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تقبل المجلة األبحاث والمقاالت التي تلتزم الموضوعية والمنهجية ،وتتوافر فيها األصالة العلمية
والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:



أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها.
أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة ،أو مؤتمر في الوقت نفسه ،ويتحمل
الباحث كامل المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.



أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:

أ -عنوان البحث باللغة العربية واالنجليزية.
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها.
ب – اسم الباحث ودرجته
َّ
ت – البريد اإللكتروني للباحث.
ث – ملخَّ ص للدراسة باللغة العربية واالنجليزية في حدود  150كلمة وبحجم خط .16
ج – الكلمات المفتاحية بعد الملخص باللغة العربية واالنجليزية.


أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية  ،الفرنسية واإلنجليزية



يزيد عدد صفحات البحث على ( )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات والمراجع
أن ال
َ
والجداول والمالحق.



واإلمالئية.
خاليا ِم َن األخطاءِ اللغوية والنحوية
ُ
يكون
أن
َّ
البحث ً
َ



وأحجامها على النحو اآلتي:
ِ
أن يلتزم الباحث بالخطوط



اللغة العربية :نوع الخط ) (Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في المتن  ،وفي الهامش
نفس الخط مع حجم ).(12



اللغة األجنبية :نوع الخط )  ( Times New Romanوحجم الخط ( )14في المتن ،وفي
الهامش نفس الخط مع حجم ).(10



تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيسي لكن
مع تضخيم الخط.



أن تكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل
صفحة.



أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.



عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك



ترفض األبحاث المطبوعة على برنامج  Microsoft Wordللوحات الذكية



تخضع كل األبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث
القبول النهائي بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها المحكمون .



ال تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها .
ً
حصرا على عنوان المجلة:
ترسل المساهمات بصيغة الكترونية
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االفتتاحية
بسم هللا الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل رب العاملين ،و الصالة و السالم على أشرف املرسلين ،سيدنا محمد
و على آله و صحبه و التابعين  ،أما بعد :
بعد إصدارنا للعدد السابع ،ها نحن نجدد العهد معكم من خالل إصدارنا للعدد الثامن من مجلة جيل
الدراسات املقارنة ،كعدد جديد من اإلصدارات املتواصلة لهذه املجلة و مختلف مجالت مركز جيل البحث
العلمي.
احتوى العدد على مجموعة من الدراسات و األبحاث املتنوعة ذات العالقة بالقانون و الشريعة اإلسالمية
قام بإعدادها مجموعة من األساتذة و الطلبة الباحثين في املجال القانوني من مختلف ربوع الوطن العربي.
عالج املقال األول التصادم بين السفن الحربية في الفقه اإلسالمي (دراسة قانونية فقهية مقارنة) مع كل من
القانونين األردني و السعودي ،للنظر في توجهات التشريعات حول مفهوم التصادم البحري و األحكام الخاصة
به و التطبيقات القضائية التي تطبق في حالة وقوع هذه الحوادث خاصة في ظل التطور الحاصل في مجال
صناعة السفن الحربية على أنواعها.
أما املقال الثاني و املوسوم بـ ـ قراءة تحليلية مقارنة في التعديل الدستوري الجزائري لـ  06مارس " 2016
إصالح واقعي أم ّ
تكيف استراتيجي مع التغيرات الدولية املعاصرة" فقد سعى الباحث من خالله إلى إجراء دراسة
تحليلية مقارنة بين دستور  28نوفمبر  1996و التعديل الدستوري لعام  ،2016تطرقت الدراسة ملختلف
اإلصالحات السياسية و التشريعية و القضائية والتي جاء بها التعديل الجديد خاصة من جانب الجدية و
املالءمة في ظل الظروف الوطنية و الدولية التي بلورت رغبة ملحة لإلصالح و التغيير .
و تناول املقال الثالث أحكام ّ
ضم الصغير في قانون األحداث العراقي واألردني .دراسة مقارنة حاول من خاللها
الباحث إجراء مقارنة بين القانونين حول ضوابط عملية ضم الصغير إلبراز أوجه التشابه و االختالف بين
قانون األحداث لكال البلدين فيما يتعلق بموضوع الدراسة ،من أجل تسليط الضوء على نقاط أو أحكام يمكن
اعتمادها في كال القانونين من باب التكامل و الوصول إلى أحكام عامة تكون في صالح الصغير في كل الحاالت.
في حين تطرق املقال الرابع ملعالم الوسطية في نظرية التشريع االجتهادي ،و أثرها في تحقيق األمن والتعايش
في محاولة إلظهار قيمة الوسطية و جوانبها كخاصية للتشريع االسالمي ككل و وجوب اعتمادها كأساس أو ركيزة
في سن التشريعات الوضعية بغرض الوصول إلى أحكام ونصوص تشريعية تراعي جميع نواحي الحياة خاصة
مجال القانون واألخالق ومحاولة إيجاد طابع قانوني كفيل بحماية املجتمع بفضل بنيته السليمة ومراعاته
لخصائص التشريع.
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أما املقال الخامس واملدرج تحت عنوان" الطالق الشفوي بين الفقه اإلسالمي وقوانين األحوال الشخصية
في مصر" حاول الباحث من خالله تبيان موقف كل من الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية املصري من
مسألة توثيق الطالق.
لكل ذلك ،أتوجه بشكر خاص لهيئة التحرير واللجنة التحكيمية للمجلة والعدد على مجهوداتهم املبذولة
إلصدار هذا العدد من خالل إشرافهم على تحكيم البحوث املنشورة ضمنه ،و الشكر موصول ألعضاء هيئة
التدقيق اللغوي على تصويبهم للبحوث والدراسات املقدمة ضمن هذا العدد ،والسادة املشاركين من أساتذة
وطلبة باحثين.
وعليه فإن أسرة تحرير هذه املجلة تعدكم باالستمرار و عمل ما بوسعها لتقديم األفضل دائما ،و تدعوا
الباحثين و املختصين في مختلف فروع القانون إلى املساهمة ببحوثهم.

و الله ولي التوفيق
رئيسة التحرير /د .نادية عمراني
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التصادم بين السفن الحربية في الفقه اإلسالمي
)(دراسة قانونية فقهية مقارنة
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Warships Collision according in islamic jurisprudence
(legal study doctrinal comparison
 األردن، الزرقاء. قاض ي استئناف عمان سابقا.حسن اللصاصمه.د

Abstract
The maritimes collision between warships is a maritime accident, and governed to the
definition of the fact, rating, representing the maritimes collision link between warships incidents
navy, intended collisions sea is generally just a (friction or direct contact between the floating
offshore, one ship), and is returned incide that exposed its warship to human error by the crew,
and a technical error, an error regulatory him be the kind of collision sea between warships, due
to force majeure, due to wrong suspect, and the wrong one of the two ships, and common
mistake, and should apply international rules to prevent collision, and talk to necessary measures
to avoid the risk of collision will occur shall be taken all measures to reduce the damaging, if
happened determined responsibility for it on the basis of responsibility opposite or individual,
and in Islamic jurisprudence determined responsibility for the collision willful between warship,
by type of collision.
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ملخص:
يعد التصادم البحري بين السفن الحربية من الحوادث البحرية ،فتخضع هذه الحوادث لتعريف
وحقيقة وتصنيف ،ويقصد بالتصادم البحري عموما هو مجرد احتكاك أو تالمس مباشر بين عائمتين بحريتين
إحداهما سفينة ،ويتم إرجاع الحوادث التي تتعرض لها السفن الحربية إلى أخطاء بشرية من قبل الطاقم ،أو
من غير الطاقم ،وخطأ فني ،وخطأ تنظيمي ،وعليه يكون أنواع التصادم البحري بين السفن الحربية ،بسبب
القوة القاهرة ،وبسبب خطأ مشتبه به ،وخطأ إحدى السفينتين ،والخطأ املشترك ،ويتعين تطبيق القواعد
الدولية ملنع التصادم ،وتتخذ اإلجراءات الالزمة لتالفي خطر التصادم ،و إذا كان خطر التصادم سيحدث
فتتخذ كل اإلجراءات لتقليل أضراره ،و إذا وقع تحدد املسؤولية عنه على أساس املسؤولية املتقابلة أو
املنفردة ،وفي الفقه اإلسالمي تتحدد املسؤولية عن التصادم العمد بين السفن الحربية ،حسب نوع التصادم.
مقدمة
ً
إن التطور في مجال السفن الحربية عملية مستمرة ،تمض ي أوال بأول مع مرور الزمن وفي مجال الحرب
البحرية ،كون التطور في مجال التسليح البحري و في الوحدات البحرية ذاتها يرجع لعدة عوامل ،أهمها التطور
التكنولوجي والعلمي الذي يشمل كافة املجاالت ،حيث إن معظم االبتكارات يكون لها استخدامات عسكرية،
ً
خصوصا في األزمنة املتأخرة.
وهذا ما يزيد من حجم الحوادث البحرية
وقد برز في اآلونة األخيرة اتجاه عام لتطوير حجم القطع البحرية نحو إيجاد قطع بحرية جديدة تتميز
بصغر الحجم و ارتفاع القدرات الفنية و القتالية ،فقد أصبحت هذه الوحدات ،وهي من سفن السطح
الصغيرة ،تستطيع أن تحمل قدرات نارية عالية على حمولة أقل إذا ما قورنت بالوحدات املماثلة في املاض ي.
و تعد حامالت الطائرات القوة الضاربة الرئيسة ألساطيل الدول العظمى ،فال يمكن االستغناء عن
حامالت الطائرات في التشكيالت الضاربة الكبيرة ،ويتجه التطوير اآلن لتصنيع حامالت طائرات أصغر ً
حجما
يمكن االستفادة منها في العمليات البحرية املتوسطة ،كما يتخذ التطوير اتجاها عاما نحو التخصصية ،وبذلك
تصمم بعض حامالت الطائرات للدفاع ضد الغواصات ،وهذه النوعية تحمل عددا كبيرا من الطائرات
العمودية وطائرات االستطالع بعيدة املدى املخصصة الكتشاف الغواصات وعدد من الطائرات املقاتلة تضمن
الحماية الجوية لتشكيالت البحث عن الغواصات ،ومن النوعيات الجديدة من حامالت الطائرات تلك
املخصصة لإلمداد البحري تحمل ً
عددا ً
كبيرا من الطائرات العمودية املخصصة لحمل الجنود واملعدات
والطائرات العمودية للمعاونة األرضية.
ونتيجة للحركة الدؤوبة لهذه السفن البحرية الحربية فإنها تكون عرضة للحوادث البحرية ،من تصادم
بحري وإسعاف وإنقاذ وخسارة بحرية ،و يخضع كال منها ألحكام محددة ،عولجت في الفقه اإلسالمي والقانون
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الوضعي ،وما يهمنا من هذه الحوادث البحرية التصادم البحري متناولين أحكامه في الفقه اإلسالمي ،وفي قانون
التجارة البحرية األردني ،ونظام املحكمة التجارية السعودي 1من خالل التعريف بموضوعه.
التعريف بموضوع البحث :
التصادم البحري بين السفن الحربية يعد من الحوادث البحرية ،ويخضع ألحكام شرعية في الفقه
اإلسالمي وقانون التجارة البحرية األردني ،والوقوف على تلك األحكام يبين عناصر التعريف بموضوعه ،من
خالل أهميته وإشكاليته وأهدافه ومنهجيته ومحتوى خطة دراسته ،وفقا للتفصيل اآلتي:
أوال -:أهمية موضوع البحث:
إن التصادم البحري بين السفن الحربية له صلة بالحوادث البحرية ،وله ماهية محددة ،وأحكام
مرسومة في الشريعة اإلسالمية في الكتاب والسنة والفقه اإلسالمي ،وفي قانون التجارة البحرية األردني ،وحبذا
لو أخذ بها نظام املحكمة التجارية السعودي ،وللوقوف على هذه الصلة ،وتلك املاهية واألحكام ،جاءت هذه
الدراسة لتعبر عن هذه األهمية.
ثانيا -:إشكالية موضوع البحث :
انطالقا من صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث البحرية ،وما يترتب عليها ،ولدراسة
ماهية هذا التصادم وأحكامه ،تنبثق معضالت علمية وعملية بين اإلطار النظري لفكرته في الشريعة اإلسالمية
املشار إليها في الكتاب والسنة والفقه اإلسالمي ،وفي القانون البحري ،وواقعه التطبيقي القضائي ،األمر الذي
يقتض ي املواءمة واملالءمة بين إطاري هذه املعضلة فكرة وواقعا تطبيقيا من خالل إشكالية هذه البحث.
ثالثا  - :الدراسات السابقة في املوضوع :
تم التعرض ملوضوع التصادم بين السفن الحربية بشكل عام في الدراسات املنهجية لشروحات القانون
البحري ،وال توجد دراسات متخصصة في موضوعه.
رابعا  -:أهداف موضوع البحث :
تهدف دراسة موضوع التصادم البحري بين السفن الحربية في قانون التجارة البحرية األردني والشريعة
اإلسالمية(دراسة قانونية فقهية مقارنة) ،للتعرف على صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث
البحرية ،والتي يترتب عليها ماهية هذا التصادم وأحكامه ،وما ينبثق عن ذلك من معضالت علمية وعملية بين
 1لقد قض ى املشرع البحري األردني بسريان أحكام التصادم البحري الواردة في قانون التجارة البحري على التصادم البحري بين جميع أنواع السفن
بما في ذلك السفن الحربية وذلك وفقا لنص املادة 244منه مغايرا بذلك املوقف ملا ورد النص عليه في املادة 398من نظام املحكمة التجارية
السعودي ،بداللة نص املادة  31من نظام املوانئ واملنائر السعودي ،في تفصيل ذلك أنظر ،عبد الرحيم ،ثروت ،شرح القانون البحري السعودي،
عمادة شؤون املكتبات ،جامعة امللك سعود ،بدون سنة نشر،ص 244-وما بعدها ،وموقف القضاء املصري ،أنظر ،نقض مصري14،يناير،1980
طعن رقم ،1034سنة 48قضائية.
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اإلطار النظري لفكرتها في الشريعة اإلسالمية املشار إليها في الكتاب والسنة والفقه اإلسالمي ،وفي القانون
البحري ،وواقعه التطبيقي القضائي .
خامسا - :منهجية موضوع البحث :
سنتناول دراسة موضوع التصادم البحري بين السفن الحربية في قانون التجارة البحرية األردني والفقه
اإلسالمي (دراسة قانونية فقهية مقارنة) ،للتعرف على صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث
البحرية ،والتي يترتب عليها ماهية هذا التصادم وأحكامه ،وما ينبثق عن ذلك من معضالت علمية وعملية بين
اإلطار النظري لفكرته في الشريعة اإلسالمية املشار إليها في الفقه اإلسالمي ،وفي القانون البحري الوضعي ،وفقا
للمنهج التحليلي التأصيلي املقارن بين الفقه اإلسالمي والقانون البحري األردني.
سادسا  -:محتوى خطة موضوع البحث :
سنعالج املوضوع من خالل خطة دراسية محتواها ثالثة مباحث وخاتمة ،فاملبحث األول يعالج صلة
التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث البحرية ،تعريفا وحقيقة وتصنيفا في الشريعة اإلسالمية
وقانون التجارة البحرية األردني ،بينما املبحث الثاني يتناول ماهية التصادم البحري بين السفن الحربية مفهوما
وأساسا في الشريعة اإلسالمية وقانون التجارة البحرية األردني ،واملبحث الثالث يعالج أحكام التصادم البحري
بين السفن الحربية ،من حيث أنواع هذا التصادم ،وقواعد منع حدوثه ،واملسؤولية املترتبة عنه ،وفي الخاتمة
نعالج خالصة موضوع البحث ،ونتائجه وتوصياته.
املبحث األول :صلة التصادم بين السفن الحربية بالحوادث البحرية :
يعد التصادم البحري بين السفن الحربية من الحوادث البحرية ،األمر الذي يعني أن الحوادث البحرية
تخضع لتعريف محدد ،وحقيقة مرسومة ،وتصنيف واضح وهذا التعريف ،وتلك الحقيقة ،وذاك التصنيف،
تمثل ركائز صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث البحرية ،ولكي يتسنى لنا الوقوف على تلك
الركائز سوف نتناولها من خالل املطالب اآلتية:
املطلب األول  :تعريف الحوادث البحرية بين السفن الحربية .
املطلب الثاني  :تصنيف الحوادث البحرية بين السفن الحربية.
املطلب األول  :تعريف الحوادث البحرية بين السفن الحربية
في اللغة  :الحوادث جمع حادث من الحدوث ،والحدوث :كون الش يء بعد أن لم يكن ،وإحداثه :إيجاده.
ً
ً
جوهرا أو ً
ً
عرضا .ويقال لكل ما قرب عهده :محدث فعال كان أو قوال .قال ابن القيم' :الفائدة
وسواء كان املحدث
السبعون :إذا حدثت حادثة ليس فيها قول ألحد من العلماء فهل يجوز االجتهاد فيها باإلفتاء والحكم أم ال؟ فيه
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ثالثة أوجه :أحدها :يجوز ،وعليه تدل فتاوى األئمة وأجوبتهم فإنهم كانوا ُيسألون عن حوادث لم تقع قبلهم
فيجتهدون فيها1
وفي االصطالح  :يخلط الكثيرون بين مفهوم التصادم البحري بين السفن الحربية ،والحادث املالحي
البحري ،2التصادم البحري عموما هو مجرد «احتكاك أو تالمس مباشر بين عائمتين بحريتين إحداهما سفينة»
مثل االرتطام الحاصل بين سفينة وسفينة أخرى أو سفينة وأي قاطرة بحرية أخرى مثل الزورق أو اللنش
البحري ،وال يعتبر ارتطام سفينة برصيف امليناء أو حطام سفينة غارفة في البحر أو ارتطام سفينة بجسر تمر
بأسفله تصادما بحريا كذلك ال يعتبر االرتطام بين القاطرات والزوارق البحرية تصادما بحريا بل حادث مالحي
بحري ألن الزورق أو القاطرة البحرية وكل ما هو على شاكلتها ال يعتبر «سفينة» بل عائم بحري يعمل داخل املياه
اإلقليمية أي في نطاق ( )12ميال بحريا وهذا يجعل من تعريف السفينة بأنها «كل عائم بحري خارج نطاق املياه
اإلقليمية ولفترة زمنية تمتد إلى عام أو أكثر وألغراض تجارية» ،لذلك عندما يحدث ارتطام بين سفينة وقاطرة
بحرية داخل املياه اإلقليمية فإن ذلك يعتبر «تصادما بحريا» ألن أحد الطرفين املتصادمين عبارة عن سفينة
حربية ،ويعنينا هنا كل حادث بحري يقع على السفن الحربية3
املطلب الثاني :تصنيف الحوادث البحرية بين السفن الحربية
يمكننا تعريف الحوادث الحربية في مسائل الحوادث البحرية بأنه كان ما يحدث للسفن الحربية في
البحر من تصادم أو مساعدة وإنقاذ أو مخالفة ألصول السالمة أو خرقا لالتفاقيات الدولية أو حروب بحرية
أو آفات سماوية أو خسارات بحرية إلى غير ذلك من األمور التي تتعلق بهذا املصطلح .ولكل ما سبق فإنه يجدر
بنا أن نسلط الضوء على حوادث السفن الحربية من بوارج مصممة للقتال في عرض البحر أو حامالت
الطائرات ،أو نقل للجنود،وضمان ما يترتب عليها من خسائر فادحة تكمن في تلف املحمول على متنها من جنود
ومعدات وأسلحة أو طائرات أو مدفعية ثقيلة أو خفيفة.

 1مصطلح الحوادث البحرية في القانون الوضعي يقتصر على األخطار البحرية التي تشمل التصادم البحري واإلسعاف واإلنقاذ والخسائر البحرية
املشتركة بينما هذه املدلول يتسع في الفقه اإلسالمي ليشمل كل ما يحدث في البحر من تصادم أو تلوث أو مساعدة وإنقاذ أو مخالفة ألصول السالمة
أو خرق لالتفاقات الدولية أو حروب بحرية أو آفات سماوية أو خسارات بحرية أو كافة األمور التي تتعلق بهذا املصطلح ،أنظر في ذلك ،طه ،مصطفى
كمال ،القانون البحري الجديد ،ط ،1-منشأة املعارف اإلسكندرية ،1995 ،ص  367-وما بعدها .والقرني ،عائض بن مقبول ،الحوادث البحرية
والخسارات املشتركة (العوار البحري) في الفقه اإلسالمي ،دراسة تأصيلية فقهية مقارنة ،ط ،1-مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،2012 ،ص
– .41
 2أنيس ،إبراهيم ،وآخرون ،املعجم الوسيط ،ط،-القاهرة،1975،الفعل حدث ،واإلمام الجصاص ،أبوبكر أحمد (ت 370ه 954/م) ،أحكام
القرءان 5ج ،تحقيق  - :محمد صادق قمحاوي ،ط  ،1-دار إحياء الكتب العربية ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت  ،1992ج،5 -ص.243-
 3حول هذا الخلط ،أنظر ،صادق ،هشام علي ،تنازع القوانين في مسائل املسؤولية التقصيرية املترتبة على التصادم البحري والحوادث الواقعة
على ظهر السفن،ط،1-منشأة املعارف،االسكندرية ،1977،ص  78وما بعدها،وكذلك ،قايد ،محمد بهجت،الخطأ في التصادم البحري ،ط ،1-دار
النهضة العربية القاهرة ،1992 ،ص 18-وما بعدها
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من خالل استقراء الحوادث البحرية ـ للسفن على وجه العموم ـ بشتى صورها وأنواعها ،حيث قسمت
الحوادث التي تتعرض لها السفن إلى خمس مراتب ً
طبقا لجسامة الحادث أو الحدث ،وذلك حتى يسهل التعامل
مع كل منها ً
طبقا ملرتبته ،1وهي كما يلي:
 -1حدث من املرتبة األولى ،وهو إصابة السفينة الحربية بضرر يمكن إصالحه في املوقف بواسطة طاقم صيانة
السفينة ،دون الحاجة إلى االستعانة بأفراد أو معدات من خارج الوحدة املالكة للسفينة.
2ـ حدث من املرتبة الثانية ،وهو إصابة السفينة الحربية بضرر يمكن إصالحه في املوقع بواسطة أفراد صيانة
مستدعين من خط الصيانة الثاني.
 -3حدث من املرتبة الثالثة؛ وهو إصابة السفينة الحربية بضرر يمكن إصالحه في املوقع ولكنه يفوق اإلمكانيات
الفنية للوحدة مالكة السفينة ،وال بد من طلب املساعدة من جهة متخصصة أو بعقد
 -4حدث من املرتبة الرابعة :وهو إصابة السفينة الحربية بضرر ال يمكن إصالحه في املوقع والبد من إخالء
السفينة وتعويمها من قبل سفينة القطر البحري الحربية إلى ورشة لإلصالح املتخصص أو اللجوء إلى عقد
خارجي مع شركة خاصة.
 -5حدث من املرتبة الخامسة؛ وهو وجود خلل جسيم ال يمكن إصالحه ً
مطلقا أو تحطم السفينة الحربية ً
تماما
وفقدها ،ويتم في هذه الحالة شطب السفينة املفقودة من سجالت الوحدة املالكة لها لحين العثور عليها أو على
حطامها2.
املبحث الثاني :ماهية التصادم البحري بين السفن الحربية
يخضع التصادم البحري عموما ،والتصادم البحري بين السفن الحربية خصوصا ملاهية محددة ،على
ضوئها يتضح مفهوم التصادم البحري بين السفن الحربية،كما يتضح أساسه القانوني ،وقد عولجت هذه
املاهية في الشريعة اإلسالمية وقانون التجارة البحرية األردني ،وللوقوف على هذه املاهية مفهوما وأساسا،
سنتعرض لها من خالل املطلبين اآلتيين  :املطلب األول  :مفهوم التصادم البحري بين السفن الحربية.
املطلب الثاني  :األساس القانوني للتصادم البحري بين السفن الحربية.

 1العطير عبدالقادر ،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية األردني،ط،1-مكتبة دار الثقافة عمان ،1999ص ،490-ويونس ،علي حسن ،أصول
القانون البحري ،طبعة ،2دار النهضة العربية القاهرة ،1997 ،ص .326-القليوبي ،سميحة ،القانون البحري ،طبعة أولى ،القاهرة ،1982 ،ص31-
وكذلك عبدالرحيم ،ثروت ،ذاتية القانون البحري ،بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،جامعة البصرة ،العدد األول والثاني ،السنة األولى،
أيلول عام  ،1968ص .62
 2الشرقاوي ،محمود سمير ،القانون البحري ،دار النهضة العربية,القاهرة 1993,ص.609-
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املطلب األول  :مفهوم التصادم البحري بين السفن الحربية
يخلط الكثيرون بين مفهوم التصادم البحري والحادث املالحي البحري ،التصادم البحري هو مجرد
«احتكاك أو تالمس مباشر بين عائمتين بحريتين إحداهما سفينة» مثل االرتطام الحاصل بين سفينة وسفينة
أخرى أو سفينة وأي قاطرة بحرية أخرى مثل الزورق أو اللنش البحري ،وال يعتبر ارتطام سفينة برصيف امليناء
أو حطام سفينة غارقة في البحر أو ارتطام سفينة بجسر تمر بأسفله تصادما بحريا كذلك ال يعتبر االرتطام
بين القاطرات والزوارق البحرية تصادما بحريا بل حادث مالحي بحري ألن الزورق أو القاطرة البحرية وكل ما
هو على شاكلتهم ال يعتبر «سفينة» بل عائم بحري يعمل داخل املياه اإلقليمية أي في نطاق ( )12ميال بحريا
وهذا يجعل من تعريف السفينة بأنها «كل عائم بحري خارج نطاق املياه اإلقليمية ولفترة زمنية تمتد إلى عام أو
أكثر وألغراض تجارية» ،لذلك عندما يحدث ارتطام بين سفينة وقاطرة بحرية داخل املياه اإلقليمية فإن ذلك
يعتبر «تصادما بحريا» ألن أحد الطرفين املتصادمين عبارة عن سفينة.
ولهذا نجد التعريف االنجليزي ملفهوم السفينة بعبارة (كل مركب صالح للمالحة) ولكن تعريفهم
للزوارق واللنشات والقاطرات البحرية بعبارة (كل عائمة) ،والتصادم البحري ال يحدث فقط بسبب االرتطام
املباشر بين سفينة وسفينة أخرى أو أي عائم بحري آخر ،والذي غالبا ما ينتج بسبب عدم التزام ربابنة السفن
بقوانين حركة املالحة البحرية واالتفاقيات الدولية ،بل يمكن أن يحدث التصادم البحري بسبب ظاهرة
االنجذاب دون أن يكون هناك أي احتكاك أو تالمس مباشر كأن تكون أحد السفن تسير بسرعة عالية وتغير
اتجاه سيرها فجأة فتجبر أو ترغم السفن املجاورة على االنحراف عن خط سيرها وارتطامها ببعضها أو بأي ش يء
آخر كذلك يحدث التصادم بسبب تولد أمواج قوية ناتجة عن مرور السفينة بسرعة عالية " وهذا يحدث
عندما تمر سفينة كبيرة بسرعة عالية بالقرب من سفينة صغيرة فتسبب تولد أمواج قوية وهذا يسبب انحراف
الصغيرة عن مسارها وإصابتها بأضرار دون أن يكون هناك أي احتكاك أو تالمس بين السفينتين1
املطلب الثاني  :األساس القانوني للتصادم البحري بين السفن الحربية
يتم إرجاع الحوادث التي تتعرض لها السفن الحربية إلى مجموعة أسباب هي :
 -1أخطاء بشرية من قبل الطاقم؛ وتشمل هذه األخطاء فشل أي من أفراد الطاقم العامل ـ بما في ذلك الفشل
ألسباب صحيحة في تنفيذ األعمال التي يجب أن يتقن تنفيذها ،فيتسبب في حدوث الحادث أو الحدث2
2ـ -أخطاء بشرية من غير الطاقم وتشمل فشل أي فرد من أفراد الصيانة في تنفيذ أعمال يجب شأن يتقنها،
مما يتسبب أو يشارك في حدوث الحادث البحري للسفينة الحربية ،وتصنف األخطاء البشرية إلى أخطاء
 1العطير  ،مرجع سابق ،ص 49-الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص .609-وصرخوه يعقوب ،الوسيط في شرح التجارة البحرية الكويتي ،الجزء الثاني ،ط-
 1الكويت ، 1982ص.335-
 2مكي ،إبراهيم ،الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي ،الجزء األول  ،طبعة أولى ،الكويت ،1975 ،ص.338 -
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متعمدة ،أو أخطاء في التقدير ،أو بسبب اإلهمال والتفريط ،عندما ال يتم إعطاء االهتمام الكافي عند أداء
الواجب1
 - 3خطأ فني؛ ويشمل انهيار أو تحطم أحد أجزاء السفينة الحربية ،أو أي نظام من نظمها ،أو معداتها سواء
األرضية منها أو املحمولة في البحر ،وذلك رغم مطابقتها للمواصفات الفنية وخضوعها ألعمال الصيانة الدورية
املقررة.
-4خطأ تنظيمي؛ ويشمل األخطاء التي تحدث للسفن الحربية في البحر بسبب قصور السياسات ،أو نقص
الكفاءة اإلدارية .ويندرج تحت ذلك :التقصير في توفير التدريب الكامل والكافي لألطقم ،أو نقص التوعية
الفنية ،أو الخطأ في التموين ،سواء بالوقود أو بالزيوت أو بالقوة البشرية الالزمة.
-5خطأ خارج املنظومة؛ ويشمل األخطاء التي تخرج عن اإلشراف املباشر للجهة الحربية مالكة السفينة؛ مثل
أخطاء الجهة املسؤولة عن تشغيل املوانئ ،أو التوجه واإلرشاد البحري.
 -6خطأ لم يتحدد بصورة مؤكدة؛ وهو الخطأ الذي تتوافر الشكوك حول مسؤوليته عن الحادث ،لكن لجان
التحقيق لم تتوصل ملا يؤكد ذلك.
 -7اإلتالف الذاتي للسفينة الحربية ،ويشمل التلف الناتج عنه ارتداد القذائف بالنسبة للسفن الحربية ،أو
حامالت الطائرات ،وكذلك التلف الناتج عن املوجات التضاغطية املتولدة و املرتدة من األهداف القريبة ،أو
هجوم خاطئ من طائرات الجيش ،وعليه يتم تحديد مسؤولية املتسبب عن التصادم البحري على أساس
(الخطأ واجب اإلثبات) ،2و تنص قواعد التجارة البحرية الدولية وكذلك القانون االنجليزي والقانون األمريكي
والقانون الفرنس ي على تطبيق قاعدة «النسبية» عند توزيع املسؤولية بين السفينتين املتصادمتين إذ تتحمل
ً
كل سفينة جزءا من قاعدة (النسبية) عند توزيع املسؤولية بين السفينتين املتصادمتين إذ تتحمل كل سفينة
ً
جزءا من األضرار حسب جسامة الخطأ الذي ارتكبه و كان سببا في التصادم و يرى القضاء االنجليزي تقاسم
تكلفة الضرر الذي أصاب السفينتين باملناصفة أو التساوي و يتم ذلك بطريقتين:
-1مبدأ املسؤولية املتقابلة  :وذلك بأن تقوم كل سفينة أحد أطراف التصادم بتحمل نصف تكلفة الضرر الذي
أصاب السفينة األخرى املشاركة في التصادم
 -2مبدأ املسؤولية املنفردة :

 1رجب ،محمد مصطفى ،القانون البحري اإلسالمي ،ط  ،1 -منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1990 ،ص  31وما بعدها .ومنصور ،عبد الحفيظ،
القانون البحري في الفقه املالكي ،بحث نشر في تطور علوم البحار ودورها في النمو االقتصادي ،وزارة شؤون الثقافة التونسية ،سفاقس ،تشرين
الثاني ،1976،ص178-
 2املقدس ي ،موفق الدين أبو محمد بن قدامة (ت 620هـ1223 /م) ،املغني12ج ،تحقيق مجموعة من العلماء ،ص.230 -
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طبقا لهذا املبدأ تقوم السفينة التي أصابها أقل ضرر بتعويض السفينة األخرى األكثر ضررا نصف
الفرق بين ما تحملته كل منهما من أضرار .وتجدر اإلشارة إلى أن الدولة اإلقليمية والتي يقع حادث التصادم
البحري في مياهها اإلقليمية لن تستطيع بالضرورة فرض قوانينها وسلطة قضائها املحلي للفصل في منازعات
التصادم البحري إذا أصر مالك أحد السفينتين املتصادمتين عرض موضوع التصادم على محكمة لوكسمبورغ
واملختصة بنزاعات التصادم البحري باستثناء إجراءات إثبات حالة حادث التصادم األولية والتي تتم تحت
إشراف إحدى الهيئات البحرية الدولية املعترف بها وباتفاق طرفي النزاع وذلك بسبب دولية النشاط البحري
ودولية القانون البحري 1
ً
تعريفا ألهل الفقه عن تصادم السفن الحربية بهذا املعنى املركب ،ولكن
وفي الفقه اإلسالمي لم أجد
وردت عبارات عن الواجب في حال التصادم يمكننا من خالل الوقوف عليها أن نحدد معنى للتصادم ؛
وسنعرض لذلك عند دراسة أنواع التصادم البحري بين السفن الحربية2
املبحث الثالث  :أحكام التصادم البحري بين السفن الحربية
إن أحكام التصادم البحري بين السفن تعبر عن أنواع هذا التصادم ،وتحدد القواعد الدولية الحديثة
ملنع هذا التصادم ،وكانت هذه األحكام مثار اهتمام الفقه اإلسالمي وقانون التجارة البحرية األردني ،وللوقوف
عليها سنعالجها من خالل املطالب اآلتية:
املطلب األول  :أنواع التصادم البحري بين السفن الحربية .
املطلب الثاني  :القواعد الحديثة ملنع التصادم البحري بين السفن الحربية.
املطلب الثالث  :املسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية
املطلب األول  :أنواع التصادم البحري بين السفن الحربية
يرجع حدوث التصادم البحري إلى أربعة أسباب :
( )1القوة القاهرة  :هذا النوع من التصادم يصعب تجنبه وال تتحمل أي من السفينتين مسؤولية
التعويض عن الخسائر الناتجة من التصادم وتتحمل كل سفينة تكلفة ما أصابها من أضرار ،ويرجع
سبب وقوع هذا النوع من التصادم البحري للسفن إلى:
أ -عطل جهاز الدفة واملقود وعطل محركات السفينة مما يجعل السفينة في وضع خارج السيطرة
والتحكم.
 1املواق ،أبو يوسف العبدري أبو عبدهللا ( ت737هـ1336/م) ،التاج واإلكليل ملختصرخليل8 ،ج ط ،2-دار الكتب العلمية ،بيروت 1995م ،ج،3-
ص.300-
 2الصاوي ،أحمد بن محمد ( ت 1676/1175م) ،بلغة السالك4 ،ج ،ضبطه وصححه ،عبدالسالم شاهين ،ط ،1-دار الكتب العلمية،
بيروت ،1995،ج ،4 -ص257 -
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ب -تسبب الرياح والعواصف الشديدة إلى قطع حبال السفن الراسية في امليناء ،أي السفن خالل
ً
توقفها في عرض البحر اإلقليمي قبل دخولهم امليناء متسببا في حدوث ارتطام السفن ببعضها البعض.
( )2تصادم مشكوك في أسبابه حيث يستحيل إثبات الدليل على تحديد املخطئ من أي من السفينتين
وعليه تتحمل كل سفينة تكلفة األضرار التي أصابتها.
( )3تصادم املتسبب به إحدى السفينتين :حيث تلزم السفينة املتسببة بالخطأ بتعويض السفينة األخرى
املتضررة عن األضرار التي لحقت بها والتي تشمل األضرار التي أصابت بدن السفينة ،وكذلك األضرار
التي أصابت البضاعة على متن السفينة املتضررة ،وأيضا البضاعة التي على متن السفينة املتسببة
بالتصادم وقد يصل األمر بأن تطالب السفينة املتضررة بالتعويض عن توقفها عن العمل من أجل
القيام بأعمال إصالح الضرر .
( )4تصادم بسبب خطأ مشترك  :وهو التصادم الذي يقع بسبب خطأ كل من السفينتين املتصادمتين
وتقدر مسؤولية كل سفينة لنسبة الخطأ الذي صدر عنها .وإذا تعذر إثبات نسبة خطأ أي من
السفينتين املتصادمتين توزع املسؤولية بينهما بالتساوي.
حوادث تصادم السفن الحربية مع البعض أو مع أي عنصر مادي آخر
وفي الفقه اإلسالمي لم يرد عن تصادم السفن الحربية ش يء بهذا املعنى املركب ،ولكن وردت فيه
عبارات عن الواجب في حال التصادم يمكننا من خالل الوقوف عليها أن نحدد معنى للتصادم  ،فمن ذلك :ما
جاء في املغني' :وإن تصادم نفسان يمشيان ،فماتا ،فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اآلخر .روي هذا عن علي
رض ي هللا عنه والخالف هاهنا في املسؤولية كالخالف فيما إذا اصطدم الفارسان ،إال أنه ال تقاص هاهنا في
املسؤولية ،ألنه على غير من له الحق؛ لكون املسؤولية على عاقلة كل واحد منهما .وإن اتفق أن تكون املسؤولية
ً
تقاصا .وال يجب
على من له الحق ،مثل أن تكون العاقلة هي الوارثة ،أو تكون املسؤولية على املتصادمين،
القصاص ،سواء كان اصطدامهما ً
عمدا أو خطأ؛ ألن الصدمة ال تقتل ً
غالبا' ،وقوله بعد ذلك' :وإذا وقعت
السفينة املنحدرة على الصاعدة ،فغرقتا ،فعلى املنحدرة قيمة السفينة الصاعدة ،أو أرش ما نقصت إن
أخرت ،إال أن يكون قيم املنحدرة غلبته الريح ،فلم يقدر على ضبطها ،وجملته أن السفينتين إذا اصطدمتا لم
تخل من حالين:
أحدهما :أن تكونا متساويتين ،كاللتين في بحر أو ماء واقف ،أو كانت إحداهما منحدرة واألخرى صاعدة ،فنبدأ
بما إذا كانت إحداهما منحدرة واألخرى صاعدة؛ وال يخلو من حالين:
ً
أولهما  :أن يكون القيم بها مفرطا ،بأن يكون قاد ًرا على ضبطها أو ردها عن األخرى فليفعل ،أو أمكنه أن يعدلها
إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الحبال والرجاالت وغيرهما ،فعلى املنحدرة ضمان الصاعدة؛
ألنها تنحط عليها من علو ،فيكون ذلك ً
سببا لغرقها فتنزل املنحدرة بمنزلة السائر ،والصاعدة بمنزلة
ً
جميعا ،فال ش يء على املصعد ،وعلى املنحدر قيمة الصاعد ،أو أرش ما نقصت إن لم تتلف
الواقف.وإن غرقتا
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كلها إال أن يكون التفريط من الصاعد؛ بأن يمكنه العدول بسفينته ،واملنحدر غير قادر وال مفرط فتكون
املسؤولية على املصعد؛ ألنه املفرط .وإن لم يكن من أحدهما تفريط لكن هاجت ريح أو كان املاء شديد الجري،
فلم يمكنه ضبطها ،فال ضمان عليه؛ ألنه ال يدخل في وسعه ضبطها ،وال يكلف هللا ً
نفسا إال وسعها.
وثانيهما :أن يكونا متساويتين ،فإن كان القيمان مفرطين ضمن كل واحد منهما سفينة اآلخر ،بما فيها من نفس
ومال ،)1وقد أورد الفقه اإلسالمي آراء الفقهاء في هذا الشأن بالقول :وفي التاج واإلكليل البن املواق' :قال مالك
في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها ،فال ش يء في ذلك على أحد ،ألن الريح تغلبهم إال أن يعلم أن
النواتية أو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا وإال فال ش يء عليهم .قال ابن القاسم :ولو قدروا على حبسها إال أن
في ها هالكهم وغرقهم فلم يفعلوا ،فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا األموال في أموالهم ،وليس لهم أن يطلبوا
نجاتهم بغرق غيرهم .وكذلك لو لم يروهم في ظلمة الليل وهم لو رأوهم لقدروا على صرفها فهم ضامنون ملا في
السفينة ودية من مات على عواقلهم ،ولكن لو غلبتهم الريح أو غلفوا لم يكن عليهم ش يء2
ً
وفي بلغة السالك' :إن تصادم املكلفان أو تجاذبا حبال أو غيره فسقطا راكبين أو ماشيين أو مختلفين
ً
ً
قصدا فماتا فال قصاص لفوات محله وإن مات أحدهما فحكم القود يجري بينهما،حمال على القصد عند جهل
الحال ال على الخطأ عكس السفينتين إذا تصادمتا ،وجهل الحال فيحمالن على عدم القصد من رؤسائهما فال
قود وال ضمان ،ألن جريهما بالريح ليس من عمل أربابهما كالعجز الحقيقي فال يستطيع كل منهم أن يصرف
دابته أو سفينته عن اآلخر فال ضمان بل هو هدر ،لكن الراجح أن العجز الحقيقي في املتصادمين فيه ضمان
الدية في النفس وا لقيمة في األموال .بخالف السفينتين فهدر ،وحمال عليه عند جهل الحال ،وأما لو قدر أهل
السفينتين على الصرف ومنعهم خوف الغرق أو النهب أو األسر حتى أهلكت إحدى السفينتين األخرى فضمان
األموال في أموالهم والدية على عواقلهم؛ ألنهم ال يجوز لهم أن يلموا بهالك غيرهم3
وفي مطالب أولي النهى' :وإن كانت إحداهما' ـ أي :السفينتين املصطدمين ـ 'واقفة' ،وكانت األخرى سائرة،
واصطدمتا فغرقتا؛ فال ضمان على قيم الواقفة؛ ألنه لم يتعد ولم يفرط 4

 1الرحيباني ،مصطفى السيوطي ( ت1243هـ1827/م) ،مطالب أولي النهى6 ،ج ،شرح :علي الشطي ط،1-املكتب اإلسالمي ،دمشق،1961،ج4-
ص.346-كذلك أنظر،عليش ،محمد بن محمد 1299هـ 1882/م) ،منح الجليل شرح مختصر خليل4 ،ج ،ط ،1-دار الفكر،بيروت،1989،ج-
4ص298.-
 2الخرش ي ،محمد بن عبدهللا ( ت 1101هـ1685 /م) ،شرح مختصر خليل8 ،ج ،تحقيق  -:نجيب املاجد ،ط ،1-املكتبة العصرية ،بيروت ،2006
ج ،8-ص ،276-ووزارة األوقاف الكويتية املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج1 -و  ،28ص.46،45-
 3إبن حزم ،أبي محمد علي بن أحمد (ت 456هـ1064/م)،املحلى10 ،ج ،تحقيق  :لجنة احياء التراث العربي ،دار اآلفاق الجديدة،
بيروت،1972،جزء ،7-ص 432-
 4في تفصيل هذه القواعد أنظر  -:العزيز ،مصطفى محمد ،مرجع سابق ،ص.212-
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وجاء في املحلى البن حزم' :فإن حمال سفينتهما على التصادم فهلكتا :ضمن كل واحد نصف قيمة
ً
السفينة األخرى ،ألنها هلكت من فعلها ،ومن فعل ركابها .وأما الفارسان يصطدمان فإن أبا حنيفة و مالكا و
األوزاعي و الحسن بن الحي ،قالوا :إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اآلخر كاملة.
من خالل استعراض هذه العبارات الفقهية من الفقهاء يتضح لنا أن التصادم عندهم يطلق على
السفن املبحرة مع بعضها ،أو الواقفة إذا ارتطمت بها سفينة مبحرة ،ويقاس على ذلك السفينة الحربية التي
ال تصطدم مع أخرى ،وإنما ترتطم بقاع البحر أو بأي جبل ثلجي أو أي جسم آخر له تأثير على جسم السفينة
الخارجي ،وعلى ذلك فإنه يمكن وضع تعريف لتصادم السفن الحربية بسفينة حربية أو سفن أخرى ،أو أي
جسم عائم على سطح البحر أو الصخور ،أو األرصفة ،أو املنشآت الثابتة و ينتج عن ذلك أضرار أو خسائر
لواحدة أو أكثر من السفن الحربية املتصادمة1
وضعت األنظمة البحرية قواعد ملنع التصادم بين السفن الحربية أو غيرها 2وهي متمثلة باآلتي:
ً
أوال -استعمال الرادار ملنع التصادم :يعد جهاز الرادار في السفينة الحربية املبحرة في املهمات العسكرية من
األمور الواجبة ،إذ به يتضح سير السفينة واتجاهها ،والسفن القريبة املبحرة في موقعها ،ولهذا فإنه يتعين
ً
وخصوصا في السفن الكبيرة كالبوارج ،وحامالت الطائرات ،وسفن
القول بضرورة استخدامه عند اإلبحار
النقل العسكري ونحوها مما يترتب على حوادثها خسائر فادحة ويعد عدم استخدام هذا الجهاز في هذه السفن
ً
نوعا من التفريط.
ً
ثانيا -واجبات الربان والضباط العسكريين القانونية ملنع التصادم:
( -)1مراقبة األفق ً
جيدا على فترات غير متباعدة:يجب على الربان مراعاة هذا األمر ًأيا كان نوع العمل الذي
ً
متحسبا لوقوع أية تغيرات بحرية ،مما يجعله
يقوم به؛ سواء كان لديه مراقب أم ال ،إذ إن مراقبة األفق يجعله
يتفادى أي سوء ممكن أن يحصل له ،وكذلك مراقبة أية سفينة يراها تقترب من سفينته.
( - )2عمل املناورة عند اقتراب أية سفينة أخرى ،كذلك يجب على الربان في املهمات العسكرية عند رؤية سفينة
ً
تقترب من سفينته مما يجعل خطر التصادم ً
قائما أو محتمال ،أن يتم رصد اتجاهها بواسطة البوصلة ويكتب
ً
االتجاه ووقت الرصد ،وإذا لم يتغير اتجاهها ً
محسوسا فيتم عمل املناورة الالزمة في الوقت املناسب
تغيرا
واملبكر.

