــل إبـ ـراهيم احلس ــيي ،مس ــؤولية مراق ــب احلس ــابا  ،جمل ــة كلي ــة بغ ــداد للعل ــوم اإلقهص ــادية ،العـ ـراق،28 ،
.294 ،2011
-2عبدالرزاق السنهوري ،الوسي يف شرح القانون املدين ،مرجع سابق،

 784وما بعدها.

 -3هدى خليل إبراهيم احلسيي ،مسؤولية مراقب احلسابا  ،مرجع سابق،

.29

-4عبيدة عامر مرعي الربيعي ،مسؤولية مراقي احلسابا  ،اجمللة املغربية لالدراة ا لية والهنمية ،املغرب ،العدد،62
. 2005،
 -5يقابل املادة (  )109من قانون الشركا املصري .املادة ( )232من قانون الشركا الكوي .
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ـرر و اولوـ ووة
ـويض و والو و واوـ و و و
كة و و وعـو وـنو وتو وعـو و و و و و و
ـؤو والوً و وق وبـو وـلو و والو و وشـو وـر و و
ـونو و ومو وسوـ و و و
ـدقق و ويو وكوـ و و و
ـأنو واوملوـ و و و و و
ـابقو وبوـ و و و
ـنصو و والو و وسـو و و و
ـظو و ومـ و وـنو واولـو و و و و
نالو وحوـ و و و
العام
ـذي يلحقهــا
و

بســبب األفعــال واألخطــاء ال ـ تقــع من ـ أثنــاء أداء عمل ـ والـ نشــأ عنهــا ضــرر ،وإذا كــان للشــركة أكثــر مــن
مدقق حسابا واشرتكوا يف اخلطأ كانوا مسئولن قبل الشركة بالهاامن.

فالضرر هو الركن الثاين للمسؤولية ،فال يكفي وفقـاً للقواعـد العامـة للمسـؤولية يف القـانون املـدين أن يقـع

خطأ بل جيب أن حيدث ضرراً ،ويعد ركناً أساسياً يف املسؤولية املدنية بشقيها العقدية و الهقصوية.

فــااللهزام الــذي يقــع علــى عــاتق املــدقق يف مواجهــة العميــل-هــو الهـزام ببــذل عنايــة ،واملهمثــل يف بــذل اجلهــود
ال ـ تهفــق مــع األنظمــة والق ـوانن واملعــايو املهبعــة يف املهنــة ،وإن كــان هنــا حــاال اســهثنائية يلهــزم املــدقق
بهحقيق نهيجة وهي املهعلقة بواجبا مدقق احلسابا (. )1
إذن ف ــالهزام م ــدقق احلس ــابا ه ــو اله ـزام بب ــذل العناي ــة الفني ــة ال ـ تقها ــيها أص ــول مهنه ـ  ،فعلي ـ أن ي ــأيت

السـلو الفــي املــألوك مـن رجــل أوســطهم كفايـة وعلمـاً ،واالحنـراك عـن هــذا املعيــار سـواء أكانــي املســؤولية
تقصــوية أو عقديــة يعهــرب خط ـأً مهني ـاً ،واخلــروج عــن هــذه األصــول خطــأ ال يغهفــر ،حيــث مــدقق احلســابا
يشكل طائفة من امله صصن ا رتفن الذين يفرتضون فيهم العلم باألصول ا اسبية (. )2
فاملدقق الذي يفشل يف اسه دام العناية واملهارة املهنية يف أداء واجبا الهدقيق يكون مسـؤوالً عـن الاـرر
أو األضرار ال حلقي بالشـركة أو بالشـ ص وتكبـد لـ خسـائر اقهصـادية نهيجـة ذلـك ،كمـا أن املسـؤولية
متهد أيااً ألش ا آخرين ،وجيب علـى املـدعي إثبـا وإقنـا ا كمـة بـأن املـدقق املسـؤول مل يقـم بواجـب
العناية واملهارة الالزمة. )3(.

ووفقـاً لـرأي الباحـث :عنـد تقــدير فكـرة الهعـدي جيـب أن نفـرق بــن سـلو الشـ ص العـادي وبـن ســلو

الش ص املهي ،حيث أن الش ص العادي يهم تقييم وفقاً لسلو غوه من النـاس ،بينمـا سـلو الشـ ص
املهي يكون وفقاً لقوانن السلو ال تقرها جهه املهنية وال تلهزم هبا أقران مـن ذا املهنـة ،كمـا أن هنـا
 -1إيهــاب مجــال محــد اهلل وشــاح ،مســؤولية مــدقق احلســابا اخلــارجي يف الشــركا املســامهة العامــة يف القــانون األردين،
مرجع سابق. 121 ،
املرجع السابق .12 ،أيااً :سالمة عبدالصانع أمن علم الدين ،النظام القانوين ملراقب احلسابا  ،دار النهاة العربية،
القاهرة ،بدون طبعة .65 ،2016 ،أيااً :علي سيد قاسم ،مراقب احلسابا  ،دار الفكر العريب ،القاهرة،
-2بدون طبعة.118 ،1996 ،
3- Companies and securities law review committee: civil liability of company
auditors, op.cit, p.p, 14-15.
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كاملؤ وهو وـلو و و و و و
ـذايت و و و و و و و
ـوين و والو و و و و و
ـروط و و والهو و وك و و و و و
ـمى و وب و وشو و و و و و
مدققو و و واحلو و وسو و وـاباو و و و و ووو وه و وـو و ومو وـا و وي و وسو و و و و
افرها و و ويفو و و و و و و و
جيب و وتو وو و و و و و
شروطمو و و و و
العا
العل ومو و وـيوةبـأن يكـون
حاص ــل عل ــى درج ــة البك ــالوريوس ،واملؤه ــل العمل ــي م ــن خ ــالل ش ــروط اخلدم ــة املطل ــوب توافره ــا يف م ــدقق
احلسابا  ،واسهقالل املدقق وعدم خاوع ألي ضغ يفر علينا أن نشدد املسؤولية علي .
هــذه الشــروط تســهلزم أن يســأل املــدقق عــن خطئ ـ الهاف ـ كــون أن ق ـراره يــؤثر علــى املركــز املــا للبلــد أوالً،

وتشــجيع االســهثمارا وجــذهبا ،كمــا أن ق ـراره يــؤثر علــى املســامهن والغــو ،حيــث يســهنجون علــى ق ـراره يف

اإلقــدام علــى ش ـراء أســهم شــركا االمهنــا عليهــا ،وذلــك كلـ يســهلزم س ـؤال وفــق معيــار الرج ـل احل ـريص ملــا
يرتتب على قراره من نهائج لألمهية.
إضــافة إىل أن امل ــدقق ق ــد يرتك ــب خط ـأً إذا أخ ــل بوفيفه ـ وواجبات ـ يف إخط ــار اإلدارة أو اهليئ ــة العام ــة بع ــدم
انهظام احلسابا  ،عدم احرتام املدقق للنصو القانونيـة الـ تـنظم مهنهـ أو خروجـ عنـ  ،الهصـديق بغـو حتفـظ
على صحة وانهظام حسابا ثبي عدم صحه (. )1
المطلب الثاني
اإلخالل بالواجب العام المقترن بالضرر
ذكرنـا ســالفاً أنـ لقيــام مســؤولية املــدقق العقديــة ،فإنـ البــد مــن إخــالل بأحكــام العقــد املــربم بــن املــدقق
والشــركة –العميــل -يف حــن أن املســؤولية الهقص ـوية تقــوم عنــد غيــاب العقــد ،ألن ـ تقــوم علــى اإلخــالل بــالهزام
قانوين يهمثل بعدم اإلضرار بالغو ،وتهحقق مسؤولية املدقق عندما يكون اإلخالل ناشئاً عـن اإلخـالل بالواجـب
العام ،باحلر الـذي يفرضـ القـانون مبفهومـ العـام ـاه الكافـة ،لـذا جنـد يف أغلـب األحيـان أن مسـؤولية املـدقق
الهعاقدية أكثر وجوداً يف احلياة العملية من مسؤوليه الهقصوية (.)2

وتأسيساً على ذلـك عـرك الـبعض املسـؤولية املدنيـة ملـدقق احلسـابا بأهنـا" اخلطـأ الـذي يرتكبـ املـدقق ـاه
العميل أو الغو أثناء الارسه ملهنه يوجب مؤاخذت والهعويض عن " (.)3
وهنا البد لنا من اإلشارة عن موقف املشر اإلمارايت والكوي واملصري عن املسؤولية الهقصوية .

ربيعة رماان حممد ،دراسة العالقة بن جودة املراجعة الداخلية واكهشاك مراقبو احلسابا للغ يف القوائم املالية ،جامعة عن س،
 .أيااً :سالمة عبدالصانع أمن علم الدين ،النظام القانوين ملراقب احلسابا  ،مرجع القاهرة ،مج850 ،2016 ،3 ،20

1-

مرجع سابق،

 66وما بعدها .أيااً :علي سيد قاسم ،مراقب احلسابا  ،مرجع سابق،

 233ولغاية .238

 - 2معن عمر عيد املؤمي وآخرون ،الهنظيم القانوين ملهمة مدقق احلسابا يف الشركة املسامهة العامة ،مرجع سابق،

 -3سليمان مرقس ،شرح القانون املدين ،مرجع سابق،

.1
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اإلماراتيو و و :و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
المشرع و و و و و و و و و و و و
موقفو و و و و و و و و و و و
العامو و وأو و والًو:و و و و و و و و و

جـاء يف نــص املـادة  282مــن قـانون املعــامال املدنيـة اإلمــارايت بأنـ  :كـ إضــرار بـالغير يلــزم فاعلــه ولــو
غير مميز بضمان الضرر" .
بداية البد لنا من اإلشارة إىل االخهالك ما بن القانون املدين اإلمارايت ،والقـانون املـدين املصـري والكـوي
من حيث األساس الذي تقوم عليـ املسـؤولية الهقصـوية ،والـذي ميثـل الـركن األول مـن أركـان هـذه املسـؤولية،
فالقـانون اإلمـارايت يشـرتط أن يكــون الفعـل ضـاراً ،ولــو صـدر مـن غــو اليـز ،واملشـر اإلمــارايت أخـذ مبـا ذهــب
إلي الفق اإلسالمي ومن أجل أن يكون الش ص ضـامناً للاـرر الـذي يسـبب للغـو بفعلـ  ،جيـب أن يكـون
قـد أتـى فعـالً يهصـف بعـدم املشـروعية ،ومـا ينطبـق علـى الفقـ اإلسـالمي( )1ينطبـق أياـاً علـى القـانون املـدين
اإلمــارايت الــذي اخهــار أن يطلــق علــى هــذا العمــل غــو املشــرو اصــطالح اإلض ـرار( . )2حــىت يكــون املــدقق
ضــامناً للاــرر الــذي يســبب للغــو بفعلـ  ،جيــب أن يكــون أتــى فعـالً يهصــف بعــدم املشــروعية ،فهــو ال يشــرتط
اخلطأ بل يكفي الفعل بأن يكون ضاراً .
فأساس ضمان الارر يف القانون اإلمارايت هو فعل اإلضرار ،والذي مبوجب يعد اإلضـرار فعـالً حماـوراً بذاتـ
وب ــالنظر إىل نهائجـ ـ  ،أي الا ــرر املرتت ــب عنـ ـ  ،فهق ــع تبعهـ ـ عل ــى فاعل ـ ـ بغ ــض النظ ــر ع ــن وص ــف الفاع ــل
وإرادت

()3

 ،اليزاً أم غو اليز ،صغواً أم كبواً ،عاقالً أم جمنوناً.

ويســهبعد مــن نطــاق اإلض ـرار مجيــع احلــاال ال ـ يلحــق هبــا ش ـ ص ضــرراً بــالغو وهــو ميــارس نشــاط بنــاء
عل ــى ج ـواز ش ــرعي أو ق ــانوين ،كال ــدفا الش ــرعي ،وإت ــالك اإلص ــالح ك ــإتالك األطعم ــة واألش ـربة واالدوي ــة
لغر

الهطبيب ،وإتالك الزجر كإصدار األحكام بالعقوبا الشـرعية وتنفيـذها ،فهـذه احلـاال ال تقـوم هبـا

مســؤولية حمــدث الاــرر ،ألهنــا تشــكل واجبـاً تقهاــي الاــرورة حلفــظ األرواح واألجســاد وإقامــة العــدل وشــر
 -1مصطفى أمحد الزرقاء ،الفعل الاار والامان في  ،مرجع سابق،

.62

 -2عمر السيد أمحد عبداهلل ،مسئولية الش ص عن فعل يف قانون املعامال املدنية اإلمـارايت مقارنـة بالقـانون املصـري ،دار
النهاة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة.22 ،1995 ،
 -3عــدنان الســرحان ،املصــادر غــو اإلراديــة (احلــق الش صــي) ،إث ـراء للنشــر والهوزيــع ،األردن ،الطبعــة األوىل،2010 ،
 .23وكذلك انظر :حول فكـرة اإلضـرار والاـرر واخلطـأ ،بشـار طـالل املـؤمي وآخـرون ،شـرح مصـادر اإللهـزام غـو
اإلرادية لدولة اإلمارا  ،مكهبة اجلامعة.100 - 95 ،2015 ،
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وإن و وت ورتوـ ـو و و و
ـو و و و واإلو و وضـوـ ورو وارو و و و و و
والو و وحيو وقوـ و وـقو و وم وعـوـ و و و
ـروع واًو و والو و وعوـ و وـد و وو و وانو وفويوـ ـو و و و و و
ـاطواًو و وم و وشوـ ـو و و و و
ـذلك و ون و وشوـ و و و
العافهعمـو وـدو وبوـ ـو و و و و و و
ـبو و و وعلوي ـوـ و و وإووةحلـ ــاق ضـ ــرر
اهلل،
بالغو(.)1
ويقصــد باإلض ـرار يف القــانون :جمــاوزة احلــد الواجــب الوقــوك عنــده أو الهقصــو عــن احلــد الواجــب الوصــول
إليـ يف الفعــل أو االمهنــا الــا يرتتــب عليـ الاــرر( . )2ويقصــد باإلضـرار يف القــانون اإلمــارايت (الهعــدي) وهــو
مبعو "املساس حبق أو مصلحة مشروعة" ( .)3كما أن مصطلح الهعدي يهسع ليشمل مجيع الصـور الـ ينشـأ
عنها الامان كا لعمد واإلمهال والهقصو وعدم الهحرز ،وقد يكون بفعل إجيايب أو سلي (. )4
ويقصد بالفع اإليجابي :جماوزة احلد الواجب الوقوك عنده ،وهـو مـا يسـمى باخلطـأ اإلجيـايب ،كـإتالك
مــال اللــو للغــو ( .)5أمــا الفعـ ـ الس ــلبي أو مــا يســمى باخلطــأ الســلي :وه ــو الهقصــو عــن احلــد الواج ــب
الوصول إليـ يف الفعـل إذا ترتـب عليـ ضـرر ،فاالمهنـا أو الـرت يرتتـب عليـ املسـؤولية إذا كـان هنـا واجـب
قانوين ينهي عن (. )6
ونالحظ أيااً أن املشر اإلمارايت اسهبدل بركن اخلطأ الواجب توافره يف املسـؤولية الهقصـوية وفقـاً للنظريـة
الش صــية بــركن الفعــل مــع بقــاء األركــان األخــرى (الاــرر وعالقــة الســببية) ،حيــث أخــذ بالنظريــة املوضــوعية
الذي ال يسهند إىل أي عنصر ش صي كامن يف إرادة الفاعل أو مسهوى إدراك ومتييزه ). (7
و هبذا يسأل مدقق احلسابا طبقاً للقواعد العامة يف القانون اإلمـارايت والكـوي علـى أسـاس الفعـل الاـار
غواملشرو الناتج عن ضرر.
ثانياً :موقف المشرع المصري:

ويف املقابـل نـرى بـأن املشـر املصـري يف املـادة  163مـن القــانون املـدين املصـري نـص علـى أنـ " _1كـ
خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبـه بـالتعويض" فاملسـؤولية عـن الفعـل الاـار تقـوم يف القـانون املصـري
 -1املذكرة اإليااحية لقانون املعامال املدنية اإلمارايت،

 274وما بعدها .

