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  :ملخص
يهدف هذا المقال إلى دراسة آليات رقابة المطابقة على النصوص القانونية التي 

تحليل نصوص التعديل  للقد تبين من خال. يمارسها المجلس الدستوري الجزائري

وآراء المجلس الدستوري أن هناك آليات حددها الدستور لرقابة المطابقة  3517الدستوري

وأن القوانين . لغرفتي البرلمان ينالداخلي ينالوجوبي والقوانين العضوية والنظام منها االخطار

وأن المجلس . المتضمنة التعديالت الدستورية يجب أن تخضع لرقابة أشد من رقابة المطابقة

الدستوري قد استحدث آليات لرقابة المطابقة تجعلها رقابة صارمة وشاملة تنصب على النص 

 .فيه اته إلى غاية آخر مادةمن أول تأشير هكل

الدستور  -التعديل الدستوري -المجلس الدستوري -آليات -رقابة المطابقة :الكلمات المفتاحية

   الجزائري

Abstract: 

This article aims to examine the mechanisms of conformity control 

on the legal texts practiced by the Algerian Constitutional Council. The 

analysis of the provisions of the Constitutional Amendment 2016 and the 

opinions of the Constitutional Council have shown that there are mechanisms 

established by the Constitution to monitor compliance, including the 

obligatory notification, the organic laws and the internal rules of the two 

chambers of Parliament. Laws containing constitutional amendments should 

be subject to tighter control than compliance. The Constitutional Council had 

introduced mechanisms to monitor conformity that would make it strict and 

comprehensive control focusing on the entire text from its first visas to the 

end of the last article. 

Keywords: Conformity Control - Mechanisms - Constitutional 

Council - Constitutional Amendment - Algerian Constitution 
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 :مقدمة

يأخذ بنوعين فقط من الرقابة على  3517لدستور الجزائري قبل تعديل كان ا

رقابة المطابقة تنحصر في نصوص مكملة للدستور يجب تأكد المجلس : دستورية القوانين

الدستوري من مطابقتها للدستور قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية، ورقابة الدستورية 

ويجوز  ،ات والقوانين العادية والتنظيماتيخضع لها باقي النصوص األخرى كالمعاهد

 3517أما بعد . االخطار بشأنها قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بعد أن تصبح واجبة التنفيذ

نوعا ثالثا يتمثل في الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية  3517أضاف  التعديل الدستوري 

ف إضفاء الطابع القضائي على بهد 3552إسوة بالمؤسس الدستوري الفرنسي في تعديله 

المجلس الدستوري ومنح األفراد الحق في مخاصمة النصوص التشريعية التي تنتهك الحقوق 

.والحريات التي يضمنها الدستور
1
  

مختلف النصوص والتشريعات التي تخضع لكل  يالدستورالتعديل حدد وتبعا لذلك 

وخص رقابة المطابقة . ورية القوانيننوع من الرقابة في الباب المتعلق بالرقابة على دست

بنصوص ذات أهمية خاصة باعتبارها مكملة للدستور وهي القوانين العضوية والنظام الداخلي 

وهذه نص عليها التعديل الدستوري . للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس األمة

 .صراحة بوجوب خضوعها لمراقبة المطابقة

 3517نصوص أخرى لم ينص الدستور أو التعديل الدستوري  ولكن يثار التساؤل بشأن

القانون النصوص هذه من صراحة على وجوب اخضاعها لرقابة المطابقة رغم أهميتها؟؟ و

مجاالت القوانين ؟ واألوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في المتضمن التعديل الدستوري

 ؟العضوية

محور حول آليات رقابة المطابقة من خالل التساؤل تت إن اإلشكالية التي يعالجها هذا المقال

المطابقة بآليات وإجراءات تتناسب مع  رقابة 3517هل خص التعديل الدستوري: التالي

أهمية النصوص القانونية التي يجب أن تخضع لهذه الرقابة؟ وما مدى التزام المجلس 

 الدستوري من خالل أرائه بذلك؟

 :زهاويتفرع عن ذلك عدة تساؤالت أبر

هل يعد االخطار بخصوص بعض النصوص آلية من آليات رقابة المطابقة؟ وهل ينحصر  -

 في رئيس الجمهورية؟ ولماذا؟ 

 القانون المتضمن التعديل الدستوريوهل ماهي النصوص التي تخضع لرقابة المطابقة؟  -

 رقابة أخرى؟ليخضع لرقابة المطابقة؟ أم يخضع لرقابة الدستورية؟ أم 

 143وامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في الحاالت المنصوص عليها في المادة األهل  -

 لرقابة المطابقة؟ ع كلهاتخض من الدستور

وما هي اآلليات الشكلية التي حددها الدستور لرقابة المطابقة؟ واآلليات التي استحدثها  -

 المجلس الدستوري سواء الشكلية منها والموضوعية لرقابة المطابقة؟

 

                                                           
1
مجرد تقليد للنموذج 6102بومدين محمد، الدفع بعدم الدستورية طبقا للتعديل الدستوري الجزائري . د - 

 . 70-62، ص ص 6102، جوان 10العدد  10لمجتمع، المجلد الفرنس الشاذ، مجلة القانون وا
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 الدستوريةالرقابة  حبشيمقال للباحث لزرق  الدراسات السابقة لهذا الموضوعومن 

العامة الحرياتعلى  وآثارها العضويةعلى القوانين 
1

، حيث تطرق لرقابة المطابقة من 

حيث الجانب الشكلي لها فقط مبينا أنها سابقة وأنها ال توجد سلطة تقديرية للسلطة  المخولة 

عدم وجود بعض الدقة في ترتيب األفكار  على آثار رقابة المطابقة معباإلخطار ثم  ركز 

خصوصية رقابة المطابقة على القوانين العضوية : والعناصر فقد تناول المبحث األول

آلياتها تمحورت حول : األول خصوصية الرقابة والثاني: وآلياتها، وقسمه إلى مطلبين

آثار الرقابة على القوانين : في المبحث الثانيو. رسالة اإلخطار مرفقة بالنص المطعون فيه

ت تمحور وتناول في المطلب األول الخصائص. العضوية من حيث الخصائص والفرضيات

لك وانتقل إلى يه تشمل القوانين العادية ولم يفصل ذفي خاصية الشمولية والتي حسب رأ

مركزا :وفرضياتها العضويةن ينواقنتائج الرقابة على ال :الثانيفي المطلب نتائج تلك الرقابة 

على فرضيات ثالث تتعلق بمدى استبعاد أو االبقاء على القوانين العادية أثناء رقابة 

 المطابقة؟ فضال عن ذلك لم يتناول المقال األنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وال القوانين

 .التعديل الدستوري ةالمتضمن

. 

 االجتهاد في وتأمينها الدستورية عالقة، انيحس منير محمدأما المقال الثاني للباحث 

.الدستوري
2

فقد قسم مقاله إلى مبحثين تناول في المبحث األول رقابة المطابقة وسماها   

الرقابة الدستورية الصارمة والمبحث الثاني لرقابة الدستورية وسماها عالقة الدستورية 

يعرفها تعريفا دقيقا واكتفى بإيراد  ورغم تطرق الباحث لرقابة المطابقة إال أنه لم. البسيطة

كما أنه لم يبين بدقة . تعريف المجلس الدستوري لها في أحد آراءه بوصفه رقابة صارمة

المطابقة الدستورية الحرفية : األول: معايير وآليات هذه الرقابة واكتفى بتقسيمها إلى نوعين

لى القانون العضوي والنظام أوضح بانها األمانة الحرفية لمصطلحات الدستور وانطباقها ع

المطابقة الدستورية المنطقية : الداخلي، أو احترام حرفية المصطلحات الدستورية، والثاني

: والتي ال تكون بالتطابق الحرفي للدستور وإنما بالتطابق في المعنى وقد طبقت هذه المعايير

ورية أيضا؟النقل الحرفي وفي المعنى من قبل المجلس الدستوري في رقابة الدست
3

ورغم  

تأكيد صاحب المقال على أن رقابة المطابقة تكون على القوانين العضوية والنظام الداخلي 

لغرفتين البرلمان إال أنه قد اجتهد وأدرج القانون المتضمن التعديل الدستوري ضمن رقابة 

لدستوري وهذا رغم أن القانون المتضمن التعديل ا. الدستورية مثله مثل القوانين العادية

 .أقوى درجة من القانون العضوي؟ كما سيتضح الحقا

                                                           
1
العضوية وآثارها على الحريات العامة، مجلة العلوم  القوانين الرقابة الدستورية علىلزرق حبشي  - 

 .74-42، صص3512، جوان 51، العدد05، المجلد 1اإلنسانية، جامعة األخوة منتوري قسنطينة
2
 القانونية الدراسات مجلةالدستوري،  االجتهاد في وتأمينها الدستورية القةحساني، ع منير محمد :الدكتور - 

 .44-36، ص ص 3512، 53العدد  54شلف، المجلد -المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي
3
ولكن هذا التطابق الحرفي أو في المعنى أخذ به المجلس الدستوري أيضا في رقابة الدستورية ومثاله تصدي  - 

-22وهما القانون األساسي للنائب رقم )ري  من تلقاء نفسه لقانونين سابقين لم يخطر بشأنهما المجلس الدستو

لعالقة بعض موادهما لمواد في القانون المخطر بشأنه وهو ( 33-21والقانون المعدل له وهو القانون رقم  14

 . نينمن هذين القانو أحكاموقام المجلس بإلغاء  3551قانون عضو البرلمان في يناير 
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 القاعدة جودة في الدستوري المجلس مساهمة: أما المقال الثالث للباحث سويلم محمد

المطابقة رقابة خالل من العضوية القانونية
1

، وإن تطرق إلى الجوانب الشكلية لرقابة  

ي المحور الثالث إال أنه لم يعرف رقابة المطابقة في المحور الثاني والجوانب الموضوعية ف

المطابقة رغم أن المحور األول للمقال عنوانه مفهوم رقابة المطابقة؟ كما أنه ركز كثيرا 

. والبرلمان. على جودة التشريع من قبل الهيئات األخرى كاألمانة العامة ومجلس الدولة

ولم يتطرق إلى النظام . يةباإلضافة إلى المجلس الدستوري أثناء رقابة القوانين العضو

واكتفى بالتطرق إلى آليتين في الجوانب الموضوعية لرقابة . الداخلي لغرفتي البرلمان

 المطابقة وأهمل الجوانب األخرى؟

 9482نوقشت مؤخرا في  بن دراح علي إبراهيمللباحث  أطروحة دكتوراهوهناك 

لم يتناول صاحبها وائر تمحورت حول موضوع الرقابة على دستورية القوانين في الجز

آليات رقابة المطابقة وإنما عرفها تعريفا عاما
2
 .ستتم االشارة إليه الحقا 

 :وبناء على ما سبق سيتم التطرق إلى الموضوع من خالل الفروع التالية

 كآلية نص عليها الدستورالوجوبي اإلخطار : الفرع األول

 المطابقة بةالنصوص الخاضعة لرقاطبيعة وأهمية : الفرع الثاني

 اآلليات التي استحدثها المجلس الدستوري: الفرع الثالث

  

 :   لالفرع األو

 كآلية نص عليها الدستور لرقابة المطابقة الوجوبي اإلخطار

رقابة المطابقة دون غيرها من أنواع الرقابة التي  3517لقد خص التعديل الدستوري 

في رقابة الدستورية وسع التعديل ف. يباشرها المجلس الدستوري باإلخطار الوجوبي

االخطار بشأنها وجعله اختياريا أو جوازيا لعدة جهات منها رئيس  3517الدستوري 

نائبا  05الجمهورية ورئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير األول و

أن عضوا من مجلس األمة، إلخطار المجلس الدستوري بش 05من المجلس الشعبي الوطني و

نص تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان وقبل اصداره من قبل رئيس الجمهورية في 

وكذلك الشأن بالنسبة .  3517من التعديل الدستوري 126الجريدة الرسمية، وهذا طبقا للمادة 

لرقابة الدفع بعدم الدستورية فهو إخطار جوازي يتم عن طريق إحالة من المحكمة العليا أو 

بناء على دفع يتقدم به أحد طرفي النزاع يدعي بموجبه أن نصا تشريعيا ينتهك مجلس الدولة 

ومن ثم فهو اختياري . الحقوق والحريات وأن ذلك النص التشريعي يتوقف عليه  مآل النزاع

فال يقدم تلقائيا وليس اجباريا أو وجوبيا وإنما إذا رغب أحد طرفي . وجوازي بالنسبة لألفراد

ن ناحية األفراد وكذلك من ناحية القاضي الذي ينظر النزاع إذا تبين له هذا م. النزاع ذلك

                                                           
1
المطابقة،  رقابة خالل من العضوية القانونية القاعدة جودة في الدستوري المجلس مساهمة، محمد سويلم - 

-10ص ص، 3512جوان  53، العدد 11مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد 

36. 
 ال بحيث الدستورية النصوص بأحكام عاوموضو شكال الصارم التقيد بوجوب تقضي المطابقة رقابة إن» - 2

 الناحية من مقيدة وصارمة، دقيقة رقابة يجعلها مما وروحا، نصا تخطيها يجوز ال وبالتالي عنها، الخروج يمكن

 – الجزائر في القوانين دستورية على الرقابة نظام بن دراح علي إبراهيم، تطور. «والموضوعية الشكلية

 .105، ص 3512والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، دكتوراه، مقارنة، كلية الحقوق  دراسة
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تحقق شروط الدفع بعدم الدستورية وكذلك المحكمة العليا ومجلس الدولة يحيالن الدفع إذا 

 . 3517من التعديل الدستوري  122توافرت شروطه طبقا للمادة 

أهم اآلليات التي نص فاإلخطار الوجوبي أحد أهم خصائص رقابة المطابقة وأحد 

وهو يجعل رقابة المطابقة رقابة قبلية أو سابقة على إصدار القانون أو  .عليها الدستور بشأنها

فليس صحيحا ما يدعيه بعض الباحثين من أن رقابة . النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان

ستورية والتي تتعلق فرقابة الد. المطابقة تتميز أو من خصائصها أنها رقابة قبلية أو سابقة

قبل صدور تلك  1227بالمعاهدات والقوانين والتنظيمات كانت تمارس أيضا وفقا للدستور 

أصبحت رقابة  3517ولكن بعد التعديل الدستوري . 170النصوص وبعدها طبقا للمادة 

من النظام  50ونص المادة  126الدستورية أيضا رقابة قبلية وسابقة فقط طبقا لنص المادة 

.محدد لقواعد عمل المجلس الدستوريال
1

وعليه فالسابقة أو القبلية ال تميز رقابة المطابقة  

 .وإنما الذي يميزها هو اإلخطار الوجوبي

في رئيس الجمهورية دون غيره من الجهات الرسمية االخطار الوجوبي ينحصر و

 .الحالي من الدستور 127و  141ويجب على رئيس الجمهورية دون غيره طبقا للمادتين 

وبناء على هذا الشرط األساسي والمعيار المهم باعتباره معيارا شكليا في رقابة 

المطابقة يبدأ به دائما المجلس الدستوري في رقابة المطابقة سواء للقوانين العضوية أو 

ومنه ما ورد في رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة . لألنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان

 :3516النظام الداخلي لمجلس األمة  مطابقة

  :في الشكل»

أن إخطار رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخلي لمجلس األمة للدستور،  

.«فهو مطابق للدستورمن الدستور،  126و( 0الفقرة ) 127تم تطبيقا ألحكام المادتين 
2
 

لدستوري من اإلخطار الوجوبي ونفس األمر بالنسبة للقوانين العضوية إذ يتأكد المجلس ا

 بالسلطة المتعلقومن ذلك في رقابته للقانون العضوي . الصادر عن رئيس الجمهورية

 رئيس إخطار على بناء»: حيث أوضح المجلس في بداية رأيه لالنتخابات المستقلة الوطنية

 رسالةبال الدستور، من (3 الفقرة)127 و ( 0 الفقرة) 141المادتين ألحكام طبقا الدولة

 بتاريخ الدستوري للمجلس العامة  باألمانة والمسجلة  3512  سنة سبتمبر 14 في المؤّرخة

 المتعلق القانون العضوي مراقبة مطابقة ، قصد173رقم  تحت  3512 سنة سبتمبر 14

                                                           
 األولى من للفقرة  طبقا  والقوانين والتنظيمات برأي المعاهدات دستورية  في  الدستوري  لسلمجا  يفصل» - 1

 رسمية، العددالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في الجريدة ال .«الدستور  من  186  المادة

 43الجريدة الرسمية العدد ، 3512مايو  13، والذي تم تعديله في 3517مايو سنة  11المؤرخ  في  32

صفر عام  12مؤرخة في ، والمعدل بمداولة صادرة عن المجلس الدستوري 3512يونيو سنة  05المؤرخة في 

 3512مايو  13الموافق  1445ان رمض 6، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 3512أكتوبر  16الموافق  1441

 .لقواعد عمل المجلس الدستوري المحدد
يتعلق  ،3516يوليو سنة  30الموافق  1402مؤرخ في أول ذي القعدة عام  16/ د.م/ د.ن. ر/ 53رأي رقم   - 2

 .3516، الجريدة الرسمية العدد المؤرخة في ام الداخلي لمجلس األمة، للدستوربمراقبة مطابقة النظ
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.«للدستور لالنتخابات، المستقلة الوطنية بالسلطة
1
وخلص المجلس في نهاية رأيه بأن إخطار  

ة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المذكور، تم رئيس الدول

 .من الدستور ومن ثم فهو مطابق للدستور 3الفقرة  127وفقا ألحكام المادة 

رغم أن هذا االخطار يعتبر وجوبيا على رئيس الجمهورية إال أن صياغة المادة لم و

لتي تعتبر األساس للقوانين العضوية هي ا 141فالفقرة األخيرة من المادة . تكن صريحة بذلك

يــخـضع الــقــانـون الــعــضـوّي لمراقــبـة مــطـابــقـة الـنّّص مع »: التي نصت على أنه

ولكنها لم تبين من يجب عليه . «الــّدســتـور من طـرف المجـلس الــّدســتـورّي قـبل صدوره

 :بينت ذلك 127لكن المادة . إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين العضوية

رأيه وجـوبـا في  يـبـدي المجـلس الــّدســتـورّي بـعـد أن يُــخــِطـره رئـيس الجــمـهــوريّـة»

 .«دســتــوريّـة الـقـوانين العضويّة بعد أن يصـادق عـــليهـا البرلمان

مجلس ويظهر من خالل هذا النص أن الوجوبية متعلقة بالرأي وهذا ليس صحيحا إذ ال

الدستوري في كل األحوال إذا أخطر،  سواء من قبل رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى 

ومن ثم . وسواء تعلق بالقوانين العضوية أو أي نصوص أخرى،  يجب عليه أن يصدر رأيه

ولكن ربما اللجنة التي صاغت النص . فالصياغة الصحيحة أن الوجوبية  تتعلق باإلخطار

وكذلك  . ه بطريقة مباشرة تظهر الوجوب على رئيس الجمهوريةاستعصى عليها أن تصيغ

المجلس الدستوري في النظام المحدد لقواعد عمله اكتفى بنقل الصياغة الواردة في الدستور 

العضوية  ـوري في مـطابقة القـوانينتيـفـصل المجـلـس الدســ » :المـــــادة األولىإذ نص في 

من الدسـتور برأي وجوبي  141قرة األخـيرة من المادة لـلدستور قبـل صدورها طبقا للفـ

من 186من المــــادة  2بـعــد أن يــخـطــره رئـيـس الجـمــهـوريــة طــبـقــا لــلـفــقـرة 

.«من الدستور189الــــّدســــتـــور خـالل األجل المحــــدد في الفقرة األولى من المادة 
2

   

ألنه  ذلك ئيس الجمهورية ويجب عليه فقط؟ والسبب فيفي رهذا اإلخطار لماذا ينحصر 

و هذا . للدستورالمطابقة التامة يتعلق بنصوص مكملة للدستور يجب التأكد من مطابقتها 

يدخل ضمن واجب أكبر رتبه الدستور على رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور 

لقسم أو المتعلقة با 25و المادة ، «وهو حامي الّدستور»:  53/ 24: لمادةطبقا لوحمايته 

ع عن فادال : التي يؤديها رئيس الجمهورية والتي من بين ما يقسم على الدفاع عنهاليمين 

.. والنظام الدستوري والعمل على توفير الشروط الالزمة للسير العادي للمؤسسات ،الدستور

تجيز في حالة التي ال  154والمادة .. وحماية الحريات والحقوق األساسية لإلنسان والمواطن

اللجوء إلى رئيس الجمهورية أو في حالة شغور منصب  حصول المانع لرئيس الجمهورية

زائري بما فيها على أساس أن الدستور الج. بعض االجراءات من بينها تعديل الدستور

يسمح بتعديل الدستور إال من خالل مشروع المبادرة الحصرية لرئيس ال  3517التعديل 

 121وألن رئيس الجمهورية كغيره من المؤسسات الدستورية مكلف طبقا للمادة  .وريةالجمه

  ..لتشريعي والتنفيذي مع الدستوراتطابق العمل بالتحقيق في  من الدستور

                                                           
 يتعلق ،9102 سنة سبتمبر 01 الموافق 0110 عام محّرم 01 في مؤّرخ /د .م  /ع .ق .ر/ 10 رقم رأي - 1

، الجريدة الرسمية .للدستور لالنتخابات، المستقلة الوطنية بالسلطة المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة

 .9102سبتمبر  05المؤرخة في  55العدد 
2
مايو  11 المؤرخ في 32العدد  ،المجلس الدستوري الصادر في الجريدة الرسميةالنظام المحدد لقواعد عمل  - 

 .المعدل والمذكور أعاله .3517سنة 
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فرئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وباعتباره أقسم على الدفاع عن الدستور 

رية مكلفة بتطابق العمل التشريعي مع الدستور، والنظام الدستوري، وباعتباره مؤسسة دستو

. كل هذه المهام السامية تستلزم الحرص الشديد من رئيس الجمهورية في حماية الدستور

وحماية الدستور تستلزم سموه وعدم مخالفة أي قانون ألحكامه، وخاصة إذا كان هذا القانون 

 .ي البرلمانمكمال للدستور كالقانون العضوي والنظام الداخلي لغرفت

 :  الفرع الثاني

 المطابقة لرقابة النصوص الخاضعةطبيعة وأهمية 

 

ينحصر االخطار الوجوبي كما سبق بيانه في القوانين العضوية والنظام الداخلي 

هذه النصوص الثالثة هي وحدها . للمجلس الشعبي الوطني و والنظام الداخلي لمجلس األمة

فقد . 3517ي الدستورالتعديل من  127و  141للمادتين  التي تخضع لرقابة المطابقة طبقا

يخضع القانون العضوّي لمراقبة مطابقة النّّص مع الّدستور من »على أنه  141نصت المادة 

ولكن . ولم تبين من عليه إخطار المجلس بشأن ذلك. «طرف المجلس الّدستورّي قبل صدوره

مهورية رغم أن صياغة الفقرة الدالة حددت من عليه اإلخطار وهو رئيس الج 127/3المادة 

فالصياغة تدل على وجوب الرأي وليس االخطار كما .  على وجوب اإلخطار لم تكن موفقة

 : سبق بيانه أعاله

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخِطره رئيس الجمهوريّة، رأيه وجوبا في »

 .ندستوريّة القوانين العضويّة بعد أن يصـادق عـــليهـا البرلما

كما يَفِصل المجلس الّدستورّي في مطابقة النّظام الّداخلّي لكّل من غرفتي البرلمان للّدستور، 

 .«حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة الّسابقة

باإلضافة إلى عدم وضوع الصياغة في وجوب اإلخطار على رئيس الجمهورية هناك خطأ 

وكأن القوانين العضوية  «وانين العضويةدستورية الق»في : آخر في صياغة المادة في عبارة

وهذا . 141والصحيح أنها تخضع لرقابة المطابقة كما نصت المادة . تخضع لرقابة الدستورية

التي عدلت فقرتها األولى 170وهي المادة  1227الخطأ ورد في المادة األصلية في دستور 
1

  

وكان من المفروض أن . لثالثةو لم تتغير فقرتها الثانية وا  3517في التعديل الدستوري 

التي  3517يستدرك هذا الخطأ بعد التعديالت الدستورية المتكررة للدستور وخاصة تعديالت 

بعد أن يصادق كما أن صيغة . مست هذه المادة في فقرتها األولى ولم ينتبه إلى ذلك الخطأ

                                                           
1

يَفِصل المجلس الدستوري، باإلضافـة إلى االختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام »:  170المادة  -

ت، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيما

 .بقرار في الحالة العكسية

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخِطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن 

 .يصادق عليها البرلمان

رلمان للدستور، حسب اإلجراءات كما يَفِصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي الب

الصادر في  1227نوفمبر  32الدستور الجزائري الحالي المستفتي عليه بتاريخ  ..«المذكورة في الفقرة السابقة

 .1227ديسمبر  2المؤرخة في  67الجريدة الرسمية رقم 
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ها من قبل رئيس إذ قد يفهم منها بعد المصادقة وقبل إصدار. غير محددة عليها البرلمان

وإذا رد على . كما يفهم منها بعد المصادقة عليها في أي وقت حتى بعد إصدارها. الجمهورية

المجلس  يوما دامت العبارة تتضمن يبد. هذا بأن عبارة الرأي تفيد أنه قبل إصدار النصوص

 170دة يرد على هذا بالقول أن صياغة الفقرة األولى من الما. رأيه فهذا يعني قبل صدورها

بل . كانت واضحة  بأن الرأي قبل إصدار النصوص والقرار بعد ذلك 1227في دستور 

في ... يَفِصل المجلس الدستوري»: ل أن تصبح واجبة التنفيذ  كانت أدق من هذا بعبارة قب

، أو بقرار برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذدستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما 

: بقيت المادة مبهمة 3517ولكن بعد حذف هذه العبارة الدقيقة في تعديل . «ة العكسيةفي الحال

باإلضافة إلى االختصاصات األخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،  »

فهذه العبارة . «المعاهدات والقوانين والتنظيمات برأي في دستوريةيفِصل المجلس الّدستورّي 

ولكن الذين . صراحة أن الرأي يكون قبل االصدار أو قبل أن تصبح واجبة التنفيذال يفهم منها 

    . قاموا بصياغة المادة الجديدة كان في ذهنهم عبارة المادة القديمة

مطابقة القوانين : ،  لتصبحدستوريّة القوانين العضويّة: إذن الصحيح أن تعدل صياغة عبارة

 .وقبل إصدارها: بعد أن يصادق عليها البرلمان ، وتضاف إلى عبارةالعضوية للدستور

من قبل رئيس  وجوب إخطارهيبدي المجلس الدستوري، بعد  » :وتصاغ الفقرة كاملة كالتالي

وقبل العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان  مطابقة القوانينالجمهورية، رأيه في 

 .«إصدارها

والمتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس  لدستورمن ا 103كما أن صياغة الفقرة الثالثة من المادة 

ورغم التعديل في  .األمة والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ورد بها خطأ أيضا

يعّد المجلس الّشعبّي الوطنّي ومجلس األّمة نظامهما الّداخلّي : بقيت العبارة كما هي 3517

. يعده كال المجلسين اواحد انظاموكأن هناك  فالخطأ في نظامهما الداخلي. ويصادقان عليهما

نظاميهما ، أي يعد المجلسان أو غرفتا البرلمان (إثنين: )نظاميهما الداخليين: والصحيح

يعّد المجلس الّشعبّي الوطنّي  » :وتصاغ الفقرة كاملة كالتالي. ويصادقان عليهما الداخليين

: من الدستور 104لمادة وكذلك ا  .«ويصادقان عليهما نظاميهما الداخليينومجلس األّمة 

 .؟الّداخليّ  نظامهما إطار في الّدائمة لجانهما األّمة ومجلس الوطنيّ  الّشعبيّ  المجلس يشّكل

 األّمة ومجلس الوطنيّ  الّشعبيّ  المجلس يشّكل»: يجب تعديلها لتصحيح الخطأ، بحيث تصبح

 .«ينالّداخليّ  هماينظام إطار في الّدائمة لجانهما

ت المتعلقة بالصياغة يمكن التطرق إلى النصوص التي تخضع لرقابة وبعد هذه التوضيحا

 :المطابقة على النحو التالي

 :القوانين العضوية - أ

 النظام الداخلي لمجلس األمة والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني - ب

 األوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في مجاالت القوانين العضوية - ت

 لدستوريالقانون المتضمن التعديل ا - ث

  

وهي القوانين المكملة للدستور وتسميها بعض الدساتير  :القوانين العضوية-أ

وأخذها المؤسس . بالقوانين األساسية كالدستور العراقي والدستور التونسي والدستور المغربي
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 Lois Organiques : الدستوري الجزائري عن الفرنسي
1

ترجمتها مرة بالقوانين  ويتم 

ولم تكن في . كما في بعض دول المشرق جزائر، أو بالقوانين األساسيةالعضوية كما في ال

. 1227في نوفمبر المستفتى عليه الدساتير الجزائرية السابقة وإنما أدخلها الدستور الحالي 

التي تعتبر  141وهي تلك القوانين التي نص عليها الدستور الجزائري الحالي في المادة 

حيث اشترطت هذه المادة مجموعة من الشروط يجب توافرها . ةاإلطار العام للقوانين العضوي

 :في أي قانون عضوي

من الناحية الموضوعية يجب أن يكون موضوع القانون العضوي موضوعا من  -0

تنظيم السلطات : أهمها 141حيث أوردت المادة . الموضوعات المحددة حصرا في الدستور

المتعلق باألحزاب، والقانون المتعلق باإلعالم،  العمومية وعملها، ونظام االنتخابات، والقانون

والقانون األساسي للقضاء، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون المتعلق بقوانين 

 : ولكن هناك موضوعات متفرقة في مواد مختلفة من الدستور، منها. المالية

 ،04ـاّدةإنشاء الجمعيّات المـ شروط وكيفيّات، 00ترقية الحقوق السياسية للمرأة  المــاّدة 

تنظيم المجلس الّشعبّي الوطنّي ومجلس ، 157تنظيم حالة الطّوارئ وحالة الحصار المــاّدة 

تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الّدولة، ، 103األّمة والعالقة بينهما وبين الحكومة المادة 

ء، وعمله، وصالحيّاته تشكيل المجلس األعلى للقضا  ،163المــاّدة  ومحكمة التّنازع

الهيئة  ،166تشكيلة المحكمة العليا للّدولة وتنظيمها وسيرها المــاّدة  ،  167األخرى المــاّدة 

دلت بالسلطة الوطنية المستقلة والتي استب  :124العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات المــاّدة 

 .3512 عضويبقانون 

القانون العضوي كيفيات تطبيق  يحدد :ر بعبارةمن خالل الدستوالقانون العضوي ويعرف 

 .هذه المادة

أن يتم إقراره من قبل المجلس الشعبي الوطني باألغلبية المطلقة والمصادقة عليه  -9

 .من الدستور 141من قبل مجلس األمة باألغلبية المطلقة أيضا طبقا للمادة 

رلمان وقبل يجب عرضه على المجلس الدستوري بعد المصادقة عليه من قبل الب -3

إصداره من قبل رئيس الجمهورية، عن طريق إخطار وجوبي من قبل رئيس الجمهورية كما 

 .سبق بيانه

بمعنى يجب على المجلس الدستوري عند رقابة . يجب أن يخضع لرقابة المطابقة -1

بحيث يلزم المجلس . القانون العضوي اتباع بشأنه رقابة المطابقة وليس رقابة الدستورية

خطار مرورا بإجراءات إلمن حيث الشكل بدءا من ابمراقبة القانون العضوي  الدستوري

                                                           
1
 «Une "loi organique" est, en France, une disposition générale qui dans la hiérarchie des normes se 

trouve située au-dessus des lois ordinaires : elle est prise par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat). 
Elle fixe les règles propres à l'organisation des pouvoirs publics. Les lois qui ont modifiées ou complétées 

la Constitution sont des lois organiques. Le Conseil constitutionnel contrôle leur conformité à la 

Constitution. Son intervention est obligatoire». Lois Organiques Définition, Dictionnaire juridique: 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi-organique.php. Voir aussi : 
- Véronique Champeil-Desplats, Les grandes questions du droit constitutionnel, Éditions l'Étudiant, 
2003, p. 123. (Google Books) 

- Ariane Vidal-Naquet, Les visas dans les décisions du conseil constitutionnel, Revue française de droit 

constitutionnel, 2006/3 n° 67 | pages 535 à 570, Article disponible en ligne à l'adresse: 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-3-page-535.htm 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi-organique.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi-organique.php
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-3-page-535.htm
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من أول تأشيراته إلى آخر االعداد والمناقشة والتصديق، ثم مراقبته من الناحية الموضوعية 

 .مادة فيه، على النحو الذي سيتم تفصيله الحقا 

 

 :لوطنيالنظام الداخلي لمجلس األمة والنظام الداخلي للمجلس الشعبي ا-ب

غرفتي البرلمان الحرية  الكاملة في انفرادها كل مجلس أو غرفة من لقد منح الدستور  ل

بوضع نظامها الداخلي باعتبار البرلمان سلطة ممثلة للشعب وهي أولى من أية سلطة أو 

: مؤسسة في االنفراد بوضع نظامها الداخلي، وهو ما أكده المجلس الدستوري في أحد آرائه

محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في  نظرا لكون»

تنظيم السلطات العمومية، و نظرا لكون مثل هذا االختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها 

صالحية تنظيم عملها الداخلي وضبطه، كما أن هذا المبدأ يتجسد بدقة أكثر فيما يتعلق 

.«من الدستور 152من المادة  3م الفقرة بالمجلس الشعبي الوطني ضمن أحكا
1

وإذا كان  

البرلمان له السلطة في االعداد والمصادقة على نظامه الداخلي بكل حرية فإن الكثير من 

الدساتير تستلزم عرض ذلك النظام على الهيئات المكلفة برقابة الدستورية للتأكد من أنه ال 

تضى نظامه الداخلي وعلى ضوئه يتولى وألن البرلمان بمق. يتعارض مع أحكام الدستور

سلطة التشريع مما يحتمل أن أي انحراف أو خروج من البرلمان في نظامه الداخلي سيؤدي 

وبنظرة سريعة على آراء المجلس الدستوري المتعلقة . حتما إلى انحرافه في وضع التشريع

اخلي لمجلس األمة يتبين برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو للنظام الد

وأهم مثال لذلك ما قرره مجلس األمة في . جليا أهمية رقابة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

عندما أقر لنفسه سلطة تعديل القوانين التي أقرها المجلس الشعبي  3555نظامه الداخلي لعام 

مخالفا للدستور  ولكن عندما عرض نظامه هذا على المجلس الدستوري اعتبر ذلك. الوطني

فبعدما أكد . على أساس أن الدستور ال يمنح مجلس األمة أية سلطة أو حق في تعديل القوانين

المجلس الدستور ي عند نظره لهذا النظام وإقراره أن إخطار رئيس الجمهورية بشأنه جاء 

دق عليه ، وأن مجلس األمة قام بإعداد نظامه الداخلي وصا170/0مطابقا للدستور وفقا للمادة

من الدستور، ارتأى المجلس الدستوري من حيث الموضوع أن  110/0وفقا ألحكام المادة 

وفقراتها ال يمنح مجلس األمة صالحية ادخال أي  135و 112الدستور من خالل مواده 

تعديل على النص المعروض عليه إال من خالل اللجنة المتساوية األعضاء، وعليه اعتبر 

( 67-60و 72-70)جميع المواد الواردة في النظام الداخلي  المجلس الدستوري أن

والمتضمنة إقرار حق التعديل وإجراءاته تتعارض مع مقتضيات الدستور وبالتالي تعد غير 

.مطابقة للدستور
2
 

 

 

 

 

                                                           

 
1

في يتعلق بدستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني    1222 –م د .ق.ر - 1رأي رقم  -

   .قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  "، و الذي عنوانه 33/56/1222

 2
، يتعلّق 1222فبراير سنة  15الموافق  1412شّوال عام  10مؤّرخ في  22/ د .م/ د .ن.ر/  54رأي رقم  -

 .بمراقبة مطابقة النّظام الّداخلي لمجلس األّمة للّدستور
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 :رئيس الجمهورية في مجاالت القوانين العضويةتخذها األوامر التي ي-ت

مر الصادرة عن رئيس الجمهورية األوا الدستوري بشأنبخصوص إخطار المجلس 

.  على ذلك 3517لم ينص الدستور وال النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

بالنسبة لألوامر التي يتعلق مضمونها بقوانين عادية ال يمكن حسب رأيي الخاص اإلخطار 

ألن التعديل  .بشأنها إال بعد أن تصبح قانونا أي بعد مصادقة البرلمان عليها وقبل إصدارها

 في  بأوامر  يشّرع  أن  الجمهوريّة  لرئيس »:143الدستوري الجزائري نص في المادة 

   البرلمانية،  العطل  خالل  أو الوطني  الّشعبيّ   المجلس  شغور  حالة  في  عاجلة  مسائل

   .   الدولة  مجلس    رأي  بعد 

 دورة أول يف البرلمان من غرفةكل  على اتّخذها الّتي النّصوص الجمهوريّة رئيس ويعرض

 .عليها لتوافق له

 .البرلمان عليها يوافق ال الّتي األوامر الغية تَُعدّ 

   107   الماّدة في المذكورة االستثنائيّة الحالة في بأوامر يشّرع أن الجمهوريّة رئيس يمكن

 .الّدستور من

 .«الوزراء  مجلس  في  األوامر  تتّخذ

دستوري على ذلك في رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون وقد أكد المجلس ال

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية العضوي الذي 

(3517الملغى بالقانون العضوي لعام  ) 1222لعام   بينهما وبين الحكومة
1

، أن األوامر   

دقة عليها تشمل فقط تلك التي يتخذها رئيس التي يجب عرضها على البرلمان للمصا

العطل البرلمانية )الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي أو بين دورتي انعقاد البرلمان 

.االستثنائيةوال تمتد إلى األوامر التي تتخذ في الحالة ( 143المادة  3517طبقا للتعديل 
2
 

رئيس الجمهورية حتى مع  ومن جهة أخرى فإن هذه األوامر عند اتخاذها من قبل

امكانية المعارضة في الطعن فيها بإخطار المجلس الدستوري بشأنها طبقا للتعديل 

، ال يمكن ذلك إال بعد عرضها على البرلمان إلقرارها، أما قبل ذلك فغير 3517الدستوري

 والدستور. فال تعلم المعارضة بهذه األوامر إال بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ممكن

الجزائري ال يلزم رئيس الجمهورية باإلفصاح عن هذه األوامر وهي متخذة في مسائل 

وبعدها تعرض في مجلس . عاجلة إال لجهة واحدة وهي مجلس الدولة الستشارته فيها

ومن ثم ال تعلم بها ال المعارضة . الوزراء ثم تنشر مباشرة في الجريدة الرسمية قصد التنفيذ

أما )مة وال رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة العطل طبعا وال حتى رئيس مجلس األ

وعليه ال إمكانية للطعن فيها عن طريق  (.في حالة الحل فرئيس المجلس الشعبي غير موجود

إخطار للمجلس الدستوري إال بعد عرضها على البرلمان من قبل رئيس الجمهورية 

 .إلقرارها كما سبق بيانه

                                                           
1
  3517غشـت سنة 25الموافق  1437ذي الـقــعـدة عـام  22مـؤرخ فـي 16-12ـم قـانــون عـضـوي رق - 

 يحدد تنظيم المجلس

الجريدة الرسمية العدد . الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 .3517غشت سنة 32المؤرخة في  05
2
يتعلق  1222فبراير سنة  31الموافق  1412ذو القعدة عام  50 مؤرخ في 22/د .م/ ع .ق.ر/52رأي رقم  - 

بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهما، وكذا 

 .العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور
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ر رئيس الجمهورية مثل هذه األوامر أثناء انعقاد بل األخطر من ذلك أن يصد

البرلمان أو قبيل انعقاده وال يستطيع ال البرلمان وال المجلس الدستوري فعل أي شيء مثلما 

المتعلق بالنقد والقرض في ظل  51-51حصل عندما أصدر رئيس الجمهورية األمر رقم 

في أوساط النواب وتذمرهم من هذا  مما أدى إلى استياء. افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان

.االعتداء الصارخ على سلطة البرلمان في التشريع
1
  

وبغض النظر عن الطبيعة القانونية لألوامر التي تصدر في مجال القوانين العادية 

واختالف الفقهاء بشأنها
2

بين من اعتبرها مجرد قرارات إدارية قبل مصادقة البرلمان  

عليها
3

بمثابة قوانين عادية أصدرها رئيس الجمهورية نيابة عن البرلمان  ، وبين من اعتبرها

فتبقى على تلك الصفة حتى يتم إلغاؤها من قبل البرلمان أو المصادقة عليها فتستقر بصفتها 

 .تلك

فهذه تأخذ  مجاالت القوانين العضويةرئيس الجمهورية في  تخذهايالتي  األوامرأما 

س إجراءات القوانين العضوية من حيث وجوب اتخاذها لنف حكم القوانين العضوية وتخضع

، ووجوب عرضها على المجلس 3517بعد أخذ رأي مجلس الدولة طبقا للتعديل الدستوري 

وقد تم فعال . 3فقرة  127و المادة  141الدستوري لمراقبة مطابقتها للدستور طبقا للمادة 

 : تطبيق ذلك في حالتين على األقل

أمرا يتضمن القانون  ا أصدر رئيس الجمهوريةعندم :الحالة األولى -

أثناء المرحلة االنتقالية التي أسسها دستور   1226سنة المتعلق باألحزاب السياسية العضوي

وقد أصدر . ، أحال ذلك األمر على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور1227

العضوي لألحزاب السياسية المجلس الدستوري رأيه بخصوص هذا األمر المتضمن القانون 

وتعامل معه بنفس الطريقة والكيفية التي يتعامل بها مع القوانين العضوية حيث أخضعه 

لرقابة المطابقة من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية وألغى بعض األحكام الواردة 

سنوات، وشرط  15فيه لعدم مطابقتها للدستور، منها شرط الجنسية األصلية أو المكتسبة منذ 

اإلقامة بالتراب الوطني للعضو المؤسس للحزب السياسية والشرط المتعلق بتضمين شهادة 

للعضو المؤسس للحزب تثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة التحريرية إذا كان 

واعتبر المواد المتضمنة تلك األحكام والشروط مخالفة . 1243مولودا بعد يوليو سنة 

التي تؤكد أن كل المواطنين سواسية أمام  32اد الدستور وخاصة المادة لمقتضيات مو
حق إنشاء األحزاب السياسية الذي يعترف به ويضمنه  رالتي تق 24، والمادة القانون

أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات »معتبرا  ،الدستور
 22والمادة  ،«محتواه بفرض قيود عليه وكيفيات ممارسته وليس تقليصه أو إفراغه من

                                                           
1
، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق 0222 لوناسي ججيقة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة - 

 .622، ص 6110جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
،مجلة الحقوق 3517خلوفي خدوجة، التشريع عن طريق األوامر في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة  .د - 2

، ص 105-102، ص  جامعة عباس لغرور خنشلة، 3517جوان ، 53، العدد 50والعلوم السياسية،  المجلد 

147 . 
بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، السلطة التنفيذية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، . د - 3

 214.، ص 3510الجزائر، 
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  .حرية موطن إقامتهاختيار بكل  التي تؤكد حق كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية

.المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور ومن ثم اعتبرها
1
  

المتعلق  أمرا يتضمن القانون العضوي أصدر رئيس الجمهورية :ةالحالة الثاني -

وبعد موافقة المجلس الوطني االنتقالي  أثناء المرحلة االنتقالية التي  7991لعام  اتبنظام االنتخاب
وبعد . ، تم إحالة ذلك األمر على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور7991اسسها دستور 

أن كل قانون، السيما العضوي »تطرق المجلس لألمر من الناحية الشكلية والموضوعية مؤكدا 

واعتبر   ،«ب أال تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى ال تتعارض مع روح الدستور ذاتهمنه، يج
من األمر موضوع االخطار غير مطابقة للدستور  751من المادة  72عبارة واحدة ضمن البند 

 2.بينما باقي مواد القانون كلها مطابقة للدستور
 

 :القانون المتضمن التعديل الدستوري-ث

تبادر إلى األذهان بهذا الخصوص هل للمجلس الدستوري سلطة في رقابة والسؤال الذي ي

القانون المتضمن التعديل الدستوري؟ وإذا كان كذلك كيف يتم ذلك ؟ أو ماهي طبيعة هذه 

 دستورية؟الرقابة؟ فهل هي رقابة مطابقة أم رقابة 

بة للقوانين بالنس: سلطة المجلس في رقابة القانون المتضمن التعديل الدستوري: أوال

االستفتائية أي القوانين التي تعدل الدستور وتعرض على االستفتاء الشعبي كان المجلس 

رفض الخوض في  1273الدستوري الفرنسي يقول بمراقبتها ولكنه بداية من قراره سنة 

رقابة هذا النوع من القوانين االستفتائية بحجة أنها تعبير عن اإلرادة العامة للشعب صاحب 

.طة التأسيسيةالسل
3

أما القوانين المتضمنة التعديل الدستوري والتي ال تعرض على االستفتاء  

الشعبي وإنما يتم إقرارها من قبل البرلمان في شكل مؤتمر
4
بين المجلس الدستوري الفرنسي  

بخصوصها أنها قابلة للرقابة للتأكد من احترام الشروط والقيود الواردة على التعديل 

من الدستور الفرنسي، وتتمثل في الحالة  22و 17و  56ها في الموادوالمنصوص علي

االستثنائية، وحالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو حصول مانع له، وحالة المساس 

كما أيد بعض الفقهاء رقابة تلك القوانين استنادا . بالوحدة الترابية، والطابع الجمهوري للحكم

عض على قيم الجمهورية أو قيم فوق الدستورية كالالئكية لقرار المجلس الدستوري واستند الب

والتي تستلزم رقابة المجلس الدستوري .. والفصل بين السلطات واستقالل القضاء والمساواة

                                                           
1

، يتعلق 1226مارس سنة  7الموافق  1416شوال عام  36د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ.ر 51رأي رقم  -

 .لقانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية للدستوربمراقبة مطابقة األمر المتضمن ا
2
، يتعلق 1226مارس سنة  7الموافق  1416شوال عام  36د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ.ر 53رأي رقم  - 

 .بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات للدستور
3
ؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد ، وشفيق حداد و عبد الحسن أندريه هوريو، القانون الدستوري و الم - 

بوسالم ربح، المجلس الدستوري . 421، ص 1266،  3، ط 3سعد، األهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، ج 

 .47، ص3550، جامعـة منتوري ـ قسنطينــة رسالة ماجستير، كلية الحقوق،-تنظيمه وطبيعته،-الجزائري
4
غير أن مشروع التعديل ال يعرض على االستفتاء »: من الدستور الفرنسي 22المادة ة من الفقرات األخير - 

ويكون مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب . متى قرر رئيس الجمهوري عرضه على البرلمان  المنعقد في مؤتمر

ألصوات المعبر وفي هذه الحالة ال يوافق على مشروع التعديل إال إذا حاز أغلبية ثالثة أخماس ا .المؤتمر

  .عنها

 .ال يجوز إجراء أي تعديل أو مواصلته في حالة المساس بالوحدة الترابية

 «وال يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة
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.لضمان احترامها أثناء التعديل
1

ولكن المجلس الدستوري الفرنسي غير موقفه من ذلك  

ا من مجلس الشيوخ بخصوص عضو 75بعد إخطاره من قبل  3550وأصدر قراراه في 

تطبيق الالمركزية عن طريق التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان في شكل مؤتمر، فأكد 

المجلس أن اختصاصه طبقا للدستور ال يسمح له بمراقبة هذا النوع من التعديالت 

.الدستورية
2

وإذا كان هذا شأن المجلس الدستوري الفرنسي فإن األمر مختلف في الجزائر  

لعدة مبررات
3
 :أهمها 

أن الدستور الجزائري نص صراحة على وجوب عرض القانون المتضمن التعديل  -1

من  315الدستوري على المجلس الدستوري قبل عرضه على البرلمان في المادة 

 .الدستور

ال يمّس البتّة ضرورة صدور رأي من قبل المجلس مع التعليل بأن المشروع   -3

وحقوق اإلنـسان والـمـواطـن  الجزائريالمجتمع  مالمبادئ العاّمة الّتي تحك

والمؤّسسات  التّوازنات األساسيّة للّسلطات وحـّريّاتهما، وال يمّس بأّي كيفيّة 

  .الّدستوريّة

أن يحظى مشروع التعديل الدستوري بعد ذلك بموافقة ثالثة أرباع أصوات أعضاء  -0

 .غرفتي البرلمان

قد تمت وفق هذه  1227لدستور الحالي ان كل التعديالت التي أدخلت على ا -4

، والتعديل 3552، والتعديل الدستوري 3553التعديل  الدستوري : الطريقة

 .3517الدستوري 

بالرجوع إلى : طبيعة رقابة المجلس الدستوري للقانون المتضمن التعديل الدستوري: ثانيا

ي رقابة مطابقة أم طبيعة هذه الرقابة هل ه 315الدستور ال يظهر من خالل نص المادة 

رقابة دستورية أم نوع آخر من الرقابة؟ وبالرجوع إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجس 

لم يتم التطرق لهذه المسألة وال في النظام الجديد 3517الدستوري 
4

المحدد لقواعد عمل  

وفي وغياب النص الصريح لهذه المسالة . 3512مايو  13المجلس الدستوري الصادر في 

فالبعض صنف هذه الرقابة ضمن . نقسم الباحثون والمتخصصون في هذا الشأن إلى قسمينا

االستشارات في الحاالت العادية والبعض اآلخر صنفها ضمن الرقابة على دستورية 

                                                           
 تعديل في الدستوري المجلس دور تفعيل على 3517الجزائري  الدستوري التعديل محمد، أثر بومدين. د - 1

 الجزائر، المجلد-دراية أدرار أحمد جامعة والسياسية، القانونية للدراسات األفريقية وتفسيره، المجلة الدستور

 .12، ص 32-52، ص ص 3512،ديسمبر  53 :العدد ، 53
مجال ممدود وحول محدود، كلية : نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة - 2

 .341-345، ص 3515الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، دكتوراه 
3
 تعديل في الدستوري المجلس دور تفعيل على 3517الجزائري  الدستوري التعديل محمد، أثر بومدين. د - 

 .12-12، ص المرجع السابقوتفسيره،  الدستور
 43في الجريدة الرسمية العدد  3512مايو  13الدستوري الصادر في  المجلس عمل لقواعد المحدد النظام - 4

صفر عام  12مؤرخة في ، والمعدل بمداولة صادرة عن المجلس الدستوري 3512يونيو سنة  05ي المؤرخة ف

 3512مايو  13الموافق  1445رمضان  6، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 3512أكتوبر  16الموافق  1441

 .لقواعد عمل المجلس الدستوري المحدد
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.القوانين
1

ورغم أن بعض الباحثين أقر بالغموض الذي يكتنف هذه الرقابة سواء على   

وى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري إال مستوى النص الدستوري أو على مست

أنه خلص إلى الترجيح واعتبرها رقابة دستورية وليست رقابة مطابقة على أساس أن 

حسب هذا  1227المجلس الدستوري في رقابته للتعديالت الدستورية المتالحقة لدستور 

تار دستوريته البسيطة ولم اختار مفهوما بسيطا لصحة انتاج التعديل الدستوري، فاخ»الرأي 

يتطلب مطابقته للدستور، وذلك من خالل تأكده من عدم مخالفة أحكام مشروع التعديل 

للمبادئ الدستورية القائمة فحسب، دون ضمانه احترام حرفية عبارات ومصطلحات 

.«دستورية، وال المطابقة المنطقية لفحوى ومعنى تلك المبادئ
2
 

ألنه قارن بين رقابة المطابقة ( من وجهة نظري)جانب الصواب ولكن الحقيقة أن هذا الرأي 

ورقابة الدستورية من خالل المعايير التي استنتجها هو من تتبعه آراء المجلس الدستوري، 

فاعتبر رقابة المطابقة تتطلب احترام حرفية عبارات ومصطلحات الدستور وتتطلب رقابة 

ور لم يتطلب ذلك في القانون المتضمن التعديل وبما أن الدست. شاملة لألحكام محل الرقابة

سلطة رقابة شاملة لدستورية األحكام الجديدة في »الدستوري ولم يمنح المجلس الدستوري 

«..المشروع
3
 

 .أذن فحسب رأي هذا الباحث يخضع هذا النوع من النصوص إلى رقابة الدستورية

ية ال يؤخذ بمعيار واحد أو معيارين، ولكن عند المقارنة بين رقابة المطابقة ورقابة الدستور

فمثال اإلخطار في رقابة . بل البد من األخذ بكل المعايير التي على ضوئها يمكن التحديد

فقرة أولى والثانية وهم  126الدستورية جوازي أو اختياري لكل الهيئات المحددة في المادة 

الوطني أو الوزير األول  رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس األمة أو رئيس المجلس الشعبي

بينما اإلخطار في رقابة المطابقة ينحصر في . عضوا من مجلس األمة 05نائبا أو 05أو

كما أن رقابة . رئيس الجمهورية فقط وهو واجب عليه باعتباره حامي الدستور كما سبق بيانه

الداخلية  المطابقة تنحصر في القوانين المكملة للدستور وهي القوانين العضوية واألنظمة

المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات : بينما تخضع النصوص األخرى. لغرفتي البرلمان

وتتميز رقابة المطابقة في أنها شاملة تنصب على كامل النص موضوع . لرقابة الدستورية

اإلخطار من الجانب الشكلي بداية من مراقبة اإلخطار وإعداد النص والمصادقة عليه 

الشروط الشكلية إلى الجانب الموضوعي بداية من التأشيرات إلى آخر مادة فيه  وغيرها من

 .كما سيتضح الحقا

وقياسا على ذلك فإن القانون المتضمن التعديل الدستوري إن لم يخضع لرقابة المطابقة على 

 :األقل فيجب أن يخضع لرقابة أشد منها، وليس لرقابة الدستورية، لألسباب التالية

فإذا . ون المتضمن التعديل الدستوري أسمى وأعلى من القانون العضويأن القان -8

كان هذا األخير مكمال للدستور في المجاالت التي أحال على تفصيلها الدستور، فإن األول 

                                                           
تنظيمه وطبيعته، رسالة ماجستير، ص _ وري الجزائريالمجلس الدستأنظر هذه اآلراء في بوسالم رابح،  - 1

60. 
 القانونية الدراسات مجلةالدستوري،  االجتهاد في وتأمينها الدستورية حساني، عالقة منير محمد :لدكتورا - 2

 .07، ص 44-36، ص ص 3512، 53العدد  54شلف، المجلد -المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي
3
 .62المرجع نفسه ، ص  - 
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ليس مكمال للدستور بل هو نفسه الدستور المعدل، ومن ثم يأخذ نفس درجة الدستور وليس 

 .أقل كما هو القانون العضوي

كان هذا القانون أو هذا التشريع أسمى من القانون العضوي من حيث وإذا  -9

الموضوع فيجب تغيير اسمه ليكون أسمى أيضا من الناحية الشكلية، بحيث ال يسمى قانون 

كما  وفقط، بل يجب أن يسمى القانون الدستوري أو التشريع األساسي أو التشريع الدستوري

اللجنة التي صاغت الدستور  -س الدستوريخاصة أن المؤس)سماه الدستور الفرنسي 

وقد سماه الدستور الفرنسي بالتشريع الدستوري( نقلت عن الفرنسي -الجزائري
1
Loi) 

Constitutionnel ( 

. أنه ال يعقل وليس منطقيا وال منهجيا وال قانونيا أن يعدل الدستور بقانون وفقط -3

تب النصوص القانونية أو أنواع فتطبيقا لمبدأ تدرج القوانين وتوازي األشكال الذي ير

القانون العادي،  (4القانون العضوي ثم  (0المعاهدات ثم ( 3الدستور، ثم  ( 1: التشريع

؟؟ وعليه يجب (4)فكيف يعدل الدستور صاحب المرتبة األولى بقانون في المرتبة الرابعة 

يجب أن يتم بنص عند تعديل الدستور في المستقبل القريب أن يعدل كأصل عام باالستفتاء و

 . يسمى التشريع الدستوري وليس مجرد قانون يتضمن التعديل الدستوري

أن اإلخطار في رقابة المطابقة للقانون العضوي واجب حصرا على رئيس  -0

الجمهورية وهو واجب حصرا أيضا في إخطار المجلس الدستوري لرقابة القانون المتضمن 

مهورية عدم عرض التعديل على االستفتاء التعديل الدستوري في حالة رغبة رئيس الج

 . الشعبي

 352تنص المادة أن القاعدة في تعديل الدستور الجزائري هي االستفتاء كما  -1

هي طريقة أو كيفية  315، وأن طريقة تعديل الدستور المنصوص عليها في المادة 352و

ألخير أن يكون في وعلى هذا ا. استثنائية يعوض فيها االستفتاء الشعبي بالمجلس الدستوري

مستوى اإلرادة الشعبية طبقا للمؤسس الدستوري ليتأكد من أن األحكام الجديدة الواردة في 

البتة  الباب األول التعديل أحكام بسيطة ال تستدعي عرضها على الشعب ، ألنها ال تمس 

تهما ، وخاصة حقوق االنسان والمواطن وحرياالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

التوازنات األساسية للسلطات،  وال تمس بأي كيفية الباب الثاني الواردة في نفس الباب األول،

 .الباب الثالثوالتوازنات األساسية للمؤسسات الدستورية من 

يجب على المجلس الدستوري أن يكون في مستوى اإلرادة الشعبية بأن يعلل رأيه  -6

ردة في القانون المتضمن التعديل الدستوري ال تمس بأسانيد دقيقة وواضحة بأن األحكام الوا

وعبارة ال تمس البتة وال تمس بأي . بأي كيفية أحكام الدستور الواردة في األبواب الثالثة

ها أن القانون المتضمن التعديل الدستوري أو التشريع الدستوري ال يتناول في يقصد ب :كيفية

ومن ثم فهذه الرقابة رقابة خاصة ال تتعلق . أحكامه أحكاما تتعلق بتلك األبواب الثالثة

قانون عضوي )وهذه الرقابة إن لم تكن في مستوى رقابة المطابقة . بالمطابقة وال بالدستورية

                                                           
1
 - Prélot Marcel, Rapport sur la proposition de loi constitutionnelle tendant à 

modifier l'article 23 de la Constitution. In: Revue française de science politique, 18ᵉ 
année, n°2, 1968. pp. 230-237. 

DOI : https://doi.org/10.3406/rfsp.1968.393080 

www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1968_num_18_2_393080 

https://doi.org/10.3406/rfsp.1968.393080
https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1968_num_18_2_393080
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 أو تشريع دستوري تعديل دستوري)قل تكون في مستوى أكبر أو أعلى ، على األ(بالدستور

قانون عادي أو : رقابة دستورية) ولكن ال يمكن منطقيا أن تكون في مستوى أقل(. بالدستور

 ؟ (تنظيم بالدستور
، وهي على التوالي 1227أن التعديالت األخيرة التي مست الدستور الجزائري  -7

، والتي تمت بقوانين دون استفتاء شعبي، لم 3517وتعديالت  3552وتعديالت  3553تعديل 

التي مست كل  3517يكن المجلس الدستوري في مستوى اإلرادة الشعبية وخاصة تعديالت 

أبواب الدستور ومست طبيعة النظام وتوازن السلطات ومبدأ الفصل بين السلطات وتناقضت 

بالتراجع عن بعض األحكام 3552تعديالت  مع
1

.وكانت لدوافع شخصية 
2

وكان يجب على  

المجلس أن يعلل ذلك ويفصل بضرورة الرجوع إلى االرادة الشعبية عن طريق االستفتاء 

 .ديالت جوهرية وشاملة وليست تعديالت طفيفة أو ثانويةألنها تع
 :  الفرع الثالث

 اآلليات التي استحدثها المجلس الدستوري

 

أن هذه اآلليات استنبطها المجلس الدستوري من نصوص ومبادئ الدستور ودرج مع مرور 

بعضها نص عليه الدستور صراحة كاإلخطار . الوقت على تطبيقها في رقابة المطابقة

الوجوبي من قبل رئيس الجمهورية وقد سبق تفصيله، وأن يكون النص يتضمن قانون 

عضوي أو نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة، أو يكون أمرا صادرا عن 

وكشروط إعداد القانون العضوي والمصادقة عليه  ،رئيس الجمهورية يتضمن قانونا عضويا

رض مشروعه على مجلس الدولة وعلى مجلس من قبل غرفتي البرلمان ووجوب ع

الوزراء، وإذا تطلب األمر اللجنة المتساوية األعضاء ثم مصادقة كل غرفة على حدة على 

تقرير اللجنة المتساوية األعضاء، ثم التأكد من التأشيرات ومن المنهجية المتبعة في تقسيم 

قة ألحكام الدستور من وتبويب النص محل االخطار ثم التأكد من أن جميع مواده مطاب

وقد تم تفصيل بعض هذه اآلليات كاإلخطار الوجوبي وطبيعة النص . التأشيرة إلى آخر مادة

محل االخطار في الفرع األول وسيتم تفصيل اآلليات األخرى في هذا الفرع على النحو 

 :التالي

 

تأكد المجلس الدستوري من أن  النص المعروض عليه للمطابقة يحمل :  أوال

  سمية قانون عضوي أو نظام داخلي وليس قانون عادي ت
ومن ذلك ما أورده المجلس الدستوري في انتقاده للمجلس الشعبي الوطني في أول 

لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الذي سماه المشرع ل المطابقةرأي صادر عنه يتعلق برقابة 

ره المجلس الشعبي الوطني الذي أق قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

                                                           
( 3516-3556) والتركية( 3517-3552) ، مضامين التعديالت الدستورية الجزائريةبومدين محمد. د - 1

العدد ، 07المجلد ، جامعة أدرار ،مجلة الحقيقــة مقال منشور في دراسة مقارنة،: إلرساء النظام الرئاسي

  (.61-10) ص ص، 6102مارس ، 10
نحو النظام للتوجه دوافع التعديالت الدستورية الجزائرية والتركية وإجراءاتها ، بومدين محمد. د - 2

، كلية الحقوق ، تصدر عن مخبر القانون والمجتمعوالمجتمعمجلة القانون   مقال منشور في، الرئاسي

 .(60-10) ص ص، 6107ديسمبر ،16العدد  ،12المجلد ،أدرار أحمد دراية جامعة والعلوم السياسية،
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، حيث اعتبر المجلس الدستوري تسميته قانونا يتضمن النظام الداخلي 33/56/1222في 

يقول المجلس الدستوري، ان النص الذي صادق عليه المجلس »: تسمية مخالفة للدستور

قانون يتضمن النظام الداخلي " ، و الذي عنوانه 1222يوليو سنة  33الشعبي الوطني في 

ولكن . «غير مطابق للدستور من حيث تقديمه في شكل قانون  "مجلس الشعبي الوطني لل

المجلس في ذلك الوقت ونظرا لحداثة التجربة أخطأ هو أيضا واقترح على المجلس الشعبي 

و كون محرر الدستور بتوخيه هذا : الوطني تسمية غير مطابقة للدستور عندما اقترح عليه

بالفعل للمجلس الشعبي الوطني صالحية ضبط نظامه الداخلي الفرز كان قصده أن يترك 

.بواسطة الئحة أو عقد خاص وحيد الطرف، من غير القانون و التنظيم
1

وكان على  

: المجلس الدستوري أن يلتزم الدقة في المصطلحات ويقترح تسميته مثلما سماه الدستور 

 . .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

ومن قبل أي السابق وما ورد فيه من أخطاء سواء من قبل المشرع أوإذا كان الر

المجلس الدستوري عند اقتراحه خطأ على المشرع تسميات غير دقيقة، إذا كان ذلك كله في 

بداية عمل المجلس الدستوري وبسبب التجربة الفتية سواء للمجلس الدستوري وكذلك 

س الخطأ  بأن يسمي القانون العضوي تسمية للبرلمان، فإنه غير مقبول أن يقع المشرع في نف

وينتقد مرة أخرى من قبل المجلس الدستوري في رأيه المتعلق  3517القانون العادي في 

ـظـيـم المجـلس الــــشـعـبي الــوطــــنـي ومجـلـس نتبمراقبة القانون العضوي المتعلق ب

ـــفـــيــة بـــيـــنــهـــمـــا وبــين هـــمــا، وكـــذا الـــعالقـــات الـــوظــيـلماألمة، وع

خاصة وأن هذا القانون قد أحيل على مجلس الدولة قبل إيداعه مكتب . الحكومة، للدستور

المجلس الشعبي الوطني مثلما أكده المجلس الدستوري في رأيه هذا، فكيف يحصل هذا 

نون أو المشروع سواء الخطأ وال يستدرك من قبل كل الهيئات المتعددة التي مر عليها القا

أو ممثلها في البرلمان، واللجنة المختصة في  ةاألمانة العامة ومستشاروها وكذا الحكوم

المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المجلس الشعبي الوطني واللجنة المختصة في مجلس 

ي األمة وأعضاؤه، وقبل هذا وذاك مجلس الدولة الذي يعهد إليه مراقبة مشاريع القوانين الت

تقدمها الحكومة باعتباره متخصصا يساعد الحكومة على صياغة تلك المشاريع ومراقبة 

 : مع أحكام الدستور؟ انسجام محتواها

 :موضوع اإلخطار ويعنوان القانون العض خصي فـيـمـا :أوال»

اغته يــعـد عــنــوان الــقــانـون الــعــضــوي مــطـابــقــا جــزئــيـا للدستور، وتعاد صي  -

يـحدد تــــنــــظــــيـم المجــــلس  ،..........مـؤرخ في  .....قـانون عـضـوي رقم " :كاآلتي

الــــشـــــعـــــبي الــــوطــــنـي ومــــجــــلـس األمـــــة، وعـــمــلـــهـــمــا، وكـــذا 

«.حكومةالـــعالقـــات الـــوظــيـــفـــيــة بـــيـــنــهـــمـــا وبــين ال
2

 

 

                                                           

 
1

يتعلق بدستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في    1222 –م د .ق.ر - 1رأي رقم  -

  .قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  "، و الذي عنوانه 33/56/1222
، 2016غــشت سـنـة 11المـوافق 1437ذي القـعدة عام  8مؤرخ في  /16د.م/ع .ق.ر04/رأي رقم  - 2

ـــبي يـحدد تــــنــــظــــيـم المجــــلس الــــشـــــعــ يـتـعـلق بمــراقـبـة مطابقة الـقانون العضوي الذي

الــــوطــــنـي ومــــجــــلـس األمـــــة، وعـــمــلـــهـــمــا، وكـــذا الـــعالقـــات الـــوظــيـــفـــيــة 

 .بـــيـــنــهـــمـــا وبــين الحكومة، للدستور
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لتأكد من أن النص المعروض عليه تم إعداده وفق ما ينص عليه الدستور ا:  ثانيا

  من شروط في اقتراح القوانين ومشاريع القوانين

ومن ذلك إلغاء المجلس الدستوري  للقانون العضوي المتضمن القانون األساسي 

يستلزمه الدستور في أي  انظرا لعدم استفائه شرط 3553للقضاء المصادق عليه في أكتوبر

قبل إيداعه من قبل  مجلس الدولةمشروع قانون أو قانون عضوي بضرورة إحالته على 

ونظرا ألن هذا القانون العضوي تم إيداعه . رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني

ونظرا ألن . مكتب المجلس الشعبي دون عرضه على مجلس الدولة الذي لم يتم تنصيبه بعد

أورد حكما إنتقاليا بهذا الخصوص يتضمن عدم استبدال القوانين السارية  1227ور دست

طبقا  1227المفعول بقوانين عضوية حتى يتم تنصيب كل المؤسسات التي استحدثها دستور 

 هذا القانون العضويمطابقة منه، وعليه خلص المجلس الدستوري إلى عدم 125للمادة 

.للدستور
1
  

ن الدستور ينص على عرض كل مشاريع القوانين بما فيها ويجب التنويه إال أ

من  107دولة طبقا للمادة بعد رأي مجلس ال مجلس الوزراءالقوانين العضوية على 

، إال أن هذا الشرط لم يشر إليه المجلس الدستوري في آرائه المتعلقة بمطابقة الدستور

من وجهة )السبب في ذلك وربما . القوانين العضوية على خالف شرط رأي مجلس الدولة

لعدم أهميته النظرية ألنه مجرد عرض على الوزراء بحضور رئيس الجمهورية، ( نظري

وذلك لإلعالم وليس الهدف منه النظر في صياغة مشروع القانون كما هو الحال بالنسبة 

وهو المقصود من  -ولعدم أهميته العملية ألن عدم موافقة رئيس الجمهورية. لمجلس الدولة

على مشاريع القوانين بما فيها العضوية ال تحال على البرلمان ولو أحيلت  -جلس الوزراءم

دون علمه فسيأمر الحكومة أو الوزير المكلف بالعالقة مع البرلمان بسحبه، باإلضافة إلى 

سلطة رئيس الجمهورية في االعتراض على القوانين وطلب قراءة ثانية من البرلمان طبقا 

                                                           
1
 ريثما يتم تنصيب المؤسسات'' : من الدستور تقضي بأنه المطة األولى 814 واعتبارا أن المادة - - 