 1صرخوه ،مرجع سابق ،ص.335 -
2 duckworth{L}:- Th e principles of marine law .3 rd.ed. 1967 .p-350. And –Lowndes and Rudolf :-the law of general
averurantwarp .10th .ed London .1975 .p -560. And –Payanand Ivamy :-carriage of goodz by sea .3rd .ed. London .1989. p
-228.
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( -)3استعمال اإلشارات الصوتية املصممة في السفن الحربية عند تغيير خط السير أو تشغيل اآلالت إلى
الخلف إذا اقتربت السفينة من سفينته حيث يزيد احتمال خطر التصادم ،فإنه يجب عليه استعمال اإلشارات
الضوئية إذا كان سيتم تغيير خط السير أو تشغيل اآلالت للخلف ،ولكن إذا تمت املناورة من مسافة بعيدة
ميلين أو ثالثة أميال فال داعي الستعمال اإلشارة الصوتية.
(-)4استعمال إشارات الضباب والسير إلى الناحية اآلمنة عند حلول الضباب أو العواصف الرملية أو املطر
الشديد أو أي سبب يقلل مدى الرؤية،ويجب عليه في هذه الحالة إتباع الخطوات التالية :
أ -فتح الرادار.
ب -إخطار غرفة اآلالت بأن السرعة ستنخفض.
جـ  -وضع مراقب إضافي في غرفة الضباب.
د -االبتداء في استعمال إشارات الضباب.
 ه ـ -التأكد من موقع السفينة بالنسبة لألرض إذا كانت قريبة منها ،وأن السفينة بعيدة عن الحوادث املالحية،وفي حالة وجود أي خطر يتم تغيير خط السير إلى الناحية اآلمنة ،مع مراعاة مواقع السفن األخرى القريبة.
ورصد مواقع السفن األخرى ،ومقارنة البورصات ببعضها ،والحوادث بأية سفينة أخرى ،وتتخذ اإلجراءات
الالزمة لتالفي خطر التصادم ،وإذا كان خطر التصادم سيحدث فتتخذ اإلجراءات لتقليل أضراره بوقف
السفينة أو تشغيل آالتها إلى الخلف ومحاولة تلقي الصدمة عند وقوع التصادم .1
املطلب الثالث  :املسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية
لقد عولجت املسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية في القانون البحري األردني وفي الفقه
اإلسالمي ،وللوقوف على تلك املعالجة ،سنتعرض لها من خالل التفصيل اآلتي :
أوال  :املسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية في القانون البحري األردني :
ويرجع حدوث التصادم البحري إلى أربعة أسباب:
( )1القوة القاهرة  :وهذا النوع من التصادم يصعب تجنبه وال تتحمل أي من السفينتين مسؤولية التعويض
عن الخسائر الناتجة من التصادم وتتحمل كل سفينة تكلفة ما أصابها من أضرار .ويرجع سبب وقوع هذا النوع
من التصادم البحري للسفن إلى عطل جهاز الدفة واملقود وعطل محركات السفينة مما يجعل السفينة في وضع
خارج السيطرة والتحكم،و تسبب الرياح الشديدة والعواصف اإلعصارية إلى قطع حبال السفن الراسية في

 1الخفيف ،على ( ت 1398هـ 1978/م)،الضمان في الفقه اإلسالمي ،املطبعة الفنية الحديثة ،القاهرة ،1971 ،ص.258-
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امليناء كذلك عندما تؤدي العواصف إلى سحب أو جر مراس ي السفن خالل توقفهم في عرض البحر اإلقليمي
ً
قبل دخولهم امليناء متسببا في حدوث ارتطام السفن ببعضها البعض.
( -)2تصادم مشكوك في أسبابه حيث يستحيل إثبات الدليل على تحديد املخطئ من أي من السفينتين وعليه
تتحمل كل سفينة تكلفة األضرار التي أصابتها.
( -)3تصادم املتسبب به إحدى السفينتين :حيث تلزم السفينة املتسببة بالخطأ ،بتعويض السفينة األخرى
املتضررة عن األضرار التي لحقت بها والتي تشمل األضرار التي أصابت بدن السفينة ،وكذلك األضرار التي
أصابت البضاعة على متن السفينة املتضررة ،وأيضا البضاعة التي على متن السفينة املتسببة بالتصادم وقد
يصل األمر بأن تطالب السفينة املتضررة بالتعويض عن توقفها عن العمل من أجل القيام بأعمال إصالح
الضرر .
( -)4تصادم بسبب خطأ مشترك  :وهو التصادم الذي يقع بسبب خطأ كل من السفينتين املتصادمتين وتقدر
مسؤولية كل سفينة نسبة الخطأ الذي صدر عنها وإذا تعذر إثبات نسبة خطأ أي من السفينتين املتصادمتين
توزع املسؤولية بينهما بالتساوي1
وتقض ي قواعد التجارة البحرية الدولية والقانون االنجليزي واألمريكي والفرنس ي على تطبيق قاعدة
ً
«النسبية» عند توزيع املسؤولية بين السفينتين املتصادمتين إذ تتحمل كل سفينة جزءا من األضرار حسب
جسامة الخطأ الذي ارتكبه وكان سببا في التصادم ويرى القضاء االنجليزي تقاسم تكلفة الضرر الذي أصاب
السفينتين باملناصفة أو التساوي ويتم ذلك بطريقتين:
 -1مبدأ املسؤولية املتقابلة :وذلك بأن تقوم كل سفينة أحد أطراف التصادم بتحمل نصف تكلفة الضرر الذي
أصاب السفينة األخرى املشاركة في التصادم.
 -2مبدأ املسؤولية املنفردة  :وطبقا لهذا املبدأ تقوم السفينة التي أصابها اقل ضرر بتعويض السفينة األخرى
الفرق بين ما تحملته كل منهما من أضرار .و تجدر اإلشارة إلى أن الدولة اإلقليمية والتي يقع حادث التصادم
البحري في مياهها اإلقليمية لن تستطيع فرض قوانينها وسلطة قضائها املحلي للفصل في منازعات التصادم
البحري إذا أصر مالك إحدى السفن املتصادمة عرض التصادم على محكمة لوكسمبورغ املختصة بنزاعات
التصادم البحري باستثناء إجراءات إثبات حالة حادث التصادم األولية التي تتم تحت إشراف إحدى الهيئات
البحرية املعترف بها باتفاق طرفي النزاع بسبب دولية النشاط البحري ودولية القانون البحري.
ثانيا  :املسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية في الفقه اإلسالمي
تناول الفقهاء واألصوليون مسؤولية قائد السفينة الحربية من جانبين:
 1البهوتي ،منصور بن يونس ( ت 1051هـ 1643/م) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع5 ،ج ،تحقيق  -:محمد أمين الضناوي ،ط ،2-دار الكتب
العلمية ،بيروت  ،1980ج،4-ص.348-
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الجانب األول :من حيث ضمان الضرر الناتج عن اإلخالل بعقد القيادة املشتمل على التعليمات
الالزمة ،وهي ما تسمى في الفقه باملسؤولية التعاقدية1
وبما أن قائد السفينة الحربية هو املتصرف في قيادتها فإنه إذا نتج حادث بحري من جراء التصادم،
تسبب في إتالف السفينة األخرى فال يخلو األمر من تفصيل ً
بناء على األحوال العمدية وأحوال الخطأ واالشتباه
وبيانه فيما يلي:
ً
أوال :التصادم العمد بين السفن الحربية؛ وفيه مسائل
املسألة األولى :أنواع تصادم السفن الحربية العمد؛ ويشتمل على نوعين:
النوع األول :التصادم العمد في حالة وقوف إحدى السفينتين العسكريتين ،وذلك بأن تكون الواقفة في مرس ى
السفن أو على املخطاف أو في مكان مزدحم بالسفن املنتظرة ،أو متعطلة في عرض البحر؛ وفي هذه الحالة تكون
املسؤولية على السفينة السائرة بال نزاع ،ألنها املتعدية.
النوع الثاني  -:التصادم العمد في حالة سير كال السفينتين سواء كان التعمد من كليهما أو من أحدهما ،وفي هذه
الحال يفرق بين املسؤولية في األموال ،واملسؤولية في األنفس .
املسألة الثانية :املسؤولية املترتبة على تصادم السفن الحربية العمد عند الفقهاء؛ وفيه أمور :
األول :املسؤولية عن هالك الجنود بسبب التصادم العمد  :نصوص الشريعة تحرم التصادم العمد العدوان
املؤدي إلى هالك األنفس بغير حق ،وهذا التحريم بإجماع أهل العلم من الفقهاء وعموم املسلمين ،واألصل فيه
َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ
َ ْ ُُ
ُ
َّللا ِإال ِبال َح ِ ّق َو َم ْن ق ِت َل
الكتاب والسنة واإلجماع .فأما الكتاب فقول هللا تعالىَ { :وال تقتلوا النفس ال ِتي حرم
َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ً َّ َ َ ً
ْ َ ً
ُْ ً َ َ
َْ
َمظلوما فق ْد َج َعلنا ِل َو ِل ِّي ِه ُسلطانا} [اإلسراء ،اآلية[ 33:وقال تعالىَ { :و َما كان ِملؤ ِم ٍن أن َيقت َل ُمؤ ِمنا ِإال خطأ}
َّ َ ً
ُْ ْ ً َ ً َ ُ
[النساء اآلية.]92:وقال{َ :و َم ْن َيقت ْل ُمؤ ِمنا ُمت َع ِّمدا ف َج َزاؤ ُه َج َهن ُم خ ِالدا ِف َيها} [النساء ،اآلية .]93:وأما السنة،
فقد دلت على ذلك أحاديث منها ما يلي:عن عبد هللا بن مسعود رض ي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم(( :ال يحل دم امرئ مسلم ،يشهد أن ال إله إال هللا ،و أني رسول هللا ،إال بإحدى ثالث؛ الثيب الزاني،
والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفارق للجماعة )) 2وعن عثمان ،وعائشة ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم
ً
متعمدا ،فسق ،وأمره إلى هللا إن شاء
مثله .أما اإلجماع :فإنه ال خالف بين األمة في تحريمه ،فإن فعله اإلنسان
عذبه وإن شاء غفر له .ففي هذه األدلة الشفاء ملعرفة حرمة القتل العمد الناتج عن التصادم العمد وهللا أعلم.
ثانيا :أنواع حوادث السفن الحربية العمدية وما يجب فيها:
فأنواع حوادث السفن الحربية العمدية املتسببة في القتل نوعان:

 1وزارة األوقاف الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية،جزء1-و،28ص.46،45-
 2وزارة األوقاف الكويتية،مرجع سابق
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األول :أن يضرب شخص سفينة حربية بمحدد كرصاص أو قذيفة حادة ،ويدخل في بدن السفينة ،إذا جرح به
الراكب على السفينة ً
جرحا ً
كبيرا ،فمات ،أو تخرقت به سفينته فغرق فيها فهو قتل عمد ،بال خالف بين العلماء
فيما نعلم.
والثاني :القتل بغير املحدد من مثقل ونحوه ،كتعمد التصادم بين السفن الحربية مع بعضها أو غيرها ،أو الرمي
ً
حادثا ً
عمدا
باملدافع والقنابل على السفينة الحربية املبحرة ،فيغلب على الظن حصول املوت به ففي اعتباره
يوجب القصاص خالف على ثالثة أقوال:
(أ) -أن هذا عمد موجب للقصاص وهو قول أهل العلم من املالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،والظاهرية به قال
النخعي ،والزهري ،وابن سيرين ،وحماد ،وعمرو بن دينار ،وابن أبي ليلى ،وإسحاق ،وأبو يوسف ،ومحمد بن
َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ
َ َ ْ ُُ
ُ
َّللا ِإال ِبال َح ِ ّق َو َم ْن ق ِت َل
الحسن من الحنفية،واألدلة في ذلك :قول هللا تعالىَ { :وال تقتلوا النفس ال ِتي حرم
ْ
ْ َ ً ََ
َ ُْ ً َ َ
َْ
ْ َ ْ َّ ُ َ َ
ان َم ْن ُ
ص ً
ورا } [اإلسراء ،اآلية  ،]33:وهذا مقتول
وما فق ْد َج َعلنا ِل َو ِل ِّي ِه ُسلطانا فال ُي ْس ِرف ِفي القت ِل ِإنه ك
مظل
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ً
َ
ً
ظلما وال فرق بين رميه بسالح محدد أو اصطدام غيره بسفينته عمدا .قول هللا تعالى{ :يا ُّي َها ال ِذين َآمنوا ك ِت َب
ََْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ
اص ِفي القتلى} [البقرة  ،اآلية .]178:
عليكم ال ِقص
عن أنس رض ي هللا عنه ،أن ً
يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ،فقتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين
حجرين .)1ووجه الداللة :أن املثقل كالحجر معتبر في القتل العمد والقصاص كما فعل النبي صلى هللا عليه
وسلم ،ويقاس عليه االصطدام العمد العدوان.
عن أبي هريرة رض ي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال(:ومن قتل له قتيل ،فهو بخير
النظرين؛ إما يودي ،وإما يقاد) 2وألنه يقتل ً
غالبا ،فأشبه املحدد.
(ب)-:ال يعتبر ً
ً
موجبا للقصاص وهو القول الحسن .وروي عن الشعبي .وابن املسيب ،وعطاء ،وطاووس
عمدا
حيث قالوا :العمد ما كان بالسالح3

(ج)-:ال يعتبر ً
ً
موجبا للقصاص إال أن يكون قتله بالنار وهو مذهب الحنفية وعن أبي حنيفة في قول
عمدا
الرسول صلى هللا عليه وسلم (إال إن في قتيل عمد الخطأ ،قتيل السوط والعصا والحجر ،مائة من اإلبل).
 ،4ووجه الداللة :حيث سماه عمد الخطأ ،وأوجب فيه الدية دون القصاص .فيالحظ أن الحديث محمول على
املثقل الصغير؛ ألنه ذكر العصا والسوط ،وقرن به الحجر .فدل على أنه أراد ما يشبهها .وألن العمد ال يمكن
اعتباره بنفسه ،فيجب ضبطه بمظنته ،وال يمكن ضبطه بما يقتل ً
غالبا ،لحصول العمد بدونه في الجرح
الصغير ،فوجب ضبطه بالجرح .أما قولهم :ال يمكن ضبطه .ممنوع؛ فإننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول
- 1حديث صحيح ،رواه البخاري.6/9 ،
2الشيباني ،محمد بن حسن ( ت189هـ805 /م) ،املبسوط5 ،ج ،تحقيق  -:مجيد خدوري ،ط 1-الدار املتحدة للنشر ،بيروت  ،1982ج ،4-ص.655-
 3حديث صحيح ،رواه البخاري ،كتاب الديات،
 4فتح الباري في شرح البخاري
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الغلبة به ،وإذا شككنا ،لم نوجبه مع الشك ،وصغير الجرح قد سبق القول فيه ،وألنه ال يصح ضبطه بالجرح،
بدليل ما لو قتله بالنار ،أو بمثقل الحديد .1والذي يترجح ـ وهللا أعلم بالصواب ـ هو القول األول القائل باعتبار
املثقل أداة للقتل وذلك لعموم األدلة التي استدلوا بها ،وقوتها ،وإجابتهم على أدلة أبي حنيفة .وألن القصد من
ً
قتال ً
عمدا ،وقد ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم
التصادم العمد هو اإلتالف والقتل ،وقد حصل ،فيعتبر
ً
قوله( -:إنما األعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى 2)..قال ابن قدامة' :ومن هذا النوع أن يلقي عليه حائطا،
غالبا ،فيهلكه ،ففيه القود؛ ألنه يقتل ً
أو صخرة ،أو خشبة عظيمة ،أو ما أشبهه مما يهلكه ً
غالبا' .وهللا أعلم
بالصواب 3
الخاتمة:
نتائج موضوع البحث :
-1هذه األحكام املتعلقة بالتصادم بين السفن الحربية ،تمثل تطبيقا للقواعد العامة للتصادم البحري ،والتي
نص عليها في قوانين التجارة البحرية لكل دولة ،وفي االتفاقيات واملعاهدات الدولية وما ورد النص عليه في
القواعد الدولية ملنع التصادم البحري .
 -2قد جاء موقف قانون التجارة البحرية األردني منسجما مع موقف تطبيق القواعد العامة للتصادم البحري
على التصادم بين السفن الحربية ،حيث نصت املادة ( )244منه على أن تطبق أحكام التصادم البحري التي
نص عليها في املواد ( )247 -236منه على التصادم بين السفن الحربية ونظام املحكمة التجارية السعودي قض ى
بأال تطبق أحكام القواعد العامة للتصادم البحري املنصوص عليها في املادة ( )398منه على التصادم بين
السفن الحربية ،وإنما جعل التطبيق على التصادم بين السفن الحربية للقواعد العامة في املسؤولية املدنية.
 – 3وملا كان هذا املوقف ال ينسجم مع القواعد العامة للتصادم البحري وموقف القانون البحري الدولي الوارد
في االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،لذلك نوجه الدعوة للمشرع السعودي لتعديل نص املادة ( )398من نظام
املحكمة التجارية السعودي بحيث تطبق أحكام التصادم البحري املنصوص عليها في املادة ( )398منه على
التصادم بين السفن الحربية  .وليس القواعد العامة في املسؤولية املدنية .
 -4تكون املسؤولية املترتبة على تصادم السفن العمد عند الفقهاء ،وفيه تكون املسؤولية عن هالك األنفس
بسبب التصادم العمد فنصوص الشريعة تحرم التصادم العمد العدوان املؤدي إلى هالك األنفس بغير حق،
وهذا التحريم بإجماع أهل العلم من الفقهاء وعموم املسلمين .
 1أخرجه اإلمام أحمد.171/3 ،
 2املوسوعة الفقهية ،مرجع سابق ،جزء  1و ،28ص46 ،45-
 3من حديث عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه.
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أوال - :الكتب العربية :
 -1ابن حزم ،املحلى،جزء ،7-دار اآلفاق الجديدة،بيروت1972،
 -2أنيس ،إبراهيم ،وآخرون ،املعجم الوسيط ،ط،2-القاهرة،1975 ،الفعل حدث.
 -3البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع،جزء ،4-مطبعة الحكومة ،مكة املكرمة1394 ،هـ
 -4الخرش ي ،محمد بن عبدهللا ( ،ت1101هـ1685 ،م) ،شرح مختصر خليل،جزء،8-ط،1-دار
الفكر،بيروت.1995،
 -5الخفيف ،علي ( ت1398هـ1978 ،م) ،الضمان في الفقه اإلسالمي ،املطبعة الفنية الحديثة ،القاهرة .1971،
 -6الرحيباني ،مصطفى بن سعد السيوطي ( ت1243هـ1827 ،م)،مطالب أولي النهى،جزء،4-ط ،1-املكتب
اإلسالمي ،دمشق.1961،
-7الشرقاوي،د-محمود سمير ،القانون البحري،دار النهضة العربية ،القاهرة1993،
 -8الشواربي ،د-طالل ،التصادم البحري وأحكامه،ط،1-منشأة املعارف،االسكندرية1995،
 -9الصاوي ،أحمد ،بلغة السالك،جزء ،4-ط،1-دار الكتب العلمية ،بيروت.1995،
 -10العزيز ،مصطفى محمد ،القواعد الدولية البحرية ملنع التصادم في البحر،منشأة املعارف،
االسكندرية-197،
 -11العطير ،عبد القادر ،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية األردني ،ط،1-مكتبة دار
الثقافة،عمان1999،
 -12القرني ،عائض بن مقبول ،الحوادث البحرية والخسارات املشتركة (العوار البحري) في الفقه اإلسالمي،
دراسة تأصيلية فقهية مقارنة ،ط  ،1-مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض2011 ،
-13القليوبي سميحة ،القانون البحري ،طبعة أولى ،القاهرة 1982 ،الكويت.1975،
 -14املقدس ي،موفق الدين أبو محمد إبن قدامة ( ت 620هـ1223 ،م) ،املغني ،جزء ،9-طبعة،1-دار
الفكر،بيروت1405،هـ
-15املواق ،أبو يوسف العبدري أبو عبدهللا (ت 737هـ1336،م) ،التاج واإلكليل،جزء،3-ط،2-دار
الفكر،بيروت1398،ه.1972 ،
 -16رجب ،مصطفى محمد القانون البحري اإلسالمي ،طبعة أولى ،اإلسكندرية1990 ،
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-17صادق ،هشام علي ،تنازع القوانين في مسائل املسؤولية التقصيرية املترتبة على التصادم البحري و الحوادث
الواقعة على ظهر السفن،ط،1-منشأة املعارف،االسكندرية1977،
 -18صرخوه ،يعقوب ،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية الكويتي،الجزء الثاني ،ط— ،1الكويت1982 ،
 -19عبدالرحيم ،د-ثروت ،ذاتية القانون البحري ،بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،جامعة البصرة،
العدد األول والثاني ،السنة االولى ،أيلول عام .1968
 -20عبدالرحيم ،ثروت ،شرح القانون البحري السعودي،عمادة شؤون املكتبات ،جامعة امللك سعود ،بدون
سنة نشر.
 -21عليش ،محمد بن أحمد ( ت1299هـ1882،م) ،منح الجليل شرح مختصر خليل،جزء،9-ط،1-دار
الفكر،بيروت.1989،
 -22مكي ابراهيم ،الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي ،الجزء األول ،طبعة أولى ،الكويت.1975،
 -23منصور ،عبد الحفيظ ،القانون البحري في الفقه املالكي،بحث نشر في تطور علوم البحار ودورها في النمو
االقتصادي ،وزارة شؤون الثقافة التونسية ،سفاقس ،تشرين الثاني. 1976،
 -24وزارة األوقاف الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية،جزء1-و28
 -25يونس ،علي حسن ،أصول القانون البحري ،طبعة ،2دار النهضة العربية ،القاهرة،
ثانيا  -:القوانين والدوريات القضائية -:
 قانون التجارة البحرية األردني.نظام املحكمة التجارية السعودي.مجلة الصقور العسكرية ،كلية امللك فيصل العسكرية ،عدد .44-مجلة نقابة املحامين األردنية ،أعداد سنة  1970وما بعدها.
مجموعة أحكام محكمة النقض املصرية ،السنة .1962 ،17ثالثا  -:كتب باللغة اإلنكليزية -:
- Buglass-marine insurance and general average in U.S.A."4th"ed.1994
-bartle{R} :- introduction to shipping law .2ed.ed. London.196
:- introduction to shipping law .2ed.ed. London.1963
- chorly and giles :- shipping law .8th.ed. London.1989.
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- dover {v}:-anlysis of marine and other isuranse closes .8th.ed. London .1960 .
" dover :- elements and practice of marine insurance .8th .ed .london .1957
–duckworth{L}:- The principles of marine law .3rd.ed. 1967
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قراءة تحليلية مقارنة في التعديل الدستوري الجزائري لـ 06 :مارس 2016
" إصالح و اقعي أم ّ
تكيف استراتيجي مع التغيرات الدولية املعاصرة"
الدكتور :ابرادشة فريد ،أستاذ محاضرـ أ ـ بجامعة محمد بوضياف املسيلة
31

ملخص الدراسة:
ّ
سنتطرق من خالل هذه الدراسة إلى مسألة في غاية من األهمية ،واملتمثلة في نص تعديل الدستور
والتكيف
التشريعي الجزائري مع مختلف املستجدات الدولية واإلقليمية واملحلية في األساس ،وذلك من خالل إجراء
دراسة تحليلية مقارنة بين دستور  28نوفمبر  1996و التعديل الدستوري  6مارس ،2016هذا التعديل الذي
حمل الكثير من اإلضافات وفق ما يتماش ى مع جملة التطلعات واملطالب الجماهيرية املتزايدة ،و كما هو معروف
ّ
فإن موجة ما اصطلح عليه بالربيع العربي قد أرست لقواعد نظام عاملي وإقليمي غير مسبوق سواء في سياسات
الدول الداخلية أو الخارجية ،ليست الدول العربية وحسب ،وإنما قد مست هذه املوجة العديد من دول العالم
الثالث ،ووصل الحد إلى درجة أن طرقت أبواب الدول املتقدمة في كل من أوربا وأمريكا ،خاصة دول أوربا
الشرقية ،وتبقى مسألة التطبيق من عدمه كفيلة بتضافر جميع مؤسسات الدولة ،وخضوعها لهذا الدستور.
الكلمات املفتاحية :اإلصالح الدستوري ،التعديل الدستوري ،تكييف الدستور ،دولة الحق والقانون.
Résumé
Dans cette étude, nous examinerons une question très importante qui représentée dans le texte
de la nouvelle révision Constitutionnelle et de l'adaptation législative algérienne
comparativement aux déférents développements internationaux, régionaux et même locaux
.Cette étude analytique - comparative entre les deux constitutions de 1996 et 2016.
Dernièrement de nombreux pays (forcément et non volontairement) ont été obligées de
s'adapter à cette vague de démocratisation et de réforme notamment les réformes
Constitutionnelles, et pour éviter toutes glissements dans la région. Mais tous jours le problème
est n’pas Dans les textes constitutionnels, ou dans la qualité des amendements soutenu, mais à
la manière applicatifs.
Mot clé : Réforme constitutionnelle, Amendement constitutionnelle, adaptation du
constitutionnelle. L Etat des droits et Lois.
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مقدمة:
يعتبر الدستور في أي دولة من دول العالم العمود الفقري الذي تسير عليه الحياة العامة ،و الذي تنتظم في
فلكه كل التنظيمات واملؤسسات ،بداية من الفرد واألسرة إلى غاية أكبر هيئة في الدولة وهي مؤسسة الرئاسة،
ولهذا فال يكاد يخلو نظام دولة من منهج دستوري أو سند قانوني يوجهه وينير مساره ،ويحدد طريقه ويضبط
جميع تعامالته ،هذا الدستور سواء كان سماويا أو وضعيا ،مكتوبا أم عرفيا ،ديمقراطيا أو ديكتاتوريا ما يهم
في املسألة برمتها أنه يعتبر الضابط واملقاس الذي ينظم قواعد اللعبة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والدينية في تلك الدول واملجتمعات ،ولهذا فعادة ما يستند جميع املعارضين و املطالبون بالحقوق في
العالم إلى فكرة الخروقات الدستورية والقانونية و ينادون من خالل ذلك إلى ضرورة إصالح وتعديل تلك
القوانين ،بل و قد تصل األمور في بعض الحاالت إلى حد املطالبة بإلغائه وإصدار دستور جديد،كونه سيكون
سندهم القانوني املقدس ووثيقة هويتهم التعريفية التي يتفاوضون بها .
ّإن الدولة الحديثة التي نشأت بعد معاهدة وستفاليا التاريخية  1648قد أكدت على ّأن عماد الدولة األساس ي
هو الدستور املكتوب ،ولهذا فقد كانت معظم دساتير الدول دساتير وضعية ومكتوبة ،لكن في املقابل هناك
دساتير دول أخرى ( عريقة ) هي عبارة عن أعراف كما هو الحال في اململكة البريطانية املتحدة .ولم يتوقف األمر
ّ
الدساتير،ألن هناك نوع ثالث من الدساتير وهو األصل في تشريعات تلك الدول ،إنه
عند هذين النوعين من
الدستور السماوي ( ما جاءت به الكتب السماوية واألنبياء من تعاليم ونصوص لضبط مجتمعاتهم وأممهم)
وهو ما تسميه الغرب كذلك بالدولة التيوقراطية ،ولكن عموما مهما كانت طبيعة ومصدر ذلك الدستور ّ
فإن
املمارسة امليدانية هي التي تبين طبيعة ما نحن بصدد دراسته ،وذلك للفرق الشاسع بين النص والواقع1.
وكغيرها من دول العالم اعتمدت الجزائر منذ إعالن استقاللها الرسمي في  1962 / 7 / 5على مجموعة
من الدساتير الوضعية املكتوبة واملقتبسة من بعض التشريعات الدستورية ،ومن بين الدساتير الجزائرية في
الفترة ما بين  1962و 1996ما يلي:
 1ـ دستور  1963وهو أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2ـ دستور  1965ويسمى بالدستور الصغير نظرا للتعديالت الطفيفة التي مسته.
 3ـ دستور .1976
 4ـ دستور  1989وهو أول دستور تعددي والذي من خالله تم إلغاء األحادية الحزبية و ولوج مرحلة التعددية
السياسية والحزبية.

1ـ نعمان أحمد الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،1اإلصدار الثاني ،عمان :دار الثقافة للنشر ،2009 ،ص 506
الى .517
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 5ـ دستور  ،1996تعرض هذا األخير للعديد من التعديالت؛في  .2016 ،2008 ،2002ومايزال الدستور
الجزائري كغيره من دساتير العالم قابال للتعديل و التحيين حسب طبيعة املعطيات واملستجدات ( الدولية أو
اإلقليمية أو حتى املحلية ) التي قد تطرأ بين الحين و اآلخر ،وهذا أمر طبيعي جدا لكون واضع الدستور من
البشر،وإذا كان مهندس الدستور من البشر فالخطأ فيه يبقى واردا ال محالة ،وبالتالي فباب اإلصالح والتعديل
كذلك البد أن يبقى مفتوحا.
لقد اضطرت العديد من الدول إلى ضرورة ّ
التكيف مع هذه املوجة تفاديا ألي انزالقات قد تشهدها دول
املنطقة ،فبدأت سلسلة التنازالت شيئا فشيئا وفي مقدمتها التعديل في النصوص الدستورية ،ولكن املشكل
ّ
الذي ظهر إلى الوجود ،ليس في نوعية تلك التعديالت واإلصالحات ولكن في كيفية تطبيقها ،ألنه وفي حال تزايد
عدد الطلبات الجماهيرية قد تؤول األمور إلى الطرق املسدودة ،وهو ما يتمثل في حالة عدم قدرة الدولة على
التعامل مع كل تلك املطالب ،نظرا لعدم وفرة اإلمكانيات مما قد يدفع باألمور إلى أسوء السيناريوهات غير
املتوقعة .
أهداف و أهمية الدراسة:
سوف يتم التطرق لهذا املوضوع في خطة متوازنة تنطلق من اإلطار املفاهيمي ليليها إطارا تحليليا ألهم
املواد الدستورية الجديدة التي وردت في التعديل مع اإلشارة إلى بعض النصوص الدستورية العاملية ،وفي
الختام سوف نتطرق إلى العبرة من التعديل الدستوري األخير الذي أصدره املشرع الجزائري ،وسيتم هذا مع
عقد بعض املقارنات بين التعديل الدستوري الجديد  6مارس  2016و الدستور األصل لـ  28 :نوفمبر .1996
باعتبار ّأن املقارنة كمنهج ستقدم أحسن التفسيرات و ّأدق الحلول ،كما ّأن حجم أو قوة أو حتى مكانة أي دولة
ّ
ال يمكن إدراكها إال بمقارنتها مع دول أخرى ،وليس بدراستها منفردة.
كما سينصب تركيزنا في هذه الدراسة على أهم املواد واإلضافات التي وردت في التعديل الدستوري
الجديد ،وبالتحديد املواد التي تطرقت إلى مختلف االصالحات السياسية و التشريعية و القضائية ودعم
االستثمار والشباب والتجارة وتنظيم الجباية املحلية وكذلك مسائل تدعيم خلق الثروة محليا...الخ ،ومهما
يقال عن التعديل الدستوري الجديد  2016فإن دستور  1996يبقى األصل واملرجعية األساسية ألي قانون أو
تعديل ،مقارنة بالتع ديالت التي جاءت بعده ،وذلك ألنها كانت في األساس تعديالت طفيفة و ملواد محددة و
خاصة ،كفتح مدة العهدة الرئاسية أو حتى العودة إلى غلقها ،إضافة إلى ترسيم اللغة األمازيغية كلغة وطنية
ثم رسمية ثانية إلى جانب العربية ،كما ورد ذلك في التعديل الدستور لعام 1 .2002

1ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  25لـ 14 :أبريل سنة  .2002القانون رقم  02ـ  03املؤرخ في  10أبريل . 2002
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إشكالية الدراسة:
من املفترض في كل تعديل دستوري أن يقدم جديدا ،أو يعالج خلال ،أو يكمل نقصا ،أو يسد فراغا...الخ ،ولهذا
ّ
فإننا حينما أردنا معالجة هذا املوضوع انطلقنا من اإلشكالية التالية :هل أضاف التعديل الدستوري لـ6 :
مارس  2016جديدا إلى الساحة السياسية الجزائرية؟ أم ّأنه مجرد ّ
تكيف مؤقت في الوقت الراهن بقوانين
جديدة تم استحداثها من أجل معالجة ثغرات القوانين الدستورية القديمة.؟
أوال :تحديد مفهوم مصطلحي الدستور والتعديل الدستوري
ّ
أـ تعريف الدستور :دستور جمع دساتير و ُيعرف في اللغة العربية بأنه امليثاق أو العهد ،فهو القاعدة التي
بمقتضاها يتم االستناد إليها لتنظيم أمور الدولة ،وقديما هو الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجنود ومرتباتهم،
السيما في أعمال الدول التاريخية التي كانت املكانة والخصوصية فيها للجند وأعمالهم ،أما اصطالحا وبالتحديد
في عاملنا املعاصر فتعني مجموعة القواعد األساسية التي تحدد وترسم وتبين شكل الدولة ونظام حكمها
وطبيعة عمل كل سلطة من سلطاتها والعالقة فيما بينها1.
أما بالفرنسية ّ
فإن مصطلح دستور  Constitutionيعني الفعل الذي بواسطته نشكل أو نؤسس لهيئة
ماّ ،
ألن الفعل اشتقت منه كلمة دستور  Constituerبمعنى تشكيل أو تأسيس على غرار مصطلح Construire
من بناء وتأسيس ،ويقال أيضا بناء مجتمع .كما أنه مجموع العناصر الهامة التي يسير عليها املجتمع ،واصطالحا
تعرف في الفقه الدستوري الفرنس ي على أنها القانون األساس ي لألمة 2.Loi Fondamental d’une nation
يرى األستاذ نعمان أحمد الخطيب ّ
بأن الدستور هو القانون األعلى في الدولة والذي يضبط كل عالقات
ّ
وأعمال ومهام الدولة وكل مؤسساتها املركزية والالمركزية ،وال توصف الدولة بأنها دولة قانونية إال إذا ساد
جميع أعمالها وممارساتها حكم القانون ،هذا الحكم الذي يخضع له الجميع دون استثناء الحاكم قبل
املحكوم3.
وفي هذا الشأن هناك اتفاق بين فقهاء القانون والسياسة على سمو القواعد الدستورية على باقي
القوانين في الدولة مهما كانت قيمتها أو أهميتها ،خاصة وأن أساس هذه الفكرة يرجع إلى فالسفة القانون
الطبيعي الذين امنوا بوجود العقد االجتماعي املمثل في الدستور قبل كيان الدولة ،فالدستور هو الذي ينشأ
الدولة وهو الذي يسهر على تنظيم السلطات واملؤسسات فيها4.
ّ
بينما ّ
عرف األستاذ عبد الوهاب الكيالي مصطلح الدستور على أنه " أهم وثيقة في الحياة السياسية
للمجتمع وفي بنيان الدولة ،وهو مجموع القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة... ،
1ـ صالح الدين الهواري ،املعجم الوسيط ،بيروت :دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر ،د ت ن ،ص .538
Dictionnaire LAROUSSE, 2 édition, France: Maury-Eurolivre, Manchecourt, Mai 2001, p 89.ـ 2-
3ـ نعمان أحمد الخطيب ،مرجع سابق ،ص .531
4ـ حسان محمد شفيق العاني ،االنظمة السياسية والدستورية املقارنة،بغداد :مطبعة جامعة بغداد ،1987 ،ص .215
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ويبين الدستور طبيعة النظام السياس ي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغيرها
وعالقاتها واختصاصاتها فيما بينها ثم عالقاتها مع املواطنين وحقوق املواطنين وواجباتهم وهو ضمانة لحريات
األفراد وحقوق الجماعات ويفترض أن تقوم الهيئة القضائية بحمايته من أي عبث من قبل الهيئات األخرى
ومن هنا كان استقالل القضاء في الدولة أمرا حيويا1." .
في الحقيقة ّإن أي نظام سياس ي في العالم إذا التزم بكل هذه الشروط التي تحددت في التعريف السابق،
سوف لن تواجه هذه الدولة أي صعوبات أو عراقيل في دفع عملية االنتقال الديمقراطي ،وسوف ينعم
مواطنوها بما ينعم به مواطنو الدول املتطورة ،في إطار ما يصطلح عليه بدولة الحق والقانون دولة املواطن
الصالح ،التي تكون فيها الحقوق موازية للواجبات.
ب ـ تعريف مصطلح تعديل الدستور :يمكن تحديد مفهوم التعديل الدستوري بأنه تلك القواعد واإلجراءات
اإلضافية الجديدة التي يتم إدخالها على الدستور القديم ،لتالفي مختلف الثغرات والنقائص التي حدثت عبر
الزمن سواء من خالل تحوالت خارجية دولية أو داخلية محلية.ومعلوم بالضرورة ّأن الوحدات الدولية تعيش
في عالم متحول املالمح ،وغير محدد الهوية وال الوجهة ،ولذلك ّ
فإن النظم السياسية في العالم أصبحت
مضطرة بل ملزمة على مواكبة مختلف التطورات الحاصلة في نسقه ،وبالتحديد حينما انتشرت املوجة
الجديدة التي اجتاحت مجتمعات العالم في إطار ما سمي بمجتمعات ما بعد الحداثة ،هذه املجتمعات التي
أصبح فيها عنصر الشباب تحديدا يفرض منطقه على مختلف نظم الحكم في العالم ،فبدأت مسائل تشبيب
اإلدارة واألحزاب والوظائف وغيرها تطفو إلى السطح .ولعل خير مثال على ذلك وصول إمانويل ماكرون صاحب
 39عاما إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية وهو ما يعتبر سابقة ليس في فرنسا وحسب وإنما في العالم ،ولهذا فقد
عنونت جريدة الباريسيان الفرنسية  Le Parisienفي الصفحة األولى من جريدة الثامن من ماي  ، 2017عنوانا
وبالبنط العريض 39 " :سنة رئيس " و قد كان القصد من ذلك شخصية إمانويل ماكرون9 ans et :
2.3président
أما كلمة تعديل بالفرنسية()Amendementفتعني تغييرات تحدث على مستوى قانون أو مشروع ما،
كما أنها تعني خدمة تحسين نوعية التربة عبر تقليبها وجعلها صالحة للزراعة بعدما كانت أرضا بورا 3.أما
املوسوعة السياسية فقد جاء فيها ّ
بأن التعديل هو إحداث تغييرات على نصوص املواد التي يتألف منها القانون
األساس ي لتلك الدولة أو املجتمع ،وبالتالي فتلك التعديالت تعتمد ملواكبة مختلف التطورات التي تهم الشعب
و تقع في تطلعاته ،طبعا مع وجود اختالف في تحديد كيفية إجراء التعديل من نظام إلى آخر بين املرونة
والتعقيد4.
1ـ عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،الجزء الثاني ،بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،د س ن ،ص ص  679ـ .680
2ـ موقع الكتروني  ،جريدة لوبارسيان ،Le Parisianيوم واحد بعد ظهور نتائج الرئاسيات وفوز ماكرون فيها.
 Dictionnaire LAROUSSE,Ibid, p 14.ـ 3
4ـ عبد الوهاب الكيالي ،مرجع سابق ،ص ص 679ـ .680
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وعلى سبيل املثال هناك دساتير عاملية تدل بعض نصوصها على تعطيل بعض أحكام الدستور أو كل
مواده ،خاصة في حاالت الطوارئ ،ويشرح الدكتور هاني الطهراوي هذه الحاالت كاآلتي " :وقد يكون هذا اإللغاء
أو التعديل جزئيا أو كليا على حسب الظروف التي تمر بها البالد ،وغالبا ما يتم معالجة تلك التوترات عبر منح
املؤسسة التنفيذية صالحيات استثنائية للتحكم في الوضع ،هذا الوضع الذي سوف يكون له تأثير مباشر على
حقوق األفراد وحرياتهم 1" .
ّإن أغلب الدساتير املكتوبة تنص على كيفية تعديلها جزئيا أو كليا ،مع توضيح اإلجراءات الواجب
إتباعها ومراعاتها حيال هذه املسألة ،لكنه من النادر أن نجد سندا قانونيا في هذه الدساتير داللة على كيفية
اإللغاء أو التعطيل التام ،سواء باألسلوب العادي أو باألسلوب الجذري ،الذي يستعمل في حاالت الثورة التي
تعتبر األكثر مصداقية وشهرة في العالم من حيث إنهاء الدساتير ،ولعل األحداث التاريخية مليئة بمثل هذه
املمارسات ،بحيث غالبا ما تقوم النخب الثورية التي انتصرت في حربها بإلغاء العمل بالدستور القديم وإصدار
دستور جديد ،مثال ذلك ليبيا بعد القذافي ،العراق بعد صدام حسين...الخ.
كذلك املادة  16من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة ،والتي منحت رئيس الجمهورية صالحيات
مطلقة للحفاظ على األمة الفرنسية ، 2املادة  74من الدستور املصري ،املادة  108من دستور البحرين لعام
 1973كل هذه املواد الدستورية منحت صالحيات واسعة جدا لرئيس الجمهورية في حاالت الطوارئ 3.أما
ّ
الجزائر ّ
فإن الدستور ال يمكن أن يلغى أو يوقف العمل به إال في حالة املادة  110من التعديل الجديد و التي
تنص أنه يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات ،وهو نفس نص
املادة  96من دستور .1996
ثانيا :األسباب العامة للتعديل الدستوري الجديد  6مارس 2016
ّ
ال توجد ظاهرة من الظواهر مهما كان مجال حدوثها إال ولها أسباب تؤدي إلى حدوثها ،و لعل الظواهر
االجتماعية واإلنسانية من أكثر الظواهر التي تحتاج إلى أسباب ودوافع لحدوثها ،وهو نفس ما يمكن إسقاطه
على موضوع دراستنا هذه وهو موضوع التعديل الدستوري الذي غالبا ما تلجأ له مؤسسات الدولة املتخصصة
بعد أن تكون كل املنافذ مسدودة ،وعلى هذ ا األساس تقوم الدولة باللجوء إلى اإلطار الشرعي والقانوني لتغيير
مجموعة القوانين واألنظمة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل ،أو أنها صارت سببا في العديد من املشاكل،
وقد يكون سبب التعديل لتغير طبيعة النظام السياس ي من األحادية إلى التعددية كما حدث في الجزائر وغيرها
من الدول العربية التي انتقلت من فكر الحزب الواحد إلى الفكر التعددي ،حتى و إن بقي هذا التعديل مجرد
إطار نظري.
1ـ هاني علي الطهراوي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،1اإلصدار  ،2عمان :دار الثقافة للنشر ،2009 ،ص .397
2ـ حسان محمد شفيق العاني ،مرجع سابق ،ص ص  105ـ 106
3ـ نعمان الخطيب ،مرجع سابق ،ص ص  594ـ .597
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بالنسبة للتعديل الجديد هناك بعض املواد التي جاءت لتعديل بعض املواد التي وردت في التعديل
الدستوري  15نوفمبر  ،12008هذا األخير الذي وردت فيه مواد خاصة توضح صالحيات رئيس الجمهورية،
وكذا عدد العهدات الرئاسية التي يمكن له أن يترشح فيها ،تعديل املادة  74من دستور  2008باملادة  88من
دستور  ،2016باإلضافة إلى استحداث منصب الوزير األول وإلغاء منصب رئيس الحكومة ،مما كان بادرة
دستورية لتغيير شكل النظام السياس ي الجزائري من الشبه الرئاس ي إلى الرئاس ي ( أنظر املادة  93من التعديل
الجديد )2016؛ بمعنى االنتقال من السلطة التنفيذية ذات الرأسين إلى السلطة التنفيذية ذات الرأس الواحد
والتي يمثلها شخص الرئيس ،وباالستناد إلى هذا التعديل فقد أصبح شخص الوزير األول مجرد ممثل لرئيس
الجمهورية دون اشتراط انتمائه إلى حزب معين أو إلى حزب األغلبية كما تنص على ذلك معظم األدبيات
السياسية في العالم التي يكون فيها الوزير األول من حزب األغلبية.
إذن فالقراءة العلمية الواقعية في التعديل الدستوري األخير لـ 06 :مارس  2016تؤكد لنا بأنها عبارة عن
تحديثات وتكييفات أجريت على مجموعة من املواد الدستورية لدستور  28نوفمبر  ،21996وكذلك على بعض
املراجعات الدستورية لسنوات  2002و  ،2008التي كانت في الواقع تعديالت جزئية ومحصورة ،لكن التعديل
الدستوري الجديد جاء بأمور لم تكن تخطر على بال جميع املتتبعين على األقل من الناحية النظرية .وبعد
ّ
صدور هذه التعديالت في الجريدة الرسمية فإننا كباحثين ال يمكننا الحكم على مدى نجاعتها من عدمه ،إال
بعد مالحظة تطبيقها على أ ض الواقعّ ،
ألن أي تعديل دستوري إذا لم يأت بالجديد وبما يعتبر مطلبا أساسيا
ر
عند الجماهير ،فهو مجرد إجراء ظرفي لتجاوز أزمة معينة ،و بالتالي فإنه بعد نهاية الظرف أو السبب الذي
أوجد ذلك التعديل سوف تتم العودة إلى األسلوب القديم ،وهذا ما ال يمكننا أن نسميه تعديال.
فالتعديل حقيقة هو إجراء ميداني يحتاج إلى مراقبة دقيقة ملدى تطبيقه على أرض الواقع ،ومن ثمة الحكم
ّ
عليه إما بالنجاح أو الفشل ،وكما هو معلوم بالضرورة فالنظرية ال تتحول إلى حقيقة علمية إال إذا تم تطبيقها
ّ
على أرض الواقع ونجحت ،حينها فقط نحكم على مدى علمية تلك النظرية من عدمها ،وإال فإنها تبقى مجرد
افتراضات 3.طبعا وهذا ما نريد توضيحه في هذا املقال ،خاصة ّ
وأن املتصفح لنص التعديل يجد فيه أمورا
ّ
جديدة لم تكن باألمس إال أحالما صعبة املنال.

