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 أهمية المنهجية وضرورتها في الدراسات األكاديمية : مدخل عام :

قضاة ومحامين كيقوم رجال القانون بأدوار مختلفة في المجتمع 

وأساتذة ،ويحتاج طالب الحقوق إلى أساس من المعلومات القانون لتمكين 

البناء عليه في دراسته والقيام بمهامه وواجباته في كيفية جمع هذا من 

األساس من المعلومات وتنظيمها وإدراجها في مستندات خطبته هي إحدى 

ولى من ل السنوات األأعظم المهارات التي يجب اكتسابها وتوسعتها خال

دراسة القانون ، وهي ما يسمى بالمنهجية القانونية التي هي موضوع 

 تنا.دراس

أصبحت المنهجية اليوم العلم الذي تشترك في دراسته كل 

التخصصات في الجامعة ، فكل تخصص يأخذ ما يناسبه من المبادئ 

والقواعد التي يحتويها علم المنهجية ، والمنهجية تحلل معنيين : المعنى 

الواسع ويضم المفهوم ، والشكلي واإلجرائي والموضوعي ، أما المعنى 

في مفهومها الموضوعي والجانب الشكلي لعلم المنهجية الضيّق فيضم 

،أّما الجانب المنهجية الذي يتعلق بالمرحلة األخيرة في إعداد البحث العلمي 

اإلجرائي فيهتم بدراسة اإلجراءات العلمية التي تساعد الباحث في عملية 

جمع المعلومات ، أّما الجانب الموضوعي يتعلق بطريقة التفكير ويدرس 
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ف المناهج التي وضعها علماء المناهج ،يمكن القول حسب الدكتور مختل

و دراسة علي مراح أن المنهجية  "هي الطريقة التي يتبعها في معالجة أ

حقيقته لكشف عن لو مسألة ما من أجل التوصل إلى نتائج علمية موضوع أ

 ومقصوده )والبرهنة عليه إلقناع الغير( " .

" تعلّم اإلنسان كيفية استخدام ملكاته وتعني أيضا حسب نفس األستاذ 

الفكرية وقدراته العقلية أحسن استخدام للوصول إلى نتيجة معينة بأقل جهد 

 وأنسب طريقة ممكنة" .
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 أركان المنهجية :

 :  تعريف التفكير العلمي-1

هو نشاط العقل في حل المعضالت والمشاكل التي تواجه اإلنسان 

بيئته وفهم ما يصادفه من ظواهر ، ولذلك فالتفكير قد ومحاولة التكيف مع 

تطور مع المراحل التي مّر بها المجتمع اإلنساني حتى وصل إلى الطريقة 

 العلمية الحديثة ،ويمكن حصر هذه األنواع من تفكير في :

 

 :  تفكير خرافيال-أ

ويعتمد على العادات وتقليد في حل المشكالت ويستند فيها اإلنسان 

 أسبا عينية .على 

 التفكير عن طريق المحاولة أو الخطأ :-ب

 ويعتمد على الخبرة الشخصية وتمتاز بالذاتية وتضييع الوقت. 

 : التفكير بعقول اآلخرين-ج

كاالعتماد على الكهنة والعرافين أو التقاليد وآراء وأحكام الغير حيث  

 يجعل هذا النوع صاحبه يلقي اللوم على القضاء والقدر .
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 :  لتفكير العلميا-د

ويقوم على أسلوب النقد والتقييم الواعي والمدروس لألفكار 

 والمعلومات من أجل الحكم على جدارتها أو قيمتها .

 : باحثال-2

يتميز بعقل راجح وميل واضح إلى البحث والصبر والمثابرة  

 والتنظيم.

 : البحث العلمي-3

الذي يقوم به  هو عملية االستعالم واالستقصاء المنظم والدقيق

الباحث بغرض اكتشاف معلومات جديدة أو تحليل وتفسير معلومات جديدة 

من قبل وتطويرها من أجل إيجاد حلول لمشكالت قائمة وذلك بإتباع أساليب 

 ومناهج علمية .
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 : أهمية المنهجية

 ا تدرس المنهجية :لماذ 

 تمكين الطالب من إعداد البحوث العلمية.-1

      من خالله يستطيع ريب الطالب على التفكير العلمي والمنهجي الذي دت-2

التعرف على مناهج البحث العلمي ومنهجية إعداد البحوث العلمية وكيفية 

التعامل مع مشكالت القانون وحلها خصوصا تلك المشكالت العلمية التي 

 يعيشها في الوقع .

 للوصول للحقيقة العلمية .تدريب الطالب على االعتماد على القياس -3

تدريب الطالب على استخدام المصطلحات العلمية وانتقاء التغير الذي -4

 يتالءم مع طبيعة التخصص.

اكتساب الدارس الطريقة واألسلوب العلمي والمنطقي في التعامل مع -5

المواضيع المختلفة وتزويده أو دعمه بأدوات كيفية استعمال المعلومات 

ستقيها من المحاضرات والمراجع المختلفة أثناء دراسته المحصلة التي ي

الجامعية وأيضا فيما بعد في حياته المهنية ، فالمنهجية تعلم الطالب كيف 

 يفكر ، يبحث ، بكتب ،يعرض ....بناقش .
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 تمهيد:

قف يقصد بفلسفة القانون تلك المادة العلمية التي تختص بدراسة موا

 الفلسفة من الظاهرة القانونية .

بها: "ذلك الجانب العلمي الذي يختص بدراسة موقف  كما يقصد

الفلسفة من الظاهرة القانونية وشرح معانيها ومضامينها المختلفة". وبمعنى 

آخر: "البحث في الموضوعات األكثر أهمية في مجال القانون، وهي مجال 

  .1واسع لبحث الموضوعات األكثر أهمية في مجال القانون"

ك القانون تعنى بدراسة نطاق القانون، إال أنه هنا ورغم أن فلسفة

  اختالف بينها وبين علم القانون، ومن بين هذه االختالفات نذكر:

فلسفة القانون ليست فرعا من فروع القانون، بل هي فرع من فروع  -

 المعرفة.

لتي فلسفة القانون هي علم العموميات، ومعرفة األصول األولى والعلل ا -

 األشياء. أما علم القانون فهو علم الفروع.تؤدي إلى 

                                                             
 . 71ص عكنون، بن ،المطبوعات الجامعية ديوان القانون، وفلسفة العلمية المناهج خروع، حمدأ - 1
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فالفيلسوف يدرس عموميات الظاهرة القانونية، مبادئها الكلية واألساسية.  -

 في حين أن رجل القانون يهتم بتفاصيل الجزيئات.

تعنى فلسفة القانون بالجوانب العالمية والنواحي العامة للقانون، فهي تمتد  -

القانونية المختلفة. بيد أن علم القانون  إلى ما هو مشترك بين األنظمة

 يقتصر على قانون وطني معين.

فلسفة القانون غير محددة بزمان وال مكان، في حين أّن علم القانون يتحدد  -

 بزمان ومكان دولة معينة.

آراء الفيلسوف تعبر عن وجهة نظره ورأيه الشخصي، فهي ذات نزعة  -

ون عليه القانون. أما رجل القانون، ذاتية، ويبحث فيما عن ما يجب أن يك

 فعليه أن يتقيد بالنزعة الموضوعية، وهو يبحث فيما هو عليه القانون.

في البداية أثير التساؤل والجدل حول ضرورة القانون من عدمه 

لتنظيم المجتمع، فظهر اتجاهان ،األول: يرى ضرورة القانون، فهو وسيلة 

كبح مشاعر الشر لدى اإلنسان، لتحقيق االنسجام االجتماعي عن طريق 

لهذا فالبد من وجود نظام قانوني رادع لضبط هذه الطبيعة البشرية. أما 

 الرأي الثاني:
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فهو عكس االتجاه األول إذ يرى أن اإلنسان بفطرته ينهج نحو الخير 

)فهو خير بطبيعته(، فال يحتاج إلى قواعد قانونية تنظمه، فأصحاب المال 

  ون القانون لتبقى السيطرة في أيديهم.والطبقية هم من يفرض

تجاوز الجدل والتساؤل حول الحاجة إلى القانون من عدمها، فال شك 

أن الواقع والزمن أثبتا حاجة المجتمع واإلنسان إلى قانون ينظمه ويضبطه، 

ولكن المشكلة تكمن في من يضع القانون، ومن له شرعية اإللزام وفق 

  القانون؟

تمامات فلسفة القانون ومواضيعها بالبحث في لتتحول بعد ذلك اه

  أصل القانون وغايته.

بهدف التعرف على  والمقصود بأصل القانون، ماهيته وأساسه. وذلك

طبيعة القانون وأصل نشأته وأساسه، وتحليل جوهره لبيان ماهيته 

والعناصر التي يتكون منها. وذلك في محاولة للكشف عما إذا كان القانون 

مير الجماعة دون تدخل اإلرادة اإلنسانية في صنعه، أم أن ينشأ من ض

اإلرادة اإلنسانية هي صانعة القانون، أم أنه من وحي الطبيعة والمثل العليا، 

  أم من وحي البيئة االجتماعية.



9 
 

بها األهداف والقيم التي يجب أن يتوخاها  وأما غاية القانون، فيقصد

غالبية الفقهاء اتفقوا على أن هدف القانون ويسعى إلى تحقيقها. ورغم أن 

القانون هو تحقيق العدل، إال أنهم اختلفوا حول مفهوم العدل ونوعه وطرق 

  تحقيقه.

 البحث في هذين الموضوعين تمخض عنه األسس التالية:

ومعناه القانون مجموعة قواعد آمرة يضعها  األساس الوضعي للقانون: -1

تمع، وهي ما يطلق عليها بالوضعية لمجالحكام القابضون على السلطة في ا

 القانونية اإلرادية، شملتها المذاهب الشكلية.

ومعناه القانون مجموعة مبادئ تتماشى مع  األساس الطبيعي للقانون: -2

طبيعة األشياء ومع العقل، فهناك قانون يعلو على الحكام ومنه تستمد 

الطبيعي، ويندرج ضمن القوانين الوضعية صفة إلزامها. عرف بالقانون 

 المدرسة المثالية.

أي أن القانون وليد حاجة  األساس االجتماعي والواقعي للقانون: -3

. وعالجته المدرسة التاريخية المجتمعالجماعة، يولد تلقائيا في بيئة 

  والمدرسة الواقعية.
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  وهناك من ارتأى تقسيم فلسفة القانون إلى عدة مباحث هي:

يهدف إلى تعريف القانون والبحث في أساس إلزامه  القانوني:الوجود  -

 وأصله.

هي المبادئ والمثل التي تحكم القانون هل هي العدل أم  القيم القانونية: -

 الحرية أم األمن واالستقرار.

هي الوسائل التي يمكن التعرف على القانون هل  المعرفة القانونية: -

 م أداة أخرى.بالعقل أم بالمالحظة أم التجربة أ

 عالقة القانون بالمجتمع. علم االجتماع القانوني: -

لعبت فلسفة القانون دورا هاما في نشأة القانون وتطور قواعده، 

فالفكر القانوني الفلسفي حين انصرف إلى دراسة المشاكل النظرية الكبرى 

مستخلصا مبادئها الحقيقية قد أثر في التطور الوضعي للقانون وفي إقامته 

   وتطبيقه تأثيرا كبيرا وحصل على نتائج أكثر فعالية.

 انيها :عموقف الفالسفة من الظاهرة القانونية وشرح م

 تصب دراسة فلسفة القانون على ثالثة محاور :
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: ويتناول فيه إن كان القانون نشأ من ضمير الجماعة أصل القانون -1

اإلرادة اإلنسانية أثر في إنشاء بطريقة تلقائية ال دخل لإلرادة اإلنسانية أم أن 

القانون أم هل هو تعبير عن إرادة الحاكم ، أم هو تعبير عن إرادة الجماعة 

 أم هو خليط بين هذا وذاك.

: هو ما يثير التساؤل حول من يعطي القواعد القانونية أساس االلتزام -2

امر خاصية االلتزام ويكسبها صدقة تشريع ، فهل يرجع االلتزام بإتباع أو

 ونواهي القانون إلى إرادة الحاكم أو إرادة الجماعة .

:يقصد بغاية القانون تلك األهداف والقيم التي يتوجها غاية القانون -3

ويسعى إلى تحقيقها ، فاتفق غالبية الفقهاء على أن غاية القانون هي القانون 

تحقيق العدل لكنهم اختلفوا حول مفهوم العدل ونوعيته ووسائل تحقيق 

 العدل.

 

 

 الفصل األول : المذاهب الشكلية.
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هي تلك المذاهب التي تكتفي بالمظهر الخارجي للقاعدة القانونية ، 

فهي تربط بين السلطة والقانون الكتساب قوة االلتزام ، فقد نادى بهذه 

المذاهب الشكلية الكثير من الفقهاء والفالسفة، حيث اتفقوا جميعا من مبدأ أن 

عن إرادة الحاكم مع اختالف يسره وبسطته في بعض القانون تعبير 

 الجزئيات .

 األفكدار تلدك القدانون علدم مجدال فدي الفالسدفة بمدذاهب يقصدد

 بكدل خاصدة آراء باعتبارهدا محددد ومكدان معدين زمدن فدي طدرأت التدي

 إثرائهدا إلدى أدى مثمدر جداد حدوار فدي وناقشدوها عنهدا فعبدروا مدنهم

 عدن وندتج ، علميدة نظريدات إلدى اآلراء هدذه تحولدت وقدد . واالقتنداع

 أن ومتباعدددة مختلفدة أزمندة وفدي وأمداكن مندداطق عددة فدي تطبيقهدا

 أخرى مجتمعات في للتطبيق قابال فلسفيا مذهبا أصبحت

 

 

 

 المبحث األول : مذهب الفقيه االنجليزي " أوستين ".
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الفيلسوف اإلنجليزي أوستين أستاذ في فلسفة القانون بجامعة لندن في 

، استمدّ مذهبه من نظريات الفالسفة اليونان  19النصف األول من القرن 

الذين كانوا يرون أن القانون ليس طلبا أو نصيحة وإنما هو أمر صادر عن 

 .2حاكم 

 من األول النصف في لندن بجامعة للقانون أستاذا "أوستن جون" كان

 القانون هو القانون موضوع إن" : "أوستن" يقول ، عشر التاسع القرن

 ةسياسي حكومية طائفة أجل من سياسيون حكام بوضعه  يقوم الذي الوضعي

 أن أي وحده، السلطان الحاكم إرادة هو القانون أصل فإن ، وبذلك ."...

 .الدولة مشيئة هو القانون

 منذ اليونان الفالسفة نظريات من أفكاره "أوستن" استمد وقد . 

 "أوستن" الفقيه تأثر وقد . القوة فعل من هو القانون أن يرون كانوا القديم،إذ

 ليس القانون أن يقول كان الذي "هوبز توماس" االنجليز الفقيه به جاء بما

 إلى الطاعة حق يملك شخص من صادر أمر هو وإنما نصيحة وال طلبا

 مذهب خالصة إذن . الطاعة واجب عليهم المجتمع أفراد هم من أشخاص

 احترامه كفالة على وتعمل القانون بوضع تقوم الدولة أن هي "أوستن"

 إال يقوم ال فالقانون ، والسلطة السيادة صاحبة باعتبارها األفراد على جبرا
                                                             

 الثانية، الطبعة ،لجزائرا عكنون بن ،لجامعيةا تالمطبوعاا ديوان القانون، فلسفة في الوجيز إدريس، فاضلي - 2

 .74 ص . 2008
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 يقترن وأن تكاليف و أوامر شكل في يصدر وأن ، سياسي مجتمع ظل في

 .مخالفته عند الجزاء بتوقيع التكليف أو األمر

 

 :مضمون نظرية " أوستين " . المطلب األول

تلخص نظريته في أن القانون من وضع الدولة تعمل على كفالة احترامه 

ف لما لها من سلطة وسادة لذلك يعرّ عن طريق إجبار األفراد على طاعته 

القانون " أمر ونهي يصدره الحاكم استنادا للسلطة والسيادة  أوستين

 ويوجهه إلى المحكومين ويتبعه جزاء" .

ثالث شروط  من التعريف نستخلص أنه لكي يوجد قانون البد من توفر

 : 3أساسية

 الفرع األول : وجود حاكم سياسي -1

يستند في  ال يقوم إالّ في مجتمع سياسي اوستنفالقانون في نظر  

تنظيمه إلى وجود هيئة عليا حاكمة لها سيادة في المجتمع وفئة أخرى 

محكومة واجب عليها الطاعة ،وال يهم أن يكون الحاكم السياسي شخصا 

 واحدا أو هيئة أو مستبد.

                                                             
 . 9ص .،المطبوعات الجامعية ديوان القانون، فلسفة في محاضرات النجا، أبو هيمابرا . - 3
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فالقانون وفق أوستين هو تعبير عن إرادة الطبقة الحاكمة التي لها السلطة 

 العليا .

 الطبقة- : طبقتين وجود على تنظيمه في يالسياس المجتمع يقوم

 والنهي األمر حق ولها ، السلطة بيدها التي الحاكمة الطبقة في تتمثل األولى

 ، استبدادي أو ديمقراطي سياسي نظام أو هيئة أو فردا الحاكم يكون وقد ،

 وحدها تتولى التي هي الهيئة وهذه . مقيدة أم مطلقة ، جمهورية أم ملكية

 تتمثل الثانية الطبقة- القوانين إصدار طريق عن االجتماعية العالقات تنظيم

 ، المحكومة الطبقة في

 الهيئة عن الصادر النهي أو األوامر تطبيق على دورها ويقتصر

 من . القوانين لهذه مخالف كل على الجزاء توقيع أيضا تتولى التي الحكام

 صادرة القوانين تكون أن أساس على يقوم "أوستن" مذهب فإن ، ذلك خالل

 األمر بمثابة تعد ال المصدر هذا عن تصدر ال أوامر أية وأن ، الحاكم من

 له يكون ال الجهة هذه غير عن يصدر تكليف أي فإن وبذلك ، العام القانوني

 .الملزم األمر صفة

 الفرع الثاني : وجود أمر أو نهي .
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األفراد بل  القانون في منظور أوستين ليست مجرد نصيحة أو إرشاد

 أمر ونهي ال يجوز مخالفته .

 يقدمها نصيحة مجرد ليس القانون أن وتكاليف أوامر بوجود نقصد  

 إلى الحاكمة السلطة من يصدر ونهي أمر هو بل ، للمحكومين الحاكم

 هو القانون بأن آمن "أوستن" إن . الطاعة عليهم يجب الذين المحكومين

 للجزاء يتعرض له مخالف وكل ، الحاكمة الهيئة تكليف أو نهي أو أمر

 مختصة عامة سلطة بتوقيعه تنفرد الجزاء وهذا . عليه المنصوص

 الفرع الثالث : وجود الجزاء.

لكي يوجد قانون حسب أوستين فالبد أن يقترن األمر والنهي بالجزاء 

 .،يوقعه الحاكم الذي له السلطة والقوة 

 العقابي الجزاء هو به المقصود الجزاء أن الذهن إلى يتبادر قد الذي

 بالسلب الحرية على وقعت أو اإلعدام في العقوبة تمثلت ،سواء الجنائي أو

 ليس الجزاء أن غير المالية، الغرامة في تتمثل العقوبة كانت أو ، التقييد أو

 التصرفات أو ، العقود بطالن : ذلك مثال ، مدنيا يكون قد بل جنائيا كله

 في كما والمدني الجنائي الجزاء يجتمع وقد ، للقانون مخالفتها عند المبرمة

 فإن ، وعموما . الخ.... القذف جريمة في أو السرقة أو القتل جريمة حالة

 إجراء كل هو القانوني فالجزاء ، معروف هو مما أوسع معنى للجزاء
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 على أخير حل أو كمالذ إرادته فرض بواسطته القانون يحاول قسري

 . والقوة لسلطة قضائي أو قانوني ألمر االمتثال يرفض الذي المعتدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوستن : مذهبطلب الثاني :النتائج المترتبة عن الم

 الفرع األول :إنكار صفة القانون على قواعد القانون الدولي العام.
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ألنه يرى بأن جميع الدول متساوية السياسة وال توجد في المجتمع 

فوق سلطة الدول توقع الجزاء على الدول التي تخالف الدولي سلطة عليا 

أن قواعد القانوني الدولي مجرد مجامالت  نالقواعد القانونية ، ويعتبر أوست

 أو واجبات أدبية تراعيها الدول في سلوكها فيما بينها.

 الفرع الثاني :إنكار صفة القانون على قواعد القانون الدستوري.

ي هي التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم ألن قواعد القانون الدستور

السلطات العامة واختصاصاتها والعالقة فيما بينها ، وبهذا تكون قواعد 

القانون الدستوري موجهة للحاكم وليس للمحكومين طالما أن الحاكم هو 

الذي يصدر هذه القواعد بمحض إرادته ، ويستطيع مخالفتها ذلك ألنها 

مقترنة بجزاء وال يمكن للحاكم أن غير -نه.ليست صادرة عن سلطة أعلى م

  يوقع الجزاء على نفسه.

 الدستوري القانون على القانون تسمية "أوستن" الفقيه أنكر وقد

 قواعد على أنكر كما . نفسها على الدولة فرضتها قيود مجرد باعتباره

 أو مجامالت قواعد مجرد باعتباره القانونية صفتها العام الدولي القانون

  بينها فيما الدول تراعيها أدبية واجبات
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 يرى الدستوري القانون على القانون صفة إنكاره مجال ففي .

 الحاكم،والحاكم سلطة على قيود وضع هو الدستوري القانون أن "أوستن"

 والتزم باألفراد عالقته نظم إذا فهو ، أعلى لسلطة يخضع أن يمكن ال

 عندما يستبدلها أن يستطيع حيث ، باختياره ذلك يفعل فإنما ، القيود ببعض

 وبصفة تماما منها يتخلص أن بإمكانه أو ، كان وقت أي وفي ذلك له يحلو

 ال فهي وبذلك ، جزاء دون تظل الدستوري القانون فقواعد وبذلك . نهائية

 القانون صفة تفقد الدستوري القانون فقواعد ثّم، ومن . قهرا و جبرا تنفذ

 يوقع أن يعقل ال الدستور قواعد خالف إذا فالحاكم ، للكلمة الصحيح بالمعنى

 4.نفسه على الجزاء

 على القانون صفة "أوستن"ينكر العام، الدولي القانون مجال وفي . 

 ، السيادة و الحقوق في متساوية الدول كل مادامت أنه يرى فهو ، قواعده

 إصدار لها تجيز الشرعية أو القوة تملك هيئة إلى يفتقد الدولي المجتمع وأن

 جبر أداة أو الدول لجميع ونهي أوامر من تصدره ما فرض أو ، القوانين

 الفقيه فإن ، وهكذا . بذلك المخلة الدول على القوانين هذه لتطبيق وقهر

 إنكار معناه الجزاء وكذا والنهي األمر عنصري تخلف أن يرى "أوستن"

 االلزام. صفة

                                                             
 . 64ص،2009، عمان األولى، الطيعة والتوزيع، للنشر الثقافة دار القانون، فلسفة الشاوي، منذر :انظر - 4
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 من كمصدر "العرف" ينكر "أوستن" فإن ، ذلك كل إلى باإلضافة . 

