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قواعد النشر
تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية ،وتتو افر فيها األصالة
العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشرالتالية:
بالنسبة للمقاالت واألبحاث املعمقة:
• تنشراملجلة املقاالت واألبحاث التي تستوفي الشروط اآلتية:
• االلتزام باملعايير العلمية واملوضوعية املعمول بها دوليا في الدوريات املحكمة ،والتي
تستجيب لشروط البحث العلمي.
• تعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد واملوضوعية في تحكيم املواد العلمية املرشحة للنشر
مع الحرص على خلو األعمال من التطرف الفكري أو مساسها بمبادئ األشخاص أو
األنظمة.
• يراعى في املساهمات املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية وأال تكون محل نشر
سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال ،ملتقى.
• أن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص املجلة.
• أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة اللغوية ،وأال يتعدى حجم العمل  20صفحة
بالنسبة للمقاالت و 50صفحة بالنسبة لألبحاث املعمقة ،مع احتساب هوامش ،مصادر
ومالحق البحث.
• ترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث وآخر بإحدى اللغات :العربية،
الفرنسية أو االنجليزية (حسب لغة البحث).
بالنسبة لألعمال املترجمة:
• تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة.
• تقبل األعمال املترجمة من وإلى :العربية ،الفرنسية ،االنجليزية .
• تخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات املذكورة أعاله.
• تحول األعمال املقدمة املقاالت إلى أساتذة من ذوي الخبرة العلمية حسب اختصاص
املقال.
• يبلغ الباحث املرسل بتلقي مادته بعد  5دقائق من تسلمها.
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ة التحكيم:

• تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي و اتخاذ القرارفي غضون شهر من تمكينها من املادة
املقترحة للنشر ،مع مراعاة السرية التامة في التحكيم
• يحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرارتعديالت على املواد املقدمة للنشر.
• يعلم الباحث املرسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم بتاريخ نشرها حسب رزنامة
املجلة.
شروط النشر:
• شكل الكتابة :باللغة العربية شكل  Traditional Arabicحجم 14.
• بالنسبة للغات األجنبية شكل  Times New Romanحجم . 12
• يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة.
• تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة املصادرواملراجع في نهاية املقال.
نموذج التهميش:
 .1الكتب باللغة العربية أو األجنبية :لقب واسم ا ِملؤلف ،عنوان الكتاب ،دارالنشر ،بلد
النشر ،سنة النشر ،رقم الطبعة.
 .2النصوص التشريعية :البلد ،نوع النص ،مضمون النص ،سنة الصدور.
 .3املجالت والدوريات :عنوان املجلة أوالدورية ،لقب واسم الكاتب ،عنوان املقالة ،عدد
املجلة ،تاريخ الصدور ،صفحة االقتباس.
 .4الرسائل الجامعية :لقب واسم الطالب ،عنوان املذكرة ،درجة املذكرة ،مؤسسة
تسجيل املذكرة ،كلية التخصص ،السنة الجامعية ،صفحة االقتباس.
 .5التقارير الرسمية :جهة إصدار التقرير ،موضوع التقرير ،مكان نشر التقرير ،سنة
إصدارالتقرير ،صفحة االقتباس.
 .6املراجع االلكترونية:
يوثق املرجع املنقول عن شبكة” اإلنترنت” بذكر معلومات الرابط اإللكتروني كامال مع
ذكرصاحب املادة املنشورة ،وتاريخ زيارة املوقع .
ً
 .7ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا على عنوان املجلة:
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ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
© مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي
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االفتتاحية
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني الذي بفضله تتم الصاحلات
يصدر العدد الخامس واألربعون من مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة متضمنا أبحاث متنوعة بتنوع
فروع القانون العام والخاص.
بحيث تناول البحث األول بالشرح والتحليل دراسة بعض الحاالت الواقعية التي تواجه محكمة املوضوع
عند تطبيقها لقانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م على وقائع النزاع وبخاصة املواد اإلجرائية التي
تتعلق بقفل باب املرافعات وبتحديد آجال الطعون واالستئنافات.
بينما يعالج البحث الثاني نظام التسجيل العقاري االختياري في الضفة الغربية ومدى توافقه مع مبادئ
السجل العيني العقاري ،لينتقل البحث الثالث لتحليل التحايل على القانون الدولي الخاص الفلسطيني .
أما البحث الرابع فلقد توسع في كيفية حماية امللكية الفكرية من السرقات العلمية في ظل وجود ثغرات
قانونية سيما في القانون الكويتي رقم  75لعام  ، 2019مستنتجا مجموعة من الحلول الكفيلة بحماية الحقوق
األدبية واملالية للباحثين والناشرين على حد سواء.
وأخير تضمن البحث الخامس مكانة املجتمع املدني في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ،2020مقارنة
بمكانته في الدساتير السابقة متوقفا عند أهم نقاط االختالف والتشابه.
كان العدد إذن ثريا بالطروحات الهامة والحلول البناءة للمعضالت التي تشغل الباحثين في العلوم القانونية،
لذا نتمنى أن تجد االقتراحات الواردة فيه استجابة من السلطات التشريعية العربية املعنية ،لتجاوز كل
الثغرات القانونية املستجدة.
واهلل املوفق يف األول واآلخر
سرور طاليب  /املشرفة العامة ومديرة التحرير
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2020  ديسمرب45  العدد-  جملة جيل األحباث القانونية املعمقة- مركز جيل البحث العلمي

 يف ضوء السلطة التقديرية للقاضي،منهج القضاء السوداني يف تفسري وتطبيق قانون اإلجرائية املدنية
The Approach of the Sudanese Judiciary in Interpreting the civil Procedural Law
in the Light of judge’s discretion
 محمد املدني صالح الشريف؛ العميد األسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة وادي النيل بالسودان؛/د
رئيس قسم القانون الخاص بجامعة ظفار؛ سلطنة عمان
Muhammad al-Madani Saleh al-Sharif; Dhofar University; Sultanate of Oman

Abstract
This research deals with the explanation and analysis for the study of some real cases facing the trial court
when applying the civil procedure law of 1983 to the facts of conflict, especially the procedural articles related
to closing the door of pleadings and determining the deadlines for appeals in order to determine the general
understanding of the Sudanese judging to apply these articles , as to when to take up with them explicitly
interpreting them , making the ruling of justice and fighting the exploitation of these procedures for
procrastination as its links in determining its jurisprudential rulings. Therefore, the problem of the research is
possible in determining the criteria that the judiciary adheres to in order to apply the provision of this law in
fairness. A number of results have been obtained. Perhaps the most important of which is that Sudanese
judiciary is working to interpret and apply this law in general and the aforementioned articles in particular with
flexibility in line with the intention of the legitimacy, where it didn’t adhere to its formalities nor did it deviate
from its apparent significance without a legal justification, but rather took a middle way that balances the
meanings of the term law and its expressions between its aims and objectives. The study also concluded that
the Sudanese legislator for the rules of this law made them designed in a way that the judiciary can interpret
and apply in a way that achieves justice among litigants as well as granting it the discretionary power ,
necessary to achieve this goal, and that is why the Sudanese judiciary was able to rule on the appearance of
these texts when the situation requires that, they can be applied on their face, and work to interpret them when
it becomes clear, that it is applied in a professional manner that avoids the ruling of instalment and wastes in
interests of the of the opponents
Procedures Rules: key words ,Literal Interpretation of the text ,Justice ,Objective of Legislator
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ملخص :
يتناول هذا البحث بالشرح والتحليل دراسة بعض الحاالت الواقعية التي تواجه محكمة املوضوع عند
تطبيقها لقانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م على وقائع النزاع وبخاصة املواد اإلجرائية التي تتعلق
بقفل باب املرافعات وبتحديد آجال الطعون واالستئنافات ،للوقوف على الفهم العام للقضاء السوداني
ً
لتطبيق هذه املواد ,ومتى يتمسك بظاهر ما تدل عليه من أحكام بحرفيه ،ومتى يعمل على تأويلها جاعال من
َ
حكم العدل ومحاربة استغالل هذه اإلجراءات للتسويف واملماطلة بوصلته في تقرير أحكامه االجتهادية ،ولذلك
تمكن مشكلة البحث في تحديد املعايير التي يلتزمها القضاء في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون بعدالة وانصاف,
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أهمها أن القضاء السوداني يعمل على تفسير وتطبيق هذا
ً
ً
القانون بصفة عامة واملواد املشار إليها آنفا بصفة خاصة بمرونة متمشيا مع قصد املشرع من شرعتها فلم
ً
ً
يتمسك بشكلياتها بإطالق ولم يخرج على داللتها الظاهرة دون مسوغ قانوني ,بل اتخذ طريقا وسطا يوازن بين
معاني الفاظ القانون وعباراته وبين مقاصده وغاياته ,كما خلصت الدراسة إلى أن املشرع السوداني قد صمم
قواعد هذا القانون بما يمكن القضاء من تفسيره وتطبيقه بما يحقق العدل بين الخصوم ,كما منحه السلطة
التقديرية الالزمة لتحقيق هذا الهدف ,ولهذا استطاع القضاء السوداني أن يحكم بظاهر هذه النصوص حينما
يقتض ي الحال أن تطبق على ظاهرها ,وأن يعمل على تأويلها عندما يتضح له أن في تطبيقها بحرفية مجافاة
لحكم القسط ,وتضييع ملصالح الخصوم.
الكلمات املفتاحية :القواعد القانونية اإلجرائية ،التفسير الحرفي ،العدالة ،مقاصد التشريع.

مقدمة

َ
ُ
العلم بالقواعد القانونية في عمومها وتجريدها ال يعدو أن يكون بمثابة الخطوة األولى في طريق تقرير
َ
ُ
األحكام القانونية العادلة ,تليها خطوات أخرى تتمثل في تكييف الوقائع وتفسير النصوص القانونية ملعرفة
َ
َ
ً
مدى شمول حكمها للوقائع التي جرى تكييفها ,وهو ما يعكس مدى أهمية أن يكون رجل القانون متمكنا من
جميع العلوم املتعلقة بتفسير النص القانوني وتكييف الوقائع كعلم دالالت األلفاظ وعلم القياس ,وعلم
َ
َ
تحقيق مناط األحكام في صور الوقائع ولذلك من األهمية بمكان أن تحظى هذه العلوم بقدر من العناية
واالهتمام يوازي كونها الوسيلة املؤدية لفهم قواعد القانون ,وتطبيقها على مشخصاتها في الواقع العملي ,وهي
َ
مهمة ليست باألمر السهل ,لكون املوازنة بين املصالح املتعارضة ,وجلب املصالح ,ودرء املفاسد ,واستيعاب
مستجدات الواقع وتقلباته ,بحاجة إلى الكثير من العلم والخبرة ,لكون القواعد القانونية وإن كانت واضحه
12
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املعنى من الناحية النظرية إال أنه قد تواجهها الكثير من االشكاليات عند تطبيقها في الواقع ,كمجافاتها لحكم
العدل في بعض الحاالت التي يؤخذ فيها بظاهر ما يدل عليه النص القانوني دون االلتفات إلى الحكمة من
تشريعه ,كمنع املدعي من ادخال شاهد في املراحل املتأخرة من نظر القضية ,على الرغم من أنه قد يعين املحكمة
َ
بدرجة كبيرة على الفصل العادل في النزاع ,أو حرمان املحكوم عليه من استئناف الحكم لفوات املواعيد املحددة
بموجب القانون على الرغم من وجود عذر مشروع حال بينه وبين االلتزام بمواعيد االستئناف ,وغير ذلك من
الحاالت التي يتعارض فيها إعمال ما يقتضيه ظاهر النص مع حكم العدل.
وبما أن جميع القوانين تتعرض لهذه اإلشكاليات عند تطبيقها في الواقع العملي إال أن هذه الدراسة معنية
باملنهج املتبع من قبل القضاء السوداني في تفسير وتطبيق قانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م مع
التركيز على املادة ( )33واملادة ( )303ملعرفة متى تأخذ املحاكم بحرفية النص اإلجرائي ومتى تأخذ بمعناه
َ
ومقصده ,وألن هذا املسلك يحتاج إلى تمتع القاض ي بقدر من السلطة التقديرية إلجراء هذه املوازنة ,لذلك
َ
َ
ً
تعرضت في املبحث األول للتعريف بهذه السلطة مبينا مفهومها ,وخصائصها ,وأهميتها في تطبيق القوانين بصورة
عادلة ,مع التعرض ملبدأ االقتناع القضائي الرتباطه الوثيق بمفهومها ,ثم خصصت املبحث الثاني للحديث عن
منهج القضاء السوداني في تفسير وتطبيق قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983م وخاصة املادة ( )303وقد
َ
ً
ً
يغلب الشكليات على معاني
رأيت أنه منهجا وسطا يميل إلى االعتدال في تفسير وتطبيق هذا القانون ,دون أن ِّ
َ
ً
العدل أو يجهض العدالة تمسكا بالرسوم والشكليات ,وتبين لي أن املشرع السوداني قد صمم هذا القانون
ً
لتحقيق هذا املنهج الوسط ,وذلك من خالل النص على بعض املواد االجرائية التي تخصص ما جاء عاما وتقيد
ً
ما جاء مطلقا في بعض املواد مما اتاح للقضاء أن يعمل على تخصيص أو تقييد بعض النصوص عند تطبيقها
ً
ُ
على بعض الحاالت التي يقتض ي حكم العدل تأويلها ,دون أن يكون في مسلكه هذا خروجا على مبدأ الفصل بين
َ
ً
السلطات ,أو تجاوزا لحدود وظيفته في تفسير وتطبيق القانون ,وقد استشهدت بالعديد من السوابق القضائية
التي تؤكد رسوخ هذا املنهج وتبين معامله ,وفي الختام خلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات اشرت إليها في
موضعها .
ً
أوال  -أهمية موضوع البحث
يستمد هذا البحث أهميته مما يلي
 - 1دراسته لقانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م دراسة تبين معامله الرئيسية من حيث املقصد
العام من شرعته ،وبيان كيف عمل املشرع السوداني على وضع قواعده بما يتفق مع مقاصده ومع املبادئ
العامة التي يرتكز عليها أي قانون والتي تهدف إلى إقامة العدل بين الناس ورعاية مصالحهم واحقاق الحقوق
ورد املظالم إلى أهلها.
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 - 2استقراء تجربة القضاء السوداني التي تعكس فهمه وتفسيره لهذا القانون من خالل السوابق القضائية
التي ارساها للوقوف على مدى التوافق بين الرؤية النظرية لهذا القانون والتطبيق العملي لقواعده في الواقع
العملي.
لذلك يهدف هذا البحث ملا يلي:
 - 1التعرف على االشكاليات املرتبطة بتفسير وتطبيق قانون االجراءات املدنية السوداني لسنة
1983وبخاصة املادة ( )33بفقرتيها ( )1و ( )2واملادة ( )303وهي اشكاليات متوقعة بسبب ظهور أدلة جديدة
بعد قفل باب املرافعات ،أو فوات مواعيد االستئناف على املحكوم ضده بسبب عذر مشروع ،والوقوف على
الكيفية التي عالج بها املشرع السوداني مثل هذه اإلشكاليات عند سنه لقواعد هذا القانون.
 - 2الوقوف على تجربة القضاء السوداني في تطبيقه لقانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م
ً
تطبيقا يراعي في آن واحد حكم العدل ،وااللتزام بظاهر ما تقض ي به النصوص ،في اعتدال ،دون افراط في
َ
التمسك بحرفية دالالت النصوص على ما تتضمنه من أحكام ،أو تفريط في مقاصدها والغاية منها.
 - 3معرفة متى تستخدم املحكمة سلطتها التقديرية في تفسير قواعد قانون االجراءات املدنية السوداني
لسنة 1983م وبيان مقتضيات الحال التي تحمل املحكمة على استخدامها لهذه السلطة والتوسع فيها ملحاربة
حاالت التسويف والتعطيل التي تتخذ من اإلجراءات ذريعة لعرقلة العدالة ،والحاالت التي توظف فيها املحكمة
سلطتها التقديرية لتحقيق العدالة.
ً
ثانيا  -مشكلة البحث
تطبيق النصوص القانونية  -إجرائية كانت أم موضوعية  -على واقعها عمل عقلي اجتهادي ،عرضة
ً
للصواب والخطأ ،نظرا لكون أغلب النصوص القانونية ظنية الداللة على معناها ،باإلضافة إلى متغيرات الواقع
املحكوم بقواعد القانون التي تتصف بالثبات والعموم ،فكان من األهمية بمكان معرفة تلك الحاالت التي يجب
َ
فيها على املحكمة أن تأخذ فيها بظاهر النص ،وتلك الحاالت التي يجب عليها أن تعمل على تأويله ،ومتى يقال إن
املحكمة عملت على تطبيق القانون بصورة حرفية؟ ومتى يقال أنها راعت مقاصد التشريع ومعنى العدل؟ وماهي
الضوابط التي تحكم ضروب االجتهاد املقاصدي في تطبيق قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983م من قبل
القضاء السوداني؟
ً
ثالثا  -حدود البحث
تنحصر حدود هذه الدراسة في قانون االجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م ،مع التركيز على املادة
أ
( )33بفقرتيها ( )1و( )2واملادة ( )303واملادة ( )69من الجدول الثاني امللحق بهذا القانون ،وبعض املواد األخرى
املرتبطة بهاتين املادتين كاملادة ( )70واملادة ( )77واملادة ( ،)85مع االشارة إلى تطبيقات القضاء السوداني لقانون
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املرافعات املدنية لسنة 1972م وكذلك القواعد األصولية في الفقه اإلسالمي ،لكون املشرع السوداني قد جعلها
املرجع في تفسير النصوص القانونية بصفة عامة.
ً
رابعا  -منهجية البحث
يتبع هذا البحث املنهج التحليلي واملنهج االستقرائي باإلضافة إلى املنهج االستنباطي ،واملنهج املقارن.
ً
خامسا  -خطة البحث
َ
يتكون هيكل البحث من مبحثين يتعلق املبحث األول بالتعريف بالسلطة التقديرية ,وخصائصها ومدي
َ
أهميتها بالنسبة للقاض ي في تطبيقه للقانون بعدالة ونزاهة ,واالتجاهات الفقهية في األخذ بها وعالقتها بمبدأ
االقتناع القضائي ,وخصصت املبحث الثاني للحديث عن منهج القضاء السوداني في تفسير وتطبيق قانون
اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م تناولت فيه معالم املنهج الذي اختطه القضاء السوداني في تفسيره
ً
ً
مختصرا حديثي على التخصيص والتأويل ,ثم تناولت منهجه في تطبيق هذا القانون مبينا أن القضاء السوداني
يعتبر إقامة العدالة هي الغاية األسمى كما أنه ال يتفادى الغلو في التمسك باإلجراءات الشكلية.
َ
املبحث األول
التعريف بالسلطة التقديرية ومبدأ االقتناع القضائي
ً
ً
لم يشأ املشرع السوداني أن يرسم طريقا محددا للقاض ي يلزمه أن يسير عليه عند قيامه بعملية تفسير
وتطبيق قواعد قانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م حينما يواجه بمتغيرات الواقع التي قد تفرض
ً
ً
عليه أن يفسر القانون انطالقا من حكم القانون وانطالقا من حكم الواقع في آن واحد ,لذلك منحه سلطة
تقديرية ,وفق ضوابط محددة ,قد تتسع وقد تضيق بحسب الحال ومقتضياته  ,ليصل القاض ي من خاللها
للموازنة بين االلتزام بحدود القانون ,وبين تقرير الحكم العادل الذي يبث في قواعد القانون الفعالية الالزمة
ويحقق مقاصدها ,لذلك سوف أقسم هذا املبحث على ثالثة مطالب ،أخصص االول منهما لبيان ماهية السلطة
التقديرية مستعرضا تعريفها وخصائصها واهميتها  ،واتناول في املطلب الثاني أهميتها واالتجاهات الفقهية
املتعلقة بها ,واتناول في املطلب الثالث مبدأ االقناع القضائي واستعراض عالقته بمفهوم السلطة التقديرية,
ً
ً
ً
بإيجاز ال يخل بكونه مبحثا تمهيديا يشكل مدخال للدراسة.
املطلب األول  -ماهية السلطة التقديرية ،وخصائصها
يتناول هذا املطلب التعريف بالسلطة التقديرية وأهم الخصائص التي تتميز بها ،وذلك من خالل الفقرتين
التاليين .
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َ ً
أوال  -ماهية السلطة التقديرية
عرف فقهاء القانون السلطة التقديرية بأنها  :نشاط ذهني يقوم به القاض ي من خالل تقديره لوقائع النزاع
عرفت بأنها :
للتمكن من إعطاء الوصف القانوني ملعطيات هذا الواقع أي فهم القانون وإعمال أثره ( )1كما ِّ
نشاط ذهني وعقلي يقوم به القاض ي بغرض فهم الواقع الستنباط العناصر التي تدخل هذا الواقع في نطاق
الحكم العام لقاعدة قانونية معينة ب ً
ناء على تقدير القاض ي بأنها تحكم النزاع املطروح أمامه ,أو هي مكنه وحرية
ملواجهة ظروف تطبيق القانون ( ,)2وفي مجال القانون اإلداري يعرفها البعض بأنها  :القسط من الحرية الذي
تتمتع به اإلدارة في تصرفاتها وهي تمارس مختلف اختصاصاتها (. )3
خالصة ذلك أن تعريف السلطة التقديرية يتضمن ثالثة عناصر هي  :العنصر الشخص ي ,وهو النشاط
الذهني الذي يطلع به القاض ي ,وعنصر الواقع املتغير ,وعنصر القانون الذي يتسم بالعموم والتجريد والثبات,
وقد منحها املشرع للقضاء لكي يواجه بها الظروف الواقعية التي قد تجعل من تطبيق حكم القاعدة القانونية
َ
ً
غير مالئم في بعض الحاالت ,أو قد تبين أن قواعد القانون لم تعط حال للنزاع املطروح ( )4خاصة أن طبيعة
ً
ً
حال مباشرا في قواعد القانون
التشريع ال تتسع للمسائل التفصيلية الدقيقة بحيث يستطيع القاض ي أن يجد
لكل املسائل التفصيلية التي تحفل بها حركة الحياة ,ولذلك ال مناص من منح القاض ي سلطة التقدير والحكم
َ
ً
ً
في آن واحد ,وهذا يؤكد أن الفصل بين السلطة التشريعية ,والسلطة القضائية ليس فصال كامال وال يجب أن
يكون كذلك ,فما ال يسعه القانون بقواعده قد يسعه بروحه ,والقاض ي هو الذي يبث في القانون الروح ويمنح
ً
ً
ً
قواعده الفعالية الالزمة لتجعل منه قانونا عادال محققا للغاية منه ,وهذه العملية ال تتم إال بمنح القاض ي
سلطة تقديرية في فهم وتطبيق القانون في الواقع الذي ال يستطيع أحد أن يدرك حقيقته غير القاض ي الذي
ينظر في النزاع .
ً
ثانيا  -خصائص السلطة التقديرية
َ
ً
ً
بناء على تعريف مضمون السلطة التقديرية يتبين أن لها عددا من الخصائص يمكن اإلشارة إليها فيما
يلي (: )5
ً
أوال  -السلطة التقديرية سلطة قانونية يمنحها املشرع للقاض ي ملواجهة فرضيات ال يستطيع املشرع
مواجهتا وتنظيمها بموجب أحكام القانون ،وهذه الفروض تتمثل في متغيرات واقع الحياة التي تكون بحاجة إلى
 /1نبيل إسماعيل عمر ،سلطة القاض ي التقديرية في املواد املدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية 2002م ص  121وما بعدها.
 /2عمر ،اسماعيل نبيل ،مرجع سابق ص .16
 /3سليمان محمد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات االدارية ،دراسة مقارنة ،عين شمس ،بيروت ،الطبعة السادسة 1991 ,م ص 46
ُ
 /4محمد عطاء البناء القباني ،الرقابة القضائية ألعمال اإلدارة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،الطبعة األولى  ,1971ص (.)58 /1
َ
 /5خير الدين كاظم األمين ،سلطة القاض ي التقديرية في القانون الدولي الخاص ،بحث منشور بمجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية ،املجلد , 16
العدد (2008 )2م ،ص .4
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ً
معالجة تتعدد وتختلف تبعا لتعددها واختالفها ،فعنصر القانون يمتاز بالثبات بينما عنصر الواقع يمتاز
بالحركية والتجدد.
ً
ثانيا  -مضمون السلطة التقديرية واحد في جميع أفرع القانون العام والخاص ،وال تختلف إال في مداها فقد
تتسع في موطن وتضيق في موطن آخر وتنعدم في بعض الحاالت حسب تقدير املشرع.
ً
ثالثا  -بما أن القوانين املوضوعية والقوانين اإلجرائية يراد لها أن تنظم وتحكم وقائع الحياة ،فلذلك نجد
أن السلطة التقديرية توجد في القوانين املوضوعية ،والقوانين اإلجرائية على حد سواء
ً
رابعا  -الجهة التي تمنح السلطة التقديرية هي املشرع ،لذلك يجب على القاض ي االلتزام بها واستخدامها
لتحقيق الهدف الذي قصده املشرع من وراء سنها وتقريرها.
ً
خامسا  -تختلف طبيعة السلطة التقديرية عن طبيعة القاعدة القانونية لكون األولى تعالج حاالت
استثنائية ملواجهة ظرف أو ظروف معينة ،بخالف الثانية فإن حكمها عام في كل األحوال.
َ
املطلب الثاني  -أهمية السلطة التقديرية ورأي الفقه القانوني في األخذ بها
َ
يتناول هذا املطلب التعريف بأهمية السلطة التقديرية ،واالتجاهات الفقهية في األخذ بها وذلك من خالل
الفقرتين التاليتين
َ ً َ
أوال  -أهمية السلطة التقديرية
تستمد السلطة التقديرية أهميتها من كونها تجعل من قواعد القانون أداة طيعة في يد القاض ي يطور بها
القانون ويواجه بها املتغيرات ,ويستوعب بها مستجدات الحياة لتنتظم في سلك القانون ,فهي كما رأينا من
تعريفها مكنة تتعلق بمهارات القاض ي وقدراته الذاتية املكتسبة من فقهه بالقانون واحاطته بمقاصده العامة
والخاصة ,وعلمه بفقه الواقع وما يجب فعله في هذا الواقع ودربته وما اكتسبه من خبرة ,فهي تعد إحدى
الوسائل الضرورية لتمكين القاض ي من تكوين عقيدته نحو اتجاه معين يقرر حكمه في القضية بن ًاء عليه ,وعن
طريقها يتمكن القاض ي من فهم النصوص القانونية وتفسيرها وتحليلها واستنباط األحكام التي تدل عليها ومن
البديهي أن القاض ي حينما يقوم بهذه العملية يجب أال يخالف القانون في أحكامه الجزئية ,أو في مبادئه العامة,
بل يجب عليه أن يستند على أسباب سائغه ومعقوله يشير إليها في أسباب حكمه لتتمكن محكمة االستئناف
من الوقوف على سالمة ما توصل إليه من تفسيرات واستنباطات " "1فالخروج عن ضوابط االجتهاد الفقهي
السليم ,يمكن أن يرقي إلى مخالفة القانون مما يبرر تدخل املحكمة األعلى لكي تعيد النظر في سالمة ما توصل
ً
إليه القاض ي من حكم ً
بناء على ما استنبطه من األدلة الثابتة ,تأسيسا على أن مجافاة املبادئ القانونية

ُ
 /1حسن السيد بسيوني ،دور القضاء في املنازعة اإلدارية ،القاهرة ،الطبعة األولى 1981م ،ص .321
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َ
ً
ً
املستقرة في تحقيق العدالة كالخروج عن املبدأ القانوني أيا كان مصدره " ,"1وتأكيدا على أهمية السلطة
التقديرية في تفسير وتطبيق قانون االجراءات املدنية السوداني عمل املشرع على منح القاض ي سلطة تقديرية
واسعه لتمكينه من تفسير وتطبيق هذا القانون بما يحفظ حقوق املتقاضين وبما يتفق مع قصد املشرع من
ً
تشريع هذا القانون ,وهو ما سوف نشير إليه الحقا عند الحديث عن منهج القضاء السوداني في تطبيق قانون
اإلجراءات املدنية في الواقع العملي .
ويقوم َأساس السلطة التقديرية ً
بناء على أن تفسير القاض ي ملدلول بعض املصطلحات ,وتقدير ما يجب
فعله في بعض الحاالت عملية ذهنية تقوم على اعمال الفكر والعقل واملنطق ,وهذا التدبير والتقدير ليس له
وجود في القانون نفسه ,وإنما يتعلق بمكنات ووسائل تطبيق القانون ملجابهة الظروف واملتغيرات التي تصاحب
تطبيقه ,فالسلطة التقديرية عبارة عن ِّمكنة منحها املشرع للقضاة إلعمال الفكر واملنطق لتوجيه النصوص
القانونية صوب العدل كلما تطلب األمر ذلك ولهذا يرتبط استعمالها بحاالت الفراغ التشريعي وكذلك حاالت
غموض النص التشريعي أو قصوره وعدم استيعابه بالكامل للحالة موضع التدفيق والنظر من املحكمة
املختصة ملجابهة الظروف واملتغيرات التي تصاحب تطبيق القانون وال يجوز اللجوء إليها طاملا أن القانون اعطى
ً
ً
حال واضحا للنزاع .
َ
ً
ثانيا  -االتجاهات الفقهية في األخذ بالسلطة التقديرية
تعددت االتجاهات الفقهية بخصوص السلطة التقديرية للقاض ي بين من ال يرى ضرورتها وبين من يرى
أن القاض ي البد له من مساحة في تقدير األمور عند تطبيقه للقانون " ,"2وقد أخذ املشرع السوداني كغيره من
املشرعين بهذا االتجاه األخير حيث منح القاض ي سلطة تقديرية عند تطبيقه للقانون ,بما في ذلك قانون
اإلجراءات املدنية لسنة 1983م ,وفق ضوابط محددة مثل مبدأ حياد القاض ي ,ومبدأ املواجهة ,ومنع القاض ي
ً
من الحكم استنادا على علمه الشخص ي ,واحترام حق الخصوم في تقديم دفوعهم ,والعمل بمبدأ التقاض ي على
درجتين ,وغيرها من القيود التي يضعها املشرع متالزمة مع تقرير هذه السلطة " "3بل ذهب املشرع السوداني إلى
َ
أكثر من ذلك حيث منح القاض ي سلطة معالجة نقص التشريع أو انعدامه " "4وبما أن سلطة القاض ي التقديرية
تجد سندها في القانون ,فيمكن القول إن النصوص القانونية تتضمن نوعين من القواعد في هذا الخصوص,
َ
 /1سابقة :ميالد محفوظ (الطاعن) ضد عبد الحميد أبو القاسم (املطعون ضده) بالرقم (م ع  /ط م 1982 /57 /م) مجلة األحكام القضائية ،لسنة
1982م السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .233 – 232
 /2نبيل اسماعيل عمر ،سلطة القاض ي التقديرية في املواد املدنية والتجارية ،مرجع سابق ص .100
 /3حمد أبراهيم البدارين ،الدعوى بين الفقه والقانون ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2010م ص 224؛  ,225ابو الوفاء ،أحمد نظرية الدفوع
في قانون املرافعات ،دار املطبوعات الجامعية 2007م ص 887؛ نبيل اسماعيل عمر امتناع القاض عن القضاء بعلمه الشخص ي في قانون
املرافعات ،منشأة املعارف اإلسكندرية 1989م ص 11؛ محمد عبد الخالق عمر ،النظام القضائي املدني ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية،
القاهرة 1976 ,م ،ص .55 - 47
ُ
 /4ينظر :املادة ( )3الفقرة (ب) من قانون أصول األحكام القضائية السوداني لسنة 1983م.
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منها ما يلزم القاض ي أو املحكمة باتخاذ إجراء معين دون سواه يتجلى ذلك في نوع الصياغة التي اختارها املشرع
ملضمون القاعدة القانونية مثل يجب على القاض ي ,أو يجب على املحكمة ,أو على القاض ي ,أو على املحكمة,
ً
وغير ذلك من الصيغ الدالة على الوجوب بحيث ال تترك مساحة للقاض ي لكي يتدخل وفقا لتقديراته أو تترك
له خيارات محدودة ال يجوز له تعديها ,ويطلق على هذا النوع من القواعد ,مسمى القواعد الجامدة ,ومن قواعد
ً
القانون ما يترك مساحة للقاض ي إلعمال تقديراته تبعا للظروف املحيطة بوقائع النزاع ,مثل يجوز للقاض ي أو
للمحكمة أو بحسب األحوال وغير ذلك من املصطلحات التي تشير إلى اقرار ووجود هذه السلطة وحينئذ
يستطيع القاض ي اعمال سلطته التقديرية للبحث عن الحلول الواجبة بالقدر الالزم من املرونة في تطبيق
أحكام القانون ,ويطلق علي هذا النوع من القواعد مسمى القواعد املرنة ,ولذلك قسم فقهاء القانون القواعد
القانونية من هذه الحيثية إلى قواعد جامدة ,وقواعد مرنة ( )1األمر الذي يعني اعتراف املشرع بضرورة منح
القاض ي سلطة تقديرية في تطبيق القانون على الواقع العملي ,وهو اتجاه يجد سنده في كون النصوص متناهية
والوقائع غير متناهية ويستحيل أن يحيط ما هو متناهي بما هو غير متناهي كما قال بذلك علماء األصول .
املطلب الثالث  -السلطة التقديرية ومبدأ االقتناع القضائي
بما أن الهدف من عملية البحث والتمحيص والتحقيق وجميع النشاط العقلي والذهني الذي يقوم به
القاض ي في فهم القانون وفهم الوقائع هو الوصول إلى الحقيقة ،فإن اطمئنان القاض ي إلى ما توصل إليه من
قناعة يسمى باالقتناع القضائي ،وسوف نتعرض في هذا املطلب لتعريف هذا املبدأ وبيان عالقته بالسلطة
التقديرية للقاض ي.
ً
أوال  -تعريف االقتناع القضائي
يمكن تعريفه االقتناع القضائي بأنه  :حالة ذهنية ذاتية تستنتج من الوقائع املعروضة ,تؤدي القتناع
القاض ي بحقيقة ما بيقين تام أو بظن غالب ( )2فهو عبارة عن مبدأ يحكم سلطة قاض ي املوضوع في تقديره
لوزن األدلة أو الترجيح بينها أو قناعته في ما يستنتجه من الوقائع وما يحتف بها من ظروف ومالبسات ,فالعبرة
َ
ً
في جميع األحكام القضائية أن يكون القاض ي مقتنعا بما يصدره من حكم في الوقائع املعروضة أمامه ومن ثم ال
يجوز أن يفرض عليه أي أمر يتعارض مع قناعاته ,وعند نظر القاض ي في النزاع يقوم بعدد من العمليات بغرض
الوصول إلى الحقيقة ,حيث يقوم بتكييف الوقائع ,ثم العمل على اختيار القاعدة القانونية التي تحكمها وفق
َ
ضوابط معينة مما يعني أن حرية القاض ي في تكييف الوقائع وتفسير النصوص القانونية ليست مطلقة بل هي
مقيدة بمبدأ الشرعية ,وخاضعه ملبدأ سيادة القانون؛ وضوابط االجتهاد القضائي لكون القاض ي ال يستمد
َ
سلطته في التفسير وتكييف الوقائع من نفسه بل يستمدها من القانون ,لذلك يجب أن يمارسها في حدود ما
 /1ينظر :عمر ،اسماعيل نبيل عمر ،سلطة القاض ي التقديرية ،منشأة املعارف اإلسكندرية ،الطبعة األولى  1984 ,ص 16؛ محمد حسين منصور،
املدخل إلى القانون ،دار النهضة العربية للطباعة ،والنشر 1995م ص .21-20
 /2ينظر في هذا املعنى ،علي راشد ،االقتناع الشخص ي للقاض ي ،الطبعة الثالثة1953 ,م ص .140
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خوله القانون ( )1ومع أن محكمة النقض ال تراقب القاض ي في تكوينه لعقيدته وقناعاته التي توصل إليها إال
أنها بال شك تعرض ما توصل إليه من نتيجة إلى قواعد املنطق واصول االستدالل الفقهي السليم ,األمر الذي
ً
يعرض حكمه للنقض في حال مجافاته لذلك (ُ )2ويعد حكم املحكمة مشوبا بفساد االستدالل إذا ما انطوى
ِّ
على عيب يمس سالمة االستنباط ,كأن تستند املحكمة على أدلة غير صالحة لالستدالل ,أو أن تعمل على ترجيح
الداللة الضمنية على الداللة الصريحة ,أو تجتهد مع النص القطعي ,أو النص املفسر ,أو ترجح داللة املفهوم
ً
على داللة املنطوق ,أو تعمل بداللة االشارة ,مع وجود داللة العبارة ,وغير ذلك مما يعد خروجا على قواعد الفهم
واالستنباط املتعارف عليها.
ً َ
وتأكيدا ألهمية مبدأ االقتناع القضائي دأبت الكثير من النظم القانونية على النص عليه في قوانينها من
ذلك على سبيل املثال ما نص عليه املشرع الفرنس ي في املادة ( )17من القانون الجنائي لسنة  1971بأنه( :على
َ
َ
َ
املحلفين أن يبنوا قناعاتهم بصورة خاصة على األدلة واملناقشات التي تطرح أو تدور أمامهم فمن خالل قناعاتهم
الشخصية يطالبهم القانون واملجتمع بإصدار حكمهم "...كما نص املشرع املصري على هذا املبدأ بقوله" :يحكم
القاض ي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ( )3وقد عبرت محكمة النقض املصرية عن
َ
ذلك بقولها  " :العبرة في املحاكمات  ..هو باقتناع القاض ي ً
بناء على األدلة املطروحة عليه فال يصح مطالبة قاض ي
املوضوع باألخذ بدليل معين فقد جعل له القانون سلطة أن يأخذ أي بينة أو قرينة يرتاح إليها كدليل لحكمه
وله أن يطرح أي دليل ال يرتاح له " 4
ً
ثانيا  -شروط االقتناع القضائي
على الرغم من أن القانون منح القاض ي سلطة تقديرية لتطبيق القانون ومنحه حرية واسعة في تكوين
َ
عقيدته تجاه النزاع املطروح أمامه ,كما لم يلزمه بتعليل قناعاته بدليل معين دون سواه ,لكن مع ذلك فإن ملبدأ
االقتناع القضائي قيود تضبطه ,لعل أهمها الضوابط التالية (.)5
 - 1أن يقتصر القاض ي في بناء حكمه على األدلة التي تقدم بها أطراف النزاع في مجلس القضاء ,وتشمل كلمة
دليل كل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم عملي على سبيل القطع أو الظن الغالب ( )6وبذلك
تشمل األدلة القانونية قواعد القانون املكتوبة والعرفية ,كما تشمل جميع االستنباطات التي يتوصل إليها
القاض ي من روح القانون ومقاصده العامة والخاصة ,بشرط أال يخرج القاض ي في حكمه عما أدلى به أطراف
 /1محمد حسين منصور املدخل للعلوم القانونية ،مرجع سابق ص .20
 /2مصطفى مجدي ،اإلثبات في املواد الجنائية ،دار املطبوعات الجامعية  -اإلسكندرية 2000 ,م ص .54
 /3املادة ( )302من قانون اإلجراءات الجنائية املصري لسنة رقم ( )105لسنة  1950املعدل
 /4سمير أبو شادي ،مجموعة املبادئ التي قررتها محكمة النقض املصرية1966 ,م دار الكتاب العربي للنشر ،ص 30
 /5أحمد فتحي سرور ،أصول االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1969 ,م ص .161
( )6معجم مصطلحات اصول الفقه  ،تأليف عالء الدين بن نجم ,مكتبة الرشد بيروت (ط 2004 )1م ,ص  " 59بتصرف " .
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النزاع حتى ال يفقد حياده ,كما يجب أن تكون العقيدة التي تكونت لدى القاض ي مبنية على األدلة القانونية التي
توصله إلى قناعة بمستوى الظن الغالب في القضايا املدنية وفوق مستوى الشك املعقول في مسائل الجنايات
ً
وأن تكون مشروعة أيضا (. )1
ً
 - 2أن يكون ما توصل إليه القاض ي مسنودا باملنطق القانوني السليم أي أن تكون تفسيراته للقانون وفق
طرق الفهم واالستنباط املتعارف عليها ،كأن ال يحيد عن ظاهر اللفظ أو ال يحمله معنى ال يحتمله ،وأن تكون
استنتاجاته التي توصل إليها في حدود املعقول ،أي في إطار العقل واملنطق كما يجب أن تكون مستمدة من وقائع
النزاع املعروضة أمام املحكمة بعيده عن الظن والتخمين ( )2باإلضافة إلى أهمية أن يكون تكييف القاض ي
ً
للوقائع املتنازع عليها تكييفا يتفق مع صحيح القانون الرتباطه بالقاعدة أو القواعد القانونية واجبة التطبيق
على الوقائع املتنازع عليها إذ أن كل خطأ في التكييف يترتب عليه خطأ في اختيار الحكم القانوني الواجب
التطبيق.
ً
ً
 - 3أن يلتزم القاض ي بتسبيب حكمه تسبيبا صحيحا أي عليه بيان األسانيد واألسس الواقعية والقانونية
التي بنى عليها حكمه ( (3فتسبيب الحكم القضائي من األهمية بمكان ،حيث يؤدي عدم التسبيب إلى وجوب
نقض الحكم وبطالنه ،لكونه يعد الوسيلة الوحيدة لتحقق الخصوم من عدالة الحكم وبعد ذلك يكون لهم
الخيار في قبوله أو الطعن فيه أمام املحكمة األعلى درجة ,كما أنه يعد ضمانة لعدم القضاء ً
بناء على الهوى أو
امليل الشخص ي ،مما يحمل القاض ي على الحرص إلصدار حكمه بعدالة ويقظة وتبصر مما يكسب األحكام
ً
القضائية القوة والرصانة ,ولكي يكون التسبيب صحيحا يجب عرض وتلخيص الوقائع املعروضة في الدعوى
بإيجاز وشمول وبيانها بجالء بالقدر الالزم للفصل في موضوعها وتحديد الوقائع املنتجة في الدعوى واملعلومات
التعريفية باملدعي واملدعى عليه ،وسبب الدعوى وطلبات املدعي وتاريخ اإلجراءات وما شابهه كما يجب تحديد
ً
املشاكل القانونية واملوضوعات التي تتناولها القضية بوضوح وتركيز ،مع عدم الخوض في األمور البديهية حفاظا
ً َ
ً
للوقت والجهد .كما يجب أال يكون التسبيب غامضا أو متناقضا حتى تتمكن املحكمة األعلى في مرحلة
االستئناف من التثبت من احاطة محكمة املوضوع بكل جوانب النزاع واطالعها على جميع األدلة واملستندات
التي قدمها األطراف في الدعوى ،وأنها قامت بدراستها بالقدر الذي يمكنها من استخالص البينة التي تعينها على
تقرير حكم عادل (. )4

 /1نبيل صقر ،العربي عبد القادر ،االثبات في املواد الجزائية في ضوء الفقه واالجتهاد القضائي ،دار الهدى للطباعة والنشر ،عين مليلة الجزائر,
2006م ص .34
 /2محمد فهيم درويش ،فن القضاء بين النظرية والتطبيق ،املحاكمات املدنية والجنائية( ،ط  )1مطابع الزهراء لإلعالم العربي2007 ,م ص 340
( )3تسبيب االحكام القضائية وتطبيقاتها للدكتور حيدر أحمد دفع هللا (ط  2011 )1ص . 23
َ
 /4حيدر أحمد دفع هللا ،تسبيب االحكام القضائية ،املرجع السابق ص 36-35-34
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املبحث الثاني
منهج القضاء السوداني في تفسيروتطبيق قانون اإلجراءات املدنية
يتناول هذا املبحث مطلبين خصصت املطلب األول منهما للحديث عن منهج القضاء السوداني في تفسيره
لقواعد قانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983ه ،كما خصصت املطلب الثاني للحديث عن منهج
القضاء السوداني في تطبيقه لقواعد هذا القانون من خالل دراسة استقرائية للسوابق القضائية التي أرساها
في مسيرته.
َ
املطلب األول  -منهج القضاء السوداني في تفسيرقانون اإلجراءات املدنية
سوف اتناول في هذا املطلب أهم طرق االستنباط التي اعتمد عليها القضاء السوداني في تفسيره لقواعد
ً
قانون اإلجراءات املدنية ،أعني بذلك التخصيص ،والتأويل ،لذلك سيأتي هذا املطلب متناوال تعريف
التخصيص ،وأنواعه ،وكذلك تعريف التأويل وأسبابه ودواعيه ،بإيجاز ،وذلك على النحو التالي:
َ ً
أوال  -التأويل
ْ
َ ْ َ ُ ُ َ َْ َ
ون ِّإال تأ ِّويل ُه َي ْو َم َيأ ِّتي
وردت كلمة تأويل في القرآن الكريم في عدد من املواضع منها قول هللا تعالى( :هل ينظر
ْ
َ
وه من َق ْب ُل َق ْد َج ْ
اءت ُر ُس ُل َرب َنا ب ْال َحق )1وقوله تعالى (َ :و َما َي ْع َل ُم َتأويل ُه إال ُ
َت ْأو ُيل ُه َي ُقو ُل الذ َ
ين َن ُس ُ
للا )2وملعنى
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
هذه الكلمة اصطالحات متعددة عند العلماء ,وذلك بحسب اختالف مدارسهم العلمية ,ولكن ما يعنينا هنا,
ذلك املعنى الذي يسود فهمه في مجال القضاء ,وعند علماء األصول ,وقد عرف هؤالء التأويل بعدة تعاريف
متقاربة األلفاظ متحدة املعنى منها قول إمام الحرمين الجويني أن التأويل هو  ( :رد الظاهر إلى ما إليه مآله في
ُ
دعوى املؤول )3كما نقل أبو الحسن المدي في كتابه اإلحكام في أصول األحكام أن األمام الغزالي عرف التأويل
بأنه  ( :عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من املعنى الذي دل عليه الظاهر ) 4وبأوضح
من ذلك عرفه أبي الفرج ابن الجوزي بأنه ( :صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إلى االحتمال املرجوح العتضاده
بدليل يدل على أن مراد املتكلم بكالمه ذلك االحتمال املرجوح. )5
خالصة هذه التعاريف أن التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه بمنطوقه اللغوي إلى معنى
ً
آخر مرجوح استنادا إلى دليل آخر يدل على أن مراد املتكلم بخطابه ليس املعنى الظاهر املتبادر ،وهي عملية
 /1سورة األعراف الية53 :
 /2سورة آل عمران الية7 :
 /3عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني أبو املعالي إمام الحرمين ،البرهان في أصول الفقه ( )511 /1تحقيق عبد العظيم الديب عبد العظيم
الديب ،الناشر :دولة قطر ،الطبعة األولى.
َ
ُ
 /4أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي المدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق عبد الرزاق عفيفي ،املكتب
اإلسالمي ،بيروت -دمشق -لبنان ص .48
 /5فهد بن محمد الجوزي السدحان ,االيضاح لقوانين االصالح في الجدل االصولي الفقهي ,الناشر مكتبة العبيكان ,الرياض ,ص . 20
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تهدف إلى تغليب مقاصد املتكلم على مقاصد الخطاب اللغوي .وللعمل بالتأويل عند علماء األصول ,وعند فقهاء
َ
القانون والقضاة أيضا مجال واحد ,وهو النصوص الظنية في داللتها على معناها ,إذ ال يجوز عند جميع هؤالء
االجتهاد في مورد النص ,وهذا ما أكده املشرع السوداني في املادة الثانية من قانون أصول األحكام القضائية
ً
ً
لسنة 1983م كما سيأتي بيانه الحقا ,وعليه فأن النصوص القطعية ,والنصوص املفسرة ليست مجاال للتأويل,
َ
ً
ونظرا إلى كون التأويل عمل اجتهادي في نصوص ظنية في داللتها على أحكامها ,فمن الطبيعي أن يكون منه ما هو
صحيح ,ومنه ما هو فاسد ,فإذا حمل املفسر النص على غير ظاهره ملا يظن أنه دليل وليس هو بدليل فتأويله
فاسد ( )1أما إن كان حمل النص على غير ظاهره يستند إلى دليل استدعى ذلك ,وهو القرينة املرجحة كان
ً
ً
التأويل صحيحا ,بل قد يكون ضروريا ال مناص منه في بعض األحيان التي يؤدي فيها تطبيق النص بحسب ظاهره
إلى تحيق مفسدة ومجافاة لحكم العدل ,أو تضيع مصلحة معتبرة ,على أنه ال يجب الحيدة عن األخذ بظاهر
النص و اللجوء إلى تأويل حكمه إال عندما يتوفر دليل قوي يحمل القاض ي ,أو املفتي على ذلك ( )2ولهذا اشترط
ً
العلماء شروطا لألخذ بالتأويل ,منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه ,وهي  :أن يكون كال الدليلين
ً
صحيحا ,وأال يؤدي التأويل إلى بطالن النص أو جزء منه ,وأن يكون النص املراد تأويله قاب ًال للتأويل بأن يكون
ً
ً
ً
محتمال لذلك بوضعه اللغوي ولو كان احتماال بعيدا ( )3وأن يحتمل اللفظ املعنى الذي أول إليه ,وأن يستند
التأويل إلى دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره وإال فإن األصل األخذ بظاهر اللفظ ,وأن
ً
يكون الناظر في األدلة بغرض التأويل أهال لذلك أي أن يكون لديه ملكة فقهيه تؤهله للنظر واالستدالل ()4
َ
ً
وأخيرا عدم معارضة التأويل لنص قطعي في داللته (.)5
ويؤكد أخذ العلماء بالتأويل كطريق من طرق استنباط األحكام من النصوص على حقيقة مؤداها إن الفهم
السليم للنصوص بصفة عامة ,شرعية أم قانونية ينبغي أال يرتكز على ظاهر داللتها اللغوية وما يفيده منطوقها
ُ
اللغوي البحت ,دون االلتفات إلى املصلحة املستجلبة ,أو املفسدة املدرءة بحكم النص ,وإال أفرغت من روحها
وأصبحت مجرد رسوم وشكليات ال معنى لها وضاعت بذلك الكثير من املصالح والحقوق ,وانتشرت املظالم بين
الناس ,وفي هذا قال ابن القيم ( فالذي يقف عند ظواهر األلفاظ دون االلتفات إلى املعاني مثله مثل الرجل
 /1عبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي ،جمع الجوامع في أصول الف قه ،تحقيق عبد املنعم خليل إبراهيم ،لناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة
الثانية ،ص 8
 /2أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي ،املستصفى ،تحقيق ،محمد عبد السالم عبد الشافي مطبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى،
1993م ص .197
ُ
 /3محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني ،نيل األوطار ( )197 /1عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث ،مصر ،الطبعة األولى1993 ,م؛
يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا النووي ،املجموع شرح املهذب ( )485 /1محمد نجيب املطبعي تحقيق ،لناشر :مكتبة اإلرشاد
 /4الغزالي ،املستصفى ،مرجع سابق ص  ,197جمع الجوامع ،مرجع سابق ص 88؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة أصول السرخس (/1
 ،)127دار املعرفة ،بيروت؛ عبد العزيز بن أحمد بن محمد ،عالء الدين البخاري ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ( )44 /1دار الكتاب اإلسالمي،
بدون طبعة وتاريخ.
 /5البر زنجي ،عبد اللطيف ،التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية ،الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة االولى1993 ,م ،ص .236 – 213
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الذي قيل له أذهب فأمالء هذا اإلناء فذهب فمالءه ,ولكن تركه في مكانه ,وكمن وكل في بيع ش يء تساوي قيمته
مائة دينار فباعه بدرهم ,أو دينار واحد ,فهذا جاء بمطلق البيع ,وعند من يقف مع الظواهر يلزمه أن يقول
بصحة هذا البيع. )1..
ً
وتأكيدا على أهمية استصحاب املعاني عند فهم الخطاب ,قال اإلمام الشاطبي في كتابه املوافقات أنه
َ
يجب  ( :أن يكون االعتناء باملعاني املبثوثة في الخطاب هو املقصود األعظم بن ًاء على أن العرب إنما كانت عنايتها
َ
َ
َ
َ
باملعاني ,وإنما أصلحت األلفاظ من أجلها وهذا األصل معلوم عند أهل العربية ,فاللفظ إنما هو وسيلة إلى
ً
ُ ً
تعبدا عند
تحصيل املعنى املراد واملعنى هو املقصود  ) 2وقال أيضا  ( :أن معهود العرب إال ترى األلفاظ
َ ً
محافظتها على املعاني ,وإن كانت تراعيها أيضا ,فليس أحد األمرين عندها بملتزم ,بل قد تبني على أحدهما مرة
ُ
ً
وعلى الخر مرة أخرى ,وال يكون ذلك قادحا في صحة كالمها وسالمته  )3ولذلك كان ال بد من املوازنة في الفهم
ً
بين ما تفيده النصوص بظاهرها وبين غاياتها ومقاصها باعتباره املنهج الوسطي املعتدل في فهم الخطاب شرعيا
ً ً
ً
ً
أكان أم قانونيا ,ولكي يسلك القاض ي هذا املسلك يجب عليه أال يكون خاضعا خضوعا تاما للكلمات الواردة في
القانون ,أي يجب عليه أال يكون مجرد أداة في مركز القوى املحركة لعلم دالالت األلفاظ بل عليه أن يكون
املشرف على ادارة دفة الكلمات ليوجهها نحو الحق والعدل ,فمن يصوغ التشريعات ال يمكن له أن يتمثل جميع
َ
ً
ما يمكن أن يحدث في املستقبل ,لذلك على القاض ي أن يدرك أن الكلمات هي أكثر األدوات نقصا في التعبير عن
َ
اإلرادة ,وال مناص حينئذ من أن يكون هو سيد املوقف فيعمل على تطويع الكلمات بالطرق املالئمة لذلك وبما
َ
َ
ً
يمكن أن يطلق عليه امليل صوب العدل ( )4كأن يلجأ القاض ي مثال إلى تأويل النص القانوني الذي يرى أن في
َ
تطبيقه على الوقائع محل النزاع بحسب معناه الظاهر املتبادر يتجافى مع حكم العدل أو يتعارض مع املصلحة.
ومن النصوص القانونية التي عمل القضاء السوداني على تأويلها خالل التطبيق العملي لقواعد القانون
ما ورد بالفقرة ( )2من املادة ( )33من قانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983والتي تنص على أنه ال
يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهود ال يقدم بهم كشف وفق حكم البند ( )1حيث ذهب هذا القضاء
َ
إلى أن حكم الفقرة ( )2من املادة ( )33ليس مراد به العموم املطلق ,ذلك أن املشرع حينما نص في الفقرة ()1
َ
من املادة نفسها أي املادة ( )33على ضرورة ارفاق املستندات وكشف يتضمن أسماء الشهود مع مذكرة الدفاع,
 /1محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد هللا بن القيم ،أعالم املوقعين عن رب العاملين ( )129/3اململكة العربية السعودية ،دار بن
الجوزي ،الطبعة األولى 1423ه
 /2إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ،املوافقات ( )66 /2تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الناشر :دار ابن
عفان ،الطبعة األولى 1997م.
 /3الشاطبي ،املوافقات ،مرجع سابق (.)66/2
ُ
 /4اللورد ديننج ،ترشيد الفكر القانوني في تفسير القانون والوصايا والعقود ،ترجمة هنري رياض ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة األولى1981 ,م ،ص
.91
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َ
َ
ثم أعقب ذلك بحكم املنع في الفقرة ( )2الذي يقض ي بعدم السماح بتقديم أي شهود ,أو مستندات ال يقدم
بهم كشف وفق الفقرة ( )1كان غرضه من ذلك تنظيم اجراءات التقاض ي وتفادي الكثير من املعوقات ,مثل
املفاجأة التي قد تحدث أثناء سير الدعوى بإبراز مستندات جديدة , ,أو استدعاء شهود قد يكونون محل
ً
اعتراض من الخصم الخر ,أو سببا لطلب تأجيل النظر في القضية ,باإلضافة إلى تحديد عدد الشهود منذ
الوهلة األولى وعدم تركه ملزاج الخصوم لكونه يؤدي إلى عرقلة سير الدعوى بتأجيلها كلما تم تطلب األمر
استدعاء شاهد جديد ,وغير ذلك من املعوقات ,يدل على ذلك أن املادة ( )69من الجدول الثاني امللحق بقانون
اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م تجيز للمحكمة قبول شهود جدد لم يكن قد ورد ذكرهم في قائمة
ً
ً
الشهود الذين تضمنتهم عريضة الدعوى إذا قدم الخصم عذرا مقبوال يبرر عدم ذكرهم أول مرة ,وفي هذا
َ
تخصيص لحكم الفقرة ( )2من املادة ( )33وأن الجزاء الصارم الذي تتضمنه هذه املادة كان املقصود منه
محاربة الحاالت التي تستغل إجراءات التقاض ي للمماطلة والتسويف وتعويق سير العدالة.
َ
غير أن تفسير النصوص القانونية عن طريق تأويلها بصرفها عن ظاهرها الراجح إلى معنى آخر مرجوح ,ال
ً
ً
يكون عادة إال في النصوص التي بحاجة إلى تفسير ,أي النصوص ظنية الداللة ,أما إذا كان النص واضحا وقطعيا
َ
ً
في داللته على معناه ,أو كان مفسرا فال يسع املحكمة حينئذ غير تطبيقه على الوقائع ,وقد قررت املحكمة العليا
ً
السودانية عند نظرها إلحدى القضايا ( )1بأنه  ( :إذا كان نص املادة /2/20ب) من الالئحة واضحا بحيث قصر
مسؤولية املطعون ضدها عن التعويض في حدود مبلغ معين يصبح ال مجال للمحكمة لالجتهاد بهدف الوصول
َ
إلى تفسير مغاير مهما كانت االعتبارات ,أو املبررات إذ ينطوي ذلك على تجاوز لحكمة املشرع وإهدار لنص
َ
َ
تشريعي صريح ) ,وبهذا يتبين أن املشرع السوداني قد أباح للقضاة االجتهاد في تفسير النصوص القانونية إال في
َ
ً
حالتين  :الحالة األولى  :أن يكون النص القانوني مفسرا ,والحالة الثانية  :أن يكون النص القانوني قطعي في
الداللة على معناه ( )2ومن خالل استقراء السوابق القضائية التي أرساها القضاء السوداني في مسيرته الطويلة,
يتبين أن املحكمة ال تلجأ إلى تأويل النص القانوني إال حينما يتضح لها أن تطبيق حكمه العام على وقائع النزاع
بحسب ما يفيده ظاهره يتجافى مع العدل ,وحينئذ تعمل على تطويعه عن طريق تأويله بصرفه عن معناه الراجح
ً
إلى معناه املرجوح استنادا إلى دليل آخر متقيدة في ذلك بضوابط االجتهاد الفقهي السليم .
ً
ثانيا  -التخصيص
يعد التخصيص أحد أهم طرق استنباط األحكام من النصوص بصفة عامة ,شرعية أكانت أم قانونية,
َ
ُ
وقد عرف علماء األصول التخصيص بأنه  :قصر العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله بدليل متصل

