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11 اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة .
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

21 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة .
مهنــة المحامــاة.

31 ــامية . ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

41 ــات الدراســية . ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

51 توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً .
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

61 المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة .
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق
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األستاذ الدكتور محمد الزحيلي

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة

ــا الشــرع  ــرآن، ووضــع لن ــا الق ــزل علين ــان واإلســالم، وأن ــا لإليم ــذي هدان ــد هلل ال الحم
القويــم، واختــار لنــا محمــداً صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم نبيــاً ورســوالً، وخاتمــاً لألنبيــاء، 
وهاديــاًً وبشــيراً ونذيــراً، وداعيــاً إلــى هللا بإذنــه وســراجاً منيــراً، ورضــي هللا عــن 

ــد: ــن، وبع ــوم الدي ــى ي ــم بإحســان إل ــن تبعه ــن وم ــن، والتابعي ــة أجمعي الصحاب
فــإن الفقــه أحــد العلــوم الشــرعية األساســية، ومــن أكثــر العلــوم شــهرة واتســاعاً، وصلــة 

بحيــاة النــاس، وتطبيقــاً عمليــاً فــي الحيــاة.
والفقــه اإلســالمي هــو شــريعة الســماء لــألرض واإلنســان، وهــو المنهــج اإللهــي لنظــم 
الحيــاة، وهــو التشــريع الدينــي لمــن رضــي بــاهلل ربــاً، وباإلســالم دينــاً، وبالقــرآن إمامــاً، 
وبمحمــد رســوالً، وهــو األحــكام العمليــة التــي تغطــي جميــع تصرفات اإلنســان مــع تطور 
األحــوال واألزمــان واألماكــن، لذلــك اتســعت دائرتــه، وأصبــح أوســع تــراث حضــاري 

وتشــريعي فــي العالــم أجمــع، ويــزداد اتســاعاً مــع تجــدد األيــام والحيــاة واألعمــال.
وتطــور الفقــه اإلســالمي مــع تعاقــب األجيــال، وتفــرع عنــه فــروع كثيــرة، أهمهــا الفقــه 
المقــارن الــذي ظهــر قديمــاً، ونمــا فــي القــرن الخامــس الهجــري ومــا يليــه، ونبــغ فيــه 
ــت  ــا ضــوؤه، وقل ــم خب ــة، ث ــوعات الفقهي ــرة، والموس ــب الغزي ــالم، والكت ــاء األع العلم
ممارســته فــي العهــود الالحقــة، ثــم ســطع نجمــه مجــدداً، وتبــوأ حديثــاً مركــز الصــدارة 

فــي الدراســات الفقهيــة، وأعطــى ثمــاراً يانعــة، وحقــق أهدافــاً ســامية.
ولذلــك نعــرض ضوابطــه ومنهجــه فــي ضــوء تطــوره فــي القــرن الخامــس الهجــري، 
لنصــل الماضــي بالحاضــر، ونضــع األســس واألنــوار الكاشــفة للمســتقبل، لتعميــق 
ــن  ــاة م ــة واألغــراض المبتغ ــداف المطلوب ــاً لأله ــة، وتحقيق ــن جه ــة م الدراســات الفقهي

ــة. ــن خــالل الخطــة التالي ــك م ــة، وذل ــة ثاني جه
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األستاذ الدكتور محمد الزحيليالفقه المقارن وضوابطه وارتباطه بتطور العلوم

خطة البحث:
عرضت البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.

المبحث األول: تعريف ضوابط الفقه المقارن.
المبحث الثاني: الفقه المقارن وعلم الخالف.

المبحث الثالث: الفقه في القرن الخامس الهجري.
المبحث الرابع: شروط المقارنة وضوابطها ومنهجها.

المبحــث الخامــس: الشــيرازي نموذجــاً للقــرن الخامــس الهجــري، مــن الشــافعية ، 
والعوتبــي مــن  اإلباضيــة.

الخاتمة: وفيها خالصة البحث وأهم النتائج وبعض التوصيات والمقترحات.
منهج البحث:

ــه  ــع الفق ــاً لتتب ــتقرائياً تاريخي ــى – اس ــاء هللا تعال ــج البحــث – إن ش ــون منه وســوف يك
وتطــوره خــالل العصــور، وتحليليــاً لبعــض القواعــد والنصــوص، ومقارنــاً بشــكل عــام 

فــي عــرض وجهــات النظــر فــي جوانــب البحــث.
وأســأل هللا التوفيــق والســداد، وأســتمد منــه العــون والرشــاد، وألجــأ إليــه للفتــوح وطلــب 

الصــواب، وعليــه االعتمــاد والتــكالن ، والحمــد هلل رب العالميــن.

المبحث األول
تعريف ضوابط الفقه المقارن

البد من التعريف المختصر للفقه المقارن، وللضوابط، قبل الشروع بالبحث.
تعريف الفقه:

الفقــه لغــة: الفهــم)1(، وهــو إدراك معنــى الــكالم، ومنــه قولــه تعالــى: ))واحلــل عقــدة مــن 
لســاني يفقهــوا قولــي(( طــه/28-27، وقولــه عليــه الصــالة والســالم: ))مــن يــرد هللا بــه 

يــن(()2(. خيــراً يفقّهــه فــي الّدِ
والفقــه فــي االصطــالح: هــو العلــم باألحــكام الشــرعية العمليــة مــن أدلتهــا التفصيليــة)3(، 
فالعلــم هــو اإلدراك والتصديــق والمعرفــة، واألحــكام جمــع حكــم، وهــو عنــد األصولييــن: 
ــرف  ــاً، وع ــراً أو وضع ــاء أو تخيي ــن اقتض ــال المكلفي ــق بأفع ــى المتعل ــاب هللا تعال خط
الفقهــاء الحكــم بأنــه مــا ثبــت بالخطــاب، أو هــو أثــر الخطــاب، كوجــوب الصــوم، ويكــون 
العلــم باألحــكام بالتصديــق بكيفيــة تعلــق األحــكام بأفعــال المكلفيــن، والشــرعية: أي 
األحــكام التــي تتوقــف علــى الشــرع، وينحصــر مصدرهــا بأدلــة الشــرع الكليــة المعروفــة 
فــي أصــول الفقــه، والعمليــة: أي األحــكام التــي تقتضــي عمــالً، ويكــون العلــم باألحــكام 
ــي  ــل تفصيل ــم الحاصــل عــن دلي ــو العل ــا الشــرع، فه ــي حدده ــا الت ــن أدلته الشــرعية م
يتعلــق بمســألة معينــة، والفقــه هــو معرفــة األحــكام الشــرعية ألفعــال المكلفيــن مــن تحليــل 

وتحريــم، وحظــر وإباحــة، وهــذا مــن عمــل المجتهــد.
وأصبــح الفقــه أخيــراً بمعنــى معرفــة أحــكام الحــوادث نصــاً واســتنباطاً، أو دراســة وحفظاً 
علــى مذهــب مــن المذاهــب، وصــار الفقيــه فــي العصــور األخيــرة مــن يعــرف األحــكام 

الشــرعية ويحفظهــا مــن مذهــب معيــن، أو أكثــر ، ليعلّمهــا للنــاس)4(.

تعريف المقارن:
المقارنــة لغــة: الجمــع والوصــل والمصاحبــة، وقارنــه مقارنــة وقِرانــا: صاحبــه واقتــرن 

1 المصباح المنير 1/656، القاموس المحيط 4/289 مادة فقه.
2 هذا الحديث أخرجه البخاري )1/39 رقم 71( ومسلم )7/128 رقم 1037(.

3 هذا تعريف الشافعية للفقه، انظر: نهاية السول 1/23، المستصفى 1/4، وانظر: فواتح الرحموت 
1/10، التعريفات للجرجاني ص147، شرح الكوكب المنير 1/41، 63.

4 الوجيز في أصول الفقه، للباحث 1/18، مرجع العلوم اإلسالمية، للباحث ص362، بحوث مقارنة 
.1/15
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ــة،  ــياء مقاَرن ــاِرن، واألش ــو مق ــا، فه ــياء وازن بينهم ــيئين أو األش ــن الش ــرن بي ــه، وق ب
ويقــال األدب المقــارن، أو التشــريع المقــارن، أو الفقــه المقــارن أو الفقــه المــوازي)1(.

والفقــه المقــارن اصطالحــاً: هــو دراســة اآلراء الفقهيــة المختلفــة فــي المســألة الواحــدة مع 
مســتنداتها مــن األدلــة الشــرعية، وتقويمهــا، وبيــان مــا لهــا ومــا عليهــا بالمناقشــة، وإقامــة 
الموازنــة بينهــا، توصــالً إلــى معرفــة الراجــح منهــا، أو الجمــع بينهــا، أو اإلتيــان بــرأي 
جديــد أرجــح دليــالً منهــا، وبذلــك تتحقــق نقــاط االتفــاق بيــن اآلراء والمذاهــب، وتحــدد 
نقــاط االختــالف، ويكشــف عمــا هــو خــالف صــوري أو شــكلي أو اصطالحــي، ومــا هــو 
ــول،  ــه كل ق ــى علي ــي انبن ــان األســس واألصــول والقواعــد الت اختــالف واقعــي، مــع بي
وتكــون ســبباً للخــالف بيــن اآلراء، ويرجــع إليهــا االختــالف فــي األقــوال والمذاهــب)2(.
ــا  ــاً مطــوالً مبين ــارن تعريف ــه المق ــي الفق ــور محمــد فتحــي الدرين ويعــرف األســتاذ الدكت
ــة اإلســالمية فــي مســألة  ــر آراء المذاهــب الفقهي للمنهــج والضوابــط فيقــول: »هــو تقري
معينــة، بعــد تحريــر محــل النــزاع فيهــا، مقرونــة بأدلتهــا، ووجــوه االســتدالل بهــا، ومــا 
ينهــض عليــه االســتدالل مــن مناهــج أصوليــة، وخطــط تشــريعية، وبيــان منشــأ الخــالف 
فيهــا، ثــم مناقشــة هــذه األدلــة أصوليــاً، والموازنــة بينهــا، وترجيــح مــا هــو أقــوى دليــالً، 
ــث  ــر الباح ــي نظ ــح ف ــل األرج ــم بالدلي ــد، مدع ــرأي جدي ــان ب ــاً، أو اإلتي ــلم منهج أو أس

ــد«)3(. المجته
تعريف الضوابط:

ــظ  ــط: حف ــه، والضب ــيء وحبس ــزوم الش ــة: ل ــي اللغ ــو ف ــط، وه ــع ضاب ــط: جم الضواب
ــه، أو  ــح خلل ــاب ونحــوه: أصل ــط الكت ــه، وضب ــه: أحكمــه وأتقن الشــيء بالحــزم، وَضبَط

ــه)4(. ــض علي ــم: قب ــط المته ــكله، وضب ــه وش صحح
والضابــط اصطالحــاً لــه عــدة تعريفــات، فمــن العلمــاء مــن ســّوى بينــه وبيــن القاعــدة، 
وأن الضابــط الفقهــي هــو القاعــدة الفقهيــة، وال فــرق بينهمــا، ولهــذا جــاء فــي »المعجــم 

الوســيط«: »الضابــط عنــد العلمــاء: حكــم كلــي ينطبــق علــى جزئياتــه“)5(.

1 المعجم الوسيط 2/730 مادة قرن.
2 بحوث في الفقه المقارن ص13.

3 بحوث مقارنة، له 1/17-18.
4 المعجم الوسيط 1/533 مادة ضبط.

5 المعجم الوسيط )1/533(، وعرف كثير من الفقهاء القاعدة بأنها »األمر الكلي الذي ينطبق عليه 
جزئيات كثيرة« أو »قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها« أو »حكم كلي ينطبق على جزئياته 

ليتعرف أحكامها منها« أو »القاعدة: هي الضابط الذي تندرج تحته جزئيات المسائل« انظر: القواعد 
الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، للباحث ص18، القواعد والضوابط الفقهية، عبد السالم ابن 

ولكــن أكثــر الفقهــاء، وخاصــة المتأخريــن يميــزون بيــن القاعــدة والضابــط بــأن القاعــدة 
أمــر كلــي يحيــط بالفــروع والمســائل فــي أبــواب فقهيــة مختلفــة، مثــل قاعــدة »األمــور 
ــير«  ــب التيس ــقة تجل ــدة »المش ــك« وقاع ــزول بالش ــن ال ي ــدة »اليقي ــا« وقاع بمقاصده
وقاعــدة »ال ضــرر وال ضــرار« وقاعــدة »العــادة محّكمــة« فإنهــا تطبــق علــى أبــواب 
ــي  ــط: أمــر كل ــات، والجهــاد، واإليمــان، وغيرهــا، والضاب ــود، والجناي ــادات، والعق العب
ــن الفقــه، مثــل »األصــل فــي األشــياء  يجمــع الفــروع والمســائل مــن بــاب واحــد م
الطهــارة« »األصــل فــي األبضــاع التحريــم« »ال تصــوم المــرأة تطوعــاً إال بــإذن 
الــزوج أو إذا كان مســافراً« »أيمــا إهــاب ُدبــغ َطهــر« »كل مــاء مطلــق لــم يتغيــر فهــو 

ــور«)1(. طه
قــال الســيوطي رحمــه هللا تعالــى: »ألن القاعــدة تجمــع فروعــاً مــن أبــواب شــتى، 
ــد  ــى بع ــه هللا تعال ــاء رحم ــو البق ــول أب ــد«)2( ويق ــاب واح ــروع ب ــع ف ــط يجم والضاب

تعريــف القاعــدة »والضابــط يجمــع فروعــاً مــن بــاب واحــد«)3(.
ولكــن المقصــود بضوابــط الفقــه المقــارن هنــا هــو المعنــى اللغــوي، وهــو إحــكام الشــيء 

وإتقانــه، وااللتــزام بالقواعــد الكليــة التــي تصحــح الــكالم، وتمنــع الخلــل فيــه.

إبراهيم الحصين )1/58(.
1 القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ص19.

2 األشباه والنظائر في النحو، للسيوطي 1/7.
3 الكليات ألبي البقاء 4/48.
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المبحث الثاني
الفقه المقارن وعلم الخالف

ــة،  ــه مــن جه ــم الفق ــرع عــن عل ــم الخــالف، كف ــع العصــر العباســي عل ــع مطل ــر م ظه
ــه  ــة أخــرى، وصــار ل ــه مــن جه ــادئ أصــول الفق ــى المنطــق والجــدل ومب ــد عل واعتم
ــة  ــات الفقهي ــرة، والمدون ــب الكثي ــه الكت ــت في ــر، وصنف ــاع وانتش ــوده، وش ــه ووج كيان
الواســعة، ثــم خبــا ذكــره، وانطفــأ نــوره، وزال االســم مــن الوجــود فــي العصــور األخيرة، 

ــارن. ــه المق ــه فــي العصــر الحاضــر باســم الفق ــى أن ظهــر مثيل إل
وعــرف حاجــي خليفــة علــم الخــالف فقــال: “وهــو علــم يعــرف بــه كيفيــة إيــراد الحجــج 
الشــرعية ودفــع الشــبهة، وقــوادح األدلــة الخالفيــة، بإيــراد البراهيــن القطعيــة” ثــم قــال: 

“وهــو الجــدل الــذي هــو قســم مــن المنطــق، إال أنــه خــّص بالمقاصــد الدينيــة”1.
ويظهــر مــن هــذا أن علــم الخالف هــو العلم الذي يتعلــق ببيان األقــوال واآلراء والمذاهب، 
ــة واألصــول التــي يأخــذ منهــا األئمــة والفقهــاء أحكامهــم، ويبحــث عــن  ــم يــورد األدل ث
وجــوه االســتنباط مــن األدلــة اإلجماليــة والتفصيليــة، ويقيــم األدلــة والبراهيــن والحجــج 
الشــرعية الجتهــاد األئمــة والفقهــاء، وهــذا هــو موضــوع الفقــه المقــارن اليــوم، وهــذا هــو 

منهجــه كمــا ســنفصل ذلــك.
ــه  ــه، ويســتمد أصول ــم الجــدل ومبادئ ــى عل ــارن عل ــه المق ــم الخــالف أو الفق ــد عل ويعتم
مــن العلــوم العربيــة والشــرعية والمنطقيــة، وخاصــة أصــول الفقــه وأحــكام الفقــه، لذلــك 
اعتبــره بعــض العلمــاء2 ملحقــاً بأصــول الفقــه، أو فرعــاً مــن فروعــه، واشــترطوا فــي 
ــه  ــول الفق ــد أص ــة بقواع ــه الكامل ــارن معرفت ــه المق ــالف أو الفق ــم الخ ــي عل ــث ف الباح

ــه3. ومبادئ
ويهــدف علــم الخــالف أو الفقــه المقــارن إلــى تأييــد مذهــب األئمــة بإيــراد الحجــج 
والبراهيــن واألدلــة ألقوالهــم، وبيــان القواعــد واألصــول التــي اعتمــدوا عليهــا فــي 
االجتهــاد واالســتنباط، ودفــع الشــكوك التــي تــرد علــى المذهــب، ورد الشــبه التــي تثــار 
عليــه، وإيقاعهــا فــي المذهــب المخالــف، وهــذا يؤكــد صلتــه بعلــم الفقــه، وكتــب الفقــه.

1 كشف الظنون 1/472، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص231.
2 منهم اإلمام فخر الدين الرازي في كتابه »المعالم« وغيره، انظر: مفتاح السعادة 1/308، 2/599، 

تأسيس النظر للدبوسي ص5، كشف الظنون 1/72، مقدمة ابن خلدون ص456.
3 عدد طاش كبرى زاده فروع علم أصول الفقه، وهي علم النظر، وعلم المناظرة، وعلم الجدل، وعلم 

الخالف )مفتاح السعادة، له 2/598-599(.

ــه  ــه، ويســتدلون ألحكامــه، ويدعمون ــدون أقوال ــع العلمــاء فــي كل مذهــب يؤي ــك اندف لذل
باألدلــة والحجــج والبراهيــن، وينافــون عــن إمــام المذهــب، واختيــارات علمائــه، ويدللــون 
علــى ســداد منهجــه فــي االجتهــاد، وقــوة قواعــده فــي االســتنباط، وصالبــة منطقــه فــي 
االســتدالل، ويبعــدون كل شــبهة أو شــك أو ريــب فــي أصولــه أو قواعــده أو اجتهــاده أو 
أحكامــه، ويرغبــون النــاس باتباعــه وتقليــده، ويدعــون إلــى االلتــزام بــه والوقــوف عنــده.
ــذا  ــم أن ه ــالف: »فاعل ــم الخ ــن عل ــول ع ــدون، ويصــوره، فيق ــن خل ــك اب ويلخــص ذل
ــاً ال  ــن... خالف ــن المجتهدي ــه الخــالف بي ــر في ــة الشــرعية كث ــن األدل ــتنبط م ــه المس الفق
بــّد مــن وقوعــه، واتســع ذلــك فــي الملــة اتســاعاً عظيمــاً، وكان للمقلديــن أن يقلــدوا مــن 
شــاؤوا منهــم، ثــم انتهــى ذلــك إلــى األئمــة األربعــة مــن علمــاء األمصــار، وكانــوا بمــكان 
مــن حســن الظــن بهــم، واقتصــر النــاس علــى تقليدهــم، ومنعــوا تقليــد ســواهم، فأقيمــت 
هــذه المذاهــب األربعــة مقــام أصــول الملــة، وأجــري الخــالف بيــن المتمســكين واآلخذيــن 
بأحكامهــا، فجــرى الخــالف فــي النصــوص الشــرعية، واألصــول الفقهيــة، وجــرت بينهــم 
المناظــرات فــي تصحيــح كٍل مذهــب إمامــه، تجــري علــى أصــول صحيحــة، وطرائــق 
ــائل  ــي مس ــت ف ــه، وأجري ــك ب ــده، وتمس ــذي قل ــه ال ــى مذهب ــا كل عل ــج به ــة، يحت قويم
ــان  ــي هــذه المناظــرات بي ــه...، وكان ف ــواب الفق ــاب مــن أب ــي كل ب ــا، وف الشــريعة كله
مآخــذ هــؤالء األئمــة، ومثــارات اختالفهــم، ومواقــع اجتهادهــم، وكان هــذا الصنــف مــن 
العلــم يســمى بالخالفيــات، وال بــد لصاحبــه مــن معرفــة القواعــد التــي يتوصــل بهــا إلــى 
ــاج إليهــا لالســتنباط  ــاج إليهــا المجتهــد، إال أن المجتهــد يحت اســتنباط األحــكام، كمــا يحت
)مــن الكتــاب والســنة( وصاحــب الخالفيــات يحتــاج إليهــا لحفــظ المســائل المســتنبطة مــن 

أن يهدمهــا المخالــف بأدلتــه«)1(.
وكان هــذا الهــدف هــو األصــل فــي الماضــي، ونتــج عنــه كثيــر مــن العصبيــة المذهبيــة، 
ــكيك  ــه، والتش ــن أقوال ــدم الخــروج ع ــام، وع ــد اإلم ــب، وتأيي ــك بالمذه ــدد بالتمس والتش
بأقــوال المذاهــب األخــرى، والطعــن بهــا، والنيــل منهــا، وعقــد المناظــرات الشــفهية لهــا، 
وتســجيلها فــي الكتــب،  ولذلــك كان معظــم الباحثيــن فــي علــم الخــالف يصلــون إلــى تأييــد 
مذهبهــم، وترجيــح قولــه مطلقــاً، وخــرج عــن هــذا الســبيل عــدد كبيــر ممــن يلتــزم الحــق 
ويرجــح بالدليــل األقــوى، كالقرطبــي، وابــن الهمــام، والقرافــي، وابــن تيميــة، وابــن القيــم، 

وابــن رشــد الحفيــد، والشــعراني، والشــوكاني، ويحيــى بــن حمــزة الزيــدي .

1 مقدمة ابن خلدون ص 456، وانظر: مفتاح السعادة 1/306، 2/299، تأسيس النظر ص3، المنخول 
للغزالي ص489، وفيات األعيان البن خلكان 2/251.
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ــك تمامــاً، وهــو زوال  ــارن فــي العصــر الحاضــر عكــس ذل ــه المق ــج عــن الفق ولكــن نت
العصبيــة المذهبيــة، وأن الحــق ال يملكــه شــخص أو طــرف أو مذهــب، وتــم قبــول القــول 
ــا  ــرى، كم ــب األخ ــي المذاه ــة ف ــة أو الراجح ــة القوي ــى األدل ــع االطــالع عل ــر، م اآلخ
تــم التعــرف علــى الجوانــب اإليجابيــة، والســعة، والنظريــات التــي انفــرد بهــا المذهــب 
ــح المجــال أمــام العلمــاء  ــه الصــدر، وفت ــى اتســاع األفــق، ورحاب ــك إل اآلخــر، وأدى ذل
ورجــال التشــريع لالســتفادة مــن ســائر المذاهــب، واختيــار القــول األرجــح، أو األنســب 

ــذي يحقــق مصلحــة النــاس حســب األحــوال واألزمــان واألمكنــة. ال
ــرراً  ــاً، ومق ــاً عام ــح مطلب ــارن، وأصب ــه المق ــم الفق ــع نج ــرة ارتف ــة األخي ــذه النتيج وله
للتدريــس فــي المعاهــد والكليــات والجامعــات، وأصبــح وســيلة لدراســة الفقــه، وهدفــاً فــي 
ــج  ــة، وصــار المنه ــن جه ــه الســاعات الدراســية م ــررات الدراســية، وخصصــت ل المق

ــاً. العــام فــي دراســة المــواد الفقهيــة غالب
كمــا أصبــح منهــج الفقــه المقــارن هــو الطريقــة المثلــى المطلوبــة فــي الرســائل العلميــة 
للحصــول علــى الماجســتير، أو فــي األطروحــات للحصــول علــى الدكتــوراه فــي الفقــه 
المقــارن، وهــو المطلــوب المتفــق عليــه فــي إعــداد البحــوث العلميــة المحكمــة فــي الفقــه 

اإلســالمي، وفــي الدراســات والنــدوات والمؤتمــرات المحليــة والدوليــة.
وغابــت إلــى حــد كبيــر ســلطة جــالوزة1 الفقــه، الذيــن يســعون لفــرض األحــكام الفقهيــة 
ــة  ــار العربي ــالمية واألقط ــالد اإلس ــي الب ــى ف ــة، وحت ــة أو األدبي ــوة المادي ــة بالق المذهبي
التــي يســود فيهــا المذهــب الفقهــي الواحــد اتجهــت فــي قوانينهــا وتشــريعاتها وأنظمتهــا 
وجامعاتهــا إلــى الفقــه المقــارن، أو ترجيــح قــول فقهــي مــن المذاهــب األخــرى، وتبنيــه 
فــي التشــريع والقانــون، واعتمــاده فــي العمــل والتطبيــق، لمــا يحقــق مــن مصلحــة 

ــائدة. ــة معاصــرة، ويحــل المشــكالت والمعضــالت الس اجتماعي

أهم كتب الخالف والفقه المقارن:
ظهر في علم الخالف قديماً، والفقه المقارن حديثاً كتب كثيرة، وهي ثالثة أصناف:

ــا مــن  ــن المذاهــب، ولكنه ــة بي ــي عرضــت المقارن ــة الت ــب المذهبي ــف األول: الكت الصن
منطلــق مذهبــي بحــت، وتصــل غالبــاً إلــى تأييــد إمــام المذهــب، وترجيــح أقوالــه حصــراً، 
والتشــكيك بــآراء ســائر األئمــة، والــرد علــى أدلتهــم، وتضعيــف أقوالهــم وآراءهــم، فمــن 

ذلــك:

1 الجالوزة جمع جلواز، وهو الشرطي الذي يحفظ النظام بالقوة والسطوة، والجلواز أيضاً: الضخم 
الشجاع، المعجم الوسيط 1/129.

اإلشــراف علــى نكــت مســائل الخــالف، للقاضــي عبــد الوهــاب المالكــي البغـــدادي . 1
)422هـــ/1031م( وفيــه تحريــر المســائل التــي يجــري فيهــا الخالف بيــن المذاهب، 
مــع ذكــر الــرأي المعتمــد عنــد المالكيــة دون التعــرض لألقــوال المختلفــة فــي 
المذهــب، ثــم يعقــب ذلــك بــآراء مــن خالــف المالكيــة مــن بقيــة المذاهــب األربعــة، 
ويبيــن أســاس المخالفــة، ثــم يعــرض أدلــة المالكيــة، ويبيــن مــن وافــق المالكيــة مــن 
المذاهــب األخــرى، لينتقــل لبيــان مــن خالفهــم1، وهــو مــن القــرن الخامــس الهجــري.

ــب . 2 ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــي الحس ــاة أب ــي القض ــر، لقاض ــاوي الكبي -2 الح
ــارن  ــى المذهــب الشــافعي، ويق ــه عل ــي الفق المــاوردي )450هـــ/1058م( وهــو ف
ــس الهجــري2. ــرن الخام ــن الق ــو م ــة، وه ــة، والمناقش ــع األدل ــب م ــة المذاه ــع بقي م

-3 المحلــى،  ألبــي محمــد علــي بــن أحمــد، المعــروف بابــن حــزم األندلســي . 3
ــري،  ــب الظاه ــى المذه ــه عل ــي الفق ــاب ف ــو كت ــري )456هـــ/1064م( وه الظاه
ــه  ــوى فق ــل ح ــة، ب ــب األربع ــوال المذاه ــى أق ــر عل ــم يقتص ــارن، ول ــه المق والفق
الصحابــة والتابعيــن وأئمــة االجتهــاد اآلخريــن3، وهــو مــن علمــاء القــرن الخامــس 

ــري. الهج
-4 بدائــع الصنائــع، لعــالء الديــن أبــي بكر بن مســعود الكاســاني )587هـــ/1191م( . 4

وهــو مــن أهــم كتــب فقــه المذهــب الحنفــي، وقــارن مــع المذهــب الشــافعي خاصة4.
-5 المغنــي، للشــيخ موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد، المعــروف بابــن قدامــة . 5

ــي(  )620هـــ/1223م( وهــو شــرح للمختصــر الموجــز الجامــع )مختصــر الخرق
ــي  ــي المذهــب الحنبل ــة ف ــرى وضخم ــة كب ــي موســوعة فقهي ــي، وجــاء المغن الحنبل
ــع  ــارن م ــل ق ــة، ب ــب األربع ــن المذاه ــة بي ــم يقتصــر بالمقارن ــارن، ول ــه المق والفق

ــن5. ــة والتابعي ــوال الصحاب ــرض أق ــة، وع ــب المنقرض ــة المذاه ــوال بقي أق

1 هذا الكتاب مطبوع في جزأين كبيرين، مطبعة اإلرادة بتونس، ثم طبع حديثاً مع تخريج أحاديثه في 
أربعة مجلدات، ونشرته دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث بدبي – 1420هـ/1999م. 

بعنوان »اإلتحاف بتخريج أحاديث اإلشراف على مسائل الخالف«.
2 حقق هذا الكتاب في مطلع القرن الخامس عشر الهجري مرتين، وطبع في أكثر من عشرين جزءاً، 

منها طبعة دار الفكر بدمشق-1414هـ/ 1994م في 22 جزءاً.
3 طبع المحلى عدة طبعات، منها الطبعة المنيرية بالقاهرة 1347هـ في أحد عشر مجلداً، وعملت له 

الموسوعة الفقهية بدمشق فهرسة بعنوان معجم فقه ابن حزم في مجلدين لترتيب مسائله.
4 طبع هذا الكتاب بالمطبعة الجمالية بالقاهرة سنة 1328هـ/1910م في سبع مجلدات، ثم طبع في 

عشرة مجلدات.
5 طبع هذا الكتاب عدة مرات، وكانت طباعته أمنية العلماء والمصلحين والفقهاء، منها طبعة دار 

المنار بمصر، ط 3 سنة 1367هـ في 9 أجزاء، ثم طبعة أمام بمصر في عشرة أجزاء، ثم طبعة مكتبة 
الجمهورية بمصر في عشرة أجزاء، ثم الطبعة المحققة في الرياض في 15 جزءاً، وانظر: مرجع العلوم 
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ــي . 6 ــن الحســين الكْلوذان ــد ب ــن أحم ــوظ ب ــي الخطــاب محف ــر، ألب  -6 الخــالف الكبي
)510 هـــ ( وعنوانــه » االنتصــار فــي المســائل الكبــار » ولــه الخــالف الصغيــر، 
ــي ،  ــه ، وأصول ــو فقي ــه، وه ــن أعيان ــي ، وم ــب الحنبل ــة المذه ــد أئم ــف أح والمؤل

ــب ، وشــاعر .  وأدي
ــن المذاهــب  ــة بي ــم الخــالف، والمقارن ــي عل ــة أصــالً ف ــب المصنف ــي: الكت ــف الثان الصن

بشــكل أساســي، ومنهــا:
 تأســيس النظــر، لإلمــام عبيــد هللا بــن عمــر، أبــي زيد الدبوســي )430هـــ/ 1039م( . 1

وهــو كتــاب فــي علــم الخــالف والفقــه المقــارن، وهــو أول كتــاب مســتقل ومتميــز 
فــي هــذا الفــن، ويهــدف إلــى عــرض أقــوال المذاهــب، وآراء العلمــاء، ويبيــن كيفيــة 
إيــراد الحجــج الشــرعية عليهــا، وكيفيــة دفــع الشــبه، ويحــدد قواعــد األدلــة الخالفيــة، 
ــب  ــة المذه ــن أئم ــالف بي ــرض الخ ــي ع ــدأه ف ــألة، وب ــي المس ــن ف ــر البراهي ويذك
ــاً األصــل أو  ــة والشــافعية، مبين ــن الحنفي ــن الخــالف بي ــم بي ــم، ث ــا بينه ــي فيم الحنف
ــل  ــان التعلي ــم بي ــا، ث ــالف فيه ــا مــع االخت ــة له ــروع الفقهي ــم عــرض الف القاعــدة، ث

والدليــل بأســلوب موجــز)1(، وهــو مــن علمــاء القــرن الخامــس الهجــري.
ــن . 2 ــى ب ــن يحي ــر عــون الدي ــر الوزي ــي المظف ــي الصحــاح، ألب اإلفصــاح عــن معان

محمــد بــن هبيــرة الحنبلــي )560هـــ/1165م( وهــو كتــاب كبيــر فــي شــرح صحيــح 
البخــاري ومســلم، لكــن خصــص المؤلــف رحمــه هللا تعالــى جزأيــن منه ألحــكام الفقه 
علــى ترتيــب أبــواب الفقــه، وحســب المذاهــب األربعــة، وهــو مــن أدق كتــب الفقــه 
المقــارن فــي نقــل األقــوال الصحيحــة الراجحــة المعتمــدة عــن المذاهــب، وبيّــن كل 
مســألة باختصــار، فعــرض األقــوال المتفــق عليهــا بيــن األئمــة األربعــة المشــهورين، 

ثــم بيــن األقــوال المختلــف فيهــا بينهــم، ويحــدد رأي كل مذهــب فيهــا)2(.
ــد محمــد بــن أحمــد، المعــروف بابــن . 3 ــة المقتصــد، ألبــي الولي ــة المجتهــد ونهاي بداي

رشــد الحفيــد الفيلســوف المالكــي )595هـــ/ 1198م( وهــو كتــاب فــي الفقــه المقارن 
علــى أبــواب الفقــه، بيـّـن فيــه المؤلــف رحمــه هللا تعالــى أوالً األحــكام المتفــق عليهــا 
فــي المســائل الشــرعية، ثــم األحــكام المختلــف فيهــا، مــع األدلــة باختصــار شــديد،  

اإلسالمية ص 557، 749.
1)( طبع الكتاب أكثر من مرة، منها الطبعة الثانية بدار الفكر، لبنان سنة 1399هـ/1979م.

2)( أفرد العلماء هذا القسم من الكتاب من القديم وجعلوا في مجلدة مفردة، وعرفت بعنوان »اإلفصاح« 
ثم طبع مرتين في حلب )السورية( الطبعة الثانية 1366هـ/1947م في جزأين متوسطين، ثم نشرته 

مؤسسة السعيدية بالرياض سنة 1398هـ في جزأين كبيرين مع التحقيق.

ــل كل رأي،  ــالف« ودلي ــئ الخ ــميها »مناش ــالف ويس ــبب الخ ــى س ــه عل ــم التنبي ث
ويلتــزم منهجــاً مقارنــاً ســديداً بذكــر الخطــة التــي سيســير عليهــا، ويحــدد المســائل 
ــور  ــن األم ــم يبي ــاب أو المســألة، ث ــة الشــرعية للب ــر األدل ــم يذك ــي سيدرســها، ث الت
ــم ينتقــل لألمــور المختلفــة فيهــا بيــن الفقهــاء، ويذكــر  ــة، ث المتفــق عليهــا مــع األدل
رأي كل مذهــب ويوجهــه بالدليــل والتعليــل فقهيــاً وأصوليــاً، لكنــه نقــل آراء كثيــرة 

غيــر صحيحــة أو غيــر معتمــدة فــي بقيــة المذاهــب)1(.
الميــزان الكبــرى، ألبــي محمــد عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن علــي الشــعراني . 4

)973هـــ/1565م( وهــو كتــاب فــي الفقــه المقــارن، بيــن فيــه المؤلــف رحمــه هللا 
ــاط االختــالف بينهــم،  ــم عــرض نق ــن األئمــة األربعــة، ث ــاق بي ــى مســائل االتف تعال
ورّدهــا إلــى اتجاهيــن: تشــديد ألهــل العزائــم، وتخفيــف ألهــل األعــذار، وذلــك فــي 
كل مســألة فقهيــة، ورتبــه علــى أبــواب الفقــه، وكتــب مقدمــة طويلــة عــن اختــالف 
الفقهــاء، واعتمــاد األقــوال علــى المصــادر واألدلــة وجــواز العمــل بهــا كلهــا، فــأزال 

ــع المذاهــب، وجــواز العمــل فيهــا)2(. ــى اعتمــاد جمي ــة، ودعــا إل روح العصبي
الصنــف الثالــث: كتــب الفقــه المقــارن فــي العصــر الحاضــر، وكثيــر منهــا كتــب منهجيــة 
ــات،  ــات والجامع ــد والكلي ــي المعاه ــارن ف ــه المق ــرر الفق ــردات الدراســة لمق لتغطــي مف

منهــا:
ــو . 1 ــود شــلتوت، وه ــي الســايس، والشــيخ محم ــد عل ــة المذاهــب، للشــيخ محم مقارن

ــن  ــا بي ــة فيه ــة المقارن ــة للدراس ــائل الفقهي ــض المس ــاول بع ــم، ويتنـ ــط الحج متوس
ــح)3(. ــة والترجي ــة والمناقش ــع األدل ــع، م ــب بتوس المذاه

الفقــه علــى المذاهــب األربعــة: لعبــد الرحمــن الجزيــري، مــن مصــر، وتنــاول فيــه . 2
ــن المذاهــب  ــة بي ــا أهــم المســائل مقارن ــي كل منه ــة، ليعــرض ف ــه كامل ــواب الفق أب
األربعــة مــع أدلتهــا، وجــاء فــي أربعــة مجلــدات، وطبــع كثيــراً، ويقتصــر علــى بيــان 

1)( اعتمدت كثير من الكليات والمعاهد والجامعات هذا الكتاب للتدريس في الفقه المقارن، وطبع عدة 
طبعات في مجلدين منها الطبعة الثالثة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1379هـ/1960م، 

ثم حققه األستاذ ماجد الحموي، وطبعه في أربع مجلدات بدار ابن حزم – بيروت – ط1- 
1416هـ/1995م.

2)( طبع الكتاب بالمطبعة البهية بمصر سنة 1302هـ، في جزأين كبيرين، وعلى هامشها كتاب »رحمة 
األمة في اختالف األئمة« للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني، وهذا الكتاب األخير طبع 

مستقالً بالمطبعة الجديدة بدمشق – الطبعة الثانية سنة 1406هـ/ 1986م، ثم حققه أحد المعاصرين لنيل 
درجة الدكتوراه في الفقه المقارن.

3)( هذا الكتاب مقرر للتدريس منذ أكثر من خمسين سنة بكلية الشريعة بجامعة األزهر، ثم قرر للتدريس 
في عدد من كليات الشريعة.
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األحــكام الفقهيــة فــي المذاهــب األربعــة فــي مســائل الفقــه وجزئياتــه، حســب أبــواب 
الفقــه، مــع إيــراد األدلــة باختصــار، دون مناقشــة وال ترجيــح.

الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، لألســتاذ الدكتــور وهبــة الزحيلــي، وهــو الشــقيق األكبــر، . 3
ــى  ــات الشــهيرة إل ــه أحــكام المذاهــب األربعــة مــع اإلشــارة فــي الخالفي عــرض في
مذهــب اإلماميــة والزيديــة واألباضيــة والظاهريــة، وعرضهــا باختصــار مــع األدلــة 
لــكل منهــا، والتنســيق أحيانــاً بيــن المذاهــب المتفقــة فــي حكــم واحــد، وشــمل أبــواب 
ــض  ــة وبع ــات الفقهي ــض النظري ــع بع ــق، م ــق والرقي ــاب العت ــدا ب ــة ع ــه كامل الفق
المســتجدات المعاصــرة، وفهرســة ألفبائيــة للموضوعــات والمصطلحــات والمســائل 

ــة)1(. الفقهي
بحــوث فــي الفقــه المقــارن، لألســتاذ الدكتــور محمــود أبــو الليــل، ولألســتاذ الدكتــور . 4

ماجــد أبــو رخيــة، وفيــه مقدمــات عــن االجتهــاد، واالختــالف، وأســباب االختــالف 
ــارة، وقصــر الصــالة  ــي الطه ــة ف ــة كالني ــائل الفقهي ــة لبعــض المس ودراســة مقارن
فــي الســفر، والجمــع بيــن الصالتيــن، وزكاة أمــوال الصبــي والمجنــون، واختــالف 
المطالــع، والقــدر المحــرم مــن الرضــاع، والطــالق الثــالث بلفــظ واحــد، والتســعير، 
ــم القاضــي، وهــو مقــرر للتدريــس فــي كليــة  والتعزيــر بأخــذ المــال، والقضــاء بعل

الشــريعة والقانــون بجامعــة اإلمــارات العربيــة بالعيــن)2(.
ــة . 5 ــد كلي ــي، عمي ــان البوط ــعيد رمض ــد س ــور محم ــتاذ الدكت ــارن، لألس ــه المق الفق

الشــريعة بجامعــة دمشــق ســابقاً، ويتضمــن تعريــف الفقــه المقــارن، وأســباب 
االختــالف بشــكل مختصــر، وعــدة مســائل للدراســة المقارنــة بيــن المذاهــب بحســب 

ــتأتي. ــا س ــه، كم ــارن وضوابط ــي المق ــي ف ــج العلم ــد المنه قواع
الموســوعة الفقهيــة التــي تصدرهــا وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية بالكويــت، . 6

ــة  ــائل الفقهي ــت المس ــر، وعرض ــر الحاض ــي العص ــي ف ــاز فقه ــم إنج ــي أعظ وه
والمصطلحــات الفقهيــة مرتبــة بالترتيــب األلفبائــي، وفــي كل مصطلــح يتــم عرضــه 
ــا  ــق عليه ــور المتف ــان األم ــد بي ــة، بع ــة األربع ــن المذاهــب الفقهي ــارن بي بشــكل مق
ــن أو  ــى قولي ــيقها إل ــد تنس ــا بع ــف فيه ــور المختل ــرض األم ــم ع ــب، ث ــن المذاه بي
ثالثــة، وتحديــد أصحــاب كل قــول مــن المذاهــب األربعــة، ثــم بيــان األدلــة موجــزة 

1)( طبع الكتاب في ثمانية مجلدات كبيرة بدار الفكر بدمشق سنة 1404هـ/ 1984م، ثم أعيد تصويره 
عدة مرات، ثم ألحق به مجلد في المستجدات الفقهية، ثم طبع أخيراً في 12 مجلداً، وانظر: مرجع العلوم 

اإلسالمية ص560.
2)( نشرته جامعة اإلمارات العربية المتحدة، رقم 32، سنة 1996/1997م.

ــة  ــة األدل ــى مناقش ــا إل ــد، وال تتجاوزه ــذا الح ــد ه ــة عن ــف المقارن مختصــرة، وتق
والترجيــح، مــع تجنــب عــرض اآلراء المعاصــرة بعــد القــرن الثالث عشــر الهجري، 
ــح  ــيم كل مصطل ــث، وتقس ــج األحادي ــع تخري ــن م ــن، لك واآلراء الشــخصية للباحثي
ــع  ــى المصــادر والمراج ــش إل ــي الهوام ــة ف ــام واإلحال ــة باألرق ــرات متتالي ــى فق إل
ــي آخــره،  ــد، ف ــي كل مجل ــواردة ف ــع األعــالم ال ــة، وترجمــة مختصــرة لجمي الفقهي
مــع عناويــن أصليــة وفرعيــة، وأعطــت الموســوعة الفقهيــة صــورة رائعــة ومشــرفة 
وراقيــة وســامية لفقــه المذاهــب األربعــة، وتســهل الوصــول لألحــكام، وقــد انتهــى 
العمــل بهــا، وطبــع منهــا حتــى آخــر عــام 1425هـــ/ ومطلــع عــام 2005م، اثنــان 
وأربعــون مجلــداً فــي حــرف الــواو، وبقــي منهــا مجلــدان أو ثالثــة تحــت المراجعــة 

ــة)1(. والطباع
دراســات فــي الفقــه المقــارن، للدكتــور محمــد ســمارة، بــدأه بعــرض طبيعــة اختــالف . 7

ــة مــع  ــة المقارن ــة للدراســة التفصيلي ــاول عــدة مســائل فقهي ــم تن الفقهــاء وأســبابه، ث
األدلــة والمناقشــة والترجيــح، مثــل وجــوب النيــة فــي الوضــوء، وحكــم المزارعــة، 
بالنكــول، وبالشــاهد  التأميــن، والقضــاء  بالمرهــون، وحكــم  المرتهــن  وانتفــاع 
واليميــن، والعقوبــة بدفــع المــال، والطــالق البدعــي،  والكتــاب مطبــوع بــدار الثقافــة، 

ــى 2002م. ــة األول ــان – األردن – الطبع بعم
ــي . 8 ــد فتح ــور محم ــتاذ الدكت ــه: لألس ــالمي وأصول ــه اإلس ــي الفق ــة ف ــوث مقارن بح

ــه  ــن الفق ــة ع ــدأه بمقدم ــابقاً، ب ــق س ــة دمش ــريعة بجامع ــة الش ــد كلي ــي عمي الدرين
المقــارن، ثــم تنــاول عــدة مســائل فقهيــة، كليــة وأصوليــة ونظريــات، درســها بشــكل 
ــي،  ــد، والجمــود الفقهــي والتعصــب المذهب ــاد والتجدي ــل مناهــج االجته ــارن، مث مق
ــتصحاب،  ــة االس ــاد، ونظري ــالن والفس ــة البط ــاء، ونظري ــالف الفقه ــباب اخت وأس
ونظريــة االحتــكار، والتســعير الجبــري وغيــره، وأصلــه كتــاب مقــرر علــى طلبــة 
الســنة الرابعــة فــي كليــة الشــريعة بجامعــة دمشــق، ثــم أضــاف إليــه بحوثــاً أخــرى، 
ــن فــي مؤسســة الرســالة بيــروت – 1414هـــ/ 1994م. ــع فــي مجلديــن كبيري وطب

1)( مرجع العلوم اإلسالمية ص556.
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المبحث الثالث
الفقه المقارن في القرن الخامس الهجري

ــزام  ــى، لاللت ــد هللا تعال ــرام عن ــة الحــالل والح ــق لمعرف ــو الطري ــه اإلســالمي ه إن الفق
بذلــك وللتقيــد بــه، ألنــه يرســم المنهــج القويــم لإلنســان فــي جميــع مجــاالت الحيــاة، لذلــك 
رغــب فيــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، وقــال: )مــن يــرد هللا بــه خيــراً يفقهــه فــي 
يــن( الديــن()1( ودعــا البــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا بذلــك فقــال: )اللهــم فقهــه فــي الّدِ

)2( فــكان حبــر األمــة فــي الفقــه والتفســير.
وبــدأ الفقــه منــذ عصــر النبــوة والوحــي، وبعــد وفــاة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
قــام الصحابــة بواجبهــم فــي الفقــه خيــر قيــام، وكان كبــار الصحابــة وخلفاؤهــم يمارســون 
الفقــه، ويعلمــون النــاس األحــكام مــن القــرآن والســنة أوالً، ثــم بالبحــث والنظــر واالجتهــاد 
ــع  ــل الجمي ــة، وانتق ــوال الصحاب ــة، وأق ــادات الصحاب ــرت اجته ــاً، وظه واالســتنباط ثاني
إلــى التابعيــن الذيــن حافظــوا علــى اإلرث الفقهــي والثــروة العلميــة، وأضافــوا اجتهاداتهــم 
الخاصــة للقضايــا التــي ظهــرت فــي زمانهــم، وبحســب تغيــر األحــوال واألزمــان 
ــاء  ــة فقه ــتهر خاص ــون، واش ــدون المع ــالم، ومجته ــاء أع ــم فقه ــرز فيه ــة، وب واألمكن
المدينــة الســبعة، والفقهــاء فــي كل مدينــة إســالمية، وظهــرت فيهــم مدرســة الــرأي 
ــدون  ــة المجته ــي األئم ــرن الثان ــي الق ــع ف ــة، ولم ــث بالمدين ــة الحدي ــراق، ومدرس بالع
والفقهــاء األعــالم الذيــن أسســوا المذاهــب الفقهيــة حقيقــة، وقــام تالمذتهــم بحفظهــا ونقلهــا 
واإلضافــة عليهــا ونشــرها فــي بــالد اإلســالم، ونضجــت المذاهــب الفقهيــة فــي القرنيــن 

ــدة. ــات العدي ــا المصنف ــع، وظهــرت فيه ــث والراب الثال
بالتأليــف  الفقهيــة، وامتــاز  القــرون للحركــة  القــرن الخامــس فــكان أنصــع  وجــاء 
الموســوعي والفقــه المقــارن، وبــرز فيــه أئمــة وعلمــاء وفقهــاء ومصنفــون فــي مختلــف 
البــالد اإلســالمية، وتــرك لنــا علمــاؤه مصنفاتهــم الضخمــة، وثروتهــم الفقهيــة الواســعة، 
فــكان هــذا القــرن بحــق قــرن الموســوعات عامــة، والموســوعات الفقهيــة وعلــم الخــالف 
والفقــه المقــارن خاصــة، وندلــل علــى هــذا بعــرض ســريع، واســتعراض موجــز ألمثلــة 

ــات والموســوعات. مــن هــذه المصنف

1)( هذا الحديث سبق بيانه.
2)( هذا الحديث أخرجه البخاري )1/66 رقم 143( ومسلم )16/37 رقم 2477( وأحمد )1/266، 

314، 328، 335( وروى البخاري حديثاً آخر )اللهم علّمه الكتاب( )صحيح البخاري 1/41 رقم 75( 
أي حفظ ألفاظ وفهمه ومعانيه وأحكامه.

المبســوط، لشــمس األئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، أبــي بكــر، السرخســي . 1
ــي  ــاب ف ــوط كت ــي، القاضــي، والمبس ــي، األصول ــه الحنف )483هـــ/1090م( الفقي
الفقــه علــى المذهــب الحنفــي، بســط فيــه األحــكام واألدلــة والمناقشــة، مــع المقارنــة 
مــع بقيــة المذاهــب، وخاصــة المذهــب المالكــي والشــافعي، وقــد يذكــر مذهــب اإلمــام 
أحمــد والمذهــب الظاهــري، والكتــاب شــرح لكتــاب )الكافــي( للحاكــم الشــهيد محمــد 
ــب  ــه كت ــذي جمــع في ــه، ال ــي وقت ــة ف ــام الحنفي ــد المــروزي )334هـــ( إم ــن محم ب
ــي  ــام أب ــيباني )189هـــ( عــن اإلم ــن الحســن الش ــد ب ــام محم ــة لإلم ــر الرواي ظاه
حنيفــة )150هـــ( رحمــه هللا تعالى.والمبســوط مطبــوع بالقاهــرة ســنة 1324هـــ فــي 
ــي الحنفــي )448هـــ(  ــرا1ً. ولشــمس األئمــة الَحْلوان ــم صــور كثي ــن جــزءاً، ث ثالثي
كتــاب بعنــوان )المبســوط( فــي الفقــه2، وفــي هــذا القــرن ظهــر أهــم مختصــر فــي 
الفقــه الحنفــي )مختصــر القــدوري( أحمــد بــن محمــد، أبــو الحســن القــدوري الفقيــه 
الحنفــي، ولــه أيضــاً )التجريــد( فــي ســبعة أســفار يشــتمل على الخــالف بين الشــافعي 
وأبــي حنيفــة، ولــه )التقريــب( فــي المســائل الخالفيــة بيــن أبــي حنيفــة وأصحابــه، 

وهــي فــي علــم الخــالف أو الفقــه المقــارن3.
شــرح رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي )386هـــ( للقاضــي عبــد الوهــاب بــن علــي . 2

بــن نصــر البغــدادي، الفقيــه المالكــي، المشــهور بالقاضــي عبــد الوهــاب )422هـــ( 
األصولــي، األديــب، وكتابــه أول شــرح لرســالة ابــن أبــي زيــد القيرواني، وكان ســبباً 
ــة، وعــرض المذهــب المالكــي باســتفاضة  ــد المالكي ــه عن ــو منزلت ــي شــهرته وعل ف
ــات،  ــالف الوجــوه والرواي ــائل الخــالف، واخت ــي مس ــكالم ف ــبع ال ــم أش وتوســع، ث
وســماه »مســلك الجاللــة فــي مســند الرســالة« أو »المعرفــة فــي شــرح الرســالة«، 
ــه  ــد من ــد، ويوج ــع بع ــم يطب ــة، ول ــف ورق ــو أل ــي نح ــع ف ــهب يق ــرح مس ــو ش وه
ــد  ــف القاضــي عب ــم 625ف.وصن ــاط برق ــة بالرب ــة العام ــوط بالخزان ــزء مخط ج
الوهــاب »الممهــد فــي شــرح مختصــر أبــي محمــد« )وهــو رســالة ابــن أبــي زيــد 
القيروانــي( ووصــل فيــه إلــى نصفــه، وأطــال فيــه النفــس، ولــم يكملــه، ثــم ألــف – 
بطلــب مــن تالمذتــه كتــاب »المعونــة علــى مذهــب أهــل المدينــة« ليكــون مدخــالً 
ــل  ــارة للدلي ــع اإلش ــي م ــب المالك ــكام المذه ــالً بأح ــاء مجم ــابقين، فج ــن الس للكتابي

1  مرجع العلوم اإلسالمية ص390، 484.
2  مرجع العلوم اإلسالمية ص 388.

3 مرجع العلوم اإلسالمية ص 386 وما بعدها.
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ــع ســائر  ــارن م ــه المالكــي المق ــي الفق ــه، وهــو ف ــف واالحتجــاج علي ــر المخال وذك
المذاهــب، ثــم صنــف »اإلشــراف علــى نكــت مســائل الخــالف« لتحريــر المســائل 

ــاً)1(. التــي يجــري فيهــا الخــالف بيــن المذاهــب، كمــا ســنبينه الحق
ــد . 3 ــن عب ــروف باب ــد، المع ــن محم ــد هللا ب ــن عب ــر، يوســف ب ــي عم ــتذكار، ألب االس

البــر النمــري القرطبــي )463هـــ/ 1071م( المحــدث، الفقيــه المالكــي، مــن أئمــة 
ــرب،  ــظ المغ ــه: حاف ــال ل ــذي يق ــب، ال ــي، األدي ــؤرخ، القاض ــث، الم ــاظ الحدي حف
ــه،  ــي عــن شــرح مضمون ــاب يغن ــوان الكت ــث، وعن ــي الحدي ــام عصــره ف وهــو إم
وهــو »االســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء األمصــار، وعلمــاء األقطــار فيمــا تضمنــه 
ــار«  ــاز واالختص ــه باإليج ــك كل ــرح ذل ــار وش ــرأي واآلث ــي ال ــن معان ــأ م الموط
ــي  ــن المعان ــأ م ــي الموط ــا ف ــد لم ــوعي »التمهي ــه الموس ــن كتاب ــره م ــه اختص ألن
ــوال  ــان أق ــد واالســتذكار بي ــف التمهي ــن المؤل ــر جــداً، وضّم واألســانيد« وهــو كبي
الصحابــة والتابعيــن واألئمــة فــي المســائل الفقهيــة المعروضــة فــي الموطــأ، وبيــان 
بعــض الترجيــح فــي ذلــك متبعــاً الســنة واألثــر، مــع بيــان أدلــة الخــالف والترجيــح 
فــي المســائل الفقهية.وقــام األســتاذان حســان عبــد المنــان والدكتــور محمــود أحمــد 
القيســية بتحقيــق االســتذكار وطبعتــه مؤسســة النــداء، أبــو ظبــي – الطبعــة الرابعــة، 
1423هـــ/2003م فــي عشــر مجلدات.والبــن عبد البــر رحمه هللا تعالــى كتب كثيرة 
وعظيمــة، منهــا »الكافــي فــي الفقــه« طبــع فــي مجلديــن بتحقيــق الدكتــور محمــود 
أحمــد القيســية، وطبعتــه مؤسســة النــداء، أبــو ظبــي – ط1424-1 هـــ/2004م، وله 
ــد و«االســتيعاب فــي  ــدرر فــي اختصــار المغــازي والســير« مطبــوع فــي مجل »ال
معرفــة األصحــاب« مطبــوع فــي أربــع مجلــدات، و«جامــع بيــان العلــم وفضلــه« 
مطبــوع فــي مجلديــن، و«االنتقــاء فــي فضائــل الثالثــة الفقهــاء« مالــك وأبــي حنيفــة 
ــد  ــو الولي ــري أب ــس الهج ــرن الخام ــالم الق ــن أع ــب أخرى)2(.وم ــافعي، وكت والش
الباجــي، ســليمان بــن خلــف بــن ســعد التجيبــي األندلســـي )474هـــ/1081م( الفقيــه 
ــي  ــى ف ــا »المنتق ــرة، ومنه ــب كثي ــه كت ــدث، القاضــي، ل ــي، المح ــي األصول المالك
ــري  ــس الهج ــرن الخام ــاء الق ــن علم ــدات)3(. وم ــبع مجل ــي س ــأ« ف ــرح الموط ش

1)( انظر بحث: القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، للباحث ص27-25، االتحاف بتخريج أحاديث 
اإلشراف، مقدمة المحقق 1/5، 97.

2)( االستذكار، مقدمة التحقيق 1/10، مرجع العلوم اإلسالمية ص263، الكافي، مقدمة المحقق 1/3، 
.9 ،7

3)( مرجع العلوم اإلسالمية ص584.

ــن  ــروف باب ــد المع ــن أحم ــد هللا ب ــن عب ــد ب ــم الخــالف محم ــي عل ــوا ف ــن صنف الذي
عمــرو س)452هـــ/1060م( ولــه كتــاب »تعليــق« فــي الخــالف، كبيــر ومشــهور، 

ولــم يطبــع بعــد1.
نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب، لعبــد الملــك بــن عبــد هللا بــن يوســف الجوينــي، . 4

أبــي المعالــي، الملقــب بضيــاء الديــن، وركــن الديــن، والمعــروف بإمــام الحرميــن 
)478هـــ/1085م( الفقيــه الشــافعي، األصولــي، المتكلــم. وهــذا الكتــاب أهــم كتــاب 
ــام  ــات إم ــرز مصنف ــن أب ــارن، وم ــه المق ــافعي والفق ــب الش ــى المذه ــه عل ــي الفق ف
ــرح  ــو ش ــة، وه ــواب الفقهي ــع األب ــن جمي ــعها، ويتضم ــهرها وأوس ــن وأش الحرمي
لمختصــر المزنــي )264هـــ( لكنــه شــرح موســع علــى منهــج الفقهــاء بــأن يعــرض 
الحكــم مــع دليلــه، ثــم يقــارن مــع ســائر اآلراء فــي المذهــب، ثــم يقــارن مــع أقــوال 
المذاهــب األخــرى، ويســتدل لهــم، ثــم يناقــش أدلتهــم، ويــرد علــى أقوالهــم بأســلوب 
جدلــي، معتمــداً علــى مبــادئ علــم أصــول الفقــه، لتخريــج الفــروع علــى األصــول، 
وربطهــا بهــا، حتــى أطلــق العلمــاء علــى هــذا الكتــاب »المذهــب الكبيــر«، وإلمــام 
ــخه  ــض نس ــل بع ــاً، وتص ــزال مخطوط ــاب ال ي ــذا الكت ــب أخرى.وه ــن كت الحرمي
ــض هللا  ــى قي ــوف حت ــى الرف ــي عل ــدة، وبق ــرين مجل ــت وعش ــى س ــة إل المخطوط
ــع  ــة قطــر، فجم ــتاذ بجامع ــب، األس ــم الدي ــد العظي ــور عب ــتاذ الدكت ــه األس ــى ل تعال
مخطوطاتــه، وحققــه، واحتفــل بإتمــام العمــل بــه، ويســعى لتصحيــح طباعتــه 
ونشــره2. ولمــع فــي القــرن الخامــس الهجــري فقهــاء أعــالم فــي المذهــب الشــافعي، 
منهــم والــد إمــام الحرميــن، أبــو محمــد الجوينــي عبــد هللا بــن يوســف بــن عبــد هللا 
)438هـــ/1047م( الــذي صنــف فــي الفقــه »التبصــرة« و«التذكــرة« و«الفــروق« 
ــن  ــد ب ــن محمـ ــي ب ــو الحســن عل ــاوردي ، أب ــم المـ ــة، و«السلســلة«3، ومنه الفقهي
ــا  ــن أهمه ــهورة، وم ــة المش ــف النافع ــب )450هـــ/1058م( صاحــب التصاني حبي
»الحــاوي الكبيــر« فــي الفقــه المقــارن، وســبق بيانــه، و«اإلقنــاع« فــي المذهــب، 
»واألحــكام الســلطانية« فــي أحــكام الراعــي والرعيــة4. ومنهــم أبــو الطيــب 
الطبــري، طاهــر بــن عبــد هللا بــن طاهــر )450هـــ/1058م( الــذي صنــف »شــرح 
ــن الحــداد المصــري«  ــروع اب ــي« أحــد عشــر جــزءاً، و«شــرح ف مختصــر المزن

1 المرجع السابق ص 408.
2 مرجع العلوم اإلسالمية ص345، 516، اإلمام الجويني، للباحث ص125-128.

3 مرجع العلوم اإلسالمية ص427.

4 مرجع العلوم اإلسالمية ص428.
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ولــه كتــب فــي الخــالف واألصــول والجــدل ليــس ألحــد مثلهــا1. ومنهــم الشــيخ أبــو 
إســحاق الشــيرازي الــذي ســنفرده فيمــا بعــد، ومنهــم منصــور بــن محمــد بــن عبــد 
ــذي صنــف »البرهــان« فــي الخــالف)2(. ــار الســمعاني )489هـــ/1096م( ال الجب

الخــالف الكبيــر، ويســمى التعليــق ، واســمه الكامــل » التعليــق الكبيــر فــي المســائل . 5
الخالفيــة بيــن األئمــة » ألبــي يعلــى الفــراء، محمــد بــن الحســين بــن محمــد، 
)458هـــ/1065م( القاضــي، الفقيــه الحنبلــي، األصولــي، المحــدث، المفســر، 
ــى مثلهــا، منهــا »الخــالف الكبيــر« فــي  ــم يســبق إل ــه تصانيــف نافعــة ل ــي، ل المفت
الفقــه المقــارن ، ولــم يــر النــور بعــد ، ويقــع فــي أحــد عشــر مجلــداً ، ومرتــب علــى 
ــرح  ــه »ش ــه ، ول ــف لمذهب ــم المخال ــدم كالم الخص ــي ه ــن ف ــه ، وتفن ــواب الفق أب
ــي المذهــب« و«األحــكام الســلطانية  ــه، و«المجــرد ف ــي الفق ــي« ف مختصــر الخرق
ــه،  ــي أصــول الفق ــدة« ف ــة« و«الع ــد« و«الكفاي ــة« و«المعتم ــات الديني ــي الوالي ف

ــائل«)3(. ــون المس ــرآن« و«عي ــكام الق و«أح
ومــن علمــاء القــرن الخامــس الهجــري فــي المذهــب الحنبلــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد 
هللا، المعــروف بابــن البنــا، البغــدادي )471هـــ/ 1078م( ومــن كتبــه »شــرح الخرقــي« 

فــي الفقــه، و«الكامــل« فــي الفقــه، وغيرهمــا)4(.
الضياء ، لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري في 24 جزءاً طبع منها 18 جزءاً .

ــن  ــي اثني ــو ف ــدي 508 هـــ وه ــد هللا الكن ــو عب ــم ، أب ــن إبراهي ــد ب ــرع، محم ــان الش بي
وســبعين مجلــداً، ويأخــذ طريقــه للطباعــة .

ملحق: التأليف الموسوعي في القرن الخامس الهجري:
ــم  ــه وعل ــى الفق ــم يقتصــر عل ــري ل ــس الهج ــرن الخام ــي الق ــوعي ف ــف الموس إن التألي
الخــالف أو الفقــه المقــارن، بــل كان هــذا القــرن عصــر الموســوعات فــي مختلــف العلــوم، 

ونعــدد بعــض هــذه الموســوعات:
المســتدرك علــى الصحيحيــن، للحاكــم أبــي عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا النيســابوري . 1

ــدات  ــد فــي أربــع مجل )405هـــ/1014م( وهــو كتــاب فــي الحديــث، ومطبــوع بالهن
ــرة)5(. كبي

1 مرجع العلوم اإلسالمية ص429.
2)( المرجع السابق ص264.

3)( مرجع العلوم اإلسالمية ص583.
4)( المرجع السابق ص445.

5)( مرجع العلوم اإلسالمية ص 289.

حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، ألبــي نعيــم األصبهانــي، أحمــد بــن عبــد هللا بــن . 2
أحمــد )430هـــ/1038م( الحافــظ المــؤرخ الصوفــي، الفقيــه الشــافعي، وكتابــه فــي 

عشــرة أجــزاء، ومطبــوع)1(.
ــي . 3 ــد القيروان ــن محم ــوش ب ــب حّم ــي طال ــن أب ــة، لمكــي ب ــوغ الغاي ــى بل ــة إل الهداي

القيســي األندلســي القرطبــي )437هـــ/1045م( المفســر، المقــري، الفقيــه المالكــي، 
وكتابــه فــي تفســير معانــي القــرآن الكريــم فــي ســبعين جــزءاً، ولــم يطبــع بعــد)2(.

شــرح صحيــح البخــاري، لعلــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، أبــي الحســن البكــري، . 4
ــي،  ــه المالك ــدث، الفقي ــظ المح ــن بطــال )449هـــ/ 1057م( الحاف ــروف باب المع
وكتابــه مــن أهــم شــروح البخــاري الــذي اعتمــد عليــه ابــن حجــر رحمــه هللا تعالــى 

ــح البخــاري«)3(. ــاري بشــرح صحي ــح الب ــه »فت فــي كتاب
الســنن الكبــرى، للحافــظ أحمــد بــن الحســين البيهقــي )458هـــ/1066م( وهــو كتــاب . 5

كبيــر فــي الســنة واألحاديــث، مرتــب علــى أبــواب الفقــه، وطبــع بالهنــد فــي عشــر 
مجلــدات كبيــرة)4(، ولــه كتــاب »معرفــة الســنن واآلثــار« وهــو موســوعة حديثيــة، 
خــرج فيــه مــا احتــج بــه اإلمــام الشــافعي مــن األحاديــث بأســانيده، وطبــع حديثــاً فــي 

ســبع مجلــدات.
بكــر . 6 أبــي  ثابــت،  بــن  علــي  بــن  أحمــد  البغــدادي  للخطيــب  بغــداد،  تاريــخ 

)463هـــ/1072م( أحــد حفــاظ الحديــث، المــؤرخ، الفقيه الشــافعي، والكتاب مطبوع 
ــتخرجها  ــرة اس ــث كثي ــه أحادي ــه، وفي ــو أفضــل كتب ــداً، وه ــر مجل ــة عش ــي أربع ف
الدكتــور خلــدون األحــدب وخرجهــا فــي عشــر مجلــدات ونــال بهــا شــهادة الدكتــوراه 

ــث)5(. ــي الحدي ف
الكامــل، والشــامل، لعبــد الســيد بــن محمــد بــن عبــد الواحــد، أبــي نصــر البغــدادي، . 7

المعــروف بابــن الصبــاغ )477هـــ/ 1084م( الفقيــه الشــافعي، األصولــي، وكتــاب 
»الشــامل« فــي الفقــه أصــح كتــب الشــافعية فــي زمنــه، وأجدرهــا فــي النقــل، ولــه 

»الكامــل فــي الفقــه أيضــاً«)6(.
ــزدوي . 8 ــي الحســن، فخــر اإلســالم الب ــن الحســين، أب ــد ب ــن محم ــي ب المبســوط، لعل

1)( المرجع السابق ص665.
2)( مرجع العلوم اإلسالمية ص293.

3)( المرجع السابق ص261.
4)( مرجع العلوم اإلسالمية ص262.

5)( المرجع السابق ص173.

6)( المرجع السابق ص665.
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ــه،  ــي الفق ــوط ف ــي، والمبس ــر، األصول ــي، المفس ــه الحنف )482هـــ/ 1089م( الفقي
أحــد عشــر مجلــداً، ولــه »شــرح الجامــع الكبيــر« و«شــرح الجامــع الصغيــر« ولــه 

ــر جــداً)1(. »تفســير القــرآن« كبي

المبحث الرابع
شروط المقارنة وضوابطها ومنهجها

أوالً: شروط المقارنة:
ــن أصحــاب اآلراء  ــة بي ــوال، والموازن ــن األق ــة بي ــي الموازن ــه تعن ــي الفق ــة ف إن المقارن
مــن األئمــة والعلمــاء والمجتهديــن والفقهــاء، وكأن مــن يقــوم بالمقارنــة حكــم وقــاض بيــن 
طرفيــن أو أطــراف، ولذلــك يشــترط فيــه شــروط أساســية ليقــوم بهــذه المهمــة الحظيــرة، 

ويــؤدي هــذه الوظيفــة، ويمــارس هــذا الجانــب العلمــي الرفيــع.
وأهم هذه الشروط هي:

ــق األساســي،  ــى، وهــذا هــو المنطل ــه هلل تعال ــأن يكــون عمل ــة: ب ــي الني -1 اإلخــالص ف
دون أن يقصــد الهــوى، أو التشــفي، أو التشــهير، وبذلــك يكــون طريقــة ســديداً، وعملــه 
مبــاركاً، فــإن أصــاب فلــه أجــران، وإن أخطــأ فلــه أجــر، واألصــل فــي ذلــك قولــه صلــى 

هللا عليــه وســلم “إنمــا األعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرٍئ مــا نــوى”)2(.
-2 العلــم: يشــترط فيمــن يتولــى المقارنــة بيــن أمريــن، أو رأييــن، أو شــخصين، أو 
ــه  ــان، أو الفق ــة األدي ــه، كمقارن ــذي يتناول ــم ال ــاً بموضــوع العل ــن، أن يكــون عالم مذهبي

ــواء. ــط عش ــط خب ــارن، وإال خب ــه المق ــول الفق ــارن، أو أص ــارن، أو األدب المق المق
وفــي الفقــه  المقــارن ال يكفــي مجــرد العلــم بالفقــه، بــل ال بــدَّ أن يكــون متخصصــاً بهــذا 
العلــم أوالً، وأن يكــون علــى درايــة كافيــة بأقــوال المذاهــب، وآراء العلمــاء الذيــن يقــارن 
بينهــم، وأن يكــون ملمــاً إلمامــاً كافيــاً بأصــول الفقــه، ألن كثيــراً مــن االختالفــات ترجــع 
إلــى مبــادئ علــم أصــول الفقــه وقواعــده، وهــي فــي معظمهــا مختلــف فيهــا، ممــا يــؤدي 

لالختــالف فــي االجتهــاد للفــروع الفقهيــة)3(.
-3 الموضوعيــة: يشــترط فيمــن يمــارس المقارنــة بيــن المذاهــب أن يكــون متجــرداً عــن 

1)( المرجع السابق ص585.
2)( هذا الحديث أخرجه البخاري )1/3 رقم 1( ومسلم )13/53 رقم 1907(.

3)( انظر أسباب اختالف الفقهاء، وصلتها بعلم أصول الفقه في: دراسة في الفقه المقارن ص16، 27، 
الوجيز فيه أصول الفقه اإلسالمي 1/77 وما بعدها.

الهــوى والعصبيــة أو التعصــب، وأن يكــون حياديــاً، ألنــه كالقاضــي فــي ذلــك، وبالتالــي 
يعــرض األقــوال واآلراء بأمانــة كاملــة وينقلهــا عــن اإلمــام أو المجتهــد أو المذهــب، وأن 
يتــم النقــل مــن المصــادر الموثوقــة فــي النقــل، أو مــن الكتــب المعتمــدة فــي المذهــب، وأن 
ينقــل بدقــة وأمانــة القــول الراجــح المعتمــد، وإال صــرح بأنــه ينقــل قــوالً لــه، أو روايــة 

عنــه، أو قــوالً مرجوجــاً، حتــى يصــح نســبة الــرأي لصاحبــه، أو القــول فــي المذهــب.
ثانياً: ضوابط المقارنة ومنهجها:

يجــب أن يســير الفقــه المقــارن وفــق منهــج محــدد، وضوابــط معينــة، حتــى يجــدي نفعــاً، 
ــط  ــق الضواب ــك وف ــح، وذل ــق الهــدف المنشــود، وال ينحــرف عــن المســار الصحي ويحق

والمنهــج اآلتــي:
-1 تحريــر محــل النــزاع: مهمــا كان الخــالف واســعاً، واالختــالف شاســعاً بيــن األئمــة، 
أو الفقهــاء أو المذاهــب، وخاصــة فــي الفقــه اإلســالمي، فــإن هنــاك أمــوراً كثيــرة مشــتركة 
ــه اإلســالمي األساســية متفــق عليهــا، وهــي المصــادر  ــاً عليهــا، ألن مصــادر الفق ومتفق
ــاظ  ــي دالالت األلف ــة ف ــة العربي ــى اللغ ــاد عل ــع االعتم ــرآن والســنة، م ــي الق ــة ف األصلي
ــي  ــات، أو ف ــروع والجزئي ــي الف ــاً أو ف ــالف تبع ــالف واالخت ــي الخ ــم يأت ــي، ث والمعان

تحقيــق المنــاط، أو فــي تشــخيص الوقائــع التــي يــراد معرفــة حكمهــا.
ــاط  ــن المذاهــب، أو نق ــاق بي ــاط االتف ــدد أوالً نق ــى الباحــث أن يح ــا فيجــب عل ــن هن وم
االتفــاق بيــن اآلراء، ليخرجهــا عــن محــل البحــث، ومنــاط النــزاع، ويغــرس فــي نفــس 
القــارئ األحــكام المتفــق عليهــا لتســتقر فــي ذهنــه، وفكــره، وعقلــه، وال مانــع، بل يحســن، 
أن يدلــل باختصــار لهــذه النقــاط المتفــق عليهــا، فيذكــر أدلتهــا؛ ألن الخــالف اآلتــي قــد 

يعتمــد علــى هــذه األدلــة المتفــق عليهــا.
ــف  ــائل المختل ــدد المس ــح ومح ــكل واض ــر بش ــا تظه ــق عليه ــاط المتف ــان النق ــد بي وعن
فيهــا، ويجــب إبرازهــا وإخراجهــا وحصرهــا وتحديدهــا، ألنهــا ســتكون موطــن الدراســة 

ــا. ــي أحكامه ــالف ف ــا، واالخت ــوال أو اآلراء فيه ــان األق والبحــث، وبي
فــإن كانــت الجوانــب المختلــف فيهــا متعــددة، فيجــب ترتيبهــا، لعرضهــا مســألة مســألة، 

وفرعــاً فرعــاً.
وفــي هــذه المرحلــة يتــم تحييــد األقــوال واآلراء التــي يظهــر عليهــا االختــالف والتعــارض 
ــا  ــالف شــكلي، وهــو م ــه اخت ــي االصطــالح، أو أن ــالف ف ــه مجــرد اخت الظاهــري، وأن
يعبــر عنــه العلمــاء، بأنــه »ال مشــاحة فــي االصطــالح« فيكــون الحكــم متفقــاً عليــه، مــع 
ــن  ــم م ــال، وصــار الحك ــن القت ــى هللا المؤمني ــا كف ــارة، وهن ــظ والعب ــي اللف ــالف ف االخت
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زمــرة األحــكام المتفــق عليهــا.
-2 عــرض األقــوال أو اآلراء المختلــف فيهــا فــي المســألة الواحــدة، أو فــي الفــرع 
الواحــد، ويجــب تصنيــف األقــوال واآلراء فــي اثنيــن أو ثالثــة مثــالً، فــي الجــواز، 
ــرأي هــو الحكــم  ــرأي واضحــاً ومحــدداً، وهــذا ال ــث يكــون ال ــل، بحي ــع، والتفصي والمن

ــاً. ــداً أو مذهب ــاً أو مجته ــه إمام ــر صاحب ــي نظ ــاً – ف ــرعي – مبدئي الش
ويتجــه فريــق مــن الكتــاب إلــى اســتعراض آراء كل مذهــب علــى حــدة، ليعــرض خمســة 
ــد تتفــق آراء مذهبيــن أو  ــه ق آراء فــي خمــس فقــرات، وهــذا غيــر ســليم وال ســديد، ألن

ثالثــة أو أكثــر علــى حكــم واحــد، فــال حاجــة لهــذا التعــداد.
وهنــا نذكــر مــرة ثانيــة بشــرط الموضوعيــة المذكــور ســابقاً، بــأن تنقــل األقــوال واآلراء 
ــدة  ــب المعتم ــن الكت ــل، وم ــي النق ــة ف ــن المصــادر الموثوق ــة، وم ــة، وأمان ــاد، ودق بحي
فــي المذهــب؛ ألن الموضوعيــة تقتضــي أن تعــرض أقــوال األشــخاص وأفكارهــم كمــا 
يرغبــون أن تعــرض، كمــا أن مــن حــق القــارئ أن يقــف علــى الواقــع قــدر المســتطاع 

ــرأي. كمــا أراده صاحــب ال
وال يقبــل أن تنقــل آراء مذهــب مــن كتــب مذهــب آخــر، وال تنقــل آراء إمــام أو مجتهــد 
ــرب  ــل، أو تس ــي النق ــأ ف ــال الخط ــه، الحتم ــه ومعارضي ــادر مخالفي ــن مص ــه م أو فقي

ــد والراجــح. ــول المعتم ــل الق ــي نق ــة ف التعصــب، أو عــدم الدق
-3 عــرض األدلــة لــكل قــول أو رأي، وهــي األدلــة التــي اســتند إليهــا صاحــب القــول أو 
علمــاء المذهــب، ســواء كانــت مصــادر نقليــة مــن الكتــاب والســنة، أو مصــادر أصليــة 
ــك مــن  ــر ذل ــة كاالستحســان واالســتصالح، وغي ــاس، أو مصــادر عقلي ــاع والقي كاإلجم

مصــادر الفقــه اإلســالمي المتفــق عليهــا أو المختلــف فيهــا.
ــى  ــا عل ــة االســتدالل منه ــان وجــه االستشــهاد، وكيفي ــة، أو بي ــه األدل ــا يجــب توجي وهن

ــه. ــف في ــم المختل ــى الحك ــة إل ــن األدل ــة الوصــول م محــل الخــالف، وكيفي
وفــي هــذه المرحلــة يجــب التحــرز المطلــق والدقــة الكاملــة فــي بيــان اآليــات الكريمــة، 
وتحديــد موطنهــا مــن الســور ورقــم اآليــة، كما يجــب تخريج األحاديــث تخريجــاً مختصراً 
وموجــزاً يتفــق مــع الدراســة الفقهيــة، وليــس بالتخريــج الواســع والمفصــل المذكــور فــي 
ــح الحديــث، وخاصــة عــزو األحاديــث إلــى كتــب الســنة مــن الصحــاح والســنن  مصطل
والمســانيد والمســتخرجات والمصنفــات، وبيــان درجــة الحديــث باختصــار بالصحــة 
والحســن والضعــف وغيــره، مــع االعتمــاد فــي ذلــك علــى أصحــاب االختصــاص فــي 
التخريــج والحديــث، مــن القدمــاء أو المعاصريــن، أو مــن كتــب أحاديــث األحــكام العامــة.