 القانونية للقواعد الوحيد المصدر التشريع ويعتبر ، القانون مصادر

 طابع عن يعبر والذي للقانون بدائي بديل مجرد يكون أن يعدو ال فالعرف.

 القانون السابق. ظل في تمت التي المعايير عن تختلف القانونية األنظمة من

 

 

 التشريع هو المصدر الوحيد للقانون.الفرع الثالث : 

 يعترفباعتباره يتضمن أمرا ونهيا يصدره الحاكم إلى المحكومين لم 

بالمصادر األخرى للقانون ألنه ال ينشأ قواعد قانونية إالّ في الحدود  وستينأ

التي يسمح بها المشرع السلطة المختصة بوضع القوانين ، أي الحالة التي 

 يبني فيها المشرع تلك القواعد العرفية ويحولها إلى قواعد تشريعية .

تفسير  الفرع الرابع :وجوب التنفيذ بإرادة المشرع وقت وضع النص عند

 القواعد القانونية.

 المطلب الثالث : نقد نظرية أستين .

 ن تخلط بين القانون والدولة .ع األول :نظرية أوستالفر
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التاريخية أن القانون ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون  لقد أثبتت الحقائق

القوانين مع نشأة الجماعة )قواعد  نشأتظاهرة وضعية سياسية ، حيث 

 يعرف األفراد والجماعات ظاهرة الدولة ككيان سياسي .عرفية ( وقبل أن 

 الفرع الثاني :نظرية أوستين تخلط القانون والقوة 

لو سلمنا بنظرية أوستن يصبح القانون في خدمة القوة وبالتالي تصبح 

إرادة الحاكم تفوض على األفراد من تشاء مّما يؤدي في النهاية إلى نظام 

 .استبدادي و حكم مطلق 

الثالث :أخذ نظرية أوستن للتشريع كمصدر وحيد للقانون أمر  الفرع

 يخالف الواقع.

إذا كان التشريع في الدولة الحديثة المصدر األساسي للقانون إالّ أنه 

ليس بالمصدر الوحيد ، حيث توجد إلى جانبه مصادر أخرى كالعرف ، بل 

أساسا على  إن بريطانيا التي عاش فيها أوستن يقوم النظام القانوني فيها

 العرف.

الفرع الرابع : إنكار القانون الدولي لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع 

 الدولي.
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إن هذا االدعاء ال أساسا له من الصحة الفعالة ، فالفقهاء يرون أن 

القانون الدولي العام يتوفر على عنصر االلتزام ،حيث يوجد في المجتمع 

مم المتحدة بكل هياكلها ، األمم الدولي سلطة عليا توقع الجزاء هي األ

المتحدة بمنظماتها المختلفة ،مجلس األمن ، الجمعية العامة ، محكمة العدل 

 .5الدولية

 الفرع الخامس : إنكار القانون الدستوري وتجرده من صفة قانونية .

من المسلّم به في العصر الحديث أن األمة والشعب مصدر السلطان 

 التي نصبته حاكماوهي تعتبر أعلى من سلطة الحاكم مصدر السلطان وهي 

حق في ، وبالتالي لها داخل الدولة فهي التي نصبته حاكما وبالتالي لها ال

عتها يتوقيع الجزاء إذا خالف القانون ، هناك الكثير من الدول تنصب في شر

 .على كيفية محاكمة رئيس الدولة وكبار الموظفين 

دستورها على تشكيل الكما هو الحال بالنسبة للجزائر التي نص 

محكمة عليا لمحاكمة الرئيس فيما يتعلق بالجرائم التي توصف بالخيانة 

 شأالعظمى وكذا الوزراء في الجنايات والجنح وإن كانت هذه المحكمة لم تن

 .1996 ذحتى اآلن من

                                                             
 بلد دون ، 8008 األولى، الطبعة كوم، جتَيس منشورات القانونية، العلوم في المنهجيةشريفي، سليمان انظر، .- 5

 .77ص النشر،
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 المبحث الثاني : مدرسة الشرح على المتون.

ظهرت في فرنسا على يد مجموعة من الفقهاء الفرنسيين الذين قاموا 

المدني الفرنسي في مجموعة واحدة أطلق عليها بتجميع األحكام القانونية 

على ضرورة توحيد  1791تقنين باهيون ،حيث أكد الدستور الفرنسي لعام 
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قوانين البالد أدى إلى انبهار الفقهاء بهذا التقنين واعتقدوا بأنه شامل وصالح 

لكل زمان ومكان ، فقاموا بشرحه متنا متنا ، وهي الطريقة المعروفة عن 

 تفسير الكتب المقدمة ولقد أطلقوا على عملية الشرح مدرسة شرح النص.

حوالي سنة  19القرن  ظهرت مدرسة الشرح على المتن في مطلع

،وقد كان الباعث على ظهورها صدور عدد من التشريعات  1808

الفرنسية بشكل عام، وصدور القانون المدني الفرنسي المعروف بتقنين 

نابليون بشكل خاص. والذي كان يعتبر بين معاصريه بمثابة كتاب مقدس 

ة آراء عدة وتعتبر هذه المدرسة ثمر . أخرج للناس لتحقيق العدالة بينهم

رجال قانون تعاقبوا عليها، فأتت بطريقة جديدة أو أسلوبا جديدا في تفسير 

النص، أطلق عليها طريقة التقيد بالنص، أو طريقة الشرح على المتن، 

م كانوا يفسرون النص متنا متنا، أي نصا نصا حسب الترتيب الذي نهأل

  . وردت عليه

 

ا ظهرت نهدة القانونية لكوولهذا لم تعالج هذه المدرسة شكل القاع

ا نهعقب صدور تقنين نابليون، فكان هدفها هو تفسير هذا التقنين، أي أ

وضعت طريقة لشرح وتفسير القانون المدني الفرنسي، فعرفت بالمدرسة 
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التقليدية في تفسير النص. ولقد القت رواجا وانتشارا كبيرين، واستحسانا 

ا بطريقة آلية بهكانوا يلتزمون بأسلومن قبل شراح القانون حتى أن القضاة 

 .إلى أن ظهرت نقائصها ما جعلهم يدخلون عليها نو عا من المرونة

 

 

 

 

 

 

 المطلب األول : مضمون النظرية .

 الفرع األول :اعتبار التشريع المصدر الوحيد للقانون.
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يرى أنصار هذه المدرسة أن القانون ينحصر فقط في النصوص 

المشرع ، فالمشرع وحده الذي نشأ القواعد القانونية المكتوبة التي يسنها 

 6 وهي تعبر عن إرادته .

اتفق أنصار المدرسة على جعل التشريع مصدرا وحيدا للقانون، 

كامل،  وذلك العتزازهم وافتخارهم بتقنين نابليون، واعتبارهم له أنه تقنين

حاجة  ولهذا ال .عالج كل كبيرة وصغيرة و تضمن جميع الحلول للمشكالت

إلى اللجوء إلى مصادر أخرى بل االكتفاء بالتشريع وعدم الخروج عن 

  . نصوصه

فما جاء عن الفقيه "ديمولومب" قوله: "إن شعاري وعقيدتي هي 

 النصوص قبل كل شيء". وتبنى الفقيه "بونيه" في هذا اإلطار: "إنني ال

 ."أعرف الحقوق المدنية وإنما أدرس قانون نابليون

 

 

 اني : تقديس النصوص التشريعية .الفرع الث

                                                             
 .  352ص .2011 ،دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ، في تفسير الظاهرة القانونية  ات الفقهيةاالتجاه مراح، علي . - 6
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باعتبارها تتضمن الحلول لجميع القضايا التي يمكن أن يعبر عنها 

الواقع ،ولعّل السبب في أنه كان الشمال الفرنسي يخضع لنظام قانوني 

 مستمد أساسا من قواعد العرف ،أما الجنوب فيخضع لنظام قانوني مستمد

الثورة الفرنسية ومن وراء  من القانون الروماني ،وكانت أمنية رجال

الشعب الفرنسي توحيد القانون في مختلف أرجاء فرنسا ، األمر الذي لم 

 يتحقق إالّ في عهد نابليون .

تتبع مدرسة الشرح على المتن على أسلوب تفسير النصوص 

ا أو به القانونية نصا نصا، ومعنى تقديسها أي احترامها وعدم المساس

والحقيقة أن سبب مناداة فقهاء  . إياها بالكتاب المقدسالخروج عنها, مشبهة 

المدرسة بتقديس النصوص القانونية راجع إلى انبهارهم واعتزازهم بتقنين 

 .  1804نابليون أو ما يعرف بالقانون المدني الفرنسي لسنة 

فبعد أن كان إقليم فرنسا يخضع شماله لنظام قانوني مستمد أساسا من 

لنظام قانوني مستمد من القانون الروماني.  اجنوبه قواعد العرف، ويخضع

تم توحيد التراب الفرنسي شماله وجنوبه بإخضاعهما معها إلى نظام قانوني 

موحد في عهد نابليون أطلق عليه بتقنين نابليون، والذي كان له صدى كبير 

 ..في عالم القانون داخل فرنسا وخارجها
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مرة العقل البشري، وتقنينا فاعتبره شراح القانون نتاجا عظيما لث

 .كامال ينبغي تقديسه واعتباره مصدرا وحيدا للقانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظرية. نالمترتبة عج ائتالمطلب الثاني : الن

 الفرع األول : القاضي ملزم بتطبيق النص 
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يلتزم بأحكام النص ال تقيمه أو يدعى وجود عيب أو حيث عليه أن 

 هذه النصوص . قصور في الحلول التي تقضي بها

 فمهمة القاضي هي الحكم بمقتضى القانون وليس الحكم على القانون.

الفرع الثاني :تفسير النصوص وشرحها يكون من داخل النصوص أو من 

 خالل السياق العام.

إذا كان النص غير واضح وجب البحث عن روح التشريع واقتضاء 

المحيطة بنشأة جوهر الحكم في األعمال التحضيرية أو رجوع للظروف 

النص ،أّما إذا عجز المفسر على الشرح فيها أو قاضي عن استخالص 

 قاعدة ما من نصوص التشريع فإن اللوم يقع عليه وليس على المشرع.

ا أو الخروج عن به تعتبر النصوص القانونية مقدسة ال يمكن المساس

يتعين عند أحكامها، ويعتبرها فقهاء المدرسة متضمنة لجميع الحلول، ولهذا 

 تفسير النصوص القانونية التقيد بالنص وبإرادة المشرع.

كما يترتب عن هذا القول وجوب تقيد القاضي وتطبيقه للنصوص  

القانونية كما وردت، وأن يبحث عن الحل داخل التشريع دون االعتماد على 

تفسيره أو على المصادر األخرى. وفي حالة عجزه عن إيجاد الحل، فإن 
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لقصور ليس في التشريع وإنما على القاضي إعادة البحث من جديد العيب وا

 .للخروج بحل من داخل النصوص

 الفرع الثالث : عند تفسير النص يجب البحث عن نية المشرع .

والقصد بالنية تلك النية التي يمكن استخالصها بوضوح للنصوص القانونية 

و بالرجوع إلى ، ويستدل عليها من واقع النص ومعانيه أو عباراته أ

 المذكرة اإليضاحية أو المذكرة الشارحة للقانون.

ذهبت المدرسة إلى ضرورة تفسير النص وفق نية المشرع، ألن 

التشريع يعبر عن إرادته. وللوقوف عند نية المشرع يجب أوال البحث عن 

نيته الحقيقة، وهذه األخيرة تستنتج وتتضح من خالل عبارات النص 

 ام وال غموض وال نقص فيها. بهالتي ال إالواضحة الصريحة، 

فإن لم توجد يمكن تفسير النص بالوقوف عند نية المشرع المفترضة، 

وهي تلك التي يكون المشرع قد قصدها وقت وضع النص. ويمكن الكشف 

ة، أو عن بهعنها من خالل مقارنة النصوص التي تحكم الحاالت المشا

المخالفة، أو من الروح العامة للتشريع، أو بمفهوم  طريق استخدام القياس 

  . أو بالرجوع إلى المصادر التاريخية لتي استمدت منها النصوص
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ا ال تأخذها بعين نها، أي أبه أما النية االحتمالية، فإن المدرسة ال تعتد

االعتبار وال تلجأ إليها عند تفسير النص، وذلك ألن األخذ بالنية االحتمالية 

ص وقت تطبيقه، وهنا نكون أمام نية أجنبية عن المشرع، يستدعي تفسير الن

ا تمثل ما كان يمكن أن يقصده المشرع لو أعاد وضع النص من جديد نهأل

في ظل الظروف المستجدة وما كان يمكن أن تتجه إليه إرادته وقت تطبيق 

وألن مدرسة الشرح على المتن تجعل القانون خاضعا إلرادة  .النص

ا تأخذ بتفسير القانون وقت وضعه ال وقت نها، فإالمشرع ومعبرا عنه

 تطبيقه. 

ولكي يفسر القانون وقت وضعه يجب الكشف عن نية المشرع 

الحقيقية وإال البحث عن نيته المفترضة ، فهما تمثالن إرادة المشرع وما 

أما تفسير القانون وقت تطبيقه ، فال تتبعه  . قصده وقت وضع النص

 المدرسة، 

ت البحث عن النية االحتمالية للمشرع، كون أن هذه ولهذا استبعد

األخيرة تتضح بتفسير النص وقت تطبيقه، وبأخذ بعين االعتبار تغير 

الظروف، فيحتمل أن يكون ذلك ما قد يتجه إليه المشرع لو كان في نفس 
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الزمن والوقت، كما يحتمل أن تكون نية أجنبية عنه، أي ال يقصده المشرع. 

 .مع األسس التي تقوم عليها المدرسةوهذا ال يتماشى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث : تقدير مدرسة الشرح على المتون.

 نذكر المزايا. لالنتقادات التي وجهت إلى النظرية  فقبل التعرّ 

 تحقيق نظرية الثبات واالستقرار وهذا عكس العرف.-1
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 شعبه من االنحراف .اقتصار دور القاضي على تطبيق -2

القاضي بإرادة المشرع يؤدي إلى توحيد الحلول التشريعية للقضايا تقيد -3

 المطروحة على القضاء ، أّما االنتقادات نذكر منها :

 الفرع األول : القضاء على التشريع كمصدر للقانون أمر مخالف للواقع.

رغم أن التشريع في الدولة الحديثة أصبح المصدر الرسمي للقانون 

، حيث توجد إلى جانبه مصادر أخرى كمبادئ الشريعة إالّ أنه ليس الوحيد 

 اإلسالمية بالنسبة للدول اإلسالمية ، العرف ، مبادئ القانون الطبيعي

 وقواعد العدالة التي يتعين على القضاء الرجوع إليها.

 الفرع الثاني : تقديس النصوص يؤدي إلى جمود القانون.

ع ويؤدي ذلك إلى تقديس النص يؤدي إلى العبودية بإرادة المشر

إهمال الظروف االجتماعية وعدم احترام إرادة الشعب التي تتغير 

 باستمرار.

 الفرع الثالث : اإلفراط في الشكلية على حساب المضمون.

إن اعتبار التقنينات منظومات قانونية شاملة يعّرضها إلى مواجهة 

 أوضاع تتجاوزها ويكشف عن ثغرات داخل النظام القانوني.
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 الرابع : االعتماد في التفسير على إرادة المشرع.الفرع 

بالمصادر األخرى التي يمكن للقاضي أن يلجأ  إن عدم االعتراف

إليها يؤدي بهذا األخير إلى االنحراف عن وظيفة التفسير إلى وظيفة 

 التشريع.

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث :نظرية هيغل.

األلمانية وله عدد من هيغل فيلسوف ألماني كان أستاذا في الجامعة 

 المؤلفات منها مبادئ فلسفة القانون .
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 المطلب األول: مضمون النظرية.

يستمد القانون عند هيغل أساسه وشرعيته الملزمة من الصدور عن 

الدولة ، بحيث ال يوجد قانون إالّ إذا كان صادرا عن إرادة الحاكم أو 

 الداخل والخارج. السلطة في الدولة ، فالقانون هو إرادة الدولة في

 الفرع األول :اإلرادة الدولية على المستوى الداخلي.

إلى مرتبة الدولة متى رأى أنه يمكن للمجتمع أن يرقى  هيغليرى 

المجتمع ّأنه تمت مصلحة عامة ومشتركة ، فتذوب فيها إرادات  جميع أفراد

 يشعرون بأنهم جزء مناألفراد تحت غطاء المصلحة العامة التي تجعلهم 

 الدولة ، هذا ما يمكنهم من االنتقال إلى المجتمع السياسي.

هي التي تجمد إرادة اإلنسان وحريته ألن حرية  هيغلفالدولة عند 

اإلنسان الحقيقة ال تتحقق إالّ باندماجها في الدولة ، وذلك بخضوع األفراد 

 للدولة التي تقوم على آرائهم العامة.

واقعية موجودة، وكل ما هو موجود فهو يعتبر هيجل أن الدولة حقيقة 

معقول، ولهذا اعتبر أن القانون يستمد قوته وشرعيته من صدوره عن 

. فالدولة هي صاحبة السلطة واالمتياز في وضع تهاالدولة، معبرا عن إراد

ا سيدة نفسها في الداخل أي البحث عن عالقتها مع نهومعنى أ . القانون
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الداخلي(، إذ يرى هيجل أنه على المستوى  أفرادها داخل إقليمها )نظامها

أي يتواجد )الداخلي يجب أن يخضع للدولة كل من يدخل في تكوينها 

 .داخلها(

ا جميع تهفسيادة الدولة واحدة ال تتجزأ، ويجب أن تذوب في وحد 

االعتبارات ووجهات النظر المختلفة، وأن تتجسد هذه السيادة في شخص 

 . فتمكنانه من التعبير بإرادته عن اإلرادة العامةواحد يمتلك القوة والسلطة، 

ونظرا ألن الدولة )ممثلة بشخص الحاكم( هي صاحبة السلطة والسيادة 

ا هي واجبة النفاذ، وعلى األفراد االلتزام تهوهي صانعة القانون، فإراد

 والخضوع لها. 

تمع ال يصل إلى مرتبة الدولة إال إذا رأى جميع أفرادها لمجحيث أن ا

م إلى تحقيقها. أو بتعبير آخر تهمن ثمة مصلحة مشتركة يجب أن تتجه إرادأ

م، فما عليهم إال تهإذا أراد األفراد أن تتحقق حقوقهم وأن يتمتعوا بحريا

تمع واالنصياع للدولة ضمن ما يسمى "وحدة اإلرادات لمجالذوبان داخل ا

  ."الفردية
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جة، ويختلفان في والمالحظ هنا أن أوستن وهيجل يشتركان في النتي

ما يقران للدولة ممثلة في شخص الحاكم بالصالحيات نهاألسلوب، بمعنى أ

 .وضع القانون ا امتياز نهوالسلطان المطلق غير المقيد وال المحدود، ويمنحا

غير أن االختالف يكمن في أن أوستن جاء أسلوبه صارما، مباشر ا 

باألسلوب المرن لحملهم على أما هيجل فخاطب األفراد ، وحادا ال نقاش فيه

تنفيذ إرادة الدولة وذلك من خالل اعتباره أن الدولة تجسد إرادة الفرد 

وحريته، وحقوق هذا األخير وحرياته ال تتحقق إال باندماجه في الدولة 

 .وخضوعه لها خضوعا تاما، لتغليب الصالح العام

 

 

 

 

 الفرع الثاني :إرادة الدولة على المستوى الخارجي .

أنه ال توجد سلطة أو إرادة أعلى من الدولة يمكن أن تلتزم  هيغليرى 

بسلوك معين عالقاتها مع الدول ألخرى باعتبار الدولة سيدة وجميع الدول 
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متساوية في السيادة ولذلك تعتبر الحرب وسيلة الدولة في تنفيذ إرادتها في 

 دولة األخرى .الدولي وأن الحرب تنتهي دائما بحل النزاع صالح الالمجتمع 

سيدة نفسها في الخارج يقصد به المستوى الدولي أو الدولة إن مفهوم 

 لمجتمعوألن ا . عالقات الدولة في الخارج، أو عالقات الدول فيما بينها

الدولي يقوم على مبدأ: "جميع الدول متساوية في السيادة"، فإنه ال توجد 

تمنح لها صالحية تنظيم  سلطة أو إرادة فوق الدول، وال توجد دولة واحدة

العالقات بين الدول، أو تختص بحل ما ينشأ بينها من منازعات، وال حق 

 .وألن جميع الدول متساوية  .لها في توقيع الجزاء

وفي نفس المركز، يثار التساؤل كيف يمكن للدولة أن تكون سيدة 

بالخارج؟ من وجهة نظر هيجل، اعتبر أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة 

ألمثل لتحديد من الدولة صاحبة السيادة والسلطان على بقية الدول وا

 لمجتمعفي ا تهااألخرى، وبالتالي تمكن الحرب الدولة من تنفيذ إراد

 الدولي، فتعتبر الدولة األقوى

 المطلب الثاني : النتائج المترتبة عن نظرية هيغل.

عن إرادة الفرع األول :انحصار مصادر القانون في التشريع الذي يعبر 

 الحاكم.
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اعتبار التشريع مصدرا وحيدا للقانون: يرى هيجل أن القانون يصدر 

معبرا عن إرادة الحاكم في الدولة، وتكون إرادته وواجبة النفاذ حصر 

مصادر القانون في التشريع وألغى بقية المصادر األخرى على رأسها 

 .العرف. وهي نفس النتيجة التي ترتبت عن مذهب أوستن

 . والقانون الدولي العام  الفرع الثاني :إنكار القانون الدستوري

ألن هيجل يعترف بالسلطان والسيادة المطلقة غير المقيدة وال 

المشروطة للحاكم، وأن إرادته هي العليا وواجبة النفاذ، فقد رفض 

يشترك  .االعتراف بقواعد القانون الدستوري، ال بل وأنكرها إنكارا مطلقا

يجل حول نقطة إنكار الصفة القانونية على القانون الدستوري، أوستن وه

فكالهما ال يعتبران قواعده قواعد قانونية، االختالف البسيط بينهما يكمن في 

أن أوستن اعتبر قواعد القانون الدستو ري قواعد وضعية أخالقية، إرشادية 

ال قواعد أخالق . أما هيجل ، فقد أنكرها تماما ال يعتبرها ال قواعد قانونية و

 . أو توجيه

القوة وحدها هي السبيل إلى القانون الدولي العام األمر الذي يجعل 

يمن دولة واحدة ته أراد هيجل أن داخل الدولة وخارجها. تنفيذ رغبة الحاكم

ا هي واجبة النفاذ على المستوى تهعلى بقية الدول األخرى حتى تكون إراد
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بين الدول وحل النزاعات الناتجة بينها . لهذا الدولي، فتقوم بتنظيم العالقات 

، فإن مبدأ المساواة بين الدول في السيادة ال يتماشى مع أساسه الثاني، ما 

دفعه إلى إنكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدولي العام طالما أن 

الحرب وسيلة لتحديد الدولة األقوى، وهذا على خالف أوستن الذي كيفها 

 .ا قواعد معامالت ومجامالت تراعيها الدول فيما بينهانهعلى أ

بالنسبة لهيجل الحرب عادلة ومشروعة، وتنتهي دائما لصالح 

الطرف األقوى، فالدولة األقوى والمتصدرة جديرة بالسيطرة على العالقات 

يمن تهالدولية، وإذا ما أرادت دولة أخرى أن تنتزع السيطرة والسيادة و

رجي ، فما عليها إال إعالن الحرب واالنتصار. وحال على المستوى الخا

تعادل دولتين وخروجهما منتصرتين في الحرب ومتعادلتين من حيث القوة 

ما الحرب بينهما لترجيح الكفة للدولة نه، فالبد من صراعهما وإعال

هذا  .المنتصرة. إذ البد أن تحدد دولة واحدة فقط تكون سيدة في الخارج

ة التي تنتهي إليها الحرب نوعا من القضاء اإللهي أو ما ويعتبر أن النتيج

 .يشبه حكما من محكمة التاريخ، وأن الشعوب تلقت مصيرها
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 المطلب الثالث : نقد النظرية.