 -2عدنان إبراهيم سرحان ،املصادر غو اإلرادية ،مرجع سابق،

. 101

-3حممد املرسى زهرة ،الفعل الاار والفعل النافع ،بدون ناشر ،الطبعة األوىل. 89 ،2002 ،
 -4املرجع السابق،

. 89

 -5أمحد عبداهلل الكندري النظرية العامة ملصادر االلهزام غو اإلرادية ،جامعة اجلزيرة ،ديب ،بدون طبعة،2013،
 -6املرجع السابق،

. 48 -47

 -7عدنان سرحان ،تأمال يف أحكام الفعل الاار ،جملة املفكر ،العدد السابع،

. 13
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اك و و ويفو و والو و وسـو و و
ـادهو و او و وحن ـو ور و و و و
ـة ،و ووو و واخلو وطوـ وـأو و و ومفو وهـو و وـومو و و وش و و و و وصـو و وـيو و وم وفـو و و و
ـداءو و وو واملو و و و وال وفوـ و و و
اإلعوهوـ و و و و
اخلو وطوـ وـأو و ومب وعوـ و وـوو و و و و و
العام
ـلوو و و و ومـو وـعو ونوةســبة اخلطــأ
علــى
ملرتكبـ مـن خـالل كونـ مـدركاً ألفعالـ  ،وهـذا يسـههبع عـدم إمكانيـة مســاءلة عـد الهمييـز لعـدم إمكـان نســبة

اخلطــأ إلي ـ  ،باعهبــار أن اهلــدك مــن هــذه املســؤولية هــو جزائــي راد يقصــد من ـ تقــو ســلو حمــدث الاــرر،
وإصــالحي يقصــد من ـ تعــويض املاــرور ( .)1فالقــانون املــدين املصــري أخــذ مبــا ذهــب إلي ـ الفق ـ الغــريب مــن

ضرورة إقامة اخلطأ الش صي على ركي الهعدي واإلدرا  ،وبالها يشـرتط بـأن يكـون الفعـل مـن قبيـل اخلطـأ
كأسـاس للمســؤولية الهقصـوية ،إال أنـ فــرق بـن املســؤولية الهقصــوية عـن الفعــل الش صــي وعـن فعــل الغــو،
حيث أقام األول على فكرة اخلطأ الواجب اإلثبا  ،وأقام الثاين على فكرة اخلطأ املفرت (. )2
ويعرك اخلطأ على أن " احنراك يف سلو الش ص مع إدراكـ هلـذا االحنرافـأو إخـالل بـالهزام قـانوين سـابق
( .)3وعرف البعض اآلخر بأن " حالة ذهنية متيز باإلمهال وقلة اإلحرتاز"(. )4
ومن خالل الهعريفـا السـابقة ننههـي إىل القـول بـأن املشـر املصـري يف املـادة السـابقة  163أخـذ بـاملفهوم
الهقليــدي لل طــأ الــذي يقهاــي إىل جانــب الهعــدي تــوفر عنصــر اإلدرا لــدى الفاعــل حــىت يســأل .حيــث
نصي يف الفقرة األوىل  124من القانون املدين املصري علـى أنـ " يكـون الشـ ص مسـؤوالً عـن أعمالـ غـو

املشروعة مىت صدر من وهو اليز"  .من خالل هذا النص يهبن بأن الهمييز يف نظر املشـر املصـري عنصـر
مهم يف اخلطأ ،ولكي يهحقق مسؤولية الش ص جيب أن يكون اليزاً ،قـادر علـى الهمييـز بـن العمـل املشـرو
والغو مشرو  ،ومبعو امل الفة ال يسأل عد الهمييز عن أعمال الاارة (.)5

بالهــا يســأل مــدقق احلســابا طبق ـاً للقواعــد العامــة يف القــانون املصــري علــى أســاس اخلط ـأ ،بــأن يكــون

املدقق مهعدياً مع كون مدركاً ألفعال .
-1

عدنان السرحان املصادر غو اإلرادية (احلق الش صي) ،مرجع سابق .23 ،أيااً :حممد املرسى زهرة ،الفعل الاـار والفعـل
النافع ،مرجع سابق . 91 ،للمزيد من الهفاصيل حول فكرة اخلطأ املهي راجع بشار طالل املؤمي وآخرون ،مصـادر االلهـزام
غو اإلرادية ،مرجع سابق . ،أيااً :بشار طالل أمحد املؤمي ،املسؤولية املدنية النا ة عن جراحة إزالة السمنة ،دراسة قانونية
حتليلية ،اجمللة األردنية يف القانون والعلوم السياسية ،األردن ،جملد ،9العدد.157 ،2017 ،2

 -2عدنان السرحان ،املصادر غو اإلرادية (احلق الش صي) ،مرجع سابق،

.96

 -3عمر السيد أمحد عبداهلل ،مسئولية الش ص عن فعل يف قانون املعـامال املدنيـة اإلمـارايت مقارنـة بالقـانون املصـري ،مرجـع سـابق،
. 23
 -4عــادل علــي املــانع ،اخلطــأ غــو العمــدي عــرب العالقــة الســببية غــو املباشــرة ،دراســة مقارنــة بــن القــانونن الكــوي والفرنســي ،جملــة
احلقـوق ،العــدد ،3جامعـة الكويــي . 80 ،2010 ،أياـاً :بشــار طـالل أمحــد املـؤمي ،املســؤولية املدنيـة النا ــة عـن جراحــة
إزالة السمنة ،مرجع سابق،

.158

 -5عبداحلكم فوده ،اخلطأ يف نطاق املسؤولية الهقصوية ،بدون طبعة ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،1996،

.59
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التقصيريةو و :و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
الحساباتو و و و و و و و و و و و و
دققو و و و و و و و و و و و و و و
مسؤوليةو و وم و و و و و
ثالثواًو:و و و و و و و و و و و و
العامو و و و

أوضحي املادة (  )23من قانون تنظيم مهنـة مـدققي احلسـابا ثانيـاً علـى أنـ " يسـأل مـدقق احلسـابا

م ــن األشـ ـ ا

الطبيعي ــن ع ــن تع ــويض الا ــرر ال ــذي يلح ــق بالعمي ــل أو الغ ــو ال ــذي يص ــدر عنـ ـ يف أداء

مهنه . )1("...

ونالحظ من النص السابق بأن املدقق يكـون مسـؤوالً قبـل الغـو عـن تعـويض الاـرر الـذي يلحقهـا بسـبب

األفعال واألخطاء ال تقع من أثناء أداء عمل وال نشأ عنها ضرر.

فالضــرر هــو الــركن الثــاين للمســؤولية ،فــال يكفــي وفقـاً للقواعــد العامــة للمســؤولية يف القــانون املــدين أن يقــع

خطأ بل جيب أن حيدث ضرراً ،ويعد ركناً أساسياً يف املسـؤولية املدنيـة بشـقيها العقديـة و الهقصـوية ،والاـرر
املوجب للهعويض هو الارر املباشر والذي حلق املدعي ش صياً(. )2
ويهاح هنا الفرق بن اإلضرار والارر يف القانون اإلمارايت ،على أن اإلضـرار هـو الفعـل غـو املشـرو  ،أو
امل الف للقانون ،أو اجملاوز للم ألوك ،بينما الارر هو النهيجة الاارة للفعل (.)3
وميك ــن أن نع ــرك الا ــرر مبعن ــاه الع ــام بأنـ ـ  :األذى ال ــذي يص ــيب الشـ ـ ص يف ح ــق م ــن حقوقـ ـ أو يف
مصلحة مشروعة ل  .واملصلحة املشروعة إما أن تكون مادية أو أدبية (. )4
فــال يكفــي لقيــام املســؤولية ت ـوافر الهعــدي أو االحن ـراك يف القــانون اإلمــارايت والكــوي  ،أو ت ـوافر اخلط ــأ يف
القانون املصري ،بل جيـب أن يـنجم عـن الفعـل ضـرر ،فـإذا انهفـى الاـرر فـال تقبـل دعـوى املسـؤولية ،ألنـ ال
دعــوى بغــو مصــلحة ،واملكلــف بإثبــا الاــرر هــو املاــرور( . )5وهــذا الاــرر قــد يكــون ماديـاً يلحــق جبســد
الش ص( ، )6أو يف مال ( ،)7وقد يكون ضرراً أدبياً يلحق الش ص يف مسعه وشرف (. )8
 -1يقابل املادة ( )109من قانون الشركا املصري  .املادة ( )232من قانون الشركا الكوي .
 -2ربيعة غيث ،مسؤولية مراقي احلسابا  ،مرجع سابق. 100 ،
 - 3بشار طالل املومي وآخرون ،شرح مصادر االلهزام غو اإلرادية يف قانون املعامال املدنيـة ،مرجـع سـابق،
السرحان ،تأمال يف أحكام الفعل الاار ،مرجع سابق.11 ،
 - 4عمر السيد أمحد عبد اهلل ،مسئولية الش ص عن فعل  ،مرجع سابق،
 -5املرجع السابق. 71 ،
 -6املادة  299قانون املعامال املدنية اإلمارايت .
 -7املادة  300قانون املعامال املدنية اإلمارايت .

 -8املادة  293قانون املعامال املدنية اإلمارايت .

.71
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كنهي و وجو وـة و و وخلو و وط وـأو و وم و و و و و
األديبو و و و و و
ـرر و و و و و و و و
او و و
ـدوثو و وال و و و
ـور و و وحو و و و و و و
بالقولو و وبأونوـ و و و وم و وـنو و و والعو و وس و وـوو وتو و وصو و و و
البعضو و و و و و و و و
ويذهبو و و و و و و و و
العامو و
ـدققو و و واحلو وسوةـابا (، )1
األمر الذي يقهاي منا البحث يف الارر املادي واألديب تباعاً.
أوالً :الضرر المادي:

قرر املادة ( " )1/299يلزم الهعويض عن اإليـذاء الـذي يقـع علـى الـنفس" .وقـرر املـادة( )300بأنـ "
مــن أتلــف مــال غــوه أو أفســده ضــمن مثل ـ إن كــان مثلي ـاً وقيمه ـ إن كــان قيمي ـاً مــع مراعــاة األحكــام العامــة
للهامن".

أمــا املشــر املصــري فقــد ذكــر يف املــادة ( " )163كــل مــن ســبب ضــرر للغــو يلــزم مــن ارتكبـ بــالهعويض".
فاملقصود بالارر هنا هو األذى الذي يصيب اإلنسان يف جسم أو مال أو شرف أو عواطف " (. )2
ووفق ـاً هلــذه امل ـواد فالاــرر املــادي هــو الــذي يصــيب جســد الش ـ ص أو أحــد حقوق ـ أو مصــاحل املاليــة،
ووفقاً للقواعد العامة يهحمل من يدعي وقو الارر عبء إثباتـ  ،إذا أدى إمهـال مـدقق احلسـابا إىل وقـو
اخهالســا عل ــى أم ـوال الشــركة ف ــإن الهع ــويض يقــدر بقيم ــة املب ــال ال ـ اخهلس ــي( . )3وف ــي قض ــية ح ــول

المطالبة بالتعويض من مراقب الحسابات بحجة عزله من وَيفتها ،لم تقب الدعوى لعدم الثبوت:
تهل ص ووقائع القاية أن عر لـدى القاـاء املصـري ،دعـوى طالـب فيهـا املـدعي(كمراقب للحسـابا )
للشــركة مبل ـ ملي ــون جني ـ تعويا ـاً عم ــا أصــاب م ــن أض ـرار ماديــة وأدبي ــة نهيج ــة عزل ـ م ــن وفيفه ـ كمراق ــب
حسابا للشركة مع إلزام املدعى علي باملصاريف ومقابل أتعاب ا اماة والنفاذ .حيـث اسـهند املـدعي علـى
أنـ كــان يعمــل مراقــب حســابا للشــركة املــدعى عليهــا بنــاء علــى قـرار اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة ،وقــام
بعملـ علـى أكمـل وجـ  ،إال أنـ فـوجىء بقـرار اجلمعيـة العامـة العاديـة املنعقـد بهـاريو 2014/7/21م بقـرار
نصــي علــى أن ـ  ":يكــون لشــركة
عزل ـ بامل الفــة للمــادة  103مــن القــانون رقــم  159لســنة  ،1981ال ـ ّ
املسـامهة مراقـب حسـاب ا أو أكثـر الـن تهـوافر فــيهم الشـروط املنصـو عليهـا يف قـانون مزاولـة مهنـة ا اســبة

واملراجعة تعين اجلمعية العامـة وتقـدر أتعابـ  "...وتعيـن آخـر بـدالً منـ  ،وهـو مـا أصـاب بأضـرار ماديـة وأدبيـة
جسيمة يسهحق معها الهعويض ،وق ّدم ما يؤيد دعواه من مسهندا حسب األصول.
 -1علي سيد قاسم ،مراقب احلسابا  ،مرجع سابق،

. 239

 -2يقابل املادة ( )227من القانون املدين الكوي .
-3سالمة عبدالصانع أمن علم الدين ،النظام القانوين ملراقب احلسابا  ،مرجع سابق،
مراقب احلسابا  ،مرجع سابق.239 ،
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عليو وهـوـاو و وق و وـد و و وبا و وشـو وـرو و و و و و و و و و و و
ـدعىو و و و و
كة و و وا وملو و و و و و
العاد ويـوـةو و وللو و وشو وـر و و
العاومو وـةو و و و و و و
اجلمعويـو وـة و و و و و
العاموأنو واو و و و وك ومو وـةو و ووو وج و وـدو و و و و و وأنو و و و و و و و
اخهصاو وصوةـها وعيّنــي
إال

املــدعي مراقــب للحســابا عــن الســنة املاليــة املنههيــة 2012/12/31م ،وهــو مــا يعــي أنـ ّت تعيينـ مراقبـاً

للحســابا  -ملــدة ســنة – وبعــد انههــاء هــذه املــدة ،تنههــي مهمه ـ كمراقــب حســابا  ،مــا مل تقــرر اجلمعيــة

وتبن للمحكمة من حمار اجهما اجلمعية العامة العادية للشـركة املنعقـد بهـاريو
العامة العادية ديد تعيين ّ ،

2014/7/21م أنـ ـ ّت املص ــادقة عل ــى اعهب ــار ميزاني ــة ع ــام 2013م ه ــي آخ ــر ميزاني ــة للم ــدعي بالش ــركة

املـدعى عليهــا ،وتعيـن مراقــب حسـابا بــديالً عنـ  ،وعليـ تعهـرب اجلمعيــة العامـة اســهعملي سـلطاهتا امل ولــة

هلــا مبوجــب القــانون يف تغيــو مراقــب حســابا ب ـ خر بــديالً للمــدعى بعــد انههــاء مــدة تعيين ـ – ســنة – وال
يعهـرب عـزالً لـ  ،بـل اسـهعماالً لســلطهها يف املوافقـة علـى ديــد تعيـن مراقـب حســابا او عـدم املوافقـة علــى
الهجديـ ــد ل ـ ـ واسـ ــهبدال ب ـ ـ خر عنـ ــد انههـ ــاء مـ ــدة تعيين ـ ـ  ،وال سـ ــيما وأن املـ ــدعي مل يسـ ــهطع اثبـ ــا الـ ــدليل
للمحكمة على أن قد ّت تعيين ملدة أكثر من سنة مالية ،الا جيعلـ عـاجزاً عـن إثبـا دعـواه ،الـا أدى لـرفض
الدعوى(. )1
وال يؤيـد الباحثـان احلكــم القاـائي مل الفهـ نـص املــادة  103مـن قـانون الشــركا املصـري ،والـذي يفــر
علــى اجلمعيــة العامــة إخطــار مراقــب احلســابا بعزل ـ  ،وأســباب العــزل ومناقشــه قبــل انعقــاد اجلمعيــة العامــة
بثالثة أيام على األقل ،الا أدى إىل إصابة املدقق بأضرار مادية ومعنوية ،يسهحق مبوجبها الهعويض.
وبهطبيــق ذلــك علــى مــدقق احلســابا فإن ـ إذا كانــي املعلومــا اخلاطئــة ال ـ أدىل هبــا مــدقق احلســابا قــد
دفعــي أحــد املســهثمرين إىل ش ـراء أســهم هــذه الشــركة بــثمن يفــوق بكثــو قيمههــا احلقيقيــة ،فإن ـ جيــب علــى
القااء إلزام املدقق إما بدفع الـثمن الـذي تكبـده املشـرتي ومـن مث تنهقـل ملكيـة األسـهم إليـ أو بسـداد قيمـة
الفرق بن الثمن الذي دفع املشرتي والثمن احلقيقي هلذه األسهم(. )2

 -1أنظر الدعوى رقم 1974م لسنة  2014م ،اقهصادي القاهرة ،حمكمة القاهرة االقهصادية دائرة(الهاسعة) اقهصادي ،جلسة تاريو
 2015/1/31م ،نشر شبكة قوانن الشرق ،املوقع الها :
EASTLAWS.COMبهاريو 2019/11/30م،
 -2علي سيد قاسم ،مراقب احلسابا  .240 ،أيااً :سالمة عبدالصانع أمن علم الدين ،دور الرقابة يف حوكمة الشـركا  ،دار
النهاة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة.311 ،2016 ،
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املالويـو وـة و و ولل و وشوـ وـرو و و
البياونـو وـا و و و و و و و و
ـهحكم و و ويفو و و و و و
أساو وسوـ و وـيو و وووهوـ و وـو و والوـ و و و و و و و و
دور و و و و و
ـابا و و و و ولوـ و و و و و و و
احل و وسوـ و و و
ـدققو و و و و
العاـثمو و و وأنو و ومـو و و و و
كة و وووتوقوـ و وـد و و ووةالهقــارير إىل
حيـ
املســامهن واملســؤولن ،فعــادة مــا يــهم النظــر إىل ســيطرة مــدققي احلســابا للبيانــا املاليــة هــو وجــود هــدك
مــزدوج ،أوالً :أنـ ميكــن مــديري الشــركة ومســؤوليها مــن ضــمان ذلــك االعهمــاد علــى البيانــا املاليــة يف اختــاذ
القرارا اإلدارية ،ثانياً :أن دقة وثقة البيانا املالية هـي مفهـاح املسـامهن يف تقيـيم نقـاط الاـعف والقـوة يف
الشركة (. )1

ثانياً :الضرر األدبي:

قــرر املــادة ( )1/293مــن قــانون املعــامال املدنيــة أن " يهنــاول حــق الاــمان الاــرر األديب ويعهــرب مــن
الاـرر األديب الهعــدي علـى الغــو يف حريهـ أو يف عرضـ أو يف شــرف أو يف مسعهـ أو يف مركــزه اإلجهمــاعي أو
يف اعهباره املا "(. )2
وجيب أن يكون الارر األديب حمققاً وليس احهمالياً ،وهـذا مـا قاـي إليـ ا كمـة االحتاديـة العليـا يف دولـة
اإلمارا بأن " املقرر أن األضـرار األدبيـة تشـمل كـل مـا يـؤذي اإلنسـان يف شـرف واعهبـاره أو يصـيب عاطفهـ
وإحساس ومشاعره(. )3
وسـواء أكانـي املســؤولية عقديـة أو تقصـوية ،فــال بـد مــن تـوافر مجيـع األركــان الالزمـة لقيامهـا كمــا بينـا ســابقاً،
س ـواء أكــان هــذا الاــرر مادي ـاً أم أدبي ـاً علم ـاً بــأن الكشــف عــن امل الفــا املوجــودة يف شــركة املســامهة العامــة
يســهوجب إبــالغ اجلهــا امل هصــة عنهــا ولــيس إبرازهــا يف تقريــر املــدقق وميكــن الهعبــو عــن الاــرر خبســارة ماليــة
تعر هلا أحد مسه دمي القوائم املالية ،وميكن إثبا الارر عن طريق إمهال املـدقق وعـدم بذلـ العنايـة املهنيـة
1- Soud Matar,The Impact of Legal Responsibility of External Auditors on
& Auditing Quality and Investment Level, Ph.D.Department of Economics
Finance, Brunel University,2012, p.p 417-418.
 - 2يقابل املادة ( )222/1القانون املدين املصري .املادة ( )1/231القانون املدين الكوي .
 -3تـنص املـادة (  ) 293/2مـن قـانون املعـامال املدنيـة علـى أنـ "  ...وجيـوز أن يقاـي بالاـمان لـألزواج أو األقـربن مـن األسـرة
عما يصيبها من ضرر أديب بسبب مو املصاب" .وتنص املادة ( )293/3من ذا القانون على أن " وال ينهقل الامان عن
الاــرر األديب إىل الغــو إال إذا حتــدد فيمهـ مبقهاــى اتفــاق أو حكــم هنــائي" .يقابلـ املــادة ( )222/2القــانون املــدين املصــري
واملـادة ( )231/3القـانون املـدين الكـوي  .حيــث حـدد املشـر اإلمـارايت واملصـري والكــوي األشـ ا الـذين هلـم احلـق املطالبــة
بــالهعويض ع ــن الاــرر األديب بع ــد مــو املص ــاب ،وهــم األزواج واألق ـربن مــن األس ــرة ،س ـواء كان ــي قرابــة مباش ــرة أو قرابــة م ــن

احلواشــي دون حتديــد لدرجــة القرابــة ،بينمــا املشــر املصــري والكــوي ح ــددوا درج ــة القرابــة م ــن الدرج ــة الثاني ــة ،وال ينهق ــل
الامان عن الارر األديب إال إذا حتدد قيمه مبقهاـى اتفـاق أو حكـم قاـائي هنـائي ،وذلـك بعكـس الهعـويض عـن
الارر املادي الذي ينهقل بعد مو املصاب إىل الورثة.
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ـانو و وال و واوـ و و و
وإذا و وكوـ و و و
249و و و/و و و وأو والًو و)(و و2و)و و.و و و و و و
ـادة و و(و و و و و و و
ايتو و و ويف و او وملـو و و و
العاـة (مو و 1و) و و و.وو وهـو و وـذاو وموـ وـاو وأو وكـو وـدو و و وعلويوـ و و و واملو وشوـ وـرو و و و و واإل ومـو وـا ورو و و
ـرر و اولـووةـذي يصــيب
الالزمـ
الشـركة أو الغــو هـو يف الغالــب األعــم هـو ضــرر مــادي ،إال أنـ ميكــن تصـور حــدوث ضــرر أديب ،لكـن نــادراً مــا

يكون يف جمال مسؤولية مدقق احلسابا  ،ومثال على ذلك املـس بشـرك أو مسعـة الشـركة املعنيـة بـاألمر ،الطعـن

يف ش ــرك الق ــائمن ب ــاإلدارة أو إعف ــاء جمل ــس اإلدارة يف الكش ــف ع ــن أخط ــاء يف احلس ــابا عل ــى أس ــاس غ ــو
صحيح ،ومن األمثلة أيااً قيام مدقق احلسابا بإفشاء السر املهي الذي ينهـى املشـر عـن إفشـائ  ،ملـا فيـ مـن

ضرر على مسعة الشركة ويلحق أضراراً هبا(. )3

و اــع تقــدير الاــرر الناشــن عــن مــدقق احلســابا للســلطة الهقديري ـة للقاــاء ،وغالبــا مــا يــهم انهــداب خبــو

قاــائي للكشــف عــن املــدى الــذي ســاهم في ـ إمهــال أو خطــأ مــدقق احلســابا يف الــنقص احلاصــل يف أم ـوال
الشركة ،ويطبق على طالب الهعويض _املـدعي _ الاـرر الـذي حلقـ مـن جـراء إمهـال أو خطـأ مـدقق احلسـابا
وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية املدنية ).(4

وهـُا مــا جـاء فــي حكـم المحكمــة اإلتحاديــة العليـا( :)5تهحصــل الوقـائع بــأن الطاعنـة ( صــندوق
النقد العريب) أثناء تعاقده مع املطعون ضده ( مدقق حسابا ) لهدقيق احلسابا ارتكبي عدة أخطـاء نـهج
عنهــا أض ـراراً ماديــة وأدبيــة للطاعنــة وطالب ـ بــالهعويض عمــا حلق ـ مــن أض ـرار ،حيــث أن املطعــون ضــده قصــد
اإلس ــاءة بالطاعن ــة وع ــدم الهزامـ ـ باملع ــايو اخلاص ــة له ــدقيق احلس ــابا يف جم ــال مهنه ـ  ،ال ــا أدى إىل ح ــدوث
أضـرار ماديــة وذلــك بانصـراك العمـالء عــن العمــل معهــا ،إضــافة إىل حـدوث أضـرار أدبيــة فقــد مسعههــا يف
اجملال املهي .
 .294أياـاً :علـي قاسـم ،مراقـب احلسـابا  ،مرجـع

 - 1هدى خليل إبراهيم احلسي ،مسؤولية مراقب احلسابا  ،مرجع سابق،
سابق.241 ،
 -2عنـدما نـص علـى أنـ " جيـب علــى مـدقق احلسـابا إخطـار اهليئـة عـن أيــة الفـا ألحكـام هـذا القـانون  ."...و يف حـال عــدم
إبالغ ـ للهيئــة عــن هــذه امل الفــا جيــوز للهيئــة إيقــاك املــدقق عــن العمــل أو شــطب مــن اهليئــة أو إحاله ـ إىل النيابــة ،وهــذا مــا
أوضحه املادة السابقة /ثانيا على أنـ " يف حـال إخـالل املـدقق حبكـم البنـد األول مـن هـذه املـادة جيـوز للهيئـة إيقافـ عـن تـدقيق
حسـابا الشــركا املسـامهة العامــة ملـدة ال تزيــد علـى ســنة أو شـطب اعهمــاده مـن اهليئــة أو إحالهـ إىل النيابــة العامـة إذا اقهاــى
األمر ."...
 -3حلسن العيو  ،مسؤولية مراقب احلسابا يف ضوء القانون رقم  19.95املهعلق بشركا املسامهة ،مرجع سابق،
 -4املرجع السابق،

.73

.73

 - 5األحكــام املدنيــة والهجاريــة ،الطعــن رقــم  52لســنة _ لســنة  25قاــائية ،املوافــق  ،2006_4_16مكهــب فــي،28
اجلزء. 835 ،2
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ضـورو وارو واولـو و و و و و و و
األ و و و
ـدا و و و ووو و و
الطاعونو وـة و و وإثبوـ وا و و و و و والوغوـ و و و و و وواو و وخل و و و
ـب و و وع ول و وـىو و و و و و و و
ـث و و وبأونـو و و و وجيو و و و
الباو و وح و و و و
يرىو و و و و
العام
حلق وه وهو و وـا،و و وووهو و وـذاو و وم وـاوةيـنص عليـ
و
املشــر اإلمــارايت يف املــادة ()282علــى أن ـ  " :كــل إض ـرار بــالغو يلــزم فاعل ـ ول ـو غــو اليــز باــمان الاــرر".
فهذه املادة تقهاي يف الهعويض توافر الفعل الاار والارر وإثبـا عالقـة السـببية بـن الفعـل والنهيجـة وبذلـ
العناية املطلوب يف مهام .

ثالثاً :شروط الضرر القاب للتعويض:

ويشرتط لهحقق الارر سواء كان ضرراً مادياً أو أدبياً توافر الشروط اآلتية:

أ_ أن يترتب على الضرر اإلخالل بحق أو مصلحة مالية للمضرور.

فالارر يكون ماديـاً عنـدما يكـون هنـا إخـالل حبـق للماـرور أو مصـلحة ماليـة ،ومـن مث جيـب الهعـويض
عن هذه اإلضرار ،كاالعهداء على حق ش صي للمارور ،كهحريض املدين على عدم الوفـاء بـااللهزام الـذي
يقع على عاتق للدائن (. )1
ب_ أن يكون الضرر محققاً وحاالً.
لكــي تنعقــد مســئولية حمــدث الاــرر البــد أن يكــون الاــرر الــذي يطالــب املاــرور بــالهعويض أن يكــون
حمققـاً ،أي أنـ وقــع حـاالً ،أو أنـ ســيقع يف املسـهقبل (أي تراخــي آثـاره كلهـا أو بعاــها يف املسـهقبل) .ومــن
أمثلــة الاــرر ا قــق :األض ـرار املاليــة ال ـ حلقــي بالشــركة مباشــرة نهيجــة خلطــأ املــدقق املهمثــل يف توزيــع مبــال
على املسامهن من أموال الشركة نهيجة إلقرار املدقق بصحة تلك األرباح وفقاً للوضع املا للشركة (.)2
ج_ الضرر المباشر والمتوقع:
و يقصـد هبــذا الشــرط أن يكـون الاــرر نهيجــة طبيعيــة للفعـل الاــار الصــادر عـن عمــل مــدقق احلســابا
ويســهوجب أن يقــع فعـالً ،واملشــر وضــع معيــاراً لهحديــد الاــرر املباشــر ويهمثــل يف عــدم اســهطاعة الــدائن يف
توقي ـ ببــذل جهــد معقــول ( ، )3فالاــرر املباشــر هــو النهيجــة الطبيعيــة لعــدم تنفيــذ االله ـزام أو الهــأخر في ـ ويقــاس
مبعيــار الرجــل املعهــاد ،إذا وجــد بــنفس الظــروك ،مبعــو أن الاــرر املباشــر يعــي قيــام عالقــة الســببية بــن الفعــل
 -1أمحد عبد اهلل الكندري ،النظرية العامة ملصادر االلهزام غو اإلرادية ،مرجع سابق،

. 78

 -2عدنان السرحان املصادر غو اإلرادية (احلق الش صي) ،مرجع سابق.70 ،أيااً:سامر سهيل حجـازين ،املسـؤولية
املدنيــة ل ـرئيس وأعاــاء جملــس اإلدارة يف الشــركا املســامهة اخلاصــة يف فــل قــانون الشــركا األردين ،جامعــة الشــرق
األوس  ،األردن،2013 ،

.59

 -3معن عمر عيد املومي ،الهنظيم القانوين ملهمة مدقق احلسابا يف الشركة املسامهة العامة ،مرجع سابق،

.119
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ـرو و و و .و أو ومـوـاو و والو و واـو و وـررو ووة
طبيعويـو وـة و و و وللفو وعـ و وـلو و وغـو و وـو و و وامل و وشوـ و و و
ـذيو و و وجـو و وـاء و و ونهيو و وجـو وـة و و و و و و
ـع،و و وووهوـ و وـو و اولـو و و و و
ار)و و وووالو و واـو و وـررو و وال وواوقوـ و و و
الاار(اإلو و وضوـ ورو و و
العامو
املهوقــع ذلــك
الاــرر الــذي يكــون نهيجــة طبيعيــة لعــدم تنفيــذه االله ـزام أو الهــأخر في ـ  ،مبعــو الاــرر الــذي يهوقعـ تعاقــد الرجــل
العــادي ،ويرجــع يف ذلــك الهقــدير معيــار جمــرد ولـيس ذايت ومثــال علــى ذلــك :لــو تــأخر املــدقق يف مهمــة الهــدقيق
على سجال الشركة خالل الفرتة ا ددة يف العقـد ،أمـا عـن عـدم اإلعـالن عـن امل الفـا عنـد اكهشـافها فهـو
ضرر حال(. )1
ولذلك فاملسؤولية العقدية ال يلهزم املدقق ،إال بالهعويض عن الارر املباشر الواقع ،أما يف حال املسؤولية الهقصـوية
فيله ــزم ب ــالهعويض ع ــن الا ــرر املباش ــر الواق ــع املهوق ــع وغ ــو املهوق ــع ،ويع ــو ع ــن الا ــرر بالهس ــبب يف ح ــال الهعم ــد
والهعــدي يف القــانون املــدين اإلمــارايت ( .)2ولكــي يكــون الاــرر قــابالً للهعــويض البــد مــن ت ـوافر الشــروط الســابقة بــأن
يكون الارر حمققاً وحاالً ،وش صياً ومباشراً.
وبعــد الهحقــق مــن حــدوث األض ـرار بســبب أخطــاء مــدقق احلســابا  ،يقــع علــى طالــب الهعــويض إثبــا العالقــة
السببية بن اخلطأ املهي والارر احلاصل.
إن العالقة السببية تعد الراب بن الفعل الاار (اإلضرار) والارر الواقع ،أي أن الارر كان نهيجـة طبيعيـة للفعـل
الاــار ،ويقــع ع ــبء إثبــا أرك ــان املســؤولية الهقص ـوية مبــا فيهــا العالق ــة الســببية عل ــى مــن ي ــدعي إصــابه بالا ــرر(
املارور) ،ويكون للمـدعي عليـ أن يـدفع هـذه املسـؤولية بإثبـا انهفـاء عالقـة السـببية كـأن ال يكـون لـ يـد يف وقـو
الاـرر وأن ســبباً أجنبيـاً أدى إىل وقــو الاـرر ،أو أن الاــرر وقــع بفعــل الغـو أو بفعــل املــدعي نفسـ ( .)3و ال جيــوز
اإلتفاق على اإلعفاء من املسؤولية املرتتبة على الفعل الاار ويعد أي اتفاق على ذلك باطالً (.)4
وهبــذا يعهــرب االخــالل بــااللهزام العقــدي ،والاــر وعالقــة الســببية أركانــا مهمــة مجيعهــا لقيــام مســؤولية مــدقق
احلسابا أثناء قيامـ بعملـ  ،إذ ال يكفـي جمـرد االخـالل العقـدي ،بـل ال بـد مـن حتقـق الاـرر  ،ونشـؤئ عـن اخلطـا
أو االمهال أو الفعل الاار الذي قام ب املدقق ،وهو ما يسمى بالعالقة السببية بن اخلطأ والارر (. )5

 -1املرجع السابق،

. 119

 - 2املادة ( /283ثانياً)" :فإن كان باملباشرة لزم الامان وال شرط ل  ،وإذا وقع بالهسبب فيشرتط الهعدي أو العمد أو أن يكون الفعل مفاياً إىل
الارر".

 -3املــادة ( ) 287قــانون املعــامال املدنيــة اإلمــارايت " :إذا أثبــي الش ـ ص أن الاــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنــي ال يــد ل ـ في ـ ك فــة
مساوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغو أو فعـل املهاـرر كـان غـو ملـزم بالاـمان مـامل يقـض القـانون أو اإلتفـاق غـو
ذلك".
 - 4املادة ( )296قانون املعامال املدنية اإلمارايت " :يقع باطالً كل شرط يقاي باإلعفاء من املسؤولية املرتتبة على الفعل الاار".