وتذكــر األدلــة الكاملــة لــكل قــول علــى حــدة، وكأن الباحــث أو القــارئ يعيــش مــع 
ــم ينتقــل  أصحــاب هــذا القــول، ويطــوف فــي كتبهــم، ويــالزم تصوراتهــم وتفكيرهــم، ث
إلــى القــول الثانــي وأدلتــه ثــم إلــى القــول الثالــث وأدلتــه، علــى نفــس المنــال والطريقــة 

ــج. والمنه
-4 مناقشــة األدلــة، وهنــا منهاجــان فــي المقارنــة، ويــكادان أن يتســاويا، األول: مناقشــة 
كل دليــل بعــد عرضــه مباشــرة، ليكــون القــارئ علــى صلــة بالدليــل وتوجيهــه، فتــرد عليه 
ــة، وصحتــه  ــاً ودالل المناقشــة القريبــة، للوصــول إلــى مــدى صحــة االحتجــاج بــه، ثبوت

داللــة علــى الحكــم، أو العكــس، أو صحتــه ثبوتــاً، وبعــده داللــة.
ــى حــدة  ــا عل ــى مناقشــة كل منه ــودة إل ــم الع ــة، ث ــة كامل ــي: عــرض األدل والمنهــج الثان
حســب الطريقــة الســابقة، وأرى ترجيــح المنهــج األول لتجنــب التكــرار، ولقــرب القــارئ 

مــن الدليــل ليعــرف صحتــه وقوتــه وســالمة االســتدالل بــه.
وفــي كال المنهجيــة يجــب الوصــول للنتيجــة فــي كل دليــل بصحتــه وقبولــه، أو رده 

ورفضــه.
-5 الترجيــح، وذلــك بعــد عــرض األقــوال، وبيــان أدلتهــا، ومناقشــة األدلــة كاملــة، يصــل 
ــد، أو للجمــع  ــح بيــن األقــوال، أو ردهــا جميعــاً القتــراح قــول جدي ــى الترجي الباحــث إل
بينهــا، أو لتوزيعهــا حســب الحــاالت والتفاصيــل والجزئيــات، فيعتمــد أحدهــا فــي حالــة أو 

جانــب، واآلخــر فــي حالــة ثانيــة.
وهنــا يجــب التدليــل علــى الترجيــح، والتعليــل لالختيــار، ســواء بعــدم ثبــوت أدلــة أحــد 
ــة  ــوة أدل ــة، وق ــرعاً ولغ ــا ش ــلم به ــد المس ــع األســس والقواع ــا م ــوال، أو لتعارضه األق

ــم. ــى الحك ــا عل ــوة داللته ــا، وق ــا وثبوته ــول اآلخــر، بصحته الق
ــاء البحــث  ــع الباحــث عليهــا، أو وجدهــا والتقطهــا أثن ــدة إن وق ــة جدي ــان أدل ويحســن بي

والدراســة.
ولكــن يجــب التعليــل، ولــو عقليــاً ووجدانيــاً، للترجيــح الــذي وصــل إليــه الباحــث، ليؤكــد 

قناعاتــه بالترجيــح، ويبرهــن علــى اختيــاره بعيــداً عــن العصبيــة المذهبيــة أو غيرهــا.
ــرام  ــم، واالحت ــزم األدب الج ــارن أن يلت ــه المق ــي الفق ــث ف ــي أذن الباح ــس ف ــا نهم وهن
ــم  ــرأي، أو كان قوله ــي ال ــم ف ــم، وإن خالفه ــاء، وأن يترحــم عليه ــة والعلم ــل لألئم الكام
ضعيفــاً، فالعلــم رحــم بيــن أهلــه، وإن الخــالف ال يفســد للــود قضيــة، وبذلــك يحفــظ لســانه 
وعلمــه عــن الطعــن بالعلمــاء، أو النيــل منهــم، أو التشــكيك فــي دينهــم وعقيدتهــم، ألنــه 
فــي أحســن األحــوال فهــو مجتهــد، وقــد يكــون مصيبــاً، وقــد يكــون مخطئــاً، ومــن تتبــع 



3435

األستاذ الدكتور محمد الزحيليالفقه المقارن وضوابطه وارتباطه بتطور العلوم

عــورات النــاس تتبــع هللا عورتــه، وفضــح أمــره، وكشــف ســره، ونســأل هللا أن يرزقنــا 
ــم  ــن بعده ــاؤوا م ــن ج ــى ))والذي ــه تعال ــوات، لقول ــاء واألم ــع األحي ــالق م ــن األخ حس
يقولــون ربنــا اغفــر لنــا وإلخواننــا الذيــن ســبقونا باإليمــان، وال تجعــل فــي قلوبنــا غــالً 

ــا إنــك رؤوف رحيــم(( الحشــر/10. للذيــن آمنــوا، ربن

المبحث الخامس
الشيرازي والعَْوتبي نموذجاً للقرن الخامس الهجري

وردت اإلشــارة بــأن يكــون الشــيرازي والعَْوتبــي نموذجــاً للقــرن الخامــس الهجــري فــي 
الفقــه المقــارن وضوابطــه.

أوالً :  الشيرازي :
ــادي، الشــيخ  ــروز ب ــد هللا، الفي ــن عب ــن يوســف ب ــي ب ــن عل ــم ب والشــيرازي هــو إبراهي
أبــو إســحاق )476هـــ/1083م( الفقيــه الشــافعي، األصولــي، النظــار، ولــد بفيــروز أبــاد 
بفــارس، ونشــأ بهــا، ثــم دخــل شــيراز، وتفقــه بهــا، ونســب إليهــا، ثــم رحــل إلــى البصــرة، 
ودخــل بغــداد ســنة 415هـــ، وتفقــه علــى القاضــي أبــي الطيــب الطبــري وغيــره، وكان 

يضــرب بــه المثــل فــي الفصاحــة والمناظــرة.
وصفــه النــووي رحمــه هللا تعالــى، فقــال: “اإلمــام المحقــق، المتفقــه المدقــق، ذو الفنون من 
العلــوم المتكاثــرات، والتصانيــف النافعــة المســتجدات، الزاهــد العابــد الــورع، المعــرض 
ــب  ــن هللا، المجان ــي نصــرة دي ــاذل نفســه ف ــى اآلخــرة، الب ــه عل ــل بقلب ــا، المقب عــن الدني
ــادة  ــم والعب ــن العل ــن بي ــن، الجامعي ــاد هللا العارفي ــن، وعب للهــوى، أحــد العلمــاء الصالحي
والــورع والزهــادة، المواظبيــن علــى وظائــف الّديــن المتبعيــن هــدى ســيد المرســلين”)1(.
ــاوى مــن ســائر  ــه الفت ــل إلي ــه مــن المشــرق والمغــرب، وتحم ــة ترحــل إلي ــت الطلب كان
ــه الوزيــر نظــام الملــك المدرســة  البــالد، واشــتهر بقــوة الحجــة فــي المناظــرة، وبنــى ل
النظاميــة فــي بغــداد، فــدّرس بهــا، وعــاش فقيــراً صابــراً، وكان حســن المجالســة، طلــق 
ــو  ــافعي فه ــه الش ــي الفق ــيخ« ف ــظ »الش ــق لف ــعر، وإذا أطل ــم الش ــاً، ينظ ــه، فصيح الوج

ــدي العباســي. ــة المقت ــه الخليف ــى علي المــراد، مــات ببغــداد، وصل
ألــف الشــيرازي رحمــه هللا تعالــى التصانيــف النافعــة المفيــدة المشــهورة، منهــا »التنبيــه« 

1)( تهذيب األسماء، له 2/172، وانظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى 4/215، وفيات األعيان 
1/9، تبيين كذب المفتري ص276، البداية والنهاية 12/124، شذرات الذهب 3/349، األعالم 1/44.

و«المهــذب« فــي الفقــه علــى المذهــب الشــافعي حصــراً، و«التبصــرة« و«اللمــع« 
و«شــرح اللمــع« فــي أصــول الفقــه، و«الملخــص« و«المعونــة« فــي الجــدل، و«طبقــات 

الفقهــاء« فــي التراجــم، و«النكــت« فــي الخــالف، و«نصــح أهــل العلــم« وغيرهــا.
وأهــم كتبــه علــى اإلطــالق »المهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي« تنــاول فيــه نصــوص 
المذهــب الشــافعي فــي المســائل الفقهيــة، وأمهــات األحــكام الشــرعية، وذكــر األحــكام، ثــم 
بيــن االســتدالل عليهــا مــن القــرآن الكريــم، واألحاديــث الشــريفة، بأســلوب ســهل، وعبارة 
ــه  ــد واأللغــاز، واســتقصى الفــروع بأدلتهــا، واعتنــى ب ــداً عــن التعقي أدبيــة محكمــة، بعي
ــه  ــرت علي ــده، وظه ــي عصــره وبع ــس ف ــرراً للتدري ــكان مق ــرة، ف ــافعية بكث ــاء الش فقه
ــى  ــي الحســين يحي ــان« ألب ــا »البي ــن مطــول ومختصــر، أهمه ــا بي ــرة م الشــروح الكثي
بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمنــي )558هـــ( الــذي اعتنــى بــه األســتاذ قاســم 
محمــد النــوري، وطبعــه بــدار المنهــاج، بيــروت ســنة 1421هـــ/2000م فــي 13 مجلداً، 
ــووي  ــذب« للن ــرح المه ــي ش ــوع ف ــا »المجم ــارس، ومنه ــر للفه ــع عش ــد الراب والمجل
والســبكي والمطيعــي، وطبــع فــي 22 مجلــداً، وشــرح غريبــه محمــد بــن أحمــد بــن بطــال 

اليمنــي )630هـــ( وشــرحت ألفــاظ المشــكلة، وخرجــت أحاديثــه)1(.
ولكــّن كتابــي الشــيرازي »المهــذب« و«التنبيــه« محصــوران بالمذهــب الشــافعي، وطبــع 
المهــذب فــي مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي بمجلدين فــي مصر – 1379هـــ/1959م، 
ثــم قــام الباحــث بتحقيقــه لبيــان القــول الراجــح مــن األقــوال التــي يذكرهــا المصنــف أو 
تحديــد القــول المعتمــد فــي المذهــب الشــافعي، وتخريــج أحاديثــه، وطبــع في ســتة مجلدات 
ــة  ــم بدمشــق 1412هـــ/ 1992م، وطبــع »التنبيــه« عــدة مــرات، وكان الطلب ــدار القل ب
ــه محصــور  ــم المختصــرات، لكن ــن أه ــو م ــدة، وه ــروح عدي ــه ش ــاً، ول ــه غيب يحفظون

بالمذهــب الشــافعي.
والكتــاب الوحيــد للشــيرازي فــي الخــالف أو الفقــه المقــارن هــو كتابــه »النكــت« وطبــع 
كامــالً محققــاً فــي أربــع مجلــدات ، وطبــع مختصــره فــي مجلــد ، وهــذا ال ينقــص مــن 
مكانــة الشــيرازي الــذي كان علمــاً فــي عصــره، ومرجعــاً فــي زمنــه، ومناظــراً قويــاً فــي 

الجــدل والخــالف والفقــه المقــارن.
 ثانياً :  َسلََمة بن ُمْسلم العَْوتَبي الصُّحاري ، العالمة ، الفقيه ، المؤرخ :

1)( انظر: مرجع العلوم اإلسالمية ص429، 514، 515، المهذب، مقدمة 
التحقيق 1/13.
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أشــرق نــور اإلســالم فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، ثــم عــّم وانتشــر إلــى أنحــاء 
المعمــورة، وفتــح العقــول والقلــوب ، وأنجبــت األمــة اإلســالمية العلمــاء والمفكريــن فــي 
جميــع األقطــار اإلســالمية ، فتركــوا لنــا تراثــاً زاخــراً ، وثــروة غنيــة ، ونــوراً مشــعاً ، 

وهــذا نمــوذج لعلمــاء الخليــج العربــي فــي ُعمــان فــي القــرن الخامــس الهجــري .
اسمه ونسبه ونشأته :

هــو َســلَمة بــن ُمْســلم بــن إبراهيــم العُوتبــي، أبــو المنــذر ، الصُّحــاري ، نســبة إلــى ُصحــار 
) بضــم الصــاد ( التاريخيــة ، وهــي قصبــة أو ناحيــة عمــان ممــا يلــي البحــر، واســمها 
مشــتق مــن الصحــراء كمــا ذكــره ياقــوت فــي » معجــم البلــدان »  وَعْوتــب : قريــة مــن 

قــرى ُصحــار.
وال يعــرف بالضبــط والدقــة تاريــخ والدتــه وتاريــخ وفاته ، وعــرف باالســتنتاج والترجيح 
أنــه مــن علمــاء القــرن الخامــس الهجــري ، وقيــل : امتــدت حياتــه حتــى مطلــع القــرن 

الســادس .
وتتأكــد هويتــه ونشــأته العمانيــة مــن لقبــه المنســوب إلــى ُصحــار وَعْوتــب ، ومــن شــعوره 
ــان  ــل عم ــر فضائ ــه بذك ــن اهتمام ــم م ــه، ث ــه وأهل ــى وطن ــاء إل ــوالء واالنتم ــوي بال الق

ودورهــا التاريخــي فــي الجاهليــة واإلســالم .

كتبه ومؤلفاته :
ــي النســب  ــة ف ــاً ، ومؤرخــاً ، وعالم ــي الصُّحــاري فقيه ــن مســلم العُوتب ــر ســلمة ب يعتب
ــاب 1/103 (  ــاب األنس ــي كت ــا صــرح ف ــال ، ) كم ــة واألمث ــة والحكم واألدب والبالغ

ــه : وأهــم كتب
األنســاب )أو موضــح األنســاب( : وهــو جــزءان ، وهــو موســوعي فــي مادتــه ، إذ . 1

يضــم إلــى جانــب علــم النســب معلومــات تاريخيــة ، وقصصيــة ، ولغويــة ، وأدبيــة 
، ودينيــة كثيــرة .ويتحــدث الكتــاب عــن أنســاب البشــر وأخالقهــم منــذ بــدء الخليقــة 
ــز  ــم يرك ــل ، ث ــى شــعوب وقبائ ــرع البشــر إل ــى تف ــه حت ، فيتحــدث عــن آدم وأبنائ
ــى أنســاب العــرب ، ويفصــل القــول فــي قحطــان وهــو جــد العــرب الجنوبييــن  عل
حتــى يصــل إلــى تاريــخ عمــان، ومــن نزلهــا مــن العــرب ، وبخاصــة » األَْزد » ، 
ويبــرز دور ُعمــان فــي صــدر اإلســالم، ممــا يــدل علــى تمكنــه مــن علــم األنســاب 
، ويقــع الكتــاب فــي مجلديــن 750 صفحــة، وقدمــت لــه دراســة فــي 137 صفحــة 
ــام 1415 هـــ /  ــان ، ع ــقط، عم ــة بمس ــي والثقاف ــراث القوم ــا وزارة الت ، وطبعته

1995م ، وتكــررت طباعــة الجزأيــن عــدة مــرات ، مــع التحقيــق ، الجــزء األول ، 
الطبعــة الرابعــة 1415هـــ /1994م ، والجـــزء الثانــي ، ط3ـ 1415 هـ / 1994م 

بتحقيــق محمــد علــي الصليبــي.
ــي 24 . 2 ــع ف ــدة والشــريعة ويق ــوم العقي ــن عل ــع بي ــر جام ــاب كبي ــاء ، وهــو كت الضي

ــة ،  ــكام الفقهي ــم األح ــات هللا ، ث ــي صف ــث ف ــزءاً، فيبح ــا 18 ج ــع منه ــزءاً، طب ج
ــراث القومــي  ــه وزارة الت ــة مــن علمــاء األزهــر ، وطبعت ــه الشــيخ رزق هيب وحقق
والثقافــة بســلطنة ُعمــان ، الطبعــة األولــى ســنة 1411 هـــ /1990م ، ومــا بعدهــا، 
ــبة ،  ــواب الحس ــض أب ــه ، وبع ــواب الفق ــف أب ــة مختل ــكام الفقهي ــي األح ــع ف ويجم
وســائر أحــكام الحيــاة، وفيــه بعــض أحــكام أصــول الفقــه ، ومصــادر التشــريع مــن 
القــرآن والســنة ، ويعتمــد علــى األخبــار ، وينقــل أقــوال العلمـــاء ويحــدد أســماءهم ، 
ويذكــر مســائل واقعيــة مــن أحــوال النــاس لبيــان الحكــم الشــرعي فيهــا ، ممــا يــدل 
علــى ســعة علمــه ، وكثــرة اطالعــه ومعرفتــه باألحــكام الفقهيــة ، وجمعــه ألقــوال 
العلمــاء ، ممــا يقربــه مــن منهــج الفقــه المقــارن الــذي شــاع ســابقاً . ويســعى العلمــاء 
والباحثــون لتتبــع أخبــار العوتبــي ، وكشــف حياتــه ، ونشــأته ، ومعرفــة المزيــد عــن 
كتبــه ومصنفاتــه المفقــودة أو التــي ال تــزال فــي حيــز المخطوطــات المحفوظــة فــي 

المكتبــات الخاصــة والعامــة.
كتب أخرى :. 3

أشــار العَوتبــي رحمــه هللا فــي أثنــاء كتابــه األنســاب وغيــره ، أنــه ســبق لــه تأليــف كتــاب 
»الحكمــة فــي الِحكــم واألمثـــال« وصنــف بعــد كتــاب األنســاب كتــاب »محكــم الخطابــة 
ــاب  ــدات« وكت ــود والواف ــي الوف ــع البالغــة ف ــاب »ممت ــم كت ــي الخطــب والرســائل« ث ف
»أنــس الغرائــب فــي النــوادر واألخبــار والفكاهــات واألســمار« وهــذا يــدل علــى غــزارة 
علمــه ، وأفقــه الموســوعي ، مــع كتــاب » اإلبانــة » فــي اللغــة ، وتــم تحقيقــه ، وطباعتــه 

اآلن فــي ُعمــان فــي ثــالث مجلــدات وهــو معجــم لغــوي .
ولــم يتــم العثــور علــى أكثــر هــذه الكتــب ، وهــذا مثــال علــى عظمــة تراثنــا اإلســالمي 
الــذي فقدنــا  جــزءاً منــه ، وال يــزال القســم الثانــي مجهــوالً ، كمــا أن العوتبــي نمــوذج مــن 
أعــالم األمــة الذيــن قدمــوا فــي حياتهــم الكثيــر ، وإن لــم يصلنــا عنهــم إال القليــل ، ولكــن 
هللا ال يضيــع عمــل عامــل مــن ذكــر أو أنثــى ، وكل ذلــك مّدخــر فــي صحائــف األعمــال 

ليــوم ال ينفــع فيــه مــال وال بنيــن إال مــن أتــى هللا بقلــب ســليم . 
ثالثاً :  مقارنات وموازنات بين الشيرازي والعوتبي :
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ــي عصــر  ــه ، وعاشــا ف ــي مذهب ــي عصــره ، وقمــة ف أ - كل مــن الشــخصين عالمــة ف
ــرن الخامــس الهجــري . واحــد ، وهــو الق

ب- الشــيرازي شــافعي ولــد فــي بــالد فــارس، وانتقـــل إلــى بغــداد ، وهــو أول مــن تولــى 
مشــيخة نظاميــة بغــداد ، وبقــي فيهــا حتــى توفــي .

أمــا العوتبــي فهــو عربــي ، ولــد فــي عوتــب ، ونشــأ فــي صحــار ، وعشــق أرض ُعمــان، 
ن أخبارهــا ، وكــرس بعــض جهــده لبيــان فضلهــا . ودوَّ

ــي  ــي عصــره ،  وه ــب ف ــم الكت ــه أه ــافعي ، ول ــه الش ــي الفق ــف ف ــيرازي صن ج - الش
ــع«  ــه » التبصــرة » و »اللم ــي أصــول الفق ــف ف ــم صن ــه » ث ــذب » و » التنبي » المه
ــي  ــف ف ــة« وصن ــي الجــدل »الملخــص« و »المعون ــف ف ــا صن و »شــرح اللمــع«  كم
التراجــم »طبقـــات الفقهــاء«، وصنــف فــي المواعــظ »نصــح أهـــل العلــم« ثــم صنــف في 

ــم » النكــت« . ــة القي ــم الخــالف كتاب عل
أمــا العوتبــي فصنــف فــي اللغــة » اإلبانــة » وفــي التاريــخ » األنســاب » وفــي المواعــظ 
والِحكــم ، والغرائــب واألســماء ، وكانــت أعظــم كتبــه وأشــملها »الضيــاء« الــذي بــرزت 
فيــه شــخصيته ، وظهــرت فيــه مواهبــه وعلومــه اللغويــة والتاريخيــة ، وجمــع بيــن العقيدة 
وأصــول الفقــه ، ثــم األحــكام علــى أبــواب الفقــه كاملــة، وعــرض آراء المذاهــب والفقهــاء 

والعلمــاء، واســتدل عليهــا، وبيـّـن آراء المذهــب اإلباضــي .
ــتقالً ،  ــاً مس ــيرازي كتاب ــه الش ــذي خصــص ل ــم الخــالف ال ــي عل ــان ف ــي العالم د - يلتق
دون أن يشــير أو يذكــر آراء المذهــب اإلباضــي ، بينمــا لــم يفــرد العوتبــي كتابــاً خاصــاً 
فــي الخــالف ، وإنمــا عــرض الفقــه المقــارن خــالل كتابــه المطــول »الضيــاء« ، وذكــر 
ــاج  ــن تحت ــن الكتابي ــة بي ــا المذهــب الشــافعي ، والمقارن ــة ، ومنه ــوال المذاهــب الفقهي أق

إلــى دراســة مســتقلة .

الخاتمة
أوالً: النتائج :

-1 الفقــه أهــم العلــوم الشــرعية، ألنــه يبيــن منهــج هللا فــي الحيــاة، فــي بيــان أحــكام هللا 
ــام  ــكل زمــان ومــكان، وتطــور مــع األي ــح ل ــات اإلنســان، وهــو صال ــى فــي تصرف تعال

ــال. ــات واألعم ــع التصرف ليغطــي جمي
-2 الفقــه هــو العلــم باألحــكام الشــرعية العمليــة مــن أدلتهــا التفصيليــة، والضابــط للبحــث 
المقــارن: هــو إحــكام الشــيء وإتقانــه، مــع االلتــزام بالقواعــد الكليــة التــي تصحــح الــكالم، 
ــة مــع أدلتهــا  ــة: هــي دراســة اآلراء الفقهي ــه، والمقارن ــه، وتحــدد مجال ــل في ــع الخل وتمن

والموازنــة بينهــا.
-3 ظهــر قديمــاً علــم الخــالف، ثــم احتضــر، وتجــدد فــي العصــر الحاضــر بعنــوان الفقــه 
المقــارن، مــع اختــالف األهــداف واألغــراض، فكانــت لتأييــد المذهــب، وأصبحــت لبيــان 

األرجــح واألنفــع لمــا يحقــق المصالــح العمليــة للمجتمــع واألمــة.
-4 بــرز نجــم الفقــه المقــارن فــي العصــر الحديــث فــي جميــع الدراســات، وحقــق التخلص 

مــن العصبيــة المذهبيــة، أو انفــراد مذهــب واحــد على الســاحة التشــريعية.
-5 أهــم كتــب علــم الخــالف والفقــه المقــارن: اإلشــراف، والحــاوي الكبيــر، والمحلــى، 
والبدائــع، والمغنــي، وتأســيس النظــر، واإلفصــاح، وبدايــة المجتهــد، والميــزان الكبــرى، 
ومقارنــة المذاهــب، والفقــه علــى المذاهــب، وبحــوث فــي الفقــه المقــارن، والفقــه المقارن، 
والفقــه اإلســالمي وأدلتــه، ودراســات فــي الفقــه المقــارن، والموســوعة الفقهيــة، وبحــوث 

مقارنة.
-6 تميــز القــرن الخامــس الهجــري بالتأليــف الموســوعي فــي الفقــه المقــارن، فمــن ذلــك 
ــة  ــتذكار، ونهاي ــد، واالس ــي، والممه ــد القيروان ــي زي ــن أب ــالة اب ــوط، وشــرح رس المبس
المطلــب، والخــالف الكبيــر، مــع التأليــف الموســوعي فــي هــذا القــرن فــي العلــوم 

ــرى. األخ
-7 يشــترط فــي المقارنــة: اإلخــالص، والعلــم، والموضوعيــة، وضوابطهــا: تحريــر محل 
النــزاع، وعــرض األقــوال أو اآلراء، وإيــراد األدلــة كاملــة، ثــم المناقشــة، ثــم الترجيــح 

مــع التعليــل.
ــاً  ــري فقه ــس الهج ــرن الخام ــاء الق ــع علم ــن ألم ــيرازي م ــحاق الش ــو إس ــيخ أب -8 الش
وعلمــاً وأدبــاً وجــدالً مناظــرة وورعــاً وزهــداً، وتصنيفــاً، وأهــم كتبــه »المهــذب فــي الفقــه 

الشــافعي« و«النكــت« فــي الخــالف.
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ثانياً: التوصيات:
ــق . 1 ــى تحقي ــارن، للعمــل عل ــه المق ــب الخــالف، والفق ــة لكت ــة والرعاي وجــوب العناي

ــح،  ــلف الصال ــا الس ــا لن ــي خلده ــة الت ــوعات الفقهي ــر الموس ــي، ونش ــراث الفقه الت
ــخ اإلســالمي. ــي التاري ــاء األعــالم ف ــن العلم ــور م ــاعل الن ــاء، ومش ــداد العظم واألج

وجــوب االهتمــام بالدراســة المقارنــة علــى جميــع المســتويات، وخاصــة فــي . 2
الدراســات الجامعيــة والدراســات العليــا، وفــي الرســائل، واألطروحــات، والبحــوث 

ــة. ــن واألنظم ــدار القواني ــم وإص ــريع والتنظي ــال التش ــي مج ــة، وف العلمي
وجــوب االســتفادة مــن تــراث المذاهــب الفقهيــة المختلفــة، ونبــذ التعصــب والعصبيــة . 3

المذهبيــة، القتنــاص الجواهــر والآللــئ مــن هــذه المذاهــب التــي تمثــل أوســع 
ــة  ــذ األدوي ــة ألخ ــر وأعظــم صيدلي ــل أكب ــم، وتمث ــي العال ــي وتشــريع ف ــراث فقه ت
المناســبة منهــا بحســب األحــوال واألزمنــة واألمكنــة، واالعتمــاد عليهــا فــي معرفــة 
ــادي  ــي واالقتص ــور االجتماع ــم والتط ــا العل ــي يفرزه ــوادث الت ــتجدات والح المس

ــي. ــي والدول ــريعي والسياس والتش
الدعــوة لتفعيــل االجتهــاد الجماعــي، وإقامــة الجمعيــات، والمؤسســات، والمنظمــات . 4

علــى جميــع المســتويات إلعطــاء الحكــم الشــرعي المناســب، ســواء تــم اختيــاره مــن 
التــراث الفقهــي اإلســالمي، أو تــم اســتنباطه واالجتهــاد فيــه فيمــا لــم يســبق بيانــه.

ــه الدراســات . 5 ــارن، ودعــم طلب ــه المق ــي الشــريعة والفق ــا ف تشــجيع الدراســات العلي
ــم. ــة له ــر المصــادر والمراجــع المجاني ــاً، وتوفي ــاً ومعنوي ــا مادي العلي

الدعــوة إلصــدار موســوعات فقهيــة فــي جوانــب مــن الحياة، كأحــكام األســرة، ونظام . 6
الحكــم، والعقــود الماليــة، واالقتصــاد اإلســالمي، والتربية والتعليــم، واإلعالم.

ونســأل هللا العــون والتوفيــق والســداد، وندعــوه أن يــرد المســلمين إلــى دينهــم رداً جميــالً، 
وأن تعــود الشــريعة واألخــالق والعــزة للمســلمين، والحمــد هلل رب العالميــن.

أهم المصادر والمراجع
1 - اإلتحــاف بتخريــج أحاديــث اإلشــراف علــى مســائل الخــالف، للقاضــي عبــد الوهــاب 
بــن علــي بــن نصــر البغــدادي، المالكــي )422هـــ( تحقيــق الدكتــور بــدوي عبــد الصمــد 
الطاهــر صالــح، نشــر دار البحــوث للدراســات اإلســالمية وإحيــاء التــراث، دبــي – 

1420هـ/1999م.
2 -   االســتذكار، يوســف بــن عبــد هللا، المعــروف بابــن عبــد البــر القرطبــي )463هـــ( 

تحقيــق حســان عبــد المنــان، والدكتــور محمــود أحمــد القيســية، مؤسســة النــداء، أبــو ظبــي 
– ط-4 1423هـ/2003م.

3 -   اإلمــام الجوينــي، إمــام الحرميــن، األســتاذ الدكتــور محمــد الزحيلــي، مــن سلســلة 
أعــالم المســلمين، رقــم 26، دار القلــم – دمشــق – ط-2 1412هـــ/1992م.

4 -   األنســاب ، ســلمة بــن مســلم العوتبــي ) ق 5 هـــ ( طبــع وزارة التــراث والثقافــة – 
ُعمــان – ط2 – 1415 هـــ/ 1995 م . 

5 -  بحــوث فــي الفقــه المقــارن، األســتاذ الدكتــور محمــود أبــو ليــل واألســتاذ الدكتــور 
ماجــد أبــو رخيــة، نشــر جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – العيــن – 1996/1997م.

ــي،  ــد فتحــي الدرين ــور محم ــه اإلســالمي، األســتاذ الدكت ــي الفق ــة ف 6 -   بحــوث مقارن
ــروت – 1414هـــ/ 1994م. مؤسســة الرســالة، بي

ــان –  ــة – عم ــمارة، دار الثقاف ــد س ــور محم ــارن، الدكت ــه المق ــي الفق ــات ف 7 -   دراس
2002م.  – األردن 

8 -   دراســات فــي الفقــه المقــارن، الدكتــور محمــد عقلــة – مكتبــة الرســالة الحديثــة – 
عمــان – األردن – 1983م.

9 -   صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري )256هـــ( دار القلــم– دمشــق – 
1400 هـ/1980م.

10 - صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري )261هـــ( مــع شــرح 
النــووي )676هـــ(، المطبعــة المصريــة، القاهــرة – 1349هـــ/1930م.

ــي  ــراث القوم ــع وزارة الت ــي ) ق 5 هـــ ( طب ــلم العوتب ــن مس ــلمة ب ــاء ، س 11 - الضي
والثقافــة ، ُعمــان ، ط1 خــالل ســنوات 1411 هـــ- 1416 هـــ / 1990 – 1996 م .

ــور  ــتاذ الدكت ــة، األس ــخصية العلمي ــيرته الش ــي، س ــاب المالك ــد الوه ــي عب 12 - القاض
ــر – 2004م. ــة قط ــون – جامع ــريعة والقان ــة الش ــي مجل ــث ف ــي، بح ــد الزحيل محم

13 - القواعــد الفقهيــة علــى المذهــب الحنفــي والشــافعي، األســتاذ الدكتــور محمــد 
الزحيلــي، مجلــس النشــر العلمــي – جامعــة الكويــت – الكويــت – ط2004-2م.

ــالم  ــد الس ــة، عب ــن تيمي ــد اب ــة عن ــالت المالي ــة للمعام ــط الفقهي ــد والضواب 14 - القواع
ــرة – 1422هـــ/2002م. ــل – القاه ــن، دار التأصي ــد الحصي ــم محم إبراهي

15 - الكافــي فــي الفقــه علــى مذهــب أهــل المدينــة، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن 
محمــد بــن عبــد البر األندلســي )463هـ( مؤسســة النداء، أبو ظبــي – 1424هـ/2004م.
16 - كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، محمــد علــي التهانــوي )1158هـــ( 
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حماية أقلية المساهمين عند 
اندماج الشركات المساهمة العامة 
 دراسة في التشريعين األردني 

واإلماراتي

الدكتور: أسامة نائل المحيسن
مدرس القانون التجاري والبحري

كلية شرطة أبو ظبي

تصويــر مكتبــة كلكتــا، الهنــد – 1862م.
ــة –  ــي، درا المعرف ــد الزحيل ــور محم ــتاذ الدكت ــالمية، األس ــوم اإلس ــع العل 17 - مرج

ــق – 1410هـــ/1990م. دمش
18 - مســند أحمــد، اإلمــام أحمــد بــن حنبــل )241هـــ(، تصويــر المكتــب اإلســالمي – 

دمشــق – 1398هـــ/1978م.
19 - المصبــاح المنيــر، أحمــد بــن علــي المقــري الفيومــي )770هـــ( المطبعــة األميريــة 

– القاهــرة، ط -6 1926م.
20 - المعجــم الوســيط، إبراهيــم أنيــس، عبــد الحليــم منتصــر، عطيــة الصوالحــي، محمــد 

خلــف هللا أحمــد، دار األمــواج – بيــروت – ط-2 1410هـــ/1992م.
21 - مفتـــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة فــي موضوعــات العلــوم، أحمــد بــن مصطفــى، 

طـــاش كـــبرى زاده )968هـــ( دار الكتــب الحديثــة – القاهــرة – 1968م.
ــة  ــدون )808هـــ( المكتب ــن خل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون، عب ــن خل ــة اب 22 - مقدم

التجاريــة الكبــرى – القاهــرة – دون تاريــخ.
23 - المهــذب فــي الفقــه الشــافعي، الشــيخ أبــو إســحاق، إبراهيــم بــن علــي بــن 
يوســف، الشــيرازي )476هـــ( تحقيــق الدكتــور محمــد الزحيلــي – دار القلــم – دمشــق 

1412هـــ/1992م.
24 - الموســوعة الفقهيــة، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية – الكويــت – -1966

2005م.
ــي – دار  ــد الزحيل ــور محم ــتاذ الدكت ــه اإلســالمي، األس ــي أصــول الفق ــز ف 25 - الوجي

الخيــر – دمشــق 1423هـــ/2003م.
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ال يمكــن إنــكار الــدور الــذي تضطلــع بــه الشــركات التجاريــة فــي دفــع مســيرة التنميــة 
بكافــة أشــكالها وخاصــة االقتصاديــة منهــا باعتبارهــا كائنــات تتجمــع فيهــا جهــود 
ومدخــرات مجموعــة مــن األفــراد للقيــام بأنشــطة محــددة ولتحقيــق غايــات معينــة، إال أن 
هــذا الــدور قــد يتقلــص نتيجــة التطــورات التــي أدت إلــى ظهــور التجمعــات االقتصاديــة 
الكبــرى واشــتداد المنافســة بينهــا، والتــي مــن شــانها جعــل بعــض الشــركات غيــر قــادرة 
علــى االســتمرار لمواجهــة المنافســة وكســب الرهــان علــى البقــاء مــا لــم تقــم بعمليــات 

تركيــز اقتصــادي فيمــا بينهــا
ــاً  ــاً قانوني ــدت نظام ــر وأوج ــك األم ــة ذل ــريعات العربي ــن التش ــد م ــت العدي ــك أدرك لذل

ــاج. ــح االندم ــه مصطل ــت علي ــات أطلق ــذه التوجه ــي ه ــير ف ــى الس ــاعدها عل يس
ــون  ــث نظــم قان ــات بحي ــذه التوجه ــي عــن ه ــي واإلمارات ــد المشــرعان األردن ــم يبتع ول
ــي 15 / 5 / 1997 موضــوع  ــؤرخ ف ــنة 1997 الم ــم 22 لس ــي رق ــركات األردن الش
ــه  ــوره وإجراءات ــدد ص ــث ح ــى 240 بحي ــن 22 إل ــواد م ــه الم ــص ل ــاج وخص االندم
وآثــاره، وكذلــك فعــل المشــرع اإلماراتــي الــذي أفــرد لــه المــواد مــن 276 إلــى 281 
مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 8 لســنة 1984 والمعــدل بالقانونيــن االتحادييــن 13 

ــنة 1990. ــنة 1988 و 4 لس لس
ويالحــظ بدايــةً بــأن كال التشــريعين اكتفيــا ببيــان صــور االندمــاج وإجراءاتــه وآثــاره دون 

التعــرض لتعريفــه كمــا فعلــت بعــض التشــريعات العربيــة األخــرى.
 علــى أن هنــاك العديــد مــن التعريفــات التــي أوردهــا الفقــه، حيــث عرفــه البعــض بأنــه)) 
ــة  ــزول الشــخصية المعنوي ــى شــركة أخــرى فت ــر إل ــد تضــم بمقتضــاه شــركة أو أكث عق
للشــركة المنضمــة وتنتقــل أصولهــا إلــى الشــركة الضامــة، أو تمتــزج بمقتضــاه شــركات 
أو أكثــر فتــزول الشــخصية لــكل منهــا وتنتقــل أصولهــا وخصومها إلــى الشــركة الجديدة(( 

وفي تعريف آخر له )) عملية قانونية تجمع في شركة واحدة عدة شركة قائمة((
فاالندمــاج وفقــاً لهــذا المعنــى يعــد الطريقــة المثلــى لتركيــز الشــركات التجاريــة إذ يترتــب 
عليــه حــل الشــركات المندمجــة دون اللجــوء إلــى تصفيتهــا وتحــال كافــة ذممهــا الماليــة 

للشــركات الدامجــة أو الجديــدة الناتجــة عــن االندمــاج.
ــة مســتقلة تهــم النظاميــن  ــى أن االندمــاج كمؤسســة قانوني ــةً إل ــد مــن اإلشــارة بداي وال ب
ــن االقتصــادي واالجتماعــي عامــة  والشــركات ومســاهميها خاصــة  ــن المترابطي العامي
ــة  وأنهــم أصحــاب الــدور األبــرز فــي تقريــره أو رفضــه، إذ يترتــب علــى إقــراره جمل
مــن الواجبــات والحقــوق الماليــة، كحــق المســاهمين فــي األربــاح التــي تحققهــا الشــركة، 
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ــى  ــة إل ــا، إضاف ــد انقضائه ــركة عن ــودات الش ــن موج ــم م ــترداد نصيبه ــي اس ــم ف وحقه
مجموعــة مــن الحقــوق غيــر الماليــة، كحقهــم فــي حضــور الجمعيــات العموميــة العاديــة 

ــة والتصويــت فيهــا والطعــن فــي قراراتهــا. وغيــر العادي
ــة  ــدأ بمرحل ــدة تب ــروره بمراحــل عدي ــن م ــد م ــاره ال ب ــب آث ــاج ويرت ــم االندم ــي يت ولك
تمهيديــة وتنتهــي بإقــراره مــن قبــل الهيئــات المختصــة بعــد التصويــت عليــه وحصولــه 

ــة. ــة القانوني ــى األغلبي عل
ــه،  ــة معارضــة ل ــرار وأخــرى أقلي ــدة للق ــة مؤي ــرز أغلبي ــد وأن يف ــت ال ب ــك التصوي ذل
ــد  ــت يع ــار أن التصوي ــى اعتب ــة، وعل ــة لألغلبي ــوع األقلي ــدأ خض ــاالً لمب ــه وإعم إال أن
تطبيقــاً للديموقراطيــة المباشــرة)( فــإن النتيجــة المتحصلــة ســتضفي الشــرعية علــى القــرار 
ــاً ومــا يترتــب عليــه مــن  واعتبــاره صحيحــاً وســيؤدي ربمــا إلــى جعــل االندمــاج نهائي
آثــار، بحيــث يصبــح كافــة المســاهمين - بمــن فيهــم األقليــة المعارضــة لالندمــاج - فــي 
الشــركة المندمجــة مســاهمين فــي الشــركات الدامجــة أو الجديــدة وهــو مــا يبرز اإلشــكالية 

األساســية للبحــث المتمثلــة بالتســاؤل التالــي:
مــدى معالجــة التشــريعات موضــوع البحــث للضمانــات القانونيــة الكافيــة التــي قــد تحقق 
حمايــة أقليــة المســاهمين المعارضيــن الندمــاج الشــركات المســاهمة العامــة، ووضــع 
بعــض الخيــارات التــي قــد تســاعد هــذه األقليــة فــي المحافظــة علــى مصالحهــم، كمنحهــم 

الحــق مــن الخــروج مــن االندمــاج ؟
وقبــل اإلجابــة علــى ذلــك الســؤال يقتضــي األمــر تعريــف الشــركة المســاهمة العامــة فــي 

التشــريعات محــل الدراســة مقارنــةً ببعــض التشــريعات العربيــة األخــرى.
ــدداً  ــاً مح ــا تعريف ــم يضع ــي ل ــي واإلمارات ــرعين األردن ــأن المش ــول ب ــن الق ــة يمك بداي

ــا. ــان خصائصه ــا ببي ــل اكتفي ــة ب ــاهمة العام ــركة المس للش
ــم 40 لســنة  ــون رق ــة بموجــب القان ــي المعدل ــون الشــركات األردن ــن قان ــادة 90 م فالم
2002 بينــت بعــض خصائــص هــذا النــوع مــن أنــواع الشــركات، حيــث جــاء فيهــا)) 
أ- تتألــف الشــركة المســاهمة العامــة مــن عــدد مــن المؤسســين ال يقــل عــن أثنيــن يكتتبــون 
ــا  ــل وفق ــداول والتحوي ــة وللت ــألوراق المالي ــواق ل ــي أس ــإلدراج ف ــة ل ــهم قابل ــا بأس فيه
ألحــكام هــذا القانــون وأي تشــريعات أخــرى معمــول بهــا ب- مــع مراعــاة الفقــرة) ب ( 
مــن المــادة) 99 ( مــن هــذا القانــون يجــوز لوزيــر بنــاًء علــى تنســيب مبــرر مــن المراقــب 
الموافقــة علــى أن يكــون مؤســس الشــركة المســاهمة العامــة المحــدودة شــخصاً واحــدا أو 
أن تــؤول ملكيــة الشــركة إلــى مســاهم واحــد فــي حــال شــرائه كامــل أســهمها ج- تســتمد 

الشــركة المســاهمة العامــة اســمها مــن غاياتهــا علــى أن تتبعــه عبــارة) شــركة مســاهمة 
عامــة محــدودة ( وال يجــوز أن تكــون باســم شــخص طبيعــي إال إذا كانــت غايــة الشــركة 
ــك الشــخص د- تكــون مــدة  ــة باســم ذل ــراع مســجلة بصــورة قانوني ــراءة اخت اســتثمار ب
الشــركة المســاهمة العامــة غيــر محــدودة المــدة إال إذا كانــت غاياتهــا القيــام بعمــل معيــن 

فتنقضــي الشــركة بانتهائــه ((.
كمــا اعتبــرت المــادة 91 مــن نفــس القانــون، أن الذمــة الماليــة للشــركة المســاهمة العامــة 
ــا  ــا وأمواله ــون الشــركة بموجوداته ــا وتك ــاهم فيه ــكل مس ــة ل ــة المالي ــن الذم ــتقلة ع مس
مســؤولة عــن الديــون وااللتزامــات المترتبــة عليهــا، وال يكــون المســاهم مســؤوالً تجــاه 

الشــركة عــن تلــك الديــون وااللتزامــات إال بمقــدار األســهم التــي يملكهــا فــي الشــركة
ــن  ــا م ــة بأنه ــاهمة العام ــركة المس ــف الش ــن تعري ــص يمك ــذه الخصائ ــل ه ــن مجم وم
ــدوال،  ــة للت ــة قابل ــاوية القيم ــى أســهم متس ــا إل ــي يقســم رأس ماله ــوال الت شــركات األم
يكــون كل مســاهم فيهــا مســؤوالً عــن التزامــات الشــركة بقــدر أســهمه فــي رأس المــال، 
وال تعنــّون الشــركة باســم أحــد الشــركاء كقاعــدة عامــة، وإنمــا يكــون لهــا اســم تجــاري 

يشــير إلــى غاياتهــا
ــة  ــرى مــن المناســب لإلجاب ــا ن ــل إشــكالية هــذا البحــث، فإنن ــذي يمث وعــودة للســؤال ال
ــي  ــة ف ــة األقلي ــق بحماي ــن: األول يتعل ــى محوري ــذا البحــث عل ــيس ه ــم تأس ــه أن يت علي
ــاج. ــرار االندم ــد إق ــة عن ــة األقلي ــق بحماي ــي يتعل ــاج، والثان ــة لالندم ــة التمهيدي المرحل

المبحث األول: حماية أقلية المساهمين في المرحلة التمهيدية لالندماج.
المبحث الثاني: حماية أقلية المساهمين عند إقرار االندماج.
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ــإن  ــاج، ف ــي االندم ــي ف ــرار النهائ ــدون أصحــاب الق ــة المســاهمين يع ــار أن أكثري باعتب
المحافظــة علــى حقــوق األقليــة فــي المرحلــة التمهيديــة لالندمــاج تمليهــا اعتبــارات 
العدالــة، وذلــك بضــرورة إطالعهــم علــى ســير المفاوضــات) الفقــرة األولــى ( وإبالغهــم 

ــة (. ــرة الثاني ــا) الفق بنتائجه
الفقرة األولى - ضرورة إطالعهم على سير المفاوضات.