 الفرع األول : قيام القانون على مصدر واحد ال أساس له من الصحة.

عاب على هيجل أنه حصر القانون في التشريع دون سواه، وهذا أمر ي

خاطئ لما تلعبه المصادر األخرى من دور وأهمية، )مع اإلشارة إلى أن 
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هذا الحصر جاء ليتالءم ويتماشى مع أسسه ونظرته لشكل القاعدة 

 .القانونية(، إذ أن األجدر األخذ بتنوع المصادر وتعددها

 بين القوة والقانون يؤدي إلى االستبداد .الفرع الثاني :الجميع 

منح هيجل السلطان المطلق للحاكم  حيث أخلط بين القانون والقوة

دون قيود وال شروط، فجعله فوق القانون، إذ عوض أن يكون الحاكم في 

خدمة القانون، جعل القانون والقوة في خدمة الحاكم، وهذا ما يؤدي إلى 

تحقيق مصالحه الشخصية على حساب استبداد الحاكم داخل الدولة و

المصلحة العامة. خاصة في ظل األخذ بفكرة "وحدة اإلرادات الفردية"، 

وتذويب األفراد داخلها، وكذلك أمام إنكار الصفة القانونية للقانون 

الدستوري وإلغاء مصادر القانون. فهذا كله من شأنه أن يعزز طغيان 

 .متهوسلب حرياالحاكم، وبالمقابل ضياع حقوق األفراد 

 

الفرع الثالث :النظرية كانت تدعم حق الشعب األلماني في السيطرة على 

 العالم.
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إن االعتراف بمشروعية الحرب أمر غير منطقي وال مقبول وال 

معقول، لما يترتب عنه من خسائر مادية وأخرى بشرية وهو ما ال يخدم 

 .هاا وعدم استقراربهالعالقات الدولية بل يؤدي إلى اضطرا

رغم أن هيجل له عديد المؤلفات التي تقوم على العقل والمنطق 

والموضوعية، إال أنه عندما تطرق لشكل القاعدة القانونية طغت عليه 

كونه  13نزعته الذاتية ما أوقعه في تناقض. فجاء تأثره واضحا ببيئته 

ألماني، ويظهر ذلك خصوصا عندما عالج فكرة سيادة الدولة في الخارج 

اره بمشروعية الحرب، تمجيدا منه للعرق األلماني وفي سيطرة ألمانيا وإقر

 .على العالم

 

 

 

 

 سنلالمبحث الرابع : نظرية ك
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كلسن فيلسوف نمساوي، عمل أستاذا لفلسفة القانون بجامعة فيينا سنة 

،كما عرف مذهبه بمذهب القانون البحث أو القانون الصافي، ذلك  1917

جديدا للقانون مفاده أن " : علم القانون يجب أن  أنه حاول أن يعطي مفهوما

يقتصر على دراسة السلوك اإلنساني من حيث خضوعه للضوابط القانونية 

وحدها دون غيرها من الضوابط التي تدخل في العلوم األخرى والتي ال 

 ." يختص بدراستها رجل القانون

البحث ، نظرية القانون سن نظريته المعروفة باسم لوضع األستاذ ك

حيث أن علم القانون البحت يجب أن يقتصر على دراسة السلوك اإلنساني 

 من حيث خضوعه للضوابط القانونية وحدها دون غيرها.

 المطلب األول : األسس التي تقوم عليها نظرية كلسن .

 م النظرية على أساسين هامين هما :تقو

 

 

 

 نطاق القانون.قانونية من الالفرع األول : استبعاد العناصر غير 
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يرى كلسن أنه يجب استبعاد كافة العوامل الغير قانونية من نطاق 

أو االقتصادية أو الثقافية أو الدينية واألخالقية القانون كالعوامل االجتماعية 

والعقائدية ، فالقانون الصافي حسب كلسن هو " عبارة عن أوامر صادرة 

التي تجعل األمر واجب  عن إرادة تلك القوة األخبار هي إرادة الدولة

الطاعة دون التصدي لتفهم مضمونه أو التعرض إلى أسباب نشأته ألن هذا 

 من اختصاص علم االجتماع والسياسة واالقتصاد وليس من اختصاص

رجل القانون الذي يقتصر دوره في البحث على صحة صدوره من الجهة 

ير عادل إذ كان عادال أو غالمختصة جون البحث عن مضمون القانون 

 متفقا مع مصلحة المجتمع أو مخالفا لها ".

 الفرع الثاني : وحدة القانون والدولة .

على خالف أوستن وهيجل اللذين يردان القانون إلى إرادة الدولة 

ومشيئتها بحيث تعتبر األخيرة صانعة القانون، فإن كلسن أخلط بينهما 

انون والدولة وأدمجهما معا، )الدولة والقانون( خلطا تاما، إذ أنه وحد بين الق

 معتبرا القانون هو الدولة، والدولة هي القانون

يعتبر كلسن القانون عبارة عن مجموعة إرادات متسلسلة الدرجات 

في شكل عمومي تستمد كل منها صالحياتها من الدرجة األعلى منها وتمد 
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)نظام بها الدرجة األدنى منها ، وينبثق عن هذه اإلرادات قواعد قانونية 

كلسن إلى أن الدولة ليست شخصا معنويا وإنما قانوني هو الدولة ( ،يذهب 

هي مجموع القواعد القانونية بعضها فوق بعض مثل الهرم تبدأ قاعدة الهرم 

 قضائية وتنتهي قمته بالدستور .الحكام األو  باالوامر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : النتائج المترتبة عن نظرية كلسن.
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رفع التناقض بين اعتبار القانون إرادة الدولة وبين ضرورة :  األولالفرع 

 .تقيد الدولة بسلطان القانون 

ث يرى كلسن أن القانون هو إرادة الدولة ، فإذا خالفت الدولة يح

يعتبر  القانون تكون أمام إرادة جديدة أو قانون جديد بعدل القوانين السابقة.

صانعة القانون، أو أن القانون يعبر عن إرادة كلسن أن القول بأن الدولة هي 

الدولة يتناقض تماما مع القول بوجوب تقيد الدولة بأحكام القانون. غير أنه 

عند القول بأن الدولة هي النظام القانوني نفسه من شأنه أن يزيل هذا 

 .التناقض

 قانون عام و خاص.الفرع الثاني : القانون وعدم جواز تقسيمه إلى 

ي إلى تقسيم القانون إلى عام وخاص وإنما يرى ن أن ال داعيرى كلس

أن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية العامة أو الفردية 

تستدرج ببعضها فوق بعض في شكل هرمي ، كل درجة منها تحكم 

  العالقات التي تدخل في نطاقها دون الحاجة إلى تمييز بين تلك القواعد 

القانون العام، هو القانون الذي يحكم العالقات التي تكون الدولة طرفا فيها 

 بصفتها صاحبة السيادة. 
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أما القانون الخاص، فهو القانون الذي يحكم العالقات بين األفراد أو 

  . العالقات التي تكون الدولة طرفا فيها ولكن ليس بصفتها صاحبة السيادة

القانون العام والخاص ال يرجع أصلها  فكلسن يعتبر أن التفرقة بين

إلى القانون الوضعي، بل يرجع إلى الرغبة في إعطاء الحكومة نوعا من 

ا بعيدة عن نهالحرية إزاء التشريع، وإظهار عالقات القانون الخاص وكأ

وفي ظل نظرية  . التيارات السياسية التي تسود عالقات القانون العام

ا نهحاجة وال فائدة من هذا التقسيم طالما أ القانون الصافي ليست هناك أي

تقتصر على الضوابط القانونية فقط وتستبعد منه جميع العناصر األخرى 

 . بما فيها العوامل السياسية
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 .كلسن المطلب الثالث :نقد نظرية

الفرع األول : نظرية كلسن تخفي مشكلة أساس القانون ولم تضع علل 

 لها.

إسناد الدستورية إلى قاعدة أعلى منها ،وتستمد لم يتمكن كلسن من 

منها الشرعية ، وفي إجابته عن هذا النقد أجاب كلسن أن القاعدة العليا 

التاريخية صادرة عن ثورة أو انقالب فأن لم يكن لهذه القاعدة وجود حقيقي 

فإنه يجب التسليم بوجوده على سبيل االفتراض ، وهذا القول من كلسن 

 اية إلى إسناد الدستور إلى القوة.سيؤدي في النه

انتقد مذهب كلسن بسبب التدرج الهرمي، حيث أنه جعل كل درجة 

ا من الدرجة التي تعلوها وصوال إلى قمة الهرم تهدنيا تستمد شرعيتها وقو

 ممثال في الدستور، والمشكل يكمن هنا، من أين يستمد الدستور شرعيته؟ 

ول أن الضابط األعلى الذي يستمد منه حاول كلسن تفادي هذا االنتقاد بالق

الدستور شرعيته يتمثل في قاعدة عليا تاريخية صادرة عن ثورة أو عن 

انقالب. فإذا لم يكن لهذا الضابط األعلى وجود حقيقي ، فإنه يجب التسليم 

ومع  .بوجوده على سبيل االفتراض، ألنه ال يتعدى أن يكون ضابطا شكليا

 .ابه ذلك ردت إجابته ولم يسلم
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 استبعاد كلسن للعرف.الفرع الثاني :

كذلك  استبعد كلسن العرف من التدرج الهرمي للقواعد القانونية .

يؤخذ عليه أنه حدد الضوابط القانونية على سبيل الحصر، فلم يجعل ضمن 

التدرج الهرمي العرف رغم أهميته كمصدر من مصادر القانون، ودوره 

  .في إنشاء القاعدة القانونية

حاول هنا كلسن دفع هذا النقد بالقول أن: "قوة العرف مستمدة من 

ولكنه لم ينجح، فقوله هذا يخالف الواقع، ذلك أن  ."إجازة الدستور له

تلقائيا في  أالدستور ال ينص على قوة العرف، بل أن هذا األخير ينش

 . تمع وينبع من الضمير الجماعي دون حاجة إلى إجازة المشرع لهلمجا

 الثالث : إغفال كلسن قواعد القاعدة الدولي العام. الفرع

تضمن الهرم الضوابط  حيث لم يجعل له مكانا في الهرم القانوني .

القانونية التي تحكم النظام الداخلي للدولة، في حين أغفل الحديث عن 

القواعد القانونية التي تحكم العالقات بين الدولة وغيرها من الدول، فلم 

 .لقانون الدولي العاميتطرق مطلقا ل
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 غير قانونية. الفرع الرابع :تجريد القانون من كافة العناصر 

اجتماعية تؤثر في تنشئته وتطوره بحقائق الحياة االجتماعية القانون ظاهرة 

. 
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 الفصل الثاني : المذاهب الموضوعية .

المكونة تهتم هذه المذاهب بجوهر القاعدة القانونية أو المادة األولية 

لها ،فتنظر هذه المذاهب إلى القانون كظاهرة اجتماعية ،فهو يربط بين 

القانون والمجتمع ، فأنصار هذه المذاهب يولون االهتمام بجوهر القاعدة 

 القانونية ، وهناك مدرستين :

: ترى أن جوهر القانون هو المثل العليا التي يستخلصها  المدرسة المثالية

 اإلنسان بعقله.

:ترى أن جوهر القانون يمثل القواعد الملموسة التي  رسة الواقعيةالمد

 تتمناها المشاهدة والمالحظة وتؤيدها التجربة .
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 .- مذهب القانون الطبيعي -المبحث األول :المدرسة المثالية 

 

 أساسا العدل، في المتمثل األعلى بالمثل تأخذ انهأل كذلك سميت

 الذي الطبيعي، القانون مذهب إليها وينتمي القانونية، للقاعدة وجوهرا

 العصر من بجذوره يضرب أنه حيث وتطورات، مراحل عدة عرف

 حجز والتي الجزائري، المدني القانون من ولى األ المادة غاية إلى اليوناني

 .القانون مصادر ضمن مكانة خاللها من لنفسه

 

 القوانين من أسمى قانونا هناك أن القدم منذ اإلنسان عرف

 بتغير تتغير ال خالدة أزلية، أبدية، قواعد مجموعة في يتمثل الوضعية،

 العقل، بواسطة اإلنسان ليستنبطها الطبيعة في هللا أودعها والمكان، الزمان

 الطبيعي، بالقانون عليه أطلق .إنسانية إلرادة بوجودها تدين ال فهي

 وكمال عدل لمدى مقياسا واعتبروه الوضعي، القانون من أسمى وجعلوه

 .الوضعية القوانين
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 المطلب األول :المفهوم التقليدي لفكرة القانون الطبيعي.

 القواعد مجموعة" :أنه على البداية في الطبيعي القانون عّرف

 وال والمكان، الزمان بتغير تتغير ال أزلية،خالدة، أبدية الطبيعة، في الكامنة

 تسمو وهي البشري، العقل عنها يكشف اإلنسان، إلرادة بوجودها تدين

 ."الوضعي القانون على

 زمنية فترات لعدة الطبيعي القانون حول الفكرة ذهبه االحتفاظ تم

 واالنتشار (اليونان عند) الظهور بوادر بين تقلبات، عدة خاللها من شهدت

 19 القرن) فالتراجع ،( 18،(الكنسيين عند) والتراجع ،(الرومان عند)

 القرنين) والصعود العودة ثم ،( 16 القرن في) واالختفاء - وظهور

 .(التاريخي المذهب17

عّرف الفقهاء والفالسفة منذ القدم فكرة القانون الطبيعي وقرروا 

بوجود القوانين الوضعية ، ويعتبر أساسا لها ومثل أعلى يجب االقتداء به 

 عند وضع هذه القوانين والقانون الطبيعي.

يتكون من مجموعة قواعد عامة وتابعة وصالحة لكل زمان وهي 

ليست من وضع اإلنسان بعقله ، فهو قانون عالمي يلزم جميع الناس ألنه 

يقوم على وحدة الطبيعة اإلنسانية ويمكن تعريفه من الطبيعة التي يسلم 

العقل اإلنساني بضرورتها لتنظيم عالقات بين األفراد في أي مجتمع إنساني 

لتي ال تتغير عبر الزمان والمكان ، ولهذا سادت فترة زمنية طويلة وا

وال زالت قائمة ليومنا هذا محتفظة  18و  17عرفت قيمة مجدها في القرن 
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معظم بمكانتها الخاصة وباعتبارها مصدرا احتياطيا من مصادر القانون في 

فة قوانين الدول الحديثة ، حيث بدأت فكرة القانون الطبيعي لدى فالس

اليونان كفكرة فلسفية لما صارت فكرة قانونية لدى الرومان ثم أصبحت 

لدى رجال الكنيسة في العصور الوسطى فكرة دينية ثم تحولت لدى فالسفة 

 العصور الحديثة إلى فكرة سياسية .
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 الفرع األول : القانون الطبيعي إلى اليونان .

يكون عادال متى كان متفقا  أن القانون الوضعياعتبر فالسفة اليونان 

مع مبادئ القانون الطبيعي ، حيث ذهب بعضهم إلى وجوب الخضوع 

للقانون الطبيعي والتحرر من إجبار الدولة ألن القانون الطبيعي يسمو على 

 القانون الوضعي.

 القانون فكرة لظهور واألولى األساسية اللبنة اليوناني العصر شكل

 أن إلى فتوصلوا والتأمل، المالحظة على اليونانفالسفة  اعتمد إذ الطبيعي،

 االعتقاد إلى الذي دفعهم األمر تابث، لنظام وفقا ويسير يخضع الكون

 اإلنسان صنع من ليست خالدة قواعد مجموعة يتضمن أعلى قانون بوجود

 تحكم القواعد وهذه والمكان، الزمان بتغير تتغير ال ثابتة وغير مكتوبة،

 .السواء حد على بين الناس والعالقات الطبيعية الظواهر

 الفرع الثاني :القانون الطبيعي عند الرومان .

يرى فالسفة الرومان القانون الطبيعي قانونا ثابتا خالدا ال يتغير وهو 

مستمد من الطبيعة وينطبق على كافة الشعوب ألنه مطابق للعقل السليم 

 يتغير من أثينا الرومان متفق مع الطبيعة ومعلوم للجميع ثابت على الدول ال

 وال يستطيع ال البرلمان وال الشعب الخروج عليها.
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 الذين الرومان، إلى اليونان من الطبيعي القانون فكرة انتقلت

 بحيث القانونية، النزعة عليها الفلسفي،وأضفوا الطابع من خلصوها

 .الشعوب كافة على تطبق للقانون، مصدرا قواعده أصبحت

 عدل بوجود" :القائل "شيشرون" :نذكر الرومان فقهاء أبرز من

 مرافق خالد ثابت قانون الوضعية،وبوجود والقوانين النظم من أعلى

 القانون الحقيقي واعتبره .الناس كافة على ينطبق القويم، وللعقل للطبيعة

 ."الغد إلى اليوم من وال أثنا إلى روما من يتغير ال الذي

 التي السنن هو الطبيعي القانون" :قائال "جوستينيان" عنه وعبّر

 الجنس على مقصورا ليس وأنه الكائنات الحية لجميع الطبيعة ألهمتها

 في أو يدب الهواء في يحوم مما األحياء جميع على سائر هو بل البشري

 ."الماء في يسبح أو األرض
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 الفرع الثالث : القانون الطبيعي عند الكنيسة )رجال الكنيسة(.

تكونت فكرة القانون الطبيعي كفكرة دينية لدر رجال الكنيسة قرروا 

ذاته اإللهية بأنه    أدرى وخالد يسمون علو القانون الوضعي ألنه من وضع 

هللا باعتباره خالق الطبيعة وكان الهدف من ذلك تعزيز سلطات الكنيسة 

داعمة وتدعيم سيد كونها وإخضاع الملوك لسلطات البايا وقرروا بأنه ال 

للقانون الوضعي معصية القانون اإللهي ، وقد فرق القديس توماس 

 األكويتي في القرن الثالث عشر بين ثالثة أنواع من القوانين .

: ويتمثل في مشيئة هللا في األرض ويصل إلى اإلنسان  القانون اإللهي-1

 عن طريق الوحي.

: ويشمل القواعد التي استطاع اإلنسان أن يدركها بعقله  القانون الطبيعي-2

 من القانون اإللهي.
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 : هو من وضع اإلنسان سيتلهمه من القانون الطبيعي .القانون الوضعي -3

 مع تتعارض أن الوضعية القواعد وال الطبيعية، للقواعد ينبغي ال

 اإللهي، القانون يغلب وإنما طاعتهما تجب ال ذلك وفي حالة اإللهي، القانون

 تتعارض أن يجب ال كما .على اإليمان مباشر تهجمهناك  يكون ال حتى

 ولكن تكون عادلة، حتى الطبيعي القانون قواعد مع الوضعي القانون قواعد

 ترجح ذلك ومع عادلة غير الوضعية القاعدة تعد التعارض هذا وجد ما إذا

 العامة للمصلحة وتغليبا بجزاء مقترنة نهالكو الطاعة وتكون واجبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : المفهوم السياسي لفكرة القانون الطبيعي.
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 لوضع المطلق السلطان ومنحها الدولة تمكين إلى دعا من أشهر ومن

 وبودان اإليطالي ميكيافلي من كل نجد ، 16القرن  خالل الوضعي القانون

 السلطان الحاكممنح  ،"األمير" كتاب صاحب فميكيافلي .رنسي الف

 إعماال السلطة، هذه تعزيز سبيل في الوسائل كل باستعمال له وأقر المطلق،

 أن الحاكم على يجب" :بمقولته اشتهر من فهو ،"الوسيلة تبرر الغاية"لمبدأ 

 نفس وفي .والخداع القوة عن منه تعبيرا ،"نفس الوقت في وثعلبا أسدا يكون

 بأن له يسمح بسلطان مطلق يتمتع الحاكم أن القائل بودان اتجه المعنى

 الحاكم بذلك ليجعل الشعب، عامة على يفرضها التي القوانين من يتحلل

 ."خدمته في والقانون فوق القانون،

 الكنيسة، بسيادة لإلطاحة الدولة سيادة فكرة تصوير في المغاالة إن

 الحاكم طغيان إلى أدى كما الطبيعي، فكرة القانون اختفاء عنه نتج

 الفوضى ، فعمتتهمحريا وتسلب األفراد حقوق معه لتضيع واستبداده،

 .االستقرار وعدم

 ،تهمبحريا وتمتعهم األفراد حقوق ضمان على العمل أجل من

 الدولة عالقة تنظيم ألجل وكذلك سلطانه، وتقييد الحاكم لطغيان حد ولوضع

 الحاجة ظهرت .الدولية العالقات في القوة سادت بعدما الدول من بغيرها

 أساسا األخير هذا فأصبح الطبيعي، القانون فكرة إلى جديد من العودة إلى

 انتشار إلى أدى الذي األمر .الدستوري للقانون وأساسا العام، الدولي للقانون

 .18 و 17 القرنين خالل عظيما نجاحا . ونجاحه الطبيعي القانون

 

 تراعى أن هو العام، الدولي للقانون أساس الطبيعي القانون فمعنى

 إبراز في الفضل ويرجع الدول، بين العالقات تنظيم في ومبادئه قواعده
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 الفقيه إلى العام الدولي للقانون أساسا وجعلها الطبيعي القانون فكرة

