
 التوثيق 

 

 

 

 6102/ 632 الدار الوطنية للكتاب بنغازي

 جملة احلق: املراسالت 

 كلية القانون بين وليد

 alhakk68@gmail.gomالربيد اإللكرتوني: 

 0616العدد الثامن يناير 

 

 

 

 

 

mailto:alhakk68@gmail.gom


 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

0  

 

 ضوابط النشر

 الصحيحة.أن يكون منضبطا باملنهجية العلمية  .2

 أن يتسم باجلدية والتأصيل العلمي. .0
 أال يكون جزءا من رسالة علمية أو أطروحة دكتوراه، أو أنه قد نشر من قبل بوجه من الوجوه. .3

تقبلللل ااعملللام العلميلللة باحلللدة اللطلللاه افيلللة   عطلللار أ لللداة ا للللة، مللل  مل للل   لللا باللطلللة  .4
 العربية ال يزيد عن صفحتني.

 .الشرعية وأالعلوم القانونية ضمن جمام أن يكون  .5

صللفحة، مراقللا بالسللات ال اتيللة  32صللفحاه، وال يزيللد عللن  25أال يقللل البحللع العلمللي عللن  .6
 للباحع.

 أن تكون ا وامش   كل صفحة برتقيم خيّصها. .7

، مبللللا    للللل  TraditionalArabic، خبلللل  41وامللللل   41أن يكللللون حجللللم ا للللوامش  .8
 اآلياه القرآنية.

عمللله مللن نلل و نسلل  ورقيللة، ونسلل ة الكرتونيللة ةعلللو قللر   بصلليطة الللوورد أن يقللدم الباحللع  .9
  .wordة
 -أن ميللا الباحللع االسللتماراه اااصللة بالنشللر ةتعهللد بعللدم النشللر وااللتللزام بالضللواب  املتبعللة  .22

 منو ج تعديل امل حظاه ةع ا تطّلب اامر  .   –بياناه السات ال اتية 

 بحع، مرتبة معجميا علو أمساء الكتب.أن تكون معلوماه النشر   آخر ال .22

 أن تكون اإلحالة علو املصادر   ا امش باسم الكتب ، وليس علو أمساء املؤلفني. .20

أن يكلللون جلللريد ااحاديلللع ملللن املصلللادر ااصللللية مللل   كلللر الكتلللا  والبلللا ، ورقلللم افلللديع  .23
 . يا الصحيحني واجلزء والصفحة، وافكم علو افديع ع ا كان  

 .صا عن حبثه ال يتجاوز صفحة واحدتلباحع مل أن يقدم ا .24






















 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

3  

 

 

 تصدر عن كلية القانون / جامعة بين وليد علمية جملة











      المشرف العام عبد اهلل أمبارك الدعيكي                                              ـ  د      
 رئيس التحرير                                                                                                                        د. محمود محمد علي أغنية                    
 مدير التحرير                                            إبراهيم الحسين إبراهيم            ـ أ      
 المدير التنفيذي                                                       حكيم محمد عثمانـ د       

 
 

 د. مفتاح محمود اجبارة                                          علي رمضان المخزومـ  د        
 د ـ مفتاح أغنية محمد                                          الفيتوري حامدـ منصور  د        
 ـ علي محمد شقلوف د                                                    عطية الحدادـ  د        
 هلل أحمدد. عيسى فتح ا                                              الهادي علي ازبيدةـ  د        
 د.محمد رمضان الدعيكي                           د. إمحمد الشارف البكوش                    

  

 

 

 

 البحوو املنشورت با لة ال تعرب بالضرورت عن رأي ا لة أو اجلامعة

 

حرير
 الت
هيئة

 
 

ارية
ستش

 اال
جنة
الل

 



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

4  

 

 قائمة احملتويات


 6 افتتاحية العدد  4

 7 ولد اللعان وارًثا ومورًثا 2

   /أمبارك الدعيكي عبداهلل د  

 26 تبصرة العوام بخطورة التحاكم إلى األعراف المخالفة لشريعة اإلسالم  3

   /أغنية حممود حممد علي د  

 58 األحكام الخاصة بذوي الهيئات في الفقه المالكي    4

  عبدالرمحن الطيب حممد دراه   /د   

نفيذ على المحل التجاري المرهون وفًقا    5  77 للتشريع اللّيبيالتَّ
. أمحد يوسف بن عمران د/ .        

مأ. عاشور إبراهيم ديهو            

 

 99 المجني عليه والعوامل التي ُتكسبه هذه الصفة 6

  / مفتاح حممود اجبارة د.       

  السياسة الجنائية لمكافحة جريمة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية 7

 - ةدراسة مقارن - والمقارن  فى القانون الليبى

222 

   /حممود الشركسي  حممد د  

 165            اريدكوسيلة لحل النزاع اإل لتظلم اإلداريا 8
  مصباح عمر التائب /د  



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

5  

 

في المواثيق الدولية حقوق األطفال المهاجرين بصورة غير شرعية  9
 "قراءة تحليلية نقدية في المواثيق الدولية "

 

291 

  املزوغي تيبار علي زهرة/ د   

 لمسؤولية المنظمات الدولية القانونيةاألُسس  40

 
232 

   /طارق نصر الدعيكي د  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

6  

 

 افتتاحية العدد

والســـــــــــــــ م علـــــــــــــــى أشـــــــــــــــرف  لـــــــــــــــ  اهلل محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن والصـــــــــــــــ ة الحمـــــــــــــــد هلل 
 :  اهللعبد

ملللللللللن جمللللللللللة افللللللللل  الللللللللل   التاسللللللللل  واعلللللللللي سلللللللللرورنا أن نقلللللللللدم العلللللللللددان ملللللللللن دأملللللللللا بعلللللللللد  اللللللللل
تصللللللللدر عللللللللن كليللللللللة القللللللللانون بللللللللمي وليللللللللد آملللللللللني أن تكللللللللون  لللللللل ه ا لللللللللة دااع للللللللا لتقللللللللد  اإلضللللللللااة   

 جمام البحع العلمي.
وعن  يئللللللللللللللة التحريللللللللللللللر با لللللللللللللللة يسللللللللللللللعد ا تلقللللللللللللللي امل حظللللللللللللللاه واملقرتحللللللللللللللاه اللللللللللللللل  مللللللللللللللن 

 ا.شأهنا الدا  هب ه ا لة عىل اامام لتكون أاضل مما  ي عليه، شك   ومضمون  
الشلللللللللللللرعيني وهبللللللللللللل ه املناسلللللللللللللبة أيض لللللللللللللا الللللللللللللان  يئلللللللللللللة التحريلللللللللللللر با للللللللللللللة  يلللللللللللللب بالبلللللللللللللاحثني 

القللللللللللللانونيني مللللللللللللن أسللللللللللللات ت اجلامعللللللللللللاه ورجللللللللللللام القضللللللللللللاء وا للللللللللللاميني املسللللللللللللا ة   عنللللللللللللراء ماد للللللللللللا و 
العلميلللللللللللللللة ببحلللللللللللللللونهم وتعليقلللللللللللللللا م   ميلللللللللللللللدان جصصلللللللللللللللهم، وسلللللللللللللللنكون شلللللللللللللللاكرين  لللللللللللللللم حسلللللللللللللللن 

 ا، ا ل  كفيل بضمان استمرار ا وجتدد ا.تواصلهم م  ا لة ومتابعة ما يكتب ايه
ا ملللللن العملللللل اجللللللاد واملثملللللر حللللل  يتواصلللللل مثلللللل  للللل ا العطلللللاء العلملللللي الللللل ي  لللللو امللللللرآت  امزيلللللد 
الللللل  تعكلللللس اللللللدور افقيقلللللي جلامعلللللة بلللللمي وليلللللد بشلللللكل علللللام وكليلللللة القلللللانون بشلللللكل خلللللا  للنهلللللو  

 برسالة ا لة علو الوجه املنشود.

 هيئة التحرير باجمللة                                    
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 ولد اللعان وارًثا ومورًثا

 د. عبد هللا أمبارك أحمد الدعيكي

 األستاذ المشارك  بقسم الشريعة اإلسالمية

 بني وليدجامعة   –كلية القانون 
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 .ومن اتب  هنجه آله وصحبهعلو  و ،والص ت  والس م علو من ال نيب بعده ،افمد هلل وحده        

َوِمْن آيَاتِِه َأْن  ﴿اان ع قة الزوجية ع قة وطيدت مبنية علو املودت والرمحة، قام تعاىل   بعد:أما      
َها َوَجَعَل  ِلَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم َ َلَ  َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإلَيـْ َنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي ذََٰ بـَيـْ

.واملودت والرمحة  عنصران أساسيان   الع قة الزوجية، ااملودت تكون باالفة وصفاء السريرت 1﴾ يـَتَـَفكَُّرونَ 
اته علو والتفا م، وأما الرمحة اهي أوس  وخ صتها الشفقة و ل  بعدم تعسف الزوج   است دام سلط

زوجته، ومراعات الزوجة فقوق زوجها وطاعته، والتعبد هلل بتل  الطاعة، وب ل  تستمر افيات الزوجية 
علو الوجه املطلو ، ام  كانت  نال  مودت ورمحة بني الزوجني، كانت  نال  أسرت أمنو جية رايعة 

 افة   ا تم  اإلس مي.املستوة يدم ظا ر ا علو االنسجام والتكامل واالستمرار لتكون نوات ص
أن يد  اا ة بني  -و  كثا من ااحيان  -و  حام ييا    ه ااسس امن املؤكد        

الزوجني، وتصبح الع قة بينهما   مهب الريح، و  ا اا ة قد يكون اسبا  عادية ينتد عنها 
ما أن يكون اا ة اسبا  أخ قية  أحيان ا اإلص ح بينهما ، و  أحيان أخرة ينتد عنها الط ق، وع

العشرت  نعدمكظلم الزوج لزوجته أو ا امه  ا، أو حصوم الفاحشة من الزوجة، و   اتني افالتني ت
.  الزوجية، ويصبح االستمرار ايها مستحي  

و  ه الدراسة يقتصر العمل ايها علو بيان أحكام اللعان، ال ي يعترب أحد أسبا  قط  
ية، وترتكز   أساسها علو كيفية مااو ولد اللعان واإلرو منه، دون التطرق أو البيان الع قة الزوج

، باعتبار أهنما خشية اإلطالةللحالة املشاهبة له   املااو، و و مااو ولد الزنا، و  ا االقتصار سببه 
  كون يتفقان   املااو واق ا آلراء امل ا ب السنية املعتربت، والبيان   ا  و بيان لآلخر، م  اخت اهما 

 ولد اللعان ولد علو اراش زوجية صحيح، وولد الزنا ولد سفاح ا. 
ما ورد املبحع ااوم منها يقوم علو بيان وقد جاءه   ه الدراسة   مبحثني تليهما خامتة، 

من املصادر الشرعية، وما استنبطه الفقهاء منها علو خمتلف مدارسهم الفقهية، وقد رأينا أن نبدأ ببيان 
ن   ا املوضوع من املواضي  سبب االختصار  ع، و -وباختصار  –أحكام اللعان من الناحية الفقهية أوال  

وتباينت حوله اآلراء الفقهية   بعض مؤلفا م،  بالشرح والبيان، وااردوا له أبواب ا  ال  ا تم هبا الفقهاء 
 . مسائلة ال  مل تثبت بالن ، و  ا االخت ة جنده ح  عند أصحا  امل  ب الواحد

                                                 
 .00ل سورت الروم، آية  1
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بيان ما مت تقنينه من تل  ااحكام، وما أوردته ا كمة العليا من مبادئ     ا بوسنقوم  
ر عليه قضاء ا كمة العليا، سواء  ما تعل  منها الشأن، م  ما ملسناه من ندرت قضايا اللعان وما استق

بشأن  م4981لسنة  40بتهمة الزنا أو بنفي نسب افمل من الزوج، ح  أن املشرع   القانون رقم 
الزواج والط ق وآنار ا وتعدي ته  كر اللعان عرض ا   املادت املتعلقة بالنسب، دون تفصيل وبالتايل 

مبقتضو الثانية والسبعني ال  تن  علو أنه ع ا مل يوجد ن  تشريعي حيكم  أحام تل  التفاصيل للمادت
ااكثر م ءمة لنصو    ا القانون،  وك ل  افام باملادت الثامنة من القانون  امل ا ب الفقهية املعتربت

 م   شأن عقامة حد الق ة. 4991لسنة  20رقم 
لد اللعان أو املااو منه، و ل  ببيان بحع   موضوع مااو و للبينما خنص  املبحع الثاين 

تل  املسائل،  منايه  واما اتف  عليه الفقهاء وما اختلفبيان ودراسة مجي  حااله ماانه واملااو منه، و 
 ببعض املسائل االارتاضية. توضيح  ل م  

 ا الفن ة علم املااو   ال ي وا دة من   ه الدراسة بيان حكم مسألة شائكة من مسائل  
اعتىن به العلماء وأاردوه بالتأليف والتصنيف، وحثوا علو تعلمه وتعليمه، ح  شاع بينهم أنه أوم علم 

 .يفقد
 قسمت البحع علو النحو اآليت 

 المقدمة
 المبحث األول: المبحث األول: ماهية اللعان. 

 المطلب األول: تعريفه  مشروعيته  حكمته.           
 شروطه  أنواعه  كيفيته  وقتهالمطلب الثاني:            

 المبحث الثاني: ولد اللعان وارثًا ومورثًا:
 المطلب األول: ولد اللعان وارثًا            
 المطلب الثاني: ولد اللعان مورثًا            

 الخاتمة والنتائج
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 المبحث األول: ماهية اللعان.
ما ية اللعان من حيع التعريف وبيان  قسمنا   ا املبحع عىل مطلبني، املطلب ااوم بيان

 املشروعية وحكمه وحكمته، أما املطلب الثاين افي شروطه وأنواعه وكيفيته، علو النحو اآليت 
 المطلب األول: تعريفه  مشروعيته  حكمته.

 أواًل: تعريفه:
والَلْعُن: اإلبعاد اللعان مصدر العن، واعله الث ني لعن، جاء   لسان العر   ة  في اللغة: .2

والَطْرُد من الخير  وقيل الطرد واإلبعاد من اهلل  ومن الخل  السب والدعاء  واللْعَنُة: 
 .1 االسم  والجمع ِلعاٌن ولعناٌت 

اللعن من اهلل هو إبعاد العبد جاء   التعريفاه للجرجاين  ة  في االصط ح الشرعي: .2
 بسخطه  ومن اإلنسان الدعاء بسخطه. 

عان هو شهادة مؤكدة باأليمان مقرونة باللعن  قائمة مقام حد القذف في حقه  أما الل
 .2 ومقام حد الزنا في حقها

سمي بذلك ألن الزوجين ال ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا و   ل  قام ابن قدامة  ة 
 . 3  فتحصل اللعنة وهي الطرد واإلبعاد

ن اللعان   اللطة علو عمومه  و  مج  لعن و و من خ م ما بان لنا من التعريفاه السابقة أ
اإلبعاد والطرد من اهلل، و و أيض ا يأيت مبفهوم السب والدعاء من اال ، بينما   االصط ح 
يأيت مبعىن الطرد من رمحة اهلل و و خمصو  لدرء حد الق ة عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة 

   حام عقامة الدعوة بينهما.
 وباإلمجاع.-- اللعان مشروع بكتا  اهلل وسنة نبيه شروعيته:ثانًيا: بيان م

من بني ما يشرتط إلقامة حد الزنا أن ترمو ا صناه به من قبل أربعة شهود  القرآن الكريم: .2
  شهاداه كام ه، اان قل العدد أو اختلفت الشهادت أقيم عليهم حد الق ة، لقوله تعاىل 

 ُلوا َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأتُوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َوال تـَْقبَـ ﴿
 4.﴾ َلُهْم َشَهاَدًة َأبَداً َوُأْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقونَ 

                                                 
 . 008،   41م، اجلزء  0008ل  حممد بن مكرم بن منظور، لسان العر ،مادت لعن، باوه  لبنان، دار صادر،  1
 .000  م.4981 ل 4101، 4التعريفاه، باوه  دار الكتب العلمية، ط علي بن حممد ل اجلرجاين، 2
 .201اجلزء العاشر،    م، 0001ل عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، املطمي، القا رت  مصر، دار افديع،  3
 .1ل سورت النور، آية رقم  4
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خفف  –سبحانه وتعاىل  -و  ه اآلية   العموم ح    شهادت الزوج علو زوجته، لكن اهلل 
عن اازواج ورا  افرج عنهم، وأعفا م من البحع عن الشهود ع ا تعسر عليهم عقامة البينة بتشري  

َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم  ﴿اللعان   حالة ق ة الزوج الزوجة وعنكار ا ل ل ، قام تعاىل  
* َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقيَن َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإال َأنـُْفُسُهْم فَ 

َها اْلَعَذابَ َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع * َواْلخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِيَن  َويَْدرَُأ َعنـْ
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقينَ  * اْلَكاِذبِينَ َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن   * َواْلَخامسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَليـْ

  1.﴾ َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتهُ َوَأنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َحِكيمٌ 
--عن سهل بن سعد أن رجً  أتى رسول اهلل  جاء   الصحيح   السنة النبوية: .2

فقال: يا رسول اهلل  أرأيت رجً  رأى مع امرأته رجً  يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل 
قد قضي فيك وفي --اهلل فيهما ما ذكر في القرآن من الت عن  فقال له رسول اهلل 

ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين --امرأتك  قال: فت عنا وأنا شاهد عند رسول اهلل 
وكانت حامً  فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها  ثم جرت السنة في المت عنين  

  .2 الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض اهلل لها
لما كان الفراش موجًبا للحوق النسب  كان بالناس ضرورة إلى يقوم ابن رشد  ة  اإلجماع: .3

حكم ثابت بالكتاب طري  ينفونه به إذا تحققوا فساده  وتلك الطري  هي اللعان  فاللعان 
 3.  والسنة والقياس واإلجماع  إذ ال   ف في ذلك أعلمه

بينت النصو  القرآنية والسنة النبوية أن عنباه الزنا بالشهادت ال يتم عال بشهادت أربعة  ثالثًا: حكمته:
 .كما اشرتطوا   قبوم الشهادت شروط ا4  وهذا محل إجماع ال   ف فيه بين أهل العلمة  شهود، 

 كر ا، اا ا رأة الزوج الزوجة تزين ومل يكن معه العدد عن كثات، وك ل    الشا د، يضي  ا ل 
الكا  من الشهود ال ين تنطب  عليهم شروط الشهادت، أو أنه ال يستطي  أن يقيم البينة   الطالب، 

                                                 
 .40 – 1ل سورت النور، آية رقم  1
ل اإلمام حممد بن عمساعيل الب اري، صحيح الب اري، كتا  تفسا القرآن، با  وااامسة أن لعنة اهلل عليه عن كان  2

 .011زء الثالع،   م، اجل 4998، القا رت  مصر، مكتبة اإلميان، 1911من الكا بني، حديع رقم 
ل حممد بن أمحد بن رشد، بداية ا تهد وهناية املقتصد، القا رت  مصر، املكتبة التوايقية، د ه، اجلزء الثاين،  3
 410. 

 .109م، اجلزء الثاين،    0009ل عبد القادر عودت، التشري  اجلنائي اإلس مي، القا رت  مصر، دار افديع،  4
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الشرعي إلزالة  ل   و ي ال تقر جبرميتها، اانه يق    حرج، عن قتل قُتل، وعن ق ة حد، انزم افكم
افرج، ودرء ا فد الق ة عنه، ومتكين ا له من اففاظ علو نسبه، وك ل  متكني املرأت من دا  اال ام 

َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإال  ﴿ب اه الطرق املمنوحة للزوج، بقوله تعاىل  
َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقيَن  َواْلخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه َعَلْيِه ِإْن  َأنـُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة 

 .1 ﴾ َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِيَن ...
وسط الناس فقال: يا --... أقبل عويمر حتى جاء رسول اهلل  جاء   الصحيح   

--رسول اهلل: أرأيت رجً  وجد مع امرأته رجً  أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل 

 .2 قد أُنزل فيك وفي صاحبتك  فاذهب فأتي بها ...
 : المطلب الثاني: شروطه  أنواعه  كيفيته  وقته

 واًل: الشروط:أ
 توار ا ح  يصح اللعان بني الزوجني، و ي ين  الفقهاء علو بعض الشروط ال  جيب  
ا، ة الزوجية .4 والزوجية القائمة حكًما إذا طل    أي أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكم 

 .3  الزوج زوجته ط قًا رجعًيا  ألنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة
لسنة  20القانون رقم و  ا ما أكده املشرع اللييب   الفقرت ااوىل من املادت الثامنة من 

م بشأن عقامة حد الق ة بالقوم  ة ع ا رمو الزوج زوجته أو مطلقته رجعي ا بالزنا أو 4991
 .4نفي الولد، وجب اللعان  

و  ا ما أخ    م  كانت الزوجية قائمة جاز اللعان بني الزوجني بشرط البلوغ والعقل.األهلية .0
ط   القا ة أن يكون وقت ارتكلا  اجلرميلة يشرت به املشرع اللييب   ح  الزوج بالقوم  ة

 .5ه  علاق   بالطلا  خمتارا  قاصدا  الق ة عاملا  مبدلوم ما ق ة ب

                                                 
 .9 -1 ل سورت النور، آية رقم 1
حممد بن عمساعيل الب اري، صحيح الب اري، كتا  الط ق، با  اللعان ومن طل  بعد اللعان، حديع رقم   2

 .104، اجلزء الثالع،   2108
ل عبد ا يد عبد افميد ال يباين، أحكام املواريع والوصية   الشريعة اإلس مية، طرابلس  ليبيا، الدار اجلما اية  3

 .  11م،    4991واإلع ن، الطبعة ااوىل  للنشر والتوزي 
ل موسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة  ا، قانون العقوباه والقوانني املكملة له، وزارت العدم  ليبيا، الطبعة  4

 .019م،    0001ااوىل،
، وزارت العدم، السنة ااامسة، بشأن عقامة حد الق ة 0041لسنة  41من القانون رقم  0ل اجلريدت الرمسية، املادت  5

 .002العدد الراب ،   
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   1.ةاللعان عند اجلمهور ميني مؤكد بلفظ الشهادت، ال يصح ايها لعان الصيب وال ا نونو 
أما شرط اإلس م اقد اصل الفقهاء ايه تفصي   تام ا علو اخت ة آرائهم، منهم من  إلس ما .1

مسلمين كانا أو كان الزوج مسلًما والزوجة كتابية  وال لعان جيوز اللعان بني كل زوجني، ة 
م  ل  أهنو  3و و قوم للشااعي أيض ا.ة2 .بين كافرين إال أن يترافعا أمامنا  وهو قول لمالك 

أمام افاكم،  اايجوز من العبد وجيوز من زوجة يا مسلمة ومن كاارين ترااع اعان ميين  الل يرون
أما الرأي اآلخر اهو   4، و  ا حمل اتفاق بني مجهور الفقهاء.ةعامة اآلية جاءه قدو 

والدليل لاحناة يرون اللعان شهادت مؤكدت باليمني، يشرتط ايها ما يشرتط   الشهادت، ة 
وعلو   ا الشرط االلعان  .5  أنه شرط فيه لفظ الشهادة وحضرة الحاكمعلى أنه شهادة 

 عند م ال جيوز عال من مسلمني حرين عدليني.
 اللعان ال يصح عال مبحضر من افاكم أو من يقوم مقامه، و  ا حمل اتفاق بني التقاضي .1

ملا يرتتب عليه من نتائد خطات تتعل  بقط  الع قة الزوجية بينهما هنائي ا، علو   6الفقهاء.ة
ما يرتتب عليه أيض ا من ك ل  من النظام العام، و  ان أحكامهرأي أيلب الفقهاء، وبالنسب 

أما من حيع املكان والوقت،  لعن أو يضب من اهلل علو الكا   منهما، ويا ا من النتائد.
 ، علو قولني للشااعي  ةعظمةامل ةواامكن نة عنا   اازمتأن ي لفقهاءارأة اري  من ا

العن عند --أحدهما: أن التغليظ به مستحب كالزمان  والثاني: أنه واجب  ألن النبي 
المنبر  فكان فعله بيانًا للعان  ومعنى التغليظ بالمكان:أنهما إذا كانا في مكة العن بين 

وفي --الركن والمقام  فإنه أشرف البقاع  وأن كانا في المدينة فعند منبر رسول اهلل 

                                                 
 .202ل ابن قدامة، مصدر ساب ، اجلزء العاشر،  1
 .411ل حممد بن رشد، مصدر ساب ، اجلزء الثاين،    2
ل أبو زكريا حيىي بن شرة النووي، روضة الطالبني، القا رت  مصر، املكتبة التوايقية، د  ه، اجلزء السادس،    3

104 . 
 .201ل انظر    ل ، ابن قدامة، مصدر ساب ، اجلزء العاشر،   4
م، اجلزء  0002ل أبو بكر بن مسعود الكاساين، بدائ  الصنائ    ترتيب الشرائ ، القا رت  مصر، دار افديع،  5

 .11ااامس،   
صدر ساب ، اجلزء ، وك ل   ابن رشد، م211ل انظر    ل  مث    ابن قدامة، مصدر ساب  اجلزء العاشر،   6

 .419الثاين،   
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بيت المقدس عند الصخرة  وفي سائر البلدان في جوامعها  وأما الزمان فبعد العصر  
وأجمع المفسرون أن  1"َتْحِبُسونـَُهَما ِمْن بـَْعِد الصََّ ِة فـَيُـْقِسَماِن بِاللَّهِ اهلل تعالى: "  لقول

أما   .3.ومل يشرتط اإلمام أبو حنيفة التطليظ مبكان وال زمانة2 المراد بالص ة ص ة العصر 
ر من الزوج بناء  من الناحية القانونية وما ورد بقانون العقوباه ايشرتط لصحة اللعان أن يصد

المحكمة المختصة بنظر مسائل األحوال علو دعوة قضائية   مواجهة الزوجة أمام ة 
وقد بني قانون املرااعاه أن ا كمة امل تصة بنظر الدعوة  ي ا كمة  4 .الشخصية 
املوقرت   أحد  و و ما أيدته ا كمة العلياكانت الدعوة قصد هبا نفي النسب،االبتدائية ع ا  

ب البنة املطعون ضد ا من ةم  كانت الدعوة املانلة  ي دعوة نسمبادئها بالقوم 
ا للمحكمة االبتدائية دون يا ا  الطاعن،  .5اان االختصا  بنظر   ه الدعوة يكون منعقد 

 ثانًيا: أنواع دعوى اللعان:
نها نفي النسب الثابت دعوة اللعان  ي دعوة خيت  براعها الزوج دون الزوجة، ا دة م

 ش حفاظ ا علو اانسا ، أو دا  املعرت عن اازواج، ل ل  اان دعوة اللعان نوعان ابالفر 
ااوم  قيام الزوج با ام زوجته مبباشرت الزنا ومل يكن معه ن نة شهود يؤكدون ما ادعاه، اجعل 

جته أو أن يسرت عليها، وعن كان قد ن  الفقهاء علو أن للزوج أن ي عن من زو له السبيل   اللعان، و 
 .السرت عند م أوىل، وله أن يطلقها دون اللعان

، من  بأن يدعي الزوجوالثاين  نفي النسب  و و نفي نسب محل الزوجة،  أنه مل يطأ ا أص  
وقت العقد عليها، أو ادعو أهنا أتت به اقل من ستة أشهر، بعد الوطء، أو اكثر من سنة من وقت 

   6الوطء. ة
 ثالثًا: وقته:

اختلف الفقهاء   را  دعوة اللعان بنفي افمل،  ل تكون علو الفور حام افمل أم علو 
فقال الجمهور: ينفيه وهي حامل  وشرط مالك أنه متى ، جاء   البداية  ة الرتاخي ولو بعد الوالدت؟

                                                 
 .401ل سورت املائدت، آية رقم  1
 .211ل ابن قدامة، مصدر ساب ، اجلزء العاشر،    2
 .211ل املصدر  اته،    3
 . 019ل موسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة  ا، مرج  ساب ،    4
 .00م،    4999. 02. 09ق، جلسة يوم  12/ 10ل جملة ا كمة العليا، يا منشور، طعن رقم  5
 .91، اجلزء الثالع،   4999ل السيد ساب ، اقه السنة، القا رت  مصر، الفتح لإلع م العريب، الطبعة الثانية،  6
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لم ينفه وهي حامل  لم يجز له أن ينفيه بعد الوالدة بلعان. قال الشافعي: إذا علم الزوج الحمل 
فأمكنه الحاكم من اللعان فلم ي عن  لم يكن له أن ينفيه بعد الوالدة. وقال أبو حنيفة: ال ينفي 

حبع مواعيد را  .وبقوم اجلمهور أخ ه ا كمة العليا، و كره عنه من املقرر أن 1 الولد حتى تضع 
دعوة اللعان برمي الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب افمل  و من النظام العام، و  ا حي  للمحكمة أن 
تثاه وتبحثه، ح  وعن كان الطاعن مل يثره   أسبا  طعنه، وأردات القوم  عن اقهاء الشريعة 

نفي النسب، اان تأخر راعها عن الزمن  اإلس مية قد حددوا زمن ا معين ا جيب أن ترا  ايه دعوة اللعان،
ا دد  ا حكم بعدم مساع الدعوة، وعن راعت خ له حكم بقبو ا وأمكن  كمة املوضوع بعد  ل  

  2التعر    موضوع الدعوة. ة

 رابًعا: كيفيته وآثاره:

َداُء ِإال َأنـُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشهَ  ﴿قام تعاىل  كيفيته: .2
اَن ِمَن َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقيَن * َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه َعَلْيِه ِإْن كَ 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِال  * لَِّه ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذبِينَ اْلَكاِذبِيَن * َوَيْدرَُأ َعنـْ
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقيَن * َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتهُ   َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَليـْ

والزوجة، ال خ ة بني الفقهاء   كيفية عجراء اللعان بني الزوج و  .3  َوَأنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َحِكيمٌ 
ة يباعتبار أن اآلياه الواردت أع ه قطعية الداللة، ال حتتمل التأويل، وأيض ا ما بينته السنة النبو 

بااصو ، االزوج يبدأ اللعان بشهادته أرب  شهاداه باهلل أنه صادق ايما رما ا به، والشهادت 
 تعنكار ما ادعاه بشهاد ااامسة أن لعنة اهلل عليه عن كان من الكا بني، ويأيت دور الزوجة  

أرب  شهاداه باهلل عنه ملن الكا بني، وااامسة أن يضب اهلل عليها عن كان من الصادقني، 
و  ه االفاظ اامسة شرط   اللعان، اان أخل بواحدت منها مل يصح، وللفقهاء    ل  

 ل  قالوا  ة أن ن ااامسة لكليهما  ي املوجبة، لعتفصيل بناء  علو ما بينته السنة، وقالوا 
اإلمام يوقفه بعد الرابعة ويعظه بأن يت  اهلل ويأمر رجً  فيرسل يده على فيه  فإن رآه 

 .4 يمضي في ذلك استمر في الخامسة  ويكرر ذلك مع الزوجة 

                                                 
 .219. وك ل   ابن قدامة، مصدر ساب ، اجلزء العاشر،   410ل ابن رشد، مصدر ساب ، اجلزء الثاين،    1
 م.   0004. 00. 42ق، يا منشور، تاري  الطعن  19/ 08ا، طعن شرعي، رقم الطعن ل جملة ا كمة العلي 2
 .40 – 1ل سورت النور، آية رقم  3
 .219، 218ل ابن قدامة، مصدر ساب ، اجلزء العاشر، بتصرة،    4
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وع ا نكل الزوج عن اللعان حد للق ة عند اجلمهور ، وقام أبو حنيفة حيبس، وع ا نكلت املرأت 
  1ة .اجلمهور، وقام أبو حنيفة  حتبس وال حتد عن اللعان حده عند

وبرأي اجلمهور أخ  املشرع اللييب ايما خي  الزوج بالقوم  ة اا ا امتن  الزوج عن اللعان حيد  
 .2حد الق ة  

وأما ما يتعل  بأنر النكوم من الزوجة، اأخ  برأي اإلمام أيب حنيفة بالقوم  ة وع ا امتنعت الزوجة 
كمة حببسها ح  ت عن أو تصدق الزوج ايما رما ا به، اا ا صدقته حتد حد عن اللعان حكمت ا 

 .3الزنا  
وأمام   ه الكيفية وما تشمله من أميان مطلظة، وما يرتتب عليها   حام ك   أحد ا من اللعنة 

وهلل افمد واملنة  –، جند أن دعوة اللعان من الدعاوة النادرت الوقوع  –سبحانه وتعاىل  –أو الطضب من اهلل 
   ا تم . –

 مما سب  بيانه خنل  عىل  كر أ م اآلنار املرتتبة علو اللعان وال  تتل     اآليت آثاره: .2
 سقوط حد الق ة عن الزوج. .4
ا علو رأي اجلمهور، وخالفهم    ل  اإلمام أبو حنيفة، بأن  .0 نبوه الفرقة بني الزوجني مؤبد 

 .4  طليقة بائنةتاللعان فرقة بالفرقة الواقعة في قام  ة 
 عفاق الولد بأمه وانتفاء نسبه عن الزوج ع ا كان اللعان بسببه. .1

 
 
 
 
 
 

                                                 
م،  0009، القوانني الفقهية،باوه  لبنان، دار الفكر، ل انظر    ل   أبو القاسم حممد بن جزي الكليب 1
 044 . 

م بشأن عقامة حد الق ة،  4991لسنة  20ل موسوعة التشريعاه، الفقرت الرابعة من املادت الثامنة من قانون رقم 2
 . 019مرج  ساب ،  

 .019ل املرج   اته،    3
 .22ل الكاساين، مصدر ساب ، اجلزء ااامس،    4
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 المبحث الثاني: ولد اللعان وارثًا ومورثًا:
 جاء   الرحبية 

 وراثةـــه الــــيد ربـــــفــــــل يــــــــــك   أسباب ميراث الورى ث ثة              
  1ة واريث سببــما بعدهن للم   بـــاح ووالء ونســـوهي نك              

تنحصر أسبا  املااو   اإلس م املتف  عليها عىل ن نة أسبا   ي الزوجية، والقرابة أي    
النسب، والوالء، و نال  أسبا  اختلف ايها مثل والء املواالت و و ما كان بسبب افلف واملناصرت، 

اإلس م ااو به بيت املام عند املالكية، ومنتظم ا عند الشااعية، وعند افنفية وافنابلة ليس بيت وجهة 
  2املام وارن ا.ة
والقرابة نوعان  سببية أو حكمية، وحقيقية، االقرابة السببية  ي قرابة الزوجية املستندت عىل عقد  

سواء  دخل الزوج بزوجته أم مل يدخل هبا. زواج صحيح أو خمتلف علو اساده ع ا مل يفس  قبل املوه، 
 .3  قرابة حكمية أنشأها الشارع بين المعت  ومن أعتقه بسبب العت وك ل   الوالء و ي  ة 

أما القرابة افقيقية اهي قرابة الدم، أي  قرابة صلة النسب ال  ترب  الوارو باملورو، وتشمل  
وعه و م أوالده وأوالد أبنائه وعن نزلوا، وحواشيه و م أصوم امليت وعن علوا و م اابوت واجلدودت، وار 

 اإلخوت وبنو م وااعمام وبنو م وعن نزلوا.
  املبحع ااوم تبني لنا أن ولد اللعان انقطعت الصلة بينه وبني امل عن ة الزوج  ، وأنه بتمام  

يه، ل ل  أف  بأمه، اللعان أصبح نسبه من جهة اا  مقطوع ا، وأن نسبه من جهته أمه يا مشكوك ا
وبالتايل ا  يرو وال يورو من جهة اابوت لعدم وجود سبب اإلرو و و القرابة الثابتة بالنسب 

 الصحيح، ويكون ماانه من جهة اامومة اق ، و  ا ما سنقوم بتوضيحه علو النحو اآليت  
 : حال كونه وارثًا:المطلب األول

 ومااو  وي اارحام.، مااو بالتعصب، ومااو بالرد املااو أنواع أربعة  مااو بالفر ، و  
ولد اللعان قد يرو باحدة   ه اانواع ااربعة علو حسب صلته باملتوىف  تبني أنوباالستقراء 

ا ام، ويرو بالتعصب   مااو أمه، ويرو بالرد ع ا مل    كل حالة، امث   يرو بالفر  ع ا كان أخ 
 ومن  وي اارحام ع ا مل يكن صاحب ار  أو عاصب.يكن  نال  عاصب   املسألة، 

                                                 
 عن  حممد بن خليل بن حممد بن يلبون، التحفة   علم املواريع، حتقي   السائح علي حسني، طرابلس  ل نق    1

 .82م،    0000ليبيا، مجعية الدعوت اإلس مية، الطبعة الثانية، 
بة نور ل انظر    ل  مث    عبد الرمحن بن حممد بن قاسم افنبلي، حاشية الرحبية   علم الفرائض،  املصدر  مكت 2

 .41م،    4989علو اإلنرتنت، الطبعة ااامسة، 
ل د. سعيد حممد اجلليدي، أحكام املااو والوصية   الشريعة اإلس مية، طرابلس  ليبيا، مجعية الدعوت اإلس مية،  3

 .21من    4990الطبعة ااوىل، 
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السهام المقدرة بالشرع  وهذه السهام تنحصر في ستة هي: الفر   و  ة  الميراث بالفرض:  .2
النصف  والثلثان  والربع  والسدس والثلث والثمن  وهذه الفروض ثابتة ألصحابها بنص 

[  وهناك فرض سابع ثبت باالجتهاد وهو ثلث الباقي للجد  والسنة النبويةالقرآن الكريم  ] 
.ويرو ولد 1  [ ولام   حالة عنفراد ا م  اا  وأحد الزوجنيفي بعض أحواله مع اإل وة  ] 

اللعان بالفر    ماانه من أقاربه امه و م ااخوت ام، وارضه    ل  السدس ع ا كان منفرد ا أو 
 حالة أكثر من  ل  ايقتسمون الثلع بينهم بالسوية لل كر مثل حظ معه آخر من اإلخوت ام، و 

ُهَما  اانثو، لقوله تعاىل  ة َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكَ َلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْ ٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
َر السُُّدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء ِفي  الثُـُّلِث ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغيـْ

وك ل  يرو النصف من أمه   حام كونه أنثو  2.  ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليمٌ 
انفرده باملااو دون وجود عخوت معها أو أخواه، واالشرتاك   الثلثني   حالة اجلم ، ومل يكن 

يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْواَلدُِكْم  لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنثـَيَـْيِن     ؤالء البناه عاصب، لقوله تعاىل  ة م
  ه  ي  .3 فَِإن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـَْنتَـْيِن فـََلُهنَّ ثـُُلثَا َما تـََرَك  َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّْصُف ...

هنا اايها ولد اللعان بالفر ، و  ه افااله ال اخت ة ايها بني الفقهاء،  ل  افااله ال  يرو 
 ورده   نصو  قطعية الداللة ال اجتهاد ايها.

هم الورثة الذين ليس لهم فرض  مقدر  وإنما ينصب حقهم العصبة  ة  الميراث بالتعصيب:  .2
على ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض  أو على كل التركة  إذا لم يكن هناك أصحاب 

عال   حالة واحدت و ي  حالة ماانه   ،5ةال يرو ولد اللعان بالتعصيب عند اجلمهور .4 فروض 
وجدوا،  ل  أنه     ه افالة يا مشكوك النسب  ا،  سواء  كان منفرد ا أو م  عخوته عن همن أم

و و ولد ا، والولد ماانه من أمه بالتعصيب، اان كان معه عخوت ورو معهم لل كر مثل حظ 
 اانثيني، وأما عن كان منفرد ا حاز كل الرتكة بعد ععطاء أصحا  الفرو  اروضهم عن وجدوا لقوله 

                                                 
لفقه اإلس مي والقانون، القا رت  مصر، دار ل حممد حممد ارحاه، أحكام الرتكاه واملواريع والوصايا وااوقاة   ا 1

 .91م،    0000النهضة العربية، الطبعة ااامسة، 
 .40ل سورت النساء، آية رقم  2
 .44ل سورت النساء، آية رقم  3
 .411ل د. سعيد اجلليدي، مرج  ساب ،    4
 .000_ انظر    ل  مث    السرخسي، مصدر ساب ، اجلزء لتاس  والعشرون،    5



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

29  

 

 *.1 ْواَلدُِكْم  لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنثـَيَـْيِن يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي أَ تعاىل  ة 
واعترب اجلمهور التوأمني املنفيني باللعان عخوت ام، ال قرابة  ما من جهة اا ، أي ليسوا 

أنهما توأمان لم يثبت لهما أب ينتسبان إليه  بأشقاء، ا  توارو بينهما تعصيب ا، جاء   املطمي  ة 
ية  وال   ف في توأمي الزانية  وفارق هذا ما إذا استلح  أحدهما  ألنه يثبت فأشبها توأمي الزان
وعلو   ا الرأي لو ماه عن أم وأخ توأم له، اااخ التوأم  و أخ ام ماانه  .2  باستلحاقه انه أبوه

 السدس ارض ا، لعدم وجود ارع وارو، واام ارضها الثلع، ويبقو   السهام باق، يرد عليهم  بنسبة
و  املشهور عند املالكية  الرد ومن أخ  به من الفقهاء. لواروضهم، كما سنبينه الحق ا عند افديع ع

أنه عصبة اخيه، بدليل أن الزوج لو أقر بأحد ا فقه    ا يعميتوأم اللعان عخوت أشقاء، و  أن يعتربون
المعنى أن توأمي الم عنة التوأمان هما اللذان في بطن واحد و اآلخر، يقوم اارشي   خمتصره  ة 

يتوارثان على أنهما شقيقان   وكذلك توأما المسبية والمستأمنة يتوارثان على أنهما أشقاء على 
ع ا استحضرنا املسألة السابقة وقياسها علو   ا الرأي، جند أن اام ترو الثلع ارض ا،  .3 المشهور 

ا، واملسألة أصلها من ن نة أسهم، يعود منها لام بينما عد التوأم  نا أخ ا شقيق ا، ااو الباقي تعصيب  
 سهم واحد مبقدار الثلع، وسهمان و ا الباقي لاخ تعصيب ا، و ل  متام الفريضة. 

يكون الرد حينما جلوا املسألة من عاصب هبا، أو حينما ال تستطرق  الميراث بالفرض والرد:  .3
وقد اختلف الفقهاء    الفرو    املسألة.الفرو  الرتكة، ااد ما تبقو من سهام علو أصحا  

منهم من قام بعدم الرد، وما زاد من السهام يرد عىل بيت املام، ومن  ؤالء متقدموا املالكية االرد، 
والشااعية، مستندين أن الفرو  مقدرت بالن  ال جيوز الزيادت ايها، وع ا كان  ناك زيادت امحلها 

َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوَلى بِبَـْعٍض ِفي  ستناد ا عىل قوله تعاىل  ة بيت املام، ومنهم من قام بالرد، ا

                                                 
 .44ل سورت النساء، آية رقم  1

*ل ما  كر من ماانه بالتعصيب أع ه  و   اعتباره ولد لعان و  ه  ي افالة الوحيدت  عند اجلمهور ال  يرو ايها 
بالتعصيب، أما ماانه بالتعصيب علو عمومة، اهو عاصب   بعض حااله ماانه من ولده وعن نزلوا، وك ل   و 

 ان بسبب الوالء. عاصب   ماانه ع ا ك
. وانظر ك ل   حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، 124ل ابن قدامة، مصدر ساب ، اجلزء الثامن،    2

م، ا لد ااامس عشر، اجلزء  0009املبسوط، با  ولد امل عنة، باوه  لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 
 .001التاس  والعشرون،   

باوه  لبنان، دار الفكر، اجلزء الثامن، رشي علو خمتصر خليل، ،  اا حممد بن مجام الدين اارشيأبو عبد اهللل  3
أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد، البيان والتحصيل، كتا  االستلحاق، حتقي   د. حممد . وانظر ك ل    000  

 .010  حجي وآخرون، باوه لبنان، دار الطر  اإلس مي، اجلزء الراب  عشر، 
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و  ا رأي اجلمهور من ااحناة وافنابلة ومتأخري املالكية والشااعية، واستثنوا ، 1 ِكَتاِب اللَِّه 
  2من أصحا  الفرو  السببية.ة اباعتبار  االزوجني   عدم الرد عليهم

 و صاحب ار     ما داملنا أن ولد اللعان يرو هب ا النوع من املااو، ويرد عليه مما سب  يتبني  
، ومثا ا لو ماه عن أخوين املسألة، طاملا ال يوجد هبا عاصب وزاد أصلها علو نصيب أصحاهبا

ام أحد ا العنت عليه أمه، ايكون املااو بينهما أن لكل واحد منهما السدس ارض ا، والباقي يرد 
هما بنسبة سهامهما، واملسألة أصلها من ستة أسهم، يعود لكل واحد منهما السدس ارض ا علي

مبقدار سهم واحد، والباقي أربعة أسهم تقسم بينهما بنسبة سهامهما أي مناصفة، وبالتايل حيصل  
كل واحد منهما علو ن نة أسهم، السهم ااوم ناله ارض ا، والسهمان اآلخران نا ما رد ا، و ل  

 ام الفريضة.مت

األقارب  ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب  ويطل    ة مالرَِّحِم لطة  اإلرث بالرحم:   .4
: ) هو القريب الذي ليس من أما   االصط ح .3في الفرائض على األقارب من جهة النساء (

، خاصة و  ا النوع من أنواع املااو لن خنو  ايه .4أصحاب الفروض وال من العصبات ( طوي  
ع ا علمنا أنه من اانواع امل تلف ايها بني الفقهاء، اهنال  من قام بتوريتهم، و م اجلمهور 

   5.ةو نال  من قام بعدم ماانهم و ا مال  والشااعي

وسبب اا ة أنه مل يرد ن  قاط    استحقاقهم أو عدم استحقاقهم املااو، واامر الثاين، 
يكفينا من الق دت ما أحاط ، و عىل ن و طرق يطوم سرد ا     ا البحعريثهم االخت ة   طريقة تو 

ن اإلرو بالرحم يكون حيع ال يوجد عاصب أو صاحب ار  يرد عليه، ايأيت دور عالعن ، ونقوم ب
قرابة من جهة اام كااام ال -ع ا استثنينا العمة وبنت العم  - وي اارحام، ال ين  م   الطالب 

واجلد ام وأوالده، وكل من كان بينه وبني امليت أنثو، وولد اللعان نسبه من جهة أمه، اا ا وااالة 
 توااره الشروط وانتفت املوان  اهو واره من   ه اجلهة.

                                                 
 .92ل سورت اانفام، آية رقم  1
. وك ل   ابن قدامة، مصدر ساب ، 12ل انظر    ل   شرة الدين النووي، مصدر ساب ، اجلزء ااامس،   2

 .41. وك ل   الشربيمي، مصدر ساب ، اجلزء الراب ،   129اجلزء الثامن،   
 . 401ل ابن منظور، مصدر ساب ، اجلزء السادس،    3
 .410اجلليدي، مرج  ساب ،    ل سعيد 4
 .110، 129ل ابن قدامة، مصدر ساب ، اجلزء الثامن،   5
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 ثاني: حال كونه مورثًا:المطلب ال
 ولد اللعان عن كان له ارع وارو من ال كور وعن نزلوا اهم عصبته كطاه من املورنني   مسائل

، وك ل  ع ا كان الورنة ياملااو، ايعطو اصحا  الفرو  اروضهم عن وجدوا، ويكون اوالده ما بق
من البناه أو بناه االبن، ايكون  ن الفر  والباقي رد ا، و  ا ال خ ة ايه، عمنا اا ة ع ا مل يكن 

منه ع ا احنصر  ملااوا، ااختلف الفقهاء   كيفية منهم لولد اللعان عاصب من أوالده أو صاحب ار 
 املااو   أمه وعخوته، أو أمه وقرابته منها، أو احنصر   قرابة أمه علو النحو اآليت 

و  ا رأي من يقوم بالرد و م اجلمهور كما أسلفنا  الرأي األول:  الميراث بالفرض والرد .2
ا املقدر  ا هسابق ا، وعليه ع ا مل يكن لولد اللعان ارع وارو م كر ووجده اام أخ ه سهم

م  البناه أو بدوهنن، وعن كان معه عخوت ام أخ وا سهامهم ع ا مل يكن له ارع وارو ، والبد 
د عىل ما خوت، وع ا كانت له زوجة أخ ه ارضها، ورُ   املسألة من رد ع ا احنصره   اام واإل
الزوجة  ا الرب  ارض ا   أخ ام زوجة أم  ةتو  عن عدا ا الباقي بنسبة سهامهم. ومثل  ل  

لعدم وجود الفرع الوارو، واام الثلع ارض ا لعدم وجود الفرع الوارو أو مج  من اإلخوت، أما 
 40لفرع الوارو وااصل الوارو، وأصل املسألة من اااخ ام اماانه السدس لعدم وجود 

أسهم،  1ا مبقدار أسهم، واام الثلع ارض   1سهم ا، يعود منها لزوجته الثمن ارض ا مبقدار 
وااخ ام السدس ارض ا مبقدار سهمني، ويتبقو من املسألة ن نة أسهم ترد علو اام وااخ 

 4+ 0أسهم لام،  1=  0+  1أسهم للزوجة، و 1ليكون الناتد النهائي  0  4ام مبقدار 
 أسهم لاخ ام، و ل  متام الفريضة. 1= 

 الرأي الثاني: الميراث بالتعصيب: .2
بينا ايما سب  أن ولد اللعان ال يرو بالتعصيب عال   حالة ماانه من أمه،  عصبة أمه: عصبته . أ

أو   ماانه من توأمه عند اقهاء املالكية،  ل  أن العصبة ال تكون عال ملن ليس له ار  مقدر 
من ال كور ال ين ينتسبون للميت مباشرت و م ااصوم والفروع وافواشي، و  ا اامر منقط  

نسبة لولد اللعان، أما بالنسبة للمااو منه، اهنال  من الفقهاء من قام أن عصبته  م بال
ابن اللعان ترثه أمه عصبة أمه، و و الرأي املشهور عن اإلمام أمحد، جاء   املطمي  ة 

 . 1  وعصبتها  فإن  لف أًما و ااًل  فألمه الثلث  وما بقي فللخال

                                                 
 .112ل ابن قدامة، مصدر سب ، اجلزء الثامن،    1
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ام بالتعصيب و ل    ماانها من ولد ا ال ي العنت   ه افالة ترو ايها اعصبته أمه:  . ب
علو أحد الرأيني عنده بأن جعل عصبة  –رضي اهلل عنه  –عليه، و و قوم لإلمام أمحد ين حنبل 

روي عن أحمد فيه روايتان: ولد اللعان أمه، اان مل تكن اعصبتها عصبته، قام ابن قدامة  ة 
أن أمه عصبته فإن لم يكن فعصبتها عصبته  إحداهما : أن عصبته عصبة أمه   والثانية

عن علي ومكحول والشافعي  هنقله أبو الحارث ومهنا وهذا قول ابن مسعود وروي نحو 
جعل ميراث ولد الم عنة --بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  ولما روى عمر 

ئلة بن مرسً  وروى وا--ألمه ولورثتها من بعدها  ورواه أيضًا مكحول عن النبي 
تحوز المرأة ث ثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي العنت --األسقع عن النبي 

  أن رج   العن امرأته   زمن  ــ رضي اهلل عنه ــ حديع ابن عمروك ل  ما جاء    1 . عليه
 2الولد باملرأت  .بينهما وأف  --النيب لل صلو اهلل عليه وسلم لل وانتفو من ولد ا افرق  النيب 

ا تلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه ال ميراث بينه وبين الذي وقد ة 
نفاه  فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قاال في ابن الم عنة " عصبته عصبة أمه يرثهم 

ل كله  ويرثونه"... وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجع ن أمه عصبة وحدها فتعطى الما
فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها  وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري 

 3 . وأحمد في رواية
وعلو   ا الرأي ااام  نا تنزم أو تقوم مقام اا  اتحجب ما حيجبه اا ، وتكون  ا 

الفرع الوارو من  كر  حااله اا  الث و   املااو و ي   أن يرو بالتعصيب   حالة عدم وجود
أو أنثو مهما نزم  وافالة الثانية أنه يرو السدس ارضا    حالة وجود الفرع الوارو امل كر وعن نزم، 
وافالة الثالثة   أنه يرو السدس ارضا  والباقي تعصيبا    حالة وجود الفرع الوارو املؤنع اق  وعن نزم 

م  اام حجبتهم اام حجب حرمان باعتبار ا العاصب ، ل ل  وعلو ار  أن املسألة هبا عخوت ام 
وليس كما   ااحوام السابقة ، و  ا وعن مل يقل به بقية الفقهاء من امل ا ب عال أنه الراجح   نظر 

                                                 
وك ل  اإلمام أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن . . 119،  111املطمي ، ابن قدامة ، اجلزء الثامن ،    - 1

 .190قرطبة، د  ه اجلزء الثالع،  حنبل القا رت  مصر، مؤسسة 
 .021لل صحيح الب اري،كتا  الفرائض، با  مااو امل عنة، مصدر ساب ، اجلزء الراب ،   2
ل  أمحد بن علي بن حجر العسق ين، اتح الباري شرح صحيح الب اري، القا رت  مصر، املكتبة التوايقية، د  ه،  3

 .19اجلزء الثاين عشر،   
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الباحع، ان الزوج العن وانسل  منه وانتفو نسبه منه،  ابالتايل تقوم اام مقامه وحتم ل الواجباه ال   
  مثل النفقة والرعاية ويا ا من الواجباه ، وبانتقام   ه اامور لام أصبحت كانت   ااصل لا

  ي أوىل من يا ا   مااو ولد ا بالتعصيب ع ا كان اااضل  ا كما   أحوام اا .
 الخاتمة والنتائج

 افمد هلل ال ي بنعمته تتم الصافاه، والص ت والس م علو رسوم اهلل وعلو آله وصحبه ومن 
 واله عىل يوم الدين.

علو  كرنا   مقدمة البحع أسبا  اختيار املوضوع، وال  ترتكز   أساسها اقد  أما بعد  
  ا البا  من أبوا  الفقه ال ي حع الفقهاء علو   شطف الباحع   زيادت التحصيل  واالستفادت 

 تعلمه مبا شاع بينهم من أ ية له.
قارنة بني اآلراء الفقهية وما صايه املشرع اللييب     ا البا ، الطر  الثاين من الدراسة  و امل  

ا تام ا   تقنني ااحكام الشرعية ا تمام   مل يومِ  وال ي تبني لنا من خ م   ه الدراسة أن املشرع اللييب
اللعان سببا من أسبا  نفي  جعلاملتعلقة هب ا املوضوع، بل اكتفو   قانون الزواج والط ق بأن 

ب، و  قانون حد الق ة،  كره   مادت وحيدت  ي املادت الثامنة منه، واكتفو   تعديله ااخا النس
بتعديل اشرتاط بلوغ سن الثامنة عشرت   الزوج، وجعل الشرط  و البلوغ مبفهومه الشرعي، وك ل  

 اشرتاطه   القا ة البلوغ والعقل.
تقنني  -من وجهة نظر الباحع  – شرعع ام امل و دراسته تبني للباحع  تمن خ م ما مت 

علو اإلحالة علو أحكام الشريعة اإلس مية، و  ا اامر ايه  هداااحكام الشرعية     ا البا  واعتم
الرتجيح لدة قاضي املوضوع، خاصة ع ا علمنا أن اآلراء الفقهية     ا البا  مشقة البحع و  عناء

الفيصل بني   ه اآلراء، طبق ا لقاعدت حكم افاكم يرا   جتلف ح    امل  ب الواحد، والتقنني  و
أن العمل بالتقنني من قبيل السياسة الشرعية ملا ايه من مصلحة للعباد، وخنل    دعوت كما اا ة،  

املشرع عىل  ل ، علو أن يراعي بني م ا ب الفقه اإلس مي، وعدم االلتزام مب  ب معني ومبا حيق  
  املبحع الثاين استعر  الباحع كيفية مااو ولد اللعان واملااو منه و  .مقاصد الشريعة    ل 

،اهو يرو أمثلة من مسائل اارتاضية، وقد تبني أن ولد اللعان له أحوام   املااوأعطو بالتفصيل، و 
جبمي  ما  كر من أنواع اإلرو حسب قرابته للميت من جهة أمه أو منها، وأمه وقرابته  م ورنته علو 
حسب نوع ماانهم، وقد بان لنا اخت ة الفقهاء   العديد من املسائل ال  بينا ا وأبنَّا أسبا  

 ب اإلمام مال ، اخت اهم ايها، م  العلم أن املعموم به   ب دنا  و املشهور من م  
وختام ا  الطاية القصوة من البحع  و عيصام رسالة عىل املشرع اللييب من أجل تقنني ااحكام 
املتعلقة باللعان، وتنظيمها   عدت مواد جفف عناء البحع ومشقة الرتجيح علو رجام القضاء   با  

 أن افمد هلل ر  العاملني. واس  كثر ايه االخت ة ح  بني أصحا  امل  ب الواحد. وآخر دعوانا



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

04  

 

 المصادر والمراجع فهرس
 أواًل: القرآن الكريم وتفاسيره:

 .مالقرآن الكري .2
 ثانًيا: كتب المصادر والمراجع: .2
 م. 0009، القوانني الفقهية،باوه  لبنان، دار الفكر، أبو القاسم حممد بن جزي الكليب .4
حتقي   د. حممد حجي وآخرون، باوه أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد، البيان والتحصيل،  .0

 .، د هلبنان، دار الطر  اإلس مي
أبو بكر بن مسعود الكاساين، بدائ  الصنائ    ترتيب الشرائ ، القا رت  مصر، دار افديع،  .1

 م. 0002
 أبو زكريا حيىي بن شرة النووي، روضة الطالبني، القا رت  مصر، املكتبة التوايقية، د  ه.  .1
باوه  لبنان، دار رشي علو خمتصر خليل  ،  ااحممد بن مجام الدين اارشيأبو عبد اهلل  .2

 الفكر.
 .د  ه مؤسسة قرطبة، مصر، ا رت لللللاإلمام أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل الق .1
العسق ين، اتح الباري شرح صحيح الب اري، القا رت  مصر، املكتبة أمحد بن علي بن حجر  .9

 .التوايقية، د  ه
 .4999السيد ساب ، اقه السنة،القا رت  مصر، الفتح لإلع م العريب، الطبعة الثانية،  .8
د. سعيد حممد اجلليدي، أحكام املااو والوصية   الشريعة اإلس مية، طرابلس  ليبيا، مجعية  .9

 م. 4990الدعوت اإلس مية، الطبعة ااوىل، 
بية   علم الفرائض،  املصدر  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم افنبلي، حاشية الرح .40

 م. 4989مكتبة نور علو اإلنرتنت، الطبعة ااامسة، 
 م.0009عبد القادر عودت، التشري  اجلنائي اإلس مي، القا رت  مصر، دار افديع،  .44
 م. 0001عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، املطمي، القا رت  مصر، دار افديع،  .40
عبد ا يد عبد افميد ال يباين، أحكام املواريع والوصية   الشريعة اإلس مية،  .41

 . 4991طرابلس  ليبيا، الدار اجلما اية للنشر والتوزي  واإلع ن، الطبعة ااوىل 
 ل 4101، 4، باوه  دار الكتب العلمية، طعلي اجلرجاين، التعريفاه .41

 .000  م.4981
سرخسي، املبسوط، باوه  لبنان، دار الكتب العلمية، حممد بن أمحد بن أيب سهل ال .42

 م. 0009الطبعة الثالثة، 



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

05  

 

حممد بن أمحد بن رشد، بداية ا تهد وهناية املقتصد، القا رت  مصر، املكتبة التوايقية،  .41
 د ه.

اإلمام حممد بن عمساعيل الب اري، صحيح الب اري، القا رت  مصر، مكتبة اإلميان،  .49
 م. 4998

خليل بن حممد بن يلبون، التحفة   علم املواريع، حتقي   السائح علي حممد بن  .48
 م. 0000حسني، طرابلس  ليبيا، مجعية الدعوت اإلس مية، الطبعة الثانية، 

 م.  0008حممد بن مكرم بن منظور، لسان العر ،باوه  لبنان، دار صادر،  .49
قاة   الفقه اإلس مي حممد حممد ارحاه، أحكام الرتكاه واملواريع والوصايا وااو  .00

 م.  0000والقانون، القا رت  مصر، دار النهضة العربية، الطبعة ااامسة، 
 ثالثًا: الدوريات:

 اجلريدت الرمسية، وزارت العدم  ليبيا. .4
الباحع   مبادئ  ا كمة العليا، اللجنة الشعبية العامة للعدم، طرابلس  ليبيا، اإلصدار  .0

 ااوم.
موسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة  ا، قانون العقوباه والقوانني املكملة له، وزارت  .1

 م.  0001العدم  ليبيا، الطبعة ااوىل،
 
 

 
 والحمد هلل رب العالمين                              

 
 

 
 
 

  











 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تبصرة العوام بخطورة التحاكم إلى األعراف المخالفة                    

 لشريعة اإلسالم                                         

 علي أغنية محمدمحمود د/ 

  المساعد بقسم الشريعة اإلسالمية األستاذ

  جامعة بني وليد -كلية القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

07  

 

 مقدمة

ونستطفره، ونعو  باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئاه أعمالنلا، ملن عن افمد هلل، حنمده، ونستعينه،       
يهلده اهلل ال  مضللل لله، ومللن يضللل ال   للادي لله، وأشللهد أن ال علله عال اهلل وحلده ال شللري  لله، وأشللهد 

ا عبده ورسوله، صلو اهلل عليه وعلو آله وصحبه وسلّ   . اا كثا  م تسليم  أن حممد 

ِإِن  ﴿:عليله افكلم وحلده، قلام ربنلاو و افلللكككُم الل ي حيكلم بلني عبلاده، اهلل سبحانه  ل   اانَّ أما بعد 
يُن اْلَقــيُِّم َوَلِكــنَّ َأْكثـَـَر النَّــاِس ال يـَْعَلُمــ وأمللر    1ة﴾ونَ اْلُحْكـُم ِإال لِلَّــِه َأَمــَر َأال تـَْعبُــُدوا ِإال ِإيَـّاُه َذلِــَك الــدِّ

أن حيكلم بلني النلاس مبلا أنزلله اهلل عليله ملن ااحكلام وتلرك ملا سلوا ا ملن  - -ه حمملدا   ع ه نبيّل جلّ 
ـــنَـُهم ِبَمـــا َأنـــَزَل اللَّـــهُ  ﴿ شلللأنه  اقلللام جلللّ  امل الفلللة لشلللريعة اإلسللل ماآلراء واا للواء  َواَل تـَتَِّبـــْع  فَـــاْحُكم بـَيـْ

ــــا َجــــاَءكَ  والتسللللليم والرضللللا  ،عىل شلللرعهوأوجللللب علللللو عبلللاده التحللللاكم   2ة.﴾اْلَحـــ ِّ  ِمــــَن  َأْهـــَواَءُهْم َعمَّ
ـنَـُهْم ثُـمَّ اَل يَِجـُدوا ِفـي أَنـُْفِسـِهْم  فَـَ  َورَبِـَّك ﴿  اقام تعاىل ،حبكمه اَل يـُْؤِمنُـوَن َحتَّـى يَُحكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجَر بـَيـْ

 بث نلة أوصلاة هافاكمني بطا ما أنزلل - - وصف اهلل  و    3ة﴾ َتْسِليًما  َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا
ــ ﴿قاسللية اقللام  ــَك ُهــْم اْلَك ــْم َيْحُكــْم ِبَمــا َأنــَزَل اللَّــُه فَُأْولَِئ ــْن َل وقللام   اآليللة اللل  بعللد ا  (4).﴾ ِفُرونَ اَوَم

ال ي ارتضلاه  وال يتحق  اإلس م (6).﴾فَأُولَِئَك ُهُم الَفاِسُقونَ و  آية أخرة  ﴿ (5).﴾فَأُولَِئَك ُهُم الظَّالُِمونَ ﴿
، اللان أسللاس اإلسلل م  للو االستسلل م هلل وقبللوم مللا  أحكللم افللاكمني عال بتحكلليم شللريعة لنللا ر  العللاملني

مله، و ل ا ايجلب علللو مجيل  املسللمني أن يتحلاكموا عىل كتللا  اهلل أنزلله، واالنقيلاد لله بطاعتله وتللرك ملا حرّ 
-  -  وسلللللنة نبيللللله- -  للشلللللريعة اإلسللللل مية الللللل  حتكلللللم حبكلللللم  ة امل الفلللللةبليّلللللال عىل ااعلللللراة القك

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقنُـونَ ﴿ نا اجلا لية، قام ربّ  ريلب  ، وال(7)﴾َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يـَبـْ
   خاّصللةيللدبللمي ولاللب د الليبيللة عاّمللة و  ة امل الفللة للشللريعة اإلسلل مية   ااعللراة القبليّلل لتحلاكم عىلأن ا

                                                 

 .10اآلية     سورت يوسف،1ة
  .10  سورت يوسف، اآلية  2ة
 .12  سورت النساء، اآلية  3ة
 .12  سورت املائدت، اآلية  4ة
 .12  سورت املائدت، اآلية  5ة
 .19  سورت املائدت، اآلية  6ة
 .20سورت املائدت، اآلية    7ة
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 ،وا علللو النللاس حقيقتهللا   زماننللا  لل اُسللأن  نللاك مللن لبّ  ة  خاّصلل ،ين والعقيللدتبللالا ااطللورت علللو الللد   أمللر  
تلارت   -زعملوا-ا للصلدع االجتملاعي ؛ حبجة اإلص ح تلارت ، ورأب ل اا وزور  وم عند م ظلم  بُ وألبسو ا نو  القك 

سلليأيت علللو  -:-قللام  قللام رسللوم اهلل --أخللرة، ويصللدق   أمثللام  للؤالء حللديع أيب  ريللرت 
ايهللا ويُؤمتن ايهلا االائن، وخُيلّون هلا الكلا  ، ويُكللّ   ايهلا الصلادق،النلاس سلنواه خلّداعاه، ُيصلّدق اي

 .(1)قيل وما الرُّويبضة ؟ قام  الرجل التَّااه   أمر العامة اامني،وينكط  ايها الرُّوكيِْبضة،

قلد قلدحت  يعة ا مديلةامل الفلة للشلر  اجلا ليلة ااعلراة حتكليم أنجيلد اليلوم  والناظر   واقل  النلاس
اأصللبحوا يعيشللون صلور االلوة والشلل    جمللتمعهم  ،اده نفوسللهم وأملوا م ناني لل، و للدّ   توحيلد م أوال  

َوَمــْن َأْعـــَرَض َعـــن ِذْكــِري فَـــِإنَّ لَـــُه  ﴿ - -، مصللداق ا لقوللللهت واالطمئنلللانملللن حيللات ااملللن واملللودّ  بللدال  
الَـِّذيَن آَمنُـوا َولَـْم  ﴿ و  مقابلل  لل  يقلوم اهلل تعلاىل  (2).﴾يَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمىَٰ َمعِ 

 (3).﴾ يـَْلِبُسوا ِإيَمانـَُهم ِبظُْلٍم ُأولََِٰئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ 

ولعللّل السللؤام اللل ي ينبطللي أن يطللرح وحللرّي بكللل مسلللم أن يضللعه نصللب عينيلله أمللام  لل ا التمسلل   
 -! ل شريعة اهلل ناقصة ح  يكملهلا  لؤالء هبل ه ااُراالاه ؟ا حف بااعراة والتقاليد البالية ما نّصه  

ــ ﴿ عن شللريعة اهلل كاملللة ال نقلل  ايهللا وال تقصللا. - معللا  اهلل َيانًــا لُِّكــلِّ َشــْيٍء َونـَزَّْلَنــا َعَلْي َك اْلِكَتــاَب تِبـْ
، الل  يردد لا السلفهاء   كلل وقلت، ولكنهلا العصلبية اجلا ليلة (4).﴾َوُهًدى َورَْحَمًة َوُبْشَرىَٰ لِْلُمْسـِلِميَن 

 اَءنَـاِه آبَ ْيـلَ ا عَ نَـيْـ فَ لْ أَ ا تَّبِـُع َمـنَـ  لْ وا بَـالُ نـَزَل اهللُ قَـا أَ وا َمـتَِّبعُـا ُهـمُ يـَل لَ ا قِ ذَ وإِ ﴿و كر ا لنا ربنا   كتابه اقلام 
ومللللن بللللا  بيللللان افلللل  وعبللللراء  لل مللللة، رأيللللت أن أكتللللب عللللن خطللللورت ااعللللراة القبليللللة اللللل  تفشللللو (5).﴾

 االحتكام عليها   ب دنا، وقد اقتضت طبيعة البحع أن يقسم علو النحو اآليت 

 .ةحقيقة األعراف القبلي   المطلب األول:

 .ة المخالفة للشريعة اإلس ميةإلى األعراف القبلي  المطلب الثاني: حكم التحاكم 
 .ة في مدينة بني وليداألعراف القبلي   ىالتحاكم إلر المطلب الثالث: صور من مظاه

                                                 

عسناده افااظ    ، وجّود 1011أخرجه ابن ماجه   سننه، كتا  الف ، با  شدت الزمان،حة  1ة
  .4889 ، وحسنه االباين   السلسلة الصحيحة،ح ة41/81الفتح،ة

 .401سورت طه ، اآلية   2ة
 490سورت البقرت،اآلية   3ة
 .89سورت النحل، اآلية  4ة
 490سورت البقرت، اآلية   5ة
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 المطلب األول: حقيقة األعراف القبلية

كلل ملا تعراله اللنفس ملن االا وتطملئن و  ،ة و و ما يلدم عللو التتلاب رْ مج  عُ    اللغة في ألعرافا
 أصلل ن والفللاء والللراء العللنيقللام ابللن اللارس     .  تتللابعوا عليلله يُقللام  تعللارة النللاس علللو كلل ا، مبعللىن.عليلله

 السلللللللكون عللللللللو  واآلخلللللللر .بلللللللبعض بعضللللللله متصللللللل  الشللللللليء تتلللللللاب  عللللللللو  أحلللللللد ا يلللللللدم صلللللللحيحان،
 عرالللا القطلللا جلللاءه ويقلللام  عليللله. الشلللعر لتتلللاب  بللل ل  ومسلللي الفلللرس. علللرة العلللرة  والطمأنينلللة.اااوم

 ومعرالة. عراانلا ا نلا ا ن عرة تقوم  والعراان. املعراة اآلخر بعض....وااصل خلف بعضها أي عراا،
 ..عنله. ونبلا منله شتلوحَّ  شليئا رأنكل ملن ان عليله، سلكونه ملن قلناه ما علو يدم و  ا معروة. أمر و  ا

 ***   وواللللللاءه عدللللللله عال اهلل أىب   النابطة  قام عليه. تسكن النفوس ان ب ل  ومسي املعروة، والعرة 
  1ة.  ضائ  العرة وال معروة النكر ا 

  أبرز ا تعريفاه متعددت من له في االصط ح:العرف 

ــــــف ال            العللللللرة مللللللا اسللللللتقره النفللللللوس عليلللللله بشللللللهادت العقللللللوم وتلقتلللللله الطبللللللائ   جرجــــــانيتعري
  2ةبالقبوم  .

  نه أب املعاصرين  بعض وعراه

  3ة . ما تعارة مجهور الناس وساروا عليه ، سواء كان قوال  ، أو اع  ، أو تركا    

   4ة  . ما اعتاده الناس من المعام ت واستقامت عليه أمورهم   

 (5).﴾َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا  ﴿  نسبة عىل القبيلة املعرواة   الب د العربية، قام ربنا  القبلية

                                                 

أنس حممد الشامي، القا رت  دار مقاييس اللطة، مادت ةسلم ، أمحد بن اارس بن زكريا الرازي، راجعه وعل  عليه    1ة
  .م 0008 ل ، 4109،  129-128ة ، 4افديع، ط

التعريفاه، علي بن حممد اجلرجاين، ضبطه وصّححه مجاعة من العلماء باشراة الناشر، باوه  دار الكتب   2ة
 .418م،  4981 ل 4101، 4العلمية، ط

،    4919، 4شليب، القا رت  دار النهضة العربية،طاملدخل   التعريف بالفقه اإلس مي، حممد مصطفو   3ة
010 . 

م، 4981ه، 4101، 00التوزي ، طأصوم الفقه، عبد الو ا  خ ة، دار القلم للطباعة والنشر و    علم4ة
 89. 
 .41سورت افجراه، اآلية   5ة
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وحقيقة العرة ال ي نقصده  نا ليس املقصود به العرة الصحيح وال ي يعد مصدرا من مصلادر التشلري ، و لل  ان 
واللل  نبتللت باسللتقراء نصللو  الكتللا   وااعللراة الصللحيحة   عمليللة االجتهللاد،علللو اعتبللار العوائللد الفقهللاء متفقللون 

 والسنة وتصرااه الصحابة وعلماء اامة.
ولكلللّن العلللرة الللل ي نقصلللده  نلللا  لللو  لللل  العلللرة الللل ي يشلللكل خطلللورت كبلللات عللللو عقيلللدت ااملللة 

النصللللو  الشللللرعية وال وتعام  للللا،  للللل  العللللرة اللللل ي يصللللفه العلمللللاء بللللالعرة الفاسللللد اللللل ي ال يعتللللرب 
حيّكمهللا، بللل يّتبلل  الشللهواه ومللا  للوة اانفللس، الكُيِحللّل افللرام، ويُلللحكر م افلل م، ويللدا  املصلللحة، وجيلللب 

فَـأَْيَن تَـْذَهُبوَن ِإْن ُهـَو ِإالَّ  ﴿ .املفسدت، وينتصر للقوي، ويأيت علو الضعيف، ويُكلّرم الطلمي، ويُهلني الفقلا
  1ة.﴾ن َشاَء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيمَ ِلمَ  ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمينَ 

املا واال   الشلرع أخل نا بله، وملا  ،عللو الكتلا  والسلنة اعلراةعلينلا أن نعلر   ل ه او  ا ايتعني 
و أأن حنللدو  للا  كللرا   بلللهجيللوز اعتبار للا، وال العمللل هبللا،  الاللااعراة الفاسللدت  نبلل ناه وتركنللاه،  هخالفلل

أال إن كــل شــيء مــن أمــر الجاهليــة تحــت  -  -أقللدامنا كملا قللام  للي حتللت وعمنلا نرال  هبللا رأسللا، 
  2ة.  قدمي موضوع

 المطلب الثاني: حكم التحاكم إلى األعراف القبلية المخالفة للشريعة اإلس مية

وجلو  افكلم مبلا أنللزم اهلل،  ا جازم لا ال خياجلله الشلل  اعتقلاد   أن يعتقللد عن الواجلب عللو كلل مسللم
ال عىل ااعلراة القبليلة امل الفلة للشلريعة اإلسل مية، ويلدم عللو ،  -  - وسنة نبيه هوالتحاكم عىل كتاب

   - ل  أدلة من القرآن والسنة، ومن أبرز تل  اادلة  

ــْوِم  قللوم اللَّلله تعللاىل   ﴿  -4 ــُردُّوهُ إِلَــى اللَّــِه َوالرَُّســوِل ِإْن ُكْنــتُْم تـُْؤِمُنــوَن بِاللَّــِه َوالْيَـ َفــِإْن تـََنــازَْعتُْم ِفــي َشــْيٍء فـَ
  3ة.﴾ اَلِ ِر َذِلَك َ ـيٌْر َوَأْحَسُن تَْأوِي 

و للل  بللرد التنللازع عليهمللا،  -  -وجللو  التحللاكم عىل كتللا  اهلل وسللنة رسللوله وجــه االســتدالل: 
 أحسن عاقبة   العاجل و اآلجل.اهو 

                                                 

 .08-09-01  سورت التكوير، اآلية، 1ة
  .4048، ح ة، كتا  افد، با  حجة النيب  -- مسلم   صحيحه من حديع أيب  ريرت أخرجه   2ة
 .29  سورت النساء، اآلية  3ة
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﴾، قلام جما لد، ويللا تـَنَـاَزْعُتْم ِفـي َشـْيٍء فـَـُردُّوُه ِإلَـى اللَّـِه َوالرَُّسـولِ قولله  ﴿اكلِاْن     قـال ابـن كثيـر
بللأن كللل شلليء تنللازع  -  -واحللد مللن السلللف  أي  عىل كتللا  اللَّلله وسللنة رسللوله. و لل ا أمللر مللن اللَّلله 

َوَمــا واروعلله أن يللرد التنللازع    للل  عىل الكتللا  والسللنة، كمللا قللام تعللاىل  ﴿النللاس ايلله مللن أصللوم الللدين 
، املللا حكلللم بللله كتلللا  اللَّللله وسلللنة رسلللوله، وشلللهدا لللله  1ة﴾ اْ تَـَلْفـــُتْم ِفيـــِه ِمـــْن َشـــْيٍء َفُحْكُمـــُه ِإلَـــى اللَّـــهِ 

ــُتْم تُـ بالصللحة، اهللو افلل ، ومللا ا بعللد افلل  عال الضلل م؛ و لل ا قللام تعللاىل  ﴿ ْؤِمنُــوَن بِاللَّــِه َواْليَـــْوِم ِإْن ُكْن
اجلهلللااله عىل كتلللا  اللَّللله وسلللنة رسلللوله، اتحلللاكموا عليهملللا ايملللا شلللجر  ﴾ أي  رّدوا ااصلللوماه واَلِ ـــرِ 

﴾، ادّم علو أن من مل يتحاكم   جمام النلزاع عىل الكتلا  ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلِ رِ بينكم ﴿
ــرٌ بللاليوم اآلخللر. وقوللله  ﴿ وال عليهمللا    للل ، اللليس مؤمنللا  باللَّلله، والسللنة، وال يرجلل  ــَك َ يـْ ﴾ أي  َذِل

﴾ أي  َوَأْحَســـُن تَـــْأِوي ً التحلللاكم عىل كتلللا  اللَّللله، وسلللنة رسلللوله، والرجلللوع   اصلللل النلللزاع عليهملللا خلللا ﴿
  2ة .وأحسن عاقبة ومآال ...

برد  كل ما تنازع الناس ايه من أصلوم اللدين واروعله عىل اللَّله وعىل  --...أمر     وقال السعدي
أي  عىل كتللا  اللَّلله، وسللنة رسللوله؛ الللان ايهمللا الفصللل   مجيلل  املسللائل اا ايللة، عملللا   -  -رسللوله 

، أو عملوم معلىن يقلاس عليله ملا أشلبهه؛ ان كتلا  ، أو مفهلوم  ، أو تنبيه  بصرحيهما، أو عمومهما، أو عمياء  
اللَّلله، وسللنة رسللوله عليهمللا بنللاء الللدين، وال يسللتقيم اإلميللان عال هبمللا. اللالرد عليهمللا شللرط   اإلميللان؛ الهلل ا 

ــْوِم اَلِ ــرِ قللام  ﴿ِعْن  ــوَن بِاللَّــِه َواْليَـ ــُتْم تـُْؤِمُن ؛ ﴾، اللدّم  للل  علللو أن مللن مل يللرّد عليهمللا مسللائل النللزاعُكْن
﴾ أي  اللرّد عىل اللَّله ورسلوله لِـكَ اليس مبؤمن حقيقة، بلل ملؤمن بالطلايوه، كملا  كلر   اآليلة بعلد ا ﴿ ك 

ــْأِوي ﴿ ــٌر َوَأْحَســُن َت ﴾؛ اللان حكللم اللَّلله ورسللوله أحسللن ااحكللام، وأعللد ا، وأصلللحها للنللاس   أمللر َ يـْ
  3ة . دينهم، ودنيا م، وعاقبتهم

  ه اآلية الكرمية بأن كل شيء تنازع ايه الناس من أصوم الدين     أمر اهلل    وقال الشنقيطي

                                                 

 .40  سورت الشورة، اآلية  1ة
  تفسا القرآن العظيم لإلمام ابن كثا، حتقي   أ.د. حكمت بن بشا بن ياسني، أشرة علو طبعه  سعد بن اواز 2ة

  .420/ 1ه،ة 4114، 4الصميل، الريا   دار ابن اجلوزي للنشر والتوزي ، ط
  تيسا الكر  الرمحن   تفسا ك م املنان، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، حتقي   عبد الرمحن بن مع  اللوحي ، ة د، ط ، 3ة

  498. 
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  1ة . --واروعه أن يرد التنازع    ل  عىل كتا  اهلل وسنة نبيه 
نَـُهْم ثُمَّ ال َيِجـُدوا ِفـي  قوم اللَّه تعاىل  ﴿ -0 َف  َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
   .(2)﴾َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليَماَأنـُْفِسِهْم 

 --أنه ال عميان ملن أعلر  علن التحلاكم عىل شلريعة اهلل الل  جلاء هبلا رسلوم اهلل وجه االستدالل:
 .اتحكيم   ه الشريعة أصل من أصوم اإلميان

للم الرسللوميقسللم تعللاىل بنفسلله الكرميللة املقدسللة  أنلله ال يللؤمن أحللد حلل       قــال ابــن كثيــر    -  -حُيكك 
ثُــمَّ ال يَِجــُدوا ِفــي مجيلل  اامللور، امللا حكللم بلله اهللو افلل  اللل ي جيللب االنقيللاد للله باطنللا  وظللا را ؛ و لل ا قللام  ﴿

﴾ أي  ع ا حكَّموك يطيعون    بواطنهم، ال  جيلدون   أنفسلهم أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا َتْسِليًما
حكمت به، وينقادون له   الظا ر والباطن، ايسللمون لل ل  تسلليما  ُكليّلا  ملن يلا ممانعلة، وال مدااعلة،  حرجا  مما

اَل يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتَّى يَُكوَن َهَواهُ تَــبَـًعا لَمَّا ِجْئُت بِهِ   وال منازعة، كما ورد   افديع 
  4ة .   3ة

... أقسم تعاىل بنفسله الكرميلة أهنلم ال يؤمنلون حل  حيكملوا رسلوله ايملا شلجر      وقال  السعدي
بيللللنهم، أي    كللللل شلللليء حيصللللل ايلللله اخللللت ة، خبلللل ة مسللللائل اإلمجللللاع، ااهنللللا ال تكللللون عال مسللللتندت 
للكتا  والسلنة،   ال يكفلي  ل ا التحكليم حل  ينتفلي افلرج ملن قللوهبم والضلي ، وكلوهنم حيكمونله عللو 

 ،   ال يكفللي  للل  حلل  يسلللموا فكمله تسللليم ا بانشللراح صللدر، وطمأنينللة نفللس، وانقيللاد وجله اإليمللا
الالتحكيم   مقلام اإلسل م، وانتفلاء افلرج   مقلام اإلميلان، والتسلليم   مقلام اإلحسلان، امكلن بالظلا ر والبلاطن.

للن تلرك  لل ا التحكلل يم املل كور يللا ملتللزم للله، اسلتكمل  لل ه املراتللب وكملهلا، اقللد اسللتكمل مراتلب الللدين كلهللا، امك
  5ة .اهو كاار، ومكن تركه، م  التزامه اله حكم أمثاله من العاصني

                                                 

د،   أضواء البيان   عيضاح القرآن بالقرآن، حممد اامني بن حممد امل تار اجلكمي الشنقيطي، عشراة  بكر بن عبداهلل أبو زي1ة
  .4/190، ةد، ه ، ة4الريا   دار عامل الفوائد للنشر والتوزي ، ط

 .12  سورت النساء، اآلية  2ة
أخرجه ابن أيب عاصم   السنة ، وضعفه االباين   جريد كتا  ظ م اجلنة   جريد أحاديع السنة البن أيب عاصم، ة  3ة
وتعقبه ابن رجب افنبلي، ينظر   افّجة بِاسناد صحيح ،حديع حسن صحيح رويناه   كتا  وقام النووي     ، 42ح

جام  العلوم وافكم وشرح مخسني حديثا من جوام  الكلم ، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، حتقي   شعيب 
  .0/114ة م،4999-ه 4149، 9اارناؤوط و عبرا يم باجس، باوه  مؤسسة الرسالة،ط

  .421-420/ 1  تفسا القرآن العظيم،ة4ة
 .000 -099  تيسا الكر  الرمحن   تفسا ك م املنان،   5ة
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بنفسله الكرميلة املقدسلة أنله ال يلؤمن أحلد حل   أقسلم اهلل    ل ه اآليلة الكرميلةوقـال الشـنقيطي: " 
كليللا مللن يللا     مجيلل  اامللور   ينقللاد ملللا حكللم بلله ظللا را وباطنللا، ويسلللمه تسللليما - - حيكللم رسللوله

ممانعللة، وال مدااعللة ، وال منازعلللة، وبللني   آيلللة أخللرة أن قللوم امللللؤمنني حمصللور    للل ا التسللليم الكللللي ، 
ــْوَل اْلُمــْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعــوا  ﴿و للي قوللله تعللاىل   --واالنقيللاد التللام ظللا را وباطنللا ملللا حكللم بلله ِإنََّمــا َكــاَن قـَ

نَـُهْم َأن يـَُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم      2ة." 1ة﴾بـَيـْ

    ا  يتم عميان العبد عال ع ا آمن باهلل، ورضي حكمه   القليل والكثلا، وحتلاكم عىل وقال ابن باز
عابلللدا لطلللاه، قلللام وعال كلللان شلللريعته وحلللد ا   كلللل شلللأن ملللن شلللؤونه،   اانفلللس وااملللوام وااعلللرا ، 

َنا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ  ﴿ تعاىل       4ة." 3ة ﴾َوَلَقْد بـََعثـْ

اْلِخيَــَرُة َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّـُه َوَرُسـولُُه َأْمـًرا َأن َيُكـوَن َلُهـُم  قوله تعاىل  ﴿ -3
   5ة .﴾ ِمْن َأْمرِِهْم  َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَ اًل مُِّبيًنا

ناالل  ال جيللا ايله للمللؤمن، وعمنللا جيللب عليلله -  -ورسللوله --أن حكلم اهلل  وجــه االســتدالل:
 السم  والطاعة والقبوم واإل عان   ه الشريعة.

     لل ه اآليللة عامللة   مجيلل  اامللور، و للل  أنلله ع ا حكللم اهلل ورسللوله بشلليء اللليس قــال ابــن كثيــر
َوَمـن  ﴿احد خمالفته ، وال اختيار احد  نا ، وال رأي وال قوم... و ل ا شلّدد   خل ة  لل ، اقلام  

الَّــِذيَن ُيَخــاِلُفوَن َعــْن َأْمــرِِه َأْن فـَْلَيْحــَذِر ﴿ كقوللله تعللاىل   ﴾ يـَْعــِص اللَّــَه َوَرُســوَلُه فـََقــْد َضــلَّ َضــَ اًل مُِّبيًنــا
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ    7ة . 6ة﴾ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

                                                 

 .24  سورت النور، اآلية 1ة
  .4/191  أضواء البيان، ة2ة
 .11  سورت النحل، اآلية 3ة
الريا ،   وجو  حتكيم شرع اهلل ونب  ما خيالفه، عبد العزيز بن عبداهلل بن باز، عشراة  عدارت البحوو العلمية واإلاتاء، 4ة
  .9م،ة 0000ه ل، 4101، ،9ط
 .11  سورت ااحزا ، اآلية 5ة
 .11  سورت النور، اآلية  6ة
  .491/ 1  تفسا القرآن العظيم،ة7ة
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الليس مللؤمن أن   -  -  اقطل  سلبحانه وتعلاىل الت يلا بعلد أملره وأملر رسلوله   وقـال ابـن القـيم
، بللل ع ا أمللر اللأمره حللتم ، وعمنللا االلات   قللوم يللاه ع ا خفللي أمللره، وكللان  -  -خيتللار شلليئا بعللد أمللره

  1ة ل  الطا من أ ل العلم به وبسنته  .
َوَمـا اْ تَـَلْفـُتْم ِفيـِه ِمـْن َشـْيٍء َفُحْكُمـُه ِإلَـى اللَّـِه َذِلُكـُم اللَّـُه رَبِـّي َعَلْيـِه تـَوَكَّْلـُت  قولله تعلاىل  ﴿ -4

 .(2)﴾َوِإلَْيِه أُنِيبُ 
بتحكليم كتابله وسلنة  - -أن مرج  اامور   حام االخت ة والنلزاع عىل اهلل وجه االستدالل: 

 .--نبيه   
َفُحْكُمـُه ِإلَـى أي  مهما اختلفلتم ايله ملن ااملور، و ل ا علام   مجيل  ااشلياء، ﴿    قال  ابن كثير

فَـِإْن تـَنَـاَزْعُتْم ِفـي َشـْيٍء فـَـُردُّوُه ِإلَـى اللَّـِه كقولله  ﴿  --﴾ أي   و افاكم ايله بكتابله، وسلنة نبيله اللَّهِ 
﴾ أي  أرجل  َعَلْيـِه تـَوَكَّْلـُت َوِإلَْيـِه أُنِيـبُ ﴾ أي  افاكم   كل شليء، ﴿َذِلُكُم اللَُّه رَبِّي، ﴿ 3ة﴾َوالرَُّسولِ 

  4ة .عليه   مجي  اامور
ملن أصلوم ديلنكم واروعله، مملا مل تتفقلوا عليله ﴾ َوَمـا اْ تَـَلْفـُتْم ِفيـِه ِمـْن َشـْيءٍ ﴿     وقال السـعدي

﴾ يرد عىل كتابه، وعىل سنة رسوله، اما حكملا بله اهلو افل ، وملا خلالف  لل  اباطلل َفُحْكُمُه ِإَلى اللَّهِ ﴿
﴾ أي  اكمللا أنلله تعللاىل الللر ، االلال ، الللرازق، املللدبر، اهللو تعللاىل افللاكم بللني عبللاده َذِلُكــُم اللَّــُه رَبِّــي﴿

  5ة .أمور مبشرعه   مجي  
     مللا دلللت عليلله  لل ه اآليللة الكرميللة مللن أن مللا اختلللف ايلله النللاس مللن ااحكللام وقــال الشــنقيطي

   6ةاحكمه عىل اهلل وحده ال عىل ياه  .
  7ةوقام أيضا    ويفهم من   ه اآلية الكرمية أنه ال جيوز التحاكم عىل يا كتا  اهلل وسنة نبيه .

                                                 

  زاد املعاد    دي  خا العباد، حممد بن أيب بكر الزرعي املعروة بابن القيم، حتقي   شعيب اارناؤوط، عبدالقادر 1ة
  .4/18 ل، ة4140ة الرسالة، اارناؤوط، باوه  مؤسس

 .40  سورت الشورة، اآلية  2ة
 .29  سورت النساء، اآلية  3ة
  .214/ 1  تفسا القرآن العظيم،ة4ة
 .889  تيسا الكر  الرمحن   تفسا ك م املنان،  5ة
  .9/491  أضواء البيان، ة6ة
  .4/190  أضواء البيان، ة7ة
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لللِ ِه اآليكلللةك  -  - مسللل  النللليبأنللله  -- علللن علللدي بلللن حلللامت  -5 ـــاَرُهْم ﴿: يلكْقلللركأُ  ك ـــُذوا َأْحَب اتََّخ
ــُدوا ِإَلًهــا َواِحــًدا ال ــُروا ِإال لِيَـْعُب ــا أُِم ــْريََم َوَم ــَن َم ــْن ُدوِن اللَّــِه َواْلَمِســيَح اْب ــانـَُهْم َأْربَابًــا ِم ــَو َورُْهَب ــَه ِإال ُه  ِإَل

ــــا ُيْشــــرُِكونَ  ــــا َأَحــــلَّ اللَّــــُه  ِعنَّللللا لكْسللللنكا نلكْعبُللللُدُ ْم، الكقكللللامك  الكُقْلللللُت   (1)﴾ُســــْبَحانَُه َعمَّ ــــْيَس ُيَحرُِّمــــوَن َم َأَل
  2ة. فَِتْلَك ِعَباَدتـُُهمْ اُقْلُت  بلكلكو، قكامك   ؟ فـَُتَحرُِّمونَُه  َوُيِحلُّوَن َما َحرََّم اللَُّه  فـََتْسَتِحلُّونَهُ 

أن من أطاع امل للوقني   حتلر  ملا أحلله اهلل أو حتليلل ملا حرمله، اقلد عبلد م ملن وجه االستدالل: 
     دون اهلل واج  م أرباب ا.
اتََّخــُذوا اللَّلله بللن عبللاس، ويا للا   تفسللا  ﴿ ح يفللة بللن اليمللان، وعبللدو كلل ا قللام      قــال  ابــن كثيــر

وقلام السلدي  استنصلحوا الرجلام،  ﴾ عهنم اتبعو م ايما حلَّللوا وحرّملوا. َأْحبَارَُهْم َورُْهبَانـَُهْم أَرْبَابًا ِمْن ُدوِن اللَّهِ 
﴾ أي  الل ي ع ا  أُِمـُروا ِإال لِيَـْعبُـُدوا ِإَلًهـا َواِحـًداَوَما كتا  اللَّه وراء ظهور م؛ و  ا قام تعاىل  ﴿   وتركوا

ال ِإلَـَه ِإال ُهـَو ُسـْبَحانَُه َعمَّـا حّرم الشيء اهو افرام، وما حلله حلَّ، وما شرعه اتّب ، وما حكم به نفل .﴿
ال عللله عال  ﴾ أي  تعللاىل، وتقللدس، وتنللزه عللن الشللركاء، والنظللراء، وااعللوان، وااضللداد، وااوالد،ُيْشــرُِكونَ 

  3ة . و، وال رّ  سواه

ـــاَرُهمْ ﴿     وقـــال الســـعدي ـــانـَُهمْ ﴾، و لللم علملللاؤ م ﴿اتََّخـــُذوا َأْحَب ﴾ أي  الُعبَّلللاد املتجلللردين َورُْهَب
﴾ حيُِلُّللون  للم مللا حللرم اللّلله ايحلونلله، وحيرمللون  للم مللا أحللل اللّلله ايحرمونلله، َأْربَابًــا ِمــْن ُدوِن اللَّــهِ للعبللادت ﴿

من الشرائ ، وااقوام املنااية لدين الرسل ايتبعوهنم عليها، وكلانوا أيضلا  يطللون   مشلاخيهم، ويشرعون  م 
وُعبّللللللاد م، ويُعظ مللللللوهنم، ويت لللللل ون قبللللللور م أونانللللللا  تعبللللللد مللللللن دون اللَّلللللله، وتقصللللللد باللللللل بائح، والللللللدعاء 

  4ة .واالستطانة

مل يكللن للله أن -  -اللَّلله أمجلل  العلمللاء علللو أن مللن اسللتبانت للله سللنة رسللوم     وقــال الشــافعي
  5ة .يدعها لقوم أحد

                                                 

 .14  سورت التوبة، اآلية  1ة
 ، 1/198  ، وأمحد   مسنده،ة 1092خرجه الرتم ي   سننه، كتا  تفسا القرآن، با  من سورت التوبة، حة  أ2ة

  .91/ 41وصححه االباين   سلسلة ااحاديع الصحيحة،ة
   .480 -499/  9  تفسا القرآن العظيم ،ة3ة
 .180 -184  تيسا الكر  الرمحن   تفسا ك م املنان،   4ة
/ 0م، ة4991 ل، 4141، 4بيان العلم واضله ، يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، الريا   دار ابن اجلوزي ، ط  جام  5ة

10.   
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  ومن أوجب تقليد عمام بعينه اسلتتيب ، الان تلا  وعال قتلل، وعن قلام  ينبطلي ؛   وقال ابن تيمية :
  1ةكان جا   ضاال  .

وملن حتلاكم عىل ملن  ،و  ه العاداه وااعراة امل الفلة للشلريعة اإلسل مية  لي ملن أحكلام اجلا ليلة
ونقلض علروت ملن علرة اإلسل م ،قلام رسلوم  حيكم هبا اقد حتلاكم عىل الطلايوه الل ي أُملر أن يكفلر بله؛ 

ا يَهـلِ ي تَ تِ الَّ بِـ اسُ النَّـ ثَ بَّ َشـتَ  ةٌ وَ رْ عُ  تْ ضَ قَ تَـ ا انْـ مَ لَّ كُ فَ  ةً وَ رْ عُ  ةً وَ رْ عُ  مِ َ  ى اإلسْ رَ عُ  نَّ ضَ نقَ تُ لَ  -    -اهلل
    2ة. ةُ َ  الصَّ  نَّ هُ رُ آ ِ وَ  مُ كْ حُ ا الْ ضً قْ نَـ  نَّ هُ لُ وَّ أَ وَ 

، أاضللل وأحسللن مللن افكللم بالشللريعة اإلسلل مية، أو اعللراة اجلا ليللةومللن قللام  عن افكللم هبلل ه ا 
أهنللا مثللل الشللريعة اإلسلل مية، أو جيللوز افكللم هبللا؛ ان الشللريعة اإلسلل مية ال حتللل املشللك ه بللني النللاس، 

 ،  ودليل  ل  ما يلي   3ةاهو كاار باللَّه ر  العاملني

َألَــْم تـَــَر ِإلَــى الَّــِذيَن يـَْزُعُمــوَن َأنَـُّهــْم آَمنُــوا ِبَمــا أُنــزَل ِإلَْيــَك َوَمــا أُنــزَل ِمــْن   ﴿ه تعــالىقــول اللَّــ  -2
ـــيْ  طَاُن َأْن ُيِضـــلَُّهْم قـَْبِلـــَك يُرِيـــُدوَن َأْن يـََتَحـــاَكُموا ِإلَـــى الطَّـــاُغوِت َوقَـــْد أُِمـــُروا َأْن َيْكُفـــُروا بِـــِه َويُرِيـــُد الشَّ

  4ة.﴾َض اًل بَِعيًدا

أن التحلاكم عىل ااعلراة اجلا ليلة حتلاكم عىل الطلايوه الل ي أمرنلا أن نكفلر بله، وجه االسـتدالل: 
 امن حتاكم عليها ورضي هبا اقد اتب  طري  الض م ال ي خطه له الشيطان، وب ل  صار طايوتا. 