 -5إيهـاب مجـال محـداهلل وشـاح ،مسـئولية مـدقق احلسـابا اخلـارجي يف الشـركا املسـامهة العامـة يف القـانون األردين ،مرجـع ســابق،
.136
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الثاني و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
المبحثو و و و و و و و و و و و
العامو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
الطبيعة القانونية لمسؤولية مدقق الحسابات في الشركة المساهمة العامة

يكون مدقق احلسابا مسـؤوالً مسـؤولية تعاقديـة أمـام الشـركة إذا كـان مقصـراً يف القيـام بواجبـ أو ارتكـب
فع ـالً أو خط ـأً أخ ــل بأحكــام العق ــد الــذي يربط ـ بالشــركة ،وتكــون ه ــذه املســؤولية تا ــامنية يف حــال تع ــدد

املدققن(.)1

كـذلك يكــون مــدقق احلســابا مســؤوالً مســؤولية تقصــوية قبـل كــل واحــد مــن املســامهن عــن األضـرار الـ

تصـيب بصــفة فرديــة بسـبب خطــأ املــدقق أو إمهالـ يف القيــام بواجبـ علـى النحــو ا ــدد يف العقـد الــذي يربطـ
مع الشركة(. )2
ومــن خــالل مــا ســبق ســوك نهطــرق يف هــذا املبحــث إىل املســؤولية العقديــة ملــدقق احلســابا يف املطلــب
األول ،أما املطلب الثاين خصصناه يف املسؤولية الهقصوية ملدقق احلسابا .
المطلب األول
المسؤولية العقدية لمدقق الحسابات
تهحقــق مســؤولية املــدقق العقديــة بوجــود عقــد صــحيح بــن الشــركة واملــدقق ،بــأن يفــر علــى املــدقق
الهزام ــا حم ــددة ت حيـ ـ دث بع ــد ذل ــك إخالل ـ هب ــذه االلهزام ــا  ،إىل جان ــب ذل ــك أن يك ــون الا ــرر ال ــذي
أصاب الشركة راجعاً إىل إخالل املدقق بااللهزاما الناشئة عن العقد ،فإذا حدث ضرر بسبب ال عالقـة لـ
بالعقد ،فهنا تنهفي مسؤولية املدقق العقدية ،أي جيب أن يكون هنا عالقة قانونيـة بـن العقـد والاـرر حـىت

تنشأ مسؤولية املدقق العقدية (.)3
يسأل املدقق مسؤولية تعاقدية أمام الشركة بسبب أخطائ أو إمهال يف القيام باملهام املكلف هبا والـ مـن
واجبات املفروضـة عليـ ضـمن نصـو

الهشـريع امل هلفـة وفقـاً ملـا سـبق وأن ذكرناهـا يف هـذا البحـث ،فأسـاس

هذه املسؤولية هو إخالل املدقق بأحكام العقد وفقاً للقواعد العامة يف القانون املدين.
 -1الشهايب إبراهيم الشهايب الشرقاوي ،املسؤولية املدنية عن األضرار النووية يف القانون اإلمارايت يف ضوء القواعد العامة للمسـؤولية،
مركز حبوث الشرطة ،الشارقة ،مج. 69 ، 2015 ، 92 ،24
 -2املرجع السابق.69 ،

 -3حتسـن يوسـف

ـي جبـار ،النظـام القـانوين للـدفاتر الهجاريـة ،110-99 ،حبـث منشـور يف املوقـع اإللكـرتوين آخــر

زيارة للموقع .2019/1/14
http://almerja.com/reading.php?idm=78226

أساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها القانونية يف الشركة املسا مة

265

ـبب و و و و و و
ـدقق ،و و ووإو ومن وـاو و وأيو و واـواوً وبو و وسـو و و و و
الشو و و و وصوـ و وـيةو و وللو ومـو و و و و و و
األخ و وطو و وـاء و و و و و
ـيس و وفوقوـ و و و و وعوـ و وـنو و و و و و و
ـؤوليةو ولو و و و و
ـذهو و واملو و وسـو و و و و و
العاقموـد و و وهـو و و
األخو و وطوةـاء الـ تقــع
وتنع

من اخلرباء أو املساعدين الذين ينيـبهم املـدقق عنـ يف القيـام بأعمـال الهـدقيق أو الـذين اشـرتكوا معـ يف تنفيـذ
هذه املهمة (.)1
كما أن حتديد مسـؤولية املـدقق املدنيـة سـواء كانـي عقديـة أو تقصـوية تـرتب بهكييـف املركـز القـانوين الـذي يشـغل

مدقق احلسابا  ،حيث نظرنا بأن املشر املصري حدد العالقة بن املدقق واملسامهن عنـدما نـص يف املـادة ()106
مــن قــانون الشــركا املصــري ((...يســأل املراقــب عــن صــحة البيانــا ال ـواردة يف تقريــره بوصــف وكــيالً عــن جممــو
املســامهن .)) ...حيــث أكــد املشــر املصــري هبــذه املــادة بــأن مــدقق احلســابا يعهــرب وك ـيالً عــن جممــو املســامهن،
يس ــأل م ــدقق احلس ــابا ــاه املس ــامهن مس ــؤولية عقدي ــة تهح ــدد يف ض ــوء القواع ــد العام ــة للوكال ــة ،ويس ــأل أياـ ـاً
بالنصو الواردة يف قانون الشركا وقانون مزاولة املهنة يف مصر.
بينما نرى بأن املشر اإلمارايت والكوي أغفـل هـذه النقطـة صـراحة دون الـنص عليهـا يف قـانون الشـركا اإلمـارايت
يف حتديد الطبيعة القانونية بن مدقق احلسابا والشركة واملسامهن ،لذلك يهم الرجو إىل القواعد العامـة للمسـؤولية
املدنيــة يف حــال عــدم وجــود نصــو خاصــة .فاملــدقق يأخــذ علــى عاتقـ مســؤولية كبــوة ــاه اجملهمــع عنـد إبــداء رأي ـ
حول القوائم املالية للشركة ال يقوم بهدقيق حساباهتا.
ويف قاية عرضي لدى القااء املصري ،حول تعمـد مراقـب احلسـابا لشـركة مسـامهة وضـع تقريـر كاذبـة يشـوهبا
اخللل الواضح وعر تقريره علـى اجلمعيـة العموميـة مهاـمناً لبيانـا كاذبـة دون أن يشـهمل علـى البيانـا الـ نـص
عليها القانون والالئحة الهنفيذية حيث ثبي لدى القاـاء املصـري ذلـك فحكمـي بالغرامـة مائـة ألـف جنيـ  ،واحالـة
ال ـ ــدعوى للمحكم ـ ــة املدني ـ ــة وتطبي ـ ــق امل ـ ـواد  ،2،5/163 ،6/162 ،39 ،32م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم  159لس ـ ــنة
1981م باصــدار قــانون شــركا املســامهة وشــركا الهوصــية باألســهم والشــركا ذا املســؤولية ا ــدودة" يعاقــب

باحلبس مـدة ال تزيـد عـن مخـس سـنوا وغرامـة ال تقـل عـن مخسـن ألـف جنيـ وال تزيـد عـن مائـة ألـف جنيـ أو
أحـدمها كــل مــن أثبـي عمــداً يف ســجال الشـركة وقــائع غــو صـحيحة أو عــر تقــارير علـى اجلمعيــة العامــة
للشركة تهامن بيانا كاذبة"). (2

ويؤيد الباحثان حكم ا كمة ،كـون مسـؤولية مراقـب احلسـابا ال تقـوم إال بإثبـا خطئـ وإمهالـ  ،وهـو

ما ثبي لدى ا كمة يف حكمها اسهناداً إىل املادة  106من قانون الشركا املصري.
-1

إيهـاب مجـال محـداهلل وشـاح ،مسـؤولية مـدقق احلسـابا اخلـارجي يف الشـركا املسـامهة العامـة يف القـانون األردين ،مرجـع سـابق،
 . 113أيااً :فيا بن ملفي القااة ،مدى فعالية رقابة مدقق احلسـابا علـى أعمـال جملـس اإلدارة يف الشـركا املسـامهة
العامة يف القانون األردين ،مرجع سابق.60 ،

 -2أنظر يف اجلنحة رقم  1165لسنة  2009م جنح اقهصادي القاهرة ،حمكمة القاهرة االقهصـادية ،الـدائرة الثانيـة ،جـنح اقهصـادي،
جلسة اجلنح وامل الفا بهاريو 2010/11/27م نشر عرب موقع قوانن الشرق www.eastlaws.com :
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وتق و وسـو و وـيمو و و و و
ـهملو و و وعلويوـ و و و و والعو وقـ و وـد و وموـ و وـن و و و واله وزاو ومـوـاو و و و و ،و و و و و
ـاخهالك و وموـ وـا و وا و وشو و و و و
ـف و وبـو و و و و و و و و و و
خته ولـو و و و
العقد ويـوـةو و و و و
ـؤوليةو و و و و و و و
العاموأنو و و وامل و وسـو و و و و و
االلهوةزامــا إىل
كمـا
الهزام بهحقيق نهيجة والهزام ببذل العناية ،فااللهزام األول هو الذي يهعهد بـ املـدين بالقيـام بعمـل أو االمهنـا
عن عمل يهعن علي حتقيق نهيجة معينة ،أما االلهزام الثاين فيهعهد املدين ببذل عنايـة لهنفيـذ مـا تعهـد بـ مـن
غو الوصول إىل نهيجة معينة ). (1
ولكــي تنشــأ مســؤولية املــدقق العقديــة فالبــد مــن وجــود فعــل اإلضـرار وضــرر وعالقــة ســببية بينهمــا ،ويعهــرب
املـدقق طئـاً ومقصـراً يف أداء مهامـ إذا أخفـق يف إجنــاز واجباتـ املفروضـ عليـ بشــكل صـحيح ـالً بالعقــد
الــذي يربط ـ مــع الشــركة ،وإذا كــان مــدقق احلســابا يهــوىل مهام ـ باإلعهمــاد علــى ق ـرار الهعيــن الصــادر يف
اإلجهمــا الســنوي للجمعي ــة العامــة دون وج ــود عقــد مكه ــوب يــنظم عالقه ـ م ــع الشــركة ،ف ــإن قبــول م ــدقق
احلسـابا لقـرار الهعيــن يــدل ضــمناً أنـ دخــل يف تعاقــد مــع الشــركة ،وتعهـد بــأداء الواجبــا القانونيــة فقـ ،
لذا يعهرب مسؤوالً عن خطئ الذي يهمثل بإخالل بالواجبا ال يفرضها القانون(. )2
فمدقق احلسابا يعهرب مقصراً يف أداء مهمه إذا مل يبـذل يف تنفيـذ واجباتـ العنايـة املهوقعـة منـ كشـ ص
مهــي سـواء مــن حيــث مســهوى األداء أو األســاليب املهبعــة ،أو قــام بإخفــاء حقيقــة جوهريــة تــؤثر علــى صــحة
املعلومـا املاليـة سـواء كـان هـذا الهســرت عمـداً أم ال ،حيــث أنـ مـن املفــرو

أن يعلـم بـأن إخفــاء مثـل هــذه

املعلومــا يــؤثر علــى صــحة املعلومــا املنشــورة ،أو أغفــل لفــي النظــر إىل الفــة جوهريــة للمبــادئ ا اســبية
والهدقيقيـة املهعـارك عليهـا الـا يـؤثر علـى صـحة البيانـا وهـو مـا نـص عليـ املشـر اإلمـاريت يف املــادة ( )24
من قانون مزاولة املهنة

()3

.

 -1مصطفى العوجي،املسؤولية املدنية ،ج، 2منشورا احللـي ،بـوو  .35 ، 2004 ،أياـاً :إيهـاب مجـال محـداهلل
وشاح ،مسؤولية مدقق احلسابا اخلارجي يف الشركا املسامهة العامة يف القانون األردين ،مرجع سابق.125 ،
 -2حتســن يوســف

ــي جبــار ،النظــام القــانوين للــدفاتر الهجاريــة ،110-99 ،حبــث منشــور يف املوقــع اإللكــرتوين آخــر

زيارة للموقع . 2109/1/14
http://almerja.com/reading.php?idm=78226
 " -3علــى مــدقق احلســابا عنــد القيــام بأعمــال اله ــدقيق اإلله ـزام بقواعــد ســلو وآداب املهنــة وبــالقرارا واألنظمــة ال ـ
تصــدرها ال ــوزارة أو اهليئــة لهل ــك الشــركا فيم ــا يهعل ــق مبــا ي ــأيت  _1املعــايو واألس ــس ا اســبية الدولي ــة _2.ض ـواب
احلوكمـة ومعـايو اإلناـباط املؤسســي"  .أو أذا مـا وقـف عليـ مــن أسـرار الشـركة دون طلـب مــن إدارهتـا أو مـن جهــة
ولـة قانونـاً وهــو مـا وضـح املشــر يف املـادة  247مــن قـانون الشـركا حيــث أنـ " يلهـزم مــدقق احلسـابا باحلفــا،
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حتق وقو ووة
العناويو وـة و و و و و
ـذهو و و و و و
ـإذا و وقو و وصو وـر و و و ويف و و وه و و و
يص،و وفو و و و
عناويو وـة و و و والرو وج و وـلو واو وحلوـ ورو و و و و و
ببذلو و و و و
احلساباو و و و و و و وهوو و و والهو وز وامو و و و و و و
مدققو و و و و و و و و و
العازاممو و و و و و و
ـي مسـؤوليه
فاله
العقديـة ،ففـي هــذه احلالـة يكــون مـدقق احلسـابا مســؤوالً ـاه الشــركة عـن خطـأ يصــل إىل درجـة اجلســامة،
سـواء كــان مهعمــد أو غــو مهعمــد ،وتعهمــد درجــة اجلســامة علــى فــروك احلــال وطبيعــة العمــل ،كمــا لــو أمهــل
مـدقق احلســابا يف اتبــا معــايو الهــدقيق وإعــداد الهقريــر ،ومل يقــم بعملـ بالوضــع القــانوين الــا تســبب ضــرراً،
وبالهــا تقــام مســؤوليه العقديــة ،وعــبء إثبــا الاــرر يقــع علــى الــدائن ،فــإذا انعــدم الاــرر فــال حمــل لقيــام

املسؤولية(.)1
كمــا أن مســؤولية مــدقق احلســابا تنعقــد أيا ـاً :إذا علــم بأخطــاء جملــس اإلدارة وتســرت عليهــا ،أو إذا كــان يف
وسـع أن يعلــم هبــذه األخطــاء لـو بــذل يف الرقابــة العنايــة الواجبـة عليـ  ،ولكــن عــدم معرفـة مــدقق احلســابا ألخطــاء
جملس اإلدارة ال يعفي من املسؤولية فمن الاروري الهأكد ما إذا كـان جهـل املـدقق هبـذه األخطـاء يرجـع إىل تقصـو
من أم ال ،وهل قام بالرقابة الكافية والفعالة أم ال ،أو كان عدم العلم سبباً يف هترب املدقق من املسؤولية(. )2
أمـا يف حـال مـا إذا كــان للشـركة أكثـر مــن مـدقق واشـرتكوا يف اخلطــأ كـانوا مسـؤولن قبــل الشـركة بالهاـامن ،ويطبــق
هذا احلكم إذا مل حيدد لكل واحد منهم اخهصـا معـن ،أو كـان اخلطـأ مشـرتكاً ،أمـا إذا كـان اخلطـأ فرديـاً وقـع مـن
أحـد املــدققن فــال يســأل عنـ إال إذا كــان هــذا املــدقق امل ــهص ،وكــذلك ال يســأل بقيــة املــدققن عــن خطــأ وقــع مــن

أحدهم يف دائرة اخهصاص فق  ،وإذا ثبي اخلطأ املشرت من املدققن على سبيل الامان يدفع الهعويض املسـهحق
( )3
للشركة عن األضرار الناشئة عن ذلك اخلطأ كل بنسبة خطئ

و من األمثلة على عدم صحة البيانا الواردة يف الهقرير السنوي املقدم من املدقق إىل اجلمعية العامة ،إفشاء
األسـ ـرار كم ــا ذكرن ــا س ــابقاً ،حي ــث يهحم ــل م ــدقق احلس ــابا املس ــؤولية ع ــن ص ــحة البيان ــا الـ ـواردة ،ويله ــزم
بالهعويض عن أي ضرر يلحق بالشركة ()4

=

علــى س ـرية بيانــا الشــركة الـ أطلــع عليهــا بســبب قيام ـ مبهــام وفيفه ـ لــدى الشــركة ."...يقابلـ املــادة  108قــانون
الشركا املصري .املادة  231قانون الشركا الكوي .
 -1أمح ــد حمم ــود املس ــاعدة ،املس ــؤولية املدني ــة مل ــدقق احل س ــابا يف ش ــركة املس ــامهة ،جمل ــة العل ــوم االجهماعي ــة واإلنس ــانية،
اجلزائر، 2011،

.92

 -2إيهــاب مجــال محــداهلل وشــاح ،مســؤولية م ــدقق احلســابا اخلــارجي يف الشــركا املســامهة العامــة يف الق ــانون األردين،
مرجع سابق.114 ،
 -3تطبيقاً للمادة  253من قانون الشركا اإلمارايت ،واملادة  109من قانون الشـركا املصـري ،واملـادة  232مـن قـانون الشـركا
الكوي .
 -4املادة ( )253قانون الشركا اإلمارايت .
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ـدعوى و والو ـو و و و وت ـو وروة
اكو واولـو و و و و و و و
ـادرو و وألو وطو ـو ور و و و
:يفو و و واحلو و وكـو وـمو و وال و وصوـ و و و و
العلويوـ وـاو و( و1و)و و و و
اإلتحادويـو وـةو و و و و
المحكو وموـ و وـة و و و و و و و و و و
ـاء و و وحو وكوـ و وـمو و و و و و و و و
العاـدموجوـ و و و
بطهم عالقــة
وقـ
عقديــة وهــي عقــد املقــاول ،بــأن الاــرر الــذي أصــاب املطعــون ( صــندوق النقــد العــريب) مل يكــون مباش ـراً حــىت

يســأل امل طع ــون ض ــده( م ــدقق احلســابا ) ،وإمن ــا ك ــان نهيج ــة لفع ــل اإلخــهالس والهزوي ــر العائ ــد لص ــندوق النق ــد
العريب ،فا كمة حكمي بإلزام املدقق بدفع الهعويض.
يــرى الباحث ـان بــأن ا كمــة غــو صــائبة بــأن جعل ـي مــدقق احلســابا مســؤوالً بهعــويض الطــاعن باعهب ـاره ـالً
بالهزاماتـ العقديــة ،دون ذكــر هــذه اإللهزامــا  ،فــإذا قــام املــدقق ببــذل العنايــة يف تنفيــذ الهزامات ـ ال ـواردة يف العقــد وال
يوجد إي إمهال من جانب فال يعهرب املدقق الً ،فيؤخذ بالسبب اآلخر اخلـارج عـن عمـل املـدقق أال وهـو االخـهالس
والهزوير من تابعي الطاعن.
ويف قاية أخرى مشاهبة عرضي لدى القااء املصري ،مل يثبي فيها املدعي بـاحلق املـدين مـا نسـب ملراقـب
احلســابا بقيــام العمــد يف تقــد بيانــا كاذبــة ،ووقــائع غــو صــحيحة ،وعرضــها علــى اجلمعيــة العموميــة ،فرفاــي
الدعوى املدنية وحكم بالرباءة من اجلنحة املنسوبة.)2( .
المطلب الثاني
المسؤولية التقصيرية لمدقق الحسابات
تنش ــأ مس ــؤولية م ــدقق احلس ــابا ع ــن الفع ــل الا ــار عن ــد ارتكابـ ـ لفع ــل يلح ــق ض ــرراً مب ــن يق ــوم به ــدقيق
حس ــاباهتم وقـ ـوائمهم املالي ــة أو ض ــد الغ ــو وه ــي احلال ــة الغالب ــة وأرك ــان الفع ــل الا ــار ه ــي :الفع ــل الا ــار والا ــرر
والسببية(. )3