تحتــاج عمليــة االندمــاج إلــى كثيــر مــن الوقــت، فعــادة مــا يمــر بمراحــل رئيســية، تبــدأ 
ــي أو كمــا يســمى  ــاق مبدئ ــى اتف ــة، للوصــول إل ــة مفاوضــات تكــون شــاقة وطويل بعملي
ببرتكــول االندمــاج)1( الــذي يتــم وضعــه بصيغــة مشــروع يُعــرض علــى الهيئــات 

ــه. ــة علي المختصــة للموافق
وقــد يثــور الســؤال حــول القــوة الملزمــة لالتفــاق المبدئــي بالنســبة إلــى كافــة المســاهمين 
فــي الشــركات الداخلــة فــي االندمــاج، وخاصــة لألقليــة منهــم، بالرغــم مــن عــدم إطالعهــم 

علــى مــا تــم فــي المفاوضــات والتــي ستشــكل نــواة لمشــروع االندمــاج؟
ــن  ــم م ــى الرغ ــه وعل ــى أن ــارة إل ــدر اإلش ــروح تج ــاؤل المط ــى التس ــة عل ــل اإلجاب قب
أهميــة تلــك المرحلــة، إال أن كال المشــرعين األردنــي واإلماراتــي - كمــا فعلــت معظــم 
ــل  ــص وتحلي ــى تمحي ــا إل ــذي يدعون ــر ال ــاً، األم ــا مطلق ــا له ــم يتعرض ــريعات - ل التش
ــوق  ــام المشــرع بحق ــة مــدى اهتم ــة االندمــاج، لمعرف مجمــل النصــوص المنظمــة لعملي

ــذات. ــة بال ــذه المرحل ــي ه ــا ف ــة له ــر الحماي ــة وتوفي ــذه األقلي ه
يمكــن القــول بدايــةً بــأن االتفــاق المبدئــي الــذي يتــم – بعــد المفاوضــات - بيــن ممثلــي 
الشــركات الراغبــة فــي االندمــاج ليــس لــه صفــة اإللــزام، حيــث أن هــذه المرحلــة تعــد 
تفاوضيــة عــادةً مــا تتــم بســرية مطلقــة، يتوالهــا مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن تبنــوا 
ــة  ــوات التنفيذي ــال للخط ــن االنتق ــم م ــة تمكنه ــة توفيقي ــروج بصيغ ــاج للخ ــرة االندم فك

األخــرى.
ويعــرف األســتاذ »Baudeu “ تلــك المرحلــة بأنهــا) وثائــق يجهلهــا المشــرع وال 
يعرفهــا الفقــه والقضــاء ليســت ملزمــة ولكنهــا مفيــدة، مــن خصائصهــا أنهــا غيــر معلنــة 
تتســم بالســرية، وتعقــد خــالل المرحلــة التمهيديــة بيــن أصحــاب فكــرة االندمــاج وتتضمــن 
ــا فــي اتحــاد األطــراف وإعــالن موافقتهــم علــى األســس التــي يبنــى عليهــا  إعــالن نواي

)1( األمن االجتماعي، مصطفى العوجي، الطبعة األولى، مؤسسة نوفل، بيروت، 1983، ص 94.

ــاج ( )1( االندم
ــة  ــي المفاوضــات بصف ــر ف ــة األم ــي بداي ــاج ال تدخــل ف ــي االندم ــة ف فالشــركات الداخل
مباشــرة بمــا لهــا مــن شــخصية اعتباريــة، بــل عــادةَ مــا تشــرع فــي هــذه المفاوضــات بعــد 
بلــورة األفــكار والخواطــر التــي كانــت تــدور فــي فكــر بعــض كبــار المســاهمين الذيــن 
قــد يديــرون مهمــة المفاوضــات بشــكل ســري، لينتهــي األمــر ببلــورة االتفــاق المبدئــي 

وإطــالع فئــة قليلــة مــن المســاهمين عليهــا وقــد تقتصــر علــى مؤسســي الشــركة)2(
ــذات، إال أن  ــة بال ــة تنظــم هــذه المرحل ــى الرغــم مــن عــدم وجــود نصــوص قانوني وعل
الــرأي يتجــه إلــى القــول بوجــود حمايــة وإن كانــت غيــر كافيــة للمســاهمين بشــكل عــام.
فإجــراء المفاوضــات بصــورة ســرية ســتفيد المســاهمين بــال شــك، ألن ذيــوع وانتشــار 
ــل  ــن قب ــر م ــد يُفَس ــاج، ق ــة اندم ــام بعملي ــات للقي ــراء مفاوض ــركات بإج ــد الش ــام أح قي
ــاج  ــي االندم ــة ف ــركة الراغب ــاذ الش ــة إلنق ــه محاول ــى أن ــرى عل ــركات األخ ــض الش بع
مــن الصعوبــات االقتصاديــة التــي تواجههــا، ولمحاولــة االبتعــاد بهــا قــدر اإلمــكان عــن 
ــي األســواق  ــى أســعار أســهمها ف ــر ســلباً عل ــد يؤث ــا ق ــة، مم نظامــي اإلفــالس والتصفي

ــة. المالي
كمــا أن عــدم إلزاميــة النتائــج التــي تتمخــض عــن المفاوضــات، يشــكل نوعــاً مــن الحمايــة 
ــا  ــاج أو رفضــه كم ــر االندم ــي بتقري ــرأي النهائ ــاب ال ــون أصح ــن يبق ــاهمين الذي للمس

ســنرى، فهــم ســيرفضونه إذا لــم يكــن متماشــياً مــع مصالحهــم.
ــة  ــح األقلي ــاس بمصال ــة المس ــرة إال أن احتمالي ــة الظاه ــذه الحماي ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
تبقــى قائمــة علــى اعتبــار أن هنــاك مجموعــة مــن الوســائل التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا 
ــح  ــة بحيــث يغلبــون مصالحهــم الذاتيــة علــى مصال ــذ البداي أصحــاب فكــرة االندمــاج من
بقيــة المســاهمين ســواء فــي شــركتهم قبــل االندمــاج أو حتــى فــي الشــركات التــي يرغبــون 

االندمــاج معهــا.
ــا  ــادةً م ــي الشــركة وع ــون الســلطة ف ــن يمتلك ــادةً مم ــم ع ــاج ه ــرة االندم فأصحــاب فك
ــا  ــاج مم ــرة االندم ــاب فك ــم أصح ــم فه ــم ورغباته ــاً إلرادته ــون المفاوضــات وفق يوجه
يســاعدهم علــى بســط دورهــم المهيمــن علــى بقيــة المســاهمين، غيــر أن هــذه االحتماليــة 
ــة رئيســية  ــة ســابقة لمرحل ــة تمهيدي ــار أنهــا تعــد مرحل ــى اعتب أيضــاً تبقــى محــدودة عل
أهــم، والمتمثلــة بالنتائــج المترتبــة علــى هــذه المفاوضــات وأهمهــا مرحلــة إعــداد مشــروع 

ــى المســاهمين. االندمــاج وعرضــه عل

)1( األمن االجتماعي، مصطفى العوجي، الطبعة األولى، مؤسسة نوفل، بيروت، 1983، ص 94.

)2( األمن االجتماعي، مصطفى العوجي، الطبعة األولى، مؤسسة نوفل، بيروت، 1983، ص 94.
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الفقرة الثانية – إبالغ المساهمين بنتائج المفاوضات.
ــون  ــد وأن يقوم ــة ال ب ــات المبدئي ــن المفاوض ــاج م ــرة االندم ــاب فك ــاء أصح ــد انته بع
بإعــداد مشــروع االندمــاج الــذي ســيتضمن الشــروط واألحــكام التــي ســيتم االندمــاج علــى 
أساســها، هــذا المشــروع أيضــاً لــم يتعــرض له بشــكل مباشــر أي مــن المشــرعين األردني 
ــذي  ــي ال ــى األقــل فــي التشــريع األردن ــي بالرغــم مــن تســليمنا بوجــوده، وعل واإلمارات
نــص علــى ضــرورة تقديــم طلــب االندمــاج إلــى مراقــب الشــركات مرفقــاً بــه مجموعــة 
مــن البيانــات ومنهــا عقــد االندمــاج المبــرم بيــن الشــركات الراغبــة فــي االندمــاج موقعــاً 

مــن المفوضيــن بالتوقيــع عــن تلــك الشــركات 
ذلــك يعنــي أنــه وقبــل الوصــول إلــى العقــد الــذي ســيقدم إلــى الجهــات المختصــة بصورتــه 
النهائيــة ال بــد وأن يكــون قــد مــّر بمناقشــات عديــدة، تمــت قبــل وضعــه بالصيغــة النهائيــة 
التــي ســتعرض علــى الهيئــات العامــة غيــر العاديــة والتــي ســتصوت علــى القــرار، وهــو 
ــذي قــد يتضمــن بعــض  ــد الــرأي بوجــود مــا يســمى بمشــروع عقــد االندمــاج ال مــا يؤي

النقــاط التــي تشــكل نوعــا مــن الحمايــة للمســاهمين.
إال أن تلــك الحمايــة تتالشــى وتفقــد فاعليتهــا لعــدم وجــود نــص يلــزم القائميــن علــى فكــرة 
االندمــاج بوضــع المشــروع بيــن يــدي كافــة المســاهمين لإلطــالع عليــه ودراســة كافــة 

الشــروط التــي ســيتم االندمــاج علــى أساســها.
فحمايــة أقليــة المســاهمين مشــكوك فــي أمرهــا، حيــث أن تغييــب العديــد منهم فــي المرحلة 
التــي تقــع بيــن االتفــاق المبدئــي) المفاوضــات ( ومــا تمخــض عنهــا مــن نتائــج، ومرحلــة 
عــرض المشــروع علــى الهيئــات المختصــة إلقــراره، مــن شــأنه أن يقلــل مــن دورهــم 
ــن  ــل بعــض م ــته وتعدي ــد ومناقش ــي مشــروع العق ــم ف ــداء رأيه ــن إب ــم م ــك بتمكينه وذل
ــذي  ــه وال ــت علي ــل عرضــه للتصوي ــم، قب ــق مصالحه ــا تحق ــرون أنه ــي ي ــروط الت الش

يتوقــع أن يحصــل علــى األغلبيــة المطلوبــة.
لذلــك فإننــا نوجــه الدعــوة إلــى كال المشــرعين إلــى الســير علــى نهــج المشــرع التونســي 
فــي هــذا المجــال، حيــث أوجــب الفصــل 413 مــن مجلــة الشــركات التجاريــة أن يســبق 
أي اندمــاج مشــروع اندمــاج يحــدد ويبيــن كل شــروط وآثــار العمليــة، علــى أن يحتــوي 
المشــروع علــى مجموعــة مــن النقــاط وهــي: أســباب وأهــداف وشــروط االندمــاج 
المزمــع إحداثــه، تســمية وشــكل وجنســية ونشــاط والمقــر االجتماعــي لــكل شــركة معنيــة 
ــر  ــاً، التقدي ــا كلي ــى انتقاله ــص عل ــي تن ــي األصــول والخصــوم الت ــاج، كشــف ف باالندم
المالــي لألصــول والخصــوم حســب وثائــق المحاســبة وتقديــر اقتصــادي للمؤسســة يتــواله 

ــخ  ــس التاري ــي نف ــي واالقتصــادي ف ــر المال ــب حســابات، التقدي ــر محاســب أو مراق خبي
بالنســبة لكافــة الشــركات، تاريــخ االنحــالل وتاريــخ االندمــاج إضافــة إلــى التاريــخ الــذي 
ــح  ــي مرابي ــاركة ف ــق للمش ــاء الح ــي إعط ــركة ف ــص الش ــهم أو حص ــه األس ــدئ من تبت
الشــركة، ضبــط نســب مبادلــة حقــوق الشــركة مــن أســهم أو حصــص ومقــدار مــا تبقــى 
منهــا وعنــد االقتضــاء منحــة االندمــاج وحصــة المرابيــح قبــل االندمــاج، تحديــد حقــوق 

الشــركاء واألجــراء والمســيرين، تحديــد الطريقــة المعتمــدة للتقديــر وأســباب االختيــار(
ــام المشــرع بوضــع  ــدى اهتم ــة لم ــال شــك - تعطــي صــورة واضح ــات - ب ــذه البيان فه
الحمايــة الالزمــة لكافــة األطــراف المعنيــة، بدايــة بالشــركات الراغبــة باالندمــاج، مــروراً 
ــر  ــبة لتوفي ــات المناس ــع اآللي ــم وض ــم يت ــةً إذا ل ــاهمين خاص ــن والمس ــال والدائني بالعم

ــد إقــرار االندمــاج وســريانه. ــة لهــم عن الحماي
فحمايــة المســاهمين وخاصــةً األقليــة منهــم فــي المراحــل التمهيديــة لالندمــاج يمكــن أن 
ــاج  ــي االندم ــة ف ــركات الراغب ــزم الش ــون يل ــي القان ــص ف ــود ن ــن خــالل وج ــق م تتحق
بإعــداد مشــروع يكــون واضحــاً شــامالً لكافــة المســائل التــي قــد تثــار حولــه علــى اعتبــار 
ــى  ــيعرض عل ــه س ــة، ولكون ــن ناحي ــه م ــا يحتوي ــى م ــر إل ــة بالنظ ــة هام ــد وثيق ــه يع أن

ــة أخــرى. ــه مــن ناحي ــة علي ــة للمصادق ــر العادي ــة غي ــة العمومي الجمعي
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المبحث الثاني: حماية أقلية المساهمين عند إقرار االندماج 

ــات المختصــة للنظــر فــي مشــروع االندمــاج  بينــت التشــريعات موضــوع البحــث الهيئ
وآليــة اتخــاذ القــرار بالموافقــة عليــه أم ال مــن قبــل المســاهمين) الفقــرة األولــى ( والــذي 
قــد يحقــق مصالــح البعــض منهــم، ويتعــارض مــع مصالــح البعــض اآلخــر، الذيــن يجدون 
أنفســهم مضطريــن لالعتــراض عليــه واللجــوء إلــى الوســائل القانونيــة التــي قــد تشــكل 

نوعــاً مــن الحمايــة لهــم) الفقــرة الثانيــة (.
الفقرة األولى - الهيئات المختصة في اتخاذ قرار االندماج.

تعــد الجمعيــات العامــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة صاحبــة الســلطة والســيادة فــي 
ــا تضــم  ــار أنه ــى اعتب ــا، عل ــى مســيرة الشــركة ووجوده ــرة عل ــرارات المؤث اتخــاذ الق

ــي يمتلكونهــا أو نوعيتهــا  ــة المســاهمين فــي الشــركة مهمــا كان عــدد األســهم الت كاف
ــة  ــة والمناقش ــات العام ــات الجمعي ــور اجتماع ــي حض ــق ف ــه الح ــا ل ــاهم فيه ــكل مس ف
والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار المعــروض علــى التصويــت، بحيــث يعتبــر هــذا الحــق مــن 
النظــام العــام الــذي ال يجــوز لعقــد الشــركة أو نظامهــا األساســي النــص علــى حرمانــه 

منــه 
ــالث  ــن ث ــة بي ــه وبعــض التشــريعات الخاصــة بالشــركات التجاري ــز الفق ــا يميّ وعــادةً م
ــراً  ــة وأخي ــة العادي ــة العمومي ــة التأسيســية، الجمعي ــات وهــي الجمعي ــن الجمعي ــواع م أن
الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة وقــد حــدد المشــرعان األردنــي واإلماراتــي اختصــاص 

ــه أو غمــوض كل منهــا بشــكل واضــح وصريــح ال لبــس في
وعلــى اعتبــار أن اتخــاذ قــرار االندمــاج والموافقــة عليــه يعــد مــن صميــم اختصاصــات 
الجمعيــات العموميــة غيــر العاديــة  فــإن ذلــك قــد يشــكل ضمانــة فــي حــد ذاتــه لحقــوق 
المســاهمين عمومــاً، نظــراً لمــا تتمتــع بــه هــذه الجمعيــة مــن ســلطات) أ ( ومــن ضمنهــا 

المداولــة والتصويــت علــى مشــروع االندمــاج) ب (.
أ – السلطة المطلقة للجمعيات العمومية غير العادية.

للجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة ســلطات واســعة بحيــث تختــص فــي اتخــاذ العديــد مــن 
القــرارات التــي مــن شــانها التأثيــر علــى ســير الشــركة ومواصلــة نشــاطها علــى أكمــل 
وجــه، وبنــاًء عليــه فقــد أقــر المشــرعان األردنــي واإلماراتــي مجموعــة مــن الضمانــات 

الخاصــة بانعقادهــا.

فالمــادة 137 مــن قانــون الشــركات التجاريــة اإلماراتــي بينــت ســلطات الجمعيــة 
ــد تأســيس  ــل عق ــث تختــص بتعدي ــا، بحي ــواردة عليه ــود ال ــة والقي ــر العادي ــة غي العمومي
ــاء  ــادة أعب ــى زي ــالت إل ــذه التعدي ــؤدي ه ــريطة أن ال ت ــي ش ــا األساس ــركة ونظامه الش
ــركة  ــي للش ــز الرئيس ــل المرك ــركة أو نق ــي للش ــرض األساس ــل الغ ــاهمين أو تعدي المس

ــي. ــد أجنب ــى بل ــة إل ــي الدول ــة ف المؤسس
كمــا ينعقــد االختصــاص للجمعيــة العموميــة للنظــر فــي زيــادة رأس المــال أو تخفيضــه، 
حــل الشــركة أو إدماجهــا فــي شــركة أخــرى، بيــع المشــروع الــذي قامــت بــه الشــركة أو 

التصــرف فيــه بــأي وجــه آخــر وأخيــراً إطالــة مــدة الشــركة 
فتحديــد المشــرع لســلطات الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة وتخصيــص موضــوع إدمــاج 
ــدد  ــه يته ــدو بأن ــد يب ــذي ق ــر ال ــل الخط ــأنه أن يزي ــن ش ــرى م ــركة أخ ــي ش ــركة ف الش
ــن  ــل أصحــاب فكــرة االندمــاج أو القائمي ــك بمصــادرة إرادتهــم مــن قب المســاهمين، وذل
علــى عمليــة التفــاوض، فتلــك النظــرة قــد تتالشــى بعــد تأكيــد المشــرع علــى أن جميــع 
المســاهمين هــم أصحــاب القــرار النهائــي لتقريــر االندمــاج مــن عدمــه، وهــو مــا ينفــي 
الفكــرة القائلــة بــأن المســاهم فــي الشــركات المســاهمة العامــة ليــس هــو إال مجــرد دائــن 
عابــر للشــركة ال يهمــه ســوى المضاربــة علــى أســهمه أكثــر مــن كونــه مســاهم حقيقــي 
تجمعــه نيــة المشــاركة مــع بقيــة المســاهمين بمــا تنطــوي عليــه مــن تعــاون إيجابــي بقصــد 

الوصــول إلــى تحقيــق غــرض الشــركة.
فاالجتمــاع غيــر العــادي للجمعيــة العموميــة يختــص بالنظــر في مشــروع االندمــاج، كونه 
ــت  ــداً للتصوي ــة تمهي ــد وأن يخضــع للمداول ــذي ال ب ــي نظــام الشــركة1 ال ــالً ف ــد تعدي يع

عليــه.
ب – المداولة والتصويت على مشروع االندماج.

ال يمكــن القــول بوجــود أيــة قيمــة قانونيــة لالندمــاج مــا لــم توافــق عليــه بدايــةً الجمعيــة 
العموميــة للشــركة المســاهمة العامــة المنعقــدة فــي اجتمــاع غيــر عــادي، وبحصولــه علــى 

األغلبيــة المقــررة قانونــاً.
وقــد بيــن المشــرع اإلماراتــي قواعــد الحضــور واألغلبيــة فــي الجمعيــات العموميــة غيــر 
العاديــة حيــث جــاء فــي المــادة 140 مــن قانــون الشــركات االتحــادي، المعدلــة بموجــب 
أحــكام القانــون االتحــادي رقــم 13 لســنة 1988)) ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 

)1( انظر المواد 276 من قانون الشركات التجارية اإلماراتي، 175 من قانون الشركات األردني.
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غيــر العاديــة صحيحــا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون ثالثــة أربــاع رأس مــال الشــركة 
علــى األقــل، فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة هــذه الجمعيــة إلــى اجتمــاع ثــاٍن 
يعقــد خــالل الثالثيــن يومــاً التاليــة لالجتمــاع األول ويعتبــر االجتمــاع الثانــي صحيحــاً إذا 
حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس مــال الشــركة، وإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب فــي 
االجتمــاع الثانــي فتوجــه الدعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث يعقــد بعــد انقضــاء ثالثــون يومــاً مــن 
تاريــخ االجتمــاع الثانــي ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيحــاً مهمــا كان عــدد الحاضريــن 
ــة الســلطة  ــد موافق ــذة إال بع ــرة ناف ــة األخي ــذه الحال ــي ه ــة ف ــرارات الجمعي ــون ق وال تك

المختصــة عليهــا ((.
كمــا حــددت المــادة 141 مــن نفــس القانــون األغلبيــة المحــددة لســريان القــرارات 
ــرارات  ــث تصــدر الق ــة، بحي ــة العمومي ــادي للجمعي ــر الع ــاع غي ــن االجتم الصــادرة ع
بأغلبيــة األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع إال إذا تعلــق القــرار بزيــادة رأس المــال أو 
تخفيضــه أو بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلهــا قبــل الميعــاد المعيــن فــي النظــام أو بإدمــاج 
الشــركة فــي شــركة أخــرى أو بتحويلهــا فــال يكــون القــرار صحيحــاً إال إذا صــدر بأغلبيــة 

ــي االجتمــاع. ــة ف ــاع األســهم الممثل ــة أرب ثالث

ــة  ــد الجمعي ــة نصــاب لعق ــن، أغلبي ــر أغلبيتي ــب ضــرورة توف ــي تطل فالمشــرع اإلمارات
ــة  العموميــة غيــر العاديــة فــي أول اجتمــاع، تتمثــل فــي المســاهمين الذيــن يمثلــون ثالث
ــة  ــة ثالث ــي موافق ــل ف ــت تتمث ــة تصوي ــل، وأغلبي ــى األق ــركة عل ــال الش ــاع رأس م أرب

ــاج. ــى مشــروع االندم ــاهمين أيضــاً عل ــاع المس أرب

 أمــا فيمــا يتعلــق بالدعــوة الثانيــة فيعتبــر صحيحــاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف 
رأس مــال الشــركة، أمــا بخصــوص االجتمــاع الثالــث فيكــون صحيحــا مهمــا بلــغ عــدد 

الحضــور.

ــر  ــة غي ــة العام ــاد الجمعي ــب لصحــة انعق ــذي تطل ــي ال ــف المشــرع األردن بخــالف موق
العاديــة توفــر نصــاب قانونــي خــاص للنظــر فــي حالتــي تصفيــة الشــركة أو اندماجهــا 
بغيرهــا، بحيــث ال يقــل عــن ثلثــي أســهم الشــركة، بمــا فــي ذلــك االجتمــاع المؤجــل للمــرة 
األولــى وإذا لــم يكتمــل النصــاب القانونــي فيــه فيتــم إلغــاء اجتمــاع الهيئــة العامــة مهمــا 
كانــت أســباب الدعــوة إليــه أمــا وفــي حــال انعقــاده فــال بــد مــن صــدور القــرارات بأكثريــة 

%75 مــن مجمــوع األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع.

ذلــك يعنــي بــأن هنــاك اختــالف فــي األغلبيــة المطلوبــة العتبــار اجتمــاع الهيئــة العامــة 
غيــر العاديــة صحيحــاً واألغلبيــة المطلوبــة العتبــار قراراتهــا صحيحــةً.

وعلــى الرغــم مــن هــذا الخــالف إال أن نتيجــة التصويــت ووفقــا للمجــرى العــادي ســتفرز 
أحــد الخياريــن اآلتييــن:

األول: التوقف عن السير بإجراءات االندماج.
 الثانــي: االســتمرار بــه بحيــث قــد يصبــح نهائيــاً وملزمــاً لكافــة المســاهمين، المؤيديــن 
لــه أو المعارضيــن والذيــن ال يملكــون إال خيــارات محــدودة تتمثــل باللجــوء إلــى القضــاء 
لطلــب بطالنــه       ) أوالً ( أو الخــروج مــن االندمــاج والشــركة بشــكل كلــي) ثانيــاً (.

أوالً – خيار اللجوء إلى القضاء.
حــددت المــادة 235 مــن قانــون الشــركات األردنــي آليــة الطعــن باالندمــاج بحيــث 
ــاج  ــة ببطــالن االندم ــة للمطالب ــدى المحكم ــوى ل ــع الدع ــة رف ــكل ذي مصلح ــازت ل أج
وذلــك خــالل ســتين يومــاً مــن تاريــخ اإلعــالن عــن االندمــاج النهائــي إذا لــم يــراع فيــه 

ــام. ــاً للنظــام الع ــون الشــركات أو جــاء مخالف أحــكام قان
وأوجــب المشــرع علــى رافــع الدعــوى أن يبيــن األســباب التــي يســتند إليهــا فــي دعــواه 
وخاصــة إذا تبيــن أن هنــاك عيوبــاً تبطــل عقــد االندمــاج، أو كان هنــاك نقــص جوهــري 
ــي  ــى التعســف ف ــاج ينطــوي عل ــاهمين، أو كان االندم ــوق المس ــر حق ــي تقدي واضــح ف
اســتعمال الحــق، أو أن هدفــه كان تحقيــق مصلحــة شــخصية مباشــرة لمجلــس إدارة أي 
مــن الشــركات الداخلــة فــي االندمــاج أو ألغلبيــة الشــركاء فــي أي منهــا علــى حســاب 
حقــوق األقليــة، أو إذا قــام االندمــاج علــى التضليــل أو االحتيــال أو ترتــب عليــه أضــرار 
ــه يلحــق  ــن أن ــكار وتبي ــكار أو ســبقه احت ــى احت ــاج إل ــراً إذا أدى االندم ــن، وأخي بالدائني

أضــراراً بالمصلحــة االقتصاديــة العامــة.
تلــك القواعــد تعنــي بــأن أي بطــالن يمــس أي حكــم مــن أحــكام القانــون كبطــالن 
المــداوالت التــي تمــت فــي الهيئــات العامــة غيــر العاديــة التــي اتخــذت القــرار باالندمــاج 
أو عــدم احتــرام المواعيــد أو األغلبيــة المطلوبــة للتصويــت علــى القــرار ســتؤدي حتمــا 
ــى المــداوالت  ــك بالعــودة إل ــث يمكــن اكتشــافها بســهولة وذل ــى بطــالن االندمــاج بحي إل

ــة. ــة العامــة غيــر العادي التــي تمــت فــي اجتمــاع الهيئ
ــة  ــر البطــالن حــال وجــود تعســف مــن جانــب األغلبي ــن تقري إال أن األمــر يصعــب حي
ــن  ــق م ــة التحق ــك لصعوب ــة، وكذل ــاج مــن خصوصي ــه نظــام االندم ــع ب ــا يتمت نظــراً لم



5657

الدكتور: أسامة نائل المحيسنحماية أقلية المساهمين عند اندماج الشركات المساهمة العامة

ــذي  ــك التعســف، األمــر ال ــى ذل الشــروط الواجــب توفرهــا إلقــرار البطــالن المبنــي عل
ــك  ــات ذل ــال إثب ــي ح ــالن ف ــر البط ــة تقري ــم إمكاني ــف  ث ــوم التعس ــد مفه ــب تحدي يتطل

ــف التعس
1 - مفهوم تعسف األغلبية.

يالحــظ بدايــةً بــأن المشــرع األردنــي لــم يبيــن لنــا مفهــوم التعســف فــي اســتعمال الحــق 
ــي  ــن ف ــباب الطع ــددة ألس ــا والمح ــارة إليه ــابق اإلش ــادة 235 الس ــي الم ــذي أورده ف ال
االندمــاج، غيــر أن هــذا الفــراغ التشــريعي لــم يحــل دون تبنــي بعــض المفاهيــم المشــابهة 
فــي فــروع القانــون األخــرى بحيــث يمكــن اللجــوء إليهــا إلبطــال القــرارات التــي تتخذهــا 

األغلبيــة والماســة بمصالــح األقليــة.
ــث  ــدأ االنحــراف بحي ــا يعــرف بمب ــة فيم ــون اإلداري ممثل ــم القان ــاد مفاهي ــم اعتم ــد ت فق
تلجــأ الســلطة اإلداريــة إلــى ممارســة الصالحيــات المخولــة لهــا قانونــاً لغيــر الغايــة التــي 
خصصــت مــن أجلهــا، وذلــك فــي إطــار االحتــرام الشــكلي والظاهــري للقانــون واســتعمال 
األغلبيــة داخــل الجمعيــات العموميــة لحقهــا فــي التصويــت التخــاذ قــرار ال يتماشــى مــع 

مصلحــة الشــركة وفيــه إضــرار ببقيــة المســاهمين.
كمــا تــم اعتمــاد نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق ومفادهــا أن ممارســة الحــق 
يكــون غيــر مشــروعاً إذا لــم يكــن ضروريــاً لصاحبــه ومضــرا بالغيــر وهــذا مــا كرســه 
المشــرعان األردنــي واإلماراتــي حينمــا أخــذا بنظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق فــي 

ــي. ــون المدن القان
فقــد أوجبــت المــادة 66 مــن القانــون المدنــي األردنــي رقــم 43 لســنة 1976 الضمــان 
علــى مــن اســتعمل حقــه اســتعماالً غيــر مشــروع، واعتبــرت أن اســتعمال الحــق يكــون 
غيــر مشــروع إذا توفــر قصــد التعــدي و إذا كانــت المصلحــة المرجــوة مــن الفعــل غيــر 
مشــروعة أو إذا كانــت المنفعــة ال تتناســب مــع مــا يصيــب الغيــر مــن ضــرر وأخيــراً إذا 
تجــاوز مــا جــرى عليــه العــرف والعــادة، وكذلــك فعــل المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة 

106 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي رقــم 5 لســنة 1985. 
ــة المتضرريــن مــن تعــدي  ــاً لحماي ــاره فــي الحقيقــة أساســاً قوي فهــذا النــص يمكــن اعتب
ممارســي حقوقهــم بصفــة تعســفية، فهــذه النظريــة التــي اقرهــا القضــاء الفرنســي بدايــة 
ــة، اتســعت لتشــمل عــدة مجــاالت أخــرى كالفصــل التعســفي وإن كان  ــادة الملكي ــي م ف
البعــض يعيــب التشــبيه الكلــي بيــن نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق وبيــن تعســف 
األغلبيــة فــي مــادة الشــركات التجاريــة، حيــث أنــه وفــي الحالــة األولــى نجــد أن هنــاك 

ممارســة تتمثــل فــي تعســف األغلبيــة وإن كان ذلــك لتحقيــق غايــات شــخصية بحتــة إال 
أنــه يمكننــا القــول بــأن تعســف األغلبيــة فــي مجــال اندمــاج الشــركات التجاريــة بشــكل 
ــة  ــة الشــركة ومصلح ــد مصلح ــي بع ــا تأت ــه مصلحــة شــخصية إال أنه ــام وإن كان في ع

المســاهمين فهنــاك عنصــر مشــترك بينهمــا يتمثــل فــي التصرفــات الغيــر ســوية .
مــن هنــا نجــد بــأن المشــرع األردنــي أشــار صراحــة إلــى االندمــاج الــذي ينطــوي علــى 
التعســف فــي اســتعمال الحــق أو أن هدفــه كان لتحقيــق مصالــح شــخصية مباشــرة لمجلــس 
ــى حســاب  ــا عل ــي أي منه ــة الشــركاء ف ــاج أو ألغلبي ــي االندم ــة ف إدارة الشــركة الداخل

حقــوق األقليــة.
ــة  ــي التشــريعين موضــوع البحــث، والمتعلق ــة ف ــادات قضائي ــى اجته ــور عل ــدم العث ولع
بموضــوع البطــالن فإننــا ال نجــد حرجــاً باإلشــارة إلــى أحــكام القضــاء الفرنســي الــذي 
ــى  ــل لإلبطــال عل ــرار المتخــذ قاب ــأن الق ــول ب ــة للق ــاد عناصــر معين ــى اعتم اســتقر عل

ــة. أســاس تعســف األغلبي
 فقــد أقــرت محكمــة النقــض الفرنســية عناصــر تعســف األغلبيــة، معتبــرةً أن كل قــرار 
متخــذ بشــكل يتعــارض مــع المصلحــة االجتماعيــة للشــركة ويهــدف إلــى تفضيــل مصلحــة 
األغلبيــة علــى حســاب األقليــة فإنــه يعــد مــن قبيــل التعســف، ويعتبــر البعــض1 أن هــذا 
ــم إبطــال القــرار، وهمــا التعــارض  ــد مــن تحققهمــا لكــي يت الحكــم وضــع شــرطين ال ب
ــة فــي حيــن  ــة علــى حســاب األقلي ــة للشــركة وتفضيــل األغلبي مــع المصلحــة االجتماعي
أن مجــرد وجــود التعــارض مــع مصلحــة الشــركة يعــد كافيــاً إلبطــال قــرار االندمــاج.

أمــا بالنســبة لموقــف التشــريعات موضــوع البحــث، فنجــد أن المشــرع اإلماراتــي قــد بيــن 
العناصــر التــي يمكــن للقضــاء اســتخراجها لتحديــد تعســف األغلبيــة وذلــك بوضعــه نصــاً 
عامــاً يمكــن تطبيقــه فــي مــادة االندمــاج، فالمــادة 136 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
ــن المســاهمين أو  ــة م ــة معين ــرار يصــدر لمصلحــة فئ ــي أجــازت إبطــال كل ق اإلمارات
لإلضــرار بهــا أو لجلــب منفعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو لغيرهــم دون اعتبــار 
لمصلحــة الشــركة ويترتــب علــى الحكــم بالبطــالن اعتبــار القــرار كأن لــم يكــن بالنســبة 
ــن  ــي صحيفتي ــالن ف ــم بالبط ــر حك ــس اإلدارة نش ــى مجل ــاهمين، وعل ــع المس ــى جمي إل
يوميتيــن تصــدران باللغــة العربيــة، وتســقط دعــوى البطــالن بمضــي ســنة مــن تاريــخ 
صــدور القــرار المطعــون فيــه وال يترتــب علــى رفــع الدعــوى وقــف تنفيــذ القــرار مــا لــم 

 Grosclaude ) x ( : Les drits des actionnaires dans les operations de )1(
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تأمــر المحكمــة بغيــر ذلــك.
بخــالف موقــف المشــرع األردنــي الــذي أضــاف إلــى النــص الــذي يجيــز لــكل مصلحــة 
ــن أحــكام  ــم م ــاج أي حك ــي االندم ــراع ف ــم ي ــاج إذا ل ــي االندم ــن ف ــع الدعــوى للطع رف
القانــون أو جــاء مخالفــاً للنظــام العــام أو إذا توفــرت أي مــن األســباب التــي ســبق اإلشــارة 
ــاً يحــدد اختصــاص  ــي، نصــاً عام ــون الشــركات األردن ــي المــادة 235 مــن قان ــا ف إليه
المحكمــة بالنظــر والفصــل فــي قانونيــة أي اجتمــاع عقدتــه الهيئــة العامــة أو الطعــن فــي 

القــرارات التــي اتخذتهــا فيــه)1(.

)1( األمن االجتماعي، مصطفى العوجي، الطبعة األولى، مؤسسة نوفل، بيروت، 1983، ص 94.