علللو مللن يللّدعي اإلميللان مبللا أنللزم اللَّلله علللو رسللوله،  -  - لل ا عنكللار مللن اللَّلله    قــال ابــن كثيــر
وعللللو اانبيلللاء ااقلللدمني، و لللو مللل   لللل  يريلللد التحلللاكم   اصلللل ااصلللوماه عىل يلللا كتلللا  اللَّللله وسلللنة 

                                                 

  .1/102م، ة4989 - ل 4108، 4  الفتاوة الكربة ، أمحد بن عبد افليم بن تيمية، باوه  دار الكتب العلمية،ط1ة
 .2092 صحيح اجلام ، ح، وصححه االباين  00410أمحد   مسنده،ح   أخرجه 2ة
 www.alukah.net  ينظر  التحاكم عىل العاداه وااعراة القبلية حكمه و خطره، ارحان بن محد القحطاين، 3ة

ااعراة   http://bslow2010.blogspot.comالقوانني القبلية   جناياه الدماء، ناصر بن عائض الدريس، 
و نا جيب التفري  بني  . www.alukah.net  والعاداه القبلية امل الفة للشريعة اإلس مية ، سعيد بن علي القحطاين.

  اإلس م ابن تيمية    اان نصو  الوعيد ال    الفعل والفاعل، واإلط ق والتعيني، وتنزيل الوقائ  علو ااش ا ، قام شي
الكتا  والسنة ونصو  اائمة بالتكفا والتفسي  وحنو  ل  ال يستلزم نبوه موجبها   ح  املعني، عال ع ا وجده الشروط 

فليم بن تيمية، وانتفت املوان ، ال ارق    ل  بني ااصوم والفروع  .جمموع اتاوة شي  اإلس م ابن تيمية، أمحد بن عبد ا
 - ل 4102، 4مج  وترتيب  عبد الرمحن بن حممد قاسم وابنه حممد، ط جمم  املل  اهد بن عبد العزيز   املدينة املنورت، ط

  .40/190م،  ة0001
 .10  سورت النساء، اآلية  4ة

http://www.alukah.net/
http://bslow2010.blogspot.com/
http://www.alukah.net/
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واآلية أعم من  ل  كله؛ ااهنا  امة ملن عدم عن الكتلا  والسلنة، وحتلاكموا عىل ملا سلوا ا ملن ... رسوله
  1ة . الطايوه  ا ناالباطل، و و املراد ب

للُب تعللاىل عبللاده مللن حالللة املنللااقني. ﴿    وقــال الســعدي ﴾ مؤمنللون مبللا الَّــِذيَن يـَْزُعُمــوَن َأنَـُّهــمْ يُعج 
﴾، و لو كلل ملن حكلم بطلا يُرِيـُدوَن َأْن يـََتَحـاَكُموا ِإلَـى الطَـّاُغوتِ جاء به الرسوم، ومبا قبله، وم    ا ﴿

﴾، اكيلللف جيتمللل   للل ا واإلميلللان؟ الللان قـــد أُِمـــُروا َأْن َيْكُفـــُروا بِـــهِ أهنلللم ﴿وافلللام  شللرع اللَّللله اهلللو طلللايوه.
لْن زعللم أنله ملؤمن، واختلار حكللم  اإلميلان يقتضلي االنقيلاد لشللرع اللَّله، وحتكيمله   كلل أمللر ملن ااملور، امك

 َويُرِيـدُ الطايوه علو حكم اللَّله، اهلو كلا      لل ، و ل ا ملن عضل م الشليطان عيلا م؛ و ل ا قلام  ﴿
 .(2)”﴾ عن اف الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َض ال بَِعيًدا

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ قوله تعاىل  ﴿ -0   (3).﴾َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يـَبـْ

انله ، و لو أحكلم افلاكمني؛  --حكلم اهلل  األول:  أن افكلم عللو نلوعني، وجه االسـتدالل
أاَل يـَْعلَـُم َمـْن َ لَـَ  َوُهـَو اللَِّطيـُف ﴿ تنزيل ر  العاملني، و و أعلم خبلقله وملا تصللح بله أحلوا م وملآال م

 4ة.﴾اْلَخِبيـــرُ 
حكللللم يللللاه ومسلللاه حكللللم اجلا ليللللة؛ انللله عللللدوم عللللن شلللريعة اهلل، واتبللللاع لسللللبيل والثــــاني : 

ــً    ﴿الطللايوه.، يقللوم اهلل تعللاىل    ــاَب ُمَفصَّ ــْيُكُم اْلِكَت ــَزَل ِإَل ــَو الَّــِذي َأن ــا َوُه ــَر اللَّــِه َأبـَْتِغــي َحَكًم َأفـَغَيـْ
َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن َأنَُّه ُمنَـزٌَّل مِّن رَّبَِّك بِاْلَح ِّ َفَ  َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِي   5ة.﴾ نَ َوالَِّذيَن آتـَيـْ

ه تعللاىل علللو مللن خللرج عللن حكللم اللَّلله ا كللم املشللتمل علللو كللل خللا، ينكللر اللَّلل     قــال ابــن كثيــر
، وعللدم عىل مللا سللواه مللن اآلراء واا للواء واالصللط حاه، اللل  وضللعها الرجللام بلل   النللا ي عللن كللل شللرإ
مسلللتند ملللن شلللريعة اللَّللله، كملللا كلللان أ لللل اجلا ليلللة حيكملللون بللله ملللن الضللل اله واجلهلللااله، مملللا يضلللعوهنا 

وكما حيكلم بله التتلار ملن السياسلاه امللكيلة امللأخو ت علن ملكهلم جنكيلز خلان، الل ي  بآرائهم وأ وائهم،
وضلل   للم الّسللياق، و للو عبللارت عللن كتللا  جممللوع مللن أحكللام قللد اقتبسللها مللن شللرائ  شلل   مللن اليهوديللة، 

                                                 

  .418/ 1  تفسا القرآن العظيم،ة1ة
 .498  تيسا الكر  الرمحن   تفسا ك م املنان،   2ة
 .20  سورت املائدت، اآلية  3ة
 .41  سورت املل ، اآلية 4ة
 .441  سورت اانعام، اآلية 5ة
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  والنصرانية، وامللة اإلسل مية، ويا لا، وايهلا كثلا ملن ااحكلام أخل  ا ملن جملرد نظلره، و لواه، اصلاره 
، ومللن اعللل  للل  مللنهم اهللو كللاار بنيلله شللرع ا ُمتَّبع للا، يقللدموهنا علللو افكللم بكتللا  اللَّلله، وسللنة رسللوله 

للللم سلللواه   قليللللل وال كثللللا، قلللام اللَّلللله تعللللاىل   جيلللب قتاللللله، حلللل  يرجللل  عىل حكللللم اللَّلللله ورسلللوله، الللل  حُيك 
غُـونَ ﴿ َوَمـْن َأْحَسـُن ِمـَن اللَّـِه ن حكلم اللَّله يعلدلون. ﴿﴾، أي  يبتطلون ويريلدون، وعلَأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَّـِة يـَبـْ

﴾ أي  ومللن أعللدم مللن اللَّلله   حكملله ملللن عكقللل عللن اللَّلله شللرعه، وآمللن بلله، وأيقللن، ُحْكًمــا ِلَقــْوٍم يُوِقُنــونَ 
وعلللم أنلله تعللاىل أحكللم افللاكمني، وأرحللم خبلقلله مللن الوالللدت بولللد ا، اانلله تعللاىل  للو العللامل بكللل شللليء، 

  1ة .شيء، العادم   كل شيء القادر علو كل

غُــونَ ﴿     وقــال الســعدي ﴾ أي  أايطلبللون بتللوليهم وععراضللهم عنلل  حكللم َأَفُحْكــَم اْلَجاِهِليَّــِة يـَبـْ
اجلا ليلللة، و لللو كلللل حكلللم خلللالف ملللا أنلللزم اللَّللله عللللو رسلللوله، اللل   كَّ عال حكلللم اللَّللله ورسلللوله، أو حكلللم 

املبلللمي عللللو اجلهلللل، والظللللم، والطلللي؛ و للل ا أضلللااه اللَّللله اجلا ليلللة، املللن أعلللر  علللن ااوم ابتللللي بالثلللاين 
َوَمـْن َأْحَسـُن ِمـَن  للجا لية، وأما حكلم اللَّله تعلاىل امبلمي عللو العللم، والعلدم والقسل ، والنلور وا لدة.﴿

للَّلله ﴾ الاملوقن  لو الل ي يعللرة الفلرق بلني افكملني، ومييّللز بايقانله ملا   حكلم االلَّـِه ُحْكًمـا ِلَقـْوٍم يُوِقنُــونَ 
  2ة .من افسن والبهاء، وأنه يتعنّي عق   وشرعا  اتّباعه، واليقني   و العلم التام املوجب للعمل

َفَمـن َيْكُفـْر بِالطَـّاُغوِت َويـُـْؤِمن بِاللَّـِه فـََقـِد اْسَتْمَسـَك بِـاْلُعْرَوِة الْـُوثـَْقىَٰ اَل  ﴿قول اهلل تعالى :  -1
  3ة.﴾ َعِليمٌ انِفَصاَم َلَها  َواللَُّه َسِميٌع 

أن شرط االستمساك بالعروت الونقو و ي كلمة التوحيلد، الكفلر بالطلايوه الل ي وجه االستدالل: 
 يدعو عىل افكم بطا ما أنزم اهلل.

  ومفهللوم الشللرط أن مللن مل يكفللر بالطللايوه مل يستمسلل  بللالعروت الللونقو، و للو  قــال الشــنقيطي: 
عللزم عللن اإلميللان؛ ان اإلميللان بللاهلل  للو العللروت الللونقو، كلل ل ، ومللن مل يستمسلل  بللالعروت الللونقو اهللو مب

  4ةواإلميان بالطايوه يستحيل اجتماعه م  اإلميان باهلل أو ركن منه  .

                                                 

  .020 -024/ 2  تفسا القرآن العظيم،ة1ة
 .028  تيسا الكر  الرمحن   تفسا ك م املنان،   2ة
 .021  سورت البقرت، اآلية  3ة
  .4/191  أضواء البيان، ة4ة
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الطواييلت كثلات، ورؤوسلهم مخسلة  عبلليس لعنله اللَّله، وملن ُعبِلدك     محمد بـن عبـد الوهـابوقال  
، ومن دعا النلاس عىل عبلادت نفسله، وملن ادّ  شليئا  ملن عللم الطيلب، وملن حكلم بطلا ملا أنلزم  علوو و را  

 1ة .اللَّه
 

... واملراد بالطلايوه   اآليلة  كلل ملا    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة السعودية 
عىل التحللاكم عليلله  مللن نظللم، وقللوانني وضللعية، أو تقاليللد، - -عللدم عللن كتللا  اللَّلله تعللاىل، وسللنة نبيلله 

  2ةرؤساء قبائل ليفصل بينهم ب ل ، أو مبا يراه زعيم اجلماعة أو الكا ن  .وعاداه متوارنة، أو 

  3ة.﴾َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمً  َصاِلًحا َواَل ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا﴿ قوله تعالى -4  
أن افكللم هلل وحللده، امللن نصللب مللن نفسلله ُمشللر عا حيكللم بطللا مللا أنللزم اهلل اقللد  وجــه االســتدالل:     

 أشرك م  اهلل.
َواَل ُيْشـِرُك  ﴿ اإلشراك باهلل   حكمله كاإلشلراك بله   عبادتله، قلام   حكمله قال الشنقيطي: " 

بصللليطة النهلللي. وقلللام   ﴾ ْشـــِرُك ِفـــي ُحْكِمـــِه َأَحـــًداتُ َواَل  ﴿و  قلللراءت ابلللن علللامر  ﴾ ِفـــي ُحْكِمـــِه َأَحـــًدا
َفَمـــن َكـــاَن يـَْرُجـــو ِلَقـــاَء رَبِّـــِه فـَْليَـْعَمـــْل َعَمـــً  َصـــاِلًحا َواَل ُيْشـــِرْك بِِعبَـــاَدِة رَبِّـــِه  ﴿اإلشللراك بللله   عبادتللله   

سواء كما ترة عيضاحه عن شاء اهلل، وب ل  تعلم أن اف م  لو ملا أحلله اهلل وفلرام  لو  ااامران ﴾َأَحًدا
ما شرعه اهلل ، اكل تشري  من ياه باطل، والعمل بله بلدم تشلري  اهلل عنلد ملن هلل ، والدين  و حرمه اما 

   4ة يعتقد أنه مثله أو خا منه، كفر بواح ال نزاع ايه   .
الل   وقلام   اآليلة(5).﴾ ِفُرونَ اَوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنـَزَل اللَّـُه فَُأْولَئِـَك ُهـْم اْلَكـ ﴿  قوله تعالى -5
 (7).﴾فَأُولَِئَك ُهُم الَفاِسُقونَ و  آية أخرة  ﴿ (6).﴾فَأُولَِئَك ُهُم الظَّالُِمونَ بعد ا  ﴿

   بيان خطورت افكم بطا ما أنزم اهلل اهو دائر بني الكفر والظلم والفس . وجه االستدالل

                                                 

 .98م،   4991 ل ،4149، 9مد بن عبد الو ا  م  حاشيتها لعبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ط  ن نة ااصوم،  1ة
  جمموع اتاوة اللجنة الدائمة للبحوو العلمية واإلاتاء، مج  وترتيب  أمحد بن عبد الرزاق الدرويش، الناشر  الرئاسة العامة 2ة

  .210/ 4ة م،0049-4118، 1للبحوو العلمية واإلاتاء، الريا ، ط
 –ه 4109،  1باوه   دار ابن كثا، ط -  املفهم ملا أشكل من تل ي  كتا  مسلم، أمحد بن عمر القرطيب، دمش  3ة

  .2/449ةم، 0008
  .9/491  أضواء البيان، ة4ة
 .12  سورت املائدت، اآلية  5ة
 .12  سورت املائدت، اآلية  6ة
 .19  سورت املائدت، اآلية  7ة
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  من جحد ما أنزم اهلل اقد كفر، ومن أقلر بله ومل حيكلم بله --     قام ابن عباسقال ابن كثير
  1ةاهو ظامل ااس   . 

أن املسلللم ع ا علللم حكللم اهلل تعلللو   قضللية قطعللا    مل حيكللم بلله، اللان كللان  ...  :القرطبــيوقــال 
انله مصلدق  ؛عن جحد كان كاارا ، ال خيتلف     ا، وعن كان ال علن جحلد كلان عاصليا  مرتكلب كبلات

بأصللل  للل  افكللم، وعللامل بوجللو  تنفيلل ه عليلله، لكنلله عصللو بللرتك العمللل بلله، و لل ا   كللل مللا يُعلللم مللن 
  2ة. ضرورت الشرع حكمه؛ كالص ت ويا ا من القواعد املعلومة، و  ا م  ب أ ل السنة

و نلا أملر جيلب أن يلتفطن لله، و لو  أن افكلم بطلا ملا أنلزم اهلل قلد     ابن أبي العـز الحنفـيقال و 
ملا جملازا ؛ وعملا كفلرا  أصلطر، عيكون كفرا  ينقل عن امللة، وقد يكون معصية  كبلات أو صلطات، ويكلون كفلرا   

علللو القللولني امللل كورين. و للل  حبسللب حللام افللاكم  اانلله عن اعتقللد أن افكللم مبللا أنللزم اهلل يللا واجللب، 
نه خما ايه، أو اسلتهان بله مل  تيقنله أنله حكلم اهلل؛ اهل ا أكلرب. وعن اعتقلد وجلو  افكلم مبلا أنلزم اهلل، وأ

وعلملله    لل ه الواقعلله، وعللدم عنلله ملل  اعرتاالله بأنلله مسللتح  للعقوبللة؛ اهلل ا عللا ، ويسللمو كللاارا  كفللرا  
ه   معراللللة افكللللم جمازيللللا، أو كفللللرا  أصللللطر. وعن جهللللل حكللللم اهلل ايهللللا ملللل  بلللل م جهللللده واسللللتفراغ وسللللع

  3ة .وأخطأه؛ اه ا خمطئ، له أجر علو اجتهاده، وخطؤه مطفور
من افل  املبلني ، وحكلم بالباطلل الل ي يعملله  ﴾ َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اللَّهُ  ﴿   وقال السعدي:

اللافكم بطللا مللا أنللزم اهلل مللن أعمللام أ للل الكفللر،  ﴾ ِفُرونَ افَُأْولَِئــَك ُهــْم اْلَكــ ﴿لطللر  مللن أيراضلله الفاسللدت 
وقلد يكلون كفلرا ينقلل علن امللللة و لل  ع ا اعتقلد حلله وجلوازه، وقلد يكللون كبلات ملن كبلائر الل نو  وملن أعمللام 

  4ةالكفر اقد استح  من اعله الع ا  الشديد .

  واعللم  أن حتريللر املقلام    ل ا البحلع  أن الكفللر والظللم والفسل ، كلل واحللد   الشـنقيطيقـال و 
َوَمـن لَـّْم َيْحُكـم ِبَمـا َأنـَزَل منهلا أطلل    الشلرع ملرادا  بله املعصلية تلارت، والكفلر امل لرج ملن املللة أخلرة ﴿ 

                                                 

  .102/ 1العظيم،ة  تفسا القرآن 1ة
  .102/ 1  تفسا القرآن العظيم،ة2ة
 شرح العقيدت الطحاوية، علي بن علي بن حممد بن أيب العز الدمشقي، حققه  عبداهلل عبد ا سن الرتكي و شعيب 3ة

  . 191-0/191م،ة0004 ل، 4104، 0اارناؤوط، باوه، مؤسسة الرسالة ،ط 
 .021م املنان،     تيسا الكر  الرمحن   تفسا ك 4ة
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َوَمــن لَّــْم َيْحُكــم مللللة﴿﴾ معارضللا  للرسللل،وعبطاال  احكللام اهلل؛ اظلملله واسللقه وكفللره كلهللا خمللرج مللن ا الل ــهُ 
  1ة. ﴾ معتقدا  أنه مرتكب حراما ، ااعل قبيحا ، اكفره وظلمه واسقه يا خمرج من امللة ِبَما َأنَزَل الل هُ 

وال ريب أن ملن مل يعتقلد وجلو  افكلم مبلا أنلزم اللَّله عللو رسلوله، اهلو كلاار، املن    ابن تيمية: قالو 
اسلتحّل أن حيكللم بللني النللاس مبللا يللراه  للو عللدال  مللن يللا اتبللاع ملللا أنللزم اللَّلله اهللو كللاار، اانلله مللا مللن أمللة عال و للي 

تسلبني عىل اإلسل م حيكملون تأمر بافكم بالعدم، وقد يكلون العلدم   دينهلا ملا رآه أكلابر م؛ بلل كثلا ملن املن
كسوالف البادية، وكأوامر املطلاعني اليهم، ويلرون أن  ل ا  لو الل ي ينبطلي افكلم    بعادا م ال  مل ينز ا اللَّه

بلللله دون الكتللللا  والسللللنة، و لللل ا  للللو الكفللللر؛ اللللان كثللللاا  مللللن النللللاس أسلللللموا، ولكللللن ملللل   لللل ا ال حيكمللللون عال 
املطللاعون، اهللؤالء ع ا عراللوا أنلله ال جيللوز افكللم عال مبللا أنللزم اللَّلله، الللم يلتزمللوا بالعللاداه اجلاريللة  للم اللل  يللأمر هبللا 
  2ة .خب ة ما أنزم اللَّه، اهم كفار  ل ، بل استحّلوا أن حيكموا 

... أمللا مللن كللان ملتزمللا  فكللم اللَّلله ورسللوله باطنللا  وظللا را ، لكللن عصللو، واتبلل   للواه،  وقللام  أيضللا   
  3ة .العصات اه ا مبنزلة أمثاله من

والصللحيح  أن افكللم بطللا مللا أنللزم اللَّلله يتنللاوم الكفللرين  ااصللطر، وااكللرب، حبسللب    وقــال ابــن القــيم :
حللام افللاكم؛ اانلله عن اعتقللد وجللو  افكللم مبللا أنللزم اللَّلله    لل ه الواقعللة، وعللدم عنلله عصلليانا ؛ ملل  اعرتاالله بأنلله 

يللا واجللب، وأنلله خمللا ايلله، ملل  تيقنلله أنلله حكللم اللَّلله تعللاىل، مسللتح  للعقوبللة، اهلل ا كفللر أصللطر، وعن اعتقللد أنلله 
 .وعن جهله وأخطأه  اه ا خمطئ له حكم امل طئني اه ا كفر أكرب.

 4ة
   

 
 
 
 
 
 

                                                 

  0/401أضواء البيان  ة 1ة
  منهاج السنة النبوية   نقض ك م الشيعة القدرية ، أمحد بن عبد افليم بن تيمية،حتقي   حممد رشاد سامل، الريا   2ة

  .81/ 2م ، ة4981 –ه 4101، 4منشوراه جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس مية، ط
   .81/ 2  منهاج السنة النبوية، ة3ة
  مدارج السالكني، حممد بن أيب بكر املشهور بابن قيم اجلوزية ، حتقي   حممد املعتصم باهلل البطدادي ، القا رت  دار الكتا  4ة

  . 119 -111/ 4م ،ة0001-ه 4101، 9العريب، ط
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 بني وليد مدينة التحاكم إلى األعراف القبلية في مظاهر المطلب الثالث: صور من

ت مضللاج  مللن اضللطراباه و أزمللاه أقّضلل  بلله خيفللو علللو كثللا ممللن يعلليش    لل ه البلللدت مللا متللرّ  ال
 النلللاس عىل جحللليم ال كثلللا مللن  اآلمنللني، وألقلللت الرعللب   قللللو  املستضللعفني، ااملللر اللل ي أحلللام حيللات

َظَهَر اْلَفَساُد ِفـي اْلبَــرِّ َواْلَبْحـِر ِبَمـا َكَسـَبْت َأيْـِدي النَّـاِس لِيُـِذيَقُهم  ﴿يقوم اهلل تعاىل   تطاق معه افيات،
(1)﴾الَّــِذي َعِمُلــوا َلَعلَُّهــْم يـَْرِجُعــونَ بـَْعــَض 

ااسللبا  اللل  أوصلللتنا عىل مللا حنللن ايلله  تللل  ولللو تأملنللا   أبللرز 
والسللعي   اسللتيفاء افقللوق مللن خلل م عللاداه  ،البعللد عللن أحكللام الشللريعة اإلسلل مية برز للالكللان مللن أ

َوِإَذا  ﴿ ق وحيملي تلل  اللدماء!!قدمية قدم اجلا لية، وكأن شريعة اإلسل م قلد خللت مملا يفلي بتلل  افقلو 
ــْو َردُّوُه ِإلَــى الرَُّســوِل َوِإلَــىَٰ ُأوِلــي اأْلَْمــِر ِمــنْـ  ُهْم َلَعِلَمــُه َجــاَءُهْم َأْمــٌر مِّــَن اأْلَْمــِن َأِو اْلَخــْوِف َأَذاُعــوا بِــِه َوَل

ُهْم    (2).﴾الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـْ

 ما يلي  امل الفة للشريعة اإلس مية اداه و ااعراةو من تلكم الصور ا زنة   تطبي    ه الع

 ،  حرمللللة دمللللاء املسلللللمني وخطللللورت عراقتهللللا واجلللللرأت عليهللللا -  -اإلعللللرا  عللللن حكللللم اهلل  -4
و ل  من خ م التمس  بعادت ااخ  بالثأر ال  أباحلت  لم دملاء املسللمني، السلتيفاء حقلوقهم ومحايلة 

اكانلت علادت الثلأر حملورا تلدور عليله تشلريعا م   قضلايا اللدماء، وقلد أوصللتهم  -زعملا ملنهم  -دمائهم 
علن ه مل يعللم باجلنايلة اضل   منل املثئلور  ه العادت اجلا لية عىل االقتصلا  ملن يلا اجللاين وقلد يكلون  ل ا 

ا للمي عليلله  ممللن مل يعتللدي عللليهم أو علللو قللريبهم؟!، واللَّلله عللز وجللل  قرابللة أن يرضللو هبللا؟! اكيللف يثللأر
َها َوال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإاليقوم   ﴿ وال جتلرتح نفلس قام الطربي    (3).﴾اَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْ َرىوَ  َعَليـْ
بللل كللل  ،ا، أي  ال يؤخلل  مبللا أتللت مللن معصللية اهلل تبللارك وتعللاىل، وركبللت مللن ااطيئللة سللوا اعمث للا عال عليهلل

 (4) . واملأخو  ب نبه ، ي ع  اهو املعاقب بامثه

                                                 

 .14  سورت الروم اآلية  1ة
 .81  سورت النساء اآلية  2ة
 .411  سورت اانعام، اآلية  3ة
جام  البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي، قدم له  الشي  خليل امليس،ضب  وتوني  وجريد  صدقي مجيل   4ة

  .2/401م، ة 0004ه ، 4104، 4العطار، باوه  دار الفكر للطباعة والنشر، ط
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ِإنَّ َأْعَتــى النَّــاِس َعَلــى   أنلله قللام  --النلليب  عللن -رضللي اهلل عنهمللا  -عللن عبللداهلل بللن عمللروو 
َر قَاتِِلِه  َأْو قـََتَل ِبُذُحوِل اْلَجاِهِليَّةِ  اللَِّه   (1). َمْن قـََتَل ِفي َحَرِم اهلِل  َأْو قـََتَل َغيـْ

،   أو قتــل غيــر قاتلــهة   --قوللله ومعللىن أي  ومللن طكلللب قتللل امللرئ مسلللم وعراقللة دملله بطللا حلل  
واملقصللود أن القكللوكدك يتعلّلل  بالقاتللل، وال جيللوز بسللبكب القتللِل التعللّر  لطللا القاتللل مللن أقرِبائِلله و كويلله، وكللانوا 

 .يكفعلون  ل  تعدي ا   اجلا لية

ال َترِجعـوا بَعـدي ُكفَّـارًا     أنله قلام  --النليب  علن  -رضي اهلل عنهما  -وعن عبد اهلل بن عمر
أي  ال يُعاقكللُب ..(2)َيضــِرُب بَعُضــكم رقــاَب بَعــٍض   ال يُؤ ــُذ الرَّجــُل بجنايــِة أبيــِه   وال ِجنايــِة أ يــهِ 

و  افلللديِع  ه، أحلللد بلللدال  ملللن يلللاه، بلللل كلللل نفلللس مبلللا كسلللبت ر ينلللة، ايحملللل كلللل عنسلللان آنامكللله وأوزارك 
.رَِّم، وأنه طري  عىل الوقوع   الكفرالتح ير من الوقوع   القتل ا 

ملن يتصلدر للحكلم بللني النلاس باسلم الصلللح، ليسلوا ملن العلمللاء ومل يدرسلوا أحكلام الشللريعة  نع -0
مهلللم وجيهللللون كثلللاا  ملللن ااحكلللام الشلللرعية، وحيتلللاجون عىل ملللن يعلّ  ،ة النلللاساإلسللل مية، بلللل  لللم ملللن عاّمللل

ملعللراتهم بللااعراة القبليللة، وحقيقللة عملهللم  لتصللّدر م و بلللت أحكللامهم  أمللور ديللنهم، وعمنللا قُ هللم هُ ويفقّ 
القضـاة    -   -اقلد قلام الرسلوم ،و م عللو خطلر عظيم ،أهنم يقضون بني الناس بطا شريعة اهلل

 : رجــل قضــى للنــاس علــى جهــل فهــو فــي-وذكــر مــنهم -ث ثـٌة قاضــياِن فــي النــاِر وقــاٍض فــي الجنــِة 
 .و  افديِع  بياُن ُخطورِت القضاء بني الناس بطا علم، وأن مصا  ل  عىل النار (3) النار

وتلللوار لللله ااملللن وافمايلللة  ،ة اجلا ليلللة الللل  متنللل  الظلللامل وحتميلللهالتمسللل  بعلللادت النصلللرت وافميّللل -1
لعـن   -   - نليبقلوم الوجتا ل  لؤالء  ا دون املساس به،ا منيع  والططاء االجتماعي ال ي يقف سد  

ومنللل  أكحلللدا أن  ،ن جلللىن عللللو يلللاِه ِجنايلللة احملللاه عنسلللانملللدو  لللو وا للل  .(4)اهلل مـــن آوى محـــدثا 
ا دنلة ايحميله ومُيك لن  عين بفعلل البلد ن جلىن عللو اللد  مل انله، ويلدخل ايله أيض لميكتعرَّ ك له باسلتيفاء افل  

دِع ِمللن نكشللِر بدعتلله مللن يللا أن يكتعللّر  للله أكحللد بالتأديللب أكو الصَّللد  عللن بدعتلله. واللَّعللُن ِمللنك اهلِل  للو بتللامل
                                                 

ن حبان   صحيحه،ح  ،واب190/ 44 ، وقام أمحد شاكر   عسناده صحيح ،ة1929  أخرجه أمحد   مسنده ، حة1ة
  .2991ة
 ، وصححه االباين   صحيح اجلام  ،ح 1/081 ، وا يثمي   جمم  الزوائد، ة1419  أخرجه النسائي   سننه ،ح ة2ة
  . 9099ة
، والرتم ي   1291أخرجه أبو داود   سننه، با    القاضي خيطئ  قام أبو داود  ة  ا أصح شيء ايه ،ح  3ة

  .4889 ، وصححه االباين   صحيح ابن خزمية، ح ة4100سننه،  با  ما جاء عن رسوم اهلل   القاضي،حة
ال بح لطا اهلل تعاىل ولعن ، كتا  ااضاحي، با   حتر   --مسلم   صحيحه من حديع علي  أخرجه 4ة

   .4989ااعله، ح ة
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وال خيفللو مللا    لل ا العمللل مللن الشللر العظلليم، ع  ايلله التواصللي بالسللكوه عللن  ،الطَّللرُد واإلبعللاُد ِمللن رمحتلله
عظيمللة مللن قواعللد  لل ا الللدين، و للي اامللر  املنكللر، و لل ا جيللر بلل ء وبللي   علللو اامللة، وايلله ع للام لقاعللدت

َوْلــــَتُكْن ِمــــْنُكْم أُمَّــــٌة يَــــْدُعوَن ِإلَــــى اْلَخْيــــِر َويَــــْأُمُروَن بللللاملعروة، والنهللللي عللللن املنكللللر، قللللام اللَّلللله تعللللاىل  ﴿
َهـْوَن َعـِن اْلُمْنَكـِر َوُأولَئِـَك ُهـُم اْلُمْفِلُحـونَ  قلام قلام    --علن أيب سلعيد االدري و . (1)﴾بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ـــْم َيْســـَتِطْع  -   -سلللوم اهلل  ـــِإْن َل ـــْم َيْســـَتِطْع فَبِِلَســـانِِه  َف ـــِإْن َل ـــِدِه  َف ـــْرهُ بَِي ـــْنُكْم ُمْنَكـــًرا فـَْليـُغَيـِّ َمـــْن رََأى ِم
 (2).فَِبَقْلِبِه  َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَمانِ 

 ايملللا يرتكبللله أحلللد أالللراد القبيللللة ملللن جلللرائم،  رالللض مبلللدأ الشلللريعة   حتميلللل كلللل نفلللس وزر لللا وجرير لللا -1
يعللرة بعضلهم بعضلا ملن كثللر م  الل  قلد الو اتجلد م يرتبلون تبعلاه  ل ه اجلللرائم عللو مجيل  أالراد القبيلللة الواحلدت 

 أالللراد القبيللللة قاطبلللة مجيللل  عللللزام ه، وملللن  لللل عليلللعوا قلللاطعوه اجتماعيلللا وشلللنّ  واحلللد ملللنهم املشلللاركة ، وع ا رالللض 
والشلل    حرمللة  لل ا  هبللا الطللمي والفقللا، والقريللب والبعيللد، والكبللا والصللطا، ايلللزمديللة قتللل العمللد بللدا  

الفعللل ؛ ان اإللللزام مبللا ال يلللزم شللرعا ال جيللوز، وملللا ايلله مللن اإلنقللام علللو النللاس و أكللل أمللوا م بالباطللل، 
ـَنُكم بِ  ﴿ قام تعاىل   اْلَباِطـِل ِإالَّ َأن َتُكـوَن ِتَجـارًَة َعـن تـَـَراٍض يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ

 (4). ال يحل مال امرئ إال بطيب نفس منه   قوله - -وقد نبت عن النيب .(3)﴾مِّنُكمْ 
وال يلللزم يللاه هبللا، اقللد روي عللن  اإلسلل م أوجللب ديللة العمللد علللو القاتللل يتحملهللا وحللده،و لل ا ا 

اقهللاء املدينللة قللو م     ال حتكِْمللُل العاقلللة مللا كللان عمللدا وال بصلللح وال اعللرتاة وال مللا جللىن اململللوك عال أن 
 (5)حيبوا  ل  طوال منهم  .

       وأمجعوا عللو أن ديلة القتلل العملد ع ا رضلي هبلا أ لل املقتلوم أهنلا   ملام القاتلل،     يقال القرطبو  
   (6) .ة أو مؤجلةوال حتملها العاقلة واختلفوا   كوهنا حالّ 

 (7).  العاقلة مد جتب   مام القاتل، ال حتملهاأمج  أ ل العلم علو أن دية الع     ةقال  ابن قدامو 

                                                 

 .401  سورت آم عمران، اآلية  1ة
  أخرجه مسلم   صحيحه، كتا  اإلميان، با  بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينق ، وأن اامر 2ة

  .19باملعروة والنهي عن املنكر واجبان، ح ة
 09  سورت النساء، اآلية  3ة
  .9110 ، وصححه االباين   صحيح اجلام ، ح ة 00491 أخرجه أمحد   مسنده، ح ة4ة
  .8/402 ، ة41410  أخرجه البيهقي   سننه الكربة، ح ة 5ة
  .1/114، ة0  اجلام  احكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب، باوه  دار الشام للرتاو، ط6ة
  .8/191م، ة4981، 4اهلل بن أمحد بن قدامة، باوه  دار الفكر، ط   املطمي   شرح خمتصر اارقي، عبد7ة
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علزام أ لل اجللاين   جلرائم القتلل العملد بلاجل ء ملن اللديار، وتلرك اللب د عىل أجلل يلا مسلمو،  -2
وكل ل  تقييلد حركلة أبنللاء قبيللة اجللاين ايرتكللون أعملا م، وتتعطلل دراسلة أبنللائهم، وتضلي  مصلافهم حبجللة 

للة اجللاين عىل اعتلداء، والشل   احرتام قبيلة ا مي عليه وعدم ع انتهم، ورمبلا خوالا ملن تعلّر  أحلد أالراد قبي
أن  لل ا اإللللزام ايلله خللروج عللن مبللادئ الشللرع افنيللف، وترسللي  ملبللادئ اجلا ليللة اللل  تُرّسلل  لثقااللة االنتقللام 

  -أجلرب أصلحاهبا عللو اجلل ء  -وأخ  املظلوم جبريرت الظامل، وليس اارب كالعيان اقد رأينا بيوت ا وعقلاراه  
روع ا أحرقلت، وهبلائم قُلتل لكلت، انتقاملا ملن أ لل اجللاين، وكلأّن  لؤالء مل يسلمعوا ُخرّبت، وأمواال  ُسرقت، و ز 

ولعلل ملا .(1) كلُّ المسِلِم على المسِلِم حراٌم   دُمـُه   ومالُـُه   وِعرُضـهُ  -   -بقوم املصطفو 
يقفلوا صلفا يزيد النار ع كاء  صمت القبلور الل ي يعلرتي جللان الصللح القبليلة حيلام  ل ه اجللرائم، ابلدم أن 

واحدا   وجه املعتدي كائنا من كان يسارعون   عج ء أ ل اجلاين   ال حيركون سلاكنا   ا ااظلة عللو 
اْنُصــْر أ ــاَك ظاِلًمــا أْو َمْظُلوًمــا فقــاَل رَُجــٌل: يــا َرســوَل   -   -أمواللله، ويعرضللون صللفحا عللن قوللله

ــا  أفـََرَأْيــتَ  ــَن  اللَّــِه  أْنُصــُرُه إذا كــاَن َمْظُلوًم ــُه  ِم إذا كــاَن ظاِلًمــا كيــَف أْنُصــُرُه؟ قــاَل: َتْحُجــُزُه  أْو َتْمنَـُع
ومطالبلة أ لل اجللاين بتسلليم  انصرتُه   حاِم كونِه مظلوم ا ِبراِ  الظُّلِم عنه،(2). الظُّْلِم فإنَّ ذلَك َنْصُرهُ 

لا بلأكْن ميُ  اامنية امل تصة، القاتل عىل اجلهاه نل ك ِملن ظُلِمله؛ انَّله ع ا منل ك ِملن أمَّا ُنصرتُه   حاِم كونِه ظاِلم 
عللو  لواُه وعللو شكليطانِه الَّل ي يُطويله، وعللو نفِسله الَّل  تلأمرُه بِالسُّلوِء، و لل   لو أاضلُل  رك صِ ظُلِمه اقد نُ 

   .النَّصرِ 
الشللرعية ، و للل  مللن خلل م قتللل  ااتئللاه ائللام مللن النللاس علللو حلل  الدولللة   تنفيلل  العقوبللاه -1

الواللللد وللللده، أو ااخ أخلللاه أو أختللله، أو حنلللو  لللل ، ع ا صلللدر علللنهم ملللا ال ينبطلللي اعلللله، دون أد  نكلللا 
عليه، بل رمبا ميدحونه علو   ا الفعل؛ انه را  من قلدر م وأعللو ملن شلأهنم، وجلل  مملن يلؤ ي النلاس 

  ﴿-عللز وجللل-يم وجرملله كبللا، ويكفلي ايلله قللوم اهلل وللليعلم املسلللم أن شلأن القتللل عظلل  ويقطل  طللريقهم.
ـــ ـــدَّ َل ـــُه َوَأَع ـــِه َوَلَعَن ـــا َوَغِضـــَب اللَّـــُه َعَلْي ـــداً ِفيَه ـــنَُّم َ اِل ُه َجَه َُ ـــَزا ـــداً َفَج ـــاً ُمتَـَعمِّ ـــْل ُمْؤِمن ـــْن يـَْقُت ـــَذاباً َوَم ُه َع

  (3).﴾ َعِظيماً 
َعَسـْيُتْم ِإْن تـَـَولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسـُدوا ِفـي اأْلَْرِض فـََهـْل  ﴿وم    ا اإل  العظيم اان ايه قطعا لارحام   

  (4).﴾ أْبَصاَرُهمْ  ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم اللَُّه فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى * َوتـَُقطُِّعوا َأْرَحاَمُكم

                                                 

  .0211  أخرجه مسلم   صحيحه ، كتا  الرب والصلة وااد  ، با   حتر  ظلم املسلم....، ح ة1ة
        كتا  املظامل، با   أعن أخاك ظاملا أو مظلوما، ح         - -  أخرجه الب اري   صحيحه، من حديع أنس بن مال 2ة
  . 1920ة 
 . 91  سورت النساء، اآلية 3ة
 . 00  سورت حممد، اآلية 4ة
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ملن اختصلا  الدولللة املسللمة ممثللة باإلمللام أو ملن يقللوم  الشللرعية ومملا يلدم علللو أن تنفيل  العقوبلاه
(1).﴾َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  ﴿، قوله تعاىل  مقامه

ال خللل ة أن القصلللا    القتلللل ال يقيمللله عال أوللللو ااملللر الللل ين الللر  علللليهم     القرطبـــي قـــال 
ان اهلل سللبحانه خاطللب مجيلل  املللؤمنني بالقصللا    ال  ؛وعقامللة افللدود ويللا  للل النهللو  بالقصللا  

يتهيلأ للملؤمنني مجيعللا أن جيتمعلوا علللو القصلا  اأقللاموا السللطان مقللام أنفسلهم   عقامللة القصلا  ويللاه 
(2). من افدود

امنهللا مللا يعللم افللدود كلهللا،  -يعللىن افللدود  -    وأمللا شللرائ  جللواز عقامتهللا   وقــال الكاســاني 
ومنها ما خي  البعض دون البعض، أما ال ي يعم افدود كلهلا اهلو اإلماملة، و لو أن يكلون املقليم للحلد 

  (3)." و اإلمام أو من واله اإلمام

يلل  العقوبللاه الشللرعية بنفسلله ال جيللوز لشلل   مهمللا كللان أن يتللوىل تنف ؛ اانللهوبنللاء علللو مللا سللب  
  ، وع ا قتل واحد ملن  لؤالء قريبله اانله يقلت  منله، عالسواء أكان أبا  أو أخا  أو عّما  أو خاال  أو يا  ل

 .، وللحاكم تعزيره علو  ل ، لكن  ل  ال يرا  عنه اإل ولدهاا  ا  يقت  منه   قتل 

اإلنكلللار والتشلللني  عللللو ملللن طاللللب بالديلللة   القتلللل ااطلللأ أو   جلللرائم االعتلللداء عللللو ملللادون  -9
النفس كات ة عضو من ااعضاء من ة اقأ عني أو قط  أ ن أو كسر سن أو قطل  يلد أو رجلل عىل يلا 

 ا املقلام كلملة  ل  ، ويلرون طللب الديلة ملن ااملور املعيبلة واملسلتهجنة الل  تأبا لا القبيللة، ويلوردون    ل
ايهللا معانللدت للشللرع وكفللر بلله، و للي قللوم بعضللهم     الديللة ليسللت مللن عرانللا   وحنو للا مللن الكلمللاه اللل  

َواَل تـَُقولُـــوا ِلَمـــا َتِصـــُف  ﴿ايهلللا رّد احكلللام الشلللريعة اإلسللل مية !! أمل يسلللم  أولئللل  بقلللوم اهلل تعلللاىل  
ــ ــَذا َح ــَذا َحــَ ٌل َوهََٰ ــى اللَّــِه َأْلِســَنُتُكُم اْلَكــِذَب هََٰ ــُروَن َعَل ــى اللَّــِه اْلَكــِذَب ِإنَّ الَّــِذيَن يـَْفتَـ ــُروا َعَل َراٌم لِّتَـْفتَـ

(4).﴾اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحوَن 

                                                 

 . 499  سورت البقرت ، اآلية 1ة
   .0/011  اجلام  احكام القرآن،ة2ة
  .9/001 ل، ة4101  بدائ  الصنائ    ترتيب الشرائ ، أبوبكر بن مسعود الكاساين، باوه  دار الكتب العلمية، 3ة
 .441النحل، اآلية    سورت 4ة



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

47  

 

(1)  أي   ال حترموا وحتللوا من تلقاء أنفسكم، ك با واارتاء علو اهلل وتقوال عليه  . قال السعدي: 

ــــَذاٌب فـَْلَيْحــــَذِر الَّــــِذيَن وقوللللله تعللللاىل  ﴿  ــــٌة َأْو ُيِصــــيبَـُهْم َع َن ــــرِِه َأن ُتِصــــيبَـُهْم ِفتـْ ــــْن َأْم ُيَخــــاِلُفوَن َع
(2)﴾. َألِيمٌ 

أن يقل  ىف  - -  أتلدرة ملا الفتنلة؟ الفتنلة الشلرك. لعلله ع ا رد بعلض قولله  قال أحمد بن حنبل:
 (3)قلبه شيء من الزيا ايهل  .

و لل ا امللن يللردد  لل ه العبلللارت وحنو للا مللن العبللاراه الشللركية الللل  ايهللا رّد للشللريعة واحكامهللا عللللو 
خطللر عظلليم عن مل يتللب عىل اهلل علللز وجللل مللن  للل ا الصللني ، وال يللربأ سللاحته أن يقلللوم  للل  علللو سلللبيل 

َمــا ُكنَّــا َنُخــوُض َونـَْلَعــُب قُــْل َأبِاللَّــِه َولَــِئن َســأَْلتَـُهْم لَيَـُقــوُلنَّ ِإنَّ  ﴿املللزاح اقللد قللام اهلل تعللاىل عللن أمثللا م    
اَل تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرتُم بـَْعَد ِإيَماِنُكْم  ِإن نَـّْعُف َعن طَائَِفـٍة مِّـنُكْم نـَُعـذِّْب   َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم َتْستَـْهزِئُونَ 
 (4)﴾. طَائَِفًة بِأَنَـُّهْم َكانُوا ُمْجرِِمينَ 

  أحداو القتل ااطأ النامجة عن حوادو السا يُلْلزُِم أعيان القبائل ومشاخيها أ ل ا لمي عليله  -8
بالتنللازم علللن حقهلللم أملللام اجلهللاه اامنيلللة، و  مقابلللل  للل ا التنلللازم يأخلل ون التعلللويض امللللداوع ملللن  قبلللل 

ا للضلرر اللل ي وقلل  ، دون شلركة التللأمني ويعلّد  للل    نظللر العلرة والقللائمني عليلله تعويضلا عللادال و جللابر  
أن يتطرقوا للك م عن الدية؛ ان العرة مل يأخ  هبا ومل جيلر العملل هبلا    ل ه البللدت، وحقيقلة ااملر أن 
اامللوام اللل  تللدا  مللن شللركة التللأمني  مبللالا ز يللدت ال تصللل عىل قللدر الّديللة ا للدد   الشللريعة اإلسلل مية، 

ود الفاسلللدت املبنيلللة عللللو الطلللرر واملقلللامرت اللل  حيلللل أخللل  ااملللوام والللوق  للل ا كلللله عن عقلللد التلللأمني ملللن العقللل
 املداوعة من شركة التأمني علو الصحيح  من أقوام أ ل العلم، وال ميكن أن يعّد دية علو كل حام. 

تضليي  حل  الزوجللة وااوالد القّصلر   الّديلة مللن قبلل أعملامهم أو أجللداد م الل ين يلأنفون عللن  -9
عىل تقللد  التنللازم والعفللو عرضللاء للعللاداه القبليللة اجلا ليللة اللل  تللراض أخلل  الديللة،  طلللب الّديللة ويسللارعون

                                                 

 .202-101  تيسا الكر  الرمحن،  1ة
 .11  سورت النور، اآلية   2ة
 0  الصارم املسلوم علو شامت الرسوم، أمحد بن عبد افليم بن تيمية ، الريا   طبعة مطاب  افرس الوطمي،ةد، ه ، ة 3ة
/41.   
 .11 -12  سورت التوبة، اآلية   4ة
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وال ش  أن   ا من الظلم املبني، ومن أكلل أملوام النلاس بالباطلل، وملن أكلل أملوام اليتلامو ظلملا وزورا، 
  –عز وجل  –واهلل 

ا ِإنََّمـــا يَـــْأُكُلوَن ِفـــي بُطُـــونِِهْم نَـــارًا َوَسَيْصـــَلْوَن ِإنَّ الَّـــِذيَن يَـــْأُكُلوَن َأْمـــَواَل اْلَيَتـــاَمىَٰ ظُْلًمـــ ﴿ يقلللوم  
 (1)﴾. َسِعيًرا

   و ل ا أعظلم وعيلد ورد   الل نو ، يلدم عللو شلناعة أكلل أملوام اليتلامو وقبحهلا، قال السعدي
 (2)وأهنا موجبة لدخوم النار ، ادم  ل  علو أهنا من أكرب الكبائر، نسأم اهلل العااية  .

ميلكون شيئا م  وجود اابناء، اهنلم حمجوبلون بأبنلاء أخليهم املتلوىف، واجللد لليس لله عال اااعمام ال 
أن يتنللازم عللن حصللته   الديللة، وكلل ل  افللام بالنسللبة فلل  الزوجللة   ديللة زوجهللا اللليس احللد أن ينللو  

نللا، أو علللو وال يعفللو الللويل   عمللد أو خطللأ  جما     قــال الــدردير عنهللا   التنللازم عللن حقهللا   الديللة .
 (3)  .الدية      أقل من

االسلتهجان الشللديد فل  طلللب الضلمان والتعللويض علن ااضللرار النامجلة عللن ااطلأ أو العمللد  -40
سللواء كللان  للل    حللوادو السللا أو عتلل ة اامللوام ، ويسللمون  لل ا الفعللل   ُيْرم للا  ويقولللون مللن عللرة 

حكام الشرع ال ي ملن قواعلده املقلررت أن ااطلأ والعملد أ ل البلدت  عننا النطّرم أحدا   و  ا أمر خمالف ا
 .  أموام الناس سواء، وكل  ل  موجب للضمان، عال ع ا عفا صاحب اف 

(4) .اامر ا تم  عليه عندنا    ل  أن ااموام ُتضمن بالعمد وااطأ     ابن عبد البر قال

(5) . ااطأ   ُضمن العمد   ُضمن ما  وقال ابن قدامة:

يتعلل   الضلمانُ  الان لل ا من با  افكلم الوضلعي ولليس ملن بلا  افكلم التكليفلي، ضمان املتلفاه نوا
العملد وااطلأ واإلكلراه   أملوام     قـال الحطـاب  بأاعام يا املكلفني كالصيب وا نلون والنلائم والناسلي، ح 

                                                 

 . 40  سورت النساء، اآلية  1ة
 .499  تفسا الكر  الرمحن،  2ة
  .1/104حاشية الدسوقي علو الشرح الكبا، حممد بن عراة الدسوقي، باوه  دار الفكر للطباعة والنشر، ة  3ة
االست كار اجلام  مل ا ب اقهاء اامصار، يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، حتقي   سامل حممد عطا و حممد علي   4ة
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 .9/044 املطمي  5ة



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

49  

 

والعللم، ال  الرق   اإلتل ة بلني  الناس سواء جيب ضلماهنا، و لو ملن خطلا  الوضل  وال يشلرتط ايله التكليلف
  (1).  الصطا والكبا واجلا ل والعامد

السللعي افثيللع   عسللقاط افقللوق واملظللامل مللن خلل م الشللفاعاه اجلللائرت وممارسللة الضللطوط  -44
االجتماعيللة   طللللب التنلللازم واملسلللاحمة   جلللرائم السلللرقة وقطللل  الطريللل  والللل  ايهلللا تضللليي  فقلللوق النلللاس 

.(2ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال بطيــب نفــس منــه  يقللوم  - -افيللاء والنلليب  وأخلل  ا بسلليف

 ول ا اما أخ  بسيف افياء يعد من الطصب كما قرره أ ل العلم.(
 لم يـُْعَط إْذ هو كغصب رويا  ==تحريم ما لوال الحيا في ال شك

ــْن َيْشــَفْع  ﴿ وال شلل  أيضللا   حرمللة  لل ه الشللفاعاه لقللوم اهلل تعللاىل  ــُه  َوَم ــْن َل ــيَِّئًة َيُك ــَفاَعًة َس َش
َها وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا     ومن عاون يلاه عللو أملر ملن الشلر كلان قال السعدي.﴾ ِكْفٌل ِمنـْ

عليه كفل من اإل  حبسب ملا قلام بله وعلاون عليله افلي  ل ا افلديع ... الزجلر العظليم علن التعلاون عللو 
(3)اإل  والعدوان  .

 - -التصللاع علللو أمللور حمرمللة   الشللرع بلللزعم حللل املشللاكل وعصلل ح  اه البللني، والنللليب -40

ُيسللتثىن مللن ا (4). إالَّ ُصــْلًحا أَحــلَّ حراًمــا  أو حــرََّم حــ اًل  الصُّــْلُح جــائٌز بــين المســِلمين  يقللوم 
؛ كلللأْن ُيصلللاِلحك امللللرُء 

،  وملللن  لللل  عللللو أْكلللِل ملللام  ال حِيللللُّ للللهالصُّللللِح اجللللائِِز أْن يكشلللتِملك عللللو حتليلللِل حُمكلللرَّم 
التصلللاع بلللني املت اصلللمني عللللو قسلللمة املسلللاكن اململوكلللة للدوللللة كملللا حصلللل   الشلللق  اململوكلللة ملصلللرة 

و لل ا الفعلل مللن الطصللب ا لرم، والطلللوم، والتعللدي االدخلار اللل  دخلهلا بعللض النللاس بالطصلب والتعللدي، 
مــن  -   -وقللام(5)﴾ْن يَـّْغلُــْل يَـْأِت ِبَمــا غَــلَّ يـَــْوَم اْلِقَياَمـةِ َوَمــ ﴿عللو املللام العلام، واهلل تعللاىل يقلوم  

يجلب عللو كلل ملن  ل ا او   (6).أ ذ شبًرا من األرض بغير حق ه  طُوَِّقُه في سبِع أرضيَن يوَم القيامة
   .من قبل أن يأيت يوم القصا  -عز وجل-ط    ل  أن يرد ما يصبه، ويتو  ويرج  عىل اهلل تورّ 

                                                 

  .1/149ةدار الفكر للطباعة والنشر، موا ب اجلليل شرح خمتصر خليل، حممد بن حممد الرعيمي افطا ،باوه  1ة
   سب  جرجيه، 2ة
 .001تيسا الكر  الرمحن،    3ة
 ، ومسلم ، كتا   ا باه، با   كرا ة 0928اإلشهاد   ا بة، ح ة  أخرجه الب اري   صحيحه ، كتا  ا بة، با  4ة

   .4101تفضيل بعض ااوالد   ا بة، ح ة 
 .414عمران، اآلية   سورت آم 5ة
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 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

52  

 

ومللن  للل  أيضللا التصللاع علللو قسللمة ااراضللي االلراد القبيلللة اللل كور دون اإلنللاو، ايحرمللون اانثللو 
َوقَـاُلوا َمـا  ﴿ دون وجه ح  ويعطون الل كور،عم  مبل  ب أ لل اجلا ليلة الل ي  كلره ربنلا   كتابله اقلام 

ـــىَٰ  ـــرٌَّم َعَل ـــاِم َ اِلَصـــٌة لِّـــذُُكورِنَا َوُمَح ـــِذِه اأْلَنـَْع ُـــوِن هََٰ ـــي بُط ـــرََكاُء  ِف ـــِه ُش ـــْم ِفي ـــًة فـَُه ـــن مَّْيَت ـــا  َوِإن َيُك َأْزَواِجَن
ـــــيمٌ  ـــــين   يقلللللوم  - -والرسلللللوم(1)﴾ َســـــَيْجزِيِهْم َوْصـــــَفُهْم ِإنَّـــــُه َحِكـــــيٌم َعِل     اتقـــــوا اهلل  واعـــــدلوا ب

   (2). أوالدكم

التعدي علو املساجد املوقواة من خ م عحداو تطيااه ايها أو عضااة أشياء كحفلر بئلر أو  -41
بناء مراكز للتحفيظ أو بي  ميلاه التحليلة دون الرجلوع عىل  مكتلب ااوقلاة املسلؤوم علن  ل ه املسلاجد ، 

ت كثللا مللن و للل  لظللنهم أن  لل ه املسللاجد مملوكللة للقبيلللة و للي تفعللل هبللا مللا تشللاء، واجللل  للل  سللارع
القبائلللل عىل بنلللاء الصلللااله االجتماعيلللة الللل  تعقلللد ايهلللا املناسلللباه   أر  الوقلللف دون أخللل  اإل ن ملللن 
اجلهللة امل تصللة و للي ااوقللاة، وااصللل أن يصللرة الوقللف   مصللاراه اللل  وقللف مللن أجلهللا، وال جيللوز 

ــُه بَـ  ﴿صللراه لطللاه؛ ان اتبللاع شللرط الواقللف واجللب قللام تعللاىل    َل ْعــَدَما َســِمَعُه فَِإنََّمــا ِإْثُمــُه َعَلــى َفَمــن بَدَّ
ُلونَُه  ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ  (3).﴾الَِّذيَن يـَُبدِّ

     امللن بللدم الوصللية  وحراهللا، اطللا حكمهللا وزاد ايهللا أو نقلل  ويللدخل    للل  قــال ابــن كثيــر
الكتمللان  للا بطريلل  ااوىل ... قللام ابللن عبللاس ويللا واحللد   وقللد وقلل  أجللر امليللت علللو اهلل، وتعللل  اإل  

   (4)بال ين بدلوا  ل   . 
وت ملل  أخللوا م حرملان النسللاء مللن حقهللن   امللااو، و للل  مللن خلل م مللا يفعلله بعللض اإلخلل -42

من أخ  حصتهن بسيف افياء، ويسمونه تنازال اهلو ملن الظللم، وأكلل أملوام النلاس بالباطلل، واهلل تعلاىل 
يَــا َأيُـَّهــا الَـّـِذيَن آَمنُــوا اَل تَـــْأُكُلوا  ﴿ وقللام تعللاىل  (5).﴾ َوَمــن َيْظِلــم مِّــنُكْم نُِذقْــُه َعــَذابًا َكِبيـــًرا﴿يقللوم  

َنُكم بِ   .(6)﴾اْلَباِطِل َأْمَواَلُكم بـَيـْ
   (7). َمْن ظََلَم ِقيَد ِشْبٍر ِمن األْرِض طُوَِّقُه ِمن َسْبِع َأرِضين -   -وقوله

                                                 

 .419سورت اانعام، اآلية  1ة
 ، ومسلم ، كتا   ا باه، با   كرا ة 0928صحيحه ، كتا  ا بة، با  اإلشهاد   ا بة، ح ة  أخرجه الب اري   2ة

   .4101تفضيل بعض ااوالد   ا بة، ح ة 
 .484سورت البقرت، اآلية  3ة
  .0/24تفسا القرآن العظيم، ة   4ة
 .49سورت الفرقان، اآلية   5ة
 09  سورت النساء، اآلية  6ة
 .  سب  جرجيه 7ة
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ولل ا اللاملرأت عملا أن ال تعطللو حقهللا ابتلداء، وعمللا أن يعلر  عليهللا اامللر عرضلا ايلله عحلراج  للا اتبقللو  
 املسكينة بني املطرقة والسندان عن راضت ضاع حقها ونصيبها، وعن قبلت ااهنا ست سر أ لها وقبيلتها.

  وطابلت نفسلها والواجب  لو  أن يلدا  للملرأت حقهلا كلام ، ويلؤتو بله عليهلا، الان راضلته بعلد  لل
 ا  حرج علو أخيها بعد  ل . 

الت فليض ملن ملؤخر صلداق الزوجللة؛ و لل  بلاجللوس مل  وليهللا، ايجتمل  عليله بعلض ااعيللان -41
مللن القبائللل وخيصللمون مللن صللداقها بسلليف افيللاء،  ودون الرجللوع عىل الزوجللة صللاحبة افلل  ااصلليل، وال 
شللل  أن  للل ا ملللن السلللحت و أكلللل أملللوام النلللاس بالباطلللل، و لللل  ان الصلللداق حللل  خلللاّ  بالزوجلللة ال 

َوَءاتُـــوا  ﴿تنللازم عنلله أو الت فللليض منلله عال  للي، وقلللد ارضلله اهلل تعللاىل عللللو اازواج، قللام تعللاىل  ميللل  ال
ــةً  ــَتُوُهنَّ ُأُجــوَرُهنَّ َفرِيَضــًة  ﴿وقللام عللز وجللل   . 1ة﴾النَِّســََء َصــُدقَاتِِهنَّ ِنْحَل ُهنَّ َف ــِه ِمــنـْ َفَمــا اْســَتْمتَـْعُتم ِب

 . 2ة﴾
 خلللل ة وال عليلللله، جمملللل  و للللو للمللللرأت، الصللللداق وجللللو  علللللو تللللدم اآليللللة  لللل ه    القرطبــــي قــــال

   . 3ةايه .
   عن الرجلللل جيلللب عليللله داللل  الصلللداق عىل امللللرأت حتملللا وأن يكلللون طيلللب اللللنفس  ابـــن كثيـــريقلللوم و 

ب ل  كما مينح املنيحة ويعطي النحلة طيبا ك ل  جيب أن يعطي امللرأت صلداقها طيبلا بل ل ، الان طابلت 
فَـِإن ِطـْبَن َلُكـْم َعـن َشـْيٍء مِّْنـُه ء منه اليأكله حل ال طيبلا و ل ا قلام ﴿  ي له به بعد تسميته أو عن شي

  5ة .  4ة﴾نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا مَّرِيًئا
أيمـا امـرأة نكحـت -  -قلام رسلوم اهلل   قلام جلده علن أبيه عن عمرو بن شعيب و فديع

بعــد عصــمة النكــاح فهــو لمــن علــى صــداق أو حبــاء أو عــدة قبــل عصــمة النكــاح فهــو لهــا ومــا كــان 
  6ة. وأح  ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أ ته أعطيه

 

                                                 

 1  سورت النساء، اآلية  1ة
 01  سورت النساء، اآلية  2ة
  .2/01القرآن،ة احكام اجلام   3ة
 1  سورت النساء، اآلية  4ة
  .42-1/41ة العظيم، القرآن تفسا  5ة
 ، وأمحد   مسنده،ح 0409 أخرجه أبو داود، كنا  النكاح، با     الرجل يدخل بامرأت قبل أن ينقد ا شيئا،ح ة6ة
  .1909 . وحسنه شعيب اارناؤوط   جريد املسند، ح ة40/499 ، وقام أمحد شاكر   عسناده صحيح   ، ة1909ة
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اهلو  لا     أي خملت  هبلا دون أبيها؛انله و لب  لا قبلل العقلد الل ي شلرط ايله    ة قال العلقمـي:
  1ة . ابيها ما شرط وليس ابيها ح  ايه عال برضا ا

ان عرة الب د علو جعل مؤخر الصداق  التعامل بالربا   تقدير مؤخر الصداق، و ل -49
باللااه ال  بية ايجتم  أ ل افل والعقد ويقدرون ال  ب مبا يساويه نقدا من الدنانا الورقية الليبية 
ويلزمون به الزوج ايقولون عن    مت  ن نني ألف دينار مث  ال  تساوي عشر لااه، تؤديها   قابل 

 الزوج الطراني؛ مبوااقة القيمة حتديد يتم أن مل يا جائز؛ ان الواجب  واايام، و  ا النوع من التعا
 لل  ب مصاراة عقد انه اآلخر؛ رضا دون أحد ا من حتديد ا جيوز وال وكيليهما، أو والزوجة،
 السوق بسعر الدا  ايتعني حمدد، سعر علو يرتاضوا مل وع ا باإلمجاع، الرتاضي شرطُها والعقود بالنقود،

 والسداد. الدا  يوم
 ايه جيب ال ي الصرة، من ال  ب عن النقود أخ  ان   عن   ه املعاملة توق    الربا ؛

 والشعير بالبر  والبر بالفضة  والفضة بالذهب  الذهب-  - النيب لقوم ا لس؛   التقابض
 هذه ا تلفت فإذا بيٍد  يًدا بسواء  سواء بمثل  مث  بالملح  والملح بالتمر  والتمر بالشعير 
 جملس   القيمة دا  يتم أن االواجب ول ا  2ة.بيد يًدا كان  إذا شئتم  كيف  فبيعوا األصناف 
 لااه الدَّين يبقو أن االواجب واحد، وقت   كلها  القيمة دا   ميكن مل وع ا تأخا؛ دون االتفاق،
 لااه. كلها تستوىف أن عىل اللااه من قدر القس  حلوم عند منه ويدا    ب،

 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 ،4ط باوه، حزم، ابن دار آبادي، العظيم اف  شرة داود، أيب سنن شرح علو املعبود عون  1ة
  .4/4400ة م،0002ه،4101

  . 4289ة وبي  ال  ب بالورق نقدا، ح ة  أخرجه مسلم   صحيحه، كتا  املساقات، با   الصر 2ة
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 الخاتمة
 
  عن حتكيم شرع اهلل ليس خيارا م  ياه، وال ندبا يسوغ سواه، عنه ار  ال جتوز جماوزته، وال حيل

ُغوَن َوَمْن احد أن خيالفه، كيف و و تنزيل ر  العاملني وأحكم افاكمني ﴿  َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يـَبـْ

 .20﴾ سورت املائدت، اآلية، ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما 

  عن حتكيم العاداه وااعراة امل الفة للشريعة اإلس مية طعنة   حقيقة التوحيد، وراض احكام

  ه  الشريعة، ومترد عليها وعدم رضا وقبوم  ا، وقد زرعت الشبهاه بني الناس ا  يتصورون ترك

ح  أبلد ال س مة عال هبا، وأهنا تدا  الفتنة، وافقيقة أن   ا  ااعراة  واإلق ع عنها، ويرون أهنا

 االعتقاد من تلبيس عبليس، ومن اتباع اا واء ومن اجلهل بالشريعة .

  ينبطي للقائمني علو تشكيل جلان الصلح القكبكِلّية أن جتعل من ضمن أعضائها من له دراية بأحكام

 عال بعد عرضه علو أ ل العلم املعتربين.الشريعة أو أن تشرتط عليهم عدم عصدار حكم 

  عن املتقرر عند أ ل العلم أنه ال جيوز اإلقدام علو عمل ح  يُعلم حكم اهلل ايه، و  ا ا  يقبل ما

 يت رّع به كثا من الناس ع ا نُلبل ُهوا عىل ِحرمة   ه املعاملة أو تل  بأهنم ال علم  م حبرمتها.

 يمي أن يبنوا للناس خطورت التحاكم عىل ااعراة امل الفة للشريعة جيدر بالقائمني علو ااطا  الد

 اإلس مية من خ م خطب اجلمعة والدروس الوعظية   املساجد ويا ا.  
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 المصادر والمراجع
الرب، حتقي   سامل حممد عطا االست كار اجلام  مل ا ب اقهاء اامصار، يوسف بن عبد اهلل بن عبد -4

 .0000، 4و حممد علي معو ، باوه  دار الكتب العلمية، ط
أضواء البيان   عيضاح القرآن بالقرآن، حممد اامني بن حممد امل تار اجلكمي الشنقيطي، عشراة  بكر بن -0

 ، ةد، ه .4عبداهلل أبو زيد، الريا   دار عامل الفوائد للنشر والتوزي ، ط
 ه ل.4101الصنائ    ترتيب الشرائ ، أبوبكر بن مسعود الكاساين، باوه  دار الكتب العلمية،  بدائ -1
التعريفاه، علي بن حممد اجلرجاين، ضبطه وصححه مجاعة من العلماء باشراة الناشلر، بلاوه  دار -1

 م.4981 ل 4101، 4الكتب العلمية، ط
أ.د. حكمت بن بشا بن ياسني، أشرة علو طبعه  سعد تفسا القرآن العظيم لإلمام ابن كثا، حتقي   -2

 ه .4114، 4بن اواز الصميل، الريا   دار ابن اجلوزي للنشر والتوزي ، ط
تيسللا الكللر  الللرمحن   تفسللا كلل م املنللان، عبللد الللرمحن بللن ناصللر السللعدي، حتقيلل   عبللد الللرمحن بللن -1

 .مع  اللوحي ، ط دار الس م.

 ل 4149، 9م حممد بن عبد الو ا  م  حاشيتها لعبد الرمحن بن حممد بن قاسم، طن نة ااصوم، لإلما-9
 م.4991،
 ل، 4141، 4جام  بيان العلم واضله ، يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، الريا   دار ابن اجلوزي ، ط-8

 م.4991
 .0اجلام  احكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب، باوه  دار الشام للرتاو، ط-9
جام  البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي، قدم له  الشي  خليل امليس، ضب  وتوني  -40

 وجريد  صدقي. 
اجللللللام  الصلللللحيح امل تصلللللر، حمملللللد بلللللن عمساعيلللللل الب لللللاري، حتقيللللل   د. مصلللللطفو البطلللللا، دار ابلللللن  -44

  ل.  4109، 0كثا،باوه، ط
جوام  الكلم ، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب،  جام  العلوم وافكم وشرح مخسني حديثا من-40

 م.4999-ه 4149، 9حتقي   شعيب اارناؤوط و عبرا يم باجس، باوه  مؤسسة الرسالة،ط
حاشللللية الدسللللوقي علللللو الشللللرح الكبللللا، حممللللد بللللن عراللللة الدسللللوقي، بللللاوه  دار الفكللللر للطباعللللة  -41

 والنشر.
حمملللللد بلللللن أيب بكلللللر الزرعلللللي املعلللللروة بلللللابن القللللليم، حتقيللللل   شلللللعيب زاد املعلللللاد    لللللدي  خلللللا العبلللللاد،  -41 

  ل4140اارناؤوط، عبدالقادر اارناؤوط، باوه  مؤسسة الرسالة، 
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، 1سلسلللللة ااحاديللللع الصللللحيحة، حممللللد ناصللللر الللللدين االبللللاين، املكتللللب اإلسلللل مي،باوه، ط -42
  ل.4102
اللؤاد عبللدالباقي ، دار الفكللر ، بللاوه،  سللنن ابللن ماجلله، حممللد بللن يزيللد بللن ماجلله، حتقيلل   حممللد -41
 .4ط
سنن أيب داود، سليمان بن ااشعع أبوداود ، حتقي   حمي الدين عبدافميلد، دار الفكلر، بلاوه،  -49
 .4ط
سنن الرتم ي، حممد بن عيسو الرتم ي، حتقيل    أمحلد حمملد شلاكر و حمملد الؤاد عبلد البلاقي، دار -48

 .4الكتب العلمية ، باوه، ط
السنن الكربة، أبوبكر أمحد بن افسني البيهقي، و   يله اجلو ر النقي البن الرتكماين، دار  -49

 الفكر،باوه.

سنن النسائي الكربة، أمحد بن علي النسائي، حتقي  حسن عبد املنعم شليب، باوه  مؤسسة  -00

 م .0004ه ، 4104الرسالة، 
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 الوطمي،ةد، ه . 

ه 4190يلللل   أمحللللد شللللاكر، القللللا رت  دار املعللللارة، صللللحيح ابللللن حبللللان ، حممللللد بللللن حبللللان، حتق -01
 م.4920،
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ي ، جمللد الللدين حممللد بللن يعقللو ، حتقيلل   مكتللب حتقيلل  الللرتاو   مؤسسللة الرسللالة، القللاموس ا لل -11

 م. 4998- ل4149، 1لبنان، ط-حممد نعيم العرقسوسي، باوه  باشراة
 لللللل ، 4191لسلللللان العلللللر ، حمملللللد بلللللن مكلللللرم بلللللن منظلللللور،دار صلللللادر للطباعلللللة والنشلللللر، بلللللاوه، -11

 م.4921
، 4اإلس مي، حممد مصطفو شليب، القا رت  دار النهضة العربية،طاملدخل   التعريف بالفقه  -12

4919. 
جمموع اتاوة شي  اإلس م ابن تيمية، أمحد بن عبد افليم بن تيمية، مج  وترتيب  عبد الرمحن بن  -11

 م.0001 - ل 4102، 4حممد قاسم وابنه حممد، ط جمم  املل  اهد بن عبد العزيز   املدينة املنورت، ط

جمملللوع اتلللاوة اللجنلللة الدائملللة للبحلللوو العلميلللة واإلاتلللاء، مجللل  وترتيلللب  أمحلللد بلللن عبلللد اللللرزاق اللللدرويش،  -19
 . م0049-4118، 1الناشر  الرئاسة العامة للبحوو العلمية واإلاتاء، الريا ، ط

بطللدادي ، مللدارج السللالكني، حممللد بللن أيب بكللر املشللهور بللابن قلليم اجلوزيللة ، حتقيلل   حممللد املعتصللم بللاهلل ال -18
 م.0001-ه 4101، 9القا رت  دار الكتا  العريب، ط
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جممللل  الزوائلللد ومنبللل  الفوائلللد، عللللي بلللن أيب بكلللر ا يثملللي،  حتقيللل   حمملللد عبلللد القلللادر عطلللا ، دار الكتلللب  -19
 م .0004ه ، 4100العلمية، 

 .4مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل ، دار صادر،باوه، ط -10
 م .4981، 4شرح خمتصر اارقي، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، باوه  دار الفكر، ط املطمي   -14  

باوه   دار ابن كثا،  -املفهم ملا أشكل من تل ي  كتا  مسلم، أمحد بن عمر القرطيب، دمش   -10
 م.0008 –ه 4109،  1ط
د الشامي، دار مقاييس اللطة،أمحد بن اارس بن زكريا الرازي، راجعه وعل  عليه  أنس حمم-11

 .م 0008 ل ، 4109،  4افديع، القا رت، ط

منهاج السنة النبوية   نقض ك م الشيعة القدرية ، أمحد بن عبد افليم بن تيمية،حتقي   حممد رشاد  -11
 م .4981 –ه 4101، 4سامل، الريا   منشوراه جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس مية، ط

دار الفكر للطباعة  خليل، حممد بن حممد الرعيمي افطا ،باوه  موا ب اجلليل شرح خمتصر -12
 والنشر.
وجو  حتكيم شرع اهلل ونب  ما خيالفه، عبد العزيز بن عبداهلل بن باز، عشراة  عدارت البحوو العلمية  -11

 ه .4101، ،9واإلاتاء، الريا ، ط
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 األحكام الخاصة بذوي الهيئات في الفقه المالكي                 

 / عبد الرحمن الطيب محمد الطيب دراهأ                     

 / كلية الشريعة والقانون/ الجامعة األسمريةمساعدمحاضر            
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املللل نب وملللنهم الطلللائ ، واللليهم افملللد هلل املعطلللي امللللان ، املنلللزم الرااللل ، جاعلللل النّلللاس منلللازم املللنهم       

املتبوع وك ل  التاب ،والص ت والس م علو من ال نيب بعده، سيدنا حمملد صلاحب املقلام الرايل ، وافصلن 
املنيل ، اهلو خلا شلفي ، مللن يسلم  لله ويطيل ، الاللهم صلّل وسللم عليله وعللو آم بيتله الطيبلني الطللا رين، 

 ني وتابعي التابعني، ومن تبعهم باحسان عىل يوم الدين.وعلو الصحابة الكرام امليامني، وعلو التابع
قلد خلل   ل ا العلللامل -تلعاللللللللللللللللللللللللو–اان كل عاقل ملتمح    حقلائ  ااشلياء يلدرك أن اهللأما بعد:      

، وخللل  العللامل وجعلله أجناسللا وأنواعلا، يتميللز بعضللها علن بعللض، ا للل  العلامل العلللوي مبللللللا ايلله ملللللللللللللن أنلوار
السفللللللللللللي وجعللللل حقيقتلللله كثيفلللللللللللللة، وميّللللز بعضلللله عللللن بعلللللللللللللض بكثللللا ملللللللللن ااشللللياء، وعلللللو رأس  للللؤالء 

َوَلَقـْد َكرَّْمنَـا بَنِـي آَدَم ﴿ :-تعالللللللللللو-، اقد محكلهلم اامانة،واضللهم عللو يا م،قلام اهلل البشراملتميزين  
سلورت .﴾ ْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهم مِّـَن الطَّيِّبَـاِت َوَفضَّـْلَناُهْم َعلَـىَٰ َكِثيـٍر مِّمَّـْن َ َلْقنَـا تـَْفِضـيً  َوَحَمْلَناُهْم ِفي ا

 .90اإلسراء ، اآلية 
واإلنسان عند املتكلمني  حيوان يا أنّه متّيز عن باقي أنواع افيواناه بأنّه ناط  أي  عاقل، افي      

يشرتك كّل من  و عنسان، وال ارق بني عنسان وياه   حتق   -افيوانية والنّاطقّية-ني  اتني افقيقت
  ين ااصلني ايه، ولكن التمايز بني البشر   ااعرا  ال   افقائ ، كالطوم والعر  واللون، والطىن 

ل اهلل منهم اانبياء والفقر، واملر  والصحة، كما يوجد متايز من معيار آخر و و املكانة اإل ية، اقد جع
ويا م،ويا اانبياء منهم الكاارون ومنهم املؤمنون، ومن املؤمنني من  و من أ ل الص ح والعلم 
واملروءت، ومنهم من  و من أ ل الفس  والفجور، ولكّل ارد من  ؤالء مكانة، و  ا قد كان لكّل منهم 

كاما خاصة، ومن  ل  خصوصية النيبء خصائ  وميزاه قد راعا ا التشري ، اقد جعل لانبياء أح
بتعدد زوجاته اوق اارب ، كما خّ  الكاارين بعدم قبوم ااعمام منهم -صلو اهلل عليه وسلم-الكر 

قبل اإلتيان بكلمة التوحيد، وأيضا توجد بعض ااحكام قد ُخّ  هبا أ ل ا يئاه عن يا م من 
ليكون بعنوان:"" وضيح جاءه اكرت   ا البحع الّناس، وملا كانت   ه ااحكام حتتاج عىل مج  وت

 األحكام الخاصة بذوي الهيئات في الفقه المالكي""
  كونه يا مطروق من قبل، خاصة من جانب اقهاء املالكية، كما وتبرز أهمية هذا البحث:       

  ه  أن مجي    ه ااحكام وتبيينها يعطي نوعا من الوعي عند أصحا  ا يئاه، من حيع مراعات
 ااحكام من جهتهم، وعع م يا بأن الشرع قد أعطو  م   ه افقوق، وليست من صنيعهم.

ميكن حتديد أ م اإلشكالياه ال  يتناو ا   ا البحع   جمموعة من إشكالية البحث:        
 التساؤاله، وال  حياوم   ا البحع الّرّد عليها وتوضيحها، و ي 
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 هوم  وي ا يئاه؟  ل يوجد خ ة   حتديد مف -
 و ل يوجد   الشريعة اإلس مية تأصيل ل وي ا يئاه؟ -
 و ل ل وي ا يئاه أحكام خاصة هبم حقيقة؟  -
 و ل  م شروط جيب مراعا ا ح  يتم تطبي    ه ااحكام عليهم؟ -
 وعن كان ك ل  اهل تطرق اقهاء املالكية   ه ااحكام   كتبهم أم ال؟  -
با  معني من أبوا  الفقه أم أهّنا عامة   أبوا  الفقه من عباداه و ل جت    ه ااحكام ب -

 ومعام ه ويا ا؟

  لاحكام ال  تنانره   أبوا  ""والتتبع-وسأْسُلك في هذا البحث منهج:""االستقراء""      
 توضيحالفقه املالكي، وال  خصت  وي ا يئاه عن يا م حبيع ميز م   افكم عن البقية،وسيتم 

  ه النقوم ال  مّت استج هبا من  وتوثي   كّل موض  يتم الك م عليه  نقل الن صوص  ه املسائلم  
 مراجعها.
الم أقف علو دراسة سابقة تناولت أما بخصوص الدراسات السابقة التي بحثت الموضوع:      

 ااخرة. ااحكام ال  ج   وي ا يئاه   الفقه املالكية، وال عند ياه من امل ا ب
وأقر  ما وقفت عليه     ا ااصو  رسالة ماجستا   جامعة نايف للعلوم اامنية بالريا  بعنوان  

فهيــــــــــــــم   .للباحع "إقالة عثرات ذوي الهيئات بين الشريعة اإلس مية واألنظمة المعاصرة
 عبدالرحمن عجريـد

أوجه االتفاقبني الدراستني  أما أوجه االتفاق بني الدراستني أن   ه الدراسة وعن تناولت الّش   -
القانوين اهي أيضا تطرقت لبعض اامور الشرعية حيع بينت مفهوم  وي ا يئاه من الناحية 

 اللطوية، وأيضا من حيع املعىن االصط حي، 
و اجلانب القانوين   املوضوع، كما أهّنا تناولت أوجه الفرق  أن ااخات كانت دراسة منصّبة عل -

الّش  اجلنائي ال ياه من ااحكام ااخرة اقد كانت أعم من جهة تناوم اجلانب القانوين، 
 وأخّ  من حيع دراسة الّش  اجلنائي دون ياه.

وهب ا ميكن أن يقام بأن   ه الدراسة وعن كان ايها نوع من االشرتاك   بعض اامور    
فهوم والتأصيل عال أّن ك  من الدراستني خيتلف من حيع اجلزئية املراد دراستها، اه ا كامل

البحع حبع اقهي مالكي ينظر لاحكام ال  اخت  هبا أ ل ا يئة   مجي  أبوا  الفقه، 
ونظرت امل  ب املالكي   ه الطبقة، أما احوة رسالة املاجستا تلكدراسة مقارنة بني الشريعة 
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ن ومصب ا تمامها اجلانب اجلنائي، كما ألّنها زاده    كر مفهوم  وي ا يئاه والقانو 
بالتعر  لتعريفاه علماء امل ا ب   ا املصطلح، كما أهّنا  كره اجلانب التأصيلي ل وي 

 ا يئاه من الكتا  والسنة وأقوام السلف.
 الخطة: 

 املبحع ااوم  املفهوم والتأصيل فقيقة  وي ا يئاه.
 املطلب ااوم/ مفهوم  وي ا يئاه.        
 املطلب الثاين/ تأصيل وي ا يئاه   الشريعة اإلس مية.        

 املبحع الثاين  نظرت اقهاء املالكية ل وي ا يئاه.
 املطلب ااوم/ ااحكام املتعلقة ب وي ا يئاه   أبوا  العباداه واقه ااسرت.        
 / ااحكام املتعلقة ب وي ا يئاه   أبوا  املعام ه والقضاء.املطلب الثاين        
وهب ا تتضح م مح   ه الدراسةال  يرجو أن تكومنجيبة عن كّل التساؤاله ال  طرحت           

   ه املقدمة، سائ  اهلل سبحانه وتعاىل التواي  والسداد اهو املوا  ل ل  والقادر عليه.
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 م والتأصيلالمفهو : المبحث األول
 مفهوم ذوي الهيئات: المطلب األول

 أوال/ معنى ذوي الهيئات لغة:
 لفظ  وي ا يئاه مركب عضا ، وكّل مركب عضا  تتللللللوقف معراته علو معراة أجزائه.    

 و  ا املركب اإلضا  يرتكب من مفردين.  ا  املضاة ة ُوو واملضاة عليه ةا يئاه .
 .1مفرده   و، مبعىن  صاحب، ومنه قو م   و ملللللللام، و و علممجلللل  أما ذوو: 

قام ابن سيده     و  كلمة صيطت ليتوصل هبا عىل الوصف بااجناس، ومعنا ا  صاحب .... والتثنية  
 .2 وان واجلم   وون 

شيء، مج  مفرده  يئة، بفتح ا اء، وقد تكسر، وتأيت   اللطة مبعىن  حام الوأما الهيئات:      
 3وكيفيته، وصورته. يقام   اء يهوء ويهيء  يئة حسنة ع ا صار عليها.

وهب ا يتضح أن معىن ة وو ا يئاه    و وصفاصحا  ا يئة افسنة، ال ين يلزمون مستا واحدا، وال 
 4جتلف حالتهم بالتنقل من  يئة عىل  يئة.

 ثانيا/ مرادفات ذوي الهيئات:
ا املصطلح حيسن  كر بيان االفاظ املراداة واملقاربة ملصطلح  وي وبعد بيان معىن ومفهوم       

 ا يئاه   املعىن، واّل  يطلقها العلماء علو نفس   ا املعىن ومن أ ها 
 .6 وي الع  واملروءت -.5 وي الفضل -

                                                 
ينظر   كتا  العني  لل ليل بن أمحد الفرا يدي، تح/ مهدي امل زومي، وعبرا يم السامرائي، دار مكتبة ا  م،  -1
 .4/044،  املصباح املنا   يريب الشرح الكبا ، أمحد الفيومي، املكتبة العلمية، باوه 8/009
 ل، 4104، 4ابن سيده، تح/ عبد افميد  نداوي، دار الكتب العلمية باوه ط/ ا كم ا ي   لعلي  -2

 .40/94م. 0000
ينظر    الصحاح تاج اللطة وصحاح العربية  ، إلمساعيل اجلو ري، تح/ أمحد عطار، دار العلم للم يني، باوه،  -3

، 4صادر، باوه، ط/ ، وينظر   لسان العر     مد ابن منظور، دار4/82م. 4989 ل، 4109، 1ط/
 ، مادت  يئ.4/488
 .4/488املصدر نفسه  -4
 .4/021م. 4992 ل 4142 الفواكه الدواين علو رسالة ابن أيب زيد القاواين ، امحد النفراوي، دار الفكر،  -5
، 4ط/م، 4998 ل 4148 البهجة شرح التحفة  ايب افسن علو التسويل، دار الكتب العلمية، لبنان باوه،  -6
4/22. 
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 .2 وي ااقدار  -.            1 وي الراعة -
 .4أ ل الشرة -           . 3املقتدة هبم -

 ثالثا/ المعنى االصط حي لذوي الهيئات: 
بعد بيان املعىن اللطوي ل وي ا يئاه، وبيان االفاظ املقاربة  ا، اان املعىن االصط حي ال يبعد كثاا 

 عن املعىن اللطوي.
من كانوا من أهل القرآن والعلم واَلداب اقد عرة ابن ارحون  وي ا يئاه والراعة بأهّنم 

5.اإلس مية  
6.بأنهم أصحاب الحشمة والوقارالدردير  وي ا يئة  وعرة  

هم الذين ال يعرفون ونقل الزرقاين   شرحه علو املوطا تعريف اإلمام الشااعي ل وي ا يئاه بأهّنم  
بالشر  

7.  
فأهل القرآن والعلم واَلداب  وب كر   ه التعاريف يتضح جلّيا أهّنا تدور حوم مفهوم واحد،

.الحشمة  والوقار  ال ذين ال يعرفون بالش راإلس مية  هم أصحاب   
 

 
 

                                                 
، 4 تبصرت افكام   أصوم ااقضية ومنا د ااحكام  إلبرا يم ابن ارحون، مكتبة الكلياه ااز رية، ط/ -1

 .0/100م، 4981ه 4101
 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املست رجة ، ايب والوليد حممد بن رشد، تح/حممد حجي، دار  -2

 .48/098م. 4988 ل 4108، 0لبنان، ط/-باوهالطر  اإلس مي، 
 .4/191 بلطة السال  امحد بن حممد بن الصاوي، دار املعارة.  -3
 ل 4112، 4 امل تصر الفقهي   مد بن عراة، تح/ حااظ عبد الرمحن، مؤسسة خلف أمحد اابتور، ط/ -4

 .2/41م. 0041
 .0/100ينظر  تبصرت افكام  -5
 .1/109ينظر  بلطة السال   6
.  شرح الزرقاين علو 1/429. 4990 ل 4140ينظر   اام   مد ابن عدريس الشااعي، دار املعراة باوه،  -7

م. 0001 ل 4101، 4املوطأ   مد الزرقاين، تح/ طه عبد الرؤة سعد، مكتبة الثقااة الدينية، القا رت، ط/
1/012. 
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 المطلب الثاني
 ذوي الهيئات في الشريعة اإلس مية1تأصيل

من ااسس اّل  بىن عليها اإلس م قوامه مبدأ املساوات بني الّناس االعدم قيملللللة عس مية ال خ ة       
ْحَسانِ  ﴿  :ايه، قام تعاىل .2﴾ُِّإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ  

 لكن قد تطرأ بعض امل بساه ال  تستلزم جصي  بعض اااراد عن يا م بأحكام تتعل  هبم. 
ومن  ل  جصي   وي ا يئاه ببعض ااحكام اّل  يتميزون هبا دون سائر الّناس، وأصل   ه املعاملة 

أي  جتااوا عن زاله و فواه  3)أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم(-عليه وسلمصلو اهلل –قوم الّنيبء 
 .4أ ل املروءت والّص ح

 وليس الّتجا  عن عثراه  وي ا يئاه علو عط قه بل قيده العلماء بشروط و ي     
 أال يكون  و ا يئة جما را هب ا املنكر. -4
 5أال يتكرر منه   ا املنكر وعال سق  ب ل  اإلع ار. -0
 . 6 يكون متلبسا هبا   افامأال -1
 .7أال تكون   كبات من الكبائر سواء أوجبت افّد أم ال  -1
 .8وأال يتعل  هبا حّ  من حقوق اآلدميني  -2

                                                 
تند  ا الفقهاء   جصي  ا ل ا يئاه ببعض ااحكام، والسفة ويقصد بالتأصيل  نا بيان القواعد وااصوم ال  اس1

 الشريعة من تل  املعاملة.
 .90سورت النحل،  -2
.دار الفكر، تح/ حممد 1192أخرجه أبو داوود   سننه، كتا  افدود، با    افد يشف  ايه، رقم افديع/  -3

 حميي الدين عبد افميد.
وسف ابن عبد الرب، تح/ سامل عطا، حممد معو ، دار الكتب العلمية، باوه، ينظر   االست كار  ايب عمر ي -4

. وينظر   التنوير شرح اجلام  الصطا   مد الصنعاين، تح/ حممد عسحاق، 8/41م. 0000 ل 4104، 4ط/
 .1/00م. 0044 ل 4110، 4مكتبة دار الس م الريا ، ط/

 .8/41ينظر  االست كار  -5
م. 4190، 0حياء تراو العر ، باوه، ط/‘ح صحيح مسلم   ي الدين النووي، دار ينظر   املنهاج شر  -6

41/412. 
 ل. 4142، 4ينظر   شرح مشكل اآلنار   مد الطحاوي، تح/ شعيب اارنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط/ -7
1/424. 
 .41/090البيان والتحصيل  -8
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وبالنظر عىل النصو  الشرعية ال  أارده أحكاما خاصة ببعض الّناس، جند أّن ااسبا  وامل بساه 
ها  ما يرج  للعلم، ومنها  ما يرج  للسيادت والوجا ة، ال  أده عىل الّت صي    ااحكام خمتلفة من

 ومنها  ما يرج  للمروءت واالتصاة بااخ ق افميدت.
 أوال: تخصيص أهل العلم:

وقد ورده آياه متيز أ ل العلم عن يا م، و لللللي تدم بشكل عام علو علللللللدم التسوية بني العامل       
العلماء عن يا للم   أحكام الدنيا واآلخرت وأ م آية     ا البا   واجلا ل، ايفهم من خ  ا متييز

1﴾ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُمون ﴿ :َّقوله تعاىل  
قام االوسي    ااملقام يقتضي التباين   حكمي الدارين، وعن كان املقصود بالقصد ااوم تباينهما  

.ومن ااحاديع النبوية أيضا الدالة علو تفضيل أ ل العلم   بعض ااحكام 2  ي املدار  بالدار الّ  
هم لكتاب اهلل  فإن كانوا في القراءة صلو اهلل عليه وسلم–علو يا م قوم النيبء  :)يؤم القوَم أقَر

 .3سواء فأعلمهم بالسنة  فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة(
رضي -     قلنا  بأّن أصحابنا تأولوه علو أن ااقرأ  ا نا  و اااقه؛ اّن الصحابة قام القاضي عيا

 .4يتفقهون   القرآن، اأكثر م قرآنا أكثر م اقها -اهلل عنهم
ايظهر من   ا افديع تقد  أ ل العلم عن يا م     ا افكم و و التقدم لإلمامة، اقدم أ ل     

 الفقه علو أ ل ا جرت، لُيعلم أن العلم يرقو بصاحبه ليكون  و مكانة خمصوصة   اإلس م.
س علو  ومن اامور ال  اعترب ا الشارع   جصي  بعض الّناثانيا: التخصيص بالوجاهة والسؤدد

بعض الوجا ة والسيادت، اصاحب السيادت أو اجلاه ميزه الشارع عن ياه   بعض ااحكام، ومن 
 5.)أنزلوا الناس منازلهم(  -صلو اهلل عليه وسلم–ااحاديع الدالة علو  ل  قوم النيب 

                                                 
 .9الزمر   -1
لشها  الدين حممود اآللوسي، تح/ علو عبد الباري، دار الكتب العلمية،   روح املعاين   تفسا القرآن العظيم  -2

 .41/021 ل. 4142، 4باوه ط/
 ،دار 191أخرجه مسلم   صحيحه، كتا  املساجد ومواض  الص ت، با  من أح  باإلمامة، رقم افديع ة -3

  ل.4111اجلبل، باوه، الطبعة الرتكية، سنة 
 ل 4149، 4لم ، للقاضي عيا  اليحصيب، تح/ حيي عمساعيل، دار الوااء، مصر ط/ عكمام املعلم بفوائد مس -4

 .0/124م. 4998
  .1810أخرجه أيب داود   سننه، كتا  ااد ، با  تنزيل الناس مناز م، رقم افديع ة -5
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ئيس قام املناوي   أي احفظوا حرمة كّل واحد علو قدره... ا  تسووا بني ااادم وامل دوم والر 
 .1واملرؤوس 

صلو اهلل عليه –ومن املواض  ال  نّ  ايها الشرع علو جصي  أ ل السيادت علو يا م أيضا قوله 
)وال يـَُؤَمْن الرجُل الرجَل في سلطانه(وسلم 

. قام القاضي عيا    وايه حجة علو أن اإلمام من 2
اكان التقد  لإلمامة   الص ت  .3السلطان أو من جعل له الّص ت أحّ  بالّتقدم حيع كان من ياه 

 نا بسبب السيادت، امادام  و سيد وسلطان  ل  املكان ا  يقدم من  و أقل منه رتبة   السيادت 
 ليصلي هبم. 

  ثالثا: التخصيص بالمروءة والص ح
وءت ومن أ م امل صصاه ال  اعترب ا الّشارع أيضا   حتديد ااحكام، املروءت والص ح اأ ل املر     

 م اّل ين ال يرتكبون الكبائر وال يصرون علو الصطائر وال يأتون مستقبحاه اامور، وال يق  منهم عال 
اللمم و و  املعصية بالطلبة وااطأ، وال  ع ا مل يقعوا ايها لكانوا من أ ل العصمة، وال يوصف بالعصمة 

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّممَ ا ﴿ ، قلللللللللللللللللام تعاىل -عليهم الس م–عال اانبياء  4.﴾ لَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ
  -صلو اهلل عليه وسلم-ومن ااحاديع الواردتباقالة عثراه أ ل املروءت والص ح قوم النبللللللليء     

أ ل املروءت وهب ا يعلم أن من  وي ا يئاه أيضا .5)تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة وهو ذو الص ح(
 والص ح، ايتجاوز عنهم كمللللللا يتجاوز عن أ ل العلم والسيادت كما بني  سابقا.

 
 
 
 

 

                                                 
م. 4991 ل 4142، 4 ايض القدير شرح اجلام  الصطا ،  مد املناوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط/ -1
1/92. 
  .191أخرجه مسلم   صحيحه، كتا  املساجد ومواض  الص ت، با  من أح  باإلمامة، رقم افديع ة -2
 .0/121عكمام املعلم  -3
 10النجم   -4
 ل 4142، 4 شرح مشكل اآلنار ، ايب جعفر أمحد الطحاوي، تح/ شعيب اارنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط/ -5

 .9/420م. 4991
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 المبحث الثاني
 نظرة فقهاء المالكية لذوي الهيئات

بعد أن متّتوضيح مفهوم  وي ا يئاه من الناحية اللطوية والفقهية م  نقل ااقوام الّ  ورده   التعريف 
، وبعد التطرق عىل التأصيل الشرعي ل وي ا يئاه هبم، ليظهر  جلّيا أهّنا تصب   مفهوم واحد كما تبني 

بنقل الّنصو  من الكتا  والسنة الّ  تتعل  هبم، أو حدده أحكاما جصصهم عن يا م، يتسىن لنا 
ا، متيز م   سائر الشروع   توضيح معاملة اقهاء املالكية   ه الطبقة، واملواطن الّ  أارده  م أحكام

 أبوا  الفقه، وقد قسم   ا املبحع عىل مطلبني علو حسب ما يأيت 
 المطلب األول

 األحكام المتعلقة بذوي الهيئات في أبواب العبادات وفقه األسرة
 أوال: األحكام الخاصة بذوي الهيئات في أبواب العبادات:

ة ااحكام التعبدية، ايطلب علو العقل من املعلوم أن العباداه جت  من بني سائر اابوا  بطلب
عدم عدراك سر رب  ااحكام بااوصاة، الها من امسها نصيب، لكن بعد البحع   كتب الفقه 

 املالكي جند أن ل وي ا يئاه   با  العباداه  كرا ومتييزا   بعض املسائل منها 
ث  نّ  املالكية علو أنّه ال عن معاملة  وي ا يئة والقدر ينبطي أال تكون كسائر الناس، ام-أ

ينبطي للمرء أن يكشف عن الف   أمامهم؛ ملا ايه من سوء ااد ، وعدم افشمة، قام ابن رشد   
ومعناه أنّه ليس بعورت ينبطي سرت ا ارضا، كالقبل والّدبر، وأنّه عورت جيب سرت ا   مكارم ااخ ق 

ماعاه، وال عند من ُيستحىي منهم من  وي ااقدار وحماسنها، ا  ينبطي التهاون ب ل    ا اال واجل
 .1وا يئاه 

أي الّشأن أن ُيستحىي من أ ل ااقدار، اكشف الف   أمامهم يعده العرة حطّا 
ملكانتهم،ومعاملة  م بطا ما جره به العادت من عكرامهم، وعنزا م مناز م، االتعامل م  الّناس خيتلف 

اا ل واملقربني أو  وي املكانة من التصرة يا ما يكون عند سائر  باخت ة أحوا م، اما يكون م 
 الّناس.
بأهّنم ع ا كر وا عماما حيرم عليه التقدم ولوكان أ ل  باب اإلمامةخّ  أ ل الفضل وااقدار   - 

ار الفضل  ؤالء  م القّلة، امن با  ااوىل عن كانوا  م ااكثر، أما ع ا كانت القّلة من يا  وي ااقد
والفضل ا  حيرم تقدم   ا اإلمام، بل يكره اق ، وال حرمة عليه   التقدم   حالة كرا ة يا  وي 

                                                 
 .48/099والتحصيل البيان  -1
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. افي الشرح الكبا   وكره عمامة من يكره أي  1الفضل عال ع ا كانوا كثرت اتق  عندئ  افرمة علو املتقدم
جّلهم أو  وو الفضل منهم وعن قلوا كر ه أقل القوم يا  وي الفضل منهم، وأّما ع ا كر ه كّل القوم أو 

. ويرج  سبب الت صي  بتحر  تقدم من كر ه  وو الفضل ولو كانوا ااقل 2ايحرم   ا  و التحقي  
 .3بأهّنم ال يكر ونه عاّل جلانب شرعي كتلبسه باامور املزرية أو تسا له   ترك السنن

بصيام رمضان وجعلوا الكرا ة خاصة  كره املالكية صوم الّست من شوام ووصلهاباب الصيام:  -ج
؛ والعّلة   جصي  افكم بأ ل الفضل  نا 4بصيام  وي الفضل املقتدة هبم، ع ا أظهروا الّصوم للّناس

 و اقتداء الّناس هبم اي شو اعتقاد العوام م  الزمن وجو  صيام   ه الست.قام الشي  الزرقاين  
، اكرا ة الصيام  نا قيده هب ه 5ا معتقدا سنة اتصا ا  ملقتدة به متصلة برمضان، متتابعة، وأظهر 

الشروط ومن بينها كون الصائم من أ ل االقتداء واالتباع ات صي  أ ل ا يئة بافكم واضح     ا 
 املوض .