 1ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،عدد  ،63القانون ـ  08ـ 19املؤرخفي  15نوفمبر  2008املؤرخة في  16نوفمبر
.2008
2ـ صدر دستور  28نوفمبر  ،1996الساري املفعول بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  96ـ  438املؤرخ في  7ديسمبر  ،1996واملتعلق بإصدار نص
التعديل الدستوري املصادق عليه في استفتاء الشعب يوم  28نوفمبر  ،1996في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رقم  76لـ 8 :ديسمبر  ،1996والذي أمض ى عليه الرئيس اليمين زروال آنذاك.
ّ
 3ـ أمين محمد سالم املناسية ،قواعد البحث العلمي ومناهجه ومصادرالدراسات اإلسالمية ،عمان :مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر،
 1995ص .15
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ثالثا :األحكام العامة الواردة في التعديل الدستوري لعام 2016
لقد صدر هذا الدستور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1ليوم  6مارس سنة  2016تحت
عنوان :املبادرة الشخصية من رئيس الجمهورية لتعديل الدستور دون عرضه على االستفتاء الشعبي طبقا
ألحكام املادة  176من دستور  ،1996التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يجري تعديال للدستور دون عرضه
على االستفتاء الشعبي ً
بناء على إحرازه ثالثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرملان  2.وبموجب املرسوم الرئاس ي
رقم  16ـ  46ليوم  3فبراير  ،2016تم استدعاء البرملان الجزائري لالنعقاد بغرفتيه يوم  30يناير  ،2016وبعد
التصويت عليه باألغلبية صدر القانون  16ـ  01في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  14لـ  6مارس .2016
وقد سارعت دار بلقيس بالجزائر العاصمة لنشر هذا التعديل في كتيب صغير وباللغتين العربية
والفرنسية .3ولعل أول ما يمكن تسجيله كمالحظة شكلية على هذا الكتيب ّأن عدد صفحات التعديل بالعربية
جاءت في  51صفحة ،بينما بالفرنسية جاءت في  67صفحة ،مما سهل من مهمة معرفة الجديد والتعديل الذي
تم إدخاله على الدستور الجزائري  ،بحيث جعلت التعديالت الجديدة بلون مغاير ( أحمر ) وتركت النصوص
القديمة بلون أسود ،وبالتالي يمكن للقارئ أو الباحث أو ألي مهتم أن يجد سهولة كبيرة في التعرف على الجديد
الذي أقرته املراجعة الدستورية األخيرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أول ما يالحظ على الدستور املعدل لسنة  2016أنه اعترف باألمازيغية كلغة وطنية و رسمية  ،هذه
الفكرة التي تجسدت مبدئيا في التعديل الدستوري لعام  2002حيث أكدت املادة  4من الدستور على ّأن
تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ،و جاء التعديل الدستوري الجديد ليضيف عبارة و رسمية ،و لقد شدد الفقه
الدستوري الجزائري ،و سدا لجميع الثغرات أن يتم استحداث مجمع جزائري لألمازيغية رعاية و تدعيما،
لتصبح لغة فيما بعد خاصة بعد توجيه االجتهادات إلى األكاديميين ،تأسيا باللغة العربية و املجمع الجزائري
للغة العربية ،و تفاديا لكل تسرع اشترط املشرع الجزائري أن تؤطر هذه العملية تحت قانون عضوي مستقبلي
يوضح كيفيات عمل هذا املجمع ،الذي يشبه املجمع الجزائري للغة العربية.
و لعل الجديد كذلك في هذا التعديل الدستوري أنه أولى أهمية بالغة لقضية التنمية املحلية
واملستدامة ،بحيث تحدث املشرع الجزائري في مواد جديدة لم تذكر في الدساتير السابقة ،عن قضايا التنمية
املحلية ،كمسألة القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية ،وسلبيات إقصاء محليات واالهتمام بمحليات
أخرى ،والتمييز من خالل االهتمام بالشريط الساحلي وإهمال الجزائر العميقة ،أيضا مسألة العدالة
االجتماعية وترقيتها ،وتشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها ،الطبيعية والبشرية والعلمية ،أما
1ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،عدد  ،14ليوم  07مارس  ،2016املتضمن نص تعديل الدستور ،بالقانون  16ـ
 01املؤرخ في  06مارس .2016
2ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،عدد  ،76ليوم  8ديسمبر  ،1996املتضمن دستور  28نوفمبر  ،1996املادة .176
3ـ دار بلقيس ،دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( ،التعديل الدستوري في القانون  16ـ  01ليوم  06مارس  ،2016الصادر
بالجريدة الرسمية العدد  ، 14يوم  7مارس  2016الجزائر :دار بلقيس للنشر.2016 ،
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بالنسبة لالقتصاد الوطني فقد أضاف املشرع عبارة حمايته من الرشوة أو التجارة غير املشروعة أو التعسف،
وهو ما ورد صراحة في نص املادة التاسعة من ذات التعديل.
أيضا دعمت املادة  15هذا املسعى لتنمية املحليات من خالل ّأن الدولة الجزائرية تشجع الديمقراطية
التشاركية على مستوى الجماعات املحلية ،حيث تعتبر املحليات املجال الخصب لتطبيق الديمقراطية ،ولعل
ّ
عبارة حكم الشعب ،ال يمكن أن تتجسد حقيقة إال إذا حكم الشعب على مستوى بلديته أو واليته باعتبارها
األقرب واألسهل من حيث االتصال من املركز.
كذلك املادة  19التي جاءت ألول مرة لتتحدث عن مستقبل األجيال القادمة من خالل ّأن الدولة تضمن
االستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح األجيال القادمة ،الدولة تحمي األراض ي الفالحية
واألمالك العمومية للمياه .بل وجعلت تطبيق هذه املادة من اختصاص القانون لتنظيم تجسيدها على أرض
الواقع ،وهذه املادة في الواقع هي تنظيم وحماية ألحد موارد الدولة الحساسة و اإلستراتيجية.
الجديد كذلك في هذا التعديل الدستوري والذي لم يكن معموال به من قبل  ،ما نصت عليه املادة
23التي فرضت شروطا على الوظائف الرسمية في الدولة ،وكذلك تعدد العهدات أن ال تكون مصدرا للثراء أو
وسيلة لخدمة املصالح الخاصة ،وبالتالي يجب على كل شخص ّ
يعين في وظيفة سامية في الدولة أو ينتخب في
مجلس محلي أو ينتخب أو يعين في مجلس وطني أو في هيئة وطنية أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو
عهدته وفي نهايتهما كذلك ،مع اإلشارة إلى ّأن القانون هو الكفيل بتنظيم هذه الحالة التي ال يستطيع الدستور
أن يتفصل فيها لدقتها وحساسيتها.
أما املادة  27والتي تعتبر جديدة من حيث الصياغة كونها لم ترد في دستور  ،1996فقد نصت على ّأن
املواطنين الجزائريين في الخارج محميين من طرف الدولة الجزائرية في إطار احترام القانون الدولي واالتفاقيات
املبرمة مع البلدان املضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان اإلقامة ،ألنه يجب أن تحترم بلدان اإلقامة وأن ال
يساء لها في بلدها .كما تسهر الدولة على استقطاب املواطنين املقيمين بالخارج وربطهم بهويتهم وأمتهم ومن
خالل تعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم األصلي ،وهذا هو الدور الدبلوماس ي الذي يجب أن تلعبه مختلف
السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج.
أما فيما يتعلق بمجال الحقوق والواجبات فاملالحظ ّأن الحقوق أكثر بكثير من الواجبات وذلك أن
املواد التي جاءت ملعالجة الحقوق والحريات من  32إلى  73بينما الواجبات من  74إلى  ،83باملقارنة بدستور
 1996حيث جاءت املواد التي تطرقت للحقوق والحريات من  29إلى  59في حين كانت الواجبات في عشر مواد
فقط من  60إلى املادة  69بمعنى أنه بقي على حاله ما عدا التعديل اللغوي والجزائي للمادة  65من دستور 1996
باملادة  79من التعديل الدستوري 2016حيث بدل عبارة " :يجازي القانون اآلباء على القيام بواجب تربية
أبنائهم ورعايتهم،كما يجازي األبناء على القيام بواجب اإلحسان "بينما وردت العبارة الجديدة كما يلي " :
تحت طائلة املتابعات ُيلزم األولياء بضمان تربية أبنائهم وعلى األبناء واجب القيام باإلحسان إلى آبائهم
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ُ
ومساعدتهم " وطبعا هذا األمر ليس جديدا ألنه خلق اإلسالم ،كيف ال؟ واملادة الدستورية الثانية في الجزائر
تقول ّ
أن " :اإلسالم دين الدولة "1.
وكذلك بالرجوع إلى مجال الحقوق والحريات نجد ّأن ما هو واجب على شخص قد يكون الحقا في ذمة
اآلخر ،كما هو مبين في املادة  72املعدلة حيث ورد ّ
بأن األسرة واملجتمع والدولة يجب أن تعمل جميعا لحماية
حقوق الطفل ،كما تكفل الدولة األطفال املتخلي عنهم أو مجهولي النسب ،باإلضافة إلى ّأن القانون يقمع العنف
ضد األطفال ،وكذلك حماية املسنين والفئات الضعيفة وحمايتهم من كل أشكال االحتياج ،لكن هذه اإلجراءات
مازالت ضيقة التطبيق نظرا لطبيعة املجتمع الجزائري التي ال تبلغ على مثل تلك الحاالت بدعوى الخوف من
الفضيحة والنبذ االجتماعي ملرتكب مثل هذه األفعال.
لقد تضمن التعديل الدستوري الجديد إضافة مواد جديدة لم ترد في دستور  1996ومنها املادة 36
حول إحداث التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وكذلك ترقية املرأة في مختلف املناصب العمومية
واملؤسسات ،املادة  37واملتعلقة باالهتمام بالشباب واعتباره القوة الحية في بناء الوطن ،ولذا يجب على الدولة
السهر على توفير كل الشروط لتنمية قدراته وتفجير طاقاته ،املادة  42في مسألة حرية العبادة لكن في ظل
احترام القانون وعدم املساس باملقدسات اإلسالمية واملوروث اإلسالمي الجزائري ،أما املادة  43فقد نصت على
حرية االستثمار والتجارة في ظل احترام القانون ،من خالل ضبط الدولة للسوق وحماية حقوق املستهلكين،
باإلضافة إلى تحريم االحتكار واملنافسة غير النزيهة ،أيضا املادة  44تحدثت عن حرية ممارسة البحث العلمي
خدمة للتنمية املستدامة لألمة ،كما أن املادة  45تحدثت عن الحق في الثقافة مضمون لكل املواطنين ّ
وأن
الدولة تحمي وتحافظ على التراث الوطني املادي وغير املادي ،املادة  46التي جاء الجديد فيها من خالل عدم
املساس بمراسالت أي مواطن دون أمر معلل من السلطة القضائية صيانة لحرمة الحياة الخاصة للمواطن.
أيضا تحدثت املواد  49و  50و  51على حرية التظاهر والصحافة بأنواعها وحق الحصول على
املعلومات واملعطيات واإلحصائيات لكل مواطن دون املساس بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وباملصالح
املشروعة للمؤسسات وبمقتضيات األمن الوطني وفي إطار ما نص عليه القانون ،وهذا طبعا مكسب كبير لبناء
وتدعيم املسار الديمقراطي.
أما فيما يتعلق بعالقة املواطن بالعدالة وسلك القضاء لم يغفل املشرع الجزائري هذه الناحية وتحدث
عن كافة الضمانات التي توفرها الدولة للمواطن في حال دخوله أروقة العدالة و ألي سبب كان ،كما وفر له
التعديل الدستوري الجديد كافة اآلليات للدفاع عن نفسه ،بداية بما نصت عليه املادة  56التي تعتبر كل
شخص بريئا في نظر القانون حتى تثبت إدانته من طرف جهة قضائية نظامية ،وأضافت كجديد ّأن هذه التهم
سوف تكون في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه ،ومن بين تلك الضمانات،
االتصال بأسرته وتعيين محامي  ،وإذا كان معوزا فقد تكفلت املادة  57من الدستور املعدل بمساعدة
1ـ املادة  2من جميع الدساتير الجزائرية باستثناء دستور  1963الذي وردت في املادة .4
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األشخاص املعوزين كالدفاع عنهم من طرف محامي تعينه الدولة .وقد تحدث املشرع الدستوري الجزائري في
املادة  59عن الحبس املؤقت والذي لم تنص عليه الدساتير السابقة ،إذ يعد عامل من عوامل إصالح العدالة
تم تحديد مدته وأسبابه وشروط تمديده ،وهو إجراء استثنائي.كل هذه التطورات واإلصالحات هي في الحقيقة
بداية مسار حقيقي نحو بناء دولة الحق والقانون ،واالنتصار الذي تحققه العدالة الجزائرية اليوم ال يمكن أن
يكتمل دون تراكمية قضائية في األحكام ( االجتهاد القضائي ) ودون تجارب سابقة ،سواء محلية أو دولية ولهذا
فقد تدارك املشرع الجزائري في كل مرة يقوم فيها بتعديل الدستور أو القوانين تلك األخطاء السابقة.
بينما املادة  69فقد جاءت هذه املرة للتأكيد على الضمانات القانونية لحق العامل في الضمان االجتماعي،
كما تمنع هذه املادة عمالة األطفال دون السن  16سنة  ،وللدولة برامج لترقية التمهين وسياسات املساعدة
على استحداث مناصب الشغل ،طبعا ويبقى هذا مجرد قوانين تحتاج إلى تطبيق وتجسيد ميداني.
رابعا :املجلس الدستوري:حتمية االستقاللية في مواجهة التبعية
الجديد الذي حمله التعديل الدستور لسنة  2016أنه أضاف عبارة هيئة مستقلة للمجلس
الدستوري ،ويتمتع باالستقاللية اإلدارية واملالية ،كما يسهر على النظر في الطعون التي يتلقاها حول نتائج
االنتخابات الرئاسية والتشريعية ويعلن النتائج النهائية لالنتخابات،وهو نص املادة  ،182طبعا هذه الفقرات
التي لم ترد بهذا التفصيل والوضوح في النص الدستوري األساس ي لعام 1996في مادته  ،163كانت أكثر وضوحا
في التعديل الدستوري الجديد .2016
كذلك بالنسبة لتشكيلة املجلس الدستوري بعدما كان يتشكل من  9أعضاء في دستور  1996املادة
 ،164أصبحت  12عضوا في التعديل الدستوري الجديد ( املادة  ،)183بل لقد تم توضيح طريقة عمل املجلس
خاصة إذا تساوت أصوات أعضائه ّ
بأن صوت الرئيس سيكون مرجحا وهو ما لم يرد في دستور  ،1996أيضا
أوضحت نفس املادة كيفية تأدية هؤالء األعضاء للقسم أمام رئيس الجمهورية ،باإلضافة إلى أنها اشترطت
شروطا في األعضاء ،كشرط بلوغ سن  40سنة كاملة يوم تعينهم أو انتخابهم ،مع ضرورة توافرهم على الكفاءة
العلمية واملهنية التي ال تقل عن  15سنة في التعليم العالي ،خاصة في تخصصات العلوم القانونية أو مهنة محام
لدى املحكمة العليا ،أو مجلس الدولة ،أو في وظيفة عليا في الدولة ،والعبارة األخيرة وظيفة عليا في الدولة،
فهذه لوحدها قد تفسح املجال أمام شخصيات غير متخصصة في القانون ،بقدر والئها للسلطة ولشخص
رئيس الجمهورية ،وهذا أمر عادي جدا في الكثير من األنظمة العاملية وذلك لخلق أغلبية لصالح رئاسة
الجمهورية كونه يعين أربعة أعضاء من بينهم رئيس املجلس ونائبه ،و 2أعضاء ينتخبهما املجلس الشعبي
الوطني ،وبالتأكيد سيكونان من أحزاب السلطة ألنها تحوز األغلبية ،وبهذا فقد أصبح نصف أعضاء املجلس
الدستوري في ناحية رئيس الجمهورية ،أما باقي األعضاء  2من مجلس األمة ،و  2تنتخبهما املحكمة العليا  ،و2
من مجلس الدولة.
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قد يبدو األمر مرجحا بطريقة حسابية لصالح رئاسة الجمهورية ،ولكن ما ال يعلمه الكثير ّأن هؤالء
جميعا مقيدون بمواد الدستور وال يمكن لهم أن يتجاوزوهاّ ،
ألن الديمقراطية في كل دول العالم تتيح إمكانية
أن يحكم الرئيس أو الحكومة عن طريق األغلبية ،ففي فرنسا مثال ،يحق للرئيس الفرنس ي إذا وجد أغلبية غير
موالية له أن يحل البرملان ويعلن عن انتخابات تشريعية ليأتي بأغلبية يحكم بها ،خاصة وأنه حاز على منصب
رئاسة الجمهورية ،وهذا ما حدث فعال في التشريعيات الفرنسية األخيرة التي جرت في شهر جوان .2017
كما تم منح الحصانة القضائية ألعضاء املجلس الدستوري الـ 12 :في عهدتهم الدستورية ،وتكون أراء
املجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات اإلدارية والقضائية كما نصت عليه املادة  191من
التعديل الدستوري الجديد .وعلى هذا األساس ّ
فإن املجلس الدستوري يعتبر أعلى هيئة قضائية في البالد ،وهي
حارسة على حماية الدستور وعلى حماية القوانين جميعا مع الحرص على مطابقتها ألحكام الدستور.
خامسا :السلطة التشريعية بين اإلستقاللية النظرية والتبعية العملياتية
لقد قام املشرع الدستوري الجزائري فيما يتعلق بالسلطة التشريعية بإضافة العديد من املواد التي
تساهم في عملية بناء الصرح الديمقراطي ،ومنها املواد  1،138 ، 137 ،135 ،117 ،116 ،114والتي سوف
نتفصل فيها في هذا العنصر من الدراسة ،ومعلوم بالضرورة ّأن السلطة التشريعية التي تعتبر أهم سلطة من
سلطات الدولة كونها ممثلة الشعب ومحاميه الذي يرافع ويدافع عنه ،ولهذا يجب أن تعزز بقوانين ومواد توفر
لها القدرة التام ة على توجيه الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ...الخ للبالد ،في مواجهة إنفراد
السلطة التنفيذية واحتكارها لسلطة التشريع ،التي تعتبر إختصاصا أصيال ملمثلي الشعب وليس ألعضاء
الحكومة ،ولكن الضرورات كما يقال تبيح املحظورات ،خاصة إذا كان البرملان ال يتوفر على الكفاءات العلمية
والتقنية واملتخصصة التي تكون على مستوى يؤهلها القتراح قانون ومناقشته 2 .و لهذا السبب جاءت املادة
 114كجديد لم يتطرق له دستور  1996حيث تحدثت واعترقت ألول مرة عن املعارضة وحقوقها وأهم املهام
التي تمارسها تحت حماية الدستور ،وبالتالي كفلت هذه املادة حرية الرأي والتعبير واالجتماع واملشاركة في
الدبلوماسية البرملانية في الخارج ،االستفادة من املنح املالية لتسهيل العمل البرملاني ولتسهيل املشاركة في الحياة
السياسية.

1ـ من التعديل الدستوري  06مارس .2016
2ـ ما يجب أن نوضحه في هذا املقام أنه من حق البرملان أن يقترح القانون ،أما األمر االعتيادي في العالم أن الحكومة هي التي تتقدم بمشاريع قوانين
باعتبارها هي التي ستنفذ تلك القوانين فاألولى إذن أن تكون هي صاحبة املبادرة ،و أما النواب فمن حقهم أن يعدلوا املواد التي ال تتالءم وتطلعات
الجماهير التي انتخبتها ،وهذا ما هو معمول به في معظم دول العالم ،ونحن هنا ال ننفي حق البرملان أن يبادر باقتراح قوانين ،ألننا سلفا تحدثنا
بعبارة من حق وبالتالي فقد اكتسب البرملان ونوابه األسبقية في اقتراح القوانين ،ولكن ونظرا لقلة خبرة النواب وعدم تخصصهم في األمور التقنية
للقوانين ّ
فإن الحكومة هي التي تسيطر على هذا املجال بقوة العلم واملعرفة .ملزيد حول موضوع السلطة التشريعية وطريقة عملها في مختلف
االنظمة املقارنة :أنظر /حسان محمد شفيق العاني ،مرجع سابق ،من ص  327ـ الى ص .350
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أما املادة  116والتي جاءت في الحقيقة نتيجة واقع غير مرغوب فيه ،وهو ظاهرة الغيابات املتكررة
ألعضاء املجلس ،والتي صارت ظاهرة سلبية تؤثر على قيمة وجودة العمل النيابي املقدس ،وكثيرا ما كنا نتابع
بعضا من جلسات املجلس فنالحظ أن البرملان شبه خالي من النواب ،فيتساءل املتابع للشأن فيقول أين ذهب
 462نائب من نواب الشعب ،ولكن هذه املادة في الحقيقة جاءت لتغلق باب الغيابات ،ولتجعل املشاركة أكثر
من طرف نواب املجلس ،وقد نص القانون الداخلي للبرملان الجزائري كل بنظامه الداخلي على العقوبات التي
يتعرض لها النائب في حال تجاوزه القانون ،ولعل جمهور الناخبين اكتشفوا هذا األمر بعدما صارت جلسات
البرملان تتم علنا وبواسطة وسائل اإلعالم املرئيةّ ،أن النواب الذين انتخبوهم ال يحضرون جلسات املجالس
التشريعية وبالتالي هذا ما يقلل من فرص نقل انشغاالتهم إلى الحكومة ،وعليه فقد تفطن املشرع الجزائري
ووضع آليات في القانون الداخلي للغرفتين تضبط حضور النائب وتوقع عليه العقوبات في حال تكرار الغياب
دون مبرر مقبول.
بينما املادة  117جاءت بدورها ملعالجة ظاهرة التجوال السياس ي ،هذا التجوال الذي شاع في
االنتخابات التشريعية ملاي  ،2012وبالتالي نصت املادة الدستورية الجديدة على تجريد أي منتخب سواء في
املجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة  ،في حال انتخابه تحت لواء حزب سياس ي أن يقوم في البرملان بتغيير
حزبه السياس ي ،ولهذا ّ
فإن أي نائب في هذه الحالة يعتبر فاقدا لعهدته االنتخابية بقوة القانون ،1ولكن الباب
هنا قد ترك مفتوحا أمام النائب لتغيير حزبه دون االنخراط في حزب آخر حتى لو لم يبد ذلك صراحة ،لكن
التساؤل العميق هو عند التصويت من سيلزمه بالتصويت لصالح حزبه السياس ي ،ولهذا كان من املمكن أن
تدرج مادة في قانون األحزاب السياسية تجبر النائب أن يصوت لصالح حزبه مهما كان خالفه مع كتلته البرملانية
ألن هذا ليس مسوغا على تغيير التصويت لصالح حزب أخر.
كذلك هناك مشكل أخر قد يعترض التطبيق الحرفي لهذه املادة وهو عدم التطرق إلى النواب األحرار
في حال تغييرهم لتوجههم داخل املجلس كأن ينضموا إلى حزب أخر ،فكيف سيطبق القانون عليهم ،ونعلم أن
النائب الحر ،هو حر في جميع تصرفاته بما فيها التصويت والتضامن و حتى االنضمام التاريخي إلى حزب أخر،
ّ
ألنه ال يمنعه من كل هذه األعمال إال انضمامه لحزب سياس ي جديد.
ُ
ّ
أما النائب الذي استقال أو أبعد من حزبه فينص القانون على أنه يحتفظ بعهدته بصفته نائب غير
منتم ،ولذلك قلنا آنفا أنه من املمكن أن يستقطب من طرف أحزاب أخرى في عمليات التصويت وهو طبعا ما
سوف يؤدي إلى خلق خارطة جديدة في حال كثرة عدد هؤالء ،وربما هذا ما حدث في الكثير من البرملانات العربية
حينما يترشح مجموعة من الكفاءات والوجهاء و أكاديميين...الخ كأحرار ،ولكنهم بمجرد فوزهم في االنتخابات
ودخولهم إلى تلك املجالس الشعبية يقومون بتغيير ألوانهم السياسية الحرة إلى انتماءات صريحة لألحزاب
 1ـ ينص الدستور املعدل لـ  6مارس  2016في مادته  117على أنه في حال ثبوت تغيير النائب طوعا لالنتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه ،أن
يبلغ املجلس الدستوري من طرف رئيس الغرفة املعنية ( مجلس األمة أواملجلس الشعبي الوطني ) فيعلن املجلس الدستوري ً
بناء على ذلك حالة
الشغور ،ومن ثم يتم استخالفه بنائب جديد كما تنص عليه القوانين التي تحكم العلمية االنتخابية في الجزائر.
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الحاكمة .ولكن هذه هي السياسة كما يعرفها رجالها من املدرسة الواقعية؛ السياسة هي :فن املمكن ،ولهذا فقد
استطاعت النظم السياسية الحاكمة في البالد العربية وغيرها( حدث مؤخرا في بريطانيا مع حزب رئيسة الوزراء
تيريزا ماي ا لتي استمالت أصوات األحزاب االيرلندية وحتى االسكتلندية ) تتفاوض مع مثل هؤالء مستميلة
أصواتهم لصالح أحزاب الدولة.
ّ
هللا:بأن أحزاب املعارضة في مصر تتجه نحو التشرذم والتقوقع على الذات،
ترى الباحثة ثناء فؤاد عبد
عكس أن تتجه نحو التكتل ثم استعمال آلية االستقطاب األيديولوجي ،لجلب الكثير من األحرار في البرملان
وبالتالي تكون الغلبة في األخير لصالح املعارضة على أحزاب السلطة ،وفي الواقع هذا ما تقوم السلطة باستعماله
وليس املعارضة.
في حين تحدثت املادة  130عن وجوب ابتداء الفترة التشريعية التي تنطلق في اليوم  15الذي يلي تاريخ
إعالن املجلس الدستوري للنتائج ،عكس الدستور القديم  1996الذي تحدث على  10أيام كما نصت عليه
املادة  .113واعتقد ّأن الفارق ليس كبيرا بالنسبة للقانونين ،ولكنه فرصة إضافية تمنح للمجلس الدستوري
للتحقق من األمور جيدا ومن دراسة الطعون بطريقة صحيحة وكافية ،وعدم التسرع في إصدار القرارات.
بينما املادة  134فقد وضحت كيفية عمل اللجان ليس فقط في إطار املجلس والتقارير التي تصل إلى
غرفتي البرملان ،بل بحرية العمل والتصرف خارج البرملان ،حيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان البرملان بغرفتيه
تشكيل بعثة استعالم مؤقتة لالطالع ودراسة موضوع محدد أو وضع معين ،ولعل هذا األمر الذي نعتبره جديدا
هو في الحقيقة من صميم عمل البرملان وهو الرقابة لكل أعمال الدولة ولكل مصالح السلطة التنفيذية ،ولهذا
يسمى النائب في البرملان ممثل الشعب ،وممثل الشعب في الحقيقة يمتلك سلطة رقابية عليا تؤهله للتحقيق في
أي قضية قبل إرسالها للقضاء إذا ثبت تورط أحد األطراف مهما كان منصبه أو نفوذه.
أيضا املادة  136الجديدة فقد عدلت املادة  119من دستور  1996حيث أضافت حق املبادرة بالقوانين
إلى أعضاء مجلس األمة ،بدل االقتصار على الوزير األول والنواب في املجلس الشعبي الوطني ،وهو ما يعني ّأن
املشرع الجزائري قد تفطن إلى التركيبة املهنية واألكاديمية و التكنوقراطية املتخصصة التي يحتويها مجلس
األمة ،حيث تملك هذه الفئة مؤهالت كبيرة للتشريع ال تملكها في الحقيقة تركيبة املجلس الشعبي الوطني،
ولذلك فما هو الهدف من حرمانها من املبادرة بالقوانين ،وبهذا يكون املشرع الجزائري قد منح فرصة ملجلس
الشيوخ حتى يكون مساهما أكثر في العمل البرملاني.
الجديد اآلخر هو ما جاءت به املادة  137من الدستور املعدل الجديد  2016حيث نصت على ّأن
مشاريع القوانين املتعلقة بالتنظيم املحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي تودع مكتب مجلس األمة ،وأما كل
مشاريع القوانين األخرى فتودع مكتب املجلس الشعبي الوطني ،ولعل الحكمة هنا في ّأن التنمية املحلية تناقش
فقط على مستوى مجلس الشيوخ حتى تصبغ املناقشة بالطابع الوطني وال مجال للجهوية في هذا األمر ،وهذا
ذكاء وفطنة من املشرع حتى يسد باب الجهوية و اإلقليمية وغيرها ،كما ّأن مسألة التقسيم اإلقليمي مثال قد
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يتم التصويت فيها لصالح مناطق على حساب مناطق أخرى ً
بناء على معطيات قد ال تكون وطنية بل محلية و
ضيقة جدا وهذا من بين االنتقادات التي توجه للنظامين املركزي و الجهوي.
وبهذا فقد استحدثت طريقة جديدة للمصادقة في املجلس الشعبي الوطني وال سيما في حالة املادة 137
التي يناقش فيها املجلس الشعبي الوطني املشاريع التي صدق عليها مجلس األمة ،أي مناقشة من األعلى إلى
األسفل ،ولكن عاد املشرع وقال في الفقرة الرابعة من املادة  138من التعديل الدستوري  2016أنه في كل
الحاالت يصادق مجلس األمة على النص الذي صوت عليه املجلس الشعبي بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة
للقوانين العادية ،وباألغلبية املطلقة بالنسبة للقوانين العضوية ،وفي حالة الخالف بين الغرفتين تتشكل لجنة
متساوية األعضاء من املجلسين للبت في القضية محل الخالف في أقل أو يساوي شهر؛  15يوما القتراح لتشكيل
اللجنة و 15يوما لدراسة الخالف والفصل فيه ،في حين أبقى دستور  1996في مادته  120مدة الفصل في
الخالف مجهولة ولم تحدد بمدة وهو ما يعني طول اإلجراءات وموت القوانين في أدراج مكتبي الغرفتين .وهذا
اإلجراء يحسب للعمل البرملاني الجديد.
كذلك جاءت املادة  151من التعديل الدستور الجديد  2016لتعالج وتضبط مسألة عدم التدقيق
الزمني في استجواب أعضاء الحكومة حول قضايا الساعة ،واشترطت أن يكون الجواب في أجل أقصاه  30يوما،
بدل املادة  133من دستور  1996التي تركت املجال الزمني غير محدد ،وبالتالي بقيت الكثير من األسئلة بال
جواب إلى يومنا هذا ،طبعا نظرا ّ
ألن القانون هنا ترك املدة مفتوحة.لكن املادة  152قطعت الشك باليقين بحيث
نصت على ّأن مدة الجواب على السؤال سواء كان كتابيا أو شفويا أجل أقصاه  30يوما.
ولعل هذا األمر قد ساهم في حركية البرملان حيث أضافت الفقرة األخيرة من املادة  152السالفة الذكر
تميزا نوعيا من حيث التطبيقات العملية ،إذ أصبح على ّأن البرملان بغرفتين وبالتداول يعقد جلسة أسبوعية
تخصص لإلجابة عن األسئلة الشفوية للنواب وألعضاء مجلس األمة ( ،أسبوع ملجلس النواب ،وأسبوع ملجلس
األمة ،).لكن العبارة التي صيغت بها املادة ليست إلزامية كما يظهر ،وهي عبارة " :يعقد " التي ال نلمس فيها
اإللزام ،كعبارة " :يجب " أو " ُيلزم " ،وبالتالي ما هي اإلجراءات التي تجعل من هذه املادة مفعلة ،ثم من ناحية
أخرى ،هل من املعقول أن يلزم الوزير بالرد على األسئلة كل أسبوع ،ويتخلى عن مهمته التنفيذية والزيارات
امليدانية ملختلف األقاليم بهدف مراقبة مختلف املشاريع والبرامج ...وغيرها ،ولهذا فاملسألة هنا ومن منظور
واقعي تتطلب املرونة في التعامل1.
سادسا :السلطة التنفيذية بين ضعف املؤسسة التشريعية ومتطلبات التنمية واإلصالح
ّإن السلطة التنفيذية تعتبر في الحقيقة األداة الحقيقية للتنفيذ؛ من خالل تجسيد كل البرامج
والقوانين التي صادق عليها البرملان ،ولهذا ّ
فإن الحكومة بداية من أعلى سلم فيها وهو الرئيس إلى غاية أبسط
موظف في أصغر خلية قاعدية شعبية وهي البلدية ،كلهم يعتبرون أو يمثلون الجهاز التنفيذي ،هذه الهيئة التي
1ـ املادة  152من التعديل الدستوري  6مارس  ،2016مرجع سابق ،ص .29
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تعتمد عليها الدولة في تنفيذ كل القوانين املصدق عليها خاصة ما تعلق بالقطاعات الحساسة واإلستراتيجية
كحماية األمن العام وتوفير السكينة للمواطنين ،الصحة ،السكن ،التعليم ،املساواة ،العدل...الخ ،و في هذا
الصدد قام املشرع الدستوري الجزائري في التعديل الجديد  2016بسد الكثير من الثغرات ،التي كانت مثارا
للجدل على مستوى اإلعالم و األحزاب السياسة وحتى منظمات املجتمع املدني ،خاصة في مسألة الترشح لرئاسة
الجمهورية وقضية الجنسية الجزائرية األصلية للمترشح وزوجه.
فيما يتعلق برئاسة الجمهورية فالجديد في التعديل الدستوري  ،2016أن املترشح ملنصب الرئاسة في
الجزائر زيادة على ما ورد في أحكام املواد  70إلى  74من دستور  1996تم إضافة اآلتي :أن يحدد القانون
العضوي( والقانون العضوي أقوى من القانون العادي ) الكيفيات األخرى لالنتخابات الرئاسية،فبعدما كان
مجرد قانون حسب ما أشارت إليه املادة  85من التعديل الجديد ،جاءت املادة  87لتغلق الباب أمام ملف
الجنسية ،بحيث فرضت على كل مترشح ملنصب الرئاسة أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية األصلية وفقط،
وأن ال يكون قد تجنس في يوم من األيام بجنسية أجنبية ،كما يجب عليه أن يثبت الجنسية الجزائرية األصلية
لألب واألم ،وأن يثبت ّ
بأن زوجه ( زوجة املترشح للرئاسة تتمتع بالجنسية الجزائرية األصلية فقط ،باإلضافة
إلى أنه يجب أن يثبت اإلقامة الدائمة بالجزائر دون سواها ملدة عشر  10سنوات على األقل قبل إيداع ملف
الترشح ،مما يعني أنه في حال عدم توفر أحد هذه الشروط لن يكون ملف املترشح للرئاسة الجزائرية مقبوال،
و سيرفض لعدم استيفاء الشروط القانونية ،و لقد أحسن املشرع الجزائري حين أغلق الباب أمام الكثير ممن
قد تتوفر فيهم شروطا قد تخدم أطرافا أجنبية.
و لكن لألمانة العلمية ّ
فإن هذه املسألة هي مسألة غير مطلقة الحكم ،و ذلك للعديد من االعتبارات
املوضوعية و العملياتية ،و تبقى هذه املسألة مسألة ضمير،بحيث أنك قد تجد شخصا ال تتوفر فيه كل هذه
الشروط و تجده أكبر املخلصين للجزائر و للوطن و لإلسالم و للعربية و األمازيغية و أهلها ،و في املقابل قد تجد
من تتوفر فيه كل تلك الشروط التي حددها املشرع غير أنه ال يتمتع بأي حس اتجاه الجزائر و ال أهلها و ال
ّ
هويتها ،فهذه إذن قضية ضمائر ال قضية جنسيات،و لكن القانون ال يرى و ال يؤمن إال بالوثائق ،و كما يقال
الثقة في الوثيقة ،مثل ذلك أيضا املادة القانونية التي تقول القانون ال يحمي املغفلين ،و في املقابل ال توجد مادة
قانونية تقول القانون يحمي الطيبين ،فهذه املسألة راجعة إلى عنصر ّ
النية ،و القانون ال يدرس النيات و إنما
يدرس امللموس ،و تبقى هذه املسألة مسألة روحية أخالقية بحتة ،يجازي هللا بها من كان صادقا في مسعاه،
يقول النبي صلى هللا عليه وسلم " :إنما األعمال بالنيات ،و إنما لكل امر ٍئ ما نوى 1"...أما البشر فال يمكنهم
أن يعلموا النيات أو أن يطلعوا على ما تخفي الصدور .
كذلك لعل هذه املادة تمثل بيت القصيد و هي التي من أجلها تم تعديل الدستور ،و هي املادة  88حيث
عاد املشرع الجزائري إلى ما نصت عليه املادة  74من دستور  1996بأن تكون مدة العهدة الرئاسية  5سنوات
1ـ ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،ط ،2بيروت :دار الكتب العلمية ،2007 ،ص .15
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قابلة للتجديد مرة واحدة ،وأعتقد أن هذه املادة وبهذا السياق اللغوي يمكن أن تمنح فرصة النتخابه كرئيس
بعد خروجه من الرئاسة وترشح شخص آخرّ ،
ألن املشرع لم يفصل فيها بعبارة مدى الحياة.
كما ّأن املادة املادتين  77و  78من دستور  1996واللتان أثارتا الكثير من الجدل ،لم تعدال في التعديل
الدستوري الجديد  2016ما عدا أنها اشترطت على رئيس الجمهورية أن يعين الوزير األول بعد استشارة
األغلبية البرملانية املادة  ، 91ولكن هذا لم يحدث في أرض الواقع كون الوزير األول ،وحتى الوزراء املشكلين
للطاقم الحكومي ليسوا من حزب األغلبية.
أما املادة  92من التعديل الدستوري الجديد فقد تحدثت عن منصب الرئيس األول للمحكمة العليا و
الذي كان غير منصوص عليه في دستور الجزائر لعام  ،1996ولكن الحقيقة أن هذا املنصب هو منصب قضائي
و بما أنه يضطلع بسلطة تعيين القضاة ،وبالتالي فرئيس املحكمة العليا هو قاض في األساس ولهذا ّ
فإن املشرع
الدستوري الجزائري أراد أن يشير ألهمية و مكانة هذا املنصب ،ألنه بالرجوع إلى نص املادتين  174و  177من
التعديل الدستوري الجديد سوف ندرك الحجم الكبير الذي يتمتع به هذا املوظف فهو الشخص املخول أن
يسهر على احترام أحكام القانون األساس ي للقضاء ،و على رقابة انضباط القضاة ( املادة  ،)174و كذلك من
مهام املحكمة العليا للدولة أنها تختص بمهمة محاكمة كل من رئيس الجمهورية عن األفعال التي يمكن وصفها
بالخيانة العظمى و كذلك الوزير األول عن الجنايات و الجنح التي يرتكبها هذا طبعا في حال تأديتهما ملهامهما (
املادة .) 177
و لذلك كان هذا املنصب من املناصب العليا و الحساسة في النظام السياس ي الجزائري.بل و قد
أضافت املادة  92من التعديل ّ
بأن رئيس الجمهورية زيادة على سلطة التعيين في املناصب و الوظائف
الحساسة ،يعين في وظائف قضائية أخرى ،و هو ما تركه املشرع مفتوحا لغاية صدور القانون العضوي املتعلق
به.
في حين املادة  93من التعديل الدستوري الجديد قدمت شرحا و وصفا لطبيعة النظام السياس ي
الجزائري ،حيث يتضح من طريقة تشكيل الطاقم الحكومي ّأن النظام رئاس ي بامتياز كون رئيس الجمهورية هو
من يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير األول ،و يتضح أيضا من الدور االستشاري للوزير األول أنه غير
ملزم ،و بالتالي ّ
فإن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار ،وقد صدق من قال ّأن املستشار مؤتمن وليس بضامن،
ويبقى القرار األول واألخير بيد السيد رئيس الجمهورية كما تقتض ي األعراف والدساتير ذات النظام الرئاس ي.
بينما املادة  98من التعديل الدستوري الجديد  2016فقد جاءت لسد الفراغ والثغرة التي كانت واردة
في املادة  84من دستور  .1996حيث نصت املادة القديمة على عبارة " :تقدم الحكومة سنويا إلى املجلس الشعبي
الوطني بيانا عن السياسة العامة" وهذه العبارة في واقع الحال غير ملزمة ولذلك لم نعهد من البرملان الجزائري
أن يقوم بتقديم بيان السياسة العامة باستثناء مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة الذي يقدم لبداية
السنة املالية الجديدة،والتي من خاللها يوقع رئيس الجمهورية على ميزانية الدولة في شهر ديسمبر من كل سنة،

47

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  8ديسمبر 2018

أما املادة  98الجديدة في التعديل  2016فقد أزالت الغموض عن هذه املهمة إذ بدأت بعبارة ":يجب على
الحكومة أن تقدم سنويا إلى املجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة " وعبارة يجب تكون في غالب
األحوال ملزمة عندما توضع في نص ما ،ال سيما إذا علمنا ّأن هذا النص هو نص دستوري يسمو فوق كل
النصوص.
كما تم تعديل املادة  88من دستور  1996واملتعلقة بشغور منصب الرئاسة ،على أن يتولى رئيس مجلس
األمة مهام رئيس الجمهورية ملدة  60يوما  ،حيث نصت املادة  102من الدستور الجديد على مدة أقصاها 90
تسعون يوما بدل  60يوما السابقة ،وحسنا فعل املشرع الجزائري إذ أعطى املدة الكافية للوصول إلى الحلول
الالئقة والترتيبات املالئمة وفي الوقت املناسبّ ،
ألن مدة  60يوم هي في الحقيقة غير كافية.،
كذلك الجديد في التعديل الدستوري الجديد  2016توسيع قائمة املؤسسات املخولة باالستشارة في
حاالت الطوارئ والحاالت االستثنائية والحرب ،حيث كان رئيس الجمهورية قبل التعديل يستشير مجلس
الوزراء واملجلس األعلى لألمن وفي بعض الحاالت مجلس األمة ،فصار املجلس الشعبي الوطني بدوره مستشارا
عند رئيس الجمهورية و وهو ما ورد في املواد من  105إلى  ،111وربما هذا ما استوحاه املشرع الجزائري من
التشريع الفرنس ي في دستور الجمهورية الخامسة  1958حسب املادتين  16و . 15
سابعا :السلطة القضائية بين اإلصالحات والتحديات
ّإن التعديل الدستوري للسادس من شهر مارس عام  2016قد قدم إصالحات كبيرة وغير مسبوقة
للمؤسسة القضائية وللقضاء بصفة عامة ،هذه املؤسسة املقدسة التي أضحت الشغل الشاغل في اهتمامات
الدولة ورئاسة الجمهورية ،حيث نصت املادة  156في فقرتها الثانية املضافة ّأن رئيس الجمهورية هو الضامن
الستقاللية السلطة القضائية.
كذلك أضافت املادة  160من التعديل سندا قانونيا حيث ضمن القانون التقاض ي على درجتين في
املسائل الجزائية وحدد كيفيات تطبيقها ،كما تم معالجة األوامر القضائية بأن ضمنها املشرع أن تكون معللة،
كما يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي وهو نص املادة ّ ،163
ولعل هذا اإلشكال ال يزال مطروحا
وبحدة في الساحة الجزائرية عموما حيث نجد ّأن الكثير من األحكام القضائية رغم وجود أحكام قضائية نافذة
ّ
إال أنها ال تزال تجد عوائق كبيرة حيال التطبيق.
كما تضمنت املادة  166تعديال جديدا يتعلق بمسألة حماية القاض ي ،حيث أنه يحق للقاض ي أن يخطر
عن أي تدخل في سير العدالة ،كما يجب عليه أن يتفادى أي موقف من شأنه املساس بنزاهته
أيضا و ألول مرة يذكر فيها املحامي في الدستور الجزائري من خالل املادة  170وتكفل له الضمانات
القانونية للحماية من كل أشكال الضغوط والتي تمكنه من ممارسة عمله بكل نزاهة وفي ظل سيادة القانون .
1ـ حسان محمد شفيق العاني ،مرجع سابق ،ص .106
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هذه املادة التي لم تكن واردة في دستور  1996قد تفطن لها املشرع الجزائري من خالل الضغوطات التي كانت
تمارس على املحامي وتعوقه من أداء عمله.
كما منح التعديل الدستوري االستقاللية اإلدارية و املالية للمجلس األعلى للقضاءّ ،
ونص على أن يكون
ذلك تحت قانون عضوي وهذا طبعا ما ورد في نص املادة  176من الدستور الجديد بدال من املادة  157من
الدستور الجزائري لعام  .1996التي لم تتطرق إلى هذه االستقاللية التي ستدفع بالقضاء الجزائري قدما إلى
األمام ،وقد أصبح العالم يتحدث عن مجال إصالح العدالة انطالقا من إصالح القضاء فالعدالة كما يعرفها
املختصون هي تلك العملية املعقدة بحكم أنها تتضمن آليات وسبل تحقيق االستقرار االجتماعي وتحقيق
السعادة للمواطن واحترام قاعدة املساواة بين األفراد ،بينما العدل فهو مجال تطبيق التشريعات والقوانين
سواء كانت مكتوبة ،عرفية أو سماوية1.
املالحظ على الفصل الثالث من الباب الثاني املتعلق بالسلطة القضائية ّأن هناك تبعية كبيرة لرئاسة
الجمهورية خاصة في مسألة التعيينات التي يقوم بها الرئيس ،ولهذا هناك من يقول ّ
بأن األشخاص الذين يعينهم
ُ
الرئيس سيكونون ت ّبعا له ،ولكن ما هو معمول به عامليا ّأن الرؤساء هم من يقومون بتعيين القضاة ورؤساء
املحاكم العليا والدستورية وغيرها من املناصب القضائية الحساسة ،وقليل من الدول من تلجأ إلى انتخابهم
من قبل الشعب أو حتى من نوابهم ،كما هو حال بعض مناطق الحكم في الواليات املتحدة األمريكية ،وبالتالي
فالقضية هي قضية ضمير وليس تبعية بالضرورة.
ثامنا:مر اقبة االنتخابات في الجزائرخطوة إلى األمام أم انتكاسة إلى الوراء
لعل الجديد الذي تضمنه التعديل الدستوري لـ  2016والذي لم يتطرق له دستور  1996هو مسألة
مراقبة االنتخابات ،هذه االنتخابات التي تعتبر في حقيقة الحال بوابة الديمقراطية ،لكنها قد تعتبر بوابة
اإلحتكار والتعصب للرأي واالستئثار بالسلطات ،ولهذا ّ
فإن االنتخابات الحقيقية والنزيهة عادة ما تفرز وضعا
صحيحا ومعادلة دقيقة ،بينما العكس هو الذي يؤدي إلى احتكار السلطة ،ولذلك فقد ّ
ضمن املشرع الجزائري
الدستور املعدل فصال كامال يتشكل من مادتين والعديد من الفقرات التي أتت بضوابط وأمور لم تكن معموال
ُ
بها من قبل ،كمسألة تشكيل لجنة أو هيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات و التي خول لها العديد من
ُ
الصالحيات لضبط العملية االنتخابية من بدايتها إلى نهايتها ،كما أعطيت لهذه الهيئة الكثير من التسهيالت التي
لم تكن األحزاب السياسية الناشطة في الساحة الجزائرية تحلم بها في دستور  ، 1996وفيما يلي سوف سنتفصل
في شرح هاتين املادتين2:

1ـ عدنان السيد حسين ،تطور الفكرالسياس ي ،ط ،2بيروت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،2009 ،ص .93
2ـ املادتين  193و  194من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1996
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املادة  :193نصت على ّأن السلطات العمومية املكلفة بتنظيم االنتخابات بإحاطتهـا بالشفافية والحياد ،وبهذه
الصفة توضع القائمة االنتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف املترشحين تفاديا ألي تزوير أو تحوير أو
استغالل ..الخ وقد وضح القانون العضوي املتعلق باالنتخاب هذا األمر غاية الوضوح .
في حين جاءت املادة  194لتأسيس هيئة عليا ملراقبة االنتخاب وكذلك كيفية تعيين رئيسها وأعضائها
وأهم املهام التي تقوم بها تلك الهيئة املستقلة ،التي يكون القضاء جزءا منها باإلضافة إلى كفاءات من مختلف
حساسيات املجتمع املدني ،أما رئيسها فيكون شخصية وطنية ُي ّ
عينها رئيس الجمهورية طبعا بعد استشارة
األحزاب السياسية ( ،املعارضة ) ومن بين أهم أعمالها ما يلي:
ـ السهر على شفافية االنتخابات الرئاسية والتشريعية واملحلية وكذا االستفتاء ،ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة
الناخبة حتى إعالن النتائج املؤقتة لالقتراع.
ـ اإلشراف على عمليات مراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية
ـ صياغة توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات االنتخابية
ـ تنظيم دورة في التكوين املدني لفائدة التشكيالت السياسية حول مراقبة االنتخابات وصياغة الطعون.
ّ
وعلى الرغم من بداية عمل هذه اللجنة منذ االنتخابات التشريعية لسنة  ، 2012إال ّأن املعارضة عادة
ما توجه أصابع االتهام إلى السلطة أساسا و إلى هذه اللجنة ثانيا؛وذلك بعد كل استحقاق انتخابي؛ كوصفها
بعدم الحياد ،وسكوتها عن التجاوزات ...الخ ويستندون إلى قضية أحادية القرار في الشخصية التي تختار
لرئاسة اللجنة،وذلك ألنها من تعيين رئيس الجمهورية ،باإلضافة الى عدم تمتعها بكافة الصالحيات التي من
خاللها تستطيع التأثير في العملية االنتخابية ككل .وباعتبار ّأن االنتخاب هو لب العملية الديمقراطية ،فبدونه
ال أساس للديمقراطية أصال .وعلى هذا األساس يبقى من حق أي معارضة أن تفسر األمور كما تراها ،ولكن
الحقيقة األكيدة ّأن رئيس اللجنة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ،عادة ما يكون تحت استشارة تلك األحزاب
السياسية وبموافقتها وهو ما يتم مالحظته إعالميا .
إذن من خالل ما تقدم فعوضا من لجوء األحزاب السياسية في الجزائر( خاصة املعارضة )إلى تلمس
ّ
مكان الداء وعالجه ،فإنه يتم االشتغال بأمور ال تضيف للمشهد السياس ي إال التخلف والركود ،وذلك من خالل
انتشار النزعة الواحدية الضيقة ونبذ كل أطروحات األخر مهما كانت عقالنية ،وبالتالي زيادة الفجوة والتشرذم
بين مختلف التشكيالت السياسية ،عوض سيادة فكرة االستقطاب اإليديولوجي بينها لبناء مؤسسات الدولة،
وفرض تقاليد جديدة على الحزب الحاكم ،حينها فقط سيكون الطريق ممهد لبناء تنافس سياس ي ديمقراطي
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نزيه عماده التنافس االيجابي البناء ،الذي سوف يخرج الحياة الحزبية من نظرية العقد االجتماعي حرب
الجميع ضد الجميع والتي يرى فيها كل حزب أنه الوحيد الذي يملك مفاتيح حل األزمة دون غيره1.
إن اللجنة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات وبفضل التقارير والتوصيات التي ترفعها إلى الحكومة
عقب كل استحقاق انتخابي ،ستسهم في إثراء الوعاء القانوني إلصالح نظام االنتخابات ،و معلوم بالضرورة ّأن
التجارب االنتخابية املتكررة سوف تؤدي عبر الزمن إلى تدارك أخطاء املاض ي وبالتالي تعديل قانون االنتخابات
بما يتماش ى وخدمة اللعبة الديمقراطية ،ولهذا يجب التأكيد على حقيقة ّأن هناك العديد من املكاسب املحققة
رغم تسجيل بعض التحفظات ولكن عند مقارنتها بفترة التسعينيات فإن هناك قفزة نوعية ال يمكن إنكارها،
ومع ذلك فالبد من تعميق وإصالح هذه التجربة مستقبال .
تاسعا :الهيئات االستشارية الجديدة بين تقديم االستشارة وتحديات الو اقع
لقد أضاف التعديل الدستوري الجديد العديد من املواد الدستورية ،كما استحدث العديد من
الهيئات واملؤسسات االستشارية لدى رئيس الجمهورية كما هو الحال بالنسبة للمادة  198التي استحدثت
مجلسا وطنيا لحقوق اإلنسان ،ويتبع برئاسة الجمهورية ،وهو نفس األمر الذي تحدثت عنه املادة  200في
قضية استحداث مجلس أعلى للشباب ُيربط كذلك برئاسة الجمهورية،أيضا املادة  202التي تكفلت بتأسيس
هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ويتبع رئاسة الجمهورية .الجديد في هذه الهيئة ّأن أعضائها يؤدون
اليمين حتى تكون النزاهة أكثر ،وهي سلطة إدارية مستقلة لدى رئيس الجمهورية ،وتوفر الدولة لهم كل الحماية
من التهديد والترهيب أو اإلهانة أو التهجم أو الشتم ،وهذا أمر منطقي بحكم حساسية املهمة.
املادة  :204املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي كإطار للحوار والتشاور واالقتراح في املجالين
االقتصادي و االجتماعي وهو مستشار الحكومة ،ومن مهامه حسب املادة  105منبر للمشاركة املجتمعية في
قضايا السياسة واالقتصاد والشؤون االجتماعية ،وتمتين عرى الحوار بين مختلف الشركاء ،ورفع اقتراحات
وتوصيات إلى الحكومة.
املادة :206استحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يكون هدفه كما نصت عليه املادة
 207في تقييم وتثمين األبحاث العلمية لفائدة االقتصاد الوطني والتنمية املستدامة .باإلضافة إلى ترقية البحث
الوطني في مجال االبتكارات العلمية والتكنولوجية ،ويرأس هذا املجلس كفاءة وطنية يعينها طبعا رئيس
الجمهورية.
1ـ جمال الدين بن ّ
عمير " ،االصالح الحزبي في الجزائر أثناء فترة التعددية السياسية " ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية
والعالقات الدولية ،فرع التنظيم السياس ي واالداري ،كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية  ،جامعة الجزائر  ،3السنة الجامعية 2014 :ـ
 ،2015ص ص  293ـ  .294نقال عن :عاطف السعداوي ،مفهوم الحزب الديمقراطي :دراسة في املحددات واملعايير ،ورقة بحثية مقدمة في اللقاء
20ملشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية بعنوان :مفهوم األحزاب الديمقراطية وواقع االحزاب في الدول العربية :،مفهوم االحزاب
الديمقراطية وواقع األحزاب في الدول العربية ،أكسفورد :الجماعة العربية للديمقراطية  24جويلية  ،2010ص ص  7ـ  8أنظر املوقع اإللكتروني:
http : //arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageld/809
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ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل ّأن إنشاء هذه املجالس وإتباعها برئاسة الجمهورية هو في
الحقيقة من أجل مراقبة أعمال الحكومة والجماعات املحلية وتقديم تقارير مفصلة إلى رئيس الجمهورية،
طبعا مع تقديم املشورة للرئيس ومعاونيه في الرئاسة ،أم أنها مجرد هياكل إدارية نص عليها الدستور وينصبها
ّ
رئيس الجمهورية ثم بعد ذلك تنخرط في سبات طويل ال تستيقظ منه إال في حالة تلقيها إيعازا من السيد
الرئيس ،وهذا طبعا ما عودتنا عليه الكثير من املجالس واللجان في الدول العربية عموما.
الجواب يتضمن شقين الشق االيجابي في وجود واستحداث مثل هذه الهيئات ،شق سلبي ال يرى من
ّ
وجود أو استحداث مثل هذه الهيئات إال مضيعة للمال والوقت والجهد ،طاملا أنها مربوطة بالسلطة التنفيذية،
ّ
وأن استقالليتها ستبقى مسألة شكلية ،وال طائل من ورائها ،طبعا هذا رأي املعارضة دائما ،ولكن الواقع قد
يفرض منطقا آخر ،حين تكون هذه املؤسسات وسيلة لالتصال والتواصل بين الحاكم واملحكوم ،مثال ذلك
الدول املعاصرة التي صارت تعتمد كثيرا على نظام االستشارة واملستشارين ،شريطة أن يكون هذا املستشار من
ذوي التخصص والخبرة حتى يستطيع اإلفادة من خبرته.
الخاتمة:
ختاما ما يمكن أن يقال حول مسألة التعديل الدستوري لعام  2016أنه انتصار جديد للحريات في
الجزائر ،ولو من الناحية النظرية والقانونية ،وذلك ّ
ألن التطبيق عادة ما ُيوقع القوانين في فخ جدلية النظرية
والواقع ،ألن القوانين عادة ما يحتاج إلى متسع من الوقت حتى يتم ترسيمها على أرض الواقع ،ثم التأكد من
الصعوبات التي تعترض تطبيقها ،وطبعا بمرور األيام سوف تتحصل املعارضة على املزيد من املكتسبات ،هذه
املكتسبات التي كانت باملاض ي ضربا من الخيال أو املستحيل ،وعلى العموم فالنظرة العامة على الدستور
الجزائري والسيما التعديل الدستوري الجديد للسادس من شهر مارس عام ألفين وستة عشر والدستور
التعددي األصل لعام  1996هي من الدساتير الجيدة و املعمول بها عامليا ،كونها أوال مقتبسة من مختلف
التشريعات العاملية و املعترف بها ( خاصة فرنسا ) ،وثانيا ألنها قللت من عدد الثغرات والفجوات التي كانت في
الدساتير والتعديالت السابقة وطبعا هذا هو حال التعديل الدستوري الجديد  2016الذي قلل من فجوات
دستور .1996
توصيات الدراسة:
إذن وبعد كل هذه التعديالت وفي أولى تطبيقات الدستور الجديد وبالتحديد االنتخابات التشريعية 4
ماي  2017ال زالت الجزائر تراوح مكانها في مسألة إعمال النصوص الدستورية بين النظرية والتطبيق ،كون
الدستور وثيقة مقدسة تنظم مختلف العالقات في الدولة داخليا وخارجيا ،ولكن في حال ما إذا لم تطبق هذه
الوثيقة أو تم اختراقها تحت أي ظرف من الظروف ،ال نقول حينها أنه ليس لدينا دستور كما يقول البعض،
ّ
ألن املسألة هنا ال تعدو أن تكون خلال في التطبيق أما النصوص النظرية فهي صحيحة ،وللتوضيح أكثر هل إذا
كان الدستور األمريكي ناجحا معناه يمكن تطبيقه في الجزائر ،الجواب :ال ّ
ألن األمر ال يتوقف على النصوص
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فقط ،بل البد من مراعاة البيئة والذهنية التي سيطبق فيها هذا الدستور ،حينها فقط ند ك ّ
بأن ما ينجح هناك
ر
ّ
البعض،ألن النظري عادة ما يصطدم
ال يعني أنه سينجح هنا بالضرورة ،فالقضية ليست حتمية كما يعتقد
بمعوقات التطبيق خاصة إذا لم تكن هناك إرادة بشرية حقيقية نحو التغيير.
ومن التوصيات التي أقرتها اللجنة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات التشريعية 2017وعلى لسان
أكد ّ
ئيسها عبد الوهاب د بال،الذي ّ
بأن نظام االنتخابات في الجزائر ال يزال في حاجة كبيرة إلى إدخال العديد
ر
ر
من اإلصالحات على األخطاء التي حدثت خالل الحملة االنتخابية وكذلك في أثناءها و حتى ما جاء بعدها ،من
تحفظات ومن احترازات ،وإخطارات ،سواء من طرف األحزاب السياسية أو املترشحين األحرار أو حتى من الهيئة
املستقلة ملراقبة االنتخابات نفسها ،ولكنه عاد ّ
وأكد على ّأن إصالح القوانين يكون عن طريق املمارسة والتطبيق
ُ
امليداني ،ألنه بدون ممارسة ال يمكن أن تعرف مواطن الخطأ وال كيفية إصالحها ،ولهذا يقال لن يعمل من
يخش ى االنتقاد1.
قائمة املراجع:
أوال :مراجع بالعربية
أ ـ القوانين واملراسيم
ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم  76لـ 8 :ديسمبر  ،1996صدر دستور 28
نوفمبر  ،1996الساري املفعول بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  96ـ  438املؤرخ في  7ديسمبر  ،1996واملتعلق
بإصدار نص التعديل الدستوري املصادق عليه في استفتاء الشعب يوم  28نوفمبر pdf.1996
ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( ،التعديل الدستوري في القانون  16ـ  01ليوم  06مارس ،2016
الصادر بالجريدة الرسمية العدد  ، 14يوم  7مارس  2016الجزائر :دار بلقيس للنشرpdf.2016 ،
ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القانون  02ـ  03املؤرخ في  10أفريل 2002
املتضمن تعديل الدستور ،عدد  25لـ 14 :أبريل سنة pdf.2002
ـ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  63لـ  16 :نوفمبر ، 2008القانون  08ـ 19
املؤرخ في  15نوفمبر  2008املتضمن تعديل الدستورpdf.
ب ـ الكتب
ـ الحنبليابن رجب ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،ط ،2بيروت :دار الكتب
العلمية.2007 ،

1ـ قناة الشروق  ، Newsاألخبار ليوم  14ماي  ،2017شريط األخبار الساعة  22.00سا بتوقيت الجزائر.
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ـ الخطيب نعمان أحمد ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،1اإلصدار الثاني ،عمان :دار
الثقافة للنشر.2009 ،
ـ السيد عدنان حسين ،تطور الفكر السياس ي ،ط ،2بيروت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
.2009
ـ الطهراوي هاني علي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،1اإلصدار  ،2عمان :دار الثقافة للنشر،
.2009
ـ العاني حسان محمد شفيق ،االنظمة السياسية والدستورية املقارنة ،بغداد  :مطبعة جامعة بغداد،
pdf.1987
ـ الكيالي عبد الوهاب ،موسوعة السياسة ،الجزء الثاني ،بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،د س
نpdf.
ّ
ـ املناسية أمين محمد سالم ،قواعد البحث العلمي ومناهجه ومصادرالدراسات اإلسالمية ،عمان :مؤسسة
رام للتكنولوجيا والكمبيوترpdf.1995 ،
ـ الهواري صالح الدين ،املعجم الوسيط ،بيروت :دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر ،د ت ن.
الدوريات واألطروحات:
ـ جمال الدين بن ّ
عمير " ،االصالح الحزبي في الجزائر أثناء فترة التعددية السياسية " ،أطروحة لنيل شهادة
الدكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،فرع التنظيم السياس ي واالداري ،كلية العلوم السياسية
و العالقات الدولية  ،جامعة الجزائر  ،3السنة الجامعية 2014 :ـ Pdf .2015
ثانيا :مراجع باألجنبية
-Dictionnaire LAROUSSE, 2 édition, France: Maury-Eurolivre, Manchecourt, Mai 2001.
ثالثا :مو اقع الكترونية
ـ قناة الشروق  ، Newsاألخبار ليوم  14ماي .2017
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ّ أحكام
ضم الصغيرفي قانون األحداث العراقي واألردني
55

، محقق قضائي في مجال التحقيق مع األحداث،أكرم زاده الكوردي ماجستيرفي القوانين املقارنة
ً
عضو محكمة أحداث دهوك سابقا

Abstract:
This research deals with the provisions of the annexation of minors in the Iraqi and
Jordanian juvenile law.Its purpose is to clarify the similarities and differences between the law of
juveniles of both countries in relation to the subject matter of the study, in order to take
advantage of the strengths of each law.To achieve this, the researcher used the analytical,
comparative, and analytical inductive method.The study concluded with results: the similarity
between the two laws on certain issues, such as family follow-up of applicants for annexation by
the social researcher after the issuance of the annexation decision,and differences in other
issues.On the issues of disagreement, the case for argument was in favor of Jordanian law on
certain issues, such as, The illegitimacy of an unknown child to the seekers nursery, and achieving
the legitimate sanctity of the child within the family. On other issues, the balance was the odds in
favor of Iraqi law, such as the inclusion of small orphan parents joinder, and the decision to annex
in two phases.Thus, the Jordanian legislature can benefit from the Iraqi legislator, and vice versa
where the Iraqi legislator can benefit from the Jordanian legislator.
key words: Annexation, nursery, juveniles, Iraq and Jordan.
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امللخص:
يتناول هذا البحث أحكام ّ
ضم الصغير في قانون األحداث العراقي واألردني .والغرض منه هو بيان أوجه
التشابه واالختالف بين قانون األحداث لكال البلدين فيما يتعلق بموضوع الدراسة ،بهدف االستفادة من نقاط
القوة في كل قانون .وفي سبيل تحقيق ذلك ،استخدم الباحث املنهج االستقرائي التحليلي ،املقارن ،والنقدي.
واختتم البحث بنتائج وهي :التشابه بين القانونين في بعض املسائل ،مثل شمول الطفل مجهول النسب بالضم،
املتابعة األسرية لطالبي الضم من قبل الباحث االجتماعي بعد صدور قرار الضم ،واالختالف في مسائل
أخرى.وبخصوص مسائل الخالف ،فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون األردني في بعض املسائل ،مثل عدم
نسبة الطفل مجهول النسب إلى طالبي االحتضان ،وتحقيق الحرمة الشرعية للطفل داخل األسرة .وفي مسائل
أخرى ،كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي ،مثل شمول الصغير يتيم األبوين بالضم ،وصدور قرار
الضم بمرحلتين .وعليه ،بإمكان املشرع األردني االستفادة من املشرع العراقي ،والعكس صحيح حيث يمكن
للمشرع العراقي االستفادة من املشرع األردني.
الكلمات اإلفتتاحية :الضم ،االحتضان ،األحداث ،العراق ،واألردن.
مقدمة:
تشير التقارير الدولية لعام  2011أن عدد أيتام العراق بلغت نحو خمسة ماليين طفل ،وقد ّ
سجلت
نسبته  %16من السكان ،كما أعلنت وزارة حقوق اإلنسان العراقية في العام نفسه أن العراق لديها أكبر نسبة
من األيتام عند مقارنتها بشقيقاتها من الدول العربية .وأن هذا العدد املخيف جاء نتيجة لفقدان اآلباء واألمهات
في الحروب وأعمال العنف التي ّ
تمر بها العراق ،كما أن عدد مجهولي النسب هو اآلخر في ازدياد بسبب املتغيرات
ّ
الضم هي األخرى ارتفعت ألسباب عدة
االجتماعية.لكن مقابل ارتفاع عدد األيتام ومجهولي النسب ،فإن طلبات
منها :عقم الزوجين أو أحدهما ،وروح التكافل االجتماعي لدى املجتمع العراقي وغيرها.
لكن ما يخيف الجهات املعنية هو استغالل الضم كطريقة للمتاجرة باألطفال،إذ دعت رئيسة إحدى
الجمعيات العراقية الخاصة باألطفال ،الحكومة إلى توفير ضمانات أكيدة لرعاية األطفال الذين يتم ّ
ضمهم إلى
ً
ً
ً
أسر بديلة ،بغية إعدادهم إعدادا سليما بعيدا عن مخاطر اإلتجار بهم.1
وعليه ،فإن مشاكل ومعاناة أطفال العراقيين كثيرة ،وكل واحدة منها تقتض ي دراستها بشكل منفصل
عن غيرها ،ومن جميع الزوايا ،ومنها الزاوية القانونية .ومن خالل هذه الدراسة سنقتصر على حل مشكلة

1انظر الشيخلي ،سها ،وخالد ،نورا ،التبني روح التكافل االجتماعي في املجتمع العراقي،موقع مجلة نرجس ،تاريخ زيارة املوقع :2018/7/24
http://www.narjesmag.com/pdf.php?id=1000
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األطفال اليتامى ومجهولي النسب ،من خالل ّ
ضم األطفال ألسرة بديلة املنصوص عليه في قانون األحداث
العراقي كوسيلة لوقاية األطفال من الجنوح.
ً
ولكون دولة األردن جارة للعراق ،ولديها قانون أحداث صدر حديثا في عام 2014م ،وتعليمات خاصة
باحتضان األطفال لعام 2013م تحتوي على نصوص جيدة ال يمكن االستغناء عنها فيما يخص موضوع
الدراسة ،يرى الباحث بأن إجراء مقارنة بين قانون البلدين في هذا الخصوص ،فيها فائدة ال يستهان بها.
أهمية البحث:
ً
تكمن أهمية البحث في كونه جديدا من نوعه في هذا املجال ،إذ لم يجد الباحث أي بحوث أو دراسات
ّ
معمقة في هذا الخصوص وبهذا العنوان بالتحديد ،وإن وجدت فإنها إما دراسات منفصلة أي تم دراسة الضم
في قانون كل دولة بوحده ،أو تم تناوله ضمن مواضيع أخرى وتم اإلشارة إليه بصورة سطحية أو مستعجلة.كما
أنه ومن خالل هذا البحث يمكن ّ
التعرف على أحكام الضم في قانون األحداث العراقي واألردني ،والتطلع على
مكامن القوة فيهما بغية االستفادة منها ،وكذلك الكشف عن مكامن الخلل فيهما بغية إصالحها وتحسينها.
تساؤالت البحث:
يسعى الباحث إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما هي أوجه االختالف واالتفاق بين أحكام الضم في قانون األحداث العراقي واألردني.
 .2ما هو فيصل التفاضل بين أحكام الضم في قانون البلدين.
منهجية البحث:
ارتأى الباحث أن يعتمد على املنهج االستقرائي لتشرد وانحراف األحداث في قانون البلدين .واملقارنة
ً
ً
بينهما وتحليلها تحليال قانونيا بطريقة نقدية بغية الوقوف على نقاط القوة والضعف في كل قانون.
أهداف البحث:
ّ
التعرف على أوجه التشابه واالختالف بين أحكام الضم في قانون األحداث العراقي
يهدف البحث إلى
واألردني ،وكذلك البحث والتحري عن نقاط القوة والتفاضل بينهما بغية إفادة املشرعين من الجانبين.
خطة البحث:
لغرض اإلجابة عن تساؤالت البحث ،سيتم عرض ومناقشة موضوع البحث من خالل سبعة مطالب.
في األول سنتناول :تعريف املصطلحات .وفي الثاني والثالث سنتطرق إلى :الشروط الواجب توافرها في الطفل
ضمه وفي طالبي الضم .وفي املطلب الرابع سنتناول :اإلجراءات ّ
الذي يجوز ّ
املتبعة واملستمسكات املطلوبة
إلصدار قرار الضم.أما في الخامس والسادس فسنتطرق إلى :قرار الضم ،والتزامات طالبي الضم بعد صدوره.
ّ
فسنبين :حاالت إلغاء قرار الضم.
وفي املطلب األخير،
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املطلب األول :تعريف املصطلحات.
ّ
قبل الدخول في حيثيات البحث ،من الضروري
التعرف على بعض املفردات التي لها صلة وثيقة بموضوع
الدراسة ،ومعرفة املقصود بها من الناحيتين اللغوية واالصطالحية ،وهذه املفردات هي ما يلي:
ً
ً
ّ ً
فالنا أي ُق ُ
لغةَ :
َ
مت معه في أمر واحد.1أما اصطالحا :فإن املشرع
وضام ْم ُت
ض ُّم َك الش يء إلى الش يء،
الضم
العراقي لم ّ
يعرفه في قانون األحداث ،لكن عند قراءة نص املادة ( )39يفهم بأن الضم هو :أن يعهد صغير يتيم
ً
ً
األبوين أو مجهول النسب إلى زوجين ّ
قدما طلبا مشتركا ملحكمة األحداث تتوفر فيهما الشروط املنصوص عليها
في القانون.

ً
ّ
الضم موضوع هذا البحث بتاتا ،وبعد البحث واالستقصاء عن
أما قانون األحداث األردني ،فلم يتطرق إلى
التشريعات واألنظمة والتعليمات املتعلقة بهذا املوضوعّ ،
تبين بأنه قد صدر نظام رعاية الطفولة رقم  34لسنة
1972م ،وتعليمات االحتضان لسنة 2013م بهذا الخصوص .وقد خال النظام والتعليمات من أي تعريف
الضم في القانون العراقي ،لكن عند قراءة التعليمات املذكورة ّ
ّ
بتمعن يفهم بأن
لالحتضان الذي يقابل
االحتضان هو :أن يعهد وزير التنمية االجتماعية احتضان طفل مجهول النسب ألسرة تتوفر فيها الشروط
املطلوبة.
الضم واالحتضان ،يستنتج بأنه في الوقت الذي يصدر قرار ّ
ّ
ضم الصغير من
عند إجراء مقارنة بين تعريفي
محكمة األحداث في العراق ،يصدر قرار االحتضان من وزير التنمية االجتماعية في األردن .وفيما يتعلق بالطفل
ّ
مجهول النسب فإنه مشمول
بالضم في البلدين ،أما يتيم األبوين فغير مشمول في األردن .كما أن طالبي الضم
أو االحتضان يجب أن يكون أسرة قائمة حال تقديم الطلب في كال البلدين.
يعرف القانون العراقي مجهول النسب لكن ورد في ّ
مجهول النسب :لم ّ
مصنف للقاض ي رحيم العكيلي :بأنه
شخص غير معروف األب أو األم ،أو غير معروف األبوين .2أما التعليمات األردنية ،فقد ّ
عرفته بأنه الطفل الذي
ال يعرف له أب أو أم .وعليه ،فإن هناك توافق بين تعريف العكيلي والتعريف الوارد في التعليمات.
ً
بعد ذكر التعريفات السابقة ،من الضروري تعريف مصطلحات أخرى نظرا لصلتها الوثيقة بموضوع البحث
ّ
ّ
ً
ّ
وهي:التبني ،واللقيط .فاللقيط لغة :هو ما يلقط من األرض ،فهو على وزن فعيل بمعنى املفعول ،أي امللقوط،
ً
ثم غلب إطالقه على الصبي امللقى باعتبار أنه يلتقط عادة .3أما اصطالحا :فهو اسم لحي مولود طرحه أهله
ً
خوفا من الفقر أو الفرار من تهمة الزنا ،أو هو كل صبي أو مجنون ضائع ال كافل له ،وال يقدر على دفع املهلكات

1أحمد ،الخليل،العين،د.م ،د.ت ،د.ط،ج  ،2ص .64
2العكيلي،رحيم حسن ،دروس في تطبيقات القوانين،ط ،1بغداد ، ،2007 ،ص .104
3العكيلي،رحيم حسن ،مرجعسابق،ص .102-101
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ً
ً
عن نفسه ،وال يختص بمن نبذه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا ،1بمعنى هو أن يجد الشخص
ً
ً
ً
فيضمه إليه ،ويكفله مع سائر عياله .2أما ّ
ّ
التبني:
طفال ال يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ،وال يدفع عنه ضرا،
ً
فيقصد به إلحاق معروف أو مجهول النسب ونسبته إلى ملحقه مع التصريح من هذا األخير بأنه يتخذه ولدا له
حال أنه ليس بولد له حقيقة.3
املطلب الثاني :الشروط الواجب تو افرها في الطفل الذي يجوز ّ
ضمه.
نص القانون العراقي في املادة  39من قانون األحداث على الشروط املطلوب توافرها في الطفل الذي يجوز
ّ
ضمه ،وهي:
 .1أن يكون صغي ًرا :وقد ّ
عرفت املادة  3الصغير بأنه الطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره ،وفي إقليم
كوردستان العراق ،فهو من لم يتم الحادية عشرة من عمره .4وعليه ،فإن الصبي والفتى غير مشمولين
بالضم.
 .2أن يكون يتيم األبوين أو مجهول النسب :يفهم من ذلك بأنه ال يجوز ّ
ضم الصغير في الحاالت اآلتية:
ً
ً
ً
أ .إذا كان أحد الوالدين حي على قيد الحياة ،سواء كان الوالد الحي (األب أو األم) حاضرا أم غائبا أو مفقودا
ً
وإن كان فقيرا ال يستطيع إعالة نفسه وولده.
ب .إذا كان معلوم النسب وأن والديه أو أحدهما حي ،أما إذا كان والديه متوفيان فإنه يعتبر يتيم األبوين
ً
ويجوز ّ
ضمه ،طبقا للحالة األولى.
وفيما يتعلق بالطفل مجهول النسب ،تثار مسألة أخرى وهي :مسألة الديانة والجنسية .املشرع العراقي حسم
ذلك في املادة  45من قانون األحداث إذ اعتبر الصغير مجهول النسب :مسلم الديانة وعراقي الجنسية ما لم
يثبت العكس ،5ويمكن إثبات العكس بجميع طرق اإلثبات.
أما في األردن ،فيشترط في الطفل الذي يجوز ضمه الشروط اآلتية:
 .1بخصوص عمر الطفل ،فإنه يجوز احتضانه طاملا لم يتم الثامنة عشرة من عمره بموجب املادة  2من
النظام ،لكن حسب املادة  4من التعليمات يجب أن ال يقل عمره عن  5سنوات إذا كانت الزوجة طالبة
االحتضان تجاوز عمرها  45سنة ،والزوج تجاوز عمره  50سنة.
1انظر الكبيس ي،احمد ،األحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ،ج ،1العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،2007 ،ص .369
 2العكيلي ،املرجع السابق ،ص .102-101
3عبده ،محمد والنواوي ،حسونة وسليم ،عبداملجيد وقراعة ،عبد الرحمن وبخيت ،محمد ومخلوف ،حسنين ومأمون ،حسن ،الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية ،الجزء الثاني ،القاهرة :إصدارات وزارة األوقاف
املصرية ،د.ط1980 ،م ،ص.232-231
4القانون رقم  14لسنة 2001م الصادر من برملان كوردستان.
 5م ،2/32م 2/3ق .أحوال املدنية رقم  65لسنة  ،1972و م  3ق الجنسية العراقية رقم  26لسنة ،2006و م 45ق .أحداث.
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 .2أن يكون مجهول النسب :وقد ّ
عرفه املادة  2من التعليمات بأنه:الطفل الذي ال يعرف له أب أو أم .وعليه،
فإن الطفل غير معروف األبوين يعتبر مجهول النسب بالنتيجة.
أما مسألة ديانة وجنسية الطفل مجهول النسب في األردن ،فإنه يعتبر مسلم الديانة حسب نص املادة  5من
النظام ما لم يثبت العكس.أما جنسيته ،فلم يتطرق إليها ال قانون األحداث األردني وال النظام وال التعليمات.
لو أجرينا مقارنة بين شروط الطفل الذي يجوز ّ
ضمه في البلدين ،نستنتج ما يلي:
.1

.2

.3
.4

ً
بخصوص عمر الطفل ،فإن دائرة املستفيدين في األردن أوسع نطاقا من جارتها العراق .ففي الوقت الذي
يجوز احتضان أي طفل لم يكمل  18من عمره في األردن سوى حالة واحدة وهي حينما يتجاوز عمر الزوجة
طالبة االحتضان  45سنة وزوجها  50سنة إذ اشترط أن يكون عمر الطفل في هذه الحالة أن ال يقل عن 5
سنوات .فإن املشرع العراقي ،اشترط عدم تجاوز الطفل  9سنوات .والباحث ّ
يرجح موقف املشرع األردني
نظ ًرا لكثرة عدد األطفال املستفيدين ،ومن جانب آخر ّ
يرجح موقف املشرع العراقي ألن ّ
ضم طفل يزيد
عمره عن عشر سنوات لعائلة غريبة عنه من الصعب االندماج والعيش معها .لذا يرى الباحث أن موقف
املشرع الكوردستاني الذي جعل عمر الصغير إكمال الحادية عشر من العمر ،هو املوقف األرجح ،لكونه
ً
ً
ّ
يشكل موقفا وسطا بين االثنين.
ً
أما فيما يتعلق بنسب الطفل ،فإنه وبعكس الحالة األولى فإن دائرة املستفيدين في العراق أوسع نطاقا من
جارتها األردن .ففي الوقت الذي يجوز ضم أي صغير مجهول النسب أو معلوم النسب بشرط أن يكون
يتيم األبوين في العراق ،فإنه ال يجوز احتضان الطفل يتيم األبوين في األردن .وعليهّ ،
نرجح موقف املشرع
العراقي.
اتفق املشرعان العراقي واألردني على اعتبار مجهول النسب مسلم الديانة ما لم يثبت العكس،وهو موقف
موافق للشريعة اإلسالمية إذا وجد الطفل في بالد املسلمين.1
حسم املشرع العراقي مسألة جنسية الصغير مجهول النسب واعتبره عراقي الجنسية ما لم يثبت العكس.
أما املشرع األردني فلم يتطرق إليها ،ويعتريه فراغ تشريعي بهذا الخصوص.

املطلب الثالث :الشروط الواجب تو افرها في طالبي الضم.
نص القانون العراقي في املادة  39من قانون األحداث على الشروط املطلوب توافرها في طالبي الضم،
وهي:
 .1تقديم طلب مشترك من الزوجين.
ً
1انظر سابق ،السيد ،فقه السنة ،جزء  ،3ط  ،21مطبعة دار الفتح لالعالم العربي ،القاهرة ،1999 ،ص  .167وراجع أيضا املادة  5من تعليمات
اللقطاء رقم  7لسنة .1965
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.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8

عراقيا الجنسية ،لذا فإن عراقية أحد الزوجين غير كافية ،وإنما يجب أن يكون كالهما عراقيان .لكن
املشرع لم يشترط أن تكون جنسيتهما أصيلة أم مكتسبة ،فكلتاهما مقبولة.
معروفان بحسن السيرة والسلوك .هناك من يرى ،بأنه كان على املشرع أن يشترط (عدم املحكومية بجريمة
ً
مخلة بالشرف) ،بدال من شرط (حسن السيرة والسلوك) ،ألنه بإستطاعة املحكمة في هذه الحالة،
مخاطبة مكتب األدلة الجنائية وطلب صحيفة سوابق طالبي الضم والتأكد من سيرتهما بوثائق رسمية.1
ّ
ّ
الضم بكافة الطرق ومنها طلب
طالبي
ونعتقد،بأن النص الحالي يسمح للمحكمة التأكيد من سيرة وسلوك
صحيفة السوابق من املكتب .ومن الناحية العملية ،تلجأ محكمة األحداث إلى شهادة الشهود في هذا
الخصوص.
أن يكون الزوجان عاقالن ،أي غير مصابين بأمراض أو عاهات عقلية.
أن يكون الزوجان ساملان من األمراض املعدية .يمكن للمحكمة تأكيد هذا الشرط والشرط السابق من
خالل عرض الزوجين على اللجان والجهات الطبية املختصة.
أن يكون الزوجان قادران على إعالة الصغير .هذا الشرط متعلق باإلمكانية املالية للزوجين ،ويمكن إثبات
ذلك بكل سهولة من خالل املستمسكات الرسمية.
أن يكون الزوجان قادران على تربية الصغير .مسألة القدرة على تربية الصغير ،فيها تفاصيل وخالف بين
اآلراء ،ويمكن ّ
التعرف عليها من خالل الرجوع إلى الفقه اإلسالمي ،وبالتحديد عند تناول الفقهاء شروط
الحاضن.2
توفر حسن النية لدى الزوجين .و هذا الشرط صعب اإلثبات ،كما ال تستطيع املحكمة أن تقض ي بتوفره
حال تقديم الطلب.ورغم ذلك ّ
سنبين في املطالب القادمة الطريقة التي ّتمكن املحكمة من معرفة توفر
هذا الشرط من عدمه.
أما شروط طالبي االحتضان بموجب املادة الرابعة من التعليمات سنة 2013م فهي ما يلي:

.1أن يكون طالبي االحتضان أسرة قائمة مكونة من زوجين،وأن يقيمان في مكان إقامة مشترك.
طالبي االحتضان اإلسالم أو أن يكون قد مض ى على إسالمهما  3سنوات كحد أدنى ّ
ّ
معززة
.2أن تكون ديانة
بحجة إشهار اإلسالم.
.3عدم قدرة الزوج أو كالهما على اإلنجاب.
.4أن يكون عمر الزوج ما بين ( )55-35سنة،وعمر الزوجة ما بين ( )50-30سنة.
.5مض ي مدة ال تقل عن  5سنوات على زواج طالبي االحتضان.
.6أن يكون الدخل الشهري لألسرة ال تقل عن  500دينار أردني كحد أدنى.
1انظر عبداللطيف ،براء منذر ،السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداث العراقي ،عمان :دار حامد للنشر والتوزيع ،ط2009 ،1م،ص .65
2للمزيد انظر الكوردي ،أكرم زاده ،أحكام الحضانة في قانون األحوال الشخصية العراقي :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أحمد
إبراهيم للحقوق/الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا2014 ،م ،ص.123
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ّ
.7على طالبي االحتضان أن توفر للمحضون كافة أشكال الرعاية (التربوية ،الصحية ،النفسية ،املادية،
واالجتماعية).
.8أن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية وجسدية ونفسية تمكنها من القدرة على تنشئة الطفل تنشئة سليمة.
.9أن يكون الزوجين غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة باآلداب واألخالق العامة من ذوي األسبقيات.
.10أن تكون العالقة الزوجية بين طالبي االحتضان تتسم باملودة والترابط واالنسجام.
ً
.11طالبي االحتضان ملزمان بتحقيق الحرمة الشرعية للطفل بحيث إن كان الطفل ذكرا يتم إرضاعه من قبل
إمرأة من طرف الزوجة ،أما إذا كان الطفل أنثى فيجب إرضاعها من قبل إمرأة من طرف الزوج.
بعد بيان شروط طالبي الضم واالحتضان في البلدين العراق واألردن ،تبين لنا أنه توجد أوجه خالف
وتشابه بينهما ،وهي كما يلي:
.1مشرعي البلدين اشترطا إستمرارية العالقة الزوجية بين طالبي الضم أو االحتضان وهذا موقف حسن ،لكن
املشرع األردني كان أدق،إذ أوجب أن يكون محل إقامتهما واحدة ،وهذا ما تغافل عنه املشرع العراقي ،إذ
من املمكن أن يعيش كل زوج في محل إقامة خاص به ،رغم استمرار العالقة الزوجية بينهما .لذا ّنرجح
موقف املشرع األردني.
.2املشرع العراقي ال يجيز تقديم الطلب من قبل غير العراقيين بنص صريح ،بينما خلت التعليمات األردنية من
ّ
أي نص يشير إلى ذلك.ورغم الفراغ التشريعي ،ال يعتقد قبول التقديم من قبل األجانب من الناحية
العملية.
.3فيما تتعلق بديانة طالبي االحتضان ،فإن التعليمات األ دنية جاءت ّ
مشددة بهذا الخصوص ،إذ ال تقبل
ر
ّ
إال من زوجين مسلمين ،أو من زوجين اعتنقا اإلسالم ّ
ومرت على إسالمهما مدة ال تقل عن
تقديم الطلب
 3سنوات ،على أن يكون إشهار إسالمهما موثق بحجة صادرة من الجهة املختصة ،والسر وراء ذلك يعود
إلى أن ديانة الطفل (مجهول النسب)هي اإلسالم ما لم يثبت العكس ،لذا ال تقبل ّ
تعهد طفل مسلم إلى غير
مسلم .لكن من جانب آخر ،فإن التعليمات ونظام الطفولة ،ال تقبالن تقديم الطلب من زوجين غير
مسلمين وإن ثبت أن الطفل غير مسلم؟.
أما املشرع العراقي ،فإنه لم يتطرق إلى ديانة طالبي الضم،لكن طاملا الصغير مجهول النسب يعتبر
ً
ً
ً
وشرعا ،فال يجوز للمحكمة ّ
ضمه إلى طالبي الضم من غير املسلمين ،قياسا على
مسلم الديانة قانونا
نص الفقرة الثانية من املادة  27من قانون األحداث ،1أما إذا كان معلوم الديانة وكان غير مسلم فإنه
ً
1مادة  :27أوال:إذا ظهر للصغير أو الحدث املودع وفقا ألحكام املادة (  ) 26من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه ،فعلى محكمة األحداث بعد
مراعاة مصلحة الحدث أن تسلمه إليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز ملحكمة األحداث أن تراقب تنفيذ التعهد
ً
بواسطة مراقب سلوك أو باحث اجتماعي ملدة تنسبها.ثانيا:إذا لم يظهر للصغير أو الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد
في الجنسية والدين مع الصغير أو الحدث تسليمه إليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة األحداث أن تسلمه إليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب
تعهد مالي مناسب وعلى املحكمة أن تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك أو باحث اجتماعي ملدة تنسبها.

62

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  8ديسمبر 2018

ً
ً
والحالة هذه يجوز ّ
ضمه إلى زوجين مسلمين وكذلك إلى زوجين من أهل ديانته أيضا ،فمثال إذا كان
الصغير من ديانة أهل الكتاب ،كاملسيحية أو اليهودية فيجوز ّ
ضمه إلى زوجين مسلمين أو مسيحيين
أو يهوديين وال يجوز ضمه إلى زوجين من ديانة غير سماوية ،ولهذا ال يجوز ضم صغير مسيحي أو يهودي
ً
الديانة إلى زوجين من ديانة الصابئة أو اليزيدية والعكس جائز.علما ،هناك اختالف فقهي بخصوص
شرط الديانة بين الحاضن واملحضون في كتب الفقه اإلسالمي ،وباإلمكان الرجوع إليها ملعرفة املزيد.1
تقدم يرى الباحث ،أن موقف املشرع األ دني ّ
بناء على ما ّ
مشدد في هذا الخصوص ،ومن األفضل
ر
إعطاء املجال للزوجين من غير املسلمين طلب احتضان طفل ثبت أنه من ديانتهما على األقل .أما
املشرع العراقي ،فإنه مطالب بتناول ديانة الزوجين طالبي الضم بصورة صريحة وعدم فسح املجال
لالجتهادات.
.4عدم قدرة الزوج أو كالهما على اإلنجاب ،شرط آخر يجب توافره في طالبي االحتضان حسب التعليمات.
وعليه ،فإذا كانا قادرين على اإلنجاب فال يحق لهما تقديم الطلب .أما املشرع العراقي ،فلم يشترط هذا
الشرط في طالبي الضم ،فحتى إن كان لهما أطفال وال زاال قادرين على اإلنجاب فلهما الحق في تقديم
الطلب .وعليهّ ،
نرجح موقف املشرع العراقي ،لكن من األفضل إعطاء األولوية لطالبي الضم غير القادرين
على اإلنجاب في حالة تزاحم الطلبات.
.5بموجب قانون األحداث العراقي امللغي رقم ( )64لسنة  1972فإن املشرع العراقي اشترط في طالبي الضم أن
ً
يكون قد مض ى على زواجهما أكثر من  7سنوات ولم ينجبا طفال،وأجازت للمحكمة أن ال تتقيد بهذه املدة
إذا ثبت لها بدليل طبي عقم الزوجين أو أحدهما ،2لكن في ظل القانون النافذ فإنه لم يشترط مرور أي
مدة زمنية على زواجهما.
أما التعليمات األردنية ،فسارت على نهج قانون العراقي امللغى ،إذ اشترطت مرور مدة ال تقل عن 5
ّ
نرجح القانون العراقي ،ألنه ودون ّ
سنوات على زواجهما .عليهّ ،
شك لم يتراجع عن موقفه إال بعد تعرضه
للنقد ،واتضاح عدم جدوى هذا الشرط ،لكن ومثل الشرط السابق ،من األفضل إعطاء األولوية لطالبي
ّ
ً
الضم اللذين مض ى على زواجهما مدة أطول عند تعدد الطلبات ،وهذا ما يتم مراعاته فعال من الناحية
ً
ً
العملية اجتهادا من املحاكم وتحقيقا للعدالة.
.6التعليمات األردنية وضعت حد أدنى وأقص ى لعمر طالبي االحتضان ،بحيث لو أن عمر أحدهما أو كالهما
أقل من الحد األدنى أو تجاوز الحد األقص ى فال يسمح لهما بتقديم الطلب .أما املشرع العراقي فلم يشترط
فترة عمرية معينة لطالبي الضم ،فبمجرد أن يكونا متزوجين ،يجوز لهما تقديم الطلب ،وهذا ما ّ
نرجحه،
ً
ألن هذا الشرط ال يعتبر الشرط الوحيد ،إذ ال ّبد أن تتوفر فيهما شروط أخرى .ونتسأل :أال يعتبر إجحافا

1للمزيد انظر الكوردي ،أكرم زاده ،أحكام الحضانة في قانون األحوال الشخصية العراقي ،مرجع سابق.130-128 ،
 2م  55من قانون األحداث العراقي امللغي رقم ( )64لسنة .1972
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بحق الزوجين إذا كانا في العشرينيات من العمر ،وألزمناهما باالنتظار لحين أن تبلغ الزوجة  30سنة
والزوج  35سنة رغم ثبوت عقم أحدهما أو كالهما ؟.
.7في العراق ،طالبي الضم يجب أن يكونا معروفان بحسن السيرة والسلوك ،دون أن ّ
يبين املشرع الطريقة التي
تثبت من خاللها هذا الشرط ،لكن املحاكم تلجأ إلى الشهود لهذا الغرض .أما في األردن ،فيشترط فيهما:أن
يسود املودة والترابط واالنسجام في عالقاتهما الزوجية ،وكذلك عدم املحكومية بجريمة مخلة باآلداب
واألخالق العامة .والباحث يرى أنه من األفضل دمج هذه الشروط الثالثة في شرط واحد ،ألن عدم
املحكومية غير كافية إلثبات حسن سيرة وسلوك الشخص ،فالعديد من األشخاص ليست لديهم
محكومية ،ورغم ذلك يصعب التعامل والعيش معهم.
ّ .8
التمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية جيدة ،والسالمة من األمراض املعدية شرط آخر من ضمن الشروط
الواجب توافرها في طالبي الضم أو االحتضان في كال البلدين .وهذا شرط في محله ،ألن املصاب بعاهة
عقلية ،أو اعتالل جسدي ،أو مرض نفس ي ،غير قادر على تربية الطفل املحضون بالشكل الصحيح ،كما
ً
أن إصابته بمرض معدي يعتبر خطرا على حياة الطفل.
.9قانون األحداث العراقي اشترط في طالبي الضم القدرة على إعالة الصغير ،دون تحديد حد أدنى لدخلهما
الشهري .أما التعليمات األ دنيةّ ،
فحدده بمبلغ ال تقل عن  500دينار أردني .والسؤال املطروح هنا :ماذا لو
ر
نزل هذا الحد فيما بعد ،هل سيأخذ الطفل منهما؟ وكما هو معلوم دوام الحال من املحالّ ،
فغني اليوم قد
يصبح فقير الغد ،والعكس صحيح .لذاّ ،
نرجح القانون العراقي.
ّ
.10توفر كافة أشكال الرعاية التربوية ،الصحية ،النفسية ،املادية ،واالجتماعية ،من قبل طالبي االحتضان
للطفل املحضون شرط آخر في دولة األردن .أما في العراق ،فاختصر املشرع هذا الشرط في عبارة (القدرة
على تربية الصغير) ،وكلمة الـ (تربية) تشمل جميع أشكال الرعاية املذكورة .لكن ما يجب االنتباه هنا هو:
أن تربية الطفل املحضون في العراق من وظيفة طالبي الضم ،أما في األردن فيمكن القيام بها من قبل
ّ
آخرين مثل الخدم ،ألن النص على (توفر كافة أشكال الرعاية) ،ال يعني بالضرورة تقديمها من قبل طالبي
االحتضان أنفسهما .وهناك خالف فقهي في هذه املسألة ،عند تناول الفقهاء شرط (القدرة على تربية
املحضون) لدى الحاضن ،إذ هناك آراء فقهية تجيز تربية املحضون من غير الحاضن.1
.11في الوقت الذي ّ
نص املشرع العراقي على شرط غير منطقي وغير قابل لإلثبات عند تقديم الطلب والذي هو:
ّ
نصت التعليمات األردنية على شرط ال يمكن االستغناء عنهّ ،
(توفر حسن النية لدى الزوجين)ّ .
ويعبر بكل
ّ
وضوح عن هوية الدولة (اإلسالمية) ،وعن تجذر ورسوخ الدين اإلسالمي في الشعب األردني وسلطته
التشريعية ،إذ ّ
نصت" :على األسرة الحاضنة أن تحقق الحرمة الشرعية للطفل بحيث إن كان الطفل
املحتضن ذكر يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوجة ،أما إذا كانت الطفلة املحتضنة أنثى يتم إرضاعها

1للمزيد انظر الكوردي ،أكرم زاده ،أحكام الحضانة في قانون األحوال الشخصية العراقي ،مرجع سابق ،ص .123 ،51-35
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من سيدة من طرف الزوج" .والتساؤل املطروح هنا :كيف يكون الحال كان إذا الضم بعد سن الرضاعة؟1

حقيقة ،ال يمكن تحقيق الحرمة الشرعية في هذه الحالة ،لكن ذلك ال ّ
يبرر أن نقول أن مدارك املشرع
األردني أقل من نظيره العراقي ،ألنه وكما هو معروف ،يأخذ املشرع بغالب األحوال ،وأن الطفل الذي ّ
يضم
ً
إلى طالبي الضم غالبا ما يكون في سن الرضاعة .2و عليه ،فاملشرع العراقي مدعو لإلقتداء باملشرع األردني
في هذا الشرط.
ّ
املتبعة واملستمسكات املطلوبة إلصدارقرار ّ
ضم الصغير.
املطلب الرابع :اإلجراءات
ّ
ً
أوال :في العراقّ :
تقدم طلب مشترك موقع من الزوجين (طالبي الضم)إلى محكمة األحداث املختصة،أما محاكم
ً
الجنح في األقضية والنواحي فال يجوز لها قطعا قبول هذه الطلبات ،ألن إصدار قرارات الضم من اختصاص
محاكم األحداث الحصرية .وعادة يدرج في الطلب إسم الجهة ّ
املودع فيها الطفل املطلوب ّ
ضمه.واملحكمة
ً
بدورها تخاطب رسميا تلك الجهة للتأكد من وجود الطفل عندها من عدمه،وبعد أن يتم التأكد من وجود
ّ
الطفل هناك يكون طالبي الضم ملزمان بتقديم جميع املستسمكات املطلوبة التي تثبت توفر الشروط فيهما.
لم تدرج لدى املشرع العراقي املستمسكات املطلوبة التي يجب تقديمهما من قبل طالبي الضم في قانون األحداث،
ولهذا اجتهد القانونيون العراقيون في بيانها ،ومن ضمنهم املحامي جمعه سعدون ،إذ أدرج في ّ
مصنف له
املستمسكات اآلتية:
 .1طلب معنون إلى قاض ي محكمة األحداث من قبل الزوجين طالبي الضم.
 .2شهادة الجنسية العراقية لكال الزوجين.
 .3سند امللكية للمسكن إن وجد أو عقد إيجار الدار.
 .4تأييد من دائرة الزوجين بالعمل والراتب الكلي إن كانا من املوظفين.
 .5تقارير طبية تؤيد السالمة من األمراض السارية واملعدية واألمراض العقلية على أن تكون مصدقة من
مستشفى أو لجنة طبية رسمية.
 .6تأييد من مختار املحلة يؤيد حسن السيرة والسلوك للزوجين بشهادة شاهدين عدلين.
ً
 .7عقد الزواج إن وجد أو صورة القيد مؤشرا عليها زواجهما.
 .8هوية األحوال املدنية للزوجين.3
ً
ً
علما ،إذا اقتض ى الحصول على إحدى هذه املستمسكات مفاتحة جهة معنية ،فسيتم مخاطبتها رسميا من
قبل املحكمة .ومن ضمن الجهات التي تتم مخاطبتها في كل طلب ّ
ضم هي دائرة اإلدعاء العام ،وذلك لبيان رأيها
ً
1القاض ي تترخان عبد الرحمن حسن ،نائب رئيس محكمة استئناف منطقة دهوكحاليا ،مراسلة.2018/7/30 ،
2عمل الباحث في محكمة أحداث دهوك حوالي ثالث سنوات ،خالل هذه الفترة فإن جميع األطفال الذين تم ّ
ضمهم ،كان أعمارهم تتراوح بين أيام
وشهور.
 3الربيعي،جمعة سعدون ،الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية ،بغداد1996 ،م ،ص .106