2 - إمكانية تقرير البطالن في حال إثبات التعسف. 
بعــد االطــالع علــى نصــوص المادتيــن 235 مــن قانــون الشــركات األردنــي والمــادة 66 
مــن القانــون المدنــي األردنــي، وكذلــك إلــى الشــروط الواجــب توفرهــا إلبطــال القــرار 
الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المبنــي علــى التعســف مــن جانــب األغلبيــة، 
يتالحــظ لدينــا صعوبــة إثبــات ذلــك التعســف مــن قبــل أغلبيــة المســاهمين المعارضيــن 
لالندمــاج خاصــة وأن االندمــاج بحــد ذاتــه يمــر بمراحــل عديــدة بــدًءا مــن الفكــرة التــي 
دارت فــي ذهــن القائميــن علــى إدارة الشــركة مــروراً بمرحلــة التفــاوض وإعــداد مشــروع 

االندمــاج وتقديــر حقــوق المســاهمين وانتهــاًء بالتصويــت عليــه.
ــه لوجــود تعســف مــن جانــب األغلبيــة،  ــة ل فالحكــم ببطــالن االندمــاج بعــد طلــب األقلي
قــد يكــون صعــب المنــال وذلــك لصعوبــة تمكــن األقليــة مــن إثبــات ذلــك التعســف األمــر 
الــذي يدعونــا إلــى البحــث فــي الخيــارات األخــرى المتاحــة كحــق المســاهم فــي الخــروج 

مــن االندمــاج.
ثانياً – خيار أقلية المساهمين بالخروج من االندماج

قــد ال تفضــل األقليــة المعارضــة لالندمــاج فــي المواصلــة فــي الشــركة الدامجــة أو 
الشــركة الجديــدة الناتجــة عــن االندمــاج، لذلــك ال بــد مــن مراعــاة هــذه األقليــة واحتــرام 
إرادتهــا أو علــى األقــل التأكــد مــن اســتمرارية عنصــر نيــة المشــاركة1 لديهــا الــذي يعــد 

ــد الشــركة. ــة الخاصــة لعق أحــد أهــم األركان الموضوعي
وعليــه فقــد يثــار الســؤال حــول إمكانيــة خــروج تلــك األقليــة مــن االندمــاج فــي ظــل غياب 
النصــوص التــي تقــرر هــذا الحــق ممــا قــد يدفعهــم إلــى اللجــوء لخيــارات أخــرى كحقهــم 

فــي التصــرف بحصصهــم فــي الشــركة .
1- حق األقلية بالخروج من االندماج.

بالشــركات  المتعلقيــن  واإلماراتــي  األردنــي  القانونيــن  نصــوص  علــى  باإلطــالع 
التجاريــة، ياُلحــظ بأنــه ال يوجــد أي نــص يعالــج موضــوع حــق األقليــة مــن المســاهمين 

ــاج. ــن االندم ــروج ع ــن الخ ــن م أو المعترضي
ذلــك يعنــي أن التشــريعات موضــوع البحــث لــم تُكــرس ذلــك الحــق صراحــةً ســواء فــي 
النصــوص المنظمــة لعمليــة االندمــاج أو فــي قانــون الشــركات عمومــاً، وهــو مــا يدعونــا 

)1( للتفصيل حول الموضوع انظر:
 Routier ) R ( : Les fusions de societes commerciales ,  prolegomenes

 pour un nouveau droit des rapprochements ed: Libarairi generale de droit
 .et de jurisprudence E. J. A preface de Gilles J. Martn P. 13
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إلــى التســاؤل فيمــا إذا كان ذلــك يعــد مساســاً بحقــوق تلــك األقليــة وذلــك بإرغامهــم علــى 
البقــاء كمســاهمين فــي شــركة لــم تتجــه نيتهــم بدايــةً لالشــتراك فيهــا ؟

ــة  ــريعات العربي ــض التش ــف بع ــى موق ــارة إل ــدر اإلش ــؤال تج ــى الس ــة عل ــل اإلجاب قب
ــةً. ــك الموضــوع صراح ــت ذل ــي نظم ــك الت ــة تل ــر خاص ــك األم ــن ذل ــرى1 م األخ

فقانــون الشــركات المصــري رقــم 159 لســنة 1981 أجــاز للمســاهمين الذيــن اعترضــوا 
ــب  ــول طل ــذر مقب ــاع بع ــروا االجتم ــم يحض ــة أو ل ــي الجمعي ــاج ف ــرار االندم ــى ق عل
ــي يصــل الشــركة خــالل  ــب كتاب ــهمهم بطل ــة أس ــترداد قيم ــن الشــركة واس ــارج م التخ

ــرار الخــاص باالندمــاج. ــخ شــهر الق ــن يومــاً مــن تاري ثالثي
ــن  ــركاء الذي ــاهمين أو الش ــه للمس ــار إلي ــون المش ــة للقان ــة التنفيذي ــازت الالئح ــا أج كم
ــاج  ــى االندم ــة عل ــرار الموافق ــذ ق ــى لتتخ ــي تدع ــة الت ــي الجمعي ــاج ف عارضــوا االندم
ــاهمين  ــرع للمس ــن المش ــيراً م ــة، وتيس ــر الجلس ــم بمحض ــات اعتراضه ــوا إثب أن يطلب
المعترضيــن علــى االندمــاج الذيــن تغيبــوا بعــذر مقبــول عــن جلســة الجمعيــة أن تبــادر 
بإخطــار إدارة الشــركة أو مديرهــا بكتــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول بطبيعــة العــذر 
الــذي لــم يمكنــه مــن الحضــور ومــا يثبــت وجاهــة العــذر ويشــير إلــى رغبتــه فــي التخارج 

مــن الشــركة.
ــاب موصــى  ــاره بكت ــن إخط ــس اإلدارة أو المديري ــة مجل ــة التنفيذي ــت الالئح ــا ألزم كم
عليــه بعلــم الوصــول خــالل خمســة عشــر يومــا بمــا إذا كان العــذر الــذي تقــدم بــه مقبــوالً 
ــي تدعــى  ــة الت ــى الجمعي ــا الدعــوة إل ــا الشــركة وضمنته ــي وضعته حســب القواعــد الت
لنظــر عقــد االندمــاج وفــي حالــة الخــالف بيــن الطرفيــن يرفــع األمــر إلــى القضــاء للبــت 

فــي مــدى قيــام العــذر.

)1(  أما فيما يتعلق بموقف التشريعات األجنبية من ذلك األمر فهناك تباين في مواقفها، بحيث أقرت 
بعضها ذلك الحق في حين تجاهلت بعض التشريعات التعرض لذلك األمر، فالمادة 2437 من قانون 
االلتزامات اإليطالي الصادر في عام 1942 منحت الحق للشركاء الذين ال يرغبون في االندماج من 

التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم بخالف المشرع الفرنسي الذي لم يمنح ذلك الحق للمساهمين، 
أما بخصوص القانون اإلنجليزي فلم يحرم المساهمين من الحق في الخروج من الشركة في حال وقوع 

االندماج بالكيفية المنصوص عليها في قانون الشركات لسنة 1948 الذي لم ينص على موضوع االندماج 
بشكل منفصل بل تم تنظيم موضوع تعديل عقد الشركة بشكل عام، على اعتبار أن االندماج يعد تعديالً 

لعقد الشركة.
في حين أضاف المشرع اليوناني صورة أخرى لصور االندماج المعروفة – الضم والمزج – وهي 

صورة االندماج بطريق الشراء بحيث يجوز ووفقاً لقانون 1920 للشركة الدامجة الذمة المالية للشركة 
المندمجة مقابل مبلغ مالي يتم توزيعه على المساهمين كبديل عن حقوقهم بالشركة، إذ تنتقل كافة 

موجودات الشركة المندمجة إلى الدامجة ويسترد المساهمون قيمة أسهمهم،  انظر حسام الدين الصغير، 
المرجع السابق، ص 539.

وفــي جميــع األحــوال يجــب أن يقــدم الشــركاء أو المســاهمون الراغبــون فــي التخــارج 
طلبــاً كتابيــاً يصــل إلــى الشــركة خــالل ثالثيــن يومــاً مــن تاريــخ قيــد القــرار الــوزاري 

باالندمــاج بالســجل التجــاري ويوضــح الطلــب مــا يملكونــه مــن أســهم أو حصصهــا .
كمــا بينــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 135 مــن القانــون المصــري المتعلــق بالشــركات 
ــر  ــراءات تقدي ــدودة، إج ــئولية المح ــهم وذات المس ــة باألس ــركات التوصي ــاهمة وش المس
أســهم الشــركات المندمجــة التــي تلتــزم بدفعهــا للمســاهمين المعارضيــن لالندمــاج، حيــث 
نصــت علــى اآلليــة التــي يتــم بهــا التقديــر، الــذي يكــون اتفاقيــاً أو قضائيــاً، شــريطة أن 

يراعــى فــي ذلــك التقديــر القيمــة الجاريــة لكافــة أصــول الشــركة.
فعمليــة التقديــر تبــدأ مــن خــالل قيــام مجلــس إدارة الشــركة بإعــالم المســاهمين الراغبيــن 
ــة  ــى أســاس القيم ــل الشــركة عل ــن قب ــا م ــم تقديره ــي ت ــة األســهم الت ــي الخــروج بقيم ف
ــه  ــن خالل ــون م ــذي يتمكن ــد ال ــم بالموع ــم إبالغه ــركة، ويت ــة أصــول الش ــة لكاف الجاري
الحصــول علــى قيمــة أســهمهم، فقــد يقبلــون بــه أم ال وفــي الحالــة األخيــرة ليــس لهــم أي 
ــى التعويضــات المقــررة. ــى القضــاء لالعتــراض والحصــول عل ــار إال باللجــوء عل خي

كمــا تــم بيــان الطريقــة التــي يتــم بهــا أداء قيمــة الســهم بحيــث تدفــع قيمــة األســهم غيــر 
المتنــازع عليهــا إلــى أصحابهــا قبــل تمــام اإلجــراءات.

ــو القانونيــن األردنــي واإلماراتــي مــن النــص صراحــة  وبالعــودة إلــى الســؤال عــن خل
علــى حــق أقليــة المســاهمين المعارضيــن لالندمــاج بالخــروج مــن الشــركة وهــل يمكــن 
اعتبــاره بمثابــة تعــدي علــى حقوقهــم وذلــك بتقييدهــم بالبقــاء فــي شــركة لــم تتجــه نيتهــم 

لالشــتراك فيهــا ؟
يمكــن اإلجابــة باإليجــاب فقــد يكــون هنــاك مســاس بحقــوق األقليــة وذلــك بإرغامهــم علــى 
البقــاء كمســاهمين فــي شــركة لــم تتجــه نيتهــم بدايــةً لالشــتراك فيهــا، إذ أن حــق الخــروج 
مــن الشــركة المندمجــة يعــد حقــا جوهريــاً ال يمكــن المســاس بــه، والــذي قــد يشــكل حــداً 

أدنــى مــن الحريــة للمســاهم فــي اســتثمار أموالــه فــي المــكان الــذي يريــد.
لــذا فإننــا نوجــه الدعــوة إلــى المشــرعين األردنــي اإلماراتــي بالســير علــى خطى المشــرع 
المصــري وذلــك بالنــص صراحــة علــى حــق األقليــة المعارضــة لالندمــاج مــن الخــروج 

مــن الشــركة بالرغــم مــن وجــود حلــول بديلــة قــد تلجــأ إليهــا األقليــة.

2 – الحلول البديلة المتاحة لألقلية.
إن غيــاب النصــوص القانونيــة الخاصــة التــي تُِقــر حــق األقليــة المعترضــة علــى االندماج 



6263

الدكتور: أسامة نائل المحيسنحماية أقلية المساهمين عند اندماج الشركات المساهمة العامة

فــي الخــروج منــه، يدفعنــا إلــى اعتمــاد مبــدأ تــداول األســهم المعمــول بــه فــي الشــركات 
المســاهمة العامــة باعتبــاره الحــل األمثــل الممكــن اللجــوء إليــه مــن قبــل المعارضيــن إذ 
إن اســتعمال المســاهم لحقــه فــي التصــرف فــي أســهمه يــؤدي بــه حتمــاً إلــى الخــروج مــن 

الشــركة الدامجــة أو الجديــدة الناشــئة عــن االندمــاج.
ــى  ــرأي إل ــن يتجــه ال ــي حي ــل ف ــدأ يعــد الحــل األمث ــر البعــض)1( أن هــذا المب ــد اعتب وق
القــول بأنــه قــد يعــد حــالً لكنــه ليــس األمثــل خاصــة إذا مــا علمنــا أن األســهم التــي قــد 
يتــم توزيعهــا علــى الشــركات المندمجــة تعــد أســهماً عينيــة أحاطهــا المشــرع بعديــد مــن 
الضمانــات، منهــا مــا نصــت عليــه المــادة 173 مــن قانــون الشــركات التجاريــة اإلماراتي 
ــون أو  ــا المؤسس ــب به ــي يكتت ــة الت ــهم النقدي ــداول األس ــوز ت ــا)) ال يج ــاء فيه ــي ج الت
ــاح والخســائر عــن ســنتين ماليتيــن  ــة قبــل نشــر الميزانيــة وحســاب األرب األســهم العيني
ــدل  ــى هــذه األســهم بمــا ي ــخ إعــالن تأســيس الشــركة ويؤشــر عل ــل مــن تاري ــى األق عل

علــى نوعهــا وتاريــخ تأســيس الشــركة.
ــد  ــن أح ــع م ــة بالبي ــهم النقدي ــة األس ــل ملكي ــر نق ــرة الحظ ــالل فت ــوز خ ــك يج ــع ذل وم
ــا كضمــان  ــس اإلدارة لتقديمه ــى أحــد أعضــاء مجل ــى مؤســس آخــر أو إل المؤسســين إل
إلدارتــه أو مــن ورثــة أحــد المؤسســين فــي حالــة وفاتــه إلــى الغيــر، وتســري أحــكام هــذه 
المــادة علــى مــا يكتتــب بــه المؤسســون فــي حالــة زيــادة رأس المــال قبــل انقضــاء فتــرة 

الحظــر ((.
ــي الخــروج مــن  ــة المســاهمين ف ــة أقلي ــة حماي ــدم صعوب ــا تق ــا مــن خــالل م يتالحــظ لن
الشــركة المندمجــة وكذلــك صعوبــة اعتمــاد الحــق فــي التصــرف فــي أســهمهم للخــروج 
مــن االندمــاج، نضــف علــى ذلــك أن القــول باعتمــاد نقطــة المصادقــة علــى قــرار 
االندمــاج والمــدرج فــي النظــام األساســي للشــركة المندمجــة – فــي حــال وجــوده – قــد 
ــرى  ــا ن ــك فإنن ــي الشــركة المندمجــة لذل ــم ف ــان حقوقه ــم لضم ــل حــالً بالنســبة له ال يمث
بــان هنــاك جملــة مــن االقتراحــات التــي أتــى بهــا بعــض الفقــه التــي قــد تحقــق الحمايــة 

ــة المســاهمين ــة ألقلي الالزم
كضــرورة اعتمــاد آليــة جديــدة للتصويــت فــي الجلســات العامــة غيــر العاديــة التــي ســتتخذ 
قــرار الموافقــة علــى االندمــاج بحيــث يمكــن اعتمــاد نوعيــن مــن األغلبيــة مثــالً كاعتمــاد 
األغلبيــة التقليديــة المقــررة حاليــاً، مضــاف إليهــا أغلبيــة أخــرى تســمى أغلبيــة األقليــة من 
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المســاهمين، أو أن يقــع اســتثناء المســاهم الــذي يحــوز علــى األغلبيــة قياســاً علــى حرمــان 
صاحــب الحصــة المقدمــة مــن التصويــت عنــد الرغبــة فــي زيــادة رأس مــال الشــركة.

ــاهمة  ــركات المس ــي الش ــاهمين ف ــوق للمس ــن الحق ــد م ــاك العدي ــول، أن هن خالصــة الق
العامــة، إال أنهــا قــد تُقيــد عنــد اللجــوء لنظــام االندمــاج ممــا يدفعنــا إلــى دعــوة المشــرع 
فــي كال البلديــن إلــى ضــرورة وضــع النصــوص القانونيــة التــي قــد تحافــظ علــى حقــوق 

المســاهمين عامــة واألقليــة خاصــةً، والتــي يمكننــا إيجازهــا بالنقــاط التاليــة:
أوالً – ضــرورة وضــع القواعــد الخاصــة بحمايــة أقليــة المســاهمين فــي المرحلــة 
التمهيديــة لالندمــاج، وذلــك بالنــص علــى إلزاميــة تقديــم الشــركات الراغبــة فــي االندمــاج 
لمشــروع يتضمــن جميــع البيانــات الالزمــة لضبــط حقــوق المســاهمين، وتوزيعــه علــى 
كافــة المســاهمين لإلطــالع عليــه قبــل انعقــاد الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة – بوقــت 

ــرار االندمــاج. ــى ق ــة عل ــة بالمصادق ــة الوالي كاٍف - باعتبارهــا صاحب
ــة  ــتقاللية الكامل ــم االس ــابات ومنحه ــي الحس ــم لمراجع ــس الدع ــن تكري ــد م ــاً – ال ب ثاني

ــاج. ــة االندم ــي عملي ــم ف ــم وآرائه ــذ بمقترحاته واألخ
ثالثــاً – ال يوجــد مــا يمنــع مــن الســير علــى نهــج المشــرع الفرنســي الــذي أقــر بوجــود 
ــب  ــة ليراق ــل المحكم ــن قب ــه م ــم تعين ــاج، يت ــب االندم ــه مســمى مراق ــق علي ــكل أطل هي

ــة األطــراف. ــح كاف ــا لمصال ــدى تحقيقه ــاج وم ــة االندم مباشــرةً عملي
ــة المســاهمين المعارضــة لالندمــاج مــن  ــن أقلي ــات المناســبة لتمكي رابعــاً – وضــع اآللي

الخــروج مــن الشــركة وذلــك ســيراً علــى خطــى المشــرع المصــري.
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`
بقلم: األستاذ الدكتور المكي اقالينة
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة:

إن العنايــة بموضــوع األســرة، وضبــط أحوالهــا مــن آكــد الواجبــات، وقــد اعتنــى الشــرع 
اإلســالمي بهــذا األمــر وأواله مكانــة خاصــة محافظــة منــه علــى اســتقرار الخليــة األولــى 
للمجتمــع، فــكان القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وإجمــاع األمــة واجتهــاد العلمــاء الرصيــد 
الــذي يبنــى عليــه كل تصــور يهــدف إلــى المحافظــة علــى تطبيــق شــرع هللا عــز وجــل 
ــة  ــط باألم ــه يرتب ــة، ولكن ــة دون دول ــو إذن ال يخــص دول ــع اإلســالمي، فه ــي المجتم ف
اإلســالمية، ألن مرجعهــا هــو الديــن اإلســالمي، وال يجــوز االتفــاق علــى إســقاطه كيفمــا 
كان الحــال. وهــذا ال يلغــي خصوصيــة كل مجتمــع، واألعــراف الســائدة فيــه مــا لــم تكــن 
مخالفــة للشــرع، فالعــادة محكمــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القواعــد الفقهيــة، وعمــل 
ــى  ــن تبق ــا، لك ــاء عليه ــة بن ــى جه ــة إل ــن جه ــكام م ــت األح ــا، واختلف ــاء بمقتضاه العلم

األصــول متفقــا عليهــا، ال يمكــن الخــروج عليهــا.
وقــد دأبــت المجتمعــات اإلســالمية فــي العهــود المتأخــرة علــى تقنيــن األحــكام الشــرعية 
ــد  ــب، وق ــن المذاه ــة م ــن جمل ــع بي ــد تجم ــب وق ــزم بمذه ــد تلت ــات، ق ــى شــكل مدون عل
تبحــث عــن أيســر األحــكام فــي االجتهــاد الفقهــي للعمــل بمقتضــاه حســب طبيعــة المجتمــع 

والظرفيــة التــي يمــر بهــا.
والمغــرب كان مــن الــدول التــي عملــت علــى وضــع مدونــة منــذ وقــت مبكــر، وطــرأت 
عليهــا تعديــالت، وهــو أمــر يجعلنــا نــدرس المســألة مــن جهــة نشــأة الفكــرة وتطورهــا، 

والتعديــالت الــواردة عليهــا، والســبل التــي اتخذتهــا فــي ســبيل تطبيقهــا.
لكل ما سبق، سأجعل البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخالصة.

المبحث األول: الصيرورة التاريخية للمدونة.
والمبحث الثاني: مرتكزات مدونة األسرة.

والمبحث الثالث: التعديالت الواردة على مدونة األحوال الشخصية.
والمبحث الرابع: اإلجراءات العملية لتنفيذ مدونة األسرة.
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المبحث األول: الصيرورة التاريخية للمدونة:
فــي إطــار تقنيــن األحــكام الشــرعية فــي المغــرب غــداة اســتقالله مــن االســتعمار، أحــدث 
المغفــور لــه الملــك محمــد الخامــس لجنــة لوضــع مدونــة ألحــكام الفقــه اإلســالمي علــى 
ــم 1-57-190  ــريف رق ــر ش ــب ظهي ــتة، بموج ــا س ــا، عدده ــب تصــدر تباع ــكل كت ش
المــؤرخ ب 22 محــرم 1377 موافــق 19 غشــت 1957، كان األســتاذ عــالل الفاســي 

مقــررا لهــا.
وبنــاء علــى أعمــال اللجنــة، أصــدر الملــك محمــد الخامــس أمــره بنشــر سلســلة كتــب فــي 
ــة  ــة تســمى »مدون ــا مدون ــن مجموعه ــف م ــوال الشــخصية، يتأل ــكام األح موضــوع أح
األحــوال الشــخصية«، فصــدر بذلــك الكتــاب األول يتعلــق بالــزواج ، والثانــي بانحــالل 
ميثــاق الزوجيــة ليعمــل بهمــا ابتــداء مــن فاتــح ينايــر ســنة 1958 بموجــب ظهيــر شــريف 
رقــم 343-57-1 كعــح، حــرر بالربــاط فــي 28 ربيــع الثانــي عــام 1377 موافــق 22 

نونبــر ســنة 1957 1.
والكتــاب الثالــث المتعلــق بالــوالدة ونتائجهــا، بظهيــر شــريف رقــم 379-57-1 حــرر 

بالربــاط فــي 25 جمــادى األولــى عــام 1377 موافــق 18 دجنبــر ســنة 1957 2.
والكتــاب الرابــع المتعلــق باألهليــة والنيابــة الشــرعية، بظهيــر شــريف رقــم 1-58-019 

حــرر بالربــاط فــي 4 رجــب 1377 موافــق 25 ينايــر 1958 3.
والكتــاب الخامــس المتعلــق بالوصيــة، بظهيــر شــريف رقــم 073-58-1 حــرر بالربــاط 

فــي 30 رجــب عــام 1377 موافــق 20 فبرايــر ســنة 1958 4.
والكتــاب الســادس المتعلــق بالميــراث، بظهيــر شــريف رقــم 112-58-1 حــرر بالربــاط 

فــي 13 رمضــان 1377 موافــق 3 أبريــل 1958 5.
وذيــل كل مــن الكتــاب الثانــي والرابــع والخامــس والســادس بفصــل ينــص علــى أن »كل 
مــا لــم يشــمله هــذا القانــون يرجــع فيــه إلــى الراجــح أو المشــهور أو مــا جــرى بــه العمــل 

مــن مذهــب اإلمــام مالــك«. 
واســتمر العمــل بهــا علــى الصيغــة التــي صــدرت بهــا أول مــرة مــدة 36 ســنة، وخضعت 
ــخ 10 ســبتمبر 1993 بعــد  ــي بتاري ــك الحســن الثان ــى عهــد المل لبعــض التعديــالت عل
تحــركات نســائية مــن أجــل إدخــال تعديــالت علــى المدونــة، كان مــن نتائــج ذلــك اشــتراط 
ــد  ــة عق ــد كتاب ــة عن ــن مــن األمــراض المعدي ــت ســالمة الخطيبي ــة تثب ــم شــهادة طبي تقدي
ــار مــع يســار  ــزواج، وعــدم الترخيــص بالتعــدد إال بعــد إعــالم الزوجــة لتكــون بالخي ال
الــزوج نســبيا حتــى يســتطيع إنشــاء بيــت زوجيــة آخــر، وإنشــاء مجلــس العائلــة، يرأســه 

1 - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2354 بتاريخ 13 جمادى األولى عام 1377 موافق 6 
دجنبر سنة 1957.

2 - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2358، الصادرة بتاريخ 11 جمادى الثانية 1377 موافق 
3 يناير 1958.

3 - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2363، الصادرة بتاريخ 17 رجب عام 1377 موافق 7 
يناير سنة 1958.

4 - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2367، الصادرة بتاريخ 16 شعبان عام 1377 موافق 7 
مارس سنة 1958.

5 - نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2371، الصادرة بتاريخ 14 رمضان عام 1377 موافق 4 
أبريل سنة 1958.

القاضــي، ويثبــت فــي محضــر رســمي، ويتــم مرتيــن للتوفيــق بيــن الزوجيــن عنــد طلــب 
اإلذن باإلشــهاد علــى الطــالق.

ــي مــن  ــه المنظمــات النســائية علــى مســتوى دول ــة، ومــا قامــت ب لكــن الظــروف الدولي
تحــركات فــي ســبيل إلغــاء أي نــوع مــن أشــكال التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة، جعلــت 
وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية تتنبــه لهــذا األمــر، وكان الوزيــر آنــذاك عبدالكبيــر 
العلــوي المدغــري، فنظــم نــدوة وطنيــة بالربــاط حضرهــا العلمــاء والمنظمــات النســائية، 
موافقــة ومعارضــة1، مــن أجــل مناقشــة مــا يحصــل مــن انتهــاكات للتصــور اإلســالمي 

فــي المؤتمــرات الدوليــة، ومــا يــراد للمــرأة القيــام بــه.
وطبيعــة االنتمــاءات السياســية فــي المغــرب لحكومــة التنــاوب فــي 1999، جعلــت رئيس 
الحكومــة عبدالرحمــن اليوســفي المنتمــي لحــزب االتحــاد االشــتراكي، يقــدم للبنــك الدولــي 
مشــروع إصــالح هــو »مشــروع إلحــاق المــرأة بعمليــة التنميــة«، وهــو مــا أثــار وزارة 
ــة  ــد الحــوار، وأعــد ســعيد الســعدي - كاتــب الدول األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، واحت
فــي الرعايــة االجتماعيــة واألســرة والطفولــة، المنتمــي لحــزب التقــدم واالشــتراكية - بعــد 
ذلــك مــا أســماه )الخطــة الوطنيــة إلدمــاج المــرأة فــي التنميــة(، فتتالــت النــدوات علــى 
الصعيــد الوطنــي مــن الطرفيــن بيــن مؤيــد ومعــارض2، وكنــت نظمــت ندوتيــن فــي هــذا 
الصــدد: األولــى علــى مســتوى وطنــي بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة عبدالمالك 
الســعدي بتطــوان بعنــوان: )المــرأة بيــن التكريــم اإللهــي والمقاربــات الوضعيــة(، بتاريــخ 
ــة إلدمــاج  ــا يســمى بالخطــة الوطني ــوان: )مناقشــة م ــة بعن 8-9 مــارس 2000، والثاني

1 - وقد حضرت أشغال هذه الندوة المتعلقة ب »حقوق المرأة وواجباتها في اإلسالم«، بالرباط يومي 
9-8 رجب 1419 هـ، موافق 30-29 اكتوبر 1998.

ــا  ــي: )موقفن ــالمي( ف ــار إس ــد واإلصــالح )تي ــة التجدي ــارض لحرك ــف المع ــك الموق ــي ذل ــع ف 2 - يراج
ممــا ســمي »مشــروع خطــة العمــل إلدمــاج المــرأة فــي التنميــة(- منشــورات الفرقــان- الــدار البيضــاء – 
2000، وحــزب العدالــة والتنميــة فــي: )المــرأة بيــن التنميــة، والتنميــة بيــن األصالــة والتغريــب(- مطبعــة 

طــوب بريــس – 1999.
في المقابل، يراجع:

ــة  ــة والهيمن ــلطة الذكوري ــخصية: الس ــوال الش ــة األح ــرب(: مدون ــن المغ ــي )م ــة رياض ــال : خديج - مق
ــدد: 838 –  ــة ...(- ع ــارية علماني ــتقلة يس ــة مس ــة يومي ــة إلكتروني ــدن )صحيف ــوار المتم ــة – الح الطبقي

بتاريــخ 18 / 5 / 2004.
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=7301#

 Maroc: l injustice faite aux femmes en terre d Islam; Hicham Raji; 2 janvier -
2005

http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=172 
وكان األمــر موجعــا للمعارضيــن لمــا طلعــت عليهــم الهيئــة الوطنيــة لحمايــة األســرة، اســتقطبت بعــض 
ــد  ــه البصــري –أح ــد الفقي ــل محم ــاريين مث ــض اليس ــن و بع ــتعمار، واليمينيي ــة االس ــل مقاوم ــوز جي رم
مؤسســي جيــش التحريــر- والدكتــور عبدالكريــم الخطيــب – أحــد مؤسســي حــزب االتحــاد الوطنــي للقــوات 
ــة  ــة الوطني ــس الحرك ــي أحرضــان رئي ــاد االشــتراكي -، والمحجوب ــا: االتح الشــعبية، صــار اســمه الحق
الشــعبية، وغيرهــم مــن القيــادات السياســية المغربيــة، ممــا أحــدث شــرخاً كبيــراً فــي التصــور الــذي ظلــت 
أحــزاب اليســار تدافــع عنــه، والــذي يقــوم علــى اعتبــار الصــراع السياســي فــي المغــرب صراعــاً طبقيــاً 
فقــط. فجــاءت هــذه الهيئــة باســتقطاباتها الدالــة لتؤكــد أن الصــراع الحقيقــي ذو بعــد عمــودي بيــن تياريــن 

دينــي وال دينــي. يراجــع مقــال: مواجهــة خطــة إدمــاج المــرأة علــى طريقــة بكيــن.
http://www.islammemo.cc/somet/one_News13.asp?IdNews=92
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المــرأة فــي التنميــة( بــدار الثقافــة بتطــوان بتاريــخ فاتــح أبريــل 2000 1. 
ونظــرا للخــالف الــوارد فــي المســألة فــي المجتمــع المغربــي، وحــّدة الخــالف بيــن االتجاه 
اإلســالمي واالتجــاه الحداثــي المؤيــد للخطــة، نظــم كل مــن الطرفيــن مظاهــرة فــي 12 
ــدار  ــي ال ــا ف ــا وأعظمهم ــا، وثانيتهم ــاندة له ــاط مس ــي الرب ــا ف ــارس 2000، إحداهم م
البيضــاء تســتنكرها، نتــج عــن ذلــك أن تبــرأت الحكومــة منهــا. لكــن الحــركات النســائية 
بقيــت تحــاول جمــع التوقيعــات مطالبــة بتعديــل مدونــة األحــوال الشــخصية التــي تعتبرهــا 
تنقــص مــن قــدر المــرأة، ورفعــت مطالبهــا إلــى جهــات عليــا، ونــددت بوضعيــة المــرأة 
ــو الحــال  ــا ه ــذا الشــأن، كم ــي ه ــر ف ــت التقاري ــة، ورفع ــي األوســاط الدولي ــة ف المغربي

بالنســبة لــكل الحــركات النســائية فــي العالــم ممــن لهــم صلــة باالتجــاه الحداثــي.
فــي هــذا اإلطــار، ومعالجــة لهــذا الوضــع، قــام جاللــة الملــك محمــد الســادس بتنصيــب 
لجنــة استشــارية لمراجعــة مدونــة األحــوال الشــخصية برئاســة األســتاذ إدريــس الضحاك، 
ــا بهــذه المناســبة بتاريــخ 27 أبريــل 2001، موجهــا أنظارهــا إلــى  وألقــى خطابــا ملكي
الحفــاظ علــى مقاصــد الشــريعة اإلســالمية ومحكــم نصوصهــا، وأن تلتــزم الموضوعيــة 
والفهــم العميــق لواقــع المجتمــع المغربــي، وأن تنــزل األحــكام منازلهــا مــن حيــث مراعــاة 
الضــرورة والمصلحــة العامــة، دون تقيــد باجتهــاد ســابق كان لــه مــا يبــرره فــي زمانــه 
وبيئتــه. وأنــه عليهــا اإلصغــاء لــكل األطــراف المعنيــة، وفتــح األبــواب أمامهــا لــإلدالء 

بآرائهــا، والوقــوف علــى مطالبهــا بإمعــان وتبصــر ورحابــة صــدر.
ــزب  ــام لح ــن الع ــتة -األمي ــد بوس ــتاذ امحم ــة األس ــة برئاس ــد اللجن ــا تجدي ــم الحق ــم ت ث
االســتقالل ســابقا-2. واســتمرت اللجنــة فــي عملهــا إلــى شــهر أكتوبــر 2003، أي مــدة 
ــة الملــك محمــد الســادس.  ســنتين وأربعــة أشــهر، رفعــت إثرهــا نتائــج مباحثاتهــا لجالل
وكان ممــا عمــل علــى الســرعة فــي اتخــاذ القــرار: مــا حصــل بالــدار البيضــاء بتاريــخ 

1 - اتضــح فــي النهايــة أنهــا ليســت بوطنيــة، ألنــه لــم يشــارك فيهــا إال تيــار معيــن، وهــو الــذي ارتضــى 
النهــج الحداثــي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، هــي مخالفــة لمقتضيــات الشــرع اإلســالمي فــي غيــر مــا 
موطــن حســب مــا خــرج بــه العلمــاء المشــاركون، و هــي رجــع صــدى لمؤتمــر بيكيــن وغيــره، والندوتــان 

مســجلتان عنــدي علــى أشــرطة فيديــو.
2 - تتكون اللجنة من ممثلين للجانب الشرعي، وقضاة، وعنصر نسوي.

ــع  ــي بجام ــتاذ كرس ــل  )أس ــد التاوي ــتاذ محم ــة: -1 األس ــم ثماني ــرعي، فه ــب الش ــون للجان ــا الممثل  فأم
القروييــن(. -2 األســتاذ مصطفــى بــن حمــزة )رئيــس المجلــس العلمــي بوجــدة(. -3 األســتاذ محمــد بــن 
معجــوز المزغرانــي )أســتاذ بكليــة الشــريعة وبكليــة الحقــوق(. -4 األســتاذ أحمــد الخمليشــي )مديــر دار 
الحديــث الحســنية(. -5 األســتاذ إبراهيــم بــن الصديــق )رئيــس المجلــس العلمــي بطنجــة – توفــي رحمــه 
هللا(. -6 األســتاذ شــبيهنا حمداتــي مــاء العينيــن )رئيــس المجلــس العلمــي بالقنيطــرة(. -7 األســتاذ محمــد 

ــول(. ــت مل ــة الشــريعة بآي ــادي )أســتاذ بكلي ــن(. -8 األســتاذ حســن العب األزرق )أســتاذ بجامــع القرويي
وأمــا ممثلــو ســلك القضــاء، فإنهــم أربعــة: -1 األســتاذ محمــد الدردابــي )رئيــس غرفــة األحــوال الشــخصية 
بالمجلــس األعلــى(. -2 األســتاذ محمــد الصقلــي ) مختــص فــي األحــوال الشــخصية، رئيــس غرفــة 
بالمجلــس األعلــى ســابقا(. -3 األســتاذ محمــد األجــراوي )رئيــس غرفــة بالمجلــس األعلــى(. -4 األســتاذ 

عبدالعالــي العبــودي )رئيــس الغرفــة األولــى بالمجلــس األعلــى(.
وأمــا ممثــالت العنصــر النســوي، فهــن ثالثــة: -1 األســتاذة زهــور الحــر )مستشــارة بالمجلــس األعلــى، 
رئيســة المحكمــة االبتدائيــة بعيــن الشــق بالــدار البيضــاء(. -2 األســتاذة نزهــة جســوس: )طبيبــة، أســتاذة 
بكليــة الطــب والصيدلــة بالــدار البيضــاء، وعضــو مؤســس فــي المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان(. -3 

األســتاذة رحمــة بورقيــة )أســتاذة، رئيســة بجامعــة الحســن الثانــي بالمحمديــة(.