 :لمنصوص عليها في هذا الدستورا

العضوية،       مفعول القوانين التي تتعلـــــق بالمواضيــع التي تخضع لمجال القوانين       يستمر سريــــان  -

 ،'' المنصوص عليها في الدستور ،       إلى أن تعـدل أو تستبدل وفــق اإلجراءات 

يل أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال تلزم هذه الـمـادة إرجاء تعد      و بالتالي 

 ، 8222 نوفمبر 91 القوانيــن العضوية ، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور

عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد  882 واعتبارا أن المادة - ُُ الفقرة األخيرة تقضي بأن ُت

  لدولة ، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،األخذ برأي مجلس ا

واعتبارا أن مشـروع القانـــون العضـوي المتضمــن القانــون األساسي للقضــاء ، أودع مــــن طــرف  -

ن أن ، في حيـــــــ8221 ديسمبر 81 رئيـــس الحكومــــــة مكتب المجلــس الشعــبي الوطــنــــي بتاريـــخ

  لم يكن قد استكمل تنصيبها بعد ، 8222 نوفمبر 91المنصــوص عليــهـــــا في دستــــــور      المؤســسات 

و اعتبارا بالنتيجة ، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين و المصادقة عليـــها حين بادرت باستبدال -

، بقانون عضوي قبل القانون األساسي للقضاءلمتضمن ا 8212 ديسمبر 89 المؤرخ في 98-12 القانون

تكون قد خــالفــت اإلجــــراءات  ،8222 نوفمبر 91تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور

  رأي رقم. الفقرة األخيرة من الدستور 882 و المطـّـة األولى 814 المـنـصــوص عليـــها في المـــادتيـــن

يتعلق بمطابقة  3553نوفمبر سنة  17الموافق  1430رمضان عام  11ي المؤرخ ف  53/ م د / ق ع . ر/10

 للدستور  القانون العضوي المتضّمن القانون األساسي للقضاء
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ويرى البعض أنه بالنظر إلى الدور األساسي والمحوري لرئيس . الدستورمن  140للمادة 

الجمهورية في إدارة وتوجيه هذا المجلس فإن شرط عرض األوامر على مجلس الوزراء ال 

.يشكل قيدا على رئيس الجمهورية في ممارسة التشريع عن طريق األوامر
1

 

لك الشروط المحددة وقد أكد المجلس الدستوري على ضرورة احترام المشرع لت

من الدستور لقبول اقتراح  106و 107حصرا من قبل المؤسس الدستوري في المادتين 

وبالتالي لم يقبل المجلس الدستوري ما أضافه المشرع من شروط . قانون أو مشروع قانون

واعتبرها إحدى طرق وكيفيات ( أن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر في شكل مواد)أخرى 

حيث اعتبر  المجلس المادة مطابقة جزئيا للدستور . روط وليست شروطاتطبيق تلك الش

.وأعاد صياغتها
2
 

 
التأكد من أن النص المعروض عليه تم إقراره والمصادقة عليه باألغلبية :  اثالث

بالنسبة  المطلقة للنواب وأعضاء مجلس األمة كما يشترط الدستور

ة المعنية بالنسبة للنظام للقانون العضوي، واالعداد والمصادقة من الغرف

  الداخلي
والتحقق من هذا الشرط مكرر في كل آراء المجلس الدستوري المتعلقة بمراقبة 

ومن ذلك . 1227القوانين العضوية منذ استحداث هذا النوع من القوانين بموجب دستور 

مثال ما أكده المجلس الدستوري في رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون 

اعتبارا أن األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق  -: العضوي لألحزاب السياسية

باألحزاب السياسية المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل 

من الدستور، خالل الدورة  162على موافقة المجلس الوطني االنتقالي وفقا ألحكام المادة 

، في 1226يناير سنة  30موافق ال 1416رمضان عام  17االستثنائية المفتوحة بتاريخ 

.1226فبراير سنة  12الموافق  1416شوال عام  11جلسته بتاريخ 
3
  

هذا قبل استحداث مجلس األمة الذي أصبح الغرفة الثانية يشارك المجلس الشعبي 

وبعد هذه المرحلة أصبح المجلس الدستوري  يراقب . الوطني في التصويت على القوانين

و من . لمصادقة على القانون العضوي من قبل المجلسين أو الغرفتينمدى تحقق التصويت وا

ذلك ما أورده في رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات 

 :1222مايو 12مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور المؤرخ في 

لة و تنظيمه و عمله اعتبارا أّن القانون العضوّي المتعلّق باختصاصات مجلس الّدو -»

المعروض على المجلس الّدستورّي لمراقبة مطابقته للّدستور، قد حصل وفقا ألحكام الماّدة 

من الّدستور، على مصادقة المجلس الّشعبي الوطنّي في جلسته المنعقدة ( الفقرة الثانية) 130

                                                           
ميمونة سعاد، األوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، كلية الحقوق  - 1

 .140، ص 3517، أطروحة دكتوراهسان، تلم -والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
  سنة  غشت  11  لموافق ا1437عام   القعدة  ذي  8  في  مؤرخ / 16   د. م  / ع. ق. ر  04/ رقم رأي - 2

  ومجلس  الوطني  لس الشعبيلمجا  تنظيم  يحدد  الذي  العضوي  القانون  مطابقة راقبةبم   يتعل  2016

 . ،للدستور الحكومة وبين  بينهما  الوظيفية  تالعالقا وكذا ، وعملهما  الألمة
، يتعلق 1226مارس سنة  7الموافق  1416شوال عام  36د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ.ر 51رأي رقم  - 3

 .بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية للدستور
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يّة المفتوحة خالل دورته العاد 1222فبراير سنة  10الموافق  1412شّوال عام  17بتاريخ 

ومصادقة مجلس األّمة في  1226أكتوبر سنة  4الموافق  1412جمادى الثّانية عام  3بتاريخ 

خالل دورته  1222مارس سنة  30الموافق  1412ذي القعدة عام  37جلسته المنعقدة بتاريخ 

.«1222مارس سنة  3الموافق  1412ذي القعدة عام  0العاّدية المفتوحة بتاريخ 
1

بل إن  

مجلس الدستوري يؤكد دائما بعد التحقق من مصادقة غرفتي البرلمان على القانون ال

القانون العضوّي المتعلّق »العضوي موضوع اإلخطار في رأيه من حيث الشكل أّن 

باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله قد تّمت المصادقة عليه طبقا ألحكام الماّدة 

.«طابقا للّدستورمن الّدستور، و يعّد بذلك م 130
2
 

وبالنسبة للنظام الداخلي كذلك يتأكد المجلس أن النظام الداخلي قد تم إعداده 

والمصادقة عليه من نفس الغرفة بالعنبار أن كل غرفة سيدة في وضع نظامها الداخلي 

ومن ذلك مثال ما ورد في راي المجلس الدستوري عند مراقبة .شريطة مطابقته للدستور 

أن النظام الداخلي لمجلس األمة، تم »حيث  3516ام الداخلي لمجلس األمة مطابقته للنظ

من الدستور، ويعّد بذلك مطابقا ( 0الفقرة ) 103إعداده والمصادقة عليه طبقا ألحكام المادة 

  .»للدستور

لتأكد من أن النص المحال على اللجنة المتساوية األعضاء قد تمت ا:  رابعا

 فتي البرلمانالمصادقة عليه من قبل غر

وإذا كان القانون العضوي قد حصل بشأنه خالف بين غرفتي البرلمان وأحيل على 

اللجنة المتساوية األعضاء يتحقق المجلس الدستوري من مصادقة غرفتي البرلمان على 

والدليل على ذلك ما أكده المجلس الدستوري في رأيه . تقرير اللجنة المتساوية األعضاء

مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاء، للدستور، لعام المتعلق بمراقبة 

3553 : 

، أودع لدى مكتب المجلس وع القانون العضوي موضوع اإلخطارو اعتبارا أن مشر -»

  ، 8221 ديسمبر 81 الشعبي الوطني بتاريخ

الشعبي  و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع اإلخطار، قد حصل على مصادقة المجلس -

 -باستثناء خمــــس مــــواد  -، و مجلس األمة 8222يناير 89 الوطني بتاريخ

  الفقرة الثانية من الدستور،       893 ، طبقــــا للمــــادة 8222 ديسمبــــــر 88 بتـــــاريـــخ

و اعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة المتساوية األعضاء المتكونة من أعضاء من  -

تمت من طرف المجلس   لغرفتين بغرض اقتراح نص يتعلّق باألحكام محّل الخالف، قد ا

و من طرف مجلس األمــــة  9449 أكتوبر 82 الشعبــــي الوطنـــي بتاريخ

من  الفقـــــرتان الرابــــعــــة والخامسة  894 وفقـــا للمـــــادة 9449 أكتوبر81 بتـــاريـــخ

.«الدستور
3
 

 

                                                           
1
، يتعلّق 1222مايو سنة  12الموافق  1412محّرم عام  33ي مؤرخ ف 22/ د . م/ ع . ق. ر/  57رأي رقم  - 

 .بمراقبة مطابقة القانون العضوّي المتعلّق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله للّدستور
2
، يتعلّق 1222مايو سنة  12الموافق  1412محّرم عام  33مؤرخ في  22/ د . م/ ع . ق. ر/  57رأي رقم  - 

 .انون العضوّي المتعلّق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله للّدستوربمراقبة مطابقة الق
3
 6116نوفمبر سنة  02الموافق  0266رمضان عام  00مؤرخ في   16/ د .م/ ق ع. ر /06  رأي رقم - 

 .للدستور  يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضّمن القانون األساسي للقضاء
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موضوع االخطار ومدى ارتباطها  العضوي القانون التأكد من تأشيرات : اخامس

  بموضوعه

متد لمراقبة التأشيرات تفقط بل القانون لمواد تتوقف مراقبة المجلس الدستوري ال  

فإذا ارتأى المجلس الدستوري أن . بالقانون العضوي موضوع اإلخطار ومدى ارتباطها

ي ال عالقة لها بالقانون العضوي موضوع اإلخطار التأشيرة الواردة في القانون العضو

ومن ذلك ما ارتأه المجلس الدستوري من عدم االستناد . يحكم بضرورة حذفها من التأشيرات

من الدستور ضمن التأشيرات المتعلقة بالقانون العضوي المتعلق  53فقرة  140إلى المادة 

من ( 3الفقرة ) 140ستناد إلى المادة فيما يخص اال»: بالسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات

 – .الدستور

يندرج تطبيق القوانــين في ”من الدستور تنص على أنه ( 3الفقرة ) 140اعتبارا أن المادة  

 المجـــال التنظيمـــي الذي يعــود للوزيــر األول، 

ال تندرج  واعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضـــوع اإلخطـــار،  –

ال ( 3الفقرة ) 140ضمــن المجــال التنظيمــي الذي يعود للوزيــر األول، وبذلك فإّن المــادة 

.» تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار
1
 

أو حذف االستناد في التأشيرات إلى قانون عضوي ال عالقة له بالقانون موضوع 

ستناد في تأشيرة هذا القانون العضوي إلى القانون ومن ذلك ما ارتآه من حذف االاالخطار 

.المتعلق بــاخــتصاصات مــجــلس الــدولــة وتــنــظــيــمــه وعــمـلـه
2

وفي أحيان كثيرة   

يقضي المجلس الدستوري بضرورة إضافة نص قانوني أو مادة منه أو مواد من الدستور 

ن ذلك طلب المجلس الدستوري إضافة وم. إلى تأشيرات القانون العضوي موضوع اإلخطار

بعض المواد من الدستور إلى تأشيرات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعروض 

من  62حيث إرتاي المجلس إضافة المادة  3512على المجلس الدستوري في نهاية يوليو 

إضافة قانون الدستور وتحديد بعض الفقرات ضمن المواد الواردة في التأشيرات، وضرورة 

 :عضوي إلى التأشيرات على النحو التالي

 فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع اإلخطار،»

  :تعاد صياغة التأشيرة األولى كاآلتي-  1

، 162، 141، 145، 102، 102، (0الفقرة ) 107، 62بناء على الدستور، السيما المواد  -

  منه، 310، 123 ،(0الفقرة األولى و) 121، (3الفقرة ) 127

                                                           
، يتعلق 6102سبتمبر سنة  02الموافق  0220محرم عام  02مؤرخ في  02/ د.م/ ع.ق.ر/ 10رأي رقم  - 1

الجريدة الرسمية . بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، للدستور

 .6102سبتمبر سنة  06المؤرخة في  66العدد 
بــاخــتصاصات مــجــلس الــدولــة وتــنــظــيــمــه لق المتع 10-29قــانــون الــعضوي رقــم أن ال اعتبارا -2

 وعــمـلـه، ال يشكـل

  031برأي مجلس الدولة منصوص عليه في المادة سندا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، حيث أن األخذ

د ات، يعقانون العضوي ضمن التأشيرال من الدستور وسبقت اإلشارة إليه، وبالتالي فإن إدراج هذا( 3الفقرة)

غشت  2الموافق 1402ذي القعدة عام  35مؤرخ في 12/ د .م/ع .ق.ر/  54رأي رقم  . سهوا يتعين تداركه

يـتـعــلق بمراقبــة مـطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة األمازيغية،  3512سنة 

  .10، ص 3512بر سنة سبتم 50المؤرخ في  04للدستور، الجريدة الرسمية العدد 
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 30الموافق  1406ذي القعدة عام  33المؤرخ في  13-17القانون العضوي رقم  إضافة-3

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس االمة وعملهما وكذا  3517غشت سنة 

.«العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لتأشيرات القانون العضوي، موضوع االخطار
1

 

 

 التأكد أن المنهجية المتبعة في تقسيم أبواب وفصول وفروع القانون : سادسا

ة ضمنها سليمة وخالية والعناوين المدرج موضوع اإلخطار العضوي

 من أي قصور

ومن ذلك القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حيث طالب المجلس الدستوري  

 :طار على النحو التاليإعادة التفريع ألبواب وفصول وفروع القانون موضوع اإلخ

 :فيما يخص عناوين الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع اإلخطار»
 :تعاد صياغة العناوين في الباب الثالث كما يأتي -

 ،"تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها : "الباب الثالث -

ين المالية وإيداعها وتقديمها تحضير مشاريع قوان: "الفصل األول من الباب الثالث -

 ،"وبنيتها

 ،"تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها: "الفرع األول -

 ،"إيداع مشروع قانون المالية للسنة وبنيته: "الفرع الثاني -

 ،"إيداع مشاريع قوانين المالية التصحيحية ومحتواها : "الفرع الثالث- 

.«65وترقم المادة  72خر المادة ، وتؤ72وترقم المادة  65تقدم المادة  -
2
 

 

 لتأكد من أن جميع مواده تندرج ضمن موضوع القانون العضوي طبقا للدستورا:  سابعا
 ومن ذلك مثال أن المجلس الدستوري عند رقابته للقانون العضوي المتعلق  

يا منه للدستور جزئ 35حكم بعدم مطابقة المادة  3512بالمجمع الجزائري للغة األمازيغية 

عندما أحال المشرع العضوي إلى النظام الداخلي للمجمع لتحديد كيفيات أخرى هي في 

.األصل من اختصاص القانون العضوي
3
ومنها أيضا عند مراقبته للقانون العضوي المتعلق  

أكد المجلس الدستوري على ضرورة احترام المشرع توزيع  3550بالتنظيم القضائي لعام 

مباشرة مهامه التشريعية بحيث ال يضع ضمن القانون العضوي  االختصاص الدستوري عند

                                                           
1
يتعلق  ،3512غشت سنة  53الموافق  1402ذي القعدة عام  35مؤرخ في  12/د.م/ع.ق.ر/53رأي رقم  - 

 .بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور
2
تعلق ي ،3512غشت سنة  53الموافق  1402ذي القعدة عام  35مؤرخ في  12/د.م/ع.ق.ر/53رأي رقم  - 

 .بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور
لسير المجمع، إلى النظام الداخلي قد يفهم منها أنه  واعتبارا أن إحالة المشــ ّرع تحديد الكيفيات األخرى - - 3

 مجال اختصاص القانون العضوي، أخرى في نظامه الداخلي هي من المجمع تحديد كيفيات بوسع
سيـره، في نـظـامـه الـداخلي،  بتطلبهاكــيــفــيــات أخــرى  واعتبارا أنه إذا كان من صالحية المجمع توضيح -

تدخل مؤسسات أخرى، ويعود فيها  ال ـُيدرج فيه مواضيع تتطلبإعداده لهذا النص، أ يتعيــّن عند فإنـه

رأي رقم  . . تاالختصاصا لقاضي بتوزيعللمبدأ الدستوري ا القانون العضوي، مراعاة االختصاص إلى مجال

يـتـعــلق بمراقبــة  3512غشت سنة  2الموافق 1402ذي القعدة عام  35مؤرخ في 12/ د .م/ع .ق.ر/  54

مـطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة األمازيغية، للدستور، الجريدة الرسمية العدد 

 .14، ص 3512بر سنة سبتم 50المؤرخ في  04
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.أحكاما تخص القانون العادي أو نص الدستور على تنظيمها بقانون عاد
1

أو أن بعض  

ومن ذلك رأى المجلس . أحكامه تندرج ضمن قانون عضوي آخر نص عليه الدستور

غير مطابق  3553لعام  أن القانون العضوي المتضمن القانون األساسي للقضاءالدستوري 

ًُ أن المؤسس الدستوري حين أقر قانونين عضويين »: على اساس أنه للدستور و اعتباراً

منفصلين خّص األول للمواضيع المتعلقة بالقانون األساسي للقضاء و الثاني للمواضيع 

الخاصة بالمجلس األعلى للقضاء، و عمله، وصالحياته األخرى، فإنه يكون قد أقّر توزيعا 

 ...صارما للمجاالت التي يدخل فيها كل قانون عضوي

ًُ بالنتيجة ، أن المشرع حين أدرج في نص واحد المواضيع التي يعود مجالها  - و اعتباراً

.«لقانونين عضويين منفصلين ، فإنه يكون قد أخّل بهذا التوزيع 
2
 

 

  التأكد من أن جميع مواده مطابقة للدستور:  ثامنا

أي مادة أو حكم من أحكامه حكما من أحكام الدستوري وهذا ال بمعنى أن ال تخالف 

يعني أن المجلس الدستوري يجب أن يعلق على كل مواد القانون موضوع اإلخطار وإنما 

. يعلق على المواد التي الحظ المجلس الدستوري أنها غير مطابقة جزئيا أو كليا للدستور

تعد باقي مواد القانون : اد غير المطابقة بعبارةولهذا يختم المجلس دائما بعد التطرق إلى المو

  .مطابقة للدستور

وفي هذا الصدد تعددت المعايير واآلليات التي يستعملها المجلس الدستوري العتبار 

  :فقد يكون سبب عدم المطابقة. موضوع المادة أو حكمها غير مطابق جزئيا أو كليا للدستور

ة المستعملة من المشرع كما في رأيه استبدال حرف أو سقوط حرف من الجمل -

بمطابقة القانون العضوي المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة  المتعلق 

من القانون  34وعملهما والعالقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، عند تعليقه على المادة 

العضوي المذكور 
3
  

                                                           
1
  بقـانـون عضـوي فيمـا يتعلـق بالتنظيـم القضائـي  للتشريـع  الـدستـوري أسـس  أن المـؤسـس اعتبارا - 

مـن الدستـور، كمـا أسـس للتشريـع بقانون عـاد يحـدد القواعـد ( المطّة الخـامسـة )  130  بمـوجـب المـادة

 مـن الـدستـور، 7 -133  المـادة المتعلقـة بالتنظيـم القضائـي بموجـب

  أن المّشرع مطالـب بأن يـراعـي، عنـد ممارسـة صالحياتـه التشريعيـة، التوزيـع الـدستـوري  اعتباراو 

مـن القانون  32  نـص فـي المـادة  أن المّشـرع اعتبارالمجـال كـل مـن القانونيـن المـذكـوريـن أعـاله، و 

يتـم بمـوجـب قـرار وزيـر العـدل   القضائيـة  ر، علـى أن تصنيـف الجهـاتالعضـوي، مـوضـوع اإلخطـا

 حـافـظ األختام،

يعـد قاعـدة مـن قواعـد التنظيـم القضائي التـي تعـود صالحيـات   الجهـات القضائيـة  أن تصنيـف اعتباراو 

 . رمـن الـدستـو  7 -133  وضعهـا للبرلمـان بموجـب قانون عـاد طبقـا للمادة

، 3550يونيو سنـة  16الموافـق  1437جمادى األولـى عـام  15فــي  مؤرخ  50/م د  /ع .ق.ر /51رأي رقم 

  .للدستـور  المتعلق بالتنظيـم القضائي،  يتعلــق بمراقبـة مطابقـة القانون العضوي
2
 3553مبر سنة نوف 17الموافق  1430رمضان عام  11المؤرخ في   53/ م د / ق ع . ر/10  رأي رقم - 

 .للدستور  يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضّمن القانون األساسي للقضاء
    إدراك  في  لبس  إحداث  شأنه  من "  رفضه  ". عبارة  قبل "  أو  " حرف  سقوط  أن  واعتبارا» - 3

 لمشّرع ا  قصد

رأي  ».يتعين تداركه  سهوا  ذلك  يعد  و قانون،ال اقتراح  أو  مشروع  فيها  يقبل  ال  التي  الحاالت  تحديد  في

بمطابقة القانون العضوي المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة المجلس الدستوري المتعلق 

 .01ص  05الجريدة الرسمية العدد  وعملهما والعالقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، السالف الذكر
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المادة  ن المشرع مثال االحالة علىالسهو ماالحالة على مادة بطريق الخطأ أو  -

بمطابقة القانون العضوي المتعلق بتنظيم  من الرأي السابق المتعلق 27بدل المادة  20

 المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما والعالقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 .السالف الذكر

أو فقرة أو مادة  سواء الذي أبداه المجلس الدستوري على نص مراعاة التحفظ   -

أعاله،  المذكور نفس الرأيمن  22المادة  المجلس على تعليقعند  ، ومن ذلكفي نفس المادة

 ي سابق  على القانون محل االخطار،ومراعاة التحفظ الذي أبداه المجلس الدستوري في رأ

الدستوري بل لقد ذهب المجلس  .المذكور أعاله من نفس الرأي 153المادة عند تعليقه على 

أن التحفظات الصادرة عن المجلس حيث اعتبر . إلى أبعد من ذلك في مجال التحفظ

الدستوري والمتعلقة باألحكام التشريعية يجب االشارة إليها ضمن تأشيرات القانون العضوي 

ألن تلك التحفظات تكتسي حجية الشيء المقضي فيه ويلزم تطبيقها وفق التفسير .  المعني

.مجلس الدستوري لتلك األحكامالذي حدده ال
1
 

مصطلح بمصطلح آخر أو كلمة  بكلمة أخرى تفيد المعنى الصحيح  لاتـبــداس -

عند  المذكور أعاله ما اقترحه المجلس في رأيه المتعلق بمطابقة القانون العضوي ومن ذلك

في المادة  "يــحـدد"بـعــبـارة  "يـهــدف" وارتأى استبدال كلمة المادة األولىتعليقه على 

من  03في نص المادة " تشكيل"بكلمة " ايفاد " تستبدل كلمة   :ومنها أيضا. ألنها أدق األولى

 .، السالف الذكر3516لعام  لمجلس األمة النظام الداخلي

ضرورة عدم االخالل بمبدأ المساواة ومن ذلك ما تحفظ به المجلس الدستوري  -

والتي بموجبها  3516خلي لمجلس األمة الصادر في من النظام الدا 02في تعليقه على المادة 

لم يفلح مجلس األمة في صياغتها لعدم مراعاة مبدأ المساواة بين أعضاء المجلس في إنشاء 

المجموعات البرلمانية األمر الذي أوجب على المجلس الدستوري ايراد التحفظ التفسيري 

من النظام الداخلي  02ن نص المادة واعتبارا أنه يستنتج م»: لبيان ذلك على النحو التالي

لمجلس األمة موضوع اإلخطار أنه خصص الفقرتين األولى والثانية إلى تحديد األساس الذي 

تنشأ بناء عليه المجموعات البرلمانية، وخّصص الفقرات السّت الباقية من المادة إلى شروط 

 إنشاء المجموعة البرلمانية،

ي هذه المادة اكتفى بالنص على حق إنشاء واعتبارا أن النظام الداخلي ف-  

المجموعات البرلمانية على أساس حزبي، وحق األعضاء المعينين في الثلث الرئاسي طبقا 

من الدستور، دون اإلشارة إلى حق أعضاء المجلس األحرار إنشاء ( 0الفقرة ) 112للمادة 

ء إال مجموعة برلمانية مجموعة برلمانية، واكتفى باإلشارة إليهم فقط في شروط عدم إنشا

 واحدة،

واعتبارا أنه إذا كان الدستور يخول مجلس األمة إعداد أحكام نظامه الداخلي بكل -  

سيادة واستقاللية فإنه من صالحيات المجلس الدستوري التأكد من أن صياغة فقرات المادة 

الحالة، يعد ذلك من النظام الداخلي ال تنشئ تمييزا بين أعضاء المجلس حيث أنه في تلك  02

                                                           
1
 يتعلق ،3512سنة  غشت 2 الموافق 1402 عام القعدة ذي 20 في مؤرخ 12/د.م/ع.ق.ر /50رأي رقم  - 

الجريدة  .للدستور الدستورية، بعدم الدفع تطبيق القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات مطابقة بمراقبة

 .3512سبتمبر سنة  50المؤرخة في  04الرسمية العدد 
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من  04و 03مساسا بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس األمة الذي يستشف من نص المادتين 

 الدستور،

تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ  02واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة -  

 .«المثار أعاله

ة مطابقة بمراقب االستنتاج من خالل مواد الدستور ومن ذلك في رأيه المتعلق -

القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهما، وكذا 

العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، حين استنتج من خالل المواد  أن المؤسس 

صر األجهزة المشتركة لكل من الغرفتين في الرئيس والمكتب واللجان الدائمة حالدستوري 

إلى أجهزة كل غرفة  52غيرها، وأن إضافة المشرع للمجموعات البرلمانية في المادة دون 

.من البرلمان يكون قد أخل بمقتضيات هذه المواد
1
 

هذه بعض العينات عن اآلليات التي استحدثها المجلس الدستوري عند النظر في مدى 

اإلضافة إلى اآلليات التي مطابقة المادة أو الحكم الوارد في النص محل اإلخطار للدستور، ب

 .نص عليها الدستور صراحة في مجال رقابة المطابقة

 :خاتمة
من خالل ما تم تحليله من نصوص دستورية وآراء وقرارات المجلس الدستوري بخصوص 

آليات رقابة المطابقة ولإلجابة عن التساؤالت المطروحة في ثنايا المقدمة يمكن ابراز النتائج 

 :لتوصيات التاليةواالقتراحات أو ا

 

 :لنتائجا: أوال

أن اإلخطار الوجوبي في رقابة المطابقة ينحصر في رئيس الجمهورية دون غيره وهو  -1

، .3517واجب عليه رغم غموض النص في الدساتير السابقة وفي التعديل الدستوري 

وهو واجب عليه لجسامة المهام السامية التي خص بها الدستور رئيس الجمهورية في 

ية الدستور ولليمين الدستورية التي يتعهد بموجبها في حماية الدستور والنظام حما

 .الدستوري والحقوق والحريات

صراحة على إخضاعها لرقابة  3517أن النصوص التي ألزم التعديل الدستوري  -3

المطابقة تنحصر في القوانين العضوية والنظام الداخلي للمجلس الشعبي والنظام الداخلي 

مة، تعتبر آلية من أليات رقابة المطابقة ولهذا يعتمدها المجلس الدستوري في لمجلس األ

 .هذه الرقابة ضمن الجانب الشكلي

أن األوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في مجاالت القوانين العضوية تأخذ حكم  -0

القوانين العضوية ورغم خضوعها لرقابة المطابقة إال أن أهميتها تستلزم الحد من  

 .نادها لرئيس الجمهورية أو حظره من اصدارها نهائيااس

                                                           
1
يتعلق  1222فبراير سنة  31الموافق  1412لقعدة عام ذو ا 50مؤرخ في  22/د .م/ ع .ق.ر/52رأي رقم  - 

بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهما، وكذا 

 .العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور
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باإلضافة إلى مبررات عديدة فقد أسند الدستور الجزائري للمجلس الدستوري سلطة رقابة  -0

وأن أهمية هذا النوع من النصوص وقيمته تستلزم . القوانين المتضمنة التعديل الدستوري

  .إخضاعه لرقابة أشد من رقابة المطابقة

مجلس الدستوري أن يكون في مستوى اإلرادة الشعبية بأن يعلل رأيه بأسانيد يجب على ال -7

دقيقة وواضحة بأن األحكام الواردة في القانون المتضمن التعديل الدستوري ال تمس بأي 

 .كيفية أحكام الدستور الواردة في األبواب الثالثة

ن المتضمن التعديل يقصد بها أن القانو: أن عبارة ال تمس البتة وال تمس بأي كيفية -6

. الدستوري أو التشريع الدستوري ال يتناول في أحكامه أحكاما تتعلق بتلك األبواب الثالثة

 .ومن ثم فهذه الرقابة رقابة خاصة ال تتعلق بالمطابقة وال بالدستورية

أن اآلليات التي استحدثها المجلس الدستوري من خالل نصوص الدستور ومن خالل  -2

 الجانب الموضوعي تتمثل في التاليلمطابقة خاصة من تجربته في رقابة ا

التأكد من أن النص المعروض عليه للمطابقة يحمل تسمية قانون عضوي أو نظام  -2

 .داخلي وليس قانون عادي

النص المعروض عليه تم إعداده وفق ما ينص عليه الدستور من شروط في من  التأكد -15

 .اقتراح القوانين ومشاريع القوانين

ن أن النص المعروض عليه تم إقراره والمصادقة عليه باألغلبية المطلقة التأكد م -11

للنواب وأعضاء مجلس األمة كما يشترط الدستور بالنسبة للقانون العضوي، واالعداد 

 .والمصادقة من الغرفة المعنية بالنسبة للنظام الداخلي

لمصادقة عليه من التأكد من أن النص المحال على اللجنة المتساوية األعضاء قد تمت ا -13

 .قبل غرفتي البرلمان

 .التأكد من تأشيرات القانون موضوع االخطار ومدى ارتباطها بموضوعه -10

التأكد أن المنهجية المتبعة في تقسيم أبواب وفصول وفروع القانون موضوع اإلخطار  -14

 .والعناوين المدرجة ضمنها سليمة وخالية من أي قصور

 .ن موضوع القانون العضوي طبقا للدستورالتأكد من أن جميع مواده تندرج ضم -10
 .التأكد من أن جميع مواده مطابقة للدستور -17
 :القتراحات أو التوصياتا: اثاني

المتعلقة بوجوب اإلخطار على رئيس الجمهورية   3فقرة  127إعادة صياغة المادة  -1

 ، عند تعديلوبخضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وليس لرقابة الدستورية

يبدي المجلس الدستوري، بعد » :: وذلك على النحو التالي الدستور في المرة القادمة،

العضوية بعد أن  مطابقة القوانينمن قبل رئيس الجمهورية، رأيه في  وجوب إخطاره

 .«وقبل إصدارهايصادق عليها البرلمان 

الوطني والنظام والمتعلقة بالنظام الداخلي  للمجلس الشعبي  103إعادة صياغة المادة  -3

  عند تعديل الدستور في المرة القادمة، ،الداخلي لمجلس األمة بإزالة الخطأ الوارد فيها

نظاميهما يعّد المجلس الّشعبّي الوطنّي ومجلس األّمة  » :وتصاغ على النحو التالي

 الوطنيّ  الّشعبيّ  المجلس يشّكل»: 104، وكذلك المادة «ويصادقان عليهما الداخليين

 .«ينلّداخليّ ا هماينظام إطار في الّدائمة لجانهما األّمة سومجل

يجب عند تعديل الدستور في المستقبل القريب أن يعدل كأصل عام باالستفتاء ويجب أن   -0

 .   يتم بنص يسمى التشريع الدستوري وليس مجرد قانون
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 البحث مراجعدر وامصقائمة 

 النصوص القانونية: أوال
الصادر في الجريدة الرسمية رقم  1227نوفمبر  32لي المستفتي عليه بتاريخ الدستور الجزائري الحا

 :، والمعدل بـ1227ديسمبر  2المؤرخة في  67

المؤرخة في  30الجريدة الرسمية رقم  3553أبريل  15المؤرخ في  50-53القانون رقم 

 .3553أبريل  14

المؤرخة  70سمية رقم الجريدة الر 3552نوفمبر  10المؤرخ في  12-52والقانون رقم 

 .3552نوفمبر  17في 

في  المؤرخة 14رقم الجريدة الرسمية  3517مارس  57المؤرخ في  51-17و القانون رقم 

 .3517مارس  56

الجريدة الرسمية العدد ، 3512مايو  13النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في  -

مؤرخة عدل بمداولة صادرة عن المجلس الدستوري ، والم3512يونيو سنة  05المؤرخة في  43

رمضان  6، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 3512أكتوبر  16الموافق  1441صفر عام  12في 

 .لقواعد عمل المجلس الدستوري المحدد 3512مايو  13الموافق  1445

غــشت 25المـوافق  1406ذي الــقــعــدة عــام  22مــؤرخ في     11-17قــانــون عــضــوي رقم  -

 05يـتـعـلق بــالـهـيـئـة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات، الجريدة الرسمية العدد   2016سـنـة  

 .3517غشت سنة  32المؤرخ في 

 25المــــــوافق 1437ذي الـــقــعــدة عــــــام  22مــؤرخ فـي  16-12قــانـــون عـــضــوي رقـم  -

، يــــــحـــــدد تـــنــظــيم المجـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني 2016ـــــةغـــــشـت ســــــن

وعــمــلــهـمــا، وكـــذا الــعالقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــما وبين  ومـــجــلس األمــة،

 .3517غشت سنة  32المؤرخ في  05الحكومة، الجريدة الرسمية العدد 

، يحـدد 3517نـوفـمبـر سـنة  3المـوافق   1402صــفـر عـام  3مـؤرخ في   16-13قـانـون رقم   -

أعـضـائه والقـواعد المتعلقة  تـشكـيـلة المجـلس الـوطني لحقـوق اإلنـسان وكـيفـيـات تعـيين

 .3517نوفمبر سنة  57المؤرخ في  70بتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية العدد 

والمنشور في  3555مارس سنة  30الشعبي الوطني المصادق عليه بتاريخ النظام الداخلي للمجلس  -

 .3555يوليو سنة  05المؤرخة في  47الجريدة الرسمية العدد 

يحدد  3513فبراير سنة  10الموافق  1400ربيع األول عام  35مؤرخ في  51-13أمر رقم  -

لبرلمان، والصادر في الجريدة الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات ا

 .3513فبراير سنة  10المؤرخة في  52الرسمية العدد 

 آراء وقرارات المجلس الدستوري: ثانيا
يتعلق بدستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي    1222 –م د .ق.ر - 1رأي رقم  -

ي للمجلس الشعبي قانون يتضمن النظام الداخل  "، و الذي عنوانه 33/56/1222الوطني في 

   .الوطني

 ، 1226مارس سنة  7الموافق  1416شوال عام  36د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ.ر 51رأي رقم  -

  .يتعلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية للدستور

، 1226مارس سنة  7ق المواف 1416شوال عام  36د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ.ر 53رأي رقم  -

 .يتعلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات للدستور

، 1222فبراير سنة  15الموافق  1412شّوال عام  10مؤّرخ في  22/ د .م/ د .ن.ر/  54رأي رقم  -

 .يتعلّق بمراقبة مطابقة النّظام الّداخلي لمجلس األّمة للّدستور
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مايو سنة  12الموافق  1412محّرم عام  33مؤرخ في  22/ د . م/ ع . ق. ر/  57ي رقم رأ -

ختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه ، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوّي المتعلّق با1222

  .عمله للّدستورو

 1222سنة فبراير  31الموافق  1412ذو القعدة عام  50مؤرخ في  22/د .م/ ع .ق.ر/52رأي رقم  -

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، 

 .وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور

، 3555فبراير سنة  36الموافق  1435ذي القعدة عام  33مؤرخ في  3555/م د/أ.ق/ 53قرار رقم  -

مايو  01المــــوافق  1412محرم عــام  34المؤرخ في  10-26ورية األمر رقم يتعلق بمدى دست

 .ي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرىالمحدد للقانون األساس 1226سنة 

نوفمبر سنة  17الموافق  1430رمضان عام  11المؤرخ في   53/ م د / ق ع . ر/10  رأي رقم -

 .للدستور  ن القانون األساسي للقضاءيتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمّ  3553

يتعلق بدستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي    1222 –م د .ق.ر - 1رأي رقم  -

قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي   "، و الذي عنوانه 33/56/1222الوطني في 

  .الوطني

يونيو  16الموافـق  1437ولـى عـام جمادى األ 15مؤرخ فــي   50/م د / ع .ق.ر/ 51رأي رقم  -

 . للدستـور  المتعلق بالتنظيـم القضائي،  ، يتعلــق بمراقبـة مطابقـة القانون العضوي3550سنـة 

 غشت  11  لموافق ا1437عام   القعدة  ذي  8  في  مؤرخ / 16   د. م  / ع. ق. ر  04/ رقم رأي -

  لس الشعبيلمجا  تنظيم  يحدد  الذي  العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة   يتعل  2016  سنة 

 . ،للدستور الحكومة وبين  بينهما  الوظيفية  العالقات وكذا ، وعملهما  الألمة  ومجلس  الوطني

 3516يوليو سنة  30الموافق  1402مؤرخ في أول ذي القعدة عام  16/ د.م./د.ن.ر/ 53راي رقم  -

المؤرخة  42الجدرية الرسمية العدد . لمجلس األمة، للدستوريتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 

 .3516غشت سنة  33في 

، 3512غشت سنة  53الموافق  1402ذي القعدة عام  35مؤرخ في  12/د.م/ع.ق.ر/53رأي رقم  -

 .يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور

 ،3512سنة  غشت 2 الموافق 1402 عام القعدة ذي 20 في مؤرخ 12/د.م/ع.ق.ر /50رأي رقم  -

 الدستورية، بعدم الدفع تطبيق القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات مطابقة بمراقبة يتعلق

 .3512سبتمبر سنة  50المؤرخة في  04الجريدة الرسمية العدد  .للدستور

 3512غشت سنة  2الموافق 1402م ذي القعدة عا 35مؤرخ في 12/ د .م/ع .ق.ر/  54رأي رقم   -

يـتـعــلق بمراقبــة مـطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة األمازيغية، 

 .3512سبتمبر سنة  50المؤرخ في  04للدستور، الجريدة الرسمية العدد 

 ،3512سنة  سبتمبر 14 الموافق 1441 عام محّرم 14 في مؤّرخ /د .م  /ع .ق .ر/ 51 رقم رأي -

، .للدستور لالنتخابات، المستقلة الوطنية بالسلطة المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق

 .3512سبتمبر  10المؤرخة في  00الجريدة الرسمية العدد 

 رسائل ومقاالت وكتب: ثالثا

دراسة  –زائر بن دراح علي إبراهيم، تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الج -

، دكتوراه أطروحة، مقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور بالجلفة

3512. 

 أطروحة دكتوراه، 1227لوناسي ججيقة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  -

  .3556كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور  ميمونة سعاد، األوامر الصادرة -

 -،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد أطروحة دكتوراهالجزائري، 

 .3517تلمسان، 
مجال ممدود وحول : نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة -

 .3515ة مولود معمري تيزي وزو، معكلية الحقوق، جا ،أطروحة دكتوراهمحدود، 

، كلية رسالة ماجستير تنظيمه وطبيعته،-بوسالم ربح، المجلس الدستوري الجزائري -

 .3550، جامعـة منتوري ـ قسنطينــة الحقوق،

 الدراسات مجلةالدستوري،  االجتهاد في وتأمينها الدستورية حساني، عالقة منير محمد .د -

، ص 3512، 53العدد  54شلف، المجلد -سيبة بن بوعليجامعة ح المقارنة، القانونية

  .44-36ص 

مجلة الرقابة الدستورية على القوانين العضوية وآثارها على الحريات العامة، لزرق حبشي  -

، جوان 51، العدد05، المجلد 1جامعة األخوة منتوري قسنطينة العلوم اإلنسانية،

 . 74-42ص ، ص3512

 خالل من العضوية القانونية القاعدة جودة في الدستوري لسالمج مساهمة، محمد سويلم -

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد مجلة دفاتر السياسة والقانونالمطابقة،  رقابة

 .36-10، ص ص3512جوان  53، العدد 11
 ،3517خلوفي خدوجة، التشريع عن طريق األوامر في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة  .د -

جامعة عباس لغرور ، 3517جوان ، 53، العدد 50،  المجلد وق والعلوم السياسيةمجلة الحق

 .105-102، ص  خنشلة

دوافع التعديالت الدستورية الجزائرية والتركية وإجراءاتها للتوجه نحو النظام بومدين محمد، . د  -

 اية أدرار،كلية الحقوق، جامعة أحمد در مجلة القانون والمجتمع،  مقال منشور في، الرئاسي

 .01-51، ص ص 3512، ديسمبر53العدد  ،57المجلد

مجرد تقليد للنموذج 3517بومدين محمد، الدفع بعدم الدستورية طبقا للتعديل الدستوري الجزائري . د

 56المجلد  كلية الحقوق، جامعة أحمد دراية أدرار،، مجلة القانون والمجتمعالفرنس الشاذ، 

 . 26-07، ص ص 3512، جوان 51العدد 

 في الدستوري المجلس دور تفعيل على 3517الجزائري  الدستوري التعديل محمد، أثر بومدين. د -

دراية  أحمد جامعة ،والسياسية القانونية للدراسات األفريقية المجلةوتفسيره،  الدستور تعديل

 .32-52، ص ص 3512،ديسمبر  53 :العدد ، 53 الجزائر، المجلد-أدرار

-3556) والتركية( 3517-3552) د، مضامين التعديالت الدستورية الجزائريةبومدين محم. د -

جامعة  ،مجلة الحقيقــة فيمقال منشور دراسة مقارنة، : إلرساء النظام الرئاسي( 3516

 .05-51، ص ص 3512، مارس 51، العدد 12المجلد أدرار، 

، وشفيق حداد و عبد علي مقلد رجمةأندريه هوريو، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، ت -

 .1266،  3، ط 3الحسن سعد، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ج 

بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، السلطة التنفيذية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات . د -

 214.، ص 3510الجامعية، الجزائر، 

 
- Ariane Vidal-Naquet, Les visas dans les décisions du conseil constitutionnel, 

Revue française de droit constitutionnel, 2006/3 n° 67 | pages 535 à 570, Article 

disponible en ligne à l'adresse: https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-

constitutionnel-2006-3-page-535.htm 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-3-page-535.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-3-page-535.htm


 بومدين محمد                          9482رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري طبقا للتعديل الدستوري آليات 

 
   
 

 

   (51العدد التسلسلي )   9482: السنة/   40: العدد/   81:  المجلد  للعلوم االجتماعية واالنسانيةة الحقيقة ــمجل
 

31 

- Prélot Marcel, Rapport sur la proposition de loi constitutionnelle tendant à 

modifier l'article 23 de la Constitution. In: Revue française de science politique, 

18ᵉ année, n°2, 1968. pp. 230-237. 

DOI : https://doi.org/10.3406/rfsp.1968.393080 

www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1968_num_18_2_393080 

- Véronique Champeil-Desplats, Les grandes questions du droit constitutionnel, 

Éditions l'Étudiant, 2003, p. 123. (Google Books) 

 

https://doi.org/10.3406/rfsp.1968.393080
https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1968_num_18_2_393080


      لوم االجتماعية واالنسانيةللعة الحقيقة ــمجل
EL - HAKIKA (the Truth) Journal  

for Social and Human Sciences 

  

 45-23: ص ص( / 18العدد التسلسلي )     9482: السنة/     40: العدد/    81:  المجلد

 

32 
 

EISSN: 2139-2588 ISSN: 1112-4210 

 والجزائري العراقي والتشريعين اإلسالمي الفقه في القضائي الُخلع

 - مقارنة دراسة  -
Judicial dislocation in Islamic jurisprudence and the Iraqi and 

Algerian legislation is a comparative study 
 

 ،009050900930900 ،نالفقه المقار، العراق، بغداد ، جامعةكلية القانون ،حارث علي ابراهيم . د 

harith.a.ibrahim@gmail.com 

 Received date: 18/41/2019 

 Accepted date: 25/42/2019 

 Publication date:  14 /89/2019 

 : ملخص

عقذذدا رئذذابيا بذذي   الُخلذذ عذذد  إلذذ تذذبها ابلذذا اهتتاهذذاه الفقليذذة االالذذروعاه القانونيذذة 

ال تملذ  مخالعاذه اه برئذاو، ايذد واع ذ  ابغضذ  الزاجذة جاجلذا اكرهاذه فذ إذاالزاجي ، فذ

اهذد  هذذبو . لذم الزاجذذةظُ  إلذذ الذزا  اوما ذ  عذذ  المخالعذة، ممذذا وذعد  فذذي بعذ  اهحذوا  

طلب  الزاجة ذل  ااما ذ   إذا الُخل الدراسة بيان مدى تدخل سلطة القائي في الزام الزا  ب

روعة اهسذالمية الضذابطة الزا  ع  اهساتابة للا، امدى انستام هبا الادخل مذ  مبذادا اللذ

 البحذ  للعالية الزاجية، فبي   هبو الدراسة الاكييف اللرعي للخل  لكال الزاجي ، كما نايش

في حا  اما اعه ع  المخالعة ، فاضذم   م ايلذة  الُخل سلطة القائي في اجبار الزا  عل  

: ا الذي ب اذابا اهملذال ،الذراج  م لذا إلذ  ايوا  الفقلاء اادلالم م ايلة فقلية مقارنذة، اوذوه

كذان  إذاااما ذ  الذزا  عذ  المخالعذة  .بالخل  الزاجة طلا إلجابة الادخل سلطة القائي م  

الذذزا  مقاذذرا فذذي ااجباتذذه تتذذاو جاجاذذه اا مضذذرا بلذذا، كمذذا بي ذذ  هذذبو الدراسذذة مويذذف 

مذ  ذلذ ، اانالذ  الدراسذة باووذياه لمعالتذة ال اذوص ( العرايذي االتزابذر )الملرعي  

 .عية في كال الالروعي الالرو

 (ادلة ، م ايلة سلطة،اجبار،  ُخل ، يائي،): الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Most doctrinal trends and legal legislation go to counting khul 'a 

consensual contract between the spouses .If the wife hates her 

husband and his hatred, she has no mukhala'ah except with his 

consent, and the husband has been intransigent and refrains from 

mukhallah, which in some cases leads to the injustice of the wife. The 

aim of this study is to determine the extent of the judge's authority to 

interfere with the husband's khul 'if the wife so requests and the 

husband refrains from responding to it. The husband on khul 'in the 

event of abstinence from mukhala'ah, including discussion of the 

sayings of the jurists and the evidence of a comparative doctrinal 

discussion, and up to the most likely of them, ending with the most 

important results: granted the judge the authority to intervene to 
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answer the wife's request to take off. The husband refrains from 

misconduct if the husband is deficient in his duties towards his wife or 

harmful to them as this study showed the position of legislators (Iraqi 

and Algerian), and The study ended with recommendations to bridge 

the gap in both Iraqi and Algerian Legislation. 
Keywords: ( Disqualification, judge, coercion, authority, evidence, 

discussion  (  

 

 :مقدمة

له اوحبه آالحمد هلل رب العالمي  االاالة االسالم عل  سيد المرسلي  سيدنا محمد اعل  

 :اجمعي  ابعد

ه وخف  عل  الدارسي  مدى اهامام اللروعة اهسالمية باألسرة امكانالا، فلرع  اهحكام 

جنة بكل مفاوللا، ا عالت  الملاكل لاضم  ايامة عالية اسروة ماوا الاي ت ظم العالية فيلا،

الاي يد تطرأ عليلا اائع  حلوه م اسبة تضم  اساقرار اهسرة اثباه حقويلا، ايد ه 

 إنلاء حق الزا  تساقيم الحياة الزاجية بي  الزاجي  لاحقق المقاد الم لود، لبل  اعط 

 االاعاان، االرحمة ودةالب  وحقق الم ال حو عل  ه تسير العالية أن اجد إذا العالية، هبو

 للزاجة وضم  بلكل الزاجية، العالية إنلاء في الرجل حق ع  تعبيًرا أحكام الطالق فتاءه

 .العالية تل  إنلاء اخاار الب  هو أن الزا  بما حقلا،

 عدم للا تبي  إذا العالية الزاجية، بإنلاء المبادرة إل  المرأة حاجة اللروعة ع  تغفل الم

 له هي جاا  م  بالاخلص الحق للمرأة ااعط  جاجلا، م  الحياة ولةموا عل  القدرة

 الزاجة عل  أاجبلا الاي تعال هللا  تقيم حداد أه نفسلا عل  اتخل  كارهة، الم توفق فيه،

اهبا ما اسلط الضوء عليه في هبو  .للزاجة الحاجة هبو ملبيًا الُخل  حكم ف ز  جاجلا، تتاو

 . الدراسة ان شاء هللا

ن ابلا اهتتاهاه الفقلية االالروعاه القانونية عده أتكم  ملكلة البح  ب :لة البحثمشك

ابغض  الزاجة جاجلا اكره  العيش معه فال تمل   إذاعقدا رئابيا بي  الزاجي ، ف الُخل 

 .مخالعاه اه برئاو

الزاجي  ما مدى تدخل سلطة القضاء للافروق بي  : اآلتيةعل  ما ذكر تبرج الاساؤهه  اب اءً 

بواسطة القضاء م ستم م  مبادا اللروعة اهسالمية الضابطة للعالية  الُخل ؟ اهل الُخل ب

انوني  العرايي ويف الفقه اهسالمي االقم الزاجية االمحددة لم  ومال  العامة؟ اما

وكون محققا للاواجن بي  طرفي  الُخل عطاء السلطة للقائي في إم  ذل ؟ اهل  االتزابر 

 .للعدالة بي لما؟  اامحققً  ُخل الدعوى 

لل اوص اللرعية، ااساقراء  المقارناعامده في بحثي هبا عل  الم لا : منهجية البحث

حكام المخالعة في كاا الفقلاء، ااساخرا  ايواللم امقارنة تل  اهيوا ، ام ايلة ادلالم أ
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وباه الارجي ، م  م ايلة فقلية مقارنة، اترجي  ما وظلر لي بالدليل رجحانه م  بيان مس

 .مقارنة ذل  بمويف الالروعاه القانونية 

 : ما وأتي واشتملت عناصر هذه الدراسة

 .القضابي، اتكييفه اللرعي الُخل لغة ااوطالحا ا بيان مع    الُخل تعروف : ااه

بي   الُخل ، م  يبل الزاجي  بأذن القائي الُخل : اتضم  الُخل بيان دار القائي في : ثانيا

 .زاجي  بسلطة القائيال

 .القضابي الُخل االتزابر  م  مويف الالروعي  العرايي : ثالثا

 .االاووياه ال اابا تاضم  خاتمة ثم

 

 :القضائي وتكييفه الشرعي الُخلعوبيان معنى  الُخلعتعريف  -8

 :القاضي الُخلعلغة واصطالحا وبيان معنى  الُخلعتعريف  -8.8
بمع   الاترد، ام  ذل  ما  وأتي الُخل ماادر اللغة عل  ان  دل : لغة الُخل تعروف : ااه

داء وَْخلَُعه : َخلََ  الليء وَْخلَُعه َخْلعاً ااخاَلَعه: جاء في لسان العرب اخلََ  ال عل االثوب االرِّ

دو: َخْلعاً  ا  جرَّ
(1)

.. 

، اِخالعاً فاخالََع  َخلََ  الرجل امرأَته ُخْلعاً، بِالضَّ : تي بمع   الفراق بي  الزاجي  فيقا أاو مِّ

ةُ، ايد تَخالعا، الُخلعأَجالَلا ع  نفِسه َاطَلَّقَلَا عل  بَْب  ِمْ لَا لهُ، فَِلَي خالٌ ، َااهسم : اخالََعْاه

 ااْخاَلََع  م ه اْخااِلعاً فلي مْخالِعةٌ، 

،  جعل ال ساء لباسا للرجا ، االرجا  تعال اُسّمي هبا الفِراق ُخْلعاً ألَن هللاَّ  لباسا لل َّ

 ((هُ َّ لِباٌس لَُكْم َاأَْناُْم لِباٌس لَلُ َّ :))فقا 
(2)

افاده المرأَة بماٍ  تعطيه لزاجلا ليُبي لا م ه  إذا؛ ف 

ذل ، فقد بان  م ه اخلَ  كل ااحد م لما لباسه ع  واحبه إل فأَجابلا 
(3)

 

 

 : في اصطالح الفقهاء الُخلع: ثانيا

 :عل  ال حو اهتي الُخل وف ت وع  ايوا  الفقلاء في تعر

((الُخل مل  ال كاح ببد  بلفظ  إجالة: ))الُخل عر  الح فية  -1
(4)

. 

((الطالق بعوض: ))اعرفه المالكية بانه  -3
(5)

 

                                                           
(1)

بيراه  -، الطبعة الثالثة، دار وادر8ا  الدو  األناار ، لسان العرب،   اب  م ظور، محمد ب  مكرم جم 

  00ص( م1992 -هـ1515)
2
 180البقرة م  اآلوة سورة  
(3)

اب  األثير، أبو السعاداه المبارك ب  محمد ب  محمد، : ، اانظر00، ص8اب  م ظور، لسان العرب،    

  04ص(.م1909 -هـ1299)بيراه  -نية، المكابة العلمية، الطبعة الثا3ال لاوة في بروا الحدو  ااألثر،  
(4)

بيراه  -دار الفكر( بدان طبعة)5اب  اللمام، كما  الدو  محمد ب  عبد الواحد السيواسي، فا  القدور،    

 .311ص( بدان تاروخ)
(5)

( دان طبعةب) 3الدسويي، محمد ب  أحمد ب  عرفة الدسويي المالكي، حاشية الدسويي عل  اللرح الكبير،   

 .250ص( بدان تاروخ)بيراه دار الفكر



 حارث علي ابراهيم                                   والجزائري  العراقي التشريعينو اإلسالمي الفقه في القضائي الُخلع

 
   

      

 (18العدد التسلسلي )       9482: السنة/   40: العدد/   81:  المجلد   للعلوم اهجاماعية ااهنسانيةالحقيقة  مجلــة

35 

هو فراق الزا  امرأته بعوض وأخبو الزا  م  امرأته أا ))بانه : اعرفه الح ابلة -2

((بيرها بألفاظ مخاووة
(6)

  

ة بي  الزاجي  بعوض مقاود راج  لتلة الزا  فري: ))اعرفه اللافعية بانه -5

(بلفظ طالق أا خل )
(7)

 

((هجم لتلة الزا , طالق بعوض مقاود: )) اعرفه اهمامية بانه -4
(8)

 

كره  المرأة جاجلا، فخاف  أن ه توفيه  إذااهفاداء : ))الُخل اع د الظاهروة   -0

ه اوطلقلا، إن رئي حقه، أا خاف  أن وبغضلا فال ووفيلا حقلا، فللا أن تفاد  م 

((هو
(9)

 

 

نلا ت اا عل  مع   ااحد ملارك فيما بي لا هو أوالخص ل ا مما تقدم م  تعاروف الفقلاء، 

ايوع الفرية بي  الزاجي ، ابعوض تدفعه الزاجة لزاجلا اعل  ذل  فلو كالطالق ت حل به 

ي  اببب  واويف ايوعه عل  رئا الزاج الُخل الرابطة الزاجية الك  وخالف ع ه بان 

الزاجة ماه اا عوئا لزاجلا، اما الطالق فلو تار  بإرادة م فردة م  الزا  اا م  يبله 

مل  ال كاح  إجالةهو  الُخل : ))ابدان عوض ا يد عرفه الدكاور عبد الكروم جودان باهتي

((بما  تدفعه الزاجة لزاجلا بألفاظ مخاووة 
(10)

  

 .القضائي  الُخلعتعريف : ثالثا

 : بي  الزاجي ، اعليه  الُخل وقاع إلطة القائي في هو سُ : القضابي  الُخل ب المراد 

: َسلطهُ عليِه مك هُ م هُ احكمه فيه، اسلطه: السيطرة االاحكم االامك ، وقا : فالسلطة تع ي

أُطلق له السلطان االقدرة
(11)

 

فال الخاوماه هو الب  ُعيِّ  انُِاا م  جلة َم  له األمُر ألجل القضاء، أ  : االقائي

احسم الدعااى االم اجعاه ابير ذل  بي  ال اس
(12)

  

                                                           
(6)

البلوتي، م اور ب  وونس ب  والح الدو  اب  حس  ب  إدروس الح بلي، كلا  الق اع ع  ما  اإلي اع،  

 .  313ص(بدان تاروخ)بيراه -دار الكاا العلمية ( بدان طبعة)4 
(7)

، 5  ،معرفة معاني ألفاظ الم لا  إل الخطيا اللربي ي، شمس الدو  محمد ب  أحمد، مغ ي المحاا   

 . 520ص (م1995 -هـ 1514) بيراه -دار الكاا العلمية( الطبعة األال )
(8)

متم  الفكر ( الطبعة الثانية علر)، 3جو  الدو  العاملي، الرائة البلية شرح اللمعة الدملقية،   

 .102ص( هـ1520)اهسالمي
(9)

، 9مد ب  سعيد ب  حزم األندلسي القرطبي، المحل  باآلثار،  اب  حزم الظاهر ، أبو محمد علي ب  أح 

 .411ص( بدان تاروخ)بيراه  -دار الفكر( بدان طبعة)
(10)

 بيراه -، الطبعة اهال ، معسسة الرسالة8عبد الكروم جودان، المفال في احكام المرأة االبي  المسلم،   

 .114ص(.م1992-هـ1512)
(11)

 -م الحسي  ب  محمد، المفرداه في بروا القرآن، الطبعة اهال ، دار القلمالرابا األوفلاني، أبو القاس 

 .530ص( هـ1513) بيراه
(12)

البركاي، محمد عميم اإلحسان المتدد ،  ، ا08ص، 5اب  األثير، ال لاوة في بروا الحدو  ااألثر،  

 .109ص(.م3002 -هـ1535) بيراه -اهال ، دار الكاا العلمية الاعروفاه الفقلية، الطبعة
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ييام القائي  :ا بانها مركبً باعابارو لفظً  الُخل اعليه ومك  ان نعر  سلطة القائي في 

بالافروق الباب  بي  الزاجي  بعوض ب اء عل  طلا الزاجة، ادان ان واويف ذل  عل  

الاطليق دان اجه حق رئا الزا ، اذل  في حالة اما اع الزا  م 
(13)

  

 : بيان التكييف الشرعي للخلع -. 9.8

اه ان نبي  الاكييف اللرعي للخل  بال سبة أعلي ا  الُخل لكي نبح  مدى سلطة القائي في 

سالمية في الاكييف اللرعي للخل  هل وكيف عل  انه للزاجي ، فقد اخالف فقلاء اللروعة اإل

عا؟ اا هو معاائة م  جانا الزاجة فقط، اومي  م  معاائة م  جانا الزا  ا الزاجة م

 جانا الزا ؟ اا وعد ومي ا م  جانبلما معا؟

 .بال سبة للزا  ابعدو ثانياً بال سبة للزاجة الُخل ف ياللتواب ع  هبا نبح  ااهً تكي

م  جانا الزا  عل   الُخل اخالف الفقلاء في تكيف : بال سبة للزا  الُخل تكييف : ااه

 :يولي 

ذها المالكية االلافعية االح ابلة: القو  اها 
(14)

م  جانا الزا  هو  الُخل القو  بان  إل  

معاائة، اتتر  عليه احكام المعاائة، فال وحاا  لاحاه يب  العوض، فلو تم م  يبل 

الزا ، فمات  المرأة، أخب العوض م  تركالا، اوتوج رد العوض فيه بالعيا؛ ألن إطالق 

م تزاً  الُخل لسالمة م  العيا، فثب  فيه الرد بالعيا كالمبي  االملر، اوا  العقد وقاضي ا

بلفظ المعاائة، لما فيه م  مع   المعاائة، اوا  معلقاً عل  شرط لما فيه م  مع   

الطالق، اومل  العوض بالعقد، اوضم  بالقب 
(15)

 . 

هو ومي  ألنه تعليق للطالق م  جانا الزا   الُخل القو  ان  إل ذها الح فية : القو  الثاني

بقبو  الما 
(16)

م  الزا  في المع   تعليق الطالق  الُخل ن إوتاب إ ((يا  السرخسي ،  

بلرط يبوللا؛ ألن العوض الب  م  جانبه في هبا العقد طالق، اهو محامل للاعليق باللرط؛ 

((اللبا ه وبطل بقيامه ع  المتلس، اوا  م ه
(17)

 

 ثمرة هبا الخال  

بال سبة للزا  جملة م  اهثار الُخل عل  هبا الخال  الفقلي في تكييف  وارتا
(18)

 :اهي

 

                                                           
(13)

القضابي بي  الفقه اهسالمي ايانون اهحوا  اللخاية، المتلة اهردنية  الُخل ، محمد اسماعيلالبرولي  

 . 0ص( م3009)العدد الراب   -اهردن، المتلد الخامس -في الدراساه اهسالمية، جامعة ا  البي ، عمان
(14)

لغة السال  أليرب المسال  المعرا  بحاشية أبو العباس أحمد ب  محمد الخلوتي المالكي، بالااا ،  

الخطيا ، 418ص( بدان تاروخ) بيراه -دار المعار ( بدان طبعة)، 3الااا  عل  اللرح الاغير،  

اب  يدامة المقدسي، موفق الدو   ،309، ص2  ،معرفة معاني ألفاظ الم لا  إل اللربي ي، مغ ي المحاا  

 .251ص( م1908)القاهرة، -مكابة القاهرة  (بدان طبعة)0مغ ي،  عبد هللا ب  أحمد ب  محمد الح بلي، ال
(15)

( بدان تاروخ)دملق –، الطبعة الرابعة، دار الفكر 9الزحيلي، اهبة ب  ماطف ، الفقه اهسالمي اادلاه،   

 . 0014ص
(16)

طبعة ، ال3اب  عابدو ، محمد أمي  ب  عمر ب  عبد العزوز عابدو ، رد المحاار عل  الدر المخاار،   

عالء الدو ، أبو بكر ب  مسعود ب  أحمد، الكاساني،  ،009 – 008ص ( م1993)بيراه، -الثانية، دار الفكر 

 .154ص(م1980)بيراه، -، الطبعة الثانية، دار الكاا العلمية 2بداب  الا اب  في ترتيا اللراب ،   
(17)

بيراه، دار ( بدان طبعة) 0السرخسي، محمد ب  أحمد ب  أبي سلل شمس األبمة ، المبسوط،   

 . 102ص ( م1992)المعرفة، 
(18)

بداب  الا اب  في ترتيا اللراب ، الكاساني،  ،553ص ، 3اب  عابدو ، رد المحاار عل  الدر المخاار،   

 .154ص ،2  
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ع د جملور .ما بدأ به هو، يبل يبو  الزاجة  إذا الُخل وا  رجوع الزا  ع  اوتاب  –1

 . ما بدأ به هو ع د الح فية إذااهوا  للزا  الرجوع ع  اهوتاب . الفقلاء

، فلو يام م  المتلس يبل يبو  الزاجة وبطل إوتابه وقاار إوتاب الزا  عل  متلسه -2

 .بلبا القيام ع د جملور الفقلاء، اهوبطل اوتابه ع د الح فية 

، ألنه الُخل وا  للزا  أن ولارط الخيار ل فسه في مدة معلومة؛ ألنه ومل  الرجوع ع   -3

 .معاائة م  جانبه، اه وا  ذل  ع د الح فية 

يدم فالن فقد  إذا: جم  مساقبل، مثل إل بلرط، اأن وضيفه  الُخل  وتوج للزا  أن وعلق - 4

خالعا  عل  كبا، أا خالعا  عل  كبا بداً أا رأس الللر القادم، االقبو  للزاجة ع د تحقق 

 . اهوتوج ذل  ع د الح فية. إليهاللرط، أا حلو  الوي  المضا  

 

 : جة عل  يولي م  جانا الزا الُخل ف ياخالف الفقلاء في تكي: ثانيا

اتفق جملور الفقلاء: القو  اها 
(19)

 ألنلام  جانا الزاجة هو معاائة  الُخل عل  ان  

ا  انلا الازم  بالما  في مقابل افاداء نفسلا اخالولا م  . تفاد  نفسلا مقابل الما  

الزا ، لك لا ع د أبي ح يفة ليس  معاائة محضة، بل فيلا شبه بالابرعاه؛ ألن بدول 

معاائة محضة الُخل وض ليس ماهً شرعاً، اإنما هو افاداء المرأة نفسلا، فال وكون الع
(20)

. 

ذها محمد اابو ووسف: القو  الثاني
(21)

م  جانا الزاجة  الُخل القو  ان  إل ، م  الح فية 

 .ومي  اوضا، ا  أنه ومي  م  التانبي 

معاائة م  جانا الزاجة ما وأتي الُخل اوارتا عل  اعابار 
(22)

: 

 .يبل يبو  الزا  الُخل ابادأه  إذاوا  للزاجة رجوعلا ع  اإلوتاب  -1

إن  الُخل وقاار يبو  الزاجة في المتلس إن كان  حائرة فيه، افي متلس علملا ب -2

اه ولارط حضور المرأة في المتلس، بل واويف  ،كان  باببة ع  متلس اإلوتاب كالبي 

قد الزاا ، فلو كان  باببة فبلغلا الخبر، فللا القبو  اإلوتاب عل  ما اراء المتلس بعكس ع

 .في متلس علملا به؛ ألنه في جانبلا معاائة

وتوج للزاجة أن تلارط الخيار ل فسلا في مدة معلومة وكون للا فيلا الحق في القبو  أا  -3

أوام،  خالعا  عل  ألف عل  أن لي الخيار ثالثة: ، كأن تقو  لزاجلاالُخل ابادأه  إذاالرد، 

م  جانبلا معاائة،  الُخل يبل الزا  و  اللرط، اللا أن تقبل أا ترف ؛ ألن  إذاف

 .االمعاائاه وا  فيلا اشاراط الخيار

م  جانبلا  الُخل جم  مساقبل؛ ألن  إل اه إئافاه  الُخل ه وا  للزاجة تعليق  -5

 .معاائة اتملي ، االامليكاه ه تقبل الاعليق اه اإلئافة

كان  أهالً للابرع، بأن كان  بالغة عايلة رشيدة؛ ألن  إذاإه  الُخل تلزم الزاجة ببد   ه -5

 .اإن اعابر معاائة م  جانا الزاجة، ففيه شبه بالابرعاه الُخل 

 

                                                           
(19)

البلوتي، كلا  الق اع ، 309ص2  ،معرفة معاني ألفاظ الم لا  إل الخطيا اللربي ي، مغ ي المحاا   

 . 250ص 3الدسويي، حاشية الدسويي عل  اللرح الكبير،   ،310ص،4اإلي اع،   ع  ما 
(20)

 .0014ص، 9الزحيلي،  ، 154ص ،2بداب  الا اب  في ترتيا اللراب ،   الكاساني،  
(21)

 .311ص(بدان تاروخ)بيراه، -دار الفكر ( بدان طبعة) 5اب  اللمام، فا  القدور،   
(22)

، 154ص ،2بداب  الا اب  في ترتيا اللراب ،   ، الكاساني، 311ص،  5اب  اللمام، فا  القدور،   

 ..0014ص ،9الزحيلي، الفقه اهسالمي اادلاه،  
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  :الُخلعدور القاضي في  -9

 :ذن القاضيإمن قبل الزوجين ب الُخلع -8.9
الزاجية ايط  تل  الرابطة بالارائي عقد بي  الزاجي  إلنلاء العالية  الُخل بما ان 

ابإوتاب احدهما ايبو  اهخر، فلل ولارط للبا الاخال  ان وكون امام القائي ؟ ام وكفي 

 مترد الارائي بي  الزاجي  سواء حال امام القائي ام ه؟ 

ذن إامام القائي، الك  اخالف الفقلاء في اشارط  الُخل ه خال  بي  الفقلاء عل  ملراعية 

 : عل  يولي  الُخل ائي في الق

ان  ، اهبد للزاجي الُخل ذن القائي في إاشاراط  إل ذها اوحاب هبا القو  : القو  اها 

اسعيد ب  جبير ،امحمد ب  سيرو  ،واخالعا امام القائي، اهبا يو  الحس  البار 
 (23)

. 