 ضمن ومن ."والسلم الحرب قانون" كتاب صاحب "جروسيوس" الهولندي

 التي القواعد" :أنه على الطبيعي للقانون تعريفا األخير، هذا تضمنه ما

 ظالما يعتبر ما عمال بأن الحكم يمكن بمقتضاها والتي القويم العقل يوحيها

 ."العقل لمنطق موافقا أو مخالفا لكونه تبعا عادال أو

 أعمالها تكون التي تلك" :نهابأ الدولة لسيادة تعريف فيه جاء كما

 ."بشرية إرادة أية قبل من تلغى أن يمكن وال عليا سلطة كل عن مستقلة

 فترة أو السلم فترة في سواء الدولي لمجتمعا نظم فجروسيوس

 الدول أن إال مستقلة، بسيادة تتمتع دولة كل أن يرى السلم فترة فعن .الحرب

 وجود بفكرة تقبل أن عليها إذ بعضها، تتجاهل ال أن يجب السيادة صاحبة

 وأما .الطبيعي القانون هو القانون وهذا .بالضرورة قانون يحكمه مجتمع

 من أعلى سلطة وجود لعدم الحرب بشرعية يعترف فهو الحرب، فترة بشأن

 .تهانزاعا لفض السيادة ذات الدول

 أي) كذلك تكون نهاأ العلم مع عادلة، الحرب هذه تكون أن شرط على

 القانون يحددها التي العدالة عدم على ردا كانت متى (عادلة حربا تعتبر

 التي األساسية الحقوق على اعتداء هناك كان متى آخر وبتعبير .الطبيعي

 شنّ  األخيرة لهذه يحق السيادة، ذات للدولة الطبيعي القانونبها  يعترف

 أمثلة ومن .مشروعة الحالة هذه في الحرب وتعتبر حقها، السترجاع حرب

 الحق :نذكر الطبيعي القانون قبل من للدولبها  المعترف األساسية الحقوق

 في المصير،الحق تقرير في الحق االستقالل، في الحق المساواة، في

 .الدولية التجارة
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جون جاك روسو " أساس ، الوك ز، لقد كان العقد االجتماعي " هوب

نشأة الدول ووجود المجتمع السياسي وهو أساس لخضوع األفراد لحكم 

د كوسيلة للتعبير عن القانون ، ولقد استعمل أنصار العقد االجتماعي هذا العق

القانون الطبيعي ألن القانون الطبيعي هو الذي فرض إبرام العقد وحدد 

الشروط وال دخل لإلرادة فيه ، وذلك لضرورة وجود المجتمع السياسي 

 .وعجز األفراد عن االكتفاء بذواتهم

 أساسا ره اعتبا ،الدستوري للقانون أساس الطبيعي القانون ومعنى

 نهمطغيا وعدم الحكام لردع ووسيلة األفراد، اتجاه الدولة سلطان لتنظيم

 يجوز ال لألفراد طبيعية حقوق لتقرير وسيلة جعله وكذلك واستبدادهم،

 .تجاهلها أو بها المساس للحاكم

 خالل الدولة سيادة فكرة تصوير في والمغاالة الحكام لطغيان فنتيجة

 إلى أدى ما وأهوائهم، لغرائزهم وفقا يسيرون األفراد أصبح ، 16 القرن

 إعادة أجل ومن .لألقوى والغلبة األنانية، وسيطرة االستقرار وعدم الفوضى

 على بينهم فيما الناس اتفق واالستقرار، األمن وضمان تهمحيا إلى التنظيم

 ينظمتهم ووحريا حقوقهم لهم يضمن الذي الالزم بالقدر تهمحريا عن التنازل

 األخير هذا فاعتبر ."االجتماعي العقد" عليه أطلق ما وهو .تهممعامال

 .السياسي لمجتمعا وجود وأساس الدولة نشأة أساس

 

 :أن ومفادها االجتماعي، للعقد األساسية الفكرة حول االتفاق ورغم

 حريته من جزء عن الفرد فيه يتنازل الذي لمجتمعا هو السياسي لمجتمعا"
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 ضامانا الحرية، هذه من المتبقي الجزء على الحاكم له يحافظ أن مقابل

 تحديد مسألة أن إال ،"لمجتمعا داخل واالستقرار األمن على وحفاظا لحقوقه

 .خالف محل كانت آثار من عنه يترتب وما العقد أطراف

 

 العقد في طرفا ليس الحاكم أن "هوبز" اإلنجليزي الفيلسوف يرى

 حقوقهم عن يتنازلون األفراد وأن ،المجتمع أفراد بين يتم ألنه االجتماعي،

 وذلك المطلقة، بالسلطة يتمتع الذي الحاكم لصالح كامل بشكلحرياتهم و

 كامال، كان التنازل وألن .والنظام األمن لهم ويحقق حقوقهم، لهم ليضمن

 ما طاعة األفراد على يجب وبالتالي .فيه رجعة فال مقيد، وال مشروط غير

 .استبد وإن حتى استبداله وال مساءلته لهم يحق وال الحاكم، يصدره

 السلطان ومنح لتبرير االجتماعي العقد فكرة على اعتمد أنه والمالحظ

 من لكونه وذلك ،حرياتهم وضمان األفراد حقوق لتقرير ال للحاكم، المطلق

 .إنجلترا في السائد الملكي النظام داعمي

 

 

 

 

 

 

 هما االجتماعي العقد طرفي أن ،"لوك جون" الفيلسوف اعتبر

 جزء عن األفراد يتنازل بموجبه .أخرى جهة من واألفراد جهة، من الحاكم

 يسمح األخير وهذا المتبقي، بالجزء ويحتفظون الحاكم، لصالح تهمحريا من
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 إال انجليزي، لوك أن ومع .استبداده حال بآخر واستبداله الحاكم بتنحية لهم

 .واستبداده طغيانه لتفادي الحاكم سلطان بتقييد نادى أنه

 العقد" كتاب مؤلف "روسو جاك جون" الفرنسي الفيلسوف وبنظر

 تهمحريا عن البعض لبعضهم يتنازلون للشعب، إال سلطان ال ،"االجتماعي

 باسم ممثال الحاكم واعتبر محدودة، مدنية حريات مقابل المطلقة الطبيعية

 ،المجتمع في والسيادة السلطة صاحب هو الشعب أن آخر بمعنى .الشعب

 نهمفإ معا، الشعب أفراد جميع قبل من السلطة هذه تمارس أن يمكن ال وألنه

 ،حرياتهم حقوقهم ضمان إلى يسعى عنهم، وكيال حاكم بتعيين يقومون

 بالسيادة يتمتع أن دون ،المجتمع داخل واالستقرار األمن على والحفاظ

 إخالله حال الحاكم لعزل بها ويحتفظ للشعب تظل والتي والسلطة،

 في الملوك حق إلنكار وسيلة االجتماعي العقد جعل فروسو .بالتزاماته

 .فرنسا في سائدا كان الذي المطلقة السيادة

 مجدها أوج ، 18 القرن أواخر في الطبيعي القانون نظرية بلغت

 شعار تحت" الفرنسية الثورة قيام مع بالتزامن وذلك نجاحها، وأقصى

 . في الطبيعي القانون فأصبح ،"األساسية والحريات الحقوق عن الدفاع

 اإلنسان لحقوق الرسمي اإلعالن مبادئه تضمن رسميا مصدرا كنفها

 .1789 .لعام والمواطن

 

 

 إالّ أن فكرة العقد االجتماعي وجهة لها مجموعة من االنتقادات . 
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تقوم على مجرد افتراض ،حيث تفترض أن األفراد كانوا يعيشون على -1

 حالة الفطرة البدائية.

 يفترض العقل وجود اتفاق وهو ما يؤيده التاريخ .-2

مع افتراض قيام العقد ال يمكن التسليم بأنه يضل يلتجأ آلثاره على مر -3

العصور وتتقيد به اإلنسانية منذ نشوء الجماعة إلى األبد على الرغم من 

االنتقادات إالّ أن فكرة العقد االجتماعي كانت لها مزايا هامة للمجتمع 

اني ، حيث يرجع لها الفضل في القضاء على الحكومات االستبدادية اإلنس

وإبراز فكرة سيادة الشعب وإقرار الحقوق والحرمان ،كما كان للنظرية 

اخترقت ما ذهب إليه جون جاك روسو فضل في قيام الثورة الفرنسية التي 

، فنادت الثورة الفرنسية ضمن مبادئها بوجود حقوق طبيعية لألفراد 

للحاكم المساس بها أو ونها من القانون الطبيعي، حيث ال يجوز يستمد

االنتقاص منها ،وكان من ضمن ما جاء في إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 

،وهي الوثيقة الشهيرة الصادرة عن الثورة الفرنسية خاصة في المادة الثانية 

ة على أن الغاية من كل مجتمع سياسي هي المحافظة على الحقوق الطبيعي

الخالدة لإلنسان ، وإن هذه الحقوق هي الحرية والملكية واألمن ومقاومة 

 الطغيان.
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 االنتقادات الموجهة :المفهوم السياسي لفكرة القانون الطبيعي.

 18بعد أن بلغت نظرية القانون الطبيعي قمة مجدها في أواخر القرن 

ظهرت نظريات أخرى تهاجم النظرية ووجهوا لها  19ومطلع القرن 

 انتقادات منها :

أن القانون وليد البيئة االجتماعية وحدها وهي متغيرة ومتطورة في -1

الزمان والمكان وتبعا لذلك تكون القواعد القانونية متغيرة في الزمان 

 والمكان .

إن القول بأن العقل هو الذي يكشف عن قواعد القانون الطبيعي يؤدي -2

تالف األشخاص وعقالنياتهم من حتما إلى اختالف هذه القواعد تبعا الخ

 حيث التفكير والعواطف والمتطلبات والمعتقدات الدينية والسياسية .

 

قوانين ال يوجد ما يفرض على الدولة احترام هذه القواعد أو إصدار -3

وضعية تتعارض مع هذه القواعد ،كما ال يمكن التزام األفراد باحترام هذه 

 القواعد.
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يعي اتخذت النزعة الفردية منطلقا ، حيث امتدت إن نظرية القانون الطب-4

الثورة الفرنسية إلى حقوق اإلنسان الطبيعية لتدعيم هذه النزعة التي 

تتعارض مع الفكرة اإلسالمية وخصوصيات بعض المجتمعات التي توازن 

 بين المصلحة الفردية والجماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعي.المطلب الثالث : المفهوم الحديث لفكرة القانون ال
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إلى الفكرة  بالعودة 20نادى فقهاء العصر الحديث في مطلع القرن 

التقليدية للقانون الطبيعي، حيث يرى هؤالء أنه يشمل قواعد أبدية ثابتة ال 

تتغير بالزمان والمكان تسمو عن القوانين الوضعية ، أّما الذي يتغير هو 

 فكرة العدل وطريقة تحقيقها ، فلكل جماعة تصورها الخاص لفكرة العدل.

الية الخالدة المبنية على حيث استنتج الفقهاء مجموع من القواعد المث

فكرة العدل كمبدأ عدم اإلضرار بالغير ، مبدأ إعطاء لكل ذي حق حقه.مبدأ 

ير دون سبب مشروع وهي مبادئ مشتركة بين لغاعدم اإلثراء على حساب 

تعتبر عن الجهات جميع األمم ال تصلح للتطبيق في الحياة العملية ، لكنها 

ع في بنية القوانين الوضعية في كل زمان المثالية للعدل يستند إليها المشر

 ومكان .

 

 

 

 

 المذهب أنصار قبل من الطبيعي الموجهة للقانون االنتقاد بسبب

 حاول عصور، لعدة يهاتميز التي الثبات والخلود لفكرة الرافض التاريخي،
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 فكرة القانون في والمتغير الثابت بين يجمع أن "ستاملر" األلماني الفقيه

 العدل، في يتمثل أعلى مثل هو القانون جوهر أن منطلق من وذلك .الطبيعي

 ومتغير فكرته في خالد فهو واحد، آن في ومتغير ثابت حد ذاته في والعدل

 ."المتغير المضمون ذو القانون الطبيعي" عليه أطلق ولهذا مضمونه، في

جوهر  وهو العدل أن  "سالي" الفرنسي الفقيه القول إلى ذهب وأيضا

 الزمان بتغير تتغير ال أبدية خالدة ذاتها في فكرته الطبيعي، القانون

 وستظل العصور مر وعلى اإلنسان بالفطرة، ضمير في وجدت والمكان،

 أّما .للقانون الطبيعي الثابت اإلطار هي العدل ففكرة ثابتة، األبد إلى كذلك

 مكان من تختلف التي تحقيقه وطريقة العدل هذا مضمون فهو يتغير، الذي

 الظروف حسب آخر، إلى زمن من المكان نفس وفي بل مكان آخر، إلى

 .المتوفرة اإلمكانيات والوسائل وحسب والمتغيرة المستجدة

إن القانون الطبيعي في صورته الحديثة ال يضع الحلو لمشاكل الحياة 

االجتماعية ، وإنما يقتصر على التوجيه واإللهام ، حيث يستلهم المشرع 

منها لوضع القوانين ، كما يستلهم منها القاضي عند عدم وجود نص قانوني 

أو تكوينها  ، وبهذا يعتبر القانون الطبيعي أساسا للقوانين الوضعية سواء في

 تعديلها أو عند وجود تصور أو نقص لتكوينها .

تنبهت الكثير من الدول إلى دور القانون الطبيعي في توجيه القاضي 

يحكم بمقتضاه ، وهذا ما نجده في الحالة التي ال يوجد بها النص التشريعي 

 صراحة في المادة األولى من القانون المدني الجزائري.
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 سواء الوضعي للقانون أساسا أضحى الطبيعي ونالقان أن القول يمكن

 للقاعدة صياغته عند الوضعي المشرع ألن) وتكوينها قواعده نشأة في

 تحقيق نحو توجهه التي الطبيعي القانون مبادئ يحترم أن عليه القانونية

 .قصور أو نقص من تطبيقها عند يظهر ما وسد تكملة في أو ،(العدل

 بجعلها الجزائري المدني التقنين من األولى المادة عليه نصت ما

 القان يسري" :بأن فيها ورد حيث للقانون مصدرا الطبيعي القانون مبادئ

 وإذا.فحواها في أو لفظها في نصوصه تتناولها التي المسائل جميع على ون

 اإلسالمية، الشريعة مبادئ بمقتضى القاضي حكم تشريعي، نص يوجد لم

 القانون مبادئ فبمقتضى يوجد لم فإذا العرف، فبمقتضى يوجد لم فإذا

 ."العدالة وقواعد الطبيعي

 

 

 

 

 المبحث الثاني : المدرسة الوضعية.

 بمضمون اهتمت التي المدارس أعرق من الواقعية المدرسةد تع

 المدرسة مواجهة في فعل كرد القانون، وجاءت وتفسير القانونية، القاعدة

 التي والحقائق العلمية العلمي بالدليل تؤمننها أل كذلك سميت .المثالية

 إليها ينتمي .التجربة وتؤيده المالحظة تثبته ما على وتستند الواقع، تالمس
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 فأساسه ولذلك اجتماعية، ظاهرة القانون أن أنصارها مذاهب يرى ثالثة

 . االجتماعي الواقع حول هذا اختلفوا ولكنهم .واقعي اجتماعي

 

 االجتماعية، البيئة إلى القانونية القاعدة جوهر يرجع التاريخي المذهب -

 .بهاوتأثره  ارتباطه ومدى االجتماعية بالبيئة القانون أظهر عالقة حيت

 ويرى التاريخي، المذهب على فعل كرد ظهر  االجتماعية الغاية مذهب -

 واعية إنسانية إرادية بتدخل تحقيقها إلى يسعى غاية أساس القانون أن

 .توجهه

 تطبيقه محاوال الواقعي التجريبي المنهج تبنى االجتماعي التضامن مذهب -

 القاعدة وجوهر أساس فأرجع القانون، فيها بما الظواهر االجتماعية على

تمد هذه .عدل هو بما بينهم وشعورهم فيما األفراد تضامن إلى القانونية

 المدرسة على الواقع الملموس من حقائق الحياة.

 

 

 

 

 المذهب التاريخي .المطلب األول : 

وذلك لمعارضته  19في أواخر القرن  سافينيناد به الفقيه األلماني 

 مدرسة القانون الطبيعي وحاكم فكرة تجميع القوانين التي ظهرت في أوربا 



72 
 

 الفقيه يد على المعالم واضح مذهب في وخرجت تبلورت األفكار

 وأسسه مبادئه من فجعل التاريخي، المذهب عليه ،أطلق"سافيني" األلماني

 نابوليون تقنين فعل كما في ألمانيا القوانين تقنين فكرة على لالعتراض بديال

 .فرنسا في

 

 التي تسجلها السائدة القواعد مجموعة هو القانون أن يعتبر إذ .

 أن دلت قد التجارب وأن معين، مجتمع في التجربة وتعززها المشاهدة

 ذلك في يتأثر والمكان، الزمان في متغير ثابتا ولكنه واحد ليس القانون

 يستبعد مما رها واختالفها، تطو ويساير والمتعددة المختلفة البيئة بعوامل

وعدم  جموده إلى يفضي فذلك التقنين، في وقواعده نصوصه تثبيت معه

 .للتطور مواكبته

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع األول : تاريخ ظهور النظرية .

 منديسكوبدأت الظواهر ظهور النظرية في فرنسا ، حيث يقول الفقيه 

"أن القانون يولد ويتطور في ضمير المجتمع ، فهو نتاج التاريخ " ، ثم 
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بمحاربة محاولة  سافينيانتقلت هذه األفكار إلى ألمانيا ، حيث نادى الفقيه 

 تقنين القانون المدني األلماني .

 إذ ، التاريخي المذهب بوادر سا ظهرتفرن في عشر الثامن القرن في

 اختالف في بها المحيطة والظروف البيئة والفالسفة أثر الفقهاء بعض أظهر

 تصدر البالد التي وطبيعة تتناسب أن يجب القوانين أن رأوا إذ القوانين،

 الفقيه االجتماعية بالبيئة القانون ربطوا الذين الفالسفة أهم ومن .فيها

  ."الشرائع روح" :كتابهفي  "منتيسكيو"

 آليا ويتطور يوجد القانون" فكرة صاحب "بورتاليس" الفقيه وكذلك

 إلى بعد فيما تحولت والتي ،"اإلنسانية اإلرادة من تدخل دون تقدم الزمن مع

 تقنيات تتكون" :مقولة صاحب وأيضا .المذهب التاريخي أسس من أساس

 ."تصنع ال بحق فهي الزمن، مع الشعوب

 الثاني :أسس النظرية.الفرع 

كان العقل هو الذي  إذاإنكار وجود القانون الطبيعي ألنه حسب النظرية -1

يكشف عن هذه القواعد فإنه سيؤدي إلى اختالف القواعد باختالف العقليات 

 عنها يكشف أبدية ثابتة قواعد توجد فال مثل عليا، وحي من ليس القانونو

 بوجود يعترفون ال التاريخ،فهم ونتائج الزمن صنع من القانون بل العقل،

منهم بالظروف تأثر كل واحد .منتقديه أبرز من وكانوا الطبيعي القانون

 واآلراء والمعتقدات الدينية .

 اختالف القانون باختالف المجتمع.-2
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 كل ظروف حسب يتطور وأنه وحدها، البيئة االجتماعية وليد القانون

 الدولة في ويتغير أخرى،بل دولة إلى دولة من يختلف فهو لذا مجتمع،

 االقتصادية الظروف تغير حسب أخر، جيل إلى جيل من نفسها

 .واالجتماعية

 في تندرج كالسلسلة هي بل معين جيل أو معين زمن يحدها ال الجماعة وأن

 بالماضي، الحاضر فيها فيرتبط الزمان، مر على وتتعاقب األجيال تهاخلفيا

 من معين جيل ثمرة القانون فليس ثمة، ومن .للمستقبل الحاضر ويمهد

 .التاريخي التطور ثمرة هو وإنما الجماعة أجيال

نشأة القانون وتطوره تكون آليا ، حيث ترى النظرية أن القانون ليس من -3

 صنع اإلرادة اإلنسانية وال من وحي المثل العليا ، ولكن من صنع الزمن.

 المتعاقبة األجيال فيه تساهم مشترك جهد جماعي من ينبعث القانون

 الجماعي في الضمير مستمر تفاعل في ويتطور يتكون فهو معينة، دولة في

 إنسانية. إرادة تضعه وال تخلقه ال آليا ذاتيا تكوينا يتكون بذلك وهو أمة، لكل

 

 

 

 الفرع الثالث :النتائج المترتبة عن النظرية.

عمل ضار ألنه يؤدي إلى جمود تقنينات شكل في تجميع القواعد القانونية -1

 القوانين وعدم تطوره .
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 القدسية من نوعا القانونية القواعد على التقنين تضفي عملية حيث

 في الحياة يالئم تطور بما وتغييرها تعديلها في يتردد المشرع يجعل

 وغير الواقع عن بعيدة التقنينات هذه تصبح الزمن وبمرور الجماعة،

 .ظروف من يستجد وما تطوره تواكب للمجتمع،فال مالئمة

 

 

 المشرع وإنما يكون تلقائيا وبطريقة آلية . ضعهالقانون ال ي-2

 الظروف تغيرت كلما آلية، بطريقة تلقائيا ويتكون نفسه يوجد القانون ألن

 في القانون هذا تطور مراقبة على المشرع دور يقتصر إذ وتطورت،

 الناس، على ينشرها نصوص في التطور هذا تسجيل ثم الجماعة، ضمير

 الجماعي الضمير مضمون تسجيل على قاصرة سلبية وظيفته تصبح وبذلك

 القانونية القاعدة وإنشاء تكوين في يكمن ال دوره) .الزمن مر على وتطوره

 الجماعي، الضمير من يصدر ما تسجيل في ينحصر وإنما ووضعها،

 .االجتماعية البيئة وحي من هو فالقانون

 بما القانون نصوص وتعديل جديد تطور كل متابعة المشرع فعلى

 التاريخي المذهب عداء في السبب هو هذا ولعل التطور، هذا مع يتفق

 .خاصة بصفة والتقنين عامة بصفة للتشريع

 التطور دون التقنين أو التشريع يحول أن المذهب أنصار يخشى إذ

 النصوص حبيس القانون تجعل جامدة نصوص في بتثبيته للقانون التلقائي

 عدم يخشون كما للمجتمع، الحتمي للتطور االستجابة من وتمنعه التشريعية

 .للتطور السريعة الوتيرة مواكبة على المشرع قدرة

 العرف هو المصدر المثالي للقانون .-3
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 تلقائيا، معها الجماعة ويتطور ضمير في وينشأ يدون ال العرف

 ومصالحها تهاوحاجا الجماعة رغبات عن ومباشرا صادقا تعبيرا ويعبر

 من أفضل التاريخي المذهب مؤيدي نظر في فإنه وظروفها االجتماعية،

 التشريع بينما طبيعية، بطريقة القواعد القانونية تطور يكفل فهو التشريع،

 .الجماعي الضمير عن المباشر غير التعبير على يقتصر

 الفرع الرابع : نقد النظرية.

مبالغة النظرية في ربط القانون بالبيئة االجتماعية مما يؤدي إلى إنكار -1

دور العقل في إنشاء القانون ، فاإلنسان هو الذي يبين الغاية التي يجب أن 

 .يعمل القانون على تحقيقها 

 اإلنسانية اإلرادة دور بذلك فأغفل الجماعي، بالضمير القانون ربط

 تحقيق إلى يسعى أن يجب فالقانون القانون، تطور في العقل دور وأنكر

 دور فللمشرع .لبلوغها إنسانية إرادة تدخل إلى تحتاج األخيرة وهذه غاية،

 .القوانين أنسب واختيار القانون توجيه في

كما أن دور المشرع ال يقتصر على مجرد تسجيل مضمون الضمير 

 الجماعي وال يقتضي تطور الظروف في إصدار القانون.