ــك وضــع خــاص، حتــى إن حــدة  ــة، نتــج عــن ذل 16 مــاي 2003 مــن أعمــال تخريبي
االنتقــادات توقفــت لمــا رمــي بــه االتجــاه اإلســالمي مــن صلتــه بذلــك ولــو مــن بعيــد!!! 
ــى مــن الســنة  ــدورة األول ــه لل ــك فــي خطاب ــة المل ــن جالل ــر 2003 أعل وفــي 10 أكتوب
ــدة1،  ــة الجدي ــروع المدون ــن مش ــان ع ــابعة للبرلم ــريعية الس ــة التش ــن الوالي ــة م الثاني
وعرضــه علــى البرلمــان للبــت فيــه ألول مــرة فــي تاريــخ المغــرب الــذي صــادق عليــه، 

ــر 20042. ــخ 5 فبراي ــم 03-70 بتاري ــون رق وصــدر بقان

1 - يراجع نص خطاب جاللة الملك في موقع:
http://www.isic.ac.ma/SM_dis.htm

2 - وقــد رحبــت بــه جهــات عبــرت عــن ذلــك فــي الصحــف، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لحركــة التوحيــد 
واإلصــالح )وهــو تيــار إســالمي( بجريــدة التجديــد 13 أكتوبــر 2003، وحــزب االتحــاد االشــتراكي فــي 
جريــدة Libération 13 / 10 / 2003، والمكتــب التنفيــذي لجبهــة القــوى الديموقراطيــة فــي المنعطــف، 
ــان اليــوم 13 / 10 / 2003، وحــزب  ــدة بي 13 / 10 / 2003، وحــزب التقــدم واالشــتراكية فــي جري
االســتقالل فــي جريــدة العلــم 14 / 10 / 2003، وحــزب اليســار االشــتراكي الموحــد فــي اليســار الموحــد، 
عــدد 29-15 أكتوبــر 2003، والحــزب االشــتراكي الديمقراطــي فــي السياســة الجديــدة 17 / 10 / 
ــة  ــيق الوطني ــة التنس ــة 16 / 10 / 2003، ولجن ــالة األم ــي رس ــتوري ف ــاد الدس 2003، وحــزب االتح
لنســاء األحــزاب السياســية فــي العلــم 19 / 10 / 2003، والجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء 
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــة لحق ــة المغربي ــي للمنظم ــس الوطن ــاح 16 / 10 / 2003، والمجل ــدة الصب ــي جري ف

ــراء 4 / 11 / 2003... الصح
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األستاذ الدكتور المكي اقالينةمن مدونة األحوال الشخصية المغربية إلى مدونة األسرة

المبحث الثاني: مرتكزات مدونة األسرة:

بنــاء علــى اجتماعــات عــدة للجنــة االستشــارية المكلفــة بمراجعــة مدونــة األحــوال 
الشــخصية، وتلقيهــا للمقترحــات التــي تقدمــت بهــا األطــراف المختلفــة، ودراســة حيثيــات 
ذلــك، تــم إدخــال تعديــالت هامــة عليهــا بحيــث تســتجيب لهــذه المطالــب حســب اإلمــكان 

ــة. فــي الظــروف الراهن
ــى  ــت تســتند باألســاس إل ــة األحــوال الشــخصية كان ــول إن مدون ــر الق ــي عــن الذك وغن
المذاهــب المالكــي الــذي يعتبــر مصــدرا رســميا لهــا، وأخــذت ببعــض المذاهــب األخــرى، 
ومــا لــم يــرد نــص عليــه فيهــا يرجــع بشــأنه إلــى الراجــح أو المشــهور أو مــا جــرى بــه 
العمــل فــي المذهــب المالكــي، ذكــر ذلــك عنــد نهايــة غالبيــة كتبهــا، لكــن كيــف هــو الحــال 

بالنســبة لمدونــة األســرة؟
ــادات الســابقة،  ــد باالجته ــى الشــريعة اإلســالمية، وعــدم التقي ــة األســرة عل ــت مدون انبن
واألخــذ بمقاصــد الشــريعة ومــا تشــمله مــن تكريــم اإلنســان، والعــدل، والمســاواة، 
ــة  ــار المدون ــة لألســرة، وعــدم اعتب ــة عصري ــى تكــون مدون والمعاشــرة بالمعــروف حت
قانونــا للمــرأة، بــل لألســرة، بحيــث تحفــظ الحــق والكرامــة لــكل مــن الــزوج والزوجــة 
واألبنــاء. وذيلــت بنــص فريــد فــي خاتمتهــا، المــادة 400، جــاء فيهــا: »كل مــا لــم يــرد 
بــه نــص فــي هــذه المدونــة يرجــع فيــه إلــى المذهــب المالكــي، واالجتهــاد الــذي يراعــى 

ــي العــدل والمســاواة والمعاشــرة بالمعــروف«. ــم اإلســالم ف ــق قي ــه تحقي في
ومفهــوم العدالــة والمســاواة والمعاشــرة بالمعــروف ال يمكــن الرجــوع فيــه إلــى مــا 
تعــارف عليــه العلمــاء، ألن مــا رأوه عــدال قــد ال ينظــر إليــه كذلــك فــي نظــر غيرهــم فــي 
هــذا العصــر، خصوصــا مــن الجهــات العلمانيــة والمجتمــع الدولــي، والمغــرب وقــع علــى 
جملــة مــن االتفاقيــات الدوليــة مثلــه مثــل غالبيــة الــدول اإلســالمية والعربيــة مــع تحفــظ 
علــى بعــض بنودهــا. وهــذه االتفاقيــات تلــزم األطــراف الموقعــة بمقتضــى ذلــك، وترفــع 

التقاريــر عــن مــدى التزامهــا بهــا.
مــن بيــن هــذه االتفاقيــات التــي صــادق المغــرب عليهــا: اإلعــالن العالمــي لحقــوق 
اإلنســان1، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية2 عــام 1977، والعهــد 
ــة  ــة3 عــام 1977، واتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي الدول

1 - يشــتمل اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى ثالثيــن مــادة، صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة، ونشــرتها للمــأل بموجــب قــرار 217 ألــف )د- 3(، المــؤرخ فــي 10 كانــون األول / ديســمبر 

1948. يراجــع موقعهــا فــي:
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/undhr.shtml

2 - يشــتمل هــذا العهــد علــى 53 مــادة، صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ونشــرتها للمــأل 
بموجــب قــرار 2200 ألــف )د- 21(، المــؤرخ فــي 16 كانــون األول / 16 ديســمبر 1966، تاريــخ بــدء 

النفــاذ: 23 آذار / مــارس 1976، وفقــا ألحــكام المــادة 49. يراجــع موقعــه فــي:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

3 - يشــتمل هــذا العهــد علــى 31 مــادة، صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ونشــرتها للمــأل 
بموجــب قــرار 2200 ألــف )د21-(، المــؤرخ فــي 16 كانــون األول / 16 ديســمبر 1966، تاريــخ بــدء 

النفــاذ: 3 كانــون الثانــي / ينايــر 1976، وفقــا للمــادة 27. يراجــع موقعــه فــي:
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/covenant-escr66a.html

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري1 عــام 1970، واتفاقيــة القضــاء علــى 
ــة  ــة الشــرعية الدولي ــد بمثاب ــي تع ــز ضــد المــرأة2 عــام 1993 الت ــع أشــكال التميي جمي
لحقــوق المــرأة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب3 وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة4 عــام 1993، واتفاقيــة حقــوق الطفل5 عــام 1993، 
والبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي المنازعات 
ــع  ــل بشــأن بي ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي ــول االختي المســلحة6 عــام 2002، والبروتوك
ــال فــي البغــاء وفــي المــواد اإلباحيــة7 عــام 2001. وكذلــك  ــال واســتغالل األطف األطف

1 - تشــتمل هــذه االتفاقيــة علــى 11 مــادة، صادقــت عليهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ونشــرتها للمــأل 
بموجــب قــرار 1904 )د- 18(، المــؤرخ فــي 20 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 1963. يراجــع موقعهــا فــي:

http://www.hrcap.org/ARabic/HRcon/discrimination.htm
2 - تشــتمل هــذه االتفاقيــة علــى ثالثيــن مــادة، جــاء فــي أولهــا تعريــف التمييــز ضــد المــرأة، إذ نصــت 
علــى أن المقصــود بذلــك »أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس، ويكــون مــن آثــاره 
ــن  ــي الميادي ــية ف ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــرأة بحق ــراف للم ــاط االعت ــن أو إحب أو أغراضــه توهي
ــاط  ــن أو إحب ــدان آخــر ، أو توهي ــي أي مي ــة أو ف ــة والمدني ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي السياس
تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا ، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، وعلــى أســاس المســاواة 
بينهــا وبيــن الرجــل«. اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة وصادقــت عليهــا بقــرار 34 / 180، المــؤرخ فــي 18 
كانــون األول / ديســمبر 1979، تاريــخ بــدء النفــاذ 3 أيلــول / ســبتمبر 1981، طبقــا ألحــكام المــادة 27.  

يراجــع موقعهــا فــي:
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/cedaw.shtml

3 - يقصــد بالتعذيــب حســب مــا جــاء فــي المــادة األولــى مــن االتفاقيــة: »1- ألغــراض هــذه االتفاقية،يقصد 
ــا  ــا، يلحــق عمــدا بشــخص م ــم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقلي ــه أل ــج عن ــب( أي عمــل ينت )بالتعذي
بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه 
ــه أو إرغامــه هــو أو أي  ــه هــو أو شــخص ثالــث، أو تخويف ــه ارتكب ــه أو يشــتبه فــي أن علــى عمــل ارتكب
شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألي ســبب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه، أو 
يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية. 
وال يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــالزم لهــذه العقوبــات أو الــذي 

يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
2- ال تخــل هــذه المــادة بــأي صــك دولــي أو تشــريع وطنــي يتضمــن أو يمكــن أن يتضمــن أحكامــا ذات 

تطبيــق أشــمل«.
4 - تشــتمل هــذه االتفاقيــة علــى 33 مــادة، اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بموجــب قــرار 39 / 46، المــؤرخ 
فــي 10 كانــون األول / ديســمبر 1984، تاريــخ بــدء النفــاذ: 26 حزيــران / يونيــو 1987 )1(. يراجــع 

موقعهــا فــي:
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/cat.shtml

5 - تشــتمل هــذه االتفاقيــة علــى 54 مــادة، اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة وصادقــت عليهــا بقــرار 44 / 25، 
المــؤرخ فــي 20 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 1989، تاريــخ بــدء التنفيــذ 2 أيلــول / ســبتمبر 1990، وفقــا 

للمــادة 49. يراجــع موقعهــا فــي:
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/crc.shtml

ــدورة  ــة العامــة بموجــب قــرار 263، ال ــه الجمعي ــى 14 مــادة، اعتمدت 6 - يشــتمل هــذا البروتوكــول عل
الرابعــة والخمســون، المــؤرخ فــي 25 أيــار / مايــو 2000، دخــل حيــز التنفيــذ فــي 18 ينايــر 2002. 

يراجــع موقعــه فــي:
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/pcrc3.shtml

ــدورة  ــرار 263، ال ــب ق ــة بموج ــة العام ــا الجمعي ــادة، اعتمدته ــى 14 م ــة عل ــذه االتفاقي ــتمل ه 7 - تش
ــر 2002.  ــي 18 يناي ــاذ ف ــز النف ــار / مــاي 2000، دخــل حي الرابعــة والخمســون، المــؤرخ فــي 25 أي



7677

األستاذ الدكتور المكي اقالينةمن مدونة األحوال الشخصية المغربية إلى مدونة األسرة

الوثائــق الصــادرة عــن المؤتمــرات الدوليــة الخاصــة بالمــرأة، وهــي: المؤتمــر العالمــي 
األول للمــرأة بالمكســيك عــام 1975، والمؤتمــر العالمــي الثانــي للمــرأة بكوبنهاغــن عــام 
ــي عــام 1985، والمؤتمــر العالمــي  ــث للمــرأة بنيروب 1980، والمؤتمــر العالمــي الثال

الرابــع للمــرأة ببكيــن عــام 1995.
ــا  ــت عليه ــي وقعــت وصادق ــدول الت ــع ال ــة الســابقة جمي ــات الدولي ــة االتفاقي وتدعــو كاف
بشــكل عــام للعمــل علــى تحقيــق مجموعــة مــن المطالــب تتمثــل فــي القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والتعهــد باتخــاذ كل التدابيــر المناســبة لتجســيد مبدأ المســاواة 
بيــن الرجــل والمــرأة فــي دســاتيرها وتشــريعاتها الوطنيــة، وتبنــي تدابيــر خاصــة مؤقتــة 
ــل  ــة مث ــرات الدولي ــق المؤتم ــارت وثائ ــرأة. وأش ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــل بالمس للتعجي
ــات  ــذ التوصي ــي أن ينف ــيادي ف ــد الحــق الس ــكل بل ــه ل ــى أن ــكان عل ــرة للس ــر القاه مؤتم
ــة  ــات التنمي ــة وأولوي ــن الوطني ــي برنامــج العمــل مــع مــا يتمشــى مــع القواني ــواردة ف ال

ومــع االحتــرام الكامــل لمختلــف القيــم الدينيــة واألخالقيــة.
وهــذه االلتزامــات تجعــل الدولــة تقــوم بعمليــة المقاربــة بيــن واقــع دولــي، ووضــع خــاص 
ــاد نصــوص  ــم اعتم ــد ت ــه ق ــور الحــر1 أن ــيدة زه ــد صرحــت الس ــكان. وق حســب اإلم

االتفاقيــات الدوليــة مادامــت ال تتعــارض مــع مبــادئ اإلســالم2.

يراجع موقعها في:
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/pcrc3.shtml

1 - مستشارة بالمجلس األعلى، ورئيسة المحكمة االبتدائية بعين الشق بالدار البيضاء، وعضو باللجنة 
االستشارية المكلفة بمراجعة مدونة األحوال الشخصية.

 Interview de Madame Zhour EL HORR, Présidente du tribunal de - 2
 première instance de Casablanca, conseillère à la Cour Suprême et

 membre de la commission royale de réforme de la Modawana )Code de
la famille(; par: Wafin.be

http://www.wafin.be/interview/archives/elhorr.phtml

المبحث الثالث: التعديالت الواردة على مدونة األحوال الشخصية: 
فــي إطــار إعــادة بنــاء المدونــة، لجــأت اللجنــة المكلفــة بمراجعــة مدونــة األحــوال 
الشــخصية، بعــد المشــاورات، إلــى اعتمــاد تصــور يلغــي هيمنــة الرجــل علــى المــرأة، 
ــي  ــت ف ــي حصل ــة الت ــالت الجوهري ــذه التعدي ــل. ونظــرا له ــوق الطف ــى حق ــظ عل ويحاف
مدونــة األحــوال الشــخصية، تــم تغييــر اســمها إلــى مدونــة األســرة حســب التســمية التــي 

ــى. ــي المــادة األول ذكــرت بهــا ف
وقد مست التعديالت إحدى عشر مسألة كما سيتضح في العرض اآلتي:

اعتمــاد صياغــة حديثــة تحافــظ علــى كرامــة المــرأة، وجعــل مســؤولية األســرة تحــت . 1
ــة الزوجين. رعاي

إلغاء الوالية على الرشيدة.. 2
المساواة بين الرجل والمرأة في سن الزواج.. 3
تقييد التعدد واعتباره استثناء.. 4
تبسيط مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.. 5
جعــل الطــالق يمــارس مــن قبــل الــزوج والزوجــة، كل علــى حســب شــروطه . 6

الشــرعية، تحــت مراقبــة القضــاء، وتمتيــن وســائل التوفيــق، وضمــان حــق المــرأة 
ــالق. ــل اإلذن بالط ــة قب المطلق

توسيع حق المرأة في طلب التطليق.. 7
ــي صــادق . 8 ــة الت ــات الدولي ــات االتفاقي ــإدراج مقتضي ــل ب ــوق الطف ــى حق ــاظ عل الحف

ــا. المغــرب عليه
حماية حق الطفل في النسب.. 9

تخويل أوالد البنت – باإلضافة إلى أوالد االبن– الوصية الواجبة.. 10
جواز اتفاق الزوجين على تدبير األموال المكتسبة أثناء فترة الزواج.. 11

وفيما يأتي سنقوم بإبراز هذه التعديالت بشكل أوضح:
من أبرز التعديالت الواردة في كتاب الزواج:

تعريــف الــزواج: جــاء فــي الفصــل األول مــن مدونــة األحــوال الشــخصية تعريفــه بأنــه 
»ميثــاق ترابــط وتماســك شــرعي بيــن رجــل وامــرأة علــى وجــه البقــاء، غايتــه اإلحصــان 
ــى أســس  ــزوج عل ــة ال ــرة تحــت رعاي ــاء أس ــة، بإنش ــواد األم ــر س ــع تكثي ــاف، م والعف
ــا  ــرام«، بينم ــة وســالم وود واحت ــي طمأنين ــا ف ــل أعبائه ــن تحم ــل للمتعاقدي مســتقرة تكف
فــي مدونــة األســرة فــي المــادة 4: »الــزواج ميثــاق تــراض وترابــط شــرعي بيــن رجــل 
وامــرأة علــى وجــه الــدوام، غايتــه اإلحصــان والعفــاف وإنشــاء أســرة مســتقرة برعايــة 

الزوجيــن طبقــا ألحــكام هــذه المدونــة«. 
ــزواج  ــي ال ــى ضــرورة التراضــي ف ــص عل ــدة التنصي ــة الجدي ــن اإلضاف والمقصــود م
ــاء  ــن األولي ــث ال يســمح ألحــد م ــد، حي ــه جي ــي حــد ذات ــذا ف ــه، وه ــراه علي وعــدم اإلك
ــه فــي ذات األمــر  ــات بمــن يكرهــن، ولكن التعســف فــي اســتعمال الحــق فيزوجــون البن
يلغــي مــا جــاء فــي الفصــل الثانــي عشــر مــن إجبــار المــرأة علــى الــزواج إذا خيــف عليهــا 
الفســاد. ولذلــك، نصــت مدونــة األســرة فــي المــادة 18 أنــه »ليــس للقاضــي أن يتولــى 
بنفســه تزويــج مــن لــه الواليــة عليــه مــن نفســه وال مــن أصولــه وال مــن فروعــه«. وقــد 
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كان األولــى عــدم التوســع فــي هــذا البــاب محافظــة علــى مصلحتهــا ومصلحــة المجتمــع 
فــي تحقيــق العفــاف.

ــم  ــى تنظي ــى التوجهــات القائمــة عل ــاء عل ــر ســواد األمــة« بن ــاء »مــع تكثي ــم إلغ ــا ت كم
ــزواج1. ــه مــن ال ــي ذات ــا ف ــك هدف ــر ذل ــم يعــد يعتب النســل، فل

ــار  ــز، واعتب ــى كل أشــكال التميي ــى األســرة للقضــاء عل ــزوج عل ــة ال كمــا ألغــت وصاي
المشــاركة فــي المســؤولية، بينمــا كان المشــرع فــي مدونــة األحــوال الشــخصية يراعــي 
مســألة القوامــة التــي بهــا يتكلــف الــزوج مســؤولية األســرة كمــا جــاء فــي محكــم التنزيــل: 
ــوا مــن  ــا أنفق ــى بعــض وبم ــى النســاء بمــا فضــل هللا بعضهــم عل )الرجــال قوامــون عل

أموالهــم(2، فربــط أمــر القوامــة بأمريــن اثنيــن:
 التفضيــل اإللهــي. واإلنفــاق. لكــن هــذا األمــر يصطــدم علــى مــا يبــدو مــع اتفاقيــة القضاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، خالفــا لمــا ذهبــت إليــه الجهــات التــي كانــت 
ــا  ــل بدوره ــي العصــر الحاضــر تعم ــرأة ف ــى أســاس أن الم ــة عل ــاء القوام ــب بإلغ تطال
وتنفــق، فــال مجــال للمفاضلــة بنــاء علــى ذلــك! إال أن اآليــة لــم تربــط المســألة باإلنفــاق 
فقــط كمــا مــر، علمــا بــأن المــرأة غيــر ملزمــة إطالقــا بذلــك فــي الشــريعة اإلســالمية! وأن 
الــزوج هــو الــذي يقــوم بمهمــة التســيير لألســرة ، أمــا تعــدد المســيرين فــإن الخــالف البــد 
قائــم، شــأنه فــي ذلــك شــأن ربــان الباخــرة، أو حاكــم البلــد، ال يتصــور أن يكــون أكثــر 
مــن واحــد، مــع المشــاورة طبعــا، فإلغــاء القوامــة يــؤدي إلــى تضــارب اآلراء، وحصــول 
مشــاكل ال حــد لهــا وال حصــر، وذلــك لعــدم تحديــد المســؤول، وواقــع النــاس ينبنــي علــى 

اختيــار مــن يتكلــف بأمورهــم توحيــدا لخطــة العمــل، وجمعــا للكلمــة!!!
ــي  ــل الفصــل الثان ــم تعدي ــا، ت ــى هــذه المســاواة المذكــورة آنف ــاء عل ــة: بن تعريــف الخطب
مــن مدونــة األحــوال الشــخصية الــذي ينــص علــى أن »الخطبــة وعــد بالــزواج وليــس 
بــزواج ...« بجعــل األمــر متبــادال بيــن الطرفيــن، إذ جــاء فــي مدونــة األســرة: » الخطبــة 
ــا  ــرأة بدوره ــى أن الم ــك إل ــزواج ...«، وهــي تشــير بذل ــى ال ــرأة عل تواعــد رجــل وام
يمكــن أن تقــوم بالخطبــة، فيصبــح األمــر مشــتركا، كالهمــا خاطــب ومخطــوب، وإن كان 
العــرف المغربــي ال يعمــل بذلــك، لكــن مبــدأ المســاواة يقتضــي ذلــك! وفــي نفــس الوقــت 
ــد ينشــأ  ــذي ق ــل ال ــوق الطف ــى حق ــزواج« حفاظــا عل ــس ب ــارة: »ولي ألغــى المشــرع عب
ــادة 156، فينســب  ــول، حســب الم ــة، وحصــل اإليجــاب والقب ــاء الخطب ــة أثن مــن عالق
للخاطــب للشــبهة فــي الحــاالت اآلتيــة: أ- إذا اشــتهرت الخطبــة بيــن األســرتين، ووافــق 
ولــي الزوجــة عليهــا عنــد االقتضــاء. ب- إذا تبيــن أن المخطوبــة حملــت أثنــاء الخطبــة. 

1 - هــذا مــع قولــه عليــه الســالم فيمــا رواه عنــه معقــل بــن يســار: »تزوجــوا الــودود الولــود، فإنــي مكاثــر 
بكــم األمــم«، رواه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب النهــي عــن تزويــج مــن لــم يلــد مــن النســاء 
2/220 ح 2049، وصححــه الحاكــم فــي المســتدرك، كتــاب النــكاح 2/176 ح 2685،  ويــروى أيضــا 

عــن غيــر معقــل مــن طــرق أخــرى. 
والغريــب أنــه جــاء فــي المــادة 393 مــن قانــون األحــوال الشــخصية لليهــود: »النــكاح بنيــة التناســل ودوام 
حفــظ النــوع اإلنســاني فــرض علــى كل يهــودي، ومــن تأخــر عــن هــذا الفــرض وعــاش عزبــا بــدون زواج 
كان ســببا فــي غضــب هللا علــى بنــي إســرائيل«. نقــال عــن عــادل أحمــد عبدالموجــود: تعــدد الزوجــات فــي 

التاريــخ والشــرائع الســماوية، ص: 42، إال أن المشــرع المغربــي مــال إلــى خــالف كل ذلــك.
2 - من سورة النساء، اآلية: 34.

ج- إذا أقــر الخطيبــان أن الحمــل منهمــا. وإذا أنكــر الخاطــب أن يكــون الحمــل منــه، أمكــن 
اللجــوء إلــى جميــع الوســائل الشــرعية فــي إثبــات النســب. 

عــدم اشــتراط الولــي بالنســبة للرشــيدة: إذا كانــت مدونــة األحــوال الشــخصية قبــل التعديــل 
ــي عشــر،  ــي الفصــل الثان ــا ف ــيدة وغيره ــن الرش ــكل م ــي ل ــى ضــرورة الول ــص عل تن
وبعــد تعديــل 1993 نصــت علــى أن » الواليــة حــق للمــرأة، فــال يعقــد عليهــا الولــي إال 
بتفويــض مــن المــرأة علــى ذلــك«، وأنــه »للرشــيدة التــي ال أب لهــا أن تعقــد علــى نفســها 
أو تــوكل مــن تشــاء مــن األوليــاء«، وبذلــك تكــون تســاهلت مــع الرشــيدة المهملــة دون 
غيرهــا، فــإن مدونــة األســرة فــي المــادة 13 ألغــت دوره بالنســبة للرشــيدة، وال يلــزم إال 
فــي حــال القاصــر، وفــي المــادة 24 جعلــت األمــر حقــا لهــا تمارســه حســب اختيارهــا 
ــا  ــد زواجه ــيدة أن تعق ــى أن »للرش ــة عل ــادة 25 نصــت صراح ــي الم ــا، وف ومصلحته
بنفســها، أو تفــوض ذلــك ألبيهــا أو ألحــد أقاربهــا«، فأطلقــت األمــر بالنســبة للرشــيدة، ولم 
تقيــده بكونهــا مهملــة، وإنمــا اشــترطت فــي المــرأة أن تكــون رشــيدة فقــط، وذلــك بنــاء 
علــى المطالــب النســائية، وفــي نفــس الوقــت العمــل علــى إلغــاء الوصايــة علــى المــرأة، 
ــك  ــاك مــن أراد أن يجعــل ذل ــة. وهن ــات الدولي ــر تنقيصــا لهــا حســب االتفاقي ــا تعتب ألنه
ــي  ــة إذ ال يشــترطون الول ــر مســتبعد، ألن الحنفي ــو أم ــي1، وه مرتبطــا بالمذهــب الحنف
ــه  ــاءة، جــاز ل ــزوج ذا كف ــم يكــن ال ــإن ل ــه انتهــاء، ف ــداء، إال أنهــم يشــترطون موافقت ابت
فســخ العقــد، وفــي ذلــك قــال السرخســي مــن الحنفيــة: »وإذا زوجــت نفســها مــن غيــر 
كــفء فقــد ألحقــت الضــرر باألوليــاء فيثبــت لهــم حــق االعتــراض لدفــع الضــرر ... وألن 
طلــب الكفــاءة لحــق األوليــاء، فــال تقــدر علــى إســقاط حقهــم ... وعلــى روايــة الحســن - 
رحمــه هللا تعالــى – قــال: إذا زوجــت نفســها مــن غيــر كــفء لــم يجــز النــكاح أصــال ... 
وهــو أقــرب إلــى االحتيــاط، فليــس كل ولــي يحتســب فــي المرافعــة إلــى القاضــي، وال كل 
قــاض يعــدل، فــكان األحــوط ســد بــاب التزويــج مــن غيــر كــفء عليهــا. وبهــذا الطريــق 
قــال أبــو يوســف - رحمــه هللا تعالــى -: األحــوط أن يجعــل عقدهــا موقوفــا علــى إجــازة 
ــع الضــرر عــن  ــي إذا قصــد بالفســخ دف ــي. إال أن الول ــع الضــرر عــن الول ــي ليندف الول
نفســه بــأن لــم يكــن كفــؤا لهــا صــح فســخه، وإن قصــد اإلضــرار بهــا بــأن كان الــزوج 
كفــؤا لهــا لــم يصــح فســخه، ولكــن القاضــي يقــوم مقامــه فــي اإلجــازة كمــا يقــوم مقامــه 
ــى  ــد عل ــف العق ــا توق ــول: لم ــى – يق ــه هللا تعال ــد - رحم ــا. ومحم ــد إذا عضله ــي العق ف
ــا يفســخ  ــد م ــه ينفســخ بفســخه، وبع ــد بإجازت ــا ينعق ــاط، فكم ــام االحتي ــي لتم إجــازة الول
فليــس للقاضــي أن يجيــزه، ولكــن يســتقبل العقــد إذا تحقــق العضــل«2. وعنــد الكاســاني: 
َجَها  َجــْت نَْفَســَها مــن َرُجــٍل أو َوكَّلـَـْت َرُجــاًل بِالتَّْزِويــجِ فَتََزوَّ ةُ اْلبَاِلغـَـةُ اْلعَاقِلـَـةُ إَذا َزوَّ »اْلُحــرَّ

ــة  ــالح مدون ــي إلص ــاس الفقه ــرب: األس ــالمية بالمغ ــؤون اإلس ــاف والش ــع وزارة األوق ــع موق 1 - راج
األســرة، فقــد جــاء فيــه: »وأخــذا بالمذهــب الحنفــي فــي ذلــك أيضــا، حيــث أعطــى الحــق للمــرأة العاقلــة 
البالغــة فــي مباشــرة العقــد لنفســها، بكــرا كانــت أو ثيبــا. قــال ابــن رشــد: )وقــال أبــو حنيفــة وزفر والشــعبي: 

إذا عقــدت المــرأة نكاحهــا بغيــر ولــي، وكان كفــؤا جــاز(.
http://www.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1464&z=9&s=9

ــد!! فكيــف نســبوا مــا جــاء فــي  ــاءة، وإال فللولــي فســخ العق ــوه يتبيــن أن اإلجــازة مرتبطــة بالكف فممــا نقل
ــى المذهــب الحنفــي؟ ــزواج بالنســبة للراشــدة إل ــي فــي ال ــة األســرة ممــا يســقط أي دور للول مدون

2 - السرخسي: المبسوط 5/13.
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ِل  ــَف اأْلَوَّ ــي يُوُس ــَر َوأَبِ ــةَ َوُزفَ ــي َحنِيفَ ــْوِل أب ــي قَ ــاَز ف ــاَزْت َج ــيٌّ فَأََج ــا فُُضوِل َجَه أو َزوَّ
َجــْت نَْفَســَها مــن ُكــْفٍء أو َغْيــِر ُكــْفٍء، بَِمْهــٍر َوافِــٍر أو قَاِصــٍر. غيــر أنهــا إَذا  َســَواًء َزوَّ
ــٍر  ــْت بَِمْه َج ــَذا إَذا َزوَّ ــَراِض، َوَك ــقُّ ااِلْعتِ ــاِء َح ــْفٍء فَِلأْلَْوِليَ ــِر ُك ــن َغْي ــَها م ــْت نَْفَس َج َزوَّ
ــٍد: اَل يَُجــوُز حتــى يُِجيــَزهُ اْلَوِلــيُّ  قَاِصــٍر ِعْنــَد أبــي َحنِيفـَـةَ، ِخاَلفـًـا لَُهَمــا ... وفــي قـَـْوِل ُمَحمَّ
َجــاَزةِ، َولـَـْو َوِطئََهــا يَُكــوُن وطــأ َحَراًمــا، َواَل  ْوجِ َوْطُؤَهــا قبــل اإْلِ َواْلَحاِكــُم، فـَـاَل يَِحــلُّ ِللــزَّ
َجــْت  يَقـَـُع عليهــا َطاَلقـُـهُ َوِظَهــاُرهُ َوإِيــاَلُؤهُ، َولـَـْو َمــاَت أََحُدُهَمــا لــم يَِرثـْـهُ اآْلَخــُر، َســَواًء َزوَّ
نَْفَســَها مــن ُكــْفٍء أو َغْيــِر ُكــْفٍء، وهــو قـَـْوُل أبــي يُوُســَف اآْلَخــُر، َرَوى اْلَحَســُن بــن ِزيـَـاٍد 
ــذُ  َجــْت نَْفَســَها مــن ُكــْفٍء يَْنفُ ــةٌ أُْخــَرى أنهــا إَذا َزوَّ عنــه. وروي عــن أبــي يُوُســَف ِرَوايَ
ــٍد أَنَّــهُ إَذا كان ِلْلَمــْرأَةِ َوِلــيٌّ اَل يَُجــوُز نَِكاُحَهــا إالَّ  َوتَثْبـُـُت َســائُِر اأْلَْحــَكام.ِ َوُرِوَي عــن ُمَحمَّ
ــٍد أَنَّــهُ َرَجــَع  بِإِْذنِــِه، َوإِْن لــم يَُكــْن لهــا َوِلــيٌّ َجــاَز إنكاحهــا علــى نَْفِســَها. َوُرِوَي عــن ُمَحمَّ
َوايـَـِة أَنَّــهُ اَل يَُجــوُز  ــٍد فــي َظاِهــِر الّرِ إلـَـى قـَـْوِل أبــي َحنِيفـَـةَ. َوقـَـْوُل الشَّــافِِعّيِ ِمثـْـُل قـَـْوِل ُمَحمَّ
ــٌد: يَْنعَِقــُد النـِّـَكاُح بِِعبَاَرتَِهــا، َويَْنفـُـذُ بِــإِْذِن  نَِكاُحَهــا بِــُدوِن اْلَوِلــّيِ، إالَّ أَنَُّهَمــا اْختَلَفـَـا، فقــال ُمَحمَّ
اْلَوِلــّيِ َوإَِجاَزتِــِه، َويَْنعَِقــُد بِِعبـَـاَرةِ اْلَوِلــّيِ َويَْنفـُـذُ بإذنــه َوإَِجاَزتَِهــا. فَِعْنــَد الشَّــافِِعّيِ اَل ِعبـَـاَرةَ 
َجــْت  ِللنَِّســاِء فــي بـَـاِب النـِّـَكاحِ أَْصــاًل حتــى لــو تََوكَّلـَـْت اْمــَرأَةٌ بِنـِـَكاحِ اْمــَرأَةٍ مــن َوِليَِّهــا فَتََزوَّ

َجــْت بِْنتََهــا بِــإِْذِن اْلقَاِضــي لــم يَُجــْز«1 .  لــم يَُجــْز ِعْنــَدهُ، َوَكــَذا إَذا َزوَّ
وبهــذا، يظهــر أن مــن نســب صنيــع المدونــة إلــى األخــذ بالمذهــب الحنفــي تســرع 
ــق  ــي ح ــى للول ــن يبق ــد، لك ــرة العق ــرأة مباش ــوا للم ــا أباح ــة إنم ــم! ألن الحنفي ــي الحك ف
االعتــراض باللجــوء إلــى القاضــي إن لــم يكــن الــزوج ذا كفــاءة بالنســبة لهــا، وفــي رأي 
آخــر فــي المذهــب يكــون العقــد باطــال أصــال، فينفســخ مــن غيــر حاجــة إلــى اللجــوء إلــى 
القاضــي، والــرأي األخيــر هــو أنهــا إذا زوجــت نفســها مــن كــفء إال أنــه أعطاهــا أقــل 
مــن مهــر مثلهــا، فللولــي حــق االعتــراض أيضــا، ألن هــذا مــن شــأنه أن يعيــر المــرء 
بــه، وكأن زواج الرجــل منهــا إنمــا كان ألمــر مــا، فســتر عليهــا مثــال، ورضيــت بالقليــل. 
رضــا الطرفيــن فــي الــزواج، بحيــث ال يجــوز إجبــار أحدهمــا علــى ذلــك خالفــا لمــا فــي 
ــه:  ــع مــن الفصــل الثانــي عشــر، إذ جــاء في ــد الراب ــة األحــوال الشــخصية فــي البن مدون
ــا  ــكاح إال بإذنه ــى الن ــرا عل ــو بك ــغ ول ــه البال ــر ابنت ــا أن يجب ــو أب ــي ول » ال يســوغ للول
ورضاهــا إال إذا خيــف علــى المــرأة الفســاد، فللقاضــي الحــق فــي إجبارهــا حتــى تكــون 
ــد  ــي البن ــت ف ــد ذهب ــرة، فق ــة األس ــا مدون ــا«، أم ــوم عليه ــفء يق ــة زوج ك ــي عصم ف
ــول  ــح باإليجــاب والقب ــن التصري ــى ضــرورة »ســماع العدلي ــادة 13 إل ــن الم ــع م الراب
مــن الزوجيــن وتوثيقــه«، وذلــك مــن غيــر مــا اســتثناء تمشــيا مــع االتفاقيــات الدوليــة، 
فقــد جــاء فــي البنــد الثانــي مــن المــادة 16 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان: . ال 

1 - الكاســاني: بدائــع الصنائــع 2/247. هــذا مــع مــا روتــه أم المؤمنيــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت: 
ســمعت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول: »أيمــا امــرأة نكحــت بغيــر إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل، 
فنكاحهــا باطــل، فنكاحهــا باطــل، فــإن أصابهــا فلهــا مهرهــا بمــا أصابهــا، وإن تشــاجروا فالســلطان ولــي 
مــن ال ولــي لــه«، أخرجــه أحمــد فــي مســنده 6/66 ح 24417، و 6/165 ح 25365، والترمــذي فــي 
ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب مــا جــاء ال نــكاح إال بولــي، وقــال فيــه: »هــذا حديــث حســن« 3/407-408، 
وابــن حبــان فــي الصحيــح، كتــاب النــكاح، بــاب ذكــر بطــالن النــكاح الــذي نكــح بغيــر ولــي 9/384 ح 
ــكاح 2/182 ح 2706، و ح 2707، و ح 2708، و 2/  ــاب الن ــتدرك، كت ــي المس ــم ف 4074، والحاك

183 ح 2709، وصححــه.

ــه«.  ــراه في ــا رضــاء كامــال ال إك ــع زواجهم ــن المزم ــزواج إال برضــى الطرفي ــد ال يعق
ــد الثالــث مــن المــادة 23: »-3 ال  ــي لحقــوق اإلنســان، جــاء فــي البن وفــي العهــد الدول
ينعقــد أي زواج إال برضــى الطرفيــن المزمــع زواجهمــا رضــاء كامــال ال إكــراه فيــه«، 
فلــم تتــم مراعــاة المصلحــة الشــرعية فــي هــذا الجانــب بقــدر مراعاتهــا للحريــة الفرديــة. 
وفــي البنديــن األوليــن مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــن 
الفصــل 16: » تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز 
ــة، وبوجــه خــاص  ــات العائلي ــزواج والعالق ــة بال ــة األمــور المتعلق ــي كاف ضــد المــرأة ف
تضمــن، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة: أ-  نفــس الحــق فــي عقــد الــزواج. 
ب-  نفــس الحــق فــي حريــة اختيــار الــزوج، وفــي عــدم عقــد الــزواج إال برضاهــا الحــر 

الكامــل«.
توحيــد ســن الــزواج: إذا كانــت مدونــة األحــوال الشــخصية فــي الفصــل 8 حــددت أهليــة 
الــزواج بالنســبة للفتــاة فــي 15 ســنة، وللفتــى فــي 18 ســنة، فــإن مدونــة األســرة قامــت 
بالتســوية بينهمــا، فجعلــت اكتمــال أهليتهمــا ببلوغهمــا 18 ســنة حســب المــادة 19. وهــذا 
ــن مــن  ــن األولي ــي البندي ــد جــاء ف ــز ضــد المــرأة، فق ــاء كل أشــكال التميي ــاب إلغ مــن ب
ــع  ــاواة م ــرأة بالمس ــدول األطــراف للم ــرف ال ــة: »-1 تعت ــذه االتفاقي ــن ه ــادة 15 م الم
الرجــل أمــام القانــون. -2 تمنــح الــدول األطــراف المــرأة، فــي الشــؤون المدنيــة، أهليــة 
قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل، وتســاوي بينهــا وبينــه فــي فــرص ممارســة تلــك األهليــة، 
وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل فــي إبــرام العقــود وإدارة 
الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مراحــل اإلجــراءات القضائيــة«. 
وســبب اعتبــار ســن 18 أدنــى ســن يتــزوج فيهــا اإلنســان، هــو أن مــا عــدا ذلــك يدخــل 
ــز ضــد  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــد نصــت اتفاقي ــة، وق ــة الطفول ــي مرحل ف
ــل أو  ــة الطف ــون لخطوب ــه »-2 ال يك ــى أن ــادة 16 إل ــن الم ــي م ــد الثان ــي البن ــرأة ف الم
زواجــه أى أثــر قانونــى، وتتخــذ جميــع اإلجــراءات الضروريــة بمــا فــي ذلــك التشــريعية 
ــاً«. منهــا، لتحديــد ســن أدنــى للــزواج وتجعــل تســجيله فــي ســجل رســمي أمــراً إلزامي

ــة،  ــراض المعدي ــن األم ــا م ــن خلوهم ــد م ــن للتأك ــة للخطيبي ــهادة طبي ــم ش ــتراط تقدي اش
وهــو أمــر تــم اشــتراطه فــي ملــف عقــد الزوجيــة فــي تعديــل مدونــة األحــوال الشــخصية 
بظهيــر شــريف فــي 1993/9/10، فــي الفصــل 41 منهــا، وفــي مدونــة األســرة مفصــل 
ــن  ــى كل م ــهادة إل ــون الش ــد مضم ــند تحدي ــث يس ــل 65، بحي ــي الفص ــع ف ــكل أوس بش
ــرة  ــم قضــاء األس ــدى قس ــط ل ــة الضب ــف بكتاب ــظ المل ــة، ويحف ــدل والصح ــري الع وزي

لمحــل إبــرام العقــد يشــتمل علــى:
مطبــوع خــاص بطلــب اإلذن بتوثيــق الــزواج يحــدد شــكله ومضمونــه بقــرار مــن . 1

وزيــر العــدل.
ــد بســجل . 2 ــي هامــش العق ــة ف ــة المدني ــط الحال ــوالدة يشــير ضاب نســخة مــن رســم ال

ــزواج. ــح هــذه النســخة ومــن أجــل ال ــخ من ــى تاري ــة إل ــة المدني الحال
شــهادة إداريــة لــكل مــن الخطيبيــن تحــدد بياناتهــا بقــرار مشــترك لوزيــري العــدل . 3

والداخليــة.
شــهادة طبيــة لــكل واحــد مــن الخطيبيــن يحــدد مضمونهــا وطريقــة إصدارهــا بقــرار . 4

مشــترك لوزيــري العــدل والصحــة.
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اإلذن بالــزواج فــي حالــة مــن كان دون ســن األهليــة، أو التعــدد، أو زواج المصــاب . 5
بإعاقــة ذهنيــة، أو زواج معتنقــي اإلســالم واألجانــب.