 /1سابقة :مهدي عبد الحميد املهدي (الطاعن) ضد هيئة السكة حديد (املطعون ضدها) مجلة األحكام القضائية لسنة 1978م ،السلطة
القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .59
َ
ُ
 /2ينظر املادة الثانية من قانون أصول األحكام القضائية السوداني لسنة 1983م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني.
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َ
بالنص أو مستقل عنه ( )1وبأوضح من ذلك عرفه الدكتور مصطفى الزملي بأنه  :بيان عدم شمولية حكم النص
َ
العام لبعض أفراده بدليل متصل أو منفصل ( ,)2وقد استخدم علماء الشريعة االسالمية التخصيص كطريق
الستنباط األحكام الشرعية من أدلتها في القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة منها قوله تعالى (َ :وإن َك َ
ان
َ ُ أ ُ َ ُ ََ ًَ َ
ْ ُ َ ُّ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ََٰ َ َ ُ ْ ُ ِّ َ َ
َأ َ َ َ ُ ْ َ ُ
ُ
س ۚ ف ِّإن كانوا أكث َر ِّمن ذ ِّلك فهم شركاء ِّفي
ورث كاللة أ ِّو ْام َرأة َول ُه أ أخ أ ْو أخ أت ف ِّلك ِّل َو ِّاحد ِّمنهما السد
رجل ي
َ
ُّ
الث ُلث ۚ من َب ْعد َوصية يوص ي ب َها أ ْو َد ْين َغ ْي َر ُم َ
ضار ۚ َوصي ًة م َن للا ۗ َو ُ
يم َح ِّل أ
للا َع ِّل أ
يم )3فلفظ رجل وكذلك لفظ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
امرأة الواردين في الية الكريمة نكرة في سياق النفي موصوفة بجملة (يورث كاللة) والنكرة في سياق النفي تفيد
َ
ُ
العموم إال أن العموم هنا ليس مراد وإنما املراد األخ من األم واألخت من األم لوجود آيات أخرى بينت ميراث
ً
اإلخوة واألخوات من األبوين فكان عموم الية مخصصا ,بالصفة ,أي قوله (يورث كاللة) كما قد ُيخصص عموم
َ
السنة بالسنة ,من ذلك على سبيل املثال قول الرسول عليه الصالة والسالم  ( :فيما سقت السماء والعيون ,أو
ً
كان عثريا ,العشر وفيما ُسقى بالنضح نصف العشر )4فكلمة (ما) تشمل القليل والكثير مما تجب فيه الزكاة
من املحصوالت الزراعية ,وهذا املعنى غير مراد ,ولهذا خصص الرسول عليه الصالة والسالم هذا العموم وبين
َ
َ
الحد األدنى في نصاب زكاة املحصوالت الزراعية ,بقوله  ( :ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة )5وهذا
من باب تخصيص النص العام بدليل منفصل عنه (.)6
ً
وقد عد املشرع السوداني التخصيص طريقا من طرق استنباط األحكام من النصوص القانونية حيث نجد
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة السوداني لسنة 1974م نص في املادة ( )6الفقرة ( )4على أن ( :يعتبر
أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناء من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي
قانون يحكم تلك املسألة ( ومن األمثلة على تخصيص النص العام في القانون ما نصت عليه املادة ( )77من
قانون االجراءات املدنية لسنة السوداني 1983م بأنه  ( :ال يجوز للمحكمة أن تسمح ألي طرف من األطراف
بتعديل مذكراته بعد اكتمال املذكرات إال في حالتين هما  :إذا تبين للمحكمة أن الفصل العادل في الدعوى
ً
ً
يقتض ي التعديل بالضرورة ,وإذا تبين للمحكمة أن حقا واضحا سيضيع إذا لم تعدل املذكرات ) وهو من قبيل

ُ
 /1مصطفى ابراهيم الزملي ،أصول الفه في نسيجه الجديد ،أربيل ،مكتبة التفسير ،الطبعة الخامسة والعشرون2015 ,م ص .434 - 433
 /2الزملي ،مصطفى ابراهيم ،أصول الفقه في نسيجه الجديد ،املرجع السابق ،ص .434 - 433
 /3سورة النساء الية.12 :
 /4محمد بن إسماعيل الصنعاني ،سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ( )174/2تحقيق حازم علي بهجت القاض ي ،الناشر مكتبة نزار
ُ
مصطفى الباز ،الطبعة األولى 1995م -
 /5محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني ،اليمني ،نيل األوطار ( )158/4تحقيق ،عصام الدين الصبابطي ،الناشر دار الحديث ،مصر،
الطبعة األولى1413 ،هـ 1993 -م.
َ
ُ
ً
ً
ً
 /6الدليل املخصص للعام إما أن يكون جزءا من النص الذي تضمن صيغة العموم ،أو يكون مستقال عنه ،وفي الحالة األولى يسمى مخصصا
ً
ً
ً
متصال ،وفي الحالة الثانية يسمى مخصصا منفصال ،واملثال املذكور من قبيل التخصيص بالدليل املنفصل وهو االستثناء.
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ً
تخصيص النص العام باالستثناء ( )1ولكي يكون العمل بالتخصيص صحيحا ال بد أن تتوفر فيه عدد من
َ
العناصر ,تتمثل في وجود نص عام يدل ظاهره على أن جميع أفراده ينطبق عليها الحكم الوارد بالنص ,وأن
َ
َ
ً
يكون الحكم قابال للتخصيص ببعض أفراده دون البعض الخر ,وأن يكون عموم النص غير مراد في األصل,
ً
وأن يكون هنالك تعارض ظاهري بين النص العام وبين الدليل املخصص ,وأن يكون الدليل املخصص معترفا
به كطريق للتخصيص أي غير متعارض مع ضوابط االجتهاد الفقهي السليم (. )2
ً
وبصفة عامة فإن تخصيص النص العام ,إما أن يتم استنادا على نص آخر ,وهو ما يسمى بالتخصيص
ُ
ً
املتصل ,أو استنادا على أي عامل من العوامل األخرى املخصصة للنص العام كالعقل والقياس واملصلحة
ً
والعرف ( )3وهو ما يسمى بالتخصيص املنفصل ,وعند تخصيص النص العام فلن يكون حينئذ شامال لكل ما
ً
يظهر أنه داخال تحت حكمه العام ,وقد اتخذ القضاء السوداني من تخصيص النصوص اإلجرائية العامة
َ
ُ
ً
طريقا الستنباط األحكام القانونية من أدلتها ,خاصة وأن قانون أصول األحكام القضائية السوداني لسنة
ُ
1983م قد أحال القضاة إلى القواعد األصولية في الفقه االسالمي لتكون األداة في تفسيرهم لجميع القوانين –
إجرائية أم موضوعية – عند تطبيقها على الواقع العملي ,حيث جاء في الفقرة (ج) من املادة ( )2من هذا القانون
ُ
 ( :يفسر القاض ي املصطلحات واأللفاظ الفقهية على ضوء القواعد األصولية واللغوية في الفقه اإلسالمي )
وباستقراء تطبيقات املحاكم العملية لقواعد قانون اإلجراءات املدنية ,نجد الكثير من تلك الحاالت التي عملت
فيها املحكمة على تخصيص النصوص القانونية العامة ,أعني النصوص التي تحتمل االجتهاد البياني ,أي
النصوص الظنية في داللتها لكون النصوص التشريعية قطعية الداللة ,والنصوص التشريعية املفسرة من قبل
املشرع ,ال تقبل االجتهاد ومن ثم ال تقبل التخصيص أو التأويل حيث يجب على القاض ي التقييد بحكمها الواضح
البين .
وحينما يعمل القضاء السوداني على تخصيص أو تأويل النصوص القانونية عندما يستدعي ذلك حكم
َ
ً
العدل ,أو املصلحة ,إنما يقوم بذلك استنادا على سلطته التقديرية في تفسير وتطبيق قواعد القانون ,املمنوحة
له بموجب قانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م وهي سلطة واسعة تتجلى في الكثير من الحاالت,
ومن القواعد القانونية التي تدل على ذلك ,سلطة القاض ي في قبول أو عدم قبول الشهود الذين لم ترد اسماؤهم

ُ
َ ً
 /1من األمثلة على تخصيص النص العام في القانون باالستثناء أيضا ما جاء في املادة ( /64أ) من قانون أصول املحاكمات الجزائية العراقي رقم ()23
َ
َ
لسنة 1971م بقولها  ( :ال يجوز توجيه أي سؤال إلى الشاهد إال بإذن القاض ي) فلفظ أي الوارد في النص من صيغ العموم لكونه من األسماء املوصولة
َ
ً
َ ً
وقد خصص عمومه بكلمة إال ومن ذلك أيضا ما نصت عليه املادة ( )5من القانون املذكور آنفا بقولها  ( :ملن ال قدرة له على الكالم أن ُيدلي بشهادته
َ
َ
ً
كتابة ,أو باإلشارة املعهودة إن كان ال يستطيع الكتابة) فإدالء الشاهد لشهادته باإلشارة ال يقبل من الشخص األخرس عندما يكون قادرا على الكتابة,
َ
فيفهم أن عموم النص مخصص بالشرط
ُ
 /2الزملي ،أصول الفقه في نسيج الجديد ،املرجع السابق ،ص .435
 /3الزملي ،مصطفى ابراهيم ،املرجع نفسه ،ص .448
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ً
في عريضة الدعوى " "1وسلطته في اللجوء إلى اإلعالن البديل استنادا على أسباب كافية يتم تدوينها في املحضر
َ
الخاص بالدعوى" ,"2وسلطته في تأجيل الدعوى أو مد امليعاد عند الضرورة " ,"3وسلطته في اصدار األمر الذي
ً
يراه مناسبا عند غياب املدعى ,أو املدعى عليه عن احدى جلسات املحاكمة ( )4وسلطته في العمل على أن تكون
َ
جلسة املحاكمة سرية عندما يقتض ى ذلك النظام العام ,أو املحافظة على األدلة ( )5وسلطته في تعديل
َ
املذكرات إذا اقتض ى ذلك الفصل العادل في الدعوى ,أو ترتب عليه ضياع حقوق أحد املتقاضيين )6( ,وسلطته
في رفض عدم الضم – أي ضم أحد األطراف للدعوى  -إذا لم يتوفر شرط املصلحة الجدية ,وكان القصد من
َ
تقديم الطلب تأخير الفصل في الدعوى وعرقلة سير إجراءات املحاكمة ( )7وسلطته في االدخال إذا تبين أن
ً َ
ً
ً
ً
ً
ً
هذا اإلدخال ضروريا ومعينا للمحكمة على الفصل في الدعوى فصال عادال ,أو منهيا للخصومة ( )8وأخيرا وليس
ً
آخرا سلطة القاض ي في تأخير أو تأجيل النطق بالحكم ,عند توفر أسباب كافية ومقنعه ( )9كما تنص املادة
َ
ً َ
( )85من ذات القانون على أنه  ( :يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضروريا في أي وقت سواء من تلقاء نفسها ,أو
َ َ
َ
َ
َ
ً
بناء على طلب الخصوم أن تكلف بالحضور أي شخص ألداء الشهادة ,أو لتقديم مستند ,أو أي ش يء آخر من
َ
َ
َ
َ
ً
األشياء التي يمكن تقديمها كدليل ,وأن تأمر أي شخص يكون حاضرا بأن يؤدي الشهادة ,أو يقدم أي مستند,
َ
َ َ
أو أي ش يء آخر يكون في حيازته ,أو تحت تصرفه ) وغير ذلك من املواطن التي تكون بحاجة إلى معالجة لم ينص
ً
عليها القانون صراحة ولم يضع لها حال ,لكونها من االمور العملية التي يفرزها الواقع وال يمكن للمشرع أن يضع
ً
لها حال في صلب القانون ()10
ً
واستنادا إلى ما نص عليه القانون فقد استعمل القضاء السوداني هذه السلطة التقديرية في الكثير من
الحاالت التي تستدعيها ,منها ما جاء في احدى القضايا التي نظرتها محكمة استئناف الخرطوم ( )11أنه  ( :يحق
للمحكمة أن تتدخل لوقف التنفيذ قبل اتمامه بموجب املادة ( )180أو أن تتدخل فيه بعد اتمامه بموجب
ً
املادة ( )2/303من قانون اإلجراءات املدنية التي تطلق يد املحكمة في إصدار ما تراه ضروريا لتحقيق العدالة
ومنع سوء استغالل اإلجراءات) كما قضت ذات املحكمة في قضية أخرى بأن  ( :صالحية محكمة التنفيذ في
 /1راجع املادة ( )69من الجدول الثاني امللحق بقانون املعامالت املدنية السوداني لسنة 1983م.
 /2املادة ( )44اجراءات مدنية.
 /3املادة ( )70اجراءات مدنية.
 /4املادة ( )63واملادة (.)64
 /5املادة (.)68
 /6املادة (.)77
 /7املادة (.)94
 /8املادة (.)95
 /9املادة (.)101
 /10املواد ( )44و ( )70و( )77و (.)94 )80
 /11سابقة :مجلس شعبي تنفيذي الخرطوم وآخر (مستأنف) ضد آمنة سليمان وأخريات (مستأنف ضدهم) بالنمرة (م أ /أ س م1975 /835 /م)
مجلة األحكام القضائية لسنة  ,1975السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .287
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َ
ً
ً
األمر بإعادة الحال ملا كان عليه بعد أن تصدر أمرا بوقف التنفيذ ريثما يستصدر املحكوم عليه أمرا بإيقاف
َ
التنفيذ من املحكمة املرفوع إليها الطعن ,ويكون التنفيذ قد تم قبل صدور األمر ,أو تنفيذ األمر بإيقافه ,هذه
الصالحية مستمدة من سلطات املحكمة الطبيعية بموجب املادة  )1( )2/303وفي سابقة أخرى قضت محكمة
االستئناف بأنه  ( :رغم أن القانون لم ينص على دخول الدائن في مزايدة في حالة العقار إال أنه لم ينص على
ً
ً
املنع أيضا وبما أن اإلجراءات ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غايات هي العدالة وعدم اإلضرار
ً
باملدين فإن قرار املحكمة بدخول الدائن للمزايدة ال يكون معيبا طاملا يحقق العدالة بدرجة أكبر كما أن املادة
ً
 303من قانون اإلجراءات املدنية تكفل للمحكمة اتخاذ ما تراه ضروريا لتحقيق العدالة . )2
املطلب الثاني  -منهج القضاء السوداني في تطبيق قانون اإلجراءات املدنية
يهدف هذا املطلب إلى بيان أهم املعالم التي تكشف عن منهج القضاء السوداني في تطبيقه لقانون
اإلجراءات املدنية لسنة 1983م ومن خالل استقراء وتتبع السوابق القضائية التي ارساها هذا القضاء عند
َ
تطبيقه لهذا القانون وكذلك قانون املرافعات املدنية السوداني لسنة 1972م ( )3يتبين للباحث أن هذا القضاء
َ
يولي العدل أهمية ترفع من شأنه فوق اإلجراءات والشكليات التي يفرضها القانون ,كما أنه يبتعد في أحكامه
عن الغلو في التمسك باإلجراءات الشكلية ,وسوف أبسط القول عن هذين املعلمين من خالل الفقرتين
التاليتين -:
ً
أوال  -اعتباراقامة العدالة هي الغاية األسمى
َ
إقامة العدال واحقاق الحقوق ورد املظالم إلى أهلها هي الغاية االسمى للقانون ,وبالنظر إلى أن حكم
القواعد القانونية بصفة عامة يتسم بالثبات والعموم والتجريد ,وأن وقائع الحياة الذي من املفترض أن تنظمه
هذه القواعد متغير ومتجدد وغير ثابت ,فإنه من العسير تحقيق العدالة في األحكام القضائية دون أن يكون
للقاض ي سلطة تقديرية واسعة تمكنه من العمل على تفسير النصوص القانونية بغرض تطبيقها على واقعها
ً
ً
ً
تفسيرا موسعا يراعي فيه اقامة العدل بين الناس ملتزما بالضوابط الالزمة الجتهاده ,دون أن يخرج عن حدود
وظيفته بحسب ما يقض ي به مبدأ الفصل بين السلطات ,ولعل هذا هو املنهج الذي سلكه القضاء السوداني
ً
ً
حيث عمل على تفسير نصوص قانون اإلجراءات املدنية تفسيرا موسعا راعي فيه املقاصد والغايات وماالت
األحكام وأعلى من شأن حكم العدل فوق كل االعتبارات ,مستهدى في ذلك بالعديد من املبادئ القانونية العامة
 /1سابقة :محمد صالح الكتاني (املستأنف واملدعي) ضد أحمد محمد أحمد (املستأنف ضده واملدعي عليه) بالنمر (م أ /أ م س )1976 /396 /مجلة
األحكام القضائية لسنة 1976م السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص ،.499
 /2سابقة :شركة تلكسترية لصناعة التريكو (املستأنف) ضد بنك جوبا أم درمان (الوحدة) أم درمان (املستأنف ضده) بالنمرة (م أ  /أ س م/280 /
 )1979مجلة األحكام القضائية لسنة 1979م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .455
 /3نص هذا القانون على السلطة التقديرية للقاض ي في املادة ()82
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َ
ُ
ويأتي على رأس هذه املبادئ ما نص عليه املشرع السوداني في الفقرة (أ) من املادة ( )2من قانون أصول األحكام
َ
القضائية لسنة 1983م بقوله  ( :يستصحب القاض ي أن املشرع ال يقصد مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية
َ
َ
ً
تعطيال لواجب قطعي ,أو إباحة ملحرم بين ,وأنه ُيراعي توجيهات الشريعة في الندب والكراهة ) ,ومن نافلة القول
أن العدل من أهم مقاصد أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها العامة ,ولذلك تعكس السوابق القضائية التي
ارساها القضاء السوداني منذ نيل السودان استقالله تمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة كان لها األثر البالغ
في مساعدتهم على تطبيق القانون بنزاهة وعدالة ,دون تمسك باإلجراءات التي تفرضها القوانين من غير تبصر
في نتيجتها أو في ما يؤول إليه تطبيقها في الواقع .
ومن املظاهر التي تعكس اهتمام القضاء السوداني بإعالء قيمة العدل واعالء شأنه فوق كل االعتبارات
ً
ما أمكن ذلك ,أن املحكمة قد تعمل على مد ميعاد الطعن زيادة عن املدة املحددة في القانون استنادا على
ً
سلطاتها الطبيعية عندما ترى أن ذلك معينا لها للفصل العادل في القضية ,جاء في سابقة وديع الجاك النصري
َ
َ
ً
( ضد) عبد القادر محمد األمين ,قول محكمة االستئناف  ( :لقد أصبح راسخا إال في حاالت محددة أال مانع من
ً
استخدام املحكمة لسلطاتها الطبيعية في مد امليعاد  -أي ميعاد الطعن في الحكم  -وفقا للمادة ( )70من قانون
َ
َ
االجراءات املدنية ,متى ثبت أن التأخير في تقديم االستئناف لم يكن يعزى إلهمال املستأنف ؛ألن املستأنف أثبت
جديته في تقديم االستئناف )1كما قد تقبل املحكمة طلب أحد األطراف بمراجعة الحكم القضائي عندما
يتحصل على بينات جديدة تؤثر فيه (. )2
على أنه من الضروري اإلشارة إلى أن استعمال املحكمة لسلطاتها الطبيعية محكوم بضوابط قانونية يجب
َ
االلتزام بها ,ولذلك قررت املحكمة العليا السودانية بمناسبة نظرها إلحدى القضايا بأنه  ( :متى ما حدد املشرع
ً
بوضوح طرق الطعن في األحكام ال يحق ألي محكمة اعماال لسلطاتها الطبيعية بموجب املادة ) (2/302من
َ
َ
قانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م أن تلغي من تلك الطرق ,أو أن تفتح أي طريق لم ينشئه املشرع,
ألن ذلك يكون خارج نطاق تلك السلطة ومخالف ملا هو مقصود بها )3وفي سابقة مشابهة قضت املحكمة العليا
ً َ
َ
ً
وقضاء أن املحكمة ال تستطيع إعمال سلطاتها الطبيعية املمنوحة لها بموجب املادة
بأنه  )4( :من الثابت فقها
ً
 2/303بال حدود أو ضوابط ولذلك ال يجوز لها استنادا على سلطاتها الطبيعية أن تتجاهل النصوص القانونية
الصريحة التي وردت في القانون حتى لو كان الهدف من ذلك تحقيق العدالة ,فالسلطة الطبيعية مكنة اضافية
َ
مكملة ملا نص عليه القانون صراحة ولم يقصد بها أن تستخدم بالقدر الذي يجعلها تتعارض مع النصوص
َ
ً
القانونية الصريحة في داللتها بل يجب أن يكون استخدامها مقصورا على الحاالت التي ال يوجد نص صريح
 /1مجلة األحكام القضائية ،لسنة 1983م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .97
َ
 /2قرار النقض بالرقم (1406 /40ه ،الصادر بتاريخ  /9مارس 1986م ،مجلة األحكام القضائية لسنة 1986م ,السلطة القضائية ,املكتب الفني,
الخرطوم ,ص . 44
 /3مجلة األحكام القضائية ،لسنة 1985م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .253
 /4مجلة األحكام القضائية لسنة 1983م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .77
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َ
َ
يعالجها ,حيث يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتصرف بما ترى أنه يحقق العدل ,ويمنع سوء استغالل
َ
َ
اإلجراءات (ً ,)1
وبناء على ذلك ال يجوز للمحكمة أن تستخدم سلطتها الطبيعية بما يتناقض مع القانون ,أو أن
تسود لتحل محل النصوص الصريحة ,بل هي مكنة تقديرية منحها املشرع للقاض ي لكي يعمل بموجبها على
تكملة القوانين ,حيث يوجد غموض ,أو عدم تناسق ,أو عدم عدالة تتأتي من الحرفية ( )2أو لغرض منع سوء
استغالل اجراءات املحاكمة ,أو لغرض تحقيق العدالة بين الطرفين وغيرها من األسباب الواضحة التي لها سند
َ
في القانون ,)3( ,ولهذا قضت محكمة استئناف الخرطوم بأنه ( :اذا كانت املخالفة للقانون وليس للنظام
ً َ
األساس ي يكون استخدام السلطة التقديرية خاطئا ,ألنه يهزم غرض التشريع ويحيل النظام األساس ي إلى درجة
َ
َ
أدنى بما ال يتفق واتجاه التشريع في الحد من تدخل السلطة في حرية النقابات ملباشرة واجباتها )4خاصة أن
املشرع السوداني قد نص في املادة ( )6الفقرة ( )1من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م
َ
ُ
على أن ( :تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحاالت التفسير
الذي يحقق هذا الغرض على سواه) .
ولكن حينما تستخدم املحكمة سلطاتها الطبيعية لغاية يقرها القانون كالهدف من منع سوء استغالل
َ
ً
اإلجراءات ,أو الهدف من تحقيق العدالة ,فإن استخدامها في هذه الحالة يكون صحيحا ,ومن السوابق
القضائية التي استخدمت فيها املحكمة العليا سلطتها الطبيعية ملنع سوء استغالل االجراءات ,ما قررته في
ً
قضية تتعلق وقائعها بدعوى رفعها املالك ضد املستأجر مطالبا بإخالء العقار لحاجته الشخصية املاسة
ً
للسكن فيه ,وفي مرحلة تنفيذ الحكم لصالح املدعي  -مالك العقار  -تقدم طرف ثالث كان مستأجرا للعقار من
الباطن ,بطلب استشكال إلى املحكمة على الرغم من سكوته طوال فترة إجراءات القضية ضد املستأجر األصلي,
َ
إال َأن املحكمة رفضت هذا الطلب وقررت ً
بناء على ذلك  ( :أن سكوت املستشكل املستأجر من الباطن طوال
َ
إجراءات دعوى إخالء املستأجر األصلي وعدم تدخله في الدعوى ملعارضة اإلخالء ( )5مع علمه بها تصرف
ينطوي على سوء استغالل اإلجراءات مما يتعين معه رفض منازعته في التنفيذ. )6
ومن الحاالت التي استخدمت فيها املحكمة سلطتها الطبيعية بهدف تحقيق حكم العدل سابقة جعفر
ً
سليمان ضد حليمة حسن جبريل ,حيث جاء فيها يجوز مد ميعاد الطعن تحت املادة ( )70تطبيقا لسلطات
 /1املرجع السابق ،ص .77
َ
 /2ينظر :قرار املحكمة العليا السودانية بالرقم (م ع /ط م 1975 /63 /م) مجلة األحكام القضائية لسنة 1975م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني،
الخرطوم ،ص .68 – 67
 /3سابقة :يوسف محمد صالح (الطاعن) ضد سعدية محمد مصطفي (املطعون ضده) بالرقم (م ع /ط م )1979 /182 /مجلة األحكام القضائية
لسنة  ,1979السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .241
 /4مجلة األحكام القضائية لسنة 1987م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .299
ً
 /5نظرا لكونه صاحب مصلحة في القضية.
َ
َ
َ
 /6سابقة :فتحية أحمد عزالدين (الطاعن) ضد ورثة ميرغني أحمد (املطعون ضده) بالنمرة (م ع /ط م1980 /164 /م) مجلة األحكام القضائية
لسنة 1980م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .291
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املحكمة الطبيعية بموجب املادة ( )303من قانون اإلجراءات املدنية إذا رأت املحكمة أن هناك أسباب وجيهة
َ
ً
سواء ذكرها مقدم الطلب أم لم يذكرها كأن يتبين لها أن الحكم ممعنا في الخطأ ُوبني على أساب معيبة ()1
ومنها  :سابقة  :ورثة الزاكي حاج عمر ضد علي العوض علي ,وقد جاء فيها " :تملك املحكمة سلطة واسعة ملد
ً
مواعيد الطعن استنادا على املادة ( )303حتى لو كانت األسباب التي أبداها الطاعن غير كافية إذا تبين لها أن
ً
العدالة تقتض ي املد والفصل في الطعن موضوعا دون الوقوف على الشكل "ومنها سابقة  :أحمد عبد الحميد
الساوي ضد يوسف التجاني والتي قضت فيها محكمة املوضوع بإصدار حكم غيابي ضد املدعى عليه وعندما
ً
ً
تقدم محاميه الحقا بطلب إللغاء هذا الحكم ,رفضت محكمة املوضوع الطلب استنادا على تقديمه بعد فوات
ً
ً
املواعيد املقررة لتقديمه قانونا ,الحقا عملت محكمة االستئناف على نقض هذا الحكم ,وقد قرر القاض ي الذي
َ
َ
َ
نظر في هذه القضية أنه يتعين على محكمة املوضوع أن تستمع ملقدم الطلب وملا قد يسوقه من أدلة لتبرير
ً
عدم تقديمه لطلب الغاء الحكم في املواعيد املقررة لذلك بحسب القانون ,ثم تابع قائال  ( :ألغراض املناقشة
َ
َ
ُ
الصرفة التي قد تعود بالفائدة أسجل اتفاقي التام مع محامي الطاعن في قوله بأنه في كل األحوال كان ينبغي على
َ
َ
َ
ً
املحكمة أن تمدد املواعيد لكي تتدخل في الحكم الذي يكون معيبا وواضح الخطأ والحقيقة أنني ال أرض ى بأن
َ
َ
ُ
أعطي الحماية والسند لحكم اقتنع بأنه واضح الظلم ,أو الخطأ ملجرد أن املحكوم عليه فشل في الوفاء بشكل
َ
َ
ً
من األشكال اإلجرائية كأن يتأخر قليال عن املواعيد املقررة ,ومع اقتناعي بأن االلتزام باألشكال اإلجرائية
َ
َ
َ
املرسومة ومن بينها املواعيد أمر هام ,فإن قناعتي أكبر بأنه ال ينبغي للشكل أن يضيع جوهر املوضوع ,أو يطغى
َ
عليه ,لكون املقصود من املسائل الشكلية واإلجرائية أن تؤدي باملحكمة ملعرفة الحقيقة ,ومن ثم كان من غير
َ
املستقيم إن لم يكن من القبيح أن تسمح املحكمة لنفسها بالظهور وكأنها تتخذ من تلك املسائل اإلجرائية ذريعة
َ
تتهرب بها من القيام بواجبها األصلي وهو التصدي الحقيقي للنزاع والفصل فيه بما ُيعطي كل ذي حق حقه)2
َ
ً
وبناء على ذلك وعلى العديد من السوابق القضائية التي قررها القضاء السوداني ,يتضح أن استخدام املحكمة
َ
ً ً
لسلطاتها الطبيعية يكون أمرا الزما تقوم به من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الحكم الذي ينتظر منها أن تتدخل
َ
َ
َ
َ
إللغائه ,أو ملراجعته ,أو لتعديله قد شابه عيب صارخ ,أو خطأ قانوني ,أو اجرائي جسيم أدي إلى نتيجة غير
عادلة .
ً
وامعانا في تحقيق العدالة فقد عمد القضاء السوداني إلى استحداث الكثير من التقاليد التي جرى العمل
َ
بها في ساحات املحاكم حتى أصبحت راسخة يجب االلتزام بها من كافة القضاة ,منها استقراره على جواز تأسيس
َ
االدانة على شاهد واحد طاملا اطمأن وجدان املحكمة بصدق روايته ,بالنظر إلى أن العبرة باطمئنان الوجدان
وليس بتعدد الشهود ( )3كما استقر على األخذ بأقوال املتوفي عندما تتطابق مع اقوال الشهود ولم يشترط أن
 /1نشرة األحكام القضائية لسنة 1978م ،يناير ،فبراير ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .76
 /2مجلة األحكام القضائية لسنة 1983م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .250
 /3ينظر :سابقة :حكومة السودان ضد اسحق أحمد محمد املصطفى بالنمرة (م أ /م ك  )83 /38 /مجلة األحكام القضائية لسنة 1983م املكتب
الفني ،الخرطوم ص .1812
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تكون قد صدرت منه ساعة االحتضار ,وال يؤثر في ذلك أن يكون الشخص الذي صدرت منه األقوال فقد األمل
في الحياة أم مازال لديه األمل) كما درج هذا القضاء على أن يتولى مهمة الدفاع عن املتهم عندما ال يتيسر له
تعيين محام ينوب عنه ولم تعين له الدولة من يتولى مهمة الدفاع عنه ( )1وفي املعنى نفسه قضت املحكمة
َ
العليا على أنه ( بالرغم من أن املحكمة املدنية غير ملزمة بتبصير أي من طرفي الدعوى بحقوقه املوضوعية ,أو
َ
َ
اإلجرائية إال أن القضاء قد استن سنة حميدة مراعاة العتبارات عملية ذات آثار في تحقيق العدالة ,وهي أن
َ
يرشد الطرف الضعيف كلما بدأ أنه ال يدرك مصلحته . )2
َ
ً
ً
أيضا من األحكام الجارية على هذا املنوال استحداث القضاء السوداني ملبدأ األمانة الراجعة ,ويسمى أيضا
َ
ً
بمبدأ األمانة املقررة حكما على الغير ,وقد ابتدعه القضاء السوداني بمناسبة قضية ( )3تتلخص وقائعها في أن
املدعية أقامت دعواها مطالبة بتغيير سجل أرض طلبت من املدعى عليه ,وهو عمها أن يشتريها لها ففعل ,ولكنه
ً
ً
قام بتسجيل األرض باسمه ,فقضت املحكمة لصالح املدعية احقاقا للحق وتمسكا بمبادئ العدالة ,بعد أن
ً
تأكد لها بما ال يدع مجاال للشك أن املدعية هي املالكة الحقيقية لقطعة األرض وإن لم يشهد لها القانون بذلك
لكون القطعة لم تكن مسجلة في سجالت الدولة باسمها ,وقد قررت املحكمة في هذه القضية أن  ( :مبدأ األمانة
ً
املقررة حكما على الغير مبدأ أخذت به املحاكم  -على الرغم من أنه ليس له ما يسنده في القانون  -ويجوز
بموجبه تعديل السجل وإن كان سبب التعديل مما ال تشمله املادة ( )85من قانون تسوية األراض ي وتسجيلها)4
فكل هذه السوابق املذكورة وغيرها من السوابق األخرى التي ال يسع املجال ذكرها تصلح أن يستنبط منها
ً ً
الباحث بالتتبع واالستقراء حكما عاما بمستوى الظن الغالب  -على أقل تقدير  -مؤداه أن القضاء السوداني
ً
يحرص على تحقيق العدالة بفهم ثاقب يوظف القانون لتحقيق مقاصده مبتعدا عن التعدية اللية غير
املتبصرة بعواقب تطبيق أحكام القانون على أرض الواقع ,ولعل في ما تضمنته املادة ( )2/303من قانون
َ
ً
ً
االجراءات املدنية السوداني1983م التي تنص على أنه (ال يعتبر ما جاء في هذا القانون ماسا أو مقيدا لسلطات
املحكمة الطبيعية في إصدار األوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغالل إجراءات
املحكمة) مع ما قررته املحاكم السودانية من سوابق تمت اإلشارة إلى بعضها في ثنايا هذا البحث ما يشير إلى
 /1سابقة :حكومة السودان ضد أحمد عجبنا معال وآخرين بالنمرة م ع  /م ك  )74 /151 /مجلة األحكام القضائية لسنة 1974م ،السلطة
القضائية ،املكتب الفني ،ص .358
 /2سابقة :أحمد السنوس ي عبد الرحمن " طاعن " ضد حمد دفع هللا " املطعون ضده" بالنمرة (م ع /ط م1981 /9 /م) مجلة األحكام القضائية،
لسنة 1981م ص .178
ً
 /3كذلك نجد أن القضاء السوداني قد أباح لنفسه أن يعمل بإجراءات لم ترد في صلب قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 1991م امعانا منه في التحلي
بالحيطة والحذر في اصدار األحكام بوجدان مطمئن ،جاء في سابقة حكومة السودان ضد عزالدين علي هارون( :ليس ثمة نص في القانون على
وجوب تأييد بينة الشريك ،ولكن جرى العمل على وجوب التأييد في حالة الجرائم الكبرى الخطيرة) ينظر :سابقة بالنمرة( :م أ  /س ج1977 /30 /م)
مجلة األحكام القضائية لسنة 1977م السلطة القضائية املكتب الفني ،الخرطوم ص .584
 /4سابقة أم الحسين الحسن (مقدمة طلب االستئناف واملدعية) ضد ورثة املاحي السافالوي (مقدم ضدهم ومدعى عليهم) بالنمرة (م أ /أن /670 /
 )1970مجلة األحكام القضائية لسنة 1972م السلطة القضائية املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .50
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ً
ابتداء ,وأيده القضاء بإحكام جارية على نسق القانون جعلت العدل هو
وحدة هذا املنهج الذي خطه املشرع
الغاية األسمى ,دون تفريط في االلتزام بالنصوص القانونية القطعية في داللتها على حكمها التي ال تقبل االجتهاد
ً
القضائي البياني موازنا بين تحقيق العدالة وبين االلتزام بما ينص عليه القانون.
ً
ثانيا  -عدم الغلو في التمسك باإلجراءات الشكلية
على الرغم من القانون يفرض على املحاكم أن تتقيد بقواعد املرافعات في الخصومة وال تتعداها ( )1إال
َ
أنه في بعض األحيان قد ال ُيعير القضاء مثل هذه االجراءات أي اعتبار ,إذا تبين له أن التمسك بها ال ُيغير من
النتيجة التي انتهى إليها حكم املحكمة بل ستظل كما هي في حالة االلتزام بها أو عدم االلتزام بها ,ومن هذه
ً
الحاالت ما قضت به محكمة استئناف الخرطوم بأن ( ( : )2سماع قضية الدفاع أوال قبل سماع قضية االدعاء
إجراء غير سليم – متى كان عبء اإلثبات على االدعاء – ولكن طاملا لم يؤثر على الحكم ولم يضار منه املستأنف
ً
فلن يكون سببا لنقض الحكم) وفي سابقة أخرى ( )3قضت املحكمة العليا السودانية بأن  ( :القواعد العامة
التي تسترشد بها محاكمنا مؤداها أن عدم اتباع إجراءات معينة ال يؤدي بالضرورة إلى البطالن إال إذا ثبت أن
تلك املخالفة قد أدت إلى اجهاض العدالة ) ولذلك قضت محكمة استئناف الخرطوم في قضية تتعلق وقائعها
بطلب اخالء للمنزل محل االيجار وبأفراد األسرة الذين يعتد بهم في تقدير الحاجة املاسة أن ( :الخطأ الشكلي
َ
في عدم تقديم اعالم شرعي يوضح أن املدعية مالكة على الشيوع ضمن الورثة الخرين في العقار الذي تدعي
َ
َ
حاجتها املاسة للسكن فيه ال يرقى إلبطال اإلجراءات طاملا كان أمام املحكمة ما يثبت أن املدعية هي أحد الورثة
املالكين على الشيوع في العقار موضوع الدعوى) ولعل هذا املسلك الذي تعبر عنه هذه السوابق القضائية مما
ً
يتفق تماما مع نظرة املشرع السوداني للقوانين اإلجرائية ومن ثم رأى قضاء االستئناف وقضاء املحكمة العليا
َ
ُ
أنه ليس من الالزم نقض بعض األحكام التي أبرمت بسبب أن املحكمة لم تتقيد ببعض اإلجراءات الشكلية التي
ً
ً ً
ً
ال يغير عدم التقيد بها في الحقيقة شيئا ,بحيث ال تضيع حقا ثابتا وال تثبت حقا ال وجود له .
ولعل ما جاء في سابقة عمر علي عثمان ضد أحمد درفيل ,ما يعكس فهم القضاء السوداني لكيفية تفسير
وتطبيق قواعد قانون اإلجراءات املدنية ,إذ ورد في حكم املحكمة العليا في هذه القضية أن املادة (( )303
ً
تنحصر وظيفتها في الرقابة على االجراءات تحوطا من أن يؤدي التمسك بحرفية النصوص االجرائية إلى اختالل
ميزان العدالة ,وهي لذلك ال تنطبق على املادة (/10أ) من قانون تقييد االيجارات؛ ألن األخيرة ليست مادة
ً
اجرائية) ,ومما يدعم هذا الفهم أيضا ما جاء في سابقة تتلخص وقائعها في أن محامي املستأنف (املدعي) قدم
 /1ينظر  /قرار النقض رقم ( )1983 /82الصادر في يوم الخميس املوافق 1983 / 11 /15م ،مجلة األحكام القضائية لسنة 1983م ،السلطة
القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .71
 /2سابقة :هجوه يوسف محمد (املستأنف) ضد قسم هللا عبد هللا (املستأنف ضده) بالنمرة (م أ /أ س م1979 /274 /م) مجلة األحكام القضائية
لسنة 1979م السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ص .444
 /3سابقة :حكومة السودان ضد نصر عبد الرحمن وآخر بالنمرة (م أ  /أ ن ج 1975 /487 /م) مجلة األحكام القضائية لسنة 1974م املكتب الفني
الخرطوم ،ص .638
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َ
ً
طلبا إلى محكمة االستئناف ضد حكم املحكمة االبتدائية ,يذكر فيه أن محكمة املوضوع لم تعط موكله فرصة
ً
إلحضار شهوده لالستعانة بهم في تأييد دعواه ,وكان عليها فعل ذلك استنادا على سلطاتها الطبيعية ,رد محامي
َ
الطرف الخر على ذلك بأن القانون يلزم املدعي باإلفصاح عن شهوده في عريضة الدعوى ,وقد فشل املدعي في
ذلك ,مما يتعين رفض طلب االستئناف املقدم من محامي املستأنف ,قضت محكمة االستئناف بإلغاء الحكم
املطعون فيه واعادة اوراق القضية إلى محكمة املوضوع لسماع شهود االدعاء ,ومن ثم إصدار حكمها ً
بناء على
َ
َ
ذلك ,وقد جاء في هذا الحكم  ( :حينما يستوثق في طلب تقديم الشهود أن اضافة أسماء شهود في مراحل متأخرة
من القضية يقصد به تعويق سير الدعوى وتعطيل سير اإلجراءات ,يتعين رفض الطلب والتمسك بنص املادة
َ َ
َ
َ
َ
ً
( )2/33تفويتا لهذا القصد ,ولكن حينما يتبين ألحد الخصوم ,أو للمحكمة أن جلب شاهد ,أو أكثر قد يساعد
في الوصول إلى الحقيقة ,فال مفر من اتاحة الفرصة وسماع الشاهد ) ,وقد أبدى القاض ي الفاضل الدكتور على
َ
ابراهيم اإلمام تأييده لهذا الحكم بقوله  ( :أن املادة ( )2 /33استحدثها قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983م
َ
بغرض التقليل من فرص املماطلة وتعطيل القضايا بأساليب املطل ,ولكن لم يكن ولن يكن من أهدافها إجهاض
َ
َ
َ
العدالة ,أو تفويت الفرصة املعقولة للخصوم في عرض قضاياهم ,وتقديم حججهم ,وشهودهم ,وأسانيدهم ,أن
َ
النص الجامد في املادة ( )33هو سيف للمحكمة تشهره في وجه من يبقى املطل والتسويف ال أكثر ,ولكن ال يجوز
ً
ُ
االستناد عليه لحرمان الخصم الجاد من حقه تمسكا بحرفية النص ,والشكل ,والذي قصد منه تحقيق العدالة
َ
الناجزة ,وليس اإلجهاز على الحقوق مضيعة بذلك الجوهر واملضمون من أجل الشكل )1ولم يكن ما قامت به
محكمة االستئناف في هذه القضية إال ضرب من ضروب التأويل ,حينما عملت على صرف الحكم الظاهر
الراجح للمادة ( )2/33إلى حكم آخر مرجوح ملا رأته من أن تطبيق حكمها بحسب ما يفيده ظاهر النص على
ً
ً
ً
ً
الحاالت التي يكون فيها الخصم جادا وصادقا يتجافى مع قواعد العدالة ,وعملت على تأويله تأويال سائغا يتفق
مع قواعد االجتهاد السليم ,مستندة في ذلك إلى النصوص القانونية التي تؤكد أن املشرع لم يرد من اإلجراءات
ً
الشكلية أن تكون سببا في ضياع الحقوق والحاق الظلم بالناس ,لذلك عملت على تفسير هذه املادة بما يتفق
َ
مع قصد املشرع من التشريع ,وهي على وعي من أن املشرع السوداني قد قصد من حكم املادة ( ,)2/33تحقيق
أمرين هما  :تحقيق العدالة الناجزة بالبت في القضايا في زمن معقول ,ومحاربة تلك املمارسات في أروقة املحاكم
ً
التي تتخذ من املتطلبات اإلجرائية للتقاض ي ذريعة لتعطيل سير العدالة وتضييع الحقوق على أصحابها تمسكا
باملعن ى الحرفي في تفسيرها للقوانين اإلجرائية بصرف النظر عن الحكمة من سنها وتشريعها ,وبهذا يتبين أن
ُ
املحاكم السودانية ال تدع قوالب الشكل تطغى على األمور الجوهرية بما يهدر حقوق املتقاضين ( )2األمر الذي
يعني إساءة فهم غرض املشرع من التشريع .
 /1مجلة األحكام القضائية لسنة 1987م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،ص .296
َ
 /2لعل من املفيد أن نورد القرار الصادر عن محكمة التعقيب بتونس العاصمة بالرقم ( )3784بتاريخ  /11مارس1984 /م وقد قضت فيه بأنه( :إذا
َ
ً
ً
ما تعارضت القاعدة اإلجرائية مع الحق وأصبحت حائال دون تأمينه بل سببا في هدره وضياعه ،فإنه يصبح من أوكد واجبات القضاء وهو الحارس
َ
األمين على حقوق املتقاضين أال تصده اإلجراءات الشكلية عن تغليب جوهر الحق عليها).
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الخاتمة
في ختام هذا البحث توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات يمكن ايجازها في النقاط التالية:
ً
أوال  -النتائج

ً
 -1عند تصدي القضاء السوداني لتفسير قواعد قانون اإلجراءات املدنية ،فإنه ال يفسرها وفقا ملنطوقها
اللغوي فحسب ،وإنما يستصحب في تفسيره جميع العوامل التي لها صلة وثيقة بفهم النص القانوني كالعدل،
ً
واملصلحة ،وواقع الحال وما يجب فعله في الواقع ،ومقصد املشرع ،وحكمة التشريع ،متقيدا في ذلك بضوابط
ً
االجتهاد الفقهي السليم مولي عنايته الكبيرة ملآل تطبيق أحكام القانون في الواقع ،مالحظا املقصد األسمى
للتشريع وهو اقامة العدل في املجتمع.
 - 2القاعدة العامة أن جميع القوانين يجب أن تطبق بحسب ما يفيده ظاهرها ,ولكن هذه القاعدة ليست
على اطالقها إذ تفرض بعض الحاالت االستثنائية على املحكمة أن تعمل على تأويل النص لكون تطبيقه على
ظاهرة يناقض قصد املشرع من التشريع ويتجافى مع حكم العدل ,ولهذا سلك القضاء السوداني طريقين في
َ
تفسيره للفقرة ( )2من املادة ( )33من قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983م فقد أخذ بعمومها املطلق في بعض
الحاالت ملحاربة سوء استغالل اإلجراءات ,بينما عمل على تخصيصها في بعض الحاالت التي يرى أن في تطبيقها
ً
ً
تطبيقا حرفيا يتعارض مع حكم العدل
 - 3من خالل استقراء قواعد قانون اإلجراءات املدنية السوداني لسنة 1983م ،والسوابق القضائية التي
َ
ارساها القضاء ً
بناء على فهمه لهذا القانون يتضح أ َن املشرع السوداني قد منح املحاكم سلطة تقديرية واسعة
ً
في تفسيرها وتطبيقها لهذا القانون ،تحقيقا للعدل ،مما جنب املحاكم السودانية الوقوع في مزالق التفاسير
الحرفية وما يترتب عليها من آثار سالبة على بسط العدل بين الناس.
ً ً
 - 4تعد السلطة التقديرية بمثابة ضمانه لتحقيق أكبر قدر من العدالة ،وعامال مهما في تطوير القانون؛
لكونها تتيح للقاض ي أن يقوم بدور كبير في التعامل مع كافة الظروف املصاحبة لتطبيق القانون بقدر كبير من
َ
الحرية واملرونة في تكوين عقيدته فيما يتعلق بالنزاع محل النظر ،وهذا ما اتاح للقضاء السوداني أن يتعارف
ً
على الكثير من اإلجراءات التي لم ينص عليها القانون صراحة إمعانا منه في الحذر والحيطة عند اصدار األحكام
ً
ضمانا لعدالتها.
 - 5خالل استقراء األحكام التي تعكس تطبيق القضاء السوداني لحكم الفقرة ( )2من املادة ( )33تبين أنه
يتمسك بظاهر تفسيرها الحرفي حينما يلمس من أحد أطراف الخصومة أن الغرض من تقديم طلبه للمحكمة
َ
اضافة أي مستندات أو سماع أي شهود لم يتقدم بهم وفق ما تقض ي به الفقرة ( )1هو املماطلة وتعطيل سير
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ً ً
اإلجراءات ,بينما يعمل على تفسيرها تفسيرا مرنا فيعمل على قبول الطلب حينما يلمس من مقدمه الجدية كأن
يكتشف مستندات كانت غائبه عنه أو يظهر له شهود لم يكن يعلم بهم حينما قدم للمحكمة شهوده
ومستنداته للمرة األولى وفق ما تقض ي به الفقرة ( )1من املادة ( )33وهو ما يعكس معنى تغليب العدالة على ما
تفرضه شكليات القانون
َ
 - 6من خالل النظر االستقرائي في السوابق التي أرستها املحاكم السودانية عند تفسيرها وتطبيقها لقانون
ً
ً
اإلجراءات املدنية يتضح للباحث أن هذا القضاء قد سلك منهجا وسطا في تفسيره وتطبيقه لهذ القانون وما
يفرضه من شكليات يجب االلتزام بها عند التقاض ي ،يعكس فهمه لغاياته ومقاصده العليا دون إفراط في
التمسك بالشكليات اإلجرائية ،أو التفريط في أحكامه لكونها قانون واجب االتباع.
ً
ثانيا  -التوصيات
 -1تضمين ما درج عليه القضاء السوداني من أعراف وما استنه من سنن حميدة في صلب قانون االجراءات
ً
املدنية بغرض تطويره بقواعد منبثقة من التجربة العملية مما يجعله أكثر مالئمة وأكثر إحكاما خاصة أن
القصد منها مراعاة اعتبارات عملية لها أثرها الكبير في تحقيق العدالة كالحاالت التي أباح فيها القضاء لنفسه
ً
أن يعمل بإجراءات لم ترد في صلب القانون امعانا منه في التحلي بالحيطة والحذر في اصدار األحكام بوجدان
مطمئن.
 - 2يقرر الفقه القانوني في كتاباته أن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ نسبي ومع ذلك فأن السوابق
القضائية التي عملت فيها املحاكم على الحيدة عن النص الصريح في بعض الحاالت التي تبين لها فيها أن في
تطبيقه مجافاة لحكم العدل جرى نقض حكمها في مرحلة االستئناف مما يستلزم تخصيص هذا املبدأ صراحة
من قبل املشرع بمبدأ آخر يقض ي بجواز اجتهاد القاض ي مع النص الصريح  -وفق ضوابط محددة  -في الحاالت
االستثنائية التي يفض ي فيها تطبيقه إلى مجافاة حكم العدل حتى يستند عليه القاض ي في حكمه دون أن ينعت
َ
بأنه خرج عن حدود وظيفته في تطبيق القانون وأنه اجتهد مع النص الصريح
 - 3تخصيص مقرر للطالب يعتني باملبادئ العامة التي تحكم تفسير النصوص القانونية ،كمراعاة جانب
العدل ،واملصلحة ،ومآل الحكم القانوني في الواقع ومدى اتفاقه مع إرادة املشرع وحكم القسط ،وتخصيص
مقررين آخرين أحدهما يتعلق بالتفسير على أن تكون الشواهد واألمثلة التي يتضمنها مأخوذة من النصوص
القانونية والتطبيقات القضائية ،والثاني يخصص لتدريب الطالب على تكييف الوقائع القانونية لعالقته
الوثيقة بالتفسير.
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املصادر واملراجع
َ ً
أوال  -القران الكريم
ً
ثانيا  -كتب الفقه واصوله
 - 1إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ،املوافقات ،تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
سلمان( ،ط )1الناشر :دار ابن عفان1997 ،م.
َ
ُ
 - 2أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي المدي ،اإلحكام في أصول األحكام،
تحقيق عبد الرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي( ،ط )1بيروت ،دمشق1401 ،ه
 - 3أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي ،املستصفى ،تحقيق ،محمد عبد السالم عبد الشافي (ط )1
دار الكتب العلمية1993 ،م
 - 4عبد العزيز بن أحمد بن محمد ،عالء الدين البخاري ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،دار الكتاب
اإلسالمي ،بدون طبعة 1308ه
 - 5عبد اللطيف البر زنجي ،التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية( ،ط  )1الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1993م
 - 6عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني أبو املعالي إمام الحرمين ،البرهان في أصول الفقه ،تحقيق عبد
العظيم الديب عبد العظيم الديب( ،ط  )1الناشر :دولة قطر 1399ه
 - 7عبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي جمع الجوامع في أصول الفقه ،تحقيق عبد املنعم خليل إبراهيم،
(ط  )2لناشر :دار الكتب العلمية،
 - 8فهد بن محمد الجوزي السدحان ,االيضاح لقوانين االصالح في الجدل االصولي الفقهي( ,ط  ) 1الناشر
مكتبة العبيكان ,الرياض1430ه
 - 9محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد هللا ،أعالم املوقعين عن رب العاملين( ،ط )1اململكة
العربية السعودية ،دار بن الجوزي1423 ،ه
 - 10محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة ،أصول السرخس ي ،دار املعرفة ،بيروت 1997م
 - 11محمد بن إسماعيل الصنعاني ،سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،تحقيق حازم علي بهجت
القاض ي( ،ط )1الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز1995 ،م
 - 12محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني ،نيل األوطار ،تحقيق عصام الدين الصبابطي( ،ط  )1دار
الحديث ،مصر1993 ,م
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ُ
 -13مصطفى إبراهيم الزملي ،أصول الفه في نسيجه الجديد ،أربيل( ،ط  )25مكتبة التفسير2015،م
 - 14معجم مصطلحات اصول الفقه ،تأليف عالء الدين بن نجم الطبعة االولي 2004م مكتبة الرشد
بيروت.
 - 15يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا ،املجموع شرح املهذب ،محمد نجيب املطيعي تحقيق ،لناشر:
مكتبة اإلرشاد.
ً
ثالثا  -كتب القانون
 - 1أحمد أبو الوفاء ،نظرية الدفوع في قانون املرافعات( ،ط  )1دار املطبوعات الجامعية 2007م
 - 2أحمد فتحي سرور ،أصول االجراءات الجنائية (ط  )1دار النهضة العربية ،القاهرة 1969 ,م
 - 3أحمد فتحي سرور ،أصول االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1969 ,م
 - 4حسن السيد بسيوني ،دور القضاء في املنازعة اإلدارية( ،ط )1القاهرة ،الطبعة 1981م
 - 5حمد أبراهيم البدارين ،الدعوى بين الفقه والقانون( ،ط  )2دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2010م
 - 6حيدر أحمد دفع هللا تسبيب االحكام القضائية وتطبيقاتها للدكتور (ط  2011 )1م
َ
 - 7خير الدين كاظم األمين ،سلطة القاض ي التقديرية في القانون الدولي الخاص ،بحث منشور بمجلة جامعة
بابل للعلوم االنسانية ،املجلد  , 15العدد (2008 )2م
 - 8سليمان محمد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات االدارية ،دراسة مقارنة ،عين شمس( ،ط )6
بيروت1991،م
 - 9سمير أبو شادي ،مجموعة املبادئ التي قررتها محكمة النقض املصرية1966 ,م دار الكتاب العربي للنشر
 - 10علي راشد ،االقتناع الشخص ي للقاض ي ،الطبعة (1953 )3م.
 - 11اللورد ديننج ،ترشيد الفكر القانوني في تفسير القانون والوصايا والعقود ،ترجمة هنري رياض ،دار الجيل،
ُ
بيروت ،الطبعة األولى1981 ,
 - 12محمد حسين منصور ،املدخل إلى القانون( ،ط  )2دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1995م
 - 13محمد عبد الخالق عمر ،النظام القضائي املدني( ،ط )1دار النهضة العربية ،القاهرة 1976 ,م
 - 14محمد عطاء البناء القباني ،الرقابة القضائية ألعمال اإلدارة (ط )1مكتبة القاهرة الحديثة1971 ،م
 - 15محمد فهيم درويش ،فن القضاء بين النظرية والتطبيق ،املحاكمات املدنية والجنائية( ،ط  )1مطابع
الزهراء لإلعالم العربي2007 ,م
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 - 16مصطفى مجدي ،اإلثبات في املواد الجنائية ،دار املطبوعات الجامعية (ط  )1اإلسكندرية2000 ,م
 - 17نبيل اسماعيل عمر ،امتناع القاض عن القضاء بعلمه الشخص ي في قانون املرافعات (ط  )2منشأة
املعارف اإلسكندرية 1989م
 - 18نبيل إسماعيل عمر ،سلطة القاض ي التقديرية في املواد املدنية والتجارية( ،ط  )1دار الجامعة الجديدة
للنشر ،اإلسكندرية 2002م
 - 19نبيل إسماعيل عمر ،سلطة القاض ي التقديرية( ،ط  )1منشأة املعارف اإلسكندرية1984 ،م
 - 20نبيل صقر ،العربي عبد القادر ،االثبات في املواد الجزائية في ضوء الفقه واالجتهاد القضائي ،دار الهدى
للطباعة والنشر ،عين مليلة الجزائر2006 ,م
ً
رابعا  -السوابق القضائية
 - 1سابقة :مهدي عبد الحميد املهدي (الطاعن) ضد هيئة السكة حديد (املطعون ضدها) مجلة األحكام
القضائية لسنة 1978م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم
 - 2سابقة :ميالد محفوظ (الطاعن) ضد عبد الحميد أبو القاسم (املطعون ضده) بالرقم (م ع  /ط م /57 /
َ
1982م) مجلة األحكام القضائية ،لسنة 1982م السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم
 - 3سابقة :مجلس شعبي تنفيذي الخرطوم وآخر (مستأنف) ضد آمنة سليمان وأخريات (مستأنف ضدهم)
بالنمرة (م أ /أ س م1975 /835 /م) مجلة األحكام القضائية لسنة  ,1975السلطة القضائية ،املكتب الفني،
الخرطوم
 - 4سابقة :محمد صالح الكتاني (املستأنف واملدعي) ضد أحمد محمد أحمد (املستأنف ضده واملدعي عليه)
بالنمر (م أ /أ م س )1976 /396 /مجلة األحكام القضائية لسنة 1976م السلطة القضائية ،املكتب الفني،
الخرطوم
 - 5سابقة :شركة تلكسترية لصناعة التريكو (املستأنف) ضد بنك جوبا أم درمان (الوحدة) أم درمان (املستأنف
ضده) بالنمرة (م أ  /أ س م )1979 /280 /مجلة األحكام القضائية لسنة 1979م ،السلطة القضائية،
املكتب الفني ،الخرطوم
َ
 - 6سابقة بالرقم (1406 /40ه ،الصادر بتاريخ  /9مارس 1986م ،مجلة األحكام القضائية لسنة 1986م،
السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .44
َ
 - 7سابقة بالرقم (م ع /ط م 1975 /63 /م) مجلة األحكام القضائية لسنة 1975م ،السلطة القضائية ،املكتب
الفني ،الخرطوم
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 - 8سابقة :يوسف محمد صالح (الطاعن) ضد سعدية محمد مصطفي (املطعون ضده) بالرقم (م ع /ط م/
)1979 /182
َ
َ
 - 9سابقة :فتحية أحمد عزالدين (الطاعن) ضد ورثة ميرغني أحمد (املطعون ضده) بالنمرة (م ع /ط م/164 /
َ
1980م) مجلة األحكام القضائية لسنة 1980م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم ،ص .291
 - 10سابقة :حكومة السودان ضد اسحق أحمد محمد املصطفى بالنمرة (م أ /م ك  )83 /38 /مجلة األحكام
القضائية لسنة 1983م املكتب الفني ،الخرطوم
 - 11سابقة :حكومة السودان ضد أحمد عجبنا معال وآخرين بالنمرة م ع  /م ك  )74 /151 /مجلة األحكام
القضائية لسنة 1974م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني
 - 12سابقة :أحمد السنوس ي عبد الرحمن " طاعن " ضد حمد دفع هللا " املطعون ضده" بالنمرة (م ع /ط م/
1981 /9م) مجلة األحكام القضائية ،لسنة 1981م
 - 13سابقة الرقم( :م أ  /س ج1977 /30 /م) مجلة األحكام القضائية لسنة 1977م السلطة القضائية املكتب
الفني ،الخرطوم
 - 14سابقة أم الحسين الحسن (مقدمة طلب االستئناف واملدعية) ضد ورثة املاحي السافالوي (مقدم ضدهم
ومدعى عليهم) بالنمرة (م أ /أن  )1970 /670 /مجلة األحكام القضائية لسنة 1972م السلطة القضائية
املكتب الفني ،الخرطوم
 - 15سابقة بالرقم :رقم ( )1983 /82الصادر في يوم الخميس املوافق 1983 / 11 /15م ،مجلة األحكام
القضائية لسنة 1983م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم
 - 16سابقة :هجوه يوسف محمد (املستأنف) ضد قسم هللا عبد هللا (املستأنف ضده) بالنمرة (م أ /أ س م/
1979 /274م) مجلة األحكام القضائية لسنة 1979م السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم
 - 17سابقة :حكومة السودان ضد نصر عبد الرحمن وآخر بالنمرة (م أ  /أ ن ج 1975 /487 /م) مجلة األحكام
القضائية لسنة 1974م املكتب الفني الخرطوم
َ
 - 18سابقة بالرقم ( )3784بتاريخ  /11مارس1984 /م املحكمة العليا التونسية وقد قضت فيها بأنه( :إذا ما
َ
ً
ً
تعارضت القاعدة اإلجرائية مع الحق وأصبحت حائال دون تأمينه بل سببا في هدره وضياعه ،فإنه يصبح من
َ
أوكد واجبات القضاء وهو الحارس األمين على حقوق املتقاضين أال تصده اإلجراءات الشكلية عن تغليب
جوهر الحق عليها).
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ً
خامسا  -املجالت القضائية
 - 1مجلة األحكام القضائية السلطة القضائية ،املكتب الفني ،الخرطوم لسنة 1974م’ 1975م1977 ,م,
1978م’ 1979م1981 ,م1983 ,م1984 ,م1985 ,م1986 ,م 1987م
ً
سادسا  -القوانين
َ
ُ
 - 1قانون أصول األحكام القضائية السوداني لسنة 1983م ،السلطة القضائية ،املكتب الفني.
 - 2قانون االجراءات املدنية السوداني 1983م
 - 3الجدول الثاني امللحق بقانون املعامالت املدنية السوداني لسنة 1983م.
 - 4قانون املعامالت املدنية السوداني لسنة 1984م
االربعاء املوافق  /27يناير 2021م
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نظام التسجيل العقاري االختياري يف الضفة الغربية ومدى توافقه مع مبادئ السجل العيين العقاري
The elective real estate registration system in the West Bank and its
compatibility with the principles of the in-kind real estate registry
. املغرب، جامعة محمد الخامس بالرباط، باحث دكتوراه في القانون،مصطفى أحمد فرحان
Farhan A. Mustafa, PhD Law Student, Mohammed V. University, Rabat, Morocco.

