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 ة: ــشر باجمللـروط النـش
 

 عىل إخراج المجلة نرجو التكرم 
ً
: األخوة األفاضل حرصا ي

ام باآلت  ز  بااللت 

ي أي مجلة أو كتاب أو رسالة علمية أو   -1
أن ال يكون قد تم نشر البحث من قبل فز

 وسيلة نشر أخرى. 

 بما فيها قائمة المراجع. 35أن ال تزيد صفحات البحث عن )  -2
ً
 ( صفحة تقريبا

، عىل اىل ورق    -3 ز اليمي  )   .A4هوامش الصفحة من  ( ونوعه 14وحجم الخط 

 (Traditional Arabic ( وللهوامش .)ز السطور ) 12  (. 1( وبي 

4-   ( خط  وبحجم  مسودة  تكتب  الوسطية  العناوين   . BOLD(  16العناوين 

 ( وبحجم  مسودة  السطر  أول  من  تكتب  بعدها Bold(  14الجانبية:  وتوضع   ،

 نقطتان رأسيتان. 

 الفقرات بعد خمس فراغات.  تبدأ  -5

ي    -6
قيم فز أماكنها المعروفة الصحيحة، وبرموز  يجب االهتمام بوضع عالمات الت 

 . ي  أسمائها بالخط العرت 

ورة استخدام رمز القوسان المزهران لآليات القرآنية )﴿﴾(، والرمز )»«(    -7 ضز

التنصيص.  عالمة   )"  "( والرمز:  النبوية،   للنصوص 

مذي، أبو داود، ابن    -8 ز كالبخاري، الت  ي الهوامش أسماء الشهرة للمؤلفي 
تكتب فز

ي شيبة،  ي الهوامش. أت 
ز فز  وال يكتب االسم الكامل للمؤلفي 

ي   -9
فز وليس  البحث  صفحات  هوامش  ي 

فز تكون  والمراجع  للمصادر  اإلحاالت 

 آخره. 
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ي    -10
ي الهامش، وإنما يكتب ذلك فز

ال تكتب بيانات النشر للمصادر والمراجع فز

ي أخر البحث
ح صحيح   قائمة المصادر والمراجع فز مثل/ ابن حجر، فتح الباري شر

 . 332ص ،2بخاري، جال

عند اإلحالة إىل كتب الحديث المرتبة عىل األبواب الفقهية والموضوعات    -11

العلمية تكتب أسماء الكتب واألبواب، مع كتابة الجزء، والصفحة، ورقم الحديث  

ي صحيحه، كتاب. اإليمان، باب اإليمان وقول  
إن وجد. هكذا: أخراجه البخاري فز

ي اإلسالم عىل خمس
ي »ببز  . 1، رقم 12، ص1«: جالنب 

ة بحجم  -12 ز بعد اآلية مباشر ي المي 
 12تخرج اآليات القرآنية فز

وا 
ُ
ان
َ
ي ك ِ
ب 
َّ
ِتِهُم ال

َ
ْم َعْن ِقْبل

ُ
ه
َّ
اِس َما َوَّل

َّ
َهاُء ِمَن الن

َ
ف وُل السُّ

ُ
مثل قال هللا تعاىل: ﴿َسَيق

ى 
َ
اُء ِإىل

َ
ِرُب َيْهِدي َمْن َيش

ْ
َمغ
ْ
 َوال

ُ
ِق

ْ َمشر
ْ
 ال

ه
ْل ِلِِل

ُ
ْيَها ق

َ
ِقيم﴾ البقرة:  َعل

َ
ٍط ُمْست

َ
 . 142 ِضا

ك بعد أرقام الهوامش فراغ واحد ثم تبدأ كتابة المعلومات    -13 ي الهوامش، يت 
فز

ي يراد كتابتها، وهوامش كل صفحة تبدأ بالرقم واحد. 
 الب 

14-  : ي
، كاآلت  ز  قائمة المصادر ترتب عىل أسماء الشهرة للمؤلفي 

ح صحيح البخاري،  حجر، احمد بن عىلي بن محمد العسقال  ابن ، فتح الباري شر ي
تز

وت: دار الجيل، ط    م. 1992هـــ/   1112، سنة  1تحقيق: عىلي محمد البجاوي، بت 

ي حدود صفحة واحدة، ويرفق صورة   -15
اته الذاتية فز  لست 

ً
يرفق الباحث ملخصا

 شخصية له. 

ة الذاتية المخترصة مطبوعة عىل ورق وقرص مدمج  و ترسل البح  -16 ث، والست 

: لرئيس ا  ي
ي اآلت 

وتز يد اإللكت  ة أو عت  الت   لتحرير مباشر

iaelfared@elmergib.edu.ly 

mailto:iaelfared@elmergib.edu.ly
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ي ال  -17
ي رفض نشر أي بحث بدون إبداء األسباب والبحوث الب 

للمجلة الحق فز

 تقبل للنشر ال ترد إىل أصحابها. 

ي المجلة ال يدل  -18
أهمية البحث أو الباحث، إنما   عىلترتيب ورود األبحاث فز

ام.   للكل التقدير واالحت 

المجلة    -19 إخراج  يناسب  بما  والتنسيق  الخطوط  تغيت   حرية  المجلة  إلدارة 

ي تراها بالصورة 
 . الب 

  ،
ً
المعذرة عن أي خطأ قد يحدث مقدما البحاث والقراء  السادة  هللف نــــأمل من 

 الكمال وحده سبحانه وتعاىل. 

 ة/ ـــمالحظ

ي هذه البحوث ال تعبر إال عن وجهة نظر أصحابها، وهم  
 
اآلراء الواردة ف

وحدهم المسؤولون عن صحة المعلومات وأصالتها، وإدارة المجلة ال  

ي ذلك. 
 
 تتحمل أية مسؤولية ف

 

 -/  -: لالتصال برئيس التحرير
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 جملة العلوم الشرعية والقانونية 
 جملة علمية حمكمة تصدرها 

 جامعة املرقب  -كلية القانون ابخلمس
 

 ر ـــحريــرئيس الت
 د. إبراهيم عبد السالم الفرد 

 أة التحرير ــهي
 . . مصطفى إبراهيم العريبد

 . املنعم احممد الصرارعي دد. عب
 .د. أمحد عثمان امحيده

 ة: ـــة االستشاريـــاللجن
 د. عبد احلفيظ ديكنه.             أ.د حممد عبد السالم

 أ.د. سامل حممد مرشان.     أ.د حممد رمضان ابره.         
 د. احممد على أبو سطاش.        د. عمر رمضان العبيد.      

 د. علي أمحد اشكورفو.
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 فهرس املوضوعات
 ( 8......).... ....................................................كلمة رئيس التحرير    ♦  

 د. إبراهيم عبد السالم الفرد.      
 ( 9....). ...... ............. البلوغ وأثـــره على التجارة " دراسة فقهية مقارنة" ........... ♦

 فاطمة جماجيد.      
 ( 20...)........................ اللييب منه ........التحبيس على الذكور وموقف املشرع    ♦

 فوزي سامل أوليطي. د.      
 ( 40..). ....................................تغري الفتوى بتغري احلال والزمان ...........  ♦

 د. إبراهيم عبد السالم الفرد.    
 ( 50.)...... ....تطبيقية معاصرة" .املنتج املشتمل على الكحول وحكمه الشرعي " دراسة   ♦

  عبد السالم حممد العكاشي.د.     
 ( 63...)................. .......... اخلطأ املهين واخلطأ العادي يف نطاق املسؤولية الطبية   ♦

 وليد حممد الشهراين. أ.  
 (  77.)... .......... .................................رؤية عن احملكمة الدستورية يف ليبيا. ♦

 أ. صاحل أمحد حممد الفرجاين.
 ( 91).....................................  استعمال عدسات املراقبة يف األماكن العامة. ♦

 خلود علي العريب الساعدي.د.  
 (  111.)..... ...................... ............ .......حقوق دائين الشركة أثناء التصفية  ♦

 بن زايد.  معبد السال أبوبكر د. 
 (  125.).... ....................... . .......كيفية تقييم املوظف العام يف القانون اجلزائري  ♦

 د. غربـــي أحـــســن. 
 ( 153.)..... دور جامعة الدول العربية يف حل املنازعات ملسلحة " النزاع اللييب منوذجا".. ♦

 عواطف البشري سامل البشيت.أ. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كلمة رئيس التحرير 
 

وآله  بعده،  نيب  من  على  وأسلم  وأصلي  العاملني،  احلمد هلل رب 
 وصحبه أمجعني، ومن تبعهم إىل يوم الدين. 

الثاين            جملتها  عدد  هتديكم  أن  اخلمس  قانون  يسر كلية 
م. املشتمل على نتاج بعض البحاث، من اجلامعات 2021للعام  

الليبية والعربية مما جادت به أقالمهم، متمنني هلم التوفيق والسداد،  
 وأن نكون قد وقمنا مبا يلزم يف اظهار أعماهلم على الوجه املطلوب.

يق.وهللا ويل التوف  
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 ره على التجارة ــــ البلوغ وأث

 ـ دراسة فقهية مقارنة ـ
 ة جماجيــــــد.  فاطم                                                                       

 أستاذة جبامعة حسيبة بن بوعلي ـ الشلف ـ اجلزائر                                               
 نون ـــــــــة اآلداب والفـــــــــــــــليـــك                                                               

 ملخص:      
تعد التجارة من األمور االقتصادية اليت ال غىن عنها يف احلياة البشرية فهي قوة األمة وضعفها خاصة يف وقتنا        

املعاصر، فال مير يوم من معامالتنا التجارية إالا وجند صيب يتاجر مع والده أو من ينوب عنه، ألنه هو الضابط الذي 
 يرشده ويهديه وحيسن تصرفه يف املال.  

فجاء هذا البحث يتناول مسألة من املسائل الفقهية وهي البلوغ وأثره على التجارةـ  دراسة فقهية مقارنةـ  حماولة        
الرتجيح قدر اإلمكان بعد استقراء النصوص الشرعية واالجتهادية من مصنفات الفقهاء وكتبهم العلمية، وتوصلت 

أن يكون موقوفا على إجارة ولياه، من أجل حتقيق مقاصد هذه الدراسة إىل جواز تصرف الصيب يف التجارة ولكن  
الشرع يف حفظ املال، مث ختمت البحث بذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها سائلة سبحانه أن يتقبل هذا العمل 

 خالصا لوجهه الكرمي وأن يكون انفعا لكل قارئ وابحث.  
 مقدمة: 
يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعاىل، أشهد أبناه ال إله إال هو أمحد هللا محدا طيابا مباركا كما          

وأشهد   ه امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير،وحده ال شريك له، ل
وصحبه أمجعني ومن أنا حممد رسول هللا سيد األولني واآلخرين، وخامت املرسلني املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله  

 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد. 
نظر اإلسالم إىل الطفل نظرة محاية وأتديب وتعليم، فالطفل وفق املنظور اإلسالمي هو إنسان تبدأ حياته مبجرد       

لتعليم واملعرفة خروجه من بطن أمه ال يعلم شيئا، مث يبدأ حيس ويتعلم إىل أن يصل إىل مرحلة التمييز اليت تؤهله إىل ا
والتلقني من خالل إدخاله إىل عامل التجارة من أجل هتيئته وإعداده حلياة مستقبلية يكون فيها قادرا ومسؤوال ـ مرحلة 

 البلوغ ـ فاالهتمام به يعين االهتمام مبستقبل األمة. 
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اللبنة احلقيقية للحياة االقتصادية واليت حيتاجها الكثري        من الناس يف حياهتم من خالل   ومبا أنا التجارة هي 
معامالهتم اليومية واليت تتم عن طريق عملية البيع والشراء، أصبح من الضروري تعليم األبناء ضروب التجارة وما يلزم 
هلا وال شك أن هذا عبء كبري يقع على عاتق ويل األمر فإذا متت هذه اخلصال يكرب شااب ايفعا يطبق كل ما 

 ة على العمل الذي ميارسه.  تعلامه من أحكام التجار 
واملتأمل يف النصوص الشرعية واالجتهادية جيد أهنا اشتملت على كثري من األحكام املتعلقة ابلطفل قبل البلوغ،       

منها تعامله يف التجارة وهل حيسن التصرف يف ماله عندما يبيع أو يشرتي أبن ال يبذره وال يقع يف الغنب الفاحش 
قل غري مكتمل األهلية؟ أم ال بد أن يكون ذلك موقوفا على إجازة ولياه حىت يكمل ذلك النقص، ابعتباره انقص الع

 ألنا صحة تصرف الصغري برأي البالغ الرشيد؟ 
 فجاءت هذه الدراسة تبني حكم هذه املسألة ولتجيب على األسئلة اآلتية:       
 اإلسالم؟ /كيف نعراف التجارة يف  1      
 التجارة؟لبلوغ؟ وهل له أثر على  / ماذا نقصد اب 2      
وهلذا اخرتت هذا البحث وذلك حتت عنوان ـ البلوغ وأثره على التجارة ـ دراسة فقهية مقارنة ـ وقد قسمته إىل        

 ثالثة فروع.
 تعريف التجارة. الفرع األول:        
 البلوغ وعالماته. الفرع الثاين:        
 تجارة. أثر البلوغ على الالفرع الثالث:        
 الفرع األول: تعريف التجارة.     

ارجًة، ابع واشرتى، وكذلك اَتججرج وهو افتعل، فهو اتجر، أوال/ لغة:        َار  واجلمع َتججرج يـجْتُجُر َتجْراً وَتج ، وَُتجاٌر وَتجْرٌ  ِتج
 كرجججاٍل 

  .(1)   اتجراوُعمجاٍل وصجْحٍب وُكُتٍب، والعرب تسمى ابئع اخلمر  
 قال األسود بن يعفر: 

 . (2)   أجْجيجادجيفلقد أجُروُح على التاججارج ُمرجججال ... مجذجاًل مبجاىلج لجياجناً  
َجج  ومنه قوله تعاىل ﴿  َ حج  [. 27﴾، ]القصص:  َعَلى َأْن َتَُْجَرينج ََثَاينج

 

 .278/ 10، واتج العروس، 89/ 04، ولسان العرب، 600/ 02ينظر: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،  /1
 . 218، الضيب املفضلاملفضليات،  /2
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 التعريف تكون التجارة يف اللغة مبعىن البيع والشراء. وبناءا على هذا  
 اختلف الفقهاء ـ رمحهم هللا ـ يف تعريف البيع إىل أقوال.   اثنيا/ اصطالحا:      
اضيهو مبادلة املال ابملال    احلنفية: •          .(1)  ابلرتا

 . (2) وقيل: هو مبادلة مال بطريق االكتساب ـ أي التجارة  
 .(3)  بعوضهو نقل امللك  املالكية: •        

 .(4)   امللكفقوله )نقل امللك( خرج بذلك العقد الفاسد، فإنه ال ينقل  
 .(5)   خمصوص هو مقابلة مال مبال على وجه الشافعية:  •        

   .(6)   مباحة هو مبادلة مال ولو يف الذمة أو منفعة   احلنابلة:   
وخالصة القول أنا الفقهاء ـ رمحهم هللا ـ اختلفوا يف تعريف البيع، والتعريف املختار: هو مبادلة مال مبال يف منفعة 

 مباحة مشروعة. 
 .الفرع الثاين: البلوغ وعالماته 

على مل يعراف الفقهاء القدامى الطفل، وإمنا جند يف كتبهم عالمات بلوغه واختلفوا يف ذلك  ب/ اصطالحا:        
 قولني. 
 ذهب إليه احلنفية واملالكية ـ رمحهم هللا ـ فعالمات البلوغ عندهم مخسة. القول األول:        
 وهي نبات العانة، بلوغ مثانية عشرة سنة، واإلنزال. / املشرتكة بني الذكر واألنثى:  1      
 الدليل:       
ُلَغ َأُشداهُ َواَل تـَْقَربُوا َماَل اْلَيتجيمج • قال سبحانه عزا وجل ﴿       لايتج هجَي َأْحَسُن َحَّتا يـَبـْ  [. 152﴾، ]األنعام:   إجالا ابج
تدل اآلية الكرمية على أنا بلوغ األشد يكون بسن مثانية عشر سنة فكان هذا حدا أعلى للبلوغ   وجه الداللة:      

 . (7)   الطبيعيإذا مل تظهر أمارات دالة على البلوغ  

 

 .406كنز الدقائق،   /3
 .142/ 02درر احلكام شرح غرر األحكام،  /4
 .613/ 02عقد اجلواهر الثمينة،  /5
 ..269/ 02أسهل املدارك،  /6
 . 165/ 02حاشية البجريمي،  /7
 .56/ 02اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد،  /8
 . 51الوالية على النفس، أبو زهرة،  /1
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 [. 59﴾، ]النور: َوإجَذا بـََلَغ اأْلَْطَفاُل مجْنُكُم احْلُُلَم فـَْلَيْسَتْأذجنُوا• وقال جلا شأنه ﴿      
 تدل اآلية مبنطوقها على أن البلوغ يكون ابحللم فوجب االستئذان.   وجه الداللة:       
      : ُقوا  • ما وراه مسرة بن جندب، أناه صجلجى هللاُ عجلجْيهج وجسجلجمج قجالج تُـُلوا ُشُيوَخ اْلُمْشرجكجنَي َواْستَـبـْ ، (1)  َشْرَخُهْم{}اقـْ

 أو الذين مل يظهر عليهم شيء من عالمات البلوغ الطبيعية.  والشرخ هم الغلمان الذين مل ينبتوا
 .(2)   واحلبلومها احليض    / اخلاصة ابألنثى: 2      
 الدليل:       
ُ َصاَلَة َحائجض  إجالا  }  • ما روته عائشة ـ رضي هللا عنها ـ أنا النيب صلى هللا عليه وسلم قال        {ِبججَمار  اَل يـَْقَبُل اَّللا

(3) . 
 البلوغ عند املرأة. احلديث صريح يف أنا احليض من عالمات  وجه الداللة:        
ذهب إليه الشافعية واحلنابلة حيث أنا سن البلوغ عندهم يكون خبمس عشرة سنة، سواء للذكر   القول الثاين:       
 .(4)   األنثىأو  

 الدليل:       
ُ عجنـُْهمجا• عن         يج اَّللج }َأنا َرُسوَل اَّللاج َصلاى هللاُ َعَلْيهج َوَسلاَم َعَرَضُه يـَْوَم ُأُحد ، َوُهَو اْبُن َأْرَبَع    اْبُن ُعمجرج رجضج

، َوَأََن اْبُن ََخَْس َعْشَرَة َسَنًة،   {َعْشَرَة َسَنًة، فـََلْم ُيُجْزينج ُثُا َعَرَضينج يـَْوَم اخلَْنَدقج  .(5)   فََأَجاَزينج
يستدل من احلديث أن سن مخس عشرة سنة من عالمات البلوغ ويستوي يف ذلك الذكر   وجه الداللة:       

 واألنثى. 
يستقرأ من أقوال الفقهاء ـ رمحهم هللا ـ أن الطفل هو الذي مل يصل إىل مرحلة البلوغ، سواء كان ذلك ابألمارات 

 ة البلوغ. أو ابلسن، وهذا هو احلد الفاصل بني مرحلة الطفولة ومرحل 
مرحلة الطفولة تبدأ من الوالدة إىل االحتالم، وهذا حمل اتفاق بني اللغويني وخالصة القول أنا       

ُلُغوا َأُشداُكمْ واالصطالحيني لقوله سبحانه وتعاىل ﴿  [. 05احلج:  ]﴾،  ُثُا ُُنْرجُجُكْم طجْفاًل ُثُا لجتَـبـْ
 

، ضعيف عند األلباين، والرتمذي، أبواب السري، ابب ما جاء  54/  03(،  2670رواه أيب داود يف سننه، كتاب اجلهاد، ابب يف قتل النساء رقم )  /2
   ، ضعفه األلباين197/ 03(،  1423يف النزول على احلكم، رقم )

 .293/ 03دسوقي على الشرح الكبري، ، وحاشية ال291/ 05، وشرح خمتصر خليل، 95/ 02اإلختيار لتعليل املختار،  /3
 .173/ 01(، 641رواه أيب داود يف سننه، كتاب الصالة، ابب املرأة تصلي بغري مخار، رقم ) /4
 . 304/ 04، واملبدع يف شرح املقنع، 214/ 02األم، للشافعي،  /5
   . 177/ 03، (2664رقم ) وشهادهتم، رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، ابب بلوغ الصبيان  /6



 م 2021السنـــة                                                       الـثانيالعدد 
 

13 
 

 . (1) لإلنسان من حيث والدته إىل أن يبلغ"وقد قال اجلزري" الصغري هو وصف        
 الفرع الثالث: أثر البلوغ على التجارة. 

 ونقصد هبا أعمال البيع والشراء اليت ميارسها الطفل املميز.      
 حكم ِتارة الطفل املميز يف الفقه اإلسالمي.  املطلب الثاين:

تعد َتارة الطفل املميز أمرا حتمياا ال بد منه سواء يف العصور القدمية أو احلديثة نظرا لتوسع التجارة وتطورها       
 لذا اختلف الفقهاء ـ رمحهم هللا ـ يف حكم َتارة الطفل املميز يف البيع والشراء على قولني. 

 بشرط أن يكون موقوفا على إجازة وليه، وهو قول   تصح َتارة الطفل املميز يف البيع والشراء،القول األول:        
 . (4)   أمحد ، ورواية عن اإلمام  (3)   واملالكية،  (2)  احلنفية

 .(5)   التجارة«قال أبو جعفر »وللرجل أن أيذن البنه الصغري يف         
وقال الكمال ابن اهلمام »فيصح بيع الصيب واملعتوه اللذان يعقالن البيع وأثره يف املبيع، كونه ماال متقوما       

 شرعا، 
 .(6)  احلال«مقدور التسليم يف احلال، أو يف اثين  

ن صحة َتارته، أل  ت.... صح ومعناه إذا كان يعقل التجارة يف البيع والشراء، وحيسن التصرف يف املال و.      
 تصرف الطفل الصغري املميز برأي البالغ الراشد.

 واستدلوا مبا يلي:        
ُ اْلبَـْيَع َوَحراَم الر جابَ   / قال تعاىل ﴿1        [. 275﴾، ]البقرة:    َوَأَحلا اَّللا
     .(7)   والصيبيستدل من اآلية الكرمية أنا هللا أحلا البيع من غري فصل بني البالغ    وجه الداللة:       
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا إجلَْيهجْم َأْمَواََلُمْ   َوابـْتَـُلوا ﴿/ قال تعاىل  2       نـْ ﴾، اْليَـَتاَمى َحَّتا إجَذا بـََلُغوا الن جَكاَح فَإجْن آَنْسُتْم مج

 [. 06]النساء:

 

  .313/ 02الفقه على املذاهب األربعة،  /1
   .21، 20/ 25، واملبسوط، للسرخسي، 311، 310/ 09العناية شرح اهلدية،  /2
     .1171/ 01املعونة على مذهب عامل املدينة،  /3
  .107، 106/ 01، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، 185/ 04املغين،  /4
   5145/ 08الطحاوي، للجصاص، شرح خمتصر  /5
   . 248/ 06فتح القدير، للكمال ابن اهلمام،  /6
     .311/ 09ينظر العناية شرح اهلداية،  /7
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اآلية صرحية يف اختبار اليتامى وتفويض التصرفات املالية اليت يتصرف فيها أمثاهلم إليهم من َتارة   وجه الداللة:       
أو نيابة، وال خيترب إال املراهق املميز الذي يعرف البيع والشراء، فإذا تصراف إبذن وليه صح تصرفه كالرشيد، ألنه 

د، يفضي إىل ضياعه، وفيه ضرر عليهم، كما أن املال حمل متصرف أبمر هللا تعاىل، وألن تسليم املال إليهم قبل الرش
 .(1)   املال اخليانة ومن سواهم قاصر الشفعة غري مأمون على  

 .(2)   مقاصدها« قال اإلمام ابن رشد معلقا على هذه اآلية »حد الرشد حسن النظر يف املال ووضع األمور يف        
ثناؤه    /3       فَإجْخَوانُُكمْ   َوَيْسأَُلوَنكَ ﴿وقال جلا  ُُتَالجطُوُهْم  َوإجْن  َخرْي   ََلُْم  إجْصاَلح   ُقْل  اْليَـَتاَمى  ]البقرة َعنج   ،﴾

220 .] 
  .(3)  التجاراتوهو عموم سائر وجوب املخالطة ويدخل فيها    وجه الداللة:       
}أََتى َعَليا َرُسوُل هللاج َصلاى هللاُ َعَلْيهج َوَسلاَم، َوَأََن أَْلَعُب َمَع : ـ قجالج عجْن أجنجٍس بُن مجالجٍك ـ رضي هللا عنهما / 4      

ْئُت قَاَلْت: مَ  َنا، فـَبَـَعَثينج إجََل َحاَجة ، فَأَْبطَْأُت َعَلى أُم جي، فـََلماا جج ، قَاَل: َفَسلاَم َعَليـْ ا َحَبَسَك؟ قـُْلُت بـََعَثينج اْلغجْلَمانج
رٌّ، قَاَلْت: اَل ُُتَد ج  َا سج َاَجة ، قَاَلْت: َما َحاَجُتُه؟ قـُْلُت: إجَّنا ر ج َرُسولج هللاج َرُسوُل هللاج َصلاى هللاُ َعَلْيهج َوَسلاَم حلج َثنا بجسج

: َوهللاج َلْو َحداثْ  ثـُْتَك ََي َصلاى هللاُ َعَلْيهج َوَسلاَم َأَحًدا قَاَل أََنس   .(4)   اَثبجُت{ُت بجهج َأَحًدا حَلَدا
وقال هذه من أيب هذه من أمي وما أشبه ذلك قال الفقهاء ـ رمحهم هللا ـ أن الصيب إذا جاءك    وجه الداللة:       

 ، ألنا إذنه من إذن ولياه.(5)   صيبفلك أن تقبلها، وال تقل هذا 
}َأنا َرُسوَل اَّللاج َصلاى هللاُ َعَلْيهج َوَسلاَم َمرا بجَعْبدج اَّللاج ْبنج َجْعَفر  َوُهَو يَبجيُع َمَع اْلغجْلَمانج عجْن عجْمرجو ْبنج ُحرجْيٍث،  /  5      

َيانج ـ فـََقاَل: اللاُهما اَبرجْك لَُه يفج بـَْيعجهج ـَأْو قَاَل ـ يفج   بـْ  . (6)   َسْفَقتجهج{ـ َأوج الص ج
فقد مكنا صلى هللا عليه وسلم الصيب من التصرف، فدلا أن عبارته صاحلة لذلك واملعىن فيه أنه وجه الداللة:        

 . (7)   لهحمجور إبذن وليه 

 

       .211، ,207/ 02ينظر الكايف يف فقه اإلمام أمحد،  /1
   .111/ 02أسهل املدارك شرح اإلمام السالك،   /2
     . 515/ 08شرح خمتصر الطحاوي،  /3
      (.2482مسلم يف صحيحه، كتاب، ابب رقم ) رواه /4
       . 40/ 04، حممد بن صاحل بن حممد العثيمنيشرح رايض الصاحلني،  /5
   (.1467مسند أيب يعلي، مسند عمرو بن حريث، رقم ) /6
      . 22/ 25املبسوط، للسرخسي،  /7
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أن البيع والشراء دائر بني النفع والضر، وتصرف الصيب املميز يف أمور التجارة يكون موقوفا على املعقول:  /  6      
 .(1)  التصرفإجازة وليه، الحتمال عدم هدايته إىل صحة  

 .(2)   نكريكما أن عمل الناس إىل اليوم ما زالوا يرسلون صغارهم ليشرتوا حاجات البيت من املخبز والبقالة من غري    
التجارة احلاصلة من الطفل املميز يف البيع والشراء ابطلة، سواء كانت إبذن وليه أو بغري أذن   القول الثاين:       

 ، واستدلوا مبا يلي.(4)   احلنابلة، ورواية عن  (3)  الشافعيةوليه، وهو قول  
 [. 05﴾، ]النساء:َواَل تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكمُ / قال تعاىل ﴿1      
هذا النهي عن إعطاء السفهاء أمواهلم يدل على منعهم من التصرف فيها، ألهنم لو أبيح هلم   وجه الداللة:       

فضاعت حكمة النهي، وأبن الصيب املميز حجر عليه مع أن إضراره مباله التصرف أضاعوها وهي يف يد أولياؤهم  
 . (5)   حمتمل
َأْن ُيُجلا ُهَو فـَْلُيْملجْل َولجيُُّه وقال أيضا ﴿/  2         َيْسَتطجيُع  َأْو اَل  َأْو َضعجيًفا  َعَلْيهج احْلَقُّ َسفجيًها  فَإجْن َكاَن الاذجي 
ْلَعْدلج   [. 282]البقرة: ﴾، ابج

تدل اآلية الكرمية على أن السفيه مغلوب على عقله مبذر ملاله، فكذلك الصيب، لذا جيب أن   وجه الداللة:       
 .(6)   والشراءمينع من التصرفات املالية يف البيع  

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا إجلَْيهجْم  / وقال أيضا ﴿3       نـْ ، ﴾َأْمَواََلُمْ َوابـْتَـُلوا اْليَـَتاَمى َحَّتا إجَذا بـََلُغوا الن جَكاَح فَإجْن آَنْسُتْم مج
 [. 06]النساء:

 دلت اآلية على أن املال ال يسلم إىل اليتيم حىت يؤنس منه الرشد ـ أي بعد البلوغ ـ حفظا   وجه الداللة:       
 .(7)   الصائب ملصلحة املال من التصرف الغري    

  .(8)   {ََيَتلجمَ رُفجَع القلُم عن ثالثة ... وعن الصاب ج حَّت  }وسلم  / قوله صلى هللا عليه 4      

 

        .312/ 09، فتح القدير، 176/ 11البناية شرح اهلداية،  /8
      .  529/ 01املعامالت املالية أصالة ومعاصرة،  /9
      . 1216، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، 223/ 03األم، للشافعي،  /1
      .  111/ 110/ 02، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، 185/ 04املغين،  /2
      . 217، 216أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية، عبد الوهاب خالف،  /3
     .353/ 04هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،   ينظر /4
         .126/ 02، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، 209/ 08ينظر خمتصر املزين،  /5
        (. 4401أبو داود يف سننه، كتاب احلدود، ابب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا، رقم )رواه  /6
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البيع لو صح الستلزم املؤاخذة ابلتسليم  احلديث دال على عدم صحة بيع الصيب، ذلك أن    وجه الداللة:      
واملطالبة ابلعهدة، واحلديث دال على عدم املؤاخذة، ولو صح منه البيع لكلف أحكام البيع، وهو ال يكلف شيئا 

 .(1)   ثالثة(ما، عمال بقوله )رفع القلم عن  
 .   (2)   أعلم«وقال النووي »ومقتضى احلديث إسقاط أقواله وأفعاله وهللا تعاىل        

ألنا العقل ال ميكن الوقوف منه على احلدا الاذي يصلح به التصرف، خلفائه وتزايده تزايدا خفيا   املعقول:/  5   
 (3)   .التادريج، فجعل الشاارع له ضابطا، وهو البلوغ، فال يثبت له أحكام العقالء بل وجود املظناة 

 مناقشة أدلة القول األول:      
، مث أنا (4)   املميزا أجيب على استدالهلم األول، أبن ذلك غري صحيح، ألن الصيب غري مكلاف فأشبه غري  /1      

اخلطاب يف النص الشرعي موجه للمكلاف وهو العاقل والبالغ، الذي يعقل األحكام الشرعية، والطفل املميز ال 
 يعقل وال يفقه هذه األحكام. 

﴾ اإلذن هلم يف التصرف َوابـْتَـُلوا اْليَـَتاَمىمسلم هبما، ألن، ليس املراد ﴿  ( فغري 03( و) 02أما دليلهم )   /2      
غر بدليل قوله تعاىل ﴿ ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا إجلَْيهجْم َأْمَواََلُمْ حال الصاج نـْ ا أمر بدفع املال إليهم بعد فَإجْن آَنْسُتْم مج ﴾، فإمنا

أنه ال جيوز دفع املال إليه حال الصغر وجب أن ال جيوز تصرفه البلوغ وإيناس الرشد، وإذا ثبتت مبوجب هذه اآلية  
 .(5)   ابلفرقحال الصغر، ألنه ال قائل  

ا هو اعتبار ما كانوا متاصفني به قبل البلوغ، إذ ال يتم بعد البلوغ   .(6)  إمجاعامث إن تسميتهم يتامى، إمنا
واعرتض على حديث أنس بن مالك ـ رضي هللا عنهما ـ أبنه صلى هللا عليه وسلم كلفه بعمل بسيط ال   /3      

 عالقة له بعمالة األطفال يف عصران. 
 أما استدالهلم ابملعقول فقد ردا عليهم أصحاب القول الثاين مبعقوهلم.  /4      

 
 

 

      .  81من حديث رفع القلم، السبكي، إبراز احلكم  /7
      . 156/ 09اجملموع شرح املهذب،  /8
      . 185/ 04املغين،  /9
      املصدر نفسه، الصفحة نفسها.  /1
      . 497/ 09تفسري الرازي،  /2
 .220/ 01للشنقيطي،  البيان،أضواء  /3
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 مناقشة أدلة القول الثاين:       
هنيه عز وجل عن دفع املال إىل السفيه، ملنع التصرف يف عقود البيع   (، أن 02( و)01نوقش دليلهم )  /1      

م هدايته يف أمور التجارة، فإذا انضم إىل رأي الويل والشراء، ألن احلجر على الصيب ال لذاته بل ابلغري الحتمال عد 
صار هو البائع سواء، فيرتجح جانب النفع على جانب الضر، ألنه تصرف حضره رأاينـ فكان أقرب إىل النظر الذي 

 . (1)   احلجرحضره، فال يبقى الضرر فريتفع  
﴾، أبن ذلك غري صحيح، ألن اآلية صرحية على أن َوابـْتَـُلوا اْليَـَتاَمىواعرتض على استدالهلم ابآلية ﴿  /2      

األموال ال تسلم إليهم قبل الرشد، وألن إطالقهم يف التصرف يفضي إىل ضياع أمواهلم وفيه ضرر عليهم، ويتوىل 
 .(2)   الصغري األب مال الصيب، ألهنا والية على  

 . (3)  الفرض(، خمالف لقوهلم يف صحة إمامة الصيب للبالغني يف  03ستدالهلم ) أما ا /3      
وقوهلم إن العقل ال ميكن االطالع عليه جوابه: يعلم ذلك آباثر وجراين تصرفاته على وفق املصلحة، كما  /5      

 .(4)   هاهنا يعلم يف حق البالغ، فإنا معرفة رشده شرط دفع ماله إليه وصحة تصرفه، كذا 
واملختار هو قول اجلمهور القائل جبواز عمل الطفل املميز يف البيع والشراء، فيما أذن له الويل  القول املختار:       

 فيه، لقوة أدلتهم ورجاحتها، واالعرتاضات الواردة على أدلة األقوال األخرى وهناك أدلة أخرى منها. 
الدعة والراحة، بل أيخذه وجالج يرحيه إال مبججا جيم نفسه وبدنه • على ويل األمر أن جيناب الطفل الكسل والبطالة و       

نيجا وإماا يفج العقىب وإماا  للشغل فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم وللجد والتعب عواقب محيدة إما يفج الدا
 فيهمجا.
• ومما ينبغي أن يعتمد حال الصايب، وما هو مستعد له من األعمال وما هو مهيأ له منها فيعلم أنه خملوق له       

فال حيمل على غريه ما كان مأذوان فيه شرعا فإناه إن محله على غري ما هو مستعد له مل يفلح فيه وفاته ما هو مهياأ 
 منهامستعد هلا قابال هلا وهي صناعة مباحة انفعة للناس، فليمكنه  له... ورأى عينه مفتوحة إىل صنعة من الصنائع  

(5) . 

 

  . 175/ 11البناية شرح اهلداية،  /4
 .107/ 02الكايف يف فقه اإلمام أمحد،  /5
 . 185/ 04املغين،  /6
  .   250/ 04اجملموع شرح املهذب  /7
 . 244، 241حتفة املودود،  /1
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• أنا األصل يف نفقة اإلنسان أن يكون من مال نفسه صغريا كان أو كبريا، وأنا نفقة الولد للحاجة وال حاجة       
 .(1) مع الغىن 

• جاء يف احمليط الربهاين" إذا أجر األب أو اجلد أو الوصي الصيب يف عمل من األعمال، فهو جائز؛ ألن       
 .(2) ض بطريق التهذيب والرايضة، فمع العوض أوىل"هلؤالء والية استعمال الصغري من غري عو 

بني        املعاملة متت  فهي صحيحة، ألنا  التجارة  أعمال  بعض  املميز يف  الطفل  إذا كلاف  األمر  أنا ويلا  • مث 
 شخصني ابلغني وأنا الطفل املميز طرفا يف املعاملة إليصال املبيع إىل املشرتي، أو استالم القيمة من البائع. 

• أن َتارة الطفل ليست هي األصل، فالشارع احلكيم كلاف البالغ العاقل مبسؤولية التجارة ـ مرحلة الطفولة       
 خمصصة للرتبية والتعليم واللعبـ  لكن ال مانع إذا قام الطفل ببعض األعمال املشروعة اليت هتيؤة للمسؤولية مستقبال.

ولياه أصبحت       املميز إبذن  الطفل  املالية   • إنا َتارة  إدارة أموره  وتدريبه على كيفية  لتعليمه  منه،  بد  أمرا ال 
والعملية، وهتيئته واستعداده على تسيري املال دون اخلوف من التسبب يف ضياعه عند بلوغه، إبعتباره هو رجل األمة 

 مستقبال.
 

 : ةـــــــاخلامت
 بعد االنتهاء من هذه الدراسة البد أن نشري إىل أهم النتائج املتوصل إليها نذكر منها.    

 • أن َتارة الطفل تكون على سبيل االستحباب ال على سبيل الوجوب.       
، الطهارة واملنفعة، مناسبة قدرات الطفل...         • أن َتارة الطفل مقيدة بشروط منها: رخصة الويل أو الوصيا
• أنا من مصلحة الطفل املميز التجارة إبذن ولياه ملا هلا حتقيق اخلربة واملعرفة، ابإلضافة إىل حتمل املسؤولية يف       

 املستقبل حىت ال يقع يف الغنب. 
 • أنا اإلسالم محى الطفل املميز أبن جعله أمانة يف يد ويل أمره يف التجارة.       

 
 
 
 

 

   . 414/ 04العناية شرح اهلداية،  /2
 .  457/ 07احمليط الربهاين يف الفقه النعماين،  /3
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 قائمة املصادر واملراجع:
ه(، حتقيق: 756/ إبراز احلكم من حديث رُفجعج القجلم، أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي )ت:  1

 م(. 1992ه ـ  1412، ) 1كيالين حممد خليفة، دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ـ لبنان ط
ه(، مطبعة دار الكتب 1375اإلسالمية، عبد الوهاب خالف )ت:  / أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة  2

 م(. 1938ه ـ 1357، ) 2املصرية ـ القاهرة ـ ط 
/ االختيار لتعليل املختار، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي )ت: 3

 م(. 1937ه ـ  1356ـ بريوت، وغريها ـ دط، )  القاهرة )وصورهتا دار الكتب العلمية  -هـ(، مطبعة احلليب 683
/ أسهل املدارك »شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك، أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي 4

 ، دت(. 2هـ(، دار الفكر، بريوت ـ لبنان ـ )ط   1397)ت:  
بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي )ت : / أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، حممد األمني بن حممد املختار 5

 م(. 1995ه ـ 1415ه(، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ بريوت ـ لبنان ـ دط، )1393
/ اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، 6

 ه(، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي968مث الصاحلي، شرف الدين، أبو النجا )ت: 
/ األم، الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف 7

 م(. 1990ه ـ  1410هـ(، دار املعرفة ـ بريوت ـ دط، )204املطليب القرشي املكي )ت:  
أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن   / البناية شرح اهلداية، أبو حممد حممود بن8

 م(. 2000ه ـ 1420، ) 1ه(، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ ط855)ت:  
/ اتج العروس من جواهر القاموس، حمماد بن حمماد بن عبد الرزااق احلسيين، أبو الفيض، امللقاب مبرتضى، الزجبيدي 9

 : جمموعة من احملققني، دار اهلداية، )دط ـ دت(. ه(، حتقيق1205)ت:  
، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي 10 اج ْليبج / تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشاج

 ه(.  743)ت:  
ر الدين الرازي / التفسري الكبري، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخ11

 ه(. 1420، ) 3ه(، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ ط 606خطيب الري )ت:  
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صحيح البخاري" "  / اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه12
الناص  عبد هللا حممد بن إمساعيل أبو   ، 1ر، دار طوق النجاة، طالبخاري اجلعفي، حتقيق: حممد زهري بن انصر 

 ه( 1422)
هـ(، دار 1221/ حاشية البجريمي على اخلطيب، سليمان بن حممد بن عمر الُبججرْيجمجيا املصري الشافعي )ت:  13

 م(. 1995ه ـ 1415الفكر، دط، ) 
 هـ( 1230/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )ت:  14
ُّ )ت:    / احلاشية:15 ْليبج ه(،   1021شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس الشاج

 ه(. 1313، )1املطبعة الكربى األمريية ـ بوالق ـ القاهرة ـ ط
ه( ، حتقيق: عصمت   370/ شرح خمتصر الطحاوي، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )ت:  16

ئد بكداش، حممد عبيد هللا خان، زينب حممد حسن فالتة، ، دار البشائر اإلسالمية ـ ودار هللا عنايت هللا حممد، سا
 م(. 2010ه ـ  1431، )1السراج ـ ط

 885/ درر احلكام شرح غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبالـ  أو منال أو املوىلـ  خسرو )ت:     17
 ه(، دار إحياء الكتب العربية، )دط ـ دت(. 

ْستاين 18 جج / سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الساج
 م(.2009هـ     1430، )1هـ(، حتقيق: شعجيب األرنؤوطـ  حمجمجد كامجل قره بللي، دار الرسالة العاملية، ط275)ت:  
ه(، 279حاك، الرتمذي، أبو عيسى )ت:  / سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن سجْورة بن موسى بن الض 19

 م(. 1998حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ـ )دط ـ  
ه(، دار الوطن للنشر ـ الرايض ـ دط، 1421/ شرح رايض الصاحلني، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )ت:  20

 ه(. 1426)
هـ(، حتقيق:أمحد 393ل بن محاد اجلوهري الفارايب )ت:  / الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعي21

 م(. 1987ـ    هـ  1407، )4عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني ـ بريوت، ط
/ عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد هللا بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي 22

)ت:   املالكي  حتقيق616السعدي  طهـ(،  لبنان،  ـ  بريوت  اإلسالمي،  الغرب  دار  حلمر،  بن حممد  محيد   :1 ،
 م(. 2003ه ـ 1423)
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/ العناية شرح اهلداية، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ 23
 ه(، دار الفكر، )دط ـ دت(. 786مجال الدين الرومي البابريت )ت:  

ر، ه(، دار الفك861/ فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام )ت:  24
 )دط ـ دت(. 

/ الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، الدكتور ُمصطفى اخلجْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، 25
 م(. 1992ه ـ  1413، )4علي الشاْرجبي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ـ دمشق ـ ط

ه(، دار الكتب العلمية، 1360اجلزيري )ت:  / الفقه على املذاهب األربعة، عبد الرمحن بن حممد عوض  26
 م(. 2003ه ـ 1424، )2بريوت ـ لبنان ـ ط

/ الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث 27
 م(. 1994هـ   1414، ) 1ط  العلمية،ه(، دار الكتب  620الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )ت:  

/ لسان العرب، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت: 28
 ه(. 1414، ) 3هـ(، دار صادر ـ بريوت ـ ط711

: / املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )ت29
 م(. 1997ه ـ1418، ) 1هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان ـ ط 884

السرخسي، )ت:   األئمة  أيب سهل مشس  بن  أمحد  بن  دط، 483املبسوط، حممد  ـ  بريوت  ـ  املعرفة  دار  ه(،  
 م(. 1993ه ـ 1414)

الدين حيىي بن شر 29 أبو زكراي حميي  ـ  السبكي واملطيعي  ـ مع تكملة  املهذب  اجملموع شرح  النووي )ت: /  ف 
 ه(، دار الفكر )دط ـ دت(.676

ه(، دار املعرفة ـ بريوت ـ دط، 264/ خمتصر املزين، إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين )ت:  30
 م(. 1990ه ـ 1410)

/ مسند أيب يعلى، أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي )ت: 31
 م(. 1984ه ـ  1404، )1ه(، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث ـ دمشق ـ ط307

صحيح مسلم" مسلم "/ املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  32
إحياء الرتاث العريب   ه(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار261بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت:  

 ـ بريوت ـ )دط ـ دت(. 
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/ املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، أبو عمر دبيان بن حممد الدبيان، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايضـ  اململكة 33
 ه(. 1432، )2العربية السعودية ـ ط

لوهاب بن علي بن نصر الثعليب / املعونة على مذهب عامل املدينة ـ اإلمام مالك بن أنس ـ  أبو حممد عبد ا34
ه(، حتقيق: محيش عبد احلقا، املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز ـ مكة املكرمة ـ 422البغدادي املالكي )ت:  

 )دط ـ دت(. 
/ املغين البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي 35

 م(. 1968ه ـ  1388ه(، مكتبة القاهرة ـ دط، )620الشهري اببن قدامة املقدسي )ت:  احلنبلي،  
ه(، حتقيق وشرح: أمحد حممد شاكر 168/ املفضليات، املفضل بن حممد بن يعلى بن سامل الضيب )ت: حنو 36

 ، )دت(.6و عبد السالم حممد هارون، دار املعارف ـ القاهرة، ط
ه(، دار الكتب 476فعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )ت:  / املهذب يف فقه اإلمام الشا37

 العلمية ، )دط ـ دت(. 
/ هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )ت: 38

 م(. 1984ه ـ 1404ه(، دار الفكر ـ بريوت ـ ط أخرية، )1004
 م(. 1994النفس، أبو زهرة، دار الفكر العريب ـ القاهرة ـ دط، )  / الوالية على 39
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 التحبيس على الذكور وموقف المشرع الليبي منه 
 فوزي سامل أوليطي د.                                                          

 بقسم الشريعة  عضو هيئة التدريس                                                  
 ة املرقب ـــة القانون اخلمس جامعــــبكلي                                                   

 مقدمة 
توفيقي إال ابهلل، عليه توكلت وإليه بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وما  

 أنيب.
 أما بعد: 

فمما ال شك فيه أن للحبس أو الوقف دور كبرياً يف خدمة اجملتمع اإلسالمي، والدعوة اإلسالمية، فهو       
املمول األكرب لألعمال اخلريية، من رعاية لطالب العلم، والعلماء، وصيانة املساجد، وتشييد املدارس، واملشايف، 

الفقهاء قدمياً، وحديثاً، اجتهدوا يف بيان أحكامه، وإيضاح ومواساة الفقراء، واحملتاجني، ولذلك فقد كان حمل عناية  
 أهدافه، وغاايته النبيلة، اليت تظافرت األدلة الشرعية على اعتبارها، واحلث عليها. 

ولكن ملا احنرف بعض احملبسني عن هذه املقاصد والغاايت، واختذوا صوراً من التحبيس ذريعة للتحايل على 
الورثة وخاصة النساء من نصيبهن من املرياث، اتباعاً لعادات ابلية، وأعراف جاهلية،   أحكام املرياث، وحرمان بعض 

نظام  يف  اإلصالح  بضرورة  تنادي  الدعوات  من  ظهرت كثري  والعقارات،  األراضي  يف  النساء  توريث  من  متنع 
 وضوابط على األحباس، أو إلغاء بعض صوره، فاَتهت بعض الدول اإلسالمية إىل إصدار تشريعات تفرض قيوداً 

 نظام األوقاف، واَتهت أخرى إىل إلغاء بعض صوره كالوقف على الذرية. 
ومن هنا فقد وقع اختياري على موضوع هذا البحث املوسوم بـ )التحبيس على الذكور وموقف املشرع       

اجمليزين، وبيان حجج  االحباس،  من  النوع  هذا  العلماء يف  أقوال  وذلك الستقراء  منه(،  املانعني،   اللييب  وأدلة 
ومناقشتها، والرتجيح بينها، وتوظيف النصوص يف ذلك مبا يتفق ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وأسساها العامة، 

 واحلكمة من تشريع الوقف، مع إلقاء الضو على ما صدر يف ليبيا من تشريعات يف هذا اخلصوص. 
 فكانت إشكاليه هذا البحث كاآليت: 

 ما مدى جواز حتبيس املورث أمالكه، أو بعضها، على جهة من أوالده دون أخرى.    -1
 ما موقف املشرع اللييب من التحبيس على الذكور، وما هي املربرات اليت استند عليها يف ذلك.   -2
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 حيث تناولت املوضوع وفقاً خلطة البحث اآلتية: 
 شرعي. املبحث األول: تعريف التحبيس على الذكور، وبيان حكمه ال

 املبحث الثاين: موقف القانون اللييب من التحبيس على الذكور.
 

 املبحث األول 
 املقصود ابلتحبيس على الذكور وبيان حكمه الشرعي 

التحبيس والوقف مبعىن واحد، فهما لفظان مرتادفان يطلقان على حقيقة شرعية ولغوية واحدة؛ قال حممد بن    

، وقال الرصاع:" الفقهاء بعضهم (1) فمعنامها واحد، ال يفرتقان يف وجه من الوجوه" رشد:" فأما احلُبس والوقف  
يعرب ابحلُبس، وبعضهم يعرب ابلوقف، والوقف عندهم أقوى يف التحبيس، ومها يف اللغة لفظان مرتادفان، يقال: 

 . (2)وقفته، وأوقفته، ويقال: حبسته"
وعليه فال فرق بينهما ال يف احلكم، وال يف احلقيقة اللغوية، ولقد اخرتت استعمال لفظ التحبيس لورود لفظ احلديث   

:" حبس األصل وسبل الثمرة"، وكذلك ملا جرى عليه -رضي هللا عنه   -لعمر    -صلى هللا عليه وسلم    - به يف قوله  
يما يتعلق مبوضوع البحث، فيقال: حبس فالن أرضه عرف البالد من استعمال هذا اللفظ دون غريه، وخاصة ف

 على أوالده، وهذه األرض حبس على الذكر، وحبس فالن أرضه على أوالده الذكور. 
 وهذا املبحث قسم إىل مطلبني كاآليت: 

 املطلب األول: تعريف احلبس وبيان أنواعه وحكمه الشرعي. 
 املطلب الثاين: حكم التحبيس على الذكور دون اإلَنث.

 
 
 
 
 

 

 .419ص 2( املقدمات املمهدات، حممد بن رشد، ج1(
 .539( شرح حدود ابن عرفة، البن الرصاع، ص2(
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 املطلب األول 

 تعريف التحبيس وبيان أنواعه وحكمه الشرعي 
 أوال: تعريف احلبس 

احلجْبُس: ضد التخلية، وحتججبجسج على كذا، أي: حجبجسج نفسجه على ذلك، وأْحبجْسُت فرساً  احلبس يف اللغة:        
، واجلمع: أجْحباٌس، وهو كل شيء وجقجفه   يف سبيل هللا، أي: وقفُت، فهو حُمْتـجبجٌس وحجبجيٌس، واحلُْبُس ابلضم: ما ُوقجفج

 .(1)   غلته صاحبه من أصول، أو غريها، حُيجبجُس أصله وُتسجبجل  
فقد اختلف الفقهاء يف تعريفه بناء على اختالفهم يف كثري من مسائله، إال   أما التحبيس يف االصطالح:     

، (2)   تعاىل أن هذه التعريفات ال خترج يف جمملها عن كونه: حبس عني املال، وتسبيل منفعته؛ طلباً لألجر من هللا  
غريها، ويقصد ابلتسبيل:  ويُقصد ابلعني الشيء الذي مُيكن االنتفاع به مع بقاء أصله، مثل البيوت، واألراضي، و 

 ، أما املنفعة فهي ما ينتج عن األصل أجرًة، أو رحباً، أو غريها من املنافع. -تعاىل   – التخصيص لوجه هللا  
بشأن أحكام الوقف بقوله:"  م1972لسنه    124( من قانون رقم  1وقد عرفه املشرع اللييب يف املادة )      
 منفعتها ملن وقاجفجْت عليه".حبس العني، وجعل غلتها أو الوقف  

 اثنياً: أنواعه:   
األحباس عند الفقهاء املعاصرين على قسمني: خريية، وذرية أو أهلية، وذلك ابعتبار اجلهة املستفيدة        

 . (3) من هذه األحباس
 
 
 

 

 .  44ص 6( لسان العرب، البن منظور، مادة )حبس(، ج3(
 .683ص 3ج ،حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري، موسوعة الفقه اإلسالمي (4(
 األوقاف   ( ومن اجلدير ابلذكر هنا أن تقسيم الوقف هبذا الشكل وتسميته ابألهلي واخلريي مل يكن موجوداً يف العصور األوىل لإلسالم، وإمنا كانت1(

إىل أنه صدقة من فيها ر ايف مشروعية الوقف كان يش تديث الذي ورداححىت إن األ ،هذه صدقة فالن  :تعرف ابلصدقات الطوعية، ولذلك كان يقال
وغري ذلك من رواايت الصدقة اليت أخرجها أصحاب   ،وتصدق عمر على كذا وكذا  ،الصدقات، فقد جاء فيه أن أاب بكر الصديق تصدق بداره على ولده

، اعتبارها السنن، مما يثبت أن العصور األوىل مل تشهد هذا التفريق بني وقف ووقف آخر، وإمنا كان الغرض من هذه التصرفات إصابة أوجه اخلري والرب
      .الصدقات اليت ندب إليها اإلسالم من أنواع نوعاً 
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 أ: احلبس على الذرية )الوقف الذري(. 
فج وهو ما يطلق عليه احلبس الذري أو األهلي، وقد عرفه وهبة الزحيلي بقوله:" الذي يُوقجُف على الواقج   

نفسه، أو أشخاص معينني، ولو جعل آخره جهة خريية؛ كأن يقف على نفسه، مث على أوالده، مث من بعدهم 

             . (1) على جهة خريية"
ُحجبجس ما تناسلوا طبقة طبقة، أو من        

ُحجبجس على ذرية امل
وعرفة غريه أبنه:" ما جيعل استحقاق ريع املال امل

 . (2)   غري اشرتاط الطبقة فيه"
وهذا النوع من األحباس معروف مند القدم عند السلف، ووردت به اآلاثر، وعمل به فقهاء األمصار،         

:" من حبس داره على ولده، وولد غريه، فجعلها حبساً فهي حبس عليهم، يسكنوهنا قال اإلمام سحنون يف مدونته

، وقال ابن قدامة:" من وجقجفج على ولده، مث على املساكني، فهو لولده الذكور، واإلانث، واحلباىل، (3) على مرافقهم"
وإطالق التشريك يقتضي  ابلسوية، وكذلك إن قال: وقفت على أوالدي، أو على أوالد فالن؛ ألنه شرك بينهم،

 .(4)التسوية"
 ب: احلبس أو الوقف اخلريي: 

وهو ما يكون فيه التحبيس على جهات خريية دون أحد بعينه، ويستهدف حتقيق مصلحة عامة، كمن         
يوقف أرضاً أو مشروعاً لينفق من غلته على مسجد، أو مستشفى، أو مدرسة، أو مراكز حتفيظ القران، أو كفالة 

من األوقاف أو األحباس هو الغالب ع  ، وهذا النو الفقراء واملساكني، وغري ذلك من وجوه الرب العامة واخلاصة
، إىل يومنا هذا، ومسي خريايً لعموم نفعه، وجلبه اخلري -صلى هللا عليه وسلم    - على أوقاف الناس منذ عهد النيب  

 ، وهذا النوع ليس موضوع دراستنا هذه. (5)   للناس
 اثلثا: حكم الوقف: 

عام؛ وأنه من العبادات اليت يتقرب هبا العبد من ذهب مجهور الفقهاء إىل استحباب الوقف بشكل           
، واملسلمون من -صلى هللا عليه وسلم  - ، قال ابن رشد:" فاألحباس سنة قائمة، عمل هبا النيب  -تعاىل   –هللا 

 

 . 140( الوصااي والوقف يف الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، ص2(
 .48املعاصرة، فدوى راشد، ص هلذري وتطبيقات( الوقف ا3(
 .420ص 4املدونة، مالك بن أنس، ج( 4(
 .214ص 6املغين والشرح الكبري، البن قدامة، ج( 5(
 . 32( مباحث يف أحكام الوقف، انظم سلطان املسباح، ص6(
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بعده، وقد قيل ملالك: إن شرحياً كان ال يرى احلبس ويقول: ال حبس عن فرائض هللا، فقال مالك: تكلم شريح 
، وأصحابه، والتابعني بعدهم، -صلى هللا عليه وسلم    -يرد املدينة فريى آاثر األكابر من أزواج النيب  ببالده ومل  

 -صلى هللا عليه وسلم    - هلم جرا إىل اليوم؛ وما حبسوا من أمواهلم ال يطعن فيه طاعن؛ وهذه صدقات النيب  

  .(2) "؛ وينبغي للمرء أن ال يتكلم إال فيما أحاط به خرباً (1) سبعة حوائط
ووقوفهم ابملدينة ظاهرة، فمن   - صلى هللا عليه وسلم    -:" قد وقف أصحاب رسول هللا  وقال اإلمام أمحد     

 . (3) رد الوقف فإمنا رد السنة"
:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله وقد استدل العلماء على استحباب الوقف بعديد األدلة منها حديث    

، والصدقة اجلارية حممولة عند العلماء (4) إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له"

موته، علماً علجمه ونشره، وولداً صاحلاً   ، وحديث:" إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد (5)   الوقفعلى  
بناه، أو بيتاً البن السبيل بناه، أو هنراً أجراه، أو صدقًة أخرجها من ماله يف  تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً 

  .(6) صحته وحياته، يلحقه من بعد موته"
حيث   - رضي هللا عنهما-عبد هلل بن عمر عن أبيه عمر    ومن األدلة أيضا على استحباب الوقف ما رواه   

يستأمره فيها، فقال: اي رسول هللا، إين   -صلى هللا عليه وسلم    -قال:" أصاب عمر أرضاً خبيرب، فأتى النيب  
أصبت أرضاً خبيرب، مل أصب مااًل قط هو أنفس عندي منه، فما أتمرين به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، 

فتصدق هبا عمر، أنه ال يباع أصلها، وال يبتاع، وال يورث، وال يوهب، قال: فتصدق عمر   وتصدقت هبا، قال:
يف الفقراء، ويف القرىب، ويف الرقاب، ويف سبيل هللا، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن أيكل منها 

ه، كما وردت األاثر بذلك عن ، وكذلك فعل الصحابة من بعد (7) ابملعروف، أو يطعم صديقاً غري متمول فيه"

 

لبساتني خمرييق بعد غزوة أحد، فإنه أوصى إن    - صلى هللا عليه وسلم    - يشري بذلك إىل ما رواه اخلصاف يف أحكام الوقف من أن وقُف رسول    (1(
ة حوائط وتصدق بثمرها يف سبيل هللا تعاىل، وكانت سبع   - صلى هللا عليه وسلم    -أصيب فأمواله لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم، فلما قتل قبضها النيب  

 وما بعدها.  5ينظر: أحكام األوقاف، للخصاف ص .تقع يف بين النظري
 .418ص 2( املقدمات املمهدات، البن، رشد ج2(
 .604ص 2( شرح الزركشي على منت اخلرقي، ج 3(
 .73ص 5( ج4310( صحيح مسلم، كتاب الوصية، ابب: ما يلحق االنسان من الثواب بعد موته، حديث رقم )4(
 .85ص 11ووي على صحيح مسلم، ج ( شرح الن5(
 . 59( ص240( سنن ابن ماجة، ابب ثواب معلم الناس اخلري، حديث رقم )6(
 .73ص 5( ج4311( صحيح مسلم، كتاب الوصية، ابب الوقف، حديث رقم)7(
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. بل وقد نقل االمجاع على مشروعيته عدد من العلماء منهم ابن قدامة حيث قال:" (1) علي وعثمان والزبري وغريهم
ذو مقدرة إال وقف، وهذا امجاع منهم، فإن   - صلى هللا عليه وسلم    -قال جابر: مل يكن من أصحاب الرسول  

 .(2) شتهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان ذلك امجاعاً"الذي قدر منهم على الوقف وقف، وا
، وهو مما اختص به -عز وجل    -فالوقف أو احلبس قربة، مندوب إليه، وعمل مشروع يتقرب به إىل هللا     

أهل  حبس  وإمنا  أرضاً،  وال  داراً،  علمته  فيما  اجلاهلية  أهل  حيبس  ومل  الشافعي:"  اإلمام  قال  املسلمون كما 

 .(3) اإلسالم"
أما ما نقل من قول أيب حنيفة بعدم جواز الوقف فالصحيح الذي نص عليه حمققو مذهبه أن الوقف جائز   

فكان   -رضي هللا تعاىل عنه    -، قال السرخسي:" أما أبو حنيفة  (4)   العاريةعنده، إال أنه غري الزم، وإمنا هو مبنزلة  
ال جييز ذلك )أي الوقف(، ومراده أن ال جيعله الزماً، فأما أصل اجلواز اثبت عنده؛ ألنه جيعل الواقف حابساً 

 . (5) زمة"للعني على ملكه، صارفاً للمنفعة إىل اجلهة اليت مساها، فيكون مبنزلة العارية، والعارية جائزة غري ال
 

 املطلب الثاين 
 حكم التحبيس على الذكور دون اإلَنث 

لقد سبق القول أبن الفقهاء قد قسموا احلبس أو الوقف إىل قسمني: األول: حتبيس على الذرية، واآلخر: 
 حتبيس خريي، وقد سبق بيان كل نوع. 

ولفظ الذرية من األلفاظ اليت تعدد استخدامها يف اللغة؛ فبينما استخدم حينا ليدل على األوالد الصغار الواحد 

، كقوهلم: هذا الغالم ذرية فالن، وأولئك الغلمان من ذرية فالن، واستخدم يف أحايني أخرى (6)   واجلمعمنهم  

نعم الرجال ذرية فالن، أو خري النساء من كانت من :  قوهلم، مثل  (7) ليشمل الرجال والنساء ابإلضافة للصغار

 

 وما بعدها.  5( أحكام األوقاف، للخصاف، ص8(
 .232لرحيم اخلالد، ص( أحكام الوقف على الذرية يف الشريعة اإلسالمية، حممد عبد ا1(
 . 52ص 4( األم، للشافعي، ج2(
 .190ص  6( شرح فتح القدير، البن مهام، ج3(
 .27ص 12( املبسوط، للسرخسي، ج4(
(، ص5(  .     207( ااملصباح املنري، للفيومي، مادة )ذجرج
 .  310ص 1( املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، )مادة ذرى(، ج6(
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ذرية الصاحلني، كما أهنا قد تطلق على اآلابء أيضاً جاء يف املصباح املنري:" وقد اطلقت الذرية على اآلابء أيضاً 

 . (1) جمازاً"
ُحجبس على ومن هنا ميكن القول أبن املقصود هنا ابلتحبيس على الذكور هو احلبس الذي َتعل فيه منفعة  

امل
 األوالد وأوالدهم دون نسل البنات.

 أوالً: آراء العلماء يف التحبيس على الذكور دون اإلَنث:
، -سبحانه وتعاىل   -لقد سبق القول ابستحباب الوقف بشكل عام، وأنه من القرب اليت يتقرب هبا إىل هللا  

ء من األحناف، والشافعية، واحلنابلة، واملالكية وهذا االستحباب ينصرف إىل مجيع أنواع الوقف عند مجهور الفقها

 . (2)  يف إحدى الروايتني
 وقد أستدل مجهور الفقهاء على االستحباب املطلق للوقف ابألدلة اآلتية:        

تـُْنفجُقوا ممججا حتُجبُّونج وجمجا تـُْنفجُقوا   تـجنجاُلوا اْلربجج حجىتجى   لجنْ ﴿  :حيث أنس رضي هللا عنه قال: ملا نزل قوله تعاىل -1
وهو أحب أموايل إيل أفأ تصدق  ابملدينة اي رسول هللا يل حائط أبو طلحة: قال،  (3)   عجلجيٌم﴾مجْن شجْيٍء فجإجنج هللاج بجهج  

اي   أفعلطلحة:  أبو   وإين أرى أن َتعلها يف األقربني"، فقال  رابح،به ؟ فقال عليه السالم:" بخ، بخ، ذاك مال  
رسول هللا ، فقسمها يف أقاربه، ففي هذا احلديث ما يدل على مشروعية الوقف واستحبابه على األقارب دون 

أرشد أاب طلحة إىل أن جيعل صدقته يف أقاربه، مث أن أاب طلحة   -صلى هللا عليه وسلم    -حتديد؛ ذلك أن النيب  

 بناء وغريهم.، واألقارب يشمل األ(4) فهم ذلك ففعله دون ختصيص 
أصاب أرضاً خبيرب، فأتى   - رضي هللا عنه    – وفيه أن عمر    - رضي هللا عنهما  - حديث ابن عمر   -2
يستأمره فيها، فقال: اي رسول هللا إين أصبت أرضاً خبيرب، مل أصب ماالً قط هو   - صلى هللا عليه وسلم  - النيب  

تصدقت هبا"، قال: فتصدق هبا عمر أنه ال أنفس عندي منه، فما أتمرين به ؟ قال:" إن شئت حبست أصلها، و 
يباع أصلها، وال يبتاع، وال يورث، وال يوهب، قال: فتصدق عمر يف الفقراء، وىف القرىب، وىف الرقاب، وىف سبيل 
 هللا، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف، أو يطعم صديقاً، غري متمول فيه.