 أهملت النظرية دور األفراد وكفاحهم ضد القوانين الجائرة.-2

معارضة النظرية لتجميع القوانين ال يوجد له سند من الناحية الواقعية لتقنين 

 مزايا كثيرة منها توحيد القانون في مختلف إقليم الدولة.
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 أن إال ودوره أهميته فرغم للقانون، وحيدا مصدرا العرف اعتبار

 فتح من بد فال وإغفالها، إنكارها يمكن األخرى ال المصادر وبقية التشريع

 تها.وكثر تفاقم المشاكل ظل في خاصة واختالفها المصادر تعدد أما الباب

مبالغة النظرية في اعتبار العرف المصدر المثالي للقانون رغم أنه 

في العصر الحديث تعقدت وتعددت حاجات الناس ، ونظرية المصالح مما 

 التنظيم والسرعة وتدخل المشرع .يتطلب 

 فلقد فيه، مبالغ القانونية بالقاعدة ضارا عمال واعتباره التقنين رفض

تعديل  خالل من التطورات مواكبة في ونجاعته فعاليته التشريع أظهر

 تستجيب أخرى وإضافة إدراج أو بعضها، إلغاء أو القانونية، القواعد

اتهم حاج واختالف السكان نسبة ارتفاع مع وخاصة .المستجدة للظروف

 وينظم سلوكهم ويضبط الجميع على يسري موحد تقنين من بد ال ،تهمورغبا

 تهممعامال

 

 المطلب الثاني :نظرية الغاية االجتماعية.

الذي هاجم النظرية التاريخية ،  "جنرهأ" نادى بها الفقيه األلماني 

 ومن مؤلفاته الغاية من القانون ، الكفاح من أجل القانون .

 الفقيه به نادى الواقعية، المدرسة إلى االجتماعية الغاية مذهب ينتمي

 في أبرزه التاريخي، المنهج على فعل مباشر كرد "إهرينج" األلماني

 ."القانون من الغاية"و "القانون أجل من الكفاح" :أهمها مؤلفاته
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 كونه فكرة على وإنما أسس على يقوم ال المذهب هذا أن نجد ولهذا

 ذهبوا عندما التاريخي المذهب أنصار فيه الذي وقع للخطأ مصححا جاء

 ما وهو إنسانية، تدخل إرادة دون تلقائيا، أليا يتطور القانون أن القول إلى

 ."اهرينج" رفضه

 

 النظرية.الفرع األول : مبادئ 

 تلقائيا تطورا ليس ولكنه مستمر تطور في القانون أن "إهرينج" يرى

 كبير حد إلى يخضع تطور هو بل المذهب التاريخي، أنصار يزعم كما

 تختلف والظواهر االجتماعية اجتماعية، ظاهرة فالقانون .اإلنسان إلرادة

السببية،  قانون دون الغاية لقانون خضوعها حيث من الطبيعية الظواهر عن

 سقوط أو األرض، دوران بسبب والنهار الليل كتعاقب الطبيعية فالظواهر

 بهاأسبا توافرت كلما تحدث ، الجاذبية بسبب إلى أسفل أعلى من األجسام

 غاية تحقيق نحو دفعها حدوثها أو في دخل اإلنسان إلرادة يكون أن دون

 .السببية لقانون تخضع فهي ثم، ومن .معينة

تقوم النظرية على أساس أن القانون وسيلة تتّخذها اإلرادة البشرية 

لتحقيق غايته االجتماعية )حفظ المجتمع ، األمن ، التقدم( ،وقد تطلب تحقيق 

هذه الغاية الكفاح من جانب اإلنسان ، فالثورات االجتماعية و حركات 

، وكفاحا من  التحرر شهدها العالم كانت تقوم دائما دفاعا عن مبادئ قانونية

م تكن تتفق مع الظروف االجتماعية ، فالقانون لأجل تعديل أوضاع قانونية 

 ثمرة الغابة والكفاح .
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 تدفعها البشرية اإلرادة بتدخل إال تتم فال االجتماعية، الظواهر أما

 باعتباره والقانون .الغاية لقانون تخضع معينة ،فهي غاية تحقيق نحو

 نشأته وايجابيا في كبيرا دورا اإلنسان إرادة تلعب اجتماعية، ظاهرة

 والعنف، القوة واستخدام الكفاح درجة إلى الدور هذا يصل وقد وتطوره،

 يحرص من المجتمع والتي المرجوة الغاية نحو تحقيق القانون لتوجيه

 قيام إلى يؤدي الذي األمر تغييرها، وعدم بقائها على منها ون المستفيد

 النظم، هذه تعديل يريدون من وبين المستفيدين هؤالء والكفاح بين الصراع

 إذا بحيث والكفاح، الصراع هذا على نتيجة النظم هذه تغيير أو بقاء ويتوقف

 إلى ذلك جديدة وأدى قانونية نظم ظهرت التغيير أو التعديل أنصار تغلب

 القانون. تطور

 

 

 

 تهاشهد التي الكبرى التحرير وحركات االجتماعية فالثورات

 قانونية، مبادئ عن دفاعا دائما تقوم كانت المختلفة عصورها اإلنسانية في

 االجتماعية الظروف مع تتفق تكن لم أوضاع قانونية تعديل أجل من وكفاحا

 طويل كفاح بعد إال لم يتحقق اإلقطاعيين، من الفالحين تحرير فمثال القائمة،

 .سائدة كانت التي القانونية األنظمة وتغيير لتعديل مريرة وتضحيات

 الفرع الثاني: االنتقادات الموجهة للمذهب

 نشأة في اإلنسانية اإلرادة دور ابراز في المذهب هذا واقعية رغم

 ثوب القانون ألبس الذي التاريخي خطأ المذهب أبرز كما وتطوره، القانون

 :هو يعاب عليه ما أن إال .اإلنساني التوجيه دون والتلقائية اآللية
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 .العدل إقامة وليس جتمع حفظ هي القانون غاية جعل -

 لمنطق تبرير وهذا القانون، تطور أساس الكفاح جعل أنه عليه يؤخذ  -

 .الوسيلة تبرر الغاية لمنطق وتبرير حق، على لم تكن ولو حتى القوة

 على رهنا كلها القانونية القواعد تطور جعل في أفرط أنه عليه يؤخذ  -

 تظهر وال القانون مصادر من هي التي األعراف ينافيوهذا  اإلنسان إرادة

 وإذا القانون، ينشأ وكذلك المجتمع وواضح، جلي بشكل اإلنسان إرادة فيه

 .بحتة اجتماعية تكون ما عادة مطالبه فإن حقوقه، عن طالب ما

 

 

 

 المطلب الثالث :نظرية التضامن االجتماعي .

 الفقيه أسس،19القرن  نادى بها الفقيه الفرنسي " دوجي" في أواخر

 التضامن مذهب عشر التاسع القرن أواخر في "دوجي" الفرنسي

 تأثره خاللها من تجلى إذ عليها، يقوم التي القواعد االجتماعي،ووضع

 والتجربة، المالحظة وترتكز على الواقع من تنطلق التي العلمية بالنزعة

 .االجتماعية العلوم على التجريبي المنهج تطبيق انتشار مع جاء التأثر وهذا

 القانونية القاعدة وتطور نشأة تحديد في الفكرة بهذهدوجي  أخذ

 القاعدة بأنها أساس يرى التي الواقعية الحقائق العلمية من مجموعة ليخرج
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نها فإ مثال، كالحقائق المثالية الملموسة، الحقائق هذه عدى ما أما القانونية،

 بها. األخذ يمكن ال واهية حسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع األول : أسس النظرية.

تأثر الفقيه دوجي بالفلسفة العلمية الواقعية التي تعتمد على المشاهدة 

والتجربة ، وهذا ما ترتب عنه إنكار الفقيه دوجي لفكرة الشخصية المعنوية 

 فكرة السيادة فكرة القانون الطبيعي ، ومن الحقائق العلمية التي استخلصها 

ش فيه اإلنسان مع غيره من حقيقي واقعي وملموس يعيوجود مجتمع  -1

 حياة في غيره مع اآلن يعيش كما الماضي في عاش قد اإلنسان، الناس 

 جهة من هو فاإلنسان واقعية  حقيقة يعتبر إليه بالنسبة والمجتمع  اجتماعية،

 كيان له أخرى، جهة ومن .بمفرده العيش يمكنه ال بحيث في الجماعة عضو
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 واعتقاداته وميوالته الشخصية حاجاته له إذ ،لمجتمعا عن مستقل شخصي

 .اآلخرين عن تميزه التي وأفكاره

 وجود تضامن بين األفراد في المجتمع-2

 يصمد أن يجب هو الذي":االجتماعي التضامن أن "دوجي" يرى

 فإنه االجتماعية، الفوارق وفوق الضعفاء، وضعف األقوياء شدة فوق

 ."واحدة دولة ظل في الطبقتين يجمع العامل الذي

 واإلنسان ميتافيزيقيا، أعلى مثال وليس واقعية علمية حقيقة فالتضامن

 كل يفي أن يمكن ال الفرد أن ذلك ارتباط تضامن، لمجتمعا بأفراد يرتبط

 .من اآلخرين مساعدة إلى الحاجة دون بنفسه ومتطلباته حاجاته

 وهذا التضامن قد يكون : 

 : باالشتراك الثابتالتضامن -أ

وهذا النوع من التضامن يعود إلى اشتراك الناس في الشعور  

بحاجات أو رغبات مشتركة يتطلب تحقيقها تضامن األفراد عن طريق ضم 

 الحدود.

 عندئذ تحقيقها ويتطلب األفراد رغبات أو حاجات تشابه عند ينشأ

 بهةالمتشا فالحاجات .الجهود تكاثف خالل من بينهم فيما األفراد تضامن

 تضامن خالل من إال تتحقق أن يمكن ال الناس المشتركة بين والمصالح
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 التضامن أو بالتضامن بالتشابه عليه يطلق ما وهو واشتراك، وتعاضد

 .باالشتراك

 :  التضامن بتقسيم العمل-ب

يرجع هذا النوع من التضامن إلى اختالف األفراد في ميولهم ، مما 

كل فرد بجهده ونشاطه نحو عمل أو خدمة معينة ثم يتبادل يستدعي توجيه 

 .مع غيره ثمرة المجهود ونتاج العمل

 فرد ،ولكلتهموقدرا تهمحاجا في ومتفاوتون متميزون الناس إن

 أفراد من غيره مع المختلفة المنافع بتبادل له تسمح التي الخاصة مواهبه

 في األفراد اختالف عند العمل تقسيم طريق عن فينشأ التضامن .لمجتمعا

 .تهمميولهم واستعدادا

 مع يتضامن معين عمل أو نشاط في فرد يتخصص كل يجعل ما هذا 

 المنفعة تبادل والسلع وبالتالي الخدمات تبادل خالل من األفراد من غيره

 .االجتماعي البنيان تطور مع التضامن من النوع هذا ويزداد

بالتضامن االجتماعي كأساس القاعدة يرى دوجي بأنه ال يكفي الشعور -3

القانونية ،بل يجب أن يكون هناك الشعور بالعدل وهو أساس واقعي مستمد 

 من المشاهدة والتجربة .

 غير الشعور بالتضامن، هو آخر بأساس القانونية القاعدة دوجي عزز

للقاعدة  كأساس االجتماعي بالتضامن الشعور كفاية عدم له تبين بعد فيما أنه

 غير هو وما عدل هو بما األفراد عند القائم الشعور إلى عدّله لذلك القانونية،
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 التي واألفعال بها القيام يجب التي األفعال بين يميز ما خالله ومن .عدل

 هو وما صالح ما هو بين الفاصل الحد أي عنها، واالمتناع تركها وجب

 .األفراد تنظم اجتماعية قواعد االجتماعي الحد هذا على ويتفرع طالح،

 تعتمد التي الدولة صنع من ليست "دوجي" حسب القانونية فالقاعدة

 ترجع والتي الشكلية المذاهب به تنادي كما لكفالة احترامها اإلجبار على

 كما األعلى للمثل التي تخضع القاعدة تلك وال .الدولة إرادة إلى القانون

 نها المجتمع أ أفراد يشعر التي القاعدة هي بل .الطبيعي القانون أنصار يدعي

 قوة استعمال العدل من وأنه االجتماعي التضامن على للحفاظ ضرورية

 .لها واالنصياع لكفالة احترامها الجماعة في الجبر

 

 

 الفرع الثاني :نقد النظرية.

محاولة دوجي إخضاع القانون للمنهج العلمي الواقعي التجريبي الذي -1

 يعدّ إغفاال لطبيعة القانون. تخضع له العلوم الطبيعية

 فيها بما االجتماعية الظاهرة على التجريبي العلمي المنهج تطبيق

 االجتماعية الظواهر ألن وهذا الحاالت، بعض ويستحيل في صعب القانون

 معينة، غاية تحقيق تتجه نحو فهي الغاية، لقانون تخضع إرادية ظواهر هي

التي  الطبيعية الظواهر عكس .لتحقيقها اإلنسانية اإلرادة تدخل من بد وال

 توافرت كلما والتجربة بالمشاهدة النتيجة إدراك فيمكن السببية، لمبدأ تخضع

 .عليها الواقعي التجريبي المنهج تطبيق وبالتالي يسهل .الالزمة األسباب
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أنكر دوجي بأنه إلى جانب حقيقة التضامن يوجد كذلك حقيقة األنانية -2

 وتضارب المصالح.

 يكون، أن يجب وما كائن هو ما معرفة االجتماعية إلى العلومتهدف 

 المالحظة دائرة عن يخرج والذي والتطلع التنبؤ لمبدأ فهي تخضع وهنا،

 والتجريب

 ما هذا المستمر والتغيير بالتشابه االجتماعية تمتاز الظاهرة أن كما

 ففكرة ومن ثمة، .وعسير صعب شيء عليها التجريبي المنهج تطبيق يجعل

 االجتماعية الظاهرة على والتجربة المالحظة تطبيق يخص فيما "دوجي"

 .إطالقها علىبها  األخذ يمكن ال

 ى التضامن في الكثير بل تتمثل في الشر.إن حقيقة التضامن ال تقتصر عل-3

 أن إال الشر في أيضا ويكون الخير في يكون األفراد بين التضامن أن كما

فأعطى  الشر، في التضامن دون الخير في بالتضامناكتفى  "دوجي"

 إال يقوم ال الذي مع منهجه واضح تعارض هذا وفي مثالية، قيمة للتضامن

 .مثالي هو ما كل ويستبعد واقعي علمي أساس على

 األساس عن خروجه بسبب التناقض من نوعا دوجي فكرة حملت

 األفراد بين التضامن على اعتماده خالل وذلك من التجريبي الواقعي

 يعتبر والذي بين األفراد والتنازع للتنافس وإغفاله القانونية للقاعدة كأساس

 ملموسة. واقعية حقيقة
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 المثالية النزعة باعتماده على الواقعية نزعته عن "دوجي" خرج فقد 

 األفراد بين التضامن حقيقة في تمثل أعلى مثل على ارتكازه خالل من وهذا

 .والتنازع التنافس وترك حقيقة

جعل أساس القانون مجرد شعور شخص لألفراد يؤدي إلى تحكيم -4

 األهواء ، في حين أن القانون يستند إلى حقائق موضوعية .

 الفردية والنزاعات الذاتية والنزعة األهواء الشخصية، تحكيم معناه وهذا

 إعمال إلى ضرورة ينادي كونه وأفكاره مبادئه مع تناقض أيضا وهنا)

 بالموضوعية. والتقيد العقل

 وهي الشعور أال الذاتية للنزعة خاضعا القانون أساس جعل ثم ومن 

 إلى يستند أن يجب القانون أن حين في .(عدل هو بما األفراد من النابع

 كما وليس العقل يفرضها كما ثابتة كحقيقة الموضوعية، والعدل الحقائق

 الذي هو العدل وليس للعدليخضعون  الذين هم فاألفراد األفراد، به يشعر

 .لألفراد يخضع
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 الفصل الثالث : المذاهب المختلطة.

 والموضوعية الشكلية المذاهب بين الجمع  المذهب هذا حاول

 إلى النظر في مغاالتها بسبب الموجهة إليها االنتقادات يتفادى حتى السابقة

 .أخرى دون زاوية معينة

 العميد طرف الفقيه من العشرين القرن مطلع في المذهب هذا تبني

 بفرنسا فانس بجامعة وأستاذا قاضيا اشتغل الذي جيني فرونسوا الفرنسي

 "الخاص الوضعي القانون في العلم والصياغة " المعنون كتابه وألف

يسمى  ، مكوناته وطبيعة ومصدره القانون أساس حول نظريته فيه عرض

 علمي : مزدوج أساس على تقوم والتي " والصياغة العلم نظرية " أيضا

 . ميتافيزيقي وفلسفي واقعي
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 الذي المعطى )  ( المبنى أي والمنشأ ) المعطى جيني بين الفقيه ميز

 المادة أو الجوهر تعادل مقومات ذاتية وهي االجتماعي الوقائع يمثل

 .قانونية وأحكام نص شكل في فيصاغ األولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقيه الفرنسي " فرونسو جيني ّالمبحث األول : مذهب 

قام جيني بدراسة المذاهب السابقة فتوصل إلى استخالص مذهب 

شامل صاغه في مؤلفاته )العلم والبالغة في القانون الخاص الوضعي( ، 

 وظهر التفسير ومصادر القانون الخاص الوضعي.

 لقد اعتمد منهجا علميا سماه منهج البحث القانوني الحرّ 

 ل : األسس التي يقوم عليها مذهب جيني المطلب األو

 استخلص جيني أن القاعدة القانونية تتكون من عنصرين هما :



89 
 

 ياغة .صالعلم وال

بعنصر العلم كل معرفة تقوم على التأمل  جيني:يقصد عنصر العلم -1

والتفكير العقلي ومعرفة الواقع الممكن مالحظته والتحقق منه ، فجمع بين 

 الفلسفة الواقعية.الفلسفة المثالية و

 على المقتصر الضيق المعنى ال الواسع بمفهومه هنا العلم نقصد

 والتفكير الفلسفي التأمل من متأتية المعرفة قصده بل والتجربة المشاهدة

 بدور رفه ا باعت المثالية المدرسة من اخذ قد يكون وهنا المجرد، العقلي

 القانونية القاعدة تكوين في األساسية المبادئ عن الكشف في البشري العقل

 الغاية مذهب من أوخذ القانون بتطور تسليمه التاريخي المذهب من وأخذ

 التضامن ومذهب للقانون، كغاية األعلى بالمثل رارهإق االجتماعية

 .القانونية القاعدة تطوير في االجتماعية الوقائع بدور ترافهاع االجتماعي

 عنصر العلم يشتمل على حقائق وهي :-2

حيط الجماعة من واقع موتتمثل فيما  الحقائق الواقعية أو الطبيعية-

 والمعنوية المادية الظروفجغرافي واقتصادي واجتماعي و سياسي.

 .االقتصاد أو السياسة مناخ، الدين، بيئة، سواء بالمجتمع المحيطة

 عليها نتعرف والتي نطاقها وتحديد رسمها تكوينها، في تساهم

 فكرة تنظيم مثال لنا ضرب كمثال علمية حقائق فهي والتجربة بالمشاهدة

 عالقة في ارتباطهما وضرورة مختلفين جنسين وجود على القائمة الزواج

 وق حق تضبط معينة قواعد وفق تنظيمها تستدعي وقانونية شرعية

 .اجتماعية أو أخالقية دينية، أسس وفق الطرفين وواجبات
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: وهي ما مرت به الجماعة من تطورات وأحداث  الحقائق التاريخية-

تاريخية وثقافية ، وألنها تستند إلى تجارب وخبرة األجيال السابقة ، مّما 

يجعل أخذها بعين االعتبار في إنشاء القواعد القانونية حتى يكفل لها نوعا 

 من االستقرار.

 الزمن مرور مع ملزمة اجتماعية سلوكات من رتبه وما الماضي

 وترك اإليجابيات بأخذ منها االستفادة يمكن سابقة تجارب يمثل ام وهو

 .التعديل أو اإلنشاء في السلبيات

:وهي االتجاهات والعقائد والتيارات الفكرية التي تسود  الحقائق المثالية-

 الجماعة وتهدف عادة إلى الكمال .

 إيمان من ينبع مما بالقانون لالرتقاء لإلنسان العليا المثل في المتمثلة

 والعدلي التبادلي العدل إلى تنقسم العقل من وليست البشرية واعتقاد

 .)واألعباء الحقوق في التناسب( التوزيعي

:وهي عملية بلورة مختلف الحقائق لتشكل عنصرا يصلح  الحقائق العقلية-

 أن يكون أساسا ومادة أولية لقواعد قانونية .

 تقدم التي الواقعية الحقائق مالءمة مدى لتقدير البشري العقل استخدام

 مبادئ بل عليا مثالية نزعات ليست لكنها القانوني للنشاط العلمي اإلطار

 وما كائن هو ما بين توازن العقلية فالحقائق العقل كضرورة يبرزها وقواعد

 االفراد. مصالح االعتبار بعين وتأخذ يكون أن ينبغي
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 كان ما أخذ دون قانوني لنظام مثالية صور المثالي والمجتمع 

 الرصيد ولها جيني عند األولى هي االعتبار بعين ضروري وغير ضروريا

 فيه والمرغوب الواقع بين وازنها لت المثالية بدل العقلية وسماها األكبر،

العقل من الحقائق السابقة حقائق معقولة وفقا فيستخلص  .)يكون وما كائن(

 عقلية.لما تبرزه ظروف الجماعة فتسمى حقائق 

 الفرع الثاني : عنصر الصياغة .

أي تحويل الحقائق السابقة التي تكون منها ويتعلق بالفن التشريعي 

 القانون إلى قواعد عامة ومجردة صالحة للتطبيق.

 لصياغة المستخدمة والقواعد الوسائل مجموعةكما يقصد بالصياغة 

 القانون تطبيق على تعاون بطريقة التشريعية والنصوص القانونية األفكار

 لتحقيق تشريعية قوالب في الحياة وقائع باستيعاب وذلك العملية، الناحية من

 . القانونية السياسة تنشده الذي الغرض

 

 

 

 

 :إلى الصياغة تنقسم

  :المادية الصياغة :أوال

 للشك مجاال يدع ال وثابت محدد حسابي شكل في مجسد مادي تعبير

 الغبن كتقدير :مثال القانونية القاعدة مضمون في التأويل أو الخالف أو

 سنة 19 الرشد سن المدني، التقنين 358 المادة حسب بالخمس الفاحش
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 المواعيد( الكيف محل الكم إحالل إلى المشرع فيلجأ مدني، تقنين 40 المادة

 .المدنية المواد في اإلثبات )أيضا

  :المعنوية الصياغة :ثانيا

 تحقيقا األمور من الغالب أو الشائع أو األصل من انطالقارائن الق

 المادة المنقول ملكية سند الحيازة قاعدة :مثاله المعامالت، استقرار لمبدأ

 بعد للمفقود الموت افتراض كأصل، المتهم براءة قرينة مدني، تقنين 835

 .معينة زمنية مدة

  :القانونية للصياغة أداة التشريع :ثالثا

 الحقيقي، معناها القانونية القاعدة تعطي التي هي الشكلية الجوانب إن

 للتعبير وسائل هي القانون مصادر للقانون، أساسي مصدر التشريع ويعتبر

 .له المختلفة المصادر تكونها التي المختلفة الحقائق عن

 المطلب الثاني: تقدير المذهب.