Abstract
The Law of Registration of Immovable Property that had not been registered before, Law No.
6 of 1964, has provided for an optional, special, and non-free mechanism for subjecting
immovable property to the Palestinian Real Estate Registry, being the second mechanism after
the settlement process decided by the Land and Water Settlement Law No. 40 Of 1952, which is
considered the first mechanism that is compulsory, general, and comprehensive, which made the
Palestinian Real Estate Registry characterized by duality or double source, as the in-kind real
estate registry in the Palestinian real estate system consists of lands registered under the
settlement, and those registered under the new registration works. The new registration works
do not extend beyond the land or real estate subject of this registration, and therefore the real
estate adjacent to this property may not be registered. In the event of announcing the settlement
in any territory, the settlement works will inevitably include unregistered lands and those
previously registered under the new registration works. This matter requires research in the
strength and final form of the real estate entries according to the new registration works when
they are included in the settlement and whether the settlement court has the judgment or the
report other than the final entries according to the provisions of the new registration.
Key Words: real estate registration, in-kind real estate registration, new registration,
settlement, immovable property, real estate entry, real estate conflict resolution, real estate
security.
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امللخص
قرر قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  06لسنة  ،1964آلية اختيارية ،خاصة،
وغير مجانية إلخضاع األموال غير املنقولة إلى السجل العقاري الفلسطيني ،باعتبارها اللية الثانية بعد عملية
التسوية التي قررها قانون تسوية األراض ي واملياه رقم  40لسنة  ،1952والتي تعتبر اللية األولى والتي تمتاز
باإلجبارية والعموم والشمولية ،األمر الذي جعل سجل األراض ي الفلسطيني يتصف بثنائية أو ازدواجية
املصدر ،حيث يتكون السجل العيني العقاري في النظام العقاري الفلسطيني من األراض ي املسجلة بموجب
التسوية ،وتلك املسجلة بموجب أعمال التسجيل الجديد ،وحيث أن اعمال التسجيل الجديد ال تتعدى األرض
أو العقار موضوع هذا التسجيل وبالتالي فإن العقارات املالصقة لهذا العقار قد ال تكون مسجلة ،فإنه وفي حال
إعالن أعمال التسوية في أي منطقة فإن أعمال التسوية ستشمل حتما األراض ي غير املسجلة وتلك التي سبق
تسجيلها بموجب أعمال التسجيل الجديد ،األمر الذي يتوجب معه البحث في مدى قوة ونهائية القيود العقارية
بموجب أعمال التسجيل الجديد عند شمولها بالتسوية وما اذا كانت محكمة التسوية تملك الحكم أو التقرير
بخالف القيود النهائية بموجب أحكام التسجيل الجديد.
الكلمات املفتاحية :التسجيل العقاري ،السجل العيني العقاري ،التسجيل الجديد ،التسوية ،األموال غير
املنقولة ،القيد العقاري ،حل النزاعات العقارية ،األمن العقاري.

املقدمة
ظهر نظام السجل العيني او العقاري ألول مرة في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر في استراليا
بفضل السيد روبرت تورنس الذي وضع قواعد وأسس هذا النظام والتي عرفت الحقا بقواعد تورنس) ،(1وقد
أخذت معظم الدول ذات االتجاه الجرماني) ،(2كأملانيا واستراليا وسويسرا بهذا النظام ،كما أخذت الدولة
العثمانية كذلك بنظام شبيه بنظام تورنس من حيث اعتماد الوحدة العقارية كأساس للتسجيل دون االلتزام
باملبادئ التي تبناها نظام تورنس وبخاصة تلك املتعلقة بحجية قيد التصرفات العقارية املطلقة ،وذلك كما نرى
لتعارض األخذ بتلك املبادئ على إطالقها مع موقف الفقه اإلسالمي ،وسمي هذا النظام بنظام الطابو وانتقل
بعد الدولة العثمانية الى معظم التشريعات في الدول العربية التي كانت منطوية تحت لوائها كسوريا ولبنان

( )1صداقي عمر ،شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،1985 ،ص.34 .
( )2عباس الصراف ،شرح عقد البيع في القانون املدني الكويتي ،دار البحوث العلمية ،الكويت ،الطبعة االولى ،1975،ص. 394 .
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واألردن والعراق وفلسطين) ،(1كما تبنى املشرع املصري هذا النظام الى جانب نظام الشهر العقاري الشخص ي،
على أن يطبق تدريجيا على املناطق التي يجري مسحها مسحا حديثا) .(2ويسمى هذا النظام بنظام السجل
العقاري في كل من سوريا ولبنان والكويت وتونس) (3واالردن وفلسطين بينما يطلق عليه نظام السجل العيني في
مصر .وقد عرف البعض هذا النظام بأنه مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار ،وتعين حالته الشرعية،
وتنص على الحقوق املترتبة له وعليه ،وتبين املعامالت والتعديالت املتعلقة به) .(4وارى ان التعريفات السابقة
ً
لم تستطع إيجاد تعريف شامل للسجل العيني اذ انها تركزت على وظائف السجل العيني بدال من تعريفه،
ً
ويمكن تعريفه من خالل ما سبق بأنه النظام العقاري الذي يعتمد العين أو الوحدة العقارية أساسا لعملية
تسجيل التصرفات العقارية ،في سجالت خاصة تمتاز بقوة إثبات مطلقة أو نسبية طبقا للقوانين املحددة ملدى
آثار التسجيالت العقارية على تطهير التصرف العقاري املسجل في الدوائر املختصة بهذا النظام .ويتمتع نظام
السجل العيني بعدة مزايا تجعل منه نظاما ذا أفضلية على نظام الشهر العقاري أو الشخص ي سواء من حيث
الترتيب والحجية وضبط مساحة العقار وحفظ الحقوق املسجلة من خطر التقادم األمر الذي يسهم في توفير
االئتمان العقاري املطلوب لتطوير العقار أو زيادة قيمته وسنبين مدى توافق النظام العقاري الفلسطيني في
الضفة الغربية مع هذا النظام وأثر ذلك على األمن واالستقرار العقاري،
أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في بيان أهمية التسجيل املجدد ،كآلية اختيارية للتسجيل العقاري في النظام العقاري
الفلسطيني ،ومدى توافق هذه اللية مع مبادئ السجل العيني العقاري ،وأهمها ضمان استقرار املعامالت
العقارية واألمن القانوني العقاري ،مع االشارة الى ايجابيات وسلبيات هذه اللية التي تعتبر موازية مع آلية
التسجيل العقاري االجباري املتمثل بإعمال تسوية األراض ي واملياه.
إشكالية البحث:
تتمثل إشكالية البحث في مدى توافق نظام التسجيل املجدد لألموال غير املنقولة كآلية اختيارية في الضفة
الغربية مع مبادئ السجل العيني العقاري؟ ومدى تحقيق االستقرار واالئتمان العقاري من خالل اخضاع
العقار ضمن هذه اللية؟

( )1محمد يوسف الزعبي ،قيود سجل االراض ي االردني نتيجة التسوية ،مجلة دراسات ،الجامعة االردنية ،عمان ،املجلد الثالث عشر ،العدد
الثالث ،1986،ص ،321 .عزت عبد القادر ،املرجع العملي في الشهر العقاري والتوثيق ،الطبعة الثالثة ،دار اسامة الخولي للنشر والتوزيع ،القاهرة،
 ،2002ص.570 .
( )2محمد عبد الظاهر حسين ،دعاوي عقد البيع ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995 ،ص.149 .
( )3لبيض ليلى ،منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري ،اطروحة دكتوراه ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،2012،2011 ،ص.23 .
( )4محمد وحيد الدين سوار ،شرح القانون املدني ،الحقوق العينية االصلية ،2،اسباب كسب امللكية ،دار الثقافة ،عمان ،1999 ،ص.522 .
45

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  45ديسمرب 2020

منهجية البحث:
سيتم تناول هذا البحث من خالل استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،في محاولة لإلجابة عن إشكاالت
الدراسة املطروحة ،والذي سيتم تناوله في مقدمة ومبحثين وخاتمة وفقا ملا يلي:
املبحث األول .مكانة التسجيل املجدد في السجل العقاري الفلسطيني وطبيعته القانونية.
املبحث الثاني .مدى توافق نظام التسجيل املجدد كآلية اختيارية النظام العقاري الفلسطيني مع مبادئ
السجل العيني العقاري.
املبحث األول
مكانة التسجيل املجدد في السجل العقاري الفلسطيني وطبيعته القانونية
يتضمن النظام العقاري الفلسطيني العديد من السجالت العقارية التي وضعت ضمن حقب زمنية مختلفة
إما لغايات تدوين قيمة الضرائب على األراض ي وامللتزمين بها ،كسجالت ضريبة األمالك ،وإما لغايات تسجيل
امللكيات العقارية ولكن دون تحديد األراض ي املسجلة بشكل دقيق أو عن طريق الخرائط الهندسية في أغلب
الحاالت ،كالسجالت التركية ،واإلنجليزية ،إال أن السجالت العقارية التي تعتبر املكون األساس ي للسجل العيني
العقاري في النظام العقاري الفلسطيني فهي تلك السجالت العقارية الناتجة عن أعمال التسجيل اإلجباري،
املتمثل بأعمال التسوية وفقا لقانون تسوية األراض ي واملياه 40رقم لسنة  ،1952أو أعمال التسجيل االختياري
املتمثل بأعمال تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها وفقا للقانون رقم  06لسنة ،1964
وسنتناول هذا املبحث ضمن مطلبين نخصص األول منهما لدراسة التسجيل الجديد كوسيلة ثانية بعد التسوية
في سجل األراض ي الفلسطيني ،فيما نخصص املطلب الثاني للبحث في الطبيعة القانونية للتسجيل الجديد.
املطلب األول
التسجيل الجديد الوسيلة الثانية بعد التسوية في سجل األراض ي الفلسطيني
يعتبر التسجيل الجديد الوسيلة االختيارية إلخضاع العقار في الضفة الغربية لنظام السجل العيني
العقاري ،ويمتاز بأنه نظام اختياري وخاص حيث يتحمل طالب التسجيل تكاليف أعمال التسجيل والرسوم
واملصاريف في مقابل عملية التسوية التي تعتبر عمالية اجبارية تمتاز بالعموم والشمولية وتباشرها السلطات
العامة إلخضاع كامل االراض ي في منطقة التسوية لنظام السجل العيني العقاري ،وسنتناول هذا املطلب ضمن
فرعين نخصص األول منهما لتعريف التسجيل الجديد وتمييزه عن عملية التسوية ،فيما نخصص الفرع الثاني
للبحث إجراءات ومراحل التسجيل الجديد.
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الفرع األول
تعريف التسجيل الجديد وتمييزه عن عملية التسوية
سنخصص هذا الفرع للبحث في تعريف التسجيل الجديد (أوال) ،وتمييز التسجيل الجديد عن التسوية
(ثانيا).
أوال .تعريف التسجيل الجديد
لم يورد قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964النافذ في الضفة
الغربية) (1أي تعريف للتسجيل الجديد ،مكتفيا بتعريف معامالت التسجيل الواردة ضمن احكام املادة الثانية
منه بأنها املعامالت املتعلقة بتسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر التسجيل) .(2حيث
تالفى املشرع وضع تعريف دقيق ملاهية هذا التسجيل مكتفيا بوضع شرط مانع ملعامالت التسجيل املؤسسة
وفقا لهذا القانون بأن ال تكون االموال غير املنقولة موضوع هذا التسجيل قد سبق تسجيلها في دوائر تسجيل
االراض ي .وقد تكرر التأكيد على هذا الشرط ضمن احكام املادة الثالثة من هذا القانون والتي نصت على انه (:ال
تجري أية معامالت تسجيل جديدة على أرض لها تسجيل سابق أو مشمولة بأعمال التسوية)) .(3وقد عرف
البعض) (4التسجيل الجديد بأنه (:تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دو ائر تسجيل
االراض ي) ،وهو بذلك ال يشمل االراض ي التي تمت بها اعمال التسوية وتم اصدار سجل طابو بها ،وهو اجراء
اختياري من قبل املالكين لتسجيل اموالهم غير املنقولة لدى دوائر االراض ي ،وهو بذلك يخرج عن نطاق ارادة
الدولة بإجراء التسجيل جبرا على االموال غير املنقولة ،وبالتالي فان هذه االجراءات تكون على نفقة املالكين
بشكل كلي وال تكلف الدولة شيئا ،بل وبخالف ذلك فان الدولة تتقاض ى رسوما معينة عند القيام بتلك
االجراءات في سبيل اتمام اجراءات التسجيل ،علما بأن قوة السند الصادر عن طريق التسجيل املجدد له قوة
السند الصادر عن التسوية وكالهما يقطع النزاع فيما يخص ملكية االرض وبصدوره ال يجوز الطعن به او
االدعاء خالف ما ورد به)) ،(5بينما كان القانون العراقي اكثر دقة في تعريف التسجيل املجدد اذ عرف قانون
التسجيل العراقي رقم  43لسنة  1971التسجيل املجدد ضمن احكام املادة  43منه بأنه (:تثبيت حق امللكية

( )1سائدة عجوة ،آلية انتقال امللكية في األراض ي غير املسجلة في فلسطين ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،
فلسطين ،2011 ،ص.63 .
( )2املادة  2من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964االردني والنافذ في فلسطين.
( )3املادة  3من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة .1964
( )4احمد الظاهر ،التسجيل الج ديد لألموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في فلسطين ،مقالة منشورة على موقع دنيا الوطن اإللكتروني
بتاريخ . 2014/3/25
( )5احمد الظاهر ،التسجيل الجديد لألموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في فلسطين ،مرجع سابق ،ص.1 .
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وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري واصدار السند به وفق أحكام هذا القانون)) ،(1وقد
عرفه بعض الشراح بأنه(:تثبيت حق امللكية أو الحقوق العينية األخرى ألول مرة للعقارات الغير مسجلة في
دو ائر التسجيل العقاري أو التي هي بحكم غير املسجلة استنادا الى الحيازة بسبب صحيح وبحسن نية مع
تو افر مدة التقادم املكسب للملكية)) (2وبالتالي يمكن تعريف التسجيل الجديد بأنه تسجيل عيني عقاري
يهدف إلدخال العقار الى نظام التسجيل العقاري بشكل اختياري وفق االجراءات املنصوص عليها في هذا
القانون .تكمن أهمية التسجيل الجديد في السجل العقاري الفلسطيني في كونه اللية الثانية إلخضاع العقار
ضمن نظام التسجيل العقاري الفلسطيني ،وفقا إلرادة ورغبة مالك العقار او الحق العيني العقاري موضوع
التسجيل وعلى نفقته الشخصية ،وبالتالي فأن هذه اللية يمكن أن توفر الحماية القانونية للعقار املسجل
وفقا لقانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في حال كان هذا العقار مستثنى أو غير مشمول
بأعمال التسوية االمر الذي من شأنه السماح وفقا لنظام عقاري موازي لعملية التسوية العقارية وبالتالي عدم
حرمان اصحاب الحقوق العقارية خارج مناطق التسوية أو غير املشمولين بأحكامها ألي سبب من االسباب من
االستفادة من مميزات التسجيل العقاري .فيما يمكن لهذه اللية من تحقيقه من النواحي السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وال تخرج هذه االهمية عن اهداف التسجيل العقاري التي يحققها نظام السجل
العيني العقاري بوصفه التسجيل األول للعقار في النظام العقاري الفلسطيني ،وان كان قانون تسجيل األموال
غير املنقولة رقم  6لسنة  1964النافذ في الضفة الغربية شأنه شأن التشريع العراقي لم يستخدم مصطلح
التسجيل األول للعقار حيث تبنى القانون النافذ في الضفة الغربية بفلسطين مصطلح التسجيل الجديد ،وتبنى
القانون العراقي مصطلح التسجيل املجدد) ،(3ويرى البعض) (4بحق الى ان تسمية التسجيل املجدد أو الجديد
ال تعني أن حق امللكية أو الحقوق العينية األخرى مسجلة بحيث يتم تجديد هذا التسجيل بموجب معاملة
التسجيل املجدد ،بل على العكس من ذلك فأن الشرط األساس ي والجوهري لهذا التسجيل ان ال يكون للعقار
تسجيال سابقا في السجل العقاري أو ان يكون هذا التسجيل هو التسجيل األول في السجل العقاري ،ولعل
تسمية قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها الواردة في القانون رقم  6لسنة  1964النافذ
بالضفة الغربية في فلسطين يفيد ذات املعنى املقصود بالتسجيل األول وال يطرح الخلط الذي قد يؤديه الفهم
( )1قانون التسجيل العقاري العراقي رقم  43لسنة  ،1971املنشور في الوقائع العراقية ،عدد  ،1995بتاريخ  .1971/05/10موقع القوانين
والتشريعات العراقية.http://wiki.dorar-aliraq.net ،
( )2عبد هللا غزاي سلمان الغزاوي ،اجراءات التسجيل العقاري ،دراسة تطبيقية في قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  ،1971طبعة اولى،
بدون ذكر املطبعة ،بغداد ،2005 ،ص ،20 .نقال عن علي شاكر عبد القادر ،التسجيل األول ،املنشور بالعدد الخاص ببحوث املؤتمر القانوني
الوطني االول ،2012 ،مجلة رسالة الحقوق ،جامعة كربالء ،العراق ،ص.241 .
( )3علي شاكر عبد القادر ،التسجيل األول ،املنشور بالعدد الخاص ببحوث املؤتمر القانوني الوطني االول ،2012 ،مجلة رسالة الحقوق ،جامعة
كربالء ،العراق ،ص241 .
( )4عبد هللا غزاي ،سلمان العزاوي ،اجراءات التسجيل العقاري ،ص ،328 .نقال عن ،علي شاكر عبد القادر ،التسجيل األول ،مرجع سابق ،ص.
242
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االصطالحي ملا ورد في قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971مما حذا ببعض الفقه العراقي) (1الى
التوصية باستبدال تسمية التسجيل املجدد الواردة في القانون العقاري العراقي بالقيد األول عوضا عن تسمية
التسجيل املجدد ملا قد تثيره من خلط.
كما يمكن إجراء التسجيل املجدد ألمالك املدين غير املسجلة بناء على قرار قضائي ضمن اجراءات الحجز
العقاري ألموال املدين غير املنقولة ،وقد تبنى قانون التنفيذ الفلسطيني هذه اللية لتسجيل األراض ي واألموال
غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها تمهيدا لحجزها ،وافرد لها احكاما خاصة في قانون التنفيذ الفلسطيني
واخضعها ألحكام التسجيل االختياري بأمر قضائي وفقا ألحكام قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم
يسبق تسجيلها ،حيث نصت املادة  111من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  23لسنة  2005بأنه .1 (:يجوزحجز
ً
قانونا ً
وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ
وبيع أموال املدين غير املنقولة الجائز حجزها
ولو لم تكن مسجلة في دو ائرالتسجيل على أن تراعى الشروط اآلتية :أ .أن يطلب الدائن إلى دائرة األراض ي
تسجيل األموال غير املنقولة باسم املدين .ب .أن تقيد دائرة تسجيل األراض ي الطلب في سجل خاص بعد
أن يقدم لها الدائن صورة مصدقة من الحكم أو السند الذي بيده وأي أوراق أو سندات أخرى يطلبها مدير
األراض ي مع دفع الرسوم الواجبة .ج .يجري التحقيق في تصرفات املدين املراد التنفيذ عليه على الوجه
املحدد في القوانين واألنظمة املتعلقة بمعامالت التسجيل الجديدة .2 .يباشر بعد ذلك التنفيذ على هذه
ً
األموال وفقا لإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون وتخصم دائرة التنفيذ من ثمنها ما أنفقه الدائن
على معامالت التسجيل وتقوم بسداده له)).(2
ثانيا .تمييزالتسجيل املجدد عن أعمال التسوية
يمكن تمييز التسجيل الجديد سالف الذكر عن عملية التسوية في ارادة املالك أو املتصرف في العقار
موضوع التسجيل اذ ان عملية التسوية وكما سبق االشارة هي عملية اجبارية وليست اختيارية بحيث يقرر
مأمور التسوية اجراء التسوية واملناطق واالراض ي املشمولة بهذه العملية بينما تتميز اجراءات التسجيل الجديد
باالختيارية في ادخال العقار موضوع التسجيل في نظام التسجيل العقاري من عدمه ،على الرغم من ان مبدأ
االختيارية يقتصر على املباشرة بعملية التسجيل ومتابعة االجراءات امام دائرة التسجيل ودفع الرسوم
املطلوبة تمهيدا لتسجيل العقار واصدار شهادة تسجيل له وال يستطيع املالك بعد ذلك اخراج العقار من هذا

( )1مصطفى مجيد عزيز ،شرح قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971املعدل،ج،1ط ،2العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،2008 ،ص.
 ،328نقال عن علي شاكر عبد القادر ،التسجيل األول ،مرجع سابق ،ص.242 .
( )2أحكام املادة  111من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  23لسنة  ،2005املنشور في العدد  63من الوقائع الفلسطينية ،بتاريخ  ،2006/4/27ص.
 ،46نقال عن املقتفي.
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النظام فيعد تسجيل العقار واصدار شهادة التسجيل يصبح هذا العقار من العقارات املسجلة بشكل نهائي).(1
كما يمكن تمييز هذا النظام عن نظام التسوية بأن عملية التسجيل تعتبر عملية تسوية خاصة أو فردية مقارنة
بالتسوية العامة التي تقوم بها الدولة اذ انها تعتمد على نفقة ومبادرة املالك أو املتصرف الذي يقدم طلبا خاصا
لدائرة التسجيل لتسجيل عقاره ضمن السجل العقاري وال يتطلب نفقات من املالية العامة او جهود بشرية
مقارنة بعملية التسوية التي تتم على نفقة الحكومة وتتطلب نفقات وموارد مالية وبشرية كبيرة) .(2كما ان
التسجيل الجديد يباشر في كل عقار على حدة بعكس الحال في عملية التسوية التي تشمل عادة جميع قطع
االراض ي واالموال غير املنقولة ضمن االحواض املشمولة في عملية التسوية ،باستثناء تلك التي يقرر مأمور
التسوية استثناءها من هذه العملية).(3
الفرع الثاني
اهمية التسجيل الجديد في النظام العقاري الفلسطيني
سنتناول هذا الفرع من خالل البحث في أهمية التسجيل الجديد في النظام العقاري الفلسطيني( أوال) ،و
النطاق القانوني لعملية التسجيل الجديد(ثانيا).
أوال .أهمية التسجيل الجديد في النظام العقاري الفلسطيني
تكمن أهمية التسجيل الجديد لألموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها وفقا ألحكام القانون رقم 06
لسنة  ،1964كآلية اختيارية إلخضاع العقار للنظام العقاري العيني ،فيما تحققه هذه اللية في تطبيق نظام
السجل العيني العقاري في املناطق التي لم تعلن فيها أو لم تشملها تسوية األراض ي واملياه ،والوصول بالتالي إلى
املزايا التي يحققها هذا النظام من خالل رغبة صاحب العقار وما يراه من مصلحة تراعي خصوصية كل عقار،
ودون االرتباط برغبة السلطات العامة ومدى توافر االمكانيات املادية واالدارية التي تحتاجها عملية التسوية
بوصفها عملية شاملة وعامة وال تختص بعقار محدد.

( )1وقد قررت محكمة النقض الفلسطينية بشأن السندات الصادرة بنتيجة اعمال التسجيل املجدد بأن(:السندات محل املبرزم 1/تعتبرصادرة
عن اعمال تسوية مصغرة وتعامل معاملة التسوية الصادرة عن الدولة ،سندا للمادة  9من قانون تسجيل االموال غيراملنقولة التي لم يسبق
تسجيلها) ،نقض حقوق رقم  ،2016/1543الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2020/04/28منشور على موقع قسطاس.
( )2عاهد العيسة ،التسجيل الجديد لألراض ي التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري ،مجلة جامعة القدس املفتوحة ،فلسطين ،عدد ،42
مجلد  ،2017 ،2ص.233 .
( )3وذلك وفقا ألحكام املادة  8فقرة  1من قانون تسوية االراض ي واملياه رقم  40لسنة  1952االردني والنافذ في الضفة الغربية والتي تنص على انه(:
 ...للمديران يأمرباستثناء أي قطعة أرض أو أية مياه من التسوية اذا رأى ان املصلحة تقض ي بذلك وأية معاملة أونزاع يحدث على هذه االرض
أو املياه ينظر اليه في جميع االحوال كأنه لم يصدربشأنه أمرتسوية ويرجع عندئذ أمر النظرفيه للمحاكم ذات االختصاص ودوائر التسجيل).
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ثانيا .نطاق التسجيل الجديد
يشمل نطاق التسجيل الجديد وفقا لقانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة
 1964كافة أنواع االرض ي التي يجوز تسجيلها في السجل العقاري سواء كانت من نوع االراض ي اململوكة أو االميرية
أو املوقوفة ،بشرط عدم وجود تسجيل سابق لألرض وأن ال تكون مشمولة بأعمال التسوية وفقا لصريح احكام
املادة  3من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964والتي نصت على
انه (:ال تجري أية معامالت تسجيل جديدة على أرض لها تسجيل سابق أو مشمولة بأعمال التسوية))، (1
كما تشمل عملية التسجيل االرض وما عليها من أبنية أو غراس و كافة الحقوق العينية التي يجوز تسجيلها
كحق امللكية أو الرهن أو االيجار) ،(2وباشتراط قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها عدم
وجود تسجيل سابق لألرض موضوع التسجيل الجديد وان ال تكون هذه االرض من االراض ي املشمولة بعملية
التسوية ،فأنه ال يجوز اجراء معاملة التسجيل الجديد في االراض ي املسجلة أي التي صدر بها سند تسجيل بأي
طريقة من طرق التسجيل العقاري والتي نرى انها تقتصر على السندات الصادرة بموجب آليات التسجيل
العقاري املعتبرة قانونا واملتمثلة في التسجيل الجديد والتسوية ،وال يشمل ذلك السجالت العقارية القديمة
والتي ال تعتبر تسجيالت عقارية باملعنى املراد أو املقصود من احكام املادة الثالثة من قانون تسجيل االموال غير
املن قولة التي لم يسبق تسجيلها ،كقيود املالية أو السجالت العثمانية واالنجليزية والتي سجلت واعطيت
بموجبها شهادات عن هذه السجالت والتي ال تعتبر شهادات نهائية كونها قابلة للطعن أو اكتساب امللكية
بالتصرف) .(3وذلك ان هذه الشهادات (االنجليزية والعثمانية) لم تصدر باالستناد الى القوانين العقارية التي
جاءت الحقة لها ولم تأت على ذكر هذه الشهادات ولم تمنح الحماية القانونية املترتبة على التسجيل العقاري
وال تحوز الحجية املمنوحة لسندات التسجيل الصادرة نتيجة اعمال التسوية او نتيجة التسجيل الجديد ،وقد
أكدت محكمة النقض الفلسطينية على عدم حجية السندات العثمانية او التركية مقابل سندات التسجيل
الناتجة عن اعمال التسوية حيث قررت ":وبالنسبة لسبب الطعن املتعلق بعدم قانونية سند التسجيل
الصادرعن دائرة األراض ي ،وملا كان الطاعن يستند في الئحة دعواه الى أنه تملك في العقارموضوع الدعوى
بموجب السند التركي  107سجل  6صفحة ( 11التي لم تتم تسويتها) بينما ثبت للمحكمة أن قطعة األرض
محل الدعوى تمت فيها التسوية النهائية ،وحيث أن محكمة االستئناف قررت بأن سند التسجيل في
األراض ي التي تمت فيها التسوية يعد قرينة قاطعة ال تقبل اثبات العكس ملن كان اسمه مقيدا على صحيفة
العقار باعتباره صاحب حق ملكية أو تصرف بحيث يمنع سماع أي اعتراض على صحة القيود وأن ادعاء
الطاعن بأنه مالك للعقار موضوع الدعوى يكذبه و اقع قيود السند املبرز ك .1/وملا كان هذا الذي قررته
( )1املادة الثالثة من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة .1964
( )2عاهد العيسة ،التسجيل الجديد لألراض ي التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري ،مرجع سابق ،ص.234 .
( )3سباح سباح ،مشاكل وعقبات تسوية وتسجيل ملكية االراض ي في الضفة الغربية ،تقرير نهائي لجلسة طاولة مستديرة ،معهد ابحاث السياسات
االقتصادية (ماس) ،نيسان  ،2013ص.3 .
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محكمة االستئناف يتفق وصحيح القانون ،فأن سبب الطعن والحال هذه يغدو غير وارد وحريا بالرد").(1
كما ان قيود املالية التي تصدر عن دوائر ضريبة االبنية واالراض ي وفقا لقانون ضريبة االبنية واالراض ي داخل
مناطق البلديات رقم  11لسنة  1954ال تعتبر بأي حال من االحوال سندات ملكية أو قيودا عقاريا وانما
شهادات صادرة وفقا لتخمين االراض ي واالبنية وتفيد في اثبات التصرف في العقار الخاضع للضريبة ويجوز
اثبات عكس هذه القيود وبالتالي فأن القيد الوارد بأحكام املادة الثالثة من قانون تسجيل االموال غير املنقولة
التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964ال يسري على االراض ي املقيدة في سجالت التخمين لدى دوائر ضريبة
االبنية واالراض ي ويجوز بالتالي ان تكون هذه االراض ي موضوعا ملعاملة التسجيل الجديد باعتبارها من االراض ي
واالموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري.
املطلب الثاني
إجراءات التسجيل الجديد وتمام التسجيل
سيتم تناول هذا املطلب املخصص للبحث في إجراءات التسجيل الجديد وتمامه ،ضمن فرعين نخصص
الفرع األول للبحث في إجراءات التسجيل الجديد ،ومراحل معاملة التسجيل ،فيما نخصص الفرع الثاني
للبحث في اتمام املعاملة وتسجيل العقار في السجل العقاري.
الفرع األول
اجراءات التسجيل الجديد
تتعدد إجراءات معاملة التسجيل الجديد ومراحلها املختلفة للوصول الى تسجيل العقار في سجل االموال
غير املنقولة ،حيث يتوجب للبدء بمعاملة التسجيل الجديد التقدم باستدعاء من املالك أو املتصرف إلى دائرة
األراض ي برغبته بتسجيل األموال غير املنقولة مرفقا بالبيانات املطلوبة(أوال) ،ويتم نشر اعالن بموضوع
التسجيل(ثانيا) ومن ثم تشرع دائرة األراض ي بالكشف على العقار موضوع التسجيل واجراء عملية
التحديد(ثالثا) ،ومن ثم تبدأ مرحلة فتح باب االعتراضات على معاملة التسجيل(رابعا) ،ويتم البت في
االعتراضات من قبل اللجنة املختصة للوصول الى القرار بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل ،وسنتناول
هذه االجراءات واملراحل كما يلي:

( )1نقض مدني رقم  ،2009/432الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2010/05/26نقال عن أمين دواس ،محمود دودين ،عقد البيع
في مجلة األحكام العدلية ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص. 278 .
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اوال .استدعاء مقدم من املالك أو املتصرف
يتوجب على مالك العقار التقدم باستدعاء الى دائرة االراض ي معززا بالوثائق التي تثبت حقوقه املراد
ً
تسجيلها تسجيال جديد مبديا رغبته في تسجيل عقاره تسجيال جديدا ويعتبر ذلك من اهم اجراءات التسجيل
الجديد التي يفصح فيها راغب التسجيل عن ارادته في ادخال عقاره في نظام التسجيل العقاري وذلك ملا إلرادة
املالك أو املتصرف من اهمية في الشروع في اجراءات التسجيل العقاري ،بحيث ال يجوز تسجيل أي عقار
تسجيال جديدا اال برغبة وطلب مالك هذا العقار الحرة املفرغة وفق نموذج معد مسبقا لدى دائرة تسجيل
االراض ي ،مبينا فيه اسم املالك أو صاحب الحق العيني العقاري وأوصاف االرض وموقعها ومساحتها وحدودها
ورقمها وفق سجل دائرة ضريبة االراض ي ومقدار الحصص املطلوب تسجيلها وكيفية ايلولتها الى طالب التسجيل
وموثق بخرائط مساحية معدة من مساح مرخص وموقعة من املالكين لقطع االراض ي املجاورة لألرض موضوع
التسجيل) (1ويتوجب ان يكون الطلب مرفقا باألوراق الثبوتية املطلوبة واملتمثلة وفقا لتعليمات سلطة االراض ي
في:
 -1اخراج قيد مالية لألراض ي املسجلة بدائرة ضريبة االمالك فقط.
 -2اخراج قيد مالية و اخراج قيد تسوية غير نهائية و مخطط موقع لألراض ي التي شملتها اعمال التسوية
والتي لم تنته بعد.
 -3تنظيم مخططات للقطعة املراد تسجيلها من قبل مساح مرخص وبحضور املجاورين لتعيين حدود
القطعة وموقعة من قبلهم ،وكذلك من املجلس القروي او البلدية او التنظيم ( الحكم املحلي ) وتصديقه من
قبل دائرة املساحة.
 -4تقرير كشف املساح وتقرير املعاملة.
 -5طلب التسجيل ( النموذج من دائرة االراض ي).
 -6شهادة املختار واالعيان (النموذج من دائرة االراض ي).
 -7كافة اثباتات امللكية ( اخراج قيد ،الوكاالت ،حصورات االرث ،اتفاقيات البيع الخارجية ،عقد بيع
التسوية(ان كانت القطعة مشمولة بأعمال التسوية التي لم تنته بعد ،قرارات املحكمة).
 -8اذن شراء ان كان طالب التسجيل من القدس ،اي دولة اجنبية او عربية ،الشركات ،البلديات،
الجمعيات.
( )1اسعد الدحدوح ،رئيس اللجنة البدائية لتسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ملحافظتي رام هللا و البيره ،تسجيل األراض ي التي
لم يسبق تسجيلها واجب وطني ومصلحة اقتصادية ،بحث منشور على املوقع االلكتروني للمحامي شادي جاسر لالستشارات القانونية  24ديسمبر
.2013
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 -9صور هويات االطراف او جوازات سفرهم.
 -10براءة ذمة مالية سارية املفعول صادرة عن دائرة ضريبة االمالك.
 -11براءة ذمة بلدية سارية املفعول ان كانت القطعة داخل حدود البلدية.
 -12اقرار عدلي بان القطعة غير مباعة او مرهونة او محجوزة وانه لم يسبق تسجيلها.
 -13تصريح مشفوع بالقسم لرفع التباين في اسم املورث او طالب التسجيل او البائع باإلضافة الى شهادة
مجلس قروي او بلدي) .(1وتعتبر هذه الوثائق من املتطلبات التنظيمية لدائرة االراض ي بهدف التثبت من الحدود
واملساحة وأحقية طالب التسجيل في العقار موضوع طلب التسجيل ويجوز لدائرة التسجيل استبدال او طلب
وثائق اضافية او االكتفاء ببعض املستندات دون االخرى وفقا للصالحية التقديرية لدائرة التسجيل ،كون أن
هذه املتطلبات والوثائق غير محددة أو منظمة بنصوص قانونية وانما وردت بتعليمات واوامر تنظيمية من
دائرة االراض ي وذلك بخالف ما ذهب اليه أغلب التشريعات العقارية) (2التي حددت الوثائق والبيانات التي
يشترط تقديمها والتي تضمن مبدأ املشروعية ،وعدم تهاون أو إغفال املوظف ألي بيان من تلك البيانات
االلزامية.
ونرى أن تحديد البيانات اإللزامية بشكل كامل وبما ال يدع مجاال للخالف بشأن البيانات املطلوبة من شأنه
تعزيز الشفافية الواجبة في الدوائر الحكومية وتقليل النزاعات االدارية بين دوائر التسجيل واملواطنين بشأن
البيانات املطلوبة وفيها تعزيز ملبدأ املساواة وعدم ترك مسألة هذه البيانات لتقدير واجتهاد مأمور التسجيل.
ولم يحدد قانون تسجيل االموال غير املنقولة رقم  6لسنة  1964النافذ في الضفة الغربية األشخاص الذين
يحق لهم تقديم طلب تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها األمر الذي استدعى دوائر تسجيل
االراض ي ومأموري التسجيل الى االعتماد على القواعد العامة في تحديد اصحاب الحقوق العينية الذين يجوز
لهم تقديم هذا الطلب ،ونرى أن تحديد أصحاب الحقوق الذين يحق لهم التقدم بطلب التسجيل الجديد
بشكل ضمن أنظمة وتعليمات محددة األراض ي بشكل صريح من شأنه توفير الجهد والوقت ويمنع تعدد
االجتهادات لدى دوائر التسجيل املختلفة.
ثانيا .االعالن
يتوجب على مأمور التسجيل عند استالمه طلب تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،ان
يعلن بصورة واضحة تفاصيل هذا الطلب في صحيفة أو صحيفتين محليتين وفي مكان بارز في القرية التابع لها
العقار موضوع الطلب على نفقة صاحب االرض ،مبينا فيه تفاصيل العقار وسندات التصرف وكيفية ايلولة
( )1احمد الظاهر ،التسجيل الجديد لألموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في فلسطين ،مقال منشور على موقع دنيا الوطن االلكتروني،
. 2014/3/25
( )2الفصل  13من قانون التحفيظ العقاري املغربي رقم .14.07
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العقار الى طالب التسجيل) ،(1ويتوجب ان يشتمل هذا االعالن على دعوة كل من لديه أي اعتراض على هذا
الطلب للتقدم باعتراضه خالل مدة خمس عشرة يوما من تاريخ االعالن الى مأمور التسجيل املختص وفقا
ألحكام املادة  4من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  .(2)1964وبذلك
فأن قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها قد ترك حرية التقدير ملأمور التسجيل في نشر
اعالن مطلب التسجيل في صحيفة محلية أو صحيفتين وفقا ملا يراه مناسبا ،والصحف املحلية وفقا ألحكام
املادة  4من قانون تسجيل االموال غير املنقولة هي الحف التي تصدر في األراض ي الفلسطينية وليست الجريدة
الرسمية والتي أوجب املشرع املغربي في احكام الفصل  17من قانون التحفيظ العقاري املغربي  17-04على
املحافظ على االمالك العقارية ان يقوم بنشر ملخص مطلب التحفيظ العقاري فيها خالل عشرة ايام من ايداع
املطلب وان يبلغ مضمونه للعموم بالوسائل املتاحة وعليه داخل اجل شهرين من تاريخ النشر ان يعلن موعد
وتاريخ اجراء التحديد والتي يقصد بها اعمال املساحة للعقار موضوع مطلب التحفيظ العقاري).(3
ثالثا .الكشف على العقارموضوع التسجيل واجراء عملية التحديد
بعد انقضاء املدة املعينة في اعالن التسجيل واملحددة في الخمس عشرة يوما يتوجب على مأمور التسجيل
وفقا ألحكام املادة  5من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،االنتقال الى موقع العقار
على نفقة طالب التسجيل للكشف على االموال غير املنقولة موضوع التسجيل والتحقيق في حقيقة التصرف
الفعلي بالعقار وسماع جميع االعتراضات الواردة ويقوم بتنظيم محضر يوقعه مع املجاورين والخبراء يبين فيه
تفاصيل االموال غير املنقولة وواقع الحال سواء بخصوص الطلب او االعتراضات الواردة عليه وان يرفق
املخططات الالزمة تمهيدا لرفعها الى لجنة التسجيل املجدد املنصوص عليها وفقا ألحكام املادة السادسة من
قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها) .(4ونرى أن ما ذهب اليه قانون تسجيل االموال غير
املنقولة من الزام مأمور التسجيل بالتوجه الى رقبة العقار واعداد تقرير الكشف غير منتج من النواحي
القانونية والعملية لعدم امكانية قيام مأمور التسجيل من الكشف والوقوف على رقبة جميع العقارات املقدم
طلبات تسجيلها تسجيال جديدا مما دفع العديد من مأموري التسجيل بتفويض صالحياتهم ملوظفين آخرين
يعملون في دائرة تسجيل االراض ي ،باإلضافة الى اعتماد مأموري التسجيل على الخرائط املساحية املقدمة من
مساحين مرخصين من دائرة املساحة وهم ليسوا من عداد املوظفين العامين ،األمر الذي من شأنه خلق العديد
من اإلشكاالت والتعارض بين الخرائط املقدمة للمصادقة أمام دائرة املساحة ،ونرى ضرورة أن يتم إعداد

( )1أحمد قنديل ،شرح قانون تسوية األراض ي واملياه والقوانين األخرى املكملة ،مطابع دار األديب ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2013 ،ص.151 .
( )2املادة  4من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها االردني والنافذ في الضفة الغربية رقم  6لسنة .1964
( )3الفصل  17من قانون التحفيظ العقاري املغربي  ،07.14صيغة محينة بتاريخ  23يناير  ،2014مديرية التشريع ،وزارة العدل والحريات املغربية،
منشور على املوقع االلكتروني لوزارة العدل والحريات.
( )4املادة ( )5و( )6من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة .1964
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الخرائط من قبل دائرة املساحة العامة ومن قبل موظفين مؤهلين للقيام بأعمال املساحة لتالفي الثغرات
ولتسهيل أعمال املتابعة واملصادقة على تلك املخططات الهندسية.
رابعا .االعتراض على معاملة التسجيل
يجوز تقديم االعتراض على معاملة تسجيل األموال غير املنقولة ممن له مصلحة في االعتراض أو من ينوب
عنه خالل مدة خمس عشرة يوما من تاريخ نشر اعالن طلب تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها
وفقا ألحكام املادة ( )4من القانون والتي نصت على أنه (:على مأمور التسجيل عند ورود طلب تسجيل أموال
غير منقولة لم يسبق تسجيلها أن يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذلك الطلب في صحيفة أو صحيفتين
محليتين وفي مكان بارز في القرية التابعة لها تلك األموال على نفقة صاحب العالقة وأن يدعو فيه كل من
ً
له اعتراض على هذا الطلب أن يتقدم به إلى مأمورالتسجيل املختص خالل خمسة عشريوما من تاريخ نشر
اإلعالن في الصحف) .كما يجوز تقديم االعتراضات امام مأمور التسجيل عند القيام بأعمال الكشف على
العقار موضوع التسجيل وفقا ألحكام املادة  5من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها
والتي نصت وجوب سماع مأمور التسجيل لكافة االعتراضات املقدمة اثناء قيامه بالكشف على العقار اذ نصت
على  (:بعد انقضاء املدة املعينة في املادة الرابعة على مأمورالتسجيل بعد استيفاء رسم الكشف أن يذهب
ً
على نفقة صاحب العالقة إلى موقع األرض املطلوب تسجيلها مجددا للتحقيق عن جهة التصرف وأسبابه
ً
وسماع جميع االعتراضات الواردة وأن ينظم محضرا يوقعه مع املجاورين وأهل الخبرة يبين فيه تفاصيل
األموال غير املنقولة وو اقع الحال سواء بالنسبة للطلب أو لالعتراضات الواردة ضده وأن يرفق التقرير
بمخطط دقيق لألموال غيراملنقولة لغرض معرفة حدودها ومساحتها وترفع كافة أوراق املعاملة بكتاب إلى
اللجنة املنصوص عليها في املادة السادسة للنظر فيها) .ويتوجب على مأمور التسجيل إحالة طلب التسجيل
واالعتراضات الواردة بشأنه مرفقا بكافة األوراق الى اللجنة املشكلة وفقا ألحكام املادة  6من القانون.
ونرى ان مدة االعتراض املحددة في  15يوما من تاريخ االعالن التي حددها قانون تسجيل االموال غير املنقولة
النافذ في فلسطين تعتبر مدة قصيرة وغير كافية ويتوجب زيادتها ملا لها من اهمية في حماية حق امللكية ونرى أن
املدة الكافية لالعتراض يجب أن ال تقل عن الشهرين وأن ال تزيد عن ثالث أشهر بما يضمن حماية أصحاب
الحقوق الحقيقيين والسماح للمتضررين من عملية التسجيل من االعتراض وتحضير دفوعهم وبيناتهم ،دون
إطالة املدة بما يعرقل إجراءات التسجيل .كما نرى ضرورة تحديد الحقوق القابلة للتسجيل بشكل واضح
والبيانات املطلوبة ،بما يضمن توحيد اصول عملية االعتراض من جهة وتسهيال من اجراءات البت في هذه
االعتراضات .وقد كانت أحكام املادة /8ج من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،تنص
على أحكام خاصة لالعتراض بالنسبة للغائب والقاصر وعديم األهلية) ،(1بحيث كان يمكن لهذه الفئات
( )1وقد أكدت محكمة التمييز االردنية على هذا الحكم في احدى قراراتها فقررت (:يتضح من نص املادة (/8ج) من قانون تسجيل االموال غير
ً
املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964ان القانون قد حصرحق االدعاء بالطعن بسند التسجيل الصادرتطبيقا الحكام هذا النص
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االعتراض على سند التسجيل خالل مدة سنة تبتدئ من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو اكتمال االهلية .اال
انه تم الغاء احكام املادة الثامنة من القانون االصلي بموجب احكام االمر العسكري رقم  1034لسنة ،1982
بما حرم تلك الفئات من االعتراض خارج املدة القانونية االصلية ،ونرى بأن لتلك الفئات رفع الدعوى للمطالبة
بالتعويض وفق املبادئ العامة.
الفرع الثاني
اتمام املعاملة وتسجيل العقارفي السجل العقاري
يقوم مأمور التسجيل بتسجيل األموال غير املنقولة باسم طالب التسجيل وفقا لقرار اللجنة االبتدائية
املكتسب الدرجة القطعية أو بعد صدور قرار نهائي عن اللجنة االستئنافية في حال كانت قد قدمت اعتراضات
ضد القرار الصادر عن اللجنة االبتدائية ،اذ نصت املادة  7مكرر/ج من قانون تسجيل االموال غير املنقولة
املعدلة بموجب االمر العسكري رقم  1392لسنة  1993على وجوب تسجيل االموال غير املنقولة بصدور قرار
اللجنة االبتدائية وعد ورود أية اعتراضات خالل مدة  15يوما اذ يكتسب قرار اللجنة االبتدائية الدرجة
القطعية بمرور هذه املدة ويصبح واجب التسجيل ،اذ نصت على أنه (:يقوم املسؤول عن التسجيل بتسجيل
األموال غير املنقولة وفقا لقرار اللجنة الذي أكتسب الدرجة القطعية)) ،(1وقد عرفت املادة  7مكرر/ج
املضافة الى القانون األصلي بموجب احكام املادة ( )3من األمر العسكري املذكور ،املقصود بالقرار الذي
اكتسب الدرجة القطعية واجب التسجيل من قبل مأمور التسجيل بأنه (:قرار اللجنة الذي لم يقدم عليه
اعتراض خالل  15يوما من اليوم الذي قدم فيه قراراللجنة الى الجهات ذات العالقة باملوضوع) .أما في حال
كان قد تم الطعن بقرار اللجنة املذكورة أمام اللجنة االستئنافية خالل املدة القانونية وفقا ألحكام املادة  7من
قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،وبعد ان تصدر اللجنة االستئنافية قرارها القاض ي
اما باملصادقة على قرار اللجنة االبتدائية أو تغييره او الغاؤه او أعادته الى اللجنة االبتدائية مرفقا بتعليمات
للسير بموجبها ،ويكون قرار اللجنة االستئنافية وفقا ألحكام املادة /7ز نهائيا وغير قابل للطعن ،وواجب
التسجيل لدى دائرة تسجيل األراض ي ،حيث نصت املادة  7املعدلة واملغيرة للمادة السابعة من القانون األصلي
ً
اذا كان هذا االدعاء مستندا الى احد االسباب املذكورة وهي الغياب او الجنون او العته او القصر وتكون الدعوى املستندة على سبب اخر غير
االسباب املذكورة غيرمقبولة) ،تمييز حقوق رقم  ،1981/459قسطاس.
( )1مادة /7مكرر ج من قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسمة  ،1964واملعدلة بموجب املادة األولى من األمر
العسكري رقم  1392لسنة  1993الصادر بتاريخ  25أذار  ،1993والتي نصت على أنه (:في املادة  7من قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم
يسبق تسجيلها بعد رقم  6لسنة ( 1964فيما يلي القانون):
ً
أ .في الفقرة (أ) بدال من "قرار اللجنة" يأتي" :القرار النهائي للجنة في طلب التسجيل".
ب .بعد الفقرة (أ) يأتي:
(أ  ) 1اعتراض على قرار اللجنة الذي ليس بقرار نهائي في طلب التسجيل ،ينظر به أمام لجنة االعتراضات إذا أعطي إذن بذلك من قبل املشرف على
لجنة االعتراضات تقديم االعتراض ال يؤجل النظر أمام اللجنة وتنفيذ القرار موضوع االعتراض إال إذا قررت اللجنة أو لجنة االعتراض خالف ذلك.
( )2في املادة (7د) من القانون في الفقرة (د) في نهايتها يأتي" :بما في ذلك دائرة اإلجراء").
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والصادرة بموجب األمر العسكري  448رقم لسنة  1971حيث نصت على أنه (:إن قرارلجنة االعتراض هو قرار
نهائي) ،وبالتالي فعلى مأمور التسجيل تنفيذ قرار اللجنة االبتدائية القطعي وفقا ألحكام املادة /7ج أي الغير
معترض عليه خالل املدة القانونية أو قرار اللجنة االستئنافية الذي يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن بأية طريقة
من طرق الطعن العادية أو غير العادية .وقد كانت احكام املادة ( )8من قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي
لم يسبق تسجيلها تسمح بإقامة الدعوى أمام املحاكم النظامية لوقف معاملة التسجيل الجديد قبل البت
بمعاملة التسجيل من قبل اللجنة االستئنافية للتسجيل الجديد حيث نصت املادة  8املذكورة على أنه (:أ-
يجري تبليغ قراراللجنة االستئنافية إلى املتضرروإذا لم يرد إلى دائرة التسجيل إشعارمن املحكمة املختصة
ً
خالل خمسة عشريوما من تاريخ تبليغ القراربتوقيف معاملة التسجيل يساربإتمام معاملة التسجيل وفق
القراراملذكور.
ب -إذا ورد ملأمور التسجيل بعد إقامة الدعوى قرار يتضمن إسقاط الدعوى أو ردها من قبل املحكمة
فيحق له أن يقوم بإتمام معاملة التسجيل.
ج -إذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها
أمام املحاكم من قبل املعترض أو املعترضين إنما يحق للغائب واملجنون واملعتوه والقاصر حق إقامة
الدعوى على من سجلت األرض باسمه أو على أصوله أو فروعه وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة
انتقال ملكية األرض إلى أي من هؤالء بأية صورة من الصور) ،اال انه وبصدور األمر العسكري رقم 1034
لسنة  1982حيث قضت املادة  5منه بإلغاء احكام املادة  8من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم
يسبق تسجيلها حيث نصت املادة ( )5من األمر املذكور على انه (:في األمر بشأن تعديل قانون تسجيل
األموال غير املنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم  )448لسنة  1971 -5732بعد
املادة  3يحل3 :أ تلغى املادة  8من القانون).
وبذلك فأن املحاكم النظامية وبعد الغاء املادة الثامنة من قانون تسجيل االموال غير املنقولة يتوجب
عليها احالة كل نزاع مقدم بشأنه طلب تسجيل جديد الى اللجنة للبت فيه وقد اكدت املادة  2من األمر
العسكري رقم  1060لسنة  1983والتي نصت على أنه (:ا ذا قدم للمحكمة كمدلولها في املادة  7د من
القانون طلب أو دعوى فيما يتعلق بأموال غيرمنقولة قدم بصددها طلب تسجيلها إلى لجنة التسجيل
كمدلولها في املادة  5من القانون وإن إجراءات التسجيل لم تتم بعد فيحال الحكم بها إلى اللجنة إال إذا
أصدرقرارحكم قطعي قبل تقديم طلب التسجيل).
وبتسجيل األموال غير املنقولة بعد صدور الحكم املكتسب الدرجة القطعية عن اللجنة االبتدائية أو
الحكم النهائي عن لجنة االعتراض املسماة باللجنة االستئنافية فأنه ال يجوز الطعن بالسند الصادر نتيجة
هذا التسجيل أمام املحاكم ويحوز هذا السند على قوة التسجيل والقيد املطلق .وقد أكدت محكمة
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النقض الفلسطينية بعدم جواز الطعن امام املحاكم النظامية بالسند الصادر نتيجة اعمال التسجيل
الجديد وذلك عمال بأحكام املادة  2/8من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في
العديد من قراراتها) .(1واعتمدت على احكام املادة الثامنة من قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم
يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  ،1964على الرغم من الغاء املادة املذكورة كما سبق بيانه ،وعلى الرغم من
صحة النتيجة التي توصلت اليها محكمة النقض بنهائية والصفة املطلقة للقيود العقارية الناتجة عن
أعمال التسجيل املجدد ،إال أن اعتماد محكمة النقض على احكام املادة الثامنة من القانون املذكور في
غير محله وكان يتوجب على محكمة النقض االستناد الى احكام املادة السابعة من ذات القانون كما نرى
وليس االستناد الى حكم مادة ملغاة وفق نصوص صريحة كما تم بيانه سابقا .واذا كانت أحكام املادة
السابعة من القانون املذكور تفيد اسباغ صفة النهائية على سندات التسجيل بنتيجة اعمال التسجيل
الجديد بعد صيرورتها قطعية أو نهائية وفقا لواقع الحال ،فإن املادة املذكورة لم تعالج احكام اعتراض
الغائب واملجنون واملعتوه والقاصر بعد انتهاء مدة االعتراض االصلية ،والتي كانت احكام املادة الثامنة
امللغاة تجيز ألي منهم اقامة الدعوى على من سجلت األرض باسمه أو على اصوله أو فروعه أو على الزوج
والزوجة وذلك في حال انتقال ملكية االرض الى أي من هؤالء بأية صورة من الصور ،وذلك خارج مدد
االعتراض القانونية املنصوص عليها في القانون ،وهو األمر الذي نستخلص منه عدم اجازة القانون املذكور
بعد التعديل الطعن في سند التسجيل الصادر بنتيجة التسجيل الجديد خارج املدد القانونية لالعتراض
حتى بالنسبة للفئات املحددة بأحكام املادة /8ج من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق
تسجيلها ،وهو األمر الذي ينسجم ويتوافق مع مبادئ السجل العيني ،على الرغم من مساسه بحقوق
الفئات املذكورة ،والذي يمكن معه وكما نرى اعمال النصوص العامة باملطالبة بالتعويض من طالب
التسجيل الجديد ،ملصلحة املالك الحقيقيين الذين تضرروا من هذا التسجيل دون امكانية الغاء هذا
التسجيل ،اال ان ذلك يشكل تناقضا بين احكام قانون التسجيل املجدد كآلية اختيارية وأحكام املادة 15
من قانون تسوية االراض ي واملياه رقم  40لسنة  ،1952الذي يحكم اجراءات التسجيل االجباري املتمثل
بالتسوية ،والتي قررت مددا خاصة ورتبت أحكاما خاصة لالعتراض بالنسبة للغائب والقاصر وفاقد
األهلية ،حيث قررت امتداد أجل االعتراض ملدة سنة واحدة تبتدئ منذ تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو
التاريخ الذي يسترد فيه فاقد األهلية أهليته القانونية.