 ثانيا: األحكام الخاصة بذوي الهيئات في فقه األسرة:
العباداه ينتقل الك م عىل ااحوام وبعد  كر جمموعة من املواض  ال  خصت  وي ا يئاه   

الش صية و كر جمموعة من ااحكام ال  خّ  اقهللللللاء املالكية ايها أ ل الفضل وا يئة بأمور تتعل  
 هبم 
خّ  أ ل ا يئة بكرا ة حضور دعوت العرس ع ا كان ايه لعب يا خفيف كاملشي  باب الوليمة  -أ

. قام ابن رشد   عاّل أنّه كره ل ي ا يئة من الّناس أن حيضر 6علو افبل أو اللعب بالسيوة ويا ا
 .7الّلعب 

                                                 
ينظر  النوادر والزياداه علو ما   املدونة من يا ا من اامهاه، ايب حممد عبد اهلل ابن أيب زيد القاواين، تح/  -1

، وجوا ر الدرر   حل ألفاظ امل تصر، ايب 4/080م. 4999 4حممد حجي، دار الطر  اإلس مي، باوه ط/
 .0/120م. 0041 ل  4112، 4لينان، ط/ -املس يت، دار ابن حزم، باوه عبداهلل حممد التتائي، تح/ نوري 

 .4/110 حاشية الدسوقي علو الشرح الكبا  دار الفكر  -2
 .4/110ينظر  املرج  نفسه  -3
 .0/99امل تصر الفقهي  -4
دار الكتب العلمية،  شرح الزرقاين علو خمتصر خليل  لعبد الباقي بن يوسف الزرقاين، ضبطه  عبد الس م أمني،  -5

 .4/249. وينظر  حاشية الدسوقي 0/121م. 0000 ل 4100، 4لبنان، ط/ –باوه 
ينظر  اجلام  ملسائل املدونة، ايب بكر حممد بن يونس التميمي، معهد البحوو العلمية جامعة أم القرة، دار  -6

 .01/004م.0041- ل 4111، 4الفكر للطباعة والنشر، ط/
 .1/110يل البيان والتحص -7
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وأكله منها من يا ع ن، ما مل  الوليمةأيضا قد نّ  املالكية علو حتر  حضور يا املدعو عىل  - 
يكن مصاحبا ل ي  يئة ا  حرمة  نا؛ لراقته صاحب قدر ا ّ   وو ا يئة  نا هب ا افكم عن 

الصاوي حمشيا علو قوم الشي  الدردير   ةعالَّ بِِاْ ن  ِمْن رك   الطَّعكاِم  أكْي ِ  الدُُّخوِم، . قام 1يا م
يِئهِ  ِم جمِك يِئِه بِطكْاِ عْ ن  مكا ملْك يكُكْن تكاِبع ا ِلِ ي قكْدر  مكْعُروة  ِبعكدك ُه، اكالظَّاِ ُر وكاْاكْكِل ... وكحمككلُّ ُحْرمكِة جمِك  وكْحدك

ُرااك  من  وي ا يئاه، ومعروة كونه ال 2 اجلْكوكازُ 
. اجعل عدم حرمة ا يء مقيدا بشرطني  ا  كون امل

 يأيت وحده من يا راقة.
جبعل ااوة من باب الط قج_ خّ  املالكية  وي املروءت عن يا عند  كر م ملسألة اإلكراه   

  ةأو صف   بكف   قفا ةل ي مروءت  ، جاء   الشرح الكبا3الصف  علو القفا عكرا ا ولو مل يكثر
بفتح امليم   اااصح وضمها ةمبإل  أي مجاعة من الّناس ال   خلوت وال يا  ي مروءت أي عن قّل اان  

، افرق العلماء  نا بني صف   ي ا يئة عن ياه، ا و ا يئة يكفي جمرد الصف  ولو  4كثر ااكراه مطلقا 
 ا  ي ا يئة ايجب أن يكون الصف  مؤملا أو كثاا ح  يق  اإلكراه.كان خفيفا   حتق  اإلكراه، أما ي

، ولو مل يطل السجن أو الط قكما أهّنم عدوا ل وي ااقدار ااوة من السجن أو القيد عكرا ا   -د
، جاء   حاشية الصاوي  ةأو سجن أو قيد  أي  ولو مل يطل كل منهما و  ا ع ا كان املكره 5القيد

ا  يعد ااوة عكرا ا عال ع ا  دد بطوم اإلقامة    6ر، وأّما عن كان من رعاع الّناسمن  وي القد
. اااوة من السجن أو القيد يعترب 7السجن أو القيد .... وعال ا  يكونان عكرا ا عال ل وي املروءاه 

عكراه عال  عكرا ا مطلقا عند أ ل ااقدار سواء م  وجود طوم املكع أم ال، خب ة عوام الّناس ا 
 خبوة طوم مدت الّسجن أو القيد.

 
 
 

                                                 
 .1/92ينظر  شرح الزرقاين  -1
 .0/200بلطة السال   -2
م. 0008-م4109، 4ينظر  الشامل   اقه اإلمام مال ، لبهرام الدماي، تح/أمحد جنيب، مركز جنيبويه، ط/ -3
4/101. 
 .0/119حاشية الدسوقي  -4
باوه.  –ارشي، دار الفكر للطباعة ينظر  شرح خمتصر خليل لل رشي م  حاشية العدوي،  مد بن عبد اهلل ا -5
1/11. 
 ، مادت  ةر ع ع .8/408رعاع الناس أحدانهم وسقاطهم وسفلتهم. ينظر  لسان العر   -6
 .0/211بلطة السال   -7
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 المطلب الثاني
 األحكام الخاصة بذوي الهيئات في أبواب المعام ت والقضاء.

 أوال: األحكام الخاصة بذوي الهيئات في أبواب المعام ت
  وبعد الك م عن ااحكام ال  اخت  هبا  ووا ا يئاه   ااحوام الش صية ينتقل بنا افديع عىل
كتا  املعام ه اقد  كر املالكية عدت مسائل تشتمل علو أحكام ج   وي ا يئاه وال  سيتناوم 

   ا املطلب أ ها و ي كاآليت  
ألزم املالكية الوكيل بالقيام بالعمل املوكل به بنفسه، ا بد أن يباشره بنفسه وال يوكل  باب الوكالة  -أ

 ل   وي ا يئة ع ا وِكلوا علو عمل ال يلي  هبم مباشرته، اجوزوا  به آخر عال با ن املوِكل، واستثنوا من
، اصح 1 م التوكيل وعن مل يستأ نوا، بناء علو أنّه ملا كان معرواا ب ل  كان كاملشروط   عقد الوكالة

ا ، قام اارشي    يعمي أن الوكيل ال جيوز له أن يوكل ياه مستق  علو ما وّكل ايه بطا رض2له التوكيل
موكله عال أن يوكله علو بي  شيء ال يلي  به كبي  دابة   السوق وحنو  ل ، و و شريف النفس 

 .3صاحب ج لة بني الّناس ال يناسبه أن يتوىل  ل  بنفسه  
ِمْن  كِوي اْ كْيئكاِه  وجاء ايالّشرح الصطا   عالَّ أكْن الك يكِلي ك بِِه  أكْي بِاْلوكِكيِل تلكوكيل  مكا وُك لك عكلكْيِه بِأكْن يكُكونك 

 الك يكِليُ  بِِه وكوُك لك عكلكو ُمْستكْحقكر  الكيكُجوُز تلكوِْكيُله....وكحمككلُّ جكوكاِز التلَّوِْكيِل ِايمكا ع كا ككانك اْلوكِكيُل ُ و وكجكا كة  
ِل ك وكككانك  ُل ِب ك ا وُك لك ِايِه عْن عكِلمك اْلُموكك  ِل ك  اْلبلكْيُ  أكْو الش ركاُء ِلمك اْلوكِكيُل مكْشُهور ا ِب ك

. ا    و ا يئة 4
واملكانة عن ياه     ا افكم والعّلة   الت صي   نا واضحة كما يفهم من ك م الشي  الدردير، 

 و ي كون   ا العمل ال يلي  به، وحي  من قدره و و خمالف ملا يعرة به من كونه  ا قدر ومكانة.
عال ع ا كانت الّدابة ل ي  5دي علو الدابة بقط   نبها موجبا لارشجعلوا الّتع باب التعديو  - 

 يئة حبيع يفوه املقصود منها ب ل  الّتعدي، أي تصبح الّدابة بعد الّتعدي يا صافة لركو   وي 

                                                 
  ه قاعدت اقهية ي كر ا العلماء ليضبطوا هبا كثاا من املسائل الفرعية، وتستعمل بألفاظ كثات، أ ها قو م   -1

راا كاملشروط شرعا. ينظر  ااشباه والنظائر علو م  ب أيب حنيفة النعمان، لزين الدين بن عبرا يم ابن املعروة ع
، والقواعد الفقهية وتطبيقا ا   امل ا ب 81م. 4999 ل 4149، 4جنيم، حاشية وجريد/ زكريا عمااه، ط/

 .4/114م.0001 ل 4109، 4ااربعة،  مد الزحيلي، دار الفكر، دمش ، ط/
 .1/241، وبلطة السال  2/000ينظر  موا ب اجلليل  -2
 .1/98شرح اارشي. -3
 .1/241بلطة السال   -4
اارش  قيمة ما ينقصه العيب من مثن املعيب. ينظر  شرح التلقني  مد بن علي ملازري، تح/ حممد الس مي، دار  -5

عامل املدينة، لعبد اهلل بن جنم بن شاس، تح/ ، وعقد اجلوا ر الثمينة   م  ب 0/149، 4الطر  اإلس مي، ط/
 .0/940م. 0001 ل   4101، 4لبنان، ط/ –محيد فمر، دار الطر  اإلس مي، باوه 
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.قام الشي  الدردير ايما يوجب القيمة   ةككقكْطِ   كنكِب دكابَِّة 1ا يئاه، اأوجبوا ل ل  القيمة ال اارش
ْقُصوِد ِمنلْهكا؛ عْ  بلكْعدك قكطْ  .... الكقكْطُ   كنكِبهكا ُمِفيت  لِْلمك ْيبكة    أكْي ِحْشمكة  وكوكقكار  ككأكِما وكقكا   ِعِه الك ِ ي  ك

ْيئكة   بُلهكا ُ و  ك ا ممَّا الك يلكرْكك ِة قكْطِ   كنكِب يكْاِ ك ْيئكة   خِبِ ك بُلهكا ُ و  ك يلكرْكك
2. 

–ا ضمان اللقطة ايمن يستأجر ش صا للتعريف هبا،عاّل ع ا كان املستأجرأوجبو  باب اللقطةو   -ج
، 3من أصحا  ا يئاه اّل ين ال يلي  هبم التعريف، اان كان املستأِجر  ا  يئة ا  يضمن-بكسر اجليم

رُُه ةبُِأْجركت  ِمنلْهكا، عْن ملْك يكِلْ   التلَّعْ  ْونِِه ِمْن أُويل جاء   الّشرح الّصطا   ةأكْو  يُلعكر اُلهكا يكيلْ رِيُف ةمبِْثِلِه  ِلكك
اْ كْيئكاِه؛ وكِعالَّ ضكِمنك 

، ومثام  ل   أن جيد قا  لقطة ايعطي جزءا منها ملن يعرة هبا اا ا جاء 4
صاحبها ال يضمن  القاضي  ل  اجلزء ال  نق  من اللقطة كأجرت ملن اكرتي ليعرة هبا؛ ان ااصل 

 التعريف ملا ايه من ح  ااقدار.   وي ا يئاه كالقضات عدم 
أوجبوا علو من اشرتة دابة ووجد عيبا هبا، و و حاضر أي يا مساار أال يركبها، باب الخيارو  -د

بل الواجب النزوم عنها عال ع ا كان الرجل من  وي ا يئة اّل ين يشّ  عليهم قود الّدابة، اله ركوهبا وال 
لتوضيح  قوله  ةما مل يتع ر قود ا  معناه  سواء كان تع ر ، قام صاحب ا5يعد الرّكو  رضا بالعيب

 .6القود من جهتها أو من جهة املشرتي؛ اّن املشرتي ع ا كان من  وي ا يئاه يتع ر عليه قود ا 
 

 ثانيا: األحكام الخاصة بذوي الهيئات في القضاء.
احكام ال  دّوهنا املالكية وبعد افديع عن خصائ   وي ا يئاه   املعام ه ينتقل الك ما م ا

 خبصو   وي ا يئاه   القضاء وافدود، اميز م عن سائر الّناس، ومن أ م تل  ااحكام 
أن القاضي وصاحب اجلاه حيرم عليه أخ  ا دية سواء كان  باب القضاءأما  كره املالكية    - أ

هدي يتقاضو عنده أو كان من عامة الّناس وال  ادي بينهم قبل أن يتوىل املهدة عليه 
ُ
امل

.قام الشي  الدردير   ةو  حرم عليه ةقبوم  دية   من أحد من الّناس، عال أن يكون 7القضاء
                                                 

ينظر  التنبيهاه املستنبطة علو الكتب املدونة وامل تلطة، للقاضي عيا  اليحصيب، تح/ حممد الوني  وعبد النعيم  -1
 .1/084، وجوا ر الدرر 1/4998. 0044 ل 4110، 4ن، ط/لبنا –محي ، دار ابن حزم، باوه 

 .1/140بلطة السال   -2
 .9/444م. 4991، 4ينظر  ال خات، امحد بن عدريس القرا ، دار الطر  اإلس مي، ط/-3
 .0/100بلطة السال   -4
 .1/400ينظر  حاشية الدسوقي  -5
بن عسحاق اجلندي، تح/ أمحد جنيب، مركز جنيبويه   التوضيح   شرح امل تصر الفرعي البن افاجب ، اليل -6

 .2/110م. 0008 ل 4109، 4للم طوطاه وخدمة الرتاو، ط/
 0/818ينظر  الشامل  -7
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أو صحبة أو صلة . وعقب عليه الصاوي قائ    ِمثْلُلُه ُكلُّ ممن يهاديه قبل توليته القضاء لقرابة 
اه  . صكاِحِب جك

1 
نساء السادت وامللوك ال  عاد ن عدم ااروج بأن  الشهاداتكما خّ  املالكية    -  

يرسل القاضي  ن من حيلفهن ويسم  ميينهن، وال خيرجن من البيوه عىل مكان اليمني ملا  ن 
  الشرح الصطا   ةعال ال  ال جرج   أي شأهنا عدم ااروج أص ؛  ، قام 2من وجا ة ومكانة

كنساء امللوك ا  جرج للتطليظ، ولتحلف ببيتها، بأن يرسل  ا القاضي من حيلفها حبضرت 
 3الشهود .

أن من سّب أ ل الشرة والفضل وا يئة تطلظ عقوبته من القاضي  باب القذفوقد نقل أيضا   -ج
. قام   النوادر والزياداه    من قام لرجل  يا كلب، ا ل  خيتلف، اان 4ام الناسأكثر ممن سّب عو 

قيل   ل  البن الشرة   الدين واإلس م والفضل وا يئة، اليس العقوبة ايه كالعقوبة عن قام  ل  
ن مل . اقد خّ  أ ل ا يئة  نا بأن تطلظ العقوبة علو قا اهم، واملتعدي عليهم خب ة يا م مم5لديْن 

 يوصفوا بالقدر والفضل.
 
 
 

  

                                                 
 .1/490بلطة السال   -1
 .9/018، وشرح اارشي 44/19ينظر  ال خات  -2
 .1/142بلطة السال   -3
 .40/089، امل تصر الفقهي 41/104ينظر  البيان والتحصيل  -4
 .41/198 النوادر والزياداه  -5
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 الخاتمة
و  ختام   ا البحع املتواض  ميكن أن يصل القارئ إلجاباه علو تل  التساؤاله ال  قد مّت طرحها 
  مقدمة   ا البحع عندما تطرقت لإلشكالياه املطروحة ال  حياوم البحع الرّد عليها وتوضيحها، 

  وميكن حصر أ م   ه النتائد   اآليت
 أن مفهوم  وي ا يئاه وعن اختلفت تعريفاته عال أنّه يصب   معىن واحد. -
 ل وي ا يئاه اط قاه كثات،  ا نفس املعىن، م  اخت ة اللفظ. -
قد ورده نصو    الشريعة اإلس مية ال  توضح مفهوم  وي ا يئاه، وتبني أحكامهم  -

 اااصة.
 ال تق  العقوبة عليهم، وليس اامر علو عط قه. قد اشرتط العلماء شروطا   أ ل ا يئة ح  -
قد تعر  علماء املالكية   كتبهم احكام  وي ا يئاه، وقد نقلت الكثا من نصو   -

 امل  ب     ا اامر.
كما يتضح جلّيا أن أحكام   ه الطبقة ال جت  ببا  معني من أبوا  الفقه بل تطام كّل  -

 يا ا.أبوابه من عباداه ومعام ه وحدود و 

وهب ه النتائد نصل عىل ختام   ا البحع املتواض ، وال ي حاوم الباحع ايه التطرق   ا         
املوضوع الفقهي، ومعاجلة بعض التساؤاله الواردت ايه، ليكون درجة من درجاه سلم   ا اجلانب 

  ا املوضوع، الفقهي، وعسو أنيتكئ عليه ياه من البحاو للوصوم عىل نتائد وجوانب أخرة تثري 
اما كان ايه من تقصا اهو ممي، وما كان من تواي  اهو من اهلل عز وجل، و  ختام   ا البحع أحب 
أن أشكر كّل من أعانمي ايه، كما أترحم علو أرواح علمائنا ومشاخينا ال ين أوصلوا لنا   ا الرتاو 

 مجعيني.الفقهي الكبا، وصلو اهلل وسلم علو سيدنا حممد وعلو آله وصحبه أ
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 المصادر والمراجع  
 القرآن الكر  برواية حف  عن عاصم. -4
االست كار، ايب عمر يوسف ابن عبد الرب، تح/ سامل عطا، حممد معو ، دار الكتب العلمية،  -0

 م.0000 ل 4104، 4باوه، ط/
ااشباه والنظائر علو م  ب أيب حنيفة النعمان، لزين الدين بن عبرا يم ابن جنيم، حاشية  -1

 م.4999 ل 4149، 4وجريد/ زكريا عمااه، ط/
عكمام املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عيا  اليحصيب، تح/ حيىي عمساعيل، دار الوااء، مصر  -1

 م.4998 ل 4149، 4ط/
 .4990 ل 4140اام   مد ابن عدريس الشااعي، دار املعراة باوه،  -2
 ار املعارة.بلطة السال  اقر  املسال ،امحد بن حممد بن الصاوي، د -1
 ل 4148، 4البهجة شرح التحفة ايب افسن علي التسويل، دار الكتب العلمية، لبنان باوت / -9

 م.4998
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املست رجة، ابيالوليد حممد بن رشد، تح/حممد  -8

 م.4988 ل 4108، 0لبنان، ط/-حجي، دار الطر  اإلس مي، باوه
افكام   أصوم ااقضية ومنا د ااحكام، إلبرا يم ابن ارحون، مكتبة الكلياه ااز رية،  تبصرت -9

 م.4981 ل 4101، 4ط/
التنبيهاه املستنبطة علو الكتب املدونة وامل تلطة، للقاضي عيا  اليحصيب، تح/ حممد الوني   -40

 .0044 ل 4110، 4لبنان، ط/ –وعبد النعيم محي ، دار ابن حزم، باوه 
تنوير شرح اجلام  الصطا،  مد الصنعاين، تح/ حممد عسحاق، مكتبة دار الس م الريا ، ال -44

 م.0044 ل 4110، 4ط/
التوضيح   شرح امل تصر الفرعي البن افاجب، اليل بن عسحاق اجلندي، تح/ أمحد جنيب،  -40

 م.0008 ل 4109، 4مركز جنيبويه للم طوطاه ومخة الرتاو، ط/
نة، ايب بكر حممد بن يونس التميمي، معهد البحوو العلمية جامعة أم اجلام  ملسائل املدو  -41

 م.0041- ل 4111، 4القرة، دار الفكر للطباعة والنشر، ط/
جوا ر الدرر   حل ألفاظ امل تصر  ايب عبداهلل حممد التتائي، تح/ نوري املس يت، دار ابن  -41

 م.0041 ل 4112، 4لبنان، ط/-حزم، باوه
 علو الشرح الكبا دار الفكر بدون تاري  الطب .حاشية الدسوقي  -42
 م.4991، 4ال خات، امحد بن عدريس القرا ، دار الطر  اإلس مي، ط/ -41
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روح املعاين   تفسا القرآن العظيم، لشها  الدين حممود االلوسي، تح/ علو عبد الباري، دار  -49
  ل.4142، 4الكتب العلمية، باوه ط/

 مد حميي الدين عبد افميد.سنن أيب داوود، حتقي    حم -48
م 4109، 4الشامل   اقه اإلمام مال ، لبهرام الدماي، تح/أمحد جنيب، مركز جنيبويه، ط/ -49

 م.0008
 .4شرح التلقني  مد بن علي املازري، تح/ حممد الس مي، دار الطر  اإلس مي، ط/ -00
كتبة الثقااة الدينية، شرح الزرقاين علو املوطأ،  مد الزرقاين، تح/ طه عبد الرؤة سعد، م -04

 م.0001 ل 4101، 4القا رت، ط/
شرح الزرقاين علو خمتصر خليل  لعبد الباقي بن يوسف الزرقاين، ضبطه  عبد الس م أمني، دار  -00

 م.0000 ل 4100، 4لبنان، ط/ –الكتب العلمية، باوه 
الفكر للطباعة شرح خمتصر خليل لل رشي م  حاشية العدوي،  مد بن عبد اهلل اارشي، دار  -01

 باوه. –
شرح مشكل اآلنار، ايب جعفر أمحد الطحاوي، تح/ شعيب اارنؤوط، مؤسسة الرسالة،  -01

 م.4991 ل 4142، 4ط/
الصحاح تاج اللطة وصحاح العربية، إلمساعيل اجلو ري، تح/ أمحد عطار، دار العلم للم يني،  -02

 م.4989ه، 4109، 1باوه، ط/
  ل.4111الطبعة الرتكية، سنة  صحيح مسلم، دار اجلبل، باوه، -01
عقد اجلوا ر الثمينة   م  ب عامل املدينة، لعبد اهلل بن جنم بن شاس، تح/ محيد فمر، دار  -09

 م.0001 ل   4101، 4لبنان، ط/ –الطر  اإلس مي، باوه 
 ل 4142الفواكه الدواين علو رسالة ابن أيب زيد القاواين، امحد النفراوي، دار الفكر،  -08

 م.4992
 ل 4142، 4ايض القدير شرح اجلام  الصطا،  مد املناوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط/ -09

 م.4991
، 4القواعد الفقهية وتطبيقا ا   امل ا ب ااربعة،  مد الزحيلي، دار الفكر، دمش ، ط/ -10

 م.0001 ل 4109
سامرائي، دار كتا  العني لل ليل بن أمحد الفرا يدي، تح/ مهدي امل زومي، وعبرا يم ال -14

 مكتبة ا  م.
 .4لسان العربلمحمد ابن منظور، دار صادر، باوه، ط/ -10
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، 4ا كم ا ي  لعلي ابن سيده، تح/ عبد افميد  نداوي، دار الكتب العلمية باوه ط/ -11
 م.0000 ل، 4104

 املصباح املنا   يريب الشرح الكبا ، أمحد الفيومي، املكتبة العلمية، باوه. -11
، 0حياء تراو العر ، باوه، ط/‘شرح صحيح مسلم،  ي الدين النووي، دار املنهاج  -12

 م.4190
النوادر والزياداه علو ما   املدونة من يا ا من اامهاه، ايب حممد عبد اهلل ابن أيب زيد  -11

 م.4999 4القاواين، تح/ حممد حجي، دار الطر  اإلس مي، باوه ط/
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نفيذ على المحل التجاري المرهون وفًقا للتشريع اللّيبي        التَّ

 د. أحمد يوسف بن عمران ؛ أ. عاشور إبراهيم ديهوم       

 لجامعة األسمرية ا -الشريعة والقانون قسم القانون ، كلية               
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أنبياء  افمد هلل ال ي أعلو معامل العلم وأع مه، وأظهر شعائر الشرع وأحكامه، وبعع ُرس   و     

 صلواه اهلل عليهم أمجعني
ُدوا كاتِب ا اكرِ ان  مكْقُبوضكة  أما بعد  ايقوم اهلل تعاىل          ، هب ا االر ن من  1ة وكِعْن ُكْنُتْم عكلو سكفكر  وكملْك جتِك

وحملُه مام يوض  عند صاحب الدَّين ح  ع ا عمهام املعدم والفقا، مودت بل واملشروعة، افيه اااعام ا 
 ، اهو تعاون  علو الرب والتقوة.تأخر الرَّا ن عن السَّداد يُباع الشيء حمل الر ن ويستوىف منه الدين

افيات البشرية، عال أنه و  وا ل الت جاري يُعد من أ م أعمدت النَّشاط االقتصادي كونه يتعل  ب       
عيل رأس مام  ملمارسة مشروع أو  وك ل  أصحا  املؤسساه والشَّركاهبعض ااحيان قد حيتاج التَّاجر 

  كثا من  نشاط جتاري أو التوس      ا النشاط ايتم اللجوء عيل ر ن ا ل الت جاري ، كما أنه و
التَّنمية واالزد ار ال بُدَّ من اللَّجوء عىل ممولني لديهم القدرت املالية علو اإلقرا   ح َّ تتحق ااحيان 

كان والزام من أقوة الدَّعاماه   الت جاريو ل  مقابل ر ن يقدم  م كضمان لوااء القيمة، االتسليف 
ية بلوغ نشاطهم ال  يرتكز عليها رُقو التجارت، ع  به ميكن اصحا  املشروعاه الت جارية والصناع

 والصناعي أقصو حد مستطاع ح  تُواكب جتار م دائم ا مقتضو التقدم العلمي والفمي. الت جاري
يعتمد علو الثقة   مركز املدين وأمانته، وبالتايل اهو ائتمان ش صي  الت جاريوِلما كان االئتمان      

وق املستقبلية، ال سيما ع ا كان  ؤالء يا أنه مل يعد كاة  فماية حقوق الدائنني من تقلباه الس  
 الدائنون مؤسساه ائتمانية كالبنوك مث   ال  ت قدم ائتمان ا للجمهور.

واملشرع اللَّييب ا تم با  ه الت جارية ا تمام ا بالط ا ابني كيفية ااتتاحها وممارستها انشطتها، ونظم       
االئتمان التجاري ح  تتمكن ا  ه التجارية من ممارسة آلية البي  والشراء ايها، وعمل علو تواا 

م 0040لسنة  01أنشطتها، كما نظم املشرع أيض ا عملية ر ن   ه ا  ه و ل  واق ا للقانون رقم 
عال أن   ا التنظيم مل يكن كااي ا، ل ل  يتم اللجوء عىل القواعد العامة  وااا  بالنشاط الت جاري ، 

ن    القانون امل كور، بينما حظي ر ن ا  ه التجارية با تمام كبا من بعض ايما مل يرد ايه 
قارنة، ومنها علو ااخ  التَّشري  املصري حيع أورد نصوص ا خاصة بر 

ُ
ن ا  ه التشريعاه امل

لر ن   اانه تلقائي ا جيب عليه الوااء بالدين املضمون با الت جارياا ا قام التاجر بر ن ا ل  التجارية.
ميعاد االستحقاق ح  ال يتعر  للتَّنفي  اجلربي بواسطة السلطة العامة، ام  حلَّ امليعاد ومل يقم املدين 
الرا ن بالوااء بالدين املضمون بالر ن باختياره اسوة يتم التَّنفي  عليه بالقوت اجلربية ح  يستو  الدائن 

 املر ن حقه.

                                                 
 .081سورت البقرت، اآلية رقم  - 1
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املر ون لُه أحكام خاصة   التَّشري  الل ييب من حيع اجراءاته  الت جاريل وحيع عن التَّنفي  علو ا      
وسلطة القاضي    ل  وما قد يرتتب عليه من آنار تتمثل   كيفية توزي  حصيلة املبي  علو الدائنني 

ورواج،  املر نني والدائنني العاديني، اانه وجب علينا دراسة   ا املوضوع لتوضيح وعزالة ما به من يمو 
  .التَّنفيذ على المحل التجاري المرهون وفًقا للتشريع الل يبيل ا كان عنوان حبثنا موسوم ا بلل   

 أهمية الد راسة:
لعل ما سب   كره  و ما أنار عندنا أ ية البحع     ا املوضوع، االتنفي  علو ا ل التجاري      

اري واإلقتصادي و و مل حيظو بدراسة كااية   شروح املر ون من اا ية مبكان   أوساط النشاط التج
القانون اللَّييب نظر ا لصعوبة املوضوع، وملا كثر النشاط التجاري وامتد عيل كثا من التجار ال ي احرتاوا 
التجارت واحتاجوا   سبيل ممارسة النشاط التجاري رأس مام يستطيعون التحرك به   جمااله التجارت 

 ل  عيل ر ن حم  م التجارية وما قد حيُدو عن  ل  من اشكااله، وجب علينا أن  الواسعة ايداعهم
نُقدم   ه الدراسة ح  تكون عون ا اطراة الع قة ويا م ممن مُيارس التجارت، وك ل  راجني أن ينتف  

 هبا ط   العلم والباحثون.

 شكالية الد راسة:إ
اإلطار القانوين لكيفية التنفي  علو ا ل التجاري عن اشكالية الّدراسة تكُمن   حتديد ورسم 

املر ون واق ا احكام التشري  اللييب، وك ل  حتديد مفهوم التنفي  وأنواعه، و ل  من خ م بيان 
 تصة بعملية التنفي  

ُ
ااولوية   استيفاء الديون   حام وجود تزاحم بني الدائنني، وحتديد السلطة امل

 و يتم اقتضاؤ ا بال اه.ح  ال تضي  افقوق أ

 أهداف الد راسة: 
 دة الدراسة عىل توضيح اإلشكالية و ل  علو مستوة الواق  العملي والقانوين من خ م        

 اإلجابة علو عّدت تساؤاله تتمثل   اآليت 
 ، وما مدة ص حيته للر ن؟الت جاريما املقصود با ل  -4
 املر ون، وما مدة مشروعيته؟ الت جاريما أنواع التنفي  عن ا ل  -0
 املر ون، وما اإلجراءاه املتبعة    ل ؟ الت جاريكيف يتم التنفي  علو ا ل  -1
 املر ون  ل جتلف عن كان لُه اروع خارج ليبيا؟ الت جاريعجراءاه التنفي  علو ا ل  -1
 ا التزاحم؟  حام تزاحم الدائنني علو حصيلة بي  ا ل التجاري املر ون، كيف يتم دا     -2
 امللر للون ملشلروع    حام مل  يتلم سلداد قليللمة اللدين ؟ الت جاري لللل شللرط اللتمللل  للللمحل   -1
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 منهجية الد راسة:
ياية الباحع   أي جمام  ي الوصوم عىل افقيقة والبيان، وال يتسىن له  ل  دون ععمام العقل وا     

أصوم  علمية ومنهد ُمعتمد، ل ا ااننا   دراسة   ا البحع سنعتمد علو املنهد التحليلي كأساس الزم 
لقانون اللييب والقانون لدراستنا، م  اإلشارت والتوضيح   بعض ااحيان إلبراز الفارق بني نصو  ا

 املصري و ل  ح  ميكن االستفادت من   ه املقارنة لسد الفراغ التشريعي عن وجد وتداركه.
 وبناء  علو ما تقدم  كرُه اان خطة البحع ستكون علو النحو اآليت 

 المبحث األول : مفهوم التنفيذ على المحل التِّجاري المرهون. 
 تنفي  علو ا ل الت جاري املر ون.املطلب ااوم   ما ية ال      
 املطلب الثاين   أنواع التنفي  علو ا ل الت جاري املر ون.      

 النظام القانوني للتَّنفيذ على المحل التجاري المرهون.المبحث الثاني :  
 املطلب ااوم   أحكام التنفي  علو ا ل التجاري املر ون.          
    آنار التنفي  علو ا ل التجاري املر ون. املطلب الثاين       

 المبحث األول
 مفهوم التَّنفيذ على المحل التِّجاري المرهون

ااصل   تنفي  االلتزاماه والعقود أن يقوم املدين بتنفي  ا طواعية ، أي بارادته واختياره و ل  ِواق ا      
، ولكن قد يصُدق   يالب ااحوام أال يتم  1ةملبدأ ُحسن النية املأخو  ِبه   تنفي  االلتزاماه والعقود

بالوااء، أو قد يقوم به منقوص ا أي علو حنو معيب ال   ا اامر ِواق ا ِلما  كرنا أع ُه، ا  يقوم املدين 
يتف  م  ما  و نابت   السند التنفي ي أو   املصدر املنشئ للدين أو االلتزام، اامر ال ي بدوره قد 
يراضه الدائن، و    ه افااله جيب علو السلطة العامة أن تتدخل لتنفي  االلتزام جربي ا ريم ا عن عرادت 

 ه االلتزاماه مشمولة بافماية القانونية.املدين، اه 
وم  ُكل   ل  اان الّدائن العادي، والدائن املر ن أيض ا ال يصح له أن يقوم بالتنفي  جرب ا عن املدين     

 بنفسه، ولكن يصح   ا التنفي  عن طري  السلطة التنفي ية بناء  علو سند تنفي ي قابل للتنفي .
بيان ما ية التنفي  علو ا ل التجاري املر ون وأنواعه و ل    ارعني ومما سب  وجب علينا       

 متتاليني علو النحو التايل 
 المطلب األول : ماهية التنفيذ على المحل التِّجاري المرهون.           
 المطلب الثاني : أنواع التنفيذ على المحل التِّجاري المرهون.           

                                                 
قارن، دار النهضة العربية،  - 1

ُ
وما بعد ا ؛  100،   0041حُمسن عبد افميد البيه، مدخل القانون املدين امل

 وما بعد ا. 18ر،  نروه عبدافميد، النظرية العامة ل لتزاماه، مصادر االلتزام، بدون دار نشر، بدون سنة نش



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

82  

 

 المطلب األول
 التنفيذ على المحل التِّجاري المرهونماهية 

  ن العامة أن املقصود با ل التجاري  للو املكان ال ي يباشر ايه  عىلمللن الو لة ااوىل قد يتبادر      
التاجر نشاطه التجاري، و ل  مبا ايه من اادواه واملهماه ال  تست دم   استط م التجارت والسل  

، عال أن   ه النظرت كانت ملل  بداية ظهور اكرت ا ل التجاري، حيع   0ةءال  يتعامل ايها م  العم 
كللان التاجر يباشر نشاطه التجاري مللن خلل م حمل، ولكنها اليوم أصبحت قاصرت وال تتف  م  النظرت 

، امفهوم ا للل التجاري اليوم ينصرة عىل كل ااموام ال  يست دمها  1ةافديثة للمحل التجاري
تلَّلاجللر   جتارته، و لل ه ااموام عمللا أن تكون مادية مثللل البضائ  والسل ، وعمللا أن تكون معنوية مثل ال

  من القانون التجاري اللييب 118االسللم التجللاري، وبلللراءاه االختللراع، ويا ا، و  ا ما أكدته املادت ة
ال  ينظمها التاجر ملزاولة نشاطه التجاري  م بقو ا    و جمموعة من ااملوام0040لسنة  01رقم 

وافقوق املتصلة هبا لكسب الزبائن، ويشمل جمموعة عناصر مادية ويا مادية، ومنها علو ااخلل  
االسللم، والشعللار، والع مللة، وحلل  اإلجيللار، واإلجازاه، والرسوم، والنما ج، وااناو، واآلاله 

 ل   ل جيوز ر ن   ه ااموام، والتنفي  عليها أيض ا؟، وم    2ةالصناعية، والبضائ  
 لإلجابة ااننا سنقوم بتقسيم   ا املطلب لفرعني اننني       

 الفرع األول: مدى ص حية المحل التِّجاري للرهن.
 الفرع الثاني: المقصود بالتنفيذ على المحل التجاري المرهون.

 الفرع األول
    للرهنمدى ص حية المحل التِّجاري 

شرع الّلييب ر ن ا ل التجاري   املواد ة    
ُ
لسنة  01  من القانون التجاري رقم 184–191نظَّم امل
م، وقد بني جواز ر ن ا ل التجاري وك ل  اآلنار املرتتبة علو   ا الر ن باعتباره جمموع مام 0040

داخل ا تم  اللييب، حيُع نصت املادت ووسيلة ل ئتمان، ولتيسا اامور املتعلقة بالنشاط اإلقتصادي 
ال يتم ر ن ا ل التجاري عال بورقة رمسية. وع ا مل حيدد علو وجه الدقة ما يتناوله    علو أنه   191ة

الر ن، اعترب أنه يشمل االسم والشعار التجاريني، وح  اإلجيار، والع مة التجارية. وجيب أن يشتمل 
الرا ن عما ع ا كان  ناك امتياز للبائ  علو ا ل التجاري أو علو  عقد الر ن علو تصريح من املدين

                                                 
شرة علو   ه الطبعة حسن عطيه وحممد شوقي أ، 0الوسي ،ج؛ عبدافليم منتصر واخرون، املعجم نيسأبرا يم ع -0

 .821امني، بدون سنة نشر،    
وما   029،  0009حممد اجلي ين البدوي ااز ري، قانون النشاط االقتصادي، الوحدت العربية بالزاوية،  - 1

 بعد ا.
 م، مطبعة العدم.0040/ 4/ 08بشأن النشاط التجاري، الصادر    0040لسنة 01لقانون اللييب رقم ا - 2
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بعض عناصره، وأن يشتمل ك ل  علو اسم شركة التأمني ال  أمنت ا ل التجاري ضد افري  وياه 
ُتعلقة بالر ن عموم ا والواردت   القانون من ااخطار عن وجد

 ، وم   ل  اانهُ ُتطب  ااحكام العامة امل
  اللييب ايما مل يرد بشأنه ن    القانون التجاري.املدين
وملا كان ا ل التجاري من ااموام املنقولة يا أنه   حام ر نه ال تنتقل  حيازته عىل الدائن    

، وافكمة من  ل   ي تيسا االئتمان التجاري ان انتقام افيازت حيرم املدين الرا ن من  1ةاملر ن
اصر اإلنتاج ا امة بالنسبة له، اا ل  و أساس نشاط التاجر، ا  يتصور أن استط م عنصر من عن

يكون ر نه سبب ا فرمان التاجر من مزاولة نشاطه
 .  2ة

وبالتايل ار ن ا ل التجاري ال يدخل ضمن مبدأ افيازت   املنقوم سند امللكية والسبب    ل       
 . 3ةائ  متيزه عن املنقوم العادي  و ما يتميز به ر ن ا ل التجاري من خص

وحيع أنَّ ر ن ا ل التجاري يتم دون انتقام افيازت عىل الدائن املر ن وتظل   يد الرا ن مما قد       
، اامر ال ي قد يرتتب عليه عدم حصوله علو  4ةيؤدة عىل نق  الضماناه بالنسبة للدائن املر ن

الدين حمل الر ن، عال أنه وبالرجوع عىل القواعد العامة   القانون املدين  اان املشرع قد عدد ضماناه 
تكفل للدائن املر ن افصوم علو حقه بطض النظر عن انتقام افيازت عليه، ولعل أ م   ه الضماناه 

  من القانون املدين اللييب بقو ا   أموام املدين 019أكده عليه املادت ة الضمان العام للدائنني وال ي
مجيعها ضامنة للوااء بديونه، ومجي  الدائنني متساوون     ا الضمان عال من كان له منهم ح  التقدم 

ون   من  اه القانون بقو ا    يستوىف الدائن4010، وقد أكده  ل  أيض ا املادت ة 5ةطبقا  للقانون  
املر نون حقوقهم قبل الدائنني العاديني من مثن العقار املر ون، أو من املام ال ة حل حمل   ا العقار، 
حبسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد   يوم واحد ، اه ه ضماناه للدائن املر ن للمحل 

 .  6ةالتجاري ولو مل تنقل افيازت عليه
 
 

                                                 
 ومابعد ا. 29،  0040علو عبرا يم، ر ن ا ل التجاري، رسالة ماجستا، معهد البحوو والدراساه العربية، القا رت، ة أسام - 1
 . 182،   0040القليويب، الوسي    شرح القانون التجاري املصري، دار النهضة العربية، القا رت،  ةمسيح - 2
 وما بعد ا. 410،   4918، عني مشس، 40، س0، الر ن الطلي  للمنقوم، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، عةأمحد س م - 3
 م، موسوعة الباحع.00/40/0001ق، جلسة  19، لسنة 141ا كمة العليا الليبية  الطعن رقم  - 4
 م.4988م، عدارت القانون، 4921/ نوامرب/ 08القانون املدين اللييب الصادر    - 5
 واقا   عا سه شهر ع ا -4 :ااجل   املدين ح    من القانون املدين اللييب بقو ا    يسق 010ك ل  ما نصت عليه املادت ة  - 6

 أو الح  بعقد أعطو قد التأمني   ا كان ولو خا ، تأمني من الدائن أعطو ما كبا حد عىل بفعله أضعف ع ا -0. .القانون لنصو 
 ايه، املدين إلدارت دخل سبب ال عىل يرج  التأمني أضعاة كان ع ا أما التأمني، بتكملة يطالب أن الدائن يؤنر مل ما   ا القانون، مبقتضو
 ."التأميناه من بتقدميه العقد   وعد ما للدائن يقدم مل ع ا -1. .كاايا   ضمانا   للدائن املدين يقدم مل ما يسق  ااجل اان
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 الفرع الثاني
 تنفيذ على المحل التجاري المرهونالمقصود بال

كالر ن مث  ، أي اقتضاء   1ةيُقصد بالتَّنفي    عمومه اقتضاء افقوق الثابتة   السَّنداه التَّنفي ية     
افقوق الثَّابتة   املصادر املنشئة  ا، وااصل    ل  يكون بتنفي  املدين اللتزامه بارادته واختياره واقا  

النية   تنفي  العقود وععطاء افقوق، والطالب ااعم أن يكون التَّنفي  اختياري ا بارادت املدين ملبدأ حسن 
و  املوعد ا دد   السند التنفي ي و ل  محاية  لُسمعته وجتنب ا لعقوباه أو يراماه التأخا، وأيض ا 

 . 2ةاستجابة  للشُّروط ال  قد تقرتن بالعقد أحيان ا
وم    ا قد ال تسا اامور علو النحو املطلو  من البساطة والتيسا، اأحيان ا قد يتقاعس املدين     

الرا ن وال يو  بالتزاماته، أو قد يقوم بتنفي  ا تنفي ا  معيبا  أو خُمالفا  ملا ن  عليه السَّند التنفي ي، ومن 
طر واالندنار، اتكون افاجة لتدخل   تكون مصلحة الدائن ُمهددت بالضياع وحقوقه معرضة لل 

 السُّلطة العامة ُملّحة لتنفي  االلتزام، و ل  بالقوت اجلربية منعا  من انتشار الفساد ودرء  لسف  الدماء.
ومن ُ نا اان تدخل الدولة   تنفي  االلتزام بالقوت اجلربية ضرورت، االقضاء ااا  قد ويّل من  عهود،    

أن حيصل علو حقه بيده كما كان سائدا    العصور القدمية والوسطو، اقيام  ومل يعد بامكان الدائن
الدَّولة ككيان سياسي وبسطها لُسلطتها علو عقليمها حبفظ اامن ومحاية الشعب  و من أوىل أولويا ا 

 .  3ةوأ م مهامها ووظائفها
ستحقاق ومل يقم املدين بالوااء وب ل  ُمن  اااراد من اقتضاء حقوقهم بال اه، اا ا حّل ميعاد اال     

–مبا  و مطلو  منُه وا  السند التنفي ي، قامت السلطة العامة واملتمثلة   سلطة التنفي        
بتنفي  االلتزام جربا  عن عرادته، ويكون  ل  عن طري  را  الدعوة و ي الوسيلة ال  أعطا ا  -القضائية

شرع للدائن ليّحرك هبا أجهزت الدولة،
ُ
 . 4ةبُطية افصوم علو حقه  امل

اسلطة التنفي   ي ال  تتوىل ُمهمة التنفي  اجلربي، وتتمثل لدينا   قاضي اامور املستعجلة أو      
حضر عن  –ا ضرون  –الوقتية ومعاونيه 

ُ
حضر حتت عشرااه وعمرته، و  حام امتن  امل

ُ
حيع يعمل امل
حضر،  التنفي  جاز لطالب التنفي  أن يرا  أمره عىل

ُ
رئيس ا كمة أو قاضي ا كمة اجلزئية التاب   ا امل

                                                 
السند التنفي ي  ونيقة حتتوي علو ح  موضوعي حمق  الوجود ومعني املقدار وحام االداء وم يل بالصيطة  - 1

 التنفي ية.
 وما بعد ا. 2،   4999حلمي جميد حممد، م كراه   التنفي  اجلربي، اجلامعة املفتوحة،  - 2
 م، بنطازي، ليبيا.1/8/0044للمزيد راج     ل  اإلع ن الدستوري اللييب، الصادر    - 3
أعبوده، قانون علم  اللجوء عىل القضاء يتم عن طري  الدعوة أو عن طري  العرائض. للمزيد انظر عىل  الكوين علي - 4

 وما بعد ا . 9،    0001القضاء، املركز القومي للبحوو والدراساه العلمية، طرابلس، ليبيا، 
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 ل  يعمي أن القاضي امل ت  بالنظر   منازعة التنفي  وبااشراة عليه ومراقبة ساه قد يكون قاضي 
 . 1ةا كمة اإلبتدائية أو ا كمة اجلزئية 

ور أنناء عملية التنفي ، بوصفها ومن ُ نا اان قاضي التنفي  لُه الفصل   اإلشكااله ال  قد تث    
منازعاه تتعل  بالتنفي ، اا ا كانت املنازعاه موضوعية تتوىل ا كمة ال  أصدره افكم الفصل ايها، 
وع ا كانت املنازعاه تتعل  حبكم وق  يتوىل الفصل ايه قاضي التنفي  بوصفه قاضي اامور الوقتية، كما 

نة له من معاوين التنفي  من ا ضرين والكتبة ورجام اامن يكون له اإلشراة علو ااجهزت املعاو 
 . 2ةأيض ا
وتستأنف أحكام قاضي التنفي    املنازعاه املوضوعية عىل ا كمة اإلبتدائية ع ا كانت قيمة الن زاع     

  حدود نصا  ا كمة وع ا جتاوزه   ا الّنصا  يكون عىل حمكمة االستئناة، وتستأنف أحكامه   
 . 3ةملنازعاه الوقتية عىل ا كمة اإلبتدائيةا

 المطلب الثاني
 أنواع التَّنفيذ على المحل التِّجاري المرهون

قد يقوم املدين الرَّا ن بتنفي  التزامه ودا  الر نية مببادرت منه و  ا  و ااصل، وقد يقوم ب ل  من      
ينو  عنه أو يقوم به ش   آخر له مصلحة   التَّنفي ، و  حام مل يعرت  املدين علو تنفي  الطا 

الطا له ينتهي اامر وال يبقو  اللتزامه أو مل يعرت  الدائن علو طريقة تنفي  املدين اللتزامه أو تنفي 
 ناك أي اشكام و  ا النوع من التَّنفي    حقيقته ُيسمو الوااء أو التَّنفي  الطَّوعي، و  حام عدمه ا  

 منا  من التَّنفي  جربا  علو املدين.
ا مباشرا  وق      ا يا ومما سب  االتَّنفي  علو ا ل التجاري املر ون لُه أنواع اقد يكون تنفي   د يكون تنفي  

ا جربيا  ُمعج   و و ما ُيسمو   ااوساط  ا جربيا  عاديا  وقد يكون تنفي   مباشر، وقد يكون تنفي  
عجل.

ُ
 القانونية والقضائية بالنَّفا  امل

 ومن  نا ااننا سنقوم بدراسة   ا املطلب   ارعني علو النحو التَّايل 
 اشر والتنفيذ غير المباشر.الفرع األول : التنفيذ الجبري المب    
 الفرع الثاني : التنفيذ الجبري العادي والتنفيذ الجبري الُمعجل.     

 

                                                 
، ...  من قانون املرااعاه اللييب ،  189،  129،  198،   194،  190،   9،   9راج     ل  املواد     - 1

 م.4988م، عدارت القانون، 4921/ نوامرب/ 08الصادر   
 وما بعد ا. 91حلمي جميد حممد، م كراه   التنفي  اجلربي، مرج  ساب ،     - 2
 وما بعد ا . 100   اه املعىن  الكوين علي أعبوده، قانون علم القضاء، مرج  ساب  ،     انظر - 3



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

85  

 

 الفرع األول
 التنفيذ الجبري المباشر والتنفيذ غير المباشر

باشر علو ا ل التجاري املر ون  و ما يطل  عليه التَّنفي  العيمي أي تنفي  عني ما     
ُ
التنفي  اجلربي امل

، اا ا كان املطلو  تنفي ه واق ا للسند التنفي ي تسليم مبلا  1ة  عليه ااطراة   السَّند التَّنفي يعتف
من املام، أو تسليم أر ، أو تسليم سيارت، أو تسليم بضاعة، أو حنو  ل ، ا  يكون التنفي  مباشرا  

عليها   السند التنفي ي، وعلو عاّل بتسليم نفس املبلا، أو اار ، أو السيارت، أو البضاعة املنصو  
 . 2ة ل  ال يكون التنفي  عينيا  أو مباشرا  عال بدا  الدين املضمون بالر ن   اته

ويشرتط ليكون التَّنفي  عينيا  أو مباشرا ، أن يكون ممكنا  ويا مستحيل، وأاّل يكون ُمر قا       
باشر يا مم 3ةللمدين

ُ
كن، أو مستحيل، ي نظر عىل االستحالة اا ا كانت ، اا ا  كان التنفي  العيمي أو امل

بسبب قهري خارج عن عرادت املدين كه ك العني حمل التنفي  اجلربي   كا  ماديا  ُكليا  كقطعة أر  
جبوار البحر اططو عليها البحر وأصبحت قطعة اار  جزء  منه أو حمل جتاري ُ دم بفعل زلزام أو 

ر الطَّبيعية ال  ال دخل لإلنسان ايها، اُهنا انتهو االلتزام وال يلتزم املدين بُركان أو أي ظا رت من الظَّوا 
بشيء و ل  واقا  للقاعدت العامة ال  تقوم ال التزام مبستحيل، ااالستحالة     ه افالة تكون استحالة 

 . 4ةمطلقة وليست نسبية 
أر  وقد مت نزع ملكيتها للمنفعة العامة،  ولكن ع ا كان ا  ك قانونيا  كالتنفي  اجلربي علو قطعة     

باشر عىل مبلا التعويض ال ي يؤوم للمدين 
ُ
اااللتزام     ه افالة ال ينتهي وينتقل التَّنفي  العيمي أو امل

ا يا ُمباشر  .  5ةواقا  ملبدأ افلوم العيمي، ويكون التَّنفي      ه افالة تنفي  

                                                 
، 0049علي مسعود حممد، االجراءاه العملية للتنفي  طبق ا لقانون املرااعاه اللييب، دار امحودت،  - 1
 ومابعد ا.49 

 وما بعد ا. 1،   4990، 0اتحي وايل ، التنفي  اجلربي   املواد املدنية والتجارية، دار النهضة العربية، ط - 2
 وما بعد ا. 40حلمي جميد حممد، م كراه   التنفي  اجلربي، مرج  ساب ،     - 3
ر  كلها، اانه     ه افالة يتم التنفي  اجلربي اار  وليس اجزئي ا كابت ع البحر جزء من ا  ا كان ا  كاا - 4

نه موجود ومل يهل ، أما التزام املدين باجلزء أر  علو اعتبار اومعاونيه علو اجلزء الباقي من اعن طري  قاضي التنفي   
اينتقل التنفي  اجلربي ال ي ابتلعه البحر اانه ينتهي عال ع ا قامت الدولة بتعويض املدين عن اجلزء ال ي ابتلعه البحر 

 علو   ا التعويض ويكون التنفي      ه افالة تنفي ا مبقابل أي ليس تنفي ا عين ا أو مباشر ا.
للمزيد انظر عىل  عبدافميد عثمان حممد اففمي، النظرية العامة ل لتزاماه   التقنني املدين املصري، أحكام  - 5

 وما بعد ا.  11،  االلتزام، بدون دار نشر، بدون سنة نشر
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ا عينيا  أو مباشرا  أالَّ ويشرتط ك ل  ح  يكون التنفي        اجلربي علو ا ل التجاري املر ون تنفي  
يكون التَّنفي  ُمر قا  للمدين، أي أن الضَّرر ال ي يصيب املدين من جراء التَّنفي  العيمي أو اُلمباشر  و 

 .  1ةضرر جسيم ال يتساوة البتَّه م  قيمة االلتزام املراد تنفي ه بالقوت اجلربية
ا عينيا  أال يكون   التَّنفي  مساسا  حبرية كما        أنه ُيشرتط   التَّنفي  علو ا ل التجاري املر ون تنفي  

املدين، ا  جيوز عكراه املدين عكرا ا  بدنيا  علو التنفي ، ان    ل  مساسا  حبريته وقد مُيثل  ل  
ثىن من  ل  ديون النفقاه، ع  جيوز ايها اعتداء  علو كرامته، وع ا مت  ل  يكون التَّنفي  باط  ، ويست

 .  2ةعكراه املدين عكرا ا  بدنيا  ح  يقوم بتنفي  ااحكام الصادرت   النَّفقاه
 الفرع الثاني

 التنفيذ الجبري العادي والتنفيذ الجبري الُمعجل
اجلربي،  وال تقوم به يُقصد بالتنفي  اجلربي العادي  و التنفي  بناء  علو سند تنفي ي قابل للتنفي         

عال  السلطة العامة، وال  تتمثل   سلطُة التنفي ، وال جيوز التَّنفي  عال بناء  علو سند تنفي ي قابل 
للتنفي  اجلربي وم ي   بالصيطة التنفي ية   ا كقاعدت عامة، اا ا كان السَّند التنفي ي يا قابل للتنفي  

ا تنفي ي ا يتم مبقتضاه التنفي  اجلربي، أو كان يا ُم ي   بالص يط ة التنفي ية، اانه ال يصلح أن يكون سند 
 . 3ةاجلربي
عجل اهو استثناء من القاعدت العامة   التنفي        

ُ
عجل أو ما يُعرة بالتَّنفي  اجلربي امل

ُ
أما النفا  امل
، ع  ميكن أن يكون النفا  املعجل، أو التنفي  اجلربي ُمعج   بناء علو سند تنفي ي  4ةاجلربي  العادي

  ا حبسب ااصل يا قابل للتنفي ، ولكن فكمة معّينة  أعطاه املشرع قوت التنفي  قبل أن يستو  
سلطة العامة السند التنفي ي  شروط تنفي ه، والنفا  املعجل أو التنفي  اجلربي املعجل ال تقوم به عال ال

  من قانون املرااعاه اللييب علو أنه    ال جيوز 198ُمتمثلة   قاضي التنفي  ومعاونيه، ع  تن  املادت ة
عجل 

ُ
تنفي  ااحكام جربا  ما دام الطعن ايها جائزا  حسب أحكام   ا القانون عال ع ا كان النفا  امل

 ا جيوز مبقتضا ا اجا  اإلجراءاه التحفظية .  منصوصا  عليه   القانون أو مأمورا  به   افكم، وعمن

                                                 
 وما بعد ا. 40،    0041حممد علي البدوي ااز ري، أحكام االلتزام ، دار الكتب الوطنية، بنطازي، ليبيا،   - 1
 يكون ال جربا   بي  ال ي الشيء مثن توزي  عندأنه       من القانون املدين اللييب علو 011اقد نصت املادت ة  - 2

 ع ا عال التوزي    ا    م تقرره ال  اانصبة عن لفوائد تأخا املزاد رسو بعد مستحقني التوزي    املقبولون الدائنون
 ايها، الثمن عيداع بسبب الفوائد هب ه ملزمة ا كمة خزانة أو كانت الثمن، اوائد بدا  ملزما   املزاد عليه الراسي كان
 خزانة أو املزاد عليه الراسي قبل منها مستح   و ما افالة   ه اوائد   من الدائنون يتقاضاه ما يتجاوز أال علو

 ."يرماء قسمة الدائنني مجيعا   بني تقسم الفوائد و  ه ا كمة،
 وما بعد ا. 49حلمي جميد حممد، م كراه   التنفي  اجلربي، مرج  ساب ،     - 3
 مل يعرة املشرع النفا  املعجل ول ل  اختلف الفقه   وض  تعريف له. - 4
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ا          وم   ل  ا  جيري التَّنفي  اجلربي عال حتت اشراة القضاء، سواء كان التنفي  اجلربي تنفي  
ا جربي ا ُمعج  ، ااملشرع اللييب قد ن    املادت ة قانون املرااعاه   من 194جربيا  عاديا ، أو كان تنفي  

يرا  ما يعر    التنفي  من عشكااله عىل القاضي املنتد  لامور الوقتية علو أنه     جاريةاملدنية والت
ع ا كان املطلو  عجراء وقتيا . أما موضوع   ه اإلشكالياه ااا  عىل ا كمة ال  أصدره افكم اا ا  

 كان التنفي  بعقد رمسي را  املوضوع عىل ا كمة امل تصة بنظره .
شرع املصري علو أن         

ُ
اختصاصاه قاضي التَّنفي  ُجولُه الفصل   مجي  وم    ا اقد أكَّد امل

  من قانون 092منازعاته يستوي    ل  التَّنفي  العادي أو التَّنفي  املعجل، و ل  ِواق ا لِن  املادت ة
  مجي  منازعاه التنفي  املرااعاه املصري وال  تن  علو أنه   خيت  قاضي التنفي  دون ياه بالفصل 

املوضوعية والوقتية، أيا  كانت قيمتها، كما خيت  باصدار القراراه وااوامر املتعلقة بالتنفي ، ويفصل 
 قاضي التنفي    منازعاه التنفي  الوقتية بوصفه قاضيا  لامور املستعجلة  . 

أال يتم التنفي  عال بعد أن يكون  ومما سب  جند أن النفا  املعجل علو خ ة ااصل ع  ااصل        
السند التنفي ي أصبح قابل للتنفي  اجلربي اا ا كان سند التنفي  حكما  قضائيا  ، ا  مُيكن التَّنفي  
اجلربي عال بعد أن ُيصبح   ا افكم هنائيا  وباتا ، أي مبعىن أنُه استنفد مجي  طرق الطعن العادية وعن كان 

،  اقد تبدو للمحكوم له افاجة املاسة  للشيء ا كوم به الكُيِجيز  1ةالعاديةمل يستنف  طرق الطعن يا 
 .  2ةاملشرع  أو القانون النفا  املعجل     ه افالة 

 المبحث الثاني
 النظام القانوني للتَّنفيذ على المحل التجاري المرهون

نعلم أن ر ن ا ل التجاري ال يستوجب نقل حيازته عىل الدائن املر ن بل يبقو الرَّا ن حُمتفظا         
حب  افيازت و ل  اجل االستمرار   استط م ا ل جتاريا ، وبالنظر عىل التَّشريعاه عامة اقد اكتفت 

 .  3ةبتسجيل الرَّ ن   سجل خا  با ام الت جارية بدال  من حيازته
وملا كان ا ل التجاري  و الضمان ال ي لواله ملا حصل املدين علو مبلا االئتمان، وخواا  من        

ر ن اقد حرصت التَّشريعاه علو ار  
ُ
ائن امل أن يقوم الرَّا ن بأعمام قد تؤدي عىل عنقا  ضمان الدَّ

حبفظ الشيء املر ون وعبقائه   حالة  التزاماه علو الرَّا ن بقصد محاية حقوق املر ن، ومنها علزام الرَّا ن

                                                 
 طرق الطعن العادية  ي االستئناة والتظلم، وطرق الطعن يا العادية   ي الطعن بالنقض والتماس ععادت النظر. - 1
ر  نفقة مؤقتة ح  تبت امث   الزوجة املطلقة، أو يا املطلقة   حاجة ملّحة للنفقة ول ك تطلب من القاضي ا - 2

ا كمة   النفقة املوضوعية ول ك يكون افكم بالنفقة املؤقتة مشوال بالنفا  املعجل بقوت القانون، ح  ولو مل تتطلب 
 الزوجة أو طالب النفقة من القاضي أن يكون افكم مشموالُ بالنفا  املعجل.

 وما بعد ا . 182صري، مرج  ساب ،   مسيحه القليويب، الوسي    شرح القانون التجاري امل - 3
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ح  يستطي  الدائن الَّ ي بيده السَّند التَّنفي ي، عجراء التَّنفي  علو ا ل الت جاري املر ون، ُكل  جّيدت
ُر ن واملدين الرَّا ن.

ائن امل   ل  يق    سبيل عقامة التَّوازن بني مصاع الدَّ
 املبحع   مطلبني متتاليني علو النحو التايل ومن  نا اانَّنا سنقوم بدراسة   ا 

 المطلب األول : أحكام التنفيذ على المحل التجاري المرهون.          
 المطلب الثاني : آثار التنفيذ على المحل التجاري المرهون.       

 المطلب األول
 أحكام التنفيذ على المحل التجاري المرهون

لَّييب   نصوصه وض  أحكام ُمعينة تتمثل   عدَّت عجراءاه للتنفي  علو اجلدير بال كر أن املشرع ال    
ا ل التجاري املر ون، ووضعه   ه االجراءاه وال  تُعد مبثابة ضماناه، اانه يُعترب قد قام حبماية الدائن 

اع عجراءاه املر ن ح  ال يضي  حقه، كما أنه أيضا  قدَّم  اه افماية للمدين الرَّا ن    ل ، باتب
 التنفي  ال  ن  عليها القانون، و ي أمر وجويب ال خ ة ايه.

ولكن  ل عجراءاه التنفي  علو ا ل التجاري املر ون جتلف عن عجراءاه التنفي  عن اروعه؟ و ل     
 خيتلف الوض  عن كانت   ه الفروع داخل وخارج ليبيا؟

  ارعني وُ ا علو النحو التَّايل لإلجابة  ااننا سنقوم بدراسة   ا املطلب       
 الفرع األول : إجراءات التنفيذ على المحل التجاري المرهون.      
 الفرع الثاني : إجراءات التنفيذ على فروع المحل التجاري المرهون.      

 إجراءات التنفيذ على المحل التجاري المرهون: الفرع األول
علو ا ل التجاري املر ون، بداية  بتكليف الرا ن أو افائز للمحل تتمثل أ م عجراءاه التنفي           

ُر ن تقد  طلب علو عريضة لقاضو اامور املستعجلة طالبا  
بالوااء، اا ا مل يتم الوااء جاز للدائن امل

 ن ايها عيقاع البي  علو ا ل التجاري املر ون باملزاد العلمي وال ي   حام وجوبه ا بد أن يسبقه عع
 بالبي ، وسنتناوم   ه االجراءاه بشيء من التفصيل علو النحو التايل 

 أوالً : تكليف الراهن أو الحائز للمحل بالوفاء.
جيب أن يقوم الدائن املر ن بتكليف مدينه أو افائز للمحل الت جاري بسداد قيمة الّدين و ل            

لسنة   01  من القانون رقم 199خبطا  مسجل مصحو  بعلم الوصوم واقا  ملا  نصت عليه املادت ة
من أو م ااا  بالنشاط التجاري، وال  جاء ايها    ع ا مل يوة صاحب ا ل التجاري بالث0040

بباقيه للبائ ، أو الدَّين املضمون بالر ن   تاري  استحقاقه للدائن املر ن، جاز للبائ  أو للدائن املر ن 
بعد مثانية أيام من تاري  عخطار املدين وافائز للمحل التجاري بصورت رمسية أن يقدم عريضة لقاضي 

مي مقوماه ا ل التجاري املر ون كلها أو اامور املستعجلة يطلب ايها اإل ن بأن تباع باملزاد العل
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بعضها. ويكون البي    املكان واليوم والساعة وبالطريقة ال  يعينها القاضي، ويتم اإلع ن عن موعد 
البي    صحيفتني وطنيتني مرتني متتاليتني قبل موعد البي  بعشرت أيام علو ااقل  ،  اه املضمون أيضا  

 . 1ةلدة املشرع املصري
وعليه اانه يتم التكليف بالوااء للحائز جبانب املدين علو عريضة عن كان املدين تصرة   ا ل    

املر ون لش   آخر  و افائز، أما ع ا مل يتصرة   ا ل املر ون وال زام ا ل حتت يديه افي   ه 
طاره ح  يستطي  من    ا افالة يكون التكليف قاصرا  علو املدين الرَّا ن اق ، وبالتايل اانه جيب عخ

 . 2ةالتَّنفي  ع ا أراد، و ل  بدا  الدَّين للدائن املر ن
امهلة الثمانية أيام الَّ  أعطا ا املشرع ما  ي عال ععطاء املدين ارتت معينة ح  يتدبر أمره ويتمكن      

من دا  الدَّين، و ل    حالة عدم قبوله استمرار عجراءاه التَّنفي  علو ا ل التجاري، و  ا التنبيه ال 
 . 3ة يكن بُّد وأن يتم بورقة من أوراق ا ضرين، وعال اعترب كأن مل

 ثانياً : تقديم عريضة لقاضى األمور المستعجلة.
ر ن     

ُ
بعد مرور مثانية أيام علو تاري  التنبيه ال  حدد ا املشرع اللييب يكون     ه افالة للدائن امل

التقدم بطلب علو عريضة لقاضي اامور املستعجلة   ا كمة ال  يق    نطاقها ا ل التجاري 
 . 4ةويطلب ايه افصوم علو ع ن ببي  عناصر ا ل التجاري املشمولة بالر ن  املر ون،
وعليه اانه جيب أن يقتصر   ا الطلب علو العناصر ال  وق  عليها الر ن دون يا ا من        

العناصر ال  ال تدخل   تكوين ا ل التجاري، و  ه العناصر ال  تكون ا ل التجاري ال جيوز أن يق  
ن التجاري اللييب والساب    من القانو 199التنفي  عليها وبيعها عال واقا  لإلجراءاه الواردت   املادت ة

وم    ا اان للقاضي افرية   حتديد مكان البي  وساعته والطريقة ال  يتم هبا، م  العلم بأن   كر ا.
اامر الصادر من القاضي يعترب من قبيل ااوامر علو العرائض، و ل  م  خضوعه لنظام خا  به سواء 

  حتديد من حيع وجو  عع ن اامر، أو من حيع التظلم منه وكيفيته، وللقاضي سلطة تقديرية 
 العناصر ال  ميكن أن يأ ن ببيعها، ع  أنه يا ملزم ببي  مجي  العناصر الواردت   الطلب الكتايب.  

                                                 
منه عللللللو أنه   عند  41بشأن بي  ور ن ا  ه التجارية   املادت  4910لسنة 44اقد ن    القانون رقم  - 1

عدم الوااء بباقي الثمن أو بالدين   تاري  استحقاق  ولو كان بعقد عر  جيوز للبائ  أو الدائن املر ن بعد مثانية أيام 
ن تاري  التنبيه علو مدينه  و افائز للمحل التجاري بالوااء تنبيها  رمسيا  أن يقدم عريضة لقاضو اامور املستعجلة   م

ا كمة االبتدائية ال  يوجد بدائر ا ا ل بطلب اإل ن بأن تباع باملزاد العلمي مقوماه ا ل التجاري كلها أو بعضها  
 .أو الر ن  ال  يتناو ا امتياز البائ  

 م،  موسوعة الباحع.1/40/4998ق، جلسة  01، لسنة 44ا كمة العليا الليبية  الطعن رقم  - 2
 وما بعد ا. 101مسيحه القليويب، الوسي    شرح القانون التجاري املصري، مرج  ساب ،    - 3
 .029   ،4991علو حسن يونس، ا ل التجاري، دار الفكر العريب، القا رت، سنة  - 4
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وبالتايل اانه قد يرة القاضي أن بي  بعض العناصر يكون كاة  للوااء بالدين املطلو ، وعليه        
ال ة تقدم به الدائن ح  وعن كان حم   اانه ال داع  لإل ن ببي  مجي  العناصر الواردت     ا الطلب 

للر ن، أضف عىل  ل  أنه   بعض ااحيان جيوز للقاضي بي  مجي  العناصر ال  ينصب عليها الر ن 
م  العلم بأن قيمتها تفوق املبلا املطلو ، والعلة    ل  أنه   حالة بي  بعض العناصر علو حده قد 

يظل القاضي مقيدا    عموم ااحوام باإل ن ببي  العناصر  يؤدة عىل عضعاة العناصر ااخرة، ولكن
  . 1ةال  ينصب عليها الرَّ ن اق  دون يا ا من العناصر افرت 

 ثالثاً : اإلع ن عن بيع المحل المرهون.
  من القانون التجاري اللييب علو وجو  اإلع ن عن بي  ا ل التجاري 199نصت املادت ة        

طاية من   ا اإلع ن  ي عع م الرايبني   الشراء ح  يستطيعوا أن يشرتكوا   املزاد، املر ون، وال
 ايتحق  التنااس بالوصوم عىل أعلو مستوة سعر للمبي ، ومعراتهم أيضا  بظروة الشيء املعرو  للبي .

، وك ل   2ة كرهواملشرع اللييب بنيَّ طرق اإلع ن بصورت حُتق  علو الوجه ااكمل للطر  املتقدم      
حدد مواعيد لإلع ن راعو   تقدير ا أال تطوم الفرتت بني اإلع ن واملزايدت ملصلحة الدائن املر ن ال ة 
يتمىن اإلسراع   التنفي  علو ا ل التجاري املر ون باجراءاه سهلة وسلسة ليس ايها أي تعقيد، كما 

ع ال مُتكن الرَّايبني   الشَّراء من اإلعداد ل شرتاك   أنه قد راعو أيضا  أال تكون   ه الفرتت قصات حبي
  . 3ةاملزايدت 
اافكمة من عع م الدائنني املر نني املقيدين  ي استطاعتهم التَّدخل ففظ حقوقهم والدااع       

وبالتايل عنها، اهنا     ه افالة قد يرتتب عن البي  انفصام بعض عناصر ا ل التجاري ال  مت بيعها، 
ميكنهم استيفاء حقوقهم من مثن   ه ااجزاء، كما ميكنهم أيضّا أن يُطالبوا بديوهنم و ل  اور سقوط 

   . 4ةااجل، ويرج  السَّبب    ل  عىل عضعاة قيمة ا ل التجاري ال ة انفصلت عنه بعض عناصره
 رابعاً: أن يقع البيع بالمزاد العلني.

تجاري بالبي  باملزاد العلمي يُعترب بيعا  هنائيا  و ل  مبجرد رسو املزاد علو التنفي  علو ا ل ال       
ش   املشرتي  اتنتقل ملكية ا ل التجاري عليه خالية من أي حقوق كانت تثقله، وتلقائيا  ينتد عن 

ائن املر ن حقه من مثن امل بي ، اان  ل  انتقام حقوق الدائنني املقيدت حقوقهم عىل الثمن، ايستوىف الدَّ
 بقو شيء من  ل  أُعطي ملن كان ميل  ا ل عند رسو املزاد.

                                                 
 وما بعد ا. 002،  4991كمام أبوسري  ، ا ل التجاري، بدون دار نشر،   -1
 اللييب. م وااا  بالنشاط التجاري0040لسنة  01رقم    من القانون199راج  ن  املادت ة  -2
 ومابعد ا. 091،   0001خليل اكثور ناريس، الوجيز   القانون التجاري، دار النهضة العربية، القا رت،   -3
 وما بعد ا . 102مسيحه القليويب، الوسي    شرح القانون التجاري املصري، مرج  ساب ،     -4
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ا ل التجاري عىل افائز اان الباقي من الثمن ال ي رسا به  -املشرتة ااصلي -اا ا باع املدين         
 . 1ةاملزاد يعطو   ا افائز، كونه كان ميل  ا ل التجاري وقت البي  باملزاد

وقوع البي  باملزاد العلمي اانه ال مين  دخوم البائعني السَّابقني للمحل التجاري الَّ ين و  حام         
قاموا بقيد امتياز م، وك ل  الَّ ين احتفظوا حب  الفس    قيد االمتياز من االحتجاج بالفس  علو 

لة بي  ا ل التجاري الش   ال ة رسا عليه املزاد، و و أمر جلل بالنسبة لُه، اكثاا  ما يرتتب عليه عرق
ُر ن  طالب البي  أن خُيطر البائعني السَّابقني 

ائن امل املر ون باملزاد، ل ا اانه يق  علو عات  البائ  أو الدَّ
 ب ل  ح  يتمكنوا من عبداء حقهم   الفس  وعال سق  حقهم ايه قبل املزاد. 

 الفرع الثاني 
 إجراءات التنفيذ على فروع المحل التجاري 

، ولكن ع ا   2ةالتجاري علو ا ل  اته وما يشمله واق ا ملا  كرناُه سابقا   عادت  ما ينصب ر ن ا ل      
 كان للمحل التجاري اروعا    أراضي الدَّولة أو خارجها   ل يشملها الر ن ؟

قوم من ح  صاحب ا ل التجاري أن يتوس    نشاطه التجاري ومن حقه     ه افالة أن ي      
  من القانون 190بفتح اروعا   له التجاري سواء  داخل ليبيا أو خارجها وعلو  ل  تن  املادت رقم ة

  جيب علو التاجر ال ي يؤسس داخل أراضي الدولة مقار ارعية أن يطلب  0040لسنة  01رقم    
رت أيام من قيد ا   مكتب السجل التجاري ال ي يق  مقرُه الرئيسي   دائرته، و ل  خ م عش

التأسيس. وجيب أن يقدم طلبا  ممان   خ م ااجل  اته عيل مكتب سجل اجلهة ال  يق  املقر الفرعي   
دائر ا م  بيان املقر الرئيسي ... وجيب علو التاجر ال ي يؤسس مقار ارعية خارج أراضي الدولة أن 

ال ي يق  مقره الرئيسي ضمن  يطلب قيد ا خ م أجل ال يتجاوز ن نني يوما  عيل مكتب السجل
 دائرته...  .

وبالتايل اا ا ع ا كان للمحل التجاري املر ون اروع وقت عنشاء الر ن سواء كانت   ه الفروع      
داخل ااراضي الل يبية أو كانت خارج ليبيا ولكن مل يشملها عقد، أو أن   ه الفروع أنشئت بعد عبرام 

الر ن، ااهنا ال تدخل   التنفي  علو ا ل التجاري واروعه املشمولة  عقد الر ن ومن   ال يشملها عقد
   من القانون التجاري اللييب.191بالر ن واقا  للمادت ة

                                                 
 وما بعد ا. 012،   علو حسن يونس ، ا ل التجاري ، مرج  ساب   -1
شرح  راج     ل  املطلب ااوم من املبحع ااوم ؛ للمزيد انظر أيض ا عىل   مسيحه القليويب، الوسي     -2

 وما بعد ا . 102القانون التجاري املصري، مرج  ساب ،   
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أما ع ا كان للمحل التجاري اروع وقت الر ن وتضمن عقد الر ن مشوم الر ن   ه الفروع ، ااهنا     
 ل التجاري دون أي عجراء آخر سواء كانت   ه تكون ضمن عناصر الرَّ ن ويشملها التنفي  علو ا
 الفروع داخل ااراضي الل يبية أو كانت خارجها.

وميكن أن تثور مشكلة   التنفي  علو ارع ا ل التجاري الواق  خارج الب د،  ل يتم التنفي  ب اه      
الفرع الواق  خارج الب د  اإلجراءاه ال  تتب    التنفي  علو ا ل و اروعه داخل الب د أم خيض 

 واملشموم بالر ن إلجراءاه أخرة باعتبار أنه خيض  لقانون املوق ؟
ومن وجهة نظرنا أن ارع ا ل التجاري الواقعة خارج الب د جض    التنفي  إلجراءاه قانون املوق      

وريم أن ا ل التجاري واروعه ومن   يسري    التنفي  عليه قانون البلد الواق  ايه ارع ا ل التجاري 
عبارت عن جمموع مام وجمموع املام يُعترب منقوال  ح  ولو تضمن عقاراه عال أنه يسري عليه قانون 

 التنفي  علو املنقوم.
 المطلب الثاني

 آثار التنفيذ على المحل التجاري المرهون
بعد انتهاء عملية بي  ا ل التجاري املر ون وحتصيل مثن الشيء املبي  من الش   الراسي عليه       

 املزاد اان افام   حقيقته ال خيلو من أمرين اننني 
اامر ااوم  أن يكون بي  ا ل التجاري املر ون قد مت لصاع دائن ُمر ن واحد و    ا افام       

شاكل   توزي  حصيلة بي  ا ل التجاري املر ون باملزاد العلمي حيع يتقاضو الدائن عادت  ال توجد م
املر ن قيمة دينه بعد حتصيل مصاريف البي  اإلدارية   يرد الباقي عيل املدين الرا ن وينتهي اامر، أما 

عادين وممتازين و و ما  اامر الثَّاين  أن يكون بي  ا ل التجاري املر ون قد مت لصاع عدد من الدائنني
يعرة بتزاحم الدائنني،   ا الوض  عادت  ما تثور به صعوبة   توزي  حصيلة بي  ا ل التجاري املر ون، 

 ؟متل  ا ل التجاري املر ون عند حلوم ميعاد االستحقاقوم   ل   ل جيوز للدائن املر ن 
 علو النحو التَّايل  ومن  نا ااننا سنقوم بدراسة   ا املطلب   ارعني      

 الدائنون وحصيلة ثمن المبيع.الفرع األول: 
 بُط ن شرط التملك عند االستحقاق.الفرع الثاني: 

 الفرع األول
 الدائنون وحصيلة ثمن المبيع

الدائن املر ن املمتاز  و الدائن ال ي قام بتسجيل ر نه   الشهر العقاري وحتدده مرتبته          
سبقية   التسجيل ااوم اااوم   الثاين والثالع و ك ا، و  ا له أ ية كبات   توزي  الر ن حسب اا
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ائن اف    افصوم  ر ن بتسجيل الر ن   الشهر العقاري يُعطي   ا الدَّ
ُ
حصيلة البي ، وقيام الدائن امل

ائنني  ل يبقو  م شيء من حصيلة مث  . 1ةن املبي  أم العلو دينه أوال بصرة النَّظر عن باقي الدَّ
االدائن املر ن املمتاز دائما  ما يتجنب الدخوم   قسمة الطرماء، اقد حيصل علو شيء من دينه        

وقد ال حيصل، وم    ا اانه ميكن لدائن مر ن ممتاز أن يتنازم عن مرتبته   الر ن لدائن آخر تام  له   
صيلة بي  ا ل التجاري املر ون، ويتحصل املرتبة، حبيع يكون التايل   املرتبة  و ااسب  ع ا مت توزي  ح

 . 2ةعلو حقه أوال    الدائنون التالون له   املرتبة
 ينشأ عن تنازم الدائن املر ن عن مرتبته   الر ن لدائن آخر ن و ع قاه ومن ُهنا فإنه      
ها عتفاق التنازم سواء كان   ه الع قة حيكمُ   أواًل: ع قة الدائن المتنازل إليه بالدائن المتنازل:      

التنازم تربعا  أو مبُقابل، و  ا اإلتفاق يكون خارج دائرت الرَّ ن، كما أنه يصلح عتفاق التَّنازم أن يكون 
سندا  تنفي يا  يستطي  الدائن املتنازم له التنفي  مبقتضاه علو الدائن املتنازم عليه خصوصا    ا ع ا كان 

                                قابل.                 عتفاق التنازم عن املرتبة مب
    ه الع قة ثانياً: ع قة المتنازل إليه بالدائن المرتهن التالي للدائن المتنازل في المرتبة:       

ُر ن عن مرتبته   الرَّ ن لدائن آخر يا التَّايل له   املرتبة، افي حام مت 
  ا ع ا كان تنازم الدائن امل

التنازم عن طري  يش أو تواطؤ وبه عضرار للدائن التايل له   املرتبة، اله ا الدائن أن يطعن   صحة 
  ا التنازم، وله     ه افالة أن خيتصم الدائن املر ن املتنازم عليه ح  يكون خصم   الدعوة وينف  

ائن التايل   املرتبة افكم الصادر   الدعوة   حقه ومن   يبطل التنازم وال يكون  ا   ح  الدَّ ناا  
، ومن    3ةو و راا  الدعوة، اه ه الدعوة   حقيقتها ش صية اهنا تنشأ للمطالبة حب  ش صي

، وجت  ا كمة اإلبتدائية الواق   4ةيكون اإلختصا  ا لي للمحكمة ال  هبا حمل عقامة املدعو عليه
وي ع ا كانت قيمة التنازم تزيد عن عختصا  ا كمة اجلزئية واقا    دائر ا ا ل التجاري هب ه الدع

 . 5ةللقواعد العامة
  ُ نا ال توجد ع قة بني الدائن  6ةع قة الدائن المتنازل إليه بجميع الدائنين األ ريين  ثالثاً        

ش أو تواطؤ بني الدائن املتنازم عليه جبمي  الدائنني ااخرين ا  عضرار هبم من ِقبله، ولكن ع ا وجد ي
املتنازم له والدائن املتنازم يكون من ح  الدائنني ااخريني را  دعوة عبطام   ا التنازم منعا  للطش أو 

                                                 
 وما بعد ا. 012  ،  0042عبدالو ا  حممد البشكار، افقوق العينية، دار الكتب الوطنية، بنطازي، ليبيا،   -1
 وما بعد ا. 018،   علو حسن يونس ، ا ل التجاري ، مرج  ساب   -2
 وما بعد ا. 21م االلتزام الطبعة، مرج  ساب ،    حممد علي البدوي ااز ري، أحكا  -3
 ، موسوعة الباحع.04/40/0000ق، جلسة  11، لسنة 11ا كمة العليا الليبية  الطعن رقم  - 4
 وما بعد ا.90 ، 0041خليفة سامل اجلهمي، شرح قانون املرااعاه املدنية والتجارية اللييب، دار ومكتبة الفضيل،   -5
 أو عادي.دائن مر ن   -6
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التواطؤ، و  حام را  أحد الدائنني دعوة إلبطام   ا التنازم يكون من ح  الدائنني ااخريني 
 .  1ة حقه االنضمام   ه الدعوة ح  يبطل التنازم وال ينف   

وم    ا اانه   بعض ااحيان يقوم املدين الرَّا ن بر ن ا ل التجاري أكثر من مرت وب ل  يتعدد     
الر ن ويتعدد الدائنون، اا ا كانت حصيلة بي  ا ل التجاري املر ون تكفي لسداد مجي  الديون ا  تثور 

املشكلة ع ا تعدد الدائنون املر نون وحصيلة  مشكلة وحيصل كل دائن مر ن علو حقه كام  ، ولكن تثور
بي  ا ل التجاري املر ون ال تكفي سداد مجي  الديون، افي   ه افالة يكون التوزي  حسب ااسبقية 
ر ن التَّايل له   املرتبة يأخ 

ُ
ائن امل ُر ن ااوم   املرتبة دينه كام     الدَّ

ائن امل    مرتبة الرَّ ن، ايأخ  الدَّ
، وع ا بقي دائنون مر نون مل حيصلوا علو دينهم الن  ناك دائنون سابقون  2ةأيضا  دينه كام   و ك ا 

 م   املرتبة أخدوا كل حصيلة بي  ا ل التجاري املر ون ومل يب   م شيء من حصيلة البي  اان 
 . 3ةالديونحقوقهم ال تضي ، ولكن يكون  م ح  الرجوع علو املدين الرا ن بقيمة   ه 

ومما سب  اانه قد يتعر  الدائن املر ن املمتاز عيل خسارت دينه أو جزء منه و ل  ع ا تزاحم م        
دائنني آخرين سابقني له   مرتبة الر ن   حالة عا س املدين الرا ن وتوقف عن سداد ديونه وأخ  

، وم    ا قد يتزاحم الدائنني  4ةر ونالدائنون املر نون السابقون كل حصيلة بي  ا ل التجاري امل
 . 6ةعلو حصيلة بي  ا ل التجاري املر ون، و ؤالء ليس  م عال الدخوم   قسمة الطرماء   5ةالعادين
ام  كانت حصيلة البي  ال تكفي سداد مجي  الديون اانه ال منا  من تقسيم القيمة علو مجي        

الدائنني يستوي    ل  الدائن راا  الدعوي وباقي الدائنني، ويتم توزي  حصيلة بي  ا ل التجاري 
سبة أكرب، وال ي له دين املر ون علو مجي  الدائنني ك   بقدر دينه، االدائن ال ي له دين أكرب يأخ  ن

 . 7ةأصطر يأخ  نسبة أصطر
 بُط ن شرط التملك عند االستحقاق   الفرع الثاني

شرط التمل  عند عدم الوااء يق  نتيجة اتفاق الدائن املر ن م  الرا ن   عقد الر ن أو   عقد      
 . 8ةعدم وااء املدين به الح  له علو أن يتمل  الدائن الشيء املر ون عند حلوم أجل سداد الدين و 

                                                 
 وما بعد ا.412حممد علي البدوي ااز ري، أحكام االلتزام الطبعة، مرج  ساب ،      -1
 وما بعد ا. 19أمحد س مة، الر ن الطلي  للمنقوم، مرج  ساب ،    -2
، ،   0040ق، ، تنقيح أمحد مدحت املرايي، دار الشرو  40عبدالرزاق السنهوري ، ، الوسي    شرح القانون املدين ، اجلزء   -3

 ومابعد ا. 121
 وما بعد ا. 11أمحد س مة، الر ن الطلي  للمنقوم، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، مرج  ساب ،    -4
 الدائنون العاديون  م الدائنون ال ين مل يقوموا بتسجيل ديوهنم   الشهر العقاري ومن   مل يكن  م مرتبة   الر ن.  -5
 وما بعد ا. 014،  4999عبرا يم الزيادي ، التنفي  العقاري، بدون دار نشر، عمساعيل   -6
 وما بعد ا. 419حممد علي البدوي ااز ري، أحكام االلتزام ، مرج  ساب ،      -7
 وما بعد ا. 499  عبدالو ا  حممد البشكار، افقوق العينية، مرج  ساب  ،   -8
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واملشرع الل ييب أحاط مصلحة املدين الرَّا ن بعناية اعَّالة، اأبطل كل شرط يقضي بتمل  ا ل      
التجاري املر ون ع ا حل ميعاد االستحقاق ومل يو  املدين بالتزامه بالسداد كشرط مسب  علو البي  

ُر ن حاجة املدين الرَّا ن عىل املام ايشرتط عليه متل  ، و ل  خوا ا من استط م  1ةباملزاد العلمي
ائن امل الدَّ

، و  ا الشرط له أصوم تارخيية ضاربة   القدم من  القانون  2ةا ل عند ميعاد االستحقاق دون الوااء
 الروماين.

مانية و مقتضو   ا اا ا تتبعنا التطور التارخيي رأينا أن   ا الشرط  قد ظهر   افيات القانونية الرُّو     
 . 3ةالشرط كان الدائن املر ن يتمل  الشيء املر ون مبجرد حلوم أجل الدَّين دون قيام الرا ن بالوااء

  من 198و    ا الشأن جند أن املشرع اللَّييب قد ن  صراحة علو بط ن   ا الشرط   املادت ة      
   كل عتفاق يربم وقت تقرير الر ن أو بعد تقريره القانون التجاري افايل، حيع  كره أنه    يكون باط

، يعطو للدائن املر ن   حالة عدم استيفاء الدين عند حلوم أجله اف    متل  الشيء املر ون أو 
  وم   ل  جيوز بعد حلوم 191، 191، 190بيعه بدون مراعات ااحكام املنصو  عليها   املواد ة

علو أن ينزم املدين لدائنه عن الشيء املر ون أو جزء منه وااء للدين ،  أجل الدين أو قس  منه اإلتفاق 
كما جيوز للمحكمة أن تأمر بتمل  الدائن املر ن الشيء املر ون أو جزء منه وااء للدين علو أن 

 . 4ةحيسب عليه بقيمته واقا  لتقدير خبا تندبه ا كمة 
ومما سب  جند أن املشرع اللَّييب قد أبطل كل شرط ين  بتمل  ا ل املر ون عند عدم الوااء بالدين،     

والسبب    ل  يرج  عىل أنه قد مين  الدائن العادي من استيفاء حقه كام   باعتبار أن ا ل التجاري 
 كور متعلقا  باستط م ا ل التجاري، ميثل جزء  من الضمان العام املقرر للدائن العادي خاصة ع ا كان امل

ع  أن علة تقرير   ا اامر  و أن الدائن ال ة ينشأ دينه بسبب   ا االستط م كان يعتمد وقبل كل 
 شيء   استيفائه لدينه علو ا ل.

 
 
 

                                                 
 م، موسوعة الباحع.04/01/4991ق، جلسة  49، لسنة 92ا كمة العليا الليبية  الطعن رقم  - 1
 .284عبدالرزاق السنهوري ، الوسي    شرح القانون املدين ، مرج  ساب ،     -2
قارن، مرج  ساب ،     -3

ُ
 وما بعد ا . 129حُمسن عبد افميد البيه، مدخل القانون املدين امل

م علو انه    4999لسنة  49  من القانون رقم 409مر أيض ا لدة املشرع املصري، اقد ن    املادت ة اه اا  -4
يكون باط   كل اتفاق يربم وقت الر ن وبعد تقريره يعطو الدائن املر ن   حالة عدم استيفاء الدين عند حلوم أجله 

  من   ا القانون   401اه املنصو  عليها   املادت اف    متل  الشيء املر ون أو   بيعه دون مراعات اإلجراء
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 الخاتمة

من خ م دراستنا ملوضوع التَّنفي  علو ا ل التجاري املر ون   ضوء نصو  التشري  اللييب          
واآلراء الفقهية وقضاء ا كمة العليا الليبية، نصل عىل جمموعة من النتائد والتوصياه نبينها تبع ا علو 

 النحو اآليت 

لو ا ل التجاري املر ون وأحكامه وآناره نكون قد من خ م دراسة مفهوم التَّنفي  ع أواًل: الن تائج: 
 انتهينا عىل النتائد التَّالية  

ا ل التجاري عبارت عن جمموع أموام أي يتكون من أموام عقاريه وأموام منقولة رصده  دة  -4
واحد وااصل أن جمموع املام يعترب منقوال  ويسري عليه أحكام املنقوم   الر ن والتنفي ، ور نه 

 .0040لسنة  01  من القانون التجاري اللييب رقم 191 يتم عال بورقة رمسية و اقا  للمادت ةال
املشرع الل ييب من  نقل حيازت ا ل التجاري عيل الدائن املر ن وأبقي ا ل   حيازت املدين   -0

 الرا ن ح  يتمكن من استط م ا ل التجاري و سداد ما عليه من ديون .
ة كيفية التنفي  علو ا ل التجاري املر ون وك ل  كيفية التنفي  علو اروعه ال  بينت الدراس -1

توجد داخل أو خارج ليبيا وبينت ك ل  أن ما جيري   التنفي  علو ا ل التجاري جيري علو 
اروعه، عال أننا أوضحنا أن التنفي  علو ارع ا ل التجاري الواق  خارج ليبيا يسري عليه قانون 

  ، أي قانون البلد ال  يوجد ايها ارع ا ل التجاري.املوق
تبني من خ م الدراسة أنه ال ميكن التنفي  عال علو ما مشله الر ن   ونيقة الر نية، ا  جيوز  -1

 0040لسنة  01  من القانون رقم 191التنفي  علو ما مل يشمله الر ن واقا  لن  املادت ة
 ااا  بالنشاط التجاري.

اسة اإلجراءاه القانونية الواجب عتباعها   التنفي  علو ا ل التجاري املر ون أوضحت الدر  -2
 وال  حُتق  توازن   محاية طر  عقد الر ن الدائن املر ن واملدين الرا ن ومتثل   اآليت 

 أبطل املشرع شرط متل  حمل الر ن عند حلوم ميعاد االستحقاق دون الوااء. - أ
 املر ون عال باملزاد العلمي لدرء أي شبهة تواطئ أو يش. ال يتم بي  ا ل التجاري -  
 ألزم املشرع املدين الرا ن با ااظة علو الر ن ح  ال يتعدة علو حمل الر ن .  - ه
ُر ن حقه كام   من مثن املبي  وبقو شيء من النقود أُعطي ملن كان ميل   - و

ائن امل ع ا استوىف الدَّ
 ا ل عند رسو املزاد.
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 التوصيات:ثانياً: 
 من خ م دراسة البحع واستقراء نتائجه يوصي الباحع باآليت           
الدائنون العاديون، و م ال ين مل ُتسجل حقوقهم   الشهر العقاري قد خيسرون حقوقهم ُكلها  -4

أو بعضها ع ا كانت حصيلة بي  ا ل التجاري املر ون ال تكفي لسداد مجي  الديون وخصوصا  
الدائنني املر نني ال ين سجلوا حقوقهم   الشهر العقاري اهم مقدمون   قائمة توزي  ديون 

حصيلة البي ، وُ نا نقرتح علو املشرع اللَّييب أن يقوم بت صي  جزء من حصيلة البي  للدائنني 
 العاديني، ح  ال خيسروا ُكل حقوقهم.

ائنني وبه آلية نقرتح علو املشرع اللييب عنشاء صندوق ُيسمو صندوق اال -0 ئتمان مُيوم من مجي  الدَّ
تتوىل توزي  حصيلة بي  ا ل التجاري املر ون مبجرد رسو املزاد جتنب ا ملماطلة الراسي عليه املزاد، 
أو  ربه من السَّداد ويسدد الرَّاسي عليه املزاد املبلا عيل   ا الصندوق ح  ال جتل املراكز املالية 

 الراسي عليه املزاد   السداد أو أالس بعد رسو املزاد وقبل السَّداد.للدائنني ع ا ما ماطل 
نقرتح علو املشرع اللييب   حالة التنفي  علو ا ل التجاري املر ون ع ا كانت حصيلة البي  ال  -1

تكفي سداد الدين املضمون بالر ن وك ل  الديون ااخرة، وكان للمحل التجاري املر ون 
يه اروع أخري مل يشملها الر ن أن ين  علو جواز التنفي  عليها ال ي جيري التنفي  عل

 ُمباشرت .

شللللرع الّليلللليب باسللللتكمام مسللللاته   رعايللللة طللللر  الع قللللة  -1
ُ
وأخللللاا  وللللليس آخللللر ا تناشللللد الّدراسللللة امل

واففلللاظ عللللو التلللوازن بينُهملللا، والّتأكيلللد عللللو  لللل  كلملللا حانلللت الفرصلللة اي  تعلللديل  تشلللريعيإ 
.  قادم 

 (1)عالمراج
 أواًل: الكتب العامة:

 أشرة علو   ه الطبعة 0برا يم أنيس ؛ عبدافليم منتصر وآخرون ، املعجم الوسي  ،جع ،
 حسن عطيه وحممد شوقي أمني، بدون سنة نشر.

  ،4999عمساعيل عبرا يم الزيادي ، التنفي  العقاري، بدون دار نشر. 