، اوكفي  الُخلعدم اشاراط اذن القائي في  إل هبا القو   ذها اوحاب: القو  الثاني

، اهو يو  جملور الفقلاء م  الح فية االمالكية االلافعية الُخل ترائي الزاجي  لاحة 

االح ابلة االظاهروة
(24)

  

 :اهدلة ام ايلالا

 : اساد  اوحاب المبها اها  عل  يوللم

ِ فاََل ُج َاحَ فَإِْن )) :تعال يوله : ااه ...((ِلَما فِيَما اْفاََدْه بِهِ َعلَيْ  ِخْفاُْم أَهَّ وُقِيَما ُحُداَد هللاَّ
(25)

 ،

...((َاإِْن ِخْفاُْم ِشقَاَق بَْي ِِلَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْ  أَْهلِِه َاَحَكًما ِمْ  أَْهلِلَا)) :تعال ايوله 
 (26)

   

 :اجه الدهلة

هم بير الزاجي ، فتعل الخو  لغير (  ِخْفاُمْ فَإِْن ) تعال ن المع يي  بالخطاب بقوله إ

، فد  ذل  عل  اجوب ، االمراد بغير الزاجي  ه ا هم الوهة(فإن خافا)زاجي  الم وقل ال

بي  الزاجي   الُخل الاراف  امام الوهة ألخب اهذن م لم إلجاجة 
(27)

 

                                                           
(23)

الطبعة الثانية،  2القرطبي، أبو عبد هللا محمد ب  أحمد ب  أبي بكر شمس الدو ، التام  ألحكام القرآن،  

، .235ص ،0اب  يدامة المقدسي، المغ ي،  ، 128ص( م 1905 -هـ 1285)القاهرة،  -دار الكاا الماروة

، الطبعة اهال ، مكابة 4أبو بكر محمد ب  إبراهيم ب  الم بر ال يسابور ، اإلشرا  عل  مباها العلماء،  

 . 303ص( م  3005 -هـ 1534)اإلماراه العربية الماحدة  -رأس الخيمة  -مكة الثقافية
(24)

، أبو 250ص ، 3ي، حاشية الدسويي عل  اللرح الكبير،  الدسوي ،102ص،  0السرخسي، المبسوط،   

اب   ،235ص ،0، اب  يدامة المقدسي، المغ ي،  303ص 4بكر ال يسابور ، اإلشرا  عل  مباها العلماء،  

 .411، ص9حزم الظاهر ، المحل  باآلثار،  
(25)

 339اآلوة : البقرةسورة  
(26)

 25:ال ساء اآلوةورة س 
(27)

 احمد ب  علي ب  حتر أبو الفضل،، اب  حتر العسقالني ،120ص 2حكام القرآن، القرطبي، التام  أل 

 .290ص(.هـ1209)بيراه،  -دار المعرفة ( بدان طبعة) 9فا  البار  شرح وحي  البخار ،  
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 : ويجاب على ذلك

خافوا عليلما عدم  إذا الُخل بمة م  تمكي لم م  ألن المراد م  اآلوة الكرومة إذن الوهة ااأب

م ألخب اهذن م لم إلجاجة إليلم، اليس المراد اجوب الاراف  إليلترافعوا  إذابالواجا  القيام

بمة االحكام ألن اإن هبا هو المراد م  اآلوة الكرومة، فأعابار إفيما بي لم، اعل   الُخل 

ع د عدم هبا الخو  بالقو  االفاوى اليس بالحكم ااهلزام الُخل وم عونلم م  
(28)

  

وا رسو  : وا بحدو  امرأة ثاب  ب  ييس أت  ال بي ول  هللا عليه اسلم، فقال اسادل: ثانيا

هللا، ثاب  ب  ييس، ما أعاا عليه في خلق اه دو ، الك ي أكرو الكفر في اإلسالم، فقا  

نعم، يا  رسو  هللا ول  هللا : يال « أتردو  عليه حدوقاه؟»: رسو  هللا ول  هللا عليه اسلم

«الحدوقة اطلقلا تطليقة ايبل»: عليه اسلم
(29)

 

 :وجه الداللة

ب فسه بووفه يائيا، اهبا دليل  الُخل ن ال بي ول  هللا عليه اسلم تول  أد  الحدو  ال بو  

ماإليلوكون امام القائي، فلو كان وتوج للما الافرد به ألاكله  الُخل عل  ان 
(30)

  

 : ويرد على ذلك

نعم : فقال " أتردو  عليه حدوقاه؟ : "ثاب  ب  ييس ةمرأهن يو  ال بي ول  هللا عليه اسلم إ

السلطان شاء الزاجان  إل  الُخل لو كان  أنهود  عل  " ايبل الحدوقة اطلقلا : " فقا  للزا 

علم أنلما ه وقيمان حداد هللا لم وسأللما ال بي ول  هللا عليه اسلم ع  ذل  اه  إذاأا أبيا 

بل كان وخلعلا م ه اورد عليه حدوقاه" اطلقلا  يبلا"خاطا الزا  بقوله 
(31)

 

اوساد  اوحاب المبها الثاني فضال عما تقدم م  اجابالم ألدلة اوحاب المبها اها  

 :بـاهتي

فاََل )) تعال ان حكم اخب البد  م  الزاجة مقابل فرايلا امر مباح مبدؤو الرئا، لقوله : ااه

اهو  -الُخل ا  –كااب هللا ووجا جواجو : )) يا  التااص( ..(ُج َاَح َعلَْيِلَما فِيَما اْفاََدْه بِهِ 

                                                           
(28)

، 8الكروم جودان، المفال في احكام المرأة االبي  المسلم،   ، عبد314ص 5اب  اللمام، فا  القدور،   

 .315ص
(29)

اكيف الطالق فيه،  الُخل اخرجه البخار ، محمد ب  إسماعيل أبو عبدهللا البخار ، وحي  البخار ، باب  

 (.4302)، ريم الحدو  50ص( هـ1533)بيراه  -الطبعة اهال ، دار طوق ال تاة 0 
(30)

ر الكاا ،الطبعة اهال ، دا10أبو الحس  علي ب  محمد ب  حبيا البار ، الحاا  الكبير،  الماارد ،  

 . 11ص( م1999)بيراه  -العلمية
(31) 

بيراه  -الطبعة اهال ، دار الكاا العلمية 1التااص، أحمد ب  علي أبو بكر الراج  ، أحكام القران،  

 .  508ص( م1995)
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فأباح األخب م لا بارائيلما م  بير ( فال ج اح عليلما فيما افاده به) تعال يوله 

((سلطان
(32)

 

وعود ذل  كله هو ماجاء ع  عمل الاحابة الكرام كعمر اعثمان رئي هللا ع لما فقد : ثانيا

دان السلطان  الُخل اجاجا 
(33)

 

القائي  إل عقد معاائة وعامد الارائي كسابر العقود اهخرى، فلم وفاقر  الُخل ن إ: ثاثال

كعقد البي ، اعقد الزاا ، اهو بم زلة الطالق بعوض اللزا  الحق بإوقاع الطالق اللزاجة 

يالةاألنه يط  عقد بالارائي فأشبه اإل. الازام العوض، اهحاجة لوجود القائي فيه
(34)

. 

 : القول الراجح

وكون بارائي الزاجي   الُخل افي ئوء ما تقدم وابي  لي رجحان يو  جملور الفقلاء ان 

اذن السلطان اا القائي، اذل  لقوة اهدلة الاي اسادلوا بلا ائعف حتة  إل دان حاجة 

 .الفروق اهخر

ه ن نتم  بأيو  اخر ومك   إل نه ومك  التم  االاوفيق بي  اهدلة فياار أ: ام  ذل  ايو 

 :لة، احاول هبا القو  ما وأتيأهل العلم في هبو المسأبي  ايوا  

كان  إذاذن القائي ع دبب، اإع  تراض تام ااتفاق بي  الزاجي ، فال ولارط  الُخل كان  إذا

نايتة خاومة اشقاق اخال  بي  الزاجي ، اا نايتة تعسف اا تع   بي لما، هبد في  الُخل 

دع  إليامة حداد هللا عزاجل القط  ال زاع أقائي، فبل  مام الأن وكون أحوا  هبو األ

ناا  المظلوم م لما إا
(35)

 ..علمأ تعال اهللا . 

  بين الزوجين بسلطة القاضي الُخلع -9.9
ا، اه ولارط في حالة الرئا وكون بارائي الزاجي  معً  الُخل ن أفي ئوء ما تقدم تبي  ل ا 

ارف  الزا  ذل  هل وتوج ان ترف   الُخل زاجة طلب  ال إذامام القائي، الك  أن وكون أ

 دان رئا الزا ؟  الُخل ب( بسلطاه)القائي، اوحكم القائي إل مرها أ

 :للفقلاء في ذل  ثالثة مباها

القو  ليس للقائي ان وتبر الزا  عل   إل هبا المبها  ذها اوحاب :المذهب االول

وكون باخايارو ارئاو، ذل  ان  الُخل  ااما   الزا ، هن الُخل طلب  الزاجة  إذا، الُخل 

                                                           
(32)

 .508ص، 1التااص، أحكام القران،   
(33)

، 50ص 0ف الطالق فيه،  اكي الُخل محمد ب  إسماعيل أبو عبدهللا البخار ، وحي  البخار ، باب  

 . 410، ص0 البيلقي، س   البيلقي الكبرى 
(34)

  .235ص ،0، اب  يدامة المقدسي، المغ ي،  102ص ، 0السرخسي، المبسوط،  
(35)

 -عبد الرحم  الاابوني، مدى حروة الزاجي  في الطالق في اللروعة اهسالمية، الطبعة الثانية، دار الفكر 

 .490ص( بدان تاروخ)بيراه 
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عقد معاائة وعامد عل  الارائي بي  الزاجي ، اهبا مبها جملور الفقلاء م   الُخل 

الح فية االمالكية االلافعية االح ابلة االظاهروة
(36)

  

 إذا الُخل ان عل  القائي ان وحكم ب: القو  إل ذها اوحاب هبا المبها  :المذهب الثاني

ُجعل للمرأة في مقابل الطالق الب   الُخل ذل ، اان رف  الزا  اذل  هن  طلب  الزاجة

هو بيد الرجل، اهبا يو  بع  المالكية
(37)

االفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة ))يا  اب  رشد  

فرك إذافي مقابلة ما بيد الرجل م  الطالق، فإنه لما جعل الطالق بيد الرجل 
(38)

المرأة،  

((فرك  الرجل إذارأة بيد الم الُخل جعل 
(39)

 

طلب   إذا الُخل للقائي ان ووي  : القو  إل هبا المبها  اذها اوحاب :المذهب الثالث

الزاجة ذل ، ارف  الزا ، اذل  ع د تعسر اهمور اتااعد الخال  االلقاق بي  

الزاجي ، اهبا يو  بع  المالكية االح ابلة ابع  الزودوة 
(40)

 

ن تكون للحكمي  الم ادبي  لحل الخال  بي  ألافروق ومك  ن سلطة اإاائا  المالكية 

يب   إذا:)) -م  فقلاء المالكية–يا  الف دها   -هنلما وقومان بدار سلطة القائي  -الزاجي 

ما بي  الزاجي ، اخيف عليلما اه وقيما حداد هللا، بع  الحاكم حكما م  اهله، احكما م  

كرو الزاجان ذل ، اان رأوا لإلوالح اجلا اولحا، اان  رأوا ان وفريا فريا اان فإناهللا، 

((اذل  كله جابز. راوا ألخب الفداء م  الزاجة عل  الطالق اجلا اخبا
(41)

 

 :اهدلة ام ايلالا

 :اساد  اوحاب المبها اها  لقوللم بـ

تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُراٍ  أَْا تَْسِروٌ  بِ )) :تعال بقوله : ااه إِْحَساٍن َاَه وَِحلُّ لَُكْم أَْن الطَّاَلُق َمرَّ

ِ فَإِْن ِخْفاُْم أَهَّ وُقِيمَ  ا آتَْياُُموهُ َّ َشْيئًا إِهَّ أَْن وََخافَا أَهَّ وُقِيَما ُحُداَد هللاَّ ِ فَاَل تَأُْخُباا ِممَّ ا ُحُداَد هللاَّ

                                                           
(36)

 ،250ص ،3الدسويي، حاشية الدسويي عل  اللرح الكبير،   ،102ص  ، 0السرخسي، المبسوط،   

 -، دار الفكر(بدان طبعة)10ال وا ، أبو جكروا محيي الدو  وحي  ب  شر  ، المتموع شرح الملبب،   

لمحل  باآلثار، اب  حزم الظاهر ، ا ،235ص ،0، اب  يدامة المقدسي، المغ ي،   2ص( بدان تاروخ)بيراه 

 . 411ص ،9 
(37)

بدان )2اب  رشد الحفيد، أحمد ب  محمد ب  أحمد ب  رشد القرطبي، بداوة المتالد انلاوة المقااد،   

 .90ص (م3005)القاهرة -دار الحدو ( طبعة
(38)

 .أبغضاه إذاابغضلا ا فرك  المرأة جاجلا تفركه، : وقا  فرك الرجل المرأة ا ( بغ )بمع   : فرك 

بدان )5عبد السالم محمد هاران،  : ب  فارس ب  جكروا القزاو ي الراج ، معتم مقاويس اللغة، تحقيق أحمد

 . 594ص( بدان تاروخ) بيراه، -، دار الفكر(طبعة
(39)

 .90ص ،2اب  رشد الحفيد، بداوة المتالد انلاوة المقااد،  
(40)

 3دسويي عل  اللرح الكبير،  الدسويي، حاشية ال، 120ص ،2القرطبي، التام  ألحكام القرآن،  

 . 312ص،4، البلوتي، كلا  الق اع ع  ما  اإلي اع،  250ص
(41 )

 3الف دها ، ووسف ب  داناس ، تلبوا المسال  في نارة مبها اهمام مال ، تحقيق احمد البوشيخي،  

 .404ص(.م3009)الطبعة اهال ، دار الغرب اهسالمي، تونس 
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ِ فاََل  ِ فَأُالَئَِ  هُُم  ُج َاَح َعلَْيِلَما فِيَما اْفاََدْه بِِه تِْلَ  ُحُداُد هللاَّ تَْعاَُداهَا َاَمْ  وَاََعدَّ ُحُداَد هللاَّ

 ََ ..((الظَّالُِموَن
 (42)

  

في هبو اآلوة أه وأخب الزا  شيئا مما دفعه لزاجاه، إه بعد  تعال حرم هللا : اجه الدهلة

، خافا عدم ايامة حداد هللا عزاجل إذا الُخل الخو  أه وقيما حداد هللا، فيتوج للزاجي  

دل  عل  رف  اهثم، فال اثم عل  الرجل في األخب، اعل  المرأة (( فال ج اح)) تعال فقوله 

في اإلعطاء، فيمك  للزاجة ان تبب  الما  لافاد  نفسلا، اومك  للزا  يبو  الما  افرايلا 

باخايارهما، ا ه ووجد في اآلوة ما وتبرهما عل  ذل 
(43)

 . 

 إل الحكام ااهة اهمر، اليس  إل الكرومة موجه  ن الخطاب في اآلوةإ: ااعارض عليه

((فان خافا)) الم وقل(( فَإِْن ِخْفاُمْ )) تعال اهجاا  بدليل يوله 
(44)

 

بان المراد م  اآلوة الكرومة هو خطاب لألجاا  امما وعكد هبا الخطاب ان : ااجيا ع  ذل 

فال )) ايوله (( ه ان وخافا ا))  تعال اآلوة الكرومة اس ده فعل المخالعة للزاجي ، فقوله 

هي ويغ خطاب موجلة لألجاا ، هن الزاجي  هما المع يان بالارائي ..(( ج اح عليلما 

عل  مقدار الما  في المخالعة
(45)

في هبو اآلوة  تعال حرم هللا : )) وقو  القرطبي في تفسيرو 

االمع   أن . لم  تعدى الحد أه وأخب إه بعد الخو  أه وقيما حداد هللا، اأكد الاحروم بالوعيد

وظ  كل ااحد م لما ب فسه أه وقيم حق ال كاح لااحبه حسا ما وتا عليه فيه لكراهة 

. االخطاب للزاجي  ،وعاقدها، فال حر  عل  المرأة أن تفاد ، اه حر  عل  الزا  أن وأخب

((راج  للما" أن وخافا" االضمير في
(46)

 وم   اعل  فرض ان الخطاب موجه للحكام فال 

ذل  م  اشاراط رئا الزاجي  في المخالعة، هن الحكام ملزمون با فيب ما ترائا عليه 

مإليلالزاجان حي  ورف  اهمر 
(47)

  

ا تسرو  أمساك بمعرا  ما اإلإااجا عل  الزا  احد امرو   تعال ان هللا : اورد عل  ذل 

يد تعبر اإلمساك بمعرا  كان  الزاجة كارهة لزاجلا اطلب  الفراق، فل ا  إذابإحسان، ف

لطلبلا للفراق فياعي  عليه الاسرو  بإحسان فيتا عليه ان وساتيا لطلبلا اوفاريلا 

                                                           
 .339 :البقرة اآلوةسورة  (42)
(43)

الطبعة اهال ، دار اب  كثير، دملق  1اللوكاني، محمد ب  علي ب  محمد ب  عبد هللا، فا  القدور،   

 . 305ص( هـ1515)
(44)

 .  120ص 2القرطبي، التام  ألحكام القرآن،  
(45)

ير الراج ، أبو عبد هللا محمد الحس  ب  الحسي  الايمي الراج  الملقا بفخر الدو  الراج ، الافسير الكب 

 .554ص( هـ 1530)بيراه  -الطبعة الثالثة، دار إحياء الاراث العربي 0المسم  مفاتي  الغيا،  
(46)

 .120ص 2القرطبي، التام  ألحكام القرآن،  
(47)

 .120ص 2القرطبي، التام  ألحكام القرآن،  ، 0/555: فخر الدو  الراج ، الافسير الكبير 
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بإحسان
(48)

اما   ع  مفاريالا فريلا القائي حا  واحقق مع   اهحسان في اآلوة  إذا، ا

 .الكرومة

وا رسو  : ، فقال ااسادلوا بحدو  امرأة ثاب  ب  ييس أت  ال بي ول  هللا عليه اسلم: ثانيا

هللا، ثاب  ب  ييس، ما أعاا عليه في خلق اه دو ، الك ي أكرو الكفر في اإلسالم، فقا  

نعم، يا  رسو  هللا ول  هللا : يال (( أتردو  عليه حدوقاه؟: ))رسو  هللا ول  هللا عليه اسلم

((ايبل الحدوقة اطلقلا تطليقة: ))عليه اسلم
(49)

 

هو أمر م ه ( ايبل الحدوقة اطلقلا تطليقة)عليه الاالة االسالم   بيان يو  ال: اهساده اجه 

عليه الاالة االسالم عل  سبيل اإلرشاد االاوجيه ااإلوالح ه اإلوتاب ااإللزام، يا  اب  

((يوله ايبل الحدوقة اطلقلا تطليقة هو أمر إرشاد اإوالح ه إوتاب: )) حتر العسقالني
(50 )

 

جاء هبا (( ايبل الحدوقة اطلقلا تطليقة)) بي عليه الاالة االسالم ن يو  ال إ: ااعارض عليه

رشاد االاوجيه هن ذل  هو لزام، اليس عل  سبيل اإلعل  سبيل اهمر الد  عل  الحام ااإل

فال و ار  , لزام االحاممر اهو طلا المأمور به عل  اجه اإلولي لايغة األالمع   األ

بيرو كاإلرشاد  إل وتاب مر م  اإله ا يرو ة تار  األ ه بوجود يرو ة، اليسإهبا المع   

الم وبكر ما . هو أمر إرشاد اإوالح ه إوتاب: يا  اب  حتر: ))ااإلوالح يا  اللوكاني

((ود  عل  ور  األمر ع  حقيقاه
(51)

  

 :وتاب عل  ذل  م  اجلي 

وقيما حداد هللا فإن خفام أن ه }: تعال ن الاار  لألمر ع  الوجوب ه ا هو يوله إ: اها 

ف ف  الت اح في مخالعة المرأة جاجلا عل  عوض حي  ه { فال ج اح عليلما فيما افاده به

مر في الحدو  عل  اهساحباب جمعاً تساقيم الحا  بي لما، دليل عل  عدم الوجوب، فحمل األ

بي ه ابي  اآلوة
(52)

. 

لة عل  طلا الفعل بايغة مر الدان ويغة األإوو  ن م  المقرر ع د علماء األإ: الثاني

كان مما    فإنن وكون فعله راجحا عل  تركه، أذ ثب  انلا ظاهرة في الطلا هبد إ، (افعل)

ن وكون ترجيحه لمالحة اخراوة فلو أن لم وك  مما   الارك فأما إالارك كان ااجبا، ا

                                                           
(48)

بدان )بيراه،  -دار الحدو ( بدان طبعة)3، سبل السالم،  الا عاني، محمد ب  إسماعيل الا عاني 

 . 350ص(.تاروخ
(49)

  سبق تخروته 
(50)

 .500ص.9فا  البار  شرح وحي  البخار ،  ، اب  حتر العسقالني 
(51)

الطبعة اهال ، دار الحدو   0اللوكاني، محمد ب  علي ب  محمد ب  عبد هللا اللوكاني، نيل اهاطار،   

 .  395ص(.م1992)القاهرة 
(52)

، الطبعة اهال ، مطبعة الحكومة، مكة 10محمد ب  إبراهيم ب  عبد اللطيف آ  الليخ، فاااى ارسابل،   

  205ص(.هـ1299)المكرمة 
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رشادما لمالحة دنيووة فلو اإلأالم داب ا
(53)

ن أد الحدو  المبكور نت إل ، ابال ظر 

 فإنتركه، البل   إذاموئوعه ماعلق بأمر الدنيا اهبا بير مما   الارك، ا  ه ورتا اثما 

 . والح ه الوجوب اال دبمر ه ا لإلرشاد ااإلمقاض  األ

ان ال بي عليه الاالة االسالم امر ثاباا باطليقلا بووفه يائيا احاكما، هبووفه : اورد عليه

 ئن شإتطلقلا ؟ اا طلقلا تطليقة مرشدا ااه لسأله هل ترئ  بان 
(54)

  

ا هماه ا امرشدً ن ال بي ول  هللا عليه اسلم كان في هبو الحادثة ملرعً إ: اوتاب ع  ذل 

ن ثاب  اامراته ال  في هبا التانا، األا، اتول  الفال بلبو القضية كونلا األاليس يائيً 

األن بيان حكم : ))يا  الماارد ا للاخاوم البل  تبعً  الُخل فاار  الُخل يبل  إليهتخاوما 

.((ا مأخوذ ع ه، فتاج أن واوهو اليس كبل  بيرو م  حكام أماهشرعً  الُخل 
(55)

 

ن أن كان ملرعا امرشدا هبا ه وم   إن ال بي ول  هللا عليه اسلم اأب: اورد عل  ذل 

ا ب اء وكون يائيا، ألنه فال بي  ثاب  اجاجاه بحكم يضابي ااساخدم سلطة الافروق بي لم

عل  خاومة، اهبا ود  عل  عمله عليه الاالة االسالم بووفه يائيا، اوعود ذل  كله ما 

اخال سبيللا، فلما بلغ ذل   -ا  الحدوقة-فأخبها له ))جاء في رااوة الداريط ي للحدو  افيه 

.((يد يبل  يضاء رسو  هللا ول  هللا عليه اسلم: يا , ثاب  ب  ييس
(56)

 

 

عل  الطالق، فكما ان الطالق حق للزا  اوق  بإرادته الحرة  الُخل ياس اسادلوا بق: ثالثا

ه وحق هحد ان وكرو الزا  عل  القيام به، كما ان  الُخل اكرو عليه، فكبل   إذااهوا  م ه 

خل  المكرو ه وق  اوضا فإنطالق المكرو ه وق  
(57)

 . 

عقد وكون بإوتاب ايبو  اهبا العقد  الُخل ن إ: ااسادلوا بالمعقو  اخالوة اسادهللم: رابعا

نعقادو البا فال وتوج إفيه مع   المعاائة، اعقد المعاائة هبد فيه م  رئا الطرفي  حي  

لزام الزا  به دان رئاوإ
(58)

 

                                                           
(53)

بيراه  -المكاا اإلسالمي( بدان طبعة)3اآلمد  أبو الحس  علي ب  محمد، اإلحكام في أوو  األحكام،   

 . 153ص( بدان تاروخ)
(54)

 .11ص10الحاا  الكبير،  د ، الماار 
(55)

 .11ص 10الحاا  الكبير،  الماارد ،  
(56)

معسسة  -بيراه -، الطبعة اهال 5الداريط ي، أبو الحس  علي ب  عمر الداريط ي، س   الدار يط ي،   

: يا  الداريط ي سمعه أبو الزبير م  بير ااحد، 2039، ريم الحدو  200، ص(بدان تاروخ )الرسالة 

التوج ، أبو الفر  عبد الرحم  ب  محمد ، الاحقيق في أحادو  الخال ، الطبعة اهال ،  وحي ،إس ادو 

 . 388ص(هـ1514)بيراه،  -دار الكاا العلمية
(57)

اب  يدامة المقدسي، ، 521ص5  ،معرفة معاني ألفاظ الم لا  إل الخطيا اللربي ي، مغ ي المحاا   

 .235ص0المغ ي،  
(58)

 . 102ص  ، 0  السرخسي، المبسوط، 
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هو ومي  جانا الزا  فاراع  فيه احكام أمخالف في تكييفه  الُخل ن إ: ااعارض عليه

مر كبل  بال سبة لمعاائاه االابرعاه؟ ااألم معاائة فاراع  فيه احكام اأاليمي ؟ 

للزاجة
(59)

عقد معاائة و اق  م  اساسه فال وبق  للبا  الُخل ن أ إل اهسا اد  فإناعليه . 

سقط به اهساده  حاما اه إليهتطرق  إذااهساده  ما وس دو، هن الدليل 
(60)

 

بعوض، اه تا  دان وعد م  عقود اهسقاطاه الاي تقابل  الُخل ن أب: اوتاب ع  ذل 

فللا أن تفاد  م ه اوطلقلا، إن رئي هو، )) ترائي طرفي العقد، ابلبا وقو  اب  حزم 

.((اإه لم وتبر هو، اه أجبره هي، إنما وتوج بارائيلما
(61)

اهبا وقاضي اإلبراء ا  

ن إسقاط كل ااحد م  الزاجي  الحقوق الماعلقة بالعقد الما اجع فيه، كالماخاومي  في الدوو

اوطلحا عل  ما  سقط بالال  جمي  ما ت اجعا عليه إذا
(62)

 . 

براء وعد بان كون المخالعة م  عقود اهسقاطاه فيه نظر، اذل  هن اهسقاط ااإل: اورد عليه

ليس ناا في إوتاب البراءة؛ ألنه ليس في  الُخل ف: )) ، يا  الكاسانيالُخل وورة م  وور 

تثب  البراءة مقاضاو، االثاب  بطروق اهياضاء ه وكون لفظه ما و بئ ع  البراءة، اإنما 

((ثاباا م  جمي  الوجوو فثبا  البراءة بقدر ما ايع  الاسمية هبير
(63)

براء ابالاالي وعد اإل 

فال ومك  تعميملا اجعللا ع وانا للاور كللا ثم ب اء الحكم  الُخل سقاط وورة م  وور ااإل

 . عليلا

 : ثاني االثال  عل  يوليلم باهتيااساد  اوحاب المبهبي  ال

ابما اارداو م  . باألدلة الاي تقدم  ع د م ايلالم ألوحاب المبها اها  انفة البكر: ااه

 . اسادههه ام ايلاه

((ه ئرر اه ئرار))كما اسادلوا بقاعدة  :ثانيا
(64)

((الضرر وزا ))ابقاعدة  
(65)

جاءه  

 فإنرر الواي  عل  اهنسان وتا اجالاه، اعليه هاتان القاعدتان بمقاد شرعي اهو ان الض

اهئرار بدو لا اا ب فسلا، ايد وعد  ذل   إل ذل  يد وعد   فإنكره  جاجلا  إذاالزاجة 

هبا الضرر بي  الزاجي  بالطالق اا  إجالةاهئرار بالزا  اوضا، اعليه وتا  إل 

                                                           
(59)

 م  هبا البح  0-4ص  
(60)

القضابي بي  الفقه اهسالمي ايانون اهحوا  اللخاية، المتلة اهردنية  الُخل البرولي، اسماعيل محمد،  

 0ص. (م3009.)العدد الراب  -في الدراساه اهسالمية، جامعة ا  البي ، عمان، المتلد الخامس
(61)

 .411ص 9ار،  اب  حزم الظاهر ، المحل  باآلث 
(62)

 .143ص2بداب  الا اب  في ترتيا اللراب ،  الكاساني،  
(63)

 .141ص،2بداب  الا اب  في ترتيا اللراب ،  الكاساني، 
(64)

اول هبو القاعدة حدو  نبو  شذروف، رااو ابذ  ماجذه االذداريط ي، ابيرهمذا، عذ  ابذ  عبذاس  

وذل  هللا عليذه اسذلم، يضذ  أن ه ئذرر  أن رسو  هللا)) ع لم تعال اعبادة ب  الاام  رئي هللا 

 .5451بريم  4/508، س   الدار يط ي 3250، بريم 3/085س   اب  ماجه  :(( اه ئرار
(65)

احمد الزريا، أحمد ب  الليخ محمد الزريا، شرح القواعد الفقلية، تحقيق ماطف  أحمد الزريا، الطبعة 

 .  109ص (.م1989)الثانية، دار القلم، دملق 
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الضرر الواي   جالةه، إلرف  الزا  المخالعة طلق عليه القائي جبرا ع  إذاالمخالعة، ف

عل  الزاجة تطبيقا للبو القاعدة
(66)

 . 

الضرر هوزا  )) ن القواعد المبكورة مقيدة بقاعدة اخرى اهي ياعدة أب: ااعارض عل  ذل 

لضرر ااجبة فال وزا  الضرر بضرر مثله اا اشدا إجالةكان   إذا: امع   ذل (( بمثله
(67)

 ،

 لا ع ه اهئرار بالزا  نفسه اا بأاهدو اكثر م  يد و الُخل اعليه فإجبار الزا  عل  

كان الضرر ه تايسر إجالاه إه بإدخا  ئرر عل   إذااعليه ف. الضرر الواي  عل  الزاجة 

الغير مثله اه ومك  جبرو وارك عل  حاله
(68)

. 

ااألول أن الضرر وتا إجالاه , الضرر ااجبة ع د ايوعه إجالةان : اوتاب ع  ذل 

 إجالةئرر لك  إن لم ومك  إجالاه إه بضرر فإن كان الضرر ال اتا ع  ارفعه بدان 

الضرر األشد وزا  بالضرر ))الضرر أيل م ه جاج رف  األشد باألخف، عمال بقاعدة 

((األخف
(69)

اسلطة القائي هي المع ية باقدور الضرر انوعه، فقد وكون الضرر الواي   

 . اا ا  طر  اخر عل  الزاجة اشد م  الضرر الواي  عل  الزا 

 

 : القول الراجح

اوحاب  إليهبعد ذكر ايوا  الفقلاء اادلالم ام ايلالا وبدا لي ان ارج  اهيوا  هو ما ذها 

المبها الثال  هن يوللم نساطي  ان نتم  به بي  كل اهدلة، امعلوم ان التم  االاوفيق بي  

 جملور  احدهما كما هو مقرر ع داهدلة الو بوجه م  الوجوو اال  م  اهماللما اا اهما  

علماء اوو  الفقه
(70)

 :، اخالوة ما نرجحه ه ا

ثب  للقائي ان الزا  محس  لزاجاه اهي مبغضة له، ففي هبو الحالة واعبر  إذا -1

 . اانما وأمرو عل  اجه ال دب ااهساحباب الُخل عل  القائي الزامه بقبو  

                                                           
(66)

القضابي بي  الفقه اهسالمي ايانون اهحوا  اللخاية، المتلة اهردنية  الُخل ولي، اسماعيل محمد، البر 

 .9-8ص.(م3009.)العدد الراب  -في الدراساه اهسالمية، جامعة ا  البي ،عمان، المتلد الخامس
(67)

 .194ص.شرح القواعد الفقليةاحمد الزريا،  
(68)

 .190ص  يةشرح القواعد الفقلاحمد الزريا،  
(69)

آ  بورنو الغز ، محمد وديي ب  أحمد ب  محمد آ  بورنو أبو الحارث الغز ، موسوعة القواعد الفقلية،  

 .  340، 342ص(.م 3002 -هـ  1535)بيراه  -، الطبعة األال ، معسسة الرسالة0 
(70)

ار اب  الحاجا، اب  الحاجا، محمود ب  عبد الرحم  شمس الدو  األوفلاني، بيان المخاار شرح مخا 

 .50ص(.م1980 -هـ 1500)دار المدني  -، الطبعة األال ، السعودوة2 
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او جاجاه اا مضر بلا ع د ذل  ثب  للقائي ان الزا  مقار في ااجباته تت إذاا -3

طلب  الزاجة ذل  ااما    إذااولزم به الزا   الُخل وتوج للقائي ان ووي  

الزا 
(71)

 :اآلتية، اذل  لألسباب 

ان الزاجة الكارهة لزاجلا االاي بات  هتطيق اسامرار جااجلما، اه تربا في  -أ

مطابقا لمويفلا،  ه م  المفارض ان وكون مويف الزا فإناهسامرار بالعيش معه، 

 ! ااه فكيف وامس  هبا الزا  بزاجة هترودو؟

ما دام  الزاجة هي م  تربا بالمفارية اتامس  به فيتا عليه ان وساتيا للبا الطلا،  -ب

فلل  مساعي اهوالح بي لما، اهبا هو الاسرو   إذااوعمل عل  تلبياه اهسيما 

 (( ا  اا تسرو  بإحسانفإمساك بمعر))  تعال بإحسان الم اوص عليه بقوله 

تعبر عل  الزا  اهمساك بالمعرا ، ارف  ان وسرح جاجاه بإحسان، ه ا وأتي دار  إذا -ت

القائي لكي وحقق مع   اهحسان ارف  الظلم ع  الزاجة المأمور به في اآلوة الكرومة 

تِْلَ  ) : )تعال اواأكد هبا المع   بالاحبور اهللي بقوله  تعال افي هبا ايامة لحداد هللا 

 ََ ِ فَأُالَئَِ  هُُم الظَّالُِموَن ِ فاََل تَْعاَُداهَا َاَمْ  وَاََعدَّ ُحُداَد هللاَّ  .(( ُحُداُد هللاَّ

كان ه ال  سبا  إذااعطاء الحق للقائي ان وفرق بي  الزاجي   إل وبها اكثر اهل العلم   -ث

لة بعد الزا  وسادعي الافروق كالضرر الواي  عل  الزاجة م  يبل الزا ، اا في حا

ع  جاجاه اا اواباه ببع  اهمراض االعلل ابيرها م  اهسباب الاي واعبر معلا 

اسامرار الحياة الزاجية، اورتا عل  هبا الافروق في ابلا وورو حقويا كاملة 

للزاجة فلي تحال بواسطة القضاء عل  الافروق االحقوق المارتبة عليه، افي وورة 

ما يارنا بي   إذاجلة ع  حقويلا مقابل حاوللا عل  الافروق، فه ا ان الزاجة ما ا الُخل 

وكون م  باب اال  هن  الُخل تدخل القضاء في الاورتي ، نتد ان تدخل القائي في 

ه ورتا حقويا ودفعلا الزا  بل عل  العكس م  ذل  هو م  وأخب البد  مقابل  الُخل 

 اهللا اعلم . الافروق 

 القضائي الُخلعموقف التشريعين العراقي والجزائري من  -.1

 

 القضائي الُخلعموقف المشرع العراقي من  -8.1

اخبه ابلا الالروعاه القانونية العربية ام لا الملرع العرايي بمبها جملور الفقلاء، 

 عقد معاائة وعامد عل  الارائي بي  الزاجي  اه سلطة للقضاء فيه، فال الُخل االب  عد 

هبد ان وكون  الُخل ع د طلا الزاجة ااما   الزا ، هن  الُخل تسم  هبو الالروعاه ب

في يانون اهحوا  اللخاية المريم  الُخل فقد نظم الملرع العرايي . باخايارهما ارئاهما

ييد  إجالة الُخل - 1)) المعد ، فتاء في المادة السادسة ااهربعي  م ه  1949لس ة  188

                                                           
(71)

تقي الدو  أبو العباس أحمد ب  عبد الحليم ب  تيمية في متموع الفاااى هب  تيمية، : و ظر هبا المع   

دو ة ال بووة، متم  المل  فلد لطباعة الماحف اللروف، الم (بدان طبعة) 23،  متموع الفاااىالحراني، 

 . 382ص( هـ1510)
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اا ما في مع او او عقد بإوتاب ايبو  امام القائي م  مراعاة احكام المادة  الُخل  الزاا  بلفظ

الااسعة االثالثي 
(72)

ان وكون الزا  اهال لإلوقاع  الُخل ولارط لاحة  2. م  هبا القانون 

ن وخال  جاجاه عل  أللزا   3. طالق باب  الُخل الطالق اان تكون الزاجة محال له اوق  ب

.((ايل م  ملرهاعوض اكثر اا 
(73)

  

ييد الزاا   إجالةوكون باتفاق الطرفي  عل   الُخل افي ئوء هبا ال ص القانوني نفلم ان 

اببل  ..(( بإوتاب ايبو  امام القائي))باخايارهما ارئلما اهبا اائ  م  يو  الملرع 

 عقدا رئابيا اه دخل الُخل يو  جملور الفقلاء اعد رج  وكون الملرع العرايي يد 

متلس القضاء  إل الحضور  إل للقضاء فيه اه بالقدر الماعلق م  حاجة اهوتاب االقبو  

لياأكد القائي م  حروة الزاجة في البب  اعدم تعسف الزا  اتحقق اللراط الواجا 

.توفرها في كال الماخالعي 
(74)

 

 القضائي  الُخلعمن  الجزائريموقف المشرع  -9.1

فيرى  الملرع العرايي، إليهبير ما ذها  و اخر مغاور تماماوبها الملرع التزابر  باتتا

حق انفراد  للزاجة ه وحاا  لموافقة الزا ، اه ومل  القائي رف  طلبلا اانما  الُخل ان 

 .هو ملزم باهساتابة للا االزام الزا  به

مادة المعد ، اتحدودا في ال 1985لس ة  11-85فقد جاء في يانون اهسرة التزابر  المريم 

وتوج للزاجة دان موافقه الزا  ان تخل  نفسلا ))  :االاي نا  عل الرابعة االخمسي  

لم وافق الزاجان عل  المقابل المالي للخل  وحكم القائي بما ه واتااج ييمة  إذا. بمقابل مالي

((وداق المثل اي  ودار الحكم
(75)

 

وحة عل  تب ي الملرع دهلة ور(( دان موافقة الزا  ))فعبارة الملرع التزابر  

تار  انفراد  للزاجة ه ولارط فيه  الُخل للرا  القابل بان للُخل  القضابي ا التزابر 

 الُخل ما رف  طلا الزاجة في  إذا الُخل رئا الزا ، فيمك  للقائي ان وتبر الزا  عل  

                                                           
(72)

عل  م  اراد الطالق ان وقيم الدعوى في المحكمة اللرعية بطلا -1: ))نا  المادة الااسعة االثالثي  

اوقاعه ااساحاا  حكم به فاذا تعبر عليه مراجعة المحكمة اجا عليه تستيل الطالق في المحكمة خال  مدة 

اذا طلق الزا  جاجاه اتبي  للمحكمة ان -2 حي  ابطاللا م  المحكمة تبق  حتة الزاا  معابر ال -3 . العدة

الزا  ماعسف في طاليلا اان الزاجة اوابلا ئرر م  جراء ذل ، تحكم المحكمة بطلا م لا عل  مطلقلا 

باعوو  وا اسا احالاه المالية ادرجة تعسفه، وقدر جملة، عل  ان ه واتااج نفقالا لمدة س اي  عالاة عل  

 . ((لا الثاباة اهخرىحقوي
(73 )

م، ايانون اهحوا   1949لس ة  188المادة السادسة ااهربعي  م  يانون اهحوا  اللخاية العرايي ريم 

 (.م3010)، اعداد مكابة الس لور ، بغداد1921لس ة  08اللخاية لألجانا ريم 
(74)

لس ة  188خاية العرايي ريم محمد حس  كلكو ، اعباس السعيد ، شرح يانون اهحوا  الل: القائيان 

 180ص  (بدان تاروخ)اتعدوالته،  1949
(75)

م، الماضم  يانون اهسرة 1985وونيو  9هـ، الموافق 1505رمضان  9المعرخ في  11-85يانون ريم  

تاروخ الزوارة  w.joradp.dz/trv/afam.pdfhttps://ww: المعد  االمامم، م لور عل  الرابط اهلكاراني

 .الساعة الخامسة مساء33/1/3019

https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf
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ن أ    بيّ الب( المبها الثاني)اببل  وكون الملرع التزابر  يد اخب بقو  اب  رشد الحفيد 

 .ذل  ارف  جاجلاالزاجة  ، ما  ما طلب  الُخل ن وساتيا لطلا أعل  القائي 

الملرع العرايي االملرع التزابر ، فالملرع  إليهاببل  واض  لي الفرق بي  ما ذها 

عقدا رئابيا فقط دان تدخل القضاء،  الُخل العرايي يد تب   مبها جلور الفقلاء باعابار 

خلعا يضابيا فقط، في حي  تبها بع  الالروعاه  الُخل لتزابر  بي ما عد الملرع ا

العربية كالالرو  المار 
(76)

ااهماراتي 
(77)

ان وكون رئابيا،  الُخل ان اهول في  إل  

جبرا عل   الُخل جاج للقائي ان ووي  أاالب  ( القضابي الُخل ) اوساث   م  هبا اهول

ما بعد إذل  الملرع المار ، ا إل ، كما اشار ما بعد محاالة الال  بي  الزاجي إالزا  

الملرع اهماراتي، البل   إليهاهبا ما ذها  تعال تع   الزا  اتحقق عدم ايامة حداد هللا 

 الُخل كان و بغي عل  الملرع التزابر  تب ي احد اهتتاهي  اجعل الرئا هو اهول في 

 .القضابي  الُخل ااهساث اء هو 

كثر الالروعاه القانونية أالعربية كالملرع اهماراتي كان  لروعاهالان بع  أاوبدا لي 

وال، ااساث   م  ذل  وورة تع   الزا  أعقدا رئابيا بي  الزاجي   الُخل توفيقا، فقد عد 

                                                           
(76)

فان لم , الُخل للزاجي  ان وارائيا فيما بي لما عل  )) م ه  30م جاء في المادة 3000لس ة( 1)يانون ريم  

قويلا المالية وارائيا عليه اايام  الزاجة دعواها بطلبه اافاده نفسلا اخالع  جاجلا بالا اج  ع  جمي  ح

 الُخل اه تحكم المحكمة بالاطليق ب .حكم  المحكمة باطليقلا عليه, اللرعية ارده عليه الاداق الب  أعطاو للا

خال  مدة ه , اندبلا لحكمي  لمواهة مساعي الال  بي  الزاجي , إه بعد محاالة اإلوالح بي  الزاجي  

م   19االفقرتي  األال  االثانية م  المادة  18الثانية م  المادة تتااج ثالثة اشلر اعل  الوجه المبي  بالفقرة 

ابعد ان تقرر الزاجة وراحة أنلا تبغ  الحياة م  جاجلا اانه ه سبيل هسامرار الحياة الزاجية , هبا القانون

غار اا إسقاط حضانة الا الُخل بي لما اتخل  أه تقيم حداد هللا بسبا هبا البغ  اه وا  ان وكون مقابل 

بير  -في جمي  األحوا  -اوكون الحكم. في جمي  األحوا  طاليا باب ا الُخل اوق  . نفقالم اا ا  حق م  حقويلم

موي  موسوعة القانون المار ، شرح يواعد يانونية مدعمه   .يابل للطع  عليه با  طروق م  طرق الطع 

: بأحكام محكمه ال ق  الماروة، عل  الرابط اهتي

http://mohamedbamby.blogspot.com/3012/00/1-3000.html 11:03الساعة : اي  الزوارة 

 3019/ 14/1ووم

(77)
ااير بلبا  الُخل  3004لس ة ( 38)نظم يانون اهحوا  اللخاية لدالة اهماراه العربية الماحدة ريم  

 بي  عقد الُخل  -1 ((م ه لاوئ  ذل  110الرئابي، فتاءه المادة  الُخل جانا  إل القضابي  الُخل م الا ظي

 ما الُخل  بد  مسم  في وا  -3.أا بيرها الزاجة تببله بعوض الزاا  عقد إنلاء عل  فيه وارائيان الزاجي 

 في البد  وا  لم إذا -2.انالم نفقة اهاهد اا حض إسقاط عل  الارائي وا  اه الملر، في تسمياه تا 

 كان إذا المادة، هبو م ( 1) الب د أحكام م  اساث اء -4.فسخ الُخل  -5الملر الزا  ااساحق الُخل  اي  الُخل 

 يانون  ((م اسا بد ٍ  مقابل بالمخالعة القائي حكم هللا، حداد وقيما أه اخيف تع ااً، الزا  جانا م  الرف 

م، االقواني   2005 لس ة( 38) ريم اهتحاد  الماحدة، القانون العربية اإلماراه اللخاية لدالة األحوا 

االبحوث، معلد دبي القضابي،  الدراساه يسم :الاعدواله، إعداد ألحدث افقاً  به الماعلقة ااألنظمة االلواب 

 (م 2017- هـ 1438)الثالثة،  الطبعة

http://mohamedbamby.blogspot.com/2013/06/1-2000.html
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بواسطة القائي اببل  وكون  الُخل وقاع إاسم  بادخل القضاء في هبو الاورة ا الُخل في 

 . م  را  راج  في هبا البح  إليه  ا توولالملرع اهماراتي يد توافق م  م

 

  :الخاتمة
 : لحمد هلل االاالة االسالم عل  رسو  هللا اعل  اله اوحبه ام  اهو ابعدا

 : م  ناابا في هبو الدراسة هو اهتي  إليهخالوة ما توول   فإن

 إذاجي ، اع  تراض تام ااتفاق بي  الزا الُخل كان  إذاه ولارط اذن القائي للخل  : ااه

نايتة خاومة اشقاق اخال  بي  الزاجي ، اا نايتة تعسف اا تع   بي لما،  الُخل كان 

القط  ال زاع  تعال هبد في هبو اهحوا  ان وكون امام القائي، فبل  ادع  إليامة حداد هللا 

 .ااناا  المظلوم

بلا ع د ذل  وتوج  ثب  للقائي ان الزا  مقار في ااجباته تتاو جاجاه اا مضرا إذا: ثانيا

طلب  الزاجة ذل  ااما   الزا  ع  المخالعة،  إذااولزم به الزا   الُخل للقائي ان ووي  

ثب  للقائي ان الزا  محس  لزاجاه اهي مبغضة له، ففي هبو الحالة واعبر عل   إذاا

 . اانما وأمرو عل  اجه ال دب ااهساحباب الُخل القائي الزامه بقبو  

عقدا  الُخل موايف الالروعي  العرايي االتزابر ، فقد عد الملرع العرايي  تباو  : ثالثا

بي ما عد الملرع . رئابيا بي  الزاجي  اببل  رج  الالرو  العرايي مبها جملور الفقلاء

الب  ( المبها الثاني)فقط اببل  اخب بقو  اب  رشد الحفيد ( خل  يضابي )  الُخل التزابر  

 .، ما  ما طلب  الزاجة ذل  ارف  جاجلاالُخل ا لطلا في ولزم القائي ان وساتي

عقدا رئابيا بي  الزاجي   الُخل كان اهال  بالملرعي  العرايي االتزابر  ان وعدا : رابعا 

، االسماح بادخل القضاء في الُخل اوال، اوُساث   م  ذل  وورة تع   اتعسف الزا  في 

م  را  راج  في هبا  إليه، افق ما توول ا بواسطة القائي الُخل هبو الاورة ااوقاع 

 .ذل  ذهب  بع  الالروعاه العربية كالقانون اهماراتي االمار  ااهردني إل البح ، ا

 :التوصيات

م  ( 1الفقرة )العرايي باعدول نص : م  الملرعي وووي الباح  كل في ئوء ما تقدم 

 1949لس ة 188لعرايي ريم المادة السادسة ااهربعي  م  يانون اهحوا  اللخاية ا

المعد ، االتزابر  باعدول نص المادة الرابعة االخمسي  م  يانون اهسرة التزابر  المريم 

 : المعد  ليكون ال ص المقارح كاهتي 1985لس ة  85-11
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اا ما في  الُخل عل  انلاء عقد الزاا  بلفظ  فيه وارائيان الزاجي  بي  عقد الُخل  -1))

 .م اسا وافق عليه الزاجان بد ٍ  مقابل.إوتاب ايبو  امام القائيمع او او عقد ب

 هللا، حداد وقيما أه تع ااً، اخيف الزا  جانا م  الرف  كان إذاوساث   م  ذل   -3

 .مقابل بد  م اسا بالمخالعة القائي حكم

لم وافق الزاجان عل  المقابل المالي للخل  وحكم القائي بما ه واتااج ييمة  إذا -2

 ((لمثل اي  ودار الحكم وداق ا

 االحمد هلل رب العالمي  ... اهللا اعلم بالاواب 

  :الماادر االمراج 

اب  األثير، أبو السعاداه المبارك ب  محمد ب  محمد، ال لاوة في بروا الحدو   .1

 ، (.م1909 -هـ1299)بيراه  -ااألثر، الطبعة الثانية، المكابة العلمية

رحم  ب  محمد، الاحقيق في أحادو  الخال ، اب  التوج ، أبو الفر  عبد ال .3

 ( .هـ1514)بيراه،  -الطبعة اهال ، دار الكاا العلمية

اب  الحاجا، محمود ب  عبد الرحم  شمس الدو  األوفلاني، بيان المخاار  .2

 -هـ 1500)دار المدني  -شرح مخاار اب  الحاجا، الطبعة األال ، السعودوة

 (.م1980

بيراه، -دار الفكر ( بدان طبعة)  السيواسي، فا  القدور، اب  اللمام، كما  الدو  .5

 ( بدان تاروخ)

فا  البار  شرح وحي  ، احمد ب  علي ب  حتر أبو الفضل، اب  حتر العسقالني .4

 (. .هـ1209)بيراه،  -دار المعرفة ( بدان طبعة)البخار ، 

رطبي، اب  حزم الظاهر ، أبو محمد علي ب  أحمد ب  سعيد ب  حزم األندلسي الق .0

 .( بدان تاروخ)بيراه  -دار الفكر( بدان طبعة)المحل  باآلثار، 

اب  رشد الحفيد، أحمد ب  محمد ب  أحمد ب  رشد القرطبي، بداوة المتالد انلاوة  .0

 . (م3005)القاهرة -دار الحدو ( بدان طبعة)المقااد، 

الدر اب  عابدو ، محمد أمي  ب  عمر ب  عبد العزوز عابدو ، رد المحاار عل   .8

 ( م1993)بيراه، -المخاار، الطبعة الثانية، دار الفكر 

بدان )اب  يدامة المقدسي، موفق الدو  عبد هللا ب  أحمد ب  محمد الح بلي، المغ ي،  .9

 .( م1908)القاهرة، -مكابة القاهرة  (طبعة

، الطبعة 8اب  م ظور، محمد ب  مكرم جما  الدو  األناار ، لسان العرب،    .10

 ( م1992 -هـ1515)بيراه  -وادر الثالثة، دار

أبو بكر محمد ب  إبراهيم ب  الم بر ال يسابور ، اإلشرا  عل  مباها العلماء،  .11

اإلماراه العربية الماحدة  -رأس الخيمة  -الطبعة اهال ، مكابة مكة الثقافية

 ( . م  3005 -هـ 1534)

ة، تحقيق ماطف  احمد الزريا، أحمد ب  الليخ محمد الزريا، شرح القواعد الفقلي .13

 (.. م1989)أحمد الزريا، الطبعة الثانية، دار القلم، دملق 

عبد : أحمد ب  فارس ب  جكروا القزاو ي الراج ، معتم مقاويس اللغة، تحقيق .12

 ( .بدان تاروخ) بيراه، -، دار الفكر(بدان طبعة)السالم محمد هاران، 
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( بدان طبعة)ام، اآلمد  أبو الحس  علي ب  محمد، اإلحكام في أوو  األحك .15

 (.بدان تاروخ)بيراه  -المكاا اإلسالمي

البركاي، محمد عميم اإلحسان المتدد ، الاعروفاه الفقلية، الطبعة اهال ، دار  .14

 (.م3002 -هـ1535) بيراه -الكاا العلمية

القضابي بي  الفقه اهسالمي ايانون اهحوا  اللخاية،  الُخل اسماعيل، البرولي  .10

اهردن، المتلد  -في الدراساه اهسالمية، جامعة ا  البي ، عمانالمتلة اهردنية 

 ( . م3009)العدد الراب   -الخامس

البلوتي، م اور ب  وونس ب  والح الدو  اب  حس  ب  إدروس الح بلي، كلا   .10

 ( . بدان تاروخ)بيراه -دار الكاا العلمية ( بدان طبعة)الق اع ع  ما  اإلي اع، 

 3، متموع الفاااىأحمد ب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني،  تقي الدو  أبو العباس .18

متم  المل  فلد لطباعة الماحف اللروف، المدو ة ال بووة،  (بدان طبعة)

 ( .هـ1510)

التااص، أحمد ب  علي أبو بكر الراج ، أحكام القران، الطبعة اهال ، دار  .19

 ( .م1995)بيراه  -الكاا العلمية

معرفة معاني  إل و  محمد ب  أحمد، مغ ي المحاا  الخطيا اللربي ي، شمس الد .30

 .  (م1995 -هـ 1514) بيراه -دار الكاا العلمية( الطبعة األال ) ،ألفاظ الم لا 

 -الداريط ي، أبو الحس  علي ب  عمر الداريط ي، س   الدار يط ي، الطبعة اهال  .31

 (بدان تاروخ )معسسة الرسالة  -بيراه

عرفة الدسويي المالكي، حاشية الدسويي عل  اللرح الدسويي، محمد ب  أحمد ب   .33

 ( .بدان تاروخ)بيراه دار الفكر( بدان طبعة)الكبير، 

الدسويي، محمد ب  أحمد ب  عرفة المالكي، حاشية الدسويي عل  اللرح الكبير،  .32

  ،(بدان تاروخ)بيراه  -دار الفكر( بدان طبعة)

يمي الراج  الملقا بفخر الدو  الراج ، أبو عبد هللا محمد الحس  ب  الحسي  الا .35

الراج ، الافسير الكبير المسم  مفاتي  الغيا، الطبعة الثالثة، دار إحياء الاراث 

 ( .هـ 1530)بيراه  -العربي

الرابا األوفلاني، أبو القاسم الحسي  ب  محمد، المفرداه في بروا القرآن،  .34

 ( .هـ1513) بيراه -الطبعة اهال ، دار القلم

–بة ب  ماطف ، الفقه اهسالمي اادلاه، الطبعة الرابعة، دار الفكر الزحيلي، اه .30

 ( .بدان تاروخ)دملق 

( الطبعة الثانية علر)جو  الدو  العاملي، الرائة البلية شرح اللمعة الدملقية،  .30

 ( .هـ1520)متم  الفكر اهسالمي

بدان )السرخسي، محمد ب  أحمد ب  أبي سلل شمس األبمة السرخسي، المبسوط،  .38

 (. م1992)بيراه، دار المعرفة، ( طبعة

اللوكاني، محمد ب  علي ب  محمد ب  عبد هللا اللوكاني، نيل اهاطار، الطبعة  .39

 (. . م1992)اهال ، دار الحدو  القاهرة 

اللوكاني، محمد ب  علي ب  محمد ب  عبد هللا، فا  القدور، الطبعة اهال ، دار اب   .20

 ( .هـ1515)كثير، دملق 
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بو العباس أحمد ب  محمد الخلوتي المالكي، بلغة السال  أليرب المسال  أالااا ،  .21

 -دار المعار ( بدان طبعة)المعرا  بحاشية الااا  عل  اللرح الاغير، 

  ،(بدان تاروخ) بيراه

 -دار الحدو ( بدان طبعة)الا عاني، محمد ب  إسماعيل الا عاني، سبل السالم،  .23

 (. . بدان تاروخ)بيراه، 

م  الاابوني، مدى حروة الزاجي  في الطالق في اللروعة اهسالمية، عبد الرح .22

 ( .بدان تاروخ)بيراه  -الطبعة الثانية، دار الفكر

عبد الكروم جودان، المفال في احكام المرأة االبي  المسلم، الطبعة اهال ،  .25

 (. .م1992-هـ1512) بيراه -معسسة الرسالة

بورنو أبو الحارث الغز ، موسوعة الغز ، محمد وديي ب  أحمد ب  محمد آ   .24

 (. م 3002 -هـ  1535)بيراه  -القواعد الفقلية، الطبعة األال ، معسسة الرسالة

الف دها ، ووسف ب  داناس، تلبوا المسال  في نارة مبها اهمام مال ، تحقيق  .20

 (. م3009)احمد البوشيخي، الطبعة اهال ، دار الغرب اهسالمي، تونس 

م، ايانون اهحوا   1949لس ة  188اللخاية العرايي ريم يانون اهحوا   .20

 (.م3010)، اعداد مكابة الس لور ، بغداد1921لس ة  08اللخاية لألجانا ريم 

 ريم اهتحاد  الماحدة، القانون العربية اإلماراه اللخاية لدالة األحوا  يانون .28

 ألحدث فقاً ا به الماعلقة ااألنظمة م، االقواني  االلواب  2005 لس ة( 38)

الثالثة،  االبحوث، معلد دبي القضابي، الطبعة الدراساه يسم :الاعدواله، إعداد

 (م 2017- هـ 1438)

م م لور عل  موي  موسوعة القانون المار ، شرح 3000لس ة( 1)يانون ريم  .29

: يواعد يانونية مدعمه بأحكام محكمه ال ق  الماروة، عل  الرابط اهتي

http://mohamedbamby.blogspot.com/3012/00/1-3000.html   اي

 3019/ 14/1ووم 11:03الساعة : الزوارة

م، 1985وونيو  9هـ، الموافق 1505رمضان  9المعرخ في  11-85يانون ريم  .50

: ابط اهلكارانيالماضم  يانون اهسرة المعد  االمامم، م لور عل  الر

https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf  الساعة 33/1/3019تاروخ الزوارة

 .الخامسة مساء

القرطبي، أبو عبد هللا محمد ب  أحمد ب  أبي بكر شمس الدو ، التام  ألحكام  .51

 .( م 1905 -هـ 1285)القاهرة،  -وةالقرآن، الطبعة الثانية، دار الكاا المار

عالء الدو ، أبو بكر ب  مسعود ب  أحمد، بداب  الا اب  في ترتيا الكاساني،  .53

 . (م1980)بيراه، -، الطبعة الثانية، دار الكاا العلمية 2اللراب ،   

أبو الحس  علي ب  محمد ب  حبيا البار ، الحاا  الكبير، الطبعة الماارد ،  .52

 . (م1999)بيراه  -ا العلميةاهال ، دار الكا

محمد ب  إبراهيم ب  عبد اللطيف آ  الليخ، فاااى ارسابل، الطبعة اهال ، مطبعة  .55

 (. هـ1299)الحكومة، مكة المكرمة 

اكيف  الُخل محمد ب  إسماعيل أبو عبدهللا البخار ، وحي  البخار ، باب   .54

 ( . هـ1533)بيراه  -الطالق فيه، الطبعة اهال ، دار طوق ال تاة

http://mohamedbamby.blogspot.com/2013/06/1-2000.html
https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf
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محمد حس  كلكو ، اعباس السعيد ، شرح يانون اهحوا  اللخاية العرايي  .50

 180ص  (بدان تاروخ)اتعدوالته،  1949لس ة  188ريم 

بدان )ال وا ، أبو جكروا محيي الدو  وحي  ب  شر ، المتموع شرح الملبب،  .50

 (بدان تاروخ)بيراه  -، دار الفكر(طبعة
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 :ملخص

ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات الهدف منها التحقق من واقع معين  

ويتم اللجوء إليها من طرف ، يحتاج الكشف عنه إلى معطيات أو معلومات فنية بحتة أو تقنية

، الخصومة أو باتفاق بينهم القاضي المدني من تلقاء نفسه او بناءا على طلب أحد أطراف

بشخص مختص في مجال مرتبط بموضوع الدعوى أو بأطرافها  االستعانةوذلك عن طريق 

وبما أن االستعانة بالخبرة هي أمر متروك تقديره للقاضي الذي ينظر موضوع ، يدعى الخبير

المعتمدين لدى النزاع فإذا أمر به فإنه يختار الخبير أو الخبراء المقيدين في جدول الخبراء 

المجالس القضائية وبصفة استثنائية وبأمر مسبب يمكن له تعيين خبراء غير مقيدين في 

 .لكن يؤدون اليمين أثناء سير الدعوى فقط، الجدول

ولقد حدد المشرع الجزائري كيفيات تقديم طلب لتعيين خبير قضائي  ونوع الحكم        

كما  يمكن رد أو ، جراءات المدنية واإلداريةالقاضي بذلك وكيفية تنفيذه ضمن قانون اإل

استبدال الخبير من طرف القاضي أو بناء على طلب الخصوم إذا وجدت األسباب القانونية 

، وللخبير أيضا الحق في رفض المهمة الموكلة إليه أو تنحيه ألسبابه الخاصة، والجدية لذلك

زها أو بعد القيام بذلك إذا كانت مخالفة كما يمكن للخبرة القضائية أن تسقط قبل البدء في إنجا

ولقد ارتأينا في هذا المقال تسليط الضوء على الخبرة ، المنصوص عليها ةالقانونيلإلجراءات 

بالخبراء  االستعانةكيف يتم : القضائية في الدعاوى المدنية من خالل طرح اإلشكالية التالية 

 القضائيين؟ وما هي اإلجراءات المتبعة إلنجاز الخبرة القضائية ؟ 

األول في تناولنا ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة في هذا المقال الذي قسمناه الى مبحثين 

 .والثاني خصصناه إلى مراحل إعداد الخبرة القضائية ، آليات تعيين الخبراء القضائيين

 . استبدال، ، تنحيالخبرة القضائية، انتداب الخبير، رد الخبير الخبير، :مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract : 
 The appointment of an expert in the case is merely a means of 

proof to verify a particular situation whose disclosure requires purely 

technical data or information. 

 The civil judge makes use of it either on his own initiative, or 

at the request of one of the parties to the dispute, or by mutual 

agreement, with the assistance of a competent person in a field related 

to the object of the case or its parts, called expert.  

 Since the expert opinion is left to the discretion of the judge 

who examines the subject of the dispute, he or she chooses, if he so 

decides, the expert or experts on the list of experts registered with the 

judicial councils, under which he or she may appoint experts who are 

not on the list but are sworn in during the procedure. 

 The Algerian legislator has specified the terms of application 

for the appointment of a judicial expert, the type of judgment to be 

rendered and its mode of execution in the code of civil and 

administrative procedure. 

 The expert also has the right to refuse or disqualify the task 

entrusted to him for particular reasons. 

 Judicial expertise may fall before or after the completion of its 

completion if it is contrary to the prescribed legal procedures. 

 In this article, we have highlighted the judicial experience of 

civil proceedings by raising the following problem: How is the use of 

forensic experts? 

What are the procedures used to complete the forensic expertise? 

To address the problem raised in this article, which we have 

divided into two sections. 

 First, we dealt whit mechanisms for appointing judicial 

experts. 

 The second is devoted to the stages of preparation of the 

judicial expertise.  
  

    Key words :Expert, Judicial expertise, Expert mandate, Expert 

response, Resignation, Replace. 
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  :مقدمة
إلى القضاء من طرف المواطنين للمطالبة بتحقيق العدالة واستعادة  اللجوءيتم 

والقاضي وحده في بعض األحيان ال يمكنه تحقيق ذلك بمفرده إذا كان النزاع يشوبه ، حقوقهم

خاصة إذا تعلق ، والغموض وعدم درايته بمسائل دقيقة تلم بكل جوانب الموضوعاللبس 

النزاع بوقائع لها طابع علمي أو فني يصعب على القاضي فهمه لعدم تخصصه في كل 

 واالستئناسوعليه فإنه يستعين برأي التقنيين والمتخصصين ، المجاالت وشتى الميادين

ويقومون بتقديم يد ، يسمون الخبراء القضائيينبرأيهم ،هؤالء هم من مساعدي القضاء و

العون عن طريق إنجاز ما يوكل لهم من مهام بما يطلق عليه الخبرة القضائية والتي يمكن 

األمر كشف دليل وتعزيز  اقتضىتعريفها بأنها وسيلة من وسائل اإلثبات يتم اللجوء إليها إذا 

أو المحقق في مجال اإلثبات لمساعدته في  وهي استشارة فنية يستعين بها القاضي، أدلة قائمة

كما يمكن القول أنها المهمة ، تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى دراية علمية

الموكولة من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية إلى شخص أو إلى عدة أشخاص أصحاب 

حصل منهم على أو مهارة أو تجربة في مهنة ما أو فن أو صنعة أو علم لت اختصاص

معلومات أو آراء أو دالئل إثبات، ال يمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين 

وتعد من أهم وسائل التحقيق سواء في القضاء أو في مجاالت   قناعتها للفصل في نزاع معين

اء أخرى كالتأمين والطب وغيرهما  وعندما يتم األمر بإجرائها من قبل مرفق العدالة سو

تسمى في هذه الحالة بالخبرة القضائية التي تعد كوسيلة إثبات ، بأمر والئي أو بحكم قضائي

تهدف إلى التعرف على وقائع مجهولة من خالل الواقع المعلوم  فهي تضيف إلى الدعوى 

  ،دليال عن طريق إجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمية تستلزم وقتا ال يتسع له عمل القاضي

تصر على المسائل الفنية دون المسائل القانونية ألن المحكمة مفروض فيها العلم فالخبرة تق

بالقانون علما كافيا، ولقد تناول قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري الخبرة 

والدافع الذي أدى بنا للبحث في موضع الخبرة ، منه 111إلى  125القضائية في المواد من

في هذا المجال  اتنوالتقنيثراء المجال القانوني أمام كثرة النصوص القضائية هو محاولة إ

تتطلب مشاركة الجميع والمساهمة ولو بجزء ضئيل في دراسة بعض جوانبه، التي ، الواسع

، ونظرا لصعوبة المادة وقلة البحث فيها، مختصين لتسهيل تطبيقه ميدانيامن باحثين و

فتطرقنا في هذا المقال إلى ماهية الخبرة القضائية من منظور التشريع الجزائري وبعض 

بالخبراء  االستعانةكيف يتم : التشريعات المقارنة من خالل اإلجابة على اإلشكالية اآلتية

هذه ولإلجابة على القضائيين؟ وما هي اإلجراءات المتبعة إلنجاز الخبرة القضائية؟ 

ارتأينا أن نتطرق في المبحث األول إلى آليات تعيين الخبراء القضائيين  والمبحث اإلشكالية 

 .الثاني خصصناه إلى مراحل إعداد الخبرة القضائية 
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 آليات تعيين الخبراء القضائيين : المبحث األول 

للقاضي سلطة االلتجاء إلى أهل المعرفة والخبرة الفنية إذ عرضت عليه أثناء فصله 

فيلجأ إلى ، وي نقاط أو مسائل فنية تحتاج إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية في الدعا

ويكون ندب الخبير كلما استدعت الظروف ذلك، الخبراء لالستدالل برأيهم في فهمها
1

سواء ، 

وتبعا ،  من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة أو بناء على اتفاقهم

وفقا للشروط واألوضاع المنصوص  الخبير الموضوع حكما يعين فيه لذلك يصدر قاضي

عليها قانونا، وتعيين الخبراء بالنسبة للقضاء في الجزائر يكون بموجب حكم قضائي صادر 

قبل الفصل في موضوع الدعوى بذات األشكال واإلجراءات في القضايا العادية وذلك ألن 

األحكام المشتركةالمشرع الجزائري أدرج أحكام الخبرة ضمن 
2
. 

 سلطة تعيين الخبير القضائي: المطلب األول 

بما أن االستعانة بالخبراء هي أمر متروك تقديره للمحكمة التي تنظر موضوع   

النزاع، فإنه يجوز لها أن تلجأ إلى ندب الخبراء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 

الخصوم
3

بالخبرة فيها أمر ضروري  االستعانةولكن هناك بعض األمور التي تكون ، 

بخبير فإنه يمكن أن  االستعانةفإذا تبين له ، وللقاضي السلطة التقديرية في الحكم بإجرائها 

يختاره من قائمة الخبراء المقيدين في الجدول المعتمدين لدى المجلس القاضي التابع لدائرة 

ين خبراء غير مقيدين في الجدول وبأمر مسبب تعي استثنائيةكما يجوز له  بصفة ، اختصاصه

يؤدون اليمين أثناء سير الدعوى فقط
4
. 