( )1نقض مدني رقم  ،2010/93الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية برام هللا ،بتاريخ  ،2011/6/5غير منشور .و النقض املدني رقم 2009/78
الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2009/9/2منشور على موقع املقتفي االلكتروني .واالستئناف املدني رقم  2000/33الصادر عن
محكمة استئناف رام هللا بتاريخ  ،2005/9/7منشور على موقع األحكام ملوقع املقتفي االلكتروني.
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املبحث الثاني
الطبيعة القانونية للتسجيل الجديد ومدى تو افقه مع السجل العيني العقاري
اختلفت االنظمة العقارية املختلفة في الطبيعة القانونية التي أسبغتها على قرارات التسجيل في السجل
العقاري ،وتراوحت معظم التشريعات في إسناد قرار التسجيل ملوظفين إداريين تحت الرقابة القضائية ،أو
بإسناد عملية التسجيل ذاتها إلى القضاء ،باعتبار أن طبيعة التسجيل العقاري ذاته تفترض البت في املنازعات
العقارية والبت في حق امللكية وحل النزاعات بين املتخاصمين وهو اختصاص قضائي ال يجوز إسناده الى جهات
إدارية ولو كان يمكن الطعن به أمام الجهات القضائية ،وسنتناول هذا املبحث ضمن مطلبين نخصص األول
منهما للبحث في الطبيعة القانونية للتسجيل الجديد ،فيما نخصص املطلب الثاني لبيان مدى توافق التسجيل
الجديد وقوة القيد الناتج عنه مع املبادئ العامة للسجل العيني العقاري.
املطلب األول
الطبيعة القانونية للتسجيل الجديد
سنتناول هذا املطلب املخصص للبحث في الطبيعة القانونية للتسجيل الجديد من خالل دراسة الطبيعة
القانونية لقرارات مأمور التسجيل واللجنة البدائية للتسجيل الجديد في الفرع األول فيما نخصص الفرع الثاني
للبحث في الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة االستئنافية للتسجيل الجديد.
الفرع األول
الطبيعة القانونية لقرارات مأمورالتسجيل واللجنة البدائية للتسجيل
سنتناول هذا الفرع من خالل البحث في الطبيعة القانونية لقرارات مأمور التسجيل (أوال) والطبيعة
القانونية لقرارات اللجنة البدائية للتسجيل الجديد(ثانيا).
أوال .الطبيعة القانونية لقرارات مأمورالتسجيل
ان قرارات مأمور تسجيل االراض ي فيما يخص معاملة التسجيل الجديد ،وفقا للصالحيات املحددة في املواد
( )4و( )5و( )7و( )10من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964واملتمثلة
في تلقي طلبات ومعامالت التسجيل الجديد واحالة الطلبات بعد اكتمالها الى اللجنة البدائية للتسجيل الجديد
واجراء الكشف على العقار موضوع التسجيل على نفقة طالب التسجيل وتبليغ قرار اللجنة واتمام معاملة
التسجيل بعد صيرورة قرار اللجنة نهائيا ،تعتبر جميعها اجراءات ادارية يباشرها مأمور التسجيل بصفته
موظفا عاما ومكلفا بخدمة عامة وبالتالي فأن هذه القرارات ال تدخل ضمن القرارات القضائية وتخضع للطعن
امام القضاء االداري املتمثل في محكمة العدل العليا في فلسطين كونها املحكمة املختصة قانونا في نظر الطعون
بالقرارات االدارية وفقا الحكام املادة ( )33من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم  5لسنة  2001والتي تعتبر
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هي املحكمة االدارية في فلسطين وتعتبر قراراتها نهائية وال تقبل الطعن بأي حال من االحوال) .(1ولم يحدد قانون
تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مأمور التسجيل
فيما يخص الصالحيات واالجراءات املتخذة منه ،اال ان القضاء الفلسطيني واالردني قد اكد على الطبيعة
اإلدارية للقرارات الصادرة عن مأمور التسجيل اثناء تأديته االختصاصات املمنوحة له بموجب قانون تسجيل
االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها حيث قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية على الطبيعة
االدارية لقرارات مأمور تسجيل االراض ي اكثر من مرة ،كما ان مجرد قبول الطعون االدارية بالقرارات الصادرة
عن مأمور التسجيل امام محكمة العدل العليا يعتبر بحد ذاته كافيا على تأكيد الطبيعة اإلدارية لهذه
القرارات) ،(2اذ لو لم تكن هذه القرارات من عداد القرارات االدارية ملا جاز الطعن بها امام محكمة العدل العليا
ولكانت واجبة الرد لعدم القبول .وبالرجوع الى احكام القضاء الفلسطيني فأنه قد حدد صالحيات مأمور
التسجيل وأكد على السلطة االدارية املقيدة ملأمور التسجيل عند القيام بوظيفته واملباشرة في الصالحيات
املمنوحة له بموجب قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،ونرى بأن ما ذهب اليه القضاء
الفلسطيني من تحديد صالحيات مأمور التسجيل وعدم منحه السلطة التقديرية في القيام بالصالحيات
املفروضة قانونا قبل احالة معاملة التسجيل الى اللجنة املختصة يمنع التعسف أو سوء استخدام السلطات
املمنوحة ملأمور التسجيل بموجب القانون ،حيث اكدت محكمة العدل العليا في قرارها رقم  2004/23املشار
اليه اعاله على الصالحية املقيدة ملأمور التسجيل وعدم جواز االمتناع عن تنفيذ املوجبات املفروضة اثناء
االجراءات القانونية لسير معاملة تسجيل االراض ي والعقارات حيث قررت بأن (:ان مأمورالتسجيل املستدعى
ضده قد خالف أحكام القانون لدى اصداره القرار محل الطعن متجاوزا الصالحيات املنصوص عليها في
املادتين  4و 5من القانون رقم  6لسنة  64املتعلق بتسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها
( )1حيث نصت املادة ( )33من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم  5لسنة  2001واملعدل بموجب القرار بقانون رقم  15لسنة  2014على انه(:
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
 -1الطعون الخاصة باالنتخابات.
 .2الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية النهائية املاسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون
العام ،بما في ذلك النقابات املهنية ،ومؤسسات التعليم العالي ،واالتحادات املسجلة حسب األصول والجمعيات ذات النفع العام.
 -3الطلبات التي هي من نوع املعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص املوقوفين بوجه غير مشروع.
 -4املنازعات املتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العالوات أو املرتبات أو النقل أو اإلحالة إلى املعاش أو التأديب أو االستيداع
أو الفصل ،وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية.
ً
 -5رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا ألحكام القوانين أو األنظمة املعمول بها.
 -6سائر املنازعات اإلدارية.
ً
 -7املسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقا
للعدالة.
 -8أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون).
( )2عدل عليا رقم  ،2004/23الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ  ،2004/12/6منشور على موقع املقتفي القانوني.
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وحيث أن هاتين املادتين قد فرضتا على مأمور تسجيل االراض ي عند ورود طلب اليه بتسجيل اموال غير
منقولة لم يسبق تسجيلها ،ان يقوم بأمورمحددة وضمن مدد محددة أيضا ،ليس من ضمنها قبول أورفض
احالة معاملة التسجيل للجنة البدائية املختصة كون هذا األمر ليس من اختصاصه .وحيث ان قراره
املطعون فيه بعدم اجابة طلب املستدعي احالة معاملته للجنة البدائية املختصة بتسجيل األموال غير
املنقولة التي لم يسبق تسجيلها يكون خارجا عن اختصاصه ومعيب بعيب اساءة استعمال السلطة
واغتصابها وهو بالتالي قرارواجب االلغاء)).(1
ثانيا .الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة البدائية املختصة
حددت املادة السادسة من قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة 1964
التي نصت على تشكيل لجان التسجيل الجديد في املناطق واأللوية واعضاء هذه اللجان والصالحيات املمنوحة
لها واإلجراءات املتبعة في اتخاذ القرارات الصادرة عنها دون أن تحدد طبيعتها القانونية ،ولتحديد الطبيعة
القانونية لهذه اللجان والقرارات الصادرة عنها وما اذا كانت ذو طبيعة قانونية أم إدارية ،فال بد من الرجوع الى
طبيعة تشكيلها وتبعية اعضاءها من جهة والصالحيات املمنوحة لها ومدى امكانية الطعن بها من جهة اخرى،
فمن جهة أعضاء هذه اللجان فأنها تتكون من قاض ي صلح رئيسا وعضوية مندوب عن سلطة األراض ي ومندوب
عن دائرة ضريبة األمالك) .(2وعلى الرغم من ذلك فأنه ال يمكن اصباغ الصفة القضائية على هذه اللجنة ملجرد
مشاركة احد القضاة في عضويتها ورئاستها ،كونه ال يعدو احد املشاركين في هذه اللجنة املكونة باألغلبية من
موظفين اداريين ال يتمتعون بأية صفة قضائية ،كما ان قرارات هذه اللجان تتم باألجماع أو باألغلبية بغض
النظر عن الجهة التي يكون رأي القاض ي بجانبها ،وبالتالي فأن هذه اللجان من ناحية اعضاءها تعتبر لجنة غير
قضائية باإلضافة الى عدم شمولها ضمن تشكيالت املحاكم املحددة حصرا في قانون تشكيل املحاكم النظامية،
أما بخصوص اإلجراءات املتبعة أمامها فأنها غير ملزمة بإتباع قانون أصول املحاكمات الحقوقية التي يتوجب
على املحاكم السير وفقا ألحكامه في كافة اإلجراءات التي تتم أمامها .وحيث أن قانون تشكيل املحاكم النظامية
رقم  5لسنة  2001وقانون السلطة القضائية رقم  1لسنة  2002واللذان حددا املحاكم النظامية حصرا) (3لم
يتطرق أي منهما للجان التسجيل الجديد فأنه ال مجال العتبار هذه اللجان من ضمن الهيئات القضائية وال
تندرج ضمن املحاكم النظامية .وبالتالي فلجان التسجيل الجديد املنصوص عليها ضمن احكام املادة  6من
قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها تعتبر لجانا ادارية مختصة بالبت في طلبات
التسجيل وفقا ألحكام القانون املذكور وعلى الرغم من الطبيعة االدارية للجان التسجيل اال انها منحت
( )1عدل عليا رقم  ،2004/23مرجع سابق.
( )2احمد قنديل ،شرح قانون تسوية األراض ي واملياه والقوانين األخرى املكملة ،مرجع سابق ،ص153 .
ً
( )3نصت املادة  1من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم  5لسنة  2001على انه .1 (:تنشأ املحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقا ألحكام قانون
السلطة القضائية وهذا القانون.
 .2تعين دائرة اختصاص املحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل).
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صالحيات واسعة في التسجيل العقاري ،ويجوز الطعن في قرارات اللجنة املذكورة أمام اللجنة االستئنافية
للتسجيل الجديد املختصة للنظر في االعتراضات املقدمة ضد قرارات اللجنة البدائية للتسجيل الجديد ،والتي
سمتها املادة ( )9باللجنة االستئنافية ،فيما اطلقت عليها املادة ( )7تسمية لجنة االعتراض ونرى ان تسمية هذه
اللجنة بلجنة االعتراض هي التسمية االقرب الى مفهوم وتشكيل هذه اللجنة حتى ال يتم الخلط بين هذه
التسمية وبين محكمة االستئناف اذ أن هذه اللجنة في حقيقتها ال تعدو ان تكون لجنة اعتراضات للبت في
االعتراضات الواقعة على قرارات اللجنة الخاصة او البدائية لتسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق
تسجيلها وقد يكون لهذه التسمية بهدف تمييز لجنة االعتراض عن لجنة التسجيل تالفيا للخلط بين صالحيات
اللجنتين الخاصتين واملشكلتين وفقا ألحكام قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها .وتعتبر
اللجنة االستئنافية املنصوص عليها كلجنة اعتراضات بمثابة جهة إدارية ذات اختصاص قضائي وال تخضع
قراراتها للطعن امام محكمة النقض وتكون قراراتها نهائية) ،(1وقد اكدت محكمة النقض الفلسطينية على ذلك
في العديد من احكامها حيث جاء في قرارها رقم  2013/645بأنه (:وحيث ان اللجنة االستئنافية لتسجيل
االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها هي جهة ذات اختصاص قضائي وليست محكمة استئنافية
وان ما يصدر عنها من قرارات ال تعد احكاما ،بالرغم ما لها من صالحية بموجب املادة السابعة من قانون
تسجيل االموال غيراملنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964تلك الصالحية املتمثلة في التصديق
على قرار املستأنف أو فسخه أو اعادته للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات ويكون قرارها
باإلجماع أو باألغلبية فأن هذه القرارات ال تقبل الطعن بالنقض ،كون املشرع قد حصر الطعن بطريق
النقض باألحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها االستئنافية وباألحكام الصادرة عن محكمة
االستئناف وبما يصدرعن أي جهة ذات اختصاص قضائي متى نصت قوانينها على ذلك ،وحيث أن كال من
اللجنة البدائية واللجنة االستئنافية للتسجيل الجديد قد أنشئتا بموجب قانون خاص وهو قانون
تسجيل االموال غيراملنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964سالف االشارة الذي نظم اجراءات
الطعن بقرار اللجنة البدائية ومواعيد الطعن فيه لدى اللجنة االستئنافية فأن القرار املطعون فيه
والحالة هذه يغدو غيرقابل للطعن بالنقض)).(2
ومن خالل ما تقدم يتبين بأن قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها األردني والنافذ قد
تبنى نظام التسجيل العقاري االداري من خالل اسناد مسؤولية التسجيل الى لجان ادارية تتمتع باختصاص
قضائي برغم ان مقتضيات العدالة وحق املتقاضين بالرجوع الى قاضيهم الطبيعي في حل النزاعات تقتض ي ان
تسند هذه املهمة الى جهة قضائية بكافة مراحلها ،ملا يمتاز به القضاء من قدرة وكفاءة على تحليل والبت في
ال سندات والعقود والبينات املقدمة إلثبات التصرف ،أو البت في االعتراضات املقدمة ،وهو األمر الذي ذهبت
( )1نقض مدني رقم  ،2010/93الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2011/06/05قسطاس.
( )2نقض مدني رقم  2013/645الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2013/12/09قسطاس.
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إليه العديد من النظم العقارية ،كالتشريع العقاري التونس ي الذي تبنى نظام التسجيل القضائي واستحدث
محاكم عقارية اسندت لها صالحيات تلقي طلبات التسجيل العقاري والبت فيها) ،(1وهو اتجاه محمود باتجاه
إرساء قواعد العدالة وتعزيز تخصص القضاء العقاري ضمن املنظومة القضائية ،بما يسهم في إرساء األمن
وزيادة االئتمان العقاري.
الفرع الثاني
الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة االستئنافية للتسجيل الجديد
أما فيما يخص الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة االستئنافية للتسجيل الجديد فلم يحدد قانون تسجيل
االموال غير املنقولة رقم  6لسنة  1964الطبيعة القانونية للجنة االعتراض املختصة للنظر في االعتراضات
املقدمة ضد قرارات اللجنة البدائية للتسجيل الجديد ،مكتفيا بتحديد اختصاصات هذه اللجنة واالجراءات
الواجب اتباعها في نظر االعتراضات امامها ،وقد سمت املادة ( )9هذه اللجنة باللجنة االستئنافية ،بينما اطلقت
عليها املادة ( )7تسمية لجنة االعتراض ونرى ان تسمية هذه اللجنة بلجنة االعتراض هي التسمية االقرب الى
مفهوم وتشكيل هذه اللجنة حتى ال يتم الخلط بين هذه التسمية وبين محكمة االستئناف اذ أن هذه اللجنة في
حقيقتها ال تعدو ان تكون لجنة اعتراضات للبت في االعتراضات الواقعة على قرارات اللجنة الخاصة او البدائية
لتسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها وقد يكون لهذه التسمية بهدف تمييز لجنة االعتراض عن
لجنة التسجيل تالفيا للخلط بين صالحيات اللجنتين الخاصتين واملشكلتين وفقا ألحكام قانون تسجيل االموال
غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها.
واللجنة االستئنافية املبينة أعاله ،وان كانت جهة ذات اختصاص قضائي فأنها ال تعتبر محكمة استئنافية
وبالتالي فال تخضع قراراتها للطعن امام محكمة النقض وتكون قراراتها نهائية) ،(2وقد اكدت محكمة النقض
الفلسطينية على ذلك في العديد من احكامها حيث جاء في قرارها رقم  2013/645بأنه (:وحيث ان اللجنة
االستئنافية لتسجيل االموال غيراملنقولة التي لم يسبق تسجيلها هي جهة ذات اختصاص قضائي وليست
محكمة استئنافية وان ما يصدر عنها من قرارات ال تعد احكاما ،بالرغم ما لها من صالحية بموجب املادة
السابعة من قانون تسجيل االموال غيراملنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964تلك الصالحية
املتمثلة في التصديق على قرار املستأنف أو فسخه أو اعادته للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من
تعليمات ويكون قرارها باإلجماع أو باألغلبية فأن هذه القرارات ال تقبل الطعن بالنقض ،كون املشرع قد
حصرالطعن بطريق النقض باألحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها االستئنافية وباألحكام الصادرة
عن محكمة االستئناف وبما يصدر عن أي جهة ذات اختصاص قضائي متى نصت قوانينها على ذلك،
( )1حامد النقعاوي ،كل ما يمكن معرفته عن التسجيل العقاري ،مقال منشور على موقع الصباح األلكتروني 17 ،افريل ،2017
.http://www.assabah.com.tn
( )2نقض مدني رقم  ،2010/93الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2011/06/05قسطاس.
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وحيث أن كال من اللجنة البدائية واللجنة االستئنافية للتسجيل الجديد قد أنشئتا بموجب قانون خاص
وهو قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964سالف االشارة الذي
نظم اجراءات الطعن بقرار اللجنة البدائية ومواعيد الطعن فيه لدى اللجنة االستئنافية فأن القرار
املطعون فيه والحالة هذه يغدو غير قابل للطعن بالنقض)) .(1ونرى ضرورة إعادة تشكيل لجان االعتراضات
وتعديل النصوص القانونية املحددة الختصاصاتها ،ملا تشكله من شبهة عدم دستورية هذه اللجنة بصفتها لجنة
اعتراض ،قياسا على الحكم بعدم دستورية محكمة الجمارك ،الذي كانت املحكمة الدستورية العليا بفلسطين
قد أصدرت قرارها بشأنها في الطعن الدستوري رقم  2017/07والصادر بتاريخ  2018/05/08والقاض ي بعدم
دستورية نصوص املواد  167و 170من قانون الجمارك واملكوس رقم  1لسنة  ،1962فيما يتعلق بتشكيل
محكمة الجمارك واملكوس االبتدائية واالستئنافية ،كون ان تشكيل هاتين املحكمتين يتعارض مع نصوص
الباب السادس من القانون األساس ي املعدل والتي تنص على ان القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم
غير القانون وال يجوز ألي سلطة التدخل في القضاء او شؤون العدالة ملا يعارض تعيين موظفين اداريين
ينسبون من وزيري املالية واالقتصاد كأعضاء في تلك املحاكم وفقا ملا ورد في أحكام املادتين املذكورتين) .(2وقد
جاء في القرار املذكور بأنه (:أن هذا التشكيل يسلب والية القضاء العادي الطبيعي ويعطي لغير القضاة
الجلوس على مقاعد القضاء واصدارأحكام ذات طابع جنائي ويحرم مجلس القضاء األعلى حقا من حقوقه
في التشكيل واألشراف ويعطي السلطة التنفيذية الحق في التدخل في عمل السلطة القضائية ،وهذا يشكل
مخالفة دستورية ال غبار عليها .وقد تبنت لجنة األمم املتحدة لحقوق األنسان في كثير من قراراتها مبدأ
القاض ي الطبيعي فقد أوصت اللجنة في قرارها رقم  32/1989انه على الدول أن تأخذ بعين االعتباراملبادئ
الوارد في مشروع اإلعالن العاملي الستقالل القضاء واملعروفة باسم اعالن" " singhvحيث نصت املادة ()5
من هذا اإلعالن على أنه (:ال يجوزانشاء محاكم من اجل انتزاع الوالية القضائية األصلية واملخولة للمحاكم
العادية)) .(3ونرى أن قرار املحكمة الدستورية العليا في حكمه بعدم دستورية املواد  167و 170من قانون
الجمارك واملكوس لتشكيلها من موظفين ليسوا بقضاة باإلضافة الى قاض ،ينطبق على احكام املادة ( )6و()7
من قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ويتوجب معه تعديل املواد املذكورة ومنح
صالحية البت االعتراضات الواردة بشأن معاملة التسجيل الى القضاء كونها تشكل منازعة حقيقية يختص
القضاء بالبت فيها كما نرى بأن يتم منح هذه الصالحية ملحكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها
األمر بما من شأنه منح الثقة في قرارات التسجيل الجديد من جهة واسناد االختصاص الى القاض ي الطبيعي

( )1نقض مدني رقم  2013/645الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2013/12/09قسطاس.
( )2قرار املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  2017/07الصادر بتاريخ  ،2018/05 /08قسطاس.
( )3قرار املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية  ، 2017/07املرجع السابق.
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تالفيا ألي شبهات دستورية تعتري تشكيل اللجنة املذكورة وفيها تسهيل للمتخاصمين وتوفير رقابة قضائية
حقيقية على اعمال مأمور التسجيل ،فيما يتم الطعن بقرارات املحكمة وفق طرق الطعن العادية.
املطلب الثاني
مدى تو افق التسجيل الجديد وقوة القيد الناتج عنه مع املبادئ العامة
للسجل العيني العقاري
يستند السجل العيني العقاري إلى العديد من املبادئ واألسس التي يقوم عليها ،وتميزه عن نظام السجل
الشخص ي ،ومن أهم هذه املبادئ مبدأ التخصيص وحظر التقادم والصفة القضائية ،وقوة القيد أو الحجية
املطلقة للقيود العقارية ،وسنتناول مدى توافق نظام التسجيل الجديد مع مبادئ السجل العيني العقاري في
الفرع األول من هذا املطلب فيما نخصص الفرع الثاني للبحث في مدى حجية أو القوة الثبوتية للقيود الناتجة
عن اعمال التسجيل الجديد في الفرع الثاني.
الفرع األول
مدى تو افق التسجيل الجديد مع املبادئ العامة للسجل العيني العقاري
سوف نتناول املبادئ االساسية للسجل العيني العقاري ومدى توافق السجل الناتج عن التسجيل الجديد
في الضفة الغربية مع تلك املبادئ وهي مبدأ التخصيص(أوال) ومبدأ حظر التقادم(ثانيا) ومبدأ الصفة
القضائية للسجل العيني (ثالثا).
اوال .مبدأ التخصيص
يفيد هذا املبدئ بوجوب تخصيص صفحة لكل عقار من صفحات السجل العقاري ،يثبت في اولها اسم
مالكه وقت انشاء السجل أو اسم أول متصرف اليه بعد انشاء السجل ثم يثبت بعد ذلك كل ما يرد على هذا
العقار من تصرفات اوال بأول) ، (1فالعقار وحده وليس مالكه هو أساس التسجيل حيث ال يعد اسم املتصرف
ً
معيارا ملعرفة العقار أو أي حق مترتب عليه ،بل أن الصحيفة العقارية وحدها هي التي تبين وضع العقار وحالته
القانونية واألشخاص الذين لهم حقوق مترتبة عليه) ،(2وبالتالي فإن االعتماد على مبدأ التخصيص يسهل
عملية البحث والتحري عن املالك الحقيقي للعقار أو صاحب الحق العيني ومعرفة وضعية العقار الحقيقية

( )1عبد الحميد الشواربي ،اجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،طبعة جديدة ومنقحة ،1999 ،ص5 .
( )2محمد يوسف الزعبي ،قيود سجل االراض ي االردني نتيجة التسوية ،مرجع سابق ،ص.321 .
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دون لبس أو غموض) .(1وهذا ما يميز هذا النظام عن نظام الشهر او السجل الشخص ي) .(2اال أننا نرى أن ذلك
ال يمنع من أن يسمح هذا النظام بالبحث عن العقارات اململوكة لشخص بعينه ،وهذا االمر املعمول به في
الكثير من الحاالت في بعض االنظمة العقارية العينية كفلسطين اذ يمكن التحري عن جميع االمالك املسجلة
باسم شخص معين ضمن االختصاص الذي يشمله السجل العقاري ،ونجد تطبيقات عديدة لهذا االمر سواء
عند البحث عن امالك املدين لحجزها حجزا تحفظيا او تنفيذيا أو البحث عن امالك عقارية ضمن التركة أو
في تحقيقات جزائية وبخاصة في الجرائم املاسة باألموال العامة .ويتمتع نظام التسجيل الجديد وفقا لقانون
تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،باعتماده آليات قانونية وفنية تسمح بتحديد العقار
موضوع مطلب التسجيل تحديدا شامال ،ويتم تخصيص صفحة في السجل العقاري لكل عقار موضوع هذا
التسجيل بحيث يتميز كل عقار برقم خاص يميزه عن باقي العقارات ،وتحفظ نسخة عن خريطة العقار املعدة
من قبل مساح مرخص ،واملصادق عليها من قبل دائرة املساحة العامة التابعة لهيئة تسوية األراض ي واملياه،
بما يضمن معرفة حدود ومساحة العقار بشكل دقيق).(3
ثانيا .مبدأ حظرالتقادم
ال يسمح هذا النظام باكتساب الحقوق العينية العقارية بمرور الزمن كونه يتعارض مع املبدأ االساس ي الذي
يقوم عليه هذا النظام وهو وجوب استقرار امللكية العقارية ،ولذلك فإن واضع اليد أو الحائز ال يمكن له
االحتجاج ضد املالك أو املتصرف بمرور الزمن الكتساب الحق العيني العقاري ،وال يسمح بفقدان أي حق
مسجل بمرور الزمن .وتتبنى أغلب التشريعات التي تأخذ بنظام السجل العيني(العقاري) هذا املبدأ ،ويحرص
بعض مشرعي هذه الدول على النص صراحة على هذا املبدأ كما فعل املشرع املغربي حيث نصت املادة االولى
من قانون التحفيظ العقاري رقم  14/07املغير واملتمم للفصل  63من ظهير التحفيظ العقاري  12لسنة 1913
( )1صداقي عمر ،مرجع سابق ،ص.36 .
( )2يهدف نظام السجل الشخص ي أو الشهر العقاري ،الى ضبط التصرفات الواردة على العقار تحديدا ،وتخرج املنقوالت من قاعدة الشهر اذ تكفي
الحيازة فيها إلثبات امللكية ،حيث تعتبر الحيازة سند امللكية في املنقوالت ،شريطة توافر حسن النية ،باستثناء بعض املنقوالت التي استثناها القانون
من القاعدة السابقة ألهميتها كوجوب تسجيل التصرفات املتعلقة بالسفن واملركبات .ويتسع نطاق تطبيق الشهر العقاري ليشمل الحقوق العينية
االصلية والتبعية وبعض صور الحقوق الشخصية ذات االهمية كعقد االيجار واملخالصة باألجهزة والحواالت الخاصة بها ،ويعتمد نظام السجل أو
ً
ً
الشهر العقاري في تسجيل التصرفات العقارية على أسماء األشخاص القائمين بها ،اذ يعتبر اسم الشخص محورا وأساسا لتسجيل التصرفات التي
يبرمها على العقارات التي يملك التصرف بها ،بغض النظر عن العقار الذي يتناوله هذا التصرف ،من خالل سجل خاص متسلسل أبجديا بأسماء
األشخاص الذين يجرون التصرفات موضوع الشهر العقاري ،وذلك بخالف نظام السجل العيني الذي يعتمد صحيفة العقار اساسا لتسجيل جميع
التصرفات العقارية التي تتم بشأنه .للمزيد ينظر :عباس الصراف ،شرح عقد البيع في القانون املدني الكويتي ،الطبعة االولى ،دار البحوث العلمية،
الكويت ،1975 ،ص.394 .
حسين عبد اللطيف حمدان ،نظام السجل العقاري ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،بدون رقم طبعة ،2003 ،ص .13 .محمد الشهاوي،
اجراءات تسجيل العقود في الشهر العقاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة االولى ،2013 ،ص .2ادوار عيد ،االنظمة العقارية ،التحديد
والتحرير ،السجل العقاري ،الطبعة الثانية ،بدون دار نشر ،1996 ،ص.8 .
( )3دليل إجراءات سلطة األراض ي ،الصادر عن سلطة األراض ي الفلسطينية ،2018 ،ص.21 .
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على (:ان التقادم ال يكسب أي حق عيني على عقارمحفظ في مواجهة املالك املقيد ،وال يسقط أي حق من
الحقوق العينية املقيدة بالرسم العقاري)) ،(1كما سار التشريع السوري بذات االتجاه ،اذ نصت املادة 925
من القانون املدني السوري على أنه " :ال يسري التقادم على الحقوق املقيدة في السجل العقاري" .كما اخذ
املشرع االردني بذلك ،اذ نصت املادة الخامسة من القانون املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غير املنقولة رقم
 51لسنة  1958النافذ في الضفة الغربية بأنه ":ال تسري مدة مرور الزمن أو التقادم على أموال غير منقولة
تمت التسوية فيها" ،وكذلك فعل املشرع املصري اذ نصت املادة  2/27من قانون السجل العيني املصري بأنه":
ال يجوز التمسك بالتقادم على خالف ما هو ثابت بالسجل") .(2وبهذا املبدأ ال يمكن لواضع يد على عقار
مسجل ،أن يكتسب هذا العقار بالتقادم مهما طال وضع يده عليه ،اذ أن السماح باكتساب الحقوق املسجلة
بالتقادم يخل بالثقة واالستقرار والتسلسل العادي واملتمم النتقال امللكية عن طريق التسجيل ،مما يؤدي إلى
الفوض ى واالضطراب في عملية انتقال امللكية العقارية ،ويؤدي بالتالي الى ان يصبح نظام السجل العقاري عديم
األثر والفائدة) .(3ولم يتطرق قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة 1964
النافذ في الضفة الغربية إلى مبدأ حظر التقادم ،كما أن هذا املبدأ قد أضحى مثار شك ،بعد الغاء أحكام املادة
الثامنة من قانون تسجيل األموال غير املنقولة) (4التي لم يسبق تسجيلها والتي كانت قد قررت أن السند الصادر
عن التسجيل املجدد يعتبر وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام املحاكم ،كما أن أحكام املادة الخامسة من القانون
املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غير املنقولة رقم  51لسنة  1958النافذ في الضفة الغربية لم تشمل بإحكامها
األموال غير املنقولة التي سجلت بموجب أحكام قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها،
وحصرت نطاق تطبيقها على االراض ي املشمولة بالتسوية دون غيرها من األراض ي املسجلة بنتيجة التسجيل
االختياري وهو التسجيل الجديد ،بمفهوم املخالفة ألحكام املادة ( )05املذكورة ،وهو مأخذ يتنافى مع مبادئ
العدالة ومقتضيات استقرار املعامالت العقارية ،ونرى بأن اتحاد العلة بين منع اكتساب الراض ي بالتقادم
( )1الفصل  62من قانون التحفيظ العقاري رقم  14/07املعدل لظهير التحفيظ العقاري لسنة  ،1913قانون التحفيظ العقاري  14/07النسخة
املحينة ،ص ،24املنشور على موقع وزارة العدل والحرية املغربية االلكتروني.
( )2محمد لبيب شنب ،دراسات في قانون السجل العيني املصري ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،بدون سنة نشر ،ص.46 .
( )3صداقي عمر ،مرجع سابق ،ص.41 .
( )4نصت أحكام املادة  8من قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  06لسنة  1964بأن(:أ -يجري تبليغ قرار اللجنة
ً
االستئنافية إلى املتضرر وإذا لم يرد إلى دائرة التسجيل إشعار من املحكمة املختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار بتوقيف
معاملة التسجيل يساربإتمام معاملة التسجيل وفق القراراملذكور.
ب -إذا ورد ملأمور التسجيل بعد إقامة الدعوى قرار يتضمن إسقاط الدعوى أو ردها من قبل املحكمة فيحق له أن يقوم بإتمام معاملة
التسجيل.
ج -إذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبرالسند الصادرعنها وثيقة غيرقابلة للطعن بها أمام املحاكم من قبل املعترض أو املعترضين
إنما يحق للغائب واملجنون واملعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت األرض باسمه أو على أصوله أو فروعه وعلى الزوج والزوجة
وذلك في حالة انتقال ملكية األرض إلى أي من هؤالء بأية صورة من الصور) ،والتي الغيت بموجب أحكام املادة الخامسة من األمر العسكري
بشأن تعديل قانون تسجيل األموال غيراملنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم  )1034لسنة  ،1982 -5743املقتفي.
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وحظر التقادم هو ذاته سواء أكانت األرض قد تم تسجيلها بموجب أعمال التسوية أو أعمال التسجيل املجدد.
كما أن عدم النص صراحة على حظر التقادم باألراض ي املسجلة بنتيجة التسجيل املجدد يتنافى مع طبيعة
التسجيل ذاتها ،ويؤدي الى إهدار الحقوق القانونية الثابتة بموجب قرارات أصبغ عليها القانون ذاته صفة
القطعية .االمر الذي يتوجب تعديل نص املادة الخامسة من القانون املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غير
املنقولة رقم  51لسنة  1958النافذ في الضفة الغربية لتشمل كافة األراض ي املسجلة في السجل العقاري بنتيجة
التسوية أو التسجيل الجديد .ونرى بأن املشرع لم يقصد استثناء األراض ي املسجلة بنتيجة أعمال التسجيل
الجديد من أحكام املادة الخامسة من القانون املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غير املنقولة ،ولكن بسبب
انعدام التسجيل االختياري وعدم إقراره بتاريخ إصدار ذلك القانون ،حيث أقر املشرع األردني التسجيل املجدد
كوسيلة ثانوية للتسجيل العقاري بعد التسوية في القانون رقم  6لسنة  1964أي بعد ما يقارب الست سنوات
بعد تاريخ القانون املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غير املنقولة.
ثالثا .الصفة القضائية لنظام السجل العيني
اختلفت التشريعات املقارنة في مدى األخذ بالصفة القضائية لنظام السجل العيني ،اذ ان الصفة القضائية
تقتض ي لزاما مرور اجراءات التسجيل عبر جهاز قضائي أو على األقل تحت اشرافه ورقابته ،وأن يكون القرار
النهائي بالتسجيل قضائيا من حيث التكوين) ،(1وقد حاولت بعض األنظمة التي تبنت نظام السجل العيني ان
تعطي القضاء صالحيات محددة ضمن اجراءات التسجيل في حين اكتفت انظمة اخرى في منح القضاء سلطة
الرقابة واملصادقة على اجراءات التسجيل التي يتوالها موظفون اداريون في االدارات العقارية او لجان التسجيل
املخولة حسب القانون .وقد منح النظام العقاري التونس ي) ،(2والسوري) (3القضاء صالحية الرقابة واألشراف
على اعمال واجراءات التسجيل األول ،وتتم العملية برمتها تحت اشراف ورقابة القضاء بمساعدة موظفين
ومهندسين يعملون تحت امرته .بينما أكتفت انظمة اخرى بالرقابة القضائية على عملية التسجيل من خالل
السماح بالطعن القضائي على قرارات التسجيل أو عند ورود اعتراضات على التسجيل كقانون التحفيظ
العقاري املغربي ،في حين ذهب اتجاه آخر الى اشراك قاض في عملية التسجيل ،أو ضمن لجان االعتراض دون
اضفاء الصفة القضائية على عملية التسجيل ذاتها كما فعل القانون األردني النافذ في فلسطين سواء اثناء
عملية التسجيل األول املستندة الى التسوية او التسجيل الجديد .إال أنه وإن كانت اعمال التسوية تخضع
للرقابة القضائية من خالل املصادقة على جدول الحقوق والبت في االعتراضات املقدمة على الحقوق الوارد
فيه من قبل محكمة التسوية ،املشكلة من قاض فرد ،ووفق اجراءات خاصة منصوص عليها وفق احكام قانون
تسوية األراض ي واملياه رقم  40لسنة  1952النافذ في الضفة الغربية .إال أن األمر يختلف في قانون تسجيل
( )1ابراهيم ابو النجا ،السجل العيني في التشريع املصري ،مطابع السفير ،االسكندرية ،1978 ،ص.49 .
( )2حامد النقعاوي ،كل ما يمكن معرفته عن التسجيل العقاري ،مرجع سابق.
( )3املادة 1و 2من نظام التحرير والتحديد الصادر بالقرار رقم  186لسنة  1926واملعدل بالقرار رقم  44لسنة  ،1932منشور على املوقع االلكتروني
للمديرية العامة للمصالح العقارية.
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األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،حيث أسندت صالحية البت في االعتراضات إلى لجنة إدارية سواء
في املرحلة األولى أو الثانية والتي تشكل للبت في االعتراضات الواقعة على قرارات اللجنة الخاصة او البدائية
لتسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،وقد أعطيت تلك اللجان اختصاصات قضائية استثناء،
حيث تعتبر تلك اللجنة جهة إدارية ذات اختصاص قضائي وفقا ملا استقر عليه القضاء الفلسطيني ،وعلى
الرغم من تقرير االختصاص القضائي لتلك اللجنة فأنها ال تعتبر محكمة استئنافية بأي حال من األحوال،
وبالتالي فال تخضع قراراتها للطعن امام محكمة النقض وتكون قراراتها نهائية) ، ،(1وذلك بخالف ما سار عليه
املشرعان التونس ي واملغربي واللذان منحا املحكمة املختصة صالحيات وسلطات أوسع من الصالحيات
املمنوحة ملحكمة التسوية .حيث أعطى املشرع التونس ي ألحد أعضاء املحكمة العقارية رئاسة لجنة املسح
الخاصة بكل مشيخة اذ نص الفصل  4من املرسوم عدد  3لسنة  ،1964املتعلق بالتسجيل االجباري التونس ي
على صالحية رئيس املحكمة العقارية في تعيين أحد اعضاء املحكمة لرئاسة لجنة املسح وبالتالي فأن كافة
اجراءات التسجيل والبت في مسألة الحوز واملساحة وتحديد العقار تجري تحت األشراف والرقابة القضائية
األمر الذي من شأنه منح الصبغة القضائية لكافة اجراءات التسجيل العقاري وما يحققه ذلك من زيادة الثقة
والكفاءة والبت في كافة املسائل املتنازع بشأنها من جهة قضائية األمر الذي نرى السير على هداه من قبل املشرع
الفلسطيني.
الفرع الثاني
قوة القيد الناتج عن عملية التسجيل املجدد بمواجهة الطعونات والتسوية
سنتناول هذا الفرع املخصص للبحث في القوة الثبوتية للسندات الصادرة بنتيجة عملية التسجيل الجديد
من خالل البحث في مدى نهائية السندات والحقوق املقيدة بمواجهة الحقوق وحاالت االستحقاق
السابقة(أوال) ،وفي مواجهة عملية التسوية واالدعاءات واالعتراضات اثناء التسوية(ثانيا).
أوال .نهائية القيد بنتيجة التسجيل الجديد بمواجهة الحقوق السابقة
عند انتهاء اجراءات التسجيل املجدد واصدار سند تسجيل العقار تسجيال جديدا فأن قوة السند الصادر
عن عملية التسجيل الجديد يتمتع بذات القوة املطلقة للقيد العقاري الناتج عن عملية التسوية) ،(2بحيث ال
يمكن الطعن في هذا القيد أو إ بطاله أو الغاؤه إال وفق الليات القانونية لالعتراضات لبعض الفئات والحاالت
الخاصة الواردة حصرا في قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها .اذ يعتبر قرار لجنة
التسجيل الجديد املكتسب للدرجة القطعية أو القرار الصادر عن اللجنة االستئنافية للتسجيل الجديد نهائيا
( )1نقض مدني رقم  ،2010/93الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2011/06/05غير منشور.
( )2أحمد الظاهر ،التسجيل الجديد لألموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في فلسطين ،مقال منشور على موقع دنيا الوطن بتاريخ
.2014/03/25
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وغير قابل للطعن امام أي جهة اخرى وقد اكدت محكمة النقض الفلسطينية على نهائية القرارات الصادرة
عن لجان التسجيل واالعتراضات املشكلة وفقا ألحكام قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق
تسجيلها رقم  6لسنة  1964وعدم اختصاص املحاكم النظامية في نظر دعاوى االلغاء ملعامالت تسجيل
االراض ي تسجيال جديدا في العديد من قراراتها ،اذ ورد في قرارها رقم  (:2010/93ان املحاكم النظامية غير
مختصة بنظردعوى الغاء معاملة تسجيل األرض تسجيال مجددا ،والتي تم تسجيلها بموجب القانون رقم
 6لسنة  1964والذي يتعلق بتسجيل األراض ي التي لم يسبق تسجيلها ،وكان على املدعي الطاعن أن يقدم
اعتراضه الى لجنة التسجيل املجدد االبتدائية بصفتها صاحبة االختصاص واملشكلة وفق القانون املذكور
اعاله خالل املدة القانونية بعد نشرطلب التسجيل في الصحف املحلية وفي مكان بارزعمال باملادة ( )4من
القانون املذكور)) .(1وبانتهاء مدد الطعن او تأييد قرارا اللجنة البدائية للتسجيل املجدد واصدار القيد الجديد
فإن العقار املسجل يعتبر مطهرا من كافة الدفوع القانونية السابقة عليه والتي ال يمكن الطعن او االدعاء بغير
القيود املقيدة بموجبها وذلك وفق أحكام املادة( )7من قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق
تسجيلها ،التي قررت نهائية القرار الصادر عن اللجنة في حال عدم التقدم بأي اعتراض خالل املدة املحددة
لذلك ،أو برد االعتراضات من قبل اللجنة االستئنافية ،وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية على قوة
السندات الصادرة نتيجة أعمال التسجيل املجدد بحيث ال يمكن الطعن بها امام املحاكم حيث أوردت في احدى
قراراتها (:وحيث ثبت أن األرض موضوع الدعوى صدر فيها سند تسجيل صادر عن مكتب تسجيل أراض ي
بيت لحم وهو السند املبرز م 1/فأن املادة الثالثة من القانون رقم  51لسنة  1958ال تنطبق على العقار
موضوع الدعوى ألن هذا السند (املبرزم )1/يعتبروثيقة غيرقابلة للطعن بها أمام املحكمة بمقتض ى احكام
املادة  8من قانون تسجيل االموال غيراملنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  6لسنة  1964وال يكون للوكاالت
الدورية والتصرف بموجبها وفق احكام املادة الثالثة من القانون  51لسنة  1958املشاراليه في مقابل ثبوت
تسجيل العقارفي الدو ائراملختصة وفق شهادة التسجيل م 1/أي أثرقانوني ما دام أن املادة الثالثة املذكورة
تطبق على األراض ي التي لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها التسوية أي األراض ي التي لم يتم
تسجيلها من دو ائرالتسجيل ،أضافة الى أن وقائع الدعوى تشيرالى ان املدعي استند في دعواه لحق امللكية
والتصرف الى الوكاالت الدورية والتصرف مدة مرورالزمن وألن الوكاالت الدورية تعتبربموجب املادة  11من
القانون رقم  51لسنة  1958انها اجراء تحضيري تمهيدا لتسجيل العقارفي الدو ائراملختصة ،والتصرف ال
يكون معتبرا وصحيحا اال اذا روعيت بشأنه أحكام القانون وفق نص املادة  1/4من قانون انتقال االراض ي
لسنة  1920االمر الذي تكون معه اسباب الطعن املذكورة غير واردة وال تقوى على جرح الحكم املطعون
فيه)).(2
( )1نقض مدني رقم  ،2010/93الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ
( )2نقض مدني رقم  2009/78الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ  ،2009/9/2منشور على موقع املقتفي اإللكتروني.
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وعلى الرغم من صحة ما ذهبت إليه محكمة النقض الفلسطينية في قرارها كما نرى ،فإنه كان يتوجب عليها
االستناد إلى أحكام الفقرة (ح) املادة ( )07من القانون املذكور والتي تنص على (:إن قرار لجنة االعتراض هو
قرارنهائي) ،وأحكام الفقرة (أ) من أحكام املادة ( 7مكرر ج) والتي تنص على أن (:يقوم املسؤول عن التسجيل
ً
بتسجيل األموال غيراملنقولة وفقا لقراراللجنة الذي اكتسب الدرجة القطعية) ،وليس االستناد إلى أحكام
املادة الثامنة امللغاة من القانون بموجب املادة الخامسة من األمر العسكري بشأن تعديل قانون تسجيل
األموال غير املنقولة التي لم يتم تسجيلها) (1رقم  1034لسنة  1982والذي نص على أنه(:في األمر بشأن تعديل
قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم  )448لسنة -5732
 1971بعد املادة  3يحل3":أ تلغى املادة  8من القانون")).(2
ونرى بأن إسباغ صفة القرار النهائي وفق أحكام املادة السابعة أو املكتسب للدرجة القطعية وفق أحكام
املادة السابعة مكرر (ج) يفيدان ذات املعنى واملقصود من أحكام املادة الثامنة امللغاة من حيث اعتبار السند
الصادر بموجب التسجيل الجديد وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام املحاكم .وال تمتد تلك القوة النهائية لسندات
التسجيل الناتجة عن أعمال التسجيل الجديد بوصفها عملية تسجيل أول للعقار وإخضاعه لنظام السجل
العيني العقاري ،إلى البيوع والتصرفات العقارية الالحقة التي تتم نتيجة التصرفات القانونية املختلفة على
العقار املسجل ،والتي تختلف طبيعتها وأسس الحماية القانونية لها وفقا لنظرة التشريعات املختلفة للمصالح
واألهداف التي يتوخاها املشرع من وراؤها ،والتي ال تتمتع في الضفة الغربية سوى بقوة قيد نسبية ،بحيث يجوز
الغاء التسجيل والتشطيب على الحق املقيد في حال ثبت بطالن التصرف أو العقد الذي أسس التسجيل على
أساسه ،وهو مجال آخر ال يتسع بحثه في هذا املقام املخصص للبحث في قوة القيد العقاري األول أو املؤسس
والذي يعتبر شهادة امليالد للعقار وفق نظام السجل العيني.
ثانيا .مدى نهائية القيد الناتج عن التسجيل الجديد في حاالت شمول العقاربالتسوية
قد تشمل أعمال التسوية بوصفها اللية األوسع واألشمل ضمن آليات التسجيل العقاري في النظام العقاري
الفلسطيني ،كافة األراض ي والعقارات في املناطق الخاضعة لعملية التسوية سواء أكانت تلك العقارات من
العقارات املسجلة بموجب أعمال التسجيل الجديد أم من األراض ي غير املسجلة نهائيا ،األمر الذي يثير
التساؤل عن نهائية قيود التسجيل الجديد التي سبقت أعمال التسوية وما إذا كانت حجية هذه القيود تمنع
من تسجيل األرض أو العقار موضوع التسوية بغير اسم املالك املسجل بموجب التسجيل الجديد؟ وبالتالي
( )1صدر بتاريخ  06كانون اول  ،1982املقتفي.
( )2وكانت املادة (/8ج) من قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيها رقم  6لسنة  1964بأنه (:إذا تم التسجيل في قيود دائرة
التسجيل فيعتبرالسند الصادرعنها وثيقة غيرقابلة للطعن بها أمام املحاكم من قبل املعترض أواملعترضين إنما يحق للغائب واملجنون واملعتوه
والقاصرحق إقامة الدعوى على من سجلت األرض باسمه أو على أصوله أو فروعه وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية األرض إلى
أي من هؤالء بأية صورة من الصور)
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اعتبار التسجيل الجديد نهائيا وذو حجية مطلقة بمواجهة التسوية من عدمه؟ ولم يعالج قانون تسجيل
األموال غير املنقولة رقم  06لسنة  1964أو قانون تسوية األراض ي واملياه حالة خضوع األراض ي املسجلة
بموجب أعمال التسجيل الجديد للتسوية ،وحكم القيود والسندات الصادرة وما إذا قدمت أي ادعاءات أو
اعتراضات على الحقوق املسجلة أمام مأمور التسوية ،إذ أن أحكام قانون التسوية لم تستثني األراض ي املسجلة
سابقا من الخضوع ألعمال التسوية ،بل وأكد القانون املذكور على شمول التسوية لكافة أنواع األراض ي وكافة
الحقوق القابلة للتسجيل ،فال يمكن القول باستبعاد األراض ي املسجلة بموجب أعمال التسجيل الجديد من
التسوية لخروج ذلك عن ارادة املشرع الصريحة بإخضاع كامل منطقة التسوية ألعمال التسوية حيث نصت
املادة الثالثة من قانون التسوية على أنه (:تتناول تسوية األراض ي واملياه بحسب تعريفها الوارد في املادة
السابقة جميع األشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في
ً
ً
األراض ي واملياه الكائنة في اململكة األردنية الهاشمية سواء أكان هذا الحق معترفا به أم متنازعا فيه) ،كما
أكدت املادة الثانية املتعلقة بالتعريفات ذلك بنصها (:يقصد بعبارة (تسوية األراض ي واملياه) تسوية جميع
املسائل واالختالفات املتعلقة بأي حق تصرف أوحق تملك في األرض أواملياه أوحق منفعة فيها أوأية حقوق
متعلقة بها وقابلة للتسجيل) .ونرى بأنه وأن كان من املنطق القانوني السليم وطبيعة عملية التسوية ذاتها أن
تشمل كافة العقارات ضمن منطقة التسوية ،بهدف ربط وتثبيت الحدود واملساحة بين كافة املجاورين بما فيها
االراض ي املشمولة بالتسجيل الجديد ،لتحقيق وحدة الخرائط الهندسية ،فإنه يتوجب احترام امللكية والحقوق
املسجلة بموجب أعمال التسجيل السابق على التسوية ،وإدراج امللكيات العقارية املسجلة ضمن جدول
الحقوق النهائي دون قبول أي اعتراض على تلك الحقوق من حيث األصل لتعارض ذلك مع نهائية تلك القيود،
والسماح باالعتراضات فيما يخص الحدود دون التطرق لحق امللكية ذاته وذلك ضمن أضيق الحدود ،وهو
األمر الذي يتوجب معه إصدار تعليمات بمنع تسجيل أي ادعاءات تخالف القيود العقارية بموجب معامالت
التسجيل الجديد .وقد سار العمل في الضفة الغربية باعتماد سجالت األراض ي الناتجة عن عملية التسجيل
الجديد في جدول االدعاءات والحقوق ،ولكن ذلك ال يمنع الغير من االعتراض على ذلك الجدول وتقديم
اعتراضاته أمام محكمة التسوية ،التي تختص بالبت في تلك االعتراضات ،وإصدار الحكم ،ونرى بأن قاض ي
التسوية ملزم بالعمل بسندات التسجيل الجديد وعدم مخالفتها بالنسبة للحقوق السابقة على إتمام أعمال
التسجيل الجديد الكتسابها الصفة النهائية بموجب القانون الخاص الذي ينظمها وهو قانون تسجيل االموال
غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،وبالتالي فإن صيرورة تلك القيود نهائية يطهر العقار من كافة الحقوق
السابقة ،ويمنع من التمسك بتلك الحقوق أمام مأمور أو قاض ي التسوية ،ويمنع الحكم بما يخالف القوة
املطلقة للقيود العقارية النهائية ،إال أن ذلك ال يمنع من التمسك بأي ادعاء الحق لتاريخ تلك السندات ،ولو لم
يكن مقيدا في السجل العقاري سواء أكان الحق املدعى به قد تم بموجب وكالة غير قابلة للعزل أو بموجب حجة
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خارجية) ،(1وذلك أن أحكام املادة الثالثة من القانون املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غير املنقولة رقم 51
لسنة  1958النافذ في الضفة الغربية والتي نصت على أنه (:تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما
يتعلق باألراض ي األميرية والعقارات اململوكة الكائنة في املناطق التي لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت
ً
ً
منها نافذة إذا مر على تصرف املشتري تصرفا فعليا مدة عشر سنوات في األراض ي األميرية وخمس عشرة
سنة في العقارات اململوكة) ،حيث لم يستثني املشرع من أحكام تلك املادة سوى األراض ي املشمولة بأعمال
التسوية ،وبمفهوم املخالفة للنص املذكور فإن االستثناء ال يشمل باقي األراض ي من غير املستثناة أو غير
املشمولة بالتسوية سواء أكانت مسجلة في دائرة األراض ي أم لم تكن مسجلة ،وبالتالي فإن األراض ي املسجلة
بموجب قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها تدخل ضمن أحكام املادة الثالثة ويعتبر
عقد البيع الوارد عليها صحيحا ونافذا وفق الشروط املنصوص عليها باملادة املذكورة وأهمها وقوع البيع بموجب
سند كتابي والتصرف الفعلي بالعقار) (2من قبل املشتري أو من ينوب عنه ومض ي املدة القانونية) (3ولو لم تتم
املعاملة أمام دائرة األراض ي املختصة .وقد أكدت محكمة التمييز األردنية على ذلك في أحد قراراتها والذي جاء
فيه بهذا املعنى (:إن األصل املقررفي املادة الثانية من قانون التصرف في األموال غيراملنقولة رقم ( )49لسنة
 1953أن إجراءات معامالت التصرف باألموال غير املنقولة منحصر بدو ائر التسجيل وقد استقر االجتهاد
ً
على أن البيع خارج دائرة التسجيل يعد باطال وال تلحقه إجازة ،ولكن بصدور القانون رقم  51لسنة 1958
استثنت املادة الثالثة منه البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالعقارات اململوكة الكائنة في
املناطق التي لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنت منها وتعتبرهذه البيوع نافذة إذا مرعلى تصرف املشتري
خمس عشرة سنة ،وعليه فإن هذا النص يشمل العقارات املسجلة وغيراملسجلة الو اقعة في املناطق التي
لم تعلن فيها التسوية أو استثنيت منها)).(4
وبالتالي فإنه من املمكن نشوء حقوق عينية عقارية غير مقيدة في األراض ي املسجلة بموجب قانون تسجيل
األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها ،ويمكن التمسك بهذه الحقوق أمام مأمور التسوية ومواجهة املالك
املقيد في السجل العقاري فيها ،وفي حال ثبوتها تسجيل العقار باسم غير املالك املسجل بموجب التسجيل
الجديد ،وال تفيد نهائية وقطعية سندات التسجيل لرد أو رفض هذه الحقوق بشرط أن تكون قد نشأت بعد
تاريخ تمام التسجيل الجديد ،ألن الحقوق السابقة لهذا التسجيل في حكم العدم لتطهير العقار منها بموجب
أعمال التسجيل الجديد ،وهو األمر الذي يخاف مقتضيات ومبادئ السجل العيني العقاري .ونرى ضرورة
تعديل أحكام قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها بالنص صراحة على منع البيوع
والتصرفات العقارية خارج دوائر التسجيل الرسمية أو من خالل الوكاالت الدورية غير القابلة للعزل ،كما نرى
( )1محمد يوسف الزعبي ،العقود املسماة ،مرجع سابق ،ص.24 .
( )2آدم وهيب النداوي ،مرجع سابق ،ص.48 .
( )3محمد وحيد الدين سوار ،الحقوق العينية االصلية  ،2مرجع سابق ،ص.149-148 .
( )4تمييز حقوق رقم  ،87/702الصادر عن محكمة التمييز األردنية بتاريخ  ،1987/09/14قسطاس.
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ضرورة توحيد قانون تسجيل االموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها وقانون تسوية االراض ي واملياه في
قانون عقاري موحد ،يراعي وحدة أحكام التسجيل االختياري والتسجيل الجبري وفق قواعد قانونية تراعي
املوازنة بين مقتضيات استقرار املعامالت العقارية ومبادئ العدالة.
الخاتمة
ال شك أن املشرع عند إقرار قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  06لسنة 1964
األردني النافذ في الضفة الغربية ،قد حاول إيجاد آلية داعمة لعملية التسوية التي قد ال يتسنى للسلطات العامة
من خاللها فرض نظام السجل العيني العقاري على كامل األراض ي في الضفة الغربية واململكة األردنية ملا تفرضه
هذه العملية من تكاليف باهظة وجهود قد ال تسعف املوازنة العامة الدولة من توفيرها ،باإلضافة إلى ما قد
تحتاجه من جهود وخبرات كبيرة ال تتوافر إال خالل مدة زمنية طويلة ،نظرا لطبيعتها العامة والشمولية والتي
تفرض إجراء عملية التسوية في أراض ي كامل القرى أو البلدات موضوع التسوية ،األمر الذي قد يعرقل جهود
التنمية ويمنع من يحتاج الى تسجيل أرضه الستثمارها أو من أجل الحصول على االئتمان ،فجاء املشرع بآلية
التسجيل االختياري أو الطوعي التي تضمنته أحكام قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها،
من خالل تحميل من يرغب بإخضاع عقاراته الى نظام السجل العيني العقاري بالتكاليف والرسوم وما تقتضيه
أعمال املساحة والخرائط من جهود ،في سبيل املزايا التي يحصل عليها املالك املسجل وفق هذا النظام ،وقد
حاول املشرع األردني إضفاء صفة النهائية والقوة املطلقة للقيود العقارية الناتجة عن عملية التسجيل الجديد،
ومنح السندات الناتجة عن هذا التسجيل القوة الثبوتية املطلقة ،إال أن تلك املحاوالت قد اصطدمت بطبيعة
هذا التسجيل وكونه ال يتعدى حدود األرض املسجلة من جهة ،وبخطط وأهداف املشرع في إخضاع كافة
العقارات املجاورة لهذا العقار للسجل العيني العقاري من خالل عملية التسوية بوصفها عملية تسجيل إجباري
عامة وشاملة ،األمر الذي يستتبع إعادة تسجيل ذات األرض أو العقار املسجل بموجب أعمال التسجيل
الجديد في جدول الحقوق النهائي وإصدار سندات تسجيل بموجب التسوية حتى ال يظل العقار جزيرة معزولة
عن محيطه من األراض ي التي شملتها التسوية ،باإلضافة إلى الصعوبات الفنية والهندسية في ربط الحدود
واملساحة مع املجاورين التي تستوجب إدخال كافة العقارات في عملية التسوية وبضمنها تلك املسجلة من
السابق ،وإذا كانت نهائية التسجيل العقاري تمنع إعادة النظر أو البحث في الحقوق السابقة على عملية
التسجيل الجديد والتي تعتبر في حكم العدم تبعا لقاعدة التطهير والقوة املطلقة للقيد العقاري األول ،حتى
أمام محكمة التسوية التي ال تملك سوى التقرير بنهائية التسجيل السابق على عملية التسوية ،فإن إجازة
البيوع العقارية بالسند الخارجي املقترن بالتصرف بهذا النوع من األراض ي لعدم شمولها باملنع الوارد على
التصرفات العقارية خارج دوائر التسجيل التي قررتها أحكام املادة الثالثة من قانون التصرف باألموال غير
املنقولة رقم  51لسنة  ،1958يفتح الباب أمام االجتهادات القضائية ومخالفة قيود التسجيل في الحاالت التي
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تكون تلك السندات الخارجية قد تمت بعد تاريخ إتمام التسجيل الجديد ،األمر الذي من شأنه خلق ملكيات
عقارية مستترة معترف بها قانونا ويمكن من خاللها مزاحمة املالك املسجل حسن النية ،األمر الذي يتنافى مع
مبادئ ومقتضيات االستقرار العقاري ،ويزعزع الثقة بالسجل العقاري ومشتمالته ،ويخل باألمن القانوني
العقاري ،األمر الذي نرى من خالله وجوب تدخل املشرع لتعديل أحكام املادة الثالثة من قانون التصرف
باألموال غير املنقولة لتشمل األراض ي املسجلة سواء أكان التسجيل بنتيجة التسوية أو التسجيل الجديد،
لتالفي تلك اإلشكاليات التي تتعارض مع نظام السجل العيني العقاري من جهة ،وتؤدي إلى املساس بحقوق الغير
ذي النية الحسنة الذين وثقوا بالسجل العقاري ،وال يجوز مواجهتهم بأي حقوق أو ملكيات عقارية مستترة.
باإلضافة الى أن الغاء أحكام املادة  8من قانون تسوية االراض ي واملياه ،قد ترك فراغا تشريعيا بالنسبة
العتراضات الغائبين والقاصرين وعديمي األهلية ،حيث لم تتم معالجة حاالت االعتراض لتلك الفئات ضمن
االمر العسكري ،الذي قرر الغاء احكام املادة الثامنة من القانون االصلي ،األمر الذي يشكل تناقضا من حيث
اهداف التسجيل العقاري وبخاصة ام احكام املادة  15من قانون التسوية تجيز لتلك الفئات التقدم
باعتراضاتها بعد االنتهاء من اعمال التسوية داخل آجال طويلة تبتدئ منذ تاريخ اكتمال االهلية أو العودة الى
البالد ،بما يسمح بوجود أحكام متضاربة بين االعتراض على التسوية واالعتراض على التسجيل املجدد بالرغم
من اتحاد العلة بين اعتراض تلك الفئات ،وهي حماية من ال يملك االهلية أو الغائب الذي لم يتمكن من تقديم
اعتراضاته خالل املدة القانونية ،ونرى ألنه بات على املشرع الفلسطيني توحيد احكام التسجيل العقاري سواء
االختياري أو االجباري بإصدار قانون عقاري موحد يتالفى االشكاالت املطروحة وفق نظرة تشريعية موحدة
للمسائل القانونية املختلفة.
قائمة املصادرواملراجع
أوال .القوانين واالنظمة
 .1قانون تسوية األراض ي واملياه رقم  40لسنة  ،1952املنشور في العدد  1113من الجريدة الرسمية األردنية
بتاريخ  ،1952/06/16ص ،279 .املقتفي.
 .2القانون املعدل لألحكام املتعلقة باألموال غير املنقولة رقم  51لسنة  ،1958ملنشور في العدد 1410
من الجريدة الرسمية األردنية ،بتاريخ  ،1959/01/01ص ،50 .املقتفي.
 .3قانون تسجيل األموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  06لسنة  ،1964املنشور في العدد 1743من
الجريدة الرسمية األردنية بتاريخ  ،1964/03/01ص ،199 .املقتفي.
 .4قانون التسجيل العقاري العراقي رقم  43لسنة  ،1971املنشور في الوقائع العراقية ،عدد  ،1995بتاريخ
.1971/05/10
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 .5قانون التحفيظ العقاري املغربي  ،14.07صيغة محينة بتاريخ  23يناير  ،2014مديرية التشريع ،وزارة العدل
والحريات املغربية ،منشور على املوقع االلكتروني لوزارة العدل والحريات.
 .6دليل اجراءات سلطة األراض ي ،الصادر عن سلطة األراض ي الفلسطينية ،رام هللا.2018 ،
ثانيا .املراجع
 .1ابراهيم ابو النجا ،السجل العيني في التشريع املصري ،مطابع السفير ،االسكندرية ،بدون طبعة.1978 ،
 .2احمد قنديل ،شرح قانون تسوية األراض ي واملياه والقوانين األخرى املكملة ،مطابع دار األديب ،عمان،
األردن ،الطبعة األولى.2013 ،
 .3ادوار عيد ،االنظمة العقارية ،التحديد والتحرير ،السجل العقاري ،الطبعة الثانية ،بدون دار نشر.1996 ،
 .4حسين عبد اللطيف حمدان ،نظام السجل العقاري ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،بدون رقم طبعة،
.2003
 .5سباح سباح ،مشاكل وعقبات تسوية وتسجيل ملكية االراض ي في الضفة الغربية ،تقرير نهائي لجلسة طاولة
مستديرة ،معهد ابحاث السياسات االقتصادية (ماس) ،نيسان .2013
 .6صداقي عمر ،شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر.1985 ،
 .7عباس الصراف ،شرح عقد البيع في القانون املدني الكويتي ،الطبعة االولى ،دار البحوث العلمية ،الكويت،
.1975
 .8عبد الحميد الشواربي ،اجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه ،منشأة املعارف باإلسكندرية،
طبعة جديدة ومنقحة1999 ،
 .9عزت عبد القادر ،املرجع العملي في الشهر العقاري والتوثيق ،الطبعة الثالثة ،دار اسامة الخولي للنشر
والتوزيع ،القاهرة.2002 ،
 .10محمد الشهاوي ،اجراءات تسجيل العقود في الشهر العقاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
االولى.2013 ،
 .11محمد عبد الظاهر حسين ،دعاوي عقد البيع ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1995 ،
 .12محمد لبيب شنب ،دراسات في قانون السجل العيني املصري ،معهد البحوث والدراسات العربية،
القاهرة ،بدون سنة نشر.
 .13محمد وحيد الدين سوار ،شرح القانون املدني ،الحقوق العينية االصلية ،2،اسباب كسب امللكية،
دار الثقافة ،عمان.1999 ،
ثالثا .الدوريات واملجالت

