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 ضوابط النشر

 أن يكون منضبطا باملنهجية العلمية الصحيحة. .0

 أن يتسم باجلدية والتأصيل العلمي. .8
 أال يكون جزءا من رسالة علمية أو أطروحة دكتوراه، أو أنه قد نشر من قبل بوجه من الوجوه. .3

األعملللال العلميلللة بلحلللدا الليفلللار اهيلللة ل ،طلللار أ لللدال اةللللة، مللل  مل للل   لللا بالليفلللة  تقبلللل .4
 العربية ال يزيد عن صفحتني.

 الشرعية. أن يكون ضمن جمال العلوم القانونية أو .5

صللفحة، مراقللا بالسللات ال اتيللة  31صللفحار، وال يزيللد عللن  05أال يقللل البحللع العلمللي عللن  .6
 للباحع.

 صفحة برتقيم خيّصها. أن تكون ا وامش ل كل .7

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

أن يقللدم الباحللع عمللله مللن وللية نسللخ ورقيللة، ونسلل ة الكرتونيللة وعللل  قللر   بصللييفة الللوورد  .9
  .wordو

 -أن ميللا الباحللع االسللتمارار اااصللة بالنشللر وتعهللد بعللدم النشللر وااللتللزام بالضللواب  املتبعللة  .01
 منو ج تعديل امليحظار و، ا تطّلب األمر  .   –بيانار السات ال اتية 

 أن تكون معلومار النشر ل آخر البحع، مرتبة معجميا عل  أمساء الكتب. .00

 ش باسم الكتب ، وليس عل  أمساء املؤلفني.أن تكون اإلحالة عل  املصادر ل ا ام .08

أن يكلللون جلللريد األحاديلللع ملللن املصلللادر األصللللية مللل   كلللر الكتلللا  والبلللا ، ورقلللم اهلللديع  .03
 واجلزء والصفحة، واهكم عل  اهديع ، ا كان ل غا الصحيحني .

 أن يقدم الباحع مل صا عن حبثه ال يتجاوز صفحة واحدت .04
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

3  

 

 

 عن كلية القانون / جامعة بين وليد جملة علميةفصلية تصدر

 

 

 

  المشرف العام                                    مبارك الدعيكيأد ـ عبد اهلل                 
 التحريررئيس                        محمد علي أغنية              دد. محمو                  
 مدير التحرير                          إبراهيم الحسين إبراهيم            ـ  أ                 
 المدير التنفيذي                                         حكيم محمد عثمانـ د                  
 محررا                                            محمد الشارف البكوشإد.                   

 
 

 د. مفتاح محمود اجبارة                        علي رمضان المخزوم   ـ  د
 مفتاح أغنية محمد د                            دـ منصور الفيتوري حامد

 ـ ضو مفتاح أبو غرارة د                            عبد الحميد الزياديدـ              
 د. عيسى فتح اهلل أحمد                               الهادي علي ازبيدةدـ               
 د. علي  محمد شقلوف                            د. موسى مفتاح بشابش                

  

 

 

 

 

 البحوة املنشورت باةلة ال تعرب بالضرورت عن رأي اةلة أو اجلامعة

حرير
 الت
هيئة

 
ارية
ستش

 اال
جنة
الل

 



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

4  

 

 احملتويات قائمة
 

 7 افتتاحية العدد  4

 اإلطالق والتقييد يف األحاديث النبوية وأثره على األحكام الفقهية 0
 

8 

  د . حممد مجاعة أحممد القويضي  

 دالالت النهي عند اإلمام مسلم 3
 

54 

   /عبداهلل حسن علي د  

 76 عقوبة اإلعدام بني الرفض والتأييد 4

  د/ مفتاح حممود اجبارة  

 95   حجية الدليل الرقمي يف جمال اإلثبات اجلنائي 5

   /حكيم حممد عثماند   

 004   القرار اإلداري املضاد 6

  اجلداع عمر مد/ حمأ  

 التنظيم القانوني إلعارة املوظف العام دراسة مقارنة 7
 

 

056 

  صاحل عبدالقادر اعمارة/ أ  



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

5  

 

 090  حلماية حقوق اإلنسانآليات لرقابة على االتفاقية األوروبية  8

   /قريرةإ عبد القادر إبراهيم أ  

 009 و آليات محايتها حقوق املرأة يف القانون الدويل 9

   /سعاد سامل املهدويد  
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 افتتاحية العدد

الحمـــــــــــد هللل والصـــــــــــ ة والســـــــــــ م علـــــــــــى أشـــــــــــرف خلـــــــــــ  اهللل محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد 
 : اهلل

ملللللللللن جمللللللللللة اهللللللللل  الللللللللل   السلللللللللاب  أن نقلللللللللدم العلللللللللدد لن ملللللللللن دواعلللللللللي سلللللللللرورناأملللللللللا بعلللللللللد  اللللللللل
تصللللللللدر عللللللللن كليللللللللة القللللللللانون بللللللللمي وليللللللللد آملللللللللني أن تكللللللللون  لللللللل ه اةلللللللللة دااع للللللللا لتقللللللللد  اإلضللللللللااة ل 

 جمال البحع العلمي.
و،ن  يئللللللللللللللة التحريللللللللللللللر باةلللللللللللللللة يسللللللللللللللعد ا تلقللللللللللللللي امليحظللللللللللللللار واملقرتحللللللللللللللار اللللللللللللللل  مللللللللللللللن 

 ي عليه، شكي  ومضمون ا.شأهنا الدا  هب ه اةلة ،ىل األمام لتكون أاضل مما  
وهبلللللللللل ه املناسللللللللللبة أيض للللللللللا الللللللللللن  يئللللللللللة التحريللللللللللر باةلللللللللللة  يللللللللللب بالبللللللللللاحثني القللللللللللانونيني مللللللللللن 
أسلللللللللللات ت اجلامعلللللللللللار ورجلللللللللللال القضلللللللللللاء وا لللللللللللاميني املسلللللللللللا ة ل ،ولللللللللللراء ماد لللللللللللا العلميلللللللللللة ببحلللللللللللووهم 
وتعليقلللللللللللللا م ل ميلللللللللللللدان جصصلللللللللللللهم، وسلللللللللللللنكون شلللللللللللللاكرين  لللللللللللللم حسلللللللللللللن تواصللللللللللللللهم مللللللللللللل  اةللللللللللللللة 

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

 برسالة اةلة عل  الوجه املنشود.

 هيئة التحرير باجمللة                                   
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 جامعة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلط ق والتقييد في األحاديث النبوية وأثره على األحكام الفقهية
 

 مسألة )ولوغ الكلب( أنموذجا  
 محمد جماعة أمحمد القويضيد . 

 جامعة سبها  كلية اآلداب قسم علوم القرآنمحاضر ب 
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 المقدمة
 .اهمد هلل، والصيت والسيم عل  نبينا حممد وعل  آله وصحبه ومن وااله        
استعمل  نصو  األحكام ل السنة النبوية، قد ورد ايها ألفاظ كثات؛ ألن النيب  الن أما بعد        

ألفاظ الليفة العربية مب تلف أنواعها، اكان أاصح العر  عبارت، وأكملهم بيانا ، ومن أبرز أساليب العر  
ل خطاهبا اإلطيق والتقييد، ل ا جند بعض األحاديع الدالة عل  األحكام الشرعية وردر نصوصها 

ا  وأحكامه ال  يدل عليها، تارت بألفاظ مطلقة، وأخرا بألفاظ مقيدت، ولكل لفظ منها مدلوله اا
اكان ينبيفي ملن أراد أن يتعرل عل  األحكام الشرعية املستمدت من نصو  السنة النبوية أن يكون 

، اقاعدت اإلطيق والتقييد  ا  أور ا الكبا ل التفري  مدركا  ألحكام ااطا  املطل ، وعيقته باملقيد
اضل وسيلة لتوضيح قواعد اإلطيق والتقييد  ي الدراسة مث ،ن أ وخيل أ ل العلم رمحهم اهلل تعاىل .

 وبيان أور ا عل  األحكام الفقهية التطبيقية   ه القواعد عل  نصو  األحاديع املطلقة واملقيدت
)ولوغ وقد وق  اختياري ل   ا البحع عل  مسألة من مسائل الطهارت و ي مسألة  املستنبطة منها،

مطلقة وأخرا مقيدت، وكان  ا أور عل  اختيل الفقهاء ل   ه   اقد ورد ايها أحاديع الكلب
 عليه اقد اشتملت خطة البحع عل  مقدمة واصلني وخامتة عل  النحو التايل املسألة, 
 المقدمة

 الفصل األول: األحاديث الواردة في المسألة ومذاهب الجمع بينها .
 األول: األحاديث الواردة في المسألة وبيان وجه اإلط ق والتقييد فيها  المبحث

 المبحث الثاني: مذاهب الجمع بين أصل الحديث والرويات المقيدة
 الفصل الثاني : أثر االط ق والتقييد على اخت ف الفقهاء في المسألة

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج .
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 :الفصل األول
 لواردة في المسألة ومذاهب الجمع بينهااألحاديث ا

 :المبحث األول
 وبيان وجه اإلط ق والتقييد فيها  األحاديث الواردة في المسألة

ايه الكلب أحاديع مطلقة تدل عل  غسله سب  مرار   1وورد ل مسالة غسل اإلناء ال ي ولغ        
بالرتا ، لكن اختلفت روايا ا   2ومطلقا  من دون تعفاه بالرتا ، ووردر أحاديع تدل عل  تعفاه

عل ايها الرتا ؛ امنها أحاديع مطلقة عن تعيني املرت ال  ييفسل ايها اإلناء  بالنسبة للمرت ال  ُيج
 املرت ال  ُيعل ايها الرتا  .  بالرتا , ومنها أحاديع قيدر

 األحاديث المطلقة في المسألة:
 رواية الغسل مطلقا  من غير تعفير بالتراب 

)إذا شِرَب اْلكْلُب في ِإناِء أَحدُِكْم عن أيب  جريْلرََت أنَّ رسجوَل الّلِه صل  اهلل عليه وسلم قال  
ع ا(. أخرجه الب اري ل كتا  الوضوء، با  اْلَماِء الَِّ ي يلجيْفَسلج ِبِه شعر اإلنسان. ومسلم  فْليَـْغِسْلُه سبـْ

  . 3ول كتا  الطهارت، با  حكم ولوغ الكلب، واللفظ للب اري
 رواية الغسل مع اط ق المرة التي يجعل فيها التراب 

 سبة للروايار ال  بعد او ي مقيدت بالنسبة للرواية ال  قبلها, ومقيدت بالن الرواية األولى:

                                                 

  يقال ولغ يلغ وبفتح اليم ايهما  وحكي ل املضارع كسر اليم أيضا، و و  ماٍ  من الولغ، ااملصدر ولوغ ولغ (1)
بضم الواو، وأما الولوغ بفتح الواو اهو من كثر منه، والولوغ   الشر  بطرل اللسان، وكل ولوغ شر  وليس كل 

الولوغ ،ال للكي  والسباع، وكل ما يتناول املاء بلسانه دون شفته، و و أن شر  ولوغا؛ االشر  أعم، وال يكون 
يشر  بطرل لسانه أو يدخل لسانه ل املاء وغاه من كل مائ  ايحركه ايه، حتريكا  قليي  أو كثاا ، وقيل  شر  أو 

 مل يشر ، وال يقال   ولغ ل شيء من جوارحه سوا لسانه .
. مشارق األنوار عل  صحاح اآلوار ل شرح غريب  225،    5ينظر  النهاية ل غريب اهديع واألور  ج      

. عارضة األحو ي بشرح 271،   4. اتح الباري شرح صحيح الب اري  ج  281،   2اهديع   ج 
 .421،   4جام  الرتم ي   ج 

عفر بفتحتني وجه األر ، ويطل  عل  الرتا ، االتعفا   و   مصدر عّفر مضعفا، قال ل املصباح   الالتعفير (2)
التمريغ ل الرتا ؛ يقال  عفرر الرجل وغاه ل الرتا  ، ا مرغته ايه، امعىن قوله تعفا اإلناء بالرتا   دلكه به، 

بالرتا   أي  وقال العراقي  ويطل  التعفا عل   ر الرتا  عل  ا ل، وعل  ،يصاله باملاء   ،ليه . اقوله  عفروه
 أدلكوا اإلناء به .

 491،   4. غريب اهديع أليب ،سحاق  ج 412،411،   2ينظر  غريب اهديع البن سيم   ج      
 . 424،   2. طرح التثريب ل شرح التقريب  ج  147,   2املصباح املنا للفيومي  ج 

   . 279، ورقم211،   4  . صحيح مسلم، ج 471، ورقم75،    4صحيح الب اري ج  (3)
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ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِفي ِإنَاِء َأَحدُِكْم فـَْليَـْغِسْلُه َسْبَع َمرَّاٍت قَاَل  و  عن أيب  ريرت عن رسول اهلل 
أخرجه ،سحاق بن را ويه ل مسنده قال  أخربنا معا  بن  شام صاحب    . ِإْحَداُهنَّ بِالتـَُّرابِ 

 . 1وت عن خيس عن أيب راا  عن أيب  ريرتالدستوائي حدومي أيب عن قتاد

وأخرجه النسائي عن ،سحاق بن را ويه به، ل السنن الكربا, أبوا  املياه، با  غسل اإلناء من ولوغ 
 .  2والكلب سبعا  

 وأخرجه البزار ل مسنده من ويوة طرق 

ونا عقبة بن  األولى: ونا ،سحاق بن زياد األيلي، قَال  َحدَّ ونا يونس بن قال  َحدَّ مكرم، قَال  َحدَّ
بكا عن  شام بن عروت، َعن أيب الزِّنَاد، َعن اأَلعرَج، َعن أيب  جَريرت َرِضَي اهللج َعْنهج. وقال   ال نعلم رواه 

 .  3وعن  شام بن عروت عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب  ريرت ،ال يونس بن بكا

وَنا عباد بن يعقو , حَ الثانية وَنا السدي, عن أبيه, َعْن   قال  َحدَّ وَنا الوليد بن أيب وور, َحدَّ دَّ
َأيب  جَريْلرََت، وقال    ا اهديعج اَل نَلْعَلمج َرَواهج عن السدي, عن أبيه, َعْن َأيب  جَريْلرََت, ،ال الوليد بن أيب 

 . 4ووور

ل الراسيب عن الفضل بن يعقو  البيفدادي، من حديع حيي بن السكن، حدونا أبو  ي الثالثة:
 . 5وويزيد بن ،برا يم، عن حممد، عن أيب  ريرت

 . 6وو كره العجلوين ل كشف اافاء، وقال  رواه البزار بلسناد حسن عن أيب  ريرت

 . 7ووأخرجه ابن عساكر ل معجم الشيوخ، وقال  صحيح

 

 

                                                 

 . 424،   4مسند ،سحاق بن را ويه  ج  (1)
   .19ورقم 78،   4السنن الكربا  ج  (2)
  .8887ورقم  112،   45البحر الزخار  ج  (3)
  . 9721رقم 47/412املصدر نفسه  و  (4)
 عزاه له ابن دقي  ل اإلمام، وابن امللقن ل البدر املنا، وابن حجر ل التل ي  . (5)
. البدر املنا ل جريد األحاديع واآلوار الواقعة ل  218،   4ينظر  اإلمام ل معراة أحلاديع األحكام  ج       

 .11،   4. تل يل  اهبا ل أحلاديع الرااعي الكبا  ج  551،   4الشرح الكبا  ج 
   . 112ورقم 441،   4كشف اافاء للعجلوين  ج   (6)
   .982ورقم781   ،2معجم الشيوخ  ج  (7)
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ت على األحاديث المقيدة في المسألة : اختلفت الروايات المقيدة لمحل التتريب من الغس 
 النحو التالي:

 الرواية الثانية: 

) طُُهوُر ِإنَاِء َأَحدُِكْم ِإَذا َوَلَغ ِفيِه اْلَكْلُب َأْن يـَْغِسَلُه َسْبَع    عن أيب  ريرت قال  قال رسول اهلل 
  . 1وأخرجها مسلم ل كتا  الطهارت، با  حكم ولوغ الكلب َمرَّاٍت ُأواَلُهنَّ بِالتـَُّراِب ( .

 الثالثة:  الرواية

نَاِءل فَاْغِسُلوُه َسْبَع َمرَّاٍتل السَّابَِعُة  قَاَل  عن أيب  ريرت أن نيب اهلل  ) ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِفي اإْلِ
أخرجها أبو داود ل كتا  الطهارت، با  الوضوء بسؤر الكلب، من طري  موس           بن بِالتـَُّراِب (

،مساعيل عن أبان عن قتادت عن ابن ساين عن أيب  ريرت، والدارقطمي ل السنن، والبيهقي ل السنن 
 . 2والكربا

 الرواية الرابعة: 

اُء ِإَذا َوَلَغ ِفيِه الَكْلُب َسْبَع َمرَّاٍت: ُأواَلُهنَّ َأْو ) يـُْغَسُل اإِلنَ  أَنَّهج قَاَل  عن أيب  ريرت عن النيب 
  . أخرجها الرتم ي ل أبوا  الطهارت، با  ما جاء ل سؤر الكلب، وقال    ا  ُأْخَراُهنَّ بِالتـَُّرابِ 

ة َحديٌع حَسٌن َصحيٌح، والشااعي ل مسنده، والبيهقي من طري  الشااعي ل السنن الكربا، وأبو عوان
ل مسنده، والبزار ل مسنده، وابن سيم ل الطهور بلفظ وأَوََّ نَّ أْو آخر ن ، والبيفوي ل شرح السنة، 

  . 3و َأوََّلهنَّ  أْو ِإْحَداهنَّ بِالتّـَرابِ واهميدي ل املسند، وابن اجلارود ل املنتق  بلفظ و

 الرواية الخامسة:

ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِفى اإِلنَاِء فَاْغِسُلوُه َسْبَع َمرَّاٍت   و  عن ابن اْلمجيَففَِّل قال  ... قال رسول اهلل
  َوَعفُِّروُه الثَّاِمَنَة ِفى التـَُّراِب ( .

                                                 

    .279رقم 4/211صحيح مسلم   و (1)
  . سنن البيهقي الكربا  7ورقم11،   4  . سنن الدارقطمي   ج 71ورقم49،   4سنن أيب داود   ج  (2)

   . 4181ورقم214،   4ج 
 4/214. سنن البيهقي الكربا   و 8،   4  . مسند الشااعي  ج 94ورقم454،   4سنن الرتم ي   ج  (3)

  . الطهور 9897رقم 47/229 . مسند البزار  و512ورقم77،   4  . مسند أيب عوانة  ج 4179رقم
   918ورقم128،   2  . املسند للحميدي ج 279ورقم71،   2. شرح السنة  ج 242أليب عبيد    

   .52ورقم25،   4املنتق  البن اجلارود   ج 
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أخرجه مسلم ل كتا  الطهارت، با  حكم ولوغ الكلب، من حديع شجْعبةج عن أيب التّليَّاِح أنه مس  
مجَطّرَل بن عبد الّلِه حيدة عن بن اْلمجيففَّلِ 
 .   1و

 بيان أقوال العلماء في هذه الروايات:
رواية غسل اإلناء سب  مرار مطلقا متف  عليها . قال البيهقي    ا حديع صحيح ال يش  

أخرجهما مسلم ل  َعّفُروُه الثَّامَنَة في التُّراِب(وو)ُأواَلُهنَّ بِالتّـَراِب(. ورواية  2وأ ل املعراة ل صحته
 صحيحه.

 ُهنَّ بِالتّـَراِب(.أما رواية )ِإْحَدا
قال ا يثمي ل جمم  الزوائد  رجاله رجال الصحيح خي شيخ البزار، يعمي به ،سحاق بن زياد 

و،سحاق   ا  كره ابن حبان ل الثقار اقال  ،سحاق بن زياد األيلي يروا عن أىب عاصم  .  3واأليلي
 .  4ووأ ل البصرت ونا عنه اهسن بن حممد بن أسد، نعم الصاحل

 . 5وقتض  كيم النووي ل شرح املهل   وبور   ه اللفظلة، أعمي لفظة  و،حدا ن وم
 .  6ووقال ابن حجر  ،سناده حسن ليس ايه ،ال أبو  يل الراسيب و و صدوق

 وأما رواية ) السابعة بالتراب(:
  . 7وقال الدارقطمي  صحيح

 . 8ووقال ابن امللقن عقب  كر   ه الرواية  رجا ا وقار
 . 9وابن دقي   ورجاله وقار عند موقال 

                                                 

 .  281رقم 4/215صحيح مسلم  و  (1)
 . 119،   4لسنن واآلوار  ج معراة ا (2)
 . 287،   4جمم  الزوائد ومنب  الفوائد  ج  (3)
  .42524ورقم449،   8الثقار أليب حامت   ج  (4)
اقد قال  ناك   " قال أصحابنا  ال ارق بني ولوغ الكلب وغاه من أجزائه ، ال ا أصا  بوله أو رووه أو دمه أو  (5)

شيئا طا را م  رطوبة أحد ا وجب غسله سبعا ،حدا ن بالرتا " . اةموع  عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه
 . 4/551. البدر املنا البن امللقن   518،   2شرح امله     ج 

  .4/11تل ي  اهبا  و (6)
  .4/11سنن الدارقطمي   و (7)
 . 4/211  . وينظر  اإلمام ل معراة أحاديع األحكام  و4/511البدر املنا  و(8) 
  .4/211اإلمام ل معراة أحاديع األحكام   و (9)
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 . 1و و ناك رواية للبزار شبيهة هب ه الرواية و ي و آخره بالرتا  
   أواَلُهنَّ أو أْخَراُهنَّ بِالتّـَرابِ وأما رواية و

 . 2وقال البيفوي     ا حديع صحيح
 وجه اإلط ق والتقييد في المسألة :

اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار  ل املسألة ورد مطلقا  ل وجو  غسل أصل اهديع
ع القوله  و   . فْليَـْغِسْلُه سبـْ

)ِإْحَداُهنَّ قيدر رواية السب  بأن يكون الترتيب ل ،حدا اليفسير لقوله   والرواية األولى
ايكون املعىن ُيب غسل اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار ،حدا ن مكدرت بالرتا ، بِالتّـَراِب( 

عن تعيني املرت ال  ييفسل ايها اإلناء بالرتا ؛ ألن  -بالنسبة للروايار األخرا  -طلقة و ي أيضا م
 قوله  و،حدا ن  مطلقة ل الصفة، ايجب غسل ،حدا ن بالرتا  سواء كانت أوال ن أو غا ا .

  لتّـَرابِ ُأواَلُهنَّ بِاقيدر الرواية األوىل بكون الترتيب ل اليفسلة األوىل لقوله  و والرواية الثانية
 ايكون املعىن ُيب غسل  اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار األوىل بالرتا .

 الّسابَِعُة بِالتُّراِب(قيدر الرواية األوىل بكون الترتيب ل اليفسلة السابعة لقوله  و والرواية الثالثة
 ايكون املعىن ُيب غسل اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار السابعة بالرتا .

أواَلُهنَّ قيدر الرواية األوىل بكون الترتيب ل اليفسلة األوىل أو السابعة  لقوله  و والرواية الرابعة
. ايكون املعىن ُيب غسل  اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار  األوىل منهن أو أْخَراُهنَّ بِالتّـَراِب(

 أو السابعة بالرتا  عل  سبيل الت يا.
َوَعّفُروُه الثَّامَنَة في و داللة صرحية عل  وجو  غسلة وامنة لقوله تدل  والرواية الخامسة

اهي ظَاِ رٌت ل َكْوهِنَا َغْسَلة  مجْسَتِقلَّة ؛ أي  غسله بالرتا  غا اليفسير السب  باملاء، ايكون  التُّراِب(
 .  3ووامنةاملعىن ُيب غسل  اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار، ويكون التعفا بالرتا  مرت  

 
                                                 

  .9951رقم 47/211مسند البزار  و (1)
  .279رقم 2/71شرح السنة للبيفوي  و (2)
، 1.  شرح النووي عل  صحيح مسلم   ج 215،   48ينظر  التمهيد ملا ل املوطأ من املعاين واألسانيد  ج  (3)

. شرح  12،   4عمدت القاري شرح صحيح الب اري  ج .  278,   4. اتح الباري  ج  485  
. ،حكام األحكام  421,   2. طرح التثريب ل شرح التقريب  ج  55،   4السيوطي لسنن النسائي  ج 
.  حتفة األحو ي بشرح جام  249،   4. شرح سنن أيب داود  ج  29،   4شرح عمدت األحكام   ج 

 . 259،   4الرتم ي   ج 
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 ين أصل الحديث والروايات المقيدةمذاهب الجمع ب :المبحث الثاني
 مذاهب الجمع بين أصل الحديث المطل  والروايات المقيدة :

اختلف كيم الشارحني رمحهم اهلل تعاىل ل اجلم  بني أصل اهديع املطل ، و  ه التقييدار 
 املتعارضة عل  م ا ب  

 الرجوع إلى أصل الحديث وطرح التراب: المذهب األول :
أصحا    ا امل  ب يرون أنه ال ُيب الترتيب، و،منا الواجب املاء اق ، ايكفي غسل ما ولغ 

  . 1وايه الكلب من األواين من غا ترتيب
 أجابوا عن روايات التراب باآلتي :

 أوال  : إن ذكر التراب لم يثبت في كل الروايات:
التعفا ليس ل سائر األحاديع؛ حيع ورد التسبي  من طرق كثات جدا عن قالوا   حجتنا أن 

 .  2وأيب  ريرت مراوعا، ولكن دون  كر الرتا 

قال أبو داود  روا اهديع عن أيب  ريرت  أبو صاحل، وأبو َرزيٍن، واألعرجج، ووابٌت األحَنفج 
ا  ل روايتهم عنه و َّامج بنج مجَنبِّه، وأبو السُّدِّيِّ عبد الرمحن، كلهم مل  .  3وي كروا الرتُّ

وقال ابن حجر  مل يثبت الترتيب ل شيء من الروايار عن أيب  ريرت ،ال عن بن ساين عل  أن 
 .  4وبعض أصحابه مل ي كره

 .  5ووقال األيب  مل يأخ  مال  بالتعفا؛ ألنه ليس ل كل األحاديع، وليضطرا  ل حمله

 . 6ود مال  رمحه اهلل رواية زيادت الرتا ، الم يقل هباوقال الفاكهاين  مل تثبت عن
ول حاشية حجازي عل  اةموع عند قوله  ووال ترتيب  ما نصه " ألنه مل يثبت ل كل الروايار 

 . 7ووحمل قبول زيادت العدل، ،ن مل يكن غاه ال ي مل يزد أوو "

                                                 

  .4/419  . شرح الزرقاين   و2/448التثريب   وطرح  (1)
  .4/449 . شرح اارشي عل  خمتصر خليل و4/479 . التاج واإلكليل  و4/215ينظر   االست كار  و (2)
  .4/49سنن أيب داود  و (3)
  .4/275اتح الباري   و (4)
 . 59،   2،كمال ،كمال املعلم  ج (5) 
 . 444،   4كام   ج ريا  األاهام ل شرح عمدت األح (6)
  .  71حاشية حجازي عل  اةموع   و    (7)
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بأنه ال يضر ورود التسبي  من طرق كثات جدا عن أيب  ريرت دون  كر الرتا ؛ و ل   نوقش:
ألن الترتيب جاء ل طرق أخرا منها رواية  شام بن حسان، وقتادت عن حممد بن ساين، ومن رواية 

. وب ل  يتبني أن  كر الرتا  حفظه عن  1وأيو  الس تياين واهسن البصري وأيب راا  عن أيب  ريرت
قال العراقي  وليس ومن حفظ حجة عل  من مل حيفظ .   يب  ريرت غا  لؤالء ال ين  كر م أبو داود،أ

 .  2وايه حجة اقد حفظه غاه من الثقار، وليس من مل حيفظ حجة عل  من حفظ 
وقال ابن دقي   الع ر صحيح ملال  ،ن كان مل يقف عليها من رواية عدل غاه، وليس ع را 

 .  3ويها من رواية عدل غاهأصي ملن وقف عل
 الثاني : اضطراب الرواية التي ذكر فيها التراب :

قالوا  ،ن روايار الترتيب ل اهديع مضطربة، حيع وردر بلفظ و،حدا ن  ل رواية ول  
أخرا بلفظ وأوال ن  ول والثة بلفظ وأخرا ن  ول رابعة بلفظ والسابعة بالرتا   ول خامسة ووعفروه 

 .  4ول الرتا   واالضطرا  يوجب االطراحالثامنة 
 .  5وقال القرطيب   ،ن   ه الزيادت مضطربة

 .  6ووقال املي علي القاري  " و  ا االضطرا  َعْيٌب عظيم ل   ا البا  "
 . 7واالضطرا  قادح، يضعف الرواية ال   كر ايها الرتا ، عليه ايسق  الترتيب 

وأيضا اختيل الروايار ل غسلة الرتا  ول حملها عن النيب صل  اهلل عليه وسلم يدل عل  
سق   عدم تأكيد الشارع عليها، و،ال لضبطها الروات . امن أجل   ا االضطرا  و  ا االختيل

قال العراقي  ايه نظر  بأن   ا االضطرا  غا مسلَّم به. نوقش:االستدالل عل  وجو  الرتا .
يع املضطر  ،منا تساق  الروايار ، ا تساور وجوه االضطرا  أما ، ا ترجح بعض الوجوه ااهكم اهد

 .  8وللرواية الراجحة، اي يقدح ايها رواية من خالفها
                                                 

  .4/211غاية املقصود شرح سنن أيب داود   و (1)
  .2/441طرح التثريب   و (2)
  .4/121شرح اإلملام   و (3)
  .4/81حاشية الدسوقي  و (4)
  .4/511املفهم للقرطيب   و (5)
 . 497،   4ج اتح با  العناية بشرح كتا  النقاية    (6)
  .4/11  . نيل األوطار  و4/21. سبل السيم   و 412،   2ينظر   ،كمال املعلم بفوائد مسلم   ج  (7)
 ، وينظر  حبع املضطر  ل تدريب الراوي، والباعع 4/21  . سبل السيم   و2/449طرح التثريب   و (8)

  .4/18 . الباعع اهثيع   و4/212اهثيع . تدريب الراوي   و
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يعمي رواية ،حدا ن  -وقال القرال  وأما أصحابنا املالكية الم يعرجوا عل    ا اهديع املطل  
اقتصروا عل  سب  من غا ترا ، مث قال  وأنا متعجب من  ل  م  وال عل  قيديه، بل  -بالرتا  

 . 2و.وقال الزرقاين متعقبا للقرال  و  ا مداوع بأهنا شا ت و،ن صحت 1ووروده ل األحاديع الصحيحة

 المذهب الثاني : عدم التقييد وإنما المراد إحداهن: 
  ل واحدت من السب ، و و أصحا    ا امل  ب يرون عدم التقييد واالكتفاء بوجود الرتا

 .القدر املتيقن من كل الروايار
قال النووي  تعدد الروايار ايه دليل عل  أن التقييد باألوىل وبيفا ا ليس عل  االشرتاط، بل 

 .  3واملراد ،حدا ن

 . 4وبل   ب النووي ل وشرح امله    ،ىل أن التعفا ل أي غسلة جائز باالتفاق

املقيد ل اهديع  و ال ي ن  عليه ابن القيم، حيع قال  محل املطل  وعدم محل املطل  عل  
عل  املقيد مشروط بأن ال يقيد بقيدين متناايني، الن قلجّيد بقيدين متناايني امتن  اهمل وبق  عل  
،طيقه، وعلم أن القيدين متثيل ال تقييد، مثاله قوله صل  اهلل عليه وسلم ل ولوغ الكلب و،حدا ن 

  مطل  ول لفظ وأوال ن  و  ا مقيد باألول ول لفظ وأخرا ن  و  ا مقيد باآلخرت، اي حيمل بالرتا 
 .  5وعل  أحد ا، بل يبق  عل  ،طيقه

 ومن ذهب إلى هذا استدل باآلتي :
حيع ورد ل اهديع و،حدا ن بالرتا   مطل ، ول لفظ وأوال ن  و  ا مقيد  تساقط القيود:
و  ا مقيد باآلخرت، ابني الروايتني تعار  ل حمل   6وا ن  أووالسابعة  أووالثامنة باألوىل، ول لفظ وأخر 

الرتا ؛ ألن التقييد باألوىل واألخات تضاد ميتن  اجلم  ايه; الما كان القيدان متناايني تساقطا ل تعيني 
ل رواية و،ْحَدا نَّ ؛ ألن حمل الرتا ، َويجْكتَلَف  بوجوده ل واحدت من السب  بالرجوع ،ىل اإلطيق الوارد 

                                                 

  . 4/117الفروق للقرال   و(1) 
  .4/441شرح الزرقاين   و (2)
  . 1/485شرح النووي عل  صحيح مسلم   و (3)
  . 2/515اةموع شرح امله     و (4)
   .1/718بدائ  الفوائد  و (5)
وأما رواية وعفروه الثامنة بالرتا  ام  بنا وم  ب اجلما ا أن املراد اغسلوه سبعا  باعتبار ا السابعة، قال النووي   (6)

واحدت منهن بالرتا  م  املاء، اكأن الرتا  قائم مقام غسلة اسميت وامنة. ينظر  شرح النووي عل  صحيح 
  .1/485مسلم  و
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محل املطل  عل  املقيد مشروط بأن ال يكون للمطل  ،ال أصل واحد؛ أي أن يقيد بقيد واحد، أما ، ا  
كان املطل  دائر بني قيدين متضادين اصاعدا، ميتن  اهمل، وتسق  مجي  القيود ألهنا متضادت، ويبق  

من اآلخر. و  ا  و األصل ل قاعدت محل املطل   املطل  عل  ،طيقه، ،  ليس محله عل  أحد ا أوىل
 .  2واكان  ل  دليي عل  ،رادت القدر املشرتك، و و غسل واحدت بالرتا  أيتهن كانت. 1وواملقيد

بل كان  -يعمي قوله وأوال ن أو أخرا ن   -قال تاج الدين السبكي  و،ن مل يكن ل اهديع و
ا منهما، وال ُيب واحد منهما شك ا من الراوي ايحتمل أن الش  ملا وق   من الراوي مل يثبت واحد 

و  ا يشبه تساق  البينتني؛ بل  و أوىل؛ ألن كي من البينتني جازمة مبا قالت، والشاك مل ُيزم بشيء؛ 
الم تثبت األوىل وال األخات، وعل    ا ال يثبت من   ه الرواية وجو  الرتا  أصي  لكنا نأخ ه من 

 .  3وي مطلقة انبقيها عل  ،طيقها لعدم وبور املقيد أعمي بالنسبة ،ىل   ه الروايةالرواية األخرا و 

واحدت من مجلة السب ، اي ارق بني أن يكون ل األوىل أو اآلخرت،  أو  لو، ا وبت أن الرتا  
 .  4وما بينهما من األعداد، ألنه ملا ن  عل  الطراني كان حكم الوس  ملحقا  هبما أو بأحد ا

بأن بقاء املطل  عل  ،طيقه عند اختيل الروايار ل تعيني الرتا  شرطه التساوي ل  وتـُُعقب
الروايار وعدم وجود الرتجيح ل ،حدا ا، اأما ، ا وجد  ل  وجب العمل بالراجح وطرح املرجوح؛ 

 .  5والمتناع ،سقاط الراجح مبعارضة املرجوح

من اليفسير السب ، بأن رواية و،حدا ن  عل  وأيضا عور  ،جزاء الرتتيب ل أي غسلة شاء 
تقدير وبو ا مطلقة، وقد قيدر ل بعضها بلوأوال ن  ول بعضها بلوالسابعة  اي ُيزئ الترتيب ل غا ا 

  . 6والتفاق القيدين عل  نفيه

وقيل  ال تعار  إِلمكان اجلم  حبمل رواية وأوال ن  عل  األكمل أو الند ؛ ،  األوىل أحب 
من غا ا اتفاقا  لعدم احتياجه بعد  ل  ،ىل ترتيب ما يرتشش من مجي  اليفسير، ومحل رواية 

وأْخرَا جنَّ  عل  اجلواز، ورواية و،حدا ن  عل  اإلجزاء، و و ال ينال اجلواز
 .  7و

                                                 

 . شرح 4/121التمهيد لاسنوي  و  .1/177 . را  اهاجب  و2/142،144ينظر  العقد املنظوم للقرال  و (1)
  .4/142  . اإلعيم بفوائد عمدت األحكام البن امللقن  و2/227خمتصر الروضة   و

 .19،   4. اتح الو ا  بشرح منهد الطي   ج  81،   4ينظر  ميفمي ا تاج   ج  (2)
   .4/418األشباه والنظائر  و(3) 
 . 119،   4اعي  ج اهاوي الكبا ل اقه م  ب اإلمام الشا(4) 
  .4/111شرح اإلملام   و (5)
  . 2/449ينظر  طرح التثريب   و (6)
 . 478،   2ينظر  مرقات املفاتيح شرح مشكات املصابيح   ج  (7)
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قال الشنقيطي   وصور ا أن تأخ  كفا  من ترا ، وترميه ل اإلناء ال ي ولغ الكلب ايه، لغسل:كيفية ا
مث تيفسل اليفسلة األوىل من املاء، مث الثانية، والثالثة، والرابعة، وااامسة، والسادسة، والسابعة، ويطهر 

اليفسلة األوىل، مث ترمي اإلناء ب ل ، ايكون الرتا  ل األوىل، و،ن شئت صببت املاء وغسلت اإلناء 
الرتا  بعد اليفسلة األوىل، مث تصب املاء لليفسلة الثانية، ايكون الرتا  ل الثانية، و ك ا بقية اليفسير 
بشرط أن ال تتأخر عن اليفسلة السابعة من املاء ألهنا ، ا تأخرر بعد السابعة أحتاج ،ىل غسلة ماء 

 .  1ووامنة، و ي زائدت عل  الن ِّ 
 ثالث : ترجيح رواية)أوالهن(:المذهب ال

ألهنا  ؛لتع ر اجلم  بني الروايار النه يرج  ،ىل الرتجيح، ورواية أوال ن أرجح من سائر الروايار
 أصح الروايار ال  حددر موض  غسلة الترتيب، وترجيحها من وجوه 

  ريرت من طريقني  حيع وردر   ه الزيادت وأوال ن  عن أيب. (2)األول: من حيث كثرة الرواة
 .  3واألوىل  من طري  أيب راا  عنه

 الثانية   من طري  حممد بن ساين روا ا عنه  

 . 7و، وقتادت  6و، وأيو  الس تياين 5و، وحبيب بن الشهيد 4و شام بن حسان 

 الثاني: من حيث الحفظ:
املعارضة، اقال ل رجح البيهقي رواية أيب  ريرت بكونه أحفظ، و و أحد وجوه الرتجيح عند 

املعراة  " حيتمل أن يكون التعفا ل الرتا  ل ،حدا اليفسير السب ، عده وامنة، و، ا صرنا ،ىل 
 . 8و الرتجيح بزيادت اهفظ، اقد قال الشااعي  أبو  ريرت أحفظ من روا اهديع ل د ره "

 .  9ود ره، اروايته أوىلوقال ل والسنن الكربا  عقبه  أبو  ريرت أحفظ من روا اهديع ل 
                                                 

 . 151،219شرح زاد املستقن  ل اختصار املقن       (1) 
  .4/217اتح الباري   و  . 48/215ينظر  التمهيد البن عبد الرب  و (2)
  .118ورقم 477،   4اةتىب من السنن   ج  (3)
  .4/211،279صحيح مسلم   و (4)
  .4/49،74سنن أيب داود   و (5)
  .4/477،514  . مسند أيب عوانة  و4/454،94 . سنن الرتم ي   و4/49،72سنن أيب داود   و(6) 
  .4/477،119سنن النسائي   و (7)
   .4/141معراة السنن واآلوار  و(8) 
   .4/214سنن البيهقي الكربا   و (9)
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 . 2وحيع أخرجها مسلم ل صحيحه من رواية  شام:(1)الثالث: تخريج أحد الشيخين لها
وقال الصنعاين  " الن رواية أوال ن أرجح لكثرت روا ا، وبلخراج أحد الشي ني  ا، و ل  من 

 . 3ووجوه الرتجيح عند التعار "

   ألمرينترجيح كون الرتا  ل األوىل الرابع: من حيث المعنى : 
كون الرتا  ل األوىل خيفف النجاسة ايما بقي من اليفسير؛ ،  ،ن ما بعد األوىل ال   األول:

حيتاج ،ىل ترا ، خبيل لو جعلناه ل األخات، الن باقي اليفسير الست ال  قبلها كلها حتتاج ،ىل 
األوىل مث غسلناه الثانية وأنسا  شيء من املاء عل  وو  وبيان  ل  أنا ، ا جعلنا الرتا  ل .  4وترا 

،نسان أو عل  ،ناء النه ييفسله ست مرار بدون ترا ؛ ألن الرتا  قد استعمل ل األوىل، لكن لو 
جعل الرتا  ل األخات وأنسا  املاء ل الثانية عل  شيء، النه ييفسله ستا ،حدا ا بالرتا ، ألن الرتا  

 .  5واألوىل اصار كون الرتا  ل األوىل أرا  باملكلف اكانت أوىل مل يستعمل ل اليفسلة

أن الرتا  ، ا كان ل اليفسلة األوىل جاء بعده املاء اطهر اإلناء ونظفه، خبيل ، ا كان الثاني: 
 . 6والرتا  ل اليفسلة األخات، النه حيتاج ،ىل غسلة زائدت لتنظيفه، اكان   ا أرا 

وقال الظا ري بتعيني األوىل، قال  وقد جاء اارب بروايار ش  ل بعضها والسابعة بالرتا  ، 
ول بعضها و،حدا ن بالرتا  ، وكل  ل  ال خيتلف معناه، ألن األجوىل  ي بي ش  ،حدا اليفسير، 

 ، ول لفظ واألوىل  بيان أيتهن  ي، ومن جعل الرتا  ل أوال ن اقد جعله ل ،حدا ن بي ش
واستعمل اللفظتني معا، ومن جعله ل غا أوال ن اقد خالف أمر رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم ل أن 
تكون أوال ن، و  ا ال حيل، وبي ش  ندري أن تعفاه بالرتا  أوال ن تطها وامن ،ىل سب  غسير، 

ل  اهلل عليه وسلم وأن تل  اليفسلة سابقة لسائر ن ، ا مجعن، وهب ا تصح الطاعة جلمي  ألفاظه ص
 .  7واملأوورت ل   ا اارب

                                                 

   .2/449طرح التثريب ل شرح التقريب   و (1)
   .4/211،279صحيح مسلم   و (2)
 .  21،   4سبل السيم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام  ج   (3)
 . 421،   4ينظر  العدت عل  ،حكام األحكام شرح عمدت األحكام   ج  (4)
. اإلقناع ل حل ألفاظ  2/421. طرح التثريب ل شرح التقريب   4/29ينظر  ،حكام األحكام البن دقي    (5)

 . 87،   4. اتح  ي اجليل واإلكرام بشرح بلوغ املرام  ج  91،    4أيب شجاع   ج 
 421،   4  ج . العدت عل  ،حكام األحكام 4/271ينظر  اتح الباري   (6) 
 .  441،444،   4زم  ج ا ل  البن ح (7)
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 الجواب عن الروايات األخرى:
 ألفاظ الروايار األخرا ال  عورضت هبا رواية وأوال ن  أجابوا عنها بعدت أجوبة   

 أجابوا عنها باآليت  رواية )وعفروه الثامنة في التراب(

نه قال    ا اهديعو يعمي حديع ابن نجقل عن الشااعي رمحه اهلل أ الجواب األول : عدم الصحة:
. وتلجعجِقب بأنه قد وقف مجاعة كثاون عل  صحته 1وامليففل  مل أقف عل  صحته

 . 2و
قال ابن بطال  وأوىل ما قيل به ل   ا البا  حديع ثاني : اضطراب رواية ابن المغفل:الجواب ال

ما روي ل  ل ، اقد اضطر  أىب  ريرت ل اليفسل سبع ا، اهو أصح من حديع ابن ميففل، ومن كل 
حديع ابن ميففل، اروي مرت عن شعبة، عن أىب التياح، عن مطرل، عن ابن ميففل، أن النيب صل  اهلل 

وروي مرت عل  خيل   ا.   .  3و أمر بقتل الكي ، ورخ  ل كلب الصيد والزرع  (عليه وسلم
وروا أبو شها ، عن يونس بن عبيد، عن اهسن، عن ابن ميففل، قال  قال رسول اللَِّه صل  اهلل عليه 

وسلم  و َلْواَل َأنَّ اْلِكَيَ  أجمٌَّة من اأْلجَمِم أَلََمْررج بَِقْتِلَها اَاقْلتلجلجوا منها اأْلَْسَوَد اْلَبِهيَم ...  
قال     .(4) 

 .  5وديعومثل   ا االضطرا  يوجب سقوط اه
 تنزيل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثامنة :   الجواب الثالث

حيتمل أن يكون جعل الرتا  وامنة باعتبار ميفايرته للماء؛ ألن الرتا  جنس غا جنس املاء   
اجعل اجتماعهما ل املرت الواحدت معدودت باونني؛ معناه  أن الرتا  يكون مبنزلة الثامنة، م  كونه م  

لرتا  ميزج بالسابعة كما املاء ل السابعة، اكأن الرتا  قائم مقام غسلة اسميت وامنة   ا، واملراد أن ا
ل رواية أيب داود  والسابعة بالرتا  ، قاله النووي وزاد الدماي ل وشرح املنهاج  أنه أجطل  اليفسل عل  

                                                 

   .4/119اهاوي الكبا   و (1)
   .4/21  . تل ي  اهبا   و4/517ينظر  البدر املنا   و (2)
أخرجه مسلم ل كتا  املساقات، با  األمر بقتل الكي  وبيان نس ه وبيان حتر  اقتنائها ،ال لصيد أو زرع أو  (3)

  . والنسائي ل اةتىب، كتا  الطهارت، با  تعفا اإلناء 1/4211،4571ماشية وحنو  ل ، صحيح مسلم  و
  . وأبو عوانة ل املسند، كتا  البيوع، با  ،وبار 4/51،17ال ي ولغ ايه الكلب بالرتا ، سنن النسائي  و

  1/112،5147حتر  مثن الكلب ووجو  قتله، واللفظ له، مسند أيب عوانة  و
والفوائد، با  ما جاء ل قتل الكي ، وقال  حديع حسن صحيح، وابن أخرجه الرتم ي ل كتا  األحكام  (4)

 ماجه ل كتا  الصيد، با  النهي عن اقتناء الكلب ،ال كلب صيد أو حرة أو ماشية، واللفظ له .
   .2/4119،1215  . سنن ابن ماجه  و1/78،4181ينظر  سنن الرتم ي  و    
 . 41/229،211. التمهيد البن عبدالرب  و271،274،    4ينظر  شرح صحيح الب اري البن بطال  ج  (5)

 . 211،   1التوضيح لشرح اجلام  الصحيح   ج 
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وقال املناوي  ليس ايه دليل عل  وجو  غسلة وامنة ألنه ،منا مسا ا وامنة الشتما ا .  1والتعفا جمازا
 .  2وعل  نوعي الطهور. أي  املاء والرتا 

 الجواب الرابع: 
حتمل الثامنة عل  من نسي استعمال الرتا  ل السب ، ايلزمه أن يعفره ل الثامنة، ايكون التقدير 
  اغسلوا سب  مرار ،حدا ن بالرتا  كما ل رواية أيب  ريرت، الن مل تعفروه ل ،حدا ن اعفروه 

ابن حجر  وييفتفر مثل   ا اجلم  بني اختيل الروايار، و و أوىل من ،ليفاء     قال . 3والثامنة
 .  4وبعضها

 أما رواية ) السابعة بالتراب( فأجابوا بأنها اختلف فيها .
 . 5وقال الصنعاين  رواية والسابعة بالرتا   اختلف ايها، اي تقاوم رواية وأوال ن بالرتا  

ن قتادت، وانفرد هبا أبو داود، وقد اختلف ايها عل  قتادت اقال النه تفرد هبا عن حممد بن ساي
اِ  ، و ي رواية أيب داود   . 6وأبان عنه  والّساِبَعةج بِالرتُّ

اِ   اواا  اجلماعة، و ي رواية الدارقطمي ل سننه   وقال سعيد بن بشا عنه  واألجوىل بِالرتُّ
  . 7ووالبيهقي من طريقه

  . 8ووأوال ن  املوااقة للجماعةو  ا يقتضي ترجيح رواية 

 اي توجد منفردت مسندت ل شيء من كتب اهديع.   :مبعنا ا كانتو،ن  وأما رواية )أخراهن( 

باااء املعجمة والراء اي توجد منفردت مسندت ل شيء من كتب  أخرا نقال العراقي  وأما رواية 
 . 9واهديع

                                                 

  . ،عانة الطالبني عل  حل ألفاظ اتح املعني و و حاشية عل  اتح 1/485ينظر  شرح صحيح مسلم للنووي  و (1)
 . 121،   4. النجم الو اج ل شرح املنهاج   ج  98،   4املعني    ج 

 . 447،   2التيسا بشرح اجلام  الصيفا  ج (2) 
   .4/119اهاوي الكبا   و (3)
   . 4/21تل ي  اهبا   و (4)
   .4/21سبل السيم   و(5) 
 .  5سب  جرُيه       (6)
   .4/214،4184  . سنن البيهقي الكربا   و4/11،9سنن الدارقطمي   و (7)
 .  95،   4ينظر  عون املعبود شرح سنن أيب داود  ج  (8)
   . 2/449طرح التثريب   و (9)
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،ال أن ابن عبد الرب  كر ل التمهيد أنه روا ا خيس عن أيب  ريرت عن النيب صل  اهلل عليه 
. ،ال أهنا رويت  1و بالرتا   وبعضهم يقول ل حديع خيس و،حدا ن بالرتا   أخرا نوسلم اقال  و 

 . 2ومضمومة م  أوال ن

الب اري، ،ال أن الظا ر أنه خيس من أيب  ريرت وروايته عنه ل صحيح  مس قال العراقي   قد 
 .  3وسق  منه  كر أيب راا  كما دلت عليه رواية النسائي

 أما رواية ) أوالهن أو أخراهن( : 
  ال جلو ،ما أن تكون جمموعة من كيم الشارع، أو  و ش  من أخرا نقوله وأوال ن  أوو  

أن تكون لإلباحة بأمر الشارع،  بعض روات اهديع؛ ألن لفظ وأو  حيتمل أن تكون من الراوي، وحيتمل
 .  4وو ي  نا ش  من الراوي، كما قرره البيهقي ل اايايار وغاه

ألَنَّهج مل يَقْل أَحٌد بتَلْعِينِي اأْلوىَل أو اأْلَخاَِت اَقْ ، بْل ،ّما وقال ابن دقي  العيد   و األقر ،  
يظهر معىن معقول لت صي  الت يا بني األوىل  . وألنه ال بتعني اأْلوىَل، أو التَّْ يِا بني اجلَْمي ِ 

 . 5وواألخات

ومما يدل عل  أن  ل  ش  من بعض الروات ال من كيم الشارع، قول الرتم ي ل روايته  
وأجوال جنَّ  أو قال  وأجْخرا جنَّ 
 .  6و

ويدل علي  ل  أيضا  أن أصحا  ابن ساين قد رووا   ا اارب عنه من غا الش ، منهم   
 شام بن حسان، وقتادت بن دعامة، وحبيب بن الشهيد، واألوزاعي، وغا م من اهفاظ.  

الروات ش  ايه، ويبق  التعار  قائم، ويجرج  ،ىل الرتجيح، ارتّجح األوىلو  بعضوهب ا يتضح أن 
 . 7وأوال ن ؛ ألن رواية من عني ومل يش  أوىل من رواية من أهبم أو ش 

                                                 

 . 1سب  جرُيه       (1)
   .48/215ينظر  التمهيد البن عبد الرب  و (2)
   .2/424طرح التثريب  و (3)
  .2/478. مرقات املفاتيح   و 14،   1اِايايار للبيهقي  ج  (4)
 . 112،   4ديع األحكام   ج شرح اإلملام بأحا (5)
، لكن املوجود ل جام  الرتم ي املطبوع دون وقال  . و ي ل بعض النسخ، أشار ،ليها 5سب  جرُيه      (6)

 .  198،   4الشيخ أمحد شاكر. بلفظ وأخرا ن أو قال أو ن  . وينظر  األحكام الشرعية الكربا  ج 
  . 4/21  . سبل السيم  و4/11،14اهبا  و  . تل ي  2/421ينظر  طرح التثريب  و (7)
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الرواية أنه عن النيب صل  اهلل عليه وسلم بلوأوال ن  كما جاء عند اإلمام الصحيح ل   ه وأيضا  
غا ش ، ايحمل املشكوك ايه عل  ما ال ش  ايه، وحينئ  تكون اليفسلة ال  ايها الرتا   من مسلم

 . 1و ي األوىل

 كيفية الغسل:
ب ايه، مث ، ا وصور ا أن تأخ  كفا  من ترا ، وترميه ل السطل، أو املاعون ال ي ولغ الكل

رميت   ا الكّف من الرتا  صببت الصبة األوىل من املاء، مث الثانية، والثالثة، والرابعة، وااامسة، 
 .  2ووالسادسة، والسابعة، ويطهر اإلناء ب ل ،   ا ، ا كانت غسلة الرتا  األوىل

 المذهب الرابع: التقييد باألولى أو السابعة فقط اختيارا :
بكون الترتيب ل اليفسلة ) إحداهن( قيدر الرواية الثانية  أواَلُهنَّ أو أْخَراُهنَّ بِالتّـَراِب (رواية و 
أن يكون الرتا  ،ال ل األوىل أو ل األخات دون ما سوا ا، محي  لْلمجطَل   ُيوزاي  لاألوىل أو السابعة

جقيََّديِن اْلمْ كجوريِن عل  طري  البدل
 .عل  امل

 جمموعة من كيم الشارع، وليست شكا من الراوي. الهن( و)أخراهن()أو ألن قوله 

 صل أي أوال ن وأخرا ن جمموعة من كيم النيب  ل نفس اارب؛وال ي يرجح  ل  أن لفظوأو  
 اهجَو َجِْيٌا منه صل  اهلل عليه وسلم . وصييفة وأو  تفيد الت يا، اهلل عليه وسلم، 

أوىل من محلها عل  الش ؛ ألن محلها عل  الش  طعن ل  ومحل وأو  عل  الت يا والتنوي 
   3وحفظ الراوي واألصل عدم الطعن .

لِكنَّ اأْلْصَل عَدمج  -أي اهمل  -قال ابن حجر  وِ،ْن مَحَلَنا وأو   نا عل  الّش ِّ اْمتَنَ   ل  
 .    4والّش ِّ 

 .  5ويد أن ُيعل وأو  للت ياوأت  ابن حجر بلفظ الرتم ي بعد رواية مسلم ل البلوغ وكأنه ير 

امقتض  محل املطل  عل  املقيد أن حيمل عل  أحد ا الت يا بينهما،  عل ومبا أن وأو  دالة 
 ألن ايه زيادت عل  الرواية املعينة.

                                                 

  .4/81اتح  ي اجليل واإلكرام   و (1)
   .4/119شرح زاد املستقن  للشنقيطي  و (2)
   .4/81اتح  ي اجليل واإلكرام   و (3)
   .4/21تل ي  اهبا   و (4)
   .4/21سبل السيم   و (5)
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ِكنج  نا مَحلج املطل  عل  املقيد و ل  أن الرواية املطلقة ايها   التل ي قال ابن حجر ل  بْل ميج
جَقيََّدتج ل بعضها وأجوال جنَّ  ول بعضها وأجخرَا جنَّ  ول بعض الرويار وأجوال جنَّ أو أجخرَا جنَّ  و،حَدا جنَّ  

َوامل
ا ج ل أجوال جنَّ  ج الرتُّ جَقيَِّد ويَلتَلَعنيَّ

جْطَل ج عل  امل
َمَل امل أو أجخرَا جنَّ  اِلْن مَحَلَنا وأو   نا عل  التَّ ِيِا استَلَقاَم أْن حيج

كانت جمموعة من كيم النيب صل  اهلل عليه وسلم اهو دال   النوقال العراقي   .  1وبني  ل ال ل ما 
هبما؛ و ل  ألن من مج  بينهما معه زيادت علم عل  من  التقييدلت يا بينهما، ويرتجح حينئ  ...عل  ا

اقتصر عل  األوىل أو السابعة؛ ألن كي منهما حفظ مرت ااقتصر عليها، وحفظ   ا اجلم  بني األوىل 
ينبيفي احنصار الوجو  ل األوىل والثامنة ال  وقال بعض املتأخرين عل    ا  . 2وواألخرا، اكان أوىل

و ِايِهما وَلْفظجهج ل البويطي  و و ما ن  عليه الشااعي أهنا عل  التّلْعِينيِ  ا بينهما.عتربوهنا سابعة، ويتي
ناِء غِسَل سبلْع ا أجوال جنَّ أو أجْخرا جنَّ بِالرتُّ       وك ا قال ل اِ  ال يجطهِّرجهج غيلْرج  ل  ، ا وَلَغ اْلكْلبج ل اإْلِ

 .  3واأْلمِّ 

وقد تبعه من أصحابه عل  تقييد  ل  باألوىل أو األخرا الزباي ل والكال ، واملرعشي ل 
وترتيب األقسام  وعبارته  ما أصا  الكلب بلسانه أو بعضو من أعضائه من املاء القليل، جنسه ومل 

 .   4ويطهر اإلناء ،ال أن ييفسل سب  مرار أوال ن أو أخرا ن بالرتا 

  وقد وا  اهلل تعاىل مجاعة اأطلعهم عل  ن  الشااعي وأرشد م ،ىل   ا املعىن وقال األسنوي
اجزموا مبقتضاه منهم الزباا ل الكال واملرعشي ل ترتيب األقسام وابن جابر كما نقله عن الدارمي ل 

د ولكن واختار ابن اللحام الت يا بني األوىل واألخات، ليس حبمل املطل  عل  املقي.  5واالست كار
بالتساق ، حيع قال   " والصوا  ل مثل   ا سقوط التقييد بالنسبة ،ىل تعيني األوىل والسابعة؛ ألهنما 
ملا تعارضتا ومل يكن أحد القيدين أوىل من اآلخر تساقطا، وبق  الت يا ايما حصل ايه التعار  ال ل 

 .  6ول  نفيه"غاه، وحينئ  اي يوجب التعفا ايما عدا ا، التفاق القيدين ع

قال السبكي   الن وبت   ا ل اهديع اهو للت يا اينبيفي أن ُيب ل ،حدا ا ال بعينها وال        
  . 7وُيزئ ل غا ا

                                                 

 املصدر الساب  . (1)
  .2/421و طرح التثريب   (2)
  .4/271. اتح  الباري   و 1،   4ينظر  األم   ج  (3)
  .2/449  . طرح التثريب   و2/211ينظر   اإلهباج   و(4) 
   . وينظر  .121 - 4/121التمهيد لاسنوي   و (5)
   . 4/285،281القواعد والفوائد األصولية   و (6)
   .1/177را  اهاجب عن خمتصر ابن اهاجب   و   .2/418األشباه والنظائر  و (7)
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 بأن قول الشااعي"وال يطهره غا  اك" ليس املقصود به تعيني األوىل واألخات . وتُعقب

لترتيب، ال تعني ،حدا اليفسلتني، كما تو ه قال الرملي  وال يطهره غا  اك؛ أي غا التسبي  وا
 .   1وبعض املتأخرين

والقاعدت أن املطل  ، ا قيد بقيدين متناايني طرحا وبقي العمل باإلطيق، ،  ال مقيد له حينئ ، 
 . 2واالقول أنه يبق  الت يا بني ما وق  ايه التعار  اق  ال وجه له

 وأجابوا على التقييد بإحداهن: 
األسنائي  وجواز التعفا ل غا األوىل واألخات مردود للدليل، و و أن رواية و،حدا ن  وقال 

 . 3ومطلقة وقيدر باألوىل أو األخات، اي ُيوز العدول ،ىل غا ا التفاق القيدين عل  نفيه

استشكل ابن دقي  العيد ،جزاء الترتيب ل أي غسلة شاء من اليفسير السب  بأن رواية 
ل  تقدير وبو ا مطلقة وقد قيدر ل بعضها بلوأوال ن  ول بعضها بلوالسابعة  اي ُيزي ،حدا ن ع

 .  4والترتيب ل غا ا التفاق القيدين عل  نفيه

 المذهب الخامس: التقييد بالثامنة:

)َوَعفُِّروُه ظا ر حديع عبد اهلل بن مجيففٍَّل أن الترتيب خارج عن اليفسير السب ؛ ألن قوله    
أي ل اليفسلة الثامنة، اظا ر اهديع وجو  غسلة وامنة، وأن غسله بالرتا  غا  اِمَنَة في التـَُّراِب(الثَّ 

 . 5واليفسير السب  باملاء

يقتضي زيادت  )َوَعفُِّروُه الثَّاِمَنَة في التـَُّراِب(قال ابن دقي  العيد   قوله صل  اهلل عليه وسلم 
، وخمالفة   ا الظا ر ،ن كان سببها الرواية ال  ايها السب  اي غسلة وامنة ظا را، واهديع قوي ايها

 . 6ومعارضة بينهما هصول الزيادت ل   ا اهديع

وقال العيمي  " صريح اهديع يدل عل  أن يكون اليفسل باملاء سب  مرار، ويكون التعفا 
 .   7وبالرتا  مرت وامنة "

                                                 

 . 24،   4حاشية الرملي عل  أسىن املطالب  ج  (1)
 .  1/111. شرح الكوكب املنا   1/2711. التحبا شرح التحرير  242ينظر  شرح تنقيح الفصول     (2)
 . 72،    4كفاية األخيار ل حل غاية االختصار   ج   (3)
   .4/29و ،حكام األحكام   (4)
 . 87،   4ينظر   كشف اللثام شرح عمدت األحكام   ج  (5)
   .4/29  . ،حكام األحكام البن دقي    و4/141ينظر   شرح اإلملام   و (6)
   .4/249شرح أيب داود للعيمي   و (7)
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 . 1واط اليفسل من جناسة الكلب مثانيا"وقال العراقي  " ايه حجة عل  من   ب ،ىل اشرت 

َ محلج املطل  عل  اْلمجقيَِّد  ")َوَعفُِّروُه الثَّاِمَنَة في التـَُّراِب(وقال الشوكاين بعد  كره رواية اتَلَعنيَّ
 .  ا يكون الترتيب غسلة وامنة منفصلة عن السب . 2و"

 ألمور :ثم إن أصحاب التثمين قالوا: األخذ برواية ابن المغفل أولى 
األول : رواية ابن المغفل أولى؛ ألنه أفقه من أبي هريرةل ورواية الفقيه أولى من رواية غير 

 الفقيه .
قال اهسن البصري   كان ابن امليففل أحد العشرت ال ين بعثهم عمر بن ااطا  ،لينا يفقهون 

 .  3والناس . و  ا   ب ،ليها، و و من أصحا  الشجرت، واألخ  بروايته أحوط
القول بأن أبا  ريرت غا اقيه غا صحيح، بل الصحيح أنه من الفقهاء ال ين كانوا رد عليه: 

يفتون ل زمان النيب صل  اهلل علي وسلم كما صرح به ابن ا مام ل حترير األصول  وابن حجر ل 
 .  6وأيضا ، و و اقيه بي ريب  5ووأنه قد ورد السب  برواية ابن عمر. 4واإلصابة

 الثاني : الزيادة في حديث ابن المغفل : 
حديع عبد الّلِه بن مجيففٍَّل ايه زِياَدت علم؛ ألنه زاد اليفسلة الثامنة، والزيادت من الثقة مقبولة، 
َِصاج ،ليها ، ا مل تق  مجناِاَية ، وال سيما ، ا كانت الزيادت من صحايب اقيه، وتركها ال وجه له، 

ج امل يتَلَعنيَّ
 . 7ونفس األمر كالواحد، والعمل ببعض اهديع وترك بعضه ال ُيوز ااهديثان ل

قال ابن الرتكماين ل واجلو ر النقي   " بل رواية ابن ميففل أوىل؛ ألنه زاد اليفسلة الثامنة، والزيادت 
 .  8ومقبولة، خصوصا من مثله "

                                                 

   .2/421طرح التثريب   و (1)
 . 11،   4 نيل األوطار من أحاديع سيد األخيار شرح منتق  األخبار   ج (2)
عمدت   471،   41  .   يب الكمال   ج 1975ورقم212،   1ينظر  اإلصابة ل متييز الصحابة   ج  (3)

   .1/14القاري   و
   .41171،رقم7/125  . اإلصابة ل متييز الصحابة  و1/51تيسا التحرير  و  (4)
غسل اإلناء من ولوغ الكلب، و،سناده صحيح   رواية ابن عمر أخرجها ابن ماجه ل كتا  الطهارت وسننها، با  (5)

  . ،رواء اليفليل ل جريد أحاديع منار 111ورقم411،   4كما ل ،رواء اليفليل . ينظر  سنن ابن ماجه   ج 
 . 12،   4السبيل   ج 

 . 541،   4ينظر   السعاية ل كشف ما ل شرح الوقاية   ج (6) 
 .  4/11. نيل األوطار  1/12عمدت القاري   .141،145،   4ج  ينظر اإلعيم بفوائد عمدت األحكام  (7)
 . 11،   4اجلو ر النقي  ج  (8)
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 املصا ،ليها وقال ابن حجر ل وتل ي  اهبا  حنوه، ون  كيمه " و ي زيادت وقة؛ ايتعني
بأنه يقتضي زيادت عل  ما ل  -يعمي حديع ابن امليففل  -وقال ابن دقي   ويقوي القول به .  1و"

.وقال الطحاوي   ما روي عن عبد اهلل بن ميففل ل  ل  عن  2وحديع أيب  ريرت، واألخ  بالزائد متعني
عليه ووعفروه الثامنة ل الرتا  ، والزائد  النيب، عليه الصيت والسيم، أوىل مما رواه أبو  ريرت، ألنه زاد

 .  3وأوىل من الناق 

 وجنح بعضهم إلى ترجيح رواية أبا هريرة على رواية ابن المغفل بكثرة الطرق:
ورّد بأن الرتجيح ال يصار ،ليه م  ،مكان اجلم  واألخ  حبديع ابن امليففل يستلزم األخ  حبديع 

ولو سلكنا الرتجيح ل   ا البا  مل نقل بالترتيب . 4وثقة مقبولةأيب  ريرت دون العكس، والزيادت من ال
اجلم  بني اهديثني ومحاولة بعض الشافعية .  5وأصي؛ ألن رواية مال  بدونه أرجح من رواية من أوبته

 بتنزيل الرتا  املصاحب للسابعة منزلة الثامنة، أو محل الثامنة عل  من نسي استعمال الرتا  ل السب .

تعقبه ابن دقي  العيد اقال  وأما التأويين امستكر ان خمالفان للظا ر خمالفة ظا رت؛ ألن قوله 
صل  اهلل عليه وسلم  وااغسلوه سب  مرار   كر السب  ايه لبيان عدد اليفسير ال  دل عليها قوله 

 السب  غسير. وااغسلوه  وقوله وعفروه الثامنة ل الرتا   ظا ر ل كوهنا غسلة وامنة كما  و ل

وأما التأويل الثاين ابعيد جدا؛ ألنه محل اللفظ العام الوارد ل غا سبب خا  ألجل تأسيس 
 . 6وقاعدت شرعية عل  أمر نادر عار ، و و من التأويير املردودت

 ردود أصحاب التسبيع على حديث ابن مغفل والجواب عنها:
 قالوا  ترّد رواية ابن امليففل لوجوه و ي 

مل  -يعمي حديع ابن امليففل  -ما نقل عن الشااعي رمحه اهلل أنه قال  "  ا حديع  :األول
 .  7وأقف عل  صحته"

 وأجيب عنه بأن اهديع وقف عل  صحته مجاعة كثاون. 
                                                 

 . 21,   4تل ي  اهبا  ج  (1)
 . 141,   4شرح اإلملام  ج  (2)
 . 21،   4شرح معاين اآلوار  ج  (3)
   .4/51،55  . شرح السيوطي لسنن النسائي   و4/92  . كشف اللثام   و4/97و ينظر  عون املعبود   (4)
 . 4/512. السعاية للكنوي   4/441. شرح الزرقاين عل  موطأ اإلمام مال   4/277ينظر  اتح الباري  (5) 
   .141 - 4/141ينظر  شرح اإلملام   و (6)
   . 4/119اهاوي الكبا  و (7)
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 . 1وقال ابن منده  ،سناده جْمَمٌ  عل  صحَّته

حابه ال ين وقفوا واعت ار الشااعي بأنه مل يقف عل  صحة   ا اهديع، ال يثبت الع ر ألص  
 .  2وعل  صحته، ال سيما م  وصيته بأن اهديع ، ا صح م  به، قاله ابن حجر،والشوكاين

  . 3ووال يلزم من عدم وبوته عند الشااعي ترك العمل به عند غاه

وقد ألزم الطحاوي الشااعية  بلُيا  مثان غسير، عمي بظا ر حديع عبد اهلل بن ميففل، 
العمل برواية السب ، لكان ما روي عن عبد اهلل بن ميففل ل  ل  أوىل مما رواه حيع قال  ولو وجب 

أبو  ريرت، وكان ينبيفي   ا امل الف أن يقول ال يطهر ،الَّ بأن ييفسل مثان مرار الثامنة بالرتا ، ليأخ  
 .  4والوارد بالسب باهديثني مجيعا ، الن ترك حديع ابن ميففل اقد لزَِمهج ما أَلَزَمهج خصمه ل ترك اهديع 

بأنه ال يلزم من كون الشااعية ال يقولون بظا ر حديع عبد اهلل بن ميففل أن يرتكوا  م  وردّ 
العمل باهديع أصي ورأسا؛ ألن اعت ار الشااعية عن  ل  ،ن كان متجها ا اك، و،ال اكل من 

 .  5والفريقني ملوم ل ترك العمل به . قاله بن دقي  العيد

 . 6ومل يعمل حبديع ابن امليففل ألنه وق  اإلمجاع عل  خياه ل العمل الثاني:

 وعور  بأن اإلمجاع ممنوع لثبور القول ب ل  عن اهسن البصري.

 .  7وقال ابن حجر   وايه نظر؛ ألنه وبت القول ب ل  عن اهسن البصري

رار والثامنة بالرتا ، وقال ابن عبد الرب  وهب ا اهديع كان يف  اهسن أن ييفسل اإلناء سب  م
 .  8ووال أعلم أحدا كان يف  ب ل  غاه

 .  9و  بأن خمالفة األقل ال متن  انعقاد اإلمجاع، و و م  ب كثا من األصولينيوأجيب

                                                 

   . 4/21  . تل ي  اهبا  و4/517نا  وينظر   البدر امل (1)
   . 4/11  . نيل األوطار  و4/277ينظر  اتح الباري  و (2)
   .4/51  . شرح السيوطي لسنن النسائي  و1/12ينظر  عمدت القاري  و (3)
   .4/21شرح معاين اآلوار  و (4)
   . 4/119شرح اإلملام البن دقي   و (5)
   .4/424  . العدت عل  شرح العمدت   و1/12  . عمدت القاري   و512ينظر   السعاية  و   (6)
   . 4/277اتح الباري  و (7)
   .4/249  . وينظر  شرح أيب داود للعيمي  و48/211التمهيد البن عبد الرب  و (8)
   .1/521  . البحر ا ي  ل أصول الفقه  و4/411ينظر   املستصف   و (9)
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ورّد بأنه قد   ب ،ليه أمحد بن حنبل أيضا، كما حكاه عنه الرااعي وحكاه عنه أيضا  صاحب 
 .  1واملفهم من املالكية

، والشوكاين، مث قال   وأما قول ابن عبدالرب اي يقدح  2واِلٍ  أَيض ا،  كره ابن حجروروي عن م
 .  3ول صحة اهديع، وحتتم العمل به

وقال ابن دقي   به قال اهسن البصري، وقيل  مل يقل به غاه، ولعله يراد ب ل  من   
 . أي  ألنه رواية عن مال  وأمحد بن حنبل.  4واملتقدمني

العجلي من متأخري الشااعية ل شرح الوسي  " األوىل أن ييفسل مثان غسير وقال به 
 . 5و،حدا ن بالرتا    ا اهديع"

وما يقال أن اإلجزاء بالسب  معار  لوجو  الثامنة اه ا مثله الزم ملن يقول بوجو  الترتيب؛ 
 . 6والرتا  ألن الروايار ال  ايها األمر بالسب  دون الترتيب تقتضي االكتفاء هبا دون

 

 
 

 
 

 
 
 

                                                 

. املفهم ملا أشكل من تل ي  كتا           مسلم    11،   4اتح العزيز بشرح الوجيز   ج الشرح الكباو (1)
 .  511،   4ج 

   .4/211  . وينظر  حلية العلماء ل معراة م ا ب الفقهاء للقفال  و4/21تل ي  اهبا  و  (2)
    .4/11نيل األوطار   و (3)
   .4/29،حكام األحكام البن دقي   و (4)
   .4/141نقله ابن امللقن، ينظر  اإلعيم بفوائد عمدت األحكام  و (5)
   .4/145شرح اإلملام  و(6) 
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 د على اخت ف الفقهاء في المسألةأثر االط ق والتقيي: الفصل الثاني
اختلفت أقوال الفقهاء ل مسألة ولوغ الكلب بناء عل  اختياهم ل محل املطل  عل  املقيد 

 وعدمه و ل  عل  النحو التايل  

و  بوا ،ىل  لمل يعملوا بواحدت من   ه الروايار سواء كانت مطلقة أو مقيدت فقهاء األحناف
.  2و، وغسل اإلناء بولوغه ايه وية مرار وجوبا ، وسبعا  م  الرتا  استحبابا   1وجناسة سؤر الكلب

وروي عن أيب حنيفة عدم اعتبار العدد، بل ُيب غسل اإلناء ح  ييفلب عل  الظن نقاؤه وطهارته من 
 .  3واسة، ولو حصل  ل  مبرت أجزأه، كسائر النجاسارالنج

َمل   .  4وزاد عل  الّثَية عل  االستحبا " ماقال ابن جنيم   " حيج

وقال الشرنبييل ل مراقي الفيح   " ويطهر حمل النجاسة غا املرئية بيفسلها ويوا وجوبا، وسبعا 
 .  5وم  الترتيب ندبا ل جناسة الكلب، خروجا من اايل "

وقال الطحطاوي ل حاشيته عل  مراقي الفيح   " ويند  عندنا التسبي ، وكون ،حدا ن 
 .  6وبالرتا "

وقال التهانوي   مل يرتك اهنفية العمل حبديع التسبي  أصي  ورأسا ، بل محلوا أمر التسبي  
 . 7و، وأمر الثية عل  الوجو الند والترتيب عل  

                                                 

اختلف اهنفية ل جناسة الكلب ، ااا اإلمام أبو حنيفة أن الكلب ليس بنجس العني و  ا  و الصحيح من  (1)
جنس العني ، واختار   ا القول امل  ب عند اهنفية و و ال ي عليه الفتوا . ويرا بعض اهنفية أن الكلب 

 السرخسي ، أما ، ا ولغ الكلب ل املاء النه ينجسه باتفاق اهنفية .
 97،   4. درر اهكام شرح غرر األحكام  ج  11،11،   4ينظر  بدائ  الصنائ  ل ترتيب الشرائ   ج      

 .427،   4. العناية شرح ا داية   ج 
. جمم  البحرين وملتق   21،   4. ا داية شرح بداية املبتدي  ج  18،   4ينظر  املبسوط للسرخسي  ج  (2)

،     4. رد امل تار عل  الدر امل تار وحاشية ابن عابدين   ج  82الناين ل الفقه اهنفي    
211،222  . 

وينظر    . 2/511. اةموع شرح امله    و 11،   4نقله ابن قدامة والنووي، امليفمي البن قدامة  ج  (3)
 .   219،   4التجريد للقدوري  ج 

 .415،   4البحر الرائ  شرح كنز الدقائ   ج  (4)
 . 15،11مراقي الفيح للشرنبييل     (5)
 .  24حاشية الطحطاوي عل  مراقي الفيح شرح نور اإليضاح     (6)
 . 117،   4،عيء السنن للتهانوي  ج (7) 



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

30  

 

 على النجاسة بما يلي:استدلوا واستدلوا باآلتي : 
 األمر بيفسل ما ولغ ايه الكلب أو شر  سب  مرار، دليل عل  جناسة اإلناء واملاء.  أوال :

ل أول اهديع عند مسلم وغاه وَطهورج ،نَاِء َأَحدِكْم ، قالوا   وسلمقوله صل  اهلل عليه  ثانيا :
اء بالضرورت اتعني اابع . لفظة وطهور  تستعمل ،ما عن حدة أو عن خبع، وال حدة عل  اإلن
 وتطها األواين ل األصل ال ُيب ،ال من النجاسار، ألهنا ال عبادت عليها. 

ويؤكد القول بالتلََّنّجِس قوله صل  اهلل عليه وسلم ل بعض روايار اهديع  و، ا وَلَغ  ثالثا :
رَ  اَقِة دليلج التلََّنّجِس؛ ،  لو كان ما ولغ ايه طا ر مل الَكْلبج ل ،ناِء َأَحدِكْم اَلْلاِْقهج ... ، قالوا  اأَلْمرج باإْلِ

 .  1ويؤمر بلراقته

الطا ر مرارا  ملعىن، كيفسل أعضاء الوضوء حيع أجمر  بيفسلبأنه ُيوز أن يؤمر  نوقش األول:
بتكرار اليفسل ايها مرتان ووية وليست بنجسة؛ اتكرار اليفسل ال يدل عل  النجاسة. أو أن األمر 

 باليفسل لتشديد املن  من اقتنائها، أو للق ارت . 

له طهور  ؛ ألن التيمم ال يرا  اهدة وقيل 2ووطهور  للفظة  مبن  اهصر  ونوقش الثاني
 بأن التيمم  ناشئ عن حدة، الما قام مقام ما يطهر اهدة مسي طهورا. أجيباملسلم، 

خجْ  ِمْن أَْمَوا ِِْم  أيضا  بأن الطهارت تطل  عل  النجس وعل  غا النجس كقوله تعاىل  ونوقش
يِهْم هِبَا َصَدَقة  تجَطهِّرج جْم َوتلجزَكِّ

بأن  أجيب . 4وسواكج مْطَهرٌَت لْلَفِم ، وقوله عليه الصيت والسيم وال 3و
الليفوية والشرعية محلت عل  الشرعية، ،ال ، ا قام الدليل عل   اهقيقةألفاظ الشرع ، ا دارر بني 

. ورّد بأن األحكام معلقة عل  األمساء الليفوية ح  يقوم الدليل عل  نقلها، وليس ، ا نقلت  5وخياها
 ل موض  بدليل ينبيفي أن تنقل ل كل موض  . وال داللة ل   ا املوض  أنه أريد به غا الليفوي .

                                                 

، 4  . شرح اتح القدير  ج 4/11  . بدائ  الصنائ   و4/18ينظر األدلة ل  املبسوط للسرخسي  و (1)
شرح  . 115،   4البناية شرح ا داية  ج  . 12،   4. تبيني اهقائ  شرح كنز الدقائ   ج  78،419  

  .  4/491. اتح با  العناية  و 19،   4خمتصر الطحاوي   ج 
يصلح إلزالة النجس كالثو  عليه جناسة يطهر بلزالته باملاء، ويصلح لتمييز الشيء من  الطهور اسم مشرتك (2)

األشياء الدنّية كقوله ل أزواج النيب عليه السيم الطا رار، ويصلح للتعبد كيفسل اجلنابة اي ُيوز االحتجاج به 
  .2/599ح  يجعلم أي  ل  أريد به . ينظر  عيون األدلة   و

 . 411ة   آية سورت التوب (3)
  .2/182صحيح الب اري  كتا  الصيام ، با  السواك الرطب واليابس للصائم و (4)
  . املسال  البن 514  . السعاية ل كشف ما ل شرح الوقاية  و  14 - 1/19ينظر  عمدت القارئ  و (5)

   . 2/58،59  . ،كمال ،كمال املعلم لايب  و4/117  . األوس  البن املن ر  و2/421العريب  و
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عرل عن النيب ، تفرد هبا عل  بن مجْسهٍر، وال تج حمفوظةبأن لفظة واَلْلاِْقهج  غا  ونوقش الثالث :
ابن امللقن بأنه ال يضّر تفّرده هبا،  وأجاب.  1وصل  اهلل عليه وسلم بوجه من الوجوه ،ال من   ه الرواية

النَّ علي بن مجْسهر ،مام حااظ، متف  عل  عدالته واالحتجاج به
 .  2و

ار مندو  أيضا  بأن األمر بلراقته؛ ألن النفس تعااه ال لنجاسته؛ ألن التنزه من األق ونوقش 
،ليه، أو تيفليظا عليهم، ألهنم هنوا عن اقتناء الكي ، الما مل ينتهوا عن  ل  غلظ عليهم ل املاء، لقلته 

 . 3وعند م ل البادية ح  يشتد عليهم ايمتنعوا من اقتنائها
 واستدلوا على الغسل ث ثا بما يلي :  

 األحاديث الواردة في غسله ث ث مرات, وهي : الدليل األول :
ما رواه عبد الو ا  بن الضحاك،عن ،مساعيل بن عياش، عن  شام بن عروت، عن أيب  األول :

نَاِء أَنَّهج يَليْفِسلجهج  عنالزناد، عن األعرج، عن أيب  ريرت،  النيب صل  اهلل عليه وسلم  وِل اْلَكْلِب يَلَلغج ِل اإْلِ
ََخْس ا َأْو َسبلْع ا  َوَيو ا أَْو 

 .  4و

ما رواه اهسني الكرابيسي، قال  حدونا ،سحاق األزرق، حدونا عبد املل ، عن عطاء،  الثاني:
، ا َوَلَغ اْلَكْلبج ل ِ،نَاِء َأَحدِكجْم اَلْليلجْهرِْقهج عن أيب  ريرت قال  قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم  و 

  . 5و  َوْليَليْفِسْلهج َوَيَة َمرَّارٍ 

نَاِء اَاْ رِْقهج مثجَّ عطاءما رواه عبد املل ، عن  الثالث: ، عن أيب  ريرت قال  ِ،َ ا َوَلَغ اْلَكْلبج ِل اإْلِ
اْغِسْلهج َوَيَة َمرَّارٍ 
 .  6و

                                                 

جزم ابن عبد الرب والنسائي وابن منده ومحزت الكناين  بِتَفرُّد عِليِّ بن مْسِهٍر بزيادت الاقه . ينظر  التمهيد البن عبد  (1)
  .4/81 . كشف اللثام  و4/21،11 . تل ي  اهبا  و4/51 . سنن النسائي  و48/271الرب و

   .4/515البدر املنا  و (2)
 .11،   41ام  ألحكام القرآن  ج ينظر  اجل (3)
أخرجه الدارقطمي ل السنن كتا  الطهارت، با   ولوغ الكلب ل اإلناء، وقال   تفرد به عبد الو ا  عن ،مساعيل  (4)

و و مرتوك اهديع وغاه يرويه عن ،مساعيل هب ا اإلسناد وااغسلوه سبعا  و و الصوا . والبيهقي ل املعراة،  
ولوغ الكلب، وقال  "  ا ضعيف مبرت، عبد الو ا  بن الضحاك مرتوك اهديع" .  سنن  كتا  الطهارت، با 

   .114،رقم4/119  . معراة السنن واآلوار  و41،41،رقم4/15الدارقطمي   و
 .   195، رقم  111،   2الكامل ل ضعفاء الرجال  ج أخرجه ابن عدي ل ترمجة اهسني الكرابيسي.  (5)
الدارقطمي ل السنن كتا ، الطهارت  با   ولوغ الكلب ل اإلناء . والطحاوي ل شرح معاين اآلوار، با  أخرجه  (6)

   . 4/21  . شرح معاين اآلوار  و41،47، رقم4/11سؤر الكلب . سنن الدارقطمي  و
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استدل به من ال يعترب العدد، قالوا  الت يا بني األعداد   يَليْفِسلجهج َوَيو ا أَْو ََخْس ا َأْو َسبلْع او قوله
امل تلفة ينفي اعتبار العدد؛ ولو كانت السب  واجبة مل خيا بينها وبني الثية. كقوله ل حديع امليِّتة 

 .  1واغسلنها ويوا أو َخسا أو أكثر من  ل 

و  اعتبار العدد اكأهنا بأنه مناقض لظا ر األحاديع الصحيحة الدالة صرحيا عل  وج ونوقش
 .   2ومل تبليفه

استدلوا به عل  اليفسل وية مرار، ومما يدل   َوْليَليْفِسْلهج َوَيَة َمرَّارٍ و قوله ل الرواية املراوعة
بثية غسير كما ل رواية عبد املل ، والعربت مبا رأا الراوي ال  أا عل  تقويتها أن أبا  ريرت راويها 

دوله عن القطعي ،ىل رأيه الظمي، ،  ظنية خرب الواحد ،منا بالنسبة ،ىل غا راويه، مبا روا، الستحالة ع
وأما بالنسبة ،ىل من مسعه من النيب صل  اهلل عليه وسلم اقطعي،  وأيضا كونه الراوي هديع السب  روا 

 .     3ووأا  وعمل خبياه دليٌل عل  أن رواية السب  ،ما أهنا منسوخة أو أهنا حممولة عل  الند 

اي نتو م عليه أنه يرتك ما مسعه من  -يعمي أبو  ريرت  -قال الطحاوي  " ألنا حنسن الظن به 
  . 4والنيب صل  اهلل عليه وسلم ،ال ،ىل مثله، و،ال سقطت عدالته الم يقبل قوله وال روايته"

 واستداللهم باألحاديث نوقش باآلتي:

ابأنه حديع ضعيف  الحديث األول: ل سنده عبد الو ا  بن الضحاك عن ابن  ؛ ألنجدًّ
 .  5وعياش، و ا مرتوكان

ولو تنازلنا عل  صحته افيه لفظة وأو  و ي حمتملة للش  والت يا، ولعلها للش  من الراوي 
 .  6وحديع التسبي  و وايجب التوقف عن العمل به، والعمل مبا ال ش  ايه 

                                                 

   . 4/274  . التجريد للقدوري   و4/54ينظر  شرح خمتصر اآلوار للجصا   و (1)
   .  4/114البن امللقن  و اإلعيم(2) 
. مرقات املفاتيح   475،482،   4  . خنب األاكار للعيمي  ج 4/419ينظر  شرح اتح القدير  و (3)
 . 421،   4  . العرل الش ي شرح سنن الرتم ي  ج 4/112  . ،عيء السنن  و2/479و
   .4/498  . وينظر  اتح با  العناية   و4/21شرح معاين اآلوار   و (4)
  . 4/211. سنن البيهقي الكربا  و 412,   8ينظر  العلل الواردت ل األحاديع النبوية للدارقطمي  ج (5) 

   .4/59. اجلو ر النقي  و 518،   4األباطيل واملناكا والصحاح واملشا ا  ج 
   . 4/414  . ريا  األاهام   و4/281ينظر  الشرح الكبا البن قدامة   و (6)
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بأنه منكر، قاله  ابن عدي، وأنه ال يصح؛ مل يراعه غا الكرابيسي  تلجعجقب الحديث الثاني :
و و ممن ال حيتد حبديثه، قاله ابن اجلوزي، وقال ابن حجر  و م الكرابيسي ل راعه عن ،سحاق 

 . 1واألزرق، والصحيح أنه موقول
من يرويه  وأيضا  ل حديع الثية اضطرابا ، الن منهم من يرويه موقواا  عل  أيب  ريرت، ومنهم

 . 2ومراوعا  

  نوقش من وجهني   الحديث الثالث :
أن رواية عبد املل  عن عطاء، عن أيب  ريرت موقوا ا بلفظووية  شا ت؛ مل الفتها رواية  األول :

 الثقار عن أيب  ريرت موقوا ا بلفظ  وسب   .

ل الكلب يلغ ل  -اقد روا محاد بن زيد، عن أيو ، عن حممد بن ساين عن أيب  ريرت  
قال  يهراق، وييفسل سب  مرار. و  ا أصح األسانيد، أخرجه الدارقطمي،  وقال  صحيح  -اإلناء 
ا مث ،ن رواية من روا عنه موااقة اتياه لروايته، أرجح من رواية من روا عنه خمالفتها، أم.  3وموقول

املوااقة وردر من رواية محاد بن زيد، وأما امل الفة امن رواية عبد املال  بن أيب سليمان، و و دون 
 . 4واألول ل القوت بكثا

بأهنا مرتوكة بروايته، ألن الصحيح عند األصوليني أن م  ب الراوي ، ا خالف روايته ال  :الثاني
اي يلزم منه النسخ الحتمال خمالفة  ل  برأي واجتهاد .  5ومين  التمس  هبا؛ االعربت مبا رواه ال ما رآه

تكون الفتوا  أورآه، أو يكون أا  ب ل  العتقاده أن األمر بالسب  عل  الند  ال عل  الوجو ، 
حممولة عل  ،ناء غسل أربعا ، وبقي من السب  وية، اأا  بالثية استكماال  للسب ، أو كان نسي ما 

 . 6ويثبت النسخرواه، وم  االحتمال ال 

                                                 

. اتح الباري    111,   4  . العلل املتنا ية ل األحاديع الوا ية  ج 2/111البن عدي  والكامل (1) 
   .4/275و
   .4/142ينظر  معراة السنن واآلوار   و(2) 
   .1، رقم4/11سنن الدارقطمي   كتا  الطهارت، با   ولوغ الكلب ل اإلناء، و (3)
   .4/22  . سبل السيم   و4/94و   . كشف اللثام 4/414ينظر   نصب الراية   و (4)
عمل الراوي واتواه خبيل حديع رواه ليس بقادح ل صحته، وال مان  من االحتجاج به عند اجلمهور من  (5)

   .2/515الفقهاء وا دوني واألصوليني، ينظر  اةموع   و
  . اإلعيم البن امللقن  4/12و  . نيل األوطار  4/277  . اتح الباري  و4/118ينظر  اهاوي الكبا  و(6) 
  .4/199  . شرح اإلملام  و4/111و
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 . 1و، واالحتمال الناشئ من غا دليل ال يعتد به ريرتورّد بأن   ا ،ساءت الظن بأيب 

 الدليل الثاني: القياس على سائر النجاسات : 
،ن أحاديع التطها من الع رت والبول والدم وغا ا من النجاسار امليفلظة اإلنسانية، وأيضا ما 

تطها ا مبرت واحدت أو وية، ايكون سور الكلب و و اخف  يصيب بول الكلب وق ارته تدل عل 
 منها أوىل أن يطهر بثية .