                                                 
 أمساء املؤلفني مرتبة أجبدي ا، م  حفظ االقا  العلمية. -1
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  القومي للبحوو والدراساه العلمية،ليبيا، الكوين علي أعبوده، قانون علم القضاء، املركز
0001 

 .نروه عبدافميد، النظرية العامة ل لتزاماه، مصادر االلتزام، بدون دار نشر، بدون سنة نشر 
  ،4999حلمي جميد حممد، م كراه   التنفي  اجلربي، اجلامعة املفتوحة. 
 لييب، دار ومكتبة الفضيل، خليفة سامل اجلهمي، شرح قانون املرااعاه املدنية والتجارية ال

0041. 
  ،قارن، دار النهضة العربية

ُ
 .0041حُمسن عبد افميد البيه، مدخل القانون املدين امل

  ،0041حممد علي البدوي ااز ري، أحكام االلتزام ، دار الكتب الوطنية، بنطازي، ليبيا. 
    التقنني املدين املصري، أحكام عبدافميد عثمان حممد اففمي، النظرية العامة ل لتزاماه

 االلتزام، بدون دار نشر، بدون سنة نشر.
  تنقيح أمحد مدحت املرايي،  40عبدالرزاق السنهوري ، الوسي    شرح القانون املدين ، ج ،

 م.0040دار الشروق، 
  ،0042عبدالو ا  حممد البشكار، افقوق العينية، دار الكتب الوطنية، بنطازي، ليبيا . 
 سعود حممد، اإلجراءاه العملية للتنفي  طبق ا لقانون املرااعاه اللييب، دار امحوده، علي م

0049. 
  ،اتحي وايل، التنفي  اجلربي   املواد املدنية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية

4990. 
 ثانياً: الكتب الُمتخصصة:

  0040البحوو والدراساه العربية، القا رت، أسامه علو عبرا يم، ر ن ا ل التجاري، معهد . 
  ،0001خليل اكثور ناريس، الوجيز   القانون التجاري، دار النهضة العربية، القا رت. 
  ،مسيحه القليويب، الوسي    شرح القانون التجاري املصري، دار النهضة العربية، القا رت

0040. 
  4991يب ، القا رت ، سنة علو حسن يونس ، ا ل التجاري ، دار الفكر العر. 
  ،4991كمام أبوسري  ، ا ل التجاري، بدون دار نشر. 
  ،0009حممد اجلي ين البدوي ااز ري، قانون النشاط االقتصادي، الوحدت العربية بالزاوية. 

 ثالثًا: البحوث والدوريات:
 مطبعة 40، س0أمحد س مه، الر ن الطلي  للمنقوم، جملة العلوم القانونية واإلقتصادية، ع ،

 .4918عني مشس، 
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عىل أبعد من  اجلرمية كظا رت عنسانية  الزمت اإلنسان من  اجر التاري  ، بل  ناك من يعود هبا        

 12سورت البقرت، اآلية    وال تقربا   ه الشجرتةمر اهلل سبحانه وتعاىل ادم وحواء آ ل  ، و ل  مبعصية 

، اكانت أوم جرمية  ي سفح قابيل دم أخيه  ابيل ظلما  وعدوانا  ، وظلت   العقا  اإل يستحاا
اجلرمية من   ل  الوقت ت زم اإلنسان ال تفارقه   كااة العصور، واكتوه بنااهنا البشرية   كل مكان 

 وطئته قدم اإلنسان .
االجرامية بالرتكيز علو اجلرمية دون ا رم وا مي عليه، وكان  وبدأ اال تمام بدراسة الظا رت 

ال م  خطورت اجلاين ، واستمر   ا اسب م  جسامة العقوبة املوضوعية ينصب علو جعل اجلرمية تتن
، وتقدم خطوت عىل اامام ابدأ  اكر املدرسة التقليدية افديثةالوض  علو  ل  ح  حصل تطور  

، متمث   البحع   اجلاين مما ترتب عليه ظهور اكرت تفريد العقا  نساين   اجلرميةمام بالعنصر اإلاال ت
وما يرتتب عليه من تقدير العقوبة الظروة امل ففة واملشددت للعقا ، وموان  املسئولية اجلنائية، ، ونظام
 الناحية الش صية .بل واقا  لدرجة جسامة خطأ اجلاين من للجسامة املوضوعية للجرمية اق ، ليس واقاك 
وبظهور املدرسة الوضعية أصبح اجلاين  و حمور اال تمام    دراساه علم االجرام ، بدال  من  

ا ام اجلنائي عىل جانب دراسة اجلرمية ، وكان من آنار   ه الدراسة ادخام اكرت التدابا االحرتازية   
ي جاءه نصوصه معربت عن   ا الفكر بالرتكيز ، ال كس علو القانون اجلنائي التقليدي، مما انعالعقوبة

 علو اجلرمية وا رم ، دون اال تمام با مي عليه .
جرامية يا كاملة لعدم دراسة ا مي عليه ، و و ميثل العنصر اإلوظلت الدراسة العلمية للظا رت   

جديد  و ةعلم ا مي  ارع م4918 ر سنةانب اجلرمية وا رم ، عىل أن ظهالثالع     ه الظا رت عىل ج
هبدة حتديد ااصائ  العضوية    ل و  ،ا مي عليه من الناحية العملية يهتم بدراسة و و عليه   ، 

والنفسية واالجتماعية املتعلقة به ، اهو يهتم باإلضااة عيل البياناه والسماه العضوية والنفسية 
اجلاين وا مي عليه ، وبيان الدور ال ي يلعبه ا مي واالجتماعية والثقااية ، دراسة الع قاه املتبادلة بني 

 تم بأنر   ا الدور   حتديد اي  عليها وتسهيل ارتكاهبا ، كما عليه   خل  اكرت اجلرمية ، أو التشج
 مسئولية اجلاين .

والعوامل ال  تكسب الفرد   ه الصفة ،  ،بيان مفهوم ا مي عليه والباحع بدوره سيحاوم 
عنوان تعريف ا مي وم حتت ا ا البحع عىل مبحثني ، املبحع امت قسم   ،املوضوع مبقدمة اقدم   ا

رق بينه وبني املضرور من اجلرمية،ونالثاك تعريف ا مي عليه ، ونانيا  الف عىل ، وقسمته أوالعليه وتصنيفه
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عىل جمىن عليه ، وقسم   ا املبحع م الفرد   املبحع الثاين العوامل ال  حتوّ  نا، وتناولتصنيف ا مي عليه
  أ م املراج  .  بوقائمة خامتة   ونانيا العوامل االجتماعية،  ،أوال العوامل الفردية قسمني  بدوره عىل

 ولألالمطلب ا
 تعريف المجني عليه وتصنيفه

 تعريف المجني علية 
دة مسئوليته وحتديد ملعقا  وا رم قابية باجلرمية وانتيجة ال تمام املدوناه الع تمهيد وتقسيم/         
، وقوانني اإلجراءاه اجلنائية ببيان اإلجراءاه ال  مبقتضا ا حتصل الدولة علو حقها   عن اجلرمية

 العقا  جتاه  اجلاين ، أ لت حتديد مفهوم اجلاين .
الكتسا  افقوق يصلح أن  ااجلرمية ليست عال اعتداء علو ح  ، ل ل  كل من يكون ا     

، اجلانب ااوم يتمثل   أن ا مي ريف ا ىن علية أ ية من جانبنيلتع  ل  اانوم   1.يكون جمنيا  عليه
علية ليس بالضرورت أن يكون  و املضرور منها، وك ل  اان متييز ا مي عليه عن املدعي باف  املدين له 

يز كما أن  ناك بعض الدوم   بت عىل أ يته اااصة ، و ل  لآلنار القانونية املرتتبة علي   ا التمي
العمل علو عصدار تشريعاه تن  علو ضرورت أن تقوم الدولة بتعويض ا مي علية من اجلرمية   حالة 
تع ر افصوم علي تعويض من اجلاين ، وعلو  ل  اان حتديد ا مي علية يكون مهما  ح  ميكن معراة 

 نبني تعريف ا مي علية ل ة الفقه والقضاء.من يستح  التعويض من الدولة وعلي  ل  سوة 
لقد   ب الفقه   تعريف ا مي علية عيل اجتا ني وركز ااوم علو ش    -ا/ تعريف الفقه : 

 املضرور من اجلرمية ، وركز االجتاه الثاين علو من أضره به اجلرمية  أو عرضت مصافة لل طر .
ىل عنصار   ا االجتاه أ  ب وي -ة ا مي علية  و من أضره به  اجلرمية      -االتجاه األول: 

الرتكيز علي الضرر ال ي ف  با مي عليه من جراء   ه اجلرمية ، ايعراون ا مي عليه واقا    ا الرتكيز بأنه 
  2  ه اجلرمية  كل من أضره به اجلرمية ، أو  و كل ش   يلزم اجلاين ايه بتعويض الضرر الناشو عن 

اواقا   ا االجتاه كل من أضره به اجلرمية  و جممي علية ، يا أن   ا التعريف منتقد ،  ل   
ملشمولة بأنه ليس بالضرورت أن يرتتب علي اجلرمية ضرر ، ا  ضرر عندما يتوقف  السلوك و املصاع ا

افالة ، حالة الشروع ال ة يكون  ، ولعل املثام  ااكثر وضوحا    مثل   هبافماية اجلنائية لل طر
 ايها ا مي يا مضرور من اجلرمية .

                                                 

راج    املستشار الدكتور عبدا لعزيز عامر ، شرح االحكام العامة للجرمية   القانون اجلنائي اللييب ، دراسة مقارنة 1 -
 .08ر يونس  ، بدون تاري  نشر ،  بالشريعة اإلس مية ، منشوراه جامعة قا

2p.bouzat . et  j. finat :trait : 'teaite  theavigue  et pratigue  de  droit 't . i . p 
588 .  E zzat   Abdel fattah. art  prec. rev . int . crim . pol .  tech  1967 .  p 

113  spec. p . 114- 116                                                              
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كما أنه ليس بالضرورت أن يكون ا مي عليه  و نفس املضرور من اجلرمية ، و ل  بأن يكونا  
ش صني خمتلفني ، ويتضح  ل    جرمية القتل علي سبيل املثام ، اا مي عليه  و الش   املقتوم 

، 1ن يتمثلون   أاراد أسرته ، أو كل من كان يعو م ين  أش اصا  آخر نو من اجلرمية يكو ،بينما املضرور 
 بتوار صفة املضرور من اجلرمية دون أن يكونوا  جمنيا  عليهم .و نا يلتزم اجلاين بتعويضهم  ،جلاينا

 2اجلرميةوي  ب اري  آخر عىل أن ا مي عليه  و   الش   ال ي أصابه ضرر مباشر من جراء  
من مل يصبه ضرر اهو جممي  ناباشر ، وواقا  ل ل  ا، ويضيف الدكتور عادم حممد الفقي الضرر يا امل

 . 3ن وصف ا مي عليه     ه افالة ايه جتاوز   اللفظع  بل   ، ويقوم اعليه ظا ري
لضرر من كل جممي عليه با   ل  أنه وكما سب  القوم ليس حتما أن يصا  ؛و  ا تعريف منتقد 
، باإلضااة عىل أن املضرور يا املباشر من اجلرمية ليس  و ا مي عليه ، بل  و املضرور من اجلرمية اجلرمية

 . 4ال ي ال ينطب  عليه وصف ا مي عليه
   ، و  ا التعريف  5ولقد عراة البعض اآلخر بأنه     الطرة السليب   اجلرمية واملضرور منها  

، أو تشجيعه علي جلاينللدور ال ي قد يلعبه ا مي عليه   خل  اكرت اجلرمية ل ا اال يأخ  أي اعتبار 
ن الدور السليب للمجمي عليه ال وجود له   امساعدته   حتقيقها ، وعلو  ل  اارتكاهبا ، أو ح  

                                                 
راج  / د أمحد ابو الع ء عقيدت ، ا مي علية ودوره   الظا رت اإلجرامية ، الطبعة الثانية ، دار الفتح للطباعة ،  -1

4994    ،40. 
     B . mendelsohn "la victimologie  et  los  besoins    de  le   societeراج  /  -2

actueile" Rev .  int . CRIM po l .  tech . 1973 . P . 267 . SPEC . P . 269.    
                      

بالشريعة اإلس مية ، رسالة  راج  / الدكتور   عادم حممد الفقي ، حقوق ا مي عليه   القانون الوضعي  مقارنا   -3
 . 04،    4981دكتوراه جامعة عني مشس  ، 

 . 40راج  / د أمحد أبو الع ء عقيدت ، املرج  الساب  ،      -4
   ا التعريف يعتنقه جانب من الطفة اإليطايل والفقه الفرنسي ، والفقه اإليطايل مشار علية   مقام  -5

N Acnel  : le Probleme  de  la  victime  dans . le  droit  pena   positif  et     la   
politique              criminelle   moderne"  Rev.int      crim. pol   .  tech .  1980 . 

T. 33 . p  . 133 .  spes  .  p  . 137 et la  note  no.  9, 
 ومن الفقه الفرنسي 

    R . Garraud  :  Traite     theorlque  et pratique  de droit  penal   francais . 3e  ed . T 
.I.P . 549 no . 264 : vidal   et  Magnol :  :cours   de droit   criminel  9e   ed . no . 66: 
Fahmy   Abdou Le consentiment   de   la  victime  : th  .    paris 1971 . no  . 15  .  p  .    

 . 41مشار ايل  ل    مرج  الدكتور / أمحد أبو الع ء عقيدت املرج  الساب        .    38
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انون أيلب اجلرائم ، ويرة البعض اآلخر أن الطرة السليب   اجلرمية يتمثل   الدولة ال ة سنت الق
 1.ال ي أفقت به اجلرمية الضرر مب الفة أحكامه

ر جند أن ومن خ م مراجعة التعريفاه ال  اعتمده   تعريف ا مي عليه علي ضاب  الضر  
تعرضت مصافة لل طر ، اهي ال تعد جامعة اهنا تستثمي من ةوال مانع ة  ه التعريفاه ليس جامع

، واكتفو باملضرور من اجلرمية ، خمالفا  ب ل  ما أخد به القانون من عط ق وصف ا مي بسبب اجلرمية
   2عليه علو من تعرضت مصافه لل طر وعن مل يصبه ضرر اعلي كما  و افام   جرمية الشروع 

ومل فقهم ضرر من اجلرمية ،  ش ا أ  أنه يدخل   نطاق ا مي عليه اجلرمية ، و ال يعد مانعا   ل
م ، اا مي عليه  ل   واضحا  كما   حام أبناء وزوجة املقتو  عليهم القانون   ا الوصف ،ويبدو يضف

  ةر  االسرت   ول ا اان ضاب  الضرر كمعيار ااوالد والزوجة أضاوا من قتل اا و اا  بينما 
كن أن حيدد عيار آخر مي، و و مادا   بالفقه عىل البحع عن مز ا مي عليه من ياه يعب قبولهلتميي

 .مبقتضاه ا مي عليه
لضرر نتيجة ل نتقاداه املوجهة  ل جتاه ااوم وال ي اعتمد علي معيار ا   -االتجاه الثاني : 

، يعتمد علي ضاب  العلماء قدم تعريفا  للمجمي عليه، اان اريقا  نانيا  من   حتديد مفهوم ا مي عليه
، واملوجهة ضد املصاع  املشمولة بافماية اجلنائية اعراه البعض من رميةلضرر أو ااطر الناتد عن اجلا

 صاحب اف  ال ي تصيبه اجلرمية أو جتعله عرضة لل طر . -بأنه  3الفقه املصري
عتدة علو أنه   الش   ال ة وقعت علية نتيجة اجلرمية ، أو ال ة أب وعراه البعض اآلخر 

 . 4ضرر يضرر مادي أو أديب ، أو مل يصبه أ، سواء ناله حقه ال ي حيميه القانون
                                                 

1- N .Aneel  : art  . prec   .  note  - 9  .    p    . 137   .     / مشار الية   مرج  الدكتور
 .  41أمحد أبو الع ء عقيدت ، مرج  ساب  ،   

ملقصودت عما لعدم امتام العمل التنفي ي ، ا  اجلرمية ولو مل تتحق  النتيجة تنفياعاقب  القانون علو جمرد البدء    -2
وأما لعدم حتق  النتيجة يا املشروعة ، و و مايسمو بالشروع ، راج     ل  د/ حممد رمضان بارت ، شرح القانون  

.  189،    0000بدون دار نشر ،  ااحكام العامة  ، اجلزء ااوم ، اجلرمية ، الطبعة الثالثة ، -اجلنائي اللييب 
وراج  الدكتور / موسو مسعود ارحومة ، االحكام العامة لقانون العفوباه اللييب ، اجلزء االوم ، النظرية العامة ، 

ومابعد ا   .وراج  د  يسري أنور ، شرح قانون العقوباه  141،    0000الطبعة ااوىل ، منشوراه قاريونس ، 
وما بعد ا .وراج  / املستشار الدكتور / عبدالعزيز عامر ،   089،   4992ر الثقااة اجلامعية ، النظرية العامة ، دا
 . ومابعد ا . 001مرج  ساب  ،  

م ،    4984راج  / د أمحد اتحي سرور ، الوسي    قانون العقوباه ، القسم العام ، بدون دار نشر ،  -3
 . 10م ،     4911اجلنائية اجلزء الثالع ، بدون دار نشر ، . وراج  / د جندي عبداملل  ، املوسوعة 101

راج  / د   حممود حممود مصطفو ، حقوق ا مي عليه   القانون املقارن ، الطبعة  ااوىل ، بدون دار نشر ،   -4
 . 440م ،    4992
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بينما ي  ب البعض اآلخر عىل أنه   الش   ال ي قصد بارتكا  اجلرمية ااضرار به أساسا  ، وأن مل 
و  ب البعض عىل أنه   صاحب اف  ال ة حيميه 1يصبه ضرر أو تعدة الضرر اىل ياه من اااراد

 . 2فعل اإلجرامي عدوانا  مباشرا  عليه القانون  بن  التجر  ووق  ال
وي  ب اري  آخر   تعريفه عىل أنه    و كل ش   طبيعي أو معنوي صاحب ح  أو  

، بينما ي  ب 3مصلحة مشمولني بافماية اجلنائية ، والل ين أضره هبما اجلرمية أو عرضتها لل طر
عنوي ال ي ا دره اجلرمية مصافة الش   الطبيعي أو امل -البعض اآلخر عىل أن ا مي عليه  و  

 .4ا مية بنصو  قانون العقوباه 
  بت حمكمة النقض املصرية   أحد أحكامها عىل تعريف    -تعريف القضاء للمجني عليه :         

ا مي عليه بأنه ة ال ي يق  عليه الفعل أو الرتك املؤ  قانونا ، سواء أكان ش صا طبيعيا أو معنويا ، 
 5. مبعىن أن يكون   ا الش   نفسه حم  للحماية القانونية ال  يهدة اليها املشرع

ي  ب بعض الفقه  -بين المجني علية والمضرور من الجريمة : معيار وأهمية التفرقة         
ن ليس كل جممي عليه مضرور ايه واملضرور من اجلرمية ، و ل  املصري عىل ضرورت التفرقة بني ا مي عل

 6 .من اجلرمية ، وليس كل مضرور من اجلرمية يكون جمنيا  عليه

                                                 
ة  ، رسالة دكتوراه ، جامعة راج  / د عبدالو ا  العشماوي ، اال ام الفردي أو ح  الفرد   ااصومة اجلنائي -1

. و  ا التعريف ال ي يسوقة الدكتور عبدالو ا  يوضح بأن العدوان املباشر أو يا 089،    4920القا رت ، 
املباشر  و مناط التمييز بني ا مي عليه واملضرور من اجلرمية ، اا مي عليه متثل اجلرمية عدوانا  مباشرا  علي حقوقه بينما 

   بطريقة يا مباشرت من وقوع اجلرمية  املضرور يصا
 .. 401،    4999راج  / د حممود جنيب حسمي ، شرح قانون اإلجراءاه اجلنائية ، بدون دار نشر ،   -2
 .41راج   / د أمحد أبو الع ء عقيدت ، مرج  ساب  ،    -3
. وأن كان  400،    4991،  11راج  / د حسني عبيد ، شكوة ا مي عليه ،  جملة القانون واالقتصاد ، س -4

يؤخ   علو   ا التعريف بأن ورود كلمة أ دره تدم علي أن اجلرمية قد أضره اع   باملصلحة ا مية ، بل يكفي أن 
 تتعر  تل  املصلحة لل طر ح  تتواار صفة ا مي عليه. 

.  410،    09، رقم  44 ، جمموعة أحكام النفض املصرية ، س 4910راج  / نقض جنائي مصري  ارباير  -5
عال أن   ا التعريفطا دقي   ع  أن ا مي عليه ليس  و الواق  عليه الطعل أو الرتك ، بل  و  ل  الش   ال ي 

 شكلت اجلرمية ععتداء علو ح  أو ملحة له مشلها املشرع بافماية اجلنائية .
ومابعد ا ،   89م ،    4999ون دار نشر ، راج  / د   مأمون س مة ، قانون العقوباه القسم العام ، بد -6

وراج  / د حممد رمضان بارت ، شرح القانون اجلنائي اللييب ،ااحكام العامة للجرمية ، اجلزء ااوم ، الطبعة الثالثة ، 
. وراج  / د   حسمي حممد السيد ، رضا ا مي عليه وآناره القانونية ،  442م ،   0000مطاب  عصر اجلما اية ، 

 .088م ،    4911سالة دكتوراه ، جامعة القا رت ، ر 
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ويتمثل   ا املعيار   التمييز بني اف  واملصلحة  -ة بين المجني عليه والمضرور :معيار التفرق
بافماية اجلنائية ة املوضوع القانوين للجرمية   وبني حمل اف  أو املصلحة ا مية املوضوع أو ة ا ل    

ااملشرع عندما ين  علو جتر  سلوك معني ،  ل  أنه يضر أو يعر   ،1املادي للسلوك اإلجرامي 
ة ال  أراد أن حيميها جنائيا  ، وصاحب اف  أو املصلحة ا مية  و ا مي علية ، لل طر اف  أو املصلح

يا أن السلوك اإلجرامي ميكن أن حيدو ضررا  أو يعر  لل طر أكثر من ح  أو مصلحة قانونية ، 
خرين من والعربت   حتديد ا مي عليه  تكون باملصلحة املأخو ت   االعتبار  من ن  التجر  ، بينما لآل

 2.أصحا  املصاع ااخرىالتيأضره هبماجلرمية ، اتثبت  م صفة املضرور من اجلرمية
ول ا اان املشرع حيمي اف    افيات   جرمية القتل ، وعند وقوع اجلرمية اانه يتثبت للمقتوم           

و ناك مصاع آخري يلح   صفة ا مي علية دون ياه، وحمل اف      ه اجلرمية  و جسم ا مي عليه ،
هبا الضرر تتمثل   مصاع أسرت القتيل ال  كان يعو ا ، يا أن   ه املصاع ليست حمل افماية اجلنائية 

   جرمية القتل ، ومن  نا ااهنم تثبت  م صفة املضرور من اجلرمية وليس صفة ا مي عليه .
ة اامانة وليس ح  امللكية ، مما ينبمي عليه أن وحيمي القانون الثقة   املعام ه   جرمية خيان 

ا مي عليه قد يكون ش صا  يا املال  للشيء املودع ، وعلو  ل  تثبت  صفة ا مي عليه للمودع ، 
وأما املال  ا  تثبت له عال صفة املضرور من جرمية خيانة اامانة. وحيمي القانون ح  امللكية   جرمية 

   و املنقواله امل تلفة ، ااملال  للشيء املسروق  و ا مي عليه ، كما تثبت له السرقة ، وحمل   ا اف
صفة املضرور من جرمية السرقة ، أما باقي اااراد اانه ال تثبت  م اة ةا مي عليه ، وصح أن تثبت  م 

 صفة ةاملضرور    حالة ما أصابتهم أضرار ميكن تعويضهم عنها .
، وبني حمل اف  أو املصلحة ملشمولني بافماية اجلنائيةاف  واملصلحة ان التفرقة بني ال ا ا 

ا مية  ا أ يتها اااصة للتمييز بني ةا مي عليه   و ةاملضرور   من اجلرمية ، اا ا كان صاحب اف  أو 
حة ا مية ، املصلحة املشمولني بافماية اجلنائية  و ال ي نفسه ال ي يتعل  به حمل محاية اف  أو املصل

، أما ع ا كان اف  واملصلحة ا مية ضرور   من اجلرمية   نفس الوقتاانه تثبت له صفة ةا مي عليه وامل
، اان صفة ا مي عليه تثبت لاوم ،    ال ي تعل  به حمل   ه املصلحةتتعل  بش   يا الش

 . 3وصفة  املضرور من اجلرمية تثبت للثاين 
  اجلرمية أو عمتامها يرتتب عليه نبوه صفة ةا مي عليه  دون صفة وعليه اان الشروع  

ةاملضرور   لصاحب اف  املشموم بافماية ع ا تعر    ا اف  لل طر ، كما أنه تثبت صفة ةا مي 

                                                 
 . 48راج  / د   أمحد أبو الع ء عقيدت ، مرج  ساب  ،  امش    -1
 . 441.، وراج  / د حممد رمضان بارت ، مرج  ساب  ، 88راج  / د   مأمون س مة ، مرج  ساب  ،   -2
 . 49راج  / د   أمحد أبو الع ء عقيدت ، مرج  ساب  ،    -3
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عليه   و ةاملضرور  لصاحب اف  ا مي   حالة تعر    ا اف  للضرر من اجلرمية ،وقد تبثع صفة 
، ونبوه صفة ر مادي أو أديب ميكن التعويض عنها مي عليه ع ا أصيب من اجلرمية بضر  املضرور لطا

 من نفس اجلرمية. ةا مي عليه  لش   وصفة ةاملضرور   لش   أضر
ول ا اانه ليس حتما  أن يكون ا مي عليه مضرورا  من اجلرمية ، كما أنه ليس بالضرورت أن يكون  

 .1املضرور من اجلرمية جمنيا  عليه ايها 
 -أهمية التفرقة بين المجني عليه والمضرور من الجريمة :       
ال  ترتتب علي التمييز  و ل    اآلنارعن للتفرقة بني ا مي عليه واملضرور من اجلرمية أ ية بالطه         
أي من الش  املوضوعي سواء علي املستوة املوضوعي أو اإلجرائي ، و ل  بأن مينح املشرع   بينهما 

 خر .آل ا  وال تعطو لاحقوقا إلحد، أو اإلجرائي
رضا ا مي عليه قد يكون له أنر   عباحة بعض اجلرائم ، -في القانون الجنائي الموضوعي : 

 .2أو  دم بعض أركان اجلرمية 
و نا تبدوا أ ية التمييز بني ا مي عليه واملضرور من اجلرمية  -في القانون الجنائي اإلجرائي :  

   كل من الشكوة ، واالدعاء املباشر .
أو أحد مأموري إلي النيابة العامة  ا مي عليه ي الب غ ال ي يقدمه   والشكوة -الشكوى : 

الضب  القضائي أو أحد رجام السلطة العامة   حااله حمددت ويرضه حتري  الدعوة اجلنائية عن 
 .3جرمية وقعت عليه أخضعها املشرع لقيد الشكوة ، و ل  هبدة التوصل اىل  معاقبة اجلاين 

النيابة العامة، يا أن املشرع وض  قيد علو بعض اجلرائم  وااصل أن الدعوة اجلنائية جت  هبا        
، وجعل منها جرائم شكليه ال بد من قيام ا مي عليه بتقد  شكوة ح  يتم حتري  الدعوة اجلنائية ، 
  ه اجلرائم منصو  عليها   القانون ، و نا جيب التفرقة بني ريبة ا ىن عليه   حماكمة مرتكب 

قد  الشكوة ضده ، اااوىل  و نظره عرادت ا مي عليه عىل القصا  من اجلاين ، بينما اجلرمية ، وبني ت
الثانية  و اإلاصاح عن تل  اإلرادت ، و ل  بتقد  شكوة شفوية أو كتابة ضد مرتكب اجلرمية ، 

ه أنه  و ال ي وقعت علي وااوىل شعور يقوم   نفس ا ىن عليه، حيمله   طلب القصا  ، باعتبار
اجلرمية ، اهو أدرة وأقدر علي مراعات العواقب ال  متلي عليه طلب القصا  أو العفو ، ول ل  ال جيوز 
له عيكام أمر ا لطاه مهما كان   ا الطا ، بينما جيوز   الثانية أن يباشر الشكوة بنفسه ، أو بواسطة 

                                                 
 . 00.، 49راج  / د   أمحد أبو الع ء عقيدت ، مرج  ساب  ،   -1
 . 448راج  / د   حممد رمضان بارت املرج  الساب  ،    -2
جراءاه اجلنائية ، اجلزء ااوم ، الدعوة اجلنائية والدعوة اإلوي ، شرح قانون اراج  / د   عبرا يم حامد طنط -3

 . 488 ، 0001، رحلة التحقي  االبتدائي، الطبعة ااويل، دار النهضة العربيةاملدنية ، مرحلة مج  االستدالاله، م
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ييب ، وتكون افالة ااوىل مفرتضة وكيله ااا ، وا  ما نصت عليه املادت الثالثة  عجراءاه جنائية ل
 1.التواار كلما وجده الشكوة ، عال ع ا بان ما يدم علو خ ة   ل 

اان القانون يعطي للمضرور من اجلرمية اف  بالرجوع علي اجلاين  الدعاء المباشرأما بشان ا 
 عجراءاه جنائية   001  وة49بتعويض الضرر ال ي ففه دون ا مي عليه، و  ا ما أوضحته املادت ة

جب التمييز قد ماه اانه اجل معراة حقوق الورنة   الدعوة اجلنائية ، اي ، اا ا كان ا مي عليهلييب
، جرائم القتل بسائر وأنواعه من عمد وخطأ وضر  أاضو عىل موه  وبني باقو بني نوعني من اجلرائم

،ال قبلها اهنا مل تكن  نية من واقعة القتلأنواع اجلرائم ،  ل  أن القتل مل يكتسب ح  را  الدعوة املد
بار م ، وبالتايل ليس للورنة أن يراعوا الدعوة باعتن امليت ال يكتسب حقوقا  ا ؛قد وقعت، وال بعد ا

قار  أن يراعوا بصفتهم الش صية اعمنا يكون  م كما يكون لباقي ا، و ورنة تلقوا اف  من مورنهم
لضرر ال ي نا م  م ش صيا  من اجلرمية م  كانت واات ا مي علية دعوة علي اجلاين ، بطلب تعويض ا

قد أضره هبم ماديا   أو أدبيا  ، ول ل  اان   ا التعويض اليوزع عليهم طبقا احكام املااو  انه ليس 
ي وحد ا تكف من الرتك ولكن يقدر الضرر ال ي ف  كل واحد منهم ، كما أن صفة الوارو ال

 .2نباه الضرر ع زم  و للتعويض ، بل ال
  ا اف  املقرر للمضرور من اجلرمية ال يثبت للمجمي عليه عال ع ا تبع له صفة املضرور من  

، ليس له ح  ديب من اجلرمية ميكن التعويض عنهاجلرمية ، وأن ا مي عليه ال ي مل يصبه ضرر مادي أو أ
افكمة   قصر ح  االدعاء املباشر علو  ، وتبدو 3حتري  الدعوة املدنية بطري  االدعاء املباشر

املضرور من اجلرمية   أن موضوع   ا االدعاء  و املطالبة بالتعويض عن ضرر نشاء مباشرت عن اجلرمية ، 
  وبالتايل اان  من له ح  ايه،  و من يدعي اصابته بضرر من اجلرمية ويطالب بالتعويض عنه.

 -ثانياً / تصنيف المجني عليه:
كان الفقيه ملربوزو أوم من نبه أ  ان الباحثني   علم اإلجرام عىل دراسة ش صية ا رم علي          

،  ل  بأن قدم تصنيفا  للمجرمني يتمثل   طوائف مخسة ، ا رم باملي د ،  4أساس علمي صحيح 

                                                 
 411،    0، العدد  44م ، السنة  4991. يونيو 48راج  / نقض جنائي لييب ، جلسة  -1
، وراج  بنفس املعمي طعن  49م ، الطبعة الثانية    4922مارس  40راج  / طعن جنائي مصري جلسة  -2

 .14،   0، ج 4929يناير  9 جنائي مصري جلسة
.  492م .    4982، بدون دار نشر ،  41ة عبيد ، مبادئ اإلجراءاه اجلنائية  ، ط ؤو راج  / د   ر  -3

. وراج  / د 492م ،  4980نشر ، وراج  / د  حممود جنيب حسمي ، شرح قانون اإلجراءاه اجلنائية ، بدون دار 
 .110،   4980،  مون س مة ، قانون اإلجراءاه اجلنائيةأم
 . 12. 11م ،    0008، دار افكمة ،  الطبعة الثانية راج  / د   اوزية عبدالستار ، علم اإلجرام والعقا  ، -4
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  ه التصنيفاه   اائدت ، ولقد متثلت 1ا رم بالصداة ، ا رم ا نون ، ا رم املعتاد ، ا رم بالعاطفي 
باختيار نوع العدالة العقابية ال  تتناسب م  درجة خطورت كل ائة من  ؤالء مساعدت العدالة،

ا رمينوك ل  للدارت العقابية    اختيار طريقة تنفي  اجلزاء اجلنائي بشكل ي ئم طبيعة كل جمرم ،  وحيق  
 .2الطر  املقصود من العقا  

أسس  علو   عليهم واقا  لنفس املنهد عىل تقسيمني رئيسني ، ااوموميكن تصنيف ا مي 
 -علو أسس عضوية ونفسية واجتماعية علو النحو التايل    والثاين ،قانونية
/ لدينا تقسيمان   التصنيف املبمي علي أساس قانوين  التصنيف المبني على أساس قانوني - 2      

 ، أحدأ ا  لاستا  ةمندلسون  واآلخر لاستا  ةعزه عبدالفتاح .
/ سوة نتناوم تقسيم ااستا  مدلسون للمجمي عليهم ، وال ي  تصنيف األستاذ مدلسون -2     

 قسمهم عىل ستة طوائف مت نتناوم تقدير   ا التقسيم 
 م عند مدلسون المجني عليه

ا مي عليه الربيء متاما  ، و  ا النوع  و ال ي ليس له أي ع قة أو أي دور بوقوع اجلرمية ،  - 4       
مثل الطفل ا مي عليه ، أو ا مي عليه ال ي يق  ضحية جلرمية و و   حالة ال وعي ، أو الش   

   عليها صورت  ا ىن عليه البحثية أو املثالية .ال ي تصيبه رصاصة طائشة أنناء مروره   الطري  ، ويطل
ا مي عليه ال ي يتحمل جزءا  من املسئولية  عن وقوع اجلرمية ، ولعل أوضح مثام   ه الصورت  -0      

املرأت ال  تقوم باجها  نفسها بوسائل بدائية ، اتلقي حثفها ، ااملرأت تسببت بأ ا ا   أن تكون 
 ضحية للجرمية .

، كما  3ا مي عليه امل نب متاما  و  ه افالة عدت صور للمجمي عليه منها ةا مي عليه عمدا   - 1      
  حالة املوه بداا  الشفقة ، أو املوه الرحيم ، و و ال ي حيدو نتيجة لتوس ه ا مي عليه ، أو 

حالة االنتحار بطري  االتفاق كما  ، وا مي عليه  4تقدمه بطلب اهناء حياته أو عدم تقد  الع ج له 
   حالة الش صني الل ان يئسا من افيات اقررا االنتحار   نفس الوقت بطري  املساعدت .

                                                 
راج  / د   أمحد عو  ب م ، علم اإلجرام ة النظرية العامة والتطبيقاه  الطبعة ااويل، دار النهضة العربية ، بدون تاري  نشر ،    -1

.. ورجت  / د  19،  4999اج  / د   ارج صاع ا ريش ، علم اإلجرام ، الدار اال لية للطباعة والتجليد ، بنطازي ، . ور 11. 12
 .94.90،   4991،99عبدالتوا  عو  حممد الشورجيي ، دروس   علم العقا  ،  دار مينا للطباعة والنشر والتوزي  ، 

 .01اب  ،   راج  / د   أمحد أبو الع ء عقيدت ، مرج  س -2
3- eMendlsonon ' une nouvelle  branche . de la  seience. bipsvcho - sociale :  la  viet  

imolgie " Rev . int  crim .  pol tech. 1956  . p . 95.                                                            
 .09عقيدت ، مرج  ساب  ،    مشار اليه   مرج  الدكتور أمحد ابو الع ء

 ومابعد ا . 22م ،    4991راج  / د    دة حامد قشقوش ، القتل بداا  الشفقة ، الطبعة االويل ، دار النهضة العربية ،  -4
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، اا مي عليه ال ي يستفز 1ا مي عليه ااكثر ا نابا من اجلاين ، و ي توضح   حالة االستفزاز - 1   
 اجلاين الرتكا  جرمية عن طري  قتله .

ا مي عليه املنفرد باإل نا  ، وصورته حالة ة الدااع الشرعي   ، كما   حالة ا مي عليه ال ي  -  2   
 يبادر باالعتداء علي اجلاين ، ايتمكن   ا ااخا من قتله .

آخر لكي يتوصل عىل  ا مي عليه  و الو م ، و و الش   ال ي يرا  دعوة علو ش   -1   
س له وجود عال   خميلته ، وأنه يدعي علو خ ة افقيقة أنه جممي عليه من افكم عليه ، عن اعتداء لي

  ه اجلرمية، و  ه افالة تكون عند ااش ا  املصابون ةبالبارانوما  و ةا ستايا  وبعض كبار السن 
 .2املصابون ةبالشي وخة  وك ل  بعض ااطفام

 -نقد تصنيف  مندلسون :
مدلسون للمجمي عليه بالتدرج حيع يبدأ با مي عليه الربيء متاما ح  لقد اتسم تصنيف ااستا        

يصل عىل ا مي عليه املسؤوم متاما عن اجلرمية ، دون أن يتجا ل طائفة من ا مي عليهم  و م ااياليني ، 
عند  و  ا التدرج يقدم بعض الفوائد لرجام القانون ، كما أن   ا التقسيم مفيد من زاوية ا مي عليهم

تقدير مسئولية اجلاين ، وحتديد اجلزاء اجلنائي املناسب له ، كما أن   ا التصنيف اد أدة ايل جتاوز 
 الفكر التقليدي ال ي ينظر عىل اجلاين علو أنه املسئوم دائما عن اجلرمية ، وأن ا مي عليه بريء متاما .

ارتكا  اجلرمية ، اهو ال يطب  عال بعد يا أنه يعا  علو   ا التصنيف بأنه الميكن تطبيقه قبل      
ه ، ومن  نا جند أن   ا ارتكابه و ل  أنه يا مؤسس علو املعطياه البيولوجيه  والنفسية للمجمي علي

مل يتضمن تصنيفا للمجمي عليهم حسب استعداد م للوقوع ضحية للجرمية قيل وقوعها ة ا مي التطبي  
 عليهم االحتماليني  . 

 تاذ عزت عبدالفتاح تصنيف األس  -
ليهم ا ددين أو املعنيني ، وطائفة ا مي عا مي عليهم عىل طائفة ا مي  لقد قسم ااستا  عزه      

عليهم يا ا ددين أو املعنيني ، اعتمادا  علو ما  و متب    تقسيم اجلرائم عىل مضرت باملصلحة العامة ، 
 وجرائم مضرت باااراد .

                                                 
، كما    حالة االعتداء علي العر  ، و  ا ما  ب عليه بدا  الش   ليداعه ل عتداء عليهواالستفزاز يكون  -1

من اوجئ مبشا دت ن ة أ  علي 192فف بأن ن    املادت ة ترب ظرة االستفساز ظرة خمعا بأن املشرع اللييب
زوجته أو بنته أو أخته أو أمه   حالة تلبس بالزنا أو   حالة مجاع يا مشروع اقتلها   افام  ي أو شريكها أو  ا 

  ........ بشراه أو شرة أسرته يعاقب افبس معاردا  ل عتداء املاس
2-  e . Mendelsonon    ،  ليه   مرج  / د   أمحد أبو الع ء عقيدت ع، مشار  409، 401مرج  ساب

 .08، مرج  ساب  ،   
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ا مي عليهم ا ددين أو املعينني  ، وواقا    ا التصنيف  و كل ش   طبيعي أو معنوي  - 4     
ال ي حيدده املشرع بلفظ الش   املضرور من اجلرمية ، ومن املعروة بالنسبة للش   الطبيعي يكون 

  جسده ، أو عن تلح  به جمنيا  عليه أنناء حياته باالعتداء عليه ، مما يسبب القتل أو االصاباه ال  
 وقد يكون الش   املعنوي جمنيا  عليه    مته تلح  به   أي ح  آخر من حقوقه. ضرار ال إلطري  ا

، 2، مثل جرائم  وي الياقاه البيضاء 1املالية  ، أو   مسعته سواء كان الش   املعنوي عاما  أم خاصا  
 ها التجسس واايانة .  العديد من اجلرائم من اعليه اوالدولة قد تكون جمني

كما     ، وليسيكون ا مي عليه  و ا تم  كلهو نا  ،عليهم يا ا ددين أو املعيننيا مي  -0     
أصابه ضرر   واحدت  ، ش   طبيعي أو معنوي ، ع ا ا مي عليه  نا  و ا تم  ال يا مي عليه ا دد
ثلة كثات منها، االعتداء علو السلطة االدارية، والسلطة مأمن ا مي عليه ، و  ا النوع من تنظيماته

، خبار الكا بة واإلشاعاه الضارت بأاراد ا تم  ارائم املاسة بالس م االجتماعي، كنشر ااجل، و القضائية
  ، كتزييفأو الدعوت عيل خمالفة القوانني، أو عصيان السلطة العامة، وك ل  اجلرائم ضد الثقة العامة

، أو الصحة العامة ، أو كل   ه اجلرائم  و النظام العام  ، وا مي عليه  العملة وتزوير ااوراق الرمسية
 .3 .، أو العقيدت السائدت ، أو العدالةالقومياالقتصاد 

  -تقدير التصنيف:
 ي حظ علو   ا التصنيف أنه خل  بني مفا يم ا مي عليه  ، حيع عنه وأن كان ميكن اعتبار 

جرمية نشر ااخبار الكا بة ، أو اإلشاعاه الضارت بأاراد ا تم  ميكن اعتبار ا مي عليه ايها يا جمدد 
،يا أنه ال ميكن اعتباره ك ل    جرائم الدعوت عىل خمالفة القوانني ، أو عصيان السلطة العامة ، اا مي 

                                                 
والش   املعنوي قد يتمثل   النقاباه أو ا يئاه أو اجلمعياه أو الشركاه ، أو أة مؤسسة يعرتة  ا القانون  -1

الش   املعنوي العام يتمثل   الدولة والبلدياه ، واملؤسساه العامة ، بش صية مستقلة   ش صه وأعضائها ، أما 
وقد يكون خاصا  مثل الشركاه املدنية والتجارية والنقاباه واالحتاداه واجلمعياه ...... اخل  ، وقد يكون   ا 

 الش   املعنوي دويل كما الدوم واملنظماه الدوليه أو املنظماه االقليمية .
ياقاه البيضاء مصطلح يطل  علو اجلرائم يا العنيفة واملرتكبة لدواا  مالية من قبل رجام االعمام ، جرائم  وي ال -2

م بأنه  4919وأصحا  النفود ، ولقد عراه ادوين سدرالند عامل   علم  االجتماع ،   ا املصطلح اوم مره   عام 
، وله مكانته املرمواة   نطاق مهنته وتشمل   ه اجلرائم  ة جرمية يرتكبها ارد من أاراد  وي الطبقاه االجتماعية العليا

، االحتيام ، الرشوت ، واالخت س ، واجلرائم االلكرتونية ، وانتهاك حقوق الطب  ، ويسيل االموام ، انتحام الش صية 
 ، التزييف .

   E. A .fattah  : la _ victimologie : Qu. est _ elle   et   quel   est  sonراج  /  -3
avenir? 

Rev  . crim  . pol  .    tech  .   no . 3 .vol  . xxi.  1967 . p  . 113  . spec  .   p 
.   116. 
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وك ل  افام   جرمية التعدي علو   ي الدولة كش   معنوي عام .عليه     ه اجلرائم ااخات 
السلطة االدارية  أو القضائية اا مي عليه  و الدولة ،  ل  أن   ه اجلرائم تعد من اجلرائم املاسة بأمن 

 الدولة الداخلي ، حيع عن االعتداء حصل علو مرا  من مراا  الدولة.
ايها االاراد باضرار يا مباشرت ، يصا  االعتداء علو أحد املصاع العامة  ا باإلضااة عىل أن   

، كما  و افام   جرائم االعتداء اااراد ، اان املصلحة العامة تصا  ايها بأضرار يا مباشرت ل اجرمية 
االعتداء علو أحد اااراد بقتله ينتد عنها ضرر باملصلحة العامة ةالدولة  يتمثل   حصوم اضطرا  

 .1االمن ، وك ل  ا تم   احد اعضاءه 
 -التصنيف المبني على أسس عضوية ونفسية واجتماعية : 
، ، وعلم النفس وعلم االجتماعحياءاو   ل  جند أن  ناك تصنيفا مبنيا  علي معطياه علم ا        

 . "بيير سبتري"وااستا "فون هانتج"   لكل من ااستا 
ا مي ن  انتد بتقسيم و قام ااستا  ا  كتابه علم ا مي عليه تصنيف األستاذ فون هانتج /         

، وميكن رد م عيل جمموعتني ، ااوىل وبنا ا علو أسس عضوية وعقلية ونفسية عليه عىل ن نة عشر صنفا  
 .2اجتماعية ونقااية  ، والثانية وبنيت علو أسس

،وي  ب ااستا  اون عىل أن ااطفام  التصنيف المبني على أسس عضوية وعقلية ونفسية      
، ويضيف علو  ؤالء 3، وجيمعهم    ل  الضعف إلضااة عىل املرأت  م جممي عليهموكبار السن با

خرة و م املصابون ببعض االضطراباه العقلية ، اهم جممي عليهم حمتملون ، اهناك جمموعة أطائفة 
، املصابون حبالة مل دراه واامور ، والسيكوباتونامنهم مدمنو ارسون جدبا للجاين حنو م دون وعي، مي

 .4االكتئا  

                                                 
راج  / د   أمحد اتحي سرور ، الوسي    قانون العقوباه ، القسم ااا  ، الطبعة الثالثة ، بدون دار نشر ،  -1

4982    ،44. 
 ومابعد ا . 00عقيدت ، مرج  ساب  ،    راج  / د   أمحد أبو الع ء -2
عن ااطر ا ي  بالفرد يوجد من  املي د ، ايوجد خطر قتل الطفل الرضي  ، وميكن أن يتعر  الطفل الخطار  -3

أخرة خصوصا    الطبقاه الدنيا وااوساط الفقات ، حيع يتعر  لسؤ املعاملة  والستط له احياننا    جرائم جنسية 
رضة جلرمية ااطف .أما املسنني ااهنم يكونوا عرضة للسرقة ، وح  للقتل لطر  السرقة وتزيد   ه اجلرائم ، ويكون ع

مبدة عزلتهم ونرائهم . أما املرأت اأهنا تكون عرضة للجرمية وبصفة خاصة جرائم العنف ةالضر  واجلرح   وجرائم 
نف أو ااطف ال ي يعقبه االيتصا  ، مما قد يداعها عىل العر  ، ااملرأت  اجم   الطري  العام وتتعر  جلرائم الع

 طري  الرد يله واحرتاة الدعارت ، كما أهنا تكون عرضة للعنف   نطاق افيات الزوجية . 
اااش ا  املدمنون للم دراه وشر  اامر يكونون عرضة أكثر من يا م ان يكون جممي عليه ، بأن يكون  -4

 عرضة ل ستط م من قبل من يتاجرون باجلملة   اامور وامل دراه . عرضة جلرائم السرقة وك ل 
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/ وي  ب ااستا  اون  انتد عىل أن املهاجرين جيدون  اجتماعية وثقافية التصنيف المبني على أسس
قلياه ااصعوباه مجة   التأقلم م  ا تم  اجلديد ، مما يعرضهم أكثر من يا م للم اطر ، وك ل  

 .1ية يتعرضون ل ضطهاد العرقية أو الدين
     د النقد ال ي املوجهه لاستا  اون  انت  ستاااتقدير تصنيف اون  انتد / لقد تفادة  

لسون بأن صنف ا مي عليهم علو أساس مدة االستعداد ااا  بكل واحد منهم للتحوم عىل جممي دمن
 .طب   علو ا مي عليهم ا تملنيين، أي أنه علو أسس سابقة يلي وقوع اجلرميةعليه ، كما أنه أقامة 

  حماولة منه لوض  تقسيماه للمجمي عليه مستفيدا من  -تصنيف ااستا  بيا سبرتي   
  يتآليه ، اقد قسم ا مي عليه عيل ااالنتقاداه املوجهه  لبعض التقسيماه ال  وصفت ا مي عل

 وحد ا بأن يكون جممي عليه   جرمية ما . و و ال ي تدا  به الصداة  ا مي عليه بالداة  -      
 و و الش   ال ي يبح جممي عليه بسبب تطيا مفاجئ   ش صيته .  ا مي عليه العاطفي -      
و و  ل  الش   ال ي يتواار لدية استعداد خا  للوقوع  ضحية اجلرمية   ا مي عليه املسترت -      

ج    أساسها   الورانة ، أو أن احدأ ا يكمل اآلخر من نتيجة ع قة خاصة بينه وبني اجلاين تر 
الناحية البيولوجية والنفسية ، كالزوجني مدممي اامور ، اهوال عرضة أكثر من يا م ان يكونوا جمنيا  

 عليهم .
و و ال ي   حالة مرضية ، وخاصة  ل  ال ي يتواار لدية استعداد خا    يضا مي عليه املر  -       
 .2، وعن كان أيلب ا مي عليهم أش اصا أسوياء من الناحية العقلية والعضوية  ل ل 

/ لعل أ م ما يؤخ  علو   ا التصنيف  و حماولة سبرتي املضو علي  تقدير تصنيف سبتري        
خطو ملربوزو   تقسيم ا رمني   علم اإلجرام ، اا رم بالصداة يقابله ا ىن عليه بالصداة ، وك ل  

يه ودراسته ا رم املعتاد يقابله ا مي عليه املعتاد ، وعن كان   ا النهد يبني لنا أنه ال ميكن تصور ا مي عل
 مبعزم عن بقية أطراة اجلرمية .

، وك ل  جند أن اطفي وبصورت واضحةكما يؤخ  عليه أنه مل يوضح لنا مفهوم ا مي عليه الع        
، اا مي عليه املسترت قد مي عليه املريض   متداخلة لديهالنوع الثالع ةا مي عليه املسترت  ، والراب  ة ا 

 . 3، و  ا جيعله متداخ   م  ا مي عليه املريضعليه التكوين البدين أو العقلي يا  يكون مصدر كونه جمن
  

 

                                                 
 .10راج  / د   أمحد ابو الع ء عقيدت ، مرج  ساب  ،     -1
 .12راج  / د   أمحد ابوالع ء عقيدت  ، مرج  ساب   ،    -2
 . 11.، 12راج  / د   أمحد ابوالع ء عقيدت  ، مرج  ساب   ،    -3
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 المطلب الثاني
 عوامل تحول الفرد الي مجني عليه

 تمهيد وتقسيم /
ملا ا يق  البعض جمنيا  علية   اجلرمية دون يا م ؟ أو ما  ي االسبا  ال  داعت   ا  

و ل يوجد أش ا  لديهم استعداد طبيعي خا  للتحوم عىل جمنيا  الش   عىل أن يكون جمىن عليه ؟ 
عليه ؟ أي جممي عليه باملي د ، أم أن موضوع الش   ا مي عليه مسألة حتكمه  الصداة ؟ الباحثون   

اراد عىل جممي عليهم ، اعلم ا مي عليه قدموا تفساا  بيولوجيا  ونفسيا  واجتماعيا  لظا رت حتوم بعض ا
ين بأن   ا التحوم ال حتكمه الصداة ، وال يتساوة مجي  االاراد    ل  ، ول ا سوة نعر  ما مؤكد

توصل عليه الباحثني   علم ا مي عليه ، مقسمني العوامل ال  تساعد   حتوم الفرد عىل جممي عليه ، عىل 
 عوامل اردية وعوامل اجتماعية .

الباحع   علم ا مي عليه ، عىل أن  ناك بعض العوامل لقد   ب  -العوامل الفردية : :أوال       
الفردية تدا  الش   عىل أن يكون جمنيا  عليه ، مثأترين  بأحباو علم اإلجرام، من   ه العوامل ، 
الورانة ، واالضطراباه العقلية والنفسية ، التكوين اجلسماين  وافالة الصحية  واجلنس ، والسن   

 -يت  آلنتحدو عنها كا
العامل الوراني /    ب اري  من اقهاء علم  اإلجرام عىل وجود جمرم باملي د  يتعرة عليه   - 4       

من خ م جمموعة من ااصائ  العضوية املتوارنة عن االنسان البدائي ، وكان للفقيه ملربوزو الفضل   
ية ، الستظهار مدة بداية   ه ااحباو ، وال  ت حقت بعده علي أيدي أقطا  املدرسة الوضع

عمكانية انتقام االستعداد اإلجرامي بالورانة ، ايكون الفرع مداوعا عىل اإلجرام  رد احنداره من أصل 
 .1جمرم

وحنن  نا نتسآم  ل ميكن أن تلعب الورانة نفس الدور   دا  الش   عىل أن يكون جمنيا  عليه        
ه أساسها الورانة ؟ ،  نا أجريت دراساه علمية لإلجابة ؟ ، و ل توجد ع قة بني اجلاين وا مي علي

 .2علو   ا السؤام ، م  أهنا مل تست دم بصورت كبات النتائد العلمية   جمام الورانة 
لعل من أ م النتائد ال  توصل عليها العلماء     ا اجلانب ، منها وجود جد  متبادم بني  

لتكوين الوراني ، و ي وللعامل ةسيزوندي    التشاهبه الوراني الش صني املتمانلني أو املتشاهبني   ا
است لصت من دراساه أجريت علو بعض حااله م ، و  4919وضعت   ه النظرية عام ولقد 

اازواج مما  جيعلها   و أحد تطبيقاه نظرية ةالقاعدت البيولوجية املتعلقة باازواج   ، ال  قام هبا  

                                                 
 .91د عو  ب م ، علم اإلجرام  مرج  ساب  ،   راج  / د   أمح1
 .14الع ء عقيدت  ، مرج  ساب   ،    بوأراج  / د   أمحد 2
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، ولقد أشاره اإلحصاءاه ال  اعتمده عليها دراسة   ا العامل عىل  م 4902الفقيه ة ستيفل سنة 
أن نسبة اإلجرام أعلي   ا رمني منها   عائ ه يا ا رمني ، وأن اجلرائم ااطات تكثر   العائ ه 

الورانة اإلجرامية ااطات ، وعيل أن ا رمني مييلون عىل اختيار شركائهم   الزواج من بني العائ ه  اه 
 . 1اإلجرامية املمانلة  م 

يا أن السؤام ال ي مازام مطروحا  ،  و  ل يوجد نوع من االضطراباه أو االخت م         
، و ل   ا االل خل  لدة الفرد ، كما  و افام ل ة بعض ا رمنية ا ىن عليهدل الكروموزوماه

 عجابة عىل حد اآلن عن   ا السؤام .استعدادا  خاصا  يصا جمنيا  عليه ؟، ومل ترد 
، وصل ليه الباحثون   علم اإلجرامععلو يرار ما وصل   االضطراباه العقلية والنفسية - 0       

الباحثون   علم ا مي عليه عىل أن االضطراباه  قد تؤدي عىل وقوع الش   املصا  هبا أكثر من يات 
ن يصا جمنىا  عليه ، و ناك العديد من افااله ال  قد تؤدي ضحية للجرمية ، ويصبح أكثر استعدادا  ال

بالش   عىل أن يكون جمنيا  عليه ، منها العته االش   املعتوه قد يكون عرضة ل ستط م من قبل 
اآلخرين ، وممكن أن يكون جمنيا  عليه   كل اجلرائم ،ك ل  اإلصابة ةبالباروانوما   وبسبب تصور   ا 

 ه افالة ، أو شعوره اايايل باالضطهاد ، اهو عرضة أن يكون ضحية للجرمية ،  الش   املصا  هب
ك ل  عدمان امل دراه واامور ، اهؤالء الفئة يكونون عرضة أكثر من يا م ان يكونوا ضحية 
للجرمية ، خصوصا  جلرائم السرقة والقتل ، وك ل  ل ستط م من قبل جتار اجلملة لل مور وامل دراه ،  

  ا مي عليهم ااياليون ال ين يتحولون عىل جممي عليهم حقيقني   الطالب ، كما أن علماء علم ك ل
اإلجرام قد الحظوا أن صفة من صفاه الش   الكامنة قد تظهر اجأت اتحوله من جاين عىل جممي 

جممي عليه أو العكس ، كما أن  ناك  بعض الصفاه النفسية قد تتواار   ش   معيني اتحوله عىل 
عليه ، بأن يكون ضحية للجرمية ، مثل الب ل واجلش  ، وكثرت ااو ام ، اعلو سبيل املثام تواار صفة 
اجلش  ل ة ش صني بأن توضح افالة النفسية لديهما ، بأن يصبح احدا ا نصابا  وحتوم اآلخر عىل 

 .2ضحية ، بأن يكون ااوم أكثر د اء من الثاين 
عصابة اااراد ببعض العا اه اجلسمانية ، مثل العمي   ماين وافالة الصحيةالتكوين اجلس - 1        

، أو الدااع عن ة اجلناتوالصم والبكم ، أو أة عصابة جسمانية  تقلل من قدراه الش   علو مواجه
نفسه ، جيعله أكثر عرضة من ياه من ااش ا  ااسوياء ، بأن يكونوا عرضة للجرمية ، ايكونون جمنيا  

كضحية  أكثر عرضة للوقوع م   بعض اجلرائم ، وك ل  ااش ا  املرضو ، ااهنم يكونونعليه

                                                 
 .91راج  / د   أمحد عو  ب م ، علم اإلجرام  مرج  ساب  ،   1
 .11راج  / د   أمحد ابوالع ء عقيدت  ، مرج  ساب   ،   -2
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للجرائم ، حيع عهنم يا قادرين علو دا  االعتداء ال ي قد يق  عليهم   أنفسهم ، أو أموا م ، أو 
 أعراضهم ، وبالتايل ااهنم يكونون جمنيا  عليهم أكثر من يا م من ااصحاء.

تمام سقوط ااش ا   ناك تناسب طردي عىل حد كبا بني السن وبني معدم اح  ن الس - 1       
، اكل مرحلة من مراحل السن لديها خماطر ا اااصة ، م  م حظة أن نسبة   ه ضحايا للجرائم

ا دق بالش   يوجد  ، وم   ل  اان  ناك اتفاق بأن ااطرطر جتلف باخت ة الزمان واملكانامل ا
، وعن كان  ناك خ ة اقهي حوم ، بل ح  قبل مي ده اقد يعرت  اجلنني لإلجها من  املي د

، ا طر قتل الوليد ةالطفل الرضي    كما   حااله قتل الوليد  1ا مي علية  ل  و ا مي عليه أم اام  
ئة صيانة للعر    حالة افمل السفاح ، ونسبة   ه الفئة من ا مي عليهم تتضاعف م  نفس الف

العمرية من ااطفام الشرعيني ، و  مرحلة نانية من عمر الطفل خصوصا من الطبقاه الدنيا واملتوسطة 
الفقات ، حيع يتعر  أطفام   ه الطبقاه ا تمعية لسؤ املعاملة واالستط م وخصوصا   اجلرائم 

 ضي  نطاق ، وعىلة اطر ااطف نتيجة لضعف ااطفامأكثر عرض اجلنسية ، كما عهنم يكونون
، و    ه  3سنه تقريبا   49عىل  40، واملرا قون و م ااطفام   الفئة العمرية من 2ع قا م االجتماعية

املرحلة جند أن أصحا    ه الفئة السنية يقضون معظم أوقا م خارج البيت مما جيعلهم معرضني 
، ،   جرائم العنف 4هم لداعهم من يا م عىل ارتكا  اجلرائم ، وسقوط عدد منهم كمجمي علي

 .5وخاصة   الفرتت الليلية ، حيع عن   ه   الظروة يسهل وقوعهم كضحايا للجرمية 
، ونتيجة للتقل  امللحوظ   اانشطة وحيوية اجلسم ، وك ل  أما بالنسبة ملرحلة الشي وخة  
، 6بعدم الرضا عما حققه الش     حياته  ، والشعورس أصحا    ه السن بانعدام اآلمانعحسا

، وح  القتل وال ي يتم عادت  ي حظ عهنم معرضون اطر السرقةول ل  اان الفئة العمرية للمسنني
، وعن كان  ناك 7بقصد السرقة ، وأن كانت نسبة اجلرائم ضد املسنني تزداد بقدر عزلتهم ومدة نراء م 

   .8أحباو آخرة   بت عىل يا  ل  

                                                 
 . 91،  راج  / د   اوزية عبدالستار ، مرج  ساب  -1
 . 011،  011راج  / د   ارج صاع ا ريش ، املرج  الساب  ،    -2
  -028راج  / د   أمحد عو  ب م ، علم اإلجرام  مرج  ساب  ،  -3
 .91راج  / د   اوزية عبدالستار ، مرج  ساب  ،  -4
 .. 11،  12راج  / د   أمحد ابوالع ء عقيدت  ، مرج  ساب   ،   -5
 -028أمحد عو  ب م ، علم اإلجرام  مرج  ساب  ،  راج  / د   -6-
 .. 11،  12راج  / د   أمحد ابوالع ء عقيدت  ، مرج  ساب   ،  -7
خطار ال  يتعر   ا اة مقارنة باضضحية للجرمية من ف حباو عىل أن نسبة سقوط املسناحيع   بت بعض ا   -8

ز م وقا م   مناأهنم  وبسبب عمر م وعجز م حيع يقضون معظم خرة ، ويرج   ل  عىل عأعمار أااش ا  من 
 .اتن فض ب ل  ار  مهامجتهم
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حباو أ، أما 1لقد   بت عحصائياه علم اإلجرام عىل أن عجرام املرأت أقل من عجرام الرجل   اجلنس – 2
علم ا مي عليه اقد أنبتت أن املرأت أكثر عرضة من الرجل لوقوعها ضحية للجرمية خاصة   بعض 

من يتبعن    اجلرائم ، مثل جرائم العنف ة الضر  واجلرح   وجرائم العر  ، افي العادت النساء  ن
، و ااطف ال ي يتبعه   العادت االيتصا  ، و و ما قد يؤدي   العام ، ويتعرضن جلرائم العنف الطري

هبا عىل طري  الر يله مكر ه ، كما أن املرأت قد تكون ضحية للعنف   نطاق الع قاه الزوجية ، وعلو 
العوامل الفسيولوجية ال  متر هبا املرأت ودور ا  يرار نتائد ااحباو املتعلقة بعلم اإلجرام وال  أنبتت دور

  حالتها النفسية ال  قد تداعها عىل ارتكا  بعض اجلرائم ، مثل الدورت الشهرية ، وافمل ، وبلوغ سن 
.عىل يا  ل  ، اانه يستحسن بنا العمل علو دراسة   ه العوامل ملعراة مدة تأنا ا علو املرأت 2اليأس 

 .3جمنىا  عليها لداعها أن تكون 
لقد كان الفضل   بيان أ ية العوامل االجتماعية   تفسا  -العوامل االجتماعية : :ثانيا       
نريكو ااي  بعد أن أقرتح علما جديدا ، أطل  عليه اسم   علم أت اإلجرامية ، للفقيه اإليطايل ةالظا ر 

، و  جمام علم ا مي عليه  4االجتماع افنائي ، اعرتة ايه بدور العوامل االجتماعية   تسبيب اجلرمية 
تزيد من ار  وقوع ااش ا  ضحية للجرمية قياسا  بطا م من  اان  ناك عددا  من العوامل االجتماعية

، لعل أ م   ه الظروة   العوامل ثل   ه الظروة االجتماعيةال ين ال يتواجدون   م ااش ا 
، وأسلو  حياته ، ك ل  الوض  االجتماعي   ا الش  ، و ماعية املهنة ال  ميارسها الش  االجت

  . العوامل االجتماعية علي التوايل ووضعه االقتصادي ، وسنتناوم   ه
، و  ا ما وصلت عليه  5نر املهنة ال  يباشر ا الفرد علو ظا رت اإلجرامؤ تمهنة الفرد /  - 2        

كده بأن بعض املهن تعترب عام   مباشرا  أو أحصائياه اجلنائية ،ال  إلأحباو علم اإلجرام من خ م ا
 ناك بعض املهن تؤدي عىل حباو علم ا مي عليه تؤكد بأن أ، وك ل  جند أن 6يا مباشر   اجلرمية 

                                                 
،  4980راج  / د   حممود جنيب حسمي ، مرج  ساب  ، دروس   علم اإلجرام والعقا  ، بدون دار نشر ،  -1

. وراج  / د   يسري انور ود امام عثمان ،  011. وراج  / د   أمحد عو  ب م ، مرج  ساب  ،   11  
  049،     4980اصوم علم اإلجرام ، 

 ، وراج   002، وراج  / د   ارج ا ريش ، مرج  ساب  ،    90،    راج  /اوزية عبدالستار ، مرج  ساب -2
 .019. وراج  / د   أمحد عو  ب م ، مرج  ساب  ،    19م د   حممود جنيب حسمي ، مرج  ساب  ،   

 ،19راج  / د   أمحد ابوالع ء عقيدت  ، مرج  ساب   ،  3 - 
 .104  راج  / د   ارج صاع ا ريش ، املرج  الساب  ، -4
 .429راج  / د   اوزية عبدالستار ، مرج  ساب  ،  -5
.،وراج  / د   يسري انور ود امام عثمان ، اصوم 498وراج  / د   حممود جنيب حسمي ، مرج  ساب  ،   -6

 . 099علم اإلجرام ، مرج  ساب   ،   
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، اال ين ميتهنون مهنة الصرااة وموظفو البنوك ة ووقوعهم كمجمي عليهم ايهاتعر  مزاوليها مل اطر اجلرمي
جام ، واالعتداء عليهم لطر  السرقة ، وك ل  جند ر رضة أكثر من يا م جلرائم السرقةيكونون ع

خارجني عن  نيكونو اراد   العادت أهنم يتعاملون م  أيضا ،  ل  أالشرطة يكونون عرضة للجرمية 
القانون ، اهم يكونوا  عرضة جلرائم القتل  وك ل  االعتداء ، كما أن أبناء رجام الشرطة يكونون عرضة 

و ااطف للتأنا عليهم من قبل   ه الطائفة من  ااارجني عن القانون ، كما جند أن ااطباء أل عتداء 
املصابني بامرا  قد تزيد من دواا  ارتكا   عرضة جلرائم القتل من بعض مرضا م ، وخصوصا  املرضو

م بدراسة علي  4911اجلرائم كما   حالة املصا  مبر   البارانويا  ، حيع قام طبيب ارنسي عام 
أطباء  9عىل  1ااطباء ال ين قد يقعون ضحية القتل واجلرح من قبل مرضا م ، اتوصل عىل أن ما بني 

 .1سنويا  يقعون ضحايا ملرضا م
، 2الدبلوماسيني وخصوصا    السنواه ااخات كانوا عرضة جلرائم القتل وااطف  كما أن 

و ل  بسبب انتشار العصاباه اإلر ابية ، أو افركاه الثورية املنا ضة لنظام افكم القائم   الدولة 
ملون ، ك ل  اان سائقي سياراه ااجرت يقعون كضحايا جلرائم السرقة ، حيع عهنم يع 3التابعني  ا 

  أوقاه متأخرت   الليل وينقلون الركا  عىل مناط  نائية ، مما جيعلهم عرضة أكثر من يا م ملثل   ه 
 اجلرائم .
املهاجرون وااقلياه من س لة خمتلفة ، أو من أديان خمتلفة  -ثانيا / الوضع االجتماعي للفرد:        

رج   ل  لصعوبة تدرجهم والتكييف   ا تم   يتعرضون الرتكا  اجلرائم ضد م أكثر من يا م ، وي
من ناحية ، وااساليب العنصرية واالضطهاد ضد م من ناحية نانية ، ولعل أوضح اامثلة  و مايتعر  

شرعيني اااارقة من عصاباه  ريب البشر   ليبيا من قتل واالعتداء البدين اليا  له املهاجرون
 ىل يا  ل  من ااعمام الإلنسانية .وايتصا  الفتياه ، واالبتزاز ، وع

، كما حيصل   الوالياه املتحدت العنصرية واالضطهاد ضد ااقلياه أما بشأن ااساليب       
اريقيا عبان التمييز العنصري للمواطنني السود أ، وماكان حيصل لااارقة   جنو  اامريكية ضد السود 

وا ند وبعض الدوم ااوربية ، اه ه ااقلياه الدينيه املسلمة  ، وك ل  مايتعر  له املسلمون   امليامنار
تتعر  جلمي  أنواع التع يب القتل واالعتقام ، وعىل يا  ل  ،وقد يصل اامر عىل عجبار م علي تطيا 
معتقداته الدينية ، كما نشا عىل ما ميارسه الصهاينة   السطني ا تلة ضد العر  الفلسطينيني ،   ه 

 ة  تبني لنا مدة تأنا الوض  االجتماعي للفرد علي حتوله عىل جممي عليه .مثلاا

                                                 
 .19راج  / د   أمحد أبو الع ء عقيدت، مرج  ساب  ،    -1
 قنصل اامريكي ببنطازي ليبيا ، وخطف السفا االردين   مدينة طرابلس .كما   قتل ال  -2
 تعر  الدبلوماسيني االنراك ل عتداء عليهم بالقتل   العديد من عواصم العامل من قبل جبهة حترير ارمينيا .3
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أن ااش ا  ال ين يعيشون   عزلة يكونون عرضة أكثر من  -سلوب حياة الفرد:أثالثا/        
بتع بأن ا رمني ان يكونوا جمنيا  عليهم ، وعرضه ل عتداء عليهم   جرائم خمتلفة ، حيع ات ؛يا م
نه يصعب اكتشاة اجلرمية والوصوم للجنات عني ال ين يعيشون   عزله ، حيع  م باعن ضحاي يبحثون

،ولقد أنبتت بعض ااحباو بأن  ناك ع قة قوية بني الفرد الضحية للجرمية ، والوقت ال ي يقضيه 
_ بكندا   خارج بيته ة  ااماكن العامة  ، و  ا ما أنبتته  الدراسة ال  أجريت   مدينة ةاان كوار

، تفسا  ل    بوا   أحباو علم اإلجرام عىل أن ارتفاع درجاه افرارت   اصل 1م  4999سنة  
، وتواجد م   ااماكن العامة ،و و مما يزيد من قت ال ي يقضيه الناس خارج بيو مالصيف وطوم الو 

ح الش   ، ايصبفرارت تزيد من افيوية والنشاط ار  االحتكاك م  الطا، كما أن ارتفاع درجاه ا
، وتزداد الطريزت اجلنسية تيقظا وامليل للجنس اآلخر مما يشتد توقد العواطف، و أكثر استعدادا  ل نفعام

، كما أن طوم البقاء خارج  2، و و مايكون املرأت ايه جمنيا  عليها  تب عليه االعتداء علي اجلنس اآلخيرت 
 . 3عليه تعر  الش   جلرائم السرقة والنصب املنزم قد يرتتب

كما أن املنحراني قد يكونون عرضة للجرمية بأن يكونوا جمنيا  عليهم من قبل شركائهم    
االحنراة ، وك ل  العا راه ةممارساه البطاء  يكن عرضة لبعض اجلرائم من القوادين ومدمنوامل دراه 

 .ترتكب ضد م جرائم الضر  أو القتلراه واامور ، وقد واامور أيضا جلرائم ممن يقدمون  م امل د
عن الوض  االقتصادي لااراد يلعب دورا  اما    حتو م عىل :الوضع االقتصادي للفرد  - 4        

جممي عليهم ، و ل  أن الفرد كلما كان نريا   كلما كان عرضة جلرمية السرقة وااطف بقصد افصوم 
طفا م يكونون عرضة أيضا لل طف بقصد ابتزاز أ لهم للحصوم علو مبالا ، كما أن أ 4علي االموام

 . م 0044ا   ليبيا بعد احداو عام مالية ، كفدية مقابل اإلاراج عنهم ، و  ا ما شهدناه لاسف كثا 
 

  
 
 
 
 

                                                 
 .24راج  / د   أمحد أبوالع ء عقيدت ، مرج  ساب  ،    -1
ومابعد ا .وراج  / د   ارج صاع ا ريش ، مرج  ساب  ل  411، مرج  ساب  ،   راج  / د   اوزية عبدالستار  -2

 ومابعد ا . 019  
 .412م ،    4980وة عبيد ، أصوم علمي اإلجرام والعقا  ، بدون دار نشر ، ؤ راج  / د   ر 3
 .20بو الع ء عقيدت ، مرج  ساب  ،   أأمحد  راج  / د   -4
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 الخاتمة
بعون اهلل وتوايقه كنت قد تناولت بالبحع موضوع ا مي عليه وعوامل اكتسابه   ه الصفة ،          

اتناولت   ا املوضوع   مبحثني ، املبحع ااوم وخصصته لتعريف ا مي عليه وتصنيفه اعرات ا مي 
 .تصنيف ا مي عليهنالثا بالبحع   تناولت عليه أوال ،   ارقت بينه وبني املضرور من اجلرمية نانيا ، 

، ودرست دور ىل جممي عليهعلت   املبحع الثاين العوامل ال  تؤنر   الفرد اتحوله وتناو  
لعوامل االجتماعية     ا ، مت تناولت نانيا  دور اعىل جممي عليه أوال   العوامل الفردية   حتوم الفرد

 . التحوم
سئلة امي عليه مازالوا   بداية الطري  لإلجابة علو اومن خ م   ه الدراسة تبني أن علماء ا        

ال  طرحتها   بداية   ا البحع، كما أن أسات ت القانون وأسات ت علم االجتماع وعلم النفس وك ل  
ااطباء مل يقيموا بدور م     ا الشأن ، خصوصا  بأن بلدنا ليبيا اليوم تعاين من انتشار اجلرمية جبمي  

يهدد   ه الدولة علي مجي  ااصعدت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، خصوصا أن أنواعها مما 
معظم مرتكيب   ه اجلرائم من ائة الشبا  املرا قني ، بعد أن اقده ااسرت دور ا   توجيه أبناء ا 
 وك ل  كل املؤسساه االجتماعية والرتبوية ، واخنراط معظم  ؤالء الشبا    التشكي ه املسلحة

، من خ م ممارسة أعمام تعد جرائم كجرائم القتل العمد صوم ااموام بطية الثراء السري اجل اف
ر وافرابة والسرقة بالقوت وتاجرت بامل دراه و ريب البشر من خ م ا جرت يا الشرعية ووصل هبم اام

  مكب القمامة ،   ا االنتشار  م ؤ وا مي علية     ه اجلرائم يتم علقاعىل التجارت بااعضاء البشرية 
املروع للجرمية يكاد أن يقضي علي النسيد االجتماعي وفمته الوطنية وجعل ا تم  بكامله جمنيا  عليه 

ن عوامل حتوم الفرد مما يتطلب من اجلمي  الوقف   وجه   ه الظوا ر اإلجرامية البطيضة، والبحع ع
رت التوصية باقامة مراكز حبثية تتعل  بايضاح دور العوامل   ا اامر يتطلب ممي  ضرو  ه،عىل جممي علي

 الفردية واالجتماعية   حتوم الفرد عىل جممي عليه من عدمه .
 واهلل ولي التوفي 
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 أهم المراجعبقائمة 
جراءاه اجلنائية ، اجلزء ااوم ، الدعوة اجلنائية والدعوة إلعبرا يم حامد طنطاوي ، شرح قانون ا - 4

املدنية ، مرحلة مج  االستدالاله ، مرحلة التحقي  االبتدائي ، الطبعة ااويل ، دار النهضة العربية ، 
0001 . 

بو الع ء عقيدت ، ا مي علية ودوره   الظا رت اإلجرامية ، الطبعة الثانية ، دار الفتح أأمحد   - 0
 . 4994للطباعة ، 

اويل دار النهضة العربية ، ارية العامة والتطبيقاه  الطبعة أمحد عو  ب م ، علم اإلجرام ة النظ - 1
 بدون تاري  نشر

، الوسي    قانون العقوباه ، القسم ااا  ، الطبعة الثالثة ، بدون دار نشر ، أمحد اتحي سرور - 1
4982 . 
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حكام العامة للجرمية   القانون اجلنائي اللييب ، دراسة مقارنة بالشريعة العزيز عامر ، شرح اا عبد – 9

 اإلس مية ، منشوراه جامعة قار يونس  ، بدون تاري  نشر . 
التوا  عو  حممد الشورجيي ، دروس   علم العقا  ،  دار مينا للطباعة والنشر والتوزي   عبد – 40
 م .4999،  4991، 
 . 4999 لية للطباعة والتجليد ، بنطازي ، اعلم اإلجرام ، الدار اارج صاع ا ريش ،  -44
  0008الثانية ، دار افكمة ،  الستار ، علم اإلجرام والعقا  ، الطبعة الثانية ، الطبعة اوزية عبد -40
 م . 4980مامون س مة ، قانون اإلجراءاه اجلنائية ،بدون دار نشر،  - 41
 م . 4999عقوباه القسم العام ، بدون دار نشر ، مأمون س مة ، قانون ال - 41
عة ، اجلرمية ، الطبااحكام العامة ، اجلزء ااوم -، شرح القانون اجلنائي اللييبحممد رمضان بارت - 42

 .م 0000الثالثة، بدون دار نشر،
دار نشر ، ، الطبعة  ااوىل ، بدون ا مي عليه   القانون املقارن ، حقوقحممود حممود مصطفو - 41

 م . 4992
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، النظرية العامة ، وماوياه اللييب ، اجلزء اقلقانون الع حكام العامةاموسو مسعود ارحومة ، ا - 48
 م. 0000الطبعة ااوىل ، منشوراه قاريونس ، 

 م . 4991ويل ، دار النهضة العربية ، االقتل بداا  الشفقة ، الطبعة ا دة حامد قشقوش ،  - 49
 م.4992، شرح قانون العقوباه النظرية العامة ،دار الثقااة اجلامعية ، ريسري أنو  - 00
 . 4980نور ود امام عثمان ، اصوم علم اإلجرام ،بدون دار نشر ، أيسري - 04

 جنبية/أكتب 
11- -  p.bouzat . et  j. finat :trait : 'teaite  theavigue  et pratigue  de 
 droit 't . i . p 588 .  E zzat   Abdel fattah. art  prec. rev . int . crim 

. pol .  tech  1967 
2-     E. A .fattah  : la _ victimologie : Qu. est _ elle   et   quel   est 

 son   avenir? 
3 -        Rev  . crim  . pol  .    tech  .   no . 3 .vol  . xxi.  1967 . p  . 

      113 spec  .   p .   116. 
4 -  ndelsohn "  la victimologie  et  los  besoins    de  le   societe     
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 الرسائل العلمية

  4911كتوراه ، جامعة القا رت ، حسمي حممد السيد ، رضا ا مي عليه وآناره القانونية ، رسالة د  - 4 
، رسالة عادم حممد الفقي ، حقوق ا مي عليه   القانون الوضعي  مقارنا  بالشريعة اإلس مية  - 0

  4981دكتوراه جامعة عني مشس  ، 
عبدالو ا  العشماوي ، اال ام الفردي أو ح  الفرد   ااصومة اجلنائية  ، رسالة دكتوراه ،  - 1

  4920جامعة القا رت ، 
 بحوث ومقاالت

 . 4991،  11قانون واالقتصاد ، س حسني عبيد ، شكوة ا مي عليه ،  جملة ال - 4
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فى القانون   عاطى المخدرات والمؤثرات العقليةالسياسة الجنائية لمكافحة جريمة ت

 - دراسة مقارنة - والمقارن  الليبى

 محمد محمود الشركسي : لدكتور ل

 جامعة بنغازي –كلية القانون  ائي المشاركستاذ القانون الجأ
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انتشار املواد امل درت واملؤنراه العقلية الطا مشروعة خطر ا دا  ا يهدد البشرية أكثر مما  دد ا باه 
أسلحة الدمار الشامل، اتعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية ينتشر بني ال كور واإلناو من خمتلف 

ن سلبياه التقدم العلمو ااعمام ىف معظم جمتمعاه وبلدان املعمورت املتقدمة والنامية علو السواء، وم
ال ة يشهده العامل حالي ا زيادت أنواع امل دراه واستنباط أنواع جديدت منها، االمر ال ي ترتب عليه 

 عتساع دائرت تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية وزيادت نطاق اإلدمان عليها.

 أهمية الدراسة:

ة، حيع يقوم بتأنيم اااعام املتصلة هب ا عن املواجهة التشريعية تعترب من أ م ميادين   ه ا اهب
النشاط للل تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية للل والعقا  عليها بدوره كقوت ردع أساسية ىف درء خطورت 

 ظا رت تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية.

 أهداف الدراسة:

ملكااحة  واتفاقية اامم املتحدت    تعريف تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية ىف الشريعة اإلس مية4ة
 م، وقانون امل دراه الليىب، والفقه.4998االجتار يا املشروع بامل دراه واملؤنراه العقلية لسنة 

   بيان أركان جرمية تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية ىف الشريعة اإلس مية والقانون الليىب.0ة

 واملؤنراه العقلية ىف الشريعة اإلس مية والقانون الليىب.  بيان عقوباه تعاطو امل دراه 1ة

الت الدراسة:  تسا

   ما املقصود بامل دراه واملؤنراه العقلية؟4ة

   ما حكم جرمية تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية ىف الشريعة اإلس مية؟0ة

   ما  و موقف التشري  الليىب من جرمية تعاطو امل دراه؟1ة

 :منهج الدراسة

لقد انتهجت ىف ععداد   ا البحع الطريقة املقارنة بني الفقه اجلنائو اإلس مو والقانون الوضعو، 
ونظر ا ل خت ة ىف املنهد ال ة انتهجه كل من اقهاء الشريعة اإلس مية وشراح القانون الوضعو ىف 
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ىف الفقه اجلنائو  تناوم موضوع البحع، اقد رأيت أن أحبع كل مسألة من مسائل   ا املوضوع أوال  
اإلس مو،   انتقل بعد  ل  عىل حبع   ه املسألة ىف القانون الوضعو، مراعي ا ىف  ل  عدم التكرار، 

   أدىل بدلوىل ىف   ه املسألة.

  طة الدراسة:

 املبحع ااوم  مضمون تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية.

  دراه واملؤنراه.املبحع الثا   موقف الفقه اإلس مو من تعاطو امل

 املبحع الثالع  جرمية تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية ىف القانون الليىب.

 املبحع الراب   عقوباه تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية واإلعفاء عنها ىف القانون الليىب.

 املبحع ااامس  التدابا الوقائية. 

 ااامتة.

 المبحث األول

 والمؤثرات العقلية مضمون تعاطى المخدرات

مل يتف  علو تعريف حمدد باملقصود بامل دراه واملؤنراه العقلية سواء علو املستوة الفقهو أو 
التشريعو ىف ليبيا، اقد كثره تعريفاه الفقه وتعدده وداره كلها حوم املواد ال  ع ا أساء است دامها 

املقام مفهوم امل دراه وبيان  ااهنا  دد صحته العامة بأخطار اادحة، وسوة نتناوم ىف   ا
 خصائصها، أنر تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية علو الصحةو ل    املطلبني التاليني 

 المطلب األول

 مفهوم تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية وبيان  صائصه 

ائ  جرمية نتناوم ىف   ا املطلب ااوم تعريف امل دراه واملؤنراه العقلية ىف الفرع ااوم، وخص
 تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية   الفرع التاين ، وىف  ل  ايما يلو 
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 تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية: الفرع األول

مشتقة من لفظ خدر، واادر السرت وجارية خمدرت ع ا لزمت اادر، أة  فى اللغة: اتالمخدر 
تسرته به الم ير ا أحد، وخدرته املقاعد ع  قعد طوي   ح  خدره رج ه، وخدره عظامه أة ارته، 

  1ةوخدر النهار ع ا مل تتحرك ايه ريح ومل يوجد ايه روح

، وقيل  و  ةما  2ة   نشوت وسرور ةما يطيب العقل وافواس دون أن يصحب  لوفى االصط ح:
 . 3ة يرتتب عليه تططيه العقل ال م  الشدت املطربة 

تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية فى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير 
عرات   ه االتفاقية امل دراه بنصها ىف  : 4ةم2998المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

/ن  بأنه  يقصد بتعبا امل در، أية مادت طبيعية أو صناعية من املواد املدرجة ىف اجلدوم ااوم 4ماد ا ة
م، ومن تل  االتفاقية بصيطتها املعدلة 4914واجلدوم الثا  من االتفاقية الوحيدت للم دراه لسنة 

 م. 4990بربتوكوم سنة 
وتل  االتفاقية بصيطتها املعدلة قد انطوه   5ةم4914التفاقية الوحيدت للم دراه لسنة وكانت ا

/ة  وال ة جاء بأنه ةيقصد بتعبا امل در، كل مادت طبيعية أو تركيبية من املواد 4علو ن  املادت ة
جلدوم ااوم /ة  قرره االتفاقية أنه يقصد بتعابا ا4املدرجة ىف اجلدولني أوم والثا  . وىف املادت ة

واجلدوم الثا  واجلدوم الثالع واجلدوم الراب ، قوائم امل دراه أو املستحضراه ال  حتمل اارقام، 

                                                 

  حممود بن عمر بن حممد بن أمحد ااوارزمو الزخمشرة جار اهلل، أو القاسم، أساس الب ية،  ا يئة املصرية العامة  1ة
؛ زيد الدين أبو عبد اهلل حممد بن أىب بكر عبد القادر 490م ،   4982للكتا ، القا رت، الطبعة الثالثة، سنة ة

رتيب  السيد حممود طا ر، دار الرتاو العرىب للطباعة والنشر،  لل ، خمتار الصحاح، ت111الرازة املتوىف سنة ة
 490 . 
 لل ، الفروق، عامل الكتب، 181  أبو العباس شها  الدين أمحد بن عدريس بن عبد الرمحن القراىف املتوىف سنة ة2ة

 . 042،  4القا رت، بدون تاري ، ج
 لل ، 991شها  الدين أبو العباس املتوىف سنة ة   أمحد بن حممد بن علو بن حجر ا يتمو السعدة اانصارة،3ة

 . 121،  4 لل ، ج4109الزواجر عن اقرتاة الكبائر، دار الفكر، باوه، الطبعة ااوىل، سنة ة
(4)United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narrcotic Drugs 

and psychotopic substances 1998. 
(5)Single Convention on narcotic drugs 1961 Umited Nations, phblication 

New York 1979. 
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/ة  قرره االتفاقية 4 . ووىف املادت ة1واملراقة بصيطتها املعدلة من حني عىل آخر واق ا احكام املادت ة
 رت.أنه يقصد بتعبا املستحضر كل مزيد جامد أو سائل به خمد

وعرات اتفاقية اامم املتحدت ملكااحة االجتار يا املشروع بامل دراه واملؤنراه العقلية لسنة 
/   بقو ا ةيقصد بتعبا املؤنراه العقلية أية مادت طبيعية  4م،  املؤانراه العقلية ىف املادت ة4988

ثالع والراب  من اتفاقية كانت أو صناعية أو أية منتجاه طبيعة مدرجة ىف اجلدوم ااوم والثا  وال
 م .4994املؤنراه العقلية لسنة 

/ ل  علو أنه يقصد بتعبا 4قد نصت ىف ماد ا ة  1ةم4994وكانت اتفاقية املؤنراه العقلية لسنة 
املؤنراه العقلية، كل املواد سواء أكانت طبيعية أو تركيبية وكل املنتجاه الطبيعية املدرجة ىف اجلدوم 

/و  أنه يقصد بتعبا 4الثالع والراب ، وأضاات اتفاقية املؤنراه العقلية ىف املادت ةااوم والثا  و 
مستحضر كل حملوم أو مزيد مهما كانت  يئته الطبيعية حيتوة علو مادت أو أكثر من املؤنراه العقلية، 

 أو كل مادت أو أكثر من املواد العقلية تكون ىف شكل جرعاه.
 لقانون الليبى:تعريف  تعاطى المخدرات فى ا 

مل يض  املشرع الليىب تعريف ا لفعل ةالتعاطو ، وقد يرج   ل  عىل أن   ا الفعل من الوضوح ىف 
معناه، حبيع ال حيتاج عىل وض  تعريف له، وعن كان اامر يقتضو الرجوع عىل أقوام الفقه وأحكام 

وقد يربز   ا املعىن من خ م القضاء، وقد يربز معىن التعاطو ىف استعمام اجلا  للمادت امل درت، 
اااعام املتصلة به، وال  جاءه ىف نصو  القانون، و و أاعام التقد  للتعاطو مبقابل أو بطا مقابل، 

 والتسهيل للتعاطو وععداد أو  يئة أو عدارت مكان لتعاطو امل دراه.
قرت ااوىل من القانون وقد عرة القانون امل دراه واملؤنراه العقلية ىف املادت ااوىل مكرر الف

بأهنا  ةمادت ضارت باإلنسان يرتتب علو تعاطيها   2ةم4990  لسنة 9امل دراه واملؤنراه العقلية رقم ة
وحياز ا وجلبها وتصدير ا وعنتاجها واست راجها وصنعها وشرائها وبيعها والتعامل ايها بأة وجه عفاق 

 الضرر با تم  وقيمه وأخ قه وعقديته وتعترب   ه اااعام حمرمة يعاقب عليها واق ا للقانون .

                                                 

(1)Vonvention on psyehotropiesubstanees 1971- United Nations 
publication New York 1977. 

م بشأن امل دراه واملؤنراه 4990  لسنة 9 لل بشأن عضااة حكم للقانون رقم ة4101  لسنة 49  قانون رقم ة2ة
 قلية. الع
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التجر  بالنسبة اة خمدر، وعمنا عمد عىل حتديد أنواع امل دراه ال  ومل يطل  املشرع املصرة 
تشملها دائرت التجر  علو سبيل افصر ىف جداوم أفقها بالقانون، ا كر ىف اجلدوم ااوم املواد املعتربت 
د خمدرت، ومشل اجلدوم الثالع املواد ال  جض  لبعض قيود اجلوا ر امل درت، وحدد اجلدوم الراب  اف

ااقصو لكمياه اجلوا ر امل درت ال ة ال جيوز جتاوزه ىف وصفة طبية واحدت،   حصر اجلدوم ااامس 
 النباتاه املمنوع زراعتها، وبني اجلدوم السادس أجزاء النباتاه املستثنات من أحكام   ا القانون.

درت ىف تطبي  أحكام وقد نصت املادت ااوىل من قانون مكااحة امل دراه علو أن  ةتعترب جوا ر خم
  .0  امللح  به، ويستثىن منها املستحضراه املبينة ىف باجلدوم رقم ة4القانون املبينة ىف اجلداوم رقم ة

ويأخ  حكم املادت امل درت النباه امل در بكل أجزائه وىف مجي  مراحل منوه، وك ل  ب ور   ه 
 أن املشرع قد أسبا عليه حكم املادت النباه، اعلو الريم من أنه قد ال حيدو الت دير ب اته عال

امل درت، انه يؤدة ىف النهاية عىل عنتاج امل در، و ل  ريبة منه ىف عحكام دائرت افماية ضد 
 ، وقد استثىن املشرع املصرة من 4  ا ل  بالقانون ة2امل دراه، وقد حدد   ه املواد باجلداوم رقم ة

 . 1ة  علو سبيل افصر1تاه ال  أورد ا اجلدوم رقم ةأحكام   ا القانون بعض أجزاء   ه النبا
 تعريف المخدرات فى الفقه: 

يوجد ىف الفقه القانو  وشراحه عدت تعريفاه للم در، ن كر منها  امل در  اه خوا  معينة يؤنر 
 تعاطيها تعاطيها أو اإلدمان عليها ىف يا أيرا  الع ج تأنا ا ضار ا بدني ا أو   ني ا أو نفسي ا سواء مت

، ومنهم من عراها بأهنا  كل مادت طبيعية أو  2ةعن طري  البل  أو الشم أو افقن أو أة طريقة أخرة
مصنعة تدخل ىف جسم اإلنسان اتطا عحساساته وتصرااته وبعض وظائفه، ولتكرار استعمام   ه املادت 

 . 3ةموعةنتائد خطات ىف الصحة اجلسدية والعقلية وتأنا مؤ  علو البيئة وا 
أن املادت امل درت عبارت عن املادت ال  يؤدة تعاطيها عىل حالة جدير كلو أو  نستخلص مما سب 

جزئو سواء أده عىل اقد الوعو من عدمه، وتعطو عحساس ا ملتعاطيها بالنشوت والسعادت الو ية أيا كان 
  أو كبسوالاه أو يا شكلها أو نوعها حيع يستوة أن تكون سائلة أو صلبة أو مسحوق أو أقرا

  ل  من ااشكام، ويرتتب عليها عادت اإلدمان وجترمها القوانني الوضعية وحتارهبا االتفاقياه الدولية.
 

                                                 

  جابر عبد اهلل عبد الرزاق النقىب، تعاطو املواد امل درت واملؤنراه العقلية ةدراسة مقارنة ، رسالة ماجستا، كلية 1ة
  .90/94م ،   ة0040افقوق، جامعة اإلسكندرية، سنة ة

بدون دار نشر،   د. عو  حممد عو ، قانون العقوباه ااا  ةجرائم امل دراه والتهر  اجلمركو والنقدة ، 2ة
 .02م ،  4911طبعة سنة ة

  د. انطوان لطف اهلل  البستا ، امل دراه أعرة عنها وجتنبها،  ا لة العربية للطب النفسو، ا لد ااوم، العدد 3ة
 . 40م ،   4990الثا ، سنة ة
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  تمييز جريمة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية وتميزها عن الحيازة بقصد االتجار
اجلرائم للل وخصها بال كر منها ما يتعل  تناوم املشرع جمموعة من اجلرائم للل و و من أ م وأخطر   ه  

باجللب واستااد وتصدير وصن  واست راج واصل وعنتاج وحيازت وعحراز وتعاطو، عال أنىن سأقتصر علو 
التعر  بصفة أساسية عىل التمييز بني جرمية افيازت بقصد التعاطو وافيازت بقصد االجتار، و ل  علو 

   1ةالنحو التاىل
 تتمثل أوجه االخت ة بني تعاطو وافيازت بقصد االجتار ايما يلو  ت ف:أواًل: أوجه اال

  يتمثل الركن املادة ىف جرمية اعل التعاطو بتناوم املادت امل درت أو املؤنرت أو استعماله بأة 4ة
ا  وسيلة، أما الركن املادة ىف افيازت بقصد االجتار  و اعل االجتار، وميكن تعريف املواد امل درت بأهن

ا االجتار حراة  ةطرح املواد للتداوم للطا بدون متييز ولقاء أجر معني ح  ولو مل يكن املتهم مت   
. ويعىن   ا التعريف أن االجتار ىف املواد امل درت واقعة مادية موضوعية وليست قانونية، ولكن  2ةله 

، و  ه الواقعة تتحق  كلما قام وجود ا وعنبا ا يرتتب عليه تطيا ىف الوصف القانو  للفعل املرتكب
اجلا  بطرح ما لديه من مواد خمدرت أو مؤنراه عقلية علو الطا، و  ا الطرح ال يعىن البي  اق ، وعمنا 
يتس  ليشمل أة صورت من صور التعامل ىف   ه املواد مثل الر ن واملقايضة والسمسرت ايها، كما أن 

املادت امل درت، اهو اجلمهور أو يا املتهم بصفة خاصة    ا االجتار يقوم علو من طرحت ىف مواجهته
سواء أكان املتهم يقوم هب ا الفعل ىف مكان يوصف بأنه خا ، أم ىف مكان عام وس  مجهرت من 

 الناس، افعله ىف املكانني يوصف بأنه ةاجتار .
  ا النشاط  و    يشرتط لوقوع االجتار أن يكون قصد املتهم  و حتقي  الربح، وأن سعيه من وراء0ة

النف  ال ة يعود عليه، سواء أكان رحب ا مادي ا مثل مبلا من املام أم كان رحب ا معنوي ا أدبي ا مثل االلتحاق 
بوظيفة أو الرتقو ايها أو عفاق أحد  ويه ىف كلية أو مدرسة معينة، ح  ولو كان   ا الربح معنوي ا يا 

 . 3ة مشروع

                                                 

 وما بعد ا. 11  ساب ،     جابر عبد اهلل عبد الرزاق النقىب، تعاطو املواد امل درت واملؤنراه العقلية، مرج1ة
 د. حممد حنفو حممود حممد، املوسوعة الشاملة ىف شرح القانون اإلمارتو للمواد امل درت واملؤنراه العقلية، مكبتة 2ة

 . 99م ،  0000دار افقوق، الشارقة، سنة ة
م ،   4998  د. عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  املصرة، دار النهضة العربية، القا رت، سنة ة3ة

408 . 
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املواد ال يشرتط ايه اعتياد اجلا  علو القيام أو اجا ه حراه معتادت    وي حظ أن االجتار ىف   ه1ة
له، حيع يق  االجتار املعاقب عليه ولو مت ملرت واحدت، و  ا ما يعترب توسع ا ىف معىن االجتار ىف القانون 

 . 1ة اجلنائو عن االجتار ال ة حدده املشرع ىف القانون التجارة الليىب

د حد طرح امل در للتداوم، بل عنه ىف كثا من افااله ميتد ليشمل مراحل   ال يقف االجتار عن1ة
عدت بدء ا باإلنتاج أو الزراعة، والتهريب مرور ا بالرتويد والت زين عىل أن يصل   ا امل در عىل املستهل ، 

 و و الفرد املتعاطو، وب ل  يرتكب   ا ااخا جرمية التعاطو.