77

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  45ديسمرب 2020

 .1محمد يوسف الزعبي ،قيود سجل االراض ي االردني نتيجة التسوية ،مجلة دراسات ،الجامعة االردنية،
عمان ،املجلد الثالث عشر ،العدد الثالث.1986 ،
 .2عاهد العيسة ،التسجيل الجديد لألراض ي التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري ،مجلة جامعة القدس
املفتوحة ،فلسطين ،عدد  ،42مجلد .2017 ،2
 .3علي شاكر عبد القادر ،التسجيل األول ،املنشور بالعدد الخاص ببحوث املؤتمر القانوني الوطني االول،
 ،2012مجلة رسالة الحقوق ،جامعة كربالء ،العراق.
رابعا .الرسائل الجامعية
 .1لبيض ليلى ،منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري ،اطروحة دكتوراه ،جامعة محمد خيضر بسكرة،
.2011،2012
 .2سائدة عجوة ،آلية انتقال امللكية في األراض ي غير املسجلة في فلسطين ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير،
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.2011 ،
خامسا .املو اقع االلكترونية
 .1احمد الظاهر ،التسجيل الجديد لألموال غير املنقولة التي لم يسبق تسجيلها في فلسطين ،مقالة منشورة
على موقع دنيا الوطن االلكتروني بتاريخ .2014/3/25
 .2حامد النقعاوي ،كل ما يمكن معرفته عن التسجيل العقاري ،مقال منشور على موقع الصباح
األلكتروني 17،أبريل . http://www.assabah.com.tn ،2017،
 .3اسعد الدحدوح ،تسجيل األراض ي التي لم يسبق تسجيلها واجب وطني ومصلحة اقتصادية ،بحث منشور
على املوقع االلكتروني للمحامي شادي جاسر لالستشارات القانونية  24ديسمبر .2013
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"التحايل على القانون يف القانون الدولي اخلاص الفلسطيين "دراسة حتليلية
Circumventing the law in Palestinian private international law
 جامعة األزهربغزة، وباحث ماجستيرقانون خاص،محام
ٍ ،محمد خالد عوده

Mohammed Khaled Ouda, Lawyer and master's degree student in Private law Al_ Azhar University Gaza.

ملخص
إن ضابط اإلسناد هو األداة التي تحدد القانون الواجب التطبيق في نطاق منازعات القانون الدولي
 فقد يعمد هؤالء إلى التحايل على، وإن إرادة األفراد بالغالب هي التي تعمل على تحديد ضابط اإلسناد،الخاص
 ولذلك استقرت مبادئ القانون الدولي.القانون لتغيير القانون واجب التطبيق على املنازعة ليوافق مبتغاه
الخاص على األخذ بالدفع بالتحايل على القانون كمانع من موانع تطبيق القانون األجنبي حماية لضوابط
ً
. وهذا ما تبنته بعض التشريعات صراحة،اإلسناد
. ضابط اإلسناد، تنازع القوانين، القانون الدولي الخاص، التحايل على القانون:الكلمات املفتاحية
Abstract
The Rules of Choice of Law ( règles de rattachement) is the instrument that decides the law
applicable to private international law disputes, and it is the will of individuals that determines
the Rules of Choice of Law in most situations, since they can circumvent the law to alter the law
applicable to the dispute in order to achieve its objective. Therefore, the principles of private
international law agreed on the use of the law as a barrier to the application of foreign law in
order to maintain the Rules of Choice of Law, and this is what has been expressly implemented
by some laws.
key words: Circumventing the law, Private international law, Conflict of laws, The fiducials
officer.
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مقدمة.
ً
أوال :موضوع البحث.
مما ال شك فيه أن قاعدة اإلسناد هي من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص ،والتي بدورها تسترشد
بضابط اسناد ،أو أكثر ،وإن هدف املشرع الوطني من وضعها ،هو إرشاد القاض ي إلى القانون األجنبي واجب
التطبيق على النزاع املشتمل على عنصر أجنبي ،بحيث إذا انتهت إلى تطبيق قانون أجنبي ،يتعين على القاض ي
عندها تطبيق أحكامه .ولكن قد يعمد بعض األطراف إلى تغيير هذا الضابط ،وهو باألصل مشروع ،إال أنه قد
يحدث بشكل متعمد واحتيالي للتهرب من أحكام القانون واجب التطبيق الحقيقي ،لتحقيق نتائج غير مشروعة،
ً
ُ
فيصار لقانون آخر ليحكم النزاع ،وهو قانون غير القانون املراد حقيقة ،فقد يكون مثال إن قانون جنسية
الزوج ال يسمح بالطالق ،فيعمد هذا الزوج إلى تغيير جنسيته ،فيكتسب جنسية دولة أجنبية تسمح له بالطالق،
فيكون هذا التغيير ُبغية التخلص من أحكام القانون الحقيقي ونقل االختصاص منه إلى قانون آخر يجنبه
تطبيق قواعد تضر به ،وهذا التغيير يكون كما سبق وأن ذكرنا ،بشكل غير بريء وبطريق االحتيال .وقد درج
الفقه على تسمية هذا السلوك غير البريء بـ "التحايل على القانون" .والتحايل أو الغش كقاعدة عامة في كافة
فروع القانون الخاصُ ،يفسد كل ش يء ،فيؤثر هذا التحايل على ضابط اإلسناد الجديد ويفسده ،فنجد أن من
مصلحة الطرف الخر في املنازعة التمسك بهذا الدفع أال وهو "التحايل على القانون" كمانع من موانع تطبيق
القانون األجنبي ،وهو محل دراستنا الراهنة.
ونجد أن القانون املدني الفلسطيني رقم  4لسنة  ،2012قد نظم مسائل تنازع القوانين تحت عنوان
"التطبيق املكاني للقانون" في املواد ( )37-14منه ،إال أنه لم يتطرق إلى احكام الدفع بالغش نحو القانون في تلك
املواد ،مثله مثل نظيره املصري واللبناني والسوري ،..عدا القانون الدولي الخاص التونس ي الذي انفرد من بين
نصا ً
التشريعات عربية وأفرد ً
خاصا لتكريس الدفع بالتحايل والذي ذكر هذا الدفع بشكل صريح ،حيث جاء في
نص املادة ( )30من مجلة القانون الدولي الخاص التونس ي( )1بأنه " يتكون التحايل على القانون بالتغيير
املصطنع ألحد عناصر إسناد الوضعية القانونية الواقعية ،بنية تجنب تطبيق القانون التونس ي أو األجنبي الذي
تعينه قاعدة التنازع املختصة ،وإذا توفرت شروط التحايل على القانون ،فال عبرة لتغير عنصر اإلسناد".
ً
ستنادا
وعلى الرغم من ذلك إال أنه يمكن للقضاء الفلسطيني تطبيق أحكام نظرية التحايل على القانون إ
لقواعد القانون الدولي الخاص ،وذلك بموجب نص اإلحالة الوارد في املادة ( )35من القانون املدني الفلسطيني
والتي تنص على أنه "تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص في حاالت تنازع القوانين فيما لم يرد بشأنها نص في
املواد السابقة من هذا الفصل" ويقابلها نص املادة ( )34من القانون املدني املصري ( .)2فهذا النص يحيل مسألة
) (1الصادرة بموجب قانون عدد  97لسنة  ،1998مؤرخ في  27نوفمبر .1998
) (2وهو القانون رقم  131لسنة 1948م 16 ،يوليو 1948م.
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ً
شيوعا ،والتي تتسم بسمات الدقة والوضوح
التحايل على القانون ،إلى مبادئ القانون الدولي الخاص األكثر
والتخصيص ،مما يجعلها هادية لتحديد القانون الواجب تطبيقه .والتي قام الفقه والقضاء بدورهما بإرساء
مبادئه وأحكامه.
ً
ثانيا :أهمية البحث.
ال ريب بأن الهدف األسمى من سن التشريعات ،هو أن يكون الجميع تحت طائلة القانون دون تمييز
ً
وفقا ملبدأ املساواة أمام القانون ،وقد بعمد البعض إلى اإللتفاف حول القانون باستخدام الحيل ،مما يؤدي
إلى زعزعة الثقة من قبل املستهدفين ،فكان ال بد للمشرع من أن يحمي نفسه ،وأن يتصدى ملحاوالت الغش
والتحايل ،ومن هذه املحاوالت التحايل على القانون في نطاق القانون الدولي الخاص ،ولتحقيق االستقرار
القانوني للمراكز القانونية ،نجد أهمية بحث نظرية الدفع بالتحايل على القانون.
ثالثا :مشكلة البحث.
تتمثل مشكلة البحث في سؤال أساس ي يمثل الفكرة العامة للبحث وهو ،كيف يكون التحايل على
القانون ً
مانعا من تطبيق القانون األجنبي؟
ويتفرع عن هذا السؤال املركزي عدة أسئلة فرعية أخرى وهي:
 ما املقصود بالتحايل على القانون؟ وما هو نطاقه؟ ما هو األساس الذي يقوم عليه الدفع بالتحايل على القانون؟ بماذا يتميز الدفع بالتحايل على القانون عن الدفع بالنظام العام؟ ما هي عناصر الدفع بالتحايل على القانون؟ ما هي الثار املترتبة على هذا الدفع؟ً
خامسا :منهجية البحث.
لقد اتبع الباحث في هذه الدراسة ،منهجية األسلوب الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على تجميع املادة
العلمية معتمدا على التحليل والتفصيل.
ً
سادسا :هيكلية البحث.
سنتناول دراسة الدفع بالتحايل على القانون في مبحثين وخاتمة ،لكل مبحث مطلبين ،وذلك على النحو
التالي:
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املبحث األول :ماهية التحايل على القانون.
املطلب األول :تعريف نظرية التحايل على القانون وأساسها.
املطلب الثاني :نطاق اعمال نظرية التحايل على القانون وعالقتها بالنظام العام.
املبحث الثاني :احكام الدفع بالتحايل على القانون.
املطلب األول :عناصر الدفع بالتحايل على القانون.
املطلب الثاني :آثار الدفع بالتحايل على القانون.
الخاتمة.
املبحث األول
ماهية التحايل على القانون
تمهيد وتقسيم:
ً
بداية ولكي نتمكن من الولوج إلى ماهية نظرية التحايل على القانون ال بد لنا استحضار النشأة
التأريخية لهذه النظرية التي ستنير لنا الطريف ملعرفة تفاصيل هذه النظرية.
ففي األصل؛ إن فكرة تغيير ضابط اإلسناد هي فكرة مشروعة ،فاألفراد يمكنهم تغيير ضابط االسناد
ً
ً
بتغيير جنسياتهم ،أو محل إقامتهم ،أو موقع املال املتنازع عليه محل إبرام تصرفاتهم إذا كان ماال منقوال (.)1
وفكرة " التحايل على القانون كسبب الستبعاد تطبيق القانون األجنبي" قد ملعت عام 1876م ،عندما
عرضت قضية "األميرة دوبوفرمون" "  " Princesse de Bauffremontعلى القضاء الفرنس ي ( .)2وتتلخص وقائع
هذه القضية املشهورة في أن أميرة بلجيكية األصل تزوجت باألمير الفرنس ي دوبوفرمون و استقرت معه في فرنسا
و اكتسبت الجنسية الفرنسية ،و على إثر خالف نشب بينهما حاولت األميرة الفرنسية بلجيكية األصل الحصول
على الطالق ،وحيث إن القانون الفرنس ي آنذاك كان يمنع الطالق فقد لجأت األميرة إلى التجنس بجنسية إحدى
الدويالت األملانية التي يجيز قانونها الطالق ،و تمكنت بعد ذلك من الطالق من زوجها األول األمير دوبوفرمون
و تزوجت بأمير روماني يدعى "بيبسكو" " " Bibescoفي برلين ومن ثم استقرت معه في فرنسا ،وعندها قرر األمير
ً
الفرنس ي – زوجها األول  -إقامة دعوى يطالب فيها بإعالن بطالن الزواج الثاني لكون الطالق ال يعتبر صحيحا،
) (1ينظر في هذا املعنى الدحدوح ،سالم ،الوجيز في تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية في ظل التشريعات املطبقة
في فلسطين (دراسة تحليلية مقارنة)  ،الطبعة الثانية ،غزة ،2017 ،ص.104
( )2بلقاسم ،إعراب ،القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع القوانين ،دار هومة ،الجزائر ،طبعة  ،2002ص .188
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ألنه تم بعد تغيير الجنسية ،وفعال تم إقامة الدعوى بمراحلها إلى أن وصلت محكمة النقض الفرنسية التي
قررت في قرارها الصادر بتاريخ  1878/03/18عدم االعتراف بالتطليق الذي تم بالخارج و إعالن بطالن الزواج
ً
الثاني على أساس أن الطالق لم يتم إال بعد تغيير الزوجة لجنسيتها ،و هو ما يشكل غشا نحو القانون(.)1
وعلى الرغم من توجيه سهام النقد على ما قضت به محكمة النقض الفرنسية ،وأنه كان ينبغي عليها إعمال
قاعدة االسناد الجديد ،حتى ولو كان لألفراد ً
دورا في احداثه ،إال أنه لم يحول دون استمرار محكمة النقض
الفرنسة باالعتداد بنظرية التحايل على القانون في مجال العالقات الدولية ذات الطابع الخاص األجنبي (،)2
ً
وهذا ما سنتحدث عنه تفصيال وسنبين الراء املؤيدة واملخالفة لهذه النظرية ،وسنبين حجة كل منهما ،وهذا
عند الحديث عن األساس القانوني للنظرية.
ومن أجل بيان ماهية نظرية التحايل على القانون ،ال بد لنا من تعريف نظرية التحايل على القانون وبيان
أساسها ،وذلك في مطلب أول ،ومن ثم معرفة نطاق نظرية التحايل على القانون وعالقتها بالنظام العام ،في
مطلب ثاني ،وذلك على النحو التالي:
املطلب األول
تعريف نظرية التحايل على القانون وأساسها
وسندرس هذا املطلب في فرعين ،األول لتعريف النظرية ،والثاني لبيان نطاقها ،كالتالي:
الفرع األول
تعريف التحايل على القانون
سبق وأن بينا في مقدمة هذا البحث أن بعض أطراف النزاع املشوب بعنصر أجنبي ،له قاعدة اسناد ،توجه
القاض ي نحو تطبيق القانون األجنبي واجب التطبيق ،وأن أطراف هذا النزاع قد يقوم بطريق الحيلة ،إلى تغيير
ً
تحقيقا ملآربه ،وهو ما استقر عليه اصطالح "التحايل على القانون" ،وقد أشرنا إلى خلو القانون
هذا الضابط
الدولي الخاص الفلسطيني من تنظيم أحكام التحايل على القانون ،إال أنه وإن كان األمر كذلك فال يوجد ما
يمنع القضاء الفلسطيني من تطبيق أحكام التحايل على القانون ،سيما وأن مبدأ التحايل على القانون أصبح
من مبادئ القانون الدولي الخاص املستقرة والتي أوجب القانون املدني الفلسطيني إتباعها في حاالت تنازع
ً
القوانين فيما لم يرد بشأنها نص عمال بنص املادة ( )35منه.
( )1الهداوي ،حسن ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين املبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردني دراسة مقارنة ،مكتبة دار الثقافة،
عمان ،1997 ،ص ،196الهامش رقم .1
Vor aussi: Pierre MAYER, droit international privé, 5ème, édition, éditions, Montchrestien, E.J.A, paris, France, 1994, Nْ268,P178
et s.
( )2الدحدوح ،سالم ،املرجع السابق ،ص.105
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وإن املشرع الفلسطيني في خطاه هذه قد حذا حذو التشريعات العربية املقارنة ،حاشا املشرع التونس ي الذي
تميز بصياغة على قدر عال من الوضوح والدقة إذ حدد أحكام التحايل على القانون من حيث تبيان شروطه
وجزائه ( ،)1وقد عرفته املادة ( )30من مجلة القانون الدولي الخاص التونس ي بأنه "التغيير املصطنع ألحد
عناصر إسناد الوضعية القانونية الواقعية ،بنية تجنب تطبيق القانون التونس ي أو األجنبي الذي تعينه قاعدة
التنازع املختصة ،وإذا توفرت شروط التحايل على القانون ،فال عبرة لتغير عنصر اإلسناد".
وقد اجتهد الفقه في تعريفه فعرفه البعض أنه" :الغش الذي يتخذه األشخاص الخاضعون لقواعد قانونية
آمرة أو ناهية لتجنب هذه القواعد ،والوصول إلى تطبيق قواعد قانونية أخرى يتوقف تطبيقها على إرادتهم،
مع االنحراف عن معناها الحقيقي"(.)2
وعرفه جانب من الفقه بأنه" :تدبير إرادي لوسائل تؤدي إلى الخالص من قانون دولة ،لتصبح العالقة من
اختصاص قانون دولة أخرى ،أكثر تحقيقا للنتائج املتوخاة"(.)3
كما عرفه جانب آخر بأنه" :قيام أحد أطراف العالقة بتغيير أحد الضوابط التي يتحدد بمقتضاه القانون
الواجب التطبيق بشكل متعمد ،بقصد التهرب من أحكام القانون الواجب التطبيق أصال" (.)4
وتشمل التعريفات السابقة على عدة عناصر الزمة لكي يحقق التحايل آثاره ،من وجود وسيلة ،مقصودة
ً
الهدف ،تؤدي إلى نتيجة تغيير القانون واجب التطبيق حقيقة .فإذا ما توافر حسن النية فال نكون بصدد الغش
املقصود ،سيما وأننا قد علمنا أن تغيير ضابط اإلسناد هو مشروع من حيث األصل ،كما أنه ال مجال إلعمال
نظرية التحايل لثارها إذا لم تحقق الحيلة الغرض املتوخى منه أال وهو تغير ضابط االسناد.
ونحن نميل إلى التعريف الذي أورده املشرع التونس ي ونختاره؛ ألن كل التعريفات السابقة تحدثت عن شروط
التحايل والهدف الذي يتغياه ،ولكن املشرع التونس ي أضاف في تعريفه الجزاء املترتب على تحقق التحايل أال
وهو استبعاد عنصر اإلسناد الجديد ويبقي على القديم.
ومن األمثلة على ذلك:

ً
 .1قيام شخص أمريكي الجنسية يبلغ من العمر  19عاما بإبرام عقد في أمريكا مع فلسطيني يقيم
ً
في أمريكا ،بحيث يرتب العقد ً
آثارا في فلسطين للتذرع بنقص األهلية وفقا للقانون األمريكي الذي يحدد

( )1الشاذلي لطفي والغزواني مالك ،مجلة القانون الدولي الخاص عربية – فرنسية – إنقليزية معلق عليها( ،بدون رقم طبعة ودار نشر) ،تونس،
 ،2008ص.438
)2( Réné SAVATIER, cours de droit International privé, paris, Nْ 324.
) (3الهداوي حسن ،مرجع سابق ص.196
( (4بلقاسم ،إعراب ،القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع القوانين ،دار هومة ،الجزائر ،طبعة  ،2002ص.187
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سن الرشد بسن ً 21
عاما مثال؛ بغية تطبيق نص املادة ( )15من القانون املدني الفلسطيني واعتبار
العقد مشوب بعيب من عيوب اإلرادة بغية التحلل من هذا االلتزام.
ً
 .2لو فرضنا أن الزواج بين أبناء العم من الدرجة األولى محظور وفقا لقانون دولة ما ،واللذان
يريدان الزواج هما أبناء عم من هذه الدولة فيقومان بعقد الزواج في دولة كفلسطين ،وتكون قاعدة
اإلسناد لدولتهما هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الزواج على أنها قانون مكان إبرام الزواج
ً
ً
مثال ،فيكون هذا الزواج خاضعا للقانون الفلسطيني بسبب تغيير األطراف لظروف تؤدي إلى تغيير
ضابط اإلسناد.
الفرع الثاني
أساس نظرية الغش نحو القانون
قلنا ً
ً
استنادا ملشروعية الوسيلة في التغيير،
سابقا؛ أن األصل في تغيير ضابط اإلسناد هو املشروعية؛
وهذا ما حدا بجانب من الفقه إلى إنكار وجود فكرة التحايل على القانون أصال معللين رأيهم كما سبق وأن قلنا؛
بأن سلوك الشخص في تغيير ضابط اإلسناد هو من الحقوق التي يمنحها إياه التشريع ،وعليه فكيف يتم ترتيب
ً
ً
ممنوعا أصال بالقانون؟ ،فتغيير الجنسية أو املوطن على سبيل املثال هو من حق كل
جزاء على فعل ليس
إنسان ،وبالتالي فإن إكتساب هذه الجنسية صحيح ومنتج لثاره حتى لو قصد من وراءه نقل االختصاص
ً
القضائي من قانون دولة إلى قانون دولة أخرى ،فضال عن ذلك أن أمر بحث القاض ي ملسألة الغش أمر ينطوي
على صعوبة من الناحية العملية (.)1
بينما ذهب الرأي الراجح في الفقه ،إلى ضرورة مالحقة الغش أينما وجد ،طاملا أن الغاية املقصودة هو
اإلفالت من الخضوع ألحكام القانون واجب التطبيق ( .)2وللقاض ي السلطة التقديرية في استخالص مسألة
توافر االحتيال من عدمه.
وقد اختلف الذين أخذو بفكرة التحايل على القانون في أساسه ،فمنهم من أرجعه إلى نظرية الصورية في
القانون املدني ،ومنهم من أرجعه إلى نظرية التعسف في استخدام الحق ،ورأى البعض إرجاعه إلى النظام العام،
ومنهم من ربطه بنظرية الغش بوجه عام ،وسنحاول بحث هذه االتجاهات ً
تباعا:
االتجاه األول :تأسيس نظرية التحايل على القانون على نظرية الصورية.
لقد حاول أصحاب هذا االتجاه ،تأسيس نظرية التحايل على القانون على أساس الصورية املعروفة في
الفقه والتقنين املدني ،إال أن هذا االتجاه تعرض لنقد الذع ،فالفرق بين النظريتين واضح :فالصورية تفترض
( )1العبودي ،عباس ،تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية د اسة مقارنة ً
طبقا ألحكام القانون الدولي الخاص املقارن
ر
وأحكام القانون العراقي ،مكتبة السنهوري( ،بدون مدينة وسنة نشر) ،ص.221
) (2الدحدوح ،حماد ،مرجع سابق ،ص .109
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وجود عقد ظاهر غير حقيقي وعقد مستتر ،فإرادة الطرفين الظاهرة غير مطابقة إلرادتهما املستترة الحقيقية،
بينما الدفع بالتحايل على القانون يقوم الطرف الغاش بتصرف ظاهر حقيقي ،ولكن بغرض غير مشروع ،أي
()1
أن اإلرادة الظاهرة إرادة حقيقية ال تستر إرادة أخرى .
االتجاه الثاني :تأسيس نظرية التحايل على القانون إلى نظرية التعسف في استعمال الحق.
ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن نظرية الغش ال تعدو أن تكون صورة من صور النظرية العامة في
التعسف في استعمال الحق ( .)2ذلك أن األفراد الذين يريدون االلتجاء إلى إحدى قواعد القانون الدولي الخاص
دون أي غرض سوى اإلستفادة من تشريع أجنبي يخرجون الحق املخول لهم عن غرضه ،بمعنى يسيئون
استعماله ألن سوء إستعمال الحقوق او التعسف في استعمالها يحصل إذا استعمل الحق بشكل غير طبيعي
بان صرف عن الغرض االجتماعي الذي وضع من اجله.
وقد ُرفض هذا االتجاه من قبل فريق آخر ،ذلك أن اعمال املبادئ العامة في التعسف في استعمال الحق قد
يؤدي بالقاض ي إلى الحكم بالتعويض للخصم املضرور من جراء التعسف على أساس املسؤولية التقصيرية ،في
حين أن نظرية التحايل على القانون تهدف أ ً
ساسا ،إلى استبعاد أحكام القانون املختص ً
بناء على ضابط اإلسناد
املفتعل وتطبيق القانون الذي كان مختصا بحكم النزاع أصال والذي سعى الخصم إلى التهرب من أحكامه بتغيير
ضابط اإلسناد( ،)3كما أ ن من يتعسف في استعمال حقه يتعسف في استعمال مصلحة فردية ،بينما الغاش
نحو القانون يس يء إلى مصلحة عامة يمثلها القانون( .)4وأراد البعض إرجاعها إلى املسئولية التقصيرية،
والتعسف في استعمال الحق هو صورة من صور املسئولية التقصيرية ،وأراد البعض إلحاقها بإساءة استعمال
السلطة والواقع أن إساءة استعمال السلطة تقوم في القانون اإلداري مقام نظرية التعسف في استعمال الحق
في القانون املدني (.)5
االتجاه الثالث :تأسيس نظرية التحايل على القانون بفكرة النظام العام.
ويذهب جانب آخر من الفقه (ومنهم بارتان) إلى أن الدفع بالتحايل ليس سوى تطبيق من تطبيقات
النظام العام ،إذ يرى بارتان أنه ليس هناك نظرية قائمة على حده بشأن التحايل على القانون ،بل إن املبدأ
الخاص بذلك هو تطبيق للنظرية العامة املتعلقة بالنظام العام ،وإن بين البالد التي تسمح بحصول التحايل

( )1سليمان ،علي ،مذكرات في القانون الدولي الخاص ،الطبعة الخامسة ،ديوان املطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر( ،بدون سنة نشر)،
ص.161
( )2ينظر في هذا املعنى عباس العبودي ،مرجع سابق ،ص.222
((3خربوط ،مجد الدين ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ،مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية ،حلب ،2008 ،ص .175
()4سليمان ،علي ،مرجع سابق ،ص.161
( )5املرجع واملكان السابق.
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والبلد الذي يؤدي التحايل إلى عدم تطبيق تشريعه عدم اتحاد قانوني ،بينما فكرة اإلشتراك القانوني تعني وجود
اشتراك حقيقي في الخلفية االجتماعية والتاريخية بين النظام القانوني في دولة القاض ي والقانون األجنبي (.)1
وعلى الرغم من ذلك إال أن فكرة النظام العام تختلف اختالفا أساسيا عن فكرة التحايل على القانون،
فاستبعاد القانون األجنبي باسم النظام العام يقوم على تعارض مضمون هذا القانون مع األسس الجوهرية في
دولة القاض ي ،أما استبعاد القانون األجنبي بناء على الدفع بالغش فهو يرجع إلى عنصر النية في استعمال قاعدة
اإلسناد (.)2
عالوة على ذلك فإن أهم ما يفترق به الدفع بالتحايل أو الغش نحو القانون عن الدفع بالنظام العام ،هو
مجال إعمال كل منهما .ذلك أن مجال إعمال الدفع بالنظام العام هو مرحلة إنشاء العالقة أو املركز القانوني
في دولة القاض ي ،أما بالنسبة للمراكز القانونية التي تم إنشاؤها في الخارج ،فإن أثر النظام العام يكون مخففا
ً
منعدما ،بمعنى أن القاض ي الوطني قد يعترف بعالقة أو مركز قانوني نشأ في الخارج بالرغم من أنه لم يكن
أو
يسمح بنشوئه في دولته ،أما الدفع بالتحايل فإن مجال إعماله عادة يكون ،في مرحلة االحتجاج باملركز القانوني
الذي تم نشوئه في الخارج (.)3
االتجاه الرابع :تأسيس نظرية التحايل على القانون بنظرية الغش بنحو عام.
يذهب جانب من الفقه الحديث إلى االعتراف بالكيان املستقل لنظرية التحايل على القانون ،ذلك أن
الدفع بالتحايل ال يقف عند حد اإلطار الضيق لنظرية التعسف في استعمال الحق وهو ال يرتبط من جهة
أخرى بفكرة النظام العام ،وإنما هو تطبيق ملبدأ عام ،وهو أن الغش يفسد كل ش يء.
ويرى أستاذنا الدكتور سالم الدحدوح ترجيح هذا التأسيس؛ التفاقه مع املنطق والقانون وأحكام
ً
الشريعة اإلسالمية ،باعتباره أن النية مناط العمل والتكليف ،مصداقا؛ لحديث النبي محمد صل هللا عليه
وسلم "إنما األعمال بالنيات ،ولكل إمرئ ما نوى" ولقوله صل هللا عليه وسلم "من غشنا فليس منا"(.)4
ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي وندعمه؛ ذلك أن الغش أو التحايل على القانون يقوم على فكرة أساسية
وضميرية في الوقت ذاته ،وهي أن يقوم أحد أطراف العالقة التي يشوبها عنصر أجنبي بارتكاب فعل مادي بنية
ً
التحايل على قاعدة اإلسناد الوطنية ،ويكون هذا الفعل مشروعا في أغلب األحوال املتصورة ،حيث ال يشكل
ً
الفعل املادي وحده مخالفة للقانون ،ما لم يقترن هذا الفعل بنية االحتيال والتضليل ،فيكون _ وبحق _ أن
ً
الغش يفسد كل ش يء جز ًاء وفاقا.
( )1ينظر في هذا املعنى الهداوي ،حسن ،مرجع سابق ،ص.198
( (2صادق ،هشام ،دروس في القانون الدولي الخاص ،ط ،1.الدار الجامعية للطباعة والنشر ،لبنان( ،بدون سنة نشر) ،ص.161
( )3خربوط ،مجد الدين ،مرجع سابق ،ص .176
( )4الدحدوح ،سالم ،مرجع سابق ،ص.118
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املطلب الثاني
نطاق نظرية التحايل القانون
انقسمت الراء في تحديد نطاق نظرية التحايل على القانون إلى جانبين ،جانب يرى أن نطاقها هو حماية
القانون الوطن ،بينما يرى الفريق الخر امتداد نطاقها لحماية القانون واجب التطبيق أجنبي كان أم وطني،
وسنبين هذه الراء في فرعين كالتالي:
الفرع األول
حماية القانون الوطني
اتجهت احكام القضاء الفرنس ي في البداية الى تطبيق نظرية الغش نحو القانون على االحوال التي يتهرب فيها
أ
جانب من الفقه الفرنس ي هذا االتجاه ،ذلك أنهم وجدوا أن
الشخص من أحكام القانون الفرنس ي ،وقد أيد
التهرب من األحكام المرة في قانون القاض ي هو الذي يمس املصالح العامة في دولة القاض ي ومن ثم يبرر أعمال
نظرية التحايل (.)1
الفرع الثاني
ً
حماية القانون املختص ً
اجنبيا
وطنيا كان أم
ويرى جانب من الفقه الحديث أن الدفع بالتحايل على القانون يستند إلى اعتبارات خلقية يستوي في نشأتها
أن يكون التحايل قد قصد به التهرب من أحكام قانون القاض ي أو التهرب من أحكام قانون أجنبي ،ذلك أن
التحايل على أحكام القانون األجنبي ال يعدو أن يكون غشا في القانون الوطني نفسه (قانون القاض ي) ،إذ أن
مؤدى الغش هو اإلفالت من أحكام القانون املختص وفقا لقاعدة اإلسناد الوطنية ،وقد يكون هذا القانون هو
قانون القاض ي أو قانون أجنبي ،كما أن أساس نظرية الغش نحو القانون يكمن في نظرهم في ضرورة مطاردة
الغش أيا كانت الغاية منه (.)2
ً
وتأسيسا على فكرة اعتبار أن الغش هو الغش في جميع حاالته؛ فإن إعمال الدفع بالغش ،ال يقتصر على
مسائل األحوال الشخصية بل يمتد إلى املنازعات املتعلقة بالحقوق العينية ،وتمتد إلى كافة التصرفات
القانونية (.)3

( )1ينظر في هذا املعنى خربوط ،مجد الدين ص.174
( )2ينظر في هذا املعنى إطوبان ،عزيز ،القانون الدولي الخاص القسم الثاني تنازع القوانين( ،بدون دار ومكان نشر) ،2017 ،ص.55
()3الدحدوح ،سالم ،مرجع سابق ،ص.108
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املبحث الثاني
أحكام الدفع بالتحايل على القانون
وبعد أن فرغنا في املبحث األول املتعلق بماهية نظرية التحايل على القانون ،من خالل بيان تعريف هذه
النظرية ،واألساس الذي تقوم عليه ،ونطاق إعمالها ،فإننا بهذا املبحث سنسلط الضوء على أحكام الدفع
بالتحايل على القانون ،من خالل بيان عناصره التي ال بد أن تتوافر لكي يجد هذا الدفع صداه ،كما ونوضح أثر
هذا الدفع وما يرتبه من جزاء ،وذلك في مطلبين على النحو التالي:
املطلب األول :عناصر الدفع بالتحايل على القانون.
املطلب الثاني :آثار الدفع بالتحايل على القانون.
املطلب األول
عناصر الدفع بالتحايل على القانون
سبق لنا وأن بينا ،أن التحايل على القانون هو التحايل الذي يقع من أحد األطراف في عالقة مشوبة
بعنصر أجنبي اتجاه ضابط اإلسناد بتغيير ظرف اإلسناد بنية التهرب من تطبيق أحكام قاعدة اإلسناد الوطنية.
وعليه ،يتبين أن للدفع بالتحايل على القانون شرطان األول قيام أطراف العالقة بتغيير ظرف اإلسناد ،وهذا
هو العنصر املادي الذي ،وثانيهما توافر نية التهرب من تطبيق أحكام قاعدة اإلسناد الوطنية وهذا هو العنصر
املعنوي ،وسنقوم ببيانهما من خالل فرعين:
الفرع األول
العنصراملادي للدفع بالتحايل على القانون
يجمع الفقه ( )1على ضرورة تحقق العنصر املادي للتحايل وذلك بإجراء تغيير إرادي فعلي وحقيقي في
ً
ضابط اإلسناد ،إرادي بمعنى أن يكون تغيير الضابط بإرادة الشخص وليس مفروضا عليه كأن يتم تغيير
ً
الجنسية ليس بإرادة الفرد وإنما نتيجة ضم اقليم الدولة لسيادة دولة أخرى ،فذلك ال يعتبر غشا نحو
القانون(.)2

)1( Pierre MYAER, op. cit., Nْ269, P279.

( )2البستاني سعيد ،القانون الدولي الخاص ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،لبنان ،2004 ،ص.187
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ً
كما ال بد في التغيير أيضا؛ أن يكون
حقيقيا ،بمعنى أن تغيير ضابط اإلسناد يجب أن يؤدي إلى انتقال
االختصاص التشريعي ،فإذا ما تم تغييره بشكل صوري فإنه ال يجوز التمسك به ،بل يجب أن يكون التغيير
ً
حقيقيا (.)1
ً
ً
ويشترط أيضا أن يكون التغيير مشروعا ،إذ لو كانت الطريقة املستخدمة في التغير غير مشروعة ،فإذا ما
أقدم شخص على تغيير جنسيته بالتزوير للتهرب من تطبيق القانون الواجب التطبيق بموجب قاعدة اإلسناد،
ً ً
فإن ذلك يكون سببا كافيا للقاض ي لعدم تطبيق القانون الجديد ،من غير حاجة إلثبات الغش نحو القانون.
ممكنا في حد ذاته ،وبذلك ال يتكون التحايل إذا كان عنصر اإلسناد ً
كما ال بد أن يكون هذا التغيير ً
ثابتا ال
يقبل التغيير مثلما هو األمر في العقارات (.)2
ويسمى هذا العنصر بالعنصر املادي لسببين ( :)3أولهما انه يقوم على إجراء مادي ظاهر من قبل أحد
األطراف ،وهو تغيير ضابط االسناد ،والثاني :أنه مقابل للعنصر املعنوي الذي يمثل الشرط الثاني وهو الهروب
من القانون املختص.
وقد جسد القضاء التونس ي الركن املادي للتحايل في إحدى أقضيته بأن اعتبر سفر الشخص من تونس
التي يحظر قانونها تعدد الزوجات ،إلى مصر التي يبيح قانونها ذلك بمثابة تحايل على القانون ،فقد تمثل
العنصر املادي للتحايل في تسليط فعل مادي على عنصر اإلسناد الواقعي وهو مكان إبرام الزواج وذلك بنقله
من دولة إلى أخرى أي من تونس إلى مصر ،ويتسلط التحايل على قاعدة اإلسناد التي تخضع الشروط الشكلية
للزواج إلى قانون مكان إبرامه ،ففي تونس ال ينعقد الزواج إال بعد إدالء الزوج بشهادة تثبت أنه في حل من كل
رابطة زوجية أخرى إذا كان من بلد يسمح بتعدد الزوجات ،فالسفر من تونس لبلد أخرى ال تشترط ذلك إليجاد
عنصر إسناد جديد ما هو إال تحايل على قواعد االسناد(.)4
وثار التساؤل حول ما إذا كان تغيير الدين أو الطائفة الدينية هو بحد ذاته ركن او شرط مادي للتحايل على
القانون:
الحقيقة أنه في بعض الدول العربية واإلسالمية التي تتعدد فيها الطوائف ،مثل سوريا ولبنان ومصر تلعب
الديانة ً
دورا ً
كبيرا في تحديد الشريعة الطائفية الواجبة التطبيق خاصة في مسائل األحوال الشخصية ،فالديانة
أو الطائفة في مسائل التنازع الشخص ي الداخلي تلعب ً
تقريبا نفس الدور الذي تلعبه الجنسية في نطاق التنازع
الدولي للقوانين ،ومن ثم فإن تغيير الطائفة بهدف االستفادة من الشرائع السائدة في الطائفة الجديدة بصورة
( )1حداد حفيظة ،املوجز في القانون الدولي الخاص  ،الكتاب األول  ،املبادئ العامة في تنازع القوانين ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية،
لبنان ،2005،ص.316
( )2الشاذلي لطفي و والغزواني مالك ،مرجع سابق ،ص.439
( )3زمزم ،عبد املنعم ،الوسيط في القانون الدولي الخاص ،دار الثقافة العربية( ،بدون مكان نشر)2015 ،م ،ص.188
( )4حكم جناحي عدد  ،9672املحكمة االبتدائية بسوسة ،جلسة  24نوفمبر  ،2001الشاذلي لطفي والغزواني مالك ،مرجع سابق ،ص 442وما بعدها.
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مزيفة وأنانية ،ال يجب أن يكون بمنأى عن الدفع بالتحايل عن الدفع بالتحايل على القانون الطائفي( ،)1وبهذا
قضت محكمة التمييز العراقية ،حيث اعتبرت أن اعتناق املميز للدين اإلسالمي بعد وقت يسير من استحصال
مطلقته املسيحية على حكم بالنفقة ،ال يخلو أن يكون بقصد التهرب من النفقة (.)2
أما قضاء محكمة النقض املصرية فقد استقر على أن تغيير الديانة إلى اإلسالم ال يعتبر بأي حال من
األحوال صورة من صور الغش؛ ألن بحث القاض ي للبواعث والنوايا من وراء الدخول في اإلسالم فيه مخالفة
صارخة لقطعيات الدين اإلسالمي الحنيف التي ال تجيز بث الشك في إسالم أحد ،فالعبرة باإلسالم بالظاهر
وتترك إلى هللا السرائر ،وال ريب أن قطعيات الشريعة اإلسالمية هي من دعائم النظام العام التي ال يجوز
مخالفتها (.)3
الفرع الثاني
العنصراملعنوي للتحايل على القانون
يبقى األصل في تغيير ضابط اإلسناد املشروعية ،إلى أن يشوب التحايل قصد السالك إلى تغيير هذا
ً
عتدادا بقاعدة "الغش يفسد كل ش يء" ،فيشترط هنا ألعمال
الضابط ،فيقع هذا التغيير في تخوم عدم النفاذ ،ا
الدفع بالتحايل على القانون اتجاه نية األفراد إلى تجنب القانون املختص أصال بحكم العالقة ،ذلك أن فكرة
الغش نحو القانون ال تتحقق إال إذا كانت نية األفراد قد انصرفت إلى تحقيق هدف لم يكن في اإلمكان الوصول
إليه وفقا للقانون واجب التطبيق أصال.
وقد كرست املادة ( )30من مجلة القانون الدولي الخاص التونس ي هذا الشرط من خالل تأكيده أن
ً
"مصطنعا" بنية "تجنب" تطبيق القانون الذي تعينه قاعدة التنازع ،فيجب على
يكون تغيير عنصر اإلسناد
القاض ي التأكد من توفر نية التهرب من نظام قانوني معين ألنه ال يحقق الغاية التي يرمي إليها املتحايل مما
يجعله يبحث عن اللجوء إلى نظام قانوني آخر أكثر لينا ويسمح له بالوصول إلى ما يصبو إليه (.)4
وتعتبر مسألة النية من األمور الباطنية ،والتي يصعب على القاض ي الكشف عنها األمر الذي حدا بالبعض
أن يتردد في التسليم بفكرة التحايل أو الغش ( ،)5إال أنه قد ثبت يقينا أنه باإلمكان الكشف عن الباعث في كثير
من األحيان ،وخير دليل على ذلك قضية األميرة "بوفرمون" (.)6
( )1غصوب عبده ،دروس في القانون الدولي الخاص ،الطبعة األولى ،مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان،2008 ،
ص.185
( (2قرار الهيئة العامة في القضية رقم  1951اضبارة رقم  ،7جلسة 1951/12/31م ،الهداوي ،حسن ،مرجع سابق ،الهامش رقم  ،3ص.201
( )3ينظر الطعن رقم  37لسنة  32قضائية ،جلسة1966/10/18م .والطعن الطعن رقم 28لسنة  33قضائية ،جلسة 1966/1/19م (غير منشور).
( )4الشاذلي لطفي والغزواني مالك ،مرجع سابق ،ص .440
( (5ينظر في هذا البحث ص.6
()6بلقاسم ،اعراب ،مرجع سابق ،ص.192
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ولقاض ي املوضوع السلطة التقديرية في سبيل بحث التحايل أو حسن النية في تغيير الضابط ،ولها في
ذلك استخالصه من خالل مالبسات وواقعات النزاع املطروح أمامه ،ففي قضية زواج املصري بزوجة ثانية
ً
ً
مؤشرا على وجود التحايل ،وإنما يمكن اثباته
تونسية في خارج تونس التي تحظر التعدد مثال ال يكون في حد ذاته
من مالبسات ووقائع الدعوى التي تقطع أن غاية إبرامه في الخارج هي الزواج بثانية تونسية تقيم بتونس (،)1
وتفلت مسألة التقدير بالتالي من رقابة محكمة القانون ( ،)2ويرى البعض أن مسألة األثر املترتب على وجود هذه
ُ
النية كما استخلصها قاض ي املوضوع ،أي من حيث عد ذلك بمثابة تحايل ،تخضع لرقابة محكمة القانون (.)3
ومن القرائن التي يمكن أن تشير إلى تحقق نية التحايل التقارب الزمني بين اإلجراء املادي _أي تغيير ضابط_،
وبين القيام بالتصرف املراد إخضاعه للقانون الجديد ،ومثالها أن يتجنس شخص بجنسية جديدة ويقوم فور
تجنسه بالحصول على التطليق الذي لم يكن قانون جنسيته األولى يسمح به ،مما يفهم منه أن تغيير الجنسية
ما كان إال للوصول إلى الطالق .ففي قضية األميرة "دي بوفرمون" كان من السهل استظهار نية التحايل ،فقد
تتابعت األحداث بصورة تكشف عن حقيقة نواياها ،فبمجرد إكتسابها الجنسية األملانية سارعت بالحصول
على الطالق من القضاء األملاني ،ثم تزوجت بآخر وهي أمور تكشف عن مقصدها من تغيير جنسيتها وذلك
بالتهرب من أحكام القانون املختص أصال بحكم العالقة.
وهذا ما أقره حكم محكمة التمييز العراقية الذي سبق اإلشارة إليه ،حيث اعتبر أن اعتناق املميز للدين
اإلسالمي بعد وقت يسير من استحصال مطلقته املسيحية على حكم بالنفقة ،ال يخلو أن يكون بقصد التهرب
من النفقة (.)4
املطلب الثاني
آثارالدفع بالتحايل على القانون

ً
وجدنا أن التحايل على القانون يتحقق بتغيير أحد أطراف العالقة إراديا لضابط اإلسناد بقصد
التحايل على ضابط اإلسناد في القواعد الوطنية وهذا التغيير قد يتم إما عن طريق إتيان واقعة مادية كتغيير
ً
مكان إبرام العقد ،أو بإتيان عمل قانوني من شأنه أن يؤثر في تغيير ضابط اإلسناد كتغيير الجنسية مثال .ويثور
التساؤل هنا حول أثر تطبيق نظرية التحايل على القانون فيما إذا كان يتناول النتيجة التي ابتغاها املتحايل على
القانون ،واملتمثلة بقصده التهرب من أحكام قاعدة اإلسناد الوطنية ،أو فيما إذا كان يتناول النتيجة والسبب
فيتدخل في الوسيلة التي غيرت ضابط اإلسناد بإبطال الجنسية التي اتخذها املتحايل بنية التحايل على ضابط
ً
اإلسناد في قاعدة اإلسناد الوطنية مثال،و سنتناول في هذا املطلب األثر السلبي للتحايل على القانون الذي
( )1الشاذلي لطفي والغزواني مالك ،مرجع سابق ،ص  440وما بعدها.
()2خربوط ،مجد الدين مرجع سابق ،ص.180
()3الديب ،فؤاد ،القانون الدولي الخاص  ،2منشورات الجامعة االفتراضية السورية ،الجمهورية العربية السورية ،2018 ،ص .82
( (4ينظر صفحة  ،13الهامش .4
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يقض ي باستبعاد تطبيق القانون األجنبي حيث سيناقش هذا األثر مسألة فيما إذا كان استبعاد تطبيق القانون
األجنبي يقتصر على النتيجة فقط أو يتسع ليشمل السبب أيضا وذلك في الفرع األول ،ومن ثم سنتناول األثر
اإليجابي بتطبيق القانون الذي قصد املتحايل التهرب من أحكامه في الفرع الثاني.
الفرع األول
األثرالسلبي للتحايل على القانون
ً
ويقصد به استبعاد القانون الذي تم التحايل لصالحه ،فوفقا لهذا األثر يتم استبعاد القانون الذي
تم الغش بقصد تطبيقه ،واللجوء لتطبيق القانون الذي تحدده قاعدة اإلسناد فيما لو لم يتم التحايل عليها.
وقد اختلف الفقهاء فيما يتعلق بهذا األثر إلى فريقين:
وقبل الخوض في بيان آراء الفقهاء في أثر التحايل على القانون ،نوضح بأن أثر الغش ال يمكن أن يكون
ً
صحيحا أو غير صحيح في الدولة التي تم إجراؤه
هو البطالن؛ ألنه ال يمكن ألي دولة أن تقرر ما إذا كان التصرف
فيها ،وغاية ما تملك الدولة أن تعتبره غير نافذ في اقليمها ( .)1وهذا ما نراه مقصودا في املادة ( )30من مجلة
القانون الدولي الخاص التونسية والتي عبرت عن أثر الغش بلفظ " ..فال عبرة لتغير عنصر اإلسناد" ،وذلك عند
تحقق التحايل.
ً
أوال :من يرى بأن هذا االستبعاد يشمل النتيجة وهي "تطبيق القانون األجنبي" فقط دون الوسيلة وهي
"األفعال التي أدت الى تغيير ضابط االسناد" ،ذلك أن الوسيلة في األصل مشروعة ما دامت من حق الشخص
وغير مخالفة للنظام العام أو الداب ،وبما أن دولة أخرى قررتها فيعترف فيها دون ترتيب نتيجة نقل االختصاص
إلى قانون آخر ،وهذا هو التوجه الغالب في الفقه ( ،)2والظاهر عند البعض أن محكمة النقض الفرنسية قد
اعتدت بهذا الرأي ً
ضمنا ،فقد اقتصر حكمها في قضية "بوفرمون" على بطالن التطليق فقط دون الحكم
ببطالن جنسيتها األملانية ( .)3ويوجه االنتقاد إلى هذا الرأي باعتبار أنه سينش ئ مراكز قانونية متناقضة ،فالغاش
ً
خاضعا للقانون الذي تهرب من أحكامه بالنسبة للنتائج التي أراد تحقيقها بتغييره لضابط االسناد (.)4
يبقى
ً
ثانيا :من يرى أن استبعاد تطبيق القانون األجنبي الذي تم التوصل إليه بالتحايل على ضابط اإلسناد يشمل
ً
النتيجة والوسيلة معا ،حيث يرى هذا الفريق أن جزاء الغش يشمل الغاية و الوسيلة( ،)5ففي قضية "بوفرمون"
ً
ً
مثال يجب أال يقتصر أثر الغش على عدم نفاذ الطالق و الزواج الثاني الذي أبرمته وفقا لقانون جنسيتها
((1بلقاسم ،إعراب ،مرجع سابق ،ص .197وينظر في هذا املعنى ً
أيضا عباس العبودي ،مرجع سابق ،ص.225
()2خربوط ،مجد الدين ،مرجع سابق.182 ،
()3سليمان ،علي ،مرجع سابق ،ص ،165مجد الدين خربوط ،مرجع سابق.182 ،
( (4ينظر في هذا املعنى بلقاسم ،إعراب ،مرجع سابق ،ص .198
( )5ينظر في هذا املعنى سليمان ،علي ،مرجع سابق ،ص .165
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الجديدة ،وإنما يجب أن يمتد أيضا إلى الوسيلة التي استعملتها وهي تجنسها بالجنسية األملانية ،فتبقى بذلك
فرنسية ليس فقط بالنسبة لتنازع القوانين وإنما أيضا بالنسبة لجميع املجاالت األخرى ،فإذا تم التحايل على
ً
ضابط اإلسناد من خالل تغيير الجنسية مثال وحتى لو كان هذا التغيير مشروعا من حيث األصل إال أنه يحكم
ببطالنه؛ ألن القصد من وراءه غير مشروع وهو التحايل على القانون فال يعترف القانون وفقا لهذا الرأي
بالجنسية الجديدة.
واالنتقاد الذي يوجه إلى هذا الرأي ،أن الحكم في صحة هذه الوسيلة من عدمها هو للقانون الذي رتب
هذا املركز القانوني وليس لقانون القاض ي.
ويرى الباحث أن األثر السلبي للدفع بالغش نحو القانون يقتصر على استبعاد تطبيق القانون األجنبي الذي
أراد املتحايل أن يلجأ إلى تطبيق أحكامه كنتيجة لغشه نحو ضابط اإلسناد في قاعدة اإلسناد الوطنية ،دون أن
ً
يتناول السبب الذي أتاه املتحايل غاشا في قواعد القانون الدولي الخاص ،ذلك أن السبب في حد ذاته مشروع
ً
ابت ً
داء ،ومن ثم فإنه وفي الحاالت املتصورة قانونا وفي تغيير الجنسية كمثال ليس للقاض ي من سلطة في اعتبار
الجنسية التي يتمتع بها الغاش نحو القانون بنية تغيير ضابط اإلسناد باطلة أو غير قانونية ،إذ أن السلطة في
ترتيب هذا املركز القانوني تعود لقانون آخر غير قانون القاض ي ،وهو الذي يقرر األوضاع التي تمنح بموجبها
الجنسية أو املراكز القانونية ،وهو أيضا الذي يحدد كيفية بطالنها أو سحبها ،وليس قاض ي املوضوع الذي
ينظر النزاع.
الفرع الثاني
األثرااليجابي للتحايل على القانون
يترتب على األثر السلبي للدفع بالتحايل على القانون ،استبعاد القانون الذي تم التحايل لصالحه فيحدث
فراغ قانوني مؤقت ،فيأتي دور األثر اإليجابي بتطبيق القانون األصلي الذي تم التحايل ضده ،ووجود هذا األثر
مترتب على وجود األثر السلبي ،بل هو من مستلزمات وجوده ،فلو وجد األثر السلبي دون اإليجابي لقررت
محكمة املوضوع بعد ثبوت واقعة الغش نحو القانون استبعاد تطبيق القانون األجنبي وفقا لألثر السلبي ومن
ً
ثم توقفت دون معرفة أو تحديد القانون واجب التطبيق ،لذلك كان لزاما أن يتقرر تطبيق القانون املتحايل
عليه لكي يوجد قانون يحكم املسألة ،وإال ألصبحت الفكرة من أساسها مستحيلة التطبيق( .)1وهذا ما كان في
قضية "بوفرمون" فاملحكمة في حينه قد استبعدت القانون األملاني الذي يجيز التطليق ،وأحلت محله القانون
ً
األصلي واجب التطبيق حقيقة وهو القانون الفرنس ي.