 القضائية افتتاح الخبرة : الفرع األول

إن تعقيد المسألة التقنية المطروحة في النزاع يمكن أن يؤدي إلى تعيين خبير أو أكثر،       

عدة خبراء من نفس والمشرع الجزائري لم يحدد عدد الخبراء إذ قرر جواز تعيين خبيرا أو 

واألصل العام أنه ال يتم تعيين إال خبير واحد، ويجيز  ،التخصص أو من عدة تخصصات

القانون الفرنسي أن يلجأ إلى رأي تقني أثناء سير التحقيق شرط أن يكون تخصصه مخالف 

وهذا ما أخذ ، ولكن من الناحية العملية ونظرا لكلفة الخبرة يعين خبير واحد الخبير لتخصص

ونص عليه ، من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي 261به المشرع الفرنسي في المادة 

                                                           
1
 .52ص ، 2002، 1ط، األردن دار الحامد،، شهادة أهل الخبرة وأحكامها، أيمن محمد علي محمود-   
2

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  2002 فبراير 25المؤرخ في  00-02من القانون  رقم  122المادة  -  

 واإلدارية
3

 . ذكور أعاله، الم00-02من القانون  126المادة -  

 - 
4

الديوان الوطني لألشغال  احسن بوسقيعة، قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،

 115، ص 2001الجزائر ، 2العمومية،ط
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وعند ، من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 126المشرع الجزائري كذلك في نص المادة 

بخبير يمكن اللجوء للخبرة وافتتاحها بإحدى  الطريقتين التاليتين االستعانة
1

: 

 تلقاء المحكمةاللجوء للخبرة من : أوال 

مسألة االستعانة بالخبرة متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع فله وحده تقدير 

للزوم هذا اإلجراء  
2

، إال أن هناك قضايا يقوم قاضي الموضوع في أغلب األحيان بالرجوع 

ومن بين المسائل " بمعلوماته حول المسألة المطروحة عليه ، واالستعانةإلى خبير مختص 

أو نزاع حول ، التي تتطلب الرجوع إلى الخبرة نجد قسمة تركة الهالك من عقار أو منقول

..."بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس 
3

ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد "، 

"صص أو من تخصصات مختلفة الخصوم تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخ
4

حسب  

 .الحاجة من خالل طبيعة المسألة التقنية المطروحة في النزاع

 اللجوء إلى الخبرة بطلب من األطراف: ثانيا 

أجاز المشرع الجزائري
5
للخصوم أو أحدهم طلب تعيين خبير ويقدم إلى القاضي،  

ويمكن تقديم طلب الخبرة من ، الذي بناء على سلطته التقديرية يوافق على الطلب أو يرفضه

طرف الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وفي أي درجة من درجات التقاضي في 

وال يشترط في الطلب ، وهذا اتجاه المشرع الجزائري، الحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك

حضر الذي يقدمه الخصوم إلجراء الخبرة شكال معينا فيجوز تقديمه شفاهيا ثم يسجل في م

ويشترط في طلب الخصوم بندب خبير ، الجلسة أو كتابة متضمنا أهمية طلب الخبرة وأسبابه

منتجا في الواقعة المنسوبة للقاضي أن يكون- 
6

ويجب أن يحتوي طلب ندب الخبير ، 

التالية  العناصر والشروط
7

 : 

الطلب األسباب ويذكر في ،  أن يكون طلب تعيين الخبير المقدم للمحكمة واضحا وصريحا -

وجميع النقاط التقنية التي يجب أن تشملها الخبرة ،  التي تدعو إلى إجراء الخبرة القضائية

 .وأن يكون جديا الغرض منه تنوير المحكمة، ومدى جدواها في حسم النزاع

                                                           
-

1
ص ، 2012، 1ط، 1كليلة للنشر ،ج، قانون االجراءات المدنية واإلداريةالوجيز في شرح ، بوضياف عادل 

101 
2

، مصر، منشأة المعارف باإلسكندرية، ، تقارير الخبراء في المواد المدنية والجنائيةبهاء المستشار المرى - 

 .10ص، 2012
3

 .22ص ، 2010، الجزائر، دار الخلدونية، طاهري حسين، دليل الخبير القضائي -
4

 .السالف الذكر، 00-02القانون من  126لمادة ا -
5

  .ذكور اعاله، الم00-02القانون - 
- 

6
، ص 2002ط، .األحكام العامة في التنفيذ الجبري، منشأة المعارف، االسكندرية، ب، عبد الحميد الشواربي 

203 

 - 
7

 .50ص ، 1003حلب، سوريا، ، الخبرة القضائية في المواد المدنية، بغدادي موالي ملياني 
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ومن خالل النصوص القانونية ، أما فيما يخص تعدد الخبراء إلنجاز خبرة واحدة

الحاالت التي يجب فيها تعيين خبير واحد وال الحاالت التي يجب فيها تعيين نجد أنها لم تبين 

لكن العادة جرت على أن األصل أن تأمر المحكمة بتعيين خبير واحد للقيام ، عدة خبراء

لكن يجوز لها أن تأمر بتعيين عدة خبراء إذا كانت مقتنعة بوجوب تعيينهم ، بالخبرة
1

، إذا 

ام المحكمة للفصل فيها معقدة ويحتاج توضيحها إلى تخصصات كانت القضية المطروحة أم

وفي الحاالت التي يأمر فيها القاضي بندب  ،  يمكن لخبير واحد أن يقوم بها بمفرده مختلفة ال

عدة خبراء يجب عليه أن يذكر األسباب التي جعلته يقوم بتعيين هؤالء الخبراء والغرض من 

ة المطروحة على المحكمة للفصل فيها تتطلب لتحقيقها تلك التعددية خصوصا إذا كانت القضي

 اختلفتوإذا ، فيقومون بإجراء الخبرة سوية ثم بيان خبرتهم بتقرير واحد،  كفاءات مختلفة

آراؤهم وجب على كل منهم تسبيب رأيه ويجب أن يكون كل ذلك في تقرير الخبرة الواحدة
2

 ،

 12361تحت رقم  22/12/1022: در بتاريخ وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها  الصا

والذي جاء فيه
3

من المقرر قانونا أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة :" 

سوية وبيان خبرتهم في تقرير واحد ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا 

معينين قد حرر كل منهم تقريرا للقانون، ولما كان الثابت في قضية الحال أن الخبيرين ال

 ". مستقال فإن قضاة الموضوع الذين لم يلتفتوا إلى ذلك يكونوا قد خرقوا القانون

 إجراءات انتداب الخبير القضائي:  الفرع الثاني

 وفقا للشروط واألوضاع الخبير يصدر قاضي الموضوع حكما يعين فيه

بنفس األشكال ، في موضوع الدعوى المنصوص عليها قانونا، ويكون ذلك بحكم قبل الفصل

واإلجراءات عند صدور األحكام  في القضايا العادية وذلك ألن المشرع الجزائري أدرج 

 .األحكام القاضية بتعيين خبير ضمن األحكام المشتركة

  : شروط تعيين الخبراء: أوال

، يصدر حكما بتعيين خبير، بمجرد اقتناع القاضي بضرورة إجراء خبرة قضائية

إما من قائمة الخبراء القضائيين المقيدين في سجل الجهة القضائية أو من غير المقيدين، وقد 

نظم المشرع الجزائري شروط التسجيل في قوائم الخبراء بموجب المرسوم
4
والذي  05-710 

 .وكذا اإلجراءات التأديبية الخبير والذي يحدد أيضا حقوق وواجبات

                                                           
1

 .السالف الذكر، 00-02من القانون  123المادة  -

 - 
2
 .، المذكور اعاله00-02القانون من  123المادة  

 - 
3
 .112ص ، 1عدد ، 02مجلة قضائية ، 12361ملف رقم  22/12/1988قرار صادر بتاريخ  

4
يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء ، 1005أكتوبر  10مؤرخ في  710-05المرسوم التنفيذي رقم  - 

 كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، القضائيين وكيفياته
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واإلدارية تعيين أي خبير من اختيارهم  يجوز للقضاة في القضايا المدنيةوعليه 

حيث توضع كل سنة إلعالم القضاة قائمة ، تحت قيود النصوص التشريعية والتنظيمية

وقانون ، "خبير لدى المجلس" والقانون ينص على حماية لقب ، يحررها كل مجلس قضائي

يجب  أعطى لقاضي الموضوع هذه الصالحية حيث 00-02اإلجراءات المدنية واإلدارية 

في القرار المتضمن األمر بالخبرة وتخصصه من القائمة المعتمدة لدى المجلس  الخبير تسمية

أو من غيرها( قائمة الخبراء القضائيين)
1
. 

السابق الذكر يحدد  710-05ولقد أصدر المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 

وواجباتهم، واشترط في شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته وحقوقهم 

تسجيل في قائمة الخبراء أي شخص طبيعي على أن تكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني 

وهناك مجموعة ، معين في االختصاص الذي يطلب فيه التسجيل دون تحديد االختصاصات

الجنسية : من الشروط العامة الواجب توافرها للتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين وأهمها

الجزائرية مع مراعاة االتفاقيات الدولية والشهادة الجامعية أو شهادة في التخصص وعدم 

التعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكاب أفعال مخلة باآلداب العامة أو الشرف وقد أجاز 

شخص معنوي تتوفر لديه الشروط القانونية الخبير المشرع الجزائري أن يتولى مهنة
2
. 

العقاري الخبير المتعلق بمهنة المهندس 02-05كما صدر األمر 
3
حيث نصت  

بوضع المخططات الطبوغرافية للوثائق التقنية التي تلحق بعقود " ... منه على 02المادة 

"رسمية تتعلق بنقل الملكية العقارية
4

هذا فضال عن بعض النصوص المتناثرة في العديد من ، 

ي، باإلضافة إلى خبراء مصلحة الطب التشريعات تتناول موضوع الخبرة في القانون المدن

الشرعي، وخبراء مضاهاة الخطوط ويالحظ أن المشرع الجزائري أخرج فئة المحكوم عليهم 

وكذلك المفلسين  الخبير بالحرمان من الحقوق الوطنية بسبب ضمانه اآلداب المرتبطة بمهنة

الذين لم يرد لهم اعتبارهم أمام القصر فمبعدين مطلقا
5
. 

أهم الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم في المنازعات المدنية نجد الخبراء  ومن

 .العقارين وخبراء أطباء وخبراء محاسبون وخبراء مهندسين معماريين

 

 

                                                           
1
 .، السالف الذكر00-02من القانون رقم  126المادة  - 
2

 10-0ص ، المرجع السابق، طاهري حسين - 
3

 .يتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري، 1005فبراير  1مؤرخ في  02-05مر رقم األ -
4

 .المرجع نفسه، 02-05 األمر رقممن  02 المادة 
5
 12ص ، المرجع السابق، طاهري حسين-   
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 أداء اليمين: ثانيا

يؤدي الخبراء المقيدون أول مرة في قوائم المجالس القضائية اليمين المنصوص  

عليها
1

والفرق ، اليمين ويحتفظ به في أرشيف المجلس القضائيويتم إعداد محضر أداء ، 

المقيد في القائمة وغير المقيد أن هذا األخير يؤدي اليمين أمام القاضي المعين في  الخبير بين

الحكم اآلمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية وهذا ما نصت 

من قانون اإلجراءات المدنية  50المادة  ، في حين أن02-00من قانون  171عليه المادة 

القديم
2
 .من اليمين باتفاق الخصوم الخبير أجازت إعفاء 

  الحكم  بإجراء خبرة قضائية وبياناته ومشتمالته صدور : المطلب الثاني 

لكن هناك حاالت ، األصل العام هو عدم إلزام المحكمة بإجابة طلب تعيين الخبير

بل يتحتم إجراء الخبرة للفصل في ، للمحكمة أن تستغني عن الخبرةكثيرة ال يمكن فيها 

النزاعات التي تستجيب فيها المحكمة  وتعد، الدعوى المطروحة أمامها طبقا ألحكام القانون

نذكر منها ، لطلب على إجراء خبرة  أو تلك التي تأمر بها من تلقاء نفسها كثيرة ومتنوعة

 :الحاالت التالية

  الحاالت التي يمكن للمحكمة أن تنتدب فيها خبير : الفرع األول 

 بخبير االستعانةإذا نص القانون صراحة على : أوال

هناك العديد من الحاالت وردت في نصوص قانونية مختلفة منحت للمحكمة 

ويصعب ، بإجراء خبرة لحسم النزاع المعروض عليها بطريقة موضوعية وعلمية  االستعانة

كليا أو جزئيا بدونها، ومن بين هذه الحاالت  نذكر منها على سبيل  على القاضي حل النزاع

 :المثال ما يلي

من  752في حاالت بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس وهي الحالة التي نصت عليها المادة   -

تقدير ، التعويض عن حوادث العمل، القانون المدني، في التعويض عن حوادث الطرقات

 االستحقاققيمة تعويض 
3

وهناك حاالت عديدة أخرى في قوانين مختلفة  يمكن للمحكمة ...  

 .من خاللها انتداب خبراء لحل المسائل المثارة أمامها

 

                                                           
1
 .المعدل والمتمم، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1066يونيو  2مؤرخ في  155-66مر رقم األ-   

2
 .الملغى، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 1066يونيو  2مؤرخ في  151–66مر رقم األ-   

3
 .21ص ، المرجع السابق، حسين طاهري - 
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  القضايا التي ال يمكن الفصل فيها دون خبرة: ثانيـا 

هناك القضايا من نوع آخر يطرح للفصل فيه ولم ينص القانون على إلزام المحكمة 

، بأهل الخبرة فيها واجب االستعانةلطلب ندب الخبير صراحة لكن يفهم ضمنها  باالستجابة

ويمكن للخصوم طلب تعيين خبير في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
1

وهذه القضايا ، 

 ،حالة عقم الزوجة أو الزوج: موجودة في مختلف فروع القانون نذكر منها على سبيل المثال 

ب المستحكم في الزوج، حالة الجنون والسفـه، حالة حالة طلب الزوجة التطليق للعي 

على وجود أو عدم وجود غشاء البكارة ليلة الدخول إذا كانت شرطا واردا في عقد  االختالف

على الملكية العقارية، حالة تعيين  باالعتداءالزواج، في بعض حاالت النزاعات المتعلقة  

خبير في المحاسبة للقيام بتصفية حسابات الشركة، حالة تعيين خبير لتحديد الضرر إثر 

 المدعى عليهالذي وقع على المدعى عن المساحة األرضية المعتدى عليها من قبل  االعتداء
2
. 

خبرة وهناك حاالت كثيرة لم ينص القانون فيها صراحة على وجوب إجراء 

 واالختصاصبأهل الفن  االستعانةلكن الواقع العملي يفرض ويحتم على المحكمة ، قضائية

 .للفصل فيها

بالخبرة القضائية  االستعانةبعض النزاعات التي تتطلب : ثالثا 
3
 : 

هناك عدة نزاعات تعرض على المحكمة وفي غالب األحيان يستعين القاضي 

المعروضة عليه بإجراء خبرة قضائية نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر،  إذا تعلق 

أو إذا تعلق األمر بدفاع ، والمعرفة االختصاصاألمر بمسائل فنية بحتة تستدعي تدخل أهل 

ر معتبرة من جراء المياه المتسربة إليه من قنوات جوهري كمن يدعي تعرض منزله ألضرا

فهي الوسيلة ، صرف مياه المدعى عليه وبسببها وإنكار هذا األخير طلبات المدعى ومزاعمه

 21/06/2007:وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ، الوحيدة إلثبات دفاعه
4

 استبعادإن تسبيب القاضي المتمثل في :" على وجوبية الخبرة في المسائل الفنية بقولها ، 

 االستعانةإن ، مسؤولية الطبيب على أساس بذل عناية وليست تحقيق نتيجة غير مقبولة قانونا

 ."بخبرة فنية وجوبية 

 

 

                                                           
1
 .131ص ، المرجع السابق، بوضياف عادل -  

2
 .22ص ، نفسهالمرجع ، طاهري حسين -  

3
 .62ص ، المرجع السابق، موالي مليانيبغدادي  - 

 .111، 2، عدد 2007مجلة قضائية ، 203062تحت رقم ، 21/06/2007:قرار صادر بتاريخ  - 4
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 طبيعة الحكم اآلمر بالخبرة القضائية : الفرع الثاني

ويمكن أن يكون صادر عن ، بالخبرة ال يفصل في موضوع النزاعإن الحكم اآلمر 

حيث يجوز أن يأمر قاضي االستعجال بخبرة إذا كان هناك استعجال ، القضاء اإلستعجالي

على المعاينات التي تطلب منه  الخبير بقصد تحفظي فيقتصر عمل
1

، ونظرا لشفوية 

من تلك  تقديم خبرة أكثر توضيحاالمرافقات أمام قاضي االستعجال يجوز لألطراف التماس 

التي حددت للخبير عند تعيينه ويعود األمر إلى القاضي  بتحديد النقاط التي يراها ضرورية 

لقناعة المحكمة
2
.  

كما يعتبر الحكم اآلمر بالخبرة من بين األحكام الصادرة  قبل الفصل في الموضوع   

دون أن تكشف عن وجهة نظرهاحيث تصدره المحكمة أثناء سير الدعوى بإجراء معين 
3

 ، 

ومثال ذلك الحكم بندب خبير للقول هل أن المدعي عليه استولى أو اعتدى على جزء من 

المساحة األرضية المملوكة للمدعي فهذا الحكم يهدف فقط إلى توضيح جانب من جوانب 

كذلك الحكم بإجراء خبرة في دعوى الغبن في بيع عقار متنازع فيه أيضا يعد ، النزاع ليس إال

ال يمكن استئنافه إال مع الحكم الفاصل في  هذا األخيرحكما قبل الفصل في الموضوع 

 .الموضوع

  مشتمالت الحكم المتضمن تعيين خبير: الفرع الثالث 

األساسية التي يشتمل عليها لقد حدد المشرع الجزائري على غرار غيره البيانات 

الحكم بتعيين خبير
4

بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعنيين مع توضيح ك، 

كما ، أجل إيداع الخبرة بأمانة الضبطوكذا ، وتحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا، التخصص

مبلغ التسبيق الواجب دفعه وتعيين الخصم المكلف بدفعهيتضمن تحديد 
5

ويكون الحكم  

ويتم توقيعه ، القاضي بإجراء خبرة  في شكل كتابي وفقا للقاعدة العامة في إصدار األحكام

وال يمكن الطعن في الحكم اآلمر بالخبرة إال مع الحكم ، أمين الضبط القاضي وكذا من قبل

سواءا باالستئناف أو بالطعن بالنقض، الفاصل في موضوع النزاع
6

عن وال يكمن بناء الط"، 

                                                           
1
 .السالف الذكر، 00-02من القانون  33المادة  - 

2
 .120ص ، المرجع السابق، بوضياف عادل -  

3
، 2موفم للنشر، الجزائر، ط، قانون اإلجراءات المدنية واالدارية ترجمة للمحاكمة العادلة، ديب عبد السالم - 

 . 210ص  2011
4
 .المذكور اعاله، 00-02من القانون  رقم  122المادة  -  

5
 . 131ص ، نفسهالمرجع ، بوضياف عادل -  

 .101ص  ، ،المرجع السابقبوضياف عادل  - 6



 ، مـــــراد نور الدين                                                                               برة القضائية في الدعاوى المدنيةالخ

 الدكتور حيتالة معمر
 

 

   (18العدد التسلسلي )   9482: السنة/   40: العدد/   81:  المجلد  للعلوم االجتماعية واالنسانيةة الحقيقة ــمجل
56 

على المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة  إذا لم تكن أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائي التي 

"فصلت في نتائج الخبرة 
1
. 

وعندما يأمر القاضي بالخبرة فال يجوز له أن يحكم من جديد إال عندما  

، المعينغير أنه إذا كان الطرف الذي طلب الخبرة لم يتصل بالخبير ، تقريره الخبير يودع

ظر عن الخبرة  وإذا كان للقاضي وسائل جديدة تسمح له بتأسيس قراره فيمكنه صرف الن

كما يمكن في حال عدم إيداع التسبيق في األجل المحدد ويعتبر األمر   ،والحكم في الموضوع

الغيا  الخبير بتعيين
2

، وفي ظل القانون القديم إذا رفع للمجلس أثر ناقل لالستئناف يجوز له 

رض إجراءات استعالمية مختلفة عن تلك التي حددها قضاة الدرجة األولى و إضافة تحقيق ف

 .إلى الخبرة فإن هؤالء ال يستطيعون الرجوع عن قرارهم األول ألن ذلك من حق األطراف 

 مراحل إعداد الخبرة القضائية: المبحث الثاني

أما إذا ، قبول الخبير للعمل الموجه له ولم يتم رده أو استبداله فإنه يباشر عمله عند

عليه القانون بتوفر أسباب ذلك فإنه يستبدل بغيره للقيام بالخبرة  لما نصتم رده وفقا 

  .المرجوة

 نجاز الخبرة القضائيةإلمباشرة الاإلجراءات : المطلب األول 
الحكم القاضي بتعيينه وتم إيداع مبلغ األمانة إذا تم إشعار الخبير بنسخة من 

المحكوم بها في أمانة المحكمة وحلف اليمين في حالة ما إذا كان غير مقيد في قائمة الخبراء 

المعتمدين لدى المحاكم وجب عليه أن يبدأ عمله متبعا الخطوات التي يراها مناسبة في حدود 

. النقاط التي حددها الحكم القاضي بتعيينه
3

 

 كيفية الحصول على الحكم اآلمر بالخبرة وتنفيذه :الفرع األول

إن الحكم اآلمر بالخبرة يصدر في شكل حكم قضائي
4

وفي حاالت أخرى في شكر  

أمر على عريضة
5

وفي معظم الحاالت فإنه يتوجب على من له مصلحة أو من يهمه ، 

وتبليغه إلى الخبير من أجل تنفيذ منطوقه من قبل  التعجيل أن يستخرج الحكم بعد دفع التسبيق

ويقصد بالتسبيق مبلغ مالي يحدده القاضي اآلمر بالخبرة بحيث يكون مقاربا قدر ، هذا األخير

ومصاريف الخبرة، ويقع على عاتق الخصم  الخبير اإلمكان للمبلغ النهائي المحتمل ألتعاب

ي يحدده القاضي، وفي حال لم يتم إيداع الذي طلب الخبرة أو الخصوم دفعه في األجل الذ

الغيا، إال إذا قدم الخصم طلبا لتمديد األجل أو  الخبير التسبيق في األجل المحدد يعتبر تعيين

                                                           
1
 .102المرجع ص نفس ، بوضياف عادل - 

2
 .152ص ، المرجع السابق، عبد السالمديب  - 

3
 . 20ص ، المرجعنفس ، عبد السالمديب  - 

4
 .السالف الذكر، 00-02رقم قانون المن  5فقرة  2الماادة  - 

5
 .قانوننفس المن  712إلى  710من المواد  - 
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ويودع ، بموجب أمر على عريضة إذا ثبتت في حين ثبتت حسن نيته الخبير رفع إلغاء تعيين

جوز دفعه مباشرة للخبير وهذه التدابير مبلغ التسبيق في األجل المحدد لدى أمانة الضبط وال ي

ألتعابه وما يبذله من  الخبير تعتبر مستحدثة فالنص على إيداع مبلغ التسبيق يعد ضمانا لتلقي

مصاريف ،وال يرخص للخبير باقتطاع جزء من التسبيق المودع لدى أمانة الضبط إال إذا قدم 

يحدد القاضي مبلغا إضافيا  الخبير تعابتبريرا وإذا تبين أن المبلغ المودع غير كاف لتغطية أ

تقريره على الحالة  الخبير وأجال إليداعه، وفي حال عدم التزام الخصوم بهذا اإلجراء يودع

التي يوجد عليها ويستغنى عما تبقى من إجراءات
1

وال يستطيع الخبير البدء في مهمة دون ، 

ئري لم يوضح بنص قانوني أن يكون قد علم بتكليفه بها أصال وإذا كان المشرع الجزا

الطرف الملزم بدعوة الخبير ألداء مهمته وذلك على خالف غيره من المشرعين كالمشرع 

ويدعى الخبير في الجزائر ألداء مهامه حسب ما يدعى عليه التعارف لدى ، المصري

المبلغ  بإيداعالمحاكم من طرف الخصم الذي طلب إجراء الخبرة أو من يهمه التعجيل ويقوم 

وبعد ذلك ، لذي يحدده القاضي كمصاريف مؤقتة للخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة المختصةا

يستخرج نسخة من الحكم اآلمر بالخبرة ويقوم بتبليغها إلى الخبير إما عن طريق تسليمها إياه 

مباشرة أو عن طريق تبليغه بأحد الطرق القانونية كإرساله له عن طريق البريد المضمون أو 

سخة من الحكم بواسطة محضر قضائيتبليغه بن
2

وبمجرد إعالم الخبير بالمهمة المسندة إليه ، 

مع ، فإن عليه أن يبادر في أقرب اآلجال بإبالغ القاضي بقبوله أو رفضه المهمة المسندة إليه

إمكانية إطالعه على الملف والوثائق المرفقة وذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم القاضي 

 باالتصالويكون غالبا قبول الخبير بمهمته قبوال ضمنيا وذلك بمبادرة هذا األخير ، بالخبرة

بطريقة قانونية بواسطة محضر قضائي بموجب محضر  استدعائهمباألطراف عن طريق 

من  116إلى  106رسمي وفقا إلجراءات التبليغ الرسمي المنصوص عليها في المواد من 

غالبا الحضور إلى مكتب  االستدعاءويتضمن ، الجزائري قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

مع إمكانية طلب الخبير الخصوم بإحضار  االستدعاءالخبير في اليوم والساعة المحددين في 

أو يمكن أن يطلب منهم الحضور إلى مكان النزاع في  ، الوثائق المرتبطة بموضوع النزاع

إلى المحكمة المختصة  االنتقالا يمكنه أيضا كم، كذلك االستدعاءاليوم والساعة المحددين في 

لإلطالع على الوثائق أو زيارة العين محل الخبرة
3

 . 

وال يكفي أن تسلم للخبير نسخة من حكم تعيينه وأن يقبل المهمة ويحدد تاريخا 

بل على األطراف تسليمه كل الوثائق التي لها عالقة بالدعوى ، لبدئها بعد االتصال بالخصوم

العقود واألحكام النهائية السابقة لنفس الموضوع وكل مستند يرى أنه ذا فائدة فأصل 

التي يرونها مناسبة لعملية كما لهم أن يتقدموا خطيا بالمالحظات والمطالب ، لمصلحته

ةالخبر
4

بصفة جيدة المهمة التي توالها ال بد من تسليمه الوثائق  الخبير حتى يفهم ،
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والوثائق التي  ية النجاز مهمته دون تأخير، إن ملف القضيةوالمستندات التي يراها ضرور

على  الخبير قدمها الخصوم يتم حفظها مؤقتا بأمانة المحكمة وليس من المفروض أن يطلع

الوثائق واألدلة التي ليس لها عالقة بتنفيذ مهمته ،ويمكن للخبير اإلطالع على الوثائق بكتابة 

أي أشكال متعلق بحصوله على  الخبير إذا اعترضضبط المحكمة حتى قبل قبول المهمة، 

المستندات الضرورية إعالم القاضي الذي يأمر الخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية بتقديم 

المستندات،ويجوز للقاضي أن يستخلص اآلثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوص عن 

تقديم المستندات
1

إلى طلبه أو رغبة األطراف في ذلك ويكون تسليم الوثائق للخبير استنادا ، 

أو بناء ا على أمر المحكمة ويمضي الخبير وصال باستالم المستندات والملفات ليس لها إال 

لهدف مساعدته في أداء مهمته وذلك بالمعلومات التي يستقيها من مصادرها
2

 . 

 واجبات الخبير والتزامه بحدود المهام الموكلة له: الفرع الثاني 

فالخبير بحكم ، القاضي إلزام الخبير بطريقة معينة ألداء مهامه ال يستطيع

اختصاصه أدرى بالطرق المثلى والسبل القصيرة للوصول إلى الهدف المرجو من الخبرة إال 

أنه على الخبير مجموعة مبادئ أقرها الفقه والقضاء يجب عليه االلتزام بها أثناء سير 

لعل أهمها  استدعاء كافة األطراف بصفة قانونية عن طريق محضر قضائي بموجب ، الخبرة

يتضمن الحضور لمكتب  استدعاءمحضر رسمي يحرره هذا األخير، يسمى محضر تبليغ 

الخبير أو لمكان النزاع كما سبق التطرق إلى ذلك وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية 

ويتعين ، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 07-06واإلدارية وكذا أحكام القانون رقم 

كما يقوم بتدوين مالحظات وأقوال الخصوم ،  عليه القيام شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها

ويجيب في تقرير خبرته  على األسئلة التقنية المكلف باإلجابة عنها بكل دقة ،  كل على حدى

، تامة في إنجاز مهمته واألبحاث التي يقوم بهاوكفل له القانون  التمتع بالحرية ال، ووضوح

وإذا ، وإذا قام أثناء إنجاز خبرته بالتحقيقات يجب أن تكون بطرق شرعية يسمح بها القانون

كلف باإلطالع على الدفاتر والحسابات  وإذا، كان قد كلف بمعاينة وجب عليه االنتقال إليها

وال يجوز له بأي حال من ، واإلطالع عليهاالتجارية وجب عليه االنتقال إلى مكان تواجدها 

األحوال تقييم أقوال أي من الشهود أو التعليق عليها وال التطرق للوقائع القانونية ألن أمرها 

متروك للقاضي
3

كما ال يجوز للخبير أن يتطرق إلى تكييف عالقة قانونية ، 
4

ورغم أن ، 

لكن القضاء المصري أكده حيث المشرع المصري لم ينص صراحة على مبدأ العمل الفني،  

قضت محكمة النقض في حكم لها أن القاضي العام يجوز له االستعانة بالخبير في المسائل 

تقتصر على تحقيق  الخبير وأكدت في حكم آخر أن مهمة، القانونية التي ال يفترض علمه بها

اء الفرنسي لذلك كان وهذا ما أكده القض، الواقعة في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
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يرفض اعتماد الخبرة في الدعاوى اإلدارية الرامية إلى فحص المشروعية وإلغاء القرار 

إال إذا كان ، المطعون فيه لتجاوز السلطة باعتبارها مسألة قانونية تخرج عن حدود الخبرة

حدود  بيرالخ وإذا تعدى، تقدير تجاوز السلطة في القرار المطعون فيه متعلق بمسألة وقائع

المهمة المسندة إليه فإن ذلك ال يؤثر في صحة الحكم الذي يقتصر على استعمال العناصر 

.التحقيقية لوحدها والتي يحتويها التقرير
1

 

 وسقوط الخبرة القضائية واستبدالهحاالت رد الخبير وتنحيه : المطلب الثاني 
ضروري في بعض بعد تعرضنا إلجراءات تعيين الخبير وتوصلنا إلى أن ندبه 

ولذلك فإنه ، الحاالت ومستحب في حاالت أخرى وذلك راجع إلى السلطة التقديرية للقاضي

الخبير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم إذا وجدت  استبداليحق لهذا األخير رد أو 

منها كما يجب على الخبير أن يرفض المهمة الموكولة إليه أو يتنحى ، األسباب القانونية لذلك

 .ناصة أو تلك التي نص عليها القانوألسبابه الخ

 واستبدالهحاالت رد الخبير وتنحيه : الفرع األول
إذا أراد احد الخصوم رد الخبير المعين يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد توجه الى "       

دون تأخير القاضي الذي أمر بالخبرة  خالل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين ويفصل 

"في طلب الرد بأمر غير قابل ألي طعن
2

ال يقبل الرد إال بسبب القرابة المباشرة او القرابة ، 

، غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة او لوجود مصلحة شخصية او ألي سبب جدي أخر

يمكن أن يكون الرد غير المبرر سببا للتعويض من طرف المدعي الذي لم يؤسس طلبه و

..."الطرف اآلخر ألنه تسبب في تأخير حل النزاعلصالح 
3
. 

وقد توجد أسباب معينة تحمل الخبير على تقديم اعتذاره عن أداء المهمة الموكلة له  

" المحكمة طلب تنحيه وتقوم المحكمة باستبداله بخبير آخر من بينها أنه  إلىوبالتالي يقدم 

طعن حين ال يستطيع أداء مهمته في ظروف يتعين على الخبير القضائي أن يقدم طلبا مسببا لل

على  أطلعإذا سبق له أن  أو تقيد حرية عمله أو من شأنها أن تضر بصفته كخبير قضائي

" القضية في نطاق آخر مع مراعاة الحاالت األخرى المنصوص عليها قانونا
4

وعليه بعد ، 

موقفه من القرار إحاطة علم الخبير بندبه وفقا لألوضاع المتقدم عرضها يبدي الخبير 

ويكون هذا الموقف إما بقبول المهمة المسندة إليه وإما رفضها ، القاضي بذلك
5

وفي حال ، 

الرفض فإن الخبير يعلن عن رفضه إلجراء الخبرة بوجه صريح ويكون ذلك إما شفهيا أو 

                                                           
 

1
 .سا  17:53الساعة ، 27/03/2012اطلع عليه بتاريخ ، www.mohamah.net: الموقع  - 
2
  .السالف الذكر، 00-02من القانون  177المادة  -  

3
 .22ص ، المرجع السابق، طاهري حسين -  

4
 .السالف الذكر، 710-05من المرسوم التنفيذي  11المادة  -  

5
الخبرة القضائية في األحوال المدنية والتجارية واإلدارية في التشريع الجزائري والمقارن، ، بطاهرتواتي  - 

 .50ص ، 2007الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
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ان عن أداء اليمين إذا ك كامتناعهكما يحدث أن يعبر الخبير عن هذا الموقف ضمنيا ، كتابيا

كما قد توجد لدى الخبير المندوب في قضية جارية ، من الخبراء غير المسجلين في الجدول

أمام المحكمة أسباب تجعله يتنحى من أداء المهمة الموكلة إليه وذلك في الحاالت التي ذكرتها 

 172وكذا الحاالت التي نصت عليها المادة ، 05/710من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة 

والمشرع لم ينص صراحة على تنحي الخبير عن  ، نون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن قا

فكان على المشرع أن ينص صراحة على إمكانية ، الخبير ورده استبدالمهامه بل تتكلم عن 

التنحي للخبير عن القيام بمهامه إذا توافرت أسباب تستند على أحد أسباب الرد أو ألي سبب 

يرجدي آخر يقدمه الخب
1
.  

ورغم أن القانون الجزائري لم يحدد أسباب معينة تسمح للخبير تقديم طلب إعفائه 

إال أنه قد جرى العرف والعادة في الحياة العملية وأنه وبمجرد تقديم الطلب مع ، من المهمة

ذكر األسباب في أقرب وقت ممكن تقرر المحكمة إعفاء الخبير إذا رأت أن األسباب التي 

أما إذا كان الطلب خاليا من كل عذر ، ألخير سائغة ومقبولة ولها ما يبررهاأبداها هذا ا

فترفضه وفي هذه الحالة يبقى الخبير ، شرعي أو كان بغرض عرقلة السير الحسن للعدالة

 اقتضىمكلفا بالمهمة فإذا رفضها يجوز الحكم عليه بجميع ما أضاعه من المصروفات وإذا 

فإذا لم يؤدي الخبير مهامه ولم يكن قد أعفي منها جاز ، رهاألمر بالتعويضات ويستبدل بغي

، للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بال فائدة

، التوبيخ، وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير اإلخالل بالجزاءات التأديبية كاإلنذار

 للقواعد العامةالشطب النهائي وهذا وفقا ، التوقيف
2

، وهذا دون المساس بالمتابعات المدنية 

أو الجزائية المحتملة
3

 .  

يتم إعالمه في أقرب اآلجال فيمكن  الخبير فإنه من المقرر بعد صدور حكم بتعيينو

المهمة ألي سبب كان كأن يكون يريد إعفاءه من  الخبير أن يرفض أو يقبل، وإذا رفض

أدائها في ظروف تقيد حرية عمله أو من شأنها اإلضرار بصفته أو مهامه إذا كان عاجزا عن 

يتم استبداله بموجب آمر على عريضة صادر عن ، كان أطلع على القضية في نطاق آخر

القاضي عينه
4
. 

الخبير على سبيل الحصر بل تركها  استبدالإن المشرع الجزائري لم يحدد أسباب  

للظروف والمالبسات التي تخص كل قضية
5

الخبير إلى القاضي  استبدالوتقدم عريضة ، 
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الذي أمر بالخبرة  تتضمن أسباب الرد
1

الذي يصدر أمرا على عريضة يندب فيه خبيرا آخر ، 

مكان الخبير المستبدل ليقوم بنفس المهمة التي كانت قد أسندت إلى الخبير األول
2

وال يجوز  

ألنه ليس حكما وال أمر إستعجاليا األمر على عريضة الصادر بندب الخبير الثاني  استئناف
3

الخبير يتبعه بالضرورة تبليغ األطراف لهذا اإلجراء حتى يتمكنوا من  استبدالكما أن ، 

 .حقهم القانوني في الرد  استعمال

مر  :الفرع الثاني  الخبرة القضائيةبسقوط الحكم اآلآ

يمكن للخبير أن تصبح المهمة الموكلة له دون جدوى وال فائدة ترجى منها خاصة إذا       

تصالح الخصوم 
4

وبما أن  الحكم اآلمر بالخبرة  القضائية غالبا يصدر بعد تقديم طلب   

أثناء سريان الدعوى القضائية وال يمكن أن يكون الطلب األصلي في الدعوى  احتياطي

بل يعتبر أحد المساعي التي أمر بها القاضي لمواصلة ، صومة القضائيةوصدوره ال ينهي الخ

وحتى ال يطول أمد الخصومة القضائية أو يبقى قائما إلى أجل غير مسمى فإن ، مسارها

المشرع تدخل في هذا المجال وحدد األسباب واآلجال التي تسقط من خاللها الخصومة 

مرور سنتين من تاريخ  صدور الحكم أو  حيث تسقط الخصومة القضائية  بعد، القضائية

صدور أمر القاضي
5

وذلك بسبب عدم قيام  من يهمه األمر بالمساعي الالزمة مما ينجر ، 

عنه سقوط الخصومة القضائية
6
 . 

وبما أن طلب إجراء خبرة قضائية من أحد الخصوم أو األمر بذلك من قبل القاضي 

يعتبر من بين المساعي التي أمر وصدور حكم قبل الفصل في الموضوع يقضي بذلك 

بتراخي من قبل الخصوم وعدم تبليغهم  سواءالقاضي القيام بها فإن عدم القيام بهذا المسعى 

أو عدم سحبهم للحكم اآلمر بالخبرة من ، الحكم اآلمر بالخبرة القضائية إلى الخبير المعني

خالل عدم دفعهم للمبالغ المالية المحكوم بها على أساس تسبيق للخبير مما ينجر عنه عدم 

أو بتقاعس من الخبير حتى ، نسخة من الحكم وبالتالي مآله عدم التنفيذ استخراجتمكنهم من 

مر المدة المنصوص عليها في تنتهي اآلجال الممنوحة له أو األجل اإلضافي الذي يطلبه وت

، من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والمقدرة بسنتين فإن هذا الحكم يسقط 227المادة 

فإن الحكم اآلمر بالخبرة بعد مرور هذه ، وإذا قدم من يهمه التمسك بالسقوط أمام القضاء

                                                           
1
 .المذكور اعاله، 00-02قانون المن  177المادة  -  

2
:" عن محكمة قالمة، جاء في إحدى حيثياته  57/07تحت رقم فهرس  12/07/2007: حكم صادر بتاريخ  - 

الملف أن الخبير ريفي أحمد أعد محضر معاينة لصالح  حيث ثبت للمحكمة بعد اإلطالع على وثائق

مؤسس قانونا  الخبير ريفي أحمد باستبدالبه في الدعوى وعليه فإن طلب المدعي  استظهرتالمدعى عليها 

خبيرا بدال عنه وتسند إليه نفس ، له وتعيين الخبير هدوري مختار االستجابةق ا م يتعين  52طبقا للمادة 

  12/01/2005: المهام القاضي بشأنها الحكم التحضيري المؤرخ في
3
  .102ص ، نفسهالمرجع ،موالي ملياني بغدادي  - 

4
 .السالف الذكر، 00-02قانون المن  112المادة  - 

5
 .المذكور أعاله، 00-02قانون المن  227المادة  - 

6
 .المذكور أعاله، 00-02قانون المن  227المادة  - 
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إال أن ، الخصومةبه ويكون سببا في سقوط  االحتجاجاآلجال يعتبر كأن لم يكن وال يمكن 

الدعوى األصلية ال تنقضي بسقوطه
1
. 

أمر على عريضة وفقا لألشكال  استصدارإذا كان تقديم الطلب من أجل 

إلى  710واإلجراءات التي نص عليها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في المواد من 

وره يسقط وال فإن كل أمر على عريضة لم ينفذ خالل ثالثة أشهر من تاريخ صد، منه 712

يرتب أي أثر
2

الخبير أثناء عدم قيامه بالمهام المسندة له أو عند تنحيه  استبدالويعد طلب ، 

ألي سبب من األسباب من بين الحاالت التي يمكن بموجبها أن يصدر القاضي تعيين خبير 

 .آخر بموجب أمر والئي 

 :خاتمة

وتمثل الخبرة ، المدنية واإلداريةجاءت إجراءات التحقيق ضمن قانون اإلجراءات        

فالمشرع الجزائري في طي القانون السالف الذكر، احتفظ ، القضائية الجانب األهم منها

 والخبير، ببعض النصوص القديمة مع استحداثه ألخرى جديدة فيما يخص الخبرة القضائية

وخاضع للسلطة التقديرية  استشاريالقضائي وبغض النظر عن كون رأيه مجرد رأيه 

وحسن الخلق وما  واالستقامةوبما أنه تقني أو فني فيجب عليه  أن يتميز بالنزاهة ، للقاضي

يبذله في إجراء الخبرة من عناية من أجل الوصول إلى حل المسائل المطروحة عليه من 

من القضاء بالخبراء ليس حكرا على نوع معين  فاستعانة ، طرف القاضي بكل حيادية

، فقد أصبح للخبرة األهمية البالغة في المسائل المدنية واإلدارية على حد السواء، القضايا

وتظهر أهمية الخبرة بشكل كبير في الحالة التي يحتاج فيها الفصل في الدعوى التأكد من 

أمور ذات خصوصية بحيث ال يتسنى ذلك إال باالستعانة بمن لهم خبرة أو دراية أو معرفة 

وكل هذا يزيد من قيمة الخبير وحجية التقرير الذي يعده مما يؤدي إلى إرساء ، علمية فنية أو

الخبرة ما هي إال مرآة يستعين بها القاضي ليعكس ويكشف عن و،  الحق ونشر العدالة

 . الحقيقة إلى جانب غيرها من الوسائل التي يستعين بها لتحقيق العدالة في أجمل صورها 

 :إليها أهم النتائج المتوصل

الخبرة القضائية إجراء مشترك يعتمد عليها القاضي العادي والقاضي اإلداري وهي  -1

 .إجراء اختياري

على الرغم من التطورات الهامة في إجراءات التحقيق إال أنه يمكن القول أن هناك بدائل   -2

العلمي خاصة باالعتماد على التطور ، بالمفهوم التقليدي  لتفادي اللجوء إلى الخبرة

 .والتكنولوجي 

                                                           
1
 .المذكور أعاله، 00-02قانون المن  226المادة  - 

2
 .المذكور اعاله، 00-02قانون المن  711المادة  - 
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المشرع الجزائري ومن خالل الدراسة المقارنة تبين أنه اقتبس معظم النصوص الخاصة  -7

على المدرسة  االعتمادبالخبرة القضائية من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي وبالتالي 

 الالتينية التي قد تتعارض في بعض األحيان مع طبيعة المجتمع الجزائري

الخبير أمام  ث المشرع الجزائري تدابير خاصة بإيداع تسبيق موجه لتغطية أتعاباستحد -1

 .المحكمة

أقر المشرع عدم جواز الطعن في الحكم المتضمن تعيين الخبير إال مع الحكم الفاصل في  -5

 .الموضوع

بخبرته دون أن يحلف اليمين وما  الخبير لم يتم النص على حكم الحالة التي يدلي فيها -6

 .يترتب عنه من آثار

ولم يبين هل يمكن لقضاة . لم يحدد القانون العدد األقصى للخبراء الواجب تعيينهم  -3

  .المحاكم أو العاملين فيها  أن يعينوا كخبراء

اآلجال المحددة في الحكم اآلمر بالخبرة والممنوحة للخبير ليست من النظام العام ويمكن  -2

 .تمديدها

 :أهم االتوصيات

التأكيد على أن العالقة القائمة بين مؤسسة القضاء ومهمة الخبير القضائي ليست عالقة  -1

 .تبعية بقدر ما هي عالقة تعاون وتآزر الغاية منها تسهيل تنفيذ مأمورية الخبير 

وتوفير له الحماية ، رفع الحواجز التي قد تعترض الخبير أثناء إنجاز المهمة المنوطة به -2

 .الكاملة 

 .اختيار الخبير من قبل المحكمة يجب أن يرتكز على قدراته العلمية أو الفنية  -7

على الخبير التحلي بقدر كبير من الموضوعية والقيام بجميع التحريات الالزمة قبل  -1

 .ترتيب النتائج عن المعطيات المتوفرة لديه

ء للحد من كثرة الحاالت التي يلجأ فيها إلى الخبرا وإنقاصتوسيع سلطات القاضي  -5

 .التدابير الممنوحة للقضاة تفاديا لضياع الوقت وكثرة المصاريف من غير طائل

 .إمكانية إدراج المشرع لوسائل تقنية آلية يمكن للقاضي أن يلجأ إليها لربح الوقت  -6

إمكانية االعتماد على  أشخاص مؤهلين للحصول على المعلومات التقنية الالزمة عبر  -3

من استصدار  لإلنقاصلمتمثلة  في المعاينة ،االستشارة والخبرة أثناء سير الدعوى الوسائل ا

 .أحكام قبل الفصل في الموضوع لربح الوقت 

 االهتمامإال أن هذا ، المشرع أولى اهتماما بالغا للخبرة وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها -2

مما يحث على السعي إلى المزيد ، يبقى ضئيال مقارنة بما وصلت إليه التشريعات المقارنة

لتحقيق الكمال بما أنه لم يستنفذ كامل الجهود إلعطاء الوجه األمثل والدور البارز الذي تلعبه 

 .خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور العلمي، الخبرة القضائية
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     : ملخص
 أثمن اإلنسانتفقد  ألنها اإلطالقعلى  وأشدها أخطر العقوبات تعتبر عقوبة اإلعدام من        

العقوبات الردعية  رأسلذلك اعتبرت على ،  الحفاظ عليها وهي حقه في الحياةقيمة يحاول 

على بعض التشريعات الوضعية الحديثة من  انعكسجدال فقهيا حادا  أثارتوقد  ،قديما وحديثا

 التأهيل إمكانية بشأنهاتكمن في كون هذه العقوبة تنعدم ،  منطلقات وفلسفات مختلفة

     .تتصف بها العقوبات في هذا العصر يةأساسوهي عناصر ،  واإلصالح

 :كنظام عقابي في محورين  اإلعداموقد تناولت هذه الدراسة عقوبة     

 .بين المؤيدين والرافضين لحكمها اإلعدامعقوبة  إلىتطرقت فيه  األول

 .اإلعدامي من عقوبة والتشريع الجزائر اإلسالميةموقف الشريعة  عرضت فيه والثاني

االستنتاجات المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة في و تم وضع مجمل النتائج في األخيرو 

 .تم تدعيمها ببعض االقتراحاتو بحثلخاتمة ا
 قانون العقوبات، الفقه الجنائي، المعاهدات الدولية ،  اإلعدامعقوبة : الكلمات المفتاحية

Abstract:  
  The death penalty is considered one of the most serious and 

most severe punishments because it loses the most precious value 

that it tries to preserve. It is considered the right to life. Therefore, it 

is regarded as the foremost deterrent punishment in the past and 

modern. It has provoked a serious jurisprudential controversy that 

has been reflected in some modern legislations of different principles 

and philosophies, This punishment lacks the possibility of 

rehabilitation and reform, which are essential elements of sanctions 

in this age. 

This study dealt with the death penalty as a punitive system in 

two axes: 

The first dealt with the death penalty between supporters and 

opponents of its rule 
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And the second presented the position of Islamic law and Algerian 

legislation of the death penalty. 

 Finally, the results and conclusions reached through this study were 

summarized in the conclusion of the research and were supported by 

some suggestions. 

Keywords: death penalty, penal code, criminal law, international 

treaties 

 مقدمة

حيث اعتبرت ،  المجتمعات القديمة إلىفي جذورها التاريخية  اإلعدامترجع عقوبة           

رادع  راءوإجالذي اقترفته  اإلثمالنفس من الوسيلة المثلى القتالع جذور الجريمة وتطهير 

ت ولهذا كان،  له في البقاء أملوتقضى على كل  اإلنسانمايملكه  أغلىبفهي تتعلق ،  لآلخرين

الوحيد  األسلوب أنها أساسجدل ،وطبقت على  أيالعقوبات المشددة بدون  رأسعلى 

واالستقرار لدى الجماعة في بعض الجرائم التي  األمنوحفظ  اإلجراميةلموجهة الخطورة 

 .تعتبرها تهديدا لوجودها 

حيث  تنفيذهاالتعذيب الجسدي في  بأساليبفي تلك المجتمعات  ماإلعداواقترنت عقوبة     

،  األساليبومن هذه ،  ما يتناسب مع المجرم ودرجة خطورته  لها يختاركان القاضي 

 .يا ودفن المحكوم عليه ح،  الرجم،  عالتقطي،  بالنار اإلحراق

،  وواقعية إنسانية أكثر وأصبحتمع تطور المجتمعات البشرية  األساليب تلكواختلفت     

وقطع ،  كالشنق،  هذا الغرض دون غيره إلىتؤدي  روح الجاني بوسيلة إزهاقفباتت غايتها 

 .بالسيف الرأس

( ق م4488) حمو رابيفي قانون  أيضاوقد وردت ،  اإلعداموقد عرف الفراعنة عقوبة     

اغتصابها ،وعرف  أو المرأةوزنا ،  القتل،  لبعض الجرائم كالسرقات الكبرى إقرارهاوتم 

فكان ،  القتل والزنا جرائمة عن طريق العرف في المجتمع العربي في الجاهلية هذه العقوب

بتسليم القاتل للقصاص منه،  إمابعد ذلك للحكم  اآلمروتطور ،  يثار لنفسه أنيحق لولي الدم 

  .المقتول  أهل أصابوكتعويض عن الضرر الذي ،  لدفع دية كجزاء مادي  يطاله أو

 :مفاهيم الدراسة

ويتضح من استعمال ،  العين والدل والميم: ثالثة هو الحروف ال( اإلعدام) كلمة  أصل   

صح التعبير عنه بهذه  شيء أيفقد  فإذا،  الكلمة في اللسان العربي وضوح معنى الفقدان

،  فقده أيعدم فالن ماله : يقال ،  الحروف الثالثة وما يشتق منها ففقدان المال يعبر عنه بالعدم

 الشيء وأعدمني،   فقدته أي الشيءويقال عدمت ،  إياهافقده : الشيءويقال اعدم فالن فالنا 

هللا  أعدمنيال : ويقال ،  افتقر أي -بضم الميم–وعدما  إعدامااعدم فالن : ويقال،  أجدهلم  أي

وكل هؤالء  ، والمجنون والفقير األحمقعن ( العديم) عني ويعبر بكلمة  أذهبهاي ال : فضلك 

 . أحمققل عقله فهو :يقال حمق فالن  ،العقلمن  يفقد كثيرا فاألحمق،  يفقدون شيئا

روح المجرم بالوسيلة التي  إزهاقهي  اإلعدامنقول ان كلمة  أنوعلى هذا فانه يصح     

روح  أزهقت فإذاالروح ال يخرج عن معنى الفقدان  إزهاقيحددها قانون كل دولة الن 

المجرم فقد قضى  بإعداماضي حكم الق وإذا،  فقد حصل له فقدان حياته باإلعدامالمحكوم عليه 

 .بان يتم فقدانه لحياته بواسطة الجالد
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 كلمتان مترادفتان  األصلفي (القتل )وكلمة (  اإلعدام) كلمة  أنويتضح من ما ذكرنا     

العرف القانوني قد استقر في العالم كله على  أنغير ،  إعدام أيضاالروح قتل وهو  فإزهاق

ل فعل يحصل به زهوق روح تعديا من الجاني على المجني عليه يفرق بين الكلمتين، فالقت أن

بواسطة الجالد  اإلنسانروح  إزهاقعلى  إالفال يطلق  اإلعدام وأماخطا منه   أوشبه عمد  آو

جزاء الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه ،  يحددها القانون تنفيذا لحكم القضاء وبوسيلة

.بنص القانون 
1
 

  

المعايير التي  واختالف القانونيو الفقهي الخالفإبرازهذه الدراسة في  ةأهميتبرز و      
وما يرتبط بالطابع اإلصالحي  ،  فقهاء القانون لقبول العقوبة أو رفضها إليهايستند 

 .  للعقوبة، في حين يرتبط بعضها اآلخر باحترام حقوق الضحية 
قوبة ي النظام الجنائي المبني على عمن خالل إعادة النظر ف أيضاتبرز أهمية الدراسة       

االجتماعي، وبروز أفكار جديدة  واإلصالحالوقاية من الجريمة ب السجن التي لم تستطع القيام

أكثر واقعية من تلك األفكار المتفائلة التي ترى أن عقوبة السجن هي الحل األمثل للوقاية من 

 . الجريمة 

موضوع وتحديد المنهج الواجب الئيسا في اختيار تلعب طبيعة مشكلة الدراسة دورا رو       

 .اإلتباع 

وهو منهج عام يراد به تقسيم ،  المنهج الوصفي التحليلي ستخدمسأوعلى هذا األساس      

 واإلشكاالت اإلعدامعقوبة عن هذا المنهج الذي يعد الوسيلة األكثر تعبيرا ،  الكل إلى أجزاء

في الدراسات اإلنسانية  الث انه المنهج األكثر استعماا  حيالقانونية والشرعية التي تثيره

 والقانوني
2

كما انه أحسن وسيلة لجمع المعلومات ،  ، في الوقت الذي يصعب التجريب

ألنه ،  مما يسهل معرفة المشاكل وأماكن الخلل،  المفصلة والحقيقية للظاهرة محل الدراسة

 . أو كما ويعبر عنها إما كيفا ،  يصف الظاهرة وصفا دقيقا

على  وأشدها أخطرها،وهي  األخرىال يمكن مقارنتها مع العقوبات  اإلعدامعقوبة و        

لذلك ،  قيمة يحاول الحفاظ عليها وهي حقه في الحياة أثمن اإلنسانتفقد  ألنها اإلطالق

على  انعكسجدال فقهيا حادا  أثارتالعقوبات الردعية قديما وحديثا ،وقد  رأساعتبرت على 

تكمن في كون هذه ،  عض التشريعات الوضعية الحديثة من منطلقات وفلسفات مختلفةب

تتصف بها العقوبات  أساسيةوهي عناصر ،  واإلصالح التأهيل إمكانية بشأنهاالعقوبة تنعدم 

في  اإلجرامفف من موجات خت أوض جانب اعتبارها عقوبة عادية لم تق إلى،  في هذا العصر

 .فعالية  أكثرتكون  أنبديلة عنها يمكن  أخرىوسائل  أنالمجتمع مما يعني 

طرحها  في هذه الدراسة هي ما مدى جدوى عقوبة ا التي اإلشكاليةفان  األساسوعلى هذا   

 إلغائهايكمن الحل هل في   وأين،  والتاهيلية للعقوبات اإلنسانيةبعد بروز االتجاهات  اإلعدام

  الجدل  ؟ هذا المشرع الجزائري من و سالميةاإلعليها وما موقف الشريعة  اإلبقاء أو

                                                           
1
مجمع اللغة العربية  إصدار،  والمعجم الوسيط الميمللفيروز ابادي فصل العين باب  القاموس المحيط،   

  42بالقاهرة ص 

ديوان ،  الجزائر،  البحوث إعدادمناهج البحث العلمي وطرق ،  محمد محمود الذنيبات عمار بحوش، 5 

 .5884المطبوعات الجامعية 
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 يتناول األول مبحثين إلى  الدراسة تقسيم إلى عمدت المطروحة اإلشكالية على لإلجابة       

 وقفلم فيه ضتتعر  الثاني والمبحثبين المؤيدين والرافضين لحكمها  اإلعدامعقوبة 

 . ي من عقوبة اإلعداموالتشريع الجزائر اإلسالميةالشريعة 

االستنتاجات المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة و وضع مجمل النتائجقمت بو في األخير 

   .والتوصيات تدعيمها ببعض االقتراحات حيث تمبحث لفي خاتمة ا

 

 .بين المؤيدين والرافضين لحكمها اإلعدامعقوبة :  األولالمبحث 1. 1

لذي أثارته عقوبة اإلعدام بين الفقهاء الجدل الفقهي الواسع ا في هذا المبحثنعالج        

،  المطلب األول نتاول فيه أراء مؤيدي عقوبة اإلعدام وحججهم،  والمفكرين في مطلبين

    .عقوبة اإلعدام على بقاء اإلأراء معارضي و لموقفالمطلب  الثاني نخصصه  و

  .عقوبة اإلعدام وحججهم   آراء مؤيدي: لمطلب األولا2.1

ر الحفاظ على عقوبة اإلعدام أنها ضرورية للحفاظ على سالمة الجماعة يقول أنصا     

ويسوقون رأيهم بأن هذه العقوبة ظفرت بتأييد عدد من المفكرين الكبار مثل روسو، الذي 

فالفرد الذي قبل مختارا بعقد يبرمه مع ،  فلسفها بنظريته الشهيرة عن الِعقد االجتماعي

يكون قد قبل سلفا وتقام الفردي، مقابل حماية المجتمع له، أن يتخلى عن االنعليه المجتمع، 

كل )بالتخلي عن حياته فيما إذا فصم هذا الِعقد، واعتدى على حياة شخص أخر، وعنده أن 

بح عاصيا وخائنا للوطن وبالتالي يجب قتله مجرم يعتدي على الحق االجتماعي يص

تتسكيو عقوبة اإلعدام بالنسبة للقتلة أيد مو  وقد ، (ص من شره باعتباره عدوا عاما  خللتوا

  فقط وقبلها لمبروزو وغاوفالو وهما من زعماء المدرسة الوضعية لتخليص المجتمع من 

المجرم بالفطرة ويأتي على رأس قافلة المؤيدين المعاصرين كبار أساتذة القانون الجنائي 

الفرنسي مثل غارو وغارسون ودونديودوفاير
 .1

 

وبة اإلعدام أن عقوبة اإلعدام عقوبة تكفيرية بمعنى أن الذي قتل أخر في ويقول مؤيدو عق    

 أن يكفر بدمه عن خطيئته، فهي  ظروف فظيعة وحرمه من حياته بدون وجه حق يجب

المجرم بحياة قتيله باألذى الذي تعرضت  أوقعهعقوبة عادلة يتساوى فيها تماما األذى الذي 

 .م القانون وفي مفاهيم الناس الذين يقولون البادئ اظلمله حياته وهما حياتان تتساويان أما

وعقوبة اإلعدام عقوبة مخيفة يهلع من هولها قلب من تسول له نفسه هز دعائم المجتمع      

األمن فليس امرأ بسيطا أن يعرف القاتل ما ينتظره من حبل يخنقه ويحرمه من حياته وأحبائه 

ئها، ثم أنها تخيف اآلخرين الذين يشهدون تنفيذ وذويه كما حرم ضحيته من نعمائها وأحبا

اإلعدام أو تبلغهم إنباؤه
2
.  

تشير اإلحصائيات انه لم يقم دليل قاطع على أن إلغاءها قد ساعد على انخفاض كما       

الخط البياني لإلجرام أو حتى على األقل الحفاظ على مستواه العادي لذلك يقول أنصارها 

                                                           
 .491، المطبعة الجديدة، دمشق، ص5ب حومد، دراسات معمقة في الفقة الجنائي المقارن، طعبد الوهاد .  1
2
 في  أفكارهلمبروزو وهو طبيب ايطالي نشر  اإلعدامعقوبة  أيدواالوضعية الذين  المدرسةمن زعماء    

 جاروو ماإلجراهو قاضي وفقيه ايطالي له مؤلف في علم وجارو فالوا و، 6781المجرم  اإلنسانكتابه 

 .القانون الجنائي الفرنسي  أساتذةجازسون من كبار و
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انت مقنعه فإننا سننحاز إلى رأيكم فهذا أمر ال يمكن أن يقبله إنسان هاتوا إحصاءاتكم فان ك

      .حصيف

واطمأن إليها والبحث في إلغائها سيثير أعصابه   اإلعدامعقوبة  الرأي العام قد ألف إن    

ل من القتلة ويجسد له المخاطر فلماذا نقلب قواعد حياتنا القانونية من اجل عدد ضئي

األنظمة الديمقراطية مع إرادة الشعب والشعوب إذا استفتيت فإنها  بقتاواألشرار، وقد تط

ستقف إلى جانب إبقاء اإلعدام
1
.  

حجة ذات طابع مالي إلى حججهم   اإلعدامعلى عقوبة  اإلبقاء أنصاركما يضيف       

دون هدف  وإطعامهفيقولون لماذا نحتجز سفاحا سنين طويلة ويتحمل المجتمع نفقات حراسته 

من حق دافعي الضرائب أن يطالبوا بتوجيه هذا المبلغ إلى جهة يكون  أليس إصالحهف كهد

 نافعا فيها، 
2
. 

الشريعة اإلسالمية قاطعة في موضوع عقوبة اإلعدام فهي قصاص عادل عن  كما أن       

الذين امنوا كتب عليكم  أيهايا :) جريمة قتل عمد وقد قال هللا تعالى في محكم التنزيل

(ص في القتلى، الحر بالحرالقصا
 3 

 
   

   .عقوبة اإلعدام إبقاءمعارضي  أراء : المطلب الثاني2.1

على طريق االتجاه العام في العالم  5884تحققت بعض الخطوات اإليجابية المهمة عام       

، قضت محكمة االستئناف لشرقي الكاريبي لشهرا فري ففي . بأسره نحو إلغاء عقوبة اإلعدام
4
عقوبة : "وبكلمات القاضي جيه سوندرز، فإن. عقوبة اإلعدام اإللزامية مخالفة للدستوربأن  

اإلعدام اإللزامية تنتزع من األشخاص الذين تصدر بحقهم كل فرصة، مهما كانت ضئيلة، 

ألن تأخذ المحكمة في اعتبارها الظروف المخفِّفة، حتى عندما تكون العقوبة التي تصدر 

إن كرامة الحياة البشرية تتعرض للحط من شأنها عندما يُلِزم . فيها بحقهم عقوبة ال رجوع

قانون ما محكمة ما بأن تفرض عقوبة اإلعدام شنقا  على جميع من يدانون بجرم القتل، دون 

أن تمنح واحدا  منهم فرصة ألن تأخذ المحكمة التي تصدر الحكم في قضيته بعين االعتبار 

ألغت تشيلي عقوبة اإلعدام بالنسبة ،   5884 ي مايوف  "الظروف التي تحيط بهذه القضية

 .للقضايا العادية، واستبدلتها بعقوبة السجن المؤبد

ح إزالة جميع العبارات التي صوت الناخبون األيرلنديون لصال ،  5884 جوانوفي       

عالمي أيضا ، ُعقد أول مؤتمر  نفس الشهر وفي . عقوبة اإلعدام في دستور البالد ىإل تشير

وحضر المؤتمر، الذي نظمته المنظمة . لمناهضة عقوبة اإلعدام في ستراسبورغ، بفرنسا

غير الحكومية ضد عقوبة اإلعدام واستضافه مجلس أوروبا، محكومون سابقون باإلعدام من 

 ء في البرلمان األوروبي والجمعيةالواليات المتحدة األمريكية واليابان، وكذلك أعضا

وخالل . ة والعديد من المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمة العفو الدوليةالفرنسي الوطنية

                                                           
1
  499، ص4875بيروت، ،  ، دار المؤلفات القانونية2ج  الموسوعة الجنائية  جندي عبد الملك .د  

2
 .وما بعدها  08ص ،  المرجع نفس  الملكجندي عبد  .د  

 
3
 00اإلسراء االية  

4
البحر  هو اسم لمنطقة جغرافيا في العالم الجديد تتكون من: Caribbean (باإلنجليزية )الكاريبي 

أمريكا  وشرقي أمريكا الشمالية تقع المنطقة إلى الجنوب الشرقي من. وشطآنه المحيطة به وجزره الكاريبي

 .أمريكا الجنوبية وإلى الشمال والشرق من الوسطى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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من رؤساء الحكومات على نداء لفرض حظر على نطاق العالم بأسره على  42المؤتمر، وقع 

 .عقوبة اإلعدام، بهدف اإللغاء التام لها

ميع اإلعدام بالنسبة لج بلدا  وإقليما  عقوبة 47، كانت قد ألغت 5884بحلول نهاية العام و      

 الجرائمبعض  عدا ماالجرائم اإلعدام بالنسبة لجميع  ةعقوب أخربلدا   42وألغت . الجرائم

بلدا ، على األقل، لم تطبق  55وكان ثمة . االستثنائية، مثل تلك التي ترتكب في وقت الحرب

ن المعهود عنها سنة أو يزيد، وم 42عقوبة اإلعدام في الواقع الفعلي؛ إذ لم تُطبق منذ 

 97أبقت كما . االمتناع عن تنفيذ أحكام اإلعدام أو قد التزمت دوليا  بعدم اإلقدام على تنفيذها

 .بلدا  على عقوبة اإلعدام

وفي الواليات المتحدة األمريكية، انضمت أريزونا وكونيكتيكت وفلوريدا وميسوري      

مة الفدرالية، في تنفيذ تشريع يحظر والية أخرى وإلى الحكو 40وكارولينا الشمالية إلى 

بيد أن ريك بيري، حاكم . استخدام عقوبة اإلعدام ضد متهمين يعانون من التخلف العقلي

والية تكساس، التي تكفلت بثلث عمليات اإلعدام التي نُفذت في الواليات المتحدة األمريكية 

ء يعانون من التخلف ، نقض مشروع قانون يحظر تنفيذ عقوبة اإلعدام في سجنا4840منذ 

ومنذ . ، أُعدم ُمدان واحد من األحداث في الواليات المتحدة األمريكية5884وفي . العقلي

أحكام باإلعدام من أصل األحكام  8، نُفِّذت في الواليات المتحدة األمريكية 4889أوائل 

عمارهم األربعة عشر المعروفة على صعيد العالم كله التي نفذت في مدانين أحداث كانت أ

لت عمليتا إعدام غيرها لمدانين أحداث في . عاما  وقت ارتكابهم جرائمهم 49تقل عن  وُسجِّ

، إحداهما في إيران والثانية في باكستان5884عام 
  1

. 