نه قياس َشبٍه، ول قبوله خيل بني بأن القياس عل  سائر النجاسار ال يصح؛ أل نوقش:
األصوليني، مث ، ا تنزلنا عل  قبوله، و و  ا نا ل مقابلة ن  اارب الواحد، والصحيح عند أ ل األصول 
تقد  ن  اارب الواحد عل  القياس املظنون، و،ن كان جليا، مث لو رجحنا بني األمارتني لكان ظن اارب 

الر ظن اارب وكثرت احتماالر ظن القياس . وأيضا ال يلزم من كون أرجح من ظن القياس، لقلة احتما
 .  2والنجاسار امليفلظة األشد استق ارا أن تكون أشد ل تيفليظ اهكم

قال النووي  وأما قياسهم عل  سائر النجاسار اي يلتفت ،ليه م    ه السنن الصحيحة 
 .  3واملتظا رت عل  خمالفته

ة ،ىل الترتيب؛ الضطرا  رواية الترتيب؛ اقد جاء  أوال ن، وقال األحنال أيضا   ال حاج
 . 4ووأخرا ن، و،حدا ن، والسابعة، والثامنة، قالوا  و  ا اضطرا  ل الرواية ايسق  الترتيب

بأن تعدد الروايار ال يدل عل  نفي الترتيب بالكلية، بل يؤكد وجوده؛ ولكن اايل  نوقش:
 . 5وآخر، ولكن تل  الروايار تثبت الترتيب؛ ايتعني الترتيبل األوىل أو ل األخات   ا شيء 

واستدلوا أيضا عل  عدم الترتيب بأن أبا  ريرت، ال ي روا السب ، روي عنه غسل اإلناء من 
ولوغ  الكلب ويوا  اعي  وقوال  مراوعا  وموقواا  من غا  كر الرتا  . كما ل رواية عبد املل  عن 

 .  6وعطاء

                                                 

   .1/14عمدت القاري   و (1)
. شرح خمتصر الطحاوي  487،   4ج     . ب ل اةهود ل حل سنن أيب داود4/117ينظر  ،عيء السنن  و (2)

  . شرح 4/412و . ريا  األاهام  117،   4 . ايض الباري عل  صحيح الب اري  ج 4/51للجصا   و
   .4/119اإلملام   و

   .2/515اةموع   و (3)
   .4/471  . خنب األاكار  و4/497ينظر   اتح با  العناية  و (4)
   .4/412حاشية البجامي  و (5)
   . 1/14عمدت القاري  و (6)
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بأن  كر الرتا  قد وبت من طري   شام بن حسان عن حممد بن ساين عن أيب  ريرت  نوقش:
 مراوع ا و  ا أوىل من حديع عبد املل  عن عطاء؛ لوجوه   

 أن ،سناده أصح من ،سناد عبد املل  . األول: 

 أنه قد جاء مراوع ا من طري   شام به .الثاني: 

ا من حديع عبداهلل بن ميففَّل مراوع ا . الثالث:   أن له شا د 

قال األلباين   وخيصة القول  " ،ن ال ي رجوي عن أيب  ريرت مراوع ا وموقوا ا من التثليع م  ترك 
 كر الترتيب ال يصح من قبل ،سناده، بل  و باطل؛ مل الفته ما وبت عنه يقين ا مراوع ا من التسبي  

 . 1وعنه موقوا ا، اهو ال ي حيب االعتماد عليه ل   ه املسألة"والترتيب، م  وبور  ل  

ال  ورد ايها األمر بالسب  سواء كانت مطلقة أو مقيدت بأهنا وأجاب األحناف عن الروايات 
حممولة عل  ابتداء اإلسيم حيع كان التشديد ل أمر الكي  ل أول اإلسيم، ح  أمر النيب صل  

، و ل  للتيفليظ عليهم وقلعا  م عما ألفوه من باليفسل سبعاوالتشديد ل سؤر ا  اهلل عليه وسلم بقتلها،
، ألن اهكم ، نجسخ األمر باليفسلورخ  ل كلب الصيد ول كلب اليفنم الما هني عن قتلهاخمالطتها، 

  .   2وباليفسل سبعا  يناسب حكم قتل الكي ، مث صار منسوخا  بنس ه

امل تلفة ل البا  و ل  أن التشديد كان أوال مث رخ  ايه، ووق  و  ا ُيم  مجي  الروايار 
التيسا ايه تدرُيا، اتحمل روايار الثمانية والترتيب عل  زمان أشد الشدت، مث بعد  ل  نزل األمر ،ىل 

 .  3والسب  م  الترتيب، مث ،ىل السب  بدونه، مث صار مثل سائر النجاسار

ألنه من رواية ؛ ل أوائل ا جرت واألمر باليفسل متأخر جدابأن األمر بقتل الكي  كان  نوقش:
أيب  ريرت وعبد اهلل بن ميففل وكان ،سيمهما سنة سب  . وروا ابن امليففل حديع النهي عن قتل 

ظا ر ل أن األمر باليفسل كان بعد األمر  واألمر بيفسل اإلناء منها سبعا ل خرب واحد سياقه ،الكي 
 .  4وبقتل الكي 

                                                 

 . 412،   4سلسلة األحاديع الضعيفة واملوضوعة لالباين  ج  (1)
  . ب ل اةهود  4/242  . شرح أيب داود للعيمي   و4/445  . ا ل    و4/87نائ   وينظر  بدائ  الص(2) 
  . 4/118 . ايض الباري   و4/498 . اتح با  العناية   و4/481و
 . 127،   4أوجز املسال  ،ىل موطأ مال   ج (3) 
   .4/94  .  كشف اللثام   و4/141  . شرح اإلملام   و4/277ينظر  اتح الباري   و (4)
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العيمي بأن كون األمر بقتل الكي  ل أوائل ا جرت حيتاج ،ىل دليل قطعي، ولئن سلمنا  وأجا 
 ل  ايمكن أن يكون أبو  ريرت وابن امليففل قد مسعا  ل  من صحايب آخر ااخربا عن النيب صل  اهلل 

 .  1وعليه وسلم العتماد ا صدق الراوي عنه ألن الصحابة كلهم عدول

 ا احتمال مردود لورود مساع أبو  ريرت عن النيب صل  اهلل عليه وسلم ورّده اللكنوي اقال   
وشهادته عل  ابلغ وجه بسماعه كما مر من رواية ابن ماجة وك ا ابن امليففل مس  أمر قتل الكي  كما 
أخرجه الرتم ي عنه وحسنه، اه ا يدل عل  أهنما مسعا بي واسطة نسخ عموم القتل والرخصة ل كلب 

 .   2وهالصيد وحنو 

لم يأخ وا بالروايار املطلقة أو املقيدت ال  ورد ايها الترتيب، ورجعوا ،ىل ا أما فقهاء المـالكية:
طهارت الكلب، وسؤره، وغسل اإلناء  أصل اهديع الوارد ل البا ، ا  بوا عل  املشهور ل امل  ب ،ىل

يقولوا بالترتيب أصي ؛ ألنه مل يثبت ل كل  ، استحبابا  ال ،ُيابا ، كما أهنم مل 3ومن ولوغه سلبعا  تعبدا  
. ووااقهم داود ل طهارت سؤر الكلب  4والروايار و،منا وبت ل بعضها و ل  ال ي وق  ايه اضطرا 

 .  5وغا أنه قال  وغسل اإلناء منه سبعا  ار 

  6و  أنه جنس، وسؤره جنس؛ كيفاه من السباع. رواه ابن و ب عن مال وللمالكية قول ثاني
 .  7ووحكي   ا عن سحنون، وعبد املل  ابن املاجشون

 ومن ذهب إلى طهارة الكلب وسؤره استدل باآلتي :
 الدليل األول: الحياة واالنتفاع دليل على الطهارة: 

                                                 

   .1/12عمدت القاري   و (1)
   .4/515السعاية ل كشف ما ل الوقاية   و (2)
معىن  ل   اهكم ال ي ال تظهر له حكمة بالنسبة ،لينا، م  أنا جنزم أنه البد لكل حكم حكمة؛ ألن  التعبد   (3)

األحكام مربوطة باملصاحل ودر املفاسد، ااهلل تعاىل ، ا شرع حكما علمنا أنه شرعه هكمة؛ مث ،ن ظهرر لنا 
ا أن يسموه تعبدا . ينظر  ،كمال حكمته نقول  و معقول املعىن، وما مل تظهر لنا مصلحته ومفسدته اصطلحو 

 .   71،   4   التوضيح ل شرح خمتصر ابن اهاجب اليل  ج 2/58اإلكمال لايب  و
. موا ب اجلليل لشرح  74،72،   4. النَّوادر والزِّيادار أليب زيد  ج  5،   4ينظر  املدونة الكربا  ج  (4)

 . 475،   4خمتصر خليل   ج 
 .   218،   4  . االست كار  ج 4/211  . حلية العلماء  و4/442ا ل   و ينظر قول داود ل  (5)
.   89،   4  . املقدمار املمهدار   ج 4/121  . املنتق  للباجي  و4/71ينظر  النوادر والزيادار  و (6)

 .  95،   4منا د التحصيل للرجراجي  ج 
. جام  األمهار         البن  211،   4ا  ج . التنبيه البن بش 212،   4ينظر   شرح التلقني   ج  (7)

 . 484،   4  . ال خات للقرال  ج 4/12اهاجب  و
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قالوا   أن اهيات علة ل الطهارت؛ ليتفاق عل  طهارت الشات والبعا ، ا كانا حيني، ال ا ماتا  
املور، ادل  ل  عل  أن اهيات علة الطهارت، والعلة ُيب طرد ا،  بعدجنسا؛ ألن كل حي جنسا 

 وطرد ا يقتضي أن اهيوان كله طا ر، و، ا كان طا را كان سؤره طا را .

علة ل الطهارت لوجب جناسة الشاه ال كية لفقد اهيات؛ ألن العلة  اهياتكانت   بأنه لو نوقش:
 ، ا اجقدر اجقد حكمها .  

بأنه خلفتها علة أخرا و ي ال كات، و ي علة مطهرت ،مجاعا؛ ايتعل  اهكم هبا، االشات  أجيب
 .  1وال كية طا رت؛ ألن الت كية خلفت اهيات ااقتضت الطهارت

 . 2وا كان ل بعض األموار طا را  جاز أن يكون ل بعض األحياء جنسا  بأنه مل وتعقب

االنتفاع به من غا ضرورت اكان طا را   ُيوزأيضا  أنه حيوان  والدليل على طهارة الكلب
كاألنعام؛ وما أبيح االنتفاع به اقد وبت ل الشرع أنه طا ر؛ ألن النجاسار أمرنا برتكها واجتناهبا، 

 ن يصح ملكه وتصح الوصية به وكل حيوان يصح ملكه وتصح الوصية به كان طا را  . وأيضا ألنه حيوا

واألخبار الدالة عل  جواز االنتفاع به كاجا ه للصيد وهفظ الزرع واملواشي، تدل عل  طهارت 
 .   3وسؤره باألواين وغا ا، الوال طهارته مل يرخ  ل ل  الختيطسوره؛ ألن اجا ه مستلزم غالبا 

َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم  قوله تعاىل  الدليل الثاني: 
 .  4واآلية 

قالوا  اهديع معار  لظا ر القرآن؛ ألن اآلية تدل عل  جواز أكل ما صاده الكلب من غا  
علينا ايبد من وصول لعابه ،ىل جسم الصيد، الو كان لعابه جنسا  لتنجس  أمس غسل، ومعلوم أنه ، ا 

الصيد مبماسته، الما مل نؤمر بيفسل ما أصا  لعابه من الصيد، دل  ل  عل  طهارته، و  ا قال 
 .  5ومال   يؤكل صيده اكيف يكره لعابه

 الدليل الثالث: دخول عدد السبع والتراب فيه دليل على الطهارة 
                                                 

  . عارضة 4/219  . شرح صحيح الب اري البن بطال  و4/481ينظر  املعونة للقاضي عبد الو ا    و(1) 
   . 4/479  . ال خات   و4/412  . ،كمال املعلم   و4/421االحو ي   و

   .4/115وي الكبا  واها(2) 
. املنتق     2/581. عيون األدلة ل مسائل اايل للقصار   241،   4ينظر  التفري  البن اجلي   ج  (3)
   .259  . انتصار الفقا السال  للراعي  و  4/152و
 . 1سورت املائدت   آية   (4)
  . بداية اةتهد  4/488بيان والتحصيل  و  . ال4/477  . اإلشرال لعبد الو ا   و4/1ينظر  املدونة  و (5)
  . 4/24و
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قالوا  عدد مرار غسل اإلناء من ولوغ الكلب وترتيبه يدل عل  عدم جناسة سؤره، ألن 
النجاسار ال يشرتط ل غسلها العدد وال مدخل للرتا  ايها، ولو كان للنجاسة لكان املطلو  اإلنقاء، 

 أو االكتفاء ايه مبرت واحدت كسائر النجاسار، ادل ،ن   ا اليفسل ،منا  و عبادت ال للنجاسة .

دليل عل  زيادت اليفلظ ل جناسة الكلب، والترتيب يتع ر االستدالل به  العددبأن زيادت  نوقش:
 .   1وم  كوهنم ال يقولون به
استدلوا عل  طهارته حبديع أيب قتادت ل ا رت أنَّ رسجوَل الّلِه صل  اهلل عليه وسلم  الدليل الرابع:

 .  2وَن الطَّوَّاِانَي َعَلْيكجْم َوالطَّوَّااَاِر قال  و ِ،نلََّها لَْيَسْت بَِنَجٍس ،نلََّها مِ 
 االستدالل به من وجهني 

أنه عليه السيم أوبت طهارت ا رت ال   ي سب  من السباع بي خيل، ألنه يفرتس األول: 
ويأكل امليتة، اك ل  الكلب وما كان مثله من السباع؛ ألنه ، ا جاء ن  ل أحد ا كان نصا ل 

 من أقوا أنواع القياس. اآلخر و  ا

ا رت بكوهنا من الطوااني عليهم، و  ه علة يشاركها الكلب  طهارتأنه عليه السيم علل الثاني: 
ايها لكونه طّوال، بل أشد طيااة عل  العر  من ا ر، خاصة للزرع والضرع والصيد اينبيفي أن جتري 

يعمي كي  الصيد  -مال   ،منا   ه  العلة ل الكلب كهي ل ا ر، اكان حكمه حكمها، و  ا قال
 .  3ومثل ا رت ال  يقتنيها الناس -واملاشية 

القول الثالث للمالكية: التفصيل بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذهل فسؤر 
 المأذون طاهرل وغيره نجس:

ه اهو طا ر  وقال به اجا ه جنس، و،ن كان مأ ونا ل اجا  لقال سحنون  كل كلب مل يؤ ن 
 . 5ووقال ابن رشد  و أظهر األقوال . 4وابن املعّ ل

                                                 

  . ،كمال ،كمال املعلم لايب  2/421. املسال  البن العريب  و 425،   4ينظر  املعلم بفوائد مسلم  ج  (1)
   . 4/188 .  شرح اإلملام   و2/58و
لسنن، كتا  الطهارت، با  سؤر أخرجه مال  ل املوطأ، كتا  الطهارت، با  الطهور للوضوء، وأبو داود ل ا (2)

   .75، رقم4/49  سنن أيب داود   و12، رقم4/22ا رت، موطأ مال    و
  . شرح التلقني للمازري  4/121  . التمهيد البن عبد الرب  و2/581ينظر  عيون األدلة ل مسائل اايل  و (3)
  . الطهور     أليب عبيد  4/219،211  . شرح التلقني البن بزيزت   و4/24  . بداية اةتهد  و4/211و
   . 4/242و
 . 58،    4  . التبصرت لل مي  ج 47  . الكال البن عبد الرب  و  4/72ينظر  النوادر والزيادار  و (4)
   .4/89املقدمار املمهدار  و (5)
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اإلناء من ولوغ الكلب املنهي عن اجا ه، دون املأ ون ايه؛ أي أن  غسلوعليه خيت  وجو  
 اليفسل ليس عام ل مجي  الكي . 

اايل بني من يفرق بني املأ ون ايه وغاه، وبني من أطل ، التعبد أو التعليل؛ امن رأا  ومنشأ
رج منه املأ ون ل اجا ه، أما من رأا أن اليفسل للتعبد اهو عام ل كل  باإلبعادأن اليفسل للتعليل  خيج

 .  1والكي 

للعهد أو للجنس؛  وقيل  سبب اختياهم ل األلف واليم من قوله و، ا ولغ الكلب   ل  ي
، خص  اهكم بالكلب املنهي عن اجا ه دون املأ ون ل اجا ه؛ العهدامن محل األلف واليم عل  

ومن محل األلف واليم عل  اجلنس أو تعريف املا ية وكي ا يدل عل  العموم؛ ترتب اهكم عل  ولوغ  
 .  2وكل كلب

ود املعني؛ ألن سبب األمر باليفسل التيفليظ األلف واليم ،ىل املعه صرلومن قال هب ا القول  
 عليهم لينتهوا عن اجا  ا . 

قال الباجي  "األمر بيفسل اإلناء من ولوغ الكلب، ،منا كان عل  وجه التيفليظ واملن  من اجا  ا، 
 .  3وو ل  خيت  باملنهي عنه ال باملباح"

ستنب  من حمل الن ، وايه ول  ل  نظر أصويل؛ الن   ا يؤدي ،ىل جصي  العموم باملعىن امل
خيل بني األصوليني؛ األكثرون عل  املن  منه؛ ألن االستنباط ،منا شرع لتوسي  جماري األحكام، و  ا 

 .  4واالستنباط يؤدي ،ىل تضييقها، و،خراج بعض ما تناوله اللفظ

منهيًّا عن خمالطته؛  قال القرطيب   و  ب بعض أصحابنا ،ىل أن  ل  لكون الكلب مستق ر ا
وَقَصَر   ا اهكم عل  الكلب املنهي عن اجا ه؛ و  ا ليس بشيء؛ ألنه استنب  من اللفظ ما خصصه 

 .  5ومن غا دليل منفصل عنه

باألخبار الدالة عل  جواز اجا  الكلب للصيد وغاه باعتبار ا قرينة صرات األمر من  واستدلوا
 الكلب املنهي عن اجا ه . العموم ل كل كلب ،ىل ااصو  ل
                                                 

   . 4/219و    . شرح صحيح الب اري البن بطال4/211ينظر  التنبيه البن بشا  و(1) 
  . منا د التحصيل  4/71  . التوضيح اليل  و4/484  . ال خات  و2/414ينظر  ،كمال املعلم  و (2)
   .4/175  . شرح اإلملام   و4/95و
   . 4/154املنتق    و (3)
   .4/111  . اإلعيم البن امللقن  و7/1215  . التحبا شرح التحرير  و2/519ينظر  البحر ا ي   و (4)
   .4/519واملفهم   (5)
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قال الزرقاين ل شرح أحد   ه األخبار  استدل به عل  طهارت الكلب اجلائز اجا ه؛ ألن ل 
نوع مشقة شديدت، ااإل ن ل اجا ه ، ن ل مكمير مقصوده، كما أن املن   عنهميبسته م  االحرتاز 

 . 1ومن لوازمه مناسب للمن  منه

مل الطة عقوبة تناسبها االختصا  مبن ارتكب النهي ل اجا  ما من  ا م أي أن األمر باليفسل  
من اجا ه، وأما من اج  ما أبيح له اجا ه، الُيا  اليفسل عليه م  امل الطة عسر وحرج، وال يناسبه 
اإل ن واإلباحة ل االجا ، عليه اي ييفسل من ولوغ الكلب املأ ون ل اجا ه، وييفسل من اج  ما هني 

 . 2وعنه

الواردت ل األمر من غسل ما ولغ ايه الكلب سب  مرار عموما، من  األحاديعمبعارضة نوقش: 
 غا جصي  بكلب دون كلب، الهنا دالة صرحيا عل  التنجس . 

 ل  العموم هب ه األخبار؛ ألن جصي  العموم غا مستنكر ، ا  خيص أنه ُيوز أن وأجيب 
الولوغ املقتض  لنجاسته عند م، بيفا ما أ ن ل اجا ه، سوغه الدليل؛ يعمي جصي  عموم حديع 

 .  3وألحاديع اإل ن املسّوغة لت صيصه

أيضا بأن ل   ا اهديع دليل عل  أن الكلب ال ي أبيح اجا ه  و املأمور ايه بيفسل  وتعقب
حمال أن يتعبد  اإلناء من ولوغه سبعا، و  ا يشهد له النظر واملعقول؛ ألن ما مل يبح اجا ه وأمر بقتله،

 .  4وايه بشيء؛ ألنه معدوم ال موجود؛ وما أبيح لنا اجا ه للصيد واملاشية، أمرنا بيفسل اإلناء من ولوغه

رده ابن العريب اقال  جاء اهديع باألمر بقتل الكي  مث رخ  ل كلب الصيد واليفنم وقال  
املنهي عنه أوال  وحيتمل ،ىل املأمور  ، ا ولغ الكلب . ايحتمل أن يرج  األمر باليفسل عند الولوغ ،ىل

ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم  باجا ه و  ا يعارضه قوله تعاىل   َفُكُلوا ِممَّ
ومل يؤمر بيفسل، وعارضه تعليله ل  

ا رت للحاجة ،ليه ل قولهو،هنا من الطوااني عليكم  ايسق  االحتمال ويتبني أنه ل املنهي عنه عل  
 .  5والوجه املتقدم بيانه

بأنه عليه السيم علل طهارت ا ر  واستدل من فرق بين سور المأذون باقتنائه وبين سؤر غيره
ل الكلب املأ ون ل اجا ه، خبيل ال ي مل يؤ ن ل اجا ه، ومبا أن  موجودتبالتطوال علينا، و ي 

                                                 

   . 1/175شرح الزرقاين  و (1)
   .4/421ينظر  العدت للصنعاين  و (2)
   .191  . السعاية  و  1/175  . شرح الزرقاين   و5/7ينظر  اتح الباري   و (3)
   .48/211التمهيد  و (4)
   .4/427عارضة األحو ي  و (5)



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

48  

 

اي متس اهاجة ،ليه   ه علة يشاركها الكلب ايها، اكان حكمه حكمها، أما غا املأ ون ل اجا ه 
 .  1والم يعف عنه

وألن علة الطهارت ال  ن  عليها النيب صل  اهلل عليه وسلم عليها ل ا ر موجودت ل الكلب 
 ال ي مل يؤ ن ل اجا ه . خبيلاملأ ون ل اجا ه 

 القول الرابع: الفرق بين البدوي والحضري :
 جنس، وسؤره جنس . كلب البدوي غا جنس، وسؤره طا ر، وكلب اهضري

   . 2واملاجشونقال به عبد املل  بن 

 . 3وملال ، ورابعها لعبد املل  األولقال ل اإلكمال   الثيوة 
 واستدل على التفصيل بين البدوي والحضري

البدوي له ضرورت  ، اسؤره طا ر، ومل يؤ ن للحضري؛ اسؤره جنس. وأناجا هأنه أ ن للبدوي ل 
 .  4و،ىل اقتنائه؛ ااجا ه له مباح، خياا  للحضري ألنه خا  ل اجا ه

قال ابن العريب  ، ا احتيد ،ليه ل البادية التح  با رت وسق  اعتبار غسله وغا  ل  من 
 .  5وأمره

 ا تنبيه منه واستدل أيضا  مبا وبت أنه عليه السيم أباح سؤر ا رت، وعجلل بتطوااها علينا، و 
صل  اهلل عليه وسلم عل  أن ما يش  التحرز منه وال ميكن ،بعاده النه معفو عنه، والكلب ل البدو 

 . 6وهب ه املنزلة

 ل حيمل عل  الوجو  أو ل األمر بيفسل اإلناء سبعا  من ولوغ الكلب،  واختلف قول مالك
 ؟  7وعل  الند 

                                                 

   .4/89  و  . املقدمار املمهدار4/211شرح التلقني للمازري   و (1)
  . 4/22،75  . التوضيح اليل   و4/89،91  . املقدمار املمهدار   و4/59ينظر  التبصرت لل مي   و (2)

   . 2/411  . ،كمال املعلم   و4/471موا ب اجلليل   و
   .2/58،كمال ،كمال املعلم لايب  و (3)
   .4/95منا د التحصيل   و (4)
   .4/428عارضة األحو ي   و (5)
   .4/212شرح التلقني   و (6)
منشأ االختيل ل مسألة أصولية؛ و ي أن صييفة األمر املطلقة  ل حتمل عل  الوجو  أو عل  الند ؟ أو أن  (7)

  . موا ب 4/154األمر عنده للوجو ، لكن  هنا قرائن صراته عنه للند  . ينظر  املنتق  شرح املوطأ  و
   .4/475اجلليل  و
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وااغسلوه سبعا  واألمر يقتضي مطلقه الوجو   ووجه الوجو  قوله  1واحمله مرت عل  الوجو 
  عند مجهور الفقهاء.

وميكن توجيهه بأن األمر يصرل عن ظا ره ،ىل الند  بقرينة، أو أمر  ؛ 2وومحله مرت عل  الند 
 منها   3وااألمر للوجو  لكن  هنا قرائن صراته عنه للند خارج، 

 قيام الدليل عنده على طهارة الكلب :
بالدليل  -ول م  ب مال  قول أنه للند ، وكأنه ملا اعتقد طهارت الكلب   قال ابن دقي  
جعل  ل  قرينة صاراة لامر عن ظا ره من الوجو  ،ىل الند ، واألمر قد  -ال ي دله عل   ل  

 . 4ويصرل عن ظا ره لدليل

الند  أنه حيوان طا ر، ول ل  مل يطلب اليفسل ل اانزير، الم ُيب غسل اإلناء من  اوجه
 .  5وليكفوا عن اجا ه تشديداولوغه، و،منا أمر ب ل  

 تضعيف اهديع صرل األمر من الوجو  ،ىل الند  

 قال مال    جاء   ا اهديع وما أدري ما حقيقته؛ أي أن  ل  عل  الوجو  أو الند .

ن القاسم وكان مال  يضعف اهديع ملعارضة الكتا ؛ أي يضعف وجو  اليفسل ألنه وقال اب
 .  6ومبنزلة غاه من اهيوان، أو بتضعيف اهديع

 نجد  اليفسل لعدم توقه األق ار ولكثرت ميبسته للنجاسة 

                                                 

رشاد عل  القول بالوجو ، وبه جزم صاحب الوال وقال القرال ،نه ظا ر امل  ب . ينظر  اقتصر صاحب اإل (1)
، 4. جام  األمهار البن اهاجب  ج  47،رشاد السال  ،ىل أشرل املسال  ل اقه اإلمام مال     

 . 484،   4. ال خات   ج  21. القوانني الفقهية     11  
قال ابن بشا  وال ي ل املدونة الند ، أخ ه من قول مال  ل املدونة، حيع جعل املعىن يضعف الوجو  .  (2)

 وقال ابن عبد الرب عل    ا القول  أنه ال ي استقر عليه م  ب مال  عند أصحابه . 
  . عيون 4/85   و  . التلقني لعبد الو ا4/211  . التنبيه البن بشا  و4/5ينظر  املدونة الكربا  و     

. التلقني ل الفقه املالكي   42  . خمتصر خليل    4/475. موا ب اجلليل  و 489،   4اةالس  ج 
   .48/219. التمهيد البن عبد الرب  و 58،   4ج 

   . 4/411ريا  األاهام  و (3)
   .4/14،حكام األحكام البن دقي   و(4) 
   . 4/475  . موا ب اجلليل  و4/478إلشرال لعبد الو ا   و  . ا4/154املنتق  شرح املوطأ  و (5)
  4/421  . املسال   و4/91 . منا د التحصيل  و4/211  . التنبيه البن بشا  و4/5املدونة الكربا  و (6)

  .4/71  . التوضيح اليل  و4/92مقدمار  و
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غا أجمر بيفسل اإلناء من ولوغه؛ ألنه مما يستق ر وتعااه النفس، وتوقي ما يستق ر وتعااه النفس 
 . 1وواستعماله النجاسارواجب، االند  معلل بق ارت الكلب 

 األمر باليفسل سبعا من با  التََّداوي، و و أمر مندو  ،ليه 

  ب ابن رشد ،ىل أن  ل  معلل مبا يجتق  من أن يكون الكلب َكِلبا، ايجتضرر مبا يصيب املاء 
بالسب ؛ ألن   ا العدد قد جاء ل مواض  من من لعابه املسموم، ويدل عل  صحة   ا التأويل حتديده 

  . 2والشرع استحبابه عل  جهة الطب والتداوي، ال سيما ايما يتوق  منه السم

 ؟  واختلف المالكية هل غسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدي ال يُعقل معناهل أو معلل

 . 4وبه داود الظا ريوقلال  . 3واملشلهور ل امل  ب أن األمر باليفسلل تعبدي غا معللل

 ووجه التعبد أنه غسل مقيد بعدد خمصو ؛ اتحديد اليفسل سبعا دل عل  ،ن   ا اليفسل
عبادت، ولو كان لعلة كالنجاسة مثي لكان اإلنقاء، وقد حيصل مبرت واحدت . ومبا أنه أمر به مقيدا بطلب 

أمر ايه باملاء وحصل للرتا  عدد خمصو ، اأشبه الوضوء . وأيضا  ألن للرتا  مدخي ايه؛ وكل معىن 
  . 5وللنجاسة كطهارت اهدة مدخي ايه، النه للعبادت ال

 ، واختلفوا ل التعليل عل  أقوال   6ووعندهم قول آخر أنه معقول المعنى

،ال أن املاء ملا مل يتيفا قالوا بعدم وجو  ،  7واقيل  للنجاسة و و قول عبد املل  وسحنون
 . 8واليفسل، الو تيفا لوجب

                                                 

  . اإلكمال لايب  4/81الدسوقي  و   . حاشية2/412  . ،كمال املعلم  و4/212شرح التلقني للمازري  و(1) 
   .2/58و
   .4/22  . بداية اةتهد  و4/91املقدمار املمهدار  و (2)
  . اارشي عل  خمتصر خليل  4/58. التبصرت لل مي  و 241،   4ينظر  البيان والتحصيل البن رشد  ج  (3)

 . 421،   2. املسال  ل شرح موطأ مال    ج  448،   4ج 
االست كار   . 419،   2عيون األدلة ل مسائل اايل البن القصار  ج ينظر نسبة   ا القول ،ليه ل   (4)
حلية العلماء ل معراة م ا ب .  71،   4التحقي  ل أحاديع اايل البن اجلوزي  ج   . 4/218و

 .   211،   4الفقهاء  ج 
  . اإلشرال لعبد 211نتصار الفقا السال  للراعي  و    . ا2/58  . اإلكمال لايب   و4/484املعونة  و (5)

  4/421  . عارضة األحو ي  و2/414  . ،كمال املعلم  و4/425  . املعلم للمازري  و4/477الو ا   و
   .4/72  .  التوضيح اليل   و4/484ال خات   و

   .2/244االست كار   و (6)
 .  41،   4ثمينة ل م  ب عامل املدينة  ج   . عقد اجلوا ر ال4/212شرح التلقني   و (7)
   .4/14  . بليفة السال   و4/81حاشية الدسوقي  و (8)
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ايه من  ؛ ألن ل اجا ه خمالفة دأ  أ ل املروءار، وملاليكفوا عن اجا هتشديدا للمن ،  وقيل:
  ا غلظ عليهم ل املاء بوجو  غسل اإلناء من ولوغه سبعا، لقلة املياه عند م ل ، تروي  للمسلمني

 . 1والبادية، ح  يشتد عليهم، ايمتنعوا من اقتنائها

،منا أمر ب ل  ألنه مما يستق ر وتعااه النفس، االعلة استق اره لكثرت ميبسته للنجاسة،  وقيل:
 .  2ووعل    ا االسب  تعبد؛ ألن الق ارت ال تقتضي   ا العدد امل صو 

ابن رشد ،ىل أن  ل  معلل مبا يجتق  من أن يكون الكلب َكِلبا، ويدل عل  صحة   ا  وذهب
ن   ا العدد قد جاء ل مواض  من الشرع استحبابه عل  جهة الطب التأويل حتديده بالسب ؛ أل

 . 3ووالتداوي ال سيما ايما يتوق  منه السم

ا  بوا ،ىل جناسة الكلب، وجناسة سؤره، ووجو  غسل اإلناء   5وواهنابلة  4والشااعية أما فقهاء
 ال ي ولغ ايه م  الترتيب .

 ا واختلفوا ل عدد اليفسير، وحمل الترتيب منه
،ىل غسل اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سب    7و، واإلمام أمحد ل رواية عنه 6وا  ب الشااعية 
 مرار .  

                                                 

   .2/58  . اإلكمال لايب  و4/111  . اإلعيم البن امللقن  و4/217شرح الب اري البن بطال  و(1) 
 .  2/58  . اإلكمال لايب  و11  . جام  األمهار  و  4/411ريا  األاهام  و (2)
   .2/58  . اإلكمال لايب   و4/484،482  . ال خات   و4/91املقدمار املمهدار   و(3) 
  . امله   ل اقه اإلمام       الشااعي  117 - 4/111  . اهاوي الكبا   و7/219 ،و4/5ينظر  األم  و (4)

ت         املفتني  . روضة الطالبني وعمد 211،   4. الوسي  ل امل  ب لليفزايل  ج  17،18،   4ج 
 . 19،   4. اتح الو ا  بشرح منهد الطي   ج  11،   4ج 

معونة .  21،   4. شرح الزركشي عل  خمتصر اارقي  ج  281،   4الشرح الكبا البن قدامة  ج ينظر   (5)
، 4  ج كشال القناع عن م  اإلقناع              للبهويت.  111،117،   4أويل النه  شرح املنته   ج 

  484،482 . 
، 4. حبر امل  ب ل اروع امل  ب الشااعي      ج  8،   4ينظر  خمتصر املزين ل اروع الشااعية  ج  (6)

   . 2/511  . اةموع  و4/11. الشرح الكبا للرااعي  و211  
نقلها عبد اهلل ل املسائل، و و اختيار اارقي ل امل تصر، وأيب ااطا  ل ا داية، والسامري ل املستوعب، وابن  (7)

 قدامة ل امليفمي،  واةد ل ا رر،  وصححها القاضي ل الروايتني واملرداوي ل اإلنصال .
بن حنبل   ارقي من مسائل اإلمام أمحدصر ا. خمت 9ينظر  مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل         

. ا داية عل  م  ب اإلمام أمحد بن حنبل أليب  11،   4. الروايتان والوجهان أليب يعل   ج  41  
ا رر ل الفقه عل   11،   4. امليفمي البن قدامة  ج  111،   4. املستوعب  ج  11ااطا     

إلنصال ل معراة الراجح من اايل عل  م  ب اإلمام أمحد . ا 1،   4م  ب اإلمام أمحد بن حنبل  ج 
 . 141،   4بن حنبل   ج 
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 ، ،ىل أنه يجيفسل مثان مرار . 2و، واإلمام أمحد ل رواية أخرا عنه 1وو  ب اهسن البصري
ف في حمل المطل  على  واختلفوا في الغسلة التي يكون فيها التراب بناءا  على االخت 

امن   ب ،ىل تساق  القيود مل حيمل الرواية املطلقة عل  ،حدا الروايار املقيدت لوجود المقيد : 
االضطرا  ايها، ومل يرجح بني الروايار املقيدت، اقال يكون الرتا  ل ،حدا اليفسير مطلقا، سواء  

دل عل  أن حمل الرتا  من اليفسير غا كان ل أوال ن أو أخرا ن أو غا ا؛ ألن   ا االضطرا  ي
، وأمحد ل رواية  3ومقصود و،منا املقصود  و حصول الترتيب ل مرت من املرار . و  ا قال به الشااعي

املقيدت قال برتجيح رواية أوال ن بالرتا  عل  باقي روايار  . ومن   ب ،ىل الرتجيح بني الرويار 4وعنه
، وقال به  6و، ورواية عن أمحد 5والترتيب، ايكون الرتا  ل اليفسلة األوىل، و و قول واين للشااعي

.ومن محل املطل  عل  املقيد قال حتمل الرواية املطلقة عل  املقيدين امل كورين عل  سبيل   7والظا رية
 . 8وعل الرتا  ل األوىل أو األخات عل  سبيل الت ياالبدل، ايجج

                                                 

 448،   4.خمتصر اختيل العلماء للطحاوي ج 48/211ينظر قول اهسن ل  التمهيد البن عبد الرب  (1)
اإلمام  .خمتصر ابن متيم عل  م  ب 4/15نقلها ،مساعيل بن سعيد وحر ، ينظر الروايتان والوجهان و (2)

  .4/24. شرح الزركشي  و 211،   4. الفروع وتصحيح الفروع البن مفلح  ج  71،77،   4أمحد ج 
. أسىن املطالب ل  214،   4. هناية املطلب ل دراية امل  ب  ج  21ينظر  التنبيه ل الفقه الشااعي     (3)

البجامي عل  شرح منهد الطي     . حاشية 4/91. اإلقناع للشربيمي  و 24،   4شرح رو  الطالب  ج 
 . 414،   4ج 

  . 49. املقن  البن قدامة  و   85،   4شرح العمدت ل الفقه  ج ينظر باإلضااة للمصادر السابقة    (4)
. الوجيز ل الفقه عل  م  ب اإلمام أمحد   51،    4الرعاية الصيفرا ل الفقه عل  م  ب اإلمام أمحد  ج 

  59 . 
 ضي أبو الطيب أن الشااعي ن  ل حرملة أنه يستحب جعل الرتا  ل األوىل . نقل القا(5) 
  . اتح 4/91  . اإلقناع للشربيمي  و2/515. اةموع  و 4/211  . حبر امل  ب  4/8ينظر  خمتصر املزين  و    

   . 4/271الباري  و
صحيح، واعتمد ا صاحب اإلقناع، ينظر   و اختيار ابن قدامة ل الكال، وقال املرداوي ل اإلنصال  و ال (6)

  . اإلقناع ل اقه اإلمام 4/144. اإلنصال للمرداوي  و 89،   4الكال ل اقه اإلمام أمحد بن حنبل  ج 
   .  4/411. شرح منته  اإلرادار   و 58،   4أمحد بن حنبل، ج 

   .4/21  . سبل السيم   و4/419ينظر  ا ل    و (7)
   كفاية 4/1شااعي ل البويطي و ك ا ل األم، وتبعه الزباي، واملرعشي، وابن جابر، ينظر   األم  ون  عليه ال (8)

  . التمهيد لاسنوي  2/211  . اإلهباج  و4/121  . النجم الو اج للدماي  و72،71األخيار و  
  . طرح التثريب  1/177  . را  اهاجب  و4/285،281  . القواعد والفوائد األصولية  و121 - 4/121و
  .2/449و
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ومن   ب ،ىل غسل اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب مثان مرار قال  ُيب ،اراد الرتا  عن السب  
 .  3و، وروي عن داود الظا ري 2و، و و قول اهسن البصري 1وبثامنة، قال به اإلمام أمحد ل رواية

 الترجيح
لة أن الراجح غسل اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار وجوبا، يظهر مما  كر ل املسأ 

 والترتيب ل ،حدا اليفسير السب  استحبابا، وكونه ل األوىل أوىل لآليت 

وجو  غسل اإلناء سبعا قال به الشااعية واهنابلة واملالكية ل رواية لقوله صل  اهلل عليه وسلم   - 4
  ه الوجو  عند مجهور الفقهاء.وااغسلوه سبعا  واألمر يقتضي مطلق

الترتيب ل ،حدا اليفسير السب  قال به الشااعية واهنابلة وجوبا وقال به األحنال استحبابا ومل  - 2
يقل به املالكية، اكونه استحبابا   و الراجح الضطرا  الروايار ل الترتيب، ولكونه مل يثبت ل 

وبت طبيا واكتشف باآلالر مندو  ،ليه، اقد كل الرويار . وألنه من با  التداوي و و أمر 
املكربت واةا ر اهديثة أن ل لعا  الكلب ميكروبار وأمرا  اتاكة ال يزيلها املاء وحده ما مل 

 يستعمل معه الرتا  خاصة  .

وجعل الرتا  ل ،حدا اليفسير وعدم تقييده بلحدا ن لوجود االضطرا  ل رواياته و  ا يدل  - 1
الرتا  من اليفسير غا مقصود و،منا املقصود  و حصول الترتيب ل مرت من عل  أن حمل 

املرار مث أنه مل حيمل  نا املطل  عل  املقيد لعدم حتق  وجود شرط من شروط محل املطل  عل  
املقيد و و كون املطل  دائرا بني قيدين متضادين ايبق  املطل  عل  ،طيقه ألن محله عل  أحد 

 ىل من محله عل  القيد اآلخر .القيدين ليس بأو 

وكون الترتيب ل اليفسلة األوىل أوىل لقوله عليه السيم وأوال ن بالرتا   ارتجح لكثرت روا ا  - 1
 وهفظهم ولت ريد أحد الشي ني  ا، وليأيت املاء عليه بعده اينظفه . واهلل أعلم .

 

 

 
                                                 

  . خمتصر ابن متيم  4/11  . امليفمي  و4/15ينظر   الروايتان والوجهان  ونقلها عنه ،مساعيل بن سعيد، وحر ،  (1)
   . 4/24،22  . شرح الزركشي  و4/211  . الفروع  و4/77و
  . شرح معاين اآلوار   4/448و   . خمتصر اختيل العلماء  48/211ينظر  التمهيد البن عبد الرب   و (2)
  . 4/21و
   .2/511اةموع   و (3)
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 الخاتمة
 

اهمد هلل ر  العاملني كما ينبيفي جليل وجهه وعظيم سلطانه، والصيت والسيم عل  نبينا حممد         
وعل  آله وصحبه أمجعني، أما بعد  اقد مّن اهلل تبارك وتعاىل علّي بلمتام   ا البحع، و،خراجه عل  

بحع الين أحاول أن   ه الصورت متمنيا  أن أكون قد واقت لدراسة موضوعه و،كماال  لعملي ل   ا ال
 أقدم ل   ه ااامتة أ م النتائد و ي كما يلي  

  اختلفت العلماء ل الرتجيح واجلم  بني األحاديع الواردت ل املسألة بناء عل  اختيل
الروايار الواردت ايها, اقد ورد غسل اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب ل بعض الروايار سبعا, ول 

وورد ل روايار أخرا تعفا االناء بالرتا  داخل اليفسير السب  بعضها ويوا بدون ترتيب, 
مطلقا  من غا تقييده بلحدا ا, وورد تقييد حمل الترتيب من اليفسير السب  عل  حسب 

 اختيل الروايار, وورد ل رواية أخرا الترتيب خارجا عن اليفسير السب  .
 ملسألة, حيع اختلف الفقهاء ايها عل  و  ا االختيل كان له أور عل  األحكام الفقهية ل ا

 النحو التايل   
اقهاء األحنال واملالكية قالوا باستحبا  غسل اإلناء ال ي ولغ ايه الكلب سبعا  وعللوا عدم   

محله عل  الوجو  لوجود قرائن صرات األمر عن ظا ره من الوجو  ،ىل الند  منها   ورود غسله 
ل  سائر النجاسار, أو محل السب  غسير عل  ابتداء اإلسيم ويوا  ل بعض الروايار, وقياسه ع

حيع كان التشديد ل أمر الكي , قيام الدليل عند املالكية عل  طهارت الكلب, معارضة حديع 
اليفسل سبعا  للكتا , أو أن اليفسل سبعا  من با  التداوي؛ ألن   ا العدد قد جاء ل مواض  من 

 والتداوي .الشرع استحبابه عل  جهة الطب 
أما بالنسبة للترتيب ااملالكية مل يأخ وا به لكونه مل يثبت ل كل الروايار, والروايار ال  وبت ايها 
مضطربة ل حمله من اليفسير, و  ه االسبا  جعلت األحنال حيملوه عل  الند  وعدم 

 الوجو  .
لب سبعا  م  الترتيب, ولكنهم اقهاء الشااعية واهنابلة قالوا بوجو  غسل اإلناء ال ي ولغ ايه الك

اختلفوا ل حمل الترتيب من اليفسير بناء عل  االختيل ل محل املطل  عل  املقيد ل املسألة, 
االشااعية أخ وا بالرواية املطلقة ل حمل الترتيب من اليفسير ومل حيملو ا عل  ،حدا الروايار 

 املقيدت السبا  و ي 
 يدل عل  أن حمل الرتا  من اليفسير غا مقصود .اظطرا  الروايار املقيدت, و  ا  .4
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 تساق  القيود؛ ألن املطل  دائر بني قيدين متضادين وهب ا ميتن  اهمل .  .2
 أما اقهاء الظا رية اقالوا برتجيح رواية أوال ن عل  باقي روايار الترتيب .     

طلقة عل  املقيدت بثماين و  ب بعض الفقهاء ،ىل وجو  غسلة وامنة م  الترتيب محي  للرواية امل
 غسير . 

  ن االختيل ل القواعد األصولية املتعلقة باملطل  واملقيد له أور كبا عل  اختيل الفقهاء ل،
 األحكام الفقهية املستنبطة من األحاديع املطلقة واملقيدت .

  األحكام،،ن االختيل ل قابلية ن  اهديع املقيد للتأويل، أدا ،ىل االختيل ل بعض 
  ،ن االختيل ل تصحيح األحاديع، أدا ،ىل االختيل ل محل اهديع املطل  عل  املقيد،

 اعدم وبور الرواية ال  ورد ايها التقييد جعل بعض الفقهاء يأخ ون باإلطيق .
  تبني من خيل دراسة   ا االمنو ج من املسائل التطبيقية منهد العلماء ل استنباط األحكام

، ودور القواعد األصولية وضوابطها ل ضب  االجتهاد واإلاتاء، واملسائل التطبيقية كثات الشرعية
 ل الفقه اإلسيمي حيتاج استقصاؤ ا ،ىل العديد من األحباة العلمية .           

                                                           
        واهلل أعلم وصل  اهلل وسلم عل  نبينا حممد وعل  آله وأصحابه أمجعني                                                                ا

 وآخر دعوانا أن اهمد هلل ر  العاملني
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 المصادر والمراجع بأهم  قائمة

 . القرآن الكر  برواية حف  عن عاصم 
  ل .4124، 4نن  ظفر أمحد العثماين التهانوي، دار الفكر، باور، ط،عيء الس .4
اإلعيم بفوائد عمدت األحكام  أبو حف ، عمر بن علي بن أمحد األنصاري امللقب بلوابن  .2

  ل .4147، 4امللقن ، حتقي   عبد العزيز بن أمحد املشيقح، دار العاصمة، الريا ، ط
الشربيمي ااطيب، حتقي    مكتب البحوة  اإلقناع ل حل ألفاظ أيب شجاع   حممد .1

  ل .4145والدراسار، دار الفكر، باور، ط
اإلقناع ل اقه اإلمام أمحد بن حنبل   أبو النجا، موس  بن أمحد اهجاوي، حتقي   عبد  .1

 اللطيف حممد السبكي، دار املعراة، باور . 
األيّب، دار الكتب العلمية،  ،كمال ،كمال املعلم  أبو عبد اهلل، حممد بن خلفة الوشتاين .5

 . 4باور، ط
،كمال املعلم بفوائد مسلم   أبو الفضل، عيا  بن موس  اليحصيب، حتقي   حيي ،مساعيل،  .1

  ل .4149، 4دار الوااء، املنصورت، ط
  ل . 4191، 2األم   أبو عبد اهلل، حممد بن ،دريس الشااعي، دار املعراة، باور، ط .7
األحكام  أبو الفتح، تقي الدين حممد بن علي بن و ب املشهور بابن  اإلمام ل معراة أحلاديع .8

 دقي  العيد، حتقي   سعد بن عبد اهلل آل محيد، دار ا ق  للنشر والتوزي  .
انتصار الفقا السال  لرتجيح م  ب مال   مشس الدين حممد بن حممد الراعي األندلسي،  .9

 م .4،4984طحتقي   حممد أبواألجفان، دار اليفر ، باور، 
اإلنصال ل معراة الراجح من اايل عل  م  ب اإلمام أمحد بن حنبل            أبو  .41

 اهسن، علي بن سليمان املرداوي، حتقي   حممد حامد الفقي، دار ،حياء الرتاة العريب، باور 
، دار البناية شرح ا داية  أبو حممد، حممود بن أمحد اليفيتاىب، املعرول ببدر الدين العيىن .44

  ل .4،4144الفكر، باور، ط
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ل مسائل املست رجة   أبو الوليد، ابن رشد  .42

  ل .4118، 2القرطيب، حتقي   حممد حجي، دار اليفر  اإلسيمي، باور، ط
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حزم،  التبصرت   أبو اهسن علي بن حممد الل مي، حتقي   أمحد عبد الكر  جنيب، دار ابن .41
  ل .4111، 4باور، ط

جام  األمهار  أبو عمرو مجال الدين عثمان بن عمر الكردي املعرول بابن اهاجب،  .41
  ل .4،4149حتقي   أبو عبد الرمحن األخضري، اليمامة للنشر والتوزي ، باور، ط

ظ العلل الواردت ل األحاديع النبوية   أبو اهسن، علي بن عمر الدارقطمي، حتقي    حمفو  .45
  ل .4115، 4الرمحن زين اهلل، دار طيبة، الريا ، ط

عمدت القاري شرح صحيح الب اري   بدر الدين حممود بن أمحد العيمي، دار ،حياء الرتاة  .41
 العريب، باور،

الفروع وتصحيح الفروع  أبو عبد اهلل، حممد بن مفلح املقدسي، حتقي   حازم القاضي، دار  .47
  ل .4148، 4الكتب العلمية، باور، ط

ايض الباري عل  صحيح الب اري   حممد أنور شاه الكشماي، حتقي   حممد بدر عامل، دار  .48
  ل .4121، 4الكتب العلمية، باور، ط

الكال ل اقه اإلمام أمحد بن حنبل   أبو حممد، عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة  .49
 املقدسي، املكتب اإلسيمي، باور . 

ال  أبو أمحد، عبداهلل بن عدي اجلرجاين، حتقي   حيىي خمتار غزاوي، الكامل ل ضعفاء الرج .21
  ل .4119، 1دار الفكر، باور، ط

كشال القناع عن م  اإلقناع   منصور بن يونس بن ،دريس البهويت، حتقي    يل مصيلحي  .24
  ل .4112مصطف ، دار الفكر، باور،

مرقات املفاتيح شرح مشكات املصابيح   علي بن سلطان حممد القاري، حتقي    مجال عيتاين،  .22
  ل . 4122، 4دار الكتب العلمية، باور، ط

املسال  ل شرح موطأ مال    أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب، حتقي   حممد وعائشة  .21
  ل .4128، 4ابمي اهسني السليماين، دار اليفر  اإلسيمي، باور، ط

مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل   عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، حتقي   ز ا الشاويش،  .21
  ل . 4114، 4املكتب اإلسيمي، باور، ط



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

58  

 

املستوعب  نصا الدين حممد بن عبد اهلل السامري، حتقي   مساعد بن قاسم الفاحل، مكتبة  .25
 ه . 4141، 4املعارل، الريا ، ط

  أبو بكر، عبداهلل بن الزبا اهميدي، حتقي   حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب  املسند .21
 العلمية، باور، مكتبة املتنيب، القا رت .

موا ب اجلليل لشرح خمتصر خليل  أبو عبد اهلل، حممد بن عبد الرمحن امليفريب، املعرول  .27
  ل .4198، 2باهطا ، دار الفكر، باور، ط

ح املنهاج   أبو البقاء، حممد بن موس  بن عيس  الدماي، حتقي   جلنة النجم الو اج ل شر  .28
  ل .4125، 4علمية، دار املنهاج، جدت، ط
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 دالالت النهي عند اإلمام مسلم
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 مقدمة ال

اهمد هلل وحده ، والصيت والسيم عل  من النيب بعده وأشهد أن ال ،له ،ال اهلل وحده                 
 وصحبه أمجعني . صل  اهلل عليه وعل  آله –ال شري  له وأشهد أن حممدا عبده و رسوله 

قام لعلم اهديع ولة من العلماء األجيء ال ين تعهدوه باجلم  والتدوين، ووض  اقد  أما بعد:
أسسه و،رساء قواعده، وجعلوه أدات قوية الستنباط األحكام الشرعية، وشرعوا يبحثون ل نصو  

ااا  والعام واملطل  الكتا  والسنة ودراسة ما ايهما من نصو  لفهم احواه، وليعراوا منها 
واملقيد...، لضب  أاعال املكلفني بضواب  الشرع، وقد كان ملبحع داللة األلفاظ حظواارمن البحع 
عند األصوليني اوضعوا له تعريفار حمددت كاملراد منها عند ،طيقها أو تقييد ا أو محلها عل  أكثر من 

صو  العربية وحيتاج اهمها لسعة نظر،وقوت اهم معىن، ألّن القرآن الكر  والسنة النبوية من أبلغ الن
وحدت  كاء، ال تتواار ،اّل عند من قرأ وتفقه ل علوم القران والسنة النبوية وتفقه ايهما، وقد لقيت السنة 

وبني الصحيح -صل  اهلل عليه وسلم-النبوية عناية  كبات  من العلماء امنهم من مج  حديع رسول اهلل
ماء اهديع ال ين مجعوا اهديع وصنفوه ل كتب من أشهر ا ما يعرل منها والضعيف، و م عل

بالكتب الستة، وقد اتبعوا طرقا  خمتلفة ل ترتيب األحاديع من حيع موضوعا ا وك ل  الرتمجة لكل 
 با  بعنوان يدل عل  األحاديع املندرجة حتته.

العديد من الرتاجم ال  حتمل ل كتابه وجدر  عل  تراجم اإلمام مسلم ومن خيل اطيعي        
طاب  معراة عظيمة لقواعد أصول الفقه وأسسه، ابينت ترامجه وأراءه األصولية ل الت صي  أو القياس 
أو داللة األلفاظ، واألخا  و ما كان غاية حبع الباحثفا تدا أن يتوس  ل   ا املوضوع ويبحع ايه 

ام بدراسة األحاديع املوجودت حتتها ليعرل مدلول اجمعبعض األبوا  ال  ترجم  ا اإلمام مسلم وق
  ه األلفاظ، و كر الباحع األحاديع املدرجة حتت   ه األبوا  ، ا كانت ويتة أحاديع أو أقل، أما 

 ، ا زادر عن  ل  اي تار منها ما يجبني مدلول اللفظ.
 مشكلة البحث:

 توجد قرينة تصراها ،ىل الكرا ة ،  داللة ،ّن داللة النهي عند األصوليني تشمل التحر  ، ا مل       
النهي عند م ،ّما للتحر  أو للكرا ة ، وبالنظر ل تراجم أبوا  صحيح اإلمام مسلم وجدته يطل  لفظ 
النهي أحيانا  ولفظ الكرا ة أحيانا  أخرا، و  ا مواا  ملدلول النهي عند االصوليني، وبالنظر ل تراجم 

يطل  لفظ النهي ل ترمجته لبعض األبوا  اأردر دراسة األحاديع املدرجة أبوا  اإلمام مسلم، وجدته 
حتت   ه األبوا  ملعراة النهي الوارد ايها من خيل صيغ النهي املست دمة ل اهديع، وأقوال العلماء 

 ل املسألة ملعراة  ل النهي للتحر  أو للكرا ة؟
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 ودالالت النهي، الفصل األول التمهيدي:تعريف النهي وصيغه

 المبحث األول: تعريف النهي وصيغه
 المطلب األول: تعريف النهي لغة  واصط حا .

عرل العلماء النهي بعدت تعريفار، و ل  تبعا  للمعىن املراد من النهي حيع ،ّن النهي يرد بعدت         
جب التقد  مبعراة تعريفه صيغ خمتلفة عن بعضها ل مدلوال ا الليفوية، وملعراة معىن النهي اصطيحا  و 

 ليفة  أوال .
ي  خيل أو ضد الفرع األول: تعريف النهي لغة :       ْه نلَّ اتف  علماء الليفة عل  أّن ال

، ورد ل لسان  األمر أي مبعىن املن  أو الكف عن الفعل، و و من مادت هن  ينهو اهو ناٍه
يا   ْه هاه نَل ْن َل اه ي ِه العر  من معان النهي أنه". هَن َوْي َل يب نشد ِس ؛ َأ اَ    َكفَّ َن َل ه  وت َت اانْل

ِريِّ  عجْ  ٍد اْل  لزياد بن ْي
ِ،َ ا َما انْلتَلَه  ِعْلمي تَلَناَ ْيتج عنَده، ... َأطاَل اَأْمل ، أَو تَلَناَ   اأَْقَصرا
، َوقَاَل ِل اْلمجْعَتلِّ باألَلف   4و

ْنَتِهَيٌة َعِن الشَّْيِء. وتَناَ ْوا َعِن اأَلمر َوَعِن اْلمجْنَكِر  هَن  نَلَهْوته َعِن اأَلمر مبَْعىَن هَنْيته. ونَلْفٌس هَناٌت  مج 
 . 2و 79وسورت املائدت، اآلية َكانجوا اَل يَلتَلَناَ ْوَن َعْن مجْنَكٍر اَلَعلجوهج بَلْعضجهجْم بَلْعض ا َوِل التلَّْنزِيِل اْلَعزِيِز  

الرتك"والنلَّْهيج  ِضدُّ اأْلَْمِر، َو ونَلَهاهج  َعْن َكَ ا ويأيت النهي لعدت معان تدور أغلبها عن الكف وطلب 
َهاهج ونَلْهي ا ، َو وانْلتَلَه   َعْنهج، َو وتَلَناَ    َأْي َكفَّ  يَلنلْ
االنهي ل الليفة ضد األمر، و و قول القائل ملن   ،1و

 . 1ودونه  "ال تفعل"
ه  "استدعاء  عرل علماء األصول الالفرع الثاني: تعريف النهي اصط حا         نهي بأّن

، ومعىن استدعاء الرتك  يراد به الطلب، ومعناه  5والرتك بالقول ممن كان دون من طلب"
 طلب الرتك ال الفعل ألّن طلب الفعل  و األمر.

وبالقول  قيد خرج به الفعل، ألن طلب الرتك بالفعل يسم  املن  ال النهي، "ألن من قيد عبده، أو 
 .  1ووليس  ل  بنهي"اقد منعه،  أغل  بابه

                                                 
  .44/471، و1عبد القادر بن عمر البيفدادي، خزانة األد ،ط 4و
  .111-4/111، و1ابن منظور، لسان العر ، ط  2و
  .124-121، و5الرازي، خمتار الصحاح، ط  1و
  .218، و4اجلرجاين، التعريفار، ط  1و
  .441، و4 ، جيل الدين، شرح الورقار، ط4/459، و2ل ، العدت ل أصول الفقه، طينظر أبو يع  5و
  .4/459أبو يعل ، العدت ل أصول الفقه، و  1و
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 :المطلب الثاني: صيغ النهي ومدلوالته
وال   ي جمموع األلفاظ الدالة عل  الكف عن الفعل والرتك،  معنى صيغ النهي الفرع األول:     

 و ي تأيت بعدت أساليب ليفوية منها 
و ي من أشهر صيغ النهي و ي ال النا ية م  الفعل املضارع مثال  ل  صيغة النهي )ال تفعل(:-4

  ااهلل سبحانه وتعاىل 454سورت األنعام، اآلية وَواَل تَلْقتلجلجوْا النلَّْفَس الَِّ  َحرََّم اهللج ِ،الَّ بِاهَْ ِّ قوله تعاىل  
 حرم اهلل قتلها ،ال باه ،  قد طلب ل   ه اآلية الكرمية الكف واالمتناع عن اعل  و قتل النفس ال 

كالقصا  والردت، نعو  باهلل من االرتداد عن الدينبصييفة الفعل املضارع تسبقه ال النا ية كما هن  
َواَل تَلْقَربجوا الزِّنَا ِ،نَّهج َكاَن اَاِحَشة  َوَساَء  ٱهب  الصييفة عن العديد من الكبائر مثيلزنا ل قوله تعاىل 

  .12اإلسراء، اآلية وسورت َسِبيي  
َوَأَحلَّ اللَّهج اْلبَلْيَ  َوَحرََّم  و ي من الصيغ الصرحية ل النهي، مثا ا قوله تعاىل  مادة حرم ومشتقاتها:-0
وسورت حجرَِّمْت َعَلْيكجمج اْلَمْيَتةج َوالدَّمج َوهَْمج اْاِْنزِيرِ  ، وقوله تعاىل 275وسورت البقرت، اآلية الرِّبَا
 ، ك ل  اهال ل اجلملة ااربية املثبتة ال  استعملت ايها مادت التحر  كقوله تعاىل  1ت،اآلية املائد
 حجرَِّمْت َعَلْيكجْم أجمََّهاتجكجْم َوبَلَناتجكجْم َوَأَخَواتجكجْم َوَعمَّاتجكجْم َوَخاالَتجكجْم   21وسورت النساء، من اآلية ، 

كاح األمهار وما  كر معهن من ا رمار جبملة خربية مثبتة، افي   ه اآلية الكرمية طلب الكف عن ن
 اآلية. حجرَِّمْت َعَلْيكجْم أجمََّهاتجكجْم َوبَلَناتجكجمْ مشتقة من مادت التحر  و ي قوله تعاىل  

َهاكجمج اللَّهج َعِن الَِّ يَن قَاتَللجوكجْم ِل مثاله قوله تعاىل مادة نهى ومشتقاتها في سياق اإلثبات:-1 َا يَلنلْ ِ،منَّ
يِن   ، انه  اهلل سبحانه وتعاىل مواالت الكاارين ال ين عادوا املؤمنني 9وسورت املمتحنة،اآلية َّالدِّ

 وأخرجو م من ديار م.
يَا له تعاىل  اكما تفيد صييفة أحل التحليل النه ، ا نفيت تفيد النهي، ومن أمثلتها قو نفي الحل:-1

ا    ، وك ل  ما جاء َعْن َعْبِد 49وسورت النساء،اآلية أَيلَُّها الَِّ يَن آَمنجوا اَل حيَِلُّ َلكجْم َأْن َترِوجوا النَِّساَء َكْر  
اهلِل َواْليَلْوِم اآْلِخِر، تجَساِارج اَل حيَِلُّ اِلْمَرأٍَت، تلجْؤِمنج بِ »اهلِل ْبِن عجَمَر، َعِن النَّيبِّ َصلَّ  اهللج َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل  

،افي   ين النصني ،خبار بنفي اهِّل عن االرة بالكرا ة  4و«َمِساََت َوَيِة لََياٍل، ِ،الَّ َوَمَعَها  جو حَمَْرمٍ 
 وسفر املرأت من غا حمرم اوق وية ليال، ول  ل  تأكيد لطلب الكف عن الفعل.

اَاْجَتِنبجوا  أمثلتها لفظ اجتنبوا أو  روا كما جاء ل قوله تعاىل   ومنفعل األمر الدال على الترك:-5
اَِلْن ملَْ تَلْفَعلجوا اَْأَ نجوا  ، وقوله تعاىل  11وسورت اهد،اآلية الرِّْجَس ِمَن اأْلَْووَاِن َواْجَتِنبجوا قَلْوَل الزُّورِ 

وسورت َّءجوسج أَْمَواِلكجْم اَل َتْظِلمجوَن َواَل تجْظَلمجونَ حِبَْرٍ  ِمَن اللَِّه َوَرسجولِِه َوِ،ْن تلجْبتجْم اَلَلكجْم رج 
  ،و  ه األلفاظ تدل عل  الرتك وعدم اإلقبال عل  الفعل مما يدل عل  أنه منهي عنه.279البقرت،اآلية 

                                                 
  .4118 ، برقم  و2/875أخرجه مسلم ل صحيحه،  ِكَتا ج اهَْجَِّبا ج َسَفِر اْلَمْرأَِت َمَ  حَمَْرٍم ِ،ىَل َحدٍّ َوَغْاِِه، و  4و
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 اختلف العلماء ل صييفة النهي "ال تفعل" الفرع الثاني: صيغة النهي المجرد وداللتها
 عل  داللتها عل  التحر  عل  وية م ا ب -القرائن، ا جتردر عن -

 و و م  ب اجلمهور حيع يقولون ،ّن صييفة النهي تدل عل  التحر  عند جترد ا عن المذهب األول
 قرينة تصراها ،ىل غا التحر ، ويستدلون عل  قو م بأدلة منها 

طيق النهي  و التحر  الو قال سيد   بالعقل حيع يكون املعىن املتبادر ،ىل ال  ن عند ،الدليل األول
لعبده  ال جرج من الدار وخرج وعاقبه سيده اي شيء عليه؛ ألّن املعىن املفهوم من النهي  و حرمة 

 ااروج من الدار.
  أاعال الصحابة والتابعني، حيع كانوا ينتهون عن الفعل مبجرد مساعهم للنهي، وال الدليل الثاني

 أو للتنزيه أو ليفا ا من معاين النهي اةازية.يسألون عن كونه للكرا ة 
  وأصحا    ا امل  ب يقولون  بأّن النهي ،ن ورد مطلقا ، يكون للتحر  أو للكرا ة المذهب الثاني

وال حيمل عل  أحد املعنيني ،اّل بقرينة دالة، وحجتهم ل  ل   و كون تعريفي التحر  والكرا ة  و 
م املن  عن الفعل، أّما التحر  اباملن ، ،  املن  زيادت والزيادت حتتاج ،ىل طلب الرتك ول الكرا ة م  عد

 دليل.
ورد عليهم صاحب كتا  امله   أّن املطالبة بدليل ليست بدليل، ولو اارتضنا أهنا دليل االدليين 

 الل ان  كر ا اجلمهور يكفيان إلوبار أّن النهي ، ا ورد مطلقا  ينصرل ،ىل التحر .
يقول  أّن صييفة النهي اةرد "ال تفعل" لفظ مشرتك بني التحر  والكرا ة، وال يثبت  الثالث:  المذهب

كونه للتحر  أو للكرا ة ،اّل بقرينة دالة عل  أحد املعنيني، ويعللون لقو م بكون صييفة النهي اةردت 
ما ،ىل أّن ترد قرينة ترجح استعملت للتحر  وللكرا ة، واألصل ل االستعمال اهقيقة، اتكون حقيقة ايه

 أحد املعنيني عل  اآلخر.
ويرد عل  قو م   ا بأّن الرتدد بني املعنيني يبطل قو م باالشرتاك اللفظي، ألّن االشرتاك 
اللفظي يستوجب تبادر أحد املعنيني ،ىل ال  ن ايكون  و اهقيقة واملعىن اآلخر جمازا ، وما يتبادر ،ىل 

التحر  واألدلة ال  أورد ا اجلمهور كااية إلوبار  ل ،  "ال تفعل"بصييفة ال  ن عند ،طيق النهي 
َواَل تَلْقَربجوا الزِّنَا ِ،نَّهج َكاَن اَاِحَشة  َوَساَء انته  من كان ميارس الزنا عن اعله عندما نزل قوله تعاىل  

اه ا دليل عل  أنّه  و املعىن  ، مثي ؛ ألنّه تبادر ،ىل   نهم التحر ، 12وسورت اإلسراء،اآلية َسِبيي  
 اهقيقي لصييفة النهي عند ،طيقها.
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 المبحث الثاني: داللة النهي على الفور والتكرار واقتضائه للفساد ووروده بعد أمر:
ل املبحع الساب  تعريف النهي وصييفه، وداللة لفظ النهي عل  التحر  عند ،طيقه، اهل  عرانا      

لو ورد النهي  ل يستوجب االنتهاء عل  الفور والتكرار؟ و ل يقتضي اساد املنهي عنه؟ ولورد النهي 
مسألة بشكل  بعد أمر اما ا يراد به التحر  أم الكرا ة؟ واجلوا  عن   ه املسائل سيتناوله الباحع كل

 خمتصر ومفيد بل ن اهلل.
 المطلب األول: داللة النهي على الفور والتكرار:

 اختلف العلماء ل داللة النهي عل  الفور والتكرار عل  م  بني 
ويقولون ،ّن النهي يقتضي الفور والتكرار ويوردون عدت   4و  و و م  ب مجهور العلماءالمذهب األول

 أدلة منها 
أّن صييفة النهي يراد هبا استدعاء ترك الفعل عند تواار شروط التكليف، ل كل زمن   الدليل األول

يتواجد ايه النهي، وتأخا االمتثال بعد االستدعاء يعد عصيانا كما يعد املمتثل بعد االستدعاء مباشرت 
 طائعا ، ايثبت  نا أن النهي للفور والتكرار ل كل زمان.

استدعاء للرتك، وليس معها قرينة تدجّل عل  التوسعِة والفجْسَحة ل الرتاخي،   أَن الصييفة الدليل الثاني
 اهي بكوهنا استدعاء جازمة عل  املكلف برتِك ما هن  عنه، ودوامه.

  أن الشارع اهكيم ال ينه  ،ال عن اعل قبيح، والقبيح ُيب تركه عل  الفور ول كل الدليل الثالث
 وقت.

والتكرار و و م  ب أيب بكر األشعري، ورجحه   2والنهي ال يدل عل  الفور  يقول  أّن المذهب الثاني
، واستدل أصحا    ا امل  ب بكون النهي قد يأيت عل  الدوام كقوله  1والف ر الرازي ل ا صول

وقد يكون مؤقتا  كقول   ،12وسورت اإلسراء، اآلية َواَل تَلْقَربجوا الزِّنَا ِ،نَّهج َكاَن اَاِحَشة  َوَساَء َسِبيي  تعاىل  
الطبيب للمريض  ال تأكل السم ، وقد ارقوا  نا بني النهي املطل  والنهي املقيد، و ا واحد عند 

 . 1وأصحا  امل  ب األول، ايكون اايل بني امل  بني لفظياال معنويا

                                                 

  174-1/171، و4ي، البحر ا ي  ل أصول الفقه، ط  الزركش4و
حيع  كر صاحب كتا  الواضح أن األكثرين من أصحا  الشااعي، واألقلني من أصحا  أيب حنيفة   بوا ،ىل  2و

وقد  كر  ل  ل مبحع األمر و كر  أنَه عل  الرتاخي، و و م  بج املعتزلِة، واختيارج القاضي اإلمام أيب بكر الباقيين
، 4مبحع النهي أّن ما قيل ل األمر ينطب  عل  النهي ل   ه املسألة، ينظر البيفدادي، الواضح ل أصول الفقه، ط ل
  .1/48و
  .282-2/284،  و1الرازي، ا صول، ط ينظر  1و
  .4112-1/4114، و4 ، ينظر النملة، امله  ، ط211-1/215البيفدادي، الواضح ل أصول الفقه، و 1و
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 المطلب الثاني: اقتضاء النهي فساد المنهي عنه:
ة ،ىل م ا ب و ل  لعدت اعتبارار منها  كون النهي ل العبادار أو انقسم العلماء ل   ه املسأل       

ل املعامير، و ل النهي يقتضي الفساد ل املنهي عنه لعينه أو ملعىن أو وصف ليفاه، اهل يقتضي 
 النهي اساد املنهي عنه ليفة أو شرعا، أو ال يقتضي الفساد مطلقا.

أكان املنهي عنه عبادت، أم  عنه مطلقا ، أي سواء  أّن النهي يقتضي اساد املنهي األول المذهب
معاملة، واملراد بالفساد  عدم ترتب اآلوار، اأور النهي ل العبادار  عدم براءت ال مة، وأور النهي ل 
املعامير  عدم ،اادت املل  واهل، ال ا ورد النهي عن أمر اقتض  اساده حكما ، سواء كان النهي ل 

وبه قال أكثر أصحا  أيب حنيفة  ر، كان النهي عنه ليفاه أو لسبب ل نفسهالعبادار أو املعامي
 ، وأدلتهم عل   ل  كثات منها  4وومال  والشااعي وأمحد بن حنبل

، ااملنهي  2و"من عمل عم   ليس عليه أمرنا فهو رد "-صل  اهلل عليه وسلم-  قول النيبالدليل األول
ا ، ال ا اعرت    ا القول بقو م ،ّن الردود  ي عدم قبول العمل عنه ليس من أمر الشارع اهو مردود ، 

واإلوابة عليه وليس معناه اساد وبطين العمل، ايجا  بأّن لفظ الرد كما يستعمل لعدم القبول يستعمل 
للبطين والفساد، ايقال رد اين كيم اين أي أاسده، ويقال  ل ،اساد كتب امل الفني الرد عل  

 ايستعمل ل املعنيني.اين، ، ا  
الن قيل ،ّن املقصود ل اهديع  و ما ليس من الدين كالزنا وشر  اامر وغا ا، واايل ل 

 ما  و من الدين عل  صفة مكرو ة كالبي  وقت النداء، أو الصيت ل الثو  امليفصو .
الدين وال يثا  قيل  البي  عل  صفة منهي عنها والقيام بالصيت م  أاعال تبطلها ليس من 

 ااعله، اهو مردود أي ااسد ال يقبل.
استدلوا عل  اساد العقود بالنهي، من  ل  قول ابن -رضي اهلل عنهم-  أّن الصحابة الدليل الثاني

َواَل تَلْنِكحجوا اْلمجْشرَِكاِر ، ألن اهلل تعاىل قال  1)اليصح نكاح المشركات"  "-رضي اهلل عنه-عمر 
صل  اهلل عليه - ، واحتجاجهم عل  واساد عقود الربا  بقوله 224وسورت البقرت، اآلية َح َّ يلجْؤِمنَّ 

  1و""ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مث  بمثل  -وسلم

                                                 

  .282-4/281،و4الشوكاين، ،رشاد الفحول، ط  ينظر، 4و
  برقم  4111\1مسلم ل صحيحه، كتا  االقضية، با  نقض األحكام الباطلة ورد حمدوار األمور، و أخرجه 2و
  .4748و
  برقم   7/18، كتا  الطيق، با  وال تنكحوا املشركار ح  يؤمن، و4أخرجه الب اري ل صحيحه،ط 1و
  .5285و
  .4581 ، برقم  و1/4218م ل صحيحه،كتا  املساقات، با  الربا،و مسل   أخرجه1و
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الن قيل  لعلهم رجعوا ،ىل اساد  ل  بقرينة، يقال  لو كانت قرينة ل كرر ول كر ا بعضهم عند 
 عل  أهنم عقلوا منه الفساد. االحتجاج، الما قنعوا مبجرد اللفظ وظا ره دل

  و و عكس األول أي أّن النهي عن الفعل يقتضي صحة املنهي عنه، وقيل  و اختيار الثاني المذهب
، وأيضا الكرخي من اهنفية وأبو بكر القفال من الشااعية، وعامة  4وأيب حنيفة، وحممد بن اهسن

 .         2واملتكلمني
 الفصل الثاني: داللة النهي في تراجم صحيح اإلمام مسلم
 المبحث األول: صيغ النهي المستفاد منها التحريم في تراجم صحيح اإلمام مسلم.
 .المبحث الثاني: صيغ النهي المستفاد منها الكراهة في تراجم صحيح اإلمام مسلم

لتحر  أو للكرا ة عل  عدت معايا اعتمدر ل تقسيمي   ا الفصل معراة لفظ النهي  ل  و لتنبيه:
  ي 
من خيل استقراء الباحع لرتاجم صحيح اإلمام مسلم الحظ أّن الرتاجم ا توية عل  أحكام -4

 تنقسم ،ىل 
 تراجم صرح اإلمام مسلم باهكم ايها منسوبا  لقائله.-أ

وصل ،ليه باجتهاده أو تراجم مل يصرح ايها حبكم منسوبا  لقائله مما يرجح للباحع أّن   ا اهكم - 
 أنّه يرا اهكم ايها عل    ا النحو، و  ه  ي الرتاجم املستهداة كنما ج ل   ا الفصل.

اإلمام مسلم ل ترامجه يرا أّن النهي العام جبمي  صييفه يفيد التحر ، والحظ الباحع   ا من  أنّ -2
هور األصوليني حيملون   ه الصيغ عل  خيل تتب  الصيغ واملسائل الواردت حتت أبوا  النهي العام أّن مج

 التحر  وك ل  وااقهم مجهور الفقهاء ل اهكم عل    ه املسائل.
أن اإلمام مسلم مل يصرح بلفظ التحر  ل مجي  تراجم أبوا  كتبه، مما يرجح للباحع أّن معظم -1

 م أبوا  كتبه.النهي العام كان يقصد به التحر ، و ل  لتصرحيه بلفظ الكرا ة ل بعض تراج
 
 

                                                 
  .1/4154النملة، امله  ، و    4و
  .4/171، د.ط، و،ابن عبد الرب، التمهيد ملا ل املوطأ من املعاين واألسانيد 2و
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 المبحث األول: صيغ النهي المستفاد منها التحريم في تراجم صحيح مسلم
 المطلب األول: تعريف الحرام:

عرل علماء الليفة اهرام بأنه و املمتن  اعله، من حرم من بايب قر  وتعب، ومس   أحرمته تعريف الحرام:
 . 4ومبعىن حرمته، واملمنوع يسم  حراما  تسمية باملصدر 

أما شرعا اقد عجراأنّه وما وبت النهي ايه بي عار ، ويقتضي العقل قبحه وي م ااعله شرعا ، 
 . 2وويعاقب بفعله، ويكفر باستحيله 

، ومن ترك  يثا  تاركه ويعاقب ااعله، ااهلل حرم أكل امليتة، امن أكل امليتة اهو يستح  العقا حكمه
اهلل أكل اانزير، امن أكل اانزير النّه يستح  العقا ، ومن تركه النّه يثا   وحرمأكل امليتة النه يثا .

َا َحرََّم  ،ىل آخر اآلية، 1وسورت املائدت، اآلية َّحجرَِّمْت َعَلْيكجمج اْلَمْيَتةج َوالدَّمج َوهَْمج اْاِْنزِيرعل  تركه ِ،منَّ
َم َوهََْم اْاِْنزِ    .471وسورت البقرت، اآلية يرِ َعَلْيكجمج اْلَمْيَتَة َوالدَّ

َا ااَْْمرج َواْلَمْيِسرج َواأْلَْنَصا ج َواأْلَْزاَلمج وقد يأيت ا رم بصورت األمر، كقوله تعاىل   يَا أَيلَُّها الَِّ يَن آَمنجوا ِ،منَّ
َ ِلَ  َوَمْن يلجَعظِّْم  ، و91ية وسورت املائدت، اآل رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن اَاْجَتِنبجوهج َلَعلَّكجْم تلجْفِلحجونَ 

َل  َعَلْيكجْم اَاْجَتِنبج  ٌر َلهج ِعْنَد َربِِّه َوأجِحلَّْت َلكجمج اأْلَنْلَعامج ِ،الَّ َما يلجتلْ وا الرِّْجَس ِمَن اأْلَْووَاِن حجرجَماِر اللَِّه اَلهجَو َخيلْ
 دل عل  التحر . ، اه ه الصيغ ت11وسورت اهد، اآلية َواْجَتِنبجوا قَلْوَل الزُّورِ 
 ينقسم ا رم ،ىل نوعني، حمرم ل اته وحمرم ليفاه   أقسام المحرم
و و ما حرمه الشارع ابتداء وأصالة، ويكون منشأ اهرمة ايه  ار الفعل أو عني ا ل،  المحرم لذاته:

وألنه غا مشروع أصي، ويرتتب عليه مضرت ومفسدت ل  اته ايكون باطي وال يرتتب عليه أي أور 
عليها شرعي، ومن أمثلته الزنا، وشر  اامر وأكل امليتة ونكاح ا ارم، اكل   ه األاعال ال يرتتب 

 حكم، لعدم صيحية ا ل لظهور اهكم الشرعي.
و و ماكان مشروعا  وغا حمرم ل  اته، ولكن اقرتن به سبب آخر ايه مفسدت ومضرت  المحرم لغيره:

والبي  وقت النداء، االصيت ل  للعباد اجعله الشارع حمرما ، ومثال  ل  الصيت ل الثو  امليفصو ،
ملكلف ولكنها اقرتنت مبا  و حمرم،  و و الثو  امليفصو  اصارر غا  ا ا مشروعة وواجبة عل  ا

 1ومشروعة، والبي  ك ل  مباح شرعا  ولكنه اقرتن مبا  و منكر و و االنشيفال عن الصيت اصار حمرما .
 

                                                 
  .4/481د.ط، و املصباح املنا،  ، الفيومي،1/91، و4ينظر الفاوزآبادا، القاموس ا ي ، ط 4و
السبكي، اإلهباج  ، و 58و ،4اإلسنوا، هناية السول شرح منهاج الوصول، ط  ،247ينظر اجلرجاين، التعريفار، و  2و

  .4/58و ل شرح املنهاج، د.ط
  4/155و ،4الزحيلي، الوجيز ل أصول الفقه، طينظر   1و
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 المطلب الثاني: صيغ النهي الدالة على التحريم في صحيح مسلم:
اقد اتف  العلماء عل  أن مادت هن  ومشتقا ا كي تفعل  لصييفة األوىل  لفظ النهي الصريحا         

ْحَساِن َوِ،يَتاِء ِ ي اْلقجْرىَب َويَلنلَْه  َعِن وحنو ا تفيد التحر ، و ل  كقوله تعاىل  ِ،نَّ اللََّه يَْأمجرج بِاْلَعْدِل َواإْلِ
  .91وسورت النحل، اآلية َّاْلَفْحَشاِء َواْلمجْنَكِر َواْلبَليْفِي يَِعظجكجْم َلَعلَّكجْم َت َكَّرجونَ 

وقد ترجم اإلمام مسلم لاحاديع الوارد ايها لفظ النهي، بالنهي املطل  ويبدو أنه أراد به 
التحر ، وكره ،طيق لفظ التحر  كعادت معظم املتقدمني حيع كانوا يتحرزون من ،طيق لفظ التحر  

َواَل تَلقجولجوا ِلَما َتِصفج أَْلِسَنتجكجمج اْلَكِ َ  َ َ ا َحَيٌل َوَ َ ا َحرَاٌم لِتَلْفتَلرجوا خواا  من الوقوع ل قوله تعاىل 
، ومن  4و 441وسورت النحل، اآلية ََّعَل  اللَِّه اْلَكِ َ  ِ،نَّ الَِّ يَن يَلْفتَلرجوَن َعَل  اللَِّه اْلَكِ َ  اَل يلجْفِلحجونَ 

 أمثلة  ل  
ديع البول ل املاء الراكد بالنهي عن البول ل املاء الراكد، معقبا عنوان البا  ترجم ألحا المثال األول:

 بثية أحاديع أحد ا بصييفة النهي الصريح واونان منها بصييفة ال تفعل و ي 
 2واْلَماِء الرَّاِكدِ ، أَنَّهج نَلَه  َعْن َأْن يلجَباَل ِل -َصلَّ  اللَّهج َعَلْيِه َوَسلَّمَ -حديع عن جابر، َعْن َرسجوِل اللَِّه -4
ائِِم مثجَّ يَليْفَتِسلج   »-َصلَّ  اللَّهج َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن َأيب  جَريْلرََت قَاَل َرسجولج اللَِّه -2 اَل يَلبجوَلنَّ َأَحدجكجْم ِل اْلَماِء الدَّ
 . 1و«ِمْنهج 

ل اهكم، و  ه اج  العلماء ل البول ل املاء الراكد عدت اعتبارار ترتب عل  ،ور ا اختياهم 
أو كثاا ، ااملالكية حرموا البول ل املاء القليل  كون املاء مملوكا  أو غا مملوك، وكونه قليي  االعتبارار منها 

أو أ ن باستعماله، ومل يأ ن بالبول ايه، الن   الراكد غا املسيل، أو اململوك ومل يأ ن صاحبه ل استعماله
كالبحاار واألحوا  الواسعة ل اهدائ  أو مل يكن مملوكا  أو مملوكا  وأ ن  كان املاء كثاا  أو مبحرا  

 1واملالكية يقولون بالكرا ة بالبول ايه صاحبه ل البول ايه النّ 
اقد زادوا شرطا  آخر و و كون البول  7والشااعية، أما  1و، واهنفية 5ووهب ا التفصيل قال اهنابلة

 ل الليل أو النهار، اقالوا يكره البول ل املاء الراكد ل الليل مطلقا  سواء أكان قليي  أم كثاا .

                                                 
  .4/59والسبكي، اإلهباج ل شرح املنهاج، ينظر  4و
  284 ، برقم  و4/215أخرجه مسلم ل صحيحه، كتا  الطهارت، با  النهي عن البول ل املاء الراكد، و  2و
  282 ، برقم  و4/215أخرجه مسلم ل صحيحه، كتا  الطهارت، با  النهي عن البول ل املاء الراكد، و 1و
  .4/11،و4  وينظر الل مي، التبصرت، ط1
  .4/422، و  ينظر ابن قدامة، امليفمي، د.ط5و
  .91-4/87، و2  ينظر ابن جنيم، البحر الرائ ، ط1و
  .2/91  ينظر النووي، اةموع شرح امله  ، د.ط، و7و
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اإلمام مسلم ل   ا البا  يفيد التحر ، عل  ما   ب ،ليه العلماء من  وهب ا الّن النهي ل ترمجة
 املسألة. أصوليني واقهاء ل   ه

   ومن األمثلة الواردت ل   ه الصييفة و ي صييفة النهي الصريح الدال عل  التحر ، ترجمالمثال الثالث
، َوالنلَّْهِي َعْن بَليْ  نلَّْوِر، اإلمام مسلم بابا  بعنوان بَا ج  حَتْرِِ  مَثَِن اْلَكْلِب، َوحجْلَواِن اْلَكاِ ِن، َوَمْهِر اْلَبيِفيِّ ِ  السِّ

   ا البا  ويوة أحاديع كلها بصييفة النهي الصريح الدال عل  التحر ، منها ومج  ل 
  4ووحلوان الكا ن. هن  عن مثن الكلب، ومهر البيفي،عن أيب َمْسعجوٍد اأْلَْنَصارِيِّ  أّن الّنيب -4
  2وعن مثن السنور.عن جابر، قال  هن  رسول اهلل -2

 أقوال العلماء ل مسألة مثن الكلب 
عل  أقوال الفقهاء عن مثن الكلب؛ ألّن باقي امل كورار ل اهديع ينطب  عليهم  اقتصرر

 نفس اهكم مبعىن ،ن كان النهي للتحر  كان  ن نفس اهكم، وك ل  ،ن كان للكرا ة.
بيعها، وحيرم االستفادت من مثن الكلب   حك  الفقهاء أنّثمن الكلب من النجاسار ال  الُيوز

كما وحيرم اقتناؤه، وقد استثىن املالكية كلب الصيد واهراسة وأجازوا مثنه، أّما بقية الفقهاء اقد أجازوا 
  1واقتناء كلب الصيد واهراسة دون مثنه للنهي الوارد ل األحاديع السابقة.

 ا البا   و التحر ، موااقا  هب ا ما   ب وهب ا يكون مقصود النهي ل ترمجة اإلمام مسلم  
 ،ليه مجهور العلماء من أصوليني واقهاء.

 الصيغة الثانية: فعل األمر الدال على الترك:
،ىل أّن اعل األمر الدال عل  الرتك يفيد التحر ، وقد أورد اإلمام مسلم ل   1و  ب مجهور األصوليني

 با  النهي عن اايء عل  قارعة الطري  حديثا  بصييفة اعل األمر الدال علي الرتك 
َوَت ْبِن شجَرْيٍح، َأنَّ أَبَا َسِعيٍد اهِْْمَاِيَّ َحدَّوَ -0 هج، قَاَل َكاَن مجَعا ج ْبنج َجَبٍل َأْخبَلَرين نَاِا ج ْبنج يَزِيَد، َعْن َحيلْ

، َوَيْسكجتج َعمَّا مسَِعجوا، اَلبَلَلَغ َعْبَد -َصلَّ  اللَّهج َعَلْيِه َوَسلََّم -يَلَتَحدَّةج مبَا ملَْ َيْسَمْ  َأْصَحا ج َرسجوِل اللَِّه 
يَلقجولج َ َ ا، –َصلَّ  اللَّهج َعَلْيِه َوَسلََّم -وَل اللَِّه اللَِّه ْبَن َعْمرٍو َما يَلَتَحدَّةج بِِه، اَلَقاَل  َواللَِّه، َما مسَِْعتج َرسج 

 َعْمرٍو، ِ،نَّ  َوأَْوَشَ  مجَعاٌ  َأْن يفتيكم ِل ااََْيِء. اَلبَلَلَغ َ ِلَ  مجَعا  ا، اَلَلِقَيهج، اَلَقاَل مجَعاٌ   يَا َعْبَد اللَِّه ْبنَ 

                                                 

  أخرجه مسلم ل صحيحه، كتا  املساقاه، با  حتر  مثن وحلوان الكا ن ومهر البيفي والنهي عن بي  السنور، 4و
  .4519  برقم  و1/4499و
  برقم  1/4499، كتا  املساقاه، با  حتر  مثن وحلوان الكا ن ومهر البيفي ، و أخرجه مسلم ل صحيحه  2و
  .4519و
  .1/411ابن رشد، بداية اةتهد وهناية املقتصد، د.ط، و 1و
  .291-1/288الزركشي،البحر ا ي  ل أصول الفقه، و 1و
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َا ِ،مْثجهج َعَل  َمْن قَاَلهج، َلَقْد مسَِْعتج َرسجوَل -هج َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  اللَّ -التَّْكِ يَب حبَِديع َرسجوِل اللَِّه  نَِفاٌق، َوِ،منَّ
يَلقجولج  اتلَّقجوا اْلَمَيِعَن الثََّيَة  اْلبَلرَاَز ِل اْلَمَوارِِد، َوالظِّلِّ، َوقَارَِعِة -َصلَّ  اللَّهج َعَلْيِه َوَسلََّم -اللَِّه 

  4والطَّرِيِ ".

  2ومج  ملعنة قارعة الطري  ومنزل الناس.  عن:الم
 للعلماء ل مسالة اايء عل  قارعة الطري  رأيان 

  محل ايه أصحا    ا الرأي النهي الوارد ل اهديع عل  التحر ،و ل  ألّن الصييفة الرأي األول
فعل من ،ي اء شديد الواردت ل   ه األحاديع و ي صييفة اللعن تستوجب التحر ، وأيضا ملا ل   ا ال
و م   1وواهنابلة  1وللناس، من انتشار لامرا  وعدم قدر م عل  است دام الطري ، ا  ب املالكية

 أصحا    ا الرأي ،ىل تأويم من يقضي حاجته عل  قارعة الطري  ،ن مل يكن عاملا  حبرمة  ل .
الكرا ة  الوارد ل اهديع عل قالوا حبمل النهي  1وواألحنال 5و  و و م  ب الشااعيةالرأي الثاني

 التنزيهية.
واهكم بالتحر  أو الكرا ة يكون تبعا  لاور املرتتب عل  الفعل الن كان ايه ،ي اء شديد للناس، أو كان 
ايه تأوا عل  الصحة العامة؛ اهو حرام باإلمجاع، ألّن ،يقاع الضرر بالناس منهٌي عنه هنيا  غليظا ، 

 . 7ووا ،ىل الطرق املهجورت واألماكن االوية الواسعةوالقائلني بالكرا ة نظر 
والقول بالتحر   و األرجح ألّن   ا الفعل ايه جملبة للعن و،ي اء شديد للناس كما قلنا سابقا ، 
و  ا قال صاحب كتا  النجم الو اج "وقال املصنف  ينبيفي أن يكون حراما ؛ للنهي الصريح واإلي اء 

لبيفوي ل وشرح السنة وحك  الرااعي ل وكتا  الشهادار  عن صاحب القبيح، وسبقه ،ىل   ا ا
 . 8ووالعدت  حتر  التيفوط ل الطري . وعن ااطايب  حترميه ل الظل، و  ا  و الصوا "

اتكون داللة النهي ل ترمجة   ا البا  تفيد التحر ، واقا  ألقوال مجهور األصوليني ل الصيغ 
 ة ل   ا البا ، وك ل  رأي مجهور الفقهاء ل   ه املسألة.الواردت ل األحاديع املروي

 
                                                 

  .219 ، برقم  و4/221والظيل، و أخرجه مسلم ل صحيحه، كتا  الطهارت، با  النهي عن الت لي ل الطرق 4و
  .281الرازي، خمتار الصحاح، و 2و
  .211،  و4  املازري، شرح التلقني، ط1و
  .4/12، و4  بر ان الدين، املبدع ل شرح املقن ،ط1و
  .2/87  النووي، اةموع شرح امله  ، و5و
 . 4/17د.ط، و،  بداماد أاندي، جمم  األهنر ل شرح ملتق  االحبر1و
  .111/ 7 ، والشااعي، األم، د.ط، و211/ 4ينظر ااملازري، شرح التلقني، و 7و
 . 291/ 4، و4أبو البقاء، النجم الو اج ل شرح املنهاج، ط 8و
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 ترتيب العقوبة على الفعل:  الصيغة الثالثة
اتف  األصوليون عل  أّن ترتيب العقوبة عل  الفعل من القرائن ال  تدل عل  حتر  الفعل، حيع عرل  

اإلمام مسلم حديثا هب ه الصييفة وقد أورد  4وكثٌا من األصوليني ا رم بأنّه ما استح  ااعله العقوبة
َاِ  الصَُّوِر ِايَها َوالنلَّْهِي َعِن اجَِّ  اِ  اْلقجبجوِر وترجم له بلفظ بَا ج النلَّْهِي َعْن بَِناِء اْلَمَساِجِد، َعَل  اْلقجبجوِر َواجِّ

 َمَساِجَد ، و و 
ِنيَسة  َرأَيْلنَلَها بِاهََْبَشِة ِايَها َتَصاِويرج ِلَرسجوِل اهلِل َصلَّ  اهللج َعَلْيِه َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ أجمَّ َحِبيَبَة، َوأجمَّ َسَلَمَة  ََكَرتَا كَ 

ِ،نَّ أجولَِئَ ، ِ،َ ا َكاَن ِايِهمج الرَّججلج الصَّاِلحج، َاَماَر، بَلنَلْوا »َوَسلََّم، اَلَقاَل َرسجولج اهلِل َصلَّ  اهللج َعَلْيِه َوَسلََّم  
  2و« "ا، َوَصوَّرجوا ِايِه تِْلِ  الصَُّوَر، أجولَِئِ  ِشرَارج اْاَْلِ  ِعْنَد اهلِل يَلْوَم اْلِقَياَمةِ َعَل  قَلرْبِِه َمْسِجد  

من املعلوم أّن من صيغ النهي الدالة عل  التحر  نفي اهل عن الشيء، الصيغة الخامسة: نفي الحل:
ي  با  النهي عن النهبة حيع أورد مبعىن جعله حراما ، وقد  كر اإلمام مسلم  صييفة نفي اهل بالنه

 أحاديع قرنت ل أحد ا النهبة بكبائر منهي عنها كالزنا وشر  اامر والسرقة منها  
اَل يَلْزين الزَّاين ِحنَي يَلْزين َو جَو مجْؤِمٌن، َواَل »عن َأيب  جَريْلرََت  أنَّ َرسجوَل اهلِل َصلَّ  اهللج َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل  -

قَاَل اْبنج ِشَهاٍ   « السَّارِقج ِحنَي َيْسرِقج َو جَو مجْؤِمٌن، َواَل َيْشَر ج اْاَْمَر ِحنَي َيْشَربلجَها َو جَو مجْؤِمنٌ  َيْسرِقج 
ولجهجْم َ ؤجاَلِء عَ  َريْلرََت، مثجَّ يَلقجولج ْن أَ اََأْخبَلَرين َعْبدج اْلَمِلِ  اْبنج َأيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن أَنَّ أَبَا َبْكٍر َكاَن حيجَدِّ يب  ج

َواَل يَلْنَتِهبج نلجْهَبة  َ اَر َشَرٍل يَلْرَا ج النَّاسج ،ِلَْيِه ِايَها أَْبَصاَر جْم ِحنَي يَلْنَتِهبلجَها »وََكاَن أَبجو  جَريْلرََت يلجْلِح ج َمَعهجنَّ  
،ِلَْيِه ِايَها أَْبَصاَر جْم ِحنَي يَلْنَتِهبلجَها َو جَو مجْؤِمٌن". َواَل يَلْنَتِهبج نلجْهَبة  َ اَر َشَرٍل يَلْرَا ج النَّاسج « »َو جَو مجْؤِمنٌ 

  1و
اتف  األئمة األربعة "أبو حنيفة ومال  والشااعي وأمحد"، عل  حتر  النهبة، وهنوا عن مثن املنهو  
، واعتربوا النا ب كالسارق م  عدم ترتب عقوبة السرقة عليه و ي قطعاليد لنق  ل أركان تطبي  اهد

 . 1وو و كون السارق يسرق خلسة  ل اافاء عن أعني الناس، والنا ب ينهب أمام أعني الناس
النهي الوارد ل ترمجة   ا البا   و للتحر  ألّن صييفة نفي اهل من الصيغ ال  تفيد التحر ،  ايكون 

 وك ل  اتفاقا  م  ما   ب ،ليه مجهور العلماء من محل النهي الوارد ل األحاديع عل  التحر .