ا بقصد االجتار، ورتب علو توااره تشديد العقوبة وي حظ أن املشرع الليىب قد    ا تم ا تمام ا شديد 
ىف بعض اجلرائم لتصل عىل اإلعدام ىف حااله معينة أوضحها ىف املادت الرابعة والث نني من قانون رقم 

. بشأن امل دراه واملؤنراه العقلية الليبة القائلة   ةيعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد 4990  لسنة 9ة
  صدر أو جلب 4والطرامة ال  ال تقل عن عشرت آالة دينار وال تزيد عن مخسني ألف دينار كل من  ة

أو أنتد أو است رج أو اصل أو صن  مواد خمدرت أو مؤنراه علقلية ىف يا ااحوام املرخ  هبا قانون ا 
ىف اجلدوم امللح  رقم   زرع أو صدر أو جلب نبات ا من النباتاه الواردت 0وكان  ل  بقصد االجتار. ة

  ىف أة طور من أطوار منو ا أو  و ب ور ا ىف يا ااحوام املرخ  هبا قانون ا وكان  ل  بقصد 2ة
 االجتار .

 أوجه التشابه:ة   

   تعاطو املواد امل درت واملؤنراه العقلية من اجلرائم  اه السلوك التبادىل.4ة

 م اإلجيابية.  تعاطو امل دراه وافيازت بقصد من اجلرائ0ة

  تعاطو امل دراه وافيازت بقصد االجتار من اجلرائم الداله علي ش   مرتكبها، أة ينسب 1ة
التعاطو عىل ش   املتعاطو أو املستعمل الش صو للمادت امل درت، وتنسب افيازت عىل الش   

 افائز.

   تعاطو امل دراه وافيازت بقصد االجتار من اجلرائم العمدية.1ة

 تعاطو امل دراه وافيازت  بقصد االجتارمن جرائم التعزير عند اقهاء االس م.  2ة

 
                                                 

   نصت املادت التاسعة من قانون التجارة الليىب علو تعريف التاجر بأنه  ةيعترب تاجر ا كل شركة جتارت وكل من باشر 1ة
  .أعماال  جتارية واج  ا حراة معتادت له
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 الفرع الثانى

  صائص جريمة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية

تتميز جرمية تعاطو امل دراه بعدت خصائ  ومن أ ها أهنا جرمية من جرائم السلوك التبادىل ووقتية، 
   1ةالنحو التاىل وايما يلي نتناوم   ه ااصائ  علو

 أواًل: جريمة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية من جرائم السلوك التبادلى:

  يندرج السلوك املادة ىف   ه اجلرمية ضمن صور السلوك التبادىل، ويقصد ب ل  أن الركن 4ة
و االستعمام املادة   ه اجلرمية يتكون من عدت أاعام، يكفو ارتكا  أحد   ه اااعام، عما التعاطو أ

الش صو لتقوم اجلرمية، وال يلزم اجلم  بني الفعلني واالستعمام الش صو مع ا، وعن كان كل اعل منهما 
ميكن أن يتضمن الفعل اآلخر، ااحدة صور التعاطو تتم باالستعمام الش صو، و  ا ااخا بفعل 

 التعاطو.

دة  ل  أن اجلا  يكون للل وقت   أن ك  من الفعلني يقتضو االتصام املباشر بامل در، ومؤ 0ة
 التعاطو أو االستعمام الش صو للل حمرزاك للم در.

  من اجلرائم الدالة علي ش   مرتكبها، أة ينسب التعاطو عىل ش   املتعاطو أو املستعمل 1ة
الش صو للمادت امل درت أو املؤنر العقلو، ولكن  ل  ال مين  من أن جيتم  أكثر من ش   للتعاطو 

 ام امل در بنفسه.واستعم

 ثانًيا: جريمة تعاطى والمؤثرات العقلية جريمة إيجابية:

يندرج كل اعل من أاعام تعاطو امل دراه ضمن صور النشاط اإلجياىب من اجلا ، ويكون التعاطو 
بتناوم املادت امل درت أو املؤنر العقلو، أو استعماله بأة وسيلة كانت، سواء عن طريع التدخني بوسائله 

 تلفة، كما  و افام بالنسبة مل در افشيش أو البل  لاقرا  واادوية امل درت، أو الشم كما ىف امل
استعمام ا روين، وبطض النظر عن ا دة من التعاطو، سواء كان  ل  عشباع ا لريبة،  أو تلبية للمزاج، 

و و وجود ش   أو لتسكني أمل، أو للجنس، اكل  ل  ال يهم.و ناك ما يسمو بالتعاطو السلىب 
بني آخرين يقومون بالتعاطو للمواد امل درت عن طري  التدخني عال أن التعاطو السلىب ال يؤدة عال 

 ظهور امل دت امل درت أو املؤنر العقلو ىف نتيجة البوم.

                                                 

 وما بعد ا. 19  جابر عبد اهلل عبد الرزاق النقىب، تعاطو املواد امل درت واملؤنراه العقلية، ،  1ة
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 ثالثًا: جريمة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية جريمة وقتية وشكلية:

جرمية وقتية، ويقصد باجلرمية الوقتية  و ال  ترتكب داعة واحدت تتسم جرمية تعاطو امل دراه بأهنا 
ىف فظة من الزمن، أة تق  بوقوع الفعل أو االمتناع عن الفعل املعاقب عليه مهما كانت النتائد أو 
اآلنار ال  ترتبت عليه؛ ان اآلنار ال  تستمر بعد  ل  ال تؤنر ىف وصف اجلرمية ؛اهنا الحقة علو 

مها. وال يطا وصف اجلرمية بأهنا وقتية ما قد يستطرقه ارتكاهبا من زمن، امن يقدم لش   فظة عمتا
، وعلو  ل   1ةعدت جرعاه من السم علو ارتاه خمتلفة ح  يتمكن من قتله اان جرمية تعترب وقتية
تألف ركنها املادة تعترب جرمية تعاطو املواد امل درت واملؤنراه العقلية جرمية وقتية كما أهنا جرمية شكلية ي

من جمرد سلوك ينصب عليه وحده التجر  دون استلزام أن يرتتب عليه نتيجة خاصة أهنا جرمية خطر 
 نظر ا اهنا تعر  املصلحة ا مية لل طر دون أن تضر هبا.

 أثر تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية على الصحة :المطلب الثانى
ال  يتعاطا ا بعض ااش ا  قد يكون بداا  اجتماعو أو امل دراه قسم من أقسام املكيفاه 

نفسو أو شهوا  أو نتيجة لطبيعة حراة املدمن، أو مهنته ككونه كاتب ا، أو انان ا، أو سياسي ا لينبه  اكرته 
وجيد نشاطه بتعاطيها. ومن   ال يستطي  الت ل  بسهولة دون أن ترتك ىف نفسه أنر ا أو ضرر ا خيتلف 

 آخر باخت ة النوع ال ة يتعاطاه، وايما يلي نوضح اآلنار الضار للم دراه علو صحة من خمدر عىل
 اإلنسان 

 أواًل: األضرار الجسدية: 
نتيجة لزيادت الكمية امل درت املتعاطاه يصبح جسم املدمن متشبع ا عن أي ريبة كانت مثل  الطعام 

الرتاخو ونقل افركة وتضي  عملية التنفس،  أو اجلنس أو الطضب ويا ا. وتظهر لديه ع مة الب دت أو
وين فض ضط  الدم لديه وتتس  ااوعية الدموية، ووتضي  حدقة العني وتضعف حركة اامعاء ال  
تؤدة لإلمساك وتظهر التهاباه ىف املثانة، وتن فض لدة املدمن الطاقة اجلنسية لنق  عارازاه الطدت 

 . 2ةاجلنسية عكس ما كان يقام

                                                 

م ، 4998  د. عبد العظيم مرسو وزير، شرح قانون العقوباه، القسم ااوم، بدون دار نشر، طبعة سنة ة1ة
 412  . 

(2)John Strang and Michael Gossop- Heroin Addiction and Drug policy: 
The British Sytem(Oxford University Press), 1994, PP. 58-60. 
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جلرعاه يصا  املدمن هبزام وضعف شديدين يرجعان لفقد الشهية للطعام ال ة بسبب وبتزايد ا
سوء التط ية، ويصبح املدمن عرضة للتعر  للكثا من اامرا  بسهولة مثل  اإلصابة بالدرن نتيجة 

 . 1ةلضعف الصحة ونق  املناعة بشكل عام
م البعض يصابون مبر  اإليدز وبتكرار تعاطو امل دراه وخاصة تناوم افقن امل درت بني بعضه

. ازيادت تعاطو كمية امل در أو املؤنر العقلو يؤنر علو اجلهاز العصىب ح  يصل  2ةال ة ال شفاء منه
ىف النهاية عىل اجلرعة القاتلة ال  تؤدة عىل واات بعض املدمنني اجأت أو يكون السبب املباشر تليف 

كبد مصفات السموم باجلسم اا ا تأنره وظيفته هب ا الشكل . واملعروة أن ال 3ةالكبد وياه من اامرا 
 سرعان ما يفقد اجلسم جهاز ا مهم ا.

اما ىف حالة االنقطاع التام عن تعاطو ا روين تظهر االضطراباه النفسية الشديدت، ويصا  املدمن 
رتفاع   حبالة من ااوة والقل  وتعب شديدت مصاحب آلالم ىف مجي  أجزاء جسمه، وتظهر ع ماه ا

 . 4ةدرجة حرارت اجلسم وقئ وصداع وعدم الشعور بالسعادت واالكتئا  الشديد
 ثانًيا: األضرار العقلية:

تضعف بصورت واضحة  اكرت متعاطو ا اوين ويقل نشاطه العقلو م  تزايد  واجسه عند النوم، 
اامر ال ة   5ةدراه خطورتويقل عحساس املدمن بالزمان واملكان و تعاطو ا اوين يفوق كل أنواع امل 
جيعل االستطناء عنه متع ر ا، حيع يطا الوظائف افيوية بامل  وخيضعها لتأناه
.  ا السبب ال يستطي   6ة

مدمنو ا اوين تركه ومتوه لديهم اإلرادت وبشكل عام تصبح مجي  قدراه املدمن ال  نية والعقلية 

                                                 

(1)V.P. Dole and in. Nyseander, Amedical treatment for heroin sddiction with 
methadone. Journal of the Americoanmsdical Association, Vol. 193, 1965, PP. 80-84. 

(2)Roy Roberston, "Heroin Aids Society, Hodder, and Stoughton, London Sydeny 
Auckland Toronto, 1987, 1987, PP. 80-81. 

(3)D.C. Des Jarlais and others, Liver disease in narcotic addiets The role of the drug, 
clinical pharmacology and thereputics, Vol, 8-1968, PP. 224 and 720. 

(4)M,D VICKERS, MBBS (loud) and others, Drugs in andsthetic practice, (UK-1985). 
PP. 52 and 169.  

(5)Drug and counter measures in Japan (Tokyo, ministry of  health and welfare of Japan, 
1972.              

(6)Arnolds Trebach, Heroin solution, the backs, which suggests away out of the 
apparently impossible predicament of addiction control , is of such importance, that we 
ignire it at our peril – Ann Dally, M,D the lancet yele university press, London, 1982, 

PP. 22-24. 
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علو حمدودية قدرت الش   املدمن علو التحكم ىف متد ورت وقد دلت الدراساه الطبية السريرية 
املقدار ال ة يتناوله وال ة حيدو تشويش ىف الدماغ، وخاصة ىف املنطقة املرتبطة بالل ت الطبيعة ىف امل ، 
وال  تعد الطاية من أجل البقاء ودعم السلوك ال ة يقوة اانشطة اااصة بالتط ية واإلجنا  لبقاء الفرد 

 . 1ةوالنوع

 ا: األضرار النفسية:ثالثً 
من أقوة حااله ااضرار النفسية اإلدمان النفسو، و و شعور املدمن بالرضا وداا  نفسو ال يقاوم 
بتعاطو املزيد من ا اوين إلحداو السرور أو لتفادة التعب، ويعتقد املدمن أنه يعيش ىف حالة عشباع 

امل درت يشعر بالرضا والراحة بت ليصه من تام عن أة شئ، وأنه علو بر اامان وبتعاطو   ه املادت 
ا ومرتاخي ا ومنطوي ا اآلالم وااوة والقل  واالضطرا ، وم  تكرار عملية تعاطو ا اوين يصبح بليد 
،  2ة

ويعترب اإلدمان النفسو للهاوين من أقوة افااله ال  حتتاج لفرتاه طويلة وشاقة للع ج، أيا كانت 
 . 3ة% 20ا ما تفضو عىل نتائد خميبة لآلمام امعدم النجاح ال يتجاوز الطريقة املست دمة، وكثا  

 موقف الفقه اإلس مي من تعاطي المخدرات والمؤثرات: المبحث الثانى
قد يعتقد البعض بأن امل دراه مل يرد بشأهنا ىف الشريعة اإلس مية ن  بعينه يفيد التحر ، ولكن 

لنبوية الشريفة وعمجاع اامة اإلس مية، والقياس، جيد أن من يستقرئ آياه القرآن الكر  والسنة ا
امل دراه قد حرمت حترمي ا قطعي ا أبدي ا ال شبهة ىف  ل ، سواء كان  ل  تعاطي ا أو اجتار ا أو يا  ل ، 

 وايما يلو نتناوم موقف الفقه اإلس مو من تعاطو امل دراه واملؤنراه ىف املطلبني التاليني 
 
 
 

                                                 

(1)R.G.Health, the role of pleasure in hurnan behavior (New York, 1964). 
                  

(2)Drug and counter measures in Japan (Tokyo, ministry of health and 
welfare of Japan, 1972).                                                                                   

                                                    
(3)N.Bejerot, Addiction and society (chrles e. Thomas. 1970) Drug Abuse 
and countre measure in Japan (Tokyo, ministry of health and welfare of 

Japan, 1972).                                
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 :المطلب األول

 سند تحريم تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية

 لقد نبت حتر  امل دراه ىف الشريعة اإلس مية مبوجب الكتا  والسنة واإلمجاع ، و ل  كما يلو   

 أواًل: الكتاب: 
 .  1ة﴾َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئثَ ﴿قام تعاىل   
علو أن الشريعة اإلس مية قد وضعت قاعدت عامة وشاملة لكل ما حيل ولكل ما  ية الكرميةآلدلت ا 

حيرم، اا ا كان املراد أكله أو شربه من الطبياه اهو ح م، سواء كان مطعوم ا أو مشروب ا أو يا  ل ، 
 وع ا كان من اابائع اهو حرام، سواء كان أيض ا مطعوم ا أو مشروب ا أو يا  ل ، اا ا نظرنا عىل
امل دراه وما يرتتب عليها من أضرار صحية واقتصادية وسياسية اض   عن تطييبها للعقل والوعو 

 واإلدراك لوجدنا ا من اابائع اهو ع ن حرام.
 ،  2ة﴾َواَل تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ ﴿وقام سبحانه وتعاىل  

 . 3ة﴾ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًماَواَل تـَْقتـُُلوا َأنـُْفَسُكْم ﴿ وجل  وقام عز

دلت اآليتان علو أن اف  تبارك وتعاىل قد هنانا عن عدم علقاء أنفسنا عىل مواطن ا  ك و أن   
نقدم علو قتل أنفسنا، والنهو يفيد التحر  عند اإلط ق؛ ان اهلل تعاىل رحيم بنا، ومن املعلوم أن ىف 

قلية أو االجتار علقاء النفس ىف التهلكة مبا يصبها من أمرا  اتاكه، ومبا تناوم امل دراه واملؤنراه الع
يوق  عليها من عقوباه ىف حالة االجتار وال  قد تصل عىل عقوبة اإلعدام أة القتل، بل عن اامر ليصل 

وااته،  عىل قتل اإلنسان نفسه ىف حالة تعاطيه جلرعة كبات من   ه امل دراه واملؤنراه العقلية اتؤدة عىل
 . 4ةأو صدور حكم باإلعدام ىف حالة اإلجتار كما سب ، و  ا كله منهو عنه اثبتت حرمتها ب ل 

     
                                                 

 [. 429  سورت ااعراة  اآلية ]1ة
 [. 492  سورت البقرت  اآلية ]2ة
 [. 09  سورت النساء  اآلية ]3ة
ارنة ، دار   د. أسامة السيد عبد السمي ، عقوبة تعاطو امل دراه واالجتا هبا بني الشريعة والقانون ةدراسة مق4ة

   .11/11م ،   ة0040اجلامعة اجلديدت، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، سنة ة
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 ثانيا: السنة البنوية: 
، قكامك  قكامك ركُسوُم اهلِل صكلَّو اهلُل عكلكْيِه وكسكلَّمك  4ة ، وكُكلُّ ُمْسِكر  حكركام ، » عكِن اْبِن ُعمكرك ُكلُّ ُمْسِكر  مخكْر 

نْليكا اكمكاهك وكُ وك يُْدِمنُلهكا ملْك يلكُتْب، ملكْ يكْشركبْلهكا ِ  اآْلِخركتِ   . 1ة«وكمكْن شكِر ك ااْكْمرك ِ  الدُّ
دم افديع الشريف علو أن كل ما أسكر العقل وييب ال  ن واإلدراك عن الوعو اهو حرام،  

سواء نشأ   ا عن مخر أو خمدر أو مؤنر عقلو بكااة أنواعها ول ا اقد أدرك بعض الفقهاء ما حتدنه 
امل دراه من أضرار حينما عرة حالة السكر بقوله  ةحالة تعر  لإلنسان من امت ء دمايه من 

 . 2ة اخبرت املتصاعدت عليه، ايتعطل معه عقله املميز بني اامور افسنة والقبيحة ا

ةك، تلكُقوُم  0ة ْعُت أُمَّ سكلكمك ، قكامك  مسِك نلكهكو ركُسوُم اهلِل صكلَّو اهللُ عكلكْيِه وكسكلَّمك عكْن  »  عْن شكْهِر ْبِن حكْوشكب 
شريف علو حترميه صلو اهلل وعليه وسلم لنوعني من النهو . اقد دمك افديع ال 3ة«ُكل  ُمْسِكر  وكُمْفرت  

يفيد التحر . أو ما  كل مسكر يطيب العقل أو مشموم ا، حيع ورد املسكر بلفظ العموم، ومن   اهو 
يشمل اامر وامل دراه. نانيهما  كل مفرت يصيب اجلسم باالنكسار والضعف، يقوم اإلمام ااطاىب  

، ومما  و معلوم وكما نبت علمي ا بأن  4ة الفتور وااور ىف ااعضاء  ةاملفرت من كل شرا  يورو
امل دراه ع وت علو ضرر ا وتطييبها للعقل بسبب اإلسكار، اهو تسبب ضعف ا واتور ا ىف اجلسم، ومن 

   اان امل دراه حمرمة أيض ا هب ا الن .

ْعُت ركُسومك اهلِل صكلَّو اهللُ عكلكْيِه » ْبِن اْلعكاِ ، قكامك     عكْن وكْ ِب ْبِن جكاِبر ، عكْن عكْبِد اهلِل ْبِن عكْمِرو1ة مسِك
ْرِء ِعمْث ا أكْن ُيضكي  ك مكْن يلكُقوهُ  .ادم افديع الشريف علو عظم ع  اإلنسان  5ة«وكسكلَّمك يلكُقوُم    ككفكو بِاْلمك

ال ة يعوم رعية   ال يقوم بواجبه حنو م، يقوم اامام الصنعاين  ةاه ا افديع دليل علو وجو  
                                                 

 لل ، صحيح مسلم، حتقي   حممد اؤاد عبد 014  مسلم بن افجاج أبو افسن القشاة النيسابورة املتوىف سنة ة1ة
يار الرتاو العرىب، باوه، م ، دار عح0001الباقو، با  بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام، حديع رقم ة

 . 4289،  1بدون تاري ، ج
 لل ، درر افكام شرح يرر ااحكام، 882بن علو الشها مب  للل أو من  أو املوىل للل خسرو املتوىف سنة ة   حممد2ة

 . 88،  0 لل ، ج4110مطبعة قرميو يوسف، ة
 لل ، مسند اإلمام أمحد بن 014  أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن   م بن أسد الشيبا  املتوىف سنة ة3ة

 ، مؤسسة الرسالة، باوه، الطبعة ااوىل، سنة 01111حنبل، حتقي   سعيب اارنؤوط وآخرون،  حديع رقم ة
شْهر بن    ا عمتتناد ضعيف لضعفحديع صحيح لطاه دون قوله   وُمْفرت ، و . 011،  11م ، ج0004ة

 امن رجام الب اري. -و و الُفقكيمي -حكْوشب، وبقية رجاله نقاه رجام الشي ني، يا افسن بن عمرو 
 ل ، 4480  حممد بن عمساعيل بن ص ح بن حممد افسيىن، الكح   الصنعا ، املعروة باامر املتوىف سنة ة4ة

 . 80،  1 ، جسبل الس م، دار افديع، بدون تاري
 . حديع صحيح لطاه، و  ا عسناد حسن.11،  44 ، ج1192  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حديع رقم ة5ة
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النفقة علو اإلنسان ملنيقوته، اانه ال يكون آمث ا عال علو تركه ملا جيب عليه، وقد بالا   ا ىف عمثة بأن 
، وحيع عن من يتعاطو امل داره يقوم بانفاق  1ة ه عن كل ع  سواه جعل  ل  اإلسم كااي ا ىف   ك

جزء كبا من دخله عن مل يكن مجيعه من أجل   ه السموم مضيع ا ب ل  من تلزمه نفقتهم من زوجه 
وأوالده، حيع يصبح عاجز ا عن اإلنفاق عليهم، ومن   اانه يستح  اإل  طبق ا   ا افديع لرتكه 

 من   اان امل دراه حمرمة مبقتضو   ا افديع.اإلنفاق عليهم، و 

، قكامك  قكامك ركُسوُم اللَِّه صكلَّو اللَُّه عكلكْيِه وكسكلَّمك  1ة الك تلكُزوُم قكدكمكا عكْبد  يلكْومك » عكْن أكيب بلكْرزكتك ااكْسلكِمي 
ِايمك الكعكلك، وكعكْن مكالِِه ِمْن أكْينك اْكتكسكبكُه وكِايمك أكنْلفكقكُه،  الِقيكامكِة حك َّ ُيْسأكمك عكْن ُعُمرِِه ِايمكا أكاْلنكاُه، وكعكْن ِعْلِمهِ 

هُ  . دم افديع الشريف علو نفو مطادرت اإلنسان للموقف ىف يوم افسا   2ة«وكعكْن ِجْسِمِه ِايمك أكْب ك
ح  يسأم عن أرب  لكو حياسب عليها، منها  سؤاله عن عمره وجسمه أة شبابه وماله، وحيع عن 
امل دراه  ا تأنا مباشر علو جسم اإلنسان حبلوم املر  ايه، وعلو شبابه اتجعله يشيب قبل املشيب 
ويظهر ىف عمر أكرب من سنه، وعلو ماله للل ىف شطره الثا  لللل بسلبه و ل  النفاقه لتعاطو   ه 

قف ا ىف عجابته يوم امل دراه، ومن   اان   ه امل دراه حمرمة أيض ا مبوجب   ا الن ، و ل  يكون مو 
 . 3ةالقيامه

 ثالثًا: اإلجماع: 
وقد دم اإلمجاع علو حتر  امل دراه واملؤنراه العقلية بكااة أنواعها، ا كر اإلمام الصنعا  رمحه 
اهلل  ةحكو العراقو وابن تيمية اإلمجاع علو حترميه افشيشة للل ويدخل ايها سائر امل دراه لللل وأن من 

ابن تيمية  عن افشيشة أوم ما ظهره ىف آخر املائة السادسة من ا جرت حني  استحلها كفر، قام
ظهره دولة التتار و و من أعظم املنكراه، و و شر من اامر من بعض الوجوه؛ اهنا تورو نشوت 

ول ت طرب ا كاامر 
، وىف الزواجر البن حجر ما نصه  ةوحكو القراىف وابن تيمية اإلمجاع علو حتر   4ة 

 . 5ة شيشة اف

                                                 

 . 000،  1  الصنعا ، سبل الس م، ج1ة
 لل ، سنن الرتم ة، حتقي   أمحد 099  حممد بن عيسو بن سورت بن موسو بن الضحاك، الرتم ة املتوىف سنة ة2ة

 ، شركة مكتبة ومطبعة الباىب افلىب، القا رت، الطبعة 0149با  ىف القيامة، حديع رقم ة حممد شاكر وآخرون،
 . حديع حسن صحيح.140،  1م ، ج4992الثانية، سنة ة

وما  11  د. أسامة السيد عبد السمي ، عقوبة تعاطو امل دراه واالجتا هبا بني الشريعة والقانون، مرج  ساب ،   3ة
 بعد ا.

 . 12،  1سبل الس م،م ج   الصنعا ،4ة
 وما بعد ا. 121،  4  ابن حجر، الزواجر عن اقرتاق الكبائر، ج5ة
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 رابًعا: القياس:
ولقد نبتت حرمة امل دراه تعاطي ا واجتار ا أيض ا بالقياس علو حرمة اامر تعاطي ا واجتار ا، حيع عن  
ك   منهما أة اامر وامل دراه واملؤنراه العقلية يشرتكان ىف علة واحدت و و اإلسكار ع وت علو 

اادلة اليقينية نظر ا لعلة اإلسكار ايها، اان امل دراه الضرر، وطاملا أن اامر حمرمة ونبتت حرمتها ب
ُكلُّ ُمْسِكر  مخكْر ، »أيض ا حمرمة لوجود نفس العلة، و  ا القياس يؤيده حديع النىب صلو اهلل عليه وسلم  

ا ملْك يلكتُ  نْليكا اكمكاهك وكُ وك يُْدِمنُلهك ،  1ة«ْب، ملْك يكْشركبْلهكا ِ  اآْلِخركتِ وكُكلُّ ُمْسِكر  حكركام ، وكمكْن شكِر ك ااْكْمرك ِ  الدُّ
ومن   اان أركان القياس  نا متواارت، مقيس و و امل دراه واملؤنراه العقلية ومفيس عليه و و اامر 

 والعلة املشرتكة بينهما و و اإلسكار.
 المطلب الثانى

 عقوبة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية فى الشريعة اإلس مية
بة ىف التشري  اجلنائو اإلس مو عن العقوبة املقررت ملصلحة اجلماعة علو عصيان أمر تعرب العقو 

، وقد  2ةالشارع، وتتمثل ىف أ ة ينزم باجلا  هبدة زجره عص ح حام البشر ومحايتهم من املفاسد
 اختلف اقهاء الشريعة اإلس مية حوم عقوبة متعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية علو قولني 

يرة قياس تطبي  عقوبة حد شار  اامر علو متعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية  ول األول:الق
جبام  علة اإلسكار ىف التحر  ىف كل من امل دراه واامور وعىل   ا   ب اقهاء افنابلة، وقوم لدة 

 . 3ةافنفية، واملالكية، واإلمام ال  ىب

                                                 

   سب  جرجيه. 1ة
  د. أمني مصطفو حممد، علم اجلزاء اجلنائو، اجلزاء اجلنائو بني النظرية والتطبي ، دار اجلامعة اجلديدت، اإلسكندرية، 2ة

 .009م ،   0008سنة ة
 ل ، رد ا تار علو الدر امل تار، باوه، دار 4020بن عبد العزيز عابدين املتوىف سنة ةحممد أمني بن عمر  3ة

؛ أبو افسن علو بن أمحد بن مكرم الصعيدة العدوة املتوىف 10،   1، جم 4990الفكر، الطبعة الثانية، سنة ة
  حممد، دار الفكر، باوه،  ل، ، حاشية العدوي علو شرح كفاية الطالب الربا ، حتقي   يوسف الشي4489سنة ة
؛ ااز رة،  صاع عبد السمي  اآلىب ااز رة، جوا ر اإلكليل، املكتبة الثقااية، باوه، 411م ،  4991سنة ة

؛ مشس الدين أىب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ال  ىب املتوىف سنة 092،  0بدون تاري ، ج
؛ تقو الدين أبو العباس بن عبد افليم بن عبد 98يدت، باوه، بدون تاري ،   لل ، الكبائر، دار الندون اجلد918ة

 لل ، السياسة الشرعية ىف عص ح الراعو والرعية، وزارت الشئون اإلس مية وااوقاة 908الس م ابن تيمية املتوىف سنة ة
؛ حممد بن أىب بكر بن أيو  411    لل ،4148والدعوت واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، الطبعة ااوىل، سنة ة

بن سعد مشس الدين ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد ىف  دة خا املعاد، مؤسسة الرسالة، باوه، الطبعة السابعة 
 .010،  1م ، ج4991والعشرون، سنة ة
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ملا   بوا عليه من تطبي  عقوبة شار  اامر علو متعاطو   ولقد استدل أصحاب هذا الرأى
امل دراه بالقياس، اكما أن اامر حمرمة لعلة اإلسكار اض   عن الضرر، اان امل دراه أيض ا يوجد هبا 
نفس العلة و و حمرمة أيض ا، وحيع عن اإلسكار من شر  اامر يعاقب عليه بافد، اك ل  أيض ا اان 

امل دراه يعاقب عليه أيض ا بنفس عقوبة شار  اامر، ومن   ا  مان  بطريقة اإلسكار من تعاطو 
 القياس من أن يعاقب متعاطو امل دراه بنفس العقوبة لشار  اامر، و ل  الحتاد ا ىف نفس العلة.

ويرة أن متعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية ال يقام عليه حد شار  اامر بالقياس  القول الثانى:
ا ومقدار ا وعمنا يعزرحتد يد 

حبسب ما يراه اإلمام مناسب ا، وعىل   ا   ب متاخروا اقهاء افنفية،   1ة
 . 2ةوالشااعية وقوم لدة اقهاء املالكية

ملا   بوا عليه من أن متعاطو امل دراه ال يقام عليه بالقياس حد ي ولقد استدل أصحاب هذا الرأ
ا ومقدار ا حيع مل ير  د بشانه ن  ب ل ، وعمنا يعزر حبسب ما يراه اإلمام، حيع قرر شار  اامر حتديد 

اقهاء اإلس م علو أن العقوباه وخباصة ىف افدود مما ال يثبت بالرأة والقياس، وأهنا ال تثبت عال 
ا علو    4ةوالزيلعو  3ةبالن ، وقد   ب اليه السرخسو وبالتاىل ال جيوز قياس عقوبة شار  اامر حتديد 

دراه، وعمنا يعاقب التعزير املناسب، ويؤيد  ل  أيض ا ما  كره اإلمام البهوتو بقوله  متعاطو امل 
 . 5ة ةوالتعزير واجب ىف كل معصية ال حد ايها والكفارت 

 
                                                 

 و  لطة املن  والتأديب، وشرع ا  و  عقوبة يا مقدرت حقا هلل أوال  و و ىف كل معصية ليس ايها حد و  التعزير  1ة
؛ د. عبد العزيز عامر، التعزير ىف الشريعة اإلس مية، 109الكفارت. انظر  الرازة، خمتار الصحاح، مرج  ساب ،  

 .19م ،  4922دار الكتا  العرىب، القا رت، سنة ة
 لل ، معني افكام ايما يرتدد بني ااصمني 811سن، ع ء الدين، علو بن خليل الطرابلسو املتوىف سنة ة  أبو اف2ة

؛ مشس الدين، حممد بن أمحد ااطيب الشربيىن املتوىف سنة 482من ااحكام، دار الفكر، باوه، بدون تاري ،  
؛ العدوة، كفاية 009،  1ن تاري ، ج ل ، اإلقناع ىف حل ألفاظ أىب شجاع، دار الفكر، باوه، بدو 999ة

 . 411،  0الطالب الربا ، ج
  اقد ورد  ةعن عنباه افدود وتكميلها ال يكون بالقياس ، انظر  حممد بن أمحد بن أىب سهل مشس اائمة 3ة

 . 11،  9م ، ج4991السرخسو، املبسوط، دار املعراة، باوه، سنة ة
افدود اوجب التعزير . انظر  عثمان بن علو بن حمجن البارعو، ا ر   اقد ورد  ةوال مدخل للقياس ىف با  4ة

 لل ، تبيني افقائ  شرح كنز الدقائ ، املطبعة الكربة ااماية، القا رت، الطبعة ااوىل، 911الدين الزيلعو املتوىف سنة ة
 . 008،   1 ل ، ج4141سنة ة

و  املرب  شرح زاد املستقن  خمتصر املقن ، حتقي   خالد بن  لل ، الر 4024  منصور بن يونس البهوتو املتوىف سنة ة5ة
 . 109 لل ،   4118علو وآخرون، دار الركائز للنشر والتوزي ، الكويت، الطبعة ااوىل، سنة ة
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 القول الراجح:
يظهر ىل للل واهلل أعلم للل أن القوم الراجح  و القوم الثا  القائل بتعزير متعاطو امل دراه لاسبا  

 التالية 

  قرار الفقهاء علو عدم جواز ععمام القياس ىف جمام العقوباه، ا  جرمية وال عقوبة عال بن ، 4ة
َعَث َرُسواًل ﴿قام تعاىل   بِيَن َحتَّى نـَبـْ ، باستثناء رأة قليل من الفقهاء القائلني بتوقي   1ة﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

قلية، حقيقة لقد نبتت حرمة امل دراه عقوبة حد شار  اامر علو متعاطو امل دراه واملؤنراه الع
وجترميها باادلة الشرعية ومنها القياس، ولكن مل يثبت بالن  حتديد عقوبة معينة عليها، ومن   ا  
ميكن قياس عقوبة علو عقوبة أخرة، اه ا يا جائز، وحيع مل يرد عقوبة معينة ىف متعاطو امل دراه، 

يقوم اإلمام البهوتو رمحه اهلل  ةوالتعزير واجب ىف كل معصية ال  امن   يطب  عليه العقوباه التعزيرية،
، ويقوم ابن عابدين رمحه اهلل ةعن افاصل وجو  التعزير بامجاع اامة لكل  2ة حد ايها والكفارت 

، ويقوم ابن القيم رمحه اهلل ةوأما التعزير افو كل معصية ال حد  3ة مرتكب معصية ليس ايها مقدر.. 
، ويقوم اإلمام الزيلعو رمحه اهلل  ةواجتمعت اامة علو وجوبه للل التعزير للل ىف كل كبات  4ة فارت ايها وال ك

ا علو  5ة ال توجب افد أو جناية ال توجب افد  ، وبالتاىل ال جيوز تطبي  عقوبة شار  اامر حتديد 
 املناسبة.متعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية، بل تطبي  العقوبة التعزيرية 

  عن من بني العقوباه التعزيرية اجللد و و  اه عقوبة شار  اامر ال  يقوم هبا أصحا  الرأة 0ة
ااوم، اض   عن العقوباه التعزيرية ااخرة كافبس أو السجن، أو التطر  باملام م  وجو  مصادرت ما 

اامر، ومن   اان العقوبة التعزيرية ضب  من جوا ر خمدرت م  املتعاطو، ويل  مكان التعاطو عن استلزم 
علو اخت ة أنواعه كما سب  تعطو للقاضو من املرونة وافرية الواسعة ىف جمام توقيه العقوباه املناسبة 
علو متعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية، وال  ميكن تقنينها ىف صورت متدرجة، علو أنه من اجلدير 

بية ىف كل ااحوام وم  كل عقوبة تعزيرية، ا  بد من مصادرت ما يوجد باإلشارت عىل عقوبة املصادرت وجو 
م  املتعاطو من جوا ر خمدرت مما كان يتعاطا ا، وبالتاىل اان العقوبة ال   كر ا القانون الوضعو، 
 وبالتاىل اان العقوباه ال   كر ا القانون الوضعو لللل وكما سنشا عليها بعد  ل  لللل  و أيض ا من با 

 التعزيراه وال مان  من تطبيقها.
                                                 

 [. 42  سورت اإلسراء  اآلية ]1ة
 . 109  البهوتو، الرو  املرب  شرح زاد املستقن ،   2ة
 .11،  1الدر امل تار، ج  ابن عابدين، رد ا تار علو 3ة
 لل ، عع م املوقعني عن ر  العاملني، حتقي   924  حممد بن أىب بكر بن أيو  بن سعد مشس الدين ابن ابن القيم اجلوزية املتوىف سنة ة4ة

 . 448،  0م ، ج4994حممد عبد الس م، دار الكتب العلمية، باوه، الطبعة ااوىل، سنة ة
 .009،  1ئ  شرح كنز الدقائ ، ج  الزيلعو، تبيني افقا5ة
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  كما أنه بالنظر ىف حد الشر   اته جند أنه م  قوم الفقهاء حد من افدود، عال أهنم خمتلفون 1ة
، ومنهم من  2ة، ومنهم من قام بأنه مثانون جلدت 1ةىف مقدار عقوبته، امنهم من قام بأنه أربعون جلده

 . 3ة قام بأن  ةيفو  أمره عىل نظر اإلمام 

اهل لو صح تطبي  عقوبة شار  اامر علو متعاطو امل دراه بطري   القياس علو أربعني جلدت  
؟ ومن   ا  ميكن تطبي   كما   ب بعض الفقهاء، أم علو مثانني جلدت كما   ب البعض اآلخر مث  

 و العقوبة عقوبة شار  اامر علو متعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية. وعمنا الواجب ىف   ه افالة 
التعزيرية حبسب ما يراه اإلمام مناسب ا له، ومما يؤيد دعوانا بأنه قد نقل عن طائفة من أ ل العلم بأنه ال 
جيب   الشر  عال التعزير انه صلو اهلل عليه وسلم مب ين  علو حد معني وعمنا نبت عنه الضر  

طو امل دراه انه ع ا كان شار  اامر ، وىف   ا دليل علو تطبي  عقوبة التعزير علو متعا 4ةاملطل 
 يعاقب بالتعزير امن با  أوىل يعاقب بالتعزير متعاطو امل دراه!

اان قيل بأن التعزير ليس به نباه وقدر معني للعقوبة. رد  ل  بأن   ا ما مييز التعزير وال يعيبه، 
 . 5ة ار  عقوبة تعزيرية تتناسب م  ش   وال تتنااسب م  آخر و ك ا...

ل  مما سب   ان الشريعة اإلس مية أخده مببدأ التعازير ىف كل جرمية أو معصية مل يرد بشأهنا خن
عقوبة معينة، ح  تستوعب كل جرمية ومعصية وقعت ىف أة عصر وىف أة مكان، يعد   ا من با  

 عظمة الشريعة اإلس مية، وال  تعترب وحب  صافة لكل زمان ومكان وليس نقصان ا من شأهنا.

 
                                                 

اإلقناع ىف حل و و الرأة الراجح لدة اقهاء الشااعية، أربعون جلدت للحر وعشرون للعبد واامة. انظر  الشربيىن،   1ة
 لل ، 120؛ أبو افسن علو بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردة املتوىف سنة ة001،  1، ج ألفاظ أىب شجاع

 .029ااحكام السلطانية، دار افديع، القا رت، بدون تاري ،   
  و و رأة اقهاء افنفية واملالكية وافنابلة، وقوم لدة اقهاء الشااعية، مثانون جلدت للحر وأربعون للعبد واامة. 2ة

 لل ، االختيار لتعليل امل تار، تعلي   الشي  حممودأبو 181. عبد اهلل بن حممد بن مودود املوصلو املتوىف سنة ةانظر
، 0؛ ااز رة، جوا ر ااكليل شرح خمتصر خليل، ج081،  1 لل ، ج4919دقيقة، مطبعة افلىب، القا رت، سنة ة

؛ أبوحممد موا  الدين عبد اهلل 029السلطانية،  ؛ املاوردة، ااحكام 009،  1، الشربيىن، اإلنقاع، ج0091
، 8 ل ، املطىن، مكبتة القا رت، القا رت، بدون تاري ، ج110بن أمحد بن حممد بن  قدامة اجلماعيلو املتوىف سنة ة

 .108؛ البهوتو، الرو  املرب  شرح زاد املستقن ،  101 
 . 101،  1  الشوكا ، السيل اجلرار، ج3ة
 . 011،  1؛ الشوكا ، السيل اجلرار، ج10،  1بل الس م، ج  الصنعا ، س4ة
  د. أسامة السيد عبد السمي ، عقوبة تعاطو امل دراه واالجتا هبا بني الشريعة والقانون، مرج  ساب ،   5ة
  . 81/88ة
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 المبحث الثالث
 جريمة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية فى القانون الليبى

تناوم املشرع الليىب جمموعة من جرائم امل دراه للل و و من أ م وأخطر   ه اجلرائم للل وخصها بال كر 
منها ما يتعل  باجللب واستااد وتصدير وصن  واست راج واصل وعنتاج وعحراز وتعاطو، عال أنىن 

 بني التاليني  سأقتصر علو التعر  عىل جرمية تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية و ل  ىف املطل

 المطلب األول

 سند تجريم تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية فى القانون الليبى
لقد كان املشرع ىف قانون امل دراه واملؤنراه العقلية الليىب متفق ا م  الشريعة اإلس مية ىف جترميه 

مل دراه واملؤنراه العقلية رقم وحترميه لتعاطو امل دراه واالجتار هبا ، ويقرر  ل  ىف املادت الثانية من ا
م منه بقوله  ةحيظر علو أة ش   أن جيلب أو يصدر أو ينتد أو يست رج أو 4990  لسنة 9ة

يفصل أو يصن  أو ميل  أو حيرز أو يشرتة أو يبي  مواد خمدرت أو مؤنراه عقلية أو يتبادم عليها أو 
من  ل  عال ىف ااحوام املنصو   ينزم عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيط ا ىف شئ

 عليها ىف   ا القانونه وبالشروط املبينة به .

  من  اه القانون علو أنه  ةيعاقب بالسجن املؤبد أو السجن مدت ال تقل عن 12وتن  املادت ة
  كل من حاز 4عشر سنواه وبطرامة ال تقل عن مخسة آالة دينار وال تزيد علو عشرين ألف دينار. ة

  2أو اشرتة أو باع مواد خمدرت أو مؤنراه عقلية أو نبات ا من النباتاه الواردت ىف اجلدوم رقم ةأو أحرز 
 و أو ب ور ا أو سلمها أو استلمها أو نقلها أو نزم عنها أو تبادم عليها أو صراها بأية صفة كانت أو 

ل  ىف يا ااحوام توس  ىف شئ من  ل  وكان  ل  بقصد االجتار ايها أو اجتر ايها بأية صورت و 
  كل من قدم مواد خمدرت أو مؤنراه عقلية للمتعاطو أو سهل تعاطيها وكان  ل  0املرخ  هبا قانون ا. ة

  كل من رخ  له حبيازت مواد خمدرت أو مؤنراه عقلية 1مبقابل ىف  يا ااحوام املرخ  هبا قانون ا. ة
  كل 1بأة صفة كانت يا تل  اايرا . ة الستعما ا ىف ير  أو أيرا  معينة وتصرة ايها مبقابل

من أدار أو أعد أو  يأ مبقابل مكان ا لتعاطو امل دراه أو ا ملؤنراه العقلية وجرة ايها تعاطيها. وتكون 
العقوبة السجن املؤبد والطرامة ال  ال تقل عن عشرت آالة دينار وال تزيد علو مخسني آلف دينار ىف 

ا أو حمكوم ا عليه هنائي ا من عحدة ا اكم ااجنبية ىف جرمية افااله اآلتية  ة أ   ع ا ك ان اجلا  عائد 
ممانلة للجرائم املنصو  عليها ىف   ا القانون. ة   ع ا كان اجلا  من املوظفني أو املست دمني 

واد وحياز ا. العموميني املنوط هبم مكااحة جرائم املواد امل درت واملؤنراه العقلية أو الرقابة علو تداوم امل
ةج  ع ا اشرتك اجلا  ىف ارتكا  اجلرائم املنصو  عليها ىف   ه املادت م  قاصر أو كان الش   
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ال ة قدمت عليه املادت امل درت أو املؤنر العقلو قاصر ا. اا ا ارتكبت عحدة اجلرائم املنصو  عليها ىف 
ادت بدون مقابل اتكون العقوبة السجن ويرامة ال البنود الثا  والثالع والراب  من الفقرت ااوىل من   ه امل

تقل عن ألفو دينار وال تزيد علو مخسة آالة دينار وع ا توااره عحدة افااله املنصو  عليها ىف 
الفقرت الثانية من   ه املادت اتكون العقوبة السجن مدت ال تقل عن عشر سنواه ويرامة ال تقل عن 

 ين ألف دينار .مخسة آالة دينار وال تزيد علو عشر 

ومن   اانه مبوجب   ه النصو  يكون املشرع الليىب قد وس  دائرت التجر  لكااة صور االتصام 
يا املشروع باملواد امل درت، و ل  انه ال يتصور أن  ناك اتصام بامل دراه ال يندرج ضمن اااعام 

   من   ا القانون.12  وة0املنصو  عليها ىف املادتني ة

 شرع الليبى فى تحديد الجواهر المخدرة:طريقة الم
حتديد املادت امل درت قد يكون بأحد طريقتني، ااوىل  و ان ين  عليها امس ا ىف مواد القانون أو  

جداوم تلح  به، ويكون  ل  علو سبيل افصر، والثانية  و حتديد مواصفاه املادت امل درت مبوجب 
صفاه للل دخلت ىف عداد املواد امل درت املؤمثة هبا علو حنو نصو  القانون، حبيع ع ا توااره   ه املوا

ما يوجب هبا نصو  القانون. و  ه الطريقة ااخات من الصعب اللجوء اليها؛ نظر ا لكثرت أنواع املواد 
امل درت وظهور اجلديد منها ىف كل يوم، ونظر ا للتقدم العلمو ىف الوسائل الكيماوية، وال ة ميكن عن 

مواد خمدرت برتكيباه خمتلفة ال ميكن حصر ا، مما يؤدة عىل التحايل علو مواد القانون طريقه صن  
 وعا ه الكثا من العقا .

اامر ال ة حدا باملشرع الليىب عىل ااخ  بالطريقة ااوىل، حيع قام بوض  مخسة جداوم أفقها 
وعلو  ل  اانه يشرتط لصحة م، 4990  لسنة 9بالقانون افاىل للم دراه واملؤنراه العقلية رقم ة

افكم باإلدانة ىف جرائم امل دراه عموم ا  و أن تكون املادت املضبوطة من عداد املواد امل درت املبية 
حصر ا ىف اجلداوم امللحقة بالقانون، وال جيوز القياس عليها؛ ملا  و مقرر من أن القياس حمظور ىف جمام 

 . 1ةالتأنيم

 سبيل الحصر والتحديد:تعداد المواد المخدرة على 
ااصل أن تعداد املواد امل درت والنباتاه املمنوع زراعتها وب ور ا عمنا  و تعداد علو سبيل افصر 

  اللجنة الشعبية العامة 22والتحديد، وال مين  من  ل  أن يكون املشرع الليىب اد او  ىف املادت ة
 ا القانون باف ة أو باإلضااة أو بتطيا النسب جملس الوزراء أن تعدم بقرار منها اجلداوم امللحقة هب

                                                 

الثة، سنة   املستشار مصطفو جمدة  رجة، الداوع ىف قضايا امل دراه، دار حممود للنشر، القا رت، الطبعة الث1ة
 . 9م ،  4998ة
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ايها، و ل  بناء علو اقرتاح اللجنة الشعبية للصحة، و  ا التفويض التشريعو للجنة امل كورت ال يعىن أن 
تعداد املواد امل درت املبينة باجلداوم امللحقة  و تعداد علو سبيل املثام وعمنا علو سبيل افصر، وحنن 

، أن   ا التفويض يتعار  م  مبدأ الشرعية، ويتناقض م  روح القانون  1ةالفقه نرة م  جانب من 
 الليىب.

 المطلب الثانى
 البنيان القانونى لجريمةتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية

اجلرمية كيان قانو  يقوم علو ركنني،  ا الركن املادة والركن املعنوة، ويتمثل الركن املادة ايما يصدر 
اعل من نشاط يربز ىف العامل ااارجو، ويقوم الركن املادة علو عناصر ن نة،  و الفعل            عن الف

.أو السلوك اإلجرامو والنتيجة وع قة السببية بني الفعل والنتيجة. ويتمثل الركن املعنوة للجرمية 
ة تقوم اجلرمية، وال اىاجلانب اإلرادة ال ة يقرتن بالفعل. وباجتماع الركن املادة والركن املعنو 

يتصورقيامها علو الركن املادة وحده، ولكن توجد بعض اجلرائم ال  تتطلب تواار ركن أو شرط مفرت  
عىل جانب الركن املادة واملعنوة ومنها جرمية تعاطو امل دراه و  ا الشرط أو الركن ماده خمدره معينة، 

 اه العقلية وبنياهنا القانو  ىف الفروع التالية وايما يلو نتناوم سند جتر  تعاطو امل دراه واملؤنر 

 الركن المادى الفرع األول
 أواًل: السلوك اإلجرامى للتعاطى:

 المقصود بفعل التعاطى:ة أ   

السلوك اإلنسا  ا رم ىف جرمية تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية يتمثل ىف تعاطو أي مادت أو 
املؤنراه العقلية أو استعما ا استعماال  ش صي ا. والتعاطو عبارت عن تناوم نباه من املواد امل درت أو 

املواد امل درت واملؤنراه، أو عدخا ا ىف جسم اإلنسان أي ا كانت الوسيلة عىل  ل . ويستوة ىف وقوع 
 اجلرمية املكان ال ة يتم ايه التعاطو، ويستوة ك ل  كمية املادت املتعاطات، وعدد مراه التعاطو،

 ااجلرمية تق  بتعاطو املادت امل درت أو املؤنراه العقلية ولو كان ملرت واحدت.

وعنه ولئن كان التعاطو مبعناه الواس  ميكن أن يشمل ىف مدلوله االستعمام الش صو، عال أنه ومنع ا 
لعقلو ال  للشبهة اقد است دم القانون اللفظني مع ا، ضمان ا لتططية مجي  صور تناوم امل دور أو املؤنر ا

                                                 

  ملزيد من التفاصيل انظر   د. عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  الليىب، املكتبة الوطنية، بنطازة، ليبيا، 1ة
وما بعد ا؛ د. اوزية عبد الستار، شرح قانون امل دراه، دار النهضة العربية،  49م ،  4991الطبعة ااوىل، سنة ة

 . 42م ،  4990ة ةالقا رت، سن
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ميكن أن تتحق  ىف العمل ح  ال يفلت واحدت منها من نطاق الن ، وال ضا ىف  ل  طاملا أن 
 القانون قد سوة ىف العقوبة علو الفعل تعاطي ا مسو أم استعماال  ش صي ا.

وخيتلف التعاطو واالستعمام الش صو للمواد أو النباتاه امل درت أو املؤنرت عقلي ا حسب نوعاه 
ان تناو ا، اقد يتم عن طري  افقن عما ىف الوريد أو حتت اجللد، أو التناوم بالفم أو االستح   وعمك

حتت اللسان، وقد يكون عن طري  االستنشاق أو يا ا من الطرق. ويكفو لتحقي  اعل التعاطو أن 
 يتم بأة صورت من صور التعاطو.

 أنواع التعاطى:ة   

بتأنا زميل من معتادة تعاطو املواد امل درت ال ين حيبون  ويكون  ل  التعاطى بالصدفة:  4ة
استهواء راقائهم عليها وتزيينها  م ىف وصف آنار ا ىف نفوسهم وأجسامهم وتبصا م بأحسن الطرق 
لتعاطيها. وكثا ا ما يلعب حب االستط ع دور ا أساسي ا دور ا أساسي ا ىف جتربة امل دراه للتأكد من 

الراقاء املعتادون علو تعاطو امل دراه عىل الضط  علو زم ئهم لتعاطيها، و ل  عن  مفعو ا. قد يلجأ
طري  تعبا م باجلنب وعدم النضد، وقد يكون التعاطو ملرت واحدت أو بض  مراه عديدت، مما يصا معه 

 . 1ةاعتياد ا أو عدمان ا من ااش ا 

 امل دراه ىف املناسباه ال  تشي  ايها اهناك طوائف معينة تقوم بتقد  التعاطى بالمناسبة:  0ة
البهجة مثل أاراح الزواج وأعياد املي د وافف ه اااصة، ومن  نا تبدأ ااطوت ااوىل ىف طري  عدمان 

 . 2ةامل دراه
و و املرحلة ال  ينتهو عليها املتعاطو بافالتني السابقتني ىف التعاطو بالصداة  اإلدمان:  1ة

واملناسبة و نا يصبح الش   املدمن مريض ا ر ين ا للم در يسعو للوصوم عليه بش  الطرق وقد يرتكب 
 جرائم أخرة دون جرمية التعاطو للحصوم علو امل در منها السرقة والقتل.

 طرق التعاطى:ةج  
تلف طرق تعاطو امل دراه من صنف عىل آخر ومن ش   عىل آخر، البعض يفضل التعاطو ج

منفرد ا، والبعض اآلخر بنشوت و و يتعاطها وس  جمموعة. وبالنسبة للم دراه نفسها االبعض يفضل 
 الشم، والبعض يفضل التدخني، وبعض نالع يفضل افقن ىف الوريد، ومن أمثلة  ل  

                                                 

 .82  د. أمحد أبو الروس،  مشكلة امل دراه واإلدمان، دار املطبوعاه اجلامعية، اإلسكندرية، بدون تاري ،  1ة
   املرج  الساب . 2ة
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التدخني ةسيجارت، سيجار، نرجيلة ، ومن أشهر الدوم العربية املنتشرت عن طري   الحشيش:  4ة
ايها   ا الصنف مصر، أو عن طري  الشرا ، حيع يقط  املتعاطو أوراق افشيش وقممه الز رية 
وينقعها ىف املاء وي يبها   يشرهبا، وتنتشر   ه الطريقة ىف ا ند، أو عن طري  ااكل حبيع خيل  

 نية أو بالتوابل ويقط  علو  يئة الشيكوالته ويؤكل م  بعض ااطعمة.افشيش مبواد د 
يست دم ااايون ىف ا ام الطىب لت فيف اامل، ويستعمل علو شكل حماليل تؤخ  ىف  األفيون:  0ة

الطالب ىف العضل ح  ال يتعر  املريض ادماهنا، أو أقرا  تتناوم عن طري  الفم، أما التعاطو يا 
عن طري  التدخني كما  و ىف ا ند وعيران، أو البل  باملاء وقد يعقبه تناوم كو  من  الطىب ايؤخ 

الشاة، وأحيان ا يلجأ املدمن عىل يلو امل در وعضااة قليل من السكر عليه   يشربه. أو االستح   
ب ا حيع يوض  حتت اللسان وتطوم ارتت امتصاصه، أو يؤكل خملوط ا م  بعض افلوياه، أو يشر  م ا

 . 1ةىف كو  من الشاة أو القهوت
تنتشر زراعته وعدمانه ىف منطقة القرن اااريقو والسودان واليمن، و و عبارت عن نباه  القات:  1ة

أخضر متضا أوراقه وجزن ىف ام املدمن ساعاه طويلة، يتم خ  ا امتصا  عصار ا، ويت لل   ه 
 الطازية، وشر  السجائر أو النرجيلة. العملية بني افني واآلخر شر  املاء أو املياه

وقد مسيت هب ا االسم آلنار ا لوسة ال  حتدنها علو ش   املتعاطو، و و ىف  المهلوسات:  1ة
 P.C.Pوعقار  L.S.Dالطالب جي ه عن أصواه وصور و ية، وأ م   ه املهلوساه عقار 

 وتكون املهلوساه علو شكل حبو  تؤخ  عن طري  الفم.

   تنتشر ىف الوس  الرياضو وبني طلبة املدارس واجلامعاه، األمفيتاميناتة طاتالمنش  2ة
وسائقو الشاحناه علو الطرق ااارجية والدولية، و ل  آلنار ا املنشطة علو اجلهاز العصىب، ومن 

 أشهر طرق تعاطيها علو شكل حبو  تؤخ  عن طري  الفم.

ىف تسكني اآلالم، عال أنه يسبب اإلدمان   للموراني خاصية كبات المورفين والهيروين  1ة
السيولوجو، حيع يؤنر علو وظائف خ يا امل . وا اوين من مشتقاه  املوراني، ويكثر استعماله عن 

 . 2ةطري  الشم، ويتم عدمانه بعد أسبوع من البدر ىف تعاطيه

                                                 

  د. ع ء الدين كفاىف، مشكلة تعاطو امل دراه بني الشبا ، التقرير السيكولوجو، مطبوعاه جامعة قطر، سنة 1ة
 48م ،  4991ة
 . 8م ،  4991د. سعيد حممد اففار، امل دراه مأسات البيئة املعاصرت، جامعة قطر، سنة ة  2ة
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يؤخ  الكوكايني بطرق متعددت تتشابه عىل حد كبا م  افشيش، سواء عن طري   الكوكايين:  9ة
 التدخني أو االجرتاء حتت اللسان أو البل  أو م  بعض ااطعمة واملشروباه.

 ثانًيا: السلوك اإلجرامى فى الجرائم الملحقة بجريمة التعاطى:

م الش صو، وحاوم أن جيرم بعض مل يقتصر املشرع الليىب علو جتر  اعل التعاطو أو االستعما
اااعام ااخرة ال  وعن كانت ال تعترب تعاطي ا عال أهنا تتصل به وميتد له، ااراد املشرع ب ل  أن يقوم 

 بنوع من التجر  التحوطو ، للحد من ظا رت تعاطو امل دراه، و  ه اااعام  و 

كان يعىن جصيصه لتعاطو امل دراه،    ععداد املالدعوة إلى التعاطىة أواًل: تهيئة مكان التعاطى
سواء كان   ا الت صي  معلوم ا للكااة أو مقصور ا علو عدد حمدد من اااراد. ويستوة أن يكون 
ا لعدو أيرا  أخرة للل حقيقية أو و ية للل من بينها تعاطو  املكان خمصص ا   ا الطر  وحده أو معد 

ا للجمهور بطا جصي  أو مقصور ا علو ائة معينة امل دراه. ك ل  يستوة أن يكون املكان مفتوح  
من الناس. وال يعتد القانون بشكل املكان وال بطريقة ععداده، ااجلرمية تق  باقامة كوخ بني افقوم، أو 
باعداد مكان ااقامة خيمة ىف الصحراء، أو زاوية ىف مقهو، وقد يكون ركن ا ىف متجر، وقد يكون سيارت 

، وتشكل  يئة املكان للتعاطو للل اض   عن جصصه   ا الطر  تزويده باادواه ىف مرآ     ا الطر 
ال زمة للتعاطو، كاجلوزت وملحقا ا بالنسبة ملن يتعاطون افشيش، وافقن ولوازمها ملن يتعاطون ااايون 

 . 1ةأو املوراني

يقصد بادارت املكان تنظيم عملية التعاطو واإلشراة عليها داخل املهيأ  ثانًيا: إدارة مكان للتعاطى:
ل ل ، ويستوة أن يكون من يدير املكان  و مالكه أو حائزت أو أة ش   آخر يقوم هب ا العمل 
سواء يتوىل القيام به بأجر أو بطا أجر، وتعترب عدارت املكان للتعاطو جرمية مستمرت، ال تنتهو حالة 

عال ىف الوقت ال ة يتوقف ايه اجلا  عن عدارت املكان، ولكن يشرتط أن تكون عدارت املكان أو االستمرار 
 يئة املكان ىف كلتا افالتني للطا، ويعىن  ل  أنه ع ا أعد ش   مكان  ىف منزله أو ىف حمله أو ىف 

ان   ا الفعل ال مكتبة أو  أة مكان آخر لكو يلجأ عليه عندما يتعاطو  و ش صي ا اجلهور امل در ا
 . 2ةيدخل حتت نطاق التجر 

                                                 

، د. عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف 19  د. اوزية عبد الستار، شرح قانون امل دراه، مرج  ساب ،  1ة
 .401التشري  الليىب، مرج  ساب ،  

؛ جاسم عبد اهلل، تعاطو املواد امل درت 20دراه، املرج  الساب ،     د. اوزية عبد الستار، شرح قانون امل 2ة
 . 402واملؤنراه العقلية، مرج  ساب ،   
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يتحق  التقد  للتعاطو باعطاء املادت امل درت للطا لكو يتعاطا ا، ثالثًا: تقديم المخدر للتعاطى: 
سواء كان  ل  مبقابل أو بطا مقابل. ولكن ي حظ أن تقد  امل در للتعاطو مبقابل يعد ىف نفس 

دد الواقعة تعدد ا صوري ا. والتقد  للتعاطو يقتضو االتصام املباشر الوقت اجتار ىف امل در، وب ل  تتع
بامل در، ومؤدة  ل  أن يكون اجلا  وقت ارتكا  الفعل حمرز ا للم در، ويتطلب تقد  امل در 
للمتعاطو ضرورت صدور نشاط عجياىب من املتهم. أما جمرد اجا  موقف سلىب ا  يتحق  معىن التقد  

تم   ه اجلرمية مبجرد تقد  املادت امل درت، أو املؤنرت عقلي ا، سوءا أعقبه التعاطو أو مل للتعاطو، كما ت
 . 1ةيعقبه، مبعىن أن تعاطو املادت امل درت ليس شرط ا لقيام اجلرمية، وعمنا تتم اجلرمية مبجرد التقد  للتعاطو

صة للطا بطا ح  لتعاطو يقصد به قيام اجلا  بنشاط يتيح الفر  رابًعا: تسهيل تعاطى المخدر:
امل در، أو ييسر له دون ح  سبيل التعاطو، وتتحق  جرمية تسهيل التعاطو مبجرد قيام اجلا  بفعل أو 
أاعام يهدة من ورائها عىل أن ييسر لش   بقصد تعاطو امل دراه، أو قيام اجلاين بالتدابا ال زمة 

ئه الفرصة له، أو تقد  املساعدت املادية أو املعنوية عىل لتسهيل تعاطو الطا امل در أو املؤنر عقلي ا و ي
ش   لتمكينه من تعاطو امل در أيا كانت طريقة أو مقدار   ه املساعدت، ويستوة ىف   ا النشاط 

أن يكون عجيابي ا أو سلبي ا
 . 2ة

السيما وااصل ىف التسهيل أنه اعل اشرتاك ىف التعاطو، كان املشرع ىف يىن عن الن  علو جترميه 
وأن عقوبة الشري  واق ا لقانون العقوباه اللييىب  و  اه عقوبة اجلرمية ال  اشرتك ايها، ويرة جانب 

أن املشرع قد حر  علو جعل تسهيل التعاطو اع   أصلي ا وليس اشرتاك ا؛ ح  ميكن   3ةمن الفقه
، ولكن مل يرتتب عليه وقوع العقا  عليه استق ال  عن التعاطو، و ل  ع ا قام اجلا  بفعل التسهيل

جرمية التعاطو لسبب خارج عن عرادت اجلا ، ولو ترك اامر للقواعد العامة ملا عوقب اجلا  ىف   ه 
افالة. مثام  ل  أن يكتب طبيب ت كرت طبية مبادت خمدرت لش   بطا ح ؛ لكو يسهل له تعاطو 

ء ويبلا السلطاه،  نا ال يسأم الطبيب  امل در،   حيصل والد   ا الش   علو الت كرت قبل الشرا
كشري  ىف التعاطو، وعمنا يسأم عن جرمية مستقلة عن تسهيل تعاطو امل در للطا، ولو اقتصر اامر 

 علو اعتبار التسهيل اشرتاك ا ملا عوقب الطبيب؛ ان جرمية التعاطو مل تق .

                                                 

  .94/91  د. عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  الليىب، مرج  ساب ،   ة1ة
ار نشر، سنة   د. حسن صادق املرصفاوة، شرح قانون اجلزاء الكوي  ةالقسم ااا  ، بدون د2ة
 .019م ،   4919/4990ة
؛ جاسم عبد اهلل، تعاطو املواد امل درت 21  د. اوزية عبد الستار، شرح قانون امل دراه، املرج  الساب ،  3ة

 وما بعد ا. 408واملؤنراه العقلية، املرج  الساب ،  
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التحريض علو اجلرمية بصفة     ميكن تعريفالتحريض على التعاطىة  امًسا: الدفع إلى التعاطى
عامة بأنه  خل  اكرت اجلرمية   تدعيمها ح  تتحوم عىل تصميم علو عتياهنا، و ل  من قبل من وجهة 

، أو  و وسيلة من وسائل االشرتاط ىف اجلرمية دا  الطا علو ارتكا  جرمية سواء خبل   1ةعليه التحريض
جيعه علو ارتكاهبا ع ا كانت اكر ا موجودت لديه قبل اكر ا لديه ع ا مل تكن موجودت من قبل، أو تش

،وب ل  اان الفعل ال ة يقوم به ا ر   و نشاط نفسو ويا مداة يعتمد ايه ا ر  علو  2ةحتريضه
قوت تأناه علو الش   ا ر  ومدة استعداد ااخا للقيام باجلرمية بناء علو   ا التحريض،   يعتمد 

ت أخرة منها حتبي  اكرت اجلرمية لدة الش   وتربير دوااعها والتهوين من شأن أيض ا علو عوامل متعدد
العقباه ال  قد تعرت  طريقه حالة تنفي  اجلرمية، امن حير  ش ص ا آخر علو تعاطو املواد امل درت 

ئدت   ه أو املؤنراه العقلية خيل  لديه   ه الفكرت أو أن يزيل منه حالة الرتدد ىف ارتكاهبا، ويوضح له اا
املواد جلسمه وصحته، ويهون من آنار ا الضارت، ويقلل من خطورت أعراضها، وب ل  تق  جرمية 

 . 3ةالتحريض تامة

وينبىن علو  ل  أنه ال يشرتط لوقوع التحريض املعاقب عليه أية وسيلة لتمام   ا التحريض، حيع 
 ا داللة واضحة تصلح للتعبا عن اكرت ميكن أن يق  عن طريقة الكتابة أو القوم أو اإلميارت ع ا كانت 

التعاطو، عال أن   ه اإلميارت جتد صعوبتها ىف اإلنباه اجلنائي لفكرت التحريض. ك ل  يستوة أمام 
القانون أن يكون الش   ا ر  مل تكن لديه اكرت مسبقة عن جرمية التعاطو أو أنه كان يفكر ايها 

توة أن يق  التحريض علو التعاطو علو ش   أو برتدد ومتهل ىف تنفي  ا اة سبب، كما يس
أش ا  معينني سلف ا للمحر ، أو كان التحريض واقع ا علو اجلمهور عامة، و و ما يعرة بالتحريض 
العلىن ال ة يعترب أخطر أنواع التحريض، حيع أن وسائل الع نية ال  يت   ا ا ر  ىف   ه افالة 

 م بطبيعتهم أسرع تأنر ا وأشد انفعاال  واستجابه   ا التحريضمتتد عىل عدد يا حمدد من الناس، و 
 . 4ة

 

                                                 

العام ، نظرية اجلرمية، منشوراه افلىب   انظر ىف   ا املعىن د. حممود جنيب حسىن، شرح قانون العقوباه ةالقسم 1ة
 .100م ،  0008افقوقية، باوه، الطبعة ااوىل، سنة ة

  د. حممد رمضان باره، شرح القانون اجلنائو الليىب، ااحكام العامة ةاجلرمية  واجلزاء ، املركز القومو للبحوو 2ة
 . 100م ،  4999والدراساه العلمية، الطبعة ااوىل، سنة ة

  د.حممد حنفو، املوسوعة الشاملة ىف شرح القانون اإلمارتو للمواد امل درت واملؤنراه العقلية، مرج  ساب ، 3ة
 410 . 
م ، 4999  د. حسن ربي ، شرح قانون العقوباه االحتادة ةالقسم العام ، مطاب  البيان التجارية، دىب، سنة ة4ة

  .409/410نراه العقلية، مرج  ساب ،   ة؛ جاسم عبد اهلل، تعاطو املواد امل درت واملؤ 140 
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 الركن المعنوى:الفرع الثانى
النشاط ال ة يصدر عن اجلا ، ويت   مظهر ا خارجي ا،  الركن املعنوة بوجه عام بأنهيعرة الفقه 

 . 1ةويتدخل من أجله القانون بتقرير العقا ، قد صدر عن عرادت آمثة، أة نتيجة خطأ يستند ملرتكبه

وتعد جرمية التعاطو جرمية عمدية، وك ل  اااعام امللحقة بالتعاطو يعترب ك  منها جرمية عمدية 
جرمية  و القصد اجلنائو، ويتحق  بتواار العلم واإلرادت اإلجرامية، اليست اجلرمية أيض ا، والركن املعنوة لل

ظا رت مادية خالصة قوامها الفعل وآناره، ولكنها كيان نفسو؛  ل  أن مادياه اجلرمية ال تنشئ مسئولية 
وجتتم    ه  وال تستوجب عقاب ا مامل تتواار عىل جانبها العناصر النفسية ال  يتطلبها كيان اجلرمية،

العناصر ىف ركن خيت  هبا، و و الركن املعنوة للجرمية، ومن   االقصد اجلنائو مكانة ىف الركن املعنوة 
للجرمية، كما أن الركن املعنوة ىف جرمية تعاطو امل دراه واجلرائم امللحقة ال خيرج عن املبادئ العامة ىف 

 القانون اجلنائو.

 و القصد العام ال ة يلزم لوجوده تواار عنصرين  ا  العلم  أن  والقصد املتطلب ىف   ه اجلرمية 
يعلن اجلا  أن املادت ال  يتعاطا ا أو يستعملها استعماال  ش صي ا من املواد امل درت أو املؤنراه العقلية، 

إلرادت  و و ومبعمي أخر أن يعلن بكنه املادت املضبوطة، وأهنا من املواد ا ظورت قانون ا. والعنصر الثا  ا
انصراة اإلرادت عىل ارتكا  النشاط اإلجرامو، و و التعاطو أو االستعمام الش صو للم در أو 

 . 2ةاملؤنر العقلو

وع ا كانت القاعدت العامة  و أنه يكفو لقيام الركن املعنوة ىف جرمية التعاطو تواار القصد العام، عال 
عتد هبا قانون امل دراه  و  قصد التعاطو أو أن املشرع قد اشرتط قيام القصود اااصة ال  ي

 االستعمام الش صو، وقصد التقد  للتعاطو أو تسهيله للطا، وقصد االجتار.  

 المبحث الثالث
 عقوبات تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية واإلعفاء عنها فى القانون الليبى

يوقعه القاضو علو من تثبت مسئوليته العقوبة جزاء جنائو يتضمن عي م ا مقصود ا يقرره القانون و 
، و و أيض ا  عي م يفرضه القانون ويطبقه القضاء عن طري  حماكمة علو من تثبت  3ةعن اجلرمية

مسئوليته عن اجلرمية.وب ل  يتبني أن العقوبة اجلنائية عبارت عن عي م للجا  أة أ ة قانو  يلح  به 
                                                 

 . 190م ،  4910  د. السعيد مصطفو السعيد، ااحكام العامة ىف قانون العقوباه، الطبعة الرابعة، سنة ة1ة
  د. علو عبد القادر القهوجو، شرح قانون العقوباه ةالقسم العام ، نظرية اجلرمية، منشوراه افلىب افقوقية، 2ة

 . 192م ،  0008اوىل، سنة ةباوه، الطبعة ا
 .419  د. علو عبد القادرت القهوجو، شرح قانون العقوباه ةالقسم العام ، نظرية اجلرمية، مرج  ساب ،  3ة
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، ايما  1ةبالضرر مصاع اجتماعية يعترب ا املشرع الليىب مقابل ما حققه من سلوك عجرامو أضر أو  دد
بني لعنها ىف القانون الليىب ىف املطعقوباه تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية واإلعفاء  يلو نتناوم
 التاليني 

 المطلب األول
 عقوبة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية

امل دراه بالسجن املؤبد أو السجن مدت ال تقل عن   الفقرت ااوىل من قانون 12تعاقب املادت ة
عشر سنواه وبطرامة ال تقل عن مخسة آالة دينار وال تزيد علو عشرين ألف دينار علو  كل من قدم 
مواد خمدرت أو مؤنراه عقلية للمتعاطو أو سهل تعاطيها وكان  ل  مبقابل ىف يا ااحوام املرخ  هبا 

مواد خمدرت أو مؤنراه عقلية الستعما ا ىف ير  أو أيرا  معينة  قانون ا، وكل من رخ  له حبيازت
وتصرة ايها مبقابل بأة صفة كانت يا تل  اايرا ، و كل من أدار أو أعد أو  يأ مبقابل مكان ا 

 لتعاطو امل دراه أو ا ملؤنراه العقلية وجرة ايها تعاطيها.

د الثا  والثالع والراب  من الفقرت ااوىل من أما ع ا ارتكبت عحدة اجلرائم املنصو  عليها ىف البنو 
  ه املادت بدون مقابل اتكون العقوبة السجن ويرامة ال تقل عن ألفو دينار وال تزيد علو مخسة آالة 

 دينار.

  بالسجن املؤبد والطرامة ال  ال تقل عن عشرت آالة دينار 12كما تعاقب الفقرت الثانية من املادت ة
مخسني آلف دينارعلو كل من اجلا  العائد أو ا كوم عليه هنائي ا من عحدة ا اكم وال تزيد علو 

ااجنبية ىف جرمية ممانلة للجرائم املنصو  عليها ىف   ا القانون، أو ع ا كان اجلا  من املوظفني أو 
الرقابة علو تداوم املست دمني العموميني املنوط هبم مكااحة جرائم املواد امل درت واملؤنراه العقلية أو 

املواد وحياز ا، أو ع ا اشرتك اجلا  ىف ارتكا  اجلرائم املنصو  عليها ىف   ه املادت م  قاصر أو كان 
 الش   ال ة قدمت عليه املادت امل درت أو املؤنر العقلو قاصر ا.

مقابل اتكون أما ع ا ارتكبت عحدة اجلرائم املنصو  عليها ىف الفقرت الثانية من نفس املادت بدون 
العقوبة السجن مدت ال تقل عن عشر سنواه ويرامة ال تقل عن مخسة آالة دينار وال تزيد علو 

 عشرين ألف دينار.

                                                 

 .119  د. حممد رمضان باره، شرح القانون اجلنائو الليىب، ااحكام العامة، مرج  ساب ،  1ة
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وتعاقب املادت التاسعة والث نون بافبس مدت ال تقل عن ستة أشهر وبطرامة ال تقل عن مائة دينار 
كل من ضب  ىف أة مكان أعد أو  يأ لتعاطو وال تزيد علو مخسمائة دينار أو باحدة  اتني العقوبتني  

 امل دراه أو املؤنراه العقلية وكان جيرة ايه تعاطيها م  علمه ب ل .

كما حيكم ىف مجي  ااحوام مبصادرت املواد امل درت واملؤنراه العقلية املضوطة وااشياء املتحصلة أو 
ه املضبوطة ال  است دمت ىف ارتكا  املكتسبة من اجلرمية، كما حيكم مبصادرت وسائل النقل واادوا

من قانون  10اجلرمية، و ل  ما مل يكن مال  تل  ااوداه أو الوسائل ش ص ا ال يد له ىف اجلرمية ةم
 امل دراه .

وللمحكمة واق ا للمادت السادسة وااربعون من قانون امل دراه أن تأمر بنشر مل   افكم 
اجلرائم املنصو  عليها ىف   ا القانون مرتني متتاليتني ىف ن نة جرائم النهائو باإلدانة الصادر ىف أحدة 
 تعينها وعلو نفقة ا كوم عليه.

 المطلب الثانى

 اإلعفاء من عقوبات تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية

 ين  قانون العقوباه علو حالتتني ال يعاقب ايهما املتهم،  ا 

   جالحالة األول: التقدم للمصحة للع 

تن  الفقرت ااخات من املادت السابعة والث نني من قانون امل دراه علو أنه  ةال تقام الدعوة 
اجلنائية علو متعاطو امل دراه أو املؤنراه العقلية ع ا تقدم للع ج باملصحة من تلقاء نفسه .وحيتوة 

ش صو والعقوبة اجلنائية. وافكمة   ا الن  تطبيق ا صرحي ا ملبدأ عدم جواز اجلم  بني التدبا الوقائو ال
 من قصد املشرع من وض    ا الن  تشجي  متعاطو امل دراه علو اإلقبام علو الع ج باملصحة.

  ب بعض شراح القانون عىل أن   ا الن  يقرر ع ر ا قانوني ا معفي ا من العقا  وأن   طبيعة اإلعفاء:
ع ار املعفية كلها تستتبه بالضرورت عدم عقامة الدعوة كان قد عرب عنه بعدم عقامة الدعوة اجلنائية، ااا

اجلنائية ضد اجلا  م  توااره أركان الع ر، ويرتتب عليها كا ا اإلعفاء من العقا ، اه ا الع ر ع ن 
ليس من موان  املسؤولية اجلنائية، وال  و من أسبا  اإلباحة، ومن   ال يتعدة أنره عىل يا صاحبه، 

 مث   الشري  بالتحريض وال الفاعل ال ة ال يتحق  له شروط اإلعفاء. ا  يستفيد منه 
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ويرة الباحع أن الصحيح  و أن   ا الن  يض  مانع ا عجرائي ا حيوم دون را  الدعوة اجلنائية 
ابتداء، ويرتتب علو  ل  أنه ع ا راعت الدعوة اجلنائية ضد املتهم علو الريم من وجود   ا الن  اان 

 . 1ةكم ايها بالرباءت وعمنا بعدم جواز نظر الدعوةا كمة ال حت

يقتصر نطاق اإلعفاء ىف ن  املادت سالفة ال كر علو اجلرائم املتصلة بامل در بقصد  نطاق اإلعفاء:
التعاطو أو االستعمام الش صو، أما ع ا كان من تقدم للمصحة للع ج قد ارتكب جرمية أخرة اانه 

 ال يستفيد من الن  امل كور.

يشرتط ن  املادت السابقة لعدم عقامة الدعوة اجلنائية ضد املتهم  و أن يتقدم من  روط اإلعفاء:ش
، وحيسن التوس  ىف تفسا   ه  2ةةتلقاء نفسه  للمصحة للع ج قبل حتري  الدعوة اجلنائية ضده

فسا للل اض   العبارت حبيع يستفيد من اإلعفاء كل من يقدمه أ له عىل املصلحة بقصد ع جه، اه ا الت
عن أنه ىف مصلحة املتهم للل يتف  علو مقصود املشرع ال ة أجاز للقاضو للل بدال  من افكم بعالعقوبة 

 . 3ةاملقررت باملادت السابعة والث نون لللل أن يأمر بايداع املدمن عحدة املصحاه للع ج

ئية عنباه أن املتهم من مدمىن وال يشرتط ن  املادت السابعة والث نني لعدم عقامة الدعوة اجلنا
امل دراه، ومن با  أوىل ال يشرتط نبوه اإلدمان مبعراة اللجنة الطبية املشكلة مبعراة وزير الصحه وامنا 

 . 4ةيكفو لعدم را  الدعوة أن يكون املتهم من ةمتعاطو  املواد امل درت أو املؤنراه العقلية

 الحالة الثانية: اإلب غ عن بعض الجنايات:

ن  املادت الثامنة وااربعون من قانون امل دراه علو أنه  ةيعفو من العقوباه املقررت ىف املادتني ت
الرابعة والث نني وااامسة والث نني كل من بادر من اجلنات باب غ اجلهاه امل تصة عن اجلرمية قبل 

ملؤبد عقوبة السجن وجفض علمها هبا. وتستبدم بعقوبة اإلعدام عقوبة السجن املؤبد وبعقوبة السجن ا
باقو العقوباه عىل الن  ع ا حصل اإلب غ بعد علم اجلهاه امل تصة باجلرمية بشرط أن يؤدة اإلب غ 

 عىل الكشف عن معلوماه جو رية تتعل  باجلرمية أو مبرتكبيها . 

                                                 

 . 99ساب ،    د. عو  حممد عو ، قانون العقوباه ااا ، مرج 4ة
 . 14م ،  0008  د. مأمون حممد س مة، اإلجراءاه اجلنائية، دار النهضة العربية، القا رت، سنة ة2ة
 . 99  عو  حممد عو ، قانون العقوباه ااا ، املرج  الساب ،  3ة
 . 412  د. عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  الليىب، مرج  ساب ،  4ة
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ماعية ال  يتبني لنا من الن  أن املشرع الليىب قد وض    ا الن  مداوع ا باعتباراه املنفة االجت
حتدد سياسة العقا  وال  تدعو عىل تشجي  اإلدالء باملعلوماه ىف   ه اجلرائم ااطات لكو ينتف  املتهم 

 باإلعفاء من العقا  مقابل ما يقدمه من خدمة للعدالة متثل ىف ضب  باقو اجلنات.

وااامسة والث نني من   ا اإلعفاء مقصور علو صور جرائم املادتني الرابعة والث نني نطاق اإلعفاء:
قانون امل دراه دون سوا ا، ولعل مقصود املشرع الليىب من قصر اإلعفاء علو  اتني املادتني  و 
تشجي  املسا ني ايها علو كشف أمر ا للسلطاه، باإلضااة عىل أن تقرير   ا اإلعفاء جيعل الثقة 

 طات.معدمة بني أاراد العصاباه ال  تقوم بارتكا    ه اجلرائم اا

 جيب إلعفاء اجلا  من العقا  حتق  الشرطيني التالييني  شروط اإلعفاء:

أن يقوم اجلا  باإلب غ عن اجلناية. وال يشرتط القانون ىف اإلب غ شك   معين ا، وال  الشرط األول:
يابة العامة أن يقدم عىل جهة معينة، وعمنا يكفو أن يتم   ا اإلب غ عىل السلطاه العامة، سواء كانت الن

أو رجام الشرطة، أو قسم مكااحة امل دراه أو يا  ل . كما يشرتط أن يكون اإلب غ قيام افكم 
هنائي ا ىف اجلرمية، ع  أن افكم النهائو حيوز حجية اامر املقضو حبيع ال جيوز علطاؤه عال باتباع طري  

 . 1ةععادت النظر املنصو  عليه ىف قانون اإلجراءاه اجلنائية

وال يهم الباعع ال ة دا  املتهم عىل اإلب غ عن اجلرمية، اقد يكون الندم أو ا لريبة ىف حتقي  نف  
مادة أو ااوة من العقا  أو تضيي  ااناق عليه ىف أسئلة التحقي ، افو مجي    ه افااله ينتد 

 اإلب غ أنره عن العقوبة ع ا حتق  الشرط اآلخر ال ة ساد الك م عنه.

جيب أن يكون من شأن اإلب غ أن يوصل عىل ضب  باقو اجلنات، اقد سب  القوم أن الثانى:الشرط 
املشرع قرر   ا ااعفاء العتباراه نفعية حمضة، حبيع ال يتمت  املبلا باإلعفاء عال ع ا استفاده الدولة 

أن يوصل عىل من   ا اإلب غ بوصو ا عىل ضب  باقو اجلنات. وتقدير ما ع ا كان اإلب غ من شأنه 
 . 2ةضب  باقو اجلنات أم ال مسألة مرتوكه  كمة املوضوع متارسها ىف حدود سلطتها التقديرية

 التدابير الوقائية: المبحث الخامس

تعد التدابا الوقائية للل عىل جانب العقوبة للل الوسيلة الثانية للسياسة اجلنائية ىف مكااحة اإلجرام، 
عقوبة ىف مواض  متعددت عن أداء وظيفتها االجتماعية، اهو عبارت عن وتستمد أ يتها من قصور ال

                                                 

   من قانون اإلجراءاه اجلنائية الليىب.100ادت ة  انظر امل1ة
 وما بعد ا. 418  د. عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  الليىب، مرج  ساب ،   2ة
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عجراءاه أو أساليب جديدت حتل حمل العقوبة مبعنا ا التقليدة أو تكملها حبسب ااحوام وتستهدة 
عزالة ااطورت اإلجرامية أو القضاء علو العوامل الدااعة عىل اإلجرام، وب ل  يتبني أن ير  التدابا 

، وين  قانون  1ةشرتك م  ير  العقوبة ىف عص ح ا رم اق  دون بقية اايرا  ااخرةالوقائية ي
امل داراه الليىب علو نوعني من التدابا الوقائية، جيوز افكم هبا ع ا توااره شروطها، وايما يلو بياهنا 

 ىف املطلبني التاليني 

 إيداع المدمن إحدى المصحات: المطلب األول

رت الثانية من املادت السابعة والث نون من قانون امل دراه علو أنه  ةجيوز للمحكمة تن  املادت الفق
بدال  من توقي  العقوبة املنصو  عليها ىف   ه املادت أن تأمر بايداع من تثبت عدامه علو تعاطو 

اللجنة  امل دراه أو املؤنراه العقلية عحدة املصحاه ال  تنشأ   ا الطر  ليعاجل ايها عىل أن تقرر
امل تصة ببحع حالة املودعني باملصحاه امل كور اإلاراج عنه، وال جيوز أن تقل مدت اإليداع ىف املصحة 
عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة، ويشرتط أن يثبت اإلدمان من جلنة طبية، ويكون تشكيل اللجنة 

زارت الصحة علو أن يكون امل تصة ببحع حالة املودعني باملصحاه بقرار من اللجنة الشعبية العامة و 
من بني أعضائها أحد رؤساء النيابة ين   ل ل  من اجلهة التاب   ا، وللجنة الطبية أن تستعني مبن ترة 
االستعانة به اداء مهتمها. وال جيوز أن يودع املصحة من سب  بايداعه هبا مرتني أو من مل ميض علو 

 خروجه أكثر من مخس سنواه .

 : 2ةهذا النص محكوم بالقواعد اَلتية يتبين لنا أن تطبي 

جيب أن يثبت عدمان املتهم علو تعاطو امل دراه أو املؤنراه العقلية، و ل  ان  القاعدة األولى:
املدمن ضحية من ضحايا امل دراه، اهو باملر  أشبه منه با رمني، وبالتاىل اهو أجدر بالع ج منه 

عال تع يب ا عد  اجلدوة، اقد شل اإلدمان عرادته اباه ن عقا  املدمن بالسجن ليس عبالعقا ، بل 
عاجز ا عن مقاومة عيراء امل در، وقد استجا  تشري  امل دراه ىف تقرير   ا التدبا لتوصياه اامم 

 املتحدت وا تدة مبا أخ ه به كثا من تشريعاه الدوم املتحضرت.

                                                 

  د. حممود سليمان موسو، شرح قانون العقوباه ةالقسم العام ، املسئولية واجلزاءاه اجلنائية، منشأت املعارة، 1ة
  . 110/111،  ة0م ، ج0000ةاإلسكندرية، سنة 

 وما بعد ا. 404  د. عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  الليىب، املرج  الساب ،   2ة
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،  1ةلعامة ىف حرية القاضو ىف االقتناعوجدير بامل حظة أن املشرع الليىب قد خرج علو القاعدت ا
ااشرتط أن يثبت اإلدمان من قبل جلنة طبية، وبناء عليه ا  يستطي  القاضو للل مهما توااره لديه من 

 أدلة وقرائن للل أن يقرر أن املتهم من مدمىن امل دراه مادامت اللجنة امل كورت مل تر الرأة.

عحدة املصحاه مقصور اق  علو حالة ارتكا  عحدة اامر بايداع املدمن  القاعدة الثانية:
  من قانون امل دراه، و و جرائم االتصام بامل در بقصد التعاطو 19اجلرائم املنصو  عليها باملادت ة

 أو االستعمام الش صو. أما ىف يا   ه اجلرائم ا  جيوز للمحكمة أن حتكم هب ا التدبا الوقائو.

التدبا الوقائو جوازة للمحكمة، و ل  علو الريم من نبوه عدمان افكم هب ا  القاعدة الثالثة:
  ةو و 19املتهم مبعراة اللجنة الطبية آنفة ال كر، اا كمة باايار بني أن توق  العقوبة املقررت باملادت ة

السجن وبطرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد علي مخسة آالة دينار  وبني أن تأمر بايداع مرتكب 
رمية عحدة املصحاه للع ج حيع ال جيوز أن يبقو هبا مدت تزيد علو سنة. ويظهر أن التوازن بني اجل

  ين اامرين مفقود متام ا، وكان اإلجدر باملشرع الليىب أن جيعل عيداع املدمن باملصحة وجوبي ا خصوص ا 
  مرتكب اجلرمية بعد أن سلب القاضو حرية التقدير ىف   ه املسألة وجعل نبوه   ا الوصف ىف ح
  من قانون 19منوط ا بلجنة طبية. ول ل  هنيب باملشرع الليىب أن يبادر عىل تعديل ن  املادت ة

 امل دراه جبعل عيداع املدمن باملصحة وجوبي ا علو القاضو، ا ل  خا وأجدة للمتهم وا تم  مع ا.

انه ال حيدد املدت ال  يقضيها ع ا أمر القاضو بايداع املدمن عحدة املصحاه ا القاعدة الرابعة:
املدمن ىف املصحة، وعمنا حتدد   ه املدت ال  يقضيها املدمن ىف املصحة، اللجنة امل تصة بفح  حالة 
املودعني باملصحاه ال  ورد تشكيلها صراحة ىف القانون. كما أن الن  ىف القانون علو حد أد  ملدت 

در من الردع العام بابقاء ا كوم عليه معتق   باملصحة خ م اإليداع مقصود به عرضاء العدالة وحتقي  ق
مدت معينة. أما الن  علو حد أقصو به كفالة افرياه الفردية بضمان عال يبقو ا كوم عليه معتق   

 . 2ةباملصحة بعد مدت معينة

علو  ال جيوز أن يودع باملصحة من سب  عيداعه هبا مرتني، أو من مل ميض القاعدة الخامسة:
خروجه أكثر من مخس سنواه، ووجهة نظر املشرع الليىب من وض    ا القيد أن من أودع املصحة 
مرتني أو من دخل املصحة وعاد بعد خروجه منها عىل استعمام امل دراه أو املؤنراه العقلية قبل 

                                                 

  من قانون 082  القاعدت العامة ىف القانون الليىب  و حرية القاضو اجلنائو ىف تكوين عقيدته. انظر املادت ة1ة
 اإلجراءاه الليىب.

 . 409م ،  4991ب حسىن، ا رمون الشوا ،  دار النهضة العربية، القا رت، سنة ة  د. حممود جني2ة



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

256  

 

يكون من  انقضاء مخس سنواه علو  ل   و ىف يالب اامر ش   مل جيد الع ج معه نفع ا، وبالتاىل
 العبع عيداعه باملصحة مرت أخرة.

ويرة الباحع أن   ا القيد ال لزوم له وجيدر باملشرع الليىب أن يبادر عىل علطائه، ع  من واجب ا تم  
للل خصوص ا بعد نبوه عدمان اجلا  مبعراة جلنة طبية خمتصة للل أن يتوىل ع جه بااساليب افديثة ىف 

 توقي  العقوباه السالبية للحرية. معاجلة املدنني بدال  من

 موقف الشريعة اإلس مية مما قرره القانون:

،  1ةوالشريعة اإلس مية ال تعار  مبدأ الع ج من اإلدمان، اما أنزم اهلل من داء عال أنزم له دواء
مكا أكنْلزكمك اهلُل عكزَّ وكجكلَّ دكاء ، ِعالَّ »وكسكلَّمك قكامك  اعن عْبدك اللَِّه ْبنك مكْسُعود  خُيْربُ عكْن ركُسوِم اللَِّه صكلَّو اهلُل عكلكْيِه 

ِهلكهُ  ِهلكُه مكْن جك ُه مكْن عكِلمكُه، وكجك  . 2ة«أكنْلزكمك لكُه دكوكاء ، عكِلمك

 المطلب الثانى

 التدابير فى حالة الحكم أو االتهام الجدى أكثر من مرة فى إحدى جنايات المخدرات

وااربعون من قانون امل دراه علو أنه  ةع ا نبت أدانه ش   أكثر من مرت ىف تن  املادت التاسعة 
عحدة اجلناياه املنصو  عليها ىف   ا القانون، وجب اجا  أحد التدابا التالية ضده بقرار من ا كمة 

  من  1  حتديد اإلقامة ىف أة جهة معينة. ة0  اإليداع ىف عحدة مؤسساه العمل. ة4امل تصة. ة
  افرمان من 8  حظر الرتدد علو أمكان أو حمام معينة. ة2  اابعاد. ة1قامة ىف جهة معينة. ةاإل

ممارسة مهنة أو حراة معينة. وال تقل مدت التدبا املأمور به عن سنة وال تزيد علو عشر سنواه وىف حالة 
 خمالفة اااض  للتدبا ملقتضاه يعقا  بافبس مدت ال تقل عن ستة أشهر .

 : 3ةأن تراعى فى الحكم بهذه التدابير القواعد اَلتيةيجب 

  ه التدابا تت   بشأن اجلناياه املنصو  عليها ىف قانون امل دراه واملؤنراه  القاعدة األولى:
العقلية دون اجلنح، و  ا واضح من الن  امل كور علو الريم من أن افكم هب ه التدابا يصدر من 

 ا كمة امل تصة.
                                                 

 .409  د. أسامة السيد عبد السمي ، عقوبة تعاطو امل دراه واالجتا هبا بني الشريعة والقانون، مرج  ساب ،  1ة
. 18،  9 ، ج1900  مسند اإلمام أمحد بن جنبل، مسند عبد اهلل بن مسعود رضو اهلل عنه، حديع رقم ة2ة

 صحيح لطاه، و  ا عسناد حسن.حديع  
 وما بعد ا. 408  د. عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  الليىب، مرج  ساب ،   3ة



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

257  

 

جيب للحكم بأحد   ه التدابا أن يكون ا كوم عليه قد سبقت عدانته أكثر من  لثانية:القاعدة ا
 مرت، أو ا م اسبا  جدية أكثر من مرت ىف عحدة اجلناياه املنصو  عليها ىف القانون.

 شروط الحكم بالتدابير الوقائية:

ا للحكم بأحد   ه التدابا جيب أن تتو   اار ايها الشروط التالية لكو تصلح ااحكام السابقة سند 

أن يكون أكثر من حكم، و  ا مستفاد من الن  صراحة علو وجو  افكم ةأكثر  الشرط األول:
من مرت  أة أن يكون قد صدر حكمان اأكثر. وال يلزم أن تكون   ه ااحكام قد صدره كلها 

راه، بل جيوز أن يكون كلها بتوقي  العقوباه ااصلية املقررت للجناياه املنصو  عليها ىف قانون امل د
أو بعضها صادر ا بالتدبا الوقائو املنصو  عليها باملادت السابعة والث نون من قانون امل دراه، و ل  
ان املادت التاسعة وااربعون  و ةسب  افكم أكثر من مرت  دون أن يشرط افكم بعقوبة معينة، وبناء 

سب  افكم عليه مري  باإليداع ىف عحدة املصحاه للع ج عليه اان املدان علو تعاطو امل دراه ع ا 
اانه جيوز افكم عليه بعد خروجه من املصحة بأخد التدابا الوقائية املنصو  عليها باملادت التاسعة 

 وااربعون من قانون امل دراه.

كم قاب   جيب أن تكون ااحكام باته، أة يا قابلة للطعن ايها، أما ع ا كان اف الشرط الثانى:
للطعن ايه بأة طري  من طرق الطعن، أو طعن ايه بالفعل ومل يفصل ايه بعد، ا  جيوز االستنادعليه 

 الحتمام علطائه.

جيب أن تكون ااحكام منتجة آلنار ا القانونية، اا ا كان ا كوم عليه قد رد  الشرط الثالث:
االعتداد بافكم؛ ان رد االعتبار يرتتب عليه  ، ا  جيوز 2ة، أو حبكم القاضو 1ةاعتباره حبكم القانون

 ، وما يقام عن رد االعتبار يقام أيض ا عن العفو العام. 3ةانقضاء افكم ومجي  آناره اجلنائية

يقدم طلب افكم بأحد التدابا الوقائية من النيابة العامة عىل ا كمة اجلنائية  القاعدة الثالثة:
، ويبدو من صياية املادت التاسعة وااربعون من قانون امل دراه أنه جيب علو ا كمة افكم  4ةامل تصة

بأحد   ه التدابا الوقائية ع ا قام لديها الدليل علو أن املطلو  افكم عليه بالتدبا الوقائو سب  

                                                 

   من قانون اإلجراءاه اجلنائية الليىب. 194  انظر املادت ة1ة
   من قانون اإلجراءاه اجلنائية الليىب. 181  انظر املادت ة2ة
   من قانون اإلجراءاه اجلنائية الليىب. 184  انظر املادت ة3ة
 .88  د. رؤوة عبيد، شرح قانون العقوباه التكميلو، مرج  ساب ،  4ة
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نصو  عليها ىف افكم عليه أكرت من مرت أو ا م اسبا  جدية أكثر من مرت إلة عحدة اجلناياه امل
 قانون امل دراه.