( (1ينظر في هذا املعنى خربوط ،مجد الدين  ،مرجع سابق ،ص 183ومابعدها.
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إذن فللغش نحو القانون أثر سلبي ينطوي على استبعاد تطبيق القانون األجنبي الذي قصد املتحايل تطبيقه
بالغش نحو القانون ،وأثر إيجابي يتمثل بتطبيق القانون األصلي الذي نصت عليه قاعدة اإلسناد في الوقت
ذاته ،وأن األثر اإليجابي ما هو إال نتيجة مترتبة على األثر السلبي للغش نحو القانون.
الخاتمة:
من خالل هذه الدراسة املتواضعة يتبين أن من دور القضاء أن يقف ً
سدا ً
منيعا أمام قيام األطراف بالتحايل
على ضابط اإلسناد ،وان الوسيلة إلى ذلك هو الدفع بالتحايل على القانون ،فهو مانع من موانع تطبيق القانون
وأمر أ
األجنبي ،وضرورة قانونية ُم ِّلحة ،أ
الزم الستقرار املراكز القانونية من االحتيال والتالعب ،وحماية لضوابط
اإلسناد الحقيقية مرعية النفاذ ،وخلصنا في هذه الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات كالتالي:
ً
أوال :النتائج.
 .1لم يعالج املشرع الفلسطيني مسألة التحايل على القانون ،وعلى غرار كافة التشريعات العربية
عدا املشرع التونس ي ،في حين نص في املادة ( )35من القانون املدني الفلسطيني على اتباع مبادئ
ً
القانون الدولي الخاص فيما لم يرد عليه نص في القانون ،وهذا على الرغم من أنه ترك املجال مفتوحا
ً
التباع مبادئ القانون الدولي الخاص في هذا الخصوص .إال أنه يترك مسألة واقعية تعاني فراغا
ً
تشريعيا من ناحية ،وتخلق إشكاال في إعطاء املحكمة حرية في اختيار مبدأ من مبادئ القانون الدولي
ً
الخاص دون تحديد من ناحية أخرى .مما يخلق إشكاليات عديدة خصوصا وأن القانون الدولي الخاص
من موضوعات القانون الجدلية.
 .2إن احتمالية حدوث التحايل على القانون هي إحتمالية ضئيلة ،إال أنها محققة الحدوث وال
يوجد ما يمنع حدوثها في واقعنا الفلسطيني ،بل إنها في العديد من البلدان أصبحت ً
واقعا ال فكاك منه.
 .3إن لنظرية التحايل على القانون كيان مستقل ،ذلك أن الدفع بالتحايل ال يقف عند حد اإلطار
الضيق لنظرية التعسف في استعمال الحق وهو ال يرتبط من جهة أخرى بفكرة النظام العام ،وإنما
هو تطبيق ملبدأ عام ،وهو أن الغش يفسد كل ش يء ،وهذا ما يتفق مع املنطق والقانون وأحكام
الشريعة اإلسالمية ،باعتبار أن النية مناط العمل والتكليف.
أجنبيا كان أم ً
ً
وطنيا ،ال
 .4إن الدفع بالتحايل على القانون يرمي لحماية القانون واجب التطبيق
يقتصر على مسائل األحوال الشخصية بل يمتد إلى املنازعات املتعلقة بالحقوق العينية ،وتمتد إلى
كافة التصرفات القانونية ،وهو كذلك ال يقتصر على مسائل األحوال الشخصية بل يمتد إلى املنازعات
املتعلقة بالحقوق العينية ،وتمتد إلى كافة التصرفات القانونية.
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 .5ال بد من توافر نية التحايل على قاعدة اإلسناد ،حتى تأتي نظرية الدفع بالتحايل على القانون
ُُ
أكلها ،ذلك أن األصل مشروعية تغيير ضابط اإلسناد.
 .6إن أثر التحايل هو اعتبار نتيجة التحايل غير نافذة في إقليم الدولة ،وال يمكن أن يكون هو
ً
صحيحا أو غير صحيح في الدولة التي تم
البطالن؛ ألنه ال يمكن ألي دولة أن تقرر ما إذا كان التصرف
إجراؤه فيها.
 .7الهدف من إعمال نظرية الدفع بالتحايل على القانون ،تطبيق القانون األصلي الذي نصت
عليه قاعدة اإلسناد.
ً
ثانيا :التوصيات.
 .1يوص ي الباحث بضرورة عقد مؤتمرات علمية متخصصة في مجال القانون الدولي الخاص بغية
الزيادة من الوعي القانوني لدى القضاة ،وإيفادهم بدورات تدريبية متخصصة واالستعانة بالسوابق
القضائية املقارنة؛ كون أن هذه املسائل تعتبر من النوازل القانونية محتملة التحقق في واقعنا
الفلسطيني.
 .2يرى الباحث بضرورة معالجة نظرية الدفع بالتحايل على القانون ،وذلك من خالل النص
صراحة عليها في التشريع الفلسطيني أسوة باملشرع التونس ي؛ كي ال يكون إعمال هذه النظرية من عدمه
ً
خاضعا لالجتهاد لدى القضاء.
قائمة املصادرواملراجع:
أوال :الكتب باللغة العربية.
 إطوبان ،عزيز ،القانون الدولي الخاص القسم الثاني تنازع القوانين( ،بدون دار ومكان نشر).2017 ، البستاني ،سعيد ،القانون الدولي الخاص ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،لبنان.2004 ، بلقاسم ،اعراب ،القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع القوانين ،دار هومة ،الجزائر ،طبعة .2002 حداد ،حفيظة  ،املوجز في القانون الدولي الخاص ،الكتاب األول ،املبادئ العامة في تنازع القوانين ،الطبعةاألولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان.2005،
 خربوط ،مجد الدين ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ،مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية ،حلب،.2008
 الدحدوح ،سالم ،الوجيز في تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية في ظلالتشريعات املطبقة في فلسطين (دراسة تحليلية مقارنة) ،الطبعة الثانية ،غزة.2017 ،
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 الديب ،فؤاد ،القانون الدولي الخاص  ،2منشورات الجامعة االفتراضية السورية ،الجمهورية العربيةالسورية.2018 ،
 زمزم ،عبد املنعم ،الوسيط في القانون الدولي الخاص ،دار الثقافة العربية( ،بدون مكان نشر)2015 ،م. سليمان ،علي ،مذكرات في القانون الدولي الخاص ،الطبعة الخامسة ،ديوان املطبوعات الجامعية ،بنعكنون ،الجزائر( ،بدون سنة نشر).
 الشاذلي لطفي ،والغزواني مالك ،مجلة القانون الدولي الخاص عربية – فرنسية – إنقليزية معلق عليها،(بدون رقم طبعة ودار نشر) ،تونس.2008 ،
 صادق ،هشام ،دروس في القانون الدولي الخاص ،ط ،1.الدار الجامعية للطباعة والنشر ،لبنان( ،بدونسنة نشر).
 العبودي ،عباس ،تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية دراسة مقارنةً
طبقا ألحكام القانون الدولي الخاص املقارن واحكام القانون العراقي ،مكتبة السنهوري( ،بدون مدينة وسنة
نشر).
 غصوب ،عبده دروس في القانون الدولي الخاص ،الطبعة األولى ،مجد املؤسسة الجامعية للدراساتوالنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان.2008 ،
 الهداوي ،حسن ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين املبادئ العامة والحلول الوضعية في القانوناألردني دراسة مقارنة ،مكتبة دار الثقافة ،عمان( ،بدون سنة نشر).
ً
ثالثا :الكتب األجنبية.
Pierre MYAER, op. cit., Nْ269, P279.
Réné SAVATIER, cours de droit International privé, paris.
- Vor aussi: Pierre MAYER, droit international privé, 5ème, édition, éditions, Montchrestien,
E.J.A, paris, France, 1994.
ر ً
ابعا :التشريعات.
 تونس ،مجلة القانون الدولي الخاص الصادرة بموجب قانون عدد  97لسنة  27، 1998نوفمبر 1998م. مصر ،القانون املدني رقم  131لسنة 1948م 16،يوليو 1948م. فلسطين ،غزة ،القانون املدني رقم  4لسنة 2012م2012/07/26،م.97
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ً
خامسا :القرارات القضائية.
 قرار الهيئة العامة ملحكمة التمييز العراقية في القضية رقم  1951اضبارة رقم  ،7جلسة 1951/12/31م،حسن الهداوي ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين املبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردني
دراسة مقارنة ،مكتبة دار الثقافة ،عمان(،بدون سنة نشر).
 الطعن املصري رقم  28لسنة  33قضائية ،جلسة 1966/1/19م( ،غير منشور). الطعن املصري رقم  37لسنة  32قضائية ،جلسة1966/10/18م( ،غير منشور). حكم جناحي عدد  ،9672املحكمة االبتدائية بسوسة ،جلسة  24نوفمبر  ،2001الشاذلي لطفي والغزوانيمالك ،مجلة القانون الدولي الخاص عربية – فرنسية – إنقليزية معلق عليها( ،بدون رقم طبعة ودار نشر)،
تونس.2008 ،ذ
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) بني محاية امللكية الفكرية والسرقات العلمية (دراسة يف القانون الكوييت:سوق النشر العلمي التجاري
Commercial Scientific Publishing Market: Between Intellectual Property Protection &
Plagiarism (The Case of Kuwaiti law)

KILAW  من كلية القانون الكويتية العاملية،  ماجستيرفي قانون الشركات،هشام عماد العبيدان

Hesham Al-Obaidan, Master of Corporate Law from the Kuwait International College of Law (KILAW).

امللخص
ُ
،يتركز موضوع البحث في مجال حقوق امللكية الفكرية على املصنفات العلمية وكيفية حمايتها من السرقة
ُّ
.كل ذلك بغرض النهوض بسوق النشر العلمي التجاري في دولة الكويت
 بهدف حماية الحقوق الفكرية دون تركيز في النظر2019  لعام75 حيث أصدر املشرع الكويتي القانون رقم
 األمر الذي أثار الكثير من،إلى الكيفية التي يجب بموجبها حماية سوق النشر العلمي التجاري بشكل خاص
.نقاط النقاش وكشف العديد من الثغرات القانونية
قمنا من خالل هذا البحث باستنتاج الحلول القانونية الكفيلة بالوصول إلى سوق نشر علمي كويتي يحظى
.بطبيعة تجارية وحماية كافية للحقوق األدبية واملالية للباحثين والناشرين على حد سواء

ُ
. السرقة العلمية، سوق النشر، حقوق امل ِّؤلف، امللكية الفكرية:الكلمات املفتاحية

Abstract
The researcher focused in intellectual property rights of scientific works, in order to show how to protect
them from plagiarism, all with the aim of promoting the commercial scientific publishing market in the State of
Kuwait.
Where the Kuwaiti legislature issued the Law No. 75 of 2019 with the aim of protecting intellectual rights
without regard to how the commercial scientific publishing market should be protected in particular, this case
raised many discussion points and exposed many legal gaps.
Through this research, I have devised legal solutions to reach a scientific publishing market that has a
commercial nature and adequate protection for the literary and financial rights of researchers and publishers
alike.
Keywords: Intellectual Property, Copyright, Publishing Market, Plagiarism.
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املقدمة

َ ُ ُ ْ َْ
َ َ
ين َي ْع َل ُمو َن َوالذ َ
قال تعالى {ُ :ق ْل َه ْل َي ْس َتوي الذ َ
ين ال َي ْعل ُمون ِّإن َما َي َتذك ُر أولو األل َباب} صدق هللا العظيم.1
ِّ
ِّ ِّ

وثمار فكرهم
بمنتوج علمهم
هؤالء أصحاب اإلفادة ملجتمعهم والبشرية جمعاء
ترتقي األمم بباحثيها،
ِّ
ِّ
ِّ
وإبداعهم.
ً
ً
املفكرين في املجتمع أن كرس املشرع حماية قانونية ملنتوجهم الفكري ،ذلك حتى ال
لقد كان لندرة الباحثين ِّ
تضيع نسبة ُمصنفاتهم العلمية ذات الجدة واالبتكار إليهم من جهة ،وحتى يستطيع الباحثون استغالل هذه
ً
ُ
املصنف ماليا بشكل احترافي عادل من جهة أخرى.
وفي الواقع ،ال تقتصر مساهمة النشر العلمي بدعم املجتمع باالبتكارات والحلول ،بل إن سوق النشر ُيمكن
ً
ً
ُ
ً ُ
ُ
ُّ
أ
أ
مصدر رزق
واألهم
وتوفير لفرص العمل،
تشغيل لرؤوس األموال،
تكامال؛ فيه
أن ي ِّ
شكل قطاعا اقتصاديا م ِّ
للباحثين الذين تخسرهم دولنا العربية لصالح الغرب نتيجة ضعف االهتمام بسوق النشر العلمي.
ً
وفي الكويت ،أصدر املشرع مؤخرا القانون رقم ( )75لسنة  2019بشأن حقوق املؤلف والحقوق
املجاو َرة،
ِّ
وقد حمل معه رؤية تشريعية حديثة ُومفصلة بغرض إسباغ الحماية الالزمة لبيئة النشر العلمي التي تحتوي
بشكل أساس ي على:
أ
أ
أ
➢ الباحثون املؤلفون؛ وهم فئة علمية راقية ،ذات تأهيل أكاديمي عال على األغلب ،تقوم على
ً
ً
وتقدم حلوال مبتكرة ملشكالت املجتمع.
تأليف ُمصنفات علمية جدية وأصيلةِّ ،
ُ
➢ دور النشر؛ وهي مؤسسات تنشر املصنف العلمية بشكل فردي غير دوري ،وتتميز بالطابع
ً
التجاري على األغلب إال إذا كانت تابعة لجهات حكومية أو أكاديمية ،وفي جميع األحوال ،لها الحق
ً
ُ
املؤلف.
استغالل املصنف العلمية التي تنشرها ماليا بموجب ِّاتفاق مع الباحث ِّ
ُ َّ
ُ
تعتمد أسلوب التحكيم
➢ املجالت العلمية املحكمة؛ وهي مجالت ذات معايير نشر صارمة،
ً
العلمي قبل النشر ،وتتمتع املجالت املحكمة غالبا بطابع أكاديمي غير تجاري ،إال أن ذلك ال يمنعها الحق
املؤلفين.
باستغالل األعداد الدورية التي تنشرها بشكل مادي بموجب ِّاتفاق مع الباحثين ِّ
أ
مشاريع أو مؤسسات تقوم على تجميع وتنسيق املعلومات العلمية بشكل
أما املوسوعات العلمية؛ فهي
ً
مبتكر وموضوعي عادة ،ولها الحق باستغالل أعمالها بشكل تجاري ،إال أنها ال تتعامل مع باحثين بل مع
ُ
حرري ُمصنفات علمية قائمة كمعلومات عامة غير جديدة أو ُمبتكرة ،ولذلك تخرج املوسوعات عن نطاق
م ِّ
بحثنا الذي يركز على حق الباحث العلمي املبتكر املؤلف ملصنفات علمية جديدة ومبتكرة.
 1القرآن الكريم ،سورة الزمر ،الية .9
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ً
ً
وفي املقابل ،أضحت السرقة العلمية ُ
للمصنفات أمرا شائعا ،وقد أخذ انتحال الباحثين ألعمال غيرهم
َ
ُ
ون ْس ِّب َها السمهم ينتشر كالنار في الهشيم ،حتى أن املجالت والجامعات باتت تتشدد في فحص املصنفات
ً
أي انتحال علمي بعد نشر البحوث أو منح الشهادات األكاديمية ،هذا
اكتشاف
من
خوفا
العلمية املرشحة1؛
ِّ
ُ
ُّ ُّ
قوض من انطالقه ،ويجعل من الصعب تمييز اإلبداع
الوضع السلبي يضر بسمعة سوق النشر العلمي وي ِّ
الحقيقي من املسروق.2
وعلى الرغم من أن املستوى األخالقي للباحثين الكويتيين ُم أ
باحث ْي كلية
تميز ،حتى أنه قد تم تصنيف ِّ
ِّ
ِّ
ً
ُّ
التمسك بالقانون والنظام االجتماعي في دراسة تطبيقية
التربية – جامعة الكويت مثال ضمن شريحة
ً
ً
حديثة ،3رغم ذلك فإن الحرص من السرقات العلمية واالنتحال يبقى أمرا ضروريا لبناء سوق نشر علمي
تجاري قوي ومنضبط.
ونتساءل عبر هذا البحث:
 كيف نظم املشرع الكويتي الحماية القانونية لحقوق الباحث العلمي على مادته العلمية؟ً
ً
 ما هي حقوق الباحث على بحثه أدبيا وماليا؟ متى تقوم حاالت السرقة العلمية؟ كيف يمكن تسخير قواعد حماية امللكية الفكرية في خدمة سوق النشر العلمي؟أهداف البحث
ً
ً
 .1توضيح حقوق الباحث على ُمصنفه العلمي ماليا وأدبيا.
ُ
 .2تحديد املعنى الدقيق للسرقة العلمية التي تجري على املصنف العلمي وفق القانون الكويتي في
ظل وجود مصنفات مباحة من جهة وفي ظل إمكانية االستشهاد باملصنفات املحمية من جهة أخرى.
 .3وضع الرؤية القانونية املطلوبة لحماية سوق النشر العلمي من السرقات الفكرية بغاية
ً
االستفادة من هذا السوق تجاريا في الكويت.

 1ينظر في هذا املوضوع لدى :بوعقل ،مصطفى ،الليات البرمجية للكشف عن السرقة العلمية :مع اإلشارة لبعض املبادرات العربية ،مجلة جيل
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مركز جيل البحث العلمي ،العدد  ،59ديسمبر  ،2019الصفحة .85
ً
يوجد اتجاه دولي نحو توحيد برمجيات الكشف عن السرقات العلمية عامليا ،ينظر:
Kunschak, Claudia, Multiple uses of anti-plagiarism software, The Asian Journal of Applied Linguistics, Vol. 5, No. 1, 2018, page
60.
2 Ramalho, Ana, and Silva, Marta Santos, ‘I know It When I See It’: On Academic Plagiarism, and How to Assess It, Higher Education
for the Future, Vol. 7, No. 2, 2020, page 187.
 3الزعبي ،أنوار ،األحكام األخالقية وعالقتها باملستوى التعليمي لدى عينة من طلبة كلية التربية في جامعة الكويت ،رسالة ماجستير في التربية ،جامعة
الكويت ،نوقشت عام .2017
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أهمية البحث
تظهر أهمية البحث في مساهمته ببناء ثقافة احترام الحقوق الفكرية للباحث العلمي في البيئة العلمية
ُ
العربية التي تعاني من االنتهاكات الجسيمة لحقوق الباحثين.
ً
كما تظهر أهمية البحث من كونه ال يقتصر فقط على توعية الباحثين العلميين عن حقوقهم الفكرية أدبيا
ً
ً
وماليا ،بل أيضا ترسيخ القواعد القانونية الكفيلة بحماية سوق النشر العلمي التجاري ،والنهوض بقطاع
اقتصادي ضعيف في الكويت والدول العربية.
منهج البحث
➢ املنهج الوصفي التحليلي النقدي لدى دراسة حقوق الباحث العلمي وحاالت السرقة
العلمية ،بغرض توضيح أفكارها وتفاصيلها ،ثم تحليل النص القانوني الحاكم لها بغرض تقديم رؤية
نقدية للنصوص القائمة.
➢ املنهج االستنتاجي؛ بغرض تجميع تفاصيل التحليل والنقد ،ثم استنتاج مجموعة من
القواعد القانونية الكفيلة بحماية سوق النشر العلمي التجاري والنهوض بهذا القطاع الراقي والخصب
والواعد.
➢ املنهج االستقرائي؛ بغرض معالجة كافة التفاصيل واالستنتاجات للخروج بمقترحات قابلة
للتطبيق في الواقع العملي.
مصطلحات البحث
ُ
➢ الباحث؛ هو مؤلف املصنف العلمي.
ً
ُ
➢ الحقوق الفكرية؛ هي الحقوق التي تضمن للباحث نسبة املصنف السمه أدبيا ،واستغالل
ً
ُمصنفه ماليا.
ُ
ُ َّ
➢ املصنف العلمي؛ هو البحث العلمي املحكم املنشور في مجلة علمية ُمحكمة أو الكتاب
واإلصدار العلمي وما شابه.
ُ
➢ املصنف املحمي؛ ذلك املصنف العلمي غير املباح والذي تقام عليه حماية امللكية الفكرية
وفق القانون.
ُ
➢ الناشر؛ املجلة العلمية املحكمة ،أو دار النشر ،أو املوسوعة العلمية ،وما شابه من منصات
نشر املعلومات.
➢ السرقة العلمية؛ هي سرقة الحقوق الفكريةً ،
سواء أكانت سرقة أدبية أم مالية؛ عبر انتحال
ً
ُ
مؤلف املصنف على حساب املؤلف األصلي واكتساب الصفة أدبيا أو
الباحث أو الناشر لصفة ِّ
ً
استغاللها ماليا.
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إشكالية البحث

ُ
"كيف يمكن تحقيق الحماية املثلى لسوق النشر العلمي عبر مواجهة السرقات الفكرية لحقوق الباحث
ً
ً
العلمي على ُمصنفه أدبيا وماليا؟"
َّ
ُمخطط البحث

ُ َّ
املبحث األول :الحقوق الفكرية على املصنف العلمي
ُ
املطلب األول :الحقوق األدبية على املصنف العلمي
ُ
املطلب الثاني :الحقوق املالية على املصنف العلمي
َّ
املبحث الثاني :سرقة حقوق الباحث الفكرية من ُمصنفه العلمي في ظل اإلباحة واالستشهاد
ُ
املطلب األول :االستفادة من املصنف العلمي بين اإلباحة والسرقة
ُ
املطلب الثاني :االستفادة من املصنف العلمي بين االستشهاد والسرقة
َّ
املبحث الثالث :سوق النشرالعلمي التجاري (املتطلبات القانونية)
املطلب األول :الحماية الشاملة للحق األدبي
املطلب الثاني :التنظيم الصارم للحق املالي
املبحث األول
ُ َّ
الحقوق الفكرية على املصنف العلمي
ُ
علينا التأكيد في البداية أن الحقوق الفكرية على املصنف ال تقوم إال بوجود عنصر االبتكار ،وقد شرحت
محكمة التمييز الكويتية "االبتكار" بأنه:

ُ
ُ"يقصد باالبتكار كمعيار اشترطه القانون إلسباغ الحماية القانونية على املصنف ذلك الطابع الشخص ي
اإلبداعي الذي ُيعطيه املؤلف ُملصنفه والذي ُ
سب ُغ عليه األصالة ويسمح بتمييزه".1
ي
ِّ
ً

وقد فصل جانب من القضاء األمريكي أكثر في االبتكار ،قائال أن قانون امللكية الفكرية يسعى" :لحماية
اإلبداع الحقيقي".2
 1محكمة التمييز الكويتية ،طعن تجاري رقم  ،1223لعام  ،2010تاريخ .2011-10-5
"… protecting genuine creativity…". See: Design Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc., United States Court of Appeals, Seventh 2
Circuit, July 10, 2017.
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سنرى في هذا املبحث كيف أن الحقوق الفكرية 1تنقسم إلى حقوق أدبية (املطلب األول) ،وحقوق مالية
(املطلب الثاني).
املطلب األول
ُ َّ
الحقوق األدبية على املصنف العلمي
لقد أقر قانون امللكية الفكرية الكويتي رقم  75لعام  2019بالحقوق األدبية للباحث املؤلف وخلفه العام،
ً
املؤلف املادي
وفصل في أنواع الحقوق األدبية ،2حيث كانت محكمة التمييز الكويتية ُمستقرة في حماية حق ِّ
واألدبي.3
ً
ُ
ُ
ً
وسنرى في هذا املطلب الحق في نسبة املصنف إلى الباحث أوال ،والحق في تقرير نشر املصنف ألول مرة ثانيا،
ً
ً
ُ
ُ
والحق في منع املساس أو التعديل باملصنف العلمي ثالثا ،والحق األدبي للناشر على املصنف رابعا.
ً
ُ َّ
أوال :الحق في نسبة املصنف إلى الباحث
ُ
يعتمد الحق األدبي على تحقيق غاية معنوية غير مادية للباحث ،وهي التصريح باملصنف العلمي على أنه من
ُ
ُ
مؤلف املصنف هو الباحث الفالني
تأليف الباحث بموجب اقتران اسم الباحث باملصنف؛ أي إقرار الناشر بأن ِّ
ً
ً
ً
ً
وواضحا ال يشوبه ُّ
أي غموض ،مع ذكر اسم الباحث كامال .وسنعالج بعض اإلشكاليات القانونية
إقرارا صريحا
املرتبطة بهذا السياق.
َ
 -1التصريح بصفة املؤلف من املنت ِحل
ٌ
املؤلف الحقيقي بل هو سارق للبحث
ولكن يثور التساؤل هنا :أال يمكن أن يكون الباحث الناشرليس هو ِ
ً
ً
ُ
ف قرينة قانونية؟
كمؤل ٍ
من باحث آخر؟ بالتالي هل يعتبرالتصريح باسم الباحث ِ
ُ
الحقيقة أن هذا االحتمال أ
مجرد قرينة قانونية قابلة
قائم؛ وبالتالي ،فإن النص على اسم الباحث األول هو
أ
مؤلف البحث وأثبت ذلك باألدلة القاطعة ،فإن القرينة تسقط،
إلثبات العكس ،فإذا ادعى باحث آخر أنه هو ِّ
ُ
سقط معها ُّ
أي حق أدبي للباحث األول.
َوي

 1للتعمق في مفهوم الحقوق الفكرية ،ينظر:
املهداوي ،علي ،امللكية الفكرية في ميزان املقاصد (دراسة مقارنة) ،مجلة الحقوق ،جامعة الحقوق ،املجلد  ،32العدد  ،3عام .2008
 2املادة  ،6قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
 3محكمة التمييز الكويتية ،طعن مدني رقم  ،962تاريخ .2014-1-14
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 -2التصريح باالسم املستعارللمؤلف
ً
ً ُ
لحقه األدبي؟
أيضا هل يعتبرذكراسم الباحث "املستعار" انتهاكا ِ
أ
َ َ
املؤلفون
هذا األمر يعود للباحث نفسه ،ولكن هذه الحالة مرتبطة باملواد األدبية واإلبداعية التي يست ِّقى فيها ِّ
ً
ً
ً
استبعادا لشخصيتهم الحقيقة ،وهذه الحالة غير ُم َ
ً
تصورة في األبحاث العلمية
أسماء مبتكرة؛ جذبا للقراء أو
ً
مؤلفوها لضمان ذكر أسمائهم؛ حرصا منهم على حفظ حقوقهم في االبتكار.
التي يسعى ِّ
مؤلف
 -3عدم التصريح باسم أي ِ
ً
ً
ُ
ُ َّ
ألحد؟ أي
فإذا كان االسم املستعار أمرا ُمستبعدا في املصنفات العلمية ،فهل يمكن عدم نسبة املصنف ٍ
أن َّ
مؤلفه؟
يتم نشرالبحث العلمي دون ذكراسم ِ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
جهات علمية أو أكاديمية أو تجارية ناشرة ،حيث
هذه الحالة قائمة في مجال األبحاث العلمية التي تطلبها
ً
تقوم بتكليف الباحث بإعداد بحث من منطلقات ُمعينة وضمن رؤية ُمحددة مسبقا من الناشر ،ذلك في مقابل
ُ
أتعاب يتقاضاها الباحث ،ولذلكُّ ،
يحق الباحث في هذه الحالة أن يتنازل عن ذكر اسمه على املصنف العلمي.
ُ
ُ
ً
ونالحظ هنا شكال آخر من املصنفات وهو "املصنف الجماعي" ،وقد أقر مشروعيته القانون الكويتي وعرفه
على أنه"ُ :مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه

مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص ،دون أن ُيحدد حق خاص ألي من
ولحسابه ،ويندمج عمل ِّ
ُ
املؤلفين على مجموع ُاملصنف" ،1وهكذا ،لن يكون للباحثين ُّ
أي حق أدبي على املصنف ،مالم يفض ي االتفاق
ِّ
ً ُ
على عكس ذلك كأن يشترط الباحثين ذكر أسماءهم جميعا في املصنف.
ُ
ً
بناء عليه ،في حالة عدم النص على مسألة ذكر االسم في عقد التكليف املبرم بين الناشر ومؤِّلفي املصنف
أُ
خالف القاعدة العامة مفادها أن الباحثين محرومون من حقهم األدبي بنسبة
العلمي الجماعي ،تنشأ هنا قرينة ت ِّ
البحث ألسمائهم ،وهو أ
أمر ال نتفق معه ملخالفته أحد أهم حقوق الباحثين األدبية وهو ذكر اسمهم ،فهذا
الواقع يفتح املجال الستغالل الباحثين.
ً
ُ َّ
مرة
ثانيا :الحق في تقريرنشراملصنف ألول ٍ
 -1املبدأ
إن صاحب امللكية الفكرية هو" :صاحب الفكرة وله السبق في ذلك" كما قالت محكمة التمييز الكويتية2؛
ُ
ُ
قرر نشر املصنف ألول مرة ،فال يجوز للناشر البدء بإجراءات النشر والطباعة ثم
بالتالي ،فهو الشخص الذي ي ِّ
ُ
نشر املصنف العلمي للجمهور إال بعد طلب الباحث أو الحصول على موافقته.

 1املادة  ،1قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
 2محكمة التمييز الكويتية ،طعن مدني رقم  ،231لعام  ،2005تاريخ .2008-1-21
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وقد أكد جانب من القضاء األمريكي على أن حق النشر هو جوهر موضوع امللكية الفكرية ،1كما صنفه
جانب آخر من القضاء كجزء أساس ي من منظومة حماية امللكية الفكرية إلى جانب براءات االختراع والعالمات
التجارية.2
ُ
تؤثر بمدى وجود انتهاك للحق األدبي من عدمه؛ حيث
ويجب التأكيد هنا على أن نسبة املصنف للباحث ال ِّ
ُ
تقوم حالة انتهاك الحق بالنشر األول حتى وإن تم الناشر مع نسبة املصنف السم الباحث.
 -2حق ورثة الباحث بإقرارنشرالبحث
وفي حالة وفاة الباحث قبل النشر األول ،فإن لخلفه العام الحق بنشر البحث ألول مرة ،لكن نتساءل هنا
َّ
هل يحق لورثة الباحث تغييرصيغة ُمصنفه العلمي على اعتبارانتقال الحق األدبي إليهم؟
من وجهة نظرنا الشخصية ،إن انتقال الحق األدبي للخلف العام بنشر البحث ال يعني انتقال الحق إليهم
َ
سب ِّه للباحث املتوفى ،حيث إن ِّم ْن واجب الورثة نشر صيغة البحث األصلية وعدم تضليل
بتغيير البحث ثم ن ِّ
ُ
ملورثهم.
الجمهور عبر نسب أفكار مزيفة ِّ
ً
ُ
أما إذا غير أحد الورثة باملصنف العلمي األصلي ،فال ُيعتبر منسوبا للباحث املتوفى ،وعلى الوريث الذي قام
بالتغيير أن ُي َ
املورث املتوفى.
ِّ
فصح عن أية تعديالت بالنسخة النهائية األصلية التي تركها ِّ
ً
ُ َّ
ثالثا :الحق في منع املساس أو التعديل باملصنف العلمي
ُ
ال يجوز التعدي على أصالة املصنف بصورته النهائية التي وضعها الباحث ،وهذا حق أدبي للباحث.
ُ َّ
 -1بين حق الباحث في منع العديل باملصنف العلمي وبين التعديالت املطلوبة من املجالت العلمية
املحكمة
ُ
وهنا تثور إشكالية واقعية بخصوص املجالت العلمية املحكمة؛ حيث يطلب محكميها الكثير من التعديالت
ً
ُ
ُ
حكمين انتهاكا لحق
التي قد تمس جوهر البحث األصلي قبل املوافقة على نشر البحث ،فهل تعتبر تعديالت امل ِ
الباحث األدبي؟

intellectual property at issue is within the subject matter of copyright…". See: Ultraflo Corp. v. Pelican Tank Parts, Inc.,

1 "… the

United States Court of Appeals, Fifth Circuit, January 11, 2017.
2 "… covered by the three established statutory systems protecting intellectual property: copyright, patent, and trademark…". See:

Cartagena v. HOMELAND INSURANCE COMPANY OF NEW YORK, United States District Court, S.D. New York, December 16,
2019.
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ُ
ُ
يوقع أوراق تقديم للبحث على شكل
الحقيقة ،أن الباحث عندما ي ِّ
قدم بحثه العلمي للمجلة املحكمة ،فهو ِّ
إقرار بقبوله جميع شروط ُومتطلبات النشر في املجلة ،ومن ضمنها خضوع البحث لعملية تحكيم ،كما أنه ُي ُّ
قر
ً
ُ
صب َح مقبوال للنشر.
بالتزامه القيام بالتعديالت املطلوبة على البحث حتى ي ِّ
ً
ُ
قدمها
بالتالي ،فإن الباحث يكون قابال لعملية التحكيم قبل نشر البحث ،حتى يمكن اعتبار النسخة التي ي ِّ
ُ
مثل الصيغة النهائية للبحث.
الباحث للمجلة قبل التحكيم مجرد نسخة أولية ال ت ِّ
 -2املبالغة بطلب التعديالت من املجالت العلمية املحكمة
ُ
املحكمين العلميين ُيبالغون بطلب التعديالت الجوهرية ،حتى َّ
أن بعضها ُي ُّ
غي ُر من جوهر
ولكن بعض
ِ
ُ
البحث ومضمونه بشكل جوهري ،فهل يعتبرذلك من قبيل انتهاك الحق األدبي للباحث؟
هنا علينا التمييز بين َ
أمري ْن:
ُ
حكمين ُّ
تمس جوهر املسائل العلمية ،فهذا أ
أمر
➢ إذا كانت التعديالت الجوهرية املطلوبة من امل ِّ
ً
ٌّ
ابتداء ،وال ُيعتبر
طبيعي وهو من حقوق املجلة على الباحث الذي رض ي خضوع بحثه لعملية التحكيم
ً
ذلك انتهاكا لحقه األدبي.
➢ أما إذا كانت التعديالت الجوهرية ُّ
تمس آراء الباحث الشخصية بخصوص املسائل الجدلية
ً
ُ
حكم لرأيه الشخص ي على الباحث ُيعتبر من قبيل انتهاك حق
غير املحسومة علميا ،فإن فرض امل ِّ
الباحث األدبي بنشر بحثه دون تشويه.
ً
ُ َّ
رابعا :الحق األدبي للناشرعلى املصنف
 -1املبدأ
نتساءل هنا:
هل ينشأ الحق األدبي للناشراألول بذكراسمه مع الباحث؟
ً
منطقية في قيام حق أدبي للناشر بذكر اسمه على أنه الناشر األول ُ
تبدو اإلجابة عن هذا التساؤل
للمصنف
أ
أ
العلمي ،فهذا األمر من حقوق الناشر على اعتبار أنه واقعة مثبتة ال شك فيها ،فعلى الرغم من أن الناشر ليس
ً
أ
حقه االعتراف بها.
شريكا بالتأليف ،إال أنه شريك بالنجاح ،وهذه الواقعة ترفع من قيمة الناشر املعنوية ،ومن ِّ
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 -2حق الناشربذكراسمه
ُ َّ
لكن هل يلتزم أي شخص يستشهد باملصنف العلمي أن يذكرالناشر؟ وهل يقتصرهذا األمرعلى الناشر
األول؟
ُ
على الرغم من وجود تجاهل كبير لذكر الناشرين في الواقع ،إال أن املصنفات العلمية الرصينة تستوجب
ً
ُ
مؤلفي مر ِّاج ِّع َها مع جهات النشر ،تماما مثل األبحاث العلمية املحكمة ،وال يقتصر هذا األمر على الناشر
ذكر ِّ
ً
َ
َ
َ
األول ،فمثال إذا كان للكتاب العلمي طبعت ْين من َ
ناشرْين مخت ِّلف ْين ،وكان االستشهاد بالطبعة الثانيةَ ،و َج َب هنا
ذكر الناشر الثاني مع اإلشارة إلى هذه الطبعة.
املطلب الثاني
ُ َّ
الحقوق املالية على املصنف العلمي
ُ
قالت محكمة التمييز الكويتية في إطار استغالل املصنفات الفكرية:
"اإلنتاج الذهني ...تقوم على استثمار امللكات الفكرية املكتسبة ،فهي ثمرة مجهود علمي.1"...
ً
سنرى في هذا املطلب الحق املالي للباحث في استغالل بحثه العلمي (األصيل) أوال ،ثم الحق املالي للناشر في
ً
ً
ُ
ُ
استغالل املصنف العلمي (الخلف الخاص) ثانيا ،وأخيرا الحق املالي للناشر في استغالل املصنف العلمي
ً
(الخلف العام) ثالثا.
ً
أوال :الحق املالي للباحث في استغالل بحثه العلمي (األصيل)

ً
"للمؤلف أن يتقاض ى املقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادال
نص قانون حقوق املؤلف الكويتي على أن:
ِّ
ُ
نظير ُّ
تصرفه بحق أو أكثر من حقوق االستغالل املالي ملصنفه إلى الغير.2"...

بالتالي ،فقد كرست هذه املادة -كقاعدة عامة -فكرة الحق املالي للباحث بشكل صريح دون أية قيود ،كما
فصلت في مسألة نوع املقابل املالي ،من حيث:
ُ
➢ املقابل املالي النقدي؛ وهو استالم مقابل استغالل املصنف العلمي على شكل سيولة نقدية؛
كأن يقوم دار النشر بشراء حقوق االستغالل مقابل مبلغ نقدي ُمحدد في العقد.
➢ املقابل املالي العيني؛ وهو يشمل جميع أنواع األشياء أو املنقوالت العينية مثل األسهم ،أو
الحقوق العينية األصلية مثل امللكية على العقارات ،وحتى التبعية منها مثل حق الرهن على العقار.
 1محكمة التمييز الكويتية:
طعن مدني رقم  ،185لعام  ،1986تاريخ .1986-6-18
طعن مدني رقم  ،331لعام  ،2007تاريخ .2008-5-12
 2املادة  ،11قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
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ً
ُ
ق
سهل مهمة الناشر وغيره من الجهات
ت
فهي
مي،
العل
النشر
سو
لدعم
واسعا
هذه القاعدة تفتح املجال
ِّ
ً
ُ
الساعية الستغالل املصنف العلمي ماليا ،كما أن التصرف الذي ُيبرمه الباحث قد يشمل:
ُ
ً
➢ حق الباحث املالي في استغالل املصنف؛ فينتقل للناشر حق بيع نسخ الكتاب العلمي مثال.
ُ
ُ
➢ حق الباحث األدبي في عدم نسبة املصنف أو نسبة املصنف الجماعي للجهة التي طلبه.

ً
مالكا لكل ما ال ُّ
ُّ
التصرف فيه على النحو
يتم
املؤلف
وقد أكملت املادة السابقة نصها فقالت ..." :يبقى ِّ
ِّ
ُ
السابق ،كما ال ُّ
تعد إجازته باستغالل أي ِّ حق مالي آخر يتمتع به على املصنف1"...؛ فهنا يجب التأكيد على أن

تصرف الباحث بأحد حقوقه ال يشمل الحق آخر بالضرورة ،فإذا تصرف الباحث بحقه املالي ملصلحة دار
النشر ،فال يعني هذا سقوط حقه األدبي ،بل يجب على الناشر ذكر اسم الباحث إال إذا نص االتفاق على غير
ذلك.
ولكن التساؤل األهم هنا هو عن طبيعة عقد التنازل الذي يتم إبرامه بين الباحث والناشر ،هل هو عقد
رضائي أم شكلي؟

َ ُ
ُ
ُّ
للمؤلف وأصحاب الحقوق
جاء في قانون املؤلف الكويتيُ ..." :يشت َرط النعقاد
التصرف في الحقوق املقررة ِّ
ً
ً
َ
احة وعلى نحو تفصيلي ُّ
كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل
املجاورة أن يكون مكتوبا وأن ُيحد ُد فيه صر
ِّ
2
ُّ
التصرف والغرض منه ومدته ومكانه. "...

ً
فإذا ،عقد التنازل عن الحقوق املالية من الباحث إلى الناشر هو عقد شكلي ،والشكلية هنا هي شكلية
أ
أ
ً
انعقاد وليست شكلية نفاذ لآلثار تجاه الغير ،بل هي شكلية حاسمة ُيصبح العقد بدونها باطال.
املؤلفين من استغالل
والغاية التشريعية من وراء هذه القاعدة الصارمة هي حفظ حقوق الباحث وغيره من ِّ
ً
ً
ً
الناشرين ،فقد يكون العقد غير املكتوب حقال خصبا لتالعب الناشر بحقوق الباحث ،خاصة أنه الطرف
األقوى في العقد ،هذه القاعدة تساعد في نشر حالة من الطمأنينة لدى الباحثين وهو ما يدعم سوق النشر
العلمي بالتأكيد.
ُ
وقع عليها الباحث بعد
لكن املشكلة تكمن في أن الناشرين يقومون بتجهيز عقود نموذجية جاهزة حتى ي ِّ
إضافة بياناته الشخصية دون إتاحة املجال للتفاوض ،وهو األمر الذي يجعل من القاعدة السابقة غير ذات
ضمان على أرض الواقع.

 1املادة  ،11قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
 2املادة  ،11قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
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ً
ُ َّ
ثانيا :الحق املالي للناشرفي استغالل املصنف العلمي (الخلف الخاص)
ً
ً
بعد أن يقوم الباحث بتوقيع عقد التنازل عن حقه املالُ ،يصبح الناشر خلفا خاصا للباحث في هذه
الحقوق ،فله أن يمارسها ويستغل ثمارها دون أية قيود.
ويمكن التفصيل في هذا املوضوع كما يلي:
ُ
➢ ناشرالكتب غيرالدورية؛ فهو يتمتع بحق استغالل املصنف العلمي بعد تسويقه وبيعه وكأنه
ً
هو الباحث املؤلف ،وهنا ُّ
ينص عقد التنازل عادة على حق الباحث بنسبة بسيطة من املبيعات تتراوح
ً
بين  ،%15-5خاصة إذا ساهم الباحث بتكاليف النشر .أما إذا تكفل الباحث بكامل تكاليف النشر وكان
على الناشر التسويق والتوزيع فقط ،فهنا ال ينتقل ُّ
أي حق مالي للناشر ،بل يأخذ الناشر أجرته على
ُ
ُّ
تصب كامل ثمار استغالل املصنف في ذمة الباحث.
عمله ،ثم
➢ ناشراملجالت العلمية الدورية؛ وهو َ
نوع ْين:
ُ
َّ
ً
• ناشر علمي ُمحكم ،مثل املجالت العلمية املحكمة ،حيث تقوم هذه املجالت عادة باشتراط
توقيع الباحث على تنازل عن ُمجمل حقوقه قبل تحكيم البحثً ،
بناء عليه ،يفقد الباحث أية حقوق
مالية على بحثه بعد انتهاء عملية التحكيم وقبول نشر البحث ،ويبقى له حقه األدبي فقط بنسبة
البحث السمه.
• ناشر علمي ثقافي ،مثل املجالت العلمية التوعوية الثقافية ،حيث تتعامل هذه املجالت مع
ُ
ُ
حررين وكتاب محتو ًى بعد التعاقد معهم على التنازل عن كافة حقوقهم املالية واألدبية على
م ِّ
ً
ً
ُ
ً
املصنفات التي يكتبونها ملصلحة املجلة عادة ،فنجد املواد املنشورة ُمغفلة من اسم املؤلف ،أو مذيلة
ُ
حرر".
بعبارة" :فريق التحرير" أو "امل ِّ
وعلى الرغم من قوة املركز االقتصادي للناشر باملقارنة مع الباحث ،فقد نص قانون املؤلف الكويتي على
ً
ُ
مثل ضمانا للناشر ،كما يلي:
قاعدة ت ِّ

للمؤلف القيام بأي ِّ عمل
" ...ومع عدم اإلخالل بالحقوق األدبية املنصوص عليها في هذا القانون ،ال يجوز ِّ
ُّ
التصرف أو الترخيص" ،1وهذا ما أسماه جانب من الفقه العربي
يكون من شأنه تعطيل استغالل الحق محل

ُّ
التعسف باستعمال حق املؤلف.2

 1املادة  ،11قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
 2الهندياني ،خالد ،التعسف في استعمال حق املؤلف ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،املجلد  ،40العدد  ،1مارس  ،2016الصفحة .67
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ً
ُ
قيد
حيث إن املشرع كان ساعيا لحفظ الحق األدبي كأولوية له ،فيما منع الباحث من اشتراط أية بنود ت ِّ
ً
ُ
انتقال الحق املالي من الباحث للناشر ،هذه القاعدة التي تساعد الناشر على استغالل الباحثين خاصة في عقود
ً
نشر الكتب التي كثيرا ما يجد الباحثون أنفسهم مغبونين في بنودها املالية.

للمؤلف أن ُيس َيء
وقد حاولت املذكرة اإليضاحية للقانون تبرير هذه القاعدة عندما قالت ..." :ال يجوز ِّ
استعمال حقوقه األدبية املنصوص عليه في هذا القانون بتعطيل استغالل أي من حقوقه املالية التي تصرف
بها إلى الغير".1
ومن وجهة نظر شخصية ،يبدو لنا وجود انفصال واضح بين الحق األدبي واملالي للباحث ،فإذا اشترط
ُ
أي تعديل عليه ،أو اإلضرار بسمعته ،فهذا من الضمانات األساسية
اء
ر
إج
وعدم
السمه
ف
صن
الباحث نسبة امل
ِّ
ُ
املفضلة على االستغالل املالي.
ً
يبدو جليا أن املشرع قد وقف في صف الناشرين بشكل كبير في هذه القاعدة ،األمر الذي سيسمح لهم
سيئة النية بقصد إغفال الذكر الصريح السم الباحث ،أو التعديل على ُمصنفه ،أو إخراج
القيام بممارسات ِّ
ُ
املصنف بشكل ال يليق به وبسمعته.
مثل هذه القاعدة ال تدعم سوق النشر كما ُّ
يظن املشرع ،حيث إن دعم حق الناشر في االستغالل التجاري
يؤدي إلى ازدهار سوق النشر ،بل إن هذا السوق ال يزدهر إال بفكر الباحثين وإقبالهم على عملية النشر
لن ِّ
تقوض هذه الضمانات الضرورية
بطمأنينة ،والتعامل مع ناشر حسن النية ،في حين أن القاعدة السابقة ِّ
لسوق النشر.
ً
ُ َّ
ثالثا :الحق املالي للناشرفي استغالل املصنف العلمي (الخلف العام)
 -1املبدأ

ً
ُ َّ
بعد وفاة الباحث ،هل ُّ
يحق للناشرأن يستمر باستغالل املصنف على اعتبارأنه أصبح مباحا؟
بالتأكيد ال ،حيث إن َم ْن ُّ
يحل محل الباحث في حقوقه هو خلفه العام من ورثته الذين يرثون حقوقه األدبية

واملالية ،وكأنه ما يزال على قيد الحياة.
 -2قرارالنشرمن ورثة الباحث
ولكن التساؤل يثور هنا:
ُ َّ
ُّ
التصرف باملصنف العلمي بين ورثة الباحث؟
كيف يمكن ِاتخاذ قرار

 1املادة  ،11قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
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في هذه الحالة ُّ
يتم معاملة حقوق الباحث على أنها أ
جزء من التركة؛ وبالتالي بعد موافقة الورثة ،يتم توزيع
كل بنسبة حصته من التركة ،فإذا كان للباحث َ
ثمار النشر املالية عليهم ٌّ
ولد ْين ذكر وأنثى ،وكانت ثمار ِّاتفاق
ُّ
ُّ
تستحق األنثى
يستحق الذكر مبلغ  1000د.ك ،فيما
نقل الحقوق املالية للناشر تبلغ ما قيمته  1500د.ك ،فهنا
مبلغ  500د.ك.
لكن تبرز اإلشكالية في حالة اختالف الورثة فيما بينهم على نشر املُصنف العلمي والتصرف بحقوق
مورثهم كخلف عام؛ فما هو حل إشكالية شيوع امللكية الفكرية؟.1
في حين أن جانب من الفقه العربي قد بحث في تطبيق دعوى التعسف باستعمال الحق في هذا املوضوع،2
نرى أنه كان يجب على املشرع تحديد أغلبية معينة التخاذ قرار النشر من عدمه بين الورثة.
 -3التصرف بالحقوق املستقبلية للباحث
ومن جهة أخرى ،يثور هنا تساؤل آخر:
هل َّ
ُّ
التصرف بحقوقه
باالتفاق مع الناشر على
إن وجود الورثة
ٍ
عام للباحث يسمح له ِ
كخلف ٍ
املستقبلية؟
ً
قطعا بالنفي ،لكن علينا التمييز بخصوص سبب النفي بين َ
حالت ْين:
اإلجابة
➢ عقد النشر هو ٌ
عقد شخص ٌّي بين الباحث والناشر ،فال يجوز أن يحل ورثة الباحث املتوفى
أ
مورثهم في االلتزام بالتأليف؛ ألنها مسألة ذات اعتبار شخص ي مطلق ال تنتقل للورثة ،فالباحث
محل ِّ
الناجح قد ال يكون ابنه بنفس مستواه.
ٌ
ُ
ُ
َّ
َّ
➢ عقد النشر هو ٌ
عقد مرتبط باملصنفات القائمة وليس بمجموع املصنفات املستقبلية،3
ً
قائم ً
وهذا األمر أ
وفيا.
سواء أكان الباحث على قيد الحياة أم ُمت ِّ

 1الهندياني ،خالد ،الشيوع في حق املؤلف ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،املجلد  ،40العدد  ،2يونيو  ،2016الصفحة .13
 2الشمري ،محمد ،التعسف في استعمال حق املؤلف املعنوي من قبل الورثة ،مجلة الشريعة والقانون ،اإلمارات ،العدد  ،45يناير  ،2011الصفحة
.21
 3املادة  ،15قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
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املبحث الثاني
َّ
سرقة حقوق الباحث الفكرية من ُمصنفه العلمي في ظل اإلباحة واالستشهاد
أ
(املتصيدون)
"التحدي في إدارة قانون امللكية الفكرية لردع ما ُيسمى
جانب من القضاء األمريكي أن:
اعتبر
ِّ
ِّ
ُ
في مجال امللكية الفكرية"1؛ أي هؤالء الذين يتصيدون األفكار املميزة وينسبوها ألنفسهم.