                                                 
  .441، و8خيل، علم أصول الفقه، ط  4و
َاِ   أخرجه مسلم ل صحيحه، ِكَتا ج اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِ  الصََّيَت، بَا ج النلَّْهِي َعْن بَِناِء اْلَمَساِجِد، َعَل  اْلقجبجورِ   2و َواجِّ

َاِ  اْلقجبجوِر َمَساِجَد، د.ط و   .528 ،برقم  و4/175الصَُّوِر ِايَها َوالنلَّْهِي َعِن اجِّ
  .57 ، برقم  و4/71ا  اإلميان، با ، بيان نقصان اإلميان باملعاصي، وأخرجه مسلم ل صحيحه، كت 1و
، 2ابن رشد ، البيان والتحصيل، ط، 1/189ينظر امللطي، املعتصر من امل تصر من مشكل اآلوار، د.ط، و 1و
  .519و، 4 ، والكلو اين، ا داية، ط47/118،  و4 ، وابن الراعة، كفاية النبيه ل شرح التنبيه، ط47/251و
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 المبحث الثاني: صيغ النهي المستفاد منها الكراهة في تراجم اإلمام مسلم 
 ألول: تعريف المكروهل وحكمهل وإط قاته:المطلب ا

املكروه ليفة   كره  يقال اَلَعْلتجهج عل  كجْرٍه واعلته كجْر ا ، ، ا ضّموا وخّففوا قالوا  كجْره و، ا اتحوا قالوا         
َكْره. والَكْره  املكروهج، والَكريهةج  الّشِدتَّ ل اهر .
  4و

وقيل " ما هن  عنه الشارع ال عل    2ووال يعاقب عل  اعله،  ما يثا  عل  تركه امتثاال ، واصط حا  
 . 1ووجه اإللزام بالرتك"
 شرح التعريف:

 ما يثا  عل  تركه  خرج هب ا القيد الواجب واملندو  واملباح، اي يثا  تاركها.
أو حياء    أي ، ا تركه املكلف امتثاال  لنهي الشارع، وليس ألي داع آخر كأن يرتكه اول خملوق امتثاال

 منه أو لعجز اي يثا  عل  تركه ل ل ، كما  و م  ب مجهور األصوليني.
 . 1ووال يعاقب عل  اعله  خرج هب ا القيد اهرام؛ ألّن ااعله يعاقب

 يطل  املكروه ويراد به أمران إط قات المكروه
زيه كما  و واضح ل كرا ة تنزيهية  و و األمر اليفالب عند ،طيق لفظ الكرا ة أهنا يراد هبا التن-4

 التعريف.
-كرا ة حترميية  و و ما   ب ،ليه املتقدمون من العلماء منهم األئمة الثيوة مال  والشااعي وأمحد-2

حيع كانوا يطلقون لفظ املكروه ويريدون من ،طيقه التحر ، و ل  ح را  منهم من -رمحهم اهلل مجيعا  
مثَّ ِ،نَّ َربََّ  لِلَِّ يَن َعِملجوا السُّوَء جِبََهاَلٍة مثجَّ تَابجوا ِمْن بَلْعِد َ ِلَ  َوَأْصَلحجوا ِ،نَّ الوقوع حتت معىن قوله تعاىل 
 . 5و 441وسورت النحل، اآلية  َربََّ  ِمْن بَلْعِدَ ا َليَففجوٌر َرِحيٌم 

 .المطلب الثاني: صيغ النهي التي تفيد الكراهة في صحيح مسلم
 وكره  ومشتقا ا   الصيغة األولى

االتصريح بكرا ة الفعل وعدم استحسانه يدل عل  كرا ته دون حترميه عند معظم األصوليني، ،ال ، ا جاء 
دليٌل مستقي  صرحيا  حبر    ا الفعل، ايكون معىن الكرا ة الكرا ة التحرميية، لورود لفظ الكرا ة مبعىن 

وسورت اإلسراء، َ ِلَ  َكاَن َسيِّئجهج ِعْنَد َربَِّ  َمْكرجو  ا كجلُّ التحر  ل القرآن الكر  ل قوله تعاىل 

                                                 
  .1/171الفرا يدي، كتا  العني، د.ط، مادت وك.ر.ه  و  4
  .71ينظر جيل الدين، شرح الورقار، و  2و
  .449، و4املنياوي، الشرح الكبا، ط  1و
  .91، و1املارديمي، األجنم الزا رار، ط  1و
  .17-11و 4ينظر النملة، اجلام  ملسائل أصول الفقه، ط  5و
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 ، وقد جاء ل صحيح مسلم من صييفة الكرا ة ومشتقا ا كجد  مبعىن زجر،وترجم  ا 18اآلية 
 بالنهي عن النوم قبل صيت العشاء واهديع بعد ا، وأورد حتت   ا البا  عدت أحاديع و ي 

رج اْلِعَشاَء ِ،ىَل ولجلجِع اللَّْيِل، َوَيْكرَهج عن أيب برزت األسلمي، قا-4 ل َكاَن َرسجولج اهلِل َصلَّ  اهللج َعَلْيِه َوَسلََّم يلجَؤخِّ
َلَها، َواهَِْديَع بَلْعَدَ ا. النلَّْوَم قَلبلْ
  4و

 َصلَّ  اهللج َعَلْيِه َوَسلََّم، عن سيَّار بن َسَيَمَة، قَاَل  مسَِْعتج َأيب، َيْسَألج أَبَا بَلْرزََت، َعْن َصَيِت َرسجوِل اهللِ -2
َا َأمْسَعجَ  السَّاَعَة، قَاَل  مسَِْعتج َأيب َيْسأَلجهج َعْن َصَي  ْعَتهج؟ قَاَل  اَلَقاَل  َكَأمنَّ ِت َرسجوِل اهلِل قَاَل  قلجْلتج  آْنَت مسَِ

ِ،ىَل ِنْصِف اللَّْيِل، َواَل  -قَاَل  يَلْعمِي اْلِعَشاَء  -َ ا َصلَّ  اهللج َعَلْيِه َوَسلََّم، اَلَقاَل  " َكاَن اَل يلجَبايل بَلْعَض تَْأِخاِ 
َلَها، َواَل اهَِْديَع بَلْعَدَ ا بُّ النلَّْوَم قَلبلْ  . 2وحيِج

أن يرتخ  الناس ل  اتف  الفقهاء عل  كرا ية النوم قبل صيت العشاء وعللوا  ل  خبول اوار وقتها،
 ملن جعل لنفسه أحدا  يوقظه لئي يفور عليه وقت الصيت.  ل  ايناموا عن ،قامة مجاعتها، وأجازو ا

العلماء ل السمر بعد العشاء عل  رأيني اكره بعضهم السمر بعد العشاء، ورخصه البعض  واختلف
ل شؤون املسلمني، وأكثر -اآلخر ، ا كان ةالس العلم أو للتشاور ل أمور املسلمني، اقد مسر النيب

 . 1واهديع عل  الرخصة
قال النووي  "واتف  العلماء عل  كرا ة اهديع بعد ا ،اّل ما كان ل خا قيل  وعلة الكرا ة ما يؤدي 

أو اإلتيان هبا ل وقت  ،ليه السمر من خمااة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصيت الصبح ل مجاعة
 ل ، وال أقل ملن أمن من  ل   الفضيلة واالختيار، أو القيام للورد من صيت أو قراءت ل ح  من عادته

 . 1ومن الكسل بالنهار عما ُيب من اهقوق ايه والطاعار"
وهب ا يكون النهي الوارد ل ترمجة اإلمام مسلم يفيد الكرا ة و ل  عل  ما   ب ،ليه 
األصوليون من جعل األلفاظ الصرحية ل الكرا ة ومشتقا ا تدل عل  الكرا ة التنزيهية دون التحرميية، 

 ويواا  أيضا  ما   ب ،ليه مجهور الفقهاء من كرا ية النوم قبل صيت العشاء واهديع بعد ا.
   صييفة التحر  املقرونة بقرينة تصراها ،ىل الكرا ة الصيغة الثانية

                                                 
با ج اْسِتْحَباِ  التَّْبِكِا بِالصُّْبِح ِل أَوَِّل َوْقِتَها،  صحيحه،   ِكَتا ج اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِ  الصََّيَت،أخرجه مسلم، ل   4و

، َوبَلَياِن َقْدَر اْلِقرَاَءِت ِايَها.   .117 ،برقم   و4/117ط، و َو جَو التلَّيْفِليسج
ِ  الصََّيَت، با  اْسِتْحَباِ  التَّْبِكِا بِالصُّْبِح ِل أَوَِّل َوْقِتَها، َو جَو اْلَمَساِجِد َوَمَواضِ رجه مسلم ل صحيحه، كتا  أخ  2و

، َوبَلَياِن َقْدَر اْلِقرَاَءِت ِايَها و   .117 ، برقم  و4/117التلَّيْفِليسج
بناية شرح ا داية،  ، وينظر العيمي، ال4/81، وِ 4ينظر الزيلعي، تبيني اهقائ  شرح كنز الدقائ  وحاشية الشِّْليِبّ، ط 1و
 ، وينظر البهويت، دقائ  أويل 4/212، و4 ، وينظر زروق الفاسي، شرح زروق عل  م  الرسالة ، ط2/19و4ط

  .4/411، و4النه  لشرح املنته  املعرول بشرح منته  اإلرادار، ط
  .5/417، و2املنهاج شرح صحيح مسلم بن اهجاج ، طالنووي،  1و
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وتعد   ه الصييفة من أكثر الصيغ ورودا  ل األحاديع، حيع يأيت اهديع بصييفة النهي  
 الدال عل  التحر  ويقرن مبا يصراه ،ىل الكرا ة ل اهديع نفسه أو ل حديع آخر ل املوضوع نفسه.

 ومن أمثلة هذه الصيغة:
املقصود هبا صيت العشاء، وأورد   ترجم اإلمام مسلم النهي عن أن يقال صيت العتمة، و المثال األول

حتت   ا البا  حديثني هن  ايهما عن ،طيق لفظ العتمة عل  صيت العشاء، ولكن النهي مل يكن 
صرحيا  ل التحر ، وعند األصوليني ،ن مل يكن النهي صرحيا  ل التحر  ايحمل عل  التحر  أو عل  

 الكرا ة، و  ين اهديثني  ا 
يقول  "ال تيفلبنكم األعرا  عل  -صل  اهلل عليه وسلم -  مسعت رسول اهلل عن ابن عمر، قال-4

 . 4واسم صيتكم، الهنا العشاء، و،هنم يعتمون باإلبل"
اأْلَْعرَا ج  اَل تَليْفِلبَلنَّكجمج »َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن عجَمَر، قَاَل  مسَِْعتج َرسجوَل اهلِل َصلَّ  اهللج َعَلْيِه َوَسلََّم، يَلقجولج  -2

ِبلِ   . 2و«َعَل  اْسِم َصَيِتكجْم، َأاَل ِ،نلََّها اْلِعَشاءج، َو جْم يلجْعِتمجوَن بِاإْلِ
 أقوال العلماء في مسألة النهي عن إط ق العتمة على ص ة العشاء:

اتف  أئمة امل ا ب األربعة أبو حنيفة ومال  والشااعي وأمحد عل  كرا ية ،طيق اسم العتمة عل   
صيت العشاء م  جواز  ل ، ولكن ،طيق اسم العشاء أوىل لورود ا هب ا االسم ل القرآن الكر  حيع 

رضي -ديع عن السيدت عائشة ، ول اه58وسورت النور، اآلية َوِمْن بَلْعِد َصَيِت اْلِعَشاءِ تعاىل  قال
رواه الب اري والعتمة ل «  " كانوا يصلون العتمة ايما بني أن ييفيب الشف  ،ىل ولع الليل-اهلل عنها

، وتسميتها بالعتمة مكروه عند مجاعة من العلماء  1والليفة  شدت الظلمة واألاضل أن تسم  العشاء
صحيحني من تسميتها ب ل  امؤول بوجوه منها أن منهم مال  من رواية ابن القاسم، وأما ما ورد ل ال

 . 1و ل  لبيان اجلواز ابن العريب مسيت بالعتمة لطلوع جنم يطل  ل وقتها يسم  العامت، وقيل غا  ل "
وعل  ضوء أقوال الفقهاء الن النهي الوارد ل اهديثني قد صرل من التحر  ،ىل الكرا ة،  

 ايكون املقصود من النهي الوارد ل ترمجة   ا البا   و الكرا ة ال التحر .

                                                 
  برقم  4/115كتا  املسجد ومواض  الصيت، با  وقت العشاء وتأخا ا، و ، د.ط،أخرجه مسلم، ل صحيحه 4و
  .111و
  برقم  4/115كتا  املسجد ومواض  الصيت، با  وقت العشاء وتأخا ا، و أخرجه مسلم، ل صحيحه، د.ط،  2و
  .111و
  .419/ 1، و1اجلليل، ط  ، واهطا ، موا ب251/ 4ينظر البهويت، كشال القناع، د.ط، و 1و
  .219/ 4العدوي، حاشية العدوي عل  كفاية الطالب الرباين، د.ط، و 1و
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  أورد اإلمام مسلم أحاديع عن النهي عن ،نشاد الضوال ل املساجد، كان أحد المثال الثاني
ملن ينشد ضالته ل املسجد، وترجم وباقي األحاديع زجر من النيب لنهي الصريح،األحاديع بصييفة ا

َ  النَّاِشَد    ه األحاديع بقوله   بَا ج النلَّْهِي َعْن َنْشِد الضَّالَِّة ِل اْلَمْسِجِد َوَما يَلقجولجهج َمْن مسَِ
، اقال رجل  من دعا ،ىل اجلمل األمحر؟ عن سليمان بن بريدت عن أبيه قال  صل  رسول اهلل -4

 . 4و  "ال وجدته، ،منا بنيت املساجد ملا بنيت له"اقال النيب 
يقول  "من مس  عن أيب عبد اهلل موىل شداد بن ا اد أنه مس  أبا  ريرت يقول  مسعت رسول اهلل -2

 . 2و   ارجي  ينشد ضالة ل املسجد اليقل  ال رد اهلل علي ، الّن املساجد مل تنب
 أقوال العلماء في مسألة إنشاد الضوال في المسجد:

ل املشهور عند م ،ىل كرا ية ،نشاد الضوال ل املساجد،   1و  ب اهنفية واملالكية واهنابلة والشااعية
 املسجد ، ويستثىن من عموم املساجدوحرمه الشااعية ، ا ما وجد ايه تشويش عل  املصلني ل صي م

ُيوز ،نشاد اللقطة ايه، ألّن ،نشاد ا ل غاه قد تعر  صاحبها لي ام أنه يفعل  ل  من  اهرام حيع
 أجل أن يتمل  اللقطة بعد تعريفها.

 
 الخاتمة

اإلمام مسلم نظرته األصولية العميقة  يتضح من خيل   ه الدراسة لداللة النهي ال ي  كره      
ومدا ،حاطته بقواعد ومصطلحار علم أصول الفقه، كما  و شأن معظم علماء عصره ومن سبقه، 
حيع كانوا ال يقتصرون عل  النهل من علم واحد بل كانت  م صوالر وجوالر ل معظم العلوم 

 الشرعية 
 وتتل   نتائد   ه الدراسة ل عدت نقاط أبرز ا  
أن اختيل األصوليني ل اروع بعض املسائل األصولية، ينتد عنه مرونة ل األحكام الشرعية و،ُياد -4

أحكاما اقهية ملا يستجد من نوازل الختيل األزمنة والعصور، و  ا  و مقصد الشريعة اإلسيمية، 
ساد ل املنهي عنه أو ومن املسائل ال  تربز ما  كر مسألة اختيل األصوليني ل كون النهي يقتضي الف

 ال؟
                                                 

كتا  املسجد ومواض  الصيت، با  النهي عن ،نشاد الضالة ل املسجد وما  أخرجه مسلم، ل صحيحه، د.ط، 4و
  .518  برقم  و4/197يقوله من مس  الناشد، و

كتا  املسجد ومواض  الصيت، با  النهي عن ،نشاد الضالة ل املسجد وما  أخرجه مسلم، ل صحيحه، د.ط، 2
  .519  برقم  و4/197يقوله من مس  الناشد، و

 ، واجلزيري، الفقه عل  امل ا ب األربعة، 449/ 1، و4ينظر ابن قدامة املقدسي، الشرح الكبا عل  املقن ، ط  1و
  .72/ 7، د.ط، و ، واارشي، شرح خمتصر خليل لل رشي4/212، و2ط
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أن النهي اةرد عن القرائن يفيد التحر  عند اإلمام مسلم،موااقا ب ل  م  ب مجهور علماء أصول -2
 الفقه.  

، ا أخ ر ،حدا املسائل حكم التحر  واستثمي منها بعض الصور الن اإلمام مسلم يدرج املسألة -1
ر املستثنية يطل  عليه عنوان با  الرتخي  أو الرخصة ل  ل با  النهي عن ك ا، ويدرج يليها بابا للصو 

 ك ا.
من خيل األمثلة حمل الدراسة من الرتاجم الوارد ايها لفظ النهي، مل خيالف اإلمام مسلم علماء -1

 أصول الفقه وال الفقهاء ل حكم املسائل املدرجة ل تراجم   ه األبوا .
اجم سننه، بل كان يطل  النهي اةرد ويورد بعدج أحاديع مل يطل  اإلمام مسلم لفظ التحر  ل تر -5

 بصييفة التحر ، أو يطل  لفظ الكرا ة ويقصد به التحر  كما  و عادت معظم املتقدمني من العلماء.
 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكر  برواية اإلمام حف  عن عاصم.-4
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ، الب اري، حممد بن ،مساعيل أبو عبداهلل اجلعفي-2

، ودار طوق النجات، 4، حتقي  حممد ز ا، طوسننه وأيامه-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل
 ه .4122

مجمع األنهر في شرح بداماد أاندي، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشي ي زاده,-1
 د.ر ، د.ط، ودار ،حياء الرتاة العريب، ملتقى األبحر

المبدع في شرح بر ان الدين، ،برا يم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو ،سحاق، -1
 م  4997 - ل  4148لبنان،  –، ودار الكتب العلمية، باور 4ط المقنعل

أبو البقاء، حممد بن موس  كمال الدين، حممد بن موس  بن عيس  بن علي الدَِّماي  الشااعي، -5
-ه4125، وجدت  دار املنهاج، 4، حتقي  اللجنة العلمية، طفي شرح المنهاج النجم الوهاج

 م .2111
دقائ  أولي النهى البهويت، منصور بن يونس بن صيح الدين ابن حسن بن ،دريس اهنبل  ، -1

 م 4998-ه4141، وعامل الكتب 4، طلشرح المنتهى المعروف بشرح اإلرادات
ن يونس بن صيح الدين ابن حسن بن ،دريس  اهنبل  ، البهويت، منصور بن يونس منصور ب-7

 ، ودار الكتب العلمية .كشاف القناع على متن اإلقناع
، السنن الكبرىالبيهقي، أمحد بن حسني بن علي بن موس  ااجْسَرْوِجردي ااراساين، أبو بكر، -8

 م .2111-ه4121، وباور  دار الكتب العلمية 1حتقي  عبد القادر عطا، ط
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، وباور  دار الكتب العلمية، 4، طالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف ،  -9
  .4981-ه4111

، وباور  دار الكتب 2، طالفقه على المذاهب األربعةاجلزيري، عبد الرمحن بن حممد عو  ، -41
 م .2111-ه4121العلمية، 

، حتقي  خليل المعتمد في أصول الفقه، أبو حسني البصري، حممد بن علي الطيب املعتزيل -44
 ، وباور  دار الكتب .4امليس، ط

اهطا ، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي امليفريب، الرُّعيمي -42
 م .4992-ه4142، ودار الفكر،1، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليلاملالكي، 

، د.ط، وباور  شرح مختصر خليل للخرشيالكي أبو عبد اهلل، اارشي، حممد بن عبداهلل امل-41
 دار الفكر .

 ، ومكتبة الدعوت 8ط علم أصول الفقهلخيل، عبد الو ا ، -41
، حتقي  المحصولالرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن اهسن بن اهسني التيمي طيب الري ، -45

 م .4997-4148، ومؤسسة الرسالة، 1جابر ايا ، ط
، حتقي  مختار الصحاحالرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر اهنفي، -41

 م .4999-ه4121، وباور  املكتبة العصرية، 5يوسف الشيخ، ط
بداية ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشها اهفيد، -47

 م  2111 - ل 4125القا رت،  –، د.ط،ودار اهديع دالمجتهد ونهاية المقتص
كفاية النبيه في شرح ابن الراعة، أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، جنم الدين، -48
 م .2119، ودار الكتب العلمية،4، حتقي  جمدي حممد سرور باسلوم، طالتنبيه
ودمش   دار ااا للطباعة والنشر ، 4، طالوجيز في أصول الفقهالزحيلي، حممد مصطف ، -49

  .2111-ه4127والتوزي ، 
، ودار الكتيب، 4، طالبحر المحيطالزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، -21

 م .4991-ه4141
شرح زروق زروق الفاسي، شها  الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن حممد بن عيس  الربنسي، -24

 م .2111-ه4127، وباور  دار الكتب العلمية،4، طلرسالة البن أبي زيد القيروانيعلى متن ا
تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  الزيلعي، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، ا ر الدين اهنفي، -22

 ه 4141، والقا رت  املطبعة الكربا األماية، 4، طوحاشية الشلبي
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علي بن عبد الكال بن علي بن متام بن حامد بن حييي وولده تاج  السبكي، تقي الدين أبو اهسن-21
 ، د.ط، وباور  دار الكتب العلمية .اإلبهاج في شرح المنهاجالدين أبو نصر عبد الو ا  ، 

نهاية السول شرح اإلسنوا، عبد الرحيم بن اهسن بن علي الشااعّي، أبو حممد، مجال الدين، -21
 م .4999-ه4121دار الكتب العلمية،  ، وباور 4، طمنهاج الوصول

الشااعي، أبو عبد اهلل حممد بن ،دريس بن العباس بن عثمان بن شاا  بن عبد املطلب بن عبد -25
 م .4991-ه4141، وباور  دار املعراة، األم منال املطليب القرشي املكي،

ي  الح  من علم إرشاد الفحول إلى تحقالشوكاين، حممد بن علي بن عبد اهلل اليممي ،  -21
 م .4999-ه4149، ودار الكتا  العريب، 4، حتقي  أمحد عز، طاألصول

، حتقي  شرح مشكل الوسيطابن الصيح، عثمان بن عبد الرمحن أبو عمرو، تقي الدين، -27 
-ه4112، والريا   دار كنوز ،شبيليا للنشر والتوزي ،4الدكتور عبد املنعم خليفة أمحد بيل، ط

 م .2144
التمهيد لما في ن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم النمري القرطيب ، اب-28

، حتقي مصطف  بن أمحد، حممد عبد الكبا، د.ط، وامليفر   وزارت عموم الموطأ من المعاني واألسانيد
 ه .4187األوقال والشؤون اإلسيمية، 

حاشية العدوي على شرح كفاية عيدي، العدوي، أبو اهسن, علي بن أمحد بن مكرم الص-29
-ه4141، حتقي  يوسف الشيخ حممد البقاعي، د.ط، وباور  دار الفكر،الطالب الرباني

 م .4991
البناية العيمي، أبو حممد حممود بن أمحد بن موس  بن أمحد بن حسني اليفيتاىب اهنف  بدر الدين، -11

 م .2111-ه4121، وباور  دار الكتب العلمية4، طشرح الهداية
، حتقي  أمحد بن العدة في أصول الفقهاراء، أبو يعل  ، حممد بن اهسني بن حممد بن خلف، -14

 م .4991-ه4141، ود.ن، 2علي، ط
، حتقي  كتاب العينالفرا يدي، أبو عبد الرمحن االيل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري، -12

 رائي، ودار ومكتبة ا يل .الدكتور مهدي امل زومي، والدكتور ،برا يم السام
، مكتب التحقي  الرتاة القاموس المحيطالفاوز آبادي، جمد الدين أبوطا ر حممد بن يعقو ، -11

 م .2115-ه4121، وباور  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي ، 4ل مؤسسة الرسالة، ط
صباح المنير في غريب الشرح المالفيومي، أمحد بن حممد بن علي مث اهموي، أبو العباس ، -11

 ، د.ط، وباور  املكتبة العلمية .الكبير



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

73  

 

ابن قدامة، أبو حممد موا  الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي -15
، حتقي  الدكتور عبد اهلل بن عبد ا سن الرتكي، والدكتور عبد الفتاح حممد الشرح الكبيراهنبلي، 
 م .4995-ه4145ومصر   جر للطباعة والنشر والتوزي  واإلعين، ،4اهلو، ط

ابن قدامة، أبو حممد موا  الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي -11
 م .4918-ه4188، د.ط، ومكتبة القا رت،المغنياهنبلي، 

، شرح تنقيح الفصولالقرال، أبو العباس شها  الدين أمحد بن ،دريس بن عبد الرمحن املالكي، -17
 م .4971-ه4191، وشركة الطباعة الفنية املتحدت، 4حتقي  طه عبد الرازق، ط

البيان والتحصيل والشرح والتوجية والتعليل القرطيب، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد، -18
-ه4118، وباور  دار اليفر  اإلسيمي، 2، حتقي  حممد حجي وآخرون، طرجةلمسائل المستخ

 م .4988
، حتقي  التدوين في أخبار قزوينالقزويمي، عبدالكر  بن حممد بن عبدالكر  أبو القاسم الرااعي، -19

 م .4987-ه4118عزيز اهلل العصاري، د.ط، ودار الكتب العلمية، 
الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهلل اهسن، أبو ااطا ،  الكلو اين، حمفوظ بن أمحد بن-11

، ومؤسسة غراس للنشر 4، حتقي  عبد اللطيف  يم، ما ر ياسني الفحل، طأحمد بن حنبل الشيباني
 م .2991-ه4125والتوزي ،

، وقطر  وزارت 4، حتقي  أمحد عبد الكر ، طالتبصرةالل مي، علي بن حممد الربعي، أبو اهسن، -14
 م .2144-ه4112األوقال والشؤون اإلسيمية، 

األنجم الزاهرات على حل ألفاظ املارديمي، مشس الدين حممد بن عثمان بن علي الشااعي، -12
 م .4999والريا   مكتبة الرشد،1، حتقي  عبد الكر  بن علي النملة، طالورقات في أصول الفقه

، حتقي  حممد شرح التلقينتَِّميمي املالكي ، املازري، أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر ال-11
 م .2118، ودار العر  اإلسيمية، 4امل تار، ط

، 4، حتقي  حسام الدين بن موس ، طشرح الورقات في أصول الفقها ل ، جيل الدين، -11
 م .4999-ه4121والسطني  جامعة القدس، 

المسند الصحيح المختصر بنقل مسلم، مسلم بن اهجاج أبو اهسن القشاي النيسابوري، -15
، حتقي  حممد اؤاد، د.ط، وباور  دار ،حياء صلى اهلل عليه وسلم-العدل عن العدل إلى رسول اهلل

 الرتاة العريب .
المعتصر من المختصر من امللط ، يوسف بن موس  بن حممد، أبو ا اسن مجال الدين اهنفي، -11

 ، د.ط، وباور  عامل الكتب .مشكل اآلثار
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لسان ابن منظور، حممد بن مكرم بن عل ، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفع  اإلاريق ، -17
 ه .4141، وباور  دار صادر، 1، طالعرب
الشرح الكبير لمختصر املنياوي، أبو املن ر حممود بن حممد بن مصطف  بن عبد اللطيف، -18

 م 2144-ه4112ة،، ومصر  املكتبة الشامل4، طاألصول من علم األصول
البحر الرائ  شرح كنز ابن جنيم، زين الدين بن ،برا يم بن حممد، املعرول املصري، -19

 ، ودار الكتا  اإلسيمي، د.ر 2،طالدقائ 
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب النملة، عبد الكر  بن علي بن حممد،  --51

 م 2111-ه4121، والريا   مكتبة الرشد،4، طالراجح
، والريا   4، طالمهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة، عبد الكر  بن علي بن حممد، -54

  .4999-ه4121مكتبة الرشد، 
 ، د.ط، ودار الفكر .المجموع شرح المهذبالنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرل، -52
، 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرل، -51

 ه4192باور ،  –ودار ،حياء الرتاة العريب 
، الواضح في أصول الفقهأبو الوااء، علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البيفدادي الظفري ، -51

-ه4121، وباور  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي ، 4حتقي  عبد اهلل بن عبد ا سن، ط
 م .4999
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 بين الرفض والتأييد عقوبة اإلعدام
 مفتاح محمود اجبارة د.                        
 بكلية القانون/ قسم القانون الجنائي/  شاركاألستاذ الم

 جامعة بنى وليد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

،  ل  أهنا تأيت عل  1العقوبار ال  توق  عل  مرتكيب اجلرمية   ،ن عقوبة اإلعدام تعد من أقس
 .2حقه ل اهيات ال ي يعترب أساس وجود األنسان ، اهو ح  ميزم لكل أنسان ، و و أمثن ما ميل  

وألن اجلرمية أمر ش صي خيتلف من أنسان ألخر ، عل  اعتبار أن الركن ا ام ل اجلرمية  و الركن        
ميكن للعقوبة أن تكون عادلة ،ال ا ا كانت مساوية  الفصد اجلنائي  ل ا مرتكب اجلرمية ، والاملعنوي و

 .3ل  الرغم من أحتاد اجلرمية بينهمللقصد االجرامي ل ا اجلاين ، و و خيتلف من جان اىل أخر ع

، 4وعقوبة اإلعدام قدمية قدم االنسانية ، اكان يقت  من القاتل مبقتل املعتدا بأن يقتل
ااالنتقام املنظم "القصا " يرمي ،يل أرضا شهوت املعتدا عليه أو مجاعته ل االنتقام واالخ  بالثأر ، 

، وتطورر   ه 5و،يل أنزال عقوبة جبماعة املعتدا تتعادل م  ما أصا  مجاعة اةمي عليه من ضرر
سماوية ال  اشتملت العقوبة حسب العصور ال  مر هبا االنسان ، ،يل أن نزلت تشريعار الديانار ال

عل  التوا  والعقا  ، ال هنا تتعامل م  بشر ايقال " كل ابن أدم خطاء" وطاملا وجدر األخطاء وجد 
العقا  ،  ولقد أخدر الديانة اليهودية بطاب  االنتقام الفردي ، اأخدر بتوقي  العقوبار عل  االشياء 

حالة التلبس بالزنا ، والشريعة اليهودية  واهيوانار ، كما أجازر للش   أن يقوم بلعدام نفسه ل
قررر عقوبة اإلعدام عل  مرتكيب اجلرائم  ار اجلسامة كالقتل ، والزنا ، أو الضر  اىل حد املور ، أو 

، ،يل ان جاءر الديانة 6سب أحد الوالدين ، أو الكفر بالر  ، والسرقة ل أوقار معينة كالليل 
إلعدام ل بعض تعاليمها ال  منها " من ضرب  عل  خدك االمين املسيحية ، ورغم أهنا تدين عقوبة ا
                                                 

م ،  2142راج  / اميان السيد عراة ، سلطة النظم العقابية واور ا ل اةتمعار القدمية ، دار النهضة العربية ،  - 1
  445 . 

. وراج  / 45م ،    2117راج  / اوزية عبدالستار ، االسيم وحقوق االنسان ، مؤسسة اال رام للطباعة ،  - 2
دار الفرقان ،  –نصا ومقارنة وتطبيقا  ، دار الشها   -، حقوق االنسان بني الشريعة والقانون   حممد عنجرين

 .24م ،    2115
واملؤيدار الشرعية ، منشورار جامعة  –القواعد الكلية  –. راج  / أمحد اهجي الكردي ، املدخل الفقهي - 3

 .412م ،   4995-4991دمش  ،
 . 11م ،   2144لروميي ، تاريخ النظم القانونية ، دار الكتا  الوطنية طرابلس ، راج  / عبداليفمي عمرو ا - 4
منصور مييد يونس ، م كرار ل مادت تاريخ النظم القانونية ، منشورار اجلامعة املفتوحة  –راج  / حممد اليل  - 5
 .15م ،   4498، 
 . 211 – 212راج  / اميان السيد عراة ، املرج  الساب  ،    - 6
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اادر له خدك االيسر " وقول املسيح عيس  عليه وعل  امه السيم مدااعا عن املرأت الزانية " من كان بي 
خطئة الامجها حبجر " ، لكنها اعتربر عقوبة اإلعدام ،جراء رادعا ضروريا ولكن ال ميكن استيفيله  

 . 1أر واالنتقام كوسيلة للث

ين االسيمي القد كان له أور كبا ل تطور نظام اجلرمية والعقوبة لدا العر ، وقد دأما ال
وضعت الشريعة االسيمية مبادئ عامة وأحكاما  تشكل النظرية العامة للقانون اجلنائي االسيمي ، مت 

حمددت  ا، و ي اهدود وتركت باقي  انطلقت بعد  ل  ل بيان األاعال ال  قررر جترميها و،نزال عقوبة
األاعال للتعزير ، االعقوبة ل الشريعة االسيمية مؤيد شرعي ، اليفاية منه ضمان نفا  االحكام الشرعية 
االصلية ال  شرعت لتحقي  مصاحل العباد عل  وجه يوار العدالة بينهم ، والبد للعقوبة لكي تويت أكلها 

أن تتضمن أوصااا معينة حبيع تكون العقوبة عل  قدر امل الفة ، أي وتثمر مثار ا املرجوت منها من 
مناسبة م  حجم اجلرمية ال  قررر العقوبة منعا  ا ، وأن تكون رادعة أي كااية إلقيع امل نب عن  نبه 
، وك ل  ضمان عدم أنتشار ا ل اةتم  عامة ، وان تكون متدرجة اي يعاقب جمرم بعقوبة ما م  غناء 

ة أ ين منها و،ال أ ا  ل  ،يل اإلخيل مببدأ ضرورية العقوبة، ،ال ان تفويض أمر العقوبة مطلقا ،يل عقوب
القاضي له حماضا كثات بالنظر اطورته ، و ل  أن القاضي قد خيط  ل التقدير ايفر  عقوبة أدىن 

و  ايظلم اجلاين بتأوره من اهد املطلو  اتعم اجلرمية ل اةتم  أو يفر  عقوبة أشد من اهد املطل
بطبيعته البشرية ، أو بتحيزه جلهة دون أخرا بداا  ش صي أو عا  ل  ، وكل  ل  ُير عل  اةتم  

 .2وعل  أاراده ظلما وعنتا اليقبل به ، وال يرتضيه تشري  عادل مثل التشري  االمسي 

ج ل العقوبة ، قسمت اجلرائم و  ا وحتقيقا للعدالة وضمانا لقط  دابر اجلرمية وأخ ا مببدأ التدر 
وامل الفار ألمر الشارع ،يل كبات وصيفات ، وجرائم تأيت خطور ا ل الدرجة الثانية ، ااجلرائم االويل  ي 

، و،عماال ملبدأ "ال جرمية 3اجلرائم املعاقب عليها بالقصا  ، و ي القتل وأتيل األطرال واجلرح العمد
عية عقوبة اإلعدام مسألة ليس حمل نقاش من منظور ،سيمي ، وال عقوبة اال بن " االتسليم بشر 

امحل النقاش  و تقرير عقوبة اإلعدام قصاصا  أو حدا  ، ولكن من املتيقن والضروري ل عقوبة اإلعدام 
واقا ألحكام الشريعة االسيمية ،  و اهكم بقتل القاتل قصاصا  أو حدا  ل جرمي  القتل العمد 

                                                 
 .249راج  / اميان السيد عراه ، املرج  الساب  ،    - 1
 .492 -494راج  / امحد اهجي الكردي ، املرج  الساب  ،    - 2
مقارنا بالقانون الوضعي ، الطبعة االويل ، دار اهديع    –راج  / عبدالقادر عودت ، التشري  اجلنائي االسيمي  - 3
 . 99م ،    2119، 
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. ول ا سول نتناول   ا البحع ل مطلبني ، املطلب االول سن صصه 1ل اهرابة  والعدوان ، والقتل
لاحكام القانونية لعقوبة اإلعدام ، و و ما سنقسمه ،يل ارعني ، الفرع االول سنتحدة ايه عن 
االحكام املوضوعية لعقوبة اإلعدام ، بينما خنص  الفرع الثاين لاحكام االجرائية لعقوبة اإلعدام ، 

ول نتناول عقوبة اإلعدام بني الراض والتأييد ل املطلب الثاين ، و و ما سنقسمه بدوره ،يل ارعني ، وس
سانيد الفرع االول سن صصه لبيان أسانيد املعارضني لعقوبة اإلعدام ، اما الفرع الثاين سن صصه لبيان أ

 املؤيدين لعقوبة اإلعدام .

 ولألالمطلب ا

 لعقوبة اإلعدام حكام القانونيةألا

اإلعدام  و از اق روح انسان "اجلاين" ، و و أكثر العقوبار قسوت ، ،  يعمي استئصال الفرد 
هنائيا من اةتم  ، ويزيد من خطورت عقوبة اإلعدام استحالة الرجوع ايها م  تبني أن اإلجراءار السابقة 

 االخرا .عل  اهكم ال ي نفد قد شاهبا بطين عل  عكس سائر العقوبار 

ويثا اإلعدام مناقشار متنوعة بعضها من طبيعة قانونية مثل تل  املتعلقة بتحديد حاالر 
تطبي  العقوبة وبدايتها ، وكيفية تنقيد ا وضمانار اهكم ايها ، ول ا سول نقسم   ا املطلب ،يل 

 كام االجرائية.ارعني ، الفرع االول خنصصه لبيان االحكام املوضوعية ، وخنص  الفرع الثاين لاح

 ولألاالفرع 

 حكام الموضوعية لعقوبة اإلعدامألا

اإلعدام كما سب  القول أشد العقوبار األصلية ، ا  يرتتب  -عقوبة اإلعدام عقوبة أصلية :
عليها سلب حيات االنسان ، والتشري  اللييب يندرج بني التشريعار ال  تعمل هبدت العقوبة عل  مرتكيب 

" عقوبار عل  أن " 52عد من اجلنايار ، انجد املشرع اللييب ين  ل املادت "بعض اجلرائم ال  ت
اجلرائم أنواع ويوة جنايار وجنح وخمالفار حسب العقوبة املقررت ل   ا القانون"، وين  ل املادت 

" من نفس القانون عل  ان "اجلنايار  ي اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام ، والسجن املؤبد 51"
.." كما أن قانون العقوبار العسكري ين  عل  عقوبة اإلعدام ، و ناك بعض القوانني املستوحات .....

                                                 
يد اجلليدي ، عقوبة اإلعدام ل الشريعة االسيمية ، جملة املعهد العايل للقضاء ، العدد الثاين ، راج  / سع - 1

2118    ،55. 
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بشان امل درار  4991لسنة  7وك ل  اهال الن القانون رقم  1من أحكام الشرعية االسيمية
م 4979لسنة  2، والقانون رقم  3بشأن جتر  اهزبية 72لسنة  47، والقانون رقم 2واملؤورار العقلية

 .4بشأن اجلرائم االقتصادية

معظم التشريعار ت  ب ،يل االبتعاد عن الصفة االجبارية لعقوبة  -عقوبة اإلعدام اختيارية :
اإلعدام ، اي يلزم املشرع القاضي بتطبيقها ، بل يقرر له سلطة تقديرية ل اايار بني عقوبة اإلعدام 

يفر  املشرع تطبي  عقوبة اإلعدام اال ل احوال  ال، و 5وعقوبة أخرا أخف منها ل اهاالر امل تلفة
، 6م ، بشأن أحكام القصا  والدية  4121  لسنة 1نادرت ل التشري  اللييب بأن يقرر ا القانون رقم و

 .7عل  جرائم من اختصا  حماكم كالعسكرية

 ناك نظامني للظرول امل ففة ، االول  و نظام الظرول امل ففة  -تخفيف عقوبة اإلعدام:
القضائية ويرتك للقاضي واقا   ا النظام حرية حتديد ما يعد ظراا خمففا ل حالة عل  حدت ، و و ما 
يتطلب عدم النط  بعقوبة اإلعدام تلقائيا  ، أما النظام الثاين اهو األع ار امل ففة القانونية ، ول   ا 

ام الن االمر ال يرتك للقاضي ، بل أن املشرع  و من حيدد مايعد ظراا  خمففا  ، ويلزم القاضي ،زاءه النظ
 .8بت فيف العقوبة ،يل حد معني

والظرول امل ففة تبدو ا يتها ل األحوال ال  تكون العقوبة ايها عقوبة اإلعدام عقوبة وجوبية 
ضي حرية اختيار العقوبة األخرا البدنية ال   ي أخف من ، ال ا كانت العقوبة اختبارية يكون أمام القا

 عقوبة اإلعدام . 

                                                 
 م.ر بشان أحكام القصا  والدية . 4125لسنة  41القانون رقم  - 1
 .  4991لسنة  12صدر   ا القانون باجلريدت الرمسية رقم  - 2
 .4992لسنة  29ية رقم صدر   ا القانون باجلريدت الرمس - 3
 .4979لسنة  21صدر   ا القانون باجلريدت الرمسية رقم  - 4
بشان احكام القصا  والدية تن  عل  انه " يعاقب باإلعدام كل  21لسنة  1" من القانون رقم 2انجد املادت " - 5

 من قتل نفساج عمدا  ، ول حالة عفو من له اه  ايه تكون العقوبة السجن املؤبد" 
تن  الفقرت االوىل من املادت األوىل من   ا القانون علي أنه و يعاقب باإلعدام كل من قتل نفسا  عمدا  ، ول   - 6

  ل اجلريدت الرمسية 5حالة العفو ممن له اه  ل العفو ، تكون العقوبة السجن املؤبد .   ا القانون منشور بالعدد رقم و
 مييدية ،  4121لسنة 

 .1م ،    4995ري انور ، دراسار ل الفقه العقايب م  التعم  ، دار النهضة العربية ، راج  / يس - 7
 . 121،    4995النظرية العامة ، دار الثقااة اجلامعية ،  –راج  / يسري انور ، شرح قانون العقوبار  - 8
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" من  29وجند املشرع اللييب قد أخد بنظام الظرول امل ففة القانونية عندما ن  ل املادت "  
قانون العقوبار عل  أن " ُيوز للقاضي ، ا استدعت ظرول اجلرمية رأاته أن يستبدل العقوبة أو 

 -لوجه التايل  خيفضها عل  ا

 السجن املؤبد بدال  من اإلعدام.

 السجن بدال  من السجن املؤبد.

 اهبس مدت ال تقل عن ستة أشهر بدال  من السجن.

كل حال ُيوز للقاضي ، ا تواارر الظرول امل كورت أن ينزل بالعقوبة ل مواد اجلنايار   وعل 
واجلنح ،ىل نصف اهد األدىن ال ي يعينه القانون. " ، كما أخد بنظام الظرول امل ففة القضائية عندما 

اوجئ " عقوبار لييب ل جرمية القتل صيانة للعر  بأن ن  عل  انه" كل من 175ن  ل املادت "
مبشا دت زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه ل حال تلبس بالزين أو مجاع غا مشروع ، اقلتهما ل اهال 
 ي أو شريكها أو  ا معا ردا ليعتداء املاس بشراه أو شرل اسرته يعاقب باهبس "ول   ه اهالة 

، و و ما  ب ،ليه املشرع 1اليكون امام القاضي اال اهكم بعقوبة واحدت و ي عقوبة اجلنحة "اهبس"
" عقوبار مصري بان ن  عل  عقوبة اهبس لنفس اجلرمية املنصو  عليها ل 217املصري ل املادت "

 " عقوبار لييب .175املادت "

" عل  أنه " واليعاقب عل  اعل 79/4تن  املادت   -عقوبة اإلعدام واألهلية النفسية :
وواقا لن  املادت السابقة النه اليرتتب  لفاعل وقت ارتكا  اجلرمية "يعترب جرمية قانونا ، ا مل جتز مسألة ا

عل  تواار العيب العقلي أي أور قانوين ، ايما يتعل  بانتفاء مسؤولية اجلاين عما يكون قد اقرتاه ، ،ال ، ا  
 تن  " عقوبار لييب ال 81كان   ا العيب ال ي ااقده قوت الشعور واالرادت ، وال  تن  عليه املادت "

عل  أنه "اليسأل جنائيا من كان وقت ارتكا  الفعل ل حالة عيب عقلي كلي ناتد عن مر  أاقده 
 .2قوت الشعور واإلرادت "

                                                 
عتداء عل  االش ا  ، اجلزء راج  / حممد رمضان بارت ، القانون اجلنائي اللييب ، القسم ااا  ، جرائم اال - 1

 . 98،    4998االول ، بدون دار نشر ، 
راج  / موسي مسعود ارحومة ، االحكام العامة لقانون العقوبار اللييب ، اجلزء االول ، النظرية العامة للجرمية ،   - 2

ن العقوبار االحكام . وراج  / حممد رمضان بارت ، شرح قانو 597الطبعة االويل ، منشورار جامعة قاريونس ،   
  111العامة ، اجلزء االول ، الطبعة الثالثة ، املؤسسة للورق والطباعة ، بدون دار نشر ،   
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وعل  الدااع ان يتمس  بلصابة املتهم جبنون أو عا ة عقلية وقت ارتكا  اجلرمية ألوبار حالة 
 .1العيب العقلي

،يل احيل عقوبة سالبة  املشرع ل أغلب التشريعار اجته   -العقوبة البديلة لعقوبة اإلعدام:
للحرية كبديل لعقوبة اإلعدام ، ا ا ماتقرر ،ليفاؤ ا ، غا أن منا د التشريعار جتلف ل نوع العقوبة 

 . 2البديلة لعقوبة اإلعدام

" من قانون العقوبار اللييب اىل أن " ُيوز للقاضي ، ا 29وقد   ب املشرع اللييب ل املادت "
 -استدعت ظرول اجلرمية رأاته أن يستبدل العقوبة أو خيفضها عل  الوجه التايل  

 السجن املؤبد بدال  من اإلعدام.

 السجن بدال  من السجن املؤبد.

 اهبس مدت ال تقل عن ستة أشهر بدال  من السجن.

جلنايار وعل  كل حال ُيوز للقاضي ، ا تواارر الظرول امل كورت أن ينزل بالعقوبة ل مواد ا
واجلنح ،ىل نصف اهد األدىن ال ي يعينه القانون"ٍ. وقد قضي بأن " ان تقدير العقوبة ل اهدود املقررت 
 ا من اطيقار حمكمة املوضوع حسبما يبني  ا من خطورت اجلرمية ومرتكبها والظرول ال  وقعت ايها 

 ل  وكان اهكم املطعون ايه قد  و ا من منطل   ل  أن تأخ  متهما بالشده ومتهما آخر بأقل من
كما   3ارق بني تقدير العقوبة بني الطاعنني الثالع والراب  عن اشرتاكهما ل جرمية املواقعة بالرضا......"

قضي بأن " أن تقدير عوامل جفيف العقوبة أو تشديها  و مما يستقل به قاضي املوضوع بي رقابة عليه 
   4تدخل ضمن اهدين األعل   واألدىن املقررين للعقوبة "ل  ل  من حممة النقض ، م  كانت 

 
                                                 

 .9راج  / يسري انور ، دراسار ل الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب     - 1
وبة اهبس مدا اهيات كما ل عقوبة االشيفال الشاقة ل بلجيكيا واملانيا وايطاليا ، ول دول اخرا تكون عق - 2

النمسا وسويسرا واالرجنتني واالكوادور ، وقد تكون مدا اهيات كما ل الدامنرك  والندا  والنرويد و ولندا والسويد ، 
 . 42وملزيد من االيضاح راج  د  يسرا انور املرج  الساب   

،  21، جملة ا كمة الليبية ، السنة  م 4981مارس  49ق ، جلسة  12/ 751راج  / طعن جنائي لييب رقم  - 3
 .275. 271العددان االول والثاين ،   

،  451،    1، ع  41م ،  جملة ا كمة العليا الليبية ، س 4971أكتوبر  21راج  / نقد جنائي لييب،  جلسة  4
 . 411،    2، ع  45م ، جملة ا كمة العليا الليبية ، س  4978ابريل  44وجلسة 



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

28  

 

 المطلب الثاني

 األحكام اإلجرائية لعقوبة اإلعدام

اجلهة امل تصة بلصدار اهكم باإلعدام ل  -الهيئة المختصة بإصدار حكم اإلعدام :  
" ،جراءار جنائية لييب بأن نصت 489به املادت " القانون اللييب  ي حمكمة اجلنايار ،و و ماتقضي

عل  أن " حتكم حمكمة اجلنايار ل كل اعل يعد مبقتض  القانون جناية ، ول اجلرائم األخرا ال  ين  
القانون عل  اختصاصها هبا" ل ل  جض  العقوبة اجلنائية ايها ل ار القواعد املتبعة ل اجلنايار بصفة 

" ،جراءار 451/4ا ،ىل حممة اجلنايار ،ال من قبل غراة اال ام ، اتن  املادت "عامة ، اي تقدم الدعو 
" أو من 411لييب عل  أن " ، ا رأر غراة اال ام عند ،حالة الدعوا من قاضي التحقي  طبقا للمادت "

بلحالتها ،ىل النيابة العامة ، أن الواقعة جناية وأن الدالئل كااية عل  املتهم ، وترجحت لديها ،دانته تأمر 
حمكمة اجلنايار "امن املقرر أن األمر الصادر من غراة اال ام بلحالة الدعوا ،يل حمكمة اجلنايار أمر 
هنائي مل ُيز القانون للمتهم أن يطعن ايه ، كما أن حضور املتهم وجويب أمام حمكمة اجلنايار وحضور 

ار جنائية لييب بأن" تعني غراة اال ام " ،جراء412، و و ما نصت علية املادت "1حمام للمتهم ضروري
من تلقاء نفسها مدااعا لكل متهم جبناية صدر امر بلحالته ،يل حمكمة اجلنايار ، ا مل يكن قد انت ب 
من يقوم بالدااع عنه " القد قضي بأن " من املقرر أن القانون اليوجب ل مواد اجلنح وامل الفار أن 

م يتوىل املرااعة عنه ، ال ا كان املتهم قد أعلن أعينا  صحيحا  واقا حيضر م  املتهم أوناء حماكمته حما
، ول حالة عدم حضور املتهم ل 2للقانون وحضر اجللسة ، اليس له أن يطلب تأجيل الدعوا "

عل   ل  ل املادت  جللسار اهكم باإلعدام اأن اإلجراءار تعاد من جديد ، وقد ن  املشرع اللييب
حضر ا كوم عليه ل غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة مبضي املدت يبطل حتما  ، ا" بقو ا"158"

 اهكم الساب  صدوره سواء ايما يتعل  بالعقوبة أو التضمينار ويعاد نظر اهكم ل أقر  جلسة " 

خيض  ،وبار اجلرمية املعاقب عليها باإلعدام لاحكام إثبات الجريمة المعاقب عليها باإلعدام 
امة ، ايجب أن تكون املداولة سرية ، حبيع ال ُيوز أن يشارك ل املداولة أحد خيل القضات ال ين الع

، كما أنه ُيب أن تكون كااة أوراق الدعوا حتت بصر 3مسعوا املرااعة ، ايتتم ل حضور احد ااصوم

                                                 
/  4971راج  / مأمون سيمة ، اإلجراءار اجلنائية ل التشري  اللييب ، اجلزء الثاين ، منشورار اجلامعة الليبية ،  - 1

  419 . 
،  1العدد 21، س 179/27م ، جملة ا كمة العليا الليبية ، رقم 4981ارباير  48راج  نقد جنائي لييب تاريخ  - 2

  458  . 
 . 215، املرج  الساب  ،   راج  / مأمون سيمة ا - 3
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رغم أن املشرع اللييب مل ا كمة أوناء املداولة ، وك ل  ُيب أن يصدر اهكم بناء عل  أغلبية اآلراء، و 
ين  عل   ل  ،ال انه ونتيجة اطورت حكم اإلعدام من مث كان من املفرت  اشرتاط اإلمجاع زيادت ل 

 . 1اهيطة واهدر

افي حالة حكم حمكمة اجلنايار اهكم اهضوري   -عرض الحكم على المحكمة العليا:
ضية عل  حمكمة العليا "النقض "خيل ويوني يوما بلعدام املتهم النه توجب عل  النيابة العامة عر  الق

من واجب ا كمة العليا  وقد قضي بان " " مكرر185من تاريخ اهكم ، و و مانصت علية املادت "
مكرر من قانون اإلجراءار اجلنائية مراجعة اهكم الصادر حضوريا بعقوبة اإلعدام ،  185طبقا للمادت 

من أن اهكم مل ينب عل  خمالفة للقانون ، أو عل  خطأ ل تطبيقه وك ل  ،جراءار اهاكمة للتحقي  
أو تأويله ، أو أنه مل يق  ل بطين ، وأن ،جراءار ا اكمة مل يق  ايها بطين أور ل اهكم سواء طعن 
ا كوم عليه ل اهكم أم مل يطعن ،  ل  أن عر  القضية الصار ايها اهكم حضوريا بعقوبة اإلعدام 

 .2 كمة العليا  وطبقا للمادت سالفة ال كر واجب ل مجي  األحوال"عل  ا

،  115،  111،  111،  111لقد حددر املواد " -إجراءات تنفيد حكم اإلعدام:
  ،جراءار جنائية عل  111" ،جراءار جنائية ، ،جراءار تنفي  عقوبة اإلعدام ، انصت املادت "117

وجب را  أوراق الدعوا اورا ،ىل األمانة العامة ملؤمتر الشعب العام أن" م  صار اهكم باإلعدام هنائيا 
بواسطة أمني العدل " وال ينفد اهكم ،ال مبوااقة االمانة العامة ملؤمتر الشعب العام ،   ا ل ظل النظام 
الساب  ، و  ا يعمي بأن موااقة السلطة التشريعية أمر ضروري ، و و مانصت علية الفقرت الثانية من 
املادت امل كورت و ل  بأن يعط  ا كوم عليه ارصة أخاه بأن يقوم رئيس اةلس التشريعي بلصدار عفو 

 أو جفيف العقوبة ، وب ل  ال تنفد عقوبة اإلعدام ،ال مبوااقة راسة السلطة التشريعية .

أو  " ،جراءار جنائية لييب عل  أن " تنفد عقوبة اإلعدام داخل السجن ،111وتن  املادت "
ل مكان أخر مستور بناء عل  طلب بالكتابة من النائب العام ، يبني ايه استيفاء اإلجراءار املنصو  

 " .111عليها ل املادت "

وُيب أن يكون تنفيد اإلعدام حبضور أحد أعضاء النيابة العامة ، ومأمور السجن وطبيب 
من دكروا أن حيضروا التنقيد ،ال بل ن من  السجن ، أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ، وال ُيوز ليفا

 النيابة العامة ، وُيب  دائما أن يؤ ن للمداا  عن ا كوم عليه باهضور .
                                                 

، ا مل تتواار االغلبية وتشعبت اآلراء ،يل أكثر من رأيني االفري  االقل عدد ، أو الفري  ال ي يضم احدر القضات  - 1
 " مرااعار لييب .  272ُيب ان ينظم الحد الرأيني الصادرين من االكثر عددا  و ل  بعد اخد اآلراء مرت وانية "

  -.  215،    1العدد 5م ، جملة ا كمة العليا الليبية ، س 4978يونيو 1لييب تاريخ راج  نقض جنائي  2
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وُيب أن يتلي اهكم الصادر باإلعدام منطوقة والتهمة ا كوم من أجلها عل  ا كوم عليه ، 
عليه ل ،بداء أقواله ، حرر عضو و ل  ل مكان التنفي  مبسم  من اهاضرين ، و، ا رغب ا كوم 

النيابة العامة حمضرا  هبا ، وعند التنفي  حيرر عضو النيابة حمضرا  ب ل  ويثبت ايه شهادت الطبيب بالواات 
 " اجراءار جنائية لييب . 111وساعة حصو ا  املادت " 

انة ا كوم عليه املادت والُيوز تنفي  عقوبة اإلعدام ل أيام األعياد الرمسية أو االعياد اااصة بدي
" ،جراءار جنائية لييب ، وتدان اهكومة عل  نفقتها جثة ا كوم عليه باإلعدام ، مامل مل يكن 115"

 " اجراءار جنائية لييب .117له أقار  يطلبون القيام ب ل  " م 

أنه " اجراءار جنائية لييب عل  111تن  املادت و -تأجيل تنفيد األحكام الصادرة باإلعدام:
" يوقف تنفي  عقوبة اإلعدام عل  اجلاين ،ىل مابعد شهرين من وضعها  " وهب ا اقد أوجب املشرع اللييب 

 وقف تنفي  عقوبة اإلعدام عل  ا كوم عليها اهامل ،يل ما بعد شهرين من وضعها .

ين ، وأرا بانه ومتشيا م  ش صية العقوبة ، وال  تقضي عدم تعدي أور العقوبة ،ىل غا اجلا
اانه بالنسبة للمرأت اهامل لو نفدر العقوبة عليها قبل وض  محلها ، اأن   ه العقوبة سول تطال 
اجلنني ، كما أن املشرع أعط  ارتت الشهرين أيضا حفاظا عل  الوليد حديع الوالدت ح  يتم ،رضاعه 

 خيل ارتت الشهرين ال  حدد ا املشرع ل املادت امل كورت .
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 المطلب الثاني

 عقوبة اإلعدام بين الرفض والتأييد

،ىل يومنا   ا مل يقدم الباحثون ل علم اإلجرام الدليل القاط  عل  صحة اسانيد الداعمني 
، سول نعمل عل  1لعقوبة اإلعدام وال لفري  املعارضني  ا ، و  ا ظل اجلدل مشوقا  بني الفريقني

األول سن صصه لبيان حجد وأسانيد املعارضني لعقوبة اإلعدام ، تقسيم   ا املطلب ،ىل ارعني ،الفرع 
 سانيد املؤيدين لعقوبة اإلعدام .بينما خنص  الفرع الثاين هجد وا

 الفرع االول

 أسانيد المعارضين لعقوبة اإلعدام

ي  ب انصار   ا الرأي ،ىل أن كل التشريعار ل  -ن الدولة لم تمنح الح  في الحياة :إ
ر ا ت  ب حنو حتر  اعل القتل ، ااهيات ُيب محايتها ، والُيوز حرمان الفرد منها ، ماضيها وحاض

و ناك واجب يق  عل  الدولة قبل غا ا يتمثل ل االلتزام حبماية حيات اإلنسان ،  ل  بان الدولة من 
عل  كياهنا من خيل قوانينها حترم قتله ، كما أن الدولة و ي تض  القوانني ال  تنظم اةتم  حفاظا  

، ليس  ا اه  ل ،بادت االاراد أو املواطنني ، عل  اعتبار ان اإلعدام ليس ايه ،زالة  2خيل معاقبة اجلاين
آلوار اجلرمية ، بل يتضمن جرمية جديدت ، واخاا  الن الدولة مل متنح اإلنسان اه  ل اهيات ح  ُيوز  ا 

 . 3أن تسلبها

اليلي  مبجتم  متحضر ، باعتباره احد املبادئ ال  كانت تطب  ل وي  ب ،يل ان القصا  
عابر الزمان ، وال ي كان يطب  عل  كااة اةرمني دون متيز سواء كانوا معتو ني أم حيوانار باإلضااة 
،ىل أنه قد تؤدي ،يل خل  طبقة من الساديني ال ين يتلددون بع ا  االخرين ، واهاق اكرب اال ا 

اقد تكمن   ه الفئة ل القضاء ، أو وكيء النيابة العامة ، ايلجؤون ،ىل تلفي  التهم ومج   وأشده هبم ،
 . 4األدلة لإليقاع بأكرب عدد من الناس ل  حبائل املور 

                                                 
راج  / ساسي سامل اهاج ، عقوبة اإلعدام بن ابقاء واالليفاء ، مقال منشور ل اةلة القانونية ، العدد االول ،  - 1

  411م ،    4987الفاتح  –السنة االويل ، ناصر 
 .  121م ،    4995، شرح قانون العقوبار النظرية العامة ، دار الثقااة اجلامعية ، راج  / يسرا انور  - 2
 . 14راج  / يسري انور،  دراسار ل الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،     - 3
 4998عريب ، راج  / ساسي سامل اهاج ، عقوبة اإلعدام بني اإلبقاء واإلليفاء ، الطبعة  االويل ، معهد اإلمناء ال - 4

 .444 – 441م ، 
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باإلضااة ،يل أن العدالة كقيمة أخيقية يقتضي أعما ا ،عدام اإلنسان اةرم ، اطاملا أن اعالية 
ام االجتماعي حمل ش  ، اان تطبيقها باسم العدالة كفكرت معنوية خالية من   ه العقوبة ل حفظ النظ

املنفعة ال ميكن التسليم هبا، االقتل ال ميكن اعتباره  داا لتحقي  العدالة ، ول   ا يقول "ال مارنني" " 
 ا آلة التنفي  ملا ا نستمر ل املطالبة باإلبقاء عل  عقوبة اإلعدام كأهنا عقيدت ، ومنصة اإلعدام باعتبار 

واجليد باعتباره مكفرا  عاما لل نو  ، ،ن القوانني تصبغ األخيق بلون الدم ، امنصة اإلعدام ليست 
 .1ولن تكون آخر دليل عل  العدالة " 

أن تكون العقوبة ش صية من ااصائ  األساسية   -عقوبة اإلعدام وشخصية العقوبة :
بة ،ال ا كوم عليه ، وجند أن عقوبة اإلعدام تتعار  م    ه للعقوبة ، ويقصد ب ل  أن ال تنال العقو 

اااصة من حيع ،هنا و،ن كانت تنصب عل  اجلاين نفسه ، ،ال ،ن أور ا ميتد ،ىل غاه من أاراد أسرت 
اجلاين ، ااألمل النفسي ال ي يلح  أاراد األسرت ُيب عدم ،غفاله ، باإلضااة ،ىل األور ال ي يرتتب عل  

بة اإلعدام من خيل األضرار املالية ، ال  تصيب أاراد األسرت خصوصا ، ا  ما كان ا كوم تنفي  عقو 
 .2عليه باإلعدام  و العائل الوحيد لآلسرت

يقدم أنصار   ا الرأي حجة أخرا تتمثل ل حصول  -عقوبة اإلعدام واألخطاء القضائية : 
، 3أن يكون قد ارتكبوا  اعل اجلرم املسند ،ليهم أخطاء قضائية ، تؤدي باملتهمني ،ىل حبل املشنقة دون 

، ال ا ظهرر براءت ا كوم عليه 4ول عقوبة اإلعدام يستحيل ،صيح أور ااطأ القضائي بعد التنفي  
بعد تنفي  عقوبة اإلعدام ،  ل  أن االخطاء القضائية ليست نادرت ، والعدالة نسبية ، و و ما بمي عليه 

ل عل  ،عادت النظر ال ي مبقتض    ا النظام ُيوز ،عادت النظر ل اهكم أن أغلب التشريعار تعم
بالعقوبة ل أحوال معينة ، كما لو حكم عل  ش   بتهمة القتل ووجد املدع  قتله حيا  ، وواضح أنه 
، ا حكم باإلعدام ونف  اي سبيل إلنقا  مواطن برئ ،عل  عكس ما ، ا كان اهكم صادر بعقوبة 

 .5ايقال تنفي  العقوبة ومنح   ا املوطن حريتهاخرا ، ميكن 

                                                 
راج  / عبدالتوا  معو  حممد الشورُيي  ، دراسار ل علم العقا  ، دار مينا للطباعة والنشر والتوزي  ،  - 1

 . 411م ،   4997 – 4991
 . 12،  14راج  / يسري انور ، الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،    - 2
 .442  ساب  ،   راج  / ساسي سامل اهاج ، مرج - 3
 . 411راج  / عبد التوا   معو  ، مرج  ساب  ،    - 4
  .141راج  / يسري انور ، قانون العقوبار ، مرج  ساب  ،    - 5
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ايشك    ا الفري  ل أن عقوبة اإلعدام ال حتق   -عقوبة اإلعدام ال تحق  الردع العام :
األغرا  النفعية ، حبيع ان معظم اةرمني مل تردعهم عقوبة املور عن ارتكا  جرائمهم ، حيع ان 

ن أن حيسبوا للعقوبة ال  تنتظر م بعد ارتكا  اجلرمية  ناك دواا  عديدت قاد م ،ىل ارتكاهبا ، دو 
حسابا ، اقد مض  العهد ال ي كان ا دل من العقوبة االنتقام ،وبار ا دل الردع واإلصيح ، 

، ،  ،ن ،صيح املتهم و،عادت تأ يله ال يستقيم م  عقوبة  1واإلصيح ال ميكن ان يتحق  بلعدام املتهم 
، كما أن عقوبة 2بة ال  تقط  با  األمل أمام الفرد ال ميكن أن تكون عادلةاإلعدام ، كما أن العقو 

اإلعدام حتول دون حتقي  ا دل األساسي للعقوبة و و الوقاية اااصة ، و،عادت التكييف االجتماعي ، 
 وأخاا الن اإلعدام حيول دون أن يتمكن ا كوم عليه حتت توجيه و،شرال الدولة من أن يعمل عل  حمو

، وأن  ناك احصائيار تشا ،ىل أن الظا رت 3أور اجلرمية و،صيح ماترتب عليها من ضرر بقدر اإلمكان 
 .4اإلجرامية مل تزد بل اخنفضت ل البيد ال  أليفت عقوبة اإلعدام 

،  ،هنا تتعدا عاملنا وجتتاح جمال القدرت اإل ية ، ااهلل  -عقوبة اإلعدام غير مشروعة :
خل  اإلنسان وزرع ايه اهيات ، ويأيت املشرع الوضعي ليقرر عقوبة املور ، أو نزع اهيات سبحانه وتعاىل 

من الفرد ، ول حقيقة االمر أنه يعتدي عل  قدرت اهلل سبحانه وتعاىل ، وح  الدولة ال  تتمت  بسلطة 
،نه الحي   ا سلب  تنظيم اهيات االجتماعية عن طري  مؤسسا ا واجهز ا هفظ األمن واالستقرار، اال

اهيات ال   ي  بة من اهلل مل لوقاته ، و ا بدل  ل  أن تطب  بعض العقوبار املعنوية كال  كانت 
 .5تطب  ل اةتمعار البدائية ، كطرد اجلاين واملقاطعة ، وعدم التعامل معه 

عدام ليس وي  ب اصحا    ا الرأي ،ىل أن عقوبة اإل -عقوبة اإلعدام ليس لها مايبررها :
 ا مايربر ا من الناحية املنطقية ، ،  ان  رد الفعل حيدة بعد متام اجلرمية وحتق  الضرر ، وعقوبة اإلعدام 
ال تزيل ضرر اجلرمية ،  وحتما الُيوز  نا قياس عقوبة اإلعدام عل  حالة الدااع الشرعي ايتشابه بني 

جة االنتقام من بعض أاراده ااارجني عن قوانينه ، ااةتم  الميكن أن يسل  مسل  اةرم حب 6اهالتني
، كما أن اةمي عيهم ل جرائم القتل ال  متثل اكثر اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام ، اليشعرون برد 7

                                                 
 .421راج  / ساسي سامل اهاج ، مرج  ساب  ،    - 1
 .121راج  / يسري انور ، قانون العقوبار ، مرج  ساب  ،   - 2
 . .411و  ، مرج  ساب  ،   راج  /عبد التوا   مع - 3
 .121راج  / يسري انور ، قانون العقوبار ، مرج  ساب  ،   - 4
 .422راج  / ساسي سامل اهاج ، مرج  ساب  ،    - 5
 . 17راج  / يسري انور ، دراسار ل الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،    - 6
 .000راج  / ساسي سامل اهاج ، مرج  ساب  ،    - 7
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الفعل بل ،ن األور يقتصر عل  األحياء ، كما انه ال ُيوز االستناد ،ىل حالة الضرورت لتطبي  عقوبة 
اية اةتم  من بعض األاعال ال   دده ، حيع ،ن شروط حالة الضرورت ال  تربر اإلعدام كوسيلة هم

، كما أن عقوبة اإلعدام غا قابلة للتدرج واقا ملسؤولية اجلاين ، أو مدا 1القتل ليست متواارت ل الدولة
 . 2خطورته أو مدي ما خصه من ضرر

ااملعارضون لعقوبة اإلعدام ي كرون دليي عل   -تردد القضاء في توقيع عقوبة اإلعدام :  
، االقضات 4، لتحقي  مصاحل اجتماعية3ندرت تطبيقها من جانب القضاء لصاحل العقوبار السالبة للحرية 

، ااجلاين يأمل دائما ل النجات من 5يلتمسون الظرول امل ففة إلاير اجلاين من قسوت حبل املشنقة 
النجات  من العقوبار السالبة للحرية ، و ل  ألن عقوبة اإلعدام عقوبة عقوبة اإلعدام اكثر أمله من 

تستبعد من قبل اجلمي  ، وال تلجأ  ،ليها ا اكم اال نادرا ، كما تتطلب ،جراءار مطولة وأدلة أوبار 
  6مؤكدت ، وامجاع من قبل األعضاء ، ايحس اجلاين أنه غا مهدد بالتطبي  جتا ه

 المطلب الثاني

 المؤيدة لعقوبة اإلعداماآلراء 

كون عقوبة اإلعدام  دد بسلب اهيات ، و ي أغل  ماميتلكه  -أثر اإلعدام في الردع :
االنسان ، ول ا الن كثاا  ممن يفكرون ل ارتكا  اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام يرتددون ل اإلقدام 

شياء تؤكد خشية اإلنسان مما يؤمله ، وكلما ،ابديهيار األ7عل    ه األاعال ،ٍ بل قد ميتنعون متاما  عنها
، غا أنه وجب التسليم مبا قاله "بكاريا" بأن " مبدأ  8اشتد أمل العقوبة كلما مارست أور ا الردعي العام

يقينية تطبي  العقوبة أساس ألور ا الردعي ،،  أنه ملا مل يكن تطبي  العقوبة نيه مؤكد ل   ن اةرم 
عن اإلقدام عل  اجلرمية ،،ال أن يقيمي التطبي  املعتربت"، معطاه ألور العقوبة الردعي  ا تمل ، الن تردعه

التيفمي عن معطات أخرا  و تفوقها املسمات عل  ل ت مثرت اجلرمية ، اطبيعة اإلنسان تداعه ،ىل ماحيق  

                                                 
 . 17راج  / يسري انور ، دراسار ل الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،   - 1
 .145راج  / يسري انور ، قانون العقوبار ، مرج  ساب  ،    - 2
 .411راج  /عبد التوا   معو  ، مرج  ساب  ،    - 3
 .425راج  / ساسي سامل اهاج ، مرج  ساب  ،   - 4
 411معو  ، مرج  ساب  ،   راج  /عبد التوا    - 5
 ..425راج  / ساسي سامل اهاج ، مرج  ساب  ،   - 6
 . 29راج  / يسرا انور ، الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،    - 7
 . 411راج  / عبدالتوا  معو  ، مرج  ساب  ،    - 8
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، النه وأن كان اليفر  1عيبالقياس لثمرت اجلرمية جلف أور ا الرد اليقينيةنفعا  له ، الن تواض  أمل العقوبة 
من العقوبة ليس اق  الردع ل حد  اته ، ،ال أهنا تبق  دوما  أحد أنواع العقوبار ال  ال يضا يها عقوبة 
أخرا ل من  ارتكا  اجلرائم ااطات ، ال هنا تنتزع من املرء أغل  شيء لديه و و حياته كما سب  القول 

م عليهم ،وتثا ل نفوس الكثا منهم الفزع والرعب الشديدين، ، وأن كل اةرمني خيشون تطبي  اإلعدا
بل ونرا العديد منهم يصرخون من أهنم ودو عدم ارتكا  اجلرائم لو علموا مسبقا  أهنم مهددون بعقوبة 

 . 2املور 

ي  ب أنصار   ا االجتاه ،يل أن عقوبة اإلعدام  ي اجلزاء  -عقوبة اإلعدام مناسبة للجريمة :
، اهناك اعتقاد كبا لدا العامة وبعض املت صصني بأن عقوبة  3  اجلرائم الكربا كالقتلاملناسب م

،  ل  أن  4اعدام اجلاين و،ز اق روحة أحدا  بنظرية التناسب بني اجلرمية والعقوبة مناسبة جلرمية القتل
ل النوع والقدر ، ول التناسب بني العقوبة واجلرمية يقتضيه املنط  والعدالة ، وأن   ا التناسب قد يكون 

القصا  عدالة قائمة عل  متاول ل النوع والقدر بني اجلرمية والعقوبة ، ول العقوبار األخرا تتحق  
العدالة مبراعات التناسب ل الكم بني أ ا اجلرمية وامل العقوبة ، والعقوبة البدنية "القصا " حتق  العدالة 

  5  مثل غا ا من العقوبار حتق  العدالة ل صور ا الثانيةل صور ا املطلقة ،و ي خارج نطاق القصا

وي  ب أنصار   ا الرأي ،ىل أن ا دل اهقيقي  -عقوبة اإلعدام مقبولة لدى الراي العام :
، اهي وسيلة صاهة لتحقي  الدااع االجتماعي  و ي غاية العقا  ، 6للعقوبة  و التكفا عن اجلرمية 

 . 7يم من البنيان االجتماعي حتتم برت واستئصال اجلانب املريضاضرورت انقاد اجلانب السل

ول ا الن الرأي العام ل أغلب الدول مؤيد ل جمموعه لاخ  بعقوبة اإلعدام ، خاصة العاملني 
ل جمال األمن العام و،دارت املؤسسار العقابية ، اهناك أعتقاد بأن عقوبة اإلعدام  ا اعلية خاصة وأنه 

،ورغم أن عقوبة اإلعدام  ار صفة استئصاليه 8أيه عقوبة أخرا ل حتقي  االغرا  املطلوبة الحيل حملها 

                                                 
 . 142راج  / عبدالقادر عودت ، التشري  اجلنائي االسيمي . مقارنا  بالقانون الوضعي ، اجلزء االول    - 1
 .99. 98راج  / ساسي سامل اهاج ، عقوبة اإلعدام بني االبقاء واالليفاء ، مرج  ساب  ،    - 2
 . 121راج  / يسري انور قانون العقوبار ، املرج  الساب  ،    - 3
 . 97ج  / ساسي سامل اهاج ، مرج   ساب  ،   را - 4
 .412م ، 4981راج  / امحد عو  بيل ، علم العقا  ، دار النهضة العربية ، الطبعة االويل  - 5
 . 98راج  / ساسي سامل اهاج ، املرج  الساب  ،    - 6
 . 121راج  / يسري انور ، شرح قانون العقوبار ، املرج  الساب  ،    - 7
 .   14. 11اج  / يسري انور ، دراسار ل الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،   ر  - 8
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، ول ا الن جتنب تنفي  عقوبة اإلعدام ل  1،ال أن مردود ا العام عل  السلم االجتماعي يفوق مساوئها
 . 2كثا من اجلرائم قد يؤدي ،يل صدور ردود أاعال من الرأي العام 

استحالة ،صيح األخطاء القضائية ل عقوبة اإلعدام  -واألخطاء القضائية :عقوبة اإلعدام 
مأخ  صحيح عليها ، لكنه ليس حكرا  عليها االعقوبار السالبة للحرية ، ا ما نفدر مت اكتشف عدم 
استحقاقها النه يستحيل ،عادت اهرية ،ىل ا كوم عليه بأور رجعي ، وُيب اإلقرار بان املال ال يعو  

، وميكن جتنب األخطاء القضائية بزيادت الضمانار ل اإلجراءار املتبعة ،  3اهرية عند سواد الناس  اقد
كما أن   ا العيب ليس مستعصيا  عل  العيج من خيل كما سب  القول بتنوع وتدعيم ضمانار 

لية العمل صحة أحكام اإلدانة، وال ش  ان نتيجة الضمانار ليس مطلقة ، اااطأ القضائي يتصل بقاب
 . 4اإلنساين ةانبة الصوا  ، و و ما الميكن تفاديه بصقة كلية ، و،ن أمكن اهد منه عل  حنو ملموس 

عل  أي حال أن احتمال األخطاء القضائية  ُيب أال حتول دون تنفي  عقوبة اإلعدام مادامت 
حتقي  املصلحة العامة ،   وسيلة للدااع عن النظام االجتماعي ، اي مان  من التضحية بربيء ل سبيل

كما أن الدولة تبيح القتل ل أحوال الدااع الشرعي والضرورت تيفليبا  ملصاحل املعتدا عليه ، اك ل  
 ميكن تربير اإلعدام تيفليبا  للمصلحة العامة.

لقد نسب ،يل عقوبة اإلعدام وحشيتها ، وعدم أدميتها  -وحشية العقوبة ووحشية االعتداء :
  ل اهيات ، أحد اهقوق ل سيمة اجلسم ، و و ما مل ينكره أحد ، غا أن السؤال  لينيلها من اه

كيف ميكن أن يتحق  للعقوبة أور ا التهديدي ، وبع ااشية ل نفس جمرم املستقبل ،ن مل تكن خميفة 
،  5؟، واأل م من  ل  أن أحدا  ال يت كر وحشية االعتداء ال ي يربر وجو  التسليم بقسوت العقوبة

اوحشية العقوبة تستهدل الوقاية من وحشية االعتداء "اجلرمية" ، وقد رد عل   ل  بأن التشديد ل 
العقوبة لتحقي  الردع العام ايه ظلم للمحكوم عليه ، ،ال أنه ُيب ميحظة أن شدت العقوبة لتحقي  

ون عادلة أرضا ملشاعر ُيب استهدااها للعدالة ، اعقوبة اإلعدام أو غا ا ُيب أن تك الردع العام ال

                                                 
 . 98راج  / ساسي سامل اهاج ، مرج  ساب  ،    - 1
 .ٍ  14راج  / يسري انور ، دراسار ل الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،   - 2
 . 441راج  / عبدالتوا  معو  ، مرج  ساب  ،    - 3
 .ٍ  14راج  / يسري انور ، دراسار ل الفقة العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،   - 4
 .412راج  / امحد عو  بيل ، املرج  الساب  ،    - 5
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اةمي عيه والضما العام للمجتم  ، ال ا  كان اإلعدام  و الوسيلة لدريء االعتداء وُيب التسليم هبا ، 
 .  1والقول بيفا  ل  حمابات لوحشية االعتداء عل  حسا  ضرورت الردع

يصدر منه  من ح  الدولة محاية النظام االجتماعي ، و،عدام أي ارد -اإلعدام حقا للدولة :
مايدل عل  أنه أصبح خطر يهدد   ا النظام ، وال ُيوز االعرتا  عل   ل  بأنه ليس من ح  الدولة 
سلب حيات اجلاين ، بأهنا مل متنح تل  اهيات ،ااد عل   ل  أن الدولة مل  ب اإلنسان حريته ح  

 2ررُيوز  ا أن تسلب حريته ل العقوبار السالبة للحرية ملدت طالت أم قص

 الخاتمة

بني املؤيدين والرااضني لعقوبة اإلعدام ، ول   ا البحع و عقوبة  هاجلدل مازال علي أشد
من الفريقني، وألجل  ل  قدمت  سانيد كلألتأييد    حاولت أن أتناول حجد و اإلعدام بني الراض وا

  ا املوضوع مبقدمة ، وقسمت   ا البحع ايل مبحثني، املبحع األول خصصته لبيان األحكام العامة 
لعقوبة اإلعدام ، و و ما قسمته بدورت ايل مطلبني، املطلب األول قسمته ،ىل مطلبني ، املطلب األول 

، ول املطلب الثاين تناولت األحكام اإلجرائية لعقوبة  خصصنه لبيان االحكام املوضوعية لعقوبة اإلعدام
اإلعدام ،  وحصصت املبحع الثاين من حبثي   ا هجد وأسانيد الفري  الرااض لعقوبة اإلعدام ، 
والفري  املؤيد  ا ، وبيفض النظر عن وجا ة حجد أيا من الفريقني ، ،ال أن عقوبة اإلعدام بالنسبة 

عل  اعتبار أنه جمتم  مسلم ، الن عقوبة اإلعدام  ي احد العقوبار ال  نصت  ةتمعنا العريب اللييب ،
عليها أحكام الشريعة اإلسيمية، خصوصا  ل جرائم اهدود ، وعلية الن عقوبة اإلعدام ال ميكن ،ليفاؤ ا 
، خصوصا  بعد أن تبمي املشرع اللييب ،صدار بعض القوانني ، ال  استمدر أحكامها من الشريعة 

/ أي النار /  29  بشأن أحكام القصا  والدية الصادر 1إلسيمية ، ولعل أ ها قانون رقم وا
بشأن السرقة واهرابة ،  4972  لسنة 418مييدية  ، وك ل  قانون السرقة واهرابة رقم و  4121

، الن   وم   ل  الن املشرع اللييب وعند نع ر تنفي  أحكام قانون القصا  والدية والسرقة واهرابة
 أحكام قانون العقوبار تكون واجبة التنقيد.

وعلي  ل  الن عقوبة اإلعدام تظل من العقوبار االصيلة الواجبة التنفي  ل جمتمعنا اللييب 
 العريب املسلم .

 واهلل ويل التواي  

                                                 
 ، . 42راج  / يسري انور دراسار ل الفقه العقايب م  التعم  ، مرج  ساب  ،    - 1
 . 414راج  / ساسي سامل اهاج ، مرج  ساب  ،    - 2
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 قائمة أهم المراجع

عية ، منشورار جامعة واملؤيدار الشر  –القواعد الكلية  –أمحد اهجي الكردي ، املدخل الفقهي   
 م ،.4995-4991دمش  ،

 م ، 4981امحد عو  بيل ، علم العقا  ، دار النهضة العربية ، الطبعة االويل 

 م. 2142اميان السيد عراة ، سلطة النظم العقابية واور ا ل اةتمعار القدمية ، دار النهضة العربية ،   

واإلليفاء ، الطبعة  االويل ، معهد اإلمناء العريب ،  ساسي سامل اهاج ، عقوبة اإلعدام بني اإلبقاء
 م. 4998

سعيد اجلليدي ، عقوبة اإلعدام ل الشريعة االسيمية ، جملة املعهد العايل للقضاء ، العدد الثاين ،   
2118. 

عبدالتوا  معو  حممد الشورُيي  ، دراسار ل علم العقا  ، دار مينا للطباعة والنشر والتوزي  ، 
 م ، 4997 – 4991

 م ،.2144عبداليفمي عمرو الروميي ، تاريخ النظم القانونية ، دار الكتا  الوطنية طرابلس ، 

مقارنا بالقانون الوضعي ، الطبعة االويل ، دار    –عبدالقادر عودت ، التشري  اجلنائي االسيمي  
 م  2119اهديع ، 

 م ،  2117 رام للطباعة ، اوزية عبدالستار ، االسيم وحقوق االنسان ، مؤسسة اال

مأمون سيمة ، اإلجراءار اجلنائية ل التشري  اللييب ، اجلزء الثاين ، منشورار اجلامعة الليبية ،   
 م . 4971

منصور مييد يونس ، م كرار ل مادت تاريخ النظم القانونية ، منشورار اجلامعة  –حممد اليل   
 م ، 4498املفتوحة ، 

رت ، القانون اجلنائي اللييب ، القسم ااا  ، جرائم االعتداء عل  االش ا  ، اجلزء حممد رمضان با  
 .4998االول ، بدون دار نشر ، 

حممد رمضان بارت ، شرح قانون العقوبار االحكام العامة ، اجلزء االول ، الطبعة الثالثة ، املؤسسة للورق 
 والطباعة ، بدون تاريخ نشر ،
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دار  –نصا ومقارنة وتطبيقا  ، دار الشها   -نسان بني الشريعة والقانون  حممد عنجرين ، حقوق اال
 م. 2115الفرقان ، 

موسي مسعود ارحومة ، االحكام العامة لقانون العقوبار اللييب ، اجلزء االول ، النظرية العامة للجرمية   
 ، الطبعة االويل ، منشورار جامعة قاريونس 

 م.  4995يسرا انو، شرح قانون العقوبار النظرية العامة ، دار الثقااة اجلامعية ، 

 م. 4995يسري انور، دراسار ل الفقه العقايب م  التعم ، دار النهضة العربية،  
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 حجية الدليل الرقمي في مجال اإلثبات الجنائي
 وموقف المشرع الليبي

 محمد عثمان د. حكيم
 كلية القانون /القانون الجنائي  قسممحاضر /

 جامعة بني وليد
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 المقدمـة

مللن القواعللد املسللتقرت ل جمللال اإلوبللار اجلنللائي أن القاضللي ال ميكنلله أن يقضللي بعلملله الش صللي، 
وملللن  نلللا يبلللدو اللللدليل  لللو الحاطتللله بوقلللائ  اللللدعوا ُيلللب أن يلللتم ملللن خللليل ملللا يطلللرح عليللله ملللن أدللللة، 

الوسليلة اللل  ينظللر ملن خي للا القاضللي للواقعلة موضللوع الللدعوا، وعلل  أسللاس يبللمي قناعتله، و لل ه األ يللة 
الل  يتمتل  هبلا اللدليل عموملا  حظلي با تملام املشلرع ل خمتللف األنظملة القانونيلة ملن حيلع حتديلد شلروط 

 ظم القانونية ل االجتاه ال ي تتبناه بني موس  ومضي .مشروعيته وتقدير قيمته اإلوباتية، م  اختيل الن
ونتيجللللة لتسللللارع ،يقللللاع التقللللدم التكنولللللوجي والتقللللمي ا ائللللل؛ وظهللللور الفضللللاء اإللكللللرتوين ووسللللائل 
االتصلللال اهديثلللة كالفلللاكس واإلنرتنلللت وسلللائر صلللور االتصلللال اإللكلللرتوين علللرب األقملللار الصلللناعية اسلللتيفله 

ل تنفيل  جلرائمهم الل  مل تعلد تقتصلر علل  ،قلليم دوللة واحلدت، بلل جتلاوزر   1ومرتكبو اجللرائم اإللكرتونيلة
حلدود الللدول، و لي جللرائم مبتكللرت ومسلتحدوة متثللل ضللربا  ملن ضللرو  اللل كاء اإلجراملي، وبلل ل  اختلللف 
الوسلل  اللل ي ترتكللب ايلله اجلرميللة، مللن وسلل  مللادي ،ىل وسلل  معنللوي أو مللا يعللرل بالوسلل  االارتاضللي، 

ور طائفة جديدت من األدلة تتف  وطبيعة الوس  الل ي ارتكبلت ايله اجلرميلة و لي األدللة و و ما استتب  ظه
الرقميللة ، أو مللا يسللم  باألدلللة اإللكرتونيللة، ولقللد أوللارر  لل ه األدلللة الكثللا مللن اإلشللكاليار اللل  ميكللن 

قللمي و و طبيعللة ،رجاعهللا ،ىل مللا يتمتلل  بلله الللدليل الرقمللي اإللكللرتوين بصللفة اهداوللة، اهللو ،اللراز التطللور الت
خاصللة مللن حيللع الوسلل  اللل ي ينشللأ ايلله والطبيعللة اللل  يبللدو عليهللا، و لل ا يثللا التسللاؤل حللول مشللروعية 
األخلل  بلله، ومللدا ،مكانيللة البحللع عللن الللدليل الرقمللي ل الوسلل  االارتاضللي وضللبطه واقللا  للقواعللد اللل  

 حتكم التفتيش، وك ل  صفة الش   ال ي يقوم جبم    ا الدليل.
ثللا التسللاؤل حللول مقبوليللة الللدليل الرقمللي ل ،وبللار الوقللائ  اجلنائيللة، وخصوصللا  ،ن نظللام وكلل ل  ي

اإلوبللار اجلنللائي حتكملله قرينللة الللرباءت واللل  عللل  أساسللها يتعللني دائمللا  اهكللم بللالرباءت كلمللا تطللرق للللدليل 
مل رجلار الرقميلة مبلا الش ، السيما ، ا علمنا بأن مقلدار التطلور ل جملال تقنيلة املعلوملار يتليح العبلع با

 ُيعل مضموهنا خمالفا  للحقيقة دون أن يتسىن ليفا املت ص  ،دراك  ل .

                                                 

من أمثلتها قرصنة واخرتاق غا مشروع ألنظمة اليفا وبراجمهم وتدما ا بواسطة ما يعرل بالفاوسار املعلوماتية،   1و
وتقليد برامد اليفا ونس ها وك ل  جرائم السرقة اإللكرتونية والنصب والتزوير وتسهيل الدعارت وانتهاك حشمة اهيات 

ك خصوصية اليفا، واملعلومار املشو ة واإلعينار الكا بة واألايم اااصة وعر  املواد اإلباحية لاطفال وانتها
 امل لة باآلدا  العامة وعمليار التجسس واإلر ا  واالبتزاز والسطو عل  أموال البنوك.
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للل ل  سللنحاول مللن خلليل مللا سلليأيت أن نبللني  لل ه اإلشللكاليار اللل  يثا للا الللدليل الرقمللي وكيفيللة 
ض الللدول التعامللل التشللريعي ملل   لل ه املسللألة والتطبيقللار القضللائية هبللا وحماولللة االسللتفادت مللن جتللار  بعلل

 املتقدمة وموقف املشرع اللييب ل ضوء القواعد العامة، و ل  وا  ااطة التالية 
 

   ما ية الدليل الرقمي وأقسامه وخصائصه .المبحث األول
 املطلب األول  التعريف بالدليل اجلنائي بشكل عام.

 املطلب الثاين  تعريف الدليل الرقمي.
 الثالع  تقسيمار الدليل الرقمي. املطلب

 املطلب الراب   خصائ  الدليل اجلنائي الرقمي.
   مدا قبول و،جازت األدلة الرقمية ل اإلوبار اجلنائي .المبحث الثاني

 املطلب األول  مشروعية است دام األدلة الرقمية كوسيلة اإلوبار اجلنائي.
 ء اجلنائي.املطلب الثاين  حجية الدليل الرقمي أمام القضا

 املطلب الثالع  الصعوبار ال  تواجه عملية اإلوبار اجلنائي ل مج  األدلة الرقمية.
القانونيللة والقضللائية  املطلللب الرابلل   تفعيللل التعللاون الللدويل ودور املعا للدار الدوليللة ومبللدأ املسللاعدت

 املتبادلة.
 المبحث األول

 ماهية الدليل الرقمي وأقسامه وخصائصه
 م:تمهيد وتقسي

نظرا  للطبيعة اااصة للجرائم الرقمية الن دليل ،وبا لا خيتللف ويتميلز علن اللدليل اجلنلائي التقليلدي، 
االللدليل الرقمللي يعلليش ل بيئللة متطللورت بطبيعتهللا وتشللمل عللل  أنللواع متعللددت مللن البيانللار الرقميللة تصلللح 

اإللكلرتوين الوسليلة الوحيلدت والرئيسلية  جمتمعة أو منفردت لكي تكون دليي  لإلدانلة أو اللرباءت، ايعتلرب اللدليل
ل اإلوبار اجلنائي جبرائم اهاسو  واإلنرتنت، ل ل  ترتكز عملية اإلوبلار اجلنلائي للجلرائم الرقميلة علل  
الللدليل اجلنللائي الرقمللي باعتبللاره الوسلليلة الوحيللدت والرئيسللية إلوبللار  لل ه اجلللرائم، و للو حمللور ا تمللام حبثنللا 

 ا املبحللع توضلليح ما يللة  لل ا الللدليل وخصائصلله وأقسللامه، وكلل ل  ل مطلللب  لل ا، للل ا سللنتناول ل  لل
 مستقل نسبقهم مبطلب نوضح ايه مفهوم الدليل اجلنائي بشكل عام، وسنتناول  ل  عل  النحو التايل 
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 المطلب األول
 الدليل في اللغة:

، وكل ل  اهل   1واملرشلد، وملا يلتم بله اإلرشلاد، وملا يسلتدل بله، واللدليل  اللدال، واجلمل   أدللة  و
 بالبينة، والبينة  ي الدليل أو اهجة.
 الدليل في المصطلح القانوني:

يقصلللد باللللدليل  الوسللليلة الللل  يسلللتعني هبلللا القاضلللي للوصلللول ،ىل اهقيقلللة الللل  ينشلللد ا، واملقصلللود 
صللدد   للو كللل مللا يتعللل  بللاإلجراءار والوقللائ  املعروضللة عليلله ألعمللال حكللم القللانون باهقيقللة ل  لل ا ال

،  كملا يقصلد باللدليل أو العملل اإلجرائلي  كلل ،ظهلار لنشلاط علام أو خلا  داخلل ااصلومة أو  2وعليهلا
ملللن أجلهلللا يلللؤدي مباشلللرت ،ىل التلللأوا ل تطلللور رابطلللة ااصلللومة، أو مبعلللىن آخلللر   لللو كلللل عملللل ُيلللري ل 

ة أو يهلللدل ،ىل ،علللداد ا أو لللله قيملللة ل ااصلللومة، أيلللا كانلللت طبيعتللله أو معنلللاه، نظمللله القلللانون ااصلللوم
، و و الوسيلة اإلوباتية املشلروعة الل  تسلهم ل حتقيل   3وبقصد الوصول ،ىل تطبي  القانون املوضوعي ايها

  5وو و أدات اإلوبار عموما.  4وحالة اليقني لدا القاضي بطريقة سائيفة يطمئن ،ليها
كمللا أن الللدليل  لللو  الوسلليلة املتحصلللة بلللالطرق املشللروعة لتقللدميها للقاضلللي لتحقيلل  حالللة اليقلللني 

  6ولديه واهكم مبوجبها.
والللدليل  للو النشللاط اإلجرائللي اهللال واملباشللر مللن أجللل اهصللول عللل  اليقللني القضللائي واقللا  ملبللدأ 

  7وفيه.اهقيقة املادية، و ل  عن طري  حبع أو تأكيد اال ام أو ن

                                                 

 .21م،  4971  د. مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، باور، دار الكتا  اللبناين، الطبعة األوىل، 1و
د زكي، سلطة القاضي اجلنائي ل تقدير األدلة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة األز ر،    د.ناصر ،برا يم حمم2و

 .244م،  4987كلية الشريعة والقانون، 
م، 4981  أمحد ضياء الدين، مشروعية الدليل ل املواد اجلنائية، أطروحة دكتوراه، كلية اهقوق، جامعة عني مشس، 3و

 ومابعد ا. 171  
م، 4989أطروحة دكتوراه، جامعة القا رت عابد، اإلوبار اجلنائي بالقرائن،.عبداهااظ عبدا ادي   عميد د4و

 498. 
  مفهوم اإلوبار أوس  من كلمة ودليل  ااإلوبار أكثر عمومية، ويشمل جمموعة من اإلجراءار الشكلية واملوضوعية 5و

موعة من اهقائ  ال  تقدم للمحكمة ويتم است دامها والقواعد اليزمة لكشف اهقائ  وحتقي  العدالة، والدليل  جم
 لتربئة أو إلدانة املتهم.

  د.حممد عبيد سعيد يوسف، مشروعية الدليل ل اةالني اجلنائي والتأدييب، دراسة مقارنة بالتطبي  عل  تشريعار 6و
 رك لامن، كلية الدراسار العليا، مصر.دولة اإلمارار العربية املتحدت، أطروحة دكتوراه ل علوم الشرطة، أكادميية مبا

  لواء د.أمحد ضياء الدين حممد خليل، قواعد اإلجراءار اجلنائية ومبادئها ل القانون املصري، مطبعة كلية الشرطة، 7و
 .141م،  2111
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 المطلب الثاني
 تعريف الدليل الرقمي

بعد أن عرانا الدليل بشكل عام والدليل اجلنائي بشكل خا ، ميكن لنا أن نعلرل اللدليل اجلنلائي 
 الرقمي باعتباره نوعا  متميزا  من أنواع الدليل اجلنائي.