ليس بعقوبة، إنها  اإلعداملكون  فورا   ها انه يجب إلغاء اإلعدامء عقوبة ويقول أنصار إلغا     

وليس بحق من يطاله حكم اإلعدام فقط، إنه جريمة بحقنا نحن بحق البشرية جمعاء  .جريمة

إنها داللة ومقياس على انعدام احترام النفس . األحياء قبل أن تكون بحق من طالته الجريمة

 "اإلنسانية"والذات اإلنسانية، داللة وشاهد على مدى تدني مكانة واحترام وقدسية 

العدل القضائي "و "القانونية"طابعا  من  إن الطبقات الحاكمة، ولكي تضفي". اإلنسان"و

على جريمة قتل النفس هذه لجأت لتسميتها عقوبة اإلعدام وتشيعه في أذهان " وغير القضائي

إنه . إن عقوبة اإلعدام لهي أبشع بمئات المرات من القتل . البشر كأنه شيء طبيعي وعادي

حددة في اليوم الفالني وفي قتل مع سبق اإلصرار والترصد، قتل وضعت الدولة له ساعة م

تقوم بذلك رغم ما تعلمه، وبإدراك تام، لما سيخلق من . الساعة الفالنية وبالطريقة الفالنية

 . وحزن ألطفاله، ألحبائه ولآلخرينأسى 

تماما  عن عمل أي شيء إذ بوسع القتيل أن يقاوم يدافع عن نفسه  ا  عاجز ا  إنها تقتل إنسان     

ما، يصرخ، يلحق نوع من الضرر الجسدي بالمعتدي، بيد أن من يعاقب يهرب، يستنجد بأحد 

على األقل أن . باإلعدام عاجز عن القيام بأي من هذه األمور األولية والبسيطة إلنقاذ حياته

بالصدفة أم بغيرها قد تنقذه وتنهي  ما ا  يد أو ما ا  القتيل، ولحين موته، لديه أمل ما أن شخص

 . د أن المحكوم باإلعدام ال يساوره حتى هذا األمل البسيط هذا الكابوس المؤرق بي

وقد ظهرت الحركة الداعية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ألول مرة في الواليات المتحدة في       

واتسع مداها إلى أوروبا ثم إلى العالم ال سيما في فترة ما بين  ،أواسط القرن التاسع عشر

                                                           
1
  Jean Imbert peine de mort ; paris 1967,p25 et s . 
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الحركة في العقود القليلة الماضية نموا كبيرا بفضل انتشار وعرفت هده . الحربين العالميتين

. الدعوة إلى السالمرأة والطفل والحفاظ على البيئة ونفوذ الحركات المدافعة عن حقوق الم

ان من أجل حياة اجتماعية وذلك كجزء من تطور الوعي الحضاري العالمي لحقوق اإلنس

تقويته مما أدى إلى و إنماء هذا الوعي قد ساهمت المنظمات الحقوقية عموما فيو. أفضل

 .اإلعدام أو مناهضتها في العديد من دول العالم ظهور حركات ومنظمات داعية إللغاء عقوبة

تأسست سنة , يرأسها ميشال توب ومن بينها جمعية معا ضد عقوبة اإلعدام وهي جمعية

سيس تكتل عالمي الجمعية بتأ قامت هذه 5885ايار  45وقي . بستراسبورغ بفرنسا 5888

ومن , ويضم منظمات وجمعيات تنشط في هدا المجال ،ضد عقوبة اإلعدام في روما بايطاليا

ضمنها منظمة العفو الدولية واالتحاد الدولي لحقوق اإلنسان وجمعيات رجال القانون 

. يوم عالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام وقد تم اعتماد. والمحامين وجمعيات دينية وثقافية

اإلعدام ألول مرة في الواليات المتحدة عام  خ هذا اليوم يصادف تاريخ إلغاء عقوبةوتاري

4491.
1
 

يوما  5880 رأكتوبالعالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام يوم العاشر من  أعلن التكتلوقد     

ة اإلعدام عقوب إلغاء إلىوذلك لدعم الحركة الدولية الداعية . اإلعدام عالميا ضد عقوبة

المحامين والقضاة،   ،المعلمين ،ن التكتل العالمي يدعو المنظمات غير الحكوميةاذا فعالميا، ل

 إقامة إلىالصحافيين والمواطنين , الفنانين ،المنظمات الدينية, الممثلين المحليين والنواب

 .كل سنة  أكتوبرمبادرات محلية بتاريخ العاشر من 

ندوات، اجتماعات عمل، محاضرات،  مةإقاوما يتمناه التكتل من هذا التحرك هو       

التغيير في العالم اجمع، كجزء  إلىاحتفاالت وتظاهرات وتصريحات لتوعية الناس والدفع 

 . من نشاطاته 

بشكل خاص لمعارضة عقوبة اإلعدام وتسعى من  األوروبيتحمست دول االتحاد   وقد    

وبة اإلعدام في جميع مناطق لوقف تطبيق عق أخرى اأحيان  والضغط  أحياناخالل الحوار 

بعالقات ومصالح عديدة فمن  أوروباترتبط مع  واإلسالميةوما دامت الدول العربية . العالم

ثنائية قائمة على الحوار من ناحية وعلى مواجهة  إستراتيجيةتتبنى  أنالمهم لهذه الدول 

.قيم الثقافيةالضغوط األوروبية وغير األوروبية في هذه المسألة وغيرها من مسائل ال
2
   

ان عقوبة اإلعدام تردع ارتكاب يقول المناهضون للعقوبة انه ليست هناك دالئل على و      

الحقائق في الواقع العملي تثبت انه وحيثما كانت هناك عقوبة اإلعدام وما  أنبل ،   الجرائم

ثر نخرا  لجسد يرافقها من استبداد واستغالل شديد عادة ، كانت الجريمة أكثر انتشارا  وأك

الكتشاف هذه   ال يحتاج إلى إمعان مطول الدكتاتوريةمثال األنظمة . المجتمع وتهديدا  له

                                                           
1
من دول العالم، % 48دولة تمثل أكثر من  487يبلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام في جميع الجرائم   

، وتعد الدولة العربية اإلسالمية الوحيدة التي (وهي عضو في جامعة الدول العربية)من بينهم دولة جيبوتي 

قامت سبع دول بإلغاء العقوبة بالنسبة إلى الجرائم الجنائية العادية، تاركة إمكانية الحكم  ألغت العقوبة، كما

 .باإلعدام للظروف االستثنائية فقط

أما عن التنفيذ، فألغت عشر دول أخرى عقوبة اإلعدام من خالل الممارسة، أي إنها أوقفت التنفيذ ألكثر من  

ويعني . جزائر والمغرب وموريتانيا واتحاد جزر القمر وتونسال: عشر سنوات، من بينهم خمس دول عربية

 .دولة حول العالم فقط ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام 24هذا أن هناك أقلية متمثلة في 
 .منظمة 24 وهو يضم 5885مايو  45في روما بتاريخ  اإلعدامتأسس التكتل العالمي لمناهضة عقوبة    2
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كلما كانت الجريمة  واإلعداماتالحقيقة، فكلما أمعن النظام في تصعيد وتيرة القهر واإلفقار 

ب والتي ومثال أمريكا من الغر. واسعة النطاق خصوصا  خالل العقد األخير، هذا في الشرق

هي البلد الوحيد من بين بلدان الغرب المتقدمة التي تمارس عقوبة اإلعدام وتعتمد سياسة  هي 

مثال واضح على انتشار الجريمة ولذلك فان  وهي وأ في ميدان الضمانات االجتماعيةاألس

  .جريمة اإلعدام غير الزمه

التي تشرع وتمارس عقوبة  في الغالب أن األنظمة اإلعداممعارضوا عقوبة  ريعتب كما     

وبما ان الثقافة والقيم السائدة . اإلعدام تستند إلى مجموعة من القيم ممعنة في الثقافة الفاشية

أّي مجتمع هي ثقافة وقيم الطبقة السائدة والحاكمة، فإن أخالقيات وتقاليد مصادرة اآلخر  في

. بشكل واضح ويومي  والتجاوز السهل على حقوقه وكرامته وحتى وجوده تكون سائدة  

إذن كيف يمكن لعقوبة اإلعدام أن تكون رادعا  . وكجزء من هذا تقليد القتل والجريمة عموما  

فاقد الشيء ال ،  للجريمة وهي بحد ذاتها أفظع أنواع القتل العمد لذا فان الحكمة القديمة

 .صحيحة هنا ،  يعطيه

يجب أن يتوفر فيه ويفترض به أن  فالقانون وإضافة إلى عامل ردع الجريمة الذي       

فأما أن ترفض . يكون حامال  نقيض جريمة القتل وليس مجيزا  لها تحت تسمية عقوبة اإلعدام

مسألة  وال تجيزها لنفسك أو انك بممارستها وتحت أي غطاء فانك تعمل من الناحية المبدئية 

الدولة والدستور والهيئة إذا كانت . والعملية على ترسيخها وإشاعتها كتقليد في المجتمع

حقا  تدعي إدانتها لجرم وظاهرة القتل فيجب أن تحمل في ذاتها النزعة   المشرعة له

المناهضة لتقليد القتل، أي يجب أال تشرع وتمارس اإلعدام ويجب ان تلغيه من قوانينها
  
. 

نسان ومنحه كذلك يؤكد أنصار إلغاء عقوبة اإلعدام إلى ان هللا سبحانه وتعالى خلق اإل    

وما دامت . مواثيق حقوق اإلنسان تنص صراحة على حق اإلنسان في الحياة أنكما . الحياة

 .الهيئة االجتماعية لم تمنح اإلنسان الحياة فال حق لها بسلبها منه بعقوبة اإلعدام 

ا يدل عنها ال يمكن تداركه إذا ظهر بعد التنفيذ م الناشئالضرر  إنومن الناحية الواقعية       

  . على خطأ قضائي 

لذلك يقال انه خير للمجتمع ان يفلت عشرة من العقاب باإلعدام وال يعدم بريء واحد بهذه     

وذلك ألنه العدل البشري ليس إال عدال  نسبيا  تقريبا  وان القاضي إنسان واإلنسان . العقوبة 

 .العصمة هلل وحده  أنغير معصوم عن الخطأ إذ 

هناك  أنالتي وجهت لألنظمة التي ما زالت تستخدم العقوبة  اداتاالنتقومن أقصى 

فرق طبعا  بين ادعاءات وذرائع جهة ما حول ممارساتها وبين الدوافع الحقيقية الكامنة وراء 

فحيثما كانت عقوبة اإلعدام سارية في مجتمعنا المعاصر تجد سيطرة اليمين . تلك الممارسات

وان الالئحة السياسية واالجتماعية لهذا القسم منها . مجتمععلى الحياة السياسية في ذلك ال

 .البرجوازية معروفة بقسوة برامجها وفي القمع في الميادين كافه 

هذا في الميدان االقتصادي أما في الميدان السياسي فانه ولضمان إجراء ذلك البرنامج غير 

وإسكات أّي تحرك احتجاجي اإلنساني يلجأ إلى تضييق الخناق سياسيا  على المجتمع وقمع 

مثل هذه األجواء تتصف بغياب الحريات السياسية واالنتهاك السافر للحقوق . جماهيري

 . الفردية والمدنية

 إن عقوبة اإلعدام عالوة على كونها إحدى أكثر مظاهر القمع قسوة  ووحشية، فإنها        
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لمجتمع وفحواها؛ أنها إذ تقّر عقوبة البرجوازية الحاكمة ل  تعدُّ إحدى الرسائل التي تبلغها 

اإلعدام وتنفذها إنما تُعلن صراحة  أن ال حدود لمدى عنفها تجاه المجتمع واألقسام المحتجة 

فيه
  
. 

الحريات   إنما تعمل على تهديد  "حق الحياة"أنها وبانتهاكها ألهم الحقوق  باإلضافة     

ه وتسحقها حيثما ووقتما احتاجت وأرادت والحقوق واإلمكانات المتاحة أمام الجماهير كاف

إرهاٌب ضد الجماهير المعارضة . لذلك فأن عقوبة اإلعدام برأيهم مؤشر إرهاب الدولة . ذلك

لسياستها وضد النزعات التحررية في المجتمع لألفراد وللمجموعات السياسية 
1

 

 

قوبة ي من عوالتشريع الجزائر اإلسالميةريعة موقف الش: المبحث الثاني 1.2

 اإلعدام
في الشريعة  اإلعدامنتناول فيه عقوبة  األولالمطلب ،  مطلبين إلىهذا المبحث  نقسم      

الموازنة بين حق الضحية في الحياة، واستحقاق  مبدأ أساسعلى  التي تقوم  اإلسالمية

 من عقوبة اإلعدام الجزائري المشرعلموقف  والمطلب الثاني  نخصصه ،   ةللعقوبجرم الم

 . معيار جسامة الجريمة اعتمد على  كيفو

 .اإلسالميةفي الشريعة  اإلعدامعقوبة : األولالمطلب 1.2
فتطبق في جريمة  بالنسبة لبعض الجرائم اإلسالميةفي الشريعة  اإلعدامتقررت عقوبة     

ي الذين امنوا كتب عليكم القصاص ف يأيها) لقوله تعالى ،  عفا ولي الدم إذا إالالقتل العمد 

بالمعروف  فإتباع شيء أخيهله من  عفىفمن  باألنثى واألنثىالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد 

( بإحسان إليه وأداء
2
. 

فان سنة ،  نالزنا رغم عدم وجود نص في القرءافي جريمة  اإلعدامكذلك ورد حكم     

غير أما ،  رجمللزاني المحصن عن طريق ال مثل هذه العقوبة بالنسبة أوجبتالرسول الفعلية 

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ) المحصن فعقوبته مائة جلدة لقوله تعالى 

(جلدة
3
. 

المغالبة ،وقد المال على سبيل  ألخذالخروج  في جريمة الحرابة وتعني اإلعداموورد حكم    

هللا ورسوله جزاء الذين يحاربون  وإنما) ورد سند هذه الجريمة في النص لقوله تعالى 

ينفوا  أوخالف من  وأرجلهم أيديهمتقطع  أويصلبوا  أويقتلوا  أنفسادا  األرضويسعون في 

(عذاب عظيم اآلخرةذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في  األرضمن 
4

 

القتل والى السرقة  إلىويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المسلحة التي تسعى        

 . األرضفساد في ال أعمالوالخطف وغيرها من 

 بأي،  الحق إمامالخروج عن طاعة  أي،  ويدخل في مفهوم عقوبة القتل جريمة البغي     

السبيل  إلىوجه الصواب ويرشدهم  اإلمامفيجب قتل البغاة بعدما يبين له ،  وجه من الوجوه

في  نالسياسييالجماعة فهم بمثابة المجرمين  إلىالمستقيم ومع ذلك يرفضون الرجوع 

وان طائفتان من ) الكريمة في قوله تعالى  اآلية، وسند هذه الجريمة اإلسالميلمجتمع ا

                                                           
1
 .من الضمانات الخاصة بعقوبة اإلعدام 4؛ الفقرة "ق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقو   

2
 449اية  –سورة البقرة     

3
 5اية  –سورة النور     

4
 07-00سورة المائدة    



 مهداوي محمد صالح                                  االلتزام الدولي ومطالب المجتمع الوطني          عقوبة اإلعدام بين 
   

 

 

 (18العدد التسلسلي )       9482: السنة/   40: العدد/   81: المجلد   الحقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية مجلــة
 

83 

تفيء فقاتلوا التي تبغي حتى  األخرىعلى  أحداهمابينهما فان بغت  فأصلحواالمؤمنين اقتتلوا 

.....(هللا أمر إلى
1
 . 

 اإلسالموالبالغ عن في حالة الردة التي تعني خروج المسلم العاقل   اإلعداموتوقع عقوبة      

في  اآلخرةواالرتداد من الكبائر التي تستوجب عذاب ،  إكراهالكفر باختياره من غير  إلى

في الدنيا  إعمالهمحبطت  فأولئكومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ) لقوله تعالى النار 

(النار هم فيها خالدون  أصحاب وأولئك واآلخرة
2
 

واجمع العلماء على وجوب قتله ،  امرأة أمل مرتد سواء كان رجال والقتل عقوبة عامة لك    

 أوبالحبس  اإلسالمارتدت ال تقتل ولكن تجبر على  إذا المرأة أنحنيفة  أبو اإلمام ورأى

المرتد يسستتاب ثالث  أنالمذاهب  رأيوالغالب في ،  فتستنابوتخرج كل يوم ،  الضرب

 .عليه الحد وإال أقيمعن موقفه قبلت توبته ، فان رجع أيام

 

 .في التشريع الجزائري اإلعداموبة عق: المطلب الثاني2.2
بالرجوع إلى التشريع الجنائي الجزائري نالحظ انه حديث النشأة إذا ما قورن       

هذا راجع إلى المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر، ففي ،  بالتشريعات الجنائية األخرى

كان مستمدا من أحكام الشريعة اإلسالمية وبالتالي  ،حيثللخالفة العثمانية  البداية كانت تابعة

قد استمر العمل به إلى غاية و والسنةكانت عقوبة اإلعدام محصورة في النصوص القرآنية 

أصبح الجزائريون خاضعين من الناحية القانونية  4877في سنة والغزو الفرنسي للجزائر، 

ديسمبر  04المؤرخ في  424 -15يين إلى أن صدر قانون رقم للتشريع النافذ على الفرنس

الذي يقضي بتمديد مفعول التشريع الفرنسي المطبق في الجزائر في ذلك التاريخ  4815

 49في –مؤرخ  421- 11وبموجب أمر رقم ،  باستثناء مع يتعارض مع السيادة الوطنية

ت الجزائري إذ نص على ما صدر قانون العقوبا،  4811جوان  9يوافقه  4091صفر عام 

،  يزيد عن العشرين حالة يعاقب عليها باإلعدام منها ما يتعلق بجرائم ضد الشيء العمومي

تضمنت نصوص تقتضي   وجرائم ضد األفراد فضال عن بعض التشريعات الخاصة التي 

دولة النسبة للجرائم ضد الشيء العمومي سنتعرض للجرائم المضرة بأمن البف ،  بهذه العقوبة

من الداخل والجرائم المضرة بأمن الدولة من الخارج حيث نجد في القسم الخاص بجرائم 

 14/4التجسس المادة و الخيانة
3
والمالحظ أن المشرع الجزائري توسع في مفهوم هذه  

الجريمة إذ افترض وقوعها من الجزائري أو األجنبي أيضا الذي يعمل في القوات العسكرية 

وهذا يبرز أن األجنبي الذي يعمل في القوات العسكرية أو . حرية الجزائرية الجزائرية أو الب

الدفاعية ) على بعض أسرار البالد وقوتها  هجزائرية يكون قد اطلع بحكم وظيفتالبحرية ال

كما أن المشرع الجزائري ال يشترط  . مما يوجب بسط النص التشريعي لحماية هذه األسرار 

                                                           
1
 8اية  –الحجرات    

2
 544االية  –سورة البقرة    

3
ريمة الخيانة   يعاقب باإلعدام يرتكب ج  ( 5881ديسمبر58المؤرخ في 50-1القانون رقم )  14تنص المادة   

،  حمل السالح ضد الجزائر : كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم باألعمال التالية  "

تسليم قوات جزائرية أو ،  القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر

إتالف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للمالحة ،  بية أو إلى عمالئهاإلى دولة أجن… أرض أو مدن أو 

الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد اإلضرار بالدفاع الوطني أو إدخال 

 ". عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد
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الحرب أو السلم فعقوبة اإلعدام رصدت دون النظر إلى زمن  وقوع هذه الجرائم في زمن

على عكس الدول العربية التي تذهب إلى جعل العقوبة أقل من اإلعدام إذا وقع ،  وقوع الفعل

 . مثال اإلتالف زمن السلم

فهي تتحدث عن عقوبة اإلعدام المتعلقة بجريمة الخيانة في وقت الحرب    15أما المادة      

فقط
1

 ،   : 

هذه العقوبة أيضا في حق األجنبي الذي يرتكب أحد هذه األفعال (  17المادة ) كما تقرر    

اقتران االقتصاد الوطني بالدفاع وهذا ما للمعلومات االقتصادية  84،ويالحظ في الفقرة 

واإلنتاج من دور فعال في حفظ االستقالل االقتصادي للدولة جعل للمحرض في ارتكاب مثل 

 يمة نفس عقوبة الفاعل األصلي وهو اإلعدامهذه الجر

يعاقب من  ": من نفس القانون نصها  71وذلك ما جاءت به الفقرة األخيرة من المادة 

أو  10، 15، 14يحرض على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 

رة بأمن الدولة من الداخل أما الجرائم المض  "يعرض ارتكابها بالعقوبة المقررة للجناية ذاتها 

 : وهي حسب قانون العقوبات الجزائري تتمثل في

يعاقب باإلعدام االعتداء الذي  ":والتي تنص  قانون العقوبات الجزائري  44المادة       

وإما تحريض المواطنين أو ،  يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره

ة أو ضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب السكان على حمل السالح ضد سلط

قانون  91وتصنيف المادة . الوطني ويعتبر في حكم االعتداء تنفيذ االعتداء أو محاولة تنفيذه 

يعاقب باإلعدام من يترأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة : عقوبات جزائري 

حدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين وذلك بقصد اإلخالل بأمن الدولة بارتكاب إ،  ما

يقصد منها اغتصاب أو نهب أو تقييم األمالك العمومية والخصوصية التي تعمل  97و 44

ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حركة العصابة أو ،  ضد مرتكب هذه الجنايات

وعن علم بتزويدها أو أو قاموا عمدا ،  بتكوين عصابات أو تنظيمها أو عملوا على تنظيمها

أو أرسلوا إليها مؤنا أو أجروا ،  إمدادها بالمؤن واألسلحة والذخيرة وأدوات الجريمة

أما فيما يخص جرائم اغتصاب   مخابرات بأي طريقة أخرى مع مديري أو قوات العصابات 

ينص على توقيع اإلعدام لجرائم  94وعصيان األوامر الحكومية نجد محتوى المادة 

في  98وتصنيف المادة ،  قيادة عسكرية أو التمسك بها مخالفة ألوامر الحكومة اغتصاب

فقرتها األخيرة أن استعمال الجناة ألسلحتهم الشخصية في حركات التمرد يعد مساهمة 

المشرع الجزائري من عقوبة اإلعدام من  لم يستثنو ،مة ويعاقبون باإلعداممباشرة في الجري

ركة التمرد أو من يزودونها عمدا أو عن علم باألسلحة والذخائر يقومون بإدارة أو تنظيم ح

أو يرسلون لها مؤنا أو يجرون مخابرات بأية طريقة كانت مع مديري أو ،  وأدوات الجرائم

،  والمشرع يعاقب باإلعدام كل من زود أو قدم مؤونة سواء عن علم أو عمدا. الحركة  قادة

يالحظ أن المشرع لم يشر إلى كمل ،  وبات جزائريقانون عق 88وهذا ما جاءت به المادة 

 ،علم تخرج اإلكراه من العقاب  الذين يقدمون مؤن تحت تهديد واإلكراه وإضافة كلمة أو عن

                                                           
1
ة الخيانة ويعاقب باإلعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة يرتكب جريم ": تنص المادة على  

تحريض العسكريين والبحارة على االنضمام إلى دولة : الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد األعمال التالية 

 التخابر مع أجنبية أو تسهيل السبيل لهم على ذلك والقيام بعمليات التجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر،

 ،عرقلة مرور العتاد البحري ،هذه الدولة في خططها ضد الجزائر دولة أجنبية أو احد عمالئها بقصد معونة

 .إضعاف الروح المعنوية للجيش أو لألمة لغرض اإلضرار بالدفاع الوطني
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ينص قانون العقوبات الجزائري على بعض جرائم التقتيل والتخريب واإلرهاب المخلة و

قانون عقوبات97ة في الماد،  بأمن الدولة والتي تقررت لها عقوبة اإلعدام
1
    

تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب األفعال المذكورة :  4مكرر  94ثم نصت المادة      

،  " اإلعدام عندما تكون العقوبة منصوص عليها في القانون السجن المؤبد    94في المادة 

وهو ما يؤكد  ، ولقد حدد المشرع عقوبة اإلعدام لهذه األفعال بعد ما كانت السجن المؤبد

 . خطورة وجسامة األفعال السابقة الذكر على حياة المواطن وكرامة وأمن الوطن

إلى تشديد العقوبة ورفعها إلى عقوبة اإلعدام بعدما كانت السجن   ويبرز اتجاه المشرع 

 ": والتي جاء نصها كالتالي (  44/ 82األمر )  4مكرر  94المؤقت أيضا في نص المادة 

أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو يستولي عليا أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها كل من يحوز 

يعاقب … أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة 

باإلعدام مرتكب األفعال المنصوص عليها في الفقرة السالفة عندما تتعلق هذه األخيرة بمواد 

فهذه المادة أيضا جاءت ضمن التعديل .  "خل في تركيبها أو صناعتها متفجرة أو أية مادة تد

األخير المشار إليه سابقا استجابة للطور والظروف التي عاشها المواطن والجزائر جراء 

وقد سوى المشرع بين الحمل والحيازة واالستيراد ،  اإلنفجارات للقنابل والسيارات المفخخة

فعال إن تمت بدون رخصة شرعية حتى لو لم تستعمل والتصدير والمتاجرة كل هذه األ

تستلزم العقاب وتشديد العقوبة إلى اإلعدام لما لهذه الوسائل من خطورة على حياة العامة 

      .والخاصة للمواطنين

كما توقع عقوبة اإلعدام على كل من أفعال الحريق أو الهدم أو التخريب للمنشآت العامة      

قانون العقوبات  784في المادة بمتفجرات ونجد ذلك 
2

إذا : تنص على  780وأما المادة ،  

ولما ( 45) 784نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

هاب وانتشرت أعمال العنف والتخريب أدت بالمشرع الجزائري إلى راإل ةاستفحلت ظاهر

تكون العقوبة ": منه على ما يلي  9المادة  ، فتنص(40) 0- 85إصدار مرسوم تشريعي رقم 

: من هذا المرسوم كما يأتي  49التي يتعرض لها مرتكب المخالفات المذكورة في المادة 

ونذكر هنا أنه  "اإلعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد 

ديد العقوبة وفرض تدابير ليست المرة األولى التي يعمد فيها المشرع الجزائري إلى تش

المتعلق بقمع الجرائم    498-11خاصة من اجل مواجهة هذه الجرائم حيث أصدر األمر رقم 

أما بالنسبة لجرائم اإلرهاب فقد ألغى المشرع الجزائري أحكام هذا المرسوم ،  االقتصادية

عال محل فقد أصبحت األف  44 – 82وأدخلت تعديالت على قانون العقوبات بموجب األمر 

وهذا ما . التحريم في قانون العقوبات عقوبتها أشد إذ ارتقت من السجن المؤبد إلى اإلعدام 

ولما كانت السياسة الجنائية تغلب المنفعة (  4ومكرر  4مكرر  94) نص المادة   في  لمسناه

وتكريسا  ، االجتماعية التي يجلبها مبدأ اإلعفاء من العقوبة أو التخفيف منها في حاالت معينة

أن يستأصل جذور اإلجرام من  هشرع الجزائري إيجاد قانون من شانلهذا الغرض حاول الم

                                                           
1
ب قانون عقوبات جزائري أن كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض من نشر التقتيل أو التخري 97تنص المادة   

 .. يعاقب باإلعدام وتنفيذ االعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم االعتداء. في منظمة أو أكثر 
2
يعاقب باإلعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة ” : التي جاء نصها كالتالي   

رية أو صناعية أو حديدية أو طوقا عمومية أو سدود أو خزانات أو طرق أو جسور أو منشآت تجا،  أخرى

 " .…منشآت أو موانئ 
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والذي بموجبه أو جد المشرع ( 41)45- 82المجتمع وهذا بالرجوع إلى القانون رقم 

الجزائري جملة تدابير خاصة بغية توفير حلول مالئمة لألشخاص المتورطين في أعمال 

وتكرسا ،  ين يعبرون عن إرادتهم في التوقف بكل وعي عن نشاطاتهمإرهاب أو تخريب والذ

إذ تنص ،  فصال خاصا في تخفيض العقوبات( 44)لهذا الغرض أفرد قانون الوئام المدني 

 . سنة 45منه على تحويل عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد إلى السجن لمدة  54المادة 

اإلشارة إلى تلك التعديالت التي استجدتها  أما فيما يخص الجريمة االقتصادية تجدر بنا

والتي مست  8 -4المشرع الجزائري في مجال قانون العقوبات وهذا بموجب قانون رقم 

من هذا القانون استبعدت عقوبة اإلعدام  80مواضيع عديدة من هذا القانون ففي نص المادة 

المعمول بها    448للمادة على مرتكبي جريمة االختالس أو تبديد أموال عمومية وهذا طبقا 

وإذ نقرأ في مشروع تعديل هذا ،  المتعلقة بالسرقة والخيانة 095وكذلك بالنسبة للمادة ،  سابقا

وذلك تماشيا مع  448تلعني عقوبة اإلعدام المنصوص عليها في المادة  ": القانون ما يلي 

رائم المرتكبة ضد األموال المواثيق الدولية التي توصي باستبعاد عقوبة اإلعدام بالنسبة لج

ى أحد األشخاص وتمس بالضرر أما عن الجرائم ضد األفراد فهي التي تقع عل. الخ … 

وهذه الجرائم منها ما يقع مباشرة ،  ويرصد لها المشرع عقوبة اإلعدام،  المحمية همصالح

داء على وهي تتمثل في االعت،  على حق اإلنسان في الحياة ومنها ما يستهدف حقوقه األخرى

ق  527حق اإلنسان في الحياة حيث ورد تعريف القتل في القانون الجزائري في نص المادة 

لجزائري على القتل العمد في يعاقب القانون ا. "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا  ": ع ج 

يعاقب القاتل في غير ذلك من الحاالت ) ع . ق  510البسيطة بالسجن المؤبد المادة  هصورت

أما إذا اقترنت الجريمة بالظروف المشددة فيعاقب الجاني باإلعدام على ،  سجن المؤبدبال

معينة ذكرت على سبيل الحصر 
1
  

إذا كان أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من األصول ،  أما بالنسبة لقتل األطفال      

أعمال جرح أو ارتكب ،  تهالشرعيين أو أی شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعاي

قاصرا ال تتجاوز سنة السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية  ىعل اعمدضرب 

أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف ،  إلى الحد الذي يعرض صحته للخطر

 545من المادة  7أو التعدي وأدت إلى الوفاة فالعقوبة هي اإلعدام طبقا لما نصت عليه الفقرة 

،  إذا وقع تعذيب بدني على شخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز  

 . فيعاقب الجناة باإلعدام

   تنفيذ هذه العقوبة بمجموعة من الضمانات  أحاطالمشرع الجزائري  أشير  أن  أنبقي      

 نص عليها  ىأخرضمانات  إلى إضافةوال عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون يجرم  ةفال جريم

    ـ      : ياالجتماعي للمحبوسين والمتمثلة فيما يل اإلدماج وإعادة السجونفي قانون تنظيم 

                                                           
1
  :هذه الحاالت هي  

 . ع.ق  521المادة ،  اقتران القتل بسبق اإلصرار - 

 . ع.ق 524المادة ،  اقتران القتل بالترصد  - 

 .(  .عق 518المادة ) لقتل بالسم ا  - 

  (ع.ق 515المادة ) استعمال التعذيب   - 
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ال تنفذ عقوبة اإلعدام إال بعد رفض رئيس الجمهورية طلب العفو ويقدم الطلب ولو لم  -

يطلبه المحكوم عليه
1
. 

 . تنفيذ العقوبةـ ال يبلغ المحكوم عليه باإلعدام برفض العفو عنه إال عند 

شهرا ،و ال على المصاب  57ـ ال تنفذ عقوبة اإلعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون 

الدينية وال يوم الجمعة أو خالل شهر و بجنون أو بمرض خطير ،و ال أيام األعياد الوطنية

 . رمضان

ون ينقل المحكوم عليه باإلعدام إلى إحدى المؤسسات العقابية المحددة في القان -

 . نهاراو يخضع لنظام الحبس االنفرادي ليال،  وويودع في جناح مدعم أمنيا

 . تنفذ عقوبة اإلعدام على المحكوم عليه رميا بالرصاص -

 : ويتم التنفيذ من غير حضور الجمهور ماعدا

 . ـ رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم

 . ـ ممثل النيابة العامة التي طلبت الحكم بها

 . عن وزارة الداخليةـ موظف 

 .ـ محام المحكوم عليه

 . ـ رئيس المؤسسة العقابية

 . ــ أمين الضبط

 ـ رجل دين وطبيب
2
. 

 

 .  الخاتمـــــــة 
ومختلف االتجاهات الفقهية  التي   اإلعداممفهوم عقوبة  إلىالدراسة في هذا تطرقت لقد        

 .تا الحالي جدال في وقن األكثربحيث أصبحت العقوبة  تناولتها

 اقب عليهايعأيضا  الجرائم التي  بينت  ،وأوضحت أراء مناصريها ومعارضيها  كما           

  ببعض القيود قبل التنفيذ أحاطها المشرع الجزائري حيث  في التشريع الجزائري، باإلعدام

لمرضعة ا أوكما ال تنفذ هذه العقوبة على الحامل ،  ال تنفذ إال بعد رفض طلب العفو بحيث

 . مرض خطيرأو وال على المحكوم عليه المصاب بجنون ،  لطفل دون أربعة وعشرين شهر

خالل شهر  أو،  وال يوم الجمعة،  الدينيةو الوطنية األعياد أيامكما ال تنفذ عقوبة اإلعدام 

 .رمضان 

ئي بل للمحكوم باإلعدام عدم تنفيذ العقوبة بحقه بشكل عشوا اتاإلجراء وتتيح مثل هذه     

 .بعد دراسة وافية وقضائية تتناسب بين الجرم الذي ارتكبه والعقوبة الواجب تطبيقها

التوجـه الحديث في العالم هو إلغاء هذه العقوبة حيث ألغتها كثير من الدول،  أنكما        

الرأي السائد في العالم  أنوهنالك دول أخرى أبقتها ولكنها علقت تطبيقها دون إلغائها، حيث 

                                                           
وهو تاريخ تنفيذ آخر حكم ضد متورطين في ،  4880تنفيذ أحكام اإلعدام منذ عام  الجزائر جّمدت   1

والذي خلف حينها عشرات القتلى، وذلك  ،الجزائرية تفجير مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة

رسميا موافقتها على مبدأ إلغاء عقوبة  5848 في بسبب ضغط منظمات حقوقية غربية ،حيث أعلنت

واالنضمام إلى اللجنة الدولية من أجل وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام واإللغاء النهائي لها بعد  اإلعدام

  .5889فبراير /في فيفري  المتحدة األمم الذي أصدرته 478/  15مصادقتها   على القرار رقم 
2
 ,من رئيس الدولة بأمر 6991في الجزائر سنة  اإلعدامتم توقيف تنفيذ عقوبة      

https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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في ضوء صدور وتطبيق المواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان تعتبر هذه العقوبة قاسية وغير 

الحياة وحق الدفاع عن هذه   جائزة قانونا  ألن من الحقوق المالزمة لشخص اإلنسان هو حق

ل عقوبة اإلعدام وهي عقوبة تسلبه إياها الدولة من خال أنالحياة التي منحها هللا له وال يجوز 

 أن إال سابقا   ذكرهافي الجرائم التي تم  يحكم بها فان عقوبة اإلعدام  الجزائرما في أ قاسية

    . 4880تم توقيفه من طرف السلطات الجزائرية منذ سنة تنفيذ هذه العقوبة 

 إدراجمن الضروري  أرىمن نتائج ومالحظات فاني  إليهتوصلت  وبناءا على ما     

 :التوصيات التالية

نظرا لمشروعيتها وشرعيتها والجدوى  اإلعدامعلى عقوبة  اإلبقاءلدراسة توصي ا-    4

العائدة من تطبيقها ألن الفائدة من وجودها ضمن القوانين والتشريعات التي تساهم في 

 .الحفاظ على األمن والسالم لكافة أفراد المجتمع

عليها  اإلبقاء أن الإ  على الرغم من الحجج التي تقول بان هذه العقوبة قاسية وفظة،-    5

 .يعد ضرورة من أجل حماية المجتمع من المجرمين

اإلبقاء على هذه العقوبة، فهذه   تقضي مصلحة المجتمع مكافحة اإلجرام من خالل-    0

العقوبة تحقق الردع العام، فهي تنذر الناس بسوء عاقبة ارتكاب الجرائم المعاقب عليها 

 .بهذه العقوبة

مع المحافظة ،  تعديل قانون العقوبات إلى  على عقوبة اإلعدام بحاجة اإلبقاء إن -    7

على أسلوب معين في تنفيذها ومكان التنفيذ وزمانه، ووضع المحكوم عليه، وذلك للحفاظ 

بحق مرتكب الجريمة، وبين الحفاظ على  على التوازن بين وجوب إيقاع العقوبة المناسبة

 .كرامة النفس البشرية 

 

 عالمراجـــــ

 :القوانين: أوال
 .الدستور ومختلف تعديالته  

 .وتعديالته    قانون العقوبات  

 .االجتماعي للمحبوسين  اإلدماج وإعادةقانون تنظيم السجون   

   

 :الكتب: ثانيا

ب ط دار  5ج الوضعي،بالقانون  ةمقارن اإلسالميالتشريع الجنائي ،  عبد القادر عودة

 .الكتاب العربي لبنان 

 . 4898الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار المعرفة، بيروت، ،  أحمد بن حجر الهيثمي             

 .القصاص في الفقه اإلسالمي ،  احمد فتحي بهنسي             

 .هـ 4519،  درر الحكـام في شرح غرر األحكام لمنال خسرو، طبعة محمد رجائي              

 .4888ط في العقوبات العام، القسم الخاص، دار الثقافة، أحمد سمهور، الوسي             

 .4875، دار المؤلفات القانونية، بيروت، 2الموسوعة الجنائية، ج  جندي عبد الملك              

سامية حسن الساعاتي، الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية،               

4891. 

  م 4892بد الرحيم صدقي، اإلرهاب السياسي والقانون الجنائي، دار الثقافة العربية القاهرة، ع             
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، 5عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقة الجنائي المقارن، المطبعة الجديدة، دمشق، ط             

4894. 

 .5888جديدة، دمشق، عبد الوهاب حومد، علم االجرام وتنفيذ العقابي، المطبعة ال            

، مؤسسة المجد للدراسات والنشر، 4علي محمد جعفر، داء الجريمة سياسة الوقاية والعالج، ط            

5880. 

كامل السعيد، شرح اإلحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، المركز العربي              

 .4889للخدمات الطالبية، 

الطبعة / دراسة مقارنه / أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية ،  حسان محمد ابو             

 . 4894األولى سنة 

 .4885محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، دار النهضة،               

قافة ، مكتبة دار الث5محمد صبحي نجم، الوجيز في علم اإلجرام والعقاب، القسم العام، ط               

 .4884للنشر والتوزيع، 

 .عبد الرحمن توفيق، الجرائم الواقعة على األشخاص واألموال. محمد نجم، د              

 .4811دار المعارف، القاهرة، ،  يوسف مراد، مبادئ علم النفس             

النهضة العربية،  سامية حسن الساعاتي، الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية، دار              

4891. 

  

 :والمؤتمرات العلمية  الدوريات   : ثالثا

العدد الخاص ببحوث ،  اإلعدام،الجدل الفكري والقانوني حول عقوبة  عمار عباس كاظم

 .5845و مجلة رسالة الحقوق،  المؤتمر القانوني الوطني

 .5848زائر الج،  يوم دراسي لحركة النهضة،  الغاء عقوبة االعدام،  عمار خبابة

  أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية 5/1/4888ندوة مكافحة اإلرهاب، الرياض        

 0/  8/  5885 - 502: العدد -الحوار المتمدن  منظمة العفو الدولية       

 5884   /مارس E/CN. 15/2001.10 ،58 تحدة رقموثيقة األمم الم       

 .:األجنبيةالمراجع باللغة  رابعا       
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 : ملخص

ي مداواته من األمراض، والعمل الطبي يقتضي في ي تقتضاإلنسانحماية الجسم 

ن أ إضافة إلى أحد األعضاء، ال تباح في غيره ككشف الجسد أو بتر االت أمورحا

إلى عمليات لم تعرف من قبل منها عمليات نقل  ل في عصرناتوصالتطور العلمي 

 يناإلنساوالتي أدت إلى ظهور تصرفات بين البشر محلها العضو  ،األعضاء وزرعها

وذلك باستعمال ، بينت في البحث أراء الفقهاء في هذه المسائل وقد .التبرع بالبيع أو

من خالل  االستقرائي للنصوص المتعلقة بالموضوع إضافة إلى المنهج المنهج التحليلي

الفقه  أن لتخلص الدراسة إلى ،جمع جزئيات األحكام وإلحاقها بقواعدها الكلية

توازن بين حرمة جسم  التي ممارسة الطبيةالقواعد و داويأحكام التاإلسالمي قد نظم 

إلنقاذ المرضى كما أجازت المجامع الفقهية  ،من األمراض تداويال وحقه في اإلنسان

  .ية من التبادالت التجاريةاإلنسانبيعها حفظا للذات  التبرع باألعضاء السليمة ومنعت
   

 : الكلمات المفتاحية

ي، بيع األعضاء، ،ج، قواعد الط،، حرمة الجسم البشرحكم التداوي، ضرورات العال

 .األعضاء نقل التبرع باألعضاء،
 

Abstract :  

 
Protecting the human body requires medication from diseases, and medical 

work in some cases requires unpermissible things, such as body detection or 

organ amputation. On our time, the scientific development has led to processes 

not known before including organ transplantation, which led to the emergence 

of selling or donating human organ. I have used in this research the analytical 

method and the inductive approach, and I have concluded that Islamic 



 على ضوء قواعد الفقه اإلسالمي                    العشي نوارة اإلنسانأحكام التداوي والتصرفات الواردة على جسم 
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jurisprudence has regulated the provisions of medication and rules of medical 

practice that balance the sanctity of the human body and its right to medication. 

In addition, jurisprudence Councils have authorized donation of healthy organs 

prevented their sale to save the human self from commercial exchanges. 

 

Keywords: 

Medication ruling, Treatment Necessities, Rules of Medicine, Sanctity of the 

human body, organs sale, Organs donation, Organs transplants. 

 : مقدمة

 

المكون األساسي للنفس البشرية ففيه موضع العقل والروح، وبه يتم  اإلنسان يعتبر جسم

السعي لعمارة هذا الكون، وأداء مهمة االستخالف على هذه األرض، لكن إذا أصي، 

عن أداء  الضعف واألوجاع وأصابه اآلالم اإلنسانمرض لحقت  هذا الجسم بعلة أو

 . المها إال بالتداوييمكن التخلص من هذه األمراض وآ المهام، وال

، وهذه وحفظه من كل ضرر اإلنسانوقد حثت الشريعة اإلسالمية على حماية جسد  

تقتضي عالجه من األسقام ومداواته من العلل، وضرورة التداوي تبيح في الحماية 

منها كشف  بعض الحاالت عددا من التصرفات التي ما كانت لتباح في غير العال،ج

 . األعضاء أحد وكي الجسم أو بتر

العمل ، فتمس بحرمة الجسم البشري كما ظهرت في عصرنا طرقا عالجية جديدة

 من جسدالسليمة تطورا كبيرا وصل إلى درجة نقل األعضاء  شهد في زمننا الطبي 

مريض، وهذا التطور فرض بعض التصرفات الوزرعها في جسد  إنسان ميت أو حي

 ، حيث ظهرت معامالت تقوم على بيعاناإلنسعضو التي يكون محل التعاقد فيها هو 

 .ا بالوصية أو الهبةأو التبرع به األعضاء البشرية

 :إن هذه المسائل تقودنا لطرح اإلشكالية اآلتية

ما هي أحكام وقواعد التداوي في الفقه اإلسالمي؟ وهل يمكن لضرورة العال،ج أن تبيح 

 ؟ ياإلنسانالتصرف في أعضاء الجسم 

تناولت  األول في مبحثين؛ هذا الموضوع دراسة تشكالية تملإلجابة على هذه اإل

فقد  الثانيأما  ،البشري حكم التداوي وقواعد الط، الحافظة لحرمة الجسم فيه

 بيان من خالل اإلنسانأحكام التصرفات الواردة على جسم  خصصته للبحث في

كم التبرع ح مع دراسة آراء الفقهاء حول ،التصرفات بحق هللا وحق العبد هذه تعلق

األحكام إضافة إلى توضيح بعض  ،والبيع الواردين على األعضاء البشرية

 .الضابطة لنقل هذه األعضاء

وخالل هذا البحث تم استعمال المنهج التحليلي للنصوص المتعلقة بالموضوع، إضافة  

والعمل على جمعها وإلحاقها بقواعدها  ،إلى المنهج االستقرائي ببيان جزئيات األحكام

 .الكلية المستقرة في الفقه اإلسالمي
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 : األول المبحث

 حكم التداوي وقواعد الطب الحافظة لحرمة الجسم

ي حمايته عن طريق عالجه من األمراض اإلنسانإن من أهم صور حماية الجسم 

فالتداوي أمر ثابت في حكمه الشرعي العام ولكن تعترضه أحكام  ،التي تضره واألسقام

أمور استثنائية إلى  ت، وقد يؤدي العال،ج في حاال(المطل، األول)قهاء نها الفخاصة بي  

كل ذلك في إطار  ،لتفادي تفاقم المرض من األعضاء بتر عضومثل كشف العورة أو

 .(المطل، الثاني) ياإلنسانلحرمة الجسم  ةحافظ شرعية قواعد

 

 : وللمطلب األا

  حكم التداوي
وكل ما يتعلق به من عقل ونسل،  نساناإلإن التداوي مشروع ومطلوب لحفظ جسم 

 وكلها من الضروريات والكليات التي يلزم حمايتها وحفظها عن كل ما يضرها، 

 أدلة مشروعية التداوي -8

ثُمَّ ُكلِي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي ُسبَُل ﴿: من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النحل

بُطُونِهَا َشَراٌب ُمْختَلٌِف أَْلَوانُهُ فِيِه ِشفَاٌء لِْلنَّاِس إِنَّ فِي َذلَِك آَلَيَةا لِقَْوٍم  َربِِّك ُذلاُلا يَْخُر،ُج ِمنْ 

وهذا اإلخبار من هللا سبحانه أن العسل شفاء للناس  {80آية: سورة النحل} ﴾يَتَفَكَُّرونَ 

توجيه منه عز وجل للتداوي به
(1)

  . 

جه إلى ضرورة التداوي والتأكيد على أن هللا وقد وردت الكثير من األحاديث التي تو

. أنزل الداء وأنزل معه الدواء والشفاء، وفي هذا حث لإلنسان على طل، هذا الدواء

ما أنزل هللا : "روى أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

"داءا إال أنزل له شفاء
(2)

 . 

لكل داء دواء فإذا "لى هللا عليه وسلم قال وعن جابر رضي هللا عنه عن النبي ص

"أصي، دواء الداء برأ بإذن هللا عز وجل
(3)

في هذا الحديث إشارة إلى : "قال النووي. 

"استحباب الدواء وهو مذه، أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف
(4)

.  

                                                           

: النحلسورة }  ﴾فِيِه ِشفَاٌء لِلنَّاسِ  ﴿ :هللا تعالى فيه قولو باب الدواء بالعسل في صحيحه البخاري بوب (1)

محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح مع إرشاد الساري للقسطالني، دار الكتاب  البخاري :انظر {69آية

 .1/681، ، كتاب الط،م8016/هـ8096العربي، بيروت، 

، 0600، كتاب الط،، باب ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء، حديث رقم هصحيح في البخاريرواه  (2)

1/689. 

بن الحجا،ج النيسابوري، الجامع الصحيح بشرح النووي على هامش إرشاد الساري، دار الكتاب  مسلم (3)

، كتاب الط، والمرض والرقى، باب لكل داء دواء واستحباب م8016/هـ8096العربي، بيروت، 

 . 0/66، 1190تداوي، حديث رقم ال

عربي، بيروت أبو زكرياء محي الدين يحي بن شرف، شرح صحيح مسلم، دار الكتاب ال النووي: انظر (4)

 .0/66، م8016/هـ8096لبنان، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
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الترمذي ومن األحاديث التي أمر فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالتداوي ما رواه 

نعم عباد هللا تداووا، فإن هللا لم يضع : يا رسول هللا أال نتداوى؟ قال: "أن األعراب قالت

: ما هو؟ قال: قالوا يا رسول هللا. داء إال وضع له شفاء، أو قال دواء إال داء واحدا

"الهرم
(1)

.  

، وفي هذه األحاديث حث لألطباء على البحث الكتشاف األدوية المناسبة لألمراض

فلكل مرض دواؤه الموافق له، وقد ربط النبي صلى هللا عليه وسلم الشفاء بموافقة 

وفي قوله صلى هللا عليه وسلم لكل داء دواء تقوية لنفس : "الدواء الداء، قال ابن القيم

"المريض والطبي،، وحث على طل، ذلك الدواء والتفتيش عليه
(2)

.  

 اإلنسانمحافظة على صحة الجسم ليعيش إن أحكام الشريعة اإلسالمية تؤكد على ال

حياة طيبة سعيدة، وفي المحافظة على الجسم حفظ للنفس والعقل والنسل، وكلها 

 .ضرورات الزمة للحياة الكريمة

بما ينفعه في أمور الدين  اإلنسانإن طل، الدواء للجسم المريض يعد إصالحا لشأن 

يام على أهله ويعجز عن أداء والدنيا معا، فالمريض ال يقدر على كس، رزقه والق

واجباته الدينية، وعليه فإن التداوي من األحكام المطلوبة ذه، إلى هذا كل الفقهاء، 

وقال الحنفية والمالكية أن حكمه العام هو اإلباحة
(3)

، وذه، الشافعية والحنابلة إلى أن 

حكمه العام هو االستحباب
(4)

 . 

ينتقل فيها حكم التداوي إلى الوجوب أو  هذا عن حكمه العام لكن هناك حاالت جزئية

األصل في حكم التداوي أنه : "جاء في قرار المجمع الفقهي. الكراهة أو الحرمة

مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من حفظ 

باختالف النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية في التشريع، وتختلف أحكام التداوي 

"األحوال واألشخاص
(5)

. 

                                                           
 الترمذي، تحقيق كما يوسف الحوت، سنن أبو عيسى محمد بن عيسى، الجامع الصحيح وهو الترمذي (1)

كتاب الط،، باب ماجاء في الدواء م، 8011/ـه8091ت، العلمية، بيروت لبنان، دار الك ،الطبعة األولى

والحديث رواه أصحاب .  668-0/660، 1961والحث عليه، وقال حديث حسن صحيح، حديث رقم 

 . السنن وصححه األلباني

تحقيق شعي، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد فصل الط، النبوي،  ابن القيم الجوزية (2)

مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية، الطبعة الرابعة عشر، وعبد القادر األرناؤوط، 

 .0/80م، 8018/ـه8091الكويت، 

الطبعة محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار،  ابن عابدين: انظر في المذه، الحنفي (3)

ابن : وانظر في المذه، المالكي .8/661،610، 0/600م، 8001/ـه8081دار الفكر بيروت، الثانية، 

في تلخيص مذه، المالكية والتنبيه )أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية  جزي

 .618م، ص1990/ـه8010، دار الفكر، بيروت، (على مذه، الشافعية والحنفية والحنبلية

، المجموع شرح المهذب، دار أبو زكرياء محي الدين يحي بن شرف النوويانظر في المذه، الشافعي  (4)

منصور بن يونس، كشاف القناع على متن  البهوتيوفي المذه، الحنبلي  .0/01م، 8000إحياء التراث، 

 .1/18اإلقناع، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 

المؤتمر السابع بجدة  بشأن العال،ج الطبي في دورة( 1/0)81رقم مجمع الفقه اإلسالمي قرار (5)

 .6/168 ،1م مجلة المجمع عدد8001/ـه8081
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  األحكام الواردة على التداوي  -9

 :يمكن بيان األحكام الواردة على التداوي على النحو اآلتي

جاء  يؤدي إلى ضرر كبير على المريض أو غيره،التداوي  إذا كان ترك :الوجوب -أ

ص إذا كان يكون التداوي واجبا على الشخ: "في قرار مجمع الفقه اإلسالمي ما يأتي

تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى 

 .(1")غيره كاألمراض المعدية

ويدخل في هذا إيقاف النزيف وخياطة الجروح وبتر العضو التالف الذي يؤدي بقاؤه  

في هذه  غير ذلك مما يجزم األطباء بوجوبه، ذلك أن ترك العال،جو ،إلى تلف الجسم كله

الحاالت يدخل في باب إلحاق األذى بالنفس وإلقائها إلى التهلكة، بل يصل إلى إهالك 

الغير معها في حالة ترك التداوي من المرض المعدي الذي يؤدي إلى هالك المريض 

َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى ﴿ :واآلخرين، وقد نهى هللا عن ذلك كله في قوله سبحانه

َ َكاَن بُِكْم  ﴿ :، وقوله تعالى{800آية :البقرة سورة} ﴾ةِ التَّْهلُكَ  َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

ا  .{10آية: النساء سورة}﴾ َرِحيما

إذا كان ترك الدواء يؤدي إلى ضعف البدن وال يترت، عليه ما  :(االستحباب)الندب  -ب

 .ُذكر في الحالة األولى

 . التداوي ال يؤدي إلى ضرر سواء كان صغيرا أو كبيراإذا كان ترك  :اإلباحة -ج

إذا أدى الدواء إلى مضاعفات سببت حرجا للمريض أشد من ضرر  :الكراهة -د

 . المرض

أو كان الدواء حراما كخمر . إذا كان التداوي يؤدي إلى ضرر كبير محقق :الحرمة -هـ

"حرامتداووا وال تداووا ب: "أو جيفة لقوله صلى هللا عليه وسلم
(2)

وروي أن صحابيا  

إنه ليس : "سأل النبي صلى هللا عليه وسلم عن صنع الخمر للدواء فقال عليه السالم

"بدواء ولكنه داء
(3)

نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن : "، وعن أبي هريرة قال

قال الترمذي يعني السم" الدواء الخبيث
(4)

. 

الكثير من اآلثار القولية والفعلية فقد كان إن المشروعية العامة للتداوي تشهد لها  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتداوى ويحث أصحابه على ذلك، روى مسلم عن جابر 

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أبي بن : "بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه قال

                                                           
 .6/168 ،1مجلة المجمع عدد ،بشأن العال،ج الطبي( 1/0)81رقم قرار المجمع الفقهي السابق (1)

أبي داود، دار الحديث، القاهرة،  سنن انظرسليمان بن األشعث السجستاني  أبو داودرواه  (2)

 األلبانيوصحح  .0/1، 6110في األدوية المكروهة، حديث رقم  ، كتاب الط،، باب8011/ـه8091

محمد ناصر الدين معناه لشواهده في مؤلفه التعليقات الرضية على الروضة الندية، تحقيق علي بن حسن 

م، 1996/ـه8016دار ابن القيم الرياض، دار ابن عفان القاهرة، الطبعة األولى، الحلبي األثري، 

6/800 

في الصحيح، كتاب األشربة، باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء، رقم الحديث رواه مسلم  (3)

8001 ،1/116. 

رواه الترمذي في السنن، كتاب الط،، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، وصححه األلباني رقم  (4)

 .0/660، 1900الحديث 
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"كع، طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه
(1)

على جواز التداوي وفي الحديث داللة  .

 . والعال،ج الجراحي

إن الحث على التداوي فيه حث على تعلم الط، وهو فرض كفاية  يتعين على طائفة 

من األمة القيام به وممارسته، وإال وقع اإلثم على األمة جميعا، فعلم الط، أنبل 

انهمالعلوم بعد الحالل والحرام وال غنى للناس عن العلماء ألديانهم واألطباء ألبد
(2)

. 

فإن الط، كالشرع وضع لجل، مصالح السالمة والعافية : "قال العز بن عبدالسالم

"ولدرء مفاسد المعاط، واألسقام
(3)

.  

لقد جعل هللا علم الط، عامال يساعد على الحفاظ على عافية الجسم التي تعتبر من أهم 

منا في سربه من أصبح منكم آ: "قال صلى هللا عليه وسلم ،اإلنسانمقومات سعادة 

"معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا
(4)

، وكان الرسول صلى هللا 

اسألوا هللا العفو : " عليه وسلم يسأل هللا العافية ويوصي بسؤالها، قال عليه السالم

"والعافية فإن أحدا لم يُْعطَ بعد اليقين خيرا من العافية
(5)

وروي عن العباس بن عبد  ،

سل هللا : قال. يا رسول هللا علمني شيئا أسأله هللا عز وجل: قلت: "أنه قال المطل،

يا عباس : فقال. يا رسول هللا علمني شيئا أسأله هللا: فمكثت أياما ثم جئت فقلت. العافية

"يا عم رسول هللا سل هللا العافية في الدنيا واآلخرة
(6)

.  

لعافية فالمريض عاجز عن أداء لقد حرص اإلسالم على أن يتمتع الفرد بالصحة وا

الواجبات والمهمات األساسية للحياة، في حين نجد صحيح الجسم والعقل له القدرة على 

أن يتعلم ويعمل ويسعى لكس، الرزق، وأن يناضل ويجاهد دون دينه ووطنه وعرضه 

وماله فيؤدي واجباته الدينية والدنيوية
(7)

، وبحفظ صحة األفراد يكون المجتمع كله 

 .درا على القيام بوظائفه وعلى االزدهار بين المجتمعات في ظل تحديات العصرقا

 

 

                                                           
لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم الحديث صحيح مسلم، كتاب الط، والمرض والرقى، باب  (1)

1191 ،0/60. 

الشافعي صالح بن عبد هللا، بستان الفقراء ونزهة القراء، تحقيق يوسف أحمد، دار  الكتاميالعماد : انظر (2)

 .811/ 1م، 1991الكت، العلمية، بيروت، 

تصحيح ومراجعة محمود  ،ح األنامفي مصال ، قواعد األحكامأبو محمد عبد العزيز بن عبد السالم العز (3)

  .8/0، بن التالميد الشنقيطي، دار المعرفة، بيروت

صحح األلباني معناه في بعض  1608كتاب الزهد، باب التوكل على هللا، رقم الحديث  ،سنن الترمذي (4)

 .0/008. طرقه

، صححه 6001ث رقم سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم، حدي (5)

 .0/018األلباني، 

ما جاء في عقد التسبيح  10سنن الترمذي كتاب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب رقم  (6)

 .0/099، صححه الترمذي واأللباني، 6080باليد، حديث رقم 

 .8/811، م8008 ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعةناظم، الط، النبوي،  النسيمي (7)
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 : ثانيال المطلب

 قواعد الطب الحافظة لحرمة الجسم البشري
وهذه الممارسة  ،فإن ممارسة الط، من فروض الكفاية كما ذكرنا لما كان التداوي واجبا

 :البشري في مايأتيتخضع لقواعد ضابطة، أذكر منها ما يتعلق بحرمة الجسم 

  :تتعلق بالطبي، قواعد -8

نافعا ومحققا لمقصد  عالجه للمريضيج، أن يكون الطبي، عالما بمهنته لكي يكون  -أ

 كان غير ذلك فما يحصل من أضرارفإن  ،هذا األخير وحفظ جسمدفع الضرر 

لمريض يكون فيها ضامنال
(1)

، من تطب، وال يُعلم منه ط: "قال صلى هللا عليه وسلم ،

"فهو ضامن
(2)

.  

يشترط أن يكون الطبي، أمينا على أسرار المرضى ويج، عليه ستر عوراتهم،  -ب

ألن المريض يكشف أستاره طواعيه أمام الطبي، الذي يطلع على خصوصيات 

اإلنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس، ويج، على الطبي، حفظ األسرار 

ذا أذن صاح، السر بإفشائه، ويستثنى من وجوب وإحاطتها بسيا،ج من الكتمان إال إ

حفظ السر الطبي الحاالت التي يؤدي فيها الكتمان إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه
(3)

،
 

وجة أن الزو،ج كإبالغ الجهات المختصة باإلصابة بمرض وبائي، أو إبالغ الز

ارتكاب "يؤدي إلى الموت كاإليدز، وهذا تبعا لقاعدة  مصاب بمرض جنسي معد

"الضررين لتفويت أشدهما أهون
(4) 

يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر :"وقاعدة

"العام إذا تعين ذلك لدرئه
(5)

.  

إذا مارس  الطبي، عمله الطبي وفقا ألصول صنعة الط، ال يسأل عن الضرر  -،ج

الذي يصي، المريض الذي اختار عالجا معينا أو رضي به
(6)

الجواز "لقاعدة  ،

"الشرعي ينافي الضمان
(1)

. 

                                                           
الدورة الخامسة عشرة بمسقط  بشأن ضمان الطبي،، (1/80)801رقم  قرار مجمع الفقه اإلسالمي (1)

 .0/810، 80عددمجلة المجمع . م1990مارس/ـه8010محرم  ،سلطنة عمان

 . صححه الحاكم 0/800، 0018، كتاب الديات، باب فيمن تطب، بغير علم، رقم الحديث دسنن أبي داو (2)

بشأن السر في المهن الطبية، الدورة الثامنة بدار السالم ( 1/89)10/89/10ع الفقهي رقمقرار المجم (3)

 . 089-6/090 ،1م، مجلة المجمع العدد 8006جوان / هـ8080محرم 

" احتمال أخف الضررين أو المفسدتين لدفع أعظمهما"يعبر عن هذه القاعدة بعدة عبارات منها  (4)

العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، : انظر في معنى القاعدة" خفالضرر األشد يزال بالضرر األ"و

زين الدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر، الطبعة األولى، دار الكت، ، ابن نجيم.  1/10، 8/891-888

  .10ص ،م8006/هـ8086العلمية، بيروت، 

شرح على كتاب التحرير في ) الحسيني محمد أمين، تيسير التحرير أمير بادشاه: انظر القاعدة عند( 5)

الطبعة األولى، مطبعة مصطفى ( أصول الفقه الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية البن الهمام

، درر الحكام شرح مجلة األحكام، تعري، فهمي علي حيدر. 1/698، ـه8609البابي الحلبي، مصر، 

 .09-8/60. 18م، المادة1996/ـه8016دار عالم الكت،، الرياض السعودية،  ، الحسيني، طبعة خاصة

أمين محمد سالم، الحكم الشرعي الستقطاع األعضاء وزراعتها تبرعا أو بيعا، مجلة  البطوش: انظر (6)

البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 

حمد حسين، حكم نقل األعضاء وزراعتها في الفقه م مقبول. 610ص  هـ،8081سنة  06دالرياض ، عد
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  :شروط تتعلق بالمريض -1

عال،ج الطبي، للمريض يشترط فيه إذن هذا األخير إذا كان تام األهلية، فإن كان   -أ

عديمها أو ناقصها اعتبر إذن وليه حس، ترتي، األولياء شرعا، وتستثنى حاالت 

االستعجال والضرورة من اشتراط إذن المريض أو وليه لتعرض حياة المصاب 

للخطر
(2)

.  

في إجراء األبحاث الطبية من موافقة الشخص التام األهلية بصورة خالية من  ال بد -ب

، كما ال يجوز مع اشتراط عدم ترت، الضرر شوائ، اإلكراه كالسجن وشدة الفقر

إجراء هذه األبحاث على عديمي األهلية أو ناقصيها ولو بموافقة األولياء
(3)

.  

  :شروط تتعلق بالعملية الطبية -6

قصد الطبي، من مزاولة عمله العال،ج فيكون  مل الطبي مأمون العواق،الع أن يكون -أ

مع النظر إلى العواق، بحيث يأمن حدوث علة أو مرض أشد، فإن لم يأمن ذلك توقف 

عن هذا العال،ج
(4)

"درء المفاسد أولى من جل، المصالح"لقاعدة  
(5)

يجوز وعليه  .

ليس له أن يجربه إذا خيفت للطبي، الماهر أن يجرب الدواء بما ال يضر المريض و

عاقبته
(6)

. 

وقد اتفق األطباء على : "يج، على الطبي، العال،ج باألسهل فاألسهل قال ابن القيم -ب

ومتى أمكن بالبسيط ال يعدل عنه  ،أنه متى أمكن التداوي بالغذاء ال يعدل عنه إلى الدواء

"إلى المرك،
(7)

. 

لمحظورات لغير مقتضى، فيراعي عدم جواز التوسع في قاعدة الضرورات تبيح ا -،ج

عورة المريض خاصة إذا كانت امرأة، فالنظر إلى  األحكام الشرعية في الكشف عن

عورة المريض للضرورة معتبر في شرع هللا، ويجوز كذلك مس العورة بقدر الحاجة 

                                                                                                                                
اإلسالمي، مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، صادرة عن مخبر بحث الشريعة جامعة 

 .88ص ،م1991/ـه8011الجزائر، العدد الثالث، السنة الثالثة، 

الجواز )الفقهية لقاعدة  خالد بن ماجد، التطبيقات الحابوط المطيري: القاعدة وتطبيقاتها عند انظر( 1)

في العقود والجنايات والحدود، بحث ماجستير في الفقه المقارن، المعهد العالي ( الشرعي ينافي الضمان

 .  ـه8061-ـه8068للقضاء جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

 ة، ذو القعدفي دورة المؤتمر السابع بجدة ،بشأن العال،ج الطبي( 1/0)81قرار المجمع الفقهي  (2)

 .166-6/161 ،1عدد ،مجلة المجمع م،8001ماي/هـ8081

 .166-6/161، بشأن العال،ج الطبي( 1/0)81المجمع الفقهي السابققرار  (3)

 .88-89صالمرجع السابق،  ،مقبول .610-616ص  السابق، البطوش، المرجع: انظر (4)

قيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي األشباه والنظائر، تح تا،ج الدين عبد الوهاب بن علي، السبكي :انظر (5)

األشباه  ،ابن نجيم. 8/860، م8008/هـ8088محمد عوض، الطبعة األولى، دار الكت، العلمية، بيروت، 

 .09صوالنظائر، 

 .88ص ، المرجع السابق،مقبول: انظر (6)

 .0-0/1ابن القيم، زاد المعاد المرجع السابق فصل الط، النبوي،  (7)
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ودون تجاوز
(1)

، ومتى أنهى الطبي، الفحص حرم عليه النظر أو اللمس بعده إال 

(ماجاز لعذر بطل بزواله)للقاعدة الفقهية  حقةلضرورة أخرى ال
(2)

.   

 

 : الثاني حثبالم

  اإلنسانأحكام التصرفات الواردة على جسم 

 هذه دراسة مسألة تعلق تمت اإلنسانلبيان أحكام التصرفات الواردة على جسم 

حكم  ُدِرسالمطل، الثاني وفي  المطل، األول، في ق العبدبحق هللا وح التصرفات

  يانبل لثالمطل، الثا في حين خصص ،ع والبيع الواردين على األعضاء البشريةالتبر

 .األحكام الضابطة لنقل هذه األعضاء

   

  :ولالمطلب األ

 بحق هللا وحق العبد اإلنسانعلى جسم  تعلق التصرفات الواردة

لجسمه وحقه في التصرف  اإلنسانتطرح مسألة ملكية  اإلنسانعند دراسة حرمة جسم 

حقا هلل تعالى  اإلنسان، وتتعلق هذه المسألة من الناحية األصولية بمدى اعتبار جسم فيه

وليس له حق إسقاطه أو التنازل عنه وهو  اإلنسانأو حقا للعبد، فحق هللا تعالى ال يملكه 

ومصلحة الجماعة يتعلق بالنفع العام
(3)

مع -، ولقد نس، المولى تعالى هذا الحق إليه 

عظيم شأنه وبيان خطورته وشمول نفعهلت -استغنائه عنه
(4)

، ومن ذلك أحكام العبادات 

وإثبات النس،
(5)

.  

وله حق إسقاطه أو التنازل عنه لتعلقه بنفعه  اإلنسانفي المقابل فإن حق العبد يمتلكه 

الخاص
 

وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق : "في الشفعة، يقول الشاطبي اإلنسانكحق 

حق حقه، ألن النهي قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه فله الغير إذا أسقط ذو ال

"ذلك
(6)

 

فهو من األمور  ،تبين تعلقه بحق هللا وحق العبد اإلنسانإن األحكام الواردة على جسم 

التي يجتمع فيها الحقان، فحق هللا تعالى فيه هو ما يعود للجماعة من مصالح ومنافع من 

                                                           
 ،الدورة الثامنة بدار السالمبشأن مداواة الرجل للمرأة ( 1/81)10/81/10ع الفقهي رقم انظر قرار المجم (1)

  .6/081 ،1مجلة المجمع، عدد ،م8006جوان / هـ8080محرم 

 . 8/60، 16علي حيدر، درر الحكام، المادة. 18األشباه والنظائر، ص: ابن نجيم: انظر( 2)

توفيق : انظر. هذا المعنى حيث ال يمكن التنازل عنه أو إسقاطه استعمل القانونيون لفظ النظام العام في (3)

 .11-10م، ص8011الدار الجامعية، بيروت،  الطبعة األولى،، المدخل للعلوم القانونية، حسن فرج

سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،  التفتازاني: انظر( 4)

 . 1/680م، 8008/ـه8080دار الكت، العلمية، بيروت،  الطبعة األولى،ريا عميرات، ضبط وتخريج زك

حق إثبات النس، يبدو حقا فرديا ولكنه يتعلق بالجماعة في األحكام الناتجة عنه من حرمة الزوا،ج وحق  (5)

 .التوارث وغير ذلك وال يمكن لإلنسان بحال إسقاطه والتنازل عنه

راهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الشريعة، شرح أبو إسحاق إب الشاطبي( 6)

 . 1/619يروت، وتخريج دراز عبد هللا ضبط وترقيم دراز محمد عبد هللا، دار المعرفة ب
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صلحة الجماعة إال بحفظ ذوات أفرادها، فسالمة جسم خالل هذا الجسم، وال تتحقق م

هي التي تمكنه من تحمل األعباء والتكاليف لتحقيق النفع العام للمجتمع الذي  اإلنسان

. يعيش بين أكنافه، وهذا المجتمع مرك، من أنفس البشر وكل نفس تمثل بعض قوامه

اضه الشخصية حتى أما حق العبد في جسمه فهو اختصاصه باستعمال هذا الجسد ألغر

يحقق المصالح الدنيوية واألخروية
(1)

. 

على أعضاء نفسه يتفاوت إثمها بتفاوت  اإلنسانجناية : "يقول العز بن عبد السالم 

منافع ما جنى عليه، وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقساطه وبره وإنصافه 

في ذلك مشترك بينه ونصرته للدين، وليس ألحد أن يتلف ذلك من نفسه، ألن الحق 

"وبين ربه
(2)

ومع اجتماع حق هللا وحق العبد في الجسم البشري، اختلف الفقهاء  .

والباحثون في أي الحقين أغل،، فذه، بعضهم إلى تغلي، حق هللا تعالى وذه، آخرون 

 : إلى تغلي، حق العبد وهناك من جمع بين األمرين على النحو اآلتي

 اإلنسان على حق العبد في جسم تغليب حق هللا: الرأي األول -8

ال يملك جسده، وله فيه حق االستعمال واالنتفاع  اإلنسانيرى أصحاب هذا الرأي أن 

فقط، فليس له أن يخاطر بجسمه أو أي جزء من أجزائه، وال أن يتصرف فيه بأي 

تصرف ناقل للملكية معاوضة أو تبرعا، ألن إحياء النفوس وكمال العقول واألجسام من 

يات هللا تعالى في خلقه، وألن المالك لإلنسان والكون كله هو هللا تعالى، وليس غا

لإلنسان والية على هذا الجسم إال في حدود ما رسمه الشرع
(3)

.  

وكذلك تحريمه تعالى المسكرات صونا لمصلحة عقل العبد : " قال اإلمام القرافي

عليه، ولو رضي العبد  والقتل والجرح صونا لمهجته وأعضائه ومنافعها... عليه

بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه، فهذه كلها وما يلحق بها من 

نظائرها مما هو مشتمل على مصالح العباد حق هلل تعالى ألنها ال تسقط  باإلسقاط، 

"وهي مشتملة على حقوق العباد، لما فيها من مصالحهم ودرء مفاسدهم
(4)

ويقول ، 

يقصد بذلك الحق المشترك مع )فس المكلف أيضا داخلة في هذا الحق ون"الشاطبي 

"إذ ليس له التسلط على نفسه وال على عضو من أعضائه باإلتالف( تغلي، حق هللا
(5)

.  