ــرة . 6 ــي األس ــر قاض ــب. ويؤش ــبة لألجان ــا بالنس ــوم مقامه ــا يق ــاءة أو م ــهادة الكف ش
ــه  ــظ برقم ــورة، ويحف ــتندات المذك ــف المس ــى مل ــل اإلذن عل ــزواج قب ــف بال المكل
ــن  ــزواج. ويضّم ــد ال ــق عق ــن بتوثي ــأذن للعدلي ــم ي ــط. ث ــة الضب ــي كتاب ــي ف الترتيب
ــي  ــزوج أم ال؟ وف ــن هــل ســبق أن ت ــن الخطيبي ــح كل م ــد تصري ــي العق ــدالن ف الع
ــة إزاء  ــة القانوني ــت الوضعي ــا يثب ــح بم ــق التصري ــابق، يرف ــود زواج س ــة وج حال

ــه ــع إبرام ــد المزم العق
ــي الفصــل 17 نصــت  ــة األحــوال الشــخصية ف ــت مدون ــي الصــداق: إذا كان التيســير ف
علــى أنــه » ال حــّد ألقــل المهــر وال ألكثــره«، فــإن مدونــة األســرة نصــت فــي المــادة 
ــة«،  ــه المعنوي ــس قيمت ــة، ولي ــة والرمزي ــه المعنوي ــى أن »أســاس الصــداق قيمت 26 عل
وفــي المــادة 28 علــى أن »المطلــوب شــرعا تخفيــف الصــداق«، وهــذا يحســب لصالــح 
المدونــة لمــا فيــه مــن تخفيــف عــبء الــزواج، علمــا أن الســائد فــي المجتمــع المغربــي 
عــدم المغــاالة فــي المهــور خالفــا لمــا هــو منتشــر فــي جملــة مــن الــدول اإلســالمية، وال 
يكلــف الــزوج بمؤخــر الصــداق، وإنمــا هــو مهــر يقــدم للمــرأة، وقــد يتــم االتفــاق علــى 

تقديــم جــزء منــه، ومــا تبقــى إلــى حيــن اليســار، وهــو بالجملــة يســير.
تحديــد فتــرة انتقاليــة لســماع دعــوى الزوجيــة لمــن لــم يتمكــن مــن توثيــق عقــد الــزواج 
ال تتعــدى خمــس ســنوات ابتــداء مــن دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، وتأخــذ المحكمــة 
بعيــن االعتبــار فــي هــذه الدعــوى وجــود أطفــال أو حمــل ناتــج عــن العالقــة الزوجيــة 
ومــا إذا رفعــت فــي حيــاة الزوجيــن، مــع اتبــاع ســائر وســائل اإلثبــات والخبــرة كمــا جــاء 

فــي المــادة 16.
تقييــد التعــدد: إذا كانــت مدونــة األحــوال الشــخصية ربطــت جــواز التعــدد بالعــدل بيــن 
الزوجــات، وأنــه للزوجــة أن تشــترط علــى زوجهــا أال يتــزوج عليهــا وإال فأمرهــا بيدهــا 
فــي الفصــل 30، وتــم تعديلــه بموجــب ظهيــر 1993/9/10 بإضافــة بنديــن، جــاء فيــه: 
ــزوج  ــه مت ــة بأن ــا، والثاني ــزوج عليه ــي الت ــزوج ف ــة ال ــة برغب ــعار الزوج »- يجــب إش
ــا  ــزوج فأمره ــا، وإذا ت ــزوج عليه ــا أال يت ــى زوجه ــا. – للزوجــة أن تشــترط عل بغيره
بيدهــا. – للمتــزوج عليهــا إذا لــم تكــن اشــترطت الخيــار أن ترفــع أمرهــا للقاضــي 
لينظــر فــي الضــرر الحاصــل لهــا. – فــي جميــع الحــاالت، إذا خيــف عــدم العــدل بيــن 
ــه  ــادة 41 جعلت ــي الم ــرة ف ــة األس ــإن مدون ــدد«، ف ــي بالتع ــأذن القاض ــات، ال ي الزوج
اســتثناء مقيــدا بقيــود يتعــذر توافرهــا فــي غالــب األحــوال، إذ نصــت علــى أنــه »ال تــأذن 

المحكمــة بالتعــدد:
إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي االستثنائي.. 1
إذا لــم تكــن لطالبــه المــوارد الكافيــة إلعالــة األســرتين وضمــان جميــع الحقــوق مــن . 2

نفقــة وإســكان ومســاواة فــي جميــع أوجــه الحيــاة«. 
ــه  ــا تدعــو ل ــو م ــدد أصــال، وه ــاء التع ــائية إلغ ــب النس ــن المطال ــه م ــر أن ــر بالذك وجدي
ــن  ــره م ــي غي ــرب وف ــي المغ ــرة ف ــل ظاه ــدد ال يمث ــا أن التع ــة، علم ــات الدولي االتفاقي
الــدول، والمشــكل القائــم حاليــا هــو العــزوف عــن الــزواج وليــس التعــدد. والســبب فــي 
هــذا التشــدد فــي التقييــد إلــى حــد جعلــه قريبــا مــن المســتحيل، مــا احتجــوا بــه مــن عــدم 

ــى  ــي اليتام ــطوا ف ــم أال تقس ــل: ) وإّن خفت ــز وج ــه ع ــاء لقول ــن النس ــدل بي ــة الع إمكاني
فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء مثنــى وثـُـالث وربــاع فــإن خفتــم أال تعدلــوا فواحــدة 
أو مــا ملكــت أيمانكــم ذلــك أدنــى أال تعولــوا(1، ففهمــوا مــن ذلــك أن األصــل عــدم التعــدد 
ــكالم  ــن ال ــزء م ــى ج ــوف عل ــاب الوق ــن ب ــذا م ــن ه ــاء، لك ــن النس ــدل بي ــتحالة الع الس
وإســقاط باقيــه، وفهــم معانــي القــرآن لــه ضوابطــه، ويفســر بعضــه بعضــا، ولنــا فــي قولــه 
عــز وجــل خيــر دليــل علــى مغالطــة مــن غالــط: )ولــن تســتطيعوا أن تعدلــوا بيــن النســاء 
ولــو حرصتـُـم فــال تميلــوا كل الميــل فتذروهــا كالمعلّقــة  وأن تصلحــوا وتتقــوا فــإن هللا كان 
غفــوراً رحيمــاً(2. ففــي هــذه اآليــة تنصيــص علــى أن العــدل المطلــق أمــر مســتحيل، لكــن 
هــذا ال يمنــع التعــدد، ولــو كان هللا يريــد ذلــك لمــا فتــح المجــال لذلــك، ولكنــه نهــى عــن 
الميــل الكلــي إلــى واحــدة وإهمــال الثانيــة فتبقــى معلقــة، والواجــب إعطــاء جميــع النســوة 
ــاء!! ألجــل هــذا،  ــن األبن ــى بي ــه حت ــم في ــه يصعــب التحك ــي فإن ــل القلب ــا المي حقهــن، أم
ــى لهــا مــن ثــالث جهــات:  ــى التعــدد ال معن ــي فرضــت عل ــدات الت ــرى أن هــذه التقيي ن
أوالهــا أن التعــدد ال يعتبــر ظاهــرة فــي المغــرب، إذ يمثــل نســبة ضئيلــة جــدا، وأغلــب 
مــن يلجــأ إليــه يكــون لظــروف، وهــب أنــه ال يعانــي مــن ظــروف خاصــة، فإنــه لــم يــأت 
بأمــر محــرم! وللزوجــة أن تشــترط عليــه ابتــداء عــدم الــزواج عليهــا، وال مانــع مــن ذلــك. 
وثانيتهمــا: الواقــع االجتماعــي يشــير إلــى العــزوف عــن الــزواج، ال إلــى التعــدد، وقــد 
كان مــن األولــى التشــجيع عليــه خصوصــا فــي ظــل وجــود العنوســة، ومــن حــق البنــات 
الــزواج، والتمســك بواحــدة حرمــان لعــدد مــن النســاء مــن الــزواج، والمثيــر لالنتبــاه أنــه 
مؤخــرا نــادت بعــض الجهــات فــي نــدوة بالمغــرب بإنشــاء وزارة للــزواج للتشــجيع علــى 
ــع التعــدد،  ــم يمن ــم ل ــرآن الكري ــه!!!. وثالثتهمــا أن الق ــك نظــرا للعــزوف الحاصــل من ذل
وإنمــا حــث علــى العــدل، ولمــا تبيــن أن العــدل فــي الميــل القلبــي ال يتحقــق، كمــا جــاء 
فــي القــرآن الكريــم، علمنــا أن المقصــود مــن العــدل إنمــا هــو العــدل المرتبــط بالجانــب 
المــادي، والقســم بيــن النســوة بالســوية. والنســوة حاليــا بعــد ظهــور مدونــة األســرة يقمــن 
ــك،  ــدم بذل ــن 1300 شــخص تق ــرب م ــا يق ــدد لم ــة بالتع ــص المحكم ــاج لترخي باالحتج
ورفضــت ذلــك لمــا يقــرب مــن 1600 طلــب، ويعتبــرن هــذه الموافقــة كثيــرة مــن حيــث 
العــدد، بمعنــى أنــه ال يهمهــن ظــروف مــن تقــدم بالطلــب، وإنمــا يهمهــن تقليــص حجــم 

التعــدد إلــى أن يبلــغ درجــة الصفــر!!!  
ــام  ــاء قي ــي ستكتســب أثن ــوال الت ــر األم ــن حــول تدبي ــن الزوجي ــاق بي ــرام اتف ــة إب إمكاني
الزوجيــة: وهــو أمــر مســتحدث فــي مدونــة األســرة، ألن المــرأة قــد تطلــق بعــد انقضــاء 
شــبابها فــال تجــد مــا تنفــق بــه علــى نفســها، وقــد يكــون الــزوج تعســف فــي اســتعمال هــذا 
الحــق، بينمــا تكــون شــاركت فــي تكويــن الثــروة التــي جمعهــا مطلقهــا. وقــد جــرت العــادة 
فــي المغــرب أن ال يشــترط مؤخــر الصــداق، ويكتفــى بمهــر يســير. وأمــام مــا حصــل 
مــن نــوازل، ارتــأى المشــرع أن تضمــن المــرأة جانبــا مــن حقوقهــا باالتفــاق منــذ البدايــة 
علــى هــذا األمــر وإن كان لحــد الســاعة نــادر الوقــوع فــي المنطقــة الشــمالية بالمغــرب 
اآلن حســب تتبعــي لهــذا األمــر مــع العــدول، إن لــم أقــل ال يعمــل بــه لحــد الســاعة. أمــا 

1 - من سورة النساء، اآلية: 3.
2 - من سورة النساء، اآلية: 129.
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إذا لــم يبرمــا هــذا االتفــاق، فــإن األمــر يعــود إلــى تقديــر القاضــي عنــد الحاجــة لتقديــر مــا 
تحملتــه الزوجــة مــن أعمــال لتنميــة أمــوال األســرة حســب مــا صرحــت بــه المــادة 49.
ــالن  ــى أســاس أنهمــا يمث ــن وواجباتهمــا عل ــوق الزوجي ــي حق ــة األســرة ف ــل مدون تفصي
ــى  ــوق الرجــل عل ــي فصــل1، وحق ــى الرجــل ف ــوق المــرأة عل وحــدة، وعــدم جعــل حق
المــرأة فــي فصــل، بــل جعلــت كل ذلــك فــي فصــل واحــد، واعتبــار إخــالل الــزوج بذلــك 
ســببا لقيــام الزوجــة باللجــوء إلــى مســطرة الشــقاق للحصــول علــى الطــالق عنــد تعــذر 

ــة بيــن الزوجيــن:  الصلــح، ففــي المــادة 51 جــاء: »الحقــوق والواجبــات المتبادل
المســاكنة الشــرعية بمــا تســتوجبه مــن معاشــرة زوجيــة وعــدل وتســوية عنــد التعــدد . 1

وإحصــان كل منهمــا وإخالصــه لآلخــر بلــزوم العفــة وصيانــة العــرض والنســل.
المعاشــرة بالمعــروف، وتبــادل االحتــرام والمــودة والرحمــة والحفــاظ علــى مصلحــة . 2

األسرة.
تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت واألطفال.. 3
التشــاور فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتســيير شــؤون األســرة واألطفــال وتنظيــم . 4

النســل.
وزيارتهــم . 5 واحترامهــم  ومحارمــه  اآلخــر  ألبــوي  منهمــا  كل  معاملــة  حســن 

بالمعــروف. واســتزارتهم 
ــة المصــّر علــى اإلخــالل بذلــك . 6 ــد إمكانيــة مطالب حــق التــوارث«. والمــادة 52 تفي

بتنفيــذ مــا هــو ملــزم بــه، أو اللجــوء إلــى مســطرة الشــقاق حســب المــواد مــن 94 
ــاوالت  ــكل المح ــوم ب ــة أن تق ــى المحكم ــه عل ــى أن ــادة 94 عل ــي الم ــى 97، فف إل
ــي الموضــوع  ــات ف ــراء مناقش ــون بإج ــك يك ــادة 82 أن ذل ــت الم لإلصــالح، وبين
ــهود  ــى الش ــتماع إل ــك االس ــي ذل ــا ف ــورة، بم ــة المش ــن بغرف ــد حضــور الطرفي عن
ولمــن تــرى المحكمــة فائــدة فــي االســتماع إليهــم. و فــي المــادة 95 أنــه إذا توصــل 
ــررا محضــرا  ــن، ح ــن الزوجي ــى اإلصــالح بي ــا إل ــوم مقامهم ــن يق ــان أو م الحكم
فــي هــذا األمــر فــي ثــالث نســخ يوقــع عليهــا الحكمــان والزوجــان، ويتــم اإلشــهاد 
علــى ذلــك، وتســلم لــكل مــن الزوجيــن نســخة منــه، ويحتفــظ بالثالثــة بالملــف. أمــا 
إذا اختلــف الحكمــان فــي مضمــون التقريــر أو تحديــد المســؤولية، أو لــم يقدمــاه فــي 
األجــل المحــدد، فإنــه يمكــن للمحكمــة أن تجــري بحثــا إضافيــا بالوســيلة التــي تراهــا 
ــة تعــذر اإلصــالح واســتمرار  ــه المــادة 96. أمــا فــي حال مناســبة كمــا نصــت علي
الشــقاق، فــإن المحكمــة تثبــت ذلــك فــي محضــر وتحكــم بالتطليــق وبالمســتحقات2، 

1 - نصــت مدونــة األحــوال الشــخصية فــي الفصــل 35 علــى أن: » حقــوق المــرأة علــى الــزوج: -1 النفقــة 
ــر  ــدل والتســوية إذا كان الرجــل متزوجــا بأكث ــض وإســكان. -2 الع ــام وكســوة وتمري ــن طع الشــرعية م
ــة  ــا الكامل ــرأة حريته ــروف. -4 للم ــتزارتهم بالمع ــا واس ــارة أهله ــة بزي ــماح للزوج ــدة. -3 الس ــن واح م
ــي الفصــل  ــه«. و ف ــى مــال زوجت ــزوج عل ــة لل ــزوج، إذ ال والي ــة ال ــا دون رقاب ــي ماله ــي التصــرف ف ف
36 نصــت علــى أن: » حقــوق الرجــل علــى المــرأة: -1 صيانــة الزوجــة نفســها وإحصانهــا. -2 طاعــة 
الزوجــة لزوجهــا بالمعــروف. -3 إرضــاع أوالدهــا عنــد االســتطاعة. -4 اإلشــراف علــى البيــت وتنظيــم 

شــؤونه. -5 إكــرام والــدي الــزوج وأقاربــه بالمعــروف«.
ــا يودعــه  ــن، حــددت المحكمــة مبلغ ــن الزوجي ــه »إذا تعــذر اإلصــالح بي ــى أن ــادة 83 عل 2 - نصــت الم
ــال  ــة الضبــط بالمحكمــة داخــل أجــل أقصــاه ثالثــون يومــا ألداء مســتحقات الزوجــة واألطف ــزوج بكتاب ال
الملــزم باإلنفــاق عليهــم المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن المواليتيــن«. ويدخــل فــي مســتحقات الزوجيــة، 

ــر مــا يمكــن أن  ــي تقدي ــراق ف ــن عــن ســبب الف ــة مســؤولية كل مــن الزوجي مراعي
ــزوج اآلخــر حســب المــادة 97. ــدة ال ــى المســؤول لفائ ــه عل تحكــم ب

ولعــل مــن أخطــر مــواد المدونــة، مــا جــاء فــي المــادة 53 أنــه »إذا قــام أحــد الزوجيــن 
بإخــراج اآلخــر مــن بيــت الزوجيــة دون مبــرر، تدخلــت النيابــة العامــة مــن أجــل إرجــاع 
ــة بأمنــه وحمايتــه«،  المطــرود إلــى بيــت الزوجيــة حــاال، مــع اتخــاذ اإلجــراءات الكفيل
ــت  ــن بي ــي م ــرف الثان ــرد الط ــة أن يط ــزوج أو الزوج ــن لل ــه يمك ــى أن ــدل عل ــو ي فه
الزوجيــة إذا كان هنــاك »مبــرر«، ففتحــت المدونــة البــاب علــى مصراعيــه لطــرد 
ــل مــدى  ــرا لتأوي ــح مجــاال كبي ــى »مبــرر«، وهــو يفت ــاء عل األزواج بعضهــم بعضــا بن
صحــة المبــررات، بنــاء عليهــا يجــد الــزوج نفســه مطــرودا مــن بيتــه، أو الزوجــة، وكان 
األولــى عــدم فتــح هــذا البــاب بذكــر المبــررات مادامــت عالقــة الزوجيــة قائمــة، وهــذا 
ــم تحــدد المدونــة هــذه الوســائل  ســيؤدي إلــى خلــق مشــاكل ال حــد لهــا وال حصــر!! ول
الكفيلــة بأمــن الطــرف الثانــي حيــن عودتــه، وهــو أمــر ســيثير مشــاكل كثيــرة، ففــي حــال 
الخــالف يمكــن ألي طــرف أن يدعــي مــا شــاء، ويتهــم الطــرف الثانــي بمــا يريــد عنــد 
ضعــف الــوازع الدينــي!! ويدخــل فــي هــذا البــاب العنــف ضــد النســاء، وهــو المقصــود 
بذلــك، فيمكــن للزوجــة أن تضــرب نفســها وتنســب ذلــك للــزوج فيجــد نفســه مرميــا بــه 
فــي الســجن. وهنــاك جانــب ســلبي فــي مدونــة األســرة، أال وهــو عــدم تنصيصهــا علــى 
التدابيــر المتخــذة لعــدم تكــرار هــذا الفعــل، إذ قــد يحصــل مــرات، وتكــون النيابــة العامــة 

ال عمــل لهــا إال إرجــاع المطــرود إلــى بيــت الزوجيــة!!
ويالحــظ فــي التعديــل أن المشــرع ألغــى الطاعــة المفترضــة فــي العالقــة التــي تجمــع بيــن 
الرجــل والمــرأة، وأثبــت عوضــا عنهــا المشــاورة، وبمعنــى آخــر، لــم تعــد للــزوج ســلطة 
علــى زوجتــه، ولهــا أن تخالفــه، وهــذا ممــا مــن شــأنه أن يفتــح بــاب النــزاع بيــن الطرفيــن 

يكــون فتيــال لمــا هــو أعظــم مــع مــرور الوقــت.
ــص فصــول  ــم، وتخصي ــة حقوقه ــال، ورعاي ــوق األطف ــي حق ــة األســرة ف ــل مدون تفصي
عــدة لهــم، وهــو أمــر كان مهمــال فــي مدونــة األحــوال الشــخصية، جعلتهــا فــي المــادة 

ــة األســرة فــي ســت نقــاط: 54 مــن مدون
حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.. 1

كمــا حددتــه المدونــة: الصــداق المؤخــر إن وجــد – وهــو أمــر غيــر معمــول بــه فــي المغــرب، لــذا نصــت 
ــرة  ــة العــدة والمتعــة التــي يراعــى فــي تقديرهــا فت ــأداة شــرط، الحتمــال وقوعــه – ونفق ــه ب ــة علي المدون
ــكن  ــه. وتس ــي توقيع ــزوج ف ــف ال ــدى تعس ــالق، وم ــباب الط ــزوج، وأس ــة لل ــة المالي ــزواج، والوضعي ال
ــة  ــدرت المحكم ــد الضــرورة، وإال ق ــب عن ــكن مناس ــي مس ــدة، أو ف ــالل الع ــة خ ــت الزوجي ــة ببي الزوج

ــة الضبــط. ــغ يــودع ضمــن المســتحقات بكتاب تكاليــف الســكن فــي مبل
وأمــا مســتحقات األطفــال، فإنهــا تحــدد بنــاء علــى الوضعيــة المعيشــية والتعليميــة التــي كانــوا عليهــا قبــل 
الطــالق، كمــا نبهــت علــى ذلــك فــي المــادة 85. وتعتبــر تكاليــف ســكنى المحضــون مســتقلة عــن النفقــة 
وأجــرة الحضانــة وغيرهــا. وال يفــرغ مــن بيــت الزوجيــة إال بعــد تنفيــذ األب الحكــم بســكنى المحضــون. 
ــذا  ــادة 168. وه ــي الم ــا ف ــه، كم ــوم علي ــل المحك ــن قب ــذ م ــتمرار التنفي ــان اس ــة بضم ــة مطالب والمحكم
ــذي يتقاضــاه.  ــه األب، أو األجــر ال ــذي يحصــل علي ــع ال ــع الري ــن منب ــا باالقتطــاع م ــون إم ــان يك الضم
ويبقــى الحكــم ســاري المفعــول إلــى أن يصــدر حكــم آخــر يحــل محلــه، أو يســقط حكــم المحكــوم لــه فــي 

النفقــة، حســب مــا نبهــت إليــه المــادة 191.
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ــية . 2 ــم والجنس ــبة لالس ــة بالنس ــا خاص ــاظ عليه ــم والحف ــت هويته ــى تثبي ــل عل العم
ــة ــة المدني ــي الحال ــجيل ف والتس

النســب والحضانــة والنفقــة طبقــا ألحــكام الكتــاب الثالــث مــن المدونــة )أي: الــوالدة . 3
ونتائجهــا(.

إرضاع األم ألوالدها عند االستطاعة.. 4
اتخــاذ كل التدابيــر الممكنــة للنمــو الطبيعــي بالحفــاظ علــى ســالمتهم الجســدية . 5

والنفســية والعنايــة بصحتهــم وقايــة وعالجــا.
ــى الصــدق . 6 ــة إل ــل المؤدي ــم النب ــم وقي ــى الســلوك القوي ــة عل ــه الدينــي والتربي التوجي

فــي القــول والعمــل، واجتنــاب العنــف المفضــي إلــى اإلضــرار الجســدي والمعنــوي، 
والحــرص علــى الوقايــة مــن كل اســتغالل يضــر بمصالــح الطفــل.

ــة النافعــة فــي المجتمــع، . 7 ــة وللعضوي ــاة العملي ــذي يؤهلهــم للحي ــم والتكويــن ال التعلي
ــة  ــة لمتابع ــدر المســتطاع، الظــروف المالئم ــوا ألوالدهــم، ق ــاء أن يهيئ ــى اآلب وعل
دراســتهم حســب اســتعدادهم الفكــري والبدنــي. ويتمتــع الطفــل المعــاق بالحــق فــي 
ــه فــي المجتمــع. وتعتبــر الدولــة  الرعايــة الخاصــة بحالتــه قصــد تســهيل إدماج
ــا  ــم طبق ــان حقوقه ــال وضم ــة األطف ــة لحماي ــر الالزم ــاذ التدابي ــن اتخ ــؤولة ع مس

ــر. ــالفة الذك ــذ األحــكام الس ــة تنفي ــى مراقب ــة عل ــة العام ــون. وتســهر النياب للقان
ــا  ــح واجب ــل أصب ــي، ب ــزام أخالق ــرد الت ــس مج ــر لي ــادة، أن األم ــذه الم ــن ه ــم م ويفه
تحاســب النيابــة العامــة علــى ذلــك حــال التفريــط فــي أي ممــا ذكــر، واألحــكام المتعلقــة 
بالنفقــة يتــم فيهــا البــت بقــوة القانــون كمــا نبهــت إليهــا المــادة 190 مــن مدونــة األســرة، 
ولهــا شــكل اســتعجالي، وتنفــذ األوامــر فيهــا رغــم كل طعــن كمــا جــاء فــي الفصــل 179 

مــن مســطرة القانــون المدنــي.
 ولعــل أهــم مــا ينصــب عليــه عملهــا فــي واقــع األمــر: مــا يتعلــق بالعنــف ضــد األطفــال 
ممــا جــاءت االتفاقيــات بشــأنه، علمــا أن اإلســالم ينهــى عــن ممارســة ذلــك فــي حــق أي 
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــاق مم ــدم اإلنف ــال األســرة بع ــذا إهم ــا. وك ــدا كان أو زوج شــخص، ول
يتــأذى األطفــال بذلــك. والناظــر فــي مدونــة األحــوال الشــخصية يجــد فــي الفصــل 129 
أنــه »إذا عجــز األب عــن اإلنفــاق علــى ولــده وكانــت األم غنيــة وجبــت عليهــا النفقــة«، 
أمــا فــي مدونــة األســرة فــي المــادة 199، فإنهــا قيــدت التــزام الزوجــة باإلنفــاق بمقــدار 
ــي المــادة 202 أن »كل توقــف ممــن  ــك ف ــى ذل ــه األب. لكنهــا رتبــت عل مــا عجــز عن
تجــب عليــه نفقــة األوالد عــن األداء لمــدة أقصاهــا شــهر دون عــذر مقبــول، تطبــق عليــه 
ــة  ــى عقوب ــي الفصــل 479 عل ــي ف ــون الجنائ ــد نــص القان أحــكام إهمــال األســرة«، وق
المهمــل، إذ جــاء فيــه: »يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة، وبالغرامــة مــن مائتيــن 

إلــى ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط:
األب أو األم إذا مــا تــرك أحدهمــا بيــت األســرة دون موجــب قاهــر لمــدة تزيــد علــى . 1

شــهرين وتملــص مــن كل أو بعــض واجباتــه المعنويــة والماديــة الناشــئة عــن الواليــة 
األبويــة أو الوصايــة أو الحضانــة. وال ينقطــع أجــل الشــهرين إال بالرجــوع إلــى بيــت 

األســرة رجوعــا ينــم عــن إرادة اســتئناف الحيــاة العائليــة بصــورة نهائيــة. 
الــزوج الــذي يتــرك عمــدا ألكثــر مــن شــهرين ودون موجــب قاهــر زوجتــه وهــو . 2

ــة  ــة العقوب ــاق تحــت طائل ــح المــرأة ملزمــة باإلنف ــك تصب ــم أنهــا حامــل«، وبذل يعل

ــه النفقــة  الســجنية أو الغرامــة أو همــا معــا! ويكــون األمــر أشــد فيمــن وجبــت علي
بموجــب حكــم قضائــي إال أنــه أمســك عمــدا عــن دفعهــا فــي الوقــت المحــدد، فقــد 
جــاء فــي الفصــل 480 مــن القانــون الجنائــي: »يعاقــب بنفــس العقوبــة مــن صــدر 
عليــه حكــم نهائــي أو قابــل للتنفيــذ المؤقــت بدفعــه نفقــة إلــى زوجــه أو أحــد أصولــه 
أو فروعــه وأمســك عمــدا عــن دفعهــا فــي موعدهــا المحــدد. وفــي حالــة العــود يكــون 
الحكــم بعقوبــة الحبــس حتميــا. والنفقــة التــي يحددهــا القاضــي تكــون واجبــة األداء 

فــي محــل المســتحق لهــا مــا لــم ينــص الحكــم علــى خــالف ذلــك«. 
ــه تدليــس أو  ــذي يحصــل في ــزواج ال ــد ال ــى حكــم عق ــة تنصيصهــا عل ــد المدون مــن فوائ
إكــراه، فــإن كان التدليــس هــو الدافــع إلــى الــزواج، كان مــن حــق المدلــس عليــه أن يطلــب 
فســخ العقــد قبــل البنــاء وبعــده خــالل أجــل ال يتعــدى شــهرين مــن يــوم زوال اإلكــراه، 

ومــن تاريــخ العلــم بالتدليــس، مــع حقــه فــي طلــب التعويــض حســب المــادة 63. 
وخولــت المدونــة لمــن حصــل لــه تدليــس أن يرفــع أمــره إلــى القضــاء بســبب الضــرر 
الــذي أصابــه، وذلــك فــي حــال التدليــس للحصــول علــى إذن الــزواج دون ســن األهليــة، 
ــة، وزواج الشــخص  ــي المدون ــر شــروطه المنصــوص عليهــا ف ــة تواف والتعــدد فــي حال
المصــاب بإعاقــة ذهنيــة، وزواج معتنقــي اإلســالم واألجانــب، وكــذا التدليــس فــي شــهادة 
الكفــاءة أو مــا يقــوم مقامهــا بالنســبة لألجانــب، وتطبــق علــى مــن فعــل ذلــك أو شــارك 

فيــه أحــكام الفصــل 366 مــن القانــون الجنائــي1، حســب مــا جــاء فــي المــادة 66. 
ــدى قســم قضــاء األســرة حســب  ــك ل ــد لذل ــي الســجل المع ــزواج ف ــد ال ــق نــص عق توثي
ــة األحــوال الشــخصية2،  ــم تكــن واردة فــي مدون ــات ل ــي المــادة 68 وإضاف مــا جــاء ف
وتوجيــه ملخصــه إلــى ضابــط الحالــة المدنيــة لمحــل والدة الزوجيــن بمــا اشــتمل عليــه 
ــا  ــن أو ألحدهم ــن للزوجي ــم يك ــإن ل ــن، وشــروطهما، ف ــات خاصــة بالزوجي ــن معلوم م
محــل والدة بالمغــرب، يوجــه الملخــص إلــى وكيــل الملــك بالمحكمــة االبتدائيــة بالربــاط 
بهــدف تضمينهــا بهامــش رســم والدة الزوجيــن. وهــذا يفهــم منــه أن المشــرع فكــر 
فــي إمكانيــة قيــام أحــد الزوجيــن بالزوجيــن، فتكــون المعلومــات معروفــة لــدى الطــرف 
الثانــي ألن ملــف عقــد الــزواج يتضمــن نســخة مــن رســم الــوالدة، يشــير ضابــط الحالــة 
المدنيــة بهامشــه إلــى تاريــخ منــح هــذه النســخة مــن أجــل الــزواج حســب المــادة 65. و 

فــي المــادة 67: »يتضمــن عقــد الــزواج مــا يلــي:

1 - ينــص الفصــل 366 مــن القانــون الجنائــي المغربــي علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى 
ســنتين، وغرامــة مــن مائــة وعشــرين إلــى ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط، مــا لــم يكــن 
الفعــل جريمــة أشــد مــن: -1 صنــع عــن علــم إقــرارا أو شــهادة تتضمــن وقائــع غيــر صحيحــة. -2 زور 
أو عــّدل بأيــة وســيلة كانــت، إقــرارا أو شــهادة صحيــة األصــل. -3 اســتعمل عــن علــم إقــرارا أو شــهادة 

غيــر صحيحــة أو مــزورة«.
ــم  ــي: -1 اس ــا يل ــزواج م ــم ال ــن رس ــي الفصــل 42: »يتضم ــوال الشــخصية ف ــة األح ــي مدون ــا ف 2 - م
الزوجيــن ونســبهما وموطــن كل واحــد منهمــا وتعريفهمــا وأتميتهمــا مثــال، واســم الولــي. -2 وقــوع العقــد 
وتاريخــه ومكانــه ومعرفــة قــدره مــن طــرف الزوجيــن والولــي. -3 بيــان شــامل عــن حالــة الزوجــة مــن 
حيــث كونهــا بكــرا أم ثيبــا، يتيمــة أم ذات أب، واليتيمــة مهملــة أم عليهــا وصــي أو مقــدم مــن قــاض، والثيــب 
ــة مــع النــص  مطلقــة أو متوفــى عنهــا وانقضــت عدتهــا. -4 اإلشــارة إلــى شــهادة ممثــل الســلطة اإلداري
علــى الرقــم الــذي تحملــه. -5 مقــدار المهــر مــع التنصيــص فيــه علــى المعجــل منــه والمؤجــل، وهــل قبــض 

عيانــا أو اعترافــا. -6 توقيــع العدليــن بشــكلهما، وأداء القاضــي مــع طابعــه«.
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اإلشــارة إلــى إذن القاضــي ورقمــه وتاريــخ صــدوره ورقــم ملــف مســتندات الــزواج . 1
والمحكمــة المــودع بهــا.

اســم الزوجيــن ونســبهما، وموطــن أو محــل إقامــة كل واحــد منهمــا، ومــكان ميــالده . 2
وســنه، ورقــم بطاقتــه الوطنيــة أو مــا يقــوم مقامهــا، وجنســيته.

اسم الولي عند االقتضاء.. 3
 صــدور اإليجــاب والقبــول مــن المتعاقديــن وهمــا متمتعــان باألهليــة والتمييــز . 4

واالختيــار.
فــي حالــة التوكيــل علــى العقــد، اســم الوكيــل ورقــم بطاقتــه الوطنيــة، وتاريــخ ومكان . 5

صــدور الوكالــة في الــزواج.
اإلشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين.. 6
مقــدار الصــداق فــي حــال تســميته مــع بيــان المعجــل منــه والمؤجــل، وهــل قبــض . 7

عيانــا أو اعترافــا.
الشروط المتفق عليها بين الطرفين.. 8
توقيع الزوجين والولي عند االقتضاء.. 9

اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعالمته وتاريخ اإلشهاد على العقد.. 10
خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.. 11

يمكــن بقــرار لوزيــر العــدل تغييــر وتتميــم الئحــة المســتندات التــي يتكــون منهــا ملــف 
ــه«. ــزواج وكــذا محتويات ــد ال عق

فيكــون ذلــك بمثابــة عقبــة أمــام مــن يريــد إخفــاء الحقيقــة، ومــن جهــة ثانيــة، يتعــذر علــى 
المــرأة الــزواج برجــل آخــر وهــي علــى ذمــة رجــل، ولعلــه اســتفاد مــن بعــض النــوازل 

التــي حصلــت وحكــم فيهــا علــى امــرأة تزوجــت علــى زوجهــا بخمــس ســنوات ســجنا.
ونالحــظ علــى مدونــة األســرة إغفالهــا التنصيــص علــى كــون الزوجــة بكــرا أو ال؟ وهــو 
ــا تناســت  ــا، لكنه ــا يمكــن أن يمــس به ــار كرامــة المــرأة وحــذف كل م ــي اعتب داخــل ف
كرامــة الرجــل، وكأن هــذا األمــر ال يعتبــر ضــررا بالــزوج إذا تــزوج امــرأة علــى أســاس 
أنهــا بكــر فــإذا بهــا ليســت كذلــك، وال يكفــي التنصيــص علــى عــدم زواجهــا ســابقا، إذ 
قــد تفقــد عذريتهــا ألســباب عــدة، وال يجــب أن يســقط حــق الــزوج فــي هــذا األمــر، وال 
يمكــن اعتبــار المــادة 63 المتعلقــة باإلكــراه والتدليــس نصــا فــي المســألة، ألنهــا قيــدت 
التدليــس بكونــه دافعــا فيكــون مــن حــق المدلــس عليــه الحــق فــي طلــب التعويــض والقيــام 
بذلــك مــن وقــت العلــم بــه، وهــذا يفتــح بابــا للتأويــالت هــل كان فعــال دافعــا أم ال؟ واألولى 
الحســم فــي هــذه النقطــة بــدل جعــل الــزوج ضحيــة تغريــر أحــد، وقــد يدفــع بكونــه لــم 
ــا، إلــى غيــر ذلــك مــن  يســأل فــي الموضــوع، أو يرمــى بكونــه مــن جعــل الزوجــة ثيب

أنــواع الدفــوع!!!
-2 من أبرز التعديالت الواردة على انحالل ميثاق الزوجية وآثاره:

ــى أن »الطــالق هــو  ــة األحــوال الشــخصية نصــت فــي الفصــل 41 عل إذا كانــت مدون
حــل عقــدة النــكاح بإيقــاع الــزوج أو وكيلــه أو مــن فــوض لــه فــي ذلــك، أو الزوجــة إن 
ملكــت هــذا الحــق، أو القاضــي«، فــإن مدونــة األســرة فــي المــادة 78 نصــت علــى أن 
»الطــالق حــل ميثــاق الزوجيــة، يمارســه الــزوج والزوجــة، كل بحســب شــروطه، تحــت 
ــدم  ــى ق ــن عل ــت الزوجي ــك جعل ــة«، وبذل ــذه المدون ــا ألحــكام ه ــة القضــاء، وطبق مراقب

وســاق فــي إمكانيــة طــالق الطــرف الثانــي مــن بــاب التســوية بينهمــا فــي هــذا المجــال! 
وفــي المــادة 70 نحــت إلــى اعتبــار الطــالق أو التطليــق اســتثناء محافظــة علــى األســرة 
واألطفــال، وأتــت بعبــارة أخــرى بديــال عــن »عقــدة النــكاح« هــي »ميثــاق الزوجيــة«، 
ولســت أدري أيــن وجــه المســاس بكرامــة المــرأة فــي ذلــك، واللفظــة قرآنيــة مائــة بالمائــة 
فــي مثــل قولــه تعالــى: )وال تعزمــوا عقــدة النــكاح حتــى يبلــغ الكتــاب أجلــه(1... إال أنهــا 
ــرة الضــرر  ــى توســيع دائ ــاع الطــالق مــن الزوجــة، إذ ذهبــت إل تســاهلت جــدا فــي إيق
الــذي كان يصعــب إثباتــه. ويدخــل فــي مفهومــه كمــا فــي المــادة 99 »كل تصــرف مــن 
ــة أو  ــدة يلحــق بالزوجــة إســاءة مادي ــزوج أو ســلوك مشــين أو مخــل باألخــالق الحمي ال
معنويــة تجعلهــا غيــر قــادرة علــى االســتمرار فــي العالقــة الزوجيــة«، وهــو مــا عدتــه 
مــن بــاب التطليــق بســبب الشــقاق. وبذلــك أرادت المدونــة تيســير رفــع الضــرر الواقــع 
علــى المــرأة أكثــر مــن تيســيره علــى الرجــل الــذي تــم التشــديد عليــه فــي واقــع األمــر 
ــع األزواج  ــن المشــاكل م ــن م ــن النســوة يعاني ــر م ــال كثي ــل الطــالق اســتثناء. وفع بجع
ورفعــن قضايــا أمــام المحاكــم مــن أجــل التطليــق، وبقيــت ســنوات عــدة مــن غيــر حــل 
ــى  ــن إل ــن قضاياه ــرة حول ــة األس ــال صــدور مدون ــات الضــرر، وح ــة إثب ــا لصعوب له
الطــالق بســبب الشــقاق، وال يتطلــب البــت فيهــا أكثــر مــن ســتة أشــهر حســب المــادة 97. 
وهــذه المســألة تحــل مشــكلة واقعــة للمــرأة المهضومــة الحقــوق، لكــن يقــع ضحيــة ذلــك 
الــزوج الــذي ال يؤاخــذ عليــه شــيء إال نــزوة مــن المــرأة، فيصبــح بيــن عشــية وضحاهــا 
مطلقــا، وقــد تكــون الســن تقدمــت بــه، ولــه أوالد منهــا! بموجــب ذلــك، أصبــح كل مــن 
ــت  ــي أي وق ــا ف ــد يفاجــأ أي منهم ــان، إذ ق ــدم االطمئن ــي إحســاس بع ــرأة ف الرجــل والم
بدعــوى الشــقاق أو الطــالق، ألن اإلســاءة المعنويــة الــوارد ذكرهــا فــي المدونــة ال يمكــن 
تحديدهــا، وليســت بموضوعيــة!!! فصــار اعتبــار الطــالق اســتثناء ال معنــى لــه مــع هــذا 

التوســع فــي الشــقاق.
 إذا كانــت مراجعــة الــزوج لزوجتــه فــي الطــالق الرجعــي فــي مدونــة األحــوال 
الشــخصية، الفصــل 68، ال تحتــاج إلــى موافقــة الزوجــة، فــإن األمــر فــي مدونــة األســرة 
علــى خــالف ذلــك، إذ يشــترط قبولهــا حســب مــا جــاء فــي المــادة 124، فــإن رفضــت 

ــى مســطرة الشــقاق. لجــأت إل
 قيــام المحكمــة بتوجيــه ملخــص وثيقــة الطــالق أو الرجعــة أو الحكــم بالتطليــق أو بفســخ 
ــا  ــن، مرفق ــل والدة الزوجي ــة لمح ــة المدني ــط الحال ــى ضاب ــه إل ــزواج أو ببطالن ــد ال عق
بشــهادة التســليم وعلــى ضابــط الحالــة المدنيــة تضميــن بيانــات الملخــص بهامــش رســم 
والدة الزوجيــن، فــإن لــم يكــن لهمــا أو ألحدهمــا محــل والدة بالمغــرب، يوجــه الملخــص 
إلــى وكيــل الملــك لــدى المحكمــة االبتدائيــة بالربــاط حســب مــا جــاء فــي المــادة 141.