بأنللله  اللللدليل امللللأخو  ملللن أجهلللزت  Digital evidenceاللللدليل الرقملللي   1وايعلللرل اللللبعض
اهاسللللب اآليل ويكللللون ل شللللكل جمللللاالر أو نبضللللار ميفناطيسللللية أو كهربائيللللة ميكللللن جتميعهللللا وحتليلهللللا 
 باست دام برامد وتطبيقار وتكنولوجيا خاصة، ويتم تقدميها ل شكل دليل ميكن اعتماده أمام القضاء.

ل  النصللللو  املكتوبللللة أو الصللللور أو و للللو مكللللون رقمللللي لتقللللد  معلومللللار ل أشللللكال متنوعللللة مثلللل
األصوار واألشكال والرسوم، و ل  ملن أجلل اللرب  بلني اجلرميلة واةلرم واةلمي عليله وبشلكل قلانوين ميكلن 

  2واألخ  به أمام أجهزت تطبي  وتنفيد القانون.
 أو  للو  معلوملللار يقبلهلللا املنطللل  والعقلللل ويعتملللد ا العللللم، يلللتم اهصلللول عليهلللا بللللجراءار قانونيلللة
وعلميللة برتمجللة البيانللار اهسللابية امل زنللة ل أجهللزت اهاسللب اآليل وملحقا للا وشللبكار االتصللال، وميكللن 
اسللت دامها ل أي مرحلللة مللن مراحللل التحقيلل  أو ا اكمللة إلوبللار حقيقللة اعللل أو شلليء أو شلل   للله 

  3وعيقة جبرمية أو جاٍن أو جممي عليه.
دليل اللل ي ُيللد للله أسللاس ل العللامل االارتاضللي ويقللود ،ىل بأنللله   اللل  4ول حللني عرالله الللبعض اآلخلللر

 اجلرمية.
وال ي ييحظ عل    ه التعريفار أنه اقتصر عل  مفهوم الدليل الرقمي ال ي يتم اسلت راجه ملن 
اهاسللللب اآليل، والشلللل  أن  للللل  ايلللله تضلللليي  لللللدائرت األدلللللة الرقميللللة، اهللللي كمللللا ميكللللن أن تسللللتمد مللللن 

                                                 

عبداهميد عبداملطلب، البحع والتحقي  اجلنائي الرقمي ل جرائم اهاسب اآليل واإلنرتنت، دار الكتب    د.ممدوح1و
 .88م،  2111القانونية، مصر، 

 2أيضا  راج   د. خالد ممدوح ،برا يم، الدليل اإللكرتوين ل جرائم املعلوماتية، حبع منشور عل  اإلنرتنت   
http://www.f-law.net 

عبدالناصر حممد حممود ارغلي، د.حممد عبيد سيف سعيد املسماري، اإلوبار اجلنائي باألدلة الرقمية من   خبا، 2و
الناحيتني القانونية والفنية، املؤمتر العريب األول لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرعي، الريا ، 

 .41م،  42،41/44/2117
رائم املستحدوة، الطبعة األوىل، جامعة نايف للعلوم األمنية، الريا ،   اللواء د.حممد األمني البشرا، التحقي  ل اجل3و

 .211م،  2111
  د.عمر حممد بن يونس، م كرار ل اإلوبار اجلنائي عرب اإلنرتنت، ندوت الدليل الرقمي عرب جامعة الدول العربية، 4و

 .5م،  2111مارس  8-5مصر، ل الفرتت 
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أن يتحصل عليها من أية آلة رقميلة أخلرا، اا لاتف وآالر التصلوير وغا لا اهسا  اآليل، امن املمكن 
من األجهزت ال  تعتمد التقنية الرقمية ل تشيفيلها ميكن أن تكون مصدرا  للدليل الرقمي، اضي  علن  لل  
اللللن  للل ا التعريلللف خيلللل  بلللني اللللدليل الرقملللي ومسلللألة است يصللله، حيلللع عراللله بأنللله اللللدليل امللللأخو  ملللن 

سللللب اآليل أو الكمبيللللوتر ... ،ي، و لللل ا يعللللمي أن الللللدليل الرقمللللي ال تثبللللت للللله  لللل ه الصللللفة ،ال ، ا مت اها
أخ ه أو است يصه من مصدره، و  ا برأينا ليس صحيحا ، و و ما يصف   ا التعريلف بالقصلور لكونله 

 ال يعطي تعريفا  جامعا  للدليل الرقمي.
تعريللف اللدليل الرقملي بأنله   وو لو  لل  اللدليل املشلت  بواسلطة اللنظم ول ا الننا باالسلتفادت مملا سلب  نللرا 

الربجميللللة املعلوماتيللللة اهاسللللوبية، وأجهللللزت ومعللللدار وأدوار اهاسللللب اآليل، أو شللللبكار االتصللللاالر مللللن خلللليل 
 ،جللراءار قانونيللة وانيللة، لتقللدميها للقضللاء بعللد حتليلهللا علميللا  أو تفسللا ا ل شللكل نصللو  مكتوبللة، أو رسللومار

 أو صلور وأشكال وأصوار، إلوبار وقوع اجلرمية ولتقرير الرباءت أو اإلدانة ايها  .
 خصائص الدليل الجنائي الرقمي:المطلب الثالث

 يتميز الدليل اجلنائي الرقمي عن الدليل اجلنائي التقليدي بااصائ  التالية 
األدللة الرقميللة تتكلون مللن بيانلار ومعلومللار  ار  يئلة ،لكرتونيللة غلا ملموسللة، ال تلدرك بللاهواس  -4

 Hardwareالعادية، بل يتطللب ،دراكهلا االسلتعانة بلأجهزت ومعلدار وأدوار اهاسلبار اآلليلة 
  1و.Softwareواست دام نظم برجمية حاسوبية 

بلللل تصلللل ،ىل درجلللة الت يليلللة ل شلللكلها  األدللللة الرقميلللة ليسلللت أقلللل ملللن اللللدليل امللللادي احسلللب، -2
، و لل  ألن مصلطلح اللدليل الرقملي يشلمل كاالة أشلكال  2ووحجمها ومكان تواجد ا غلا املعللن

وأنللواع البيانللار الرقميللة املمكللن تللداو ا رقميللا ، حبيللع يكللون بينهللا وبللني اجلرميللة رابطللة مللن نللوع مللا، 
  3وينها وبني اجلاين.وتتصل بالضحية عل  النحو ال ي حيق    ه الرابطة ب

ميكلللن اسلللت دام نسلللخ ملللن األدللللة اجلنائيلللة الرقميلللة مطابقلللة لاصلللل و لللا  ار القيملللة العلميلللة واهجيلللة  -1
الثبوتيللة الشلليء اللل ي ال يتللواار ل أنللواع األدلللة األخللرا والتقليديللة  ممللا يشللكل ضللمانة شللديدت الفعاليللة 

  4وي  عمل نسخ طب  األصل من الدليل.للحفاظ عل  الدليل ضد الفقد، والتلف، والتيفيا، عن طر 

                                                 

د ارغلي، د.حممد عبيد سيف سعيد املسماري، اإلوبار اجلنائي باألدلة الرقمية، مرج  ساب ،   انظر، خبا عبدالناصر حممد حممو 1و
 41. 

 ومابعد ا. 217  للمزيد انظر  د.حممد األمني البشرا، التحقي  ل اجلرائم املستحدوة، مرج  ساب ،  2و
جستا منشورت ل جملة جامعة دمش  للعلوم االقتصادية   رشيد بوكر، الدليل اإللكرتوين ومدا حجيته ل اإلوبار اجلنائي، رسالة ما3و

 العدد األول. 27والقانونية، اةلد 
  ال   bis 39م تعديل قانون التحقي  اجلنائي وبلضااة املادت و2111نوامرب  28  و  ا مااعله املشرع البلجيكي، ومبقتض  قانون 4و

عل  اجلهار القضائية . انظر  عمر   نظم املعاجلة اآللية للبيانار بقصد عرضهامسحت بضب  األدلة الرقمية، مثل نسخ املواد امل زنة ل
 .42حممد بن يونس، م كرار ل اإلوبار اجلنائي عرب اإلنرتنت، ندوت الدليل الرقمي، مرج  ساب ،  
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األدلللة الرقميللة ميكللن اسللرتجاعها بعللد حمو للا، و،صلليحها بعللد ،تياهللا، و،ظهار للا بعللد ،خفائهللا، ممللا  -1
يلؤدي ،ىل صلعوبة االي  منهلا و لي خاصلية ملن أ لم خصلائ  اللدليل الرقملي، باملقارنلة بالللدليل 

وظيفتهلا اسلتعادت البيانلار الل  يلتم حل اها أو التقليدي، اهناك العديلد ملن اللربامد اهاسلوبية الل  
وح  لو مت عملل ،علادت  يئلة أو تشلكيل للقلر  الصللب  Delete،ليفائها، سواء مت  ل  باألمر 

hard Disk  باسلللت دام األملللرformat  واللللربامد الللل  مت ،تياهلللا أو ،خفائهلللا، سلللواء كانلللت
،خفللاء اجلللاين جلرميتلله أو الت فللي ايهللا عللن صللورا  أو رسللوما  أو كتابللار أو غا للا، ممللا يعللمي صللعوبة 

 أعني األمن والعدالة، طاملا مت علم رجال البحع والتحقي  اجلنائي بوقوع اجلرمية.
األدلللة اجلنائيللة الرقميللة  ار طبيعللة ديناميكيللة اائقللة السللرعة تنتقللل مللن مكللان آلخللر عللرب شللبكار  -5

 االتصال متعدية هدود الزمان واملكان.
اللللدليل الرقملللي رصلللد املعلوملللار علللن اجللللاين وحتليلهلللا ل  ار الوقلللت، االلللدليل ميكلللن ملللن خللليل  -1

الرقمي ميكن أن يسجل حتركار الفرد، كما أنه يسجل عاداته وسلوكياته وبعلض األملور الش صلية 
  1وعنه، ل ا الن البحع اجلنائي قد ُيد غايته بسهولة أيسر من الدليل املادي.

ي طابعلا  مميلزا  جعلتله األاضلل إلوبلار اجللرائم اإللكرتونيلة مثلل   ه ااصائ  أكسبت الدليل الرقم
جرائم االعتلداء علل  نظلم املعاجللة اآلليلة؛ ألنّله ملن طبيعلة الوسل  الل ي ارتكبلت ايله، وكل ل  يصللح ألن 
يكون دليل ،وبار ل اجلرائم التقليدية، افلي اجللرائم املرتكبلة بواسلطة اهاسلو  مثلل جلرائم غسلل األملوال 

ب امل للدرار وعللل  الللرغم مللن عللدم وجللود صلللة بللني  لل ه اجلللرائم وبللني اجلللرائم املرتكبللة عللن طريلل  أو  ريلل
اهاسو  ،ال من حيع الوسيلة أي أنه الوسيلة الرتكا  اجلرمية، وعدم اتصلال اجلرميلة باهاسلو  ل مثلل 

  2و  ه اهاالر الن الدليل الرقمي يصلح ليكون دليي  إلوبا ا.
 
 
 

                                                 

ل حبع وحتقي  اجلرائم عل   TCP IP)   انظر  د.ممدوح عبداهميد عبداملطلب، است دام بروتوكول و1و
الكمبيوتر، املؤمتر العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليار اإللكرتونية منظم املؤمتر أكادميية شرطة ديب، 

 28م، واالنتهاء 2111أبريل  21، ا ور األممي واإلداري، تاريخ االنعقاد  1مركز البحوة والدراسار، رقم العدد 
 .151-119ملتحدت،  م ديب، اإلمارار العربية ا2111أبريل 

  سه  ،برا يم داود عريقار، الطبيعة القانونية للدليل اإللكرتوين ل جمال اإلوبار اجلنائي، رسالة ماجستا، قسم 2و
 .48القانون اجلنائي، كلية اهقوق، جامعة د.ن،  
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 المطلب الرابع
 تقسيمات الدليل الرقمي

نتناول ل   ا املطلب أنواع الدليل الرقمي واألشكال ال  يبدو عليهلا، وكل ل  اجللرائم الل  يصللح 
 الدليل الرقمي ليكون دليي  إلوبا ا، و ل  عل  النحو التايل 

الللدليل الرقمللي للليس للله صللورت واحللدت بللل يوجللد للله العديللد مللن  ،ن: أنــواع الــدليل الرقمــي وأشــكاله: أوال  
   1والصور واألشكال، وقد قسمها البعض ،ىل األقسام الرئيسية التالية

 _ انواع الدليل الرقمي :0
 أدلة أعدر لتكون وسيلة ،وبار  -أ

 و  ا النوع من األدلة الرقمية ميكن ،مجاله ايما يلي 
ال  مت ،نشاؤ ا بواسطة اآللة تلقائيا ، ويعترب   ه السجير من خمرجار األدللة الل  مل  السجير -4

  2ويسا م اإلنسان ل ،نشائها مثل سجير ا اتف واواتا أجهزت اهاسب اآليل.
السللجير اللل  جللزء منهللا مت حفظلله باإلدخللال وجللزء يللتم ،نشللاؤه بواسللطة اآللللة ومللن أمثلللة  للل   -2

،دخا لللا ،ىل اآلللللة وتلللتم معاجلتهلللا ملللن خللليل برنلللامد خلللا  كللللجراء العمليلللار  البيانلللار الللل  يلللتم
 اهسابية عل  تل  البيانار.

 أدلة مل تعد لتكون وسيلة ،وبار  - 
و  ا النوع من األدلة الرقمية نشأ دون ،رادت الش  ، أي أهنلا أولر يرتكله اجللاين دون أن يكلون راغبلا  ل 

للللة بالبصلللمة الرقميلللة، و لللو ملللا ميكلللن أن نسلللميه أيضلللا  باآلولللار املعلوماتيلللة وجلللوده، ويسلللم   للل ا النلللوع ملللن األد
الرقميلة، و للي تتجسللد ل اآلولار اللل  يرتكبهللا مسللت دم الشلبكة املعلوماتيللة بسللبب تسلجيل الرسللائل املرسلللة منلله 

  3وأو ال  يستقبلها وكااة االتصاالر ال  متت من خيل اآللة أو شبكة املعلومار العاملية.

                                                 

 .88عبداهميد عبداملطلب، البحع والتحقي  اجلنائي الرقمي ل جرائم اهاسب اآليل واإلنرتنت، مرج  ساب ،     انظر  د.ممدوح1و
  راج   د.ممدوح عبداهميد عبداملطلب، زبيدت حممد قاسم، عبداهلل عبدالعزيز، منو ج مقرتح لقواعد اعتماد الدليل الرقمي لإلوبار ل 2و

مال مؤمتر األعمال املصراية واإللكرتونية، نظمته كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارار العربية املتحدت جرائم الكمبيوتر، منشور ضمن أع
 .2218م،  42/5/2111-41وغراة التجارت والصناعة ديب ل الفرتت من 

ركار مست دم الشبكة وال ي ميكن من ضب  حت IP  حيع يتم االعتماد ل ضب    ا النوع من األدلة عل  ما يعرل بربوتوكول 3و
حتدا اجلهاز ال ي يستعمله من خيل بيانار اجلهاز عند مزود اادمة . راج  ل  ل   د.عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الرقمي 

م، 2119والتزوير ل جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، دراسة معمقة ل جرائم اهاسب اآليل واإلنرتنت، هبجار للطباعة والتجليد، مصر، 
و  ا النظام ال حيدد ش صية مرتكب اجلرمية و،منا حيدد اجلهاز ال ي استعملت منه، ويرا البعض ،ن  ل  يصلح   .418-419 

كقرينة العتبار صاحب اجلهاز مرتكب اجلرمية ،ىل أن يثبت العكس . راج   د.ممدوح عبداهميد عبداملطلب، البحع والتحقي  اجلنائي 
 .418، مرج  ساب ،  ل جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت
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واقلل  أن  لل ا النللوع مللن األدلللة مل يعللد أساسللا  للحفللظ مللن قبللل مللن صللدر عنلله، غللا أن الوسللائل وال
الفنيللة اااصللة متكللن مللن ربلل   لل ه األدلللة ولللو بعللد اللرتت زمنيللة مللن نشللوئها، ااالتصللاالر اللل  جتللري عللرب 

خاصلللة اإلنرتنلللت واملراسلللير الصلللادرت علللن الشللل   أو الللل  يتلقا لللا كلهلللا ميكلللن ضلللبطها بواسلللطة تقنيلللة 
  1وب ل .

 وتبدو أ ية التمييز بني   ين النوعني من األدلة.
،ن النللوع األول مللن األدلللة قللد أجعللّد كوسلليلة ،وبللار لللبعض الوقللائ  النلله عللادت مللا يعمللد ،ىل حفظلله  -

ليحتجللاج بلله الحقللا  و للو مللا يقلللل مللن ،مكانيللة اقدانلله، وعللل  عكللس النللوع الثللاين حيللع مل يجعللّد 
 لفقدان األسبا  ومنها اصل التيار الكهربائي عن اجلهاز مثي .ليحفظ ما ُيعله عرضة 

يكون اهصول عل  النوع الثاين من األدلة باتبلاع تقنيلة خاصلة ال جللو ملن الصلعوبة والتعقيلد بينملا  -
يتميلز النلوع الثللاين ملن األدلللة الرقميلة بسلهولة اهصللول عليله لكونلله قلد أجعلّد أصللي  ألّن يكلون دللليي  

 ال  يتضمنها.عل  الوقائ  
جنللد أن النللوع الثللاين مللن األدلللة الرقميللة  للو األكثللر أ يللة لكونلله مل يجعللّد أصللي  ليكللون أوللرا  ملللن صللدر  -

 عنه، ول ا اهو ل العادت تتضمن معلومار تفيد ل الكشف عن اجلرمية ومرتكبها.
لحصلول عليله، وييحظ أن التنوع ل اللدليل الرقملي يفيلد بالضلرورت أنله لليس  نلاك وسليلة واحلدت ل

و،منللا تتعللدد وسللائل التوصلليل ،ليلله، ول كللل األحللوال يظللل الللدليل املسللتمد منلله رقميللا ، حلل  و،ن اجلل   يئللة 
أخللرا، افللي  لل ه اهالللة الللن اعللرتال القللانون هبلل ه ا يئللة يكللون مؤسسللا  عللل  طللاب  اارتاضللي مبنللاه أ يللة 

نتيجلة للنق   –لقلانون وبلني اللدليل املل كور الدليل الرقمي  اته وضرورته ،ال أنه لكي حيدة تواصلل بلني ا
  2والنه يلزم اجا  مسل  االارتا  من حيع اعتباره دليي  أصليا . –تواار اإلمكانية الرقمية ل ا اكم 

 _ أشكال الدليل الرقمي: 0
 أما عن أشكال الدليل الرقمي ايمكن ،ُياز ا ل وية أشكال رئيسية  ي 

عللن جتسلليد ااصللائ  حللول اجلرميللة ، ول العللادت تقللدم الصللورت ،مللا ل  الصللورت الرقميللة  و للي عبللارت -أ 
شكل ورقي أو ل شكل مرئي باست دام الشاشة املرئية، والواق  أن الصورت الرقميلة متثلل تكنولوجيلا 
بديلة للصورت الفوتوغرااية التقليدية و ي قد تبلدو أكثلر تطلورا  ولكنهلا ليسلت بالصلورت األاضلل ملن 

 ية.الصورت التقليد
                                                 

 .2  خالد ممدوح ،برا يم، زبيدت قاسم، عبداهلل عبدالعزيز، مرج  ساب ،  1و
  انظر  د.عمر حممد بن يونس ، م كرار ل اإلوبار اجلنائي عرب اإلنرتنت، ندوت الدليل الرقمي، مرج  ساب ، 2و

 42. 
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التسللجيير الصللوتية  و للي التسللجيير اللل  يللتم ضللب  وجزينهللا بواسللطة اآللللة الرقميللة، وتشللمل  -  
 ا ادوار الصوتية عل  اإلنرتنت وا اتف ... ،ي.

النصللو  املكتوبللة  وتشللمل النصللو  اللل  يللتم كتابتهللا بواسللطة اآللللة الرقميللة ومنهللا الوسللائل عللرب  -ج 
 والنقال  والبيانار املسجلة بأجهزت اهاسب اآليل...،ي.الربيد اإللكرتوين، وا اتف ا مول 
 ثانيا  : نطاق العمل بالدليل الرقمي:

،ن اال تمللام اللل ي حيظلل  بلله الللدليل الرقمللي قياسللا  بيفللاه مللن األدلللة األخللرا  للو زيللاده    و انتشللار 
ر اهيللات، وأصللبح اسللت دام تقنيللة املعلومللار الرقميللة، واللل  تعللاظم دور للا ملل  دخللول اإلنرتنللت شلل  جمللاال

بلل ل   لل ا الوسلل  مرتعللا  لطائفللة مللن اجلنللات يطللل  عللليهم اسللم اةللرمني املعلومللاتيني، اللاجلرائم اللل  يرتكبهللا 
 ؤالء تق  ل الوسل  االارتاضلي أو ملا ميكلن تسلميته بالعلامل الرقملي، ولل ا كلان اللدليل الرقملي  لو اللدليل 

طبيعلة الوسل  اللل ي ارتكبلت ايله، ومللن  نلا بلدر أ يللة  األاضلل إلوبلار  ل ا النللوع ملن اجللرائم؛ ألنّلله ملن
 ل ا النلوع مللن األدللة، ولكلن أيعللمي  لل  أن الللدليل الرقملي ينحصلر جماللله كلدليل ،وبلار اقلل  علل  جللرائم 

 املعلوماتية؟
ُيللب التنويلله ،ىل أنلله ال تلليزم بللني نطللاق العمللل بالللدليل الرقمللي ومشللكلة ،وبللار اجلرميللة املعلوماتيللة، 

لن الللدليل الرقمللي مثلمللا يصلللح ألوبللار اجلرميللة املعلوماتيللة و للو الللدليل األاضللل إلوبا للا، النلله املن ناحيللة الل
مللن ناحيللة أخللرا يصلللح إلوبللار اجلللرائم التقليديللة ،ن جللاز التعبللا، حيللع مييللز الفقلله ل  لل ا الشللأن بللني 

   1ونوعني من اجلرائم
ت دم ايلللله اهاسللللب اآليل واإلنرتنللللت  اجلللللرائم املرتكبللللة بواسللللطة اآللللللة  و لللل ا النللللوع مللللن اجلللللرائم يسلللل -أ 

كوسلليلة مساعلللدت الرتكللا  اجلرميلللة، مثللل اسللت دامه الللي اليفللش أو االحتيللال أو غسللل األمللوال أو 
 –لتهريب امل درار، و  ا النوع من اجلرائم ال صلة له بالوسل  االارتاضلي ،ال ملن حيلع الوسليلة 

يلللة اسلللتعملت ل ارتكاهبلللا أدات رقميلللة، وبكلمللة أوضلللح اللللن اجلرميلللة ل  للل ه اهاللللة  للي جرميلللة تقليد
 اربغم عدم اتصال   ه اجلرمية بالنظام املعلومايت الن الدليل الرقمي يصلح كدليل إلوبا ا.

جللرائم اإلنرتنللت واآللللة الرقميللة  و لل ا النللوع مللن اجلللرائم يكللون حمللله جهللاز اهاسللب اآليل أو اآللللة  -  
الكيلان امللادي لآلللة و ل ه ميكلن اعتبار لا جرميلة بصفة عامة، حبيع يكون االعتلداء واقعلا  ،ملا علل  

تقليديللة تلحلل  النللوع األول و،مللا يكللون االعتللداء واقعللا  عللل  الكيللان املعنللوا للحاسللب أو اآللللة أو 
عللل  قاعللدت البيانللار اللل  قللد تكللون عللل  شللبكة املعلومللار العامليللة، مثللل انتهللاك امللكيللة الفكريللة، 

                                                 

 .2217دالعزيز، مرج  ساب ،    د.ممدوح عبداهميد عبداملطلب، زبيدت حممد قاسم، عبداهلل عب1و
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من اجلرائم  و ما ميكن تسميته جبرائم املعلوماتيلة، والل  يكلون  وجرائم القرصنة وغا ا، و  ا النوع
  1والدليل الرقمي  و الدليل األاضل إلوبا ا ،ن وجد.

ول ل  جند أن اجلرميلة املعلوماتيلة رغلم ارتباطهلا باللدليل الرقملي ،ال أن ،وبا لا ال يقتصلر عليله، املن 
  2واالعرتال وغا ا.املمكن ،وبا ا بأدلة اإلوبار التقليدية كالشهادت و 

ولللل ل  ميكلللن القلللول ،نللله ال تللليزم بلللني مشلللكلة اللللدليل الرقملللي و،وبلللار اجلرميلللة املعلوماتيلللة، الهللل ه 
األخات ،شلكاليار قانونيلة أخلرا ال شلأن  لا باللدليل الرقملي، الل ا كانلت غايلة اللدليل عموملا   لي ،وبلار 

قاصلرا  ل تقلديرنا ، ا اقتصلر علل  جملرد ،وبلار وقلوع اجلرمية ونسبها ،ىل مرتكبها، الن   ا اللدليل ال يكلون 
اجلرمية دون حتديد مقرتاهلا؛ ،  مل   لل  تصلح تسلميته كلدليل، وتبلدو أ يلة  ل ا النلوع ملن األدللة بالنسلبة 

 للجرمية املعلوماتية لصعوبة ،وبار وقوعها عادت.
 
 

 المبحث الثاني
 مدى قبول وإجازة األدلة الرقمية في اإلثبات الجنائي

 مهيد وتقسيم:ت
جمرد وجود دليل يثبت وقوع اجلرمية وينسبها لش   معني ال يكفلي للتعويلل عليله إلصلدار اهكلم 
باإلدانلللة؛ ،  يللللزم أن تكلللون  للل ا اللللدليل قيملللة قانونيلللة، و للل ه القيملللة لللللدليل اجلنلللائي تتوقلللف علللل  علللدت 

اليقني ل داللته عل  الوقائ  امللراد مسائل، األوىل مشروعية   ا الدليل وكيفية است دامه، والثانية حجية و 
،وبا للا، والثالثللة معراللة الصللعوبار اللل  تواجلله عمليللة اإلوبللار ل األدلللة الرقميللة، وللل ل  سللنحاول ل  لل ا 

 املبحع اإلجابة عل  كل  ل  من خيل املطالب التالية 
 

                                                 

اك خيل ل الفقه حول حتديد مفهوم اجلرمية املعلوماتية وليس ل نيتنا التعر    ا اايل . راج  بشأن  ل  راشد    ن1و
بن محد البلوشي، الدليل ل اجلرمية املعلوماتية، حبع مقدم للمؤمتر الدويل األول حول محاية املعلومار وااصوصية ل قانون 

 http://www.f-law.net 5منشور عل  اإلنرتنت،   م،2118يوليو  1-2اإلنرتنت، الفرتت 
  م  امليحظ أن بعض األدلة التقليدية حتتاج لتطوير مناسب م  الطبيعة اااصة   ه اجلرائم، اااربت مثي  تصلح 2و

نية ال  متكنه من إلوبار اجلرمية املعلوماتية ،ال أهنا حتتاج ،ىل أن يكون اابا متمتعا  مبستوا عاٍل من العلم واملهارت الف
ش  طريقه بنجاح ل جمال ،وبار   ه الطائف من اجلرائم . د.علي حممود محودت، األدلة املتحصلة من الوسائل 

اإللكرتونية ل ،طار نظرية اإلوبار اجلنائي، حبع مقدم ضمن أعمال املؤمتر العلمي حول اجلوانب القانونية واألمنية 
منشور عل  اإلنرتنت  22م،  28/1/2111-21دميية شرطة ديب ل الفرتت من للعمليار اإللكرتونية ونظمه، أكا
http://www.f-law.net . 
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 المطلب األول
 مشروعية استخدام األدلة الرقمية كوسيلة اإلثبات الجنائي

 أوال : مشروعية وجود الدليل الرقمي:
االقيمة القانونية لللدليل الرقملي ل جملال اإلوبلار اجلنلائي تتمثلل ل مشلروعية وجلود اللدليل الرقملي 
وأن يكللون الللدليل معللرتل بلله، ومبعللىن آخللر أن يكللون القللانون ُييللز للقاضللي االسللتناد ،ليلله لتكللوين عقيدتلله 

القانونية جتلف ل موقفها من األدلة ال  تقبل كأسلاس باإلدانلة،  للحكم باإلدانة، وميكن القول ،ن النظم
 اهناك اجتا ان رئيسيان، األول  نظام األدلة القانونية، والثاين  نظام اإلوبار اهر.

 نظام األدلة القانونية )المقيد(: -4
، بلل ،ن قو لا  1وويسم  أيضا  بنظام األدلة ا دد وايله تكلون األدللة حمصلورت سللفا  ملن قبلل املشلرع

التدليلية حمددت وال ُيوز للقاضي أن خيلرج عليهلا أو يبلمي عليهلا حكمله علل  خياهلا، الي سلبيل ليسلتناد 
،ىل أي دليل مل ين  القانون عليه صراحة ضمن أدللة اإلوبلار، كملا أنله ال دور للقاضلي ل تقلدير القيملة 

مللن األدلللة اللل  حللددر قيمتهللا اإلوباتيللة، و لل ا اإلقناعيللة للللدليل، حيللع ،ن القللانون قيّللد القاضللي بقائمللة 
النظللام ينتمللي للنظلللام  ار الثقااللة األجنلوسكسلللونية، مثللل اململكلللة املتحللدت وبريطانيلللا  والواليللار املتحلللدت 
األمريكيللة، وللل ا الللن الللنظم اللل  تتبللىن  لل ا النظللام ال ميكللن ل ظلهللا االعللرتال للللدليل الرقمللي بأنلله قيمللة 

القلانون عليله صلراحة ضلمن قائملة أدللة اإلوبلار، وملن مث اللن خللو القلانون ملن اللن  ،وباتية، ما مل يلن  
عليللله يهلللدر قيمتللله اإلوباتيلللة مهملللا تلللواارر ايللله شلللروط اليقلللني، الللي ُيلللوز للقاضلللي أن يسلللتند ،ليللله لتكلللوين 

  2وعقيدته.
قللل  ويعلللا  علللل   للل ا النظلللام تقييلللد القاضلللي علللل  حنلللو يفقلللده سللللطته ل اهكلللم مبلللا يتفللل  مللل  الوا

الليحكم مبللا يتفلل  ملل  الواقلل ، الليحكم مبللا خيللالف قناعتلله اللل  تكونللت لديلله مللن أدلللة ال يعللرتل هبللا  للل  
النظام، اسيصبح القاضي كاآللة ل ،طاعته لنصو  القانون، الن  ل ا النظلام بلدأ ينحصلر نطاقله حل  ل 

  3والدول ال  تعترب األكثر اعتناقا  له.
 
 

                                                 

م، 4999  د. ييل عبد اإلله أمحد، حجية امل رجار الكمبيوترية ل املواد اجلنائية دراسة مقارنة، د.ط، د.ن، 1و
 19. 

ة الربيطاين عل  قبول الدليل الرقمي وحدد قيمته اإلوباتية   وتطبيقا    ا الفهم ن  قانون اإلوبار ل املواد اجلنائي2و
وطبيعة النظام القانوين ل بريطانية . راج   علي حممود علي محودت، األدلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونية، مرج  

 .11ساب ،  
 .94اب ،    د. ييل عبد اإلله أمحد، حجية امل رجار الكمبيوترية ل املواد اجلنائية، مرج  س3و
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  عية(نظام اإلثبات الحر )االقتنا -2
ويعرل حبريلة االقتنلاع، وايله ال حيلدد املشلرع أدللة اإلوبلار ووسلائله، بلل يلرتك للقاضلي اهريلة ل أن 
يؤسلللس حكمللله علللل  أي دليلللل واقلللا  القتناعللله الش صلللي دون أن يفلللر  عليللله دلللليي  بعينللله، واالعلللرتال 

قنعلة  لكلل دليلل ليسلت للقاضي بسللطة تقلدير قيملة اللدليل، اهلو يقلوم علل  أسلاس أن القلوت اإلوباتيلة وامل
مفروضة عل  القاضي مقدما  من املشرع، و،منا  ي مرتبطة مبا ترتبه ملن ،قنلاع القاضلي حبقيقلة واقعلة معينلة، 

  1وومبا ميليه عليه وجدانه وضماه، ويسود   ا النظام ل ظل األنظمة اليتينية.
مللي مللن حيللع الوجللود عللل  وعليلله النلله ل مثللل  لل ا النظللام ال تثللور مشللكلة مشللروعية الللدليل الرق

اعتبللار أن املشللرع ال يعهللد عنلله سياسللة الللن  عللل  قائمللة األدلللة واإلوبللار، وللل ل  امسللألة قبللول الللدليل 
الرقمي ال ينال منها سلوا ملدا اقتنلاع القاضلي بله ، ا كلان  ل ا النلوع ملن األدللة ميكلن ،خضلاعه للتقلدير 

 القضائي.
  موقف المشرع الليبي من الدليل الرقمي -1

د تبنت بعض التشريعار نظام اإلوبار املقيد أو ما يعرل بنظام األدلة القانونية م  متت  القاضلي ق
الالبعض اآلخلر ملن التشلريعار تبلىن نظلام األدللة   2وبسلطة واسلعة ل تقلدير اللدليل وو االجتلاه امل لتل    

القانونية اهرت، وقد أخ  املشرع اللييب بنظام اجلم  بلني النظلامني، ويسلتند  ل ا اللرأي ،ىل أن املشلرع الليليب 
قللد نلل  ل قللانون اإلجللراءار اجلنائيللة عللل  جمموعللة مللن األدلللة ونظللم طللرق اهصللول عليهللا، ومللن مث الللن 

ملشللرع ال حيظلل  بيفا للا ل جمللال اإلوبللار اجلنللائي، اللالن  عللل  تللل  األدلللة دليللل  لل ا املسللل  يعللمي أن ا
أي  –علللل  أن املشلللرع أراد اعتملللاد نظلللام لادللللة ُيلللب أن يتقيلللد بللله القاضلللي، غلللا أن  للل ا النظلللام يعطيللله 

، وكللأن املشللرع  3ومللن قللانون اإلجللراءار اجلنائيللة  275سلللطة ل تقللدير األدلللة مبوجللب املللادت  –للقاضللي 
لليلليب أراد أن ُيملل  بللني النظللامني، وللل ا النلله واقللا   لل ا الللرأي ال ميكللن للقاضللي أن يبللمي قناعتلله عللل  غللا ا

 األدلة املنصو  عليها، الن استند عل  دليل غا منصو  عليه كان حكمه باطي  مل الفة القانون.
، وال ميكن القلول ،نله قلد وخياا  ل ل  يرا البعض ،ىل أن املشرع اللييب قد تبىن نظام اإلوبار اهر

أخ  بنظام اإلوبار املقيد لكونه قلد نل  علل  طائفلة ملن األدللة دون سلوا ا ألن  لل  يتنلاقض وملا قررتله 
مللن قللانون اإلجللراءار اجلنائيللة، ومضللمون  لل ه املللادت  للو اللل ي يسللتند ،ليلله للقللول أن املشللرع  275املللادت 

                                                 

من قانون اإلجراءار  112  و  ا النظام  و السائد ل التشريعار اجلنائية املعاصرت كالتشري  املصري ل املادت 1و
 من قانون اإلجراءار اجلزائية العماين، والقانون السوري واللبناين والفرنسي. 245اجلنائية ، والتشري  العماين ل املادت 

 النظامني اليتيمي واألجنلوسكسوين.  و ي ال  جتم  ما بني 2و
-2111  أستا نا د.أمحد الصادق اجلهاين، حماضرار ألقيت عل  الطلبة الدراسار العليا، جامعة قاريونس، 3و

عل  أنه   ووحيكم القاضي ل الدعوا حسب العقيدت ال  تكونت لديه  275م، غا منشورت، وتن  املادت 2111
 وز له أن يبمي حكمه عل  أي دليل مل يطرح أمامه ل اجللسة.بكامل حريته  ، وم   ل  ال ُي
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ولللل ل  اللللن  للل ا اللللرأي يلللؤدي ،ىل القلللول ،ن كلللل األدللللة ،  1والليللليب قلللد تبلللىن نظلللام اإلوبلللار اهلللر ال املقيلللد
 تتساوا من حيع قبو ا قانوناج أمام القضاء مبا ل  ل  الدليل الرقمي.

األشكال المختلفة للدليل الرقمي في ضوء األدلة المعتمدة في قانون اإلجراءات الجنائيـة وتحديـد 
 موقف المشرع الليبي من ذلك:

مل يللن  املشللرع الليلليب عللل  الللدليل ل شللكل صللور أو تسللجيير   الصــور والتســجي ت الرقميــة -4
أو رسلللللائل نصلللللية مثلللللل اللللللوارد علللللل  امل تلفلللللار تطبيقلللللار ا واتلللللف ال كيلللللة وصلللللفحار التواصلللللل 
االجتمللللاعي والدردشللللة  ارديللللة أو مجاعيللللة، ولكللللن ميكللللن اعتبار للللا مللللن قبيللللل القللللرائن عللللل  أن يللللتم 

تهللاك هرمللة اهيللات اااصللة و،ن كانللت قيمتلله أدىن اهصللول عليلله بطريقللة مشللروعة ال تنطللوي عللل  ان
  2ومن قيمة الدليل ل اإلوبار.

  قد يكون الدليل الرقمي ل شلكل نل  مكتلو  علل  دعاملة أو أي وسلائ  المستندات الرقمية -2
،لكرتونيللة حديثللة وابتللة أو متحركللة أو حممولللة، ومللا ميكللن أن يسللت رج ويسللرتد مللن بيانللار أو صللور 

تلللف أجهلزت اهاسللو  وا واتللف ال كيللة ل شلكل أو  يئللة ورقيللة و نللاك ،شللارت ورسلائل نصللية مللن خم
يستفاد منه قبول املشرع للدليل املكتو  أو ما يسم  ا ررار كدليل ،وبار، و لو ملا نصلت عليله 

ملن قلانون اإلجلراءار اجلنائيلة الليليب بشلأن حماضلر امل الفلار وميكلن القلول ،ن اللدليل  271املادت 
ا أخ  شكل الن  املكتو  النه يستمد مشروعيته من أن يأخ  حكلم ا لررار والل  الرقمي ، ا م

 يعرتل املشرع اللييب هبا كوسيلة ،وبار أمام القضاء اجلنائي.
 تطبيقات على اعتراف المشرع الليبي بالدليل الرقمي في عدة قانونين خاصة:     

ا املشلرع بالللدليل الرقملي صللراحة   نلاك بعلض النصللو  الل  وردر ل تشللريعار خاصلة اعتملد ايهلل
 كدليل ،وبار لبعض اجلرائم.

   عل  اآليت 1-2م بشأن املصارل اقرت و2115  لسنة 4  من قانون رقم و17املادت و نص 
باملسلللتندار والتوقيعلللار اإللكرتونيلللة الللل  تلللتم ل ،طلللار املعلللامير املصلللراية وملللا يتصلللل هبلللا ملللن  يعتلللد -

 معامير أخرا، وتكن  ا اهجية ل ،وبار ما تتضمنه من بيانار.

                                                 

، ط األوىل، منشورار اجلامعة الليبية، بنيفازي، 2  د.مأمون سيمة، اإلجراءار اجلنائية ل القانون اللييب، ج1و
 .471م،  4971

 .248-247  د.مأمون سيمة، اإلجراءار اجلنائية ل القانون اللييب، مرج  ساب ،  2و
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تعترب خمرجار اهاسو  املتعلقة باملعامير املصلراية واللقا  للمللنصو  عليله اللي الفقللرت السلابقة مبثابلة  -
 انونية املنصو  عليها ل القانون التجاري والقوانني املكملة له .الدااتر الق

للمصلارل أن حتللتفظ للمللدت املقلررت ل القللانون بنسللخ مصليفرت عللل  أقللرا  صللبة أو مرنللة أو مضلليفوطة  -
أو غلللا  لللل  ملللن أحلللداة التقنيلللة اهديثلللة ل جملللال حفلللظ البيانلللار أو املعلوملللار بلللدال  ملللن أصلللول 

اار والووللللائ  واملراسللللير والربقيللللار واإلشللللعارار وغا للللا مللللن األوراق الللللدااتر والسللللجير والكشللللو 
  1واملتصلة بأعما ا وتكون   ه النسخ املصيفرت حجية األصل ل اإلوبار.

 71 لللل بلضلللااة ملللادت للقلللانون رقلللم  4128  لسلللنة 41  مكلللرر ملللن القلللانون رقلللم و1امللللادت و نـــص
م بشأن ،قامة حد الزىن وتعديل بعض أحكام قلانون العقوبلار علل  أنله ووتثبلت جرميلة اللزىن 4971لسنة 

نلووي ... باعرتال اجلاين أو بشهادت أرب  شهود أو بأية وسيلة ،وبار علمية أخرا و ي حتليل اهلامض ال
DNA   2ووك ل  الدليل الرقمي بوصفه من األدلة العلمية اهديثة . 

م حيلع نصلت امللادت علل  2141  ملن قلانون االتصلاالر الليليب لسلنة 4  اقلرت و12امللادت و نص
اآليت  وومللزودو خللدمار شللبكة املعلومللار الدوليللة "اإلنرتنللت" غللا مسللئولني عللن األخطللاء اللل  يرتكبهللا 

 اهاالر اآلتية املستفيدون ،ال ل 
، ا سلللللا م مللللل  املسلللللتفيدت باادملللللة ل ارتكلللللا  خمالفلللللة أو تسلللللبب ل اإلضلللللرار بلللللاليفا أو ، ا سلللللهل  -

 للمستفيد باادمة ،جراء  ل   .
 ثانيا  : مشروعية حصول واستخدام وسائل جمع األدلة الرقمية:

مل يكللن كليللا  ل ،ن التطللور التقللمي ل شللبكة اإلنرتنللت سللول يقللود دون شلل  ،ىل تيفللا كبللا، و،ن 
املفا يم السائدت حول الدليل، ويقود مثل   ا القول ل اهقيقلة ،ىل ،علين انضلمام االربت التقنيلة ،ىل عللم 
االلرب املتميللزت بتصللنيف التعامللل ملل  موضللوع الللدعوا ، مللن حيللع ضللرورت االسللتعانة بامل تصللني ل جمللال 

  3والنزاع.

                                                 

ييحظ عل    ا الن  أنه متعل  باملعامير املصراية وما يتصل هبا وما يدخل ل حكمها دون سوا ا، ولقد   1و
  كرنا سابقا  ،ىل عدم وجود موان  قانونية عن العمل بالدليل الرقمي املكتو  إلوبار أي جرمية واقا  للقواعد العامة.

ة عل  العموم، ول ل  ُيب العمل هب ا الن  عل  عمومه،   ااستعمال مصطلح بأية وسيلة ،وبار علمية ايه دالل2و
والقول بيفا  ل   و جصي  للن ، اتكتسب كل األدلة العلمية اهجية ل جمال ،وبار جرمية الزىن، ويدخل ل 

  ل  الدليل الرقمي بوصفه من ضمن األدلة العلمية.
، دراسة مقارنة، مكتبة اآلالر اهديثة، أسيوط، مصر،   د. شام اريد رستم، اجلوانب اإلجرائية للجرائم املعلوماتية3و

 ومابعد ا. 414م،  4991
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 وسائل مج  األدلة ولكل منها قواعد ويتم اتباعها. ويعد كل من املعاينة التفتيش والشهادت أحد
 المعاينة:

أن أ يللة املعاينللة تتضللاءل ل اجلرميللة املعلوماتيللة و للل  لنللدرت جلللف آوللار ماديللة عنللد   1ويللرا الللبعض
ارتكللا  اجلرميللة املعلوماتيللة، للل ل  عنللد ،جللراء املعاينللة بعللد وقللوع اجلرميللة ل اةللال اإللكللرتوين ُيللب مراعللات 

 ب  التالية الضوا
 تصوير اهاسب واألجهزت الطراية به، عل  أن يتم تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط كل صورت. -4
،خطلللار الفريللل  الللل ي سللليتوىل املعاينلللة قبلللل موعلللد ا بوقلللت كلللاٍل حللل  يسلللتعد ملللن الناحيلللة الفنيلللة  -2

 العملية، و ل  لكي يض  ااطة املناسبة لضب  أدلة اجلرمية.
 العناية بالطريقة ال  مت هبا ،عداد النظام. -1
علللدم نقلللل أي ملللادت معلوماتيلللة ملللن مسلللرح اجلرميلللة قبلللل ،جلللراء اختبلللارار للتأكلللد ملللن خللللو ا لللي   -1

 ااارجي ملوق  اهاسب من أي جمال ميفناطيسية ميكن أن يتسبب ل حمو البيانار املسجلة.
 أو املمزقة. التحفظ عل  معلومار سلة املهمير من األوراق امللقات -5
 التحفظ عل  مستندار اإلدخال وامل رجار الورقية للحاسب  ار الصلة باجلرمية. -1

 ندب الخبراء:
االلربت  للي ،جللراء يتعللل  مبوضللوع يتطلللب ،ملامللا  بعلللم أو اللن معينللة إلمكللان اسللت ي  الللدليل منلله، 

و، ا كللان لنللد  االلرباء للل ل  الللن االلربت تفللرت  وجللود شلليء مللادي أو واقعللة يسللتظهر منلله اابللا رأيلله، 
أ ية ل اجلرائم التقليدية، الن أ يتها أكثر وضرور ا أشد ل ،جراءار مج  أدلة املكونلار املعنويلة ل كلل 

  2ووحدار الت زين وحتليلها وكشف أي تيعب ل الربامد واملعلومار.
وعة الللل  ميكلللن ملللن واابلللا ل سلللبيل أداء مهمتللله مقيلللد ل اللجلللوء ،ىل األسلللاليب والوسلللائل املشلللر 

خي للا اهصللول عللل  الللدليل العلمللي دون ،خلليل مبللا حيفللظ لإلنسللان حقوقلله األساسللية ويكفللل للله عللدم 
 ، دار كرامته.

واملتتبلل  ألحكللام القضللاء اجلنللائي يلمللس توسللعا  ل االعتمللاد عللل  االلربت ورأي االلرباء، اقللد قضللت 
وو للليس  كمللة االسللتئنال أن جللو  ل صللميم  ق11/48ا كمللة العليللا الليبيللة ل الطعللن اجلنللائي رقللم 

املسللائل الفنيللة اللل  أبللدا ايهللا اابللا رأيلله الفللمي؛ ألّن اسللتعانة القاضللي بأ للل االلربت ل املسللائل الفنيللة اللل  

                                                 

 .59  املرج  نفسه،  1و
 .285  علي حممود علي محودت، األدلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونية، مرج  ساب ،  2و
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يتع ر عليه ،دراكها يتطلب منه أن يض  ل االعتبار أي رأي اارباء ايما يتعل  باملسلائل الفنيلة وأال يطلرح 
 سبا  سائيفة مقبولة    .رأيهم ،ال أل
 التفتيش:

  مللن قللانون اإلجللراءار اجلنائيللة الليلليب اللل  تللن  عللل  أنلله      وو ال ُيللوز 19واقللا  لللن  املللادت و
التفتيش ،ال للبحع عن األشياء اااصلة باجلرميلة ...،ي   ، املا يفهلم ملن  لل  أن التفتليش يقتصلر علل  

  االارتاضللي شلليئا  ميكللن تفتيشلله وللل ا الللن لفللظ شلليء يثللا مللا ميكللن اعتبللاره شلليئا  للل ل   للل يعتللرب الوسلل
 ،شكالية من حيع مدا اعتبار البيانار امل زنة بالوس  االارتاضي أشياء ميكن ضبطها.

وعليه النه من املمكن أن يكون الوس  االارتاضي حمي  للتفتيش كما ميكن أن يكون حمتوياتله حملي  
ن يوجللب حتريللز املضللبوطار و للو مللا يتفلل  وطبيعللة امل رجللار للضللب ، وال يعللرت  عللل   للل  بللأن القللانو 

الرقميلللة، اهللل ا لللليس صلللحيحا  ملللن وجهلللة نظرنلللا،  لللل  أن  للل ه امل رجلللار ميكلللن حتريز لللا بطريقلللة تتفللل  
   وحتريللللز  لللل ا القللللر   CDوطبيعتهللللا بوضللللعها ل حالللللة اصلللللها عللللن مصللللدر ا ل قللللر  مضلللليفوط وو 

حتريز للا ، ا كانللت ل شللكل نصللو  بعللد طباعتهللا وحتويلهللا بالطريقللة املنصللو  عليهللا قانونللا ، كمللا ميكللن 
  1وللشكل املادي امللموس.

ومما تقلدم خنلل  ،ىل أن الكيلان املعنلوي أو الوسل  االارتاضلي والبيانلار املتحصللة ايله ينطبل  عليله 
 بل ل لفظ الشئ ، ول ا الن تفتيش  ل  الوس  يعلد صلحيحا  واقلا  للقلانون كملا تعلد البيانلار املوجلودت 

ولكن املشلللكلة تكملللن ل حاللللة ارتكلللا  اجلرميلللة بواسلللطة منظوملللة ملللن الوسللل  أشلللياء مملللا يصلللح ضلللبطها.
اهواسليب تتللوزع ل أكثللر ملن دولللة، والسللؤال اللل ي يطلرح  نللا  للل ميكللن تفتليش تللل  اهواسلليب للبحللع 

 عن أدلة تتعل  بتل  اجلرمية مبا ل  ل  األجهزت املوجودت ل ،قليم ودولة أخرا.
نشا  نا ،ىل أن الوس  االارتاضلي لشلبكة اإلنرتنلت ال يلرتب  بنطلاق ،قلليم دوللة ملا، اللن ُيب أن 

مكللان تفتلليش اهاسللو   للو املكللان اللل ي يتواجللد ايلله، الللن اختصللا  الدولللة بللالتحقي  ل جرميللة مللا و،ن  
امللت كللان خيو للا تطبيلل  قللانون ،جراءا للا بشللأن  لل ا التحقيلل  بصللرل النظللر عللن مكللان وقللوع اجلرميللة مللا د

خاضلللعة لقللللانون العقوبللللار اااصللللة هبللللا، ،ال أن  للللل  ال يعللللمي أن تباشللللر الدولللللة  لللل ه اإلجللللراءار خللللارج 
؛ ألن  للل  مللن مظللا ر السلليادت، للل ل  امللن املتعلل ر قانونللا  مباشللرت الدولللة امل تصللة بللالتحقي   2و،قليمهللا

                                                 

واألوراق ال  تضب  ل حرز ميفل  من قانون اإلجراءار اجلنائية اللييب عل  أنه ووتوض  األشياء  11  تن  املادت 1و
وترب  كلما أمكن، وخيتم عليه ويكتب عل  شري  داخل ااتم تاريخ ا ضر ا رر بضب  تل  األشياء ويشار ،ىل 

 املوضوع ال ي حصل الضب  من أجله  .
، 4ر والتوزي ، ج  خالد عياد اهليب، ،جراءار التحري والتحقي  ل جرائم اهاسو  واإلنرتنت، دار الثقااة للنش2و

 .21م،  2144
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ا، ولكلن تسلتطي  الدوللة ألي ،جراء بشأن اجلرمية خارج ،قليمها عل  اللرغم ملن اختصاصلها بلالتحقي  ايهل
حللل  لل ه اإلشللكالية ل حللال وجللود دليللل عللل  جهللاز خللارج ،قليمهللا مللن خلليل اإلنابللة القضللائية للدولللة 

  1واألخرا، حبيع تقوم بتفويض تل  الدولة بالقيام ببعض ،جراءار البحع ومج  األدلة و،رسا ا  ا.
ملسللكن آخللر غللا منللزل املللتهم اهللل ميكللن ولكللن مللا ا لللو كللان النظللام املعلومللايت املللراد تفتيشلله ميتللد 

 تفتيشه ل   ه اهالة ؟
لقللد حسللمت بعلللض القللوانني  لل ه املسلللألة حبيللع أجللازر التفتللليش هبلل ه اهالللة دون اهاجلللة أل ن 
مسللب  مللن أي جهللة ولكللن بشللرط أن ال يكللون النظللام املعلومللايت ميتللد لدولللة أخللرا، ومللن  لل ه األنظمللة 

ولكنلمي أرا علدم ،مكانيلة تطبيل   ل ه اهاللة   2و/أ 25ا ولنلدي بامللادت والقانونية قانون جلرائم اهاسلو  
ل ضوء نصو  القانون اللييب؛ ألّن   ا النوع من التفتيش ينطوي ل الواق  عل  معىن تفتيش غا امللتهم 
 وللل ل  ال ميكللن للقللائم بللالتفتيش تطبيلل   لل ه اهالللة ،ال ل اهللاالر اللل  يسللمح للله القللانون بتفتلليش غللا

  3واملتهم أو منزله.
 حجية الدليل الرقمي أمام القضاء الجنائي:المطب الثاني

،ن حجيللة امل رجللار املتحصلللة مللن اهاسللو   للي قو للا االسللتداللية عللل  صللدق نسللبة الفعللل ،ىل 
ش   معني أو ك به، أو  ي قيمة ملا يتمتل  بله امل لرج املتحصلل ملن الكمبيلوتر بأنواعله امل تلفلة الورقيلة 

  4وواإللكرتونية واملصيفرار الفيلمية من  قوت االستداللية ل كشف اهقيقة.
هصلللول علللل  اللللدليل الرقملللي وتقدميللله للقضلللاء ال يكفلللي العتملللاده كلللدليل لإلدانلللة؛ ،  اللللن جملللرد ا

الطبيعة الفنية اااصة للدليل الرقمي متكن من العبع مبضلمونه علل  حنلو حتلرل اهقيقلة دون أن يكلون ل 
قللللدرت غللللا املت صصللللني ،دراك  للللل  العبللللع، وللللل ل  تثللللور اكللللرت الشلللل  ل مصللللداقيتها كأدلللللة لإلوبللللار 

 ائي، اهل من شأن  ل  استبعاد الدليل الرقمي من دائرت أدلة اإلوبار اجلنائي لتعارضه وقرينة الرباءت؟اجلن
لقللد اختلفللت أنظمللة اإلوبللار ل تقللدير ا هجيللة امل رجللار افللي القللوانني  ار الصللياغة اليتينيللة 

  لل ه األدلللة إلوبللار ومنهللا النظللام الليلليب، الللن حجيللة األدلللة الرقميللة ال تثللا صللعوبار ملللدا حريللة تقللد 

                                                 

  وهب ا الشأن قضت ،حدا اهاكم األملانية ل جرمية غش ارتكبت ل أملانيا بأن اهصول عل  البيانار اااصة هب ه اجلرمية وامل زنة 1و
عام  Love bugبشبكار اتصال موجودت ل سويسرا ال يتحق  ،ال بطلب املساعدت من اهكومة السويسرية، ول واقعة نشر ااوس 

م ال ي تسبب ل ،تيل املعلومار ل أجهزت اهاسب اآليل، اعندما اارباء األمريكيون بأن   ا الفاوس أرسل من الفلبني الن 2111
 تفتيش منزل املشتبه ايه تقتضي تعاون السلطار الفلبينية واهصول عل  ، ن من قاضي التحقي  بالفلبني.

، مشروعية الدليل الرقمي املستمد من التفتيش اجلنائي، دراسة مقارنة، جامعة العلوم التطبيقية،   نقي  عن د. علي حسن الطوالبة2و
 .www.policemc.gov 41-41البحرين، كلية اهقوق، حبع منشور عل  اإلنرتنت من قبل مركز اإلعيم األممي،  

 من قانون اإلجراءار اجلنائية اللييب. 481و 78  راج  املادتني 3و
، راج  أيضا   د.علي حسن الطوالبة، مشروعية الدليل 22 ييل عبد اإلله أمحد، حجية امل رجار الكمبيوترية، مرج  ساب ،    د.4و

 .25اإللكرتوين، مرج  ساب ،  
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جلرائم اهاسلو  واإلنرتنلت ، وال ملللدا حريلة القاضلي اجلنلائي ل تقللدير  ل ه األدللة  ار الطبيعلة اااصللة 
ملن قلانون اإلجلراءار  275باعتبار ا أدلة ،وبار ل امللواد اجلنائيلة، و ل ا املعلىن  لو ملا نصلت عليله امللادت 

النظللام أن يعمللل سلللطته التقديريللة لقبللول  لل ا الللدليل أو  اجلنائيللة، اهللل ميكللن للقاضللي اجلنللائي واقللا   لل ا
 راضه مبا ميكنه من استبعاد تل  الصور؟

يقللللال ،ن  لللل ه السلللللطة متتللللد لتشللللمل األدلللللة العلميللللة، االقلللللاضي بثقلللللااته القانونيللللة ال ميكنلللله ،دراك 
مللن حيلع قوتله التدليليلة اهقائ  املتعلقة بأصالة الدليل الرقمي ، اضلي  علن  لل  الللن  لل ا اللدليل يتمتلل  

االللدليل الرقمللي مللن حيللع ا  للو شللأن األدلللة العلميللة عموما .بقيمللة ،وباتلله قللد تصللل ،ىل حللد اليقللني، اهلل 
تدليلله عللل  الواقل  تتللواار ايله شللروط اليقلني، ممللا ال ميكلن معلله القبلول مبمارسللة القاضلي لسلللطته ل التأكللد 

، ولكلللن  نلللا ال ينلللاقض ملللا سلللب  أن قلللدمناه ملللن أن مللن وبلللور تلللل  الوقلللائ  الللل  يعلللرب عنهلللا  لللل  الللدليل
الللدليل الرقمللي  للو موضلل  شلل  مللن حيللع سلليمته مللن العبللع مللن ناحيللة وصللحة اإلجللراءار املتبعللة ل 

 اهصول عليه، من ناحية أخرا، حيع يشك  ل سيمة الدليل الرقمي من ناحيتني 
ناحيللة وصللحة اإلجللراءار أن الللدليل الرقمللي  للو موضلل  شلل  مللن حيللع سلليمته مللن العبللع مللن  -

، ومللن مث اقللد يقللوم  لل ا اللدليل معللربا  عللن واقعللة معينللة  1واملتبعلة ل اهصللول عليلله مللن ناحيللة أخلرا
صلللللن  أساسلللللا  ألجلللللل التعبلللللا عنهلللللا خيالللللا  للحقيقلللللة، و لللللل  دون أن يكلللللون ل اسلللللتطاعة غلللللا 

مللي بسللهولة حبيللع املت صلل  ،دراك  للل  العبللع، االتقنيللة اهديثللة متكللن مللن العبللع بالللدليل الرق
  2ويظهر وكأنه نس ة أصلية ل تعبا ا عن اهقيقة.

                                                 

  حممد ناا  ااحل رشدان العدواين، حجية الدليل اإللكرتوين كوسيلة من وسائل اإلوبار ل املسائل اجلزائية، رسالة 1و
 .411م،  2145، كلية اهقوق، جامعة الشرق األوس ، تشرين الثاين، ماجستا

  طارق حممد اجلملي، الدليل الرقمي ل جمال اإلوبار اجلنائي، كلية القانون، جامعة قاريونس، حبع منشور عل  2و
 اإلنرتنت.

كانت نسبة ااطأ الفمي ل اهصول عل  الدليل الرقمي نادرت لليفاية ال أهنا تظل ممكنة، ويرج  ااطأ ل اهصول   و،ن 
 عل  الدليل الرقمي لسببني 

ااطأ ل است دام األدات املناسبة ل اهصول عل  الدليل الرقمي، ويرج   ل  االل ل الشفرت املست دمة أو بسبب  -
 اطئة.است دام مواصفار خ

% وحيدة 411ااطأ ل است ي  الدليل، ويرج   ل  ،ىل اجا  قرارار االست دام األدات تقل نسبة صواهبا عن  -
   ا غالبا  بسبب اختزال البيانار أو بسبب معاجلة البيانار بطريقة جتلف عن الطريقة األصلية ال  مت تقييمها.
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،ن سللللطة القاضلللي اجلنلللائي ل تقلللدير اللللدليل ال ميكلللن أن نتوسللل  ل شلللأهنا حبيلللع يقلللال ،ن  للل ه  -
السلطة متتد لتشمل األدلة العلمية ومنها اللدليل الرقملي، االقاضلي بثقااتله القانونيلة ال ميكلن ،دراك 

  1وبأصالة الدليل اإللكرتوين.اهقائ  املتعلقة 
ومللن  لللل  الننللا خنلللل  ،ىل أن الشلل  ل اللللدليل الرقملللي ال يتعللل  مبضلللمونه كللدليل، و،منلللا بعواملللل 
مسللتقلة عنلله ولكنهللا تللؤور ل مصللداقيته، ولكللن  للل ميكللن التثبللت مللن سلليمة الللدليل الرقمللي مللن حيللع 

قملللي اليقلللني ملللن خللليل ،خضلللاعه العيلللو ؟ وبكلملللة أوضلللح  لللل ملللن املمكلللن أن يجضلللف  علللل  اللللدليل الر 
للتقييم الفمي ال ي ميّكن من تفادي تل  العيو  ال  تشوبه وملا موقلف القاضلي اجلنلائي ملن  ل ا اللدليل 

 ، ا ما خض  ملثل  ل  التقييم؟
ال ا سلمنا سابقا  بلمكانية التشكي  ل سيمة اللدليل الرقملي بسلبب قابليتله للعبلع ونسلبة ااطلأ 

عليلله، اتللل  مسللألة انيللة ال ميكللن للقاضللي أن يقطلل  ل شللأهنا بللرأي حاسللم و،ن مل ل ،جللراءار اهصللول 
يقطل  بله أ للل االختصلا ، وللل ل  الل ا تللواارر ل اللدليل الرقمللي السليمة مللن العبلع وااطللأ، اللن  لل ا 

  ملللن قلللانون اإلجلللراءار 271اللللدليل ال ميكلللن رده اسلللتنادا  لسللللطة القاضلللي التقديريلللة واقلللا  للللن  امللللادت و
 نائية اللييب.اجل

و نللا ننللوه ،ىل عللدم االلل  بللني الشلل  اللل ي يشللو  الللدليل الرقمللي بسللبب ،مكانيللة العبللع بلله أو 
لوجللود خطللأ ل اهصللول عليلله وبللني القيمللة اإلقناعيللة  لل ا الللدليل، ااهالللة األوىل ال ميللل  القاضللي الفصللل 

دليل من العبع وااطأ، النله للن يكلون ايها ألهنا مسألة انية االقول ايها  و قول أ ل ااربت، الن سلم ال
 للقاضي سوا القبول هب ا الدليل وال ميكن التشكي  ل قيمته التدليلية.

وخيصللة القللول وواقللا  للقواعللد العامللة ل القللانون الليلليب ال يوجللد نلل  صللريح بقبللول األدلللة الرقميللة 
باعتبار للا تأخلل  حكللم  وملل   للل  حيكللم هبللا، حيللع تسللتمد األدلللة الرقميللة ل شللكل نصللو  مشللروعيتها

 هبا القانون اللييب كأدلة ،وبار.ا ررار ال  يقبل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .411  حممد ناا  ااحل رشدان، املرج  الساب ،  1و
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 المطلب الثالث
 الصعوبات التي تواجه عملية اإلثبات الجنائي في جمع األدلة الرقمية

تتسم جرائم الكمبيوتر بصعوبة اكتشااها و،وبا ا، ااجلرمية املعلوماتية تتم ل بيئلة أو ،طلار ال عيقلة 
بلللاألوراق أو املسلللتندار بلللل تلللتم بواسلللطة اهاسلللب اآليل أو الشلللبكة العامليلللة وميكلللن للجلللاين علللن طريللل  لللله 

نبضلللار ،لكرتونيلللة ال تلللرا العبلللع ل بيانلللار اهاسلللب اآليل أو براجمللله و لللل  ل وقلللت قياسلللي قلللد يكلللون 
ل زملن قياسلي قبلل جزءا من الثانية، و  ه البيانار أو املعلوملار الل  يلتم العبلع هبلا ميكلن حمو لا كل ل  

  1وأن تصل يد العدالة ،ليه، سيما وأن عملية الضب  ال تتم سوا مبعراة خبا امي أو مت ص .
ول ل  الن التحقي  ل اجللرائم اإللكرتونيلة يظلل يواجله صلعوبار وحتلديار متعلددت ملن أجلل مجل  

 األدلة الرقمية من أجهزت اهاسب اآليل أو الشبكار الرقمية ن كر منها 
 : صعوبات تتعل  بالحصول على الدليل:أوال  

،ن ،قامة الدليل عل  وقوع اجلرميلة ونسلبتها ،ىل ملتهم معلني تكتنفله ،شلكاليار وصلعوبار ال تتعلل  
اقلل  بتقللد  األدلللة غللا املاديللة، ومللدا حجيتهللا أمللام القضللاء، و للي مللن املسللائل املهمللة ل جمللال تطللوير 

تعل  أيضا  بصعوبار اهصول علل   ل ا النلوع ملن األدللة، و لو ملا اإلوبار اجلنائي ل   ه اجلرائم، و،منا ت
 نعنيه ونقتصر اإلشارت ،ىل أ م   ه الصعوبار 

  إخفاء الدليل -4
نتيجة ضعف األنظمة الرقابيلة يلتمكن مرتكبلو اجللرائم اإللكرتونيلة ملن التسللل والبعلع ل النبضلار 

املعلومللار والبيانللار بيفللر  ،حللداة تيفللاار ل البيانللار وال بلل بار اإللكرتونيللة اللل  تسللجل عللن طريقهللا 
واملعلومار والتيعب ل منظومة اهاسب اآليل وحمتوياته، ومن مت ،خفاء ما قاموا بله أو حملو اللدليل عليله، 
حبيللع يتعلل ر ،عللادت عللر  أعمللال التسلللل والللدخول، و كلل ا يسللتطي  اجلنللات ل اجلللرائم اإللكرتونيللة ،خفللاء 

ار ا ل وقت قياسي من القصر وقبل أن تصل ،ليه سلطة التحقيل  األملر الل ي يلؤدي جرائمهم وطمس آو
  2و،ىل صعوبار تعي  ،جراءار التحقي  الرامية ،ىل الوصول ،ىل دليل.

                                                 

  عبدالفتاح بيومي حجازي، القانون اجلنائي والتزوير ل جرائم اإلنرتنت والكمبيوتر، دار الكتب القانونية، ا لة الكربا، مصر، 1و
 .21م،  2115

بت سلطار   ومن أمثلة سهولة حمو الدليل املعلومايت ل وقت قصا، أنه أوناء ،جراء ا اكمة للمسؤولني عن أحد املشروعار بأملانيا طل2و
التحقي  املساعدت القضائية من السلطار السويسرية وأوناء سا اإلجراءار متكن اجلنات من حمو البيانار ال  كانت من املمكن أن 
تست دم كدليل، ولكن هسن اهظ بعد ضب  الدعامار واألقرا  الصلبة وأسطوانار الليزر، متكن اارباء بطرق انية من استعادت 

 كانت مسجلة عليها.البيانار ال   
 .49   4م،  امش رقم و4991انظر  د. شام محد اريد رستم، اجلوانب اإلجرامية للجرائم املعلوماتية، مكتبة اآلالر اهديثة،  
ا ل الدول انظر  د.مفتاح أبوبكر املطردي، اجلرمية اإللكرتونية والتيفلب عل  حتديا ا، ورقة مقدمة ،ىل املؤمتر الثالع لرؤساء ا اكم العلي 

 .54م،  25/9/2142-21العربية جبمهورية السودان املنعقد ل 
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  غياب الدليل ضد متهم معين -2
وع مللن جتلللف اجلرميللة اإللكرتونيللة عللن اجلرميللة التقليديللة، بللأن اجلرميللة األوىل ال حتتللاج الرتكاهبللا أي نلل

العنف ،ال ايما ن ر، و،منا  ي معاجلة بواسطة ،دخال بيانلار معلوملار خاطئلة أو حمظلورت ضلمن اللربامد، 
أو تعريلللف أو تعلللديل البيانلللار واملعلوملللار امل زنلللة أصلللي  ل اهاسلللب اآليل، أو ،رسلللال بلللرامد جريبيلللة أو 

كتشللفت  لل ه األاعللال ومجعللت التجسللس عللل  البيانللار واملعلومللار امل زنللة ونسلل ها، و، ا مللا صللادل وا 
األدلللة عللل  وقوعهللا، الللن  لل ه األدلللة قللد ال تفصللح عللن صلللة شلل   معللني باجلرميللة املرتكبللة؛ نظللرا  ألن 
معظللم نجظللم اهاسللب اآليل ال تسللمح للمللراجعني والفنيللني بالتتللاب  العكسللي ملسللار خمرجا للا، علليوت عللل  

ائللل مللن البيانللار واملعلومللار املدربللة باألنظمللة، صللعوبة تتبلل  اآلوللار اإللكرتونيللة ومراجعللة واحلل  الكللم ا 
  1ووتعمد اجلنات ،ىل ،خفاء  ويتهم.

  إعاقة الوصول إلى الدليل -3
يضلل  اجلللاين ل بعللض اهللاالر عقبللار انيللة ملنلل  كشللف جرميللة وضللب  أدلتهللا باسللت دام تقنيللار 

ومنلل  اليفللا مبللا ايلله أجهلللزت ، أو كلمللة السللر، و للل  بصلللد حجللب املعلومللة عللن التللداول العلللام،  2والتشللفا
الرقابة من الوصول غا املشروع ،ىل البيانار واملعلومار امل زنة أو التيعب ايها، وقلد أوبتلت التحقيقلار 
ل بعللض اجلللرائم اإللكرتونيللة بأملانيللا وجللود صللعوبار تواجلله الللبعض مللن  لل ه التحقيقللار نتيجللة اسللت دام 

  3ووالرتميز إلعاقة الوصول ،ىل األدلة ال  تدينهم.مرتكيب   ه اجلرائم لتقنيار خاصة كالتشفا 
  ثانيا  : صعوبات تتعل  بالجانب الفني

مللن املسللائل اللل  تعللوق عمليللار البحللع والتحقيلل  ل اجلللرائم اإللكرتونيللة نقلل  ل املعراللة التقنيللة 
قلادرين علل  أداء  اهديثة واملتعددت لدا القلائمني بالبحلع والتحقيل  ل  ل ه اجللرائم، مملا ُيعلل ملنهم غلا

واجلللبهم علللل  الوجللله املطللللو ؛ ،  نقللل  االللربت والكفلللاءت، سلللواء ل أجهلللزت الشلللرطة أو االدعلللاء يعلللد ملللن 
األسبا  الرئيسية عن اإلخفاق ل كشف اجلرائم اإللكرتونية ومج  أدلتها، ويظهر  لل  بشلكل واضلح ل 

تحقي  التقليديلة وتفتقلر سللطا ا الضلبطية الدول ال  ال تزال تتعامل م    ه اجلرائم بلجراءار البحع وال
والقضائية لاجهزت التقنيلة املتطلورت ل متابعلة اجللرائم اإللكرتونيلة وضلب  أدلتهلا، وبلديهيا  أنله ل حاللة علدم 
تواار التأ يل وااربت وشح اإلمكانيار التقنية عل  وجه ااصو ، اي ميكن أن نتصور أي وجله للتعاملل 

تايل ستكون النتائد سلبية ال حمالة، ما مل تضل  اللدول برنلامد تلدريب وتأ يلل لرجلال م    ه اجلرائم، وبال

                                                 

 .52  املرج  نفسه،  1و
   التشفا يعمي  منا د هفظ البيانار من خيل لوغاريتمار أو خوارزميار حبيع ال ميكن لش   والع قراء ا.2و
م، 2111لوم األمنية، الطبعة األوىل، الريا ،   حسن طا ر داود، جرائم نظم املعلومار، أكادميية نائف العربية للع3و

 211-211. 
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الشللرطة عللل  أسللاليب الوقايللة مللن جللرائم اهاسللب اآليل ووضلل  التللدابا املانعللة لوقوعهللا، والقيللام بللالتحري 
ار عمللا ارتكلللب منهلللا وكشللفها، وأيضلللا  كيفيلللة التعامللل مللل  األدللللة وضللبطها، واالسلللتعانة بلللدوي الت صصللل

 إلنرتنت وشبكار االتصال ااارجي.الدقيقة املتعمقة ل أنظمة اهاسب اآليل وا
 المطلب الرابع

 تفعيل التعاون الدولي ودور المعاهدات الدولية ومبدأ المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة
لكرتونيللة، أدركللت الللدول أ يللة التعللاون الللدويل وأحسللت بأنلله أمللر مهللم لتجللاوز حتللديار اجلللرائم اإل

،   1واعملللدر الكثلللا منهلللا ،ىل عقلللد اتفاقيلللار ونائيلللة لتسلللهيل مهملللة التحقيللل  ل  للل ا النلللوع ملللن اجللللرائم
وسللول نعللر  ايمللا يللل  الللدور اللل ي لعبتلله كللل مللن االمللم املتحللدت واالحتللاد االوريب وجملللس وزراء العللدل 

 العر  ل  ده اةال .
 اوال  : دور االمم المتحدة 

أجرر منظمة التعاون واإلمناء االقتصادي دراسلة حلول ،مكلان تطبيل  القلوانني م 4981افي عام  
اجلنائيللللة الوطنيللللة وتكييللللف نصوصللللها ملواجهللللة حتللللديار اجلللللرائم اإللكرتونيللللة وسللللوء اسللللت دامه، ول عللللام 

م أصللللدرر  لللل ه املنظمللللة تقريللللرا  عللللل  تضللللمن قائمللللة باهللللد األدىن لعللللدد أاعللللال سللللوء اسللللت دام 4985
  ُيب عل  الدول أن جترمها وتفر   ا عقوبار ل قوانينهلا وملن أمثللة  ل ه األاعلال   اهاسب اآليل ال

اليفللش أو التزويللر ل اهاسللب اآليل، تيفيللا بللرامد اهاسللب اآليل أو املعلومللار امل زنللة ايلله، سللرقة األسللرار 
عاجللت اتفاقيلة ايينلا املدعمة ل قواعد اهاسب اآليل، تفعيل التعاون الدويل ل جمال مكااحلة اجلرميلة كملا 

م املوضوع  اته وحثت الكثلا ملن اللدول علل  عقلد اتفاقيلار ونائيلة لتسلهيل مهملة التحقيل  4988لسنة 
م املمهللللد 4989ل  للل ه اجللللرائم، وكللل ل  لفللللت اللقلللاء التمهيلللدي اإلقليملللي السلللليا والباسلللفي  املنعقلللد 

ىل نتلائد التطلور والتقلدم التكنوللوجي ايملا م النظلر ،4991للمؤمتر الثامن لاملم املتحلدت املنعقلد ل كوريلا 
  2ويتعل  باجلرمية اإللكرتونية واقرتاح تشجي  اجا  ،جراء دويل حيال   ه اجلرمية.

                                                 

  د.محد األمني البشري، التحقي  ل جرائم اهاسب اآليل، حبع مقدم ،ىل مؤمتر القانون والكمبيوتر واإلنرتنت، 1و
 .4128م، بكلية الشريعة والقانون بدولة اإلمارار العربية،  2111مايو  1-4املنعقد ل الفرتت من 

  انظر ل  ل   د.حممد حميي الدين عو ، مشكير السياسة اجلنائية املعاصرت ل جرائم نظم املعلومار 2و
 28-25والكمبيوتر  ورقة عمل مقدمة ،ىل املؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي املنعقد ل القا رت 

 .112م،  4991أكتوبر 
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اقلد أوصل  بوجلو   4995أما املؤمتر التاس  ملن  اجلرمية ومعاملة اةلرمني واملنعقلد ل القلا رت علام 
كريللللة مللللن تزايللللد خمللللاطر التكنولوجيللللا ووجللللو  التنسللللي  محايللللة اإلنسللللان ل حياتلللله اااصللللة ول ملكيتلللله الف

  1ووالتعاون بني أاراد اةتم  الدويل الجا  اإلجراءار املناسبة.
م بوجو  العملل اجللاد علل  اهلد 2111وقد أوص  املؤمتر العاشر املنعقد ل بودابست باةر عام 
رائم املسلللتحدوة والعملللل علللل  اجلللا  تلللدابا ملللن جلللرائم اهاسلللب اآليل املتزايلللدت واملعتلللربت منطلللا  ملللن أمنلللاط اجلللل

  2ومناسبة للحد من أعمال القرصنة.
 ثانيا : دور المجلس األوروبي:

لقلد بلدل وملا زال اةلللس األورويب يبلدل جهلودا  كبلات ل مواجهللة جلرائم املعطيلار واهاسللب اآليل 
م مت توقيللل  اتفاقيلللة حتلللت ،شلللرااه، تعلقلللت حبمايلللة األشللل ا  ل مواجهلللة 4984ينلللاير  28ول  عموملللا  ،

  3واملعاجلة اإللكرتونية للمعطيار الطبيعية الش صية.
ولقد أصدر اةلس العديد من القواعد التوجيهية ل   ا اةال، تضلمنت وجلو  جتلر  العديلد ملن 

لومللار وسللرقة األسلللرار امل زنللة والتوصللل غلللا املصللرح بلله وسلللرقة السلللوكيار كللاليفش املعلومللايت وتزويلللر املع
منفلللل  اهاسللللب، كمللللا تضللللمنت العديللللد مللللن اإلجللللراءار الفنيللللة لتجنللللب اهصللللول غللللا املللللرخ  بلللله ،ىل 
املعلومللار امل زنللة كحمايللة كلمللة السللر املسللت دمة ل النهايللار الطرايللة ومحايللة األوامللر اااصللة بالتشلليفيل 

  4وة وأمساء من تتعل  هبم.وترميز املعلومار الش صي
نللوامرب  21وأ لللم مللا قللام بلله اةلللس الللي  للل ا اةللال  لللو ،شللرااه علللل  اتفاقيللة بودابسللت املوقعللة ل 

 م.2114
 ثالثا : الدور العربي:

يعترب اعتماد جملس وزراء العدل العر  للقانون اجلزائي العديل املوحد كقانون منلو جي مبوجلب قلرار 
يعتللرب األ للم عربيللا  ل جمللال مواجهللة جللرائم املعطيللار واهاسللب اآليل عمومللا ،  م4991لسللنة  229رقللم 

وبالرجوع ايل البا  الساب  من القانون ، وااا  باجلرائم ضلد االشل ا ،  جنلد قلد حلوا اصلي  خاصلا  
باالعتللداء عللل  حقللوق األشلل ا  النللاتد عللن املعاجلللار املعلوماتيللة، اعاقبللت عللل  الللدخول بطريلل  اليفللش 

                                                 

م، 2115بعاد ا الدولية، دار الثقااة للنشر والتوزي ، عمان، األردن،   حممود أمحد عبانيه، جرائم اهاسو  وأ1و
 458. 

 .459  املرج  الساب ،  2و
 .81  د.أسامة عبداهلل قايد، اهماية اجلنائية اااصة وبنوك املعلومار، دار النهضة، القا رت،  3و
 .81  أسامة عبداهلل قايد، مرج  ساب ،  4و
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كامللل أو جلللزء ملللن نظلللام املعاجلللة آلليلللة املعلوملللار، وعرقللللة أو ،اسللاد نظلللام التشللليفيل علللن أداء وظائفللله ،ىل  
  1واملعتاد، وتيفا املعلومار داخل النظام، وتزوير ووائ  املعاجلة اآللية، وسرقة املعلومار.

بالقللا رت عللام وللجمعيللة املصللرية للقللانون اجلنللائي دورا  ل  لل ا اةللال، اقللد عقللدر مؤمتر للا السللادس 
م حلول جللرائم الكمبيلوتر واجلللرائم األخلرا ل جمللال تكنولوجيلا املعلومللار والل ي أكللد علل  عامليللة 4991

 لل ه اجلللرائم وضللرورت تكللاوف اجلهللود ملكااحتهللا، ووجللو  تعللديل نصللو  قللانون العقوبللار التقليديللة أو 
م واوصلل  املللؤمتر بالتعللاون ،ضللااة نصللو  جديللدت، نظللرا  لعجللز النصللو  القائمللة عللن مواجهللة  لل ه اجلللرائ

اللللدويل ل  للل ا اةلللال السللليما ل جملللال اإلنابلللة القضلللائية وتسلللليم اةلللرمني وتنفيللل  األحكلللام، كملللا أوصللل  
بوجلللو  تلللدريب رجلللال الضلللبطية القضلللائية والنيابلللة العاملللة والقضلللات علللل  طلللرق وكيفيلللة اسلللت دام أجهلللزت 

  2وجلرائم املتعلقة هبا.املعلومار وطرق االستدالل والتحقي  ومج  األدلة ل ا
 

 الخاتمــة
 أوال  : النتائج:

 توصلنا من خيل   ه الورقة ،ىل عدت نتاج أ ها 
الرقمي جمموعة اةاالر أو النبضلار امليفناطيسلية أو الكهربائيلة الل  ميكلن جتميعهلا وحتليلهلا  الدليل -4

 باست دام برامد وتطبيقار خاصة تظهر ل شكل صور أو تسجيير صوتية أو مرئية.
يتميز الدليل الرقملي بصلعوبة حملوه أو حتطيمله، وميكلن كشلف حماوللة اجللاين حملو  ل ا اللدليل لتت ل   -2

 ليي  ضده.ب ا ا د
يتوقف مشلروعية وجلود اللدليل الرقملي علل  طبيعلة نظلام اإلوبلار، ملا ، ا كلان نظاملا  مقيلدا  أم حلرا   -1

ويتبللىن القللانون الليلليب نظامللا  خمتلطللا  بأخلل  األدلللة القانونيللة ملل  ،عطللاء القاضللي سلللطة واسللعة لتقللدير 
 القيمة.

لوماتيللللة بللللاملفهوم الضللللي  اهللللو يصلللللح ال يقتصللللر دور الللللدليل الرقمللللي ل اإلوبللللار عللللل  اجلرميللللة املع -1
 إلوبار أية جرمية قد تضمن معلومار عنها بأية طريقة.

واقا  للقواعلد العاملة ل القلانون الليليب ال يوجلد نل  صلريح بقبلول األدللة الرقميلة، ومل   لل  ميكلن  -5
العملللل هبلللا، حيلللع تسلللتمد األدللللة الرقميلللة ل شلللكل نصلللو  مشلللروعيتها باعتبار لللا تأخللل  حكلللم 

                                                 

 .471ساب ،     حممود أمحد عبانية، مرج 1و
 472  املرج  الساب ،  2و
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ر الللل  يقبلللل هبلللا القلللانون الليلللليب كأدللللة ،وبلللار، وتسلللتمد الصلللور والتسلللجيير مشللللروعيتها ا لللررا
 بوصفها قرائن قضائية.

 يعترب التفتيش عن الدليل الرقمي ل الوس  االارتاضي وضب  حمتوياته مشروعا. -1
 نللللاك تطبيقللللان خاصللللان لقبللللول الللللدليل الرقمللللي ل القللللانون الليلللليب، و للللا مللللا نلللل  عليلللله ل قللللانون  -7

املصارل من حيع االعرتال حبجية املستندار الرقمية ل املعلامير املصلراية وملا يتصلل هبلا طبقلا  
، وملللا ورد ل قلللانون حلللد اللللزىن بشلللأن جلللواز ،وبلللار اجلرميلللة اللللزىن بالوسلللائل العلميللللة،  97للملللادت 

 اتدخل ل  ل  األدلة الرقمية بوصفها أدلة علمية.
ارتاضلي خلارج حلدود الدوللة احرتاملا  ملبلدأ السليادت ومل   لل  ال ُيوز امتداد التفتيش ل الوسل  اال -8

ُيوز اهصول عل  األدلة املوجودت ل وس  اارتاضلي خلارج حلدود الدوللة تطبيقلا  التفاقلار اإلنابلة 
القضلللائية، أو واللل  لنظلللام تبلللادل املسلللاعدار، وال ُيلللوز تفتللليش النظلللام املعلوملللايت املمتلللد ملنلللزل غلللا 

 ال  ُيوز ايها تفتيش منزل غا املتهم. املتهم ،ال ل األحوال
تتمتللل  األدللللة الرقميلللة حبجيلللة قاطعلللة ل الدالللللة علللل  الوقلللائ  الللل  تتضلللمنها، وميكلللن التيفللللب علللل   -9

 مشكلة الش  ل مصداقيتها من خيل ،خضاعها الختبارار متكن من التأكد من صحتها.
 ثانيا : التوصيات:

ار خاصة للجرائم االارتاضلية واللدليل الرقملي وحجيتله ل الدعوت امللحة للمشرع اللييب بسن تشريع -4
 جمال اإلوبار اجلنائي ومنح اإل ن بالتفتيش املمتد ل اجلرائم االارتاضية من النيابة العامة.

اال تمام بتأ يل العناصر البشرية العاملة ل جهلاز الضلبطية ودعمهلم ماديلا  ومعنويلا  وكيفيلة التعاملل  -2
 مبا ميكنهم من تفتيش الوس  االارتاضي وضب  حمتوياته.م  النظام املعلومايت 

دعللللوت املؤسسللللار األكادمييللللة املت صصللللة ل جمللللال تقنيللللة املعلومللللار ،ىل التعللللاون والتنسللللي  وعقللللد  -1
 االتفاقيار الثنائية م  األجهزت الضبطية املماولة  ا ل الت ص .

القضلللائية وتبلللادل املعلوملللار ل  التوسللل  ل عقلللد االتفاقيلللار الدوليلللة ليسلللتفادت ملللن نظلللام اإلنابلللة -1
اةللال املعلومللايت لتفللادي مشللكلة البحللع عللن الللدليل الرقمللي خللارج حللدود الدولللة، و،نشللاء املعامللل 

 الرقمية.
املشللاركة حبضللور املللؤمترار والنللدوار وورش العمللل ا ليللة اإلقليميللة والعامليللة املتعلقللة جبوانللب اجلللرائم  -5

 ااربار واملعلومار بني   ه املؤسسار. املعلوماتية ليستفادت منها وتبادل
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تلواا املعامللل الرقميللة وأحللدة الربجميللار واألجهللزت واملعلدار اهاسللوبية واللل  تسللا م وبشللكل تقللمي  -1
ل اسلللت راج واسلللرتداد األدللللة الرقميلللة و،علللادت بنلللاء األدللللة الرقميلللة ملللن جديلللد و لللل  واقلللا  للمعلللايا 

 العاملية واأليزو .الدولية والسعي للحصول عل  شهادت اجلودت 
 أن ُيد ايه من يطل  عليه الفائدت ووآخر دعوانا أن اهمد هلل ر  العاملني . –تعاىل  –أسأل اهلل 

 المصادر والمراجع
 
  أسامة عبداهلل قايد، اهماية اجلنائيلة اااصلة وبنلوك املعلوملار، دار النهضلة، القلا رت ، بلدون طبعلة ، 1و

 وبدون سنة طب .
ممللللللدوح ،بللللللرا يم، الللللللدليل اإللكللللللرتوين ل جللللللرائم املعلوماتيللللللة، حبللللللع منشللللللور عللللللل  اإلنرتنللللللت    خالللللللد2و

law.net-http://www.f   
  خالللد عيلللاد اهللليب، ،جلللراءار التحللري والتحقيللل  ل جللرائم اهاسلللو  واإلنرتنللت، دار الثقاالللة للنشلللر 3و

 م .2144، 4والتوزي ، ج
حسلللن طلللا ر داود، جلللرائم نظلللم املعلوملللار، أكادمييلللة نلللائف العربيلللة للعللللوم األمنيلللة، الطبعلللة األوىل،   1و

 م.2111الريا ، 
  محللد األمللني البشللري، التحقيلل  ل جللرائم اهاسللب اآليل، حبللع مقللدم ،ىل مللؤمتر القللانون والكمبيللوتر 5و

 . ة والقانون بدولة اإلمارار العربيةم، بكلية الشريع2111مايو  1-4واإلنرتنت، املنعقد ل الفرتت من 
  رشلليد بللوكر، الللدليل اإللكللرتوين ومللدا حجيتلله ل اإلوبللار اجلنللائي، رسللالة ماجسللتا منشللورت ل جملللة 6و

 العدد األول. 27جامعة دمش  للعلوم االقتصادية والقانونية، اةلد 
م للمللللؤمتر الللللدويل األول حللللول محايللللة   راشلللد بللللن محللللد البلوشللللي، الللللدليل ل اجلرميللللة املعلوماتيلللة، حبللللع مقللللد7و

م، منشلللللللور علللللللل  اإلنرتنللللللللت، 2118يوليللللللللو  1-2املعلوملللللللار وااصوصلللللللية ل قللللللللانون اإلنرتنلللللللت، الفلللللللرتت 
law.net-http://www.f 

جلنللائي، رسللالة   سلله  ،بللرا يم داود عريقللار، الطبيعللة القانونيللة للللدليل اإللكللرتوين ل جمللال اإلوبللار ا8و
 ماجستا، قسم القانون اجلنائي، كلية اهقوق، جامعة د.ن .

  طارق حممد اجلملي، الدليل الرقمي ل جملال اإلوبلار اجلنلائي، كليلة القلانون، جامعلة قلاريونس، حبلع 9و
 منشور عل  اإلنرتنت.

 م4989عبدا ادي عابد، اإلوبار اجلنائي بالقرائن، أطروحة دكتوراه،    عبداهااظ10و

http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
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  عبدالناصلللر حمملللد حمملللود ارغللللي، حمملللد عبيلللد سللليف سلللعيد املسلللماري، اإلوبلللار اجلنلللائي باألدللللة 11و
الرقمية من الناحيتني القانونية والفنية، امللؤمتر العلريب األول لعللوم األدللة اجلنائيلة والطلب الشلرعي، الريلا ، 

 م .4241/44/2117
  عمر حممد بن يونس، م كرار ل اإلوبار اجلنلائي علرب اإلنرتنلت، نلدوت اللدليل الرقملي علرب جامعلة 12و

 م .2111مارس  8-5الدول العربية، مصر، ل الفرتت 
  عللللي حمملللود محلللودت، األدللللة املتحصللللة ملللن الوسلللائل اإللكرتونيلللة ل ،طلللار نظريلللة اإلوبلللار اجلنلللائي، 13و

أعمال املؤمتر العلمي حول اجلوانب القانونيلة واألمنيلة للعمليلار اإللكرتونيلة ونظمله، أكادمييلة مقدم ضمن 
http://www.f-م، منشللللللللللور عللللللللللل  اإلنرتنللللللللللت 28/1/2111-21شللللللللللرطة ديب ل الفللللللللللرتت مللللللللللن 

law.net. 
د ملللن التفتللليش اجلنلللائي، دراسلللة مقارنلللة،    عللللي حسلللن الطوالبلللة، مشلللروعية اللللدليل الرقملللي املسلللتم14و

جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، كلية اهقوق، حبع منشور عل  اإلنرتنت من قبل مركلز اإلعليم األملمي، 
- www.policemc.gov //http 
  عبللدالفتاح بيللومي حجللازي، الللدليل الرقمللي والتزويللر ل جللرائم الكمبيللوتر واإلنرتنللت، دراسللة معمقللة 15و

 م .2119ل جرائم اهاسب اآليل واإلنرتنت، هبجار للطباعة والتجليد، مصر، 
  عبللدالفتاح بيللومي حجللازي، القللانون اجلنللائي والتزويللر ل جللرائم اإلنرتنللت والكمبيللوتر، دار الكتللب 16و

 م.2115القانونية، ا لة الكربا، مصر، 
  حممللد عبيللد سللعيد يوسللف، مشللروعية الللدليل ل اةللالني اجلنللائي والتللأدييب، دراسللة مقارنللة بللالتطبي  17و

عل  تشلريعار دوللة اإلملارار العربيلة املتحلدت، أطروحلة دكتلوراه ل عللوم الشلرطة، أكادمييلة مبلارك لاملن،  
 كلية الدراسار العليا، مصر.