ولو كان القطع بإذنه،  اإلنسانويرى ابن قدامة عدم جواز قطع أي عضو من أعضاء 

دمي معصوم الدم ولو في حالة بل ذه، الحنابلة إلى عدم جواز األكل من جثة اآل

االضطرار
(6)

  .حيا وميتا اإلنسانوذلك لتغلي، حق هللا في جسم  

                                                           
 .81المرجع السابق، ص مقبول،انظر  (1)

 . 8/888العز بن عبد السالم، قواعد األحكام،  (2)

 .80صمقبول، المرجع السابق، : انظر (3)

، عالم (أنوار البروق في أنواء الفروق)أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق  القرافي (4)

 .8/808الكت،، بيروت، الفرق الثاني والعشرون، 

 .1/611الشاطبي، الموافقات،  (5)

م، 8081/ـه8681موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي، المغني، مكتبة القاهرة،  ابن قدامة (6)

0/018.  
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 اإلنسانتغليب حق العبد في جسم : الرأي الثاني -9

يملك جسمه ملكية تختلف عن ملكية األشياء  اإلنسانيرى أصحاب هذا الرأي أن 

ا هللا عز وجل، ويمكن له أن يتصرف في جسمه ببعض التصرفات التي ال يمنعه

ومعلوم أن ما اجتمع في الحقان فإن إسقاط العبد لحقه مشروط بعدم التعارض مع حق 

هللا وحكمه، ومن هذا الباب جاز لإلنسان التنازل عن القصاص في النفس أو ما دونها، 

 .وكذالك جاز التنازل عن الديات واألروش

لة الضرورة إذا أذن قبل موته كما أجاز أصحاب هذا الرأي االنتفاع بجثة الميت في حا

أو أذن أهله بعد ذلك
(1)

استنادا إلى ما ذه، إليه عدد من الفقهاء المتقدمين من جواز  

االنتفاع بأجزاء اآلدمي الميت باألكل والمداواة في حال اإلشراف على الموت 

االضطرار ألن حرمة الحي أعظمو
(2)

إذا وجد المضطر : "يقول العز بن عبد السالم. 

أقل من المفسدة في فوت  اإلنسانانا ميتا أكل لحمه ألن المفسدة في أكل لحم ميت إنس

("يقصد المضطر) اإلنسانحياة 
(3)

. 

في جسده وملكيته له تدل كذلك على الكرامة  اإلنسانويرى أصحاب هذا الرأي أن حق 

ية، ولكن ال يجوز أن يستفيد من هذه الملكية بنحو غير مشروعاإلنسان
(4)

.  

بأحد أعضائه حفظا لنفس الغير مع عدم  اإلنسانأصحاب هذا الرأي تبرع  وأجاز

حدوث ضرر كبير للمتبرع
(5)

، وفي إطار ضوابط متعددة تتعلق بالترجيح بين المصالح 

 .وتجن، المفاسد مع شروط تتعلق بالوسيلة الفنية المستخدمة في هذا التبرع

موت والضرر الكبير وتغليب حق تغليب حق هللا فيما يؤدي إلى ال: الرأي الثالث -3

 العبد فيما ال يؤدي إلى ذلك

ودمه  اإلنسانجمع البوطي بين الرأيين السابقين حيث بين أن التصرف في أعضاء 

القسم األول تصرف : "وعظامه وجلده وسائر أجزاء جسده يؤول إلى أحد قسمين

سم من التصرفات يسري بصاحبه إلى الموت يقينا أو ظنا ولو ظنا غير راجح، فهذا الق

يتعلق بحقوق هللا تعالى بالتبعية واللزوم، ومن ثم فال يجوز لإلنسان أن يقدم على هذا 

النوع من التصرف بأعضائه مهما كانت األسباب، القسم الثاني تصرف ليس من شأنه 

أن يسري بصاحبه إلى الموت ال يقينا وال ظنا، بل الشأن فيه أن ال يعق، أي ضرر 

بل تبقى سالمة مستقرة، فهذا التصرف ضمن هذا القيد من حق العباد، أو بأصل الحياة، 

"بتعبير أدق حق العبد متغل، فيه على حق هللا
(6)

. 

                                                           
 .660ـ 661البطوش، المرجع السابق، ص: انظر (1)

 . 0/60النووي، المجموع، : انظر (2)

 . 8/18العز بن عبد السالم، قواعد األحكام،  (3)

بجسده وأعضائه، دراسة موقف الشريعة اإلسالمية،  اإلنسانحسن، حق تصرف  شفيعي: انظر (4)

 .0م، ص1980ة، بيروت، أفريلمجلة نصوص معاصرة، مركز البحوث المعاصر

 .666،601البطوش، المرجع السابق ، ص: انظر (5)

رابي، دمشق، امكتبة الفالطبعة الخامسة،  القسم األول،قضايا فقهية معاصرة،  ،محمد سعيد البوطي (6)

  .816م، ص8000سنة
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  :ثانيالمطلب ال

  حكم التبرع والبيع الواردين على األعضاء البشرية
بأي عضو من  اإلنسانمن خالل ما سبق نجد أن أصحاب الرأي األول لم يجيزوا تبرع 

لجسمه بل هو أمانة عنده وحق هللا فيه غال،، أما أصحاب  اإلنسانه لعدم ملكية أعضائ

الرأي الثاني والثالث فقد أجازوا هذا التبرع في حالة إنقاذ الغير من الهالك، فإذا وقع 

التعارض بين ضرر أخذ العضو مع حصول بعض األلم للمتبرع وضرر هالك الحي 

وهو هالك الحي بالضرر األخف وهو أخذ  المتبرع له، فهنا يدفع الضرر األشد

العضو
(1)،

ة صاني وتحقق مقصد حاإلنسانلك ضمن شروط تحفظ حرمة الجسم وذ 

األنفس وفي إطار العمل الطبي المتمكن والمتطور واألمين، وبهذا الرأي صدرت 

فتاوى علماء مجمع الفقه اإلسالمي
(2)

 . 

 رأي المانعين لبيع األعضاء -8

يكاد يحدث بشأنه اتفاق على  ببيع األعضاء البشريةأن التعامل  والجدير باالنتباه

خلق مالكا للمال وذاته ليست ماال تخضع  اإلنسانليس ماال، و اإلنسانالتحريم، فجسم 

للتملك، ولو فتح هذا الباب لتم االعتداء على الناس ألخذ أعضائهم وبيعها، فيصبح جسم 

 . محال للمتاجرة اإلنسان

بأعضاء جسم إنسان آخر حيا  اإلنسانع الفقه اإلسالمي بشأن انتفاع جاء في قرار مجم

وينبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم : "كان أو ميتا

 اإلنسانبيانها مشروط بأن ال يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ ال يجوز إخضاع أعضاء 

ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند  المستفيدأما بذل المال من . للبيع بحال ما

"  الضرورة أو مكافأة وتكريماا، فمحل اجتهاد ونظر
(3)

  

ال يجوز أن تخضع : "لزراعة األعضاء اوجاء في قرار بشأن استخدام األجنة مصدر

"عمليات زرع األعضاء لألعمال التجارية على اإلطالق
(4) 

وعلى هذا الحكم سارت 

 .إلسالميةالفتاوى في معظم الدول ا

 ين لبيع األعضاءالمجيزرأي  -1

في مقابل هذا االتجاه الذي اتفق عليه فقهاء السنة نجد اتجاها غريبا يقضي بجواز بيع 

بشرط عدم هالكه، ذه، إلى هذا أغل، فقهاء الشيعة المعاصرين  اإلنسانأعضاء جسم 

                                                           
 .09مقبول، المرجع السابق، ص: انظر (1)

بأعضاء جسم  اإلنسانبشأن انتفاع ( 0/8)18 0/91/11(8)رقم قرار مجمع الفقه اإلسالمي: انظر (2)

م، مجلة المجمع، 8011فيفري/ـه8091صفر ،إنسان آخر حيا كان أو ميتا، المؤتمر الرابع بجدة

المؤتمر  بشأن زراعة خاليا المخ والجهاز العصبي،( 8/0)08رقم وقرار. 089-8/091، 0عدد

 وقرار. 1809-6/1800، 8ع، عددمجلة المجم ،8009مارس/8089السادس بجدة، شعبان 

، المؤتمر السادس بجدة، شعبان مصدرا لزراعة األعضاءبشأن استخدام األجنة ( 8/1)08رقم

  .6/8108، 8مع، عددمجلة المج ،8009مارس/8089

 .0،8/089مجلة المجمع عدد( 0/8)18ي قرار المجمع الفقه (3)

 .6/8108 ،8مجلة المجمع عدد ( 8/1)08قرار المجمع الفقهي  (4)
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يع أعضائه في ملكية جسده، وأجازوا ب اإلنسانالذين ذكروا صراحة أو تلميحا حق 

بشرط عدم إتالف النفس وهو أعلى شكل من أشكال الملكية، والمالحظ أن أصحاب هذا 

رلجسده وتحريم قتل النفس واالنتحا اإلنسانالرأي ال يرون تعارضا بين ملكية 
(1)

وقد ، 

دمه في حياته وأن يقدم  اإلنسانأن يبيع " تحرير الوسيلة"أجاز الخميني في رسالته 

إلى المختبرات الطبية بمقابلجسمه بعد الموت 
(2)

.  

 :ومستندات هذا الرأي ما يأتي

وأعضاءه مقدرة بالديات واألروش وكل ما هو مقدر وله قيمة جاز  اإلنسانأن ذات  -أ

بيعه، ويرد على هذا االستدالل أن هذا التقدير من باب االستثناء ردا للمعتدين وحفظا 

 . لألنفس

لقاعدة العقلية التي تنص على تسلط الشخص على يستند أصحاب هذا الرأي إلى ا -ب

نفسه في حدود عدم اإلضرار بها، ويرد على هذا أن التسلط بالبيع فيه تفويت لكرامة 

 .الجسم وامتهان له

سبل الحصول على عن الغير بتيسير  ررفع الضر اإلنسانيتحقق بإباحة بيع أجزاء  -،ج

 ،صاح، العضو في ضرر فاحش مع اشتراط عدم وقوع ،في إطار االتفاق األعضاء

وذلك المال الذي ينتقل إلى من فقد عضوه يعينه على أمور الحياة ويضمن له عيشا 

كريما بعد هذا الفقد
(3)

 . 

رد على هذا االستدالل أن التيسير على المرضى يكون بتشجيع نقل األعضاء في ويُ 

ا البيع ففيه استغالل إطار التراحم وبطريق التبرع لهم ليكون العمل إنسانيا بحتا، أم

لربح، مما يؤدي ل اتحقيقتداء على األجساد الحية والميتة وفتح لباب االع اإلنسانلحاجة 

 .إلى انتهاك حرمة الجسد البشري خالفا لمقصد الشارع

 

 

 
  

 : المطلب الثالث

  البشرية أحكام ضابطة لنقل األعضاء
حس، نوع العملي ات ونوع  تتعددقل األعضاء عند المجيزين لها إن  األحكام المتعل قة بن

إذ يمكن أن يكون النقل من  ،المنقول ختلف حس، مصدر العضووالعملي ات ت ،األعضاء

أو من  ،أو من مي ت ،خص آخر حيويمكن أن يكون النقل من ش ،الشخص إلى ذاته

 :على النحو اآلتيضوابط ولكل حالة  ،جنين

                                                           
ي اإلنساناالستنساخ : إسالمي حسن: أشار إلى المرجع اآلتي 6،1انظر شفيعي المرجع السابق ص (1)

 .00، صـه8610سنة  61من وجهة نظر الفقهاء الشيعة، مجلة فقه، العدد 

، أخذ هذا الحكم من مرجع الخميني تحرير الوسيلة مؤسسة 6-1انظر شفيعي المرجع السابق ص (2)

 .000 المسألة ،طهران ،آثار اإلمام الخمينيتنظيم ونشر 

  .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق :انظر (3)
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مثل زراعة الطعوم الوريدية  سهن مصدر العضو هو الشخص نفيكو :الحالة األولى-8

قات في الشريانيأو ة المأخوذة من جسم المصاب نفسه لعال،ج االنسدادات أو التمز 

، أونقل الكلية إلى أو زرع جزء من الجلد في موضع الحرق ،الشرايين أو األوردة

فهذه الحالة موجبة للترخيص وتندر،ج في الحكم  موضع آخر في الجسم إذا تلف الحال،،

ا حكم الفقهاء المتقد مون بجواز بتر األعضاء في حالة الضرورة ومخرجة تحت م

عليها، بل أن نزعه ثم إرجاعه للجسم ذاته بما يحقق العافية يكون جوازه من باب 

أولى
(1)

. 

يجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان : " جاء في قرار المجمع الفقهي

آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من 

الضرر المترت، عليها، وبشرط أن يكون ذلك إليجاد عضو مفقود أو إلعادة شكله أو 

ى نفسياا أو وظيفته المعهودة له، أو إلصالح عي، أو إزالة دمامة تسب، للشخص أذ

"عضوياا 
(2)

. 

ها أال يشترط في، ومصدر العضو جسم إنسان آخر حي   فيها يكون :الثانية الحالة -9

وال يسب ، نقله هالك  كالقل،، تتوقف حياة االنسان عليه يكون العضو من األعضاء التي

ية في حياته  ، أو تشويه صورتهالمانح أو إلحاق ضرر جسيم به كتعطيل وظيفة أساس 

عضاء الظاهرة مثل اليد والعين والرجلكاأل
(3)

. 

وال  ،فعية أو الثنائي ة التي لها بديلالتي يمكن نقلها هي األعضاء الش وعليه فإن  األعضاء

ويدخل في هذا من باب أولى نقل  ،يؤد ي أخذها إلى اإلضرار بالمانح كإحدى الكليتين

دة كالجلد والدم األنسجة المتجد 
(4)

. 

ز نقل الغدد واألعضاء التناسلية، وما يتعلق بها مما ينقل الصفات ومع مالحظة أنه اليج

الوراثية
(5)

 .داب والحرماتوحفظا لآل ، وذلك منعا الختالط األنساب

والجدير بالذكر أنه في حالة االستئصال العالجي لعضو إنسان مريض جاز االستفادة 

: في قرار المجمعمن األجزاء السليمة لهذا العضو ونقلها لشخص مضطر لها، جاء 

تجوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص "

"آخر، كأخذ قرنية العين إلنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية
(6)

. 

در العضو إنسانا مي تا، والموت يكون بإحدى العالمتين؛ يكون مص :الثالثة الحالة -3

 والثانية توقف ،رجعة فيه طبياا  ع وظائفه تعطالا نهائياا الموت الدماغ بتعطل جمياألولى 

                                                           
أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترت بة عليها، الطبعة  ،المختار محمدالشنقيطي محمد بن  :انظر  (1)

 .668ص م،8000/هـ8080،جدةالثانية، مكتبة الصحابة، 

 .0،8/091جلة المجمع عددم( 0/8)18قرار المجمع الفقهي  (2)

 .00المرجع السابق، ص مقبول،انظر  (3)

 .660ص ، مرجع سابق،الشنقيطي: انظر (4)

، المؤتمر السادس بجدة، شعبان التناسلية زراعة األعضاء بشأن( 8/1)01قرار المجمع الفقهي رقم (5)

 .6/8010، 8م، مجلة المجمع عدد8009مارس/هـ8089

 .0،8/091مجلة المجمع عدد( 0/8)18قرار المجمع الفقهي  (6)
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رجعة فيه طبياا  القل، والتنفس توقفاا تاماا ال
(1)

أعضاء بعض وفي هذه الحالة يجوز نقل  .

فردية دون األعضاء الناقلة للصفات الوراثية، كما يمنع نقل الميت شفعية كانت أو 

 .بحرمة الجثة اسمسفيه من ما ل مجموع أعضاءه

يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على "وقد بين قرار المجمع الفقهي أنه 

بشرط أن يأذن الميت قبل . ذلك العضو، أو تتوقف سالمة وظيفة أساسية فيه على ذلك

موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي  أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول 

"الهوية أو ال ورثة له
(2)

. 

 االستفادة منهااألجنة التي يمكن  جنينا، و التي يكون مصدر العضو :الرابعة الحالة -0

إضافة إلى األجنة ، التي تسقط لعامل طبي أو جنائي أو، األجنة التي تسقط تلقائياهي 

اللقائح المستنبتة خار،ج الرحم الناتجة عن
(3)

. 

 

م يت ضح أن التبرع بالعضو قد يكون في   ،عن طريق هبة العضو الحياةمن خالل ما تقد 

ى وصي ة بعضو اوقد يكون مضاف وكال التصرفين تبرع جائز  ،إلى ما بعد الموت فيسم 

ضاء تمليك عضو آلخر يمكن القول أن  هبة األع وللتفريق بينهما وهما بغير عوض،

ا الوصي ة فهي تمليك العضو مضاف ،أثناء الحياة  . ا بعد الموتلم اأم 

الوصية تنف ذ بعد وفاة الموصي  :من حيث األثر ناحيتين؛ نهما مناالختالف بيويظهر 

ا الهبة فتكون نافذة في حياة الواه، ف، وأم  الهبة ال ترد : من حيث العضو محل  التصر 

ة يمكن الوصي  إال  على عضو ال تتوقف عليه الحياة حس، الشروط السابقة في حين أن  

توق فت عليها الحياة أم ال نسان سواء التيأن ترد على معظم أعضاء اإل
(4)

ويستثنى من ، 

وتعدد األعضاء  الجواز األعضاء التي تؤد ي إلى نقل الشفرة الوراثي ة واختالط األنساب

 .المؤثر على حرمة جثة الميت

والجدير بالذكر أن من ضوابط نقل األعضاء توفر شروط في المانح والمستفيد؛ فاألول 

 ، وال يعتريمن موانع المسؤولية وخلوال غولبوال عقلالمل األهلي ة باك يج، أن يكون

ع وفي هذا اإلطار  ،س أو استغاللليتد غلط أو عيوب الرضا من إكراه أو رضاه بالتبر 

إكراه تجعل الموافقة السجن شائبة في حكم إجراء األبحاث العلمية  اعتبر المجمع الفقهي

خالله غير مقبولة
(5)

 ،د رضاه الكامل باستقبال العضوالمستفي الثاني وهو ويشترط في، 

فر حالة الضرورة الملجئة ع لمن حُ  ،وتمت عه بحياة مصانة ،وتو  كم عليه فال يكون التبر 

دة بالزوال كما يج، توفر الشروط ، أو لحربي يحارب المسلمين ،باإلعدام وحياته مهد 

                                                           
عمان عاصمة المملكة  ب لثاثالمؤتمر ال، ة اإلنعاشزأجه بشأن( 6/0)81قرار المجمع الفقهي رقم (1)

  .1/016، 6م، مجلة المجمع عدد8018أكتوبر/هـ8091 صفر، األردنية

 .0،8/091مجلة المجمع عدد( 0/8)18قرار المجمع الفقهي  (2)

 .صفحة نفسهاالمرجع السابق، ال (3)

حكم الوصي ة باألعضاء البشري ة في الشريعة القانون، مجلة : الشمري حيدر حسين كاظم:انظر (4)

ل جامعة كربالء العلمية، المجلد الخامس، العدد الرابع، إ  .860، ص1981نساني، كانون األو 

 .166-6/161بشأن العال،ج الطبي، ( 1/0)81 المجمع الفقهيقرار  (5)
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ح العملية مع الفنية الالزمة لمتطلبات العملية فيكون الطبي، ماهرا ويغل، على ظنه نجا

استعمال التقنيات المتطورة التي بلغها الط،
(1)

 . 

 
 

 :   خاتمة
 : ما يأتي في ختام هذه الدراسة يمكن استنتا،ج

ي ويصبح في حاالت واجبا إذا ترت، على تركه اإلنسانالتداوي مطلوب لحفظ الجسم -8

 .أذى كبير يضر بصحة المريض أو يهدد غيره كحالة األمراض المعدية

ي إذا اتصف العمل الطبي  بضوابط تحفظ اإلنسانون التداوي محققا لحرمة الجسم يك -1

هذه الحرمة تتعلق بمراعاة إذن المريض وبدرجات استعمال الدواء، وشروط إجراء 

األبحاث الطبية، مع اشتراط األمانة على خصوصيات المريض ضمن قواعد الشريعة 

 .المتعلقة بالضرورات واألعذار

يتعلق به حق هللا وحق العبد ويشترط إلسقاط العبد حقه فيه عدم  اناإلنسجسم  -6

اية لحق آخر أولى التعارض مع حق هللا، مع وجوب أن يكون هذا اإلسقاط حم

 . بالرعاية

بأحد أعضائه حفظا لنفس الغير  اإلنسانأجازت المجامع الفقهية ولجان الفتوى تبرع  -0

كون ذلك في إطار ضوابط متعددة تتعلق ، وأن يبشرط أال يحدث للمتبرع ضرر كبير

مع شروط تتعلق بالوسيلة الفنية المستخدمة في  ،بالترجيح بين المصالح وتجن، المفاسد

 .هذا التبرع

، وفي البيع استغالل اإلنسانيمنع التصرف ببيع األعضاء اآلدمية ألن هللا كرم  -0

طاع األعضاء لكونها ماال وفيه تشجيع للغير الستق ،مما ينقص من ذاته اإلنسانلحاجة 

وينتج عنه فقدان األمان على األجساد الحية  ،متقوما وفي هذا انتهاك للذات اآلدمية

 .ية يقتضى إبعادها عن أنواع المعامالت التجاريةاإلنسانوالميتة، فحماية الذات 

الفقه اإلسالمي عمل على بيان أحكام التداوي والقواعد في األخير يمكن القول أن 

وحقه في السالمة من  اإلنسانبطة للممارسة الطبية التي توازن بين حرمة جسم الضا

 .األمراض وعالجها

كما يج، التأكيد على أن الوصول إلى معرفة أحكام المستجدات في مجال الط، 

تقتضي من المجتهد تدقيق النظر وتحقيق األدلة والسعي للتوفيق بين حق هللا وحق العبد 

ي، إضافة إلى إعمال فقه الموازنات واألولويات بين اإلنسانفي التصرف في الجسم 

 .المصالح والمفاسد العامة منها والخاصة

 

 والمراجع المصادر

 

 الكتب: أوال

                                                           
 .899-00المرجع السابق، ص ول،مقبانظر  (1)
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محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد فصل  ابن القيم الجوزية -8

ر، الطبعة الرابعة عشالط، النبوي، تحقيق شعي، وعبد القادر األرناؤوط، 

 .م8018/هـ8091مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، 

في )أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية  ابن جزي -1

، دار (تلخيص مذه، المالكية والتنبيه على مذه، الشافعية والحنفية والحنبلية

 .م1990/هـ8010الفكر، بيروت، 

الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي، المغني، مكتبة القاهرة، موفق  ابن قدامة -6

 .م8081/هـ8681

دار الكت، الطبعة األولى، زين الدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر،  ابن نجيم -0

 .م8006/هـ8086العلمية، بيروت، 

سليمان بن األشعث السجستاني انظر سنن أبي داود، دار الحديث،  أبو داود -0

 .م8011/هـ8091القاهرة، 

محمد ناصر الدين معناه لشواهده في مؤلفه التعليقات الرضية على  األلباني -8

دار ابن الطبعة األولى، الروضة الندية، تحقيق علي بن حسن الحلبي األثري، 

 .م1996/هـ8016القيم الرياض، دار ابن عفان القاهرة، 

لتحرير شرح على كتاب ا)الحسيني محمد أمين، تيسير التحرير  أمير بادشاه -1

الطبعة ( في أصول الفقه الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية البن الهمام

 . هـ8609مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، األولى، 

محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح مع إرشاد الساري للقسطالني،  البخاري -1

 .م8016/هـ8096دار الكتاب العربي، بيروت، 

كشاف القناع على متن اإلقناع، مكتبة النصر منصور بن يونس،  البهوتي -0

 .الحديثة، الرياض

محمد سعيد، قضايا فقهية معاصرة، القسم األول، الطبعة الخامسة،  البوطي -89

  .م8000مكتبة الفارابي، دمشق، سنة

أبو عيسى محمد بن عيسى، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي،  الترمذي -88

دار الكت، العلمية، بيروت لبنان،  الطبعة األولى، تحقيق كما يوسف الحوت،

 .م8011/هـ8091

سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن  التفتازاني -81

دار الطبعة األولى، التنقيح في أصول الفقه، ضبط وتخريج زكريا عميرات، 

 .م8008/هـ8080الكت، العلمية، بيروت، 

حة الطبية واآلثار المترت بة أحكام الجرا ،المختار محمدالشنقيطي محمد بن  -86

 .م8000/هـ8080،جدةعليها، الطبعة الثانية، مكتبة الصحابة، 

الدار الجامعية، الطبعة األولى، ، المدخل للعلوم القانونية، توفيق حسن فرج -80

 .م8011بيروت، 

تا،ج الدين عبد الوهاب بن علي، األشباه والنظائر، تحقيق عادل أحمد  السبكي -80

دار الكت، العلمية، بيروت، الطبعة األولى، محمد عوض، عبد الموجود وعلي 

 .م8008/هـ8088
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أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات في  الشاطبي -88

أصول الشريعة، شرح وتخريج دراز عبد هللا ضبط وترقيم دراز محمد عبد 

 .يروتهللا، دار المعرفة، ب

ز، قواعد األحكام في مصالح األنام، أبو محمد عبد العزي العز بن عبد السالم -81

 .تصحيح ومراجعة محمود بن التالميد الشنقيطي، دار المعرفة، بيروت

طبعة ، درر الحكام شرح مجلة األحكام، تعري، فهمي الحسيني، علي حيدر -81

 .م1996/هـ8016دار عالم الكت،، الرياض السعودية، خاصة، 

تان الفقراء ونزهة القراء، تحقيق الشافعي صالح بن عبد هللا، بس الكتاميالعماد  -80

 .م1991يوسف أحمد، دار الكت، العلمية، بيروت، 

أنوار البروق في )أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق  القرافي -19

 . ، عالم الكت،، بيروت(أنواء الفروق

بن الحجا،ج النيسابوري، الجامع الصحيح بشرح النووي على هامش  مسلم -18

 .م8016/هـ8096دار الكتاب العربي، بيروت، إرشاد الساري، 

 .م8008 ،مؤسسة الرسالةالطبعة الرابعة، ناظم، الط، النبوي،  لنسيميا -11

أبو زكرياء محي الدين يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار  النووي -16

 .م8000إحياء التراث، 

أبو زكرياء محي الدين يحي بن شرف، شرح صحيح مسلم، دار  النووي -10

 .م8016/هـ8096العربي، بيروت لبنان، الكتاب 

 

 المقاالت: ثانيا

أمين محمد سالم، الحكم الشرعي الستقطاع األعضاء وزراعتها  البطوش -10

تبرعا أو بيعا، مجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة إلدارات 

 .هـ8081سنة  06البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض ، عدد

بجسده وأعضائه، دراسة موقف الشريعة  اإلنسانحسن، حق تصرف  يعيشف -18

اإلسالمية، مجلة نصوص معاصرة، مركز البحوث المعاصرة، بيروت، 

 .م1980أفريل

حكم الوصي ة باألعضاء البشري ة في الشريعة : الشمري حيدر حسين كاظم -11

، إنساني، القانون، مجلة جامعة كربالء العلمية، المجلد الخامس، العدد الرابع

ل   .م1981كانون األو 

محمد حسين، حكم نقل األعضاء وزراعتها في الفقه اإلسالمي، مجلة  مقبول -11

البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، صادرة عن مخبر بحث الشريعة جامعة 

 .م1991/هـ8011الجزائر، العدد الثالث، السنة الثالثة، 

 

 الرسائل الجامعية: ثالثا

الجواز الشرعي )خالد بن ماجد، التطبيقات الفقهية لقاعدة  الحابوط المطيري -10

في العقود والجنايات والحدود، بحث ماجستير في الفقه ( ينافي الضمان

-هـ8068المقارن، المعهد العالي للقضاء جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

 .هـ8061
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 قرارات المجمع الفقهي: رابعا

عمان ب لثاث، المؤتمر الة اإلنعاشزهأج بشأن( 6/0)81قرار المجمع الفقهي رقم -69

م، مجلة المجمع 8018أكتوبر/هـ8091 صفر، عاصمة المملكة  األردنية

 .الجزء الثاني ،6عدد

بشأن انتفاع اإلنسان ( 0/8)18 0/91/11(8)قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم  -68

بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا، المؤتمر الرابع بجدة، صفر 

    .، الجزء األول0م، مجلة المجمع عدد8011ري فيف/هـ8091

 ة خاليا المخ والجهاز العصبي،بشأن زراع( 8/0)00قرار المجمع الفقهي رقم -61

، 8م، مجلة المجمع عدد8009مارس/هـ8089المؤتمر السادس بجدة، شعبان 

 .الجزء الثالث

بشأن استخدام األجنة مصدرا لزراعة ( 8/1)08قرار المجمع الفقهي رقم -66

م، مجلة 8009مارس/هـ8089المؤتمر السادس بجدة، شعبان ضاء، األع

 .، الجزء الثالث8المجمع عدد

، المؤتمر التناسلية زراعة األعضاء بشأن( 8/1)01قرار المجمع الفقهي رقم -60

 .، الجزء الثالث8م، مجلة المجمع عدد8009مارس/هـ8089السادس بجدة، شعبان 

عال،ج الطبي في دورة المؤتمر بشأن ال( 1/0)81قرار المجمع الفقهي رقم -60

، الجزء 1مجلة المجمع عددم، 8001ماي/هـ8081ذو القعدة السابع بجدة 

  .الثالث

، بشأن السر في المهن الطبية( 1/89)10/89/10رقم قرار المجمع الفقهي -68

، مجلة المجمع م8006جوان / هـ8080محرم الدورة الثامنة بدار السالم 

 .، الجزء الثالث1عدد

، بشأن مداواة الرجل للمرأة( 1/81)10/81/10رقم مع الفقهي قرار المج -61

مجلة المجمع  م،8006جوان / هـ8080الدورة الثامنة بدار السالم، محرم 

 .، الجزء الثالث1عدد

الدورة الخامسة بشأن ضمان الطبي،، ( 1/80)قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم  -61

لة المجمع م، مج1990مارس/هـ8010عشرة بمسقط سلطنة عمان محرم 

 .، الجزء الرابع80عدد
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 : ملخص

المقال محاولة للكشف عن الجهود المضنية التي بدلها هذا  

في ضوء   ان في اإلسالمالدكتور السباعي في تأصيل حقوق اإلنس

النفس  حفظوين أو ما أطلق عليه حق العقيدة، حفظ الد: الكليات الخمس 

وحفظ النسل  ،العلم هو ما أسماه حقوحفظ العقل و ،الحياة أو ما أسماه حق

وهو ما  المال أخيرا حفظو ،الكرامة اإلنسانية هو ما أطلق عليه حقوالعرض و

ا عرف ل االجتماعي أو مفي تحقيق التكاف الذي يندرج عنده أسماه حق العمل،

شارحة لها، من الفقه ج الفي جلب النماذ اوكذ. عنده باشتراكية اإلسالم

نثره السباعي في كتبه من  مع التنبيه إلى ما .وحضارة المسلمين  اإلسالمي

مامه بالتعليل في اهت :منها ميحات مقاصدية جديرة باالهتمام واإللمامتلتنبيهات و

واهتمامه البالغ . عباداتوفي مجال الشريعة عادات ومعامالت عقيدة ومجال ال

وم هو ما يطلق عليه اليكليات الشريعة وقواعدها، و  الجتهاد في ضوءبا

شف عن صالحية الشريعة لكل لك كله الكوغرضه من ذ. االجتهاد المقاصدي

 .إنسانزمان ومكان و

  االجتهاد المقاصدين، الكليات الخمس، اإلنساحقوق مصطفى السباعي،  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This article is an attempt to uncover the strenuous efforts that Dr. 

Sibai has made in the consolidation of human rights in Islam in the 

light of the five faculties: the preservation of religion or what he called 

the right of belief, and the preservation of the soul or what he called 

the right to life, and the preservation of reason which he called the 

right of science, Which he called the right of human dignity, and 

finally save money, which he called the right to work, which falls 
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within him to achieve social solidarity or what he knew the socialism 

of Islam. As well as in bringing examples of her, from Islamic 

jurisprudence and the civilization of Muslims. With regard to what 

Sibai published in his books of cautions and hints Almqasdip worthy 

of attention and knowledge of: his interest in the reasoning in the field 

of faith and in the field of Sharia customs and transactions and 

worship. And his keen interest in diligence in the light of the faculties 

of Sharia and its rules, which is what is called today, Ijtihad al-

Maqasdi. His purpose is to reveal the validity of Shari'a for all times, 

places and people  
Keywords: Mustafa Sibai, Human Rights, Five Faculties, Ijtihad al-

Maqasdi 

 

 : مقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، محمد     

 :صلى هللا عليه وسلم وعلى آله أجمعين، أما بعد
في نهاية القرن التاسع عشر شجع اإلمام محمد عبده تالميذه على ضرورة ف

العناية باإلمام الشاطبي، أحد أبرز أعالم الفكر المقاصدي في تاريخ الفكر 

كان ذلك بداية و اإلسالمي، فاستجاب بعض طالبه لهذه الدعوة المباركة،

لمرحلة جديدة من استئناف العناية بمقاصد الشريعة، والتعمق في دراستها على 

الجحود، والنهوض بأمة إسالمية طال عليها زمن و أمل مواجهة تيارات الجمود

 .ائها إلى الوقودالركود والرقود، وافتقدت القدرة على النهوض لعدم اهتد

النابغين من تالميذ و لعل من محاسن األقدار أن يستجيب ثلة من النابهينو    

اإلمام محمد عبده لوصاياه، فاهتم البعض منهم بتحقيق كتاب الموافقات في 

محمد الخضر حسين، ومحمد : أصول األحكام والتعليق عليه، كما فعل الشيخان

ى شرح كتاب الموافقات في أصول حسنين مخلوف، ونهض البعض منهم إل

الشريعة، كما صنع الشيخ عبد هللا دراز، وحاول البعض اآلخر دمج الدرس 

المقاصدي في الدرس األصولي المعاصر كما سلك ذلك محمد الخضري بك، 

 .واختص تلميذه الوفي محمد رشيد رضا بتحقيق كتاب االعتصام

ر الشريعة، وفي المقاصد البحوث في أسراو بعد ذلك تتابعت الدراساتو    

والمصالح في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وفي دار القضاء، وفي األزهر 

الطاهر ابن  الشريف بمصر، وبين هذا وذاك طلع على الناس شيخ الزيتونة

جاء بعده على فترة من الزمن و مقاصد الشريعة اإلسالمية،: بكتابه الفذ عاشور
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مكارمها، إلى أن انهمر و مقاصد الشريعة اإلسالمية :الشيخ عالل الفاسي بكتابه

 سيل المقاصد حتى استعصى على الراصد وعز على القاصد، فقليل منه مفيد

 .كثير منه قعيدو

ومع الكثير الذي كتب حول المقاصد ورجالها، لم نر من سلط الضوء على     

، فهذه جهود الشيخ السباعي في النهوض بالدرس المقاصدي تنظيرا وتفعيال

المقالة محاولة للكشف عن جهود السباعي وعنايته بالمقاصد، والوقوف على 

بعض مظاهر التجديد عنده، خاصة ما يتعلق بالكليات الخمس أو ما اصطلح 

بتفعيل المقاصد وتجديد األمثال و عليه السباعي بالحقوق الطبيعية الخمسة

 .والنماذج الشارحة لها

 اإلشكالية

اهر التجديد عند السباعي؟ وما هي جهوده التجديدية في فيما تتمثل مظ    

 مقاصد الشريعة؟

 أهداف الدراسة

 .الكشف عن الجهود التجديدية للشيخ السباعي في الدرس المقاصدي -

معرفة معرفة الدوافع والبواعث التي من أجلها بحث السباعي في مقاصد  -

 .التشريع

 .خالل جهوده التنظيرية والتفعيليةبيان مظاهر التجديد عنده في المقاصد من  -

 .معرفة النماذج واألمثلة الشارحة في تفعيل المقاصد عنده -

 الخطة المتبعة

 :وكانت عناصر البحث كاآلتي

يحتوي على العناصر  التعريف بالدكتور مصطفى السباعي :مدخل تمهيدي

  :اآلتية

 نسبه ونشأته وطلبه للعلم -

 نشاطاته ووظائفه ومؤلفاته - 

 جهود الدكتور السباعي التنظيرية في مقاصد الشريعة: مبحث األولال

 معنى الحكمة :المطلب األول

 بواعث وفوائد البحث في مقاصد الشريعة :المطلب الثاني
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 التجديد في عرض مادة المقاصد :المطلب الثالث

 معالم االجتهاد المقاصدي والقواعد التشريعية :المطلب الرابع

 د الدكتور السباعي التفعيلية في مقاصد الشريعة جهو :المبحث الثاني

 المقصود بتفعيل المقاصد  :المطلب األول

  تفعيل المقاصد في الضروريات الخمس :المطلب الثاني

 التعريف بالدكتور مصطفى السباعي: مدخل تمهيدي 

 نسبه ونشأته -

ة م في مدين9193هو مصطفى ابن الشيخ محمد حسني السباعي، ولد عام "    

"حمص بسوريا
1

بيت علمي منذ مئات السنين، كان و سليل أسرة عريقة"، 

بعد جيل،  وكان ألبيه  أجداده يتولون الخطابة في الجامع الكبير بحمص جيال

كان و أدلة مسائله،و مجالس علمية مع لفيف من فقهاء المدينة يتدارسون الفقه

"الدكتور يحضر هذه الجلسات بطلب من أبيه
2
. 

 لمطلبه للع -

-معرفيا هو والده، فقد الزمه في مجالس العلمو كان أول المؤثرين فيه علميا    

هو لم يتجاوز و ودفعه إلى الخطابة في الجامع الكبير في حمص -كما أسلفنا

 .الثانية عشرة من عمره

تلقى علومه الشرعية ابتداء على يدي والده، والتحق بالثانوية الشرعية حيث  -

 .م9130أتم دراسته عام 

انتسب إلى كلية أصول ، م9139التحق بالجامعة األزهرية بقسم الفقه عام  -

حصل عل درجة الدكتوراه في تفوق، الدين وحصل على إجازتها بتميز و

                                                           
1
السيرة النبوية دروس وعبر، دار الوراق، بيروت، ودار ابن حزم،  مصطفى،السباعي  

 .084م، ص0101 -ه0341بيروت، 
2
 ،دار القلم، 0طالفقيه المجدد، مصطفى السباعي الداعية المجاهد و  د،زرزور عدنان محم 

  .014ص م،0114-ه0303 ،دمشق
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مكانتها في و السنة: تاريخه في أطروحة تحت عنوانو التشريع اإلسالمي

م9101التشريع اإلسالمي عام 
1
. 

 نشاطاته ووظائفه ومؤلفاته - 

فهو : الدكتور من العلماء القالئل الذين جمعوا بين نشاطات ووظائف متعددة    

مجاهد وصحفي وداعية ومفكر وعالم وباحث أكاديمي وأستاذ جامعي وحركي 

وسياسي وفقيه وأصولي  ومقاصدي، فهو من العلماء الذين جمعوا بين الجهاد 

بن عبد االعز : سالمالممارسة، فهو أشبه بشيخي اإلو واالجتهاد وبين المدارسة

تقي الدين بن تيمية، ومن هنا تأتي صعوبة الحديث عن نشاطاته و السالم،

ووظائفه،  لهذا سنقتصر على الحد األدنى من ذلك فيكفيك من القالدة ما أحاط 

 . بالعنق

ول عميد ثم عين أم في كلية الحقوق،  9130امعة دمشق فلقد انتسب إلى ج -

وأسس موسوعة الفقه اإلسالمي،  وترأس لجنة، م9133لكلية الشريعة عام 

حضارة و المسلمونالصحف مثل المنار، والشهاب، وو العديد من المجالت

فهذه بعض من نشاطات الدكتور ووظائفه التي قام بها، فال يمكن اإلسالم، 

 .ذكرها في هذا المقام كلها، فسنكتفي بهذا القدر منها

 مؤلفاته

 :ليمؤلفات الدكتور ما يأهم من 

 .السنةو فلسفته في ضوء القرآنو أحكام الصيام -9

 .أخالقنا االجتماعية -9

 االستشراق والمستشرقون -3

 .عبرو السيرة النبوية دروس -0

 .عظماؤنا في التاريخ -3

 .القانونو المرأة بين الفقه -0

                                                           
1
 .381السباعي مصطفى ، السيرة النبوية دروس وعبر، ص 
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 .من روائع حضارتنا -1

 .هكذا علمتني الحياة -7

 .القالئد من فرائد الفوائد -1

 .شرح قانون األحوال الشخصية في جزأين -90

 (.اشتراكية اإلسالم)التكافل االجتماعي في اإلسالم  -99

 .نظام الحرب والسلم في اإلسالم -99

 .المرونة والتطور في التشريع اإلسالمي -93

 .مشروعية اإلرث وأحكامه في اإلسالم -90

 .الدين والدولة في اإلسالم -93

 .رية في الشرق العربيأصدق االتجاهات الفك -90

نشرت في كتاب من جزأين تحت  90إلى رقم  99والمؤلفات من رقم -91

 .هذا هو اإلسالم: عنوان

 .مكانتها في التشريع اإلسالميو السنة -97

قدم لها محمود (. سلسلة مقاالت نشرت في مجلة الفتح القاهرية)آالم وآمال  -91

.شاكر
1
 

 

 

                                                           
1
، الفقيه المجددمصطفى السباعي الداعية المجاهد و  د،زرزور عدنان محمينظر  

، دار الوراق، بيروت، 0، وينظر السباعي مصطفى، هذا هو اإلسالم، ج344إلى 453ص
وينظر السباعي مصطفى ، أحكام ، 054م، ص0101 -ه0341ودار ابن حزم، بيروت، 

الصيام وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، دار الوراق، بيروت، ودار ابن حزم، بيروت، 
 . 050م، ص0101 -ه0341
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 باعي التنظيرية في مقاصد الشريعةجهود الدكتور الس: المبحث األول

للدكتور السباعي جهود مقدرة ومبتكرة في مقاصد الشريعة ومحاسنها،     

صحيح أن الرجل لم يؤلف في المقاصد كتابا، ولم يكتب فيها بالقصد األول، 

وإنما جاء بحثه فيها بالقصد الثاني في سياق صياغة نظريته في اشتراكية 

ه السياسي والحضاري، وهو الرجوع إلى اإلسالم اإلسالم، أو إقامة مشروع

وتحقيق التكافل االجتماعي والحضاري واإلنساني، الذي تأسس عنده على 

الحقوق الطبيعية، وعلى مجموعة من القوانين والمؤيدات الشرعية، وفي هذا 

تتجلى عبقرية الرجل في التجديد المقاصدي تنظيرا وتفعيال،  -تحديدا -السياق

آخر ألجأ الدكتور السباعي إلى الحديث عن المقاصد وحكمة  اك سياقكما أن هنا

المناوئين للفكرة اإلسالمية ودفاعه المجيد عن  علىالتشريع، وهو ردوده 

اإلسالم عقيدة، وعبادة، ومعامالت، وسلوكا، وحضارة، فسنتحدث في هذا 

 :يالمبحث عن جهود الدكتور السباعي التنظيرية في مقاصد الشريعة، كاآلت

 معنى الحكمة: المطلب األول

من المصطلحات التي عبر بها العلماء عن المقاصد مصطلح الحكمة، وكان     

السباعي من هؤالء، فلم نقف له على تعريف للمقاصد بالمعنى الشرعي، ولكن 

عثرنا له على تعريف للحكمة يقترب من المعنى الذي قصده علماء األصول 

جلب المصالح وهو ما عبر عنه : ه للحكمة علىحيث ركز في تعريفوالمقاصد، 

يقول الدكتور بتحقيق الخير، وعلى درء المفاسد وهو ما عبر عنه بدفع الضر،

ليست الحكمة إال تحقيق خير، أو دفع ضر أو تطهير روح، أو تقويم : "السباعي

اعوجاج، أو إصالح مجتمع، وقد اتفق فقهاء التشريع على أن المصلحة هي 

"ي أحكام اإلسالم، وأن هللا لم يشرع أمرا إال لمصلحة الناسقطب الرحى ف
1
. 

جلب المصالح ، وهو ما عبر : ركز الدكتور في تعريفه العام للحكمة على    

عنه تحقيق خير، وعلى درء المفاسد وهو ما عبر عنه دفع الضر، وحتى ال يفهم 

أو تطهير : من ذلك االقتصار على المصالح  والمفاسد المادية أضاف الدكتور

روح أو تقويم اعوجاج، تنبيها منه إلى المقاصد الروحية، أما ذكره إلصالح 

مجتمع فإن القصد منه اإلشارة إلى المقاصد االجتماعية، وعدم االقتصار على 

 المصالح الفردية، وهي لفتة في غاية األهمية إذ كثيرا ما ركز األصوليون

 .عامةالمقاصديون على المصالح الفردية دون الو
                                                           

1
 .838، 3، هذا هو اإلسالم الدين والدولة في اإلسالم، جالسباعي مصطفى 
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وختم بحثه بما اتفق عليه فقهاء التشريع من مركزية المصلحة في أحكام     

اإلسالم وأن أوامر الشرع ما شرعت إال لمراعاة مصالح الناس، وهذا الذي 

ذهب إليه السباعي ال يبتعد كثيرا  عن تعريف ابن عاشور للمقاصد العامة، 

ني والحكم الملحوظة في مقاصد التشريع العامة هي المعا: "يقول رحمه هللا

"جميع أحوال التشريع أو معظمها
1
. 

 بواعث وفوائد البحث في مقاصد الشريعة: المطلب الثاني 

تحدثنا في التمهيد عن السياق الذي قاد السباعي إلى البحث في حكمة     

التشريع ومقاصده، وتطرقنا لتعريف الحكمة عنده في المطلب األول من هذا 

المطلب سنتحدث عن دوافع البحث في مقاصد الشريعة، التي المبحث، ففي هذا 

بين و تكلم عنها تصريحا أو التي تكلم عنها ضمنا، وقد تكون هذه شراكة بينه

 : علماء المقاصد في الغالب األعم، فهذه الدوافع كاآلتي

مواجهة التحديات المعاصرة التي أفرزتها حضارة الغرب على دين اإلسالم  -9

وبعد : "تدعاء اإلسالم للرد على تلك التحديات، يقول السباعيوحضارته، واس

فنحن في حاجة إلى مجمع فقهي، ينظر في أوضاعنا المتجددة وحاجاتنا الطارئة 

بالنظرة الواسعة العميقة، التي تلتقي مع روح اإلسالم ومبادئه ونظرياته 

"العامة
2
. 

: ير، يقول السباعيتحقيق األمن واالستقرار وراحة الضمو إسعاد المجتمع -9

كما نحن في حاجة إلى فهم اإلسالم بهذه الروح، التي تجعله محببا إلى قلوب "

"الناس عامال على إسعادهم وتوفير الكرامة لهم
3
. 

حصول  المؤمن على األريحية واالطمئنان أثناء أداء العبادة، أو أثناء " -3

"تطبيق الشرع
4
. 

                                                           
1
دار  ،4ي، طتحقيق محمد الطاهر الميساو ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  

 .050م، ص0100-ه0340النفائس، األردن، 

2
 .88، ص0مصطفى السباعي، هذا هو اإلسالم، ج 
3
 .88،88، ص0المرجع نفسه، ج 
4
 .34السباعي، أحكام الصيام وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، ص 
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كام إلى العقل في أسرار التشريع وبيان االحت: "وما عبر السباعي عنه بقوله -0

"فوائده
1

غبروا الشبهات في وجهه إنما و ، ذلك أن الذين شاغبوا على اإلسالم

أنكروا ما وراءه، فال يجدي مع هؤالء إال و على العقل -أساسا–اعتمدوا 

 .المواجهة بالمثل، خاصة وأن اإلسالم ال تتعارض أحكامه مع العقل  والمنطق

اإلسالم نظرة كلية بعيدة عن التفكك والتجزؤ، وهو ما وقع  فيه النظر إلى  -3

البقاء على الموجود، فقد نظروا إلى اإلسالم  كنصوص و علماء التقليد والجمود

منفصلة عن بعضها البعض، وكنصوص منفصلة عن المقاصد والمصالح، 

وأخيرا قدسوا آراء الفقهاء المتأخرين كتقديس نصوص الشارع، ال يجوز 

جتهاد عندها أو معها، وحاربوا دعاة اإلصالح واالجتهاد والتجديد، فكان اال

خطرهم على وجود اإلسالم وامتداده في الفضاء العام أخطر من موقف تيار 

الشامل لإلسالم، لغربتهم عن الواقع و الجحود، لبعدهم عن الفهم الصحيح

االجتماعي لألمة الذي شهد تطورا خطيرا في الوقت الحاضر
2

ول الدكتور ، يق

الذين يطمسون وجه الشريعة المشرق بجمودهم أسوأ أثرا من الذين : "السباعي

"يطمسونه بجحودهم
3
. 

غياب ترتيب األولويات عند فقهاء : وغير بعيد عن السياق الذي نحن فيه -0

الجمود وفقه الموازنات، مما أخل بفهم اإلسالم أوال، وبتطبيقه ثانيا، وكان من 

ر الحاسة االجتماعية، وانكماش الرؤية العامة والمقاصد أخطر نتائجه ضمو

 .العامة

علماء غيورون على : "يقول السباعي رحمه هللا عن هذا الصنف من العلماء    

ينهون عن المنكر ولكنهم يغفلون عن روحالشريعة و الدين يأمرون بالمعروف

                                                           
1
 .74المرجع نفسه، ص 
2
روت، دار ابن حزم، ، التكافل االجتماعي في اإلسالم، دار الوراق، بيمصطفى السباعي 

 .314،313م، ص0101-ه0341بيروت، 
3
 .58م، ص0338-ه0308دار السالم، مصر،  ،0السباعي، هكذا علمتني الحياة، ط 
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"ورسالتها االجتماعية
1

م جمودا، من وأشد هؤالء غفلة وأقتله: "، إلى أن يقول

"يحرصون على السنن والمندوبات، وال يبالون بالفرائض والمحرمات
2
. 

فهذه أبرز البواعث والدوافع التي رآها الدكتور السباعي للبحث في مقاصد     

 .الشريعة، التي حاولنا استخالصها من خالل بعض مصنفاته ومؤلفاته

 التجديد في عرض مادة المقاصد: المطلب الثالث

لشريعة اإلسالمية م ما يتعرض له المقاصديون في تناولهم لمقاصد اأه    

  : أمران

 . التعليل :أولهما

تقسيم : هو حديثهم عن تقسيمات المصالح باعتبارات مختلفة أهمها :ثانيهما

: المصالح باعتبار قوة آثارها في األمة أو مدى الحاجة إليها على ثالثة أقسام

الحاجية، والمصالح التحسينية، ويقسمون المصالح الضرورية، والمصالح 

حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، : المصالح الضرورية إلى

وحفظ المال، وربما أضاف البعض منهم إلى ذلك حفظ العرض، ويرون أن 

جانب الوجود، وجانب العدم، وهذا يكاد يكون : الشارع حفظها من جانبين

مقاصدعليه بين علماء ال امجمع
3
. 

بين القول بالتعليل والقول بالضروريات ومعها الحاجيات والتحسينيات و    

 يتعرض لها المقاصديون علما أو تعلما، ولكن الغرض التمثيل بأشهرقضايا 

 ، فكيف نظر إليهما الدكتور السباعي؟مسألتين تعرض لهما أهل المقاصد

 

 

                                                           
1
،دار الوراق، بيروت، ودار السالم، مصر، 3، أخالقنا االجتماعية، طمصطفى السباعي 

 .050صم، 0101-ه0340
2
 .050، صالسابقالمرجع  

3
م، 0100-ه0344المكتبة العصرية، بيروت،  ،0المستصفى، ج حامد،أبو  ينظر الغزالي 

 .404ص
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   ل عند الشيخ السباعيالتعلي :الفرع األول  

وهو المدخل األساسي للقول بمقاصد الشريعة اإلسالمية فنفي التعليل هو نفي     

لمقاصد الشريعة، ومن هنا كان الظاهرية أبعد القائلين بالمقاصد، أما السباعي 

فهو من أكثر العلماء اهتماما بتعليل الشريعة اإلسالمية، وشمل القول بالتعليل 

إذا كان القول بالتعليل في مجال عنده العادات، والمعامالت، والعبادات، و

العادات والمعامالت من األمور المسلمة عند القائلين بالتعليل، وعلى رأسهم 

علماء المقاصد، فإن الدكتور السباعي قال بالتعليل في مجال العبادات، وكأن 

األصل عنده هو التعليل في كل مجاالت الشريعة اإلسالمية، فرأيناه يعلل 

لعبادات، ويعلل المعامالت،  ويعلل اآلداب واألخالق، والطريف العقائد، ويعلل ا

من ذلك كله أن السباعي يعلل العبادات تعليال اجتماعيا، وسياسيا، وحضاريا، 

 :فسنمثل لها كاآلتي

ورعاية مصالح الناس هي األساس في كل التشريع : "يقول السباعي    

"لها بالمصالحاإلسالمي، حتى العبادات التي يبدو أنه ال عالقة 
1

، بل هو يرى  

: أنها ال تقبل وال تصح من المكلف ما لم تؤد إلى الغرض منها، يقول رحمه هللا

"اإلسالم ال يرى العبادة مقبولة إال إذا أدت إلى أهدافها"
2

 . 

فهو ال يستثني من التعليل سوى المقادير، وبتحفظ يقول عن عدم ثبوت     

شيء من أنصباء الورثة بالقياس، ألنه ال  ولم يثبت: أنصبة الورثة بالقياس

في التخصيص  -أحيانا-مجال للقياس في األشياء التقديرية لخفاء وجه الحكمة 

بمقدار دون آخر
3

، ومع هذا الذي ذكره الدكتور السباعي في شأن المقادير، فإنه 

يقول بتعليل أشكال العبادات مع أنها مقصودة لذاتها، وهي من األمور التي ال 

وهكذا تكون أشكال العبادات من المقاصد الرئيسية من : "بل التطور يقولتق

"تشريعها، فكل تحوير فيها إبطال لها ال تطور
4
. 

                                                           
1
 .004، ص0السباعي، هذا هو اإلسالم، ج 

2
 .010، ص0لمرجع نفسه، جا 

3
 .013، ص0، جالسابقالمرجع  

4
 .83، ص0، جنفسهالمرجع  
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فالسجود في الصالة : "ويقول رحمه هللا في تعليل بعض أشكال العبادات     

بوضع الرأس على األرض، مقصود لذاته لتستوي رؤوس الناس جميعا في 

 وسلطانه، والصوم في النهار باالمتناع عن الطعام الخضوع لعظمة هللا

والشراب واللذائذ، مقصود بهذا األسلوب لتستوي البطون جميعا في الشعور 

بالجوع والشبع في وقت واحد، واإلحرام في الحج بكشف الرأس وترك المخيط 

من الثياب مقصود بهذا الشكل لتستوي األجسام كلها في مظاهر التقشف 

الكاملة هلل جل شأنهوالعبودية 
1

وبهذا يكون السباعي من المعاصرين السباقين . 

 إلى القول بأن األصل هو التعليل في المعامالت والعبادات على حد سواء

التعليل االجتماعي والسياسي : من الجديد النافع عند السباعي هوو     

: نوانوالحضاري لعبادات اإلسالم، وقد ألف في ذلك كتابا عن الصوم تحت ع

فلسفته في ضوء القرآن والسنة، علل فيه الصيام بمعان حديثة و أحكام الصيام

 .كالثورة، والتحرر، والمساواة، واالشتراكية، وغير ذلك

: وفي هذا السياق أعاد السباعي تفسير التقوى في قوله تعالى

وبًا ْلنَاك مْ َوَجعَ  َوأ ْنثَى   َذَكر   ِمنْ  َخلَْقنَاك مْ  إِنَّا النَّاس   يَا َيُّهَا) ع  ۚ   لِتََعاَرف وا َوقَبَائِلَ  ش 

مْ  إِنَّ  ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمك  مْ  هللاَّ َ  ۚ  إِنَّ  أَْتقَاك  (َخبِير َعلِيم   هللاَّ
 2

  

أكثركم إيمانا باهلل واليوم اآلخر،  :تقاكمنجد في هذه اآلية أ: يقول رحمه هللا

أكثركم صبرا عند : كمأكثركم برا بالطبقات المتخلفة في المجتمع، أتقا: أتقاكم

أكثركم نفعا للناس وحسن خلق مع الناس: الشدائد، أتقاكم
3
. 

 المصالح :الفرع الثاني

الضروريات، : مراتب اتفق العلماء على أنها على ثالث أما عن المصالح فقد   

والحاجيات والتحسينيات، وقسموا الضروريات إلى خمسة عند الجمهور وستة 

حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، : هي عند بعضهم، وفي مجموعها

: وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العرض، وذكروا أنها تحفظ من جانبي

 .جانب الوجود، وجانب العدم

                                                           
1
 .83، ص0، جنفسهالمرجع  

2
 .04سورة الحجرات، اآلية  
3
 .08ص ،0السباعي، هذا هو اإلسالم، ج 
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أما الدكتور السباعي فقد وافق العلماء في ذلك إجماال، واختلف معهم تفصيال،    

لضرورية، وهو يميل فهو يرى أن قوانين اإلسالم تدور حول الحقوق األساسية ا

بتعابير معاصرة قريبة من حس  إلى أن الكليات ستة ال خمسة، وأعاد التعبير

 .وعقل المسلم المعاصر

فبدل المصالح  الضرورية عبر عنها بالحقوق األساسية الضرورية لكل    

حق الحياة، وحق العقيدة، وحق العلم، وحق العمل، وحق الكرامة، : إنسان وهي

إن مقاصد الشريعة : وهذا ما أجمع عليه فقهاء اإلسالم حين قالوا :يقول السباعي

الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض، ويقول : حفظ الضروريات الخمس

لذلك نرى أن مرتكزات العقيدة، والشريعة، واألخالق، : "....عمر عبيد حسنة

ذه والمسلك في الرسالة الخاتمة جميعها تتمحور حول هذه الحقوق أو ه

المقاصد، إيمانا، وتشريعا، وممارسة، ورقابة، للوقاية من االنتهاك لها إلى 

أن حقوق اإلنسان في حقيقة األمر هي مقاصد : درجة يمكن أن نقول معها

"الشريعة، أو مقاصد الدين، وأن مقاصد الدين هي حقوق اإلنسان في اإلسالم
1

 ،

 :من خالل هذا النقل  نقف على مجموعة من المالحظاتو

عبر السباعي عن حفظ النفس بحق الحياة، وعبر عن حفظ  :المالحظة األولى

الدين بحق العقيدة، أو بحق الحرية، وعبر عن حفظ العقل بحق العلم، وعبر عن 

حفظ المال بحق العمل، وعبر عن حفظ النسل  والعرض بحق الكرامة، ومن 

وهذه من : "حمه هللاكرامة السمعة العائلية يقول ر: أنواع حقوق الكرامة عنده

أبرز مظاهر الكرامة في جميع الشرائع والعادات، وتتجلى هذه الكرامة في 

 : مظهرين

 .في سمعة اإلنسان في أسرته، وذلك بتحريم الزنا وشرع لذلك حد الزنا -9

في سمعة اإلنسان في نفسه، وذلك بتحريم اتهام إنسان بالزنا، وشرع لذلك  -9

حد القذف
2
. 

                                                           
1
: ، حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة للدكاترة88عمر عبيد حسنة، كتاب األمة، العدد  -

 .  08أحمد الريسوني ومحمد الزحيلي ومحمد عثمان شبير، ص

2
 .045السباعي، التكافل االجتماعي في اإلسالم، ص 
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قد يعبر عن حفظ الدين بحق الحرية، وذكر من أهم أنواع  :يةالمالحظ الثان

فكل جو ال تكفل فيه حرية العقيدة، : "الحرية الدينية، يقول رحمه هللا: الحريات

يعتبر عدوانا على الحرية األساسية لإلنسان، ومن ثم فهو عدوان على اإلنسان 

"نفسه، أشد خطرا وأبلغ إيذاء من العدوان على جسمه وماله
1
.  

إن أوسع الناس حرية أشدهم : "وفي ربطه بين الحرية والعبودية يقول السباعي

"هلل عبودية
2
: ينقل حكمة بليغة عن الشيخ الصوفي الكبير أحمد بن خضرويهو ،

"في الحرية تمام العبودية، وفي تحقيق العبودية تمام الحرية"
3
. 

، وهو أمر مخالف قدم الدكتور حفظ الحياة على حفظ الدين :المالحظة الثالثة

 .لجماهير العلماء، إن لم يكن مخالفا لإلجماع أو قريبا من ذلك

في نقل الكليات الخمس عن الغزالي لم يعتمد ترتيب الغزالي  :المالحظة الرابعة

الدين، النفس، العقل، النسل، المال، وذكر العرض بدل النسل : للضروريات

يظهر أن السباعي و لمستصفى،خالفا للغزالي، مع أن السباعي أحالنا على ا

 .رحمه هللا اعتمد في ذلك على ذاكرته ولم يرجع إلى اإلحياء

أن قوانين اإلسالم كلها  تبنى على األسس : ومن الجديد عنده أيضا رحمه هللا  

 : التالية

وهي إعطاء كل ذي حق حقه حتى يشعر بكرامته، ويطمئن على :  العدالة -9

 . حياته ومعيشته وسالمته

 . أي مساواة بين الناس جميعا أمام القانون وأمام الحق: المساواة -9

فال يوجد في الشرع ما يصطدم مع غرائز الناس وال ما يحول بينهم : التيسير -3

 . وبين التمتع بضروريات الحياة

وهي مراعاة في كل تشريع وأساس فيه، بما في ذلك العبادات: المصلحة -0 
4

 . 

                                                           
1
 .88المرجع نفسه، ص 

2
 .84لسباعي، أحكام الصيام وفلسفته، صا 

3
 .84فسه، صالمرجع ن 

4
 .005،004، 014،000، ص0السباعي، هذا هو اإلسالم، ج 



 بوقلقولة عاشور                                                        جهود الدكتور السباعي في مقاصد الشريعة تأصيال وتفريعا

  ذنايب فاطمة

 

 

 (18ي العدد التسلسل)       9482: السنة/   40: العدد/   81: المجلد   الحقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية مجلــة
 

123 

حرص السباعي على التجديد االصطالحي فتساهل في  :المالحظة الخامسة    

استعمال مصطلحات حديثة، كمصطلح الحقوق الطبيعية، والعدالة، 

واالشتراكية، وغيرها، رغبة منه في إنقاذ العقل اإلسالمي من فتنة المذاهب 

الوافدة وعلى رأسها في وقته االشتراكية، ولكن مضمون هذه المفاهيم  كان من 

  .صميم اإلسالم

وفكرة االشتراكية ليست حديثة على اإلسالم وال مبتدعة في : "يقول السباعي    

أجوائه، وقد رأى القارئ أن جميع ما ذكرناه من مبادئها وقوانينها مؤيد بأدلة 

من مصادر التشريع اإلسالمي، من الكتاب، والسنة، مدعمة بالفهم والتطبيق 

وخلفائه الراشدين، وعصور  سلمو العمليين في عصر الرسول صلى هللا علي

"االجتهاد  والتفريع الفقهي العظيم
1

 . 

وفي حديثه عن حق الحرية تحدث السباعي عن مجموعة  :المالحظة السادسة

الحرية اإلنسانية، والحرية الدينية، والحرية العلمية، والحرية : من هذه الحريات

األدبية السياسية، والحرية المدنية، والحرية االجتماعية، والحرية
2

، وحديثه هذا 

جاء في سياق الحديث عن الكليات الضرورية أو ما أسماه بالحقوق الطبيعية
3
. 

وفي ضوء ما ذكر، فإننا نتحفظ على الحكم الذي أطلقه الدكتور الريسوني      

فقد كان سباقا كذلك إلى الربط بين مقاصد : "في صالح الشيخ عالل الفاسي

ة الحديثة بحقوق اإلنسان ويضعها في صميم الشريعة وما يعرف في الثقاف

مقاصد الشريعة، تأصيال وتفصيال، ويضع لها أيضا معالمها، وضوابطها 

"اإلسالمية
4
. 

                                                           
1
 .433السباعي، التكافل االجتماعي في اإلسالم، ص 
2
 .81،014، صمرجع نفسهينظر ال 
3
 .41ينظر المرجع نفسه، ص 
ه، 0344، دار الكلمة، مصر، 0الريسوني أحمد ، عالل الفاسي عالما ومفكرا، ط  4

حقوق اإلنسان في صميم  إدراجا أرجح أن األولوية في أنا شخصيو  ،014م، ص0100
سواء في كتابه أصول النظام االجتماعي أو في  ،مقاصد الشريعة معقودة لإلمام ابن عاشور

صرح أن و  ، التسامحو  فقد تحدث في األول عن الحريات ،كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية
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من جوانب التجديد في عرض مادة المقاصد عند السباعي، وسنرى  فهذه بعض

 :في ما يلي جوانب أخرى، كاآلتي

 عد التشريعيةوالقوا معالم االجتهاد المقاصدي: المطلب الرابع 

 معالم االجتهاد المقاصدي: الفرع األول

من الالفت لالنتباه في جهود السباعي التنظيرية في مقاصد الشريعة؛ حديثه     

عن معالم االجتهاد المقاصدي، فهو يرى  أن سبب الخالف بينه وبين بعض 

فهم النصوص، وفهم مشاكل : األفاضل من علماء اإلسالم يكمن في أمرين

 :معالمجت

أما فهمنا لنصوص اإلسالم فال يشك كل من : "أما عن فهم النصوص فيقول    

درس نصوص الشريعة في قرآنها، وسنتها، وعمل الخلفاء الراشدين، أنها تقوم 

 :على ثالثة مبادئ رئيسة

تحقيق مصالح الناس في كل ما يحتاجون إليه، على شرط إقرار  :أوال  

ح، والشريعة يتسع صدرها وال يضيق بمصلحة لتلك المصال الشرعيين والعقالء

 .المجتمع

تحقيق العدالة بين الناس إذا تعارضت مصالحهم، مهما كلفت العدالة من : ثانيا  

 .غرم لبعض الناس

فاإلسالم  اإلنساني، تحقيق التطور االجتماعي الصالح في المجتمع :ثالثا  

فكر أو العلم أو يرحب بكل تطور اجتماعي  إذا نتج عن تطور حتمي في ال

"ضرورات الحياة
1
. 

هذه هي المبادئ الثالثة التي نعتقد أن : "ويعلق على هذه المبادئ بيقينية وثقة   

نصوص الشريعة كلها تقوم عليها وتؤيدها وتدعو إليها، فكل اجتهاد، وكل رأي، 

                                                                                                                                        

الشريعة اإلسالمية عن حدث في مقاصد تير وفد إلينا من الثورة الفرنسية، و المصطلح األخ
 .بمفهومها الحديثالمساواة وعن الحرية بمفهومها التقليدي و 

 

1
 .314السباعي، التكافل االجتماعي، ص 
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وكل نص فقهي يصطدم مع مبدأ من هذه المبادئ فهو مرفوض عندنا مهما كان 

"نه ينافي روح الشريعة ورسالتها االجتماعية في الحياةقائله، أل
1
. 

فيرى الدكتور السباعي أنه يجب دراسة : أما عن فهم مشاكل المجتمع   

المجتمع دراسة عميقة، والتعرف على طبقاته واتجاهاته المختلفة، وفهم 

مشكالته المختلفة، من أجل إيجاد الحلول العملية الناجعة التي تتفق  ورسالة 

إلسالما
2
. 

ومما استثمره الدكتور السباعي في تأصيل االجتهاد المقاصدي، الرجوع إلى   

االستحسان واالستصالح والعرف، وهي : المصادر التشريعية، وذكر منها ثالثة

 :كاآلتي

هو ترك العمل بالقياس الظاهر لدليل آخر أقوى : "أما االستحسان فقد عرفه

وإما الضرورة، أي أن يترك القياس ... سمنه، وهذا الدليل اآلخر إما القيا

وهذا القسم الثاني : لضرورة عامة يترتب على ترك اعتبارها مفسدة، ثم يقول

"هو الذي يفيدنا في هذا البحث
3
. 

مصالح جديدة لم تكن على عهد النبوة، فلم ينص : "أما االستصالح فهو عنده

برتها ضمن المبادئ عليها بذاتها كتاب وال سنة، ولكن الشريعة راعتها واعت

"العامة التي وضعتها للتشريع
4

 . 

ما جد للناس بعد عصر النبوة، وكانت لهم فيه مصلحة : "أما العرف فقد عرفه

وال يتنافى مع نص من نصوص الشريعة أو مقصد من مقاصدها، وخاصة في 

"المعامالت
5
. 

 

                                                           
1
 .314، مرجع نفسهال 

2
 .314، صنفسهينطر المرجع  
3
 .040، السابقالمرجع  

4
 .044المرجع نفسه،  

5
 .044المرجع نفسه، ص 
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 القواعد التشريعية :الفرع الثاني

اهتمامه بالقواعد التشريعية، وهو : ومن الجديد عند السباعي أيضا هو    

المصطلح الذي أطلقه عليها ولم يسمها بالقواعد الفقهية؛ ألنها بالقواعد 

المقاصدية أشبه، أورد رحمه هللا اثنين وعشرين قاعدة، نقتصر على ذكر الجديد 

ردون المتداول في كتب القواعد الفقهية واألشباه والنظائ
1
:  

 (.آية)لقد كرمنا بني آدم  -9  

 (.آية)ليس لإلنسان إال ما سعى  -9  

 (.آية)إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى -3  

 (.آية)ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي و -0

 (.آية)ال يكلف هللا نفسا إال وسعها  -3

 (.آية)ال تبخسوا الناس أشياءهم  -0

 (.حديث)ك حقا إن لجسمك علي -1

 .إن لزوجك عليك حقا -7

ال ضرر وال ضرار، والمشقة تجلب : إضافة إلى القواعد الفقهية المعروفة 

التيسير، واألمور بمقاصدها،  والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وغير 

ذلك من القواعد الفقهية المعروفة
2
.  