تسهند أغلب األعمال ال يقوم هبا مدقق احلسابا على العقـد الـذي يـربم بينـ وبـن الشـركة ،لـذلك جنـد يف
غالبية األحيان أن مسؤوليه الهعاقدية أكثر وجوداً يف احلياة العملية من مسؤوليه الهقصـوية ،مـع ذلـك فـإن هـذه
األخوة قد توجد يف حاال حمددة يكون فيها الارر قد أصاب املسامهن يف الشركة أو الغـو وكـان هـذا الاـرر
ناشئاً عن خطأ املدقق الهقصوي ،ويهحقق هذا اخلطـأ عنـدما يكـون ناشـئاً عـن اإلخـالل بـااللهزام عـام وال يكـون
ناشئاً عن اإلخالل بالهزام عقدي وإمنا ينشأ عن اإلخالل بالهزام تقصوي وترتب علي مسؤولية تقصوية(. )4
 -1ا كمـة اإلحتاديـة العليــا ،األحكـام املدنيـة والهجاريـة ،الطعــن رقـم  -100لسـنة  24قاـائية ،2005/11/22 ،مكهــب ،27
جزء.2546 ،4
 -2انظر يف اجلنحة رقم  2005لسنة  2010م جنح اقهصادي القاهرة ،حمكمة القاهرة االقهصادية ،الدائرة الثانية ،جنح اقهصادي،
جلسة  ، 2011/2/26منشور عرب موقع شبكة قوانن الشرق www.eastlaw.com :
 -3حسام حسي الرشيد ،املسؤولية املدنية ملدقق احلسابا يف قانون ضريبة الدخل األردين ،مرجع سابق،

.36

 -4رضوان أبو زيد ،الشركا الهجارية يف القانون املصري املقارن ،دار الفكر العريب ،مصر ،بدون طبعة،1989 ،
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ساباو و و و و و و و و و
مدققيو و و واحلو و و و و
مهنةو و و و و و و و و
تنظيمو و و و و و و
قانون و و و و و و و
منو و و و و و و و
ثانيواوً و) و و و و
23و و /و و و
املادةو و و( و و و و
خالل و و و و و و
ايت و و و ومنو و و و و و و و و
اإلماو ورو و و
فاملشرمو و و و و و و
العا
نص و و وعلو و وـىو أوةنـ " يسـأل

مدقق احلسابا من األش ا

الطبيعن عن تعويض الارر الذي يلحق بالعميل أو الغو"...

وذكــر نفــس املــادة  /ثالثـاً علــى أنـ " إذا تولــي الهــدقيق شــركة قامــي مســؤولية الشـركاء الهاــامنية يف مواجه ـة
الغو عما يلحق هذا الغو من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء أو تقصو يف مزاولة املهنة. "...
فاملشـر اإلمـارايت جعـل مســؤولية املـدقق سـواء كـان شـ ص طبيعـي أو معنـوي مـدنياً أمــام الغـو ويطبـق علــيهم

املبادئ العامة يف القانون الهجاري

واملدين()1

فاملســؤولية الهقص ـوية هــي ال ـ تنشــأ نهيجــة اإلخــالل بــالهزام قــانوين عــام يفــر عــدم اإلض ـرار بــالغو( ، )2وهــي
مسؤولية املدقق اه األطراك األخرى ال تارر مصاحلهم بسبب اعهمادهم على تقرير املدقق.
فم ــدقق احلسـ ــابا إذا جن ــم عـ ــن املهـ ــام والواجب ــا املفروضـ ــة علي ـ ـ قانون ـ ـاً إض ـ ـراراً بغ ــوه الـ ــا ال ي ـ ـرتب ب ـ ـ عالقـ ــة
عقديـ ــة ،فإن ـ ـ يس ـ ــأل عـ ــن ذل ـ ــك اإلض ـ ـرار ،ذلـ ــك أن امل ـ ــدقق يله ـ ــزم بعـ ــدم إحل ـ ــاق الا ـ ــرر بـ ــالغو م ـ ــن مس ـ ــه دمي
القـ ـوائم املالي ــة ،حي ــث أهن ــم يعهم ــدون عل ــى تقري ــر امل ــدقق ال ــا حتهوي ـ ـ ه ــذه الق ـ ـوائم املالي ــة م ــن معلوم ــا حماس ــبية
يف اختاذ القرارا االقهصادية (.)3
واملقصود بالغو( الطرك الثالث) :مجيع األطراك ال تعهمـد علـى القـوائم املاليـة ومـا حتهويـ مـن معلومـا حماسـبية
يف اختاذ القرارا اإلقهصادية امل هلفة ،خبالك العميل ( الطرك الذي قام بالهوقيع على العقد مع املدقق) ،ومن بـن
هذه األطراك الدائنن ،محلة األسهم ،البائعين ،البنو  ،املسههلكن ،املسهثمرين...اخل(. )4

كمــا أن مســه دمي الطــرك الثالــث يهوقعــون مــن مــدقق احلســابا أن يهاــمن تقريــره الكفايــة الفنيــة والنزاهــة
واملوضـوعية واالسـهقالل الهـام واحليـاد ،كمـا يهوقعـون منـ اكهشـاك األخطـاء اجلوهريـة الـ تـؤثر علـى قائمـة املركــز
املا وقائمة الدخل ومنع إصدار القوائم املالية املاللة(. )1
 -1يقابل املادة ( )109من قانون الشـركا املصـري حيـث نـص علـى أنـ " يكـون مراقـب احلسـابا مسـؤوالً قبـل الشـركة
عـن تعــويض الاـرر الــذي يلحقهـا بســبب األخطـاء الـ تقـع منـ  ."...واملـادة ( )232مــن قـانون الشــركا الكــوي
على أن "يكون مراقـب احلسـابا مسـؤوالً عـن البيانـا الـواردة يف تقريـره وعـن كـل ضـرر يصـيب الشـركة واملسـامهن أو
الغو بسبب األخطاء ال تقع من .
 -2السنهوري ،الوسي يف القانون املدين ،مرجع سابق. 847 ،
 -3ف ـراس موســى أبــو ريشــة ،املســؤولية املدنيــة جمللــس اإلدارة يف الشــركة املســامهة وفق ـاً للقــانون األردين ،رســالة ماجس ــهو،
جامعة عمان العربية ،كلية القانون ،األردن . 51 ، 2017 ،أيااً:معن عمر عيد املومي ،الهنظيم القـانوين ملهمـة
مدقق احلسابا يف الشركا املسامهة العامة ،مرجع سابق،

.149

 -4فراس موسى أبو ريشة ،املسؤولية املدنية جمللس اإلدارة يف الشركة املسامهة وفقاً للقانون األردين ،مرجع سابق،
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ـافةو و ووة
باإلو و وضوـ و و و
ـب و و و وعل وي ـو و و و و–و و و و و
إمهاول ـو و و و وفي وهو ـوـاو ويو ورتوت ـو و و و
عم ولـ ـو و و و وأوو و و وتقو و وص ـو و وـوهو و و وأوو و و و و
ـدققو و و واحلو و وس ـو و وـاباو و و و و ومبو وه ـو و وـامو و و و و
ـاللو و وم ـو و و و و
العاخمـو و و و و
إىل مس ــؤوليه
إن إ
العقديــة ــاه الشــركة أو املســامهن  -مســؤولية تقص ـوية ــاه الغــو حســي النيــة كالــدائنن أو املســهثمرين الــذين
اعهمدوا على تقرير مدقق احلسابا يف تعاملهم مع الشركة ( .)2فوفقاً للقواعـد العامـة يف املسـؤولية الهقصـوية يف
القانون اإلمارايت فإن " ك إضرار بالغير يلزم فاعله ولـو غيـر مميـز بضـمان الضـرر"  .ووفقـاً لهكييفنـا لطبيعـة
مسؤولية مدقق احلسـابا يف مواجهـة الغـو علـى أهنـا مسـؤولية تقصـوية تقـوم وفقـاً للقـانون املـدين اإلمـارايت علـى
إحلـاق الاـرر أو الهســبب بـ فـإن مــدقق احلسـابا الـذي يرتكــب إمهـاالً أو تقصـواً يف أداء عملـ يكـون مســؤوالً
عن تعويض الارر الذي يلحق بالغو سواء كان هذا اإلمهال أو الهقصو ناشئاً عن عـدم تطبيـق املـدقق لألصـول
املهنية املهعارك عليها أو إمهال يف إتبا معايو ا اسبة الدولية(. )3

وعلي فإن مدقق احلسابا الـذي يلحـق ضـرر بـالغو جـراء عملـ فإنـ يسـأل عـن تعـويض األضـرار
الناشئة عن فعل سواء تلك األضرار املهحققة فعالً أو تلك ال كاني جمرد كسب فائي(. )4
ويرجــع أســاس مســؤولية مــدقق احلســابا النامجــة عــن الارســه ملهنــة الهــدقيق إىل أن املــدقق جمــاز هلــا قانون ـاً
مبمارسة مهنة الهدقيق على أساس أنـ ميلـك املعرفـة واملشـورة والـرأي إىل اجلمهـور بصـفة عامـة ،ومـن حـق هـذا
اجلمهور أن يعهمد على رأي يف تعامل مع الشركة الـ يـدقق حسـاباهتا ،فـإن تاـرر هـذا الغـو مـن ذلـك حـق
ل املطالبة بالهعويض بعد أن يثبي خطأ املدقق وما أصاب من ضرر والعالقة السببية بن اخلطأ والارر(. )5
وم ــن األمثل ــة عل ــى ذل ــك :إذا ارتك ــب امل ــدقق الف ــة للواجب ــا املفروض ــة عليـ ـ مبوج ــب قواع ــد الق ــانون،
كم الفه واجب ا افظة علـى أسـرار الشـركة الـ اطلـع عليهـا فإنـ يعـر نفسـ إضـافة إىل احهماليـة العـزل

=

 -1عبداملهدي عباس حمم د ،دراسة فجوة الهوقعا بن مدققي احلسابا ومسه دمي الهقارير املالية ،جملة العلوم االقهصادية،العراق،
مج . 2 ،2005 ،5 ،4أيااً :هدى خليل ابراهيم احلسي ،مسئولية مراقب احلسابا  ،مرجع سابق.16 ،
 -2فيــا بــن ملفــي القاــاة ،مــدى فعاليــة رقابــة مــدقق احلســابا علــى أعمــال جملــس اإلدارة يف الشــركا املســامهة العامــة يف القــانون
األردين ،مرجع سابق.63 ،
 -3املـادة ( )253مــن قــانون الشــركا اإلمــارايت واملــادة( ) 23مــن قــانون تنظــيم مهنــة مـدققي احلســابا ذلــك حيــي نــص علــى أنـ "
يسأل مدقق احلس ابا عن تعويض الاـرر الـذي يلحـق بالعميـل أو بـالغو بسـبب اخلطـأ أو الهقصـو املهـي الـذي يصـدر عنـ يف

أداء مهنه ."...
 -4املـادة ( ) 292علـى أنـ " يقـدر الاـمان يف مجيـع األحـوال مـا حلـق املاـرور مـن ضـرر ومـا فاتـ مـن كسـب بشـرط أن يكـون ذلـك
نهيجة طبيعية للفعل الاار".

 -5عب ــد امله ــدي عب ــاس حممـ ــد ،دراس ــة فج ــوة الهوقعـ ــا ب ــن م ــدققي احلس ــابا ومسـ ــه دمي الهق ــارير املالي ــة ،مرجـ ــع
سابق. 2 ،
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ـدققو و و واحلو و وسـو و و
ـذلكو وموـ و و و و و
ـيو و وهبوـ وـاو( و1و)و و و .و وووكوـ و و و و و و
ـويضو و والو و وشـ وـرو وكةو و وعوـ و وـنو و و واألو و وضـو ورو وار و والوـو و و و و وحلوقوـ و و و
ـؤوليةو و وعوـ و وـنو وتو وعـ و و و و و و
العاسـمو و و و و
ـاباو و و و و اولوـوةـذي ــالف
إىل امل
احلظر املفرو

علي وعلى موففي من املااربة بأسهم الشركة ال يدقق حساباهتا يكون أياـاً مسـؤوالً عـن

تعويض أي ضرر يرتتب علي الفه هلذا احلظر إضافة إىل احهمالية العزل من مهمه (.)2

ومل مينع قانون الشركا اإلمارايت واملصري والكوي من اخهيار أكثر من مدقق حسابا  .وإذا ت اخهيار أكثر مـن
مدقق فإن الهاامن فيما بينهم مفرت

بنص القانون وذلك يف حالة اشرتاكهم يف وقو الارر وهـذا مـا نصـي عليـ

املشر اإلمارايت والقوانن املقارنة بشكل صريح(. )3
وخ ـواً فعــل املشــر اإلمــارايت بنص ـ علــى هــذا وذلــك لهــوفو ضــمانة أكــرب للمهاــررين ج ـراء إمهــال وتقصــو مــدققي
احلسابا حيث أن ميكن للش ص املهارر الرجو عليهم منفردين أو جمهمعن.
وكذلك حيق للمهارر من خطأ مدقق احلسابا أن يعود على هذا األخو بالهعويض عن الارر الواقـع فعـالً والـربح
الفائي اسهناداً إىل املادة(  )2/23من قـانون تنظـيم مهنـة مـدققي احلسـابا  .وإن كانـي املـادة( )292مـن القـانون
املــدين اإلمــارايت قــد أجــاز الهعــويض عــن مــاحلق املاــرور مــن ضــرر ومافاتـ مــن كســب علــى أن ذلــك مقهصــر علــى
املســؤولية الهقص ـوية( . )4ومــع ذلــك فــإن نــص املــادة ( )2/23مــن قــانون تنظــيم مهنــة مــدققي احلســابا يعــد نص ـاً
خاصاً مقارنة مع املادة( )292من القانون املدين اإلمارايت ل األفالية يف الهطبيق وسواء أكـان أسـاس املسـؤولية هـو
املسؤولية الهقصوية أو العقدية.
ونالحظ أن يف اآلونة األخوة بدأ تهسع دائرة مسؤولية مـدقق احلسـابا

ـاه الغـو ( الطـرك الثالـث)" ،

وذلــك كنهيجــة طبيعيــة لهزايــد اعهمــاد الغــو علــى املعلومــا ا اســبية والهقــارير املاليــة يف اختــاذ الق ـرارا اإلقهصــادية
امل هلفــة ،وال شــك أن هــذا ســيؤدي إىل تزايــد مســؤولية مــدقق احلســابا ــاه الغــو ،حبيــث تغطــي كــذلك
اإلمهال العادي ،وسيكون لذلك أثر كبو على املسؤولية القانونية للمدقق" (.)5
 - 1املادة ( )247قانون الشركا اإلمارايت  .املادة ( )108قانون الشركا املصري .املادة ( )231قانون الشركا الكوي .
 -2املادة ( )248قانون الشركا اإلمارايت  .املادة( )104قانون الشركا املصري .املادة( )20قانون مزاولة مهنة مراقبـة احلسـابا
يف الكوي .
 -3املادة (...") 2/23فإذا تعدد مدققوا احلسابا قامي مسؤوليههم الهاامنية مامل ميكن نسبة الاـرر إلمهـال أو تقصـو أحـدهم".
واملــادة ( )109مــن قــانون الشــركا املصــري" ...وإذا كانــي للشــركة أكثــر مــن مراقــب واشــرتكوا يف اخلطــأ كــانوا مســؤولن قبــل
الشركة بالهاامن ."...املادة( )232قانون الشركا الكوي .
 -4املادة ( " )292يقدر الامان يف مجيع األحوال ما حلق املارور من ضرر وما فات من كسب"...

 - 5إيهاب مجال محداهلل وشاح ،مسؤولية مدقق احلسابا اخلارجي يف الشـركا املسـامهة العامـة يف القـانون األردين ،مرجـع
ســابق . 116 ،انظــر أكثــر :عــالء زيــاد صــبحي ،دراســة حتليليــة آلراء املــدققن وا ــامن حــول املســؤولية القانونيــة
للمدقق اخلارجي اه الطرك الثالث ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ،اجمللد ، 2العدد.12 ،2006، ،1
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الخاتمة و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
العامو و و
بعد االنههاء من كهابة البحث ،نعر ألهم النهائج والهوصيا وفق الها :

أوالً :النتائج

 _1تكــون مســؤولية املــدقق عقديــة عنــد إخالل ـ باإللهزامــا العقديــة ال ـ تربط ـ بالشــركة ،يف حــن
تكون تقصوية عند إخالل بالهزام عام.
 _2نالح ــظ أن املش ــر اإلم ــارايت مل حي ــدد طبيع ــة مس ــؤولية م ــدقق احلس ــابا ه ــل هـ ـي عقدي ــة أم
تقصوية ،األمر الذي يقهاي منا الرجو إىل القواعد العامة يف املسـؤولية املدنيـة ،حيـث حـ ّدد القـانون املـدين
مع اجههادا القااء مىت تكون املسؤولية عقدية أو تقصوية وأساس كل منهما كما بيّنا يف منت البحث.
مهعمد.