ً
ُ
ً
بناء عليه ،وبعد أن بحثنا الحقوق الفكرية األدبية واملالية على املصنف العلمي ،أصبح لزاما علينا البحث
في مجال سرقة هذه الحقوق حتى نستطيع وضع الرؤية املثالية لحماية سوق النشر العلمي مع نهاية هذا البحث.
ُ
حدد ماهية السرقة العلمية 2علينا دراسة املواد املباحة املستبعدة من نطاق هذه السرقة ،لذلك
وحتى ن ِّ
ُ
سنرى كيف يمكن التفريق في املصنف العلمي بين اإلباحة والسرقة (املطلب األول) ،ثم علينا أن نرى الفكرة
ُ
األكثر دقة على التفريق في املصنف العلمي بين االستشهاد والسرقة (املطلب الثاني).
ُ َّ
املطلب األول :املصنف العلمي بين اإلباحة والسرقة
ً
ُ
يتركز موضوع هذا املطلب حول املصنفات العلمية التي رفع عنها املشرع الكويتي صبغة الحماية نظرا لوجود
ً
ُ
ً
غاية تشريعية ُمعينة أوال ،ثم الكيفية التي يمكن أن يتم عبرها سرقة هذه املصنفات في حال تجميعها ثانيا.
ً ُ َّ
أوال :املصنفات العلمية املباحة بال حقوق ملكية فكرية
ً
ً
ُ
ُ
اإلباحة في امللكية الفكرية تعني أن املصنف ال حماية قانونية له؛ وهذا ما يعني أن املصنفات املباحة ال يمكن
أن ينطبق عليها وصف" :األفكار املسروقة" كما أسمتها محكمة نيويورك.3
ُ
ُ
يمكن اختصار املصنفات العلمية املباحة بالقياس على املصنفات املباحة وفق قانون املؤلف الكويتي ،وفق
ما يلي:4
ُ
شكل معلومات
➢ املعلومات املوصوفة؛ وهي أية حقائق أو معلومات أو اكتشافات ُمجردة ت ِّ
ً
عامة ال يمكن أن تحظى بحماية قانون امللكية الفكرية ،فهي ليست ُمصنفات مبتكرة ،ولذلك فال حقوقا
ً
ً
أدبية أو مالية عليها.

to discourage so-called intellectual property "trolls"…". See: Design

1 "… the challenge in administering intellectual property law

Basics, LLC v. Lexington Homes, Inc., United States Court of Appeals, Seventh Circuit, July 10, 2017.
 2للتوسع في هذا املفهوم ينظر في جانب من الفقه العربي لدى :أجعود ،سعاد ،السرقة العلمية وطرق مكافحتها ،مجلة الفكر القانوني والسياس ي،
جامعة األغواط ،الجزائر ،العدد  ،2نوفمبر  ،2017الصفحة .82
3 "plagiarized ideas". See: BISWAS v. ROUEN, United States District Court, S.D. New York, October 16, 2019.
 4املادة  ،4قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
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والسبب من وراء نزع الحماية عن املعلومات العلمية املوصوفة هو أن املشرع ال َي ُ
عتبر البحث
ً
ُ
الوصفي سوى تجميع للمعلومات ال ابتكارا فيه ُي ِّبرر حمايتها ،ولذلك تعتبر الوصفية إحدى العيوب
ُ
القاتلة للبحوث واملصنفات العلمية.1
➢ النصوص الرسمية؛ فيمكن للباحث اقتباس نصوص القانون الرسمية ولوائحها التوضيحية
والتنفيذية دون أخذ موافقة أحد ،لكن ال يمكن للباحث االحتجاج بوجود حقوق فكرية لديه على
نصوص القانون املذكورة في ُمصنفه العلمي.
➢ املر افعات القضائية؛ حيث إن البحث القانوني بشكل خاص َي ُ
حتاج إلى إظهار موقف القضاء
في بعض األحيان ،وهكذا ُّ
يحق للباحث اقتباس نصوص السوابق القضائية .لكن ذكر النصوص
ُ
أي حق للباحث عليها كما ال يعني وصول املصنف إلى
املقتبسة من السوابق القضائية ال يعني وجود ِّ
حمي بحقوق امللكية الفكرية.
درجة البحث امل ِّ
➢ األخبار اليومية؛ فإذا استند الباحث على األخبار في إظهار أهمية بحثه ،فإنه ال يتمتع بأية
أي ابتكار أو عنصر شخص ي من الباحث.
حقوق على هذه األخبار كونها ال تحتوي على ِّ
املؤلف على عدم حماية" :الكلمات املفردة والعبارات القصيرة
➢ العبارات القصيرة؛ نص قانون ِّ
وقوائم املكونات ،والرموز والتصاميم املألوفة" ،2هذه القاعدة تسمح للكثير بقيام الكثير من السرقات
العلمية ،ثم االحتجاج بأن االقتباس كان على ُمجرد عبارات قصيرة.
ُ
ُّ
كل هذه املصنفات املباحة املذكورة ال يمكن سرقتها؛ ألن املشرع اعتبر أنها ال تأخذ شكل االبتكار
الشخص ي ،رغم أن السرقة العلمية قد َت ُ
عتمد منهج "الخداع عبر االنتحال" " ،3"Plagiarism Fallacyليس
ُ
على املصنفات ذاتها بل على ترتيبها املبتكر كما سنرى.
ً
ُ َّ
ثانيا :كيف تكون سرقة املصنف العلمي الناش ئ عن تجميع املواد املباحة؟
نتساءل هنا:
ُ
يؤدي إلى
بحد ذاتها بحماية امللكية الفكرية ،فهل يمكن لتجميعها أن ِّ
إذا كانت املصنفات املباحة ال تتمتع ِّ
اعتبارها ُمصنفات محمية؟
نص قانون املؤلف الكويتي هنا على قاعدة استثنائية ،مفادها:
 1ينظر :ابن بريح ،آمال ،األخطاء الشائعة في إعداد األبحاث العلمية وطرق مكافحتها ،أعمال ملتقى األمانة العلمية ،مركز جيل البحث العلمي،
الجزائر ،يوليو  ،2017الصفحة .43
 2املادة  ،4قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
3 Fast, Anne A., Kristina R. Olson, and Gregory N. Mandel, Intuitive intellectual property law: A nationally-representative test of
the plagiarism fallacy, PloS one 12, No. 9, 2017. See:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184315 (6-11-2020).
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" ...تسري الحماية على مجموع ما تقدم ( ُاملصنفات املباحة) إذا تميز َج ُ
مع َها باالبتكار في الترتيب أو العرض
ُ
أو التصنيف دون حماية املحتوى املقدم".1
ُ
وبخصوص املصنفات العلمية ،فإن وصف املعلومات العلمية القائمة كمسلمات ال يمكن أن يحظى
أ
بالحماية؛ كونها أ
مواد مباحة ،لكن إذا قام الباحث بترتيبها بشكل ُمبتكر ،فهنا –وعلى سبيل االستثناء -يحظى
أ
هذا الترتيب بالحماية ،فإذا قام باحث آخر بنسبة هذا الترتيب املبتكر السمه ،تقوم هنا حالة انتهاك الحرمة
والتعدي على امللكية الفكرية كما وصف جانب من القضاء األمريكي.2
ِّ
فعلى سبيل املثال ،إذا كان الباحث القانوني يريد إثبات وقوع املشرع بتناقض في التشريع ومخالفة للدستور،
فقام باختيار النصوص التي يرى تناقضها ،ووضعها بشكل متتال ،ثم أتبعها بنص الدستور ،األمر الذي أوضح
ً
ً
للقارئ بشكل فريد وواضح وجود مشكلة تشريعية كبيرة ،ففي هذه الحالة يكون الترتيب ُمبتكرا ومحميا.
ُ
بالتالي ،يمكن أن نرى سرقة املصنف العلمي الناش ئ عن تجميع املواد املباحة إذا اتصف هذا التجميع
باالبتكار.
ً
فمثال ،إذا قام الباحث األول بإثبات عدم دستورية قانون ُمعين باالستناد على ترتيب مواد القانون بشكل
أ
يتعارض مع مبدأ دستوري ُمعين ،ثم قام باحث ثان باقتباس ذات الترتيب وخرج بذات النتيجة ،فهنا يجب
ُ
اعتبار مثل هذه األفعال سرقات علمية ت ِّبرر تجريم الباحث الثاني.3
ُ
وقد أصبحت هذه األفعال ظاهرة بعد نشر املصنفات في البيئة الرقمية 4حيث يصعب ضمان الحقوق.5
لكن املشكلة الكبرى هنا هي أن تقدير مدى وجود ابتكار بترتيب املعلومات يعود لقاض ي املوضوع في حال
قيام منازعة قانونية ،وهو األمر الذي يصعب تقديره وقد يختلف قاض عن آخر في الرأي لعدم وجود معيار
قانوني واضح ملعنى االبتكار املانح لحماية امللكية الفكرية.

-1املادة  ،4قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019-
2 "… trespass, infringement of intellectual property…". See: Spokeo, Inc. v. Robins, Supreme Court of United States, May 16, 2016.
 3الكيالني ،جمال ،السرقة العلمية واملسؤولية الجنائية املترتبة عليها ،مجلة دراسات  -علوم الشريعة والقانون ،األردن ،املجلد -46امللحق ،عام
 ،2019الصفحة .407
ينظر في رأي مخالف لدى جانب من الفقه األمريكي:
Frye, Brian L., Plagiarism is not a crime, Duke Law Review, Vol. 54, 2016, page 133.
 4أوتاني ،صفاء ،املواجهة الجزائية للسرقة العلمية في البيئة الرقمية ،مجلة الشريعة والقانون – اإلمارات ،املجلد  ،29العدد  ،63يوليو ،2015
الصفحة .197
 5أو ما يسمى "كتابة األشباح" " ،"Ghostwritingينظر:
Fusch, Patricia I., Lawrence R. Ness, Janet M. Booker, and Gene E. Fusch, The ethical implications of plagiarism and ghostwriting
in an open society, Journal of Social Change, Vol. 9, No. 1, 2017, page 4.
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ً
ُ
ثالثا :هل تعتبرالتعليقات على أحكام القضاء والكتب مواد مباحة؟
نتساءل هنا:
ُّ
تستحق حماية القانون كملكية
هل يمكن أن تكون التعليقات على أحكام القضاء والكتب ُمصنفات ابتكارية
فكرية؟
ُ
أ
أم أنها عبارة عن مواد مباحة بالنظر إلى املصنفات األصلية محل التعليق كاألحكام القضائية؟
ً
ً
ُّ
يستمد التعليق حق امللكية الفكرية من الكتاب ،أم أن له حقا فكريا
وفي حالة التعليق على الكتب ،هل
ً
مميزا؟
ُ
اعتبر أ
جانب من الفقه القانوني أن التعليق على الحكم القضائي -حتى يتمتع بصفات املصنف -البد أن يتميز
عن غيره من التعليقات االخرى من حيث النتيجة واملبادئ والنقد املوضوعي البناء بما ُيفيد الثقافة القانونية
أ
وكأنه بحث قانوني موجز.1
ً
ً
االتجاه ،حيث إن التعليق على األحكام القضائية والكتب ُيعتبر ُمصنفا جديرا بالحماية
يبدو لنا ِّصحة هذا ِّ
في حالة توافر الشروط التالية:
ً
ً
➢ أن يكون التعليق أصيال؛ أي غير مقتبس حرفيا أو ُمستشهد به في املعنى.
ً
➢ أن يكون التعليق جوهريا؛ أي أن يقوم بمعالجة موضوع الكتاب أو الحكم القضائي ،أما التعليقات التي
ً
بحد ذاته.
تقتصر على ترتيب األحكام القضائية دون ابتكار فال تتمتع بالحماية ،إال إذا كان الترتيب مبتكرا ِّ
أ
➢ أن يحتوي على معالجة جدية؛ أي أن يكون هناك فقر أ
ات واضحة قام الباحث بتأليفها ،ال أن يكتفي
ٍ
ٍ
باالقتباس والوصف.
وفي حالة اكتمال هذه الشروط ،علينا التفريق بين َ
حالت ْين:
ً
يؤثر في احترام امللكية
حكم
قضائي ،فإن اعتبار الحكم القضائي ُمباحا ال ِّ
• حالة التعليق على ٍ
ٍ
ُّ
بحد
الفكرية على التعليق املبتكر ،ألن حماية القانون ال
تنصب في هذه الحالة االستثنائية على الحكم ِّ
ً
ذاته ،بل على التعليق حصرا.
ً
ً
• حالة التعليق على كتاب ،فإن عناصر امللكية الفكرية الخاصة بالكتاب أدبيا وماليا تكون
ً
ً
ُ
نسبة
بحق ِّ
منفصلة تماما عن تلك العناصر الخاصة بالتعليق على هذا الكتاب؛ فالباحث امل ِّعلق يحظى ِّ
ً
ُّ
بالتصرف بهذا التعليق واستغالله ماليا.
التعليق السمه ،وله الحق

 1العصار ،يسري ،أصول التفكير القانوني والبحث العلمي في مجال القانون ،كلية القانون الكويتية العاملية ،الكويت ،2011،ص.110
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املطلب الثاني
ُ َّ
املصنف العلمي بين االستشهاد والسرقة
يمكن اعتبار الخلط بين االستشهاد العلمي والسرقة العلمية على أنه املشكلة التي أدت إلى غموض معنى
ُ
حقوق الباحث الفكرية على املصنف العلمي ،1ومعنى االنتحال في األوساط العلمية.2
ُ
سنرى في هذا املطلب كيف يمكن استخدام املصنف العلمي املحمي بقانون امللكية الفكرية عبر أسلوب
ً
ً
االستشهاد بشكل مشروع أوال ،ثم كيف ينقلب هذا االستخدام إلى سرقة علمية ثانيا.
ً
ُ َّ
أوال :االستشهاد العلمي استثناء عن حماية املصنفات العلمية
يمكننا تحديد معنى االستشهاد في نطاق البحث العلمي باالستفادة من معلومة مذكورة في ُمصنف علمي
محمي بملكية فكرية ،وذلك عبر ذكر هذه املعلومة ضمن إطار ُمصنف علمي جديد بعد اإلشارة إلى مصدرها
ُ
املتمثل باملصنف العلمي األصلي.
ِّ
ً
ً
ً
ُ
قدم بحثا علميا إلى
ويعتبر االستشهاد العلمي من أساسيات البحث العلمي ،فالباحث ال يجوز له أصال أن ًي ِّ
ً
مجلة ُمحكمة مثال إال بعد الرجوع إلى عدد ُمق ِّنع من املراجع العلمية واالستشهاد منها بخصوص املعلومات
املستقرة في الدراسات السابقة ،واألمر كذلك في الدراسات التي تمنح درجات أكاديمية راقية مثل املاجستير
والدكتوراه.3
ً
املؤلف ما يلي:
بناء عليه ،فقد جاء في نص قانون ِّ

ً
طبقا ألحكام هذا القانون ،يجوز استعمال الغير ُ
للمصنف
"مع عدم اإلخالل بحقوق املؤلف األدبية واملالية
في بعض الحاالت الخاصة وبدون إذن صاحب حق املؤلف ودون أداء تعويض له ...ويدخل في عداد االستعمال
ُ
املشروع على وجه الخصوص ما يلي ...:االستشهاد بفقرات من ذلك املصنف في ُمصنف آخر".4
ُ
استثناء ،ألنها ُّ
ً
تتم دون الرجوع
بالتالي ،فإن عملية االستشهاد ُبمصنف علمي كمرجع في بحث جديد تعتبر
ً
ً
ُ َ
ُ
شهد بها ماليا.
لصاحب املصنف األصلي أدبيا ،ودون منحه أي مقابل مادي لقاء االستفادة من املعلومات املست ِّ

 1ينظر في موضوع استيعاب الناس للملكية الفكرية ،لدى:
Mandel, Gregory N., How people understand intellectual property, creativity and reward; In Research Handbook on Intellectual
Property and Creative Industries. Edward Elgar Publishing, 2018.
 2ينظر في تحديد معنى االنتحال لدى:
Luksanapruksa, Panya, and Millhouse, Paul W., Guidelines on what constitutes plagiarism and electronic tools to detect it, Clinical
spine surgery, Vol. 29, No. 3, 2016, page 119.
 3ينظر في هذا املوضوع لدى :شنوف ،العيد ،مفهوم السرقة العلمية فى الجامعة ،مجلة دراسات وأبحاث ،جامعة الجلفة – الجزائر ،املجلد ،12
العدد  ،3عام  ،2020الصفحة .51
 4املادة  ،31قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
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أ
أ
يأت على سبيل اإلطالق ،بل كانت له ضوابط عديدة ،نص عليها القانون كشروط
إال أن هذا االستثناء لم ِّ
لالستشهاد املشروع ،وهي:1
ً
َّ
➢ ذكر املصدر واسم الباحث األصلي كلما كان ذلك ُممكنا ،وهنا نرجع ألساليب توثيق
ً
االستشهاد ،والتي تختلف من مدرسة علمية ألخرى ،لكنها كلها تجتمع تقريبا على ضرورة ذكر اسم
ونسبة الباحث األصلي مع الناشر وسنة النشر.
ُ َّ
للمصنف ،ولهذا يجب أن يقتصر
➢ عدم تعارض االستشهاد مع االستغالل العادي
االستشهاد على املقدار املُ َ
تعار ِّف عليه ،بما يدعم دراسة الباحث الجديد ،فال يجوز أن يقوم الباحث
ُ
كامل املصنف األصلي ،ثم االدعاء بأنه استشهد به فقط.
بتحويل االستشهاد إلى اقتباس ِّ
والفيصل هنا لكمية االقتباس ،ولإلضافة التي حققها الباحث الثاني.
ُ َّ
بشكل غير ُم َّبر ٍر ،فال يجوز
➢ عدم اإلضرار بمصالح الباحث صاحب املصنف األصلي
ٍ
َ
حلها ،أو نسبة رأي علمي ُمخالف للرأي الذي ينتمي
االستشهاد بمعلومة أوردها الباحث األصلي في غير م ِّ
ً
ُ
تماما للمعنى الذي قصدهُّ ،
األمور
سبب
ت
هذه
كل
إليه هذا الباحث ،أو ربط أفكاره بتو ُّجه فكري ُمغاير
ِّ
ً
ً
ضررا غير ُمبررا للباحث األصلي؛ ألن االستشهاد هنا قد أساء إلى مسيرته العلمية.
➢ عدم تجاوز االستشهاد للحدود املتعارف بها؛ وهي النسبة القصوى املسموح بها لالستشهاد؛
ً
فمثال نجد بعض الجامعات تسمح لطالب املاجستير أو الدكتوراه بنسبة استشهاد ال تتجاوز %15-10
ً
ً
من محتوى األطروحة ،أما بخصوص العناوين فيجب أن تكون ُمميزة عن بعضها بعضا بشكل تام.2
ً
ُ َّ
ثانيا :كيف تكون سرقة املصنف العلمي الناش ئ عن االستشهاد؟
يمكن إجمال حاالت السرقة العلمية التي تأخذ شكل االستشهاد باملرجع في الحاالت التالية:
➢ عدم ذكراسم الباحث األصلي؛ وهي حالة االنتهاك املباشر والصريح لحق امللكية الفكرية على
ُ
املُصنف العلمي ،فنجد الباحث الجديد ُ
ينسخ محتوى املصنف العلمي ويضعه على ملف موسوم باسم
ُ
الباحث الجديد هذا ،ثم ينسب تأليف املُصنف لنفسهً ،
سواء أكان املصنف األصلي بنفس اللغة أم كان
ً
مترجما من لغة ثانية.
غامض؛ كأن يقوم الباحث الجديد بوضع اسم الباحث األصلي
بشكل
➢ ذكر اسم الباحث
ٍ
ٍ
بشكل مختصر أي باألحرف األولى مع تغيير ترتيبه ،أو ُّ
تعمد إدراج أخطاء مطبعية حتى يختلط األمر على
الجمهور وال يتمكن أحد من معرفة الباحث األصلي ،أو ذكر اسم الباحث ولكن مع ذكر مصدر آخر أو

 1املادة  ،31قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،رقم  75لعام .2019
 2ينظر في منازعة قضائية بسبب تطابق عنوان مسرحية :محكمة التمييز الكويتية ،طعن مدني رقم  ،694لعام  ،2006تاريخ .2010-1-10
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دار نشر خاطئة حتى يصعب الوصول إليه ،وغيرها من حاالت سوء النية التي قد يقوم بها الباحث
ِّ
الجديد.
ً
ثالثا :كيف ُيساهم الناشربالسرقة العلمية بدل االستشهاد املشروع؟
كأن يقوم الناشر أو املجلة العلمية بوضع عنوان البحث بخط عريض وغامق ،في حين تضع اسم الباحث
ً
ُ
غف َل ذكر اسمه في الصفحة األولى وتذكره في الصفحة الثانية بخط
في الهامش بخط صغير جدا وباهت ،أو أن ت ِّ
ُ
غف ُل املجلة ذكر اسم الباحث على صفحة الرابط
باهت أو في آخر صفحة ،وبخصوص املجالت االلكترونية قد ت ِّ
األساسية ،وتذكرها بعد تحميل امللف.
ُّ
كل هذه الحاالت تحمل في مضمونها سوء نية واضح أو ضمني وفق الظروف ،ذلك بغرض تضليل للجمهور
ُ
ُ
املتلقي؛ بهدف عدم نسبة املصنف العلمي للباحث األصلي ،ولكن املجلة التي تمارس مثل هذه االنتهاكات قد
ِّ
تدفع أمام القضاء بأن الباحث كان قد قبل بتنسيق املجلة لدى قيامه بطلب النشر فيها.
أ
مردود عليه؛
إال أن هذا الدفع
أ
حقه بذكر اسمه بشكل
➢ ألن الشروط املخالفة للقانون باطلة ،إال إذا تنازل الباحث عن ِّ
صريح.
أ
➢ الشروط الجائرة قابلة للتعديل من القاض ي إذا وصف إقرار الباحث على أنه عقد إذعان
بصيغة نموذجية لم يقصد منها الباحث التنازل عن حقه.1
وبالنتيجة ،سيقوم الباحثون باالستشهاد بهذا املرجع على أنه من مؤلفات املجلة دون اإلشارة للباحث
األصلي:
• إما بحسن نية نتيجة وقوعهم بتضليل املجلة،
ً
أ
أ
معلومات عامة ليست ناتجة عن تحليل شخص ي لباحث
• أو بسوء نية بغرض إظهار املعلومات على أنها
بعينه.
املضلل ،فإن حق الباحث املالي في استغالل
وفي جميع أحوال السرقة بعدم االستشهاد أو االستشهاد
ِّ
ُ
ُ
املصنف األصلي سيضيع ،ألن الباحث الجديد يقوم باستغالل نفس املصنف دون الرجوع للباحث األصلي،

 1نصت املادة  81من القانون املدني الكويتي على أنه:

"إذا تم العقد بطريق اإلذعان ،وتضمن شروطا تعسفية ،جاز للقاض ي ،بناء على طلب الطرف املذعن ،أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه
إجحافها ،أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ،وذلك كله وفقا ملا تقتضيه العدالة ،ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك".
119

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل األحباث القانونية املعمقة  -العدد  45ديسمرب 2020

ويصعب اكتشاف هذه السرقات العلمية حتى على البرامج االلكترونية 1ألنها تقوم على التلخيص وليس
االقتباس الحرفي.2
ُ
ُّ
ستضر بسمعتها كمجلة
وفي املقابل ،فإن ممارسات التضليل التي قد تمارسها املجلة العلمية املحكمة
ً
مفهرسة ،وستخسر تبعا لذلك تصنيفها واالعتراف العلمي بها كونها ال تحترم حقوق الباحثين كما توجب أصول
النزاهة العلمية.3
املبحث الثالث

َّ
سوق النشرالعلمي التجاري؛ املتطلبات القانونية
ُ
سنركز في هذا املبحث على املتطلبات القانونية التي يحتاجها سوق النشر العلمي التجاري في الكويت حتى
أ
اقتصادي ٌّ
ُّ
مهم واستر ٌّ
اتيجي.
قطاع
يصل إلى املستوى املأمول من حيث كونه
وقد وجدنا أن هذه املتطلبات تنحصر في محورين :الحماية الشاملة للحق األدبي (املطلب األول) ،والرقابة
الصارمة على الحق املالي (املطلب الثاني).
املطلب األول
الحماية الشاملة للحق األدبي
سندرس كيف يمكن أن يكون الشكل األمثل لحماية الحق األدبي حتى يدعم الحركة التجارية في النشر
ُ
ً
العلمي ،وذلك من خالل التضييق من نطاق املصنفات العلمية املباحة دون حماية امللكية الفكرية أوال،
ً
ُ
وتوضيح معيار االستشهاد املشروع بهذه املصنفات العلمية ثانيا.

ُّ
1
للتوسع في هذا املوضوع ،راجع :عيساني ،طه ،لبرمجيات اإللكترونية كآلية للحد من السرقة العلمية في املؤسسات الجامعية،
العلوم اإلدارية واملالية ،جامعة الوادي ،الجزائر ،املجلد  ،1العدد  ،1ديسمبر  ،2017الصفحة .60
 2ينظر في مشكالت اكتشاف السرقة العلمية لدى:
Samoilenko, Oleksii V., Some Legal Problems of Academic Plagiarism Detection, rusnauka. See:
http://www.rusnauka.com/pdf/238538.pdf (6-11-2020).
3 Abad-García, María Francisca, Plagiarism and predatory journals: A threat to scientific integrity, Anales de Pediatría (English
Edition), Vol. 90, No. 1, 2019.
مجلة
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ً
ُ َّ
أوال :التضييق من نطاق املصنفات العلمية املباحة دون حماية ملكية فكرية
ُ
بدا لنا من خالل دراسة موقف قانون املؤلف الكويتي أن القانون قد استثنى الكثير من املصنفات من نطاق
ُ
الحماية القانونية ،وذلك لغايات تشريعية مثل كون املصنفات معلومات عامة أو بغرض نشر األخبار على
الجمهور ،وغيرها.
ُ
إال ان املشرع لم ْ
يضع في اعتباره سوق النشر العلمي بشكل خاص لدى فرضه لقواعد اإلباحة في املصنفات،
وذلك ألسباب عديدةُّ ،
أهمها:
بحد ذاتها تقع ضمن أحد مناهج البحث؛ وهو املنهج
➢ بالنسبة للمعلومات املوصوفة ،فهي ِّ
أ
الوصفي ،والحركة العلمية العربية ُّ
تعج باألبحاث والكتب الوصفية ،فهل هي كلها ُمصنفات علمية
أ
أ
أ
وصفية مباحة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فلن تقوم قائمة لسوق النشر العلمي ،ولذلك يبدو أن مسألة
وصف املعلومات العلمية -وإن كانت معلومات عامة ،-يجب أن تحظى بحماية القانون؛ كونها وردت
ً
بأسلوب الباحث انطالقا من اعتماده على املنهج الوصفي.
➢ بالنسبة للنصوص الرسمية؛ فال ُيتصور أن يقوم الباحث في ُمصنفه العلمي بمجرد ذكر
النصوص ،بل إنه يستشهد بهذه النصوص ويقوم بتحليلها ونقدها ،ولذلك فإن مسألة إباحة النصوص
يجب أال يكون لها ُّ
أي وزن في مجال سوق النشر العلمي القانوني بشكل خاص.
ُ
➢ بالنسبة للمر افعات القضائية؛ فهنا ال يستقيم املصنف العلمي بمجرد ذكر املرافعات أو
سوابق األحكام القضائية ،لكن يجب أن يقوم الباحث بدراسته وتحليله ،ومن هنا ال يمكن االستناد
ُ
على إباحة املرافعات القضائية بغرض إباحة املصنف العلمي القانوني.
ُ
➢ أما بالنسبة للعبارات القصيرة؛ فمهما كانت املصنفات العلمية قصيرة فهي يجب أن تحظى
ُ
حولها الباحثون إلى
بالحماية القانونية ،حيث نرى الكثير من املعالجات العلمية القصيرة التي ي ِّ
ً
ً
ُمصنفات ،فقد يكون االكتشاف العلمي قصيرا ضمن إطار نص معادلة معينة أو حتى أدبيا ضمن إطار
أي عدالة في إباحة املُصنف العلمي لعلة ق َ
جملة واحدة1؛ بالتالية ال يوجد ُّ
ص ِّر ِّه فقط ،وإال فإن هذا
ِّ
ِّ
ً
ُ
قلقال للباحثين ُ
قوض سوق النشر العلمي.
وسي
شكل
األمر سي ِّ
ِّ
ً
ً
ُ
حد ذاتها قد تكون سندا علميا ألهمية موضوع املصنف العلمي ،ولذلك
➢ بالنسبة لألخبار ،فهي ب ِّ
فإن ذكرها في سياق البحث يجب أن يجعل فكرة البحث املستندة إليها تنال الحماية القانونية ليس
ً
لترتيبها املبتكر بل لكونها أصبحت جزءا من املنطق العلمي الذي يستخدمه الباحث وفق منهجه

 1ينظر في السرقات األدبية ،لدى :حمداوي ،جميل ،السرقات األدبية والفكرية ،مجلة عالمات في النقد ،النادي األدبي الثقافي بجدة ،السعودية،
املجلد  ،79-20يوليو  ،2014الصفحة .169
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أ
االستنتاجي أو االستقرائي حسب األحوال؛ فال يجوز أن يستخدم باحث آخر نفس الخبر من أجل كتابة
نفس موضوع البحث بنفس املنهج حتى يصل إلى نفس النتيجة.
بالنتيجة ،يبدو أن سوق النشر العلمي التجاري بحاجة إلى ضمان حماية ُمصنفاته بشكل صريح حتى إذا
ً
وردت املواد املباحة ضمنها وحتى إذا كانت وصفية أو قصيرة ،ذلك حتى يتشجع املستثمرون على الخوض في
غمار تحريك رؤوس أموالهم داخل هذا السوق ،وإال فلن يجرؤ أحد على افتتاح مشروع نشر تجاري وهو يخش ى
ً
ُ
بشكل دائم التعدي واالنتحال على املصنفات العلمية التي ُيصدرها ،1بحجة كونها وصفية أو تحتوي على
ً
أ
معلومات عامة ُمجردة أو أن موادها قصيرة أو أنها كانت تستند على أخبار عامة مثال.
ً
ثانيا :توضيح معياراالستشهاد املشروع

جاء على لسان جانب من القضاء األمريكي أن "إصدار األنظمة في مجال امللكية الفكرية ينحصر في غاية
ُ
حماية الحقوق املنصبة على هذه امللكية".2

ً
وفي املقابل ،ينتظر الباحث األصلي صاحب حقوق امللكية بقلق بعد أن يقوم بنشر ُمصنفه؛ خوفا من أن
ً
أ
أ
جديد يقوم بنسخ بحثه مع إضافة بعض التعديالت البسيطة عليه ،ثم ُيصدر ُمصنفا شبه متطابق
يأتي باحث
ُ
للمصنف األصلي على اعتبار أنه قد استشهد به.
ففي هذه الحالة ،كيف سيتشجع الناشر على الخوض في سوق النشر العلمي التجاري إذا كان املوضوع ذاته
ُّ
الصادر عنه قد يستغله ناشر آخر بعده بحجة االستشهاد العلمي.
ً
الحقيقة ،حتى قيود االستشهاد العرفية أو املعايير األكاديمية ال تجدي نفعا في الكثير من األحيان ،حيث إن
ُ
الباحث الجديد قد يقوم بسرقة موضوع املصنف العلمي األصلي بسهولة عبر تغيير الصياغة ،فيبدو ُمصنفه
أ
أ
تلخيص ألفكار الباحث األصلي.
أصيل في الوقت الذي تكون الفكرة التي يتناولها ما هي إال
على أنه
ولكن في املقابل ،فإن االستشهاد أ
أمر ضرور ٌّي وأساس ٌّي ألية دراسة علمية ،حيث يجب البحث في الدراسات
السابقة ،والرجوع للمصادر قبل تكوين خلفية قوية وقاعدة علمية عن املوضوع ،ثم االنطالق في املعالجة
ُ
الشخصية عند كتابة املصنف العلمي الجديد.
فكيف يمكن حل هذه اإلشكالية املنطقية في ظل احتياجات سوق النشر العلمي التجاري؟

 1املسعود ،معمري ،ظاهرة السرقة العلمية :مفهومها ،أسبابها وطرق معالجتها ،مجلة آفاق للعلوم ،جامعة الجلفة – الجزائر ،العدد  ،9سبتمبر
 ،2017الصفحة .1
2 "… enacting statute was created "to provide for the protection of intellectual property rights…" . See: Disney Enterprises, Inc. v.
VidAngel, Inc., United States Court of Appeals, Ninth Circuit, August 24, 2017.
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ً ً
ً
من وجهة نظر شخصية ،يبدو تمييز السرقة العلمية عن االستشهاد املشروع أمرا تقديريا جدا ،لكن يمكن
االستناد على بعض املعايير األساسية في هذا التمييز؛ مثل:
➢ نسبة االستشهاد إلى املادة العلمية الجديدة ،والتي نرى أال تتجاوز في جميع األحوال نسبة %15
ُ
من املصنف الجديد.
➢ نسبة االستشهاد إلى املادة العلمية األصلية ،والتي نرى أال تتجاوز في جميع األحوال نسبة %5
ُ
من املصنف األصلي.
➢ تحديد اإلضافة التي قام الباحث الجديد بطرحها.
ُ
➢ توضيح االبتكار الجديد في املصنف الثاني.
َ
فإذا تم احترام هذه املعايير ،يمكن للناشر العلمي التجاري مالك حق االستغالل أن ُيو ِّقف توزيع أي كتاب
علمي يتشابه مع كتاب سابق قد نشره في حال تم انتهاك أحد أو كل املعايير املذكورة.
املطلب الثاني
التنظيم الصارم للحق املالي
ً
ً
ينشأ الحق املالي للباحث ،ومن بعده لخلفه العام متمثال بالورثة أو خلفه الخاص متمثال بالناشر ،هذا الحق
هو حجر الزاوية في سوق النشر العلمي التجاري ،فإذا نجح املشرع في تنظيمه ،استقرت املراكز القانونية وقلت
املنازعات القانونية وازدهر سوق النشر التجاري ،والعكس بالعكس.
ً
لذلك ،سنرى كيفية التنظيم األمثل للحق املالي في سوق النشر العلمي التجاري بالنسبة للكتب (أوال) ،ثم
ً
لألوراق العلمية (ثانيا).
ً
أوال :الحق املالي على الكتب في سوق النشرالعلمي التجاري
بالنسبة للكتب ،فإن املسائل التجارية تظهر بشكل فائق األهمية؛ ألن الكتاب باألساس هو مشروع طباعة
أ
مشروع يحمل معه الشق التجاري واملالي بشكل شبه دائم ،وفي حال وجود حالة نشر
وتسويق وتوزيع؛ أي أنه
أ ً
أ
كتاب على شكل غير تجاري فهي حالة استثنائية نظرا للتكلفة الكبيرة لنشر الكتب.
وفي الواقع ،عندما ُي ْق ِّد ُم الباحث على نشر كتابه ،فإنه يتواصل مع ناشر تاجر ،فيطلب منه نشر الكتاب،
وهكذا يضع الناشر أمام الكاتب عدة احتماالتُّ ،
أهمها:
كامل ،وهكذا يبقى للباحث الحق األدبي بذكر
➢ يشتري الناشر الحق املالي من الباحث
بشكل ٍ
ٍ
ً
االتفاق على تنازل الباحث عن هذا الحق أيضا.
اسمه فقط ،هذا إذا لم ينص ِّ
ُ
هذه الحالة تساعد على اكتشاف طاقات جديدة من الباحثين ذوي الحال املعسور ،كما أنها تساعد
الباحثين على خوض غمار النشر في دول غربية ذات تكاليف نشر باهظة ،األمر الذي يجعل سوق النشر
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يتوسع نحو أسواق جديدة ،ولهذا يجب أن تدعم الدولة هذه الصورة من النشر ً
سواء عبر مجالس نشر
التجاريين الذين ُيشجعون الباحثين الشباب.
حكومية أو عبر تمويل الناشرين
ِّ
جزئي ،أي أن يكون للناشر جزء من ثمار
بشكل
➢ يشتري الناشر الحق املالي من الباحث
ٍ
ٍ
املبيعات بعد البدء بتوزيع الكتاب ويكون للباحث الجزء الخر ،وفي هذه الحالة ُيساهم الباحث بجزء
من تكاليف الطباعة والتسويق والتوزيع ،وكلما كانت مساهمة الباحث كبيرة كلما زادت نسبته من
املبيعات ،والعكس بالعكس.
ً
فمثال إذا ساهم الباحث بنسبة  %50من التكاليف يحظى بنسبة  %40من املبيعات ،أما إذا ساهم
فقط بنسبة  %25من التكاليف فال يحظى سوى بنسبة  %10من املبيعات.
وهذه النسب تختلف بحسب ظروف السوق مثل ضعف الطلب على الكتب أو ندرة الطلب على
ً
موضوع الكتاب ،كما أن حجم الناشر وقوته املالية تلعب دورا في تحديد هذه النسب.
ً
تلك الطريقة هي األكثر انتشارا ،فهي تسمح بتوزيع األعباء واملخاطر بين الناشر والباحث ،كما أنها
واتخاذ قرار مرن ال يتلخص بقبول النشر أو رفضه،
تسمح للناشر بالقيام بدراسة جدوى نشر الكتاب ِّ
بل يمكن تجزئة التكاليف وتخفيف املخاطر املالية.
ً
➢ يبقى الحق املالي للباحث كامال ،ويقوم الناشر بالطباعة والتسويق لحساب الباحث في مقابل
ُ
أ أ
أجر ،وهي حالة نادرة نراها مع الكتاب الكبار ميسوري الحال ،كما أن هذه الحالة ال تدعم سوق النشر
العلمي ألن إمكانيات الباحث -مهما كبرت -ال يمكن مقارنتها مع إمكانيات الناشر فيما لو ساهم بتمويل
الكتاب.
ويبدو لنا أن املشرع يجب أن يتدخل لحماية الباحثين وحفظ نشاط سوق النشر العلمي التجاري ،عبر ما
يلي:
كل ناشر يتم سحبها من مجموع الكتب التي ينشرها؛ بحيث يتوجب عليه
• فرض نسبة مئوية سنوية على ِّ
اختيار عدة مشاريع ونشرها للباحثين الشباب على حسابه ،على أن تتراوح هذه النسبة بين  %5-2من
مجموع مشاريع النشر التي يقوم بتنفيذها.
ُّ
• إنشاء لجنة رقابة وزارية للتأكد من صحة عمليات املحاسبة التي يجريها كل ناشر على الكتب التي ينشرها
باالشتراك مع الباحث في التكاليف واملبيعات أو لحساب الباحث.
ً
ثانيا :الحق املالي على األوراق العلمية في سوق النشرالعلمي التجاري
ُ
بحد ذاتها
مثل ِّ
بالنسبة لألوراق العلمية؛ مثل األبحاث املحكمة أو املقاالت أو أوراق املؤتمرات ،فهي ت ِّ
َ
طريقت ْين:
ُمصنفات علمية قابلة لالستغالل املالي ،وذلك عبر
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ً ً
➢ نشركتاب يجمع األوراق العلمية؛ فنجد الباحث بعد أن يبلغ منه العمر أو الخبرة مبلغا كبيرا
يقوم بنشر كتاب جامع ألبحاثه بعد تنقيحها وتحديثها ،في هذه الحالة ي ُّ
تم تنظيم االستغالل املالي
ملجموع هذه األبحاث وكأنها أ
كتاب كما ورد في الفقرة السابقة.
ُ
ً
ُ َّ
حكمة ،وفي هذه الحالة غالبا ما يتنازل
➢ نشر األوراق العلمية فر َاد ْى في مجالت علمية م
الباحث للمجلة عن كامل حقوق النشر املالية ويبقى له األدبية فقط ،والسبب هو:
ُ
حكمين ،األمر الذي يجعل من ثمن
•التكاليف الكبيرة التي تتكبدها هذه املجالت في أجور امل ِّ
ً
ً
ً
ظل ضيق نطاق سو ِّقها ضمن إطار مجتمع
عدد املجلة تعويضا عن هذه التكاليف وربحا بسيطا في ِّ
الباحثين والعلماء.
ً
ً
ُ
حكمين ،فإنها تقوم بنشر
•أما إذا كانت املجلة أكاديمية أو تعاونية تحظى بتحكيم مجاني من امل ِّ
ً
األبحاث مجانا.
وفي جميع األحوال ،فإن املصلحة األساسية التي يتوخاها الباحث من نشر بحثه العلمي هو طرح أفكاره
ونظرياته ،واالزدياد من الخبرة ،والحصول على شهادة نشر رسمية تشهد بهذه الخبرة وتساعده في تعظيم قيمة
سيرته الذاتية ،وتدعم شخصه وقيمته العلمية إذا هو تقدم لوظيفة أو ترقية ُمعينة.
ً
التجاريين ،وذلك الرتباطه شبه الكامل
بناء عليه ،فال يحظى سوق نشر األبحاث العلمية باهتمام الناشرين
ِّ
بالوسط األكاديمي ،الذي تكون فيه الغايات األدبية أعلى بكثير من املالية.
العلميين في هذا الوسط العلمي ،لذا يبدو
وعلى الرغم من ذلك ،يجب على املشرع أن يكفل حقوق الباحثين
ِّ
ً
أثمانا ألعدادها يجب أن يفرض عليها تسديد أجور ُ
العلميين من جهة ،وتسديد
حكمين
لنا أن تقاض ي املجلة
للم ِّ
ِّ
ُ
كل عدد على حدة إذا حققت مبيعات
نسبة من ثمار املبيعات –إن وجدت هذه الثمار -للباحثين املشاركين في ِّ
ً
ُ
حكمين.
العدد ربحا يتجاوز تكاليف املجلة وأجور امل ِّ
الخاتمة

ً
ال يبدو لنا أن املشرع الكويتي كان واعيا ملسألة النشر التجاري بالقدر الكافي لدى فرضه قواعد قانون حقوق
ً
ُ
املؤلف ،خاصة على صعيد سوق النشر العلمي التجاري ،حيث وجدنا العديد من الثغرات التي يمكن أن تفرغ
ِّ
ً
ً
الحماية القانونية للمؤلفات من مضمونها ،فتجعل منها موادا مباحة أو سهلة السرقة.
ُ
شجع الناشرين
هذا الواقع التشريعي ال يدعم سوق النشر العلمي في التوجه نحو الطبيعة التجارية ،فهو ال ي ِّ
ً
ُ
التجاريين على إبرام اتفاقيات نشر باهظة التكاليف ،أو مرتفعة املخاطر نظرا لخوفهم من سرقة املصنفات
ِّ
ليس بشكل مباشر عبر النسخ والتصوير ،بل بشكل غير مباشر عبر التلخيص واالستشهاد.
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بالتالي ،يجب على املشرع أن يرفد سوق النشر العلمي بحماية استثنائية تراعي طبيعته الخاصة ،ذلك بغاية
تحويله إلى قطاع داعم لالقتصاد الوطني.
النتائج
 .1نسبة املُصنف العلمي للباحث هو أبده ٌّ
حق له.
ً
ُ
 .2من حق املجلة العلمية املحكمة طلب تعديالت سطحية أو جوهرية من الباحث على بحثه قبل النشر وفقا
ُ
حقها فرض رأي شخص ي
حكمين في إطار األصول العلمية الشكلية واملوضوعية ،ولكن ليس من ِّ
لتقرير امل ِّ
ُمعين.
 .3الكتابة في اتفاق التنازل عن الحقوق الفكرية هي شكلية انعقاد ،ولكنها ال تضمن حقوق الباحث في ظل
انتشار العقود النموذجية.
ُ
تؤدي إلى إشكاليات بخصوص الحق األدبي بنشر املصنف العلمي من
 .4انتقال حقوق الباحث للورثة قد ِّ
ُّ
حق كل وارث.
عدمه ،على عكس الحق املالي الذي سيتم توزيع ثماره بنسبة ِّ
ً
 .5اعتبار العبارات القصيرة مباحة بال حقوق فكرية يسمح بجدال قضائي حول قيام السرقة العلمية من
عدمها.
ً
ً
ً
 .6التجميع املبتكر للمواد العلمية يجعلها ُمصنفا علميا محميا.
ً
ً
أ
ً
 .7التعليقات على األحكام القضائية والكتب هي ُمصن أ
فات محمية في حال كونها مبتكرة وأصيلة وجوهرية
ً
وجدية.
ً
 .8االستشهاد العلمي له أصو أل يجب على الباحث ِّاتباعها وإال كان عمله موصوما بالسرقة العلمية.
ُ
 .9املجالت العلمية التي تقوم بالتضليل في اسم الباحث تنتهك حقوقه وتساهم في حدوث السرقات العلمية.
 .10سوق النشر العلمي التجاري بحاجة إلى حماية شاملة للحق األدبي ،وتنظيم صارم للحق املالي.
التوصيات

.1

.2
.3
.4
•

ً
ً
ً
ُ
ُ
النص على اعتبار حق نسبة املصنف العلمي للباحث حقا ُمصانا ُومفترضا في جميع املصنفات حتى
يتم تأليفها ً
الجماعية منها أو التي ُّ
املؤلف عن
بناء على تكليف ولقاء أتعاب ،ذلك حتى يثبت تنازل الباحث ِّ
ً
هذا الحق كتابة.
النص على عدم جواز فرض الرأي الشخص ي خالل التحكيم العلمي لألبحاث املرشحة للنشر في املجالت
ُ
العلمية املحكمة.
حذف قاعدة إباحة العبارات القصيرة ،وإسباغ حماية امللكية الفكرية عليها.
تحديد شروط واضحة لالستشهاد بما ال يدع مجال الستغالل هذه الثغرة خالل السرقات العلمية؛ مثل:
ً
ذكر اسم الباحث كامال بخط واضح وغامق.
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•
•
.5
.6
.7

ُ
َ
ستشهد بها.
ذكر اسم ناشر الطبعة امل
باملستشهد به.
عدم تجاوز نسبة االستشهاد نسبة  %10من كامل محتوى املصنف العلمي
ِّ
االتفاق
النص على واجب الناشر في ذكر اسم الباحث على أول صفحة بخط غامق واضح في األعلى ،وفي حال ِّ
على غير ذلك يجب الحصول على تنازل كتابي من الباحث.
ً
ُ
إقرار أغلبية ُمعينة لقرار نشر املصنف العلمي بين الورثة كخلف عام ،حرصا على إفادة الجمهور من
ُ
املصنفات العلمية.
العلميين مثل:
إنشاء لجنة وزارية تقدم خدمات خاصة بالباحثين
ِّ

التجاريين لقوانين النشر؛ وهي مهمة قانونية ومحاسبية تحتاج إلى
• الرقابة على حسن تطبيق الناشرين
ِّ
مراجعة وتحليل بنود عقود النشر من جهة ،وإلى تدقيق حسابات الناشرين والتأكد من صحة املبالغ
للمؤلفين من جهة أخرى.
املستحقة ِّ
• مراجعة حسابات الناشرين بخصوص الكتب التي يشترك فيها الناشر مع الباحث في تكاليف النشر وثماره،
أو الكتب التي تكون لحساب الباحث،
ُ
سدده الباحثون املشتركون في هذه اللجنة.
على أن يتم دفع أتعاب هذه اللجنة من اشتراك سنوي ي ِّ
قائمة املراجع
ً
أوال :املراجع باللغة العربية
 ابن بريح ،آمال ،األخطاء الشائعة في إعداد األبحاث العلمية وطرق مكافحتها ،أعمال ملتقى األمانةالعلمية ،مركز جيل البحث العلمي ،الجزائر ،يوليو .2017
 أجعود ،سعاد ،السرقة العلمية وطرق مكافحتها ،مجلة الفكر القانوني والسياس ي ،جامعة األغواط،الجزائر ،العدد  ،2نوفمبر .2017
 أوتاني ،صفاء ،املواجهة الجزائية للسرقة العلمية في البيئة الرقمية ،مجلة الشريعة والقانون ،اإلمارات،املجلد  ،29العدد  ،63يوليو .2015
 بوعقل ،مصطفى ،الليات البرمجية للكشف عن السرقة العلمية :مع اإلشارة لبعض املبادرات العربية،مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مركز جيل البحث العلمي ،العدد  ،59ديسمبر .2019
 حمداوى  ،جميل ،السرقات األدبية والفكرية ،مجلة عالمات في النقد ،النادي األدبي الثقافي بجدة،السعودية ،املجلد  ،79-20يوليو .2014
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 الزعبي ،أنوار ،األحكام األخالقية وعالقتها باملستوى التعليمي لدى عينة من طلبة كلية التربية في جامعةالكويت ،رسالة ماجستير في التربية ،جامعة الكويت ،نوقشت عام .2017
 شنوف ،العيد ،مفهوم السرقة العلمية في الجامعة ،مجلة دراسات وأبحاث ،جامعة الجلفة ،الجزائر،املجلد  ،12العدد  ،3عام .2020
 الشمري ،محمد ،التعسف في استعمال حق املؤلف املعنوي من قبل الورثة ،مجلة الشريعة والقانون،اإلمارات ،العدد  ،45يناير .2011
 العصار ،يسري ،أصول التفكير القانوني والبحث العلمي في مجال القانون ،كلية القانون الكويتيةالعاملية ،الكويت.2011 ،
 عيساني ،طه ،لبرمجيات اإللكترونية كآلية للحد من السرقة العلمية في املؤسسات الجامعية ،مجلةالعلوم اإلدارية واملالية ،جامعة الوادي ،الجزائر ،املجلد  ،1العدد  ،1ديسمبر .2017
 الكيالني ،جمال ،السرقة العلمية واملسؤولية الجنائية املترتبة عليها ،مجلة دراسات  -علوم الشريعةوالقانون ،األردن ،املجلد -46امللحق ،عام .2019
 املسعود ،معمري ،ظاهرة السرقة العلمية :مفهومها ،أسبابها وطرق معالجتها ،مجلة آفاق للعلوم ،جامعةالجلفة ،الجزائر ،العدد  ،9سبتمبر .2017
 املهداوي ،علي ،امللكية الفكرية في ميزان املقاصد (دراسة مقارنة) ،مجلة الحقوق ،جامعة الحقوق ،املجلد ،32العدد  ،3عام .2008
 الهندياني ،خالد:• التعسف في استعمال حق املؤلف ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،املجلد  ،40العدد  ،1مارس .2016
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؛ انطالقة أم امتداد ؟2020 املكانة الدستورية للمجتمع املدني يف ظل التعديل الدستوري اجلزائري لسنة
The constitutional position of civil society in light of the Algerian
Constitutional Amendment of 2020  ؛A start or an extension?
FELLAG OMAR عم ــرف ــالق
.رئيس مصلحة اإلحصائيات واإلعالم والتوجيه بجامعة خميس مليانة – الجزائر
.1  كلية الحقوق بجامعة الجزائر-  مسجل بالسنة الخامسة،طالب دكتوراه علوم في القانون العام

Article summary :
Civil society organizations play a major role in embodying participatory democracy. Civil
society in Algeria has developed after the adoption of the multi-party system in accordance with
the 1989 constitution. However, the constitutional status of civil society was only manifested
within the framework of the explicit text on the principle of participatory democracy, until it was
directed. The state is relying on civil society to contribute to the conduct of public affairs and
development in society, despite the distinguished constitutional position of civil society in the
constitutional amendment for the year 2020 through the expansion in the field of freedom to
establish civil society institutions and the constitutional guarantees surrounding them, in
addition to the establishment of the National Observatory of Civil Society as an institution A
consultative constitutionality that works to promote civil society institutions and organizations
in Algeria, but this progress will remain dependent on the nature of the relationship between civil
society and the state, by embodying the requirements for activating the role of civil society to be
a relationship of cooperation and exchange instead of a relationship of controversy,
confrontation and exclusion.
key words : civil society, Constitution, democracy.
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ملخص:
تلعب منظمات املجتمع املدني دورا كبيرا في تجسيد الديمقراطية التشاركية ،وقد عرف املجتمع املدني
في الجزائر تطورا بعد تبني نظام التعددية الحزبية وفق دستور سنة  ،1989إال أن املكانة الدستورية للمجتمع
املدني لم تتجلى إال في إطار النص صراحة على مبدأ الديمقراطية التشاركية ،وذلك إلى حين توجه الدولة نحو
االعتماد على املجتمع املدني للمساهمة في تسيير الشؤون العمومية والتنمية في املجتمع ،وبالرغم من املكانة
الدستورية املتميزة للمجتمع املدني في التعديل الدستوري لسنة  2020من خالل التوسع في مجال حرية إنشاء
مؤسسات املجتمع املدني والضمانات الدستورية املحاطة بها ،إلى جانب تأسيس املرصد الوطني للمجتمع املدني
كمؤسسة دستورية استشارية تعمل على ترقية مؤسسات وهيئات املجتمع املدني في الجزائر ،إال أن هذا التقدم
سيظل رهن طبيعة العالقة بين املجتمع املدني والدولة ،من خالل تجسيد متطلبات تفعيل دور املجتمع املدني
لتكون عالقة تعاون وتبادل بدال من عالقة جدل ومواجهة وإبعاد.
الكلمات املفتاحية :املجتمع املدني ،الدستور ،الديمقراطية.
مقدمة:
لقد تم إعادة إحياء مفهوم املجتمع املدني في سياق أوربا الشرقية ،إال أن استيعابها في املرحلة الراهنة
تم في أوربا الغربية وأمريكا اللتين تشهدان نقاشا مستمرا ال ينقطع حول املفهوم ،وكانت قد نشأت في البلدان
الرأسمالية املتطورة منذ الستينيات عملية فرز جديدة للوحدة االجتماعية السياسية ،الثورة الثقافية ،ثم
حركات الحفاظ على البيئة ،والحركات النسوية ،وحركات السالم ،واملبادرات املحلية للمواطنين في قضايا
الصحة والبيئة والتخطيط املدني واالجتماعي ،كل هذا في مواجهة مع بيروقراطية الدولة من جهة أولى ،ومع
قوى اقتصاد السوق املندفعة نحو الربح من جهة ثانية1.
وهناك ثالث توجهات فكرية حكمت تطور مفهوم املجتمع املدني ،التوجه األول كالسيكي ربط أو ساوى بين
املجتمع املدني واملجتمع السياس ي ،التوجه الثاني ارتبط بالحداثة والتنوير األوربي ،فربط بين املجتمع املدني
ً
واملصلحة الفردية ،واملنافسة االقتصادية والحرية ،أما التوجه الثالث فقد عد املجتمع املدني ميدانا يسهم في
ترسيخ الحرية والعمل على تقييد سلطة الدولة ومؤسساتها2.

 1بشارة عزمي ،املجتمع املدني – دراسة نقدية – املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،يناير  ،2012الطبعة السادسة ،ص .27
 2مفتي أحمد علي محمد ،مفهوم املجتمع املدني والدولة املدنية ،دراسة تحليلية نقدية ،البيان مركز البحوث والدراسات ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،سنة النشر 1433ه ــ2013/م ،بدون رقم الطبعة ،ص  19وما بعدها.
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لم يكن غريبا بالنسبة للجزائر أن تلتفت أكثر من غيرها ملفهوم املجتمع املدني وتبني أثره الجديد ،فقد تبنته
أكثر عند ظهور وبداية الدولة الجزائرية في امليادين االجتماعية والثقافية والتعامل مع بعض القوى االجتماعية
الذي غلب عليها الطابع الحضري من أبناء الفئات الوسطى األقرب للفضاء الثقافي املفرنس وخاصة عند
اشتراك قوى جديدة في املنافسة السياسية و غيرها ....الخ1.
وقد عرفت الجزائر في مرحلة سابقة لها محاولة تغيير محتشمة لإلطار القانوني املسير للعمل الجمعوي في
بداية النصف الثاني من الثمانينات  1987لتسهيل عملية تكوين جمعيات لكنها بقيت من دون نتائج كبيرة على
الساحة التنظيمية خاصة بعد سلسلة النصوص القانونية في ديسمبر  1971املعدلة في  3تم إصدارها بدءا من
الستينيات والسبعينيات ولغاية التسعينيات كمنشور سنة  1964وأمر املؤرخ في  07جوان  1972الذي تشترط
مادته الثانية على سبيل املثال موافقة ثالث مؤسسات رسمية من وزير الداخلية والوزير املكلف بالقطاع
والسلطة املحلية ) أي الوالي ( عند طلب تأسيس جمعية في امليادين الثقافية ،الدينية والرياضية.2
إذا كان بداية الظهور لهذا املفهوم في النصف الثاني من الثمانينات القرن املاض ي ،وبدأ الحديث عن هذا
املفهوم الجديد في الوقت الذي كان فيه النظام السياس ي الجزائري يعيش أزمة حادة في قاعدته االقتصادية
وشرعية مؤسساته السياسية ونمط تسييرها املعتمد على الدولة كفاعل وحيد ليس فقط في املجال السياس ي،
بل حتى في املجال االقتصادي واالجتماعي ،بحيث كانت من تداعيات أحداث أكتوبر  1988التي عاشتها الجزائر
وظهور إطار دستوري وقانوني جديد تم بموجبه االعتراف بحق املواطنين في التنظيم املستقل للتعبير عن آرائهم
السياسية والدفاع عن مطالبهم االقتصادية واالجتماعية.
وبعد ذلك ،تمت املصادقة على الدستور الجديد  1989الذي تميز بانبثاق مظاهر املجتمع املدني على شكل
جمعيات وأحزاب بعدد كبير ناهيك عن والنقابات....إلخ إال أن مفهوم املجتمع املدني على الساحة الجزائرية
قد ارتبط أكثر بالجمعيات والنخب التي أطرت هذا الفضاء الجديد بكل التنوع الذي عرفته اهتماماتها والتي
تطورت عدديا وبسرعة مباشرة بعد املصادقة على قانون الجمعيات رغم ما عرفه من خمول خالل النصف
الثاني من التسعينات نتيجة األوضاع الصعبة التي عرفتها الجزائر ،علما أن الجمعيات الجزائرية السيما املحلية
منها وحتى بعض الجمعيات الوطنية ،عادة ما تتميز بتعددية نشاطها ودقة تجربتها امليدانية3.
وفي السياق التاريخي لفكرة املجتمع املدني وتطوره وبلورته وعالقته بالدولة ،يمكننا القول هنا أن فكرة
املجتمع املدني مرت بثالث مراحل أساسية ،تمثلت أولى املراحل في االنفتاح على املجتمع املدني وتقبله من قبل
السلطة ،خاصة بعد ظهور فكرة املواطنة وأصبحت العالقة مباشرة بين الدولة والشعب ،وكان ذلك بداية
 1مخانشة آمنة ،املجتمع املدني كفاعل أساس ي لتحقيق املصلحة العامة في املجتمع – واقع وآفاق -مجلة العلوم اإلنسانية صادرة عن جامعة اإلخوة
منتوري قسنطينة ،الجزائر ،،مجلد ب ،عدد  ، 44مؤرخ في ديسمبر  ،2015ص .550
 2مخانشة آمنة ،نفس املرجع ،ص .551
 3مخانشة آمنة ،نفس املرجع ،ص .552
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إرساء حكم القانون ونظام مؤسسات الدولة ،ثم تليها مرحلة تراجع دور الدولة مع ظهور فكرة العوملة واحتالل
هيئات املجتمع املدني الفراغ املتروك من قبل الدولة ،ثم تليها مرحلة ثالثة أخيرة تمثلت في التعامل مع املجتمع
املدني من قبل الدولة ،واعتباره كيان مستقل بذاته وموازي للدولة في الكثير من املجاالت.
ولقد عرفت العديد من الدول تنظيمات وهيئات متعددة ومتنوعة طوعية شكلت نواة املجتمع املدني،
ومن بين هذه الدول نجد الجزائر ،التي شهدت عدة تنظيمات اجتماعية طوعية تعد من مؤسسات املجتمع
املدني ،والتي يعود تاريخ وجودها إلى ما قبل االستعمار الفرنس ي ،وقد لعبت بعض هذه التنظيمات أدوارا هامة
السيما تلك املتعلقة بالحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع الجزائري خالل الفترة االستعمارية 1،وكانت هذه
معظم التنظيمات عبارة عن حركات وطنية وغالبيتها ذات طابع ديني كجمعية العلماء املسلمين الجزائريين على
سبيل املثال ،إلى جانب التنظيمات السياسية والتي عرفت أنذاك بالحركات الوطنية التحررية ،وقد واجهت تلك
التنظيمات صعوبات كبيرة خاصة إبان العهد االستعماري2.
إن املقاربة الجديدة ملفهوم املجتمع املدني تنطلق من افتراض عالقة واقعية بين األمة واملجتمع املدني
والدولة الوطنية ،ومن النظر إلى القومية على أنها فضاء ثقافي ،حضاري ،مشترك بين جميع قوى األمة
وتمثيالتها ،على اعتبار مفهوم املجتمع املدني تعبير سوسيولوجي ،ومفهوم األمة تعبير ثقافي ،ومفهوم الشعب
تعبير سياس ي ،عن حقيقة واحدة هي الدولة الوطنية3.
عمل املؤسس الدستوري الجزائري على تأسيس مؤسسات وهيئات وتنظيمات مكونة للمجتمع املدني
عبر الدساتير الجزائرية املعتمدة ،إال أن مكانة املجتمع املدني في ظل التعديل الدستوري الجزائري األخير
أصبحت أكثر أهمية لتكون محل دراسة وتحليل.
وتبرز أهمية املوضوع حل الدراسة من خالل سعي الكثير من الباحثين لدراسة فكرة املجتمع املدني،
من خالل البحث في مسألة تأسيسها زمنيا وإبراز دورها ،وكذا دراسة عالقتها بالسلطة والدولة ،مما جعلها تبلغ
أهمية قصوى تستدعي اإلسهام في دراستها من جوانب مختلفة.
سنحاول االعتماد على املنهج الوصفي في تحليل وإبراز مكانة املجتمع املدني في ظل التعديل الدستوري
الجزائري لسنة  2020موضوع استفتاء يوم الفاتح من شهر نوفمبر ،معتمدين في الوقت ذاته ومن حين لخر
على املنهج املقارن بالتعرض لتجارب بعض الدول في تأطير مكانة املجتمع املدني في دساتيرها.