 

(، ص7(  .207( املصباح املنري، للفيومي، مادة )ذجرج
، 79ص  4. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري، للدسوقي، ج537، والكايف، البن عبد الرب، ص2018ص  6، ج( بدائع الصنائع، للكاساين1(

 . 184ص 8، واملغين، البن قدامة ج51ص 4واألم، للشافعي، ج
 . 92( سورة آل عمران، اآلية: 3)
 . 53ارشيد، ص ، والوقف الذري وتطبيقاته املعاصر، فدوى190( حماضرات يف الوقف، حممد أبو زهرة، ص3(
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ووجه الداللة يف احلديث: أن للواقف أن يشرتط يف وقفه ما شاء من شروط، ومن ذلك أن جيعله يف إانث   
بيته دون الذكور، أو الذكور دون اإلانث، لقوله:" فتصدق هبا عمر يف الفقراء ويف القرىب وسائر من ذكر"، فدل 

 .(1) شرط"  ذلك على أن للمحبس أن يشرتط مصارف حبسه إىل من يشاء، ويوضع حيث 
من أدلة جواز ختصيص بعض الذرية ابحلبس دون بعض فعل الصحابة، فقد ثبت فعل ذلك عن    -3

جعل دوره صدقة على بنيه، ال   - رضي هللا عنه    - كثري منهم، ومن ذلك ما رواه الدارمي يف سننه:" أن الزبري  

. (2) ، فإن استغنت بزوج فال حق هلا"تباع، وال تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غري مضرة، وال مضار هبا

قال:"   أن عثمان رضي هللا عنه  البيهقي:"  بجينجج، وال توهب، وال   (3)   رابعي وكذلك ما رواه  اليت مبكة يسكنها 

 . (5) خالف ، وقد ورد ذلك عن غريهم من الصحابة بال (4) تورث"
التحبيس أن ما حبسه احملبس من    -4 كذلك من األدلة اليت استدل هبا من أجاز هذا النوع من 

حال صحته   –أمالك على ذكور أوالده دون إانثهم هو من تصرف املالك يف ماله بصفته مالكا، فله أن يفعل فيه  

ب عن رجل عتق أمته، ، جاء يف البيان والتحصيل:" قال اصبغ: سألت ابن وه(6)  وغريه ما أحب من حتبيس  –
مث تزوجها، مث قال: داري حبس على موايل، فقال: أراها من املوايل، قلت: إهنا وارث، فقال: مىت قال ذلك يف 

 . (7)قلت: نعم، فقال: الرجل يصنع يف ماله ما يشاء، وقد حبس ابن عمر على امرأته"الصحة منه؟  

، مستلني يف ذلك (8)  اإلانثإىل عدم جواز التحبيس على الذكور دون بينما ذهب املالكية يف رواية أخرى 
 أبدلة منها: 

تجًة فـجُهْم فجيهج  وجقجاُلوا﴿  :قوله تعاَل  -1 نجا وجإجْن يجُكْن مجيـْ  مجا يفج بُطُونج هجذجهج األجنـْعجامج خجالجصجٌة لجذُُكورجانج وجحُمجرجٌم عجلجىى أجْزوجاجج
 . (9)  عجلجيٌم﴾ُشرجكجاُء سجيجْجزجيهجْم وجْصفجُهْم إجنجُه حجكجيٌم  
 

 .140ص 8( شرح ابن بطال على صحيح البخاري، البن بطال، ج4(
 .218ص 2( ج3300( سنن الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي، كتاب الوصااي، ابب يف الوقف، )حديث رقم 5(
 . 99ص 8( أي: داري. ينظر: لسان العرب، البن منظور، )مادة ربع(، ج6(
 .161ص 6يهقي ج( السنن الكربى، للب 7(
 ( املرجع السابق نفس الصفحة. 8(
 . 78( حكم التحبيس على الذكور دون اإلانث، أمحد عمر الكمييت، ص1(
 .316ص12( البيان والتحصيل، البن رشد، ج2(
ملعيار املعرب، للونشريسي، . وا79ص  4( وهي رواية عن ابن القاسم عن اإلمام مالك يف العتبية ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، للدسوقي ج3(

 .283ص 7ج
 . 139سورة األجنعام، اآلية:  (4)
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ل اجلاهلية، إذ كانوا خيصون الذكور ووجه الداللة من اآلية: أن التحبيس على الذكور دون اإلانث يشبه فع
منهم أبكل ما ُولجد حياً من بطون األنعام، ومينعون اإلانث تنقصاً من قدرهن، وهذا ما فهمه اإلمام مالك من 
اآلية، جاء يف العتبية:" قال مالك: من حبس حبساً على ذكور ولده، وأخرج اإلانث منه إذا تزوجن، فإين ال أرى 

 . (1)أمر اجلاهلية، وليس على هذا توضع الصدقات هلل، وما يراد به وجهه"  ذلك جائزاً، وإنه من
أعطاين أيب عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: ال   قال:"  - رضي هللا عنه    -  حديث النعمان بن بشري  -2

فقال: إين   –صلى هللا عليه وسلم    - ، فأتى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -أرضى حىت ُتشهد رسول هللا  
أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتين أن أشهدك اي رسول هللا، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، 

، ويف بعض الرواايت:" فال تشهدين إذاً؛ (2) قال: ال، قال: فاتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم، قال: فرجع فرد عطيته"

ى الذكور دون اإلانث شبيه هببة بعض األوالد دون بعض، ، واالقتصار يف التحبيس عل(3) فإين ال أشهد على ججْور"
إذ اهلبة واحلبس من ابب واحد، وقد دل ظاهر احلديث على بطالن هبة بعض األوالد دون بعض، فكذلك احلكم 

 .(4) يف التحبيس على الذكور دون اإلانث
صلى هللا عليه   - قال النيب  أن التحبيس على الذكور دون اإلانث يدخل يف حكم الوصية للذرية، وقد    - 3

 . (5):" أن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث"-وسلم
أن مراد التحبيس على الذكور فيه تغيري لشرع هللا يف قسمة املرياث فغالباً ما يكون ذلك حلرمان أبناء   - 4

صلى هللا عليه   -  جائز؛ لقوله  البنات والوالدين والزوج من املرياث، أو تفضيل بعض الورثة على بعض، وذلك غري 

 . (6) :" اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم"-وسلم
 اثنيا: مناقشة أدلة الطرفني والرتجيح بينها: 

 ما استدل به أصحاب الرأي القائل جبواز التحبيس على الذكور دون اإلانث ابآليت: ُيكن مناقشة         
يف أنه جعل صدقته يف أقاربه دون حتديد وذلك دليل   –رضي هللا عنه    –أما االستدالل حبديث طلحة   -1

 

 . 204ج 12( البيان والتحصيل، البن رشد، 5(
 .233ص  2ج ،( 2587( البخاري كتاب اهلبة، ابب اإلشهاد يف اهلبة، حديث رقم )6(
 .66ص 5ج ،( 4269( مسلم، كتاب اهلبات، ابب: كراهة تفضيل بعض األبناء يف اهلبة، حديث رقم )7(
 .192. وحماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص283ص 7( املعيار املعرب، للونشريسي، ج8(
 .53ص 7األجوبة النجدية، ج السنية يف( الدرر 9(
 . 14( الوقف على الذرية، عبد العزيز بن سعد الذعيثر، ص1(
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على جواز ختصيص بعض األقارب دون بعض أبناء كانوا أو غري ذلك، فيجاب عنه أبن احلديث ليس فيه 
ض، وإمنا جعله أن األقارب الذين تصدق عليهم طلحة هم من الورثة، وال أنه تصدق على البعض وحرم البع 

، وقد قال عليه الصالة (1)   وقرابتهميف قرابته الذين هم أحوج الناس إليها، كوهنم أوىل وأحق؛ بسبب احتياجه  
 .(2)   وصلة الصدقة على املسكني صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة،    والسالم:"

أما القول أبن التحبيس على الذكور هو اتباع لشرط الواقف، واتباع شرط الواقف جائز، كما ورد يف األثر  -2
، فيجاب عنه أبن اتباع شرط الواقف مقيد مبوافقته ملا أجازه الشارع، يدل –رضي هللا عنه    - عن عمر  

كتاب هللا ؟ ما كان من   على ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:" ما ابل رجال يشرتطون شروطاً ليست يف
وشرط عمر   (3) شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل، وإن كان مائة شرط، قضاء هللا أحق، وشرط هللا أوثق"

 . (4)   بعض الوارد يف احلديث ليس فيه ما يدل على دخول بعض األبناء دون    –رضي هللا عنه    –
أما القول أبن التحبيس على الذكور دون اإلانث هو من تصرف املالك يف ملكه، فيمكن الرد عليه أبن  -3

ث يؤول إىل حرمان اإلانث ذلك جائز شريطة أال يعود ابلضرر على غريه، والتحبيس على الذكور دون اإلان
من حقهن يف اإلرث، فهو من الضرر البني، فالتحبيس على الذكور دون اإلانث املعتمد جوازه على تصرف 

 .(5) املالك يف أمالكه مردود وابطل للعلة املبينة
ها أما االستدالل مبا روى عن أوقاف الصحابة والتابعني، واليت ذكر فيها الوقف على الذرية، ففي اسناد -4

 . (6)  العلماءطعون، ويف رواهتا ضعاف الثقة، كما بني ذلك  
 أما القائلون ابملنع فيكمن مناقشة األدلة اليت استدلوا هبا ابآليت: 

.  وجقجاُلوا﴿  : االستدالل بقوله تعاىل -1 ، فيجاب عنه أبن (7) ﴾  ..مجا يفج بُطُونج هجذجهج األجنـْعجامج خجالجصجٌة لجذُُكورجانج
إمنا هو اعتبار ذلك ملزماً ال َتوز خمالفته كما   –بصفته فعالً من أفعال اجلاهلية    –املذموم ابآلية شرعاً  

 

 . 60وى الراشد، ص ، والوقف وتطبيقاته املعاصرة، فد193( حماضرات يف الوقف، أبو زهرة ص2(
 .581( ص1844( أخرجه ابن ماجة، كتاب فضل الصدقة، ابب من حتل له الصدقة، حديث رقم )3(
 .278ص 2( ج2729( أخرجه البخاري، كتاب: الشروط، ابب: الشروط يف الوالء، حديث رقم )4(
 .64( التحبيس على الفروع، صليحة هوانس، ص5(
 . 79الكمييت، ص( حكم التحبيس الذكور دون اإلانث، 6(
 .43( حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص7(
اآلية: فهو اللنب، كانوا حيرمونه على إانثهم، ويشربه  ( جاء يف تفسري هذه اآلية عن ابن عباس:" وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكوران1(

كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى هللا عن    ذكراهنم، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذحبوه، وكان للرجال دون النساء، وإن 
 . 346ص 3ذلك:". تفسري ابن كثري، ج
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 .(1)فعله وتركه  كان شائعاً عند العرب، يف حني أن التحبيس على الذكور هو من املباحات؛ فيجوز 
 - صلى هللا عليه وسلم   – وجياب عن االستدالل حبديث النعمان بن بشري والذي جاء فيه امتناع الرسول   -2

على الشهادة على عطية أحد أبنائه دون اآلخرين أبن هذا احلديث فيه تفضيل أحد األبناء على اآلخرين 
ْوراً، ألنه فهم من عطيته تفضيل بعض الورثة جج   - صلى هللا عليه وسلم    - فهو غري جائز؛ وهلذا مساه النيب  

 . (2)  ججْورعلى بعض، فأمره ابرَتاعها، أي أنه إذا مل يفهم منه ذلك فال أمث وال  
وكذلك القول أبن ذلك يعترب يف حكم الوصية، وأنه وصية لوارث، وأن يف ذلك تغيري ألحكام املرياث،  -3

نفاذ أحكامه يف حياة املورث، الذي ميلك حرية التصرف فيمكن الرد عليه أبن احلبس خيتلف عن املرياث ب
يف ماله كما يشاء، صدقًة، أو تربعاً، بينما كل من املرياث والوصية تصرفات مضافة إىل ما بعد املوت، 

 وقد خصهما الشارع أبحكام خاصة تقيد املورث أو املوصي فيهما بقيود خاصة. 
، وعدم –صلى هللا عليه وسلم    –السلف هلذي النيب    ويؤيد قوة الردود السابقة عمل الصحابة، وفهم -4

 ثبوت إنكارهم ألحد عمل بذلك، مع كثرة ما روي عنهم من أحباس. 
أن القول بصحة التحبيس على الذكور دون اإلانث مطلقاً يتناىف مع املقاصد ومن هنا ُيكن أن نرجح        

تقوية روابط األخوة وأواصر القرابة، والعدل بني األبناء واألقارب، العامة للشريعة، وأصوهلا العامة، واليت حترص على  
وقصر التحبيس على الذكور دون اإلانث دون حاجة يتناىف مع ذلك كله، كما أن التحبيس ابلطريقة املذكورة قد 

ة احملرم يؤدي إىل العقوق من جانب من وقع احلرمان عليهم، وهذا فيه من املفسدة ما ال حيتاج إىل بيان، ووسيل
فإذا اتضح أن احملبس إمنا أراد االحنراف هبذا التحبيس عن املقصد الشرعي   ،(3) حمرمة كما أشار إىل ذلك العلماء

من تشريع األحباس؛ كحرمان وارث من املرياث، أو مضارة دائنيه، فعندئذ يكون احملبس قد أخرج حبسه عن 
يصحح ما حل به من خلل واحنراف، قال الشوكاين:"   القربة والطاعة إىل ما هو ضدها، فيكون مردوداً حىت

فهي ابطلة من   –عز وجل    –واحلاصل أن األوقاف اليت يراد هبا قطع ما أمر هللا به أن يوصل وخمالفة فرائض هللا  
أصلها ال تنعقد حبال، وذلك كمن يقف على ذكور أوالده دون إانثهم، وما أشبه ذلك، فإن هذا مل يرد التقرب 

 

 .415ص 2( املقدمات، البن رشد، ج2(
 .62( التحبيس على الفروع، صليحة هوانس، ص3(
"فإنه عليه السالم أوما إىل علة منع ختصيص العطاء ببعض دون بعض وهي خمافة أن  :28ص  7( وهلذا أشار العلماء جاء يف كتاب املعيار املعرب، ج3)

 يقع من املمنوع تقصري يف الرب لوالده، وذلك ممنوع حمرم، ووسيلة احملرم حمرمة". 
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، واملعاندة ملا شرعه لعباده، وجعل هذا الوقف -عز وجل  - بل أراد املخالفة ألحكام هللا    - تعاىل    – إىل هللا  

 .(1) الطاغويت ذريعة إىل ذلك املقصد الشيطاين، فليكن هذا منك على ذكر، فمــا أكثر وقوعه يف هذه األزمنة"
طفيفاً لنصيبهم، وزايدة نصيب اآلخرين، وقال أبو زهرة:" أما إذا كان غرض الواقف حرماانً لبعض ورثثه، أو ت

 .(2)   فذلك الذي نراه إمثاً ال خري فيه، وشراً ال بر معه؛ ألن فيه معارضة لنص القرآن يف توزيعه املرياث ... " 
أو  لسبب شرعي كما إذا كان على حسب احتياج املخصجص مثال،  التخصيص املذكور واقعاً  أما إذا كان 
ضعفه، أو حلاجة االبن املخصوص؛ كاشتغاله ابلعلم، أو كثرة عياله، أو غري ذلك، فجائز، والدليل على ذلك 

، (3) ًقا دون سائر أبنائهفقد حنل عائشة جذاد عشرين وس  – رضي هللا عنه    – فعل بعض الصحابة كأيب بكر  
صلى هللا   -وذلك ألمر يقتضي ذلك؛ كعجزها عن التكسب، وأهنا أوىل ابإلكرام، فهي أم املؤمنني، وزوج النيب  

ال يتناىف مع وهذا  ، إىل غري ذلك من الفضائل اليت َتعل الصديق خيصها ابإلكرام دون سائر أبنائه،  -عليه وسلم  

 .(4) ابلعدل بني األبناء؛ بل هو عني العدل املأمور به -لم  صلى هللا عليه وس  - أمر الرسول  
أنه تصدق بربعة له عند املروة ابلثنية على ولده، وروي عن علي   –رضي هللا عنه    –وكذلك ما روي عن عمر  

 الصحابة أنه وقف أرضه بينبع على ولديه احلسن واحلسني، وكذلك روي عن غريه من أكابر  –رضي هللا عنه  -

(5) . 
إين تصدقت بداري اليت ابلفسطاط ... على ولدي لصليب، ذكرهم   وهذا اإلمام الشافعي يف وصيته يقول:"     

وأنثاهم، من كان منهم حيا اليوم، أو حدث بعد اليوم، وجعلتهم فيها سواء، ذكرهم وأنثاهم، صغريهم وكبريهم، 
تزوج بنايت، فإذا تزوجت واحدة منهن وابتت شرعاً يف سكناها وغلتها، ال يقدم واحد منهم على صاحبه، ما مل ت

إىل زوجها انقطع حقها ما دامت عند زوج، وصار بني الباقني من أهل صدقيت، ... فإذا رجعت مبوت زوج، أو 
طالق كانت على حقها من داري كما كانت عليه قبل أن تتزوج، وكلما تزوجت واحدة من بنايت فهي على مثل 

من ولدي لصليب ذكرهم وأنثاهم رجع حقه على الباقني معه من ولدي لصليب، هذا الشرط، ... وكل من مات  
فإذا انقرض ولدي لصليب، فلم يبق منهم واحد، كانت هذه الصدقة حبساً على ولد ولدي الذكور لصليب، وليس 

 

 .316ص3( السيل اجلرار، للشوكاين، ج1(
 .196( حماضرات يف الوقف، حممد أبو زهرة ص2(
" فإنه عليه السالم أوما إىل علة منع ختصيص العطاء ببعض دون بعض وهي خمافة  :283ص 7يف كتاب املعيار املعرب، ج( وهلذا أشار العلماء جاء 3)

 أن يقع من املمنوع تقصري يف الرب لوالده وذلك ممنوع حمرم ووسيلة احملرم حمرمة". 
 . 107بعوث، ص. ومن قضااي األوقاف املعاصرة، صاحل بن حسن امل224ص 6( املغين، البن قدامة ج4(
 .161ص 6الكربى، للبيهقي، ج ( السنن5(
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الذكور ، وهذا كما ترى صريح يف َتويز اإلمام الشافعي للتحبيس على  (1) لولد البنات من غري ولدي شيء،... "
 دون اإلانث. 

ومن هنا نصل إىل أن هذه الوقوف الكثرية عن اجلمع الكبري من الصحابة، وأكابر علماء األمة تدل صراحة       
على مشروعية التحبيس على األوالد ذكوراً كانوا أو إاناثً، وأن احملبس هبذا التحبيس مىت كان غرضه نبيالً، وقصده 

 ك فمحله البطالن. كرمياً، فإن هذا احلبس يكون مشروعاً، أما إن غري ذل
 

 املبحث الثاين 
 موقف القانون اللييب من التحبيس على الذكور 

عليها،       القيام  أحسن  إن  للمسلمني  حصني  حصن  أشكاهلا  مبختلف  اإلسالمية  األوقاف  أن  احلق 
 – واستثمارها، وتنمية مواردها، واحلث املستمر على انضمام األغنياء إىل ركاهبا ببعض أمواهلم، وفيها تقرابً إىل هللا  

، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم -ن هللا عليهم  رضوا  - ، وصحابته -صلى هللا عليه وسلم   -تعاىل، واقتداء برسوله 
 الدين.
إال أن االستغالل السيئ والتوظيف املخالف ملقاصد الشريعة قد ألبس صوراً من األوقاف لباس العمل غري     

املشروع مما حدى بكثري من العلماء إلنكار هذه الصور، وبيان خمالفتها ألحكام الشرع، ومن هذه الصور التحبيس 
ور، أو الوقف على الذرية، كما أدى ذلك إىل تدخل اجلهات التشريعات يف كثري من الدول اإلسالمية على الذك 

 إبصدار تشريعات ولوائح منظمة هلذه األوقاف وإلغاء صور منها.
م بشأن إلغاء الوقف على غري اخلريات، )أي 1973لسنة    16ومن ذلك أن املشرع اللييب أصدر القانون رقم  

ري(، وإهناء كافة األوقاف القائمة، واليت ال يكون مصرفها خالصاً جلهة من جهات الرب، وهو ما مبنع الوقف الذ 
 سنسلط عليه الضوء يف هذا املبحث يف مطلبني: 

 املطلب األول: املربرات اليت أستند عليها املشرع اللييب يف إصدار هذا القانون. 
 ن أحكام الوقف، وما تضمنه من أحكام. م بشأ1973لسنة    16املطلب الثاين: القانون رقم         

 
 

 

 . 59ص 4( األم، الشافعي، ج6(
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 املطلب األول 
م بشأن إلغاء الوقف على 1973لسنة    16املربرات اليت أستند عليها املشرع اللييب يف إصدار رقم  
 غري اخلريات 

مل تكن فكرة إلغاء األحباس أو تقييدها وليدة زمننا احلاضر، بل تضرب جبدورها إىل زمن القرون املفضلة،  
الحنراف يف مقاصد التحبيس دورًا كبرياً وراء كثري من املطالبات إبلغائه على مر العصور، ومن هنا نعرض كان ل  حيث

 يف هذا املطلب للمراحل اليت مرت هبا فكرة اإللغاء، واملربرات اليت أُستند عليها يف ذلك. 
 فكرة إلغاء التحبيس على الذرية عرب العصور. أوال:  

ا الغرض من  التقرب إىل هلل  لقد كان  الذرية   وابتغاء مرضاته، مث اإلحسان والرب - تعاىل  –ألحباس على   ،
ابلذرية، فكان الواقفون بعيدين عن مواطن الشُّبهة واإلمث، ومل يدر بفكر أحدهم خمالفة أحكام الشرع، أو جعله 

وف بعض الناس من أن حيلة لتحقيق أغراض أخرى، ومضوا على ذلك فرتة من الزمن، إال أن ذلك مل مينع من خت
يكون هذا الوقف طريقاً لقطع املواريث، وخمالفة ألحكام الشرع، فقد جاء يف القصة اليت ترويها أم بكر بنت 
املسور، عن أبيها أنه قال: ملا حضرُت ُعمجرج حني قرأ علينا كتاب صدقاته وعنده املهاجرون، فجربججْكُت وأان أريد أن 

حتتسب اخلري وتنويه، وإين أخشى أن أييت رجال ال حيتسبون مبثل حسبتك، وال ينوون أقول: اي أمري املؤمنني أنك  
نيتك، حيتجون بك بقطع املواريث، مث استحييت أن افتات على املهاجرين، وإين ألظن لو قلت ذلك ما تصدق 

 . (1) بشيء أبداً"
صدقات الناس، واخراج الرجال بناهتم إذا ذكرت    - رضي هللا عنها    – وقد حدث ذلك فعالً؛ فها هي عائشة  

مجا يفج بُطُونج هجذجهج األجنـْعجامج خجالجصجٌة   وجقجاُلوا﴿   :منها تقول:" ما وجدت للناس مثال اليوم يف صدقاهتم اال ما قال هللا
قالت وهللا انه ليتصدق الرجل ابلصدقة العظيمة على ابنته فرتى غضارة صدقته عليها، وترى ابنته    ،(2)   لجذُُكورجانج﴾

 .(3) األخرى وانه لتعرف عليها اخلصاصة ملا حرمها من صدقته"

 

 . 526ص 6( كتاب الطبقات الكبري، حممد بن سعد بن منيع الزهري، ج1(
على إانثهم، ويشربه اآلية : فهو اللنب، كانوا حيرمونه   ( جاء يف تفسري هذه اآلية عن ابن عباس:" وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكوران2(

هى هللا عن  ذكراهنم، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذحبوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فن
 .453ص 5ذلك:". تفسري ابن كثري، ج

 .424ص  4( املدونة الكربى، اإلمام مالك، ج3(
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وقد ظهر هذا االحنراف جلياً يف العهدين األموي والعباسي حيت اتسعت الوقوف، ورغب الناس يف االحباس، 
در االحنراف يف ذلك، حىت همج احلليفة عمر بن عبد العزيز إىل رد األوقاف اليت أخرج منها البنات وبذات تظهر بوا

 . (1)   لذلكلكن املوت سبقه 
ولقد كان ألهل مصر والشام رغبة شديدة يف األحباس، واتسعت األوقاف يف هاذين البلدين اتساعاً عظيماً، 
حىت أن بعض الوالة رغب يف ضم هذه األوقاف إىل خزينة الدولة اخذاً برأي أيب حنفية يف عدم لزوم األوقاف، 

، والذي (2)   الكنديهم إمساعيل بن اليسع  وابطاهلا بعد الوفاة، وقد أفىت بذلك عدد من علماء ذلك العصر، من

صلى هللا عليه وسلم، وفعل الصحابة   –فقيه مصر، واحتج عليه بفعل الرسول    (3)  سعد انظره يف ذلك الليث بن  

 . (4)   بعده من  
وكذلك حدث يف زمن السلطان الطاهر بيربس، الذي أراد وضع يد الدولة على أراضي األوقاف؛ بسبب حروبه   

، وحاجة خزينة الدولة لألموال، إال أن العلماء قد تصدوا له يف ذلك، ويف مقدمتهم اإلمام النووي، فرجع مع التتار

 . (5)  ذلكعن  
ه يف إبطال 801أحد سالطني مصر يف زمن العباسيني املتوىف سنة    ويف القرن الثامن فكر السلطان برقوق أاتبك

، فرد الشيخ  (6) األوقاف األهلية، وعقد لذلك جملساً للعلماء، حضر فيه الشيخ سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين
رون على أبن ما وقف على العلماء والطلبة ال سبيل إىل نقضه، وما وقف على خدجية وعائشة ينقض، ووافقه احلاض

 .(7) ذلك
ويف عهد حممد علي ابشا اتسع نطاق األوقاف اتساعاً كبرياً، وأخذه كثري من الناس ذريعة حلرمان بعض الورثة، 
وخاصة الزوجات، والبنات، كما اختذه بعضهم ذريعة للمماطلة يف أداء الدين يف حياته، وطريقاً للتخلص منه بعد 

يستفتيه يف ذلك،   (8) مفيت اإلسكندرية آنذاك الشيخ حممد بن حممود اجلزائريوفاته، فوجه حممد علي ابشا سؤالً إىل  

 

 .8أبو زهرة، ص( حماضرات يف الوقف، 4(
 .329ص 1( إمساعيل بن اليسع الكندي الكويف احلنفي أول من أدخل مذهب أيب حنيفة إىل مصر وتوىل القضاء هبا. ينظر: األعالم، للزركلي، ج5(
 . 248ص 5( الليث بن سعد عبد الرمحن الفهمي إمام مصر يف عصره حديثاً وفقهاً. ينظر: األعالم، للزركلي، ج6(
 .9الوقف، أبو زهرة، ص ( حماضرات يف7(
 . 119( من قضااي األوقاف املعاصرة، صاحل بن حسن املبعوث، ص8(
 .46ص 5( عمر بن رسالن بن نصري العسقالين األصل مث البلقيين املصري الشافعي ويل قضاء الشام وتويف ابلقاهرة. ينظر: األعالم، للزركلي، ج1(
 .19( حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص2(
 . 89ص 7ه. ينظر األعالم، للزركلي، ج1267بن حممود بن حسني اجلزائري ويقال له العنايب مفين اإلسكندرية تويف سنة  ( حممد3(
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فرد الشيخ جبواب طويل عرض فيه آلراء الفقهاء يف املذهب احلنفي يف حكم الوقف، وأن منهم من قال بعدم صحة 
الزمان، سداً لذريعة   الوقف، إىل أن قال:" فإذا ورد أمر مبنع العامة من إيقاف أمالكهم، وحتبيسها فيما يستقبل من

أغراضهم الفاسدة كما ذكر، جاز ذلك؛ ألنه مما تقتضيه السياسة الشرعية"، وقد اعتمد هذه الفتوى حممد ابشا، 

 . (1) وأصدر األوامر مبنع األوقاف األهلية منعاً اباتً 
فيها هذه ولقد أصدر الشيخ حممد املهدي العباسي مفىت مصر الذي جاء عقب الشيخ اجلزائري فتوى نقض  
 وعتقاهم الفتوى، وفتوى البلقيين السابقة كذلك يف حق الوقف الذري، وأفىت بلزوم الوقف على أوالد الناس، وعياهلم،  

(2) . 
أما يف العصر احلاضر فقد تتطور الوضع يف كثري من البلدان العربية واإلسالمية، حىت كان موضوع الوقف الذري 

 بني مؤيد ومعرتض؛ لكن األصوات املنادية إبلغاء الوقف الذري علت، مبختلف أشكاله جمال نقاش وجدل كبري 
حىت أصدرت بعض البلدان قوانني تقرر إلغاء الوقف الذري، ومتنع منه يف املستقبل، وحلت األوقاف الذرية، ووزعت 

 على املستحقني، كما أصدرت دول أخرى قوانني لتنظيم الوقف الذري. 
م، والعراق 1952م، ومصر سنة  1949م، مث يف سوراي سنة  1926 تركيا سنة  وأول إلغاء للوقف الذري كان يف

 .(3) م1957م، وتونس سنة 1954
م، واختص الوقف الذري أبحكام من أمهها أن الوقف 1972لسنة    124ويف ليبيا صدر القانون رقم       

(، كما اعترب هذا القانون 4الذري ال يكون على أكثر من طبقتني، وال يدخل الواقف يف حساب الطبقات )املادة  
(، كما 10ن البنات، أو ابلعكس )املادة  الوقف الذري الذي يُنشا بعد هذا القانون ابطاًل إذا كان على البنني دو 
(، إىل غري ذلك من األحكام اليت قررها 7أجاز الوقف على النفس بشرط أن يؤول يف النهاية إىل جهة بر )املادة  

م بشأن إلغاء الوقف 1973لسنة    16ذلك القانون، لكنها مل تدم سوى ستة أشهر ليصدر املشرع القانون رقم  
نع الوقف الذري(، وإهنا كافة األوقاف القائمة واليت ال يكون مصرفها خالصاً جلهة من على غري اخلريات، )أي مب

جهات الرب، وبذلك حلت مجيع األوقاف الذرية، وآلت إىل املستحقني وقت صدور هذا القانون، ومل يعد يسمح 
 إبنشاء أوقاف من هذا النوع. 

 

 

 .23( حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص4(
 .30، وحماضرات يف الوقف، أبو زهرة ، ص120( من قضااي األوقاف املعاصرة، صاحل بن حسن املبعوث، ص5(
 . 121اف املعاصرة، صاحل بن حسن املبعوث، ص( من قضااي األوق6(
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 دار هذا القانون.اثنيا: املربرات اليت أستند عليها املشرع اللييب يف إص
 مربرات أخلصها فيما يلي: –كما ورد يف املذكرة اإليضاحية للقانون    –لقد جاء يف تربير ذلك  

إن مسائل الوقف مسائل خالفية بني الفقهاء، ولقد أنكر شرعية الوقف فريق من الفقهاء )وخاصة  -1
مجهور الفقهاء قد اَته إىل مشروعية   الوقف الذري أو األهلي(، منهم أبو حنيفة، وزفر، وبعض أتباعهم، وإن كان 

 نظام الوقف، على أساس من نصوص السنة، وما جرى عليه عمل كبار الصحابة. 
إن أحكام الوقف األهلي كلها اجتهادية، وابلتايل فإنه جيوز للحاكم أن يتدخل فيها حبكمه بناء   -2

 على ما يراه أصلح للجماعة. 
كثري من املنازل، واألماكن املوقوفة، وبوار مساحات شاسعة إن الوقف األهلي قد أدى إىل ختريب   -3

من األراضي الزراعية، بسبب سوء اإلدارة، وعدم توفر املصلحة الشخصية لنظار الوقف، وكثرياً ما جيرب املستحقون 
 على البقاء يف حالة الشيوع، مما يرتتب عليه تولد اخلصام والبغضاء والشقاق بينهم. 

ف كنظام للرب مبستحقيه يف كثري من احلاالت، وخاصة عندما يزيد عددهم  تبني عدم جدوى الوق   -4
مبرور أجيال، وال يعود على كل منهم من الوقف سوى القليل، مع احتمال وقوعهم يف أيدي املقرضني، واملرابني 

ية الذين يتحايلون للحصول على أصل وفوائد ديوهنم من ريع الوقف، وبذلك تفوت احلكمة من الوقف من انح
 محايته لثروة األسرة، مع ثبوت أضراره االقتصادية؛ مبنعه جانباً من الثروة من التداول. 

إن كثرياً من الناس قد يلجأ إىل استخدام نظام الوقف األهلي كوسيلة لتوزيع ثروة األسرة على    -5
 الذكور دون اإلانث ابملخالفة لقواعد املواريث. 

رع اللييب يف إلغاء الوقف على غري اخلريات، ويف احلقيقة أن هلذه املربرات هذه هي املربرات اليت استند عليها املش
ما يؤيدها يف الواقع، خاصة مع انتشار اجلهل ابألحكام الشرعية، وحب املال، واتباع العادات البالية اليت ألقت 

عدم انتقال املرياث   وابهلا على كثري من األسر الليبية، وحرمت كثري من النساء من نصيبهن من املرياث، حبجة
للغرابء، وعدم تقسيم أراضي العائلة أو القبيلة، إال أنين أرى أهنا غري كافية إللغاء ابب من أبواب اخلري، وسده 
ابلكلية، حيث كان ابإلمكان تاليف الكثري من هذه املربرات اليت أستند عليها املشرع يف إلغاء مجيع صور الوقف 

ىل عدم الدقة يف بعضها، ومنها ما نسب إىل اإلمام أبو حنيفة، وتلميذه زفر، كما الذري أو األهلي، ابإلضافة إ 
 سبق أن بينا من كالم حمققي املذهب. 

ابإلضافة إىل أنه كان ابإلمكان تاليف ابقي املربرات اليت سيقت تربيراً إللغاء الوقف الذري وذلك بوضع       
أن الفقهاء قد ووضعوا العديد من الضوابط واالحتياطات اليت الضوابط اليت متنع الظلم واجلور يف ذلك، خاصة و 
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تضمن انتفاء صور الظلم واجلور، وخمالفة املقاصد الشرعية للتحبيس؛ ولذلك اعترب الفقهاء أن من وقف شيئاً 
رج ، قال الدسوقي:" ويكره ملن حبس أن خي-تعاىل    –مضارة لوارثه كان وقفه ابطالً؛ ألن ذلك مما مل أيذن به هللا  

البنات من حتبيسه ... فإن وقع ذلك مضى، وقيل إهنا للتحرمي، وعليه إذا وقع فإنه يفسخ، ... واملعتمد من هذه 

 .(1)األقوال اثنيها"
من هنا كان األجدر ابملشرع اللييب بداًل من إلغاء الوقف على الذرية أن يسعى إىل إجياد صيغ شرعية     

للحبس الذري، توضع مبوجبها ضوابط وترسم هبا حدود تضبط هذا النوع من التحبيس، وحتدد له اإلطار السليم، 
 .الواقفون بصياغة أوقافهم  وحتميه مما علق به من شوائب ومشكالت شوهته، وعلى هذه الصيغ يلزم 

 
 املطلب الثاين 

 م بشأن أحكام الوقف وما تضمنه من أحكام 1973لسنة    16القانون رقم  

م بشأن 1972لسنة    124لقد أصدر املشرع اللييب كخطوة أوىل يف سبيل تنظيم الوقف القانون رقم        
لسنة   16أحكام الوقف، متضمناً كثرياً من أوجه اإلصالح للوقف األهلي واخلريي، مث أردف ذلك ابلقانون رقم  

إىل ما للحاكم من حق يف تقرير   والذي نص على إلغاء نظام الوقف على غري اخلريات، وذلك استناداً   1973
السياسة الشرعية اليت ال تتصادم مع نصوص القرآن أو السنة، وقد كان هذا القانون يف إحدى عشرة مادة منسوخة 

م، إبلغاء نظام الوقف على غري اخلريات وتعديالته، 1958لسنة    180نصاً من القانون املصري الصادر ابملرسوم رقم  
 مجلة من األحكام نوضحها كاآليت: وقد تضمن هذا القانون  

 حيث نصت املادة األوىل من هذا القانون على األحكام اآلتية:
 عدم جواز الوقف على غري اخلريات كحكم مستقبلي.   - 1
 اعتبار األوقاف على غري اخلريات املوجودة القائمة حالياً منتهية اعتباراً من اتريخ صدور هذا القانون.   - 2
قد اشرتط يف وقفه خريات أو مرتبات دائمة معينة املقدار، أو يف حكم املعينة، كنفقة كفاية إذا كان الواقف    -3

الفقري مثالً، أو إصالح املسجد وعمارته، مع صرف ابقي الريع إىل غري جهات الرب، اعترب الوقف منتهياً فيما عدا 
 حصة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك اخلريات أو املرتبات. 

 

 .79ص 4( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج1(
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م 1972لسنة    124من القانون رقم    28احلصة املنصوص عليها سابقاً وفقاً ملا تنص عليه املادة    يتم تقدير  - 4
بشأن أحكام الوقف، أي تقدر احلصة املفرزة على أساس متوسط غلة الوقف يف السنوات اخلمس األخرية، دون 

 ع عظيم يف األسعار. نظر إىل غالت السنني اليت حتصل فيها أزمات اقتصادية، أو اليت حيصل فيها ارتفا 
 أما املادة الثانية فقد نظمت أوضاع أيلولة ملكية األعيان اليت انتهى فيها الوقف، كاآليت: 

 إذا كان الواقف حياً وكان له حق الرجوع يف الوقف، فإن ملكية أعيان الوقف ترتد إليه.  - 1
االستحقاق كان بعوض مايل، أو لضمان حقوق إذا كان الواقف حياً وثبت أن استحقاق من سيخلفه يف    -2

اثبتة قبل الواقف، فإنه رعاية حلقوق املستحقني، وحترزاً من عدم ضياع ما يكونوا قد قدموه للواقف من عوض 
مايل، فإن ملكية رقبة األعيان اليت انتهى فيها الوقف تؤول إىل هؤالء املستحقني كل بقدر حصته، ويكون للواقف 

 األعيان مدى حياته، فإذا ما توىف انضمت املنفعة إىل الرقبة يف يد املستحقني املذكورين.   حق االنتفاع على
إذا مل يكن الواقف حياً، أو كان حياً ومل يكن له حق الرجوع يف الوقف فإن مل يكن الوقف مرتب الطبقات   - 3

ن الوقف مرتب الطبقات، كما يف آلت امللكية إىل املستحقني احلاليني كل بقدر حصته يف االستحقاق، أما إذا كا 
لسنة   124حالة الوقف على أوالد الواقف مث أوالد أوالده وهكذا، فإنه متشياً مع املبدأ الذي أخذ به القانون رقم  

م من أنه ال حيجب أصل فرع غريه يف االستحقاق يف الوقف، مبعىن إذا كان أفراد الطبقة ثالثة مثاًل تويف 1972
ثنني الباقيني ال حيجب وجودمها استحقاق ولد املتوىف، بل يؤول إليه استحقاق والده فإن أحدهم عن ولد، فإن اال

امللكية تؤول إىل املستحقني احلاليني ولذرية من مات من ذوي االستحقاق من طبقتهم، كل بقدر حصته، أو 
 حصة أصله يف االستحقاق. 

أحكام تنظيم أوضاع أموال البدل، أي األموال اليت املادة الثالثة: نصت املادة الثالثة من هذا القانون على    
استبدلت ابملوقوف ملسوغ شرعي، كما إذا نزعت ملكية العقار املوقوف للمنفعة العامة، وأدى عن ذلك تعويض 

 جلهة الوقف، أو إذا بيع املوقوف لتخربه وعدم إمكان االنتفاع هبا حيت نصت على: 
ايف ريع الوقف ألغراض العمارة واإلصالح تسري عليها أن أموال البدل وما يكون حمتجزاً من ص   -1

 أحكام األيلولة املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا القانون. 
 تسلم هذه األموال وكذلك األعيان اليت انتهى منها الوقف إىل مستحقيها بناء على طلبهم.   -2
ت يد الناظر السابق، بوصفه إىل أن يتم تسليم األعيان املذكورة إىل مستحقيها فإهنا تبقى حت    -3

 حارساً عليها. 
تسري على هذه األعيان أحكام الشيوع الواردة يف القانون املدين، مع مراعاة ما يقضي به القانون    -4
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 من أحكام. 
وتقرر املادة الرابعة أحكام التنفيذ على األعيان أو األموال اليت ينتهي فيها الوقف، حيث نصت على       

عليها لديون سابقة على اتريخ العمل ابلقانون على األشخاص الذين آلت إليهم تلك األعيان   عدم جواز التنفيذ 
أو األموال، وذلك محاية هلذه األعيان واألموال من الضياع لقاء ديون سابقة على أيلولتها إىل املنتفعني أبحكام 

 هذا القانون. 
كانوا دائنني للوقف ذاته أن ينفذوا حبقوقهم على ريع   أما إذا كان الدائن دائناً للوقف ذاته فإنه جيوز ملن    

أعيانه، ويتقدمون يف ذلك على دائين األشخاص الذين آلت إليهم ملكية تلك األعيان، وذلك محاية لدائين الوقف 
 من منازعة دائين األشخاص الذين آلت إليهم ملكية تلك األعيان. 

فيه، وفقاً  انتفاع  إليه ملكية عقار، أو حصة يف عقار، أو حق  املادة اخلامسة أبنه على من آلت  وتقضي 
ألحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقاً ألحكام قانون التسجيل العقاري، وذلك حىت يتم نقل هذه األعيان 

التفصيلية اخلاصة إبجراءات الشهر قرار    من سجالت األوقاف إىل السجالت العينية العقارية، ويصدر ابألحكام
 من وزير العدل. 

وتنص املادة السادسة على إنشاء جلنة أو أكثر بوزارة العدل ختتص إبجراء قسمة األعيان اليت انتهى فيها        
ك الوقف بني األشخاص الذين آلت إليهم ملكيتها طبقا هلذا القانون، كما تتوىل فرز حصة اخلريات الشائعة يف تل

األعيان، ويصدر بتشكيل هذه اللجان ومبكان انعقادها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي جملس إدارة اهليئة العامة 
لألوقاف، على أن تكون برائسة قاض يندبه وزير العدل، وعضوية ممثل عن اهليئة العامة لألوقاف، وأحد خرباء 

 طلب من ذوي الشأن.  وزارة العدل، وَترى القسمة يف مجيع األنصبة بناء على
أما املادة السابعة فقد نصت على اختصاص جملس الوزراء إبصدار قرار ابإلجراءات اليت جيب أن تتبع       

أمام اللجان املشكلة وفقا للمادة السابقة لنظر طلبات القسمة، ويرجع يف املسائل اليت يتناوهلا هذا القرار إىل 
 ارية.أحكام قانون املرافعات املدنية والتج

 124أما األحكام املوضوعية للقسمة فقد نص على أن يرجع يف شأهنا إىل القانون املدين والقانون رقم      
 م. 1972لسنة  
وقد تضمنت هذه املادة حكماً خاصاً حبالة األعيان اليت ال تقبل القسمة بغري ضرر، أو يتعذر قسمتها    

يف هذه احلالة وفقاً لإلجراءات اليت ينظمها قرار جملس بسبب ضآلة األنصبة، حيت نصت على أن تباع األعيان 
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الوزراء املشار إليه، ويكون قرار إرساء املزاد هنائياً وتنتقل منازعة أصحاب الشأن إىل مثن البيع، وذلك رعاية للغري 
 حسن النية الذي يرسى عليه مزاد هذه األعيان. 

من جلان القسمة مبثابة أحكام مقررة للقسمة بني أصحاب وتقضي املادة الثامنة أبن تعترب القرارات الصادرة     
الشأن، وتشهر يف مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق بناء على طلب اهليئة العامة لألوقاف، أو أحد ذوي الشأن، 

 ولوزارة العدل أن ترجع على كل مستحق مبا خيصه من رسوم الشهر.
مسني أن ينفذ على نصيبه من األعيان اليت قسمت استيفاء كما نصت هذه املادة على أن يكون لكل من املتقا   

 حلقه. 
ونصت املادة التاسعة على اجراءات الطعن يف قرارات جلان القسمة؛ حيث أجازت لكل طرف يف القسمة     

أن يطعن يف هذه القرارات أمام حمكمة االستئناف املختصة طبقا لقانون نظام القضاء، وذلك خالل ستني يوماً 
الوصول، وتطبق يف شأن هذه من ات  اللجنة املطعون فيه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم  ريخ إعالن قرار 

الطعون القواعد املقررة لنظر الطعون أمام حماكم االستئناف يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، وقانون الرسوم 
 القضائية، مع مراعاة ما تقضي به أحكام هذا القانون. 

ادة العاشرة أبنه ال يرتتب على رفع الطعن وقف القسمة أو إجراءات البيع، مبعىن أن تكون قرارات وتقضي امل     
جلان القسمة انفذة حىت لو طعن فيها أمام حماكم االستئناف، وللمحكمة أن أتمر بوقف إجراءات البيع مؤقتاً إذا  

 ذر تداركه. طلب ذلك يف عريضة الطعن، وكان خيشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتع
أما إذا تعلق الطعن أبنصبة املتقامسني يف مثن البيع، فيودع اجلزء املتنازع عليه خزانة حمكمة االستئناف إىل أن   

تصدر حكمها يف النزاع، ويصرف ابقي الثمن إىل املستحقني كل حبسب نصيبه غري املتنازع عليه؛ وذلك حىت ال 
 إىل غري مستحقيه. يتعطل عن الصرف سوى اجلزء الذي خيشى صرفه  

وحسما للمنازعات حول األحكام الصادرة من حماكم االستئناف يف هذا الشأن نصت الفقرة األخرية من   
 املادة العاشرة على أنه ال جيوز الطعن يف هذه األحكام. 

( من القانون على أن يتبع يف تسجيل الطعون ضد قرارات القسمة واألحكام الصادرة 11ونصت املادة )   
( وما بعدها من قانون التسجيل العقاري، واليت تنص على أنه "جيب تسجيل كافة 56يف شأهنا أحكام املواد )

الدعاوى اليت ترفع ضد مالك عقار سبق تسجيله إذا تعلقت هذه الدعاوى حبق عيين عقاري أو بصحة أو نفاذ 
د تقدمي الشهادة الدالة على ذلك"، تصرف من التصرفات الواجب قيدها، وال تقيد الدعوى يف احملكمة إال بع 

على أن "تسجيل األحكام النهائية الصادرة يف موضوع الدعاوى املشار إليها يف املادة السابقة   57وتنص املادة  
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( على ذلك "أن حق 58ويؤشر مبنطوق احلكم النهائي على هامش تسجيل عريضة الدعوى" وترتب املادة )
طبقا للقانون يكون حجة على من ترتب هلم حقوق ابتداء من اتريخ تسجيل املدعي إذا تقرر حبكم هنائي مسجل  

 الدعوى" ويف ذلك ما يوفر االستقرار الالزم للتعامل يف األعيان اليت انتهى فيها الوقف. 
املادة )    املخالفة يف 12وتقضي  أينما وردت  القانون وذلك  الواردة يف  ( إبلغاء كل نص خيالف األحكام 

 ئمة حاليا. القوانني القا
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 خامتة 
 احلمد هلل ويل التوفيق، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعلمني، نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:   

 ملا ورد يف ثنااي هذا البحث أوجزها يف اآليت: فهذه خامتة 
 أوالً: النتائج 
املقررة يف الشريعة اإلسالمية من حيث األصل، وإمنا هو أن الوقف الذري ال يتعارض مع املبادئ   •

العاجل  الناس يف  التكافل االجتماعي، ورعايًة ملصاحل  السمحة، ومتكيناً ألسس  الشريعة  تطبيق ملبادئ 
 واآلجل.
املطالبة إبلغاء  • اليت دعت إىل  الشريعة دور كبري يف معاجلة كثري من األسباب  لفقهاء  لقد كان 

نصوا يف ذلك ضرورة توخي احلذر يف ذلك، والنظر فيما حييط ابلوقف عند إنشائه،   وقد  الوقف الذري؛
فإذا تبني أهنا تدل بوضوح على أن مقصد الواقف إبعاد ورثته وقرابته من    وما تومئ إليه عبارات الواقف،

 حقهم املشروع يف الرتكة اعترب هذا الوقف ابطالً. 
هادية اليت جيوز للدولة أن تشرع ما تشاء من قوانني  إن أغلب مسائل الوقف هي من املسائل االجت •

 لضبطها، حبيث حتول دون استغالله استغالالً سيئاً أثناء انعقاده، أو أتناء التصرف فيه.
 التوصيات:   اثنياً:

أوصي العلماء والدعاة والقضاء وأستاذة الشريعة يف اجلامعات ومسئويل األوقاف بتوعية الناس  •
الوقف،   إصالح أبمهية  إىل  والسعي  واخلريي(،  )الذري  بنوعيه  عليه،  الناس  وحث  أحكامه،  وتوضيح 

 األوقاف عامه، والتنبيه على الضوابط اليت جيب على الواقف مراعاهتا. 
ضرورة إجياد مناذج صيغ وقفية إرشادية يعدها العلماء واملختصني من القضاة وغريهم، تراعي فيها   •

فني، وتتاليف الشروط الباطلة، وما قد يقع من ظلم يف التحبيس بشكل  األحكام الشرعية، مث رغبات الوق
 عام، واحلبس على الذرية بشكل خاص، لتكون معيناً للواقفني يف صياغة أوقافهم املستقبلية.

دعوة اجلهات التشريعية يف الدولة إلعادة النظر يف القوانني اليت تنظم مسائل الوقف بشكل عام،  •
 اء التعديل عليها بدالً من إلغاء هذا النوع من الوقف ابلكلية. والذري بشكل خاص واجر 

 هذا وهللا أعلم وأحكم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى أله وصحبه أمجعني. 
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 تغير الفتوى بتغير الحال والزمان

Changing the fatwa changes in time and time                    
 الفرد مد. إبراهيم عبد السال                                                              

 عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الشريعة اإلسالمية                                             
 بكلية القانون اخلمس / جامعة املرقب                                                       

 
 ملخص البحث: 

الفتوى أمر مهم حلياة الناس، وتطور لتكييف التشريع ملقتضيات حياهتم اخلاصة والعامة، ومعاجلة ما جيد 
، واإلشكالية يف زمننا احلاضر أن  من قضااي مل تكن قد حدثت يف سابق الزمن، فلم يكن هلا حكم واضح وجليا

منهم أبحكام الشرع، وهو خطأ بنًي، انتج   هناك الكثري من الناس يقدمون على الفتوى بعلٍم أو بغري علم، جهالً 
ما حنن فيه من ختبط لآلراء واإلفتاء، وانتشاراً الَتاهات فكرية اضرت حبياة املسلمني، واعتمد عليها أعداء اإلسالم 
بوصمه ابإلرهاب والتطرف، فرأيت أنه من الواجب عليا أن أبني بعض هذه األحكام يف هذا اجملال لعلها تكون 

 لبعض أولئك.  ذات فائدة 
فأبني هلم إن الفتوى تتغري حبسب مقتضى الظروف سوى كانت زمنية أو اجتماعية، فكانت خطة البحث 
امجاالً على النحو التايل: مهدت مبقدمة للبحث وقسمته إىل ثالثة مطالب وخامتة تبني النتائج، وذيلته ابملصادر 

 واملراجع اليت اعتمدت عليها يف البحث. 
: ويشمل مطلبني، واملبحث األولوهي ما حنن بصدده،    مقدمة البحث فهي كما أييت:    صيلالتف وأما على  

 : أحكام الفتوى يف التشريع االسالمي. الثاين: التعريف ابلفتوى لغة واصطالحاً، املطلب  األول
 شروط املستفيت. والثاين  شروط املفيت   األول: متطلبات الفتوى، ويشمل مطلبني:  واملبحث الثاين

التغري حبسب احلال، املطلب   األول  : أحكام تغري الفتوى حبسب احلال والزمان، املطلبحث الثالثاملب
 ابملصادر واملراجع وهي حمصلة نتائج وتوصيات البحث، مت اذيل البحث    اخلامتة : التغري حبسب الزمان.  مت  الثاين

 اليت اعتمد عليها. 
 وهللا ويًل التوفيق. 
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 والزمان  تغري الفتوى بتغري احلال

هذه ، و حكام اليت َتد يف حياهتمالناس يف كل زمان حيتاجون إىل من يوضح هلم بعض األإن  

، وتطرى حوادث مل تكن معروفة فيما وأبشكال خمتلفة  ألن الظروف تتغري واحلوادث تتجدد األحكام تتغري  

ين، وهلم القدرة على انزال د مضى من الزمان، وهذا األمر حيتاج إىل أانس متخصصني يف فهم أحكام ال

 . ما نسميه ابلفتوى والوقائع، وه  األحكام على 

الفتوى أمر مهم حلياة الناس، وتطور التكييف التشريعي ملقتضيات حياهتم، ومعاجلة ما جيد من و 

، واإلشكالية يف زمننا احلاضر  قضااي مل تكن قد حدثت يف سابق الزمن، فلم يكن هلا حكم واضح وجليا

أبحكام لناس  وهم من أجهل اأو بغري علم،    سطحي ثري من الناس يقدمون على الفتوى بعلٍم  أن هناك الك

واإلفتاء، وانتشاراً الَتاهات   الفقهية  ، انتج ما حنن فيه من ختبط لآلراءاخلطأ  بنًي   خاطئتصرف    الشرع، وهو

وصمه ابإلرهاب لعداء اإلسالم  امم احمليطة هبم، واعتمد عليها  فكرية اضرت حبياة املسلمني، وغريهم من األ 

 تكون ذات  ا البحث لعلهوالتطرف، فرأيت أنه من الواجب عليا أن أبني بعض هذه األحكام يف هذا  

ري حبسب مقتضى ن الفتوى تتغفيصححوا مسار حياهتم ويتوقفوا عن ذلك، وأبني هلم أ   فائدة لبعض أولئك. 

 : على النحو التايل  امجاالً   يةثحبواعتمدت لذلك خطة    ،أو اجتماعية  مكانية  الظروف سوى كانت زمنية أو

وخامتة للبحث  بحث وقسمته إىل ثالثة مباحث وكل مبحث يتضمن مطالبني مهدت مبقدمة لل  

 راجع اليت اعتمدت عليها يف البحث. املصادر و مل اب  تبني النتائج، وذيلته

 وهي ما حنن بصدده،   مقدمة البحث فهي كما أييت:   التفصيلوأما على  
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األول الفتوى  :واملبحث  اإلسالمية،   تعريف  الشريعة  يف  مطلبني،  وأحكامها  : األولاملطلب    ويشمل 

 : أحكام الفتوى يف التشريع االسالمي. الثايناملطلب  و اصطالحاً،  و التعريف ابلفتوى لغة  

 شروط املستفيت. والثاين  شروط املفيت   األول: متطلبات الفتوى، ويشمل مطلبني:  واملبحث الثاين

التغري حبسب احلال، املطلب   األول  أحكام تغري الفتوى حبسب احلال والزمان، املطلب  :املبحث الثالث

حث، مت االباليت توصل إليها  توصيات  النتائج و الوهي حمصلة    خلامتةاب  واهني البحث: التغري حبسب الزمان.   الثاين

 . هو املستعان هلل و احلمد   و  اليت اعتمد عليها.   ابملصادر واملراجعاذيل البحث  

 

 تعريف الفتوى وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية.   : املبحث األول

الفتوى يف اإلسالم أمر تعوده املسلمون من أول ما بدأت الدعوة لإلسالم يف عهد الرسول ــــ صلى هللا عليه 

فقد كان النيب ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ هو املوقع   ،( 1) وسلم ــــــ ويدل على ذلك العديد من الوقائع يف ذلك العهد 

يف ذلك، وتبعهم علماء األمة إىل قيام الصحابة ــــ رضوان هللا عليهم ــــ  عن رب العزة ـــــ سبحانه وتعاىل ـــ مث تبعه  

 لعصور التالية لعصر الرسالة. ونتعرف على ذلك يف مطلبني مها: اب  هو ما نسميهو   ،الساعة

 . التعريف ابلفتوى لغة واصطالحاً   : األولاملطلب  

فتاء.  الفتوى اسم ملا يقوم به  أوالً لغة:    :(2)   العربيف لسان    قجالج أجهل اإلج

يجا تبيني"   اْلُمْشكجلج مجنج األجحكام، أجصله مجنج الفجىتج وجُهوج الشجابُّ احلْجدجُث الجذجي شجبج وقجوجي، فكأجنه يـُقجواي   والُفتـْ

، وأجصله مجنج الفجىتج وجُهوج   رُي فجتجيااً قجوجايا بُّ وجيجصج ناج مجا أجشكل بجبـجيجانجهج فيجشج  . "وأجْفىتج اْلُمْفيتج إجذا أجحدث ُحْكًما  ،احلْجدجيُث الساج

 

دار النشر: ،  يحتقيق حممد عبد احلميد النميس  ،من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع  ءإمتاع األمساع مبا للنيب  ،يتقى الدين أمحد بن على املقريز انظر    (  1)
 .13/299 .، بريوت،1999/ 1420دار الكتب العلمية، ط األوىل، 

،  بريوت  – صادر  الناشر: دار  لسان العرب،  ،  ياإلفريق  يحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعانظر    2) )
 .148/ 15. هـ 1414 -الطبعة: الثالثة 
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 .(1) "يعين ما أفىت به العامل، وهي اسم من أفىت العامل إذا بنيج احلكم  ،احلكم الشرعي"  هياصطالحا: اثنياً  

يت أخر لعله ف يسأل مغري ملزمة لصاحبها فله أن أيخذ هبا، أو  إال أهنا  ـــ  تعاىل  ـــ  اخبار حبكم هللا  والفتوى  

 .(2) ، على رأي من جييزون ذلك جيد إجابة أحسن له من اإلجابة السابقة

إىل وقتنا احلايل، فالناس و  رسول هللا ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ عهد  وهي أمر متعارف عليه بني الناس من   

م من مشاكل احللول واملخارج فيما يطرى هلجياد  يلتجؤون إىل ذوي العقول الناهبة يف كل عصر ووقت ملساعدهتم يف ا

 .(3) جديدة وعويصة ال جيدون هلا حالً أبنفسهم

 ومبا يتفق وأحكام دين اإلسالم احلنيف.القضااي ذات الطابع الديين  ذه  هلجمال دراستنا  و 

 أحكام الفتوى يف التشريع االسالمي.   املطلب الثاين:

، ةوهي الوجوب، والندب، واالستحباب، والكراه  :جيوز له اإلفتاء  منفي  تعرتيها األحكام اخلمسة  الفتوىف

 واحلرمة.

من   كان مكلفاً   وأالعامل إذا مل يكن يف بلده من هو أوىل منه بذلك  الشخص  تكون الفتوى واجبة على  ف

مبعىن أهنا تكون واجبة مبصلحة الناس، فالوجوب هنا تلزمه حاجة الناس ومصلحتهم العامة  ويل األمر ابإلفتاء للناس.  

 .(4) ملا ومدى حاجتهم لعلم ذلك الع

 

  - هـ  1407الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان  ،  التعريفات الفقهية،  حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيتانظر       1))
 .1/162، م2003 -هـ 1424الطبعة: األوىل، ،  م(1986

 . 150م.  2005انظر حممد سالم مذكور، املدخل للفقه اإلسالمي، دار الكتاب احلديث، القاهرة، ط/ بال رقم واتريخ، سنة  (2)
: د. موفق عبد هللا عبد ، حتقيقأدب املفيت واملستفيت، هـ(643عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف اببن الصالح )املتوىف: انظر  ( 3)

 .23/ 1، م2002-هـ1423 -الطبعة: الثانية ، املدينة املنورة -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم ، القادر
: دار الناشرهـ ،1403الطبعة: األوىل،    ،خليل امليس، حتقيق  املعتمد يف أصول الفقه  .حممد بن علي الطيب أبو احلسني البجْصري املعتزيل انظر      4))

 .244/ 2 ،بريوت –الكتب العلمية 
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من ويل األمر ابإلفتاء،   منهم  أما الندب فيكون عند تساوي أهل اإلفتاء يف العلم، وعدم التكليف ألحد

 وظهور احلاجة الضرورية للفتوى.

الفتوى عندما يكون العلماء متساوون يف العلم، ودعت الضرورة واحلاجة إلظهار الفتوى، ومل واستحباب  

 يكن أحد معني للفتوى، فمن عرضت عليه املسألة استحب له اإلفتاء.

وعرضت املسألة على أحد العلماء، وفال يسبقه   ،وتعرتيها الكراهة يف صورة إذا مل يكن أحد متعني للفتوى

 العلماء.   ابجلواب غريه من

أو   وأما احلرمة فتكون إذا كان أحد العلماء مكلفاً ابلفتوى، فتحرم الفتوى على غريه إال إبذنه واستشارته

 . تكليف منه

 ومن َتوز هلم الفتوى، أو من يكلفهم ويل األمر بذلك؛ وأما غريهم من الناس ،  هذا الكالم حبق العلماء

فاحلرمة متعينة حبقهم؛ وإن كان جواهبم عن املسألة صحيحاً، حلديث   إال القليل  علوم الشريعة  من الذين ال يعلمون 

وهو يعلم   ، قاض قضى بغري احلق  ، اض يف اجلنةقو   ،القضاة ثالثة قاضيان يف النار  » النيبء ـــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ  

 ق فذلك يف اجلنةقاض قضى ابحلو   ،أهلك حقوق الناس فذلك يف النارف  ؛هو ال يعلموقاض قضى و   ، فذلك يف النار

» (1). 

  

 

 

 

هـ   1424الطبعة: الثالثة، ن، لبنا – الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ، احملقق: حممد عبد القادر عطا، السنن الكربى، أبو بكر البيهقي أخرجه  (1)
 .7531، حديث رقم 6/73 .م2003 -
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 . : متطلبات الفتوىواملبحث الثاين

ـــــ ابلذكر يف حمكم كتابه الكرمي  ــــ تعاىل  الفتوى أمر جلل هلا من األمهية الشأن العظيم، وقد خصها هللا 

ي إجلَْيهجْم فَاْسأَُلوا  _:  فقال ُتْم اَل تـَْعَلُمونَ َوَما َأْرَسْلَنا مجْن قـَْبلجَك إجالا رجَجااًل نُوحج ]سورة النحل، ~َأْهَل الذ جْكرج إجْن ُكنـْ

  [.43  اآلية

 ما أييت: نبني ذلك فيو غريهم من بين البشر   ومنعنا من سؤالوقد حدد هللا ـــــ تعاىل ــــ السؤال ألهل الذكر فقط  

 .(1) شروط املفيت   األول املطلب  

يشرتط للمفيت شروطاً ضرورية يتعني توفرها ملن يتصدى لإلفتاء بني املسلمني، وهي ال ختتلف عما يتوجب 

 :(2) توفره من الشروط فيمن يتوىل القضاء بينهم كثرياً وأمهها

والدين ال يؤخذ إال   ؛هذا األمر دين  ـ أن يكون مسلماً، فال جيوز أخذ الفتوى من غري املسلمني، ألن1

 . من أهله

 عامة )البلوغ ـ العقل(. الـ أن تتوفر فيه شروط األهلية    2

 .لكبائر وعدم اإلصرار على الصغائرعدم إتيان ا  : وهي العدالةــ    3

أي أن يكون عاملاً   . أن يكون عاملاً يف جمال اختصاصه، ويكون ذلك بشهادة علماء عصره له بذلك. 4

 بكتاب هللا تعاىل، مكيه ومدنيه، انسخه ومنسوخه، جممله ومفصله، وابلسنة النبوية، وبعلوم العربية.

 . املختلفة  ــ أن يكون عاملا إبمجاع واختالف العلماء، وابآلراء الفقهية   5

 

: د. عبد ، حتقيقاالجتهاد )من كتاب التلخيص إلمام احلرمني(،  حممد اجلويين، امللقب إبمام احلرمنيعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن    انظر    (1)
   .125/ 1هــ، 1408الطبعة: األوىل، ، بريوت ،دمشق –دارة العلوم الثقافية  ،الناشر: دار القلم، احلميد أبو زنيد

 املتفيقه،  ، الفقيه واخلطيب البغداديأبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي  انظر  2))
، املوسوعة الفقهية الكويتية و   .2/330  ،ه1421الطبعة: الثانية،  ،  السعودية  –الناشر: دار ابن اجلوزي  ،  أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي  حتقيق
 . 32/ 26، هـ( 1427 - 1404 الطبعة: ) من، الكويت –ون اإلسالمية ئعن: وزارة األوقاف والش ةصادر 
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أفتني حىت سألت ما  : قال اإلمام مالك بن أنس : ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك، وقال

  .(1) ربيعة وحيىي بن سعيد، فأمراين بذلك، ولو هنياين انتهيت

وخري مثال على   ؛ فالفتوى تتغري تبعاً لذلكـ أن يكون عارفاً بعادات وتقاليد أهل البلد اليت يفيت هبا،    6

فأفىت   ؛ فتاويه يف العراق بعد سفره ملصرذلك ما فعله اإلمام الشافعي ـــــ رمحه هللا تعاىل ـــــ فقد تغريت الكثري من  

 . وتقاليدهم ومبا ال خيرج عن أحكام اإلسالم العامة  للمصريني حبسب حال بالدهم وعادهتم 

ومنع القرايف الفتوى لشخص ليس من أهل اإلقليم الذي يعيش به املفيت، فإن لكل أهل إقليم عادات 

  .(2) ، وبذلك تتغري الفتوىإقليم إىل إقليم أخروأعراف ليست لغريهم، فتختلف العادات من  

والنظر يف   ــ وأن جيتهد يف الفتوى، فال جيوز له اإلفتاء ابحلكاية عن الغري، بل جيب عليه بدل الوسع  7

   .(3) املسألة املراد اإلفتاء فيها

 . (4) له  ــــ أن ال يفيت حىت يشهد له من هو أعالم منه إبجازة الفتوى  8

 . واحلالة املستفىت فيها  شروط املستفيت :  الثايناملطلب  

 : لدراسة ذلك قسم املطلب إىل قسمني مها

 : (5) أوالَ شروط املستفيت

هو إما أن يكون جاهالً ابحلكم، أو ـــــ فهو احملتاج إىل إجابة السؤال ـــ و   املستفيت هو من يطلب الفتوى

 وأهم شروطه:  والوصول لليقنيعارفا به ويرغب يف أتكيد معرفته  

 

،  م1986 -هـ  1406الطبعة: األوىل ، سوراي –الناشر: مطبعة اإلنشاء، دمشق ، فقه العبادات على املذهب املالكي ،احلاجاة كوكب عبيدانظر   (1)
1 /11. 

 .171/ 1 ،الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ، الناشر: عامل الكتب، أنوار الربوق يف أنواء الفروقيف القرايف  أبو العباس شهاب الدين أمحد انظر    (2)
 . 2/359، املعتمد يف أصول الفقه، حممد بن علي الطيب أبو احلسني البجْصري املعتزلانظر    (3)
، أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازيحتقيق    ،الفقيه واملتفقه ،  أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغداديانظر        4))

 .325/ 2، ه1421الطبعة: الثانية، ، السعودية –الناشر: دار ابن اجلوزي 
 . 83، آداب الفتوى واملفيت واملستفيت، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي انظر   5))
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 األهلية.   مكتملأن يكون  ــ1

 . عارفاً به  أن يكون مدركاً ملا يسأل عنهــ    2

  أن تدعوه احلاجة ملعرفة الفتوى قبل وقوع الفعل أو بعده. ــ    3

 :اثنياً احلالة املستفَّت فيها

فال جيوز له على حكم معني،  الفتوى اليت يفيت هبا أحد العلماء، فإن اجتمعوا    فيها  ر دصت  هي احلالة اليت   

أن يصري إىل غري فتواهم، وإن اختلفوا جاز له النظر يف األخذ بفتوى من يغلب على ظنه أنه أكثرهم تقوى وعلم، 

 . (1) يستطيع املقارنة واملوازنة جاز له األخذ بفتوى من كانت فتواه أحسن حلاله  فإن مل 

 قبل وقوع املسألة؟   الفتوى   اختلفت آراء فقهاء اإلسالم يفو 

؛ فهم يشرتطون إلصدار الفتوى احلادثة  الفقهاء من اصدار الفتوى دون وقوع  ففي املدرسة املالكية ميتنع 

   .(2) ميضي على هذا الرأيبن حنبل  وكذلك اإلمام أمحد  ،  وقوع املسألة، وهذا ما يسمى بفقه الواقع 

وأما فقهاء احلنفية فإهنم يصدرون الفتوى حىت وإن مل تقع أو هي يف حكم استحالة الوقوع، وهو ما يسمى 

 . (3) االفرتاضيابلفقه  

 

 

 

 

 .364/ 2املعتمد يف أصول الفقه ، حممد بن علي الطيب أبو احلسني البجْصري املعتزلانظر   1))
رام بن عبد الصمد الدارمي،  انظر    (2) الناشر: دار ،  حتقيق: حسني سليم أسد الداراين ،  سنن الدارمي أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبج

إعالم املوقعني   بن القيم،حممد بن أيب بكر    و  ،51،  50/  1  ،م  2000  -هـ    1412الطبعة: األوىل،  ،  املغين للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية
 .221/ 4 .م1991  -هـ 1411الطبعة: األوىل، ، يريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم ، عن رب العاملني

حتقيق: الدكتور حممد الوثيق،  ،  املختلطة  والكتب املدونة  على    التنبيهات املستنبطة  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت،انظر    (3)
 .68. م 2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل، ، لبنان  – الناشر: دار ابن حزم، بريوت ، الدكتور عبد النعيم محييت
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 .: أحكام تغري الفتوى حبسب احلال والزمان املبحث الثالث

ملا يعرض عليه من قضااي، فينظر إليها جيب على املفيت أن    حبسب الظروف احمليطة   يكون قارئياً جيداً 

ل إليه تلك الفتوى من املصلحة و ما تؤ  ؛ مبراعات فتواه على أساس ذلك النظر صدر وي  ، وعرف البلد وعادات أهله

 يف املطلبني القادمني بعون هللا تعاىل.   إبظهاره تتبع ذلك  نو   وما ينتج عنها من آاثر،  اخلاصة والعامة،

 

 .حبسب احلال الفتوى  تغري  األول   املطلب

أي كان ذلك   ،الفتوى جعلت إلجاد حلول ملا يقع من حوادث ومسائل يف البيئة احمليطة واجملتمع احمللي

 . أيضاً   ا، وهو من تقع عليه نتائجهااهتابلفتوى وتطبيق  اجملتمع، فهو املعين

ومن األمور اليت جيب مراعاهتا يف الفتوى، هو حال املستفيت، وما هو عليه من مظاهر جسمية أو عقلية   

 . أو نفسية، فرمبا كانت فتوى ما سبباً يف غري ما اريد منها من اصالح

خري مثال لتوضيح ذلك ما أفىت به ابن عباس للقاتل عندما سئل عن القاتل هل مراعاة احلال يف الفتوى،  و 

 ال.   : فقال  ه من توبة؟ ل

من فليكثر من االستغفار ويلزم عمل اخلري وغريه    :، وقالوسئل نفس املسألة مرة أخرى، فكان جوابه بنعم

 القرابت.

وهو مل يقتل، إمنا أراد أن جيعل لنفسه  ،ن السائل األول جاء ويف عينه الشرإ وعندما سئل عن ذلك قال:  

جواابً اقتضته مصلحة السائل واجملتمع   ، زاجراً له عن القتل،التوبةقبول  خمرجاً إذا أوقع الفعل، فكان اجلواب بعدم  

 . ملنع وقوع اجلرمية أصالً 
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 إلصالح احلاجة    يالزجر عن القتل بعد وقوعه، إمنا تقتض  ه وال ينفع  ،وأما السائل الثاين فإنه أوقع اجلرمية  

حبثه على االلتزام أبحكام الدين، وهتذيب نفسه ابإلكثار من القيام ابلعبادات و   ، إبرشاده للتوبة والندم،ذلك القاتل

 .(1) وهنا تتجلى حكمة وعلم املفيت وتوفيقه  وأعمال اخلري والرب لعله ينصلح ويعود للرشد.

، عندما متعمداً   يف كفارة فطر رمضان   العتقو   بتقدمي الصوم على اإلطعام   حيىي بن حيىي الليثيوكذلك فتوى  

،  كفارة عن فعلهصوم ستني يوماً الرمضان، فأوجب عليه    هنار   سأله أمري األندلس، عن مسألة وقوعه على جاريته يف 

واجب، االطعام والعتق والصيام    رغم أن أغلب الفقهاء يعتربون أن ترتيب كفارات  والعتق  الصوم على اإلطعام  مقدماً 

يه ذكل يوم على جارية، ويطعم أضعافاً وال يؤ وعندما سئل عن ذلك، قال: هذا أمري ميلك من الطعام ما جيعله يقع  

 .(2) ذلك، لكن الصوم يزجره عن العود ملثل فعله مرة أخرى

على ما هو ظاهر من ترتيب الكفارات، فكانت الفتوى صادرة   كيموهنا الشيخ قدم مقاصد الشرع احل  

يبني لنا حكمة ونضج الفتوى حيث راعت   هذاو   وما يردعه عن معاودة الفعل مرة أخرى،  حبسب حال املستفيت،

للمعصية، فكان تقدمي ما ميكن أن يكون زاجراً ورادعاً الذي رمبا يكون سبباً يف العود  وتوفر املال    ،حال اإلمارة

  للمستفيت. 

وللمفيت إذا أفىت يف مسألة جبواب، مث راجع ذلك اجلواب فوجده خطأ أو أن جواابً أخر أفضل منه، فله 

جبب عليه ، و أبداً   جع عنه ر وجب  ص، أو امجاع  الرجوع عن اجلواب األول، وإن كان اجلواب خطأ أو خمالف لن

 . بني ذلك ملن أفتاهت

 

، دمشق –الناشر: دار الفكر ، بسام عبد الوهاب اجلايب ، حتقيق:واملستفيتآداب الفتوى واملفيت ، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي انظر  1))
 .56، 1408الطبعة: األوىل، 

/ 1،  الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ،  الناشر: دار الفكر،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي  انظر  (2)
530. 
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 ه داجتهاوإن كان الرجوع الجتهاد رأى أن الرجوع إليه يف املسألة املعروضة أفضل، أمضى األول على    

 يف مسألة األخوة   ـــ رضي هللا عته ـــــ  ول، والثانية على ما أداه إليه اجتهاده اثنيا، وقد وقع ذلك لعمر بن اخلطاباأل

 . ألخوة ألم يف املرياثألب وا

عن احلكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أشرك اإلخوة ونص األثر:    

من األب واألم مع اإلخوة من األم يف الثلث، فقال له رجل: قضيت يف هذا عام أول بغري هذا، قال: " كيف 

لإلخوة من األب واألم شيئا، قال: " تلك على ما قضينا، وهذا قضيت؟ " قال: جعلته لإلخوة من األم، ومل َتعل  

     .اجتهاده األول  أيمرهم ابلرجوع عنفلم    من عنده ألنه مل جيد فيها نصاً، إمنا كان اجتهادا  ؛(1)  على ما قضينا "

الفتوى   املفيت مالحظته، وأن تكون  اجلوانب، أمر واجب على  املستفيت من مجيع  مراعية فمراعاة حالة 

 .   (2) وإنتاج ما هو خري للمستفيت وجملتمعه احمليط بهواإلصالح    للصالح 

للحكم األول لتغري األعراف أو الظروف   هبا  تتغري الفتوى  هو نتيجة  إمنا  ، وتغري الفتوى ال يعترب نسخاً 

احمليطة مبن تلزمه الفتوى، فكثري من الفتاوي تتغري هلذه األسباب، فقد عرف عن عمر بن اخلطاب ــــ رضي هللا عنه 

وعدم االنبساط يف مصروفات   وحىت على نفسه، فهو يرى أن يعيش الوايل كما تعيش الرعية،  ، ته على الوالةـــ شد 

معاوية بن أيب سفيان لكنه عند سفره لبالد الشام وجد أن واليه    ب واحلراس، واملواكب؛ الدولة، وعدم اختاذ احلجا

وعندما سأله ما محلك على هذا ؟ أجاب معاوية   ،على تلك البالد اختذ ما مل يتخذه بقية الوالةــــ رضي هللا عنه ـــ 

واختاذ   واحلجاب،  بة الدولة تقتضي وضع احلراسأبنه يعيش بقرب العجم والروم، وهي  ــــ رضي هللا عنه ـــ   بن أيب سفيان 

مبا من رفاهية احلياة، ومصلحة الدولة تقتضي أن يعيش حكام املسلمني    ، الثياب وغريه  من   ولبس فاخر  ،املراكب

له ال أمرك وال   ــــ رضي هللا عنه ـــ    ، فقال عمر بن اخلطابيف البالد اجملاورة  يوازي حكام الروم وغريهم من األمراء 

 

 . 12467، حديث رقم 417/ 6أخرجه البيهقي يف السنن الكربى،   1))
الطبعة:  ،  الناشر: عامل الكتب،  أنوار الربوق يف أنواء الفروق  ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف  انظر(      2)

 .213/ 3، بدون طبعة وبدون اتريخ
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هناك، إنك ادرى ببالدك، أي أنه ترك األمر ملن هو قريب من أولئك الروم والعجم يفعل ما يشاء حبسب اجتهاده أ

وما تتطلبه مصلحة الدولة اإلسالمية، فظروف جزيرة العرب وأهلها وعاداهتم ختتلف عن طبيعة وظروف وعادات 

اطق اجملاورة، وعلى حاكم املسلمني احملافظة على من أمراء املنوأعراف ما جاور بالد الشام من أهل الروم وغريهم  

هيبة ومسعة الدولة االسالمية، لذلك تغريت الفتوى حبسب السياسة الشرعية الواجبة التطبيق، فرتك اخلليفة األمر 

 . (1) للحاكم املخالط ألولئك القوم يتخذ ما يراه مناسباً ملصلحة الدولة اإلسالمية

ومعلوم أن النيبء ــــ صلى هللا عليه وسلم  املطلق ابلثالثة يف كلمة واحدة بثالث تطليقات، ومن ذلك الزام 

مث جاء   البتة  طلق امرأته  رضي هللا عنه ــــــ   ــــ ركانه ــأن  ــــ عامل الناس يف ذلك على النية ـــــ أي نية املطلق ــــ ففي حادثة  

ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ  للنيبء  فأحلفه البتة ومل أرد إال واحدة،  امرأيتطلقت ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ فقال   للنيبء

 ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ وامضى  للنيبء  ته، مث جاء رجل أخر فقال .... فلم يردهاأفقال آهلل، فحلف فارجع إليه امر 

، فقال أكثر الناس من التطليق ابلثالثة يف كلمة واحدةــ رضي هللا عنه ـــ  عليه ذلك، فلم جاء عهد عمر بن اخلطاب  

فجعل التطليق ابلثالثة يف كلمة واحد   ؛فلو أمضيناه عليهم  ةإن الناس قد استعجلوا يف شيء كانت هلم فيه أانء 

     متضي ثالاثً.

 

 

 

 

 

 . 203/ 4الفروق يف انظر القرايف   (1)
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 حبسب الزمان.   الفتوى  : تغريالثايناملطلب  

ه، فال بد له من النظر يويضعه نصب عين  ؛ومبا أن الفتوى هدفها اإلصالح، كان لزاماً أن يراعي املفيت ذلك

، مراعاته  وما حيدث من حوادث يكون الزمن هو الفاعل فيها، فواقع الزمان وأتثريه أمر ال بد من   ؛ للزمان وتغريه

العادات وتتفت البشر طباع ختتلف عما اجيأ  جمموعة من  كلأن ل  مر مالحظ  أل وا،  األهواء واألنفس  تبدلغري  ل 

مغايرة ملن أييت بعدهم أيضاً، فصار لزاماً أن يكون   عاداهتم وطبائعهم وظروف معيشتهم  تكونو   ،من اخللق  سبقهم

 لطباع حيتاج إىل تغري الفتوى من حني إىل حني أيضاً فالتغري يف العادات والتقاليد وا  ،لكل جمتمع فتواه اخلاصة به

التغري  ، هذا فيما يتعلق مبصاحل الدنيا أم أصول الدين فهي ابقية على ما هي عليه ال يناهلاحىت تناسب أهل زماهنا

، فتكون الفتوى فيه توضيح وبيان ملا سبق، أو تنبيه على شيء قد نسي أو إيضاح ملا أشكل، أو فتوى والتبديل

 . أو خمالفتها جديدة ملا مل يقع سابقاً مع مراعاة احلدود والضوابط الشرعية وعدم اإلخالل هبا

 ا وإرجاعه املشرفة، غري بناء الكعبةت عدمبــ ومن األمثلة على ذلك ما أفىت به النيبء ــ صلى هللا عليه وسلم ـ

الذين أسلموا من قريش عهد  لقرب  ؛  يدخل احلجر يف الكعبة املشرفةلم  فعلى أصول سيدان إبراهيم ــ عليه السالم ـــ  

 . من قومه خوفاً ورفقاً مبن أسلم حديثاً ذلك من الشرك، فراعى ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ  

بعدم هدم بناء الكعبة وارجاعها إىل ما سبق حيث مت بناءها، حيث قال   عبدهللا بن عباس وكذلك فتوى  

 . (1) ال تقوم بذلك فتجعل بيت هللا لعبة للحكام من بعدك كل يقوم هبدمه وإعادة بناءه مرة أخرى بن الزبريال

ـــ قال:   ـــ صلى هللا عليه وسلم  اْلُقُبورج   »     وتغري الزمن له أتثري يف األحكام، فالنيب  رجةج  ُتُكْم عجْن زجايج هنججيـْ

ُتُكْم عجنج النج  ا لجُكْم، وجهنججيـْ ُكوا مجا بجدج ٍث، فجأجْمسج ياج فـجْوقج ثجالج ُتُكْم عجْن حُلُومج اأْلجضجاحج قجاٍء، فجاْشرجبُوا   بجيذج إجالج فـجُزوُروهجا، وجهنججيـْ يفج سج

 

الناشر: ،  قق: رشدي الصاحل ملحس، حتأخبار مكة وما جاء فيها من األاثر،  لغساين املكي املعروف ابألزرقياأبو الوليد حممد بن عبد هللا  انظر      (1)
 .204/ 1 لبنان، ،بريوت –دار األندلس للنشر 
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يف بداية وكان ذلك  . ففي وقت سابق منع النيب ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ  (1)«يفج اأْلجْسقجيجةج ُكلاجهجا، وجالج تجْشرجبُوا ُمْسكجرًا

بني وتعمق اليقني القليب االعتقادي مببادئ اإلسالم، مسح بزايرهتا و اإلسالم، لكن عند متكن اإلميان من النفوس،  

مث مساحه بذلك يف العام الذي يليه،   ، م االضاحيو إلذخار حل  ه عنأهنا تذكر األخر يف لفظ أخر للحديث، وكذلك م

ألجل من وفد على املدينة املنورة من الفقراء يف ذلك العام، مث العام الذي يليه مل يكن هناك فقراء كثر املنع  كان  و 

دليل احلديث    هذا، فاألضحية إن رغبوا يف ذلك حبسب منفعتهم ومصلحتهمم  و ابملدينة مسح هلم إبذخار جزء من حل

   حبسب احلال اليت يعيشها اجملتمع وما تقتضيه مصلحة املسلمني.   الفتوى   تغري  على

 اخلامتة

 بني لكم ما أييت:نتائج  نمن خالل ما توصل إليه الباحث من  

  د.يف البل  الشريعة  علماء   وأحكم  أفضلمنصب اإلفتاء منصب خطري جيب أن يتواله  ـــــ   1

 . والتقوى وخشية هللا تعاىلعدالة  ابل   جيب أن يتحلى من يتصدر للفتوىــــ   2

  .لد عاملاً ابلعادات والعرف الساري ابلب  ــــ أن يكون عاملاً متبحراً يف فنون العلم املرتبطة ابلفتوى   3

، فتوى، وتعيني من تكون له الفتوى يف األحناء عامةـــ جيب على ويل أمر املسلمني االهتمام مبوضوع ال   4

وال تصدر الفتوى إال عن طريق املدارسة   ، م خرية علماء الشريعة يف البلد ضويفضل أن يكون مركز أو مؤسسة ت

 ملوضوع الفتوى. منهم اجلماعية  

 ابلعقوبة الرادعة.  ذلكــ زجر من يتعاطى الفتوى وهو ليس أهالً ل  5

 إقامة مراكز خاصة بتدريب وأتهيل املفتيني يف املستقبل. ـــ    6

 واحلمد هلل رب العاملني.