، و  ا ظا ر من  1ةال جيوز افكم بأكثر من تدبا واحد علو الش   الواحد القاعدة الرابعة:
عبارت ةاجا  أحد التدابا اآلتية  الورادت باملادت التاسعة وااربعون من قانون امل دراه. ويرة الباحع أن 

نيابة العامة من التقدم للمحكمة اجلنائية بطلب جديد لتوقي  سب  افكم بأحد   ه التدابا ال مين  ال
حكم آخر. و ل  بعد انتهاء مدت التدبا ااوم. كما ال جيب علو ا كمة اجلنائية امل تصة أن حتدد 
مدت التدبا ىف حكمها بشرط أال تقل عن سنة وأال تزيد علو عشرت سنواه. وىف حالة خمالفة ا كوم 

 قائو ا كوم به حيكم عليه بافبس ملدت ال تقل عن ستة أشهر.عليه للتدبا الو 

 الــخــاتــمــة: 
 من خ م البحع توصلت عىل جمموعة من النتائد والتوصياه التالية 

 أواًل: النتائج:
  السلوك اإلنسا  ا رم ىف جرمية تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية يتمثل ىف مادت أو نباه من 4ة

 درت أو املؤنراه العقلية أو استعماال  ش صي ا، ويقصد بالتعاطو تناوم املادت ال  يؤدة تعاطيها املواد امل
عىل حالة جدير كلو أو جزئو سواء أده عىل اقد الوعو من عدمه، وتعطو عحساس ا ملتعاطيها بالنشوت 

أو مسحوق أو أقرا  والسعادت الو ية أيا كان شكلها أو نوعها حيع يستوة أن تكون سائلة أو صلبة 
أو كبسوالاه أو يا  ل  من ااشكام، ويرتتب عليها عادت اإلدمان وجترمها القوانني الوضعية وحتارهبا 

 االتفاقياه الدولية.

  نبوه حتر  امل دراه تعاطي ا واجتار ا أو يا  ل  باادلة الشرعية من الكتا  والسنة واإلمجاع 0ة
عليها من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية، سواء علو  والقياس، و ل  نظر ا ملا يرتتب

مستوة الفرد أو ااسرت أو ا تم ، ومن   خيطأ من يعتقد حل امل دراه نظر ا لعدم وجود ن  صريح 
 حيرمها.

لد    وجو  عقوبة متعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية بالعقوبة التعزيرية املناسبة ومنها عقوبة اجل1ة
كشار  اامر، م  وجو  مصادرت ما ضب  م  املتعاطو من جوا ر خمدرت ىف مجي  ااحوام، ويل  
مكان التعاطو عن استلزم اامر، ومن   اانه ال مان  من تطبي  العقوباه الواردت ىف قانون امل دراه 

 يعة اإلس مية.الليىب بشأن التعاطو حيع عهنا تعترب من العقوباه التعزيرية طبق ا احكام الشر 

                                                 

 وما بعد ا.  119  د. حممود سليمان موسو، شرح قانون العقوباه ةالقسم العام ، مرج  ساب ،  1ة
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  تتميز جرمية تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية بأهنا جرمية عمدية وعجيابية ومؤقتة كما أهنا 1ة
 تشرتك ىف بعض ااصائ  م  جرائم امل دراه ااخرة وجتلف أيض اىف بعض اجلوانب.

 مواد القانون أو   حتديد املادت امل درت قد يكون بأحد طريقتني ااوىل  و أن ين  عليها أمسا ىف2ة
جدوم تلح  به ويكون  ل  علو سبيل افصر والثانية  و حتديد مواصفاه املادت امل درت مبوجب 
نصو  القانون حبيع ع ا توااره   ه املواصفاه ويكون  ل  عادت عن طري  اارباء ىف املادت 

 املضبوطة.

ستعملها الش صو وأنزم العقوبة علو   جرم املشرع الليىب تعاطو امل دراه واملؤنراه العقلية أو ا2ة
مرتكبها، وال يكفو للوجود القانو    ه اجلرمية أن يتواار ركنها املادة بل يلزم أن تكون الواقعة املادية 

 يا مشروعة، و و ال تكون ك ل  عال ع ا انتفت أسبا  اإلباحة.

 ثانًيا: التوصيات:
درج ىف العقوبة حسب حالة املتعاطو وأخ ه   ضرورت تعديل العقوباه حبيع تعطو للقاضو الت4ة

 بالرأاة ىف املرت ااوىل وتشديد العقوبة ىف حالة العود.

  ينبطو علو الدولة وض  خطة عمل وطنية  اربة ظا رت تعاطو امل دراه واقرتاح وسائل حتقي  0ة
نسان ىف ظا رت   ه ااطة وتقد  مقرتحاه وتوصياه عىل اجلهاه امل تصة ىف كل من شانه محاية اإل

 التعاطو.

  تكليف بعض املراكز العلمية املت صصة إلجراء البحع ودراساه تتناوم ظا رت تعاطو 1ة
ا عن تعاطو امل دراه واملرنراه  امل دراه واملؤنراه العقلية واجلرائم املتصلة هبا وصوال  فيات أاضل بعيد 

 العقلية.

ااجهزت واملعداه افديثة املست دمة ىف   عمداد معامل التحليل مبصلحة الطب الشرعو ب1ة
الكشف عن امل دراه وال  تساير املستحدو ىف اانواع اجلديدت من العقاقا امل درت ال  يساء 

 است دامها.

  انشاء مصحاه لع ج متعاطي امل داره علي أن يتوار ايها أساليب الع ج الطيب والنفسي 2ة
 واالجتماعي.

 االع م بطر  حماربة متعاطي امل دراه واملؤتراه العقلية .  تفعيل دور وسائل 1ة

  تدريس مادت حتت عنوان السياسة اجلنائية ملكااحة امل دراه واملؤتراه العقلية   كلياه 9ة
 القانون ومجيعها كون ا تم  اجلامعي االساس   مواجهة ظا رت انتشار تعاطي امل دراه .
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 أواًل: فهرس المراجع العربية:
 ل، ، حاشية العدوتن 4489  أبو افسن علو بن أمحد بن مكرم الصعيدة العدوة املتوىف سنة ة4ة

 م .4991علو شرح كفاية الطالب الربا ، حتقي   يوسف الشي  حممد، دار الفكر، باوه، سنة ة
طانية،  لل ، ااحكام السل120أبو افسن علو بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردة املتوىف سنة ة  0ة

 دار افديع، القا رت، بدون تاري .
 لل ، معني افكام ايما يرتدد 811  أبو افسن، ع ء الدين، علو بن خليل الطرابلسو املتوىف سنة ة1ة

 بني ااصمني من ااحكام، دار الفكر، باوه، بدون تاري .
 لل ، الفروق، 181 سنة ة  أبو العباس شها  الدين أمحد بن عدريس بن عبد الرمحن القراىف املتوىف1ة

 عامل الكتب، القا رت، بدون تاري .
 لل ، مسند 014  أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن   م بن أسد الشيبا  املتوىف سنة ة2ة

اإلمام أمحد بن حنبل، حتقي   سعيب اارنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، باوه، الطبعة ااوىل، سنة 
 م .0004ة
 ل ، 110مد موا  الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن  قدامة اجلماعيلو املتوىف سنة ة   أبو حم1ة

 املطىن، مكبتة القا رت، القا رت، بدون تاري .
   أمحد أبو الروس،  مشكلة امل دراه واإلدمان، دار املطبوعاه اجلامعية، اإلسكندرية، بدون تاري .9ة
و السعدة اانصارة، شها  الدين أبو العباس املتوىف سنة   أمحد بن حممد بن علو بن حجر ا يتم8ة
  لل .4109 لل ، الزواجر عن اقرتاة الكبائر، دار الفكر، باوه، الطبعة ااوىل، سنة ة991ة

عدوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  الليىب، املكتبة الوطنية، بنطازة، ليبيا، الطبعة ااوىل، 
 م .4991سنة ة

دوار ياىل ال  ىب، جرائم امل دراه ىف التشري  املصرة، دار النهضة العربية، القا رت، سنة   ع9ة
 م .4998ة
  أسامة السيد عبد السمي ، عقوبة تعاطو امل دراه واالجتا هبا بني الشريعة والقانون ةدراسة 40ة

  . 11/11ة م ،  0040مقارنة ، دار اجلامعة اجلديدت، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، سنة ة
  أمني مصطفو حممد، علم اجلزاء اجلنائو، اجلزاء اجلنائو بني النظرية والتطبي ، دار اجلامعة 44ة

 م .0008اجلديدت، اإلسكندرية، سنة ة
  انطوان لطف اهلل  البستا ، امل دراه أعرة عنها وجتنبها،  ا لة العربية للطب النفسو، ا لد 40ة

 م .4990ة ااوم، العدد الثا ، سنة
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 لل ، السياسة 908  تقو الدين أبو العباس بن عبد افليم بن عبد الس م ابن تيمية املتوىف سنة ة41ة
الشرعية ىف عص ح الراعو والرعية، وزارت الشئون اإلس مية وااوقاة والدعوت واإلرشاد، اململكة العربية 

  لل .4148السعودية، الطبعة ااوىل، سنة ة
اهلل عبد الرزاق النقىب، تعاطو املواد امل درت واملؤنراه العقلية ةدراسة مقارنة ، رسالة    جابر عبد41ة

 م .0040ماجستا، كلية افقوق، جامعة اإلسكندرية، سنة ة
  حسن ربي ، شرح قانون العقوباه االحتادة ةالقسم العام ، مطاب  البيان التجارية، دىب، سنة 42ة
 م .4999ة
صفاوة، شرح قانون اجلزاء الكوي  ةالقسم ااا  ، بدون دار نشر، سنة   حسن صادق املر 41ة
 م . 4919/4990ة
 م .4918  رؤوة عبيد، شرح قانون العقوباه التكميلو، بدون دار نشر، الطبعة الرابعة، سنة ة49ة
ر  لل ، خمتا111  زيد الدين أبو عبد اهلل حممد بن أىب بكر عبد القادر الرازة املتوىف سنة ة48ة

 الصحاح، ترتيب  السيد حممود طا ر، دار الرتاو العرىب للطباعة والنشر، بدون تاري .
 م .4910  السعيد مصطفو السعيد، ااحكام العامة ىف قانون العقوباه، الطبعة الرابعة، سنة ة49ة
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 المقدمة

 مقارنة م  ياه من القوانني ،والبحع   موضوع التَّظلُّم امتطور  ايعترب القانون اإلداري قانون      
اإلداري من أ م الوسائل ال  ميكن است دامها من قبل اااراد   مواجهة قراراه  اإلدارت ال  قد متس 

  .و و أحد الضماناه ال  حتمي تل  افقوقم،حقوقه

ئهللللللللللا وععللللللللللادت النظللللللللللر   موقفهللللللللللا ، اإلداري لللللللللللإلدارت ارصللللللللللة إلصلللللللللل ح أخطا وميللللللللللنح الللللللللللتَّظلُّم        
       وبالنتيجللللللللللة خيفللللللللللف العللللللللللبء علللللللللللو القضللللللللللاء اإلداري باهنللللللللللاء املنازعللللللللللة اإلداريللللللللللة   بللللللللللدايتها بشللللللللللكل 
ال يللللللؤدي عىل تطللللللور اامللللللر عىل منازعللللللة قضللللللائية تطللللللرح أمللللللام القضللللللاء ،و   للللللل  تللللللواا للجهللللللد واملللللللام 

واملشلللللرع ضلللللاء ملللللن ناحيلللللة أخرة،لللللل وي الشلللللأن ملللللن ناحيلللللة ،وجفيلللللف العلللللبء الواقللللل  عللللللو كا لللللل الق
م بشللللللللأن القضلللللللللاء 4994لسلللللللللنة  88اري ملللللللللن خلللللللل م القلللللللللانون رقللللللللم دالليلللللللليب أشلللللللللار عىل الللللللللتظلم اإل

د مقاضلللللللات  اإلدارت ويكلللللللون   اإلداري عبلللللللارت علللللللن طعلللللللن عداري يقلللللللوم بللللللله ملللللللن يريللللللل واللللللللتَّظلُّماري ،داإل
أعما لللللللا اإلداريلللللللة يلللللللا حتجلللللللاج يوجللللللله عىل السللللللللطة اإلداريلللللللة امل تصلللللللة طاعن لللللللا   مشلللللللروعية اشلللللللكل 

 املشروعة بطية مراجعة تصراا ا.

 :أهمية البحث

تكملللللن أ يلللللة اختيارنلللللا ملوضلللللوع التنظللللليم القلللللانوين لللللللتظلم اإلداري مللللللا لللللله ملللللن أ يلللللة بالطلللللة حيلللللع      
يعتللللللرب افللللللديع عللللللن الللللللتَّظلُّم مللللللن املوضللللللوعاه املهمللللللة واجلللللللديرت بالدراسللللللة انَّ موضللللللوع الللللللتَّظلُّم مهللللللم 

داره وللقضلللللللاء عللللللللو حلللللللد سلللللللواء ،اعللللللللو صلللللللعيد الفلللللللرد جفيلللللللف أعبلللللللاء التقاضلللللللي املاديلللللللة للفلللللللرد وللللللللإل
لرقابللللللة ال اتيللللللة علللللللو أعمللللللام  اإلدارت، وعلللللللو سللللللبيل ا والزمنيللللللة، وعلللللللو صللللللعيد اإلدارت اهللللللو أدات لبسلللللل 

القضللللاء اهللللو يعمللللل علللللو جفيللللف أعللللداد القضللللايا املسللللجلة لللللدة ا للللاكم و للللل  فللللل املنازعللللاه بللللني  
 واااراد وديًّا.اإلدارت 

ملللللللن قبلللللللل امللللللللوظفني وأصلللللللحا   اكبلللللللا   وتكمللللللن أ يلللللللة البحلللللللع أيض لللللللا   كلللللللون أنَّ  نلللللللاك جهللللللل       
اقللللد تقللللوم اجلهللللاه اإلداريللللة امل تلفللللة باصللللدار قللللراراه معيبللللة    اإلداري الشللللأن مبوضللللوع الللللتَّظلُّم

ن عىل الللللللللتَّظلُّم ؤ يلجللللللللأنَّ املتضللللللللررين منهللللللللا ال  بعللللللللض ااحيللللللللان ،و  أحيللللللللان أخللللللللرة يللللللللا م ئمللللللللة، عالَّ 
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جلهللللللة اإلدارت مللللللن أجللللللل علطائهللللللا أو تعللللللديلها أو سللللللحبها ، عمَّللللللا بسللللللبب جهلهللللللم هبلللللل ا افلللللل  أو خوا للللللا 
 من بطش وسطوت جهة اإلدارت.

 أهداف البحث :

يهللللللدة البحللللللع بشللللللكل أساسللللللي عىل معاجلللللللة القصللللللور والتعللللللار  اللللللل ي يوجللللللد   النصلللللللو         
 ريعني اللييب واملصري ،وتتمثل أ داة البحع   أنَّ القانونية املنظمة للتظلم بني التش

وأحللللللللد وسللللللللائل الرقابللللللللة  ،حللللللللرتام مبللللللللدأ املشللللللللروعية اإلداريللللللللةااإلداري  للللللللو أحللللللللد ضللللللللماناه  الللللللللتَّظلُّم -
يللللله امللللللتظلم للطريللللل  السلللللليم ملللللن خللللل م ج، واللللللتظلم اإلداري يهلللللدة لتو الداخليلللللة عللللللو أعملللللام اإلدارت

 القانونراءاه ال  ن  عليها جالن  علو اإل

اإلداري يلللللللوار الوقلللللللت واجلهللللللللد وامللللللللام لصلللللللاحب الشلللللللأن ،و للللللللو طريللللللل  خمتصلللللللر فصللللللللوم  اللللللللتَّظلُّم - 
، واكلللللللرت اللللللللتظلم اإلداري   التشلللللللري  الليللللللليب صلللللللاحب الشلللللللأن عللللللللو حقللللللله دون اللجلللللللوء عىل القضلللللللاء
 الزالت حبيسة وقاصرت عن مواكبة التطور التشريعي املقارن.

 ي يللللللؤدي عىل مللللللنح املللللللتظلم قطلللللل  ميعللللللاد الطعللللللن باإللطللللللاء ،اامللللللر الللللللاإلداري يللللللؤدي عىل  الللللللتَّظلُّم - 
 .  يوما  عضااية للطعن القضائي نيمدت ست

 إشكالية البحث:

تلللللللتل   مشلللللللكلة البحلللللللع   حماوللللللللة معرالللللللة التنظللللللليم القلللللللانوين لللللللللتظلم اإلداري   التشلللللللريعني         
وبيللللان مللللا قللللد يعرتيهللللا مللللن قصللللور ،و لللل ا  ،الليلللليب واملصللللري والوقللللوة علللللو النصللللو  القانونيللللة املنظمللللة

 يت آلالعديد من التساؤاله تتمثل   االبحع يثا 

 اإلداري وما ي أ يته؟ ما  و التَّظلُّم -

 اإلداري وياه من املفا يم القانونية ااخرة؟   ل  ناك ارق بني التَّظلُّم -

 اإلداري؟  ما  ي شروط التَّظلُّم -

 اإلداري؟  تَّظلُّمما  ي أنواع وتقسيماه ال -
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 اإلداري ؟ نار املرتتبة علو التَّظلُّمآلما ي ا -

  حالللللللة تعللللللدَّده  التَّظلُّمللللللاه املقدمللللللة مللللللن صللللللاحب الشللللللأن مللللللا و الللللللتَّظلُّم اللللللل ي يقطلللللل  ميعللللللاد  -
 وكيف يتم عحتسا  مدت الطعن؟ ؟الطعن

 منهجية البحث:

يلللللللللتم تنلللللللللاوم موضلللللللللوع التنظللللللللليم القلللللللللانوين لللللللللللتظلم اإلداري واق لللللللللا اسللللللللللو  الدراسلللللللللة التحليليلللللللللة       
املقارنلللللة بلللللني النصلللللو  القانونيلللللة   كلللللل ملللللن ليبيلللللا ومصلللللر، وأيض لللللا عجتا لللللاه الفقللللله و أحكلللللام ا لللللاكم 

ون انَّلللللله متطللللللور   جمللللللام القللللللان ؛ونسللللللل   الضللللللوء علللللللو التشللللللري  الليلللللليب اضلللللل   عللللللن التشللللللري  املصللللللري
 . والفقه والقضاء اإلداري

 تقسيم البحث:
يتطلللللللب البحللللللع   موضللللللوع التنظلللللليم القللللللانوين للللللللتظلم اإلداري أن نقللللللوم بتحديللللللد ااطللللللة اللللللل         

توضلللللح لنلللللا نطلللللاق حبثنلللللا ويسلللللتوجب التعلللللرة عللللللو كاالللللة املسلللللائل ا يطلللللة باملوضلللللوع وللللللو بشللللليء ملللللن 
ملللللر عىل عللللدد كبلللللا مللللن الصلللللفحاه و لللل ا يتنلللللاىف اإلجيللللاز، انَّللللله لللللو تعمقنلللللا   املوضللللوع سيصلللللل بنللللا اا

سللللللوة نقللللللوم بتقسلللللليم البحللللللع واق للللللا  ملللللل  شللللللروط نشللللللر البحللللللوو   ا لللللل ه العلميللللللة ا كمللللللة و لللللل ا
 .يتآلل

 اإلداري المبحث األول: ماهية التَّظلُّم
 اإلداري المطلب األول: نشأة التَّظلُّم
 وأهميته اإلداري المطلب الثاني: مفهوم التَّظلُّم
 اإلداري المطلب الثالث: شروط التَّظلُّم
 واألثار المترتبة عليه اإلداري المبحث الثاني: أنواع التَّظلُّم

 من حيث السلطة المختصة بفحصه اإلداري المطلب األول: التَّظلُّم
 من حيث مدى الزاميته اإلداري المطلب الثاني: التَّظلُّم

 وكيفية احتسابه اإلداري التَّظلُّمثار المترتبة على َلالمطلب الثالث: ا
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 اإلداري المبحث األول: ماهية التَّظلُّم
أنَّ املصللللللللحة العاملللللللة تتفلللللللوق عللللللللو املصلللللللاع  اإلداري ملللللللن املبلللللللادئ املسلللللللتقرت   نطلللللللاق القلللللللانون        
جلللللللا  قلللللللراراه عداريلللللللة   اارت   تسللللللليا ا للمرااللللللل  العاملللللللة بوعللللللللو  للللللل ا ااسلللللللاس تقلللللللوم اإلد ،اااصلللللللة
وضلللللل  املصلللللللحة العامللللللة   حيللللللز التطبيلللللل  وبنللللللاء  علللللللو  للللللل  اللللللانَّ  لللللل ه القللللللراراه وضللللللعت   سللللللبيل 

افسلللللبان أوال وأخلللللا ا وجلللللو  سلللللا املرااللللل  العاملللللة بانتظلللللام واطلللللراد، اضللللل   عللللللو أن ضلللللرورت اسلللللتمرارية 
لللللا أنَّ ملللللا تت للللل ه اإلدارت العاملللللة ملللللن قلللللراراه قلللللد ميلللللس  ملللللن  املراللللل  العلللللام  لللللي نقطللللله بالطلللللة اا يلللللة علم 
ُشلللللر ع للمتضلللللرر 

قريلللللب أو بعيلللللد حقلللللوق ااالللللراد أو خيلللللالف مبلللللدأ املشلللللروعية، وع جلللللا  لللللل ل   أوجلللللد امل
اللللللل ي مبوجبللللللله  اإلداري مسلللللللك ا يسلللللللكه قبلللللللل اللجللللللو عىل القضلللللللاء،  بعللللللض افلللللللااله و  للللللو اللللللللتَّظلُّم

 ،وسلللللوة نتنللللللاوم 1ةيطللللللب املتضلللللرر ملللللن اجلهلللللة الللللل  أصللللللدره القلللللرار أن تعدلللللله أو تلطيللللله أو تسلللللحبه 
 بالدراسة     ا املبحع نشأت التَّظلُّم ومفهومه وأ يته وشروطه ايما يلي 

 اإلداري المطلب األول:نشأة التَّظلُّم
اللللللللتَّظلُّم  لللللللو علللللللدم رضلللللللا صلللللللاحب الشلللللللأن   القلللللللرار الللللللل ي عللللللللم بللللللله بواسلللللللطه النشلللللللر ،ويبلللللللادر       

عللللللللللو مللللللللللن أصلللللللللدر اا اإلداري القلللللللللرار أو عىل اللللللللللرئيس تأن بلللللللللالتَّظلُّم عىل اإلدارت مصلللللللللدر صلللللللللاحب الشللللللللل
النظللللر ايلللله وسللللحبه أو علطائلللله،ع  حيلللل  ملصللللدر القللللرار حللللام علملللله  بعللللدم مشللللروعية  تالقللللرار طالب للللا ععللللاد

قللللللراره أن يصللللللحح   لللللل ا القللللللرار لتطهللللللاه مللللللن العيللللللو  اللللللل  فقللللللت بلللللله ،وبطبيعللللللة افللللللام اللللللانَّ  للللللل  
ر يللللللا املشللللللروع أو تعديللللللله مللللللن أاضللللللل مللللللن علطللللللاء القللللللرار قضللللللائيا، كمللللللا عنَّ  لللللل ا افلللللل    علطللللللاء القللللللرا

 . 2ةال ي ميل  السلطاه  جتاه أعمام مرؤسيه وتصراا م ااعلو  اإلداري ص حياه الرئيس
اللللللللللللتَّظلُّم   ط ومللللللللللن املقلللللللللللرر   قضللللللللللاء حمكملللللللللللة القضللللللللللاء اإلداري املصلللللللللللرية أنَّ  علَّللللللللللة اشلللللللللللرتا        

القللللللراراه اإلداريللللللة ومللللللا يتفللللللرع عنلللللله مللللللن وقللللللف امليعللللللاد ، للللللي أْن تُتللللللاح الفرصللللللة للجهللللللة اإلداريللللللة بللللللأن 
تعللللللدم عللللللن قرار للللللا اتكفللللللي الطللللللاعن مؤونللللللة التقاضللللللي   شللللللأنه ،و لللللل ا النظللللللر ال يتحقلللللل  عال بتقللللللد  

خلللللر ال يشلللللرتط آن وجللللله اللللللتَّظلُّم عىل اجلهللللله الللللل  أصلللللدره القلللللرار أو اجلهلللللة الرئيسلللللية  لللللا ،عللللللو أنَّللللله مللللل

                                                 

نقطاع ميعاد را  دعوة اإللطاء ، رسالة ماجستا   القانون أ. حممد حسني عحسان   التظلم اإلداري كسبب ال  1ة
 .40م، 0041النجاح السطني، العام، جامعة

د. مفتاح خليفة عبد افميد   النظام القانوين للتظلم اإلداري  ،دار املطبوعاه   2ة
 .9م، 0049اجلامعية،اإلسكندرية،
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تبلللللاع أوضلللللاع معينلللللة حبسلللللب الطلللللاعن أن يكلللللون تظلمللللله قلللللد ا   للللل ا التقلللللد  سللللللوك طريللللل  خلللللا  أو 
 . 1ة أبلا عىل اجلهة صاحبة الشأن   امليعاد.... 

بعلللللللدت مراحلللللللل اهلللللللو مل يظهلللللللر مللللللللره واحلللللللدت  جبميللللللل  جوانبللللللله ولكلللللللن  اإلداري ولقلللللللد ملللللللر اللللللللتَّظلُّم       
بشللللللللكل تللللللللدرجيي، القللللللللد عراللللللللت بعللللللللض ا تمعللللللللاه البشللللللللرية بعللللللللض الللللللللنظم ومارسللللللللتها مثللللللللل نظللللللللام 
الع قلللللللاه بلللللللني أالللللللراد ا تمللللللل  ،كملللللللا عرالللللللت نظلللللللام اللللللللتَّظلُّم للقضلللللللاء عللللللللو الظللللللللم وعحقلللللللاق افللللللل  

دأ اللللللتَّظلُّم  يشلللللكل أكلللللرب قلللللدر ملللللن الضلللللمانة والقضلللللاء عللللللو املنازعلللللاه الداخليلللللة وااارجيلللللة، ولقلللللد بللللل
ضلللللد االنتهاكلللللاه عللللللو القواعلللللد العرايلللللة املعروالللللة   الوقلللللت السلللللاب  ،عالَّ أنَّللللله مل يظهلللللر وتتضلللللح معاملللللله 

 . 2ةبشكل واضح عال بعد اإلس م 
اإلداري، و لللللللل   حيللللللع أصلللللللبحت تطلللللللرأ م ملللللللح  ملموسلللللللة وتطللللللااه واضلللللللحة عللللللللو اللللللللتَّظلُّم         

اوات والعدالللللللللة وعنصللللللللاة  أصللللللللحا  املظللللللللامل،و الللللللللتَّظلُّم  مل يعللللللللد قاصللللللللرا  علللللللللو اااللللللللراد لتحقيلللللللل  املسلللللللل
لللللا جتلللللاوز  لللللل  ومشلللللل مجيلللللل   واجلماعلللللاه   املعلللللام ه املدنيللللله والتجاريللللله و  ااحلللللوام الش صللللليه وعمنَّ
املظلللللللامل الللللللل  تقللللللل  ملللللللن اللللللللوالت وأصلللللللحا  النفلللللللو  ،سلللللللوا ء كلللللللانوا أصلللللللحا  السللللللللطة أو ال و للللللل ا ملللللللا 

و للللو نللللوع مللللن أنللللواع القضللللاء  ؛املظللللامل اللللل ي أصللللطلح  علللللو تسللللميته  بللللديوان املظللللامل  يسللللمو بقضللللاء
  اإلسلللللللل م يت صلللللللل    نظللللللللر املنازعللللللللاه اإلداريللللللللة اللللللللل  متثللللللللل أيلللللللللب عختصاصللللللللاته ،و للللللللل  بللللللللرد 
املظللللللامل اللللللل  يوقعهللللللا عللللللللو اااللللللراد ورجللللللام الدوللللللللة و رجللللللام السلللللللطة ملللللللن الللللللوالت  والللللللوزراء وافكلللللللام  

السللللللللطان ،اهللللللو يتلللللللوىل راللللللل   للللللل ه املظللللللامل  والقضلللللللاء عللللللللو صلللللللور التعسلللللللف ويللللللا م ملللللللن أصلللللللحا  
 والعلللللدوان ملللللن رجلللللام السللللللطة عللللللو ااالللللراد، وملللللن مت يكلللللون قضلللللاء املظلللللامل  لللللو  للللل ا القضلللللاءاإلداري
املسلللللتقل عللللللن القضللللللاء العللللللادي أو القضلللللاء العللللللام اللللللل ي كللللللان خيلللللت  باملنازعللللللاه الفرديللللللة   ااحللللللوام 

لتجاريلللللللة  عىل جانلللللللب جلللللللرائم افلللللللدود والقصلللللللا  والتعزيلللللللر ،وقضلللللللاء الش صلللللللية واملعلللللللام ه املدنيلللللللة وا
   املظلللللامل مل يكلللللن يتوقلللللف عنلللللد راللللل  الظللللللم ملللللن جانلللللب رجلللللام السللللللطه الرمسيلللللة مثلللللل القضلللللاءاإلداري

اللللللنظم الوضلللللعية افاليلللللة بلللللل كلللللان أيض لللللا  يلللللرد الظللللللم ملللللن جانلللللب ااقويلللللاء  وي النفلللللو  وللللللو مل يكونلللللوا 

                                                 

م، مكتب امي 40/4920/ 04ق ،جلسة 1لسنه  021  حكم  حمكمة القضاء اإلداري املصرية   الطعن رقم 1ة
 .090، اجلزء ااوم ،  2
أصوم القضاءاإلداري  ،منشوراه دار اجلامعة اجلديدت ، اإلسكندرية،     عبدالو ا   راعت  د. حممد2ة

 .110،  م0009
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ضللللل  متمانلللللل   اجللللللو ر والنتيجلللللة واحلللللدت و لللللي رد ظللللللم  القلللللوي ملللللن أصلللللحا  السللللللطة الرمسيلللللة، االو 
   كل من ارنسا ومصر وليبيا. اإلداري ،وسوة نوضح نشأت التَّظلُّم 1ةعلو الضعيف

 في فرنسا  اإلداري أواًل:نشأة التَّظلُّم
للللللا قاضللللللي ا عام للللللا  للمنازعللللللاه اإلداريللللللة عالَّ اعتبللللللارا  مللللللن          مل يصللللللبح جملللللللس الدوللللللله الفرنسللللللي جملس 
   اإلداري ، وظهلللللللر اللللللللتَّظلُّم 2ةم حيلللللللع حصلللللللل جمللللللللس الدوللللللللة علللللللو القضلللللللاء املفلللللللو  4890عللللللام 

عملللللوميني   ارنسلللللا بتشلللللكيل جللللللان عداريلللللة خاصلللللة ملللللن ملللللوظفني  اإلداري ارنسلللللا وبلللللدأ  تكلللللوين اللللللتَّظلُّم
ووزراء وكبللللللللار حكللللللللام  ااقللللللللاليم  ،و لللللللل ه اللجللللللللان مشللللللللكلة علللللللللو هنللللللللد ا يئللللللللاه القضللللللللائية وجللللللللت  
بالفصللللللل   املنازعللللللاه اللللللل  ترالللللل  عليهللللللا و كلللللل ا تقللللللرر لااللللللراد حلللللل  التَّظلُّمللللللاه مللللللن تصللللللرااه اإلدارت  

 . 3ةومعام  م معها ،حيع وصفت اإلدارت الفرنسية بالوزير القاضي أو اإلدارت القضائية
م  والداعيلللللللللة لوجلللللللللود القضلللللللللاء اإلداري، 4989وكانلللللللللت نتيجلللللللللة قيلللللللللام الثلللللللللورت الفرنسلللللللللية سلللللللللنه        

واعتنللللللاق اكللللللرت الفصللللللل واالسللللللتق م التللللللام بللللللني السلللللللطة القضللللللائية واإلداريللللللة، و  السللللللنة الثامنللللللة مللللللن 
الثللللللورت الفرنسللللللية أجللللللري عصلللللل ح عداري وأنشللللللئت جهللللللاه عستشللللللارية  عداريللللللة مهمتهللللللا حتقيلللللل  العدالللللللة 

م، حيللللللللللع أنشللللللللللأه جمللللللللللالس 4800  ارنسللللللللللا سللللللللللنه  اإلداريللللللللللة ،ومت اإلعلللللللللل ن عللللللللللن القضللللللللللاءاإلداري
م، باسللللللللم ا للللللللاكم اإلداريللللللللة لتتللللللللوىل رقابللللللللة املشللللللللروعية علللللللللو 4921ااقللللللللاليم  اللللللللل  عراللللللللت   سللللللللنه 

جهلللللللة باعتبلللللللاره   املسلللللللتوة اإلقليملللللللي ، وقلللللللد قلللللللام جمللللللللس الدوللللللللة عللللللللو رأس جهلللللللاه القضلللللللاءاإلداري
للللللللآيللللللللع أنَّ استشللللللللارية لللللللللإلدارت حب ا مللللللللن الناحيللللللللة الواقعيللللللللة   راء ا لللللللللس استشللللللللارية ويللللللللا ملزمللللللللة عالَّ أهنَّ

ستشللللللارت يبللللللديها ا لللللللس يللللللتم تنفيلللللل  ا، وعللللللرة  لللللل ا النظللللللام   ارنسللللللا  بنظللللللام القضللللللاء اكانللللللت أي 
م، وريلللللم صلللللدور  للللل ا القلللللانون وملللللا تضلللللمنه ملللللن أحكلللللام 4890ا جلللللوز والللللل ي  اسلللللتمر حللللل  سلللللنه 

الدولللللللة الفرنسللللللي وصللللللف القضللللللاء املفللللللو  ،اقللللللد أصللللللبحت اإلدارت  للللللي  متطللللللورت  ملللللللنح قضللللللاء جملللللللس
م ألطللللللو جملللللللس الدولللللللة  لللللل ا 4889صللللللاحبة  الواليللللللة العاملللللله   الفصللللللل    لللللل ه الللللللدعاوة، و  عللللللام 

االجتللللللاه وعللللللدم عنلللللله هنائيللللللا وأصللللللبح جملللللللس الدوللللللله  للللللو القاضللللللي العللللللام   املنازعللللللاه اإلدارية،وبلللللل ل  
 د الثلللللللورت الفرنسلللللللية واسلللللللتقرار ارنسلللللللا أنشلللللللئ القضلللللللاءاإلداري،وبعللللللل 4ة  ارنسلللللللا  اإلداري نشلللللللأ اللللللللتَّظلُّم

                                                 

 .119ج  الساب ،  عبدالو ا  ،املر   د. حممدراعت1ة

 .80م، 4992رية،دامعية،اإلسكن ،دار املطبوعاه اجلاإلداري  درايب افلو  القضاءج د. ما2ة

 .048م،  4982دراسة مقارنة  ،ة .ن ،– د. حممدكامل ليله  الرقابة علو أعمام اإلدارت القضائية 3ة
مبدأ  –داري .طارق اتح اهلل خضر  القضاء اإل دو  ؛88ج  ساب ، مر  ،اإلداري    أصوم القضاء عبدالو ا    د. حممدراعت4ة

 .019م،  0041دعوة اإللطاء ،–املشروعية 
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برئاسللللللة جمللللللللس الدوللللللللة املسللللللتقل علللللللن ا لللللللاكم القضللللللائية العاديلللللللة وعلللللللن اإلدارت العامللللللة وملللللللازام يتطلللللللور 
 .   1ةيوما بعد يوم عىل وقتنا افايل

 في مصر اإلداري ثانًيا:نشأة التَّظلُّم
وتطللللللور بعللللللد صللللللدور قللللللوانني الللللللتَّظلُّم مللللللن جملللللللس الدولللللللة، وأ للللللم   مصللللللر  اإلداري نشللللللأ الللللللتَّظلُّم       

م واملتعلللللل  بانشلللللاء  جمللللللس الدوللللللة املصلللللري ،وقلللللانون 4911لسلللللنة  440 للللل ه القلللللوانني القلللللانون رقلللللم 
م اللللللل ي اسللللللتحدو الللللللتَّظلُّم الوجللللللويب اوم 4922لسللللللنة  412تنظلللللليم جملللللللس الدولللللللة املصللللللري  رقللللللم 

 . 2ةوالناا   ح  اآلن م4990لسنه  19مرت ،وأخاا القانون رقم 
 في ليبيا اإلداري ثالثًا:نشأة التَّظلُّم

ليبيلللللا سلللللاد ا نلللللوع ملللللن التلللللأخا خاصلللللة   العهلللللد العثملللللاين واإليطلللللايل الللللل ي مل يلللللدا  هبلللللا عىل         
و كلللللللل ل  االسللللللللتعمار مل يسللللللللاعد علللللللللو ظهللللللللور الللللللللتَّظلُّم ومت ع للللللللدار حقللللللللوق  اإلداري تكللللللللوين الللللللللتَّظلُّم
عللللللللن طريلللللللل  جلللللللللان  للللللللا  اإلداري املسللللللللتعمرت، وبللللللللدأه   ليبيللللللللا تظهللللللللر  صللللللللورت الللللللللتَّظلُّمأبنللللللللاء البلللللللللدان 

م،  قلللللللانون ا كمللللللللة 4909سللللللللطاه شلللللللبه قضللللللللائية مثلللللللام  للللللللل  قلللللللانون اإلدارت ا ليلللللللة الصللللللللادر   
لسللللللللنة  88با كملللللللله العليللللللللا   القللللللللانون رقللللللللم  م وعنشللللللللاء دائللللللللرت للقضللللللللاءاإلداري4921العليللللللللا لسللللللللنه 

حيلللللللللع أنشلللللللللئت  دوائلللللللللر للقضلللللللللاءاإلداريبمحاكم االسلللللللللتئناة املدنيلللللللللة،  3ةالقضلللللللللاءاإلداريم   4994
وأصلللللللبحت  للللللل ه ا لللللللاكم جلللللللت  بلللللللالطعن   القلللللللراراه اإلداريلللللللة املتعلقلللللللة مبلللللللوظفي الدوللللللللة ،ومعظلللللللم 

مللللللن املبللللللادئ  ا  ليبيللللللا مقتبسللللللة مللللللن قللللللوانني جملللللللس الدولللللللة املصللللللري وأنَّ كثللللللا  أحكللللللام القضللللللاءاإلداري
كمللللللة العليللللللا الليبيللللللة ال جتلللللللف عللللللن املبللللللادئ اللللللل  قرر للللللا ا كمللللللة اإلداريللللللة العليللللللا   اللللللل  أرسللللللتها ا 

مصللللللر ،بللللللالريم مللللللن أنَّ القضللللللاء   مصللللللر يأخلللللل  مببللللللدأ عزدواج القضللللللاء ويأخلللللل  القضللللللاء الليلللللليب بنظللللللام 
 .   4ةوحدت القضاء

 
 وأهميته اإلداري المطلب الثاني: مفهوم التَّظلُّم

اللللللتَّظلُّم ميلللللنح جهلللللة اإلدارت ارصلللللة العلللللدوم علللللن قرار لللللا بصلللللورت عداريلللللة ودون تلللللدخل ملللللن القضلللللاء،      
و لللللللو عللللللللو  للللللل ا النحلللللللو يشلللللللكل مظهلللللللر ا ملللللللن مظلللللللا ر اإلدارت القضلللللللائية  وبامكلللللللان اإلدارت أن تراجللللللل  

                                                 

 .091م،  4991جامعة بنطازي ، د. صبيح بشا مسكوين   القضاءاإلداري   ليبيا  ،منشوراه 1ة

 .8م،  0042،الدولة  ،ةد .ن  اإلداري   موسوعة  جملس  أ. شريف الطباخ    الوسي 2ة

 .4011  السنة التاسعة ،  29، املنشور باجلريدت الرمسية ، العدد ة بشأن القضاء اإلداري اللييب 4994لسنة  88 القانون رقم 3ة

ل اإلداري تقييم بعض شروطه وافكم  ايه  ، حبع مقدم عىل املؤمتر الثاين لرؤساء ج املستشار. الطا ر خليفه الواعر   القضاءاملستع4ة
 .4م،  0040من شهر سبتمرب  40و44مي ا اكم إلدارية   الدوم العربية املنعقد   أبوظيب بدولة اإلماراه يو 
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خلللللللر، كملللللللا أنَّللللللله ميكنهلللللللا آعلللللللن قرار لللللللا اتلطيللللللله طواعيلللللللة بقلللللللرار  نفسلللللللها بعلللللللد راللللللل  اللللللللتَّظلُّم وأن تعلللللللدم
سللللل  بللللله وحينئللللل   ال مفلللللر ملللللن اللجلللللوء عىل القضلللللاء و راللللل  دعلللللوة اإللطاء،وسلللللوة نتنلللللاوم    للللل ا التم

 وأ يته ايما يلي  اإلداري املطلب مفهوم التَّظلُّم
 اإلداري التَّظلُّمأواًل:مفهوم 

ُشللللللر ع  للموظللللللف للللللللت ل  مللللللن اجلللللللزاء اللللللل ي       
الللللللتَّظلُّم يعتللللللرب عحللللللدة الضللللللماناه اللللللل  كفلهللللللا امل

عليلللله مللللن قبللللل السلللللطاه التأديبيللللة، و لللل ا الللللتَّظلُّم يكللللون علللللو شللللكل التمللللاس يتقللللدم بلللله املوظللللف وقلللل  
للسللللللللطة الللللللل  اصلللللللدرته ويطللللللللب  اإلداري عىل السللللللللطه التأديبيلللللللة مصلللللللدرت القلللللللرار أو يقلللللللدم عىل اللللللللرئيس

 ايه علطاء   ا القرار أو تعديله أو سحبه مبا جيعله أكثر اتفاق ا م  أحكام القانون.

ُشللللللر ع الليلللللليب مل يضلللللل  تعريفللللللا  حمللللللددا  الللللللتَّظلُّم تاركللللللا   للللللل  للقضللللللاء اإلداري ، وكلللللل ل  لشللللللراح و        
امل

 القانون اإلداري واقا  احكام القانون وتطوراته مبا ينسجم م  مقتضو النظم اإلدارية.

للجلللللللوء عىل اإلداري  لللللللو تفلللللللادي ا وملللللللن املقلللللللرر قلللللللي قضلللللللاء ا كملللللللة العليلللللللا الليبيلللللللة بلللللللأنَّ التَّظلُّم       
 . 1ةطري  التقاضي بقدر اإلمكان و ل  حبسم املنازعاه اإلدارية   مراحلها ااوىل 

اإلداري بأنَّلللللله  كللللللل مللللللا يفيللللللد متسلللللل   ولقللللللد عراللللللت ا كمللللللة اإلداريللللللة العليللللللا املصللللللرية الللللللتَّظلُّم        
 .   2ةاملتظلم حبقه ومطالبته باقتضائه  

بدقلللللللللللللة سلللللللللللللوة نللللللللللللل كر بعلللللللللللللض التعريفلللللللللللللاه  اإلداري وللتعلللللللللللللرة عللللللللللللللو مفهلللللللللللللوم اللللللللللللللتَّظلُّم
واإليضللللللاحاه اللللللل   كر للللللا الفقهللللللاء    لللللل ا الشللللللأن وقللللللد جللللللاءه تعريفللللللاه عديللللللدت للللللللتظلُّم اإلداري، 
لللللأن عىل جهلللللة اإلدارت إلعلللللادت النَّظلللللر  اقلللللد عرَّاللللله اللللللبعض   مصلللللر بأنَّللللله  طللللللب  يتقلللللدَّم بللللله صلللللاحب الشَّ

الللللللل ي أضلللللللرَّ مبكركلللللللزه القلللللللانوين، والَّللللللل ي يلللللللدَّعي خُمالفتللللللله للقلللللللانون بطيَّلللللللة الُوصلللللللوم عىل  اإلداري   القلللللللرار
لللللحبه  تعديلللللله أو سك
،وعلللللرة بأنَّللللله طللللللب مكتلللللو    أي صللللليطة كانلللللت يتقلللللدم بللللله صلللللاحب الشللللللأن  3ة

عىل اجلهللللللة اإلداريللللللة مصللللللدرت القلللللللرار أو رئاسللللللتها يتضللللللمن ريبللللللة   سلللللللحب اإلدارت لقللللللرار معللللللني لعلللللللدم 

                                                 

 .19،اجلزءالثالع،   09امي  م،مكتب1/4990/ 01ق،جلسة  18لسنه  02رقم  اإلداري الطعن   الليبية  حكم ا كمةالعليا1ة

، 42افديثة، اجلزء م ،املوسوعه 4912/ 09/1ق، جلسة  8لسنه  819 حكم ا كمة  اإلداريَّة الُعليا املصرية  الطعن اإلداري رقم 2ة
 .19م ، 4989

؛ و د. ماجد رايب 44م ،  4999،دار الفكر العريب،1قضاء اإللطاء ، ط -  د. سليمان الطماوي   الوجيز   القانون اإلداري 3ة
ر اجلامعة ؛ د. حممد راعت عبدالو ا ، د. ميادت عبدالقادر   أصوم القضاء اإلداري  دا102افلو   القضاء اإلداري ، مرج  ساب ،  

؛ د. مطاوري حممد شا ني   القرار التأدييب وضماناته ورقابته القضائية بني الفاعلية بالضمان   009،  0048اجلديدت، اإلسكندرية، 
 . 189م،  4981نظم العاملني املدنيني بالدولة والقطاعني العام وااا  ، مكتبة ااجنلو املصرية، 
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علللللرة أيض لللللا بأنَّللللله تقلللللد  امللللللتظلم شلللللكوة كتابلللللة عللللللو اجلهلللللة اإلداريلللللة امل تصلللللة هبلللللدة ،و  1ةمشلللللروعيته
 .   2ةانصااه وععادت اف  عليه ،وحمل التَّظلُّم ااصلي  و دعوة اإللطاء

 أمَّللللللللا الفقلللللللله الفرنسللللللللي اقللللللللد عرَّالللللللله بأنَّلللللللله  عجللللللللراء يسللللللللمح للُموظَّللللللللف بللللللللالطَّعن   القللللللللراراإلداري       
 . 3ةيِلِه بقصد علطائه أو تلكْعدِ 

عىل اجلهللللللة  وقلللللد عرَّاللللله الفقلللللله الل يللللليب بأنَّلللللله الطَّللللللب الَّلللللل ي يتقلللللدم بللللله مللللللن أضلللللرَّ بلللللله القلللللراراإلداري       
الَّلللللل  أصللللللدرته  تظلُّللللللم والئللللللي  أو عىل اجِلهللللللة الر ئاسللللللية  تظلُّللللللم رئاسللللللي ، طالب للللللا منهللللللا تْعللللللديل القللللللرار أو 

سكحبه أو علطاءه 
 . 4ة

 قيام مللللللن للللللله مصلللللللحة بالشللللللكوة مللللللن القللللللرار والباحللللللع يللللللرة أنَّلللللله ميكللللللن تعريللللللف الللللللتَّظلُّم بأنَّلللللله       
اإلداري اللللللللللللل ي أصللللللللللللدرته اجلهللللللللللللة اإلداريللللللللللللة ،حيللللللللللللع يللللللللللللرة صللللللللللللاحب الشللللللللللللأن أنَّ  لللللللللللل ا القللللللللللللراريا 

ويطلب مللللللللن اجلهللللللللة اإلداريللللللللة أو اجلهللللللللة الر ئاسللللللللية أْن تقللللللللوم بالطللللللللاء  لللللللل ا القللللللللرار أو تعديللللللللله ،مشللللللللروع
 .والتعويض عمَّا سببه من ضرر أوسحبه

اإلداري  وبعللللللللد أن بيَّنللللللللا مفهللللللللوم الللللللللتَّظلُّم سللللللللوة نقللللللللوم بتوضلللللللليح أ للللللللم الفللللللللروق بللللللللني الللللللللتَّظلُّم         
 وياه من املفا يم القانونية ااخرة ايما يلي 

 

                                                 

 . 404م.  4991اإلسكندرية،  اجلامعية، داراملطبوعاه   منشوراه ااصومةاإلدارية د.عبد افكم اوده   1ة

 4،ط   القضاء وأحكام الفقه ضوء   اإلجيايب اإلدارت ومسل  اإلداري التَّظلُّم    الوكيل عبرا يم  دحممد2ة
 .42   م،0008اجلامعي،  الفكر دار ،اإلسكندرية،

 انظر   (3)
Mouvgeon (J) Lapresoion administrative, trises, Paris, 1969. P. 493. 

د. حممد عبداهلل افراري   الرَّقابة علو أعمام اإلدارت   القانون اللييب  رقابة دوائر القضاء اإلداري ،منشوراه   4ة
دين القاضي   النَّظرية العامة ؛ و د. نصرال192،   م0040ليبيا،  -ت، الزاويةدمنقحة ومزي 2امعة ،طاملكتبة اجل

للتَّأديب   الوظيفة العامة دراسة موازنة من القانون املصري واللييب والشريعة اإلس مية ، رسالة دكتوراه   افقوق 
وظفي اادمة العامة ،  ؛ و أ. حسني911م،  4999جامعة عني مشس ،

ُ
املهدي   حبع   اإلجراءاه التَّأديبيَّة مل

 .449م،  4981العامة للنشر والتوزي  واإلع ن، بنطازي، املنشأت 
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 والطعن القضائي: اإلداري أ:التَّظلُّم
 .مما يستوجب التمييز بينهماقد يتشابه التَّظلُّم اإلداري م  الطعن القضائي       
ريللللللللم االرتبللللللللاط الونيلللللللل  بللللللللني الللللللللتَّظلُّم اإلداري والطعللللللللن القضللللللللائي اللللللللل ي مبقتضللللللللاه خياصللللللللم قللللللللرار      

 عداري لعدم مشروعيته عال أن الفارق بينهما كبا ويتضح من خ م االيت 
الطعللللللن عىل ا كمللللللة  ، بينمللللللا يقللللللدم ايلللللله الللللللتَّظلُّم اإلداري يقللللللدم عىل السلللللللطة اإلداريللللللة اللللللل  تبللللللت      

لللللللا عجلللللللراء و القضلللللللاء اإلداري،ائلللللللرت امل تصلللللللة و لللللللو   ليبيلللللللا د اللللللللتَّظلُّم لللللللليس لللللللله خصلللللللائ  اللللللللدعوة عمنَّ
يتقلللللدم بللللله صلللللاحب الشلللللأن عىل جهلللللة اإلدارت طالب لللللا منهلللللا العلللللدوم علللللن القلللللرار يلللللا املشلللللروع ، والطعلللللن 

 . 1ةره  ا طبيعة قضائية، والبد من تواار مساه الدعوة القضائية كي ينتد أنا
بينمللللللا الطعللللللن القضللللللائي يتعللللللني علللللللو ا،جهللللللة اإلدارت ليسللللللت ملزمللللللة بللللللالرد علللللللو الللللللتَّظلُّم املقللللللدم        

ا كملللللللللة أن تفصلللللللللل   الطعلللللللللن القضلللللللللائي،و  اللللللللللتَّظلُّم تفصلللللللللل اإلدارت بقلللللللللرار عداري خيضللللللللل  للنظلللللللللام 
جضللللل  لللللله ااحكلللللام العلللللام للقلللللراراه اإلداريلللللة،و  الطعلللللن القضلللللائي تفصلللللل ا كملللللة حبكلللللم خيضللللل  مللللللا 

 القضائية .
متلللللللللارس اإلدارت   اللللللللللتَّظلُّم رقلللللللللاب  املشلللللللللروعية وامل ئملللللللللة اتلطلللللللللي أو تعلللللللللدم أو تسلللللللللحب القلللللللللرار       

لللللللا رقابلللللللة مشلللللللروعية و  املعيلللللللب، أمَّلللللللا   الطعلللللللن القضلللللللائي ال يلللللللزام الطلللللللاب  العلللللللام للرقابلللللللة القضلللللللائية أهنَّ
 . 2ة شروع دون أن يكون  ا اف    تعديلهليست رقابة م ئمة، اتلطي ا كمة القرار يا امل

للللللللا للللللللله شللللللللروطه        الللللللللتَّظلُّم اإلداري ال خيضلللللللل  للشللللللللروط الشللللللللكلية ا للللللللدده   دعللللللللوة اإللطللللللللاء وعمنَّ
اااصلللللللللة بللللللللله،والتَّظلُّم اإلداري أسلللللللللهل وأيسلللللللللر   اإلسلللللللللت دام ملللللللللن اللللللللللدعوة القضلللللللللائيه ملللللللللن حيلللللللللع 

 .ايه ،و و أيض ا أقل تكلفة منها اإلجراءاه والفصل
 لتماس:الاإلداري وا ب:التَّظلُّم

لتمللللللللاس يفللللللللرت    الللللللللتَّظلُّم اإلداري وجللللللللود نللللللللزاع بللللللللني اإلدارت الللتميللللللللز بللللللللني الللللللللتَّظلُّم اإلداري وا      
،كملللللللا أنَّ اللللللللتَّظلُّم  3ةوصلللللللاحب الشلللللللأن،أمَّا   حاللللللللة اإللتملللللللاس الللللللانَّ اكلللللللرت النلللللللزاع تكلللللللون مسلللللللتبعدت 

صللللللللريح الطلللللللللب باعللللللللادت النظللللللللر   القلللللللللرار اإلداري يفللللللللرت  خماصللللللللمة قللللللللرار عداري يتضللللللللمن بشلللللللللكل 
  .املعيب عمَّا بسحبه أوبالطائه أوبتعديله و و ما ال يتواار   اإللتماس

                                                 

 .11اإلداري ،مرج  ساب ،   د. مفتاح خليفة عبدافميد   النظام القانوين للتَّظلُّم1ة

 .11 د. مفتاح خليفة عبدافميد املرج  الساب ،   2ة

 .411م،  0044 د. علي خطار شطناوي  القضاء اإلداري ،اجلزء ااوم، منشوراه دار الثقااة،  3ة
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واللللللللتَّظلُّم اإلداري يقلللللللوم عللللللللو اعتبلللللللاراه وعجلللللللراءاه قانونيلللللللة معينلللللللة ،ويقلللللللدم خللللللل م ميعلللللللاد معلللللللني     
اإلعتبلللللاراه اإلنسلللللانيه والظلللللروة الش صلللللية لتملللللاس ال،كلللللي ينلللللتد أنلللللره القلللللانوين، بينملللللا يطللللللب عللللللو ا

وجيللللللللب أن ن حللللللللظ أنَّ الطلللللللللب املقللللللللدم ال   وال يولللللللللد نتللللللللائد قانونيللللللللة كللللللللال  يولللللللللد ا الللللللللتَّظلُّم اإلداري
يعلللللللدُّ تظلملللللللا  عداريلللللللا  وال ينلللللللدرج حتلللللللت  للللللل ا املفهلللللللوم ع ا مل يتضلللللللمن وجلللللللود النلللللللزاع بلللللللني اإلدارت وبلللللللني 

 . 1ةالش   صاحب الطلب
اللللللتَّظلُّم اإلداري عجراءاتللللله حملللللددت، ويقلللللدم خللللل م زملللللن حملللللدد  سلللللب  يتضلللللح لنلللللا أنَّ  وباإلضلللللااة عىل ملللللا  

ينلللللتد انلللللاره القانونيلللللة   قطللللل  ملللللدت الطعلللللن باإللطلللللاء وبعلللللد أْن بيَّنلللللا مفهلللللوم اللللللتَّظلُّم اإلداري وأ لللللم  لكلللللي
 ي.سوة نقوم بتوضيح أ ية التَّظلُّم اإلداري ايما يلعن ياه من النظم املشاهبة له، مامييزه

 اإلداري التَّظلُّمثانًيا:أهمية 
ااسللللللللاس القللللللللانوين للرقابللللللللة اإلداريللللللللة أسللللللللاس مللللللللزدوج يتمثللللللللل   وجللللللللو  عحللللللللرتام اإلدارت ملبللللللللدأ        

املشلللللروعيه و لللللل  بالعملللللل عللللللو أْن تكلللللون قرارا لللللا متفقلللللة مللللل  أحكلللللام القلللللانون بلللللاملعىن الواسللللل  ،وملللللن 
ملللللللوم   ع ا اكتشلللللللفت اإلدارت أنَّ  للللللل ه القلللللللراراه قلللللللد جلللللللاءه خمالفلللللللة احكلللللللام القلللللللانون والللللللللوائح املع

هبللللا ،افللللي  لللل ه افاللللللة جيللللوز  للللا الرجلللللوع  عللللن تللللل  القللللراراه و لللللل  بسللللحبها أو علطائهللللا أو تعلللللديلها 
 لللل ا مللللن ناحيللللة ومللللن ناحيللللة أخللللرة اللللانَّ حلللل  اإلدارت   الرجللللوع عللللن  قرارا للللا  يسللللتند عىل عللللدم متتلللل  

ة اإلدارت عللللللللللو اإلداريلللللللللله أ يلللللللللة   مسلللللللللاعدت جهللللللللل القلللللللللراراه اإلداريلللللللللة بافجيلللللللللة القانونيلللللللللة، الللللللللالتَّظلُّم
 .   2ةتصحيح أخطائها  اتيا دون افاجة   اللجوء عىل القضاء

و  بلللللللت ا كملللللللة اإلداريلللللللة العليلللللللا املصلللللللرية عىل أنَّ اللللللللتَّظلُّم  لللللللو ااصلللللللل   جملللللللام اسلللللللت            
يتعلللللللني عليهلللللللا أن تعيلللللللد افللللللل  اصلللللللحابه  ارت وي الشلللللللأن فقلللللللوقهم وراللللللل  الظللللللللم علللللللنهم ،وجهلللللللة اإلد

 . 3ةدون أن تكبد م مشقة القضاء وعجراءاته 

                                                 

 ،4،ط القضاء  وأحكام الفقه ضوء   اإلجيايب اإلدارت ومسل  اإلداري التَّظلُّم      الوكيل عبرا يم  د. حممد1ة
 .42م،  0008اجلامعي،  الفكر دار اإلسكندرية،

مقارنة ،منشوراه مركز الدراساه حتليلية  دراسة –النظام القانوين للتظلم من القرار اإلداري  ااي  سعيد    أ. أمحد2ة
 .80م، 0049العربية للنشر والتوزي ،

-40-9ق،جلسة  14لسنه  81رقم  اإلداري الطعن    حكم ا كمة  اإلداريَّة الُعليا املصرية3ة
ق،جلسة 14لسنة  10981؛والطعن اإلداري رقم 48، 14السنه  املصرية، العليا ا كمة م،جمموعةمبادئ4981
 جمموعة أحكام ا كمة اإلدارية العليا املصرية .م،01-4-0040
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سللللللواء   القضللللللاء الفرنسللللللي أو املصللللللري وكلللللل ل  الليلللللليب   حتقيلللللل   اإلداري وتتمثللللللل أ يللللللة الللللللتَّظلُّم    
   اإلداري مصلللللللللحة صللللللللاحب الشللللللللأن اللللللللل ي صللللللللدر بشللللللللأنه القللللللللرار املللللللللتظلم منلللللللله، ويكللللللللون الللللللللتَّظلُّم

الصلللللادر  ه مبثابلللللة تعبلللللا ملللللن امللللللتظلم علللللن راضللللله للجلللللزاء  املوقللللل  عليللللله أي القلللللراراإلداريمعظلللللم افلللللاال
 ضده ويطالب ايه املتظلم بتعديل القرار أو الطائه أو سحبه.

متيلللللازاه تفلللللوق الومتلللللل  اجلهللللله اإلداريلللللة امللللللتظلم  لللللا حيلللللام  للللل ا اللللللتَّظلُّم  جمموعلللللة ملللللن افقلللللوق وا     
وحيقللللللل  امللللللللتظلم مصللللللللحة لكلللللللل ملللللللن جهلللللللة اإلدارت مصلللللللدرت القلللللللرار  تلللللللل  الللللللل  يتمتللللللل  هبلللللللا امللللللللتظلم، 

  أنَّللللله يسلللللمح  اإلداري وصلللللاحب الشلللللأن  الللللل ي صلللللدر   شلللللأنه وجهلللللة القضلللللاء،وتأيت أ يلللللة الضلللللب 
بتبللللللادم وجهللللللاه النظللللللر بللللللني املللللللتظلم واجلهلللللله اإلداريللللللة ،وأنَّ مللللللن شللللللأن الللللللتَّظلُّم تقليللللللل اللللللر  الصللللللدام 

ت   حالللللله قبو لللللا لللللللتظلم مبظهلللللر عحلللللرتم القلللللانون والعملللللل بأحكامللللله، بلللللني الفلللللرد واإلدارت وعظهلللللار اإلدار 
و   لللللل  استشللللللعار اااللللللراد فسلللللن النيللللللة   تعامللللللل اإلدارت معهلللللم اامللللللر اللللللل ي يلللللؤدي عىل مزيللللللد مللللللن 

 . 1ة.التعاون بني اإلدارت واااراد مما حيق  املصلحة العامة
ُشلللللللللر ع ملللللللللن تقريلللللللللر اللللللللللتَّظلُّم  لللللللللو عتاحلللللللللة الفرصلللللللللة لاالللللللللراد لكلللللللللي تنظلللللللللر اإلدارت          

و لللللللللدة امل
تظلمللللللللا م قبللللللللل أن يتجهللللللللوا للقضللللللللاء،ومن   يكللللللللون ا للللللللام أمللللللللام اإلدارت لكللللللللي تعيللللللللد النظللللللللر ايمللللللللا 
أصللللللدرته مللللللن قللللللراراه  قللللللد تكللللللون جللللللائرت   حلللللل  مللللللن صللللللدره   مواجهتلللللله ،وتنتهللللللي املشللللللكلة اللللللل  

قراراإلدارياجللللللللائر علللللللن طريللللللل  اللللللللتَّظلُّم ويسلللللللوة النلللللللزاع   مهلللللللده وال يصلللللللل عىل منازعلللللللة نتجلللللللت علللللللن ال
قضللللللائية تطللللللرح أمللللللام القضللللللاء ،و   لللللل ا تللللللواا للجهللللللد والوقللللللت للللللل وي الشللللللأن مللللللن ناحيللللللة، وجفيللللللف 

،وعلللللللو اإلدارت   حللللللام اتضللللللح  للللللا عللللللدم  2ةالعللللللبء الواقلللللل  علللللللو كا للللللل القضللللللاء مللللللن ناحيللللللة أخللللللرة
 لللللا أن تقلللللوم بتصلللللحيحها وتطها لللللا ملللللن العيلللللو  الللللل  فقلللللت هبلللللا، ويعلللللد  لللللل  مشلللللروعية قرارا لللللا خ 

أاضللللللل مللللللن علطائهللللللا قضللللللائي ا وبلللللل ل  يظهللللللر مللللللدة عحللللللرتام اإلدارت للقللللللانون وععللللللادت افلللللل  للمتضللللللررين 
  3ةمن قرارا ا ودون عجبار م لل  ا  عىل القضاء

 
 

                                                 

اجلزء   ، العام املوظف وتأديب اإلداري القرار علطاء   الشاملة اإلدارية املوسوعة    عبداملنعم خليفة عبدالعزيز د.1ة
 .480م، 0009دارحممود،القا رت، ااوم،منشوراه

القانونني املصري والكوي  دراسة اقهية  د. عبدالرؤة  اشم بسيوين   أحكام التظلم اإلداري   2ة
 .9م، 4999وقضائية ،منشوراتدار النهضة العربية،القا رت،

دار النهضة   د. رأات اوده  النظام القانوين للميعاد   دعوة اإللطاء دراسة مقارنة ،منشوراه3ة
 .419م، 0040العربية،القا رت،
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 اإلداري المطلب الثالث: شروط التَّظلُّم
سللللللواء أكللللللان جوازيًّللللللاأم وجوبيًّللللللا  نللللللاك شللللللروط معينللللللة جيللللللب أن تتللللللواار ايلللللله حلللللل   اإلداري الللللللتَّظلُّم     

 يقوم بدوره   قط  ميعاد دعوة اإللطاء و اتح ميعاد جديد، و  ه الشروط تتمثل ايما يلي  
جيللللللب أن يُقللللللدم الللللللتَّظلُّم مللللللن صللللللاحب الشللللللأن نفسلللللله اللللللل ي مسلللللله القللللللرار الصللللللادر أو مللللللن نائبلللللله  -

 نَّ صلللللللاحب الشللللللللأن نللللللللاق  اا ليللللللللةأو علللللللدميها،و جيللللللللب أن يقللللللللدم الللللللللتَّظلُّمالقلللللللانوين ايمللللللللا لللللللللو أ
 اإللطللللللاء،أي خلللللل م سللللللتني يوم للللللا مللللللن تللللللاري  نشللللللر القللللللرار   امليعللللللاد ا للللللدد لرالللللل  دعللللللوة اإلداري
للللللا يقينيًّللللللا ، للللللل  أنَّللللللله بفللللللواه  لللللل ا امليعللللللاد يسللللللق  افلللللل    الطعلللللللن ا أوعع هنلللللل و العلللللللم بلللللله علم 

بللللللللريم عللللللللدم مشللللللللروعيته  هنائيللللللللة حصانةقضللللللللائية اإلداري قللللللللرارالقضللللللللائي باإللطللللللللاء و يكتسللللللللب ال
والنظلللللللر ايللللللله،والعربت   حتديلللللللد تلللللللاري  تقلللللللد  اللللللللتَّظلُّم  لللللللو  وبالتلللللللايل ال تلتلللللللزم اإلدارتباعادتاحصللللللله

 تلللللاري  وصلللللوله الفعللللللي عىل اجلهةاإلداريلللللة امللللللتظلم عليهلللللا ولللللليس بتلللللاري  تسلللللجيله بالربيلللللد ع ا أرسلللللل
اإلداريللللللللة يللللللللدخل    للجهللللللللة الللللللللتَّظلُّم العللللللللادي   وصللللللللوم بطريلللللللل  الربيللللللللد ولكللللللللن التللللللللاخا يللللللللا
 . 1ةاالعتبار وخيض  لتقدير القاضي اإلداري

جيللللللب أن يُقللللللدم الللللللتَّظلُّم عىل ا يئلللللله اإلداريللللللة اللللللل  أصللللللدره القللللللرار أو عىل ا يئللللللاه الر ئاسللللللية ، وع ا  -
مصلللللر وارنسلللللا ال يعتلللللرب   ليبيلللللا و  قلللللدم اللللللتَّظلُّم عىل جهلللللة عداريلللللة يلللللا خمتصلللللة الللللانَّ القضلللللاءاإلداري

 للللل ا اللللللتَّظلُّم قاطع لللللا مللللللدت الطعلللللن عالَّ ع ا كلللللان للمللللللتظلم عللللل ر مقبلللللوم   ااطلللللأ الللللل ي وقللللل  ايلللللله 
، أو ع ا كانلللللللت  للللللل ه اجلهلللللللة تابعلللللللة للجهلللللللة امل تصلللللللة،  2ةبتقلللللللد  اللللللللتَّظلُّم عىل جهللللللله يلللللللا خمتصلللللللة

م اقلللللللد قضلللللللت ويعللللللد جمللللللللس الدوللللللله املصلللللللري أكثلللللللر تيسللللللا ا ملللللللن نظللللللاه الفرنسلللللللي    للللللل ا ا للللللا
املصللللللرية بأنَّلللللله  وعن كللللللان تظلللللللم املللللللدَّعي عىل رئلللللليس جملللللللس الللللللوزراء للللللليس  حمكملللللله القضللللللاءاإلداري

للللللا مباشللللللرت عىل جهللللللة اإلدارت اللللللل  كللللللان تابع للللللا  للللللا قبللللللل اصللللللله ، عالَّ أنَّ العللللللادت جللللللره علللللللو  موجه 
تيجلللللة مللللل  عحاللللللة مثلللللل  للللل ه التَّظلُّملللللاه عىل املصلللللاع واجلهلللللاه امل تصلللللة، و لللللو ملللللا يسلللللتوي   الن

                                                 

 .81،   ج  ساب مر  عبدالو ا   أصوم القضاءاإلداري  ،  د. حممدراعت1ة

 دعوة سريان قط    أنره ينتد اإلداري التظلم ومن املقرر   قضاء ا كمة العليا الليبية دائرت القضاء اإلداري أنَّ  2ة
 جهة قدم عىل أيض ا وعمنا  ا، الرئاسية واجلهاه ا يئاه أوعىل القرارت مصدر  اإلدارية اجلهة عىل متىقدم اق  ليس اإللطاء
 ح  يتسىن  ا احصه مصدرت القرار أو اجلهاه  الرئاسية  ا  ي اتصالعلمهابه اإلدارية اجلهة أنَّ  ع انبت خمتصة يا
 الطعن الليبية   التقاضي... ،حكم ا كمةالعلياة مؤون الشأن  وي وتكفو الساب  القرار عن بالرتاج  عما ايه للبت

رقم  اإلداري ؛والطعن02الثاين،   ،اجلزء 49امي  م،مكتب4980/ 01/2ق،جلسه  02لسنه  10رقم  اإلداري
 .12  ،اجلزءااوم 19امي  م،مكتب0001/ 04/1ق،جلسة  19لسنة  18
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لللللا عىل  للللل ه اجلهلللللاه ..  تقلللللدميها ملللللن صلللللاحب الشلللللأن رأس 
د  ،وافكملللللة ملللللن ملللللن اشلللللرتاط تقللللل 1ة 

مللللللللا وحللللللللد ا الللللللللل ان  الللللللللتَّظلُّم للجهللللللللة اإلداريللللللللة اللللللللل  أصللللللللدره القللللللللرار أوسلللللللللطتها الر ئاسللللللللية اهنَّ
 ميكنهما العدوم عن القرار وععادت النظر ايه .

وجيلللللللب أن يكللللللللون الللللللللتَّظلُّم واضللللللللح ا حمللللللللدَّد املعللللللللىن ،وع ا كانللللللللت القاعللللللللدت أالَّ يشللللللللرتط   الللللللللتَّظلُّم  -
شلللللكل معلللللني عالَّ ع ا نللللل  القلللللانون عللللللو خللللل ة  لللللل  ،الللللانَّ عبلللللاراه اللللللتَّظلُّم  مظللللللوم جيلللللب أن 
تكللللون دقيقللللة يللللا مبهمللللة   حتديللللد القللللرار املللللتظلم منلللله واجلهللللة اللللل  أصللللدرته و صللللاحب الشللللأن 

و للللللل   ،وجيللللللب أْن يُقللللللدم الللللللتَّظلُّم بعللللللد صللللللدور القللللللراراإلداري 2ةو كااللللللة جوانللللللب املوضللللللوع  ايلللللله
حللللل  تلللللتمكن اإلدارت ملللللن ععلللللادت النظلللللر   القلللللرار أنَّللللله صلللللدر اعللللل   واتضلللللحت معاملللللله، اللللل  ميكلللللن 
الللللتَّظلُّم مللللن قللللرار مل يصللللدر بعللللد ،اللللليس مللللن املنطلللل  أن يطلللللب مللللن اإلدارت ععللللادت النظللللر   قللللرار 

ا لللللليس لللللله مصللللللحة    لللللل  ملللللادام القلللللرار مل  ال يلللللزام حتلللللت نظر لللللا وحملللللل حبثهلللللا، كملللللا أنَّ أحلللللد 
يوللللللد بعلللللد ،و   لللللل  تقلللللوم ا كملللللة اإلداريلللللة العليلللللا املصلللللرية أنَّ  الكتلللللا  الللللل ي أرسلللللله امللللللدعي 
للجامعللللله   تلللللاري  سلللللاب  عللللللو صلللللدور القلللللرار املطعلللللون ايللللله،ال يطلللللمي علللللن وجلللللو  تظللللللم امللللللدعي 

 . 3ةايه بعد صدور من القرار املطعون 
وأخللللللا ا جيللللللب أن يكللللللون الللللللتَّظلُّم جمللللللديًّا بللللللأن يكللللللون   عمكللللللان  اإلدارت اللللللل  أصللللللدره القللللللرار أو  -

اجلهللللللللة الر ئاسللللللللية  بالنسللللللللبه  للللللللا أن تسللللللللحبه أو تعدللللللللله ،و للللللللل  انَّ افكمللللللللة مللللللللن الللللللللتَّظلُّم  للللللللي 
ن مراجعللللللة اإلدارت لنفسللللللها، اللللللا ا مل يكللللللن لللللللإلدارت املللللللتظلم عليهللللللا أن تُعيللللللد النظللللللر   القللللللرار، كللللللا

الللللللللتَّظلُّم يللللللللا  ي جللللللللدوة ، الللللللل  يللللللللؤدي عىل قطلللللللل  مللللللللدت الطعللللللللن، و   للللللللل  تقللللللللوم ا كمللللللللة 
اإلداريلللللة العليلللللا املصلللللريه  أنَّللللله ع ا امتنللللل  مل تكلللللن عللللللو اإلدارت  ععلللللادت  النظلللللر   القلللللرار السلللللتنفا  
واليتهلللللللا باصلللللللداره  أو لعلللللللدم وجلللللللود سللللللللطة رئاسلللللللية متلللللللل  التعقيلللللللب عللللللللو اجلهلللللللة اإلداريلللللللة الللللللل  

الللللانَّ اللللللتَّظلُّم    للللل ه افالللللله يصلللللبح يلللللا منلللللتد ،وبللللل ل  تنتفلللللي حكمتللللله وتلللللزوم الطايلللللة أصلللللدرته، 

                                                 

م، جمموعة 41/40/4919ق،جلسة 9لسنة 121 حكم  حمكمة القضاء اإلداري املصرية   الطعن اإلداري رقم 1ة
؛ومن املقرر   قضاء حمكمة 100اري املصرية ، السنة التاسعة،  املبادئ القانونية ال  قرر ا حمكمة القضاء اإلد

القضاء اإلداري املصرية أنَّ عدم صدور قرار برتقية موظف م  استحقاقه للرتقية  و من القراراه ال  جيب علو املدعي 
اإلداري رقم  التظلم منها للجهة اإلدارية قبل طلب علطائها... حكم  حمكمة القضاء اإلداري املصرية   الطعن

 م،منظومة قوانني الشرق.01/4/0040ق،جلسة 10لسنة  02809

 .101م،  4992اإلداري  ، منشوراه دار املطبوعاه اجلامعية، اإلسكندرية،    د. ماجد رايب افلو  القضاء2ة

 .100 د. ماجد رايب افلو  القضاءاإلداري  ، املرج  الساب ، 3ة
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وقلللللللد اعتلللللللربه حمكملللللللة القضاءاإلدارياملصلللللللرية    ، 1ة ملللللللن التصلللللللرب   عللللللللو طلللللللوم امللللللللدت املقلللللللررت 
للللللللا لللللللللن تنظللللللللر  حكللللللللم الللللللللتَّظلُّم يللللللللا ا للللللللدي  للللللللل  املقللللللللدم ضللللللللد قللللللللرار أعلنللللللللت اإلدارت سلللللللللف ا أهنَّ

 . 2ة مة بشأنه... التَّظلُّماه املقد
 ثار المترتبة عليهَلوا اإلداري المبحث الثاني: أنواع التَّظلُّم

لللللللللتظلم ملللللللن القلللللللراراه اإلداريلللللللة علللللللدَّت أنلللللللواع وأقسلللللللام ،و لللللللل  حبسلللللللب املعيلللللللار الللللللل ي يلللللللتم 
ُ تصَّلللللة بفكحصللللله، عىل نلللللوعني  تظلُّلللللم والئلللللي، 

ااخللللل  بللللله ، املللللث   يلللللتم تقسللللليم اللللللتَّظلُّم حبسلللللب اجِلهلللللة امل
أيض للللللا مللللللن حيللللللع اانللللللر، اللللللل ي يرتتَّللللللب عليلللللله عىل نللللللوعني  الللللللتَّظلُّم  وتظلُّللللللم رئاسللللللي، وينقسللللللم الللللللتَّظلُّم

اجلكللللللوازي والللللللتَّظلُّم الُوجللللللويب، و للللللل ا ماسللللللوة نقللللللوم بتوضلللللليحه    للللللل ا املبحللللللع باإلضللللللااة عىل اانلللللللار 
 اإلداري ايما يلي  ال  ترتتب علو التَّظلُّم

 من حيث السُّلطة الُمختصَّة بَفحصه: رياإلدا المطلب األول :التَّظلُّم
اإلداري يسلللللب  اللللللتَّظلُّم القضلللللائي ويلجلللللأ أصللللللحا  الشلللللأن عليللللله للحصلللللوم عللللللو حقللللللوقهم  اللللللتَّظلُّم    

ُ تصَّة بالنَّظر ايه عىل نوعني   اإلداري املشروعة،وينقسم التَّظلُّم
  من حيع السُّلطة امل

ــــوالئي:  -أ ــــتَّظلُّم ال يُقللللّدم عىل اجِلهللللة، ُمصللللد رت القللللرار، ُمطالب للللا عيَّا للللا ععللللادت النَّظللللر  للللو الللللتَّظلُّم اللللل ي ال
  اجلللللللللزاء اللللللللل ي أصللللللللدرته وأنللللللللره   مكركللللللللزه القللللللللانوين، عمَّللللللللا بسللللللللحبه، أو علطائللللللللِه، أو تكعديلللللللللِه، و للللللللل  

 . 3ةحسب ما متلكه السُّلطة اإلدارية من ص حيَّاه     ا الشَّأن 
شللللللكو منلللللله، ويطالللللللب ايلللللله 

ك
أو مبعللللللىن آخللللللر  للللللو التمللللللاس  يُقللللللدَّم عىل مللللللن صللللللدر منلللللله القللللللرار امل

.وترجللللل  أ يلللللة  للللل ا النلللللوع ملللللن أنلللللواع اللللللتَّظلُّم عىل أنَّللللله يتللللليح لرجلللللل  4ةاإلدارت بدراسلللللة قرار لللللا وُمراجعتللللله 
متحيصللللله اإلدارت الللللل ي صلللللدر عنللللله القلللللرار اإلداري امللللللتظلم منللللله ، ارصلللللة مراجعلللللة قلللللراره وحبلللللع تصلللللراه و 

مللللللن جديللللللد اللللللا ا اسللللللتبان للللللله خطللللللأ مللللللا   تصللللللراه ، اأنَّلللللله يقللللللوم مللللللن تلقللللللاء نفسلللللله بتصللللللحيح تصللللللراه 

                                                 

 م،منظومة قوانني الشرق.49/1/4910يا املصرية   الطعن اإلداري الصادر    حكم ا كمة  اإلداريَّة الُعل1ة

 م،منظومة قوانني الشرق.01/0/4921 حكم  حمكمة القضاء اإلداري املصرية   الطعن اإلداريالصادر 2ة

؛ د. رمضان حممد بطي    املسئولية التَّأديبيَّة 011د. صبيح بشا مسكوين   القضاء اإلداري  ، مرج  ساب ،    3ة
ار النهضة العربية، القا رت ، دلعمام افكومة والقطاع العام وقطاع ااعمام العام اقها  وقضاء  ،منشوراه 

 .109م، 4999
دراسة مقارنة ، حتديع وتنقيح د. حممود عاطف البنا، –لقراراه اإلدارية د. سليمان الطماوي   النَّظرية العامة ل  4ة

 .49م،  0049منشوراتدار الفكر العريب، القا رت،
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االلللللاطئ ، ويكللللللون  للللللل  عمَّللللللا بسللللللحب قللللللراره أو تعديللللللله مبللللللا يتفلللللل  ملللللل  القللللللانون ،وبللللللالريم مللللللن أ يللللللة 
ة مصلللللدرت القلللللرار اللللللتَّظلُّم اللللللوالئي عالَّ أنَّللللله   الحيقللللل    حلللللااله كثلللللات الطلللللر  املرجلللللو منللللله ، انَّ اجلهللللل

 . 1ة اإلداري رمبا تتمس  مبوقفها
 التَّظلُّم الرِّئاسي: -ب

يعتلللللللرب اللللللللتَّظلُّم الر ئاسلللللللي رقابلللللللة اوقيلللللللة عللللللللو أعملللللللام املرؤسلللللللني و لللللللل  كلللللللون اللللللللرئيس اإلداري 
اللللللتَّظلُّم الر ئاسلللللي يُعتلللللرب أكثلللللر جلللللدوة؛ انَّللللله يتميَّلللللز و ااعللللللو مسلللللئوم علللللن حسلللللن سلللللا املراللللل  العلللللام ،

فكْيلللللدت عنللللله   اللللللتَّظلُّم اللللللوالئي، و لللللو ملللللا حيق للللل  ااعليَّلللللة اللللللتَّظلُّم، بعكلللللس اللللللتَّظلُّم اللللللوالئي بقلللللدر ملللللن ا
اللللللالتَّظلُّم عىل مصللللللدر القللللللرار ميثللللللل نطللللللرت كللللللربة   نظللللللام الللللللتَّظلُّم، وال سلللللليما   ظللللللل  اانظمللللللة اإلداريَّللللللة 

للللللليم ؛ويقصللللللد بللللللا لتَّظلُّم الر ئاسللللللي تقللللللدُّم صللللللاحب اللللللل  مل تسللللللتكمل بعللللللد منو  للللللا القللللللانوين واإلداري السَّ
ُتضلللللر ر ملللللن القلللللرار  عىل رئللللليس وُمصلللللدر القلللللرار. ايقلللللوم اللللللرَّئيس، بنلللللاء  عللللللو  لللللل ، 

وظَّلللللف امل
ُ
لللللأن ةامل الشَّ

للللا  مللللا يللللراه متفق للللا ملللل  القللللانون، وبالتَّللللايل متللللل  اجلهللللاه الر ئاسللللية حلللل َّ تعللللديل أو سللللحب أو علطللللاء  باج 
ا مللللللن قلللللللراراه ال تتَّفلللللل  مللللللل  القانون،ععمللللللاال  ملبلللللللدأ رقابلللللللة اإلدارت مللللللا يصلللللللدر عللللللن اجِلهلللللللاه التَّابعللللللة  للللللل

ال اتيَّللللللللة علللللللللو أعما للللللللا،وال  ميكللللللللن لللللللللإلدارت ُمباشللللللللر ا دون حاجللللللللة عىل تظلُّللللللللم يُقللللللللدَّم مللللللللن صللللللللاحب 
 . 2ةالشَّأن

 المطلب الثاني: التَّظلُّم اإلداري من حيث مدى الزاميته
 تظلم جوازي و تظلم وجويب ينقسم التظلم من حيع مدة الزاميته عىل      
لللللأن، الللللله أْن يتَّجللللله  الـــــتَّظلُّم الجـــــوازي:-أ ااصلللللل أنَّ اللللللتَّظلُّم اختيلللللاري، أو ُوجلللللويب أملللللام صلللللاحب الشَّ

ُشلللللللر ع قلللللللد يسلللللللتلزم،   حلللللللااله ُمعي نلللللللة، 
عىل القضلللللللاء ُمباشلللللللرت، دون أْن يلللللللتظلَّم عىل اإلدارت، يلللللللا أنَّ امل

ط   .وال يشلللللللرت  3ةالبلللللللدء بلللللللالتَّظلُّم قبلللللللل راللللللل  دعلللللللوة لإللطلللللللاء، وعالَّ حكملللللللت بعلللللللدم قبلللللللوم اللللللللدَّعوة 
ختيللللللاري شللللللك   معين للللللا أو صلللللليطة خاصللللللة ،أو اتبللللللاع أوضللللللاع معينللللللة يرتتللللللب علللللللو خمالفتهللللللا الالللللللتظلم ا

اللللللللبط ن ،ع  يكفلللللللي عبلللللللداء ريبلللللللة امللللللللتظلم   أن تعلللللللدم اإلدارت علللللللن قرار لللللللا الللللللل ي يعتقلللللللد أنَّللللللله أضلللللللر 
مبركللللزه القللللانوين ، والقضللللاء املصللللري قضلللللو بأنَّلللله يصللللح أن يكللللون اللللللتظلم شللللفويا  بشللللرط عنبللللاه اللللللرئيس 

 . 4ةلو ااوراق أنَّ املوظف قد تظلم من قرار معني ب اته و  تاري  معني امل ت  ع
                                                 

 .11اإلداري  ، مرج  ساب ،  د. مفتاح خليفة عبدافميد   النظام القانوين للتظلم  1ة
ار الوااء للطباعة دالتدريس باجلامعاه والرقابة عليها ، منشوراه  د.مصطفو ارج ضو عبدالرحيم   النظام القانوين لتأديب أعضاء  يئة  2ة

 .191م،  0004درية ،والنشر باإلسكن
؛ د. حممد راعت عبدالو ا    أصوم القضاء اإلداري ، مرج  141د. ماجد رايب افلو   القضاء اإلداري ، مرج  ساب ،    3ة

 .80ساب ،  
 .11القانوين للتظلم اإلداري ، مرج  ساب  ،  د. مفتاح خليفة عبدافميد   النظام   4ة
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للللللأن علزامي للللللا، كشللللللرط سللللللاب  الــــــتَّظلُّم الُوجــــــوبي:  -ب ُشللللللر ع علللللللو صللللللاحب الشَّ
و للللللو الَّلللللل ي يوجبلللللله امل

، ويرتتَّلللللب عللللللو عيفالللللله اُفكلللللم عللللللو علللللدم قُبلللللوم اللللللدَّعوة شلللللك   لعلللللدم  1ةعللللللو راللللل  دعلللللوة اإللطلللللاء 
واللللللتظلم الوجلللللويب  لللللو الللللل ي جيلللللب أن يقدمللللله صلللللاحب الشلللللأن   حلللللااله حملللللددت  . 2ةظلُّمسلللللابقة اللللللتَّ 

ُشر ع املصري علو سبيل افصر و ي
   3ةقانون ا وقد حدد  ا امل

الطلبلللللللاه الللللللل  يقلللللللدمها املوظفلللللللون العموميلللللللون إللطلللللللاء القلللللللراراه اإلداريلللللللة  النهائيلللللللة للسللللللللطاه  -4
 التأديبية.

العموميللللللون إللطللللللاء القللللللراراه اإلداريللللللة الصللللللادرت باحللللللالتهم عىل الطلبللللللاه اللللللل  يقللللللدمها املوظفللللللون  -0
 .املعاش أو االستيداع أو اصلهم بطا الطري  التأدييب

الطلبللللللللللاه اللللللللللل  يقللللللللللدمها  و الشللللللللللأن   القللللللللللراراه اإلداريللللللللللة النهائيللللللللللة الصللللللللللادرت بللللللللللالتعيني    -1
 ه افللللللااله وال يصللللللدق الللللللتظلم الوجللللللويب    للللللالوظللللللائف العللللللام أو الرتقيللللللة أو مللللللنح العلللللل واه. 

عال ا ا كلللللان القلللللرار التلللللأدييب الللللل ي يتطللللللب اللللللتظلم منللللله املوظلللللف قابلللللل للسلللللحب اللللل  جللللللدوة 
باجلامعاه.وملللللللا  ملللللللن اللجلللللللوء عىل اللللللللتظلم الوجلللللللويب   القلللللللراراه الصلللللللادرت   جملللللللالس التأديلللللللب

اسلللللللتقر عليللللللله القضلللللللاء املقلللللللارن أنَّ افكملللللللة ملللللللن اللللللللتظلم    للللللل ه افلللللللااله  لللللللو حماوللللللللة عجيلللللللاد 
وكللللل ل    حلللللااله علللللدم تطللللللب اللللللتظلم الوجلللللويب الللللل  أخللللل  ه ،لتسلللللوية املنازعلللللا حللللللوم وديلللللة

وجتدر اإلشلللللارت عىل أنَّ  نلللللاك حلللللااله يعتلللللرب ايهلللللا اللللللتظلم الوجلللللويب شلللللرط ،هبلللللا القضلللللاء املصلللللري
/أ ملللللللللن قلللللللللانون جمللللللللللس الدوللللللللللة 40لقبلللللللللوم دعلللللللللوة اإللطلللللللللاءو ي املنصلللللللللو  عليهلللللللللا   امللللللللللاده 

 و  . 4ةاملصلللللللري
ُ
شلللللللر ع، وعْن كلللللللان قلللللللد رتَّلللللللب عللللللللو تقلللللللد  اللللللللتَّظلُّم اإلداري   ليبيلللللللا ُي حلللللللظ أنَّ امل

 قطللللل  سلللللريان ميعلللللاد دعلللللوة اإللطلللللاء، عالَّ أنَّللللله مل جيعلللللل  للللل ا اللللللتَّظلُّم وجوبي لللللا، كملللللا  لللللو افلللللام  
مكصللللللر   بعللللللض القللللللراراه، اللللللالتَّظلُّم لللللللللل أحيان للللللا لللللللللل يكللللللون وجوبي للللللا قبللللللل اللُّجللللللوء عىل القضللللللاء
،  5ة

                                                 

ربراه؛ منها  عهناء املنازعة بالطري  1ة
ُ
ُشر ع صراحة  علو ُوجو  التَّظلم، قبل اللُّجوء للقضاء، له العكديد من ااسبا  وامل

  اإلداري، ون َّ امل
عدالة اإلدارية، بطري  أيسر للنَّاس. راج   وتيسا سبل ُحصوم صاحب اف  علو حق ه، وجفيف العبء علو القكضاء، وحتقي  ال

وظَّف العام   مصر ،اجلزء ااوم،دار النهضة العربية، القا رت،طد.
ُ
 . 288  ، م.0001، 0عبدالعظيم عبدالس م عبدا يد   تأديب امل

أحكام ا كمة  اإلداريَّة الُعليا من م،  موسوعة 01/1/0008ق، جلسة  1011/11  الطَّعن  املصريةحكم ا كمة  اإلداريَّة الُعليا  2ة
ق،جلسة 00لسنة  19؛ وحكم ا كمة العليا الليبية   الطعن رقم 0194،  2  ، ج0040-4922عام ة
 م،جمموعة أحكام ا كمة العليا الليبية.09/9/0001
لسنة  88من القانون اللييب رقم  0  املادت ، راج19د. مفتاح خليفة عبدافميد   النظام القانوين للتظلم اإلداري ، مرج  ساب  ،    3ة

 م، بشأن القضاء اإلداري .4994
 .19د. مفتاح خليفة عبدافميد   املرج  الساب  ،    4ة
؛و 198د.مصطفو ارج ضو عبدالرحيم   النظام القانوين لتأديب أعضاء  يئة التدريس باجلامعاه والرقابة عليها ، مرج  ساب  ،    5ة

وظَّف العام   ضوء أحدو أحكام جملس عبداملنعم خليفة   د. عبدالعزيز 
ُ
املوسوعة اإلدارية الشاملة   علطاء القرار اإلداري وتأديب امل

 .491،   م.0002لة،اجلزء الثالع ، املكتب الفمي لإلصداراه القانونية، عابدين، القا رت، الدو 
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للُمتضللللللر ر مللللللن القللللللرار أْن يلجللللللأ عليلللللله، أو أْن يكرالللللل  دعللللللوة اإللطللللللاء ُمباشللللللرت أمللللللام دوائللللللر وجوازي للللللا 
ُتضللللللللر ر، وعنللللللللد جلوئلللللللله عىل الللللللللتَّظلُّم اإلداري، يللللللللا ُملللللللللزم بانتظللللللللار مللللللللا 

القضللللللللاء اإلداري،  َّ عنَّ امل
،  1ةيسللللللفر عنللللللله  لللللل ا اللللللللّتظلُّم، عْ  بامكانلللللله أْن يعلللللللدم عنلللللله ويسلللللللل  طريلللللل  اللللللللدَّعوة القكضلللللللائيَّة

ُشر ع   ارنسا وامل
سل  قد سلكه من قبله امل

ك
 .حظ أنَّ   ا امل

 ثار المترتبة على التَّظلُّم اإلداري وكيفية احتسابهَلالمطلب الثالث: ا

ُشلللللللر ع املصلللللللري   امللللللللاده          
ملللللللن قلللللللانون تنظللللللليم جمللللللللس الدوللللللللة املصلللللللري عللللللللو أنَّللللللله  00نللللللل  امل

عىل ا يئلللللة اإلداريلللللة الللللل  أصلللللدره القلللللرار أو عىل ا يئلللللاه الر ئاسلللللية  ينقطللللل  سلللللريان  للللل ا امليعلللللاد بلللللالتَّظلُّم
يومللللللللا  عللللللللو تقلللللللد  الللللللللتَّظلُّم ملللللللن دون أن جتيلللللللب عنلللللللله  10وجيلللللللب أن يبلللللللت   الللللللللتَّظلُّم قبلللللللل مضلللللللي 

 10السلللللللطة امل تصللللللة مبثابللللللة راضلللللله،ويكون ميعللللللاد رالللللل  الللللللدعوة بللللللالطعن   القللللللرار االلللللا  بللللللالتَّظلُّم 
  2ةيوما  امل كورت  10ع يوما  من تاري  انقطا 

كمللللللللة القكضللللللللاء اإلداري   مكصللللللللر   عنَّ اِفكمللللللللة مللللللللن جعللللللللل الللللللللتَّظلُّم       للللللللد أحكللللللللام حمك وجللللللللاء   أحك
الَّلللللل ي يقللللللدَّم عىل اجلهللللللة اإلداريللللللة، قاطع للللللا للُمللللللدَّت،  للللللي ععطللللللاء اُفكومللللللة ارصللللللة تراجلللللل  ايهللللللا نفسللللللها 

حكملللللللة 
ك
لللللللتظل م منللللللله قبلللللللل اللُّجلللللللوء عىل امل

ُ
 ُمباشلللللللرت، الللللللاْن أصلللللللرَّه عللللللللو مكوقفهلللللللا، جلللللللازبشلللللللأن القلللللللرار امل

للللللللت ني  كحكمللللللللة دون أْن يُطللللللللل  بللللللللا  التَّقاضللللللللي   وجهلللللللله بفللللللللواه ميعللللللللاد الس 
للُمللللللللتظل م أْن يلجللللللللأ عىل امل
يوم ا علو ُصدور القرار
 . 3ة

واملقصللللللود بلللللللالتَّظلُّم اإلداري اللللللل ي يقطللللللل  سللللللريان ميعلللللللاد رالللللل  دعلللللللوة اإللطللللللاء ،  لللللللو الطللللللللب         
ه صاحلللللللللب الشللللللللأن عىل اجلهلللللللللة اإلداريللللللللة مصلللللللللدرت القللللللللرار أو اجلهللللللللة الر ئاسللللللللية  للللللللا ، اللللللللل ي يتقللللللللدم بلللللللل

                                                 

نصرالدين مصباح القاضي   النظرية العامة ؛ و د.199، مرج  ساب ،  2د. حممد افراري   الرَّقابة علو أعمام اإلدارت ، ط  1ة
 م،4999جامعة عني مشس،  للتأديب   الوظيفة العامة دراسة موازنة من القانون املصري واللييب والشريعة االس مية  ، رسالة دكتوراه،

؛ 490م،  0001ية، اإلسكندرية، ر املطبوعاه اجلامعومابعد ا؛ د. مازن ليلو راضي  الوجيز   القضاء اإلداري اللييب ، دا 911 
  011م،   0041معية، اإلسكندرية، د حممد الشلماين   ضماناه التأديب   الوظيفة العامة   القانون اللييب ،دار املطبوعاه اجلامح
؛ ونصت املادت الثامنة 010م، 4998،ديدت  ء اجلد.عبد الفتاح حسن   القضاء اإلداري  ، اجلزء ااوم ، منشوراه مكتبة اجل  2ة

علو أنَّ ميعاد را  الدعوة أمام دائرت القضاء اإلداري ايما يتعل  بطلباه اإللطاء ستون يوم ا من  4994لسنة  88من القانون اللييب رقم 
لتظلم عىل ا يئة اإلدارية ال  تاري  نشر القرار املطعون ايه أو عب غ صاحب الشأن به ، وينقط  سريان   ا امليعاد   حالة   حالة ا

 أصدره القرار أو ا يئاه الرئاسية ، ويعترب   حكم قرار بالراض اواه وقت يزيد علو ستني يوما  دون أن تصدر السلطاه اإلدارية قرارا  
 ا امل كورت.  التظلم املقدم ، ويكون را  الدعوة     ه افالة ااخات ستني يوم ا من تاري  انقضاء مدت الستني يوم  

كمة القكضاء اإلداري   الطعن   3ة م، جمموعة أحكام القضاء اإلداري، السنة الثامنة، 04/40/4921ق، جلسة  901/2حكم حمك
   املصريةحكم ا كمة  اإلداريَّة الُعليا  ، وراج 411ا لد ااوم،  

لَّة  يئة قضايا الدولة،08/1/0041ق، جلسة  49881/20الطَّعن    وما بعد ا  400م،  0042/سبتمرب ، يوليو1، ع29س ، جمك
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متضلللللمنا اعللللللرتاضه عللللللو القلللللرار ، وطالبلللللا ععلللللادت النظلللللر ايللللله عملللللا بسلللللحبه أو تعديلللللله أو علطائللللله ، و لللللل  
بطلللللض النظلللللر علللللن الوسللللليلة الللللل  يلللللتم هبلللللا توصللللليله عىل اجلهلللللة اإلداريلللللة امل تصلللللة ، سلللللواء مت علللللن طريللللل  

بالربيلللللللد ، أو بتسلللللللليمه عىل اإلدارت ، أو عع نللللللله عليهلللللللا بواسلللللللطة ا ضلللللللرين ، ملللللللا دام القلللللللانون مل عرسلللللللاله 
حيلللللللللدد وسللللللللليلة معينلللللللللة لللللللللل ل  ، وال ينلللللللللدرج   معلللللللللىن اللللللللللتَّظلُّم اإلداري هبللللللللل ه املثابلللللللللة جملللللللللرد اسلللللللللتع م 
ة صللللللاحب الشللللللأن عللللللن القللللللرار الصللللللادر حبقلللللله ، أو عبللللللداء ريبتلللللله   تزويللللللده بنسلللللل ة منلللللله ، أو املطالبلللللل

بتمكينللللله ملللللن اإلطللللل ع عللللللو أسلللللبابه ، والعلللللربت   كلللللل  لللللل  مبضلللللمون اللللللتَّظلُّم واحلللللواه وملللللا ع ا كلللللان 
ينصلللللللب   جلللللللو ره عللللللللو االعلللللللرتا  عللللللللو القلللللللرار ملللللللن عدمللللللله ، ع  أن تلللللللل   لللللللي العللللللللة ملللللللن قطعللللللله 
امليعلللللاد، واملتمثلللللللة   حللللللر  صللللللاحب الشللللللأن وعللللللدم ع الللللله   املطالبللللللة حبقلللللله ، وعلللللللو  لللللل ا ااسللللللاس 

كملللللللة القضلللللللاء اإلداري املصلللللللرية أن قيلللللللام صلللللللاحب الشلللللللأن بانللللللل ار اجلهلللللللة اإلداريلللللللة املعنيلللللللة اعتلللللللربه حم
علللللللللو يللللللللد حمضللللللللر بتصللللللللحيح الوضلللللللل  القللللللللانوين االلللللللاطوء املرتتللللللللب علللللللللو القللللللللرار مبثابللللللللة تظلللللللللم قللللللللاط  

 . 1ةللميعاد
سلللللللريان  وملللللللن املقلللللللرر   قضلللللللاء ا كمللللللله العليلللللللا الليبيللللللله أنَّ اللللللللتَّظلُّم اإلداري ينلللللللتد أنلللللللره   قطللللللل        

دعللللللوة اإللطللللللاء للللللليس اقلللللل  ملللللل  قللللللدم عىل اجلهللللللة اإلداريللللللة مصللللللدرت القللللللرار أو عىل ا يئللللللاه أو اجلهللللللاه 
لللللا ايضلللللا  مللللل  قلللللدم عىل جهلللللة يلللللا خمتصلللللة ع ا نبلللللت أنَّ اجلهلللللة اإلداريلللللة امل تصلللللة قلللللد  الر ئاسلللللية  لللللا، وعمنَّ

رت القللللللللرار أو اجلهللللللللاه اتصللللللللل علمهللللللللا بلللللللله ،ع  العللللللللربت    تقللللللللد  الللللللللتَّظلُّم عىل اجلهللللللللة اإلداريللللللللة مصللللللللد
الر ئاسلللللية  لللللا  لللللي اتصلللللام علمهلللللا بللللله حللللل  يتسلللللىن  لللللا احصللللله للبلللللع ايللللله، عمَّلللللا بلللللالرتاج  علللللن القلللللرار 
السللللللللاب  وتكفللللللللي  وي الشللللللللأن مؤونللللللللة التقاضللللللللي بشللللللللأنه،أوبالراض وللللللللل وي الشللللللللأن    لللللللل ه افالللللللللة 

 . 2ةاإللتجاء عىل القضاء
 

 

 
                                                 

،اجلزء 20م، مكتب امي 49/0/0001ق، جلسة 18لسنة 41984رقم  حكم ا كمة  اإلداريَّة الُعليا املصرية   الطعن  1ة
 .412ااوم، 

اىن  م،مكتب4980/ 2/ 01ق،جلسه  02لسنه  10رقم  اإلداري الطعن   الليبية العليا حكم ا كمة 2ة
 .02،اجلزءالثاين، 49
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 الخاتمة

ا يلللللللة  للللللل ا املوضلللللللوع  التنظللللللليم القلللللللانوين لللللللللتظلم اإلداري،ونظلللللللرا      للللللل ا البحلللللللعا بعلللللللد أنَّ بيَّنللللللل      
وحساسلللللليته اقللللللد حاولنللللللا دراسللللللته مللللللن كااللللللة اجلوانللللللب باجيللللللاز مللللللن حيللللللع مفهوملللللله ونشللللللأته و شللللللروطه 

 يت  آلنار املرتتبة عليه ،وقد توصلنا عىل جمموعة من النتائد والتوصياه جنملها   اآلوأنواعه وا

 أواًل: النتائج 

ُشللللر ع للللل وي الشللللأن لإلعللللرتا  علللللو القللللراراه اإلداريلللله   -4
يعتللللرب الللللتَّظلُّم وسلللليلة اعالللللة منحهللللا امل

املعيبللللللة اللللللل  متللللللس مصللللللافهم ومراكللللللز م القانونيللللللة وحيقلللللل  ضللللللمانة قانونيللللللة لااللللللراد ،والللللللتَّظلُّم 
 يعترب من الطرق الوديَّة لفض املنازعاه اإلدارية قبل اللجوء عىل القضاء.