65

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  8ديسمبر 2018

في ّ
ضم الطفل إلى طالبي الضم ،رغم أن رأيها غير ملزم للمحكمة .وبعد أن تتم تكملة ملف طالبي الضم بحيث
ّ
يحتوي على جميع املستمسكات املطلوبة وجواب الجهات التي تت مخاطبتها ،والتأكد من توفر جميع الشروط
فيهما ،تصدر محكمة األحداث قرارها االبتدائي ومن ثم النهائي بخصوص ّ
ضم الصغير ،لكن من الناحية
العملية قد يحصل تعدد الطلبات على طفل واحد ،فما موقف املحكمة في هذه الحالة ؟ التطبيقات القضائية
أدناه سوف ّ
تبين موقفها:
ً
أوال :جاء في قر ٍارل محكمة أحداث دهوك تحت العدد/ 1 :ضم 1998 /في  :1998/3/29بالنظر لظروف كون
املستدعيين كل من (م) و (ن) لهما أطفال عددهم خمسة من األوالد والبنات وأن هناك طلبين آخرين ألشخاص
ال توجد لهم أوالد ،عليه قرر رد طلب املستدعيين املذكورين ورفض طلبهما.
ً
ثانيا :جاء في قرار آخر لها تحت العدد/3 :ضم 1998/في  :1998/10/14بعد تقديم الزوجين كل من (ر) و (م)
وبعد إرسالهما إلى الفحص الطبي إال أنهما ّ
تأخرا ولم يراجعا هذه املحكمة وكان هناك طلب آخر مقدم من
زوجين آخرين بهذا الصدد وقد أنجزت تلك املعاملة في حين بقيت هذه املعاملة الخاصة بالزوجين أعاله ولم
يراجعا إلى الساعة الحادية عشر قبل الظهر وبينما املعاملة األخرى قد أنجزت .استنتجت من ذلك املحكمة،
ً
بأن الزوجين غير جديين في ّ
ضم الطفلة .عليه قرر رفض طلبهما وأفهم علنا في .1998/10/14
ً
ً
ثالثا :جاء في قرا ها املرقم/3 :ضمّ :1999/
طلبا ّ
بضم طفلة موجودة في مستشفى
قدم إلينا الزوجان (س) و (ي)
ر
آزادي العام بدهوك وبعد تقديم املستمسكات املطلوبة تبين بأن هناك طلب آخر مقدم إلى هذه املحكمة من
قبل الزوجين هما (أ) و (ن) ّ
وسجل طلبهما تحت العدد /4ضم 1999/ولدى تدقيق اإلضبارتين تبين بأن الطلب
الثاني املقدم من قبل (أ) و (ن) قد مض ى على زواجهما أكثر من تسع سنوات بينما الزوجين (س) و (ي) قد
تزوجا بتاريخ  1997حسب نموذج عقد الزواج املرفق طي اإلضبارة واملرقمة  1997/568واملؤرخة
ً
 1997/12/21وبذلك يكون الزوجين (أ) و (ن) أكثر استحقاقا ومصلحة الطفلة متحققة لديهما أكثر ،عليه
ً
قررت املحكمة رفض الطلب املقدم من خالل الزوجين (س) و (ي) استنادا ألحكام املادة  39من قانون رعاية
األحداث وأفهم في .1999/1/23
ً
أخيرا :جاء في القرار املرقم/6 :ضم 1999/لنفس املحكمة :قدمت إلينا طلب الضم 6و/7ضم 1999/بتاريخ
 1999/6/10لضم طفل لقيط موجود في املستشفى بدهوك من طالبي الضم كل من (خ) و(س) والزوجين (س)
و(ز) وتبين للمحكمة بأن طالبي الضم في الطلب /7ضم 1999/متزوجان منذ عام  1978وإنهما من سكنة دهوك
ً
ولم يرزقا بطفل منذ تاريخ زواجهما وأن الزوجان في الطلب /7ضم 1999/متزوجان أكبر سنا من الزوجين في
ً
الطلب /6ضم 1999/وتبين كذلك بأن طالبي الضم في الطلب /6ضم 1999/كل من (خ) و(س) هما أصغر سنا
وأنه ال يوجد ما يمس أخالقهما وحالتهما املادية ولكن لديهما فرصة إنجاب األطفال أكثر ما هو موجود لدى
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ّ
الزوجين (س) و(ز) عليه قررت املحكمة رد طلب الزوجين (خ) و(س) لألسباب املبينة أعاله وضم الطفل اللقيط
إلى كل من (س) و(ز) وصدر القرار .11999/6/13
يستنتج من التطبيقات أعاله ،أن املحكمة تحاول قدر اإلمكان تحقيق العدالة بين طالبي الضم في حالة
تزاحم الطلبات ،وذلك من خالل مراعاة بعض املعايير رغم عدم اشتراط توافرها في الزوجين ،وهو عين العدالة.
ومن املعايير التي استندت إليها املحكمة في هذه التطبيقات :وجود األطفال لطالبي الضم من عدمهّ ،
جديتهما في
تمشية معاملة الضم ،املدة الزمنية بعد إبرام زواجهما ،وعمر الزوجين.
تجدر اإلشارة ،بأن ما ذكر أعاله خاص بطالبي الضم داخل العراق ،لكن هل يجوز تقديم طلب من
قبل زوجين عراقيين يقيمان خارج البلد؟ هذا ما لم يتطرق إليه املشرع ،ونرى جوازه من الناحية القانونية ألن
ً
القانون لم يشترط إقامة طالبي الضم العراقيين في العراق حصرا ،لكن ستكون هناك عراقيل من الناحية
ّ
العملية ،ولغرض تخطيها يفترض عودتهما إلى العراق واإلقامة فيه ملدة ستة أشهر لغاية سنة حسب كل حالة
لحين انتهاء مدة التجربة وصدور القرار النهائي.
ً
وأخيرا ،نود اإلشارة إلى مسألة هامة ،وهي :هل يجوز لطالبي الضم ،الحق في تقديم طلب ضم آخر بعد
ً
حصولهما على طفل سابقا؟ املشرع العراقي لم يشر إليها ،ولم يضع أية قيود في هذا الخصوص ،وبالتالي فهي
ً
جائزة قانونا.
ً
ثانيا :في األ دن:ي ّ
قدم طلب احتضان مشترك موقع من الزوجين إلى مديرية التنمية االجتماعية في محل إقامة
ر
الزوجين ،التي بدورها ترسل الطلب إلى لجنة االحتضان في وزارة التنمية االجتماعية املؤلفة من (مدير مديرية
األسرة والطفولة في الوزارة ،رئيس قسم االحتضان ،ممثل الدائرة القانونية ،وأي شخص آخر يرى الوزير
ّ
ّ
ضرورة إنضمامه للجنة)،بعد أن تتأكد من توفر الشروط في طالبي االحتضان .وبعد وصول الطلبات للجنة
ّ
املذكورة ،تقوم هي مرة أخرى بتدقيق ودراسة الطلبات ،للتأكد من توفر الشروط واملستمسكات فيها وإجراء
املقابالت مع طالبي االحتضان بقدر الحاجة ،وترفعها للوزير من خالل األمين العام للوزارة ،لغرض صدور قرار
االحتضان من عدمه.
أما إذا كان طالبي االحتضان مقيمان خارج األردن ،فعليهما تقديم طلبهما املشترك ّإما إلى :السفارة أو
القنصلية األردنية في ذلك البلد ،وهذه الجهات بدورها ترسل الطلب مع املستمسكات املطلوبة إلى وزارة
الخارجية األردنية ،أو ترسل الطلب واملستمسكات مباشرة إلى مديرية األسرة والطفولة في الوزارة بواسطة
الفاكس ،ثم يقوم رئيس قسم االحتضان في املديرية املذكورة بدراسة وتدقيق الطلب ،وبعد ذلك يعرض على
لجنة االحتضان ،ليمر ببقية املراحل التي أشرنا إليها.

1الكوردي ،أكرم زاده ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983املعدل وتطبيقاته العملية ،أربيل :مطبعة شهاب ،ط2010 ،1م.108-106 ،
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وقد أدرجت املادة السابعة من التعليمات األردنية لعام 2013م املستسمكات الواجب إرفاقها بالطلب
وهي:
 .1صورة بطاقة األحوال املدنية ودفتر العائلة.
 .2صورة مصدقة عن عقد الزواج.
 .3صورة خلو أمراض معتمدة من املراكز التابعة لوزارة الصحة.
 .4تقرير طبي يبين عدم قدرة الزوج أو كال هما على اإلنجاب من قبل طبيب مختص في أمراض العقم.
 .5حجة إسالم األسرة التي دخلت في اإلسالم صادرة عن الجهات املعنية.
 .6وثيقة ّ
تبين طبيعة عمل الزوج ومقدار الدخل الشهري وأي مصدر آخر للدخل مصدق حسب األصول مثل
(أراض ي ،عقارات ،رصيد في البنك ،محالت تجارية ..الخ) .
 .7شهادة عدم محكومية لكال الزوجين .
 .8صورتان شخصيتان لكال الزوجين .
 .9أي وثيقة أخرى تدعم وضع األسرة .
ً
إذا وافق الوزير خطيا على الطلب ،فتقوم مديرية األسرة والطفولة في الوزارة بإبالغ طالبي االحتضان
بالقرار وإعالمهما بترتيبهما التسلسلي في قائمة االنتظار ،وحينما يحين موعدهما حسب القائمة ،يتم
استدعاؤهما وإبالغهما بتكلمة إجراءات االحتضان .أما املقيمان خارج البالد فتقوم املديرية املذكورة باالتصال
بهما وإبالغهما بقرار املوافقة وااللتزامات املترتبة عليهما تجاه الطفل املحتضن.
وتجدر اإلشارة ،بأن لطالبي االحتضان اللذين سبق وأن حصال على طفل ،تقديم طلب احتضان طفل آخر
فقط ،بعد مرور سنتين على احتضان الطفل األول ،شريطة على أن يكون من نفس جنس الطفل األول،
ويعامالن معاملة طالبي احتضان جديدين،وعليهما مثل غيرهما االنتظار لحين يأتي دورهما حسب ترتيب
القائمة.
بعد تناول اإلجراءات ّ
املتبعة في كال البلدين ،وبيان املستسمكات املطلوبة الواجب إرفاقها بالطلب ،سنقارن
بينهما للتعرف على أوجه التشابه واالختالف بينهما:
 .1في كال البلدين يجب تقديم طلب مشترك موقع من الزوجين ،وهذا موقف حسن لكونه ّ
يبين إلى حد ما
رغبتهما في ضم أو احتضان الطفل إليهما.
ّ
 .2في العراق ،ي ّ
قدم الطلب إلى محكمة األحداث مباشرة ،وهي التي تدقق الطلب بنفسها وتتأكد من توفر
الشروط في طالبي الضم واملستسمكات املطلوبة ،ثم تصدر قرارها املناسب في الطلب .أما في األردن،
ّ
فيقدم إلى مديرية التنمية االجتماعية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ،ومن ثم يمر الطلب بعدد من

68

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  8ديسمبر 2018

الجهات داخل الوزارة نفسها ،لغرض تدقيقه ودراسته ومن ثم يصل ملكتب الوزير ،لكي يصدر األخير قراره
بخصوص طلب االحتضان.
يرجح الباحث موقف املشرع األ دني ،لكونه ّ
ّ
يخفف من أعباء محاكم األحداث ،ويفسح لها املجال لكي
ر
ّ
تركز ّ
جل اهتمامها بالجانب الجزائي لألطفال .إضافة إلى ذلك ،محاكم األحداث نفسها تستعين بالباحث
االجتماعي التابع للوزارة املذكورة لغرض متابعة شؤون الطفل املحضون .وعليه ،فإن إسناد مسألة ضم
أو احتضان الطفل لوزا ة التنمية االجتماعية ّ
يحقق األهداف املرجوة أكثر من إسنادها ملحكمة األحداث.
ر
 .3في الوقت الذي ّ
تطرق املشرع األردني إلى مسألة تقديم طلب االحتضان من زوجين أردنيين مقيمان خارج
ونص على اإلجراءات ّ
املتعبة في هذه الحالة .سكت القانون العراقي عن هذه املسألة ،ولم ّ
األردنّ ،
يبين
موقفه.
 .4في األردن ،املستسمكات املطلوبة لغرض تقديم طلب االحتضان منصوص عليها في التعليمات بصورة
واضحة وصريحة .أما في العراق ،فإن املشرع لم ينص عليها إذ جاءت نصوص قانون األحداث خالية من
أي إشارة إليها .وعليه ،فإن املشرع العراقي مطالب بالتدخل والنص عليها بشكل جلي وعدم تركها
لالجتهادات.
ً
ً
 .5في حالة تعدد الطلبات،محكمة األحداث في العراق تختار طلبا وتقض ي برفض أو رد بقية الطلبات ،استنادا
ّ
لبعض املعايير وإن توفرت جميع الشروط واملستمسكات املطلوبة في هذه الطلبات .وعليهم تقديم طلبات
أخرى ،إن أرادوا ضم طفل إليهم .بينما في دولة األردن الجارة ،ال يقض ي الوزير برد أو رفض الطلبات إن
ّ
توفرت فيها الشروط واملستمسكات ،وإنما يوافق على جميعها ،ويتم درج أسماء جميع أصحاب الطلبات
في قائمة االنتظار ،ويتم االتصال بهم حينما يحين دورهم حسب القائمة ،وهذا هو عين العدالة .واملشرع
العراقي مطالب لإلقتداء به.
 .6جاءت التعليمات األردنية بنص صريح يشير إلى حق طالبي االحتضان بتقديم طلب آخر لغرض الحصول
على طفل آخر فقط بعد مرور سنتين من استالمهما الطفل األول ،وعلى أن يكون جنسه من نفس جنس
ً
الطفل األول .أما قانون األحداث العراقي ،فجاء خاليا من أي نص يشير إلى ذلك .لكن من الناحية العملية،
فإن هذا الحق مضمون لهما،والتفرض عليهما شروط أخرى ،في حالة تقديمهما طلب الضم الثانية أو
الثالثة وغيرها.
وعليهّ ،
نرجح التعليمات من ناحية ،ألن تنظيم مثل هذه املسائل بنصوص أفضل من عدم اإلشارة
إليها .كما يتفق الباحث مع الشروط التي وضعتها ،فشرط مض ي مدة سنتينّ ،تمكن الوزارة من معرفة مدى
اهتمام ّ
وجدية طالبي االحتضان بالطفل األول ،وحسن نواياهما .أما شرط الجنس فهو اآلخر شرط مهم،
فلكون الطفلين غير محرمين لبعضهما البعض ،فإنه من األفضل أن يكونا من نفس الجنس ،وهذا موقف
حسن .أما شرط عدم السماح لهما بالحق في احتضان طفل ثالث ،فهذا ما ال يتفق معه الباحث،إذ طاملا
هناك أسرة راغبة في احتضان طفل ثالث ورابع وتتوفر فيها كافة الشروط ولديها كافة املستمسكات
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ّ
املطلوبة ،وثبتت ّ
جديتها واهتمامها باألطفال التي سبق وأن احتضنتها فليس هناك مبرر أو علة للنص على
هذا الشرط.
وعليه ،ندعو املشرع العراقي بتناول هذه املسألة بصورة صريحة مثل التعليمات األردنية ،والنص على
شرطي املدة والجنس ،دون الشرط الثالث املتعلق بعدد األطفال الذين يجوز ّ
ضمهم ،حيث نرى ضرورة
ّ
الضم مادام تتوفر فيهما الشروط ،ألن ذلك يحقق مصلحة الطفل واملجتمع من
ترك ذلك لرغبة طالبي
جانب ،ورغبة طالبي الضم من جانب آخر ،وال ضير من ذلك إذ الفائدة ّ
تعم الجميع.
املطلب الخامس :قرار ّ
ضم (احتضان)الصغيرواإلجراءات التي تعقبه.
ً
أوال :في العراق:قرار ّ
ضم الصغير في القانون العراقي ّ
يمر بمرحلتين ،مرحلة مؤقتة وأخرى دائمة .ففي البداية،
تصدر محكمة األحداث قرار ابتدائي ،وبعد ذلك تصدر قرارها النهائي .فما املقصود بهذين القرارين.
القرار االبتدائي :هو القرار الذي يصدره محكمة األحداث بصفة مؤقتة ّ
بضم الصغير إلى طالبي الضم لفترة
تجريبية أمدها ستة أشهر قابلة للتجديد لنفس املدة أي قد تمتد هذه الفترة ملدة سنة واحدة ولكن على
مرحلتين.
بعد إصدار القرار االبتدائي تلزم املحكمة الباحث االجتماعي بزيارة دار الزوجين مرة واحدة في األقل كل شهر
ً
ً
ً
ضم الصغير ومن عايتهما له ّ
للتحقق من رغبتهما في ّ
ويقدم بذلك تقريرا مفصال إلى املحكمة .علما ،املحكمة
ر
ومن خالل تلك التقارير تستطيع معرفة مدى توفر شرط حسن النية لدى الزوجين .وأدناه نموذج من القرار
االبتدائي:
ّ
تشكلت محكمة أحداث دهوك بتاريخ.....من قاضيها السيد......املأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار
اآلتي:
ّ
بناء على الطلب املقدم من قبل الزوجين كل من السيد (س) والسيدة (ص) واملتضمن ّ
بضم الطفل اللقيط
ً
مجهول النسب واملوجود حاليا في مستشفى........ولعدم وجود مانع صحي أو قانوني ولتحقق الشروط في طالبي
ّ
الضم ،عليه قررت املحكمة ّ
ضم الطفل اللقيط إلى طالبي الضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمدها ستة أشهر
ويجوز تمديدها لستة أشهر أخرى وإرسال الباحث االجتماعي إلى دار الزوجين مرة واحدة على األقل كل شهر
ّ
للتأكد من رغبة الزوجين في ضم الطفل اللقيط ورعايته رعاية جيدة وعلى أن يقوم الباحث االجتماعي بتقديم
ً
ّ
مفصل إلى هذه املحكمة مرة واحدة على األقل كل شهر وصدر القرار استنادا ألحكام املواد 39
تقرير
ً
و40و41و42و43و44و45و 46من قانون رعاية األحداث املعدل وأفهم علنا في.1 .......

1الكوردي ،أكرم زاده ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983املعدل وتطبيقاته العملية ،مرجع سابق ،ص .130-129
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أما القرار النهائي:فهو القرار الذي يصدره محكمة األحداث ّ
بضم الصغير إلى طالبي الضم بعد انتهاء مدة
التجربة إذا وجدت بأن مصلحة الصغير متحققة برغبة طالبي الضم األكيدة في ّ
ضمه إليهما .وأدناه نموذج من
القرار النهائي:
ّ
تشكلت محكمة أحداث دهوك بتاريخ.....من قاضيها السيد......املأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار
اآلتي:
ً
ً
كانت هذه املحكمة قد أصدرت بتاريخ......قرارا ابتدائيا بتسليم الطفل مجهول النسب إلى طالبي الضم كل من
ً
الزوجين (س) و (ص) لفترة تجريبية أمدها ستة أشهر عمال بأحكام املادة  56من قانون رعاية األحداث املعدل،
وقد وجدت املحكمة بعد انتهاء فترة التجربة بأن طالبي الضم يرغبان رغبة جدية بضم الطفل مجهول النسب
وأن مصلحة الصغير متحققة كما تبين ذلك من تقارير الباحث االجتماعي املقدم إلى هذه املحكمة خالل فترة
التجربة ،لذا قررت املحكمة إنهاء فترة التجربة ورعاية الطفل مجهول النسب من قبل طالبي الضم املشار إليهما
أعاله واإلنفاق على الصغير إلى أن يتزوج أو يعمل وإلى أن يصل الغالم الحد الذي يكسب فيه أمثاله ما لم يكن
طالب علم أو عاجز عن العمل لعلة في جسمه أو عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر اإلنفاق عليه لحين
حصول طالب العلم على الشهادة اإلعدادية كحد أدنى أو بلوغه السن التي تؤهله الحصول عليها وحتى يصبح
ً
العاجز قادرا على الكسب واإليصاء للصغير بما يساوي حصة أقل وارث على أن ال تتجاوز ثلث التركة وتكون
ً
وبناء على طلب الزوجين املشار إليهما أعاله واملقدم إلى هذه املحكمة
واجبة ال يجوز الرجوع عنها
بتاريخ.......بإقرارهما بنسب الطفل مجهول النسب لذا قررت املحكمة ضم وثبوت نسب الطفل مجهول النسب
ً
إلى الزوجين املشار إليهما أعاله ويعتبر مسلم عراقي وذلك استنادا ألحكام املواد 40و41و42و43و44و45و46
من قانون رعاية األحداث املعدل وأفهم في.1....
ً
علما ،في نهاية قرار الضم تدرج جدول تتضمن الحقول اآلتية :اسم املولود ،اسم األب املتبني ،اسم األم
املتبنية ،الجنس ،الديانة،الجنسية ،تاريخ ومحل الوالدة.
بعد صدور القرار النهائي،على املحكمة إرسال نسخة من قرارها النهائي بالضم أو باإلقرار بالنسب إلى
مديرية الجنسية واألحوال املدنية العامة لقيده في سجالتها ،ويتم تسجيل طالبي الضم كوالدين للصغير إن
كان مجهول النسب وهذا واضح من حقول الجدول ،أما إذا كان يتيم األبوين ،فإنه يبقى على اسم والديه
الحقيقيين املتوفيين،ويتم تأشير قرار ّ
ضم الصغير إليهما فقط ،ألن النسب من النظام العام.
ً
وتجدر اإلشارة ،بأن اإلقرار بنسب الصغير(مجهول النسب) من اختصاص محاكم األحداث حصرا
بموجب املادة  44من قانون األحداث املعدل،وال يجوز لغيرها من املحاكم النظر فيه ،وهي تطبق بشأنه قانون

1املرجع السابق نفسه ،ص .131-130
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األحوال الشخصية ،1أما عدا ذلك من املسائل املتعلقة بالنسب فإنها تدخل في اختصاص محاكم األحوال
الشخصية ومحاكم املواد الشخصية.
وأخي ًرا ،فإن الطعن في قرارات محكمة األحداث بخصوص ّ
ضم الصغير،من اختصاص محكمة
االستئناف بصفتها التمييزية ،على اعتبار أن رئيس محكمة األحداث ينظر معامالت الضم لوحده دون تشكيل
الهيئة ،لكن محكمة تمييز العراق يعتبر الطعن في هذه القرارات من اختصاص محكمة التمييز ،إذ جاء في
قرارها تحت العدد/80 :موسعة ثانية 1990/في  ":1990/7/22أن القرارات الصادرة من محاكم األحداث بشأن
طلب ّ
ضم الصغير وفق املواد  39و 40و 41من قانون رعاية األحداث يعتبر الطعن فيها من اختصاص محكمة
التمييز ألنها ال تعتبر من القرارات الصادرة في دعوى جنحة الذي أعطى قرار مجلس قيادة الثورة املرقم 104
لسنة  1988صالحية النظر في الطعون املقدمة بشأن القرارات واألحكام الصادرة من محاكم الجنح واألحداث
إلى محاكم االستئناف للنظر فيها بصفتها التمييزية".2
ً
ثانيا :في األردن:يمكن تعريف قرار االحتضان بأنه :القرار الذي يصدره وزير التنمية االجتماعية ّ
بتعهد طفل
مجهول النسب إلى طالبي االحتضان ملدى الحياة ،ما لم تظهر أسباب إلى الوجود تجعل من استمرارية بقاء
الطفل لديهما غير ممكنة .أما فيما يتعلق بنموذج قرار االحتضان فلم يتس َن للباحث الحصول عليه ،ولهذا لم
نستطع إدراجه هنا.
ّ
والتمعن في الصياغة التي كتبت بها فقرات هذه املادة،
عند قراءة املادة الثامنة من التعليمات األردنية
يستنتج بأن هناك ّ
عدة إجراءات يجب القيام بها بعد صدور قرار املوافقة من الوزير ،األولى والثانية منها خاصة
بطالبي االحتضان املقيمان داخل البلد ،والبقية خاصة باملقيمين خارج األردن.
بخصوص اإلجراءات الخاصة بطالبي االحتضان املقيمين داخل البلد ،فإن مديرية األسرة والطفولة في
الوزارة تقوم بإبالغ طالبي االحتضان بالقرار وإعالمهما بترتيبهما التسلسلي في قائمة االنتظار ،وحينما يحين
ً
موعدهما حسب القائمة ،يتم استدعائهما وإبالغهما بتكملة إجراءات االحتضان ،وهذا ما أشرنا إليه سابقا.
ّ
أما فيما تتعلق باإلجراءات الخاصة بطالبي االحتضان املقيمين خارج البلد ،فإن املشرع قد فصلت فيها،
ّ
ونصت على عدد من اإلجراءات يجب تنفيذ أغلبيتها ،وهي كما يلي:

1نصوص قانون األحوال الشخصية املتعلقة بالنسب:مادة  :51ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين .1:أن يمض ي على عقد الزواج أقل
مدة الحمل  .2أن يكون التالقي بين الزوجين ممكنا.مادة  .1: 52اإلقرار بالبنوة –ولو في مرض املوت -ملجهول النسب يثبت به نسب املقر له إذا كان
ّ
يولد مثله ملثله  .2إذا كان املقر امراة متزوجة أو معتدة فال يثبت نسب الولد من زوجها إال بتصديقه أو بالبينة.مادة  :53إقرار مجهول النسب
باألبوة أو باألمومة يثبت به النسب إذا صدق املقر له وكان يولد مثله ملثله.مادة  :54اإلقرار بالنسب في غير البنوة واألبوة واألمومة ال يسري على غير
ّ
املقر إال بتصديقه.
2القضاء ،مجلة حقوقية فصلية تصدرها نقابة املحامين في الجمهورية العراقية،السنة السادسة واألربعون1991،م ،العددان األول والثاني ،ص
.176
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 .1مديرية األسرة والطفولة تقوم بإبالغ طالبي االحتضان بقرار املوافقة وااللتزامات املترتبة عليهما تجاه
الطفل املحتضن.
 .2بعد حضورهما من الخارج يتم تحويلهما إلى مؤسسة الرعاية االجتماعية الختيار طفل لهما من بين
ً
األطفال املوجودين هناك ،على أن يتم مراعاة األصول اإلدارية في املؤسسة املذكورة .علما ،عملية االختيار
ّ
تحصل حينما يكون هناك أكثر من طفل ،وإال عليهما أخذ الطفل املوجود.
 .3يحق لهما االطالع على امللف الصحي للطفل بواسطة طبيب املؤسسة املشرف على الطفل ،ويحق لهما
ً
أيضا عرض الطفل على طبيب خاص على نفقتهما،على أن يرافقهما ممرضة من املؤسسة أو من يقوم
مقامها.
 .4تحويلهما إلى دائرة األحوال املدنية والجوازات لغرض إصدار شهادة ميالد الطفل ،ودفتره العائلي ،وجواز
سفره على أن ال ينسب الطفل إلى طالبي االحتضان،ولهما الحق في الحصول على كتب رسمية لتسهيل أمر
حصول الطفل على تأشيرة السفر وإجراءات مغادرة األردن.
 .5يجب عليهما تزويد مديرية األسرة والطفولة في الوزارة بصورة من شهادة امليالد الصادرة للطفل من دائرة
األحوال املدنية والجوازات ليتسنى لهما استالم الطفل من املؤسسة.
 .6عليهما ّ
التكفل بنفقات سفر املوظف املختص في السفارة األردنية في مكان إقامتهما في البلد األجنبي ،بهدف
إجراء الدراسة االجتماعية أو اعتماد الدراسة االجتماعية املعدة من قبل الجهة املختصة في شؤون
االحتضان في ذلك البلد.
 .7عليهما توقيع التعهد الخطي وفق النموذج املعتمد من قبل وزارة التنمية االجتماعية.
ّ
تبين فيما سبق ،بأن املادة  8من التعليمات في الوقت الذي ّبينت تفاصيل اإلجراءات التي يجب القيام بها
من قبل طالبي االحتضان املقيمان خارج األردن بعد حضورهماّ ،
نصت فقط على تبليغ طالبي االحتضان
املقيمان داخل البلد بقرار املوافقة واستدعائهما بتكملة إجراءات االحتضان ،دون بيان ماهية تلك اإلجراءات.
وعند قراءة اإلجراءات السبعة املذكورة أعاله الخاصة باملقيمين خارج األردن ،والتي تعتبر بعضها
ً
حقوقا وليست بإجراءات الزمة ،يعتقد بأن هناك إشكالية في صياغة نص املادة  ،8ألن العقل واملنطق يقتضيان
شمول طالبي االحتضان املقيمان داخل األردن بجميع اإلجراءات والحقوق السبعة املذكورة أعاله ،سوى
ّ
اإلجراء السادس ،وإال سيكون هناك تمييز بين املواطنين األردنيين ،إذ يستشعر من تلك اإلجراءات بتفضيل
املقيمين خارج البلد على املقيمين داخله ،والعدالة تقض ي العكس.
وتجدر اإلشارة ،بأنه وبعد صدور قرار االحتضان تجري املتابعة ألسرة طالبي االحتضان مرة واحدة كل سنة
ّ
والتحقق من أشكال
من تاريخ إسالمهما الطفل أو عند الحاجة ،وذلك للتأكد من مدى اهتمامهما بالطفل
الرعاية االجتماعية املختلفة التي تقدم إليه وذلك حسب الفقرة األولى من املادة التاسعة من التعليمات ،ويجوز
للوزير بموجب املادة  12من نظام رعاية الطفولة ،إعادة النظر في قرار االحتضان ووضع الطفل في مكان آخر،
بناء على د اسة اجتماعية ّ
يعدها موظف مختص في الوزارة.
ر
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ً
أما فيما يتعلق بالطعن في القرارات الصادرة بمسائل االحتضان ،فإن التعليمات لم تنص عليها ولكن نظرا
لكون القرارات تصدر من الوزير ،فإنها خاضعة ألحكام القانون اإلدراي لهذا البلد.
بعد بيان موقف قانون األحداث العراقي والتعليمات األ دنية من قرار الضم واالحتضان واإلجراءات ّ
املتبعة
ر
بعده ،سنحاول املقارنة بينهما ،للتعرف على أوجه التشابه واالختالف بينهما ،وترجيح األفضل:
 .1قرار الضم يصدر على مرحلتين في العراق .ففي البداية ،يصدر قرار ابتدائي ملدة ستة أشهر ،قابل للتجديد
لنفس املدة ،تتأكد املحكمة خاللها عن مدى رغبة طالبي الضم في ّ
ضم الطفل إليهما ،فإذا ثبت لها رغبتهما
األكيدة تصدر قرارها النهائي بالضم .أما في األردن ،فقرار االحتضان يصدر دفعة واحدة .عليهّ ،
نرجح
ّ ّ
ً
إال ألسرة صادقة في ّ
ضمه إليها.
موقف املشرع العراقي لسببين ،أوال :يحقق مصلحة للطفل ،فهو ال يضم
ً
ثانيا :تجنب تنفيذ اإلجراءات والتبعات التي يخلفه صدور القرار.
 .2الباحث االجتماعي في كال البلدين يقوم بزيا ة أسرة طالبي الضم أو االحتضان بعد استالمها الطفلّ ،
وتقدم
ر
تقرير شامل إلى الجهات املعنية ،وهذا موقف حسن منهما .لكن االختالف بينهما يأتي من حيث العدد
واملدة .ففي العراق ،الباحث يزور أسرة طالبي الضم ستة أشهر األولى فقط من صدور القرار االبتدائي،
وفي كل شهر يقوم بزيارة واحدة تقدم عنها تقرير ملحكمة األحداث ،ويجوز للمحكمة تمديد هذه املدة على
أما في األردن ،فإن الباحث يزور أسرة طالبي االحتضان مرة واحدة
أن ال تتجاوز ستة أشهر أخرى.
ً
ً
كل سنة لغاية إكمال الطفل الثامنة عشرة من عمره ،ألنه بوصوله لهذا السن يصبح بالغا وال يعد طفال
حسب املواثيق الدولية .وعليه ،نرى أن فترة التجربة التي ّ
نصت عليها القانون العراقي والزيارات الشهرية
خالل تلك الفترة ،موقف حسن .لكن الزيارات السنوية املنصوص عليها في التعليمات األردنية هي األخرى
موقف جيد .لذا نرى الدمج بينهما لتحقيق أفضل مصلحة للطفل ،ويكون على الصورة اآلتية :تكون
الزيارات شهرية خالل ستة األشهر األولى أو السنة األولى في حالة التمديد ،وبعد ذلك ولغاية إكمال الطفل
 18سنة من عمره يكون الزيارات سنوية.
ّ
 .3من أهم املسائل التي تناولها القرار النهائي للضم هي :مسألة النسب .فالطفل مجهول النسب يتم تبنيه من
ً
قبل طالبي الضم ،بعد إقرارهما بنسبه إليهما ،وهذا واضح جدا من نموذج القرار ومن الحقول املدرجة
فيه (اسم األب املتبني ،اسم األم املتبنية) .أما في دولة األردن الجارة ،فهذا غير جائز إذ ّ
نصت الفقرة
السادسة من املادة الثامنة من التعليمات بكل وضوح على" :شريطة أن ال ينسب إلى األسرة طالبة
نرجح موقف املشرع األ دني ،ونرفض بشدة موقف القانون العراقي لكونه يجيز ّ
االحتضان" .وعليهّ ،
التبني،
ر
املخالف للشريعة.
وتجدر اإلشارة ،بأن موقف املشرع العراقي من هذه املسألة جعل من أحد الباحثين يقول :يعتبر القانون
ّ
العراقي في هذا املجال ،القانون الوحيد من بين قوانين الدول العربية الذي أجاز تبني اللقيط أو مجهول
النسب ،أما تلك القوانين ّ
فأقرت بأن يكون لكل مولود اسم يميزه عن غيره من األشخاص ،وأن معظم
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التشريعات العربية جعلت انتساب االبن غير الشرعي (الناتج عن عالقة محرمة) انتسابه إلى أمه ،مستندة
إلى أحكام الشريعة اإلسالمية.1
ولغرض التأكد من أن موقف القانون العراقي مخالف للشرع اإلسالمي الحنيف،نذكر لكم فتوى من قطاع
اإلفتاء الكويتي ،وأخرى من األزهر الشريف.
ً
أوال :فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت":وأما التبني( :وهو إدعاء رجل أو امرأة ببنوة مجهو ِل النسب لم يولد على
فراش الزوجية فإنه حرام) لقوله تعالى{ َو َما َج َع َل َأ ْدع َي َاء ُك ْم َأ ْب َن َاء ُك ْم َذل ُك ْم َق ْو ُل ُك ْم ب َأ ْف َواه ُك ْم َو َّ ُ
َّللا َي ُقو ُل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
َّ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ّ
َّ
ْ
ْ َ َّ َ ُ َ َ ْ
الد ِين
َّللا فإن لم تعلموا آباءهم ف ِإخو انكم ِفي ِ
الحق وهويه ِدي الس ِبيل ،ادعوهم آلب ِائ ِهم هوأقسط ِعند ِ
ََ َ ُ
وب ُك ْم وكان َّ ُ
يما َأ ْخ َطأتم به َو َلك ْن َما َت َع َّم َد ْت ُق ُل ُ
يك ْم َو َل ْي َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ
َّللا َغ ُف ً
اح ف َ
ورا َر ِح ً
يما}….2على
ومو ِال
ِِ ِ
س عليكم جن ِ
ّ
أن هذا ال يمنع ّ
التكفل باللقيط والقيام بحاجاته على سبيل املعروف مع معاملته معاملة األجنبي بالنسبة
ّ
ً
ً
لزوجة املتكفل وأوالده وال توارث بين اللقيط ومن قام بتربيته ،ولو أن أحدا تبنى طفال فالتبني باطل وال أثر
ً
ً
له شرعا".3وجاء في فتوى آخر":ال يجوز للمستفتي أن يتبنى هذا الطفل بمعنى أن ينسبه إليه ويدعيه ابنا
له سواء في املحررات الرسمية أو غيرها ،كما أنه ال يجوز لهذا الطفل إذا بلغ أن يرى من زوجة املستفتي
ّ
إال ما يراه منها الرجال األجانب ألنه أجنبي عنها ،وال يجوز له كذلك الخلوة بها".4
ً
ثانيا:فتاوي األزهر":إذا لم يثبت نسب الطفل إلى والديه أو األم وحدها على األقل لم ينسب ألسرة ما ،لكون
النسب في اإلسالم من حقوق هللا تعالى التي تقابل التعبير القانوني اآلن (النظام العام) ،ولكنه مع هذا يعتبر
ً
مواطنا له كل الحقوق املكفولة من الدولة .فالدولة هي امللزمة برعاية األطفال اللقطاء وتلحقهم بأسر
بديلة ّ
تتكفل بتربيتهم حتى ينشئوا نشأة أسرية ،غير أن الشريعة اإلسالمية مع هذا ال تقر التبني وتحرمه،
ألن التبني يقصد به إلحاق معروف أو مجهول النسب ونسبته إلى ملحقه مع التصريح من هذا األخير بأنه
ً
ولدا له حال أنه ليس بولد له حقيقة -وأن التبني بهذا املعنى -أمر ّ
محرم في اإلسالم ثبت تحريمه
يتخذه
وإبطاله".5
َ َ َ
َ
وقد ورد في صحيح البخاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(َ :م ِن َّاد َعى ِإلى غ ْي ِر أ ِب ِيهَ ،و ُه َو َي ْعل ُم
َ َ َ
َ َ
َ ْ ُ َ
َ َ
َ ْ
فال َج َّنة َعل ْي ِه َح َر ٌام) ،6كما ورد في صحيح مسلم(َ :و َم ِن َّاد َعى ِإلى غ ْي ِر أ ِب ِيه ،أ ِو ان َت َمى ِإلى غ ْي ِر َم َو ِال ِيه ،ف َعل ْي ِه

1انظر الحسيني ،أحمد ،اللقطاء بين شريعة اإلسالم والقوانين الوضعية ،مقالة منشورة في موقع ملتقى االجتماعيين ،تاريخ الزيارة.2018/7/24 :
http://www.socialar.com/vb/archive/index.php/t-2018.html
 2األحزاب آية 4و. 5
3قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية الكويتية ،فتاوى قطاع اإلفتاء،ج ،2الكويت :إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1997 ،1م ،ص.21
4املرجع نفسه ،ج  ،6ط2001 ،1م ،ص .178
5عبده ،محمد ،وآخرون ،مرجع سابق ،ص.232-231
6البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،املحقق :محمد زهير بن ناصر ،الجزء الخامس ،دار طوق النجاة ،د.م ،ط1422 ،1هـ ،ص .156
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َ ْ َ َ َ َ َّ َ
َ َْ ُ
اس أ ْج َم ِع َين) .1وبناء على ما تقدم ،فإن املشرع العراقي مطالب وبشدة بمراجعة
لعنة ِ
هللا واملال ِئك ِة والن ِ
موقفه ،واالقتداء باملشرع األردني في مسألة نسب الصغير مجهول النسب.
ً
علما ،هناك آراء تقول بجواز اإلقرار نسب مجهول النسب من باب االستحسان حتى ال يلحق به العار
مدى حياته ويحاسب على جرم لم يرتكبه ،لكن ال نتفق مع هذا الرأي ،لألسباب املذكورة في الفتاوى
املذكورة أعاله.
ّ
 .4نصت التعليمات األردنية على جميع اإلجراءات املتبعة بعد صدور القرار بصورة ّ
جلية .بينما القانون
العراقي لم ينص سوى على إجراء واحد أال وهو إلزام محكمة األحداث بإرسال نسخة من قرارها النهائي
بالضم أو باإلقرار بالنسب إلى مديرية الجنسية واألحوال املدنية العامة لقيده في سجالتها .ومن الناحية
العملية ،يتم تسليم القرار لطالبي الضم إليصاله للمديرية املذكورة ،وهذا اإلجراء غير سليم ألن املفروض
هو إرساله من قبل املحكمة نفسها .وعليهّ ،
نرجح التعليمات رغم ما يعتريه فقرات املادة  8من صياغة
لغوية تحتاج إلى تصحيح ،ألن النص على هذه اإلجراءات والحقوق ،يعتبر دليل ومرشد عمل لكال الطرفين
(طالبي االحتضان) و(الجهات الرسمية) ،وبالنتيجة ال يستطيع أي منهما التنصل بالتزاماته ،بعكس
القانون العراقي ،الذي يعتريه فراغ تشريعي في هذه املسألة .وعليه ،يتعذر علينا إجراء املقارنة بين هذه
اإلجراءات والحقوق الواردة في التعليمات التي يؤيدها الباحث ،وبين القانون العراقي.
املطلب السادس :التزامات طالبي الضم بعد صدور القرارالنهائي بالضم.
نص املشرع العراقي في املادة  43من قانون األحداث على التزامات طالبي الضم وهي ما يلي:
ً
أوال :النفقة على الصغير إلى أن تتزوج األنثى أو تعمل ،وإلى أن يصل الغالم الحد الذي يكسب فيه أمثاله ما لم
ّ
عاهة في عقله ،ففي هذه الحالة يستمر اإلنفاق عليه
يكن طالب علم أو عاجز عن الكسب لعل ٍة في جسمه أو ٍ
لحين حصول طالب العلم الشهادة اإلعدادية كحد أدنى أو بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح
ً
العاجز قادرا على الكسب ،وهي نفس حقوق األوالد على أبيهم بموجب املادة  59من قانون األحوال الشخصية
العراقي.2
ً
ثانيا :االيصاء للصغير بما يساوي حصة أقل وارث على أن ال تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة ال يجوز الرجوع
عنها.
أما التعليمات األردنية ،فقد ّ
نصت على جملة من االلتزامات أو املسؤوليات الواقعة على عاتق طالبي
االحتضان حسب املادة التاسعة منها ،وهي:
1النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،املحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الجزء الثاني ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،د.ط ،د.ت ،ص
.1147
ً
2املادة  .1 :59إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب .2.تستمر نفقة األوالد إلى أن تتزوج األنثى ويصل
الغالم إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم  .3.االبن الكبير العاجز عن الكسب بحكم االبن الصغير .
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ً
أوال :توفير كافة أشكال الرعاية االجتماعية للطفل،والتي تتمثل في التنشئة األسرية البديلة والعالج والتعليم
واإلنفاق والى غير ذلك من األمور.ويتم التحقق من ذلك ،من خالل الزيارات السنوية أو الطارئة (عند الحاجة)
للباحث االجتماعي ألسرة طالبي االحتضان.
ً
ً
ثانيا :القدرة على إعداده ملواجهة ظروف الحياة املتعددة من مختلف النواحي حتى يكون قادرا على االعتماد
على نفسه.
ً
ثالثا :التزام طالبي االحتضان بإعالم الطفل ملواجهة ظروف الحياة املتعددة من مختلف النواحي حتى يكون
ً
قادرا على االعتماد على نفسه بواقعه االجتماعي عند بلوغه سن الخامسة،وذلك بالتنسيق مع مديرية األسرة
والطفولة.
ً
رابعا :إبالغ وزارة التنمية االجتماعية بكافة التغيرات التي تطرأ على محل إقامتهما وعالقتهما بالطفل.
ً
خامسا :أية أمور أخرى يحددها الوزير لتحقيق املصلحة الفضلى للطفل.
لو أجرينا مقارنة بين التزامات طالبي الضم واالحتضان في البلدين ،سنتوصل إلى ما يلي:
.1

.2

.3

.4

في الوقت الذي ألزم املشرع العراقي طالبي الضم بـ (اإلنفاق) على الطفل املضموم إليهماّ ،
نصت التعليمات
األردنية على جميع صور الرعاية االجتماعية التي يجب تقديمها للطفل املحتضن ومن ضمنها اإلنفاق .في
الحقيقة ،أن ما ّ
نص عليه القانون والتعليمات بخصوص اإلنفاق وصور الرعاية ،هي مجرد تأكيد على ما
داع لذكره مرة أخرى.
جاءت في الشروط الواجب توافرها في طالبي الضم واالحتضان ،لذا لم يكن هناك ٍ
لكن ما يجعلنا نقبل موقف املشرع العراقي وترجيحه هو :أنه في املادة  43أوضحت تفاصيل اإلنفاق على
يكتف بمجرد التأكيد على مصطلح (اإلنفاق) مثل التعليمات .إضافة إلى ذلك،فإنه
الطفل املضموم ولم
ِ
نظر إلى الطفل املضموم كأنه ولد لطالبي الضم ،ولهذا ألزمهما باإلنفاق عليه ،مثل إنفاقهما على أوالدهما.
االلتزام الثاني والثالث املذكورتين في التعليمات األردنية ،هي األخرى تأكيد لشروط طالبي االحتضان ،وأن
ّ ّ
إال حشوا في النصوص ،وكان على املشرع األ دني ّ
تجنبه .لذا ّ
نرجح القانون العراقي ،الذي اكتفى
ذلك ال يعد
ر
بذكرها في الشروط فقط ،وعدم تكرارها ضمن التزامات طالبي الضم.
إلزام طالبي االحتضان بتبليغ الوزارة في حالة قيامهما بتغير محل إقامتهما أو حصول تغير في عالقتهما
ّ
بالطفل املحضون ،موقف حسن ألن ذلك يمكن الباحث االجتماعي من القيام باملتابعة األسرية لطالبي
ّ
االحتضان في موعده املحدد ،وبالتالي تتمكن الوزارة من اإلطالع ومعرفة أحوال الطفل املحضون باستمرار
ودون عراقيل .أما القانون العراقي ،فقد خال من أي نص يلزم طالبي الضم ،بهذا االلتزام .وعليهّ ،
نرجح
موقف املشرع األردني.
االلتزام املثير الذي تناوله املشرع العراقي دون املشرع األردني هو (الوصية الواجبة) .إذ ألزم طالبي الضم
باإليصاء للصغير بما يساوي حصة أقل وارث على أن ال تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة ال يجوز الرجوع
عنها.
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هذا املوقف جعل من أحد الباحثين يقول :القانون العراقي هو القانون الوحيد من بين قوانين الدول
ّ
العربية الذي أجاز التوارث بين اللقيط وامللتقط ،1لكن هذا الرأي بعيد عن الصواب ،ألن القانون العراقي
ّ
لم يجز التوارث وإنما ألزم طالبي الضم (امللتقط) باإليصاء للصغير (اللقيط) بما يساوي حصة أقل وارث
على أن ال تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة ال يجوز الرجوع عنها ،وهناك فرق شاسع بين أن يكون الشخص
ً
وارثا وبين أن يكون مجرد صاحب حصة في تركة شخص ما ،ألن لكل واحد منهما (الوصية ،امليراث) أحكام
خاصة في القانون والشريعة.إضافة إلى ذلك ،ال يوجد في القانون العراقي أي نص يشير إلى حق امللتقط
ّ
ً
(طالبي الضم) في أن يكون وارثا أو صاحب حصة في تركة اللقيط (الصغير املضموم) بعد وفاة األخير.
ونود اإلشارة ،بأن موضوع الوصية بحد ذاته موضوع شخص ي ،يجوز ألي شخص كان في أن يوص ي
لشخص معين بنسبة معينة من ماله بعد وفاته على أن ال تتجاوز ثلث التركة .وعليه ،فإذا كان طالبي الضم
ً
أوصوا بالوصية بإرادتهما ،فهذا جائز وال مانع لدى الشرع ،أما جبرا فهذا غير جائز .2وكما أن الوصية
ّ
اإلجبارية غير جائزة في الشريعة اإلسالمية فإن التوارث بين امللتقط واللقيط هي األخرى غير جائزة في
ً
الشريعة إذ ال يعتبر أحدهما وارثا لآلخر بأي شكل من األشكال.
وقد ذهب القاض ي (تترخان عبد الرحمن) إلى :أن طالبي الضم رضوا بشرط الوصية للصغير املضموم
ً
ً
ً
وأن املؤمنون عند شروطهم ،عليه يرى بأن القانون العراقي أكثر عدال وإنصافا ورحمة من غيره من
القوانين ،وأن املشرع العراقي ذو رؤية واسعة لألمور .3لكن الباحث ال يتفق مع هذا الرأي ،ألن إرادة طالبي
ّ
الضم معيبة وهناك شبه إكراه في هذه الحالة ،إذ املشرع قد استغل حاجتهما ،وأنهما لم يقبال بالشرط إال
مضطران ّ
ّ
لضم الطفل إليهما.
لكونهما
ً
وبناء على ما تقدم نرى ،ضرورة تعديل القانون وذلك بجعل الوصية جوازية وليست وجوبية وإن كان
ً
قصد املشرع منها معرفة ّ
النية الحقيقية لطالبي الضم ،ألنه بدال من أن ينص املشرع على إلزام الدولة
بتقديم املساعدات لطالبي الضم مقابل إحسانهما للطفل املتبني ومساعدتهما الدولة في بقاء املجتمع
ً
ً
نظيفا خاليا من املشاكل االجتماعية والجرائم ،عاقبهما بوجوب اإليصاءلصالح الطفل.
املطلب السابع :إلغاء قرار الضم و انتهاء قراراالحتضان.
ً
أوال :إلغاء قرار الضم في القانون العراقي.
عند قراءة املواد الخاصة بمسألة ّ
ضم الصغير من ( 39ولغاية  ،)46يفهم بأن إلغاء قرار الضم يشمل
القرار االبتدائي الخاص بفترة التجربة فقط دون القرار النهائي ،إذ بعد أن تناول املشرع القرار االبتدائي في
املادة  40تناول مباشرة موضوع إلغاء قرار الضم في حالتين ،وفي املادة  41تناول القرار النهائي .وعليه ،فإن
1انظر الحسيني،أحمد ،مرجع سابق (مرجع الكتروني).
2انظر السيد ،مرجع سابق ،ص.167
3القاض ي تترخان عبدالرحمن حسن ،مصدر سابق (مراسلة).
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ّ
القرار األخير ،غير قابل لإللغاء بأي شكل من األشكال ،والعلة وراء ذلك تكمن في االلتزامات املترتبة على عاتق
ّ
طالبي الضم كما يعتقده املشرع ،لكن الباحث ال يؤيد وجهة نظر املشرع ،ألنه يتوقع وقوع حاالت ،إلغاء القرار
النهائي فيها ،أفضل للطفل املضموم من بقائه لديهما.
أما الحالتين التي ن ّ
صت عليهما املادة  41من قانون األحداث ،والتي تستوجبان إلغاء القرار االبتدائي ،فهي
ما يلي:
 .1إذا عدل الزوجان أو أحدهما عن رغبته في ّ
ضم الصغير خالل فترة التجربة.
 .2إذا ّ
تبين للمحكمة أن مصلحة الصغير غير متحققة في بقائه لدى طالبي الضم .ويتم معرفة ذلك من
خالل التقا ير الشهرية التي ي ّ
قدمها الباحث االجتماعي للمحكمة والتي سبق وأن تناولناها.
ر
أما مصير الصغير في هاتين الحالتين ،فإنه على املحكمة تسليم الصغير إلى أي مؤسسة اجتماعية معدة لهذا
الغرض والتي هي عادة دور الرعاية االجتماعية.
ومن التطبيقات القضائية في هذه املسألة :جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك تحت العدد/5 :ضم1999/
في  1999/3/20ما هو آت :بناء على الطلب ّ
املقدم إلينا من قبل طالبة الضم (ص) واملتضمن عدم قدرتها على
ٍ
ّ
ً
ضمها إليها وإلى زوجها (ي) وعدم رغبتها في ّ
اللقيطة التي ّ
ضم الصغيرة أعاله ،عليه واستنادا إلى
تربية الطفلة
أحكام املادة  41من قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983قررت املحكمة إلغاء قرار الضم االبتدائي املرقم
/5ضم 1999/في  1999/2/3وتسليم الصغيرة أعاله إلى مستشفى أزادي قسم الخدج لالحتفاظ بها لحين اتخاذ
قرار الحق بهذا الصدد وصدر القرار في .11999/3/20
ً
ثانيا :انتهاء قرار االحتضان في التعليمات األردنية.
ّ
رغم أن قرار االحتضان يصدر ملرة واحدة وبصورة نهائية في ٍآن واحد إال أن التعليمات ومن خالل املادة
العاشرة ّ
نصت على عشر حاالت ينتهي بها االحتضان بقرار من الوزير أو املحكمة املختصة،وهذه الحاالت هي
ما يلي:
 .1ثبوت نسب الطفل إلى والديه الحقيقيين بموجب قرار صادر من محكمة مختصة.
 .2ثبوت إصابة طالبي االحتضان أو أحدهما بمرض جسدي أو عقلي ،أو أصبحا فاسدي األخالق بحيث تعتبر
استمرارية احتضانهما للطفل غير مناسب.
ً
 .3التخلي عن الطفل على نحو يكون سببا في ضياعه أو انحرافه األخالقي ،أو ثبوت اإلساءة إليه.
 .4ردة طالبي االحتضان أو أحدهما عن اإلسالم .