 _3يسأل مدقق احلسابا عن اخلطأ مهما كانـي درجـة اجلسـامة جسـيماً أم يسـواً مهعمـداً أم غـو
 _4عند وجود أكثر من مدقق واشرتكوا يف اخلطأ فاملسؤولية تكون تاامنية فيما بينهم.

 _5نعهقد بأن جيب تشديد مسؤولية مدقق احلسابا حيث يلهزم ببذل العناية الفنية الـ تقهاـيها
أصول مهنه .
وهــذه النهــائج جعلهنــا نفكــر يف أن نقــدم جمموعــة مــن الهوصــيا ال ـ مــن شــأهنا أن تطــور يف مهنــة
مدقق احلسابا يف اإلمارا خاصة بالشكل الذي دم مهطلبا اإلقهصاد الوطي ،وفق الها :
ثانياً :التوصيات

 _1ضرورة رفع مسهوى األداء املهي ملدقق احلسـابا وكفاءتـ لهمكينـ مـن بـذل العنايـة املهنيـة ـاه
الشركة والغو.
 _2توعية املـدقق بـاإلجراءا واألسـاليب الـ جيـب مراعاهتـا عنـد تدقيقـ للبيانـا املاليـة كـي يـدفع
نفس عن اطر املساءلة القانونية كهعين مسهشار قانوين يف شركة املسامهة العامة.
_ 3إض ــافة ن ــص لق ــانون تنظ ــيم مهن ــة ت ــدقيق احلس ــابا اإلم ــارايت يها ــمن اله ــأمن اإللزام ــي ض ـ ـد
األخطاء ال يرتكبها مدقق احلسابا .
قائمة المراجع
أوالً :الكتب:

 _1أمحد عبداهلل الكندري ،النظرية العامـة ملصـادر االلهـزام غـو اإلراديـة ،جامعـة اجلزيـرة ،ديب ،بـدون
طبعة. 2013،
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ـانوو ونو و واملو وعو و و و و
اإل ورو وادويو وـة و و ويفو و وق و و و
اإلل وهـوزو وامو و وغو وـوو و و و و
ـادر و و و و و
شرو وح و ومو و وصو و و و و
وآخرون،و و و و و
ؤميو و و و و و و و و و و و
طاللو و و وامل و و و و و
بشارو و و و و و و و
العامو و و 2و و_و و و و و و و
ـامالو و ووة اإلماراتيـة،
مكهبة اجلامعة ،الشارقة ،الطبعة األوىل.2015 ،
 _3رضوان أبو زيد ،الشركا الهجارية يف القانون املصري املقـارن ،دار الفكـر العـريب ،مصـر ،بـدون
طبعة.1989 ،
 _ 4سليمان مرقس ،شرح القانون املدين ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1964 ،
 _ 5ســالمة عبدالصــانع أمــن علــم الــدين ،النظــام القــانوين ملراقــب احلســابا  ،دار النها ـة العربيــة،
القاهرة ،بدون طبعة.2016 ،
 _ 6س ــالمة عبدالصـ ــانع أم ــن علـ ــم الـ ــدين ،دور الرقاب ــة يف حوكمـ ــة الش ــركة ،دار النهاـ ــة العربيـ ــة،
القاهرة ،بدون طبعة. 2016 ،
 _ 7عبــدالرزاق الســنهوري ،الوســي يف القــانون املــدين ،نظريــة اإلله ـزام بوج ـ عــام ،ج ،1دار إحيــاء
الرتاث ،بوو  ،دون سنة نشر.
 _8عدنان السرحان ،املصادر غو اإلرادية (احلق الش صي) ،إثراء للنشر والهوزيع ،األردن ،الطبعـة
األوىل2010،
 _9عمــر الســيد أمحــد عبــداهلل ،مســئولية الش ـ ص عــن فعل ـ يف قــانون املعــامال املدنيــة اإلمــارايت
مقارنة بالقانون املصري ،دار النهاة العربية ،القاهرة. 1995 ،
 _ 10علي سيد قاسم ،مراقب احلسابا  ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،بدون طبعة.1991،
 _11عب ــداحلكم ف ــوده ،اخلط ــأ يف نط ــاق املس ــؤولية الهقص ــوية ،دار الفك ــر اجل ــامعي ،اإلسـ ـكندرية،
بدون طبعة.1996 ،
 _12فــاروق األباصــوي ،أحكــام املســؤولية الهقصــوية يف قــانون املعــامال املدنيــة اإلمــارايت ،إث ـراء
للنشر والهوزيع ،عمان.2010 ،
 _13حممد املرسى زهرة ،الفعل الاار والفعل النافع ،بدون ناشر ،الطبعة األوىل2002،
 _14مصطفى الزرقاء ،الفعل الاار والامان في  ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل. 1988،
 _15مص ـ ــطفى العوجي،املس ـ ــؤولية املدني ـ ــة ،اجل ـ ــزء ،2منش ـ ــورا احلل ـ ــي ،ب ـ ــوو  ،ب ـ ـدون طبع ـ ــة،
. 2004
ثانياً :بحوث ومقاالت

 _1أمح ــد حممـ ــود املس ــاعدة ،املسـ ــؤولية املدنيـ ــة مل ــدقق احلسـ ــابا يف شـ ــركة املس ــامهة ،جملـ ــة العلـ ــوم
اإلجهماعية واإلنسانية ،اجلزائر.2011 ،
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املدنويـو وـة و و وع و وـنو و و واألو و وضـو ورو وار و و والنو و وووويو وـة و و ويفو واولو وقـو و ووة
ـؤوليةو و و و و و
ـرقاوي،و و و وامل و وسو و و و و و
ـهايبو و والو و وشـو و و و و و و و
اهيمو و والو و وش و و و و و
ـهايبو وإوبـو ور و و و و
العامو و و 2و و_و و وال و وشو و و و و و
ـانون االمــارايت
يف ضوء القواعد العامة للمسؤولية ،مركز حبوث الشرطة ،الشارقة ،مج. 2015 ،92 ،24
 _3بشــار طــالل أمحــد املــؤمي ،املســؤولية املدنيــة النا ــة عــن جراحــة إزالــة الســمنة ،دراس ـة قانونيــة
حتليلية ،اجمللة األردنية يف القانون والعلوم السياسية ،األردن ،اجمللد ،9العدد. 2017 ،2
 _ 4خالد بـن حممـد بـن عبـداهلل عطيـ  ،املسـؤولية الهقصـوية للسـلطا العامـة يف القـانون االجنليـزي،
دراسة مقارنة  ،جامعة القاهرة ،القاهرة2005 ،
 _5ربيعة غيث ،مسؤولية مراقي احلسابا  ،اجمللة املغربية لالدراة ا لية والهنمية ،املغرب ،العـدد62
. 2005،
 _6ربيعــة رماــان حممــد ،دراســة العالقــة بــن جــودة املراجعــة الداخليــة واكهشــاك مراقبــو احلســابا
للغ يف القوائم املالية ،جامعة عن س ،القاهرة ،املج،20العدد.2016 ،3
 _7ســامر ســهيل حجــازين ،املســؤولية املدنيــة ل ـرئيس وأعاــاء جملــس اإلدارة يف الشــركا املســامهة
اخلاصة يف فل قانون الشركا األردين ،جامعة الشرق األوس  ،األردن.
 _8صــبا أمحــد ســعيد ،نظ ــام مقــرتح لرقابــة اجلــودة عل ــى أداء مســاعدي م ـراقي احلســابا  ،جامع ــة
املوصل ،كلية االدراة واالقهصاد ،قسم ا اسبة ،العراق.2009 ،
 _9صــدقي ســليم خ ــان نعمــان ،أس ــاس املســؤولية الهقص ــوية ومســؤولية ع ــدميي الهمييــز يف الق ــانون
املدين العراقي ،جملس القااء ،العراق.2012 ،
 _10عــالء زيــاد صــبحي ،دراســة حتليليــة آلراء املــدققن وا ــامن حــول املســؤولية القانونيــة للمــدقق
اخلارجي اه الطرك الثالث ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ،اجمللد ، 2العدد. 2006 ، 1
 _11عبداملهدي عباس حممـد ،دراسـة فجـوة الهوقعـا بـن مـدققي احلسـابا ومسـه دمي الهقـارير
املالية ،جملة العلوم االقهصادية،العراق ،اجمللد،4العدد.2005 ،5
 _12فيــا بــن ملفــي القاــاة ،مــدى فعاليــة رقابــة مــدقق احلســابا علــى أعمــال جملــس اإلدارة يف
الش ــركا املس ــامهة العام ــة يف الق ــانون األردين ،رس ــالة ماجس ــهو ،جامع ــة مؤت ــة ،اجملل ــد ،1الع ــدد ،2االردن،
. 2009
 _13ك ــوثر عب ــدالفهاح األجب ــي ،مس ــؤولية مراق ــب احلس ــابا يف دول ــة اإلم ــارا  ،دراس ــا اخلل ــيج
واجلزيرة العربية ،العدد.51
 _14حلسـن العيــو  ،مسـئولية مراقــب احلســابا يف ضـوء القــانون رقـم  17.95املهعلــق بشــركا
املسامهة ،جملة املنارة للدراسا القانونية واإلدارية ،املغرب ،عدد خا . 2017 ،

أساس مس ولية مدقم اصسابات وطبيعتها القانونية يف الشركة املسا مة

275

املد ون ويـوـةو و ومل وراو وق و و و
ـؤولية و و و و و
ـي،و و واملو و وس و و و و و و
ـامرو و و ومروعو و وـيو و وال وروبيو وعـو و و و
ـدة و و وع و و و و
اهلل ،و و وعبويوـ و و و
ـديقو و و وحم وموـ و وـد و و وع وب و وـد و و و و و و
15و و_و و و وحمو وم و وـدو و و وصو و و و و
العامو و و و و
ـبوةاحلســابا
يف الشركا املسامهة ،جامعة كركو  ،العراق.
 _16ن ــوري مح ــد خ ــاطر ،حتدي ــد فك ــرة اخلط ــأ اجلس ــيم يف املس ــؤولية املدني ــة ،جملـ ـة املن ــارة للبح ــوث
والدراسا  ،األردن ،اجمللد،7العدد.3
 _ 17ه ـ ــدى خلي ـ ــل اب ـ ـ ـراهيم احلس ـ ــيي ،مس ـ ــئولية مراق ـ ــب احلس ـ ــابا  ،جمل ـ ــة كلي ـ ــة بغ ـ ــداد للعل ـ ــوم
اإلقهصادية ،العراق ،العدد.2011 ،28

ثالثاً :الرسائ الجامعية:
 _1إيهاب مجال محـداهلل وشـاح ،مسـؤولية مـدقق احلسـابا اخلـارجي يف الشـركا املسـامهة العامـة

يف القانون األردين،
 _2حس ــام حس ــي الرش ــيد ،املس ــؤولية املدني ــة مل ــدقق احلس ــابا يف ق ــانون ضـ ـريبة ال ــدخل األردين،
رسالة ماجسهو ،جامعة جر  ،كلية القانون ،األردن. 36 ،2013،
 _3عبدالسالم بن طناك سامل العوائد ،املركز القانوين ملـدقق احلسـابا يف الشـركة املسـامهة العامـة،
رسالة ماجسهو ،جامعة آل بيي ،كلية القانون ،األردن. 2011 ،
 _4فراس موسى أبو ريشة ،املسؤولية املدنية جمللس اإلدارة يف الشركة املسامهة وفقـاً للقـانون األردين،
رسالة ماجسهو ،جامعة عمان العربية ،كلية القانون ،األردن. 2017 ،
 _5معــن عمــر عيــد املــؤمي وآخــرون ،الهنظــيم القــانوين ملهمــة مــدقق احلســابا يف الشــركة املســامهة
العامة ،رسالة دكهوراه ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.2015 ،
رابعاً :المصادر اإللكترونية:
 _1حتس ــن يوس ــف

ــي جب ــار ،النظ ــام الق ــانوين لل ــدفاتر الهجاري ــة،2017 ،

حبث منشور يف املوقع اإللكرتوين:
http://almerja.com/reading.php?idm=78226
 _2شبكة قوانن الشرق www.eastlaw.com :
 _3موقع دار املنظومةwww.mandumah.com :
خامساً :القوانين:

 _1قانون الشركا اإلمارايت رقم ( )2لسنة . 2015
 _2قانون الشركا املصري رقم ( )159لسنة .1981
 _3قانون الشركا الكوي رقم ( )1لسنة . 2016

،110-99
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 _5قانون مزاولة مهنة مراقب احلسابا الكوي رقم ( )5لسنة . 1981
 _6قانون مهنة املزاولة واملراجعة يف مصر رقم ( )133لسنة . 1951
 _7ق ــانون املع ــامال املدني ــة اإلم ــارايت رق ــم ( )5لس ــنة  1985واملع ــدل بالق ــانون رق ــم ( )1لس ــنة
.1987
 _8القانون املدين املصري وتعديالت رقم ( )131لسنة . 1948
 _9القانون املدين الكوي رقم ( )67لسنة . 1980
سادساً :المراجع األجنبية:.
1_ Companies and securities law review committee, civil
liability of company auditors, discussion paper no.3, 1985 .
2_ Peter forstmoser, the duties and liabilities of auditors
under Swiss law, Journal of Comparative Business and Capital
Market Law, North-Holland, 1983.
3_ Soud Matar, The Impact of Legal Responsibility of
External Auditors on Auditing Quality and Investment Level,
Ph.D. Departme nt of Economics & Finance, Brunel
University,2012.
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اإلضراب عن العمل في التشريع الليبي (دراسة مقارنة)
إعداد األستاذة :آمـــال سالم العريفي ،كلية القانون  ،جامعة طرابلس.
المقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

متــارس الدولــة نشــاطها مــن خــالل موففيهــا ،فهــم أداة الدولــة لهنفيــذ سياســهها وحتقيــق أهــدافها ،وحتظــى
الوفيفة العامة بعناية املشر والفق والقاـاء يف ليبيـا و هلـف دول العـامل ،فمـع ازديـاد نشـاط الدولـة ،وازديـاد
عــدد موففيهــا اههمــي الدولــة بهنظــيم اجلهــاز اإلداري وأصــبح للوفيفــة العامــة نظــام خــا

هبــا حيــدد حقــوق

وواجبا املوففن العامن ،وشروط الهحاقهم بالوفيفة.
وتــأيت يف مقدمــة املواضــيع ال ـ تعاجلهــا الق ـوانن الداخليــة ،واملواثيــق الدولي ـة اخلاصــة بالوفيفــة العامــة  -وال ـ
جيــب دراســهها وفــق أســس علميــة حديثــة  ،حــاال اضــطراب ســو املرافــق العامــة ،عنــدما ميهنــع املوفــف عــن
العمل امهناعاً إدارياً مدبراً لهحقيق مطالب عادية.

واإلضراب كحالة من حاال وقف العمل  ،يهميز بأمهية خاصة؛ لكون يؤثر يف سو املرافـق العامـة بانهظـام

واطـراد ،ونظ ـراً ألمهيــة هــذه اجلزئيــة ملــا فيهــا مــن مســاس بســو املرافــق العامــة ،يثــور الهســاال لــدى الباحــث مــا

السـبيل للمطالبــة حبقــوق املــوففن مــع االلهـزام بــاحرتام مبــدأ دوام ســو الوفيفــة  ،وكيــف الســبيل لل ــروج مـن

تبعــا إض ـراب املوفــف  ،اإلجابــة عــن هــذه الهســااال هــي حمــور إشــكالية قانونيــة تعاجلهــا هـذه الدراســة،
وفق دراسة حتليلية موضوعية  ،خاصة بالوضع يف ليبيا وبعض الدول األخـرى ،و ختهـهم بـإجراء مقارنـة هلـا مـع
األنظمة األخرى ،علي فإن الدراسة تهطلب اتبا اخلطة املنهجية الهالية:
املبحث األول :الهنظيم القانوين لعضراب يف الهشريع الليي واملقارن.
املبحث الثاين :اآلثار املرتتبة على اإلضراب والهمييز بين وبن األنظمة املقاربة ل .
المبحث األول

التنظيم القانوني لإلضراب
سوك أتناول يف هذا املبحث مفهوم اإلضراب تشريعاً أوالً  ،مث الهعر لهعريف اإلضـراب فقهـاً وقاـاءَ ثانيـاً ،و

عناصر اإلضراب ثالثاً  ،وذلك وفقاً لل طة الهالية -:
المطلب األول  :تعريف اإلضراب تشريعاً .
وقضاء.
المطلب الثاني  :تعريف اإلضراب فقهاً
َ
المطلب الثالث  :عناصر اإلضراب.
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المطلب األول
تعريف اإلضراب تشريعاً
ختل ــو الهش ـريعا – ع ــادة  -م ــن وض ــع الهعريف ــا  ،وتع ــر ع ــن بي ــان احل ــدود غالبـ ـاً ،حي ــث ال يه ــهم

املشر عادة بوضع تعريف ملسألة ما  ،وإمنا ترت الجههادا الفق والقااء .