في تفادي االنتقادات التي وجهت إلى كل من  جينينجح الفقيه 

 المذهب الشكلي والمذهب الموضوعي ، حيث اهتم بالجوهر والشكل معا.

من االنتقادات ، حيث يأخذ عليه أن الحقائق  جينيرغم ذلك لم يسلم 

المكونة لعنصر العالم ال تعدّ كلها حقائق علمية ، إذ ال يمكن اعتبار الحقائق 

من قبيل الحقائق العلمية ،ألنها ال تتولد عن الواقع الملموس  العقلية والمثالية

 ، وثبت بالمشاهدة والتجربة .
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 كل ليست :علمية حقائق كلها ليست العلم لعنصر المكونة الحقائق :أوال

 الطبيعية الحقائق ومنها دائما والمشاهدة بالتجربة ومثبتة ملموسة الواقع

 .علمية ليست والمثالية العقلية الحقائق لكن والتاريخية

 جهة من والواقعية التاريخية :األربعة الحقائق بين التفرقة صعوبة :ثانيا

 الحقائق :صنفين في جمعها إلى أدى ما وهو ثانية جهة من والعقلية المثالية

 .التفكيرية العقلية الحقائق التجريبية، العلمية

 نشأة في التشريعية السلطة كدور :الفنية المنطقية الجوانب إهمال :ثالثا

 .القانون

 المبحث الثاني :االتجاهات الحديثة للسياسة التشريعية .

دت العقود األخيرة اتجاهات قانونية عالمية التي فرضت على هش

دول العالم تطوير التشريعات حتى يتالءم مع االتجاهات الحديثة ، وتأتي 

صور أخرى غير الحاجة إلى تطوير الشريعة في كون القانون يتجلى في 

 مكتوبة كالعرف والقانون الطبيعي وقواعد العدالة.

 المطلب األول : معايير صناعة الشريع.

يميز علماء فلسفة القانون بين وجود التشريع وفعاليته ، فوجود 

التشريع يتمثل في صدوره شكال من السلطة المختصة ، أّما فعالية التشريع 

تماعي ألحكامه في نسيج المجتمع ، فال تكون إالّ بكفالة التغلغل االج
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ولضمان ذلك وتهيئة المناخ لنجاح التشريع في تحقيق غايته وجب على 

 المشرع مراعاة المعايير التالية:

 التشريع ليس مجرد أداة جبر التي تمثل القوة ولكنه وسيلة لتحقيق-1

 المصلحة يشيع فيها العدل .

شتد الجزاء ، ومن ثم يجب التشريع ظالم مصيره التجاهل وذكران مهم ا-2

 مراعاة اقتناع الجماعة بلزوم القاعدة القانونية .

تبصير المخاطبين بتشريع وسلطات تطبيقه بأهدافه ومراميه وعدالة -3

أحكامه واالهتمام باستطالع اآلراء قبل اتّخاذ إجراءات إصداره لتحقيق 

 االقتناع الذاتي .

المخاطبين به ال يحضى بقناعتهم أو إن التشريع الذي ال يمتزج بأعراف -4

يرضي المسؤولين عن تطبيقه يتحول إلى نصوص فارغة ال وجود لها في 

 الواقع .

يجب على المشّرع مراعاة القواعد األخالقية والمبادئ الدينية والمعطيات -5

 الثقافية المستقرة في ضمير الجماعة .
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صالح بما يحقق جوهر التشريع الرشيد يقوم على الموازنة بين الم-6

 التوفيق بينها.

أن يكون التشريع يتّسم بالجدية والرشد والعقالنية من خالل إيجاد بدائل -7

 .مشروعة متاحة تهيئ إمكانية اعتراض التشريع

يجب على المشرع اعتناق فلسفة واسعة في تشريع تستهدف الجميع ال -8

 مجرد مصالح جماعات.

نظيمي ألحداث معيشية يمكن يجب أالّ تكون التشريعات رد فعل ت-9

 معالجتها بوسائل أخرى سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية .

 التفاوت واالنسجام بين دستور وتشريع لتحقيق االستقرار القانوني .-10
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 المطلب الثاني : مقومات نجاح سلطات التشريع .

ورسوخه في البيئة تعتبر الديمقراطية شرطا رئيسيا لكفاءة التشريع 

 االجتماعية وتحقيق فاعليته ، ومن ثم يجب :

أن يكون المجلس التشريعي منتخبا بطريقة ديمقراطية ، وأن يكون عملية -1

 وضع التشريع ومناقشته داخل المجلس بأسلوب ديمقراطي .

 .أن ال تكون السلطة التنفيذية وحدها المهيمنة على العمل التشريعي -2

السلطة التشريعية ألعضائها األجهزة الفنية التي تعينهم على أن توفر -3

 مباشرة حقهم في اقتراح التشريعات .
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مهمة أعضاء السلطة التشريعية ليست أداة الخدمات الفردية للمواطنين -4

 دوائرهم ، وإنما سياغة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة.

شة أو االقتصار على يتعين على عضو السلطة التشريعية عدم مناق-5

مشروعات القوانين التي تتعلق بالدائرة االنتخابية فقط ،وإنما يجب اإلسهام 

 في دراسة كافة المشاريع.

يتعين على الدولة إنجاز قاعدة بيانات تشريعية لالرتقاء لمستوى المعرفة -6

من الدستور  60القانونية وحتى ال يتزعزع األساس الذي تقوم عليه المادة

 ئري ال يعطر بجهل القانون.الجزا
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 تفسير القواعد القانونية :

التفسير هو بيان الحكم القانوني األمثل الذي يفهم من النص لتطبيقه 

على الفرد لتحديد حكم القضاء. تفسير القانون يأخذ اتجاهان: األول موسعا 

 :و الثاني مضيقا حيث أن

تتضمنه القاعدة القانونية و بالتالي االتجاه الموسع: هو معرفة المعنى الذي 

يطبق هذا المعنى على جميع القواعد القانونية مهما كان مصدرها سواء 

 .تشريع أو شريعة إسالمية أو عرف

أما االتجاه المضيق: فيقتصر فيه التفسير على القواعد القانونية التشريعية 

فقط ألن التشريع يرد في مواد مختصرة يصعب معرفة حكم النص 

  .القانوني
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 أنواع التفسير: -

ينقسم التفسير إلى أربعة أنواع يتم ترتيبها كاألتي نظريا ألهمية كل 

واحدة: تشريعي, قضائي, فقهي و أخيرا إداري, و ننوه أن هذا التفسير 

 :يخص القانون الداخلي, حيث أن القانون الدولي خولت مهمة تفسيره إلى 

  :التفسير التشريعي-

التفسير الذي يضعه المشرع لنصوص قانونية غامضة المدلول هو 

حين يرى ضرورة لذلك حيث القضاء ال يستدل إلى مدلوله الحقيقي و 

المراد منه , فيصدر المشرع نصا قانونيا ثاني مفسرا للنص القانوني األول 

و يعتبر القانون المفسر بمنزلة القانون األصلي و يكون ملزما كالقانون 

و واجب التطبيق من تاريخ نشر القانون المفسر. وهذا التفسير األصلي 

 .يكون صادرا من الجهة التي أصدرته )كالبرلمان

 : التفسير التشريعي له صورتان

إصدار النص القانوني المفسر مع نفس النص القانوني األصلي في آن  .1

 .واحد
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المشرع يحدث خالف في التطبيق بين القضاء و الفقه لمعرفة قصد  .2

 .فيلجأ المشرع إلى وضع نص تفسيري

 :التفسير القضائي  -

هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيق قانون يتخلله غموض 

أو إبهام على دعوى مرفوعة أمامه حتى يسهل فهمه و تتبين أحكامه و 

يكون هذا ملزما فقط في الدعوى التي صدر بشأنها في المحكمة ذاتها , 

هو األكثر شيوعا ألنه عملي , و يمتاز التفسير القضائي بعدة  وهذا التفسير

 : خصائص هي

 .يكون عند طرح نزاع أمام المحكمة .1

 .المحكمة ملزمة بالتفسير دون طلب الخصوم .2

تفسير القاضي يتأثر بظروف الدعوى المطروحة فيأتي مناسبا لها من  .3

 .تطبيق حكم عادل

األخرى , كما يجوز للقاضي مخالفته في التفسير غير ملزم للمحاكم  .4

 .دعوى مماثلة

 :التفسير الفقهي   -

هو التفسير الذي يصدر عن فقهاء القانون في أبحاثهم القانونية حيث 

يقومون بتفسير و استخالص األحكام من خالل التعليق عليها و هذا تفسير 

لزم للقضاء ال يرتبط بنزاع قضائي قائم بل يكون نظريا فبالتالي ال يكون م

ألنه مجرد رأي فالقاضي له االختيار في األخذ به أو تركه, و ال يمكننا 

 .التقليل من أهمية التفسير الفقهي لمساهمته في تطوير القانون
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و يوجد ايضا تفسير آخر تقوم به اإلدارات العامة من خالل التعليمات التي 

تكون ملزمة  تصدر لموظفيها حتى يتسنى لهم كيفية تطبيق القوانين و

 . للموظفين الصادرة لهم فقط

 

 .تعددت النظريات العقلية في تفسير القانون 

 ويمكن إيجاز أهداف التفسير كما يلي : 

 تحديد معنى القاعدة القانونية التي ورد بها لفظ غامض .-1

 التوفيق بين قاعدتين متناقضتين أو ترجيح إحداهما عن األخرى.-2

 .القواعد القانونية على الواقعق شرح كيفية تطبي-3

 الفرع األول : أنواع التفسير.

يصدر المشرع ما يسمى بالتشريع التفسيري بقانون التفسير التشريعي :-1

 عادي أو يخول السلطات اإلدارية تفسير التشريعات.

: ويسمى االجتهاد وهي المبادئ العامة التي استقرت  التفسير القضائي-2

 ذ بها.في المحاكم على األخ
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:الفقه هو مجموع اآلراء التي يقّرها علماء القانون في  التفسير الفقهي-3

من تأهيل التنظيم والشرح الستنباط أحكام القانون يتوجه مؤلفاتهم وأبحاثهم 

 .به المشرع ويسترشد القاضي

 الفرع الثاني : حاالت وقواعد التفسير .

 عليه نزاع : يجد القاضي نفسه أمام ثالث حاالت عندما يعرض

 يجد نفسه أمام :

 إّما نص سليم .-1

 إّما نصا فيه عيب.-2

 إّما أنه ال يجد نصا .-3

 ففي حالة النص السليم والمبدأ هو ال اجتهاد مع النص.

 فيحضر دور القاضي في استخالص المعنى من النص.

 

 المعنى التفسيري لعبارة النص السليم .-1

 التفسير اللفظي :



103 
 

كان لبعض األلفاظ معنى لغويا واآلخر اصطالحيا يعمل بالمعنى  إذا

 االصطالحي .

: أي الحالة التي ال يكتفي فيها بالمعنى  المعنى المستفاد من روح النص

االصطالحي بل يهدف التفسير إلى تقصي جميع المعاني ، ويميز الفقهاء 

 بين نوعين من التفسير هما :

 

: ويعتمد في النصوص القانونية ذات الصفة االستثنائية ،  التفسير الضيّق

 فال ينبغي التوسع في تفسير القوانين الجزائية .

به كيفية الوصول إلى روح النص وهناك ويقصد :  ـأّما التفسير الواسع

 ثالث طرق يعتمدها الفقهاء:

: وهو المعنى الذي يأتي كنتيجة  المعنى المستخلص من إشارة النص-1

 ة للمعنى المستفاد لعبارة النص.الزم

:ويقصد بهذا المعنى ما نفهمه من  المعنى المستخلص من داللة النص-2

 روحه ومقصده ، ويمكن االستدالل على هذا المعنى عن طريقين :

 االستقالل عن طريق مفهوم الموافقة )القياس( :-أ
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مثال : عند وجود نص يفهم من عباراته معنى معين ينطبق على حالة معينة 

 تحريم الخمر بعملية اإلسكار مقياسا كل لكل مسكر حرام .

 إخضاع المراكز الواقعية المتشابهة لقاعدة قانونية واحدة. :ويعني القياس 

 االستدالل عن طريق مفهوم المخالفة )المفهوم العكسي( : -ب

باختالف العلّة ة لم ينص عليها المشرع ،وذلك اء حكم لحاليقصد بذلك إعط

 لحالتين.في ا

المعنى المستخلص من اقتضاء النص المراد بداللة اقتضاء النص المعني -3

الذي ال يستقيم إالّ بتقديره مثال : قال هللا تعالى :" حرمت عليكم الميتة" يفهم 

 مقتضى النص حّرم عليكم أكل الميتة .

 في حالة النص المعيب:-2

 من طرق فسير النص المعيب :

 الممكنة ، ومن أبرز حاالته :حاالت اإلعابة -1

: قد يكون الخطأ ماديا ويشمل الخطأ الطبيعي خاصة في الحاالت  األخطاء-أ

المستعجلة أو عدم التدقيق اللغوي ،كما قد يكون الخطأ في الترجمة ، حيث 

 يتعين على المفسر أن يصححها دون التغيير من قصد المشرع.
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نص ال يستقيم الحكم بدونه  : يكون النقص بإغفال نص عن حالة النقص-ب

. 

:يكون الغموض بتحميل أحد ألفاظ النص أكثر من معنى  غموض النص-ج

 واحد مقال : لفظ الليل.

:حالة اصطدام نص مع نص آخر ، المبدأ أن يغلب التشريع  التعارض-د

 األقوى وفي حالة التساوي يغلب التشريع الالحق .

 طرق تفسير النص المعيب :

 : وذلك بربط النصوص ببعضها البعض . تقريب النصوص-أ

 الرجوع إلى النص الفرنسي .-ب

االستعانة باألعمال التحضيرية ويقصد بها المناقشات التي دارت تحت -ج

 قبة البرلمان .

الرجوع إلى المصادر التاريخية :فالنص المأخوذ من الشريعة اإلسالمية -د

خوذة من القانون يرجع فهم معناه إلى الفقه اإلسالمي والنصوص المأ

 الفرنسي يستعان بالقضاء والفقه الفرنسي.

 حكمة التشريع :
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يستعين المشّرع في فهم المقصود بنص حكمة التشريع أي المصلحة 

 االقتصادية او االجتماعية أو السياسية التي يقصد المشرع تحقيقها.

 

 

 الفرع الثالث : في حالة عدم وجود نص.

: في هذه الحالة يحكم بالبراءة وفقا لمبدأ شريعة  في المواد الجزائية-أ

 الجرائم ، ال جريمة وال عقوبة إالّ بنص تشريعي.

 المواد المدنية :-ب

القاعدة أنه ال يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكف عن إحقاق الحق 

 " أن بمنتهى الحكم بحجة انقضاء النص" .

 لقواعد القانونية.لذا عليه أن يجتهد باللجوء إلى استنباط ا
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 المراجع المعتمدة : لدراسة مقياس مناهج العلوم القانونية .

 .يالقانون ية التفكيرالدكتور علي مراح : منهج-1

 العلوم القانونية.اهج األستاذ رشيد شميشم : من-2

: مناهج البحث وطرق  نيباتالدكتور عمار بوحوش و الدكتور محمد الذ-3

 إعداد البحوث.

الدكتور عمار عوادي : مناهج البحث العلمي وتطبيقاته في ميدان العلوم -4

 القانونية واإلدارية.

 الدكتور إدريس فاضل : الوجيز في المنهجية والبحث العلمي.-5

 الدكتور شروخ صالح الدين : منهجية البحث العلمي.-6

 LMDاألستاذ الدكتور محمد خان : منهاج البحث العلمي وفق النظام -7
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ي : مناهج البحث و الدراسات وتفسير النصوص في لالدكتور تومي أك-8

 التشريع الجزائري.

 الدكتور شريف سليمان : المنهجية وفلسفة القانون.-9

 

 الجامعية، المطبوعات دار القانون، فلسفة حسين، محمد فايز -10

 2119 االسكندرية

 2011. بيروت الجامعية، الدار القانون، غاية حسن، ابراهيم  أحمد -11.

 منشورات العادة، فوق سموحي ترجمة القانون، فلسفة باتيفول، هنري -12

 1984. بيروت عويدات،

فاضل إدريس ملخص محاضرات المنهجية وفلسفة القانون ، طبعة  -13

1999. 

دار  ، في تفسير الظاهرة القانونية  ات الفقهيةاالتجاه مراح، علي . -14

 . 2011 ،النشر والتوزيعهومة للطباعة و 

المطبوعات  ديوان القانون، وفلسفة العلمية المناهج خروع، حمدأ -15

 .عكنون بن ،الجامعية
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 محاور مقياس فلسفة القانون 

 

 المحور األول : أصول القانون ومقاصده.

 المحور الثاني: المناهج الشكلية والموضوعية المختلفة.

 الحديثة للسياسات التشريعية .المحور الثالث :االتجاهات 

 المحور الرابع : تفسير القانون

 



ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٤٥٥2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ربمتبس٥ 4

نيناوقو ءارآ
سلــجملا ةــيروــهــمجلا سيــئر راـــطـــخإ نأ اراـــبـــتـــعاو–

ددـحـي يذـلا يوضعـلا نوـناـقـلا ةـقـباــطــم ةــبــقارمل يروــتسدــلا
،روتسدلل ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج

:عوضوملا يف

يوضعــلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخــي اـــمـــيـــف :الوأ
:راطخإلا عوضوم

نم٨٣1 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -1
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا
: راطخإلا

ةشقانم جلاعت روتسدلا نم831 ةداملا نأ ارابتعا–
يهو ،اهيلع ةقداصملاو نيناوقلا عيراشمل ناملربلا يتفرغ
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا اذهل ادنس لكشت كلذب
.هكرادت نّيعتي اوهس ّدعي هتاريشأت نمض اهجاردإ مدعو

ىلوألا ةرقفلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -2
نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا نم1٤1 ةداملا نم
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

نم1٤1 ةداملا ىلإ هدانتسا يف عّرشملا نأ ارابتعا–
ىلإ ةراشإلا نود ،اـــهــــنــــم3و2 نيترــقــفــلا صصخ روــتسدـــلا
،يوضع نوناقب عيرشتلا تالاجم تددح يتلا ىلوألا ةرقفلا

نيناوقلل ةصصخم ىرخأ تالاجم كانه نأ ىلع تصنو
طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا اهنيب نمو ةيوضعلا

هيلع صوصنملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
لكشت كلذب يهو ،روتسدلا نم881 ةداملا نم2 ةرقفلا يف
رمألا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ايروتسد ادنس

مدعو ،هتاريشأت نمض اهيلإ دانتسالا ةرورض يعدتسي يذلا
.هكرادت نّيعتي اوهس دعي اهيلإ ةراشإلا

نــم يناــثــلا لصفــلا ناوـــنـــع صخـــي اـــمـــيـــف: اـيــناــث
 : يتأي امك ررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

يناثلا لصفلا"

." ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم طورش

،يوضعــلا نوــناــقــلا نــم يناــثـــلا لصفـــلا نأ اراـــبـــتـــعا–
عفدلا ةسرامم طورش“ ناونع تحت ءاج ،راطخإلا عوضوم
،"ةيروتسدلا مدعب

اـهـترـقــف يف روــتسدــلا نــم881 ةداملا نأ اراـــبــــتــــعاو–
تايفيكو طورش ديدحت ،يوضعلا نوناقلا ىلإ ليحت ةيناثلا

 ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت

ماع ةدعقلا يذ02 يفخرؤم٨1/د.م/ع.ق.ر/٣0 مقر يأر
ةبقارمب قلعتي ،٨102 ةنس تشغ2 قفاوملا٩٣٤1
طورــــش ددـــــــحي يذلا يوــــــضعلا نوـــــناــــقلا ةقباــــــطم
.روتسدلل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
٤ يف ةخرؤملا ةلاسرلاب ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا

سلـجـمـلـل ةـماـعــلا ةــناــمألاــب ةــلــجسملاو81٠2 ةـــنس وـــيـــلوـــي
دصق ،3٠ مقر تحت81٠2 ةنس ويلوي٤ خيراتب يروتسدلا

طورش ددـــحـــي يذـــلا يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا ةـــقـــباـــطــــم ةــــبــــقارــــم
،روتسدلل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

٦81و1٤1 داوـــــــــملا امـــــيس ال ،روتـــــــسدلا ىلع ءاـــــــنبو–
،هنم )3 ةرقفلا(191و )ىلوألا ةرقفلا(981و881و )2 ةرقفلا(

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لــمــع دــعاوــقــل ددحملا٦1٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ٦ قـــــفاوملا٧3٤1
،يروتسدلا سلجملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

:لكشلا يف

تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعا–
هعورشم عدوأ ،راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
يأر ذخأ دعب ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم لّوألا ريزولا

،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(٦31 ةداملل اقفو ،ةلودلا سلجم

،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتـــعاو–
هتقباطم ةبقارم دصق يروتسدلا سلجملا ىلع ضورعملا
831 ةداملل اقفو ةشقانم عوضوم هعورشم ناك ،روتسدلل
سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم روتسدلا نم
ىلع روتسدلا نم )2 ةرقفلا(1٤1 ةداملل اقفو لصحو ،ةمألا

ةدــقــعـــنملا هـــتسلـــج يف ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا ةـــقداصم
هــتسلـــج يف ةـــمألا سلـــجـــمو ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٥2 خـيراـتـب
ةرود لالــــــخ ،81٠2 ةـــــــنس وـــــــيلوي لوأ خــــــيراتب ةدـــــــــــقعنملا
ةــــــــنس رـــــــــبمتبس٤ خــــــــيراتب ةــــــــــحوتفملا ةـــــيداعلا ناـــــملربلا

٧1٠2،



٤٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٥2
5م٨102 ةنس ربمتبس٥

اذـــه ىلإ روـــتسدـــلا ماـــكـــحأ ضعـــب لـــقـــن نأ اراـــبـــتـــعاو–
درجم وه لب ،اعيرشت هتاذ ّدح يف لكشي ال يوضعلا نوناقلا

رــخآ صن لاــجــم ىلإ اـــهـــيـــف صاصتـــخالا دوـــعـــي ماـــكـــحأل لـــقـــن
ليدعتلاو ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ ثيح نم هنع فلتخي
،روتسدلا يف ةررقملا ةباقرلاو