 

 

ــ  106، حديث رقم 672/ 2، بريوت  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، حممد فؤاد عبد الباقيحتقيق احلجاج يف صحيحه ،  أخرجه مسلم  بن ( 1)
(977 .) 
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الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة ،  التعريفات الفقهية،  جملددي الربكيتحممد عميم اإلحسان ا  -16

 . م2003  -هـ 1424الطبعة: األوىل،  ،  م(1986 -هـ 1407القدمية يف ابكستان 

 . بريوت  – الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  ،  حممد فؤاد عبد الباقيمسلم  بن احلجاج يف صحيحه ، حتقيق   - 17

 1404الطبعة: ) من  ،  الكويت  – عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    ة صادر ،  املوسوعة الفقهية الكويتية-18

 . هـ(  1427 -
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 المنتج الُمشتِمل على الكحول وحكمه الشرعي
 دراسة تطبيقية معاصرة

 د. عبد السالم حممد العكاشي                                                          
 اخلمس  / جامعـــــــة  كلية اآلداب                                                          

 
 املقدمة: 

وعلى آله وصحبه   الكرمي، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد النيب    العاملني، احلمُد هلل ربا  
 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد..   الطاهرين،الطيبني  

التوقاف عندها  اليت حتتاج إىل  املهماة  الصناعات من املسائلج  فإن استعمال الكحولج إبدخالجه يف بعض 
 الصناعة، كما ينبغي أن ُتطرق هذه املسألة ابستمرار؛ وذلك بسبب التوساع يف عاملج    عليها، واحلكم الشرعي    وحبثها،

 سج الزايدة املفرطة يف االستهالك.وأيضا ال ننْ   الصناعات،وما يرافجُقه من زايدةج الواردات من  
 هذه األسباب ـ وغريها ـ هي اليت دفعتين لبحثج هذه املسألة من خالل هذه الورقات املتواضعةج. 

فهل مها مبعىن واحد أم أن بينهما   واخلمر، ومن أهدافج هذه الورقة حتديُد العالقة بني مصطلحج الكحول  
واليت تعتمد على نوٍع   بتحرميجها،من دائرة هذا البحث اخلمُر اليت ورد النصا   وبناًء على الفرق بينهما ختجْرُج ،فرقا؟ً 

 وتبقى ابقي أنواع الكحول حملا نظرج هذا البحث.   ،واحد من أنواع الكحول وهو )اإليثيلي(
أيضا من أهدافج هذه الدراسةج البحُث يف بعض التطبيقات املعاصرةج الستعمال الكحول يف الصناعاتج 

ستعمل وطريقة دخوله  املختلفة  
ُ
مث   ونسبته،الغذائية والدوائية والتجميلية والطباية. وحماولة معرفة نوعج الكحول امل

 حكمه الشرعي.  
وجاء يف كل منهما عدة مطالب. ومجيعها   وتطبيقي،وهلذا رأيت أن تكون هذه الدراسة يف مبحثني: نظري  

فاهللج أسأل أن   (.الشرعي ـ دراسة تطبيقية معاصرة  املنتج املشتمل على الكحول وحكمه  اخرتت هلا عنوان:)
فيما   ُوفجاقت  قد  وقبولج   قصدُت،أكون  والتيسريج  الفتحج  أسألُه  والزالل. كما  اخلطأ  على  والصفحج  العفوج  وأسألُه 

 الطاعات.. إناُه ويلا ذلك ونعم النصري. 
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 املبحث األول:)النظري( 
وهو املادة األساسية املسباجبة يف إذهاب العقل   اخلمرج، ال شكج أنج الكحول ـ وحتديداً األيثيلي منه ـ هو روح  

 وإحداث السكرج، وأما ابقي مركجباتج اخلمر فهي عبارٌة عن ملواجانت ومنكاجهات وروائح وغريها.
ادجمها يف العلجة ـ وهي اإلسكار وإذا كان الكحول يشرتك مع اخلمر يف حكم حترميج قليلجه وكثريجه ـ   وذلك الحتاج

ـ إالج أهنما خيتلفان يف بعض الوجوهج كاختالفهما يف املصدر واالستعمالج وغري ذلك، وهلذا أتناول حكم الكحول 
 منفردا عن اخلمر لبيان حقيقتجه بدقجة أكثر، وذلك من خالل املطالبج اآلتية: 

 املطلب األول: حقيقة الكحولج ومصادره 
ذرجات    من  مكوجنٌة  متشاهبٌة  هلا خصائص  الكيميائيجةج  املركجبات  من  مجلة  على  يطلجق  عامٌّ  اسٌم  الكحول 

 اهليدروجني والكربون. 
ا: األشربة اليت هبا  والتجسمية العلميجة للكحول هي الغجْول، ولذلك يعراجف الكيميائياون اخلمورج إمجاالً أبهنج

 كميجٌة من الكحول. 
وقد نفى رباناـ سبحانه وتعاىل ـ الغجولج   وسكر،ظج الغجولج يف اللاغة: هو ما ينشأ عن اخلمر من صداع  ومعىن لف

َها  عن مخر اجلنجةج حينما قال: ﴿ َزُفونَ اَل فجيَها َغْول  َواَل ُهْم َعنـْ  .(2)   بشرهبا، أي ال تجذهجب عقوهلم  (1)   ﴾يـُنـْ
وحيداجد أهل االختصاصج مفهومج لفظ الكحولج أبنجه: اسٌم عامٌّ يطلجق على مجلة من املركجبات الكيميائيجةج هلا 
خصائص متشاهبٌة مكوجنٌة من ذرجة اهليدروجني والكربون "الفحم" وآخرها جمموعٌة هيدروكسيليجٌة، أي ذرجيت أوكسجني 

 . (3) األغوالكجبات تدعجى الغجوالت أو  وهذه املر   Hydroxyl Group (OH)وهيدروجني  
الكيل  جمموعة  على  حيتوي  عضويٌّ  "مركجٌب  أبنجه:  الكحولج  مصطلحج  الكيميائياون  يعراجف  أدقج  وبشكل 

ALKYL)  املرتبطةج مبجموعة اهليدروكسيل )"OH"  "(4) كمجموعة فعجالة . 

 

 47ت اآلية:اف االص (1)
 أليب عبد هللا أمحد بن حممد القرطيباج ـ مؤسسة الرسالة ـ ط: األوىل 3/30اجلامع ألحكام القرآن  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن  (2)
 ة ـ ط: باللـ حممد علي البار ـ دار الشروق جبدج  17والفقه ص: ينظر: اخلمر بني الطباج  (3)
على الكحول    األدوية املشتملةُ : )هللا بعنوان   د عبدمج هللا حم  للدكتور عبد  ثحب،  جمع الفقهي اإلسالميللمج   رةج السادسة عشْ   ر: أعمال الدورةج ينظ (4)

 
ُ
 (. راتخداج وامل
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( يتجحد Rالناحية الكيميائيجةج من جذر عضويا يرمجز له ابلرمز )وعلى هذا فإنج املركجبج الكحويلج يتألجف من  
( وبناًء على ذلك فإنج الصيغةج الكيميائيجةج اإلمجاليجةج للمركجبات الكحوليجةج OHمع وظيفة كحوليجة يرمجز هلا ابلرمز )

 . (1) (  RـOHهي: )
املركجبج من خالل ما ينتج عن ختمارج املواداج الساكريجة يف ـ أمجا مصادر الكحول فقد عرف اإلنسان قدمياً هذا  

املواداج املستعمجلةج، فقد كان الكحول يف اخلمر يتكوجن بواسطة إنزميات طبيعيجة موجودة يف فجطر يسمجى اخلمريةج، 
ه مثلج العنبج والراطجبج والتاجنيج، وهذا الفجطر موجوٌد بكثرة يف اهلواء يقوم بتحويل املواداج الساكريجةج املوجودةج يف الفواك

 واملواداج النجشجويجةج كاملوجودةج يف الشعريج واحلجنطةج والذارجةج إىل مادجة كحوليجة، ويتما ذلك بعمليجات بطيئة متتابعة. 
ةج وهبذه الطريقةج اليت تعتمد على التجخمار الذايتاج ميكن احلصول على أنواع خمتلفة من املشروابت الكحوليج 

؛ غري أنج هذه اإلنزمياتج  املعروفةج يف يومنا هذا، وما زالت هذه الطريقة يف ختمري العصائرج موجودًة إىل هذا اليومج
والنتيجة واحدٌة   خاصجة،واخلمائرج بدأت حتضجر صناعيااً وتضاف إىل العصائر بكميجات ومقادير حمسوبة وبطريقة  

 وهي مشروٌب كحويلٌّ مسكجٌر.
هرت طرٌق جديدٌة لتحضري بعضج أنواعج اخلمورج، منها ما يعرجف ابلتجقطري أو املشروابتج املقطجرةج, هذا وقد ظ 

ففي هذه الطريقةج مترا املشروابت بعد ختمارجها بعمليجات ختزين وتقطري وذلك لرفع نسبةج الغجولج فيها، وتعتمد هذه 
مئويجة   78 املاءج؛ فالكحول يغلي ويتبخجر عند درجةج حرارة  الطريقة على أنج درجةج غليانج الكحولج تتما قبل غليانج 

واملاء ال يزال   87درجة؛ فإذا تبخجر الكحول عند درجةج حرارة    100بينما ال يتبخجر املاء حىت تصل درجة حرارتجه  
ئل مرجًة أخرى، والناتج سائالً يتطاير الكحول مبفرده إىل أعلى األنبوبةج، وهناك يربد ويتكثجف اثنيًة ويتحوجل إىل سا

من عمليجة التقطريج هذه يعدا من أقوى اخلمورج مساجيجًة وأشداجها ضرراً؛ ألنجه حيتوي على نسبة كبرية من الغجول ترتاوح 
ً عادًة على    ℅ 60إىل   40من  .(2)   ℅   6بينما حتتوي املشروابت املخمجرة ختمرياً عادايا

:املطلب الثاين: أنواع    الكحولج
:  للكحول أنواٌع ختتلف يف مصادرها واستعماهلا، ومن هذه األنواعج

)اإليثانول( وهو سائٌل طيجاٌر ملتهجٌب مسكجٌر ال لونج له، ذو رائحة خفيفة خاصجة يعرجف   ـ الكحول اإليثيلي  1
ملشروابت الروحيجةج، وإذا هبا, وطعمه حارٌق شديٌد, ويسمجى روحج اخلمرج )سربيتو( ومن هنا جاءت تسمية اخلمرج اب

 

 اري د اهلوج للدكتور حممج  حبثٌ  (راتة واملخداج املشروابت الكحوليج ) 370ص: اإلسالمياج  جمع الفقهياج للمج  ةر عشْ  السادسةج  ينظر: أعمال الدورةج  (1)
 اب عبد السالم طويلة ـ دار السالم ـ ط: األوىل لـ عبد الوهج  231وحداها ص: ينظر: فقه األشربةج  (2)
 19ص: والفقهج  واخلمر بني الطباج  
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، وينتج عادًة من ختمري وتقطريج العصاراتج الساكجريجةج الطبيعيجةج  ا يقصجد به الكحول اإليثيليا أطلجقج اسم الكحولج فإمنج
باجبة للساكر كالثاجمار واحلبوبج واخلضراواتج والنبااتتج الساكجريجةج أو النجشجويجةج، وهذا النوع من الكحول هو املادجة املس

وإذهابج العقلج يف مجيع أصنافج اخلمرج املتجخجذةج للشارب، إالج أنج نسبةج وجودجه ختتلف من نوع إىل آخجرج زايدًة 
البريجةج وعشرةج أضعافجه أي حوايل    ℅4فرتكيزه يف املشروابت يرتاوح بني   (1) ونقصاانً  كما يف   ℅40كمشروب 

 . (2) كما يف مشروب الرباندي   ℅55فودكا، وقد تتعدجى هذه النسبة لتصلج إىل  املشروابت املقطجرةج كالويسكي وال
 وال شكج أنج هذا النوعج يدخل يف اخلمر احملرجمةج ابتفاق الفقهاءج لتجحقاقج علجةج التجحرميج فيه.

ال حيضجر عن مث ظهر بعد ذلك نوٌع آخجر من الكحول اإليثيلياج ال يستخرجج من عصري الفواكهج املتخماجرةج و 
ا حيضجر كيميائيااً وذلك عرب إجراءج تفاعالت كيميائيجة، وهذا النوع حيضجر من غاز اإليثان  طريق التجخمارج الطبيعياج وإمنج

البرتولج  غازات  يف  من   املوجود  ذرجات  وستاج  الكربون  من  ذرجتني  عن  عبارٌة  هو  اإليثان  وغاز  هدرجتجه،  بعد 
.  اهليدروجني،  فإذا استبدجلت ذرجة اهليدروجني األخرية مبجموعة هيدروكسيليجة عندها يتكوجن الكحول اإليثيليا

، فهو   وهذا النوع وإن كان من زمرة الكحول اإليثيلياج )املسكجر( إالج أنجه خيتلف عنه من بعض اجلوانبج
؛ فهذا األخري خيتلف عنه من حيث املصدر ومن حيث طريقة التجحضريج وكذلك من حيث دو  اعي االستعمالج

، وال ميكن استعماله يف  حيضجر ألغراض صيدالنيجة، وإذابةج بعضج املستخلجصاتج النباتيجةج والعجطريجةج، وأغراضج التعقيمج
 ( 3)   تسمامجهالشارب؛ ألنجه أقرب إىل الساماجيجة منه إىل اخلجمريجة؛ فإذا تناوله إنساٌن بكميجة كبرية تسبجب يف  

)امليثانول(: وهو مركجٌب كحويلٌّ بسيٌط يهيجأ من تقطري اخلشبج مثلج خشبج الزجانج وهلذا  الكحول امليثيلي  ـ 2
، وحيضجر هذا النوع أيضاً من البرتول وغازاته، وقد جاءت تسميته ابمليثيلياج ألنج أصلجه  يطلجق عليه كحول اخلشبج

، فإنجه وإن مساجيج هذا النوع إيثيليااً إالج أنجه يف األصل ميثيليٌّ، وهو سامٌّ من غاز امليثانج الذي حيوجل إىل غاز اإلي ثانج
قابٌل لالحرتاق واالختالطج مع املاءج، وهو كما يقطجر من اخلشب ميكن حتضريه كيميائيااً بطرق كثرية أشهرها هجدرجة 

ان صافياً فهو سائٌل ملتهجٌب عدمي اللجونج غازج أوجلج أكسيدج الكربونج حتت ضغط شديد وحرارة منخفضة، فإذا ك
اً  وميتزج كثرياً مع املاءج, ويعتربج من املذيبات العضويجةج املمتازةج، وتناوله وإن كان يؤداجي إىل الساكر إالج أنجه سامٌّ جدا

 

 . حبث فقهيٌّ مقارٌن لـ عبد الفتاح حممود إدريس ـ دار النشر: بال. ط:األوىل50ينظر: مواد جنسة يف الغذاء والدواء ص:  (1)
 اخلمر يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة.  لـ فكري أمحد عكاز ـ شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع  ـ جدةينظر:  (2)
 و الكحول  )وما بعدها    256ص:  اإلسالميجمع الفقهي  للمج   رةج عشْ   السادسةج   ينظر: أعمال الدورةج  (3)

ُ
   راتُ خداج امل

ُ
 ( هات يف الغذاء والدواءنباج وامل

 47ذاء والدواء ص:مة والنجسة يف الغج املواد احملرج ينظر: و  ،د على البارحبث للدكتور حمما 
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العجمى، كما أنج تناولج   فهو يتحوجل يف بدن متناولجه إىل مركجبات تسباجب اضطراابً يف الرؤية وقد تؤداجي أحياانً إىل 
 .(1) مل قد يؤداجي إىل الوفاة 100إىل  30مقدارج 

ومبا أنج هذا النوعج يعتربج من أفضلج املذيباتج الطيجارةج عدميةج اللجونج والرائحةج فهو يدخل ضمنج مستحضجراتج 
، ومبا أنجه سريع  التجطايرج فإنجه ال يبقى له أثٌر على األسطح واألجسامج العطورج كالكولونيا إلذابة ما فيها من الزيوتج

املستعمجلج فيها استعمااًل خارجيااً، ابإلضافة إىل ذلك فإنجه ال أتثريج له على جلد مستعمجلج هذه العطورج بل على 
وجة على قتل  العكس فهو يعقاجمه، كذلك يستخدجم هذا النوع من الكحول يف التعقيم يف اجملال الطيباج ملا له من ق

اجلراثيمج وامليكروابت اليت قد تكون على اجلروح، كما يستخدجم هذا النوع من الكحول كوجقود لبعض أنواعج احملراجكاتج 
.  القويجةج كمحراجكاتج الطائراتج

 املطلب الثالث: حكم الكحولج من حيث الطهارة والناجاسة: 
وجناستها ميكن أن يقالج هنا يف الكحول وذلك للعالقة بني اخلمرج إنج ما قيل يف اخلالف يف طهارة اخلمر 

ا جنجسٌة.  ا طاهرٌة، والثاين: أهنج  وأنواعج الكحولج اليت ذكرت، ومعلوم أنج للفقهاء يف هذه املسألةج مذهبجني: أهنج
، هل هو الراججس (2)   الكرميةوقد ورد أن من أسباب اختالفهم هو تفسريهم ملعىن الراججسج الواردج يف اآلية  

؟  احلجسيا أم احلكميا
هذا يف اخلمر اليت هنى الشارع عنها، والواردة يف اآلية الكرميةج واملتمثاجلة يف الكحول اإليثيلياج الذي هو 

 وهي احملرجمة إلسكارها، وألنج كثريجها مسكجٌر فقليلها حمرجٌم.  ، وهي اليت تتجخجذ للشارب وهو أعظم مقصودجها  روحها، 
هل ينسحب هذا االختالف يف الطهارة والنجاسةج على األنواع األخرى من الكحول اليت ختتلف   ولكن

عن اخلمر من بعض الوجوهج، وذلك من جهة أنج بعضجها حيضجر صناعيااً من مصادرج غري مصادرج اخلمرج الطبيعيجةج 
, وذلك كما يف النوع الثاين من الكحول ـ أقصد الكح ولج امليثيليج ـ فمثل هذه األصنافج ال وألغراض غري الشاربج

تتجخجذ للشارب بل قد تؤداجي بشارهبا غالباً إىل الوفاة وذلك لقوجة مساجيجتجها على الرغم من وجود علجةج اإلسكارج فيها 
املصادر   حىت أنج البعضج يعداها من زمرةج السامومج ال من املسكرات، والذي يظهر عند النجظرج يف أوجه االختالفج يف 

وطرقج التحضريج واألغراضج املستعملةج فيها جيعل ترجيحج القولج ابلطهارة أقربج يف مثل هذه األصنافج خاصجًة وأنجه 

 

 اري د اهلوج للدكتور حممج  حبثٌ  (راتُ ة واملخداج حوليا الكُ  املشروابتُ ) 370ص:اإلسالمي جمع الفقهي للمج  ةج ر عشْ  ينظر: أعمال الدورة السادسةج  (1)
تعاىل:   (2) قوله  ايف  أجيُـّهج رُ   اخلْجْمرُ   إجمنججا   آمجُنوا  الجذجينج   ايج ْيسج مُ   وجاأْلجْنصجابُ   وجاْلمج املائدة .تـُْفلجُحونج   لجعجلجُكمْ   فجاْجتجنجُبوهُ   الشجْيطجانج   عجمجلج   مجنْ   رجْجسٌ   وجاأْلجْزالج

 . 90اآلية:
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ا مسألٌة  ال ميكن اختاذها للشارب وإن وجدت فيها علجة اإلسكارج، وعلى كلاج حال فمسألة جناسةج اخلمرج وطهارهتج
 خالفيجٌة.

توصيجات النجدوةج الفقهيجةج الطبيجةج الثامنةج للعلوم الطبيجةج املنعقدةج ابلكويت: »أنج مادجةج يؤياجد هذا ما جاء يف  
رفًا أم خمفجًفا ابملاء ترجيحاً للقول أبنج جناسةج اخلمرج وسائرج املسكجراتج معنويجٌة غري  الكحولج سواٌء؛ كان الكحول صج

، وعليه فال حرجج شرًعا يف استخدام الكحولج طباجياا كمطهاجر للجلد حسيجة، العتبارها رججٌس من عمل الشيطانج 
فيها  اليت تستخدجم الكحول  الكولونيا(  العجطريجةج )ماء  الروائحج  للجراثيم، أو استعمالج  ، وقاتل  واجلروحج واألدواتج

ذلك على اخلمر حلرمة   كمذيب للمواداج الطيجارةج، أو استخدامج الكرمياتج اليت يدخل الكحول فيها, وال ينطبق
 . (1) االنتفاعج هبا«

ا استعمااًل خارجيااً يف مسائلج  هذا وتظهر مثجرة االختالفج كذلك يف طهارة مثلج هذا النجوع عند استعماهلج
، كمسألة طهارة بدنج وثوبج املصلاجي وحكمج صالته، فمن صلجى وهو يعلم أنج يف  كثرية ترجع إىل أبواب العباداتج

وقد دخل يف   أثرج عجطرج كولونيا مثالً  تركيبه الكحول فحكم صالتجه مرتتاجٌب على طهارة الكحولج ثوبجه أو بدنه 
 . (2)   وجناستجه

 املطلب الرابع: حكم االنتفاعج ابلكحول ومشتقااتجه: 
فقد وردت يف   قدميٌة،مسألةج االنتفاعج من الكحول وما دخل فيه ـ وذلك يف خمتلف جماالتج احلياةج ـ مسألٌة  

 مواضعج كثرية يف أقوالج الفقهاءج. 
هلم هلذه املسألة يرجع إىل أصل واحد وهو حكم االنتفاعج من اخلمر واليت صرجحت األدلجة بتحرميها وتناو 

 رغم االختالفج بينهم ـ على التفصيل السابق ـ يف بعض اجلوانبج كالطهارة والنجاسةج. 
اإلسكا ـ وهي  التحرميج  علجةج  بوجود  االنتفاعج ابخلمر  قد ربطوا مسألةج  فالعلماءج  عند وأيضاً  ـ  عدمه  ر من 

حيث يقول: "حترمي اخلمرج معلجٌل ابإلسكار، فمىت زال اإلسكار  التأصيلج هلذه املسألةج، ومن هؤالء اإلمام القرايف
للعقل وسالمته من املفاسدج،   وعلجة إابحةج شربج العصريج مسالجمته  وشرهبا، زال التحرمي وثبجت اإلذن وجاز أكلها  

 

 .49مواد جنسة يف الغذاء والدواء ص: ينظر:  (1)
   ..."  :2/154  يف أضواء البيان   يقول اإلمام الشنقيطيُّ  (2)

ُ
سان الدارجي ابلكولونيا يف اللاج   ب به املعروفُ ت البلوى اليوم ابلتطيُّ ي عمج ذال  رُ سكج فامل

 ال َتوز الصالة به..."  سٌ جنج 
   يف  الداخلُ   حولُ فيما إذا كان الكُ   هذا يستقيمُ   :أقول 

ُ
  عج ه ومنْ للقول بنجاستج   ذلك فال وجهج   ا غريأمج   ،مةج حرج هذه الكولونيا أصله من اخلمر امل

 ه الكولونيا. وهللا تعاىل أعلم. تْ ابلثوب الذي مسج  الصالةج 
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، وعدمج علجةج   فعدم هذه املساملةج والسالمةج علجٌة لتحرميه، فظهر أيضاً يف هذه املسألة أنج عدمج علجةج التجحرميج علجة اإلذنج
"  .(1) اإلذن علجة التجحرميج

وذلك على سبيل  خمتلفة،ت ويف هذا املطلبج أذكر نصوصاً للعلماء تتعلجق حبكم االنتفاعج ابخلمر يف جماال
 املثالج ال احلصرج، وكتمهيد للمبحث التايل املتعلاجقج ابلتطبيقات املعاصرةج. 

قوله: "وإذا طبجخ يف اخلمر رحياٌن ـ يقال له سوسٌن ـ حىت أيخذ   (2)  املبسوطومن هذه النصوصج ما جاء يف  
ألنجه عني اخلمرج وإن تكلجفوا إلذهاب رائحتجه برائحة شيء رحيجها مثج يباع ال حيجلا ألحد أن يدجهنج أو يتطيجبج به؛  

 آخجرج غلب عليها...". 
ا يف خطاب حترميج الشربج كالرجل، وكذلك يف   (3) وجاء فيه أيضاً: "وال متتشط املرأة ابخلمر يف احلمجام؛ ألهنج

، فكذلك من حيث االنتفاع هبا من حيث االمتشاط،   وذلك شيء يصنعه بعض وجوب احلداج عليها عند الشربج
 الشجعرج..."  (4)  ترنيقالنساءج ألنجه يزيد يف  

أيصلح يل أن أجعلج فيه عجيناً أو سجوجيقاً أو ما يشبجه  "قلت: أرأيتج النبيذج إذا انتبذته  (5) وجاء يف املدوجنة:
مث سألته   أبساً،ليشتدج به النبيذ قليالً أو ليجعلج به النبيذ؟ قال: سألت مالكاً عنه فأرخصج فيه، وقال: ال أرى به  

 بعد، فنهجى عنه...". 
فأكل من مجرجقتجه فعليه احلدا؛ ألنج "وإن تـجرجد يف اخلمر، أو اصطبغ به، أو طجبخ به حلماً    (6) وجاء يف املغين: 

 وكذلك إن لجتج به سجوجيقاً فأكله مل حيدج؛ ألنج النارج أكلت أجزاءج اخلمرج فلم يبقج إالج أثره..."   موجودٌة، عنيج اخلمرج 
 أكل،  "وإن احتقن ابخلمر مل حيدج؛ ألنجه ليس بشرب وال   (7) ويف االنتفاع هبا يف العالج يقول يف املغين أيضاً: 

فعليه احلدا ألنجه أوصله إىل ابطنه من حلقه،   (8)   استـجعجطج وإن    جرحجه، فأشبهج ما لو داوى به    حلقجه، وألنجه مل يصل إىل  
 ولذلك نشر احلرمةج يف الرجضاع دون احلقنةج..." 

 

 الفروق أو أنواُء الربوقج يف أنواء الفروقج ـ أليب العباس أمحد بن إدريسج القرايفاج ـ دار الكتب العلمية ـ ط: األوىل. 2/66ينظر: الفروق (1)
 . املبسوط لشمس الدينج السجْرخجسي ـ دار املعرفة بريوت ـ ط: بال24/21املبسوط للسجرخسي ينظر:  (2)
 .24/21ينظر:  (3)
 10/126 داد. ينظر لسان العربوهو من األضْ  ،هأي تصفيتج  (4)
 4/523ينظر: (5)
 12/498ينظر: (6)
 ه نفسُ  املصدُ ينظر:  (7)
 7/314 ينظر لسان العرب ،من أنفهاخلمرج أي أدخل  (8)
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، "... جيوز التجداوي هبا أي ابلقدر الذي ال يسكجر كبقيجة    (1) وجاء يف مغين احملتاج:  وجيوز شرهبا   النجاساتج
لدفع  ا  اجلوعج كشرهبج لدفع  وشرهبا  عكسه،  قيل:   ، العطشج دون  هبا  التجداوي  جيوز  وقيل:  هبا,  اللاقمةج  إلساغة 

 "...  العطشج
 املبحث الثالث: التطبيقات املعاصرة لالنتفاع ابلكحول وحكمج بيعجه 

 ملطلب األول: االنتفاع املعاصر للكحول: ا
أوالً ـ وقبل الدخولج يف مطالب هذا املبحثج ـ ينبغي اإلشارة إىل شيء معنيج وهو أنجه عندما نتكلجم عن 
ا نتكلم عن املادة األساسيجةج للخمر وهي املسئولة عن اإلسكار فيه، ذلك ألنج اخلمرج تتكون من موادج  الكحول فإمنج

، ولذلك ال ميكن أن نطلق اسمج الكحولج على اخلمر إالج على سبيل اجملازج أو االستعمالج أخرى غريج   الكحولج
 . (2)   اخلمرج املؤقجتج للجفظ فقط، وإال فالكحول غري  

أمجا ابلنسبة للتطبيقات املعاصرة فهناك الكثري من وجوه االنتفاعج من الكحول واليت انتشرت يف وقتنا احلاضرج 
اليت    املادجة،من هذه   والتججميليجةج  والدجوائيجةج  الغذائيجةج  الصناعات  الكحولج تدخل يف كثري من  فقد أضحت مادجة 

وهذا االنتشار الواسع جعل املسلم اليوم يف حرية من أمره عند شرائجه   يجة، اليوميستعملها اإلنسان املسلم يف حياته  
،هلذه   لا أهلها شربج اخلمورج.  املنتجاتج  خاصجًة وأنج أغلبها يفجد من بالد غريج املسلمني ممجن يستحج

قامج حصرها، ولكن  
ج
اً ال ميكن يف هذا امل أذكر بعضاً واملنتجات اليت يدخل فيها الكحول اليوم كثريٌة جدا

 منها على سبيل املثالج عرب تقسيمجها إىل جمموعات بناًء على استعماهلا، وهي كالتايل: 
 ـ يف جمال الصناعاتج الغذائياةج: 1

ـ: "ينتج الكحول عادًة   (3) يقول أحد املتخصاجصني يف هذا اجملال ـ وهو يعداجد بعض استعماالتج الكحولج 
ديدج من األطعمة كالعجنيج املختجمجارج ومنتجاتج األلبانج املختجمجرة، وال تكاد كميجة بكميجات صغرية يف سياق إنتاجج الع

 

 4/247ينظر:  (1)
 تقطريُ   نة من الكحول ومتج على نسبة معيج   احتوتْ   هي مشروابتٌ   فاخلمورُ  (2)

ُ
ة , واملادج اإليثانولُ   أو  اإليثيليُّ   حولفيها هو الكُ   الرئيسُ   بُ ركج ها, وامل

 
ُ
  ةُ ذرج   بدلج ستج تُ   أبنْ   اتج على هذه املشتقج   ن إجراء تعديل كيمياويا كج حيث ميُ   ،ةج اهليدروجينيج   حومج ات الفُ واليت هي من مشتقج   ةُ حاديج األُ   حولُ هي الكُ   سكرةُ امل

  ، ى الكحولُ سمج ة أخرى تُ ل إىل مادج عن نسبتها يف املاء, وبذلك يتحوج   اهليدروجني واألوكسجني بنسبة ختتلفُ على    يشتمل  ب كيمياويا اهليدروجني منها مبركج 
 مٌّ وما بعده ليس فيه سُ   الثنائيُّ   حولُ .. فالكُ .وهكذا  نائيج ى الثُّ سمج اتن يُ منه ذرج   لتْ بدج وإذا استُ   ،حاديج حول األُ الكُ   ىسمج واحدة يُ   ةٌ لت منه ذرج بدج فإذا استُ 
  ، ويشتمل على الفحم   سكارُ منه اإل  وهو الذي ينشأُ   ،ةج يج ماج السُّ   خفيفُ ف  حاديُّ األُ   حولُ ا الكُ أمج   ،أصالً   , وليس فيه إسكارٌ رج كج كحالوة السُّ   فيه حالوةٌ   وتظهرُ 

 http://www.alhaydari.com ه. ينظر الرابط:تُ يـج مُساج  زادتْ  ما ازداد فيه الفحمُ وكلج 
   :ينظر  ،اريد اهلوج وهو الدكتور حممج  (3)

ُ
اإلسالمي.    جمع الفقهياج للمج   ةج ر عشْ   الدورة السادسةج   أعمالج   ر ضمنج شج رات( نُ خداج حبثه )املشروابت الكحولية وامل

 ف قليلبتصرُّ  54وينظر كذلك: مواد جنسة يف الغذاء والدواء ص:
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 خمتلفج عصائرج الفواكهج حتتوي على كميجة من الكحول أنج   كما   ℅,5الكحولج الناَتة يف هذه احلاالتج تزيد على 
تُعتربج مشروابت غريج مسكجرجة   ولكنجها  الناجسبة,  فيه نسبة تصل إىل نفس  قد تصل  اليت  العنبج  اللجهمج إالج عصريج 

 غري مسكجر، ويضاف الكحول أيضاً إىل جمموعة من األطعمة واألشربةج شرابٌ   فهو  ذلك   ومع  ℅ 1الكحولج إىل 
ز إلكساهبا نجكهًة معيجنًة ومذاقاً مميجزاً يستسيغه املستهلك، وتضاف بعض املسكجراتج القويجةج ـ كالروم وبراندي الكر 

والكونياك وما إىل ذلك ـ إىل املواداج الغذائيجةج مثلج املثلججاتج )اآليس كرمي( وأنواع أخرى من احللوى والعصائرج وما 
شاهبها, كما يتما حشو أنواع من الشوكوالتجةج والفواكهج ابملواداج املسكجرةج واملشروابتج غريج الكحوليجةج، كما تضاف أنواع 

، وأثناءج إعدادج أنواع الكحولج القويجةج وال ضعيفة إىل اللاحوم وأطعمةج البحرج وغريجها من األطباق أثناءج الطجهيج أو القجليج
 أخرى من الطعام..." 

 ـ يف جمال الصناعاتج التجميلياةج: 2
 :  يدخل الكحول يف حتضري الكثريج من املواداج التجميليجةج، ومن تلك االستعماالتج

حتضري أنواع كثرية من العطور كعجطر الكولونيا، وذلك كمذيب للزيوت العجطريجةج، وهو ـ ُيستخدجم الكحول يف 
ه عامٌل مساعٌد النتشار شذجى هذه العطورج؛ ألنجه سريع التطايرج وعدمي اللجونج والرائحةج.  يف الوقتج نفسج

، و   احلالقةج،ـ كذلك يدخل يف معاجني وكرمياتج احلالقةج اليت ُتستعمجل قبل وبعد   ذلك لغرض َتفيفج العرقج
 .  والتجخفيفج من انتصاب الشعرج قبل احلالقة، وختفيفج الشعورج ابلتجوتار، وإزالةج األملج وتطهريج اجلروحج

 ( 1)   الشامبوـ كما يدخل يف حتضري بعضج أنواعج صبغاتج الشعرج، وكذلك يف بعض أنواعج  

 ـ يف جمال الصناعاتج الدوائياةج: 3
:كثريٌة هي    استعماالت الكحولج يف الصناعاتج الطبيجةج والصجيدالنيجةج، ومن هذه االستخداماتج

 ـ يستخدجم الكحول يف حتضري بعضج املواداج املطهاجرةج والقاتلةج للجراثيم مثلج صبغةج اليودج. 
 ـ واليت ال تذوب يف ـ كما يستخدجم الكحول إلذابة بعضج املواداج الفعجالةج يف بعض املستحضراتج الصجيدالنيجةج 

 املاء ـ مثلج خالصاتج وصبغاتج النبااتتج الطبيجةج.
.  ـ للكحول طعٌم خاصٌّ يستخدجم مع بعضج املواداج غريج املستساغةج إلكساهبا طعماً مقبواًل عند املريضج

 

و زيد ـ دار النفائس ـ ط:  لـ ُجمانَة محم د عبد الرزاق أب . 152مة ص:واالنتفاع باألعيان المحر   ،ينظر: المصادر السابقة (1)
 األولى
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خلاصجة ابألطفال بنسب ـ ثبجت أنج بعضج الشركاتج الصجيدالنيجةج تجستخدجم الكحولج يف املستحضجراتج الدوائيجةج ا
 عالية وذلك كعامل مهداجئ ومساعد للنوم. 

، فـجيجلججأ املختصا إىل  ـ هناك استعماٌل خاصٌّ للكحول اإليثيلياج وذلكج عند حدوثج التجسمامج ابلكحول امليثيلياج
، فيتما حقن الكحولج اإليثيلياج مع موادج أخرى لتخليص الدجمج من الكحول امل  . (1)   الساماج يثيلياج  الغسيل الكلوياج

واليت يتجضح من خالهلا أنج املنتجاتج اليت   الكحول،هذه ابختصار بعض التطبيقاتج املعاصرةج لالنتفاع من  
حتتوي على هذه املادجةج أصبحت تالزم اإلنسانج وحتيط به من مجيع جوانبج حياتجه ممجا جيعل من الصعب عليه 

!   ولعلج  عنها،التخلاص واالجستغناء   هذا هو مجكمجن االجبتالءج واالجختبارج لإلنسان املسلمج
، فما حكم هذا االنتفاعج من الناحية الشرعيجةج؟  فإذا كانت هذه االستخدامات هبذه الكثرةج واالنتشارج والتنواعج

؟ خاصجًة وأنجه أصبح من السهل التعراف على احتوائجهجا على نسبةج    كحول أم ال. وما حكم بيعج هذه املنتجاتج
 وهذا ما سأبياجنه ـ بعون هللا ـ يف املطلب اآليت. 

 املطلب الثاين: حكم االنتفاعج مبا دخل يف تركيبه الكحول وحكم بيعجه 
أوالً: وقبل احلكم على االنتفاعج من هذه املنتجاتج وبيعجها ـ ومبا أنج احلكمج على الشيء فرٌع عن تصواره ـ 

، وذلك من خالل صياغةج بعضج األسئلةج مثج اإلجابةج عليها ميكن أن نتعرجفج على بعض   جوانبج هذا االنتفاعج
 وابلتايل احلكم الشرعي عليها بناًء على ذلك، وهي كالتايل: 

؟ وهل َيصل بتناوَلا اإلسكار؟  س: ما هي نسبة الكحولج الداخلة يف هذه املنتجاتج
: »إنج  نسبةج الكحولج الداخلةج يف املواداج الغذائيجةج والدوائيجةج    وإجابة على هذا السؤالج يقول أهل االجختصاصج

اً حبيث ال ينتج عنها أيا نوع من   فلكي حتدجثج هذه املوادا الساكرج جيب استخدامها   اإلسكار،هي نجسجٌب ضئيلٌة جدا
 اإلسكار،  نوع من  وإذا شرب اإلنسان كميجًة كبريًة مثاًل من الكوكاكوال فإنجه ال حيدث له أيا   كبرية، بكميجات  

كذلك إذا شرب املريض كميجًة كبريًة من دواء حيوي نسبةج كحول ال يجسكجر، بل إنجه يفارق احلياةج ابلتسمام الدوائياج 
 .(2)   الساكرج« قبل أن يبلغج نشوةج  

 

 )ينظر:  (1)
ُ
 اإلسالمياج  ياج جمع الفقه لمج ل ةج عشر  السادسةج  الدورةج  أحباثج  اري ضمنج د اهلوج مللدكتور حم حبثٌ  ( راتخداج املشروابت الكحولية وامل

 ) ينظر: (2)
ُ
جمع للمج ةج ر عشْ  السادسةج  ةج الدور  أعمالج  ضمنج  منشورٌ  ،رجائي اجلندياج   للدكتور أمحدج  حبثٌ  (راتخداج األدوية املشتملة على الكحول وامل

 اإلسالمياج  الفقهياج 
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 . (1)   حراٌم«: »ما أسكرج قليله فكثريه وعلى هذا فال ينطبق عليه قوله  
نفج من هذه املصنوعاتج خاضٌع لنظريجة االجستحالةج واالستهالكج الذي هو ضجرٌب    منها،وأيضاً فإنج هذا الصاج

فعند القائلني هبذه النظريجةج فهذجهج الناجسجب الضجئيلة من الكحول عند إضافتها إىل ماء أو مائع كثري طاهر غالب (  2)
ا تستهلجك فيه، وال يبقى هلا أثٌر من لون أو طجعم أو رائحة، فُيذهجب عنها االستهالك صفةج النجاسةج   عليها فإهنج

 واحلرمةج شرعاً. 
م، 1997وهذا ما نصجت عليه توصيجات الندوةج الفقهيجةج الطبيجةج التاسعةج املنعقدةج ابلدار البيضاء يف يونيو سنة  

ليت هلا أصٌل جنجٌس أو حمرجٌم تنقلب إىل موادج مباحة شرعاً حيث جاء فيها: "إنج املوادج اإلضافيجةج يف الغذاء والدواءج ا
إبحدى طريقتني: أ ـ االستحالة، ب ـ االستهالك، ويكون ذلك ابمتزاج مادجة حمرجمة أو جنجسة مبادجة أخرى طاهرة 

وبج من الطجعمج حالل غالبة, ممجا يذهجب عنها صفةج النجاسةج واحلرمةج شرعاً إذا زالت صفات ذلك املخالجطج املغل
، ومثال ذلك: املركجبات اإلضافيجة  واللجونج والرجائحةج حبيث يصري املغلوب مستهلجكاً ابلغالب، يكون احلكم للغالبج
واحلافظاتج  كامللواجانتج  والدواءج  الغذاء  يف  اً  جدا قليلٌة  كميجٌة  الكحول  يف  حملوهلا  من  تستعمجل  اليت 

"...  .(3) واملستحلجباتج
، وجواز وبناًء   على هذا وعلى القول بنظريجة االجستحالةج يكون احلكم هو جواز االنتفاعج مبثل هذه املنتجاتج

 بيعجها وشرائها. وهللا أعلم. 
 س: هل يدخل الكحول كماداة أساسياة يف هذه الصناعاتج أم هو عبارة  عن ماداة إضافياة؟ 
ا   أساسيااً،كما يذكر املتخصاجصون فإن إضافةج هذه الناجسجبج الضجئيلةج من الكحول للمواداج الغذائيجةج ليس   وإمنج

هو إلذابة بعضج املواداج اليت ال تذوب يف املاء من ملواجانت وحافظات ونكهات وغريج ذلك، وذلك كما يف حتضري 

 

وأبو   .غريب  حسنٌ   وقال عنه: حديثٌ   1865رقم:  ه حرامٌ ه فقليلُ ابب: ما أسكر كثريُ   األشربة،  :أبواب  429يف اجلامع ص:  رواه الرتمذيُّ  (1)
ه  ابب: ما أسكر كثريُ   األشربة،كتاب:    569ماجة يف السنن ص:  وابنُ   .3681ابب: ما جاء يف السكر رقم:  األشربة،كتاب:    663:داود يف السنن ص 

 .3392رقم: حرامٌ  هفقليلُ 
)مبعاجلٍة(   (2) أو صناعيااً  ا إىل عني أخرى طبيعيااً  النجاسة وحتوُّهلج انقالب عني  املعاصرةج لالستحالة: "أهنا عبارٌة عن  التعريفات  حبيث تتغريجُ  من 

السابقةج" ينظر: االستحالة وأحكامها يف الفقه    ممجا ينتُج عنها عنٌي جديدٌة خمتلفٌة عن العني  والشكُل،خصائُص العني كليااً من حيث االجسُم والوصُف  
 ط: األوىل لـ قذايف عزات الغنانيم ـ دار النفائس ـ  86اإلسالمياج ص:

 55ص: حلماد. املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء ينظر: (3)
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ا ال تذوب يف املاء، مثج )الكوال( حيث تقوم الشركات املصناجعة هلا إبذا ؛ ألهنج بة مادجةج )الكوال( يف الكحول اإليثيلياج
 . (1)   فيهاتقوم بعد ذلك إبضافة كميجات كبرية من املاء حبيث تكون كميجة الكحولج مستهلجكًة  

ما وكذلك احلال يف شراب املريندا الذي حيتوي على ملواجن )البيتاكاروتني( وعلى عجطر   الربتقالج الطبيعياج فإهنج
 يستعمجالن بعد إذابتجهما يف الكحول. 

أمجا ابلنسبة للدواء فإنج الكحولج يستخدجم فيها إلذابة بعضج املواداج الفعجالةج يف بعض املستحضجراتج الصيدالنيجةج 
مج الكحول كمذيب فإنج املوادج وإذا مل يستخدج   الطبيجةج،واليت ال تذوب يف املاء مثلج خالصاتج وصبغاتج النبااتتج  

 .(2)   مبتعاطيها الفعجالةج ـ وهي يف الغالب سامجٌة ـ ميكجن أن تضرج  
: »إنج إضافةج الكحولج لألدوية (3)   الباحثنيوحلصر وجوهج االنتفاعج من الكحول يف حتضري األدويةج يقول أحد  

 املوجودةج اليوم على ضربني: 
 وال بدج إلذابتها من الكحول، وهذا هو الذي معنا هنا.   كأدوية،األول: موادا قـجلجويجٌة أو دهنيجٌة ُتستعمل  

ا إلعطاء الشرابج نكهًة خاصجةً  ومذاقاً   الثاين: موادٌّ يضاف إليها شيٌء يسرٌي من الكحول ال لضرورة وإمنج
 خاصااً... وهذا سيأيت حكمه. 

كما جيوز بيعها ألجل ذلك. وهللا   والدوائيجةج،وبناًء على هذا ميكن االنتفاع من هذه املنتجاتج الغذائيجةج  
 أعلم. 

 س: هل هذه املستحَضرات تستعَمل استعماالً خارجي اً أم داخلي اً؟
فمنها ما يستعمجل استعمااًل داخليااً كاألدوية املشروبةج والعصائرج   اليوم، خيتلف استعمال املصنوعاتج املنتشرةج  

وهذا قد سبق الكالم فيه من حيث إمكانيجة حدوثج االجستحالةج، ومن حيث النظر إىل نسبة الكحولج   واألغذيةج،
 الداخلةج فيه. 

العجطريجةج كال املستحضجراتج  بعض  يف  خارجيااً كما  استعمااًل  يستعمجل  ما  وبعضج ومنها  وغريجها،  كولونيا 
املستحضجراتج الدوائيجةج كاملطهاجرات للجروح اخلارجيجةج مثلج السربيتو وصبغةج اليودج وغريج ذلك، ومعلوٌم أنج مثل هذه 
املستحضجراتج ال عالقةج هلا ابإلسكار، وال ميكن أن يتوقجعج منها ذلك ابعتبار استعماهلا اخلارجياج حىت ولو كانت 

 

  الكحولُ )ينظر:  (1)
ُ
  راتُ خداج وامل

ُ
  ةج ر عشْ  السادسةج  الدورةج  أعمالج  ر ضمنج شج د علي البار نُ للدكتور حممج  حبثٌ  282ص: (يف الغذاء والدواء هاتُ نباج وامل

  اإلسالمياج جمع الفقهياج للمج 
 ) ينظر: (2)

ُ
 مصدر سابق ،رجائي اجلندياج  ألمحدج  (راتج خداج األدوية املشتملة على الكحول وامل

 24ص: هوالفقب بني الطاج  البار. ينظر: اخلمرُ  علي دهو الدكتور حممج  (3)
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ولج فيها عاليًة، ويف هذه احلالةج خيضع احلكم على هذه األنواعج ملسألة خالفيجة بني الفقهاءج، وهي جناسة نسبة الكح
 الكحولج وطهارته. 

، وتبقى مسألة وجوبج إزالتجها  وبناًء عليه جيوز االنتفاع مبثل هذه املستحضجراتج يف االستعمال اخلارجياج
 الكحولج وجناستجه.  متوقاجفجًة على اختالف العلماءج يف طهارة

 س: هل ُيكجن االجستغناء عن هذه املستحَضراتج ببدائَل أخرى؟
ال شكج أنجه مىت أمكن توفري بدائلج عن هذه املنتجاتج خالية من الكحول فإنجه جيب التوجاه إليها جلواز 

 االنتفاعج هبا وجوازج بيعجها. 
 الدوائيجةج تتوججه اليومج الكثري من الشركات املصناجعةج هلا وهذا ـ وهلل احلمد ـ اليومج كثرٌي، ففي جمال الصناعاتج 

إلجياد بدائلج عن تلك األدويةج املشتملةج على الكحول وذلك للحداج من استعمال هذه املادجةج، وخاصجًة يف أدويةج 
 األطفالج والنساءج احلواملج وغريج ذلك للحماية من األضرار املتوقجعةج منها. 

 جمال الصناعاتج الغذائيجةج، فالثورة الصناعيجة اليومج كما أنتجت لنا منتجات مشتملًة على كذلك احلال يف
 الكحول أنتجت لنا يف املقابل منتجات خاليًة من هذه املادةج.

نتفاعج به وعدم  بتعاد عن ما دخلت فيه هذه املادجة، وعدم االج وهلذا من األحوط واألفضلج لإلنسان املسلمج االج
وخاصجًة يف عاملجج اليومج الذي اختلطت فيه املنتجات وجهلت ـ يف الغالب ـ  للشابهات،؛ ملا يف ذلك من اتاجقاء بيعجه

 مصادر حتضريجها. 
وأيًضا فإنج جوازج بيعج هذه املنتجاتج واالنتفاعج هبا مقيجٌد بقيود سبق ذكرها, واآلن ويف ظلاج االنتشارج الواسعج 

والتجعدادج  الصناعةج،  بعضج   يف  أنج  من  التأكاد  املسلمج  اإلنسان  على  الصعب  من  أصبح  املصنوعاتج  مصادر  يف 
ً أكثرج من  , فاالجحتياط اليومج أصبح ضرورايا املنتجاتج املوجودةج يف السوق متوفاجرٌة فيها شروط جوازج االنتفاعج والبيعج

سلم خياف على دينه أخذ االجحتياطج ما ذي قبل؛ وخاصجًة عند من يقيمون يف بالد غريج املسلمني, فعلى كلاج م
 .  أمكن له ذلك, واالجتهاد يف توفري بدائلج خالية من هذه املواداج قدرج اإلمكانج

هذا كلاه فيما إذا كانتج املادجة املضافة إىل كلاج هذه املنتجاتج هي الكحول الذي هو أحد مركجباتج اخلمرج, 
تأمجا إذا كان املضاف هي اخلمر نفسها وهي   واليت ورد   (1)تلك املادجة الناَتة عن ختمارج جمموعة من الساكجرايج

نتفاع مبا دخلت فيه من املنتجات سواٌء كان القجدر املضاف قليالً أم كثرياً, أساسيااً أم  النصا بتحرميها فال جيوز االج

 

 املبحث النظري من هذا البحث. يف  واخلمرج  ينظر: الفرق بني الكحولج  (1)
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نتفاعج ابخلمر من املسائل   املتجفقج عليها بني العلماءج، ومثال ذلك إضافيااً، استعماله خارجيٌّ أم داخليٌّ, فحرمة االج
ما يذكره بعض املختصاجني أنجه يف بعض األحيانج تضاف بعض املسكجراتج القويجةج كـ)الروم وبراندي الكرز والكونياك( 

، وأنواع من احللوى، وحشوج بعضج أنواعج الشوكوالتة ممجا جيعل الكشفج   عنها إىل بعض املواداج الغذائيجةج كاملثلججاتج
 . (1) ممكناً وبسهولة

وقد جاء يف توصيجاتج ندوةج املواداج احملرجمةج والنجسةج يف الغذاءج والدواءج املنعقدةج يف الكويت إبشراف املنظجمة 
 اإلسالميجةج للعلوم الطبيجةج ما يلي:

»ال جيوز تناول املواداج الغذائيجةج اليت حتتوي على نسبة من اخلمور مهما تكن ضئيلًة ال سيجما الشائعةج يف البالد 
العربيجةج كبعضج الشوكوالتة، وبعضج أنواعج املثلججاتج )اآليس كرميـ  اجلياليتـ  البوظة( وبعضج املشروابتج الغازيجةج اعتباراً 

خيص   حراٌم،  ما أسكرج كثريه فقليله  لألصل الشرعياج يف أنج  ب شرعيا استثنائيا للرتج . وهللا (2)  هبا«ولعدم قيام موجج
 تعاىل أعلم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ةُ الكحوليج   املشروابتُ )ينظر:   (1)
ُ
  ةج ر عشْ   السادسةج   الدورةج   أعمالج   ضمنج   اري منشورٌ د عبد السالم اهلوج للدكتور حممج   حبثٌ   369ص:  ( راتُ خداج وامل

  اإلسالمياج. جمع الفقهياج للمج 
 . املصدر نفسه ينظر: (2)
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 خامتة البحث 

 بعد هذا العرض املتواضع ملسألة هذا البحث توصل الباحث للنتائج اآلتية: 
 العقل. جاءت بذلك النصوص الصرحية؛ ألهنا تذهب   الفقهاء، اخلمُر حمرمٌة ابتفاق  ـ  

 فما ُحرم كثريُه فقليُله حرام.  سواء،ـ كثرُي اخلمرج وقليلجها يف التحرمي 
 الكحول األيثيلي هو املسؤول عن اإلسكار وهو روح اخلمر احملرامةج.  ـ 
 ر وجناستها.خالُف الفقهاءج يف طهارة هذا النوع من الكحول هو نفس اختالفهم يف طهارة اخلم  ـ 
سواء من حيث   اجلوانب،الكحوُل امليثيليُّ نوٌع آخٌر من أنواع الكحول خيتلف عن اإليثيلي يف كثرٍي من    ـ 

 وهو سامٌّ يؤدجاي تناوله للموت غالبا.   استعماالته،وكذلك    مصادره، 
 لية.والتجميالغذائية والدوائية    الصناعات:يدخل الكحول ـ أبنواعه ـ يف العديد من أنواع    ـ 
نوع الكحول املستخدم ـ   منها:احلكم على استعماالت الكحول املختلفة متوقٌف على معرفة عدة أمور    ـ 

ـ وجود علاة اإلسكار فيه من عدمها ـ نسبة الكحول املستعملة ـ ما حيدث له من تغريا بعد املراحل التصنيعية  
 هذه املنتجات. املنتج داخلي أم خارجي؟ ـ وجود بدائل هلذا النوع من    استعمال

وخاصة   الكحول، وعلى كل حال فيجب على املسلم االحتياط يف استهالك املنتجات املشتملة على أنواع    ـ 
        أعلم.فاألفضل استعمال هذه البدائل أخذا مببدأ االحتياط. وهللا تعاىل    املنتجات،عند وجود بدائل هلذه  
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 واملراجع املصادر  

 القرآن الكرمي برواية قالون عن انفع. ـ  1
 م. 2008هـ 1428ـ االستحالة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ـ قدايف عزت الغنامي ـ دار النفائس ـ ط: األوىل 2
 ـ أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ـ حممد األمني بن حممد اجلكين الشنقيطي ـ دار عامل الفوائد ـ ط: بال 3

 21وث الدور السادسة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي يف مكة املكرمة املنعقدة يف الفرتة ما بني  أعمال وحب  ـ4 
 هـ. 1422شوال    26و
ـ االنتفاع ابألعيان احملرمة من األطعمة واألشربة واأللبسة ـ مجانة حممد عبد الرزاق أبو زيد ـ دار النفائس ـ ط: 5

 م. 2005هـ  1425األوىل 
ـ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر  6 ـ اجلامع ألحكام القرآن واملبنيا ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان 

 م.2006هـ  1427هـ( ـ حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ـ مؤسسة الرسالة ـ ط: األوىل  671القرطيب )ت 
 لشروق ـ ط: بال.ـ اخلمر بني الطب والفقه ـ للدكتور حممد علي البار ـ دار ا7
 اخلمر بني الطب والفقه ـ للدكتور حممد علي البار ـ دار الشروق ـ ط: بال.ـ  8
.  لـ فكري أمحد عكاز ـ شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع  ـ 30ـ اخلمر يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ص 9

 جدة 
.  لـ فكري أمحد عكاز ـ شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع  30ـ اخلمر يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ص 10

 ـ جدة. 
هـ( . ومعه إدرار 684ـ الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق ـ أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف) 11

هـ(. وحباشية الكتابني هتذيب 723قاسم بن عبد هللا ابن الشاط)ت   الشروق على أنوار الفروق لإلمام أيب القاسم 
الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية لشيخ حممد علي املكي املالكي. ـ دار الكتب العلمية بريوت لبنان ـ ط: 

 م. 1998هـ  1418األوىل 
ـ عبد الوهاب عبد السالم طويلة ـ دار ـ فقه األشربة وحداها أو حكم اإلسالم يف املسكرات واملخدرات والتدخني  

 م. 1986هـ 1406 ط: األوىلالسالم ـ  
ـ لسان العرب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي املصري ـ دار صادر بريوت ـ ط:  12

 بال.
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 املبسوط لشمس الدين السرخسي ـ دار املعرفة بريوت لبنان ـ ط: بال.  13
 الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق ـ نزيه محاد ـ دار القلم املواد احملرمة يف   14
هـ 1417مواد جنسة يف الغذاء والدواء حبث فقهي مقارن ـ للدكتور عبد الفتاح حممود إدريس ـ ط: األوىل   15

 م. 1997
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 في نطـــاق المســـئولية الطـــــــبية  الخطأ المهني والخطأ العادي
 وليد حممد الشهراين أ.                                                                                   

 عضو هيئة تدريس بكلية القانون                                                                
 ة ــــــــة الزاويـــــــــجامع                                                                           

 

 املقدمة 
احلمد هلل يربُئ املريض من علته وينشر رمحته على عباده، وهو العزيز احلكيم والصالة والسالم على سيدان حممد      

 وسلم.   - وعلى اله وصحبه    - صلى هللا عليه  
االهتمام هبا،       اإلنسان، وهي مهنة هامة ومقدسة جيب  القدمية منذ أن ُخلق  املهن  التطبيب من  تعترب مهنة 

وتطويرها، وتطوير العاملني هبا، وقد مرت هذه املهنة مبراحل عديدة من التطبيب البدائي إىل ما وصلت إليه من 
ذه املهنة كما يقال من املالئكة مبا يفرتض منهم من تطور، وما ستصل إليه بفعل البحث العلمي، ويعد العاملون هب

رمحة وحب وعمل النقاد االنسان وعالجه مما يعاىن من أسقام؛ ولكي ال تتعرض هذه املهنة لإلمهال أو التقصري 
من قبل العاملني هبا تدخلت التشريعات العربية، ومن بينها التشريع اللييب يف تنظيم هذه املهنة من حيث توزيع 

ولية األخطاء الطبية من جهة، وبيان املقصرين واملهملني، وضمان تعويض من حلقهم الضرر بفعل ذلك، وبيان مسئ
أن الطبيب ليس مبعزل عن املسائلة القانونية، كما يعتقد الكثريون؛ بل ُيسأل كما يسأل غريه، حيث بينت التشريعات 

اء واجبه اإلنساين والطيب، كما حتكم الطبيب مجلة من املختلفة مسئولية الطبيب يف حال تقصريه أو تقاعسه عن أد
 القيود الدينية واالخالقية واالنسانية اليت تنظم عمل الطبيب. 

وقد أخرتت هذا املوضوع )اخلطأ املهين واخلطأ العادي يف نطاق املسئولية الطبية( ملا يثار دائماً  يف املسئولية     
لوحده، وهل خيتلف موقف القانون اللييب عن غريه من التشريعات العربية الطبية من أن املسؤول فيها هو الطبيب  

 يف درجة اخلطأ الطيب. 
ويطرح البحث عدة أسئلة حول طبيعة التزام الطبيب هل هو دائماً بدل عناية أم حتقيق نتيجة، ومدى مسائلة     

لس الطيب، وخصوصاً بعد صدور حكم الطبيب سواء عن اخلطأ العادي أم اخلطأ الفين، وما مدى األخذ برأي اجمل
 م؟ 2013احملكمة العليا سنة  

  املوضوع: سبب اختيار   •
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لقد اخرتت هذا املوضوع ))اخلطأ املهين واخلطأ العادي يف نطاق املسؤولية الطبية ملا يثار دائماً يف املسؤولية      
ييب عن غريه من التشريعات العربية يف الطبية من أن املسؤول فيها هو الطبيب وحده، وهل خيتلف موقف القانون الل

 درجة اخلطأ الطيب. 
  البحث:أمهية   •

إن موضوع اخلطأ الطيب يتمتع أبمهية عملية يف عامل القانون حيث يثري العديد من القضااي أكثر مما يثريه غريه من     
اعضاء جسمه اليت تعترب مقصداً من االنشطة واملهن، ألن املهنة الطبية ترتبط ارتباطاً وثيقاً حبياة االنسان وسالمة  

 مقاصد الشريعة االسالمية ومقصداً من مقاصد القانون. 
  البحث: اشكالية   •
واالجهزة        واملعدات  االدوات  استخدام  الناَتة عن  الطبية  االخطاء  البحث يف كثرة حدوث  اشكالية  تتمثل 

م بشأن املسؤولية الطبية الذي وضع تنظيماً 1986لسنة    17املختلفة يف العملية الطبية، وقد صدر القانون رقم  
ة الطبية بشكل عادل، أم أن هناك نقصاً أو قصوراً خاصاً هلا، ولكن هل هذا القانون قد غطى كافة نواحي املسؤولي

 فيه؟ 
  البحث: أهداف   •

 اهلدف من هذا البحث هو دراسة وحتليل النصوص املنظمة ألحكام املسؤولية الطبية يف القانون اللييب.      

  املتبع:املنهج   •

للدراسات      االساسي ابلنسبة  املنهج  يعد  الذي  التحليلي  املنهج  على  يعتمد  البحث  املتبع يف هذا  املنهج  إن 

 القانونية. 

  البحث:خطة   •

 إليها.   مقدمة ومتت االشارة 

 ماهية اخلطأ الطيب:   : األولاملبحث  

 مفهوم اخلطأ املهين.   :األولاملطلب         

 مفهوم اخلطأ العادي.   :الثايناملطلب         
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 طبيعة التزام الطبيب   : الثايناملبحث  

 التزام الطبيب ببذل عناية.   :األولاملطلب         

 التزام الطبيب بتحقيق نتيجة.   :الثايناملطلب         

 .الطيبإثبات اخلطأ  :الثالثاملبحث  

 إثبات اخلطأ يف املسؤولية الطبية.   :االولاملطلب         

 دور اجمللس الطيب يف ليبيا يف إثبات اخلطأ الطيب.   :الثايناملطلب         

 
 املبحث األول 

 يب ــــــ طأ الطــــــــ ة اخلـــــــــــماهي
اخلطأ قوام املسؤولية املدنية للطبيب، وعليه يتوقف وجودها، فالبد من وجود خطأ صادر من الطبيب، والبد       

من إثباته، وإال انتفت مسئولية الطبيب، وهذا ما قالت به النظرية التقليدية اليت انتهجها التشريع الفرنسي وبعض 
 قصريية توافر ركن اخلطأ.التشريعات العربية فيشرتط لقيام املسئولية العقدية والت

األول: مفهوم اخلطأ املهين، ويف   وقد اقتضت خطة الدراسة تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني، نتناول يف املطلب       
 املطلب الثاين: نتعرض ملفهوم اخلطأ العادي. 

 مفهوم اخلطأ املهين:  املطلب األول
إن اخلطأ املهين ))أو الفين(( هو الذي يقع فيه الطبيب لدى خمالفته القواعد الفنية اليت توجبها عليه مهنته،       

 واليت جيب عليه مراعاهتا واإلملام هبا، مثل خطأ الطبيب اجلراح أو طبيب التخدير. 
تبيينه دون االستعانة أبهل اخلربة   ويعترب اخلطأ املهين على درجة من الغموض َتعل من الصعب على القاضي       

بسبب دخوله يف نطاق املهنة اليت يزاوهلا الطبيب، وعدم تساهل أهل العلم يف األصول   –من أعالم مهنة الطب    –
 ( 1)الثابتة اليت يعرفوهنا وال يتساحمون مع من جيهلها من أهل املهنة أو الفن.

 

ص   –دار النشر للجامعات املصرية    –القاهرة    –مسئولية األطباء واجلراحني املدنية يف التشريع املصري والقانون املقارن    –د/حسن زكي األبرشي    -(  1)
26. 
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بعض احلاالت اليت يعد فيها الطبيب قد ارتكب فيها خطأ مهنياً، ولتحديد معىن اخلطأ املهين البد من حتديد        
فمثالً: إذا أتخر الطبيب عن احلضور إىل املريض الذي استعان به إلجراء العملية، فإنه يكون قد ارتكب خطًأ 

ة على مهنياً؛ ألن من شأن ذلك أن يفوت عليه الفرصة يف الشفاء، فالوقت له قيمة يف العمل الطيب، فتقع املسؤول
الطبيب إال إذا أثبت الطبيب أنه كان يعاجل حالة مرضية أكثر خطورة من حالة املريض الذي دعاه أو إذا أثبت 

 ( 2)الطبيب وجود قوة قاهرة حالت بينه وبني حضوره للمريض.
حي، وكذلك جيب على الطبيب عند فحصه للمريض أن حيتاط كثرياً قبل إجراء العملية يف حالة التدخل اجلرا     

وعند إعطاء العالج، وذلك إبجراء الفحص الشعاعي، أو التحاليل املعملية املطلوبة حسب حالة املريض، وإذا 
اختلطت عليه األمر أو وجد نفسه أمام حالة ال يعرفها، فعليه استشارة طبيب متخصص؛ بل جيب على الطبيب 

 املعاجل أن يعيد الفحص حسب رأي الطبيب املختص. 

 مفهوم اخلطأ العادي: يناملطلب الثا
يعرف اخلطأ العادي أبنه ))ذلك اخلطأ الذي يرتكبه الطبيب كلما فاته واجب احلرص املفروض على الكافة       

، أو هو تلك األخطاء اليت يرتكبها أي شخص طبيب أو غري طبيب وال تتعلق بصفة مهنة (1)بعدم االضرار ابلغري 
الطبيب عادايً إذا ارتكب هذا الطبيب فعاًل ضاراً أثناء مزاولته مهنته ولكنه ال الطب، كما يعترب اخلطأ الصادر من 

  ( 2)يتصل هبا((.

فمن املالحظ أن اخلطأ العادي خيرج عن ميدان املهنة اليت ميارسها الشخص الذي ينسب إليه اخلطأ، وهو       
ا الشأن، والواقع أن هذا املفهوم هلذا النوع بذلك يعترب عمل غري مشروع، وخيضع للقواعد العامة املعمول هبا يف هذ 

من اخلطأ إمنا يغنينا عن االستعانة برأي خبري من األطباء؛ لكي يبدى رأيه فيما صدر عن الطبيب من فعل موجب 
 للمسئولية. 

 

 .24ص –منشورات احلليب احلقوقية  –رسالة ماجستري  –املسؤولية الطبية  –إبراهيم محادي احللبوسى  -( 2)
املستشفيات العامة  –الصيادلة  –اجلراحني، أطباء األسنان  –االطباء  –املسئولية املدنية لكل من  –املسئولية الطبية  –د/حممد حسني منصور  -( 1)

 . 140ص –ية منشأة املعارف ابإلسكندر  –جامعة االسكندرية  –كلية احلقوق   –املمرضني واملمرضات  –واخلاصة 
  -1986-دراسة مقارنة ابلفقه االسالمي    –مشكالت املسئولية املدنية يف املستشفيات العامة    –مسئولية الطبيب    –د/ أمحد شرف الدين    -  (2)

 .23ص
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اجلراحية يف بطن      أو اآلالت  الشاش  املريض، ونسيان قطع من  العادي كاإلمهال يف ختدير  أمثلة اخلطأ  ومن 
 ريض، وكذلك تعرض الطبيب للمريض ابلسب والشتم أو اإلهانة، أو استخدام الطبيب ألدوات غري معقمة. امل

وما يهمنا يف هذا اجملال معرفة موقف مشرعنا اللييب، وكيف نظر املشرع اللييب للخطأ الطيب، سواء أكان خطأ     
 عادي، أم خطأ مهين. 

يف ليبيا وحتديداً يف نص املادة الثالثة والعشرون تنص على: ))ترتتب املسئولية   (3)وابلنظر إيل قانون املسئولية الطبية    
الطبية على كل خطأ مهين انشئ عن ممارسة نشاط طيب يسبب ضرراً للغري، ويعترب خطًأ مهنياً كل إخالل ابلتزام 

الظروف احمليطة واالمكانيات تفرضه التشريعات النافدة أو األصول العلمية املستقيمة للمهنة، كل ذلك مع مراعاة  
 املتاحة((. 

من خالل نص املادة سالفة الذكر يتضح لنا أن املشرع اللييب قد قرن كلمة )اخلطأ( يف الفقرة األوىل بكلمة      
)مهين ( يف الفقرة الثانية، مما قد يبدو للوهلة األوىل أن املشرع اللييب يشرتط يف اخلطأ الطيب أن يكون ذا صفة مهنية،  

(( يتبني 23العادية، غري أننا إذا أمعنا النظر يف نص املادة السابقة ))وهذا يعىن أن الطبيب ال ُيسأل عن أخطائه  
لنا أن املشرع اللييب مل يقصد التفرقة بني اخلطأ املهين واخلطأ العادي، فأعترب كل خطأ يصدر عن الطبيب ال ميكن 

ت عامة مل تفرق فصله عن عمله الفين ووصفه أبنه خطأ عادي، ال سيما أن نصوص قانون املسؤولية الطبية جاء
بني الفنيني وغريهم فكل خطأ يصدر عن العاملني ابملهن الطبية واملهن الطبية املرتبطة هبا، هو خطـأ مهين، كما أن 
نصوص قانون املسؤولية الطبية مل تفرق بني اخلطأ املهين البسيط واخلطأ اجلسيم، فالطبيب يسأل عن خطئه أايً كان 

 درجة جسامته ونوعه. 
، فجاء يف أحد أحكام احملكمة العليا قوهلا: (1)كد ذلك ما ذهب إليه القضاء اللييب يف العديد من أحكامه يؤ         

))من املقرر أن إابحة عمل الطبيب مشروط أبن يكون ما جيريه مطابقاً لألصول العلمية املقررة فإذا افرط يف اتباع  
لفعل، ونتيجته، وتقصريه، وعدم حترزه يف أداء عمله، هذه األصول أو خالفها حقت عليه املسؤولية حبسب تعمده ا

 

املوافق    –ونشر يف اجلريدة الرمسية العدد الثامن والعشرون السنة الرابعة والعشرون    م،1986.11.24صدر قانون املسئولية الطبية يف ليبيا يف    –(  3)
 م. 1986.12.31

(  على أنه 82م13م يف الدعوى املقيدة ابلسجل العام رقم )1982.5.16بتاريخ    –الدائرة الكلية    –قضت حمكمة اجلبل االخضر يف ليبيا    –(  1)
ه أايً كان درجة إصابته بغري تفرقة بني خطأ عادي وخطأ مهين سواء كان جسيم أو يسري (( ، أنظر حكم  )) وحيث أن الرجل املهين يسأل عن خطئ

 (.  99-276م يف االستئناف رقم )20031.27الدائرة املدنية الثانية بتاريخ  –حمكمة استئناف بنغازي 
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وال يهم بعد ذلك أن يكون اخلطأ املهين جسيماً أو غري جسيم مىت كان تقرير الطبيب الشرعي الذي عول عليه 
 احلكم املطعون فيه قد سلم بوجود هذا اخلطأ من جانب الطاعن((. 

أثناء مزاولته املهنة يسأل عنه ولو كان اخلطأ يسرياً أو اتفهاً،   وعلى ضوء ما سبق جند أن اخلطأ الواقع من الطبيب     
 فاملشرع اللييب اعترب كل خطأ يصدر عن الطبيب ال ميكن فصله عن عمله الفين ووصفه أبنه خطأ عادي. 