1الكوردي ،أكرم زاده ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983املعدل وتطبيقاته العملية ،مرجع سابق ،ص .118-117
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 .5وفاة طالبي االحتضان أو أحدهما .وفي هذه الحالة ،أجا ت التعليمات ألحد أقا بهما ّ
التقدم بطلب احتضان
ر
ز
جديد.
 .6عند وقوع الطالق بين طالبي االحتضان ،لكن يحق ألحدهما االستمرار في احتضان الطفل إن أراد ذلك من
خالل د اسة اجتماعية جديدة ،كما يجوز ألحد أقا بهما ّ
التقدم بطلب احتضان جديد وحسب األصول على أن
ر
ر
ال يتعارض ذلك مع مصلحة الطفل املحضون.
 .7يحق لطالبي االحتضان احتضان طفل آخر في حالة وفاة الطفل األول بصورة طبيعية ،وليست بإهمال منهما
وذلك بموجب تقرير صادر عن الطب الشرعي.
ّ
التقدم
 .8إذا ظهر للطفل بعد احتضانه من قبل طالبي االحتضان إعاقة معينة أو مرض مزمن،فيحق لهما
بطلب إعادته مع ضمان حقهما في احتضان طفل آخر إن أرادا.
 .9رغبة األسرة الحاضنة بإعادة الطفل ألسباب يقتنع بها وزير التنمية وتحقق في نفس الوقت مصلحة الطفل،
لكن يشترط في هذه الحالة أن ال يتجاوز عمر الطفل 18سنة.
 .10فقدان أي شرط من شروط االحتضان.
عند قراءة هذه الحاالت يشعر القارئ بأن الوزارة كانت غير موفقة عند إصدارها لهذه التعليمات ،إذ
فيها حشو زائد ولم تكن هناك حاجة للنص على جميع هذه الحاالت .فالحالة األخيرة التي هي فقدان شرط من
ً
شروط االحتضان تغطي الحاالت ( )4 ،3 ،2أيضا ،ألن الحاالت املذكورة هي في حقيقتها فقدان لشرط من
شروط االحتضان لو تم قراءتها بدقة ّ
وتمعن ،هذا من جانب .ومن جانب آخر ،فحتى الحالتين الخامسة
والسادسة هي األخرى تعتبر من حاالت فقدان شروط االحتضان ،إذ بوفاة طالبي االحتضان أو أحدهما ،أو
الطالق بينهما لم تعد هناك أسرة قائمة من زوجين ،التي هي من إحدى شروط االحتضان.
ويالحظ ،بأن مشرع التعليمات قد وقع في تناقض بخصوص حالتي وفاة أحد طالبي االحتضان والطالق
بينهما.فرغم وقوع الطالق بينهما بإرادة أحدهما أو كليهما أعطى الحق ألي واحد منهما االستمرارية في احتضان
ّ
للحي
الطفل ،من خالل دراسة اجتماعية جديدة ،بينما الوفاة يقع خارج إرادتهما ورغم ذلك لم ِ
يعط هذا الحق ِ
منهما ،إذ أعطت هذا الحق في هذه الحالة ألحد أقاربهما.والتساؤل املطروح هنا :ماذا لو أبدى كال املطلقين
الرغبة في استمرارية االحتضان ،الطفل سيكون من نصيب أي منهما؟ التعليمات لم تعالج هذه املسألة.
أما فيما يتعلق بالحالة السابعة ،فحتى صياغتها ال توحي بوقوع حالة تنتهي بها االحتضان ،وإنما يفهم منها
بأنها تنص على حق من حقوق طالبي االحتضان و الذي هو الحق في تقديم طلب احتضان طفل آخر في حالة
ً
داع للنص على انتهاء االحتضان بوفاة الطفل
وفاة الطفل املحتضن لديهما وفاة طبيعية .علما ،ليس هناك ٍ
املحتضن ،ألنه يعتبر مدار االحتضان ،فبوفاته ينتهي االحتضان بشكل طبيعي.

80

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  8ديسمبر 2018

بعد أن ّ
سجلنا املالحظات املذكورة أعاله حول حاالت انتهاء قرار االحتضان ،نرى بأن الحاالت (،9 ،8 ،1
 ،)10هي التي تستحق الذكر ،ولهذا حينما نقارن أدناه بين قانون األحداث العراقي والتعليمات األردنية
بخصوص حاالت إلغاء قرار الضم وانتهاء قرار االحتضان ،سنقصر كالمنا على هذه الحاالت فقط دون غيرها،
وهي:
.1

.2

.3

.4

إلغاء قرار الضم في العراق يقتصر على القرار االبتدائي فقط دون القرار النهائي ،في حين انتهاء قرار
معرض لإلنتهاء بمجرد ّ
االحتضان في األردن الذي يعتبر القرار الوحيد والنهائي في مسألة االحتضان ّ
تحقق
أية حالة من حاالت االنتهاء املنصوص عليها في التعليمات .وعليهّ ،
نرجح موقف املشرع األردني ،ألنه يدفع
طالبي االحتضان االهتمام بالطفل ورعايته وعدم التقصير بحق من حقوقه لحين إكماله  18من عمره،
ً
ّ
بعكس القانون العراقي الذي يركز على فترة التجربة فقط والتي هي غالبا ما تكون ستة أشهر فقط من
صدور القرار االبتدائي.
يشترك القانون والتعليمات على إلغاء وانتهاء القرار ،إذا أبدا طالبي الضم أو االحتضان رغبتهما في العدول
ً
عن الضم أو االحتضان .لكن ما ّ
يفرق بين االثنين هو :أن القانون العراقي أجاز ألحدهما العدول أيضا ،وال
يشترط أن تكون هناك أسباب مقنعة للعدول مثلما عليها التعليمات األردنية ،وإنما بمجرد تقديم طلب
مشترك منهما ،أو من أحدهما إلى محكمة األحداث ،تقرر املحكمة إلغاء القرار .والتساؤل املطروح هنا :هل
ستتحقق مصلحة الطفل :إذا لم يرغب أحد الزوجين االستمرار في حضانة الطفل؟ أو إذا رغب كالهما
بالعدول عن الطفل ،لكن رفضت األسباب لعدم قناعة الوزير بها؟ بكل تأكيد سيكون الجواب بالنفي.
ً
ً
وعليهّ ،
نرجح القانون العراقي ،ألنه وبمجرد أن يعدل أحد الزوجين عن الطفل ،فهذا يعتبر مبررا كافيا
إللغاء قرار الضم ،وال داعي إللزامهما أو أحدهما ببيان األسباب.
الحالة الثانية واألخيرة التي ّ
نص عليها القانون العراقي إللغاء قرار الضم هي :ثبوت عدم تحقق مصلحة
الطفل لدى طالبي الضم من خالل التقا ير الشهرية التي ّ
تقدم للمحكمة من قبل الباحث االجتماعي .أما
ر
التعليمات األردنية فجاءت خالية من النص على هذه الحالة ،لكن نظام رعاية الطفولة رقم 34
لسنة1972م قد تدارك ذلك ،إذ ّ
نص في املادة  12على جواز إعادة النظر في أمر الطفل املحضون ووضعه
في مكان آخر مناسب له إذا اقتضت الضرورة،بناء على الدراسة االجتماعية التي تجريها الباحث االجتماعي.
ً
وعليه ،فإن إعادة النظر هذه قد تكون سببا في انتهاء قرار االحتضان .وعليه ،فإن موقف املشرعين العراقي
واألردني كالهما موقف حسن.
يرى الباحث بأن حالة فقدان أي شرط من شروط االحتضان املنصوص عليها في التعليمات من أهم
الحاالت .فحتى حضانة األطفال في قوانين األحوال الشخصية والفقه اإلسالمي ،تسقط بفقدان الحاضن
ً
شرط من شروط الحضانة .1وعليه ،ندعو املشرع العراقي بالنص على هذه الحالة أيضا.

1للمزيد انظر الكوردي ،أكرم زاده ،أحكام الحضانة في قانون األحوال الشخصية العراقي ،مرجع سابق ،ص .304-286
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ّ .5
نصت التعليمات األردنية على حالة أخرى تنتهي بها االحتضان ،لكنها جوازية ومتوقفة على إرادة طالبي
االحتضان ،وهي حالة ظهور إعاقة معينة أو مرض مزمن لدى الطفل بعد احتضانه .وهذا موقف حسن،
ألن هذه اإلعاقة أو املرض قد تسببان في أن يت ّ
كبد الزوجان أموال طائلة ،رغم إمكانياتهما املالية الضعيفة،
ً
ولهذا فبدال أن يقوما بترك الطفل وعدم عالجه وتعرض حياته للخطر ،منحت التعليمات الحق لهما في
إعادة الطفل لكي ّ
تتكفل الدولة في عالجه ورعايته ،وهذا هو عين الصواب .واملشرع العراقي مطالب بالنص
على مثل هذه الحالة وعدم إجبار طالبي الضم على كفالة الطفل في هذه الحالة من خالل إلزامهما باإلنفاق
عليه في قرار الضم النهائي.
ّ
ّ .6
تبين لنا من خالل الشروط الواجب توافرها في الطفل ،بأنه ال يجوز احتضانه أو ّ
ضمه إال إذا كان مجهول
النسب بموجب قانون األحداث العراقي وكذلك التعليمات األردنية .ولهذا من الطبيعي أن تنتهي االحتضان
بثبوت نسبه ،وهذا ما ّ
نصت عليه التعليمات بكل وضوح ضمن حاالت انتهاء االحتضان ،أما القانون
العراقي فسكت عن ذلك .وعليهّ ،
نرجح املوقف األردني.
في ظل القانون العراقي الذي سكت عن بيان موقفه من ثبوت نسب الطفل ،يطرح تساؤل نفسه وهو:
إذا ثبت نسب الصغير ،فمن له الحق في بقائه معه ،الوالدين أم طالبي الضم ؟بالرجوع إلى نص املادة  39من
ّ
قانون األحداث يتبين بأن الصغير الذي يجوز ّ
ضمه هو صغير يتيم األبوين أو صغير مجهول النسب (اللقيط)،
وبمجرد ثبوت نسب الصغير فإنه يعتبر معلوم النسب وبالتالي ال يجوز ضمه إلى أحد .والوالدين أو أحدهما في
ّ
هذه الحالة ّ
أحق في أن يعيش في كنفه ولده الصغير الضائع منهما إال إذا تنازل الوالدين برغبتهما في بقاء ولدهما
لدى طالبي الضم ،لكن تأشير نسب الصغير إلى والديه الحقيقيين لدى مديرية الجنسية واألحوال املدنية
العامة ش يء حتمي ال تنازل أو رجوع عنه ألنه بمجرد إصدار قرار النسب من املحكمة ترسل نسخة من قرارها
ً
إلى هذه الدائرة املعنية وجوبيا لكون النسب يتعلق بالنظام العام وال يجوز ألحد مخالفته .أما إذا كان القائم
بهذا اإلدعاء أحد أصول أو فروع أو حواش ي الوالدين وأثبتوا انتساب الصغير إلى والديه وكان الوالدين متوفيين
أي أن الصغير يتيم األبوين ،فإنه والحالة هذه ّ
ضم الصغير ألنه مجرد ّ
يصح بقاء ّ
تحول من حالة إلى أخرى،
فبعد أن كان الصغير مجهول النسب أصبح معلوم النسب ولكنه يتيم األبوين ،وهكذا يبقى الصغير في كنف
طالبي الضم وأنهما ّ
أحقا من أقرباء الصغير في بقاء الضم ألنه ما زال هناك حق قانوني لهما في هذه الحالة.1
وقد يطرح تساؤل آخر نتيجة لثبوت نسب الصغير إلى والديه ،ورجوعه إلى حضنهما وهو :هل يجوز لطالبي
الضم مطالبة الوالدين بالتعويض بموجب القانون العراقي والتعليمات األردنية؟في الفقه اإلسالمي ال يحق لهما
ّ
ذلك ،ألنه في األصل يتم اإلنفاق عليه من ماله إن كان معه مال وإال فإن نفقته من بيت املال ،وإذا لم يكن هناك
ً
ً
وصرف طالبي الضم عليه برغبتهما دون إذن من القاض ي فإنه ّ
مال متوفر في بيت املال ّ
يعد تبرعا أو هبة .كهذا،
ّ
فإنه ليس لهما ش يء إال إذا رجع الوالدين أو أحدهما جميع أو بعض املال برضاه دون أي ضغط أو إكراه مقابل
1الكوردي ،أكرم زاده ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983املعدل وتطبيقاته العملية ،مرجع سابق ،ص .122-121
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إحسان طالبي الضم في تربية ورعاية صغيرهما ،ويجب أن ال ننس ى بأن التقاط الصغير ورعايته وتربيته في
الشريعة اإلسالمية فرض كفاية فإذا لم يقم بهذا الفرض بعض املسلمين فإن األمة اإلسالمية بأسرها ستكون
ً
مقصرة ومذنبة ،وبذلك فإن طالبي الضم قد ّ
أديا فرضا عليهما ومن جانب آخر فإنهما قد حصال على أجر
أخروي .1ولكن هناك رأي يقول بجواز الرجوع على األب بعوض ما أنفقه على ولده وذلك إن طرحه األب
ً
عمدا.2أما القانون العراقي والتعليمات األردنية ،فكالهما لم يتناوال هذه املسألة ومن الضروري حسمها من
خالل النص عليها ،وبيان حقوق طالبي الضم أو االحتضان بشكل واضح وصريح.ويرى القاض ي (تترخان عبد
الرحمن) أن إنفاق طالبي الضم على الصغير يكون من باب التبرع والهبة ،عليه ال يحق لهما املطالبة بأي
مصاريف.3
الخاتمة:
في ختام هذه الدراسة توصل الباحث إلى وجود أوجه تشابه واختالف بين القانونين .وبصدد أوجه
االختالف ،فإن كفة الرجحان في بعض املسائل كانت ملصلحة القانون العراقي ،وفي مسائل أخرى كانت لصالح
التعليمات األردنية .وعليه،بإمكان املشرع في كال البلدين االستفادة من نقاط القوة في قانون البلد اآلخر ،وهذا
ما تهدف إليه هذه الدراسة.
ً
ّ
الضم
أوال :من أوجه التشابه بين القانونين :شمول الطفل مجهول النسب بالضم (االحتضان) ،أغلبية شروط
هي نفسها في القانونين ،املتابعة األسرية لطالبي الضم من قبل الباحث االجتماعي بعد صدور القرار ،إعادة
ً
النظر في قرار الضم استنادا لتقرير الباحث االجتماعي ،إمكانية إلغاء قرار الضم أو انتهاء االحتضان في حاالت
خاصة ،وإلزام طالبي الضم أو االحتضان بمسؤوليات معينة بعد صدور قرار الضم.
ً
ثانيا :من أوجه االختالف بين القانونين ،والتي تكون كفة الرجحان لصالح القانون العراقي:اتساع نطاق دائرة
ً
ً
األطفال املستفيدين من الضم نظرا لشموله الصغير يتيم األبوين بالضم أيضا ،اتساع نطاق دائرة طالبي الضم
الذين لهم الحق في تقديم طلب الضم وذلك لعدم التشديد في الشروط الواجب توافرها فيهما ،الدقة في صياغة
النصوص وعدم الحشو ،صدور قرار الضم بمرحلتين ،مرحلة مؤقتة (القرار االبتدائي) وأخرى دائمة (القرار
ّ
النهائي) ،املتابعة املكثفة ألسرة طالبي الضم من قبل الباحث االجتماعي خالل فترة التجربة ،عدم اشتراط ديانة
اإلسالم في طالبي الضم إذا ثبت أن الصغير غير مسلم.
ً
ثالثا :من أوجه االختالف بين القانونين ،والتي تكون كفة الرجحان لصالح القانون األردني :ضيق الفراغ
التشريعي ،إسناد معامالت االحتضان للوزارة املعنية وإفساح املجال ملحكمة األحداث لالهتمام بالقضايا
1انظر سابق،السيد ،مرجع سابق ،ص.167
2انظر حمدان،عبد املطلب عبد الرزاق ،أحكام اللقيط في الفقه اإلسالمي ،دار الجامعة الجديدة للنشر،2006 ،ص .123
3القاض ي تترخان عبدالرحمن حسن ،مصدر سابق (مراسلة).
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ً
الجزائية لألطفال،اتساع نطاق دائرة األطفال املستفيدين من االحتضان نظرا لشموله األطفال لغاية عمر 18
سنة باالحتضان ،املتابعة األسرية املستمرة لطالبي االحتضان من قبل الباحث االجتماعي لغاية إكمال الطفل
 18سنة من عمره ،وإمكانية انتهاء االحتضان على طول هذه املدة ،النص على املستمسكات املطلوبة لتقديم
طلب االحتضان ،النص على اإلجراءات الواجب إجرائها من قبل طالبي الضم بعد صدور قرار االحتضان وكذلك
حقوقهما ،تناول مسألة تقديم طلب االحتضان من قبل طالبي االحتضان املقيمين خارج البلد ،عدم إلزام طالبي
االحتضان بالوصية الواجبة للطفل املحتضن ،اتساع نطاق حاالت انتهاء االحتضان .وأهم نقطتي قوة ،هي:
عدم نسبة الطفل مجهول النسب إلى طالبي االحتضان ،وتحقيق الحرمة الشرعية للطفل داخل األسرة.
املصادر:
.1القرآن الكريم.
.2البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،املحقق :محمد زهير بن ناصر ،الجزء الخامس ،دار طوق
النجاة ،د.م ،ط1422 ،1هـ.
.3النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،املحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الجزء الثاني ،دار إحياء
التراث العربي :بيروت ،د.ط ،د.ت.
.4أحمد ،الخليل ،العين ،د.م ،د.ت ،د.ط ،ج .2
.5الحسيني ،أحمد ،اللقطاء بين شريعة اإلسالم والقوانين الوضعية ،موقع ملتقى االجتماعيين ،تاريخ الزيارة:
http://www.socialar.com/vb/archive/index.php/t-2018.html .2018/7/24
.6حمدان ،عبد املطلب عبد الرزاق ،أحكام اللقيط في الفقه اإلسالمي ،دار الجامعة الجديدة للنشر.2006 ،
.7الربيعي ،جمعة سعدون ،الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية ،بغداد1996 ،م.
.8سابق ،السيد ،فقه السنة ،جزء  ،3ط  ،21مطبعة دار الفتح لالعالم العربي ،القاهرة.1999 ،
.9الشيخلي ،سها ،وخالد ،نورا ،التبني روح التكافل االجتماعي في املجتمع العراقي ،موقع مجلة نرجس ،تاريخ
زيارة املوقع http://www.narjesmag.com/pdf.php?id=1000:2018/7/24
.10عبد اللطيف ،براء منذر ،السياسة الجنائية في قانون األحداث العراقي ،عمان :دار حامد ،ط2009 ،1م.
.11العكيلي ،رحيم حسن ،دروس في تطبيقات القوانين ،ط ،1بغداد2007 ،م.
.12عبده ،محمد والنواوي ،حسونة وسليم ،عبد املجيد وقراعة ،عبد الرحمن وبخيت ،محمد ومخلوف،
حسنين ومأمون ،حسن ،الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية ،الجزء الثاني ،القاهرة :إصدارات
وزارة األوقاف ،د.ط1980 ،م.
ً
.13القاض ي تترخان عبد الرحمن حسن ،نائب رئيس محكمة استئناف منطقة دهوك حاليا ،مراسلة،
.2018/7/30
.14قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية الكويتية ،فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت ،الجزء الثاني ،الكويت :إصدارات
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1997 ،1م.
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.15قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية الكويتية ،فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت ،الجزء السادس ،الكويت:
إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط2001 ،1م.
.16القضاء ،مجلة حقوقية فصلية تصدرها نقابة املحامين في الجمهورية العراقية ،السنة السادسة
واألربعون1991،م ،العددان األول والثاني.
.17الكبيس ي ،أحمد ،األحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ،ج  ،1العاتك :القاهرة.2007 ،
.18الكوردي ،أكرم زاده ،أحكام الحضانة في قانون األحوال الشخصية العراقي :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير
مقدمة إلى كلية أحمد إبراهيم للحقوق/الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا2014 ،م.
.19الكوردي ،أكرم زاده ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983املعدل وتطبيقاته العملية ،أربيل:
مطبعة شهاب ،ط2010 ،1م.
املتون القانونية:
.20قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  188لسنة 1959م املعدل.
.21قانون األحداث العراقي امللغي رقم ( )64لسنة 1972م.
.22قانون األحداث العراقي النافذ رقم  76لسنة 1983م.
.23قانون رقم  14لسنة 2001م الصادر من برملان إقليم كوردستان.
.24قانون األحوال املدنية العراقي رقم  65لسنة .1972
.25قانون الجنسية العراقية رقم  26لسنة 2006م.
.26نظام رعاية الطفولة األردني رقم  34لسنة 1972م.
.27تعليمات االحتضان األردني لسنة 2013م.
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معالم الوسطية في نظرية التشريع االجتهادي
و أثرها في تحقيق األمن والتعايش
عبد الحق اإلدريس ي.د
.املغرب- دار الحديث الحسنية الرباط

 محمد ورنيقي.د
 الجزائر، جامعة األغواط

Abstract:
Moderation is a holistic method/approach and a general purpose that governs Islamic
legislations either as a basis serving extrapolation, an aim that directs discretion, or as a regulator
that rules revelation. Islamic legislation, accordingly, is moderate in all of its terms and aspects; in
religion as in belief, law, morals, worship and conduct. Islamic legislation has indeed included a
moderate method/approach in law-making that protects society from temptations and dissesion,
and preserves it from extremism and intransigence. It is a comprehensive system for both religion
and state; a/an method/approach that puts on the same level the educational dimension and the
injunctive one, the authority of the text and the role of discretion in the elaboration of the
legislations which organize public affairs, the authority of tradition in defining intrests and the
importance of reason in descerning those interests, the authority of the individual and that of the
nation in the administration of public affairs.
One of the fields that reflect this moderate approach/method is jurisprudential legislation,
which aims to apply revealed/revelation resolutions to reality variants and implement the terms
of jurisprudential discretion in the administration of of public affairs and the cultural, intellectual,
educational, political and economic life matters according to the religion' values and principles.
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ملخص
الوسطية منهج كلي ومقصد عام يحكم التشريعات اإلسالمية سواء كأصل يخدم االستنباط ،أم كمقصد يوجه
االجتهاد ،أم كضابط يحكم التنزيل ،و لذلك فالتشريع اإلسالمي تشريع وسطي في كل مفرداته وجوانبه ،شريعة
واعتقادا ،قانونا وأخالقا ،تعبدا وسلوكا ...فالشريعة اإلسالمية تضمنت املنهج الوسط في التشريع الذي يعصم
املجتمع من الفتن والفرقة ،ويبعدهم عن التطرف والتشدد ،فهو نظام شامل للدين والدولة ،و منهج يوازن بين
البعد التربوي و البعد الزجري ،وهو كذلك يوازن بين سلطة النص ودور االجتهاد في بناء التشريعات التي تنظم
شؤون املجتمع ،ويوازن بين سلطة النقل في تحديد املصالح ومكانة العقل في إدراكها ،ويوازن بين سلطة الفرد
وسلطة األمة في تدبير الشأن العام.
ومن املجاالت التي تعكس هذا املنهج الوسط مجال "التشريع االجتهادي" ،الذي يهدف إلى تطبيق مقررات الوحي
على متغيرات الواقع .وتفعيل مفردات االجتهاد الفقهي في توجيه الشأن العام ،وتوجيه شؤون الحياة الثقافية
والفكرية والتربوية والسياسية واالقتصادية بقيم الدين ومبادئه.
الكلمات املفتاحية :الوسطية ،التشريع اإلسالمي ،الحاكمية ،األمن التشريعي

مقدمة
أجمعت كلمة العلماء سابقهم والحقهم على أن اإلسالم دين وسط يتميز باليسر والرحمة ،ويبتعد عن التطرف
والتشدد في كل مجاالته ،عقيدة وشريعة ،فكرا وسلوكا .قال تعالى":وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا."1
والوسطية ضرورة إنسانية ،ومطلب كوني ،ومقصد عمراني ،يتضمن قيم التوازن واالعتدال ،ويشمل مفاهيم
التسامح والرفعة والسمو  ،ويؤول إلى مقاصد العدل والرحمة والصالح واالستقامة ،ويتشكل من مجموعة من
القيم واملفاهيم املستنبطة من الشريعة اإلسالمية التي تهدف إلى تدبير االجتماع العمراني وتوجيه السلوك
اإلنساني نحو اختيار العدل والرحمة والوسط من كل ش يء من غير إفراط وال تفريط.
ولهذا فالوسط ية منهج كلي ومقصد عام يحكم التشريعات اإلسالمية سواء كأصل يخدم االستنباط ،أم
كمقصد يوجه االجتهاد ،أم كضابط يحكم التنزيل ،ولذلك فالتشريع اإلسالمي تشريع وسطي في كل مفرداته
وجوانبه ،شريعة واعتقادا ،قانونا وأخالقا ،تعبدا وسلوكا ....مما يجعل األمة اإلسالمية أمةالعدالة والخيرية،
ويؤهلها ألن تكون أمة الصالح واالستقامة ،ويحملها أمانة التوسط واالعتدال في البناء والعمران في كل جوانب
االجتماع البشري التعبدية والتربوية واالخالقية واملادية من غير إفراط وال تفريط.والوسطية في مفهومها العام،
 -1سورة البقرة ،اآلية .143
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تعني االعتدال في االعتقاد واملوقف والسلوك والنظام واملعاملة واألخالق ،وهذا يعني أن اإلسالم دين معتدل
غير جانح وال مفرط في ش يء من الحقائق ،فليس فيه مغاالة في الدين ،وال تطرف وال شذوذ في االعتقاد ،وال
استكبار وال خنوع ،وال ذل وال استسالم ،وال خضوع وعبودية لغير هللا تعالى ،وال تشدد أو إحراج ،وال تهاون ،وال
تقصير ،وال تساهل أو تفريط في حق من حقوق هللا تعالى ،وال حقوق الناس ،وهو معنى الصالح واالستقامة.1
ومن املجاالت التي تعكس هذا املنهج الوسط مجال "التشريع االجتهادي" لتنظيم شؤون االجتماع البشري،
الذي يهدف إلى تطبيق مقررات الوحي على متغيرات الواقع .وتفعيل مفردات االجتهاد الفقهي في توجيه الشأن
العام ،وتوجيه شؤون الحياة الثقافية والفكرية والتربوية والسياسية واالقتصادية بقيم الدين ومبادئه.
هذا املجال شهد معارك وجداالت سياسية واعالمية بين مختلف مكونات املجتمع ،هذه املعارك وصلت إلى حد
التبديع أو التكفير ،وأنتجت صراعات وخالفات أثرت على أمن املجتمعات واستقرارها.
وقد أجج هذه الصراعات الجهل بكثير من املفاهيم والقضايا التي لها تأثير على النظرية التشريعية في اإلسالم،
والوقوف منها إما موقف التفريط أو االفراط املنافي للمنهج الوسطي لإلسالم ،مثل :مفاهيم الدين والدولة،
والحاكمية واملرجعية ،وقضية سلطة النص ودور االجتهاد البشري ،ومكانة العقل اإلنساني في مجال تدبير
الشأن العام ،ومسألة سلطة الفرد وسلطة األمة ،ومسألة األغلبية ودور األمة ،وقيمة العقل البشري في الفهم
والتنزيل .
إن استقرار املجتمع وأمنه التشريعي والقانوني يتوقف على الفهم السليم والراشد لهذه الشبكة من املفاهيم
املركزية في الفكر اإلسالمي التي تؤثر على نظرية التشريع ،وتوجه فكر األمة نحو بناء نظام سياس ي وتشريعي
وسطي .هذا الفهم الوسطي السليم يساهم في حل كثير من االشكاالت الفكرية واملنهجية التي تؤثر على نظرية
التشريع ،وتؤثر على أمن املجتمع واستقراره ،مثل مفاهيم السلطة واألمة والجماعة والتشريع والحالل والحرام
واالجتهاد والتقليد وقيمة العقل اإلنساني في فهم النصوص الشرعية.
إن الجهل بالتأصيل الشرعي والفهم الوسطي لهذه القضايا واملفاهيم ،نتج عنه امتناع البعض عن االلتزام بكثير
من التشريعات والقوانين ،والتهرب من االمتثال لها بدعوى أنها قوانين وتشريعات وضعية مخالفة للشرع،
ومعارضة له .األمر الذي دفع مجموعة من أفراد املجتمع ،وكثيرا من الجماعات السياسية إلى نصب العداء
للقانون وللمجتمع الذي يحتكم له ،ومحاربتهما بذريعة عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وظهرت بسبب ذلك
فتن ومآس ي فكرية واجتماعية وسياسية ،عانت منها املجتمعات وال زالت آثارها الوخيمة تعكر صفو األمن
واالستقرار والتعايش.
إن الشريعة االسالمية تضمنت املنهج الوسط في التشريع الذي يعصم املجتمع من الفتن والفرقة ،ويبعدهم
عن الت طرف والتشدد ،فهو نظام شامل للدين والدولة مع نوع من التمييز الوسطي بين أحكام الديانة وأحكام
 -1الزحيلي ،وهبة" ،إذا اختل ميزان الحق والعدل والتوسط وقع املجتمع فريسة االنحرافات القاتلة" حوار في مجلة الوعي االسالمي ،العدد رقم:
 ،481السنة  ،42ص  ،41-37اكتوبر /نونبر  .2005وزارة األوقاف والشئون االسالمية الكويت.
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الدولة واملدنية ،من حيث طرق االستنباط ومسالك التنزيل ،وهو كذلك منهج يوازن بين البعد التربوي االخالقي
للتشريع وبين البعد الزجري العقابي له ،ويؤسس التشريع االجتهادي والتدبير املجتمعي على نصوص الشرع
ومقاصده ،ويفتح املجال لالجتهاد املنضبط بقيم الشرع لتدبير شؤون االجتماع البشري ،وهو كذلك يوازن بين
سلطة النص ودور االجتهاد في بناء التشريعات التي تنظم شؤون املجتمع ،ويوازن بين سلطة النقل في تحديد
املصالح واملنافع ومكانة العقل في إدراك املصالح الدنيوية ،ويوازن بين سلطة الفرد وسلطة األمة في تدبير الشأن
العام.
وألهمية هذه القضايا وخطورتها على األمن التشريعي للمجتمع ،سنبين بعضها وفق املسائل التالية:
 املسألة األولى :وسطية التشريع االجتهادي ومسألة املرجعية والحاكمية املسألة الثانية :املوازنة بين مكانة العقل في العملية التشريعية وبين نصوص الشريعة ومبادئها املسألة الثالثة :التشريع بين اإللزام اإللهي واإللزام االجتهادي املسألة الرابعة :وسطية التشريع االجتهادي ومسألة التوحيد املسألة الخامسة :التكليف حسب اإلمكان من قواعد وسطية التشريع املسألة السادسة :املوازنة بين األساس الخلقي والزجري للتشريع االجتهاد املسألة السابعة :املوازنة والتمييزبين الحكم اإللهي والحكم االجتهادياملسألة األولى:وسطية التشريع االجتهادي ومسألة املرجعية والحاكمية
أثيرت مسألة الحاكمية ُ
وحمل شعارها في املرحلة التي أراد املسلمون بناء الدولة املعاصرة ،وأثيرت أسئلة كثيرة
ّ
حول املرجعية والسلطة والسيادة في البناء السياس ي والتشريعي للدولة اإلسالمية املعاصرة .وقد أثر السجال
والصراع السياس ي والفكري الذي شهدته هذه املسألة سلبا على النظرية التشريعية والقانونية اإلسالمية.
وتأتي أهمية تناول مسألة "الحاكمية" أثناء بيان وسطية نظرية التشريع االجتهادي باعتبار الحاكمية أصل
ونظرية التشريع فرع عنها ،ولذلك يعتبر فهم هذه القضية وتجلياتها التشريعية وأبعادها الوسطية له تأثير كبير
على النظرية اإلسالمية السياسية والتشريعية.
ولذا فمفهوم الحاكمية مفهوم مركزي في الفكر اإلسالمي بمختلف أبعاده الفلسفية والتشريعيةوله ارتباط
بشبكة أخرى من املفاهيم املحورية في العملية التشريعية على مستوى التأطير النظري والفكري .مثل مفهوم
الحكم والحاكم بمختلف معانيهما الشرعية والتشريعية ،ومفهوم األلوهية والعبودية والربوبية والتوحيد،
ومفهوم الحالل والحرام.
إن التأصيل املنهجي والفهم الوسطي السليم ملسألة الحاكمية ،يحل كثيرا من االشكاالت الفكرية واملنهجية التي
تؤثر على نظرية التشريع ،ويعصم من الوقوع في كثير من صور الضالل والزيغ والفتن ،ويساهم في تصحيح
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التصورات واملفاهيم ،وتوضيح القضايا الرئيسة في النظرية التشريعية في اإلسالم ،مثل :سلطة الفرد وسلطة
األمة ،ومسألة األغلبية ودور األمة ،ومفاهيم التشريع والحالل والحرام واالجتهاد والتقليد ،وقيمة العقل
االنساني في الفهم والتنزيل والتشريع1...
فالحاكمية مبدأ وتصور يعني أن هللا مصدر جميع األحكام الشرعية سواء ارتبطت بالتصور العقدي عن هللا
والكون واالنسان ،أم باألحكام التشريعية املنظمة للعبادات ،واألخالق ،واملعامالت سواء حددت هذه األحكام
بالنصوص الشرعية أو توصل إليها االجتهاد.
ومن ثم فالحاكمية في إطار الفهم الوسطي توازن بين حاكمية نصوص الشريعة ومبادئها وبين حاكمية االجتهاد
في التدبير والتنزيل ،فالحاكمية مستويان:
األول  :حاكمية نصوص الشريعة ومبادئها وقواعدها وقيمها على الفعل االنساني" ،فاهلل تعالى وضع هذه
الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم مطيعهم وعاصيهم برهم وفاجرهم لم يختص بها أحد دون أحد"2
ويدخل فيه قصر التحليل والتحريم على هللا تعالى .ومسائل العبادة والعقيدة.
الثاني :حاكمية االجتهاد في التدبير والتشريع في األمور االجتماعية واملدنية وفق نصوص الشريعة وقيمها .فهي
ليست حاكمية على الحقيقة ،وإنما هي حاكمية بيان واستمداد ،بيان حكم تقتضيه الشريعة القائمة،
واستمداد القوانين والتشريعات من نصوص القرآن والسنة ،وما نصبه الشارع من األدلة واألمارات ،وما وضعه
من املبادئ والقواعد العامة" ،فالحاكمية ال تنفي أن يكون للبشر قدر من التشريع أذن به هللا لهم إنما تمنع أن
يكون لهم إستقالل بالتشريع غير مأذون به من هللا فمن حق املسلمين أن يشرعوا ألنفسهم وذلك في دائرة ما ال
نص فيه" .3وهذا املستوى الثاني فرع عن األول.
ويتسع مجال ونطاق حاكمية نصوص الشريعة أو حاكمية االجتهاد ،تبعا لكثرة النصوص القطعية أو قلتها،
بحيث تصبح النصوص وقواعدها هي الضوابط الحاكمة للفعل واملمارسة ،ال يجوز تجاوزها أو مخالفتها،
ويصبح االجتهاد والتشريع تجسيدا للنصوص حركة وغاية.
ويترتب على التأصيل املنهجي والفهم الوسطي ملفهوم الحاكمية فيما يرتبط بالتشريع االجتهادي أمور عدة منها:
 .1تحديد املرجعية التشريعية ،وهذه املرجعية هي ما يكسب التشريع شرعيته ،وقد عبر عن املرجعية
الخلفاء الراشدون في خطبهم يوم توليهم الخالفة قال أبو بكر يوم تولى خالفة املسلمين":أطيعوني ما أطعت
هللا ورسوله" .4وهو هنا يشير إلى ما يحكم إرادة الحاكم ويقيد سلطة الدولة من مبادئ وقيم شرعية فيما
 -1طه جابر العلواني :مقدمة كتاب األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية رؤية معرفية ،هشام أحمد جواد جعفر (املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
الطبعة األولى1416 ،هـ 1995 /م) ص .38
 -2الشاطبي أبو اسحاق :االعتصام (ضبطه أحمد عبد الشافي ،دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ1988،م) .499/2
 -3هشام أحمد جواد جعفر :األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية رؤية معرفية ،ص( .116مرجع سابق)
 -4مصنف عبد الرزاق ،باب ال طاعة في معصية336 /11 ،
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تتخذه من تدابير وتشريعات.
 .2في إطار الفهم الوسطي السليم للحاكمية ،حاكمية الشريعة والقرآن ،تبدو املسؤولية اإلنسانية في
القراءة والفهم والتنزيل على الواقع واضحة ،فكأن الحاكمية حاكمية بشرية تجري في إطار قراءة كتاب إلهي
مطلق ،ينفذ اإلنسان املستخلف تعاليمه أيا كان نسقه الحضاري ونمطه الثقافي ومجاله املعرفي .1ومن ثم
يتضح دور اإلنسان في الفهم والتلقي ،و دوره في االجتهاد والتشريع ،و دوره في التنزيل والتطبيق.
 .3إن إعالن االلتزام العقدي "بحاكمية هللا" يقتض ي أن يقوم التشريع القانوني والدستوري في املجتمع
والدولة على أساس الشريعة إستنادا للمصدر اإللهي ،فالحاكمية تعني أن يعود الناس أو السلطة في شأن
وضع القوانين والشرائع املنظمة للمجتمع والدولة إلى الذين يستوحون من مصادرها أحكامهم وشرائعهم
ونظمهم" .2ألن معضم القوانين تتشابه كثيرا في الحلول العملية التي تقدمها ،و لكن تختلف في املصدر
واملرجعية التي تستقي منها البناء العام للتشريع.
 .4يترتب على االلتزام العقدي بحاكمية الشريعة والقرآن ،أن يتأسس البناء الدستوري والقانوني للدولة
على أساس الشريعة اإلسالمية ،ألن تنزيل مبدأ الحاكمية وتجسيده في الواقع يقتض ي أن كل قانون أو تشريع
يراد تنفيذه أو االلزام به يجب أن يكون مؤسسا على نصوص الشريعة ومبادئها محققا ألهدافها ومقاصدها،
مستجيبا ليسرها ووسطيتها ،وكل تشريع أو قانون مخالف ملبادئها وأصولها أو مناقض لها يعد باطال غير
نافذ .وبهذا تكون سلطة التشريع والتقنين مقيدة بعدم مخالفة أصول الشريعة .ومن ثم نجد املوازنة بين
فتح باب االجتهاد ،وبين ثوابت الشريعة وقواعدها.ألن بالوسطية وحدها نستطيع حفظ الثوابت وتطبيقها
دون إهمال للمتغيرات.
 .5يبرز دور التشريع االجتهادي في إطار املحدد العقدي ،في كونه آلية من آليات تحقيق معاني الحاكمية،
وتنزيل مفاهيم الوسطية ،ووسيلة من وسائل تمكين الشريعة في الحياة العامة ،ألن التشريع االجتهادي
يهدف إلى تنزيل وتحقيق مضمون الحاكمية في الواقع على مستوى السلوك الفردي والجماعي ،ويحاول
تنظيم املجتمع بما يجسد عقيدة املسلم وشريعته وأخالقه في كل شؤون الحياة ،وهو ما يمكن تسميته
بالحاكمية القانونية "التشريعية" التي يبرز فيها دور املجتهد واألمة في القراءة املتجددة لنصوص الوحي
ومبادئه وتجسيدها في البناء القانوني والدستوري للمجتمع.
 .6يترتب على الفهم الوسطي للحاكمية في عالقتها بالتشريع االجتهادي ،ضرورة التمييز بين مرحلة
التصديق واإليمان العقدي بمقتضيات العقيدة ومضامين الحاكمية ،ومرحلة التطبيق وتجسيد مفردات
العقيدة ،وتنزيل عناصر الحاكمية في الواقع والحياة ،وترجمة االعتقاد إلى ممارسة وسلوك.
إن مرحلة التصديق وااليمان بضرورة االلتزام واالحتكام لالحكام الشرعية؛ غير مرحلة العمل بها واقعا .وإن
 -1ينظر :مقدمة طه جابر العلواني لكتاب األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية رؤية معرفية ،هشام أحمد جواد جعفر ،ص .38
 -2هشام أحمد جواد جعفر :األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية رؤية معرفية ،ص.93
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كان االمتثال واملمارسة الزما من لوازم اإليمان ،ومقتض ى من مقتضيات العقيدة وحاكمية الشريعة .فمرحلة
التصديق من األصول والكليات ،وتتمحور حول التصور والحكم النظري واالعتقاد ،قبل التطبيق وبعده،
مع التطبيق وبدونه .أما مرحلة العمل فهي من الجزئيات والفروع ،ولذلك يحكمها التطبيق ويؤثر فيها الواقع
بمالبساته ،ويطرأ عليها استثناءات وظروف وأحوال ،وهنا تبرز أهمية اعتبار مفاهيم الوسطية ،ومراعاة
قواعد اليسر والتخفيف عند التنزيل والتطبيق ،فلكل جزئية خصوصياتها التي تستوجب نظرا واجتهادا
وتتطلب تحقيق املناط الخاص بها" .إن موقع الفرد املسلم والجماعة املسلمة والدولة املسلمة ومرحلتها
الحياتية هما اللذان يحددان ما يخصهما من أحكام اإلسالم ،إال أنه يتوجب عليهم اإليمان بباقي أحكام
اإلسالم وأن يستعد كل واحد منهم للعمل بباقي األحكام متى حانت الظروف وتهيأت األحوال".1
وتتحمل األمة بكل مكوناتها ومؤسساتها ،مسؤولية تحويل مقتضيات الحاكمية ومفاهيم الوسطية إلى
ممارسة وسلوك ،عن طريق تحقيق مناط التدرج ،وتحديد األولويات ،واعتبار فقه الواقع والتوقع .وهذا ال
يدخل في باب تجزيء أحكام الشريعة وتبعيضها وهدمها ،وإنما يدخل في باب اعتبار فقه التدرج واملرحلية
والتيسير ،واعتبار حال األمة من الضعف والقوة...
 .7يجب التمييز بين حاكمية الشريعة العامة املطلقة التي من مقتضياتها الحكم بما أنزل هللا بمعنى
اختصاص هللا بالتحليل والتحريم في أمر العبادة والدين ،وبين الحاكمية باملعنى السياس ي التي تتضمن نظام
الحكم ،وبين الحاكمية التشريعية االجتهادية باملعنى القانوني ،دون الفصل املطلق بينها ،إذ ال يمكن الحديث
عن حاكمية الشريعة بأصولها وقواعدها ونصوصها ،دون الحديث عن بناء سياس ي وإطار تشريعي قانوني
يجسد هذه الحاكمية.
ومن ثم يتوجب االعتراف بصفة الحاكمية االجتهادية لإلنسان الذي يضع آالف األحكام في تنظيم تعايشه
والعالقات بين أفراده ،وكيف ال تنسب إليه تلك األحكام والدين يقوم على محاسبته على ما فعل من خير أو
شر؟ وفي هذا السياق يرى الخمليش ي أن صفة الحاكم ينبغي أن تضاف في أصول الفقه إلى هللا بمفهوم أن منه
صدرت النصوص التشريعية كان النص جزئيا أو كليا ،وتضاف هذه الصفة كذلك إلى األمة بمفهوم كونها
القائمة بتطب يق تلك النصوص وتفسيرها ،وبالتشريع التفصيلي في ظل مبادئها العامة وقيمها الكلية2
مما سبق ،يظهر االرتباط الوثيق بين مسألة الحاكمية وبين فكرة االجتهاد التشريعي وبين مبدأ الوسطية الذي
يميز االسالم ،ألنه بدون تحقق عملي وتنزيل واقعي وفهم وسطي ملقتضيات الحاكمية ،تبقى مجرد شعارات
وخطابات وادعاءات ،وبدون إيمان واقتناع عقدي بضرورة استناد القوانين والتشريعات للمرجعية اإلسالمية،
تكون هذه األحكام والقوانين مجرد سلوكات وتصرفات منبتة عن مرجعيتها وهويتها العقدية ،إذ ال يكفي أن
يكون التصرف صحيحا سليما بل ال بد أن يصدر عن عقيدة املجتمع وهويته حتى يكسب االحترام والتقديس.
 -1األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية رؤية معرفية ،هشام أحمد جواد جعفر :ص.111
 -2أحمد الخمليش ي :وجهة نظر ،الجزء السادس ،جمود الفقه اإلسالمي أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العالج ،ص .72-71
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املسألة الثانية :املوازنة بين مكانة العقل في العملية التشريعية وبين نصوص الشريعة ومبادئها
مسألة دور العقل في العملية التشريعية ،واملكانة التي يحتلها ،ودوره في إدراك املصالح واملفاسد ،وحدوده
وعالقته بالنصوص الشرعية فهما وتنزيال ،فرع عن مسألة "العقل والوحي" أو "التحسين والتقبيح" التي شغلت
الفكر اإلسالمي زمنا غير يسير وتعددت حولها الجداالت والحوارات واختلفت الرؤى والتوجهات ،ودون الدخول
في املجادالت الكالمية والخالفات األصولية والتضارب في وجهات النظر حول املسألة ،فالحقيقة الشرعية تبين
أن هللا زود االنسان بالعقل وجعله مناط التكليف ،وأساس االستخالف ،ومنحه القدرة على إدراك الحق،
ومعرفة الخير والصالح ،والتمييز بين املصلحة واملفسدة ،وذلك ليؤهله لحمل مسؤولية األمانة والقيام بمهمة
الخالفة.
إن مهمة الخالفة واإلعمار التي من أجلها خلق اإلنسان تتأسس على العقل اإلنساني ،وما التشريع االجتهادي في
مجال الشؤون االجتماعية واملدنية إال جزء من القيام بهذه املهمة ،وتنزيل وتجسيد لها في الحياة االجتماعية.
فلو لم يتم االعتراف للعقل بالقدرة على التشريع وإدراك املصالح فيما ال نص فيه؛ مهتديا باملبادئ العامة
للشريعة ،ملا صح أن يكون العقل مناط التكليف بالخالفة؛ وأساس تحمل األمانة.
إن نفي مكانة العقل في التشريع االجتهادي ودوره في معرفة املصالح واملفاسدالدنيوية ،تنكب عن منهج
الوسطية ،ألنه يؤدي إلى حرج عقلي وديني ،خاصة وأن نصوص الشريعة التفصيلية لم تستوعب كل تفاصيل
الحياة االجتماعية واملدنية والسياسية التي يحتاج اإلنسان إلى تنظيمها ،ومن ثم يظهر بوضوح ضرورة االحتكام
للعقل في العملية التشريعية التي تروم صياغة القواعد املنظمة لشؤون الحياة االجتماعية فيما لم يرد فيه
نص" ،فإذا تعطل الفهم والتعقل تعذر التطبيق".1
-