يفرحلا لقنلا اذهب عّرشملا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نم881 ةداملا نــــــم ىلوألا ةرــــــقــــــفــــــلا نــــــم لّوألا ءزجلا صنــــــل
عـــيزوـــتـــل يروــــتسدــــلا أدــــبملاــــب لــــخأ دــــق نوــــكــــي ،روــــتسدــــلا
،يوضعلا نوناقلا نم٥ ةداملا ربتعت مث نمو ،تاصاصتخالا

.روتسدلل ةقباطم ريغ ،راطخإلا عوضوم

7 ةداملا صن يف "ةلقتسم" ةملك صخي اميف .٣
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم01 ةداملا نم2 ةرقفلاو
: عوضوملا يف امهداحـــــــتال نيتعمتجم نيتذوخأم ،راطخإلا

،لوبقلا مدع ةلئاط تحت ،طرتشا عّرشملا نأ ارابتعا–
ةلقتسمو ةبوتكم ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم نوكت نأ

،ةببسمو

يتملك مدختسا يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعاو–
نيتـمزالـم نيتـفص اـمـهراـبــتــعاــب "ةــيــلالــقــتسا"و "ةــلــقــتسم"
يف ةــيــلالــقــتسالا ةــفص اــهــل رــقأ يتــلا تاــطــلسلاو تاــئيــهـــلـــل
يف كلذ درو امك ةيرادإلاو ةيلاملا ةيلالقتسالا وأ ،اهلمع
،روتسدلا نم2٠2و891و٤91و281و٦٧1و٦٥1 داوملا

نيتداملا يف هــلاـــمـــعـــتسا دـــنـــع عّرشملا نأ اراـــبـــتـــعاو–
روكذملا ىنعملل ارياغم ىنعمب ةلقتسم ةملك نيتروكذملا
ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا ةرــكذــم نوــكــت نأ هـــب دصقـــي ،هالـــعأ

،ةيلصألا ىوعدلا ةركذم نع ةلصفنم ةركذم

"ةلقتسم" ةملك لامعتسا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،يوضعلا نوناقلا نم٠1 ةداملا نم2 ةرقفلاو٧ ةداملا ّصن يف

.هكرادت نّيعتي اوهس ّدعي ،راطخإلا عوضوم

صن يف ةدراولا "اروف" ةملك صخي اميف .٤
،يوـــــضعلا نوـــــناقلا نـــــم٨ ةداــــــملا نــــــم ىلوألا ةرقفلا

 : راطخإلا عوـــــضوم

يضاــق ةسارد ةــيــفـــيـــك ددحت ةداملا هذـــه نأ اراـــبـــتـــعا–
ىدم نم دكأتلاب ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم عوضوملا

ىلإ اهلاسرإ لبق ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش رفوت
،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

امك ”نيحلا يف“ ىنعم ديفت "اروف" ةملك نأ ارابتعاو–
)3 ةرقفلا(111 ةداملا ّصن لالخ نم روتسدلا يف سركم وه
،يوضعلا نوناقلا نم22و٦1 نيتداملا لالخ نم اذكو هنم
،راطخإلا عوضوم

نمض ةجردملا داوملا يف ةدراولا ماكحألا نأ ارابتعاو–
نمضتت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم يناثلا لصفلا

مامأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ تايفيكو طورش نم ّالك
اذه ناونع نأو ،روتسدلا اهيلع صن امك ةيئاضقلا تاهجلا
،هنمض ةجردملا داوملا نومضم سكعي ال لصفلا

نم يناثلا لصفلا ناونع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
اـيـئزـج اـقـباـطـم دـعـي ،راـطـخإلا عوضوـم يوضعــلا نوــناــقــلا
  .روتسدلل

،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا داوـــم صخـــي اـــمــــيــــف: اــثــلاـــث
: راطخإلا عوضوم

نوـــــناـــــقـــــلا نـــــم ىلوألا ةداملا صخـــــي اــــــمــــــيــــــف .1
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

طورش ديدحـــــت ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي"
ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
."روتسدلا نم٨٨1 ةداملا

ديدحت عّرشملا لوخ يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعا–
هل ددحو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
صن نأو ،لاجملا اذه يف يوضعلا نوناقلا عوضوم ايرصح
ةملك المعتسم اقيقدو احيرص ءاج881 ةداملا نم2 ةرقفلا
يروتسدلا سسؤملا دصق نأب ديفي يذلا رمألا ،"ديدحت"

عوضوــــــم ،يوضعــــــلا نوــــــناــــــقــــــلا نوـــــــمضمو عوضوـــــــم رصح
،راطخإلا

الدب ”فدهي“ ةملك لمعتسا نيح عّرشملا نأ ارابتعاو–
لّوــخ يروــتسدـــلا سسؤملا نأ هـــنـــم مـــهـــفـــي دـــق "ددـــحـــي" نـــم
ديدحت ىلع لمعلا ،يوضعلا نوناقلا اذه لالخ نم عرشملا

لذب يأ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
طورشلا كلـــت دـــيدـــحــــتــــب ةــــجــــيــــتــــن قــــيــــقحت سيــــلو ةــــياــــنــــع
ةرقفلا ةحارص كلذ ىلع صنت امك ايرصحو ةقدب تايفيكلاو
،روتسدلا نم881 ةداملا نم2

الدب "فدهي" ةملك لامعتسا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،يوضعــــلا نوــــناــــقــــلا نــــم ىلوألا ةداملا صن يف "ددــــحــــي" نــــم
.روتسدلل ايئزج اقباطم ّدعي ،راطخإلا عوضوم

،يوضعلا نوناقلا نم٥ ةداملا صخي اميف .2
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

مدــــعــــب عــــفدـــــلاـــــب يروـــــتسدـــــلا سلـــــجملا رـــــطـــــخـــــي"
وأ اــيــلــعــلا ةـــمـــكحملا نـــم ةـــلاـــحإ ىلع ءاـــنـــب ةـــيروـــتسدـــلا

."ةلودلا سلجم

نوناقلا اذه نم٥ ةداملا يف جردأ عّرشملا نأ ارابتعا–
ةرـــقـــفـــلا نـــم لّوألا ءزجلا صن ،راــــطــــخإلا عوضوــــم ،يوضعــــلا
ايفرح القن دعي كلذو ،روتسدلا نم881 ةداملا نم ىلوألا

،يروتسد مكحل



ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٤٥٥2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس ربمتبس٥ 6

،ايرصح دوعي يذلا صاصتخالا ةسرامم نأ ارابتعاو–
يروـــــــتسدـــــــلا سلـــــــجملا ىلإ ،يروـــــــتسدـــــــلا سسؤملا ةدارإبو
دودحلاب ،مهتايحالص ةسرامم دنع ،ةاضقلا ّديقتي نأ يضتقت
صوصنملا طورشلا رفوت ىدم ريدقتب طقف حمست يتلا

،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا يف اهيلع
يعيرشتلا مكحلا ةيروتسدل مهريدقت ىلإ كلذ دتمي نأ نود
اذه لظ يفو ،عازنلا فارطأ دحأ لبق نم هيلع ضرتعملا
،راطخإلا عوضوم،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملاّ نإف ،ظفحتلا

.روتسدلل ةقباطم ّدعت

نوناقلا نم )2 ةرقفلا(٤1 ةداملا صخي اميف -6
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

صوصنملا طورشلا ءافيتسا مت اذإ ةلاحإلا متتو"
." يوضعلا نوناقلا اذه نم٩ ةداملا يف اهيلع

،يوضعلا نوناقلا نم٤1 ةداملا نم2 ةرقفلا نأ ارابتعا–
ىلإ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإب رقت ،راطخإلا عوضوم
طورشلا رفوت ةلاح يه ةديحو ةلاح يف يروتسدلا سلجملا
عبتيو ،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
طورشلا كلت رفوتت ال امدــــــــنع هنأ ،ةفلاـــــخملا موهـــــفمبو كلذ
،يروتسدلا سلجملا ىلإ عفدلا ةلاحإ متت ال

سلجملا لوخت روتسدلا نم281 ةداملا نأ ارابتعاو–
اميس ال ،روتسدلا مارتحا ىلع رهسلا ةيحالص يروتسدلا

 ،تايرحلاو قوقحلا مارتحا نامض

أدبملا مارتحا يضتقت ةيحالصلا هذه نأ ارابتعاو–
ةـــطـــلسلا نيب تاصاصتـــخالا عـــيزوـــتـــب يضاـــقـــلا يروـــتسدـــلا
ةـلـقـتسم ةـئيـه هراـبـتـعاــب يروــتسدــلا سلــجملاو ةــيــئاضقــلا

ضرتعملا يعيرشتلا مكــــــحلا ةيروتــــــسد يف لصــــــفلاب ةفلـــــكم
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف هيلع

مدعب عفدلا ةلاحإ رارق لاسرإ ةيناكمإ نأ ارابتعاو–
سلجملا ىلإ فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم ةيروتسدلا
- ةـلودــلا سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا فرــط نــم يروــتسدــلا

عفدلا لوبق دنع يهو ،ةديحو ةلاح يف  متي ،ةلاحلا بسح
ةدراولا تاءارجإلاو طورشلا ىلإ عوجرلاب ةيروتسدلا مدعب

،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٤1 و9 نيتداملا يف
رارقلا نم ةخسن لاسرإ مدع كلذ نم مهفي ،لباقملاب هنإف
سلجملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ضفرل ببسملا
،هالعأ ةروكذملا ايلعلا ةيئاضقلا تاهجلا فرط نم يروتسدلا

ةيروتسد ريدقت يف ةريخألا هذه لصفت دق ،ةلاحلا هذه يفف
سلجملا نكمتي نأ نود هيلع ضرتعملا يعيرشتلا مكحلا
ةيئاضقلا تاهجلا كلت مارتحا ىلع عالطالا نم يروتسدلا

 ،اهتاصاصتخال

نأ دصقي ةملكلا هذه هلامعتساب عّرشملا نأ ارابتعاو–
ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ راثي يتلا ةيئاضقلا ةهجلا

ىدم نم دكأتلا دعب ةلجعتسمو ةيولوأ ةفصب هيف لصفت
نم9 ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا هــــلوــــبــــق طورش رــــفوــــت
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

،يوضعلا نوناقلا نم8 ةداملاّ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ظفحتلا ةاعارم عم روتسدلل ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم
 .هالعأ راثملا

،يوضعلا نوناقلا نم٩ ةداملا صخي اميف -٥
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

مت اذإ ،ةــــيروــــتسدـــــلا مدـــــعـــــب عـــــفدـــــلا لاسرإ مـــــتـــــي"
: ةيتآلا طورشلا ءافيتسا

ضرــتــعملا يعـــيرشتـــلا مـــكحلا ىلع فـــقوـــتـــي نأ–
،ةعباتملا ساسأ لكشي نأ وأ عازنلا لآم هيلع

حيرصتلا قبس دق يعيرشتلا مكحلا نوكي ّالأ–
يروــتسدــلا سلــجملا فرــط نـــم روـــتسدـــلـــل هـــتـــقـــباـــطمب
،فورظلا ريغت لاح ءانثتساب

."ةيدجلاب راثملا هجولا مستي نأ–

ضورعملا يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا نأ ارابتعا–
ددحت ،روتسدلل هتقباطم ةبقارمل يروتسدلا سلجملا ىلع
مدــــعــــب عــــفدــــلا لاسرإ مــــتــــي اـــــهـــــئاـــــفـــــيـــــتساـــــب طورش ةـــــثالـــــث
،ةيروتسدلا

لكب ددحي نأ عّرشملل دوعي ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
لباقملاب هنإف ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش ةدايس
طورشلا هذه قيبطت نأ نم دكأتلا يروتسدلا سلجملل دوعي
وأ ىرخألا تاطلسلا تاصاصتخاب ساسملا هنأش نم سيل
،يروتسدلا سلجملل ةلوخملا تاصاصتخالا

نم281 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلل اقبطو هنأ ارابتعاو–
فـلـكـت ةـلـقـتسم ةــئيــه يروــتسدــلا سلــجملا نإف ،روــتسدــلا

ارصح دوعت ةمهملا هذه نأو ،روتسدلا مارتحا ىلع رهسلاب
ىلع رهسلا هدحو هلو هل دوعي ةجيتنلابو ،هصاصتخا لاجمل

اذه اهررقي يتلا لئاسولاو تاءارجإلل اقفو روتسدلا مارتحا
 ،صاصتخالا اذه نع ةعبانلا ريسفتلا ةطلس لالخ نم ،ريخألا

،ةيئاضقلا تاهجلا ةاضقل هرارقإب ،عرشملا نأ ارابتعاو–
عوجرلاب ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش رفوت ىدم ريدقت
ةسارد عم ،فورظلا ّريغتو ،يروتسدلا سلجملا تاداهتجا ىلإ
دصقي ال ،عازنلا فارطأ دحأ نم راثملا هجولل يدجلا عباطلا

كلتل ةلثامم ةيريدقت ةطلس ةيئاضقلا تاهجلا هذه حنم كلذب
،يروتسدلا سلجملل ايرصح ةلوخملا
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لصف مدـــع ةـــلاـــح يف هــــنأ رــــقأ عّرشملا نأ اراــــبــــتــــعاو–
اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

ايئاقلت عفدلا لاحي ،يوضعلا نوناقلا اذه نم٤1 ةداملا يف
 ،كلذ قيبطت ةيفيك ديدحت نود يروتسدلا سلجملا ىلإ

عفدلا ةلاحإ هرارقإب عّرشملا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ةجيتن ،يروتسدلا سلجملا ىلإ ايئاقلت ةيروتسدلا مدعب
،ةددحملا لاجآلا يف ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا لصف مدع
مدعب عفدلا فلم ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا لاسرإ دصقي هنإف
،ظفحتلا اذه لظ يفو ،يروتسدلا سلجملا ىلإ ةيروتسدلا

ةقباطم ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا نم ةداملا هذه ّدعت
.روتسدلل

،يوضعلا نوناقلا نم22 ةداملا صخي اميف-٩
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

،ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا سلجملا ملعي"
.يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقيبطت هراطخإ دنع

يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر ملعي امك
مهتاظحالم هيجوت مهنكمي نيذلا ،لوألا ريزولاو ينطولا
ضورعملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح يروتسدلا سلجملل
."هيلع

نم ىلوألا ةرقفلا يف صن عرشملا نأ ،ةهج نم ارابتعا–
سلجملا لبق نم ةيروهمجلا سيئر مالعإ ىلع ةداملا هذه
،يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقيبطت هراطخإ دنع يروتسدلا

مدعب عفدلاب يروتسدلا سلجملا راطخإ نأ ارابتعاو–
ليحت يتلا ،روتسدلا نم881 ةداملا هيلع صنت ةيروتسدلا

تايفيكو طورش ديدحت ،يوضعلا نوناقلا ىلإ2 اهترقف يف
 ،اهقيبطت

مدعب عفدلاب يروتسدلا سلجملا راطخإ نأ ارابتعاو–
نوـناـقـلـل اـقـيـبـطـت سيـلو روـتسدـلـل اــقــبــط مــتــي ةــيروــتسدــلا
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

22 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ايئزج ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم
 ،روتسدلل

ةرقفلا يف جردأ عّرشملا نأ ،ةيناث ةهج نم ارابتعاو–
سلـــــــجملا مالـــــــعإب يضقـــــــي اـــــــمـــــــكـــــــح ةداملا هذــــــــه نــــــــم ىلوألا
عفدلاب هراطخإ درجمب ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا

ةيروهمجلا سيئر ةيناكمإ هرارقإ نود ،ةيروتسدلا مدعب
2 ةرــــقــــفــــلا يف رــــقأ نيح يف ،عــــفدــــلا لوــــح تاــــظــــحالـــــم ءادـــــبإ
عم عفدلاب مهمالعإ لّوألا ريزولاو ناملربلا يتفرغ يسيئرل
،مهتاظحالم ميدقت ةيناكمإ

سيــــئر لّوــــخ يروــــتسدــــلا سسؤملا نأ اراــــبـــــتـــــعاو–
داوملا بــــــجومب ،روــــــتسدلا يــــــماح هراـــــبتعاب ةــــــيروهمجلا

نيناوقلا رادـــــصإ ،روــــتسدلا نـــــم٥٤1و٤٤1و )2 ةرــــــــقفلا(٤8

مارتحا ىلع رهسلا ةمهم نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
281 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا روتسدلا

ةخسن لاسرإ يضتقت ،ةيفافشلا تابلطتمو روتسدلا نم
وأ ايلعلا ةمكحملا ررقت هلالخ نم يذلا ببسملا رارقلا نم
سلجملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ مدع ةلودلا سلجم
،يروتسدلا

نم٤1 ةداملا نإف ،ظفحتلا اذه ةاعارمبو هنأ ارابتعاو–
.روتسدلل ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

٥1و٣1و )ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا صخي اميف-7
ةذوخأم ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٩1و٨1و
: ةلعلاو عوضوملا يف اهداحــــتال ةعمتجم

دق داوملا هذه يف "راطخإ" ةملك مادختسا نأ ارابتعا–
راطخإ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نكمي هنأ هنم مهفي
ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا نكمي هنأو ،يروتسدلا سلجملا

ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا راطخإ عازنلا يف لصفلاب
سلـجـم وأ اـيــلــعــلا ةــمــكحملا راــطــخإ يضاــقــتملا نــكــمــي هــنأو
،ةرشابم ةلودلا

ىلع ،تددح روتسدلا نم٧81 ةداملا نأ ارابتعاو–
سيئر يف يروتسدلا سلجملا راطخإ تاهج ،رصحلا ليبس

سلــــجملا سيــــئر وأ ةــــمألا سلــــجــــم سيــــئر وأ ةــــيروــــهــــمجلا
ابئان نيسمخ ىلإ ةفاضإ ،لّوألا ريزولا وأ ينطولا يبعشلا
،ةمألا سلجم نم اوضع نيثالث وأ

نع يروتسدلا سلجملا راطخإ نكمي هنأ ارابتعاو–
ةمكحملا نم ةلاحإ ىلع ءانب ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيرط

روتسدلا نم881 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا
سيـلو يروــتسدــلا سلــجــمــلــل عــفدــلا ةــلاــحإ اــمــهــتــلوــخ يتــلا
،هراطخإ

)ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم91و81و٥1و31و
.روتسدلل ايئزج ةقباطم

،يوضعلا نوناقلا نم12 ةداملا صخي اميف-٨
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

سلــجــم وأ اــيــلــعـــلا ةـــمـــكحملا لصف مدـــع ةـــلاـــح يف"
لاحي ،٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ةلودلا
."يروتسدلا سلجملا ىلإ ،ايئاقلت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا

راطخإ ةيناكمإ ددح يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعا–
ءانب ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيرط نع يروتسدلا سلجملا

ماكحأل اقبط ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإ ىلع
،روتسدلا نم881 ةداملا
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ةـيروــهــمجلا سيــئرــل رــقأو ،اــهــيــلــع ناملرــبــلا ةــقداصم دــــعــب
تيوصتلا مت نوناق يف ةيناث ةلوادم ءارجإ بلط ةيناكمإ
عفدلا لوح هتاظحالم ءادبإ ،ىلوأ باب نم هنكمي هنأو ،هيلع
مــكــح ىلع هــبــجومب ضارــتــعالا مــتــي يذـــلا ةـــيروـــتسدـــلا مدـــعـــب
يتلا هتايرحو هقوقح كهتني هنأ ضاقتم يعدي يعيرشت
،روتسدلا هل اهنمضي

عّرشملا دصق نكي مل اذإ هنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
هتاظحالم ءادبإ ةيناكمإ يف ةيروهمجلا سيئر ةيحالص لافغإ

يسيئرل ةحارص كلذ هرارقإب ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح
ّدعت ،ظفحتلا اذه لظ يفو ،لّوألا ريزولاو ناملربلا يتفرغ
ةقباطم ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ةداملا هذه
.روتسدلل

يوضعلا نوناقلا نم62 ةداملا صخي اميف -01
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

."ةيمسرلا ةديرجلا يف يروتسدلا سلجملا رارق رشني"

ةروكذملا٦2 ةداملا يف رشي مل عّرشملا نأ ارابتعا–
ةيمسرلا ةديرجلا اهب ينعي ةيمسرلا ةديرجلا نأ ىلإ هالعأ
لكشي كلذو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

.هكرادت نيعتي  اوهس

ةيريسفتلا تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا صخي اميف : اعبار
تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا تاريـشأت نمض
 :راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت

نــــــــم )ةرـــــيخألا ةرــــــــــقــفــلا(191 ةداـــــــــملا نأ اراــــــــبتعا–
هتارارـقو يروــتـسدـلا سلجملا ءارآ نأ ىلـع صنــت روــتــسدــلا

تاـطلـسلاو ةـيـمومـعلا تاـطـلسـلا عيمـجل ةمزـلـمو ةـيـئاــهـن
،ةيئاضقلاو ةيرادإلا

كلذ نم يروــتـسدــلا سسؤملا دــصــق نأ اراــبـتــعاو–
سلجملا اـــهذـــخـــتـــي يتـــلا تارارـــقـــلاو ءارآلا نأ رارـــقإ وـــه
،هيف يضقملا ءيشلل ةقلطملا ةّيـجحلا يستـكت يروتسدـلا

 ،اهقوطنم وأ اهبابسأ يف ءاوس

هــــتسرامم يف يروــــتسدــــلا سلــــجملا نأ اراـــــبـــــتـــــعاو–
مكح ةقباطمب حرصي امدـنع هنإف ةيروتـسدلا هتايحالصـل
يرـيـسـفـتـلا ظــفــحــتـلا ةاــعارـم ةــطـيرش روــتـسدـــلـل يعـــيرشـت
ظــــفـحــتـلا اذــــه نإـف ،ةـــــقـــــباـــــطملاـــــب حـــــيرـصـتـلا هـــــب دـيـقـي يذـلا

هيـف يضقملا ءيشـلل ةقلطملا ةيجحلا اـضـيأ وـه يسـتـكـي
هاـطـعأ يذــلا رـيـســفـتــلا قـــــفو هـــــقـيــبـطـتــب تاـطـلــسـلا مزــــــلــــــيو
،مكحلا اذهل يروتسدلا سلجملا

تاظفحتلا هذه قيبطت ليهست فده نأ ارابتعاو–
،ةــيــنــعملا ةــيــعــيرشتــلا ماــكــحألا نــع اــهــلصف نــكـــمـــي ال يتـلاو
يوضعلا نوناقلا اذه تارــــيــــشأــــت يف جردــت نأـــب يضـــتــقـــي
روتسدلل اهتقباطمب حيرصتلا ءاج يتلا ةيعيرشتـلا ماكحألا