 
 املبحث الثاين 

 طبيعة التزام الطبيب 
إن محاية جسم االنسان وسالمته املادية تتضمن محاية حقه يف احلياة، وأي مساس أو اعتداء يهدد احلد األدىن     

 الالزم الستمرار هذه احلياة يقع حتت طائلة القانون سواء كان ذلك من الناحية املدنية أم اجلنائية.  
ول: التزام الطبيب ببذل عناية، ويف املطلب الثاين: لذلك سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني: نتناول يف املطلب األ     

 التزام الطبيب بتحقيق نتيجة. 
 التزام الطبيب ببذل عناية :  املطلب األول

يعرف االلتزام أبنه ))حالة قانونية يرتبط مبقتضاها شخص معني بنقل حق عيين أو ابلقيام بعمل أو ابالمتناع عن     
 ( 2)ية أو حتقيق نتيجة((.عمل، وحمل االلتزام يكون ببذل عنا

ويكاد ينعقد امجاع الفقه على أن أصل التزام الطبيب يف مواجهة املريض هو التزام عام ابحلرص والعناية، وأن ال     
يلتزم الطبيب بشفاء املريض، إمنا يبدل عنايته وحرصه؛ ألن نتيجة شفاء املريض أمر احتمايل غري مؤكد، سواء أوجد 

 ( 3)القانون أم يف العقد.االلتزام مصدره يف  

لذلك ال ميكن القول أبن التزام الطبيب اَتاه مريضه هو التزام بتحقيق نتيجة مضمونة وهي شفاء املريض؛ ألن       
الشايف هو هللا سبحانه وتعاىل، ولعل امجاع الفقه والقضاء على أن التزام الطبيب َتاه املريض ينحصر يف االلتزام 

 تائج املرتتبة على االختالف يف تكييف املسئولية الطبية. ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة، وهو الذي يقرب الن

  -وبناًء على ذلك سنتعرض لاللتزام ببذل عناية وفقاً لآليت:     
 

منشأة املعارف    –مصادر االلتزام    –األول نظرية االلتزام بوجه عام  اجلزء    –الوسيط يف شرح القانون املدين    – د/عبدالرزاق أمحد السنهوري    –(  2)
 .  96ص 2004ابإلسكندرية 

 . 118مكتبة اجلالء اجلديدة املنصورة ص  –خطأ الطبيب املوجب للمسؤولية املدنية  –د.حمسن عبد احلميد ابراهيم البية  – (3)
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 : التزام الطبيب ببذل عناية تتفق والضمري االنساين واملهين. الفرع األول
 : التزام الطبيب ببذل عناية تتفق واألصول العلمية الثابتة. الفرع الثاين

  التزام الطبيب ببذل عناية تتفق والضمري االنساين واملهين:  الفرع األول
ينبع هذا االلتزام من أدب وشرف مهنة الطب على اعتبار أهنا من أمسى املهن اليت تتعلق ابلنفس البشرية واليت     

  حتضي ابلرعاية واالهتمام.
لذا فإن من أوىل تلك اآلداب أنه عندما يتعهد الطبيب أمام املريض مبيعاد معني عليه أن يلتزم بذلك؛ ألن من      

 بديهيات احملافظة على شرف املهنة واالهتمام ابملريض والتعهد مبراعاة املواعيد اليت أخذها الطبيب على نفسه.  
طبيعة االلتزام الطيب واعترب االلتزام الطيب التزام ببذل عناية، فقد وقد واكب املشرع اللييب النهج السائد حول      

نصت املادة السابعة من قانون املسؤولية الطبية على أن ))يكون التزام الطبيب يف أداء عمله التزاماً ببذل عناية؛ إال 
 إذا نص القانون على خالف ذلك((. 

تقتضي       الطبيب  من  واملطلوبة  الالزمة  والضمري   فالعناية  تتفق  يقظة  صادقة  ملريضه جهوداً  الطبيب  يبذل  أن 
اإلنساين واملهين يف علم الطب بعد أن يستمع إىل شكوى املريض، فيحصل منه أو من أهله على كافة املعلومات 
 اليت حيتاج إليها، وأن يشرع يف فحص املريض فحصاً دقيقاً ملتمساً مواضع األمل، متحسساً موطن الداء، ومستعمالً 

 ( 1)مجيع الوسائل اليت يضعها العلم حتت تصرفه ليكون رأيه بعيداً عن الغلط قدر اإلمكان. 
لوقائع      أنه وابستعراض احملكمة  بقوهلا ))وحيث  املعىن  الليبية يف حكم هلا عن ها  احملاكم  وقد عربت احدى 

بية يف حق التابعني للمدعى عليهما الدعوى على النحو السالف بيانه فإن عناصر اخلطأ اليت توجب املسئولية الط
قد توافرت، واملتمثلة يف عدم اختاذ الطبيب الذي أجرى العملية ومساعديه احليطة واحلذر الالزمني وعدم مراعاة 

 . (2)األصول العلمية يف مهنة الطب من حرص ودراية((
مبا جيب اختاذه من حيطة وحذر   من خالل احلكم السابق يتبني لنا أن احملكمة خلصت مضمون االلتزام الطيب    

تتفق واألصول العلمية يف مهنة الطب، وابلتايل فاإلخالل اباللتزام السابق يشكل خطأ طبياً يستوجب املسؤولية 
 الطبية.  

 

أكادميية الدراسات   –رسالة ماجستري    –ب دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون الوضعي  املسؤولية املدنية للطبي  –حورية عبد السالم املقصىب  (  1)
 . 179م ص2006 –العليا 

 م. 526/1989احلكم الصادر عن حمكمة بنغازي االبتدائية الدائرة الكلية يف الدعوى املقيدة ابلسجل العام حتت رقم  –( 2)
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واألساس الذي تبناه املشرع اللييب للقول أبن طبيباً ما مل يتخذ احليطة واحلذر الالزمني هو سلوك الطبيب املعتاد،       
ون القاضي مقيداً يف تقرير خطأ الطبيب بسلوك طبيب آخر يف نفس املستوى والتخصص مع مراعاة الظروف فيك

  ( 3)احمليطة واالمكانيات املتاحة.
ومن املسلم به فقهاً وقضاًء أن العمل الطيب يف تطور مستمر وكثرياً ما تتشابه األعراض املرضية وختتلط، فإذا     

أصول مهنته بكل دقة وحذر، فال ترتتب عليه مسؤولية   واملهين واتبع بدل الطبيب عناية تتفق والضمري اإلنساين  
لطبيب، فالطبيب مسئول عن كل غلط ال يقع فيه طبيب يقظ ، غري أنه ليس كل غلط يغتفر ل(1)عند الغلط العلمي 

 من مستواه املهين وضع يف نفس الظروف اخلارجية. 
ويتحدد التزام الطبيب َتاه مريضه ابلقواعد املهنية، وهي تلك القواعد اليت تفرضها عليه مهنته وما جرت عليه       

التزام حمدد يضمن الشفاء؛ الن شفاء املريض قد   العادة الطبية يف مثل هذه الظروف، فال يعرض على الطبيب
يتوقف على عدة عوامل واعتبارات ال ختضع لسلطات الطبيب، كعامل املناعة، والوراثة، أو إصابة املريض أبمراض 
أخرى، وقصور العلوم الطبية جبميع هذه األشياء قد تقف حاجزاً على عالج املريض، ويقتصر دور الطبيب حينئذ 

 ( 2)ألآلم.على ختفيف ا
 التزام الطبيب ببذل عناية تتفق واألصول العلمية الثابتة :  الفرع الثاين

الثابتة واملستقرة        القواعد األساسية  تلك  الطبية، هي  العلمية  القواعد واألصول  الفقه أن  املتفق عليه يف  من 
واملتعارف عليها نظرايً وعلمياً بني األطباء اليت جيب أن يسلم هبا الطبيب وقت قيامه ابلعمل الطيب، حبيث أهنا مل 

للمناقشة بينهم؛ بل أهنم جلهم يسل مون هبا وال يقبلون جداًل فيها، وابلتايل فهم ال يتساحمون يف غري تعد حمالً 
 الظروف االستثنائية مع من جيهلها أو يتخطاها. 

وتستلزم العناية الواجبة على الطبيب أن يوجه اهتماماً كافياً حنو متابعة كل جديد يف جمال العلوم والفنون الطبية     
تفق واألصول العلمية الثابتة واملستقرة وتسري يف ركاب التطورات احلديثة مستهدفاً من ذلك تقدمي عناية للمريض ت

 على صعيد الفنون الطبية املختلفة. 

 

 .123ص –الطبعة األوىل  –منشورات جامعة قاريونس –املسؤولية املدنية عن النشاط الطيب يف القانون اللييب  –د/ سعد سامل العسبلى  –( 3)
  . 263مرجع سابق ص -د/حسن زكي األبرشي –( 1)
م 1975الطبعة الثانية    – إلعالن  املسؤولية املدنية )مسئولية الطبيب يف القانون املقارن( الشركة العامة للنشر والتوزيع وا  –د/عبدالسالم التوجني    –(  2)
 . 331ص –
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وَتدر االشارة إىل أن املشرع اللييب تطرق إىل ماهية األصول العلمية الثابتة يف نصوص قانون املسؤولية الطبية،       
(( 5املادة )) والقواعد الطبية والفنية واجبة االتباع، حيث نصتوأشار ضمناً يف أكثر من نص إىل ماهية األصول 

أمانة  املعرتف هبا من  العلمية  الدقة وااللتزام ابألصول  توخي  الطبيب  أنه ))جيب على  املذكور على  القانون  من 
 الصحة((. 

رارية أو املوجات ( على أنه ))جيب على احمللل واملشخص واملعاجل ابألشعة والطاقات احل8ونص يف املادة )      
الكهرابئية أو ما يف حكمها مراعاة الدقة وبذل العناية واختاذ أسباب الوقاية يف أداء العمل، وذلك طبقاً لألصول 

 العلمية((. 
يف حكم هلا مضمون االلتزام الطيب   ( 3)وعلى صعيد االجتهاد القضائي فقد خلصت لنا إحدى احملاكم الليبية    

واملتمثل يف اختاذ الطبيب احليطة واحلذر املتفقني مع األصول العلمية املستقرة يف مهنة الطب، حيث جاء فيه ))فإن 
عناصر اخلطأ اليت تستوجب املسؤولية الطبية يف حق التابعني للمدعي عليهما قد توافرت واملتمثلة يف عدم اختاذ 

جري العملية ومساعديه احليطة واحلذر الالزمني وعدم مراعاة األصول العلمية املستقرة يف مهنة الطب الطبيب الذي أ 
 من حرص ودراية((. 

يف ليبيا على أن  معيار التزام الطبيب يف األصل هو التزام ببذل عناية وحدده ابلتقيد   ( 1)وقد استقر رأي الفقه    
من قانون املسؤولية   23من املادة    2مهنة الطب وهو أمر تشري إليه الفقرة    ابألصول العلمية الثانية واملستقرة يف

الطبية اللييب فاإلخالل اباللتزام الذي تفرضه التشريعات النافذة أو األصول العلمية املستقرة ملهنة الطب يعد خطأ 
ظراً للتطور املستمر الذي يواكب مهنياً يوجب املسؤولية  غري أن استقرار اآلراء وخاصة يف اجملال الطيب، أمر نسيب ن

هذا النوع من العلوم، فما قد يكون من األصول املستقرة يف وقت من األوقات قد ال يكون أصاًل مستقراً يف وقت 
أخر، وابلتايل فإن التطور العلمي قد يكشف مثالً عن ضرورة االستغناء عن استعمال جهاز طيب معني بسبب 

 ه يسببها بعد أن كان هذا االستعمال تفرضه األصول املستقرة. األضرار اليت يكشف أن استعمال

 

ولكي تكون االصول العلمية مستقرة أو اثبتة    –م سابق االشارة  1990.11.25بتاريخ    –الدائرة الكلية    –  ةحكم حمكمة بنغازي االبتدائي  –(  3)
أن تكون مدونة  - 2بات كفاءة هذا األسلوب ، أن تكون هناك ممارسة للقواعد املستقرة والثابتة أي مضيء وقت كاٍف إلث - 1جيب أن يتوفر شرطان: 

 . 235مرجع سابق ص –أنظر د/حسن زكي األبراشي  –يف املؤلفات الطبية 
حبث مقدم للندوة األوىل حول املسؤولية الطبية يف   –دراسة مقارنة    –الطبيعة القانونية لاللتزام الطيب يف القانون اللييب    –د/سامل إرجيعة الزوى    –(  1)

 . 13م ص1991.5.23إىل  5.21املنعقدة يف جامعة العرب الطبية يف الفرتة من. –القانون اللييب 
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ويؤكد ذلك ما قضت به أحد احملاكم الليبية بقوهلا ))مهمة احملكمة قاصرة على التثبت من خطأ الطبيب املعاجل،     
 (2) وال شأن هلا ابملسائل الفنية اليت تقبل املناقشة واليت مل يستقر عليها امجاع من أهل الفن((.

 املطلب الثاين 
 التزام الطبيب بتحقيق نتيجة 

األصل العام هو أن التزام الطبيب يقتصر على بذل عناية َتاه مرضاه كما سبق ذكره  إال أن هناك بعض       
احلاالت االستثنائية تفرض على عاتق الطبيب التزام بتحقيق نتيجة تتمثل يف سالمة املريض، وااللتزام ابلسالمة ال 

زام بشفاء املريض   بل أال يعرضه ألى أذي من جراء ما يستعمله من أدوات أو أجهزة أو ما يعطيه من يعين االلت
 أدوية وأن ال ينقل إليه مرضاً أخر نتيجة العدوى من جراء املكان أو ما ينقله إليه من دم أو أي شيء آخر. 

 وسأقوم بدراسة بعض احلاالت اليت يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة نظراً ألمهيتها وفقاً لآليت:       
 استعماالت األجهزة واالدوات الطبية :  الفرع األول

شاع استخدام األجهزة واألدوات الطبية يف العالج واجلراحة، وذلك نتيجة للتقدم اهلائل والسريع يف العلوم        
واملريض قد يصاب أبضرار ابلغة نتيجة استعمال األلة أو اجلهاز الطيب، سواًء كان العيب يف اآللة أو يف   الطبية،

 ( 1)استعماهلا.
( من قانون 26وقد أخضع املشرع اللييب املسؤولية النامجة عن استخدام االجهزة واملعدات الطبية حلكم املادة )      

مسؤوالً ابلتضامن عن األضرار اليت تنجم عن استعمال األدوات واالجهزة  املسؤولية الطبية اليت تنص على ))يكون
 الطبية واألدوية كل من: أمانة الصحة واجلهات املوردة، واملصنعة، واملستعملة((. 

األضرار اليت تنجم عن  أوَلا:يتضح لنا من خالل املادة سالفة الذكر أن املشرع يفرق بني نوعني من األضرار:        
( من قانون املسؤولية الطبية يف االلتزام 7الطيب، فينحصر التزام الطبيب فيها، وفقاً ملا نصت عليه املادة )  التدخل

 . (2)ببذل العناية الالزمة

 

 م .  445/1986م يف االستئناف املقيد حتت رقم 1986.11.17حكم حمكم استئناف بنغازي .  –( 2)
م 1996-رسالة دكتوراه    –دراسة مقارن يف كل من مصر وفرنسا    –املسؤولية املدنية عن األجهزة الطبية    –د/ حممد حامت صالح الدين عامر    –(  1)

 .  134، جامعة عني مشس ، ص
)) تكون اجلهة اليت تتوىل عالج املرضى ،   جاء نصها( من قانون املسؤولية الطبية اليت  25حيث أخضع املشرع هذه املسؤولية حلكم املادة )  –(  2)

ر اليت تلحق   يب املعاجل الذي له حق التوجيه واإلشراف مسؤولني ابلتضامن مع املمرضني والفنيني وغريهم ممن ترتبط أعماهلم ابملهن الطبية عن األضراوالطب
 ابملريض بسبب خطئهم املهين ((.  
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: األضرار اليت تنجم عن استخدام األجهزة واملعدات الطبية نتيجة عيوب ذاتية فيها وال تتصل ابلعمل الطيب واثنيها  
مسؤوالً عن األضرار اليت تصيب املريض بسبب عطب أو عيب يف أحد األجهزة الطبية   يف شيء، فيكون الطبيب

أو خلطأ يف االستعمال ومسؤوليته يف هذه احلالة مسؤولية تضامنية مع وزارة الصحة واجلهة املصنعة؛ إذا كان العطب 
 ذي وقع. أو العيب بسبب التصنيع مثاًل، أو اجلهة املوردة إذا ارتكب خطأ دل عنه الضرر ال

 نقــــــل الـــــــدم :  الفرع الثاين
قد حيتاج املريض يف بعض الظروف إىل نقل الدم إليه فيتعني أن يكون متفقاً مع فصيلته، كما جيب أن يكون        

سليماً خالياً من األمراض، وإال انتقلت إليه عدواه، ويتعهد الطبيب املعاجل وغريه من املتخصصني بتحليل الدم سواء 
 للمتربع أم للمنقول إليه من أجل معرفة فصائل الدم والتوافق بينهما وخلوها من األمراض. 

وقد أوجب املشرع اللييب ضماانت طبية لنقل الدم، ويقصد هبذه الضماانت نقل كمية حمددة من الدم عن طريق     
 متخصص من جسم إنسان إىل أخر يف حاجة ماسة لذلك. 

م بشأن املسؤولية 1986لسنة    17قانوين يف ليبيا حني عربت نصوص القانون رقم  وقد تتحقق أول تنظيم      
( منها ))ال جيوز إرغام شخص على إعطاء كمية من دمه وال يتم نقل الدم من املتربع إال 21الطبية بنص املادة ) 

للتأكد من صال املتبعة  الفنية  لألصول  وفقاً  والتحليل  الفحص  إجراء  وبعد  وعدم مبعرفة طبيب خمتص  الدم  حية 
 االضرار بصحة املتربع.......((. 

يتضح لنا من خالل نص املادة سالفة الذكر أن املشرع يؤيد االَتاه القائل بعدم مشروعية بيع الدم فال جيوز         
 نقل الدم إال على سبيل التربع. 

فنقل الدم من شخص إىل أخر أمر مشروع بشرط أال يرتتب على ذلك ضرر جسيم يصيب جسم االنسان،      
سبيل التربع أي جيب أال يتقاضى املتربع عوضاً عن دمه، فال سبيل للمتاجرة   فإنه جيب أن يكون نقل الدم على

 ( 1)بدم اإلنسان؛ ألنه ميس بعصمة اجلسد الىت تعد أمانة ال جيوز التصرف فيها ابلبيع.

لق واندراً ما يقوم الطبيب املعاجل بتحليل الدم بنفسه؛ بل يعهد هبذه املهمة إىل طبيب متخصص أو إىل خمترب يط    
 عليه بنك الدم. 

 

 . 236ص –مرجع سبق ذكره  –د/ حممد حسني منصور  –( 1)
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بتحقيق نتيجة، وهي نقل دم سليم وخايل من األمراض        لذلك يقع على الطبيب املعاجل، وبنك الدم التزاماً 
والعيوب ويتفق مع فصيلة دم املريض، فإذا كان الدم ملوث أو معيب يكون الطبيب مسئواًل أمام املريض وتبقى 

 ليل على أن عدم تنفيذه اللتزامه يعود إىل سبب أجنيب ال يد له فيه.  مسؤولية الطبيب قائمة؛ إال إذا أقام الد

 املبحث الثالث 
 طأ الطيبـــ إثبات اخل

اإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء ابلطرق اليت حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب أاثرها، وكل        
طريقة من تلك الطرق مقيدة وذات قيمة حمددة مىت ما اتبعت واستوفت شروطها، واستجمعت أركاهنا، التزم هبا 

 يه االثبات من نتائج قانونية. القضاء، وأصبح لزاما عليه أن يقضي طبقاً ملا يفضي إل

وبناًء على ذلك سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف املطلب األول: اثبات اخلطأ يف املسؤولية الطبية،       
 ويف املطلب الثاين: دور اجمللس الطيب يف إثبات اخلطأ الطيب. 

 إثبات اخلطأ يف املسؤولية الطبية :  املطلب األول
أن عبء إثبات اخلطأ الطيب يقع على املدعي ))املريض (( فاخلطأ الطيب: هو احنراف الطبيب عن األصل العام       

تثقل عبء  ( 1)وهذا االحنراف واقعة مادية أكثر ما تثبت عن طريق قرائن متتابعةالسلوك املألوف للطبيب العادي، 
االثبات من جانب إىل جانب، فاملدعي )املريض املضرور(  يبدأ إبثبات واقعة تقوم قرينة قضائية على وقوع اخلطأ 
فينتقل عبء االثبات إىل املدعي عليه )الطبيب املسؤول ( فيثبت هذا واقعة أخري تقوم هي أيضاً قرينة قضائية 

ت إىل املدعي، وهكذا إىل أن يعجز أحد الطرفني عن إثبات ما على انتفاء اخلطأ من جانبه فيعود عبء االثبا
 يزحزح عنه القرينة القضائية اليت ألقاها عليه خصمه، فيكون هو العاجز عن اإلثبات. 

وقبل صدور قانون املسئولية الطبية فإن القانون والقضاء اللييب اعتنق يف ظل القواعد العامة فكرة اخلطأ واجب     
املادة )االثبات كأساس ل الطبية، حيث نصت  يلتزم من ارتكبه  166لمسؤولية  ( ))كل خطأ سبب ضرر للغري 

 ابلتعويض((. 

 

  – الطبعة األوىل    –دار الفكر اجلامعي    –املسؤولية املدنية لألطباء واجلراحني يف ضوء الفقه والقضاء الفرنسي واملصري    –د/ منري رايض حنا    –(  1)
 . 560م ص2007
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الطبيب ابلتزامه        الطبيب إبثبات خطأ  الذي يدعي خطأ  املريض  االثبات يقع على عاتق  فإن عبء  وعليه 
 ض. القانوين، وأنه مل يبذل جهوداً صادقة يقظة مما ترتب عليه ضرراً أصاب املري

م بشأن املسؤولية الطبية خرج املشرع اللييب عن القواعد العامة وانتهج  1986لسنة    7وبصدور القانون رقم        
من ذات القانون على أنه ))ويعد نشؤ   23سبل اخلطأ املفرتض كأساس للمسؤولية الطبية، حيث نصت املادة  

 الضرر قرينة على ارتكاب اخلطأ أو االخالل اباللتزام((. 

يتضح من خالل املادة سالفة الذكر أن املشرع اللييب جعل وقوع الضرر قرينة على ارتكاب اخلطأ من جانب       
بنظرة   –غري متخصص يف غالب األحيان    فهو شخص   - الطبيب، ويبدو أن غايته من ذلك النظر صوب املريض  

الطبية وتشابكها أن يثبت اخلطأ، خاصة يقصد من خالهلا مراعاته كطرف ضعيف لن يتأتى له مع تعقيد املسائل  
  (1  )وعلى هذا االساس رفع املشرع عن كاهل املريض عبء إثبات اخلطأ وذلك ابفرتاض اخلطأ.

( سابقة اإلشارة يعد انتهاجاً ألساٍس جديد 23وقد يرى البعض خروج املشرع عن القواعد العامة يف املادة )      
ه إذا متعنا النظر يف قانون املسؤولية الطبية جند أن اخلطأ مازال هو أساس للمسؤولية الطبية يقوم على الضرر غري أن

املسؤولية الطبية؛ ولكن يف صورته املفرتضة، ويؤكد ذلك تكرار املشرع اللييب للفظ اخلطأ املهين أكثر من مرة يف 
، (2)ت العكس بكافة طرق اإلثبات( قرينة بسيطة قابلة إلثبا23املادة )  القانون املذكور، كما أن القرينة اليت وردت يف

فإذا مل يكن اخلطأ أساس املسؤولية الطبية فما أمهية كون القرينة قابلة إلثبات العكس ؟ مث أن مسائلة الطبيب عن 
 فعل ال يعد خطأً ينايف قواعد االخالق. 

وعليه فاخلطأ مازال أساس للمسؤولية الطبية يف القانون اللييب وإن كان املشرع قد نقل حمل االثبات من واقعة       
الستخالص   – حبسب الغالب من األحوال   –طأ إىل واقعة أخري ))الضرر((، واعترب أن حصول الضرر يصلح  اخل

حصول الواقعة األصلية أي اخلطأ الطيب، فعلى املريض املدعي إثبات العالقة اليت مجعته ابلطبيب املدعى عليه، 
 ( نفي اخلطأ إبثبات بدل العناية املطلوبة. والضرر الذي حلقه من جراء تدخل الطبيب وعلى األخر ))املدعى عليه(

 

تقوم على أساس اخلطأ فإنه جاء يف ورقة العمل املتضمنة هيكل وأهداف قانون املسؤولية الطبية قوهلا )) وإذا كانت مسؤولية األطباء فيما مضى  –( 1)
سيما أن   مع تقدم الوسائل واالجهزة الفنية أضحي من العسري على املريض إثبات خطأ الطبيب يف حوادث ميتنع عليه عملياً أن يثبت كيفية وقوعها ال

وع الضرر قرينة على ارتكاب اخلطأ الواضح حقائق اليوم قد تصبح أخطاء يف الغد ، مما يتعني واحلالة هذه إقامة املسؤولية على أساس الضرر ؛ ألن وق
لطبية املنعقدة يف  املؤكد ولو جهل معرفته (( أعدت هذه الورقة بناًء على حمضر االجتماع التمهيدي للجنة الفنية املعنية إلعداد مشروع قانون املسؤولية ا

 عبدالسالم التوَتي.  –للدكتور  ام  ، واليت اسندت إلعداده1983.3.30
حبث مقدم إىل الندوة الثانية حول قانون املسؤولية الطبية اللييب بني النظرية والتطبيق يف الفرتة من   –إثبات اخلطأ الطيب    –د/ الكوين على اعبودة   –(  2)

 . 4م ص1999ابريل  26إىل 24
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يوكد ذلك ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف أحد أحكامها حيث جاء قوهلا )) وحيث أن هذه املناعي مجيعها      
( من القانون املدين ال ترتتب قانوانً إال إذا 166)  املادةيف غري حملها؛ ذلك أن املسؤولية التقصريية حبسب نص  

قد نشأ عن خطأ، وال يكفي لقيام هذه املسؤولية وما يرتتب عليها من نشؤ احلق يف التعويض جمرد   كان الضرر 
وقوع الضرر؛ بل يتعني على املضرور أن يثبت وقوع اخلطأ الذي نشأ عنه هذا الضرر وارتبط معه برابطة السببية، ومل 

( منه 23قاعدة العامة إذ ينص يف املادة ) م بشأن املسؤولية الطبية عن هذه ال 1986لسنة  17خيرج القانون رقم  
يعد نشؤ الضرر قرينة على ارتكاب اخلطأ أو االخالل اباللتزام؛ إال أن قيام هذه القرينة البسيطة ال حيول   "على أنه  

دون إثبات أن النشاط الطيب متت ممارسته دون ارتكاب خطأ مهين ودون إخالل اباللتزامات اليت تفرضها التشريعات 
أو إخالل الناف ارتكاب أي خطأ  نتيجة  يكن  وقع مل  الذي  الضرر  وأن  للمهنة،  املستقرة  العلمية  األصول  أو  ذة 

 ( 3)."ابلتزام
 دور اجمللس الطيب يف ليبيا يف إثبات اخلطأ الطيب  :  املطلب الثاين

( من قانون املسئولية الطبية على أنه ))خيتص بتقرير مدى قيام املسؤولية الطبية جملس طيب 27نصت املادة )       
 . (1)يتبع أمانة الصحة، ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية يف املهن الطبية واملهن املرتبطة هبا ((

ديد من التساؤالت حول دور اجمللس الطيب فقد يفهم من أاثرت املادة سالفة الذكر شيئاً من الغموض والع      
( أن اجمللس الطيب خيتص بتقرير قيام عناصر املسؤولية الطبية من خطأ، وضرر، وعالقة 27صياغة نص املادة )

سببية، وهذا األمر ال ينسجم مع القواعد العامة، فكان األوىل أن يكون دور اجمللس الطيب تقرير مدى وجود اخلطأ 
 دمه وليس قيام املسؤولية الطبية فشتان بني األويل والثانية. من ع 

( من قانون املسؤولية الطبية حول ما اذا كان اختصاص اجمللس ينحصر 27ومن املسائل اليت أاثرهتا املادة )       
 اجلنائية؟ يف املسؤولية املدنية أم يتعداها إىل  

قررت احملكمة العليا يف هذا الشأن أن الفصل بني الدعوى املدنية والدعوى اجلنائية من حيث قيام املسؤولية      
الطبية، فيختص اجمللس الطيب ابلدعوى املدنية ومدى قيام اخلطأ الطيب من عدمه، أما الدعوى اجلنائية فال خيتص 

 

 م . 10/3/1997ق بتاريخ 191/41أنظر طعن مدين رقم  –( 3)
الصادر يف   6العدد    -27س  – م ، ونشر يف اجلريدة الرمسية  1989/لسنة  182ار اللجنة الشعبية العامة رقم  مت إنشاء اجمللس الطيب وفقاً لقر   –(  1)

قوهلا )) خيتص اجمللس الطيب ابلنظر يف القضااي = املتعلقة ابملهن الطبية واملهن املرتبطة هبا اليت حتال إليه من اهليئات   3م ، وقد جاء يف املادة  1989.8.2
ىل  ستها وتقييمها فنياً وتقرير مدي قيام املسؤولية الطبية املرتتبة عن اخلطأ الناجم عنها بشكل حمدد وإثبات العكس وإعداد تقرير بذلك إ القضائية ودرا

 اجلهة احملالة منها القضية ((.  
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ون اجلنائية اليت يظل تقرير مدى قيامها خاضعاً لسلطة حمكمة هبا اجمللس الطيب وهو خيتص فقط ابلدعوى التأديبية د
املوضوع حتكم فيها ابلدليل الذي تطمئن إليه، وحسب العقيدة اليت تكونت لديها بكامل حريتها، وال تلتزم ابلعرض 

 على اجمللس الطيب. 

( من قانون 27نص املادة )   وقد جاء يف أسباب أحد أحكام احملكمة العليا قوهلا: ))وحيث أن املستفاد من       
املسؤولية الطبية املذكور أن اختصاص اجمللس الطيب قاصر على الدعوى التأديبية دون اجلنائية اليت يظل مدى قيام 
املسؤولية اجلنائية عليها خاضعاً لسلطة حمكمة املوضوع حتكم فيها ابلدليل الذي تطمئن إليه وحسب العقيدة اليت 

 ( 2)ها وال يشرتط يف هذا الشأن أن يعرض موضوع الدعوى على اجمللس املذكور((.تكونت لديها بكامل حريت

والبد لنا أن نشري إىل أنه من املبادئ اليت أرستها حمكمتنا العليا املبدأ الصادر يف قانون املسؤولية الطبية، والذي نصه 
كمة بعرض قضااي املسؤولية الطبية على ))قررت احملكمة بدوائرها جمتمعة العدول عن املبادئ اليت تقضى إبلزام احمل

اجمللس الطيب وااللتزام مبا يرد يف تقريره بشأن مدى قيام املسؤولية الطبية وإرساء مبدأ مفاده حق احملكمة يف اختيار 
  ( 3)طريق االثبات الذي تراه مؤدايً إىل ذلك((.

 

 

 

 

 

 

 

 

 م مذكور عند د/ سعد العسبلى.  1992.2.12ق بتاريخ 364/36طعن جنائي رقم  –( 2)
 م غري منشور2013لسنة  ق(811-53طعن مدين ) – (3)
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 اخلامتة
تبني من خالل البحث أن موضوع اخلطأ الطيب أنه على درجة ابلغة من األمهية وهو سالمة االنسان وحياته وملا      

تتمتع به النفس البشرية من حرمة ووجوب احملافظة عليها قدر املستطاع، وذلك من خالل ايقاع املسؤولية الطبية 
 على الطبيب. 

  - وتوصلنا إىل عدت نتائج، وميكن حصرها يف اآليت:    

ليبيا مل يفرق بني نوعي اخلطأ سواء 1986لسنة  17بعد صدور القانون رقم   -1 م بشأن املسؤولية الطبية يف 
 اليسري أم اجلسيم حيث كليهما كاٍف لقيام املسؤولية الطبية. 

، وأعترب كل خطأ يصدر من الطبيب أثناء عمله مل يشرتط املشرع اللييب يف اخلطأ أن يكون ذا صفة مهنية    -2
 ال ميكن فصله عن عمله الفين. 

 يتبني لنا أن طبيعة التزام الطبيب كأصل عام التزام ببذل عناية واستثناء بتحقيق نتيجة، كحالة نقل الدم.  -3
بات قيام املسؤولية وفيما يتعلق بعبء إثبات املسؤولية الطبية فقد خرج املشرع اللييب عن القواعد العامة يف إث -4

وجعل االختصاص بتقرير قيام هذه املسؤولية ينعقد للمجلس الطيب إىل أن صدر مبدأ احملكمة العليا سنة 
 م، ومن خالله أصبح اجمللس من أهل اخلربة وليس صاحب اختصاص أصيل. 2013

 هبا وتوظيفا لوسائل االعالم، إن أمهية املسؤولية الطبية والدور االنساين للطبيب واملهنة الطبية تقتضي تثقيفاً  -5
 ومن مث حماربة الطابع التجاري واحملافظة على الطابع االنساين. 

ومهما يكن من أمر فإن قانون املسئولية الطبية مبا شابه من نقص أو قصور يتطلب تدخل املشرع لسده،       
ما منح الطبيب وغريه من املهن فهو يعترب بؤرة جديدة تعطي للمريض من خالل خلقه لقرينة افرتاض اخلطأ، ك

 الطبية امكانية حتديد هذه املسؤولية للوصول إىل محاية عادلة سواء للمريض أو الطبيب.  
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 ن المحكمة الدستورية في ليبيا ــ ة ع ـــــــ رؤي
 صاحل أمحد حممد الفرجاين أ.                                                                 

 عضو هيئة تدريس بقسم القانون العام                                                            
 جبامعة طرابلس   / لقانون كلية ا                                                                   

 مللخص ا
ملا كان القضاء الدستوري هو الضامن األول الحرتام الدستور واحرتام حقوق األفراد وحرايهتم، ابعتباره منرب العدل 
وقبلة إحقاق إرادة الشعوب اليت مت التعبري عنها يف دساتريها، فقد انصب اهتمامنا يف هذه الورقة على احملكمة 

من حيث تشكليها وشروط العضوية هبا وآلية اختيار أعضائها   – ابعتبارها أحد صور القضاء الدستوري    –الدستورية  
 واختصاصاهتا، وذلك ملا تتمتع به من أمهية ابلغة يف تدعيم دولة القانون. 

 : ملقدمةا
 ُتديد موضوع الدراسة   -1

ال يكاد خيلو نظام قانوين من تدرج للقواعد القانونية، بني قواعد عادية تصدرها السلطة التشريعية وأخرى الئحية 
فرعية تصدرها السلطة التنفيذية، وتسمو هذه وتلك قواعد دستورية يتضمنها دستور الدولة، هذا السمو يستلزم 

واللوائح لكل ما ورد يف   القوانني  اليت تقوم عليها دولة ابلضرورة عدم خمالفة  املبادئ  الدستور ابعتباره أحد أهم 
القانون، وليتحقق هذا السمو أو العلو كما يسميه البعض، ال بد من وجود جهة قضائية تضطلع برقابة احرتام 

 أحكام الدستور. 
 أمهية دراسة املوضوع   -2

 ال يف:إن أمهية دراسة موضوع احملكمة الدستورية تكمن يف بعدين رئيسيني يتمث
 البعد العملي:   -أ

يتعلق  ما  الدستور يف  املعمقة، ال سيما مسلك مشروع  الدستورية ابلدراسة  احملكمة  تناول موضوع  أن  ال شك 
بتكوينها وكيفية اختيار أعضاءها وآلية عملها واختصاصاهتا...إخل، وما هلذا املسلك من تداعيات إجيابية كانت أم 

 على مستوايت خمتلفة. سلبية ستكون هلا الفائدة اجلمة و 
قد يكون هذا البحث من خالل تفسريه للنصوص القانونية املتعلقة ابحملكمة الدستورية، مرشداً للقضاء يف بيان 

. واستيضاح بعض الغموض املتعلق بوظائفهم وحدود اختصاصاهتم خاصة يف ليبيا
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 البعد النظري   -ب
القيمة الفقهية للبحث، وما ميكن أن يقدمه للمهتمني ابلشأن القانوين من قضاة تكمن هذه األمهية يف  

وحمامني وابحثني ...إخل، من آراء فقهية وحتليل لألحكام القضائية ذات الصلة، خاصة أهنا ستكون َتربة 
 جديدة يف القضاء اللييب. 

 إشكالية الدراسة :   -3
ولة، فهو يسمو على كافة التشريعات والقوانني اليت تصدرها حيتل الدستور أعلى قمة اهلرم التشريعي يف الد 

السلطات العامة مبا فيها السلطة التشريعية، وحىت حيقق الدستور هذا السمو ال بد من وجود الضماانت 
الكفيلة الحرتام ما ورد فيه من أحكام، ومن أبرز هذه الضماانت وجود حمكمة متخصصة يف اجلانب 

احملكمة الدستورية"، واليت هلا دور كبري يف متابعة التشريعات الصادرة من خالل الدستوري يطلق عليها "
إقرار ما هو منسجم منها مع الدستور وما هو خمالف له، وهذا جيعل القضاء قادراً على إصدار أحكامه 

ى، من انحية أخر   –، ويعزز دوره يف إيصال احلقوق إىل أصحاهبا دون تردد  -من انحية   –بعدالة ونزاهة  
 وهذا ما يؤدي بدوره إىل حتقيق سيادة القانون

الدستوري موفقاً   املشرع  مايلي: هل كان  املوضوع  يثريها هذا  اليت  استحداثهومن أهم اإلشكاليات   يف 
الدستوري؟ القضاء  استحداثها ضمانة كافية الستقالل  يشكل  وهل  ؟  الدستورية  مت   للمحكمة  وكيف 

 ر؟ وما هو املعيار الذي اعتمده مشروع الدستور يف سبيل حتقيق ذلك؟ اختيار القضاة وفقاً ملشروع الدستو 
 هل إبمكان احملكمة الدستورية القيام بكافة اإلختصاصات اليت أوكلها إليها مشروع الدستور؟

 إن اإلجابة على كل هذه التساؤالت هو اهلدف الذي يصبو إليه الباحث من خالل هذه الورقة. 
 . منهج البحث: 4

أن طبيعة أي موضوع وحيثياته هي من يفرض على الباحث منهجية حبث معينة، وهذا ما   من املعروف 
ينطبق على موضوع احملكمة الدستورية؛ إذ أن دراسته تقتضي حبث النصوص القانونية ذات الصلة وحتليلها 

التأصيل التحليلي  املنهج  الورقة  ي حيث بغرض فهمها، ودراستها دراسة معمقة، وابلتايل سنتبع يف هذه 
 يعاجل جزئية أخص يف موضوع على قدر كبري من األمهية مبكان يف جمال القضاء الدستوري. 

 
 
 



 م 2021السنـــة                                                             الـثانيالعدد  
 

102 
 

 خطة البحث   -5
 لقد جرى تقسيم خطة البحث على النحو التايل: 

 مقدمة 
 املطلب األول: اإلطار املفاهيمي للمحكمة الدستورية.

 املطلب الثاين: اإلطار التقييمي للمحكمة الدستورية
 خامتة 

 
 املطلب األول: اإلطار املفاهيمي للمحكمة الدستورية.

يف هذا املطلب سنتطرق للحديث عن نشأة احملكمة العليا الليبية ونوضح ما استجد يف مشروع 
 الدستور من استحداثه للمحكمة الدستورية وما أخذ به يف تشكيل احملكمة الدستورية واختيار قضاهتا. 

م هي  الدستورية  احملكمة  مهمة  القواعد إن  تدرج  احرتام  على  والسهر  القوانني،  دستورية  راقبة 
 . (1)   الدستور القانونية، وابلتايل هدفها هو خضوع مجيع السلطات للقانون األمسى  

قمة اهلرم القضائي يف ليبيا، وقد صدرت عدة قوانني تبني    تعترب احملكمة العليا هيئة قضائية علي 
آلية تنظيمها وطرق تشكيلها، وقد طرأت عليها عدة تعديالت، وهذا يستدعي منا أن نستعرض اتريخ 

ليبيا   يف  الدستوري  القضاء  اهليئة  -أوال    –نشأة  الصادر عن  الدستور  عليه مشروع  نص  ما  نبني  مث   ،
 اثنياً   –م، من استحداث للمحكمة الدستورية  2017يوليو   29التأسيسية يف  

 أوال: نشأة القضاء الدستوري يف ليبيا 
املتعلقة  والقرارات  األحكام  إبصدار  تقوم  اليت  املختصة  احملاكم  أبنه:  الدستوري  القضاء  يعرف 

م ابلفصل يف املسائل الدستورية، أي احلكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص اليت يطعن أو يدفع بعد 
دستوريتها، سواء أكان الطعن مباشراً من قبل اجلهات الرمسية أمام احملكمة الدستورية أو من قبل أطراف 

 الدعوى أمام حمكمة املوضوع أو حماكم أخرى ختتص ابلنظر يف حسم هذه املسائل. 
 

،  2016، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  1دراسة مقارنة، ط  -اجلبوري، سارة خليل، القضاء الدستوري يف الوطن العريب  1-
 . 23ص
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 م 1951وقد كانت النشأة األوىل للمحكمة العليا الليبية مبوجب الدستور االحتادي الصادر سنة  
" منه على أن السلطة القضائية تتوالها احملكمة العليا..، واحملاكم 43عقب االستقالل، حيث نصت املادة "

 (1) األخرى اليت تصدر أحكامها يف حدود الدستور
- 141وقد خصص هذا الدستور الفصل الثامن منه للسلطة القضائية وذلك يف املواد               )

ر مل تنشأ احملكمة العليا يف ليبيا من الناحية العملية على الرغم من النص عليها (. إال أنه يف واقع األم158
م، وإمنا ظهرت إىل الوجود بعد إصدار قانون 1951يف الدستور الذي أقرته اجلمعية الوطنية الليبية سنة  

ومنذ م،  11/1954/ 03م، والذي مت تعديله ابملرسوم الصادر يف  1953احملكمة العليا االحتادية سنة  
ذلك التاريخ شرعت احملكمة العليا يف ممارسة اختصاصها كمحكمة دستورية وحمكمة نقض يف املسائل 
املدنية والتجارية واألحوال الشرعية وحمكمة للقضاء اإلداري وحمكمة خاصة ابلطعون االنتخابية إضافة إىل 

متخصصة وذات خربة يف تفسري   دور الفتوى والتشريع؛ نظراً حلاجة البالد يف ذلك الوقت جلهة قانونية
 القوانني ومراجعتها قبل إصدارها. 

ولقد أعطى املشرع اللييب منذ النشأة األوىل للمحكمة العليا مكانة خاصة للمبادئ اليت تقررها، 
 فجعلها ملزمة جلميع احملاكم الدنيا والسلطات يف ليبيا.

موحدة، وتبع ذلك تغيري اسم احملكمة م عدلت ليبيا عن الشكل االحتادي وأصبحت دولة  1963ويف سنة  
 م". 1963لسنة   1( مبوجب القانون رقم " 158إىل   150إىل احملكمة العليا، وألغيت املواد من )

م أعاد املشرع تنظيم احملكمة العليا بناًء على التغريات السياسية يف ذلك الوقت، 1969ويف سنة  
" رقم  القانون  بصدور  تنظي1982لسنة    6لكن  إبعادة  منح م"  عدم  صراحة  تقرر  العليا،  احملكمة  م 

االختصاص الدستوري للمحكمة العليا وحرمان احملكمة العليا من الرقابة على دستورية القوانني، فقد مت 
 والالئحة الداخلية للمحكمة العليا.   1953إلغاء قانون احملكمة العليا لسنة  
أعيد االختصاص   1982لسنة    6املعدل للقانون رقم    1994لسنة    17وبصدور القانون رقم  

من هذا القانون على تشكيل اجلمعية العمومية   51ابلرقابة على دستورية القوانني، حيث نصت املادة  
للمحكمة واختصاصاهتا ونصت الفقرة الثالثة على ان تضع اجلمعية الالئحة الداخلية اليت توضح القواعد 

 

 م.1951أكتوبر  7الدستور امللكي الصادر عن اجلمعية الوطنية الليبية يف   -1
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ب سياسية يف ذلك الوقت مل تصدر هذه الالئحة الواجب اتباعها عند رفع الطعون الدستورية، وألسبا
 املتعلقة ابختصاص ابلغ األمهية للمحكمة العليا كمؤسسة قضائية يفرتض فيها إنصاف العدالة وإقرار احلق. 

بتاريخ    وبقى  الالئحة  معطال حىت صدرت  االختصاص  ابشرت 2004/ 28/7هذا  ، حيث 
 احملكمة العليا اختصاصها الدستوري ابلرقابة من جديد. 

م الصادرة عن اجلمعية العمومية للمحكمة، 2004لسنة    283وقد صدر تعديل لالئحة رقم  
م، 6/2005/ 25بتاريخ    285م، مث بقرار اجلمعية العمومية جبلستها رقم  5/3/2005وذلك بتاريخ  

ونص فيها على تنظيم عمل اجلمعية العمومية للمحكمة، وبيان اختصاصاهتا، كما تناولت اإلجراءات أمام 
دوائر احملكمة العليا، وإجراءات الطعون الدستورية، وإجراءات الفصل يف تنازع االختصاص، واألحكام 

احملكمة العليا، وأحالت يف تنظيم العمل أمام الدوائر  املتناقضة، وإجراءات العدول عن املبادئ اليت تقررها 
األخرى على األحكام الواردة يف قوانني املرافعات املدنية والتجارية، وإجراءات احملاكم الشرعية، واإلجراءات 
اجلنائية والقضاء اإلداري، كما تناولت الرسوم الواجب أداؤها على الطعون، وطلبات وقف التنفيذ اليت 

 حكمة العليا، وحددت السجالت وامللفات واملستندات املتداولة ابحملكمة. تقدم للم 
م والذي 1982( لسنة  6بشأن تعديل القانون رقم )   2012لسنة    33مث صدر القانون رقم  

البالد، وتضمن هذا  القضائي يف  حدد اختصاصات احملكمة ونظم اعماهلا وبني دورها على رأس اهلرم 
ل احملكمة ودوائرها، حيث كانت تتكون من عدد من الدوائر تتوىل كل منها القانون اباب نص على تشكي

دائرة واليت كانت من ضمنها الدائرة   12نظر نوع من الدعاوى اليت ختتص احملكمة ابلفصل فيها وعددها 
 الدستورية. 

، قد نص على إنشاء حمكمة دستورية مستقلة، (1) 2017إن مشروع الدستور اللييب اجلديد لسنة  
( من الدستور على أنه: " 135يث خصص الباب اخلامس )للمحكمة الدستورية(، ونصت املادة )ح

تستحدث حمكمة دستورية، هلا الشخصية االعتبارية، وتتمتع ابالستقالل اإلداري، واملايل، وتقدم مشروع 
أعضاؤها ابلضماانت، ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها يف مشروعات القوانني املتعلقة هبا، ويتمتع  

 

من طرف اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور املنتخبة، وذلك بعد التصويت عليه من   2017اجلديد  صدر مشروع الدستور اللييب    -1
( اليت انعقدت مبقر  74( صوت، يف اجللسة العامة للهيئة التأسيسية رقم )44( صوت من طرف )43قبل أعضاء اهليئة احلاضرين، أبغلبية )

 م. 2017يوليو 29ه املوافق 1438القعدة  ذي 6اهليئة مبدينة البيضاء يوم السبت بتاريخ 
 . 21/3/2018انظر: املوقع الرمسي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. اتريخ الدخول 
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هلا عقد جلساهتا، وممارسة  مدينة سبها، وجيوز  مقرها  القضائية، ويكون  السلطة  املقررة ألعضاء  واملزااي 
اختصاصاهتا يف أي مكان آخر داخل البالد" األمر الذي يعد اَتاهاً واضحاً من املشرع الدستوري اللييب 

 إىل إنشاء قضاء دستوري مستقل. 
( اخلاصة ابستقاللية احملكمة، قد نصت 135، فإن املادة )2017اللييب    وفق مشروع الدستور 

على أنه: " تستحدث حمكمة دستورية: هلا الشخصية االعتبارية، وتتمتع ابالستقالل اإلداري واملايل، وتقدم 
ماانت ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها يف مشروعات القوانني املتعلقة هبا، ويتمتع أعضاؤها ابلض 

واملزااي املقررة ألعضاء السلطة القضائية". وبذلك يكون املشرع الدستوري اللييب قد وضع ضماانت دستورية 
 للمحكمة لتتمكن من ممارسة مهامها ابلشكل األمثل إبقرار استقالهلا اإلداري واملايل. 

االثين عشر،  ( اخلاصة بتكوين احملكمة قد وزعت اختيار أعضاء احملكمة  136كما أن املادة )
حبيث خيتار اجمللس األعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس عشر بني مبحاكم االستئناف، وخيتار 
رئيس اجلمهورية ثالثة أعضاء، وختتار السلطة التشريعية ثالثة أعضاء، وورد يف النص على أن رئيس احملكمة 

يتها العمومية، ويف هذا املزيد من الضماانت يكون من بني األعضاء املختارين من اجمللس األعلى ختتاره مجع 
 الستقالل ونزاهة احملكمة الدستورية. 

 ويف ليبيا فإن مشروع الدستور قد وزع صالحية تعيني أعضاء احملكمة على السلطات الثالث.
 الدستورية.وتظهر احلاجة يف ليبيا مستقباًل إىل إصدار قانون للمحكمة الدستورية يتوافق والنصوص  

فمن انحية رقابة الدستورية كاختصاص للقضاء الدستوري، فإنه من املعلوم أن الدستور يف أي 
دولة دميقراطية يتمتع مببدأ السمو، والذي يعين علو القاعدة الدستورية على غريها من القواعد القانونية 

 . (1)   واللوائحاألقل منها يف املرتبة القانونية كالتشريعات العادية  
 اثنيا: استحداث احملكمة الدستورية وفقاً ملشروع الدستور اللييب. 

 " املادة  نصت  الدستورية"  135لقد  بـ"احملكمة  واملعنونه  اللييب،  الدستور  مشروع  من  على " 
 حمكمة دستورية.   استحداث

 

، 2015، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  1دراسة مقارنة، ط  -خاطر، شريف يوسف، املسألة الدستورية األولية  1-
 . 3ص
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الدستوري، فاملشرع الدستوري استحدث حمكمة دستورية هي األوىل من نوعها يف اتريخ القضاء 
وهو أمر مل يعهد عليه من قبل؛ إذ جعل من احملكمة الدستورية حمكمة مستقلة بعد أن كانت دائرة ابحملكمة 
العليا، وهذا االستقالل ميكن أن يوفر هلا قدراً من النزاهة واحلياد عن السلطة التشريعية إذا ما توافرت هلا 

 الضماانت الكفيلة لذلك. 
ل ضمانة لسيادة احملكمة الدستورية ابعتبارها املؤسسة القضائية اليت ويبدو أن يف هذا االستقال

 تسمو على كافة السلطات القضائية والسياسية.
احلديث عن  ترك  بواضعيه  األجدر  للمرونة حيث كان  يفتقد  أنه  النص  هذا  على  لوحظ  ومما 

لتشريعات اليت سلكت هنج التفاصيل للقوانني التنظيمية للمحكمة الدستورية أسوة مبا ذهبت إليه بعض ا
" والذي حلت فيه احملكمة الدستورية حمل 129استحداث حمكمة دستورية كالدستور املغريب يف مادته "

 اجمللس الدستوري. 
 اثلثاً: تشكيل وشروط احملكمة الدستورية.

إن مصدر احملكمة الدستورية واألساس القانوين الختصاصاهتا موجودة يف النصوص الدستورية، 
عملها، والق وأصول  تشكيلها،  على كيفية  تنص  واليت  الدول،  تصدرها  اليت  اخلاصة  والتشريعات  وانني 

 . (1) وتنظيمها واختصاصاهتا، لكي يستطيع القضاء الدستوري بناء قراراته عليها، وحتقيق العدالة الدستورية
ظه على " من مشروع الدستور على تشكيل احملكمة الدستورية، وما نالح136نصت املادة " 

نص هذه املادة، أن املشروع الدستوري ذهب إىل ما ذهبت إليه بعض الدساتري املقارنة خبصوص العضوية 
يف احملكمة الدستورية، حيث جعلها ال تقتصر على سلك القضاء فقط وإمنا متتد لتشمل املتخصصني يف 

منه على أن  118فصل حيث نص يف ال  2014جمال القانون، وهذا ما أخذ به الدستور التونسي لسنة  
احملكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ترتكب من أثىن عشر عضوا من ذوي الكفاءة ثالثة أرابعهم من 

 . (2) املختصني يف القانون الذين ال تقل خربهتم عن عشرين سنة
من الباب   130ومن الدساتري اليت أخذت بذلك أيضا الدستور املغريب، حيث نص يف الفصل  

لذي خصص للمحكمة الدستورية، على ان اختيار االعضاء جيب أن يكون من الشخصيات اليت الثامن ا
 

 . 9، ص2012، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 1د، وسيم حسام الدين، احملاكم الدستورية العربية واألجنبية، طاألمح 1-
 
 .2014الدستور التونسي الصادر سنة  -2
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وأخذ بذلك أيضا الدستور   (1)هلا تكوين عال يف جمال القانون وذات كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية
رايت حيث نص املتعلقة بتشكيل احملكمة الدستورية، وأخذ بذلك أيضا الدستور اإلما   146الرتكي يف املادة  

منه على أن يكون أعضاء احملكمة من احلاصلني على إجازة يف   - 4- قانون احملكمة اإلحتادية يف املادة  
 .(2) الشريعة والقانون من إحدى اجلامعات املعرتف هبا، إضافة إىل القضاة واحملامني

الدستورية أيضا، إن مشروع الدستور قد سار على هنج تلك الدساتري خبصوص تشكيل احملكمة 
" على أن يكون نصف أعضاء احملكمة الدستورية مستشارين بدرجة رئيس 138حيث نص يف املادة "

مبحاكم االستئناف أما الستة الباقني فيكونون من ذوي اخلربة من احملامني وحاملي اإلجازة العليا على األقل 
لك القضاء واخلربة العملية يف جمال ختصصهم يف القانون والعلوم السياسية والشريعة اإلسالمية من خارج س

سنة على أن يكون رئيس احملكمة وانئبه من الفئة األوىل )مشروع الدستور اللييب لسنة   20ال تقل عن  
 م(. 2017

إن صالحية اختيار وتعيني القضاة تؤثر أتثرياً جوهراي على استقالل القضاء الدستوري، وهناك 
ة للسلطات السياسية )للرئيس أو رئيس الوزراء(، ومن النادر وجود دستور دساتري كثرية متنح هذه الصالحي

خيول هذه الصالحية للرئيس أو رئيس الوزراء دون دعم أو مسامهة أو موافقة هيئة أو أي سلطة أخرى، 
وعلى الرغم من ذلك مينح بعض رؤساء السلطات التنفيذية صالحيات واسعة يف هذا اخلصوص وذلك 

 منه.   193يف املادة  2014املصري لسنة   كما يف الدستور
ومن الدساتري اليت أعطت هذه الصالحية للسلطة التنفيذية والتشريعية مبجلسيها: الدستور املغريب، 

عضواً، ستة منهم يعينهم امللك من بينهم عضوا يقرتحه االمني العام للمجلس   12حيث تتألف احملكمة من  
 جملس النواب، والنصف األخر جملس الشيوخ.  العلمي، والستة الباقني ينتخب نصفهم

" 56هذا النظام متبع أيضاً يف تعيني اجمللس الدستوري الفرنسي وذلك كما ورد يف نص املادة "
 . 2008من الدستور الفرنسي املعدل لسنة  

إن إعطاء صالحية تعيني القضاة للسلطة التشريعية أو التنفيذية يعترب مبثابة رقابة سياسية على 
 طة القضائية.السل

 

 اجلريدة الرمسية للربملان املغريب.  -1
 دستور اإلمارات العربية املتحدة.  -2
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وميكن للدستور أن يقلل من املخاطر النامجة عن انفراد طرف من االطراف يف ممارسة نفوذ واسع  
 على اختيار القضاة، وذلك من خالل إعطاء صالحيات اختيار القضاة إىل أطراف متعددة.

وقد أخذ هبذا النظام يف تعيني القضاة الدستور اإليطايل، حيث خول رئيس اجلمهورية والربملان 
واحملاكم األدىن بتعيني أعضاء احملكمة الدستورية ابلتساوي كل طرف يعني ثلث األعضاء وذلك لتحقيق 

ونسي الصادر سنة أكرب قدر ممكن من تنوع اآلراء داخل السلطة القضائية، وهذا ما أخذ به الدستور الت
، حيث يشرتك كال من رئيس اجلمهورية وجملس نواب الشعب واجمللس األعلى للقضاء يف اختيار 2014

 (1) اعضاء احملكمة الدستورية، حبيث يتوىل كل واحد منهم تعيني أربعة أعضاء
قضاة وابلنسبة ملشروع الدستور اللييب فقد اعتمد أيضا على نظام األطراف املتعددة يف اختيار  

الدولة واجمللس األعلى للقضاء يف عملية  التشريعية مع رئيس  السلطة  الدستورية، حيث تشرتك  احملكمة 
تعيني القضاة، وقد نص مشروع الدستور اللييب على الشروط الواجب توافرها يف أعضاء احملكمة الدستورية 

 "، وهي كالتايل: 138يف املادة " 
 نسية أخرى وال تكون زوجته أجنبية. أن يكون لييب اجلنسية وال حيمل ج  - 1
 سنة. 45أن ال يقل عمره عن    - 2
 أن ال ينتمي ألي حزب سياسي.  - 3
عدم ممارسة أي وظيفة أو أي عمل اخر أثناء عضويته ابحملكمة وإذا توفرت هذه الشروط جيب عليه  - 4

 ( أن يؤدي اليمني أمام احملكمة قبل توليه هذه املهمة )العمل ابحملكمة الدستورية
 رابعاً: اختصاصات احملكمة الدستورية.

 .(2) تعترب احملكمة العليا يف ليبيا أول حمكمة دستورية عليا أنشئت يف الوطن العريب
 ( منه واليت تقول: 139لقد نص هذا املشروع على اختصاصات احملكمة، وذلك يف املادة )

 " ختتص احملكمة الدستورية دون غريها ابآليت: 
 ورية القوانني، والئحيت جملس النواب، وجملس الشيوخ. الرقابة على دست -1
 النظر يف دستورية إجراءات التعديالت الدستورية.  -2

 

لبناء  -1 نورا هيدلينغ، دليل عملي  بناء    أ.  للدميقراطية واالنتخاابت حول  الدولية  املؤسسة  الناشر،  القضائية،  السلطة  الدساتري، تصميم 
 . 39، ص2011الدساتري، 

 .149، ص1962، دار الناشرين اجلامعيني، القاهرة، مصر، 1حقي، ممدوح، ليبيا العربية، كأنك تعيش فيها، ط 2-
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 الدعاوى املتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية ابلتزاماهتا الدستورية.  -3
 الطعون يف االنتخاابت الرائسية.  -4
 البت يف املنازعات الناشئة عن تنفيذ األحكام الصادرة عنها.  -5
 مراجعة املعاهدات واالتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها.  -6
 مراجعة قوانني االنتخاابت واالستفتاءات قبل إصدارها.  -7
 مراجعة القوانني اليت حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها.  -8
 أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور ".  -9

يظهر اَتاهاً واضحاً للمشرع الدستوري اللييب حنو الرقابة    2017أن نص مشروع الدستور اللييب  
املركزية على الدستورية، وبنفس الوقت توسيع رقابة احملكمة الدستورية من حيث مواضيعها ونطاقها، وذلك 

- 1ت، الفقرات )( املتعلقة ابختصاصات احملكمة على مثانية اختصاصا139من خالل نصه يف املادة )
( واليت تنص على " أي اختصاصات أخرى ينص 9/ 139( من املادة املذكورة، ابإلضافة إىل الفقرة )8

 . (1) عليها الدستور"
متتد لتشمل ابإلضافة إىل الرقابة    2017أن والية احملكمة الدستورية يف مشروع الدستور اللييب  

 من االختصاصات. على دستورية القوانني واللوائح، طيفاً متنوعاً  
(، 135وفق املادة )   2017وابلتايل فإن إنشاء حمكمة دستورية مستقلة وفق مشروع الدستور  

، ويف ظل نصوص قانون احملكمة العليا (2)(127ابإلضافة إىل نصه على وجود احملكمة العليا يف املادة )
التنظيم إعادة  يف  مستقبالً  النظر  يتطلب  حالياً،  به  املعمول  بعد   الليبية  االختصاصات  وتوزيع  القانوين 

استقالل القضاء الدستوري عنها، ووجود احملكمتني، وخاصة ما يتعلق منها ابلرقابة على الدستورية وتفسري 
 الدستور. 

 إن رقابة احملكمة العليا على دستورية القوانني تتم بوسيلتني: 
 

 . 2017اللييب ( من مشروع الدستور 9( الفقرة )139املادة ) 1-
 
 احملكمة العليا.  2017( من مشروع الدستور اللييب 127املادة ) -2
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لقضاء، وفق شروط وذلك أبن يتم الدفع من أن يتم الدفع بعدم الدستورية يف قضية منظورة أمام ا  األوَل:
أحد اخلصوم، وال جيوز للمحكمة أن تثري املسألة الدستورية من تلقاء ذاهتا، وال بد للقاضي من التأكد من 

 جوهرية الدفع، وأن يكون الطاعن ذو مصلحة شخصية مباشرة يف الدفع. 
أي تشريع يكون خمالفاً للدستور، وقد اشرتط رفع الطعن الدستوري بدعوى مباشرة أمام احملكمة يف    الثانية:

الطعن من ذي مصلحة شخصية مباشرة. وجيب يف احلالتني أن يسلك الطاعن  يتم  املشرع صراحة أن 
من الالئحة الداخلية للمحكمة العليا، وبذلك يتضح أن الرقابة   18-11الطريق املنصوص عليه يف املواد  

 . (1) على دستورية القوانني إمنا تتم عن طريق الدعوى املباشرة أمامها القضائية اليت متارسها احملكمة العليا 
لسنة   اللييب  الدستور  ينص مشروع  ليبيا  الدستورية يف  احملكمة  أحكام  وآاثر  وخبصوص حجية 

( على أن: " أحكام احملكمة الدستورية وقراراهتا ابتة ملزمة للكافة، وتنشر يف 142يف املادة )   2017
، ويفقد النص الذي حكمت احملكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التايل لنشر احلكم، اجلريدة الرمسية

 . (2) وللمحكمة يف حال الضرورة أن حتدد اتريخ سراين احلكم بعدم الدستورية" 
، وقانون احملكمة العليا النافذ حالياً مل 2017ويالحظ أن كالً من مشروع الدستور اللييب لسنة  

ية القضاء الدستوري ابلتفسري املباشر لنصوص الدستور، األمر الذي رمبا قد يتطلب مستقبالً، ينصا على وال
، 2017يف حال إقرار مشروع الدستور ابالستفتاء، وإنشاء قضاء دستوري مستقل يف ليبيا، وفق مشروع  

ة تضمنه اختصاص النظر يف إصدار قانون جديد لتنظيم عمل احملكمة الدستورية واختصاصاهتا بينها إمكاني
 والية التفسري املباشر لنصوص الدستور، وحتديد إجراءاته.

 ملطلب الثاين: اإلطار التقييمي للمحكمة الدستوريةا
 108على شروط تشكيل احملكمة الدستورية. وتنص املادة    105تنص مسودة الدستور يف املادة  

الدستورية دون غريها   احملكمة  أن "ختتص  القوانني والئحيت جملس على  القضائية على دستورية  ابلرقابة 
 111النواب وجملس الشيوخ، ومراجعة املعاهدات واالتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها، وتنص املادة 

على أن: "أحكام احملكمة الدستورية ملزمة للكافة، ولكن، جيب إضافة مقتضيات تؤكد صراحة على ان 
ية ال ميكن أن ختضع ألي شكل من أشكال املراجعة الوطنية أو االستئناف وأن أحكام احملكمة الدستور 

 تكون ملزمة وتنفذها السلطات العامة كافة، مبا فيها السلطة القضائية.
 

 .165-164، ص2017، شركة املناهج، طرابلس، ليبيا، 1الزريقي، مجعة حممود، احملكمة العليا الليبية اترخياً...وواقعاً، ط 1-
 . 2017( من مشروع الدستور اللييب 142املادة ) 2-
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من مشروع الدستور على أن احملكمة الدستورية تشكل من اثىن عشر عضوا   106وتنص املادة  
لى للقضاء، وثالث أعضاء خيتارهم رئيس اجلمهورية، وثالث يتضمنهم ستة مستشارين خيتارهم اجمللس األع

أعضاء ختتارهم السلطة التشريعية، لضمان استقاللية القضاء وحياده، يفرض القانون الدويل اختيار القضاة 
  .(1)   الشخصيةعلى اساس معايري شفافة، وأن تتوافر فيهم املواصفات املهنية والنزاهة  

الدستوري أنه غلب اجمللس األعلى للقضاء يف مسألة اختيار القضاة، لكن ما نالحظه على املشرع  
وذلك إبعطائه احلق يف تعيني ستة أعضاء، بينما يعني رئيس الدولة ثالثة أعضاء، والثالثة الباقني تعينهم  
السلطة التشريعية، فاألوىل ابملشرع الدستوري أن أيخذ بتساوي النسب يف اختيار القضاة؛ ضماان حليدة 

 زاهة القضاء الدستوري وعدم هيمنة فئة على فئة أخرى. ون
من مشروع الدستور على مرشحي رئيس اجلمهورية والسلطة التشريعية أن   106وتشرتط املادة    

والشريعة   السياسية  والعلوم  القانون  األقل يف  العالية على  االجازة  الكفاءات وحاملي  يكونوا "من ذوي 
 15القضائية على أال تقل مدة اخلربة العملية يف جمال ختصصهم عن    االسالمية من غري أعضاء السلطة

 "شروط العضوية".   107سنة"، وتوضح املادة  
متوافقة تقريبا مع املعايري الدولية لكوهنا تشرتط مؤهالت هامة وسنوات كافية من اخلربة   106وتبدو املادة  

قلقها من غياب شرط النزاهة الشخصية، من قبل املرشحني، ولكن تعرب اللجنة الدولية للحقوقيني عن  
ومن واقع انه ميكن نظراي ان يستويف أحد األشخاص مؤهالت التعيني يف احملكمة الدستورية من دون أن 

 يكون متخصصا يف القانون حبد ذاته،
التوجيهية بشأن احلق يف   املبادئ  فيها  اجلدير ابلذكر أن معايري دولية وإقليمية عديدة مبا  احملاكمة ومن 

العادلة، مبا يف ذلك التوجيهات واملبادئ األفريقية املتعلقة ابحلق يف احملاكمة العادلة تنص على شرط النزاهة  
الشخصية، إذ تشرتط اختيار القضاة على أساس: "النزاهة، والتدريب املالئم، والتعلم واملقدرة"، وينص 

ن االستقاللية القضائية على ما يلي: "جيب أن يكون املبدأ العاشر من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأ
أو  اخلربة  ولديهم  والقدرة  ابلنزاهة  يتسمون  أشخاصاً  قضائية  مناصب  لشغل  خيتارون  الذين  األشخاص 
املؤهالت املناسبة يف القانون"، كما جاء فيه أيضاً: "وعند اختيار القضاة لتعيينهم يف تلك املناصب، ال 

خص بسبب الدين"؛ ويعد ذلك متسقاً مع حظر التمييز بسبب الدين فيما يتعلق ميارس التمييز ضد أي ش
 

 .33، ص2003املبادئ التوجيهية حول احلق يف احملاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف أفريقيا،  -1
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 3من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، واملادتني    26و    25،  2ابخلدمة املدنية يف املواد  
 من امليثاق العريب.   24( و 1)

تة مستشارين من أصل اثىن رئيس الدولة والسلطة التشريعية صالحية ترشيح س  106ومتنح املادة  
عشر عضوا يف احملكمة الدستورية، وكان املقرر اخلاص ابألمم املتحدة املعين ابستقالل القضاة واحملامني قد 
التنفيذية ابختيار وتعيني أعضاء  عرب مراراً عن خماوف حيال التسييس حيث تقوم السلطة التشريعية أو 

مستقلة مكلفة ابختيار القضاة، يكون تشكيلها متعدداً ومتوازايً، القضاء، وأوصى املقرر اخلاص إبنشاء هيئة  
   (1)ميكن أن ميثل فيها املشرعون ولكن أن يشكل القضاة أغلبية اهليئة

وجاء يف توصيات جملس أورواب ما يلي: "جيب أن تكون اهليئة املكلفة ابختاذ القرارات حول تعيني 
احل هيئة مستقلة عن  الوظيفي  ان القضاة ومسارهم  اهليئة، جيب  استقالل  على  واإلدارة، وحفاظاً  كومة 

تضمن القواعد اختيار األعضاء من قبل السلطة القضائية، وأن تقرر اهليئة بنفسها قواعدها اإلجرائية"، 
وتنص املبادئ التوجيهية بشأن احلق يف احملاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف افريقيا على ما يلي: "جيب 

ملية اختيار التعيينات يف اهليئات القضائية ابلشفافية واملساءلة، ويشجع إنشاء هيئة مستقلة أن تتسم ع
 هلذا اهلدف، وجيب أن تضمن وسائل التعيني القضائي استقالل السلطة القضائية وحياديتها".

مما يزيد القلق حول مدى أتثري تعيينات رئيس الدولة والسلطة هو شرط أن يكون املعينون " من 
 .(2)غري أعضاء السلطة القضائية"، وابلتايل، ولضمان "عدم األخذ ابالعتبارات السياسية يف اإلجراءات"

توصى اللجنة الدولية للحقوقيني، عوضا عن تقسيم احملكمة الدستورية إىل جمموعات من القضاة 
من قبل اجمللس األعلى   املعينني من هيئات خمتلفة، أن يتم اختيار وتعيني كافة أعضاء احملكمة الدستورية

 للقضاء أو من قبل هيئة تعيني مستقلة تعددية، يكون أغلبية أعضائها من القضاة. 
أن احملكمة الدستورية "تتمتع ابالستقالل اإلداري واملايل، وتقدم مشروع   105وتضمن املادة  

طة القضائية لضمان أداء  ميزانيتها للسلطة التشريعية، وتؤكد املعايري الدولية على ختصيص متويل كاف للسل
 مهامها ومن األفضل ان يكون ذلك حبكم القانون، جيب إضافة ذلك الشرط يف مسودة الدستور.

 
 

 

 .97، ص2009(،  41/11قرير املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاء واحملامني، الوثيقة رقم )ت -1
 . 60( الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيني، ص1دليل املمارسني رقم ) -2
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 اخلامتة

 بعد االنتهاء من هذه الورقة البحثية مت التوصل إىل جمموعة من النتائج والتوصيات 
 أوال: النتائج 

 اجيابية يف الرقابة على دستورية القوانني. . إجياد حمكمة دستورية مستقلة خطوة  1
 . سعى املشرع الدستوري اللييب إىل إعطاء املزيد من الضماانت الستقالل وفاعلية احملكمة الدستورية. 2
 . وسع املشرع اللييب يف منح اختصاصات متعددة للمحكمة الدستورية. 3

 اثنيا: التوصيات 
درة من السلطتني التشريعية والتنفيذية على الدستور، وهلذه . احداث نوع من التوافق بني القوانني الصا1

الغاية، جيب ان يؤكد الدستور بشكل قاطع على أن قرارات احملكمة الدستورية هنائية، وال ختضع ألي 
 مراجعة أو استئناف وهي ملزمة، وتقوم إبنفاذها كافة السلطات العامة. 

ل القضاء، مبا يف ذلك ما يتعلق منها ابألمن الوظيفي، . إجياد ضماانت قانونية وعملية مفصلة الستقال2
وأفضل  الدولية  املعايري  مع  يتوافق  مبا  والتأديب،  والعزل  النقل  وإجراءات  والتعيني  االختيار  وإبجراءات 

 املمارسات. 
. ضرورة وجود استقالل مايل للمحكمة الدستورية، مبا يف ذلك التنصيص على شرط ختصيص املوارد 3

 اجل أتدية مهامها.   الكافية من
. ترسيخ ضماانت استقالل احملكمة الدستورية، مبا يف ذلك استقالل األعضاء وحصانتهم، واستقاللية  4

قضاة  لتعيني  اضايف  الشخصية كشرط  النزاهة  على  وينص  األعضاء،  ابختيار  اخلاصة  التعيني  إجراءات 
 احملكمة الدستورية. 

 ورية يف ليبيا. . اجياد صياغة قانون جديد للمحكمة الدست5
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 مم املتحدة للدعم يف ليبيا.التقرير الصادر عن بعثة األ .1
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 استعمال عدسات المراقبة في األماكن العامة  
 ُخُلود علي العريب الساعديد.                                                                       
 أستاذ مشارك عضو هيئة تدريس /                                                     
 ة طرابلس ـــــجامع /ة القانون ـــــــــكلي                                                      

 مقدمة 
تعاظم اإلحساس بقيمة الصورة وأمهيتها وتعددت استخداماهتا يف شىت جماالت احلياة اليومية، ووصفت       

فالصورة تنقل الواقع كما   .Civilisation de l’imageحضارة القرن العشرين أبهنا حضارة الصورة  
. ودخول التكنولوجيا وتطور الوسائل والتقنيات  1هو عليه بكل دقة مما تعجز عنه عني اإلنسان أحياان 

دفعت اإلنسان إىل إدخال الصورة يف تطوير وسائل محاية حياته، فبعد كلب احلراسة أو احلارس البشري 
وجاءت عدسات املراقبة أو ما يعرف ابألعني االلكرتونية كواحدة ُأضيفت وسائل أخرى للدعم والتدعيم،  

وقد شهدت هذه العدسات تطوراً كبرياً مع ازدايد احلاجة إليها، حيث أصبحت تتميز   من هذه الوسائل.
بسهولة استخدامها نظرا إلمكانية االتصال هبا واملتابعة عن طريق شبكة االنرتنت من أي مكان يف العامل 

خالل عدسات املراقبة على التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر أو أي شاشة أخرى، كما أهنا والعرض من  
متيزت بسهولة تركيبها والتحكم إبعداداهتا بوقت وجهد قليلني، فضال عن إمكانية التسجيل احلي ابلصوت 

عديدة منها ساعة ابإلضافة إىل سعة الذاكرة الكبرية وظهور أنواع    24والصورة لفرتات طويلة وعلى مدى  
 اخلارجية والداخلية الثابتة واملتحركة امللونة والعادية. 

ويرجع اتريخ استعمال عدسات املراقبة حول العامل إىل أملانيا حيث استعملتها خالل احلرب العاملية       
مات الثانية ألسباب تتعلق ابلسالمة. واململكة املتحدة الربيطانية هي أول دولة عممت هذا النظام بعد هج

وكانت ظاهرة استعمال هذه العدسات االلكرتونية ُمعدية، حيث سرعان ما  اجليش اجلمهوري اهلولندي.
تناقلتها الدول ومنها ليبيا اليت شهدت استعمال غري مسبوق لعدسات املراقبة مع انتشار الفوضى واجلرمية، 

ل مكان يف املنازل واحملالت إال ان اإلشكالية تكمن يف كون االستعمال عشوائي دون أي ضوابط ويف ك
التجارية واملدارس وداخل املؤسسات...اخل، ومن قبل اجلميع. وقد صاحب ذلك تداول ونشر للمقاطع 
املسجلة عرب أجهزة التواصل االجتماعي دون رقيب وأاي كان حمتوى هذه التسجيالت االمر الذي أدى 

 

1 Georges GUSDORF, “Réflexions sur la civilisation de l'image.” Un article publié dans 
Civilisation de l'image, p.11. Recherches et débats du Centre catholique des intellectuels 

français, nouvelle série, no 33.  Paris :  Librairie Arthème  Fayard,  décembre 1960. 
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يقة واالبتزاز. واختلف الشارع اللييب بني معارض اىل متزق النسيج االجتماعي وكثرة قضااي التشهري واملضا
 ومؤيد هلذا االستعمال. 