غـو أن املشـر يف ليبيـا مل يـرت مسـألة تعريـف اإلضـراب الجههــاد الفقـ وأحكـام القاـاء ،بـل كانـي لـ اليــد
الطوىل يف هذا الشأن فقام بهعريف اإلضراب يف قانون العمل  ،وذلك بنص املادة األوىل مـن املرسـوم امللكـي
قــانون العمــل رقــم (  58لســنة  1970م امللغــي ) ال ـ تــنص علــى ان االض ـراب هــو " الهوقــف ع ــن
العمل من قبـل مجاعـ مـن العمـال مسـه دمن يف مؤسسـة أو أكثـر بنـاءً علـى اتفـاق مشـرت بيـنهم أو هتديـد

ســابق وذلــك مــن جـراء نـزا مهــي " ( ،)1مــع العلــم أن القــانون رقــم ( )12لســنة  2010م بشــأن عالقــا

العمل احلا مل يهطرق ملوضو اإلضراب مطلقاً.
وجــاء يف مشــرو الدســهور الليــي املصــاغ يف مدينــة البياــاء بهــاريو  29يوليــو " ، 2017كفــل الدولــة الليبيــة
احلريا العامة مبا فيها حرية املعلومة واإلعالم  ،وتشكيل اجلمعيا األهلية والنقابا واألحـزاب السياسـية،
و حرية الهظاهر واإلضراب السلمين ،ووضع قواعد لامان هذه احلريا من هيمنة السلطة السياسية"(.)2

وتنص املادة(  )238مـن قـانون العقوبـا الليـي علـى أنـ " إذا تـر ثالثـة أو أكثـر مـن املـوففن العمـومين
أو موففي ومسه دمي املرافق العامة مكاتبهم او وفائفهم أو أعماهلم أو أدوهـا بشـكل يـؤثر يف سـوها سـواً

مهواصـالً منهظمـاً  ،مهفقـن علـى ذلـك أو مبهغـن منـ حتقيـق غـر مشـرت  ،يعاقـب كـل مـنهم بـاحلبس مــدة
ترتاوح بن ثالثة أشهر وسنة وبغرامة ال تزيد على مائة جني َ " (.)3

يهاح من هذا النص أن اإلضراب ال يهحقق إال بالنسبة للموففن العمـومين أو مسـه دمي املرافـق العامـة،
فهو ال يقوم بالنسبة للعمال يف املشروعا اخلاصة اململوكة لألفراد وال ال تعهرب مرفقاً عاماً.
فــي مصــر لــم يعــرف المشــرع المصــري اإلضـراب بطريقــة مباشــرة ولكنـ عمرفـ بطريقــة غــو مباشــرة ،وذلــك

عنــد احلــديث عــن احلــاال الـ يشــكل فيهــا اإلضـراب جرميــة يعاقــب عليهــا جنائيـاً

()4

 ،فقــد عـمرك املشــر

 -1اجلريدة الرمسية
 - 2نقالً عن مسودة دسهور ليبيا الصادر يف مدينة البيااء بهاريو  29يوليو  2017م.
- 3نقال عن قانون العقوبا الليي املادة .238
 ، 4سنة  8بهاريو  17مارس  1958م.

 -4د  .صالح علي علي حسن  ،تنظيم احلق يف اإلضراب  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،اإلسكندرية ، 2012 ،

.13
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اإلضراب ا ظور يف املادة ( )124من قانون العقوبـا الـ تـنص علـى أنـ " إذا تـر ثالثـة علـى األقـل مـن
املــوففن أو املســه دمن العمــومين عملهــم ولــو يف صــورة اســهقالة أو امهنع ـوا عمــداً عــن تأديــة واجــب مــن

واجبا وفيفههم مهفقن يف ذلك أو مبهغن من حتقيق غر مشرت … " .
ورغـم اعـرتاك املشــر املصـري صـراحة حبـق اإلضـراب يف قــانون العمـل رقــم ( )12لسـن  2003م وتنظــيم
هــذا احلــق يف امل ـواد ( )195 – 192فإن ـ آثــار عــدم وضــع تعريــف ل ـ  ،مكهفيــا بالهأكي ـد علــى مشــروعيه و
طريقة الارسه .

ولع ـ المشــرع العراقــي مــن بــن املشــرعن العــرب القالئــل الــذين عرف ـوا اإلض ـراب وأطلــق علي ـ مصــطلح

الهوقف عن العمل  ،ففي قانون الامان االجهماعي رقم ( )57لسن  1957م عمرك اإلضـراب بأنـ " اتفـاق
جمموعــة مــن العمــال أو املســه دمن أو أكثــرهم يف مشــرو أو مشــاريع علــى الهوقــف عــن العمــل بشــأن أمــور

تهعلق بشروط العمل أو االسه دام و أحواهلما " (.)1

ودعم بيان جملـس الـوزراء العراقـي الصـادر بهـاريو  2016 / 3 / 16م بشـأن اإلضـراب واملطالبـة باإلصـالحا
احلكومية وحرصاً على محاية العمال ،وحقهم يف اإلضراب إال أن شدد على أن تهم وفق األطر القانونية .

و اجلدير بالذكر أن الدستور المغربي املعدل يف سن  1996م جعل اإلضراب حقاً مكفوالً مبوجب الدسـهور

حي ــث نص ــي امل ــادة  14الفص ــل الراب ــع عش ــر عل ــى ان االح ـ ـزاب " ح ــق ما ــمون عل ــى أن تب ــن الش ــروط و
اإلجراءا ال ميكن معها الارسة هذا احلق مبوجب قانون الهنظيمي" (.)2
من خالل ما سـبق يهبـن أن هنـا صـعوبة يف تعريـف اإلضـراب ،تعريفـاً حمـدداً ،ومرجـع ذلـك حبسـب الزوايـا الـ
ينظر من خالهلا إ اإلضراب ( )3وهذا ما سأبين يف املطلب الثاين .
المطلب الثاني

وقضاء
تعريف اإلضراب فقهاً
ً
سأتعر (أوالً) ملفهوم اإلضراب فقهاً  ،مث قااءً (ثانياً).

أوالً  -تعريف الفقه لإلضراب :

نهيجة لصمي املشر يف كثو األحيان عن تعريف اإلضراب  ،تـر األمـر للفقـ القـانوين  ،حيـث

وضع تعريف ل فقد عمرك الدكهور سليمان محمد المطاوي اإلضراب علـى أنـ "اتفـاق بعـض العمـال علـى
 -1د .مصطفى أمحد أبوعمرو ،الهنظيم القانوين حبق اإلضراب ،دار الكهب القانونية  ،القاهرة ، 2009 ،
 -2الدسهور املغريب املعدل يف  1996م.
 -3د.عبد الباس حممد ا سن ،اإلضراب يف قانون العمل ،رسالة دكهورة ،جامعة القاهرة  1992 ،م،
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االمهنـا عــن العمــل مــدة مـن الــزمن دون أن تنصــرك نيــههم إىل اله لــي عـن وفــائفهم هنائيـاَ  ،وذلــك بقصــد
إفهار اسهيائهم مـن أمـر مـن األمـور  ،أو الوصـول اىل حتقيـق بعـض املطالـب  ،السـيما املهعلقـة بالعمـل كرفـع

األجور " (.)1

وعـمرك الــدكهور ثــروت بــدوي اإلض ـراب علــى أن ـ " امهنــا العــاملن بــاملرافق العامــة عــن أداء أعمــاهلم

وعــدم مباش ـرهتم ملهــام وفــائفهم  ،دون أن يه ل ـوا عــن تلــك الوفــائف ،ومــع اســهمرار متســكهم هبــا  ،وذلــك
بقصـد اإلعـالن مـن جـانبهم عـن احهجـاجهم علــى أوضـا معينـة  ،أو عـن مطالـب معينـة يطـالبون املســؤولن

بهحقيقها " (.)2

أما يف ليبيا فقد عـرك الدكتور نصـر الـدين مصـباح القاضـي اإلضـراب بأنـ " :اتفـاق بـن جمموعـة مـن
العـاملن بـاملرافق العامـة أو املرافـق اخلاصـة علـى تـر العمـل والارسـة الواجـب الـوفيفي برضـاهم الهـام ملـدة مـن
الزمن ألجل حتقيق هدك معن "

()3

.

ويع ــرك جان ــب آخ ــر م ــن الفق ـ ـ اإلض ـ ـراب بأن ـ ـ " هج ــر امل ــوففن او املس ــه دمن لعمله ــم م ــع متسـ ــكهم
بـوفيفههم ،ويلجــأ املوففــون عــادة هلــذا اإلجـراء إفهــاراً لسـ طهم علــى عمــل مــن اعمــال احلكومــة أو إلرغــام
احلكومة على إجابة مطالبهم "
بعــد اســهعرا

()4

هلــف تعريفــا اإلض ـراب الفقهيــة  ،نصــل إىل أن اإلض ـراب عــن العمــل يعه ـرب عم ـالً

خطواً يهدد سـو املرافـق العامـة  ،وبالهـا فإنـ يهعـار مـع مبـدأ سـو املرافـق العامـة بانهظـام وإطـراد  ،ولكـي
الهاييق من نطاق ما أمكن .
مينع تعطيل املرافق العامة يهعن تنظيم و
ّ
ثانيا  -تعريف القضاء لإلضراب :

ال يقــل دور القاــاء عــن دور املشــر  ،فاملشــر يقــوم بســن القـوانن  ،ويــرت للقاــاء جمــال لوضــع هــذه
القوانن موضع الهنفيذ حلل املنازعا ال يثوها بن املهنازعن  ،افراداً ومجاعا .
وإىل جانــب االجههــاد الفقهــي ،توجــد اجهه ـادا أخــرى صــادرة عــن القاــاء لهعريــف اإلض ـراب  ،ويف
هــذا الصــدد  ،فقــد عرفــي حمكمــة أمــن الدولــة العليــا يف مصــر (طـوارئ) اإلض ـراب يف حكمهــا يف  16أبريــل
 -1د .سليمان حممد الطماوي  ،الوجيز يف القانون اإلداري ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  1979 ،م ،
 -2د.ثرو بدوي  ،القانون اإلداري  ،دار النهاة العربية  ،القاهرة 2006 ،م .412 ،
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 -3د.نصر الدين مصباح القاضي  ،أصول القانون اإلداري  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،طبعة  2016 . 2م ،
 -4د  .حممد فؤاد مهنا  ،القانون اإلداري املصري  ،دار الثقافة اإلسكندرية . 77 ، 1946 ،1945 ،
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بإضراب عمال السكك احلديدية بأنـ هـو" االمهنـا اجلمـاعي املهفـق عليـ بـن جمموعـة

من العاملن عن العمل لفرتة مؤقه ملمارسة الاغ لالسهجابة ملطالبهم " (.)1

وبــالرجو للقا ــاء اللي ــي  ،ف ــإني مل أعثــر عل ــى تعري ــف لعض ـراب  ،فكمــا ه ــو معل ــوم أن اإلض ـراب جرمي ــة
يعاقــب عليهــا القــانون جنائي ـاً تطبيق ـاً لــنص املــادة ( )238مــن قــانون العقوبــا الليــي ،ويرجــع ســبب عــدم
وضع تعريف قاائي لعضراب إىل عدم وجود منازعا مهعلقة ب  ،وال تعر على القااء (.)2
المطلب الثالث
عناصر االضراب
يذهب أغلب الفق إىل ضرورة توافر عناصر مادية وأخرى معنوية لوجود اإلضراب ،وهذا عر هلا- :

أوالً  -العناصر المادية لإلضراب:

ميكن تقسيم العناصر املادية لعضراب إىل:

 -1التوقف عن العم

جيب أن يكون هنا توقف إرادي حقيقي عن العمل فالهوقف اإلرادي ميثل العنصر اجلوهري لعضـراب ،
وجيب أن يكون هنا تعبو صريح عن الدخول يف حالة اإلضراب (.)3
ويأخذ الهوقف عن العمل كهصرك مادي صوراً وأشكاالً مهعددة ،فالهوقف الكامل عن العمل ميثل الصـورة
الهقليدية لعضراب  ،امهنا العمال عن العمل مـدة معينـة  ،فهـذا املوقـف السـلي يعـد دلـيالً علـى بـدء اإلضـراب
وعنصراً من عناصره (.)4
وقــد يقــوم اإلض ـراب علــى توقــف ال عــاملن يف قطــا معــن مــن املرفــق  ،برتتــب علي ـ إصــابة بــاقي القطــا
بالشلل اجلزئي  ،كما هو احلال يف قيام املوففن داخل اجلامعة بالهوقف عن العمـل وإغـالق مكـاتبهم مـع رفـض

الهواصل مع اإلدارة امل هصة وعدم فهح مكـاتبهم أمـام املـراجعن  ،فـإن هـذا الـرفض ميثـل إضـراب إداري  ،ونظـراً
 -1حكــم حمكمــة أمــن الدولــة العليــا" ط ـوارئ "  16/4/1987م ،الــدعوى رقــم  419جملــة ا امــاة،
.14

 8يونيــو  1987م ،

 -2نقالً عن أ .عبد الفهاح سليمان علي املغريب  ،مـدى تطـور حـق اإلضـراب يف املرافـق العامـة  ،رسـالة ماجسـهو  ،جامعـة طـرابلس ،
. 12 ، 2014
 -3أ  .برتيمة عبد الوهاب  ،اإلضراب ومبدأ اسهمرارية املرفق العام  ،رسالة املاجسهو  ،جامعة القاهرة 2009
 -4د  .حممد فؤاد عبد الباس  ،القانون اإلداري ،تنظيم نشاط اإلدارة  ،كلية احلقوق  ،جامعة اإلسكندرية ،
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خلطــورة هــذا النــو مــن اإلض ـرابا  ،الســيما يف املرافــق العامــة  ،فقــد نــادى جانــب مــن الفق ـ باــرورة حظــر
هذا اإلضراب

(.)1

 - 2التوقف الجماعي

اإلضراب وإن كان حقا فردياً يهمهع ب كل عامل  ،فإن يلزم أن ميارس بصف مجاعيةً (.)2

ويقصد ب امهنا مجيع العاملن أو غلبهم عن أداء العمل امهناعاً مدبراً.
ثانيا  -العناصر المعنوية لإلضراب :

تشمل العناصر املعنوية لعضراب يف قصد اإلضراب واهلدك من اإلضراب .
 - 1قصد اإلضراب :
ويقصــد ب ـ أن تهج ـ نيــة العامــل إىل االمهنــا عــن أداء العمــل املكلــف ب ـ  ،أي ا ــاه نيــة العــاملن إىل

الهحلل مؤقهاً من تنفيذ شروط عقد العمل ،وذلك بامهناعهم عن أداء العمل املكلفن بأدائ (.)3
 -2الهدف من اإلضراب

جيـب أن يكـون هنـا هـدك مـن اإلضـراب  ،فـيمكن أن يكـون لهغيـو األوضـا السـائدة يف العمـل الـ
تهعلق حبقوق مهني  ،أو الاغ على الدولة قصد تغيو فروك العمـل بوجـ عـام  ،أو أسـباب تهعلـق بزيـادة
العمل ََ للحصول على مزيد من احلقوق واالمهيازا .
األجور وحتسن فروك
ْ
المبحث الثاني
اآلثار المترتبة على اإلضراب والتمييز بينه وبين االنظمة المقاربة له
يرتتـب علـى اإلضـراب بعـض اآلثــار القانونيـة الـ يشـرت فيهـا مــع حـاال أخـرى  ،النههـاء اخلدمـة ومــن

أمثلــة هــذه اآلثــار الهــأثو علــى ســو املرافــق العامــة بانهظــام وإط ـراد .وس ــنتناول فــي ه ــُا المبحــث اآلث ــار
اإلداريــة ،وكــُلك اآلثــار القانونيــة فــي مطلــب االول  ،والتمييــز بــن االضــراب وبعــض االنظمــة المقاربــة
في مطلب الثاني .
 -1د  .حممد عبد اخلالق عمر  ،قانون العمل الليي  ،املكهب القومي احلديث  ،اإلسكندرية  1970 ،م ،

. 20

 -2علي عبد العال سيد أمحد  ،حق اإلضراب يف املرافق العامة  ،ط  ، 3مؤسسة دارة الكهب ،الكويي 1997 ،
 -3د  .حممد رفعي الصباحي ،املسؤولية املدنية للنقابة عن إضراب العمال  ،مكهبة عن س  ،القاهرة  1995 ،م
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المطلب األول
اآلثار اإلدارية والقانونية
يقهاي هذا املطلب الهعر آلثار اإلضراب اإلدارية أوالً ،مث الهعر ل ثار القانونيـة املرتتبـة علـى اإلضـراب

ثانيا .

أوالً  -اآلثار اإلدارية :

يعهرب اإلضراب عمالً خطواً يهدد سو املرافق العامة ،وبالها فإن يهعار مع القواعـد األصـولية الـ
ختاـع هلــا املرافــق العامـة ،وهــو ســوها دون توقــف وبـال انقطــا ،ومبــدأ اســهمرارية املرافـق العامــة الـ ال حتهــاج

إىل نــص تش ـريعي يقرهــا  ،ألن طبيعــة املرافــق العامــة تســهوجب ضــمان ســوها بشــكل منــهظم ومطــرد حتقيــق
للنفع العام (.)1

ومــن مث يقــع بــاطالً االتفــاق الــذي جيري ـ املوففــون علــى وقــف العمــل ،أو زيــادة حقــوقهم وواجبــاهتم ،ومــرد
ذلك أن املوففن هم عمال املرافق العامة وكقاعدة عامة فإنـ ال ميكـن كـذلك إجبـاره علـى بقائـ يف الوفيفـة

رغماً عن إرادت (.)2

وبــالرجو للقاــاء املصــري ،بشــأن إض ـراب املــوففن ،وآثــاره اإلداريــة علــى اجلهــا اإلداريــة خـاص ــة،

وعلـى املـرافــق العــامة عامـةً قاــي ا ـكـمــة اإلداريــة الــعليا يف حيثــيا حــكمها ( - :أن اإلضـراب  -سـواء
كــان مــن احلقــوق أو احلريــا يهعــن االله ـزام ب ـ يف حــدود هــذا احلــق ،وعــدم االحن ـراك بـ عــن الغايــة من ـ الــا
يرتتب علي احلاق الارر بالوفيفة ،ومصا املواطنن ،وحرمان أفراد اجملهمع من اخلدما ) (.)3

ثانياً  -األثار القانونية :
تنص املادة ( )238من قانون العقوبا علـى أنـ " إذا تـر ثالثـة أو أكثـر مـن املـوففن العمـومين أو
مـوففي املرافــق العامــة ومسـه دميها مكــاتبهم أو وفــائفهم أو أعمـاهلم أو أدوهــا بشــكل يـؤثر يف ســوها سـواً
مهواصـالً منهظمـا  ،مهفقـن علـى ذلـك أو مبهغـن منـ حتقيـق غـر مشـرت  ،يعاقـب كـل مـنهم بـاحلبس مــدة
ترتاوح بن ثالثة أشهر وسنة وبغرامة ال تزيد على مائة جني " .