دور العقل في فهم النصوص

نصوص الشريعة نوعان ،فإذا ارتبط األمر بالنصوص الجزئية التفصيلية التي تتناول القضايا االجتماعية
واملدنية والسياسية ،فهي أوال قليلة ،وثانيا أغلبها ظني ،مما يعني ضرورة االحتكام للعقل املنضبط بالشروط
املنهجية لالجتهاد ،واملستند للمبادئ والقيم الشرعية التي يتعين أن ال يعارضها تفسير النصوص التفصيلية،
أما إذا ارتبط األمر بتفسير النصوص الكلية واملبادئ العامة ،فهي كما يقول الشاطبي ترجع إلى معان معقولة
وكلت إلى نظر املكلف واجتهاده ،وفي النوعين معا من النصوص يظهر دور العقل في صياغة القوانين
والتشريعات الهادفة إلى حسن تنزيلها في الحياة الفردية والجماعية.
-

دور العقل عند غياب النصوص

يعتبر العقل املرجع األساس لتحديد املصالح واملفاسد .كما يقول محمد رشيد رضا":العقل هو املدرك للحكم

 -1وجهة نظر :الخمليش ي( .210/1 ،مرجع سابق)
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واملصالح"1عند غياب النصوص الشرعية ،وهي قليلة جدا في مجال تنظيم الشؤون االجتماعية ،خاصة وأن
مجاالت الحياة التي يراد تنظيمها في املرحلة الحضارية املعاصرة اتسعت وتعقدت وتنوعت على ما كانت عليه
قديما ،مما يبرز ضرورة االحتكام إلى العقل املستند إلى الخبرة والتجربة واملعرفة ،واعتباره املرجع األساس في
صياغة القوانين والتشريعات امللزمة.
إن العقل الذي نقصده ونريد الحديث عن مكانته في املنهجية التشريعية هو العقل الذي تشبع بمبادئ الشرع
وقيمه وفهمها ،وتشرب كلياته وعقائده ،وانضبط لنصوصه اآلمرة ،ولم يتجاوزها ،واستند إلى الخبرة والتجربة
واملعرفة بوقائع الحياة ،وخضع لضوابط االجتهاد وشروط الفكر والنظر.
والعقل الذي نريده كذلك هو مجموع اآلليات االجتهادية والضوابط املنهجية التي تحكم العملية االجتهادية
أثناء فهم النصوص الجزئية والكلية ،واستنباط القوانين والتشريعات منها ،وتنزيلها على الواقع والحياة .وهذا
القدر من دور العقل ومكانته متفق عليه بين كل الفرق اإلسالمية ،وإذا وجد من ينكر دور العقل في معرفة
املصالح االجتماعية ،ويضيق من مكانته في العملية التشريعية ،فليس ذلك إنكارا للعقل ذاته ،بل ملحاربة وإنكار
فكرة التحسين و التقبيح التي أقحمت في الفكر األصولي وهي من القضايا النظرية الكالمية ،و خشية القول
باالستغناء عن الشريعة بالعقل وحده.
قال ابن عبد السالم":ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع" .2و"أما مصالح
الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون املعتبرات ،فإن خفي ش يء من
ذلك طلب من أدلته ،ومن أراد أن يعرف املتناسبات واملصالح واملفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك
على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه األحكام فال يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إال ما تعبد هللا به
عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته ،وبذلك تعرف حسن األعمال وقبحها".3
ويقول الشاطبي":كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد ،ولم يجعل له قانون وال ضابط مخصوص؛
ّ
فهو راجع إلى معنى معقول ُو ِك َل إلى نظر املكلف ،وهذا القسم أكثر ما تجده في األمور العادية التي هي معقولة
املعنى؛ كالعدل ،واإلحسان ،والعفو ،والصبر ،والشكر في املأمورات ،والظلم ،والفحشاء ،واملنكر ،والبغي،
ونقض العهد في املنهيات".4
ويقول عالل الفاس ي":ومن مميزات الشريعة أنها ال تطلب من اإلنسان اإليمان بما فوق العقل وال بما يناقضه".5
وبهذا "فاملصلحة وإن كان مفهومها شرعيا إال أن مقاييس الشريعة املستقرأة من أدلتها حول املصلحة ال

 -1تفسير املنار( .153/7 :مرجع سابق)
 -2قواعد األحكام في مصالح األنام ( .4 /1:مرجع سابق)
 -3قواعد األحكام في مصالح األنام.8 /1:
 -4املوافقات( .46 /3:مرجع سابق)
 -5الفاس ي عالل :دفاع عن الشريعة( :تقديم دريسا تراوري ،دار الكتاب املصري القاهرة ،الطبعة األولى1432 ،هـ2011/م) ص.91
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تتعارض مع مقاييس العقل والفطرة السليمة".1
املسألة الثالثة :التشريع بين اإللزام اإللهي واإللزام االجتهادي
إن اإللزام باألحكام الشرعية فعال وتركا ،وما يترتب عن ذلك من مدح وذم في الدنيا ،وعقاب وثواب في اآلخرة،
مسألة خاصة باهلل تعالى فهو مصدر األمر والنهي والحكم والتدبير والعقاب والثواب ،ال ينازعه أحد في ش يء من
ذلك.
أما العقل فال يملك شيئا من ذلك ،فليس له أن يلزم بحكم وال أمر وال تشريع استقالال ،فهو تابع لنصوص
الوحي فيما ورد فيه نص ،وملبادئه العامة وقواعده الكلية فيما لم يرد فيه نص" ،فما يقوم به العقل في مجال
االجتهاد لي س إال بحثا عن اإليجاب الشرعي في املواطن التي لم يرد فيها ذلك اإليجاب صريحا ،فاملجتهد ليس إال
باحثا عن الحكم اإللهي بالظن وليس مخترعا لذلك الحكم ،وأما في حالة عدم ورود الوحي فإن العقل اإلنساني
ال تكون له أهلية اإليجاب الذي يقتض ي الثواب والعقاب .ألن التقدير العقلي تقدير ظني ليست إصابة الحق
فيه قطعية ...،ولكن العقل إذا لم يكن مؤهال إليجاب يناط به املدح والذم والثواب والعقاب بميزان الشرع،
فإن قيمته التقديرية يمكن أن تؤهله إليجاب ظني يكون أساسا للتعامل اإلنساني في غياب الوحي ،وذلك كأفضل
ضمان متاح الستقامة الحياة في هذا الغياب دون أن تبنى على ذلك تبعية شرعية".2
املسألة الرابعة :وسطية التشريع االجتهادي ومسألة التوحيد
أهمية التشريع واإللزام به انطالقا من الشرع اإلسالمي مرتبطة بالتوحيد ارتباطا وثيقا فتحكيم الشريعة في كل
مناحي الحياة عنصر مهم من عناصر التوحيد الذي يقوم عليه اإلسالم ،فعقيدة التوحيد ترفض الشرك في
العبودية هلل أو في التحكيم والتحاكم لغير شرعه ،وإعمال شرع هللا مرتبط بمنهج اجتهادي وبناء تشريعي قانوني
يستجيب للحاجيات التشريعية والتنظيمية للمجتمع اإلسالمي .والحكم والتشريع من خصائص األلوهية ،ومن
نازع هللا تعالى في الحكم والتشريع فقد تجاوز حد العبودية.
قال ابن تيمية "واإلنسان متى حلل الحرام املجمع عليه وحرم الحالل املجمع عليه أو بدل الشرع املجمع عليه
كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء".3
وكثير من الناس يعترض على فكرة التشريع االجتهادي من منطلق أن عقيدة التوحيد تقتض ي إفراد هللا بالحكم
واألمر واإليجاب والتشريع املطلق ،ومرد ذلك إلى الجهل بوسطية اإلسالم ،وإلى عدم التمييز بين التشريع اإللهي
في قضايا الحالل والحرام من أمور الدين والعقيدة ،وبين التشريع االجتهادي من أهله بيانا لنصوص الشريعة،
وتنزيال ملقاصدها ،وتجسيدا لقيمها .فالتشريع االجتهادي تشريع بيان وتنفيذ لشريعة قائمة ،وليس تشريع
 -1وجهة نظر( .212/1:مرجع سابق)
 -2النجار عبد املجيد :خالفة اإلنسان بين العقل والوحي بحث في جدلية النص والعقل والواقع (املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،دار الغرب
اإلسالمي ،ط1413 ،2هـ1993/م) ص .86
 -3مجموع الفتاوى.267 /3 :
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تأسيس وإنشاء ،لهذا عندما يلتزم املجتمع في تنظيم شؤونه االجتماعية واملدنية بقوانين مستنبطة من
النصوص أو من قواعدها ومبادئها العامة ،فإن ذلك ال يناقض التوحيد وال يهدمه.
فاملجتهدون من األمة ال يطاعون لذواتهم ،وإنما يطاعون الستنادهم في اجتهاداتهم لألدلة الشرعية؛ من جهة،
وألن غرضهم تحقيق مصالح الناس؛ من جهة أخرى ،وألنهم يمثلون األمة وينوبون عنها ،ولذلك ينسب ما
يضعونه من األحكام والقوانين االجتهادية املدنية والسياسية لألمة كلها.
وقد ذهب الشيخ محمد رشيد رضا إلى أن التشريع االجتهادي من أولي األمر في املصالح العامة لألمة ال يعارض
مبدأ توحيد الربوبية الذي يقتض ي إسناد التشريع املطلق هلل تعالى ،فاألمة عندما تلتزم باالجتهاد التشريعي الذي
استنبطه ممثلوها من أولي األمر استنادا إلى قواعد الشرع ومبادئه ،إنما تلتزم بحكم هللا؛ أو بحكم نفسها الذي
استنبطه من ينوب عنها ،يقول" :ويجب على األمة قبول هذه األحكام والخضوع لها سرا وجهرا ،وهي ال تكون
بذلك خاضعة خانعة ألحد من البشر ،وال خارجة من دائرة توحيد الربوبية الذي شعاره إنما الشارع هو هللا { ِإ ِن
ْ ُ ْ ُ َّ َّ َ َ َّ َ
َّ
ّلِل أ َم َرأال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َّي ُاه} ،1فإنها لم تعمل إال بحكم هللا تعالى أو حكم رسوله بإذنه ،أو حكم نفسها
الحكم ِإال ِ ِ
الذي استنبطه لها جماعة أهل الحل والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بهم واطمأنت بإخالصهم
وعدم اتفاقهم إال على ما هو األصلح لها ،فهي بذلك تكون خاضعة لوجدانها ال تشعر باستبداد أحد فيها ،وال
باستدالله واستعباده لها".2
املسألة الخامسة :التكليف حسب اإلمكان من قواعد وسطية التشريع
هذه قاعدة مهمة من القواعد التي تبرز وسطية املنهج اإلسالمي في التشريع سواء من الناحية التعبدية أو من
الناحية التشريعية القانونية التي تتأسس عليها نظرية التشريع" .فإن مدار الشريعة على قوله تعالى" :فاتقوا
هللا ما استطعتم" .3املفسر لقوله" :اتقوا هللا حق تقاته" .4وعلى قول النبي" :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم".5
ومن فروعها املرتبطة بموضوعنا ،أن الشروط والضوابط والتكاليف تعتبر حسب اإلمكان ،والضرورة تدعوا
إلى التخفيف والتيسير تفاديا لضياع الحقوق ،وفوات املصالح ،قال املرداوي" :ويشترط في من يتولى القضاء أن
يكون مجتهدا مطلقا إن ّ
تيسر وإال جاز تولية مجتهد مذهب للحاجة فإن لم يتيسر جاز املقلد للحاجة وإال
تعطلت أحكام الناس".6

 -1سورة يوسف :اآلية .40
 -2تفسير املنار.526 /9 :
 -3سورة التغابن :اآلية .16
 -4سورة آل عمران :اآلية .102
 -5صحيح البخاري :كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 -6املرداوي :اإلنصاف.178-177/11 ،
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ومن ثم فاإلفراط في وضع الشروط ليس من منهج الشرع الذي يبني التكليف على الوسط واليسر والسهولة،
فمدار ومناط تحديد شروط االجتهاد والتشريع هي القدرة البشرية واملتطلبات التشريعية ،ألن املعتبر هو
تحقيق مصالح الناس ،سواء حصل ذلك بمن بلغ درجة االجتهاد املطلق ،أم بمجموعة من الفقهاء يمكنهم
ّ
تحصيل الحاجات التشريعية للناس دون مخالفة الشرع سواء كانوا مجتهدين أم متبعين ،بحيث ُي َم ِكنهم علمهم
من االطالع على النصوص وفهمها وتحقيق مصالح الناس.
ثم إن الحاجيات التشريعية للمجتمع املعاصر ال تتوقف على وجود املجتهد املطلق الذي تصوره الدرس األصولي
وتحدث عن شروطه .يقول القرافي" :ونص ابن أبي زيد في النوادر على أنا إذا لم نجد في جهة إال غير العدول
أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ،ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم ،لئال تضيع املصالح ،وما أظنه
يخالفه أحد في هذا ،فإن التكليف مشروط باإلمكان ،وإذا جاز نصب الشهود فسقة ألجل عموم الفساد جاز
التوسع في أحكام املظالم والجرائم ألجل كثرة فساد الزمان".1
أما اإلصرار على تقرير صفات املجتهد والغلو في تحديد شروطه ،واستصعاب مقامه ،التي يحيل العقل
اجتماعها في شخص واحد كما تصورها الدرس األصولي ،فهذا أدى إلى الخروج بمقام االجتهاد عن حد القدرة
البشرية ،وعن مقتضيات التكليف ،وهذا بعيد عن منهج الوسطية الذي يميز التشريع اإلسالمي ،ومخالف ملنهج
النصوص الشرعية التي تربط التكليف بالقدرة البشرية والحاجات التشريعية واملتطلبات التكليفية ،مما نتج
عنه انسحاب الفقه والفقهاء من الواقع ومن استنباط األحكام ،واستسالمهم لدعاوى غلق باب االجتهاد وخلو
العصر من املجتهدين ،وتعطيل ملكة العقل واإلبداع .وبذلك يكون "االشتغال بالبحث النظري عن املجتهد
وشروطه ،ليس إال مسايرة لواقع فصل الدين عن الدولة ،وتكريسا لعزلة الفكر الفقهي عن حياة املجتمع
ومشاكله".2
ّ
ومن فروع املسألة أن الفقهاء أوجبوا عقد اإلمامة ملن كان مجتهدا في الشرع ،بحيث َيم ِكنه اجتهاده من فهم
وتنزيل األحكام تحقيقا ملقصد الشرع من هذه الوالية .إال أن إصرار الفقه على ضرورة بلوغ املنتصب للوالية
العامة درجة االجتهاد في العلوم الشرعية مع تمكنه من علوم السياسة واإلدارة والتدبير  -مع أنها مسألة نظرية
في الواقع املعاصر -أمر صعب إن لم يكن محاال ،وفيه تكليف ما ال يطاق ،ولذلك أجاز بعض الفقهاء تولية من
ليس أهال لالجتهاد إذا اقتضت الضرورة واملصلحة ذلك .3وفي ذلك عدول عن الحكم األصلي إلى حكم آخر
استثناء لوجود مصلحة تقتض ي العدول عن الحكم األصلي ،وهو عين دليل االستحسان .ثم إن املقصد األساس
من الوالية العامة هو تحقيق املصالح العامة للمسلمين بجلب الصالح ودفع الفساد قدر اإلمكان ،وسواء تحقق

 -1القرافي شهاب الدين :الذخيرة (تحقيق محمد بوخبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى1994 ،م) .46 /10
 -2وجهة نظر :أحمد الخمليش ي.127/2 ،
 -3رداملحتار:ابن عابدين،414/6 ،مغني املحتاج:الشربيني،ج،424/5األحكام السلطانية،أبو يعلى الفراء،ص. 20
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ذلك بمجتهد بنفسه ،أو تحقق بمن يرجع إلى اجتهاد غيره من الفقهاء واملتخصصين.1
املسألة السادسة :املوازنة بين األساس الخلقي والزجري للتشريع االجتهادي
من نتائج قيام التشريع االسالمي على مبدا الوسطية واستناده للعقيدة ،أنه ال يفصل بين األحكام التشريعية
وبين القيم واألخالق ،فهو يوازن بين البعد التربوي الخلقي للتشريع والبعد الزجري العقابي له ،فالعقيدة تجعل
من القيم األساس األول في التشريع والتعامل ،ولذلك نجد التشريع إنما يحاول تجسيد القيم واألخالق ،بل هو
صورة عملية للقيم العامة ،واملتتبع لألحكام واالجتهادات التي استنبطها الفقهاء عبر تاريخ الفقه اإلسالمي،
يجدها غنية باألحكام الخلقية التي تدور في فلك العقيدة ،ثباثا ورسوخا ،بل هو أساس األحكام التشريعية
امللزمة ،إذ ال تكاد تجد قاعدة عامة ،أو حكما شرعيا تفصيليا ملزما ،مؤيدا بجزاء دنيوي قضائي ،إال ويستند
أساسا إلى قيمة خلقية.2
واستناد التشريع على األساس الخلقي ،وتعويله على البعد التربوي ،يجعله تشريعا وسطا ال يعول على العقاب
فقط وال يهمل أهميته في الزجر ،وإنما ُيقوم بالتربية واالخالقُ ،ويصلح بالقيم ،هذا املنهج الوسط هو ما يميزه
عن غيره ،وهو ما يبعث في نفوس أتباعه نوعا من اإللتزام الديني بالقوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة،
ذلك أن القواعد األخالقية والقواعد القانونية في التشريع اإلسالمي تتفق من حيث املصدر والغاية ،ومن ثم ال
فرق بين سلوك الفرد أثناء امتثاله للقواعد القانونية التي تصدرها الدولة ،وبين امتثاله وخضوعه للقواعد
األخالقية ،والغاية واملقصد من النوعين واحد ،وهو تنظيم املعامالت والشؤون االجتماعية .إال أن الفرق بينها
هو أن سلطة الدولة والقواعد القانونية ال تمض ي إال على الظاهر من أمور الناس ،وما يجهرون به من معامالت
وتصرفات ،وما ينشأ بينهم من عالقات تحتاج إلى ضبط وتنظيم ،أما القواعد األخالقية فتعم الظاهر والباطن
وال تخضع لسلطة الدولة وال حكم القضاء ،وتنظم عالقة اإلنسان بخالقه ونفسه وغيره ...
املسألة السابعة :املوازنة والتمييزبين الحكم االلهي والحكم االجتهادي
 -1التمييزبين التعبيرعن الرأي االجتهادي والحكم اإللهي.
تتميز نظرية التشريع االسالمي بتمييزها بين الرأي االجتهادي وبين الحكم االلهي ،فاألحكام النصية القطعية في
دائرة الحالل والحرام أحكام ملزمة بذاتها دائمة ومطلقة وأبدية ،ال تخضع لتغيير أو تبديل أو تعطيل ...ألن
التحليل والتحريم حق خالص هلل تعالى ،أما األحكام والقوانين االجتهادية التي تصدرها األمة أو من ينوب عنها
تنزيال وإعماال للنصوص القطعية أو للمبادئ الشرعية ،أو تدبيرا للشؤون العامة في مجال املباح أحكام ظنية
 -1ينظر :أبو حامد الغزالي :فضائح الباطنية (راجعه محمد علي القطب ،املكتبة العصرية بيروت1422 ،هـ2001/م) ص .192يقول" :فإذا كان
املقصود ترتيب اإلمامة على وفق الشرع فأي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره أو يعرفه باتباع أفضل أهل زمانه؟ وإذا جاز للمجتهد أن يعول
على قول واحد ويروي له حديثا فيحكم به إماما كان أو قاضيا فما املانع من أن يحكم بما يتفق عليه العلماء في كل واقعة؟ وإن اختلف فيتبع فيه
قول األفضل األعلم".
 -2ينظر :النظريات الفقهية ،ص .45
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اجتهادية ،ال تملك خصائص الحل والحرمة ،وتحتاج إلى إلزام الدولة وامتثال األمة .وبالتالي تخضع للتغيير
والتبديل ،حسب ما يحقق املصلحة وفق قواعد الشرع ومقاصده .يقول ابن تيمية ":الشرع املنزل هو ما جاء به
الرسول ،وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته .والشرع املؤول هو آراء العلماء املجتهدين فيها ،كمذهب
مالك ونحوه .فهذا يسوغ اتباعه وال يجب وال يحرم ،وليس ألحد أن يلزم عموم الناس به وال يمنع عموم الناس
منه".1
ويقول ابن القيم":وقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا
حاصرهم على حكم هللا ،وقال فإنك ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال ،ولكن أنزلهم على حكمك وحكم
أصحابك ،فتأمل كيف فرق بين حكم هللا وحكم األمير املجتهد ،ونهى أن يسمى حكم املجتهدين حكم هللا".2
-2

التمييزبين العمل الفقهي والعمل التشريعي:

العمل الفقهي عمل ونظر اجتهادي حر  ،أما العمل التشريعي فعمل وقانوني ملزم ،وهو ما يفرض التمييز بين
الحكم االجتهادي امللزم في الشؤون العامة والذي تصدره املؤسسة الدستورية املختصة بأمر التشريع والتقنين،
وبين االجتهاد الفقهي الحر غير امللزم في ميدان الفكر .
أ -العمل الفقهي:
يتناول اجتهاد الفكر والتنظير ،وهو عمل اجتهادي حر ،يتميز باالختالف والتعدد ،ولذلك يجب اعتبار العناصر
التالية:
 العمل الفقهي عمل حر :هو عمل اجتهادي حر يقوم به كل من أنس من نفسه القدرة على ذلك ،وأمتلكالشروط والضوابط املؤهلة له ،سواء اعترف له اآلخرون بالقدرة على االجتهاد أم ال.
 حق االختالف في الرأي الفقهي :العمل الفقهي عملية اجتهادية يقوم بها املجتهد فردا كان أو جماعة يعبر فيهاعن فهمه ورأيه الفقهي غير امللزم ،وفق خطة منهجية اجتهادية .ولذلك تتصف بالتعدد واالختالف ،والدليل
على ذلك تعدد املذاهب الفقهية.
 العمل الفقهي غير ملزم :العمل الفقهي تعبير عن رأي شخص ي أو جماعي غير ملزم ،النه وإن كان تعبيرا عنرأي الشريعة حسب نظر املجتهد ،فليس تعبيرا عن رأي املجتمع وال عن اختياره ،فال يملك الرأي االجتهادي
صفة اإللزام ،ألن اآلراء الفقهية كثيرة ومتعددة" .وليس ألحد أن يلزم عموم الناس به وال يمنع عموم الناس

 -1مجموع الفتاوى .268 /3:
 -2ابن القيم :إعالم املوقعين (تحقيق عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث القاهرة ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ1997 /م(  .39 /1ويقول أيضا" :ال
يجوز أن يقول ملا أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن هللا ورسوله إن هللا حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا وإن هذا هو حكم هللا" إعالم
املوقعين ()44 /1
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منه".1
ب-

العمل التشريعي امللزم

العمل التشريعي امللزم الصادر عن املؤسسة الدستورية املنتخبة التي خول لها الدستور النظر في أمور التشريع
والقيام بشؤون التقنين ،وهو الذي يهدف إلى تنظيم املجتمع عن طريق صياغة األحكام والقوانين امللزمة وفقا
لنصوص الشريعة وروحها ،ويركز على مسألتين :األولى؛ كيفية اختيار الحكم التشريعي املناسب من بين
مختلف األحكام والتشريعات ،مما يقتض ي البحث عن الوسيل املناسبة لتدبير االختالف التشريعي .والثانية؛
كيف يكتسب الحكم التشريعي صفة اإللزام والنفاذ.ألن التنظيم االجتماعي املعاصر واملعامالت املدنية
الحالية ،ال تقبل التعدد في الحكم االجتهادي املنظم لها.
فالعمل التشريعي يتميز بخاصيتين فهو تعبير عن رأي الشريعة في القضايا العامة التي ال تقبل تعدد األراء ،من
قبل مجموعة من الفقهاء واملتخصصين الذين رضيت بهم األمة للقيام بهذه املهمة .وهو كذلك تعبير عن رأي
املجتمع واختياره.
الخاتمة
إن تحقيق األهداف السابقة وتنزيل مقتضيات الوسطية لتصبح منهج حياة وأسلوب عيش ،ال بد من االعتماد
على املدخل التربوي األخالقي واملدخل التشريعي القانوني ،األول يهتم بتزويد الناشئة بالقيم واألخالق اإلسالمية
الوسطية التي تعصم املجتمع من الزيغ والضالل ،وتوضح للناس املفاهيم وتصحح التصورات وتقوم
االعتقادات الخاطئة ،وتتصدى للشبهات والتأويالت املغرضة ،والثاني يهتم بالجانب القانوني التشريعي الذي
يهدف إلى تنزيل مقتضيات املنهج الوسطي في الواقع سلوكا ملزما ،وجعل مفهوم الوسطية يصاغ قوانين
وتشريعات تنظم املجتمع وتحكم العالقات االجتماعية ،ولذلك فمدخل التنظيم هو مدخل الواجب واملقاصد،
ذلك أن تطبيق الشرع وتنزيل مقتضيات العقيدة ومضامين الحاكمية ومفاهيم الوسطية يتطلب بناء مؤسسات
تستند إلى الرؤية اإلسالمية ،وتسعى إلى تحقيق مقاصد الشرع ،وتهدف إلى تنزيل مقررات الوسطية ،واملالحظ
أن أغلب الدراسات التشريعية والقانونية املعاصرة تركز على كليات النظام التشريعي والسياس ي وقواعده
العامة ،ولم تخط خطوات هامة نحو تقديم صيغ تنظيمية تحكم املمارسة والفعل وتنظم العملية التشريعية،
ومن تم فاألساس العملي للتشريع يقتض ي إقامة مؤسسات تشريعية يوكل إليها مهمة بناء قواعد الوسطية،
وصياغة نظم التعايش داخل املجتمع ،بما يكفل رعاية املصالح العامة لألمة ،وحفظ أمنها واستقرارها.

 -1مجموع الفتاوى  - .268 /3:مدبولي ،القاهرة ،الطبعة األولى1998 ،
 -هشام أحمد جواد جعفر :األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية رؤية معرفية( ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األولى1416 ،هـ 1995 /م)
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الطالق الشفوي
بين الفقه اإلسالمي وقوانين األحوال الشخصية في مصر

105

أستاذ مساعد-حازم أبو الحمد حمدي الشريف:الدكتور
 جامعة أسيوط – مصر- جامعة ظفار– سلطنة عمان

Abstract
Oral Divorce between Islamic Jurisprudence and Personal Status Laws in Egypt Divorce has a
great impact on individuals and societies, and so the Sharia and jurists were keen on clarifying its
provisions, limits and conditions. Due to the development of life and the introduction of
codification in the Arab and Islamic countries, the so-called oral divorce has emerged. In this type
of divorce the husband does not seek witnesses or document it in the official documents prepared
for this purpose, as required by the law in Egypt.
Therefore, does this oral divorce – according to Sharia – take place or not if the husband rejects
or does not seek witnesses or document it officially after being uttered by him, with all its rules
and conditions fulfilled?
I have tried through this research to answer this question by clarifying the meaning of oral
divorce, as meant by jurists and known among the public by this name, as well as its ruling and
impact on the marriage contract from the sharia point of view, showing the most correct opinion
- from our point of view, and Allah knows best – and what is provided for in the personal status
laws in Egypt.
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ملخص:
الطالق من األمور ذات األثر الكبير على مستوى األفراد واملجتمعات ،ولقد عني الشرع الحكيم والفقهاء بتبيين
أحكامه وتوضيح حدوده ،وبيان ضوابطه وقيوده ،ومع تطور الحياة وظهور التقنين في البالد العربية واإلسالمية
ظهر ما يعرف بالطالق الشفوي ،ذلك الطالق الذي لم يقم الزوج باإلشهاد عليه ،أو توثيقه في األوراق الرسمية
املعدة لهذا الغرض ،بعدما أوجب القانون في مصر ذلك.
فهل يقع هذا الطالق– ً
شرعا -إذا رفض الزوج أو لم يقم باإلشهاد عليه أو توثيقه ر ً
سميا بعد صدوره منه
ً
مستوفيا أركانه وشروطه؟ أم ال؟
وقد حاولت من خالل هذا البحث اإلجابة على هذا التساؤل من خالل توضيح ماهية الطالق الشفوي الذي
عناه الفقهاء واشتهر بين العامة بهذا املسمى ،وحكمه وأثره على عقد الزواج من الناحية الشرعية،مع بيان
الرأي الراجح – من وجهة نظرنا وهللا أعلى وأعلم  -وما نصت عليه قوانين األحوال الشخصية في مصر.
مقدمة
الطالق من أبغض الحالل إلى هللا تعالى ،ومتى لجأ الزوج إلى إنهاء الحياة الزوجية بطريق الطالق فإنه يجب
عليه فيما بينه وبين هللا تعالى ،وفيما أوجبه العرف والطبع السليم ،أن يحفظ حقوق مطلقته وال يظلمها،
وليسرحها بإحسان كما أمر هللا تعالى ،ومن اإلحسان في املفارقة أنه متى تلفظ الزوج بالطالق أال ينكر فيما
ً
بعد ،وأن يثبت هذا الطالق ما وجد إلى ذلك سبيال ،ألن الطالق فيه حق هلل تعالى ،وحقوق هللا وإن لم توثق ،إال
أنه يجب الوفاء بها ديانة ،خاصة وأن هللا تعالى أمهل الزوج مرتين في إيقاع الطالق فجعله سبحانه وتعالى مرة
بعد مرة ،ليتدارك اإلنسان نفسه وفلتات لسانه.
إشكالية البحث وأسئلته :مع ظهور التقنين في بلداننا العربية واإلسالمية ،فرضت الحاجة ضرورة توثيق
العقود والوقائع املادية املهمة في سجالت رسمية ،ومن بين هذا الوقائع إيقاع الطالق ،فقد نصت بعض قوانين
األحوال الشخصية في مصر على ضرورة توثيق الطالق في سجالت رسمية معدة لذلك ،وألزمت هذه القوانين
الزوج القيام بهذه املهمة خالل مدة معينة من إيقاعه للطالق ،وهنا تساءل الناس :هل عدم قيام الزوج
باإلشهاد على الطالق وتوثيقه ً
شرعا؟ أم أنه يقع ً
وفقا للقانون يمنع من وقوعه ً
شرعا واإلشهاد والتوثيق شرط
قانوني لإلثبات؟
أهداف البحث:يهدف البحث إلى وضع تعريف مناسب ملا يعرف بين الناس بالطالق الشفوي ،كما أنه يجيب
على األسئلة التي تم طرحها في إشكاليات البحث.
منهج البحث :يعتمد البحث على استقراء النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء ،وتحليل هذه النصوص ،مع
املقارنة بين الفقه اإلسالمي وقوانين األحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية.
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شكل البحث:تم تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث على النحو اآلتي:
املبحث األول :املقصود بالطالق الشفوي في الفقه اإلسالمي
املبحث الثاني :حكم اإلشهاد على الطالق في الفقه اإلسالمي
املبحث الثالث :توثيق الطالق في قوانين األحوال الشخصية في مصر
الخاتمة :وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
املبحث األول :املقصود بالطالق الشفوي في الفقه اإلسالمي
تعريف الطالق في اللغة:يأتي الطالق في اللغة العربية بعدة معان منها:التخلية والترك واإلرسال ،يقال :هو
َ
َْ
َ َّ
ط ِليق ،وطلق وطالق ومطلق إذا خلى عنه ،والتطليق التخلية واإلرسال ،ويأتي اإلطالق بمعنى الترك واإلرسال،
وطلقت القوم أي :تركتهم ،ويقال ناقة طالق ،ونعجة طالق ،أي :مرسلة ترعى حيث تشاء.1
تعريف الطالق في االصطالح :هو :حكم شرعي برفع قيد النكاح بألفاظ مخصوصة.2
وقيل هو" :حل العصمة املنعقدة بين الزوجين".3

ً
وهذه التعاريف وغيرها قريبة وتؤدى نفس الغرض فهي تفيد حل رابطة الزوجية ،أو رفع القيد الثابت شرعا
بالنكاح.
املقصود بالطالق الشفوي:كلمة شفوي مأخوذة من الشفة ،وهو ما ّ
يتم بالكالم ،عكس ّ
كتابي يقال" :امتحان
ّ
شفهي وشفويّ ،
ّ
ّ
ّ
شفهي".4
شفهية ،وعد
وقدم مذكرة
ولم يرد في كتب املتقدمين – فيما اطلعت عليه  -استخدام كلمة الطالق الشفوي للتميز بين أنواع الطالق أو
أحكامه ،ألن شرط توثيق عقود الزواج والطالق في أوراق رسمية ،أو حتى كتابتها ،لم يرد في فقه املتقدمين،
ً
نظرا ألن عقد الزواج هو في األصل من العقود الرضائية التي تقوم على أساس االيجاب والقبول غير
املكتوب،من ثم فهي كلمة حديثة ً
نسبيا استخدمها الفقهاء املحدثين مع ظهور قوانين األحوال الشخصية في
البالد العربية واإلسالمية ،التي اشترطت توثيق عقود الزواج والطالق في أوراق رسمية تعدها الدولة لهذا
الغرض ،وقد سبق القول أن كلمة الشفوي تقابل الكتابي أو الرسمي ،وبناء على هذا املعنى فإن الطالق الشفوي
ً
هو الطالق الذي ال يقوم الزوج بإثباته في وثيقة رسمية ،أو أمام الجهات الحكومية ،ويكتفي بإيقاعه لفظا
 -1الرازي،محمدبن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي1420( .هـ1999 -م) .مختار الصحاح .تحقيق :يوسف الشيخ محمد .املكتبة العصرية .الدار
النموذجية .بيروت .صيدا .الطبعة الخامسة .ص.192
 - 2البابرتي ،أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود .العناية شرح الهداية .دار الفكر .بدون طبعة وبدون تاريخ /)463/3( .املوصلي،عبدهللا بن
محمود بن مودود1356( .هـ 1937 -م) .االختيار لتعليل املختار .مطبعةا لحلبي .القاهرة.)121/3( .
 - 3أطفيش،محمد يوسف1393( .ه1973 -م) .شرح كتاب النيل وشفاء العليل .دار الفتح .بيروت .مكتبة االرشاد .جدة .مكتبة التراث العربي.
ليبيا .الطبعة الثانية.)449/7( .
-4عمر ،أحمدمختار عبد الحميد1429( .هـ 2008 -م) .معجم اللغة العربية املعاصرة .عالم الكتب .الطبعة األولى.)1219/2( .
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ً
شفويا من غير توثيق ،حتى لو استطاعت الزوجة املطلقة من إقامة البينة على ايقاع الطالق طاملا ينكر الزوج
وقوعه ،متى كان عقد الزواج ً
موثقا ر ً
سميا.1
ومع ذلك لم يرد في هذه القوانين – على األقل في مصر -ما يفيد بطالن عقد الزواج أو عدم ايقاع الطالق متى
خال أي منهما من شرط التوثيق.2
ومن ثم يمكن القول أن الطالق الشفوي هو :حل رابطة الزوجية بلفظ الطالق الصادر من أهله من غير
اإلشهاد عليه ،أو إثباته في وثيقة رسمية.
املبحث الثاني :حكم اإلشهاد على الطالق في الفقه اإلسالمي
ً
ً
تحدث بعض الفقهاء  -قديما وحديثا -عن شرط أو قيد على الرجل عند إيقاع الطالق ،وهو ضرورة أن يكون
الطالق بعد اإلشهاد ،بمعنى ال يقع الطالق إال إذا تم اإلشهاد عليه ،فلو تلفظ الرجل بلفظ الطالق ولم يشهد
عليه ال يقع الطالق ،ومن خالل هذا املبحث نبين حكم اإلشهاد على الطالق عند الفقهاء ،مع بيان الراجح من
أقوال الفقهاء ،وذلك من خالل املطلبين اآلتيين:
املطلب األول :أراء الفقهاء في اإلشهاد على الطالق وأدلتهم.
املطلب الثاني :مناقشة وترجيح.
املطلب األول :أراء الفقهاء في اإلشهاد على الطالق وأدلتهم
ً
صحيحا ،وتترتب عليه أثاره الشرعية ،ونتج عن
اختلف الفقهاء في مدى وجوب اإلشهاد على الطالق حتى يقع
ذلك قوالن في الفقه اإلسالمي ،بيانهما على النحو اآلتي:

 -1هاللي،سعد الدين مسعد2016( .م) .فقه املصريين في إبطال الطالق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية .دار غريب للطباعة والنشر.
الطبعة األولى.ص.134
 -2في مصر صدرت الئحة ترتيب املحاكم الشرعية باملرسوم بقانون رقم  78لسنة 1931م ،والذي ينص في مادته رقم ( )17على أنه" :ال تقبل عند
اإلنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع الالحقة على أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ً
ثابتا بوثيقة رسمية".
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القول األول :ذهب جمهور الفقهاء منهم :الحنفية ،1واملالكية ،2والشافعية ،3والحنابلة ،4والزيدية ،5وهو
ً
مذهب جمهور كبير من الصحابة والتابعين ،6إلى عدم وجوب اإلشهاد على الطالق ،فإذا صدر الطالق مستوفيا
ً
أركانه وشروطه صحيحا وقع وترتبت عليه كافة اآلثار الشرعية ،سواء كان بحضرة الشهود أم ال ،وغاية اإلشهاد
على الطالق أنه مستحب.
َّ ُ َ
الق َم َّرت ِان ،وقوله
وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة منها -1:عموم اآليات الواردة في الطالق ،7كقوله تعالى :الط
َ َ ُّ َ َّ َ َ َّ
ّ
تعالىَ ( :ف َط ّل ُق ُ
الن ِب ُّي ِإذا طل ْق ُت ُم ال ِن َس َاء ،وغيرها من اآليات الكريمات لم
وه َّن ِل ِع َّد ِت ِه ّن ،وقوله تعالى:يا أيها
ِ
ً
َ َ
تشترط اإلشهاد على الطالق بل نصت على وقوعه متى صدر صحيحا دون اشتراط الشهود ،أما قوله تعالى(:ف ِإذا
ُ َ
َّ َ َّ
َ
َ ْ
َ ُ ُ َّ ْ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ْ
وف َوأش ِه ُدوا ذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمنك ْم َوأ ِق ُيموا الش َه َادة ِلل ِـه ،فهذه
وف أو فا ِرقوهن ِب َمع ُر ٍ
بلغن أجل ُهن فأ ْم ِسكوهن ِب َمع ُر ٍ
اآلية الكريمة تدل على استحباب اإلشهاد على الطالق والرجعة وال تدل على الوجوب ،ألن هللا تعالى نص في
آيات أخرى على إباحة الطالق دون قيد اإلشهاد ،فجمعا بين هذه اآلية التي توجب اإلشهاد واآليات األخرى
ً
َ ْ
َ َ
يحمل األمر باإلشهاد على الندب ،وقياسا على األمر باإلشهاد في البيع في قوله تعالىَ :وأش ِه ُدوا ِإذا ت َب َاي ْع ُت ْم ،فهو
للندب باتفاق الفقهاء.8
ً
ً
وأيضا أن األمر باإلشهاد على الطالق والرجعة لو كان للوجوب لذكر مقترنا بالطالق ،وألمر به في آيات الطالق،
ً
ً
ولكن هللا تعالى أمر به في الرجعة والطالق احتياطا لهما ،ونفيا للتهمة عن الزوجين إذا علم الطالق ولم تعلم
الرجعة ،أو عرف الزواج ولم يعرف الطالق ،فال يؤمن التجاحد والفتنة.9
-1املوصلي،عبد هللا بن محمود بن مودود .االختيارلت عليل املختار /)148/3( .الكاساني،عالء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد1406( .هـ -
1986م) .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .دار الكتب العلمية .بيروت .الطبعة الثانية.)181/3 ( .
 -2ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد1425( .هـ  2004 -م) .بداية املجتهد ونهاية املقتصد.
دار الحديث .القاهرة /)104/3( .الدسوقي،محمد بن أحمد بن عرفة املالكي .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .دار الفكر .بدون طبعة
وبدون تاريخ.)384/2( .
 -3الشافعي،أبو عبد هللا محمد بن إدريس1410( .هـ1990-م) .األم .دار املعرفة .بيروت /)88/7( .الهيتمي،أحمد بن محمد بن علي بن حجر .تحفة
املحتاج في شرح املنهاج .املكتبة التجارية الكبر ى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،ودار إحياء التراث العربي .بيروت. )148/8( .
 -4املقدس ي،موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة1388( .هـ 1968 -م) .املغني .مكتبة القاهرة /)522/7( .النجدي،عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم العاصمي1397( .هـ).حاشية الروضاملربعشرحزاداملستقنع .بدون ناشر ،الطبعةاألولى.)604/6( .
-5الشوكاني ،محمد بن علي1413( .هـ 1993 -م) .نيل األوطار .تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،دارالحديث .مصر .الطبعة األولى/)300/6(.
الشوكاني،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا .السيل الجرار املتدفق على حدائق األزهار .دار ابن حزم .الطبعة األولى .بدون تاريخ نشر.)439/1( .
-6املقدس ي ،موفق الدين عبدهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة .املغني( /)522/7الشوكاني،محمد بن علي .نيل األوطار.)300/6( .
 - 7انظر اآليات 232،282 ، 231 ، 229 ،228 :من سورة البقرة ،واآليات 2 ، 1 :من سورة الطالق.
 -8الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /)181/3 ( .ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد .بداية املجتهد
( /)104/3الشيرازي،إبراهيم بن علي بن يوسف .املهذب في فقه اإلمام الشافعي .دار الكتب العلمية .بيروت /)48/3( .النجدي،عبدالرحمن
بن محمد بن قاسم العاصمي .حاشية الروض املربع (.)604/6
-9املوصلي،عبد هللا بن محمود بن مودود .االختيار لتعليل املختار /)148/3( .الرملي،شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين.
(1404هـ1984-م) .نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج .دار الفكر .بيروت.)59/7( .
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 -2لم يؤثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وال عن صحابته الكرام رضوان هللا عليهم أجمعين اشتراط الشهادة
لصحة وقوع الطالق ،رغم كثرة حاالته ووقوعه في زمانهم مرات عديدة ،وكثرة الروايات الواردة عنهم ،فلو كان
ً
اإلشهاد واجبا لبينه النبي صلى هللا عليه وسلم ،ولبينة الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم ،خاصة وأن القرآن
الكريم ذكر اإلشهاد على الفرقة والرجعة ،فدل ذلك على أنه للندب.1
 -3قياس الطالق على الرجعة في حكم اإلشهاد عليه ،وفي الرجعة اإلشهاد مستحب ،على رأي جمهور الفقهاء،
ً
ألن الرجعة استدامة النكاح ،والشهادة ليست شرطا في استدامة النكاح أو بقاءه ،كما في الفيء فهو يصح بال
إشهاد باتفاق ،ولكن كانت الشهادة مستحبة لالحتياط كيال يجرى التناكر و التجاحد بينها في أمر الرجعة،
فيقاس عليها الطالق.2
 -4ال يوجد في الشريعة اإلسالمية من العقود عقد يشترط لصحته اإلشهاد عليه سوى عقد الزواج ،لشرف
محله وعظيم شأنه ،وما يترتب عليه من أحكام وأثار تمتد مع الزمن ،من حل املتعة بين الزوجين ،ووجوب
اإلنفاق على الزوج ،وحسن العشرة بينهما ،وثبوت النسب لولدهما ،والتوارث بينهما ،وحرمة املصاهرة بينهما،
وغيرها من اآلثار ،أما الطالق فهو من املبغضات فال حاجة إلذاعته بين الناس كشرط لصحة وقوعه ،وقد حكى
اإلجماع على عدم وجوب اإلشهاد على الطالق بعض العلماء منهم :اإلمام الشوكاني ،وابن قدامة وغيرهم.3
 -5أن الطالق حق للزوج واإلنسان ال يحتاج إلى بينة حتى يباشر حقه.4
القول الثاني:ذهب اإلمام ابن حزم الظاهري ،5والشيعة اإلمامية ،6إلى وجوب اإلشهاد على الطالق فال يصح
الطالق وال يقع إال بعد اإلشهاد عليه ،ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة والتابعين منهم :ابن عباس ،وعمران
بن الحصين ،واإلمام محمد الباقر ،واإلمام جعفر الصادق ،وبعض علماء آل البيت النبوي الشريف رضوان
هللا على الجميع ،وابن سيرين ،وسعيد بن املسيب ،وعطاء.7