دراسة سابقة   -حسب اعتقادان - استعمال عدسات املراقبة يف األماكن العامة موضوع حديث، وال توجد     
يف املوضوع رغم أمهيته وخطورة آاثره، لذلك حاولنا وضع حجر االساس إبعداد هذا البحث الذي سلطنا 

له الضوء على الفائدة احملققة من استعمال عدسات املراقبة يف األماكن العامة وهل هذا االستعمال من خال
خايل من املفاسد؟  مت عرجنا على اإلطار القانوين الذي ينظم استعمال عدسات املراقبة ومداه يف حتقيق 

تسجيالت املتحصل عليها من التوازن بني حقوق اإلنسان وحتقيق احلرايت العامة وما القيمة القانونية لل
هذه العدسات أمام القضاء؟ آملني من البحاث تكملة الطريق من بعدان حسب ما يطرأ من مستجدات 

 على هذا املوضوع. 
 les lieux publics سيقتصر البحث على دراسة استعمال عدسات املراقبة يف األماكن العامة فقط      

فيها بدون قيد، فاألماكن العامة إما أن تكون عامة بطبيعتها   وهي تلك األماكن املباح للجمهور التواجد 
العامة وامليادين  والطرق  خاصة  … كالشوارع  أماكن  تكون  أن  إما  و   les lieux ouvertsاخل 

publics    و لكنها مفتوحة للجمهور حيث تقدم خدمة عامة، فهي عامة نظرا لألغراض اليت خصصت
ابلتخصيص. وقد هنجُت منهج البحوث االجتماعية القانونية اليت   و ابلتايل فهي أماكن عامة من أجلها

تعتمد على األدوات االجتماعية للوصول إىل املعلومات كاملقابالت الشخصية ابإلضافة إىل املنهج التحليلي 
 واملقارن ملعرفة مواقف الدول واالستئناس هبا لتقدمي مقرتح للمشرع اللييب ابخلصوص. 

 بحث يف مطلبني: سيتم تناول موضوع ال
 املطلب األول/ املصلحة احملققة من استعمال عدسات املراقبة 

 املطلب الثاين/ التنظيم القانوين الستعمال عدسات املراقبة 
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 املطلب األول/ املصلحة احملققة من استعمال عدسات املراقبة 
يقول الغزايل: إن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق، وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم، وكل     

فهو   وأمواهلم  ونسلهم  وعقوهلم  وأنفسهم  دينهم  هلم  أن حيفظ  وهي  اخلمسة  األصول  يتضمن حفظ  ما 
تتضمن والشرع ال يقر مصلحة    1مصلحة   -أي املفسدة   –مصلحة، وكل ما يفوهتا فهو مفسدة ودفعها  

مفسدة مساوية هلا أو راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على ابحثها، ألن الشارع حكيم عليم. فاملصلحة 
 - أي مقارنتها   - احملضة تكاد تكون معدومة وكما قال الشاطيب فاملصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرهتا  

الطلب على العباد، وكذلك املفسدة مع املفسدة يف حكم االعتبار فهي املقصودة شرعاً ولتحصيلها وقع  
 2إذا كانت هي الغالبة ابلنظر إىل املصلحة يف حكم االعتبار فرفعها هو املقصود شرعاً وألجلها وقع النهي 

 مضار.  ولهعدسات املراقبة ال خيرج عن هذه الفكرة فله منافع   واستعمال
ن العامة )أوال(، وما مضار هذا االستعمال فما هي املنافع اليت جيلبها استعمال عدسات املراقبة يف األماك 

 )اثنيا(.
 أوال / منافع استعمال عدسات املراقبة     

 ا/ منافع يف إطار املصلحة العامة       
استعمال عدسات املراقبة ضرورة من الضرورات األمنية حلفظ األمن والسالمة ومحاية األرواح واألموال -

واملسامهة يف الكشف عن مرتكبيها.  فليس مبقدوران وضع رجل أمن يف كل ومكافحة اجلرمية واإلرهاب  
شارع أو زاوية، أو أمام كل مؤسسة أو سوق أو جممع َتاري، لكن ابستطاعتنا وضع عدسات مراقبة يف 

. من جهة، كما تعترب هذه األعني 3كل هذه األماكن، فهي تؤدي نفس الدور الذي يؤديه رجل األمن 
يلة وقائية ملنع ارتكاب اجلرائم واملخالفات، فمجرد العلم بوجود هذه األجهزة حيول دون االلكرتونية وس

الدول اخنفاض معدل اجلرمية يف األماكن  أُجريت يف بعض  الدراسات اليت  أثبتت  ارتكاب اجلرمية. وقد 
ها من املستعملة هلذه العدسات كاحملالت التجارية. ومن جهة أخرى هذه العدسات ترصد ما يقع أمام

جرائم فتكشف عن هوية اجلناة وما يقومون به من سرقة و اعتداء و مشاجرة وأعمال التخريب و اإلتالف 
 .  4و غريها من اجلرائم و ابلتايل التقليل من حاالت تسجيل اجلرائم ضد جمهول 

 

 .175، الطبعة األوىل، ص 1993حممد بن حممد الغزايل، املستصفى، دار الكتب العلمية،   1
م، اجلزء 2001  العلمياة: بريوت،  الكتب  دراز، دار  هللا  عبد  شرح  الشريعة،  أصول  يف  املوافقات  الشاطيب،  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 2

 . 340، ص الثاين
، 10360، العدد:  2016/08/09ُنشر يف    تونس،    قبة يف األماكن العامة.. عني ساهرة وأخرى متلصصة، حكيم املرزوقي، كامريا املرا 3

 (، صحيفة العرب االلكرتونية. 12) ص
4 Yuri SHARANDIN, Vidéosurveillance des lieux publics, Rapport Document de 

Séance, Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe.114478, V II, 4 janvier 2008, 
p117 
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أيضا عن البيئة   و اجلدير ابلذكر هنا أن األمر ال يقتصر فقط على األخطار النامجة عن البشر و إمنا الناَتة
  1نفسها، كحدوث حريق نتيجة التماس كهريب بني أسالك الكهرابء يف الشوارع مثال. 

استعمال عدسات املراقبة ُيسهم يف تطبيق بعض النصوص القانونية امليتة واليت ال ميكن تطبيقها دون -
واملتعلق   19742سنة  ل  51مراقبة األماكن العامة بطريقة مستمرة. من ذلك ما نص عليه القانون رقم  

حبظر تناول الطعام يف الطريق العام يف غري حالة الضرورة على وجه خيدش الذوق العام أو ينتج عنه تلويث 
الطريق ابلفضالت. و ابلتايل عدسات املراقبة الوسيلة األقدر على ضبط السلوك املخالف و ذات األمر 

ظواهر اخلاطئة كرمي القمامة يف غري األماكن املخصصة وغريها من اجلرائم و ال  3ينطبق على جرمية التسول 
هلا و ابلتايل تثبيت عدسات املراقبة يساهم يف دفع املواطنني إىل التغيري يف بعض التصرفات اخلاطئة اليت 

 ميارسوهنا خارج بيوهتم. 
كتسي االستفادة من تسجيالت عدسات املراقبة يف مسالة اإلثبات اجلنائي حيث أن هذه التسجيالت ت-

عن ارتكاب   وفصيحقدرا من احلجية الواقعية قد ال يتوافر يف غريها من وسائل اإلثبات فهي دليل انطق  
 ألهنا تقوم بتسجيل األحداث حلظة بلحظة حبيث تكون األدلة حمسوسة وملموسة.   4اجلرمية

الطرقات لضمان التدخل حتقيق السالمة على الطرقات العامة وذلك من خالل معرفة احلوادث الواقعة يف  -
السريع للشرطة، ومعرفة ما هو مركون على الطريق من أموال أو أشخاص كالسيارة املهجورة أو املسروقة، 
أيضا استطاعت عدسات ورادارات املرور يف بعض الدول التقليل من حوادث السري بنسبة كبرية جدا، 

اوزه، وااللتزام ابلتوقف عند اإلشارة احلمراء، وحث السائقني على االلتزام ابحلد األقصى للسرعة و عدم َت 
للمركبة  املعدنية  اللوحة  رقم  التقاط  تتمكن من  العدسات  فهذه  الرقيب تالحقهم،  العتقادهم أبن عني 
املخالفة و صورهتا و الوقت و التاريخ أيضا. ومن فوائد هذه العدسات أنه يف بعض الدول املتقدمة كفرنسا 

تحدة األمريكية تنشئ غرف على الطرق السريعة للمراقبة هبا فنيون ومهندسون يتولون وبريطانيا والوالايت امل
املراقبة ويف حالة ما الحظوا أن هناك ازدحام يف إحدى الطرقات يتدخلوا للتخفيف من ذلك عن طريق 

طريق آخر، إضاءة النور األمحر يف إشارتني أو ثالثة سابقة على الطريق املزدحم من أجل حتويل املرور إىل  
 ويتم اإلعالن عن ذلك يف اإلذاعات كي أيخذ سائقي املركبات احتياطاهتم أثناء ولوج أي من هذه الطرق. 

 ب/ منافع يف إطار املصلحة اخلاصة 
 

1 Francisco KLAUSER  La vidéosurveillance comme mécanisme de production disciplinaire 
de l'espace public Bulletin de l'Association de géographes français Année 2004 Volume 81 Numéro 4 

p. 638 
 .1974لسنة   52منشور ابجلريدة الرمسية العدد  2
)كل من تسول يف حمل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو ابختالق مرض أو عاهة  اللييب من قانون العقوابت 475املادة  3

 ستعمال الشعوذة يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر(.أو اب
 .500، ص 1999بنغازي، الطبعة األوىل،  :د. موسى ارحومة، قبول الدليل العلمي أمام القضاء اجلنائي، منشورات جامعة قاريونس 4

http://www.persee.fr/author/persee_262466
http://www.persee.fr/collection/bagf
http://www.persee.fr/issue/bagf_0004-5322_2004_num_81_4?sectionId=bagf_0004-5322_2004_num_81_4_2427
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ال شك أن استعمال عدسات املراقبة يف األماكن العامة ابلتخصيص ختدم املصلحة اخلاصة ألصحاهبا   
الصيدليا يف  مثال  يتم وضعها  وأرواح حيث  أموال  على  احلفاظ  بذلك يف  فتسهم  التجارية  واحملالت  ت 

 أصحاب هذه األمكنة. 
العمال - التعرف على أداء  العمل من  العمل مُيكن صاحب  املراقبة يف أماكن  أيضا استعمال عدسات 

خالل ساعات الدوام. ومعرفة طريقة تصرف العمال مع املواطنني والعكس وابلتايل تسمح ابلتدخل أو 
 وجيه إذا اقتضى األمر وعقوبة العمال إذا ما تبث إمهال أو تقصري من جانبهم.  الت

 اثنيا/ مضار استعمال عدسات املراقبة     
وميكن   1عدسات املراقبة فيها من السلبيات اليت جيب عدم إغفاهلا.   وتركيبهناك من يرى أن استعمال       

 
ُ
راقجبعرضها بتقسيم هذه املضار احملتملة إىل مضار متس امل

ُ
 راقجب ومضار متس امل

ُراقجب        
 ا/ مضار متس امل

تشكل كابوس على العمال طوال ساعات الدوام وقد تسبب مشاكل نفسية هلم لشعورهم أبهنم غري   - 
موثوق هبم، فهم مراقبني حىت خالل فرتة راحتهم. ولكن هذا االدعاء غري صحيح إال إذا كانت املراقبة  

من املراقبة البد أن يكون مقبول إلعطاء التصريح ابستعمال العدسات وابلتايل   متت بدون ضوابط، فاهلدف 
 يتعني استبعاد أماكن راحة العمال من ضمن أماكن املراقبة. 

من خالل عدسات املراقبة بغري علم أصحاهبا أو بعلمهم كاألشخاص القاطنني   واألصوات تسجيل الصور    -
نوع   يعد  قد  العامة  األماكن  اخلاصة و خاصة يف ابلقرب من  اإلنسان  الذي ميس حياة  التجسس  من 

لدى من يوضع حتت مراقبة    2اجملتمعات احملافظة وقد تستغل لالبتزاز وخاصة يف إطار العنصر النسائي،
هذه العدسات يفقد اخلصوصية و جيرب على التصرف بطريقة اصطناعية أحياان فقد تصدر منه تصرفات 

ع عليها من قبل اآلخرين. وهذا ما يزعج الكثري من املواطنني خصوصا عند ال إرادية تكون قد مت االطال
تواجدهم يف أماكن الرتفيه والراحة كاملقاهي واملطاعم، وذلك ألن الفرد يبحث عن راحته فيها مع من يريد 

واملتطفلني األنظار  عن  بعيدا  هبم  تتع  .االلتقاء  اخلاصة  احلياة  محاية  أبن  قيل  الزعم  هذا  على  لق وردا 
ابألشخاص ال أبماكن تواجدهم ومىت كانت العدسات ال تتبع شخص بعينه وإمنا هدفها املكان فهي ال 

تدخل يف معىن التجسس املنهي عنه شرعا واملرفوض دستورا. فالشخص يف بيته   متس ابحلياة اخلاصة وال
واملصلحة العامة غري منفصلة ميلك من اخلصوصية ما ال ميلكها يف املركز التجاري وابلتايل فاملصلحة اخلاصة  

والشخص ابعتباره كائن اجتماعي يبحث عن السلم االجتماعي فاالعرتاض على التقاط صورته يتعارض 
 

 .2015أكتوبر 03، ، الكويتلة الكرتونيةسعود العنزي، »كامريات املراقبة«. بني انتهاك اخلصوصية وزايدة اجلرمية، الكويتية، جم 1
2 Bernard BOSSU; Barège, ALEXANDRE , Preuve et surveillance des salariés : regard français, 

Les Cahiers de droit / Année 2013 / Volume 54 / Numéro 2 

http://id.erudit.org/iderudit/1017614ar
http://www.erudit.org/revue/cd/
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مع الطبيعة االجتماعية لإلنسان فهو كائن مرئي من قبل الناس يتعامل معهم وحيتك هبم األمر الذي جيعل 
فلهم حق املشاهدة والرؤي تتم ابلعني اجملردة فإهنا تكون كذلك شكله وقسماته ملك للكافة  ة اليت كما 

بوسائل التكنولوجيا كالكامريات و اليت وضعت لغرض احملافظة على السلم و األمن و بذلك يتهافت الزعم 
وانطالقا من ذلك ال يوجد ما مينع  1وإهنا ختتلف عن النظرة العابرة.  Duréeابن الصورة تضفي دميومة 

صلحة اجلميع، فحقه يف اخلصوصية ليس مطلق ولكن يف املقابل البد أن تكون من تقييد حرية الفرد مل 
للمراقبة أسباب معقولة حيث تكون من أجل مصلحة مشروعة ومهمة ومن أجل محاية النظام العام والسهر 

 2على حتقيق امن الدولة، ومن هنا أتيت املعادلة بني احلقني. 
قبة يف األماكن العامة ال ميس احلياة اخلاصة فهو ال يدخل يف حنن نرى أيضا أبن استعمال عدسات املرا    

التجسس وتتبع العورات طاملا كان يف مكان عام والغرض منه املكان وليس أشخاص معينني. و يف كل 
األحوال حىت وإن كان يدخل يف إطار التجسس كما يعتقد البعض فإن استعمال هذه العدسات يدخل 

رضي هللا - ى النهي عن التجسس ملصلحتها الغالبة. قال عبد هللا بن مسعود  يف االستثناءات الواردة عل
. فقد قال العلماء يستثىن من النهي 3: )إان قد هُنينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء أنخذ به( -عنه

عن التجسس ما لو تعني طريقاً إىل إنقاذ نفس من اهلالك مثالً أو من ارتكاب فاحشة فيشرع يف هذه 
 4صورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراكه و كذلك يف كل أمر عظيم و ضرورة قاهرة. ال
راقبة ابرتداء أقنعة حتول دون مالحقتهم و الوصول إليهم و -

ُ
قد يتخذ اجلناة احتياطاهتم يف األماكن امل

هذه   5رتكاب جرائمهم. قيامهم بتكسري و تدمري هذه العدسات قبل ارتكاهبم للجرائم أو تغيري أماكن ا
الفرضية املذكورة تظل قائمة ولكن ينبغي التذكري هنا إىل أن استعمال هذه العدسات ال يعين أهنا ستقضي 

 على اجلرمية هنائيا وإمنا تساهم مع غريها من الوسائل يف احلد من اجلرمية والكشف عنها. 
راقجب 

ُ
 ب/ مضار متس امل

 

1Jacques RAVANAS  La protection des personnes contre la réalisation et  la publication de 
leur image, Librairie générale de droit et de jurisprudence,  Paris, 1978, p 236 et S 

2 Michel LAPORTE, L’utilisation de caméra de surveillance par organismes publiques 
dans des lieux publics, Avril 

2004,http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cai.gouv.qc.ca%2
F06_documentation%2F01_pdf%2Fbilan.pdf, p. 194 

 . 13، ص1970  ،: الكويت، احلق، مطبوعات جامعة الكويتاجلزء الثاينعبد احلي حجازي، املدخل لدراسة العلوم القانونية،  ر أيضا  و انظ 
 قال النووي يف )رايض الصاحلني( : حديث حسن صحيح . رواه أبو داود إبسناد على شرط البخاري ومسلم .   3
 .498،ص 1986لبخاري، ابب ما ينهي عن التحاسد و التدابر، أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح ا  4
5 É ric HEILMANN , La vidéosurveillance, une réponse efficace à la criminalité ?, 

Volume 36, Numéro 1, Printemps, 2003, p. 89. 

https://www.google.fr/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Ravanas%22
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الناحية املالية، - رائها وتركيبها قد تنعدم فيه الشفافية ويكون فش  1استعمال هذه العدسات مكلف من 
مصدر من مصادر الفساد و األمر ال يقتصر على شرائها، أيضا االهتمام بصيانتها و متابعتها يف حالة 

 حدوث األعطال كما أهنا حتتاج إىل فنني لإلشراف عليها ومتابعتها من جانب آخر. 
التخزين، و الذاكرة اليت تكون عرضة للتلف، و التحري و تسريب انهيك عن السلبيات الناَتة عن طريقة  -

األشرطة اليت تصورها عدسات املراقبة، فالقائمني على هذه العدسات هم بشر و ابلتايل قد ينشغلوا عن 
املراقبة فتمر بعض الوقائع دون أن يتم رصدها من ذلك كخروجهم للتدخني أو أثناء الرد على التليفون أو 

ورات املياه و غريه من االنشغاالت اليت تلهيهم عن املراقبة و ابلتايل لتفادي ذلك اندى البعض الذهاب لد 
وإذا أسيء استخدام هذه التقنية فإن ذلك مسؤولية الشخص الذي   2بوضع املراقبني أيضا حتت املراقبة.

ون عدم إساءة استخدام جيلس خلف شاشة املراقبة وليس التقنية حبد ذاهتا وابلتايل ضرورة أن يضمن القان
 .األشرطة اليت تصورها هذه العدسات يف االعتداء على خصوصية األفراد

إن هذه العدسات تقدم إحساس غري حقيقي ابألمان فالرد على املكاملات املستعجلة واسرتجاع الصور -
عمل بطريقة لتدخل السلطات ال يكون دائما يف الوقت املناسب ، ابإلضافة إىل أن هناك بعض العدسات ت

آلية و دون إشراف إنسان. وإن صح ذلك يف بعض األحيان فإن التسجيل يظل موجود وميكن الرجوع 
 إليه للكشف عن املخالفات ومرتكبها ويظل الوضع أفضل من عدم وجودها. 

خنلص إىل أن عدسات املراقبة تشكل مصلحة حمققة ملقصد شرعي ومقاصد الشريعة متضمنة جلميع مصاحل 
وحىت من ينتقد انتشار عدسات املراقبة يقبلها لضرورات أمنية وملصلحتها الغالبة وابلتايل ما هو العباد  

 املوقف القانوين من هذه العدسات هذا ما ستناوله بعون هللا يف املطلب الثاين 
 املطلب الثاين / التنظيم القانوين الستعمال عدسات املراقبة 

من عدسات املراقبة لالستئناس هبا مت نعرج على موقف القانون  نستعرض املواقف القانونية لبعض الدول
 اللييب.

 اوال/ املواقف التشريعية املقارنة    
انتشر يف اآلونة األخرية استخدام هذه العدسات وتبنت احلكومات   3على صعيد الدول العربية    

يت حبكم حداثته بعد داعمة لذلك و قد اخرتان أن نعرج على موقف املشرع الكوي  وقواننيسياسات  
 استعراض القانون الفرنسي حبكم أصالته يف هذا املوضوع. 

 

1 Tanguy LE GOFF, Jacques de MAILLARD,  Le financement de la sécurité dans les 
villes , Revue d'économie financière Année 2006 Volume 86 Numéro 5 p. 251 

2Tanguy LE GOFF,  Dans les « coulisses » du métier d’opérateur de vidéosurveillance, 
Volume 46, Numéro 2, Automne, 2013, p. 91. 

 .بتنظيم استخدام كامريات وأجهزة املراقبة األمنية القطري 2011لسنة  9ومن الدول العربية أيضا قطر حيث صدر القانون رقم  3

http://www.persee.fr/collection/ecofi
http://www.persee.fr/issue/ecofi_0987-3368_2006_num_86_5?sectionId=ecofi_0987-3368_2006_num_86_5_4211
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  1أ/املشرع الفرنسي      
من  30000إىل   25حيث يركب ما يقارب من    1990استخدمت فرنسا سياسة املراقبة منذ عام       

مت تركيب  1998نظام الدوائر التليفزيونية املغلقة كل عام. و قد تضاعف العدد مع الوقت يف 
شخص حبيث أصبحت العديد من املدن الفرنسية    60كامريا أي ما يعادل كامريا لكل    150000

 2جهزة املراقبة يف احملالت و املدارس وحمطات القطار ...اخلمربوطة أب
بشأن   1970لسنة    643  -70و اجلدير ابلذكر أن فرنسا كفلت احلق يف الصورة مبوجب القانون رقم    

محاية حقوق األفراد و حرايهتم و الذي أضاف مواد لقانون العقوابت يعاقب مبقتضاها االعتداء على احلياة 
اد ابلتصنت أو تسجيل األحاديث أو التقاط الصور أو إنشائها و نشر املونتاج أبي وسيلة اخلاصة لإلفر 

و ابلتايل ال جيوز التقاط حىت   3ألف يورو غرامة.  45كانت دون موافقة اجملين عليه ابحلبس مدة سنة و  
 4.صورة مجاعية لطلبة املدارس دون أخذ االذن املكتوب من اوليائهم.

 

اليت يتعني مراعاهتا عند استعمال عدسات نص القانون األورويب امللزم لدول االحتاد األوريب وفرنسا واحدة منها على مجلة من الضوابط    1
خشية أن يتم املساس ابحلرايت أو التعدي على البياانت الشخصية اليت تتعلق ابألفراد مع بعض االستثناءات تتعلق أبغراض األمن  املراقبة  

. حيث أكاد املشرع األورويب على ضرورة وضع عالمات ابرزة جبميع املداخل تُعلن أن املكان خاضع لكامريات املراقبة األمنية ووضع  العام
ات  بياانت اتصال واضحة مُتكن األفراد من التواصل بشأن كامريات املراقبة ووضع حد أعلى ملدة ختزين بياانت الكامريات؛ وعدم توجيه الكامري 

على األشخاص، وتركيزها على األماكن املشرتكة مثل األروقة وعدم توجيه الكامريات على أماكن خارج العمل، كالشوارع واألرصفة    مباشرةً 
األوريب رقم   االحتاد  قرار  األخرى.  الرابط    1995لسنة    46واملباين  -http://eur-lex.europa.eu/legalابلفرنسية موجود على هذا 

content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046   
2  http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article_37700.asp 
3    Article 226-1 de code pénal  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros 

d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte 
à l'intimité de la vie privée d'autrui :…..2En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le 

consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé . 
  309مكرر و  309املواد أرقام  مبوجب نص يف قانون العقوابت على حرمة احلياة اخلاصة و اخرتاق خصوصية املواطننيواملشرع املصري  4

حيث    .واملصادرةعلى حرمة احلياة اخلاصة، ابحلبس    والتعدي،  مكرر "أ" من قانون العقوابت، عقوبة اخرتاق احلياة الشخصية، للمواطنني
مكرر من قانون العقوابت على: "يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلاصة    309تنص املادة رقم  

التقط أو نقل  ا/.......ب/  عليه،    اجملينرضاء  غري األحوال املصرح هبا قانوان أو بغري    يفللمواطن، وذلك أبن ارتكب أحد األفعال اآلتية  
فإذا صدرت األفعال املشار إليها يف الفقرتني السابقتني أثناء اجتماع على   "مكان خاص   يفجبهاز من األجهزة أاي كان نوعه صورة شخص  

وال يقتصر التجرمي على الشخص القائم ابلتقاط الصورة    .مسمع أو مرأى من احلاضرين يف ذلك االجتماع، فإن رضاء هؤالء يكون مفرتضاً 
مكرر )أ(    309كما تنص املادة رقم  ."نشر الصورة  يففقط وفقا للنص السابق، ولكن التجرمي ميتد ليشمل كال من سهل أو أذاع أو شارك  

متحصال عليه إبحدى الطرق املبينة    غري عالنية تسجيال أو مستندا  يفعلى "يعاقب ابحلبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو  
ابملادة السابقة أو كان ذلك بغري رضاء صاحب الشأن، ويعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من هدد إبفشاء أمر من األمور 

ملوظف العام الذى عليها إبحدى الطرق املشار إليها حلمل شخص على القيام بعمل أو االمتناع عنه، ويعاقب ابلسجن ا  صولاليت مت احل
 .يرتكب أحد األفعال املبينة هبذه املادة اعتمادا على سلطة وظيفته

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article_37700.asp
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أنه ال جيوز تقليص حقوق األفراد أو احلرايت   L  1-1121لعمل الفرنسي يف املادة  وينص قانون ا     
املراد حتقيقه. و  املهام املوكلة إليهم ومتوائمة مع اهلدف  إذا كانت مربرة بطبيعة  الفردية أو اجلماعية إال 

إنه جائز طاملا قدر ابلتايل فان تركيب الكامريات يف أماكن العمل إجراء رغم مساسه حبرية املستخدمني إال  
صاحب العمل أنه ضروري ابلنظر إىل املهام املوكلة إىل هؤالء املستخدمني و ابلنظر إىل طبيعة قطاع العمل 
كما هو احلال يف القطاع املصريف طبعا مع مراعاة الضوابط الالزمة و اليت منها إعالم املستخدمني بذلك 

وقد ذهبت حمكمة   1ني عليه إخبار اجمللس العمايل. فال جيوز تصويرهم دون علمهم و صاحب العمل يتع
النقض الفرنسية إىل أن األدلة املستمدة من العدسات املركبة يف أماكن ووقت العمل واليت استخدمها رب 
العمل كدليل يف املنازعات العمالية ال تعترب أدلة مشروعة ويتم استبعادها إذا مل يتم اإلخطار عن تركيب 

بطرق احتيالية دون علم املستخدمني يشكل اعتداء على حقوقهم وحرايهتم اخلاصة ألهنم الكامريا فوضعها  
 قد يتبادلون أحاديث أو معلومات شخصية ال جيوز تداوهلا دون علمهم. 

كما نظم املشرع الفرنسي ما يطلق عليه بفيديو املراقبة مبقتضى نصوصه خاصة يف قانون األمن الداخلي     
األغرا  أنه حدد  املراقبة حيث  فيديو  برتكيب  أجلها  التصريح من  اليت جيوز  تركيب عدسات   2ض  وأجاز 

 

وحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مما يكون قد استخدم يف اجلرمية أو حتصل عنها، كما حيكم مبحو التسجيالت املتحصلة عن  
 اجلرمية أو إعدامها. 

1Article L1222-4 code de travail Aucune information concernant personnellement un 
salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa 

connaissance.,  
2 Article L251-2  La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique 

par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques 
compétentes aux fins d'assurer  
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;  
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;  
3° La régulation des flux de transport ;  
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;  
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi 
que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes 
douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à 
l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;  
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre 
II du présent livre ;  
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;  
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615940&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615945&dateTexte=&categorieLien=cid
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للجمهور ألهداف تتعلق ابلصاحل العام و لكن بعد أخذ تصريح رمسي   واملفتوحة للمراقبة يف األماكن العامة  
اليت يرتأسها قاضي  املرئية ابملنطقة و  املراقبة  و األماكن املفتوحة للجمهور إذا مت تركيبها قبل    1من جلنة 
أشهر إذا مل تعاجل أوضاعها و تكمل اإلجراءات   3احلصول على املوافقة و التصريح قد يتم إغالقها مدة  

. كما أوجب املشرع أن يراعى يف تركيب العدسات أبن ال توجه إىل مداخل املباين. كما يتعني 2املطلوبة
واضحة و ظاهرة أن هناك عدسات مراقبة و ابملسئول عنها حىت ميكن التواصل معه   إعالم اجلمهور بطريقة

فلكل شخص احلق يف االطالع على التسجيالت و لكن ميكن   3يف حالة حدوث واقعة تستدعي ذلك
للجنة املراقبة أن ترفض ذلك إذا كانت هذه التسجيالت تتعلق أبمن و سالمة الدولة أو تعلق األمر حبقوق 

و إذا ما مت االستعانة ابلتسجيالت من قبل   5.سنوات قابلة للتجديد   5ويكون نظام املراقبة ملدة  4.الغري
و يعاقب كل  6 إتالفها خالل شهر كحد أقصى و ابإلمكان السلطات أن تضع حد أدىن. القضاء يتعني 

 

9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction. 
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts 
au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et 
établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. 
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités 
publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique 
un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de 
leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques 
d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et 

installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.  
1 Article L223-3   Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article 

L. 223-2 doit être précédée d'une consultation de la commission départementale de 
vidéoprotection si elle porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie 

publique ou des lieux et établissements ouverts au public. 
2Article L253-4   
3Article L251-3 Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de 

telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation 
ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de 

vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable 
4 Article L253-5 Code de la sécurité intérieure 
5 Article L252-4   Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq 

ans renouvelable. 
6Article L252-5 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire 

ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505239&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7A301034CA8A8EF638C2A28F2828B6ED.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505242&dateTexte=20170312&categorieLien=cid#LEGIARTI000025505242
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 45000سنوات سجن و بغرامة    3من يركب هذه العدسات و يسجل هبا قبل احلصول على املوافقة  
 1.يورو

 ب/املشرع الكوييت  
كامريات و أجهزة املراقبة  بشأن تنظيم و تركيب    61القانون رقم    2015أصدر املشرع الكوييت يف يوليو      

الفندقية 2األمنية   والشقق  الفنادق  هي  و  الكامريات  فيها  توضع  اليت  األماكن  مبقتضاه  حدد  الذي  و 
واجملمعات التجارية واجلمعيات التعاونية واجملمعات السكنية والبنوك واملصارف وحمالت الصرافة وحمالت 

افية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والرتفيه واملستشفيات بيع الذهب واجملوهرات واألندية الرايضية والثق
والعيادات، واملستودعات واملخازن اخلاصة ابملواد الثمينة واملواد اخلطرة وحمطات التزود ابلوقود ، وغريها من 

وحظر القانون تركيب هذه  .املنشآت اليت يصدر بتحديدها قرار من جملس الوزراء، بناء على اقرتاح الوزير
املالبس، ال تبديل  أو غرف  الطبيعي،  العالج  للنوم، أو غرف  أو  للسكىن،  املعدة  األماكن  كامريات يف 

ودورات املياه، واملعاهد الصحية النسائية والصالوانت النسائية أو أي مواقع تتعارض وضع الكامريات فيها 
  3مع اخلصوصية الشخصية. 

ا، تركيب كامريات وأجهزة مراقبة أمنية هبا وتشغيلها وأوجب على مالكي املنشآت واملسئولني عن إدارهت   
وفقاً ملقتضيات املصلحة العامة تلزم   -طوال اليوم، على أن يكون هلا غرفة حتكم مركزية. وللجهة املختصة  

 4أايً من مالكي ومسئويل املنشآت بربط كامرياهتا وأجهزة مراقبتها أبجهزة اجلهة اليت حتددها اجلهة املختصة.
قد نص القانون على جمموعة من الضوابط اليت يتعني مراعاهتا لضمان عدم املساس ابحلياة اخلاصة و و    

لضمان فاعلية استعمال هذه العدسات حيث أوجب اإلشارة داخل املنشآت بلوحة أو لوحات واضحة ، 
وعددها وأماكن   إىل أهنا جمهزة بكامريات وأجهزة مراقبة أمنية، على أن حتدد اجلهة املختصة مواصفاهتا 

وضعها، كما أوجب االحتفاظ بتسجيالت الكامريات وأجهزة املراقبة األمنية ملدة مائة وعشرين يوماً، و 
كما حظر   5حظر إجراء أي تعديالت عليها، وأوجب إتالف التسجيالت مباشرًة بعد انتهاء تلك املدة، 

شار إليها، إال مبوافقٍة كتابيٍة من جهة تسليم أو نقل أو ختزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيالت امل
 

fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. 
L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. 

1 Article L254-1 
رقم  لالطال   2 القانون  على  الرابط  و   61ع  على  موجود  اإليضاحية  و مذكرته  الدخولالتايل   8/9/2017بتاريخ    إليه  مت 

http://kuwaitalyawm.media.gov.kw/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9
%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-61-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015   

 من القانون املشار إليه.  9املادة   3
 من القانون املشار إليه.  2املادة   4
 من القانون املشار إليه.  5املادة  5
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املختصة.  احملكمة  أو  املختصة  تتم   1التحقيق  اليت  التسجيالت  اعتبار  احملكمة  أو  التحقيق  وأجاز جهة 
كما أوجب على مالكي املنشآت   2بواسطة الكامريات وأجهزة املراقبة األمنية مبثابة دليل يف اإلثبات أمامها. 

يانة كامريات وأجهزة املراقبة األمنية وحتديثها، بصفٍة دورية ومستمرة، لضمان حسن واملسئولني عن إدارهتا ص
 3أدائها ألغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

ووضع القانون عقوابت جنائية للمخالفني إلحكامه فقد نص على عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص     
دة ال َتاوز مخس سنوات وال تقل عن سنتني وبغرامة ال تقل عن ألفي عليها قانون آخر، يعاقب ابحلبس م 

دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني، كل من قام عمداً ابإلساءة أو التشهري 
ابلغري وذلك ابلتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيالت أو نشرها ابستعمال 

ت وأجهزة املراقبة األمنية املنصوص عليها يف هذا القانون. وتكون العقوبة احلبس مدة ال َتاوز الكامريا
مخس سنوات وال تقل عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف 

ابقة ابلتهديد أو االبتزاز دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني، إذا اقرتنت األفعال املشار إليها يف الفقرة الس
أو تضمنت استغالل الصورة أو مقطع الفيديو املأخوذ عنها أبية وسيلة يف اإلخالل ابحلياء أو املساس 

 ابألعراض. 
خنلص إىل أن الدول تتفاوت يف تنظيم استعمال وتركيب كامريات املراقبة ولكنها تتفق يف ضمان احلد 

 الالزم حلماية حقوق وحرايت االفراد.  
 اثنيا / موقف القانون اللييب من استعمال عدسات املراقبة 

إن املصاحل من حيث حكم الشارع فيها ابالعتبار أو اإللغاء أنواع: مصاحل معتربة وهي اليت قام الدليل     
الشرعي على وجوب رعايتها واعتبارها كمصلحة حفظ النفس اليت شرع من أجلها القصاص، ومصاحل 

قام الدليل الشرعي على إلغائها كمصلحة املرايب يف زايدة ثروته ابلراب، ومصاحل مرسلة   ملغاة وهي تلك اليت
وهي تلك املصاحل املسكوت عنها ومسيت مرسلة إلرساهلا أي إطالقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف 

ق مصلحة ابالعتبار أو ابإلهدار. واستعمال عدسات املراقبة يف األماكن العامة من املستجدات اليت حتق
 عامة وميكن أعطاها بذلك حكم املصلحة املرسلة شرعا وقانوان.

 أ / غياب تنظيم تشريعي خاص ابستعمال عدسات املراقبة  
 

 من القانون املشار إليه.  6ادة امل 1
 مصر،  الرمحن مصطفى، كامريات املراقبة.. عني السلطة واملواطن، الشروق جملة الكرتونية، عبد يف ذلكانظر القانون املشار إليه.  10ة املاد2

 . 2015مايو  7اخلميس 
 من القانون املشار إليه.   7ادة امل 3
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استعملت الدولة الليبية عدسات املراقبة ابعتبارها صاحبة سيادة فوق إقليمها لضرورات أمنية يف عدة      
مدن منها طرابلس و البيضاء، سبها و طربق، و بنغازي و شهدت هذه األخرية اهتمام كبريا يف هذا اجملال 

ة. حيث شرعت األجهزة األمنية ، واملظاهرات اليت متت أمام القنصلية اإليطالي  2006خاصة بعد أحداث  
يف إنشاء غرفة عمليات مشلت مجيع من له شأن أمين من استخبارات وأجهزة الشرطة امليدانية املتنوعة؛ 
بغية متابعة األحداث املرورية من حوادث واخرتاقات لإلشارات املرورية واملشاجرات واملظاهرات اليت حدثت 

ص القوى العاملة أو اليت ختص مصرف االدخار العقاري. سواء من أهايل سجناء أبو سليم أو اليت خت
تولت الدولة تركيب هذه العدسات مبا هلا من سلطة حفظ األمن داخل البالد ودون أن يكون هناك تنظيم 
قانوين خاص لرتكيب عدسات املراقبة وطريقة عملها وآلية محاية التسجيالت ومدة حفظها وبيان من هي 

و بعد ثورة فرباير جاء مشروع تنفيذ تركيب عدسات املراقبة ابلشوارع وامليادين    اجلهة اليت تشرف عليها.
يف إطار اخلطط اليت أعلنت عنها حكومة الوفاق لبسط األمن وحتقيق األمان و ردع كل   1يف عدة مدن، 

الوزراء ومن ذلك قرار جملس   املخالفات احملتملة للحيلولة دون تفشي حالة االعتداءات ومالحقة املطلوبون.
و الذي منح مبقتضاه اإلذن لوزارة الداخلية ابلتعاقد مع شركة التفوق الدائم   2016( لسنة  217رقم )

لتقنية للمعلومات واالستشارات والتدريبات لغرض تنفيذ مشروع تفعيل وتشغيل وصيانة كامريات املراقبة  
منها   التالفة  بدل  جديدة  وتوريد كامريات  بنغازي،  مبدينة  بقيمة املتضررة  ذلك  ومستلزمات  واملفقودة 

د.ل مليون وعشرة اآلالف ومخسمائة ومثانية وستون ألف ومائة دينار لييب خصًما   1010.568.100
 2. 2016( لسنة  177من املبلغ املخصص للوزارة مبوجب قرار جملس الوزارة رقم )

فرتة إال إن هذا الرتكيب أما خبصوص مدينة طرابلس فرغم تركيب العدسات وسط شوارع طرابلس يف تلك ال 
ابإلضافة إىل انتشار استعماهلا بطريقة عشوائية و غري مصرحة يف األماكن   3مل يتم عن طريق وزارة الداخلية

 

1  http://www.eanlibya.com/archives/15530 ؛ 
من جملس الوزراء   إذن على  الئحة العقود اإلدارية اليت حتضر على اجلهات العامة التعاقد قبل احلصول ألحكام. وجاء هذا اإلذن خضوعا  2
  إمناااللكرتونية و   األعنيغري قاصر على    اإلذنوابلتايل هذا    من الئحة العقود اإلدارية(  10مليون دينار )املادة  زادت قيمة العقد على مبلغ    إذا

خر يتعلق ابلبواابت آاملراقبة مع قرار  و قد تزامن قرار جملس الوزراء مبنح اإلذن للوزارة الداخلية و املتعلق عدسات    اإلدارية.  يف كل العقود
على أن »يؤذن لوزير الداخلية ابلتعاقد بطريق التكليف املباشر مع شركة التفوق الدائم لتقنية املعلومات   2016( لسنة  218االلكرتونية رقم )

اللجنة الفنية املشكلة مبوجب قرار السيد وزير واالستشارات والتدريب؛ لغرض تنفيذ مشروع البواابت اإللكرتونية مبدينة بنغازي واملبني بتقرير  
( املكلف رقم  لسنة  653الداخلية  بقيمة )2016(  ألًفا ومائة وواحد 4.628.181.900م،  أربعة ماليني وستمائة ومثانية وعشرون   )

 «.2016( لسنة 177ومثانون دينارًا ليبًيا وتسعمائة درهم، خصًما من املبلغ املخصص للوزارة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )
 . 6/2017شهر  مقابلة شخصية أجريتها مع مدير املكتب القانوين بوزارة الداخلية طرابلس.  3

http://www.eanlibya.com/archives/15530
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اخلاصة املفتوحة للعامة كاحملالت التجارية و الصيدليات و العيادات اخلاصة. و اجلدير ابلذكر يف هذا املقام 
املتاجر الكربى أو املشاريع الصغرية أو تداوهلا يف األسواق يتم أيضا بطريقة أن بيع وشراء هذه الكامريات يف  

  1عشوائية دون احلصول على أي ترخيص. 
رقم       قانون االتصاالت  املراقبة تعد من أجهزة االتصاالت مبقتضى  فقد   2010لسنة    22كامريات 

أجهز  أي  هي  االتصاالت  أبجهزة  املقصود  أن  على  األوىل  املادة  واستقبال نصت  إلرسال  تستخدم  ة 
وأن االتصاالت: هي كل عملية نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو اإلشارات أو   .االتصاالت

األصوات أو الصور أو البياانت أايً كانت طبيعتها بواسطة الوسائل السلكية أو الالسلكية أو أي وسيلة 
الثانية منه ال جيوز إنشاء أية شبكات اتصاالت أو   و جاء يف املادة   .أخرى من وسائل تقنية االتصاالت

و يعاقب ابحلبس   2إدارهتا أو تقدمي خدمة االتصاالت إال بعد احلصول على موافقة من اجلهة املختصة. 
وبغرامة ال تقل على ألف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من أنشأ 

كما يعاقب   3امة أو خاصة دون احلصول على الرتخيص املقرر يف هذا القانون. أو شغل شبكة اتصاالت ع 
بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد عن مخسمائة دينار كل من أساء استخدام وسائل االتصال لألضرار 

 .5كاستعمال الصور و األشرطة املرئية لالبتزاز و التشهري عرب شبكة املعلومات الدولية  4ابلغري. 
رغم إمكانية مد سراين القانون على كامريات املراقبة انطالقا من املادة األوىل منه و اليت اعتربت ارسال و 
استقبال الصور من االتصاالت اليت يسري عليها القانون، إال إن صياغة نصوص هذا القانون يف جمملها 

 

 . 6/2017شهر شارع الزاوية طرابلسنطقة موجود مب ،حمالت بيع عدسات املراقبة أحدمقابلة شخصية أجريتها مع أصحاب   1
 من القانون املشار إليه. 18وأيضا املادة   2
 من القانون املشار إليه.  27املادة  3
يف هذا السياق تقرر عقوبة إساءة استخدام شبكة املعلومات الدولية فباإلضافة اىل    35من القانون املشار إليه وأيضا املادة    36املادة     4

 احلبس والغرامة تقرر سحب الرتخيص ومصادرة اآلالت واألجهزة املستخدمة. 
رتونية والذي لقى معارضة واسعة على ظروف وتوقيت صدوره  على قانون اجلرائم االلك  26/10/2021صادق جملس النواب اللييب يف   5

اللكرتونية، لنرى يف قادم األايم مصريه ومدى امكانية العمل به وتطبيقه. انظر يف موضوع اجلرمية االلكرتونية: د.مفتاح ابوبكر املطردي، اجلرمية ا
. املنشور على 25/9/2012-23ة جبمهورية السودان  املنعقد يف الفرتة  ورقة مقدمة اىل املؤمتر الثالث لرؤساء احملاكم العليا يف الدول العربي

الرابط 
https://www.academia.edu/23333095/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A
9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%

A9_-_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7   1/10/2021اتريخ الدخول. 

https://www.academia.edu/23333095/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_-_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.academia.edu/23333095/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_-_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.academia.edu/23333095/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_-_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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ظم أي ضوابط لرتكيب العدسات و و ابعتباره قانون عام فهو مل ين  1تنصرف اىل التسجيالت املسموعة. 
 كيفية استعماهلا. 

ولكن هل حيق لألشخاص االعرتاض على تصويرهم مبقتضى هذه العدسات أو على استخدام التسجيالت 
 املصورة اليت يظهرون فيها بطريقة مباشرة وغري مباشرة؟ 

 ب/ غياب احلماية القانونية للصور الشخصية ابعتبارها موضوع العدسات      
يف املادة  2Droit de personnalitéنص املشرع اللييب على محاية احلقوق املالزمة للشخصية       

من القانون املدين اليت جاء فيها )لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق املالزمة   50
ته أن يطلب وقف االعتداء مع التعويض عما يكون قد حلقه من ضرر(. و مل حيدد املشرع ما هي لشخصي

 .3احلقوق املالزمة للشخصية و اختلف الفقه يف حتديد نطاقها بني موسع و مضيق و اخر منكر هلا أصال 
املالزمة من ضمن املظاهر احلديثة للحقوق  Droit d’image والفقه السائد يعترب احلق يف الصورة  

إال إن املشرع اللييب حيمي احلق يف االسم   4للشخصية و هي بذلك حق قائم مثلها مثل احلق يف االسم  
 دون احلق يف الصورة.   5مدنيا و جنائيا بنصوص خاصة

من اإلعالن الدستوري على إن حلياة املواطنني اخلاصة حرمة حيميها القانون، وال   12كما نصت املادة      
لة التجسس عليها إال إبذن قضائي وفقا ألحكام القانون. فإذا اعتربان استعمال كامريات املراقبة جيوز للدو 

من أدوات التجسس يظل النص قاصر على استعمال الدولة وفاقد لفاعليته ألن إمكانية تطبيقه حيتاج اىل 
 

اجلهات اليت تقدم اخلدمات اختاذ كافة اخلطوات لضمان سرية اتصاالت املستفيدين، سرية االتصاالت على    (15) من ذلك مثال املادة  1:
 .وال جيوز للجهات اليت تقدم اخلدمات اعرتاض أو مراقبة أو تغيري أو تعديل اتصاالت املستفيدين من اخلدمة

 :قانونية أو حسبما ينص عليه القانون يراعى اآليتوألغراض متابعة وحتديد املكان أو الرد على املضايقة أو املكاملات العدوانية أو غري ال
 .أ. جيوز للمستفيد أن يطلب من اجلهة اليت تقدم اخلدمات مراقبة املكاملات املتعلقة هباتفه

هاتف الفرد ب. جيوز للجهة القضائية املختصة قانوانً إصدار تعليماهتا إىل اجلهة اليت تقدم اخلدمات ابعرتاض أو مراقبة املكاملات الواردة إىل 
ف  أو الصادر منه وعليها التقيد بتلك التعليمات، وعلى اجلهة اليت تقدم اخلدمات تزويد هذه اجلهة ابملعلومات املستمدة من مراقبتها هلات 

 .الفرد، مبا يف ذلك أرقام اهلواتف اليت يتم االتصال هبا وتواريخ حدوثها
املكاملات املضايقة أو املكاملات العدائية أو غري القانونية، وإحالة األمر إىل اجلهات   ج. للجهة املختصة اختاذ أي إجراء حلماية األشخاص من

 .املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة
أطلق عليها تسميات خمتلفة احلقوق املتعلقة ابلشخصية أو احلقوق العامة واحلقوق الشخصانية انظر د. الكوين علي اعبودة، أساسيات   2

، ص 2003الطبعة الرابعة    -طرابلس  –املركز القومي للبحوث والدراسات العلمية    -احلق  –للييب، املدخل لعلم القانون  القانون الوضعي ا 
78. 

 وما بعدها  166عبد احلي حجازي، املدخل لدراسة العلوم القانونية، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .82ذكره، ص  د. الكوين علي اعبودة، أساسيات القانون الوضعي اللييب، مرجع سبق  4
من   355من القانون املدين على إمكانية احلصول على تعويض يف حالة منازعة االسم أو انتحال شخصية الغري واملادة    51نصت املادة    5

 قانون العقوابت قررت العقوبة احلبس مدة ال َتاوز سنة يف حالة جرمية انتحال الشخصية. 
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ك على غرار التسجيالت قانون يوضح نطاقه واألثر املرتتب على خمالفته واجلهة املختصة مبنح االذن وذل 
الصوتية، وبطريقة تضمن االنسجام بني التشريعات )التشريعات املنظمة لعدسات املراقبة واملنظمة للحق 
تنظيمها(. واىل ذلك احلني، فاألصل يف األشياء اإلابحة وابلتايل جيوز استعمال  يف الصورة على فرض 

ام واآلداب وهي فكرة مرنة مطاطة متغرية بتغري العدسات والصور شريطة اال يتعارض ذلك مع النظام الع 
 الزمان واملكان ومناطها املصلحة العامة. 

يثور التساؤل عن القيمة القانونية للفيديوهات والصور امللتقطة عرب عدسات املراقبة وهل يعتد هبا القضاء 
 اللييب يف االثبات؟ 

بد أن يكون اقتناع القاضي مبين على أدلة األصل حرية القاضي اجلنائي يف تكوين عقيدته إال أنه ال    
مشروعة مستمدة من إجراءات صحيحة قوال واحد يف أحكام اإلدانة اعماال لقاعدة األصل يف االنسان 

أما الدليل الذي يبين عليه القاضي حكم الرباءة فقد تباينت اآلراء بشأنه فهناك من جييز أتسيس   1الرباءة.
و هناك من ال جييز ذلك ألنه خرق   2حكم الرباءة على دليل غري مشروع الن األصل يف االنسان الرباءة 

نائية و بني عدم مشروعية و هناك من يفرق بني عدم مشروعية يصل إىل اجلرمية اجل  3ملبدا مشروعية الدليل 
نتيجة خمالفة قاعدة إجرائية مثال فإذا كان الدليل قد مت التوصل إليه بوسيلة تعد جرمية جنائية فإن الدليل 

و كما   4جيب استبعاده، أما إذا كانت الوسيلة ال تصل اىل حد اجلرمية ففي هذه احلالة ميكن االستناد إليه.
استعما و  تركيب  فإن  سابقا  لقانون أوضحنا  وفقا  جنائية  جرمية  يعد  ترخيص  بدون  العدسات  هذه  ل 

 االتصاالت. 
ورغم أن اخلصوم يف جرائم السرقات واملخدرات واحلوادث املرورية وغريها من اجلرائم يستعينوا بعدسات     

كتب املراقبة املوجودة يف مكان الواقعة ألثبات الفعل من عدمه، وُيشار له يف تصرفات النيابة العامة وم
النائب العام يف العديد من القضااي، إال أن القضاء من جهة ال يثري على االطالق مسألة مشروعية تركيب 
عدسات املراقبة ومدى صحة حمتواها عندما تقدم كدليل يف الدعوى. ومن جهة أخرى فهو ال يرفضها 

كقرينة للوصول اىل احلقيقة حبكم ويستبعدها صراحة و ال يعتربها دليل قائم بذاته وإمنا حياول أن يستعملها  
 

، خدجية اهلادي قدح، ضوابط و حدود القناعة الوجدانية للقاضي اجلنائي يف التشريع اجلنائي  من بني اخرين انظر : إيناس مؤمن العبيدي  1
 .7،ص 2020، 11مصراتة ، العدد  اللييب، جملة البحوث القانونية:

 .155، ص 1971د. مأمون سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب، اجلزء الثاين الطبعة األوىل، 2
 و ما بعدها.  740الرؤوف عبيد ، مبادئ اإلجراءات اجلنائية، الطبعة األوىل ، دار اجليل: مصر، ص  د.عبد 3
 .96ص ، 1987مع هذا الراي د. موسى ارحومة، حرية القاضي يف تكوين عقيدته، رسالة ماجستري جامعة قاريونس بنغازي،   4
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يقوم  أو  الشهود  لشهادة  يعتربها مكملة  أو  اخلربة  اىل  فيقوم إبحالتها  اجلنائية  املسائل  اإلجيايب يف  دوره 
   1مبواجهة املتهم هبا االمر الذي يضطره اىل االعرتاف ابلواقعة. 

صوم أصحاب املصلحة من صور هذا الفراغ التشريعي يربك عمل القضاء يف التعامل مع ما يقدمه اخل   
ضوابط   ووضعمنتجة يف الدعوى االمر، الذي يتطلب تدخل تشريعي حلماية حق الصورة    ومتحركة اثبتة  

 . وصحتهامنها كدليل قائم بذاته بعد التأكد من سالمتها   واالستفادةاستعماهلا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دانت املتهمني بتجاوز السرعة أحمكمة مرور طرابلس، احملكمة    دالالت،االستوحدة مجع    ،114/2021  رقم   انظر: الدعوىمن بني اخرين   1
اجملين عليه و اليت أدت اىل وفاته، استندت   وإصابةترتب عليه حصول احلادث    واليت  العامة للخطرسالمة    حيطة معرضني  وعدم  وامهالاملقررة  

الذي اجراه مأمور الضبط القضائي مبينا حالة الطريق و على    يف ذلك على ادلة عزز بعضها البعض و هي اعرتاف املتهمني، و على الكشف
 وجود مبكان احلادث. )حكم غري منشور( املما شاهده عن طريق أحد الكامريات املتثبتة مبحل للمواد الغذائية 
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 اخلامتة
ال شك أن انتشار اجلرمية وغياب األمن واألمان يشكل ضرر على حياة األفراد وحرايهتم ودينهم وأمواهلم    

ودرء املفسدة مقصداً شرعياا ال ميكن االستغناء عنه إذ إنا املصلحة ال تتحقق جبلب املنفعة فحسب بل 
ضع عدسات املراقبة يف األماكن إنا درأ املفسدة مقدام على جلب املصلحة يف حال التعارض والتزاحم. وو 

األرواح،  و  األموال  األفراد و محاية  والفساد و ضبط سلوك  اجلرمية  انتشار  احلد من  العامة هدفها هو 
فاستعماهلا له دور وقائي يتمثل يف بت الرعب و اخلوف يف نفس من تسول له نفسه خمالفة القوانني، أو 

م و ما يرتتب عنه من تعطيل الناس و ضياع للوقت و دور للمحافظة على نظام حركة السري ومنع االزدحا
اكتشاف اجلناة و حتديد هويتهم و تقدميهم للعدالة و ال شك أن كل ذلك  حيقق  يتمثل يف  عالجي 
مصلحة عامة تغلب على املصلحة اخلاصة و املزعومة أبن هذه العدسات هتتك حرمة احلياة اخلاصة من 

م ورمبا استعماهلا إذا اقتضت الضرورة. ورغم كوهنا من ضرورايت خالل التجسس عليهم و ختزين صوره
العصر احلديث الذي أصبح فيه األمن مطلبا رئيسيا هاما يف احلياة ورغم انتشار استعماهلا إال أهنا مل حتظ 
بتنظيم خاص يضبط آلية وطرق وضعها، و نعتقد أنه الوقت املناسب لتدخل تشريعي خاص اسوة بدول 

الفرد العامل حيمي   بني مصلحة  العادلة  املوازنة  على حنو حيقق  املراقبة  ينظم كامريات  و  الصورة  احلق يف 
 ومصلحة اجلماعة و يف ظل الضوابط املقرتحة. 

 التوصيات 
يتعني على املشرع تنظيم استخدام عدسات وأجهزة املراقبة يف ليبيا والعمل على إصدار قانون خاص 

 بذلك على أن يراع االيت 
د األماكن اليت يتوجب تركيب وتشغيل الكامريات فيها كالفنادق واجملمعات السكنية واملصارف حتدي /1

وحمالت الصرافة وبيع الذهب ومراكز التسوق واملستشفيات واملخازن اخلاصة ابملواد الثمينة واخلطرة وغريها 
حيظر   اليت  األماكن  لتحديد  املختصة ابإلضافة  اجلهات  اليت حتددها  املنشآت  ابلكامريات من  مراقبتها 

كاألماكن املعدة للنوم وغرف العالج الطبيعي وغرف تبديل املالبس ودورات املياه والصالوانت النسائية  
 وصاالت األفراح وأي موقع يتعارض وضع الكامريات فيه مع تقاليدان وعاداتنا وديننا.

جهزة املراقبة األمنية وذلك ملنع حتديد وتوحيد اجلهة املختصة مبنح الرتاخيص الستخدام كامريات وأ  /2
التعارض والتسهيل على اجلهات الراغبة يف الرتكيب. ومنح هذه اجلهة احلق يف دخول هذه األماكن بغرض 
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أماكن ونقاط وضع كامريات وأجهزة  املراقبة ومنحها الصالحية لتحديد  التفتيش على كامريات وأجهزة 
 .عرفة األغراض املركبة من أجلها. وحتديد مسؤولية اجلهة املراقبةاملراقبة وعددها ونوعها اثبتة أو متحركة وم

 / االلتزام بوضع لوحات يف أماكن ابرزة تبني أن املكان جمهز بكامريات املراقبة.3
عليها وتسليمها للجهات 4 القانون وعدم إجراء أي تعديالت  / االحتفاظ ابلتسجيالت ملدة حيددها 

لتسجيالت بعد انتهاء هذه املدة. واحلرص على سرية ما مت تسجيله املختصة فور طلبها وإعدام تلك ا
حمتوى  على  االطالع  إبمكاهنم  الذين  األشخاص  عدد  وحتديد  لذلك.  يلزم  ما  واختاذ  ضياعه  وعدم 

 التسجيالت.
/حظر نقل أو ختزين أو إرسال أو نشر التسجيالت اليت تلتقطها كامريات املراقبة إال مبوافقة اجلهة اليت 5

 دها القانون. حيد 
/النص على عقوابت واضحة ورادعة يف حال خمالفة أي مادة من مواد القانون مبا يتناسب وجسامة 6

 املخالفة. 
 / حتديد القيمة القانونية حملتوى كامريات املراقبة يف االثبات اجلنائي. 7
 / تقرير احلماية املدنية واجلنائية للحق يف الصورة. 8

 وهللا ويل التوفيق
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 . 2020، 11التشريع اجلنائي اللييب، جملة البحوث القانونية ، العدد 

العامة.. عني ساهرة وأخرى متلصصة، تونس، ُنشر يف   -5 املراقبة يف األماكن  املرزوقي، كامريا  حكيم 
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 حقوق دائني الشركة أثناء التصفية        
 أبوبكر عبد السالم بن زيد  أ.                                                 

 عضو هيئة تدريس بقسم القانون اخلاص                                            
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية  كلية العلوم الشرعية مسالته /                               

 : املقدمة
إن تصفية الشركة تعين كافة العمليات اليت يقصد منها حتديد ما للشركة من حقوق وما عليها من           

ديون بعد حلها وذلك لدفع هذه الديون وتقسيم ما تبقى بعد ذلك علي الشركاء, واألصل يف التصفية أن 
خال العقد من النص علي ذلك,   تتبع القواعد املنصوص عليها يف عقد الشركة املتعلق بطريقة التصفية وإذا 

( نظراً ألن القانون التجاري مل ينظم 335-530فتتبع قواعد القانون املدين املنصوص عليها يف املواد من )
 هذه املسالة إال فيما يتعلق ابلواجبات املفروضة علي املصفيني كما سنري . 

الدائنني يف استيفاء ديوهنم يتوقف   إن املستفيد من عمليات التصفية هم الدائنون، ذلك أن حق         
للدائنني إال  األموال ليس  تنظيمها، خاصة وأنه يف شركات  التصفية وحسن  املتبعة يف  علي اإلجراءات 

حق مراقبة إجراءات التصفية وكيفية   –الدائنون    - الرجوع على الشركاء يف حدود احلصة املقدمة فقط فلهم
 سريها للمحافظة علي حقوقهم . 

بيد أن التصفية ال ترد إال على الشركات املشخصة أي اليت تتمتع ابلشخصية االعتبارية، وهلذا           
يتم استبعاد الشركة املدنية البسيطة وشركة احملاصة حيث أن هاتني الشركتني ليست هلما الشخصية االعتبارية 

ا نستبعد من نطاق حبثنا هاتني وليست هلما ابلتايل احلقوق املرتتبة عليها حىت ترد عليها التصفية، وهلذ 
الشركتني, ويكون موضوع البحث منصباً على حقوق الدائنني يف الشركات املنصوص عليها يف القانون 

 .   –الشركات التجارية احملضة    –التجاري  
وينقسم هذا البحث إىل مطلبني نتناول يف املطلب األول مظاهر محاية الدائنني أثناء التصفية، ويف           

 املطلب الثاين النظام القانوين لتسوية الديون. 
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 املطلب األول 
 مظاهر محاية الدائنني أثناء التصفية 

ومحاية   )أوالً(إن مظاهر محاية حقوق دائين الشركة تتمثل يف محاية الدائنني يف مواجهة الشركة              
 (. اثنياً الدائنني يف مواجهة أعضاء الشركة )

  الشركة:محاية الدائنني يف مواجهة    /أوالً 
وتعترب هذه الذمة املالية   ها، أعضائالشركة املتمتعة ابلشخصية االعتبارية هلا ذمة مالية مستقلة عن          

الضمان العام لدائنيها، وال يزامحهم فيها دائنو الشركاء الشخصيون، ومن أجل هذا اعترب املشرع الشركة 
حتت التصفية متمتعة بشخصيتها االعتبارية حلماية حقوق دائينيها )أ( وتسأل الشركة أثناء التصفية عن 

 (. هلا يف هذه الفرتة )ب أعمال املصفي ابعتبارها املمثل القانوين 
  االعتبارية:أ/ متتع الشركة أثناء التصفية ابلشخصية  

حتتاج عمليات التصفية مبا تتطلبه من حتصيل للديون واستمرار يف تنفيذ بعض العقود وبيع ممتلكات       
ل ولذلك فإن تسهيل العمليات يتطلب حتما أن تظ سنوات،أصول الشركة إىل وقت طويل قد يصل إىل 

الشخصية االعتبارية للشركة مستمرة طوال هذه الفرتة، فيجب أن تظل هذه األموال لصيقة ابلذمة املالية 
 . (1)   الشركاءللشركة حىت تصل إىل وجهتها النهائية الدائنني أو  

( من القانون التجاري على متتع الشركة أثناء التصفية ابلشخصية االعتبارية 36وقد نصت املادة )      
حيث قالت ))......وجيب أن يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة ))شركة حتت التصفية(( وتستمر شخصيتها 

 . القانونية ابلقدر الالزم للتصفية وذلك إىل حني شطبها من السجل التجاري((
وقد قضت احملكمة العليا يف هذا اخلصوص أبنه ))تعترب الشركة قائمة بشخصيتها املعنوية حلاجات         

 .(2)   ...(التصفية وحىت تنتهي التصفية  
الدائنني            حقوق  حفظ  هو  التصفية  أثناء  للشركة  االعتبارية  الشخصية  لبقاء  الرئيسي  والسبب 

تبق وذلك حىت  األوىل،  الشركاء ابلدرجة  دائنو  يزاحم  وال  بديوهنا،  للوفاء  ضامنة  الشركة  أموال  مجيع  ى 
 

طرابل1 جامعة  القانون  مبجلة كلية  منشور  مقال   , الشركات  لتصفية  العامة  األحكام   , البدوي  اجليالين  د.حممد  الثاين,  (  العدد  س, 
 . 11,ص2003سبتمرب

 . 9، العدد الثاين ,ص14م، جملة احملكمة العليا، السنة14/11/1979ق، جلسة  201/23( طعن اداري رقم 2
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الشخصيون دائين الشركة يف هذه املرحلة، وال جيوز لدائن شخصي لشريك أن يطالب بتصفية حصة مدينه 
  األموال.( من القانون التجاري، فاألولوية لدائين الشركة على هذه  67مادامت الشركة قائمة )املادة 

ويرتتب علي االعرتاف للشركة أثناء التصفية ابلشخصية االعتبارية أن أموال الشركة تبقى ضامنة         
للوفاء بديوهنا دون ديون الشركاء ))وال يعترب أعضاء الشركة مالكني على الشيوع ألموال الشركة، بل تعترب 

ما   املستقل  الشركة كياهنا  لذمة  وتظل  االعتباري  للشخص  ملكاً  األموال  الشخصية هذه  للشركة  بقيت 
التنفيذ عليها طوال مدة قيامها((  (1) املعنوية, وختصص ذمة الشركة للوفاء بديوهنا ويكون لدائين الشركة 

ويكون للدائنني حمافظة على حقوقهم ومصاحلهم احلق ابستعمال الدعوى غري املباشرة اليت يستطيع هبا كل 
عماهلا، وكذلك هلم طلب عدم نفاذ التصرفات اليت منهم أن ميارس بعض حقوق مدينه عند إمهاله است

 .(2) تكون مفقرة ملدينهم الشركة وضارة حبقوقهم
كما حيق للدائنني طلب شهر إفالس الشركة إذا توقفت عن دفع ديوهنا بصرف النظر عما إذا كان           

 .(3)   ذلكاتريخ التوقف عن الدفع سابقاً حللها أو جاء الحقاً على  
وطاملا أن الغرض األساسي من تصفية الشركة، هو وفاء الدائنني الذين مل يستوفوا ديوهنم من أموال           
  االعتبارية.فاملفروض أن الشركة بعد الشطب تفقد شخصيتها    الشركة،
املادة         اللييب يف  املشرع  أنه 2/ 246) وضع  بنصها على  املعضلة  هلذه  التجاري حالً  القانون  ( من 
شطب الشركة جيوز لدائنيها الذين مل يتمكنوا من استيفاء حقوقهم كلها أو بعضها مطالبة املسامهني   ))وبعد

وذلك خالل مخس سنوات من   للتصفية،هبا بنسبة ال َتاوز مقدار ما قبضوه من انتج امليزانية اخلتامية  
لمسامهني يف حدود تلك املبالغ اتريخ قيد الشطب وال خيضع دائنو الشركة ملزامحة الدائنني الشخصيني ل

 كما جيوز هلم الرجوع على املصفني إذا كان عدم استيفاء الديون نتيجة خطئهم((. 
الدائنني         مواجهة  يف  الشركة  دائين  حقوق  قد كفل  اللييب  املشرع  أن  سبق  ما  خالل  من  يتضح 

أنه مل ينص على امتداد الشخصية   الشخصيني للمسامهني يف حالة التزاحم، بل ويف مواجهة املصفي نفسه إال 
 

 .65، ص  العدد الرابعم، جملة احملكمة العليا، السنة الثانية عشرة، 2/1976/ 4ق، جلسة 47/21طعن مدين رقم 1) 
القاهرة,2 جامعة  احلقوق  دكتوراة كلية  رسالة  التجارية،  الشركات  لتصفية  القانوين  النظام  الشخانبة,  علي  د.عبده  م,غري 1992( 

 .  330منشورة,ص
الثالثة,(د. مسيحة القليوىب,الشركات  3 . فتوح عبد الرمحن 198,ص89بند    1992التجارية، دار النهضة العربية للنشر: القاهرة، الطبعة 

. د.حممد اجليالين البدوي، األحكام  447, ص356, بند    1973دوما، شرح القانون التجاري، املكتبة الوطنية للنشر، بنغازي,)ب,ط(,سنة
 . 11إليه ص  القانونية لتصفية الشركات مقال سبقت اإلشارة
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االعتبارية للشركة بعد شطبها، طاملا أن احلقوق والواجبات اليت هلا طابع الشركة مل يقع تصفيتها كمظهر 
للحماية لصاحل دائين الشركة حىت تظل أموال الشركة ضامنة للوفاء بديوهنا، وقد قضت حمكمة النقض 

ة للشركة بعد الشطب طاملا أن احلقوق والواجبات اليت هلا طابع الفرنسية بضرورة امتداد الشخصية املعنوي
 . (1)   تصفيتهاالشركة مل يقع  

وطاملا أن الشركة مازالت حمتفظة بوجودها القانوين الستمرار متتعها ابلشخصية االعتبارية، فيكون يف       
خرى، أو تقدمي مجيع أو ببعض مقدورها القيام ببعض التصرفات واألعمال القانونية مثل االندماج يف شركة أ

ممتلكاهتا حصة يف شركة أخرى، كما يكون يف مقدور الشركة القيام ببعض التصرفات واألعمال القانونية 
 .(2)   والتصفيةاليت يتطلبها استمرارها يف تنفيذ التزاماهتا السابقة على احلل  

لكن طاملا أن متتع الشركة ابلشخصية االعتبارية مقصود به تسهيل عمليات التصفية فقط, فال يصح       
هلا أن تتحول إىل شركة أخرى؛ ألن هذا التحول قد ميكنهما من االستمرار يف ممارسة نشاطها السابق يف 

ين، وكذلك ال جيوز للمصفي شكلها اجلديد، بينما حل الشركة مقصود به العمل على انتهاء وجودها القانو 
أن يقوم مبباشرة أعمال جديدة ولو كانت داخلة يف غرض الشركة اليت يتوىل تصفيتها كما حيدده نظامها 

من 533األساسي، إال إذا كانت تلك األعمال الزمة إلمتام التزامات وإعمال سابقة علي احلال )املادة 
ق  التصفية  أثناء  الشركة  أن  ومبا  املدين(  عن القانون  تكون مسؤولة  فهي  األنشطة،  بعض  مبزاولة  تقوم  د 

 األعمال اليت يقوم هبا املصفي. 
 / مسؤولية الشركة عن أعمال املصفي:   ب

محاية حلقوق دائين الشركة خالل التصفية فإن الشركة تكون مسؤولة عن كل تصرف جيريه املصفي        
التصفية ولو جاوز القيود الواردة علي سلطة املصفي،   ابمسها ويلحق ضرراً ابلغري، إذا كان مما تقتضيه أعمال 

 .              (3)إال إذا كان من تعامل مع املصفي سيئ النية  اخلاص، أو استعمل توقيع الشركة حلسابه  
، وذلك متاماً (4)   االلتزامويقع على عاتق الشركة إثبات سوء نية الطرف الثاين حىت تتخلص من هذا        

 من القانون التجاري(.  43شركة عن أعمال املديرين املادة )كمسؤولية ال
 

ف, مشار إليه عند الطالبة عايدة الفرجاين حبث معمق حول تصفية الشركة املسامهة يف القانون 23/11/1976(طعن مدين فرنسي بتاريخ  1
 .77ف,ص2002-2001اللييب واملقارن كلية القانون جامعة طرابلس السنة الدراسية 

 .10الشركات , مرجع سابق ,ص (د.حممد اجليالين البدوي، األحكام القانونية لتصفية 2
 146,ص.118مبند 1991د. علي حسن يونس, الشركات التجارية,)ب.ن()ب.،م( 3) 
 . 288,ص132د.مسيحة القليويب, قانون الشركات , مرجع سابق, بند 4) 
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 وكما توجد محاية للدائنني يف مواجهة الشركة توجد محاية هلم يف مواجهة أعضاء الشركة.     
 / محاية الدائنني يف مواجهة أعضاء الشركة:  اثنياً 
هة أخرى حيث أنه تقرر مسؤولية املقصود أبعضاء الشركة هم الشركاء من جهة، واملمثل القانوين من ج      

    للدائنني.هؤالء محاية  
  الشركة:أ/ مسؤولية الشركاء عن ديون  

وال يكون للشريك إال احلق   إن األموال اليت يقدمها الشريك كحصة يف الشركة تنتقل ملكيتها إليها,    
يف احلصول على نسبة من األرابح واملوجودات عند تصفية الشركة، ومبا أن هذه األموال هي الضمان العام 
للدائنني، فان هلم احلق ابحملافظة على حقوق الشركة وسالمة أمواهلا حىت يف مواجهة الشركاء، فال جيوز 

مواهلا خالل فرتة التصفية وال أن يوقع أي حجز استحقاق ألي شريك يف الشركة أن يرتب أي رهن على أ 
 . (1)عليها
وكذلك فإن للدائنني احلق يف الدفاع عن حقوقهم يف أموال الشركة، إذا قام الشركاء بقسمة أموال       

الشركة بينهم قبل أن يقوموا بدفع الديون املرتتبة عليها, حيث أن املشرع وضع يف القانون املدين قاعدة 
مة مؤداها أن أموال الشركة ال تقسم بني الشركاء مجيعاً إال بعد استيفاء الدائنني حقوقهم، وذلك يف عا

مدين( حيث أن األولوية على أموال الشركة تكون للدائنني كما ال حيق ألي شريك أن 534/1املادة )
لوفاء مبا عليه للشركة فال ، أو ا(2) يطلب قسمة أموال الشركة إال بعد سداد ما علي الشركة من ديون أوالً 

تربأ ذمة الشريك من دفع ما عليه للشركة إال بعد سداد الديون إذ أن الشركة أثناء التصفية تظل حمتفظة 
 بشخصيتها االعتبارية . 