  حممللللللد عبداهميللللللد عبللللللداملطلب، البحللللللع والتحقيلللللل  اجلنللللللائي الرقمللللللي ل جللللللرائم اهاسللللللب اآليل 18و
 م .2111واإلنرتنت، دار الكتب القانونية، مصر، 

  حممد األمني البشرا، التحقي  ل اجللرائم املسلتحدوة، الطبعلة األوىل، جامعلة نلايف للعللوم األمنيلة، 19و
 م .2111الريا ، 

احل رشدان العدواين، حجية اللدليل اإللكلرتوين كوسليلة ملن وسلائل اإلوبلار ل املسلائل   حممد ناا  ا20و
 م. 2145اجلزائية، رسالة ماجستا، كلية اهقوق، جامعة الشرق األوس ، تشرين الثاين، 

  حممود أمحد عبانيه، جرائم اهاسو  وأبعاد ا الدولية، دار الثقاالة للنشلر والتوزيل ، عملان، األردن، 12و
 م.2115

http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
http://www.policemc.gov/:http


ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

088  

 

ل حبلللع وحتقيلل  اجللللرائم علللل   TCP IP  ممللدوح عبداهميلللد عبللداملطلب، اسلللت دام بروتوكللول 22و
الكمبيللللوتر، املللللؤمتر العلمللللي األول حللللول اجلوانللللب القانونيللللة واألمنيللللة للعمليللللار اإللكرتونيللللة مللللنظم املللللؤمتر 

واإلداري، تللاريخ االنعقللاد  ، ا للور األمللمي 1أكادمييللة شللرطة ديب، مركللز البحللوة والدراسللار ، رقللم العللدد 
 م ديب ، اإلمارار العربية املتحدت .2111أبريل  28م، واالنتهاء 2111أبريل  21
  ممدوح عبداهميد عبداملطلب، زبيدت حمملد قاسلم، عبلداهلل عبلدالعزيز، منلو ج مقلرتح لقواعلد اعتملاد 21و

ر األعمللال املصللراية واإللكرتونيللة، الللدليل الرقمللي لإلوبللار ل جللرائم الكمبيللوتر، منشللور ضللمن أعمللال مللؤمت
نظمتلله كليللة الشللريعة والقللانون جبامعللة اإلمللارار العربيللة املتحللدت وغراللة التجللارت والصللناعة ديب ل الفللرتت مللن 

 م .41-42/5/2111
   حمملللللد حميلللللي اللللللدين علللللو ، مشلللللكير السياسلللللة اجلنائيلللللة املعاصلللللرت ل جلللللرائم نظلللللم املعلوملللللار 21و

ملللة ،ىل امللللؤمتر السلللادس للجمعيلللة املصلللرية للقلللانون اجلنلللائي املنعقلللد ل القلللا رت والكمبيلللوتر  ورقلللة عملللل مقد
 م .4991أكتوبر  25-28
  مفتللاح أبللوبكر املطللردي، اجلرميللة اإللكرتونيللة والتيفلللب عللل  حتللديا ا، ورقللة مقدمللة ،ىل املللؤمتر الثالللع 25و

 م.25/9/2142-21ل  لرؤساء ا اكم العليا ل الدول العربية جبمهورية السودان املنعقد
  ناصر ،برا يم حممد زكي، سلطة القاضي اجلنائي ل تقدير األدلة ودراسلة مقارنلة، أطروحلة دكتلوراه، 26و

 . م4987جامعة األز ر، كلية الشريعة والقانون، 
   شللام اريللد رسللتم، اجلوانللب اإلجرائيللة للجللرائم املعلوماتيللة، دراسللة مقارنللة، مكتبللة اآلالر اهديثللة، 27و
 م .4991سيوط، مصر، أ
   ييل عبد اإلله أمحد، حجية امل رجلار الكمبيوتريلة ل امللواد اجلنائيلة دراسلة مقارنلة، د.ط، د.ن، 28و

 م .4999
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

083  

 

 القرار اإلداري المضاد
 أ.محمد عمر الجداع

المعهد العالي للعلوم والتقنية / محاضر مساعد / قسم العلوم اإلدارية
 طرابلس -بنات
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 ملخص البحث
 

ملفهوم القرار املضاد، االفقه و،ن تعددر تعريفاته واختلفت، الهنا تدور ل النهاية حول  بالنسبة    
توضيح أن القرار املضاد قرار مستقل ومنفصل عن القرار األصلي، و داه ،ليفاء أو تعديل قرار ،داري 

 اردي هنائي وسليم، بالنسبة للمستقبل. 
ل الفقه اللييب الم جند   ا القرار أي تعريف اقهي حمدد، أو تطبيقار قضائية مباشرت، ما عدا  أما     

 ما مت استنتاجه ضمنا.
،ن االختصا  ل ،صدار القرار املضاد  و للسلطة القائمة وقت ،صدار القرار املضاد، وليس      

ليف ، الن السلطار قد تتيفا.
ج
 للسلطة ال  أصدرر القرار امل

القرار اإلداري املضاد ينطب  عل  القرارار اإلدارية النهائية ال  تنشئ حقا ، وترج  اهكمة من      
 ل ، ،ىل أن اإلليفاء ينصب عل  القرار ل  اته، وليس عل  ش   من ينطب  عليه، م  خروج 

 الطعن القضائي.القرارار اإلدارية غا النهائية، والقرارار اإلدارية غا املشروعة خيل مدت السحب و 
كما أن نطاق تطبي  القرار املضاد مقصور عل  القرارار الفردية، ويرج   ل  ،ىل أنه بالنسبة للقرارار 
ال  ال تولد حقوق، منها القرارار التنظيمية ال تؤدي ،ىل نشؤ حقوق مكتسبة ألحد، وعلة  ل  أهنا 

مصدرا  إلكسا  أاراد ب وا م تتضمن قواعد عامة موضوعية وأي غا ش صية ، ول ل  ال تكون 
حقوقا ، اتل  القرارار ميكن ،ليفاؤ ا أو تعديلها ل أي وقت عن طري  ،هناء آوار ا القانونية بالنسبة 

 للمستقبل.  
كما ،ن آوار القرار اإلداري املضاد ،منا تسري عل  املستقبل اق ، دون أن يكون له أي أور عل       

 املاضي.
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 المقدمة:
القرار اإلداري ميثل ل  اته أ م امتيازار اإلدارت، متارس من خيله جل نشاطها، وعن طريقه ترتب       

 اهقوق وتفر  االلتزامار بلراد ا املنفردت وامللزمة.
ومن املعلوم أن القرار اإلداري مير بثية مراحل  و ي مرحلة اإلصدار، ومن مث مرحلة نفاده      

مرحلة زواله وانقضائه، و  ا ما حتتمه مقتضيار اهيات اإلدارية ال  تتميز بالتطور والتيفا وسريانه، وأخاا  
املستمر، وُيب عل  كااة األجهزت اإلدارية، أن تواكب   ا التطور وتسايره، بل  ي مطالبة بالنظر ،ىل 

وبالتايل القدرت عل  املستقبل بشكل أوس  من كااة أجهزت اةتم ، مبا  ا من ،مكانيار انية وعلمية، 
 التنبؤ باملستقبل واالستعداد له.

والقرار اإلداري مثله مثل باقي الظوا ر القانونية، مؤقتج األور، ومهما طالت مدت سريانه ونفاده،      
الن   ا النفاد حدا  ينتهي ،ليه ويزول القرار، وزوال القرار يعمي توقف مجي  آواره القانونية واختفاءه من 

م القانوين، وجتلف الوسائل ال  حتق    ا الزوال، ،ال أنه مهما اختلفت   ه الوسائل وتعددر النظا
 اهي  دل ل هناية املطال ،ىل زوال آوار القرار من النظام القانوين.

وهناية القرار اإلداري قد تكون هناية طبيعية، بانتهاء األجل ا دد لسريانه، أو بنفاده باستنفاد      
نه، أو نتيجة حتق  الشرط الفاسخ أو األجل الفاسخ ،ن اشتمل عليه القرار، وقد يكون نتيجة تيفا مضمو 

الظرول الواقعية أو القانونية ال  صدر القرار عل  أساسها، أو زوال املربرار ال  أدر ،ىل ،صداره، مما 
ول حاالر أخرا، يكون يدا  باإلدارت ،ىل التدخل إلليفاء القرار أو تعديله ل ضوء تل  الظرول، 

 زوال القرار نتيجة لتنازل أصحا  املصلحة عل  اهقوق، واملراكز القانونية ال  تولدر  م من القرار.
وقد تكون هناية القرار اإلداري هناية غا طبيعية، أي ،هناء آوار القرار قبل انقضائها بطريقة طبيعية، 

لقضاء عن طري  جلؤ صاحب الشأن ،ىل القضاء، بيفية و ل  ،ما بعمل من جانب اإلدارت، أو بواسطة ا
 ،ليفاء القرار ، ا شابه عيب يربر  ل .

و  ا الطري  األخا يؤدي ،ىل انقضاء القرار اإلداري، بأور رجعي من هظة صدوره، وطري  القضاء       
اية هقوق اإلداري  ال ي يلجأ ،ليه صاحب املصلحة بطري  دعوا اإلليفاء، وال  شرعها القانون مح

 األاراد ومصاههم.
أما هناية القرار اإلداري بعمل من جانب جهة اإلدارت والنهاية اإلدارية ، اتتمثل ل وية حاالر      
 - ي  

وايها ينتهي القرار، ويزول أوره من وقت نشأته بأور رجعي، اتمح  آواره بالنسبة الحالة األولى / 
 مل يصدر ق  وو و ما يطل  عليه السحب اإلداري . للماضي واملستقبل، ويعترب القرار كأن
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و نا ينتهي القرار ومتح  آواره بالنسبة للمستقبل احسب وو  ا ما يسم  باإلليفاء الحالة الثانية/ 
 اإلداري .

و ي اهالة ال  تتدخل ايها اإلدارت وتنهي قرارا  ارديا  صدر سليما ، بلصدار قرار جديد الحالة الثالثة/ 
القرار األول وويعرل   ا الطري  بالقرار املضاد  و و عبارت عن قرار ،داري، يهدل ،ىل مستقل عن 

 تعديل أو ،ليفاء قرار ،داري اردي سليم وهنائي بالنسبة للمستقبل.
و  ه اهالة األخات ال  يتم ايها ،هناء قرار ،داري اردي سليم بلصدار قرار مضاد من جانب اإلدارت، 

القرار اإلداري املضاد، وال ي يدور مضموهنا حول سلطة اإلدارت ل ،ليفاء القرار   ي حمل حبثنا بعنوان
اإلداري الفردي السليم، بتصرل أحادي اجلانب من جهة اإلدارت و،صدار ا قرارا  مضادا  إلليفاء أو تعديل 

 قرار ا الفردي السليم الساب .
انون، الهنا تكتسب حصانة تامة من اإلليفاء، االقرارار اإلدارية املنشئة للحقوق، م  صدرر مطابقة  للق

والطري  الوحيد أمام اإلدارت إلليفائها  و ،صدار ا لقرار ،داري جديد مضاد للقرار األول وعكس القرار 
 األول ، و ل  طبقا  لإلجراءار واألوضاع ا ددت قانونا  إلصدار القرارار اإلدارية.

 لتالية و  ا ما سيتم تناوله وا  ااطة املنهجية ا
 المبحث األول / ماهية القرار اإلداري المضاد.
 المطلب األول / مفهوم القرار اإلداري المضاد.

 المطلب الثاني / نطاق تطبي  القرار اإلداري المضاد.
 المبحث الثاني / أثار إصدار القرار اإلداري المضاد.

 القرار اإلداري المضاد بالنسبة للمستقبل. المطلب األول / أثار إصدار
 المطلب الثاني / أثار إصدار القرار اإلداري المضاد بالنسبة للماضي.
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 المبحث األول / ماهية القرار اإلداري المضاد
 ينتهي القرار اإلداري، وتزول قوته القانونية من جانب اإلدارت سواء بالسحب أو اإلليفاء اإلداري، أو     

بقرار آخر تصدره السلطة امل تصة ليجرد القرار األول من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل اق ، و  ا 
  -ما يسم  بالقرار املضاد، ل ل  يتناول   ا املبحع اآليت  

 المطلب األول / مفهوم القرار اإلداري المضاد
ومن  نا يقتضي   1ور  و واملضاد ال ش  أن مفهوم والقرار املضاد   و مركب من كلمتني والقرا     

األمر التعرل و أوال   عل  كل كلمة مبفرد ا، وحيع ،ن كلمة قرار  ي االسم ل   ا املركب، وكلمة 
 املضاد جاءر وصف ا  ا، وعليه يقتضي األمر بيان مفهوم القرار اإلداري املضاد ل الليفة واالصطيح.

 أوال: مفهوم القرار اإلداري المضاد في اللغة. 
،ن مفهوم القرار اإلداري املضاد، مركب من وية كلمار،   ا يقتضي األمر التعرل عل  كل كلمة 

 مبفرد ا.
االقرار ليفة / ما ّقر وأي تبع  عليه الرأي من اهكم ل مسألة، ويقال قر قرارا ، وقرورا ، وقرا ، وتقرارا وتقر 

 ن أو عل  األمر تبع وسكن، قرّه ل املكان أو عل  العمل وبته ايه.ل املكا
 . 2و األمر ،ىل قراره، أي انتهي      وتبع رالقرار والقرارت املستقر والثابت املطمئن ل األر ، صا

واإلداري اهو نسبة ،ىل اإلدارت، وأصل الكلمة من مادت ود.و.ر ، وأصلها ل الليفة أدار يدير ،دارت، يقال 
 . 3و أدرر اينا عل  األمر ، ا حاولت ،لزامه ،ياه وأدرته عن األمر ، ا طلب منه تركه

وعندما يقرتن القرار بصفة واإلداري  اتتحدد صفة القرار، ويصبح قرارا  ،داريا ، وهب ا االقرتان حيدة نوع 
حتتمل أكثر من من اهصر والتحديد،  ل  ألن كلمة قرار قبل جميء كلمة ،داري كانت عامة، ومطلقة 

نوع آخر من القرارار. اجاءر كلمة اإلداري، امنعت التعميم واإلطيق، وهب ا االقرتان والقرار 
اإلداري  النه يصبح داللة عل  واجتاه ،رادت اإلدارت، واستقرار ا عل  أمر ما إلحداة تيفيا ل الوض  

  القانوين بلراد ا املنفردت .

                                                 

 –كمللا يطللل  عليلله اصللطيح القللرار العكسللي أي عكللس القللرار السللاب  و للو ل الليفللة مللن أصللل مللادت وع.ك.س    1)و
عكسه عكسا من با  ضر    ورّد أوله عل  أخره   ل عكس   العكس   قلب الكيم وحنوه ورّد أخر الشيء ،ىل أوله 

 4911أمحد الزاوي الطرابلسي ، خمتار الصحاح .ل مطبعة عيسي البايب اهليب وشركاءه ، سنة. أنظر ل  ل  ، الطا ر 
 . 111ل  112،   

.لل 4971الصحاح ل الليفة والعلوم / ،عداد وتصنيف ند  وأسامة مرعشللي .لل دار اهضلارت العربيلة   بلاور، سلنة  2)و
 .294اةلد الثاين ،   

 وما بعد ا.  215،  1.ل ج4111.ل دار صادر ، سنة 4لعر  ، طحممد كرم بن منظور، لسان ا 3)و
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دت و .د  والضد،  و النظا والكف، واجلم  وأضداد  وقال أبو أما كلمة املضاد اهي من أصل ما
وضاده مضادت واملتضادان الل ان ال ُيتمعان كالليل والنهار،  –عمرو  الضد مثل الشيء، والضد خياه 

 . 1ومبعمي ينسخ أحد ا األخر وحيل حمله 
ا  وبني الشيئني، جعل أحد ا ضّد اآلخر، واملتضاّدان، الل ان ال ُيتمعان  –وضاّده  َخاَلَفهج وكان له ضدَّ

 . 2و وقد يرتفعان، كالسواد والبيا 

وعندما يقرتن والقرار اإلداري  مرت أخري بكلمة املضاد، اهو هب ا االقرتان يصبح أكثر حتديدا ، ألنه 
ر اإلدارية ،ىل الصفة اااصة به، باعتباره أحد أنواع القرارار حتول من صفة العموم بالنسبة للقرارا

 اإلدارية.
ضد قرار ساب   –وبتطبي    ا املفهوم الليفوي عل  القرار اإلداري املضاد، ايعمي أن يكون القرار املضاد 

 .ال ميكن أن يبقيا معا  ايليفي اليح  الساب  وحيل حمله ألنه يضاده ل القوت والشرعية اإلدارية
  ا الن القرار املضاد  و قرار الح  يتعار  م  مضمون قرار ساب ، ومن مث الن   ا القرار اليح  أو 

 اجلديد  و قرار يصدر ضد قرار ساب .
 :(3)ثانيا / مفهوم القرار اإلداري المضاد في االصط ح 

مل يتعر  التشري  والقضاء ل ليبيا واألنظمة املقارنة، ملفهوم القرار اإلداري املضاد بشكل صريح  
ومباشر، بعكس الفقه ال ي ا تم بتحديد نطاقه وبيان معامله الرئيسة، ،ال أنه ميكن أن يفهم ضمنا  من 

لقرار اإلداري املضاد ا خيل بعض النصو  واألحكام القضائية ال  نعر   ا من خيل تناول مفهوم
 ل الفقه.  

 . 4واقد عراه الفقيه وبونار  بأنه  "قرار مبقتضاه حيل حمل قرار ساب  ويقتصر أوره بالقياس للمستقبل"
باعتباره قرارا  معينا وحمددا واقا ليختصاصار واألشكال، ليحل حمل قرار آخر، ويقتصر أوره عل  

 املستقبل.

                                                 

، كتلا   2أمحلد بلن حمملد بلن علل  املفلري الفيلومي ، املصلباح املنلا .لل مطبعلة مصلطفي البلايب اهلليب    وأوالده ل ج 1)و
 .1الضاد ،   

 . 518 ،  4،برا يم مصطف  وآخرون ، املعجم الوسي  .ل القا رت   جمم  الليفة العربية ، ج 2)و
،ن املصطلح الدارج ل الفقه والقضاء الفرنسي  و القلرار املضلاد ، ،ال أنله قلد يسلتعمل بعلض الفقله مصلطلح القلرار  3)و

 العكسي أو املقابل ل بعض األحيان.
مشار ،ليه . حسمي درويش عبد اهميد، حبع بعنوان وحدود سلطة اإلدارت ل ،ليفاء القلرار اإلداري الفلردي السلليم  4)و
، العلدد األول 21دراسة مقارنة  جملة العلوم اإلدارية، تصدر ا الشعبة املصرية للمعهد اللدويل للعللوم اإلداريلة، السلنة  –

 .414    4982ويونية 
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" ل تعريف القرار اإلداري املضاد عل  أنه" قرار يتم مبقتضاه ،هناء وو  ب الفقيهان " أويب، ودراج
 ،ليفاء  أو تعديل قرار اردي سليم، ويقتصر أوره بالنسبة للمستقبل".و

ل تعريفه للقرار اإلداري املضاد و و حياول أن حيدد جمال تطبي  القرار “ Bassetو  ب الفقيه "
 ينهي أو يعدل أوار قرار ساب  كليا كان أم جزئيا بالنسبة للمستقبل"ي  بأنه "القرار ال –املضاد ايعراه 

 . 1و
أما جملس الدولة الفرنسي، ااا ل القرار املضاد، أنه القرار الصادر من اإلدارت طبقا لشروط حمددت 

 بالقانون، أو اليئحة ويض  هناية هالة أنشأ ا قرار اردي. 
ة وموضوعية خمتلفة ومستقلة عن القرار األصلي، وبسبب متيزه االقرار املضاد و، ا  خيض  لشروط شكلي

واستقيليته عن القرار األصلي، النه حيدة تعديي  ل النظام القانوين، معاكسا متاما ملا أحدوه القرار 
األول، االقرار ال ي يقضي بفصل أحد املوظفني  و القرار املضاد ل ل  ال ي عني عل  أساسه ل 

 . 2و وظيفته 
كما   ب الدكتور " سليمان الطماوي " ل تعريفه للقرار املضاد بأنه" ،حيل قرار آخر حمل القرار 
 األول، حبيع يكون من شأن القرار الثاين ،ليفاء القرار األول كليا أو جزئيا، و  ا  و اإلليفاء الضممي". 

اإلدارت عل  جمرد ،عدام القرار  وتوضيح  ل ، أنه قد يكون ،ليفاء القرار الفردي ،ليفاء  جمردا، بأن تقتصر
بالنسبة للمستقبل كليا أو جزئيا، دون أن حتل حمله قرار آخر كاالقتصار عل  جمرد ،ليفاء الرتقية أو 
الرتاخي ، وقد يكون اإلليفاء بلحيل قرار حمل القرار األول، االقرار الصادر بفصل موظف أو بتعيني 

 . 3و آخر ل وظيفته يقتضي ،ليفاء قرار التعيني
ويعراه املستشار " محدي ياسني عكاشة " بأنه القرار الصادر من اإلدارت بلليفاء قرار ،داري اردي سليم 

 قبل هنايته الطبيعية". 

                                                 

مشار ،ليه. د. حسمي درويش عبد اهميد، هناية القرار اإلداري عن غلا طريل  القضلاء ورسلالة دكتلوراه، ل مقدملة ،ىل  1)و
 .115 – 111،   4984. ل دار الفكر العريب  القا رت، سنة 4معة عني مشس  ل طجا –كلية اهقوق 

مشار ،ليه. رحيم سليمان الكبيسي، حرية اإلدارت ل سحب قرارا ا ل دراسة مقارنة ل النظامني الفرنسلي واملصلري، 2) و
 .54،  2111سنة والنظام العراقي ورسالة دكتوراه مقدمة ،ىل كلية اهقوق ل جامعة القا رت ،   ط، 

.لللل القلللا رت   دار الفكلللر   العلللريب .لللل سلللنة  7د. سلللليمان حمملللد الطملللاوي ، النظريلللة العاملللة للقلللرارار اإلداريلللة ، ط  3)و
 .191-189ل ،    2111
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وواقا للقواعد التشريعية وقواعد القانون العام ميكن لإلدارت أن تنهي القرار الفردي السليم قبل هنايته 
قرار اإلداري الصادر من اإلدارت بلليفاء القرار الفردي  و ما الطبيعية، واقا لشروط خاصة حمددت، وال

 . 1و القرار املضاد ويسمي 
أما الدكتور " ورور بدوي " اي  ب ،ىل أنه ليس معمي مبدأ عدم جواز ،ليفاء القرار السليم ال ي أنشأ 

كان املساس به ،ىل حقوقا أو مزايا ملصلحة ارد من األاراد أن املركز الناشئ من   ا القرار يبقي دون ،م
األبد ، و،منا مؤدا  ل  أن ،ليفاء أو تعديل   ا املركز ال يكون ،ال بقرار من نوع جديد ، يسم  و 
القرار املضاد   واقا للشروط واإلجراءار ال  ن  عليها القانون، امثي تعيني موظف ، ا كان سليما ال 

بسبب ،ليفاء الوظيفة أو بالعزل أو باإلحالة ،ىل  ميكن ،ليفاؤه ، ولكن رابطة التوظف ميكن ،هناؤ ا بالفصل
املعاش ل األحوال ، وواقا لإلجراءار ال  ين  عليها القانون ولكن  ل  ال يكون بلليفاء التعيني ل 

 . 2و اته
ويعرل القرار املضاد الدكتور " حسمي درويش " عل  أنه  "،جراء ،داري يتم مبقتضاه ،ليفاء أو تعديل    

 . 3ولنسبة للمستقبل"قرار سليم با
وي  ب الدكتور" رحيم الكبيسي و و من الفقه العراقي " ،ىل أن القرار املضاد " و وسيلة اإلدارت إلهناء 
قرار ا السليم أو ال ي أعترب سليما، بصورت كاملة أو جزئية، طبقا للضواب  القانونية واتباعا  لضمانار 

 . 4و،جرائية و ل  بالنسبة للمستقبل اق "
عن الفقه اللييب الن مفهوم القرار اإلداري املضاد، الم يتم التعر  له بصفة مباشرت، ال من الفقه  أما

اللييب وال من شراح القانون اإلداري اللييب، و،ن كانت  ناك ،شارت للقرار اإلداري املضاد، اتكون قد 
 جاءر كنتيجة منطقية لدراسة موضوع هناية القرارار اإلدارية.

ميكن الوقول عل  بعض اآلراء وا اوالر الفقهية ل تعريف القرار اإلداري املضاد وال  تتمثل ،ال أنه    
 لل اآليت  

تعر  الدكتور" حممد عبد اهلل اهراري " لفكرت القرار اإلداري املضاد عندما حتدة عن صور النهاية  أ ـ
بني ،ليفاء القرارار اإلدارية اليئحية  غا الطبيعية للقرارار اإلدارية ل صورت اإلليفاء اإلداري وميز

 والقرارار الفردية.
                                                 

د. محلللدي ياسلللني عكاشلللة، القلللرار اإلداري ل قضلللاء جمللللس الدوللللة،   ط .لللل منشلللأت املعلللارل  اإلسلللكندرية، سلللنة  1)و
 .127م ،    4987

 .424م،   2117د. ورور بدوي، تدرج القرارار اإلدارية ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية  القا رت، سنة  2)و
جامعلة  –كلية اهقوق   –د. حسمي درويش عبد اهميد، هناية القرار اإلداري عن غا طري  القضاءورسالة دكتوراه  3)و

 .115.ل    م4984عني مشس  القا رت   دار الفكر العريب، سنة 
 .55-51د. رحيم سليمان الكبيسي ، حرية اإلدارت ل سحب قرارا او الرسالة الساب   كر ا  .ل  4) و
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اللوائح  كقاعدت عامة ُيوز جلهة اإلدارت أن تعدل ل أحكامها أو وبالنسبة للقرارار اإلدارية التنظيمية أو 
 أن تليفيها بالنسبة للمستقبل، أو تستبد ا بيفا ا، واقا ملقتضيار الصاحل العام.

لفردية السليمة كقاعدت عامة ال ُيوز جلهة اإلدارت ،ليفاؤ ا بالنسبة للمستقبل، ألن أما بالنسبة للقرارار ا
جلها يكسب حقوقا ومراكز قانونية ش صية لااراد، مثل قرارار التعيني والرتقية، ومنح الرتاخي  

 املهنية، الليفاؤ ا يعترب ، دارا  ملبدأ عدم املساس باآلوار الفردية للقرارار اإلدارية.

ن   ا املبدأ ال يعمي حتصني القرارار الفردية السليمة ل مواجهة اإلدارت، وبقاؤ ا مفروضة عليها، ،ال أ
،ىل ما ال هناية، ،  تستطي  اإلدارت تعديلها أو ،ليفاء ا بالنسبة للمستقبل بشرط اتباع اإلجراءار 

 القرارار اإلدارية املضادت.  روالضواب  القانونية املتعلقة بلصدا
ي ،ليفاء قرار التعيني بلصدار قرار آخر يقضي بفصل املوظف و،ليفاء قرار الرتقية بلصدار قرار ايجوز مث

 . 1و آخر بتأديب املوظف و،نزال ترقيته
  و و يطل  عل  اإلليفاء واإلبطال  ،ىل أن اإلدارت قد  2و و  ب أحد شراح القانون اإلداري اللييب-ب 

 تقوم بلبطال القرار أو سحبه.
واإلبطال /  و ،هناء مفعول القرار بالنسبة للمستقبل اق ، وقد يكون ضمنيا ، و ل  عندما تستبدل    

به اإلدارت قرارا  آخر يتعار  معه متاما، ايستنتد األبطال عندئ  ضمنا من تعار  أحكام القرار اجلديد 
ارت قرارا  ينهي مفعول قرار ا م  أحكام القرار القد ، وقد يكون اإلبطال صرحيا ، و ل  بأن تصدر اإلد

 الساب  صراحة.
والقرار ال ميكن أن يبطل ،ال بقرار آخر يصدر من نفس السلطة ال  أصدرر القرار املبطل، وبالشكل 

 و  ا ما يسمي بقاعدت األشكال املتقابلة. –ال ي صدر به  ل  القرار 
ية ل ،هناء مفعول قرارا ا أو ،عدامها ل واختصا  اإلدارت ل ،جراء اإلبطال مقيد، ألهنا ، ا منحت اهر 

أي وقت تشاء، الن  ل  قد يؤدي ،ىل التعسف، كما أن ،طيق اهرية لإلدارت ل ،هناء املراكز القانونية 
 ال  أنشأ ا سيؤدي ،ىل حرمان األاراد من الطمأنينة القانونية، ال  تعترب ضرورية لكل حيات اجتماعية

 . 3و
                                                 

  ه القاعدت استقرر ك ل  ل ارنسا ومصر. أنظر سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارار اإلدارية واملصدر 1) و
مد اهراري، قد استقر رأيه عل  عدم ،خراج القرارار وما بعد ا. كما أن الدكتور حم 115  -الساب   كره  

، طرابلس  املركز القومي 5التنظيمية من نطاق قاعدت تقابل الشكليار. انظر مؤلفه، أصول القانون اإلداري اللييب ل. ط
 .212ل214،  2. ل ج2111للبحوة والدراسار العلمية، سنة 

 عر  ، و و شرح الفقيه العراقي الدكتور خالد عبد العزيز عر . شراح القانون اإلداري اللييب  م الفقهاء ال  2)و
د. خالد عبد العزيز عر  ، القانون اإلداري اللييب.ل   ط ، بنيفازي   منشورار اجلامعة الليبية ل كلية اهقوق، سلنة 3) و

 وما بعد ا . 282،   2.ل ج  4974
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،ىل أن القرار املضاد  و ،ليفاء اإلدارت لقرار ا الفردي السليم بطريقة حمددت،  وي  ب رأي آخرج ـ 
و،عدام آلوار القرار بالنسبة للمستقبل كليا  أو جزئيا  دون أن يبدل بقراٍر جديٍد كلليفاء ترقيٍة أو ترخيٍ ، 

جديد  وقد يكون  ل  بلحيل قرار جديد حمل القرار األول، مثلج حالة اصل موظف وتعيني موظف
 مكانه.

والقرار اإلداري املضاد ال يقوم ،ال بصدور قرار ،داري تتوار ايه مجي  العناصر واألركان، أما ، ا خالفت 
اإلدارت القرار الفردي السليم بأعمال مادية، اه ا ال يؤور عل  القرار السليم ح  ، ا طال  ل ، وتكون 

 . 1و مواجهة القرار السليماإلدارت ملزمة بتسبيب القرار ال ي أصدرته ل 
و  ا ما استقر عليه القضاء اإلداري اللييب، حيع   بت ا كمة العليا ،ىل أن و القضاء اإلداري قد 
استقر عل  التدخل ل تقدير أسبا  اصل املوظف بالطري  غا التأدييب ، تأسيسا عل  أنه و،ن كان 

اجة ،ىل حماكمة تأديبية،  و تفرد اهكومة بتقدير املراد باه  املطل  للحكومة ل اصل موظفيها بي ح
صيحية املوظف واستمرار استعانتها به ، أو عدم استمرار ا ، ،ال أن   ا ليس  معناه أن تستعمله عل  
 وا ا ، ألن   ه السلطة التقديرية و،ن كانت مطلقة من حيع موضوعها ،ال أهنا مقيدت من حيع 

جتاوز   ه السلطة والتعسف ل استعما ا، ولئن كانت اهكومة غا  غايتها ال  يلزم أن تقف عند حد
ملزمة ببيان أسبا  الفصل ،ال أنه م  كانت   ه األسبا  ظا رت من القرار الصادر به ، الهنا تكون 
خاضعة لتقدير القضاء ، ورقابته ، ال ا ما تبني أهنا ال ترج  ،يل اعتبارار تقتضها املصلحة العامة ، وال 

من األسبا  اجلدية القائمة ب ار املوظف املستيفىن عنه أو املنازع ل صحتها ، كان  ل  عمي  غا  ي 
 . 2ومشروع 

ول الفتوا الصادرت بشأن استطيع الرأي حول ما ، ا كان قرار تعيني املوظف لللللللل مديرا عاما للشركة للللللللللل  
 للللللل وتعيني جديد بالشركة.يعترب ،هناء ادمته كموظف باملؤسسة العامة لل

اقد قضت بأن والقرارار االدارية قد تجليف  بعمل مضاد من جهة االدارت و و ما يسم  بلليفاء القرارار 
االدارية بطري  القرار املضاد، و  ا اإلليفاء قد يكون صرحيا ، و ل  بأن ين  القرار اليح  واملضاد  

، و ل  بأن يتضمن القرار اليح  حكما  يتعار  م  ما عل  ،ليفاء القرار الساب  وقد يكون ضمنيا  
تضمنه القرار الساب ، أو ينضم من جديد وضعا  من األوضاع سب  أن نظم بقرار ساب ، ولو مل يكن 

                                                 

سلار قانونيلة ، السلنة الرابعلة ، اةللد الرابل  ، بنيفلازي   منشلورار د. عمر حممد السيوي، الرقابة اإلدارية .ل جملة درا 1)و
 . 188ل،  4971جامعة بنيفازي ل كلية اهقوق، سنة 

املفهرسلللة  ل . عملللر عملللرو، اةموعلللة 1/1/4915جلسلللة بتلللاريخ  –قضلللائية  44لسلللنة  41طعلللن ،داري رقلللم 2) و
، بنلد 4 . ل طلرابلس  دار مكتبلة النلور، جلل4971-4911واملبلادئ الدسلتورية واإلداريلة واالنت ابيلة ل عشلر سلنوار و

218   ،155. 
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متعارضا معه. وبناء عل   ل  الن صدور قرار بتعيني موظف ل وظيفة معينة عل  درجة معينة، مث 
وظيفة أخرا الن   ا القرار األخا يعترب ،ليفاء ضمنيا لقرار التعيني صدور قرار بتعيني  ار املوظف ل 

 .  1و األول ... 
ل ل  ، ا أرادر اإلدارت أن تنهي قرار التعيني بعمل من جانبها، الهنا ال تستطي  أن تفعل  ل  واقا ملا  

حدا اهاالر ال  تريد وم  ما رأر  ل ، ولكن عليها أن تصدر قرارا  أخر بلهناء قرار التعيني ل ،
م، بشأن عيقار العمل وال  تن   2141  لسنة 42  من القانون رقم و12نصت عليها املادت و

 . 2و عل  "تنتهي خدمة العامل أو املوظف ألسبا  حمددت"
ومعمي   ا الن  أن اإلدارت ال تستطي  أن تنهي قرار التعيني بعمل مضاد من جانبها، ،ال ل اهاالر 

  وبالتايل ال ميكن لإلدارت أن تفصل املوظف ل غا تل  اهاالر، و،ال  12ها ل املادت واملنصو  علي
 كان قرار ا معيبا .

كما يفهم من ن  املادت السابقة أن سلطة اإلدارت ل ،صدار القرار املضاد،  ي سلطة مقيدت مبا يفرضه 
م  تشاء ول أي وقت، ولكنها عليها القانون من ،جراءار، اهي ليست تقديرية تستطي  استعما ا 

مقيدت بنصو  القانون، اهي مثي ال متل  سلطة ،هناء خدمة املوظف، ،ال ، ا تواارر حالة من 
 اهاالر املنصو  عليها ل املادت السابقة.

قرار ،داري يصدر عن  بأنهوعل  ضوء العر  الساب  ملفهوم القرار اإلداري املضاد ميكن تعريفه  "
ية، مبا  ا من سلطة عامة، بقصد ،ليفاء أو تعديل قرار ،داري اردي سليم وهنائي بالنسبة السلطة اإلدار 

 للمستقبل و ل  ل حدود الشروط واإلجراءار ال  ين  عليها القانون". 
أوضح األمثلة عل  القرار املضاد  ، ا صدر قرار بتعيني أحد األاراد ل وظيفة عامة، اليس لإلدارت  ومن

اه  ل ،ليفائه م  صدر سليما ، طبقا للقانون، ولكنها تستطي  ،صدار قرار يسمي بالقرار املضاد إلهناء 
 خدمة املوظف. ب ل  نكون أما قرارين 

 لناحية القانونية.قرار أصلي بالتعيني، سليم من ا -
 قرار مضاد بلهناء خدمة املوظف، سيتم أيضا طبقا  للقانون. -

                                                 
  ،حممد أمحد باي، القوانني والللوائح والقلرارار  ار العيقلة بالوظيفلة العاملة واملوظلف ل رابطلة امللوظفني  ليبيلا، اجللزء (1

 .  892ل  894م ،  4978سنة الثاين ، يوليو 
 عدم اللياقة الصحية. -2بلوغ السن املقررت قانونا النتهاء اادمة . -4-تتمثل  ده األسبا  ل اآليت  2) و
 الوااء.-5اهكم عليه بعقوبة جنائية ... .-1االستقالة .- 1  
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ومن خيل   ا التعريف يتضح أنه إلصدار القرار اإلداري املضاد ُيب تواار جمموعة من الشروط ميكن  
 -،مجا ا ل اآليت  

 أن يرد اإلليفاء عل  قرار ،داري اردي سليم وهنائي. -4
 ملراد ،ليفاؤه منشئ هقوق ومؤور ل املراكز القانونية.أن يكون القرار ا-2
 أن ينصرل أور القرار املضاد ،ىل املستقبل اق ، دون أن يكون له أي أور عل  املاضي. -1
أن تكون سلطة اإلدارت ل ،صدار القرار املضاد مقيدت، بلليفاء أو تعديل القرار األول، واقا  للشروط -1

 والضواب  ا ددت.
 لثاني / نطاق تطبي  القرار اإلداري المضادالمطلب ا

 و قرار ،داري تصدره السلطة اإلدارية مبا  ا من سلطة عامة بقصد ،ليفاء أو تعديل  –،ن القرار املضاد 
قرار ،داري اردي سليم أنشأ حقوقا  أو مزايا ملصلحة أاراد معينني بدوا م، و ل  واقا للشروط 

 واإلجراءار ا ددت قانونا. 
 ا الوصف يصطدم مببدأ أساسي، و و استقرار اآلوار الفردية للقرارار اإلدارية، ومين  القرار من أن وهب

 ينتد آواره بالنسبة للمستقبل.
ل ل  تقتضي دراسة   ا املوضوع حتديد ،طار   ا القرار عن طري  حتديد نطاقه، حبيع ال يتعداه ،ىل 

 غاه من القرارار ال  ال تشمله.
لفقه بالنسبة للقرارار ال  تدخل ل نطاق التطبي  أن تتواار  ا صفة القرارار اإلدارية، أي وقد استقر ا

يشرتط  ا مقومار القرارار بصفة عامة وأن يرتتب عليها آوار قانونية قائمة ب ا ا، حيع يشرتط ايها 
 -أن تكون قرارار تامة وهنائية نتد عنها حقوق مكتسبة. و ل  عل  النحو اآليت  

 الفرع األول / القرارات النهائية المشروعة
لقد اشرتط الفقه بالنسبة للقرارار ال  تدخل ل نطاق تطبي  القرار اإلداري املضاد أن تكون هنائية 

 ومشروعة وناادت ل مواجهة األاراد. مبعمي أن تتواار  ا مجي  مقومار وأركان القرارار اإلدارية.
لنهائية ل القرارار اإلدارية ل الفقه والقضاء اإلداري عل  النحو ل ل  يقتضي األمر توضيح معمي ا

 -التايل  
 أوال: معني النهائية في الفقه. 

وأمج  عل  ضرورت تواار شرط النهائية ل القرار اإلداري ح  يكون قابي  للطعن ايه   1و استقر الفقه
 باإلليفاء.

 أن الفقه متف  حول معمي النهائية و،ن اختلفت األلفاظ املؤدية ،ليها ال  يست دمها ل كتاباته. كما
                                                 

 الفقه الفرنسي واملصري واللييب.1)و
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االنهائية يقصد هبا بصفة عامة، أن يكون القرار اإلداري قابي  للتنفي  اجتاه األاراد، ومنتجا  آلوار قانونية 
 متس املراكز القانونية لااراد امل اطبني به.

لفقه ل تعريف هنائية القرار ،ىل أنه القرار ال ي ينشئ حالة قانونية جديدت، أو اي  ب جانب من ا
يعدل ل حالة قانونية سابقة، أو يراض طلب تعديل حالة قانونية سابقة، أو ينهي   ه اهالة، مبعمي 

 القرار ال ي حيدة أوارا  قانونية بصور ا امل تلفة.
هة من اجلهار اإلدارية لواليتها عل  حدت، و،منا استكمال كما ،نه ال يقصد بالنهائية، استنفاد كل ج

القرار لل صائ  اليزمة لوجوده قانونا ، ااملناط ايما يعترب هنائيا  أو ال يعترب ك ل ،  و بانتهاء املرحلة 
   و ال  يتولد عنها األور القانوين املعني، االقرارار ال  حتتاج لتصدي  ال تعد هنائية، و،منا قرار التصدي

حدوة لاور القانوين
ج
 .  1و املرحلة األخات امل

وعرل الدكتور" عبد اليفمي بسيوين" هنائية القرار ل صدوره من اجلهة اإلدارية امل تصة قابي  للتنفي ، 
 . 2ووبعد استنفا  مجي  مراحل اإلصدار، أي أن يكون قابي  للتنفي  بدون أي ،جراء الح 

 حتتاج ،ىل تصدي  أو اعتماد أو موااقة، أو تعقيب من سلطة أعل  من ل ل  الن مجي  القرارار ال 
 السلطة املصدرت ل التدرج اإلداري ال تعترب قرارار ،دارية هنائية.

واملناط ل هنائية القرارار الصادرت من اجلهة اإلدارية امل تصة، حسب املعىن ال ي استقر عليه الفقه 
دي  جهة ،دارية أخرا، مبعىن آخر أن   ه القرارار لدا والقضاء،  و عدم خضوع قرارا ا لتص

صدور ا حتمل ب ا ا عناصر قو ا التنفي ية الواجبة التطبي ، وتتعدا ب ل  مرحلة االقرتاح والتحضا ،ىل 
 . 3و مرحلة ،نتاج األور القانوين تاما  ومباشرا  

انونية تكون ناا ت دون حاجة ،ىل تصدي  ويعرل القرار اإلداري النهائي وبأنه القرار ال ي حيدة آوارا  ق
 .  4ومن سلطة أعل   

                                                 

.لل    4999اإلداري ل دراسة مقارنة .لل القلا رت   دار النهضلة العربيلة ، سلنة د. رأات اودت ، عناصر وجود القرار  1)و
 . 171ل  171

 .211،  4977.ل دار املطبوعار اجلامعية   اإلسكندرية ، سنة  4د. ماجد اهلو ، القضاء اإلداري .ل ط 2)و
 25، .للل  2115د. حممللد اللؤاد عبللد الباسلل ، القللرار اإلداري ل اإلسللكندرية  دار اجلامعللة اجلديللدت للنشللر، سللنة  3)و
 . 21ل
. ل القلللا رت  دار الفكلللر العلللريب، 4لللل انظلللر د. عبلللد العزيلللز عبلللد امللللنعم خليفلللة، وقلللف تنفيللل  القلللرار اإلداري. ل ط  29و

هللائي   للو القللرار األخللا الصللادر مللن اإلدارت ل املوضللوع . حيللع يللرا بللأن القللرار اإلداري الن52ل،   2118سللنة
وال ي ينفد بيفا حاجة ،ىل صدور قرار أخر تصدره سلطة أعلي، اهو ، ا  ل  القرار ال ي ال حيتاج نفاده لتصلدي  أو 

 اعتماد من سلطة تعلو جهة ،صداره.
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ويجعرل الدكتور" حممد عبد اهلل اهراري " النهائية ل القرار اإلداري وبأهنا تكمن ل قابلية القرار للتنفي  
 جتاه األاراد، و ل  بعد استكمال مجي  املراحل اليزمة لوجوده. 

  ،زاء األاراد، ، ا مل يشرتط القانون اعتماده أو التصدي  عليه من جهة والقرار اإلداري يكون قابي  للتنفي
،دارية أعل  من اجلهة ال  أصدرته، أو ، ا مت اعتماده والتصدي  عليه ل اهاالر ال  يشرتط ايها 

 القانون  ل  . 
 -ل ل  الن القرار اإلداري يكون هنائيا  وقابي  للتنفي  ل حالتني  

 مبجرد صدوره ، ا كان ال حيتاج ،ىل تصدي  أو اعتماد جهة ،دارية أعل  من اجلهة ال  أصدرته.  األولى /
 . 1و مبجرد اعتماده والتصدي  عليه ، ا كان حيتاج ملثل   ا اإلجراءالثانية / 

،ىل أن املقصود بالقرارار اإلدارية النهائية  وبأهنا “وي  ب الدكتور " نصر الدين مصباح القاضي 
قرارار اإلدارية القابلة للتنفي ، وال  ال حتتاج ،ىل تصدي  من جهار ،دارية عليا، أو مت التصدي  ال

 . 2و عليها، وتؤور ل املركز القانوين للطاعن، حبيع تصا له مصلحة ش صية مباشرت ل ،ليفائه 
أو ،ليفاء مركز قانوين ولكي يكون القرار ،داريا ، ُيب أن يرتب آوارا  قانونية، و ل  بلنشاء أو تعديل 

 . 3و معني، ال ا مل يرتتب عل  العمل اإلداري  ل  النه ال يعد قرارا  ،داريا  
 عن ،حدا املدلوالر التالية  جغا أن وصف القرار اإلداري بأنه هنائي ُيب أال خير 

 ل أن العمل اإلداري ال ُيوز الرجوع ايه.  4
 ئيته بتصديقه. ل أن العمل اإلداري  و عمل مركب تتحق  هنا 2
ل وتعمي هنائية القرار اإلداري أخاا   أن القرار صادر من سلطة ،دارية  ار اختصا  مان  حبيع ال 1

 خيض  ملراجعة السلطة الرئاسية.
خيصة القول  أن املقصود بالنهائية، أن يكون القرار قد استنفد مجي  املراحل اليزمة لوجوده     

أن يكون القرار اإلداري هنائيا ، و،منا ُيب أن يكون مؤورا  ل املركز القانوين القانوين، غا أنه ال يكفي 
 . 4و لصاحب الشأن

                                                 
.لل  1اللييب و رقابة دوائر القضاء    اإلداري   .ل ط د. حممد عبد اهلل اهراري ، الرقابة علي أعمال اإلدارت ل القانون 1)و

 .454ل ،  4999املركز القومي للبحوة والدراسار العلمية   طرابلس ، سنة 
 –كليلة اهقلوق   –انظر د. نصر اللدين مصلباح القاضلي، النظريلة العاملة التأديلب ل الوظيفلة العاملة ورسلالة دكتلوراه  2)و

 .197م،  2112قا رت  دار الفكر العريب، سنة م   ال4997جامعة عني مشس، سنة 
 .   158م.ل  2115د. مازن ليلو راضي ، القانون اإلداري اللييب، اإلسكندرية  دار املطبوعار اجلامعة، سنة  3)و
د. صبيح بشا مسكوين ، القضلاء اإلداري ل اجلمهوريلة العربيلة الليبيلة ل دراسلة مقارنلة ل منشلورار جامعلة بنيفلازي     4)و

 .141ل 119ل ،   4971كلية اهقوق ، سنة 
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واايصة ال  ميكن ااروج هبا بعد عر  اآلراء الفقهية ل حتديد املقصود بالنهائية ل القرار اإلداري، 
 فاملفا يم، ،ال أهنا جاءر تعاريأهنا مل تض  تعريفا  جامعا  مانعا  واقا  للمنهد املعرول ل حتديد 

 -متقاربة، واتفقت عل  أن النهائية تكون متواارت ل القرار اإلداري ل حاالر معينة و ي  
 ، ا كان القرار اإلداري يولد ب اته آوارا  قانونية. الحالة األولي:
 . ، ا كان القرار اإلداري من شأنه التأوا ل املراكز القانونيةالحالة الثانية: 
صدور القرار من جهة ،دارية دون حاجة ،يل اعتماد أو تصدي  جهة أخرا ل أو ، ا مت  الحالة الثالثة:

 التصدي  عليه، ، ا كان ل حاجة   ا اإلجراء.
 ثانيا: معني النهائية في القضاء اإلداري. 

 الفقه، نتناول موقف القضاء اإلداري عل  النحو التلايل  ل      بعد تناول معىن النهائية ل
يشرتط جملس الدولة الفرنسي لكي تقبل دعوا اإلليفاء، أن يكون القرار مؤورا  ل املركز القانوين لراا  
الدعوا، أي من شأن القرار ،هاق أ ا به، ويستلزم أن يكون من شأن القرار املطلو  ،ليفاؤه أن يولد 

قانونية ، حبيع ال ُيوز توجيه دعوا اإلليفاء ضد القرارار ال  ال حتدة آوارا  قانونية ، ألهنا ال تعد آوارا  
ل الواق  قرارار ،دارية حبسب تعريف القرار اإلداري ل   ا اةال، كما يستلزم أن يكون القرار مولدا  

 . 1و لآلوار بدأته
م الفرنسي، تعترب من شروط قبول الدعوا، ألن اختصا  ل ل  الن وهنائية القرار اإلداري ل النظا   

ا اكم اإلدارية ل ارنسا ...  و اختصا  عام وشامل جلمي  املنازعار اإلدارية، ،ال ما استثمي بن  
خا ، أما ل مصر الن األمر خيتلف، ،  أن حمكمة القضاء اإلداري  ي حمكمة  ار اختصا  حمدود 

 .   2و بنصو  القانون، .... 
ولقد حر  القضاء اإلداري عل  تفسا شرط النهائية، واقا  لصحيح القانون ل كثا من أحكامه، 
واستقر عل  تعريف القرار اإلداري النهائي ل بأنه القرار ال ي يصدر مت  ا  صفة تنفي ية دون حاجة ،ىل 

قانون االلتجاء بشأهنا ،ىل تصدي  سلطة أعل ، وصفة النهائية ل القرارار اإلدارية تنتفي ، ا ما أوجب ال
سلطة أعل ، ولكنها ال تنتفي ، ا أجاز القانون املنظم  ا االلتجاء ،يل نفس مصدر القرار أو سلطة 

 أعلي للتظلم منه.

                                                 
م،  4999.للللل القللللا رت   دار الفكللللر العللللريب، سللللنة  2د. حممللللود عللللاطف البنللللا ، الوسللللي  ل القضللللاء اإلداري .للللل ط 1)و

 271 . 
ل ، جمموعلللة املبلللادئ القانونيلللة الللل  قرر لللا 27/1/4955قضلللائية ، جبلسلللة  8لسلللنة  42112طعلللن ،داري رقلللم   2)و

م  .لللل القلللا رت   و املكتلللب الفلللمي مبجللللس الدوللللة      4914لللل 4911إلداري ل َخسلللة عشلللر عاملللا  وحمكملللة القضلللاء ا
 .2142،   1.ل ج 4974الشركة املصرية للتوزي  والنشر ، سنة 
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االقرار النهائي  و القرار ال ي ال ُيب حبكم القواعد املنظمة له استئنااه أو مناقشته أمام سلطة ،دارية 
ية القرار أن يكون ل استطاعة اجلهة ال  أصدرته أن تسحبه، أو أن يكون القرار أعل ، وال مين  من هنائ

موقواا ، ،  أنه قد ينف  ل أي وقت دون حاجة ،ىل تصدي  من سلطة أعل ، ،  أن القرار حينئ  ال يزال 
 هنائيا  مبا ييفدو معه تواار مصلحة حقيقية للطاعن ل مهامجته.

القرار ليس هنائيا  عند را  الدعوا، طاملا اكتسب صفة النهائية أوناء سا  وال مين  من النهائية أن يكون
 . 1و الدعوا

وقد حددر حمكمة القضاء اإلداري شرط النهائية ل صدور القرار من جهة ،دارية دون معقب عليها، 
ل، وبأن العربت ل  7/4/4911قضائية جبلسة  1لسنة  4121حيع تقرر ل الطعن اإلداري رقم 

ئية القرارار اإلدارية  و بصدور ا من جهة ،دارية خيو ا القانون سلطة البع ل أمر بيفا حاجة هنا
 . 2و لتصدي  سلطة أعل ، والتظلم اإلداري من القرار ليس شرطا  الزما  لقبول طلب ،ليفائه 
هنائيا ، حيع نصت افي البداية جند أن املشرع قد اشرتط ل القرار اإلداري القابل اإلليفاء أن يكون قرارا  

م ل شأن القضاء اإلداري ل اقر ا ااامسة عل   4974لسنة  88واملادت الثانية  من قانون رقم 
اختصا  دوائر القضاء اإلداري ل بالطلبار ال  يقدمها األاراد أو ا يئار بلليفاء القرارار اإلدارية 

 النهائية.
،ىل أن قابلية القرار للتنفي   و معيار هنائيته ل جمال  وقد أشارر ا كمة العليا ل العديد من أحكامها

 دعوا اإلليفاء.
م، حيع قضت بأن ومعمي هنائية  4971/ 1/ 8وقد أكدر   ا املعمي ل حكمها الصادر بتاريخ 

القرار اإلداري  عدم تعلي  وجود القرار عل  تصدي  سلطة أعل ، وتوقيت القرار أو احتماليته ال مينعان 
ه. مثال  تعيني املوظف حتت االختبار قرار هنائي رغم توقيته، قرار ،دارت التجنيد بوض  ش   من هنائيت

 . 3و حتت الطلب هنائي، ولو أنه يقبل التأقيت واالحتمال ل قرار ار  اهراسة قرار هنائي 

                                                 
وملا بعلد ا. حيلع  25د. محدي ياسني عكاشة ، القلرار اإلداري أملام جمللس لدوللة واملصلدر السلاب   كلره   .لل   1)و

 د من األحكام املتضمنة قرارار هنائية.أشار ،ىل العدي
.   2111،   1جمموعلللة املبلللادئ القانونيلللة الللل   قرر لللا حمكملللة القضلللاء اإلداري ، و املصلللدر السلللاب   كلللره   .لللل ج 2)و

. حيلع تقلرر أن العلربت ل هنائيلة القلرار 9/1/4951قضائية جبلسلة  5لسنة  4517ك ل  قضية الطعن اإلداري رقم 
 من سلطة ،دارية متل  ح  ،صداره دون حاجة ،ىل تصدي  سلطة ،دارية أعلي. اإلداري  و صدوره

قضائية .عملر عملرو ، اةموعلة املفهرسلة لكاالة املبلادئ الدسلتورية واإلداريلة واالنت ابيلة  1لسنة  4طعن ،داري رقم   3)و
  .4971ل  4911يبية ل عشر سنوارووالشرعية واجلنائية واملدنية ال  قرر ا ا كمة العليا باجلمهورية العربية الل
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 يا صادرا  من ول حكم آخر تقرر ويكفي العتبار القرار اإلداري هنائيا  قابي  للطعن أن يكون قرارا  تنفي
 . 1و سلطة ،دارية خمتصة بلصداره، وال يتعل  وجوده عل  تصدي  سلطة ،دارية أعل  

اهي تشرتط ل القرار اإلداري أن يكون هنائيا  ال حيتاج ،ىل ،جراء آخر، وتنفي يا  أي قابي  للتنفي  جتاه 
 هنائيا  تنفي يا .ل أن يكون قرارا  ،داريا   ياألاراد، اهي ترب  صفة النهائي بالتنفي 

وت  ب ا كمة العليا ،ىل أن القضاء اإلداري قد استقر عل  أن القرار اإلداري ال ي ُيوز طلب ،ليفائه، 
و و القرار اإلداري النهائي ال ي يؤور ل املركز القانوين لصاحب الشأن، ايجعل له مصلحة ش صية 

 . 2و مباشرت للطعن ايه هب ا الطري  
القضاء اإلداري قد است دم وصف النهائية ل بعض أحكامه واست دام ل أخرا  اايصة  ي أن    

وصف النهائية مقرونا بوصف التنفي ي،   ا الن القضاء اإلداري يأخ  بوصف " النهائي والتنفي ي" 
عل  أهنما مرتاداان، وقد عرل النهائية ل القرارار اإلدارية ل بعض األحكام  بصدور ا ممن ميل  

 ا بدون معقب، ول أحكام أخرا عراها  بلحداة القرار لاور القانوين باإلنشاء أو التعديل أو ،صدار 
اإلليفاء للمراكز القانونية، و ل  كله بيفيه اصل القرار اإلداري النهائي التنفي ي عن األعمال السابقة 

 واليحقة عليه واإلجراءار الداخلية.
 حقوقا  مكتسبة  الفرع الثاني / القرارات التي تنشئ 

،ن ،ليفاء القرارار ال  تنشئ أو تولد حقوقا ، يكون عن طري  قرار مضاد منصو  عليه قانونا  ، علي     
العكس من القرارار ال  ال تولد حقوقا ، وال  يتم ،ليفاؤ ا عن طري  قرار مضاد غا منصو  عليه 

ملضاد ، واهكمة من  ل  تقوم علي أساس  أن قانونا  ، و ي بالتايل ال تندرج ل نطاق القرار اإلداري ا
القرارار ال  تنشئ حقوقا  ومزايا ألصحا  الشأن ، جديرت باهماية بعدم التعر   ا أو النيل منها ، 
و،ال أدا  ل  ،يل زعزعة املراكز واألوضاع القانونية املكتسبة بطري  مشروع ، وبالتايل اقد الثقة 

ارت ،  ل  ألن االستقرار القانوين  دل يسع  ،ليه كل نظام يرغب ل حتقي  واملصداقية بني األاراد واإلد
السكينة ألاراد اةتم  . ل ل  الن املشرع ن  عل  ضرورت ،ليفائها بأسلو  القرار املضاد ومراعات 

 الضمانار املقررت ل   ا الشأن.
اهكمة من خضوعها للقرار ل ي يتناول   ا الفرع حتديد مفهوم اهقوق املكتسبة ومصادر ا، وك ل  

 -املضاد عل  النحو التايل  

                                                 
م جملة ا كمة العليا ، السنة السادسة ، األعداد األول  4971/ 1/  8قضائية جبلسة  1لسنة  4طعن ،داري رقم   1)و

 .11والثاين والثالع ،   
ل. حكلللم غلللا منشلللور، نقلللي  علللن اللللدكتور نصلللر اللللدين 4991/ 44/ 1قضلللائية  19لسلللنة  1 طعلللن ،داري رقلللم  2)و

 .197القاضي، النظرية العامة للتأديب و الرسالة الساب   كر ا   .ل  
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 .أوال: مفهوم الحقوق المكتسبة
،ن مفهوم اهقوق املكتسبة ال ميكن حصره، و،منا يعرل بآواره ال  متن  ل أحيان معينة ،عادت النظر ل 

كون أمام   ه اهقوق، أي القرارار ال  أوجدر   ه اهقوق، ويقال ،ننا أمام ح  مكتسب حيثما ن
 .                  1و قرار ،داري منشئ، و  ا األخا  و ال ي حيدة اهقوق املكتسبة

ارباير سنة  42،يل حتديد أصل عبارت اهقوق املكتسبة ل حماضرت له ألقا ا ل  2وو  ب الفقيه دُيي  
خاصا  ، م عل  حمامي حمكمة مصر  حيع يقول و اقد وجدَّ عهد كانت تؤِدي ايه معمي  4921

و ل  ل القرنني الساب  عشر والثامن عشر حيع سادر ما كانوا يسمونه بنظريار القانون الطبيعي 
من أشهر دعا ا   وكانوا يفرقون آن اك بني اهقوق األصلية  سوقانون الشعو  ال  كان الفقيه جروتيو 

تل   والثانية :تل  ال  تيزم طبيعة اإلنسان باعتباره ،نسانا  ،  األولي :واهقوق املكتسبة ، حيع تعمي 
 اهقوق ال  حيوز ا اإلنسان باعتباره اردا  ل اةتم  وخيو ا اةتم  له.

ويقصد مببدأ اهقوق املكتسبة ، عدم املساس باآلوار ال  رتبتها القرارار اإلدارية لااراد ، و  ا املبدأ     
األوضاع واملراكز القانونية ، اما دام قد صدر قرار من اإلدارت اكسب األاراد حقوقا  معينة يقتضه استقرار 

، اينبيفي عل  اإلدارت احرتام تل  اهقوق ، ال  ال يقصد هبا حقوق ش صية باملعمي الدقي  ، أو مراكز 
أعمال شرطية أو أعمال  قانونية  اتية ، بل املقصود منها اهقوق باملعىن الواس  ، سواء منها ما نشأ عن

 اتية ، أي أن القرارار اإلدارية الفردية سواء اج ر صورت األعمال الشرطية أو ال اتية اهي تنشئ مراكز 
قانونية، وبالتايل ترتب حقوقا  لااراد . مثال  ل  القرار الصادر بتعيني موظف، اه ا العمل الشرطي 

يفة، ك ل  القرار الصادر بالرتخي  بالبناء النه يكسب يكسب املوظف اهقوق واملزايا املتعلقة بالوظ
 . 3وصاحب الشأن حقا  ل البناء طبقا  للمواصفار والرسوم ال  وااقت عليها اإلدارت 

                                                 
د. ،برا يم حممد اهمود ، وسائل اإلدارت ل ،هناء قرارا ا وجملة اهقوق  الكويت، السنة الثامنة عشر، العدد الراب     1)و

 .471م .ل  4991سنة 
. عبلللارت 118،   2، ج 4921لقلللد انتقلللد و دُيلللي   ل مؤلفللله املطلللول ل القلللانون الدسلللتوري ، بلللاريس ، سلللنة  2)و

اهقوق املكتسبة حيع قال ما نصه وأين ألعرل ما  و اه ، و،ن مل أكن علي يقني مما أعلمه عنه، ولكمي مل أدِر ق  
ن لإلنسلللان حللل  أو ال يكلللون لللله شلللئ ملللن  لللل ،  ولللليس ملللن شلللأن كلملللة و ملللا  لللو و اهللل  املكتسلللب   الملللا أن يكلللو 

املكتسب   أن تضيف شيئا ،يل مدلول كلمة و اه    ويتعني لل ل  نبلد عبلارت اهل  املكتسلب نبل ا  تاملا  ، ألهنلا عدميلة 
ورسللالة دكتللوراه، كليللة  املعللمي. انظللر ل  لل ا النقللد.د. حممللد ز للا جرانلله، األمللر اإلداري ورقابللة ا للاكم القضللائية ل مصللر

 .487م . ل   4915اهقوق ل اجلامعة املصرية، سنة 
-4955-4951القا رت  دار النشر للجامعار املصرية، سنة  -4د. تواي  شحاته ، مبادئ القانون اإلداري وط  3)و

 وما بعد ا . 191،   4  .ل ج
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وملا كانت اهقوق املكتسبة تنشأ عن نصو  مشروعة صادرت ل شكل خا ، ومبراعات ،جراءار معينة، 
تعد ا، بلصدار ا نصوصا  مشروعة الحقة  من نفس نوع النصو  النه ُيوز للسلطة العامة أن تليفيها أو 

 ال  تولدر عنها   ه اهقوق.
ويتحدد مصدر اه  من خيل القواعد القانونية ال  تنشئ وحتدد نطاقه، ويرتتب عل   ل  نتيجتان  

- 
، ُيب أن حتتويه أن اه  ال يوجد خارج دائرت القانون، ولكي يبلغ املركز املادي مراتب اهقوق األولي:

تولد اه  عن القواعد القانونية، ال ُيعل  أن. الثانية: قاعدت قانونية تن  عل  األحكام اااصة به
حتديد نطاقها حتديدا  جامعا  مانعا  أمرا  مستطاعا . اقد تجرتب بعض النصو  القانونية ل أحوال خاصة 

 حقوقا  تعترب ل غا ا مصاحل جمردت عن كل ح .       
ل ل  الن القرارار اإلدارية ال  تنشئ وتولد حقوقا  باملعىن الواس ، ُيوز للسلطة العامة ل حدود 

 املصلحة العامة أن تعد ا، أو تليفيها، واقا  لاحكام والقواعد اااصة هبا.
 ثانيا: الحكمة من خضوعها للقرار المضاد.

رار غا هنائية، وال تزال جض  ألحكام ،ن القرارار ال  ال تنشئ وال تولد حقوق مكتسبة  ي قرا
القضاء، اهي ال يرتتب عليها أي تعديل أو ،ليفاء ل املركز القانوين ألصحا  الشأن، ألهنا جمردت من 
القيمة القانونية، مثل القرارار املنعدمة والقرارار املعلقة علي شرط ااسخ تتجرد من كل قيمة قانونية 

 .بتحق  الشرط الفاسخ وتزول آواره
وعل    ا األساس، الن ،ليفاء القرار السليم ال يكون ،ال واقا  للقرار املضاد املنصو  عليه، ل ا الن  

 وجود اه  املكتسب، ودوامه مرتب  بوجود الن  القانوين أيضا .
  والقاعدت املسلم هبا ل اقه القانون العام، و ي عدم جواز املساس باآلوار الفردية للقرارار اإلدارية، م 

صدرر سليمة، سواء كانت شرطية أم ش صية، و ل  احرتاما لفكرت اهقوق املكتسبة املتولدت عن 
القرارار، حيع تكون قد ترتب عل  تل  القرارار حقوق ومراكز قانونية لبعض األاراد، وم   ل  ُيوز 

  القانون ،ليفاء أو تعديل   ه القرارار ال  تولدر عنها حقوق مكتسبة ألصحا  الشأن، واقا لن
  .1و وبلتباع اإلجراءار ا ددت بشأن ،صدار   ه القرارار 

و  ا يعمي أن القانون  و ال ي ين  عل   ل ، واقا لإلجراءار واألشكال ا ددت بالنسبة للقرار   
األول، ال ا صدر القرار، النه يكون قد تعل  به ح  بالنسبة ألصحا  الشأن باملعىن الواس ، وال ُيوز 

 املساس به باإلليفاء أو التعديل ،ال واقا ألحكام القرار املضاد.

                                                 
 .111ية ،و املصدر الساب   كره   .ل   انظر د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارار اإلدار   1)و
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ب ل  تتضح اهكمة من خضوع القرارار ال  تنشئ حقوقا  مكتسبة للقرار اإلداري املضاد، حيع 
دده، و ل  احرتاما ملبدأ  يرتتب عليها حقوق، اي ُيوز ،ليفاؤ ا أو تعديلها ،ال واقا لنصو  معينة حمج

ار الفردية للقرارار اإلدارية، ومبدأ املشروعية، وك ل  مبدأ عدم رجعية القرارار عدم املساس باآلو
 اإلدارية. 

واملعول عليه ل اإلليفاء  و القرار ل  اته وليس عل  آواره، مبعىن أن اإلليفاء بطري  القرار املضاد ينصرل 
 ،ىل القرارار اإلدارية الفردية السليمة. 

 القرار اإلداري المضادالمبحث الثاني / آثار إصدار 
،ن اكرت القرار اإلداري املضاد، تتعار  م  اكرت اهقوق املكتسبة، أو م  مبدأ استقرار اآلوار الفردية 
للقرارار اإلدارية بالنسبة للمستقبل، ااآلوار ال  رتبها القرار ل املاضي تبق  سليمة وقائمة  قانونا ، 

تقبل، و  ا ما يتعار  م  مبدأ اهقوق املكتسبة لااراد ال  وينصرل أور القرار املضاد بالنسبة للمس
اكتسبو ا مبوجب قرارار ،دارية سليمة، ل ل  يقتضي األمر توضيح آوار القرار اإلداري املضاد بالنسبة 

 -للمستقبل واملاضي، و ل  عل  النحو التايل  
 المطلب األول / آثار القرار اإلداري المضاد بالنسبة للمستقبل

 ف  الفقه اإلداري عل  أن آوار القرار اإلداري املضاد، تقتصر عل  املستقبل اق . يت
كما أنه من املستقر أن القرار اإلداري املضاد يقتصر عل  تعديل أو ،ليفاء القرار السليم، كليا  أو جزئيا  

 املاضي تبق  سليمة.بالنسبة للمستقبل، مبعىن أن آوار القرار املضاد، تتجه ،ىل املستقبل، أما آواره ل 
" ،ىل   ه القاعدت ال  حتكم آوار القرار املضاد بقوله  و،ن القرار الساب  عل   بونار اقد أشار العميد "

القرار املضاد يستمر ناادا  ومنتجا  آلواره كاملة  ،ىل وقت صدور القرار املضاد، وتبق  اآلوار ال  متت قبل 
 نونا  .صدور القرار األخا سليمة وقائمة قا

وقد   ب اإلستاد "جيز "،ىل أن كل تعديل ميس آوار القرارار الش صية، يعترب ،جراء غا شرعي قابي 
لإلليفاء القضائي، اقد أليف  جملس الدولة الفرنسي قرار سحب قرار منح معاش للمتطوع البحري مستندا 

 . 1و ،ىل عيب االعتداء علي ح  ش صي
القانون اإلداري مببدأ عدم املساس وال ي يتمثل ل أن أي تصرل ،ن ارتباط اكرت اه  املكتسب ل 

يؤدي ،ىل ،نشاء آوار اردية ال ميكن ،ليفاؤه أو تعديله، ،ال ل ،طار األحوال املنصو  عليها قانونا بقرار 
 مضاد، ليس إلليفاء القرار األول ولكن لوقف آواره.

                                                 

جامعة القا رت،  –كلية اهقوق   –مشار ،ليه. د. عبد القادر خليل، نظرية سحب القرارار اإلدارية ورسالة دكتوراه  (1)
 .141م. ل  2111م  طبعة سنة 4981سنة 
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لقرارار اإلدارية الصحيحة، وال ُيب التعر  لتل  ومبقتض    ا املبدأ ُيب احرتام اآلوار ال  أنتجتها ا
 .      1واآلوار ،ال طبقا لاشكال واإلجراءار املوضوعة ل ل  

اآوار القرار املضاد تقرت  من آوار اإلليفاء ، وتبتعد عن آوار السحب ال ي يزيل آوار القرار بأور رجعي 
اء القرار الفردي السليم ،ليفاء جمردا  ، بأن ، وقد يكون ،ليف 2ومن وقت صدوره ، ويعترب كأنه مل يصدر ق 

تقتصر اإلدارت عل  جمرد ،عدام القرار بالنسبة ،ىل املستقبل كليا  أو جزئيا  ، دون أن حتل حمله قرارا  آخر،  
كاالقتصار عل  ،ليفاء الرتقية أو الرتخي  ، وقد يكون اإلليفاء بلحيل قرار أخر حمل القرار األول ، 

القرار الثاين ،ليفاء القرار األول كليا  أو جزئيا ، و  ا  و اإلليفاء الضممي ، االقرار حبيع يكون من شأن 
الصادر بفصل موظف أو بتعيني آخر ل وظيفته ، يقتضي ،ليفاء قرار التعيني ، والقرار الصادر بنزع 

ون مثة قرار مجي  األحوال ُيب أن يك ملكية عقار يليفي القرار الصادر باالستييء عل   ار العقار. ول
 . 3و ،داري مكتمل العناصر سواء كان صرحيا  أم ضمنيا  

حيع أنه بصدور القرار املضاد تزول اآلوار القانونية للقرار الساب  ،ىل املستقبل، وقد يكون   ا اإلليفاء  
 مباشرا  ، ا تناول القرار برمته، وقد يكون غا مباشر ، ا نتد عنه تعديل للقرار، اكل تعديل للقرار
يتضمن ،ليفاء له، ،  أن التعديل سواء أكان كليا  أم جزئيا ، من شأنه أن يليفي آوار القرار ل جمموعه، أو 

 . 4و ل جزء منه، وأن ينشئ آوارا  جديدت حتل حملها
" أن القرار املضاد باعتباره تصراا  قانونيا ، يتم مبقتضاه ،ليفاء اآلوار القانونية ال  جيزحيع يرا الفقيه "

در من قرار مشروع بالنسبة للمستقبل، النه مما خيالف املنط  القانوين، ،جازت ،ليفاء آوار القرار ال  تول
 تولدر ل املاضي سليمة، ول ل  تتجه آوار القرار املضاد للمستقبل.

ليف  مبوجب القرار املضاد، يتوقف عل  أن ينتد آواره القانونية بالنسبة للمستقبل، وتبق  آو
ج
اره االقرار امل

ل املاضي سليمة، و  ا مما يدل عل  عدم املساس باآلوار ال  رتبها القرار ل املاضي، وعل  العكس 
 ،مكانية املساس باآلوار ال  ساتبها القرار ل املستقبل.

" ،ىل القول  بأن مبدأ استقرار اآلوار الفردية للقرارار اإلدارية ل شأن القرار باسيتوقد انته  الفقيه "
املضاد ييفدو مبدأ نسبيا  ايما يتعل  بلهناء اآلوار الفردية للمستقبل، ويبق  املبدأ مطبقا  ل صورته املطلقة، 

                                                 

د. حممد ما ر أبلو العينلني ، ضلواب  مشلروعية القلرارار اإلداريلة واقلا  للملنهد القضلائي وولية كتلب  مطبعلة كليلة  (1)
 .551م.ل الكتا  األول ،  2117اهقوق  جامعة القا رت، سنة 

 .158د. حسمي درويش عبد اهميد ، هناية القرار اإلداري عن طري  القضاء والرسالة الساب   كر ا .ل   (2)
 . 191 – 189  د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارار اإلدارية واملصدر الساب   كره .ل  (3
القلللا رت  دار الفكلللر العللريب وبلللدون سلللنة نشر .لللل  –  د. حممللد كاملللل ليللللة ، مبللادئ القلللانون اإلداري ومقدملللة عامللة  (4
 11. 
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وميتن  عل  اإلدارت املساس هبا ايما يتعل  بعدم املساس باآلوار الفردية ال  رتبها القرار ل املاضي سليمة، 
 . 1و ل املستقبل

االقرار املضاد،  و عبارت عن قرار ،داري ينصب عل  قرار ،داري اردي سليم ايحدة ايه تعديي  لبعض 
بنوده أو تيفياا  له بأكمله، ويقتصر أوره بالنسبة للمستقبل، وب ل  حيل القرار املضاد حمل القرار الساب  

 . 2و اء ل اإلليفاء أو التعديل بالنسبة للمستقبلم  احنصار أوره سو 
كما يقصد بالقرار املضاد وض  حد آلوار القرار اإلداري مستقبي ، ايقصد باإلليفاء ال ي حيدوه القرار 
املضاد، وقف القرارار اإلدارية املشروعة عن ،نتاج آوار ا القانونية بالنسبة للمستقبل اق ، دون املساس 

ليف  عن ،نتاج آواره القانونية باآلوار القانوني
ج
ة ال  رتبتها ل املاضي،   ا يتوقف القرار اإلداري امل

 مستقبي ، وب ل  يتميز بانصرال آواره ال  رتبها القرار ل املاضي.
جليف  وزواله من النظام القانوين كليا ، اي ميكن للقرار االستمرار ل ،نتاج آواره 

ويتميز باختفاء القرار امل
انونية، ايتوقف بصفة هنائية عن ،نتاج آواره القانونية، ايتم مبقتض  قرار جديد غا القرار األول ال ي  الق

ليف ، ل ا يأيت اإلليفاء املستقبلي نتيجة 
ج
كان حمي  لإلليفاء، اهو قرار جديد والح  للقرار اإلداري األول امل

 . 3و لعمل قانوين آخر
ليفاء القرار األصلي صراحة  أو ضمنا ، الن أوره ،منا ينصرل ،ىل وب ل  الن القرار املضاد، سواء صدر إل

املستقبل اق ، م  بقاء كااة اآلوار ال  ولد ا القرار املليفي، سليمة ومنتجة جلمي  آوار ا، االقرار 
الصادر بفصل املوظف ال أور له عل  كااة األعمال ال  قام هبا املوظف قبل قرار الفصل، وتظل   ه 

يمة وملزمة للموظف ال ي يعني خلفا  له ولإلدارت كلها، والقرار الصادر بلليفاء الرتخي  األعمال سل
 . 4و بفتح حمل عام ال ميس العيقار ال  تكون قد متت قبل صدور القرار األخا

االقرار املضاد بناء عل   ل  يرتك مجي  اآلوار ال  سب  أن أنشأ ا القرار األول دون مساس، وهب ا 
القرار املضاد عن قرار السحب ال ي ميتد أوره ،ىل املاضي، وينهي كااة اآلوار ال  ولد ا القرار يفرتق 

األصلي، واعتبار ا كأهنا مل تكن، االصفة الرجعية لقرار السحب جتلف عن األور املستقبلي ال ي 
   ه اهالة اإلليفاء ينطوي عليه القرار املضاد، وانصرال أور القرار املضاد ،ىل املستقبل اق ، يشبه ل

 .  5و اإلداري ال ي مين  القرار من أن ينتد آوارا  جديدت  دون أن ميس ما أنتجه من آوار ل املاضي
                                                 

عبللد اهميللد، هنايللة القللرار اإلداري عللن طريلل  القضللاء، والرسللالة السللاب   كر للا . ل    مشللار ،ليلله. د. حسللمي درويللش(1
 159. 
 .488،   2111  د. حممد عبد اهميد أبوزيد ، جاصم أ ل السلطة بشأن القرار اإلداري ل دراسة مقارنة.ل سنة (2
 .181،   2111، سنة    دار وائل للنشر4  د. علي خطار شطناوي ، الوجيز ل القانون اإلداري.ل ط(3
 .192  د. سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارار اإلدارية واملصدر الساب   كره .ل  (4
 .58  د. رحيم سليمان الكبيسي ، حرية اإلدارت ل سحب قرارا ا والرسالة الساب   كر ا .ل  (5
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والقرار املضاد يشبه ،ليفاء القرار اإلداري من حيع أن آوار أي منهما ينصرل للمستقبل اق  ال ،ىل 
السليمة أو املعيبة عل  السواء، ك ل  القرارار  املاضي، ،ال أن اإلليفاء ينصب عل  القرارار التنظيمية

الفردية السليمة أو املعيبة ال  ال تولد حقوقا ، بينما القرار املضاد ينصب بصفة أساسية عل  القرارار 
 . 1و الفردية السليمة ال  تولد حقوقا  أو مزايا لااراد أصحا  الشأن

أو تعديل القرار اإلداري السليم ال ي أنشأ حقوقا  أو مزايا وملا كان القرار املضاد يستند ،ىل واقعة ،ليفاء 
ملصلحة األاراد، الن حمله  و ،ليفاء أو تعديل   ه اهقوق أو املزايا دون أن يكون له أي أور منشئ، ألنه 
قرار يتعر  لقرار ساب  أو يتضاد معه، وبالتايل ،ما أن يليفيه هنائيا أو يدخل عليه بعض التعديير 

 ألحكام القانون. و ل  واقا
اايصة  ي أن القرار املضاد يتعار  م  اكرت اهقوق املكتسبة، ومبدأ استقرار اآلوار الفردية     

للقرارار اإلدارية بالنسبة ،ىل املستقبل، ل ل  وللتواي  قيد القانون سلطة اإلدارت ل ،صدار القرار 
ال  تنشئها القرارار اإلدارية اإلداري، بأن تكون غايتها من ،صداره  ي حتقي  املصلحة العامة، ااآلوار 

الفردية السليمة، تظل مشروعة  وقائمة  قانونا  ،ىل وقت صدور القرار املضاد، أما القرارار ال  ال تولد 
 حقوقا  مكتسبة اي يكون للقرار املضاد أي تأوا، سواء بالنسبة للمستقبل أو املاضي.

اإلدارية تتم ل صورت قرار جديد وقرار مضاد  ومبقتضاه لدا الن ،ليفاء أو تعديل اآلوار الفردية للقرارار 
 ميحو أور ا كليا  أو جزئيا  مستقبي .

كما ،ن  ناك أسبا  عامة جول اإلدارت ،ليفاء القرارار اإلدارية الفردية السليمة، بلصدار قرار مضاد   
 -اهاالر اآلتية  لتل  القرارار دون حتمل اإلدارت ألي آوار قد تنتد عن  ل  اإلليفاء، تتمثل ل

 أوال / تشريعات تبيح لإلدارة اإللغاء المستقبلي.
 التشري  العام -أ

قد يصدر املشرع قانونا  لإلدارت، حيدد ايه األسبا  واهاالر والظرول ال  تربر لإلدارت ،ليفاء القرار 
 اإلداري السليم بالنسبة للمستقبل.

 التشري  ااا   -  
ورا  عامة، ولكن يرد ل نصوصها ما يفيد صراحة ،مكانية ،ليفاء القرارار مثل   ه التشريعار تنظم أم

اإلدارية السليمة، ال  تصدر ا اإلدارت تطبيقا   ا التشري  ااا ، ومن أمثلة  ل ، تقييد ح  اإلدارت ل 
ن ،ليفاء قرار تعيني املوظف، بأسبا  معينة ُيب توار ا، ح  تستطي  اإلدارت ،هناء خدمة املوظف. م

   من قانون عيقار العمل.12 ل  ن  املادت و

                                                 

،متيازار اإلدارت العامة. ل القا رت  دار النهضة -  د. عصمت عبد اهلل الشيخ، مبادئ ونظريار القانون اإلداري 1و
 .411،  4999العربية، سنة 
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 ثانيا / رضاء صاحب المصلحة. 
غا  ي أ ية كبات ل عيقار القانون العام، وبالتايل الن القضاء  –كقاعدت عامة   –،ن رضاء األاراد 

 غالبا ما يليفي قرارار ،دارية تصدر برضاء من وجهت ،ليهم، ألهنا خمالفة للقانون. 
احترام المستفيد ل لتزامات المفروضة عليه بمقتضي القرار )اإلخ ل بااللتزامات  ثالثا / عدم

 .(اإلدارية
املركز القانوين ال ي يرتبه القرار اإلداري قد يتضمن حقوقا  أو بعض االلتزامار، اكما للمستفيد اه  ل 

عطي اه  لإلدارت ألن تليفي القرار املطالبة حبقوقه عليه تنفي  االلتزامار، ال ا أخل بالتزاماته، الن  ل  ي
ال ا تضمن القرار الصادر لصاحل أحد األاراد شروطا أو التزامار معينة، الن   1و بالنسبة للمستقبل

 شرعية   ا القرار تكون معلقة صراحة أو ضمنا عل  احرتامه لتل  الشروط وتنفي ه لتل  االلتزامار.
 ومثال  ل  القرارار الصادرت بت ويل األاراد اتح ا ال العامة أو مبنحهم الرتاخي  بالبناء ...اي.

 رابعا / تغير الظروف المادية التي على أساسها صدر القرار. 
،ن السبب األساسي إلليفاء القرار اإلداري،  و تيفا الظرول املادية ال  صدر ايها، اتضطر اإلدارت     

 . 2وئه أو تعديله ليطاب  الظرول اجلديدت، ابقاء الظرول املادية ال  صدر ايها شرط لبقائه ،ىل ،ليفا
 خامسا / عدم مطابقة القرار للقانون.

خضوع اإلدارت للقانون ، من أ م املبادئ العامة ، وأحد العناصر األساسية للدولة القانونية كما أن إن 
ل ل  النه من الضروري أن تكون القرارار  وقت ،صدارهالقاعدت  ي خضوع القرار للتشري  الساري 

اإلدارية متفقة م  القانون عند ،صدار ا، كما ُيب أن تظل متفقة م  القانون طيلة مدت سرياهنا ، ال ا 
صدر القرار غا متف  م  القانون ، وجب سحبه خيل املدت املقررت لسحب القرارار اإلدارية ، و، ا 

دت السحب ، ايجب عل  اإلدارت أن تصدر قرارا  بلليفائه للمستقبل ، و، ا تع ر سحبه بسبب اوار م
صدر القرار متفقا م  القانون ، مث تيفا القانون بعد  ل  ، حبيع أصبح غا متف  معه بعد تعديله ، 

وو  ا ما يعرل بتبدل  السند القانوين للقرار   3والن من واجب  اإلدارت أن تليفي القرار لعدم مشروعيته
 . 4وعد ،صداره  ب

                                                 

 . 518م ،   2115د. عبد اهكيم اوده  ، ااصومة اإلدارية، دار املطبوعار اجلامعية  اإلسكندرية، سنة 1) و
 .181 د. سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارار اإلدارية، املرج  الساب ،   -       

د. حمملود حلملي ، سلريان القلرار اإلداري ملن حيلع الزملان و رسلالة دكتلوراه ل كليلة اهقلوق ل جامعلة القلا رت ، سلنة 2) و
 . 121م  .ل    4912

 .421نفس املرج  الساب  .ل   3) و
 .185د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارار اإلدارية، مرج  ساب ،    -      

 . 141كيم اوده ، ااصومة اإلدارية، مرج  ساب ،   د.عبد اه4) و
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 سادسا / اإللغاء المستقبلي من أجل المصلحة العامة. 
،ن دواعي املصلحة العامة ال  ُيوز من أجلها ،ليفاء القرارار اإلدارية السليمة بالنسبة للمستقبل عديدت  
أو اقد تكون ا ااظة عل  الصحة العامة، أو السكينة العامة، أو األمن العام، أو االقتصاد القومي 

 سيمة املال العام.
 سابعا / جواز إلغاء القرار اإلداري ألي سبب آخر يحدده المشرع.

تستطي  اإلدارت ،ليفاء أي قرار ،داري ل اهاالر ال  يسمح املشرع ايها ب ل ، سواء  أكان   ا اإلليفاء 
 عل  جويل بأور رجعي أو بأور مستقبلي، و  ه الرخصة قد تكون صرحية ، بأن ين  ل التشري  مثي

اإلدارت ،ليفاء مجي  الرتاخي  املمنوحة لااراد مبزاولة مهنة معينة ، بقصد تنظيمها من جديد ، وقد يكون 
التفويض ضمنيا  ، ألن ممارسة االختصا  اجلديد تقتضي بطبيعته ،ليفاء بعض القرارار الفردية القائمة ، 

ته ،عادت النظر ل مجي  القرارار السابقة العادت جطي  حي من األحياء جطيطا كامي يقتضي بطبيع
 واملتضمنة تراخي  بالبناء، أو بفتح حمال عامة.

 المطلب الثاني / آثار القرار اإلداري المضاد بالنسبة للماضي
ليف  ل املاضي، 

ج
تقتصر آوار القرار املضاد عل  املستقبل، وبالتايل ال تنسحب آواره عل  ما رتبه القرار امل

ليفاء القرار اإلداري اختفاؤه من النظام القانوين، وتوقفه عن ،نتاج آواره القانونية بالنسبة ،ىل ويرتتب عل  ،
ليف ، أو تطبيقه، أو ح  االستناد ،ليه إلصدار قرار 

ج
املستقبل، اي متل  اإلدارت االحتجاج بالقرار امل

ليف  ويتجرد   ا القرار من قيمته ،داري جديد،   ا يتحلل األاراد من التزامهم القانوين باحرتام القرار 
ج
امل

 القانونية.
ليف  ل املاضي، ااإلليفاء 

ج
ويتعني عل  اإلدارت ل املقابل احرتام مجي  اآلوار القانونية ال  رتبها القرار امل

 . 1و ينصرل ،ىل املستقبل اق  دون املاضي
ملضاد عل  املاضي، يرج  وي  ب الفقيه جيز ،ىل أن وسبب عدم انطباق أو انسحا  القرار اإلداري ا

،ىل القرار  اته، أي أن آوار القرار ال ميكن أن تنشأ وتتولد عل  املاضي، حيع أن القرار املضاد قرار 
 بديل عن القرار املليفي ومنفصل عنه بصورت مطلقة .

،ىل أن و القرار املضاد حيل حمل القرار األول ال ي مت ،ليفاؤه أو تعديله ،  وقد   ب الفقيه باسيت
وتقتصر آواره للمستقبل وال ينسحب عل  املاضي ،  ل  أن مبدأ عدم املساس باآلوار الفردية للقرارار 

  ل اإلدارية ، يطب  بصورت مطلقة ايما يتعل  باآلوار ال  تولدر ل املاضي سليمة ، و  ه النظرت تطب

                                                 
 .181  د. علي خطار شطناوي ، الوجيز ل القانون اإلداري واملصدر الساب   كره .ل  (1
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، ،ال أنه ايما يتعل  بالقرارار الشرطية ااد عليها استثناءار متس   1وشأن القرارار الفردية والشرطية
اآلوار الفردية ، ال  ترتبت ل املاضي سليمة، و ل  ، ا ما ترتبت عليها مصلحة لصاحب الشأن ، 

لسليم باإلحالة ،ىل املعاش، اعل  سبيل املثال   سحب قرارار اصل املوظفني والسحب الرجعي للقرار ا
افي تل  اهاالر تعدم اإلدارت آوار قرارار الفصل أو ،حالته ،ىل املعاش بأور رجعي ، ويعود املوظف ،ىل 
وظيفته األوىل ، ويعترب كأنه مل ينفصل عنها ل أية هظة ، بصرل النظر عن   ه االستثناءار، 

فردية للقرارار اإلدارية املشروعة ، و  ا املبدأ مطل  ايما االقاعدت أن احرتام مبدأ عدم املساس باآلوار ال
 . 2ويتعل  باآلوار ال  ترتبت ل املاضي من خيل ،عمال مبدأ عدم رجعية القرارار اإلدارية

ومفهوم مبدأ عدم رجعية القرارار اإلدارية   و  ل  املبدأ ال ي يقضي بعدم جواز سريان آوار 
ضي، لعدم جواز مساس تل  األعمال باهقوق ال  اكتسبها أصحاهبا ل التصراار القانونية عل  املا

 ظل عمل قانوين معني.
ل ل  الن القرار اإلداري ال ي حيدة مركزا  قانونيا  معينا ، ال ُيوز املساس به ما دام قد نشأ عنه مركز 

 . 3و من تاريخ صدورهقانوين اردي، اقرار ترقية أحد املوظفني  و قرار اردي يسري تاريخ الرتقية ايه 
وي  ب الدكتور " حممود حلمي " ،ىل وصف الرجعية قائي   و،ن القرار يوصف بالرجعية ، ا ما عدل ل 
اآلوار املاضية لواقعة سابقة، أما ، ا عدل القرار من اآلوار املستقبلية لوقائ  سابقة أو ، ا رتب آوارا  

 . 4و  ناك رجعية مستقبلية لوقائ  سابقة عل  صدوره اي تكون 
 ويستند مبدأ عدم الرجعية ،ىل عدت اعتبارار 

اكرت احرتام اهقوق املكتسبة،  ل  أن األاراد ، ا ما اكتسبوا حقا  ل ظل نظام قانوين معني،  - أ
النه ميتن  املساس هب ا اه  ، ا ما تيفار األوضاع القانونية ال  مت ل ظلها اكتسا   ل  

األاراد مركزا  قانونيا   اتيا  نتيجة قرار ،داري، أو اتفاق م  اإلدارت،  اه ، ال ا ما اكتسب أحد
 النه ال ُيوز املساس هب ا املركز ،ال بالوسائل املشروعة.

اكرت استقرار املعامير، االتنظيم ،منا يكون بالنسبة ،ىل املستقبل، م  ترك اآلوار ال   -  
 . 5و متت ل املاضي سليمة

                                                 
 .ة  القرارار الفردية ال اتية والش صية   و ي تل  القلرارار الل  جاطلب الردا  أو أالرادا  معينلني بل ا م، مبعلىن يتوللد عنهلا مراكلز ش صلي(1

 القرارار الشرطية    ه القرارار ال يتولد عنها ح  ش صي، و،منا تسند مركزا  قانونيا  عاما  ،ىل ارد من األاراد.
 .111  د. حسمي درويش ، هناية القرار اإلداري عن طري  القضاء والرسالة الساب   كر ا .ل  (2
جامعلة  –كليلة اهقلوق   –دراسة مقارنلة ورسلالة ماجسلتا  –معمر مهدي صاحل الكبيسي، مبدأ عدم رجعية القرارار اإلدارية    اإلستاد.(3

 .41ل،  2111بيفداد ، سنة 
 .19  د. حممود حلمي ، سريان القرار اإلداري من حيع الزمان والرسالة الساب   كر ا .ل  (4
  .512 – 514العامة للقرارار اإلدارية ، واملصدر الساب   كره  ،    د. سليمان حممد الطماوي ، النظرية (5
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القرارار اإلدارية، أن القرارار الفردية تصا ناا ت من وقت صدور ا، وال امؤدا مبدأ عدم رجعية 
تنسحب عل  املاضي، و  ا املبدأ يقوم عل  اكرت استقرار املعامير ومنط  العدالة، و و ب ل  مبدأ 

 من املبادئ العامة للقانون.                             
نونية الفردية ال  متت واستقرر ل ظل القوانني السابقة، ،منا ل ل  الن أي قرار ،داري ميس باملراكز القا

 ينطوي عل  رجعية توصم القرار عند ا بعيب عدم املشروعية.
وي  ب اجتاه ،ىل أن مبدأ عدم رجعية القرارار اإلدارية يضم مبدأ استقرار اآلوار الفردية للقرارار 

ن القانوين ملبدأ استقرار املعامير، ومن أبرز النتائد اإلدارية، وأنه من األ ية مبكان التأكيد عل  الضما
املرتتبة عل  تطبي  مبدأ عدم الرجعية، عدم املساس باآلوار الفردية للقرارار أو التصراار القانونية 
 املشروعة ال  متت ل املاضي، اه ا املبدأ األخا مبدأ ضروري ومطل  آواره ال  ترتبت ل املاضي سليمة

 . 1و
ا كمة اإلدارية العليا ل  ل  بقو ا  وأن املساس باهقوق املكتسبة ال يكون ،ال بقانون ين  وقضت 

عل  األور الرجعي طبقا  لاوضاع الدستورية، ح  ولو كانت تل  اهقوق مستمدت من قرارار تنظيمية 
لقوانني، ومل تكن تل  عامة تصدر ا اإلدارت مبا  ا من سلطة عامة ل حدود وظيفتها التنفي ية مبقتض  ا

اهقوق مستمدت مباشرت  من نصو  القوانني، ألن األصل طبقا  للقانون الطبيعي  و احرتام اهقوق 
املكتسبة، اه ا ما تقضي به العدالة الطبيعية، ويستلزمه الصاحل العام، ،  ليس من العدل ل شيء أن 

س الثقة واالطمئنان عل  استقرار حقوقهم ،  در اهقوق، كما ال يتف  واملصلحة العامة أن يفقد النا
ل ل  كانت األوضاع الدستورية مؤكدت، ل ل  األصل الطبيعي من حيع عدم جواز انعطال أور 

 . 2والقوانني عل  املاضي 
وقضت ا كمة اإلدارية العليا أيضا   و أن األصل طبقا  للقانون الطبيعي  و احرتام اهقوق املكتسبة، 

ه العدالة ويستلزمه الصاحل العام، ،  ليس من العدل ل شيء أن  در اهقوق، كما ال اه ا ما تقضي ب
يتف  والصاحل العام أن يفقد الناس حقوقهم، ل ل  جاء الدستور مؤكدا    ا األصل العام، احظر 

خا  ل املساس باهقوق املكتسبة أو املراكز القانونية ،ال بقانون، بأن جعل تقدير الرجعية ر ينا  بن  
القانون، أي جعل   ه الرخصة التشريعية من اختصا  السلطة التشريعية وحد ا، ملا يتواار ايها من 
ضمانار، ومن مث لزم حبكم   ا األصل أال تسري القرارار اإلدارية بأور رجعي، ح  ولو ن  ايها 

                                                 
-111  د. حسمي درويش عبد اهميد ، هناية القرار اإلداري عن طري  القضاء والرسالة الساب   كر ا .ل   (1

114. 
 . مشار ،ليه. املستشار محدي119،   5ل ، س4911أبريل  9  حكم ا كمة اإلدارية العليا ، جلسة (2

 .154عكاشة، القرار اإلداري ل قضاء جملس الدولة واملرج  الساب   كره . ل  
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خيل حبكمة   ا األصل  عل    ا األور، و، ا كان مثة استثناء لقاعدت عدم الرجعية، النه استثناء ال
وعلته، ال ا كانت من املستثنيار حالة ما، ال ا كان القرار اإلداري صادرا  تنفي ا  لقانون، النه يشرتط ل 
 ده اهالة أن يكون  دا القانون  قد ن  ايه عل  األور الرجعي أو عل  الرتخي  لإلدارت بتقرير 

 . 1والرجعية 
ر من اإلدارت، الن اليفاية منه  ي تنظيم اهاالر والوقائ  ال  اايصة  ي أن أي تصرل قانوين يصد

حتدة بعد صدوره، والقرار اإلداري كأي تصرل قانوين آخر يسري عل  األوضاع ال  حتدة بعد 
صدوره من اجلهة امل تصة ب ل ، وال يسري عل  الوقائ  والتصراار ال  نشأر وتكاملت عناصر ا ل 

بنيت قاعدت عدم رجعية القرارار اإلدارية، ال  اعترب ا الفقه أحد املبادئ املاضي، وعل    ا األساس 
 ، و ل  احرتاما  للحقوق املكتسبة أو املراكز القانونية ال اتية، واستقرار املعامير. 2و العامة للقانون

بل اق ، دون وم  ما صدر القرار اإلداري النه يكون قابي  للنفا  ، ،ال أن نفا ه يكون بالنسبة للمستق
املساس بالوقائ  واملراكز القانونية السابقة ، والقرار املضاد ينطب  عل  القرارار الش صية الفردية ، 
والقرارار الشرطية ال  يرتتب عليها مركز قانوين عام، حيع أنه ُيوز ،ليفاء أو تعديل القرار الفردي 

اره للمستقبل اق ، وعدم انسحا  آواره الش صي أو الشرطي بقرار مضاد للقرار الساب  ، وتنصرل آو
عل  املاضي، وترج  اهكمة ل  ل  ،ىل مبدأ استقرار ووبار اآلوار الفردية للقرارار اإلدارية ، حيع 
يرتتب عليها حقوق ومزايا ألصحا  الشأن، و ل  حفاظا  عل  اكرت استقرار املعامير وضمانا  هقوق 

 األاراد.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 47،  4نللوامرب، س 24قضللائية، جبلسللة  7لسللنة  4151  حكلم ا كمللة اإلداريللة العليللا ل الطعللن اإلداري رقلم (1

 .155مشار ،ليه، د. محدي عكاشة، القرار اإلداري ل قضاء جملس الدولة واملرج  الساب   كره ،  
  كما أن أساس مبدأ عدم رجعية القرارار اإلدارية ُيد أصله ل امللادت الثانيلة ملن القلانون امللدين الفرنسلي والل  تلن  (2

علل  أن القللوانني ال تسللري ،ال للمسلتقبل وللليس  للا أوللر رجعلي. د. حممللد مللا ر أبللو العينلني، ضللواب  مشللروعية القللرارار 
 وما بعد ا. 151  ،2اإلدارية واملصدر الساب   كره ، ح
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 الخاتمة:
،ن األساس القانوين ه  اإلدارت ل ،ليفاء القرار اإلداري الفردي السليم ال ي أنشأ حقوقا  ومزايا         

ملصلحة األاراد، و،صدار القرار اإلداري املضاد، يكمن ل اكرت السلطة العامة بصفة خاصة، باإلضااة 
ا  العامة، باعتباره قرارا  يصدر ،ىل امتيازار القانون العام ،ىل جانب اكرت الصاحل العام، واحتياجار املرا

باإلرادت املنفردت لإلدارت العامة، دون حاجة ،ىل موااقة األاراد ال ين يعنيهم القرار، ااإلدارت تعمل ل   ا 
 اةال عن طري  االمتيازار املمنوحة  ا، باعتبار ا األمينة عل  املصلحة العامة. 