ُشلللللر ع املصلللللري صلللللراحة    اللللللتَّظلُّم   -0
مصلللللر يكلللللون وجوبي لللللا   بعلللللض ااحيلللللان حيلللللع نللللل  امل

بعللللللض افللللللااله علللللللو وجللللللو  التَّظلُّم،وقبللللللل اللجللللللوء عىل القضللللللاء،و ل    حماوللللللله منلللللله فللللللل 
لتجلللللاء عىل القضلللللاء وحصلللللوم صلللللاحب الشلللللأن عللللللو حقللللله الالنلللللزاع بلللللالطري  اإلداري وتقليلللللل ا

يكلللللون جوازيًّلللللا حيلللللع يكللللون  نلللللاك حريلللللة للموظلللللف بأيسللللر الطلللللرق وأسلللللهلها ، بينملللللا   ليبيللللا 
 جتاه عىل القضاء .البالتَّظلُّم أو ا

خيتلللللللف النظللللللام القضللللللائي   مصللللللر عنلللللله   ليبيللللللا ،افللللللي مصللللللر  نللللللاك قضللللللاء عداري مسللللللتقل  -1
وال جيلللللللوز الطعلللللللن عللللللللو القلللللللراراه اإلداريلللللللة عال أملللللللام ا لللللللاكم اإلداريلللللللة العليلللللللا ،أملللللللا   ليبيلللللللا 

كمحكملللللللة أوم درجلللللللة للطعلللللللن    دوائلللللللر للقضلللللللاء اإلداري اتنعقلللللللد بكلللللللل حمكملللللللة اسلللللللتئناة
القللللللراراه اإلداريللللللة، ويطعللللللن   أحكللللللام  لللللل ه الللللللدوائر أمللللللام ا كمللللللة العليللللللا، وريللللللم مأخلللللل نا 

 علي   ا النظام عال أنَّه يوار  التقاضي علو درجتني.
اري داري ضلللللللمانة أمللللللام صلللللللاحب املصللللللللحة و للللللو كللللللل ل  وسلللللليلة فلللللللل النلللللللزاع اإلدالللللللتظلم اإل -1

 م كتابة.دأن يق دال قضاء  ، والتظلم البصلحا  
عنَّ املصللللللحة تعتلللللرب شلللللرط أساسلللللي   قبلللللوم أي دعلللللوة تراللللل  أملللللام القضلللللاء ،و نلللللاك حلللللااله  -2

 جيوز ايها التَّظلُّم وحااله ال جيوز التَّظلُّم منها.
نقاالللللة اللللللتَّظلُّم   ليبيلللللا تعتلللللرب ضلللللعيفة حيلللللع اجلهلللللاه اإلداريلللللة ال تقلللللوم بلللللالرجوع علللللن قرارا لللللا  -1

 اطئة ممَّا يؤدي عىل جلوء اااراد عىل القضاء اخ  حقوقهم.اا
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 ثانًيا:التوصيات 

ُشلللللللللر ع الليللللللللليب باسلللللللللتحداو جهلللللللللاز عداري خلللللللللا  أو جللللللللللان خاصلللللللللة مهمتهلللللللللا  -4
نوصلللللللللي امل

 دراسللللللةالتَّظلُّماه والطعللللللون اإلداريللللللة املقدمللللللة علللللللو مسللللللتوة كللللللل عدارت، و للللللا حلللللل  قبللللللوم
 التَّظلُّماه أوراضها.

ُشلللللر ع  -0
الليللللليب بااخللللل  بنظلللللام اللللللتَّظلُّم الوجلللللويب قبلللللل اللجلللللوء عىل القضلللللاء،  و لللللل  نوصلللللي امل

ا يتلللله جلهللللة اإلدارت حيللللع سللللتتمكن مللللن مراجعللللة مللللا صللللدر عنهللللا مللللن قللللراراه وععمللللام 
رقابتهللللللللا اإلداريللللللللة عليهللللللللا ،وا يتلللللللله بالنسللللللللبه للموظللللللللف   حللللللللل النللللللللزاع وديًّللللللللا وبأيسللللللللر  

د ا بسللللللللبب جلوئلللللللله عىل رالللللللل  الللللللللدعوة الطللللللللرق وأسللللللللهلها و تللللللللوااا  للنفقللللللللاه اللللللللل  يتكبَّلللللللل
 القضائية.

ضللللللروره توسللللللي  دائللللللرت اإلملللللللام واملعراللللللة لللللللدة املللللللوظفني بأسللللللس وضللللللواب  تقللللللد  اللللللللتَّظلُّم  -1
وعىل أي جهلللللللة يقلللللللدم خوا لللللللا ملللللللن تقدميللللللله جلهلللللللة يلللللللا خمتصلللللللة ومللللللل  يلللللللتم تقلللللللد  اللللللللتَّظلُّم 

 خ م املدت ا ددت ل ل .
ملللللاه املقدملللللة عليهلللللا جبديلللللة و أن حتلللللاوم عجلللللا  جيلللللب عللللللو اجلهلللللة اإلداريلللللة أن تأخللللل  التَّظلُّ  -1

 قرار سليم ممَّاجينب الفرد اللجوء عىل القضاء.
نوصلللللللللي ااالللللللللراد قبلللللللللل اللجلللللللللوء عىل التَّظلُّملللللللللاه ملللللللللن القلللللللللراراه اإلداريلللللللللة الصلللللللللادرت علللللللللن  -2

اجلهللللللاه اإلداريللللللة أن يقومللللللوا بعرضللللللها علللللللو خبللللللا قللللللانوين الستشللللللارته قبللللللل رالللللل  الللللللتَّظلُّم 
 ظلُّم يا جمدي وير   اإلدارت ويعطل مرا  القضاء.لكي ال يكون التَّ 

 واهلل ولي التوفي 
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 مفتللللللللللللاح خليفللللللللللللة عبللللللللللللد افميللللللللللللد   النظللللللللللللام القللللللللللللانوين للللللللللللللتظلم اإلداري  ، دار املطبوعللللللللللللاه -01
 .9م، 0049ندرية،اجلامعية،اإلسك

 ثانياً: الرسائل العلمية.
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 م.4999
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 م.0041ماجستا   القانون العام، جامعة النجاح السطني،

 والمقاالت العلمية. ورياتدثالثاً: ال

الطا ر خليفه الواعر   القضاء املستعجل اإلداري تقييم بعض شروطه واُفكم ايه  ، حبع مقدم عىل  -4
العربية املنعقد   أبوظيب بدولة اإلماراه يومي املؤمتر الثاين لرؤساء ا اكم إلدارية   الدوم 

 م.0040من شهر سبتمرب  40و44
وظفي اادمة العامة ، املنشأت العامة للنشر والتوزي   -0

ُ
حسني املهدي   حبع   اإلجراءاه التَّأديبيَّة مل

 .م4981واإلع ن، بنطازي، 

 رابعاً: المراجع األجنبية.

1-Mouvgeon (J) Lapresoion administrative, trises, Paris, 1969.P. 
493. 
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 المقدمة 
حتتل ا جرت يا الشرعية مكانا بارزا من  سنواه   واجهة الع قاه الدولية و الواق  الدويل 
عموما ، حيع أصبحت تشكل معضلة شائكة حملية ودولية ، و الشطل الشايل لعدد من منظماه 

الدويل ، و املؤسساه افكومية الوطنية واإلقليمية ، االساحة الدولية تشهد خ م السنواه  ا تم 
  أعداد املهاجرين يا الشرعيني ، و تفاقم ما يشكلونه من قل  دويل و خماطر علو مجي   اااخات تزايد  

ا يتسببون ايه من وم،  يمةعواقبها الوخااصعدت ، تتوزع بني رحلة املوه ال  خيوضوهنا دون تقدير منهم ل
 أضرار و خسائر تلح  بالدوم املعنية .

ومما ال ش  ايه أن للهجرت يا الشرعية تداعياه كبات و مؤنرت علو ااسرت ، و من   علو        
النسيد االجتماعي للمجتم  ا لي أوال و الدويل   مرحلة متقدمة ،  ل  أن صورت التدا  البشري 

الشرعيني يظهر ايها وجود أكثر ائاه البشر ضعفا و استهدااا و استحقاقا للحماية للمهاجرين يا 
و م ااطفام .اقد يهاجر ااطفام م  أاراد أسر م أو مبفرد م للبحع عن ار  للتعليم و العمل ، و 
ال خيفو ما قد يتعرضون له من صور يومية مل تلف انتهاكاه حقوق اإلنسان و بعثرت كرامته والت عب 

 حبقوقه.
 ــــ أهمية البحث :       
تأيت أ ية البحع     ا املوضوع  استجابة ملا يثاه عموما من حتد دويل و عقليمي و حملي ،  ل        

أن ظهور ا جرت بصورت يا شرعية ، أي بامل الفة للقوانني ال  تنظم موضوع دخوم و عقامة ااجانب و 
دود الربية أو البحرية ، أو اجتياز م حدود الدوم بونائ  قانونية خروجهم ، عن طري  التسلل عرب اف

مزورت ، يسبب مشاكل و خماطر  دد م أنفسهم ، و ك ل  اامن القومي لدوم العبور و دوم املهجر 
علو السواء ، مبا حيتويه  ل  من حااله التوتر العام و عدم االستقرار ا لي و االنف ه ااممي ، اامر 

عل تل  الدوم تتجه عىل است دام ش  الوسائل من أجل التصدي للمهاجرين يا الشرعيني مبا ال ي جي
ننا أمام واق  دوليأصبحت ايه اايهم ااطفام ، دون اي ء اال تمام الكا  ملسألة حقوق اإلنسان .و 

تنتهد و اد م الدوم تنظر عىل تدا  املهاجرين يا الشرعيني علو أهنم مصدر لكل امل اطرم  تزايد أعد
           عدت اسرتاتيجياه  اه بعد أممي ال يراعو ايها وض   ؤالء ااطفام من ناحية أهنم ائة عنسانية ضعيفة، 

اجلهاه و  و  ي من أكثر الفئاه البشرية استهدااا من قبل مروجي جتارت البشر و العصاباه اإلجرامية
  ه الفئة باإلضااة  انّ و ،جابة ملسألة حقوق اإلنساناامنية   دوم العبور أو دوم املهجر و ك ل  است

 .عىل أهنا قد تكون حمل جتر  اهي ضحية جلملة من الظرواجعلتها تسل    ا الطري  املظلم
 البحث : ـــ إشكالية
تتعل  بداية بتحديد ما ية ا جرت يا الشرعية ، و خصوصية حالة  يطرح البحع عدت تساؤاله      

، و ما مدة ااعلية افماية الدولية العامة و اااصة   ضمان  ةيا شرعيبطريقة ااطفام املهاجرين 
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ية لوض  لفاعلحصو م علو حقوقهم اإلنسانية ؟ و ل حققت قواعد افماية تل  القدر املناسب من ا
جرت يا شرعية ؟و قبل  ل   ل توجد قواعد محاية دولية خاصة هبم ، أم أهنم الطفل املهاجر  

 ن بقواعد افماية العامة فقوق اإلنسان و حقوق الطفل ؟و مشمول
 ـــ نطاق البحث : 

  دراسة حالة ااطفام املهاجرين بصورت يا قانونية ، من ناحية مدة كفاية  يتحدد نطاق البحث     
ورد    افماية الدولية دون التطرق عىل الفئاه العمرية ااخرة ، أي الطفل ا دد عمريا حسبما

 االتفاقياه الدولية .
 ــ مناهج البحث :

قد  ست دمة     ا البحع ، اانميامل بين مناهج البحث العلميصورت تكاملية  عجيادمن أجل      
بفضل اهلل بعدت منا د حبثية لتيسا الوصوم عىل النتائد ، و ك ل  االستفادت منها بشكل خيدم  نتاستع

املنهجني التحليلي و االستداليل من خ م البحع   املصادر القانونية و  هأ داة البحع ، ااعتمد
درت عن اجلهاه املعنية ا لية و الدولية ، و حتليل نصو  الدراساه البحثية السابقة و التقارير الصا
 التشريعاه و املواني  الدولية  اه الع قة .

 فقد تم تبني المنهجية القانونية التالية : ـــ  طة البحث :من أجل الوفاء بمتطلبات البحث 
 طار املفا يمي  جرت الطفل بصورت يا شرعية .  ل اإل متهيديبحع م

 مرحلة الطفولة   املواني  الدولية .املطلب ااوم  حتديد           
 شرعية  جرت الطفل .املطلب الثاين   ل الصورت يا ال          

 .قواعد افماية الدولية العامة للطفل املهاجر بصورت يا شرعية   ل  ومللل املبحع اا
 امة العاملية .املواني  الدولية العاملطلب ااوم   ل           
 املواني  الدولية العامة اإلقليمية .املطلب الثاين   ل           

 املبحع الثاين   قواعد افماية الدولية اااصة للطفل املهاجر بصورت يا شرعية .
 املطلب ااوم   ل املواني  الدولية اااصة حبماية الطفل .          
 ي  الدولية اااصة حبماية املهاجرين .املطلب الثاين   ل املوان          

 تمهيدي مبحث
 اإلطار المفاهيمي لهجرة الطفل بصورة غير شرعية.

 ــــ تمهيد و تقسيم 
حساسية و خطورت ، اهي ااساس  أكثر اعن مرحلة الطفولة من أ م مراحل حيات اإلنسان ، و  

ال ي تبىن عليه ش صيته ، ويتوقف علو س مة مراحلها بقية حمطاه حيا كانسان و ارد ااعل   
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يا أن الواق  الدويل املعاصر قد ار  العديد من املعطياه و الظوا ر ، ال  تشكل ب  ريب ، جمتمعه 
من تل  الظوا ر املقلقة  جرت البشر للبحع  عقبة   طري  س مة مرور مراحل ش صية اإلنسان ، و

ن ا رة عتعقيدا عندما يكون املهاجر طف  ، حيع يزداد الوض  ال شكأن عن وض  معيشي أاضل، و 
الطبيعي لامور ،  و أن الدولة  ي املسؤولة عن تواا افيات الكرمية ملواطنيها ، مبا ايهم ااطفام ، عال 

ت   تل  الدوم ، يؤدي بالبشر عموما عىل ركو  رحلة املوه   ه .قبل أن تفاقم و تردي مستوة افيا
الدخوم   تفاصيل اإلطار القانوين فماية ااطفام املهاجرين  جرت يا شرعية، سنحاوم باجياز حتديد 

 مفا يم البحع حسب التقسيم التايل   
 لية .ديد مرحلة الطفولة   املواني  الدو حتاملطلب ااوم               
  جرت الطفل . شرعيةاملطلب الثاين   ل الصورت يا ال             

 المطلب األول
 تحديد مرحلة الطفولة في المواثي  الدولية

حقوق  وعع ناهجاء مصطلح الطفل أو الطفولة   العديد من املواني  الدولية و اتفاقياه  
ومن تل  ، 1الدقة املقصود هب ين التعباين، يا أن معظم   ه الونائ  مل حتدد علو وجه  اإلنسان

 4911و العهدان الدوليان عام  4918املواني  علو سبيل املثام اإلع ن العاملي فقوق اإلنسان لسنة 
أضف عىل  ل   ، 2ه، حيع جاءه اإلشارت ايهما للطفل و حاجته للرعاية و افماية دون حتديد سنّ 

جنيف لعام  و عع ن 4901جنيف فقوق الطفل لعام  عع ناااصة بااطفام أيضا مثل  اإلع ناه
، اه ه مجيعها مل حتدد سن الطفولة ، بل  4929حقوق الطفل لسنة  عع ن، و ك ل   4918

 3اكتفت بالتأكيد علو حاجة ااطفام للرعاية و اال تمام ااا  .
القصور  يباجته اإلشارت عىلدقد تضمن    4929حقوق الطفل لعام  عع نو عن كان 
هما املعيار ال ي تبنته اامم املتحدت لتعريف الطفل ، مبعىن أن الش   يظل صفتاجلسماين و العقلي ب

 4يستكمل منوه اجلسماين و العقلي . طف  ح 

                                                 
 . 01،    4994ل عبدالعزيز خميمر عبد ا ادي،محاية الطفولة   القانون الدويل و الشريعة اإلس مية ، دار النهضة العربية ،  1
من العهد الدويل ااا  بافقوق املدنية و السياسية تقرتح أن يعامل مجي  ااش ا  دون الثانية عشر  1من املادت  2ل وعن كانت الفقرت  2

 من العمر بوصفهم من ااحداو خبصو  املسائل ال  تتصل بالقضاء اجلنائي علو ااقل 
نسانية لاش ا  ا رومني من حريتهم ، املعتمد من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    املعاملة اإل 40 املادت  04ل انظر التعلي  العام رقم 

  Ibid,pp184,185,par13-    ل  4990دور ا الرابعة و ااربعني لسنة 
 . 1،    0040،  ل جنوان السيد أمحد اجلو ري ، افماية الدولية للطفل ، رسالة دكتوراه يا منشورت ، كلية افقوق ، جامعة املنصورت 3
ل ااطمة شحاتة أمحد زيدان ، مركز الطفل   القانون الدويل العام ، رسالة دكتوراه يا منشورت ، كلية افقوق ، جامعة االسكندرية ،  4

0001    ،9 . 
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بشأن محاية املدنيني أنناء النزاعاه املسلحة ،  4919وبالرجوع عىل اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 
طفولة ، ريم أهنا قد تناولت   أكثر من موض  أحكام خاصة بالطفل مل حتدد سن ال أيضاااهنا 

اختلفت ايها سن الطفل املعمي بافماية املقررت ايها ، حيع تكرره عبارت ااطفام دون ااامسة عشرت 
جاء حكم آخر منها الفقرت الثانية  01املادت  ،و   89،،01،18،20، 41،01 ةمن العمر   املواد
ن   ااطفام دون الثانية عشر من العمر  ، كما است دمت عبارت  ش   حممي ، حيع  كره بال

 1عدام .تقل سنه عن مثانية عشر عاما    الفقرت الرابعة من املادت الثامنة والستني منها خبصو  اإل
و نشا  نا عىل أن خلو االتفاقية من حتديد سن الطفولة أنار اا ة   مؤمتر اارباء 

نساين ، مما أنر علو ما انعقد   دورته ااوىل خبصو  تطوير قواعد القانون الدويل اإلافكوميني عند
ضاايني ، حيع جاءه صيايتهما خالية من  ل  ، و عن كان قد جاء   اإل 4999صياية بروتوكويل 

 مل يبلطوا بعد سن  99/0أكثر من موض  رب  ااحكام بسن معينة ، و مثام  ل  ما جاء   املادت 
ااامسة عشرت  ، و   اقر ا الثالثة    حالة جتنيد  ؤالء ممن بلطوا سن ااامسة عشرت ،ومل يبلطوا بعد 

 2.  الثامنة عشر
، هالنزاعاه املسلحة يا الدولية النهد  ات او قد هند الربوتوكوم الثاين ااا  حبماية ضحاي

الرابعة الفقرت الثالثة ج .د ، كما جاء    حيع جاء  كر لفظ   ااطفام دون ااامسة عشرت     املادت
 3  دون الثامنة عشرت وقت ارتكا  اجلرمية  . 1ن  املادت السادسة اقرت 

،  4989و استمر افام علو ما و عليهح  صدور اتفاقية اامم املتحدت فقوق الطفل لسنة 
يها للحماية و الرعاية مناقشاه ال  القو ايها حتديد مفهوم عام و شامل للطفل و الفرتت ال  حيتاج ا

طويلة ، نظرا ل خت ة بني التشريعاه الداخلية للدوم   حتديد ا لبداية و هناية مرحلة الطفولة 
مل يتجاوز الثامنة عشرت مامل يبلا  عنسانحيع جاء الن    املادت ااوىل علو أن الطفل  و  كل 4.

  5. سن الرشد قبل  ل  مبوجب القانون املنطب  عليه 

                                                 
املسلح ، ل زكريا حسني عزمي ، من نظرية افر  عىل نظرية النزاع املسلح م  دراسة خاصة حبماية املدنيني   النزاع  1

 . 191،    4998رسالة دكتوراه ، كلية افقوق ، جامعة القا رت ، 
 U.N.T.S (Protocol Additional to the GeuevaCouveutions 1125-ل الن      2

of 12Agust,1949 ,June 8,1977 . 
 . 9ل جنوان السيد أمحد اجلو ري ، مرج  ساب  ،    3
                      Basic working text As adopted by 1980 ,E/CN . 4/1349,P2-ل 4

    
                                                                        UN.DOC.A/44/49/C 1989-ل 5
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اانه  لكي يسمو الش   طف  ، البد من تواار شرطني ، ااوم أن يكون قد بلا التايل و ب
للرشد أقل من  ل  ، أي أن  اسن الثامنة عشر، أما الثاين اهو أال يكون القانون الوطمي قد حدد سنّ 

د بلا سن الرشد االتفاقية هب ا تكون قد جعلت سن الثامنة عشر  ي هناية مرحلة الطفولة ، مامل يكن ق
 1واقا لقانونه الوطمي .

بااش ا  و خاصة النساء و  االجّتارو نشا  نا عىل أن واضعي بروتوكوم اامم املتحدت ملن  
ااطفام و قمعه و املعاقبة عليه ، املكمل التفاقية اامم املتحدت ملكااحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ، 

، ااهنم قد وضعوا تعريفا للطفل ال يمو  ايه ،  4989الطفل نتيجة لطمو  تعريف اتفاقية حقوق 
حيع نصت الفقرت د من املادت الثالثة من   ا الربوتوكوم علو أنه يقصد بتعبا طفل أي ش   دون 

يلب االنتقاداه ال  وجهت عىل تعريف أالثامنة عشر من العمر ، و ب ل  يكون   ا التعريف قد ت ىف 
 . 4989م املتحدت بشأن الطفل لسنة   اتفاقية اامالطفل 

، تناولت االتفاقياه  4989وعلو يرار اتفاقية منظمة اامم املتحدت فقوق الطفل لسنة 
شارت عىل الطفل   بعض مواد ا اإل  -نسان عوالطفل معمي ب لكفهو  -اإلقليمية فقوق اإلنسان عامة 

من  ل  توجد بعض املواني  اااصة بالطفل  ان مل تتناوله بالتعريف ، لكن استثناء  عو  و محاية حقوقه
علو املستوة اإلقليمي ال  ا تمت ب ل  و وضعت له تعريفا ومنها علو سبيل املثام ميثاق حقوق 

، و  4990طار العريب فقوق الطفل وراا يته لعام يباجته و ك ل  اإلد   4981الطفل العريب لسنة 
 2. 4991الطفل لسنة وروبية بشأن ممارسة حقوق تفاقية اااال

تؤدي بنا عىل أن حتديد سن الطفولة   املواني  الدولية كان قد تعر  للنقد من  صفوة القولو  
ناحيتني ، بداية مرحلة الطفولة و هنايتها ،  ل  أن محاية الطفل كان جيب أن تضم ح  املرحلة اجلنينية 

                                                 
 . 011ل عبدالعزيز خميمر عبدا ادي ، مرج  ساب  ،    1

ل تعر    ا التعريف للنقد من بعض الفقهاء حيع يرة  ؤالء أن املادت ااوىل ايها نوع من الطمو  و الرتدد   ااحوام ال  حيدد ايها 
حيع أن االجتاه افديع مييل عىل را  افد  التشري  الوطمي سنا أقل ، دون أن يعّد من جتاوز ا بالطا ، بينما يرة آخرون العكس من

ااقصو لسن من يعّد طف  ، و  و ما أخ  به التشري  اللييب ، هبدة عطالة الفرتت ال  يتمت  ايها ااطفام بافماية حيع نصت املادت 
عليه يكون كامل اا لية ملباشرت ل كل ش   يبلا سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و مل حيجر 4من القانون املدين اللييب علو أن   11

بشأن ااحكام  4981لسنة  40حدة و عشرون سنة مي دية كاملة . صدر بعد  ل  القانون رقم عل سن الرشد  ي  0حقوقه املدنية .
 49انون رقم اااصة بالزواج و الط ق و آنار ا و حدد سن الزواج   املادت السادسة اقرت   منه ببلوغ سن العشرين . ت ه صدور الق

بشأن تنظيم أحوام القاصرين و حدد سن الرشد   املادت التاسعة ببلوغ مثاين عشر سنة مي دية ، بعد تعديل القانون رقم  4990لسنة 
 ال ي عّد سن الثامنة عشرت  ي سن كمام اا لية . 0042لسنة  41بالقانون رقم  81لسنة  40

بشأن تنظيم أحوام القاصرين انه قانون خا  بالقاصرين و استجابة   4990لسنة  49ن رقم نرة أن القانون ااجدر بالتطبي   و القانو 
 للمسلمة القانونية  ال  تقضي بأن ااا  يقيد العام ، والعام  نا  و القانون املدين .

العامة للشؤون االجتماعية و الثقااية ،  ل انظر    ل    ل ميثاق حقوق الطفل العريب ، جامعة الدوم العربية ، اامانة العامة ، اإلدارت 2
 . 1،1عدارت التنمية االجتماعية و الثقااية ،   

 .  1،  0،    0004ل اإلطار العريب فقوق الطفل ، اامانة العامة ، اإلدارت العامة للشؤون االجتماعية و الثقااية ، عدارت الطفولة ، 
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،  ل  أن القانون اجلنائي   أيلب الدوم بالن  أو أخ   ل    االعتبار عند صياية املواد ااخرة 
 أّكده، كما أن الشريعة اإلس مية قد  اإلجها جرمية  عطارجيرم االعتداء علو الطفل و  و جنني   

قصو لعمر الطفل ح  الثامنة عشر ، أما خبصو  انتقاد را  افد اا1 ل  ، كما   اف    املااو .
قد قرره بعض افقوق  أهنااتفاقية حقوق الطفل سنجد  أحكام  ل نظر ، حيع أنه بالتدقي  ا ل  حم

، اامر ال ي يطيل ارتة افماية للطفل  عشر كاملةال  تتناسب م  راعها لسن الطفولة ح  الثامنة 
 2اكرب ارتت من العمر .

 المطلب الثاني
 الصورة غير الشرعية لهجرة الطفل 

 كيف يهاجر الطفل بصورت يا شرعية ؟السؤام ال ي يتبادر عىل اا  ان  نا  و  
لإلجابة علو   ا التساؤم البد بداية أن نشا عىل أن ا جرت يا الشرعية عموما تنجم عن خمالفة        

صل عىل دوم العبور   القوانني ال  تنظم دخوم وعقامة ااجانب و خروجهم ، ابتداء من دولتهم اا
الشرعية عموما اانه ال خيفو تعدد وجهاه النظر     ا الشأن  وايما خي  تعريف ا جرت يااملهجر .

من طرة الدوم ، بلحسب اخت ة اايرا  و اا داة ال  ترمي عىل حتقيقها ، أضف عىل  ل  
التداخل م  تسمياه أخرة م  اخت ة ااسس ال  تقام عليها ، كما ميكن أن نضيف عام  نالثا 

 3قيقة من صن  القوانني سواء   دولة ااصل أو العبور أو املهجر .يتمثل   أن   ا النوع  و   اف
اهي مث    املساس بالسيادت اإلقليمية لدولة املهجر بفعل قيام املهاجرين بالدخوم أو التسلل أو اإلقامة 
ه يا الشرعية هبا ، بطية حتقي  مناا  ش صية بامل الفة للقوانني و النظم املعموم هبا   شأن تأشاا

 4الدخوم و اإلقامة   دوم املهجر  .
و بأهنا   ا جرت ال  تتم بطرق يا قانونية ، حيع يقوم املهاجرون بدخوم دولة أخرة دون        

 5ونائ  سفر أو موااقاه و عرب طرق ووسائل يا قانونية   .

                                                 
 . 12،    2ل اجلام  احكام القرآن للقرطيب ، ج  1
 ل من تل  افقوق ، ح  الطفل   التعبا و حرية الرأي ، و حقه   افماية من االستط م بش  صوره . 2
ل حممد عبدافميد بوضيةأبوصب ،جتر  ا جرت يا الشرعية و اااعام املرتبطة هبا ، رسالة دكتوراه ، كلية افقوق ،  3

 . 40،     0041جامعة املنصورت ، مصر ، 
ن حسن اإلمام ، مكااحة ا جرت يا الشرعية علو ضوء املسؤولية الدولية و احكام القانون الدويل للبحار ، ل حس 4

 . 10،    0041دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ، 
ل  البشا الكوه ، ظا رت ا جرت يا الشرعية   الع قاه ااوروبية اااريقية ، جملة دراساه ، صادرت عن املركز  5
 . 20،    0009،  08لعاملي لدراساه و احباو الكتا  ااخضر سابقا ، طرابلس ، السنة الثامنة ، العدد ا
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يا قانونية من  و من   اان أيلب التعريفاه تتف  علو مسلمة أن ا جرت يا الشرعية ،  ي     
ناحية الطريقة ال  ينتهجها املهاجر   االنتقام عىل دوم العبور أو دولة املهجر ، و أن دااعه    ل  
 و املنفعة الش صية وافاجة املادية . أما املهاجر يا الشرعي، اان االتفاقية الدولية حوم محاية حقوق 

ىل من القسم ااوم اقرت أ   بأهنم ااش ا  ال ين ، قد عراته   ماد ا ااو  4990املهاجرين لسنة 
اقرت ةأ    2يعملون أو سيعملون أو قد عملوا   نشاط مأجور   دولة يا دولتهم ، و تضيف املادت 

بأنه  يعترب   وضعية قانونية املهاجرون و أاراد عائ  م ع ا رخ   م بالدخوم و اإلقامة و العمل   
ا العمل واقا للنظام املعموم به   تل  الدولة ، و مبا ال يتعار  م  االتفاقياه الدولة ال  ميارس ايه
 1الدولية ال  تلتزم هبا .

  جاء تعريف املهاجر يا الشرعي سلبيا   الفقرت   بالن  علو أنه  يعترب بدون ونائ  و         
رت  أ  من   ه املادت ، و بالعودت وضعية يا قانونية كل من ال يشمل الشروط املنصو  عليها   الفق

ميكن أن يستنب  تعريفا للمهاجر يا الشرعي بأنه   يعترب مهاجرا يا قانوين كل  1،0عىل الفقرتني 
ش   دخل أو يقيم أو يقوم بنشاط مأجور   عقليم يا عقليم دولته و ال تكون حبوزته الونائ  ال زمة 

أما املكتب الدويل للعمل 2ها و ال الونائ  ال زمة للعمل  .للدخوم عىل تل  الدولة و ال اإلقامة اي
BIT  اانه قد عرة املهاجر يا الشرعي بأنه  كل ش   يدخل أو يقيم أو يعمل خارج وطنه بدون

حيازت الرتخيصاه القانونية ال زمة ل ل  يعد مهاجرا يا شرعيا أو سري أو بدون ونائ  أو   وضعية 
قد عّده أن  ا جرت السرية أو  OITأكثر وضوحا اان منظمة العمل الدولية و بصورت 3يا قانونية  

يا الشرعية  ي ال  يكون مبوجبها املهاجرين خمالفني للشروط ال  حتدد ا االتفاقياه الدولية و القوانني 
 الوطنية ، و علو   ا ااساس اانه يقصد باملهاجرين يا القانونيني  

 دخلون بطريقة يا قانونية عىل دولة االستقبام و ال يسّوون وضعهم القانوين .ل ااش ا  ال ين ي 4    
ل ااش ا  ال ين يدخلون بطريقة يا قانونية عىل دولة االستقبام و ميكثون  ناك بعد انقضاء  0    

 مدت اإلقامة القانونية .
قانونا ، و ال ين رخ   م  ل ااش ا  ال ين يعملون بطريقة يا قانونية خ م عقامة مسموح هبا 1   

العمل مبوجب عقد ، وخيالفون   ا العقد سواء بت طي املدت ا ددت له ، أو بالقيام بعمل يا مرخ  
 4له مبوجب العقد  

                                                 
 . 41أبوصب ، مرج  ساب  |،   ل حممد عبدافميد بوضية 1
 . 41أبو صب  ، نفس املرج  ،    ل حممد عبد افميد بوضية 2
 كان .أبوصب  ، نفس املرج  ، نفس امل ل حممد عبدافميد بوضية3
  42ل حممد بوضيةأبوصب  ، نفس املرج ،    4
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  مادته الثانية بشأن  0040لسنة  49و علو صعيد القوانني الداخلية ، اان القانون اللييب رقم 
 علو أنه يعّد من أعمام ا جرت يا املشروعة ما يأيت  مكااحة ا جرت يا الشرعية قد ن 

 أل عدخام املهاجرين يا الشرعيني عىل الب د أو عخراجهم منها بأية وسيلة .
   ل نقل أو تسهيل نقل املهاجرين يا الشرعيني داخل الب د م  العلم بعدم شرعية وجود م هبا .

أو عخفاؤ م بأية طريقة عن تتب  اجلهاه امل تصة  ج ل عيواء املهاجرين يا الشرعيني أو عخراجهم
 أوعخفاء معلوماه عنهم لتمكينهم من اإلقامة   الب د أو ااروج منها .
 د ل ععداد ونائ  سفر أو  وية مزورت للمهاجرين أو تواا ا أو حياز م  ا .

نصو  عليها   الفقرت ه ل تنظيم أو مساعدت أو توجيه أش ا  آخرين للقيام بأي اعل من اااعام امل
 1السابقة  .
وقد عرات املادت ااوىل من القانون نفسه املهاجر يا الشرعي بأنه  من تطبي  أحكام   ا        

القانون يعّد مهاجرا يا شرعي كل من دخل ليبيا أو أقام هبا بدون ع ن أو تصريح من اجلهاه امل تصة 
 2خرة  بقصد االستقرار ايها أو العبور عىل دولة أ

و حسب النصو  السابقة اان  ل املهاجر يا الشرعي عموما  و من يقوم    صة القولو        
بعبور حدود دولته أو أي دولة أخرة بشكل سري و من يا املناا  امل صصة للعبور كالتسلل عرب 
افدود الربية أو البحرية أو عندما يدخل دولة يا ال  حيمل جنسيتها لفرتت حمدودت و يتجاوز   ه الفرتت 

  3ديد من اجلهاه امل تصة .دون مت
و من   اان الطفل يهاجر بصورت يا شرعية شأنه شأن البالطني من ناحية اجتيازه للحدود دون        

ونائ  رمسية ، يستوي أن يكون مصحوبا بأسرته أو يا  ل  ، ا ل  ال يطا من وضعه يا القانوين 
 ال ي ترتب علو اعل ا جرت بصورت يا شرعية .

 
 
 
 
 

                                                 
السنة العاشرت ،  40بشأن مكااحة ا جرت يا الشرعية ، اجلريدت الرمسية ، العدد  0040لسنة 49ل القانون رقم  1

 . 100،    42/1/0040بتاري  
 ل اجلريدت الرمسية ، نفس القانون ، نفس املكان . 2
ل حممد شعبان الدر ويب ، ا جرت يا الشرعية و خماطر ا اامنية علو ليبيا   ظل االتفاقياه الدولية و القوانني  3

 . 41، دار الفسيفساء ،    0041الوطنية ، ط ااوىل ، 
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 المبحث األول 
 قواعد الحماية العامة للطفل المهاجر بصورة غير شرعية.

 ــ تمهيد و تقسيم .
يعمل ا تم  الدويل علو عقرار حقوق اإلنسان و ضمان احرتامها من قبل كااة الدوم ، و 
خاصة بالنسبة لتل  الفئاه ال  تعاين وضعياه  شة ، ااملهاجر يا الشرعي عموما يصعب حتديد 
مركزه القانوين ، و افصوم علو حقوقه نظرا لطبيعته املزدوجة ، اهو من ناحية يعد خمالفا لقوانني دولته و 
دوم العبور و دولة املهجر ، و من ناحية أخرة  و يستند   اعله  اك عىل حقه   افيات و البحع عن 

، اامر ال ي يت عب بوضعه وض  معيشي أاضل معرضا نفسه و أسرته يالبا عىل أسوأ طرق االستط م 
    1القانوين و يؤنر سلبا علو حقوقه ، اهو ضحية لعدت عوامل و منته  للقانون ؛ل ا يعّد م نبا .

وحيع عن الطفل  و من الفئاه اااصة و املستضعفة ،اان مسلكنا     ا العمل يعتمد علو 
مرت من خ م املواني  املعنية بافقوق  اه أن ااطفام تشملهم افماية الدولية فقوق اإلنسان مرتني ، 

الطبيعة العامة ، كاإلع ن العاملي فقوق اإلنسان و العهدين الدوليني ، و مرت أخرة من خ م ونائ  
خاصة تفصل ما اشتملت عليه الشرعة الدولية من حقوق خاصة بااطفام ، و ل  هبدة عضفاء املزيد 

تفرضه خصوصية افالة حمل الدراسة ، و  ي حالة أكثر حاجة  من افماية الدولية ،أضف عىل  ل  ما
ل  تمام ، خاصة عند ارتباطها مبرحلة الطفولة و حتوم الطفل عىل مهاجر و بشكل يا قانوين . اامر 
ال ي يثا العديد من التساؤاله عن مدة افماية املمنوحة له   القانون الدوليو نطاقها ؟ و قد رأينا 

 ب التقسيم التايل  تناوم  ل  حس
 املطلب ااوم   ل املواني  الدولية العامة العاملية.     
 املطلب الثاين  .املواني  الدولية العامة اإلقليمية.     

 المطلب األول
 المواثي  الدولية العامة العالمية 

لطفل الطفل بداية  و عنسان ، ما يعمي أن حقوقه عامة و حقوق الطفل   ااحوام اااصة كا
املهاجر  ي جزء اليتجزأ من حقوق اإلنسان عامة ، االقانون الدويل فقوق اإلنسان ال ي  و  جمموعة 
القواعد و املبادئ املنصو  عليها   عدد من اإلع ناه و املعا داه الدولية ال  تؤمن حقوق و 

و يا قابلة للتجزئة حرياه اااراد و الشعو    مواجهة الدوم أساسا ،  ي حقوق لصيقة باإلنسان 
 2أو التنازم عنها ، و تلزم الدوم حبمايتها من االعتداء و االنتهاك   

                                                 
 . 44قوسم اضيلة ، الوض  القانوين للمهاجرين يا الشرعيني   الدولة املستقبلة ،   ل  1
ارحاه ، تاري  القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل فقوق اإلنسان ، دراساه   القانون الدويل اإلنساين ، دار ل حممد نور  2

 .81،    0002املستقبل العريب ، القا رت ، 
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و من املهم اإلشارت  نا عىل أنه قد مت تناوم حقوق الطفل   مرحلة سابقة عن حقوق اإلنسان 
،   تكرر  ل  اال تمام علو مستوة النصو     4901عامة ، من خ م عع ن جنيف لسنة 

د من االتفاقياه و املواني  ال  أبرمت هب ا ااصو  .و الطفل املهاجر ب  ش  يستفيد بشكل العدي
أو بآخر من نطاق محاية حقوق اإلنسان املنصو  عليها   الصكوك القانونية للقانون الدويل فقوق 

وق الطفل اإلنسان ، و عن كان  ناك من متييز   ه الفئاه اهو متييز عجيايب .و عند البحع   حق
 املهاجر البد من تصفح الونائ  الدولية العامة ال  تناولت أوجه افماية له بصفته عنسانا .

 ل أوال_ اإلع ن العالمي لحقوق اإلنسان :
يأيت   مقدمة املواني  الدولية العامة العاملية فقوق اإلنسان اإلع ن العاملي فقوق اإلنسان  

ااوىل من   ا اإلع ن أنه   يولد مجي  الناس أحرارا متساوين    ، حيع جاء   املادت4918لسنة 
  1الكرامة وافقوق ، و  م قد و بوا العقل والوجدان ، و عليهم أن يعاملوا بعضهم بروح اإلخاء  .

  ا الن  و كااة مواد اإلع ن الث نني تؤكد علو حقوق اإلنسان ال  ال جيوز املساس هبا أو  
حقوق يكتسب بعضها من  الوالدت و بعضها اآلخر قبل  ل  ، و من ّ  اان الطفل  انتهاكها ، و ي

منه علو  02/2عموما تشمله محاية   ا اإلع ن و لو بصورت يا مباشرت ، حيع جاء   ن  املادت 
أن  لامومة و الطفولة ح    رعاية و مساعدت خاصتني و جلمي  ااطفام ح  التمت  ب اه افماية 

 2اعية سواء ولدوا   عطار الزواج أو خارج   ا اإلطار   .االجتم
و ايما خي  حقوق الطفل املهاجر بصورت شرعية أو يا شرعية ، اان اإلع ن مل يتطرق عليها 
بصورت مباشرت، عال عنه قد أّكد   أكثر من مادت علو احرتام ح  اإلنسان عموما   حرية التنقل و 

وريم مايثار حوم 3مطادرت أي بلد مبا    ل  بلده ااصلي و العودت عليه.  اختيار مكان عقامته وحقه  
عدم علزاميةاإلع ن باعتباره جمرد توصية ال ترقو عىل مرتبة اتفاقية ملزمة بني الدوم ، عال أنه قد حاز علو 

و افقوق  عمجاع ا تم  الدويل ، ملا يؤكد عليه من مبادئ  دة عىل املساوات بني البشر   الكرامة
 ااساسية.

، اان مواده بشأن الطفل   مجي  أحواله تظهر  الواردة في اإلع ن بشأن تقييم الحمايةأما 
أنه قد أعطو عناية خاصة لامومة والطفولة ، وعن كان  ناك من يرة أن ا تمامه حبقوق الطفل قد جاء 

تم  الدويل فقوق الطفل قبل  ل  بنحو قلي  للطاية، بدرجة ال ترقو عىل  ل  اال تمام ال ي أعطاه ا 

                                                 
 . 9،    4991ل جمموعة الونائ  الدولية ، اجلزء ااوم ، حقوق اإلنسان ، اامم املتحدت ، نيويورك ،  1
 . 9اإلع ن جتده ايضا   صكوك دولية ، مرج  ساب  ،   ل ن   2

 من اإلع ن قد تطرقت عىل حقوق الطفل . 01، ،  41،  1،  1،  1ل نشا  نا عىل أن املواد 
 . 9ل ن  االع ن   جمموعة صكوك دولية ،    3



 /العددالتاسعمجلةالحق 0202يناير

 

022  

 

، أّمابالنسبة 49011أربعة و عشرين عاما ، عندما أقره عصبة اامم عع ن جنيف فقوق الطفل عام 
 جرت ااطفام عموما أو بصورت يا شرعية اانه مل يفرد  ا بنودا خاصة ، عمنا تدخل ضمن افماية 

 جئني البالطني ، ريم أن الفرتت ال  ظهر ايها اإلع ن كانت الدولية العامة فقوق اإلنسان و محاية ال
ارتت كوارو وعقب حر  عاملية كان نتيجتها تشرد امل يني و اجتا هم عىل ا جرت و اللجوء ، و مما ال 

 2ش  ايه وجود أطفام بينهم .
حدت ، يعد م  رأي جانب من الفقه   أن عشارت اإلع ن عىل الطفولة   مادت وا تتف  الباحثة

بداية حقيقية و قانونية لتأكيد وض  ااطفام   القانون الدويل املعاصر ، حيع من  قيام اامم املتحدت 
أصبح  ناك اجتاه حنو افقوق اااصة لااراد ، وأن اإلع ن قد أرسو مجلة من املبادئ فقوق اإلنسان 

 بصفة عامة تتوىل بعد  ل  االتفاقياه اااصة تفصيلها.
 :  2966ا ـ العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة ثاني

أكد العهد و الربوتوكوم امللح  به علو افقوق و افرياه ااساسية لإلنسان الواردت   اإلع ن        
العاملي فقوق اإلنسان ، و باإلضااة عىل اآللياه الضرورية للتحق  من مدة التزام الدوم ااطراة 

 1/2ما ا ، و تناوم محاية حقوق الطفل و التأكيد عليها   أكثر من موض  ، افي املادت بتنفي  التزا
 3ن  علو عدم جواز ار  حكم املوه علو مرتكيب اجلرائم ال ين تقل أعمار م عن مثاين عشرت سنة .

تتم   أكد علو ضرورت اصل املتهمني ااحداو البالطني و أن 1،     و الفقرت ة 40/0و   املادت ة
عحالتهماىل القضاء   أسرع وقت ممكن ، وأن يراعو   معاملتهم عامل السن حبيع يتب  نظام السجون 

 4أساليب يكون ا دة منها اإلص ح و التأ يل .
أما ايما خي  حالة تعر  حيات الطفل للتشرد سواء علو الصعيد الداخلي أو ااارجي ، اان        

قد ورد ايهما  ل  بصورت يا مباشرت ، باإلشارت عىل ح  الفرد   التنقل  العهد و الربوتوكوم امللح  به
من العهد علو  40/4و محاية   ا اف  من االنتهاك بشكل مباشر أو يا مباشر ، امث  نصت املادت 

أن  لكل ارد يوجد علو حنو قانوين داخل عقليم دولة ما ح  حرية التنقل و حرية اختيار مكان 
 5 ا اإلقليم   .عقامتهداخل  

                                                 
 . 09،    0001فقوق ، جامعة حلوان ، ل ما ر مجيل أبوخواه ، افماية الدولية فقوق الطفل ، رسالة دكتوراه ، كلية ا 1
 – Sharon Detric,The United Nations Convention The eights of the child , 1993 , p20ل  2

21                             - 
  9 – 4من اإلع ن   جمموعة صكوك دولية ، مرج  ساب   1/2ل ن  املادت  3
 من العهد   جمموعة صكوك دولية . 1،   و الفقرت  40/0لل ن  املادت  4
اللتني  01و املادت  01و ك ل  املادت  48/1،  41/1،  41/4ل نشا  نا عىل تناوم عدت جوانب أخرة   املواد  5

 الدته .تناولتا حقوق الطفل القاصر و ااسرت و محايته من التمييز و حقه   اجلنسية و التسجيل اور و 
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و   حااله التوتر و االضطراباه ورده قيود علو حرية التنقل ومتّاخضاعها مل تلف القيود العامة ،    
قد تناولت  ل  بالن  علو أن القيود املسموح هبا  ي القيود ال  ين  عليها القانون و  40/1ااملادت 

الصحة العامة أو اآلدا  العامة أو حقوق تكون ضرورية فماية اامن القومي أو النظام العام أو 
 اآلخرين و حريا م ، و تكون متماشية م  افقوق ااخرة املعرتة هبا     ا العهد   .

كما أضاة املصلحة العامة عىل املربراه املمكنة لفر  قيود علو حرية التنقل ، و ينبطي   كل     
 1افااله أن تكون القيود متناسبة م  ما و ضروري .

و تأيت أ ية تقرير   ا اف  بالنسبة للمشردين ملا يعانونه يالبا من انتهاك فقهم   حرية افركة و     
التنقل ع ا اضطر للفرار ، و ل ل  من اا ية مبكان ضرورت احرتام   ا اف  و التدقي  ايه ، وتفح  

 ادت و تفاديها كلما أمكن  ل  .القيود ال  تفرضها السلطاه ا لية عليه باالستناد عىل   ه امل
أن العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية و الربوتوكوم امللح  به قد تطرق  :و ترى الباحثة     

بشكل مباشر أحيانا و بشكل يا مباشر أحيانا أخرة عىل محاية الطفل   مجي  ظرواه ، و الطفل 
االنصو  ال  ناقشت حقوق الفرد عموما املهاجر بصورت يا شرعية ال ش  من تل  الظروة ، 

تسري علو الطفل بوصفه عنسانا ، و عن كانت تشدد   مواض  أخرة علو ضرورت جصي  من  
افماية عندما يكون املعمي هبا  و الطفل،و افالة حمل البحع ب  ش  تأيت   مقدمتها كوض  عنساين 

 يتطلب محاية سريعة وااعلة.
 2. 2966لحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لسنة ثالثا _ العهد الدولي ل

  عطار محاية حقوق الطفل عموما   العهد جاء ن  املادت العاشرت منه علو النحو التايل  وجو      
منح ااسرت محاية و مساعدت ممكنة ، ع  اهنا الوحدت االجتماعية الطبيعية و ااساسية   ا تم  ، خاصة 

  3تأسيسها و انناء قيامها مبسؤولية رعاية و تثقيف ااطفام  .حبكم 
و من   اان العهد يكون قد أعطو للطفل عموما و   مجي  الظروة و ااحوام اال تمام       

الكا  ، سواء   الوض  االعتيادي أو   حالة ا جرت عموما أو ا جرت يا الشرعية ، اهو   وض  
ماسة للحصوم علو افقوق ااساسية ، ااملشردين عموما يتعرضون عىل افرمان  عنساين جيعله   حاجة

من مجلة حقوق منها علو سبيل املثام ار  التعليم   دوم العبور و دوم املهجر ، و قد ال تتاح  م 
 أماكن كااية أو قد تكون الرسوم با ظة أو ميارس ضد م التمييز عند جصي  أماكن  م   املؤسساه 

 

                                                 
 من العهد . 40/1ل ن  املادت  1
 . 09ل  40ل الن  الكامل للعهد   جمموعة صكوك دولية ، مرج  ساب  ،    2
 من العهد   جمموعة صكوك دولية . 40ل ن  املادت  3
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 1لتعليمية .ا
أن   ا امليثاق و العهد ااا  بافقوق املدنية و السياسية و عع ن حقوق  و قد الحظت الباحثة     

اإلنسان مل تتم ايهم معاجلة مسألة ا جرت تفصي  و حقوق الطفل املهاجر علو وجه ااصو  ، عمنا 
اإلشارت   بعض املواد عىل اف  اكتفت بالن  العام علو محاية حقوق البالطني ، و عن كانت قد متت 

  حرية التنقل و اللجوء ، ريم أن   ه املواني  قد تعرضت فقوق الطفل وحقوق ااسرت  اه الصلة 
حبقوق الطفل بشكل مفصل عىل حد ما ، و خاصة العهدين ، حيع انتق  حبقوق الطفل من مرحلة 

يرة جانب من الفقه أن أيلب ماورد   العهدين التوصياه يا امللزمة عىل مرحلة اإللزام القانوين ، و 
من حقوق تنطب  علو ااطفام باستثناء تل  افقوق ال  ال خ ة علو أهنا موجهة للكبار ، كاف  

 2  الوظائف العامة .
 3. 2984رابعا ـ اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية و المعاقبة عليها لسنة 

من   ه االتفاقية علو أن   الدوم ااطراة املتعا دت تصادق علو أن  جاء الن    املادت ااوىل     
اإلبادت اجلماعية سواء   السلم أو   افر  ،  ي جرمية مبقتضو القانون الدويل ، و تتعهد   ه الدوم 

قصد مبنعها و املعاقبة عليها   . و عرات االتفاقية جرمية اإلبادت اجلماعية بأهنا تل  اااعام املرتكبة ب
 التدما الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو اننية أو دينية و حدد ا باااعام اآلتية 

 ل قتل أعضاء اجلماعة .4ل 
 ل عخضاع اجلماعة عمدا لظروة معيشية يراد هبا تدما ا كليا أو جزئيا. 0
 ل عفاقأ ة جسدي أو روحي بأعضاء من اجلماعة . 1
 ون عجنابااطفالداخل اجلماعة ل ار  تدابا تستهدة افيلولة د 1
 4ل نقل ااطفام من اجلماعة عنوت عىل مجاعة أخرة . 2

                                                 
 . 00ل الفصل افادي عشر ، رصد و محاية حقوق اإلنسان اااصة بالعائدين و املشردين داخليا ، اامم املتحدت ،    1
اية جاء   الفقرت الثانية من املادت العاشرت الن  علو وجو  منح اامهاه عناية خاصة ....   و   الفقرت الثالثة  وجو  اجا  تدابا محل 

.دون متييز .... و محايتهم من االستط م االقتصادي و االجتماعي و جتر  است دامهم   أي عمل من شأنه و مساعدت خاصة ....
ااساد اخ قهم أو اإلضرار بصحتهم أو  ديد حيا م بااطر أو افاق اا ة بنمو م الطبيعي و علو الدوم أن تض  حدود للسن حبيع 

 اقب عليه قانونا ع ا كانوا دون السن   .جيرم است دام العمام من ااطفام بأجر و يع
منه علو  ح  كل انسان و خاصة ااطفام   التمت  بأعلو مستوة من الصحة اجلسمية و العقلية و بني  40و جاء الن    املادت 

و الزاميته   املراحل ااوىل ح  التعليم لكل طفل  41التدابا ال  يتعني علو الدولة اجا  ا للوصوم عىل   ا اف  ...  .و ناقشت املادت 
 و حرية الشعائر الدينية .

 من العهد . 0/1ل املادت  2
 ل ن  االتفاقية   جمموعة صكوك دولية . 3
 .  10ل انظر    ل    ل ااطمة شحاتة أمحد زيدان ، مركز الطفل   القانون الدويل العام ، مرج  ساب  ،    4
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 .مبراجعة النصو  السابقة
أهنا ب  ش  متس أوضاع ااطفام املهاجرين بصورت يا شرعية ، حيع تتعر   الحظت الباحثةو     

ان أنناء رحلة املوه تل  اجلماعاه املهاجرت  جرت يا شرعية عىل أصناة من انتهاكاه حقوق اإلنس
أو االحتجاز   دوم العبور أو املهجر ، و من خ م الن  نرة أن االتفاقية قد عاجلت جرمية اإلبادت 
اجلماعية بشكل عام دون حتديد لسن من ترتكب   حقه ، ااجلماعة املشار عليها   الن  أليس من 

هم ااطفام حام وقوعهم   قبضة مااياه املمكن أن تكون تداقاه املهاجرين يا الشرعيني مبا اي
 اجلرمية عرب الوطنية أو جتار البشر .

تؤدي بنا عىل مسلمة مفاد ا أن افماية املرتتبة علو   ه االتفاقية ينضوي حتتها    صة القولو    
بصورت مؤكدت ااطفام املهاجرين شرعيا و يا شرعيا ، و الفئة الثانية علو وجه الت صي  ، اااطفام 

 ت قسرا .يهاجرون م  أارادأسر م أو مبفرد م للبحع عن التعليم و العمل كما أهنم قد جيربون علو ا جر 
 . 2965 امسا ـ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 

عرات املادت ااوىل من االتفاقية التمييز العنصري بأنه أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم      
و يستتب  تعطيل أو علو أساس العرق أو اللون أوالنسب أو ااصل القومي أو اانمي ، و يستهدة أ

عرقلة االعرتاة حبقوق اإلنسان و افرياه ااساسية أوالتمت  هبا أو ممارستها علو قدم املساوات   
 . دان آخر من ميادين افيات العامةامليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقا  أو   أي مي

لشرعي عموما و ااطفام منهم حتديدا ، ايما خي  و تثور مسألة التمييز بالنسبة للمهاجر يا ا     
استيفاء افقوق ااساسية لإلنسان   دوم العبور أو املهجر ، وحبع الدوم علو شجب التمييز 

،  1العنصري و التعهد بانتهاج سياسة واضحة للقضاء عليه ، و تعزيز التفا م بني ااجناس ......   
تأصيل أوجه افماية العامة فقوق الطفل املهاجر بصورت يا شرعية عشارتنا عىل   ه االتفاقية   معر  

، باعتباره أحد املبادئ ااساسية التفاقية حقوق الطفل و قانون اللجوء الل ين يدخل الطفل املهاجر 
حتت جزء من نطاق افماية هبما ، اهو يعد أحد ركائز قانون اللجوء و عن كان  و أيضا مل خي  

 2صة ،   جاء تفصيله و كيفية تطبي  أحكامه   اتفاقية حقوق الطفل .الطفل بأحكام خا
و ال يفوتنا أن نشا  نا عىل أن   ه االتفاقية تستبعد من انطباقها ااجانب عامة ، يا أهنا قد     

منها علو عدم سريان االتفاقية علو أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني  4/0أشاره   املادت 
ملواطنني و يا املواطنني من جانب أي دولة طرة ايها ، و عن كانت الفقرت الثالثة من نفس املادت قد ا

حظره تفسا أي حكم من أحكام   ه االتفاقية مبا ينطوي علو أي مساس بااحكام السارية   
                                                 

نساين و القانون الدويل فقوق اإلنسان ،ا يئة الفلسطينية املستقلة فقوق املواطن ، سلسلة تقارير قانونية ل نزار أيو  ، القانون الدويل اإل 1
 . 14   0001  ، السطني ، 10ة
 UNGA.DOC.A/44/49(1989)_ل ن  اتفاقية حقوق الطفل  2
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أي متييز ضد  الدوم ااطراة ايما يتعل  باجلنسية أو املواطنة أو التجنيس شرط خلو   ه ااحكام من
 1أي جنسية معينة .

أنه ريم صراحة الن    استبعاد ااجانب عامة من جمام انطباقها ، عال أن و ترى الباحثة       
ل تفاقية دورا  كباا   محاية املشردين   دوم املهجر أوالعبور من اإلجراءاه التمييزية ، حيع أشاره 

علو ضرورت قيام الدوم بتضمني تقارير ا الدورية معلوماه عن جلنة مكااحة التمييز   أكثر من مناسبة 
قوانينها ال  تتعل  بااجانب عامة و دعوت الدوم عىل مراجعة قوانينها بااصو  ع ا ما تبني أن  ا آنارا 

 2متييزية .
 الثاني المطلب

 المواثي  الدولية العامة اإلقليمية .
تسعو الدوم عىل تنظيم مسألة ا جرت يا الشرعية عموما علو الصعيد اإلقليمي من خ م      

االتفاقياه و املؤمتراه واإلع ناه الدولية ، و من أجل البحع   جوانب افماية كان البد من حماولة 
فماية حقوق تفسا اتفاقياه حقوق اإلنسان علو النطاق اإلقليمي ، حيع تناولت االتفاقية ااوروبية 

كااة افقوق و افرياه الواردت   الونائ  الدولية فقوق اإلنسان   4920اإلنسان و حرياته لسنة 
ااخرة ، يا أهنا مل جّ  حقوق ااطفام املهاجرين شرعيا أو بطريقة يا شرعية بأحكام حمددت، و عن  

تكوين أسرت و افيات الطبيعية و ح  كانت قد أشاره عىل افقوق ااساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان   
التنقل و اختيار مكان اإلقامة . و بشكل تلقائي و يا مباشر اان أحكامهاو بروتوكوال ا اإلضااية 
تسري علو الطفل   أي حام كان بصفته عنسانا ، حيع حقوق الطفل جزء ال يتجزأ من حقوق 

امليثاق االجتماعي ااورويب ، ال ي متيز عن ياه من اإلنسان .و من املواني  املهمة   الشأن ااورويب ، 
املواني  الدولية  اه الع قة بأنه قد أارد نصوصا خاصة حبقوق الطفل ، حيع ا تم بتواا محاية خاصة 
لاطفام من مجي  ااخطار املادية و املعنوية ، مثل حظر التشطيل دون السن القانونية و علزامية التعليم و 

لتعليم و افراة املناسبة و ضرورت تدريب ااطفام من  وي العا اه علو ما يناسب اختيار نوع ا
ععاقتهم من أعمام . يا أنه مل يتناوم حقوق الطفل املهاجر عال بصورت يا مباشرت   معر  تناوله 

                                                 
 . 101،    0001ل أمين أديب س مة ا لسة ، افماية الدولية لطالب اللجوء ، دار النهضة العربية ، القا رت ، 1
 ل امين أديب س مة ا لسة ، املرج  نفسه، الصفحة نفسها . 2

التمييز ضد املرأت و من   أطفا ا  ، ال  تناولت  4999ل نشا   الشأن اته عىل اتفاقية القضاء علو مجي  أشكااللتمييز ضد املرأت لسنة 
طفل باعتباره انتهاكا فقوق اإلنسان ، يا أهنا مل تتطرق فماية الطفل املهاجر بصورت يا شرعية ، ايما عدا نظام افماية االستتباعي لل

مام اامم املتحدت   ميدان املهاجر مصحوبا بوالديه ، اهو يكون حتت مظلة   ه االتفاقية بشكل مباشر .انظر ن  االتفاقية   أع
 . 401حقوق اإلنسان ، ا لد ااوم ، مرج  ساب  ،   
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ة فقوق اإلنسان وحرياته ااساسية ، و التأكيد علو ح  عدم التمييز و املطالبة بضرورت وجود محاي
 1خاصة لاطفام   مجي  الظروة.

، اانه قد تناوم جمموعة أكرب من حقوق  4990أما ميثاق افقوق ااساسية ااورويب لسنة        
اإلنسان ، كافقوق االقتصادية و االجتماعية ، حيع كان موضوع حقوق اإلنسان ضمن أولوياته و 

حظر االجّتار بالبشر ، و   املادت الثامنة عشر أ دااه ، امث  جاء الن    املادت ااامسة منه علو 
، و   املادت  4924علو اف    اللجوء باإلحالة عىل اتفاقية اامم املتحدت لشؤون ال جئني لسنة 

ل حظر الرتحيل 4التاسعة عشر تناوم بنود افماية   حالة الفصل أو الرتحيل أو التسليم ، بالن  علو  
صاي ش   أو عبعاد أو تسليمه عىل دولة ع ا كان  ناك خطر شديد بتعرضه ل ال جيوز ا 0اجلماعي .

 2لعقوبة اإلعدام أو التع يب أو املعاملة أو العقوبة يا اإلنسانية املهينة   .
كما تناوم   املادت افادية والعشرين منه حظر التمييز علو مجي  املستوياه ، و أّكد علو حظر       

اجلنسية . أما ايما خي  حقوق الطفل املهاجر يا شرعي اانه قد أشار عليها ضمن التمييز علو أساس 
ل أن يكون لاطفام 4حقوق الطفل بشكل عام ، امث  قد نصت املادت الرابعة و العشرين منه علو    

اف    افماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم ، و جيوز  م أن يعربوا عن وجهاه نظر م حبرية و 
ل     0  وجهاه النظر تل    االعتبار بشأن املسائل ال  جصهم واقا اعمار م و نضجهم .تؤخ

كااة اااعام ال  تتعل  بااطفام ، سواء اج  ا السلطاه العامة أو املؤسساه اااصة ، جيب أن 
ة و تؤخ  مصاع الطفل   االعتبار ااوم ، و يكون لكل طفل اف    اففاظ علو ع قة ش صي

 اتصام مباشر م  والديه علو حنو منتظم مامل يكن  ل  خيالف مصلحته   .
كما حظر امليثاق عمالة ااطفام و تشطيلهم حتت أي ظرة ، مبا    ل  ظروة التشرد و ا جرت      

سة ، وضرورت التقّيد بالسن ا ددت للتشطيل و عدم استط  م   أي وض  كانوا ، و تناوم   املادت ااام
وااربعني منه حرية افركة و اإلقامة ملواطمي االحتاد   أقاليم الدوم ااعضاء ، أما   حالة ااجانب اانه 

 قد قيد  ل  اف  بضرورت الوجود القانوين   عقليم أي دولة عضو   االحتاد.
الطفل تشمله   أن مجلة النصو  السابقة  ي محاية عامة فقوق اإلنسان ، و أنو ترى الباحثة        

كل بنود افماية العامة بصفته عنسانا و بصفته من ائة مستضعفة أوىل بافماية من البالطني ، و مراعات 
، و  و   ا للمصاع الفضلو دااعا للعقوبة ظرة ا جرت يا الشرعية   حالته  و ظرة خمّفف جالب

 3مجي  حاالته ضحية بسبب نق  اإلدراك لديه.
                                                 

 . 444،    4999لوائل ع م ، االتفاقياه الدولية فقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية ، سنة  1
 . 189ل أمين أديب س مة ا لسة ، مرج  ساب  ،    2
،   0001ل بسيوين حممد شريف ، الونائ  الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ، ا لد الثاين ، دار الشروق ، القا رت ،  3

000 . 
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،  ل  أن السبب ااساسي إلبرامها  و ما  0001املهمة ايضا معا دت دبلن لسنة و من االتفاقياه 
جيعلها ونيقة الصلة حبقوق املهاجرين يا بطريقةشرعية ، حيع أبرمت بني دوم االحتاد ااورويب لتحديد 
لو املعايا و التدابا الواجب اجا  ا لبيان ص حية   ه الدوم للنظر   طلباه اللجوء املقدمة ع

أراضي الدوم ااعضاء ، و ال خيفو ع قة ا جرت باللجوء ، االطلباه ال  تراض ك جئني يتحوم 
 أيلبها عىل مهاجرين يا شرعيني بطض النظر عن السن . 

و قد تناولت االتفاقية دراسة طلباه القاصرين يا املصحوبني بوالديهم ، و كان وجود م لتقد        
باحالتهم عىل الدولة ال  يوجد ايها أحد أاراد أسر م ، و تكون  ي املسؤولة عن البت طلباه اللجوء 

  طلبا م ، و لعل حالة الوجود يا القانوين أكثر حاجة ل  تمام و البحع عن مصلحة القاصر   
من ظل عدم وجود ويل أمر له   دولة العبور أو املهجر ، و عشارت الن  علو ضرورت البت   طلبه 

الدولة ال  توجد هبا أسرته  و دليل علو مراعات املصاع الفضلو للطفل   مجي  ااحوام سواء كان 
جلوء ا أم  جرت قانونية أم  جرت يا قانونية.

1 
  بعض أحكامها  4991و  اإلطار اامريكي تناولت االتفاقية اامريكية فقوق اإلنسان لسنة      

ء   الفقرت الرابعة و ااامسة من املادت الرابعة استثناء مرتكيب اجلرائم ما خي  حقوق الطفل، حيع جا
منها علو ضرورت عزم  2/2دون الثانية عشرت من تطبي  أحكام اإلعدام ، بينما نصت   املادت 

القاصرين خ م خضوعهم إلجراءاه جزائية عن البالطني و أّكده علو اإلسراع   حماكمتهم أمام 
 2حماكم خاصة .

منها علو ح  اجلنسية ، و ضرورت أن يكون لكل ش   علو أراضيها  00و أّكده   املادت       
جنسية ، و ال خيفو أ ية   ا الن  بالنسبة لاطفام املهاجرين بصورت يا شرعية ال ين يولدون   

  نطاق  دوم العبور أو دوم املهجر ، و ما تثاه رابطة اجلنسية   شأهنم من عشكالياه ال تدخل
  3البحع .

                                                 
علو  44/44/0041، مقااله ، اجلمعية الكردية للدااع عن حقوق اإلنسان   النمسا ،  0001ل معا دت دبلن  1

 الراب   التايل   
WWW.gilgamish.org_  

 www.gilgamish.orgمن املعا دت علو الراب    ل  2/2ل املادت  2
  شأن ااوصياء علو  40/1ل تناولت االتفاقية عدت جوانب فقوق الطفل   أكثر من مادت منها مث  املادت  3

تدابا محاية الطفل اااصة  49و املادت  49/1حوم حرية الرأي و الفكر كما تناولت املادت  41ااطفام و   املادت 
ال  أكده علو اف    االسم و   48شرعيني ، و ك ل  املادت بافيات ااسرية و أوضاع ااوالد الشرعيني و يا ال

 كيفية ضمان   ا اف  .

http://www.gilgamish.org/
http://www.gilgamish.org/
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و من ااحكام ال  تتقاط  م  أوضاع املهاجرين بصورت يا شرعية بشكل أو آخر ما جاء   املادت      
منها بشأن حرية التنقل و اإلقامة و   الفقرت الثالثة من املادتنفسهاتناولت اعتباراه اامن  00/0

القومي أو الس مة العامة أو النظام العام أو  القومي بالن  علو ضرورت تقييد   ا اف  مراعات لامن
ااخ ق العامة أو الصحة العامة أو حقوق اآلخرين أو حريا م .ومن النصو   اه الع قة مبوضوعنا 
املادتالثامنة ال  أشارتاىل حالة الطرد بالنسبة لاجنيب من ناحية عدماعادته عىل بلده أو عىل أي بلد ع ا  

أو حريته الش صية ل نتهاك اي سبب كان ، و ب ل  تكون قد أّكده  كان  ل  سيعر  حياته
علو مبدأ عدم اإلعادت عىل دولة االضطهاد ال ي يعّد أحد أركان قانون اللجوء ، و ال ي يتقاط  م  
تنظيم أوضاع املهاجرين يا الشرعيني   بعض اجلوانب و منعت عملياه الطرد اجلماعي لاجانب 

 1القانونية أو أسبا  الطرد بالقوم القاط  أو مبن  طرد ااجانب مجاعيا .  دون حتديد أوضاعهم
أن ما تناولته االتفاقية بشأن حقوق الطفل عامة  ي حقوق يفرت  سرياهنا علو : ترى الباحثة     

الطفل   مجي  الظروة ،حيع  ي من افقوق ااساسية لإلنسان ، اما بال  والطفل   وض   ش ، 
ا يكون عىل افماية القانونية و املساعدت اإلنسانية. كما أن جممل النصو  الواردت   اهو أحوج م

االتفاقية يدخل الطفل   وض  املهاجر يا الشرعي   عطارمحايتها ، يا أن النصو   اه الع قة 
  حقوق امل كورت آنفا سواء بالنسبة فماية الطفولة أو ما يتعل  منها بشؤون ااجانب، ت مس ب  ش

الطفل املهاجر و تشكل خمالفتها من قبل الدوم ااطراة   االتفاقية املعنية انتهاكا فقوق الطفل 
 واإلنسان عامة .

و علو الصعيد اإلاريقي يعّد امليثاق اإلاريقي فقوق اإلنسان و الشعو  من أ م الونائ  اإلقليمية      
عىل جانب افقوق املدنية و السياسية علو افقوق  ال  ا تمت حبقوق اإلنسان وحرياته ، حيع اشتمل

االقتصادية و االجتماعية و ك ل  اجليل الثالع من افقوق مثل اف    تقرير املصا و التطور 
 االجتماعي و الثقا  و اف    الس م و اامن . 

فل   نطاق محاية ااسرت و منه عىل محاية الط 48أما بالنسبة للطفل اان امليثاق قد أشار   املادت      
علو ح  التنقل و اختيار مكان اإلقامة داخل دولة ما شريطة االلتزام بالقانون ، و    40  املادت 

الفقرت الرابعة منها علو أنه   ال جيوز الطرد اجلماعي لاجانب ، و الطرد اجلماعي  و ال ي يستهدة 
 2جمموعاه عنصرية عرقية و دينية  .

                                                 
 ل ن  املادت الثامنة و التاسعة من االتفاقية . 1
ل ن  امليثاق     علي سليمان اضل اهلل ، ما ية امليثاق اإلاريقي فقوق اإلنسان و الشعو  ، ا لد الثاين ، دراساه حوم الونائ   2

للم يني ، الطبعة ااوىل ، ية و اإلقليمية ، ععداد  حممد شريف بسيوين ، حممد سعيد الدقاق ، عبد العظيم وزير ، دار العلم العامل
4989 . 

منه و أكد علو مبدأ عدم التمييز ، اامر ال ي يستفيد منه املهاجر يا  00ل نشا  نا أن امليثاق قد تناوم اف    اللجوء   املادت 
 عموما . الشرعي
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علو ح  حرية التنقل و ربطه بااللتزام بالقانون يؤكد جتر   40أن الن    املادت  لباحثةترى او     
اعل ا جرت بامل الفة للقانون ، و من    أضفت صفة امل نب علو كل مرتكب للفعل من ناحية عبوره 

ملادتنفسها علو للحدود و دخوله عقليم دولة أخرة دون ونائ  قانونية ، أما الن    الفقرت الرابعة من ا
من  الطرد اجلماعي لاجانب ، اانه عىل حد ما قد يستفيد منه املهاجر يا الشرعي بصرة النظر عن 
السن ، بالطب    حام قيام السلطاه   دولة العبور أو املهجر بطرد م ، أضف عىل  ل  أن املهاجر 

 جئني مبا    ل  التأكيد يا الشرعي بطّض النظر عن سنه يستفيد و ال ش  من نصو  محاية ال
.و علو الصعيد العريب عموماخ  امليثاق العريب  00علو مبدأ عدم التمييز ال ي جاء   ن  املادت 

منه ال  جاء الن  ايها  40الطفل بعدت مواد منه ، و مثام  ل  املادت  4991فقوق اإلنسان لسنة 
مثاين عشرت سنة ، و أّكد علو اف     واضحا بعدم جواز تنفي  حكم اإلعدام ايمن يقل عمره عن

التعليم ، و ك ل  اال تمام بااسرت و ضرورت اففاظ علو وحد ا و متتعها بافماية ، و أن تكفل 
 1الدوم لاسرت و اامومة و الطفولة و الشي وخة رعاية متميزت و محاية خاصة .

للطفل و شدد علو حظر الرق و االجّتار  كما تناوم امليثاق حالة اللجوء عموما و مل خيص  بنودا     
بالبشر و استط م ااطفام   حااله السلم و افر  ، كما تناوم وض  ااطفام اجلاحنني و ضرورت  
كفالة عدم تعرضهم لاخطار و حقهم   نظام قضائي خا  ، و ك ل  علو اف    التنقل و من  

دوم ااطراة أن تت   اإلجراءاه املناسبة من أجل اإلبعاد اجلماعي ، واف    اجلنسية بأن طالب ال
 2متكني ااطفام من اكتسا  جنسية اام ومراعات مصلحة الطفل الفضلو   مجي  ااحوام.

تصل بنا عىل أن كااة النصو  ال  تناولت افقوق اللصيقة باإلنسان متس ب     صة القولو     
تل  ال  تتعل  بافماية من اإلبعاد و الطرد اجلماعي ش  الطفل املهاجر بصورت يا شرعية ، وخاصة 

و محاية ال جئني و اف    التنقل و اف    افماية من الرق واالجّتار بالبشر ال ي يكون ضحيته يالبا 
من املهاجرين يا الشرعيني ، حيع يستطلهم مروجي   ا النوع من اإلجرام بسبب وضعهم يا القانوين 

لطاه   أي دولة كانوا ، أي أن نصو  افماية العامة قد كفلت محاية اإلنسان و خشيتهم من الس
عامة و الطفل بوجه خا  بوصفه عنسانا   أي ظرة كان ، سواء   وضعه الطبيعي داخل دولته أو  
كان مهاجرا أو نازحا أو الجئا ..اخل ، لكن املشكلة   رأينا تكمن   التنفي  و آلياته و ليس   

 ا.املعاي
 
 

                                                 
 من امليثاق . 11،  01،  42ل املواد  1
 www.hrlibrary.umn.edu، من امليثاق علو الراب     09،  01،  49،  40ل املواد  2

http://www.hrlibrary.umn.edu/
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 المبحث الثاني 
 قواعد الحماية الدولية الخاصة للطفل المهاجر بصورة غير شرعية

حتتاج حالة ااطفام املهاجرين بصورت يا شرعية عىل البحع   اال تمام الدويل ااا  بتواا     
افماية القانونية واملساعدت اإلنسانية ال   م   أمس افاجة عليها بصفتهم أطفاال ، و نظرا اصوصية 

تمام افقوقي بافالة حمل ظراهم املتمثل   ا جرت يا الشرعية.سنحاوم   اجلزئية ال حقة دراسة اال 
البحع من خ م التشريعاه الدولية اااصة با جرت  و الطفل حتديدا ، و مدة ااعليتها   تواا 

 افماية و الرعاية له من خ م التقسيم التايل   
 املطلب ااوم   املواني  الدولية اااصة حبماية الطفل .

 ماية املهاجرين .املطلب الثاين   املواني  الدولية اااصة حب
 المطلب األول 

 المواثي  الدولية الخاصة بحماية الطفل
 أوال ـ الوثائ  العالمية .

علو يا املعتاد جاء اال تمام الدويل حبقوق الطفل   املرتبة ااوىل قبل حقوق اإلع نات :  ـ2    
وىل   جمام اال تمام ال ي يعد ااطوت الدولية اا 4901اإلنسان عامة ، اقد كانت البداية سنة 

بالطفولة ، ال ي تضمن   مبادئه ااساسية مفا يم عميقة حتّع اجلمي  رجاالو نساء    مجي  الدوم 
علو االعرتاة بأنه جيب علو اإلنسانية أن تقدم للطفل خا ما عند ا ، حيع ااتتح مقدمته بضرورت 

 االعتباراه . التزام البشر حبماية ااطفام بصرة النظر عن كل الظروة و
أنه ريم مايؤخ  علو اإلع ن من قصور و نق  اانه يعّد خطوت يا مسبوقة   جمام  ترى الباحثة     

محاية حقوق الطفل ، حيع ركز علو مفا يم كانت يائبة ريم أ يتها ، كحالة الطفل املتشرد، و الطفل 
اله ،   أوقاه الكوارو و اازماه ، و شّدد علو ضرورت تواا افماية و الرعايةبسرعة ملثل تل  افا

و لعل التساؤم املنطقي  نا  و  أال يق  الطفل املهاجر يا الشرعي ضمن   ه افااله ولو بشكل 
 1يا مباشر، و عال اما ال ي جيعل الطفل يعرب حدود دولته يا الكوارو و اازماه و حالة التشرد.

عع ن حقوق الطفل ال ي تناولت ديباجته حقوق اإلنسان و  4929ت    ا اإلع ن   سنة      
حرياته مؤكدت علو حاجة الطفل عىل محاية و رعاية خاصتني بسبب عدم اكتمام منوه البدين و العقلي ، 

 ه افقوق و ضرورت أن تعطي اإلنسانية للطفل أاضل ما لديها و دعا كل اجلهاه املعنية عىل االعرتاة هب

                                                 
قد  د. يثممناعي ، ل الن  الكامل لإلع ن    حقوق الطفل   الونائ  اإلقليمية و الدولية ااساسية ، ععداد و ت1

اللجنة العربية فقوق اإلنسان ، مركز الراية للتنمية الفكرية ، املؤسسة العربية ااوروبية للنشر  باريس  ، ط /ااوىل ، 
0002 . 
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و السعي لضمان تنفي  ا عن طري  تدابا تشريعية و يا تشريعية يتم اجا  ا تدرجييا واقا ملبادئ   ا 
 1اإلع ن .

و لعل أ م ما جاء ايه ممّا يتعل  بافالة حمل البحع ما تناولته املبادئ العشرت لإلع ن ال  طالبت     
 افماية اااصة ، وقبل  ل  حقوقه الطبيعية كانسان ، حبقوق الطفل   الظروة االستثنائية و تواا

ابتداء من اف    افيات و االسم و اجلنسية ، حيع تثور   ه افالة كثاا بالنسبة لاطفام املهاجرين 
بصورت يا شرعية ، ال ين يولدون   أوضاع كارنية من أمهاه مهاجراه بصورت يا شرعية ، اامر 

  2بقاء دون تسجيل و من   دون جنسية .ال ي جيعلهم عرضة لل
كما أّكد اإلع ن علو ضرورت أن يكون الطفل   كل الظروة بني أوائل املتمتعني بافماية من      

 3القسوت واالستط م ال ي يتعرضون له   دوم العبور أو دولة املهجر .
ائه ، ال ي أّكد ا تمعون ايه صدر اإلع ن العاملي لبقاء الطفل ومحايته و من 4990و   سنة      

علو ريبتهم و عزمهم ااكيد   العمل من أجل وض  حد لواياه ااطفام ، و ضرورت التصدي 
للتحدياه ال  تواجه الطفولة ويعانيها م يني ااطفام   العامل مما يعوق نشأ م و منو م الطبيعي ، 

عموما ، مما جيعلهم معرضني لإل ام والقسوت و  وخاصة   افااله اااصة كا جرت و النزوح والتشرد
 4االستط م. 

حيع أّكد   املادت العشرين منه الفقرت  ز  علو ضرورت العمل علو جفيف حمنة م يني ااطفام       
ال ين يعيشون   ظروة صعبة للطاية ، مثل ضحايا نظام الفصل العنصري و االحت م ااجنيب و 

وارع و أبناء العمام املهاجرين و ااطفام املشردين و ضحايا الكوارو .. اخل ، و اليتامو و أطفام الش
  الفقرت  ي  من املادت نفسها طالب الدوم بالرتكيز علو حماربة الفقر بصفته أحد أسبا  ا جرت يا 
ها الشرعية   الدوم النامية ، حيع  شاشة وض  ااطفام و احتياجا م اااصة ، اامر ال ي جيعل

علو رأس ااولوياه من أجل حتقي  اا داة سالفة ال كر اان ا تمعون   القمة  ا ا قد وضعوا خطة 
عمل لتنفي  مبادئ اإلع ن و أ دااه، ظهره نتائجها من خ م ما قامت به اجلمعية العامة من رصد 

                                                 
ل عبرا يم العناين ، افماية القانونية للطفل علو املستوة ااورويب ، جملة العلوم القانونية و االقتصادية ، العدد ااوم ، 1

 . 4999السنة التاسعة و الث نون ، 
فكر ل منتصر سعيد محودت ، محاية حقوق الطفل بني القانون الدويل العام و الفقه اإلس مي ، دراسة مقارنة ، دار ال2

 . 11،    0040اجلامعي ، 
ل س مة عبدالتوا  عبدافليم ، محاية الطفولة ، دراسة مقارنة   معايا العمل الدولية و العربية و قانون العمل ، دار  3

 النهضة العربية ، القا رت ،   .ه .
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  معا حاازا ، حيع ظهر جليا أن اإلع ن و ااطة قد شك 4991سبتمرب  10للتقدم افاصل   
بقراءت متفحصة لبنود   ا اإلع ن نرة ب  ش  اجتاه العمل 1رئيسا لتحسني أوضاع ااطفام   العامل .

االتفاقي عىل ععطاء الظروة االستثنائية و اااصة للطفل ا تماما بدا واضحا ، حيع دخل ظرة  جرت 
ستوة اإلقليمي و العاملي ، و ال يفوتنا ااطفام أعمام اللقاءاه الدولية ملا أصبح يثاه من قل  علو امل

ال ي شّدده ايه ااطراة  0000 نا اإلشارت عىل عع ن جدير بااطفام ال ي مت االتفاق عليه سنة 
علو ضرورت ضمان مستقبل أاضل لاطفام و السعي حنو حتقي  عجنازاه أكثر عاملية إلنقا  م يني 

رمان و اعتبار م ضحايا   كل الظروة كالفقر و التهجا ااطفام من الفقر و اجلوع و االستط م و اف
  2و افرو  .

ريم أن اإلع ن و خطة العمل التابعة له ليسا معايا دولية اتفاقية ، ااهنما لقيا قبوال و احرتاما و    
علو نطاق واس  ، وشّك  معا خطوت مهمة   نطاق محاية ااطفام   ااوضاع اااصة و منها ا جرت 

 يا الشرعية .
  الراجح اقها و قضاء و ما جرة عليه العمل الدويل ، أن ـ تقييم اإلع نات المتعلقة بحقوق الطفل 

تظل خالية من اآلنار القانونية امللزمة ، اهي جمرد توصياه ال تلزم الدوم بأحكامها قانونا ،  اإلع ناه
دم االستجابة ملا جاء ايها   حالة خرقها أو االدوم ااطراة ال تعد مسؤولة مسؤولية دولية   حالة ع

انتهاكها ، و عن كانت ال جلو من قيمة معنوية لكوهنا تتعل  حبقوق اإلنسان و حقوق ائة ااطفام علو 
 وجه التحديد .

 : االتفاقيات  2
اعرتات االتفاقية   ديباجتها بأن : ـ  Crc.3 2989ـ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 

 ناك أطفاال يعيشون ظرواا صعبة للطاية حتتاج عىل رعاية خاصة ، و اكده علو ا ية مراعات تقاليد كل 
شعب و قيمه الثقااية فماية الطفل من ترعرعه   ظروة سيئة ، و تنطب  احكام   ه االتفاقية علو 

نها ، ومن   اهي تنطب  علو مجي  ااطفام دون متييز اي الطفل ال ي مت تعريفه   املادت ااوىل م
سبب كان، و تشمل افماية املنصو  عليها ايها مجي  اجلوانب املتعلقة حبقوق الطفل ، حيع اليكاد 
يوجد جانب واحد مس حيات الطفل عال و تطرقت عليه ، و علو رأسها ااطفام   ااوضاع الصعبة ،  

                                                 
ل خملد الطراونة ، حقوق الطفل   دراسة مقارنة   ضوء أحكام القانون الدويل و الشريعة اإلس مية و التشريعاه 1

 . 099،  091، جامعة الكويت ،    0001ااردنية ، جملة افقوق ، العدد الثاين ، السنة السابعة و العشرون ، 
 . 10اطمة شحاتة أمحد زيدان ، مرج  ساب  ،   ل ا2

ل نشا  نا عىل أن الدوم ااطراة قد شجعت علو وض  خط  عمل علو املستوة القومي حتت مسمو  ااطفام 
 املوجودون   ظروة صعبة للطاية   من أجل وض  أ داة اإلع ن موض  التنفي  

 :    UN.DOC.A144/44/1_ل ن  االتفاقية   الونيقة 3
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ملهاجرين وال جئني و اجلاحنني ، و تضمنت نصوصا خاصة حبماية ااطفام من كاملعاقني و املشردين و ا
 1مجي  صور االستط م .

و ايما خي  الطفل املهاجر شرعيا أو بطريقة يا شرعية ااهنا قد تناولت   املادت العاشرت منها       
مطادر ا بقصد مج  مشل ضرورت النظر   الطلباه ال  يقدمها الطفل أو والداه لدخوم دولة طرة أو 

ااسرت بطريقة عجيابية و عنسانية و سريعة ، و أن تتكفل الدوم بأال يرتتب علو تقد    ا الطلب أي 
آنار ضارت علو مقدم الطلب و أارادأسرته ، و خصت بال كر   الفقرت الثانية من املادتنفسهاحالة 

رت االحتفاظ بع قاه منتظمة معهم ، و احرتام الطفل ال ي يقيم م  والديه   دولتني خمتلفتني ، بضرو 
ح  الطفل و والديه   مطادرت أي بلد عال   حالة تعار   ل  م  ضروراه اامن الوطمي ، و شدده 
  املادت افادية عشر منها علو ضرورت اجا  الدوم ااطراة تدابا ملكااحة نقل ااطفام عىل ااارج 

، و تشجي  الدوم ااطراة علو عقد اتفاقاه ننائية أو متعددت وعدم عود م بصورت يا مشروعة 
ااطراة لتحقي   ل  ، و عاجلت   املادت العشرين منها حالة الطفل ا روم بصفة مؤقتة أو دائمة من 
بيئته العائلية أو ال ي ال يسمح له حفاظا علو مصافه الفضلو بالبقاء   تل  البيئة باف    محاية 

صة ، و تواا رعاية بديلة و اقرتحت الفقرت الثالثة منها عدت صور للرعاية ال  حتق  املصاع ومساعدت خا
الفضلو للطفل .و   املادت الثانية والعشرين منها تناولت حالة جلوء ااطفام ، و  و املركز ال ي يقرت  

ها  و شرعية اللجوء و من مركز املهاجر يا الشرعي ، وعن كان خيتلف عنه   بعض اجلوانب ، لعل أ 
عدم شرعية ا جرت بصورت يا قانونية ، و من افااله ال  متّس حقوق الطفل املهاجر بصورت يا 

منها ، و  ي حالة الطفل ا روم من حريته اي سبب كان ، و  19شرعية ما جاء   ن  املادت 
املعاملة القاسية لاطفام ا جرت يا الشرعية أحد أ م حااله ترك الوطن ، كحظر التع يب و 

املسجونني و ضرورت مراعات حقوق اإلنسان عند احتجازه أو سجنه ، و أن يعامل بانسانية و احرتام 
للكرامة و حقه   افصوم علو املساعدت القانونية .ومن املواد شديدت الع قة حبالة ااطفام املهاجرين 

عىل أي أحكام تكون أسرع عاضاء عىل  ع أحالتمن االتفاقية ، حي 14بصورت يا شرعية ، املادت 
ععمام حقوق الطفل ، يستوي    ل  أن تكون قانون دولة طرة أو القانون الدويل الساري علو تل  

 الدولة أو تقييم نظام محاية االتفاقية . 
أن اا صة من كل تل  النصو  سالفة ال كر  و أن االتفاقية قد يطت كل  وترى الباحثة    
ب افماية ال زمة للطفل ، و عن مل ت كر علو وجه الت صي  حالة الطفل املهاجر بصورت يا جوان

شرعية ، يا أهنا أحالت    ل  عىل قانون املصاع الفضلو ، مما يعد قصورا   أحكام االتفاقية 
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خطورت  العتباراه عدت ، أ ها خصوصية حالة الطفل املهاجر بصورت يا شرعية ال ي يعّد وضعه أشد
من أي وض  يقرت  منه كالطفل ال جئ مث  ، من ناحية عدم وجود يطاء قانوين خا  حيميه و  
ك ل  قيام حالة تعرضه للتجر  ، و تقييد افرية و املعاملة املهينة و ال عنسانية نتيجة وضعه يا 

، اأبناء املهاجرين يا  القانوين ، و من   انتهاك حقوقه حبجة القانون   دوم العبور أو دوم املهجر
الشرعيني مث  ال ين يولدون   تل  الدوم يتعرضون للحرمان من التسجيل و ال حيصلون علو اجلنسية 
أو االسم ، ريم أن   ا اف   و من افقوق ااساسية لإلنسان ، و مستمد من اتفاقية حقوق الطفل ، 

بعد والدته ، و عن   ا اف  يتصل بوجه خا   مما يفر  ضرورت االلتزام القانوين بتسجيل الطفل اورا
  1حبقه   التعليم االبتدائي و الثانوي .

أضف عىل  ل  أن القيود املفروضة من قبل دولة العبور و املهجر حتوم دون وصوم ااطفام      
سان اامر املهاجرين عىل حقهم الدويل   التعليم ، مما جيعل تل  القيود مبثابة انتهاك صارخ فقوق اإلن

ال ي يدا  هبم عىل العمل و علو وجه التحديد العمل   االقتصاد يا الرمسي لدة التجار ، و ك ل  
امتهان التسوم و العتالة ويا ا من ار  العمل املهينة و يضعهم حتت رمحة أصحا  ااعمام ر ن 

، و يزداد الوض  سوء ا عندما  االستط م ، نتيجة لعدم كفالة اللوائح و عملياه الرصد و التتب  فالتهم
يكون ااطفام املنتقلون يا مصحوبني ب ويهم ، حيع يتضاعف حجم امل اطر ، كالتمييز و العنف 
بكااة صوره ، كما يشكل الرتحيل و اإلعادت عىل الوطن   بعض افااله انتهاكا فقوقهم ، حيع 

عال عند التأكد من أن  ل  خيدم  ينبطي أال يعاد ااطفام عىل وطنهم أو عىل حدود دولة أخرة
مصلحتهم الفضلو ، مثل حالة مج  مشل ااسرت مراعات احكام االتفاقية ويا ا من ااصوم القانونية 
ااخرة ، و ععماال لتنظيم االتفاقية فااله تقييد افرية ال  يتعر   ا ااطفام املهاجرون بصورت يا 

  ترحيلهم ال ي يعّد خمالفا للقانون و و تعسف   است دامه شرعية أنناء ارتاه االحتجاز ال ي يسب
 بامل الفة لكل بنود افماية العامة و اااصة بااطفام عموما .

أن العمل مبقتضو التنظيم القانوين فماية ااطفام يوار  م عىل حد ما نطاق  ترى الباحثةو من  نا     
ال ترقو عىل مرتبة املن  و افظر من قبل جهاه  محاية ضد االنتهاكاه العامة فقوق اإلنسان قد

االختصا    دوم العبور و املهجر ال  أصبحت متارس أعما ا دون ااخ    االعتبار خصوصية 
حالة ااطفام أمام اراغ تشريعي خا    االتفاقية ينظم الوض  القانوين لاطفام املهاجرين بصورت يا 

 شرعية .