 -1الكاساني ،عالء الدين أبوبكر بن مسعود .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)181/3( .
-2البابرتي،أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود.العناية شرح الهداية.)162/4 ( .
 -3السرخس ي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل1414( .هـ 1993 -م) .املبسوط .دار املعرفة .بيروت /)19/6( .املقدس ي،موفق الدين بن قدامة .املغني
( /)522/7الشوكاني .نيل األوطار /)300/6( .النجدي ،عبد الرحمن بن محمد .حاشية الروض املربع (.)604/6
 -4املوسوعة الفقهية الكويتية (. )113/22
 -5ابن حزم،علي بن أحمد بن سعيد الظاهري .املحلى باآلثار .دار الفكر .بيروت.)17/10( .
-6الجواهري ،محمد حسن.جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .تحقيق :عباس القوجاني .دار الكتب اإلسالمية.)103/32(.
 - 7ابن حزم،علي بن أحمد.املحلى باآلثار /)17/10( .الجواهري ،محمدحسن .جواهر الكالم ( ،)103/32وقد مال إلى هذا الرأي بعض العلماء
املحدثين منهم :الشيخ محمد أبو زهرة ،والشيخ مصطفي الزرقا ،والشيخ اإلمام محمد عبده ،والشيخ سيد سابق ،والدكتور على الخفيف ،والدكتور
محمد رأفت عثمان ،والدكتور سعد الدين مسعد هاللي وغيرهم رحمهم هللا جميعا وغفر لهم .انظر :أبو زهرة،محمد .األحوال الشخصية .دار الفكر
العربي .القاهرة .الطبعة الثالثة .ص  /369عبده،محمد1414( .ه1993 -م) .األعمال الكاملة للشيخ محمد عبده .تحقيق الدكتور :محمد عمارة .دار
الشروق .بيروت .القاهرة .الطبعة األولى /)124-122/2( .سابق،الشيخ سيد1397( .هـ1977 -م) .فقه السنة .دار الكتاب العربي .بيروت .لبنان.
الطبعة الثالثة /)258/2( .هاللي ،سعد الدين مسعد.فقه املصريين في إبطال الطالق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية.ص .132
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ُ
َ
َ ْ
وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها -1:قوله تعالىَ :وأش ِه ُدوا ذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمنك ْم ،1فالظاهر من هذه اآلية الكريمة
ً
َ ْ
أن قوله تعالىَ :وأش ِه ُدوا ،يرجع إلى الطالق والرجعة معا ،واألمر كما يقول علماء األصول للوجوب ما لم يصرفه
صارف ،وال يوجد هنا ما يدل على صرفه عن الوجوب إلى غيره من املعاني األخرى التي تدل عليها صيغة األمر
فيبقى األمر في اآلية الكريمة للوجوب .
قال الحافظ السيوطي في تفسير هذه اآلية عن عطاء" :النكاح بالشهود والطالق بالشهود واملراجعة بالشهود"،
وورد مثله في تفسير بن كثير عن عطاء قال" :ال يجوز نكاح وال طالق وال رجاع إال شاهدا عدل كما قال هللا تعالى،
إال من عذر".2
 -2روى عن عمران بن حصين رض ي هللا عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طالقها
وال على رجعتها؟ فقال" :طلقت لغير سنة ،وراجعت لغير سنة ،وأشهد على طالقها وعلى رجعتها وال تعد".3
 -3ما روى عن علي بن أبى طالب رض ي هللا عنه أنه قال ملن سأله عن الطالق؟" :أشهد عدلين كما أمر هللا عز
وجل ؟ قال :ال ،قال :اذهب فليس طالقك طالق".4
فهذان األثران الكريمان عن علي بن أبي طالب وعن عمران بن حصين رض ي هللا عنهما ،يدالن على وجوب
ً
اإلشهاد على الطالق ،كما يجب على الرجعة ،وما كان لهما القول بمثل ذلك إال سماعا أو لوجود مسوغ ،فكأن
األمر مرفوع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم.5
 -4روي عن بعض أئمة آل البيت عليهم السالم ما يفيد عدم وقوع الطالق بغير شهود ،ومنها ما روي عن اإلمام
الباقر عليه السالم قوله" :الطالق ال يكون بغير شهود" ،وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم قوله" :من طلق
بغير شهود فليس بش يء".6
ً
 -5أورد اإلمام ابن حزم الظاهري رحمه هللا أثرا عن الحسن بن رواح قال" :سألت سعيد بن املسيب عن رجل
ً
ً
طلق سرا وراجع سرا؟ فقال :طلقت في غير عدة وارتجعت في عماء ،أشهد على ما صنعت".7

 - 1سورة الطالق ،من اآلية .2
 -2السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين .الدر املنثور في التفسير باملأثور .دار الفكر .بيروت.)194/8( .
َ
 -3أخرجه أبو داود في سننه .أبوداود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي  1430( .هـ  2009 -م) .سنن أبي داود .تحقيق :شعيب األرناؤوط –
َ
دكامل قرهبللي .دارالرسالةالعاملية،الطبعةاألولى )510/3( .رقم  /2186وسعيد بن منصور في سننه1403(.ه1982-م) .تحقيق :حبيب
مح َّم ِ
الرحمن األعظمي .الدار السلفية .الهند .الطبعة األولى )355/1( .رقم  ،1323وقال شعيب األرناؤوط :إسناده قوي.
 -4الجواهري،محمد حسن .جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم.)103/32( .
 -5ابن حزم،علي بن أحمد .املحلى باآلثار.)23/10( .
 - 6الجواهري ،محمدحسن .جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم.)103 /32( .
ً
ً
 -7ابن حزم،علي بن أحمد .املحلى باآلثار )22/10( .وقد ذكر اإلمام بن حزم أقواال كثيرة وآثارا عن الصحابة والتابعين في هذا املعنى ،أنظر :ابن
حزم،علي بن أحمد .املحلى باآلثار.)24-21/10( .
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 -6أن هللا عز وجل في اآلية الكريمة لم يفرق بين اإلشهاد على الطالق ،واإلشهاد على الرجعة ،فكان من طلق ولم
ً
يشهد ،أو راجع ولم يشهد ذوا عدل متعديا لحدود هللا تعالى فهو مردود ،1لقول النبي صلى هللا عليه وسلم ":من
ً
عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد".2
 -7أن استصحاب األصل يقتض ي اإلشهاد على الطالق ،ألن األصل بقاء عقد الزواج والفرقة تحتاج إلى دليل لذا
وجب اإلشهاد على الطالق .
 -8أن اشتراط اإلشهاد على الطالق يحقق مصلحة الزوجين ،وتضيق به دائرة الطالق الذي هو أبغض الحالل
إلى هللا ،ويسهل به إثبات الطالق عند الخالف.3
يقول الشيخ اإلمام محمد عبده رحمه هللا" :فلم ال يجوز؟! ومع ظهور الفساد في األخالق ،والضعف في العقول،
وعدم املباالة باملقاصد ،أن يؤخذ بقول بعض األئمة من أن االستشهاد شرط في صحة الطالق ،كما هو شرط
َ
َ ْ
في صحة الزواج كما ذكره الطبرس ي ،وكما تشير اآلية في سورة الطالق حيث جاء في أخرهاَ ( :وأش ِه ُدوا ذ َو ْي َع ْد ٍل
ً
ُ
ِّمنك ْم) ،أليس هذا صريحا لالستشهاد؟ يشمل كل ما أتى قبله من طالق ورجعة وامساك وفراق ،لم ال نقرر أن
ً
وجود الشهود وقت الطالق ركن بدونه ال يكون الطالق صحيحا؟ فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع
من الطالق الذي يقع اآلن بكلمة خرجت على غير قصد وال روية في وقت غضب ،ونظن أن في األخذ بهذا الحكم
موافقة آلية كريمة من كتاب هللا تعالى ،ورعاية ملصالح الناس".4
ُ
َ
َ ْ
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه هللا" :قوله تعالىَ :وأش ِه ُدوا ذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمنك ْم) ،فهذ األمر بالشهادة جاء بعد
ً
ذكر إنشاء الطالق وجواز الرجعة ،فكان املناسب أن يكون راجعا إليه ،وأن تعليل اإلشهاد بأنه يوعظ به من
كان يؤمن هللا واليوم األخر يرشح ذلك ويقويه ،ألن حضور الشهود العدول ال يخلو من موعظة حسنة يزجونها
ً
إلى الزوجين ،فيكون لهما مخرجا من الطالق الذي هو أبغض الحالل إلى هللا تعالى ،ولو كان لنا أن نختار
للمعمول به في مصر الخترنا الرأي الذي يشترط لوقوع الطالق حضور شاهدين عدلين ،ليمكنهما مراجعة
الزوجين فتضيق الدائرة ،ولكي ال يكون الزوج فريسة لهواه ،ولكي يمكن إثباته في املستقبل ،فال تجرى فيه
املشاحة وينكره املطلق أن لم يكن له دين ،واملرأة على علم به وال تستطيع إثباته فيكون في حرج شديد ،وقد
قال الظاهرية ال يقع الطالق إال بعد إعالم الزوجة بالطالق ،وعلى ذلك إذا طلقها وهي غائبة فله الرجوع فيما
قال ،وذلك أمر حسن".5

 -1ابن حزم،علي بن أحمد .املحلى باآلثار. )17/10( .
 -2سبق تخريجه
 -3سابق ،سيد.فقه السنه. )258/2( .
 -4عبده،محمد .األعمال الكاملة. )123-122/2( .
 -5أبو زهرة ،محمد .األحوال الشخصية .ص .369
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املطلب الثاني :مناقشة وترجيح
بعد هذا العرض لرأي كل فريق وأدلته في مسألة اإلشهاد على الطالق فإنه يمكن القول أن سبب اختالف الفقهاء
في حكم اإلشهاد على الطالق يعود ألمرين:
َ َ َْ َ َ
األمر األول :اختالف الفقهاء فيما تدل عليه صيغة األمر الواردة باإلشهاد في قوله تعالى:ف ِإذا َبلغ َن أ َجل ُه َّن
ُ َ
َّ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ
َ
َ ْ
وه َّن ب َم ْع ُروف أو َفار ُق ُ
َف َأ ْمس ُك ُ
وه َّن ب َم ْ
ُ
وعظ ِب ِه َمن
وف َوأش ِه ُدوا ذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمنك ْم َوأ ِق ُيموا الشهادة ِللـ ِه ذ ِلكم ي
ر
ع
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
ْ
َك َ
ُ
ان ُيؤ ِمن ِبالل ِـه َوال َي ْو ِم اآل ِخر.1
فجمهور الفقهاء يرون أن األمر باإلشهاد في هذه اآلية يدل على الندب ،لوجود القرينة التي صرفت املراد
باإلشهاد من الوجوب إلى الندب ،وهي النص على وقوع الطالق في آيات أخرى دون حاجة إلى اإلشهاد ،ومن ثم
ً
فاإلشهاد على الطالق مندوب وليس واجبا.
أما الفريق الثاني فهم يرون أن األمر في هذه اآلية يدل على الوجوب ،وال توجد قرينة تصرف األمر من الوجوب
إلى غيره عندهم ،فيظل األمر كما هو للوجوب على ظاهرة ،ومن ثم فإن اإلشهاد على الطالق واجب.2
ُ
َ
َ ْ
األمر الثاني :معارضة القياس للظاهر ،3وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالىَ ( :وأش ِه ُدوا ذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمنك ْم،
ً
يقتض ي الوجوب ،وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقتضيها اإلنسان ،وقياسا عليها ال يجب اإلشهاد فكان
الجمع بين الظاهر والقياس بحمل اآلية على الندب.4
وبعد بيان رأي كل فريق وأدلته فلعل الرأي الراجح  -وهللا عز وجل أعلى وأعلم بالصواب -هو رأي جمهور الفقهاء
ً
ً
من الحنفية واملالكية والشافعية ومن معهم والذي يرى أن اإلشهاد على الطالق ليس ركنا وال شرطا لصحة
ً
الطالق ،مع كونه مندوبا إليه ،وذلك ملا يلى:
ً
 -1عموم اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي دلت على وقوع الطالق فور صدوره صحيحا
دون حاجة إلى اإلشهاد عليه ،ولم ينقل عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه اشترط اإلشهاد على الطالق.
ُ َ
َّ َ َّ
َ
َ ْ
 -2أن األمر في اآلية الكريمة في قوله تعالىَ :وأش ِه ُدوا ذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمنك ْم َوأ ِق ُيموا الش َه َادة ِللـه ،ومع أنها وردت
ً
عقيب الحديث عن الفرقة والرجعة ،إال أنها تحمل على الندب وليس الوجوب قياسا على آية الشهادة على سائر
ُ َ َ ُ َ َ َ
ََ
اس َت ْشه ُدوا َشه َ
املعامالت الواردة في قوله تعالىَ :و ْ
يد ْي ِن ِم ْن ِر َج ِالك ْم ف ِإ ْن ل ْم َيكونا َر ُجل ْي ِن ف َر ُج ٌل َو ْام َرأت ِان ،وذلك
ِ
ِ
ً
بجامع أن كال من الطالق والرجعة وسائر املعامالت األخرى من الوقائع والعقود التي يباشرها اإلنسان في سائر
 -1سورة الطالق من اآلية (.)2
 - 2القرطبي،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري1384( .هـ 1964 -م) .الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) .تحقيق :أحمد
البردوني .وإبراهيم أطفيش .دار الكتب املصرية .القاهرة .الطبعة الثانية.)120/3( .
- 3العساف،تمام العودة عبد هللا1431( .ه2010-م) .اإلشهاد على الطالق .بحث منشور باملجلة األردنية للدراسات اإلسالمية،املجلد السادس.
العدد (.)2ص.37
 -4ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد .بداية املجتهد ونهاية املقتصد.)105/3 ( .
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ً
أوقاته ،ال تحتاج إلى اإلشهاد وجوبا ،وأن هذا األمر محمول على الندب بقرينة اآليات األخرى التي نصت على
وقوع الطالق دون حاجة إلى اإلشهاد عليه.1
ً
 -3كذلك مما يدل على أن اآلية الكريمة يحمل األمر فيها على الندب ،أن هللا تعالى أذن في الطالق أوال ولم يأمر
َ ُ ُ َّ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ْ
وف
وف أو فا ِرقوهن ِب َمع ُر ٍ
فيه باإلشهاد ،وإنما أمر باإلشهاد حين قال تعالى:ف ِإذا بلغن أجل ُهن فأ ْم ِسكوهن ِب َمع ُر ٍ
ً
ُ
َ
َ ْ
َوأش ِه ُدوا ذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمنك ْم ،2واملراد باملفارقة هنا تخلية سبيلها إذا انقضت العدة ،وهذا ليس طالقا وال رجعة
ً
وال نكاحا فعلم أن اإلشهاد خاص بالرجعة.3
َ َ
 -4أن هللا عز وجل أعطى للرجل وحده حق الرجعة في العدة من الطالق الرجعي ،قال تعالىَ :و ُب ُعول ُت ُه َّن أ َح ُّق
َ
َْ
َ
صال ًح ،والفريق الذي يرى وجوب اإلشهاد على الطالق كشرط لصحته يقيسه على
ِب َر ِ ّد ِه َّن ِفي ذ ِل َك ِإ ْن أ َر ُادوا ِإ
الرجعة ،وقد قرر جمهور الفقهاء أن اإلشهاد على الرجعة مندوب ،غير واجب ،بداللة هذه اآلية وعموم اآليات
األخر واألحاديث ،ولم يخالف في ذلك إال الشافعية في القديم الذين يرون أن اإلشهاد على الرجعة واجب ،وعلى
الطالق مندوب ،وفي املذهب الجديد هم مع جمهور الفقهاء ،فال يوجبون اإلشهاد على الرجعة ،ألنها في حكم
اإلستدامة ،ولذا فهي ال تحتاج إلى الرضا ،وال موافقة الولي.4
 -5أن ما ورد من اآلثار عن الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم وتابعيهم رحمهم هللا تعالى من وجوب اإلشهاد على
الطالق ففيه تخريج:
ً
أ-أنه من باب املجمل ويحتمل أكثر من معنى ،حيث يمكن حمله على الوجوب كما يمكن حمله على الندب أيضا،
ً
فهو ال يدل على الوجوب قطعا ،والجمهور ال يمنعون من حمل األمر على الندب بل يقولون بذلك. 5
ً
ب -أن الطالق واقع كثيرا بين الناس في زمان النبي صلى هللا عليه وسلم ،ومن بعده من الصحابة والتابعين ،فلو
ً
كان اإلشهاد واجبا فيه لبينه النبي صلى هللا عليه وسلم ،ولرويت اآلثار مرفوعة إليه صلى هللا عليه وسلم.
ج -ال يمكن قياس الطالق على النكاح في وجوب اإلشهاد عليه ،ألن النكاح يشترط له ولي ،ورضا الزوجة ،وليس
ً
ذلك شرطا في الطالق ،فيقع من غير ولي وبغير رضا الزوجة باتفاق الفقهاء ،وقد قال البعض" :ما ال يشترط له
ولي ال يشترط فيه اإلشهاد". 6

 - 1القرطبي،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر .الجامع ألحكام القرآن(.)158/18
 - 2سورة الطالق ،من اآلية .2
 -3الكاساني،عالء الدين أبو بكر بن مسعود .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /)181/3 ( .الشيرازي،إبراهيم بن علي بن يوسف .املهذب في فقه
الشافعي. )48/3(.
 -4الهيتمي،أحمد بن محمد بن حجر .تحفة املحتاج في شرح املنهاج /)148/8( .السرخس ي ،محمد بن أحمد.املبسوط.)19/6( .
 -5الشوكاني ،محمد بن علي .نيل األوطار.)300/6( .
 -6السرخس ي،محمد بن أحمد بن أبي سهل .املبسوط/)19/6( .الشيرازي،إبراهيم بن علي بن يوسف .املهذب/)48/3( .املقدس ي،موفق الدين بن
قدامة .املغني(.)523/7
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ً
 -6أن القول بأن من طلق ولم يشهد أو راجع ولم يشهد متعديا لحدود هللا تعالى ،وأن قوله وفعله مردود عليه
فصحيح ،ولكن كيف يرد عليه ،أليس أبلغ رد يكون بإثبات الطالق عليه؟ فهذا هو الرد األمثل ،والعقاب الرادع!.
 -7القول بأن اإلشهاد على الطالق يفيد في اإلثبات عند االختالف واإلنكار فصحيح ،ولكن الواقع أن الطالق
ً
حالة مادية وقعت فعال وعلى املدعي عبء اإلثبات ،فكما أن املرأة مؤتمنة على الرحم في الحمل واملحيض،
َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
َّللا ِفي أ ْر َح ِام ِه َّن ،1فكذلك الرجل مؤتمن عند إيقاع الطالق،
بداللة قوله تعالى:وال ي ِحل لهن أن يكتمن ما خلق
فإذا ادعت املرأة وقوعه وأنكر الزوج فليس أمامها إال اإلثبات بوسائل اإلثبات الشرعية التي يجوز بها إثبات
ً
ً
الطالق ،وال يصح القول بجعل اإلشهاد شرطا لصحة الطالق ألنه وقع فعال.
 -8االحتجاج باملصلحة في اشتراط اإلشهاد على الطالق ال يرقى إلى مقام الدليل القوي والحجة الدامغة في
مواجهة النصوص الشرعية التي دلت على وقوع الطالق ولو من غير شهود ،مع استحباب اإلشهاد ،ولو أعملنا
منطق املصلحة واشترطنا اإلشهاد على الطالق لوقوعه وترتيب آثاره ،ومن باب التضيق في أمر الطالق والتقليل
منه حماية لألسرة من التفكك واالنحالل ،فإن املصلحة في ايقاعه بدون شهود ،ال في عدم ايقاعه!.
ً
ذلك أن هللا تعالى لم يجعل الطالق كله مرة واحدة بل هو مرة بعد مرة ،فإذا كان رجعيا فما زال الطريق أمامه
ً
ً
مفتوحا للرجعة ،وإعادة الحياة إلى سابق عهدها ،وقد أخذ من أمرة عظة وعبرة ،وإن كان بائنا فهو املقصر
املفرط ،فكان من العدل احتسابها عليه من غير إشهاد.
ً
ً
ولو سلمنا جدال بوجود ش يء من املصلحة في اشتراط اإلشهاد على الطالق ألعملنا هذه املصلحة أيضا في مسائل
كثيرة جري ًا على هذه القاعدة ،ووجب اإلشهاد– ً
شرعا -على سائر العقود كالبيع واإليجار والرهن وغيرها من
ً
عمال بنفس املصلحة ً
ودفعا للتجاحد ،وال يقال أن مسألة اإلشهاد
العقود والوقائع كالضرب والقطع والشج
على الطالق فيها نص شرعي بخالف هذه العقود والوقائع ،فإن النص موجود في األمرين ولكنه محمول على
الندب.
 -9أن الطالق واقعة مادية ،والوقائع املادية متى وقعت ال يمكن الرجوع فيها ،أما اإلدعاء بأن واقعة الطالق تقع
صحيحة باإلشهاد فقط فهو مغالطة ،ألنها وقعت بالفعل ،أما اإلشكال في إثبات هذه الواقعة وترتيب اآلثار
ً
الشرعية عليها ،واملعروف شرعا أن عبء اإلثبات على املدعي واليمين على من أنكر ،وعند اإلنكار فإن الطالق
ال يثبت إال بالدليل ،وهذا مذهب جمهور الفقهاء ،فلو أنكر الزوج الطالق وليس للمرأة بينة ،فإنه ال يثبت.
ثم لو سألنا مشترطي الشهود لوقوع الطالق :ما الحكم لو أقر الزوج بالطالق ولم يشهد عليه ،هل يقع أم ال؟
فلو قالوا :يقع ،فقد خالفوا مذهبهم وأوقعوه بدون شهود!.
ولو قالوا :ال يقع ،خالفوا النصوص الشرعية واألدلة الثبوتية التي ترى أن اإلقرار أقوى األدلة وهو سيدها.

 - 1سورة البقرة ،من اآلية .228
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أما عند اإلنكار فال خالف على اشتراط البينة أو الدليل الشرعي إلثبات الطالق.
ً
ً
جاء في األم لإلمام الشافعي رحمه هللا" :لم َ
ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة،
على أنه وهللا تعالى أعلم داللة اختيار ال فرض يعص ى به من تركه ،ويكون عليه أدائه إن فات في موضعه،
واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطالق ،ويشبه أن تكون في مثل معناه ،ألنهما إن تصادقا
على الرجعة في العدة تثبت الرجعة ،وأن أنكرت املرأة فالقول قولها ،كما إذا تصادقا على الطالق يثبت ،وإن
أنكر الرجل فالقول قوله".1
وقد حسمت هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف بجلستها املنعقدة بتاريخ  8من جمادى األولى 1438هـ املوافق
 5من فبراير 2017م الجدل في مسألة الطالق الذي يصدر من الزوج من غير أن يشهد عليه ،املعروف بين
ً
الناس بالطالق الشفوي ،وقررت بإجماع علماءها على اختالف مذاهبهم وتخصصاتهم ،ما يلي" :أوال :وقوع
َ
َ
الطالق الشفوي املستوفي أركانه وشروطه ،والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وباأللفاظ الشرعية
َّ
ّ َّ
َّ
النبي -صلى هللا عليه وسلم -وحتى يوم الناس هذا،
الدالة على الطالق ،وهو ما استقر عليه املسلمون منذ عهد ِ
َ
دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
ً
ّ
َّ
ملطلقة وأبنائها ،ومن ّ
املطلق أن ُيبادر في توثيق هذا الطالق َف ْو َ
ً
ق
ر
حق ول ّ ِي
ا
حقو
على
ا
فاظ
ح
ه؛
وقوع
ِ
ِ
ثانيا :على ِ
ِ
َ َّ َ
لسن تشريع َي ُ
األمر ً
خذ ما يلزم من إجراءات َ
َّ
تعزيرية رادعة على َمن امتنع عن
كفل توقيع عقوبة
شرعا أن يت
التوثيق أو ماطل فيه؛ َّ
َّ
الشرعية.
ألن في ذلك إضرارا باملرأة وبحقوقها

َ
َ
الزوج
وترى هيئة كبار العلماء َّأن ظاهرة شيوع الطالق ال يقض ي عليها اشتراط اإلشهاد أو التوثيق ،ألن
ً َّ َّ
َّ
ُ
بأن كافة إحصاءات الطالق
عييه أن يذهب للمأذون أو القاض ي لتوثيق طالقه ،علما
املستخف بأمر الطالق ال ي ِ
َ
املعلن عنها هي حاالت ُم َثبتة ُوم َّوثقة َس َل ًفا َّإما لدى املأذون أو أمام القاض يَّ ،
وأن العالج الصحيح لهذه الظاهرة
ٍ
يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من املخدرات ّ
بكل أنواعها ،وتثقيفهم عن طريق أجهزة اإلعالم املختلفة ،والفن
ِ
ُّ
ّ
َّ
َّ
الجاد ،والدعوة الدينية الجادة املبنية على تدريب الدعاة وتوعيتهم بفقه
الهادف ،والثقافة الرشيدة ،والتعليم
األسرة وع َظم شأنها في اإلسالم؛ وذلك لتوجيه الناس َ
نحو احتر ِام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية األبناء،
ِ ِ
ُ
2
قبلين على الزواج" .
وتثقيف امل ِ
املبحث الثالث :توثيق الطالق في قوانين األحوال الشخصية في مصر
الطالق الشفوي كما بينا ً
سابقا هو ما كان باللفظ من غير شهود ،أو من غير توثيق ،وهذا التوثيق شرط حديث
ً
ً
موجودا عند الفقهاء املتقدمين ،وقد بينا في املبحث السابق حكم االشهاد على
نسبيا استحدثه القانون لم يكن

 -1الشافعي ،محمد بن إدريس .األم.)89/7( .
 - 2انظر :بيان هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف ،الصادر األحد بتاريخ  8من جمادى األولى 1438هـ املوافق  5من فبراير 2017م.
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الطالق ،أو تعليق الطالق على شرط االشهاد ،وفي هذا املبحث نبين حكم توثيق الطالق ،وحكم تعليق الطالق
على شرط التوثيق في قوانين األحوال الشخصية في مصر ،وذلك من خالل املطلبين اآلتيين:
املطلب األول :مفهوم التوثيق واملقصود به في قوانين األحوال الشخصية في مصر.
املطلب الثاني :حكم تعليق الطالق على شرط التوثيق في قوانين األحوال الشخصية في مصر
املطلب األول :تعريف التوثيق واملقصود به في قوانين األحوال الشخصية في مصر
التوثيق في اللغة:يأتي التوثيق بمعنى اإلحكام والتثبيت والتقوية ،يقال :وثق الش يء يوثق وثاقة ،أي :قوى وثبت
ً
ً
وصار محكما ،ووثقه توثيقا أي أحكمه ،والوثاق ما يشد به ،وأوثقه في الش يء أي :شده ،والوثاق ما يشد به
كالحبل وغيره ،ومنه قوله تعالى:فشدوا الوثاق.1
ويقال وثق العقد ونحوه أي سجله بالطريق الرسمي فكان موضع ثقة.
واملوثق هو :من يوثق العقود ونحوها بالطريق الرسمي.
والوثيقة هي :الصك بالدين أو البراءة منه ،واملستند وما جرى هذا املجرى ،والجمع وثائق.2
وال شك أن التوثيق يهدف إلى كل املعاني السابقة من التقوية ،والتثبيت ،واألحكام ،والتحالف ،والحصول على
مستند يتقوى به صاحب الحق في مواجهة خصمه .
التوثيق في االصطالح:عرفه البعض بأنه :علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات وغيرها على وجه
يصح االحتجاج به والتمسك به.
والوثيقة هي :الورقة التي يدون فيها ما يصدر عن شخص أو أكثر من العقود أو التصرفات أو االلتزامات أو
اإلسقاطات.3
ً
املقصود من توثيق الطالق في قوانين األحوال الشخصية في مصر:لم تضع قوانين األحوال الشخصية تعريفا
للتوثيق لكنه نص على اختصاصات املوثق وفي ضوء هذه االختصاصات يمكن أن نعرف التوثيق في قوانين
األحوال الشخصية بأنه" :مجموعة القواعد املوضوعية واإلجرائية التي يقوم بها موظف رسمي في الدولة ،من
ً
حيث تسجيل عقود الزواج ،وإشهاد الطالق أو الرجعة ،والتحقق من ثبوتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية،
والقوانين املنظمة ملسائل األحوال الشخصية ،وقيد ذلك في الدفاتر والسجالت والجداول الرسمية ،بعد
التثبت من صحتها وتوقيع أطرافها أمامه بإمضاءاتهم أو بصماتهم أو أختامهم".

 -1الفيروز آبادي،مجد الدين محمد بن يعقوب 1426( .هـ 2005 -م) .القاموس املحيط .تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.
ُ
العرقسوس ي .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و التوزيع .بيروت .لبنان .الطبعة الثامنة .ص.927
إشراف :محمد نعيم
 -2مجمع اللغة العربية بالقاهرة،إبراهيم مصطفى .وأخرون .املعجم الوسيط .دار الدعوة .بدون تاريخ نشر.)1012-1011/2( .
 -3الزحيلي ،محمد .وسائل اإلثبات.ص .27
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وقد أوجب القانون رقم ( )25لسنة  1925املعدل بالقانون رقم ( )100لسنة  1985الخاص ببعض أحكام
األحوال الشخصية في املادة ( )5مكرر على" :على املطلق أن يوثق إشهاد طالقه لدى املوثق املختص خالل ثالثين
ً
يوما من إيقاع الطالق ،وتعتبر الزوجة عاملة بالطالق بحضورها توثيقه ،فإذا لم تحضره كان على املوثق إعالن
الطالق لشخصها على يد محضر ,وعلى املوثق تسليم نسخة إشهاد الطالق للمطلقة أو من ينوب عنها ,وفق
اإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ،وتترتب أثار الطالق من تاريخ إيقاعه ،إال إذا أخفاه الزوج عن
الزوجة ,فال تترتب أثاره من حيث امليراث والحقوق املالية األخرى إال من تاريخ علمها به".1
ً
وعليه فإن توثيق الطالق واجب على املطلق خالل ثالثين يوما من تاريخ إيقاعه للطالق ،ويجب على املوثق إثبات
ما تم أمامه من إجراءات في تاريخ وقوعها على النموذج املعد لذلك.
و توثيق إشهادات الطالق للمسلمين 2في مصر يقوم بها موظف رسمي تابع لوزارة العدل املصرية يسمى( :املأذون
ً
الشرعي) ،وهو مختص بذلك دون غيره طبقا لنص املادة ( )18من الئحة املأذونين الشرعيين.3
واملأذون الشرعي عندما يقوم بتوثيق إشهادات الطالق فهو يتحقق من شخصية املطلق واملطلقة ويدعوهما إلى
ً
اختيار حكما من أهله وحكما من أهلها من أجل التوفيق بينهما ،فإن أصرا على إيقاع الطالق ،أو أنه وقع بالفعل
وجب عليه توثيق الطالق.4
وقد نظمت الئحة املأذونين الشرعيين الصادر بقرار وزير العدل رقم ( )2لسنة  1955وما ورد عليها من
ً
تعديالت ،طريقة تعيين املأذون الشرعي وتأديبه وعزله ،كما نظمت أيضا اإلجراءات الواجب عليه إتباعها عند
توثيق عقود الزواج أو إشهادات الطالق والرجعة أو التصادق عليها.
املطلب الثاني :حكم تعليق الطالق على شرط التوثيق في قوانين األحوال الشخصية في مصر
التوثيق في قوانين األحوال الشخصية في مصر ،بالشكل الذي بيناه في املطلب السابق ،إجراء وجوبي على املطلق
ً
ً
وقانونا ،لكن فائدته كبيرة منها قطع املنازعة واالختالف عند إنكار الطالق.
ال يمنع من وقوع الطالق شرعا

 -1نص املادة  5مكرر من القانون رقم  25لسنة  1925املعدل بالقانون رقم  100لسنة .1985
ً
ً
 - 2أما توثيق عقود الزواج والطالق لغير املسلمين ،فيقوم بها موظف أخر تابع أيضا لوزارة العدل يسمى (املوثق املنتدب) ،طبقا لقرار وزير العدل
رقم ( )3لسنة  1955الخاص بالئحة املوثقين املنتدبين ،واملنشور بالوقائع املصرية بالعدد ( )3رقم ( )101بتاريخ  1955/12/29وما ورد عليه من
تعديالت الحقة.
 -3تنص املادة ( )18من الئحة املأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم ( )2لسنة  1955واملنشورة بالوقائع املصرية بالعدد ( )2ملحق بتاريخ
 1955/1/10وما تلتها من تعديالت عليها على" :يختص املأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطالق والرجعة والتصادق على ذلك
بالنسبة للمسلمين من املصريين ،ومع ذلك فللعلماء املقيدة أسماؤهم في أحد املعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه ،وعلى املأذون في هذه
الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من املوانع ،فأن لم يقبل امتنع املأذون عن توثيق العقد وأخطر املحكمة فورا بذلك".
 -4نص املادة ( )21من القانون رقم ( )1لسنة  2000بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاض ي في مسائل األحوال الشخصية.
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وقد جاء القانون رقم ( )1لسنة  2000املعدل بالقانون رقم ( )91لسنة  2000الخاص بتنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاض ي في مسائل األحوال الشخصية ونص في املادة ( )21منه" :أنه ال يعتد في إثبات الطالق عند
اإلنكار إال باإلشهاد والتوثيق".1
وبناء على هذا النص األخير فإن مسألة إثبات الطالق عند اإلنكار –سواء من الزوج في حياته أو الزوجة بعد
الوفاة-ال تتم إال بأمرين مجتمعين ً
معا هما :اإلشهاد والتوثيق ،وتوافر أحدهما ال يغني عن األخر.
ً
ومن ثم فال تستطيع الزوجة إذا أنكر الزوج الطالق أن تثبت وقوع الطالق إال باإلشهاد والتوثيق معا ،وإذا
عجزت الزوجة عن إحضار الوثيقة الرسمية والشهود فإنها تظل عاجزة عن إثبات الطالق ،وعليه فلن يقض ى
لها بالطالق ،وتظل الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حتى ولو كان الزوج قد تلفظ بالطالق أمامها أو في حضرة
جماعة من الناس ،وحتى لو توافر الشهود ولم يتوافر التوثيق املنصوص عليه في القانون فإن الطالق ال يقع
وال يقض ى به!.
كل ذلك في حالة اإلنكار أما في حالة اإلقرار بالطالق فإنه يقع ولو لم يكن عليه شهود ،أو لم يوثق.
ً
وقد سبق في ثنايا هذا البحث أن رجحنا رأي جمهور الفقهاء أن الطالق يقع صحيحا دون حاجة إلى اإلشهاد
عليه ،وبناء على ذلك فإن الزوجة تكون في حرج شديد من أمرها إذا علمت بوقوع الطالق أو سمعت ألفاظه
وعجزت عن إثباته.
كما أن النص القانوني بهذا الشكل يكون قد تبنى الرأي املرجوح في الفقه اإلسالمي – من وجهة نظري -وزاد
ً
ً
شرط التوثيق فوق اإلشهاد ،وبهذا أيضا يبدو البون واسعا بين الشريعة والقانون ،وكأن كل منهما في واد بعيد
عن األخر ،وهو اتجاه جديد لم تعتد عليه قوانين األحوال الشخصية في مصر منذ أول صدور لها.
وقد تم الطعن بعدم دستورية الفقرة األولى من نص املادة ( )21من القانون رقم ( )1لسنة  2000املعدل
ً
بالقانون رقم ( )91لسنة  2000والتي قصرت االعتداد في إثبات الطالق على اإلشهاد والتوثيق معا ،وذلك
ملخالفتها لنصوص الدستور املصري الصادر في سبتمبر  ،1971حيث نص في املادة الثانية منه على أن ":مبادئ
الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس ي للتشريع".
وقد أصدرت املحكمة الدستورية العليا في مصر حكمها في عام  2006بعدم دستورية الفقرة األولى من النص
ً
املذكور في ما يتعلق منه بقصر االعتداد في إثبات الطالق عند اإلنكار على اإلشهاد والتوثيق معا.2
وقد جاء في حيثيات الحكم ما يفيد أن املحكمة نعت على النص املذكور بعدم الدستورية للعديد من األسباب
نجملها في اآلتي:
 -1نص املادة ( )21من القانون رقم ( )1لسنة 2000املعدل بالقانون رقم ( )91لسنة .2000
 -2انظر :حكم املحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ( )113لسنة ( )26قضائية "دستورية" ،والصادر بتاريخ  ،2006/1/15مستمد من :املوقع
الرسمي ملحكمة النقض املصرية على شبكة االنترنت /http://www.cc.gov.eg
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 -1أن النص املذكور مخالف لنص املادة الثانية من الدستور املصري الصادر عام  1971والتي تجعل
الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس ي للتشريع ،ويتصادم مع مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ويضع
ً
ً
املطلقة في حرج شديد ويرهقها من أمرها عسرا إذا وقع الطالق شرعا ،وعجزت عن إثباته بالطريق
الذي رسمه القانون.1
ً
ً
 -2أنه يعرض املطلقة ألخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديدا ومساسا بحقها في الحياة والتي
نص عليها الدستور في املادة ( ،)41هذه الحقوق التي يندرج تحتها الحق في الزواج والطالق وما يتفرع
عنهما ،هذه الحقوق التي ال تتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها.2
 -3أن الدستور جعل في املادة ( )9فقرة ( )1قوام األسرة الدين واألخالق ،وجعل االلتزام بالقيم واألخالق
ً
ً
والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها التزاما دستوريا على عاتق الدولة بسلطاتها املختلفة واملجتمع
ً
ككل ،وهو ما ضمنته أيضا املادة ( )9فقرة ( ،)2واملادة ( )12من الدستور ،3والذي عزا إلى جانب الحرية
ً
ً
الشخصية قيدا على السلطة التشريعية ،فال يجوز لها أن تأتى عمال يخل بهما.
وبناء على الحكم بعدم دستورية الفقرة األولى من املادة ( )21من القانون ( )1لسنة  2000فيما تضمنه من
قصر االعتداد في إثبات الطالق عند اإلنكار على اإلشهاد والتوثيق دون غيره من طرق اإلثبات املقررة ،فإنه ال
ً
يجوز العمل بهذا النص وال يجوز تطبيقه اعتبا ًرا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية طبقا لنص
املادة ( )49من قانون املحكمة الدستورية العليا.4
ومن ثم أصبح الطالق ً
واقعا من تاريخ صدوره من الزوج دون حاجة إلى اشتراط اإلشهاد أو التوثيق إلثباته أو
وقوعه ،وعند اإلنكار من جانب الزوج تستطيع الزوجة إثباته بالوسائل الشرعية والقانونية املنصوص عليها في
القانون أو الشريعة اإلسالمية إلثبات الطالق.

 -1نص املادة ( )2من دستور " :1971اإلسالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيس ي للتشريع"،
وقد أبقى دستور جمهورية مصر العربية الحالي الصادر في يناير 2014على املادة الثانية كما هي.
 -2نص املادة ( )41من دستور " :1971الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ال تمس ،وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على أحد أو
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن املجتمع ،ويصدر هذا األمر
من القاض ي املختص أو النيابة العامة ،وذلك وفقا ألحكام القانون،ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي".
 -3الفقرة ( )2من املادة ( )9من دستور" :1971وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع األصيل لألسرة املصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد،
مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العالقات داخل املجتمع املصري".
واملادة ( )12من دستور  1971تنص على" :يلتزم املجتمع برعاية األخالق وحمايتها ،والتمكين للتقاليد املصرية األصيلة ،وعليه مراعاة
املستوى الرفـيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ،والتراث التاريخي للشعب ،والحقائق العلمية ،واآلداب العامة ،وذلك فـي حدود
القانون .وتلتزم الدولة بإتباع هذه املبادئ والتمكين لها"
 - 4نص املادة ( )49فقرة ( )3من القانون رقم ( )48لسنة  1979بإصدار قانون املحكمة الدستورية العليا ،واملعدل بموجب القرار بقانون رقم
( )168لسنة " :1998ويترتب على الحكم بعـدم دسـتـوريـة نص في قانون أو الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم".
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الخاتمة :تشمل الخاتمة أهم النتائج والتوصيات
ً
أوال النتائج:من خالل هذا البحث يمكن استخالص بعض النتائج ،ولعل أهمها ما يلي:
 -1الطالق الشفوي هو الطالق الذي يوقعه الزوج بنفسه صحيحا مستكمال شروطه الشرعية ،ولكن ال
يقوم بتوثيقه ،وإثباته بالطرق والوسائل املعدة للتوثيق أما الجهات الرسمية في الدولة.
ً
 -2اإلشهاد على الطالق شرط نص عليه بعض الفقهاء ً
قديما وحديثا ،وهو نوع من الطالق الشفوي عند
بعض من يدعو إلى عدم االعتداد بكل أنواع الطالق الشفوي.
 -3ال يشترط اإلشهاد على الطالق عند جمهور الفقهاء ،وهو الراجح – من وجهة نظرنا  -وهللا أعلى وأعلم
ً
صحيحا من أهله.
بالصواب ،ويقع الطالق بمجرد صدوره
 -4شرط توثيق إشهاد الطالق املنصوص عليه في القانون املصري هو شرط إلثبات الطالق ،ال يمنع من
ً
وقوع الطالق الشفوي ،واالعتداد به ً
وقانونا ،وعلى املدعي عبء اإلثبات بالوسائل الشرعية
شرعا
والقانونية.
ً
 -5لم يرد في الفقه اإلسالمي وال في النصوص الشرعية ما يجعل إيقاع الطالق موقوفا على توثيقه في
األوراق والسجالت الرسمية ،أو حتى كتابته ً
عرفيا ،مع األخذ في االعتبار أن توثيق الطالق ذو فائدة
كبيرة ،فهو يحفظ الحقوق ويمنع النزاع فيما يتعلق بحقوق الزوجين ،وإثبات وقوع الطالق بينهما.
 -6أن ما ورد في نص املادة ( )21من القانون رقم ( )1لسنة  2000املعدل بالقانون رقم ( )91لسنة 2000
الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض ي في مسائل األحوال الشخصية والتي تنص على" :ال
ً
مخالفا للراجح في الفقه اإلسالمي،
يعتد في إثبات الطالق عند اإلنكار إال باإلشهاد والتوثيق" ،يعد
وتضييق على الزوج والزوجة في إيقاع الطالق وإثباتهً ،
وفقا لقضاء املحكمة الدستورية العليا في مصر.
ً
ثانيا :التوصيات:
ومما يمكن أن نوص ي به من خالل هذا البحث نصائح نوجهها إلى عوام الناس ،وذوي االختصاص بالفقه
والتشريع ،نصيغها على النحو اآلتي:
 -1إلى كل الناس من األزواج والزوجات ال يكن أمر الطالق هو أول ما يلجأ إليه في حل ما ينشأ بينكم من
خالف ،وليكن هو نهاية املطاف ،والحل الذي ال مفر منه ،وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعس ى
أن تكرهوا ً
خيرا ً
شيئا ويجعل هللا فيه ً
كثيرا.
 -2إلى ذوي االختصاص من أهل الفقه والتشريع ،أن حل مشاكل الناس والتخفيف عليهم ليس مدعاة
ملخالفة النصوص ،أو تبني املرجوح من اآلراء ،أو التضييق على الناس ،أو التساهل في شرع هللا ،أو إثارة
ً
ً
صحيحا صالح
تطبيقا
الفتن والتلبيس على العوام ،ولكن العكس هو الصحيح ،ففي تطبيق شرع هللا
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حال األسر ،وحسن بناء املجتمعات ،والوضوح في الفتوى والتشريع يقض ي على كثير من الخالف،
ويجنب الناس الفتن.
قائمة املراجع


أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي  1430(.هـ  2009 -م).سنن أبي داود .تحقيقَ :
شعيب
َ
كامل قره بللي .دار الرسالة العاملية ،الطبعة األولى.
األرناؤوط  -مح َّمد ِ



أبو زهرة،محمد.األحوال الشخصية .دار الفكر العربي .القاهرة .الطبعة الثالثة.
ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد الظاهري .املحلى باآلثار .دار الفكر .بيروت.
ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد1425(.هـ 2004 -م) .بداية
املجتهد ونهاية املقتصد .دار الحديث .القاهرة.
أطفيش ،محمد يوسف1393(.ه1973 -م).شرح كتاب النيل وشفاء العليل .دار الفتح .بيروت .مكتبة
االرشاد .جدة .مكتبة التراث العربي .ليبيا .الطبعة الثانية.
البابرتي ،أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود.العناية شرح الهداية .دار الفكر .بدون طبعة وبدون
تاريخ.
الجواهري ،محمد حسن النجفي .جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم .تحقيق :عباس القوجاني .دار
الكتب اإلسالمية.
الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة املالكي.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .دار الفكر .بدون طبعة
وبدون تاريخ.
الرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي1420( .هـ1999 -م).مختار الصحاح .تحقيق :يوسف
الشيخ محمد .املكتبة العصرية .الدار النموذجية .بيروت .صيدا.الطبعة الخامسة.
الرملي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين1404(.هـ1984-م).نهاية املحتاج إلى شرح
املنهاج.دار الفكر .بيروت.
سابق ،الشيخ سيد1397(.هـ 1977 -م).فقه السنة .دار الكتاب العربي .بيروت .لبنان .الطبعة الثالثة.
السرخس ي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل1414(.هـ 1993 -م).املبسوط .دار املعرفة .بيروت.
السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين .الدر املنثور في التفسير باملأثور .دار الفكر .بيروت.



الشافعي ،أبو عبد هللا محمد بن إدريس1410(.هـ1990-م).األم .دار املعرفة .بيروت.
الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا .السيل الجرار املتدفق على حدائق األزهار .دار ابن حزم.
الطبعة األولى .بدون تاريخ نشر.
الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا1413(.هـ 1993 -م).نيل األوطار .تحقيق :عصام الدين
الصبابطي ،دار الحديث .مصر .الطبعة األولى.
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الشيرازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف.املهذب في فقه اإلمام الشافعي .دار الكتب العلمية .بيروت.
عبده ،محمد1414(.ه1993 -م) .األعمال الكاملة للشيخ محمد عبده .تحقيق الدكتور :محمد عمارة.
دار الشروق .بيروت .القاهرة .الطبعة األولى.
العساف ،تمام العودة عبدهللا1431(.ه2010-م).اإلشهاد على الطالق .بحث منشور باملجلة األردنية
للدراسات اإلسالمية ،املجلد السادس .العدد (.)2
عمر،أحمد مختار عبد الحميد1429(.هـ 2008 -م) .معجم اللغة العربية املعاصرة .عالم الكتب.
الطبعة األولى.
الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب 1426( .هـ 2005 -م).القاموس املحيط .تحقيق :مكتب
ُ
العرقسوس ي .مؤسسة الرسالة للطباعة
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة .إشراف :محمد نعيم
والنشر والتوزيع .بيروت .لبنان .الطبعة الثامنة.
القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري1384(.هـ 1964 -م).الجامع ألحكام
القرآن (تفسير القرطبي) .تحقيق :أحمد البردوني .وإبراهيم أطفيش .دار الكتب املصرية .القاهرة.
الطبعة الثانية.



الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد1406(.هـ 1986 -م) .بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع.دار الكتب العلمية .بيروت .الطبعة الثانية.
الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.طبعات من (1404ه1427 -ه)ـ.املوسوعة الفقهية
الكويتية .دار السالسل .الكويت .ومطابع دار الصفوة .مصر.
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى.وأخرون.املعجم الوسيط .دار الدعوة .بدون تاريخ




















نشر.
املقدس ي ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة1388(.هـ 1968 -م).املغني .مكتبة القاهرة.
منصور ،سعيد بن منصور1403(.ه1982-م).سنن سعيد بن منصور .تحقيق :جبيب الرحمن األعظمي.
الدار السلفية .الهند .الطبعة األولى.
املوصلي ،عبد هللا بن محمود بن مودود1356(.هـ 1937 -م) .االختيار لتعليل املختار .مطبعة الحلبي.
القاهرة.
النجدي ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 1397( .هـ).حاشية الروض املربع شرح زاد
املستقنع .بدون ناشر ،الطبعة األولى.
هاللي ،سعد الدين مسعد2016(.م).فقه املصريين في إبطال الطالق الشفوي للمتزوجين بالوثائق
الرسمية .دار غريب للطباعة والنشر .الطبعة األولى.
الهيتمي ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر.تحفة املحتاج في شرح املنهاج .املكتبة التجارية الكبرى بمصر
لصاحبها مصطفى محمد ،ودار إحياء التراث العربي .بيروت.
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