اإلدارية املاسة باهقوق املكتسبة و و الوسيلة القانونية  وحيع ،ن القرار املضاد من القرارار        
إلليفاء أو تعديل القرار اإلداري الفردي النهائي السليم األمر ال ي يتطلب من اإلدارت الرتوي عند اجا  
مثل   ا النوع من القرارار و القرار املضاد  ، حبيع يكون ا دل منه  و املصلحة العامة، م  حتري 

ال ي دعها ،يل ،صداره، ح  ال تتعر  حقوق األاراد لإل دار دون وجه ح ، وأن تكون  جدية السبب
قرارا ا مدروسة مبنية عل  دراسة سليمة دون تسرع ح  تواا  صحيح القانون، وااللتزام بضرورت تسبيب 

القرار  القرارار اإلدارية ، خصوصا تل  القرارار الضارت باألاراد، االتسبيب له دور مهم ل توجيه
للصاحل العام، كما ُيب عل  اإلدارت محاية واحرتام قواعد الشكل واإلجراءار حيع يرتتب عليها ضمان 

 ومحاية ألصحا  الشأن.
 

 وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب
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 التنظيم القانوني إلعارة الموظف العام دراسة مقارنة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 عماره . صالح عبدالقادرأاعداد:                    
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 مقدمة
،ن عيقة املوظف العام باإلدارت عيقة تنظيمية الئحية ، حتكمها القوانني واللوائح ، كما       

أن مركز املوظف العام  و مركز تنظيمي الئحي وليس مركزا  تعاقديا  ُيوز تيفياه ل أي وقت  ومتل  
 اجلهة اإلدارية تعديله طاملا كان  ل  متفق ا م  القوانني الدائمة

أن املوظفني  م عمال املراا  العامة ، وهب ه املثابة ُيب أن خيض  نظامهم  ومراد  ل        
القانوين للتعديل والتيفيا ملقتضيار املصلحة العامة ؛ حتقيقا  هسن سا تل  املراا  ، االتعيني يرج  ،ىل 

ن قيد أو شرط السلطة التقديرية لإلدارت ال  حتدد الوظائف الشاغرت لديها وجتار طريقة شيفلها  و ل  دو 
.وملا كان اه  الوظيفي  يق  عل  عات  اإلدارت طاملا أهنا استهدات من وراء تصراها حتقي  الصاحل العام

للموظف يرتب  بوظيفة معينة ، الن   ه الرابطة ال تعمي األبدية والتحصني من تيفيا ا ، اقد يجنقل 
املوظف أو يجعار أو يجند  للعمل ل جهة أخرا ، و  ه املفا يم  ا خصوصية لدا اإلدارت واملوظف ، 

حتقي  املصلحة العامة بضمان سا عمل املرا  ااإلدارت تبتيفي من خيل النقل أو الند  أو اإلعارت 
بانتظام واستمرار مواكبته للتيفياار االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية  ،ال أهنا ُيب أن تجراعي ل 
حف أو   ل  أحقية املوظف ل حقوقه ومزاياه املالية أو املظهرية أو املعنوية ، وأي قول غا  ل  ُيج

. االستفادت خبدمار موظفيها ل األماكن ال  ترا ا يجعطل أحقية اإلدارت ل   
ويعد املوظف العام أدات اإلدارت لتحقي  أ دااها وتسيا مرااقها، ومن  نا اقد حرصت         

التشريعار الوظيفية عل  ضرورت تواار جمموعة من الشروط ملن يلتح  بالوظيفة العامة وعل  حنو يضمن 
 املتقدمني  ا. ويطرأ عل  اهيات الوظيفية للموظف بعد تعيينه تيفياار اختيار األكفأ واألجدر من بني

وأوضاع وظيفية متعددت تقتضيها املصلحة العامة، اقد ينقل، وقد ينتد  ،ىل وظيفة أخرا، وقد تتم 
وما حيكمها  –،عارته ،ىل مواق  أخرا داخلية أو خارجية، وستتوقف الدراسة  عند   ه املسألة األخات 

واب  وشروط،  وما يرتتب عليها من آوار، واقا  لقانون العمل اللييب وقضاء ا كمة العليا ومن من ض
 منظور مقارن.

وتتب    ه الدراسة املنهد الوصفي من خيل معاجلة اإلطار النظري لضواب  وأحكام وآوار          
القانونية واملبادئ القضائية واآلراء ،عارت املوظف العام، واملنهد التحليلي و ل  مبحاولة لتحليل النصو  

الفقهية  ار العيقة، كما تتب  املنهد املقارن و ل  مبقارنة موقف التشري  والقضاء اللييب ل   ا السياق 
 م  ما يقابله ل كل من مصر وارنسا، هبدل اإلاادت واالستفادت من جتار    ه األنظمة القانونية.

وضوعار ا امة ال  تثا العديد من اإلشكاليار بني أحقية اإلدارت ل وب ل  الن مفهوم اإلعارت من امل
 تسيا العمل وحتقي  املصلحة العامة  وبني حقوق املوظف.
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ويهدل   ا البحع املتواض  ،ىل دراسة النظام القانوين إلعارت املوظف العام ل القانون اللييب، و ل  ل 
املتعل  مبوضوع اإلعارت،  2141لسنة   42ر العمل  رقم ضوء األحكام الواردت ل نظام قانون عيقا

وقضاء ا كمة العليا ل   ا السياق، وباملقارنة م  التشريعار الوظيفية  ار العيقة ل كل من ارنسا 
 ومصر.
وقد مت تقسيم   ا البحع ،ىل ويوة مباحع نتناول ايها ما  ي اإلعارت ومتييز ا عن األنظمة       

، املركز القانوين للموظف املعار، الرقابة القضائية عل  قرار ،عارت املوظف العام، مث تنتهي املشاهبة  ا
 الدراسة ،ىل جمموعة من النتائد والتوصيار ال  نأمل أن يتم األخ  هبا.

 
 المبحث األول

 ما هية اإلعارة وتمييزها عن األنظمة المشابهة لها
 المطلب األول

 تعريف اإلعارة في إطار الوظيفة العامة وأهدافها
تعريفا  لإلعارت  ل نظام قانون العمل  –وعل  غرار األنظمة القانونية املقارنة  –مل يورد املشرع اللييب      

   منه ،ىل األحكام العامة لإلعارت.419وترك األمر للفقه والقضاء اإلداريني، مكتفيا  باإلشارت ل املادت و
صعيد الفقه اإلداري  جند أن التعريفار الفقهية لإلعارت تتف  ل جو ر ا، و،ن تفاوتت ل اإلشارت  وعل 

للشروط الواجب تواار ا ل قرار اإلعارت، ورمبا كان  ل  بسبب تفاور التشريعار الوظيفية نسبيا  ل 
هنا  " عمل قانوين تعاملها م    ه املسألة. افي ارنسا يعرل جانب من الفقه الفرنسي اإلعارت بأ

مشروط يوض  املوظف العام مبقتضاه ل مركز قانوين عام غا ش صي، ويأخ    ا العمل القانوين 
. ول مصر مت تعريف اإلعارت بأهنا  " قيام املوظف  1واملشروط شكل القرار اإلداري الصادر باإلعارت"

ل ل وظيفة أخرا شاغرت ل جهة عامة تنفي ا  لقرار من السلطة امل تصة بعد موااقته الكتابية بالعم
أجنبية غالبا ، براتب يتقاضاه منها، م  احتفاظه بصلته بوظيفته األصلية، وال  ُيوز شيفلها م   ل  ، ا  

  2وكانت مدت اإلعارت ال تقل عن سنة".

                                                 

. 41،   4989  عمرو بركار، " نظام اإلعارت ل الوظيفة العامة"، دراسة مقارنة، دون ط،  دون ناشر، مصر، 1و
 وانظر بالفرنسي 

. -A, plantey, Driot et pratique de le function publique internatio nale, 
paris, 1977. 

 .271م،   4991  د. ماجد اهلو، "القانون اإلداري"، دون ط، دار املطبوعار اجلامعية، اإلسكندرية ، 2و
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دت وقريبا  من  ل  يرا الفقه اللييب أن اإلعارت  ي عبارت عن " وض  وظيفي يسمح جلهة أخرا االستفا
من خربار املوظف العام م  بقاء عيقة املوظف املعار بوظيفته قائمة ل أوناء مدت اإلعارت وب ل  يؤدي 
املوظف املعار مهمار وظيفية أخرا غا وظيفيته األصلية ولدا اجلهة ال  أعا ،ليها رغم بقاء عيقته 

 الوظيفية قائمة م  الوظيفة األصلية".
من السلطة  ومبا أن اآلراء الفقهية كان مضموهنا واحدا  و و قيام املوظف بناءا  عل  قرار

امل تصة وبعد موااقته بعمل لدا جهة أخرا غا اجلهة األصلية ال  يعمل هبا ملدت معينة مقابل اقتضاء 
مرتبه منها، كما أهنا تعترب طري  مؤقت لشيفل الوظائف اهي مبثابة تعيني مؤقت ل الوظيفة  ومبا أن 

ل  األصليض  قيام املوظف بعمله أحكام اإلعارت أحكام استثنائية واردت عل  خيل األصل ال ي يقت
 اجلهار ال  عجني ايها دون غا ا.

ومن خيل النظام القانوين ال ي حيكم اإلعارت ل الدول املقارنة ميكن تعريف اإلعارت بأهنا شيفل وظيفة 
شاغرت جلهة ما مبوظف من جهة أخرا وبناء عل  سلطتها التقديرية ملدت مؤقتة مبوااقته م  خضوعه 

عار ،ليها ، وحصوله عل  مرتبها واحتفاظه ل نفس الوقت ببعض حقوقه للقواعد 
ج
املطبقة عل  الوظيفة امل

عار منها ، و  ا ما جاءر به املادت و
ج
  من قانون العاملني املدنيني بالدولة عل  أنه   58من اجلهة امل

عمل ل الداخل أو ااارج "ُيوز بقرار من السلطة امل تصة بالتعيني بعد موااقة العامل كتابة ،عارته لل
ستعات ، 

ج
وحيدد القرار الصادر باإلعارت مد ا و ل  ل ضوء القواعد واإلجراءار ال  تصدر ا اجلهة امل

وم   ل  ُيوز منحه أجرا  من حكومة مجهورية مصر العربية سواء كانت اإلعارت بالداخل أو بااارج ، 
 . 1وهورية و ل  بالشروط واألوضاع ال  حيدد ا رئيس اجلم

عار ،ليها يكون عل  سبيل التأقيت ، حيع تظل 
ج
وعل    ا األساس الن شيفل املوظف للوظيفة امل

عيقته الوظيفية جبهة عمله األصلية قائمة ومتصلة ويبق  من عداد موظفيها ، و  ا أما أكدر عليه 
ا   "بلن اإلعارت ل أحد اتاوا  فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

عار ،ليها"
ج
ل أحد أحكامها    المحكمة اإلدارية العليا، كما أكدر  2و تعترب تعيينا  مؤقتا بالوظيفة امل

م و،ن 4978لسنة  17  من قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم 58"بأن املادت و
جشرِّع للسلطة امل تصة بالتعيني وبعد م

وااقة العامل كتابة ،عارته للعمل ل الداخل أو ااارج ل أجاز امل
                                                 

  من قانون عيقار العمل الليىب عل    "أن ُيوز بقرار من اجلهة امل تصة ،عارت املوظف 419  كما نصت املادت و1و
  منه  للتوضيح 11نظام اادمة املدنية ل املادت و م ل شأن4979لسنة  45العام"، كما يشا القانون الكوي  رقم 

أكثر راج    د. عادل الطبطايب   "تعلي  عل  النظم الوظيفية اجلديدت ل الكويت" ، جملة اهقوق والشريعة ، 
 .441م ، العدد الثاىن ،  السنة الثالثة ،  4991

م ، 4915/ 42/5، جلسة 127-1 -82ا رقم   راج    اتوا اجلمعية العمومية لقسمي الفتوا والتشري  ، اتو 2و
 .828د. حممد ما ر أبو العينني،  
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ضوء القواعد واإلجراءار ال  تصدر ا السلطة امل تصة الن ممارسة جهة اإلدارت   ه السلطة ،منا يكون 
واقا  ملا تراه حمققا  للصاحل العام ، ومبا ال معقب عليها مادامت مل جرج عن القواعد ال  استنتها لنفسها 

ارسة سلطتها التقديرية وضبطت هبا سلطتها التقديرية  ومن مث اه  ،ن خالفت القانون مبعناه ل مم
الواس  أو ،ن بيفيت غاية ال متت ،ىل املصلحة العامة ، أو  دات ،ىل اإلضرار بعامل أو ،اادت عامل دون 

  1وح  الهنا تكون قد تنكبت وجه املصلحة العامة واحنرات باستعمال سلطتها" 
  نظام اإلعارت هب ا املعىن جمموعة من األ دال، اعل  الصعيد الدويل متثل اإلعارت نوعا  من التعاون وحيق

بني الدول وا يئار الدولية ل جمال تبادل املوظفني، حبيع ميكن شيفل كثا من الوظائف الشاغرت ل 
. وعل  الصعيد القومي العريب  2والدول الناشئة ال  ال يتوار  ا العدد  الكال من املوظفني من أبنائها

وارر اإلعارت أعدادا  كبات  من املوظفني لدا دول امليفر  العريب ملساعد ا عل  تنفي  برناجمها القومي 
أما عل    3وباإلضااة ،ىل تنفي  براجمها التنموية ل كااة جماالر اهيات  االقتصادية واالجتماعية والثقااية

رت موظفي الدولة خربار جديدت تنعكس ،ُيابا  بالنتيجة عل  اجلهة الصعيد الوطمي اتكسب اإلعا
اإلدارية املعار منها، كما حتق  له امتيازار مالية من شأهنا حتسني ظرواه املعيشية، وبالنتيجة الهنا تسا م 
ل ،نعاش االقتصاد الوطمي ككل من خيل العمير األجنبية وتواا ار  العمل للمواطنني ل العديد 

 الدول، وخباصة الدول الفقات ل موارد ا الطبيعية. من
 المطلب الثاني
 شروط اإلعارة
  من قانون عيقار العمل اللييب وما 419من خيل حتديد مفهوم اإلعارت، ول ضوء ن  املادت و

يقابلها ل التشريعار الوظيفية املقارنة، الن  نال  جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية الواجب 
 تواار ا لصحة ،عارت املوظف العام.

                                                 

م ، جمموعة أحكام 21/1/2114ق  ، جلسة  12لسنة  1481  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 1و
،عارت اإلدارت جاء ايه   "بأن  المحكمة العليا الليبية، ول حكم  814ا كمة اإلدارية العليا ، املكتب الفىن ،  

العامة أحد موظفيها جلهة أخرا ح  موكل  ا وحد ا ، وال جض  ايه لرقابة القضاء ، م  خي من ،ساءت= 
لسنة  471=استعمال السلطة ويق  عل  عات  املوظف وحده ،وبار   ه اإلساءت بكل وسائل اإلوبار..." ، طعن 

 م ، غا منشور.7/1/2117ق ، جلسة  51
 . 82   2117الكتا  الثاين" ، دار الثقااة للنشر والتوزي ، عمان،  –عان، " القانون اإلداري   د. نوال كن2و
  من اتفاقية الوحدت 12. وقد أشارر املادت و481 -479خطار، " دراسار ل الوظيفة العامة" ، ا    د.علي3و

،ىل أ ية اإلعارت ل تشجي  تبادل األسات ت واارباء واملدرسني بني املعا د واجلامعار  4915الثقااية العربية لعام 
قااة العربية واالستفادت من خدمة العر  ل املؤسسار العربية بالشروط العامة، و  ا األمر شج  ويشج  عل  نشر الث

 العلمية للدول األكثر حداوة، كما يدعم املنظمار الدولية والعربية خبربار الوطن العريب الثرية ل ش  مناحي املعراة. 
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 الفرع األول
 الشروط الشكلية لإلعارة

ميكن اهديع ل   ا السياق ل وية مسائل  من  ي اجلهة امل تصة بلصدار قرار اإلعارت؟ ما ا      
 عن موقف املوظف املعار وما أور موقفه عل  قرار اإلعارت. وما  ي مدت اإلعارت.

 تصة بلصدار قرار اإلعارت الن التشريعار الوظيفية حتدد عادت مثل   ه اجلهة افيما يتعل  باجلهة امل
حبيع يتوجب صدور قرار اإلعارت عنها و،ال كان قرارا  معيبا  بعيب عدم االختصا ، وييحظ ل   ا 
السياق أه   ه اجلهة جتلف من دولة ،ىل أخرا، افي ارنسا اجلهة اإلدارية املعات للموظف ومبوااقة 

  من 419أما ل ليبيا اقد أشارر املادت و  2و،  ول مصر اجلهة امل تصة بتعيني املوظف 1ولوزير املعميا
قانون عيقار العمل اللييب بأنه ُيوز بقرار من اجلهة امل تصة بالتعيني ،عادت املوظف ،ىل ،حدا 

ل األجنبية أو ا يئار اجلهار، وُيوز مبوااقة اللجنة الشعبية العامة ،عارت املوظف ،ىل ،حدا الدو 
 واملنظمار الدولية.

وعل  الرغم من أن اإلعارت غالبا   ي ل صاحل املوظف ماليا  ومعنويا  ،ال أنه من الضروري اشرتاط      
مواقفة املوظف عليها، وعل  غرار األنظمة القانونية املقارنة باعتباره طراا  أساسيا  ل عملية اإلعارت؛ وألن 

 قد ال تكون ميئمة  ا، وخباصة عندما تكون اإلعارت جلهار خارجية.ظرواه الش صية 
أما عن مدت اإلعارت الم حتدد التشريعار الوظيفية املقارنة وال التشري  اللييب سقفا  حمددا   ا، وترك  ل  

سنة ضمن السلطة التقديرية لإلدارت، افي ارنسا مل يشر القانون املتعل  بالوظيفة العامة ل الدولة، ل
وتعدييته ،ىل اهد األدىن أو األقص  ملدت اإلعارت، و و  ار املوقف ال ي تبناه املشرع املصري  4981

، كما جتدر اإلشارت ،ىل أن املشرع الفرنسي قد أشار بوضوح ،ىل 4987ل قانون العاملني بالدولة لعام 
، ل حني مل يشر املشرع  3والعامة،مكانية ،هناء اإلعارت قبل هناية مد ا ، ا كان  ل  حيق  املنفعة 

املصري ،ىل   ه املسألة، وعل  كل حال وعل  الرغم من   ا الصمت التشريعي الننا نعتقد أن اإلدارت 
 ار العيقة ول كي البلدين متل  أهناء اإلعارت قبل هناية مد ا، طاملا أن  داها حتقي  املصلحة العامة 

العمل ،عادت املوظف املعار إلشيفال وظيفته لضمان سا املراا  ومصلحة العمل، ،  قد تتطلب ظرول  
                                                 

   أنظر  1و
- Bernard, Schwatz, French Administrative Law and common law word, 

the book exchange LTD, new jersy, 2006m p 1019. 
- Waline, Trait de droit administrative, paris. 1962. 

 
   من قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة واملصري .58  املادت و2و
   من القانون الفرنسي املتعل  بالوظيفة العامة ل الدولة.15  أنظر  املادت و3و
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العامة بانتظام واطراد، وطاملا أن مثل   ا القرار سيكون حتت رقابة القضاء اإلداري ال ي ميل  الرقابة 
 عل  مدا استهدال اإلدارت للمصلحة العامة.

 الفرع الثاني
 الشروط الموضوعية لإلعارة

ونتحدة ل   ا الفرع حول مسألتني  أساسيتني  ما  ي اجلهار ال  ميكن ،عارت املوظف العام ،ليها؟ 
 ومن  و املوظف ال ي ميكن ،عارته؟

وعل  حنو يتف  م  موقف األنظمة القانونية  –افيما يتعل  باجلهة املستعات جند أن املشرع اللييب 
ُيوز ،عارت املوظف العام ،ليها، اقد تكون اإلعارت للعمل توس  ل حتديد اجلهار ال   –  1واملقارنة

داخل ليبيا أو خارجها، وقد تكون جلهة حكومية وطنية أو هكومة أخرا، أو منظمة دولية أو ،قليمية 
أو مؤسسة رمسية عامة، أو دائرت غا خاضعة لنظام اادمة املدنية أو مؤسسة عامة داخل البيد أو 

راقا  عاما ، ول ليبيا اقد حدد املشرع مدت اإلعارت بأن ال تزيد عن أرب  سنوار خارجها أو شركة تدير م
   من قانون عيقار العمل اللييب.419،ال بقرار من اللجنة الشعبية العامة و  ا ما نصت عليه املادت و

  2و
ون املوظف وأما ايما يتعل  بالوظف املعار اقد اشرتط كل من املشرع الفرنسي واملشرع املصري أن يك

املراد ،عارته معينا  بصفة أصلية ل جهته األصلية، ومبفهوم امل الفة ال ُيوز ،عارت املوظف غا األصلي أو 
املوظفني املؤقتني، ك ل  ُيب أن يكون املوظف باادمة اعليا ، حبيع ال ُيوز ،عارت املوظف ا ال 

  3و ل ممارسة أعمال وظيفته الفعلية . ليستيداع، كما ُيب أن يكون املوظف قد أمض  وقتا  حمددا  
ويرا الباحع أنه يشرتط نظام املوظف املراد ،عارته أن يكون له خدمة اعلية ال تقل عن َخس سنوار، 
ح  يكون لديه ااربت اليزمة للقيام بالوظيفة املراد ،شيفا ا لدا اجلهة املستعات، وح  تكون اإلدارت 

 قبل أن يتم ،عارته. املعات قد استفادر من خدمته
  

                                                 

نسي واملصري لدا ، عمرو بركار، " نظام اإلعارت ل الوظيفة العامة"، املرج  الساب ،   أنظر  موقف املشرع الفر 1و
 .174، ولدا د.عبد الفتاح حسن، " مبادئ القانون اإلداري"،   22-21  
 من قانون عيقار العمل اللييب .  419  املادت 2و
 املصري .  من قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة و71   أنظر  املادت و3و
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 المطلب الثالث
 تمييز اإلعارة عن األنظمة المشابهة لها

 الفرع األول
 التمييز بين اإلعارة والنقل

يقصد بنقل املوظف العام تيفيا موق  عمله من وظيفته ،ىل وظيفة أخرا من نفس النوع         
، و،ن نقل املوظف (1)حتقيقا  ملصلحة العملوالدرجة، سواء ل نفس الوزارت أو الدائرت أو وزارت أخرا، 

العام  و ا  ارتباطه من الدائرت املنقول منها ورابطه بالدائرت املنقول ،ليها، حبيع يصرل راتبه وتصدر 
 .(2)القرارار املتعلقة به من قبل   ه الدائرت

تيفيا مكان عمل املوظف   وقد يكون النقل نقي  مكانيا  أو نوعيا ، ويقصد بالنقل املكاين أن يتم        
من مكان ،ىل آخر م  ممارسته ل ار الوظيفة ال  كان ميارسها سواء أكان النقل داخل الدائرت ال  يعمل 
ايها املوظف أم خارجها، أما النقل النوعي ايقصد به نقل املوظف من وظيفته اهالية ،ىل وظيفة أخرا 

والدرجة  ولكنها جتلف عنها من حيع املهام متساوية معها من حيع املستوا الوظيفي والفئة 
 والواجبار والسلطار، سواء أكان  ل  داخل الوحدت اإلدارية ال  يعمل ايها أم ل ،دارت أخرا .

ويتشابه النقل هب ا املعىن م  اإلعارت من حيع تيفيا اجلهة اإلدارية ال  يعمل هبا املوظف، ولكنهما 
ال يشرتط ل اإلعارت أن يقوم املوظف املعار بالعمل ب ار الوظيفة خيتلفان من عدت جوانب، حيع ،نّه 

ال  كان يعمل هبا لدا اجلهة اإلدارية املعار منها، و،منا يكفي أن توىل ،حدا  الوظائف الشاغرت لدا 
اجلهة املعار ،ليها، ل حني أن املوظف ال ي يتم نقله ،ىل دائرت أخرا يكون عادت بنفس الدرجة ال  كان 

 مل هبا ل الدائرت ال  نقل منها وقوم غالبا  ب ار الوظيفة.يع
ومن جهة أخرا، الن النقل  و ا  ارتباط املوظف العام من الدائرت املنقول منها وربطه بالدائرت        

املنقول ،ليها، حبيع يصرل راتبه وتصدر القرارار املتعلقة به من دائرته املنقول ،ليها، أما املوظف املعار 
يحتفظ بعيقته الوظيفية م  اجلهة اإلدارية املعات، و،ن كان يصرل راتبه من قبل اجلهة اإلدارية ا

املستعات، باعتبار أن اإلعارت تكون ملدت حمددت، وألن اجلهة اإلدارية املعات حتتفظ حبقها ل استعادت 
 املوظف املعار للعمل لديها .

أينا ميكن أن تكون جلهة دولية أو حملية او منظمة حكومية ومن جانب والع الن اإلعارت وكما ر        
أم ح  بعض اجلهار اااصة  ار النف  العام، أما النقل ايتم ،ما داخل الدائرت  ا ا ال  يعمل لديها 

 ئرت أخرا تابعة  يئة عامة أخرا املوظف العام، أو لدا دا

                                                 

 . 219 د. ماجد اهلو، " القانون اإلداري"، املرج  الساب ،  1و
 .448م،  2118 د. مازن ليلو، " القانون اإلداري"، 2و
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 الفرع الثاني
 التمييز بين اإلعارة والندب

الند  بأنه وض  وظيفي يسمح بوض  املوظف العام خارج الدائرت ال  ينتمي ،ليها، أو  يعرل       
،شيفال وظيفة أخرا غا وظيفته األصلية ل الدائرت نفسها، م  بقائه مستفيدا  من اهقوق املقررت 

يفته ، والند   و" ...تكليف املوظف العام ملدت مؤقتة مبهام وظيفة أخرا غا وظ(1)لوظيفته األصلية
فة ال  انتد  ال  يباشر مهامها، سواء أكان  ل  باإلضااة ،ىل وظيفته أو التفرغ للقيام مبهام الوظي

 للقيام بأعبائها 
وا دل من الند   و ،جناز أعمال وظيفة شاغرت مل يتيسر بعد تعيني موظف ايها، وقد يباشر       

لوظيفة األخرا املنتد  ،ليها، و و ما يعرل املوظف املنتد  مهام وظيفته األصلية ،ىل جانب مهام ا
باالنتدا  اجلزئي، وقد يؤدي مهام وظيفة واحدت و ي الوظيفة ال  ند  ،ليها، و و ما يعرل باالنتدا  

 . (2)الكلي
 ول ضوء ما تقدم الن املسائل التالية تربز عند مقارنة الند  باإلعارت 

د  م  اجلهة اإلدارية املنتد  منها، م  بقاء   ه ،ن نظام الند  حيتفظ بعيقة املوظف املنت -4
العيقة قائمة، و و ما يتشابه م  نظام اإلعارت، ،ال أهنا عيقة جزئية ،ن صح التعبا، افي الوقت ال ي 
يتقاض  املوظف العام املعار راتبه من اجلهة املعار ،ليها، الن املوظف املنتد  يتقاض  راتبه من اجلهة 

 منها . اإلدارت املنتد 
،ن نظام الند  يشرتط ايه ند  املوظف العام ،ىل جهار عامة رمسية تابعة للدولة، جلهار داخلية  -2

أو خارجية كما ميكن أن تكون ملنظمار دولية، و  ا االختيل يرتب  باليفاية أو ا دل من اإلعارت 
ايها املوظف واجلهار األخرا  و ي خل  حالة من التعاون وتبادل ااربار بني اجلهة اإلدارية ال  يعمل

سواء كانت داخلية أم خارجية، بينما االنتدا  يقوم عل  مبدأ االضطيع مبهام وظيفية حمددت لفرتت 
 حمددت ل ظل جهة ،دارية وانية .

  

                                                 

 .411 د. علي خطار، " دراسار ل الوظيفة العامة"، املرج  الساب ،   1و
 .119،   4979صر،  د. عبد الفتاح حسن، "مبادئ القانون اإلداري"، مكتبة اجليء اجلديدت، م2و
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 المبحث الثاني
 المركز القانوني للموظف المعار

ملوظف املعار وتأديب املوظف وسنتحدة ل   ا السياق عن حقوق املوظف املعار، التزامار ا     
 -املعار، وسنتناو ا وا  اآليت 

 المطلب األول
 حقوق الموظف المعار

 الفرع األول
 الح  في الراتب

  15تلتزم اجلهة املعار ،ليها املوظف العام ل كل من ارنسا ومصر بدا  راتبه، و ل  واقا  للمادت و     
،  (2)  من  قانون العاملني بالدولة ل مصر58، واملادت و(1)ارنسامن القانون املتعل  بالوظيفة العامة ل 

  من قانون العمل وال  جاء ايها أنه " ال يتقاض  419كما أخ  املشرع اللييب ب ار النهد ل املادت و
 املوظف خيل مدت ،عارته أي جزء من راتبه وعيوته من الدائرت ال  متت ،عارته منها " .
 ومعىن  ل  بوضوح أن املوظف املعار ال يتقاض  راتبه أو أي جزء من خيل مدت ،عارته .

 الفرع الثاني
 الح  في احتساب مدة اإلعارة لغايات التقاعد

نظرا  لعدم توقف العيقة الوظيفية نتيجة اإلعارت الن كامل املدت ال  يقضيها املوظف معارا  داخليا       
قبولة للتقاعد  و  ا األمر ل صاحل املوظف، ورمبا ييفري كبار املوظفني واارباء وخارجيا  تعترب مدت م

 بالقبول باإلعارت، ومبا حيق  بالنتيجة مصلحة الدولة واجلهار املستعات واةتم  ككل .
  ويختلف الوضع في مصرمن الشروط الشكلية لصحة قرار اإلعارت أن تكون حمددت املدت، 
  منه مدت اإلعارت ، بالن  عل  أن 58اقانون العاملني املدنيني بالدولة مل حيدد بشكل قطع  ل املادت و

"القرار الصادر باإلعارت  و ال ي حيدد مدت اإلعارت ، و ل  ل ضوء القواعد واإلجراءار ال  تصدر ا 
                                                 

   أنظر 1و
 " public sector pension and the challenge of ageing public service" OECD 

working paper on public Govermance 2007/2, p.13. 
  م  ضرورت اإلشارت ،ىل أن املشرع املصري ول  ار املشار ،ليها أجاز للحكومة أن متنح املوظف املعار أجرا  2و

بصيحية من رئيس اجلمهورية حيدد ايها الشروط واألوضاع واهاالر ال  ُيوز ايها للحكومة أن تدا  أجرا  للموظف 
ئ وأحكام القانون اإلداري"، دون ط، منشورار اهليب اهقوقية، املعار، للمزيد أنظرد.حممد راعت عبد الو ا ، " مباد

 .199م،  2112باور، 
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قد ن   الُمشرِّع الفرنسىالن  السلطة امل تصة" . وعل  نفس الشاكلة لكن م  ارق ل السند القانوين
م وتعدييته عل  أن مدت 4981لسنة 81  من القانون الفرنس  للوظيفة العامة رقم 19، 18ل املواد و

اإلعارت حتدد مبرسوم من جملس الدولة، دون أية ،شارت واضحة ،ىل اهد األدىن أو األقص  ملدت اإلعارت أما 
حدد املدت ال  ُيوز ايها اإلعارت حيع نصت املادت  الليبى الُمشرِّعايما خي  الشأن الليىب النَّ 

  من قانون عيقار العمل   "... وال ُيوز أن تزيد مدت اإلعارت عل  أرب  سنوار ،ال بقرار من 419و
. 1و اللجنة الشعبية العامة"  

جشرِّع مل حيدد مدت ،عارت املوظف ،ىل الداخل أو ااارج 
و،منا ترك ويؤخ  عن   ين النصني أن امل

و ي  فإذا كانت اإلعارة لمدة بسيطة ل  للجهة امل تصة ل ضوء القواعد واإلجراءار ال  تصدر ا ، 
عار 
ج
تكون ملدت ال جتاوز ستة أشهر مثي  وال ميكن جتديد ا ، أو يعني موظف جديد ل درجة املوظف امل

عار ،ىل وظيفته األصلية  وميكن مد ،  أنه عند ،نتهاء اإلعارت أو حبلول مدت الستة أشهر، يعود املوظ
ج
ف امل

عاريني ،ىل ااارج ، 
ج
و ي تكون ملدت  أما اإلعارة لمدة طويلة  ا النوع من اإلعارت بالنسبة للموظفني امل

أرب  سنوار حبد أقص  وميكن حتديد ا ،ىل ما ال هناية ايما عدا ما ، ا كانت اإلعارت ،ىل منشأت خاصة 
يع ميكن جتديد اإلعارت ملدت واحدت بصفة استثنائية .للقيام بأعمال البحوة ، ح  

عار ل   ا النوع من اإلعارت ولكن عند ،نتهاء 
ج
وميكن أن يعني موظف عل  درجة املوظف امل

اإلعارت النه يعود عل  وجة اإللزام ،ىل جهة عمله األصلية ل وظيفة ترتب  بدرجته داخل الكادر األصل  
  "مدت ،عارت املوظف المحكمة اإلدارية العليا في أحد أحكامها بأنوهذا ما أكدت عليه ،   2وله 

، ا بليفت حد ا األقص  اي ُيوز مد ا ،ال عل  الوجة املبني بالقانون ، وال ينبيفي للجهة ال  يتبعها 
املوظف أن تت   ،جراء ينطوا عل  مد اإلعارت ضمنا  متجاوزت حد ا األقص  خيل أحكام 

  "ال ُيوز جلهة اإلدارت أن تنق  من اهقوق املقررت قانونا  للعامل  خر جاء فيهوفي حكم آ 3والقانون"
أوناء مدت اإلعارت الستحقاقه العيوت والرتقية ، و،ال أصبحت   ه الضواب  مانعا  من موان  الرتقية و و 

                                                 

 ا ل   ميكن اإلشارت ،ىل أن قانون اادمة املدنية ل البحرين قد أحال ،ىل اليئحة التنفي ية لتحديد اهد األقص  ملدت اإلعارت وال  حدد1و
  بسنة واحدت قابلة للتجديد ملدت مماوله ال يزيد جمموعها عل  أرب  سنوار أخرا، ،ال ل اهاالر ال  تقضيها 49من املادت و البند الثاىن

ت املصلحة العامة ، دون أن يفرق بني اإلعارت داخل الدولة أو خارجها، وك ل  قانون اادمة املدنية العماىن ال ي حدد  و اآلخر ل املاد
ارتت اإلعارت مبدت ال تتجاوز أرب  سنوار، أما قانون اادمة املدنية بلمارت أبوظىب حدد  411/2141باملرسوم السلطاىن رقم    املعدلة19و

  ، وقانون اادمة املدنية 11 و اآلخر مدت اإلعارت ، دون أن مييز بني اإلعارت الداخلية وااارجية ، بسنة واحدت قابلة للتجديد ، ل املادت و
  حدد مدت اإلعارت سنة واحدت وُيوز جتديد ا من السلطة امل تصة مدت ال تزيد كل منها عل  سنة ، وال ُيوز 29/1ل املادت و السعودا

 أن تزيد مدت اإلعارت عن أرب  سنوار ،ال بعد موااقة رئيس جملس اادمة املدنية.
   من قانون العاملني املدنيني ل مصر.59، 58  راج    ن  املواد و2و
م ، جمموعة أحكام ا كمة اإلدارية العليا 21/42/4971ق ، جلسة  41لسنة  845  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 3و

 .12، املرج  الساب   
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امة   "بأن مدت ،عارت عامل مبؤسسة ع وفي حكم آخر جاء فيه،  1و أمر غا جائز ،ال بن  صريح"
وتتحمل حصة ر  العمل ل اإلشرتاكار  -تدخل ضمن املدت ا سوبة ضمن املعاشار أو املكااأت 

وفي حكم آخر ،  2وم"4911لسنة  11الواجب أداء ا طبقا  ألحكام قانون التأمني اإلجتماع  رقم 
 تاريخ ،نتهاء ،عارته   "م  متت املوااقة عل  جتديد ،عارت العامل الن ميعاد   ه املوااقة يرتد ،ىل جاء فيه

، ح  ، ا ما تأخرر   ه املوااقة بعض الوقت ، وم  صدرر املوااقة عل  جتديد اإلعارت مطابقة 
. 3وللقانون الهنا تكون منتجة آلوار ا"  

 ن أن تكون ل النظام الوظيفي حبدوب ل  تتميز اإلعارت بأهنا  ار طاب  مؤقت ، اهي ميك
أدىن ستة أشهر، أو حبد أقص  أرب  سنوار قابلة التجديد ل حالة الضرورت ، حيع أن اإلعارت ميكن 
عار حتت تصرل جهة عمله األصلية ميكن أن 

ج
انقضاؤ ا ل أا وقت ، ومن مث الن وض  املوظف امل

ستعا 
ج
عار ،ليها ل اجلهة امل

ج
ت قبل حلول أجل يكون بلنتهاء ارتت اإلعارت ، أو بسبب ،ليفاء الوظيفة امل

،نقضاء اإلعارت أو بسبب يرج  ،ىل حتقي  النف  العام ، و  ا السبب يدعم السلطة التقديرية جلهة اإلدارت 
، اهي كما يكون  ا سلطة تقديرية بداءت ل املوااقة عل  اإلعارت من عدمه تكون  ا ،يضا   ار السلطة 

، ويكون ،نتهاء اإلعارت  4وتضيار املصلحة العامة ل ،هناء اإلعارت ل أية هظة حتت مظلة حتقي  مق

                                                 

م ، د. خالد عبد الفتاح   "شرح أحكام 21/44/4971ق ، جلسة  47لسنة  491طعن  ،  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا 1و
 .11عاملني"،  نظام ال

 .112م ، جمموعة أحكام ا كمة العليا  7/2/4982ق ، جلسة  25لسنة  279  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 2و
م ، جمموعة املبادئ القانونية املرج  الساب  ، 8/5/4991ق ، جلسة  29لسنة  4121  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 3و

  18 . 
م صدر 4971من ديسمرب سنة  11جاء ايه بأن   "من حيع أن الثابت من األوراق أنه بتاريخ  للمحكمة اإلدارية العليا  ول حكم 4و

حددت قرار نائب رئيس اجلهاز املركزا للمحاسبار باملوااقة عل  ،عارت الطاعن للعمل بدائرت الت طي  بلمارت أبو ظىب باإلمارار العربية املت
م وقد جدد اإلعارت لسنوار ح  السنة السادسة ال  4977يناير لسنة  11اعتبارا  من اليوم التاىل إلخيء طراه ال ي مت ل ملدت عامني 
م قام اجلهاز بلخطار الطاعن بأنه قد تقرر عدم املوااقة عل  جتديد اإلعارت ألا مدد أخرا 4982م ول مارس 4982يناير  11تبدأ من 

دت إلستيم عمله عقب ،نتهاء اإلعارت وقد جرا قضاء   ه ا كمة عل  أن ما تضمنه قرار جملس الوزراء آنف ال كر ، وأنه يتعني عليه العو 
عليها  من ،مهال العامل مدت ستة أشهر تالية إلنتهاء ،عارته ليعتبارار ال  قام عليها القرار يعد من قبيل ،ملام جهة اإلدارت بضواب  يتعني

 ،عمال قرينة االستقالة اهكمية ؛ وأن   ا القرار قد تضمن قاعدت تنظيمية واحدت تلزم اجلهار اإلدارية بلمهال اتباعها ، ا اجتهت ،ىل
جعار مدت ستة أشهر تالية لتاريخ ،نتهاء ،عارته وأن املهلة متثل حقا  مقررا  للعاملني بالدولة وال ُيوز اهرمان منها ة

رد القول بأن العامل امل
مت بتبصا الطاعن قبل ،نتهاء ،عارته ونبهت عليه بعدم جتديد ،عارته ألا مدد أخرا ، ألن معىن  ل  ترك األمر ملطل  اإلدارت قد قا

ق   11لسنة  1291اختيار جهة اإلدارت أن أرادر حرمان العامل من   ه املهلة تقوم بلخطاره مقدما قبل ،نتهاء اإلعارت.."  طعن 
 م .11/4/4991جلسة 
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ستعات ، ومبقتض    ا القرار 
ج
سواء بصدور قرار من جهة اإلدارت األصلية أو بقرار من جهة اإلدارت امل

عار حتت أمر اجلهة األصلية 
ج
. 1ويوض  املوظف امل  

إلعارت قبل هناية مد ا  ويستنتد من  ل  أنَّ اإلدارت  ار العيقة ل كي البلدين متل  ،هناء ا
عار 
ج
طاملا أن  داها حتقي  املصلحة العامة ومصلحة العمل ،  قد تتطلب ظرول العمل ،عادت املوظف امل

إلشيفال وظيفته لضمان سا املراا  العامة بلنتظام واطِّرَاد ، وطاملا أن مثل   ا القرار سيكون حتت رقابة 
ا استهدال اإلدارت املصلحة العامة من عدمها  و، ا كانت القضاء اإلداري ال ي ميل  الرقابة عل  مد

عار ل أية هظة ، الن   ا املوظف ميل  
ج
جهة اإلدارت متل  سلطة تقديرية ل ،هناء ،عارت املوظف امل

، وب ل  وجب عليه العودت ،ىل  2وبالتايل ل  ار الوقت اه  ل طلب ،عادته ،ىل جهة عمله األصلية
عار منها

ج
خيل شهر من تاريخ ،نتهاء ،عارته. اجلهة امل  

، اهي تكون طوال مدت أما بالنسبة لإلعارة التي تتم بقوة القانون لشغل وظيفة انتخابية 
عار ال يكون له اه  ل  

ج
ا يئة االنت ابية و  ا للطاب  املؤقت لنظام اإلعارت ، و  ا يعىن أن املوظف امل

جتديد اإلعارت، وكل ما ل األمر أن املوظف العام يكون ملزما  ل   ه اهالة باايار بني شيفل الوظيفة 
، و ل  ل حالة  3ويع ال ميكن اجلم  بينهما عل  اإلطيقالعامة وبني شيفل الوظيفة اإلنت ابية، حب

عدم جواز اجلم  بني عضوية الربملان والوظائف اهكومية أو ما ل حكمها ، و،ن كان األخ  مببدأ جواز 
اجلم  أو عدمه بني الوظائف اهكومية والنيابة الربملانية  و أمر مرتب  بالنظام السياس  ل البيد وال ي 

البدء ايه نوع النظام السياس  املطب   ل  و نظام برملاىن أم رئاس  عل  الوض  اليفالب  تكون نقطة
. الن كان الدستور أخ  بالنظام الربملاىن اي غضاضة ل قاعدت جواز اجلم  ابتداءا   4ومبعظم البلدان

                                                 

ال ي جاء ايه بأن   "من حيع أن القرار املطعون ايه ل شقه ااا  حبرمان املطعون ضده  المحكمة اإلدارية العليام   راج    حك1و
ستعات ال  قامت بلليفاء اإلعارت من جانبها بالفعل ومن مث اه

ج
و ال من استكمال اإلعارت  و ل حقيقته استجابة لرغبة اهكومة األجنبية امل

نب اإلدارت ، كما ال يعد عقابا  منها أو تأديب املدع  ، ويكون القرار ل   ا الش  منه قد بىن عل  أسبا  صحيحة ميثل أدىن خطأ ل جا
م  ؛ د. خالد عبد الفتاح   "شرح أحكام نظام العاملني" ،   25/41/4987ق ، جلسة  28لسنة  818ل الواق  والقانون ..، طعن 

155. 
  من اليئحة التنفي ية لقانون العاملني املدنيني بالدولة مصر عل  أن   "ُيوز 11  و  ا ما نصت عليه املادت و2و

عار منها خيل 
ج
العامل أن ينهي ،عارته قبل ،نتهاء املدت املرخ  له هبا ، ول   ه اهالة ُيب عليه العودت ،ىل اجلهة امل

 شهر من تاريخ ،نتهاء ،عارته" .
دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستا    –رحيم البياين   "التفرغ لعضوية الربملان   للتوضيح راج    أ. حسني علي عبد ال3و

 وما بعد ا . 71م ،  2141جامعة اإلسكندرية ،  –كلية اهقوق 
" ، ترمجة د.   راج   د. جوااين جروتا نيلل  دا سان    " مبدأ اصل السلطار ل التطور الدستورا اإليطاىل4و

 4989/4991حممد راعت عبد الو ا  ، جمموعة حماضرار ألقيت عل  طي  دبلوم القانون العام ، العام اجلامع  
 .27م ،  4992جامعة اإلسكندرية ،  -، كلية اهقوق 
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ن نظام اهكم رئاسيا  ، أما ، ا كا 1وتطبيقا  العتبارار التعاون بني السلطار ال  يقدر ا مثل   ا النظام
اهنا ال جمال للحديع عن قاعدت جواز اجلم  حيع أن   ا النظام واقا  ملعطياته يفرت  الفصل التام 

، وعل   ل  النه ُيب أن تأت  قاعدت جواز اجلم  من عدمه ل الدساتا حمققة مثل  2وبني السلطار
ستقيل العضوا واالستقيل الوظيفي ال ي ، ااجلم  بني العضوية والوظيفة يهدر اال  3و  ا التواا   

يقض  به مبدأ الفصل بني السلطار ، و  ا ُيب استقيل النائب املوظف عن اهكومة مبا ال يؤدا 
. و،ْن كان الدستور الساب  قد   4وعمي  إلمكانية   ا اجلم  من خيل متابعة شئون العضوية والوظيفة 

ية ُيب التواي  العمل  بني مهام العضوية وممارسة الوظيفة ، اأجاز أجاز اجلم  ،ال أنه من الناحية العمل
اجلم  م  التفرغ لكن معاجلته جاءر جزئية وقاصرت لدرجة أهنا أ درر ضمانه اإلستقيل ،ىل أبعد حد 

، اكيف ُيم  نفس الش   بني صف  املراقب  5وعل  الرغم من توااره ل ظل ،نتهاج قاعدت اجلم  
وا  ل الربملان ، واملراقب للوزير بوصفه عضوا  ل اهكومة اااضعة للربملان ول   ا للوزير بوصفه عض

، دار للرقابة الربملانية و،ضعال لدور ا ، اله ا يلتزم كل عضو من أعضاء الربملان مبجرد ،كتسا  
طار رئيس العضوية سواء أكان  ل  عن طري  اإلنت ابار الربملانية أم كان  ل  عن طري  التعيني  بلخ

،  7و أو القطاع العام  6واةلس ببيان اهالة الوظيفية له  سواء أكان   ا العضو يشيفل وظيفة باهكومة 

                                                 

ومة    العدد   د. ،برا يم الصيفا ،برا يم   " مبدأ اصل السلطار بني النظرية والتطبي " ، جملة ،دارت قضايا اهك1و
 . 55م ،  4981الثالع السنة الرابعة والعشرون ، يوليو/سبتمرب 

  راج    د. جابر جاد نصار   "األداء التشريع  ةلس الشعب ل الرقابة عل  دستورية القوانني ل مصر"  دار 2و
 .72النهضة العربية ، دون سنة نشر ،  

رنسا ل ظل اجلمهورية الثالثة والرابعة كان يرج  لعدم متت  اهكومة   ،ن عدم االستقرار الوزارا ال ي عاشت ايه ا3و
بأغلبية برملانية كبات ، والدليل عل   ل  أن  ناك بعض الدول ال  تتب  قاعدت اجلم  دون أن تعاين مما شهدته ارنسا 

وتطور العيقة بني من تقلبار وزارية ، لتوضيح أكثر راج    د. أمحد حااظ عطية جنم   "الفصل بني السلطار 
 .79م ،  4984السلطتني التشريعية والتنفي ية ل الدساتا املصرية" ، جملة العلوم اإلدارية ، العدد األول ، يونيه 

  214م   2118 اإلسكندرية،  راج    د. ماجد راغب اهلو   "القانون الدستورا" ، دار املطبوعار اجلامعية ،4و
دراسة مقارنة ل القانونني الفرنس   -بني وظيفة عضو اهكومة وممارسة الوكالة الربملانية  د. ما ر جيز  "،مكانية اجلم 

 .1م ،  4995واملصرا"  سلسلة حبوة علمية حمكمة ، 
م ، 4991 اإلسكندرية   راج    د. حمسن خليل   "القانون الدستورا والدساتا املصرية" ، دار اجلامعة اجلديدت ، 5و

 118. 
 وما بعد ا. 27د. أشرل حممد أنس جعفر   "التنظيم الدستورا للوظيفة العامة" ، املرج  الساب ،     راج   6و
  راج    حممد كمال حمفوظ   " طبيعة الوحدار االقتصادية التابعة للمؤسسار العامة" ، مقالة مبجلة ،دارت قضايا 7و

 . 242م ،   4972اهكومة السنة السادسة عشر، العدد الثاىن ، 
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وما ل حكمها أو القطاع ااا  أو كان ممارسا  ملهنة حرت ، أو أا نشاط زراع  ، أو صناع  ، أو 
. 1وجتارا ،ىل غا  ل  من األنشطة سواء كانت اعلية أم حكمية   

هب ا اإلخطار يجتاح للمجلس استبيان ما ، ا كان   ا العضو من الفئار املستثناه من قاعدت و 
التفرغ لعضوية الربملان ، ومن مث ُييز له أن ُيم  مجعا  اعليا  بني وظيفته ال  يشيفلها وعضويته بالربملان  

باته الوظيفية ،ن كان ضمن بل ويلزم اجلهة ال  يعمل لديها أن تيسر له أداء مهام العضوية وأداء واج
جشرِّع أن جتم  مجعا  حكميا  بني الوظيفة 

أاراد   ه الفئة ، أما ، ا كان من الفئار ال  أجاز  ا امل
والعضوية الربملانية ، النه يتم ،لزامه اور ،كتسا  العضوية بتقد  استقالته ، ا رغب ل العضوية  ،ىل أن 

ود ،ىل وظيفته ال  كان يشيفلها قبل اكتسا  عضوية الربملان وب ل  تنتهي عضويته بالربملان ، ومن مث يع
يتبني ما ، ا كان   ا العضو قد التزم من عدمه ، ومن مث ،جا  اإلجراء اليزم جتا ه ، ا كان خمالفا  
وب ل  الن كان اجلم  م  التفرغ اكل استقيل للنائب يتم ، داره ل حالة اجلم  حيع حيتفظ له 

، و،ن كانت ل ظا ر ا لصاحل استقيل النائب الهنا ل باطنها  2وميارسها ل حاالر أخرا بوظيفته أو 
تؤكد ما يدور ، و،ن كان حصول املوظف املتفرغ عل  مستحقاته املالية وترقيته وكااة مزاياه الوظيفية ميثل 

مة ،   ا اضي  عن أن عبئا  أدبيا كباا  يكون عل  النائب املوظف أن يفكر ألف مرت قبل انتقاد اهكو 
،عادت ترشيحه ليس أمرا  سهي  ومآله األخا ،ىل وظيفته ، النه واهال  ك ا خيش  أن حياسب بعد 
عودته ،ىل وظيفته عل  مواقفه ال  سب  وأن اج  ا أمام اةلس ضد اهكومة ،   ا كله اضي  عن 

عل  والوزير   و املعىن مبساءلة تناقض األوضاع ال ي يتحق  من تعار  كون الرئيس اإلداري األ
املوظف اكيف يكون الوض  معكوسا  ويسأل أو يستوجب املوظف الوزير و  ا خيرج عن مفهوم العمل 

. 3والعام و،بتيفاء للمصلحة العامة   
ول ل  النه ال ُيوز اجلم  بصفة عامة ، و،ن كان  ل  العضو متفرغا  أو كان مجعارا  جلهة الربملان الن 
 ل  ُيب أال يقاس بفكرت الفصل بني السلطار ، وال يقاس عليه وال يفسر توس  المتهان الوظيفة 

اىن ُيب أن يستقيل من الربملانية ، ول ل  الن كان  ل  الوصف الن العضو الربملاىن أو املوظف الربمل
                                                 

دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ،   -  راج    د. أمحد سليمان عبد الراض    "املسئولية التأديبية ألعضاء الربملان 1و
 .271م ،  2141جامعة أسيوط ،  -كلية هقوق 

 - دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية اهقوق -  راج    عصام أبو بكر اهم    "مبدأ التفرغ لعضوية الربملان 2و
وما بعد ا ؛ د. ااروق عبد الرب   "دور جملس الدولة املصرا ل محاية اهقوق  218م ،  2118جامعة أسيوط ، 

 .49م ،  4994،  القا رتوالواجبار" ، اجلزء الثاىن ، دار الفكر العريب ، 
كلية رسالة دكتورات      للتوضيح أكثر راج   د. نصر سيم ،مام علي   "اجلم  بني الوزارت وعضوية الربملان" ، 3و

؛ د. عصام أبو بكر اهم    "مبدأ التفرغ لعضوية الربملان"  املرج   294م ،  2141جامعة عني مشس ، –اهقوق 
 وما بعد ا . 218الساب  ،  
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العمل اهكوم  ، وب ل  اي ينبيف  حصو م عل  تل  املزايا وأن تبق  وظائفهم عل  سبيل الت كار 
 ح  يعود ل هناية مدته ،ليها.

 الفرع الثالث
 الح  في الزيادة السنوية والترقية

وبيفض النظر  عن موقعها ومهما كانت مدت اإلعارت  -يعطي قانون العمل اللييب للموظف املعار     
اه  ل اهصول عل  الزيادت السنوية ل الراتب باإلضااة ،ىل استحقاق الرتقية   -داخل أم خارج الوطن

ورمبا تكون اليفاية من   ا املنهد،  ي ترغيب املوظفني باإلعارت وخباصة ااارجية منها وال  ميكن جل  
،عارت املوظفني ،ليها، وبنفس الوقت تشجي  الكفاءار حالة  من التعاون م  الدول الشقيقة من خيل 

ويبدو أن موقف املشرع اللييب  و ل صاحل املوظف املعار باملقارنة  العالية من املوظفني إلدارت الشركار .
م  التشريعار الوظيفية املقارنة، ام  غيا  الن  التشريعي ال ي حيكم   ه املسألة ل ارنسا   ب 

،ىل أنه من ح  املوظف املعار ،عارت طويلة  األمد أن يرق  بصفة مستقلة ل اجلهة جملس الدولة  ناك 
املستعات، ومعىن  ل  أن األقدمية املكتسبة ل   ه الوظيفة ال ترتب  بالوظيفة األصلية بل الوظيفة 

 17قم   من قانون نظام العاملني بالدولة ر 58، ول مصر تن  املادتو(1)اجلديدت ل اجلهة املستعات
عل  أنه" ... ال ُيوز ترقية العامل ال ي جتاوز مدت ،عارته أرب  سنوار متصلة ..." ومعىن  4978لسنة 

 ل  أن املركز الوظيفي للموظف املعار رمبا  يتزعزع  ، ا جتاوزر ،عارته األرب  سنوار، وقد يسبقه ل 
 .(2)الرتقية من  م أحدة منه ل اادمة بسبب اإلعارت   ه املدت 
 المطلب الثاني

 التزامات الموظف المعار
ال تعمي ،عارت املوظف العام ،ىل جهة من اجلهار املسموح اإلعارت ،ليها حتلله من التزامار الوظيفية ال  
ين  عليها التشري  الوظيفي ال ي خيض  له ل  جهته األصلية، ول ضوء  ل  يلتزم املوظف املعار 

اء الرأي ل حدود وتقاليد وقواعد الوظيفة العامة، وعدم اجلم  بني بأداء العمل عل  أكمل وجه، و،بد
 الوظيفة واألعمال ا ظورت أوناء اإلعارت، وااللتزام بعد ،اشاء أسرار املهنة أوناء ،عارته .

 الفرع األول
 أداء العمل

يبق  املوظف املعر كيفاه من موظفي الدولة ملزما  بأداء  عمله عل  أكمل وجه وبالتايل يتعني عليه أن 
يؤدي عمله بدقة وأمانة  ويقوم بأداء واجباته الوظيفية عل  أحسن وجه لدا اجلهة املستعات، اتحلله من 

                                                 

 .429  د.عمرو بركار، " نظام اإلعارت ل الوظيفة العامة"، املرج  الساب ،  1و
 .71م،  4994اليفمي بسيوين، " القانون اإلداري"، دون ط، دار املعارل للنشر، اإلسكندرية،    د.عبد2و
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داء مجي  واجباته الوظيفية ل اجلهة التزاماته  الوظيفية يصبح مؤقتا  ل جهة عمله األصلية، اهو يلتزم بأ
، (1)املستعات، وقد يتعدل اختصاصه الوظيفي ل اجلهة املستعات  ا كان يشيفله ل جهة عمله األصلية

ايعطي ب ل  كل وقته وجهده للوظيفة ال  يشيفلها ل اجلهة املستعات، ال ا كان من واجب املوظف  
، النه يكون ملزا  (2)ل جهة عمله األصلية باعتبار ا مهنته الدائمة العام  أن يقوم بأداء واجباته الوظيفية

بأداء عمله عل  أكمل وجه لدا اجلهة املستعات نظرا  لبقاء عيقة املوظف املعار قائمة م  جهة عمله 
 .(3)األصلية 

 أعا منها املوظف ونظرا  لعدم انقطاع العيقة الوظيفية نتيجة اإلعارت تبق  اجلهة اإلدارية ل الدائرت ال 
صاحبة السلطة الرئاسية ل عيقتها م  املوظف املعار، ول لزوم احرتامه لقواعد وأحكام   ه السلطة 

 . (4)الرئاسية، و ل  ل اهدود ال  تقرر ا القوانني واألنظمة املتبعة ل اجلهة املعات
 الفرع الثاني

 اء الرأيااللتزام بتقاليد وقواعد الوظيفة العامة عند إبد
تعطي التشريعار الوظيفية املوظف العام اه  بالتعبا عن رأيه، استنادا  للنصو  الدستورية ال  حتر  
عاد عادت عل  الن  عل    ا اه  و" تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل لييب أن يعرب حبرية عن رأيه 

 ز حدود القانون...".بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبا بشرط أن ال يتجاو 
ااملوظف العام له كأي مواطن حرية التعبا عن رأيه ل املسائل العامة، ،ال أن مقتضيار اادمة العامة 
تفر  عليه بعض القيود، سواء أكان عل  رأس عمله أم معارا  ،ىل جهة أخرا، اي ُيوز له التعبا عن 

با عن رأيه بطريقة الئقة وحضارية ال متس حسن سا رأيه بطريقة متس املصلحة العامة، اله اه  ل التع
 املراا  العامة بانتظام و،طراد.

ونظرا  لعدم انقطاع العيقة الوظيفية كما أسلفنا، الن املوظف املعار سواء أكان معارا  ل الداخل أم 
ضر عليه ااارج، ال ُيوز له أن يبدي آراء متس سا املرا  األصلي ال ي يتبعه أو ال ي أجعا ،ل يه، كما حيج

                                                 

 .412 د.عمرو بركار، " نظام اإلعارت ل الوظيفة العامة"، املرج  الساب ،  1و
 .5.5 – 5.1 د.عل  خطار شطناوي ، "الوجيز ل القانون اإلداري" ، املرج  الساب 2و
 .411بركار، " نظام اإلعارت ل الوظيفة العامة"، املرج  الساب ،    د.عمرو3و
 .195 د.عل  خطار شطناوي ، "الوجيز ل القانون اإلداري" ، املرج  الساب ،  4و
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أن ُيا ر ل التعبا عن آرائه السياسية املنا ضة لسياسة الدولة، ،  أن   ا االلتزام ييح  املوظف العام 
 .(1)ح  لو خدم ل دول أجنبية، حبيع يتسم سلوكه  باالعتدال واالستقامة أوناء ،عارته

 الفرع الثالث
 عدم الجمع بين الوظيفة واألعمال المحظورة

يلتزم املوظف العام بعدم اجلم  بني وظيفته والقيام بأعمال أخرا وأنه " حيظر عل  املوظف وحتت طائلة 
املسؤولية التأديبية اإلقدام عل  أي من األعمال التالية.... العمل خارج أوقار الدوام الرمسي دون أ  

وأن ال يكون العمل اإلضال مسب  من جهة العمل،  وأن ال ينشأ عن  ل  العمل ،عاقة للعمل الرمسي، 
 اجلهار ال   ا عيقة أو مصلحة بعمل الدائرت".

ول ضوء ما تقدم ونظرا  لعدم انقطاع العيقة الوظيفية بني املوظف املعار وبني جهة عمله األصلية الن 
م  املوظف املعار ملزم ك ل  بعدم اجلم  بني وظيفته ل اجلهة املستعات وبني أي عمل آخر يتعار  

واجباته الوظيفية األصلية، وبشكل ال يتف  م  املصلحة العامة ، ،ال بعد موااقة السلطار امل تصة ل 
،ىل انقطاع العيقة  -كما قلنا  –جهة عمله األصلية واجلهة ال  أعا ،ليها، ألن اإلعارت ال تؤدي 

ار ل اجلهة املعار ،ليها مؤقت، الوظيفية بني املوظف املعار وبني جهة عمله األصلية، اوجود املوظف املع
ومن مث تستمر عيقته الوظيفية جبهة عمله األصلية والتزامه بواجباته الوظيفية باعتبار موظف  مه مسعة 
بلده وحسن سا املرا  األصلي ال ي أعا منه، اسلوكه العام ل اجلهة املستعات أوناء ارتت اإلعارت  و 

 ية.انعكاس لسمعة بلده ودائرته األصل
 الفرع الرابع

 عدم إفشاء السر الوظيفي
قد يطَّل  املوظف العام حبكم وظيفته، سواء أكان رأس عمله أم معارا  ،ىل جهة أخرا، عل  كثا من 
األسرار الوظيفية، وغا ا من األمور ال  تتعل  خبصوصيار املواطنني كاملعلومار ال  يعراها رجال 

عل  املوظف االحتفاظ باملعلومار والوقائ  ال  يعلمها أوناء تأديته ، ايجب (2)الشرطة واألطباء وغا م
لوظيفته، ايمن  من نشر ا أو ، اعتها أو تسليمها ألي ش   ،ال ، ا كان ش صا  مسئوال  وكانت 

 التشريعار  ار العيقة تسمح ب ل .

                                                 

 .415 د. عمرو بركار، " نظام اإلعارت ل الوظيفة العامة"، املرج  الساب ،  1و
العامة، دراسة مقارنة ل النظام العراقي واملصري والفرنسي واإلجنليزي،   د.علي مجعة، التأديب اإلداري ل الوظيفة2و
 .421-422م،  2111، اإلصدار األول، دار الثقااة للنشر والتوزي ، عمان، 4ط
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مال التالية... االحتفاظ " وحيظر عل  املوظف وحتت طائلة املسؤولية التأديبية اإلقدام عل  أي من األع
خارج مكان العمل لنفسه بأي وويقة أو خمابرت رمسية أو نس ة منها أو صور عنها أو تسريبها ألي جهة 

 خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون  ل  من صيحياته...."
خمتلفة ،اشاء ا، ألن  ومعىن  ل  أن املشرّع اللييب حيظر عل  املوظف ال ي يطل  أوناء عمله عل  أمور

أسرار العمل ليست ملكا  ش صيا  للموظف، اي ُيوز له ،طيع غاه عليها أو تسريبها ألي جهة 
خارجية أو الكتابة أو التصريح هبا، ،ال ، ا كان  ل  واجبا  حبكم القانون ويق   ل  ضمن صيحياته، 

ومن با  أوىل ينطب  عل  املوظف املعار ، النه  و، ا كان االلتزام يستمر عادت ح  بعد ترك الوظيفة
 سواء ل الداخل أو ااارج، ال ا أخل هب ا االلتزام ميكن مساءلته تأديبيا  أو جنائيا .

 المطلب الثالث
 تأديب الموظف المعار

مل يعاجل املشرع اللييب تأديب املوظف املعار كما اعلت التشريعار الوظيفية املقارنة، و و ما ميكن أن 
ه القانون اللييب من   ه املقارنة، افي ارنسا ن  القانون املتعل  بالوظيفة العامة ل الدولة لسنة يستفيد
  منه عل  أن املوظف املعار يوض  حتت تصرل ،دارته األصلية عند 15وتعدييته ل املادت و 4981

 ل  أن اجلهة امل تصة ارتكابه اطأ ما أوناء تأديته لواجباته الوظيفية، واعتمادا عل   ل  الننا نست
 بتأديب املوظف املعار عند ارتكابه اطأ ما أوناء ممارسته لوظيفته  ي جهة عمله األصلية.

كما عاجل املشروع املصري   ا األمر بوضوح وأن أختلف من حيع املضمون عن املنهد ال ي أخ  به 
م عل  أنه " جت  4978لعام    من قانون العاملني بالدولة82/1القانون الفرنسي، اقد نصت املادت و

 ، وتكون اجلهة املنتد  أو 81ا كمة التأديبية بتوقي  أي من اجلزاءار املنصو  عليها ل املادت و
املعار ،ليها العامل أو املكلف هبا  ي امل تصة بالتحقي  معه، وتأديبه طبقا  لاحكام سالفة ال كر، 

ومعىن  ل  أن اجلهة ” لند  أو اإلعارت أو التكليف و ل  عن امل الفار ال  يرتكبها خيل ارتت ا
امل تصة بالتحقي  م  املوظف املعار وتأديبه عن امل لفار ال  ترتكب خيل ارتت اإلعارت  ي اجلهة 

 املستعات.
ومل جند نصا  ل القانون اللييب يعطي اجلهة املعات أو املستعات سلطة تأديب املوظف املعار، وتتم مسألة 

ف املعار أو اةاز أو املكلف عن األخطاء وامل الفار اإلدارية ال  أرتكبها قبل ،عارته أو ،جازته أو املوظ
 تكليفه واقا  ألحكام   ا النظام، و ل  أوناء تل  املدت أو بعد انتهائها حسب مقتض  اهال"

تأديبه قبل ،عارته أو  ااملشروع اللييب يتحدة  نا عن ارتكا  املوظف العام خطأ قبل ،عارته، وبالتايل
عند عودته، ومل يعاجل األمر بوضوح كما اعل القانون املصري ال  أحال األمر كله ،ىل اجلهة املستعات، أو 
القانون الفرنسي ال ي أعط  اجلهة املستعات صيحيار تأديبية حمدودت وأبق  التأديب ل األمور 



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

074  

 

البد من استكمال   ا النق  ل نظام اإلعارت اللييب، اجلو رية للجهة املعات، وعليه الننا نعتقد أنه 
 االن  الواضح ل   ا الشأن ضرورت قانونية ملحة نظرا  التساع دائرت اإلعارت الداخلية وااارجية مؤخرا .

 
 المبحث الثالث

 الرقابة القضائية على قرار إعارة الموظف العام
لقة بلعادت املوظف العام ويليفي كل ما كان منها يراقب القضاء اإلداري مدا مشروعية القرارار املتع

 معيبا ، كما ميكن أن حيكم بالتعويض عن الضرر الناجم عنها.
و، ا كان القضاء اإلداري ل كل من ارنسا ومصر ميارس   ا الدور من  زمن بعيد، النه يتميز ك ل  

رجار للتقاضي وتعدد للمحاكم بعم  التجربة ل   ا اةال وبالتنظيم املتطور ال ي يقوم عل  وجود د
اإلدارية، و و ما يسا م ،ىل حد بعيد ل ااعلية الرقابة ال  ميارسها عل  مشروعية قرارار اإلدارت عموما  

 .(1)وتل  املتعلقة بلعارت املوظف العام عل  جهة ااصو 
جشرِّع قد أعط  لإلدارت قدرا  من اهرية ل ،جا 

قرارا ا ، ،ال أنه ل  ار الوقت مل ُيعل   ه  ومباأن امل
اهرية مطلقة بل أخضعها لرقابة القضاء وال ي  و مبثابة مي  املظلومني وصائن اهقوق وحامي اهريار 

، ل ا تنعقد والية الفصل ل املنازعار اإلدارية املتعلقة باإلعارت للقضاء اإلداري ، من خيل الدعاوا  2و
  املصلحة واملتضررون من أعمال وتصراار اإلدارت امل الفة ملبدأ املشروعية هبدل رد ال  يقيمها أصحا

، أي أن اإلدارت عند ،جا  ا ملثل   ه القرارار ُيب أن تكون ل حدود  3واإلدارت للحدود املرسومة  ا 
نح  ا من سلطة تقديرية ، وأن ال تسئ است دام   ه السلطة ، و،ال كان قرار ا ع رضة لإلليفاء من ما ميج

 قبل القضاء .
جشرِّع صراحة عل  أوجه اإلليفاء ل القوانني 

، حيع ترا  دعوا اإلليفاء أمام القضاء   4وولقد ن  امل
 اإلداري  هبدل ،ليفاء قرار غا مشروع وباطل ، و ل  ألنه معيب بأحد العيو  األساسية و ي 

                                                 

 . 2144 د. عل  خطار، موسوعة القضاء اإلداري، دار الثقااة للنشر والتوزي ، 1و
م ، 44/44/2119ق ، جلسة  55 – 5،  55 – 2يبية ، طعون   راج    حكم ا كمة الدستورية العليا الل2و

غا منشور  راج   د. املهدي حممد ، د. حسن ،برا يم خليل   "املدونة الدستورية التعلي  عل  اإلعين الدستوري 
 .  471الصادر عن اةلس الوطىن االنتقايل" ،   

؛ د. حممد عبد اهلل  211ة عل  أعمال اإلدارت" ،   الرقاب –  راج    د. خليفة اجلرباين   "القضاء اإلداري 3و
،    م 2112اجلامعة املفتوحة ، طرابلس ليبيا  الدليمي   "الرقابة القضائية عل  أعمال اإلدارت ل القانون اللييب" ، 

249  . 
   1،  5،  1،  1، 2وم بشأن القضاء اإلداري اللييب البنود  2111  لسنة 1راج    املادت الثانية من قانون رقم و  4و

   .24م ل املادت و4951قانون ا كمة العليا الليبية سنة 
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 المطلب األول : العيوب الشكلية :
كلية ل ااروج عن القواعد العامة ل االختصا  أو خمالفة قواعد الشكل تتمثل امل الفار الش

 واإلجراءار ال  يتطلبها القانون و ي كاآليت  
 أوال  : االختصاص

جشرِّع ملوظف ما أو  يئة ،دارية 
يقصد باالختصا  جمموعة الصيحيار واملسئوليار ال  يعهد هبا امل

؛   ا الن حتديد قواعد االختصا   و  1وكلفني بتحقيقها معينة من أجل الوصول ،ىل األ دال امل
تقسيم العمل بني الوحدار اإلدارية ح  يسهل جصصها ، وبالتايل ،جناز ما يعهد ،ليها من أعمال 

، ونظرا    ه االعتبارار استقر القضاء اإلداري عل  أن العيب ال ي يشو  ركن  2وبنجاعة وااعلية 
داري  و من العيو  املتعلقة بالنظام العام اي ُيوز اإلتفاق م  اإلدارت عل  االختصا  ل القرار اإل

خمالفتها ، و  ا يكون عيب االختصا  صدور القرار من موظف ليس له سلطة ،صداره طبقا  للقوانني 
. 3وأو اللوائح الناا ت  

أما عدم   4واإلداريينقسم عدم االختصا  ،ىل عدم االختصا  اجلسيم ايؤدا ،ىل انعدام القرار 
االختصا  البسي  اقد يكون سلبيا  ويتمثل ل امتناع امل ت  عن ممارسة اختصاصه أو ،ُيابيا  بلصدار 

. 5وقرار ليس من اختصاصه ، و  ا ُيعله عرضة لإلليفاء ، ا ما مت االعرتا  عليه أمام القضاء  

                                                 

 . 511  راج    د. حممد عبد  اهلل اهراري    " الرقابة القضائية عل  أعمال اإلدارت" ،   1و
 ،جناز ما يعهد ،ليها من   الن التحديد لقواعد االختصا   و تقسيم العمل بني الوحدار اإلدارية ح  يسهل جصيصها وبالتاىل2و

  "بأن توزي  االختصاصار بني اجلهار اإلدارية وا يئار مراع  ل  المحكمة العليا الليبيةأعمال بنجاعة وااعلية و  ا ما أكدر عليه 
ل  ل  التقسيم  الصاحل العام وال ي يقتض  تقسيم العمل ح  يتفرغ كل موظف وكل  يئة ملا أني  به ليؤديه عل  خا وجه باإلضااة ملا

م ، جملة 41/1/4971ق ، جلسة  41-4والتوزي  من مصلحة لااراد ح  يسهل توجيههم ،ىل أقسام اإلدارت امل تلفة ، راج    طعن 
، للتوضيح راج    أ. كنتاوا عبد اهلل   "ركن االختصا  ىف القرار اإلداري" ،  27ا كمة العليا ، السنة السادسة  العدد الراب  ،   

 وما بعد ا .  41م ،   2144اجلزائر ،  –جامعة أبو بكر بلقايد  –رسالة ماجستا   كلية القانون 
؛ د. ما ر أبو العينني   "أسبا  ،ليفاء القرارار اإلدارية" ،  الكتا   111  راج    د. حممود حممد حااظ   "القضاء اإلداري "   3و

 .21م ،   4998الثاىن ، 
مصلحة    "من أن القانون قد جعل نقل موظف  محكمة القضاء اإلداري المصرىضائية ل ل  ما قضت به ومن التطبيقار الق  4و

السك  اهديدية ليفاية الدرجة الثانية من اختصا  املدير العام وحده ، ال ا كان قرار نقل املدعي قد صدر من السكرتا العام للمصلحة 
 425النه يكون صادرا  من موظف غا خمت  ، و و هب ه املثابة مشو  بعيب اغتصا  السلطة  مما ُيعله معدوما  ، وال أور له" ، طعن 

، للتوضيح راج    د. حممد  549،    79اجلزء األول  القاعدت   12م ، جمموعة السنة 28/42/4981ق ، جلسسة  21لسنة 
 .15راعت عبد الو ا    "أصول القضاء اإلداري"  املرج  الساب    

العليا  م  ، جمموعة أحكام ا كمة47/1/2117ق ، جلسة  51-444  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 5و
املرج  الساب  ،    النظرية العامة للقرارار اإلدارية" ؛ للتوضيح أكثر راج    د. سليمان الطماوي   " 52،    2118/21119
 . 475قضاء اإلليفاء"  املرج  الساب     –؛ د. مصطف  أبو زيد اهم    "القضاء اإلداري وجملس الدولة  111
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أخولت اإلدارت بسلطة مقيدت أم تقديرية  الن و ك ا الن القواعد القانونية املتعلقة بالقرار اإلداري سواء 
 ل  ليس له أي تأوا عل  سلطة القاض  اإلداري ىف تقدير مشروعيته ، ا ما تعل  بركن االختصا   

جشرِّع أارد بنقل شاغلي  المحكمة اإلدارية العليا و  ا ما أكدر عليه
ل أحد  أحكامها   "الن امل

ا  مبا يتماش  وأسلو  اختيار م ال ا جاء به القانون ... ، ومن مث الوظائف العليا القيادية نظاما  خاص
أارد نظاما  لنقلهم حيق  ا دل ال ا سع  ،ليه ايكون نقل شاغل    ه الوظائف اعتبارا  من اليوم التايل 

إلنتهاء املدت ال  حدد ا قرار تعيينه ويصدر القرار بنقله من رئيس جملس الوزراء ، ا مت النقل اارج 
الوحدت ال  يعمل ايها املوظف ، ويصدر من السلطة امل تصة واقا  للقواعد واللوائح ، ا كان النقل ُيرا 

ل داخل الوحدت ال  يعمل هبا ، وصدور   ا القرار من رئيس جملس الوزراء حبسبان أن نقل الطاعن  
ملدت ا ددت لشيفله الوظيفة كان خارج الوحدت ال  يعمل هبا الن   ا القرار يكون قد صدر بعد ،نتهاء ا

القيادية وممن  و خمت  قانونا  بلصداره ومن مث يكون قد صادل صحيح القانون ومبنأا عن اإلليفاء" 
، ول حكم آخر جاء ايه   "،ن القرار املطعون ايه صدر من مدير عام ،دارت شئون العاملني بالوزارت  1و

وا ااظ امل ت   ... ، ومن مث يكون القرار  دون أن يكون مفوضا  ل  ل  من السلطة امل تصة 
. 2والطعني صادرا  من غا خمت "   

  "بأن الند  يتم عل  أساس التأقيت وال ُيب عرضه عل  جلنة شئون  حكم آخركما جاء ل 
العاملني وجتريه السلطة امل تصة واقا  ملا تراه حمققا  للصاحل العام دون معقب عليها ل   ا الصدد ...  

در القرار املطعون ايه من سكرتا عام حمااظة القليوبية دون أن تقدم اجلهة اإلدارية ما يفيد تفويضه وص
من ا ااظ امل ت  ل ،صدار مثل   ا القرار امن مث يكون القرار الصادر بالند  قد وق  خمالفا  

3وألحكام القانون واجب القضاء بلليفائه م  ما يرتتب عل   ل  من آوار"   

                                                 

م ، جملة  يئة قضايا الدولة  العدد الثالع ، 21/5/2117ق ، جلسة  51-41511يا ، طعن راج    حكم ا كمة اإلدارية العل  1و
بأن   "نقل  المحكمة= =العليا الليبية، كما جاء ل أحد  أحكام  224،    215م ، العدد 2117السنة اهادية واامسون ، 

بناء عل  عر  عل  اللجنة الشعبية العامة لامن العام و و ما قررته  ضاب  الشرطة ،ىل اادمة املدنية يكون بقرار من اللجنة الشعبية العامة
م بشأن املؤمترار  2114لسنة  4م ، وليس ل قانون رقم 4992لسنة  41  من قانون األمن والشرطة الصادر بقانون رقم 441املادت و

رار الشعبية األساسية الساريان وقت صدور القرار املطعون الشعبية واللجان الشعبية والئحته الداخلية الصادر بقرار األمانة العامة للمؤمت
 م ، غا منشور .2/1/2141ق ، جلسة  51 - 111عليه ، ما خيول اللجنة الشعبية لامن العام ،صدار  ل  القرار"  طعن 

الفتاح   "قواعد النقل خالد عبد م ، د. 21/5/2117ق ، جلسة   19 – 9118  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 2و
 م ، غا منشور .48/42/2144ق ، جلسة  51 - 81؛ حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن  18والند " ،   

م ، جملة  يئة قضايا الدولة  العدد األول ، 25/42/2141ق ، جلسة  51 – 4117  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 3و
، للتوضيح أكثر عن مفهوم اغتصا  السلطة راج    د. أبوبكر أمحد  427،    247، العدد  2144 السنة ااامسة واامسون ، 

م  ،     2141دراسة مقارنة"  ، دار اجلامعة اجلديدت   اإلسكندرية ،  –التعيم    "حدود سلطار القضاء اإلداري ل دعوا اإلليفاء 
االختصا  ل القرار اإلداري  دراسة مقارنة ، رسالة ماجستا ، كلية اهقوق وما بعد ا ؛ أ.  يمن اؤاد رحيم   "مشروعية عنصر  424

 . 95م ،  2145جامعة اإلسكندرية   –
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بأن سلطار القضاء اإلداري ل تقدير مشروعية القرار اإلداري من ناحية  وخ صة القول
االختصا  حيع ما وجد أن القرار اإلداري املتعل  بالنقل أو الند  أو اإلعارت املطعون ايه يق  خارج 

بلليفائه   اختصا  اجلهة اإلدارية املدع  عليها النه يقرر عل  الفور عدم مشروعية   ا القرار وحيكم
ولعل  ل  أنه عيب متعل  بالنظام العام ، اه ا خا دليل عل  سعة سلطار القضاء اإلداري ل مراقبة 
  ا العيب وتقدير مشروعيته ، وال يسق  الدا  بعدم االختصا  بالدخول ل موضوع الدعوا أي 

ليا ال  متل  أن تقضي به من ُيوز ،بداءه ل أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو أول مرت أمام ا كمة الع
. 1وتلقاء نفسها   

 ثانيا  : الشكل واإلجراءات :
يقصد به املظهر ااارجي ال ي يتعني عل  مصدر القرار إلاراغه ايه ، مبعىن جمموعة القواعد الشكلية 

. 2ولإلجراءار ال  ُيب أن تلتزم جهة اإلدارت قانونا  بلتباعها عند ،صدار ا للقرارار اإلدارية  
وتأسيسا  عل   ل  كلما استوجب القانون ،تباع شكليار و،جراءار معينة تعني عل  جهة اإلدارت 

اإللتزام هبا اي تستطي  ،سقاطها أو االنتقا  منها ، و،ال كان قرار ا ااقدا  لركن الشكل  ومن مث قابي  
جشرِّع  أج المحكمة اإلدارية العليااإلليفاء و  ا ما أكدر عليه 

از للجهة اإلدارية نقل العامل   "أن امل
من وحدت ،ىل أخرا عل  أال يرتتب عل  نقله تفويت دور العامل ل الرتقية باألقدمية ، واشرتط موااقة 

جلنة شئون العاملني عل   ل  النقل ، وأن اختصا    ه اللجنة عام يشمل النقل املكاىن داخل 
ومن مث تكون اجلهة اإلدارية الطاعنة قد أغلفت الوحدت ، كما يشمل النقل من وحدت ،ىل أخرا .....، 

وأسقطت مرحلة  امة جو رية من مراحل تكوين قرارا النقل املطعون ايهما ، ومن مث يكونا قد جاءا 
، وضرورت الشكل تأت  من أن   3وخمالفني القانون ويتعني القضاء بلليفائهما وما يرتتب عليهما من آوار" 

  ،غفال الشكليار أو اإلجراءار ال  ن  عليها القانون ، ال ا كان جتا ل أ ية النتائد ال  ترتتب عل
  ه الشكليار أو اإلجراءار من شأنه أن يؤور ل القرار املت   أي أن ،تباع الشكليار واإلجراءار  

                                                 

م ، جملة ا كمة العليا ، 41/44/4981ق ، جلسة  27 – 21  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 1و
 .  41العدد الثالع    

د.   244راعت عبد الو ا    "أصول القضاء اإلداري" ، املرج  الساب  ،    للتوضيح أكثر راج    د. حممد 2و
؛ د. ماجد راغب اهلو  518حممد عبد اهلل اهراري    " الرقابة القضائية عل  أعمال اإلدارت" ، املرج  الساب  ،   

 . 415  "القرارار اإلدارية" ، املرج  الساب  ،   
م ، جملة  يئة قضايا 41/1/2142ق ، جلسة  51 – 4522لعليا ، طعن   راج    حكم ا كمة اإلدارية ا3و

ق ،  57 – 9911و  9815؛ وطعن  452،    227الدولة  العدد الثالع ، السنة السابعة واامسون ، العدد 
،    249م  جملة  يئة قضايا الدولة ، العدد الثالع ، السنة الواحدت  واامسني ، العدد 48/1/2144جلسة 
 .  481د. حممد راعت عبد الو ا    "أصول القضاء اإلداري" ، املرج  الساب  ،  للتوضيح أكثر      218
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كان سيؤدا ،ىل حصول تعديل ل القرار املت   ، افي   ه اهالة يعد الشكل أو اإلجراء جو ريا  
  عدم القيام به اعتبار القرار اإلداري غا مشروع بسبب عيب ل شكله ، أما ل عدم وجود يرتتب عل

تأوا لتجا ل اإلدارت الشكليار أو اإلجراءار ال  ن  عليها القانون الن   ه الشكليار أو 
 اإلجراءار تعد وانوية وال تؤور عل  مشروعية القرار اإلداري .

األصل أن اإلدارت ملزمة ل مجي  األحوال بأن تستند ،ىل سبب صحيح  أما ايما خي  التسبيب النه وا 
ل القانون ل ،صدار ا لقرارا ا ، ،ال أهنا غا ملزمة باإلاصاح عن   ا السبب ل صلب قرار ا أي غا 

ون أما ، ا مل يشرتط القان  1وملزمة بتسبيب قرار النقل أو الند  أو اإلعارت ،ال ، ا ألزمها القانون  ل  
صراحة تسبيب القرار اإلداري اي يرتتب عل  جهة اإلدارت خطأ ،ن    أغفلت بيان األسبا  ال  بجمي 

. 2وعليها قرار ا   
جشرِّع ،لزام اجلهة امل تصة بالتسبيب ملا له داللة عل  يرى الباحث أنه وتأسيسا  عل   ل  

ُيب عل  امل
الوجود املادا للوقائ  وسيمة تكييفها القانوىن ، مراقبة مشروعية القرار اإلداري من حيع سيمة صحة 

أي أن  كر السبب ل قرار النقل أو الند  أو اإلعارت واضحا  وجليا  بأن اإلدارت قد ابتيفت من ورائه 
مصلحة العمل ومل يكن بيفر  التشفي أو اإلنتقام الن قرار ا يكون قد صادل صحيح القانون أي 

ا جاءر العبارار واألسبا  ال  أورد ا القرار مرسلة مبهمة ، ال تكف  ابتيفاء املصلحة العامة ، أما ، 
جشرِّع من تسبيب القرارار ، وال 

همله وال تنهض دليي  عل  ما قض  به وال حتق  اليفر  ال ي قصده امل
تتمكن معه ا كمة من تطبي  القانون ، الن قرار النقل أو الند  أو اإلعارت يبطل لقصور ل تسبيبه . 

أا عندما تقوم اإلدارت بلصدار قرارار النقل أو الند  أو اإلعارت ،ىل جهة أخرا وأرادر من  ل  ،بعاد 
املوظف عن االستفادت باملزايا الوظيفية ال  كان قد يتحصل عليها ،ن بق  ل وظيفته األصلية مثل الرتقية 

. وك ل  قرارار جلنة شئون العاملني مثي  3و،ىل وظيفة قيادية مثي  الن قرار ا يكون معيبا  وقابي  لإلليفاء 
بالتعقيب عل  درجار الكفاية اه ا قد يضر املوظف من الرتشح ، ا كان  ناك ،جراء االنتدا  أو 

                                                 

م ،  جملة ا كمة العليا  السنة 47/1/4977ق ، جلسة   25 – 5  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 1و
ق ، جلسة  54 – 42411يا ، طعن ، وحكم ا كم اإلدارية العل 41السادسة والعشرون العدد الراب  ،   

   211، العدد  2145م ، جملة  يئة قضايا الدولة ، العدد الراب  ، السنة التاسعة واامسون ، 21/4/2141
 451 . 
م ، جمموعة أحكام ا كمة 1/2/4991ق ، جلسة  55 – 241  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 2و

 . 142، العدد  الثاىن ،    21اإلدارية العليا ، السنة 
م ، د.خالد عبد الفتاح  47/1/2117ق ، جلسة  54 – 1171  راج     حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 3و

 . 415  "قواعد النقل والند " ، املرج  الساب  ،   
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، ملا  ا من شروط وميزار ُيب تواار ا لدا املرشح ومنها الكفاءت  1واإلعارت وخاصة ، ا كانت خارجية 
ال  قد ال تتواار لدا اجلهة املراد اإلعارت ،ليها .والقدرت عل  ،دارت بعض املهام   

و  ا ُيب تعزيز مبدأ تسبيب تل  القرارار مبا  ا أ ية لدا اإلدارت أو املوظف أو القضاء  حيع 
يستظهر من تسبيب القرارار وجود سبب صحيح ظا ر غا مسترت وحيق  مشروعية تل  القرارار  ألن 

ل السلطة وال ينعدم الن دوره ل الكشف عن االحنرال ل التسبيب يكشف عن ،ساءت استعما
 اإلجراءار ال ينكر و  ا  و املقصد منه .