ألن التصفية هي اليت حتدد   التصفية، وال جيوز للشريك أن يسرتد حصته يف رأس مال الشركة قبل إجراء      
 . (3)  الشركاءجيوز قسمته بني   صايف الشركة الذي 

وإذا شطبت الشركة من السجل التجاري وفقدت شخصيتها االعتبارية وظهر أن بعض الدائنني مل      
وخيتلف األمر يف شركات األشخاص عنه يف    حدة،يستوفوا ديوهنم فيحق هلم مطالبة الشركاء هبا كالً على  

 

 334د. عبدة الشخانبة,النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية,مرجع سابق,ص. 1) 
.مسيحة القليويب, الشركات التجارية، مرجع سابق 271,ص  227عبد الرمحن دوما، شرح القانون التجاري اللييب,مرجع سابق, بند  د.فتوح2)
 . 450,ص360بند
سابق,ص3 ,مرحع  التجارية  الشركات  لتصفية  القانوين  النظام  الشخانبة،  ,مرجع  340(د.عبده  التجارية  ,الشركات  القليويب  .مسيحة 

 . 221,ص96سابق,بند
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طالبة الشركاء ابن يدفعوا من أمواهلم اخلاصة كل ديون شركات األموال، فللدائنني يف شركات األشخاص م
 ( من القانون التجاري. 90- 76الشركة اليت مل تدفع ألصحاهبا، وهذا ما نص عليه املشرع يف املادتني )

أما ابلنسبة لشركات األموال فان الشركاء فيها يبقون ملزمني حبدود املتبقي عليهم من رأس مال الشركة       
( من القانون التجاري على أنه ))وإذا تعهد الشريك 2/ 109الذين التزموا بدفعه، حيث نصت املادة ) 

لشركة، ما مل تستوف منه النسبة بتقدمي حصته يف صورة ديون له يف ذمة الغري، فال ينقضي التزامه َتاه ا
املنصوص عليها يف عقد التأسيس بشرط أالا تقل عن ثالثة أعشار قيمة حصته ويكون الشريك فوق ذلك 
مسؤواًل عن تعويض الضرر إذا مل توف تلك النسبة قبل قيد الشركة يف السجل التجاري أو إذا مل يتم الوفاء 

 ة احلصص النقدية (( . بقيمة احلصة يف املوعد احملدد للدفع بقيم
 وبعد االنتهاء من مسؤولية الشركاء نعاجل مسؤولية املمثل القانوين للشركاء.         

 ب/ مسؤولية املمثل القانوين للشركاء: 
 املمثل القانوين للشركاء هو إما املدير وإما املصفي.  

 مسؤولية املديرين:   -1
ابل         التصفية  أثناء  الشركة  مديرو  املصفي يعترب  تعيني  يتم  حىت  املصفني  حكم  يف  الغري  إىل  نسبة 
(( من 531(( من القانون التجاري ونصت املادة ))36(( من القانون املدين واملادة ))532/4))املادة

القانون املدين على أن ))املديرين حيتفظون مبناصبهم يف اإلدارة يف حدود العمليات املستعجلة فقط(( كما 
القانون التجاري على أنه)) تكون الشركة يف حالة تصفية مبجرد توفر أحدى احلاالت   من   36نصت املادة  

اليت يرتتب عليها حلها وعلى املديرين اعتبار أنفسهم يف وضع املصفني حبيث تقتصر مهامهم على األمور 
 افل  (( . العاجلة, وال جيوز هلم مباشرة أعمال جديدة وإالا أصبحوا مسؤولني عنها بوجه التضامن والتك

من خالل ما تقدم يتضح أن املشرع حيرص على احملافظة على أموال الشركة خوفاً من التالعب هبا       
فقد حظر املشرع القيام أبي عمل إالا يف حدود العمليات املستعجلة   الشركة،حتت ستار القيام بتنفيذ غرض  

ه املسؤولية اليت على عاتق املديرين كافية وهذ   والتكافل،فقط وإال أصبحوا مسؤولني عنها بوجه التضامن  
 للحرص على مصاحل الدائنني واليت هي األوىل ابلرعاية. 

من   1/ 511واألصل أن مسؤولية املديرين تنظم حسب أحكام الوكالة كما نصت علي ذلك املادة       
املأجور يف الوكالة   كالوكيل   الشركة،القانون املدين حيث أن املدير يبدل عناية الشخص املعتاد يف إدارة  

  املدين.املأجورة وهذا حكم عام يسري علي مجيع الشركات إذ أنه ورد يف القانون  
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(( 36وأخرياً فإن املديرين مسؤولون عن حفظ موجودات الشركة إىل أن يتم تسليمها للمصفي املادة ))     
 من القانون التجاري. 

 مسؤولية املصفني:   -2
املصفي مسؤواًل أمام الشركة والشركاء والغري   ))ويبقى ( من القانون التجاري على أنه  43)املادة  تنص        

ها أثناء أتدية مهامه بنفس الكيفية اليت يسأل هبا املديرين (( وهذا يعين أن كل ما عن األخطاء اليت يرتكب
قلناه سابقاً عن مسؤولية املديرين ينطبق عن مسؤولية املصفني، إال أن مسؤولية املصفني ال تبدأ إالا من يوم 

م القضاء من اتريخ قيد تعيينهم يف السجل التجاري, حيث يصبح متثيل الشركة منوطاً ابملصفني حىت أما 
 ( من القانون التجاري . 40-38هذا القيد ) 

  حبقوقهم،ويكون املصفي مسؤواًل أمام الدائنني إذا تسبب أثناء ممارسته ملهام وظيفته إبحلاق أي ضرر      
من القانون التجاري( ويسأل قبل الدائنني بناء على 43)املادة  (1) ويكون مسؤوالً حىت عن اخلطأ اليسري

 .   (2) املسؤولية التقصريية
وعلى املصفي أن يقوم جبميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، وعلى أن يستويف ما       

للشركة من حقوق لدى الغري، وال جيوز للمصفي أن يبدأ أعمااًل جديدة إالا إذا كانت الزمة إلمتاما عمال 
تضيها التصفية كان مسؤواًل يف مجيع أمواله عن هذه إلعمال، سابقة، وإذا قام املصفي إبعمال جديدة ال تق

 .(3)   املديرينوإذا تعدد املصفون كانوا مسؤولني ابلتضامن متاماً كمسؤولية  
إذا كان عدم استيفاء الديون نتيجة   املصفني، وقد أعطي املشرع للدائنني دعوى مباشرة ترفع علي        

إذا أمهل املصفي يف 246/2و    76/1)املادتني  خطئهم وذلك يف   التجاري وذلك كما  القانون  ( من 
 احملافظة علي أموال الشركة وتالعب على ذلك سرقتها وضياعها.

الدائنني حلقوقهم       استيفاء  بعد  إال  الشركاء مجيعاً  بني  تقسم  الشركة ال  فإن موجودات   )املادة وأخرياً 
 من القانون املدين(  1/ 534

ن املطلب األول املتعلق مبظاهر محاية الدائنني أثناء التصفية لنتوىل بعد ذلك هبذا نكون قد انتهينا م    
 النظام القانوين لتسوية الديون وهو موضوع املطلب الثاين.  

 

 .342د عبده الشخانبة,النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية ,مرجع سابق, ص1)
 .351,ص284القانون التجاري اللييب, مرجع سابق بند دوما, شرحد. فتوح عبد الرمحن 2)
 . 593ص 463مرجع سابق بند  التجارية. يونس. الشركاتد. علي حسن 3)
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 املطلب الثاين 
 النظام القانوين لتسوية الديون

ما يقوم به املصفي من حيث سداد الديون للدائنني حسب   (  47) بنيا القانون التجاري يف املادة            
مراتبها, وإذا تساووا يف مرتبة واحدة وكان انتج التصفية غري كاف لتسديد مجيع حقوقهم ابلكامل يتم 
التوزيع عليهم حسب نية تلك احلقوق, وعلي املصفي َتنيب املبالغ الالزمة لسداد حقوق من أتخر من 

 هم اثبتة وحمددة املقدار.  الدائنني مىت كانت حقوق
وابلرغم من ذلك فإن القانون التجاري قد خال من تنظيم أنواع الديون وأيهما يقدم على اآلخر وهو       

( حيث نصت الفقرة األويل منها على أن )تقسم أموال الشركة 534ما تكفل به القانون املدين يف املادة )
حلقوقهم وبعد استنزال املبالغ الالزمة للوفاء ابلديون اليت مل حتل أو بني الشركاء وذلك بعد استيفاء الدائنني  

الديون املتنازع فيها وبعد رد املصروفات أو القروض اليت يكون أحد الشركاء قد ابشرها يف مصلحة الشركة 
( عالوة على إجراءات التصفية قد خيتص بعض الدائنني مبوقف خاص هلم عند التصفية، وهلذا ينقسم هذا 

 .   املطلب إىل فقرتني األوىل تتعلق إبجراءات تسوية الديون، والثانية ابلوضع اخلاص لبعض الدائنني
  الديون: إجراءات تسوية   /أوالً  

وإما أن تكون غري   األجل، ( من القانون املدين أن الديون إما أن تكون حالة  534/1يبني من املادة )  
 يون الشركاء على التفصيل التايل .  حالة األجل أو ديون متنازع فيها، وكذلك د

  األجل: أ/ الديون حالة  
وهي الديون اليت جيب علي املصفي الوفاء هبا أوالً، فيقوم بدفع هذه الديون من النقود املوجودة لدى      

إال أنه عند الوفاء هبذه   بثمنها،خزينة الشركة، فإذا مل تكف عليه البدء يف بيع موجودات الشركة للوفاء  
 . (1)  العاديةديون عليه أن يبدأ بسداد الديون املمتازة أوالً قبل سداد الديون املضمونة برهن والديون  ال
  املمتازة:_ الديون  1

يقررها القانون حلق معني مراعاة منه  )أولوية( من القانون املدين االمتياز أبنه 1134تعرف املادة )        
وحيدد القانون مرتبة االمتياز الذي يقرره،   القانون(لصفته وال يكون االمتياز للحق إال مبقتضي نص يف  

 

 . 450,ص361ن التجاري اللييب, مرجع سابق, بند ( د. فتوح عبد الرمحن دوما, شرح القانو 1
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من  املواد  يف  منقوالت  علي  الواقعة  اخلاصة  االمتياز  وحقوق  العامة،  االمتياز  مراتب  املشرع  حدد  وقد 
 مع مراعاة االمتيازات الواردة يف القوانني اخلاصة .  ( من القانون املدين,  1142-1151)

( 1135/1فإنه طبقا للمادة ) مرتبته،وإذا أنشأ املشرع امتيازاً حلق من احلقوق ومل ينص صراحة على      
من القانون املدين تكون مرتبة هذا احلق متأخرة عن مجيع االمتيازات املنصوص عليها يف القانون املدين، 

دت االمتيازات على شي واحد وكانت من درجة واحدة يف املرتبة، فنكون بصدد تزاحم حلقوق أما إذا تعد 
 . (1)  منهاويف هذه احلالة تستوىف بنسبة قيمة كل حق    االمتياز،

 برهن.وبعد أن يقوم املصفي ابلوفاء ابلديون املمتازة يقوم بعدها ابلوفاء ابلديون املضمونة        
  برهن: الديون املضمونة    - 2

أصحاب الديون املضمونة برهن هلم احلق ابستيفاء حقوقهم من أموال الشركة ابلتقدم علي الدائنني       
 .)2)  ابلدينالعاديني، والدائنني التالني هلم يف املرتبة، أما فيما بينهم فيتم الدفع حسب مرتبة كل منهم  

دائنون املرهتنون حقوقهم قبل الدائنني  ( من القانون املدين على أن )يستويف ال1060حيث تنص املادة )    
العاديني من مثن العقار املرهون أو من املال الذي حل حمل هذا العقار حبسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد 

 أجروا القيد يف يوم واحد(. 
العاديني        الدائنني  يتقدم ابستيفاء حقه على غريه من  املرهتن أن  للدائن  الرهن املسجل خيول  وحق 

فمن   التسجيل،لراهن، وإذا وجدت رهون أخرى مسجلة على العقار فيكون استيفاء الديون حبسب مرتبة  ل
 . (3)قام بتسجيل حقه أواًل تكون له األولوية مث الذي يليه

  العادية.وبعد الوفاء ابلديون املضمونة برهن يقوم املصفي ابلوفاء ابلديون      
 العادية: الديون    - 3

ويتم سداد هذه الديون بعد سداد الديون املمتازة والديون املضمونة برهن والدائنون العاديون متساوون       
من القانون املدين فإذا وجد املصفي   ( 237يف الضمان العام، وأموال الشركة مجيعها ضامنة للوفاء بديوهنا )

 

نية وحبوث  ( د.عبدالسالم علي املزوغي، الوجيز يف احلقوق العينية األصلية والتبعية يف القانون اللييب، طرابلس، املركز القومي للدراسات القانو 1
احلقوق العينية األصلية والتبعية يف التشريع    زريقي،ال. د. مجعة حممود  364, ص1997حقوق اإلنسان، الكتاب الرابع عشر، الطبعة الثانية،  
 . 350,351, ص2002اللييب, اجلزء الثاين ,)ب.ن( )ب.م( الطبعة الثانية ,

 .364( د. عبدة الشخانبة، النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 2
. د.مجعة حممود الزريقي، 365, الوجيز يف احلقوق العينية األصلية والتبعية يف القانون اللييب, مرجع سابق,ص ( د.عبدالسالم علي املزوغي3

 . 215احلقوق العينية األصلية والتبعية يف التشريع اللييب مرجع سابق ص 
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أن أموال الشركة تكفي سداد مجيع دائنيها، فيقوم بدفع ديوهنم مجيعا وعلي قدم املساواة، أما إذا كانت 
 .(1) أموال الشركة غري كافية لسداد مجيع الدائنني فيتم التوزيع علي الدائنني كل حبسب نسبة دينه  

 ون اآلجلة والديون املتنازع فيها علي النحو التايل. يبقى بعد ذلك احلديث عن الدي   
   فيها:الديون اآلجلة والديون املتنازع    –ب  

يوفيها ال حتل الديون اآلجلة ابلتصفية كما يف اإلفالس، بل تبقى على آجاهلا، فإذا استطاع املصفي أن    
ا إذا كان األجل لصاحل بعد اقتطاع ما يقابل األجل، وكان ذلك يف مصلحة الشركة فعل، أم   أصحاهبا

الدائن مثل احلالة اليت يتقاضى فيها الدائن فوائد عن دينه مثل احلالة اليت يتقاضى فيها الدائن فوائد عن 
دينه فال يستطيع املصفي إلزامه على القبول ابلوفاء قبل حلول أجل الدين، ويف هذه احلالة يقتطع املصفي 

 فيوفيه. حىت حيل الدين   أمني،يضعه يف حمل  من أموال الشركة ما يفئ هبذه الديون، و 
املتنازع فيها، فيقتطع هلا املصفي ما يفئ هبا ويضعه يف حمل أمني، حىت  وكذلك احلال ابلنسبة للديون 
ينحسم النزاع، ومل يفرق املشرع بني ما إذا كان منها مطروحاً على القضاء وبني ما مل يطرح بعد، فالنزاع 

 .(2)   شاهنا صفي على عدم الوفاء هبا إىل حني أن ينحسم النزاع يف  املادي وحده كاف حلمل امل
 يبقى بعد هذه الديون ديون الشركاء.    
 ديون الشركاء:   - ج

ويتم الوفاء هبذه الديون بعد سداد مجيع الديون املستحقة على الشركة، وهي تشمل القروض اليت       
( من القانون املدين   534/1)املادة  يكون أحد الشركاء قد قام بتسليفها للشركة وملصلحتها، وتطلبت  

 .(3) الوفاء هبذه الديون قبل قسمة أموال الشركة
طرح يف هذا املقام يتمثل يف السبب الذي جعل الوفاء هبذه الديون يكون يف إال أن السؤال الذي ي      

آخر مرتبة حيث أهنا توىف بعد سداد الديون العادية، فلماذا ال توىف ديون الشركاء هذه حسبما إذا كانت 
ون حالة األجل أو غري حالة األجل، فوضع هؤالء الدائنني علي هذا النحو يكون سيئاً، خاصة وأهنم يكون

دائنون كباقي الدائنني فال حمل هلذه التفرقة اللهم إالا يف شركات األشخاص حيث أن املسؤولية يف هذه 
 

 .   366( د. عبده الشخانبة، النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 1
عبد الرزاق أمحد السنهوري ومصطفي حممد الفقي ، الوسيط يف شرح القانون املدين, اجلزء اخلامس، دار النهضة العربية للنشر، الطبعة   د.2)

- 345.       د.عبدة الشخانبة ، النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية،  مرجع سابق ص  507ص    255م، بند  1987الثانية ،
346 . 

 . 366خانبة، النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية، مرجع سابق ص ( د. عبدة الش3
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بكامل  للوفاء  عليهم  الدائنني سريجعون  فان  األحوال  ففي كل  وتضامنية،  تكون غري حمدودة  الشركات 
 على الشركة إال بعد الوفاء الديون إذا مل تكف أموال الشركة للوفاء هبا، فهم لن يسرتجعوا ديوهنم اليت 

 بكامل الديون وهذه هي احلكمة من جعلها آخر الديون . 
إال أنه ال يوجد أي مربر للتفرقة بني ديون الشركاء وديون الدائنني اآلخرين يف شركات األموال، فكان     

حمدودة بقدر على املشرع أالا يضع هذه التفرقة خاصة وأن الشركاء يف هذه الشركات تكون مسؤوليتهم  
يف احلالة اليت ال تكفي فيها أموال الشركة للوفاء بديوهنا، حيث لن يسرتجعوا ديوهنم، فال   فقط، احلصة  

 حمل لتشبيههم ابلشركاء يف شركات األشخاص . 
م أكثر توفيقاً من القانون اللييب، حيث أنه جعل يف 1986وقد كان القانون االجنليزي الصادر عام        

ن الشركاء تويف بعد دفع كامل الديون، إال أنه إستثىن فيها الديون اليت تدخل يف قروض األعضاء البداية ديو 
للشركة، حيث أن األخرية يتساوى يف حدودها أعضاء الشركة مع الدائنني العاديني، أما يف القانون اللييب 

املصروفات اليت ابشرها   فقد أغلق الباب أمام االجتهاد، حيث جعل من ضمن ديون الشركاء ابإلضافة إىل
القروض كذلك، أما القانون االجنليزي فجعل املصروفات توىف بعد سداد  أحد الشركاء ملصلحة الشركة 

 .(1)كامل الديون، أما القروض فهي تكون يف وضع الديون العادية
 الدائنني. وبعد أن استعرضنا إجراءات تسوية الديون نتناول اآلن احلديث عن الوضع اخلاص لبعض          

 الدائنني:الوضع اخلاص لبعض    /اثنياً  
 وهؤالء الدائنون هم الدائنون ابلديون الناشئة عن أموال التصفية، وأصحاب سندات القرض.          

 التصفية: الديون الناشئة عن أعمال    - أ
مل ينظم القانون التجاري اللييب وضع الديون الناشئة عن أعمال التصفية وذلك على عكس قانون           

كل دين ينشأ عن   –( فيه على أن 2\ 147املادة ) م الذي نص يف  1981\159الشركات املصري رقم
صري أعطى حيث أن املشرع امل  – أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة ابألولوية عن الديون األخرى

االمتياز هلذه الديون علي أموال الشركة، وهذا حكم جيد مراعاة لوضع هذه الديون، ويشمل هذه الديون 
 

 .373( راجع يف صدد موقف القانون االجنليزي الدكتور عبدة الشخانبة، النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية، مرجع سابق . ص1
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املصفي ومصاريف   مثلأتعاب  والرسوم    التصفية،  للمحاسبني  اإلعالن  حتتل هذه   وغريها، حيثأجور 
 .(1) املصاريف املرتبة األوىل، ومتتاز عن ابقي الديون قانوانً 

  اللييب؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ميكن إضفاء األولوية على هذه الديون يف القانون               
ال توجد أي إشارة يف القانون التجاري على وضع هذه الديون، أي أهنا تكون ديوانً عادية تويف مع         

 – (علي أن  1142ص يف املادة) ابقي الديون العادية، إال أنه ابلرجوع إىل القانون املدين جند أن املشرع ن
املصروفات القضائية اليت أنفقت ملصلحة مجيع الدائنني يف حفظ أموال املدين وبيعها، هلا امتياز على مثن 

 هذه األموال . 
وتستوىف هذه املصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموان برهن اتفاقي مبا يف ذلك حقوق 

ات يف مصلحتهم وتتقدم املصروفات اليت أنفقت يف بيع األموال على تلك الدائنني الذين أنفقت املصروف
 اليت أنفقت يف إجراءات التوزيع. 

وبناء على ما سبق ميكن من خالل هذه املادة تطبيق نفس احلكم الوارد يف قانون الشركات املصري السابق 
 الذكر. 

ا حتقيق أموال املدين وبيعها وحتويلها إىل واملقصود ابملصروفات القضائية هي اليت يكون الغرض من إنفاقه
نقود لتوزيعها بني الدائنني، ويستوي أن تكون هذه املصروفات قد أنفقت للمحافظة علي أموال املدين 
حىت تباع، أو تكون قد أنفقت لتصفية هذه األموال، واحلكمة من جعل هذه الديون ممتازة ألهنا تصرف 

وهو على   ملصلحتهم،نفقها التقدم على غريه حيت يقدم علي إنفاقها  ملصلحة مجيع الدائنني، فيحق ملن أ
 اسرتدادها.ثقة من  

ويشرتط لثبوت هذا االمتياز أن تكون املصروفات قد أنفقت ملصلحة الدائنني املشرتكة، فالصرف منها 
فإذا أفادت املصروفات القضائية الدائنني   االمتياز، ملصلحة أحد الدائنني، أو ملصلحة بعضهم فال متتع هبذا  

ا الدائنون املرهتنون ألن حقوقهم مضمونة املرهتنني كان هلا حق امتياز ابلنسبة إىل الدائنني ولو مل يستفد منه
 . (2)   االمتياز ألن املراد جبميع الدائنني هؤالء الذين حيتج عليهم حبق   معني،بعقار  

 

  120ي حسن يونس الشركات التجارية مرجع سابق بند. د. عل   215ص  93( د. مسيحة القليوىب, الشركات التجارية، مرجع سابق، بند  1
 .366.د.عبده الشخانبة النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية مرجع سابق ص150ص 
. د.عبدة الشخانبة,    357.  356د. مجعة حممود الزريقي، احلقوق العينية األصلية والتبعية يف القانون اللييب, اجلزء الثاين، مرجع سابق, ص  2)
 .356نظام القانوين لتصفية الشركات التجارية، مرجع سابق ,ص ال
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فإذا مل تكن هذه املصروفات قد أنفقت ملصلحة الدائنني املشرتكة فال يستطيعون التقدم على الدائنني         
   للدائنني.واالمتياز الناجم عن احملافظة على األموال املشرتكة  اآلخرين إال إذا متتعوا حبق األفضلية  

وأييت امتياز املصروفات القضائية يف املرتبة األوىل قبل أي حق آخر سواء كان حق امتياز أو حق        
رهن وتستوىف من مثن األموال اليت أدت إىل صرفها، وإذا تزاحم الدائنون املمتازون هبذا احلق قدم من قام 

 . (1) القانون املدين  ن ( م2\1142)املادة صروفات احلفظ والبيع علي من قام مبصروفات التوزيع  مب
وإذا كان هذا احلال ابلنسبة للديون الناشئة عن أموال التصفية، فما هو احلال ابلنسبة ألصحاب سندات   

 القرض؟. 
 القرض:أصحاب سندات   -ب

املواد            املسامهة يف  القرض يف شركات  على سندات  النص  القانون 222,   212)   ورد  ( من 
رها الشركة اليت حتتاج إىل قروض كبرية، وتكون هذه التجاري، وهي عبارة عن أوراق قابلة للتداول تصد 

القروض عادة طويلة وتقسم هذه القروض إىل عدد من السندات، ويعترب كل صاحب سند دائنا للشركة، 
وابلتايل هلم استيفاء قيمة سنداهتم قبل توزيع صايف موجودات الشركة علي املسامهني، إال أهنم يتزامحون مع 

عاديني، إال أنه يف بعض األحيان قد يضمن الوفاء بقيمة هذه السندات ضماانت ابقي دائين الشركة ال
شخصية أو عينية، فقد تقدم هلم ضماانت شخصية من فبل شركات أخري، كأن تضمن الشركة األم 

 . (2) سندات القرض اليت تصدرها شركاهتا التابعة
دين من الفائدة وقد تكون هذه كما أن الدولة قد تضمن ألصحاب السندات احلصول على حد أ       

الضماانت العينية كحق رهن علي عقار, إال أن القانون مل يلزم الشركة اليت تصدر هذه السندات ابن تكون 
( من القانون التجاري علي 5\215هذه السندات مضمونة, وكل ما قام به املشرع هو النص يف املادة )

القرض على الضماانت   اليت تستند إليها, ولكن هذا غري كاف يف بعض أنه جيب أن حتتوي سندات 
األحيان فقد تعرتض الشركة عقبات أثناء ممارسة نشاطها فتكون معرضة لشهر إفالسها مثالً, فتحتاج ملبلغ 
من املال لتدرأ عنها شبح اإلفالس الذي يهددها، إال أن هذه الشركة لن َتد من يقرضها حيت ولو كانت 

اليت ستصدرها مضمو  ليضمن السندات  يقرضها حيتاج إىل ضمان أكرب من هذا،  الذي  فالشخص  نة، 
 

اللييب, مرجع سابق, ص  1 القانون  العينية األصلية والتبعية يف  الوجيز يف احلقوق  املزوغي,  السالم  .د. مجعة حممود    373,374(د.عبد 
 .  370سابق, ص  الزريقي، احلقوق العينية األصلية والتبعية يف القانون اللييب, اجلزء الثاين, مرجع

 . 391,393,ص312,314(د. فتوح عبد الرمحن دوما، شرح القانون التجاري اللييب، مرجع سابق ,بند 2
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احلصول علي حقه كامالً، ويتقدم إلقراضها وهو واثق للحصول علي حقه، خاصة وأنه سيكون آخر ممول 
هلذا املشروع أو للشركة, وسيكون دينه آخر الديون وحقه مهدد ابلضياع ومن اجل هذا نص املشرعون يف 

رنسا ومصر واإلمارات العربية املتحدة ( على هذا النوع من الديون وذلك عند النص الدول احلديثة ) كف
–عليه يف بند معاجلة صعوابت املشروع, الذي يتعرض إىل بعض العقبات واملشاكل,  فأعطى للشخص 

متياز الذي يقدم على إقراض الشركة امتيازاً للقرض الذي أقرضه للشركة، ومسي هذا اال  –اعتبارايً أو طبيعياً 
ابمتياز االمتيازات وهذا النوع يكون سابقا حىت على الديون املمتازة اليت سبق دراستها وهذا كاف لتشجيع 
أصحاب األموال  واجلمهور إلقراض الشركة وإخراجها من احملنة اليت فيها وطاملا أن االمتياز ال يتقرر إالا 

هذا النوع من االمتيازات ضمانة هلؤالء الدائنني, ابلنص عليه يف القانون فلهذا ندعوا املشرع إىل تنظيم  
 . (1) وتشجيعاً هلم علي إقراض الشركات اليت متر بصعوابت وتنشيطاً لالقتصاد الوطين الواعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( د.احلبيب خليفة جبودة ,جمموعة حماضرات يف القانون املصريف حماضرات ألقيت لطلبة دبلوم دراسات العليا كلية القانون, جامعة طرابلس  1
 . 70ري منشورة,ص م غ 2002,2003للعام اجلامعي 
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 اخلامتة
وهكذا نصل إىل خامتة حبثنا حول حقوق دائين الشركة أثناء التصفية، وقد عرفنا كيف عاجل املشرع           

حقوق هؤالء الدائنني، حيث بدأان يف املطلب األول احلديث عن مظاهر محاية الدائنني أثناء التصفية، وقد 
متع ابلشخصية االعتبارية خالل هذه الفرتة عرفنا احلماية اليت قررها املشرع يف مواجهة الشركة، حيث أهنا تت

وهذا فيه محاية أكيدة للدائنني، لتمكينهم من احلصول على حقوقهم يف مواجهتها, وتطرقنا كذلك يف 
الفقرة الثانية إىل محاية الدائنني يف مواجهة أعضاء الشركة, وقد كان املشرع موفقاً يف هذه احلالة، خاصة 

للشركة, سواء أكان املدير أو املصفي، حيث أن هذه املسؤولية كانت شديدة   يف مسؤولية املمثل القانوين
خاصة يف شركات األموال، وهذا يعترب نوعاً من احلرص على حقوق الدائنني، وتبصرياً ملمثل الشركة هبذه 

 املسؤولية الشديدة حىت حيسن يف احملافظة علي هذه احلقوق . 
للنظام القانوين لتسوية الديون، حيث أنه جيب على املصفي االلتزام   ويف املطلب الثاين تطرقنا فيه        

أبن يويف الديون للدائنني حسب مراتبها، وإذا تساوى الدائنون يف مرتبة واحدة يتم التوزيع عليهم حسب 
ا نسبة تلك احلقوق، فتوىف الديون حالة األجل مث خيصص مبلغا للوفاء ابلديون اآلجلة والديون املتنازع فيه

 الدائنني.مث تويف ديون الشركة يف مواجهة الشركة، وتطرقنا إىل الوضع اخلاص لبعض  
  كااليت: إال أنه كانت لدينا بعض املالحظات والنتائج يف هذا البحث وهي      
مل ينص املشرع اللييب على امتداد الشخصية االعتبارية للشركة بعد شطبها من السجل التجاري إذا   -1

وانً مل تصفى وهلا طابع الشركة، وهلذا ندعوا املشرع إىل تبين االَتاه الذي أخده املشرع ظهر أن هناك دي
 الفرنسي وقرر فيه أن الشخصية االعتبارية متتد بعد شطبها إذا ظهر أن هناك ديوان مل تصفى بعد . 

ون الناشئة علي ندعوا املشرع اللييب إىل أن ينص يف القانون التجاري كنظريه املصري علي أولوية الدي  - 2
أعمال التصفية وإن كان ميكن إضفاء األولوية على هذه الديون, وذلك ابلرجوع إىل القانون املدين يف 

 (إال أنه جيب النص عليها يف القانون التجاري بعداً عن كل لبس.1142املادة ) 
الهتمام هبذا أمهل املشرع كذلك النص على حقوق أصحاب سندات القرض وهلذا ندعو املشرع إىل ا  -3  

النوع من الديون ألمهيته وإعطائه مرتبة امتياز االمتيازات ويف هذا مصلحة للشركة وللشركاء والدائنني كذلك 
 ومصلحة لالقتصاد الوطين الصاعد.   

 انتهى حبمد هللا وتوفيقه 
 



 م 2021السنـــة                                                             الـثانيالعدد  
 

153 
 

 قائمة املراجع
، القانون املصريف، جمموعة حماضرات ألقيت علي طلبة دبلوم الدراسات العليا د. احلبيب خليفة جبودة  - 1

 م غري منشورة.  2003- 2002بكلية القانون، جامعة طرابلس للعام اجلامعي 
الثاين، بدون نشر   اللييب، اجلزء احلقوق العينية األصلية والتبعية يف القانون    – د. مجعة حممود الزريقي    - 2

 م .   2002بدون مكان النشر، الطبعة الثانية سنة  
القليويب    -3 مسيحة  سنة   –د.  الثالثة  الطبعة  القاهرة،  للنشر،  العربية  النهضة  دار  التجارية،  الشركات 

 م. 1992
لقانون عايدة الفرجاين، حبث معمق بعنوان تصفية الشركات املسامهة يف القانون اللييب واملقارن كلية ا  -4

 م . 2002-2001جامعة طرابلس العام اجلامعي 
اجلزء   - 5 املدين،  القانون  شرح  يف  الوسيط  الفقي،  ومصطفي حممد  السنهوري  امحد  الرزاق  عبد  أ.د. 

 م. 1987اخلامس، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة  
ينية األصلية والتبعية يف القانون اللييب، طرابلس، د. عبد السالم علي املزوغي، الوجيز يف احلقوق الع  - 6

 م 1997املركز القومي للدراسات القانونية وحبوث حقوق اإلنسان، الكتاب الرابع عشر، الطبعة الثانية،  
القاهرة، بدون   دكتوراة، جامعةعبدة علي الشخانبة، النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية، رسالة    -7

 م . 1991سنة    طبعة. ن نشر، بدون انشر، بدون مكا 
 م . 1991الشركات التجارية، بدون انشر، بدون مكان نشر، طبعة سنة    –د. علي حسن يونس    - 8
د. فتوح عبد الرمحن دوما . شرح القانون التجاري، املكتبة الوطنية للنشر، بنغازي، ليبيا، بدون طبعة،   -9

 م. 1973سنة  
مقال منشور مبجلة كلية   –األحكام القانونية لتصفية الشركات  –د حممد اجليالين البدوي األزهري  -10

 ف .  2003القانون جامعة طرابلس، العدد الثاين سبتمرب 
 م . 1997العدل الثاين نوفمرب    14السنة   العليا.جملة احملكمة   -
 م.1976يناير    الربع. العدد    12السنة   العليا.جملة احملكمة   -
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 كيفيات تقييم الموظف العام في القانون الجزائري  
 غريب أحسن  د.                                                      

 أستاذ حماضر "أ"    الدرجــــة:                                                
                                    الوظيفة أستاذ بكلية احلقوق والعلوم السياسية                                       
 اجلزائر  - سكيكدة    1955أوت  20جامعة                                       

 مقدمة: 
تضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية يف الفصل الرابع املندرج حتت الباب الرابع، نظام         

تقييم املوظف العام حمددا فيه أربعة معايري موضوعية للتقييم املستمر والدوري، اتركا سلطة تقديرية لإلدارة 
الت املهنية للموظف بناء على املعايري املوضوعية، يف حتديد مناهج مالءمة للتقييم ، ابإلضافة إىل تقدير املؤه

كما رتب القانون مجلة من اآلاثر والسيما املتعلقة ابلرتقيات واالمتيازات املالية، غري أن املشرع أحال يف 
- 19منه مسألة حتديد كيفيات تطبيق الفصل الرابع، للتنظيم، إذ صدر املرسوم التنفيذي رقم  103املادة 
ديد كيفيات التقييم الذي نظم عملية تقييم املوظف من حيث تفصيل املعايري املوضوعية املتضمن حت ،  165

من القانون األساسي العام   99من املادة   02وسري عملية التقييم وأهدافه، إال أنه تطبيقا ألحكام الفقرة  
 االساسية اخلاصة منه مسألة حتديد معايري أخرى للقوانني  06للوظيفة العمومية أحال املرسوم يف املادة  

 ببعض االسالك. 
تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل عن الضوابط واآلليات اليت خيضع هلا نظام تقييم املوظف العام      

 العمومية؟والنصوص التشريعية والتنظيمية اخلاصة ابلوظيفة    165-19يف ظل املرسوم التنفيذي رقم  
احملدد   165-19حة، على ضوء أحكام املرسوم التنفيذي  تقتضي اإلجابة على اإلشكالية املطرو        

العام وأحكام   تقييم املوظف  العامة  لكيفيات  العام للوظيفة  القوانني األساسية القانون األساسي  وبعض 
 البحث إىل أربعة فروع رئيسية على النحو التايل: اخلاصة املطبقة على بعض األسالك، تقسيم  

 ظف العام مفهوم تقييم املو الفرع األول: 
 معايري التقييم الفرع الثاين: 

 ضوابط سري التقييم الفرع الثالث:  
 الفرع الرابع: اآلاثر املرتتبة على تقييم املوظف 
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 الفرع األول: مفهوم تقييم املوظف العام 
والقوانني األساسية اخلاصة   (1)   العامةمل يعرف املشرع اجلزائري يف القانون األساسي العام للوظيفة  

احملدد لكيفيات التقييم، نظام تقييم املوظف العام مكتفيا يف االحكام   165-19(2) واملرسوم التنفيذي رقم
نتطرق يف  هذا العامة بتحديد بعض اخلصائص وحاالت التقييم ابإلضافة إىل أمهية واهداف التقييم، وعليه  

 دافه )رابعا(. الفرع إىل تعريف التقييم )أوال( وخصائصه )اثنيا( وحاالته )اثلثا( وأخري  أمهية التقييم وأه 
 تعريف التقييم   أوال:

يف ظل غياب التعريف التشريعي والقضائي لنظام تقييم املوظف يتعني علينا البحث يف التعريفات   
الفقهية عن مفهوم له يكون أكثر دقة ووضوح، إذ توجد العديد من التعريفات الفقهية املتعددة، إال أننا 

 سنكتفي ابلتطرق للبعض منها فقط، وذلك كالتايل: 
حت األداء:"  تقييم  بنظام  صالحيتهم يقصد  مدى  وتقدير  ومسلكهم  لعملهم  املوظفني  أداء  وتقومي  ليل 

تقلدهم  وإمكانيات  ملسؤولياهتم  وحتملهم  يشغلوهنا  اليت  احلالية  الوظائف  أبعباء  النهوض  يف  وكفاءهتم، 
 .(3) مناصب وأعمال ذات مستوى أعلى" 

الوظيفية بكفاءة مربزا جدارته يف   يتضمن هذا التعريف شقني، يتعلق األول بتنفيذ املوظف اللتزاماته        
تقلد املنصب أما الشق الثاين فيتعلق ابآلاثر املرتتبة على التقييم االجيايب للموظف واملتمثلة يف تقلده مناصب 

 ومسؤوليات أعلى. 
يقصد به أيضا:" األداة اليت يستخدمها املقيم يف عملية تقدير كفاءة العاملني والكفية اليت يتم هبا تقييم 

، كما يقصد أيضا بتقييم األداء:" عملية تقدير أداء كل فرد من العاملني خالل فرتة زمنية معينة (4)ائهم"أد
 .(5) لتقدير مستوى ونوعية أدائه، وتنفيذ العملية لتحديد فيما إذا كان األداء جيد أم ال"

 
مؤرخة   46، يتضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  2006يوليو سنة    15مؤرخ يف    03-06األمر رقم    (1)

 . 2006يوليو سنة  16يف 
 09مؤرخة يف    37، حيدد كيفيات تقييم املوظف، اجلريدة الرمسية رقم  2019مايو سنة    27مؤرخ يف    165-19مرسوم تنفيذي رقم    (2)

 .2019يونيو سنة 
لعقايب:  (3) القانوين، اجمللد  مسيحة  التشريع اجلزائري، اجمللة االكادميية للبحث  العمومي يف  املوظف  أداء  تقييم  العدد  12نظام  ، سنة 02، 

 .337، ص2015
 . 94، ص2010،  ديسمرب 16، العدد 09طرق تقييم أداء العاملني، جملة احلقيقة، جامعة أمحد دراية أدرار، اجمللد د/ لعلى بوكميش: (4)
جامعة  معوقات عملية تقييم األداء الوظيفي ابلنسبة لألفراد العاملني يف املنظمة، جملة سوسيولوجيا،  مزارة عيسى، ونوقي عبد القادر:    (5)

 . 137، ص2018، جوان 01، العدد 02زاين عاشور اجللفة، اجمللد 



 م 2021السنـــة                                                             الـثانيالعدد  
 

156 
 

حتليل أداء األفراد العاملني ويقصد بطرق تقييم األداء:" األدوات أو الوسائل أو الكيفيات اليت تستخدم يف  
بكل ما يتعلق به من صفات نفسية أو بدنية أو مهارات فنية أو سلوكية أو فكرية، وحتديد مستوى هذا 

 .(1) األداء مقارنة معايري معينة أو ابألداء النموذجي املطلوب أو املتوقع"
السلطة اإلدارية بشأن أداء موظفيها خالل   قرار من ويقصد بتقييم املوظف يف اإلدارة العمومية:" إصدار  

 . (2)فرتة سابقة، حسب معايري حمددة عن طريق النصوص القانونية"
 خصائص التقييم    اثنيا:

يتميز نظام التقييم جبملة من اخلصائص املنصوص عليها يف القانون االساسي العام للوظيفة العام          
  االساسية اخلاصة، واملتمثلة يف: وبعض القوانني  165-19واملرسوم التنفيذي  

خاصية االستمرارية يف التقييم: يتم تقييم القدرات واملؤهالت املهنية للموظف العام بشكل متواصل  -
 ومستمر دون انقطاع ما دام املوظف يف وضعية اخلدمة. 

االساسي العام للوظيفة من القانون    101صفة الدورية يف التقييم: يتم التقييم بصفة دورية طبقا للمادة   -
 العمومية. 

خاصية السنوية يف التقييم: خيضع املوظف العام سنواي للتقييم على إثر مقابلة التقييم املهين وتتم عملية  -
 31التقييم خالل السنة املعنية، مع امكانية َتاوز السنة املعنية للسنة املقبلة دون أن تتجاوز اتريخ  

 مارس. 
تقييم مجيع املوظفني دون متييز بينهم كما يشمل املوظف الدائم واملوظف خاصية العمومية: يشمل ال -

 املرتبص.
خاصية الدميومة: حيث يشمل التقييم املسار املهين للموظف ابتداء من حلظة تعيينه يف الوظيفة إىل  -

من القانون   220إىل    216غاية انقطاع العالقة الوظيفية إبحدى األسباب اليت حددهتا املواد من  
ألساسي العام للوظيفة العمومية، وعليه فإن التقييم ليس مقتصر على فرتات معينة من املسار املهين ا

 للموظف العام. 
 

 
 .94مرجع سابق، صد/ لعلى بوكميش:  (1)
،  01تقييم املوظف العمومي يف التشريع اجلزائري، بني قصور املمارسة وضرورة التحديث، جملة القانون واجملتمع، اجمللد    حامدي نور الدين:  (2)

 .82، ص2013، ديسمرب 02العدد 
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 حاالت تقييم املوظف العام   اثلثا:
تتمثل حاالت تقييم املوظف حسب الوضعية اليت يكون فيها املوظف إزاء اخلدمة، وعليه هناك عدة        

ييم املوظف حسب الوضعية اليت يكون فيها املوظف، واليت ميكن إجيازها يف حاالت ختتلف فيها طريقة تق
 ما يلي: 

والدوري  .1 املستمر  للتقييم  القيام ابخلدمة: خيضع سنواي  يعترب يف وضعية  الذي  املرسم  املوظف  تقييم 
أو ممارسته   (1)   املوظف العام الذي ميارس بشكل فعلي مهامه املطابقة لرتبته ابإلدارة اليت ينتمي إليها

للمادة   للموظف طبقا  تسند  اليت  العليا  املتعلقة ابملناصب  العام   10للمهام  االساسي  القانون  من 
للوظيفة العمومية ومن أمثلتها يف اجلامعة: عميد الكلية، رئيس القسم، مسؤول فريق التكوين، مسؤول 

للمادة   للدولة طبقا  عليا  أو ممارسة وظائف   .... التكوين  العام م  15ميدان  االساسي  القانون  ن 
 للوظيفة العمومية.

( 03تقييم املوظف املرتبص الذي هو يف وضعية القيام ابخلدمة: خيضع املرتبص للتقييم كل ثالثة ) .2
خالل تقييمه عن طريق استمارة فصلية، يتم التقييم من قبل املسؤول السلمي، كما تعد   أشهر من 

فرتة  هناية  عند  التعيني  الفصلية بطاالتجربة    جهة  البطاقات  تتضمن حصيلة  للرتبص  عامة  تقييم  قة 
يبدي من خالله مالحظاته بشأن ترسيم  لتقرير مفصل  املباشر  الرئيس اإلداري  ابإلضافة إىل حترير 

 . (2) املوظف أو متديد فرتة التجربة أو تسرحيه دون إشعار مسبق أو تعويض
تقييم املوظف املوجود يف وضعية انتداب أو خارج االطار: يتم تقييم املوظف الذي يعد يف وضعية  .3

انتداب سواء كان االنتداب بقوة القانون أو بناء على طلب املوظف من قبل املؤسسة العمومية أو 
يت يشغلها، غري انه اإلدارة أو اهليئة اليت انتدب إليها " املستقبلة" حسب القواعد اليت حتكم الوظيفة ال 

خبصوص املوظف الذي انتدب للقيام بدراسات أو تكوين أن خيضع للمؤسسة أو اإلدارة اليت ينتمي 
 . (3) إليها

 
 ، مرجع سابق. 03-06األمر رقم من  128املادة ( 1)
رقم    25،  23املادتني  (  2) التنفيذي  املرسوم  سنة    2مؤرخ يف    322-17من  املرتبص يف 2017نوفمرب  املطبقة على  االحكام  ، حيدد 

 .2017نوفمرب سنة  12مؤرخة يف  66املؤسسات واالدارات العمومية، اجلريدة الرمسية رقم 
 ، مرجع سابق. 03-06األمر رقم من  137املادة ( 3)
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كما يتم تقييم املوظف الذي هو يف وضعية خارج اإلطار من قبل املؤسسة أو اهليئة اليت وضع لديها يف 
يشغلها، غري أنه ال يستفيد من الرتقية يف الدرجات   هذه الوضعية حسب القواعد اليت حتكم الوظيفة اليت 

 . (1) سنوات كحد أقصى  05خالل املدة اليت يقضيها يف هذه الوضعية اليت قد تصل إىل 
تقييم املوظف املوجود يف وضعية االحالة على االستيداع أو اخلدمة الوطنية أو العطلة املرضية طويلة  .4

حيث ينقطع راتب املوظف ويفقد حقه يف   ( 2) لعالقة العمل  املدى: متثل هذه الوضعيات تعليق مؤقت 
أما   (4)ابستثناء وضعية اخلدمة الوطنية اليت حيتفظ فيها املوظف حبقوقه يف الرتقية يف الدرجات  (3) الرتقية

خبصوص مسألة التقييم فإنه يؤخذ يف احلسبان تقييم املوظف للسنة اليت سبقت إحالته على إحدى 
 .(5) هذه الوضعيات

 التقييم    أهداف أمهية و   رابعا:
 تتجلى أمهية التقييم يف حتقيقه لألهداف التالية:       

ترسيم املوظف بعد اجتيازه فرتة التجربة بنجاح أو تقرير متديد فرتة الرتبص للمدة نفسها، كما ميكن  .1
 التجربة. تقرير تسرحيه لعدم كفاءته وفشله يف القيام بواجباته املهنية بنجاح خالل فرتة  

يكشف التقييم املستمر عن جوانب الضعف والنقص لدى املوظفني واليت ميكن َتاوزها عن طريق  .2
 يؤخذ بعني االعتبار أثناء التعيني يف املناصب العليا .   الدورات التكوينية والتدريبية، و

ة واستحقاق ، وأيضا .تكمن أمهية التقييم يف حتديد املوظفني املتمكنني من أداء واجباهتم الوظيفية جبدار  .3
حتديد املوظفني غري  القادرين على تقدمي أي إضافة والذين يتعني استبعادهم من الوظيفة بسبب عدم 

 كفاءهتم. 
 يعترب نظام التقييم مؤشرا على ابراز مدى قدرة املسؤول اإلداري على ممارسة السلطة السلمية. .4

 
 ، مرجع سابق. 03-06األمر رقم من  142، 141املادتني ( 1)
 ، مرجع سابق. 03-06األمر رقم من  145املادة  (2)
 ، مرجع سابق. 03-06األمر رقم من  154، 145املواد (3)
 ، مرجع سابق. 03-06األمر رقم من  02فقرة  154املادة  (4)
 ، مرجع سابق. 165-19من املرسوم التنفيذي  03من املادة  02الفقر ة (5)
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التقييم وسيلة فعالة ترشد املوظف إىل نقا .5 أداء مهامه ليعمل على يعترب نظام  ط ضعفه وقصوره يف 
كما متكنه من التعرف على نواحي السلوك غري املقبول من قبل اإلدارة، هذا من   مستقبال،تفاديها  

 . (1) جهة، ومن جهة أخرى ميكن نظام التعيني املوظف من معرفة نقاط قوته ليستمر فيها
  املتنافسني، يهدف نظام التقييم إىل ترقية املوظف إىل رتب أعلى على أساس االختيار بني املرتشحني   .6

 كما يساهم يف الرتقية يف الدرجات. 
يؤخذ التقييم بعني االعتبار للفصل بني املوظفني املتساويني يف الرتتيب خبصوص الرتقية على أساس  .7

 االمتحاانت املهنية أو الشهادة.
 ييم إىل صرف املنح والتعويضات اخلاصة ابملردودية وحتسني االداءيهدف التق .8
 يهدف التقييم أيضا إىل منح األومسة الشرفية واملكافآت. .9

 معايري التقييم  الفرع الثاين:
( 04من القانون األساسي العام للوظيفة العامة على أربعة )  99نص املشرع اجلزائري يف املادة  

 للتقييم، يتم على ضوئها تقييم املوظف العام، تتمثل هذه املعايري املوضوعية يف: معايري موضوعية  
 احرتام الواجبات العامة والواجبات املنصوص عليها يف القوانني األساسية  -
 الكفاءة املهنية -
 الفعالية واملردودية -
 كيفيات اخلدمة.  -

اكتفى املشرع يف الفقرة األخرية منها   حيث املعايري  غري أن املادة املذكورة اعاله مل تفصل يف هذه          
ابإلحالة إىل القوانني األساسية اخلاصة إلضافة معايري أخرى تتماشى وخصوصية كل سلك، كما نص يف 

على حتديد كيفيات تطبيق الفصل الرابع من الباب القانون األساسي العام للوظيفة العامة  من    103املادة  
 ن طريق التنظيم.الرابع املتعلق بتقييم املوظف ع 

على نفس املعايري اليت   05جند أنه نص يف املادة    165-19ابلرجوع إىل املرسوم التنفيذي رقم             
القانون األساسي العام للوظيفة العامة مع نوع من التفصيل يف هذه من    99تضمنها املشرع يف املادة  

 
 .338مرجع سابق، صمسيحة لعقايب: ( 1)

 . 137مرجع سابق، صعيسى، ونوقي عبد القادر:  مزارة
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لتكون بذلك معايري عامة خيضع هلا مجيع املوظفني )أوال(،    -(1) املثال ال احلصر   على سبيل  -املعايري   
إحالة إىل القوانني االساسية اخلاصة لتحديد معايري أخرى )اثنيا( متاشيا مع   06وتضمن املرسوم يف املادة  

إال القانون األساسي العام للوظيفة العامة،  من    99اإلحالة اليت قام هبا املشرع يف الفقرة األخرية من املادة  
مل حتدد كيفيات   165- 19أن أحكام القانون األساسي العام للوظيفة العامة وأحكام املرسوم التنفيذي  

تقييم املوظف حتت فرتة التجربة، ومل تبني ما إن كان خاضعا لنفس املعايري يف التقييم أم أنه خيضع ألحكام 
ه بني كيفية تقييم املوظف أثناء فرتة جند أن  322- 17خاصة، إال أنه ابلرجوع إىل املرسوم التنفيذي رقم  

التجربة)اثلثا(، كما اشرتكت هذه النصوص التشريعية والتنظيمية يف منح سلطة تقديرية للسلطة السلمية 
 أثناء تقييم املوظف ) رابعا( على ضوء هذه املعايري  ووفق مناهج مالئمة يف تقدير السلطة السلمية.

 معايري التقييم العامة   أوال:
القانون األساسي العام للوظيفة العامة وفصلتها من    99تعترب املعايري األربعة اليت نصت عليها املادة         
معايري خيضع هلا مجيع املوظفني يف املؤسسات واإلدارات العامة   165-19من املرسوم التنفيذي    05املادة  

عبارة "يرتكز    99مة حيث تضمنت املادة  واالسالك اخلاضعة ألحكام القانون األساسي العام للوظيفة العا
تقييم املوظف على معايري موضوعية... " دون ان تستثين املادة أي موظف من التقييم وفق هلذه املعايري، 
كما أن الفقرة األخرية من نفس املادة اليت احالت للقوانني االساسية اخلاصة مل حتيل مسألة االختيار بني 

ورة وإمنا أحالت مسألة إضافة معايري أخرى حيث نصت على:" ميكن أن تنص املعايري  املوضوعية املذك
القوانني االساسية اخلاصة على معايري أخرى، نظرا خلصوصيات بعض االسالك"، وهي مسألة جوازية، 
وإن كانت الفقرة حتتمل قراءة أخرى مفادها خمالفة هذه املعايري إذا كانت ال تنسجم مع خصوصية السلك 

 ع لقانون أساسي خاص. الذي خيض 
نصت على عبارة:" يتم تقييم املوظف وفق   165-19من املرسوم التنفيذي    05كما أن نص املادة         

من املرسوم املذكور اعاله واضحة يف هذا اخلصوص حيث نصت على:" ...   06ملعايري "، وجاءت املادة  
االسالك، على معايري أخرى ابإلضافة ميكن أن تنص القوانني االساسية اخلاصة، نظرا خلصوصيات بعض  

 اعاله".   05إىل تلك اليت نصت عليها املادة  
 

 ، مرجع سابق على عبارة: " على وجه اخلصوص". 165-19من املرسوم التنفيذي  05تضمنت املادة  (1)
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جند أهنا حددت لكل معيار من املعايري   165-19من املرسوم التنفيذي    05ابلرجوع إىل املادة         
 معايري شارحة وذلك على النحو التايل:  99املوضوعية اليت تضمنتها املادة 

: يتمثل املعيار املوضوعي األول يف تقييم الواجبات العامة والواجبات القانونية األساسية/معيار احرتام  1
الوظيفية العامة املنصوص عليها يف الفصل الثاين بعنوان واجبات   احرتامه لواجباتهاملوظف على أساس مدى  

ت القانونية األساسية املوظف من الباب الثاين بعنوان الضماانت وحقوق املوظف وواجباته، إضافة للواجبا
من القانون األساسي العام للوظيفة العامة ابلواجبات املنصوص عليها يف القانونني   99املعرب عنها يف للمادة  

 االساسية املطبقة على املوظف حمل التقييم.
 من املرسوم التنفيذي  05( معايري جزئية تضمنتها املادة  05ويشتمل هذا املعيار املوضوعي على مخسة ) 

 كمعايري شارحة للمعيار املوضوعي الرئيسي، وهي:  165- 19
من القانون األساسي العام للوظيفة   41حتلي املوظف ابألمانة وعدم التحيز وهو ما أكدته املادة   -

 العامة. 
من القانون األساسي   43تنفيذ املوظف العام للمهام املوكلة له دون أي تقصري خصوصا أن املادة   -

العا للمهام املوكلة له مع وجود العام للوظيفة  العام بتخصيص كل نشاطه املهين  مة الزمت املوظف 
 من نفس القانون.  44بعض االستثناءات الواردة يف املادة نفسها واملادة 

 التزام املوظف مبواعيد العمل والتزامه مكان العمل واالنضباط يف ذلك.  -
من القانون األساسي العام   42دته املادة  حتلي املوظف العام ابلسلوك احملرتم واملسؤول وهو ما أك -

 للوظيفة العامة. 
حتلي املوظف ابللباقة يف معاملته وعالقته ابلرؤساء اإلداريني واملرؤوسني وموظفي ومستعملي املرفق  -

العام، إذ يتعني عليه أن يتعامل أبدب واحرتام مع هؤالء، كما يتعني على املوظف االبتعاد عن املماطلة 
من القانون األساسي العام   53،  52ع مستعملي املرفق العام، حيث أكدت املادتني  يف معاملته م

 للوظيفة العامة على هذا االلتزام. 
يعترب معيار الكفاءة املهنية املعيار املوضوعي الثاين الذي خيضع له تقييم املوظف   / معيار الكفاءة املهنية:2

وافر الكفاءة فيه ويكون مطالب ابلكفاءة يف أداء العام خصوصا أن املوظف يتوىل املنصب بناء على ت
واجباته املهنية خالل مساره املهين وإال مت فصله لعدم الكفاءة، وعليه كلما أدى املوظف واجباته املهنية  

 بكفاءة عالية كلما كان تقييمه إجيابيا. 
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من املرسوم التنفيذي   05  ( معايري جزئية تضمنتها املادة 04ويشتمل املعيار املوضوعي الثاين على أربعة )
 كمعايري شارحة له، وهي:   165- 19

 التحكم يف ميدان النشاط واملناهج والتقنيات واإلجراءات ذات الصلة  -
 قدرات التحليل والتلخيص وحل املشاكل  -
 قدرات التعبري الكتابية والشفهية -
 قدرات االستباق والتكيف واالبتكار -

ر الفاعلية واملردودية املعيار املوضوعي الثالث يف تقييم املوظف ميثل معيا/ معيار الفاعلية واملردودية:  3
 ، ومها:   165-19من املرسوم التنفيذي    05( لشرحه تضمنتهما املادة 02ويشتمل على معياران )

حتقيق املوظف لألهداف احملددة، إذ يتم تقييم االهداف اليت حققها املوظف ومقارنتها إما أبهداف  -
ف حققها موظفني آخرين ميارسون نفس املهام ويف مناصب متقاربة، من أجل حمددة مسبقا أو أبهدا

، وعليه يدل هذا املعيار على (1) إعطاء مربر كامل للتقييم السنوي الذي يتحصل عليه املوظف العام
مردودية املوظف، فإذا حتقق جزء من األهداف وختلف جزء أو مل يتحقق أي هدف فهذا يدل على 

 عدم مردودية املوظف املكلف بتحقيق تلك االهداف. 
الفاعلية يف أتدية املهام املسندة للموظف العام يف اآلجال احملددة له أو املعقولة يف حال عدم تقيده  -

 جال معينة. آب
من   99ميثل معيار كيفية اخلدمة املعيار املوضوعي الرابع الذي نصت عليه املادة  معيار كيفية اخلدمة:    /4

القانون األساسي العام للوظيفة العامة حيث يستند هذا املعيار إىل كيفية اخلدمة املقدمة من طرف املوظف 
من  05داخل املرفق الذي ينتمي إليه، إذ دعمت املادة العام والكيفية اليت يقدم هبا املوظف العام اخلدمة  

 هذا املعيار بثالث معايري جزئية شارحة له، هي:  165- 19املرسوم التنفيذي  
 متيز املوظف العام بروح العمل اجلماعي  -
 قدرة املوظف العام على التواصل -
 امتالك املوظف لروح املبادرة والديناميكية.  -

 املنصوص عليها يف القوانني االساسية اخلاصة املعايري    اثنيا:
 

دولية،  تقييم أداء املوظف يف الوظيفة العمومية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات ال  عائشة سودي:(   1)
 .32، ص2012-2011،   -3-ختصص إدارة املوارد البشرية، كلية العلوم السياسية واالعالم، جامعة اجلزائر 
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من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية   99نص املشرع اجلزائري يف الفقرة األخرية من املادة         
بعض  ابلنظر خلصوصية  وذلك  اخلاصة  االساسية  القوانني  تتضمنها  أخرى  معايري  إضافة  إمكانية  على 

العايل والصحة وغريها من األسالك، إذ يتم تقييم املوظف املنتمي لألسالك األسالك مثل التعليم والتعليم  
اليت تنظم بقوانني أساسية خاصة بناء على املعايري املوضوعية األربعة السابق ذكرها وشرحها ابإلضافة إىل 

وظفي املعايري اخلاصة اليت تتماشى وطبيعة القطاع واملنصوص عليها يف القانون األساسي املطبق على م
 السلك املعين يف حال وجود معايري خاصة، وإال مت االكتفاء ابملعايري املوضوعية العامة يف التقييم.

أثناء التقييم بناء على           أو اخلاصة، االعتماد على مناهج تقييم تتالءم وطبيعة   املعايري العامة ويتم 
املرس احملددة يف  الشروط  املعنية وفق  املصاحل  التنفيذي  النشاطات يف  والقوانني األساسية   165- 19وم 

 اخلاصة.
تباينت حول مسألة حتديد ابلرجوع إىل بعض القوانني االساسية اخلاصة ببعض االسالك جند أهنا         

معايري موضوعية أخرى يتم االعتماد عليها يف تقييم املوظف العام املنتمي إىل ذلك السلك، وذلك على 
 النحو التايل: 

قوانني أساسية مل تتضمن التطرق لنظام تقييم املوظف ما يعين خضوع املوظفني املنتمني إىل   / هناك عدة 1
املادة   تضمنتها  اليت  املوضوعية  واملعايري  للقواعد  فقط  القطاعات  العام   99هذه  االساسي  القانون  من 

التنفيذي   املرسوم  وأحكام  العمومية  االساس165- 19للوظيفة  القانون  ذلك:  أمثلة  ومن  اخلاص ،  ي 
العمومية واالدارات  املؤسسات  املشرتكة يف  املنتميني لألسالك  اخلاص   (1) ابملوظفني  االساسي  القانون   ،

، ابإلضافة إىل العديد من األمثلة اليت ال يسعنا أن نشري   (2) ابلعمال املهنيني وسائقي السيارات واحلجاب 
 . (3) هلا يف املنت

 
يتضمن القانون األساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسـالك املشرتكة   2008ر سنـة  ايني   19مـؤراخ يف 04-08فيذيا رقم  نمرسوم ت  (1)

 .2008يناير  20مؤرخة يف  03العمومية، اجلريدة الرمسية رقم يف املؤسسات واإلدارات 
وسائقي السيارات  يتضمن القانون األساسي اخلاص ابلعمال املهنيني  2008يناير سنة  19مؤراخ يف    05-08مرسوم تنفيذيا رقم   (2)

 .2008يناير  20مؤرخة يف  03واحلجاب، اجلريدة الرمسية رقم 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة  2008يونيو سنة    7مؤرخ يف    167-08رقم  مرسوم تنفيذي    (  3)

 . 2008يونيو سنة  11مؤرخة يف   30إبدارة السجون، اجلريدة الرمسية رقم 
نتمني إىل االسالك اخلاصة  ، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني امل2008يونيو سنة    23مؤرخ يف    181-08مرسوم تنفيذي رقم  

 .2008يونيو سنة  25مؤرخة يف  34ابإلدارة املكلفة ابلصيد البحري، اجلريدة الرمسية رقم 
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االساسية اخلاصة النص على تقييم املوظف املنتمي للسلك دون اإلشارة إىل / تضمنت بعض القوانني  2
املعايري املوضوعية العامة ودون النص بشكل صريح على معايري خاصة للتقييم، إال أنه ميكننا أن نستشف 

 املعايري اخلاصة من النظام التقييمي اخلاص الذي تطرقت له هذه القوانني االساسية اخلاصة مثل:
انون األساسي اخلاص ابألستاذ الباحث االستشفائي اجلامعي، الذي اخضعه لتقييم دائم ودوري، الق   •

السنة   هناية  عند  والصحية  والبيداغوجية  العلمية  نشاطاته  حول  سنوي  تقرير  إعداد  عليه  يتعني  إذ 
 اجلامعية. 

قب من  لتقييم  اجلامعي  االستشفائي  الباحث  االستاذ  قبل  من  املعد  التقرير  العلمية وخيضع  اهليئات  ل 
املتضمن القانون االساسي   129-08  (1)من املرسوم التنفيذي   21والبيداغوجية املؤهلة، إال أن املادة  

اخلاص ابألستاذ الباحث االستشفائي اجلامعي أحالت تطبيق هذه املادة للقرار املشرتك يصدر عن وزير 
 التعليم العايل ووزير الصحة. 

نظام تقييم متواصل ودوري   23، الذي تضمن يف املادة  (2) ألستاذ الباحثالقانون االساسي اخلاص اب  •
يعتمد على إعداد االستاذ الباحث لتقرير سنوي عند هناية كل سنة جامعية يتضمن النشاطات العلمية 
والبيداغوجية املنجزة خالل السنة اجلامعية بغرض تقييمه من طرف اهليئات العلمية والبيداغوجية املؤهلة، 

 ال أن املادة أحالت مسألة تطيقها لقرارات يصدره وزير التعليم العايل. إ
معايري خاصة للتقييم    60الذي تضمن يف املادة  (3)   املدنيةالقانون االساسي اخلاص مبوظفي احلماية   •

واملردودية، هتدف إىل تقدير: احرتام الواجبات العامة والقانونية االساسية، الكفاءة املهنية، الفاعلية  
 

، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لسلك املمارسني 2009ديسمرب سنة    24مؤرخ يف    394-09مرسوم تنفيذي رقم  
 .2009نوفمرب سنة  29مؤرخة يف  70ية، اجلريدة الرمسية رقم الطبيني املتخصصني يف الصحة العموم

، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابلرتبية 2008أكتوبر سنة    11مؤرخ يف    315-08مرسوم تنفيذي  
 .2008أكتوبر سنة  12مؤرخة يف  59الوطنية، اجلريدة الرمسية رقم 

، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابإلدارة املكلفة 2008نوفمرب سنة    8  مؤرخ يف  361-08مرسوم  
 . 2008نوفمرب  17مؤرخة يف  64ابملوارد املائية، اجلريدة الرمسية رقم 

الـقـانـون األساسي اخلاص ابألستاذ الباحث االستشفائي يتـضـمن   ،  2008مـايـو سـنة     3مؤرخ يف     129-08مـرسوم تـنـفـيذي رقم  (1)
 . 2008مايو سنة  04مؤرخة يف  23اجلامعي، اجلريدة الرمسية رقم 

يـتـضـمن الـقـانـون األساسي اخلاص ابألستاذ الباحث، اجلريدة الرمسية  ،  2008مـايـو سـنة     3مؤرخ يف     130 -08مـرسوم تـنـفـيذي رقم  (2)
 .2008مايو سنة  04 مؤرخة يف 23رقم 

، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة  2011مارس سنة    6مؤرخ يف    106-11مرسوم تنفيذي رقم  (3)
 . 2011مارس سنة  9مؤرخة يف  15ابحلماية املدنية، اجلريدة الرمسية رقم 
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القدرات البدنية، السلوك وكيفية اخلدمة، املميزات الشخصية، كما تضمن القانون االساسي اخلاص 
 نفس املعايري.   58يف املادة (1)   مبوظفي أسالك األمن الوطين 

الذي تضمن يف (2)  والالسلكيةالقانون االساسي اخلاص مبوظفي اإلدارة املكلفة ابملواصالت السلكية   •
العامة   36املادة   الواجبات  احرتام  تقدير:  إىل  اخلصوص  وجه  على  هتدف  للتقييم  خاصة  معايري 

والقانونية االساسية، الكفاءة املهنية، الفاعلية واملردودية، السلوك وكيفية اخلدمة، املميزات الشخصية، 
 القدرة على التأطري، روح املبادرة والتنظيم يف العمل. 

ية اخلاصة النص على تقييم املوظف املنتمي للسلك اخلاضع للقانون / تضمنت بعض القوانني االساس3
االساسي اخلاص وفق معايري خاصة للتقييم، إىل جانب املعايري املوضوعية العامة ومن بني هذه القوانني  

 األساسية اخلاصة، جند: 
منه نظام تقييم   30و  29،  28، الذي تضمن يف املواد (3)   الدائمالقانون األساسي اخلاص ابلباحث   •

  لتقرير سنويلتقييم متواصل ودوري من خالل اعداده   28الباحث الدائم الذي خيضع حسب املادة  
يتضمن نشاطاته وتقدميه للهيئات العلمية املؤهلة من أجل تقييمه وفق مضمون القرار الذي يصدره 

 . 28ن كيفيات تطبيق املادة  الوزير املكلف ابلبحث العلمي واملتضم
من القانون االساسي اخلاص ابلباحث الدائم النص على ضرورة تقييم الباحث الدائم   29املادة  وتضمنت  

 بطرق مالءمة مؤسسة على معايري موضوعية تشمل ما يلي: 
 حالة تقدمي مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي يف طور التنفيذ.  -
 واملنشورات واملداخالت الوطنية والدوليةبراءات االخرتاع   -
 الكتب املنشورة  -
 الربجميات واملنتوجات واالنظمة املنجزة  -
 كل نشاط لتثمني نتائج البحث.  -

 
تنفيذي رقم  (1)  املنتميني لألسالك   ،2010ديسمرب سنة    22مؤرخ يف    322-10مرسوم  اخلاص ابملوظفني  االساسي  القانون  يتضمن 

 .2010ديسمرب سنة  26مؤرخة يف  78اخلاصة ابألمن الوطين، اجلريدة الرمسية رقم 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة 2011يوليو سنة    30مؤرخ يف    256-11مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .2011يوليو سنة  31مؤرخة يف  42املكلفة ابملواصالت السلكية والالسلكية الوطنية، اجلريدة الرمسية رقم  ابإلدارة
تضمن القانون األساسي اخلاص ابلباحث الدائم، اجلريدة الرمسية رقم ي ،  2008مايو سنة     3مؤرخ يف     131 -08مرسوم تنفيذي رقم  (3)

 .2008مايو سنة  04مؤرخة يف  23
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، الذي تضمن النص على نظام (1)   التقليديةالقانون االساسي اخلاص مبوظفي اإلدارة املكلفة ابلصناعة   •
تقييم خاص إىل جانب نظام التقييم املنصوص عليه يف قانون األساسي العام للوظيفة العمومية، حيث 

يف ضرورة األخذ ابلتقييم املهين للموظفني اخلاضعني  17يتمثل النظام التقييمي اخلاص حسب املادة  
ات عالقة بكيفية أتدية اخلدمة والسيما يف ما هلذا القانون االساسي اخلاص بناء على معايري خاصة ذ

 يتعلق مبا يلي: 
 نوعية الدراسات والتحقيقات اليت متثل أمهية خاصة ابلنسبة لتطوير القطاع وترقيته  -
التقليدية واحلرف، بواسطة عمليات  - املقيدين يف سجل الصناعة  املسامهة يف توسيع شرحية احلرفيني 

 فقتهم.حتسيسية وجوارية ابإلضافة إىل مرا
 املبادرة بكل عملية هتدف إىل احملافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد االعتبار له.  -
 29، الذي نص يف املادة  (2)   القضائيةالقانون االساسي اخلاص مبستخدمي أماانت الضبط للجهات   •

للوظيفة   من القانون االساسي العام   99على معايري خاصة إىل جانب املعايري اليت تضمنتها املادة  
 العمومية، إذ تتمثل املعايري اخلاصة يف: 

 السرعة والدقة يف تشكيل امللفات القضائية. -
 التطبيق السليم لإلجراءات القانونية والقضائية.  -
، الذي نص يف (3)   العموميةالقانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسالك النفسانيني للصحة  •

من القانون  99زايدة على املعايري املوضوعية املنصوص عليها يف املادة على معايري خاصة    11املادة  
 االساسي للوظيفة العمومية، حيث يقيم النفسانيني للصحة العمومية حسب النتائج املرتبطة مبا يلي: 

 حتقيق االهداف  -
 روح املبادرة  -
 أعمال البحث واملنشورات والعروض ذات الطابع العلمي  -

 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني إىل السلك اخلاص 2008يوليو سنة    06مؤرخ يف    199-08مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .2008يوليو سنة  09مؤرخة يف  38ابإلدارة املكلفة ابلصناعة التقليدية، اجلريدة الرمسية رقم 
يتضمن القانون االساسي اخلاص مبستخدمي أماانت الضبط للجهات   ،2008ديسمرب سنة    24مؤرخ يف    409-08مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .2008ديسمرب سنة  28مؤرخة يف  73القضائية، اجلريدة الرمسية رقم 
ابملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة   االساسي اخلاص، يتضمن القانون  2009يوليو سنة    22مؤرخ يف    240-09مرسوم تنفيذي رقم  (3)

 .2009يوليو سنة   22مؤرخة يف  43عمومية، اجلريدة الرمسية رقم ابلنفسانيني للصحة ال
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 التأدييب.   امللف اإلداري يف جانبه -
نفس هذه املعايري نص عليها كل من القانون األساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسالك املمارسني         

، القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لسلك الفزايئيني الطبيني يف 15يف االدة  (1) الطبيني العامني 
، (3) ابملوظفني املنتمني لألسالك شبه الطبيني للصحة العمومية، القانون االساسي اخلاص  (2) الصحة العمومية

، القانون االساسي (4) القانون االساسي اخلاص ابملوظفات املنتميات لسلك القابالت يف الصحة العمومية
، القانون االساسي اخلاص ابملوظفني (5) اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسالك البيولوجيني يف الصحة العمومية

 .(6) املنتمني ألسالك االعوان الطبيني يف التخذير واالنعاش للصحة العمومية
، الذي تضمن يف (7)   البحثالقانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني ألسالك مستخدمي دعم   •

من القانون االساسي العام   99املادة  معايري خاصة تضاف للمعايري املوضوعية احملددة يف    15املادة  
 للوظيفة العمومية، حيث يقيم املوظفون بطرق مالءمة ومؤسسة على: 

 املسامهة يف الرباءات والنشر واملقاالت  -
 أشغال اخلربة والتقييم  -
 املشاركة يف عقود الدراسات ونقل املعارف واملهارة املنجزة  -
 كل نشاط ابتكار وتثمني نتائج البحث.  -

 
، يتضمن القانون األساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني 2009ديسمرب سنة    24مؤرخ يف    393-09من مرسوم تنفيذي رقم    15املادة  (1)

 . 2009نوفمرب سنة  29يف مؤرخة   70لألسالك املمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لسلك 2010يوليو سنة    8مؤرخ يف    178-10من مرسوم تنفيذي رقم    14املادة  (2)

 .2010يوليو سنة  14مؤرخة يف 43الفزايئيني الطبيني يف الصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم 
يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني    2011مارس سنة    20مؤرخ يف    121-11ي رقم  من مرسوم تنفيذ  15املادة  (3)

 . 2011مارس سنة  20مؤرخة يف  17ألسالك  شبه الطبيني للصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم 
سي اخلاص ابملوظفات املنتميات  يتضمن القانون االسا  2011مارس سنة    20مؤرخ يف    122-11من مرسوم تنفيذي رقم    14املادة  (4)

 . 2011مارس سنة  20مؤرخة يف  17لسلك  القابالت يف الصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم 
تنفيذي رقم    15املادة  (5) املنتميني 2011أبريل سنة    3مؤرخ يف    152-11من مرسوم  اخلاص ابملوظفني  االساسي  القانون  يتضمن   ،

 .2011أبريل سنة  3مؤرخة يف  21العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  لألسالك البيولوجيني يف الصحة
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني  2011يوليو سنة    3مؤرخ يف    235-11من املرسوم التنفيذي رقم    13املادة  (6)

 . 2011يوليو  6مؤرخة يف  38ألسالك االعوان الطبيني يف التخذير واالنعاش للصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم 
رقم  (7) تنفيذي  يف    443-11مرسوم  سنة    62مؤرخ  املنتميني ألسالك 2011ديسمرب  ابملوظفني  اخلاص  االساسي  القانون  يتضمن   ،

 .2011ديسمرب سنة  27مؤرخة يف  70مستخدمي دعم البحث، اجلريدة الرمسية رقم 
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 24، الذي تضمن يف املادة  (1)   ألساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لسلك مفتشي العمل القانون ا •
 معايري خاصة، إذ يتم تقييم املوظفني على أساس عناصر التقدير اآلتية:

 نتائج النشاطات على مستوى املقاطعة االقليمية -
 نوعية التحقيقات والتحرايت املنجزة يف إطار أداء مهامهم  -
 ت يف إطار متابعة احلالة االجتماعية فعالية التدخال -
 املسامهة يف السري احلسن ملصاحل مفتشية العمل.  -
معايري   30، إذ تضمن يف املادة  (2)   والرايضةالقانون االساسي اخلاص مبوظفي اإلدارة املكلفة ابلشباب   •

 خاصة هتدف إىل تقدير  ما يلي:  موضوعية 
 القيام بتحيني املعارف املهنية.    -
 القدرة على التنظيم.   -
 معرفة احمليط والقدرة على التكيف فيه.   -
 روح املبادرة.    -
 القدرة على التعبري والتحليل والتلخيص.   -
 القدرة على احلوار.   -
 القدرة على تنشيط فريق أو جمموعة.    -
 القدرة على قيادة مشروع.    -
 القدرة على حتديد الكفاءات وتعبئتها وتثمينها.   -
القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني ألسالك االطباء البيطريني واملفتشني البيطريني واالطباء  •

 على معايري خاصة للتقييم تتمثل يف:   18، الذي تضمن  (3) البيطريني املتخصصني
 القدرة على التكيف.    -

 
ة  ، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتمني لسلك مفتشي 2011يوليو سنة    30مؤرخ يف    261-11مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .2011غشت سنة  3مؤرخة يف  43العمل، اجلريدة لرمسية رقم 
القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة  ، يتضمن 2010يناير سنة  7مؤرخ يف  07-10مرسوم تنفيذي رقم (2)

 .2010يناير سنة  10مؤرخة يف  02ابإلدارة املكلفة ابلشباب والرايضة، اجلريدة الرمسية رقم 
القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني ألسالك االطباء ، يتضمن 2010أبريل سنة  28مؤرخ يف  124-10مرسوم تنفيذي رقم (3)

 2010أبريل  28مؤرخة يف  28البيطريني واملفتشني البيطريني واالطباء البيطريني املتخصصني، اجلريدة الرمسية رقم 
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 املناهج ونوعية العمل    -
 روح املبادرة واعمال البحث واملنشورات واملداخالت ذات الطابع العلمي.    -
معايري  خاصة تتمثل   41، الذي تضمن يف املادة (1) اخلاص مبوظفي إدارة اجلماركالقانون االساسي  •

 يف: 
 تنظيم العمل وروح املبادرة.    -
 االداء يف تنفيذ اخلدمة.    -
اجلبائية • اإلدارة  اخلاص مبوظفي  االساسي  املادة  (2)القانون  الذي تضمن يف  معايري موضوعية   15، 

 خاصة هتدف خصوصا إىل تقييم:
 احرتام أدبيات واخالقيات املهنة.   -
 الكفاءة املهنية.   -
 طريقة تقدمي اخلدمة.    -
 األداء واملردودية على أساس النتائج الفردية واجلماعية.    -
النص على معايري  خاصة   40الذي تضمن يف املادة  (3) سي اخلاص مبوظفي إدارة الغاابت القانون االسا -

 تتمثل يف تنظيم العمل،  روح املبادرة و األداء يف تنفيذ املهام املخولة للموظف. 
معايري موضوعية   22الذي تضمن يف املادة  (4) القانون االساسي اخلاص مبوظفي إدارة جملس احملاسبة •

 ا الفاعلية واملردودية واحرتام آجال اجناز االعمال واملواظبة واالنضباط. والسيما منه
 / تضمنت بعض القوانني االساسية إحالة إىل القرارات الوزارية لتحديد معايري التقييم مثل: 4

 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة 2010نوفمرب سنة    14مؤرخ يف    286-10مرسوم تنفيذي رقم  (  1)

 إبدارة اجلمارك 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة 2010نوفمرب سنة    29مؤرخ يف    299-10مرسوم تنفيذي رقم  (  2)

 . 2010ديسمرب سنة  5مؤرخة يف  74دة الرمسية رقم ابإلدارة اجلبائية، اجلري 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة   2011مارس سنة    22مؤرخ يف    127-11مرسوم تنفيذي رقم  (3)

 .2011مارس سنة  23مؤرخة يف  18إبدارة الغاابت، اجلريدة الرمسية رقم 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة 2011غشت سنة    15مؤرخ يف    286-11مرسوم تنفيذي رقم  (4)

 .2011غشت سنة  17مؤرخة يف  46إبدارة جملس احملاسبة، اجلريدة الرمسية رقم 
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الذي تضمن (1) القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابملفتشية العامة للمالية •
 النص على حتديد املعايري املوضوعية يتم مبوجب قرار من وزير املالية.  18املادة يف  

النص على حتديد   17الذي تضمن يف املادة  (2) القانون االساسي اخلاص مبوظفي اجلماعات اإلقليمية   •
 املعايري وكيفيات التقييم يتم مبوجب قرار صادر عن الوزير املكلف ابجلماعات االقليمية. 