 1بتاريخ  1جويلية  1919صدر القانون الفرنس ي املتضمن حرية إنشاء جمعيات من قبل الجزائريين.
 2خلفة نادية ،مكانة املجتمع املدني في الدساتير الجزائرية دراسة قانونية تحليلية لنيل شهادة املاجستير في العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة باتنة ،املوسم الجامعي  ،2004/2003ص  100وما بعدها.
 3الجباعي جاد الكريم ،املجتمع املدني هوية االختالف ،ترقا للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا ،تاريخ النشر  ،2003بدون رقم الطبعة ،ص
.4
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وعليه ،سنقف في ورقتنا البحثية هذه عند نتيجة مهمة ،والتي ستكون إجابة عن تساؤل قد يكون األهم
خالل هذه الدراسة ،وهو هل بإمكاننا اعتبار املكانة التي حظي بها املجتمع املدني اليوم بتعديل الدستور
انطالقة جديدة نحو تأسيس مجتمع مدني فعال ،أم أن هذه املكانة ما هي إال امتداد ملا تم تكريسه سابقا في
الدساتير والقوانين والتنظيمات ؟.
لإلجابة على هذه اإلشكالية ،نتناول في املحور األول إلى اإلطار املفاهيمي للمجتمع املدني ،من خالل
تعريفه وتمييزه عن باقي املصطلحات املشابهة ،وكذا املؤسسات والهيئات املكونة للمجتمع املدني ،ثم نتناول
بعدها في املحور الثاني من الدراسة تطور املجتمع املدني في الجزائر من خالل البحث في مكانته الدستورية في
ظل الدساتير الجزائرية السابقة ،ثم التركيز على املكانة الدستورية للمجتمع املدني في ظل التعديل الدستوري
لسنة  ،2020وفي الختام نتناول ألهم االقتراحات والتوصيات التي ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار من أجل تعزيز
ما ورد بالتعديل الدستوري لسنة .2020
املحوراألول :اإلطاراملفاهيمي للمجتمع املدني
تنتشر ثقافة املجتمع املدني في العالم املعاصر انتشارا سريعا وذلك على أساس أنها الدواء الناجح لكل
األمراض ،ومدخل أساس ي لتحقيق التطلعات الجديدة لكل مواطن خاصة في املجال السياس ي واالجتماعي،
لذلك ارتبط حراك املجتمع املدني في العصر الحديث في كثير من الدول بحركة الكفاح السياس ي والصراع
االجتماعي ،كما هو الحال في أوربا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا وأخيرا في القارة اإلفريقية ،غير أنه في الوطن
العربي لم تحظ فكرة املجتمع املدني بقبول على املستوى الرسمي ،ويكفي للتدليل على هذا خلو ميثاق الجامعة
العربية من تنظيم مسألة املجتمع املدني ضمن بنوده ،ولكن هذا ال ينفي أن الدول العربية قد شهدت في فترات
تاريخية مختلفة نشاطات اجتماعية ونقابية وسياسية تحسب عادة ضمن مكونات املجتمع املدني1.
وبالرغم من كل ذلك ،عمدت بعض الدول العربية مؤخرا على منح جانب من االهتمام لفكرة املجتمع
املدني من خالل تأطيرها دستوريا ،وذلك قصد االرتقاء بمؤسسات املجتمع املدني ومنحها الدور الالئق بها.
وقصد التعرف على املكانة الدستورية التي منحها مشروع التعديل الدستوري الجزائري للمجتمع املدني
يقتض ي منا أوال التعرض لإلطار املفاهيمي لفكرة املجتمع املدني ،وذلك من خالل تعريفه أوال ،ثم تمييز مصطلح
املجتمع املدني عن باقي املصطلحات املشابهة له ،ثم تطور فكرة املجتمع املدني من خالل إبراز عالقته بالدولة
ومبدأ الديمقراطية ،وأخيرا نتطرق ملكونات ومؤسسات املجتمع املدني.

 1الشيباني نصر عاشور ،املجتمع املدني :قراءة في األفكار والتجارب اإلنسانية ،املجلة الجامعة بليبيا ،املجلد الثاني ،العدد العشرون ،نشر املقال
بتاريخ أكتوبر  ،2018ص .149
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أوال :مفهوم املجتمع املدني
يعرف بعضهم املجتمع املدني على أنه املساحة التي تدور فيها التفاعالت االجتماعية العامة التي ال تتعلق
بالربح أو بالصراع على السلطة السياسية أو السيطرة على السلطة التنفيذية ،ويعتبر املجتمع املدني شريكا مع
الدولة ملساعدتها وتكملة جهودها دون الوصول إلى حد السعي لتفويض الدولة أو انتزاع السلطة منها ،كما
يعرف بتراند بادي املجتمع املدني في كتابه السوسيولوجيا السياسية بكونه كل املؤسسات التي تتيح لألفراد
التمكن من الخيرات واملنافع العامة دون تدخل الدولة أو توسطها1.
من خالل هذا التعريف يمكننا القول أن للمجتمع املدني عناصر تكونه تتمثل أساسا في املشاركة
الطوعية للفرد ،التنظيم الجماعي ،غايته تحقيق الصالح العام ،واالستقاللية عن هيمنة الدولة ماليا وإداريا
وتنظيميا.
وتمييزا ملصطلح املجتمع املدني عن بعض املصطلحات املتقاربة ،فإننا يمكننا القول أن املجتمع املدني
يختلف في مفهومه عن املجتمع األهلي حيث يرتبط هذا األخير أساسا بفكرة القرابة والنسب والعصبية
القومية ،كما يختلف مفهوم املجتمع املدني عن مصطلح املجتمع السياس ي ،الذي بدوره يعبر عن مجتمع الدولة
والحكومة والسلطة ،أما بالنسبة لعالقة املجتمع املدني بفكرة الديمقراطية التشاركية ،فيمكن القول أنها
عالقة تكاملية وترابطية ،بحيث ال يمكن ألحدهما القيام دون الخر ،فالديمقراطية التشاركية كمبدأ تتعدى
حدود الديمقراطية التمثيلية ،بحيث نجد أن الديمقراطية التشاركية ال تقتصر على التمثيل الشعبي فقط،
بل تمنح الفرصة لكل مواطن من املشاركة الفعلية في صنع القرارات ،بتقديم الراء واالقتراحات لرسم السياسة
العامة ،ومراقبة حسن سير مؤسسات الدولة ومدى تنفيذ القرارات الصادرة عنها2.
أما بالنسبة لعالقة املجتمع املدني بمصطلح الدولة ،فقد اعترف الكثير باالستقاللية النسبية التي
يتمتع بها املجتمع املدني في عالقته مع الدولة ،وذلك بالنظر للمساحة املشتركة بينهما في إطار تسيير الشؤون
العمومية ،كما يعتبر املجتمع املدني أداة مساعدة للدولة كالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتتحدد مساحة
الحرية واالستقاللية املمنوحة للمجتمع املدني انطالقا من اإلطار القانوني الذي تحدده الدولة ،وذلك من خالل
وضع الضوابط القانونية لتأسيس مؤسسات املجتمع املدني وتحديد نشاطها وعالقتها ببعضها البعض

 1عبد الصمد صابر موالي ،بحث عام حول تطور عالقة املجتمع املدني بالدولة ،صراع واحتواء أم تفاعل وشراكة ،املجتمع املدني املغربي نموذجا،
مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،قسم الدين وقضايا املجتمع الراهنة ،املغرب ،ص .5
 2حوحو أحمد صابر ،مصادر املشروعية وإشكالية الديمقراطية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون الدستوري والتنظيم
السياس ي ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة  ،2001ص  89وما بعدها.
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وعالقاتها بالدولة ،ومن هنا ،وبالنظر لإلطار القانوني املحدد فإنه سينتج عنه مظاهر التعاون بين املجتمع
املدني والدولة والتي تتمثل في التنسيق من جهة ،والتنافس والتصادم من جهة أخرى1.
وقد عرفت العالقة بين الدولة واملجتمع املدني تجاذبا وتواجها في الدول النامية ،بينما تتحدد طبيعة
العالقة بينهما بالتعاون واالنسجام في الدول الديمقراطية املعاصرة ،وذلك باعتبار نظرة مؤسسات الدول
النامية للمجتمع املدني على أنه مجرد كيان ثانوي فرضته الظروف ويعيق أحيانا سير مؤسسات الدولة ،بينما
تعتبر الدول املتقدمة مؤسسات وتنظيمات املجتمع املدني كيان مستقل ومالزم لها في تسيير الشؤون العمومية،
مما يتيح لها فرصة التخفيف من األعباء من جهة ،كما يتيح لها االهتمام الجيد النشغاالت مواطنيها والتكفل
بمشاكلهم بصورة فعالة وسريعة من جهة أخرى ،وعليه ،تبقى العالقة بين الدولة واملجتمع املدني متوقفة على
مدى اعتراف الدولة بمبدأ الديمقراطية التشاركية وتطبيق مبدأ املواطنة واحترام الحقوق والحريات األساسية.
أما بالنسبة لعالقة املجتمع املدني بفكرة الديمقراطية ،فيمكن القول أن مساحة تدخل الدولة في املجتمع
املدني تتغير بحسب درجة النظام الديمقراطي املطبق ،أي أن املجتمع املدني ما هو إال أداة من أدوات االنتقال
إلى الديمقراطية ،ووجوده وقوته من أهم شروط االنتقال إلى الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان ،وعليه ،فال
وجود لدولة ديمقراطية دون مجتمع مدني ،وكما يساهم وجود مجتمع مدني قوي وفعال في تحقيق
الديمقراطية فإن العكس صحيح ،حيث يؤدي تحقيق مبدأ الديمقراطية إلى بناء مجتمع مدني قوي تضمن
الديمقراطية والشفافية وقايته من الفساد واالنتهازية واالستغالل ،وعليه يمكننا القول أن املجتمع املدني
ومبدأ الديمقراطية يعتبر كل منهما سببا في وجود الخر ونتيجة له ،وكما تعد قوة املجتمع املدني شرطا لتحقيق
الديمقراطية ،فهي أيضا شرطا ضروريا لتحقيق التنمية ونجاحها وخاصة في الظروف العصيبة واألزمات2.
ثانيا :املؤسسات والهيئات املكونة للمجتمع املدني
ولقد تعددت تنظيمات ومؤسسات املجتمع املدني في الجزائر في مختلف املجاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،حيث يشير الدكتور علي الكنز أن في الجزائر قامت أكثر من خمسة وعشرون  25ألف
منظمة واتحاد ورابطة وجمعية غير حكومية بعد أحداث  25أكتوبر  ،1988وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى
أهم التنظيمات واملؤسسات املكونة للمجتمع املدني والتي تتمثل أساسا في :املؤسسات والهيئات التنظيمات

 1شاوش اخوان جهيدة ،واقع املجتمع املدني في الجزائر ،دراسة ميدانية لجمعيات مدينة بسكرة نموذجا ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم
االجتماع ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،املوسم الجامعي  ،2015/2014ص  88وما بعدها.
 2شاوش اخوان جهيدة ،املرجع السابق ،ص  88وما بعدها.
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ذات الطابع السياس ي 1،وعلى رأسها األحزاب السياسية ،باإلضافة إلى التنظيمات النقابية ،وكذا الجمعيات
املدنية كاملنظمات النسوية مثال والجمعيات الخيرية وجمعيات حقوق اإلنسان.2،
غير أنه هناك من يرى أن املجتمع املدني يقتصر فقط على املنظمات غير اإلرثية وغير الحكومية التي
تنشأ لخدمة املصالح واملبادئ املشتركة ألعضائها 3،وعليه ،يستثنى من خالل هذا التعريف مجموعة املؤسسات
الدينية التي تضم األوقاف واملدارس واملعاهد والكليات التابعة لها ،كما يستثني الجمعيات الخيرية التي تنشأ في
الدول لخدمة الفقراء ومساعدة املحتاجين ،ومن هذا املنطلق يتم التمييز بين املجتمع املدني الشعبوي
واملجتمع املدني النخبوي ،فاألول يسعى ملساعدة ال لتغيير الوضع ،نجد من املؤسسات التي تدخل في مكوناته
األساسية الجمعيات الخيرية ،أما الثاني فهو يعمل على تحقيق أهم وظائف املجتمع املدني ،وهي إشاعة ثقافة
مدنية ترس ي في املجتمع احترام قيم النزوع للعمل التطوعي ،والعمل الجماعي ،وقبول االختالف والتنوع ،وإدارة
الخالف بطرق سلمية في إطار التسامح والتعاون واالحترام4.
ومن جهة أخرى ،وللتفصيل في مسألة املؤسسات املكونة للمجتمع املدني وطبيعتها والغاية من وجودها،
يمكن القول أنه ليس املجتمع املدني تلك الجمعيات واملؤسسات التي تمارس أنشطة مختلفة داخل الدولة ،بل
هي تلك املؤسسات التي تمارس عمال محددا ينطلق من قواعد فكرية محددة ويخدم رؤية عقدية معينة تربط
وجود املؤسسات بتحقيق أغراض معينة في الدولة ،بحث يصبح املجتمع املدني العصا السحرية التي تستخدم
لحل العديد من املسائل السياسية.
وقد دفعت قوى العوملة الغربية وبقوة لبناء مجتمع مدني قوي ليحل محل الدولة وليؤدي دورها
املفترض في دعم الفقراء وتوزيع الدخل ،ليصبح املجتمع املدني – وفقا لهذا التصور – أداة للتقليل من حدة
املشاكل الناجمة عن إعادة هيكلة الدولة وخصخصة قطاعاتها املختلفة وهو ما يفقدها دورها املطلوب في بناء
مجتمع ديمقراطي ،ومن هذا املنطلق يمكن التفريق بين نوعين من املؤسسات املكونة للمجتمع املدني،
مؤسسات تجعل من املجتمع املدني شعبي ،ومؤسسات أخرى تجعل من املجتمع املدني نخبوي.
تتمثل مؤسسات وهيئات املجتمع املدني الشعبي على سبيل املثال ال الحصر في النقابات املهنية،
والعمالية ،واملنظمات الفالحية ،والتعاونيات ،واتحادات الطالب ،ومنظمات الحرفيين ،واملنظمات املهنية،
 1هناك البعض من يرى بأن األحزاب السياسية ليست جزءا من املجتمع املدني ،وذلك لتميزها عن غيرها من املؤسسات والتنظيمات املدنية من
حيث طريقة العمل ،الهدف ،الوسائل ،ودرجة التأثير والتأثر بالدولة ،غير أن الكثير ال يرى في األحزاب السياسية إال جزءا من األجزاء املكونة
للمجتمع املدني ،ويرى أنه من الطبيعي تميز مؤسسات والتنظيمات املنطوية تحت ما يسمى باملجتمع املدني من حيث مجال العمل واالختصاص
وحتى أهداف كل منهم.
 2قرقاح ابتسام ،دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر مابين سنتي  1989و ،2009مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير
في العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،املوسم الجامعي  ،2011-2010ص .64
 3املوقف يراه األستاذ سعد الدين إبراهيم ،وقد ذكر ذلك في مؤلفه تأمالت في مسألة األقليات.
 4مفتي أحمد علي محمد ،مرجع سابق ،ص  14وما بعدها.
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وتنظيمات الخدمة االجتماعية ،...حيث تشترك هذه املؤسسات في سعيها إلى تعميق املشاركة الشعبية وتغيير
الواقع.
أما بالنسبة للمجتمع املدني النخبوي فغاية وجوده تتمثل في بناء األطر املؤسساتية واملنظمات
السياسية التي تحقق مصالحهم ،مع اإلقرار بالتعددية واالختالف ،وعليه ،تتمثل مؤسسات وهيئات املجتمع
املدني النخبوي في األحزاب السياسية واملجالس النيابية ونقابات الصحافة ووسائل اإلعالم القائمة على التعدد
واالختالف والتعارض والتناقض ،وهي بذلك تشكل ركيزة من ركائز املجتمع الديمقراطي التعددي1.
بعد تسليط الضوء على املفاهيم العامة املتعلقة بفكرة املجتمع املدني ،نتطرق الن إلى مكانة املجتمع
املدني في ظل الدساتير الجزائرية السابقة ومكانته الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،2020ثم
بعدها نتناول متطلبات عمل املجتمع املدني وآفاقه املستقبلية.
املحورالثاني :املكانة الدستورية للمجتمع املدني
للحديث عن املكانة الدستورية للمجتمع املدني عبر الدساتير الجزائرية املتتالية ،نتطرق أوال ملكانة
املجتمع املدني في ظل الدساتير الجزائرية ما قبل دستور  ،2020ثم بعدها نتطرق ملكانة املجتمع املدني في ظل
التعديل الدستوري لسنة  ،2020وذلك من خالل الوقوف على التأسيس الدستوري لفكرة املجتمع املدني
ومكوناته األساسية من حيث االعتراف بإنشائها من جهة ،واستقالليتها واستمراريتها من جهة أخرى.
عرفت الجزائر صدور سلسلة من الدساتير منذ االستقالل إلى يومنا هذا ،حيث تم تأسيس الدساتير
الجزائرية سنوات  1989 ،1976 ،1963وفي سنة  ،1996هذا األخير عرف تعديالت سنوات  2008 ،2002وفي
سنة  ،2016بينما كانت سنة  2020عنوان لتأسيس دستور جديد تم تقديمه لالستفتاء الشعبي يوم الفاتح من
شهر نوفمبر من هذه السنة.
نتطرق في هذا الجانب إلى مكانة املجتمع املدني في ظل هذه الدساتير ،بالتعرض ألهم ما أقره املؤسس
الدستوري الجزائري في مجال تحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية وتأسيس أهم املؤسسات املكونة للمجتمع
املدني الجزائري ،وارتأينا ربط مبدأ الديمقراطية التشاركية بفكرة املجتمع املدني ملا لهذا املبدأ من دور في تكوين
مؤسسات املجتمع املدني وتحقيقه ميدانيا ،باعتبار هذا األخير أحد أهم الوسائل والليات التي تساهم في
تمكين املواطن من ممارسة مبدأ الديمقراطية التشاركية.

1

مفتي أحمد علي محمد ،مرجع سابق ،ص  15وما بعدها.
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أوال :مكانة املجتمع املدني في ظل الدساتيرالجزائرية السابقة
 /1في ظل دستورسنة :1963
تم التأسيس لفكرة إنشاء مؤسسات املجتمع املدني املتمثلة في الجمعيات بالرغم من تبني نظام األحادية
الحزبية في ظل دستور سنة  ،1963حيث نصت الفقرة التاسعة من ديباجة دستور سنة  11963على اإلسراع
بترقية املرأة للمشاركة في تدبير الشؤون العمومية ،كما نصت املادة التاسعة عشر على أحقية املواطن
الجزائري وحريته في إنشاء الجمعيات واالجتماع وفي اإلعالم ،حيث جاء في نص املادة التاسعة عشر "تضمن
الجمهورية حرية الصحافة ،وحرية وسائل اإلعالم األخرى ،وحرية تأسيس الجمعيات ،وحرية التعبير ،ومخاطبة
الجمهور وحرية االجتماع" ،كما اعترفت املادة عشرين من نفس الدستور بحق املواطنين في إشراكهم في صناعة
القرار في إطار عالقات العمل من خالل الحق في تأسيس النقابات والحق في اإلضراب ،حيث نصت املادة
العشرين على "الحق النقابي ،وحق اإلضراب ،ومشاركة العمال في تسيير املؤسسات معترف بها جميعا ،وتمارس
هذه الحقوق في نطاق القانون".
بالرغم من تكريس هذه النصوص الدستورية ملفهوم مبدأ الديمقراطية التشاركية من جهة ،وتأسيس
املؤسسات والهيئات املكونة للمجتمع املدني ،إال أن ذلك كان قاصرا في نظرنا بسبب تبني الدولة النهج االشتراكي
ونظام الحزب الواحد الذي ال يتالءم بصورة عامة مع حرية تأسيس املؤسسات والهيئات املكونة للمجتمع
املدني.
 /2في ظل دستورسنة :1976
عرف دستور سنة  21976تكريس صريح لبناء مجتمع مدني مستقل برغم اإليديولوجية السياسية
املطبقة من قبل الدولة خالل تلك الفترة( ،اإليديولوجية االشتراكية ونظام الحزب الواحد) ،وذلك من خالل ما
جاء في نص املادة  27ونص املادة  60من دستور سنة .1976
فقد نصت املادة  27من دستور الجزائر لسنة  1976على أن "الدولة ديمقراطية في أهدافها وفي
تسييرها .إن املساهمة النشيطة للشعب في التشييد االقتصادي واالجتماعي والثقافي ،وفي تسيير اإلدارة ومراقبة
الدولة ،هي ضرورية تفرضها الثورة".
بينما نصت املادة  60من نفس الدستور على "حق االنخراط في النقابة معترف به لجميع العمال،
ويمارس في إطار القانون".

 1دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  ،1963الصادر بتاريخ  08سبتمبر .1963
 2األمر رقم  97-76املؤرخ في  1976/11/23املتضمن دستور الجزائر لسنة  ،1976الصادر بالجريدة الرسمية عدد  94واملؤرخة في .1976/11/24
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املالحظ أن دستور سنة  1976جاء لتوسيع بعض مظاهر الديمقراطية التشاركية في الجزائر مع
التأكيد على الحق في ممارسة العمل النقابي ،إال أننا نبقى نسجل ذلك القصور الذي طال الجانب القانوني
املؤطر لعملية تأسيس مؤسسات املجتمع املدني ،وذلك باعتبار أن دستور سنة  1976بقي يحمالن في نصوصه
فكرة اإليديولوجية االشتراكية.
 /3في ظل دستورسنة :1989
تم بموجب دستور سنة  11989تحقيق االنتقال من نظام األحادية الحزبية إلى نظام التعددية الحزبية،
وهو ما يعد في نظر خبراء القانون خطوة هامة نحو تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية وتأسيس مجتمع مدني
فعال بمؤسسات جديدة مكونة له ،حيث تم اإلقرار من خالل الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور بنضال
الشعب الجزائري في سبيل الحرية والديمقراطية ،أساسها مشاركة الجزائريين في تسيير الشؤون العمومية،
حيث نصت الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور على أن "الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية
والديمقراطية ،ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ،أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في
تسيير الشؤون العمومية ،والقدرة على تحقيق العدالة االجتماعية ،واملساواة ،وضمان حرية لكل فرد".
كما نصت املادة السادسة عشر على مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون العمومية من خالل املجالس
املنتخبة ،حيث نصت املادة  16من دستور الجزائر لسنة  1989على أنه "يمثل املجلس املنتخب قاعدة
الالمركزية ،ومكان مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون العمومية "،كما نصت املادة  32على حق املواطنين في
الدفاع عن حقوقهم األساسية والحريات الفردية والجماعية ،حيث جاء فيها "الدفاع الفردي أو عن طريق
الجمعية عن الحقوق األساسية لإلنسان وعن الحريات الفردية والجماعية ،مضمون"،
كما نصت املادة  39من دستور سنة  1989على حرية التعبير وإنشاء الجمعيات ،حيث جاء فيها أن "حريات
التعبير ،وإنشاء الجمعيات ،واالجتماع ،مضمونة للمواطن" ،بينما وفي ظل دعم املؤسسات املكونة للمجتمع
املدني تم ألول مرة تكريس حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياس ي ،حيث نصت املادة  40من الدستور على
"حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياس ي معترف به .وال يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات األساسية،
والوحدة الوطنية ،والسالمة الترابية ،واستقالل البالد ،وسيادة الشعب".
وعليه ،عمل دستور الجزائر لسنة  1989على تحقيق مكانة هامة ملؤسسات املجتمع املدني من خالل النص
ألول مرة على ضمان حرية تأسيس الجمعيات ،وهو ما يعد خطوة هامة في سياق التطور الذي يشهده املجتمع
املدني في الجزائري ،على اعتبار أن تبني مبدأ األحادية الحزبية ومنع التعددية يعد معوق في طريق تأسيس
مجتمع مدني فعال.
 1املرسوم الرئاس ي رقم  18/89املؤرخ في  1989/02/28املتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  ،1989الصادر بالجريدة
الرسمية عدد  9املؤرخة في أول مارس .1989
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 /4في ظل دستورسنة :1996
من خالل قراءتنا ملا جاء بالدستور الجزائري لسنة  11996نستشف توسيع املؤسس الدستوري الجزائري
من مجال الديمقراطية التشاركية وحرية تأسيس مؤسسات وهيئات املجتمع املدني ،حيث أصبح تأسيس
أحزاب سياسية بصورة واسعة من خالل الضمان دستوريا لحق إنشاء أحزاب سياسية حرية التعبير والرأي،
كما أصبح يشمل أيضا املشاركة االجتماعية في صورة جمعيات ونقابات مهنية ،باإلضافة إلى النص على
املشاركة املحلية من خالل املجالس الشعبية املحلية املنتخبة.
حيث نصت الفقرة الثانية من املادة  14من دستور  1996على أن "املجلس املنتخب هو اإلطار الذي يعبر
فيه الشعب عن إرادته ،ويراقب عمل السلطات العمومية ".يستشف من هذا النص صراحة املؤسس
الدستوري في حق املواطنين في مشاركة ومراقبة عمل السلطات العمومية ،كما نصت املادة  16من نفس
الدستور على أنه "يمثل املجلس املنتخب قاعدة الالمركزية ،ومكان مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون
العمومية".
أما بالنسبة لحرية تأسيس جمعيات وأحزاب سياسية ،إحدى أهم مكونات املجتمع املدني ،فقد نصت املادة
 41من دستور سنة  1996على أن "حريات التعبير ،وإنشاء الجمعيات ،واالجتماع ،مضمونة للمواطن" ،وتنص
املادة  42على أن "حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومضمون" ،كما نصت املادة  33من نفس الدستور
على أن "الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق األساسية لإلنسان وعن الحريات الفردية
والجماعية ،مضمون".
وبالنسبة لتعديل دستور سنة  22002لم يأتي بأي جديد في مجال تأسيس مجتمع مدني يالزم الدولة في
تنمية املجتمع ،بينما التعديل الدستوري لسنة  32008عرف تكريس بصورة جلية مبدأ املشاركة السياسية
للمرأة في املجالس الشعبية املنتخبة ،حيث نصت  31مكرر من التعديل الدستوري لسنة  2008على أن "تعمل
الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في املجالس املنتخبة ،"...وبالرغم من ذلك،
يمكن القول أن التعديالت الدستورية الواردة على دستور سنة  1996لم تقدم إضافة معتبرة في تجسيد فكرة
املجتمع املدني بصورة جلية.

 1املرسوم الرئاس ي رقم  438/96املؤرخ في  1996/12/07املتضمن دستور الجزائر لسنة  ،1996الصادر بالجريدة الرسمية عدد  76واملؤرخة في
.1996/12/08
 2القانون رقم  03/02املؤرخ في  2002/04/10املتضمن تعديل الدستور لسنة  ،1996الصادر بالجريدة الرسمية عدد  25املؤرخة في .2002/04/14
 3القانون  19/08املؤرخ في  2008/11/15املتضمن تعديل الدستور لسنة  ،1996الصادر بالجريدة الرسمية عدد  63واملؤرخة في .2008/11/16
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 /5في ظل دستورسنة :2016
نص دستور سنة  12016صراحة على مصطلح الديمقراطية التشاركية في نص املادة  15منه ،حيث
ألزم الدولة بتشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات املحلية ،إذ جاء في نص املادة  15من
دستور الجزائر لسنة  1996أن "...املجلس املنتخب هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ،ويراقب عمل
السلطات العمومية" ،كما نصت املادة  17من نفس الدستور على مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون
العمومية ،حيث جاء فيها" :يمثل املجلس املنتخب قاعدة الالمركزية ،ومكان مشاركة املواطنين في تسيير
الشؤون العمومية" ،ولعل أهم ضمانة دستورية كرسها املؤسس الدستوري الجزائري في مجال تأسيس
مؤسسات املجتمع املدني تتمثل في مسألة شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات ،والتي أصبحت من اختصاص
القانون العضوي بدال عن القانون العادي ،وهو ما يعزز املكانة الدستورية للجمعيات ،حيث نصت الفقرة
األخيرة من نص املادة  54من دستور الجزائر لسنة  2016على أن...":يحدد القانون العضوي شروط وكيفيات
إنشاء الجمعيات" .ماعدا ذلك ،يمكننا القول أن أحكام دستور  2016لم تأتي بجديد في مجال الليات واألجهزة
التي يتطلبها األداء الفعال ملؤسسات وهيئات املجتمع املدني.
وعليه ،يمكن القول أن فكرة املجتمع املدني كانت حبيسة نصوص دستورية ضئيلة وغير صريحة عبر
ما تناولته الدساتير الجزائرية ،فقد ملسنا تقبل الدولة للمجتمع املدني واالنفتاح أمامه بداية من دستور سنة
 1989أين تم تكريس التعددية الحزبية ،غير أن ذلك ال يعد كافيا بالنظر للدور الذي أصبح يلعبه املجتمع
املدني في الدول الديمقراطية الحديثة.
ثانيا :مكانة املجتمع املدني في ظل مشروع التعديل الدستوري لسنة 2020
تعتبر ديباجة التعديل الدستوري 2املقرر االستفتاء بشأنه يوم الفاتح من شهر نوفمبر من سنة 2020
جزء ال يتجزأ من الدستور 3،وعليه ،فالبد من التقيد والوقوف عند األحكام واملفاهيم الواردة بالديباجة ،وهي
عبارة عن فلسفة قانونية وتاريخية وسياسية لبناء الدولة الجزائرية.
وبقراءة قانونية لديباجة مشروع الدستور ،نجد أن املؤسس الدستوري الجزائري قد أشارة بصفة
ضمنية إلى تاريخ مؤسسات املجتمع املدني أثناء فترة االستعمار الفرنس ي ،حيث جاء في الفقرة الخامسة من
الديباجة تجند الشعب الجزائري وتوحده في ظل الحركة الوطنية ،والتي يمكن اعتبارها إحدى املؤسسات
السياسية املكونة للمجتمع املدني في تلك الفترة ،كما أقر املؤسس الدستوري الجزائري في الفقرة السادسة
والسابعة من الديباجة بمبدأ الديمقراطية التشاركية من خالل اعترافه بمجهود الشعب الجزائري وتضحياته
 1القانون  01/16املؤرخ في  2016/03/06املتضمن التعديل الدستوري لسنة  ،2016الصادر بالجريدة الرسمية عدد  14واملؤرخة في .2016/03/07
 2مشروع تعديل الدستور لسنة  ،2020موضوع استفتاء يوم الفاتح من شهر نوفمبر من سنة  ،2020الصادر بالجريدة الرسمية عدد  54واملؤرخة
في .2020/09/16
 3فصل املؤسس الدستوري في القيمة القانونية للديباجة بالنص في الفقرة األخيرة من الديباجة أنها جزء ال يتجزأ من الدستور.
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من أجل بناء دولة عصرية كاملة السيادة ،غير املؤسس الدستوري الجزائري نص بصراحة وألول مرة بالفقرة
 11من الديباجة على تفعيل املجتمع املدني وتعزيز دوره في املشاركة في تسيير الشؤون العمومية من خالل
املؤسسات املكونة له ،مع إبراز املهام املوكلة له في إطار بناء مؤسسات الدولة وتنمية املجتمع ،حيث أقر بقدرته
على تحقيق العدالة االجتماعية واملساواة وضمان الحرية لكل فرد ،كما أقر بنفس الفقرة وفي نفس السياق
بمتطلبات أداء املجتمع املدني لهذا الدور ،وهي دولة القانون.
أما بالرجوع ألحكام الدستور ،فإننا نلمس رغبة املؤسس الدستوري الجزائري في إعطاء أهمية أكبر
للمجتمع املدني وتأطير دوره في تنمية املجتمع ،وهو ما سيعطي دفع قوي لجعل الجزائر من الدول الديمقراطية
التي تكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية ودور املواطن في املساهمة في تنميتها.
مقارنة بالدساتير السابقة ،أقر املؤسس الدستوري صراحة بدور املجتمع املدني في نص املادة العاشرة
من مشروع تعديل الدستور ،حيث نصت على أنه'' :تسهر الدولة على تفعيل دور املجتمع املدني للمشاركة في
تسيير الشؤون العمومية''.
املالحظ من خالل هذا النص أن املؤسس الدستوري قد أقر بتفعيل دور املجتمع املدني للمشاركة في تسيير
الشؤون العمومية ،وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على وجود املجتمع املدني من جهة ،وضرورة تفعيله خالل
املرحلة املقبلة من جهة أخرى ،كما يوحي النص بالتزام الدولة بتسهيل عمل املجتمع املدني ومرافقته ألداء دوره،
كما نستشف من النص ذاته حاجة الدولة للمجتمع املدني في مجال تسيير الشأن العام ،وذلك بالنظر ملا ينتج
عنه من تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية ومبدأ املواطنة ،وهو ما يحقق دولة القانون.
التعديل الدستوري األخير لم يكتفي بالنص صراحة على تفعيل دور املجتمع املدني ،بل أقر في الفقرة
األخيرة من نص املادة  17من املشروع على تشجيع الدولة بتطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية على املستوى
املحلي عبر املؤسسات والتنظيمات املكونة للمجتمع املدني ،حيث نصت الفقرة على..." :تشجع الدولة
الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات املحلية ،السيما من خالل املجتمع املدني".
ما يمكن قوله حول هذه الفقرة وإيحاءاتها القانونية أن املؤسس الدستوري أكد على دور املجتمع
املدني في تسيير الشؤون العمومية على املستوى املحلي في إطار مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي تكون
أساس لبناء مؤسسات وتنظيمات املجتمع املدني ،كما أكد من خالل هذه الفقرة على دور الديمقراطية
التشاركية وعالقتها التكاملية بدور املجتمع املدني ومؤسساته.
أما فيما تعلق بمؤسسات املجتمع املدني ،على مختلف أنواعها ،يمكن القول بإيجاز أن التعديل
الدستوري قد وسع بشكل الفت لالنتباه من الحقوق والحريات املرتبطة بإبداء الرأي ،اإلعالم ،االجتماع ،الحق
النقابي ،الحق في اإلضراب ،وإنشاء الجمعيات املدنية واألحزاب السياسية ،وقلص من القيود الواردة في
الدساتير السابقة ،فمن بين أهم ما جاء في هذا اإلطار أنه ال يجوز للدولة حل الجمعيات إال بمقتض ى قرار
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قضائي ،وهو ما يعزز حرية إنشاء الجمعيات املدنية وتفعيل دورها ومنحها استقاللية أكبر لتصبح كيان موازي
خدمة للشأن العام.
حيث نصت املادة  53على "حق إنشاء الجمعيات مضمون ،ويمارس بمجرد التصريح به .تشجع الدولة
الجمعيات ذات املنفعة العامة .يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات .ال تحل الجمعيات إال
بمقتض ى قرار فضائي" ،كما نصت املادة  57من دستور  2020على "حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به
ومضمون" ،كما نصت الفقرة التاسعة من املادة  57من دستور  2020على أنه "...ال تحل األحزاب السياسية
إال بمقتض ى قرار قضائي"...
ومن جهة أخرى ،أقر املؤسس الدستوري في الفقرة الثانية من نص املادة  73من التعديل الدستوري
بالتزام الدولة بتشجيع الشباب على املشاركة في الحياة السياسية ،وهو ما يعزز من مبدأ الديمقراطية
التشاركية وتأسيس مؤسسات مكونة للمجتمع املدني ،حيث أكد املؤسس الدستوري وفي كل مرة على جعل
مشاركة املواطنين في تسيير الشؤون العمومية في مختلف املجاالت يشكل كيانا موازيا للدولة ،وهو ما لم نلمسه
في الدساتير الجزائرية السابقة.
وللوقوف على مسألة تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة
 ،2020ال يسعنا إال أن نعطي قراءة تحليلية لواقع مؤسسات املجتمع املدني من حيث تأسيسها واستقالليتها
وإجراءات حلها ،فعلى سبيل املثال ال الحصر بالنسبة للنظام القانوني للجمعيات في الجزائر ،نالحظ أن
القانون رقم  06/12املؤرخ في  2012/01/12املتعلق بالجمعيات 1عبارة عن إثراء فقط ألحكام القانون امللغى
رقم  31/90املؤرخ في  1990/12/04املتعلق بالجمعيات 2،بل أن األول يعد أكثر صرامة وتقييدا لحرية العمل
الجمعوي مقارنة بالثاني ،من حيث إجراءات التأسيس والرقابة على نشاطها ومواردها املالية ،وعالقاتها
باألحزاب السياسية ومختلف الجمعيات الدولية ،وهذا ما انعكس سلبا على أداء الجمعيات في الجزائر وهو ما
يساهم أيضا في تراجع دور حركات املجتمع املدني على جميع املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،وطنيا ومحليا.
ومن مظاهر التشديد والتقييد على حرية العمل الجمعوي نجد اشتراط املشرع الجزائري املوافقة
املسبقة من السلطات العمومية املختصة لقبول اعتماد الجمعية أو رفضها ،والتي تتمتع في هذا اإلطار
بالسلطة التقديرية ،وهو ما نصت عليه املادة  7من القانون  06/12املتعلق بالجمعيات ،كما يمكن اعتبار
اشتراط املشرع الجزائري العدد املطلوب من األفراد املكونين للجمعيات خاصة الوطنية منها مبالغ فيه ،فطبقا
لنص املادة  6من القانون  06/12املتعلق بالجمعيات ال يمكن اعتماد جمعية وطنية يقل عدد أعضائها عن 25
1
2

القانون رقم  06/12املؤرخ في  2012/01/12املتعلق بالجمعيات ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد  02املؤرخة في .2012/01/15
القانون رقم  31/90املؤرخ في  1990/12/04املتعلق بالجمعيات ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد  53املؤرخة في .1990/12/05
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عضو منبثقين عن  12والية من بين  48والية على املستوى الوطني ،كما نصت املادة  36من نفس القانون على
إخضاع أنشطة الجمعيات وكشوفاتها املالية لرقابة املراقب املالي ومجلس املحاسبة الجزائري تدخال صارخا في
حرية العمل الجمعوي ،ويمس بفكرة استقاللية حركات املجتمع املدني عن الدولة1...،
وفي هذا املجال ،وفي ظل التعديل الدستوري لسنة  ،2020يمكن القول أن اإلطار الدستوري لتأسيس
الجمعيات واألحزاب السياسية وضمانات حلها يمكن تثمينه شريطة سعي املشرع الجزائري بعد صدور التعديل
الدستوري األخير إلى تنظيم الجمعيات واألحزاب السياسية في إطار التقيد بالضمانات الدستورية املتعلقة
بحرية إنشائها ونشاطها وإجراءات حلها2.
إن التعديل الدستوري وبخالف ما سبقه من دساتير أعطى اهتماما أكبر لكيان املجتمع املدني من
خالل تأسيس ألول مرة هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية املرصد الوطني للمجتمع املدني ،وهذا طبقا
لنص املادة  213من التعديل الدستوري ،وهو ما يعزز املكانة الدستورية املجتمع املدني ورغبة الدولة في تفعيل
دوره واملساهمة في تعزيز املؤسسات املكونة له.
حيث نصت املادة  213من دستور  2020على أن "املرصد الوطني للمجتمع املدني هيئة استشارية لدى
رئيس الجمهورية .يقدم املرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغاالت املجتمع املدني .يساهم املرصد في ترقية القيم
الوطنية واملمارسة الديمقراطية واملواطنة ويشارك مع املؤسسات األخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة املرصد ومهامه األخرى".
إن املرصد الوطني للمجتمع املدني سيعمل من خالل ما جاء في أحكام نص املادة  213على تقديم الراء
والتوصيات التي من شأنها التكفل بانشغاالت املجتمع املدني ،وعليه ،يمكن القول أن املرصد الوطني سيعمل
على توصية الجهات املختصة من أجل إزالة العوائق والصعوبات التي ستواجه مؤسسات املجتمع املدني أثناء
أداء مهامها من جهة ،وسيكون بمثابة الهيئة التي سترافق مؤسسات املجتمع املدني قصد تفعيل دورهم في
املشاركة في تسيير الشؤون العمومية من جهة أخرى.
كما سيعمل املرصد من جهة أخرى على ترقية القيم الوطنية واملمارسة الديمقراطية واملواطنة ،وهذا
من خالل تدعيم الديمقراطية التشاركية ،وكذا تكوين مؤسسات وتنظيمات قادرة على أداء دورها في تسيير
الشؤون العمومية ،باإلضافة إلى العمل على توعية املواطنين وتحسيسهم باملسؤولية اتجاه مجتمعهم ،وهذا
من خالل التعريف بمبدأ املواطنة ودعمه للحصول على مؤسسات مكونة للمجتمع املدني ،تكون قادرة على
التسيير والرقابة وحتى املساءلة في إطار تحقيق الشفافية والنزاهة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،يعمل
 1بن ناصر بوطيب ،النظام القانوني للجمعيات في الجزائر – قراءة نقدية في ضوء القانون  – 06/12مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة
قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر ،العدد العاشر ،مقال نشر بتاريخ جانفي  ،2014ص  264و.265
 2يقصد بالضمانات الدستورية تلك األحكام الواردة بنص املادة  53املتعلقة بالجمعيات وأحكام نص املادة  57املتعلقة باألحزاب السياسية من
مشروع التعديل الدستوري لسنة .2020
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املرصد الوطني على مشاركة جميع املؤسسات املعنية بتحقيق أهداف التنمية الوطنية ،ومشاركة املرصد
الوطني للمؤسسات العاملة على تحقيق التنمية في املجتمع يعني تحقيق التعاون والتنسيق بينه وبين هذه
املؤسسات وهو ما يجعله مؤسسة تعطي إضافة في مجال تفعيل دور املجتمع املدني.
برأينا يعد املرصد الوطني للمجتمع املدني جهاز داعم ملبدأ الديمقراطية التشاركية واملجتمع املدني،
وسيكون له دور إيجابي وفعال في هذا املجال ،غير أن األمر سيبقى متوقف على ما سيتناوله التنظيم املحدد
لتشكيلته ومهامه ،وهو ما نصت عليه الفقرة األخيرة من نص املادة  213من مشروع تعديل الدستور.
بالنظر لتجارب الدول املجاورة يمكن القول أن اململكة املغربية على سبيل املثال ،باشر فيها امللك
املغربي بإصالحات سياسية جسدها في دستور  1،2011ومن بين ما جاء به تعزيز مكانة املجتمع املدني ودسترتها،
حيث نص في الفصل  12على أن ":تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام ،واملنظمات غير الحكومية،
في إطار الديمقراطية التشاركية ،في إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية،
وكذا في تفعيلها وتقييمها" ،كما يحث الفصل  13من الدستور املغربي لسنة  2011على أن ":تعمل السلطات
العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين االجتماعيين في إعداد السياسات
العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها" ،ولتجسيد هذه الفصول الدستورية عمدت الحكومة املغربية على
تشكيل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول املجتمع املدني وأدواره الدستورية الجديدة ،وانبثق عنها امليثاق
الوطني للديمقراطية التشاركية2.
وباملقابل اعتمد آليات وأجهزة دستورية هامة وعديدة للتقريب بين اإلدارة واملواطن ،وبين الدولة وهيئات
املجتمع املدني ،حيث نص الفصل  162من الدستور املغربي لسنة  2011على مؤسسة الوسيط املتخصصة في
العالقات بين اإلدارة واملرتفقين ،كما نص الفصل  163على مجلس الجالية املغربية بالخارج لربط العالقات
بين الجالية املغربية بالخارج واململكة املغربية ،باإلضافة إلى هيئات النهوض بالتنمية البشرية واملستدامة
والديمقراطية التشاركية ،تم تناولهم من الفصل  168إلى الفصل  171من الدستور املغربي لسنة 3.2011
خاتمة
في ختام الورقة البحثية هذه يمكننا القول أنه ما جاء من أحكام في التعديل الدستوري لسنة 2020
فيما يتعلق بمسألة املجتمع املدني يعتبر تعزيز باملكانة الدستورية للمجتمع املدني ،وقد ملسنا ذلك من خالل
النص صراحة على الدور التاريخي ملؤسسات املجتمع املدني بديباجة الدستور ،ثم النص صراحة على مساهمة
 1دستور اململكة املغربية لسنة  ،2011صدر بالظهير الشريف رقم  1.11.91الصادر بتاريخ  2011/07/29املتعلق بتنفيذ نص الدستور.
 2سويقات األمين ،دور املجتمع املدني في تكريس الديمقراطية التشاركية ،دراسة حالتي تونس واملغرب ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة
قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر ،العدد  ،17مقال نشر بتاريخ جانفي  ،2017ص .246
 3دستور اململكة املغربية لسنة  ،2011صدر بالظهير الشريف رقم  1.11.91الصادر بتاريخ  2011/07/29املتعلق بتنفيذ نص الدستور.
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الدولة في تفعيل دور املجتمع املدني في تسيير الشؤون العمومية ،وكذا منح إطار دستوري مهم لحرية تأسيس
املؤسسات والتنظيمات املكونة للمجتمع املدني ،من خالل رفع القيود الواردة على مرحلة التأسيس وإجراءات
حل الجمعيات واألحزاب السياسية التي أصبحت من اختصاص القضاء اإلداري ،مما يعزز من استقاللية هذه
املؤسسات ،باإلضافة إلى تأسيس ألول مرة هيئة دستورية استشارية كآلية تعنى بانشغاالت هيئات املجتمع
املدني ،والتعاون مع مؤسسات الدولة الهادفة لتحقيق التنمية في املجتمع ،لذا يمكننا اعتبار املكانة الدستورية
املمنوحة للمجتمع املدني في التعديل الدستوري لسنة  2020انطالقة جديدة نحو تكريس مبدأ الديمقراطية
التشاركية ومشاركة املواطنين في تسيير شؤونهم العمومية ،نقول هذا بتحفظ ألننا أمام طريق طويل نحو
مجتمع مدني ككيان مستقل وموازي للدولة ،يساهم فعليا إلى جانب الدولة في تنمية املجتمع ،وهذا ما هو
منتظر من خالل التشريعات والتنظيمات التي ستصدر الحقا تطبيقا ألحكام التعديل الدستوري.
غير أن مسألة تشجيع الدولة للمجتمع املدني وتسهيل دوره في تسيير الشؤون العمومية والتوجه نحو
االنفتاح أصبحت مسألة جدية وضرورية ،وهذا بالنظر لعدم قدرة الدولة على القيام بكل املهام املوكلة لها
خاصة مسألة التنمية في املجتمع ،باإلضافة إلى تزايد نسبة الوعي بين أوساط املجتمع ولجوء بعض التنظيمات
املكونة للمجتمع املدني إلى النشاط خارج اإلطار القانوني.
كما أن تجسيد ما ورد في مشروع تعديل الدستور ،والطريق الطويل املؤدي ملجتمع مدني مستقل
وفعال ،يتطلب متطلبات تتمحور في مسألتين هامتين ،أولها التصريح بطبيعة العالقة بين الدولة واملجتمع
املدني ،بجعلها عالقة تعاون وتبادل ال عالقة مواجهة وإهمال أو حتى استغالل في بعض األحيان (اعتماد
السلطة أحيانا على مؤسسات املجتمع املدني في توعية املواطنين من أجل مسألة سياسية تخص السلطة)،
بمعنى أن تقوم الدولة بمنح استقاللية تأسيس منظمات املجتمع املدني ومنحها الضمانات القضائية لحلها،
ضمان االستقالل املالي وإمكانية التمويل الذاتي ،تشجيع مبدأ الديمقراطية بين أعضاء املنظمة الواحدة ...،وال
يكون ذلك إال بتوافر قدر كبير من الديمقراطية ،أما املسألة الثانية فتكمن في الصفات والخصائص التي
تتصف بها مكونات املجتمع املدني ،والتي تكمن في املشاركة الفعالة ألعضاء املؤسسات والتنظيمات واالتصاف
بكفاءة قادتها وجودة تنظيمها وااللتزام بالقوانين ومبدأ احترام الرأي األخر.
للوقوف على النتائج املتوصل إليها وأهم ما يمكن التنبيه له من خالل ما سبق دراسته ،ارتأينا تقديم
مجموعة من التوصيات واالقتراحات التي نرى لها إضافة للدور الفعال املنتظر من مكونات املجتمع املدني
خاصة بعد إصدار الدستور األخير واعتكاف املشرع الجزائري على تطبيق بعض األحكام الدستورية في شكل
قوانين عضوية وتنظيمات ،نوجز هذه التوصيات واملقترحات في النقاط التالية:
 تنظيم حرية الرأي والتعبير واملشاركة في الحياة السياسية ،وذلك من خالل أوال مساهمةالدولة عن طريق التشريع في التقليل من هيمنة اإلدارة ووصايتها على إجراءات تأسيس مؤسسات
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املجتمع املدني وعملها ،مع ضمان استقالليتها اإلدارية واملالية ،خاصة ما تعلق بمسألة التمويل املالي،
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تمكين املجتمع املدني من العمل على تحقيق مبدأ الوساطة بين اإلدارة
واملواطن ،وذلك من خالل استخدام الوسائل الديمقراطية والسلمية من أجل تقديم االنشغاالت
والتكفل بها ،وهذا عن طريق آليات التفاوض ،تنظيم الندوات وامللتقيات ،تبادل املعلومات وتقديم
االقتراحات ،االستماع للرأي الخر وتقبل االختالف ،اللجوء إلى القضاء...،
ً
 يجب أن يكون املرصد الوطني للمجتمع املدني محاطا بضمانات استقالليته ،وجعله منبرالتطلعات مؤسسات املجتمع املدني واالهتمام بانشغاالته ،من خالل العمل على نشر تقارير وإبداء
الراء والتوصيات واقتراح الحلول إلزالة كل املعوقات والصعوبات التي قد تكون عائق ألداء مؤسسات
املجتمع املدني ،مع منحه صالحيات املساهمة في إثراء الجانب التشريعي في جميع املجاالت املتعلقة
بنشاط املجتمع املدني  ،إضافة إلى جعله آلية هامة للتنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة وهيئات
املجتمع املدني.
 االهتمام بالعنصر البشري ،من خالل تمكين املرصد الوطني للمجتمع املدني وإيجاد آلياتوأجهزة مماثلة تعمل على ضمان التكوين بمجال الحركة الجمعوية ونشاط املجتمع املدني ،ونشر
الثقافة السياسية بين أوساط املجتمع املدني ،والعمل على تنظيم امللتقيات والندوات واأليام الدراسية
والتكثيف من الجلسات العلمية والتوعية االجتماعية بحقيقة وجود مؤسسات املجتمع املدني ودورها
في تنمية املجتمع ،فالقيم والثقافات اإلنسانية أساس تغيير الفرد ومنه تغيير املجتمع وترقيته.
قائمة املصادرواملراجع
 /1الكتب:
 الجباعي جاد الكريم ،املجتمع املدني هوية االختالف ،ترقا للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا ،تاريخالنشر  ،2003بدون رقم الطبعة.
 بشارة عزمي ،املجتمع املدني – دراسة نقدية – املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،يناير ،2012الطبعة السادسة.
 مفتي أحمد علي محمد ،مفهوم املجتمع املدني والدولة املدنية ،دراسة تحليلية نقدية ،البيان مركز البحوثوالدراسات ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،سنة النشر 1433ه ــ2013/م ،بدون رقم الطبعة.
 /2النصوص القانونية
 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة  ،1963الصادر بتاريخ  08سبتمبر .1963 األمر رقم  97-76املؤرخ في  1976/11/23املتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلسنة  ،1976الصادر بالجريدة الرسمية عدد  94واملؤرخة في .1976/11/24
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 املرسوم الرئاس ي رقم  18/89املؤرخ في  1989/02/28املتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية لسنة  ،1989الصادر بالجريدة الرسمية عدد  9املؤرخة في أول مارس .1989
 القانون رقم  31/90املؤرخ في  1990/12/04املتعلق بالجمعيات ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد 53املؤرخة في .1990/12/05
 املرسوم الرئاس ي رقم  438/96املؤرخ في  1996/12/07املتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية لسنة  ،1996الصادر بالجريدة الرسمية عدد  76واملؤرخة في .1996/12/08
 القانون رقم  03/02املؤرخ في  2002/04/10املتضمن تعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية لسنة  ،1996الصادر بالجريدة الرسمية عدد  25املؤرخة في .2002/04/14
-

القانون  19/08املؤرخ في  2008/11/15املتضمن تعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية لسنة  ،1996الصادر بالجريدة الرسمية عدد  63واملؤرخة في .2008/11/16
القانون رقم  06/12املؤرخ في  2012/01/12املتعلق بالجمعيات ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد 02
املؤرخة في .2012/01/15
القانون  01/16املؤرخ في  2016/03/06املتضمن تعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية لسنة  ،1996الصادر بالجريدة الرسمية عدد  14واملؤرخة في .2016/03/07
مشروع تعديل الدستور الجزائري لسنة  ،2020موضوع استفتاء يوم الفاتح من شهر نوفمبر من سنة
 ،2020الصادر بالجريدة الرسمية عدد  54واملؤرخة في .2020/09/16

 /2املقاالت العلمية
 الشيباني نصر عاشور ،املجتمع املدني :قراءة في األفكار والتجارب اإلنسانية ،املجلة الجامعة بليبيا ،املجلدالثاني ،العدد العشرون ،نشر املقال بتاريخ أكتوبر .2018
 بن ناصر بوطيب ،النظام القانوني للجمعيات في الجزائر – قراءة نقدية في ضوء القانون  – 06/12مجلةدفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر ،العدد العاشر ،مقال نشر بتاريخ جانفي
.2014
 سويقات األمين ،دور املجتمع املدني في تكريس الديمقراطية التشاركية ،دراسة حالتي تونس واملغرب،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر ،العدد  ،17مقال نشر بتاريخ
جانفي .2017
 عبد الصمد صابر موالي ،بحث عام حول تطور عالقة املجتمع املدني بالدولة ،صراع واحتواء أم تفاعلوشراكة ،املجتمع املدني املغربي نموذجا ،مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،قسم الدين وقضايا
املجتمع الراهنة ،املغرب.
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 مخانشة آمنة ،املجتمع املدني كفاعل أساس ي لتحقيق املصلحة العامة في املجتمع – واقع وآفاق -مجلةالعلوم اإلنسانية صادرة عن جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ،الجزائر ،مجلد ب ،،عدد  ، 44مقال نشر
بتاريخ ديسمبر .2015
 /3الرسائل واألطروحات
-

-

-

حوحو أحمد صابر ،مصادر املشروعية وإشكالية الديمقراطية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير
في القانون الدستوري والتنظيم السياس ي ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة  ،2001ص  89وما بعدها.
خلفة نادية ،مكانة املجتمع املدني في الدساتير الجزائرية دراسة قانونية تحليلية لنيل شهادة املاجستير في
العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،املوسم الجامعي
.2004/2003
شاوش اخوان جهيدة ،واقع املجتمع املدني في الجزائر ،دراسة ميدانية لجمعيات مدينة بسكرة نموذجا،
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة بسكرة ،الجزائر،
املوسم الجامعي .2015/2014
قرقاح ابتسام ،دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر مابين سنتي  1989و،2009
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
باتنة ،الجزائر ،املوسم الجامعي .2011-2010
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