                                                 
 . 29ل قوسم اضيلة ، الوض  القانوين للمهاجرين يا شرعيني   الدولة املستقبلة، مرج  ساب  ،   1
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ي التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال و استغ ل األطفال في البغاء و ــ البروتوكول اال تيار 
 1. 2111المواد اإلباحية لسنة 

تناوم الربوتوكوم بشيء من التفصيل ما قد يتعر  له ااطفام من االجّتار الواس  النطاق و املنتشر      
املن  و افظر   نصوصه كااة   أوقاه الظروة الصعبة ال  يوجد ايها ااطفام و است دام صيطة 

لفداحة اجلرم و خطورته ، و قد حدد أيراضه   بي  ااطفام من جانب ش   أو جمموعة أش ا  
لقاء مكااأت مالية أو أي مقابل آخر ، أو أي سلوك خادش للحياء م  ااطفام، حيع أشاره املادت 

  من املادت الثالثة 4رائم الواردت   الفقرت ةالرابعة منه عىل ضرورت اجا  الدوم تدابا عاجلة ملكااحة اجل
عند ارتكاهبا   عقليمها أو علو م  سفينة أو طائرت مسجلة   تل  الدولة ، كما أشاره املادت الثامنة 
عىل ضرورت قيام الدوم باجا  التدابا املناسبة فماية حقوق و مصاع ااطفام ضحايا املمارساه ا ظورت 

 ة من التفاصيل ال   دة عىل صيانة حقوق   ه الفئة .، عىل جانب مجل
  منها أشاره عىل ا تمام خا  حبماية ااطفام ال ين  م عرضة 4و   املادت التاسعة الفقرت ة     

شرعية  بوجه خا    ه املمارساه ، و لعلنا ال جنانب الصوا  ع اعددنا ااطفام املهاجرين بصورت يا
 ضمن   ه الفئة. 

منه عىل تشجي  التصدي عىل ااسبا  اجل رية   ه اجلرائم و تعزيز التعاون  40وأشار   املادت      
منه علو الدوم بضرورت تقد  التقارير بااصو  ، اامر  40الدويل ملكااحتها ، و يشدد   املادت 

خيفو أن الطفل املهاجر ال ي جيعلها آلية للرقابة علو مدة االلتزام بنصو  الربوتوكوم و تعزيز ا ، و ال 
بصورت يا شرعية يتعر  ملثل   ه اجلرائم و االستط م بش  صوره ، سواء   دولته ااصل أم   دوم 

 العبور أو املهجر ، و لكن  ل تصل الصورت واضحة عىل جلنة حقوق الطفل من خ م تقارير الدوم .
 ـــ تقييم بنود الحماية الواردة في البروتوكول : 

ي الربوتوكوم مجي  صور االستط م ال  يتعر   ا ااطفام دون الثامنة عشر، و جيرم مرتكبيها ، يططـ 
و يطالب الدوم بتقد  تقارير ا بااصو  ، و لكن تظل محاية يا مباشرت للطفل املهاجر بصورت يا 

لظروة اااصة ، و شرعية ، و أن كان الربوتوكوم قد  كر   أكثر من مادت عبارت ااوضاع الصعبة و ا
لعلنا ال نبالا ع ا قلنا أن ا جرت يا الشرعية أرضية خصبة ملثل   ه االنتهاكاه ال  تطام   ه الفئة 
الضعيفة ، و مما يؤخ  علو   ا الربوتوكوم عدم تناوله فالة ااطفام   ااوضاع ا شة كا جرت يا 

 ال  جتعلهم صيدا سه  للعصاباه اإلجرامية . القانونية و اللجوء و التشرد ، وبصفة عامة ااوضاع
 

                                                 
 02/2/0000  دور ا الرابعة و اامسون بتاري   011ل اعتمدته اجلمعية العامة لامم املتحدت مبوجب قرار ا رقم  1
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 ثانيا :  الوثائ  اإلقليمية لحماية الطفل .
من أ م الونائ  ال  تناولت محاية حقوق الطفل   النطاق ااورويب ، االتفاقية ااوروبية بشأن 

، حيع جاءه   ه االتفاقية داعية عىل وض  ص  قانوين  4991ممارسة حقوق الطفل لسنة 
، و قد سب  أن أشرنا   موض  ساب  عىل  4989ستكمام اتفاقية اامم املتحدت فقوق الطفل لسنة ال

أهنا ألزمت الدوم ااطراة ايها باجا  مجي  التدابا التشريعية و اإلدارية ال زمة لوض  أحكامها موض  
  1التنفي  .

فقوق الطفل عامة وعلو وجه  مما جيعلها تتميز بأهنا ركزه علو املمارسة اإلجرائية الفعلية
التحديد أمام القضاء و اجلهاه اإلدارية ، اهي  دة عىل تشجي  حقوق الطفل و منح ااطفام ال ين 
مل يصلوا عىل سن الثامنة عشرت حقوقا عجرائية ، و علزام الدوم ااطراة بتحقي  املصاع املثلو لاطفام و 

 2ر عليهم قبل اللجوء عىل القضاء .السماح  م باملشاركة   املسائل ال  تؤن
عىل ضرورت  4990و علو الصعيد اإلاريقي دعا امليثاق اإلاريقي فقوق و راا ية الطفل لسنة 

استعرا  القواعد و ااحكام القانونية املتعلقة حبقوق الطفل و الرتكيز علو اجلوانب ااساسية   حيات 
يم ، وععطاء أ ية و أولوية لاطفام ممن  م   ظروة الطفل و منوه وبقائه كالصحة و التط ية والتعل

صعبة ، و ب  ش  يعّد املهاجرين بصورت يا شرعية من أ م تل  الفئاه نتيجة  شاشة وضعهم 
القانوين   دوم العبور و املهجر ، كما دعا عىل ضرورت اجا  التدابا الناجعة والسريعة بشأن ااطفام 

، كحمايتهم من الفصل و التمييز العنصري و االستط م اجلنسي و الرق و ال جئني و املشردين عموما 
  3 ريب و اختطاة ااطفام .

و حيع عن مشكلة ا جرت يا القانونية و تداقاه ااطفام املهاجرين بصورت يا شرعية   
يالبا حتت الطالب من دوم عاريقيا، ع  يولدون   الطري  ، عما   دوم العبور أو املهجر و يقعون 

كما تناوم حالة   4املمارساه القانونية للسلطاه اامنية   تل  الدوم حيع حيرمون من اجلنسية .

                                                 
ل الن  الكامل ل تفاقية     شريف بسيوين ، الونائ  الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ، ا لد الثاين ، مرج  ساب  ، 1
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 :UN.DOC.A144/44/1_  الونيقة  4989ل ن  املادت الرابعة من اتفاقية اامم املتحدت 

 . 024ساب  ،    ل جنوان السيد اجلو ري ، مرج 2
     CAB/LEG/153/Rev.2 July 1990_ل ن  امليثاق   ونيقة منظمة الوحدت اإلاريقية  3

،  14ل ميكن الرجوع عىل   ل السيد عو  عثمان ، محاية الضحايا و حر  عرقية ضاربة ، جملة اإلنساين ، العدد 
 . 10،    0002منشوراه الصليب اامحر ربي  

من امليثاق اف    اجلنسية بالتأكيد علو اكتسا  الطفل جنسية الدولة ال  ولد علو عقليمها ع ا  10ل تناولت املادت  4
 مل متنح له جنسية أي دولة أخرة مما جيعل الطفل املهاجر بصورت يا شرعية مستفيدا من نطاق افماية  ناك .
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ااطفام ال جئني داعيا الدوم ااطراة عىل اجا  كل اإلجراءاه املناسبة لضمان أن الطفل ال ي يطلب 
التطبي  سواء كان يصاحبه أو ال وض  الجئ أو ال ي يعّد الجئا واقا للقانون الدويل أو ا لي واجب 

يصاحبه والديه ، و تضمنت املادت نفسها ضرورت منح افماية للطفل ا روم بصفة دائمة أو مؤقتة من 
افماية ااسرية اي سبب ، اامر ال ي جيعل الطفل املهاجر يا الشرعي مشموال هب ه املادت ، حيع 

 1زم من تعديل علو كااة ااطفام   وض  التشرد .جاء الن  بأن تطب  أحكام   ه املادت م  مايل
أن   ا امليثاق قد جاء خاليا من نصو  خاصة هبجرت ااطفام املهاجرين  ترى الباحثةو

بصورت يا شرعية ، ريم أن املشكلة  ا أصوم عاريقية ، مما يشكل نقصا   نظام افماية ينبطي تداركه ، 
، عنلم نقل أن  4989منظمة اامم املتحدت فقوق الطفل  و عنأحكامه قد جاءه متفقة م  اتفاقية

بعض أحكامه جاءه تكرار ا لنصو  االتفاقية املعنية ،   حني أيفل معاجلة قضايا شائكة و معقدت 
وعلو الصعيد العريب أكد 2يعد هبا واق  الطفل اإلاريقي ، لعل أ ها  جرت ااطفام بصورت يا شرعية .

علو ضرورت السعي افثيع عىل خل  مستقبل أاضل للطفل  4981العريب لسنة ميثاق حقوق الطفل 
العريب من خ م افماية التشريعية   كل دولة ، يا أنه مل يتعر  بصورت خاصة عىل ااوضاع الصعبة 

 كل انتقادا كباا لنظام افماية.لاطفام كالتشرد وا جرت يا الشرعية ، اامر ال ي يش
يعّد خطوت عىل اامام   جمام محاية الطفولة   -و ال ش  -أن امليثاق  الباحثةترى و من  نا  

، يا أنه أيفل مجلة من اجلوانب ولعل أبرز ا حتديده سن الطفولة خبمس عشرت سنة ، حيع نزم بالسن 
 ا دد للحصوم علو افماية عن املتعارة عليه دوليا ، كما يؤخ  علو صياية مواده الطاب  التوجيهي
واإلرشادي أكثر من اإللزام القانوين ، اامر ال ي جعله يوصف بأنه خطة عمل عرشاديةأو توجيهاه ، 

  3أضف عىل  ل  ااتقاره عىل آلية ملراقبة التنفي  و املتابعة .

                                                 
 . 089ل جنوان السيد اجلو ري ، مرج  ساب  ،    1

عىل حالة أطفام اامهاه السجيناه و ضرورت تواا معاملة خاصة  ن .اامر ال ي يستفيد منه أطفام اامهاه  10ل أشاره املادت 
 املهاجراه بصورت يا شرعية ا تجزاه   دوم العبور أو املهجر .

اليا أيضا من أي بند خي   جرت ااطفام بصورت ال ي جاء خ 0004اإلاريقي حوم مستقبل الطفل لسنة  ل نشا  نا أيضا عىل اإلع ن 2
يا شرعية ، و عن كان ااطراة قد جددوا تأكيد م علو السعي حنو حتقي  وض  أاضل بوض  خطة عمل واضحة وواقعية تتضمن 

م  املدين و الشبا  و خطواه قابلة للتنفي  و جداوم زمنية واضحة و عقامة شراكة حقيقية للعمل املشرتك بني افكوماه اااريقية و ا ت
 ااطفام و ااسر و ا تمعاه ا لية و ا تم  الدويل من اجل تنفي  و مراقبة   ه التعهداه .

  PANAF/FORUM/DOC.10 Rev . 2.2001 p 10_ل خطة العمل ، البند ااوم   اإلطار العام 
 . 20ل ااطمة شحاتة زيدان ، مرج  ساب  ،    3

ال ي اشار عىل ااطفام   ااوضاع اااصة و االستثنائية دون اشارت  4991حقوق الطفل ورعايته   اإلس م لسنة ل نشا  نا عىل اع ن 
، ال ي أشار عىل ضرورت تطوير  0004ل و ك ل  اإلطار العريب فقوق الطفل لسنة .طفام املهاجرين بصورت يا شرعية مباشرت عىل اا

 ا و خاصة ااطفام   الظروة الصعبة .افماية القانونية و مراقبة تنفي  
 www.atfal.org، علو الراب   0004ل عع ن عمان عن است دام ااطفام كجنود 

http://www.atfal.org/
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، ال  تناولت مجلة من  0001و ال يفوتنا أن نشا  نا عىل خطة العمل العربية الثانية لسنة 
اااصة حبماية حقوق الطفل   صورت مبادئ توجيهية عامة لكااة ااقطار العربية ، القضايا و اجلوانب 

داعية كل الدوم عىل اجا  تدابا و عجراءاه تشريعية حملية ، مبا يتناسب م  ظرواها و عمكانيا ا و 
نفي  ااطة و تشريعا ا ، و العمل علو تعزيز وسائل الرقابة و أساليبها و املتابعة و التقييم إلجراءاه ت

من خ م تواا أجهزت رصد ومتابعة وطنية و املشاركة   أجهزت الرصد و التقييم علو املستوة العريب ، 
و من أ م اجلوانب ال  ركزه عليها ااطة عىل جانب افقوق ااساسية للطفل ، أهنا دعت عىل تأمني 

 1نظم قانونية خاصة بااطفام ال ين  م   نزاع م  القانون .
 نا أن ماجاء   ااطة  و ما حيتاجه الطفل اع  ، االنصو  ايها كفاية جتعل  ترى الباحثة

اإلطار القانوين قريب عىل االكتمام، يا أن املشكلة ال  تواجه عملية حماصر ا و السيطرت عليها   ي 
 اآللياه الفاعلة و التنفي  املتقن .

 الثاني المطلب
 اية المهاجرينالمواثي  الدولية الخاصة بحم

يعمل ا تم  الدويل علو عقرار حقوق اإلنسان و ضمان احرتامها من الدوم كااة ، و خاصة 
بالنسبة للمشك ه ال  تشكل قلقا دوليا ، حيع أن ا جرت يا الشرعية قد أصبحت ظا رت عاملية 

كااة ، و يزداد اامر تشكل حتديا حقيقيا نتيجة تداعيا ا و أبعاد ا ال  متس اامن الوطمي للدوم  
تعقيدا عندما يتعل  اامر هبجرت ااطفام بصورت يا شرعية ، حيع تق  املسألة بني خمالفة قوانني دخوم 
ااجانبو خروجهم   القانون الداخلي للدوم و النظام الدويل فقوق اإلنسان .سنتناوم   اجلزئية 

لتواي  بني االعتبارين السابقني و حتديد عطار محاية ال حقة البحع   الونائ  الدولية للهجرت من أجل ا
 ااطفام املهاجرين بصورت يا شرعية .

 اوال : ـ الوثائ  العالمية . 
 : ـ االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفرادأسرهم . 2

، و قد عاجلت   ه  4990اعتمده اجلمعية العامة لامم املتحدت   ه االتفاقية سنة  
االتفاقية كااة اجلوانب القانونية فقوق العمام املهاجرين و أارادأسر م مبا ايهم ااطفام ، سواء كانت 

قد أيفلت تل  افقوق اقتصادية أو اجتماعية أو نقااية أو مدنية ... اخل ، يا أن   ه االتفاقية 

                                                 
ضمن خطة العمل  0001الصادر عن قمة تونس   مايو  098ل ميكن الرجوع عىل قرار جملس اجلامعة العربية رقم  1

 ، قسم الطفولة جامعة الدوم العربية . 0042،  0001العربية الثانية للطفولة ، 
 فولة ، جامعة الدوم العربية .ل بنود افماية   التفاصيل الكاملة لل طة ، قسم الطفولة بادارت ااسرت و املرأت و الط
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حقوق املهاجرين بصورت يا شرعية ، لعل السبب    ل  يعود فدانة ظا رت ا جرت يا الشرعية   
  1الفرتت ال  أبرمت ايها االتفاقية .

و أ م ماجاء ايها خبصو  ااطفام املهاجرين يا الشرعيني و عن كان بصورت يا مباشرت ،  و      
يم أهنا مل متنح حقوقا جديدت و عمنا اق  تستهدة بنود ا ضمان الن  علو احرتام حقوق اإلنسان ر 

املساوات   املعاملة بني املهاجرين و الوطنيني من خ م حتديد مفهوم واس  للعامل املهاجر و تضمن له 
محاية متعددت االجتا اه  و و أسرته ، اهي قد أعطت تعريفا للمهاجر   ماد ا ااوىل قد يستفيد منه 

يا الشرعي عىل حد ما نتيجة التساع مضمون التعريف ،   قسمت حقوق العمام املهاجرين و املهاجر 
 أاراد أسر م   القسم الثالع منها عىل ن و طوائف   

 لل حقوق كل العمام املهاجرين و أارادأسر م
 لل حقوق العمام املهاجرين و أارادأسر م ال ين  م   وض  مشروع .

ن العمام املهاجرين و أارادأسر م ، و  م حتديدا عمام افدود و العمام لل حقوق طوائف خاصة م
املومسيون و رجام البحر ....، و ميزه بني العمام املهاجرين   وض  قانوين و أولئ  ال ين  م   
وض  يا قانوين ، و   املادت الرابعة منها جاء الن  علو عبارت  أعضاء ااسرت  و  ي ال  يدخل   

ها  ااش ا  اازواجأو الزوجاه و ااطفام و أي أش ا  آخرين علو كا ل العامل و ال ين نطاق
يعرتة هبم أعضاء لاسرت واقا للتشري  املطب  و االتفاقياه الثنائية أو متعددت ااطراة املطبقة بني 

رت و واضحة ، أي الدوم املعنية .أما ايما خي  ا جرت يا الشرعية عموما ااهنا مل تعاجلها بصورت مباش
أهنا مل تع  العمام املهاجرين بصورت يا شرعية اال تمام الكا  ، حيع اكتفت بالتمييز بني العامل 
ال ي  و   وض  قانوين و ياه ممن  م   وض  يا قانوين و منحت الفئة ااخات افد ااد  من 

 2افقوق املمنوحة للمهاجر يا الشرعي .
، كما الحظنا جاءه نصو  االتفاقية عامة واضفاضة ايما  لواردة في االتفاقيةـــ تقييم الحماية ا

خي  ااطفام املهاجرين بصورت يا شرعية ، حيع يشكل وضعهم يا القانوين عقبة أمام سريان 
أحكام   ه االتفاقية عليهم ، اامر ال ي يدعو لاسف اع  ، أضف عىل  ل  عزوة أيلب الدوم 

 ه االتفاقية جيعل اامر أكثر تعقيدا ، حيع بعد القراءت القانونية و االجتماعية عن التصدي  علو  
لبنود االتفاقية يتضح لنا أن ا دة ااوم   ه االتفاقية  و حماربة استط م املهاجرين و ما يرتكب 

                                                 
 ل نشا  نا عىل امتناع ايلب الدوم عن التصدي  علو   ه االتفاقية و منهم ليبيا . 1
ل نشا  نا عىل أن االتفاقية قد اقرتحت آلياه للمراقبة و اإللزام   نطاق محاية حقوق العامل املهاجر و أارادأسرته ،  2

م املهاجرين وأاراد عائ  م ، و يكمن دور   ه اللجنة املؤلفة من خرباء   حيع تأسست جلنة محاية حقوق كل العما
اح  التقارير الوطنية ال  توجهها الدوم ااعضاء و املتعلقة بتطبي  املعا دت ، حيع تقوم بابداء امل حظاه 

 .والتعليقاه للدولة املعنية ،   تقدم تقريرا سنويا عىل اجلمعية العامة لامم املتحدت 
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يا ضد م من انتهاكاه  م و ااراد أسر م مبا ايهم ااطفام سواء كانوا   وض  قانوين أو وض  
 قانوين .

 1ـ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . 2
 دة   ه االتفاقية عىل تعزيز التعاون الدويل ملن  اجلرمية املنظمة و مكااحتها مبزيد من الفاعلية ، و      

ولته ااصل سواء حيع أن املهاجر يا الشرعي عموما يكتنف وضعه عدم القانونية أنناء وجوده خارج د
  الطري  حيع دوم العبور أو عند وصوله عىل دولة املهجر ، مما جيعله لقمة سائطة ملروجي اجلرمية عرب 
الوطنية يستوي أن يكون بالطا أو مرا قا أو طف  . و مما ال ش  ايه أن افالة تكون أكثر حدت بالنسبة 

و است دامهم   تنفي  اجلرائم ، أو أن يكونوا لاطفام ، حيع يتم استقطاهبم من قبل تل  العصاباه 
 م حم   ا ، حيع يستطلون خواهم و  شاشة وضعهم لتنفي  أيراضهم، و قد جاء نطاق االتفاقية 
شام  اجلرائم  اه الطاب  عرب الوطمي و تكون ضالعة ايه مجاعة عجرامية منظمة ، حيع عرات بعد 

رتكب   أكثر من دولة ، أو ع ا ارتكب   دولة واحدت لكن  ل  اجلرم عرب الوطمي بأنه الفعل ال ي ي
بعض تفاصيله متت   دولة أخرة مثل الت طي  أو اإلعداد ، أو ع ا ارتكب   دولة واحدت ولكن 
ضلعت   ارتكابه مجاعة عجرامية منظمة متارس أنشطةعجرامية   أكثر من دولة ، أو   حالة ماع ا 

أنواع  8،  1،  2  عدده   املواد  2آناره شديدت   دولة أخرة .ارتكب   دولة واحدت و لكن 
 3تل  اجلرائم .

بعد تفح  نصو  االتفاقيةأهنا جعلت املسا ة   نقل ااطفام املهاجرين بصورت  ترى الباحثةو       
جرائم عابرت يا شرعية لطر  املنفعة املالية يعد من اجلرائم ال  تدخل   نطاق   ه االتفاقية ، بصفتها 

للحدود و خمالفة للقوانني سواء اقرتنت عملية نقلهم بأي جرم آخر كاستط  م أو بيعهم أو است دامهم 
أوممارسة العنف ضد م ، أو اقتصار الفعل علو جمرد تسهيل نقلهم دون ونائ  عىل دوم أخرة .و من   

رمية نقل ااطفام دون الثامنة عشرت اان نطاق افماية و التجر  املنصو  عليه   االتفاقية يشمل ج
 عرب افدود الدولية دون ونائ  رمسية و بشكل يا قانوين مما يعرضهم لل طر بكااة صوره .

 ـ  بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طري  البر و البحر و الجو  . 3
اامم املتحدت  جاء بروتوكوم مكااحة  ريب املهاجرين عن طري  الرب و البحر مكم  التفاقية
اهي ترتب   4ملكااحة اجلرمية عرب الوطنية ، حيع جرم  ريب املهاجرين و عّد الفعل جرمية عرب وطنية .

                                                 
بتاري    a/res/55/55/25ل اتفاقية اامم املتحدت ملكااحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ، قرار اجلمعية العامة رقم  1

0000/44/42  
  : A/RES/55/25من االتفاقية   الونيقة  1ل املادت  2
 WWW.UNODC.ORGل علو الراب     3
 . 19اطر ا علو ليبيا ،مرج  ساب  ،   ل حممد شعبان الدر ويب ، ا جرت يا الشرعية و خم 4
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بأكثر من دولة  الدولة املصدر ودوم العبور و دولة املهجر   ، و مامييز   ا الربوتوكوم  و تركيزه علو 
الشرعيني ، اامر ال ي خيدم اجتا اه حبثنا ايما يتعل  اجلانب اإلنساين عند تناوله فقوق املهاجرين يا 

حبقوق الطفل املهاجر بصورت يا شرعية ، حيع حدده املادت ااامسة منه موقف الربوتوكوم من 
املهاجرين يا الشرعيني بصفتهم ضحايا للسلوك اإلجرامي الوارد   املادت السادسة من الربوتوكوم ، 

ائية ، اقد أطلقت يد املشرع الوطمي لكل دولة طرة   الربوتوكوم الجا  وعهنم معرضون للم حقة اجلن
ما يلزم من تدابا تشريعية لتجر   ريب املهاجرين أو تسهيل  ريبهم أو تسهيل بقاء املهاجر يا 
الشرعي ، و ك ل  املطالبة بتجر  الشروع و املسا ة   اجلرمية ، و الن  علو أن ليس   الربوتوكوم 

ا مينعأي طرة من اجا  تدابا ضد أي ش   يعد سلوكه جرما مبقتضو قانوهنا الداخلي .و من   م
اان الربوتوكوم قد تناوم محاية حقوق املهاجرين ، و ركز علو ضرورت حماربة أنشطة مجاعاه اجلرمية 

ال يتحملون املنظمة ، وعدم اعتبار املهاجرين جمرمني بل جيب معاملتهم معاملة عنسانية ، و أهنم 
املسؤولية اجلنائية ، أي ال جيوز أن يكونوا عرضة للمتابعة اجلنائية اهنم كانوا  داا للسلوك املبني   املادت 

 1السادسة .
و قد أكده   ه املادت   الفقرت الثالثة منها ، البند  أ  علو ضرورت ععطاء اال تمام ملعاملة 

ل تعتمد كل دولة طرة ما قد يلزم من 1م ، بالن  علو  املهاجرين معاملة عنسانية و حظر استط  
تدابا تشريعية و تدابا أخرة العتبار أي ظروة   أ ل تعر  لل طر أو يرجح أن تعر  لل طر حيات 
أو س مة املهاجرين املعنيني ،   ل تستتب  معاملة أولئ  املهاجرين معاملة ال عنسانية أو مهينة مبا   

 .كما تناولت املادت السابقة من  و قم   ريب املهاجرين عن طري  البحر ، واقا  ل  لطر  استط  م 
احكام قانون البحار الدويل ، و   املادت التاسعة بينت الشروط الوقائية اااصة بقيام دولة طرة باجا  

امنة من تدابا اجتاه سفينة يشتبه مسا تها    ريب مهاجرين عن طري  البحر ، واقا للمادت الث
الربوتوكوم ، و من تل  التدابا الوقائية ، كفالة س مة ااش ا  املوجودين عليها و معاملتهم معاملة 
عنسانية و ا ااظة علو السفينة و عدم تعريضها لل طر . و تناولت املادت العاشرت من الربوتوكوم آلية 

، و ما يتعل  بصحة و س مة ونائ   تبادم املعلوماه بني الدوم ااطراة   شأن  ريب املهاجرين
السفر أو ا وية أو ما يتصل ب ل  من عساءت استعما ا ووسائل عخفاء ااش ا  و أساليب نقلهم ، و 
تزوير ونائ  السفر أو ا وية أو استنساخها أو حياز ا بصورت يا مشروعة ، وأّكده علو  ل  من 

ار الساعي عىل محاية حقوق املهاجرين ، جاءه   . و    اه اإلط 41،  40،  44خ م املواد  
املادت الرابعة عشر منه لتؤكد ضرورت تواا التدريب املت ص  ملوظفي ا جرت و يا م من املوظفني 
امل تصني   جمام من  السلوك اإلجرامي و املعاملة ال عنسانية للمهاجرين ، ال ين يستهداهم  ل  

                                                 
 .، 01ل اضيلة قوسم ، الوض  القانوين للمهاجرين  جرت يا شرعية   الدولة املستقبلة ، مرج  ساب ،    1
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خي  جتفيف املناب  والقضاء علو أسبا    ه الظا رت ، اان املادت السلوك و احرتام حقوقهم . و ايما 
ااامسة عشر من الربوتوكوم قد تناولت ما يعرة بتدابا املن  ، من خ م الن    الفقرت الثالثة من 
  ه املادت علو ضرورت تعزيز الربامد اإلمنائية و التعاون علو الصعيد الوطمي و اإلقليمي و الدويل ، و 

بة الواق  االجتماعي و االقتصادي للهجرت ، و ععطاء ا تمام خا  للمناط  الضعيفة اقتصاديا و مراق
اجتماعيا من أجل مكااحة ااسبا  االجتماعية و االقتصادية اجل رية لتهريب املهاجرين مثل الفقر و 

 1الت لف .
و تناولت املادت السادسة عشرت تدابا افماية و املساعدت ملن   ريب املهاجرين و محاية حقوق  

ااش ا  ال ين يكونون  داا للتهريب ، و علو وجه الت صي  تناولت الفقرت الرابعة من املادت نفسها 
مام ل حتياجاه التأكيد علو حقوق الفئاه الضعيفة من املهاجرين ، بالن  علو ضرورت ععطاء اال ت

اااصة للنساء و ااطفام .و نتيجة ملا تشكله عملية ععادت املهاجرين عىل دو م أو دوم أخرة من 
خماطر عنسانية وأبعاد قانونية ، خاصة   حالة املهاجرين ااطفام ، اان املادت الثانية عشرتحتدد طرق 

من مواطنيها ح  ال يكون ضحية لشبكاه ععادت املهاجرين املهربني و ضرورت تعاون الدولة ال  يعد 
التهريب و مروجي اجلرمية املنظمة ، و اجا  مايلزم للحفاظ علو س مة املعنيني و كرامتهم ، وأن   ه 
املادت ال متس افقوق املكفولة  م مبوجب أي قانون داخلي . وجاء ن  املادت التاسعة عشرت من 

ل ميس بسائر افقوق  4الن  علو أنه ليس   الربوتوكوم ما   الربوتوكوم مؤكدا علو حقوق املهاجرين ب
و االلتزاماه واملسؤولياه للدوم و اااراد مبقتضو القانون الدويل ، مبا    ل  القانون الدويل اإلنساين 

  اااصني 1ة 4919  و بروتوكوم 1ة 4924و القانون الدويل فقوق اإلنسان ، وخاصة اتفاقية عام 
ل تفسر و تطب  التدابا  0جئني حيثما انطبقا ، و مبدأ عدم اإلعادت القسرية الواردت ايهما .بأوضاع ال 

املبينة     ا الربوتوكوم علو حنو ال ينطوي علو متييز جتاه ااش ا  بسبب كوهنم  داا لسلوك مبني 
 2هبا دوليا . من   ا الربوتوكوم، حبيع يكون مّتسقا م  مبادئ عدم التمييز املعرتة 1  املادت 

       ـــ تقييم أوجه الحماية في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طري  البر و البحر و الجو : ـ 
أنه من خ م نصو  افماية ال  مت استعراضها ، و ايما خي  ااطفام املهاجرين  ترى الباحثة     

الفقرت الرابعة منها ، ضرورت  41املادت بصورت يا شرعية ، اان الربوتوكوم قد خ  الطفل بالن    
ععطاء اال تمام لفئة ااطفام املهاجرين ، و اعتبار م من الفئاه الضعيفة و ااكثر تعرضا ل ستط م و 
انتهاك حقوقهم . ريم أن صياية الن  جاءه مقتضبة و يا موسعة ، عال أنه يظل أاضل من ال شيء 

                                                 
 من الربوتوكوم  42ل ن  املادت  1
  A/RES/55/25ل ونيقة اامم املتحدت  2

  8110ل  8118ارقام ، ا 291ل اامم املتحدت ت، جمموعة املعا داه ، ا لد 
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وع  ريب املهاجرين بصفة خاصة باعتباره من اجلرائم ال  ، خصوصا و أن الربوتوكوم قد عاجل موض
تساعد علو تفاقم ظا رت ا جرت يا الشرعية ، حيع أكد   أكثر من موضوع علو ضرورت عي ء 
حقوق املهاجرين محاية خاصة ، و من  معاملتهم معاملة العنسانية باعتبار م حم  جلرمية  ريب املهاجرين 

  هب ه النصو  و السعي اجلاد لوضعها موض  التنفي  من قبل اجلهاه امل تصة .و من   نرة أن ااخ
  الدوم ااطراة ، سواء أكانت دوم أصل أم عبور أم مهجر خيفف ب  ش  من تبعاه ما يسببه 
وجود م يا القانوين   الدوم املعنية ، و   الوقت  اته يعطي ملسألة حقوق اإلنسان مكانتها و 

 اعتبار ا.
جاء   ا : ـ بروتوكول منع و قمع و معاقبة االت جار باألشخاص و  اصة النساء و األطفال . 4

الربوتوكوم مكم  أيضا التفاقية اامم املتحدت ملكااحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، هبدة من  و 
الثالثة  مكااحة االجّتار بااش ا  ، م  ععطاء ا تمام خا  بالنساء و ااطفام .وحسب ن  املادت

منه ايما يتعل  باملقصود من مصطلح  االجّتار بااش ا    بأنه   جتنيد أش ا  أو نقلهم أوعيوائهمأو 
استقبا م بواسطة التهديد بالقوت أو استعما ا أو يا  ل  من أشكااللقسر أو االختطاة أواالحتيام 

طاء مبالا مالية أو مزايا لنيل موااقة أو ااداع أو استط م السلطة أو استط م حالة استضعاة ، أو باع
ش   له سيطرت علو ش   آخر لطر  االستط م ، و يشمل االستط م كحد أد  ، استط م 
دعارت الطا أو سائر أشكام االستط م اجلنسي أو الس رت أو اادمة قسرا أو االسرتقاق أو املمارساه 

  الفقرت ج من املادت نفسها منه ن  علو أنه    الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع ااعضاء   . و
يعترب جتنيد طفل أو نقله أو ايواؤه أو استقباله لطر  االستط م  اجّتارا بااش ا    ح  ع ا مل ينطِو 
علو استعمام أي من الوسائل املبينة   الفقرت الفرعية ةأ  من   ه املادت . و   الفقرت ةد  أّكد علو 

طفل كل ش   دون الثامنة عشرت. مبراجعة الن  أع ه جند أن حالة الطفل املهاجر  أنه يقصد بتعبا
يا الشرعي تدخل بشكل مؤكد حتت محاية   ا الربوتوكوم ، حيع يعّد الطفل     ه افالة لقمة 
ل سائطة  رمي االجّتار بالبشر ، االرضا     ه افالة و حسب الفقرت ة   من ن  املادت الثالثة ال حم

له  نا ، االطفل املهاجر بصورت يا شرعية ال يدرك خطورت و يمو  رحلة املوه   ه ، مما جيعله حم  
للحماية الواردت   نصو    ا الربوتوكوم .و قد تناوم الربوتوكوم   املادت السادسة منه تفاصيل 

ورت تضمن القوانني افماية حتت مسمو مساعدت ضحايا االجتار بااش ا  و محايتهم بافع علو ضر 
الداخلية للدوم ااطراة علو تدابا وعجراءاه قانونية لتجر  االجّتار بالبشر و خاصة النساء و ااطفام 
منهم ، باعطاء اعتبار كاة  لسن و الضحايا أنواعهم واحتياجا م اااصة ، مبا    ل  السكن ال ئ  

ا الس مة البدنية  م أنناء وجود م علو عقليمها. و و التعليم و الرعاية ، و أن تسعو كل دولة عىل توا
  املادت الثامنة منه تناوم مسألة ععادت الضحايا عىل أوطاهنم و ععطاء اال تمام الواجب لس متهم ، و  
االجتاه نفسه جاء ن  املادت التاسعة مركزا علو حقوق ضحايا   ه اجلرمية من النساء و ااطفام و 
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ت عي ائهم ، و اجا  كل الوسائل لت فيف وطأت العوامل ال  جتعلهم مستضعفني ، محايتهم من معاود
مثل الفقر و انعدام تكااؤ الفر  و ضرورت اعتماد تدابا تشريعية أو تدابا أخرة مثل التدابا التعليمية 

ر يا أو االجتماعية أو الثقااية ، و ركزه املادت العاشرت علو جانب مهم من جوانب تعر  املهاج
الشرعي جلرمية االجتار بالبشر ، من خ م الفقرت الثانية من   ه املادت ، ال  ركزه علو اااراد ال ين 
يعربون حدودا دولية أو يشرعون   عبور ا بونائ  سفر مزورت او ونائ  اش ا  آخرين ، و أنواع تل  

لتحقي  أيراضها ، و التشديد عند  الونائ  والوسائل و ااساليب ال  تست دمها اجلماعاه اإلجرامية
العمل علو حتديد تل  الفئاه مراعات حقوق الضحايا باالستناد عىل حقوق اإلنسان ااساسية و 
املسائل افساسة ايما يتعل  بااطفام و نوع اجلنس.م  اإلشارت عىل أن كل بنود افماية     ا 

يا مبقتضو القانون الدويل والقانون الدويل الربوتوكوم ال متس بأي حقوق وقائية قد يكتسبها الضحا
 1اااصني بوض  ال جئني . 4919و بروتوكو ا امللح  هبا لسنة  4924اإلنساين و اتفاقية عام 

حر  الربوتوكوم   ديباجته علو عقرار دولية جرمية ـ تقييم أوجه الحماية الواردة في البروتوكول : ـ 
دولة مبفرد ا مكااحتها ، اامر ال ي يتطلب هنجا دوليا و   ا االجّتار بااش ا  ، حيع الميكن لل

النهد يتمثل   تضامن ن و دوم يتم ايها ارتكا    ه اجلرمية و  ا مراكز قانونية ، تبدأ من دولة 
املنشأ عىل دولة العبور و ح  الوصوم عىل دولة املهجر ال  سعو املهاجر الصطا عىل الوصوم عليها ، مما 

                                                 
  A/RES/55/25من ونيقة اامم املتحدت  40ل ن  املادت  1

 . 8994،  101و ا لد رقم  0212، الرقم  489_ اامم املتحدت ، جمموعة املعا داه ، ا لد 
مم املتحدت لشؤون للل نشا  نا عىل أن الطفل املهاجر قد يستفيد   بعض افااله من نطاق افماية الوارد   اتفاقية اا

و الربوتوكوم امللح  هبا ، و لكن  ناك بعض النصو  ال  تناولت بعض ااوضاع ال  تتقاط   4924ال جئني لسنة 
من االتفاقية قد حتدنت عن وجود ال جئ بصورت يا مشروعة  14ايها ا جرت يا الشرعية م  اللجوء ، حيع املادت 

ته اللجوء ،  من ناحية أال تفر  عليه عقوباه جزائية بسبب دخوله يا القانوين ،   دولة أخرة يا الدولة ال  منح
و أن يقدم نفسه دون عبطاء للسلطاه لكن م  بيان السبب ل ل  الدخوم ، و لكن ال خيفو ما يشكله  ل  من 

ن أحكام   ه تضيي  علو ال جئ من جهة أن الدوم قد تعامله علو انه مهاجر يا شرعي و من   لن يستفيد م
االتفاقية ومن جهة أخرة ع ا استطاع أن يتقدم بطلب اللجوء اانه يصبح من الصعب عليه تقد  دليل علو وجوده يا 
الشرعي و يطل  يد السلطاه بسبب عدم وجود مربراه كااية إلنباه وجوده يا القانوين و   نفس الوقت قد يعاين 

ه االتفاقية ملنح اللجوء ، مما جيعل افماية ال  تقدمها الدوم للمهاجر و ال جئ   بلده من االضطهاد ال ي اشرتطت
ال جئ يا كااية حيع يعاين املهاجرون و طالبو اللجوء من صعوبة   افصوم علو اللجوء و من ظروة استقبام و 

اقية   جمموعة . ون  االتف 21احتجاز سيئة . ميكن الرجوع عىل   عبدالس م الف ح عمر ، مرج  ساب  ،   
 ، املفوضية العليا لشؤون ال جئني . 4992الونائ  الدولية و اإلقليمية املتعلقة بال جئني ، اجلزء الثاين ، 

_UNCHR,Refugee protection : Aguide to international Refugee Law , 
(UNCHER , NY 2000 ),P8 .             
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ملسؤولية تضامنية ملكااحتها و عنقا  ااطفام من الوقوع ضحية ملرتكبيها ريم وضعهم القانوين جيعل ا
ا ش   دوم العبور  و املهجر ، أي أن النصو  تعد كااية عىل حد ما كاطار للتجر  و عضفاء افماية 

 حيع تناولو لكن اامر حيتاج عىل آلياه ااعلة و تضامن دويل .
تناولت العديد من املواني  اإلقليمية مسألة ا جرت يا الشرعية عموما ؛ إلقليمية : ـ ثانيا : الوثائ  ا

اهناأصبحت متس اجلماعة الدولية كااة و ا موعاه اإلقليمية ، و كانت حمور نقاشاه دائمة   
بعة ،   الدورت السا 0001املؤمتراه و الندواه و البياناه ، و نشا  نا عىل عع ن ال اي لسنة 

من جدوم ااعمام ،   تقرير مفو  اامم املتحدت لشؤون ال جئني و  401واامسني ، البند 
املسائل املتعلقة بال جئني و العائدين و املشردين و املسائل اإلنسانية ، و ال ي تناوم أيلب املسائل 

قادمة ، و تناوم   أحد املرتتبة علو ا جرت و السياسة ااوروبية حوم ا جرت خ م السنواتاامس ال
بنوده تشديد الرقابة علو ا جرت يا الشرعية عرب اعتماد أنظمة رقمية   ونائ  السفر و التأشااه و 
جوازاه السفر و رخ  اإلقامة ، و تكثيف التعاون ااممي و تبادم التعاون بني دوم االحتاد     ا 

من ممارسة دور مركزي ملكااحة ا جرت يا الشرعية الشأن ، و متكني أجهزت الشرطة اامنية ااوروبية 
.كما أن املرصد ااورومتوسطي قد أعر  عن خيبته   شأن القراراه ال  صدره عن جملس أوروبا 

، ال ي ناقش مسألة املهاجرين يا الشرعيني ، يا أنه تعامل م   0041اكتوبر  02ل  01يومي 
وروبية اقرتاح املستشار النمساوي بشأن تعديل اتفاقية الظا رت بشدت ، حيع راضت أيلب الدوم اا

، حيع اكتفو ا لس بالدعوت عىل تعزيز الرقابة علو اانشطة   البحر املتوس  ملن  حدوو  0دبلن 
  ، اامر ال ي ضي  ااناق  EUROUSURاملزيد من املآسي ، و ار  نظام مراقبة جديد  

نشا  نا عىل دعوت مقرر اامم املتحدت ااا  املعمي حبقوق و 1علو قوار  ا جرت يا الشرعية .
املهاجرين ارانسوا كريبو دوم االحتاد ااورويب عىل عدم جتر  الدخوم و الوجود يا الشرعي و االمتناع 

و  2عن احتجاز املهاجرين و مكااحة ا جرت يا الشرعية بتوسي  أنظمة ا جرت الشرعية  وتسهيلها .
ريب صدر عع نعن جامعة الدوم العربية حوم ا جرت و حتديدا حوم ضحايا ا جرت يا اإلقليم الع

الشرعية   البحر املتوس  الصادر عن القطاع االجتماعيبادارت السياساه السكانية و املطرتبني و ا جرت 
اقمت و ال ي نوقشت ايه خماطر ا جرت يا الشرعية عموما ال  تف 0042ابريل  08_  09  الفرتت 

نتد عنها حوادو كثات أوده حبيات الكثاين و كان من بينهم أطفام ، حيع طالب ا تمعون ا تم  
الدويل و بااخ  دوم االحتاد ااورويب بضرورت العمل علو عجياد حل سري  و شامل من خ م ضرورت 

                                                 
 EUROPEAN COUNCEL , Brussel ,24/25 october 2013 ,conclusion_ل  1

,para 46 – 47                    
2-Human Rights watch ,EU:Improve MIGRANT Rescue , offer Refugee 

.october 23,2013 .                                        
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هجرت يا الشرعية و عدم تسهيل ا جرت الشرعية ، و اتّباع سياسة تنموية تعاجل ااسبا  اجل رية لل
الرتكيز علو املنظور ااممي ، و ع ام حقوق اإلنسان   افركة و التنقل ، كما ركزوا علو أن تداقاه 
ا جرت يا النظامية تضم   الطالب مهاجرين قسريني من ااطفام و النساء مما حيتم مراعات الظروة 

ثالني االقليميني   شأن  جرت ااطفام بصورت يا امل تلفة   ه الفئاه الضعيفة .ومن خ م   ين امل
 شرعية جند أن عشار ما مل تكن دقيقة و حمددت وواضحة ، عمنا   عطار دعوت عامة.

 الخاتمة
تشهد السنواه ااخات تفاقم ظا رت ا جرت يا الشرعية ، و تعدد أشكا ا و خماطر ا و أبعاد ا ،      

دنّيا   مستوة املعيشة أو افرو  و الكوارو عامة ، حيع يسعو و خاصة   الدوم ال  تعاين ت
عىل البحع عن اامان و حتسني  -يستوي    ل  أن تكون  جرته شرعية أو يا شرعية  -املهاجر 

 دخله و من  حياته .
عن ا جرت يا الشرعية نتيجة ملا تسببه من قل  دويل علو املستويني ا لي و العاملي ، دعت      

الضرورت عىل دراستها و تقنينها ، ملا تلقيه من تبعاه و خماطر تطام املهاجر نفسه و اامن القومي للدوم 
ال  متتد عليه قواال املهاجرين ، من ناحية  شاشة الوض  القانوين للمهاجر يا الشرعي و من ناحية 

خطورت عندما يكون املهاجر أخرة ما جيلبه من مشاكل ال حصر  ا ، و تصبح املشكلة أكثر تعقيدا و 
بصورت يا شرعية طف  مصحوبا بوالديه أو أسرته أو وحيدا ، اامر ال ي يشكل وضعا متعدد امل اطر 
والتبعاه ، تبدأ من أنه يعّد لقمة سائطة ملروجي اجلرمية عرب الوطنية و حم  لكااة أشكام االستط م و 

 انتهاك كرامته اإلنسانية .
 ا البحع املواني  الدولية  اه الع قة   حماولة لتقييم مدة ااعليتها و ك ل  مدة تناولنا         

حاجة الطفل املهاجر بصورت يا شرعية ملواني  خاصة ، و عن افماية العامة قد ال تعطي نتائد محاية  
ئد و كااية و ااعلة   حالته ، و قد توصلنا من خ م البحع   تل  املواني  عىل مجلة من النتا

 التوصياه نسرد ا الحقا .
 ـــ أوال :النتائج 

 لللل عن ظا رت ا جرت يا الشرعية   ازدياد و تفاقم ، حيع تعدده أشكا ا و خماطر ا و تبعا ا .
للل عن ا جرت يا الشرعية بالنسبة لاطفام  ي تصرة يا حمسو  العواقب ، و له انعكاساته النفسية و 

لطة ااطورت عليهم ، تبدأ من شعور م بعدم اامان و العزلة االجتماعية و النفسية اجلسدية و املادية با
 عىل مشكلة ا وية و الوض  يا القانوين ، مما يضعهم ضحية مل تلف امل اطر .

للل حجم الظا رتو أبعاد ا أصبحتمؤخرا  تشكل قلقا دوليا متناميا ، نتيجة كثرت افوادو ال  سببها 
 نوين .السفر يا القا

 يا شرعية   جتار م اإلجرامية للل اعتماد العصاباه و مروجي  ريب البشر علو  ريب املهاجرين بصورت 
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 لل تنامي اإلجراءاه املشددت من قبل الدوم ضد تداقاه ا جرت يا الشرعية مبا ايهم ااطفام .
ه بسبب  شاشة وضعهم لل تعر  ااطفام املهاجرين بصورت يا شرعية عىل ش  صور االنتهاكا

 القانوين .
لل مواجهة ااطفام املهاجرين بصورت يا شرعية لعقباه   ا تمعاه اجلديدت تبدأ من ظروة استقبا م 
 السيئة و االحتجاز طويل املدت و احتمااله ععاد ماىل الدوم ال  يادرو ا ريم ما قد ينتظر م ايها .

لدوم سواء كانت دوم العبور أو املهجر م  تداقاه ا جرت يا لل اختفاء اجلانب اإلنساين   تعامل ا
 الشرعية دون سن الثامنة عشر .

 لل عدم كفاية افماية العامة لاطفام املهاجرين بصورت يا شرعية .
للل عن نصو  افماية العامة و يا املباشرت تعد ناقصة مهما كانت وااية ، نتيجة اصوصية حالة الطفل 

 رت يا شرعية، و حاجته عىل تنظيم قانوين دويل و داخلي مت ص  .املهاجر بصو 
 ــ ثانيا : التوصيات 

للل النظر بعني اإلنسانية عىل تداقاه ااطفام بصورت يا شرعية ، اصوصية افالة و ييا  اإلدراك و 
 العق نية   سعيهم حنو ا هوم .

بصورت يا شرعية لعدت أسبا  أ ها عامل السن  لل ضرورت تطليب صورت الضحية علو ااطفام املهاجرين
 و اإلدراك .

لل جيب أن تعّد  جرت ااطفام بصورت يا شرعية مشكلة عنسانية حتتاج االحتواء و الع ج أكثر من 
 العقوبة .

لل العمل علو عبرام اتفاقية خاصة بااطفام املهاجرين بصورت يا شرعية تضم بنود محاية كااية و شاملة 
 .اعدت اإلنسانية من  جرت البالطنيجوانب الظا رت ،  ل  أهنا أكثر حاجة للحماية القانونية و املسلكل 

للل التأكيد علو ضرورت عجياد محاية خاصة لاطفام   ااوضاع الصعبة و خاصة املهاجرين بصورت يا 
قة بالطفل املهاجر ، شرعية ، حيع تبني من املواني  حمل الدراسة ريم تططيتها جلوانب عديدت  اه ع 

 عال أهنا تظل محاية عامة و يا مباشرت .
لل التأكيد علو ضرورت وجود آلياه خاصة هبجرت ااطفام بطريقة يا شرعية، لتفعيل بنود افماية حمليا و 

 دوليا ، حيع أن وضعهم يا القانوين حيتم محايتهم   أسرع وقت .
عامل م    ه الفئة علو حنو أكثر دقة و أوس  نطاق من ناحية لل ضرورت اعتماد آلياه رقابة و تنفي  تت

افماية ، مدعم بامل تصني النفسيني و الرتبويني ال ين يكونون علو دراية و خربت   التعامل م  
 ااطفام .

لل التأكيد الدويل علو ضرورت حتسني عجراءاه افجز و االستقبام بالنسبة للمهاجر يا الشرعي   حام  
 ف  ، أكثر منها بالنسبة للبالطني، و ضرورت  يئة نظام أكثرعنسانية ح  تسوية وضعهم .كونه ط
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لل التأكيد الدويل علو حماربة العديد من مظا ر االضطهاد و التمييز ال  متارس ضد ااطفام املهاجرين 
نسانية تراعو ايها بصورت يا شرعية ، ومتكينهم من التعايش السلمي و االجتماعي و اإلنساين   بيئة ع

  شاشة وضعهم اإلنساين و القانوين.
لل تشديد عجراءاه مواجهة املهربني و العصاباه و التنظيماه ال  تنظم ا جراه يا الشرعية أو ال  

 تساعد   عملياه  ريب البشر .
، من أجل مكااحة لل ضرورت اال تمام بانشاء مراكز و أحباو ا جرت   الدوم ال  يتم منها  ريب البشر 

 اجلرمية .
لل التأكيد علو الدوم بضرورت العمل علو جتديد و تطوير التشريعاه الداخلية املتعلقة هبجرت ااطفام 

 بصورت يا شرعية .
لل التوعية عن طري  اإلع م ووسائل التواصل االجتماعي مب اطر  جرت ااطفام بطريقة يا شرعية ، 

بي  و اسرتقاق واست دام أو انتهاكاه متعددت الصور قد متارس ضد م بتوضيح ما قد يرتتب عنها من 
 و تضعهم   وض  أصعب من وضعهم ال ي يفرون منه .
 المراجع

 أوال ــ القرآن الكريم و السنة النبوية .
 ثانيا ــ الكتب و الرسائل الجامعية 

 . 4981نهضة العربية ، القا رت ، افماية الدولية لطالب اللجوء ، دار الس مة ا لسة ،  أديبمين أل 4
ل بسيوين حممد شريف ، الونائ  الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ، ا لد الثاين ، دار الشروق ، القا رت ، 0

0001 . 
القانون  أحكامل حسن حسن اإلمام ، مكااحة ا جرت يا الشرعية علو ضوء املسؤولية الدولية و  2

 . 0041جلامعي ، االسكندرية ، الدويل للبحار ، دار الفكر ا
ل زكريا حسني عزمي ، من نظرية افر  عىل نظرية النزاع املسلح م  دراسة خاصة حبماية املدنيني    3

 . 4998النزاع املسلح ، رسالة دكتوراه ، كلية افقوق ، جامعة القا رت ، 
معايا العمل الدولية و العربية و  س مة عبدالتوا  عبدافليم ، محاية الطفولة ، دراسة مقارنة  ـ24

 قانون العمل ، دار النهضة العربية ، القا رت ،   .ه .
س مية ، دار النهضة ل عبدالعزيز خميمر عبد ا ادي ، محاية الطفولة   القانون الدويل و الشريعة اإل4

 .4994العربية ، 
العام ، رسالة دكتوراه يا منشورت ، كلية ل ااطمة شحاتة أمحد زيدان ، مركز الطفل   القانون الدويل 0

 . 0001،  اإلسكندريةافقوق ، جامعة 
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رسالة ماجستا ، ل قوسم اضيلة ، الوض  القانوين للمهاجرين يا الشرعيني   الدولة املستقبلة ، 9
 جامعة عنابة ، اجلزائر . .ه .

كتوراه ، كلية افقوق ، جامعة حلوان رسالة د ل ما ر مجيل أبوخواه ، افماية الدولية فقوق الطفل ، 9
 ،0001 . 
ل حممد شعبان الدر ويب ، ا جرت يا الشرعية و خماطر ا اامنية علو ليبيا   ظل االتفاقياه الدولية  1

 .0041،و القوانني الوطنية ، ط ااوىل، دار الفسيفساء 
اااعام املرتبطة هبا ، رسالة دكتوراه ، كلية جتر  ا جرت يا الشرعية و ،أبوصب بوضيةعبدافميد ل حممد 1

 . 0041افقوق ، جامعة املنصورت ، مصر ، 
ل حممد نور ارحاه ، تاري  القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل فقوق اإلنسان ، دراساه   8

 . 0002القانون الدويل اإلنساين ، دار املستقبل العريب ، القا رت ، 
محودت ، محاية حقوق الطفل بني القانون الدويل العام و الفقه اإلس مي ، دراسة منتصر سعيد ـ23

 . 0040مقارنة ، دار الفكر اجلامعي ، 
مؤيد سعد محدون املوىل ، املسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الطفل   ظل االحت م افريب ،  ـ25

 دار الكتب الوطنية ، مصر،   . ه .
د اجلو ري ، افماية الدولية للطفل ، رسالة دكتوراه يا منشورت ، كلية افقوق ، جنوان السيد أمح ل  41

 . 0040جامعة املنصورت ، 
 . 4999لوائل ع م ، االتفاقياه الدولية فقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية ، سنة 49

 ـــــ ثالثا : المقاالت و المج ت العلمية .
العناين ، افماية القانونية للطفل علو املستوة ااورويب ، جملة العلوم القانونية و االقتصادية ،  عبرا يمـ2

 . 4999العدد ااوم ، السنة التاسعة و الث نون ، 
ل البشا الكوه ، ظا رت ا جرت يا الشرعية   الع قاه ااوروبية اااريقية ، جملة دراساه ، صادرت 0

،  08الكتا  ااخضر سابقا ، طرابلس ، السنة الثامنة ، العدد  أحباولدراساه و  عن املركز العاملي
0009 . 

،  14ل السيد عو  عثمان ، محاية الضحايا و حر  عرقية ضاربة ، جملة اإلنساين ، العدد  1
 . 0002منشوراه الصليب اامحر ربي  

القانون الدويل و الشريعة اإلس مية و  خملد الطراونة ، حقوق الطفل   دراسة مقارنة   ضوء أحكامـ4
، جامعة  0001التشريعاه ااردنية ، جملة افقوق ، العدد الثاين ، السنة السابعة و العشرون ، 

 الكويت .
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ا يئة الفلسطينية املستقلة ، القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل فقوق اإلنسان ، أيو ل نزار  5
 .0001  ، السطني ، 10تقارير قانونية ة فقوق املواطن ، سلسلة

 يثم مناعي، حقوق الطفل   الونائ  اإلقليمية و الدولية ااساسية   ، اللجنة العربية فقوق اإلنسان ـ6
 . 0002، مركز الراية للتنمية الفكرية ، املؤسسة العربية ااوروبية للنشر  باريس  ، ط /ااوىل ، 

 فاقيات و اإلع نات و التعليقات و القوانين و القرارات .ــــ رابعا : الوثائ  و االت
 . 8110ل  8118،  اارقام  291ل اامم املتحدت ت، جمموعة املعا داه ، ا لد 4
 . 8994،  101و ا لد رقم  0212، الرقم  489اامم املتحدت ، جمموعة املعا داه ، ا لد  ل 0
دارت العامة للشؤون االجتماعية و الثقااية ، عدارت مانة العامة ، اإلطار العريب فقوق الطفل ، اال اإل 1

 . 0004الطفولة ، 
نسانية لاش ا  ا رومني من حريتهم ، املعتمد من  املعاملة اإل 40 املادت  04التعلي  العام رقم ل  1

-    ل  4990اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   دور ا الرابعة و ااربعني لسنة 
Ibid,pp184,185,par13 

 .ل الفصل افادي عشر ، رصد و محاية حقوق اإلنسان اااصة بالعائدين و املشردين داخليا 2
 40بشأن مكااحة ا جرت يا الشرعية ، اجلريدت الرمسية ، العدد  0040لسنة 49ل القانون رقم  6

 . 42/1/0040السنة العاشرت ، بتاري  
ضمن خطة العمل  0001الصادر عن قمة تونس   مايو  098رقم ة قرار جملس اجلامعة العربيل  9

 ، قسم الطفولة جامعة الدوم العربية . 0042،  0001العربية الثانية للطفولة ، 
دارت العامة للشؤون العامة ، اإل اامانةميثاق حقوق الطفل العريب ، جامعة الدوم العربية ، للل 8

 .مية االجتماعية و الثقااية االجتماعية و الثقااية ، عدارت التن
 4991ل جمموعة الونائ  الدولية ، اجلزء ااوم ، حقوق اإلنسان ، اامم املتحدت ، نيويورك ، 9
 . 0001ل معا دت دبلن 40
 UNGA.DOC.A/44/49(1989)_ل ن  اتفاقية حقوق الطفل 44

-1125 U.N.T.S (Protocol Additional to the GeuevaCouveutions 
of 12Agust,1949 ,June 8,1977 . 

-ل Basic working text As adopted by 1980 ,E/CN . 4/1349,P2-ل
UN.DOC.A/44/49/C 1989                                                
_UN.DOC.A144/44/1. 

_CAB/LEG/153/Rev.2 july 1990     
_PANAF/FORUM/DOC.10 Rev . 2.2001 p 10  
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 المقدمة:
املسؤولية الدولية، أصبح  ناك  بعد أن استقر مبدأ مسؤولية املنظماه الدولية كصورت من صور      

اااُسس القانونية اي نظام أو مسألة  .  ه املسؤولية اس ال ي تستند عليهخ ة اقهي حوم ااسُ 
وهب ا ااصو  اقد   ب بعض ،واعد قانونيةلللألة بقلللللللللمعينة  و تأطا  ل  النظام أو تل  املس

أن أساس املسؤولية ومصدر ا  ا مصطلحان مرتاداان يعربان عن معىن واحد    اعتبارعىل   1ةالفقهاء
القانون،   حني مييز البعض اآلخر بني االصط حني، امصدر املسؤولية يعىن السبب ال ي يلزم 

مصدر ا عىل عرادت املشرع املعرب بقواعد تشريعية تلزم  الش   بتعويض الضرر افاصل للطا، ويرجعون
املسؤوم بالتعويض، وأساس املسؤولية   رأيهم يعمي السبب ال ي من أجله يض  القانون عبء تعويض 
الضرر افاصل علو عات  ش   معني، وميكن معراة   ا السبب بالرجوع عىل ااعمام التحضاية 

مناقشاه واضعي القانون، ومهما يكن من أمر اان الع قة بني  للتشري  أو من م كراه تفساية أو
القانوين  االصط حالش   ال ي يتحمل عبء املسؤولية والضرر افاصل  ي ال  يطل  عليها   

أساس املسؤولية ع  بدون حتق    ه الصلة بني املسؤوم وبني املتضرر ال يصح القوم بأننا أمام حالة من 
 . 2ة حااله املسؤولية

 أهمية الموضوع: 
حيع جند توسعا  كثاا    دور ونشاطاه   ه ا  بعد يوم تزداد أ ية املنظماه الدولية يوم       

املنظماه، وبالنظر لتوس    ه النشاطاه وتنوع اختصاصا ا ااهنا تتحمل التزاماه وتكون مسؤولة عن 
من موظفي منظمة دولية أخرة،  و نا الضرر ال ي يلح  بالطا سواءأكان من رعايا دولة معينة أو 

 تكمن أ ية املوضوع بتحديد ااُسس ال  تستند عليها   ه املسؤولية.
 الهدف من الموضوع

تبيان ااُسس القانونية ال  تستند عليها مسؤولية املنظماه الدولية ودراستها من حيع اااكار     
رياه التقليدية وح  الوصوم عىل النظرياه افديثة   املطروحة إلجياد تل  ااُسس وتربير ا، بدءا  بالنظ

   ا ا ام.
 إشكالية الموضوع: 

   ا املوضوع يطرح سؤاال يتمحور حوم ااُسس القانونية ملسؤولية املنظماه الدولية؟    
 

                                                 
 .49،  4911قانون املدين، دار النهضة، القا رت، عبد الرزاق السنهوري، الوجيز   شرح ال  1ة

جبار صابر طه، عقامة املسؤولية املدنية عن العمل يا املشروع علو عناصر الضرر، مطاب  جامعة املوصل،   (2
 .010،  4981بطداد،
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 فرضية الموضوع:
ال  تتعل  مبسؤولية املنظماه  ةتقتضي اإلجابة عن   ه اإلشكالية التعر  عىل ااُسس القانوني      

 :الدولية،وميكن دراسة   ه ااُسس من خ م
 ملسؤولية املنظماه الدولية التقليديةس املبحع ااوم  ااسُ 
 س افديثة ملسؤولية املنظماه الدوليةاملبحع الثاين  ااسُ 

 س التقليدية لمسؤولية المنظمات الدوليةالمبحث األول: األسُ 
رئيسية، اسُتمده كلها من القانون الداخلي للدوم، ومّت تطوير ا مبا يتناسب م    ناك نظرياه     

أوضاع املسؤولية اش ا  القانون الدويل، و ي نظرية املسؤولية اجلماعية ال  ساده ا تمعاه   
نها العصور الوسطو ونظرية ااطأ ال   يعود  ا الفضل    تربير معظم  حااله املسؤولية الدولية وم

 مسؤولية املنظماه الدولية. وواقا  ملا  ُكر، سنقوم بتقسيم   ا املبحع عىل مطلبني.
 المطلب األول: نظرية المسؤولية الجماعية

تقوم املسؤولية   العصور الوسطو علو أساس اكرت املسؤولية اجلماعية املتمثلة   التضامن املفرت      
  صدر الفعل الضار من أحد أعضائها.املكونني للجماعة ال  بني كااة اااراد

وواقا    ه النظرية جند أن  ناك من يلتزم بتعويض ااضرار وراء من قام بفعل الضرر، أو عىل جانبه،     
اجلماعة بتحمل تبعية التصرااه الضارت  التزام  ا ال يستند عىل ااطأ، بل يقوم علو أساس  والتزامه

بالتعويض عنهم  التزامهاااراد ا، ويعمي   ا أن  ناك ع قة قائمة بني أاراد   ه ا موعة ال  يشكل 
نوع ا من أنواع املسؤولية ُتسمو باملسؤولية اجلماعية، و  ا يعمي أنه ع ا صدر اعل من أحد أاراد اجلماعة 

مجاعة أخرة تصبح اجلماعة ال  ينتمي عليها الفرد املرتكب للعمل الضار  وسبَّب ضرر ا لفرد آخر من
 .   1ةمسؤولة حنو املتضرر عن تعويض بسبب التصرة الضار احد أعضائها

ويتم التعويض للمتضرر عن طري  جلوئه عىل سلطاه دولته للحصوم علو خطا  معني خيوله اف        
ش   حمدو الضرر ويتصادة وجوده   عقليم دولة   مطالبة أي ش   حيمل نفس جنسية ال

الش   املتضرر.والتساؤم ال ي ميكن طرحه  ل ميكن تأسيس مسؤولية املنظماه الدولية عن أخطاء 
 موظفيها علو اعتبار أن املنظمة الدولية  ي ش   معنوي والعاملني هبا  م  أعضاء ايها؟ 

قد عرات   دوم أوروبا من  بداية العصور الوسطو، وي حظ من تتب  وتقصو   ه النظرية، أهنا       
وظلت مطبقة     ه الدوم ح  هناية القرن الساب  عشر، حيع  جره متاما من   ل  افني، بعد أن 

                                                 
، منشات املعارة، اإلسكندرية، 4، ط4 حممد سامي عبد افميد، أصوم القانون الدويل، القاعدت الدولية، ج(1

4990   ،118  . 
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ه انتقاد   ه النظرية   أهنا تُنزم  استشعره الدوم مدة الظلم ال ي يرتتب علو ااخ  هبا. وقد ُوج 
 ارتكبي اعل يستح  العقوبة، يا أنه يعترب ارد ا من أاراد اجلماعة ال  اجلزاء علو ش   مل يرتكب أ

 أحد أاراد ا الفعل الضار مما أدة عىل ترك   ا ااساس ملا حيتويه من ظلم.

 المطلب الثاني: نظرية الخطأ
يرة الفقه التقليدي أن الواقعة ال  تثا املسؤولية الدولية جيب أن تكون خطأ ، سواء  أكان متعمدا  أو     

جمرد ع ام أو أن يأخ  شك   عجيابي ا كالقيام بأعمام حيظر القانون الدويل القيام هبا أو شك   سلبي ا  
، كا ام الدولة ال  يتواجد موظفو عن أداء واجب يلزم القيام به طبق ا  احكام القانون كاالمتناع

 املنظمة الدولية علو عقليمها   محايتهم وضمان أمنهم وس متهم. 
 ارتكبواع ا  مسؤولني عالّ  اعتبار من أصحا  السلطة العليا ال ميكن ع  و    ا يقوم طروسيوس     

تصرااه اأصبح ب ل  خطأ من جانبهم و و ال خيرج عن ارضني  أو ما  أن ااما مل مين  بعض ال
شريكا ايها، نانيهما  أن ااما مل يوق  العقا  علو من أتو التصرااه وب ل  يكون قد أجاز 

 . 1ةتصراهم
عن ش   القانون الدويل ال ميكن أن يعترب مسؤوال، ما مل يكن مثة خطأ منسو  عليه أو       

صدر من ش   آخر من أش ا  القانون  لاش ا  التابعني له، وبالتايل ا  ترتتب املسؤولية عال ع ا
باص ح ااضرار عن كان  ل   االلتزامالدويل، ويرتتب علو قيام  املسؤولية الدولية علو   ا النحو 

 ممكنا، أو دا  تعويض كاة عنها .
الش   الدويل لفعل يا مشروع يرتتب عليه عفاق  ارتكا وعلو  ل  اان مناط املسؤولية  و       
و  ا الفعل يا املشروع متعمدا أو يكون جمرد ع ام يا متعمد، كما قد يأخ  ر. ش   آخضرر ب

 االمتناعشك  عجيابيا يتمثل   القيام بأعمام حيظر القانون الدويل العمل هبا، أو شك  سلبيا يبدأ   
 عن أداء واجب يلزم القيام به طبقا احكام   ا القانون. 

   ه النظرية   الفقه الدويل، خ اا ملا ي  ب عليه جانب من الفقه العريبوقد وُجه انتقاد وجدم       

، ومن املؤيدين لنظرية ااطأ   الفقه العريب الدكتور حامد سلطان، حيع يرة أن  ناك تفرقة بني  2ة
نظرية ااطأ كأساس للمسؤولية الدولية، ونظرية امل اطر ال  تصلح كأساس للمسؤولية   بعض 

اه الداخلية. اااطأ شرط أساسي لوجود املسؤولية الدولية، أما نظرية امل اطر ا  تستوجب  التشريع
علو  ل  برأي القاضي عبد افميد بدوي امل الف   قضية مضي  كوراو،  استدم  ه املسؤولية، وقد 

                                                 
(1)PuaI Reuter, La responsabilite International, faculte de droit de paris, 
1955-1956, p.16. 

 .101،  4998يل العام، دار النهضة العربية، القا رت، حامد سلطان، عائشة راتب، ص ح عامر، القانون الدو   (2
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ه  أن وال ي جاء ب 4919أبريل 9و و الرأي ال ي أف  حبكم حمكمة العدم الدولية الصادر بتاري  
بعض  اعتمد االقانون الدويل ال يعرة املسؤولية املوضوعية ال  تقوم علو اكرت نظرية امل اطر ال  

عاّل أّن  ل  مل حيل دون أن حتتفظ نظرية ااطأ مبكاهنا املميز كأساس من . 1ةالتشريعاه الداخلية 
 ااسس ال  تقوم عليها املسؤولية الدولية.

 عناصر الخطأ الدولي: -2
العنصر الش صي  يتمثل   السلوك ال ي جيب عدم عسناده عىل ارد أو عىل جمموعة من اااراد  -أ      

 بل للش   الدويل.
 ، أن مصطلح اإلسناد ليس له معىن آخر سوة املعىن العام أي  Anzilottiأوضح الفقيه        
 ش   الفاعل، و و يعترب أن اكرت عن اعل أوجبه القانون عىل االمتناععفاق الفعل اااطئ أو  اشرتاط

 اإلسناد   القانون الدويل تتطاب  م  اكرت اإلسناد للقوانني الداخلية للدوم.
امللقو علو عاتقه  بااللتزامالعنصر املوضوعي  ويتمثل   تقصا الش   الدويل   الوااء  -       

 . 2ةواق ا لقواعد القانون الدويل

 لمنظمة الدولية:الحكم على أ طاء موظفي ا -2
عّن موظفي املنظمة الدولية أي ا كانت مراتبهم، ميكن أن يتسببوا   مسؤولية املنظمة ع ا كان       

 سلوكهم منااي ا احكام القانون الدويل أو القانون الداخلي للمنظمة،   افااله التالية  
والقانون الداخلي للمنظمة، و ي ال تثا قد تتف  تصرااه املوظف م  كل من القانون الدويل  -أ      

 املسؤولية سواء كان   القانون الدويل أو القانون الداخلي ح  وعن أضره بالطا.
  حالة خمالفة أاعام املوظف لقواعد القانون الداخلي ااهنا ال تعترب خمالفة للقانون الدويل،  -     

 دولية للموظف.و نا تقوم املسؤولية الداخلية دون املسؤولية ال
القانون الدويل، ي لكنه يعترب خمالف ا احكام أن يتف  اعل املوظف م  أحكام القانون الداخل-ج  

و نا املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية وحد ا  ي ال  تُثار، ويعمي   ا أن معيار املسؤولية الدولية 
أ طاملا أنه قد تصرة واق ا احكام معيار موضوعي، أي عننا ال نستطي   القوم أن املوظف قد أخط

القانون الداخلي، وم   ل  اان الش   الدويل ُيسأم طبق ا احكام القانون الدويل،  ل  ان 
 الفعل 

  نا يكون مستق   عن اكرت ااطأ. -د     

                                                 
 ،مرج  ساب   كره.4919موجز ااحكام والفتاوة وااوامر الصادرت من حمكمة العدم الدولية، قضية مضي  كوراو،  (1
 .19،  4981رشاد عارة يوسف السيد، املسؤولية الدولية عن أضرار افر  العربية اإلسرائيلية، دار الفرقان، عمان،   2ة
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أن يكون تصرة املوظف خمالف ا للقانون الدويل والقانون الداخلي   نفس الوقت، و    ه  -ه      
علو ضرورت تقرير مسؤولية املنظمة الدولية عن تصرااه موظفيها الضارت بالطا.و  ا  اتفاقافالة يوجد 

ا عن نظرية ااطأ الك سيكية  . 1ةيعمي أن املسؤولية قد تأسست علو ركيزت  اتية أو أساس  ايت بعيد 
عّن قيام املنظمة الدولية مبمارسة الرقابة علو تصرااه منتسبيها بطية عدم احنرااهم عن السلوك       

ال ي تقرره أحكام القانون الدويل له أ ية كبات   تقليل مدة ااضرار ال  تصيب الطا وال  تكلف 
 ن.بدا  التعويضاه للمتضرري التزامهااملنظمة أيض ا مبالا مالية طائلة من خ م 

و ناك العديد من القضايا الدولية ال  مّت الفصل ايها علو أساس نظرية ااطأ، أ ها قضية مضي         
، واآلراء امل الفة ال  صدره عن القاضي عبد افميد 4919أبريل  9 كوراو  وافكم الصادر   

ون الدويل ال يعرة بدوي، ومتسكه هب ه الفكرت كأساس لفصل النزاع حيع جاء   الن    أن القان
 2ة .بعض التشريعاه الداخلية اعتمد ااملسؤولية املوضوعية ال  تقوم علو اكرت نظرية امل اطر ال  

 س الحديثة لمسؤولية المنظمات الدوليةالمبحث الثاني: األسُ 

الفقه والقضاء الدوليني   ااخ  بالنظرياه التقليدية وتأسيس املسؤولية  استقرارعلو الريم من         
اللجوء أحيانا  عىل  استحالةالدولية عليه، ااّن ما أحدنه التطور   ش  ا االه أدة عىل صعوبة بل و 

رج النظرياه التقليدية للمسؤولية، مما دا  الفقهاء عىل  البحع عن أساس جديد للمسؤولية الدولية خي
نظرية مسؤولية املتبوع عن   ه املفا يم، وتبمي اكرت املسؤولية بدون خطأ أو املسؤولية املطلقة. وك ل  

 عن أعمام تابعه، وسوة نقوم بتقسيم   ا املبحع عىل مطلبني. 

 المطلب األول: نظرية المخاطر
ااه اجلديدت وقد أدة بدأ البحع عن أساس جديد للمسؤولية الدولية كي يساير ااوضاع واملتط       

القوانني الداخلية   عديد من الدوم عىل عقامة املسؤولية املدنية   بعض ااحيان، دون  اجتاه ل  عىل 
 افاجة إلنباه وقوع خطأ من املسؤوم و و ما عرة باملسؤولية املطلقة  نظرية امل اطر .

ومفهوم النظرية واق ا لانظمة القانونية الداخلية  ي مسؤولية الش   ال ي حيدو اعله خماطر         
  تصرااته، ايما  والتزماالستقامةخطأ أو ع اال  أو مل يرتكبه  أرتكب  ا تم  وأضرار ناجتة عنه سواء  

اان عليه واجب جتاه  يقوم معنا ا الفلسفي علو أساس أن اإلنسان ليس عال عابر ا علو اار ، ل ا
جيله وااجيام القادمة بأن ال ميارس نشاطاه خطرت متس حبقوقهم، أما ما يتضمنه تطبي  أحكام نظرية 

                                                 
 .114سامي عبد افميد، مرج  ساب   كره،    حممد 1ة
، مرج  ساب  4919موجز ااحكام والفتاوة وااوامر الصادرت من حمكمة العدم الدولية، قضية مضي  كوراو،   2ة

  كره.
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امل اطر   جمام القانون الدويل العام بالدرجة ااوىل، عّد ا وسيلة فماية ااش ا  الدوليني اآلخرين 
عت االحتياجاه اإلنسانية املاسة واملتجددت من العواقب الضارت لبعض اانشطة ااطرت ال  استد

عبقاء ا خارج نطاق ال مشروعية الدولية، والعمل علو استمرار ا ودعمها لزيادت ااعليتها بالنظر ملا 
 . 1ةحتققه من نف  عام

و  ا التوجه اجلديد لنظام املسؤولية وتأسيس مسؤولية املنظماه الدولية عليه، قد ساده ظهور        
تياراه قانونية، منها تيار امل  ب املادي   القانون ال ي يعطي ااولوية للمظهر ااارجي أاكار و 

لإلرادت وال يعتد باإلرادت الباطنية    ا ا ال  ال تقوم عال   ضما الفاعل، وال تقوم بني  مة مالية 
قانون الروماين، وعمنا يرجح رابطة ش صية كما كان معروا ا   ال االلتزاموأخرة، اه ا امل  ب ال جيد   

ب ل  عنصر ا مالي ا أكثر من كونه ع قة ش صية، اامر  االلتزامعلو أش اصه، ايصبح  االلتزامحمل 
قيمة مالية مستقلة عن ش   الدائن واملدين وميكن أن ترد عليه كااة  االلتزامال ي يعطي  ل 

أ   ا امل  ب   أملانيا، وسا م الفقهني جاك التصرااه القانونية ال  ترد علو اف  العيمي، وقد نش
وكو ر   تأسيسه، وال يقتصر   ا امل  ب علو أملانيا وحد ا بل حاوم الفقيه سايل الدااع عنه   

ارنسا ولكنه مل ينجح بسبب تأنر القانون الفرنسي بالقانون الروماين القد  تأنر ا كبا ا
 . 2ة

تعزيز النظرية املوضوعية و جر نظرية ااطأ وتعويض املتضرر مبجرد لقد سا م امل  ب املادي         
وقوع الضرر؛ ان املسؤولية القانونية واق ا   ا امل  ب  دة عىل ععادت التوازن بني  متني عحدا ا 

 سلوك املتسبب   الضرر. االعتباربسبب عنراء ااخرة دون ااخ  بعني 
ر املدرسة الوضعية بزعامة املدرسة اإليطالية، اأنصار   ا امل  ب وما   ب عليه من جهة أخرة تيا      

يؤكدون وجو  ار  العقا  علو اجلاين بالقياس عىل ما   ا اجلرم من خطورت علو ا تم  دون النظر 
عىل الش   اجلاين أو ظرواه، أي أهنم يعتدون باجلرمية دون ش   ا رم، وعن املنط  يقضي   جمام 

ا عن عنصر ااطأ.املسؤولية امل  دنية قيامها علو أساس الضرر بعيد 
وك ل  املدرسة التارخيية ال  تعد من أ م مدارس تفسا القانون، ع  تعتمد   تفسا ا للنصو         

القانونية البحع عن اإلرادت ا تملة للمشرع وقت وضعه للن  القانوين لو أنه واجه تنظيم ما استحدو 
واقعية ظهره عند التفسا أي أن الن  القانوين لدة   ه املدرسة يتمت   حبيات  من معام ه وعوامل

خاصة مستقلة عن عرادت واضعيه مبجرد صدوره وخيض    تفساه لكل التطوراه ال  حتدو داخل 
اجلماعة، حيع ترة أن القانون يتطور م  ظروة وأاكار العصر مساير ا ملقتضياته وحمقق ا ملصافه 

                                                 
ريا  يلدا لوشانا، املسؤولية الدولية عن أنشطة الفضاء ااارجي، رسالة ماجستا، كلية القانون والعلوم السياسية،   1ة

 .444،  4994جامعة بطداد،
 .100،  4999عبد ا يد افكيم، املوجز   القانون املدين، مصادر االلتزام، مطبعة الند ، بطداد،  2ة
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وواق ا   ا اان تأسيس املسؤولية املدنية علو ااطأ يعمي الرجوع عىل الفرتت ال  كانت جتل  ايها  املتطات،
املسؤولية املدنية باملسؤولية اجلنائية، وبعد أن استقلت املسؤوليتان الم يب  حمام للتمس  بااطأ كأساس 

مليكانيكية ااطرت، ع  أن القانون للمسؤولية   الوقت ال ي تتقدم ايه الصناعاه وتنتشر ايه اآلاله ا
 . 1ةوا  مقتضيا ا  االجتماعيةجلقه البيئة 

  القانون صاره تقيم املسؤولية   الكثا من ااحوام علو أساس  االشرتاكيةكما أن النزعة        
الضرر دون النظر عىل وجود ااطأ أو عدمه، ان التعويض عن ااضرار واقا    ه النزعة تعود عىل كوهنا 
تعترب حقوق اااراد وظائف جدم مصلحة ا موعة ايكون من الواجب أن يلقو علو عات  ا موعة 

اضرار ال  تصيب اااراد طاملا كانت الطاية من منح افقوق لااراد حتقي  ااا عبء تعويض ا
  2ة.والراا ية ملصلحة اجلماعة

وأخا ا تستند النظرية املوضوعية   املسؤولية عىل مبادئ ااخ ق والعدالة ال  توجب علو        
ن مل يكن  ناك خطأ من جانبه، اليس املتسبب   الضرر تعويض املتضرر نتيجة اعله يا املشروع، وع

من العدم   شيء أن يتحمل املتضرر عبء الضرر، وعمنا توجب العدالة  نا أن يتحمل املتسبب   
 . 3ةالضرر عبء التعويض عنه، وأال يرتك للحظ ارصة التحكم   املوقف

أما مفهوم املسؤولية املطلقة اانه يتل     علقاء تبعية املسؤولية علو الش   الدويل ال ي        
ا بااطورت مبجرد نسبة الضرر افادو عليه، ودون  حصوم خطأ أو  اشرتاطميارس نشاط ا مشروع ا متسم 

ر ل مسؤولية امل اطع ام من جانبه، استناد ا عىل أن من ميارس نشاطا  شديد ااطورت يتعني عليه أن يتحم
ويضاة عىل  ل  أنه   نظام املسؤولية املبنية علو نظرية امل اطر   الناجتة عن   ا النشاط ااطا.

القانون الدويل، ومساته م  التطوراه افديثة ال  شهد ا مفهوم املسؤولية الدولية بشكل عام، اهو مل 
أحكامها واملتمثلة بوجه خا   انتهاكواعد الدولية علو يعد مقتصرا  علو الوظيفة الع جية ال  ترتبها الق

ليشمل وظيفة أخرة أكثر أ ية  اه طاب  وقائي تسعو  أتس   جرب أو عص ح ااضرار الواقعة، وعمنا 
بااساس عىل من  وقوع ااسائر وااضرار أو التقليل من ار  حدونها أو علو ااقل الت فيف من 

ملواجهة أي أضرار أو خسائر،  اتفاقيد ممكن، و ل  بوض  نظام قانوين نتائجها وآنار ا عىل أد  ح
 والتعويض عنها بالقدر املعقوم.

                                                 
،   4980بطداد وزارت ااوقاة والشؤون الدينية، فسا النصو  املدنية، مطبعةحممد شريف أمحد، نظرية ت  1ة

492. 
حسن علي ال نون، املسؤولية املادية نظرية حتمل التبعية، جملة العلوم القانونية والسياسية، مصر، عدد خا ،  2ة

4981   ،04-21. 
ية   ضوء الفقه والقضاء، دار النهضة العربية، القا رت، عبد افميد الشواريب، عز الدين الديناصوري، املسؤولية املدن  3ة

4988   ،080 . 
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عّن املسؤولية الدولية القائمة علو أساس نظرية امل اطر،  ي  مسؤولية  اه طاب  وقائي قوامها       
 ملصدر.الع قة السببية بني امل اطر املستحدنة والنشاط املشروع للش   الدويل ا

اهما    -الرئيسيان املفروضان مبوجب   ه املسؤولية بشقيها الوقائي والع جي االلتزامانأما       
تبعية   عطار القواعد القانونية، سواء  تعلقت  التزاماهأصليان، ترتتب علو اإلخ م هبما  التزامانالواق  
لوقائي املنته  الساب  علو وقوع ااضرار، أو املراا  ا االلتزامالتبعية بالقيام اور ا بتنفي   االلتزاماه  ه 

الع جي  االلتزامأخرة بتنفي   التزاماه ا ويتمثل  نا بالواجب الوقائي العام وما قد يكتمل معه من 
 . 1ةالتايل علو حدوو ااضرار واملتمثل باص حها أو تعويضها

عن نظام املسؤولية املبنية علو نظرية امل اطر يعد املعيار اانسب وااكثر م ئمة للتطبي    جمام        
ممارسة املنظماه الدولية انشطتها ااطرت املشروعة ال   دد بوقوع أضرار يصعب أو يستحيل أحيان ا 

علو  االقتصاري ا،  ل  أن عص حها سواء باعادت افام عىل ما كان عليه قبل وقوعها أو بتعويضها مال
الثانوية املطبقة   جمام قواعد املسؤولية التقليدية ا اداة عىل جرب مثل   ه ااضرار عند  االلتزاماه

 حدونها، ال يعد كااي ا ملنعها أو الوقاية منها أو ح  الت فيف من آنار ا الضارت.
تبنيها من قبل القوانني املدنية للدوم كما  ومن كل  ل  نستنتد أن اكرت املسؤولية املطلقة قد مت      

طبقتها ا اكم  ناك، مما يدم  ل  علو استقرار   ه الفكرت تشريع ا وقضاء   اانظمة القانونية 
 امل تلفة.

 المطلب الثاني: نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه    
و  جمام  ،جماال   نطاق القانون الدويلعّن قاعدت مسؤولية املتبوع عن أعمام تابعه، جتد  ا        

الع قاه ال  يظهر ايها نشاط املنظماه الدولية، و و النشاط ال ة قد يتم   صورت أعمام أو 
تصرااه يا مشروعة يأتيها موظفو ا، وينجم عنها اضرار تلح  بالطا، و  ا يؤدي بالضرورت عىل قيام 

   ااعمام والتصرااه.مسؤولية املنظمة الدولية، وحتملها تبعة اآلنار والنتائد الناجتة عن تل
و  ه املسؤولية ال تعترب مسئولية  اتية عن خطأ ش صي وق  من املنظمة الدولية، وعمنا تقوم        

مسؤولية املنظمة الدولية     ه افالة علو أساس ااطأ افاصل من الطا و و املوظف التاب   ا، 
 . 2ةضرر عن أاعام تابعها يا املشروعةوب ل  تكون متضامنة م  تابعها ومسؤولة قبل الطا املت

                                                 
ص ح  اشم، املسؤولية الدولية عن املساس بس مة البيئة البحرية، أطروحة دكتوراه، كلية افقوق، جامعة القا رت،   1ة

4994   ،411. 
، 4989، ا يئة املصرية العامة للكتا ، القا رت، مجام طه ندا، مسؤولية املنظماه الدولية   جمام الوظيفة الدولية  (2
 84. 
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 شروط نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: -2
املوظف  وبارتكا تتحق  املسؤولية بقيام ع قة تبعيه بني منظمة دولية متبوع، وموظف دوليتاب ،     

 الدويل حام تأدية وظيفته أو بسببها اع  يا مشروع حيدو ضررا بالطا. 
 بعية:ع قة الت -أ

تتحق  ع قة التبعية ع ا كان  للمنظمة الدولية علو املوظف الدويل سلطة اعلية   رقابته وتوجيهه،      
املوظف  والتزاماقوام   ه الع قة، سلطة تتمثل   ح  املنظمة الدولية   توجيه املوظف الدويل ومراقبته، 

  ا     ه الرقابة. وباالمتثامللمنظمة الدولية    ل  التوجيه  باالنصياع
ايشرتط لقيام   ه الع قة حتق  وجود السلطة الفعلية للمنظمة الدولية   رقابة موظفيها وتوجيههم       

، ولكن االست دامواإلشراة عليهم، وأكثر ما تنشأ ع قة التبعية   نطاق الوظيفة الدولية عن عقد 
 ولوائح التوظيف اااصة مبوظفي املنظمة الدولية.  ا ال مين  من قيام   ه الع قة علو أساس نظم 

والعربت   وجود ع قة التبعية بتحق  السلطة الفعلية للمنظمةالدولية   اإلشراة والتوجيه والرقابة علو 
ااطأ ال ي يضر بالطا وال ي يرتب ويعقد مسؤولية املنظمة الدولية    ارتكا املوظف الدويل وقت 

   ه افالة.

 لموظف الدولي في حالة تأديته وظيفته أو بسببها: طأ ا -ب
ع ا قامت ع قة التبعية بني املنظمة الدولية واملوظف الدويل علو النحو املتقدم، اان مسؤولية       

 املوظف خطأ أضر بالطا حام تأدية وظيفته أو بسببها ايشرتط   أرتكباملنظمة الدولية تتحق  م  
 ملوظف الدويل يضر بالطا خطأ يرتكبه ا -الشرط األول

أن  باعتبارلكي تقوم مسؤولية املنظمة الدولية جيب أن تتحق  مسؤولية املوظف الدويل أوال،       
 املسؤولية ااوىل ارع عن الثانية.

خطأ من جانبه، وأن يرتتب على ل  ضرر  يثبتوح  تقوم مسؤولية املوظف الدويل، جيب أن       
ع قة السببية بني  ل  ااطأ و  ا الضرر.ايجب علو املتضرر عند رجوعه علو  يلح  بالطا، وأن تقوم

 املنظمة الدولية أن يثبت خطأ املوظف التاب   ا.
 وقوع ااطأ من املوظف الدويل حام تأدية الوظيفة أو بسببها  -الشرط الثاني

من يا املتصور أن تقوم مسؤولية املنظمة الدولية، علو وجه مطل  عن كل خطأ يرتكبه املوظف        
التاب   ا، بل البد أن توجد صلة بني العمل ال ي يؤديه املوظف الدويل ملصلحة املنظمة الدولية وما 

 من ااطأ أضر بالطا.                       أرتكبه
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ااطأ ال ي يرتكبه املوظف الدويل حام تأدية وظيفته أو بسببها، اه ا وتقتصر   ه الصلة علو       
 و املعيار أو الضاب  ال ي يرب  مسؤولية املنظمة الدولية بعمل املوظف التاب   ا، ويربر   الوقت  اته 

   ه املسؤولية.
 الخطأ في حال تأدية الوظيفة: –ج

 ارتكا واملكاين اق ، أي  ااطأ   حام تأدية الوظيفة، جمرد الظرة الزماين بارتكا ال يقصد        
املوظف الدويل لل طأ   مكان العمل وزمانه بل املقصود  و أن يق  ااطأ من املوظف و و يؤدي 

 عم  من أعمام وظيفته.
 الخطأ بسبب الوظيفة: –د

ي عم  من أعمام وظيفته، ولكن الوظيفة حيدو أن يرتكب املوظف الدويل ااطأ و و ال يؤد        
  ا ااطأ. اتكون املنظمة الدولية مسؤولة عنه     ه افالة، ان  ناك  ارتكابهتكون  ي السبب   

 ع قة ونيقة بني ااطأ والوظيفة، ع  كانت الوظيفة  ي السبب املباشر لل طأ.
بب الوظيفة واقا ملا  و مستقر عليه   اقه وجتدر اإلشارت عىل أن ااطأ ال ي يوصف بأنه  بس        

، أو مل يكن ارتكابهالقانون الداخلي،  و  ل  ااطأ ال ي مل يكن ليستطي  التاب  املوظف الدويل 
واملثام علو  ل  عندما يتف  سائ  السيارت التابعة ال عحدة املنظماه . 1ةلوال الوظيفة ارتكابهليفكر   

يأخ  السيارت بطا علم املنظمة، وبدون ع ن منها، و ل  للتنزه هبا معا أو الدولية م  صدي  له علو أن 
لقضاء أمر ش صي  ما، ويرتكب السائ  خطأ يرتتب عليه عصابة صديقه بضرر معني اهنا ال تعترب 
املنظمة صاحبة السيارت مسؤوم عن خطأ السائ  ال ي يعمل موظفا لديها، طاملا أن املصا  كان يعلم 

 . 2ةباصطحابه له علو   ا النحو، قد خالف واجباه وظيفتهأن السائ  

 أحكام نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: -2
 ناك أحكام جت  بنظرية مسؤولية املتبوع عن أعمام تابعه تتمثل   مدة عمكان دا  املنظمة       

 ب مسؤولية املوظف الدويل.قيام مسؤولية املنظمة الدولية عىل جان الدولية ملسؤوليتها، وك ل   

 مدى إمكان دفع المنظمة الدولية لمسؤوليتها: -أ
ال سبيل للمنظمة الدولية، ع ا ما توااره الشروط ال زمة لقيام مسؤوليتا أن تدا  أو تنفو   ه        

املسؤولية عن نفسها، بانباه أهنا مل تركب خطأ أو بانباه أن الضرر كان واقعا ال حمالة ولو قامت 

                                                 
 .89-88مجام طه ندا، مرج  ساب   كره،    1ة

سليمان مرق ، مشاركة املتضرر للتاب    ارتكا  ااطأ م  علمه بتجاوز التاب  فدود وواجباه وظيفته، حبع   (2
 .480، القا رت، بدون سنة نشر،  14منشور مبجلة القانون واالقتصاد، العدد
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ه كان يستحيل عليها من  املوظف التاب   ا ورقابته وتوجيهه، أي باقامة الدليل علو أن اختياربواجبها   
 الفعل يا املشروع ال ي صدر من تابعها.

وي حظ أن مسؤولية املنظمة الدولية ال تقوم عاّل ع ا حتققت مسؤولية املوظف الدويل ال ي يتبعها       
ك ل  مسؤولية املنظمة،  وحيدو  ل  عندما يثبت أن   انتفتمسؤولية املوظف نفسه،  انتفتاا ا 

 انتفتالفعل يا املشروع و و   حالة عدم متييز بطا خطأ منه، أو ع ا  ارتكبقد  املوظف الدويل
 ع قة السببية بني خطأ املوظف وبني الضرر، بانباه وحتق  السبب ااجنيب ال ي نتد عنه  ل  الضرر.

عد أن يا أنه ال ميكن القوم      ه افااله، بأن املنظمة الدولية قد داعت املسؤولية عن نفسها ب
توااره شروطها، ع  الصحيح  و أن مسؤوليتها مل تتحق  ومل تقم أص ، لعدم تواار أحد شروطها، و و 
شرط حتق  مسؤولية املوظف الدويل.أما ع ا توااره الشروط مسؤولية املنظمة الدولية، ومنها شرط حتق  

 .مسؤولية التاب  ا  سبيل للمنظمة الدولية عىل دا  املسؤولية عن نفسها

 قيام مسؤولية المنظمة الدولية إلى جانب مسؤولية الموظف الدولي: -ب
، وتبعا، ملسؤولية املوظف الدويل و ي املسؤولية استناداعّن مسؤولية املنظمة الدولية عمنا تقوم،         

 ااصلية، االفعل يا املشروع ال ي أضر بالطا، امر قد صدر من املوظف الدويل بعد أن نبت تواار
 أركان املسئولية مجيعها   حقه.

ويبىن علو  ل  أن يكون  ناك مسئوالن عن تعويض الضرر ال ي أصا  املضرور، املوظف        
الدويل واملنظمة الدولية، واملتضرر يكون له اايار عما أن يرج  علو املوظف، وعما أن يرج  علو املنظمة، 

  1ة.امه   علزامها بتعويض الضرروعما أن يرج  عليهما معا اهنما متضامنان أم
منه التعويض املستح ، ا  ميل  املوظف  واقتضواا ا آنر املتضرر الرجوع علو املوظف الدويل،        

الرجوع علو املنظمة الدولية، ال بكل ما داعه وال ببعضه حبسب ااحوام،  ل  أن مسؤولية املنظمة 
الدولية مل تتقرر عال ملصلحة املتضرر وحده ومن أجل ضمان حصوله علو حقه، وبالتايل ا  جيوز 

 للموظف الدويل أن يستفيد من  ل . 
ك ل  اانه ا ا ما رج  املتضرر علو املنظمة الدولية، اللمنظمة أن ترج  مبا داعته علو املوظف و        

الدويل تابعها، وال يستطي  ااخا أن حيتد أيضا علو املنظمة الدولية بأن املسؤولية عن الضرر ال ي 
تضرر، وبالتايل ا  ميل  أحدنه للطا تق  علو عات  املنظمة، ان   ه املسئولية مل تتقرر عال لصاع امل

  2ة.هبا االحتجاجاملوظف ال ي أحدو الضرر 
                                                 

الثراه العريب، باوه،  عبد الرزاق السنهوري، الوسي    شرح القانون املدين اجلديد، مصادر اإللتزام، دار عحياء  (1
 .419بدون تاري  نشر،  

 .94مجام طه ندا، مرج  ساب   كره،    (2
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  ه ااسس مجيعها يكمن   حتديد أي منها يصلح أساسا ملسؤولية  استعرا والتساؤم ال ي يثار بعد 
 املنظماه الدولية عن أعما ا و أعمام املوظفني التابعني  ا؟

أن نظرية امل اطر كأساس للمسؤولية الدولية   صيو  رأي الش  من كل ما مت عرضه ن حظ        
أكثر م ئمة م  التطور التكنولوجي ان عنباه عدم شرعية الفعل املقرتة يستعصي يالبا  عن اإلنباه 

 .ل  من املسؤولية حبجد يصعب دحضهامما يسهل التم

 الخاتمة
 توصلت عىل النتائد التالية  من خ م   ا البحع        
  أُسس املسؤولية املتمثلة باملسؤولية التضامنية ونظرية ااطأ ونظرية امل اطر ونظرية د جن-4      

مسؤولية املتبوع عن أعمام تابعه أاكارا  ال ميكن تفصيل عحدا ا علو ااخرة ،ان لكل منها جمام 
اله مبعىن آخر أن لكل نظرية ميكن أن تفسر حالة معينة من حاو  ،تطبي  مطاير وخمتلف عن ااخرة

ي  مجأي منها مبفرد ا أساسا  صافا    ه املسؤولية و   اعتبارمسؤولية املنظماه الدولية، ويتع ر 
 .النتائد اآلتية توصلتومن   ا املنطل  قد ،حاال ا
عن نظرية املسؤولية اجلماعية تقوم علو اساس التزام اجلماعة بتحمل تبعية التصرااه الضارت  -0       
 ااراد ا.
 عن اكرت نظرية ااطأ تعد أساسا  ملسؤولية املنظماه الدولية،   حام عنباه   ا افطأ. -1       
نظرية امل اطر تستند عليها املسؤولية عن اانشطة ااطرت املشروعة اق ، أما اانشطة  -1        

 ااخرة يا ااطرت ا  تدخل   جمام تطبي    ه النظرية.
مسؤولية املتبوع عن أعمام تابعه ال تعترب مسؤولية  اتية عن خطأ ش صي وق   عن نظرية -2        

 من املنظمة الدولية، وعمنا تقوم علو أساس ااطأ افاصل من الطا و و املوظف التاب   ا.
من مصلحة املنظماه الدولية والدوم النامية أو ااقل منوا  املطالبة بالتشديد من قواعد  عن-1        
ؤولية الدولية و ل  بتأسيسها علو اكرت امل اطر، وتبمي املسؤولية املوضوعية   جمام التعامل املس

باانشطة ااطرت ال  حتتكر ا عىل حد  بعيد الدوم املتقدمة، والدعوة عىل ضرورت عقد املعا داه 
 . واالتفاقياه الدولية     ا ااصو 
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