النص على معايري   69يف املادة  (3) القانون األساسي اخلاص ابألعوان الدبلوماسيني والقنصليني  / تضمن5
 من القانون االساسي العام للوظيفة العمومية.   99التقييم وهي نفسها املعايري اليت تضمنتها املادة 

 املوظف املرتبص  معايري تقييم  اثلثا:
مل مييز املشرع اجلزائري يف الفصل الرابع بعنوان تقييم املوظف من الباب الرابع بعنوان تنظيم املسار          

املهين، بني املوظف املرسم واملوظف حتت فرتة التجربة خبصوص عملية التقييم، إال أنه يعترب املوظف املرتبص 
من القانون األساسي العام للوظيفة   102إىل    97موظف خاضع للتقييم املنصوص عليه يف املواد من  

 العمومية وذلك لالعتبارات التالية:
جاء الفصل الرابع بعنوان تقييم املوظف حتت الباب الرابع الذي يتضمن تنظيم املسار املهين للموظف  -

والذي يبدأ من التوظيف، ما يعين أنه يشمل املوظف املرتبص الذي يعترب موظف يستفيد من احلقوق 
املمنوحة للموظفني املرمسني، إال ما استثىن بنص، مع خضوعه لنفس الواجبات الوظيفية طبقا للمادة 

 من القانون االساسي العام للوظيفة العمومية. 87
فرتة الرتبص هي فرتة خدمة فعلية وتؤخذ يف احلسبان عند احتساب االقدمية للرتقية يف الرتبة والدرجات  -

 ابلتقييم الذي قيم به املوظف املرتبص خالل فرتة الرتبص أثناء الرتقية.والتقاعد، وابلتايل يؤخذ  
، الذي حيدد االحكام املطبقة على 322-17غري أنه ابلرجوع إىل احكام املرسوم التنفيذي رقم          

 - هيف الفصل الرابع بعنوان تقييم املرتبص وترسيم  -املرتبص يف املؤسسات واإلدارات العمومية جند أنه حدد 
 

التنفيذي رقم    18املادة  (1) ابملوظفني املنتميني    ، يتضمن القانون االساسي اخلاص2010يناير سنة    13مؤرخ يف    28-10من املرسوم 
 .2010يناير سنة  20مؤرخة يف  5لألسالك اخلاصة ابملفتشية العامة للمالية، اجلريدة الرمسية رقم 

، يتضمن القانون االساسي اخلاص مبوظفي إدارة اجلماعات االقليمية، 2011سبتمرب سنة  20مؤرخ يف  334-11مرسوم تنفيذي رقم (2)
 . 2011سبتمرب سنة  28يف  مؤرخة 53اجلريدة الرمسية رقم 

، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابألعوان الدبلوماسيني والقنصليني ، 2009يونيو سنة    24مؤرخ يف    221-09مرسوم رائسي رقم  (3)
 . 2009يونيو سنة  28مؤرخة يف  38اجلريدة الرمسية رقم 
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 22منه حيث حددت املادة   26إىل   22كيفيات تقييم املوظف حتت فرتة التجربة، وذلك يف املواد من 
 على سبيل املثال املعايري اليت يتم على ضوئها تقييم املوظف خالل فرتة التجربة ، وهذه املعايري هي: 

 قدراته يف أداء املهام املنوطة ابلرتبة اليت من املقرر ترسيمه فيها -
 يته وروح مبادرته فعال -
كيفية أدائه للخدمة وسريته، السيما فيما خيص عالقته مع رؤسائه السلميني وزمالئه ومستعملي املرفق  -

 العام 
 مواضبته وانضباطه. -

من القانون األساسي العام   99نالحظ أن هذه املعايري هي جزء من املعايري املدرجة ضمن املادة         
مع وجود اختالفات جزئية   165- 19من املرسوم التنفيذي رقم    05املادة    للوظيفة العمومية واملفصلة يف

 بني احلالتني من حيث الصياغة.
 رابعا: السلطة التقديرية لإلدارة يف التقييم 

 165-19أحكام القانون األساسي العام للوظيفة العمومية وأحكام املرسوم التنفيذي  ابلرجوع إىل          
ا القوانني االساسية  اإلداري وبعض  املسؤول  والتنظيمية منحت  التشريعية  النصوص  خلاصة جند أن هذه 

من القانون االساسي العام للوظيفة العمومية   97سلطة تقديرية يف تقييم املوظف العام حيث نصت املادة  
من نفس القانون على   99على تقدير مؤهالت املوظف املهنية وفق مناهج مالءمة، كما نصت املادة  

لتقييم اليت من خالهلا يقدر املسؤول اإلداري مدى احرتام املوظف اللتزاماته الوظيفية املنصوص معايري ا
تقدير  فاعليته ومردوديته، ابإلضافة إىل  وتقدير  وتقدير كفاءته،  به،  املعمول  والتنظيم  التشريع  عليها يف 

ن ذاته على ممارسة سلطة من القانو   101املسؤول كيفية أداء وتقدمي املوظف للخدمة، كما نصت املادة  
 تقديرية من قبل الرئيس اإلداري خبصوص تقييم املوظف. 

النص على السلطة التقديرية للمسؤول اإلداري املختص   165- 19و تضمن املرسوم الرائسي رقم          
 منه. 02فقرة    10، 05، 02بتقييم املوظف يف املواد:  

متلك أيضا املؤسسات واإلدارات العمومية سلطة تقديرية يف حتديد مناهج التقييم اليت تتالءم مع         
والقوانني    165- 19طبيعة نشاطات املصاحل املعنية وفق الشروط املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي  

من املرسوم   04يف املادة    االساسية اخلاصة اليت حتكم خمتلف االسالك بشرط احرتام اإلجراءات احملددة
 التنفيذي املذكور أعاله. 
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غري أنه قد تتعسف السلطة اإلدارية أثناء ممارستها االختصاص التقديري سواء يف وضع املناهج         
املالءمة للتقييم وفق املعايري املوضوعية العامة واخلاصة أو عند تقدير مدى توافر املعايري يف املوظف أثناء 

ي إذ تقييمه ما  التعسف احملتمل من قبل اإلدارة،  للموظف ملواجهة  الكافية  عين ضرورة توفري الضماانت 
ابلرجوع إىل املواد املذكورة اعاله واليت منحت السلطة السلمية اختصاص تقديري جند أهنا اقرت بعض 

 الضماانت مثل: 
من القانون االساسي العام للوظيفة العمومية   99حتديد املشرع ملعايري التقييم االساسية سواء يف املادة     •

أو يف النصوص االساسية اخلاصة حىت ال يرتك الفرصة لإلدارة يف إضافة معايري أخرى ختضع هلا عملية 
نية للموظف على ضوء املعايري تقييم املوظف، وعليه تنحصر سلطتها التقديرية يف تقدير املؤهالت امله

احملددة، كما تستخدم السلطة التقديرية يف وضع املناهج املالءمة للتقييم، إال أنه أحالت بعض القوانني 
 االساسية مسألة حتديد معايري التقييم إىل صدور قرار وزاري كما بيناه سابقا. 

ا • تقييم  اختصاص تقديري يف  اليت هلا  السلمية  السلطة  االدارية يتعني على  اللجان  استشارة  ملوظف 
املتساوية األعضاء قبل وضع املناهج املالءمة، إال هنا غري ملزمة ابلرأي الذي تصدره اللجان اإلدارية 

 املتساوية االعضاء، رغم الزامية طلب االستشارة. 
لذي يعترب ضرورة حصول املناهج اليت اعدهتا اإلدارة على موافقة اهليكل املركزي للوظيفة العمومية وا •

 السلطة املكلفة ابلوظيفة العمومية.   165-19من املرسوم التنفيذي   04حسب املادة  
يتعني أن يصدر قرار أو مقرر إداري من قبل الوزير املعين أو املسؤول اإلداري املعين حسب احلالة  •

ابطل ما   هذه املناهج، إذ يتعني أن يكون القرار مشروعا مكتمل األركان وإال اعترب   يتضمن حتديد
جيعله عرضة لإللغاء على اعتبار أن الطعن بتجاوز السلطة مفتوح حىت يف حال عدم النص على ذلك 

 لكونه مبدأ دستوري.
 ضوابط سري التقييم  الفرع الثالث:

 التقييم)اثلثا(.  وأخريا نتائجنتطرق يف هذا الفرع إىل آليات التقييم )أوال( مث إجراءات التقييم )اثنيا(  
 آليات التقييم:  :أوال

احملاداثت بني شخصني          املهين واليت يقصد هبا منوذج من  التقييم  التقييم يف مقابلة  آليات  تتمثل 
داري( والثاين املوظف اخلاضع للتقييم )املرؤوس(، وذلك هبدف حمددين أحدها القائم ابلتقييم )الرئيس اإل
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الضعف  نقاط  لعالج  واآلليات  احللول  القوة ووضع  ونقاط  الضعف  نقاط  اآلراء حول  وتبادل  املناقشة 
 .(1) وتدعيم نقاط القوة 

النص على مقابلة التقييم املهين ، يكون طرفيها املسؤول اإلداري   165- 19تضمن املرسوم التنفيذي         
 واملوظف، كما نصت بعض القوانني االساسية اخلاصة على آليات أخرى لتقييم املوظفني. 

من املرسوم   10/أطراف املقابلة: تعود سلطة تقييم املوظف للسلطة السلمية املؤهلة حيث نصت املادة 1
على أطراف املقابلة ومها، املسؤول السلمي املباشر أو املسؤول السلمي األعلى من   165-19التنفيذي  

للتقييم من اجلهة الثانية، إذ مبوجب هذا النص خيضع مجيع املوظفني اخلاضعني  جهة واملوظف اخلاضع 
من خالل إجراء مقابلة للرئيس    التقييمللقانون االساسي العام للوظيفة العمومية مهما كانت رتبتهم لنظام  

اإلداري مع املوظف التابع له، من أجل تقدير كفاءته ومؤهالته وتقرير أحقيته أو عدم احقيته يف الرتسيم 
 .(2) إذا كان يف فرتة التجربة أو أحقيته يف الرتقية واالمتيازات املالية أو عدم اقيته يف ذلك

 االساسية اخلاصة النص على السلطة املختصة ابلتقييم مثل املادة و تضمنت العديد من القوانني        
من القانون االساسي اخلاص مبوظفي اجلماعات االقليمية اليت نصت على التقييم هو من صالحيات   16

من القانون االساسي اخلاص ابألطباء البيطريني على السلطة   17السلطة السلمية املؤهلة، ونصت املادة  
 322-17تقييم وهي السلطة املخولة هلا صالحية التعيني، كما تضمن املرسوم التنفيذي رقم املختصة ابل

 النص على تقييم املوظف املرتبص من قبل السلطة اليت هلا صالحية التعيني.   25السابق ذكره يف املادة 
االعلى واملوظف، يكون   َتمع مقابلة التقييم املهين بني املسؤول اإلداري املباشر  أو املسؤول السلمي         

فيها منط االتصال أكثر حرية بعيدا عن اجراءات االستقبال ومبين على الصراح والوضوح، إذ يتم من خالهلا 
رفع احلواجز املوجودة بني الطرفني، كما يتم من خالهلا تبادل املعلومات بني الطرفني واستغالهلا، كما أهنا 

والتقدير ذو الطابع العام من خالل التشعب يف التفاصيل حول   تضفي صفة املوضوعية عن النقطة السنوية 
 .(3)  ما مت اجنازه من قبل املوظف خالل السنة اجلارية وما هو حمدد له يف السنة املقبلة

 
دراسة فعالية نظام تقييم أداء العاملني يف املؤسسات االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، كلية    بوبرطخ عبد الكرمي:(1)

 .76، ص2012-2011العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .158، ص2012 العمل اإلداري، الطبعة األوىل، دار القلم، الرابط املغرب، د/ مليكة صروخ:(2)
،  01تقييم املوظف العمومي يف التشريع اجلزائري، بني قصور املمارسة وضرورة التحديث، جملة القانون واجملتمع، اجمللد    محايدي نور الدين:(3)

 .90، ص2013، ديسمرب 02العدد 
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 : (1) / حمل التقييم: تتمحور مقابلة التقييم املهين للموظف حول املسائل التالية2
تقييم وذلك ابلنظر إىل االهداف احملددة للموظف وشروط نتائج املوظف املهنية خالل السنة حمل ال -

 تنظيم وسري اهليكل الذي ينتمي إليه املوظف. 
 األهداف احملددة للموظف للسنة القادمة وآفاق حتسني نتاجه املهنية. -
 قدرات املوظف على شغل وظائف التأطري.  -
 املهين. التطلعات املهنية للموظف وآفاق تطوير مساره   -
 احتياجات املوظف يف جمال التكوين وحتسني املستوى.  -
تضمن القانون االساسي اخلاص مبوظفي   / اآلليات املنصوص عليها يف بعض القوانني االساسية اخلاصة:3

املادة   السلكية والالسلكية يف  املكلفة ابملواصالت  لتقييم   38االدارة  استشارية  إنشاء جلنة  النص على 
عني هلذا القانون االساسي، إال أهنا مل حتدد تشكيلتها وصالحياهتا وقواعد سريها كفاءات املوظفني اخلاض

وإمنا أحالت تنظيم هذه املسائل لقرار يصدره الوزير املعين ابلقطاع، كما تضمن القانون األساسي اخلاص 
يم أعمال املوظفني النص على جلنة مكلفة بتقي  14يف املادة  (2) ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابلثقافة

على الصعيدين العلمي والثقايف، إال أهنا احالت مسألة تنظيم اللجنة وتشكيلتها وسريها وصالحياهتا  لقرار 
 مشرتك بني الوزير املكلف ابلثقافة والسلطة املكلفة ابلوظيفة العامة. 

على إنشاء جلنة   18ادة  وتضمن القانون االساسي اخلاص مبوظفي املفتشية العامة للمالية يف امل        
استشارية لتقييم كفاءات املوظفني اخلاضعني هلذا القانون االساسي اخلاص، غري أهنا احالت مسألة تشكيلة 

 . وزير املاليةاللجنة وصالحياهتا وقواعد سريها لقرار يصدره  
جلنة وطنية  أتسيسالنص على  30كما تضمن القانون االساسي اخلاص ابلباحث الدائم يف املادة          

لتقييم الباحثني تكلف بتقييم النشاطات واملنشورات العلمية للمرتشحني لاللتحاق برتبة استاذ حبث أ ورتبة 
مدير حبث، كما تكلف هذه اللجنة إبعداد معايري  التقييم وشبكة التنقيط املتعلقة هبا وتعرضها على الوزير 

وتضمنت املادة أيضا تشكيل اللجنة، اليت تتشكل من مديري ،  (3) املكلف ابلبحث العلمي للموافقة عليها
 

 ، مرجع سابق.  165-19من املرسوم التنفيذي رقم  08املادة  (1)
، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة 2008نوفمرب سنة    26مؤرخ يف    833-08مرسوم تنفيذي رقم    (2) 

 .2008ديسمرب سنة  3مؤرخة يف  68ابلثقافة، اجلريدة الرمسية رقم 
 ، مرجع سابق.   131 -08مـرسوم تـنـفـيذي رقم (3)
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البحث وعند االقتضاء من اساتذة ابحثني منتمني لرتبة استاذ هلم على االقل خربة ثالث سنوات خدمة 
فعلية هبذه الصفة، ويتم تعيني االعضاء مبوجب قرار إداري صادر عن الوزير املكلف ابلبحث العلمي، إال 

 م اللجنة وسريها وإمنا احالت ذلك لقرار يصدره الوزير املكلف ابلبحث العلمي.أهنا مل حتدد تنظي
 إجراءات التقييم   اثنيا:

مجلة من اإلجراءات   165-19التنفيذي رقم    واملرسوم تضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة          
القوانني بعض  والضماانت، كما تضمنت  اآلجال  ابلتقييم والسيما  إجراءات   اخلاصة  اخلاصة  االساسية 

اخلاص ابملوظفني املرتبصني الذي حدد أيضا   322- 17التقييم ابإلضافة إىل أحكام املرسوم التنفيذي رقم  
 بعض اإلجراءات.

العديد من اآلجال حيث حددت املادة   165-19/ اآلجال واملواعيد: تضمن املرسوم التنفيذي رقم  1
أايم على االقل قبل اتريخ املقابلة، كما تضمنت املادة   07ة وهو  آجل اعالم املوظف بتاريخ املقابل  09
يوم على األقل قبل اجتماع اللجنة   15من املرسوم آجال تبليغ النقطة املرقمة للموظف املعين وهي    11

إلمتام عملية   كآخر أجلمارس من السنة املوالية    31أجل    13اإلدارية املتساوية االعضاء، وحددت املادة  
 التقييم. 

طريق استمارة تقييم فصلية تبلغ للمعين   أشهر عن(  03ابلنسبة للموظف املرتبص يتم تقييمه كل ثالثة )
أايم من تبليغه هبا ، إذ   08أايم من اتريخ اعدادها، وله احلق يف االحتجاج عليها يف أجل    08يف أجل  

 .(1) يرفع االحتجاج  للسلطة اليت هلا صالحية التعيني
/ الضماانت: تتمثل الضماانت املنصوص عليها يف القانون االساسي العام للوظيفة العمومية واملرسوم 2

 وبعض القوانني اخلاصة يف ما يلي:  165-19التنفيذي  
من القانون االساسي   102التظلم أمام اللجنة اإلدارية املتساوية االعضاء حيث تضمنت كل من املادة   •

النص على تقدمي املوظف   165-19من املرسوم التنفيذي رقم    11ومية واملادة  العام للوظيفة العم
بعد تبليغه لنقطة التقييم املرقمة تظلما إىل اللجنة اإلدارية املتساوية االعضاء املختصة واليت ميكنها بناء  

من   71على طلب املعين اقرتاح مراجعتها من قبل السلطة اليت هلا صالحية التعيني، كما أن املادة  
القانون االساسي اخلاص ابألعوان الدبلوماسيني والقنصليني نصت على تقدمي املعين ابألمر اعرتاض 

 
 سابق. ، مرجع 322-17من املرسوم التنفيذي رقم  24ملادة ا (1) 
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بشأن النقطة الرقمية املبلغة إليه، ويتم إخطار اللجنة اإلدارية املتساوية االعضاء املختصة اليت ميكنها 
 اقرتاح مراجعتها. 

على بطاقة التقييم السنوية املعدة من قبل املسؤول   مصادقة مسؤول املصلحة اليت ينتمي إليها املوظف  •
 .(1) السلمي املباشر أو املسؤول السلمي االعلى 

تشكل اآلجال واملواعيد احملددة اعاله ضمانة للموظفني أثناء تقييمهم، إذ يتعني على السلطة املختصة  •
 ابلتقييم االلتزام هبذه املواعيد. 

- 19االساسي العام للوظيفة العمومية وكذا املرسوم التنفيذي    : مل ينص القانونقرار التقييمتسبيب   •
والقوانني االساسية اخلاصة على ضرورة تسبيب السلطة السلمية لقرار التقييم، إال أنه ابلرجوع   165

املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته فإن اإلدارة ملزمة   01-06(2)من القانون رقم   11إىل املادة  
 اليت تصدر يف غري صاحل املخاطبني هبا.   بتسبيب القرارات

، إال أنه من حق املوظف قرار التقييمالطعن القضائي: ابلرغم من عدم النص على الطعن القضائي ضد   •
الذي يرى أبن التقييم جمحف أن يطعن فيه ابإللغاء أمام اجلهة القضائية املختصة وفق آجال الطعن 

 القضائي. 
 نتائج التقييماثلثا:  
التقييم من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على نتائج    02فقرة    101نص املشرع يف املادة          

 165-19املستمر والدوري واملتمثلة يف تقييم منقط مرفق مبالحظة عامة، كما نص املرسوم التنفيذي رقم  
 ما يلي: على نتائج مقابلة التقييم املهين واملتمثلة في 12،  08يف املادتني  

نقطة مرقمة حتدد حسب سلم التنقيط، يعد نظرا خلصوصيات السلك وطبيعة نشاطات املرفق الذي  -
 ينتمي إليه املوظف. 

تقدير ذو طابع عام، حول القيمة املهنية للموظف العام ابإلضافة إىل مجلة من االقرتاحات والتوصيات  -
 املتعلقة بتطوير مساره املهين. 

 سنوية حتفظ يف امللف اإلداري للموظف تتضمن جزئني مها: إعداد بطاقة تقييم   -
 

 ، مرجع سابق. 165-19من املرسوم التنفيذي رقم  12املادة  (1)
مارس   8يف    مؤرخة  14، يتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، اجلريدة الرمسية رقم  2006فرباير سنة    20مؤرخ يف    01-06القانون رقم    (2)

 .2006سنة 
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 يتضمن اجلزء األول النقطة املرقمة ✓
 يتضمن اجلزء الثاين التقدير ذي الطابع العام  ✓

من القانون االساسي اخلاص   70نصت بعض القوانني االساسية اخلاصة على نتائج التقييم مثل املادة  
ق ذكره اليت نصت على التقييم السنوي الذي ينتج عنه عالمة ابألعوان الدبلوماسيني والقنصليني الساب

رقمية مرفقة بتقدير عام تبلغ للعون الدبلوماسي والقنصلي وحتفظ استمارة التقييم يف ملفه، كما نصت 
من القانون االساسي اخلاص ابألمن الوطين على تقييم منقط يرفق مبالحظات وهو ما تضمنته  60املادة 
 انون االساسي اخلاص ابحلماية املدنية. من الق 62املادة  
التنفيذي رقم    25كما نصت املادة         على إعداد السلطة اليت هلا صالحية   322- 17من املرسوم 

للمسؤول  مفصل  تقرير  على  بناء  الفصلية،  التقييم  بطاقات  حصيلة  متثل  للرتبص  عامة  لبطاقة  التعيني 
 داري للمرتبص.السلمي، ويتم حفظ بطاقة التقييم يف امللف اإل

 الفرع الرابع: اآلاثر املرتتبة على تقييم املوظف 
اإلدارة         املتبعة يف جمال  احلديثة  االساليب  من  وترقيته  ترسيمه  أجل  من  املوظف  تقييم  مسألة  تعد 

العمومية، حيث خيضع املوظف العام املرشح للرتسيم أو الرتقية لتقييم يكشف من خالله املسؤول االداري 
ؤهالت املوظف املهنية ابلنظر للمهام املوكلة إليه وكيفية أدائها ، ويعتمد أيضا على التقييم يف منح عن م

 .(1) االمتيازات املالية 
 من القانون االساسي العام للوظيفة العامة أربعة آاثر تتمثل يف:   98تضمنت املادة         

 الرتقية يف الدرجات  -
 الرتقية يف الرتبة  -
 منح االمتيازات املرتبطة ابملردودية وحتسني األداء -
 منح االومسة التشريفية واملكافئات. -

 كما تضمن املرسوم التنفيذي إىل جانب هذه اآلاثر النص على آاثر أخرى تتمثل يف :        
 أثناء التعيني يف املناصب العليا   االعتبار ابلتقييماألخذ بعني   -
 يف االستفادة من دورة التكوين وحتسني املستوى االعتبار ابلتقييم  األخذ بعني  -

 
 .159مرجع سابق، ص د/ مليكة صروخ: (1) 
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يف الفصل بني املوظفني املتساويني يف الرتتيب أثناء االمتحاانت املهنية   االعتبار ابلتقييماألخذ بعني   -
 أو الرتقية على أساس الشهادة. 

من القانون االساسي   98دة لنص املا االختيار خالفاكما حدد املرسوم الرتقية يف الرتبة على أساس  -
 العام للوظيفة العمومية الذي نص على الرتقية يف الرتب دون حتديد الطرق اليت تتم هبا الرتقية.

وتضمنت العديد من القوانني االساسية اخلاصة التطرق آلاثر التقييم ، منها ما اعتمد نفس اآلاثر       
من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية مثل القانون االساسي اخلاص  98املنصوص عليها يف املادة 

ا من أضاف إىل اآلاثر احملددة يف على نفس اآلاثر، ومنه  14مبوظفي اإلدارة اجلبائية الذي نص يف املادة 
آاثر تتمثل   59آاثر أخرى مثل القانون االساسي اخلاص ابألمن الوطين الذي أضاف يف املادة    98املادة  

من   37يف الرتسيم، التعيني يف منصب عال، االلتحاق ابلتكوين، وهي نفس اآلاثر اليت أضافتها املادة  
من القانون   61والالسلكية ، كما تضمنت املادة    ت السلكية القانون االساسي اخلاص مبوظفي املواصال

شغل  منصب  يف  التعيني  يف  يتمثل  آخر  أثر  واضافت  اآلاثر  نفس  املدنية  ابحلماية  اخلاص  االساسي 
 متخصص. 

نالحظ أبن هذه اآلاثر اليت تضمنتها القوانني االساسية اخلاصة مت إدراجها يف املرسوم التنفيذي رقم        
منه، إذ ميكن رد هذه اآلاثر إىل آاثر إجيابية على املسار املهين  14خالل نص املادة   من  165- 19

للموظف )أوال( وآاثر متعلقة ابالمتيازات املالية للموظف)اثنيا( ابإلضافة إىل اآلاثر السلبية على املوظف 
 )اثلثا( رغم عدم النص عليها بشكل صريح. 

 املسار املهين للموظف أوال: االاثر االُيابية على  
 تتمثل اآلاثر االجيابية على املسار املهين للموظف يف ما يلي:  

السابق ذكره على الرتسيم كأثر  للتقييم   322-17من املرسوم التنفيذي    25نصت املادة    / الرتسيم:1
صلية بناء حيث تعد سلطة التعيني عند هناية الرتبص بطاقة تقييم عامة متثل حصيلة بطاقات التقييم الف

على تقرير مفصل يعده املسؤول السلمي، ويتضمن التقرير  إحدى املالحظات اآلتية: ترسيم املوظف، 
متديد الرتبص لنفس املدة، تسريح املوظف دون اشعار مسبق أو تعويض، كما تضمنت بعض القوانني 

نها القانون االساسي اخلاص االساسية اخلاصة النص على الرتسيم من بني اآلاثر اليت ترتتب على التقييم م
مبوظفي االدارة املكلفة ابملواصالت السلكية والالسلكية، القانون االساسي اخلاص مبوظفي احلماية املدنية، 

 القانون االساسي اخلاص مبوظفي االمن الوطين. 
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أسلوب  /الرتقية:  2 على  قائم  متحرك  لنظام  الرتقية  إذ  (1)  التنقيطختضع  على  ،  التقييم حصول يرتتب 
 املوظف على: 

الرتقية يف الدرجات: متثل تثمينا لألقدمية املكتسبة من طرف املوظفني يف الرتبة أو السلك، تتم بصفة    •
سنة من اخلدمة الفعلية يف   42و   30درجة حسب مدة زمنية ترتاوح بني    12مستمرة يف حدود  

يف الدرجات تقييم املوظف خالل السنتني  حيث يؤخذ يف احلسبان أثناء الرتقية  (2)   العموميةالوظيفة  
 االخريتني، من خالل جدول ترقية يعد سنواي يتضمن ترتيب املوظفني حسب تقييمهم.

ترقية     • الطريقة على  تقوم هذه  املتنافسني:  بني  االختيار  أساس  اعلى على  رتبة  إىل  رتبة  الرتقية من 
نصب شاغر وتنافس عليه موظف قدمي املوظف بناء على اجتهاده وابتكاره يف العمل، فإذا وجد م

، إذ مت من خالل هذه الطريقة االخذ ( 3)   وموظف كفء فضل هذا االخري رغم حداثته يف الوظيفة 
( سنوات االخرية من خالل إعداد االدارة لقائمة أتهيل 05بعني االعتبار تقييم املوظف خالل مخس ) 

االعلى ، كما يؤخذ بعني االعتبار التقييم يف الفصل بني تتضمن املوظفني املتنافسني على الرتقية للرتبة  
 .(4) املوظفني املتساويني يف الرتتيب أثناء االمتحاانت املهنية أو الرتقية على أساس الشهادة 

تشكل الرتقية على هذا النحو حافزا للموظف على بذل جمهودات أكرب يف إجناز املهام املوكلة إليه         
ومؤ  قدراته  الرتبة وابراز  إىل  الرتقية  فرصة  الكفء  املوظف  أمام  النظام  هذا  يتيح  حيث  ومواهبه  هالته 

، يف املقابل متكن الرتقية سلطة التعيني من (6) ، ابإلضافة إىل حتسني الوضعية املادية للموظف (5) االعلى
 .(7) فية واملوضوعيةمتابعة نشاط املوظف العام وحتفيزه على بذل املزيد من العطاء واالنضباط يف إطار الشفا

العليا:  3 التعيني يف املناصب  التنفيذي رقم  /  املادة    165- 19نص املرسوم  التعيني يف   14يف  على 
املناصب العليا كأثر مرتتب عن التقييم حيث يؤخذ بعني االعتبار ابلتقييم أثناء التعيني يف املناصب العليا، 

لى التعيني يف منصب عال أو يف منصب شغل كما تضمنت بعض القوانني االساسية اخلاصة النص ع 
 

 . 402، 401، ص2015القانون اإلداري، مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء املغرب،  كرامي:د/ حممد  (1)
 . 51مرجع سابق، صعائشة سودي: (2)
 .154مرجع سابق، ص د/ مليكة صروخ:(3)
 ، مرجع سابق. 165-19من املرسوم التنفيذي  16، 15، 14املواد :  (4)
 .315قانون االداري، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة واتريخ، صالوجيز يف ال د/ نبيلة عبد احلليم كامل: (5)
 .401مرجع سابق، ص د/ حممد كرامي:(6)
 .160مرجع سابق، ص د/ مليكة صروخ:(7)
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متخصص كأثر من بني اآلاثر اليت ترتتب على التقييم منها القانون االساسي اخلاص مبوظفي االدارة املكلفة 
االساسي  القانون  املدنية،  احلماية  مبوظفي  اخلاص  االساسي  القانون  والالسلكية،  السلكية  ابملواصالت 

 اخلاص مبوظفي االمن الوطين. 
على التكوين وحتسني   14يف املادة    165-19نص املرسوم التنفيذي رقم  / التكوين وُتسني املستوى:  4

املستوى كأثر مرتتب عن التقييم حيث يؤخذ بعني االعتبار ابلتقييم يف االستفادة من دورة التكوين وحتسني 
تكوين كأثر مرتتب على االداء، كما تضمنت بعض القوانني االساسية اخلاصة النص على االلتحاق ابل

التقييم منها القانون االساسي اخلاص مبوظفي االدارة املكلفة ابملواصالت السلكية والالسلكية، القانون 
 االساسي اخلاص مبوظفي احلماية املدنية، القانون االساسي اخلاص مبوظفي االمن الوطين. 

هم مباشرة يف حتقيق االهداف املسطرة من يساعد التكوين يف االرتقاء بكفاءة املوظف العام ويسا        
قبل اإلدارة ما يساعد على استمرارية تقدمي اخلدمة من قبل املرفق العام، إذ ال يقتصر دور اإلدارة على 
صرف رواتب املوظفني ومراقبتهم فقط وإمنا يتعدى ذلك إىل الرفع من مستواهم وكفاءهتم من خالل برامج 

 . (1) ت هناك مستجدات وتطورات جيهلها املوظفنيوندوات تكوينية خصوصا إذا كان
من القانون االساسي العام للوظيفة  98تضمنت هذا االثر املادة  / منح األومسة الشرفية واملكافآت: 5

من نفس املرسوم على االخذ   18، كما نصت املادة 165- 19من املرسوم التنفيذي   14العامة واملادة  
من عند  املوظف  تقييم  احلسبان  التنفيذي يف  املرسوم  ما هو حمدد يف  أو مكافأت وفق  أومسة شرفية  حه 

 ، و تضمنت أيضا القوانني االساسية اخلاصة املذكورة اعاله هذا األثر. 323-17(2)رقم
 املالية للموظف اثنيا: اآلاثر املتعلقة ابالمتيازات  

التعويضات والعالوات طابع املكافأة نظري خدمات املوظف املقدمة وتتمثل خصوصا يف         تكتسي 
منحة املردودية وتعويض اخلربة املهنية حيث حتسب املردودية اعتمادا على نقطة مرقمة متنح للموظف أثناء 

 .(4) اهلدف منها حتسني أداء املوظف وحثه على املردودية(3)تقييمه
 

حتسني اخلدمة العمومية بني حسن اختيار املوظف العام وضرورة تكوينه، جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد   د/ عبد الوهاب كسال:(1)
 .59، ص2019، ماي 01، العدد 10البشرية، اجمللد 

آت  ، حيدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح االومسة الشرفية و/ أو املكاف2017نوفمرب سنة    2مؤرخ يف    323-17مرسوم تنفيذي رقم  (2)
 .2017نوفمرب سنة  12مؤرخة يف  66للموظفني، وكذا تشكيلة وسري وصالحيات اللجنة اخلاصة املكلفة مبنحها، اجلريدة الرمسية رقم 

 . 52مرجع سابق، صعائشة سودي: (3)
 ، مرجع سابق. 03-06من األمر رقم  02فقرة  124املادة  (4) 
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وعليه تتمثل اآلاثر املتعلقة ابالمتيازات املالية للموظف يف صرف املنح والتعويضات اخلاصة ابملردودية       
من القانون االساسي   98وحتسني االداء اليت تستند إىل تقييم املوظف، إذ نصت على هذا األثر املادة  

، ابإلضافة إىل القوانني االساسية   165-19من املرسوم التنفيذي    14العام للوظيفة العمومية واملادة  
  اخلاصة املذكورة اعاله.

 اثلثا: اآلاثر السلبية على املوظف
إذا اسفرت عملية التقييم عن منح املوظف نقاط ضعيفة ومالحظات ضعيف لعدم كفاءته، فإنه         

دد الفرتة لنفس املدة أو يسرح يفقد االستفادة من اآلاثر املذكورة اعاله، فإذا كان يف فرتة التجربة فإنه إما مت
من دون اشعار مسبق أو تعويض أما إذا كان املوظف مرسم فإنه يرقى وفق املدة القصوى يف الدرجات 
النقطة اليت  الرتقية للرتب االعلى، كما متنح له منح وتعويضات منخفضة متاشيا مع  املنافسة يف  ويفقد 

 حصل عليها. 
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 اخلامتة

 البحث للعديد من النتائج أمهها: توصلنا يف هذا  
والصفات  .1 املهنية  املؤهالت  بني  العمومية  الوظيفية  والتنظيمية يف جمال  التشريعات  النصوص  مجعت 

 الشخصية للموظف العام يف حتديد معايري تقييم املوظف العام. 
مالءمة على ضوء   منح املشرع اجلزائري سلطة تقديرية واسعة لإلدارة يف حتديد مناهج التقييم اليت تراها .2

من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، يف املقابل مل  99املعايري املوضوعية اليت تضمنتها املادة 
لالختصاص  ممارستها  أثناء  اإلدارة  قبل  من  تعسف  أي  ملواجهة  الكافية  الضماانت  املوظف  مينح 

 التقديري. 
معايري خاصة للتقييم إىل جانب املعايري العامة تضمنت معظم القوانني االساسية اخلاصة النص على   .3

من القانون االساسي العام للوظيفة العمومية، إذ ما يالحظ على هذه القوانني  99املذكورة يف املادة 
أن بعضها تبىن معايري خاصة موحدة إىل جانب املعايري العامة خصوصا قطاع الصحة، وبعضها االخر 

 أخذ مبعايري خمتلفة. 
عنها يف القوانني االساسية اخلاصة اليت   165- 19يات التقييم يف املرسوم التنفيذي رقم  اختالف آل .4

املرسوم  املنصوص عليها يف  اآللية  هذه  يفقد  ما  املوظف  تقييم  يتم من خالهلا  آليات  نصت على 
االساسي القوانني  تنص  مل  اليت  اإلدارات  تطبيقها يف  أمهيتها الحنصار جمال  الدراسة  ة التنفيذي حمل 

 اخلاصة مبوظفيها على آلية تقييم خاصة. 
عدم ترتيب املشرع ألي اثر سليب على التقييم مكتفيا ابآلاثر االجيابية معتربا اايها أهدافا للتقييم، إال  .5

ان هذا ال يعين عدم ترتيب التقييم ألاثر سلبية على املوظف، إذ يفقد احلق يف الرتقية السريعة يف 
 قية يف الرتب، وغريها من االنعكاسات السلبية على مساره املهين. الدرجات واملنافسة على الرت 

 وعليه ارأتينا تقدمي بعض االقرتاحات املتمثلة يف: 
املادة   .1 تعديل  املعايري   99ضرورة  حصر  خالل  من  العمومية  للوظيفة  العام  األساسي  القانون  من 

 املشرع حصر املعايري األهم. املوضوعية للتقييم وعدم جعلها على سبيل املثال حىت وإن كان  
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من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية من خالل النص على ضماانت   102ضرورة تعديل املادة   .2
اجلانب   يثار يفإضافية مثل إلزامية تسبيب قرار التقييم وحق الطعن القضائي تفاداي ألي لبس قد  

 العملي. 
من خالل جعل مقابلة التقييم املهين    165-19قم  من املرسوم التنفيذي ر   10يتعني تعديل املادة   .3

تتوهلا جلنة بدال من املسؤول اإلداري املباشر أو املسؤول السلمي االعلى مع النص على تشكيلة اللجنة 
 واختصاصاهتا وقواعد سريها. 
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 قائمة املراجع:
 أوال: النصوص القانونية 

 القوانني: -1
، يتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته، اجلريدة 2006فرباير سنة    20مؤرخ يف    01-06القانون رقم   .1

 . 2006مارس سنة   8مؤرخة يف    14الرمسية رقم 
رقم   .2 يف    03- 06األمر  سنة    15مؤرخ  للوظيفة 2006يوليو  العام  االساسي  القانون  يتضمن   ،

 . 2006وليو سنة  ي  16مؤرخة يف    46العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  
 املراسيم:  -2

يتضمن القانون األساسي اخلاص  2008 يناير سنة     19مؤراخ يف  04-08مرسوم تنفيذيا رقم   .1
مؤرخة   03ابملوظفني املنتمني لألسـالك املشرتكة فـي املؤسسات واإلدارات العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  

 . 2008يناير   20يف  
يتضمن القانون األساسي اخلاص  2008 يناير سنة   19مؤراخ يف      05-08مرسوم تنفيذيا رقم   .2

 . 2008يناير   20مؤرخة يف   03وسائقي السيارات واحلجاب، اجلريدة الرمسية رقم   ابلعمال املهنيني
يـتـضـمن الـقـانـون األساسي اخلاص  ،  2008مـايـو سـنة     3مؤرخ يف     129-08مـرسوم تـنـفـيذي رقم   .3

 . 2008مايو سنة    04مؤرخة يف    23االستشفائي اجلامعي، اجلريدة الرمسية رقم  ابألستاذ الباحث  
يـتـضـمن الـقـانـون األساسي  ،  2008مـايـو سـنة     3مؤرخ يف     130 -08مـرسوم تـنـفـيذي رقم   .4

 . 2008مايو سنة  04مؤرخة يف  23اخلاص ابألستاذ الباحث، اجلريدة الرمسية رقم  
يـتـضـمن الـقـانـون األساسي  ،  2008مـايـو سـنة     3مؤرخ يف     131 -08مـرسوم تـنـفـيذي رقم   .5

 . 2008مايو سنة    04مؤرخة يف   23اخلاص ابلباحث الدائم، اجلريدة الرمسية رقم 
، يتضمن القانون االساسي اخلاص 2008يونيو سنة    7مؤرخ يف    167-08مرسوم تنفيذي رقم   .6

يونيو سنة   11مؤرخة يف    30ة السجون، اجلريدة الرمسية رقم  ابملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة إبدار 
2008 . 

، يتضمن القانون االساسي اخلاص 2008يونيو سنة    23مؤرخ يف    181-08مرسوم تنفيذي رقم   .7
مؤرخة   34ابملوظفني املنتمني إىل االسالك اخلاصة ابإلدارة املكلفة ابلصيد البحري، اجلريدة الرمسية رقم  

 . 2008يونيو سنة   25يف  
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، يتضمن القانون االساسي اخلاص 2008يوليو سنة    06مؤرخ يف    199- 08مرسوم تنفيذي رقم   .8
الرمسية رقم   اجلريدة  التقليدية،  املكلفة ابلصناعة  السلك اخلاص ابإلدارة  املنتمني إىل   38ابملوظفني 

 . 2008يوليو سنة    09مؤرخة يف  
تضمن القانون االساسي اخلاص ، ي2008أكتوبر سنة    11مؤرخ يف    315- 08مرسوم تنفيذي   .9

أكتوبر   12مؤرخة يف    59ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابلرتبية الوطنية، اجلريدة الرمسية رقم  
 . 2008سنة  

، يتضمن القانون االساسي اخلاص ابملوظفني 2008نوفمرب سنة    8مؤرخ يف    361-08مرسوم   .10
نوفمرب   17مؤرخة يف    64وارد املائية، اجلريدة الرمسية رقم  املنتميني لألسالك اخلاصة ابإلدارة املكلفة ابمل

2008 . 
، يتضمن القانون االساسي 2008نوفمرب سنة    26مؤرخ يف    383-08مرسوم تنفيذي رقم   .11

ديسمرب   3مؤرخة يف    68اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابلثقافة، اجلريدة الرمسية رقم  
 . 2008سنة  

، يتضمن القانون االساسي 2008ديسمرب سنة    24مؤرخ يف    409-08مرسوم تنفيذي رقم   .12
ديسمرب   28مؤرخة يف    73اخلاص مبستخدمي أماانت الضبط للجهات القضائية، اجلريدة الرمسية رقم  

 . 2008سنة  
رقم   .13 رائسي  سنة    24مؤرخ يف    221- 09مرسوم  االساسي 2009يونيو  القانون  يتضمن   ،

 .2009يونيو سنة    28مؤرخة يف    38قنصليني ، اجلريدة الرمسية رقم  اخلاص ابألعوان الدبلوماسيني وال
تنفيذي رقم   .14 القانون االساسي  2009يوليو سنة    22مؤرخ يف    240-09مرسوم  ، يتضمن 

الرمسية رقم   اجلريدة  العمومية،  اخلاصة ابلنفسانيني للصحة  املنتمني لألسالك   43اخلاص ابملوظفني 
 . 2009يوليو سنة    22مؤرخة يف  

، يتضمن القانون األساسي 2009ديسمرب سنة    24مؤرخ يف    393-09سوم تنفيذي رقم  مر  .15
اخلاص ابملوظفني املنتمني لألسالك املمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم 

 . 2009نوفمرب سنة    29مؤرخة يف   70
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ضمن القانون االساسي ، يت2009ديسمرب سنة    24مؤرخ يف    394-09مرسوم تنفيذي رقم   .16
اخلاص ابملوظفني املنتمني لسلك املمارسني الطبيني املتخصصني يف الصحة العمومية، اجلريدة الرمسية 

 . 2009نوفمرب سنة    29مؤرخة يف   70رقم  
القانون االساسي اخلاص ، يتضمن 2010يناير سنة   7مؤرخ يف   07-10مرسوم تنفيذي رقم   .17

مؤرخة   02اصة ابإلدارة املكلفة ابلشباب والرايضة، اجلريدة الرمسية رقم  ابملوظفني املنتميني لألسالك اخل 
 . 2010يناير سنة   10يف  

رقم   .18 التنفيذي  االساسي 2010يناير سنة    13مؤرخ يف    28-10املرسوم  القانون  يتضمن   ،
مؤرخة يف   5اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابملفتشية العامة للمالية، اجلريدة الرمسية رقم  

 . 2010يناير سنة   20
تنفيذي رقم   .19 القانون االساسي ، يتضمن  2010أبريل سنة    28مؤرخ يف    124-10مرسوم 

البيطريني   واالطباء  البيطريني  واملفتشني  البيطريني  االطباء  ألسالك  املنتميني  ابملوظفني  اخلاص 
 . 2010أبريل    28مؤرخة يف   28املتخصصني، اجلريدة الرمسية رقم  

، يتضمن القانون االساسي اخلاص 2010يوليو سنة    8مؤرخ يف    178-10نفيذي رقم  مرسوم ت .20
 14مؤرخة يف  43ابملوظفني املنتمني لسلك الفزايئيني الطبيني يف الصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  

 . 2010يوليو سنة  
 ، يتضمن القانون االساسي2010نوفمرب سنة    14مؤرخ يف    286-10مرسوم تنفيذي رقم   .21

 اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة إبدارة اجلمارك 
، يتضمن القانون االساسي 2010نوفمرب سنة    29مؤرخ يف    299-10مرسوم تنفيذي رقم   .22

 5مؤرخة يف    74اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابإلدارة اجلبائية، اجلريدة الرمسية رقم  
 . 2010ديسمرب سنة  

، يتضمن القانون االساسي 2010ديسمرب سنة    22مؤرخ يف    322-10تنفيذي رقم  مرسوم   .23
 26مؤرخة يف    78اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابألمن الوطين، اجلريدة الرمسية رقم  

 . 2010ديسمرب سنة  
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رقم   .24 تنفيذي  سنة    6مؤرخ يف    106-11مرسوم  االساسي  2011مارس  القانون  يتضمن   ،
 9مؤرخة يف    15وظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابحلماية املدنية، اجلريدة الرمسية رقم  اخلاص ابمل 
 . 2011مارس سنة  

تنفيذي رقم   .25 القانون االساسي   2011مارس سنة    20مؤرخ يف    121-11مرسوم  يتضمن 
ؤرخة يف م  17اخلاص ابملوظفني املنتميني ألسالك  شبه الطبيني للصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  

 . 2011مارس سنة  20
تنفيذي رقم   .26 القانون االساسي   2011مارس سنة    20مؤرخ يف    122-11مرسوم  يتضمن 

مؤرخة   17اخلاص ابملوظفات املنتميات  لسلك  القابالت يف الصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  
 . 2011مارس سنة  20يف  

، يتضمن القانون االساسي   2011مارس سنة    22مؤرخ يف    127-11مرسوم تنفيذي رقم   .27
 23مؤرخة يف    18اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة إبدارة الغاابت، اجلريدة الرمسية رقم  

 . 2011مارس سنة  
، يتضمن القانون االساسي اخلاص 2011أبريل سنة    3مؤرخ يف    152-11مرسوم تنفيذي رقم   .28

 3مؤرخة يف    21البيولوجيني يف الصحة العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  ابملوظفني املنتميني لألسالك  
 . 2011أبريل سنة  

التنفيذي رقم   .29 القانون االساسي 2011يوليو سنة    3مؤرخ يف    235-11املرسوم  يتضمن   ،
اخلاص ابملوظفني املنتميني ألسالك االعوان الطبيني يف التخذير واالنعاش للصحة العمومية، اجلريدة 

 . 2011يوليو    6مؤرخة يف   38ة رقم الرمسي
تنفيذي رقم   .30 القانون االساسي 2011يوليو سنة    30مؤرخ يف    256-11مرسوم  ، يتضمن 

اخلاص ابملوظفني املنتميني لألسالك اخلاصة ابإلدارة املكلفة ابملواصالت السلكية والالسلكية الوطنية، 
 . 2011يوليو سنة    31مؤرخة يف    42اجلريدة الرمسية رقم 

تنفيذي رقم  مر  .31 القانون االساسي 2011يوليو سنة    30مؤرخ يف    261-11سوم  ، يتضمن 
غشت سنة   3مؤرخة يف    43اخلاص ابملوظفني املنتمني لسلك مفتشية العمل، اجلريدة لرمسية رقم  

2011 . 
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، يتضمن القانون االساسي 2011غشت سنة    15مؤرخ يف    286-11مرسوم تنفيذي رقم   .32
مؤرخة يف   46ني لألسالك اخلاصة إبدارة جملس احملاسبة، اجلريدة الرمسية رقم  اخلاص ابملوظفني املنتمي

 . 2011غشت سنة   17
، يتضمن القانون االساسي 2011سبتمرب سنة    20مؤرخ يف    334-11مرسوم تنفيذي رقم   .33

 . 2011سبتمرب سنة    28مؤرخة يف    53اخلاص مبوظفي إدارة اجلماعات االقليمية، اجلريدة الرمسية رقم  
، يتضمن القانون االساسي 2011ديسمرب سنة    26مؤرخ يف    443-11سوم تنفيذي رقم  مر  .34

 27مؤرخة يف    70اخلاص ابملوظفني املنتميني ألسالك مستخدمي دعم البحث، اجلريدة الرمسية رقم  
 . 2011ديسمرب سنة  

، حيدد االحكام املطبقة على 2017نوفمرب سنة    2مؤرخ يف    322- 17املرسوم التنفيذي رقم   .35
 . 2017نوفمرب سنة    12مؤرخة يف    66املرتبص يف املؤسسات واالدارات العمومية، اجلريدة الرمسية رقم  

، حيدد طبيعة وخصائص وكيفيات 2017نوفمرب سنة    2مؤرخ يف    323-17مرسوم تنفيذي رقم   .36
اخلاصة  اللجنة  تشكيلة وسري وصالحيات  وكذا  للموظفني،  املكافآت  أو  و/  الشرفية  االومسة  منح 

 . 2017نوفمرب سنة    12مؤرخة يف   66كلفة مبنحها، اجلريدة الرمسية رقم  امل
، حيدد كيفيات تقييم املوظف، 2019مايو سنة    27مؤرخ يف    165- 19مرسوم تنفيذي رقم   .37

 . 2019يونيو سنة   09مؤرخة يف    37اجلريدة الرمسية رقم 
 اثنيا: الكتب 

 . 2015الدار البيضاء املغرب،    دة،اجلديالقانون اإلداري، مطبعة النجاح    د/ حممد كرامي:  .1
 . 2012العمل اإلداري، الطبعة األوىل، دار القلم، الرابط املغرب،    د/ مليكة صروخ: .2
احلليم كامل:   .3 عبد  نبيلة  طبعة د/  دون  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  االداري،  القانون  الوجيز يف 

 واتريخ. 
 اثلثا: الرسائل واملذكرات اجلامعية 

دراسة فعالية نظام تقييم أداء العاملني يف املؤسسات االقتصادية، مذكرة لنيل   رمي: بوبرطخ عبد الك .1
شهادة املاجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة،  

2011-2012 . 
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هادة املاجستري يف تقييم أداء املوظف يف الوظيفة العمومية يف اجلزائر، مذكرة لنيل ش  سودي عائشة: .2
واالعالم،  السياسية  العلوم  البشرية، كلية  املوارد  إدارة  الدولية، ختصص  والعالقات  السياسية  العلوم 

 . 2012-2011،   - 3- جامعة اجلزائر  
 رابعا املقاالت العلمية 

، العدد 09طرق تقييم أداء العاملني، جملة احلقيقة، جامعة أمحد دراية أدرار، اجمللد  د/ بوكميش لعلى:   .1
 . 2010 ، ديسمرب16

الدين: .2 نور  وضرورة   حامدي  املمارسة  قصور  بني  اجلزائري،  التشريع  يف  العمومي  املوظف  تقييم 
 . 2013، ديسمرب 02، العدد  01التحديث، جملة القانون واجملتمع، اجمللد  

معوقات عملية تقييم األداء الوظيفي ابلنسبة لألفراد العاملني يف عيسى مزارة ، ونوقي عبد القادر:   .3
 .2018، جوان  01، العدد  02عة زاين عاشور اجللفة، اجمللد املنظمة، جملة سوسيولوجيا، جام

نظام تقييم أداء املوظف العمومي يف التشريع اجلزائري، اجمللة االكادميية للبحث القانوين، لعقايب مسيحة:   .4
 . 2015، سنة 02، العدد  12اجمللد  

وضرورة تكوينه، حتسني اخلدمة العمومية بني حسن اختيار املوظف العام    الوهاب:   كسال عبد د/   .5
 . 2019، ماي 01، العدد  10جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية، اجمللد  
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 دور جامعة الدول العربية في حل المنازعات المسلحة
 النزاع الليبي نموذجًا "" 

 البشيتالبشري  عواطف  -أ                                                        
 ة التدريســــــو هيئــــض ـــــع                                                           

 ة ــــة الزاويـــــــة القانون/ جامعــكلي                                                        
 : املقدمة

 - ومازال - االحداث العربية واإلقليمية، حيث تعاملتبرز دور جامعة الدول العربية َتاه العديد من       
مع القضااي والتحدايت اليت واجهت وتواجه الدول العربية على الصعيد الداخلي واخلارجي، ومل يقتصر 
الوساطة والتحكيم، وإمنا قامت ابملساعي احلميدة،  النزاعات، ابالعتماد على وسيليت  دورها على فض 

، واليت تنص " 1945" من ميثاقها لسنة  5ن التحقيق والتوفيق وفق املادة " وتقصي احلقائق، وإرسال جلا
ال جيوز االلتجاء إىل القوة لفض املنازعات بني دولتني أو أكثر من دول اجلامعة، فإذا نشب بينهما خالف 

الف، ال يتعلق ابستقالل الدولة أو سيادهتا أو سالمة أراضيها، وجلأ املتنازعون اىل اجمللس لفض هذا اخل
بينهما اخلالف االشرتاك يف  وقع  اليت  للدول  احلالة ال يكون  وملزما، ويف هذه  قراره عندئذ انفذا  كان 
مداوالت اجمللس وقراراته، ويتوسط اجمللس يف اخلالف الذي خيشى منه وقوع حرب بني دولة من دول 

وتصدر قرارات التحكيم والقرارات    اجلامعة، وبني أية دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها، للتوفيق بينهما،
 اخلاصة ابلتوسط أبغلبية اآلراء".

وال شك فإن مقارنة سجل جامعة الدول العربية يف التعاطي مع املنازعات العربية يوضح أهنا، على وجه 
مال، أكثر كفاءة من األمم املتحدة يف التعامل مع تلك املنازعات، فليس لدي مثال واحد لنزاع عريب كاإل 

ص متت تسويته متاما يف إطار األمم املتحدة، بينما لدي العديد من األمثلة اليت مت التوجه حنو حلها خال
يف إطار جامعة الدول العربية، ودون تدخل األمم املتحدة سوف اتناوهلا يف هذا البحث، والواقع أن هذا 

د األدىن، بني دول األعضاء النمط يعكس قدرة اجلامعة على توفري نوع من االتفاق العام، ولو على احل
 حول القضااي األساسية رغم حساسيتها إزاء التدخل األجنيب يف قضاايها. 

العربية اليت أرهقت اجلامعة وأعضاءها،   -وعلى مدار سنوات عمر اجلامعة ظهر العديد من املنازعات العربية
أمام تطوير منظومة العمل العريب املشرتك إن مل تكن أهم   معوقاته على االطالق، وسعت وكانت عائقاً 
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جامعة الدول العربية، يف حدود االختصاصات والسلطات املكفولة هلا من امليثاق، لتسوية هذه املنازعات، 
أم  املنازعات  نظام تسوية  تتعلق بقصور يف  التوفيق واترة يستعصى عليها، سواء ألسباب  فتارة حيالفها 

خارج النزاع، وكلما كان الفشل حليف جامعة الدول العربية ألسباب ختتلقها أطراف النزاع أو حىت أطراف  
 يف هذا الشأن وجهت إليها االهتامات، وكان إحباط وفشل يصيب النظام اإلقليمي العريب ال يرجع إليها. 

وابلرغم من أن قيام جامعة الدول العربية كان يف حد ذاته يعرب عن كثافة العالقة بني وحداته وأطرافه، 
ياً من الدول املؤسسة أبهنا تشكل منظومة دولية متميزة، إال أن ممارسات احلكومات العربية واعرتافا ضمن

ترينا كيف أم مسرية النظام واملنظمة القائمة على رعايته، مل يكوان على درجة من التوفيق واالنتظام ومها 
حل القطرية على القومية، يعمالن صوب األهداف املعلنة يف مواثيقها وواثئقها، أحياان بسبب تغليب املصا

وأحياان أخرى بسبب االختالف يف تقدير عقيدة النظام، أو بسبب التنافس على قيادة النظام، ويف غالب 
األحيان التدخل القوي من احمليط الدويل يف توجيهات النظام وسياساته واستقطاب وحداته وأطرافه، وهنا 

 لتوافق بني أعضائها. ال بد من إدراك أن قدرة املنظمة أتيت من حجم ا
ومن جهة أخرى فإن كل ما قامت به جامعة الدول العربية مؤخرا هو الواقع اختاذ قرارا ضد األعضاء فيها، 

يف ليبيا، وميكن وضع هذا يف إطار   2011حيث سهلت املوافقة على مشاركة قوات حلف األطلسي عام  
و التنازل عن أية سيادة قطرية لسيادة اجلامعة، أ  الراهنأن نظاما عربيا قاسيا ال يريد اخلروج من الوضع  

االمر الذي سيقود كما يبدو، إىل املزيد من استبداد النخب السياسية العربية، وإىل عزوف اجملتمع الدويل 
 عن التحدث مع جامعة الدول العربية إال كوهنا ممرا للتدخل اخلارجي يف الوطن العريب. 

 أوالً: أمهية الدراسة. 
دور جامعة الدول العربية يف حل النزاعات املسلحة بشكل تكمن أمهية الدراسة يف حماولة الباحث تقييم       

عام وحل النزاع اللييب بشكل خاص، إضافة إىل بيان االليات املتبعة يف حل النزاعات املسلحة على الصعيد 
  الدويل أو اإلقليمي.

 اثنياً: مشكلة الدراسة. 
واالليات   حل النزعات املسلحة يف   جامعة الدول العربية دور    دراسة وتقييمتكمن إشكالية الدراسة يف       

 املتبعة يف هذا الشأن للوقوف على مدى فعاليتها من عدمه؟ 
 اثلثاً: أهداف الدراسة. 
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 لكل دراسة أو حبث عملي هدف أو أهداف يسعى الباحث إىل حتقيقها من خالل اهتمامه ابلظاهرة
 املدروسة، اليت تتلخص فيما يلي.

 .آليات حل النزاعات املسلحة املنصوص عليها يف ميثاق جامعة الدول العربيةالتعرف اىل    -
 . حل املنازعات املسلحة الغري منصوص عليها يف ميثاق جامعة الدول العربيةالتعرف على آليات     -
 سلحة.تقييم دور جامعة الدول العربية يف حل املنازعات امل   -
 بيان العوامل املؤثرة يف موقف جامعة الدول العربية يف حل النزاع اللييب.   -

 خامساً: املنهج املتبع يف الدراسة. 
تعترب املنهجية من أهم األساليب اليت تساعد يف االعداد للبحث وتقدمي نتائج دقيقة وهامة للموضوع    

وذلك لإلحاطة بكافة املعطيات   ؛املنهج الوصفي  كما تساعد يف حتليل املوضوع، ويف موضوعنا هذا اخرتان
وعدم حصول  للموضوع  أعمق  فهم  تساعد على  واليت  للموضوع،  واملفاهيمي  النظري  املتعلقة ابجلانب 

 التباس يف املصطلحات واملفاهيم.
 الــدراســة.   ةسادساً: خــطــ

قسمت هذه الدراسة إىل مبحثني، كل مبحث له تقسيمات معينة مبا خيدم هذه الدراسة إن شاء هللا    
 تعاىل، وذلك على النحو التايل:

 املبحث األول: آليات جامعة الدول العربية يف تسوية املنازعات املسلحة. 
 بية. املطلب األول: آليات تسوية املنازعات املسلحة يف ميثاق جامعة الدول العر 

 املطلب الثاين: تقييم آليات جامعة الدول العربية يف تسوية املنازعات املسلحة. 
 املبحث الثاين: دور جامعة الدول العربية يف حل النزاع اللييب.   

 املطلب األول: احملاوالت املبذولة من جامعة الدول العربية يف حل النزاع اللييب. 
 لعربية وموقفها يف النزاع اللييب. املطلب الثاين: تقييم دور جامعة الدول ا
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 املبحث األول: 
 آليات جامعة الدول العربية يف تسوية املنازعات املسلحة. 

الواثئق، وقد سعى      تضمنتها هذه  أمنية وسياسية  واثئق  وما أحلق هبا من  اجلامعة  ميثاق  قرارات  إن 
وذلك خبلق اآلليات الكفيلة بتحقيق الدفاع املشرتك ضد أي واضعوها إىل حتقيقها من وراء إنشاء املنظمة،  

عدوان قد تتعرض له إحدى الدول األطراف يف املنظمة أو بعضها من دول ليست أعضاء فيها، مبعىن 
احليلولة دون تصاعد نزاعاهتم املشرتكة وذلك من خالل اآلليات الكفيلة بتحقيق التسوية السلمية ملنازعاهتم 

ا مبدأ  يعد  القضااي حبيث  اجلامعة يف خمتلف  عليها  تبنت  اليت  املبادئ  للمنازعات أحد  السلمية  لتسوية 
 والنزاعات العربية اليت تداخلت فيها اجلامعة سواءا قد سامهت يف تسويتها أو فشلت يف ذلك.

على هذا األساس نسعى يف هذا املبحث إىل دراسة التسوية السلمية للمنازعات يف نطاق جامعة الدول 
ربية، ونتناول يف املطلب األول اآلليات تسوية املنازعات املسلحة يف ميثاق جامعة الدول العربية، أما يف الع

 . املطلب الثاين نتطرق إىل تقييم آليات جامعة الدول العربية يف تسوية املنازعات املسلحة
 املطلب األول: آليات تسوية املنازعات املسلحة يف ميثاق جامعة الدول العربية. 

فيما خيص تسوية املنازعات داخل اجلامعة العربية فقد أكد امليثاق ضمنياً على مبدأ التسوية السلمية     
للمنازعات يف نص املادة اخلامسة، اليت حصرت وسائل تسوية املنازعات يف اجلامعة بوسيلتني فقط مها 

أهداف اجلامعة املعنية ابلتسوية الوساطة والتحكيم، كما أكدت كذلك العديد من مواد امليثاق على مبادئ و 
السلمية للمنازعات، كتحرمي اللجوء اىل القوة لفض املنازعات الدولية، والتأكد على احرتام سيادة واستقالل 
الدول األعضاء، وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية وأما معاهدة الدفاع املشرتك، فقد تضمنت العديد من 

األ فاملادة موادها أتكيدا واضحا على هذه  السلمية،  املنازعات ابلطرق  بتسوية  اخلاصة  هداف واملبادئ 
األوىل من املعاهدة تؤكد بوضوح التزام الدول املتعاقدة ابحملافظة على األمن والسلم العربيني، وعزمها على 

العملية، متكن أو تشري إىل وسائل معنية، ويف املمارسة  الدولية سلميا دون ان حتدد  ت تسوية منازعاهتا 
اجلامعة من توسيع دورها يف جمال تسوية املنازعات الدولية، حبيث مل يقتصر استخدام اجلامعة يف جمال 
العديد من وسائل  استخدام  امليثاق بل اَتهت اىل  املنصوص عليها يف  الوسائل  املنازعات على  تسوية 

 .(1) التسوية األخرى 
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املادة اخلامسة حول مسألة حل النزاعات بني الدول لكننا سوف نركز يف هذه املطلب على ما تناولته  
األعضاء وسبل تسويتها سلميا، فقد أكدت على عدم االلتجاء للقوة حلل النزاعات بني دول اجلامعة 

 واقتصرت يف هذا األمر على ذكر وسيلتني نتناوهلا تفصياًل على النحو االيت: 
 امعة الدول العربية. الفرع األول: اآلليات املنصوص عليها يف ميثاق ج

من املهام الرئيسية ألي منظمة دولية، تسوية ما قد ينشا من منازعات بني الدول واألعضاء فيها ابلطرق     
السلمية، ألن تلك املنازعات هتدد الوحدة املنشودة بني الدول األعضاء كما هتدد يف نفس الوقت األمن 

ع مسلح، فلرمبا أفضت إىل تفكيك املنظمة، وإىل تقسيمها والسلم العربيني، كما أهنا إذا حتولت إىل صرا 
نتناول االليات املنصوص  املتنازعني، وعلى ذلك  شعبيا وأحزاب بني مؤيد ومعارض لكل من اجلانبيني 

 عليها يف ميثاق جامعة الدول العربية حلل املنازعات املسلحة ابلطرق السلمية على النحو االيت: 
 أوالً: الوســــــاطة. 

عترب الوساطة يف نطاق اجلامعة العربية، مبوجب نص املادة اخلامسة من امليثاق اليت أكدت على الوساطة ت   
كوسيلة لتسوية املنازعات اليت تقع بني الدول األعضاء، أو بينها وبني الدول األخرى حبيث يسعى جملس 

 .(2)   البحث بطبيعة النزاع وأسبابهاجلامعة يف بذله للوساطة اىل حتقيق تسوية النزاع عن طريق املشاركة يف  
العمل على تقريب املواقف واآلراء بني األطراف املتنازعة كما حددت املادة السابقة إجراءات القيام      

ابلوساطة داخل اجلامعة فاجمللس هو اجلهاز الوحيد يف اجلامعة املخول قانونيا ببذل الوساطة بني األطراف 
تتم خارج جملس اجلامعة جمرد وساطة عربية ال تدخل يف اطار املتنازعة، حيث تعترب أي   وساطة عربية 

وساطة اجلامعة، وتقتصر كذلك ممارسة الوساطة يف اجلامعة على املنازعات اليت خيشى منها وقوع حرب، 
أو اليت تتعلق ابستقالل أو سيادة أو سالمة أراضيها، وبذلك ال متتد صالحيات اجمللس لبحث املنازعات 

تتعلق ابستقالل أو سيادة أو سالمة أراضي األطراف املتنازعة، ال خيشى منها وقوع حرب أو اليت   ال  اليت
وعلى الرغم من تعدد اآلراء حول اجلهة املخولة بتحديد طبيعة النزاع القائم فيما اذا كان بتلك الدرجة من 

ملتنازعة، اال أن الراي  الراجح هو اخلطورة اليت قد تؤدي اىل وقوع حرب، اهو جملس اجلامعة أم األطراف ا
الرأي الداعم العتماد جملس اجلامعة كجهة خمولة للفصل يف طبيعة النزاع، من خالل اعتماد نظام التصويت 
داخل اجمللس كأساس إلجراء الوساطة يف النزاع، األمر الذي حيدد فيما اذا كان النزاع القائم قد يؤدي اىل 

وز للدول األعضاء يف اجلامعة أن ترفض توسط اجمللس يف املنازعات اليت وقوع حرب أم ال، وكذلك ال جي
تقع فيما بينها، وإن كانت تتمتع ابحلرية الكاملة يف قبول أو رفض نتائج وقرارات الوساطة، ومع ذلك فقد 
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استقال البعيدة عن  األمور  املتنازعة على  الدول  تزايد  الزامية يف حالة  الوساطة ونتائجها بصفة  هلا تتمتع 
وسيادهتا وسالمة أراضيها على اجمللس للتوسط فيه، وأما يف حالة كون النزاع بني دولة عضو يف اجلامعة 

 ودولة أخرى اجنبية فأ قبول الدولة األجنبية لوساطة اجمللس امر ضروري ملباشرة اجمللس للوساطة. 
كوسيلة لتسوية املنازعات، فتوسع   يف املمارسة العملية توسعت اجلامعة العربية يف نطاق ممارستها للوساطة

اجمللس يف حدود الدور الذي يبذله للتوسط بني أطراف النزاع حبيث مل تقيد ممارسته للوساطة يف املنازعات 
درجات  اختالف  على  العربية  املنازعات  معظم  لتشمل  امتدت  بل  فقط  وقوع حرب  منها  اليت خيشى 

جامعة يف هذا اجملال، وعلى الرغم من بقاء جملس اجلامعة من خطورهتا، األمر الذي توكده اخلربة العملية لل
 . (3)   الناحية القانونية اجلهاز الوحيد املخول ببذل الوساطة

إال أنه يف املمارسة العملية برزت أدوار اهليئات واألجهزة األخرى كاللجنة السياسية واألمانة العامة ممثلة 
يقوم جملس اجلامعة يف سياق بذله للوساطة يف املنازعات العربية ابألمني العام ومؤمترات القمة، فعادة ما  

املعروضة عليه بتشكيل جلان وساطة فرعية منبثقة عنه ملعاجلة كل نزاع على حدة، حبيث هتدف وساطة 
النزاع  الصلة مبوضوع  املتنازعة لقبول ما يصدر عن اجمللس من قرارات ذات  اللجان اىل دعوة األطراف 

يامها مبتابعة تنفيذ تلك القرارات، ومن أبرز املنازعات اليت تشكل فيها اجمللس جلان وساطة ابإلضافة اىل ق
 ما يلي: 

م، فقد شكل جملس اجلامعة جلنة وساطة 1972النزاع احلدودي بني اليمن الشمايل واليمن اجلنويب عام    - أ
لسياق حققت اللجنة جناحا أتلفت من وزراء خارجية لتقوم ببذل جهودها لتسوية هذا النزاع، ويف هذا ا

كبريا يف التوصل اىل اتفاق لوقف إطالق النار، وإقناع طريف النزاع ابلدخول يف حماداثت مباشرة لتسوية 
 النزاع، وذلك بفضل امجاع الدول العربية على ضرورة تطويق األزمة وتسويتها سلميا. 