 

 

                                                           
هذه القواعد التشريعية استمدها علماء أصول الفقه  :صولية التشريعيةفي معنى القواعد األ 1

من و  ،حكمها التشريعيةو  ،من استقراء عللهاي من استقراء األحكام الشرعية، و اإلسالم
علم  ، خالف عبد الوهاب ،وأصوال تشريعية كلية النصوص التي قررت مبادئ تشريعية عامة

                               .  084صم، 0118-ه0303ق، ، مؤسسة الرسالة، دمش0ط ،أصول الفقه
2
 .048،048السباعي، التكافل االجتماعي، ص 
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 مقاصد الشريعةجهود الدكتور السباعي التفعيلية في : المبحث الثاني

بعد أن تطرقنا للجهود التنظيرية للدكتور السباعي في مقاصد الشريعة،     

سنحاول اآلن في هذا المبحث  أن نبين جهوده التفعيلية في المقاصد، وذلك من 

خالل بيان المقصود بتفعيل المقاصد عنده، ومن خالل تفعيل المقاصد في 

 :الضروريات الخمس، وذلك كاآلتي

 المقصود بتفعيل المقاصد: األولالمطلب 

تنزيل مقاصد : يعبر عن تفعيل مقاصد الشريعة بتعابير شتى من بينها    

اج حتجالتشريع، أو تطبيقها، أو إعمالها، أو امتثالها، أو االستنجاد بها، أو اال

تفعيل مقاصد الشريعة منذ أن ألف : بها، والمصطلح األشهر هو مصطلح

 .نحو تفعيل مقاصد الشريعة: با تحت عنوانالدكتور جمال الدين كتا

االستنجاد بالمقاصد : تحت عنوان: ويعرف ابن بية االستنجاد بالمقاصد    

نعني بهذا أن المقاصد بعد استنباطها :" واستثمارها، ويوضح ابن بية مقصوده

تسعفنا و واستخراجها من مكامنها كيف نجني ثمرتها؟ وكيف تنجدنا  وترفدنا

"ائد تشريعيةوتتحفنا بفو
1

إدراك طبيعة : المراد باالستنجاد هو: ، ويقول أيضا

التعامل مع المقاصد وبالمقاصد، وأنها ليست ترفا ذهنيا وال ثقافة عامة يتعاطاها 

الصحفي واالجتماعي، وال موضوعا فلسفيا مجردا أو نظريا، إنها أداة الستنباط 

د أن تنزل من سماء التنظير األحكام الشرعية الخمسة، وبالتالي لتكون كذلك الب

"إلى أرض العمليات، ومن التصور الذهني إلى ميدان التطبيقات
2
. 

والمعنى الذي أردناه في بحثنا من تفعيل المقاصد أو االستنجاد بها عند     

الجهود التي بذلها السباعي في تفعيل مقاصد الشريعة في القضايا : السباعي هو

ية، والفكرية، وفي الحضور المكثف للنماذج  المعاصرة السياسية، واالجتماع

واألمثلة الشارحة الفقهية، والتاريخية، أو الحضارية، وهي جهود مضنية كشفت 

 .عن قدرة الرجل الحجاجية  واإلقناعية

                                                           
1
مؤسسة اإلسالم اليوم، الرياض المملكة العربية  ،0طابن بية، مشاهد من المقاصد،  

 .048م، ص0101-ه0340السعودية، 
2
 .031، صنفسهالمرجع  
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 تفعيل المقاصد في الضروريات الخمس: المطلب الثاني

النماذج  ففي حديثه رحمه هللا عن الحقوق الطبيعية ساق من األمثلة أو    

الشارحة ما ال نجد له نظيرا في أي كتاب متقدم أو متأخر، ففي حق الحياة، 

 :وتحت العناوين التالية

 .أمثلة شارحة ةما يتعلق بحفظ الحياة ساق الدكتور السباعي عشر -أ 

 .وعشرين مثاال ةما يتعلق بحفظ الصحة ساق الدكتور السباعي ثالث -ب

 .ق الدكتو السباعي عشرين مثاالسقوط الواجبات عند الخطر سا -ج

 .جواز فعل المحرمات عند الضرورة ساق الدكتور السباعي عشرة أمثلة -د

 .حماية حياة األطفال ساق الدكتور السباعي ثمانية أمثلة -ه

 .حق الحياة لألرقاء ساق الدكتو السباعي مثاال واحدا -و

 .أمثلة ةحق الحياة للحيوان ساق ثالث -ز

الدكتور السباعي من أمثلة شارحة ومدعمة بالدليل خمسة  فمجموع ما ساقه

وسبعين مثاال
1
.
 
 

 :لنمثل لما ذكره الدكتور السباعي كاآلتيف  

 حماية حياة األطفال: الفرع األول

ووجه الشارع مثل هذه العناية أو أشد منها إلى حياة األطفال :"قال السباعي

 :مثلة على ذلكفقرر وجوب حمايتها من الموت أو الضعف، ومن األ

حرم الشارع أن تجهض المرأة ما حملته من الجنين في أحشائها، واعتبر " -9

 .ذلك كقتل النفس

واعتبر من اعتدى على امرأة حامل فأجهضت، جانيا على نفس بريئة،  -9

 (.أي ديته)وأوجبت الشريعة دفع غرة الجنين

                                                           
1
 .88إلى 44صالسباعي، التكافل االجتماعي،  ينظر 
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ها وإنقاذ حياة وإذا ماتت األم وفي بطنها حمل معلوم الحياة وجب شق بطن -3

 .وليدها

أوجب على األم رضاعة طفلها فإذا امتنعت عن ذلك لعذر مشروع، وجب و -0

 .لوليدها الطفل إبقاء على حياته( مرضع)على األب استئجار ظئر

فال يجوز لها أن  -بأجر أو بغيره-وإذا أرادت األم أن ترضع ولد غيرها  -3

 .تفعل ذلك إذا كان يؤذي ولدها الرضيع

حسن القوامة و عل الشارع حق حضانة الطفل ألمه، رعاية لصحة الطفلوج -0

 .عليه

 .وجعل الشارع نفقة الطفل على أبيه حتى يستغني بالكسب -1

وكل ما أوجبه الشارع للطفل الشرعي من حق الحياة، وحمايتها، أوجبه  -7

 للطفل اللقيط سواء بسواء، فعلى من وجده في الطريق أن يلتقطه، وينفق عليه

"حتى يسلمه للدولة
1
. 

 نماذج شارحة في حق الحرية: الفرع الثاني  

من تعاليم القرآن، والسنة، يبدو بكل جالء أن اإلسالم : "يقول الدكتور السباعي 

ال يرى قيمة للحياة اإلنسانية بدون الحرية
2

، فقد عرف الدكتور السباعي الحرية 

ر المملوك،  وغير المقيد بأي يخلص لنا من هذا أن اإلنسان الحر هو غي": بقوله

قيد مادي، وهو الخالص في إنسانيته ال تشوبها شائبة، وهو الكريم في خلقه، 

"الشريف في سلوكه
3
. 

الحرية اإلنسانية، : ثم ذكر الدكتور أن الحريات وصلت إلى سبعة أنواع وهي   

، والحرية والحرية الدينية، والحرية العلمية، والحرية السياسية، والحرية المدنية

 .االجتماعية، والحرية األدبية

                                                           
1
 .، بتصرف طفيف88،88باعي، التكافل االجتماعي، صالس 
2
 .81المرجع نفسه، ص 
3
 .80المرجع نفسه، ص 
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التفكير العلمي نشأت المدارس و وهي حرية البحث: ففي الحرية العلمية   

الفكرية المختلفة وتعايشت فيما بينها، وكان النقاش والجدال هو السائد في أغلب 

 :ت التاريخ اإلسالمي ولم تتدخل السلطات السياسية إال في فترات قليلةافتر

 فقد قامت اآلراء المختلفة في تفسير كثير من آياته: ي تفسير القرآنف" -9

 .كلماتهو

 .فقد نشأت بعد جمعه علوم كثيرة فيها آراء متعددة: في الحديث الشريف -9

فقد تعددت المذاهب االجتهادية تعددا جعل من الفقه : وفي تشريع األحكام -3

 .الحديثو ألمم في القديماإلسالمي ثروة تشريعية ال مثيل لها في أمة من ا

فقد نشأت المذاهب المتعددة في أصول العقائد، من  -العقائد -في علم الكالم -0

 .ذلك مدرستا األشعرية  والماتردية في جمهور أهل السنة والجماعة

ما صح لديه من و فقد اتبع كل مؤرخ ما صح عنده من األخبار: في التاريخ -3

 .تفسيرها

صرف، وشعر ونثر، ولغة وقوافي، تعددت اآلراء في في األدب من نحو و -0

 .من أشهر ذلك مدرسة البصرة والكوفة في النحوو العديد من أبحاثها،

في الفلسفة تعددت اآلراء واألفكار ما بين مؤيد للفلسفة، وما بين معترض  -1

 .عليها

لم إذ كانت التجربة هي األساس الذي قام عليه ع: في الطب والعلوم الطبيعية -7

 .الكيمياء عند المسلمين

إذ قامت المراصد في عواصم اإلسالم الكبرى : في الفلك واألجرام السماوية -1

 .لتتبع حركات النجوم وأحوالها

إذ قامت الدراسات التي تدور حول طبائع النفس : في األخالق وعلم النفس -90

"خصائصهااإلنسانية و
1
. 

                                                           
1
 .88،30السباعي، التكافل االجتماعي،  
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الفقه اإلسالمي الذي عرف السباعي ذكره الدكتور ويمكن أن يضاف إلى ما     

بنموه وازدهاره وتعدد مدارسه ومشاربه، وأكبر شاهد على ذلك؛ المذاهب 

حنفية، ومالكية، وشافعية، : الفقهية المنتشرة في ربوع العالم اإلسالمي من

ما عرف في : وحنابلة، وظاهرية، وإباضية، وزيدية، وإمامية، ومن ذلك أيضا

ن ثراء ونماء واختالف نتج عنه تكون مدارس أصولية أصول الفقه اإلسالمي م

 .متعددة، كمدرسة المتكلمين، ومدرسة الفقهاء أو مدرسة األحناف

 ثقافتهو ج شارحة من فقه التسامحنماذ: الفرع الثالث  

وهذا جانب جديد من جوانب النزعة اإلنسانية في حضارتنا : "يقول السباعي 

واألديان، وجديد في تاريخ الحضارات القديمة الخالدة، جديد في تاريخ العقائد 

لقد أنشأ اإلسالم حضارتنا فلم يضق ذرعا . التي ينشئها دين معين أو أمة معينة

باألديان السابقة، ولم يتعصب دون اآلراء والمذاهب المتعددة بل كان شعاره 

ئِ  أَْحَسنَه   فَيَتَّبِع ونَ  اْلقَْولَ  يَْستَِمع ونَ  الَِّذينَ )
ئَِك ه ْم  هللاَّ   هََداه م   َك الَِّذينَ ۚ  أ ولَ  ۚ  َوأ ولَ 

( أ ول و اأْلَْلبَابِ 
1
 :من أجل ذلك كان من مبادئ حضارتنا في التسامح الديني ،

ينِ  َشَرَع لَك م ِمنَ )ية كلها تستقي من معين واحد أن األديان السماو -9  الدِّ

ى   َما  ْينَا َوَما إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا َوالَِّذي ن وًحا بِهِ  َوصَّ ۚ   َوِعيَسى   َوم وَسى   إِْبَراِهيمَ  بِهِ  َوصَّ

وا أَنْ  ينَ  أَقِيم  ق وا َواَل  الدِّ ْشِرِكينَ  َعلَى َكب رَ  فِيِه    تَتَفَرَّ وه مْ  َما اْلم    هللاَّ   إِلَْيِه   تَْدع 

( إِلَْيِه َمْن ي نِيب   َويَْهِدي يََشاء   إِلَْيِه َمنْ  يَْجتَبِي
2
. 

ء إخوة ال تفاضل بينهم من حيث الرسالة، وأن على المسلمين أن وأن األنبيا -9

ِ  آَمنَّا ق ول وا): قال تعالى: يؤمنوا بهم جميعا  إِلَى   أ ْنِزلَ  إِلَْينَا َوَما أ ْنِزلَ  َوَما بِاهللَّ

وَسى   أ وتِيَ  َوَما َواأْلَْسبَاطِ  َويَْعق وبَ  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهيمَ   أ و َوَما َسى  َوِعي م 

ق   اَل  َربِِّهمْ  ِمنْ  النَّبِيُّونَ  تِيَ  ونَ  أََحد   بَْينَ  ن فَرِّ ْسلِم   (ِمْنه ْم َونَْحن  لَه  م 
3
. 

                                                           
1
 .08،08سورة الزمر، اآلية  
2
 .04سورة الشورى، اآلية  
3
 .044سورة البقرة، اآلية  
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 :وأن العقيدة ال يمكن اإلكراه عليها بل البد فيها من االقتناع والرضا -3
ينِ  فِي إِْكَراهَ  اَل ) ْشد   تَبَيَّنَ  ۚ  قَدْ  الدِّ  َوي ْؤِمنْ  بِالطَّاغ وتِ  يَْكف رْ  فََمنْ ۚ   اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ

  ِ ْرَوةِ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِاهللَّ ْثقَى   بِاْلع  ( َعلِيم َسِميع   َوهللاَّ   لَهَا ۗ اْنفَِصامَ  اَل  اْلو 
1
. 

 :وأن أماكن العبادة للديانات محترمة يجب الدفاع عنها وحمايتها -0

وا الَِّذينَ ) ِ  َدْفع   ۚۗ َولَْواَل  هللاَّ   َربُّنَا يَق ول وا إاِلَّ أَنْ  َحق   رِ بَِغيْ  ِديَاِرِهمْ  ِمنْ  أ ْخِرج    هللاَّ

َمتْ  بِبَْعض   بَْعَضه مْ  النَّاسَ    اْسم   فِيهَا ي ْذَكر   َوَمَساِجد   َوَصلََوات   َوبِيَع   َصَواِمع   لَه دِّ

 ِ َرنَّ  ۚۗ  َكثِيًرا هللاَّ ه   َمنْ  هللاَّ   َولَيَْنص  ر  َ  ۚۗ إِنَّ  يَْنص  (َعِزيز لَقَِوي   هللاَّ
2
. 

وأن الناس ال ينبغي أن يؤدي اختالفهم في أديانهم إلى التقاتل بينهم أو  -3

على االعتداء على بعضهم البعض، بل الواجب هو التعاون على فعل الخير أو 

ِ  ت ِحلُّوااَل  آَمن وا يَا أَيُّهَا الَِّذينَ ): دفع الشر ْهَر اْلحَ  َواَل  َشَعائِر هللاَّ  َواَل   َرامَ الشَّ

ينَ  َواَل  اْلقاََلئِدَ  َواَل  اْلهَْديَ   ۚ   َوِرْضَوانًا َربِِّهمْ  ِمنْ  فَْضاًل  يَْبتَغ ونَ  اْلَحَرامَ  اْلبَْيتَ  آمِّ

مْ  أَنْ  قَْوم   َشنَآن   يَْجِرَمنَّك مْ   ۚ  َواَل  فَاْصطَاد وا َحلَْلت مْ  َوإَِذا وك   اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َصدُّ

ْثمِ  َعلَى تََعاَون وا ۚ  َواَل  َوالتَّْقَوى   اْلبِرِّ  َعلَى َوتََعاَون وا ۚ   د واتَْعتَ  أَنْ   ْدَوانِ  اإْلِ  َواْلع 

َ  َواتَّق وا ۚ    َ  ۚ  إِنَّ  هللاَّ ( اْلِعقَابِ  َشِديد   هللاَّ
3

المختلفين في األديان  ، والفصل بين

 َوقَالَتِ  َشْيء   َعلَى  ى  النََّصارَ  لَْيَستِ  اْليَه ود   َوقَالَتِ ) :يكون هلل يوم القيامة

لِكَ  اْلِكتَابَ  يَْتل ونَ  َوه مْ  َشْيء   َعلَى   اْليَه ود   لَْيَستِ  النََّصاَرى     الَِّذيَن اَل  قَالَ  َكَذ 

ونَ   م   فَاهللَّ   ۚ   قَْولِِهمْ  ِمْثلَ  يَْعلَم  (فِيِه يَْختَلِف ونَ  َكان وا فِيَما اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  بَْينَه مْ  يَْحك 
4
. 

وأن التفاضل بين الناس في الحياة وعند هللا بمقدار ما يقدم أحدهم لنفسه  -0

 َوأ ْنثَى   َذَكر   ِمنْ  َخلَْقنَاك مْ  إِنَّا النَّاس   يَا أَيُّهَا: )قال هللا تعالى: وللناس من خير

وبًا َوَجَعْلنَاك مْ   ع  مْ  ۚ  إِنَّ  لِتََعاَرف وا َوقَبَائِلَ  ش  ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمك  َ  ۚ  إِنَّ  أَْتقَاك مْ  هللاَّ  َعلِيم   هللاَّ

(َخبِير  
5

(إليه أنفعهم لعياله الخلق كلهم عيال هللا فأحبهم)، 
1
  .رواه البزار 

                                                           
1
 . 054سورة البقرة، اآلية  

2
 . 31اآلية سورة الحج،  
3
 .0سورة المائدة، اآلية  
4
 .004سورة البقرة، اآلية  
5
 .04سورة الحجرات، اآلية  
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: وأن الخالف في األديان ال يحول دون الصلة والبر والضيافة -1

م   أ ِحلَّ  اْليَْومَ ) مْ  ِحل   اْلِكتَابَ  أ وت وا الَِّذينَ  َوطََعام   ۚ   الطَّيِّبَات   لَك  ك مْ  لَك  لَه ْم    ِحل   َوطََعام 

ْحَصنَات    ْؤِمنَاتِ  ِمنَ  َواْلم  ْحَصنَات   اْلم  مْ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  أ وت وا ِمَن الَِّذينَ  َواْلم   إَِذا قَْبلِك 

وَره نَّ  آتَْيت م وه نَّ   ْحِصنِينَ  أ ج  َسافِِحينَ  َغْيرَ  م  تَِّخِذي َواَل  م   يَْكف رْ  ۚۗ َوَمنْ  أَْخَدان   م 

يَمانِ   (ِمَن اْلَخاِسِرينَ  اآْلِخَرةِ  فِي َوه وَ  َعَمل ه   َحبِطَ  فَقَدْ  بِاإْلِ
2
. 

: المطلوب المجادلة بالحسنى في حالة االختالف بين أتباع األديان -7

وا إاِلَّ الَِّذينَ  أَْحَسن   إاِلَّ بِالَّتِي ِهيَ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  ت َجاِدل وا َواَل )  ل واَوق و ِمْنه ْم    ظَلَم 

مْ  َوأ ْنِزلَ  إِلَْينَا أ ْنِزلَ  بِالَِّذي آَمنَّا  ه نَا إِلَْيك  مْ  َوإِلَ  ه ك  ْسلِم ونَ  َواِحد   َوإِلَ  (َونَْحن  لَه  م 
3

 ، وال

بُّوا َواَل : )تجوز البداءة بالبذاءة لقوله تعالى ِ  ِمْن د ونِ  يَْدع ونَ  الَِّذينَ  تَس  بُّوا هللاَّ  فَيَس 

  َ لِكَ  ِعْلم   ْيرِ بِغَ  َعْدًوا هللاَّ ة   لِك لِّ  َزيَّنَّا ۚۗ َكَذ  ه مْ  َربِِّهمْ  ث مَّ إِلَى   َعَملَه مْ  أ مَّ فَي نَبِّئ ه ْم   َمْرِجع 

(يَْعَمل ونَ  َكان وا بَِما 
4
. 

 :دينها من أجل حماية الدين والعقيدة ىلألمة حق الرد في حال العدوان عل -1

ين   َويَك ونَ  فِْتنَة   تَك ونَ  اَل َوقَاتِل وه ْم َحتَّى  ) :قال هللا تعالى ِ  الدِّ  فاََل اْنتَهَْوا  ۚ  فَإِنِ  هلِلَّ

ْدَوانَ   (إاِلَّ َعلَى الظَّالِِمينَ  ع 
5
. 

فإذا انتصرت األمة على من اعتدى عليها في الدين، أو أراد سلب حريتها،  -90

ن فال يجوز لها االنتقام منهم بإكراههم على الخروج عن دينهم ماداموا معترفي

لهم ما لنا وعليهم ما : )بسلطان الدولة عليهم فحينئذ يطبق عليهم العدل والقسط

("علينا
6
. 

                                                                                                                                        
1
كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، بن أبي بكر الهيثمي، كتاب البر  

 . م0383، 0، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط438-0(:0333)والصلة، باب قضاء الحوائج، 

2
 .5آلية سورة المائدة، ا 
3
 .34سورة العنكبوت، اآلية  
4
 .018سورة األنعام، اآلية  

5
 .034سورة البقرة، اآلية  
6
-ه0301، دار الوراق والمكتب اإلسالمي، بيروت، 0السباعي، من روائع حضارتنا، ط 

 .044إلى 003م، ص 0333
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أما إذا انتقلنا إلى الشواهد التاريخية، فإننا نلفى أن الحضارة اإلسالمية من عهد   

سلم ضربت أروع األمثلة على التسامح الديني، ومن و الرسول صلى هللا عليه

على ذلكأبرز الشواهد واألمثلة 
1

 :، ما يلي

من أعظم ما قام به النبي صلى هللا عليه وسلم إقامة ميثاق بينه وبين يهود  -9

المدينة تحترم فيه عقائدهم وتتعهد فيه الدولة بدفع المكروه واألذى عنهم، 

 .ويكونون مع المسلمين يدا واحدة على من يعتدي على المدينة

ن أهل الكتاب، فكان يتعاهدهم ببره كان للنبي صلى هللا عليه وسلم جيران م -9

يتقبل منهم هداياهم، ومن ذلك ضيافته لوفد نصارى و وإحسانه ويهديهم الهدايا

على رعايتهم وإكرامهم،  -شخصيا–الحبشة، حيث أقامهم في المسجد، وسهر 

إنهم كانوا ألصحابنا : )سلم سبب هذه الحفاوة بقولهو وبين صلى هللا عليه

 (.هم بنفسيمكرمين فأحب أن أكرم

من أمثلة ذلك رفض عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إقامة صالة العصر  -3

داخل كنيسة القدس، لما أدركته الصالة بها، مخافة أن يتخذها المسلمون ذريعة 

 .للمطالبة بها واتخاذها مسجدا

من مظاهر التسامح الديني، تجاور بيوت عبادة المسلمين وبيوت عبادة  -0

الحرية الدينية وإعطاء السلطة الكاملة لرجال الكنيسة على النصارى، ومنح 

الخصومات بين و كنائسهم، وكان تدخل الدولة حين تتدخل إنما لفض النزاعات

 .أرباب المذاهب

إعطاء الحرية لممارسة الطقوس الدينية، ومنح االستقالل التشريعي لرجال  -3

في أواخر القرن التاسع  الكنائس دون تدخل من الدولة، مما كان له سيئ األثر

عشر وبداية القرن العشرين من استغالل الغربيين لهذه االمتيازات األجنبية 

 .للقضاء على السيادة الوطنية للدولة اإلسالمية

من مظاهر التسامح الديني أن يتولى الوظيفة األكفأ بغض النظر عن العقيدة  -0

والمذهب
1
. 

                                                           
1
 .003،044، صنفسهالمرجع  
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تدور بين المسلمين والنصارى وغيرهم من ذلك الحلقات العلمية التي كانت  -1

 .من الملل والنحل

بعد إيراده لعديد الشواهد واألمثلة وأقوال الغربيين، ختم الدكتور السباعي و   

إن األمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين : )بحثه بشهادة لجوستاف لوبون

(مثل العرب وال دينا سمحا مثل دينهم
2
. 

     :خاتمة

 :نا توصلنا إلى النتائج اآلتيةمن خالل بحث   

أن السباعي عبر عن المقاصد بمصطلح الحكمة، وعرفها تعريفا قريبا  -

لحكمة إال تحقيق خير ليست ا: من المعنى الذي قصده علماء األصول والمقاصد

 .تطهير روح، أو تقويم اعوجاج أو إصالح مجتمع أو دفع ضر أو

بحث السباعي في مقاصد  كما تطرقنا إلى الدوافع التي من أجلها -

: الشريعة، سواء التي صرح بها، أو التي ذكرها ضمنيا في مؤلفاته، ومن أهمها

مواجهة التحديات المعاصرة التي أفرزتها حضارة الغرب على دين اإلسالم، 

حصول المؤمن على األريحية واالطمئنان أثناء أداء العبادة، : ومنها أيضا

ة كلية بعيدة عن التفكك والتجزؤ، وكذلك غياب النظر إلى اإلسالم نظر: ومنها

ترتيب األولويات عند فقهاء الجمود وفقه الموازنات، مما أخل فهم اإلسالم أوال، 

 .وبتطبيقه ثانيا

فهو من العلماء : أما بالنسبة لجهوده التجديدية من الناحية التنظيرية -

وشمل القول بالتعليل القائلين بالتعليل، ومن أكثرهم اهتماما بتعليل الشريعة، 

العادات، والمعامالت، والعبادات، والتجديد عنده كان في مجال تعليل : عنده

 : بعض أشكال العبادات، مثال

                                                                                                                                        
1
ئاسة الدولة العليا مثال، فذلك ألن إذا خصص اإلسالم بعض وظائف الدولة بالمسلمين كر  

اإلسالم نظم له مبادئه وفلسفته ورئيس الدولة حارس النظام العام والمشرف على تطبيقه 
 .فكيف توكل هذه الحراسة إلى من ال يؤمن بنظم الدولة وقوانينها

2
 .، بتصرف051إلى 003السباعي، من روائع حضارتنا، ص 
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السجود في الصالة بوضع الرأس على األرض مقصود لذاته لتستوي  -أ

 .رؤوس الناس جميعا في الخضوع لعظمة هللا

الشراب، مقصود بهذا الصوم في النهار باالمتناع عن الطعام و -ب

 .األسلوب لتستوي البطون جميعا في الشعور بالجوع والشبع في وقت واحد

اإلحرام في الحج بكشف الرأس وترك المخيط من الثياب بهذا الشكل  -جـ

 .لتستوي األجسام كلها في مظاهر التقشف والعبودية الكاملة هلل عز وجل

بالحقوق األساسية : باعيأما عن المصالح الضرورية فقد عبر عنها الس -

 .حق الحياة، حق العقيدة، حق العلم، حق العمل، حق الكرامة: الضرورية وهي

كما حرص السباعي على التجديد االصطالحي، فتساهل في استعمال  -

مصطلحات حديثة، كالحقوق الطبيعية، العدالة، االشتراكية، ولكن هذه المفاهيم 

 .مضمونها كان من صميم اإلسالم

ا بالنسبة لجهوده التجديدية التفعيلية، فلقد تمثلت في تفعيل المقاصد أم -

في القضايا المعاصرة السياسية، واالجتماعية، والفكرية، فلقد وضع من األمثلة 

الشارحة والنماذج المدعمة باألدلة ما يقارب سبعين مثاال، في تفعيل المقاصد 

 . نا هذافي الضروريات الخمس، كما بينا بعضا منها في بحث

  :المصادر والمراجع

 :مؤلفات الدكتور مصطفى السباعي

أحكام الصيام وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، دار الوراق بيروت، ودار ابن حزم بيروت،  -9

 .م9090-ه9030

، ودار السالم للطباعة والنشر والتوزيع مصر، 0أخالقنا االجتماعية، دار الوراق بيروت، ط -9

 .م9090-ه9039

، دار الوراق بيروت، ودار ابن حزم بيروت، (اشتراكية اإلسالم)التكافل االجتماعي في اإلسالم -3

 .م9090-ه9030

 . م9173-ه9003المكتب اإلسالمي، بيروت،  ،0السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، ط -0

 .م9090-ه9030السيرة النبوية دروس وعبر، دار الوراق بيروت، ودار ابن حزم بيروت،  -3

 .م9111 -ه9090، دار الوراق بيروت، والمكتب اإلسالمي بيروت، 9من روائع حضارتنا، ط -0
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 .م9117-ه9097، دار السالم، مصر، 9هكذا علمتني الحياة، ط -7
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، دار 3ور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، طابن عاش -9

 .م9099-ه9039النفائس، األردن، 
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 .م9000الشريعة اإلسالمية، لندن، بريطانيا، 
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 : لخصم

الهدف من الدراسة الحالية هو اكتشاف العالقة بين الفعالية الذاتية اإلبداعية للموظف وبين 

تتكون عينة ، وساطة أساليب القيادة من خالل التطرق إلى دور المناخ التنظيمي للمؤسسة،

من شركة روش الرائدة في مجال االدوية المتواجدة في الجزائر  موظف 133الدراسة من 

تم ، ر العالقة تم تطبيق تحليل االنحدار المتعدد، وقبل تطبيق االنحدارات المتعددةالختبا

فحص جميع افتراضات االنحدار المتعدد، تم التحقق من صحة وموثوقية أداة البحث أيضا 

وجدت الدراسة أن أسلوب القيادة التحويلية كان مرتبطًا بشكل إيجابي وكبير بإبداع الموظف  

تتوسط ، ب قيادة المعامالت يرتبط سلبًا بإبداع الموظف، عالوة على ذلكفي حين كان أسلو

الكفاءة الذاتية اإلبداعية للموظف وأبعاد المناخ التنظيمي لالدارة في العالقة بين أساليب 

 . القيادة وإبداع الموظف

 .، المناخ التنظيميالذاتية اإلبداعية ،أساليب القيادة، الفعالية :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The aim of the present study is to discover the relationship 

between employee's self-efficacy and the organizational climate of the 

organization. The application of multiple regressions, all hypotheses 

of multiple regression were examined, the validity and reliability of 

the research tool were also investigated and the study found that 

transformational leadership style was positively and significantly 

correlated with employee creativity whereas transactional leadership 

style was negatively related to Employee, moreover, the employee's 

creative self-efficacy and the dimensions of the organizational climate 
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of management mediate the relationship between leadership styles and 

employee creativity. 

Keywords: leadership styles, creative, self-efficacy, organizational 

climate. 

 

، من الضروري فهم العملية من أجل التفكير في إبداع المنظمة  :مقدمة

والوضع اإلبداعي ، ، والشخصيات اإلبداعية، والمنتجات اإلبداعيةاإلبداعية

يجب على المديرين تشجيع ، وبالتالي ،وكيفية اتصال كل من هذه العناصر

للميزة التنافسية  ومحققة  ، اإلبداع إذا كانوا يريدون أن تكون منظماتهم مسيطرة

وعليه من الضروري أن تعزز المؤسسة إبداع الموظف، لإلبداع أهمية كبيرة 

في التنمية المستدامة للمؤسسة كما أنه يؤثر أيًضا على األداء الوظيفي 

من المهم تحديد كل من سوابق وعواقب إبداع الموظف ، وبالتالي Kللموظفين

القيادة هي التي تؤثر على إبداع لكن كثيرا من المديرين يعتقدون أن نمط 

لكنهم لم ، الموظفين، كما أن إبداع الموظف يلعب دورا هاما في نتائج العمل

يولوا الكثير من االهتمام لتأثير العالقة بين الكفاءة الذاتية االبداعية للموظف 

 .وبين المناخ التنظيمي لالدارة

يادة رجعي ألسلوب القأظهرت دراسات عديدة  األثر ال  : إشكالية الدراسة.

، لكن دراستنا عملت على معرفة  تأكيد التأثير التحويلية على إبداع الموظف

الوسيط للفعالية الذاتية اإلبداعية للموظف على العالقة بين أساليب القيادة في 

، بناء على ماسبق وفي اطار ماتم المعامالت وأساليب القيادة التحويلية للمنظمة

 :صياغة اشكالية الدراسة كالتاليالتطرق اليه يمكن 

كيف تتوسط الفعالية الذاتية اإلبداعية في العالقة بين أسلوب قيادة      

 المعامالت وأسلوب القيادة التحويلية وإبداع الموظف؟ 
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 :الدراسات السابقة

قياس اتجاهات العاملين " والتي كان عنوانها : 1332دراسة الزغبي والعزب،-

دراسة ميدانية على شركة : "مي في تبني السلوك اإلبداعيألثر المناخ التنظي

بتقييم المناخ التنظيمي السائد، ومستوى السلوك اإلبداعي " كهرباء محافظة إربد

في شركة كهرباء محافظة إربد من وجهة نظر العاملين والتعرف على طبيعة 

اسة إلى وقد توصلت الدر العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي فيها

أن تقييم العاملين للسلوك اإلبداعي كان إيجابيا كما أن تقييم العاملين للمناخ 

التنظيمي بكافة أبعاده مجتمعة ومنفردة كانت إيجابية وعلى الترتيب اآلتي 

 .حسب أهميتها 

المناخ التنظيمي وعالقته باألداء "  :بعنوان 2003وفى دراسة للسكران، -

ى قطاع ضباط قوات األمن الخاصة بمدينة دراسة مسحية عل: الوظيفي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى توجهات ضباط قطاع األمن ،" الرياض 

الخاصة نحو المناخ التنظيمي السائد ومستوى األداء الوظيفي من وجهة نظرهم 

والتعرف على طبيعة العالقة بينهما، وقد توصلت الدراسة إلى وجود توجهات 

االتصاالت، نظم إجراءات )دى أفراد العينة نحو كل من محور إيجابية مرتفعة ل

الحوافز، طرق )ووجود توجهات محايدة نحو محاور  ( العمل، الهيكل التنظيمي

 .اتخاذ القرار، تنمية الموارد البشرية

المناخ التنظيمي  " :بعنوان:  1333في حين استهدفت دراسة القطامنة،  -

اسة ميدانية للمشرفين اإلداريين في در: وأثره على السلوك اإلبداعي

تحديد العالقة بين المناخ التنظيمي بأبعاده المختلفة  ،"الوزارات األردنية 

وهدفت إلى تحديد درجة االرتباط بين السلوك اإلبداعي والخصائص 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي أهمها  الديموغرافية للمبحوثين،

ين اإلداريين نحو المناخ التنظيمي بصورة عامة كانت أن تصورات المشرف

إيجابية باستثناء الحوافز كان سلبيا، ومستوى السلوك اإلبداعي لدى المشرفين 

وأنه ال يوجد عالقة بين السلوك ، اإلداريين في الوزارات األردنية كان ً عاليا

 .فينواإلبداع وكل من الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة الوظيفية للموظ
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، Ali Akbar Ahmadi and Zainab Emamipour 1382دراسة -

  :بعنوان 

A study on relationship between organizational climate 

and creativity ، 

تبحث هذه الدراسة في العالقة بين المناخ التنظيمي وإبداع الموظفات لدى  

قة الوصفية التي أجريت منظمة الهالل األحمر، واظهار طريقة البحث هي العال

حالة للدراسة  833وتم اختيار  ،امرأة تعمل في الهالل األحمر 813بين 

المقترحة، لجمع البيانات، تم استخدام استبيانات الخاصة بالمناخ التنظيمي 

ألفا، تم استخدام  Cronbachمعامالت  3.11و  3.71مع  Randsypوإبداع 

لتحليل فرضيات البحث، أظهرت النتائج  ارتباط بيرسون واالنحدارات المتعددة

انوية واإلبداع أن هناك عالقة كبيرة بين مؤشري المدير والسلوكيات الث

أظهرت ، ، في دراسة العالقة بين مكونات المناخ واإلبداعباإلضافة إلى ذلك

النتائج أن هناك عالقة مهمة فقط بين التعاون والتظاهر بأبعاد الوظيفة واإلبداع 

هذه الدراسة أيًضا أن سلوك المديرين مغلق وأن سلوك الموظفين  أظهرتكما 

 أكثر انفتاًحا من سلوك المديرين

 :بعنوان Sarminah Samad ،1381دراسة -

 The Relationship Between Creative Organizational 

Climate And Learning Organization 

ن المناخ التنظيمي كان الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف العالقة بي

اإلبداعي وتنظيم التعلم، وبالتالي حددت هذه الدراسة مساهمة مكونات المناخ 

التنظيمية اإلبداعية في تنظيم التعلم وحددت االختالفات في تصور المناخ 

التنظيمي اإلبداعي بناًء على المتغيرات الديموغرافية المختارة، تألفت العينة من 

، افترضت النتائج (TM)نيا والعليا في تليكوم ماليزيا مديرا من الرتب الد 215

. أن التصورات المناخية التنظيمية اإلبداعية مرتبطة بشكل إيجابي بتنظيم التعلم
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كشفت الدراسة أن جميع المكونات المناخية التنظيمية اإلبداعية ساهمت مساهمة 

التنظيمي  كبيرة في تنظيم التعلم، كما تم عرض اختالفات كبيرة في المناخ

بناًء  ،اإلبداعي من خالل المتغيرات الديموغرافية المحددة لبعض المكونات

 .على آثار نتائج البحث، تم تقديم العديد من التوصيات

 :، بعنوان Jennifer Haase §  Hanel Paul ،1381دراسة -

A Meta-Analysis of the Relation between Creative Self-

Efficacy and Different Creativity Measurements، 

( CSE)هدفت الدراسة إلى التحقيق في العالقات بين الكفاءة الذاتية اإلبداعية 

أن االستبيانات المقررة ذاتيا سيكون لها عالقة ومقاييس اإلبداع وافترض 

توليف . مختلفة لمعتقدات الكفاءة الذاتية مقارنة مع اختبارات اإلبداع األخرى

، ككل  (87110الشاملة  N)ورقة  58أحجام تأثير من  03التحليل التلوي 

، كشفت (r = .39)ومقاييس اإلبداع متوسطة الحجم  CSEكانت العالقة بين 

المجموعات الفرعية أن اإلبداع المصنّف ذاتيًا يرتبط بدرجة أعلى مع  تحليالت

، كانت العالقة مع اختبارات التفكير المتباعدة ضعيفة (r = .53)الكفاءة الذاتية 

(r = .23 .) كان لمقاييس اإلبداع عالقة متوسطة الحجم(r = .43) ، وكانت

 = r)مهام األداء المجازي و( r = 0.27)أقوى من العالقة بمهام األداء اللفظي 

، (r = .47)في المقارنة بين المقاييس التي تركز على الشخص المبدع (. 19.

كان جانب ، (r = .27)والعملية اإلبداعية ، (r = .32)والمنتج اإلبداعي 

فإن العالقة بين الفعالية الذاتية ، ، وبالتاليCSEالشخص مرتبطًا بشدة بـ 

مع التأكيد على ضرورة أن ، نوع القياس المستخدم ومقاييس اإلبداع تعتمد على

وليس أقلها بين جداول التقارير الذاتية  -يميز الباحثون بين األدوات المختلفة 

 . وإجراءات االختبار األكثر موضوعية

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالمناخ التنظيمي و باإلبداع 

فر دراسات سابقة تناولت موضوع المناخ عدم توا المهني والذاتي، يالحظ

التنظيمي واإلبداع المهني والذات االبداعية معاً، وهذا ما تختلف به هذه الدراسة 

عن الدراسات السابقة، كما تختلف الدراسات السابقة فيما بينها من حيث األبعاد 

https://www.researchgate.net/profile/Jennifer_Haase
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Hanel
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والمتغير ات التي تم التركيز عليها من جانب كل دراسة، مما يجعل الباب 

توحاً ألي باحث لسد هذه الثغرة البحثية، واإلسهام في إثراء الجانب المعرفي مف

أو التطبيقي في موضوع المناخ التنظيمي و اإلبداع اإلداري كما أن ذلك التنوع 

لدراسة أو االختالف يثري المعرفة في جوانب الموضوع مما أتاح الفرصة ل

ة الدراسة  كما كان للدراسات في اختيار أكثر المتغيرات مناسبة لمشكل الحالية

تكوين تصور شامل لموضوع الدراسة  علىمساعدة الالسابقة فائدة كبيرة في 

 .وفرضياتهاالحالية األمر الذي أسهم في صياغة مشكلة الدراسة 

لالجابة على االشكالية المصاغة في الدراسة، قمنا بصياغة : فرضيات الدراسة.

 :الفرضيات التالية

 . (EC)على إبداع الموظفين (LSTS)القيادة التحويلية  تؤثر :الفرضية األولى

 (.EC)على إبداع الموظفين(LSTR)قيادة المعامالت  ثؤثر: الفرضية الثانية

على  العالقة بين ( CSE) تؤثر الفعالية الذاتية اإلبداعية: الفرضية الثالثة

 .أسلوب القيادة التحويلية وإبداع الموظفين وتتوسطهما

على العالقة بين (CSE)تؤثر الفعالية الذاتية اإلبداعية :  الرابعةالفرضية 

 .أسلوب قيادة المعامالت وإبداع الموظفين وتتوسطهما

يتم التحكم في العالقة بين القيادة التحويلية وإبداع الموظفين :الفرضية الخامسة

 (.OC)من خالل المناخ التنظيمي

لقيادة التحويلية وإبداع الموظفين تتم إدارة العالقة بين ا: الفرضية الساسة

 (.ISI)بواسطة دعم واعتراف ونزاهة المسؤول

العالقة بين القيادة التحويلية وإبداع الموظفين خاضعة لضغط : الفرضية السابعة

 (.OCPR)المسؤول 

 :تتجلى أهمية هذه الدراسة من ناحيتين :أهمية الدراسة.
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ءة الذاتية اإلبداعية تتوسط في العالقة لمعرفة ما إذا كانت الكفا :الناحية العلمية

بين أساليب القيادة واإلبداع الموظف، والتحقق من الدور المعتدل للمناخ  المهمة

 .التنظيمي على العالقة بين أسلوب القيادة التحويلية وإبداع الموظف

الرائدة عالمياً في مجال   (ROCHE)توجت شركة روش: الناحية العملية

أفضل مكان للعمل في الجزائر بالنظر إلى نجاحها في توفير األدوية، بجائزة 

أفضل بيئة عمل لموظفيها، كما احتلت هذه الشركة المرتبة األولى في  سنة 

بعد أن منحت ، Group Best Companiesمن قبل  المعهد األمريكي 1382

الشركة  موظفيها تجربة إنسانية مختلفة تضعهم في قلب النموذج التنموي 

وعليه فالشركة لها تأثير قوي على صل الداخلي، واالبداع الوظيفي، والتوا

ال سيما في البيئة الحالية لألسواق العالمية التنافسية، فهذه الدراسة ، االقتصاد

مفيدة للمديرين لمعرفة دور الكفاءة الذاتية اإلبداعية للموظف في تحقيق الميزة 

 .التنافسية للمنظمة

الوصف : ماد على المنهج االستنباطي بأدواتهتم االعت: منهج الدراسة.

والتحليل، من خالل وصف نظري والشرح والتحليل لمختلف المفاهيم المتعلقة 

فاعلية الذات االبداعية والمناخ التنظيمي للمنظمة، ثم التوجه إلى ميدان الدراسة 

 وقد تم استخدام المنهج االستقرائي المناسب لدراسة الحالة من خالل استخدام

أداة االستبيان، وكذا جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها بهدف التوصل إلى النتائج 

 .المرجوة من الدراسة

ومن أجل معالجة الموضوع سيتم تقسيم البحث إلى  : تقسيمات الدراسة.

  : محورين رئيسيين كالتالي

 .اإلطار النظري للدراسة: المحور األول

 .دراسةاإلطار التطبيقي لل: المحور الثاني

 اإلطار النظري للدراسة: المحور األول



 هدوقة حسيبة.د                        النموذج السببي للعالقة بين فاعلية الذات اإلبداعية والمناخ التنظيمي واإلبداع المهني

 

      

 (51العدد التسلسلي )       9482: السنة/   40: العدد/   81:  المجلد   للعلوم االجتماعية واالنسانيةالحقيقة  مجلــة
 

145 

هي معتقدات الفرد حول قدراته االبداعية  : مفهوم فاعلية الذات االبداعية.8

وتشمل معتقداته حول تفكيره االبداعي وحول معتقداته حول أدائه االبداعي 

 :وتوجد عدة تعاريف منها

لذات االبداعية أن مفهوم فاعلية ا Banduraحسب تعريف العالم باندورا .

يتضمن معتقدات األفراد حول كبح أو تنظيم تصرفاتهم اليومية باعتبار هذه 

.المعتقدات ادراكا لفاعليتهم الذاتية في مختلف المواقف الحياتية
1 

مجالين لفاعلية الذات االبداعية هما، مجال  Abbottكما حدد العالم ابوت .

ل فاعلية الحالة العقلية الداخلية فعالية الذات في التفكير االبداعي الذي يمث

ومجال فاعلية الذات في األداء االبداعي الذي يمثل فاعلية الحالة االجتماعية 

.الخارجية
2 

ن مفهوم فاعلية الذات االبداعية، هي امتالك الفرد القدرة الالزمة إعليه ف     

لى أدائها للقيام بمهمة يشعرون بأنهم مندفعون نحو أداء تلك المهمة، ويميلون إ

بشكل أفضل، وتكون لديهم دافعية لالستفادة والتعلم بأقصى قدر ممكن من 

.األنشطة التي يؤدونها، أو المعلومات التي يتعرضون لها
3 

 توجد عدة تعاريف للمناخ التنظيمي للمنظمة: مفهوم المناخ التنظيمي.9. 8

 :منها

أنه خاصية  ،karazik and prichard يعرفه كل من بريتشارد وكارازيك.

نسبية للبيئة الداخلية تميزها عن منظمة أو منظمات أخرى هذه الخاصية أو 

                                                           
المجلة االردنية في العلوم  ، ذات االبداعية لدى الطلبة والمعلمين في االردنفاعلية ال ، أحمد محمد، ، الزعبي 1

 .572-511،ص ص 1385، (5)83 ، ربويةالت

2
 Amabile, T. M. , The social psychology of creativity: A componential 

concepttualisation, Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 

1993,pp357-376. 

3
 Beghetto, R. A., Creative self-efficacy: Correlates in middle and secondary 

students, Creative Research Journal, 18( 4 ), 2006,pp 44 7-457. 
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التي يدركها ( أعضاء القيادة )وسلوكات أعضاءها ، الميزة نتيجة عن سياسات

األعضاء وبالتالي تكون قاعدة لتفسير وضعية المنظمة، كما تعد مصدر للضغط 

. توجيه النشاط في 
1 

فيعرف المناخ التنظيمي بأنه ، gilmer and forhand أما فورهاند وجلمر.

مجموعة الخصائص تصف المنظمة وتميزها عن المنظمات األخرى بحيث 

.ثابتة نسبيا تكون هذه الخصائص 
2

 

يتم تعريف المناخ التنظيمي على أنه كيف ينظر الموظفون ، وفقًا لماكجريجور-

ضع القواعد في مكان إلى الوظائف الداخلية للمنظمات مثل صنع القرار وو

.العمل
3
 

مجموعة  :"ويمكننا من خالل التعاريف السابقة القول أن المناخ التنظيمي     

األدوات والعناصر والعالقات الطرق واألساليب و ةالمتضمنالخصائص من 

، فهو يمثل شخصية المنظمة الناجحة ن األفرادالمتفاعلة داخـل بيئة المنظمة بي

يد يشجع على خلـق جـو عمـل إيجابي يعمل على تحقيق فالمناخ التنظيمي الج

بأهميتهم في العمل من اإلستقرار لألفراد وللتنظيم، ويجعل العاملين يشعرون 

ركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات والشعور بوجود درجة احيث المشـ

نظيمي فالبيئة التنظيمية التـي ال تتـوفر على مناخ ت...عالية من الثقة المتبادلة 

                                                           
1
داريين في الجامعة الداء الوظيفي للعاملين األأثر المناخ التنظيمي على ا ، بحر يوسف، وسويرح، أيمن 

مية، سلسلة الدراسات االنسانية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، السالمجلة الجامعة ا ، مية بغزةاالسال

 .851-881، ص ص 2010

2
دراسة : قتها باالبتكاراللخشالي شاكر جاد والتميمي إياد فاضل، العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي وعا  

،ص ص 1333 ، دنية للعلوم التطبيقية، المجلد التاسع، العدد األولرألعية في البنوك االردنية، المجلة االاستط

5-7. 

3 Singh, H.; Saufi, R.A.; Tasnim, R.; Hussin, M. The relationship between employee 

job satisfaction, perceived customer satisfaction, service quality, and profitability in 

luxury hotels in Kuala Lumpur. Prabandhan Indian J. Manag. 2017, 10, pp26–39. 
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سليم تعاني من ظهور بعض اآلثار السلبية المتمثلة في زيادة الدوران الـوظيفي 

.ة وعـدم الحيوية وتدني اإلنتاجيةوالالمبـاال
1
 

  :أهمية المناخ التنظيمي باآلتي  8.9. 8

يعد المناخ التنظيمي من أهم المتغيرات التنظيمية داخل المنظمة حيث يعب . 

.المنظمة والذي له تأثير كبير على األفرادعن جو العمل العام داخل 
2 

داء الكلي للمنظمة على ألداء الفردي والجماعي واألتتوقف فعالية وكفاءة ا  .

 مدى تأثير المناخ السائد في بيئة العمل الداخلي

إن تحديد طبيعة المناخ المؤسسي السائد في أي منظمة يسهم في التعرف على . 

.راد والجماعات داخل المنظمةطبيعة السلوك التنظيمي أللف
3
 

زما لتحقيق التقارب الواجب التتضح أهمية المناخ التنظيمي من كونه عنصرا . 

 بين تحقيق أهداف المنظمة وأهداف العاملين فيها

جتماعية التأثيره على الجوانب النفسية وا اللأهمية المناخ التنظيمي من خ

.للعاملين داخل المنظمة
4 

أورد العديد من تعريفات اإلبداع وقد عزا كل منها إلى :مفهوم اإلبداع.1.8

 :صاحبه ومن هذه التعريفات ما يلي

                                                           
 .33،ص8223، دار الفكر العربي: القاهرة  ، السلوك االنساني في التنظيم ، محمد علي شهيب 1

دار : ، عمان 1مفاهيم واسس سلوك الفرد والجماعة في المنظمة،ط–كامل محمد المغربي، السلوك التنظيمي  2

 . 333،ص 8222الفكر،

3
المناخ التنظيمي وتطوير الخدمة المصرفية في البنوك التجارية الكويتية، المجلة  ، عبد الفتاح الشربيني 

 .23ص،8217، المنظمة العربية للعلوم الدارية: المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، عمان  ، العربية لالدارة

4
مطابع : الدوحة  ، 2ج، داري بين التقليد والمعاصرةالالتنظيم الحكومي وا-السلوك التنظيمي ، تامر الكبيسي 

 .00،ص8221دار الشرق، 
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اإلبداع هو عملية ربط األفكار أو األشياء بعالقات لم تكن : تعريف آنون. 

.موجودة من قبل
1 

يرى أن اإلبداع ينتج عنه عمل جديد يرضي جماعة :  : Stienتعريف شتاين. 

.فيدمعينة تقبله على أنه م
2 

يرى أن اإلبداع هو استعداد الفرد إلنتاج أفكار أو : Gilfordتعريف جيلفورد  . 

نواتج سيكولوجية جديدة ويتضمن ذلك إنتاج األفكار القديمة في ارتباطات 

.جديدة
3 

اإلبداع هو المبادرة التي يبديها الشخص بقدرته على : تعريف سيمسون. 

.ر إلى تفكير مخالف كليةاالنشقاق من التسلسل العادي في التفكي
4
 

أنه المبادرة التي يبديها الفرد في قدرته على التخلص "على :تعريف سمبسون .

".العادي للتفكير وإتباع نمط جديد من التفكير من السياق
5
 

باستعراض ما سبق نجد اختالف النقاد و العلماء في تحديد مفهوم اإلبداع      

اتفاق شبه مؤكد على أن اإلبداع هو نوع غير أن هذا االختالف ال ينفي وجود 

                                                           
1
، مصر المكتبة "المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشرية  ، عبد الحميد عبد الفتاح المغربي 

 . 81-87، ص ص1332، العصرية

، دراسات الجامعة االردنية، المكزية في االردنأبعاد المناخ المؤسسي في الوزارات والدوائر  ، نائل العواملة 2

 .158،ص 8225، المجلد الحادي والعشرون ، العدد الثالث

3
دار ، ، عمان"فاروق عبد فليه،محمد عبد المجيد السيد، السلوك التنظيمي في ادارة المؤسسات التعليمية  

 . 125، ص 1332، الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة

4
 مراحـل العمليـة اإلبداعيـة،-تدريبـه-قياسـه-نظرياتـه-معـاييره-اإلبـداع مفهومـه، د الـرحمنجروان فتحـي عبـ 

 . 11،ص1331عمان، . دار الفكر

عاطف عوض، أثر تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري في التطوير التنظيمي، دراسة ميدانية على العاملين في  5

، 1383العدد الثالث،-ة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مؤسسات االتصاالت الخلوية في لبنان، مجلة جامع

 .131ص
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من التفوق العقلي إذ هو العملية التي تؤدي إلى ابتكار أفكار جديدة، مفيدة 

.ومقبولة اجتماعياً عند التنفيذ
1 

ويمكن إجمال أهم االيجابيات من توافر ظاهرة اإلبداع  :أهميـة اإلبداع .8.1.8

  : في المنظمات على النحو التالي

ى االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة، مما يجعل التنظيم في وضع القدرة عل. 

مستقر، حيث يكون لديه االستعداد لمواجهة هذه التغيرات بشكل ال يؤثر على 

 . سير العمليات التنظيمية
2 

أن توافر البيئة اإلبداعية في التنظيم يساعد على تطور وتحسين الخدمات بما . 

 . ألفراديعود بالنفع على التنظيم وا
3 

المساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريق . 

  . إتاحة الفرصة لهم في اختيار تلك القدرات

االستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استخدام أساليب عملية تتواكب . 

 .مع التطورات الحديثة

اإلنمائية المختلفة واإلمكانيات المادية  القدرة على إحداث التوازن بين البرامج. 

.والبشرية المتاحة
4
 

حسن استغالل الموارد البشرية واالستفادة من قدراتها عن طريق إتاحة . 

الفرصة لها في البحث عن الجديد في مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمة 

. العمل بما يتفق مع التغيرات المحيطة 
5

 

 

                                                           
1
 .53،ص1335دمشق،  ، حسين مالك،اإلبداع في رحلة الفائدة واإلمتاع، دار عالء الدين للنشر 

 .18،ص 1330، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان المدخل إلى اإلبداع،، عبد العزيز سعيد 2

3
التنظيمي في منظمات األعمال، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان،  محمود، السلوك  العميان 

 .323،ص1332

 ، 01 ، مجلة اإلداري ع ، مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة ، عساف  عبد المعطي 4

 .18،ص 8222

5
الرياض ، رزدق التجاريةاألسس والوظائف، الطبعة األولى، مطابع الف:النمر سعود، وآخرون، اإلدارة العامة  

 .01،ص8227
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 : ومنها المستويات من العديد في اإلبداع ظهري :مستويات االبداع.9.1.8

  خالقة إبداعية العاملين لدى يكون بحيث :الفردي المستوى على اإلبداع.8

 الموهبة ،كالذكاء بها يتمتعون فطرية خصائص خالل من وذلك ،العمل لتطوير

. مثال المشاكل كحل مكتسبة خصائص خالل من أو
1
 

  في محددة جماعات هناك تكون يثبح :الجماعات مستوى على اإلبداع .9

  نحو الشيء تغيير و يحملونها التي األفكار لتطبيق ،بينها فيما تتعاون العمل

.مثال اإلنتاج قسم في فنية كجماعة األفضل
2
 

 أداءها  مستوى في متميزة منظمات فهناك :تالمنظما مستوى على اإلبداع.1

 للمنظمات ومثالي ينموذج المنظمات هذه عمل يكون ما وغالبا وعملها،

. األخرى
3
 

 اإلطار التطبيقي للدراسة: المحور الثاني.9

يتكون مجتمع الدراسة من جميع مستويات : مجتمع وعينة الدراسة.8.9

 الرائدة في مجال االدوية المتواجدة في الجزائراالطارات التابعة لشركة روش  

األعمال ومديري بما في ذلك مديري الفروع ومديري العمليات ومديري تطوير 

الموارد البشرية ومديري التسويق ومديري الحسابات والمالية والموظفين وذلك 

واستخدمت الدراسة تقنية أخذ العينات الطبقية، من خالل  ،1382خالل سنة 

موظف بمختلف المستويات  133اختارت الدراسة ، تقنية أخذ العينات الطبقية

 ،عينة من مديري العمليات 82ع وفروعينة من مديري ال 82حيث تم اختيار

عينة من مديري الموارد البشرية،  13عينة من مديري تطوير األعمال،  11

                                                           
1 Anderson, N., Potocnik, K., & Zhou, J.  Innovation and creativity in organizations: 

A state-ofthe science review and prospective commentary. Journal of Management, 

40(5),1382, pp1297–1333. 

2 Barroso-Tanoira, F.G. Motivation for increasing creativity, innovation and 

entrepreneurship. An experience from the classroom to business firms. J. Innov. 

Manag. 2017, 5, pp55–74 

3 Beghetto, R.A.; Karwowski, M. Toward untangling creative self-beliefs. In The 

Creative Self; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2017, pp. 3–22 
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 25و عينة من مديري الحسابات والمالية 82عينة من مديري التسويق،  82

 133عينة من باقي موظفي الشركة، بحيث كان عدد االستبانات الموزعة 

اجل التحليل االحصائي، مع معدل  استبانة من 133استبانة، واسترجاع 

 .%833استجابة 

تم التحقق من ثبات األداة بحساب معادلة معامل :  ثبات أداة الدراسة. 9 .9

 (.8)كرونباخ ألفا حسب ما هو موضح في الجدول رقم 

مصفوفة معامالت الثبات حسب معادلة معامل كرونباخ ألفا : 8جدول رقم ال

 

 .SPSS v18  اد على مخرجات برنامجتم إعداده باالعتم: المصدر 

يوضح الجدول أعاله قيم ألفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة، يمثل العمود األخير 

  ،من الجدول أيًضا عدد عناصر كل فقرة، كما هو موضح في الجدول أعاله

لذلك جميع العناصر ، لكل العناصر 3.0فإن قيمة ألفا كرونباخ أكبر من 

فإن األداة ، لذلك وهي في نطاق مقبول،، وثوقة للغايةالمستخدمة في الدراسة م

المستخدمة لجمع البيانات لديها اتساق داخلي جيد،كما أن القيمة اإلجمالية 

 .والتي تعتبر مرضية ألداة أبحاث العلوم االجتماعية 3.28للمتغيرات هي 

تمت بعد جمع االستبيانات المنظمة والمغلقة، : المعالجات اإلحصائية.1.9

اجعتها للتأكد من استيفائها لشروط صالحيتها للتحليل اإلحصائي، إلدخالها مر

 للحاسوب، وبعد فرزها تم تفريغ بياناتها، بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية

مع مقياس وأعطيت تقديرات أفراد عينة الدراسة لالستبانة القيم الرقمية 

Likert  أوافق بشدة" 2 إلى" أعارض بشدة" 8من خمس نقاط يتراوح من "

، باستثناء من استبيان القيادة، في استبيان القيادة، على جميع المتغيرات المحددة
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بشكل متكرر إن لم " 5إلى " ال على اإلطالق" 3طلب من المجيبين اختر من 

 ".يكن دائًما

من أجل ، (SPSS)برنامج الرزم اإلحصائي للعلوم االجتماعية  تم استخدامو

 : إحصائياً، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتيةمعالجة البيانات 

 .معادلة كرونباخ ألفا إليجاد الثبات على الدرجة الكلية لألداة، وعلى محوريها -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات  -

مجال وعلى  أفراد عينة الدراسة على االستبانة ككل وعلى الدرجة الكلية لكل

 . كل فقرة من فقراتها

 .للمتغيرات Durbin - Watsonاختبار إحصائيات -

 (.Independent T-test)للمجموعتين المستقلتين ( ت)اختبار  -

 (.One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي  -

 .لقياس الفروق بين المجاالت( One Samples T-test)اختبار  -

يتناول هذا القسم عرضاً للنتائج التي توصل لها الباحث من  :نتائج الدراسة.  1

خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة، واإلجابة على أسئلة 

 .الدراسة

 للمتغيرات Durbin - Watsonإحصائيات : 9الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 
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لجميع متغيرات  Durbin - Watsonعاله قيم إحصاء يوضح الجدول أ

تقع في النطاق  Durbin - Watsonالدراسة، يتضح من الجدول أن جميع قيم 

ال توجد مشكلة من االرتباط التلقائي في ، لذلك. 1.23إلى  8.23المقبول من 

 .البيانات أو متغيرات االجابات، فكل متغير مستقل بذاته

 عالقة التداخل للمتغيرات إحصائيات: 1الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

يوضح الجدول أعاله إحصائيات عالقة التداخل للمتغيرات، القاعدة العامة بشأن 

 8.33، واألقرب إلى 8.33إلى  3.83المدى المقبول لقيمة التفاوت هي من 

فإن القيم ، ط بين المتغيرات، وبالمثليشير إلى األفضل، هناك عالقة ارتبا

 8األقرب إلى  VIF، كما أن قيمة 83إلى  8.33تتراوح من  VIFالمقبولة لـ 

أن جميع  3تقلل من مشاكل العالقات المتعددة خطيا، كما يوضح الجدول رقم 

وبالتالي يمكننا ، 3.1وأن جميع قيم التفاوت أكبر من ، 8أكبر من  VIFقيم 

تفي ، الدراسة الحالية ال توجد بها مشكلة متعددة الخطية، لذلك القول أن بيانات

الدراسة الحالية أيًضا بافتراض العالقة الخطية المتعددة و االنحدار المتعدد، 

عليه ينبغي توزيع بيانات الدراسة لنماذج االنحدار الخطي البسيطة والمتعددة  

 .ومن المفترض أن يتم توزيعها بشكل طبيعي تقريبًا 
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 احصاءات االنحراف والتفلطح لمتغيرات الدراسة: 0لجدول رقم ا

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

يوضح الجدول أعاله إحصائيات االنحراف والتفرطح لجميع متغيرات الدراسة 

يتضح من الجدول أعاله أن بيانات االنحراف والتفرطح في النطاق المقبول  

 .لي يتم توزيع البيانات بشكل طبيعيوبالتا

فإن افتراض الحالة الطبيعية لالنحدارات الخطية البسيطة والمتعددة ، وبالتالي

 .يتحقق في الدراسة الحالية

 :اإلحصاء الوصفي .8.1

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة: 1الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

يوضح الجدول أعاله اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة، تم وضع الحد 

وقيم االنحراف المعياري لجميع المتغيرات، األدنى والحد األقصى والمتوسط 

بما في ذلك إبداع الموظف وأسلوب القيادة التحويلي وأسلوب قيادة المعامالت 

 .في الجدول
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 ات الدراسةمصفوفة االرتباط لمتغير: 6الجدول رقم 

 

   (3.38)قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة **

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر  

مصفوفة االرتباط لمتغيرات الدراسة، من الواضح من   0يمثل الجدول رقم 

 أن أسلوب القيادة التحويلية يرتبط ارتباطًا وثيقًا وإيجابيًا بإبداع، الجدول

-)الموظف بينما يرتبط أسلوب القيادة في المعامالت سلبًا مع إبداع الموظف 

هناك ارتباط قوي بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ، وبالتالي ،(3.333

وإبداع الموظف، أحد األسباب  وجدت أيًضا صلة قوية بين أساليب القيادة

حفز موظفيه على جلب أفكار المحتملة لهذه النتيجة أن هذا القائد التحويلي ي

جديدة ومبتكرة وتشجيع موظفيه في كل مرحلة من المراحل، تقديم حلول جديدة 

وبالتالي تعزيز اإلبداع واالبتكار في المنظمة ، وفريدة من نوعها للمشاكل

 .وبالتالي تحسين األداء العام للموظفين وكذلك المنظمة

 :اختبار الفرضيات التجريبية للدراسة.9.1

 ملخص النموذج: 7جدول رقم ال

 

 EC(: تابع)    LSTR ،LSTF، (مستقلة: )المتغيرات
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  .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

تم ذكر ملخص النموذج للمتغيرات المستقلة الخاصة بنا وهي أسلوب قيادة 

أعاله  في الجدول( LSTF)وأسلوب القيادة التحويلية ( LSTR)المعامالت 

Rو  Rوتم عرض قيم 
2

في  Durbin - Watsonو  Adjusted Rو  

Rفإن قيمة ، الجدول، كما هو موضح في الجدول
2

والتي تشير ، 3.713هي  

في المئة من التباين في المتغير التابع  71إلى أن جميع متغيرات التوقع توضح 

ECتم التأكيد من الجدول أعاله أن هناك عالقة قوية بين أساليب ، ـ وبالتالي

والتي تقع ، Durbin - Watson 8.713القيادة و إبداع الموظف،كما تبلغ قيمة 

تم التأكيد أيًضا على عدم وجود ، وبالتالي، 1.2إلى  8.2في النطاق المقبول من 

 .مشكلة االرتباط التلقائي في البيانات

 (ANOVA)ج تحليل التباين األحادي نتائ: 1الجدول رقم 

 

 EC(: تابع)             LSTR ،LSTF، (مستقلة: )المتغيرات

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

لمتغيرات التوقع الخاصة بنا  ANOVAيوضح الجدول أعاله إحصائيات 

 – Fول أعاله هي القيمة المتوقعة، القيمة األكثر أهمية في الجد ECومتغيرات 

stat كما هو موضح من الجدول  فإن قيمة ،F - stat  وبالتالي  ، 800.701هي

هي نتيجة مربع التربيع  F - statفإن نموذج االنحدار العام لدراستنا جيد، قيمة 

تبلغ القيمة ، المتبقي والقيمة االنحدارية تعني القيمة التربيعية، في هذه الحالة

والقيمة االنحدارية تعني القيمة المئوية للمتر  0.511وسط المتبقي المئوية للمت

وبالتالي فإن النموذج الكلي مناسب كما هو موضح ، 8152.132المربع هي 

 .1في الجدول 
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 .معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة: 2الجدول رقم 

 

   EC:المتغير

  .SPSS v18 تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج:المصدر

 LSTFوهي ، يمثل الجدول أعاله معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة

LSTR  مع متغيرEC  المعتمد، معاملLSTF  وقيمتها هي ، 3.333موجب

٪ أو مستوى الثقة 22، وهي ذات داللة إحصائية عند فاصل الثقة 7.813

  2.130-هي tوقيمة ، 3.333-سالب  LSTRفإن معامل ، ، ومع ذلك3.32

، وبالتالي  3.32٪ أو مستوى ثقة 22هي ذات داللة إحصائية عند فاصل الثقة و

يرتبطان بشكل  LSTRو  LSTFتم التأكيد من نموذج االنحدار المتعدد أن 

فإن الفرضية األولى والثانية مقبولة، بمعنى أن ، كبير بإبداع الموظف، وهكذا

لمساهم، كما أن القيادة القيادة التحويلية تعزز اإلبداع المتجاوب واإلبداع ا

التحويلية لها عالقة قوية بابداع الموظف، كأحد التفسيرات المعقولة أن القائد 

التحويلي يشجع موظفيه على إحداث التغييرات وحل المشكالت بطريقة جديدة 

يركز قائد المعامالت ، تؤثر في نهاية المطاف على اإلبداع، من ناحية أخرى

اليومي، و يتجاهل األفكار المبتكرة التي تؤثر سلبا بشكل أساسي على التشغيل 

 .إبداع الموظف
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 مع متغير فاعلية الذات االبداعية ECو  LSTFالعالقة بين .1.1

 ملخص النموذج: 84الجدول رقم 

 

    CSE: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

ومتغير  LSTFالعالقة بين متغير توقع  يوضح الجدول أعاله ملخًصا لنموذج

CSE فإن قيمة ، التابع، كما هو موضح من الجدولR
2

مما يدل ، 3.5180هي  

المتغير المتوقع،  CSE٪ من التباين في  51.80يفسر  LSTFعلى أن المتغير 

مما يعني لياقة نموذح الدراسة لتفسير ، 312.125هي  F-statقيمة 

 .مما يعني أن نموذج الدراسة  مناسب، p <<3.32العالقات،كما أن قيمة 

 معامالت االنحدار للمتنبئ والمتغيرات المتوقعة: 88الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

يوضح الجدول أعاله معامالت االنحدار للمتنبئ والمتغيرات المتوقعة، من 

 ( B = 0.3257ط بشكل إيجابي وكبير بـ يرتب LSTFأن ، الواضح من الجدول

CSE ،p <0.05.) 
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 :العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع .0.1

 ملخص النموذج: 81الجدول رقم 

      EC: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر   

R ،Rيوضح الجدول أعاله قيم 
2

R، قيمة Pو  Fو  
2

مما يدل ، 3.0215هي  

٪ من التباين في المتغير التابع  02.15يفسر  LSTFعلى أن متغير التوقع 

EC قيمة ،F  تشير هذه القيمة العالية لـ 321.852هي ،F  إلى أن نموذج

 . pالدراسة مناسب، كما تؤكده قيمة 

 معامالت االنحدار للمتنبئ والمتغيرات المتوقعة: 80الجدول رقم 

 

     EC: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر   

يوضح الجدول أعاله معامالت االنحدار للمتنبئ والمتغيرات المتوقعة، من 

 = Bمرتبط بشكل إيجابي وكبير مع  LSTFأن ، الواضح من الجدول

0.8086) EC ،p <0.05 .) 
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 :ر التابععالقة المتغيرات المستقلة والوسيطة بالمتغي .1.1

  ملخص نموذج متغيرات التوقع : 81الجدول رقم 

 

      EC: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر  

كما هو موضح من ، يوضح الجدول أعاله ملخًصا لنموذج متغيرات التوقع 

Rفإن قيمة ، الجدول
2

 CSEو LSTFمما يوضح أن المتنبئين ، 3.7528هي  

 Fالمتوقع، تظهر قيمة  ECفي المئة من التباين في المتغير  75.28يفسران 

مهمة عند  pألن قيمة  pاألعلى أن نموذجنا مناسب وأنه تم تأكيده أيًضا بقيمة 

 .٪22فاصل الثقة 

 معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع: 86الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  على مخرجات برنامج تم إعداده باالعتماد: المصدر 

يوضح الجدول أعاله معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع، 

كبيرة عند فاصل  ECو  LSTFفإن العالقة بين ، كما هو موضح من الجدول

يتوسط جزئيًا في  CSEوجد أن ، ، لذلكCSEبالمائة في وجود وسيط  22الثقة 

، 3.1888هو  ECعلى  LSTFالتأثير المباشر لـ ، ECو  LSTFالعالقة بين 
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، التأثير الغير المباشر 3.0127هو  ECعلى  CSEو  LSTFوالتأثير الكلي لـ 

 .3.322هو CSEمن خالل التوسط في متغير  ECعلى  LSTFلـ 

يتم قبول الرضية الثالثة، أكدنا أيًضا تأثير ، بناًء على النتائج المذكورة أعاله

 .  87في الجدول رقم  Sobelخالل إجراء اختبار   من CSEالوسيط لـ 

 Sobelاختبار سوبيل : 87الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

يكون حجم التأثير هو ، يمثل الجدول أعاله نتائج اختبار سوبل، في هذه الحالة

مستوى من  3.32فر مع وهو أكبر من الناحية اإلحصائية من الص، 3.2015

 LSTFتتوسط في العالقة بين  CSEالمهمة إلى أن  pتشير القيمة ، الثقة، أيًضا

تتوسط في  CSEوبالتالي يتم التأكيد على أن ، p <<3.32، هنا قيمة ECو 

على العالقة بين  CSEفإن التأثير من ، ، ومع ذلكECو  LSTFالعالقة بين 

توسط  CSEلذلك ، لحالية بين هذه المتغيراتهذه المتغيرات ال يغير العالقة ا

، كأحد التفسيرات المعقولة هو أن الفعالية ECو  LSTFجزئيا العالقة بين 

فإن ، الذاتية اإلبداعية للموظف، االعتقاد أنه يمكن أن ينتج شيئا جديدا وبالتالي

إيمان الفرد بنفسه سيحفز الموظفين بشكل إيجابي على تقديم بعض األفكار أو 

 .لمنتجات الجديدة التي تؤثر بشكل إيجابي على اإلبداع الفردي والتنظيميا
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 : CSEو المتغير  ECو  LSTRالعالقة بين .6.1

 III -  1.6 العالقة بين المتغير المستقل والمتغير الوسيط من خالل أخذ

 الوسيط المتغير كمتغير تابع

 ملخص النموذج: 81الجدول رقم 

 

     CSE: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: در لمص ا

 LSTRيوضح الجدول أعاله ملخًصا لنموذج العالقة بين متغير التوقع 

Rفإن قيمة ، كما هو موضح من الجدول. المتنبأ به CSEوالمتغير 
2

هي  

٪ من التباين في 81.35يفسر  LSTRمما يدل على أن متغير التوقع ، 3.8135

والتي تفسر لياقة النموذج ، 38.1258هي  F-stat، قيمة CSEمتغير التنبؤ بال

 .إلى أن نموذجنا مناسب للدراسة pتشير قيمة ، لتفسير، أيًضا

 معامالت االنحدار للمتنبئ والمتغيرات المتوقعة: 82الجدول رقم 

 

       CSE: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 
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يوضح الجدول أعاله معامالت االنحدار للمتنبئ والمتغيرات المتوقعة، يتضح 

، (CSE B = -0.2498 يرتبط سلبًا وبشكل كبير بـ LSTRأن ، من الجدول

)p <0.05. 