 المطلب الثاني : العيوب الموضوعية
و  ه العيو  تتعل  مبضمون القرار اإلداري نفسه أي مبوضوعيته ويتمثل ل عيب خمالفة القانون  وعيب 

و ل  ل اآليت   السبب ، وعيب االحنرال باستعمال السلطة ،  
 أوال  : المحل :

،ن القرارار اإلدارية بوجه عام ينبيفي أن تكون صادرت باإلستناد ،ىل قواعد قانونية أي أن حمل القرار 
، ويتمثل   ا األور القانوين ل  2واإلداري  و األور القانوىن ال ا تتجه ،رادت جهة اإلدارت ،ىل ترتيبه 

، ومن  نا ، ا كان حمل القرار اإلداري أي األور القانوىن  3وديلها أو ،ليفائها ،نشاء املراكز القانونية أو تع
، كما لو أصدرر جهة اإلدارت قرارا   4وال ا تريد اإلدارت ترتيبه خمالفا  ألية قاعدت من القواعد القانونية 

وقف ايها القوانني أو بالنقل أو الند  أو اإلعارت دون استيفائه للشروط القانونية أو خيل الفرتار ال  ت
اللوائح ملثل   ه اإلجراءار ألن مجي    ه اهاالر تكون حمل القرار غا مشروع األمر ال ا يؤدا ،ىل 

 قابلية القرار اإلداري  اته لإلليفاء لعيب ل حمله.
ل أحد  أحكامها   "أن قرار النقل املطعون ضده من  المحكمة اإلدارية العلياو  ا ما أكدر عليه 

يفة مدير عام منطقة املعادا الطبية مل حيدد الوظيفة ال  نقل ،ليها و،منا اكتف  بأن يتم لإلدارت العامة وظ
لشئون العيقار واادمار املكملة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقا رت دون حتديد وظيفة 

باشره  وترتيبا  عل   ل  حمددت أو معينة ليشيفلها املطعون ضده ، أو االختصا  الوظيفي ال ي سول ي
يكون قرار نقل املطعون ضده ،ىل غا وظيفة حمددت ومل يسند للمطعون ضده أي عمل أو اختصا  

                                                 

عار من   ا 1و
ج
نتد  وامل

ج
 البا  .  راج    ما مت توضيحه لتقرير الكفاية املوظف املنقول وامل

 .479د. حممد راعت عبد الو ا    "أصول القضاء اإلداري" ، املرج  الساب  ،     راج    2و
م ، جمموعة املبادئ 1/5/4992ق ، جلسة  17 – 1758  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 3و

 . 411القانونية  املرج  الساب  ،   
  وال يقتصر مدلول القانون ال ي ُيب أن يكون حمل القرار اإلداري مطابقا  له عل  القواعد التشريعية الصادرت من 4و

 املشرع ،  بل يشمل كااة القواعد القانونية الناا ت أيا كانت اجلهة ال  اصدرته . 
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المحكمة العليا ، كما أكدر أيضا   1ووظيفي ومن مث يكون   ا القرار غا مشروع وخمالف القانون" 
بتكليف  2118لسنة  15عل  نفس املفهوم  و   "م  كان  ل  وكان القرار الطعني رقم  الليبية

موظفني مبهام  و ل حقيقته بالنسبة للطاعن قرار نوع  مل يوجب نقله ،ىل وظيفة غا حمددت بوحدت 
نها عيوت شئون املراقبة ، الم يتم النقل ،ىل وظيفة شاغرت بعينها وبدرجة تعادل درجة الوظيفة املنقول م

عل  أن وظائف الوحدت امل كورت تنتم  ةموعة الوظائف اإلدارية بامليك العام للوحدت اإلدارت وليست 
من الوظائف الفنية ال  ينظمها امليك الفىن   ه الوحدت ال  تندرج ضمنها وظيفة الطاعن املنقول منها 

2ويكون معيبا  مب الفة القانون "  ومن مث الن قرار النقل  
أما خبصو  الند  الن السلطة امل تصة بند  العامل للقيام مؤقتا  بعمل بوظيفة أخرا من 

نفس درجة وظيفته أو من درجة أعل  ل  ار الوحدت أو ل وحدت أخرا واقا  ملفهوم التأقيت ل   ا 
بعد ا ،ال اةال أي أن يكون الند  ملدت سنة واحدت قابلة للتجديد ح  أرب  سنوار ، وحظر التجديد 

ل حالة الضرورت ، ويشرتط عدم وجود درجار ميكن شيفلها عن طري  النقل ويتعني عل  اجلهة اإلدارية 
ل  المحكمة العليا الليبية ، و  ا ما عنته 3واحرتام   ه القواعد و،ال وق  قرار ا باطي  واجب اإلليفاء 

وط الند  ايه ، وملا كان اهكم أحد  أحكامها بأن   "التكليف ال ميكن وصفه بالند  لت لف شر 
املطعون ايه مل يلتزم   ا النظر واعترب القرار املشار ،ليه قرار ند  للمطعون ضده باإلضااة ،ىل عمله 

األصل  وقض  له بعيوت الند  من تاريخ صدور القرار وح  تاريخ صدور اهكم النه يكون ب ل  قد 
جاء ايه   "الن توقف صرل املرتب بعد أن  آخر حكم ، وك ل  ل  4وأخطأ ل تطبي  القانون" 

نح املرتب أوناء املدت ا ددت لإلعارت واملدت ال  جتددر  ا ، واستمر الصرل  كسب املدع  حقا  بأن ميج
لسنة  9154اعي  خي ا ،ال أن ،عارت املدع  قد جتددر مرت أخرا بقرار رئيس اجلمهورية رقم 

م دون أن 5/9/4918و ل  ملدت سنة أخرا اعتبارا من  م4918اكتوبر  2م الصادر ل 4918

                                                 

  م ، د.خالد عبد الفتاح  7/1/2117ق ، جلسة  11 – 1912حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن  راج      1و
 .41"قواعد النقل والند " ، املرج  الساب  ،   

م ، غا منشور ، طعن 21/2/2142ق ، جلسة   51 – 411  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 2و
 . 417،    2115م / 2111م ، جمموعة أحكام ا كمة العليا 9/5/2111ق  جلسة  17 – 411

م ، جملة  يئة قضايا 77/5/2144ق ، جلسة  51 – 5519كم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن   راج    ح3و
ق   51 – 41511؛ طعن  215،    249م ، العدد 2144الدولة  العدد الثالع ، السنة ااامسة واامسون ، 

، 211، العدد  2141 م  جملة  يئة قضايا الدولة ، العدد الثاىن ، السنة الثامنة واامسون ،22/1/2141جلسة 
 271 . 
م ، غا منشور ؛ طعن 49/1/2141ق ، جلسة  51 – 219  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 4و

 .  141م ، جمموعة أحكام ا كمة العليا ، 7/4/2117ق  جلسة  54 – 411
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يصدر من اجلهة اإلدارية عن مدت التجديد موااقة صرحية عل  منح املدع  مرتبه ىف مصر أو موااقة 
نح قانونا    ا املرتب طوال   ه الفرتت و،ىل حني انتهاء  ضمنية بالصرل اعي  ، ومن مث ال ُيوز أن ميج

كم املطعون ايه ،  جاء خمالفا    ا النظر اقد انطوا عل  خطأ ل تطبي  اإلعارت . ومن حيع أن اه
وب ل  الن الرقابة القضائية   ا العيب  ي رقابة مشروعية تستهدل  1والقانون وتأويله ويتعني ،ليفاؤه"

تؤدا ،ىل قابلية القضاء اإلداري  لإلليفاء ال  البحع عن مدا مطابقة ا ل اإلداري للقواعد القانونية ال 
،ىل بطينه بطينا  مطلقا ، ألنه ال يتعل  بالنظام العام ومن مث النه يتحصن من السحب اإلداري أو 

 اإلليفاء القضائي بفوار ميعاد الستني يوما  املقررت للطعن عل  القرارار اإلدارية .
 ثانيا  : السبب

و القانونية ااارجة عن اإلرادت وقصد مصدر القرار وال  متلي عليه ،صداره يقصد به اهالة الواقعية أ
، و  ا الن القرار اإلداري ُيب أن يستند ،ىل وقائ  مادية أو قانونية   2وإلحداة مركز قانوين معني 

، اسبب قرار النقل قد يكون ،ليفاء  3وكانت    السبب أو الداا  ال ا حرك جهة اإلدارت إلجا ه 
يفته أو بطلب من املوظف نفسه أو بسبب آخر ترا اإلدارت ايه حتقي  صاحل املرا  وك ل  الند  لوظ

عار اليها  
ج
نتد  أو امل

ج
أو  اإلعارت ُيب أن يكون الباعع  و القيام باألعمال املكلف هبا ل اجلهة امل

رت أحد م لل ارج  وك ل  ل صورت منح اإلجازت للزوج أو الزوجة املوظفة للسفر م  الزوج بسبب ،عا
و، ا صدر قرار النقل أو الند  أو اإلعارت  دون أن يقوم   ا األخا مبمارسة أا أعمال تتناىف والشروط 

 الواجب تواار ا ل   ا القرار ايكون غا مشروع لعيب ل سببه .
 ل أحد أحكامها بأن   "ال جناح عل  اإلدارت المحكمة اإلدارية العلياو  ا ما أكدر عليه 

،ن    أعلنت سببا  و يا  للقرار اإلداري الصادر بنقل املطعون ضده من السل  الدبلوماس  ،ىل  يئة 
الربيد و و كونه زائدا  عن حاجة العمل بالوزارت ، ،خفاء للسبب اهقيقي و و عدم صيحيته لتوىل 

مثل ل حرصها وظائف السل  الدبلوماس  ، مادامت تبيفي ب ل  مصلحة مشروعة للموظف املنقول تت
عل  مسعته الوظيفية ىف ا يئة املنقول ،ليها ، وعل  ا كمة أن تسل  رقابتها عل  السبب اهقيق  للقرار 

                                                 

  ، د.خالد عبد الفتاح  م 7/5/4978ق ، جلسة  48 – 11  راج     حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 1و
، للتوضيح أكثر راج    أ. سلوا حسن ردام الدليم   "اهظر  111"شرح أحكام نظام العاملني بالدولة ،   

جامعة  –دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستا ، كلية اهقوق  –الدستورا لتحصني القرار اإلداري من الطعن القضائي 
 .وما بعد ا  75م ،  2141اإلسكندرية ، 

د. حممد عبد   ؛  481د. حممد راعت عبد الو ا    "أصول القضاء اإلداري" ، املرج  الساب  ،     راج    2و
 . 118اهلل اهراري   "الرقابة القضائية عل  أعمال اإلدارت" ، املرح  الساب  ،   

 .  92  راج    د. ماجد راغب اهلو   "القرارار اإلدارية" ، املرج  الساب  ،   3و
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دون السبب الظا را وال يعد  ل  ،خيال  لسبب دون آخر ، ألن السبب الواق  من األمر سبب واحد 
. 1و... "  ومل يتبدل .  و عدم الصيحية لتوىل وظائف السل  الدبلوماس   

أيضا    "بأن املطعون ضد م من بني العاملني باهرس  المحكمة العليا الليبيةكما أكدر 
البلدا وتقرر ندهبم للعمل عل  سبيل التفرغ باللجنة األمنية املشرتكة ملكااحة الظوا ر ا دامة ...  

نتدبني ،ليها ،ىل أن أبليفوا بتا
ج
م بفصلهم وآخرين 5/7/2111ريخ واالستمرار ل أداء أعما م باجلهة امل

من العمل اعتبارا  من تاريخ انقطاعهم عن أداء وظائفهم دون أن يثبت أن جهة اإلدارت قد أصدرر قرارا  
بلهناء ندهبم و،بيغهم ب ل  مما يعىن أن قرار الند  قد جدد تلقائيا  والقول بانقطاع املطعون ضد م 

إلصدار القرار املطعون ال أصل ل األوراق مما يفقد   ا  عن العمل وال ي اج ته جهة اإلدارت سببا  
المحكمة اإلدارية كما أكدر    2والقرار أحد أركانه و و ركن السبب ، ويكون بالتايل خمالفا  للقانون " 

جشرِّع ل السع  حنو اهد من ظا رت البطالة ولو عل  حنو مؤقت رخ  ل شيفل  العليا
  "،ن رغبة امل

عارين
ج
أو اهاصلني عل  ،جازت خاصة بدون مرتب ..  م  كانت اإلعارت أو اإلجازت اااصة  وظائف امل

بدون  مرتب ... ال تقل عن سنة ، وعىن من البيان أن   ه الوظائف جل  بعودت شاغليها األصليني 
الستيم أعمال وظائفهم ... ، ومن حيع أن الثابت من األوراق أن صاحب الوظيفة األصل  ولئن  

د عاد ملقر عمله ،ال أنه مل يعد الستيم أعمال وظيفته وليضطيع بأعبائها ،منا عاد لتقد  كان ق
استقالته و،هناء عيقته الوظيفية جبهة عمله النه يكون قد انتف  شرط ،هناء خدمته لعودت صاحب 

هناء خدمة الطاعنة الوظيفة األصلية و، ا اج ر جهة اإلدارت من عودت امل كور وتقدميه الستقالته سببا  إل
. 3والهنا قد ابتدعت سببا  إلهناء خدمة شاغلي الوظائف عل  حنو مؤقت ال يعراه القانون"   

و  ا الن قام القرار اإلداري عل  سبب حقيقي الن  ل  يعىن بالضرورت أنه سيحق  غرضه 
القرار لتحقي  غر  ا دد ، و ل  بيفض النظر عن البواعع ح  ولو كانت غا مشروعة ، أما ، ا اجته 

غا الواجب استهدااه الن  ل  يفيد بالضرورت أن اإلدارت قد عمدر ل قرار ا ،ىل تأكيد قيام سبب غا 
                                                 

 م ، جمموعة املبادئ ال 1/4/4918ق ، جلسة  44 – 271  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 1و
ق ، جلسة  55 -1؛ حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن  181،    41قرر ا ا كمة اإلدارية العليا ، السنة 

 . 124،    2118/2119م ، جمموعة أحكام ا كمة العليا 41/44/2118
 ، جمموعة أحكام ا كمة 44/2/2117ق ، جلسة  52 – 91  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 2و

 . 181،    2117/2118العليا 
م ، جملة  يئة قضايا 25/44/2111ق ، جلسة  51 – 4417  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 3و

، للتوضيح أكثر راج    أ. أحممد حممد  244،    214الدولة  العددد األول ، السنة اهادية واامسون ، العدد 
 –رسالة ماجستا ، كلية اهقوق ت عن تنفي  األحكام اإلدارية الصادرت  ضد ا" ، أحممد أبو عائشة   "امتناع اإلدار 

 وما بعد ا . 77،    2141جامعة اإلسكندرية  
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موجود و  ا اان عيب السبب ل القرار اإلداري ليس من النظام العام ومن مث ال ُيوز للقاضي اإلداري 
طاعن وحده ، كما أنه ال يؤدا ،ىل البطين املطل  ،وارته من تلقاء نفسه ، و،منا يق  عبء ،وباته عل  ال

، و،منا اق  ،ىل عدم مشروعية ، أا قابليته لإلليفاء ومن مث يتقيد الطعن عليه بامليعاد املقرر وبفواته 
 يتحصن .

بأنه ُيب عل  اإلدارت اهر  عند ،صدار القرارار بأن تتوخ  ايها املشروعية  ويرى الباحث
ار ال  قد تلح  ببعض موظفيها وخاصة ال  متس مراكز م القانونية بل ُيب وتبتعد عن تل  االجراء

عليها أيضا أن تتوخ  ىف  ل  البواعع واهجد ال  يجستند ،ليها عند ،صدار القرارار سواء متتعت 
بسلطة تقديرية أو مقيدت ؛   ا تعترب الرقابة القضائية عل  تل  األسبا  ضمانة  امة وأساسية يصوغ 

ض  التدخل وال جض  للهواء وامليول ملصدر القرار .للقا  
وملا كانت قرارار النقل والند  واإلعارت  ا خصوصية كبات ومؤورت تأواا  مباشرا  عل  املوظف 

مثل   ه اإلجراءار وال تكون منااية  للمشروعية ،    ا ُيب عل  اإلدارت توخ  الصاحل العام ل ،جا 
وملا كان عبء اإلوبار يق  عل  من يدع  العكس اهنا الصعوبة حيع ال يستطي  املوظف املتضرر 
،وبار باملستندار ال  ىف حوزت اإلدارت أو ،جبار ا عل  تقدميها وال  جتعل القاض  اإلداري ُييبه ،ىل 

إلداري ومن مث ،ليفائه .طلبه وحيكم بلبطال القرار ا  
 رابعا  : الغاية

يقصد هبا ا دل ال ا تسع  ،ليه اجلهة اإلدارية مصدرت القرار أو النتيجة النهائية ال  تريد 
، ومن مث ال ُيوز   ه اجلهة اإلدارية أن تست دم سلطا ا وامتيازا ا ومن بينها ،صدار  1وحتقيقها 

، أو حتقي  نف  ش ص    ا  2والقرارار اإلدارية لتحقي  غر  خيرج عن الصاحل العام كاالنتقام مثي 
مت مل حتمل ل الن ا دل من قرار النقل أو الند  أو اإلعارت ُيب أن يكون لتحقي  الصاحل العام مادا

طيا ا قرارار مقنعة متس مركز املوظف ، كان يتضمن النقل تنزيي  لدرجة املوظف أو جفيضا ملرتبه أو 
 تفويتا  لرتقيته باألقدمية أو أن يتم النقل ،ىل وظيفة داخلة ل ا يكل التنظيم  للجهة املنقول ،ليها .

ديد من أحكامها حيع جاء   "أن جلهة ل الع المحكمة اإلدارية العلياو  ا ما أكدر عليه 
اإلدارت سلطة تقديرية ل نقل العامل ابتيفاء حتقي  الصاحل العام ومقتضيار حسن سا املراا  العامة دون 

أن يكون للعامل ح  التمس  بالبقاء ل وظيفة معينة ، ال ا مل تبغ اإلدارت بالنقل الصاحل العام أو 
سبيي  للتنكيل بالعامل الن قرار ا يكون مشوبا  بعيب ،ساءت السلطة احنرات عن   ه اليفاية واج ر منه 

                                                 

    112  د. حممد عبد  اهلل اهراري    "الرقابة القضائية عل  أعمال اإلدارت" ، املرح  الساب  ،   راج     1و
 .15 ، ملوسوعة اإلدارية  الشاملة ل ،ليفاء القرار اإلداري" د.عبد العزيز عبد املنعم خليفة   "ا

 .218د. حممد راعت عبد الو ا    "أصول القضاء اإلداري" ، املرج  الساب  ،     راج    2و



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

024  

 

، كما أن قرار الند  أو اإلعارت قد يتضمن عقوبة مقنعة أيضا   و  ا ما  1ومما يوصمه بعدم املشروعية" 
  "،ن الند   و من الصيحيار ال  جتريها اجلهة اإلدارية  المحكمة اإلدارية العلياأكدر عليه 
لطتها التقديرية ل حدود ما قيد ا به القانون من ضواب  وال حيد سلطتها ىف االختيار ل   ا مبوجب س

الصدد سوا قيد عدم االحنرال بالسلطة أو ،ساءت استعما ا ، امن مث النه ال ترتب عل  اجلهة اإلدارية 
الصدد أن تشيفل  ،ن    قدرر واختارر بصيحية االختيار والتقدير ال  قرر ا  ا القانون ل   ا

وظيفة امل كور ندبا  بيفاه ايمن آورر ندهبم ملعاونتها ل ،دارت املرا  متوخية ل  ل  الصاحل العام وصاحل 
املرا  ، ومل يثبت ،حنرااها بالقرار ،ىل غاية أو مأر  غا  ل  ، النه ملا كان ك ل  امن مث الن قرار ا 

  ما رمسته أحكام القانون املنظمة للند  مما يكون معه املطعون عليه يكون مربءا  من العيو  وجاء وا
جشرِّع و،ن حكم آخر ، ول  2وطلب ،ليفائه عل  غا سند من صحيح القانون" 

جاء ايه   "كما أن امل
أجاز للسلطة امل تصة بالتعيني وبعد موااقة العامل كتابة ،عارته للعمل ل الداخل أو ااارج ل ضوء 

  تصدر ا السلطة امل تصة قائما  مبمارسة جهة اإلدارت   ه السلطة ،منا يكون القواعد واإلجراءار ال
واقا  ملا تراه حمققا  لصاحل العام ، ومبا ال معقب عليها مادامت مل جرج عن القواعد ال  استنتها لنفسها 

الهنا قد  ل ممارسة سلطتها التقديرية وضواب  ممارستها   ه السلطة ، و ي ،ن خالفت   ه القواعد
خالفت قاعدت تنظيمية قيدر وضبطت هبا سلطتها التقديرية ومن مث خالفت القانون باملعىن الواس  ، 
و ي ،ن بيفيت غاية ال متت ،ىل املصلحة العامة أو  دات ،ىل اإلضرار بعامل أو ،اادت عامل دون ح  

. 3والهنا تكون قد انتكبت املصلحة العامة واحنرات باستعمال سلطتها"  
ب ل  الن القرارار اإلدارية تتمت  بالنسبة ليفايتها بقرينة املشروعية أي عيب القصد يتعني عل  و 

من يتحدا به أن يقوم بلوباته ، ،ال ، ا كانت األدلة كااية عل  وجود   ا العيب ، الن القاض  حيكم 
مال السلطة يشرتك م  ، و  ا الن عيب ،ساءت استع 4وبلليفائه دون أن يطلب من الطاعن القيام بلوباته 

                                                 

  م ، د.خالد عبد الفتاح  7/7/2117ق ، جلسة  51 – 9448حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن راج       1و
ق ، جلسة  51 – 78حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن ؛  24ند " ، املرج  الساب  ،   "قواعد النقل وال

 . 448،   2111/2115م ، جمموعة أحكام ا كمة العليا 5/2/2111
م ، جملة  يئة قضايا 41/5/2115ق ، جلسة  11 – 5124حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن راج       2و

 .  419،    491م ، العدد 2115السنة التاسعة واالربعون ، الدولة  العدد الراب  ، 
م ، د.خالد عبد الفتاح  21/1/2114ق ، جلسة  12 – 1481  راج    حكم ا كمة اإلدارية العليا ، طعن 3و

 . 118  "شرح قانون نظام العاملني " ، املرج  الساب  ،  
م ، جمموعة أحكام ا كمة 21/1/4981ق ، جلسة   41 – 44  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 4و

 .  41العليا العدد الراب  ،   
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عيب ا ل والسبب ل كونه ليس من النظام العام ،  ال ُيوز للقاض  اإلداري ،وارته من تلقاء نفسه كما 
 أنه غا مشروع ، ويتحصن بفوار ميعاد الطعن أو السحب .

أن أوجه عدم املشروعية ىف القرارار اإلدارية وخاصة ل قرارار  وُيستخلص من كل ما تقدم
أو الند  أو اإلعارت تتمثل ل عيب عدم االختصا  ، وعيب عدم الشكل أو اإلجراءار، النقل 

وعيب خمالفة القانون ، وعيب السبب ، وعيب احنرال السلطة ، ويستطي  الطاعن أن يستند عل  أي 
عيب من   ه العيو  بالطعن عليه وبطلب ،ليفائه ، كما أن دور القاض  اإلداري عند حتققه من عدم 

عية القرار املطعون ايه  و النط  بلليفاء القرار دون أن ميتد ،ىل أكثر من  ل  اي ُيوز للدائرت مشرو 
ومن املتف  عليه أيضا  أن القاض  ال  إال أن ذلك ومن منظور الباحثالقضائية تعديله أو استبداله ، 

ل  ُيب أن يكون حي  له اغتصا  سلطة وأخ  مكان اإلدارت ل ،صدار مثل تل  القرارار  ،ال أن  
 ناك قواعد قانونية ميكن للقاض  أن يستند عليها بتوجيه األوامر لإلدارت امل طئة ل ،صدار مثل تل  

 القرارار املعيبة و،جبار ا عل  تصحيح   ا العوج وال يكون دوره حمدود و و اإلليفاء .
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 الخاتمة
 النتائج والتوصيات.

العام ل ضوء قانون عيقار العمل اللييب، وباملقارنة م   تناول البحع التنظيم إلعارت  املوظف
 التشريعار الوظيفية ل كل من ارنسا ومصر، وقد خلصت ،ىل جمموعة من النتائد والتوصيار.

 النتائج:
من خيل املقارنة ما بني نظام العمل اللييب والتشريعار الوظيفية ل كل من ارنسا ومصر، خلصت 

 تالية الدراسة ،ىل النتائد ال
اجلهة امل تصة بلعارت املوظف العام ل ارنسا  ي اجلهة اإلدارية املعات ومبوااقة الوزير، باإلضااة ،ىل  -4

توقي  وزير اجلهة اإلدارية ل اجلهة املستعات، ول مصر اجلهة امل تصة بالتعيني، أما ل ليبيا ات تلف   ه 
 مة.اجلهة حسب ائة املوظف، اهي اللجنة الشعبية العا

 يشرتط إلعارت املوظف العام ل كل من ارنسا ومصر موااقة املوظف عل  قرار اإلعارت. -2
مل حيدد القانون الفرنسي واملصري سقفا  أعل  ملدت اإلعارت و،منا تركت سلطة تقديرية لإلدارت، بينما  -1

 ل القانون اللييب حدد ا بأرب  سنوار كحد أقص .
يا واألنظمة القانونية املقارنة ل حتديد اجلهار ال  ميكن ،عارت املوظف توس  املشرع ل كل من ليب -1

العام ،ليها، سواء أكانت جهار خارجية أم داخلية، و و ما ميكن أن يسا م ل حتقي  األ دال 
 املتوخات ل اإلعارت.

هة املعات، ل أبق  املشرع الفرنسي بوضوح عل  سلطة تأديب املوظف املعار ل األمور اجلو رية للج -5
 حني جعلها املشرّع املصري واللييب بيد اجلهة املستعات.

تنته  اإلعارت بشكل طبيع  بلنتهاء مد ا أو مدت جتديد ا ، وبشكل استثنائ  قد يكون بطلب  -1
أو املوظف املعار  اته وا  شروط وضواب  معينة   ا الن مدت  من اجلهة املستعات أو اجلهة املعات

جشرِّع ىف كلتا البلدين أقرَّ حب  اجلهة امل تصة ىف 
اإلعارت تدخل ضمن خدمة املوظف بالرغم أن امل

اإلعارت ل شيفل الوظيفة الشاغرت بسبب اإلعارت ،ال أنه ألزمها عند عودت املوظف من تل  اإلعارت 
ه دون املساس بدرجته أو راتبه اإلمجاىل ولو بصفة ش صية ، ح  يتم تسوية وظيفته ،عادته ،ىل وظيفت

ىف أول ميزانية تلي تاريخ عودته من اإلعارت ، كما تسرا عليه قوانني اإلحالة ،ىل املعاش السارية ىف 
 جهة عمله األصلية .
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 التوصيات:
رنسي، عل  ،مكانية ،هناء يوصي الباحع بالن  بوضوح، وكما  و اهال ل القانون الف -4

،عارت املوظف العام قبل هناية مد ا ا ددت، طاملا أن  ل  حيق  املنفعة العامة ويسا م ل  
 ضمان سا املراا  العامة بانتظام واطراد.

أن يعاجل املشرّع اللييب بوضوح، وكما  و اهال ل القانونيني الفرنسي واملصري، مسألة  -2
د ارتكابه اطأ مسلكي ل وظيفته املعار ،ليها واجلهة امل تصة تأديب املوظف املعار عن

 بتأديبه.
ويوصي الباحع بأن يتم وض  ضواب  قانونية للند  أو لإلعارت ملوظف  اهكومة مهما   -1

كانت مناصبهم اإلدارية ،ىل اجلهة التشريعية أو جلاهنا ، و ل  لك  ال يكون  ناك اجلم  
توىل املناصب الربملانية سواء كان  ل  املنصب عضوا  أو  ال ا ن  عليه الدستور ىف

 مستشارا  لديها ىف أحد جلاهنا  .
كما نوصي بأن يتم التنسي  بني اجلهار العامة املمولة من امليزانية م  وزارت  املالية     -1

والعمل بلحالة مجي  قرارار التعيني والعقود والنقل والند  واإلعارت والرتقيار واملكااآر 
واالستقاالر وغا ا ح  ال يتم ورود مرتبا م لدا كلتا اجلهتني ، كما البد من تعزيز دور  
اجلهار الرقابية األخرا ل ،لزام اجلهار تطبي  قانون عيقار العمل ايما خي  مجي  
القرارار املتعلقة بامليك الوظيف  ومتابعة سياسار التوظيف واإلنضباط اإلداري مما كان له 

 السلىب ىف عدم ضب  وأحكام الرقابة عل  تل  اإلجراءار خيل السنوار السابقة .األور 
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 قائمة المراجع
 أوال  الكتب:

دراسة مقارنة"  ، دار  –د. أبوبكر أمحد التعيم    "حدود سلطار القضاء اإلداري ل دعوا اإلليفاء 
 م 2141اجلامعة اجلديدت   اإلسكندرية ، 
 "التنظيم الدستورا للوظيفة العامة"د. أشرل حممد أنس جعفر   

د. املهدي حممد ، د. حسن ،برا يم خليل   "املدونة الدستورية التعلي  عل  اإلعين الدستوري الصادر 
 عن اةلس الوطىن االنتقايل".

.د. جابر جاد نصار   "األداء التشريع  ةلس الشعب ل الرقابة عل  دستورية القوانني ل مصر"  دار 
 ة العربية ، دون سنة نشرالنهض

 الرقابة عل  أعمال اإلدارت" –د. خليفة اجلرباين   "القضاء اإلداري 
 النظرية العامة للقرارار اإلدارية"د. سليمان الطماوي   "

 د.عبد العزيز عبد املنعم خليفة   "املوسوعة اإلدارية  الشاملة ل ،ليفاء القرار اإلداري"
 .4994اإلداري، دار املعارل للنشر، اإلسكندرية د.عبد اليفمي بسيوين،القانون

 .4989د.عبد الفتاح حسن، مبادئ القانون اإلداري، مكتبة اجليء اجلديدت، مصر
د.علي مجعة،التأديب اإلداري ل الوظيفة العامة، دراسة مقارنة ل النظام العراقي واملصري والفرنسي 

 2111مان، اإلصدار األول، دار الثقااة، ع4واإلجنليزي، ط
 ،.2111د.عل  خطار، الوجيز ل القانون اإلداري، دار وائل، عمان

 .4998د.عل  خطار، دراسار ل الوظيفة العامة، اجلامعة األردنية، عمان
 .2144د. عل  خطار، موسوعة القضاء اإلداري، دار الثقااة للنشر والتوزي ، عمان

 م.4989دراسة مقارنة، دون ناشر، مصرد.عمروبركار، نظام اإلعارت ل الوظيفة العامة، 
د. ااروق عبد الرب   "دور جملس الدولة املصرا ل محاية اهقوق والواجبار" ، اجلزء الثاىن ، دار الفكر 

 م4994،  القا رتالعريب ، 
 م2118 اإلسكندرية،د. ماجد راغب اهلو   "القانون الدستورا" ، دار املطبوعار اجلامعية ،

 م،  .4991القانون اإلداري، دار املطبوعار اجلامعية، اإلسكندرية ،د. ماجد اهلو، 
 .2118، منشورار األكادميية العربية ل الدمنارك4د.مازن ليلو ، القانون اإلداري، ط

 م.4998د. ما ر أبو العينني   "أسبا  ،ليفاء القرارار اإلدارية" ،  الكتا  الثاىن ، 
م 4991 اإلسكندرية الدساتا املصرية" ، دار اجلامعة اجلديدت ، د. حمسن خليل   "القانون الدستورا و 

. 
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 .2112د. حممد راعت عبدالو ا ، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، اهليب اهقوقية، باور
 د. حممد عبداهلل اهراري    " الرقابة القضائية عل  أعمال اإلدارت".

اجلامعة املفتوحة ، ل  أعمال اإلدارت ل القانون اللييب" ، د. حممد عبد اهلل الدليمي   "الرقابة القضائية ع
 . م 2112طرابلس ليبيا  

 قضاء اإلليفاء"  . –د. مصطف  أبو زيد اهم    "القضاء اإلداري وجملس الدولة 
 .2117، دار الثقااة للنشر والتوزي ، عمان4د. نوال كنعان، القانون اإلداري، الكتا  الثاين، ط

 .4999، دار الثقااة للنشر والتوزي ، عمان4القضاء األردين، ط د. نوال كنعان ،
 ثانيا:الرسائل العلمية :

دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ،   -د. أمحد سليمان عبد الراض    "املسئولية التأديبية ألعضاء الربملان 
 م.2141جامعة أسيوط ،  -كلية هقوق 

رسالة اإلدارت عن تنفي  األحكام اإلدارية الصادرت  ضد ا" ، أ. أحممد حممد أحممد أبو عائشة   "امتناع 
 2141جامعة اإلسكندرية   –ماجستا ، كلية اهقوق 

دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستا  كلية  –أ. حسني علي عبد الرحيم البياين   "التفرغ لعضوية الربملان 
 م2141جامعة اإلسكندرية ،  –اهقوق 

دراسة  –الدليم   "اهظر الدستورا لتحصني القرار اإلداري من الطعن القضائي أ. سلوا حسن ردام 
 م2141جامعة اإلسكندرية ،  –مقارنة" ، رسالة ماجستا ، كلية اهقوق 

دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية اهقوق  -د. عصام أبو بكر اهم    "مبدأ التفرغ لعضوية الربملان 
 . م2118جامعة أسيوط ،  -

جامعة  –أ. كنتاوا عبد اهلل   "ركن االختصا  ىف القرار اإلداري" ، رسالة ماجستا   كلية القانون 
 م.2144اجلزائر ،  –أبو بكر بلقايد 

جامعة  –كلية اهقوق د. نصر سيم ،مام علي   "اجلم  بني الوزارت وعضوية الربملان" ، رسالة دكتورات    
 م2141عني مشس ،

حيم   "مشروعية عنصر االختصا  ل القرار اإلداري  دراسة مقارنة ، رسالة ماجستا ،  أ.  يمن اؤاد ر 
 م.2145جامعة اإلسكندرية   –كلية اهقوق 

 
 ثالثا:المج ت والبحوث العلمية:
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" مبدأ اصل السلطار بني النظرية والتطبي " ، جملة ،دارت قضايا اهكومة     د. ،برا يم الصيفا ،برا يم  
 م4981العدد الثالع السنة الرابعة والعشرون ، يوليو/سبتمرب 

د. أمحد حااظ عطية جنم   "الفصل بني السلطار وتطور العيقة بني السلطتني التشريعية والتنفي ية ل 
 م4984إلدارية ، العدد األول ، يونيه الدساتا املصرية" ، جملة العلوم ا

د. عادل الطبطايب   "تعلي  عل  النظم الوظيفية اجلديدت ل الكويت" ، جملة اهقوق والشريعة ، 
 م ، العدد الثاىن ،  السنة الثالثة.4991

حممد كمال حمفوظ   " طبيعة الوحدار االقتصادية التابعة للمؤسسار العامة" ، مقالة مبجلة ،دارت د. 
 م.4972قضايا اهكومة السنة السادسة عشر، العدد الثاىن ، 

 
 رابعا:المراجع األجنبية:

-A, plantey, Driot et pratique de le function publique internatio 
nale, paris, 1977. 
- Bernard, Schwatz, French Administrative Law and common 
law word, the book exchange LTD, new jersy, 2006m p 1019. 
- " public sector pension and the challenge of ageing public 
service" OECD working paper on public Govermance 2007/2, 
p.13. 
- Waline, Trait de droit administrative, paris. 1962. 

 خامسا:التشريعات:
 .2141لسنة  42قانون عيقار العمل اللييب رقم  -
 وتعدييته. 4981  لسنة 81القانون الفرنسي املتعل  بالوظيفة العامة ل الدولة، رقم و -
 ، وتعدييته.4978 ، لسنة 17قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة، رقم و -
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 آليات الرقابة على االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان
 

 عبدالقادر إبراهيم اقريرة-أ                        
 محاضر مساعد / كلية القانون/ جامعة  بني وليد
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 مقـدمة
 

واهريللللللللار األساسللللللللية وللللللللية  يئللللللللار أحللللللللدوت االتفاقيللللللللة األوروبيللللللللة همايللللللللة حقللللللللوق اإلنسللللللللان       
اللللللل  ارضللللللتها عللللللل   اهمايللللللة حقللللللوق اإلنسللللللان اللللللل  نصللللللت عليهللللللا ولرقابللللللة احللللللرتام الللللللدول اللتزاما لللللل

 كمة األوروبية هقوق اإلنسان وجلنة الوزراء.و ي  اللجنة األوروبية هقوق اإلنسان، وا 
ل النظللللام األورويب همايللللة حقللللوق اإلنسللللان تعللللديير ج ريللللة مبوجللللب الربوتوكللللول اهللللادي عشللللر عللللدّ     

يهللدل إلعللادت تنظلليم آليللار املراقبللة وحتقيلل  ااعليللة محايللة حقللوق اإلنسللان ، ا أليفللي  لل ا الربوتوكللول دور 
اآلليللة أسللنتها اللجنللة األوروبيللة همايللة حقللوق اإلنسللان و،نشللاء ا كمللة األوروبيللة هقللوق اإلنسللان، و لل ه 

االتفاقية األوروبية هماية حقوق اإلنسان و  ه ا كمة تعمل عل  حسلن تطبيل  أحكلام االتفاقيلة وتوقيل  
العقوبللار عللل  مللن خيالفهللا، كمللا مللنح  لل ا الربوتوكللول األاللراد أو ضللحايا انتهاكللار حقللوق اإلنسللان مللن 

 اإلدعاء مباشرت أمام ا كمة األوروبية هقوق اإلنسان.
كللل ل  يوجلللد جهلللاز تنفيللل ي آخلللر ملراقبلللة االتفاقيلللة األوروبيلللة و لللو جلنلللة وزراء، و لللي آليلللة أنشلللأ ا        

منظملللة جمللللس أوروبلللا، ودور لللا يتمثلللل ل تنفيللل  ومراقبلللة األحكلللام الصلللادرت ملللن ا كملللة األوروبيلللة هقلللوق 
ي علدل ملن دور جلنلة وقد يتجل    ا الدور بدخول الربوتوكول اهادي عشر حيز التنفيل  والل  1واإلنسان

الللوزراء ل دراسللة الشللكاوي اللل  تقللدم ،ىل اللجنللة وقصللر دور للا عللل  مراقبللة تنفيلل  األحكللام الصللادرت مللن 
كللل  لل ه  التطللورار كانللت مثللار للتسللاؤل حللول تشللكيل واختصللا    .ا كمللة األوروبيللة هقللوق اإلنسللان

واجلراءار  ل ه اآلليلار، وملا طبيعلة دور لا الرقلايب ل محايلة اهقلوق واهريلار ل االتفاقيلة األوربيلة همايلة 
 حقوق اإلنسان؟

وقلللد اتبعنلللا ل  للل ا البحلللع امللللنهد التحليللللي الوصلللفي، و لللل  ملللن خللليل حتليلللل نصلللو  االتفاقيلللة      
 ألوربية هماية حقوق اإلنسان.ا

 ،ىل مبحثني   البحع وقد جرا تقسيم   ا
 يان التنظيمي للمحكمة األوروبية واختصاصها وإجراءاتها.نالمبحث األول: الب يعر 

و ل  من خيل مطلبني، يعر  املطلب األول  تأليف ا كملة األوروبيلة هقلوق اإلنسلان، ل حلني يبلني 
 و،جراءار ا كمة األوروبية هقوق اإلنسان.املطلب الثاين اختصا  

                                                 

، منشورار مركز التووي  واإلعيم 2طل -  حممد أمني امليداين، النظام األورويب هماية حقوق اإلنسان ، الريا  1و
 .24م،  2111والتكوين ل جمال حقوق اإلنسان، 
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و للل  مللن خلليل مطلبللني   يــان التنظيمــي للجنــة وزراء مجلــس أوروبــالنالمبحــث الثــاني تنــاول البأمللا 
يبني املطللب األول  تشلكيل جلنلة وزراء جمللس أوروبلا، ل حلني يبلني املطللب الثلاين  اختصلا  و،جلراءار 

 جلنة وزراء جملس أوروبا.
 األول المبحث

 لمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانالبنيان التنظيمي ل
سلللللللنبحع ل تلللللللأليف ا كملللللللة األوروبيلللللللة هقلللللللوق اإلنسلللللللان و مطللللللللب أول ، ونلللللللرا اختصاصلللللللا ا      

 و،جراءار الدعوا أمامها و مطلب وان .
 المطلب األول: تأليف المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان.

قللللللوق اإلنسللللللان واملعدلللللللة بللللللالربوتوكول اهللللللادي عشللللللر تنظلللللليم ا كمللللللة بينللللللت االتفاقيللللللة األوروبيللللللة ه     
 وأداء مهامها عل  النحو التايل 

 أوال /القضاة:
تتلللللألف ا كملللللة األوروبيلللللة ملللللن علللللدد ملللللن لقضلللللات يسلللللاوي علللللدد األطلللللرال ل االتفاقيلللللة األوروبيلللللة      

   . 2ول5004  دولة ح  سنة 54، وال  وصل جمموعها و(1)هقوق اإلنسان 
 لللل ا عللللل  خلللليل النظللللام القللللد  للمحكمللللة األوروبيللللة اللللل  كانللللت تتضللللمن قضللللات ميثلللللون كللللل الللللدول 
األعضلللللللللاء ل جمللللللللللس أوروبلللللللللا، سلللللللللواء ملللللللللنهم الللللللللل ي صلللللللللادق أو الللللللللل ي مل يصلللللللللادق علللللللللل  االتفاقيلللللللللة 

 . 3واألوروبية
  بأنلللللله ميكللللللن ألي دولللللللة طللللللرل ل االتفاقيللللللة األوروبيللللللة أن ترشللللللح أكثللللللر مللللللن 50وبينللللللت املللللللادت و     

قلللللا  حيملللللل جنسلللللية الدوللللللة الطلللللرل ل  للللل ه االتفاقيلللللة، و للللل ا ملللللا أضلللللااه الربوتوكلللللول اهلللللادي عشلللللر 
ل؛ ألنلللللله ال ُيللللللوز أن تصللللللمم ا كمللللللة األوروبيللللللة حسللللللب 8991بعللللللد دخوللللللله حيللللللز التنفيلللللل  ل سللللللنة 

 .  4ونظامها القد  أكثر من قاضي حيمل نفس اجلنسية
 اختيار القضاة: -8

األوروبيلللللة هقلللللوق اإلنسلللللان بواسلللللطة اجلمعيلللللة الربملانيلللللة ةللللللس أوروبلللللا  يلللللتم انت لللللا  قضلللللات ا كملللللة     
ل جلسللللللة سللللللرية باألغلبيللللللة املطلقللللللة ألصللللللوار أعضللللللائها، بنللللللاء قائمللللللة ويوللللللة أمسللللللاء ملرشللللللحني تقللللللدمها  

                                                 

  .  00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربتوكول و80  املادتو1و
 .50، اةلد الثاين،  8115  حممد شريف بسيوين، الووائ  الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، القا رت، دار الشروق، الطبعة األوىل، 2و
 .58،    عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون الدويل العام، القا رت، دار النهضة 3و
 .008  حممد أمني امليداين، النظام األورويب هقوق اإلنسان، مرج  ساب ،  4و
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، وتتبلللللل  نفللللللس اإلجللللللراءار لتكملللللللة عللللللدد القضللللللات ل حللللللال قبللللللول (1)كللللللل دولللللللة طللللللرل ل االتفاقيللللللة 
 .(2)ستيفل املقاعد الشاغرت أعضاء جدد ل االتفاقية أو ت

ويشللللللرتط ل قضللللللات ا كمللللللة املرشللللللحني لتللللللويل منصللللللب القاضللللللي با كمللللللة األوروبيللللللة الشللللللروط املطلوبللللللة 
ملمارسلللللللة الوظلللللللائف القضلللللللائية الرايعلللللللة، بلللللللأن ُيتمللللللل  بلللللللأعل  قلللللللدر ملللللللن االخلللللللتيل، وأن يكلللللللون ملللللللن 

 .(3)رجال القانون املشهود  م بالكفاءت
 .(4)القاضي وضيفته با كمة وبصفته الش صية أي ال ُيوز أن ميثله غاه  وميارس

وتقللللللللوم ا كمللللللللة بانت للللللللا  رئلللللللليس  للللللللا ونائللللللللب للللللللله أو أونللللللللني ملللللللللدت وللللللللية سللللللللنوار وُيللللللللوز جتديللللللللد 
 .(5)انت اهبم

 مدة عضوية القضاة: -5
ميلللللللارس القضلللللللات مهلللللللامهم مللللللللدت سلللللللت سلللللللنوار قابللللللللة للتجديلللللللد، وتنتهلللللللي ملللللللدت عضلللللللويته نصلللللللف      

 .(6)ل االنت ا  األول بعد انقضاء وية سنوار عدد القضات املنت بني
ويقلللللل  عللللللل  عللللللات  األمللللللني العللللللام ةلللللللس أوروبللللللا اختيللللللار القضللللللات اللللللل ين تنتهللللللي اللللللرت م األوليللللللة،      

 .(7)و ل  من خيل ،جراء عملية قرعة تتم مباشرت بعد انت اهبم
يللللللله نصلللللللف القضلللللللات كلللللللل ولللللللية صلللللللد بتجديلللللللد واليلللللللة ةللللللللس أوروبلللللللا ويقوُيلللللللوز للجمعيلللللللة الربملان     

بللللأي انت لللللا  الحلللل  أن تقللللرر ملللللدت غللللا مللللدت السلللللت سللللنوار اللللللواردت  مسللللنوار، و للللل  قبلللللل أن تقللللو 
  ولكلللللن يشلللللرتط 88ملللللن االتفاقيلللللة املعدللللللة بلللللالربوتوكول رقلللللم و 52/8بلللللالفقرت األوىل ملللللن نللللل  امللللللادت 

، ويكلللللون  لللللل  علللللن طريللللل  قرعلللللة ُيريهلللللا (8)أال تزيلللللد علللللن تسللللل  سلللللنوار وال تقلللللل علللللن ولللللية سلللللنوار

                                                 

  . 00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و88/0  املادت و1و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و88/8  املادت و2و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و88/8  املادت و3و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و80/8  املادت و4و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و868/0  املادت و5و
  .00عدلة بالربوتوكول رقم و  من االتفاقية األوروبية امل83/0  املادت و6و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و83/8  املادت و7و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و83/3  املادت و8و
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األمللللني العللللام ةللللللس أوروبللللا بعلللللد االنت للللا  مباشلللللرت، حيللللع يلللللتم توزيلللل  ملللللدت واليللللة القضلللللات اللللل  تلللللرا 
 .(1)اجلمعية الربملانية انت اهبم ملدت غا مدت الست سنوار

يلللللة واليتللللله بلللللل يسلللللتمر ل وال يوعلللللل  القاضلللللي املنت لللللب أن حيلللللل حملللللل القاضلللللي الللللل ي تنتهللللل          
 .(2)سلفه ح  تنتهي

ويسللللللللتيفل قضللللللللات ا كمللللللللة األوروبيللللللللة وظللللللللائفهم حلللللللل  يللللللللتم اسللللللللتبدا م، وبعللللللللد  لللللللل ا االسللللللللتبدال      
يسللللللتمر القضللللللات اللللللل ين انتهللللللت مللللللدت واليللللللتهم ل النظللللللر ل القضللللللايا اللللللل  سللللللب  و،ن عرضللللللت عللللللليهم 

 .(3)قبل انقضاء واليتهم
، أو علللللن طريللللل  اصلللللله  (4)وتنتهلللللي واليلللللة القاضلللللي با كملللللة ،ملللللا عنلللللد بلوغللللله السلللللبعني ملللللن عملللللره     

 .(5)، ا قرر قضات ا كمة  ل  بأغلبية الثلثني لعدم تواار الشروط املطلوبة ايه
 استق ل القضاة: -3

أوجبللللللت االتفاقيللللللة األوروبيللللللة عنللللللد تللللللويل قضللللللات ا كمللللللة لنشللللللاط ميكللللللن أن يللللللؤور ل اسللللللتقيليتهم      
أو يشلللللليفلهم عللللللن وظيفللللللتهم كقضللللللات با كمللللللة، ولبيللللللان مللللللدا تللللللأوا  لللللل ه األنشللللللطة ل القضللللللات الللللللن 

 .  (6)ا كمة وحد ا  ا سلطة الفصل ل  ل 
يللللللدا  ملللللللا سللللللب  عللللللربر ل ،حللللللدا توصلللللليا ا حتللللللت كمللللللا أن اجلمعيللللللة الربملانيللللللة ةلللللللس أوروبللللللا وتأك      
ل عللللللن أسللللللفها لوجللللللود بعللللللض املرشللللللحني لشلللللليفل وظيفللللللة قضللللللات با كمللللللة 8911لسللللللنة  109رقللللللم 

غللللللا مسللللللتقلني عللللللن حكومللللللا م ممللللللا يبعللللللع عللللللدم الثقللللللة ل نللللللزا تهم واسللللللتقي م، وأوصللللللت اجلمعيللللللة 
ملرشللللللح االسللللللتقالة مللللللن جلنللللللة الللللللوزراء بعللللللدم ترشلللللليح أشلللللل ا  ال يتمتعللللللون باالسللللللتقيلية، وأنلللللله عللللللل  ا

عللللللت دوظيفتلللللله اهكوميللللللة ، ا مت ترشلللللليحه قاضلللللليا  با كمللللللة، ول العللللللام نفسلللللله أصللللللدرر اجلمعيللللللة قللللللرارا  
 ايه ،ىل االلتزام مبا أوصت به.

                                                 

  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و83/4  املادت و1و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و83/5  املادت و2و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و83/7  املادت و3و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و83/6  املادت و4و
  .00رقم و  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول 84  املادت و5و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و80/3  املادت و6و
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وقللللللد أضللللللاات اليئحللللللة الداخليللللللة للمحكمللللللة األوروبيللللللة هقللللللوق اإلنسللللللان املنتهيللللللة نصوصللللللا  تتعللللللل       
  أنلللللله ال ُيللللللوز للقاضللللللي أن يشللللللرتك ل 55ء ل ماد للللللا وبضللللللمان اسللللللتقيل قضللللللات ا كمللللللة، اقللللللد جللللللا

   الدعوا ، ا تواارر ،حدا اهالتني 
 ، ا كانت له مصلحة ش صية ل القضية املنظورت. -أ

، ا سلللللب  أن عرضلللللت عليللللله القضلللللية ونظر لللللا بلللللأي صلللللفة كلللللان عليهلللللا وكللللليي  أو مستشلللللارا  ألحلللللد  - 
 .(1)أطرااها أو عضو ل حمكمة أو جلنة حتقي 

  مللللللن  ار اليئحللللللة منلللللل  القاضللللللي حلللللل  التنحللللللي عللللللن النظللللللر ل الللللللدعوا 54ول نلللللل  املللللللادت و     
املعروضللللة أماملللله بعللللد ،خطللللار رئلللليس ا كمللللة هبلللل ا التنحللللي؛ ليللللأ ن للللله ، ا مللللا تبللللني مللللا يللللربر  للللل ، الللللن 

 مل ُيد الرئيس األسبا  مقنعة اصلت ا كمة ل  ل .
 ضمانات قضاة المحكمة: -4

  مللللللن 48كمللللللة األوروبيللللللة هقللللللوق اإلنسللللللان، وحسللللللب مللللللا نصللللللت عليلللللله املللللللادت ويتمتلللللل  قضللللللات ا      
  ملللللن ميثلللللاق جمللللللس أوروبلللللا واالتفاقيلللللار 50االتفاقيلللللة األوروبيلللللة كلللللل املميلللللزار الللللل  حلللللدد ا بامللللللادت و

الللللل  مبوجبلللللله وملللللن بينهللللللا الربوتوكلللللول الرابلللللل  ليتفاقيلللللار العامللللللة بامتيلللللازار وحصللللللانار أعضلللللاء جملللللللس 
الربوتوكللللللول تعريللللللف االمتيللللللازار واهصللللللانار اللللللل  يتمتلللللل  هبللللللا قضللللللات ا كمللللللة أوروبللللللا، ويضللللللمن  لللللل ا 

 األوروبية.
اامللللللللللادت األوىل عرالللللللللت كلملللللللللة قضلللللللللات بلللللللللأهنم وو قضلللللللللات ا كملللللللللة الللللللللل ين مت انتملللللللللائهم با كملللللللللة      

 .(2) األوروبية، أو القاضي ال ي تعينه الدولة ال  تعنيها القضية  
وتقضللللللللي امللللللللللادت الثانيللللللللة بلللللللللأن ووالقضلللللللللات يتمتعللللللللون أونلللللللللاء مباشلللللللللر م لوظللللللللائفهم وأيضلللللللللا  خللللللللليل      

  (3)الرحير ال  يقومون هبا بسبب مباشر م الوظائف باالمتيازار واهصانار اآلتية
اهصللللللللانة ضللللللللد القللللللللبض أو االعتقللللللللال أو حجللللللللز أمتعللللللللتهم الش صللللللللية وتتمتلللللللل  أقللللللللوا م وكتابللللللللا م  -أ

 .حبصانة  قضائية

                                                 

 .026  عبد العزيز سرحان، مرج  سب   كره،  1و
 .026  عبد العزيز سرحان، املرج  نفسه  2و
 .027  عبد العزيز سرحان، املرج  نفسه  3و
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،عفلللللاؤ م ومرااقلللللو م ملللللن مجيللللل  اإلجلللللراءار اااصلللللة حبريلللللة التنقلللللل واالللللروج واللللللدخول ل اللللللدول  - 
الللللل  يقيملللللون ايهلللللا وحبريلللللة اللللللدخول ل اللللللدول الللللل  يباشلللللرون ايهلللللا وظلللللائفهم، كملللللا يشلللللمل ،عفلللللاء م 
االسللللللتثناء مللللللن ،جللللللراءار تسلللللللهيل األجانللللللب ل الللللللدول اللللللل  يزوروهنلللللللا أو ميللللللرون هبللللللا أونللللللاء مباشلللللللر م 

 لوظائفهم.
وتشللللللا املللللللادت الثالثللللللة ،ىل أنلللللله خلللللليل النتقللللللال اللللللل ي يقللللللوم بلللللله القضللللللات ل مباشللللللر م لوظللللللائفهم      

 .(1)مينحون االمتيازار اجلمركية ورقابة الصرل اآلتية 
 من جانب حكوماتهم: -أ

ل يتمتعلللللون بالتسلللللهيير  ا للللللا املعلللللرتل هبللللللا لكبلللللار مللللللوظفي الدوللللللة عنللللللدما يللللل  بون ،ىل االلللللارج      
 مهمة رمسية مؤقتة.

 من جانب حكومات الدول األعضاء: -ب
 يتمت  قضات ا كمة باإلعفاءار املعرتل هبا لرؤساء البعثار الدبلوماسية.

وتلللللللللن  امللللللللللادت الرابعلللللللللة علللللللللل  أن وولللللللللائ  وأوراق ا كملللللللللة والقضلللللللللات ال ُيلللللللللوز االعتلللللللللداء عليهلللللللللا أو     
غا للللللا مللللللن الووللللللائ  الرمسيللللللة اااصللللللة با كمللللللة حجز للللللا أو اللللللر  الرقابللللللة عللللللل  املراسللللللير الرمسيللللللة أو 

 وأعضائها.
وتقضلللللللللي امللللللللللادت ااامسلللللللللة باهصلللللللللانة القضلللللللللائية بالنسلللللللللبة لاقلللللللللوال والكتابلللللللللار واألعملللللللللال الللللللللل      

 يقومون هبا خيل مباشر م لوظائفهم وتبق  سارية ح  بعد انتهاء مدت والية القضات.
واهصللللللانار اللللللل  يتمتلللللل  هبللللللا القضللللللات ليسللللللت مقللللللدرت وتشللللللا املللللللادت السادسللللللة ،ىل أن االمتيللللللازار     

لتحقيللللللل  مصللللللللحة ش صلللللللية  لللللللم، بلللللللل اليفلللللللر  منهلللللللا ضلللللللمان اسلللللللتقي م ل مباشلللللللرت وظلللللللائفهم، وأن 
ا كمللللة وحللللد ا بكامللللل  يئا للللا  للللا سلللللطة الفصللللل ل رالللل  اهصللللانار و لللل ا ال يعللللد حقللللا  بللللل واجبللللا  

نلللللللل  مللللللللن تقريللللللللر العدالللللللللة أو أن رالللللللل  لرالللللللل  اهصللللللللانة عللللللللن القاضللللللللي ، ا رأر ا كمللللللللة أن اهصللللللللانة مت
 اهصانة ال حيل باليفر  ال ي قررر من أجله.

 ثانيا / مقر المحكمة ودوائرها ولغاتها: 
مل تشللللللللللر االتفاقيلللللللللللة األوروبيللللللللللة ،ىل مقلللللللللللر ا كمللللللللللة ،ال أن اليئحلللللللللللة الداخليللللللللللة  كملللللللللللة حقلللللللللللوق      

  وو عللللللل  أن يكللللللون مقر للللللا ل مدينللللللة سرتاسللللللبورغ وُيللللللوز أن 84اإلنسللللللان املنتهيللللللة نصللللللت ل املللللللادت و
                                                 

 .027  عبد العزيز سرحان، مرج  ساب   1و
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تباشلللللللر وظائفهلللللللا ل أي مكلللللللان ملللللللن دول أعضلللللللاء جمللللللللس أوروبلللللللا سلللللللواء كانلللللللت طرالللللللا  ل االتفاقيلللللللة أم 
   (1)ال؟
وتكللللللون جلسللللللار ا كمللللللة األوروبيللللللة ومبقتضلللللل  الفقللللللرت األوىل مللللللن املللللللادت األربعللللللني مللللللن االتفاقيللللللة      

 .(2) األوروبية وو علنية ،ال ، ا قررر ا كمة خيل  ل  بسبب ظرول استثنائية  

  ملللللللللللن النظلللللللللللام اللللللللللللداخلي بلللللللللللأن الليفتلللللللللللني اللللللللللللرمسيتني  لللللللللللا  الفرنسلللللللللللية 25وأوضلللللللللللحت امللللللللللللادت و     
  مللللللن  لللللل ه املللللللادت اسللللللت دام ليفللللللة غللللللا الليفتللللللني 2،5واالجنليزيللللللة، ولكللللللن أجللللللازر كللللللل مللللللن الفقللللللرتني و

    .(3) الرمسيتني للمحكمة ، ا مسح ب ل  رئيس غراة من غرل ا كمة ال  تعر  عليها القضية
، علللللللن طريقهلللللللا تنظلللللللر (4) تتكلللللللون ا كملللللللة األوروبيلللللللة هقلللللللوق اإلنسلللللللان ملللللللن ولللللللية دوائلللللللر  وو و      

اللللللدعاوي املراوعلللللة أمامهلللللا، االلللللدائرت األوىل و لللللي جللللللان تتلللللألف ملللللن ويولللللة قضلللللات وعلللللد ا اللللللبعض  يئلللللة 
، أمللللللا ا يئللللللة الثانيللللللة، و للللللي غللللللرل املداولللللللة وتتشللللللكل مللللللن سللللللبعة قضللللللات، و لللللل ه اليفللللللرل مت (5)ابتدائيللللللة

قبللللللل ا كمللللللة ملللللللدت زمنيللللللة حمللللللددت، كمللللللا تقللللللوم ا كمللللللة بانت للللللا  رؤسللللللاء غللللللرل وُيللللللوز  ،نشللللللاؤ ا مللللللن
 .(6)،عادت انت اهبم

وأخلللللللاا  الللللللللدائرت العليلللللللا با كمللللللللة وتعلللللللرل بيفراللللللللة املداوللللللللة الكللللللللربا، وتتكلللللللون مللللللللن سلللللللبعة عشللللللللر      
ونائبللللله  قاضللللليا ، يلللللتم اختيلللللار م واقلللللا  ليئحلللللة الداخليلللللة للمحكملللللة، وتضلللللم  للللل ه اليفرالللللة رئللللليس ا كملللللة

ورؤسلللللللاء غلللللللرل املداوللللللللة وقاضلللللللي الدوللللللللة املعنيلللللللة بالقضلللللللية املتطلللللللورت، والللللللل ي ُيلللللللب وجلللللللوده أيضلللللللا  ل 
غرالللللة املداوللللللة وحضلللللوره ، ا مل يكلللللن القاضلللللي املنت لللللب قلللللادرا  علللللل   لللللل  تقلللللوم الدوللللللة املعنيلللللة باختيلللللار 

 قا   ا.

                                                 

 .081امليداين، النظام األورويب هقوق اإلنسان، مرج  ساب ،    حممد أمني 1و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و41/0  املادت و2و
 .081  حممد أمني امليداين، النظام األورويب هقوق اإلنسان، مرج  ساب ،  3و
  .00توكول رقم و  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربو 87/0  املادت و4و
 . 356م،  8111ليبيا، مطاب  عصر اجلما ا، الطبعة األوىل  -  عل  ضوا، القانون الدويل العام، اامس5و
  .00/ ،ج  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و86  املادت و6و
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  " ال ُيلللللللوز أن يشلللللللارك 25وعنلللللللدما حتلللللللال القضلللللللية ،ىل غرالللللللة املداوللللللللة الكلللللللربا طبقلللللللا  للملللللللادت و     
أي قلللللللا  ملللللللن  يئلللللللة غرالللللللة املداوللللللللة الللللللل  أصلللللللدرر اهكلللللللم ل غرالللللللة املداوللللللللة باسلللللللتثناء رئللللللليس غرالللللللة 

 .(1)املداولة وقاضي الدولة ال  تعنيها القضية
 ثالثا : األمانة العامة للمحكمة:

مللللللوظفني ، وُيللللللب تللللللواا (2)تقللللللوم ا كمللللللة بانت للللللا  أمللللللني  للللللا و مسللللللجل  ونائللللللب للللللله أو أكثللللللر     
قللللللللانونيني تللللللللابعني لامانللللللللة مهمللللللللتهم مسللللللللاعدت ا كمللللللللة بأعما للللللللا، وتنظلللللللليم  لللللللل ه األمانللللللللة ووظائفهللللللللا 

 .  (3) تبينها اليئحة الداخلية للمحكمة
أمللللللللا ل مللللللللا يتعللللللللل  بنفقللللللللار  لللللللل ه ا كمللللللللة امجلللللللللس أوروبللللللللا حيتمللللللللل  لللللللل ه النفقللللللللار، اللللللللليس      

 .(4)للمحكمة  مة مالية مستقلة
 المطلب الثاني:

 وإجراءات الدعوى أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. اختصاص
للمحكمللللللللللة األوروبيللللللللللة هقللللللللللوق اإلنسللللللللللان نوعللللللللللان مللللللللللن االختصللللللللللا ، يتمثللللللللللل النللللللللللوع األول ل      

 االختصا  القضائي، والنوع الثاين ل االختصا  االستشاري. 
   أوال / االختصاص القضائي:

و للللللو االختصللللللا  بالفصللللللل ل املنازعللللللار املعروضللللللة عللللللل  ا كمللللللة بقللللللرار ملللللللزم لاطللللللرال، و للللللو     
االختصلللللللا  األصللللللليل للمحكملللللللة، ميتلللللللد ليشلللللللمل كلللللللل اللللللللدعاوي اااصلللللللة بتفسلللللللا وتطبيللللللل  االتفاقيلللللللة 

 . 5ووبروتوكوال ا التابعة ،ليها
م القضللللللللائي وللمحكملللللللة اختصلللللللا  حتديللللللللد اختصاصلللللللها، و للللللللو مبلللللللدأ عللللللللام ملللللللن مبللللللللادئ التنظلللللللي    

،  6واللللللدويل، حيللللللع أنلللللله ل حلللللال حصللللللول نللللللزاع بشلللللأن اختصللللللا  ا كمللللللة الللللأن األخللللللات تفصللللللل ايلللللله

                                                 

  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و87/3،8  املادت و1و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و86  املادت و2و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و85  املادت و3و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و51  املادت و4و
  .00لة بالربوتوكول رقم و  من االتفاقية األوروبية املعد38/0  املادت و5و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و38/8  املادت و6و
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ولتوضلللللليح  لللللل ا االختصللللللا  بتعيللللللني توضلللللليح أ ليللللللة القاضللللللي، مت طريقللللللة تقللللللد  الللللللدعوا، مت شللللللروط 
 قبو ا.
 أهلية القاضي: -0

 يتم تقد  الدعوا من األطرال التالية 
 ية:الدول األطراف في االتفاق -أ

ُيللللللوز لللللللللدول األطلللللللرال ل االتفاقيلللللللة تقلللللللد  دعللللللوا أو التماسلللللللا  ،ىل ا كملللللللة ضلللللللد دوللللللللة أخلللللللرا      
 . 1وطرل بشأن أي خرق ألحد اهقوق املقررت ل االتفاقية والربوتوكوالر املضااة ،ليها

كمللللللللا ال ُيللللللللوز أن تقللللللللوم دولللللللللة طللللللللرل بتقللللللللد  دعللللللللوا ،ىل ا كمللللللللة ضللللللللد دولللللللللة ليسللللللللت طراللللللللا ،       
 ال ل تقد  دعوا من دولة ليست طراا  ل االتفاقية.وك ل  اه

 األفراد والمقاطعات غير الحكومية:  -ب
  حيلللللز التنفيللللل  ملللللنح اإلالللللراد حللللل  راللللل  دعلللللوا أملللللام ا كملللللة ضلللللد 44بلللللدخول الربوتوكلللللول رقلللللم و     

ط أي دولللللللة تنتهلللللل  حقللللللوقهم املنصللللللو  عليهللللللا ل االتفاقيللللللة والربوتوكللللللوالر املضللللللااة ،ليهللللللا، وال يشللللللرت 
ل رالللللل  الللللللدعوا أن تكللللللون الدولللللللة املللللللدع  عليهللللللا قللللللد أعلنللللللت موااقتهللللللا املسللللللبقة عللللللل  مللللللنح األاللللللراد 

 . 2وح  را  الدعاوا ضد ا
ولكلللللللن التسلللللللاؤل يثلللللللار  نلللللللا علللللللن رعايلللللللا دوللللللللة ليسلللللللت طرالللللللا  ل االتفاقيلللللللة وال عضلللللللوا  ل جمللللللللس      

منصلللللو  عليهلللللا ل  أوروبلللللا   لللللل حيللللل   لللللم أن يراعلللللوا دعلللللوا ضلللللد دوللللللة طلللللرل انتهكلللللت حقوقلللللا   لللللم
  3واالتفاقية والربوتوكوالر املضااة ،ليها؟

لقلللللد شللللللهدر التطبيقللللللار القضللللللائية للمحكمللللللة القضلللللائية األوروبيللللللة بقبللللللول دعللللللاوا مللللللن أاللللللراد ال      
يتبعلللللون دولللللللة طللللللرل ومنهلللللا الللللللدعوا املقدمللللللة ملللللن مللللللواطمي سللللللاالنكا ضلللللد بريطانيللللللا، لللللللراض بريطانيللللللا 

ن االضللللللللطهاد السياسللللللللي املصللللللللحو  بالتعلللللللل يب، وعللللللللزم مللللللللنحهم حلللللللل  اللجللللللللوء السياسللللللللي  ربللللللللا  ملللللللل

                                                 

  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و33  املادت و1و
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و34/0  املادت و2و
محادي، اآلليار القضائية الواردت ل االتفاقيار األوروبية وامليثاق اإلاريقي املعنيني حبقوق اإلنسان،   مصباح الطا ر 3و

 05،ا  8111طرابلس،  -رسالة ماجستا مقدمة ،ىل كلية القانون/ جامعة الفاتح
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اهكومللللللة الربيطانيللللللة ،بعللللللاد م ،ىل سللللللاالنكا؛ ممللللللا يعرضللللللهم اطللللللر التعلللللل يب ل بيد للللللم، ويعللللللد  لللللل ا 
 . 1وانتهاكا  للمادت الثالثة من االتفاقية

وال يشلللللللرتط أن يكلللللللون مقلللللللدم الشلللللللكوا متمتعلللللللا  جبنسلللللللية الدوللللللللة املشلللللللتكي عليهلللللللا، اللكاالللللللة أيلللللللا        
كانللللللت جنسلللللليتهم حلللللل  اللجللللللوء ،ىل ا كمللللللة األوروبيللللللة، ااالتفاقيللللللة األوروبيللللللة متللللللد مظلللللللة اهمايللللللة هبللللللا 

انونيللللللة لاسللللللرت البشللللللرية بأسللللللر ا، و للللللو مللللللا يعللللللد انتصللللللارا  كبللللللاا  هقللللللوق اإلنسللللللان ل جمللللللال اهمايللللللة الق
 . 2و ا
أملللللللا ايملللللللا يتعلللللللل  باملنظملللللللار غلللللللا اهكوميلللللللة، الهنلللللللا تسلللللللتطي  أن تسلللللللتفيد ملللللللن اآلليلللللللة األوروبيلللللللة     

همايلللللة حقلللللوق اإلنسلللللان بفضلللللل ملللللا تضلللللمنه امللللللادت الرابعلللللة والثيولللللون ملللللن االتفاقيلللللة األوروبيلللللة هقلللللوق 
كوميلللللللة وخمتلفلللللللة اإلنسلللللللان، اقلللللللد أجلللللللازر ا كملللللللة األوروبيلللللللة هقلللللللوق اإلنسلللللللان للمنظملللللللار غلللللللا اه

الطبيعللللللة اللجللللللوء ،ليهللللللا، مثللللللل  األحللللللزا  السياسللللللية، والنقابللللللار واألشلللللل ا   ار الطبيعللللللة العامللللللة ل 
 مواجهة الدولة.

 طريقة تقديم الشكوى: -0
يلللللللتم تقلللللللد  الشلللللللكوا للللللللدا األمانلللللللة العاملللللللة للمحكملللللللة، متضلللللللمنة بيانلللللللار علللللللن اسلللللللم وعنلللللللوان      

وم األمللللللني العللللللام للمحكمللللللة بلرسللللللال صللللللور مللللللن املللللللدع  وموضللللللوع دعللللللواه، وعنللللللد تلقللللللي الللللللدعوا يقلللللل
 الدعوا ،ىل األش ا  ال ين سول يشاركون ل نظر الدعوا.

األمللللللني العلللللام للمحكمللللللة بلحاللللللة الللللللدعوا ،ىل جلنلللللة تشللللللكلها ا كملللللة مكونللللللة ملللللن ويوللللللة  ويقلللللدم     
قضلللللات، مهمتهلللللا قبلللللول اللللللدعوا ملللللن عدمللللله، و لللللل  بلللللالتحق  ملللللن تلللللواار شلللللروط قبو لللللا، و للللل ا يتعلللللل  

 . 3واق  بالدعاوا املراوعة من األاراد واملنظمار غا اهكومية
 شروط قبول الدعوى: -3
  ميكلللللللن تصلللللللنيف قبلللللللول 44  ملللللللن االتفاقيلللللللة املعدللللللللة بلللللللالربوتوكول رقلللللللم و15وواقلللللللا  للللللللن  امللللللللادت    

 الدعوا ،ىل 

                                                 

 227ل،  0999  طارق عزر رضا، حتر  التع يب واملمارسار املرتبطة به، دار النهضة العربية، القا رت، 1و
  حممد يوسف علوان، حممد خليل املرسي، القانون الدويل هقوق اإلنسان، املصادر وسائل الرقابة، دار الثقااة للنشر 2و

 .817ل،  8122والتوزي ، عمان، اجلزء األول، 
  .00  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و87 املادت و3و
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 :(1)أ/ شروط عامة ينبغي توافرها سواء كانت الدعوى مقدمة من الدولة أو الفرد وهي
أن تكلللللللون اللللللللدعوا املراوعلللللللة قلللللللد اسلللللللتنف ر طلللللللرق التقاضلللللللي الداخليلللللللة طبقلللللللا  لقواعلللللللد القلللللللانون  -4

 للللللللل ا الشلللللللللرط يؤكلللللللللد علللللللللل  الطلللللللللاب  الفرعلللللللللي أو االحتيلللللللللاطي للمحكملللللللللة اللللللللللدويل املعلللللللللرتل هبلللللللللا  ،ن 
األوروبيلللللللللة هقلللللللللوق اإلنسلللللللللان، االدوللللللللللة بأجهز لللللللللا امل تلفلللللللللة  لللللللللي اهلللللللللامي األول هقلللللللللوق اإلنسلللللللللان، 
والقضلللللاء اللللللوطمي لللللللدول األطلللللرال ل االتفاقيلللللة األوروبيلللللة هقلللللوق اإلنسلللللان  لللللو امل لللللت  أصلللللي  بنظلللللر 

اإلنسلللللان، وال يللللللرد تلللللدخل ا كمللللللة األوروبيلللللة هقللللللوق اإلنسللللللان النزاعلللللار املتعلقللللللة بانتهاكلللللار حقللللللوق 
،ال ل مرحلللللة تاليلللللة حينمللللا كلللللان النظللللام القلللللانوين الللللداخلي لللللللدول األعضللللاء غلللللا كللللال لتلللللأمني احلللللرتام 

 . 2و  ه القوانني
أن يللللللتم تقللللللدميها خلللللليل مللللللدت ويوللللللة أشللللللهر مللللللن تللللللاريخ ،صللللللدار القللللللرار النهللللللائي  ،ن حتديللللللد مللللللدت  -2

تلللللاريخ ،صلللللدار القلللللرار النهلللللائي تعتلللللرب ملللللن وسلللللائل االنتصلللللال الداخليلللللة، ورمبلللللا قصلللللد ويولللللة أشلللللهر ملللللن 
  مللللن حتديللللد مللللدت ويوللللة أشللللهر تلللليل تسللللاوي مللللدت سللللتة أشللللهر، ومنهللللا تللللدارك 4واضللللعو الربوتوكللللول و

 الضرر ال ي ه  املدع  من جراء انتهاك حقوقه.
 ي:ب/ شروط خاصة يجب توافرها في الدعاوى المرفوعة من األفراد وه

، أي يتوجللللللللللب أن تكللللللللللون الللللللللللدعوا معلومللللللللللة املصللللللللللدر  3وأال تكللللللللللون الللللللللللدعوا جمهولللللللللللة املصللللللللللدر -4
وموقعلللللة ملللللن جانلللللب مقلللللدميها أو ممثللللللة، وملللللىن  نلللللا النللللله ال تقبلللللل ا كملللللة ل اللللللدعوا الللللل  ال حتملللللل 

 اسم املدع  أو ال ُيوز ل ملف الدعوا ما ميكن التعرل منه عل  ش صيته أو حتديد  ويته.
ون الشلللللكوا قلللللد عرضلللللت سلللللابقا  علللللل  ا كملللللة األوروبيلللللة أو عرضلللللت علللللل   يئلللللة دوليلللللة أن ال تكللللل-2

أخللللللرا، ،ال ، ا تللللللواارر أدلللللللة جديللللللدت  للللللا عيقللللللة بلللللل ار الللللللدعوا؛ الن الطبيعللللللة القانونيللللللة لاحكللللللام 
تكتسللللب قللللوت الشللللئ املنقضللللي بلللله، وبالتللللايل ال ُيللللوز ،عللللادت نظللللر الللللدعوا عللللن الوقللللائ  نفسللللها وتقللللد  

 ، و  ه  4ويئة حتقي  أو تسوية ،قليمية أو دولية أخرانفس الشكوا ،ىل  

                                                 

  .00ة األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و  من االتفاقي35 املادت و1و
 .892 حممد يوسف علوان، حممد خليل املرسي، مرج  ساب ،  2و
  .00بندا  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و8/ 35 املادت و3و
  .00بندا  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و 35/8 املادت و4و
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 . 1والقاعدت عامة ووابتة ومعراة ل جمال اهماية الدولية هقوق اإلنسان -1
وميكللللللن القللللللول    2وأن تكللللللون الللللللدعوا متطابقللللللة ملللللل  أحكللللللام االتفاقيللللللة والربوتوكللللللوالر التابعللللللة  للللللا -1

 -أن الدعوا غا متطابقة م  أحكام االتفاقية ، ا تواارر ،حدا اهاالر اآلتية 
، ا تعلقللللللللللت الللللللللللدعوا مبللللللللللادت مت الللللللللللتحفظ عليهللللللللللا مللللللللللن جانللللللللللب الدولللللللللللة املللللللللللدع  عليهللللللللللا طبقللللللللللا   -أ

   من االتفاقية األوروبية هقوق اإلنسان 11للمادتو
لللللللدعوا املقضللللللي ايهللللللا، واملقدمللللللة مللللللن مواطنللللللة وقللللللد تعرضللللللت ا كمللللللة لتفسللللللا  لللللل ا الللللللن  ل ا     

ضللللللد سويسللللللرا مؤدا للللللا أهنللللللا مل يللللللتم حماكمتهللللللا بواسللللللطة حمكمللللللة مسللللللتقلة حمايللللللدت اعرتضللللللت اهكومللللللة 
 السويسرية عل  الدعوا حبجة التحفظ املقدم منها أوناء تصديقها عل  االتفاقية.

م منهلللللللا خيلللللللالف وقلللللللد راضلللللللت ا كملللللللة ل أسلللللللباهبا حجلللللللة اهكوملللللللة علللللللل  أسلللللللاس أن اللللللللتحفظ املقلللللللد
  مللللللللن االتفاقيللللللللة، حيللللللللع جللللللللاء حتفظهللللللللا  ا طللللللللاب  عللللللللام، وأن الفقللللللللرت األوىل مللللللللن 11حكللللللللم املللللللللادت و

   جطر التحفظ العام.11املادتو
  ملللللن االتفاقيلللللة األوروبيلللللة 45، ا كانلللللت اللللللدعوا خمالفلللللة ألحكلللللام االتفاقيلللللة الللللل  جتيز لللللا امللللللادت و - 

 هقوق اإلنسان.
 طة مدمرت هقوق وحريار تضمنتها االتفاقية  ، ا كانت الدعوا تتعل  بأنش -ج

ويقصللللللد مللللللن  لللللل ا الللللللن   للللللو ضللللللمان اهقللللللوق واهريللللللار املنصللللللو  عليهللللللا ل االتفاقيللللللة همايللللللة      
 . 3واملؤسسار الدميقراطية ل عملها

 أن تكون مؤسسة عل  وقائ  وحقائ  قانونية   -1
أن تكللللللون الشللللللكوا مبنيللللللة عللللللل  وقللللللائ  وليسللللللت تصللللللوريه بقصللللللد لفللللللت انتبللللللاه الصللللللحااة  مبعللللللىن     

،ليهلللللا، وبالتللللللايل االوقللللللائ  غللللللا الصللللللحيحة واللللللل  ال متثللللللل خمالفللللللة ليتفاقيللللللة ال تقبللللللل سللللللواء كانللللللت مللللللن 
 .   4والناحية الظا رية

                                                 

مد أمني امليداين، اللجان الدولية اإلقليمية هماية حقوق اإلنسان، منشورار القا رت لدراسار حقوق   د. حم1و
 .81ل،  8111اإلنسان، القا رت، الطبعة األوىل

  الصادق العريب، اآلليار األوروبية هماية حقوق اإلنسان، رسالة ماجستا مقدمة ملدرسة الدراسار الدولية 2و
 .60ل،  8119دميية الدراسار العليا، طرابلسواإلسرتاتيجية، أكا

 .11   الصادق العريب، مرج  ساب ،  3و
 .419   مصباح الطا ر محادي، مرج  ساب ،  4و
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و لللللللل  بلللللللأن يقصلللللللد ملللللللن وراء تقلللللللد  اللللللللدعوا  اسلللللللت دام حقللللللله ل تقلللللللد  اللللللللدعوا. يءأال يسللللللل -5
اإلضلللللللرار بلللللللاليفا أو يسلللللللع  ،ىل حتقيللللللل  مصللللللللحة غلللللللا مشلللللللروعة، كلللللللأن يكلللللللون اليفلللللللر  ملللللللن اللللللللدعوا 

 .   1وسياسي أو دعائي أو حماولة للتشها بدولة أو دولة أخرا طرل
 ثانيا / االختصاص االستشاري.

ميثلللللللللل االختصلللللللللا  االستشلللللللللاري للمحكملللللللللة األوروبيلللللللللة هقلللللللللوق اإلنسلللللللللان ل اآلراء االستشلللللللللارية      
الللللل  تلللللديل هبلللللا ا كملللللة األوروبيلللللة حلللللول املسلللللائل املتعلقلللللة بتفسلللللا االتفاقيلللللة األوروبيلللللة هقلللللوق اإلنسلللللان 

 . 2ووبروتوكوال ا املكملة  ا
   .3و ار الواردت ل االتفاقية وبروتوكوال اوال ميتد ،ىل املسائل املتعلقة مبضمون اهقوق واهري

،  4وومتلللللللارس جلنلللللللة اللللللللوزراء حقهلللللللا ل طللللللللب اآلراء االستشلللللللارية بقلللللللرار يصلللللللدر بأغلبيلللللللة اهاضلللللللرين     
 .   5ووللمحكمة سلطة املفصل ما ، ا كان طلب الرأي االستشاري خيض  الختصاصها

الصلللللللادر ملللللللن ا كملللللللة ينبيفلللللللي أن يكلللللللون مسلللللللببا ، و، ا مل ميثلللللللل اللللللللرأي االستشلللللللاري كلللللللل  واللللللللرأي     
 .    6والقضات ايجوز ألي قا  تقد  رأيه بشكل منفصل وحيال   ا الرأي ،ىل جلنة الوزراء

 ثالثا : إجراءات الدعوى أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
قللللللللوق اإلنسللللللللان يكللللللللون حضللللللللورية وعامللللللللة، واجللسللللللللار اإلجللللللللراءار أمللللللللام ا كمللللللللة األوروبيللللللللة ه     

تكللللللللللون علنيللللللللللة أيضللللللللللا  ،ال ، ا قللللللللللررر اليفراللللللللللة أو اليفراللللللللللة الكللللللللللربا عكللللللللللس  للللللللللل ، بسللللللللللبب ظللللللللللرول 
.  امجللللللرد ،عللللللين ا كمللللللة قبو للللللا الللللللدعوا الهنللللللا تنظللللللر ايهللللللا ملللللل  ممثلللللللي األطللللللرال، و للللللا  7واسللللللتثنائية

 . 8وسهيير اليزمة للقيام ب ل ،جراء التحقي  م  رأر  ل  ضروريا ، وعل  الدول تواا الت

                                                 

  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و15/1   املادت و1و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و17   املادت و2و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و17/2   املادت و3و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و17/2   املادت و4و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و18   املادت و5و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و19و    املادت6و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و11   املادت و7و
  .44/ ابتدأ  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و18   املادت و8و
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وُيللللللوز للدولللللللة الطللللللرل اللللللل  يكللللللون أحللللللد مواطنيهللللللا  للللللو راالللللل  الللللللدعوا اهلللللل  أن تقللللللدم تعليقاتلللللله      
كتابلللللللللة أو أن تشلللللللللرتك ل املرااعلللللللللة، كملللللللللا ُيلللللللللوز للللللللللرئيس ا كملللللللللة ، ا ملللللللللا تطللللللللللب العيقلللللللللة  لللللللللل  أن 

لللللللدعوا أن يقللللللدم تسللللللتدعي دولللللللة متعاقللللللدت وليسللللللت طراللللللا ل الللللللدعوا أو أي شلللللل   غللللللا مقللللللدم ا
 . 1وتعليقاته كتابة أو أن يشرتك ل املرااعة

 أوال : شطب الدعوى.
حيللللللل  للمحكملللللللة أن الللللللور شلللللللطب اللللللللدعوا ملللللللن قاعلللللللة القضلللللللايا ل أي مرحللللللللة ملللللللن مراحلهلللللللا ، ا     

   2ووجدر حالة من اهاالر اآلتية
 ، ا رغب املدعي ل عدم االستمرار ل دعواه. -أ

 اج  قرار بشأن الدعوا. ، ا  - 
 ، ا مل جتد ا كمة مربرا  ليستمرار ل النظر ل الدعوا. -2

ولكللللللن ُيللللللوز للمحكمللللللة أن تتللللللاب  دراسللللللة الشللللللكوا املعروضللللللة عليهللللللا ، ا اسللللللتدعت  للللللل  محايللللللة      
 حقوق اإلنسان ال  نصت عليها االتفاقية.

طبتها ، ا أرتلللللأر بلللللأن الظلللللرول وُيلللللوز أيضلللللا  للمحكملللللة ،علللللادت تسلللللجيل الشلللللكوا الللللل  سلللللب  وأن شللللل
 . 3وتتطلب  ل 

 ثانيا : التسوية الودية.
تضلللللل  ا كمللللللة نفسللللللها أونللللللاء نظر للللللا ل الللللللدعوا حتللللللت تصللللللرل األطللللللرال يقصللللللد ،هنللللللاء الللللللدعوا     

 . 4وبتسويتها عل  أساس احرتام حقوق اإلنسان الواردت ل االتفاقية والربوتوكوالر اااصة
حلللللال التوصلللللل ،ىل تسلللللوية وديلللللة شلللللطب القضلللللية بقلللللرار يقتصلللللر علللللل   وُيلللللوز للمحكملللللة األوروبيلللللة، ول

 . 5وعر  موجز للوقائ  وللمحل املعتمد
 

                                                 

  .44ربوتوكول رقم و  من االتفاقية األوروبية املعدلة بال1   املادت و1و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و4/ 17   املادت و2و
  .44/ بند    من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و18   املادت و3و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و19   املادت و4و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و18/2   املادت و5و
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 ثالثا : الحكم.
 . 1وتصدر اليفرل أحكامها بأغلبية أصوار قضائها، وتكون   ه األحكام معللة

املنفصلللللللللة أو املوااقللللللللة أو امل الفللللللللة  وحيلللللللل  لقضللللللللات ا كمللللللللة أن يراعللللللللوا ،عينللللللللا  أو عرضللللللللا  ألرائهللللللللم    
 . 2وللحكم الصادر

 . 3ووتكون أحكام غراة من غرل ا كمة هنائية ل وية حاالر
 ، ا أعلن األطرال بأهنم لن حييلوا القضية ،ىل غراة املداولة الكربا. -أ

انقضللللللاء ويوللللللة أشللللللهر عللللللل  تللللللاريخ صللللللدور اهكللللللم مللللللن دون تقللللللد  طلللللللب اإلحالللللللة ،ىل اليفراللللللة  - 
 لكربا.ا
 راض اليفراة الكربا مبجموع قضا ا طلب ،حالة القضية ،ليها. -ج

 يان التنظيمي للجنة وزراء مجلس أوروبا.نالمبحث الثاني: الب
سول نتناول من خيل   ا املبحع جلنة وزراء جملس أوروبلا، و لل  ملن خليل معرالة تشلكيل  ل ه      

 اللجنة ومطلب أول , وتناول اختصاصا ا واإلجراءار املتبعة أمامها ل ومطلب واين  
 المطلب األول: تشكيل لجنة وزارة مجلس أوروبا.

باسلللم جمللللس أوروبلللا, حيلللع تتنلللاول ميثلللاق جمللللس أوروبلللا جلنلللة اللللوزراء  لللي ا يئلللة السياسلللية امل تصلللة      
 القواعد ال  حتكم تنظيم وسا عمل جلنة الوزراء عل  النحو التايل 

 الفرع األول: تأليف لجنة الوزراء:
تتكلللون جلنلللة اللللوزراء ل جمللللس أوروبلللا ملللن وزراء الشلللؤون ااارجيلللة لللللدول األعضلللاء ل منظملللة جمللللس      

للللدائمني بسرتاسلللبورغ, ول حلللال تعللل ر مشلللاركة  لللؤالء اللللوزراء ل اجتماعلللار اللجنلللة أوروبلللا, أو ممثلللليهم ا
 . 4وميكن اختيار بديل ليحل حمله عل  أن يكون   ا البديل قدر اإلمكان أحد أعضاء حكومة بلده

وعمللي  عللل  حتقيلل  االسللتمرارية ل عمللل جلنللة الللوزراء, وحلل  يتيسللر مواجهللة املشللاكل الطارئللة خاصللة      
 ن وزراء ااارجية ال يتيسر لديهم الوقت للحضور املتكرر ملقر اللجنة.وأ

                                                 

  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و4/ 15   املادت و1و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و2/ 15   املادت و2و
  .44  من االتفاقية األوروبية املعدلة بالربوتوكول رقم و2/ 11و    املادت3و
   من ميثاق جملس أوروبا.41  املادت و4و
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ل قلللرار يقضلللي بضلللرورت 4952واجللل ر جلنلللة اللللوزراء ل دور لللا العاشلللرت ل الشلللهر الثاللللع ملللن علللام     
تعيللني منللدو  مللن طللرل كللل دولللة ممثللللة ل اللجنللة, وحيلل   لل ا املنللدو  أن يتصللرل باسللم دولتللله أو أن 

ا ل اجتماعلار ميثلها ل اجتماعار   ه اللجنة, وحي    ا املنلدو  أن يتصلرل باسلم دولتله أو أن ميثلهل
 ل ه اللجنلة, وأصلبح الحقلا   لل ا املنلدو  املمثلل اللدائم لدولتله ل مقللر جلنلة اللوزراء ل مدينلة سرتاسللبورغ, 

  1ووتعقد عادت  اللجنة اجتماعا  ل كل شهر مدته أسبوع
وُيلللوز للجنللللة الللللوزراء أن تشللللكل بقصللللد حتقيلللل  أغللللرا  ضللللرورية جلانللللا   ار صللللفة استشللللارية وتقنيلللله,     
دل مللن تشللكيل  لل ه اللجللان  للو دراسللية ،حللدا املسللائل املعروضللة عللل  اللجنللة أو تزويللد ا بللبعض وا لل

 . 2واالقرتاحار أو اآلراء ال  تساعد عل  القيام مبهامها ونشاطا ا
 الفرع الثاني: دورات لجنة الوزراء

أو حينمللا تللرا أن  للل  تعقللد جلنللة الللوزراء دورا للا ل األيللام اللل  تعقللب دورار اجلمعيللة االستشللارية,     
مناسللبا،  وميكللن للجنللة أيضللا  أن تقللرر عقللد دورار أخللرا بطلللب مللن أحللد األعضللاء أو بطلللب مللن األمللني 
العللام مبجلللس أوروبللا و للل  ل حالللة مللا ، ا مل تكللن اللجنللة قللد انعقللدر ل ،حللدا دورا للا العاديللة, و لل ا 

  . 3وس أوروباالطلب يتم ،بيغه للدول األعضاء من قبل األمني العام ةل

   . 4ووتت   اللجنة قرارا ا بأغلبية ولثي األصوار ل املسائل اإلدارية واملالية

 وجتتم  جلنة وزراء جملس أوروبا عل  مستوا الوزراء أو عل  مستوا مندويب الوزراء.
 أوال : على مستوى الوزراء:

ايو ونلللوامرب, وتنعقلللد  للل ه اللللدورار جتتمللل  جلنلللة اللللوزراء علللل  املسلللتوا اللللوزاري ملللرتني ل السلللنة ل مللل    
   . 5وبيسرتاسبورغ يوما  كامي , أو عل  مدا نصفي يومني متتابعني, ما مل تصدر اللجنة قرارا  خيالف  ل 

وخيص  عادت اجلزء األ م من اللدورت للحلوار السياسلي, ودراسلة املسلائل  ار اال تملام املشلرتك باسلتثناء 
 القضايا املتعلقة بالدااع.

                                                 

  .11  حممد أمني امليداين النظام األورويب هماية حقوق اإلنسان, مرج  سب   كره ,  1و
   من ميثاق جملس أوروبا.47  املادت و2و
ل ،طار التنظيم اإلقليمي األورويب والعريب, مرج  سب   كره،    حفيظ عكدادي، ضمانار حقوق اإلنسان3و

 415. 
 /بند د  من ميثاق جملس أوروبا.21  املادت و4و
   من ميثاق جملس أوروبا.21  املادت و5و
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وبالرغم ملن أن اجتملاع دورار جلنلة اللوزراء يطيفل  عليله الطلاب  السلري, ،ال أنله يصلدر ل أعقلا  كلل     
 دور بيانا  ختاميا  ميكن للوزراء من خيله ،عطاء وتصريح أو عدت تصرحيار.

 ثانيا : اجتماع لجنة الوزراء على مستوى مندوبي الوزراء:
و علللللدت ملللللرار ل األسلللللبوع ل جللللللان وجمموعلللللار تقريريلللللة ُيتمللللل  منلللللدوبو اللللللوزراء ملللللرت كلللللل أسلللللبوع أ    

  11ل, وو2111  ملللرت سلللنة54ل، وو4999  ملللرت سلللنة 11وجمموعلللار عملللل, حيلللع اجتمعلللت و
 . 1و, وتعقد اجتماعار مندوبو الوزراء عادت ل قاعة جلنة الوزراء2114مرت سنة 

 الفرع الثالث: استق ل لجنة الوزراء.
مسللتقي , وبالتللايل الهنللا غللا ملزمللة باألخلل  بتوصلليار اجلمعيللة االستشللارية أو  تعتللرب جلنللة الللوزراء جهللازا      

النظللر ل مقرتحلللار الربمللللانيني أعضللاء اجلمعيلللة, و للل ا يرجلل  ،ىل أن جلنلللة اللللوزراء ليسللت حبكوملللة أوروبيلللة, 
 ا قللد اهللي ال جضلل  لرقابللة اجلمعيللة االستشللارية اللل  تؤلللف مللن ممثلللني برملللانيني مللن الللدول األعضللاء, و لل

يوح  بأهنا جهازا  برملانيا , وبالتايل بقاء جلنة الوزراء يتوقف عل  وقة   ا اجلهاز كملا  لو متبل  ل األنظملة 
الربملانية الداخلية للدول األعضاء, و  ا متتعت جلنة الوزراء بصفة االسلتقيلية, وملن جهلة أخلرا ال ميلل  

ارية.  ل ا االسلتقيل ل العملل واجلا  املواقلف الل ي وزراء جلنة الوزراء ح  أو سلطة حل اجلمعيلة االستشل
تتميز به جلنلة اللوزراء قلد يلؤدي ،ىل ،ولارت بعلض امل لاطر والل  تتمثلل ل أن تكلون للجنلة سياسلتها اااصلة 

   . 2وال  ترسم دون أن يؤخ  ل االعتبار مواقف أو سياسة اجلمعية االستشارية
 ة الوزراء:النوع الرابع: حصانات وضمانات أعضاء لجن

يتمتلل  أعضللاء جلنللة الللوزراء ومسللاعديهم وموظفللو اةلللس وسللكرتاه العللام ومسللاعده حبصللانار وامتيللازا     
ضللمن  لل ه اهصللانار واالمتيللازار اهصللانة القضللائية بالنسللبة ألعضللاء جلنللة  املبعللووني الدبلوماسلليني.ومن

الللللوزراء ومسللللاعدو م, واملتمثلللللة ل محللللايتهم مللللن واليللللة القضللللاء الللللوطمي لللللدول االسللللتقبال عليهللللا, وعللللدم 
خضلللوعهم لسللللطار اللللدول املضللليفة.  وكملللا حيضلللر اهظلللر التلللام القيلللام بللللجراءار اهجلللز أو املصلللادرت أو 

أو التفتيش عل  ووائ  وأوراق وكتابار أعضلاء جلنلة اللوزراء ومسلاعدو م أو الر  الرقابلة عليهلا االستييء 
 وعل  املراسير الرمسية أو غا ا من الووائ  الرمسية اااصة واملتميزت ال  ال تقدم عادت ليفا م من 

                                                 

 . 411  حفيظ عكدادي, مرج  سب   كره ,  1و
ر األساسية، ،عداد حممود شريف بسيوين   ،برا يم العناين، دراسة االتفاقيار األوروبية هقوق اإلنسان واهريا2و

 . 18م، 4989دار العلم للمييني. -، باور4، طل2وآخرين، مد
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 .   1و األجانب املقيمني اوق أقاليم الدولة املضيفة
 لجنة الوزراء وإجراءاتهاالمطلب الثاني: اختصاصات 

من النظام األساسي ةلس أوروبا للجنة الوزراء صليحية اجلهلاز التنفيل ي للمنظملة  41منحت املادت     
ايمللا يتعللل  بسياسللتها العامللة, و للل  باعتبار للا اجلهللاز اللل ي يعمللل باسللم جملللس أوروبللا, ،   للي اللل  تقللوم 

   . 2واراربتوجيه و،دارت أنشطة اةلس واجا  كااة القر 
وتقللوم جلنللة الللوزراء ل عيقتهللا ملل  اجلمعيللة الربملانيللة مبتابعللة توصلليار اجلمعيللة, واإلجابللة عللل  األسللئلة     

الشفوية, والكتابيلة, وتقلوم اللجنلة أيضلا  بقبلول دول أعضلاء جلدد, ودعلوت بللدان أوروبيلة ليصلبحوا أعضلاء 
 مبجلس أوروبا.