عربية والطرف االخر دول أجنبية، فقد اتضح أما يف املنازعات العربية الدولية اليت يكون أحد طرفيها دولة  
اَتاه اجلامعة اىل بذل جهودها الدبلوماسية للتوسط لدى الطرف غري العريب ابلصورة اليت تساهم يف احليلولة 
دون تصعيد األزمة بشكل يلحق أضرار ابلطرف العريب ومن أبرز املنازعات العربية الدولية اليت سعت فيها 

 وساطة ما يلي: اجلامعة لبذل جهود ال
فقد قام األمني العام للجامعة بلقاء العديد من   1945االعتداءات الفرنسية على الشعب املغريب عام  -ب

 املسؤولني الفرنسيني يف سياق جهوده للتوسط للحد من تلك االعتداءات وملنح الشعب املغريب االستقالل. 
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م، فقد قرر جملس اجلامعة تكليف الدول 1971اخلالف اإلمارايت اإليراين حول اجلزر الثالث عام    - ج
العربية اليت تقيم عالقات جيدة مع ايران ابن تبذل جهود الوساطة للحد من التصعيد اخلالف والتوصل 

 .(4) اىل تسوية سلمية وعادلة له
يالحظ على املمارسة العملية للوساطة يف اطار جملس اجلامعة، أتخره يف بذل جهود الوساطة يف العديد 

املنازعات اليت جلأت فيها األطراف املتنازعة الستخدام القوة العسكرية بشكل كبري، كالنزاع بني املغرب من  
 م. 1976وموريتانيا من جهة واملغرب وجبهة البوليزاريو من جهة أخرى حول الصحراء الغربية  

 حبيث يرتبط جناح أو فشل وساطة جملس اجلامعة بعاملني أساسني مها: 
العال  - 1 الوساطة يف مهامها مرتبطا طبيعة  الدول األعضاء: عادة يكون جناح جلان  السائدة بني  قات 

الوساطة  فشل مهام جلان  يرتبط  األعضاء كما  بني دول  السائدة  واالجيابية  التضامنية  العالقات  بطبيعة 
 بطبيعة العالقات السلبية أو التنافسية بني أعضاء اجلامعة. 

ان الوساطة: أن ارتباط جناح أو فشل جلان الوساطة يف مهامها مستوى متثيل دول األعضاء يف جل  - 2
مبستوى متثيل الدول األعضاء داخل تلك اللجان، فعادة تتشكل الوساطة املنبثقة عن اجمللس على مستوى 
املندوبني الدائمني يف اجمللس أو على مستوى وزراء اخلارجية، ففي معظم احلاالت اليت حققت فيها جلان 

 احا يف مهامها كان على مستوى الوزراء اخلارجية. الوساطة جن 
 اثنياً: التــــحــــكيـــــم. 

نصت املادة اخلامسة من ميثاق جامعة الدول العربية اىل التحكيم كوسيلة قضائية مع أتكيدها على التحكيم 
 حيق جمللس اجلامعة االختياري وليس االجباري، وهذه املسألة تظل مرهونة برغبة وإرادة األطراف املتنازعة فال

القيام مبهمة التحكيم بدون رضا األطراف املعنية بنزاع أو خالف ما بغض النظر عن درجة خطورة هذا 
 النزاع وطبيعته. 

ولإلشارة أن اجلامعة استحدثت وسائل أخرى للتسوية السلمية للنزاعات ومنها، استعانة جملس اجلامعة 
اليها يف حالة ابملساعي احلميدة واملصاحلة والتحقيق و  بعثات تقصي احلقائق، وجلان التوفيق اليت جلأت 

تعلق النزاع بني دولة عضو ودولة أخرى غري عضو يف اجلامعة وأسلوب الفصل بني األطراف املتنازعة من 
النزاع  اثناء  األوىل كانت  اجلامعة  قوات عربية عسكرية وقد حدث ذلك مرتني يف اتريخ  ارسال  خالل 

الطواري  1961سنة  العراقي الكوييت   القوات اليت أرسلت اىل الكويت ابسم " قوات  م، حيث عرفت 
العربية" أو قوات اجلامعة العربية، واملرة الثانية كانت اثناء أزمة احلرب االهلية اللبنانية، حيث عرفت القوات 
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تعزيزها فعرفت بقوات اليت أرسلت ابسم " قوات أمن اجلامعة العربية" أو القوات العربية الرمزية" إال أن مت  
 .(5) الردع العربية.

م 1994وَتري مساعي حاليا إلقرار اتفاقية انشاء حمكمة العدل العربية، اليت عرضت جلنة خاصة يف عام  
قرار إبنشائها.    1964مشروعا إلنشائها على جملس اجلامعة، وسبق لقمة اإلسكندرية ان اختذت يف عام 

م، فقد شهد حتويل مشروع انشاء احملكمة اىل اللجنة القانونية 1995عام  ولعل احلدث األبرز هو الذي مت  
الدائمة، اليت انكبت على صياغة مشروع متكامل للمحكمة حيدد اختصاصها يف الفصل يف النزاعات اليت 

 حتيلها أطرافها.
ا اجملال، وهو  الواقع ان نظام ميثاق اجلامعة العربية بشأن حل النزاعات ال يشكل اآلن نظاما جيدا يف هذ

اكثر تواضعا من نظام األمم املتحدة ومن نظام اإلحتاد اإلفريقي، وتسبب يف فشل اجلامعة حىت االن يف 
 مواجهة النزاعات، الذي يعود إىل ما يلي: 

منح نصوص ميثاق اجلامعة اىل جملسها سلطات واسعة فيما يتعلق حبل النزاعات الدولية، اليت تقع بني   -أ
يف اجلامعة أو بني دولة عضو ودولة أخرى غري عضو، وهذه السلطات تظهر من منحه الدول األعضاء  

 ساسا جلهاز قضائي وليس جلهاز سياسي. امهمة التحكيم وهو أمر يوكأل 
عدم الزامية قرارات جملس اجلامعة إذا حدث خالف بني دولتني عربيتني وليس له حق يف التدخل   -ب

 حلل النزاع اال اذا طلب منها ذلك.
عدم إشارة امليثاق اىل طبيعة اجلزاء الذي ميكن ان يرتتب على األطراف اليت قبلت التحكيم مث رفضت   -ت

 االلتزام بقراراته.
من مث نقول ان نظام حل النزاعات بني الدول األعضاء يف نصوص ميثاق جامعة الدول العربية ال يتماشي 

جوات أو الثغرات املتعلقة هبذا املوضوع، ويف مقدمتها مع األعراف والقواعد القانونية السائدة، وتعدد الف
عدم خضوع النزاعات اليت حتدث يف نطاق دول اجلامعة الختصاص حمكمة عدل عربية، اليت ستشكل 

 .(6)   أحد الوسائل اهلامة لتحقيق حلول للنزاعات املتفاقمة بني الدول األعضاء 
 ق جامعة الدول العربية. الفرع الثاين: اآلليات غري املنصوص عليها يف ميثا

العربية على      الدول  املنازعات بني  العربية للقيام بدوره يف جمال تسوية  الدول  مل يقتصر جملس جامعة 
اإلطار الضيق الذي حدده ميثاق اجلامعة العربية واملتمثل يف وسيليت الوساطة والتحكيم، وإمنا جلأ يف العديد 

احلميدة واملصاحلة والتحقيق وبعثات تقصي احلقائق، إال أن أهم من املنازعات اليت عرضت إىل املساعي  
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وسائل تسوية النزاعات العربية غري الواردة يف امليثاق تتمحور حول جيهازين رئيسيني مها األمني العام، ودور 
 دبلوماسية مؤمترات القمة. 

 أوالً: الدور السياسي لألمني العام يف تسوية املنازعات العربية. 
لى الرغم من إقرار معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي ملبدأ التسوية السلمية للمنازعات ع        

الدولية، إال اهنا جاءت خالية من الوسائل الواجب اتباعها، األمر الذي ألقي على األمني العام عبئا كبريا 
 .(7)  يف بدل مساعيه احلميدة لتحقيق هذه الغاية

األمني العام جلامعة الدول العربية حتدد يف ضوء النصوص الواردة يف ميثاق جامعة الدول العربية، إن وظيفة  
ويف األنظمة الداخلية لكل من جملس اجلامعة وأمانتها العامة، غري أن هذه الوظيفة شهدت تطور كبريا 

جلامعة واليت تعرضت وبصفة خاصة يف دور السياسي ابلنسبة لكافة القضااي العربية حتت ضغط الظروف اب
هلا، وقد استند األمني العام يف القيام بدور سياسي رئيسي يف جمال تسوية املنازعات العربية بني األطراف 
العربية املتنازعة إىل اهتمام ابجلامعة العربية مبنصب األمني العام واالقتناع أبمهيته يف إدارة خمتلف املنازعات 

 .(8) العربية احمللية بشكل إجيايب 
كما استند أيضا إىل نصوص النظام الداخلي لكل من جملس اجلامعة واألمانة العامة وعلى رأسها املادتني 

األمني العام للجامعة   تالعشرين والواحد والعشرين من نظام اجمللس الداخلي، إىل جانب طائفة اختصاصا
مارسة العملية أن يوسع من نطاق اليت يغلب عليها الطابع اإلداري، استطاع األمني العام، من خالل امل

الدوري وطبيعة املهام اليت تضطلع هبا األمانة العامة وعلى رأسها قيامه بناءا على طلب جملس اجلامعة، 
ببدل الوساطة واملساعي احلميدة والتوفيق بني األطراف العربية املتنازعة، والعمل على تنقية األجواء العربية 

الثنائيةـ أو ابستغالل الفرص اليت توفرها اللقاءات الديبلوماسية اجلماعية، ودعوة سواء أبساليب الديبلوماسية  
الدول العربية إىل تطبيق امليثاق واحرتام املعاهدات واملقررات املعتمدة يف نطاق اجلامعة وقد حددت ذلك 

 يف: 
 م. 1972أزمة احلدود بني اليمن الشمالية واجلنوبية   -
 م. 1975سنة احلرب االهلية اللبنانية    -
 .(9) م 1961أزمة الكويت بتكليف من جملس اجلامعة العربية سنة  -

على العموم لعبت شخصية األمني العام دورا أساسيا يف تطوير كفاءة اجلامعة يف التعامل مع املنازعات 
صدور   العربية، ففي كثري من احلاالت قام األمني العام بدور الوساطة وحتقيق اإلتصال أبطراف النزاع حىت
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أرنيس هاس"  األستاذ "  اليت قدمها  السلوكية  الدراسة  تؤيدها  النتيجة  اجمللس، وهذه  تكليف رمسي من 
وزمالؤه حول إدارة الصراع يف املنظمات اإلقليمية ومنها جامعة الدول العربية وقد انتهت هذه الدراسة اىل 

، حيث متت تسوية حالة واحدة فقط بدون أن اجلامعة تتميز مبركزية دور األمني العام يف تسوية املنازعات
م، كم أن األمانة العامة 1958تدخل األمني العام وهي حالة النزاع بني لبنان واجلمهورية العربية املتحدة  

 .(10) قامت مبجهودات توفيقية يف تسوية بعض املنازعات العربية يف مهدها قبل أن تنفجر فتعلن على املأل
 دبلوماسية القمة العربية يف تسوية املنازعات العربية. اثنياً:  

فقد    العربية،  املنازعات  تسوية عدد من  العربية يف  القمة  دبلوماسية  استحدثت  قد  العربية  اجلامعة  إن 
 اجتماعات القمة دورا يف تسوية املنازعات من خالل صورتني:

لتفاهم بني رؤساء بلدان األطراف املتنازعة حىت أن ختلق إجتماعات القمة املناخ املناسب ل  الصورة األوَل:
وإن مل يكن اهلدف من االجتماع هو تسوية النزاع، فعلى سبيل املثال فقد شهد القمة العربية األول عام 

سعودي( لتسوية االزمة اليمنية، ولقاء )جزائري مغريب( لتسوية االزمة بني   –م إىل لقاء )مصري  1964
 البلدين.

هي اجتماع ملوك ورؤساء البلدان العربية يف أطار اجلامعة العربية من اجل تسوية نزاع عريب   : الصورة الثانية
م، للنظر يف احلرب االهلية يف لبنان وهو االجتماع 1976ومن األمثلة، اجتماع القمة العربية يف أكتوبر يف  

 . (11)   الذي أسفر عن وضعي التشكيل النهائي لقوات الردع العربية يف لبنان 
ابإلضافة إىل مؤمترات القمة العربية، تلعب اجتماعات جملس اجلامعة على مستوى وزراء اخلارجية دورا مؤثرا  
 يف دراسة امللفات العالقة متهيدا لعرضها على مؤمتر القمة هبدف إجياد تسوية سلمية للمنازعات العربية 

(12) . 
 املنازعات املسلحة.   املطلب الثاين: تقييم آليات جامعة الدول العربية يف تسوية

للوقوف على مدى جناعة آليات اجلامعة العربية يف تسوية النزعات العربية، وحىت نكون منصفني، يتوجب     
علينا الوقوف على مواطن النجاح والفشل على حد سواء يف اجملال تنسيق السياسات اخلارجية للبلدان 

نتعرض هلذا اجلانب ابلدارسة من خالل   النجاح العربية، وسوف  نتكلم فيه عن جوانب  فرعني. األول 
 والثاين خنصصه جلوانب الفشل.

 الفرع األول: مواطن النجاح دور جامعة الدول العربية
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ميكن إجياز هذه املواطن من خالل النتيجة اليت خلصت إليها أحداث الدارسات اليت قام هبا الباحثني    
يف جمال حتليل دور اجلامعة يف تسوية املنازعات بني الدول العربية، واالكتفاء بذكر احملطات التارخيية اليت 

 سجلت للجامعة النجاح الفاعل أو احملدود فيما أييت: 
 عات أسهمت اجلامعة يف تسويتها بكفاءة عالية. أوالً: مناز 

م وكذا دورها يف حل األزمة 1975م واحلرب األهلية اللبنانية لعام  1961النزاع العراقي الكوييت لسنة     
، وبغض النظر عن النقاش الذي ميكن أن يدور حول الوسائل املتبعة يف (13) م1972بني اليمنني سنة  

منصوص عليها يف امليثاق أو غري منصوص عليها يف امليثاق، فإن   حل هذه النزاعات، هل هي وسائل
االعرتاف بوجود حقيقي وواضح من طرف اجلامعة يف حل النزاعات السالفة الذكر، هو مسألة ال جدال 

 فيما.
تبقى مسألة أن إسهام اجلامعة يف تسوية هذه النزاعات كان بصفة جذرية أم أهنا فقط قامت بتسويتها إىل 

لنسبة للنزاع العراقي الكوييت والذي كان حدوداي يف ظاهره، ورغم شكل التسوية وتدخل قوات حني، فا
م، وتدخلت اجلامعة أيضا حللحته وأسفرت 1973الطوارئ العربية، فقد ظهر هذا النزاع من جديد سنة  

زاعهما، رغم هذا جهود أمينها العام عن إنشاء جلنة خمتلفة لرتسيم احلدود، لكن العراق والكويت مل ينهيا ن
 .(14) م 1990كله، ظهر النزاع من جديد ولو يف ظروف أخرى لكن هذه املرة سنة 

لتسوية االزمة والتوصل   –ابخلصوص    –وابلنسبة لالزمة اللبنانية، فرغم ما قامت به اجلامعة وأمينها العام  
إىل اتفاق لوقف إطالق النار، فإن تطور األحداث أدى إىل اهنياره وابلتايل تصاعد األزمة، مت اجتماع وزراء 
اخلارجية واإلقرار بدور اجلامعة بتكليف األمني العام على البقاء يف اتصال مع األطراف، مما أدى يف األخري 

ت لتهدئة األزمة، ورغم هذا كله، فأن احلرب األهلية بكل تداعياهتا، إىل تواصله إىل اتفاقيات سالم مهد 
 وأتثريها على املنطقة استمرت إىل ما بعد ذلك لسنني طويلة إىل حدود ميثاق الطائف. 

أما األزمة بني شطري اليمن واليت هي حدودية، شأهنا شأن أكثرية النزاعات العربية، حيث لعب األمني 
ساعدة جلنة خاصة لتحقيق املصاحلة، ونتج عن هذه اجلهود حل اخلالف، بل شجعها العام دوراً " هاما" مل

، (15) م1972على الوحدة خالل املباحثات اليت دارت بينهما، ومت توقيع اتفاق احتاد يف نفس السنة  
م، فال اتفاقية السالم حلت املشكل احلدودي، وال اتفاقية 1979ولكن اخلالف عاد من جديد سنة  

االحتاد أدت إىل تكوين دولة مينية واحدة، بل ما نشهده اآلن ) أي وجود دولة مينية واحدة( هو نتائج 
 لسيناريو االحداث انتهت بعنف شديد بني الطرفني، فكانت الوحدة حمصلة إلدارة املنتصر.
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لنزاعات بشكل من خالل األمثلة اليت سقناها، ظهر لنا أن ما يسميه البعض بدور اجلامعة يف حل بعض ا  
فاعل ال يعدوا أن يكون حماولة منها، أي جامعة الدول العربية، أسفرت فقط على إمخاد هذه النزاعات 
بصورة مؤقتة، وابلتايل إذ كان دور اجلامعة قد اقتصر على إدارة األزمات بدل حلها، فيمكن القول أن 

 ضائعة.   هذه احملاوالت واليت تزامنت مع بداية كل نزاع، كانت جمرد فرص
 اثنياً: منازعات كان جناح اجلامعة فيه حمدودا.

الربملان      قرار  ونتجت عن  اجلامعة،  تواجه  أزمة حقيقية  مبثابة أول  اعتربت  األزمة  الغربية،  الضفة  ففي 
األردين بضم الضفة الغربية إىل األردن، مما أسفر عن معارضة جل دول اجلامعة، وبعد األخذ و الرد واخلوض 

ئل القانونية، والطالبة بطرد األردن، بعد كل هذا توصلت اجلامعة إىل حل توفيقي من خالل جملسها يف املسا
، تعهدت األردن بكون الضم هو مسألة مؤقتة يف انتظار تسوية هنائية ( 16) واللجنة السياسية املنبثقة عنه

األعضاء، لكنها أبقت املشكلة للقضية الفلسطينية، هذه النتيجة رغم اهنا هدأت األمور شيئا ما بني الدول  
 مطروحة لذلك فشكل التسوية كان حمدودا.

 19م، فقد عقد جملس اجلامعة اجتماعا غري عادي يف 1963اجلزائري سنة  –أما ابلنسبة للنزاع املغريب 
م، أصدر مبوجبه قرار يدعوا يف الدولتني إىل سحب قواهتما إىل مراكزها السابقة، مع تكوين 1963أكتوبر  

 ، اعرتض املغرب على هذا القرار ألسباب(17)   جلنة وساطة الختاذها ما يقتضيه حسم النزاع ابلطرق السلمية
 معينة، مما أدى إىل فشل املبادرة، وابلتايل فشل دور اجلامعة، وانتقال النزاع اىل جهات أخرى.

 الفرع الثاين: مواطن الفشل. 
لقد فشلت اجلامعة العربية يف تسوية املنازعات العربية، وميكن َتسيد هذا الفشل يف ثالث صور هي     

 كاآليت: 
 تها. أوالً: منازعات مل تدخل اجلامعة يف تسوي

م وحرب اخلليج الثانية اليت أظهرت اجلامعة 1949ومن أمثلة هذه النزاعات، النزاع السوري اللبناين سنة  
م دخل جمموعة من اجلنود السوريني 1949مارس    10ضعفا كبريا وعجزا مطلقا يف مواجهة املوقف، ففي  

املتعاونني الفلسطينيني  أحد  بقتل  وقاموا  السوري  اجليش  سيارات  منت  فتم    على  الصهيوين،  الكيان  مع 
اعتقاهلم من طرف رجال الدرك اللبنانيني، وبدأت لبنان التحقيق معهم، فكان ذلك إعالان بتأزم العالقات 

سعودية يف   -السورية اللبنانية، واملالحظ أن هذا النزاع وجد حله خارج اجلامعة عن طريق وساطة مصرية
 أن األمني العام مل يتدخل ابملرة يف هذا النزاع.  حني مل يقدم النزاع داخل جملس اجلامعة، كما 
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وتبقى أخطر األزمات اليت واجهتها اجلامعة العربية، منذ أتسيسها، واليت كانت سببا إلاثرة العديد من 
التساؤالت حول مصداقيتها وجناعتها، وهي حرب اخلليج الثانية، وإن كنا ال جنادل يف كون العراق، قد 

فإن النزاع انطالقا من نص   - الكويت   - الدويل هبجومه على دولة ذات سيادةخرق مقتضيات القانون  
 ( من ميثاق األمم املتحدة كان من املنطقي أن يسوى يف إطار جامعة الدول العربية.52املادة ) 

 اثنياً: منازعات فشلت اجلامعة يف تسويتها. 
كما أهنا من املنازعات اليت تظهر   م، أول نزاع تدخلت فيه اجلامعة،1948احلرب األهلية يف اليمن سنة  

اجلامعة كفاءة ذات شأن يف تسويتها، فقد انتهت األزمة ابنتصار أحد الطرفني املتنازعني، ومل تتقدم اجلامعة 
السوداين   -أبية مقرتحات، كذلك من بني النزاعات اليت فشلت اجلامعة العربية يف تسويتها، النزاع املصري

 م. 1979 اجلزائري سنة  م، والنزاع املغريب 1958سنة  
 اثلثاً: نزاعات تباطأت اجلامعة العربية يف التعامل معها. 

العربية ولبنان سنة   أمكنه 1958النزاع بني اجلمهورية  اجلامعة اىل عشرة أايم حىت  احتاج جملس  إذ  م، 
 االجتماع يف حني أن جملس األمن اجتمع يف أقل من أربع وعشرين ساعة منذ إبالغه فقط.

م، مل ينجح جملس اجلامعة العربية يف االجتماع إال بعد ثالثة أايم، يف 1961الكويتية العراقية سنة  األزمة  
حني أن جملس األمن اجتمع بعد إبالغه أبربع وعشرين ساعة فقط، كذلك احلرب األهلية اللبنانية سنيت 

 . (18)   ة أحداث األزمةم، مل جيتمع جملس اجلامعة إال بعد مضي ستة أشهر تقريباً من بداي1976و   1975
وال ننسى أحداث غزة األخرية اليت فشلت فيها اجلامعة فشالً ذريعاً ومل حترك ساكناً أمام العدوان اإلسرائيلي  
 على قطاع غزة وابألخص على املدنيني وابستعمال األسلحة احملرمة دولياً وعلى رأسها الفوسفور األبيض

(19) . 
 الدول العربية يف حل النزاع اللييب.املبحث الثاين: دور جامعة  

يتناول هذا املبحث ابلتحليل دور جامعة الدول العربية اَتاه احلراك الشعيب "الثورة" يف ليبيا، هبدف     
استجالء موقفها وقدرهتا على بلورة موقف موحد، واختاذ إجراءات معينة وانطالقا من ذلك حيلل املطلب 

 احملاوالت املبذولة من اجلامعة يف النزاع اللييب. 
 اوالت املبذولة من جامعة الدول العربية يف حل النزاع اللييب. املطلب األول: احمل

لقد متيزت فرتة حكم القذايف جماالت كثرية من خرق حقوق االنسان وَتاوزات صارخة هلذه احلقوق.      
كما ان الطابع القبلي يف ليبيا يطغى على النظام السياسي والعسكري خبالف تونس، ومصر، ويقُوم احلكم 
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اجلماهري  العظمى  يف  االشرتاكية  الشعبية  الليبية  العربية  العظمى  –ية  النظام   - اجلماهريية   ( يسمى  على 
م، فبعد 1977اجلماهريي(، الذي دشنه الزعيم اللييب العقيد معمر القذايف يف البالد اعتباراً من مارس عام  

م، طبق رؤيته 1969أْن استوىل القذايف وجمموعة من الضباط على السلطة يف األول من سبتمرب عام  
السياسية للجماهريية، اليت تعتمد على نظام سياسي يقوم على ال مركزية كاملة على كل املستوايت لتصبح 
عملية اختاذ القرار يف يد املواطنني أنفسهم من خالل الدميقراطية املباشرة، وقد شرح القذايف هذه الرؤية 

م، ومساه " النظرية العاملية الثالثة" ، اليت يعتربها 1976فيما عرف بـــ " الكتاب األخضر" الذي ألفه عام  
 . (20)َتاوزاً للماركسية والرأمسالية، حيث تستند إىل حكم اجلماهري الشعبية املباشر

ووفقاً هلذه النظرية فإن الشعب اللييب من املفرتض أنه حُيكم وفقاً لنظام ال مركزي يكرس مشاركة املواطنني   
لواقع العملي كان خمتلفاً بشكل كبرٍي يف إطار حكم استبدادي فردي، َتمع مجيع يف السلطة، إال أن ا

نتناول يف هذا املطلب القضية وعلى ذلك  .  (21) خيوطه يف يدج الرئيس، يف ظل عدم وجود دستور للبالد
 الليبية "الثورة يف ليبيا"، ودور جامعة الدول العربية يف حل هذه االزمة. 

 الليبية.   القضيةالفرع األول:  
نظراً للظلم والطغيان، واحتجاجاً على األوضاع املعيشية السيئة، وغياب احلرية وكبت احلرايت، اندلعت 

م، على شكل انتفاضة شعبية مشلت معظم 2011فرباير عام    17شرارة الثورة الشعبية الليبية يوم اخلميس  
الثورة مبوجة االحتجاجات العارمة اليت اندلعت يف الوطن العريب يف مطلع املدن الليبية، وقد أتثرت هذه  

يناير املصرية اللتني أطاحتا ابلرئيسني التونسي زين العابدين   25م، وخباصة الثورة التونسية وثورة  2011عام  
السلطة، وطغيان نظرة " دكتات ورية بن علي واملصري حسين مبارك. ابإلضافة الهنيار ثقافة اخلوف من 

األنظمة الفاسدة". مما دفع الشباب اللييب إىل املطالبة إبصالحاٍت سياسية واقتصادية واجتماعية حيُث 
 .(22)   كانت الثورة يف البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية

وضمن األحداث املتتالية بدأت االحتجاجات الشعبية أتخذ طابعاً مسلحاً، مما أدى للتصادم العسكري 
نيف بني الثوار والكتائب التابعة ملعمر القذايف، مستخدمني كافة أنواع األسلحة، مما حوجل الثورة السلمية الع

وبسبب سوء  األخرية،  اللحظة  القتال حىت  قرر  الذي  القذايف  مبعمر  لإلطاحة  تسعى  ثورٍة مسلحة  إىل 
ق قرارات اجلامعة العربية وجملس األوضاع يف األراضي الليبية وصل االمر للتدخل الدويل بشرعية عربية وف

 . (23)   االمن
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فانضم حلف الناتو للثورة املسلحة بعد طلب املعارضة الليبية وجامعة الدول العربية من حلف الناتو التدخل 
 العسكري الذي استجاب وقام بقصف املواقع العسكرية التابعة للقذايف.             

زمة الليبية أمراً يسرياً ابلنظر إىل خربات احللف السلبية يف أزمات مل يكن قرار حلف الناتو ابلتدخل يف اال
سابقة، ومنها محالت احللف يف البلقان اليت كانت تتطلب موافقة كل أعضائه على حدة، مما أدى إىل 
يف  حقيقياً  اختباراً  اليت شهدت  احللف  ميثاق  من  اخلامسة  املادة  إىل  ابإلضافة  العمليات،  تلك  ختبط 

 .(24)  لتعكس الفجوة بني األقوال واألفعال  أفغانستان
م، تدفقت القوى املعارضة على العاصمة طرابلس، حيث متت السيطرة 2011أغسطس    21ويف يوم  

أكتوبر، عندما قامت قوات الناتو بقصف موكب   20عليها دون مقاومة، وخرج القذايف منها، حىت يوم  
اعتقاله من الوطين   القذايف وهو بطريقه ملدينة سرت، ومت  قتله وأعلن اجمللس  الليبيني ومن مث  الثوار  قبل 

 .(25)  االنتقايل بعد مقتل القذايف انتصار الثورة الليبية وتسلمه إدارة شؤون البالد
أما عن دور املؤسسة العسكرية فقد كان الوضع خمتلف يف ليبيا عن حالة تونس، ومصر، فبعد انطالق 

الليبية، فتح قادة اجليش ) غري نظامي( خمازن التسليح للشعب والثوار، املظاهرات الشعبية يف عدد من املدن  
يف مقابل كانت قوات القذايف متارس القتل والتعذيب حبق الثوار، مما أدى لالشتباك املسلح والعنيف بني 
ندرة  املعامل يف ظل  اللييب، بدو صورته غري مواضحة  النظامي  القذايف، وخبصوص اجليش  الثوار وكتائب 

علومات املتوافرة عنه، وتؤكد بعض التقارير على تواضع هذا اجليش من حيث مستوى التسليح واألداء،  امل
ولكن إىل جانب اجليش النظامي كانت هناك كتائب شبه نظامية موالية للقذايف، ومع بداايت تصاعد 

للق  املوالية  الكتائب  انقسامات يف صفوف اجليش، وخاضعت  النظام، حدثت  ذايف حرابً املواجهة ضد 
استمرت عدة أشهر ضد الثوار، الذين دعمتهم قوات حلف مشال األطلنطي، وقد انتهى األمر ابإلطاحة 
النظام، وعلى خلفية ذلك فقد أصبحت عملية أتسيس جيش وطين يف مقدمة أولوايت مرحلة ما بعد 

 . (26) العقيد 
 الليبية. الفرع الثاين: موقف جامعة الدول العربية يف االزمة  

اثناء وبداية االزمة الليبية قامت اجلامعة العربية بتجميد حضور النظام اللييب أوالً، وعقد اجتماع جملس     
جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري للتباحث حول آخر املستجدات السياسية يف ليبيا، وقد صدر 

بتاريخ  7298قرار رقم )  التنديد ابجلرائم   م، بشأن األوضاع يف 2011مارس    2(  القرار  يتناول  ليبيا، 
املرتكبة ضد التظاهرات الشعبية السلمية يف مدن ليبيا، والدعوة جمدداً لوقف إطالق النار وأعمال العنف 
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ضد املدنيني، ومطالبة السلطات الليبية برفع احلظر عن وسائل اإلعالم، وتسهيل مرور ومغادرة األجانب، 
التدخل األجنيب يف ليبيا، وااللتزام الكامل ابحملافظة على الوحدة الوطنية   والرفض القاطع لكافة أشكال 

للشعب اللييب، ودعوة مجيع الدول واملنظمات الدولية وكافة املؤسسات املعنية لتقدمي املساعدات اإلنسانية  
ربية، العاجلة للشعب اللييب، والتأكد على تقدمي الدعم الكامل لكل من تونس ومصر وكافة الدول الع

وضرورة استمرارية التشاور الختاذ إجراءات كفيلة لوقف العنف، مبا يف ذلك االلتجاء لفرض حظر جوي 
والتنسيق بني جامعة الدول العربية واالحتاد اإلفريقي هبذا الشأن، وأخرياً النظر يف مدى جدية والتزام ليبيا  

 .(27) لعضوية والتزاماهتا أبحكام ميثاق جامعة الدول العربية طبقاً للمواد املتعلقة اب
كما استمرت أعمال العنف وازداد القتل يف صفوف املدنيني، واستمر القصف العشوائي للمدن، إىل أن 
إليه  آلت  ما  يصف  العربية  للجامعة  قرار  وقد صدر  اخلفيفة،  واملعدات  األسلحة  ابستخدام  الثوار  بدأ 

خذ يف االعتبار تعيني األمني العام لألمم املتحدة األحداث والتغريات يف ليبيا من اخلطورة الواضحة، وأي
( 7298"ابن كي مون" مبعواثً رفيع املستوى ملتابعة املشاكل اإلنسانية يف ليبيا، وأكد أيضاً على قرار )

م، 2011فرباير    22( بتاريخ  136م، والبيان الصادر عن جملس اجلامعة رقم )2011مارس    2بتاريخ  
 12( الصادر بتاريخ  7360قانون الدويل واإلنساين، وقد جاء يف القرار رقم )ويؤكد على ضرورة احرتام ال

 م ما يلي:2011مارس  
الطلب من جملس االمن حتمل مسؤولياته إزاء تدهور األوضاع يف ليبيا، واختاذ اإلجراءات الكفيلة    -1

يف األماكن املتعرضة   بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطريان العسكري اللييب فوراً، وإقامة منطقة آمنة
خمتلف  من  ليبيا  يف  واملقيمني  اللييب  الشعب  ألبناء  احلماية  بتوفري  تسمح  وقائية  للقصف، كإجراءات 

 اجلنسيات مع مراعاة السيادة والسالمة اإلقليمية لدول اجلوار. 
 .(28)   ييبالتعاون والتواصل مع اجمللس االنتقايل اللييب وتوفري الدعم العاجل واملستمر للشعب الل   - 2

مبا يؤشر إىل ان املوقف العريب الرمسي كان ملتبساً ضعيفاً يف التعامل مع احلدثني يف تونس ومصر، على 
 عكس ما حدث يف التعامل مع االزمة الليبية.

الدول  اتسم ابلوضوح والسرعة ومت ترمجته يف موقف أعلنت فيه جامعة  الرمسي  العريب  حيث أن املوقف 
 النظام اللييب بداية، ومن مث دعوة جملس األمن الدويل لفرض حظر جوي على ليبيا.العربية َتميد حضور  

ومع تصاعد حدة القتال بني اجلانبني وإصرار العقيد القذايف على التمسك ابلسلطة، وابملقابل صمود الثوار  
العديد   أمام قواته واالستيالء على الكثري من األسلحة من معسكرات اجليش وأقسام الشرطة، وانشقاق 
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من املسؤولني يف البعثات الدبلوماسية الليبية يف اخلارج، وسقوط مجيع املدن الشرقية وبعض املدن الغربية 
ابلكامل حتت سيطرة الثوار وشكلوا فيها حكومة مؤقتة برائسة وزير العدل املستقيل مصطفى أمحد عبد 

 اجلليل.
على اعتباره عضواً   - الدولية والشعبية طالب لبنان ونتيجة تفاقم األزمة يف ظل توازانت القوى والضغوطات  

طالبت جملس األمن بعقد جلسٍة عاجلة من أجل دراسة فرض حظٍر جوي على ليبيا،   -يف جملس االمن 
قبل ذلك رحب البيت األبيض ابتفاق جامعة الدول العربية على دعوة األمم املتحدة إىل فرض حظر جوي 

ني، وقال الناطق ابسم البيت األبيض "جاي كارين": " نرحب هبذا التقدم على الطريان اللييب حلماية املدني 
 .)29)املهم جلامعة الدول العربية الذي يعزز الضغط الدويل على القذايف ودع الشعب اللييب" 

م، قراراً يقضي بفرض حظر طريان فوق األجواء الليبية  2011مارس    17وتبىن جملس االمن الدويل بتاريخ  
القوات عدا   التدابري الضرورية األخرى حلماية املدنيني من قصف  رحالت طائرات اإلغاثة، واختاذ كافة 

املوالية للعقيد معمر القذايف، وقد صوت على القرار الذي تبنته اململكة املتحدة وفرنسا والوالايت املتحدة 
وأمل   10 والصني  روسيا  من  وامتنعت كل  اجمللس،  األعضاء يف  الدول  من  واهلند عن دول  والربازيل  انيا 

 م. 2011مارس   17( بتاريخ 1973التصويت على قرار جملس االمن بشأن ليبيا رقم )
ومينع القرار أي احتالل بري من جانب قوات أجنبية ولقد جاء التوصل إىل الصيغة مع تطور الفت يف 

" ابلدعوة الختاذ إجراءات املوقف األمريكي عربت عنه املندوبة األمريكية يف جملس األمن "سوزان رايس
أوسع نطاقاً حلماية املدنيني من اهلجمات الربية والبحرية أيضاً " بعد أن اصدر جملس األمن الدويل قراره 

( الضرورية حلماية 1973رقم  اإلجراءات  واختاذ كافة  ليبيا،  فوق  منطقة حظر جوي  بفرض  القاضي   )
حلف الناتو" لتنفيذ القرار األممي، وأطلقت الدول   املدنيني، دعت دول غربية وعربية وأحالف عسكرية " 

 .(30)   م2011مارس    19املشاركة يف تنفيذ القرار أسم " فجر أوديسا" على العمليات اليت بدأت بتاريخ  
م يف حرب 1991وتعترب هذه املشاركة األوىل حللف الناتو يف املنطقة الغربية بعد مشاركته األخرية عام  

 الثانية.اخلليج  
(، بشأن احلالة الليبية ومضموهنا " 1973( و )1970فعلى الرغم من صدور قراراي جملس االمن رقم )

إحالة الوضع يف ليبيا إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وحظر األسلحة والسفر، وَتميد األصول الليبية يف الدول 
، فضالً عن قرار جامعة الدول العربية رقم   الغربية، وإقامة منطقة حظر طريان جوي يف األجواء الليبية"

م، بشأن الطلب من جملس األمن حتمل مسئولياته إزاء تدهور األوضاع 2011مارس    2( بتاريخ  7298)
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يف ليبيا، واختاذ اإلجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطريان العسكري اللييب، وإقامة 
لقصف، فإن حلف ) الناتو( مل يتدخل كمنظمة سوى يف هناية شهر مناطق آمنة يف األماكن اليت تتعرض ل

م، أي بعد ما يقرب مما يزيد على شهر من اندالع األزمة، حيث بدأ أعضاؤه الرئيسيون يف 2011مارس  
 . (31)شن هجمات جوية على الكتائب الليبية

الدول العربية، لألعضاء واملالحظ أن هناك تفويض كامل من الدول الكربى وهيئة األمم املتحدة، وبعض 
ليبيا إلهناء األزمة هناك وقد جاء على لسان أمني عام احللف  التدخل عسكرايً يف  يف احللف بضرورة 
"رامسوسن" يف حالة ليبيا كان هناك تفويض واضح من األمم املتحدة وكان هناك أتييد من الدول األعضاء 

 .(32)   يف احللف 
واضح، أثر على أداء وفعالية وقوة جامعة الدول العربية ومؤسساهتا، ومن املالحظ أن االنقسام العريب ال

فكشف عن حجم التناقضات واالختالفات اليت تالزم أسس ومفاهيم اجلامعة ومؤسساهتا، اليت تراكمت 
الدولية  واملنظمات  الدول  مع كافة  عالقات  هلا  إقليمية  العربية كمنظمة  فاجلامعة  طويلة،  سنوات  عرب 

األمم واإلقليمية كه ومنظمة  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة  اخلليجي،  التعاون  وجملس  املتحدة،  األمم  يئة 
اإلفريقية، هناك تعاون اسرتاتيجي عسكري مع الوالايت املتحدة ابعتبارها القوة العظمى يف العامل، مما دفعها 

 ض إرادهتا ابلقوة. للطلب من جملس األمن التدخل يف ليبيا لعدم قدرهتا على حسم األمور والتدخل لفر 
وحول موقف جامعة الدول العربية مما جيري يف ليبيا، يقول الدكتور أمحد يوسف امحد " بدأت القصة بقرار 
مث  ومؤسساهتا،  العربية  الدول  جامعة  اجتماعات  ليبيا يف  مينع مشاركة  الدائمني  املندوبني  على مستوى 

م، والذي ندد جبرائم السلطات الليبية، 2011مارس    2جاءت اخلطوة التالية يف اجتماع اجمللس الوزاري يف  
ودعا إىل الوقف الفوري ألعمال العنف، ورفض على حنو قاطع كافة اشكال التدخل األجنيب يف ليبيا، 

مارس، إىل فرض حظر جوي على ليبيا هبدف محاية املدنيني،   12لكن اجمللس دعا يف اجتماعه، يوم  
، وهي خطوة لبت جزئياً طلب الدول الغربية اليت اشرتطت أتييداً وطلب من جملس األمن فرض هذا احلظر

م، 2011مارس    17عربياً لفرض هذا احلظر، وعندما انتقلت الكرة إىل ملعب جملس األمن أصدر قراراً يف  
يفرض حظراً للطريان يف مناطق من ليبيا، وخيول الدول استخدام القوة اجلوية ملنع حتركات الكتائب املوالية 

 . (33)يادة الليبية براً وجواً، مع التعهد بعدم احتالل ليبيا، أو إرسال قوات برية أجنبية إىل أراضيهاللق
وتؤشر ممارسة جامعة الدول العربية فيما يتعلق ابألزمة الليبية إىل أهنا قد خرجت من أزمتها ابختاذ قرار قوي 

العربية يف صد وردع قوات العقيد القذايف، وفرض وقف وحاسم على الرغم من اهنا مل تقم ابستخدام القوة  
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النار ابلقوة، مما عزى هبا إىل تدويل القضية وإحالتها جمللس األمن الدويل، وهذا يقودان إىل ان  إطالق 
( بشأن األزمة يف 136( والبيان رقم ) 7360( ) 7298القرارات اليت صدرت عن جامعة الدول العربية ) 

قرارات جريئة للتدخل وإهناء   ليبيا هي  العسكرية  القوة  التنفيذ وفقدان وسائل  لقوة  تفتقد  وفعالة لكنها 
الصراع املسلح يف ليبيا بقوات عربية، مما يقودان حلقيقة واحدة فعلى الرغم أهنا متتلك شرعية معنوية، وقوة 

 لزم االمر ذلك.   اقتصادية ودبلوماسية عاليًة، لكنها تفتقد آلليات التنفيذ وتطبيق قراراهتا ابلقوة إن
نظراً لذلك يعترب موقف جامعة الدول العربية يف األزمة الليبية فعاالً إال أنه يفتقر لقوة التنفيذ وال يرتقي 
ملستوى التطلعات العربية الرمسية والشعبية، رغم أن أمينها العام عرب عن رغبته يف ذلك حينما دعا " إىل 

ليبيا وأعرب ع العربية دور يف إقامته فرض منطقة للحظر اجلوي يف  الدول  ن امله يف أن يكون جلامعة 
وحتدث عن حترك إنساين، تتعلق املسألة مبنطقة حظر جوي ملساندة الشعب اللييب يف نضاله، ضد نظام 

 .(34)  تزداد غطرسته
 كان من الصواب أن يكون جلامعة الدول العربية دور يتماشى مع حاالت التغيري السياسي لألنظمة العربية

الرمسية وحاالت احلراك الشعيب اليت تشهدها البلدان العربية، فاإلدارة العربية هي األساس الرئيس يف هذا 
التصور، والعمل على احياء املشروع القومي العريب، مع احملافظة على خصوصية كل قطر عريب، مبا يتالءم 

وقف جامعة الدول العربية ودورها يف مع كافة التطلعات والطموحات العربية، فالشارع العريب يعول على م
قضااي أساسية ومصريية هامة، واليت ختصه بشكل مباشر، ويطالب دائماً ابلتدخل احلاسم والقوي يف اختاذ 

 القرار العريب وتنفيذه ومتابعته. 
م، ففي تونس 2011  -2010إمجاالً، تباينت مواقف جامعة الدول العربية َتاه التغريات السياسية العربية  

ومصر كان هناك مجود يف املواقف واقتصرت على بيان يدعو اجلميع لضبط النفس، وإاتحة اجملال للشعبني 
التونسي واملصري لتقرير مصريه، لكن يف ليبيا كان األمر خمتلفاً متاماً فقد برز موقف اجلامعة يف عدة قرارات 

ربية ملوقف شجاع وقوي َتاه النظام اللييب وبياانت اشران إليها يف الدراسة تعرب عن اختاذ جامعة الدول الع
واختاذ موقف َتميد عضوية ليبيا يف اجلامعة، مث تدويل القضية والطلب من جملس االمن التدخل لفرض 
حظر جوي على ليبيا، فحني طالبت جامعة الدول العربية بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، أضفت 

)النات األطلسي  التدخل يف الشرعية على مهمة حلف مشال  مبدأ عدم  بذلك عن  متخلية  ليبيا،  و( يف 
اإلقليمية يف ظل حركة  القوى  التغريات اجلذرية يف ميزان  وفق  العربية األخرى،  للدول  الداخلية  الشؤون 



 م 2021السنـــة                                                             الـثانيالعدد  
 

209 
 

الثورات العربية، وإىل حقيقة أن الشعوب العربية عادت إىل صدارة العمل السياسي كعامل قوة ال ميكن 
 ا سينعكس سلباً على دور جامعة الدول العربية مستقبالً. َتاهله يف املستقبل، مم

 املطلب الثاين: تقييم دور جامعة الدول العربية وموقفها يف النزاع اللييب. 
يبدو موقف جامعة الدول العربية مما جيري داخل دولة عضو فيها، هي ليبيا، موقفاً غري مسبوق بكل     

ه واستشراف مستقبله على اجلامعة العربية خاصة، وانظام العريب املعايري، ولذلك فإن حتري مضمونه وتفسري 
 :عامة، كلها أمور جديرة ابلتوقف عندها، وعلى ذلك نقسم هذا املطلب اىل فرعني على النحو االيت

 الفرع األول: تقييم دور جامعة الدول العربية يف النزاع اللييب.
ال العادية األخرية جمللس  الدورة  التأم مشل  الثاين من مارس عندما  الوزاري يف  املستوى  العربية على  دول 

أتكد النهج غري التقليدي الذي عاجل به اجمللس شأن الثورة يف ليبيا، والذي انطلق من اختاذ موقف   2011
 معارض لنظام حكم يف دولة عضو يف اجلامعة خبصوص تطورات داخلية يف هذه الدولة. 

قرار سابق على انعقاده على مستوى املندوبني الدائمني كان اجمللس قد بدأ اجتماعه وقد صدر أص الً 
التابعة؛ بسبب  املنظمات واألجهزة  اجلامعة ومجيع  اجتماعات جملس  الليبية يف  بوقف مشاركة احلكومة 
موقف هذه احلكومة َتاه ما جيري داخل ليبيا من احداث. أما اجتماعات الدورة ذاهتا فقد خصص فيها 

وتفصيلياً حتت عنوان " املستجدات اخلطرية اليت تشهدها ليبيا"، وأصدر اجمللس يف   اجمللس بنداً متقدماً 
هذا الصدد اثىن عشر قراراً ميكن من خالهلا وبسهولة مالحة أن تكييف اجمللس ألفعال السلطات الليبية 

لس كان حامساً يف اعتبارها " جرائم" ارتكبت حبق تظاهرات واحتجاجات شعبية سلمية، فقد أعلن اجمل
( استنكاره الشديد ألعمال العنف ضد املدنيني، وبصفة خاصة َتنيد مرتزقة أجانب، واستخدام 1)ق/

الرصاص " احلي" واألسلحة الثقيلة وغريها يف مواجهة املتظاهرين مما ميثل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان 
 والقانون الدويل اإلنساين. 

الوقف الفوري ألعمال العنف بكافة أشكاله واالحتكام إىل احلوار  ( إىل  2وبعد ذلك دعا اجمللس ) ق/ 
للدماء وحفاظاً على وحدة األراضي والسلم   الوطين واالستجابة للمطالب املشروعة للشعب اللييب حقناً 

( السلطات الليبية برفع احلظر على وسائل اإلعالم، وكذلك فتح 3األهلي الليبيني، مث طالب اجمللس )ق/
تصاالت وشبكات اهلاتف، وأتمني وصول املساعدات واإلغااثت الطبية العاجلة، وارتباط هبذا وسائل اال

عدد من القرارات األخرى ذات الطبيعة اإلنسانية، كدعوة الدول األعضاء والصديقة واملنظمات الدولية 
عب اللييب، وقيام اجلامعة وهيئات اجملتمع املدين العربية والدولية اىل تقدمي املساعدات اإلنسانية العاجلة للش
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بتنسيق الدعم العاجل املقدم إىل كل من تونس ومصر والسودان والصومال إليواء رعااي هذه البلدان وغريها 
على  البلدان  هلذه  العاجل  الدعم  وتقدمي  األخرى،  الدول  رعااي  وإجالءهم، وكذلك  العربية  البلدان  من 

 (. 10اة اإلنسانية)ق/املستوى الثنائي للتخفيف من أعباء هذه املأس
( اهتامات ليبيا اليت وصفها أبهنا خطرية حول مشاركة بعض رعااي 4من انحية أخرى رفض اجمللس )ق/

الدول العربية املقيمني يف ليبيا يف أعمال العنف ضد الليبيني، ودعا إى تشكيل جلنة عربية مستقلة لتقصي 
وانشد السلطات الليبية توفري احلماية الالزمة لكافة احلقائق حول االهتامات واالحداث اجلارية يف ليبيا،  

رعااي الدول العربية واألجانب املقيمني على األراضي الليبية، وتسهيل اخلروج اآلمن ملن يرغب منهم يف 
 ذلك، وحتمل مسؤولياهتم إزاء سالمة الرعااي األجانب وحقوقهم يف ليبيا. 

 ات، وهو يتضمن أخطرها على النحو التايل: أنيت بعد ذلك إىل الشق السياسي من هذه القرار 
الليبية يف اجتماعات جلس اجلامعة ومجيع املنظمات واألجهزة   - أتكيد إيقاف مشاركة وفود احلكومة 

 (. 8التابعة هلا إىل حني إقدام السلطات الليبية على االستجابة ملا طلبه اجمللس منها )ق/
 ليبيا، وأتكيد االلتزام اكامل ابحملافظة على الوحدة الرفض القاطع لكافة أشكال التدخل األجنيب يف   -

 الوطنية للشعب اللييب، وعلى سيادته ووحدة أراضيه وسالمتها.
استمرار التشاور حول أجنع السبل حلماية املواطنني الليبيني وضمان سالمتهم وأمنهم، والتشديد على أن   -

أن ما يتعرض له الشعب اللييب من سفك للدماء، الدول العربية، ال ميكنها أن تقف مكتوفة األيدي يف ش
مبا يف ذلك االلتجاء إىل فرض احلظر اجلوي، والتنسيق بني اجلامعة العربية واالحتاد األفريقي يف هذا الشأن 

 (. 11)ق/
د رفع توصية اىل القمة العربية املقبلة للنظر يف مدى التزام ليبيا أبحكام ميثاق اجلامعة العربية طبقاً للموا -

( وهو ما قد يعين متهيداً لفصل ليبيا من اجلامعة أو تعليق عضويتها 12املتعلقة ابلعضوية والتزاماهتا )ق/
 إذا استمر نظام حكمها احلايل قائماً. 

م، ودعا إىل 2011مارس   12لكن األهم أن جملس اجلامعة على املستوى الوزاري عاد إىل االجتماع يف 
اية املدنيني، وطلب من جملس االمن فرض هذا احلظر، مما اتسق مع فرض حظر جوي على ليبيا هبدف مح 

طلب الدول الغربية اليت اشرتطت أتييداً عربياً لفرض هذا احلظر، ولكنه تعارض مع القرار السابق للمجلس 
 ابلتنسيق مع االحتاد األفريقي دون أي طرف آخر يف هذا الصدد. 
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ي" من اجلامعة َتاه التطورات الليبية، إذ مل يسبق جلامعة الدول والبد من حماولة لتفسري هذا املوقف " الثور 
العربية أن اختذت موقفاً مضاداً ملوقف حكومة إحدى الدول األعضاء خبصوص تطورات داخلية، والسوابق  
الشهرية يف هذا اخلصوص هي َتميد عضوية مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية يف أواخر سبعينات القرن 

ب العالقات بني املاضي،  قبيل  اليمنية ) وهو عمل من  العربية  بتدبري أغتيال رئيس اجلمهورية  اهتامها  عد 
اإلسرائيلية يف مارس   – الدول العربية( وتعليق عضوية مصر يف اجلامعة بعد توقيع معاهدة السالم املصرية  

امعة يف جمال اختاذ اإلقليمية(ـ أما سجل اجل  – م، ) وهو عمل يدخل يف صميم العالقات العربية  1979
املواقف من تطورات داخلية يف واحدة من الدول األعضاء فهو خاٍل متاماً، وحىت عندما مت غزو العراق يف 

م، مل تتنب اجلامعة يف عديد من املواقف اليت كان ممكناً فيها بسهولة إدانة احلكومة العراقية، والسيما 2003
رار يندد بتصرف هلذه احلكومة او حىت يستنكره، كما أن خالل وجود حاكم مدين أمريكي للعراق، أي ق

 موقف اجلامعة من املالحقة اجلنائية الدولية للرئيس السوداين عمر البشري ال خيفى على أحد.
 وظين أن هناك أسباابً موضوعية وذاتية تفسر هذا املوقف غري املسبوق: 

ال حيتفظ النظام اللييب بعالقات عربية جيدة بدليل أن احداً مل يتحفظ على قرار املطالبة   السبب األول:
 بفرض احلظر سوى اجلزائر وسورية. 

الثاين: اتسم ابستخدام   السبب  الشعبية  اللييب يف مواجهة االحتجاجات  النظام  اتبعه  النهج الذي  فإن 
والسيما أن النظام اللييب ظهر يف البداية وكأنه يف مفرط للقوة على حنو يصعب إن مل يستحل الدفاع عنه،  

 طريقه إىل سقوط سريع. 
: العوامل الذاتية اليت ميكن حصرها يف انقالب املندوب اللييب الدائم لدى جامعة الدول السبب الثالث

معة العربية على حكومته، وابلتايل غاب من يدافع عن وجهة نظرها، ويف انتهاء والية األمني احلايل للجا
وعدم رغبته القاطعة يف التجديد لوالية اثلثة بعد أن أعلن حبسم رغبته يف خوض انتخاابت الرائسة املصرية 

 القادمة، وابلتايل مل يكن عليه أي قيد مستقبلي يف هذا الصدد.
- يبقى بعد ذلك أن حناول تقييم موقف اجلامعة، ونالحظ أوالً أنه تغري يف موضوع فرض احلظر اجلوي  

من التنسيق مع االحتاد األفريقي إىل طلب فرض هذا احلظر من جملس األمن، وهذا   -بقت اإلشارة كما س
يعين أن الزمام قد أفلت متاماً يف هذا اخلصوص من يد اجلامعة العربية إبرادهتا، وهو ما يظهر من السلوك 

 مناطق من ليبيا، يفرض حظراً للطريان يف   2011مارس    17الالحق جمللس األمن الذي أصدر قراراً يف  
 موخيول الدول استخدام القوة اجلوية ملنع حتركات الكتائب املوالية للقيادة الليبية براً وجواً مع التعهد بعد
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مارس أعطت قمة ابريس اليت حضرها األمني   19احتالل ليبيا أو إرسال قوات برية أجنبية إىل أراضيها ويف  
ل التحالف املشاركة يف فرض احلظر اجلوي ) وبينها مخس دول العام للجامعة العربية الضوء األخضر لدو 

عربية( لبدء العمليات العسكرية اليت تضمنت ضرب دابابت وآليات موالية للقيادة الليبية يف شرق البالد، 
 .(35)وإطالق صواريخ كروز األمريكية لضرب منظومة الصواريخ الدفاعية الليبية وقواعد عسكرية ليبية

 الثاين: العوامل املؤثرة يف موقف اجلامعة العربية اِتاه التغريات السياسية يف ليبيا. الفرع  
يف صناعة القرار   ودولية إن جامعة الدول العربية وسياستها وقراراهتا قد ختضع ملؤثرات وعوامل داخلية      

ع الدويل واإلقليمي داخل املؤسسة، وتوجه جامعة الدول العربية ملواقف تتناسب مع طبيعة وأهداف اجملتم
واحمللي، هذه العوامل وخاصة الداخلية منها جاءت نتيجة االنقسام العريب الذي أثر ابلسلب على اجلامعة 
ومواقفها َتاه أي تغريات سياسية يف املنطقة العربية، وأدى إلضعافها وتراجعها كإطار قانوين ومؤسسايت، 

لتعاطي مع املستجدات واملتغريات يف املنطقة العربية إىل جانب قصور ميثاق جامعة الدول العربية عن ا
سبق سنتناول هذه العوامل   بشكل حيقق الدور املنوط واملتوقع من جامعة الدول العربية.، وأتسيساً على ما

 كالً على حدا على النحو االيت: 
 أوالً: العوامل الداخلية املؤثرة يف موقف جامعة الدول العربية يف الشأن اللييب. 

يف ظل غياب العديد من الفاعلني على الساحة العربية، كمصر والعراق وسوراي، أدت االحتجاجات     
امللكية  احلكومات  اخلارجية من جانب  السياسة  فعالية  إعادة أتكيد  إىل  العريب  الربيع  دول  الشعبية يف 

 هو جملس التعاون اخلليجياحملافظة، إىل حد أن أكثر القوى نشاطاً وفاعلية يف السياسات اإلقليمية اليوم  

(36) . 
يف دول الربيع العريب إىل زايدة شعور دول اخلليج أبن أمن لقد أدى اندالع االحتجاجات الشعبية        

يف البحرين اليت أدت إىل دخول   تاملنطقة قد ابت مهدداً أكثر من ذي قبل، خاصة بعد اندالع اضطرااب
الغربية للمملكة -قوات درع اجلزيرة إليها، ووصول االحتجاجات الشعبية إىل اليمن، أي إىل احلدود اجلنوبية  

 العربية السعودية، مما جعل الدول اخلليجية حساسًة َتاه التغريات العميقة احمليطة هبا. 
مصر مث ليبيا وامتدادها لليمن، أدركت مجيع دول اخلليج يف تونس مث ومع قيام االحتجاجات الشعبية      

أهنا ليست بعيدة عن "الربيع العريب" وأبن أمن املنطقة قد ابت مهدداً أكثر من ذي قبل، وألول وهلة، 
 اختذت موقفاً متحفظاً متمثاًل يف اعتبار املشكلة داخلية، مع اإلعراب عن األمل يف حل األزمة سلمياً 

(37) . 
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حوذ جملس التعاون اخلليجي على دور فعال يف املنطقة العربية بفعل غياب القوة العربية املؤثرة واست      
إقليمياً ودولياً حيث غابت مصر عن لعب دورها اإلقليمي والدويل ومت تغيب اجلزائر عن لعب دور فعال 

قدمي املال السياسي حتت يف جامعة الدول العربية بفعل التهديدات اخلليجية، ومت التأثري على السودان بت
 .(38)   حجة املشاريع املقدمة للسودان من قبل السعودية وقطر

ولقد كان موقف جملس التعاون اخلليجي قطر والسعودية بشأن االحتجاجات الشعبية يف ليبيا، فقد     
لس االمن تدخلت لدعم الثوار ضد النظام اللييب ابلسالح واملال، والطلب املتكرر من اجملتمع الدويل وجم

 التدخل العسكري حلسم األمور يف ليبيا لصاحل الثوارـ 
ولقد حاوُل دول جملس التعاون اخلليجي جادًة أن أتخذ دوراً أساسياً وحمورايً يف العامل العريب من خالل     

العربية" لعب دور واضح يف دعم الثورة يف ليبيا، حماولة منها إلضعاف دور املؤسسة الرمسية العربية " اجلامعة  
أو التأثري يف قرارات اجلامعة من خالل الدعم املايل هلا ولطاقمها اإلداري، ابإلضافة للدعم املايل الذي 
توفره لليبيا من خالل املساعدات، لكي تؤثر يف سلوك التصوييت على أي  مشروع قراٍر عريب داخل أروقة 

نطقة العربية على حساب اجلامعة العربية ودورها اجلامعة العربية، ولكي تصبح القوة األكرب واألعظم يف امل
 .(39)يف التغريات السياسية العربية الراهنة واملستقبلية

 املؤثرة يف موقف جامعة الدول العربية يف الشأن اللييب.   الدولية اثنياً: العوامل     
كبرياً يف التأثري على موقف اجلامعة لعبت الوالايت املتحدة واألمم املتحدة والصني واالحتاد األورويب، دوراً  

 العربية يف الشأن اللييب. 
م: لقد سعت إدارة "ابراك أوابما" لتأييد 2011موقف الوالايت املتحدة من التغريات السياسية الليبية    -1

بــ" التغيري واإلصالح" خالل العامني  موجة احلراك الشعيب الذي اجتاح عدداً من األقطار العربية مطالباً 
املنصرمني، وجنحت وسائل إعالمها يف إطالق اسم " الربيع العريب" على هذا احلراك، موحية تضلياًل أبن 
الوالايت املتحدة تقف إىل جانب حركة التاريخ الذي يصنع يف الوطن العريب وأبهنا قررت االحنياز إىل 

 . (40)   لة االجتماعيةاجلماهري العربية وطموحاهتا يف احلرايت املدنية والتحرر الوطين والعدا
إن عالقة الوالايت املتحدة ابالحتجاجات الشعبية يف دول الربيع العريب هي عالقة ظاهرها الصداقة،     

وابطنها العداء، وهذا العداء املخفي سيظهر أثره يف البالد العربية عندما تشعر الوالايت املتحدة أن مصاحلها 
 يف املنطقة ستتأثر ابلسلب. 
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تجاجات الشعبية يف ليبيا ختتلف عن مصر وتونس يف أهنا أتوي حقواًل نفطية غنية وقريبة من ان االح     
أورواب والوالايت املتحدة، فالنفط اللييب يسري يف مسارات آمنة يف البحر املتوسط كما أن احمليط اإلقليمي 

سياسية يف كل من   الذي مير مبشكالت   - على سبيل املثال-ال يشهد توترات بعكس نفط اخلليج العريب 
العراق وإيران ابإلضافة إىل املسارات البحرية غري اآلمنة يف القرن اإلفريقي، لذا كان الغرب واضحاً منذ 
بداية االحتجاجات الشعبية يف ليبيا. وتدخل عسكراً ودعم الثوار ابلسالح والعتاد ومل يرتدد حىت يف ظل 

يف ليبيا، فكان خيار اإلطاحة ابلقذايف هو اخليار   وجود إسالميني يسيطرون على االحتجاجات الشعبية
األول من أجل نزع صفة الالعقالنية عن السياسات الليبية وتذبذب ضخ النفط إىل الغرب ألي عارض 
ليبيا بعد الثورة يف كافة مراحلها  يراه القذايف الذي كان مأمون اجلانب، واستمر الغرب يف التواصل مع 

غرب لديه خيار آخر، كما أن النظام اللييب اجلديد هو اآلخر يبدو أنه ليس أمامه السياسية، وال يبدو أن ال
خيار سوى ربط مستقبله ابلغرب، وذلك ألن االقتصاد اللييب اقتصاد غري متنوع ويعتمد بصورة كاملة على 

لذلك فإن   النفط، وال تتحمل الدولة الليبية الناشئة رفاهية اختيار من الدولة اليت ستصدر إليها نفطها،
صفقة وحيدة ميكن عقدها مع الغرب، وهـــي: النفط اللييب مقابل الدعم الغريب ألي حكومة كانت، خترج 

 .(41) من رحم الثورة الليبية
إن موقف الوالايت املتحدة والدول الغربية كانت متفاوتة يف مواقفها من االحتجاجات الشعبية كل حسب 

الب اجلماهري العربية وليس ذلك عن قناعة بعدالة تلك املطالب، مصلحته، ومل يكن هلم سوى مسايرة مط 
بل إظهار احلرص على احرتام حقوق االنسان يف الدول العربية الثائرة، لكي ال يظهروا ابلتناقض بني ما 
يقولونه يف العلن وبني أتييدهم لألنظمة املستبدة، مما يثبت سياسة النفاق اليت تقوم عليها مواقف تلك 

ألهنا هي نفسها اليت دعمت وأيدت طوال العقود املاضية ممارسات األنظمة العربية ضد مجاهريها  الدول، 
 وتفشي الفساد يف مؤسساهتا. 

م: إن املشكلة أن الدور العريب يف هذه 2011موقف جملس االمن من التغريات السياسية يف ليبيا    - 2
التدخل يف ليبيا دون أن يضع ضوابط أو قيوداً عليه، األزمة الليبية اقتصر )رمسياً( على إعطاء الغرب صك  

التفويض لقتل املدنيني يف طرابلس وإرسال خرباء أجانب على األرض  وحىت عندما احنرف الغرب هبذا 
بدعاوى تدريب ومساندة الثوار مل تسحب اجلامعة هذا التفويض؛ وإمنا اتبعت أسلوب العجز الرمسي نفسه، 

ة لقتل املدنيني دون إدراك أنه من حق اجلامعة العربية سحب هذا التفويض املتمثل يف الشجب واإلدان
 .(42)   للغرب وطائراته يف ليبيا
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(، وقد 6491" ضد ليبيا: اجتمع جملس األمن الدويل يف جلسته رقم ) 1970قرار جملس االمن رقم "   -
 استعرض املوقف يف ليبيا وأصدر قرار يدعو: 

م إىل املدعي العام للمحكمة 2011فرباير    15* إىل إحالة الوضع القائم يف اجلماهريية العربية الليبية منذ  
 اجلنائية الدولية. 

تتعاون السلطات الليبية تعاوانً كاماًل مع احملكمة ومع املدعي العام وتقدم هلما الساعدة عماًل   * يقرر أن
التزام  الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ال يقع عليها  القرار، وإذ يسلم أبن  مبقتضيات هذا 

 مبوجب ذلك النظام، حيث اجلميع ابلتعاون التام مع احملكمة واملدعي العام. 
قرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء على الفور ما يلزم من تدابري ملنع توريد مجيع أنواع األسلحة وما   *

 يتصل هبا من أعتده إىل اجلماهريية العربية الليبية أو بيعها هلا، أو نقلها إليها بشكل مباشر أو غري مباشر. 
ة الليبية ويدين العنف، واستخدام القوة ضد * وإْذ يُعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع يف اجلماهريية العربي

 املدنيني.
* وإْذ يشجب االنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قمع املتظاهرين املساملني، 
ويعرب عن قلقه العميق ملقتل املدنيني ويرفض رفضاً قاطعاً التحريض من أعلى مستوايت احلكومة الليبية  

 والعنف.   على أعمال العدوان 
* َتميد األصول واألرصدة املالية يف مجيع الدول األجنبية للقادة الليبيني الذي يشملهم هذا القرار وفق 

 (43) قائمة أمساء معدة. 
( قراراً برقم  6498" ضد ليبيا: قرر جملس األمن الدويل جبلسته رقم )1973قرار جملس األمن رقم "    -
ي على مجيع الرحالت اجلوية يف اجملال اجلوي للجماهريية " ، وينص القرار على فرض حظر جو 1973"

 (44) .العربية الليبية من أجل املساعدة على محاية املدنيني
اللييب من استخدام      اعتمد جملس االمن الدويل قراراً، جييز تنفيذ ضرابت جوية ضد ليبيا ملنع النظام 

الطريان ضد الثوار واملناطق املدنية، وجييز القرار الذي تبناه جملس االمن مبوافقة عشرة أصوات وامتناع مخسة 
املدنيني حلماية  الضرورية"  التدابري  " كل  واستعمال  التصويت،  على عن  النار  إلطالق  وقف  وفرض   

تشكيالت اجليش اللييب، مبا يف ذلك تنفيذ ضرابت جوية، لكنه يؤكد أنه ال جييز احتالل أي جزء من 
 ليبيا، كما يفرض القرار منطقة حظٍر جوي ال يستثىن منها سوى الطلعات اإلنسانية حصراً. 
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المن، وقد امتنعت روسيا والصني يتألف منهم جملس ا  15أصوات من أصل    10وصدر القرار أبغلبية  
عن التصويت ولكنهما مل تستعمال حق النقض )الفيتو( إلسقاط مشروع القرار. كما امتنعت أملانيا والربازيل 

 ( 45)   واهلند عن التصويت.
م: إن املوقف الصيين يدعو إىل عدم التدخل يف 2011موقف الصني يف التغريات السياسية الليبية    -3

ة للدول، وعدم استعمال القوة يف السياسة الدولية، فكان املوقف الصيين يف الشأن اللييب الشؤون الداخلي
واضحاً بسبب املصاحل الصينية يف ليبيا، وسياسة ليبيا املناوئة للوالايت املتحدة، كذلك صفقات األسلحة 

جملس األمن " الصادر عن  1973بني الصني وليبيا والتعامل االقتصادي، لذلك عارضت الصني قرار "
الدويل الذي ينص على التدخل الدويل العسكري يف ليبيا حلماية املدنيني، غابت الصني عن التصويت 
رغم انتقادها لسياسة القمع اليت ميارسها القذايف ضد شعبه، لكنها يف النهاية استقبلت وفد اجمللس االنتقايل 

تعم الصني حبماية مصاحلها يف أن يكون  املتحدة، وقد للثورة، وقد طالبت  األمم  ليبيا حتت إشراف  ري 
حذرت احلكومة الصينية الدول الغربية، وطالبتها ابلسماح لألمم املتحدة بقيادة جهود اإلعمار بعد احلرب 
يف ليبيا، مؤكدة أهنا ستعمل على الدفاع عن مصاحلها االقتصادية بعد اإلطاحة ابلقذايف الذي حكم ليبيا 

 .(46) عاماً  42
م، ملنع قرار مينع محلة القصف 2011الصني حق النقض " الفيتو" يف جملس االمن يف مارس  مل تستخدم    

اجلوي اليت يقوم هبا احللف األطلسي لقوات القذايف، لكنها أدانت الحقاً توسيع العمليات وحثت على 
رب إىل زعماء التوصل إىل تسوية بني حكومته واملعارضة، وبدأت ابلتقرب إىل زعماء املعارضة، وبدأت ابلتق

 (47)   املعارضة، وبعد إسقاط النظام بدأت تتعامل الصني مع احلكومة اجلديدة يف ليبيا.
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 اخلامتة
إن جامعة الدول العربية ماهي يف احلقيقة إال منظمة تنظم عالقات التعاون والتنسيق بني الدول األعضاء،     

فهي متنح ما يكفي من سلطات والصالحيات َتاه أعضائها، إللزامهم ابحرتام قانون اجلامعة وميثاقها اليت 
سوية النزاعات العربية على اختالفها سواء  ال ميكن بدوهنا أن تقوم أبداء الدور املنوط هبا وأن تساهم يف ت

كانت داخلية أو خارجية. وتوصلنا من خالل هذه الدراسة إىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات نذكر 
 منها:

 أوالً: النتائج. 
إن الوساطة اليت يقوم هبا اجمللس ال تنصرف إىل كافة أشكال املنازعات بل قصرها امليثاق على طائفة   -1

ل، النزاع الذي يهدد بوقوع حرب بني دولة ودول اجلامعة ودول أخرى، ويف هذا النص تقليص معينة مث
 شديد لدور اجلامعة يف تسوية املنازعات. 

إن نظام التحكيم الذي أقره ميثاق اجلامعة هو نظام اختياري مبعىن أنه ليس يف استطاعة أية دولة   -2
ترغم األخرى على قبول التحكيم، وإمنا يشرتط موافقة طريف عربية طرف يف نزاع مع دولة عربية أخرى أن 

 النزاع.
هشاشة دور وجهود األمني العام للجامعة يف اختاذ أي قرار عريب موحد، ابإلضافة إىل ضعف دور   -3

املنظمات العربية اخلاصة التابعة جلامعة الدول العربية مع حالة من الضعف العريب العام السائدة بسبب 
املصلحة القطرية أهم من القومية العربية، وإصرار الدول األعضاء على عدم تقدمي أي تنازالت عن جعل  

 بعض حقوقهم الوطنية للمصلحة العربية الشاملة واملتكاملة. 
ضعف أداء جامعة الدول العربية يف خمتلف القضااي واألزمات وخاصة يف التدخل لتسوية املنازعات -4

دخلها بشؤون األعضاء الداخلية وعدم وجود حمكمة عدل عربية تنظر يف اخلالفات ابلطرق السلمية، وعدم ت
 العربية.

ضعف مواد امليثاق، ابإلضافة ملعاهدة الدفاع العريب املشرتك ومالحقها، وتذبذب موقف اجلامعة اَتاه   -5
  تالنزاعا

 م(.2011الليبية    العربية )االزمة 
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العربية مباشرة مما   - 5 انقسامات والصرعات اليت شهدهتا دول اجلامعة، أثرت على نشاط اجلامعة  إن 
جعلها ال تتخذ قرارات صارمة وحامسة يف القضااي احلساسة، ابإلضافة إىل اإلخفاقات العربية قد تغت 

 تعرب عن إرادة الدول األعضاء.على إجنازات اجلامعة وعوامل القصور كانت واضحة املعامل وال  
 ال يوجد حالة رضا عريب شعيب عن أداء جامعة الدول العربية.  - 6
ختضع جامعة الدول العربية ملؤثرات الداخلية والدولية على قراراهتا اَتاه أي مسألة أو قضية هامة   -7

 ابملنطقة العربية.
 : تاثنياً: التوصيا 

لتسوية املنازعات، وتدعيم للدور السياسي لألمني العام، كما   ضرورة تقنني وتطوير الوسائل السلمية  - 1
أن احلاجة أصبحت ملحة إلنشاء حمكمة عدل عربية تقوم ابلتسوية السلمية للمنازعات اليت ازدادت بني 

 الدول العربية.
ا تعديل ميثاق جامعة الدول العربية مبا يتوائم مع االحداث اليت استجدت على الساحة العربية ومب  - 2

 يتماشى مع املواثيق الدولية املعاصرة وحماكاة التجارب الناجحة مثل االحتاد األوريب. 
املنازعات   -3 أثبتت قصورها يف تسوية  اليت  العربية،  اجلامعة  ميثاق  اخلامسة من  املادة  النظر يف  إعادة 

 العربية.   -العربية
 لعريب السليم َتاه أي قضية عربية. عدم السماح أبي تدخالت خارجية أو داخلية تؤثر على القرار ا  - 4
 

 ------------------------- 
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 واملراجع  املصادر
 

الدول العربية يف تسوية االزمات العربية، دراسة حالة سوراي، خملوف نصرية، مفتاح دهيبه، دور جامعة   1- 
 31مـ ص: 2017-2016رسالة ماجستري، جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، السنة  

علي عيسى العدوان، موقف جامعة الدول العربية من املنازعات العربية الدولية، عمان، دار وائل   - 2
 . 50- 49م، ص:2003للنشر والتوزيع، 

، 4أمحد الراشيدي، جامعة الدول العربية يف التسوية السلمية للمنازعات العربية احمللية، املستقبل، م  - 3
 . 83م، ص:32،1981ع
 . 85- 84املرجع السابق، ص،    - 4
 . 110م، ص: 2008عمر سعد هللا، القانون الدويل حلل النزاعات )اجلزائر، دار هومة، بدون طبعة،(    -  5
د.  )ر سعد، معجم يف القانون الدويل املعاصر، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية،  عم  - 6

 . 113س. ن( ص:  
 . 53- 50املرجع السابق، ص:   - 7
بطرس  - 8 والدراسات   بطرس  البحوث  )معهد  احمللية،  املنازعات  العربية وتسوية  الدول  غايل، جامعة 

 . 134-133م، ص:1977العربية، دون طبعة( 
 136املرجع السابق، ص:   - 9

عبد املهدي الشريدة، جملس التعاون لدول اخلليج العربية آلياته وأهدافه املعلنة وعالقته ابملنظمات  - 10
 .4م، ص: 1995بة املذبويل، دون طبعة،  الدولية، القاهرة مكت

أمحد أبو الوفا، جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية قانونية، القاهرة دار النهضة العربية، الطبعة   - 11
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