 :العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.7.1

 ملخص النموذج: 94الجدول رقم 

 

      EC: المتغير

 .SPSS v18  ده باالعتماد على مخرجات برنامجتم إعدا: المصدر  

R ،Rيوضح الجدول أعاله قيم 
2

R، قيمة Pو  Fو  
2

مما يدل ، 3.1825هي  

٪ من التباين في المتغير التابع  18.25يفسر  LSTRعلى أن متغير التوقع 

EC  قيمة،F  تشير قيمة 23120هي ،F كما ، إلى أن نموذجنا مناسبا للدراسة

 . pتؤكده قيمة 

 معامالت االنحدار للمتنبئ والمتغيرات المتوقعة:  98الجدول رقم 

 

         EC: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر  
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يوضح الجدول أعاله معامالت االنحدار للمتنبئ والمتغيرات المتوقعة، من 

- = EC(Bر مع يرتبط سلبًا وبشكل كبي LSTRأن ، الواضح من الجدول

0.5847  ،p <0.05 .) 

 :عالقة المتغيرات المستقلة والوسيطة بالمتغير التابع .1.1

 ملخص لنموذج متغيرات التوقع: 99الجدول رقم 

        EC: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

والمتغير المتوقع، كما هو يوضح الجدول أعاله ملخًصا لنموذج متغيرات التوقع 

Rفإن قيمة ، موضح في الجدول
2

مما يدل على أن المتنبئين ، 3.7251هي  

LSTR  وCSE  في المئة من التباين في المتغير  72.51يفسرانEC   المتوقع

األعلى أن نموذجنا مناسب للتفسير، وأنه كذلك تم تأكيده أيًضا  Fهنا تظهر قيمة 

 .٪22عند فاصل الثقة  كبيرة pألن قيمة ، pبقيمة 

 

 معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع: 91الجدول رقم 

 

      EC: المتغير

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر  
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 ،يوضح الجدول أعاله معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع

مهمة عند فاصل  ECو  LSTRفإن العالقة بين ، دولكما هو موضح من الج

يتوسط جزئيًا  CSEوجد أن ، ،  لذلكCSEبالمائة مع وجود وسيط  22الثقة 

-هو  ECعلى  LSTR، التأثير الكلي للمتغير ECو  LSTRفي العالقة بين 

التأثير غير . 3.822-هو  ECعلى  LSTRالتأثير المباشر لـ . 3.0121

 .3.5778-هو  CSEمن خالل الوساطة  EC على LSTR ـالمباشر ل

، أكدنا H4تم قبول فرضية الدراسة الرابعة ، بناًء على النتائج المذكورة أعاله

في الجدول رقم  Sobelمن خالل إجراء اختبار   CSEأيًضا تأثير الوسيط لـ 

15 . 

 sobelاختبار سوبيل : 90الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  ات برنامجتم إعداده باالعتماد على مخرج: المصدر 

-يكون حجم التأثير ، ، في هذه الحالةSobelيوضح الجدول أعاله نتائج اختبار 

من الثقة، أيًضا   3.32وهو إحصائيًا أكبر من الصفر عند مستوى ، 3.2152

 pالمهمة إلى أن تأثير الوساطة موجود بين المتغير، هنا قيمة  pتشير قيمة 

و  LSTRتتوسط في العالقة بين  CSEقول أن ن، وبالتالي، (p <0.05)مهمة 

ECفإن التأثير ال يغير العالقة بين ، ، ومع ذلكLSTR  وEC  وهذا هو السبب

 .ECو  LSTRتتوسط جزئيًا في العالقة بين  CSEفي أننا نقول أن 

 :تأثير االعتدال في المناخ التنظيمي .2.1

والضغط على  ISIأي  ،نتحقق من التأثير المعتدل للمناخ التنظيمي وأبعاده

 .ECو  LSTFالعالقة بين 
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 :ISIمع وسيط  ECو  LSTFالعالقة بين .8.2.1

 ملخص النموذج: 91الجدول رقم 

  EC: المتغير

  .SPSS v18.  v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

Rو  Rيمثل الجدول أعاله قيمة القيم 
2

Rقيمة . pو  Fو  
2

مما ، 3.52هي  

في المائة في المتغير التابع، تشير  52يوضح أن المتغير المستقل يفسر تباين 

 . 3.32أقل من  pكما تؤكده قيمة ، إلى مدى مالءمة النموذج Fقيمة 

 معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع: 96الجدول رقم 

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 

مع متغير اإلشراف  ECو  LSTFتُظهر نتائج  الجدول أعاله إلى العالقة بين 

OCISI، تعد ، كما هو موضح في الجدولOCISI  مهمة وذات صلة إيجابية

لديها عالقة إيجابية وهامة مع  LSTF، ، أيضا(B = 1.68) EC ،p <0.05بـ 

B = 0.5) EC ،P <0.05 .)حظتها هنا هي النقطة األكثر أهمية التي يجب مال

مهمة  ثم ( int_1)لمصطلح التفاعل  pإذا قيمة  ،لمصطلح التفاعل pالقيمة 

 pقيمة  ،نقول أن المشرف يعدل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

فإن البعد المناخي ، بالمائة، وبالتالي 22لمصطلح التفاعل مهم مع فاصل الثقة 
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يتم ، وبالتالي،  ECو LSTF قة بينهمايضبط العال OCISIالتنظيمي وهو 

 .قبول الفرضية السدسة للدراسة

 :مع ضغط المسؤؤول ECو  LSTFالعالقة بين 9.2.1

 ملخص النموذج: 97الجدول رقم 

 

    EC: المتغير

   .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر   

Rو  Rيمثل الجدول المذكور أعاله قيمة القيم 
2

، كما هو موضح من pو  Fو  

Rفإن قيمة ، الجدول
2

مما يدل على أن المتغيرات المستقلة تفسر تباين ، 3.1هي 

، 3.333هي  pفي المائة في المتغير التابع لدينا، في هذه الحالة تكون قيمة  13

 .لذلك نقول أن نموذجنا مناسب

 ملخص معامالت النموذج: 91الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  داده باالعتماد على مخرجات برنامجتم إع: المصدر 

 OCPRمع متغير اإلشراف  ECو  LSTFيوضح الجدول أعاله العالقة بين 

البعد المناخي التنظيمي ومتغير ضغط المسؤول ، كما هو مبين في الجدول

(OCPR ) ترتبط سلبيا وبشكل كبير معB = -1.7) EC ،P <0.05) وهذا ،
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على ( عبء العمل الثقيل)ادة التحويليون الضغط يعني أنه عندما يزيد الق

مرؤوسيهم سيؤدي في النهاية إلى تقليل القوة اإلبداعية لمرؤوسيهم، ومع ذلك  

LSTF  لديها عالقة إيجابية وهامة معB = 0.7) EC ،P <0.05) النقطة ،

لمصطلح التفاعل، إذا كانت  pاألكثر أهمية التي يجب مالحظتها هنا هي القيمة 

فإننا نقول إن المشرف يدير ، ذات مغزى( int_1)لمصطلح التفاعل  p قيمة

فإن ، العالقة بين متغير مستقل ومتغير تابع، كما هو موضح من الجدول أعاله

 <p)في المائة  22لمصطلح التفاعل غير ذات أهمية مع فاصل ثقة  pالقيمة 

 .يتم رفض  الفرضية السابعة، وبالتالي ،(0.05

 :مع المناخ التنظيمي للمنظمة ECو  LSTFبين  العالقة 2.1. 1

 النموذجملخص : 92الجدول رقم 

  SPSS  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر   EC: المتغير

Rو  Rيمثل الجدول المذكور أعاله قيمة القيم 
2

، كما هو موضح من pو  Fو  

Rفإن قيمة  الجدول،
2

ت المستقلة تفسر تباين مما يوضح أن المتغيرا ،3.10هي  

 . في المائة في المتغير التابع لدينا 10

 معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع: 14الجدول رقم 

 

 .SPSS v18  تم إعداده باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر 
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مع متغير المناخ  ECو LSTFيوضح الجدول أعاله العالقة بين 

( OC)يرتبط المناخ التنظيمي  الجدول،ما هو موضح في ك ،OCالتنظيمي

لديها عالقة إيجابية  LSTF أيضا،، EC (P <3.32)بشكل إيجابي وكبير مع 

النقطة األكثر أهمية التي يجب مالحظتها هنا هي القيمة . EC (P <0.05) مع

p  لمصطلح التفاعل، إذا كانت قيمةp  لمصطلح التفاعل(int_1 )  ذات مغزى

نقول أن المسؤول معتدل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، كما  فإننا

 pلمصطلح التفاعل كبيرة، أي   pتكون قيمة ، هو موضح من الجدول أعاله

في المائة، وهكذا، المناخ التنظيمي معتدل العالقة  22مع فاصل ثقة ، 3.32>>

 .لدراسةوهكذا، يتم قبول الفرضية الخامسة ل، ECو  LSTFبين 

على أساس ما تقدم، يمكن االستنتاج أن اإلبداع يلعب دوًرا مهًما في  :خاتمة

شركة "وبالضبط لدى  والمؤسسة تحسين األداء والتطوير التنظيمي للمنظمة

، كما يدعم اإلبداع األداء ويساعد الموظفين على التفكير بشكل أفضل "روش

 .والمؤسسة لصالح المنظمة

 

تظهر استجابة إيجابية بين القيادة التحويلية مع أنها ة، كما لوحظ في الدراس

الكفاءة الذاتية اإلبداعية وبالتالي تعد الفعالية الذاتية اإلبداعية أمًرا ضروريًا 

وجعلهم واثقين من قدراتهم ، "شركة روش"في  لتحفيز اإلبداع لدى الموظفين

اعتبارهم أن  على اإلبداع واالبتكار، ويحتاج المديرون إلى أن يضعوا في

اختيار الموظفين بناًء على توجههم التعليمي وحده لن يضمن اإلبداع، كما يجب 

على المديرين بناء الكفاءة الذاتية اإلبداعية لموظفيهم والتي من شأنها أن توفر 

الظروف الميسرة لتوجيه التعليم للتأثير وتحقيق اإلبداع، كما يمكن للمديرين أن 

على  ، توفير بيئة تحفز وتغذي الكفاءة الذاتية اإلبداعية يكونوا فعالين من حيث

تطبيق مبادئ القيادة التحويلية التي من المحتمل أن تؤدي إلى ، سبيل المثال

ظهور العديد من السلوكيات اإلدارية التي توفر الظروف المواتية لتطوير 

 .الكفاءة الذاتية اإلبداعية
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بشركة "الخاصة ترح بعض التوصيات بناء على نتائج الدراسة، نق: التوصيات

 :وهي كالتالي" روش 

وأن يقنعوا الموظفين لفظياً أنهم قد ، يجب على المديرين أن يكونوا قدوة خالقة -

 .يكونوا مبدعين

 .إلى تحفيز سلوك الموظفين لتعزيز قدراتهم اإلبداعية" شركة روش "تحتاج  -

 .إلبداعية للموظفينإلى تطوير الكفاءة الذاتية ا" شركة روش"تحتاج -

نظًرا ألنه ال يولد أحد بالفعالية الذاتية اإلبداعية، يمكن تطوير الكفاءة الذاتية -

 . "شركة روش"بـ اإلبداعية من خالل التدريب واإلدارة الفعالة في مكان العمل

بدء أنشطة تحفز اإلبداع، مثل المسابقة الداخلية  " شركة روش" لـيمكن  -

عندما  ،وتشجيع الموظفين على المشاركة في هذه األنشطةوجائزة االبتكار، 

 .يشعر الموظفون بالثقة والمرونة في مواجهة المهام اإلبداعية 

عالوة على ذلك، لتحفيز سلوك الموظفين في البحث عن المالحظات وتعزيز  -

إلى اتخاذ خطوات لتقليل أوتخلص  " شركة روش"قدراتهم اإلبداعية، تحتاج 

 . المخاطر النفسية المرتبطة بسلوك البحث عن المالحظاتمن العقبات و
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 :ملخص

يشهد العالم الكثير من التغيرات في شتى المجاالت بجانبيها التطبيقي والنظري هذا 

ات األخير شكل فيه جانب مصطلح العولمة جدال كبيرا لما لقي من تعدد للمفاهيم و المصطلح

في مختلف جوانب حياة اإلنسان إذ عملت العولة على إلغاء الحدود بين المجتمعات مع تغيير 

النمطية السائدة في التفكير البشري، فكثر الحديث في زمننا عن ظاهرة العولمة واختلفت 

اآلراء حول مفهومها وأبعادها، وعقدت المؤتمرات لمناقشتها وتنوعت المواقف تجاهها فهذا 

ا واآلخر رافض إياها وثالث اتخذ من األمور أوسطها، فهل يمكن إذن لمصطلح مؤيد له

العولمة أن يثير كل هذه الزوبعة الفكرية التي الزالت رحاها تدور؟ هل العولمة سلبية لدرجة 

 رفضها مطلقا؟ أم أنها إيجابية يجب اتباعها واللحاق بركبها؟ أم أنها كلمة حق أريد بها باطل؟

 .ة؛ اللغة العربيةيالعولمة؛ أبعاد العولمة؛ العولمة اللغوية؛ العولمة الثقاف: احةالكلمات المفت

Abstract: 

The world is witnessing many changes in various domains in 

their both practical and theoretical sides. Concerning last one, there 

was a great conflict about the term of globalization because of the 

diversity in notions and terms in the different parts of human life. 

Globalization has canceled societies frontiers.bBesides, it has 

changed the prevailing typical human thought.So, there was much talk 

nowadays about globalization phenomenon, and opinions have 

diversified about its definition and aspects. And conferences were held 

to discuss it.Thus,there were three categories: the first was for it, the 

second was against it, the third one chose the middle opinion. 

So, can the term of globalization trigger this intellectual storm 

which  still exists? Is globalization so bad that we reject it totally? Or 

is it good and we should follow it and reach the community. 

Key words: globalization, globalization aspects, language 

globalization, cultural globalization, Arabic language. 
 



فض المطلق واالستسالم الت ام  باقل دنيا                                                                 العولمة بين الر 
 شهات أحمد
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 :مقدمة

التقدم الفكري واالزدهار الحصاري ينعكس على الحياة البشرية إن كان باإليجاب  إن  

أم بالسلب، وذلك طبعا بناء على المعطيات المتاحة في أي زمان وفي أي مكان؛ لذلك 

يسعى اإلنسان بكل ما أوتي من قوة في تحسين الوضعيات التي تحتويه أو التي يكون سببا 

ى باستمرار إلى تجديد معارفه، ألنه يعلم حق المعرفة أن البقاء ضمن في تحصيلها، ويسع

حدود المكان والزمان يقوده إلى حتفه وربما تكون نهاية العالم وشيكة، وبفضل الغرائز 

التي يتميز بها يكون قادرا دوما على اكتساب المهارات الجديد وتحديث معارفه وسلوكاته، 

؛ لكن في الزاوية المقابلة يظهر مصطلح آخر موازي (لةالعو)وهو ما يُصطلح عليه مفهوم 

 (.الحداثة)لمصطلح العولمة وهو 

هذا التنوع الداللي للمعارف وأساليب التفكير يضع البشرية في مسلك الجداالت 

والتضاربات التي إذا تطورت تؤدي به إلى اضطرابات فكرية محققة؛ وهذا ما سأبينه في 

 .مراحل البحث الالحقة

 :مة مصطلح حديث بأبعاد قديمةالعول -4

أن العولمة ليست بتلك " العولمة" في كتابه" جالل أمين" ذكر 

الحداثة التي يثيره هذا المصطلح، رغم أن هذه الظاهرة قد سطعت وشاعت بعد سقوط 

االتحاد السوفياتي، فقضية التبادل والتأثر والتأثير كانت منذ قرون طويلة ويبرر ذلك بأن 

اسية في فكرة العولمة هي ازدياد تبادل العالقات بين األمم، سواء فيما يخص العناصر األس

التبادل االقتصادي المتمثل في تبادل السلع والمنتجات، أو في انتقال رؤوس األموال، أو 

  1.التأثر بعادات وتقاليد األمم األخرى

ولعدل مدا أثداره  إن  بناء أي حضارة ال يكون من العددم وإنمدا البدد مدن التدأثر والتدأثير،

يعيدنا إلى الماضي، ماضي العرب وكيدف كدانوا يعيشدون، ورغدم بسداطة  جالل أمينالدكتور 

العدديإ إال أننددا نلحددك أندده كددان هنددار تددأثر وتددأثير فيمددا يخددص تبددادل السددلع والخدددمات وحتددى 

ي    ﴿: األفكدددار، ومدددا يددددل علدددى ذلدددك قولددده تعدددالى قإ قيَلَلَل    ِ إيَلَلَل دددتااِء  (1)ِلإ فِِهدددِم ِرِحلادددةا الش  إِيالا

ِيفِ  الصَّ ا اِلباِيتِ فاِلياِعبُ  )2( وا ذا بَّ هاَٰ ِوفٍ  )3( ُدوا را ِن خا ناهُم م  آما ن ُجوٍع وا هُم م  ما  2. ﴾)4(الَِّذي أاِطعا

يتدداجرون فددي الشددتاء والصديف واألكيددد أن ذلددك لدده  -عددربا قدريإ –لقدد كددان العددرب 

تددأثير علددى العالقددات بددين األمددم األخددرى التددي يسددافرون إليهددا، وألن القرشدديين هددم أصددحاب 

النداس إمدا للعبدادة أو التجدارة كاندت لهدم مكاندة وحمــــــــــــاتها وإليده يحد    -بيت هللا -الكعبة

                                                           
1
 47ص، 1441، دار الشروق ، القاهرة، مصر، 4العولمة، ط: ينجالل أم -

2
 .سورة قريإ -
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و لدم يكدن احتكدار العدرب بداألمم . مرموقة في قلوب الشدعوب األخدرى ممدا يسدهل التدأثر بهدم

األخرى يخص السدلع والمنتوجدات فحسدب بدل تعدداه إلدى الفكدر ونقصدد بده الفكدر الدديني وإال 

مدم المجداورة؟، ثدم بددء مبايعدة كيف نفسر انتشار نبدأ نبدوة محمدد صدلى هللا عليده وسدلم فدي األ

الناس له من كل صوب وحدب؟، لدم يكدن فدي ذلدك الزمدان ال اتصداالت تكنولوجيدة وال شدبكة 

 .على الشعوب األخرى -صلى هللا عليه وسلم -عنكبوتية و رغم ذلك حدث تأثير سيدنا محمد 

توالددت العصددور وحددلَّ صدددر اإلسددالم وتوسددعت الفتوحددات اإلسددالمية فددي العصددرين 

ألمدوي والعباسدي وازداد تددأثر العدرب بالحضدارات األخددرى، كالحضدارة الهنديدة والفارسددية ا

واليونانية، وبددأ معهدا بنداء الحضدارة اإلسدالمية التدي أخدذت مدن كدل بسدتان وردة، إذ تدأثرت 

 –بحكمة الهنود وزهدهم، وبفلسفة اليونان ومنطقهم و بزخرفة الفارسيين وعمرانهم، وشدكلوا 

السياسية، : حضارة راقية قوية تحكمت في جميع مظاهر الحياة  -ثهم اإلسالميإضافة إلى ترا

 . االقتصادية والفكرية

إن ما نودُّ قوله هو أن التأثر والتأثير وفي جميع المجاالت لم يكن وليد القرن العشرين 

وإنما له جذور عميقة حتدى وإن لدم يكدن بدنفس السدرعة وبدنفس الصدورة التدي هدي عليهدا فدي 

 .نا المعاصرعالم

لم تكن سيطرة العدرب علدى العدالم فدي عصدورهم الذهبيدة إيجابيدة خالصدة بدل شدابها  

لبيات التي عصفت في النهاية بكينونتهم ووجودهم، فباقة الورد التي نسجوها لدم  العديد من الس 

تخل من األشوار ونقصد بهدا تدأثرهم بتلدك العدادات والتقاليدد المنافيدة لشسدالم كشدرب الخمدر 

دون أن . التغني بها في الشعر، مجالس اللهو والطرب، الزندقة، الشدعوبية، الغنداء والدرقصو

حدين  سلبي على اللغةة العربيةةننسى اختالطهم باألعاجم كالفرس واألترار وما تركه من أثر 

نظدرا لطبيعدة الحكدام الدذين كدانوا أعداجم كدالفرس بدأ االهتمام بها وبعلومها ينحدر شيئا فشيئا 

رار إذ اتجه جعدل اللغدة التركيدة اللغدةا الرسدمية فدي الدولدة العثمانيدة علدى سدبيل المثدال، واألت

فبهت نور اللغة العربية واحتضرت بالغتهدا وقدل صدناعها وهجرهدا الشدعراء بحثدا عدن لقمدة 

العرب  في غيبوبدة طويلدة مدن االنحطداط والتخلدف بشدتى أشدكاله بعدد أن كدانوا  العيإ ودخل

 .أسياد العالم

تنتهددي حريتددك عندددما تبدددأ حريددة " إن قددانون الحيدداة كددان عددادال، فقددد طبددق حكمددة            

إذ منح للعرب زمن القوة والسَّيطرة والحكم وحان الوقت ليغير وجهته إلى حضارة " اآلخرين

 . أخرى أال وهي الحضارة الغربية

ة بيدنهم لقد استفاق العرب من سباتهم العميق على واقع معيشي مغاير، واكتشدفو  ا الهدوَّ

وبين الغرب فأرادوا أن يعيدوا للغة العربية مرتعها وللتراث اإلسالمي مكانته التي كان عليهدا 

ولكددنهم نسددوا أن عجلددة التدداريب تحركددت بسددرعة وغيددرت مددن مجريددات لعبددة الشددطرن  التددي 

كانوا ملوكها فيما مضدى ،كمدا أدركدوا أنهدم لدن يددركوا مدا وصدل إليده الغدرب مدن تطدور فدي 
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جميددع المجدداالت إال بالتبعيددة المطلقددة لهددم ولقددوانينهم، وبدددأت النهضددة العربيددة تتخطددى أولددى 

 . خطواتها، لكن األسوء فيها أنها خطوات عرجاء كانت تنذر بإعاقة مستديمة مرتقبة

لقد عرف الغرب من أين تؤكل الكتف، حيث اغتنم ضعف العدرب وتشدتت أنظمدتهم 

ه وجالديده، إذ زحدف االسدتعمار إلدى الددول العربيدة وفرض عليهم العديإ تحدت ظدالل سديوف

، بل تعدى ذلك إلى سلب الهوية ...وبدأ يسلبها كل ما تملك من ثروات باطنية كالبترول والغاز

العربيددة وسددلخها مددن تـــــــــددـراثها، عاداتهددا، تقاليدددها ولغتهددا، وألبسددها لبدداس التبعيددة والددذل 

 . وعاث فيها فسادا

 :األمريكية وفكرة العولمةالواليات المتحدة  -9

لقد  انقسم العدالم إلدى اشدتراكيين ورأسدماليين إال أن كدل التوقعدات كاندت تصدب فدي 

الفكر الثاني وهو فكر المادة والمال، وكان زعيم هذا الفكر الواليات المتحددة األمريكيدة، وبمدا 

بدداألحرى  أن أصددابع االتهددام كانددت موجهددة نحوهددا فددي صددنع ظدداهرة العولمددة أو الكوكبددة أو

، سنحاول أن نستقرئ تاريب الواليدات المتحددة األمريكيدة ونوضدح كيفيدة وصدولها "األمركة"

 .إلى كرسي عرش العالم وكيف أحدثت فكرة العولمة

 :الواليات المتحدة األمريكية قبل وبعد الحرب العالمية األولى  -8. 9

رة لعبت دورا هاما فدي فالهج "أمة المهاجرين" لقبت الواليات األمريكية المتحدة بـ

ومدا األبيدات   "أرض الحريةة" بناء تاريخها سكانيا، اقتصاديا وثقافيدا، واختدارت لنفسدها اسدم 

إمةةا " المنقوشددة علددى قاعدددة تمثددال الحريددة إال دليددل علددى ذلددك، وهددي للشدداعرة األمريكيددة

 1:  تقول فيها "الزاروس

 ى،تعالوا إلي أيها المساكين، ويا جميع منهوكي القو"...

 تعالي أيتها الجماهير المختلطة، الظمأى إلى الهواء الحر

 وأنتي أيتها الفضالت البائسة لشاطئ ضاحك

 تعالوا إلي أيها الغرقى ويا من ال ملجأ لهم،

 ".فإن مشعلي يلمع أمام أبواب من ذهب

                                                           
 

1
، 11سياسة الواليات المتحدة األمريكية وموقفها من الهجرات، مجلة كلية اآلداب، العدد : كريم صبح:ينظر - 

 41قسم التاريب، ص -ابن رشد/ كلية التربية
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نهم إن مثل هذه الشعارات التي أسالت لعاب الشعوب المقهورة والمغلوب عليهم وم             

من أجل بناء صدر  أمريكدي  -كل  في مجاله-العرب، كان هدفها استغالل الكفاءات الخارجية 

عظدديم، وفعددال اسددتطاعت أن تحقددق مبتغاهددا حيددت بدددأت الوفددود تحدد  إليهددا حالمددة بالسددكينة 

ولكددن مددا إن اندددلعت الحددرب العالميددة األولددى حتددى أبانددت . والحريددة وطالبددة الحيدداة الهنيئددة

ريكية عن نواياهدا اتجداه المهداجرين إليهدا إذ فرضدت علديهم شدروطا أقدرب إلدى الواليات األم

التعجيزية لقبولهم في أرض الحرية التي كانوا بهدا يزعمدون، وذلدك بضدرورة اجتيداز اختبدار 

كفاءة باعتمداد اللغدة االنجليزيدة أو لغدة أخدرى، األمدر الدذي سديقلص مدن عددد المهداجرين بدل 

وقد مثلت احدى جرائددهم فدي رسدم كاريكداتوري تلدك الشدروط سيقترب إلى منعهم من ذلك،  

( LiteracyTest)حيث تظهر لندا عائلدة مهداجرة أمدام جددار كتدب عليده عبدارة باإلنجليزيدة 

أي  ( Th Land of Free)وال فتدة مكتدوب عليهدا ( اختبار معرفة القراءة والكتابدة) تعني  

" سددام"راب، ويطدل علدى العائلدة العدم تبدرز مدن الجددار األقدالم وكأنهدا حدوأرض األحدرار ، 

والرسددم موضددح فددي الشددكل " مرحبةةا بكةةم فةةي الةةداتل، إذا تمكنةةتم مةةن تسةةلق ": ويقددول لهددا

:التالي
1
 

 

هذا لدليل قاطع أن الواليات األمريكية ليسدت ملجدأ لليتدامى والمسداكين وإنمدا أبوابهدا            

نداء صدرحها، فشدعاراتها إذن ليسدت سدوى مفتوحة لذوي الكفاءات العلمية التي تكون معوال لب

ها  غامض مجهول  .رغوة صافية ناصعة ولكنَّ صريحا

 :الواليات األمريكية قبل وبعد الحرب العالمية الثانية -9. 9

التضحية بالفتات لجمع " لقد قرأت أمريكا فنجان المستقبل جيدا وذلك باتخاذها مبدأ 

فكدرت بأسدلوب تخدره بده مدن هدذه  4111ة فبعد أن دخلت فدي أزمدة اقتصدادية سدن، "الغالت

                                                           
1
 41المرجع نفسه، ص : ينظر - 

 



فض المطلق واالستسالم الت ام  باقل دنيا                                                                 العولمة بين الر 
 شهات أحمد

  
  

      

 (18 العدد التسلسلي)       9482: السنة/   40: العدد/   81: المجلد   الحقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية مجلــة
179 

الضائقة  فاعتمدت المساعدات المالية للدول األخرى وهي مساعدات علدى شدكل قدروض، ثدم 

 .دخلت الحرب العالمية الثانية كطرف آخر 

لقد تعرض االتحاد السوفياتي لخسائر فادحدة فدي الجاندب االقتصدادي خاصدة الفتدرة 

تعطل اإلنتاه وتراجع القطاع الزراعي نتيجة تخريب  ، إذ4111إلى نهاية  4114الممتدة من 

فكاندت  الواليةات المتحةدة األمريكيةة، أما  1.األراضي ونهب اآلالت الزراعية من قبل األلمان

أكبر مستفيد من الحرب بالرغم من المساعدات التي قامت بتقديمها إلى أوربا، إذ سجلت تقدما 

والغذائية والمواد األولية وقارب رصيد ذهبها نصف كبيرا في ميدان إنتاه الموارد الصناعية 

رصيد العالم وازدادت استثماراتها ورؤوس أموالها، حيث أصبحت أكبر دائن دولي في العالم 

هةار  ترومةان، نتيجة القروض الماليدة الممنوحدة لددول الحلفداء وبعدض المشداريع كمشدروع 

 .2.وجورج مارشال

وبددأت حدرب أخدرى لديس بأقدلَّ شراسدة  4111انتهت الحرب العالمية الثانيدة سدنة  

مددن سددابقتيها ولكددِن بأسددلحة جديدددة وهددي الحددرب البدداردة، وكددان زعيماهددا االتحدداد السددوفياتي 

والذي يمثدل االشدتراكية والواليدات المتحددة األمريكيدة والتدي تمثدل الرأسدمالية ونجدد الددكتور 

يحدث بدين كتلتدين متناقضدتين  الصراع الذي" محمد منذر يعرف هذا النوع من الحروب بأنها

إيديولوجيا يصل إلى مستوى الحدرب السداخنة دون اسدتخدام الوسدائل العسدكرية، وهدي أيضدا 

عبارة عن صراع إيديولوجي وتهديد سياسي تستخدم فيه الحرب النفسية والدعائية والضغوط 

حاصدرة العددو االقتصادية ومن أهم وسائلها السباق نحو التسلح وإقامة األحدالف العسدكرية لم

ذلدك الصدراع بدين  مفةد  الييةد وقد ذكر الدكتور  3".وتطويقه ونت  عنها أزمات دولية حادة

بعد الحرب العالمية الثانية خرجت القوى التقليدية وعلى :" المعسكرين الشرقي والغربي قائال

رأسددها فرنسددا وبريطانيددا منهكتددين وتغيددر حدددوث فددي مسددتوى قيددادة العددالم، حيددث سددطع نجددم 

التحاد السوفياتي والواليدات المتحددة األمريكيدة كقدوتين عظيمتدين لقيدادة العدالم، وكدل طدرف ا

متبنددي مبدددادئ فكريددة مناقضدددة للطددرف اآلخدددر، ويهددددف إلددى نشدددرها عبددر العدددالم فاالتحددداد 

السوفياتي نادى بفكره االشتراكي الذي يضع كل السلطات بيد الدولدة مدن أجدل تحقيدق العدالدة 

الواليات األمريكية فقد دعت بفكرها الدديمقراطي الليبرالدي إلدى حريدة العمدل االجتماعية، أما 

  4".واقتصاد السوق ورأس المال، وهذا ما سيؤدي بهما إلى الدخول في صراع إيديولوجي

                                                           
 

1
-4111)مظدداهر الصددراع اإليددديولوجي بددين المعسددكر الشددرقي والمعسددكر الغربددي: عائشددةسددعدي : ينظددر - 

، مدددذكرة مكملدددة لنيدددل شدددهادة الماسدددتر فدددي التددداريب المعاصدددر، جامعدددة محمدددد خيثدددر، بسدددكرة، (4181

 .11، ص1440/1441

 
2
 11المرجع نفسه، ص  - 

3
لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ا1مبادئ في العالقات من النظريات إلى العولمة، ط: محمد منذر - 

 .411،ص1441والتوزيع، لبنان، 

 
4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: سعدي عائشة -
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" قددد اتخددذت الواليددات المتحدددة األمريكيددة ذات النظددام الرأسددمالي  شددعارا مفدداده               

تمريددر مشدداريعها وتجسدديدها علددى أرض الواقددع وضددمان مكانتهددا ل" الغايةةة تبةةرر الوسةةيلة

 . القيادية، وكان ذلك على حساب الطبقات الكادحة والشعوب الضعيفة

 :الواليات المتحدة األمريكية ومصطلح العولمة   -3

لقد سدق  االتحداد السدوفياتي ووجدد الرأسدماليون السداحة خاليدة مدن كدل مندافس                

مدا " عالم خريطة العالم علدى ميدزاجهم و مدا تشدتهيه أنفسدهم، أو بداألحرى فلنقدلفبدأوا برسم م

ولكدي ال يظهدروا للعدالم نيداتهم الخبيثدة وجدب ". تحقق لهم مصدالحهم وقيدادتهم المطلقدة للعدالم

عليهم ارتداء زي المنقذ والمحب لمصالح الشعوب فراحوا ينشدون ويرفعون الالفتات البراقة 

منددادين بضددرورة أن تكددون الشددعوب فددي خدد  واحددد مددن التقدددم والرقددي ، بشددعاراتها الزائفددة 

وظهدر إذ ذار مصدطلحات . ووجدوب مسداعدتهم بدالنفس والنفديس كدي يعيشدوا الحيداة الكريمدة

فما تعريف العولمة ؟ ". العـــــولمـــــــة" عديدة كالحداثة وما بعد الحداثة ثم ظهر مصطلح  

  .؟ وكيف يمكننا التعامل معها؟ما أبعادها؟ وما موقف الشعوب منها

 : مفــــــــــهوم العـــــــــــــولمة -8. 3

اقتصددادية، ثقافيددة، : اختلفددت مفدداهيم العولمددة بدداختالف أبعادهددا، إذ نجددد لهددا تعريفددات          

وألنه ال يهمنا بقدر كبير أن ندرر لها المفهوم الحقيقدي ارتأيندا أن . دينية، سياسية وحتى لغوية

ونعني بها تحكم وسيطرة الواليات المتحدة في سياسة، اقتصاد، دياندات، " األمركة" ها بـنسمي

 .ثقافات ولغات البلدان األخرى

لقددد انتصددر النظددام الرأسددمالي علددى نظيددره االشددتراكي وبدددأت الدددعوات بضددرورة 

أنندا "بدـ (فوكويامةا)اعتناق هدذا الندوع مدن األنظمدة، يقدول الكاتدب األمريكدي، اليابداني األصدل

وصلنا إلى نقطة حاسمة فدي التداريب البشدري تتحددد بانتصدار النظدام الليبرالدي والديمقراطيدة  

من النم  الغربي على سائر النظم المنافسة لهما، وأن العالم قد أدرر بعدد فتدرة حماقدة طويلدة 

لوب أن الرأسمالية هي أفضل أندواع التنظيمدات االقتصدادية، وأن الليبراليدة الغربيدة هدي األسد

  1".الوحيد الصالح للبشرية

لقددد كددان بطددل هددذه المسددرحية الطويلددِة فُصددولُهاا الواليددات المتحدددة األمريكيددة، أمددا            

مدت الواليدات المتحددة األمريكيدة : السؤال المطرو  والذي سنحاول اإلجابة عنه هدو كيدف عمَّ

 .؟افيا و لغويافكرة العولمة؟ هل كان ترسيخها لها اقتصاديا أم سياسيا أم ثق

                                                           
1
 .44المرجع نفسه، ص: جالل أمين -
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فددي حقيقددة األمددر إن الواليددات األمريكيددة لعبددت علددى كددل الجبهددات وأحكمددت شددبكتها           

العنكبوتيددة واسددتطاعت اصددطياد الفددرائس بكددل سددهولة ومرونددة وبددرودة أعصدداب، وفددي هددذا 

ألن ذلك ما يهمندا فدي  بالعولمة اللغويةالبحث سنقدم  فيما يلي مركزين على ما اصطلح عليه 

 :ثنا هذابح

 :  بعاد العولمةأ -9. 3

كثيددرة هددي أبعدداد العولمددة و يطددول بنددا شددرحها وسددنحاول فددي بحثنددا هددذا أن نقدددم رؤوس      

أقدددالم نوضدددح فيهدددا أهدددم مظددداهر العولمدددة و قبدددل أن نخدددوض فدددي ذلدددك نلخصدددها فدددي هاتددده 

                                      :المخطوطة

 

                             

                                    

 

 

 

 

 

 

 

  :العولمة السياسية -أ

السياسددية إلددى القضدداء علددى الحدددود الجغرافيددة بددين الدددول، وربدد   العولمددة تهددف              

ى الدول وتتجاوز سيطرتها التقليديدة علدى مجالهدا المجتمعات بمصالح اقتصادية وثقافية تتخط

أبعاد 

 العولمة

 الثقافية االقتصادية اللغوية السياسية

 البنك الدولي

صندوق النقد 

 الدولي

منظمة التجارة 

 العالمية

سيطرة اللغة 

اإلنجليزية 

على العالم 

ومحاولة 

طمس اللغات 

 األخرى 

حوار 

 الحضارات

 و األديان 

النظام 

السيطرة على  الليبرالي

األسواق 

 .العالمية

 ويمثلها

http://www.alukah.net/culture/0/67980
http://www.alukah.net/culture/0/67980
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وبددرز دور الشددركات العمالقددة فددي الددتحكم فددي سياسددات الدددول، بددل هنددار . الددوطني المحلددي

أصوات تنادي بأن تحل الشركات محل الدول، واقتصرت مهمة الدولة في زمن العولمة علدى 

 .أن تكون مضيفة للشركات المتعددة الجنسيات

ى الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحرية تقرير المصير التي صداحبت العولمدة أن الدعوة إل كما

أو كدان مدن بدين شدعاراتها السياسدية تالشدت علدى إيقداع الضدربات االقتصدادية وأجهدز عليهددا 

الممارسات العملية للدول الكبرى في تعاملهدا بمعدايير مزدوجدة التدي طبقتهدا فدي أنحداء العدالم 

فددي فلسددطين والشيشددان وكشددمير وأفغانسددتان أمددا مددع غيددر وبخاصددة فددي العددالم اإلسددالمي 

حيددث قددررت ... المسددلمين فشددأن آخددر كمددا جددرى فددي تيمددور الشددرقية ودول أوروبددا الشددرقية

  .مصيرها وسهلت لها االنضمام إلى السوق األوروبية المشتركة

القنددداع عدددن وجههدددا كدددأداة للهيمندددة، ومدددن ثدددم قمدددع وإقصددداء  عولمدددةال لقدددد كشدددفت

للخصوصدديات فهددي غددزو جديددد، وبأسددلوب جديددد، غددزو مدددج  بقددوة اإلعددالم، واالقتصدداد 

والسياسدددة والقدددانون الددددولي، واالتفاقدددات الدوليدددة، وإن احتددداه األمدددر فبالحصدددار والتجويدددع 

 .والترويع وقتل اآلمنين
1
 

 : العولمة االقتصادية  -ب

العولمددة االقتصددادية هددي التكامددل والتددراب  االقتصددادي المتزايددد بددين االقتصددادات 

الوطنية واإلقليميدة والمحليدة، فدي جميدع أنحداء العدالم تقريبداال، مدن خدالل تكثيدف الحركدة عبدر 

 . الحدود للسلع والخدمات

لقددد وضددعت معظددم القددوى االقتصددادية العالميددة سياسددات اقتصددادية حمائيددة لتقييددد 

و . ارة بين الدول، وشي دت الحدواجز التجاريدة التدي أدت إلدى تبداطؤ نمدو التجدارة العالميدةالتج

فددي الواقددع لددم تسددتأنف العولمددة بشددكل كامددل حتددى سددبعينيات القددرن الماضددي عندددما بدددأت 

الحكومات بالتشديد على فوائد التجارة الدولية، مستفيدة بشكل أساسي من التطورات المتتابعدة 

لدددت الحكومدددات اقتصددداداتها مدددن . نولوجيدددا واالتصددداالتعلدددى صدددعيد التك و نتيجدددة لدددذلك حو 

االقتصدداد المبنددي علددى التخطددي  المركددزي إلددى اقتصدداد السددوق، حيددث سدداعدت اإلصددالحات 

الداخليددة الشددركات علددى التكي ددف بسددرعة أكبددر، واسددتغالل الفددرص التددي أوجدددتها التطددورات 

شدركات متعدددة الجنسديات تنظديم العمليدة اإلنتاجيدة و تبعاال لذلك أعدادت ال. التكنولوجية الكبيرة

لديها من أجل االستفادة من هذه الفرص، ما أدى إلى هجرات متزايدة لأليدي العاملة ورؤوس 

 - األموال إلى مناطق تتمي ز بانخفاض تكاليف العمالة

الميدة آثدار لقد ذكر بعض االقتصاديين أنه قد يترتب على إنشداء منظمدة التجدارة الع             

 :عديدة وخاصة في مجال االستثمارات والصناعات الوطنية، من مثل

                                                           
 

1
 /culture/0/99917http://www.alukah.net/مجاالت العولمة السياسية، : د مصطفى مسلم.أ -

http://www.alukah.net/culture/0/99275
http://www.alukah.net/culture/0/99275
http://www.alukah.net/culture/0/99917/
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 االنفتا  على العالم الخارجي دون حماية جمركية للصناعات الوطنية. 

  تحرير التجارة من كل قيود تعيقها، وإتاحة المنافسدة التامدة التدي تهددف إلدى تحسدين

 .األداء، وجودة اإلنتاه

 اشتداد حدة المنافسة بين الصناعات الوطنية والصناعات األجنبية. 

  حصددول المسددتهلك علددى أقصددى درجددات اإلشددباع لحاجياتدده ورغباتدده بأقددل تكلفددة

.ممكنة، على حساب الوالء الوطني
1

 

 : العولمة الثقافية و اللغوية -ج
ا تعدد خدزان ال تكمن أهمية اللغة في التواصل بين أفراد المجتمع الواحد فحسدب، وإنمد

فالهوية هي ذلك اإلحسداس " ماضي األمة بموروثها الحضاري والسيادي، واللغة تمثل الهوية

الداخلي لشنسان على أنه هو نفسه في الزمان والمكان، وعلى أنه منسجم مدع نفسده باسدتمرار 

مهمددا تعددددت واختلفددت المكانددات االجتماعيددة، وعلددى أندده معتددرف بمددا هددو عليدده مددن طددرف 

و  2".الذين يمثلون المحي  المادي واالجتماعي والثقدافي المحلدي واإلقليمدي والددولي اآلخرين

لعل هذا الفهم للهوية اللغوية هو من جعل محمود درويإ في جداريته يرب  بدين ضدياع اللغدة 

أن الموت هو موت اللغة وعدم القدرة على النطق حدين كتدب علدى ورقدة " فهو يرى والموت

حدين  "نيخـــت " ويؤكد ذلك قول الفيلسوف ". للغة أي لم يبق مني شيءلقد فقدت ا: "الطبيب

 3."أينما توجد لغة مستقلة توجد أمة مستقلة لها الحق فدي تسديير شدؤونها وإدارة حكمهدا:" قال

 .لغةال مستقلة؟ -العربا  -فهل نملك نحن

لغدة إن أول أمر فعله االسدتعمار هدو محاولدة طمدس معدالم اللغدة ألنده كدان يددرر أن ال

القوميددة تشددد اإلنسددان العربددي إلددى قومدده وتربددة وطندده، وتربددي فيدده مشدداعر العددزة والكرامددة 

فعمل على اتهامها بالعجز والقصور عن أداء مهامهدا ووجدوب اسدتبدالها باللهجدات . واالنتماء

أو بلغات أخرى، واستطاع المستعمر بذلك فعال أن يمحدوا الكثيدر مدن معدالم اللغدة العربيدة فدي 

عات العربية ومنهدا الجزائدر التدي فقدد أبناؤهدا هدويتهم اللغويدة و الواقدع يثبدت ذلدك فهدم المجتم

 -أو يحاول أن يتكلم -متشبعون بالثقافة الفرنسية بل إنك لتعجب من استهزائهم بكل من يتحدث

بلغددة عربيددة فصددحى ويفتخددرون ويهللددون لكددل مددن نطددق الفرنسددية أو االنجليزيددة علددى منددابرا 

 .عربية

ع اللغددة يصددطبج بتجليددات الصددراع بددين األنددا واألنددا اآلخددر، فحينمددا يضددعف إن واقدد

اإلحساس باألنا أمام تحديات اآلخر، فدإن الضدعف يتسدرب إلدى اللغدة، إذ ال يمكدن الجمدع بدين 

التنازل عن الهوية اللغوية واحترام الذات، ولهدذا فدإن العامدل الحاسدم، بدل العامدل الوحيدد فدي 

و اللغة فاللغة العربية مرتبطة ارتباطا مصيريا وحتميا بأبنائها فعنددما تحديد االنتماء القومي ه

كددان العددرب فددي عصددورهم الذهبيددة، أغنددت اللغددة العربيددة العددالم بددالعلوم والمعددارف وأثبتددت 

ولكدن الفدرد العربدي . قدرتها على االنتشار والتوسع واالستيعاب والتواصل الفكدري اإلنسداني

                                                           
1
 http://www.alukah.net/spotlight/0/23992العولمة االقتصادية، : زيد بن محمد الرماني - 
2
، مجلة (تجليات العولمة في اللغة العربية)عمر عبد الهادي عتيق، اللغة العربية بين العولمة واألصالة: ينظر -

 061، ص1444ثاني والعشرون، شباط العدد ال -جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
3
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه -
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ذات، ويددنغمس فددي حالددة تغريددب عددن اصددالته ووجددوده، يعدديإ اليددوم أزمددة هددروب مددن الدد

فانعكسددت األزمددة سددلبا علددى الواقددع اللغددوي، ووصددمت اللغددة بددالعجز والقصددور عددن مواكبددة 

 1.التطور العلمي والحضاري

مدازال موضددوع تدددريس اللغددة اإلنجليزيددة أو الفرنسددية للمراحددل األولددى مددن الدراسددة 

ثقافة القومية، ففريق يؤيدد وال يدرى ضدررا فدي ذلدك يشكل سجاال بين التربويين والمهتمين بال

علددى التحصدديل اللغددوي القددومي للطفددل وال مسدداال  بالبندداء الثقددافي واللغددوي، وفريددق يعددارض 

 2. مشعال ضوءا أحمر ومحذرا من العواقب على التحصيل اللغوي والبناء الثقافي للعقل

ويقتضدي ذلدك يقظدة مدن  إن جهاز النطق لدى الطفل ينمدو بالتددري  بددءا مدن الشدفتين

المعلمددين الددذين يشددرعون فددي تعلدديم الطفددل نطددق اللغددة األم نطقددا صددحيحا خاليددا مددن شددوائب 

اللهجات المحلية، إذ نطق كثير من األصوات يتأثر باللهجدة العاميدة وبخاصدة أصدوات القداف 

والجدديم والضدداد وغيرهددا، كمددا أن اللهجددات تددؤثر علددى المالمددح الصددوتية فينطددق الصددوت 

جهور مهموسا والمهموس مجهورا، وإذا كانت العامية تؤثر سلبا على تعلم اللغدة الفصديحة الم

فكيف يكون تدأثير اللغدة اإلنجليزيدة أو الفرنسدية علدى تعلدم اللغدة العربيدة للطفدل فدي السدنوات 

، وواقعنددا العربددي والجزائددري  3.األولددى للدراسددة؟ إن ذلددك يشددوه المحصددول اللغددوي للطفددل

فمددا نعيشدده يوميددا مددن اللغددة العرجدداء ألبنائنددا يثبددت أن االسددتعمار مددازال  خاصددة يثبددت ذلددك

 .موجودا، بل وجوده بهذه الصورة أبشع وأخطر مما كان عليه إبان استدماره العسكري للبلد

إن ما نراه اليوم من ذوبدان الهويدة العربيدة وانسدالخها مدن الماضدي العتيدق كدان وليدد 

ألخدرى والتداريب يعيدد نفسده فدالعرب تدأثروا بالحضدارات االنفتا  األعمى على الحضدارات ا

الهنديدة واليونانيددة والفارسددية وأخددذوا منهددا الصدالح والطددالح رغددم قددوتهم وسدديطرتهم إال أنهددم 

بتهاونهم وجريهم وراء شهواتهم ونزواتهم وغفلتهم عدن تسديير الحكدم وعددم أخدذ الحيطدة مدن 

للغرب على طبق مدن ذهدب، ثدم انسدحبوا  تربص األعداء بهم خسروا كل شيء بنوه بل قدموه

 .ليناموا فوق أريكة الذل والهوان

إننا لنعجب لكثير من المظاهر التي نعيشها في المجتمع العربي، فدي شدوارعنا، بيوتندا،         

و مؤسساتنا التربوية خاصدة مدن انحدالل األخدالق واسدتهتار بالددين وجهدر بالرذائدل والتغندي 

عددن تعداليم ديننددا الحنيدف وتقليددد الغدرب فددي اللبداس واألكددل وحالقددة  والتفداخر بهددا واالنسدال 

الرؤوس حالقة غريبة  وحفك أغانيهم الماجنة بدل فهم القرآن الكريم وتدبره، وهذا غيض من 

فيض مما وصل إليه العرب من انقياد صار  وراء الغرب و هو دليل واضح وجلدي علدى أن 

 .           يعيدون الخطأ نفسه وينتظرون نتائ  مختلفة العرب لم يتعلموا من دروس تاريخهم فهم

                                                           
1
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العولمددة ذات صددبغة أمريكيددة ال تعتددرف بخصوصددية األطيدداف العقائديددة إال بقدددر مددا 

يخدم مصالحها العليدا، ولهدذا دعدت فدي غيدر مناسدبة إلدى تغييدر الخطداب الدديني فدي المنداه  

إال  -طا موضددوعيا للتكامددل الحضدداريالتددي تعددد شددر-الدراسددية، وال تقددرُّ بالتعدديددة الثقافيددة 

ومنده فالعولمدة هدي االسدتالب الثقدافي وتددمير الهويدة . بمقدار ما ينسجم مع مشروعها الثقافي

الوطنيددة، ففالسددفة العولمددة ال يكنُّددون إال االحتقددار للثقافددات األخددرى غيددر الغربيددة وخاصددة 

نحدن :" ، وثقافيا مدن خدالل مقولدةالعربية، ومنه فالعولمة هي التحكم بالعالم اقتصاديا، سياسيا

."نختار لك ودعنا نفكر نيابة عنك، واستسلِم ألمرنا تكن في أمان من القتل
1
  

 :بين العولمة والعالمية  -0

ينبغي التفريق بين العولمة والعالميدة فالعولمدة هدي شراسدة القدوة العسدكرية االقتصدادية        

ها، أمددا العالميددة فتحمددل معدداني الحددوار والسياسددية والثقافيددة واالجتماعيددة فددي أبشددع صددور

الحضاري بين الثقافات، وتبادل الخبرات واإلنجازات العلميدة بمدا تعدود بالفائددة والخيدر علدى 

ونحن ال نريد أن نكون تابعين أذلة نتنفس بهواء اآلخرين، بل نريدد أن نكدون 2.البشرية جمعاء

 .عالميين تحكمنا قوانين العدالة والمساواة 

 :عولمة بين مؤيد ورافـضال -8. 0

لقد انقسمت  المجتمعات بدين مؤيدد لقبدول فكدرة العولمدة وآخدر رافدض لهدا، ولكدل               

موقف أسبابه وبراهينه ورجاالته الناطقة باسمه وسنحاول أن نتبين المواقف المختلفة فدي هدذا 

 .الشأن

 : موقف التأييد واالستسالم التام لفكرة العولمة  - أ
" العولمةةة" لقددد عقدددت العديددد مددن الندددوات والمددؤتمرات العلميددة لمناقشددة مصددطلح            

وأبعدداده السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة ، وإن كانددت معظمهددا انطلقددت فددي إطددار التوجدده 

 3".المؤيد للمصطلح، الذي يؤيده أصحاب التوجه الليبرالي

يرى بضرورة االنفتا  على الثقافة العالمية  "العولمة" إن هذا االتجاه المؤيد بال تحفك لـ       

وتطوير ثقافتنا وقيمنا، بل وسدلوكياتنا وأنهدا حتميدة ال بدد منهدا ألن األقدوى سياسديا واقتصداديا 

وإعالميا ال شك سيكون األقوى ثقافيا وفكريا وينشر مفاهيمه وسلوكياته، ويددلل علدى األنمداط 

ي بدددءا مددن المشددروبات، حتددى األنمدداط الشدداذة االسددتهالكية التددي بدددأت تسددود العددالم اإلسددالم

 .4.وجدت لها صدى في الشارع العربي

                                                           
1
 061المرجع نفسه، ص  -
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 061المرجع نفسه، ص  -
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ويرى هذا الموقف بأن العولمة ليست خطرا على الثقافة األصديلة بدل ضدرورة تاريخيدة        

إن الي  " يقول المثل الفرنسي. يفرضها قانون التطور وليس بإمكاننا أن نوقف حركة التاريب

 .1.فنحن ملزمون بالتعِولم وإن لم نفعل عولمنا على مضض ،"ال يتقدم يتقهقر

ويرى مؤيدوها أن لها أهدافا علنية جذابة ففي مجال االقتصاد مثال يرون بأن العولمة           

تهيء الفرص للنمو االقتصادي على المستويين المحلدي والعدالمي وكدذلك تزيدد حجدم التجدارة 

مددا أنهددا تقددرب االتجاهددات العالميددة نحددو تحريددر أسددواق ك. العالميددة وتددنعإ االقتصدداد العددالمي

التجددارة ورأس المددال، ومثددل ذلددك ينددادي بدده المنظمددات الرئيسددية التددي تلعددب دورا هامددا فددي 

 2.العولمة االقتصادية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية

مجتمعدات العدالم، كدي تنصدهر فدي بوتقدة العولمة عملية انددماه ل":" أنتوني جينز" يقول       

ممدا ". واحدة، مهما تباعدت بينهدا المسدافات، يتشدارر فيده كدل الدرؤى والخيدارات والتحدديات

يعنددي أن العولمددة تسددعى لخدمددة اإلنسددانية، وتقريبهددا مددن بعضددها الددبعض، وتنميددة القدددرات 

و  يسددتفيد مندده الحضددارية لتحقيددق تعددايإ سددلمي عددالمي، وإقامددة اقتصدداد عددالمي عددادل ومفتدد

 3(.10.)الجميع

 : موقف الرفض المطــــــــلق للعولمة - ب
، للعولمة نتائ  سلبية على مختلف الميادين سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافيدة           

فأنصار الرفض يرون أن ال إيجابيات للعولة وهي ليسدت بالسدبيل الوحيدد الدذي يحقدق التنميدة 

 .4.سمالية ال تحمي الشغل بل تحاربه ألنها تقلص من مناصب الشغلللشعوب، فالعولة الرأ

للعولمددة أهددداف خفيددة تتمثددل فددي هيمنددة الدددول الرأسددمالية علددى االقتصدداد العددالمي،             

باستخدام الشركات متعددة الجنسيات والبنك الددولي وصدندوق النقدد الددولي ومنظمدة التجدارة 

لربوي ورب  اقتصاديات الددول المتخلفدة باقتصداديات الددول العالمية، وفرض توسيع النظام ا

الرأسمالية، والسيطرة على الدول النامية بقصد نهب مواردها وثرواتها والقضاء على الهويدة 

الثقافيددة والوطنيددة لشنسددان، وتغييددر مفهددوم األسددرة القددائم علددى القدديم االجتماعيددة الفطريددة 

 .5.وإضعاف دور الدولة

ار هددذا الموقددف بددأن فلسددفة العولمددة تؤسددس التجدداه ونظددام جديددد يهدددف إلددى يددرى أنصدد        

السدديطرة علددى العددالم، وجعلدده فددي نسددق واحددد والعمددل علددى التغلغددل والتددأثير والهيمنددة علددى 

مقدرات الشعوب والدول الضعيفة، فالعولمة سوق وحرار اقتصادي عالمي تحكمه لغة المدال 

أشياء مادية وتعامله كبضائع تحدد قيمتها في السدوق،  واألعمال، وهي تنظر لشنسان على أنه

مما يدؤدي إلدى انتشدار البدؤس والحرمدان االجتمداعي وازديداد عددد الفقدراء، كمدا أنهدا ترتددي 

لبدداس الغددزو الثقددافي وطمددس االنتمدداء، والتدددمير األخالقددي لألمددم، عبددر أجهددزة االتصدداالت 

                                                           
1
 41المرجع نفسه، ص  -

2
العولمة االقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية، مجلة اإلدارة واالقتصاد، : جاسم زكريا ،أحمد عبد العزيز -

 .66، ص 1444العدد السادس والثمانون، 
3
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4
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5
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الشعبي و إفراغه مدن أصدالته وانتمائده،  والتكنولوجيا الحديثة، فهي تهدف إلى محو الموروث

 1...والتروي  لمغريات ثقافية أخرى غريبة في األخالق، والترفيه، واللباس

نستنت  من كل هدذا أن العولمدة كلمدة حدق أريدد بهدا باطدل فكدل الشدعارات الرناندة التدي         

يدب لجدذب الشدعوب تهتف بها الدول الرأسمالية وفدي مقددمتها الواليدات األمريكيدة مجدرد أكاذ

المغلوب عليها ثم خنقها بب ء فال هي تذوق طعم الموت فتستريح وال هي تدتخلص مدن نغدص 

 .الخنق فتتحرر

 كيف نواج  سلطة العولمة؟ -ج
إن مواجهة التيدار الغدر بدي الجدارف بكدل مدا يحملده مدن أبعداد سياسدية، اقتصدادية،  

ن والدذل والتبعيدة الالمتناهيدة التدي يتخدب  ثقافية ، دينية ولغوية ليس باألمر الهدين نظدرا للهدوا

فيها العرب، إضافة إلى انسالخهم من هويتهم وأصالتهم، ولن يكون لنا مرتع بدين قدوى العدالم 

بالبكاء على األطالل بل لن يتحقق ذلك إال إذا تصالحنا مع أنفسنا وجلسدنا حدول مائددة الحدوار 

الدذي شديده سديد األمدة  نفسنا ماضينا المجيدالذاتي لنصحح أخطاءنا ونستدرر ما فاتنا ونعيد أل

 . -محمد صلى هللا عليه وسلم -وقائدها األعظم 

ال شك أن التعارف والتمازه والتأثر والتأثير بين األمم سدنة الحيداة وال مفدر منهدا ألن 

اإلنسان اجتماعي بطبعه وال يمكن له أن يعيإ منفدردا معدزوال عدن العدالم الخدارجي، كمدا أن 

معددروف بأندده ديددن الوسددطية وبمددا أن للعولمددة سددلبيات وإيجابيددات فددديننا يحثنددا علددى اإلسددالم  

البحث والعمل والتقدم واالزدهار ولكن بما يخدم مبادئندا وأصدالتنا وبمدا يحدافك علدى تراثندا و 

ل َلَل   ديننددا ولغتنددا، فقددد حددذرنا مددن مغبددة اتبدداع اليهددود وأعددداء اإلسددالم وذلددك فددي قولدده تعددالى و 
نَلَل َلَل ع ن  ض  ل َلَل إ إ ت    حع َّ و  َلَلد  َلَلو  ال هي ح َدإ وي َلَلد  هيإ  َّ قيَلَلل  هإَ  وي َ  مإ ََلَلت  َتبإَلَل َتَلَل ع ت  حع  ح  َلَلا   هيَلَلودي و    الَنا  ك  ال ي 

ي    لإيٍّ و    ن اإ ا ل ك  مإ   َدإ مإ  و  ك  مإ   ال عإ  إإ ۙ م  اء  ي ج  د  الَذإ ع  إ ب  وي اء  و  و 
ت  أ  ع   .2(.121. )اَتب 

رآن الكريم يغنينا عن البحث ويكفينا ذل السؤال حول كيفيدة التعامدل إن  ما جاء في الق

مع اآلخرين ونقصدد هدا هندا كيفيدة التعامدل مدع الغدرب الدذين أوجددوا  فكدرة العولمدة وأرادوا 

نشرها وتعميمها بدل أرادوا فرضدها بسدلطة البقداء لألقدوى، فهدم يعملدون علدى أن نتبدع هدواهم 

 . ونبتعد عن هدى هللا

يجدب أن أفدتح نوافدذ بيتدي لكدي تهدب " :" غانةد  "ا هذا بما قاله الزعيم الهندي نختم بحثن

 3".عليها ريا  ثقافات العالم بشرط أال تقتلعني من جذوري
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 :في تاتمة بحثنا هيا توصلنا إلى النتائج التالية

 .الشعوبالعولمة مصطلح حديث ولكن أبعاده قديمة تترجمها العالقات بين األمم و -4

الواليددات المتحدددة األمريكيددة هددي مددن أحدددثت مصددطلح العولمددة خدمددة لمصددالحها  -1

 .المختلفة

 .السياسية، االقتصادية، الثقافية واللغوية: للعولمة عدة أبعاد منها -0

 .البعد السياسي للعولمة يكمن في النظام الرأسمالي الليبرالي  -1

العالمية من قبل الدول الكبدرى  البعد االقتصادي للعولمة يكمن في التحكم في السوق -1

 .وتسيره مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة

البعد الثقافي للعولمة يكمن في حوار األديان والحضارات ولكن سدلبياته كثيدرة منهدا  -6

 .القضاء على الهوية 

إلغداء اللغدات  العولمة اللغوية تعمل علدى جعدل اللغدة اإلنجليزيدة لغدة العدالم وبالتدالي -7

 .األخرى كالعربية بحجة أن اللغة اإلنجليزية هي لغة العلم واالقتصاد

العرب فقدوا هويتهم بسب االستدمار ومظاهر التبعيدة والتقليدد األعمدى واضدحة فدي  -8

 .الواقع المعيشي وفي جميع المجاالت

سبابه اختلفت المواقف تجاه العولمة إذ نجد المعارض والمؤيد والحذر ولكل  طرف أ -1

 .ومبرراته التي يرتكز عليها

اإلسالم ال يغيدب الحدوار والتعدارف واالسدتفادة مدن الحضدارات األخدرى ولكدن بمدا  -44

 .يخدم الشريعة

 .إن مواجهة تحديات العولمة ال يكون إال بالرجوع إلى كتاب هللا وسنة نبيه الكريم -44

 :مكتبة البحث

 القرآن الكريم
 كتب: 

 .1441لشروق ، القاهرة، مصر، ، دار ا4العولمة، ط: جالل أمين -

، المؤسسة 1مبادئ في العالقات من النظريات إلى العولمة، ط: محمد منذر (8

 .1441الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

 .ه4114، دار بلنسية، الرياض، السعودية، 4العولمة، ط: سليمان صالح الخراشي (9

يا للطباعة والنشر، قسنطينة، ط،  نوميد.األنيس في الفلسفة، د: سليم بومزبر (3

 .ت .الجزائر، د

 .1448السامي في الفلسفة، نوميديا للطباعة والنشر،: رمضان بوحبيلة (0

 مقاالت : 

العولمة االقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية، : جاسم زكريا ،أحمد عبد العزيز (8

 .1444مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد السادس والثمانون، 

سياسة الواليات المتحدة األمريكية وموقفها من الهجرات، مجلة كلية  :كريم صبح (9

 .قسم التاريب -ابن رشد/ ، كلية التربية11اآلداب، العدد 

تجليات العولمة في )عمر عبد الهادي عتيق، اللغة العربية بين العولمة واألصالة (3

دد الثاني الع -، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات(اللغة العربية

 .1444والعشرون، شباط 



فض المطلق واالستسالم الت ام  باقل دنيا                                                                 العولمة بين الر 
 شهات أحمد
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مظدداهر الصددراع اإليددديولوجي بددين المعسددكر الشددرقي والمعسددكر : سددعدي عائشددة (8

، مددذكرة مكملددة لنيددل شددهادة الماسددتر فددي التدداريب (4181-4111)الغربددي

 .1440/1441المعاصر، جامعة محمد خيثر، بسكرة، 

 مراجع الكترونية:  

لعولمة االقتصادية، ا: زيد بن محمد الرماني (8

http://www.alukah.net/spotlight/0/23992 

مجاالت العولمة السياسية، : مصطفى مسلم (9

http://www.alukah.net/culture/0/99917/ 
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Editorial
Volume 18, Issue , December�2019

(Issue sequence 51)

Praise be to God, who has enabled us to complete and publish the 
number 51 of the previous series of the truth magazine, which is 
volume 18, the number 04 for the month of December 2019, according 
to the new sequence of the magazine in the Algerian portal of scientific 
journals.
��� This issue contained a group of articles covering most areas of the 
magazine's interest, such as studies, legal, political, economic, social, 
literary and linguistic.
The issue included one research in the field of constitutional 
jurisprudence dealing with an important issue that currently raises 
constitutional jurisprudence in Algeria, which is the conformity control 
of the Algerian Constitutional Council. The issue also dealt with 
research related to the dissolution of marital bonds through khula, a 
topic that raises a lot of ink and legal, social and legal controversy in 
the way it dealt with the amended family law. It also included the 
number so that others in the law are judicial experience and the death 
penalty.

The legal side was present with two researches, the first touched on 
the provisions of medication and behavior contained in the human 
body, and the second touched on Dr. Al-Sibai’s�efforts�in�the�purposes�
of Sharia inherently and subjugated. The field of research in economic 
sciences was present by researching the causal model of the relationship 
between the effectiveness of the creative self, the organizational 
climate, and professional creativity - a case study of Roche, the leading 
pharmaceutical company. How many included research on globalization 
and its controversy.
���Finally, we send a word of thanks to all those who contributed to this 
latest issue in this decade, from authors and experts, in the hope that we 
will see the most important contributions in the near future.

Editor-in-chief
Prof. GHAITAOUI Abdelkader
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