اللل ا مللا قللررر اللجنللة قبللول عضللوية دولللة مللا, الهنللا تصللدق عللل  توصللية تللدعو ايهللا  لل ه الدولللة ،ىل     
االنضلللللمام, وتوضلللللح  للللل ه اللللللدعوا علللللدد املقاعلللللد الللللل  ستحصلللللل عليهلللللا الدوللللللة, وملللللدا مسلللللا تها ل 

ل  ,وكمللا أصللبحت  لل ه الللدعوار تتضللمن عللدت شللروط تتعللل  بتنفيلل  اإلصلليحار الدميقراطيللة 3وامليزانيللة
البللد املرشللح, كملا متللل  جلنلة الللوزراء أيضلا سلللطة تعليل  أو طللرد أي عضلو مللن منظملة جملللس أوروبلا طبقللا 

  . 4وللمادت السادسة والعشرين من القانون الداخلي للجنة الوزراء
كما ُيوز للجنة الوزراء دعوت عدد من الدول كمراقبني دوليني  ا, ومن   ه اللدول الفاتيكلان, وكنلدا,      

   . 5وواملكسي , والواليار املتحدت األمريكية, واليابان
وبنلللاء علللل  ملللا تقلللدم  كلللره اللللن اختصلللا  جلنلللة اللللوزراء حسلللب ملللا أوضلللحته املادتلللان ااامسلللة عشلللر     

والسادسلللة عشللللر مللللن ميثللللاق جملللللس أوروبللللا, والفقللللرت الثانيللللة مللللن املللللادت السادسللللة واألربعللللني مللللن االتفاقيللللة 
نقسللم ،ىل اختصللا  ،لزامللي ل حلل  الللدول األطللرال وأخللر غللا ،لزامللي و للل  األوروبيللة هقللوق اإلنسللان ي

 عل  النحو التايل  
 

                                                 

  منصور الفيتوري، نظام التمثيل الدبلوماسي ل القانون الدويل، أطروحة دكتوراه، اجلزء األول، جامعة اهسن الثاين، 1و
 .229م،  2111الدار البيضاء، 

 .11، املنظمار الدولية اإلقليمية، مرج  سب   كره،    ،برا يم حممد العناين2و
   من القانون الداخلي للجنة الوزراء.25  املادت و3و
 .19  ،برا يم حممد العناين، املنظمار الدولية اإلقليمية، مرج  سب   كره،  4و
 . 11  حممد امليداين النظام األورويب هماية حقوق اإلنسان, مرج  سب   كره ,  5و
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 الفرع األول : االختصاص اإللزامي للجنة الوزراء:
 في إطار االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان: -أوال  

ا  مهلم ورئيسلي، ويتمثلل  ل ا لقد أوكلت االتفاقيلة األوروبيلة هقلوق اإلنسلان ،ىل جلنلة اللوزراء اختصل    
، وجتلللل   للل ا  1واالختصلللا  ل مراقبلللة تنفيللل  األحكلللام الصلللادرت ملللن ا كملللة األوروبيلللة هقلللوق اإلنسلللان

االختصللا  خاصللة بعللد دخللول الربوتوكللول اهللادي عشللر حيللز التنفيلل ، واللل ي أدخللل تعللديي  عللل  آليللة 
   يئلة واحلدت، و لي ا كملة األوروبيلة هقلوق االتفاقية األوروبية  هقوق اإلنسان، حيع مت االقتصلار علل

اإلنسلللان، والللل  تقلللوم بالسلللهر علللل  احلللرتام وعلللدم خلللرق اهقلللوق واهريلللار اللللواردت واملنصلللو  عليهلللا ل 
االتفاقيلة األوروبيللة هقلوق اإلنسللان، وكلل ل  أليفلي  لل ا الربوتوكلول كليللا  دور جلنللة اللوزراء املتمثللل ل دراسللة 

ىل اللجنة األوروبيلة هقلوق اإلنسلان، وتقتصلر صليحية جلنلة اللوزراء تطبيقلا  مللا الشكاوي ال  كانت تقدم ،
نصللت عليلله الفقللرت الثانيللة مللن املللادت السادسللة واألربعللون مللن االتفاقيللة األوروبيللة هقللوق اإلنسللان، بالسللهر 

ة األوروبيلة عل  تنفيل  أحكلام ا كملة األوروبيلة هقلوق اإلنسلانية، الجنلة اللوزراء تتصلرل كجهلاز ليتفاقيل
هقوق اإلنسان و ل  مبشاركتها الفعالة ل وض  حيز التنفي  اهقوق واهريار اللواردت ايهلا، حيلع بينلت 

 ، وتللن  عللل  أن حكللم 44  مللن االتفاقيللة حسللب التعللديل اللل ي جللاء بلله الربوتوكللول رقللم و11املللادت و
نلاء  علل   لل  اللن للجنلة اللوزراء سللطة ا كمة حيال ،ىل جلنة الوزراء الل  تتلوىل اإلشلرال علل  تنفيل ه، وب

 . 2و مراقبة ومتابعة تنفي  أحكام ا كمة

،ن مراقبللة أحكلللام ا كمللة ملللن قبلللل جلنللة اللللوزراء تلللتم مبللدئيا  ملللن خللليل االجتماعللار اااصلللة حبقلللوق     
اإلنسان، وال  يكون جلدول أعما لا علنيلا ، ول حاللة ملا ، ا كانلت الرئاسلة تلؤول ،ىل ممثلل دوللة طلرل ل 

 لفقرت الثانية ، الن املمثل ييفادر القضية املراوعة أمام جلنة الوزراء، طبقا  للمادت السادسة واألربعني وا
   . 3والرئاسة أوناء مناقشة القضية

                                                 

 .442فيظ عكدادي, مرج  سب   كره،    ح1و
  من االتفاقية مل تشر ،ىل أية قواعد خبصو  تنفي  أحكام ا كمة األوروبية  هقوق اإلنسان، كما 11  ،ن املادت و2و

أن حكم ا كمة يصدر خاليا  من اإلشارت ،ىل األسلو  ال ي مبكن بواسطته تنفي  اهكم وأمام   ا النق  أصدرر 
   من االتفاقية.511القواعد اإلجرائية املتعلقة بتطبي  املادت و جلنة الوزراء

 .442  حفيظ عكدادي، محاية حقوق اإلنسان ل ظل التنظيم األورويب والعريب, مرج  سب   كره،  3و
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وأيلللا كانلللت طبيعلللة اهكلللم الصلللادر سلللواء كلللان مقلللررا  اقللل  لوجلللود امل الفلللة, أو قاضللليا  برتضلللية عادللللة     
للضلللحية, الللللن اللجنلللة تقللللوم مبتابعلللة تنفيلللل ه, ،  توجللله رسللللالة للدوللللة املعنيللللة إلحاطتهلللا مبللللا مت ،تباعللله مللللن 

راءار لتنفي  اهكم, وعلل  ضلوء  لل  ميكلن للجنلة اللوزراء ،ن رأر ملا قاملت بله الدوللة ا كلوم عليهلا ،ج
مللن ،جللراءار لتنفيلل  اهكللم, وعللل  ضللوء  للل  ميكللن للجنللة الللوزراء أن رأر مللا قمللت بلله الدولللة ا كللم 

ها متضللمنا  مللا ُيللب عليهللا مللن ،جللراءار ال يعللد تنفيلل ا مقبللوال للحكللم أن تت لل  قللرارا  بأغلبيللة ولثللي أعضللائ
اجلللا ه حيلللال  للل ه الدوللللة ملللن ،جلللراءار, وبلللالرغم ملللن أن االتفاقيلللة األوروبيلللة هقلللوق اإلنسلللان مل تتعلللر  
للجلللزاءار الللل  ميكلللن توقيعهلللا ل  للل ه اهاللللة, ،ال أن عملللل جلنلللة اللللوزراء جلللرا علللل  ممارسلللة العديلللد ملللن 

  . 1والضيفوط السياسية

اق جملللس أوروبللا اإلجللراءار اللل  ميكللن للجنللة الللوزراء حيللال الدولللة حيللع بينللت املللادت الثامنللة مللن ميثلل    
املتعاقد ال  مل متتثل لقرارار ا كملة األوروبيلة هقلوق اإلنسلان, ومل تنفل  اهكلم أو قاملت بتنفيل ه بصلورت 

   2وغا مرضية وغا كااية, وتتمثل   ه اإلجراءار ل اآليت
 الفة ل اجتماعار جلنة الوزراء.ممارسة الضيفوط عل  ممثلي تل  الدول امل  -4
،صدار قرار بتعليل  عضلوية الدوللة ل املنظملة, ومجيل  املنظملار التابعلة  لا, كملا حلدة مل  اليونلان  -2

 ل.4919سنة 
طرد الدولة بصفة هنائية ،ىل أن تعود ،ىل الصوا ، وتتمثل ملقررار أجهزت االتفاقيلة األوروبيلة هقلوق  -1

 اإلنسان وأجهزت جملس أوروبا.
وبلالرغم مللن  لل ، اقللد  شلهد عمللل جلنللة اللوزراء ل  لل ا الصلدد تطللورا  ملحوظلا ؛ ،  بينمللا ل البدايللة      

كانللللت تتسللللامح ملللل  الللللب ء الشللللديد مللللن قبللللل الدولللللة ا كللللوم عليهللللا ل التنفيلللل ، كمللللا كانللللت تكتفللللي 
التوااللل  مللل   بلللاإلجراءار الفرديلللة إلصللليح آولللار امل الفلللة دون أن تتطللللب اجلللا  ،جلللراءار عاملللة لتحقيللل 

االتفاقية، كما أنه ول   ا ،طار   ه اإلجراءار العامة كانت تكتفي مبجرد التقلدم مبشلروع قلانون بلليفلاء 
 النصو  امل الفة ليتفاقية دون انتظار ،ىل أن يتم اعتماده.

وبيلة اقد شلهدر اآلونلة األخلات رقابلة موسلعة ملن قبلل جلنلة اللوزراء علل  تنفيل  أحكلام ا كملة األور      
هقوق اإلنسان، اقد أصبحت ل الكثا من األحيان أن يتم التنفي  باجا  ،جراءار عاملة، علل  عكلس 

                                                 

 . 112  عزر الربعي، محاية حقوق اإلنسان ل ظل التنظيم األورويب الدويل واإلقليمي, مرج  سب   كره ,  1و
   من القانون الداخلي للجنة الوزراء.21ادت و  امل2و
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ملا كللان يلتم ل السللاب ، كملا أهنللا مل تعلد تصللدر قرار لا النهللائي ،ال بعلد ،قللرار القلانون اللل ي حيقل  التواالل  
 م  االتفاقية.     

اء خللليل توسلللي  رقابتهلللا علللل  تنفيللل  أحكلللام ا كملللة وبلللالرغم ملللن التطلللور الللل ي شلللهدته جلنلللة اللللوزر      
األوروبيللة هقللوق اإلنسللان والتشللدد ،زاء مللا تعتللربه تنفيلل ا  مقبللوال  ومرضلليا   لل ه األحكللام، ،ال أنلله ُيللب أن 
يعهللد ،ىل ا كمللة باعتبار للا مصللدر اهكللم واألقللدر عللل  معراللة مللا يجعللّد تنفيلل ا  صللحيحا  للحكللم مبسللألة 

 . 1ومتابعة التنفي 
 ثانيا : اختصاصها في إطار المادة السادسة عشر من ميثاق مجلس أوروبا:

جت  جلنة الوزراء واقا  لن  املادت السادسة عشر من ميثلاق جمللس أوروبلا بوضل  الرتتيبلار الداخليلة     
 ل ه التنظيملار والتلدريبار علل  أن  ةلس أوروبا، مبا ل  ل  وض  اللوائح املالية واإلدارية ال  تتطلبهلا
 . 2ويستبعد من اختصاصها ما يتعل  بتنظيم العمل ل اجلمعية الربملانية

وعليه الن ما يصدر عن جلنة الوزراء من قرارار ،عملاال   ل ه االختصاصلار يكلون  و طبيعلة ملزملة،     
تقلوم جلنلة اللوزراء بتحضلا ميزانيلة  أي ال ُيوز للدول األعضاء ااروج عل    ه القلرارار وخمالفتهلا، كملا

جملس أوروبا والتصدي  عليها، و ل  عن ط ري  قيام األمني العام للجنلة بلعلداد مشلروع امليزانيلة ووضلعه 
للتصللدي  عليلله مللن قبللل اللجنللة و للل  بعللر  مشللروع امليزانيللة عللل  املنللدوبني ل شللهر الكللانون مللن كللل 

 . 3وم  برنامد األنشطة سنة، حيع تتم املصادقة عليه ل نفس الوقت
أما ايما يتعل  بالتنظيم املايل للجنة الوزراء، اين  عل  أن تساعد املندوبني جلنلة امليزانيلة الل  تتكلون     

مللللن سللللبعة خللللرباء مسللللتقلني، تعيللللنهم جلنللللة الللللوزراء ضللللمن املرشللللحني املقرتحللللني مللللن طللللرل اهكومللللار 
 . 4واألعضاء

 
 

                                                 

  مصطف  عبداليففار، ضمانار حقوق اإلنسان عل  املستوا اإلقليمي، منشورار مركز القا رت لدراسار حقوق 1و
 .82ل،  2111اإلنسان، 

هقوق اإلنسان،    د.حممد امليداين، د. نزيهة كسيي، اإلنسان، جمموعة ووائ  أوروبية، تونس، منشورار املعهد العريب2و
 . 21ل،  2114

  www.coe.into.com  ينظر  موق  جلنة الوزراء عل  شبكة املعلومار الدولية لإلنرتنت 3و
   املرج  نفسه. 4و
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 مي للجنة الوزراء:الفرع الثاني: االختصاص غير اإللزا
بينللت الفقللرت األوىل مللن املللادت ااامسللة عشللر الوظيفللة األساسللية للجنللة الللوزراء مبجلللس أوروبللا، و للي     

حبع ودراسة كااة اإلجراءار ال  ُيب اجا  ا، ،ما بناء  عل  توصية من اجلمعيلة الربملانيلة أو مببلادرت ملن 
ل ،بلللللرام االتفاقيلللللار و،قلللللرار سياسلللللة مشلللللرتكة جانبهلللللا، و لللللل  لتحقيللللل   لللللدل جمللللللس أوروبلللللا املتمثلللللل 

 . 1وللحكومار األعضاء جتاه مسائل معينة
أمللللا الفقللللرت الثانيللللة مللللن املللللادت ااامسللللة عشللللر، اقللللد جللللاءر مقيللللدت لسلللللطار جلنللللة الللللوزراء ل  لللل ا     

ااصو ، ال ا ما توصلت اللجنلة بعلد البحلع والدراسلة ،ىل حتديلد التصلرل الل ي سلتت  ه، و لو ،بلرام 
تفاقيار أو ،قرار اهكومار لسياسة مشرتكة، الن ما متلكه اللجنة  لو توجيله توصليار ،ىل حكوملار اال

اللدول األعضللاء ، ا اقتضل  األمللر، كملا ُيللوز  للا أن تطللب مللن  ل ه اهكومللار أن تعلمهلا بالنتللائد اللل  
ر األعضلاء توصلت  ا بشأن   ه التوصليار، ولكلن لليس  لا أن تصلدر قلرارار ملزملة وتظلل للحكوملا

اهريلللة ل قبلللول أو رالللض توصللليار اللجنلللة، اهلللي  يئلللة سياسلللية ل منظملللة ،قليميلللة، ويعلللود ،ىل  اللللدول 
 . 2واألعضاء ايها حتديد سياستها العامة

 

 الفرع الثالث: إجراءات لجنة الوزراء:
مل تشللر الفقللرت الثانيللة مللن املللادت السادسللة واألربعللون مللن االتفاقيللة األوروبيللة ،ىل أيللة قواعللد ،جرائيللة ل     

 لل ا الشللأن، كمللا أن حكللم ا كمللة يصللدر خاليللا  مللن اإلشللارت ،ىل األسلللو  اللل ي ميكللن بواسللطته تنفيلل  
 . 3و  11تعلقة بتطبي  املادت واهكم، وأمام   ا الن  أصدرر جلنة الوزراء بعض القواعد اإلجرائية امل

عنللدما يللتم تبليللغ حكلللم ا كمللة األوروبيللة ،ىل جلنلللة الللوزراء، يللتم تسلللجيل موضللوعه اللورا  ل جلللدول  -4
 أعمال اللجنة.   

، ا كللان حكللم القاضللي قللد انتهلل  ،ىل تقريللر وجللود انتهللاك لنصللو  االتفاقيللة أو أقللر تعويضللا  عللادال   -2
 ، اللللن اللجنلللة تقلللوم بلخطلللار 14للطلللرل الللل ي أصلللابه ضلللرر ملللن جلللراء االنتهلللاك، تطبيقلللا  للللن  امللللادت و

،ليللله حكلللم  الدوللللة املعنيلللة بلللاإلجراءار الللل  ميكلللن اجا  لللا لتسلللوية  للل ا اإلنتهلللاك، علللل  ضلللوء ملللا انتهللل 
 ا كمة.

                                                 

   من نظام جملس أوروبا. 45  املادت و1و
   من نظام جملس أوروبا.45/2  املادت و2و
 . 119  عزر الرعي، مرج  سب   كره،  3و
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، ا أعلنت الدولة املعنيلة جلنلة اللوزراء  أهنلا مل تقلم بعلد باجلا  التلدابا اليزملة لتنفيل  حكلم ا كملة،  -1
أو مل تقللم بلعيهنللا بلل ل  أصللي ، الللن القضللية يللتم تسللجيلها مللن جديللد ل جللدول أعمللال جلنللة الللوزراء 

ا الدوللة باجلا  اإلجلراءار سلالفة الل كر، ول ولعدت ستة أشلهر، ،ال ، ا قلررر خليل  لل ، تقلوم خي ل
اهالة ال  تنقضي ايها مهلة الستة أشهر، دون أن تكون الدولة قد اج ر ،جراءار  تنفيل  اهكلم، يلتم 
تسللجيل القضلللية ل جللدول أعملللال اللجنلللة ملللدت سلللتة أشللهر جديلللدت بصلللورت تلقائيللة، ،ىل أن تقلللوم الدوللللة 

 ار تنفي  اهكم.بلخطار اللجنة بأهنا اج ر ،جراء
ال تكون جلنلة اللوزراء وقلد أدر وظيفتهلا واقلا  للن  الفقلرت الثانيلة ملن امللادت السادسلة واألربعلني ملن  -1

االتفاقيلللة األوروبيلللة  واملعلللدل مبوجلللب الربوتوكلللول اهلللادي عشلللر ،ال ، ا أحيطلللت علملللا  بلللاإلجراءار الللل  
يهللا اهكللم الصللادر مللن ا كمللة قللد أقللّر تعويضللا  اجلل  ا الدولللة لتسللوية االنتهللاك، ول اهالللة اللل  يكللون ا

عادال  للطرل املضرور، الن اللجنلة ال تكلون قلد مارسلت وظائفهلا ،ال بعلد التأكلد ملن قيلام الدوللة املعنيلة 
 . 1وبدا  التعويض العادل للطرل املضرور

عاملة، تقلوم جلنلة اللوزراء وهبدل متابعة التقدم  اهاصل ل تنفيل  اإلجلراءار االنفراديلة أو التلدابا ال      
باجا  قرارار ،نابية قبل ،صدار القرارار النهائية، تدعو ايها الدول ال  خرقلت ،حلدا بنلود االتفاقيلة أو 

ل أصلللدرر جلنلللة اللللوزراء قلللرارا  ،نابيلللا  11/1/2112بروتوكوال لللا ،ىل وضللل  حلللد  للل ه ااروقلللار، افلللي  
ل ل قضلية صلادق وزانلا 47/7/2114لصادر بتاريخ  يتعل  حبكم ا كمة األوروبية هقوق اإلنسان ا

وديكللل وضللوكانا ضللد تركيللا، اللل ي دعللت ايلله اللجنللة الرتكيللة بللدون تللأخا ،ىل اجللا  التللدابا اليزمللة مللن 
أجلللل ،علللادت النظلللر ل اإلجلللراءار الللل  اعترب لللا ا كملللة األوروبيلللة هقلللوق اإلنسلللان غلللا قانونيلللة ل  للل ه  

املت  ت ملن قبلل اهكوملة الرتكيلة بيفلر  حملو اآلولار السللبية ملقلدمي اللدعوا القضية، وك ل  اإلجراءار 
 .  2وضحايا   ه ااروقار

وبعللد ،صللدار القللرار اإلنللايب تقللوم جلنللة الللوزراء بلصللدار القللرار النهللائي بعللد أن تت لل  الدولللة املتعاقللدت       
بية، ول حالة عدم امتثا لا لقلرارار ا كملة املعنية كااة التدابا الضرورية ليمتثال ،ىل حكم ا كمة األورو 

األوروبيللة بللأن مل تقللم بتنفيلل  اهكللم أو قامللت بتنفيلل ه بصللورت غللا مرضللية وغللا كاايللة، تقللوم اللجنللة باجللا  

                                                 

 . 151الربعي، محاية حقوق اإلنسان ل ظل التنظيم األورويب الدويل واإلقليمي, مرج  سب   كره ,    عزر 1و
  حفيظ عكدادي، محاية حقوق اإلنسان ل ظل التنظيم األورويب والعريب, رسالة ماجستا، مرج  سب   كره، 2و

 441. 
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،جلراءار نصللت عليهلا املللادت الثامنللة ملن نظللام جمللس أوروبللا وتتمثللل ل ،صلدار قللرار بتعليل  عضللوية الدولللة 
ظمللار التابعللة  للا، أو بطرد للا بصللفة هنائيللة منهللا ،ىل أن تعللود ،ىل الصللوا ، ومتتثللل ل املنظمللة، ومجيلل  املن

 . 1وملقررار أجهزت االتفاقية األوروبية وأجهزت جملس أوروبا

 الخاتمة.
 ومن خيل دراس    ا البحع خلصت ،ىل بعض النتائد وال  ميكنمي سرد ا ل اآليت 

النظللللللام األورويب آليللللللار همايللللللة حقللللللوق اإلنسللللللان متثلللللللت ل ا كمللللللة األوربيللللللة واللللللل  وردر  أوجللللللد -4
 ل االتفاقية األوروبية، وجلنة الوزراء ال  أنشأ ا جملس أوروبا.

لقلللللد أجلللللازر االتفاقيلللللة مبوجلللللب الربوتوكلللللول اهلللللادي عشلللللر تلقلللللي الشلللللكاوي ملللللن أي شللللل   أو  -2
د تلللللزعم بأهنلللللا ضلللللحية انتهلللللاك ملللللن قبلللللل أحلللللد األطلللللرال منظملللللة غلللللا حكوميلللللة أو جمموعلللللة ملللللن األالللللرا

 املتعاقدت.
للمحكملللللللة األوروبيلللللللة اختصلللللللا  ،لزاملللللللي ويتمثلللللللل ل االختصلللللللا  القضلللللللائي الللللللل ي ملللللللن خيلللللللله  -1

 تقوم ا كمة بالفصل ل مجي  املنازعار ملعروضة عليها بقرار ملزم لاطرال املتعاقدت.
األخلللللرا غلللللا األطللللللرال ل اللللللدعوا اهللللل ا يشللللللكل  ،ن أحكلللللام ا كملللللة األوروبيلللللة ال تلللللللزم اللللللدول -1

 نقطة ضعف ل نظام اهماية.
 نلللللاك بعلللللض أوجللللله القصلللللور ل اللللللدور الللللل ي تلعبللللله جلنلللللة اللللللوزراء كجهلللللاز سياسلللللي والللللل ي كثلللللاا   -5

مللللللا يتللللللأور باالعتبللللللارار السياسللللللية،  لللللل ه االعتبللللللارار اللللللل  مللللللن شللللللأهنا أن تضللللللعف ،ىل حللللللد كبللللللا دور 
 قبة تنفي  أحكام االتفاقية.جلنة الوزراء ل جمال مرا

علللللللدم اعاليلللللللة القلللللللرارار الللللللل  تت للللللل  ا جلنلللللللة اللللللللوزراء ضلللللللد اللللللللدول الللللللل  تلللللللراض تطبيللللللل  قرارا لللللللا  -1
وأحكللللام ا كمللللة، تتعللللل  عضللللوية لطللللرل املتعاقللللد أو طللللرده هنائيللللا  مللللن منظمللللة جملللللس أوربللللا يعتللللرب غللللا 

 سليم.
طلللللول الفلللللرتت الزمنيلللللة الللللل  يأخللللل  ا اسلللللتناد طلللللرق الطعلللللن الداخليلللللة حللللل  يصلللللدر القلللللرار اللللللداخلي   -7

 النهائي، األمر ال ي من شأنه أن ُيعل األاراد يتقاضون عن اللجوء ،ىل ا كمة األوروبية.
  

                                                 

اجا  قرار بتوقيف عضوية الدولة ال  ارتكبت خمالفة     تعطي املادت الثامنة من نظام جملس أوروبا جلنة الوزراء سلطة1و
 خطات أو خرقا  جسيما  للمادت الثالثة من النظام األساسي ةلس أوروبا. 
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 المقدمة

نسان اقد أصبح ا تمام القانون الدويل بالفرد إل،ن ا دل من وجود كل النظم القانونية  و ا      
بني البشر من أ م  ويعد مبدأ املساوات نسان.إلوحقوقه أمرا  طبيعيا  وبار الفرد موضوع كل حقوق ا

 مبادئ القانون الدويل وحقوق االنسان اي ارق بينهم بسبب اجلنس أو الدين أو الليفة أو العقيدت،
وي  ب   ا املبدأ ،ىل عدم التمييز بني الرجل واملرأت ل كااة جماالر اهيات. ،ال أن املكانة ال  حتظ  هبا 

اسبة م  الدور ال ي تلعبه ل استمرار البشرية واملهام ال  املرأت واهقوق ال  تتمت  هبا ليست دائما  متن
 تضطل  هبا للحفاظ عل  نس  اهيات.

وتعد حقوق املرأت عموما  من األمور الشائكة ال  صارر حمل ا تمام اةتم  الدويل وال ي دع         
وق دون متييز ،حيع ،ىل محايتها، كما نادا بتعزيز وض  املرأت ومساوا ا م  الرجل ل مجي  اهق

اعتمدر العديد من الصكوك الدولية ل   ا اةال مث مت تشكيل جلان دولية  ار طاب  عاملي و،قليمي 
لرصد أوضاعها، و،نشاء آليار من أجل تطبي  اهقوق اإلنسانية للمرأت مثل جلنة مركز املرأت وجلنة 

الدولية أو اإلقليمية عل  محاية حقوق  .وأكدر   ه االتفاقيار سواء1القضاء عل  التمييز ضد املرأت
املرأت من خيل آليار  ار طاب  مؤسسي وتشريعي حثت الدول األطرال ل تل  االتفاقيار عل  

 موائمة تشريعا ا الوطنية واقا  ملا تن  عليه   ه االتفاقيار .

االنسانية عل  اعتبار أهنا  ويستمد موضوع حبثنا أ يته من األ ية ال  تكتسبها املرأت ل استمرار       
املولد للحيات واملكون لاجيال ، و،نه ملن الضروري علينا معراة اهماية ال  وار ا القانون الدويل للمرأت 
واهقوق ال  مينحها  ا واآلليار ال  تساعد ا عل  تبوأ املكانة ال  تستحقها .  ا من جهة ومن جهة 

قوق املرأت ل اآلونة األخات خاصة ل ليبيا والدول العربية وال  زاد ايها أخرا نظرا  لي تمام املتزايد حب
                                                 

 - يقصد مببدأ املساوات قانونا  أن القانون يطب  عل  اجلمي  بدون متييز بني طائفة وأخرا أو متييز سواء بسبب األصل
يفة أو املركز االجتماعي ل اكتسا  اهقوق وممارستها وحتمل االلتزامار وأدائها.وعدم التمييز أو اجلنس أو الدين أو الل

يعمي املساوات أمام القانون والتساوي ل محايته دون أي مفاضلة .ويشكل املبدأ أساس القانون الدويل هقوق االنسان 
وبالرغم من عدم  كر املرأت  التمييز ل مجي  اهاالر. اقد جاءر املواوي  واالتفاقيار الدولية لتؤكد ح  املساوات وعدم

بشكل صريح ل اإلعين العاملي هقوق االنسان أو ل االتفاقيار الدولية للحقوق املدنية والسياسية أو االتفاقية 
ل سياق الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقااية ،،ال أن  مجي  االتفاقيار تشمل املرأت بطريقة ضمنية 

املساوات. انظر كي  من  خالد مصطف  اهمي ،حقوق املرأت بني االتفاقيار الدولية والشريعة االسيمية والتشري  
، وحممد علي صاحل منصور ،اهقوق السياسية 2-4،   2117الوضعي ودراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدت ، 
 .499،   2144،  4ة االنتشار العريب، باور، طللمرأت ل الشريعة اإلسيمية والقانون الدويل، مؤسس

 .1خالد مصطف  اهمي ، املرج  الساب ،    - 1
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اهراك السياسي الاتكاك وتفعيل اهقوق املعرتل هبا ل ،طار القانون الدويل. ومن  نا جاءر ،شكالية 
ة العامة البحع املتمثلة ل حتديد أنواع اهقوق ال  كفلها القانون الدويل وحتديدا  االتفاقيار الدولي
 واااصة ال  ضمنت   ه اهقوق، واآلليار ال  استحدوها القانون الدويل هماية تل  اهقوق. 

ولإلجابة عن ،شكالية حبثنا قسمنا دراستنا ،ىل مبحثني ،نعاجل ل املبحع األول االتفاقيار الدولية 
فاقيار الدولية هماية حقوق املنظمة هماية حقوق املرأت ضمن مطلبني .نتعر  ل األول منه ،ىل االت

 املرأت بشكل عام ،ول املطلب الثاين نتناول االتفاقيار الدولية اااصة املنظمة هقوق املرأت.

ول املبحع الثاين نعاجل خمتلف آليار محاية حقوق املرأت ل القانون الدويل ال  استحدوتها النصو  
ء الدولية واملطلب األول  أو اإلقليمية و عل  املستويني الدولية ملتابعة وترقية ممارسة حقوق املرأت سوا

العريب واإلاريقي  ل املطلب الثاين، وسن ل  ،ىل خامتة سنتناول ايها أبرز النتائد ال  توصلنا ،ليها ل 
   ا البحع .

 المبحث األول

 االتفاقيات الدولية المنظمة لحماية حقوق المرأة

 ر الدولية العامة واااصة ال  عنيت حبقوق املرأت بشكل موجز .سنتناول ل   ا املبحع االتفاقيا

 المطلب األول

 االتفاقيات الدولية العامة المنظمة لحقوق المرأة

 ناك بعض االتفاقيار الدولية ال  نصت عل  اهماية  قبل ،نشاء منظمة األمم املتحدت كان      
كانت اتفاقية ال اي حول التناقض ل القوانني ا لية املتعلقة بالزواج   4912القانونية للنساء. افي عام 

-4924-4941-4911والطيق والوصاية عل  القاصرين ومت تبمي اتفاقيار دولية ل األعوام 
 نساء .حول مكااحة االجتار بال 4915

وبعد انتهاء اهر  العاملية الثانية وما عانته شعو  العامل من ويير مدمرت راح ضحيتها املييني        
من البشر، وجد واضعوا ميثاق األمم املتحدت ضرورت أن تقوم املنظمة بدور اعال ل را  مستوا املرأت 

وق املرأت ل العديد من اإلعينار والعمل عل  محاية حقوقها. اعملت األمم املتحدت عل  تثبيت حق
والبيانار واالتفاقيار ال  تولت ،عداد ا وعقد ا .وكان باكورت عملها اإلعين العاملي هقوق اإلنسان 

.ال ي ن  عل  أن  وولكل انسان ح  التمت  جبمي  اهقوق واهريار الواردت ل 4917الصادر عام 
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وأصدرر األمم املتحدت العديد  .   1التمييز بسبب اجلنساإلعين، دومنا متييز من أي نوع ،والسيما 
من اإلعينار والتوصيار ل جمال حقوق املرأت وتولت عقد العديد من االتفاقيار هب ا ااصو  عل  

 النحو التايل .

 الفرع األول

 اتفاقيات الحقوق السياسية للمرأة

  ه االتفاقيار ح  املرأت بالتصويت والرتشيح وتويل املناصب العامة ل الدولة، و ل  عل   أقرر     
 النحو التايل 

أوال  _حقوق النساء وأ ليتهن ل تقلد املناصب العامة  ل ،طار اتفاقية اهقوق السياسية للمرأت 
 ،وتضمن ما يأيت  

 2اوي بينهن وبني الرجال، دون أي متييز._ للنساء ح  التصويت ل مجي  االنت ابار ،بشروط تس4

_ للنساء األ لية ل أن ينت نب جلمي  ا يئار املنت بة باالقرتاع العام، املنشأت مبقتض  التشري  الوطمي 2
 3بشروط تساوي بينهن وبني الرجال ،دون أي متييز.

أ لية تقلد املناصب العامة وممارسة مجي  الوظائف العامة املنشأت مبقتض  التشري  الوطمي،  _ للنساء1
 4بشروط تساوي بينهن وبني الرجال، دون أي متييز.

 وتضمن اهقوق اآلتية  4917وانيا  _،عين القضاء عل  التمييز ضد املرأت لعام 

ل اهقوق م  الرجل، ميثل ،جحااا  أساسيا  ويكون  _ ،ن التمييز ضد املرأت ،بلنكاره أو تقييده تساويها4
 5، انة للكرامة اإلنسانية.

                                                 
 .4917  من اإلعين العاملي هقوق اإلنسان لعام 2املادت و - 1
  من اتفاقية اهقوق السياسية للمرأت ال  اعتمدر وعرضت للتوقي  والتصدي  واالنضمام مبوجب قرار 4املادتو - 2

، 4951/يوليو/7، تاريخ بدء النفا  ل 4952/ديسمرب/21  املؤرخ ل 7-ود111اجلمعية العامة لامم املتحدت رقم 
   .1واقا  ألحكام املادت و

 .4952اهقوق السياسية للمرأت لعام   من اتفاقية 2املادت و - 3
 .4952  من اتفاقية اهقوق السياسية للمرأت لعام 1املادت و- 4
  من ،عين القضاء عل  التمييز ضد املرأت ال ي اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لامم املتحدت رقم 4املادتو - 5

 .4917/نوامرب/7  املؤرخ ل 22-و د2211
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_ ال يقبل أي متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللون ل متت  أي ش   باهقوق السياسية وحقوق 2
 1املواطنة ل بلده ، خاصة ح  املشاركة ل االنت ابار باالقرتاع العام املتساوي واملسا ة ل اهكم.

_ تت   مجي  التدابا املناسبة ال  تكفل للمرأت عل  قدم املساوات م  الرجل ودون أي متييز ل جمال 1
حقها ل التصويت ل مجي  االنت ابار ول ترشيح نفسها جلمي  ا يئار املنبثقة عن االنت ابار العامة 

ومباشرت مجي  الوظائف العامة .  وحقها ل التصويت ل مجي  االستفتاءار العامة وتقلد املناصب العامة
 2وتكفل   ا اه  عن طري  التشري .

وباستعرا    ه االتفاقيار يتضح اتفاقها مجيعا  عل  ح  املرأت ل التصويت واملشاركة مثل الرجال 
وي  ب البعض ،ىل أن تنفي  3واختيار من ميثلها ل اةالس النيابية وا لية دون قيد أو شرط أو متييز.

فاقيار ال  مت التصدي  عليها من جانب الدول جاء متأخرا  .اما زالت املرأت تعاين من انكار حقها االت
.وحتتاج املرأت للكثا من الوقت لتتفهم أ ية دور ا 4ل التصويت بالرغم من التيفياار الكثات الواقعة
 وتسع  للتصويت ل االنت ابار وزيادت دور ا.

 الفرع الثاني

 قوق االقتصادية للمرأةاتفاقيات الح

،الن 5اهقوق االقتصادية    اهقوق ال   دل إلشباع حاجار األاراد االقتصادية واقا  ةهودا م
اهقوق املالية للمرأت مرتبطة بنشاطها االقتصادي داخل اةتم . ومن بني تل  اهقوق سنتناول بلُياز 

 حقني  ا اه  ل العمل وح  التمل .

 

                                                 
 .4917عين القضاء عل  التمييز ضد املرأت لعام   من ،1املادت و - 1
 .4917  من ،عين القضاء عل  التمييز ضد املرأت لعام 7املادتو- 2
، 4،4994عبد اليفمي حممود، حقوق املرأت ل القانون الدويل العام والشريعة اإلسيمية ،دار النهضة العربية ،ط - 3
 51. 

ق  دور املرأت ل املشاركة ل اهيات السياسية وشيفل املقاعد ل اةالس الش  أن الكثا من الدول تعاين من ن - 4
النيابية، عل  الرغم من كثرت النساء الييت يتوجهن لصنادي  االنت ا  إلبداء رأيهن بشكل يفوق عدد الرجال، عبد 

 .51اليفمي حممود، املرج  الساب ،   
دار وائل للنشر  ساسية ل القانون الدويل والشريعة اإلسيمية،جابر ،برا يم الراوي، حقوق االنسان وحرياته األ- 5

 .478،   2141، 2والتوزي ، عمان، ط
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 في العمل: أوال _ الح 

لقد ن  االعين العاملي هقوق االنسان عل  ح  مجي  األاراد دون متييز ل العمل وحرية االختيار 
 1بشروط عادلة ومرضية ودون التمييز ل أجر متساو للعمل.

وأعط  ،عين القضاء عل  التمييز ضد املرأت للمرأت اه  ل العمل وحرية اختيار املهنة والرتقية ل العمل، 
واه  ل تقاضي املكااآر واجراءار األجر وحقها ل التقاعد والضمان االجتماعي والتأمني ضد 

 2البطالة أو املر .

وكان ملنظمة العمل الدولية الفضل ل وض  كثا من املبادئ ال  نصت عليها ل اتفاقيا ا العديدت، امن 
تتعل  باملرأت بصفة رئيسية أو وانوية وال   اتفاقية 42اتفاقية صادرت عن   ه املنظمة،  ناك  412مجلة 

  دل عامة ،ىل تكريس مبدأ املساوات والقضاء عل  أشكال التمييز ل العمل.

وقد منحت االتفاقيار الدولية للمرأت الريفية بعض اهقوق ال  تساعد ا عل  الوقول عل  قدم املساوات 
من اتفاقية القضاء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت ، وض  املرأت  41م  الرجل ،ا ّصت املادت 

                                                 
   من االعين العاملي هقوق االنسان .21املادت و - 1
تت   مجي  التدابا املناسبة لكفالة  -4   4917  من اعين القضاء عل  التمييز ضد املرأت لسنة 41تن  املادت و- 2

-متت  املرأت املتزوجة أو غا املتزوجة حبقوق مساوية هقوق الرجل ،ل ميدان اهيات االقتصادية واالجتماعية ، والسيما  أ
ح  تقاضي  -ة أو أي سبب آخر ل تلقي التدريب املهمي ول العمل.  اه  دون متييز بسبب اهالة االجتماعي

ح  التمت  باإلجازار  -مكااأت مساوية ملكااأت الرجل والتمت  مبعاملة متساوية عن العمل  ي القيمة املساوية. ج
أو الشي وخة أو غا املداوعة األجر وباالستحقاقار التقاعدية والضمانار االجتماعية املؤمنة ضد البطالة، أو املر ، 

 ح  تقاضي التعويضار العائلية عل  قدم املساوات م  الرجل . - ل  من أسبا  العجز عن العمل. د
 -  االتفاقية رقم  -2. 4925بشأن املساوات ل املعامير لسنة  49االتفاقية رقم  -4  ه االتفاقيار تتمثل ل

بشأن التمييز ل  444االتفاقية رقم  -1. 4954وية لسنة بشأن املساوات ل األجور عن عمل  ا قيمة مسا 411
بشأن املساوات ل املعامير و الضمان االجتماعي   448االتفاقية رقم  -1. 4958جمال االست دام واملهنة لسنة 

االتفاقية رقم  -1. 4978بشأن العيقار املهنية ل الوظيفة العمومية لسنة  454االتفاقية رقم  -5. 4912لسنة 
. أما  4981بشأن ،تاحة الفرصة واملعاملة املتساوية للعمال من الرجال والنساء من  وي املسؤولية العائلية لسنة  451

بشأن األمومة لسنة  1االتفاقية رقم  -4االتفاقيار الباقية اه  تتعر  ،ىل خصوصية وض  املرأت العاملة و    
بشأن تشيفيل النساء  14االتفاقية رقم  -1. 4949 لسنة بشأن تشيفيل النساء ليي   1االتفاقية رقم  -2. 4949

االتفاقية رقم -5. 4915حول تشيفيل النساء حتت األر  لسنة  15االتفاقية رقم  -1. 4911ليي  ومعدلة  لسنة 
بشأن محاية األمومة ومعدلة  لسنة  411االتفاقية رقم  -1. 4918حول تشيفيل النساء ليي  ومعدلة  لسنة  89

4952. 
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ء عل  التمييز ضد املرأت الريفية واملشاكل ال  تواجهها، ل ل  عل  الدول اجا  مجي  التدابا للقضا
الريفية ل املناط  الريفية ، وبوجه خا  ح  املشاركة ل وض  وتنفي  خمط  اجتماعي والوصول ،ىل 
تسهيير العناية الصحية واهصول عل  مجي  أنواع التدريب والتعليم، والتمت  بظرول معيشية 

 1ميئمة.

 ثانيا  _ الح  في التملك :

عين العاملي هقوق االنسان أن لكل ش   ح  التمل  مبفرده أو باالشرتاك من اال 47اعرتات املادت 
م  غاه، وال ُيوز جتريد أحد من ملكه تعسفا ، واه  ل امللكية ال يفرق بني الرجل واملرأت، سواء كانت 
د ناجتة عن عمله أو استثماره ألمواله أو نتجت عن حصوله من اليفا عل  ،رة أو  بة، وامللكية تساع
 2االنسان عل  ،شباع حاجاته األساسية، واستمراره ل الوجود و،شباع حاجار اآلخرين املتعاملني معه .

اقرت  1وأكدر كااة االتفاقيار الدولية عل  مبدأ عدم التمييز بني الرجل واملرأت ل اهقوق، اتن  املادت 
تمل  و،دارت ما متلكه ، والتمت  به عل  ح  املرأت ل ال 4917/ أ من ،عين التمييز ضد املرأت لسنة 4

 وح  التصرل ايه ، ووراوتها مبا ل  ل  األموال ال  متت حياز ا أوناء الزواج .

 المطلب الثاني

 االتفاقيات الدولية الخاصة المنظمة لحقوق المرأة

نظمت حقوق املرأت  من أ م االتفاقيار الدولية ال  4979تعد اتفاقية حقوق املرأت املعقودت عام      
 و   اتفاقية شاملة جلمي  حقوق املرأت وتعد أساسا  ليتفاقيار الدولية األخرا.

وو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عل   :وقد عرات االتفاقية مصطلح التمييز ضد املرأت بأنه     
قوق االنسان واهريار أساس اجلنس ويكون من آواره أو أغراضه، تو ني أو ،حباط االعرتال للمرأت حب

األساسية ل امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقااية واملدنية أو ل أي ميدان آخر، أو 

                                                 
 .418خالد مصطف  اهمي ، املرج  الساب ،    - 1
تعرتل  -4عل  أن   وو  4979من اتفاقية القضاء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت سنة  45تن  املادت  - 2

ولة متنح الدول األطرال املرأت ل الشؤون املدنية أ لية قانونية مما -2الدول األطرال للمرأت مبساوات الرجل أمام القانون . 
أل لية الرجل، وتساوي بينها وبينه ل طرل ممارسة تل  األ لية، وتكفل للمرأت بشكل خا  حقوقا  مساوية هقوق 

 الرجل ل ،برام عقود ،دارت املمتلكار، وتعاملها عل  قدم املساوات ل مجي  مراحل االجراءار القضائية.  .
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تو ني أو ،حباط متتعها هب ه اهقوق أو ممارستها  ا، بصرل النظر عن حالتها الزوجية وعل  أساس 
 1املساوات بينها وبني الرجل.  .

 وق املرأت ال  جاءر هبا   ه االتفاقية و ل  عل  النحو التايل سول نتناول أ م حق

 الفرع األول

 المساواة في الحقوق والتشريعات الوطنية

 تتعهد الدول عل  حتقي  املساوات من خيل مايلي  

 _ الن  عل  مبدأ املساوات بني الرجل واملرأت ل دساتا ا الوطنية أو تشريعا ا املناسبة األخرا. وأن
تن  تشريعا ا عل  العقوبار اااصة هظر كل متييز ضد املرأت، وار  محاية قانونية هقوق املرأت عل  
قدم املساوات م  الرجل، وضمان اهماية الفعالة للمرأت، عن طري  ا اكم  ار االختصا  واملؤسسار 

 العامة األخرا بالبلد، من أي عمل متييزي.

متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأت ،وكفالة تصرل السلطار واملؤسسار _ االمتناع عن مباشرت أي عمل 
العامة مبا يتف  و  ا االلتزام، واجا  التدابا املناسبة للقضاء عل  التمييز ضد املرأت من جانب أي 

 ش   أو منظمة أو مؤسسة.

طال الوض  القائم من القوانني _ اجا  مجي  التدابا املناسبة ، مبا ل  ل  التشريعي منها، لتيفيا أو ،ب
واألنظمة واألعرال واملمارسار ال  تشكل متييزا  ضد املرأت. و،ليفاء مجي  األحكام اجلزائية الوطنية ال  

  2تشكل متييزا  ضد املرأت.

_تت   الدول ل مجي  امليادين، والسيما امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقااية، كل 
 املناسبة، مبا ل  ل  التشريعي منها لكفالة تطور املرأت وتقدمها الكاملني.و ل  لتضمن  ا التدابا

وال يعد اجا  3ممارسة حقوق اإلنسان واهريار األساسية والتمت  هبا عل  أساس املساوات م  الرجل.

                                                 
رضت للتوقي  والتصدي  واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة   من اتفاقية حقوق املرأت ال  اعتمدر وع4املادتو- 1

، حسب 4984/سبتمرب/1، وتاريخ بدء النفا  ل 4979/ديسمرب/48املؤرخ ل  481/ 11لامم املتحدت رقم 
 .27أحكام املادت 

نساين، جملة مركز حبوة أمحد أبو الواا ،محاية النساء ل ،طار القانون الدويل اإلنساين، مؤمتر القانون الدويل اإل - 2
 .51،   2117، 22الشرطة بأكادميية مبارك لامن ، العدد 
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ييزا  باملعىن ال ي تأخ  الدول تدابا خاصة مؤقتة تستهدل التعجيل باملساوات الفعلية بني الرجل واملرأت مت
به   ه االتفاقية ، ولكنه ُيب أال يستتب  ، عل  أي حنو اإلبقاء عل  معايا غا متكاائة أو منفصلة ،  
كما ُيب وقف العمل هب ه التدابا م  حتققت أ دال التكااؤ ل الفر  واملعاملة .وال يعد اجا  

  ل  تل  التدابا الواردت ل   ه االتفاقية ، ،جراءا  الدول تدابا خاصة تستهدل محاية األمومة، مبا ل
 1متييزيا .

_ تت   الدول مجي  التدابا املناسبة للقضاء عل  التمييز ضد املرأت ل اهيات السياسية والعامة للبلد، 
 وتتمت  املرأت، عل  قدم املساوات م  الرجل، اه  ل  

العامة،واأل لية لينت ا  جلمي  ا يئار ال  ينت ب التصويت ل مجي  االنت ابار واالستفتاءار 
أعضائها باالقرتاع العام، واملشاركة ل صياغة سياسة اهكومة ول تنفي    ه السياسة، ول شيفل 
الوظائف العامة، وتأدية مجي  املهام العامة عل  مجي  املستويار اهكومية.واملشاركة ل أية منظمار 

،ضااة  ،ىل اجا  كل التدابا ال  تكفل للمرأت 2باهيات العامة والسياسية للبلد. ومجعيار غا حكومية  تم
 3ارصة متثيل حكومتها عل  املستوا الدويل واالشرتاك ل أعمال املنظمار الدولية.

وعل  الرغم من القواعد ال  وضعها القانون الدويل هماية املرأت الهنا ال تزال تعاين من االضطهاد 
 ل العديد من الدول وخاصة العربية منها .والعنف 

 الفرع الثاني

 حقوق المرأة االجتماعية

 وتتمثل   ه اهقوق ل 

   أوال  _ ح  الجنسية

متنح املرأت حقوقا  مساوية هقوق الرجل ل اكتسا  جنسيتها أو تيفيا ا أواإلحتفاظ هبا. وتضمن بوجه 
يفيا الزوج جلنسيته أوناء الزواج، أن تتيفا تلقائيا  جنسية خا  أال يرتتب عل  الزواج من أجنيب ،أو عل  ت

الزوجة، أو أن تصبح بي جنسية، أو أن تفر  عليها جنسية الزوج .ومتنح الدول للمرأت حقا  مساويا  
 ه  الرجل ايما يتعل  جبنسية أطفا ا.

                                                 
 .4979  من اتفاقية حقوق املرأت لعام 1املادت و - 1
 .4979  من اتفاقية حقوق املرأت لعام 7املادت و - 2
 .4979رأت لعام   من اتفاقية حقوق امل8املادت و - 3
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 ثانيا  _ ح  المرأة في التعليم :

اء عل  التمييز ضد املرأت لكي تكفل  ا حقوقا  مساوية هقوق تت   الدول مجي  التدابا املناسبة للقض
 الرجل ل ميدان الرتبية ، وبوجه خا  لكي تكفل، عل  أساس املساوات بني الرجل واملرأت  

_شروط متساوية ل التوجيه الوظيفي واملهمي، وااللتحاق بالدراسار واهصول عل  الدرجار العلمية ل 
اختيل ائا ا، ل املناط  الريفية واهضرية عل  السواء ، وتكون   ه املساوات  املؤسسار التعليمية عل 

مكفولة ل مرحلة اهضانة ول التعليم العام والتقمي واملهمي والتعليم التقمي العايل، وك ل  ل مجي  أنواع 
 التدريب املهمي.

 ير املدرسني، ول نوعية املراا  _ التساوي ل املنا د الدراسية ، ول االمتحانار، ول مستويار مؤ 
 واملعدار الدراسية.

_القضاء عل  أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأت ل مجي  مراحل التعليم جبمي  أشكاله، عن 
طري  تشجي  التعليم امل تل ، وغاه من أنواع التعليم ال  تساعد ل حتقي    ا ا دل، والسيما عن 

 الدراسة والربامد املدرسية وتكييف أساليب التعليم.طري  تنقيح كتب 

_ التساوي ل ار  اهصول عل  املنح واإلعانار الدراسية األخرا. والتساوي ل ار  اإلاادت من 
برامد مواصلة التعليم. مبا ل  ل  تعليم الكبار وحمو األمية الوظيفي .وخفض معدالر ترك الطالبار 

ار والنساء اليئي تركن املدرسة قبل األوان والتساوي ل ار  املشاركة للدراسة، وتنظيم برامد للفتي
النشطة ل األلعا  الرياضية والرتبية البدنية ، واهصول عل  معلومار تربوية حمددت تساعد عل  كفالة 

 1صحة األسر وراا ا، مبا ل  ل  املعلومار واإلرشادار ال  تتناول تنظيم األسرت .

 ثالثا  _ ح  المرأة في العمل :

تت   الدول مجي  التدابا املناسبة للقضاء عل  التمييز ضد املرأت ل ميدان العمل لكي تكفل  ا عل  
 أساس املساوات بني الرجل واملرأت، نفس اهقوق والسيما  

ة ،مبا ل  ل  تطبي  _اه  ل العمل بوصفه حقا  وابتا  جلمي  البشر ،واه  ل التمت  بنفس ار  العمال
 معايا اختيار واحدت ل شئون االست دام .
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_اه  ل حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واه  ل الرتقية واألمن عل  العمل ول مجي  مزايا وشروط 
اادمة ،واه  ل تلقي التدريب و،عادت التدريب املهمي، مبا ل  ل  التلم ت اهراية والتدريب املهمي 

دم والتدريب املتكرر، واه  ل املساوات ل األجر ،مبا ل  ل  االستحقاقار واه  ل املساوات ل املتق
 املعاملة ايما يتعل  بالعمل  ي القيمة املساوية، وك ل  املساوات ل املعاملة ل تقييم نوعية العمل .

  والعجز والشي وخة وغا _اه  ل الضمان االجتماعي، والسيما ل حاالر التقاعد والبطالة واملر 
 ل  من حاالر عدم األ لية للعمل، وك ل  اه  ل ،جازت مداوعة األجر ،واه  ل الوقاية الصحية 

 وسيمة ظرول العمل ،مبا ل  ل  محاية وظيفة اإلجنا  .

_حظر الفصل من اادمة بسبب اهمل أو ،جازت األمومة والتمييز ل الفصل من العمل عل  أساس 
ة الزوجية ،م  ار  جزاءار عل  امل الفني ،و،دخال نظام ،جازت األمومة املداوعة األجر أو اهال

 املشفوعة مبزايا اجتماعية مماولة دون اقدان للعمل الساب  أو لاقدمية أو للعاالوار االجتماعية .

ا  دوريا  ل ضوء _ُيب أن تستعر  التشريعار الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هب ه املادت استعراض
 1املعراة العلمية والتكنولوجية وأن يتم تنقيحها أو ،ليفاؤ ا أو توسي  نطاقها حسب االقتضاء.

_ُيب عدم ،جبار املرأت عل  القيام بأعمال ال تنسجم وشراها وقيمها. وينبيفي ا ااظة عل  القيم 
 .2األخيقية واإلنسانية

 رابعا _ الرعاية الصحية :

  التدابا املناسبة للقضاء عل  التمييز ضد املرأت ل ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تت   الدول مجي
تضمن  ا، عل  أساس املساوات بني الرجل واملرأت،واهصول عل  خدمار الرعاية الصحية ،مبا ل  ل  

 اادمار املتعلقة بتنظيم األسرت 

ل للمرأت خدمار مناسبة ايما يتعل  باهمل تكفل الدو 3  من   ه املادت4_بالرغم من أحكام الفقرتو
والوالدت وارتت ما بعد الوالدت، موارت  ا خدمار جمانية عند االقتضاء ،وك ل  تيف ية كااية أوناء اهمل 

 والرضاعة.

                                                 
 .4979  من اتفاقية حقوق املرأت لعام 44املادت و - 1
سند حسن سعد، اهماية الدولية ه  االنسان ل السيمة اجلسدية "دراسة مقارنة ل ظل أحكام الشريعة  -2

 . 111،  4999، 4اإلسيمية ومدا   ه اهماية ل مصر"، دار النهضة العربية، القا رت، ط
 .4979  من أحكام اتفاقية حقوق املرأت لعام 42املادت و - 3
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 خامسا _ حقوق المرأة الريفية:

 ه خا  اه  ل تض  الدول ل اعتبار ا املشاكل اااصة ال  تواجهها املرأت الريفية، وتكفل  ا بوج

 _املشاركة ل وض  تنفي  الت طي  اإلمنائي عل  مجي  املستويار .

_الوصول ،ىل تسهيير العناية الصحية امليئمة، مبا ل  ل  املعلومار والنصائح واادمار املتعلقة 
 بتنظيم األسرت.

 _االستفادت بصورت مباشرت من برامد الضمان االجتماعي.

ع التدريب والتعليم، الرمسي وغا الرمسي، مبا ل  ل  ما يتصل منه مبحو األمية _اهصول عل  مجي  أنوا 
 الوظيفي.

_تنظيم مجاعار املساعدت ال اتية والتعاونيار من أجل اهصول عل  ار  اقتصادية مكاائة لفر  
 عية.الرجل عن طري  العمل لدا اليفا أو العمل هساهبن ااا  ،واملشاركة ل مجي  األنشطة اةتم

_ارصة اهصول عل  اإلئتمانار والقرو  الزراعية،وتسهيير التسوي ، والتكنولوجيا املناسبة ، 
واملساوات ل املعاملة ل مشاري  ،صيح األراضي واإلصيح الزراعي وك ل  ل مشاري  التوطني الريفي، 

ية واإلمداد بالكهرباء والتمت  بظرول معيشية ميئمة،والسيما ايما يتعل  باإلسكان واملراا  الصح
  1واملاء.

 سادسا _ أهلية المرأة :

_تعرتل الدول للمرأت باملساوات م  الرجل أمام القانون. ومتنح الدول املرأت ل الشؤون املدنية ، أ لية 
قانونية مماولة أل لية الرجل، وتساوي بينها وبينه ل ار  ممارسة تل  األ لية .وتكفل للمرأت بوجه 

مساوية هقوق الرجل ل ،برام العقود و،دارت املمتلكار وتعاملها عل  قدم املساوات ل  خا ، حقوقا  
 مجي  مراحل االجراءار القضائية .
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_ تتف  الدول عل  اعتبار مجي  العقود وسائر أنواع الصكوك اااصة ال  يكون  ا أور قانوين يستهدل 
ومتنح الدول الرجل واملرأت نفس اهقوق ايما يتعل  اهد من األ لية القانونية للمرأت باطلة والغية، 

 1بالتشري  املتصل حبركة األش ا  وحرية اختيار حمل سكنا م و،قامتهم .

 سابعا  _ح  المرأة في الزواج:

تت   الدول مجي  التدابا املناسبة للقضاء عل  التمييز ضد املرأت ل كااة األمور املتعلقة بالزواج 
 العائلية، وبوجه خا  تضمن، عل  أساس املساوات بني الرجل واملرأت  والعيقار 

 _ نفس اه  ل عقد الزواج، وحرية اختيار الزوج، ول عدم عقد الزواج ،ال برضا ا اهر الكامل.

_ نفس اهقوق واملسؤوليار بوصفهما أبوين، بيفض النظر عن حالتهما الزوجية، ل األمور املتعلقة 
 مجي  األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول.بأطفا ما ول 

لكي الزوجني ايما يتعل  مبلكية وحيازت املمتلكار واإلشرال عليها و،دار ا والتمت  هبا  _ اه 
والتصرل ايها، سواء بي مقابل أو مقابل عو . وال يكون اطوبة الطفل أو زواجه أي أور قانوين، 

ل تسجيل وتت   مجي  االجراءار الضرورية، مبا ل  ل  التشريعي منها لتحديد سن أدىن للزواج وجلع
 2الزواج ل سجل رمسي أمرا  ،لزاميا  .

وعل  الرغم من الوعي القانوين والسياسي واالجتماعي للمجتم  الدويل ، وعقد العديد من االتفاقيار 
الدولية ال  تضمن حقوق املرأت كما أشرنا ،ىل  ل  مسبقا ، الن   ه االتفاقيار ال تزال بدون ،لزام تلزم 

وقها كااة.،  تشا التقارير الدولية الصادرت عن املنظمار الدولية ، عن مدا ما الدول مبنح املرأت حق
تتعر  له املرأت من قتل وتع يب واغتصا  بسبب اهرو  الدولية واأل لية املنتشرت ل العامل.و  ا ما 

اجلهل يدل عل  أن التطور ال ي يشهده العامل قد حجب عن تطور املرأت اي يزال انتهاك حقوق املرأت و 
 والت لف واألمية تعم أرجاء العامل .
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 المبحث الثاني

 آليات حماية حقوق المرأة في القانون الدولي

لقد حظيت مسألة حقوق املرأت بالكثا من الدعم من كااة التنظيمار الدولية، سواء العاملية أو 
محاية حقوق املرأت عل  اإلقليمية.وسول نتناول   ه اآلليار من خيل مطلبني عل  التوايل، آليار 

 املستوا الدويل واملطلب األول ، مث آليار محاية حقوق املرأت عل  املستوا اإلقليمي واملطلب الثاين  .

 آليات حماية حقوق المرأة على المستوى الدولي:المطلب األول

ق املرأت خاصة تعترب املنظمار الدولية من الضمانار ا امة ال  تكفل حقوق اإلنسان ل العامل ، وحقو 
،اقد سعت منظمة عصبة األمم من  ،نشائها ،ىل ،ييء أ ية ملركز املرأت ل العامل والدااع عن حقوقها 
املدنية واالجتماعية والسياسية، وقد تبنت منظمة األمم املتحدت نفس املبدأ من  ،نشائها ، اصاغت 

أر العديد من املنظمار ، وقد سا م اةلس العديد من االتفاقيار الدولية ملن  التمييز ضد املرأت وأنش
االقتصادي واالجتماعي التاب  ملنظمة األمم املتحدت ل التنسي  بني املنظمار الدولية ل جمال حقوق 
اإلنسان.لكن التنظيمار العاملية ال  عنيت حبماية املرأت وترقية ممارسة حقوقها كثات سن كر البعض منها 

 ايما يلي 

 أجهزة منظمة األمم المتحدة: الفرع األول

لقد دعت منظمة األمم املتحدت ،ىل محاية وتعزيز حقوق االنسان عل  مستوا مجي  ا اال الدولية، 
وكفالة عدم التمييز بني الرجل واملرأت، وقد   ه املنظمة من ضمن أولويا ا كفالة محاية حقيقية هقوق 

 1املرأت من خيل أجهز ا امل تلفة.

                                                 
عل  الن  الكامل إلعين ومنهاج بكني املنبث  عن املؤمتر العاملي الراب  املعمي باملرأت املنعقد ل بكني ل  لإلطيع - 1

، انظر  موق  جامعة مينيسوتاو مكتبة حقوق االنسان  عل  االنرتنت  4995/سبتمرب/45
https://www.umn.edu/humanrts/Arabic/Becijing Declpl.html   ن  منهاج  ،21/1/2145بتاريخ

عل  ضرورت حتسني القدرار املتاحة ملؤسسار منظمة األمم املتحدت من أجل االضطيع  119و 117ل الفقرتني  4995بكني لعام 
 جتديد مبسؤوليا ا والتنسي  ايما بينها لتنفي  منهد العمل م  اإلاادت من خربا ا وطرائ  عملها ل تعزيز النهو  باملرأت، وتدعو اهاجة ،ىل

،صيح وتنشي  خمتلف أجزاء منظومة األمم املتحدت .ويشمل   ا استعرا  وتعزيز اسرتاتيجيار وطرائ  عمل اآلليار امل تلفة ل األمم و 
املتحدت للنهو  باملرأت من أجل ترشيد مهامها ل جمال ،سداء املشورت واهفز عل  التنفي  والرصد وتدعيمها عند االقتضاء ايما يتعل  

لوكاالر العاملة ضمن التيار الرئيسي، ومن املهم وجود وحدار للمرأت/نوع اجلنس ، مبا يكفل اعالية الدمد ل التيار الرئيسي با يئار وا
و،ن كان األمر يستلزم ك ل  املزيد من تطوير االسرتاتيجيار للحيلولة دون حدوة  ميش بيفا قصد بدال  من دمد أبعاد نوع اجلنس 

 مجي  العمليار. ضمن التيار الرئيسي ل 
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 أوال _ الجمعية العامة :

تعترب اجلمعية العامة ا يئة التمثيلية الرئيسية ل األمم املتحدت و   اجلهاز املركزي ال ي ميثل ايه مجي  
يعر  عليها ل كل دورت عدد من البنود املتعلقة حبقوق  4915الدول ومن  بداية انعقاد ا سنة 

، 4918ة عل  االعين العاملي هقوق االنسان سنة االنسان.ومن  أن صوتت اجلمعية العامة باألغلبي
 بدأ االرتباط الواضح بني اجلمعية العامة ومحاية مبادئ حقوق االنسان.

وتقوم اجلمعية العامة بدراسار وتقدم توصيار بقصد ،مناء التعاون الدويل ل ش  امليادين واملساعدت ل 
لعرق أو اجلنس أو الليفة أو الدين وبدون تفرقة بني تطبي  حقوق االنسان لكااة الناس دون متييز بسبب ا

 1الرجال والنساء.

وكان من أ م القرارار ال  اج  ا اجلمعية العامة ل شأن محاية حقوق االنسان االعين العاملي هقوق 
، واتفاقية 4917، و،عين القضاء عل  مجي  أنواع التمييز ضد املرأت املعتمد ل 4918االنسان ل 

 .4971اء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت سنة القض

 ثانيا  _ المجلس االقتصادي واالجتماعي :

يعترب اةلس االقتصادي واالجتماعي أحد األجهزت التابعة ملنظمة األمم املتحدت ويقوم بعمله حتت 
تعلقة بانتهاك حقوق ،وُيوز له أن يرا  توصيار ،ىل اجلمعية العامة ل املسائل امل 2،شرال اجلمعية العامة

االنسان، ،ال أنه قد يقوم اةلس بنفسه ل البحع ل بعض القضايا املتعلقة حبقوق االنسان و،ُياد 
 اهلول  ا من خيل ،نشاء جلان مت صصة تعد تقارير خاصة عن املواضي  قيد البحع.

ه اةلس لتطبي  خطة عمل ، والدور ال ي يقوم ب4995وبعد انعقاد املؤمتر العاملي للمرأت ببكني سنة 
بيجني ،باإلشرال عل  عمليار التنسي  عل  صعيد املنظومة األممية لتنفي  خطة العمل م  طرح 
توصيار ل   ا املضمار.حيع يستعر  اةلس تنفي  منهاج العمل م  ،عطاء االعتبار لتقارير جلنة 

  3مركز املرأت والتنسي  م  اللجان  ار الصلة.

 

 
                                                 

   من ميثاق األمم املتحدت .41املادت و - 1
 من ميثاق األمم املتحدت . 71،ىل  11انظر بشأنه املواد من  - 2
 .141،عين ومنهاج عمل بكني ، املرج  الساب ، الفقرت  - 3
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 الفرع الثاني

 اللجان المتخصصة التابعة لألمم المتحدة

 ناك جمموعة من اللجان التابعة  يئار خمتلفة تقوم بالتنسي  بني الدول األعضاء ل تل  ا يئار 
نتائجها  ومنظمة األمم املتحدت ل أداء عملها للحد من التمييز ال ي يطال املرأت جبمي  أشكاله،وتعر 

ل جمال محاية حقوق املرأت ومدا مراعات الدول   ه اهقوق عل  املنظمة الدولية .وتتمثل   ه اللجان 
 ل اآليت 

 أوال  _لجنة حقوق االنسان:

 تقدم   ه اللجنة توصيار ومقرتحار وتقارير هماية حقوق االنسان ل املسائل التالية  

 االنسان._ ،عداد الئحة دولية هقوق 4

_ ،صدار تصرحيار أو اتفاقيار دولية بشأن اهريار املدنية واألنظمة اااصة باملرأت وحرية النشر 2
 واألنظمة املشاهبة.

 _ محاية األقليار .1

_ من  التمييز واالمتيازار القائمة عل  عنصر اجلنس والليفة أو الدين وأي مسألة أخرا تتعل  حبقوق 1
 1رار ال   كرر أعيه.االنسان مل تتضمنها الفق

وجتتم    ه اللجنة مرت واحدت ل السنة ،وتقوم باجا  ،جراءار و،عداد مشاري  صكوك دولية تتعل  
حبقوق االنسان لتعرضها عل  اجلمعية العامة لامم املتحدت. كما تقوم   ه اللجنة بالتحقي  ل املسائل 

قتصادي واالجتماعي وال  يشتبه أن تشكل ال  تعر  عليها من طرل اجلمعية العامة واةلس اال
 انتهاكا  صارخا  هقوق االنسان.

                                                 
 -  تعاجل القضايا املتعلقة من قبل اةلس االقتصادي واالجتماعي ،لتكون ا يئة الرئيسية ال   4911أنشأر سنة

دولة ،كما تضمن ممثلني من أعضاء األمم املتحدت ال ين  12عضو ميثلون  12حبقوق االنسان. وتتكون اللجنة من 
يدعون هضور املناقشار واألش ا  ال ين ميثلون حكوما م وحيضرون بصفة مراقبني وممثلني عن الوكاالر املت صصة 

ليجئني ،وممثلي املنظمار غا اهكومية ،ومراقبني عن جملس أوروبا ومراقبني عن جلنة  وممثلني عن ،دارت اللجنة العليا
حقوق االنسان للدول األمريكية ومنظمة الوحدت األاريقية وجامعة الدول العربية...،ي، وتؤخ  القرارار بأغلبية 

 األعضاء اهاضرين .
 .71جابر ،برا يم الراوي ، املرج  الساب  ،   - 1
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وح  تقوم اللجنة بعملها عل  أكمل وجه قامت بلنشاء عدد من ا يئار الفرعية، أ ها اللجنة الفرعية 
 1ملن  التمييز ومحاية األقليار.

 ثانيا  _ اللجنة الخاصة بوضع المرأة :

، أي ل 4911سني حقوق املرأت أنشأر اللجنة اااصة بوض  املرأت سنة من أجل ،عداد توجيهار لتح
عضوا  ميثل كل واحد منهم دولته وليس ش صه، من  12الدورت الثانية لامم املتحدت. واشتملت عل  

الدول األعضاء ل األمم املتحدت ،ويتم انت اهبم ملدت وية سنوار ويراع  أوناء االنت ا  التوزي  
عادل بني الدول األعضاء ل األمم املتحدت كما  و اهال ل جلنة حقوق االنسان .وكانت اجليفرال ال

جتتم    ه اللجنة مرت كل عامني وتعقد اجتماعا ا ل نيويورك أو جنيف وقد تعدل   ا الوض  سنة 
 2لتصبح اجتماعا ا تعقد ل ايينا. 4981

ل النهو  باملرأت ل اةاالر االقتصادية ووكل للجنة مهمة ،عداد التوصيار والتقارير عن وسائ
والسياسية واملدنية والرتبوية ، كما طلب ،ىل اللجنة أن ترا  توصيار ،ىل اةلس بشأن املشكير 
العاجلة ال  تستدعي انتبا ا  اوريا  ل ميدان حقوق املرأت ،بيفية تطبي  املبدأ الداعي ،ىل املساوات بني 

وقد عملت اللجنة اااصة بوض  3وأن تقدم اقرتاحار لتفعيل   ه التوصيار.الرجل واملرأت ل اهقوق ، 
املرأت عل  التنسي  بني جلان أخرا ملنظمار دولية و،قليمية مثل جلنة املرأت العربية ،واملنظمة األاريقية 

 للمرأت .

 على التمييز ضد المرأة : ثالثا  _لجنة القضاء

للجمعية العامة لامم املتحدت بواسطة اةلس االقتصادي تلتزم   ه اللجنة بتقد  تقرير سنوي 
  من اتفاقية القضاء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت،  24واالجتماعي طبقا  ملا نصت عليه املادت و

                                                 
للجنة الفرعية ملن  التمييز ومحاية األقليار التابعة للجنة حقوق االنسان التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ا - 1

عضو خيتارون من قبل جلنة حقوق  21وتتكون من  4917أنشأ ا جلنة حقوق االنسان ل اجتماعها األول سنة 
 .72لسنة ، جابر ،برا يم الراوي ،املرج  الساب  ،   أسابي  ل ا 1سنوار، جتتم  بشكل دوري لل  1االنسان ملدت 

 .479خالد مصطف  اهمي ، املرج  الساب  ،   - 2
جعفر عبد السيم ،" املرأت واهيات العامة ل املواوي  واالتفاقيار الدولية" ،املرأت العربية ل اهيات العامة والسياسية،  - 3

 .78،   2142،القا رت،  منشورار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 - وكانت اللجنة تتكون  4971أنشأر   ه اللجنة مبوجب اتفاقية القضاء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت سنة

عضو ينت بون من بني مواطمي  11عضوا ، عند بداية سريان االتفاقية ، وارتف  العدد ليصل ،ىل  48ل البداية من 
 ر بصفتهم الش صية م  مراعات التوزي  اجليفرال العادل.الدول األعضاء ملدت أرب  سنوا
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و ا أن تقدم مقرتحار وتوصيار عامة بناءا  عل  املعلومار والدراسار املقدمة من الدول األطرال، 
جها ضمن التقرير م  تعليقار الدول ،ن وجدر، وحييل األمني العام تل  التقارير وال  ميكن أن تدر 

 1للجنة اااصة مبركز املرأت إلعيمها هبا.

  من االتفاقية امل كورت النه حي  للجنة أن تدعو الوكاالر املت صصة ،ىل تقد  22وطبقا  لن  املادت و
  ل نطاق أعما ا وقد صدر الربوتوكول االختياري امللح  تقارير عن تنفي  االتفاقية ل اةاالر ال  تق

،وال ي أكد عل  أن  49992/أكتوبر/9باتفاقية القضاء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت بتاريخ 
تدين أي متييز ضد املرأت ، ويضمن  4971اتفاقية القضاء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت لسنة 

وقها دون متييز وعل  قدم املساوات بينها وبني الرجل، وألزم الربوتوكول الدول حصول املرأت عل  مجي  حق
األطرال بااللتزام باجا  مجي  التدابا لضمان عدم تعر  األاراد التابعني لواليتها القضائية لسوء املعاملة 

اللجنة وعيقتها  أو الرت يب نتيجة اتصا م باللجنة مبوجب الربوتوكول. وقد حدد الربوتوكول تنظيم عمل
بالدول املعنية بانتهاك حقوق املرأت وشروط تلقي البيغار املتصلة بانتهاك حقوق املرأت من قبل األاراد 

 واجلماعار .

 _ صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة ) اإلنمائي للمرأة ( : رابعا  

رأت ويعرل اختصارا  يونيفم  و صندوق األمم املتحدت اإلمنائي للمرأت أو امل ص  لقضايا تنمية امل
أوناء االحتفال بعام املرأت العاملي ال ي احتفل به طوال  4971 تأسس ل ديسمرب UNIFEMو

. ويقوم الربنامد عل  تواا املساعدار االقتصادية والتقنية للربامد املبتكرت واالسرتاتيجيار ال  4975
دور ا داخل اةتم   ترق  وحتفز باملرأت وحقوق االنسان، واملشاركة السياسية ومتكني املرأت اقتصاديا  وتعزيز

لضمان حيات آمنة . ،ضااة  ،ىل دعم القدرار املؤسسية ل جماالر الت طي  و،دماج النوع االجتماعي 
 3ل ،دارت اهكم.

دعم الربنامد متكني املرأت واملساوات بني اجلنسني من خيل مكاتب الربنامد والصير  4971ومن  عام 
ناط  الرئيسية ل العامل ،ويعمل الصندوق بالشراكة م  وكاالر األمم ال  تربطه باملنظمار النسائية ل امل

 املتحدت وم  املنظمار غا اهكومية واإلقليمية والعاملية عل  حتقي  األ دال التالية 

                                                 
 .447عبد اليفمي حممود ، املرج  الساب  ،    - 1
اعتمد   ا الربوتوكول وعر  للتوقي  والتصدي  واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لامم املتحدت الدورت الرابعة  - 2

 . 41واقا  ألحكام املادت  22/42/2111، تاريخ النفا  9/41/4999  بتاريخ 51واامسونو
    https://ar:Wikipedia . org  2148/ 1/ 41موسوعة ويكيبديا عل  االنرتنت بتاريخ  - 3
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 _تعزيز قدرار املنظمار والشبكار النسائية واجلمعيار النسائية .

 املؤسسار والدول. _اهصول عل  حشد سياسي ودعم مايل للمرأت لدا خمتلف

 _،قامة شراكار جديدت بني منظمار املرأت واهكومار و يئار األمم املتحدت والقطاع ااا  .

_بناء قاعدت بيانار ومعلومار حول االسرتاتيجيار الفعالة ل ،دماج قضايا املرأت والرجل ل عمليار 
 1التنمية .

 المطلب الثاني

 اإلقليمي آليات حماية حقوق المرأة على المستوى

وم  ظهور التنظيمار اإلقليمية ال  بنيت عل  أساس االنتماء اجليفرال أو الديمي أو العرقي كاالحتاد 
هبدل  األورويب واآلسيوي واإلاريقي ،وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسيمي...تعددر وتنوعت

ترقية املستوا الداخلي للدول بالتعاون الدويل ال ي حيققه التنظيم الدويل.كان اال تمام برتقية وض  املرأت 
مشرتكا  وعنت به خمتلف التنظيمار اإلقليمية. سنتحدة ل   ا املطلب عن آليار محاية حقوق املرأت 

 عل  املستويني العريب واإلاريقي .

 الفرع األول

 قوق المرأة على المستوى العربيآليات حماية ح

مل تكن املنطقة العربية مبعزل عن   ا اجلدل العاملي حول حقوق املرأت، القد كان للدول العربية وجودا  ل 
،ومتثل 2املؤمترار الدولية للمرأت و ل  من خيل عمل ،قليمي منظم حتت منظمة جامعة الدول العربية

                                                 
وقد أوكلت ،ىل صندوق األمم املتحدت اإلمنائي للمرأت طبقا  إلعين ومنهاج بكني املنبث  عن املؤمتر العاملي الراب   - 1

، والية زيادت اايارار والفر  115، ل الفقرت  4995/سبتمرب / 45-1املعمي باملرأت املنعقد ل بيكني خيل الفرتت 
ة للمرأت ل البلدان النامية ،من خيل تقد  املساعدت التقنية واملالية إلدراج البعد املتاحة للتنمية االقتصادية واالجتماعي

املتعل  باملرأت ل التنمية عل  مجي  األصعدت، ومن مت ينبيفي أن يقوم الصندوق ،حسب االقتضاء باستعرا  وتعزيز 
امليدانني السياسي واالقتصادي . وُيب أن برنامد عمله ل ضوء منهاج العمل، م  الرتكيز ل  ل  عل  متكني املرأت ل 

يركز دور الدعوت ال ي يقوم هبا الصندوق عل  تشجي  ،قامة حوار متعدد األطرال حول السياسار ايما يتعل  بتمكني 
 املرأت ، وينبيفي أن تتواار للصندوق املوارد املالية والبشرية الكااية للقيام مبهامه .

يار محاية حقوق االنسان واملرأت ل اةتم  الدويل والعريب "، املرأت العربية ل اهيات قمر خليفة  باين، "تفعيل آل - 2
 . 278-277،   2142العامة والسياسية ،منشورار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القا رت ،
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ومنظمة املرأت العربية ل  4974بعة جلامعة الدول العربية من  سنة  ل  ل ،نشاء جلنة للمرأت العربية تا
 .2111سنة 

 أوال  _لجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية :

،دراكا  من جامعة الدول العربية بأن حتقي  اإلصيح والتنمية الشاملة وحل مشكير العامل العريب 
 بلشراك املرأت العربية ل ش  جماالر التنمية ،اقد أولت اجلامعة االجتماعية واالقتصادية ال يتحق  ،ال

ا تماما  كباا  لشؤون املرأت من خيل ،نشائها "جلنة املرأت العربية "، وال  تضم ل عضويتها ممثلني جلمي  
ية ، ممثي  وعل  املستوا اهكومي وغا اهكومي . وجتتم  اللجنة بصفة دور  22الدول العربية وعدد م 

هبدل متكني املرأت العربية من ممارسة دور ا ل اةتم  ونشر الوعي ل أوساط الرأي العام العريب بقضايا 
املرأت واألسرت.ودعم التعاون بني الدول العربية والتنسي  ايما بينها ،ومتابعة اجلهود الدولية والعربية 

 ر العيقة بشؤون املرأت وحقوقها والعربية والدولية  اللنهو  باملرأت العربية ،والتعاون م  املنظمار الوطنية 

كأمانة انية للجنة مث جصي  وحدت مستقلة   4981كما كان إلنشاء ،دارت خاصة باملرأت واألسرت سنة 
 1أوره البالغ ل تعزيز العمل العريب املشرتك ل   ا اةال. 2111للمرأت باألمانة العامة من  

ول ،طار اإلصيح املؤسسي مت را  عدد النساء ،ىل مواق  ،دارية قيادية ل األمانة العامة جلامعة الدول 
وألول مرت تعيني أول امرأت ل منصب األمني العام املساعد ل جامعة الدول  2111العربية ،اتم سنة 

ا من أجل تعزيز ومتكني .وواصلت جامعة الدول العربية جهود 4915العربية و ل  من  تأسيسها سنة 
املرأت من خيل املنظمار و،نشاء ا ياكل واآلليار ال  جنحت ل وض  اسرتاتيجيار للنهو  باملرأت مث 

. أنشأر   ه اللجنة مبوجب 2عكفت عل  جتسيد   ه االسرتاتيجيار ،ىل برامد وأنشطة قيد التنفي 
 3. 4997من امليثاق العريب هقوق االنسان لسنة  11املادت 

                                                 
 .279املصدر نفسه ،    - 1
فيزية ، حيع شكلت الدول العربية جلان وما سبقه من خطوار حت 4995ولقد كان   ا خاصة ل مؤمتر بكني - 2

قومية مثل ايها القطاع الرمسي والقطاع األ لي ،قامت بلعداد تقارير عن وض  املرأت داخل كل دولة عربية، ولقد مت 
  بالرجوع ،ىل   ه التقارير ،و   ااطة ال  اعتمد ا 2115صياغة وويقة وااطة العربية للنهو  باملرأت ح  عام 

.واعتمدر 4991/ نوامرب/41-1لعربية ل االجتماع العريب اإلقليمي التحضاي ملؤمتر بكني املنعقد ل الدول ا
األمانة العامة للمؤمتر العاملي الراب  للمرأت   ه الوويقة كأحد الووائ  اإلقليمية الرمسية عند ،عداد ا ملشروع منهاج عمل 

 . 278بكني، قمر خليفة  باين، املرج  الساب  ،  
املؤرخ ل  5127اعتمد امليثاق العريب هقوق االنسان مبوجب قرار جملس جامعة الدول العربية رقم  - 3

 .4997/سبتمرب/45
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 ثانيا _ منظمة العمل العربية : 

حتقيقا  للتعاون والعمل العريب املشرتك ل جمال تطوير وض  املرأت العربية واالرتقاء به لتحقي  التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والبشرية للدول العربية وأ دااها القومية، ومتشيا  م  ما يقضي به ميثاق جامعة 

تعاون بني الدول األعضاء ل كااة اةاالر ، مت ،نشاء منظمة املرأت العربية الدول العربية من تعزيز ال
 2111.1انطيقا  من ،عين القا رت الصادر عن مؤمتر قمة املرأت العربية األول املنعقد ل نوامرب 

وتدعيم   دل املنظمة ،ىل املسا ة ل تعزيز التعاون والتنسي  العريب املشرتك ل جمال تطوير وض  املرأت
 دور ا ل اةتم  وعل  األخ   

 _حتقي  تضامن املرأت العربية باعتباره ركنا  أساسيا  للتضامن العريب .

_تنسي  مواقف عربية مشرتكة ل الشأن العام العريب والدويل عند تناول قضايا املرأت ل ا اال الدولية 
 واإلقليمية .

املرأت ضمن خط  وسياسار التنمية الشاملة وتبادل ااربار  _تنمية الوعي بقضايا املرأت و،دماج قضايا
 2والتعاون املشرتك ل جمال النهو  باملرأت.

 المرأة العربية التابعة لمنظمة العمل العربية : ثالثا  _ لجنة شؤون عمل

ي ل ،طار ا تمامها بلنشاء ا ياكل واآلليار املؤسسية ال  تفعل جهود ا من أجل التمكني االقتصاد
للمرأت قامت منظمة العمل العربية بلنشاء جلنة خمتصة امسها "جلنة شؤون عمل املرأت العربية "، وتسع  
اللجنة ،ىل ،وارت اال تمام بكل ما خي  املرأت العاملة من خيل ،جراء املسوح وعقد الندوار و،جناز 

ني املرأت العربية العاملة للوصول الدراسار ال  تناقش الواق  االجتماعي واالقتصادي والثقال لواق  متك
 ،ىل مراكز صن  القرار.

                                                 
من دور انعقاده  1421بناء عل  موااقة جملس جامعة الدول العربية عل  قيام منظمة املرأت العربية بقراره رقم  - 1

بتاريخ  4121وموااقة اةلس االقتصادي واالجتماعي بقراره رقم  2114/سبتمرب/41  املنعقد بتاريخ 441العادي و
، اتفقت الدول العربية املوقعة عل    ه االتفاقية وال  تتضمن 2111، ودخلت حيز النفا  ل 2114/سبتمرب/42
ر العربية اهالية مادت .انظر  عادل عبد العزيز السن ، "اإلمكانيار والفر  املتاحة للمرأت العربية ل ظل التشريعا 22

للمسا ة ل التنمية املستدامة" ، املرأت العربية ل اهيات العامة والسياسية ،منشورار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
 . 251،    2142،القا رت ،

 املتعل  بلنشاء منظمة املرأت العربية . 4121  من أحكام القرار 5انظر  املادت و - 2
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كما قامت اللجنة بعد دراستها لشروط وظرول تشيفيل النساء ،من منظور مستويار ومعايا العمل 
 العربية والدولية، بوض  االتفاقية العربية للمرأت العاملة، وتسع  ،ىل ضمان العمل هبا .

 الفرع الثاني

 قوق االنسان والشعوباللجنة األفريقية لح

من بني اآلليار ا امة عل  املستوا األاريقي وال  تعمي حبماية حقوق االنسان عامة واملرأت خاصة 
"اللجنة األاريقية هقوق االنسان والشعو  " و" مؤمتر رؤساء الدول واهكومار األاريقية ،و ا جهازين 

 اريقية .ل ،طار منظمة الوحدت األ1أنشأ ا امليثاق األاريقي

عضو ينت بون  44تتكون من 2أحدة امليثاق األاريقي " اللجنة األاريقية هقوق االنسان والشعو " 
عن طري  االقرتاع السري ال ي يقام عل  مستوا اجلمعية العمومية لل " مؤمتر رؤساء دول وحكومار 

وليس   4العتبارار ش صية.ويتم االنت ا  من قبل مرشحني خيتارون 3منظمة الوحدت األاريقية " 
. ويكون تكوين قائمة املرشحني بدعوت من األمني العام ملنظمة الوحدت األاريقية" 5كممثلني عن دو م

أشهر من تاريخ ،جراء االنت ابار لتقد   1االحتاد األاريقي حاليا  " للدول األطرال ل امليثاق ، قبل 
املرشحني حسب الرتتيب األجبدي ويراعها ملؤمتر رؤساء . مث يعد قائمة 6أمساء املرشحني لعضوية اللجنة

                                                 
  املنعقدت بناويب عاصمة   48ريقي ال ي عر  عل  اجتماع منظمة الوحدت األاريقية خيل دور او امليثاق األا - 1

، 4981/أكتوبر/24من قبل الدول اهاضرت ودخل حيز التنفي  ل  4984/يوليو/28كينيا ، ومت التوقي  عليه ل 
،   2111، 1عار اجلامعية ،اجلزائر ،ط انظر عمر سعد اهلل، مدخل ل القانون الدويل هقوق االنسان ، دار املطبو 

241 . 
  من امليثاق األاريقي هقوق االنسان والشعو ، انظر  السيد أبو ااا، نصو  املواوي  واإلعينار 11املادت و - 2

 .211،    2115واالتفاقيار هقوق االنسان ،ايرتاك للطباعة والنشر، 
من قواعد و،جراءار اللجنة األاريقية  44االنسان والشعو  والقاعدت   من امليثاق األاريقي هقوق 11املادت و - 3

 .4995/ اكتوبر/ 41هقوق االنسان والشعو  املت   من قبل اللجنة األاريقية هقوق االنسان والشعو  ل 
 .487  من امليثاق األاريقي هقوق والشعو  ، السيد أبو ااا ،  14/2املادت و - 4
من قواعد و،جراءار اللجنة األاريقية هقوق االنسان والشعو   " ال  42من القاعدت  2قرت ومن  ل  تن  الف - 5

 ُيوز ألي عضو أن ميثله عضو آخر " .
 .487  من امليثاق األاريقي هقوق االنسان والشعو  ،السيد أبو ااا،   15املادت و - 6



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

841  

 

الدول واهكومار لإلطيع عليها .قبل االقرتاع السري عليها خيل مؤمتر عام لرؤساء الدول 
 قبل شهر عل  األقل. 1واهكومار األاريقية

اء  عل  اقرتاح وتعقد اللجنة دورتني عاديتني سنويا  تستمر كل منها حوايل األسبوعني، وحتدد تارخيها بن
 من امليثاق األاريقي 15رئيسها بالتشاور م  األمني العام ملنظمة الوحدت األاريقية، وأعطت املادت و

 هقوق االنسان والشعو  االختصاصار التالية  

جتمي  الووائ  و،جراء الدراسار والبحوة حول  -_ النهو  حبقوق االنسان والشعو  وخباصة   أ4
ل جمال حقوق االنسان والشعو  وتنظيم الندوار واهلقار الدراسية واملؤمترار ونشر املشاكل األاريقية 
صياغة ووض  املبادئ والقواعد ال   دل ،ىل حل املشاكل القانونية املتعلقة بالتمت   -املعلومار.  

حبقوق االنسان والشعو  واهريار األساسية لكي تكون أساسا  لسن النصو  التشريعية من قبل 
التعاون م  سائر املؤسسار األاريقية والدولية املعنية بالنهو  حبقوق االنسان  -اهكومار األاريقية. ج

 والشعو  ومحايتها.

 _ ضمان محاية حقوق االنسان والشعو  طبقا  للشروط الواردت ل   ا امليثاق.2

كااة األحكام الواردت ل   ا امليثاق بناء عل  طلب دولة طرل أو ،حدا مؤسسار منظمة   _ تفسا1
 الوحدت األاريقية أو أي منظمة تعرتل هبا منظمة الوحدت األاريقية.

 _ القيام بأي مهام أخرا قد يوكلها ،ليها مؤمتر رؤساء الدول واهكومار.1

املرأت صياغة بروتوكول حقوق املرأت ل أاريقيا امللح   ومن اإلجنازار ال  حققتها اللجنة هماية حقوق
بامليثاق األاريقي هقوق االنسان والشعو  ،ال ي اعتمدته اجلمعية العامة لرؤساء دول وحكومار 

. 2111/يوليو/44االحتاد األاريقي أوناء انعقاد قمتها العادية الثانية ل العاصمة املوزمبيقية ، مابوتو ل 
 دت واعرتل ايه مبجموعة حقوق .ما 12ال ي ضم 

 

 

 

 
                                                 

 .241عمر سعد اهلل ،املرج  الساب  ،    - 1
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 الخاتمة

بعد تفصيلنا للحقوق املعرتل هبا للمرأت وال  تنوعت لتشمل كل اهقوق املعرتل هبا لإلنسان عل  قدم 
املساوات بني الرجال والنساء ،املبدأ ال ي ل سبيل حتقيقه سلكت بعض الدول طري  ،برام املعا دار 

 قية حقوق املرأت ،وبناء  عل  ما سب  توصلنا ،ىل النتائد التالية  الدولية و،نشاء آليار  دل لرت 

_ تتمت  املرأت طبقا  ليتفاقيار الدولية بالعديد من اهقوق االقتصادية واالجتماعية والثقااية والدينية 4
 والسياسية.

رأت سواء  _ أنشأ اةتم  الدويل آليار  ار طاب  عاملي وأخرا  ار طاب  ،قليمي هماية حقوق امل2
كانت مؤسساتية أو تشريعية، أما اآلليار التشريعية اتتمثل ل الصكوك الدولية مب تلف أنواعها، أما 

 املؤسساتية اتتمثل ل األجهزت واللجان املت صصة املعنية حبقوق املرأت .

عامة _ يلعب التنظيم الدويل سواء العاملي أو اإلقليمي دور  ام ل محاية حقوق االنسان بصورت 1
 وحقوق املرأت بصفة خاصة ،مثل الدور ال ي تقوم به منظمة األمم املتحدت وأجهز ا.

_ عل  مستوا اآلليار  ار الطاب  الدويل الننا جند أن اةلس االقتصادي واالجتماعي يقوم بدور 1
أت وجلنة القضاء ل غاية األ ية ل ترقية وتعزيز محاية حقوق االنسان ،ضااة ،ىل اللجان اااصة بوض  املر 
 عل  التمييز ضد املرأت املنبثقة عن اتفاقية القضاء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت .

_ أما خبصو  اآلليار عل  املستوا اإلقليمي الهنا متعددت انجد ا عل  املستوا العريب مثل جلنة 5
ربية وعل  املستوا األاريقي جند اللجنة املرأت العربية التابعة جلامعة الدول العربية وك ل  منظمة املرأت الع

 األاريقية هقوق االنسان والشعو . 

 ومن أجل تعزيز وتطوير آليار محاية حقوق املرأت ل ش  اةاالر الننا نوصي مبا يلي  

_ تفعيل االتفاقيار الدولية اهامية للمرأت ،و  ا ال يتحق  ،ال باإلرادت السياسية من خيل تعديل 4
 لقانونية و،قرار مبدأ املساوات الفعلي .نصوصها ا

_ نشر وقااة حقوق املرأت وآليار محايتها وتعزيز ا عن طري  تعليم حقوق االنسان ل النظام التعليمي 2
 الرمسي، وتشجي  اةتم  املدين للقيام بربامد توعوية وتكوينية للمرأت لتعريفها حبقوقها .

ل  تبوء مكانتها ل اةتم  من خيل اهر  عل  تلقيها التعليم _ منح املرأت الوسائل ال  تساعد ا ع1
 اليزم ، و،ُياد املناخ القانوين لدعم مشاريعها وازد ار عملها سواءا  بسواء كالرجل .
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 المراجع والمصادر

 _ االتفاقيات والوثائ  :

 247املتحدت رقم  االعين العاملي هقوق االنسان ال ي صدر مبوجب قرار اجلمعية العامة لامم -4
 .4918/ديسمرب/41املؤرخ ل 

 .4952اتفاقية اهقوق السياسية للمرأت لعام  -2

 -2211،عين القضاء عل  التمييز ضد املرأت، املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لامم املتحدت  -1
 .4917/نوامرب/27واملؤرخ ل  22د 

/ 48املؤرخ ل  11/481لعامة لامم املتحدت اتفاقية حقوق املرأت مبوجب قرار اجلمعية ا -1
 .4979ديسمرب/

 4999الربوتوكول االختياري امللح  باتفاقية القضاء عل  مجي  أشكال التمييز ضد املرأت لسنة  -5
 .4999/أكتوبر/9  بتاريخ 51مبوجب قرار اجلمعية العامة لامم املتحدت الدورت الرابعة واامسون و

كني املنبث  عن املؤمتر العاملي الراب  املعمي باملرأت املنعقد ل بكني خيل الفرتت اعين ومنهاج عمل ب -1
 .4995/سبتمرب/1-45

 .4915ميثاق منظمة األمم املتحدت  -7

املؤرخ ل  5127امليثاق العريب هقوق االنسان مبوجب قرار جملس جامعة الدول العربية رقم  -8
 .4997/سبتمرب/45

هقوق االنسان والشعو  ال ي عقد ل اجتماع منظمة الوحدت األاريقية خيل  امليثاق األاريقي -9
 . 4984/يوليو/28املنعقدت بناويب عاصمة كينيا، ومت التوقي  عليه ل  48دور ا 

 _ الكتب والمقاالت :

أمحد أبو الواا، اهماية الدولية هقوق االنسان ل ،طار منظمة األمم املتحدت والوكاالر  -4
 .2111،دار النهضة العربية، القا رت،  4ت صصة، طامل

السيد أبو ااا، نصو  املواوي  واإلعينار واالتفاقيار هقوق االنسان ، ابرتاك للطباعة والنشر ،  -2
2115. 
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جابر ،برا يم الراوي ،حقوق االنسان وحرياته األساسية ل القانون الدويل والشريعة اإلسيمية ،دار  -1
 .2141،  2والتوزي  ، عمان ، طوائل للنشر 

جعفر عبد السيم ،" املرأت واهيات العامة ل املواوي  واالتفاقيار الدولية". املرأت العربية قي اهيات  -1
 . 2142العامة والسياسية ، منشورار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القا رت ، 

ر الدولية والشريعة اإلسيمية والتشري  الوضعي خالد مصطف  اهمي ،حقوق املرأت بني االتفاقيا -5
 . 2117"دراسة مقارنة" ،دار اجلامعة اجلديدت ،

سند حسن سعد ،اهماية الدولية ه  االنسان ل السيمة اجلسدية" دراسة مقارنة ل ظل أحكام  -1
 . 4999،  4الشريعة اإلسيمية ومدا   ه اهماية ل مصر"، دار النهضة العربية، القا رت، ط

عادل عبد العزيز السن ،" اإلمكانيار والفر  املتاحة للمرأت العربية ل ظل التشريعار العربية  -7
اهالية للمسا ة ل التنمية املستدامة ".املرأت العربية ل اهيات العامة والسياسية ، منشورار املنظمة العربية 

 . 2142للتنمية اإلدارية ،القا رت، 
مود ،حقوق املرأت ل القانون الدويل والشريعة اإلسيمية، دار النهضة العربية ، القا رت عبد اليفمي حم -8

 . 4،4994،ط 
 1عمر سعد اهلل ،مدخل ل القانون الدويل هقوق االنسان، دار املطبوعار اجلامعية، اجلزائر ، ط -9
،2111 . 

ل اةتم  الدويل والعريب". املرأت  قمر خليفة  باين، "تفعيل آليار محاية حقوق االنسان واملرأت -41
 . 2142العربية ل اهيات العامة والسياسية، منشورار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القا رت ،

حممد علي صاحل املنصوري، اهقوق السياسية للمرأت ل الشريعة اإلسيمية والقانون الدويل،  -44
 .  2144، 4مؤسسة االنتشار العريب، باور ،ط 
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