 -1د.حممد عبداهلل احلراري  ،اصول اوونل اإلداري الليو  ،نظيويا اادارا البوةبيو اافوا ،وو  ،رظبولرات ااجلاوع ا،ورةوو  ،ال،اا وو ،
الطبةو السودسو  2010 ،م  ،ص.261
 -2السيد حممد الر وض ،اللسيط يف شرح اونل الةورلني بولقطوع الةوم ،ص.232
 -3د .حممد عبداحلميد أبلز د  ،داام سري اارافق الةورو ،رسالة دكهوراه  ،جامعة القاهرة ، 1975 ،
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يهاــح مــن هــذا الــنص أن اإلض ـراب ال يقبــل إطالقــا داخــل املرافــق العامــة  ،فاخلدمــة ال ـ يؤديهــا املرفــق

العام تهسم بالدميومة واالسهمرار ،وهذا يغلق السبيل أمام املنهفع  ،حبيث ال ميكن إشبا حاجه (.)1
وإزاء لـذلك  ،تنب ـ املشــر الليــي إىل خطــورة اإلض ـراب فقــام بوضــع نصــو

تش ـريعية متنــع اإلض ـراب يف

املرافق العامة .
وميكن الهقرير بأن النصو

ال متنع الارسة حق اإلضراب يف الوفيفة العامة بليبيـا قـد ورد يف الهشـريعا

اجلنائي ــة  ،فبع ــد ص ــدور ق ــانون العقوب ــا س ــنة 1953م( ،)2مث اعهب ــار اإلض ـراب ع ــن العم ــل جرمي ــة جنائي ــة
يعاقب عليها املوففون العموميون وفقا لشروط معينة  ،ومنذ ذلـك الهـاريو والهشـريع اجلنـائي حيـرم هـذا الفعـل
وياع ل عقوبة مغلظة .
المطلب الثاني
التمييز بين اإلضراب وبين األنظمة المقاربة له
يهناول هذا املطلب أوج الشب واالخـهالك بـن اإلضـراب يف النظـام الليـي ويف بعـض األنظمـة األخـرى
املشاهبة  ،وذلك على النحو الها :
أوالً  -التمييز بين اإلضراب واالستيداع :

إن االس ــهيدا عب ــارة ع ــن نظ ــام ي ــؤدي إىل إيق ــاك املوف ــف ع ــن العم ــل مل ــدة حم ــددة ،أو بهعب ــو آخ ــر يقص ــد
باالســهيدا ( :إعفــاء املوفــف مــن العمــل لفــرتة زمنيــة معينــة دون أن يرتتــب علــى ذلــك انقطــا عالقــة املوفــف باجلهــة

اإلدارية ال يعمل لديها) (.)3

وتن ــاول الفق ــه الليبـ ــي اإلحال ــة حت ــي تص ــرك اخلدم ــة املدني ــة ،أو كم ــا يطل ــق عليه ــا– أياـ ـاً -اإلحال ــة إىل

االسـهيدا وعرفـ  :بأنـ (هــو إجـراء يـهم مبقهاــاه إبعــاد املوفـف عــن االضـطال بأعبــاء وفيفهـ كليـة ملــدة معينــة ،مث
يهقرر مصوه يف هناية هذه املدة إما بإعادت إىل وفيفه  ،أو إىل وفيفة أخرى ،وإما بفصل هنائياً من اخلدمة)(.)4

وكان هذا اإلجراء منصوصاً علي يف القـانون رقـم  26لسـنة  2001م  ،حيـث نصـي املـادة األوىل منـ
على اآليت " وجيوز ألمانة اللجنة الشعبية العامة ،وغوها من اجلها ال يهقاضـى املوففـون هبـا مرتبـاهتم مـن
اخلزانـة العامــة ،أو ميزانيـا اجلهــا العامـة اململوكــة للمجهمـع عنــد إلغـاء ،أو دمــج ،أو إعـادة تنظــيم مالكهــا
 -1د .سليمو حممد الطماوي  ،نشاط اإلدارة ،مرجع سابق ،
 -2ا،ر دا الرمسيو  ،عدد خوص باور خ  20فرباير  1954م .

.6

 -3د .صبيح ببري رسجللين ،ربودئ القونل اإلداري اللي  ،رظبلرات جامعة بنغازي ،سنة ،1978
 -4حممد عبد اهلل احلراري ,اصل القونل اإلدارا اللي  ،اارجع السوبق  ،ص . 423
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الــوفيفي مــنح بعــض امل ـوففن يف اجلهــا املشــار إليهــا مرتبــاهتم مؤقه ـاً دون أن يقــدموا بــأي عمــل لــديها مــع
الســماح هلــم مبزاولــة األنشــطة ا القهصــادية مب هلــف أنواعهــا ،ويشــمل ذلــك أعاــاء اهليئــا النظاميــة وغــوهم

الن تنظم شؤوهنم قوانن خاصة ".
وقـد اهــهم القـانون رقــم  12لســنة  2010بشـأن عالقــا العمـل  ،مبوضــو اإلحالــة حتـي تصــرك اخلدمــة،
حيث خصص هلا فصالً كامالً من البـاب الرابـع املهعلـق بالوفيفـة العامـة وتكـون اإلحالـة حتـي الهصـرك ملـدة
ال اوز سنة من تاريو صدور قرار اإلحالة ،وجيوز متديدها لسنة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة(.)1

ويســه لص الــا ســبق أن االســهيدا عبــارة عــن نظــام خــا يــؤدي إىل تنحيــة املوفــف مؤقه ـاً عــن أعمــال
وفيفه  ،وتاع يف وضع خا  ،يبقى في احهياطياً الحهمال احلاجة إىل خدمات .
ومهما كان أمر الهشاب بن النظامن فـإن ذلـك ال حيـول دون إبـراز الفـارق بينهمـا  ،ذلـك الفـارق الـذي
يهمثــل يف أن املوفــف ا ــال إىل االســهيدا يلهــزم بــبعض الواجبــا  ،ويهمهــع بــبعض احلقــوق يف احلــدود ال ـ
تهفق وحالة االسهيدا  ،أما يف حالة اإلضراب فإن الرابطة القانونية بن املوفف واإلدارة تظل قائمة(.)2

ثانياً  -التمييز بين اإلضراب واالستقالة :

لبيان أوج الشب واالخهالك بن االسهقالة واإلضراب يهعن تعريف االسهقالة( :عمل قـانوين إرادي يصـدر

تعب ـواً عل ــى إرادة العامــل يف ت ــر العم ــل لــدى جه ــة العمــل بص ــفة هنائي ــة قبــل بل ــوغ الســن القانوني ــة ا ــددة
لعحالة إىل املعا  ،وهذا يف قانون العمل تهم مبجرد تهقدمها مبعـو أن متامهـا ال يهوقـف علـى قبـول صـاحب العمـل

هلا )(.)3

وتناول الفقـ املصـري االسـهقالة وعرفهـا بأهنـا هـي (تصـرك ينفـرد بـ العامـل هبـدك إهنـاء عقـد عملـ لـدى صـاحب
العمل ،وتهم ويلحق هبا أثرها مبجرد تقدميها دون تعليق على قبول رب العمل هلا ،وال حيول دون إعمـال أثرهـا الهـأثو
عليها باحلفظ من رب العمل ،أو القول صاحب العمل أن العامل ما زال يعمل لدي بعد أن قدم االسهقالة) (.)4

وبالهـ ـ ــا ميكـ ـ ــن الق ـ ـ ــول أن االسـ ـ ــهقالة عم ـ ـ ــل إرادي مـ ـ ــن العامـ ـ ــل يفص ـ ـ ــح في ـ ـ ـ ع ـ ـ ــن رغبه ـ ـ ـ يف ت ـ ـ ــر
ة
اخلدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة هنائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة.

 -1د  .عبداللطيف السيد رسالن عودة  ،االسهقالة يف الوفيفة العامة بن النظامن الوضـعي واإلسـالمي  ،دراسـة املقارنـة دون إشـارة
اىل سنة الطبع . 223 ،
 -2د  .حممد عبد اهلل احلراري ,اصل القونل اإلداري  ,ررجع سوبق ص . 423
 -3د .رصط ى عبد احلميد الةداي ,ااساقولو اان واوت ااهنوء ااااصودي يف عقد الةمل غري حمدد اادا ص و.103
 -4د .حممد عبد احلميد أبو زيد  ،دوام سو املرافق العامة  ،مرجع سابق .20
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أم ــا اإلض ـ ـراب فه ــو امهنـ ــا العم ــال عـ ــن العمـ ــل امهناع ـ ـاً إراديـ ــا وم ــدبراً ،لهحقيـ ــق مطال ــب مهنيـ ــة وال يلـ ــزم
لعضـ ـ ـراب أن يك ـ ــون هن ـ ــا اتف ـ ــاق مج ـ ــاعي ب ـ ــن امل ـ ــوففن املاـ ـ ـربن عل ـ ــى ت ـ ــر العم ـ ــل فهن ـ ــا ح ـ ــاال

يهحق ـ ــق فيه ـ ــا اإلضـ ـ ـراب ول ـ ــو مل حي ـ ــدث إال م ـ ــن موف ـ ــف واح ـ ــد بش ـ ــرط أن يرتت ـ ــب عل ـ ــى ه ـ ــذا اإلضـ ـ ـراب
الفردي آثار خطوة.
واإلض ـراب عــن العمــل يعهــرب عم ـالً خط ـواً يهــدد ســو املرافــق العامــة بانهظ ـام واط ـراد  ،وبالهــا يهع ــن

تنظيم والهايق من نظام ما أمكن.
لص الا سبق ذكره أن اإلضراب يعهرب عمالً إرادياً ،أي أن قـائم علـى إرادة املوفـف أي يف ا ـاه إرادتـ إىل

االمهنا عن القيام بأعباء الوفيفة ال يشغلها وبالها فإن يهشاب مـع االسـهقالة باعهبارهـا عمـالً إراديـاً يقـوم
ب املوفف العام فكل من االسهقالة واإلضراب يشرتط لهوافر أي منهمـا ا ـاه إرادة املوفـف إىل إتيـان ذلـك
الهص ــرك الق ــانوين ،و هل ــف اإلضـ ـراب ع ــن االس ــهقالة يف أن املوف ــف يف حال ــة اإلضـ ـراب ميهن ــع عـ ـن القي ــام
بأعمــال وفيفه ـ مــع متســك يف الوقــي نفس ـ بالوفيفــة ال ـ يشــغلها ،أمــا يف حالــة االســهقالة فنجــد أن إرادة
املوفف تهج إىل اله لي عن القيام بأعمال وفيفه  ،واله لي عن الوفيفة نفسها وبشكل هنائي.
لقد تبن لنا من خالل هذا املبحث ،والذى تناولـي فيـ االثـار املرتتبـة علـى االضـراب والهمييـز بينـ وبينـا
االنظمة املشاب ل  ،مدا خطر االضراب يف املرافق العامة  ،بالنظر االثار املرتتبة علي  ( -ادارياً – قانونيـاً)
 ،واياا بسبب تعار فكرة االضراب مع مبدأ اسهمرارية وسو عمل املرافق العامة بانهظام واطراد .

الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة

بعــد دراســة اإلض ـراب وتطبيقات ـ يف األنظمــة املقارنــة والهش ـريع الليــي وموقــف القاــاء والفق ـ  ،ودراســة
األس ــس النظري ــة لعضـ ـراب ،واس ــهعرا تط ــور اإلض ـ ـراب يف بع ــض الهشـ ـريعا العربي ــة مبـ ـا يكش ــف م ـ ـدى
االخـ ــهالك فيمـ ــا بينهـ ــا ،ويعكـ ــس يف ذا الوقـ ــي أثـ ــر الظـ ــروك السياسـ ــية ،واالقهصـ ــادية علـ ــى تشـ ــريعاهتا
امل هلفــة ،ومــن ذلــك مســألة اإلض ـراب داخــل املرافــق العامــة وال ـ صــار معاقب ـاً عليهــا باألشــغال الشــاقة
املؤبدة يف مصر بالقانون رقم  2لسنة  77بشأن محاية أمن املواطن واملواطنن ،وعلى هذا نص املشـر الليـي
بهعديل قانون العقوبا ؛ ليدخل اإلضراب حتي اجلرائم اجلنائية بعد أن كان اع لنظام العقوبا الهأديبية
اإلداريــة فق ـ  ,أرووو الدسووالر اافوور فضةوول اإلً وراو ًق ووج رجل وولاج لجووع الدسووالرً ،يوون ن وص يف ااووودا
" 14ال ص وول الراب ووع عب وور" عل ووى أ ً ووق اإلً و وراو رميو وومل عل ووى أ ووور و و ا احل ووق لج و وع او ووونل
نظييمي.
تناولت الباحثة مدى أحقية املوفف يف اإلضراب داخل املرافق العامة ،وهذا ما ال ميكـن تصـوره لكونـ
يــؤثر علــى ســو املرافــق العامــة ،ويســبب أض ـراراً ماديــة ومعنويــة متــس حقــوق ومصــا امل ـواطنن ومتــس هيبــة
الدولة.
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كما أن يشكل اعهـداء علـى الوفيفـة العامـة ،و رجهـا عـن مسـارها الطبيعـي ،و ـرق مبـدأ سـو املرافـق العامـة
بانهظام واطراد.
لـذلك فـإن علـى املشـر الليــي وأجهـزة اإلدارة امل هلفـة أن تـدر أن اإلضـراب حـق مكفـول للموفـف بشــرط
عــدم املســاس هبيبــة الدولــة وأجهزهتــا اإلداريــة وعلــى الليبيــن أن يــدركوا أن االعهصــام وم ـا يصــاحب مــن وقــف
لل دمة ،وعجز ألجهزة الدولة ال تصب يف مصلحة ليبيا ،وما حصـل داخـل املرافـق العامـة مـن اعهصـاما
ومطالبة حبقوق مشروعة جيب أن يكون جزئي وال ميس مصا الناس.
واعهصـام مـوففي اجلامعــة يهطلـب إعــادة ترتيـب البيــي الـداخلي اجلـامعي الــذي جيـب أن تــدرس فيـ مطالــب
املــوففن وتق ــدم هل ــم ب ـرامج توعي ــة؛ لي ــدكوا جيــداً أن املزاي ــا املالي ــة ال متلكه ـا إدارة اجلامع ــة ،وجي ــب أن تق ــدم
للجها القانونية امل ولة بذلك ،كما أن االعهصام يشكل خلالً وفيفياً؛ وذلك بعدم الهـزام املوفـف بهقـد
اخلدمة املطلوبة يف الوقي املناسب ،واملكان ا دد دون تأخو ،أو تقصو مبجرد تولي أعباء الوفيفة العامة.
يَختم البحث بإلقاء الضوء على أهم ما استخلصته الباحثة من توصيات:

 )1اإلضراب وسيلة قانونية وحق من حقوق املوففن جيب أن يقررها الدسهور على أن القانون يبن شروط
وإجراءات .

 )2اقرتاح إعادة النظر يف نص املادة  238من قانون العقوبا الليي ،وال تنص– صراحة -على حتر
اإلضراب.

 )3إعادة النظر يف الوسائل ال ميارس هبا املوففون العموميون االعهصام داخل اهليئا واملؤسسا العامة
حتي مسمى املطالبة باحلقوق ،وهو شكل من أشكال اإلضراب وهو سلو جمرم قانوناً.

 )4إن إصالح املرافق العامة وتنظيمها ،والعمل على تطويرها ،ووضع القواعد املهعلقة بأسلوب إدارهتا ،وتسو
العمل هبا ،وحتديد األوضا القانونية للعاملن هبا يهوقف أوالً وأخواً على القائمن بإدارة املرافق العامة.
 )5ضرورة تطور النظم اإلدارية احلالية ،وتزويدها مبهارا شبابية قادرة على إدارة املرافق بأسلوب علمي
يهماشى مع تطور العامل ويواكب الهكنولوجيا.
 )6دراسة حاال االعهصاما داخل املؤسسا العامة؛ تفادياً حلدوث مسهقبالً ،وذلك بهحقيق مطالب

املوففن املشروعة وال تهماشى مع النظم واللوائح القانونية مع ضمان هيبة الدولة واحرتام مبدأ دوام سو
املرافق العامة.

اإلض و و و ووراب ع و و و وون العم و و و وول يف التش و و و ووريع الل و و و ووييب (دراس و و و ووة مقارنو و و و وة )
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