،يريسفت ظفحتب اديقم

ماكحألا ىلإ ةراشإلا جاردإ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نوــناــقــلا تارــيــشأــت يف ةــيرـــيسفـــتـــلا تاـــظـــفـــحـــتـــلا عوضوـــم
مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا
قيـبطتلل ايساسأ اـنامض دعي ،راطخإلا عوـضوــم ،ةيروتسدلا
.هيف يضقملا ءيشلل ةقلطملا ةيجحلا أدبمل يلكلا

: باــبسألا هذــــهل

: يتآلا يأرلاب يلدي

: لكشلا يف

تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ّنإ: الوأ
اقبط هيلع ةقداصملا تمت دق ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
اــــقباطم كلذب ّدعـــيو ،روــــتسدلا نــــم )2 ةرـــــقفلا(1٤1 ةداـــــملل
،روتسدلل

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ: ايناث
ددحي يذلا يوضعلا نوناـــــــــقلا ةقباــــطم ةبــــقارم صوصـــــــخب

اقيبطت مت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا ماكحأل

 : عوضوملا يف

،يوضعـلا نوـناـقـلا تارـيشأت صخــي اــمــيــف: الوأ
: راطخإلا عوضوم

:يتأي امك ىلوألا ةريشأتلا ةغايص داعت–

ناترقفلا(٦31 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب“ –
881و )2 ةرـــــــــــقــــفـــلا(٦81و٤٤1و1٤1و831و )3و ىــــــــــــلوألا

."هنم٥12و )3و2 ناترقفلا(191و )3و2 ناترقفلا(981و

نــم يناــثــلا لصفــلا ناوــنــع صخــي اـــمـــيـــف: اـيـناــث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

روتسدلل ايئزج اقباطم يناثلا لصفلا ناونع ّدعي–
: يتأي امك هتغايص داعتو

يناثلا لصفلا“

."ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم تايفيكو طورش

،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا داوـــم صخــــي اــــمــــيــــف : اــــثــــلاــــث
: راطخإلا عوضوم

داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم ىلوألا ةداملا دعت.1
: يتأي امك اهتغايص

تاـيـفـيـكو طورش يوضعـلا نوــناــقــلا اذــه ددــحــي"
٨٨1 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
."روتسدلا نم

.روتسدلل ةقباطم ريغ٥ ةداملا ّدعت.2



٤٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٥2
9م٨102 ةنس ربمتبس٥

 : يتأي امك٦2 ةداملا ةغايص داعت -٠1

ةدـــيرجلا يف يروـــتسدـــلا سلـــجملا رارــــق رشنــــي "
."ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمّسرلا

ةيريسفتلا تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا صخي اميف: اعبار
طورش ددــحــي يذــلا يوضعــلا نوــناــقــلا تارـــيـشأت نـــمض
:راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

عوضوـــم ،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا تارــــيشأت ىلإ ةــــفاضإ–
 :راطخإلا

ةاـــعارـــم عـــم ،يروـــتسدـــلا سلــــجملا يأر ذــــخأ دــــعــــب“–
12و٤1و9و8 داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

."22و

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم ميقرت داعي: اسماخ
.راطخإلا

،يوضعــلا نوــناــقــلا نــم22و12و٤1و9و8 داوملا
عم اهتيروتسدب يأرلا اذه يف حّرصملا ،راطخإلا عوضوم
نوـناـقـلا اذـه يف اـهـلــباــقــت ،ةــيرــيسفــتــلا تاــظــفــحــتــلا ةاــعارــم
.12و٠2و31و8و٧ داوملا يوضعلا

ايلك وأ ايئزج ةقباطملا ريغ ماكحألا ربتعت : اسداس
،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب نع لصفلل ةلباق روتسدلل
.راطخإلا عوضوم

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب ّدعت: اعباس
.روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ يأرلا اذه غلبي : انماث

ةـّيروـهـمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف يأرــلا اذــه رشنــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا هتاسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
92 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2و91و81و٧1و٦1 خيراتب
.81٠2 ةنس تشغ2و لوأو ويلوي13و٠3و

يروتسدلا سلجملا سيئر
يـسلدم دارـم

 ،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم
 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس
 ،ةوضع ،باحر ةيداش

 ،اوضع ،ليختوب ميهارـبإ
 ،اوــــضع ،ةلهسوأ اضر دمحم

 ،اوضع ،يوارق رونلا دبع
 ،ةوـــضع ،دابع ةجيدخ
 ،اوـضع ،طيلب ليعاـمس

 ،اوضع ،يمهارب يمشاهلا
 ،اوـــضع ،لولج ةدع دـمحما

.اوــضع ،شيـــنف لاـــمك

صن يف ”ةلصفنم“ ةملكب "ةلقتسم" ةملك لدبتست.3
 .٠1 ةداملا نم2 ةرقفلاو٧ ةداملا

ةاعارـم ةـطـيرش روـتسدـلـل ةـقـباـطـم8 ةداملا دـــعـــت.٤
 .هالعأ راثملا ظفحتلا

ةاـعارـم ةـطـيرش روـتسدـلـل ةـقـباــطــم9 ةداملا ّدــــعـــــت.٥
.هالعأ راثملا ظفحتلا

ةطيرش روتسدلل ةقباطم )2 ةرقفلا(٤1 ةداملا ّدعت.٦
.هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارم

)ىلوألا ةرقفلا(31و )ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا دعت.٧
اهتغاــــــيص داــــعتو ،روتــــــــسدلل ايئزج ةقباطم91و81و٥1و
: يتأي امك

مدـــــــعب عـــــــفدلا لاـــــــسرإ ةــــــــلاح يف :11 ةداملا"–
عازنلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا ئجرت ،ةيروتسدلا
سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا رارــقـــب اـــهـــلصوـــت ةـــياـــغ ىلإ
."... هيلإ عفدلا ةلاحإ دنع يروتسدلا سلجملا وأ ةلودلا

ناكو ضقنلاب نعط ميدقت مت اذإ :٣1 ةداملا"–
رارق راظتنا نود ةيضقلا يف اولصف عوضوملا ةاضق
يروتسدلا سلجملا وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

نــعــطــلا يف لصفــلا ءاـــجرإ مـــتـــي،هـيـلإ عـفدـلا ةــلاــحإ دــنــع
." ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا ةياغ ىلإ ضقنلاب

ةيروتسدلا مدعب عفدلا راثي امدنع :٥1 ةداملا"–
نالصفي ،ةرشابم ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا مامأ

يروتسدلا سلجملا ىلع هتلاحإ يف ةيولوألا ليبس ىلع
."هالعأ٤1 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا نمض

يروـــــــــتسدلا ســــــــلجملا ىلإ لـــــــــسري :٨1 ةداملا"–
دنع ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملل ببسملا رارقلا
."فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم هيلإ عفدلا ةلاحإ

،يروتسدلا ســــــــلجملا ىلإ عفدلا ةلاحإ دــنع :٩1 ةداملا"–
لصفلا ءاجرإ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا ىلع نيعتي
ناـــك اذإ ّالإ ،ةـــيروـــتسدـــلا مدـــعــــب عــــفدــــلا يف تبــــلا نيح ىلإ
اــمدــنــع وأ ىوــعدــلا ببسب ةــيرحلا نــم اــمورــحـــم ينـــعملا
وأ ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت
ىلع وأ ددـــــــــحم لجأ يف لـــــــصفلاب انوـــــناق نيــــــمزلم اناك اذإ

."لاجعتسالا ليبس

ةاعارم ةطيرش ،روتسدلل ةقباطم12 ةداملا دعت.8
.هالعأ راثملا ظفحتلا

ايئزج ةـقـباـطـم22 ةداملا نـــم ىلوألا ةرـــقـــفــــلا دــــعــــت.9
: يتأي امك اهتغايص داعتو ،روتسدلل

ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا سلجملا ملعي"
."روتسدلا نم٨٨1 ةداملل اقبط هراطخإ دنع

ظفحتلا ةاعارم عم روتسدلل ةقباطم22 ةداملا دعت–
.هالعأ راثملا
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ماع ةّجحلا يذ22 يفخرؤم61-٨1 مــقر يوضع نوناق
طورش ددحي ،٨102 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩٣٤1
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ناترقفلا(٦31 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
981و881و )2 ةرقفلا(٦81و٤٤1و1٤1و831و )3و ىلوألا
،هنم٥12و )3و2 ناترقفلا(191و )3و2 ناترقفلا(

٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قــلــعـتــملاو8991 ةــنــس وــــياـــــم٠3 قــــــفاوـــــملا91٤1 ماـــــــــع رــفــص

لدــعملا ،هــلــمــعو هــمــيــظــنــتو ةـــلودـــلا سلـــجـــم تاصاصتـــخاـــب
،ممتملاو

٠1 يف خرؤملا11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
٥٠٠2 ةنس ويلوـــي٧1 قــــــفاوـــــــملا٦2٤1 ماــــــــع ةيــناـــــثلا ىداــمــج
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

يـف خرؤـملا21-11 مـقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ويلوـــــي٦2 قـــــــفاوــــــملا23٤1 ماــــع ناــــبـــعـــــش٤2
،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحملا ميظنت ددحي

ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦91 ةنس وينوي8 قفاوملا٦831
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص٤ يف خرؤملا2٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا91٤1

رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

ةاـــعارم عــم ،يروـــتسدلا ســـلجملا يأرـــب ذـــخألا دـــعبو –
٠2و31و8و٧ داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

.ديدجلا اهميقرت يف12و

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

طورش يوضعلا نوناقلا اذه ددحي : ىلوألا ةّداملا
ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
.روتسدلا نم881

لك يف ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ نكمي:2 ةّداملا

يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةمكاحم

يئاضقـــلا ماـــظـــنـــلـــل ةـــعضاخلا ةـــيــــئاضقــــلا تاــــهجلاو يداــــعــــلا

مكحلا نأ يعدي يذلا ىوعدلا فارطأ دحأ لبق نم ،يرادإلا

قوقحلا كهتني عازنلا لآم هيلع فقوتي يذلا يعيرشتلا

.روتسدلا اهنمضي يتلا تايرحلاو

يف ىلوألا ةرــــمــــلــــل عــــفدــــلا اذــــه راــــثــــي نأ نــــكـــــمـــــي اـــــمـــــك

.ضقنلاب نعطلا وأ فانئتسالا

قيقحتلا ءانثأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ تمت اذإ

.ماهتالا ةفرغ هيف رظنت ،يئازجلا

مامأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ نكمي ال :٣ ةّداملا

.ةيئادتبالا تايانجلا ةمكحم

دـنـع ،ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا ةراــثإ نــكــمــي ،هــنأ رــيــغ

،ةــيــئادــتــبالا تاــياــنجلا ةــمــكــحــم نــع رداص مــكـــح فاـــنـــئتسا

.فانئتسالاب حيرصتلاب قفرت ةبوتكم ةركذم بجومب

مدعب عفدلا يف ةيفانئتسالا تايانجلا ةمكحم رظنت

.ةشقانملا باب حتف لبق ةيروتسدلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا راثي نأ نكمي ال:٤ ةّداملا

.يضاقلا فرط نم ايئاقلت

اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ةاعارم عم:٥ ةّداملا

ةـيـندملا تاءارـجإلا نوـناـق ماـكــحأ قــبــطــت ،يوضعــلا نوــناــقــلا

ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقو ةيرادإلاو

 .ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ راثي يتلا

يناثلا لصفلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم تايفيكو طورش

مدع ةلئاط تحت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا مدقي :6 ةّداملا

.ةببسمو ةلصفنمو ةبوتكم ةركذمب ،لوبقلا

،ببسم رارقبو اروف ةيئاضقلا ةهجلا لصفت :7 ةّداملا

وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىلإ ةــيروــتسدــلا مدــعــب عـــفدـــلا لاسرإ يف

ظفاحم وأ ةماعلا ةباينلا يأر عالطتسا دعب ،ةلودلا سلجم

.ةلودلا

ريغ نيدعاسم مضت ةيئاضقلا ةهجلا ةليكشت تناك اذإ

.مهروضح نود لصفت ،ةاضق

مت اذإ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ متي:٨ ةّداملا

 : ةيتآلا طورشلا ءافيتسا
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دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت امدنع وأ ىوعدلا ببسب
يف لصفلاب امهمزلي نوناقلا ناك اذإ وأ ةيرحلا نم نامرحلل
.لاجعتسالا ليبس ىلع وأ ددحم لجأ

ثلاثلا لصفلا

 ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا مامأ ةقبطملا ماكحألا

يف ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا لصفت:٣1 ةّداملا
لجأ يف يروتسدلا سلجملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ

صوصنملا لاسرإلا مالتسا خيرات نم ءادتبا )2( نيرهش
.يوضعلا نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع

اهيلع صوصنملا طورشلا ءافيتسا مت اذإ ةلاحإلا متتو
.يوضعلا نوناقلا اذه نم8 ةداملا يف

مامأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا راثي امدنع:٤1 ةّداملا
ىلع نالصفــي ،ةرشاــبــم ةــلودــلا سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا

نمض يروتسدلا سلجملا ىلع هتلاحإ يف ةيولوألا ليبس
.هالعأ31 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ رارق هجوي:٥1 ةّداملا
ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع صوصنملا
،ةـلودـلا سلـجـم سيـئر وأ اـيــلــعــلا ةــمــكــحــمــلــل لوألا سيــئرــلا
.ةلودلا ظفاحم وأ ماعلا بئانلا يأر اروف ناعلطتسي نيذللا

.ةبوتكملا مهتاظحالم ميدقت نم فارطألا نيكمت متي

سلجم وأ ايلعلا ةـــمـــكـــــحملا رارـــــــق ردـــصــــــي:61 ةّداملا
رذعت دنعو ةيئاضق ةهج لك سيئر اهسأري ةليكشتب ةلودلا
ةــفرــغــلا سيــئر نــم لــكشتــتو سيــئرــلا بئاــن اــهسأرـــي ،كلذ
،ةـــلاحلا بسح ،مـــهـــنـــيـــعـــي نـــيراشتسم )3( ةــثالــثو ةــيــنــعملا
.ةلودلا سلجم سيئر وأ ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا

رارقلا يروــــتـــــسدلا سلــــــجـــــملا ىلإ لـــــسرـــــي:71 ةّداملا
عفدلا ةلاحإ دنع ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملل ببسملا
 .فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم هيلإ

،يروتسدلا سلجملا ىلإ عفدلا ةلاحإ دنع:٨1 ةّداملا
ىلإ لصفلا ءاجرإ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا ىلع نيعتي
ينعملا ناك اذإ الإ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف تبلا نيح
هذه فدهت امدنع وأ ىوعدلا ببسب ةيرحلا نم امورحم
نيمزلم اناك اذإ وأ ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا

.لاجعتسالا ليبس ىلع وأ ددحم لجأ يف لصفلاب انوناق

تلسرأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا مالعإ متي :٩1 ةّداملا
سلـجـم وأ اـيـلــعــلا ةــمــكحملا رارــقــب ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا
خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف فارطألل غلبيو ةلودلا

.هرودص

لآم هيلع ضرتعملا يعيرشتلا مكحلا ىلع فقوتي نأ –

،ةعباتملا ساسأ لكشي نأ وأ عازنلا

هتقباطمب حيرصتلا قبس دق يعيرشتلا مكحلا نوكيّ الأ –

ريغت لاح ءانثتساب يروتسدلا سلجملا فرط نم روتسدلل

،فورظلا

.ةيدجلاب راثملا هجولا مستي نأ –

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ رارق هجوي:٩ ةّداملا

وأ اــيــلـــعـــلا ةـــمـــكحملا ىلإ مـــهـــتارـــكذـــمو فارـــطألا ضئارـــع عـــم

ىلإ غلبيو هرودص نم مايأ )٠1( ةرشع لالخ ةلودلا سلجم

.نعط يأل الباق نوكي الو ،فارطألا

ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ ضفر رارق غلبي

ةــبساــنمب الإ ضارــتــعا لــحــم نوــكـــي نأ نـــكـــمـــي الو ،فارـــطألا

نا بجيو هنم ءزج يف وأ عازنلا يف لصافلا رارقلا دض نعطلا

.ةببسمو ةلصفنمو ةبوتكم ةركذم بجومب مدقي

،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ ةلاح يف:01 ةّداملا

اهلصوت ةياغ ىلإ عازنلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا ئجرت

سلــــجملا وأ ةــــلودــــلا سلــــجــــم وأ اــــيــــلــــعــــلا ةــــمـــــكحملا رارـــــقـــــب

.هيلإ عفدلا ةلاحإ دنع يروتسدلا

قــيــقــحــتــلا رــيس فـــقو كلذ ىلع بترـــتـــي ال ،هـــنأ رـــيـــغ

ةيظفحتلا وأ ةتقؤملا ريبادتلا ذخأ ةيئاضقلا ةهجلا نكميو

.ةمزاللا

،ىوعدلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا ئجرت ال:11 ةّداملا

وأ ىوعدلا ببسب ةيرحلا نم مورحم صخش نوكي امدنع

ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت امدنع

يف ةيئاضقلا ةهجلا لصف بوجو ىلع نوناقلا صني امدنعو

.لاجعتسالا ليبس ىلع وأ ددحم لجأ

راــظــتــنا نود ةــيـــئادـــتـــبالا ةـــيـــئاضقـــلا ةـــهجلا تلصف اذإ

فاــنــئتسا متو ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلاـــب قـــلـــعـــتملا رارـــقـــلا

تالاحلا يف الإ ،هيف لصفلا فانئتسالا ةهج ئجرت ،اهرارق

.ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

ةاضق ناكو ضقنلاب نعط ميدقت مت اذإ:21 ةّداملا

ةمكحملا رارق راظتنا نود ةيضقلا يف اولصف دق عوضوملا

دنع يروتسدلا سلجملا رارق وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا

ىلإ ضقنلاب نعطلا يف لصفلا ءاجرإ متي ،هيلإ عفدلا ةلاحإ

.ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا ةياغ

ايلعلا ةمكحملا فرط نم لصفلا ءاجرإ متي ال ،هنأ ريغ
ةيرحلا نم امورحم ينعملا نوكي امدنع ةلودلا سلجم وأ
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وأ اـــــيلعلا ةــــــمكحملا لــــــــصف مدــــــــع ةــــــــلاح يف:02 ةّداملا
31 ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا لاـــجآلا يف ةـــلودـــلا سلــــجــــم
سلجملا ىلإ ،ايئاقلت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاحي ،هالعأ
.يروتسدلا

 عبارلا لصفلا

يروتسدلا سلجملا مامأ ةقبطملا ماكحألا

ســـــيئر اروــــف يروـــــتسدلا ســــــــلجملا مــــــــلعي :12 ةّداملا
نم881 ةداـــــملا ماــــكحأل اــــــــقبط هراـــــــطخإ دـــــنـع ،ةــــيروهمجلا
.روتسدلا

سلـــجملا سيـــئرو ةـــمألا سلــــجــــم سيــــئر مــــلــــعــــي اــــمــــك
هــيــجوــت مــهــنــكــمــي نـــيذـــلا ،لوألا رـــيزوـــلاو ينـــطوـــلا يبـــعشلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح يروتسدلا سلجملل مهتاظحالم
.هيلع ضورعملا

الإ ،ةينلع يروتسدلا سلجملا ةسلج نوكت:22 ةّداملا
دعاوقل ددحملا ماظنلا يف ةددحملا ةيئانثتسالا تالاحلا يف

.هلمع

لثممو مهيماحم لبق نم نيلثمملا ،فارطألا نيكمت متي
.ايهاجو مهتاظحالم ميدقت نم ةموكحلا

تمت يـــــتــــــلا ىوـــــــــــعدلا ءاضــــــقـــــــنا رـــــــــثؤــــــــــي ال :٣2 ةّداملا
ىلع ،ناك ببس يأل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ اهتبسانمب

سلجملا راطخإ مت يذلا ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا
.هب يروتسدلا

ىلإ يروــــــــــتسدلا ســـــــــلجملا رارـــــــــق غــــــــــلبي:٤2 ةّداملا
يتلا ةيئاضقلا ةهجلا مالعإل ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ ريثأ

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ةديرجلا يف يروتسدلا سلجملا رارق رشني:٥2 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا

ءادتبا يوضعلا نوناقلا اذه لوعفم يرسي :62 ةّداملا
.91٠2 ةنس سرام٧نم

ةديرجلا يف يوضعلا نوناقلا اذه رشني :72 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــــــفاوملا93٤1 ماــــــــع ةّجحلا يذ22 يف رـــــــئازجلاب ررـــــــح
.81٠2 ةنس ربمتبس2

 ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماع ةدعقلا يذ02 يفخرؤم٨1/ د.م/ ع.ق.ر /٤0 مقر يأر
ةــبقارمب قلــعـتـي ،٨102 ةنس تشغ2 قفاوملا٩٣٤1
عـــمــــجملاــــب قــــلــــعــــتملا يوـضــعـلا نوـناــقـلا ةـقــباـطـم
.روتسدلل ،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

–––––––––––

 ،يروـــــــتسدلا ســـلجملا ّنإ

ةداملا ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب
ويلوي٤ يف ةخرؤملا ةلاسرلاب روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81

يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو81٠2 ةنس
ةبقارم دصق كلذو ،٤٠ مقر تحت81٠2 ةنس ويلوي٤ خيراتب
ةغلل يرئازجلا عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم
،روتسدلل ،ةيغيزامألا

٦81و1٤1و٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )3 ةرـــقـــفـــلا(191و )ىلوألا ةرـــقــــفــــلا(981و )2 ةرــقــفـلا(

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لــمــع دــعاوــقــل ددحملا٦1٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ٦ قـــــفاوملا٧3٤1
،يروتسدلا سلجملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو

 :لكشلا يف

عـــّمــجملاــب قــلــعــتملا يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراـــبـــتـــعا–
هعورشم عدوأ ،راطخإلا عوضوم ،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا
ذخأ دعب ،ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم ىدل لوألا ريزولا

 ،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(٦31 ةداملل اقفو ةلودلا سلجم يأر

،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتـــعاو–
هتقباطم ةبقارم دصق يروتسدلا سلجملا ىلع ضورعملا
831 ةداملل اقفو ةشقانم عوضوم هعورشم ناك ،روتسدلل
سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم روتسدلا نم
ىلع روتسدلا نم )2 ةرقفلا(1٤1 ةداملل اقفو لصحو ،ةمألا

ةدــقــعـــنملا هـــتسلـــج يف ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا ةـــقداصم
هــتسلـــج يف ةـــمألا سلـــجـــمو ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٥2 خـيراـتـب
ناملربلا ةرود لالخ ،81٠2 ةنس ويلوي لوأ خيراتب ةدقعنملا
 ،٧1٠2 ةنس ربمتبس٤ خيراتب ةحوتفملا ةيداعلا

سلجملا ةيروــــــهمــــــجلا سيـــــــئر راطــــخإ نأ ارابـــتـــعاو–
عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارمل يروتسدلا
ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،روتسدلل ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

 ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81

 :عوضوملا يف

،يوضعـلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخــي اــمــيــف :الوأ
 :راطخإلا عوضوم