النفقــة: إذا كانــت مدونــة األحــوال الشــخصية فــي الفصــل 53 نصــت علــى أن »التطليــق 
لعــدم اإلنفــاق: -1 يجــوز للزوجــة أن تطلــب مــن القاضــي تطليقهــا مــن زوجهــا الحاضــر 

ــف  ــت خل ــي كان ــة الت ــم – أن الجه ــي – وهللا أعل ــر ل ــذي يظه ــة: 235. وال ــرة، اآلي ــن ســورة البق 1 - م
تغييــر العبــارة تهــدف إلــى إثبــات نفقــة الــزوج علــى الزوجــة اعتبــارا مــن يــوم إبــرام العقــد، ال اعتبــارا 
مــن يــوم البنــاء أو دعــوة الزوجــة زوجهــا للبنــاء فتكــون الزوجيــة قائمــة علــى العقــد وليــس علــى الدخــول. 
والمشــرع، وإن لــم يأخــذ بهــذا المبــدإ فــي مدونــة األســرة، إال أنــي أعتقــد أنــه ســيأخذ بــه مســتقبال تحــت 

الضغــوط التــي تمــارس، واأليــام كفيلــة بإثبــات ذلــك.
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إذا امتنــع مــن اإلنفــاق عليهــا، فــإن كان لــه مــال ظاهــر ولــم يقــل إنــه موســر أو معســر، 
ولكــن أصــر علــى عــدم اإلنفــاق، طلــق عليــه القاضــي فــي الحــال، وإن ادعــى العجــز 
ــا  ــق طلقه ــم ينف ــإن ل ــهر، ف ــة أش ــاوز ثالث ــبة ال تتج ــدة مناس ــه القاضــي م ــه، أمهل وأثبت
عليــه، فــإن لــم يثبتــه، أمــره باإلنفــاق أو الطــالق، فــإن لــم يفعــل طلــق عليــه. -2 التطليــق 
مــن أجــل اإلنفــاق يقــع رجعيــا، وللــزوج أن يراجــع زوجتــه فــي العــدة بشــرط أن يثبــت 
يســاره ويظهــر اســتعداده لإلنفــاق«، فــإن مدونــة األســرة فــي المــادة 102 نصــت علــى 
أن »للزوجــة طلــب التطليــق بســبب إخــالل الــزوج بالنفقــة الحالــة الواجبــة عليــه وفــق 
ــررت  ــه، ق ــة من ــذ النفق ــن أخ ــال يمك ــزوج م ــة: -1 إذا كان لل ــكام اآلتي ــاالت واألح الح
المحكمــة طريقــة تنفيــذ نفقــة الزوجــة عليــه، وال تســتجيب لطلــب التطليــق. -2 فــي حالــة 
ثبــوت العجــز، تحــدد المحكمــة، حســب الظــروف، أجــال للــزوج ال يتعــدى ثالثيــن يومــا 
ــق  ــتثنائي. -3 تطل ــر أو اس ــرف قاه ــة ظ ــي حال ــه إال ف ــت علي ــه، وإال طلق ــق خالل لينف

المحكمــة الزوجــة حــاال إذا امتنــع الــزوج عــن اإلنفــاق ولــم يثبــت العجــز«.
وبهــذا، يظهــر أن مدونــة األحــوال الشــخصية راعــت أحــوال الــزوج أكثــر مــن مدونــة 
األســرة، إذ أعطتــه فرصــة ثالثــة أشــهر لتعديــل وضعــه المــادي، أمــا مدونــة األســرة، 
فإنهــا حبســت عليــه أنفاســه بتقييدهــا لــه بشــهر واحــد تحــت طائلــة التطليــق. ومعلــوم أن 
الوضــع الحالــي يعانــي مــن قلــة مناصــب الشــغل، وانتشــار البطالــة، وهزالــة الدخــل عنــد 
شــريحة ال بــأس بهــا مــن أفــراد المجتمــع يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور، فكيــف يعــدل 
الــزوج مــن وضعــه المــادي فــي هــذه الظــروف  مــع هــذا الوقــت الضيــق الــذي خــول 
ــه؟! وكان األولــى أن يبحــث المشــرع عــن وســائل للتخفيــف مــن هــذه المشــاكل التــي  ل
يعانــي منهــا المجتمــع بالرفــع مــن مســتوى األجــور، وتوفيــر مناصــب الشــغل، بــدل جعــل 

المشــكل علــى كاهــل الــزوج، وحــل مشــاكل الزوجــة علــى حســابه!
وقــد نحــت المدونــة فــي ترتيــب مــن يقدمــون فــي اإلنفــاق عليهــم عنــد كــون الملــزم بهــا 
ــم  ــم البنــات، ث ــا، ث ــم األوالد الصغــار ذكــورا أو إناث ــم الزوجــة أوال، ث معســرا إلــى تقدي
الذكــور مــن أوالده، ثــم األم ، ثــم األب حســب المــادة 193. وهــذا أمــر ال يبــدو مستســاغا 
مــن بــاب البــر بــاألم مــن جهــة، والعطــف علــى الصغــار، فقــد تــم تقديــم الزوجــة علــى 
األم، ومــن الممكــن أن تكــون قــادرة علــى اإلنفــاق علــى نفســها، بينمــا األم ال معيــل لهــا 
مــع كبــر الســن، ونفــس األمــر بالنســبة لــألب!! والمالحــظ أنهــا أعطــت للزوجــة حقوقــا 
مبالغــا فيهــا، ولــو أنهــا قالــت بالمقاســمة بيــن األطــراف بالمعــروف لــكان أولــى، ويؤخــذ 

بعيــن االعتبــار مــدى يســار كل طــرف منهــم حتــى ال يتــأذى أحــد. وهللا أعلــم.
-3 من أبرز التعديالت الواردة على الكتاب الثالث: الوالدة ونتائجها:

اعتمــاد كل الوســائل الشــرعية فــي إثبــات النســب عنــد حصــول حمــل بالمخطوبــة 
ــد الــزواج لظــروف قاهــرة، مــع حصــول اإليجــاب والقبــول،  ــم تســجيل عق ــم يكــن ت ول
واشــتهرت الخطبــة بيــن أســرتي الخطيبيــن، وكان الحمــل أثنــاء فتــرة الخطوبــة، وأنكــر 
الخاطــب أن يكــون منــه حســب مــا جــاء فــي المــادة 156. والمقصــود »بــكل الوســائل« 

اعتمــاد التحاليــل الطبيــة بمــا فــي ذلــك دراســة البصمــة الوراثيــة.
ــي بلوغهمــا ســن الرشــد حســب  ــى ف ــة بالنســبة للذكــر واألنث ــي مــدة الحضان التســوية ف
ــي الفصــل 102 أن  ــوال الشــخصية ف ــة األح ــي مدون ــاء ف ــا ج ــا لم ــادة 166، خالف الم

ــغ الذكــر. ــى ويبل ــى تدخــل األنث ــد حت ــة تمت الحضان

إمكانيــة اتفــاق األبويــن علــى تنظيــم فتــرات زيــارة المحضــون حســب المــادة 181، وفــي 
ــع  ــن شــأنه أن يمن ــا م ــكان مم ــان والم ــك بالزم ــة ذل ــاق، تحــدد المحكم ــة عــدم االتف حال
إمــكان التحايــل فــي التنفيــذ قــدر اإلمــكان كمــا فــي المــادة 182، ولــم يــرد أي شــيء فــي 

هــذا الشــأن فــي مدونــة األحــوال الشــخصية.
-4 من أبرز التعديالت الواردة على الكتاب الرابع: األهلية والنيابة الشرعية:

ــة  ــا لمدون ــادة 218، خالف ــي الم ــا ف ــي 16 عام ــيد ف ــة األســرة ســن الترش ــد مدون تحدي
ــا. ــي 15 عام ــك ف ــي حــددت ذل األحــوال الشــخصية الت

-5 أبرز تعديل ورد على الكتاب السادس: الميراث:
جعــل أوالد البنــات يســتفيدون مــن الوصيــة الواجبــة، مثلهــم فــي ذلــك مثــل أوالد األبنــاء 
كمــا جــاء فــي المــادة 369: » مــن توفــي ولــه أوالد ابــن أو أوالد بنــت، ومــات االبــن أو 
البنــت قبلــه أو معــه، وجــب ألحفــاده هــؤالء قــي ثلــث تركتــه وصيــة بالمقــدار والشــروط 
اآلتيــة«. بينمــا كان األمــر محصــورا فــي مدونــة األحــوال الشــخصية فــي أوالد األبنــاء.
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المبحث الرابع: اإلجراءات العملية لتنفيذ مدونة األسرة:

لتنفيــذ مدونــة األســرة، نجــد المشــرع يربطهــا بالنيابــة العامــة عنــد حصــول أي خــالف، 
ألجــل ذلــك جــاء فــي المــادة 3: »تعتبــر النيابــة العامــة طرفــا أصليــا فــي جميــع القضايــا 
الراميــة إلــى تطبيــق أحــكام هــذه المدونــة«، ألجــل ذلــك تــم تأســيس مــا يســمى بقضــاء 
األســرة يتكفــل بقضاياهــا، منهــا: -1 قضايــا األحــوال الشــخصية. -2 شــؤون القاصريــن. 
-3 قضايــا التوثيــق. -4 قضايــا الحالــة المدنيــة. -5 كفالــة األطفــال. وقــد تــم تكليــف مــا 
يزيــد علــى 700 قــاض بالعمــل بأقســام قضــاء األســرة، يعيــن لمــدة ثــالث ســنوات بقــرار 
لوزيــر العــدل حســب مــا جــاء فــي الفصــل 179 مــن قانــون المســطرة المدنيــة1، وهــو 
أمــر غيــر كاف لمعالجــة القضايــا الكثيــرة المعروضــة أمــام القضــاء ممــا يســتدعي بــذل 
المزيــد مــن أجــل توفيــر قضــاة متخصصيــن فــي الموضــوع مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، 
إن عــدم اســتقرار القاضــي فــي هــذه المهمــة يفــوت علــى القضــاء االســتفادة مــن الخبــرات 

المتراكمــة التــي حصــل عليهــا القاضــي أثنــاء قيامــه بعملــه فــي قضــاء األســرة.
تكويــن مجلــس العائلــة وتحديــد مهامــه الراميــة إلــى إصــالح ذات البيــن وإبــداء الــرأي 
فــي كل مــا لــه عالقــة بشــؤون األســرة وذلــك فــي عشــر مــواد2، وهــو يتكــون مــن قــاض 
ــس  ــم رئي ــاء يعينه ــة أعض ــدم، وأربع ــي أو المق ــا، واألب واألم أو الوص ــه رئيس بصفت
مجلــس العائلــة مــن بيــن األقــارب أو األصهــار بالتســاوي بيــن جهــة األب وجهــة األم أو 
جهــة الــزوج حســب األحــوال، وإذا تعــذر توفرهــم مــن الجهتيــن أمكــن تكوينــه مــن جهــة 

واحــدة.
التعجيــل فــي البــت فــي قضايــا النفقــة وتنفيــذ األوامــر واألحــكام فيهــا رغــم كل طعــن. 
ــي ظــرف شــهر مــن  ــة لمســتحقيها ف ــة مؤقت ــة بنفق ــي دعــوى انفق وللقاضــي أن يحكــم ف
تاريــخ طلبهــا مــع اعتبــار صحــة الطلــب والحجــج التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا، وينفــذ 

ــه3. الحكــم بمجــرد اإلدالء بنســخة من
تحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج4.

ــه، فبالنســبة  ــزواج ومحتويات ــد ال ــف عق ــي يتكــون منهــا مل إعــداد الئحــة المســتندات الت
ــي: ــى الشــكل اآلت ــه عل ــزواج، فإن ــق ال ــب اإلذن بتوثي لطل

-1 طلب اإلذن بتوثيق الزواج5:
إلى السيد قاضي األسرة المكلف بالزواج بالمحكمة االبتدائية ب...

1 - ذلك حسب التعديل الذي تم بموجب قانون رقم 03-72.
2 - وذلك بموجب مرسوم برقم 2-04-88 صادر في 25 من ربيع اآلخر 1425 هـ / 14 يونيو 

.2004
3 - وذلك بموجب الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية الذي تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 

.03-72
4 - وذلــك بموجــب قــرار مشــترك لوزيــر العــدل ووزيــر الصحــة رقــم 347-04 صــادر فــي 10 محــرم 

1425 هـــ موافــق 2 مــارس 2004.
ــق 3  ــي 12 ذي الحجــة 1424 هـــ مواف ــم 269-04 صــادر ف ــدل رق ــر الع ــرار لوزي ــى ق ــاء عل 5 - بن
فبرايــر 2004، وهــو مبنــي علــى المــادة 65 مــن مدونــة األســرة. ويجــب أن يكــون طــول المســتند 29.7 

ســنتيمترا، وعرضــه 21 ســنتيمترا.

معلومات عن الخطيب: 
ــة  ــم البطاق ــية. -4 رق ــاد. -3 الجنس ــخ االزدي ــي. -2 تاري ــخصي والعائل ــم الش -1 االس
الوطنيــة أو مــا يقــوم مقامهــا. -5 الحالــة العائليــة. -6 الحالــة الصحيــة. -7 المهنــة. -8 

محــل الســكنى أو اإلقامــة. 
معلومات عن الخطيبة: 

ــة  ــم البطاق ــية. -4 رق ــاد. -3 الجنس ــخ االزدي ــي. -2 تاري ــخصي والعائل ــم الش -1 االس
الوطنيــة أو مــا يقــوم مقامهــا. -5 الحالــة العائليــة. -6 الحالــة الصحيــة. -7 المهنــة. -8 
محــل الســكنى أو اإلقامــة. ج- معلومــات عــن الــزواج المرغــوب فيــه: هــل هــذا الــزواج 
زواج أول؟ أو عقــد جديــد بيــن نفــس الطرفيــن؟ أو زواج التعــدد؟ وحــرر ب... فــي ... 

اإلمضاء.   
-2 المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج1:

ملخص عقد الزواج:
قسم قضاء األسرة بالمحكمة االبتدائية ب ... رقم ملف عقد الزواج ...

معلومات عن الزوج:
ــوم  ــا يق ــة أو م ــة الوطني ــم البطاق ــوان. -3 رق ــي. -2 العن ــخصي والعائل ــم الش -1 االس
مقامهــا. -4 الوضعيــة العائليــة إن ســبق زواجــه )أرمــل، مطلــق، متــزوج(. -5 رقــم رســم 

الــوالدة والجهــة المصــدرة لــه .
معلومات عن الزوجة:

ــوم  ــا يق ــة أو م ــة الوطني ــم البطاق ــوان. -3 رق ــي. -2 العن ــخصي والعائل ــم الش -1 االس
مقامهــا. -4 الوضعيــة العائليــة إن ســبق زواجهــا )أرملــة، مطلقــة(. -5 رقــم رســم الــوالدة 

والجهــة المصــدرة لــه.
تاريخ الزواج ...

مراجع تضمين عقد الزواج:
ضمــن بعــدد ... صفحــة ... بتاريــخ ... رقــم الســجل ... بقســم قضــاء األســرة بالمحكمــة 

االبتدائيــة ب ...
وحرر ب ... اإلمضاء.

-3 تحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج2:
تشتمل كل صفحة من السجل على األضالع التالية:

ــد  ــة، تجدي ــة، رجع ــوت زوجي ــه )زواج، ثب ــد. -2 نوع ــع المخصــص للعق ــم المتتاب الرق
العقــد بيــن نفــس الطرفيــن(. -3 تاريــخ التلقــي. -4 تاريــخ التحريــر. -5 تاريــخ التضميــن. 

1 - وذلك بناء على قرار لوزير العدل رقم 271-04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 هـ موافق 3 
فبراير 2004.

ــاء علــى قــرار لوزيــر العــدل رقــم 272-04 صــادر فــي 12 مــن ذي الحجــة 1424 هـــ  2 - وذلــك بن
موافــق 3 فبرايــر 2004. يحــدد مضمــون هــذا الســجل وشــكله الخــاص بتضميــن نصــوص عقــود الــزواج 
ــنتيمترا،  ــه 36 س ــون طول ــب أن يك ــادة 68. ويج ــي الم ــه ف ــرة المنصــوص علي ــم قضــاء األس ــدى قس ل
وعرضــه 30 ســنتيمترا، وأن يبلــغ عــدد صفحاتــه 500، تحمــل كل صفحاتــه أرقامــا متتابعــة يؤشــر عليهــا 
رئيــس المحكمــة االبتدائيــة أو مــن ينــوب عنــه بعــد ترقيمهــا ووضــع طابعــه علــى كل صفحــة منهــا قبــل 

الشــروع فــي اســتعمالها.
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-6 نــص العقــد. -7 مراجــع توجيــه ملخــص العقــد إلــى ضابــط الحالــة المدنيــة أو إلــى 
وكيــل الملــك لــدى المحكمــة االبتدائيــة بالربــاط حســب الحــاالت. -8 مالحظــات.

-4 تحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص وثيقة الطالق 
أو ملخص الحكم بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج أو ببطالنه1:

ملخص وثيقة الطالق:
رقم اإلذن بالطالق... التاريخ ... المحكمة ...

معلومات عن المفارق:
-1 االســم الشــخصي والعائلــي. -2 الجنســية. -3 العنــوان. -4 رقــم البطاقــة الوطنيــة أو 

مــا يقــوم مقامهــا. -5 رقــم رســم الــوالدة والجهــة المصــدرة لــه.
معلومات عن المفارقة:

-1 االســم الشــخصي والعائلــي. -2 الجنســية. -3 العنــوان. -4 رقــم البطاقــة الوطنيــة أو 
مــا يقــوم مقامهــا. -5 رقــم رســم الــوالدة والجهــة المصــدرة لــه.

معلومات عن الطالق:
تاريخ الطالق. -2 نوع الطلقة. -3 العدد الذي بلغت إليه.

مراجع تضمين وثيقة الطالق:
ضمنــت بعــدد ... صفحــة ... بتاريــخ ... رقــم الســجل ... بقســم قضــاء األســرة بالمحكمــة 

االبتدائيــة ب ...
وحرر ب ...في ... اإلمضاء.

- ملخص الحكم بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج أو ببطالنه:
المحكمة ... رقم الملف ... رقم الحكم وتاريخه ...

معلومات عن المفارق:
-1 االســم الشــخصي والعائلــي. -2 الجنســية. -3 العنــوان. -4 رقــم البطاقــة الوطنيــة أو 

مــا يقــوم مقامهــا. -5 رقــم رســم الــوالدة والجهــة المصــدرة لــه.
معلومات عن المفارقة:

-1 االســم الشــخصي والعائلــي. -2 الجنســية. -3 العنــوان. -4 رقــم البطاقــة الوطنيــة أو 
مــا يقــوم مقامهــا. -5 رقــم رســم الــوالدة والجهــة المصــدرة لــه.

منطوق الحكم ...
وحرر ب ... في ... اإلمضاء.

-5 تحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص وثيقة الرجعة2:
ملخص وثيقة الرجعة:

معلومات عن المرتجع:
االسم الشخصي ... -2 العنوان. -3 رقم رسم الوالدة والجهة المصدرة له.

معلومات عن المرتجعة:
االسم الشخصي ... -2 العنوان. -3 رقم رسم الوالدة والجهة المصدرة له.

1 - وذلك بناء على قرار لوزير العدل رقم 273-04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 هـ موافق 3 
فبراير 2004. ينبني على المادة 141 من القانون 03-70.

2 - وذلك بناء على قرار لوزير العدل رقم 274-04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 هـ موافق 3 
فبراير 2004. ينبني على المادة 141 من القانون 03-70.

مراجع تضمين وثيقة الرجعة:
ضمنــت بعــدد ... صفحــة ... بتاريــخ ... رقــم الســجل ... بقســم قضــاء األســرة بالمحكمــة 

االبتدائيــة ب ...
وحرر بتاريخ ... اإلمضاء.

-6 تحديد شكل ومضمون كناش التصرف )بشأن أموال القاصر(1:
ــه 29.7 ســنتيمترا،  ــادة 250 يجــب أن يكــون طول ــي الم ــه ف ــاش المنصــوص علي الكن
وعرضــه 21 ســنتيمترا، ويبلــغ عــدد صفحاتــه 200، تحمــل كل صفحــة أرقامــا متتابعــة. 
ــاش،  ــى كل صفحــة مــن صفحــات الكن يؤشــر القاضــي المكلــف بشــؤون القاصريــن عل
ويضــع طابعــه عليهــا قبــل الشــروع فــي اســتعمال الكنــاش. ويجــب أن تكــون كل صفحــة 

مســطرة، وتشــتمل علــى األضــالع اآلتيــة:
-1 الرقــم المتتابــع. -2 نــوع التصــرف. -3 مضمــون التصــرف. -4 تاريــخ التصــرف. 

-5 مراجــع الوثائــق المثبتــة للتصــرف. -6 مالحظــات.
إصــدار قوانيــن تتعلــق بكفالــة األطفــال المهمليــن مــن أجــل المحافظــة علــى مصالحهــم 

فــي اثنيــن وثالثيــن مــادة فــي ســتة أبــواب2.
ــة، أو  ــالق العام ــرة واألخ ــام األس ــح ضــد نظ ــات والجن ــق بالجناي ــن تتعل إصــدار قواني
تعديلهــا وتتميمهــا فــي القانــون الجنائــي، منهــا مــا يتعلــق باإلجهــاض3، ومنهــا مــا يتعلــق 
بتــرك األطفــال أو العاجزيــن وتعريضهــم للخطــر وبيــع وشــراء األطفــال4، ومنهــا مــا 
ــة الطفــل5، أو خطــف  ــى هوي ــح التــي تحــول دون التعــرف عل ــات والجن ــق بالجناي يتعل
القاصريــن وعــدم تقديمهــم6، أو إهمــال األســرة7، أو انتهــاك اآلداب8، أو إفســاد الشــباب 
والبغــاء9، وقوانيــن تتعلــق بالحالــة المدنيــة الخاصــة بتســجيل وترســيم الوقائــع المدنيــة 
األساســية لألفــراد مــن والدة ووفــاة وزواج وطــالق وضبــط جميــع البيانــات المتعلقــة بهــا 

مــن حيــث نوعهــا وتاريــخ حدوثهــا ومكانهــا فــي ســجالت الحالــة المدنيــة10.

1 - وذلك بناء على قرار لوزير العدل رقم 274-04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 هـ موافق 3 
فبراير 2004.

2 - صــدر ذلــك فــي ظهيــر شــريف رقــم 1-02-172 صــادر فــي فاتــح ربيــع اآلخــر 1423 هـــ موافــق 
13 يونيــو 2002، بتنفيــذ القانــون رقــم 15-01 المتعلــق بكفالــة األطفــال المهمليــن. وهــذا الظهيــر وإن 
كان صــدوره قبــل صــدور مدونــة األســرة، إال أنــه يفيــد فــي تنفيذهــا. وقــد صــدر مرســوم رقــم -600-03
2 فــي 18 ربيــع اآلخــر 1425 هـــ موافــق 7 يونيــو 2004 خــاص بتطبيــق المــادة 16 مــن القانــون رقــم 

15-01، ينــص علــى اللجنــة المكلفــة بالبحــث فــي مســألة دعــوى الزوجيــة.
3 - راجع القانون الجنائي، الفصول من 449 إلى 458.
4 - راجع القانون الجنائي، الفصول من 459 إلى 467.
5 - راجع القانون الجنائي، الفصول من 468 إلى 470.
6 - راجع القانون الجنائي، الفصول من 471 إلى 478.
7 - راجع القانون الجنائي، الفصول من 479 إلى 482.
8 - راجع القانون الجنائي، الفصول من 483 إلى 496.
9 - راجع القانون الجنائي، الفصول من 497 إلى 504.

10 - راجــع الظهيــر الشــريف رقــم 1-02-239 الصــادر فــي 25 رجــب 1423 هـــ موافــق 3 أكتوبــر 
2002، لتنفيــذ القانــون رقــم 37-99 المتعلــق بالحالــة المدنيــة، يشــتمل علــى 48 مــادة، ومرســوم رقــم 
2-99-665 صــادر فــي 2 شــعبان 1423 هـــ موافــق 9 أكتوبــر 2002 لتطبيــق القانــون رقــم 99-37، 
يشــتمل علــى 42 مــادة،ل 2003، يتعلــق بتطبيــق المــادة 29 مــن القانــون رقــم 37-99 وقــرار لوزيــر 
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إدخــال تعديــالت علــى مناهــج التربيــة والتعليــم، بحيــث يتــم فيهــا التأكيــد علــى المســاواة 
بيــن الرجــل والمــرأة، والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان.

استكمال التكوين لقضاة األسرة بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء1.
التعــاون واالنفتــاح علــى المحيــط الجامعــي والحقوقــي وعلــى فعاليــات المجتمــع المدنــي 

وكافــة الفاعليــن والمؤسســات والجهــات المهتمــة بقضــاء األســرة.
تجهيز أقسام قضاء األسرة باآلليات والحواسيب ووسائل الحفظ.

تمت ترجمة مدونة األسرة إلى اللغة الفرنسية.
إعداد ترجمة لمدونة األسرة باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية.

ــن  ــث ع ــد البح ــارج قص ــة بالخ ــة المغربي ــا الجالي ــة قضاي ــدل بدراس ــاء وزارة الع اعتن
ــرة. ــة األس ــا يخــص مدون ــاكلها فيم ــول لمش الحل

ــة لتطبيــق  ــم اتخاذهــا، وإن كانــت ضروري ــي ت ــإن هــذه اإلجــراءات الت ــك، ف مــع كل ذل
ــق،  ــاء التطبي ــة مــن المالحظــات أثن ــرز جمل ــي أف ــل الميدان ــة األســرة، إال أن العم مدون
ربــت عــن 150 حالــة، ســتقوم وزارة العــدل بدراســتها ألجــل إيجــاد حــل لهــا. وطبيعــي 
أن كل جديــد يعتــوره النقــص، وينمــو وينصلــح أمــره بالدراســة واالقتــراح، ونرجــو أن 
تكــون هــذه التعليقــات قــد البســت الموضــوع، وقدمــت صــورة لبعــض اإلشــكاالت التــي 
جــاءت فــي مدونــة األســرة، وقــد تفيــد فــي معالجــة بعــض قضاياهــا، واســتدراك مــا يمكــن 
اســتدراكه، والعمــل البشــري معــرض للنقــص، وتظافــر الجهــود مــع حســن النوايــا تفيــد 

األمــة.

ــى  ــتمل عل ــل 2003، يش ــق 24 أبري ــر 1424 هـــ مواف ــي 21 صف ــم 897-03 صــادر ف ــة رق الداخلي
مادتيــن، يتعلــق بتطبيــق المــادة 29 مــن القانــون رقــم 37-99، وقــرار لوزيــر الداخليــة رقــم 03-836 
ــي،  ــر العائل ــوذج الدفت ــد نم ــق بتحدي ــل 2003، يتعل ــق 24 أبري ــر 1424 هـــ مواف ــي 21 صف صــادر ف

يشــتمل علــى مادتيــن.
1 - هذه النقاط الست التالية أشار إليها معالي وزير العدل السيد محمد بوزوبع في خطاب له ألقاه بالمعهد 

العالي للقضاء بالمغرب، بتاريخ 3/2/2006، لخص فيها أهم النتائج التي حققتها تجربة سنتين من تطبيق 
مدونة األسرة. راجع نص مقاله في:

http://www.justice.gov.ma/ar/Actualites/Actualite.aspx?actualite=109&_=0

الخالصة:
ــا،  ــة، ومرتكزاته ــة للمدون ــا للســيرورة التاريخي ــا فيه ــي تعرضن ــر هــذه المباحــث الت عب
ــذ  ــة لتنفي ــراءات العملي ــخصية، واإلج ــوال الش ــة األح ــى مدون ــواردة عل ــالت ال والتعدي
ــال  ــي مج ــرب ف ــد المغ ــن جه ــم صــورة ع ــكان تقدي ــدر اإلم ــا ق ــرة، حاولن ــة األس مدون
ــادة موزعــة  ــى 400 م ــة األســرة إل ــي مدون ــت ف ــي وصل ــن األحــكام الشــرعية الت تقني
علــى كل مــن كتــاب الــزواج، وكتــاب انحــالل ميثــاق الزوجيــة وآثــاره، وكتــاب الــوالدة 
ونتائجهــا، وكتــاب األهليــة والنيابــة الشــرعية، وكتــاب الوصيــة، وكتــاب الميــراث. وفــي 
نفــس الوقــت الجهــود المبذولــة فــي ســبيل مواكبــة المدونــة لواقــع النــاس فــي هــذا العصــر 
ممــا أدى إلــى إدخــال تعديــالت علــى جملــة مــن المــواد بنــاء علــى الشــريعة اإلســالمية، 

ــة طالمــا ال تخالــف الشــريعة. واالجتهــاد الفقهــي، وااللتزامــات الدولي
ــق  ــة بتطبي ــبل القمين ــن الس ــث ع ــة يبح ــي المدون ــي ف ــرع المغرب ــل المش ــك جع كل ذل
أحكامهــا، وفــي معالجتنــا لجملــة مــن موادهــا، ارتأينــا أن بعضــا منهــا يحتــاج إلــى إعــادة 
النظــر إمــا لكونــه تــم تقديــم جهــة علــى جهــة، واألولــى القيــام بعكــس ذلــك، أو التشــدد 
الــذي حصــل فــي التعــدد إلــى حــد اعتبــاره اســتثناء واألصــل عــدم التعــدد، وهــو فهــم ال 
نذهــب إليــه، ولكنــه يخفــف مــن حــدة الخــالف بيــن المدونــة واالتفاقيــات الدوليــة، ونــرى 
ــر  ــات غي ــى العالق ــى التشــجيع عل ــا ســتؤدي إل ــة، ألنه ــك ســتكون وخيم ــب ذل أن عواق
الشــرعية، وهــو أمــر قــد يكــون لــه مــا يســوغه فــي المجتمــع الغربــي، أمــا فــي المجتمــع 
اإلســالمي الــذي نرغــب فــي أن يكــون مجتمــع الفضيلــة، فــإن هــذا التضييــق ال يخدمــه، 
ــزوف عــن  ــو الع ــا ه ــم حالي ــرة، والمشــكل القائ ــرب ال يشــكل ظاه ــي المغ ــه ف ــا أن علم

الــزواج.
ــل وإن  ــاب الرج ــى حس ــرأة كان عل ــوق الم ــي حق ــل ف ــذي حص ــع ال ــذا التوس ــم إن ه ث
كانــت مدونــة األســرة تنشــد أن تكــون خادمــة لألســرة بمعناهــا الواســع. صحيــح أن هنــاك 
فئــة مــن النســاء كانــت متضــررة فــي إطــار العالقــة الزوجيــة، واســتفادت مــن الوضــع 
ــى  ــت عل ــة طغ ــا فئ ــتفادت منه ــول اس ــذه الحل ــن ه ــة، لك ــاكلها المزمن ــل مش ــد لح الجدي
الــزوج، وكان ضحيــة لهــا. والمشــكل أنــه يتصــور دومــا أن تكــون المــرأة الضحيــة التــي 
تعانــي فــي المجتمــع، وال يتصــور عكــس ذلــك، علمــا بــأن حــوادث كثيــرة حصلــت فــي 
المجتمعــات الدوليــة تبــرز فيهــا المــرأة فــي دور المعتــدي، وعــادة مــا يتــم الــكالم عــن 
ــم عــن العنــف ضــد  ــكالم فــي الموضــوع ... فيتكل ــزوج بال هــذا الجانــب لعــدم رضــا ال

النســاء، وال يتكلــم عــن العنــف ضــد الرجــال!!!
إن رغبتنــا شــديدة فــي خدمــة كل مــن الرجــل والمــرأة واألبنــاء واآلبــاء، وذلــك بالمحافظة 
ــه شــرع هللا، فــال يجــوز إباحــة مــا حرمــه،  ــا فــي ذلــك كل علــى حقــوق الجميــع، عمدتن
وال تحريــم مــا أحلــه. وإن اســتفدتنا مــن االجتهــادات المعاصــرة، أو االتفاقيــات الدوليــة، 

فيجــب أن نلحــظ األمــور اآلتيــة: 
أولها: عدم الخروج عن مقتضيات الشرع. 

وثانيهما: مراعاة المصلحة التي أقرها الشرع.
وثالثها: عدم التعسف في تأويل النصوص حتى نجعلها موافقة لالتفاقيات الدولية.

ورابعهــا: عــدم نســبة رأي إلــى مذهــب مــا والواقــع علــى خــالف ذلــك، فقــط لكــي يعتقــد 
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المطلــع علــى ذلــك أن لهــذا الــكالم أصــال فــي التشــريع!!!
ألجــل كل مــا مــر، أوصــي بعــرض المدونــات التــي تأخــذ بهــا الــدول فــي مجــال األســرة 
علــى جماعــات مــن الباحثيــن الجاديــن المتخصصيــن فــي الشــريعة اإلســالمية، مــن أهــل 
ــم،  ــن آرائه ــم مناســبا لالســتفادة م ــون عدده ــث، ويك ــه واألصــول والتفســير والحدي الفق
ــاء  ــال القض ــن، ورج ــال التقني ــي مج ــم ف ــتفادة منه ــون لالس ــال القان ــن رج ــن م وباحثي
ــي  ــن ف ــك، وبعــض المتخصصي ــي ذل ــرة ف ــق األحــكام، ولهــم خب ألنهــم يمارســون تطبي
ــي  ــرة ف ــي هــذا المجــال، وبعــض أهــل الخب ــى يؤخــذ برأيهــم ف ــب االجتماعــي حت الجان
ــأن دورهــم استشــاري، ال يتدخــل فــي  ــد اللــزوم، علمــا ب مجــال الطــب الستشــارتهم عن
تحديــد األحــكام الشــرعية، ولكــن معرفتهــم فــي إطــار تخصصهــم قــد تفيــد القائميــن علــى 

مراجعــة األحــكام المقننــة.
ويمكــن القيــام بتفســير النصــوص مــن أجــل تنزيلهــا علــى واقــع المجتمــع، بحيــث تؤخــذ 

بعيــن االعتبــار أعــراف أهــل البلــد مــا لــم تكــن مخالفــة للشــرع.
ــة  ــق بدول ــا المضجــع، واألمــر ال يتعل ــي مســألة يقــض له ــح رأي ف ــا بهــذا توضي قصدن
مــا، ولكنــه يتعلــق بمصيــر أمــة ... لســنا دوال علمانيــة، وال نريــد أن نكــون كذلــك، ومــن 
ــى  ــاة عل ــك منهــم إخــالال بالمســؤولية الملق ــإن ســكتوا كان ذل ــن، ف واجــب العلمــاء التبيي

عاتقهــم. )إن هللا ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم(1.

1 - سورة الرعد، اآلية: 11.

المصادر والمراجع:
أوال: الكتب:

القرآن الكريم.
ــي -  ــاب العرب ــن الكاســاني - دار الكت ــب الشــرائع: عــالء الدي ــي ترتي ــع ف ــع الصنائ بدائ

بيــروت – ط2 – 1982.
ــود – دار  ــد عبدالموج ــادل أحم ــماوية: ع ــرائع الس ــخ والش ــي التاري ــات ف ــدد الزوج تع

الكتــاب العربــي – دمشــق – القاهــرة – ط 2 – أكتوبــر 2004.
موقفنــا ممــا ســمي »مشــروع خطــة العمــل إلدمــاج المــرأة فــي التنميــة: حركــة التجديــد 

واإلصــالح - منشــورات الفرقــان- الــدار البيضــاء – 2000.
المــرأة بيــن التنميــة، والتنميــة بيــن األصالــة والتغريــب: حــزب العدالــة والتنميــة - مطبعــة 

طــوب بريــس – 1999.
ســنن الترمــذي، أبوعيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة – ت. محمــود محمــد نّصــار – 

دار الكتــب العلميــة – لبنــان – ط1 – 1421 / 2000.
سنن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي – دار الجيل – لبنان.

صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان الفارســي: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حاتــم 
ــروت –  ــؤوط - دار النشــر: مؤسســة الرســالة – بي التميمــي البســتي - ت.شــعيب األرن

ط2 - 1414 / 1993.
القانون الجنائي المغربي. 
قانون المسطرة المدنية. 

المبســوط: شــمس الديــن السرخســي – دار الكتــب العلميــة – لبنــان – ط1 – 1414 / 
.1993

مدونة األحوال الشخصية- بمقتضى ظهير 1957.

مدونة األحوال الشخصية- بمقتضى ظهير 1993.
مدونة األسرة – بمقتضى القانون رقم 70-03.

المســتدرك علــى الصحيحيــن: الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــدهللا محمــد بــن عبــدهللا – دار 
المعرفــة – لبنــان – ط1 – 1418 / 1998.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل – مؤسسة قرطبة – مصر.
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ثانيا: الظهائر:
ظهيــر شــريف بشــأن تطبيــق مقتضيــات الكتابيــن األول والثانــي المتعلــق أولهمــا بالزواج، 
والثانــي بانحــالل ميثاقــه - الجريــدة الرســمية، عــدد 2354 بتاريــخ 13 جمــادى األولــى 

عــام 1377 موافــق 6 دجنبــر ســنة 1957.
ــدة  ــا -  الجري ــوالدة ونتائجه ــاص بال ــث الخ ــاب الثال ــق الكت ــأن تطبي ــريف بش ــر ش ظهي
ــة 1377 موافــق 3 ينايــر  الرســمية عــدد 2358، الصــادرة بتاريــخ 11 جمــادى الثاني

.1958
ظهيــر شــريف بشــأن تطبيــق مقتضيــات الكتــاب الرابــع المتعلــق باألهليــة والنيابــة 
الشــرعية - الجريــدة الرســمية عــدد 2363، الصــادرة بتاريــخ 17 رجــب عــام 1377 

ــنة 1958. ــر س ــق 7 فبراي مواف
ظهيــر شــريف بشــأن تطبيــق مقتضيــات الكتــاب الخامــس الخــاص بالوصيــة - الجريــدة 
ــارس  ــق 7 م ــام 1377 مواف ــعبان ع ــخ 16 ش ــدد 2367، الصــادرة بتاري ــمية ع الرس

ســنة 1958.
ظهيــر شــريف بشــأن تطبيــق مقتضيــات الكتــاب الســادس الخــاص بالميــراث - الجريــدة 
ــل  ــخ 14 رمضــان عــام 1377 موافــق 4 أبري الرســمية عــدد 2371، الصــادرة بتاري

ســنة 1958.
ظهيــر شــريف رقــم 172-02-1 صــادر فــي فاتــح ربيــع اآلخــر 1423 هـــ موافــق 13 

يونيــو 2002، بتنفيــذ القانــون رقــم 01-15 المتعلــق بكفالــة األطفــال المهمليــن.
ظهيــر شــريف رقــم 239-02-1 صــادر فــي 25 رجــب 1423 هـــ موافــق 3 أكتوبــر 

2002، لتنفيــذ القانــون رقــم 99-37 المتعلــق بالحالــة المدنيــة.
ثالثا: المراسيم: 

مرســوم رقــم 665-99-2 صــادر فــي 2 شــعبان 1423 هـــ موافــق 9 أكتوبــر 2002 
لتطبيــق القانــون رقــم 99-37، يشــتمل علــى 42 مــادة،ل 2003، يتعلــق بتطبيــق المــادة 

29 مــن القانــون رقــم 37-99.
ــو 2004  مرســوم رقــم 600-03-2 فــي 18 ربيــع اآلخــر 1425 هـــ موافــق 7 يوني
ــة  ــة المكلف ــى اللجن ــص عل ــم 01-15، ين ــون رق ــن القان ــادة 16 م ــق الم ــاص بتطبي خ

ــة. ــي مســألة دعــوى الزوجي بالبحــث ف
ــو  ــع اآلخــر 1425 هـــ / 14 يوني ــي 25 مــن ربي ــم 88-04-2 صــادر ف مرســوم برق

.2004
رابعا: القرارات الوزارية:

ــق 24  ــر 1424 هـــ مواف ــي 21 صف ــم 03-897 صــادر ف ــة رق ــر الداخلي ــرار لوزي ق
ــم 37-99. ــون رق ــن القان ــادة 29 م ــق الم ــق بتطبي ــل 2003، يتعل أبري

قــرار لوزيــر العــدل رقــم 04-269 صــادر فــي 12 ذي الحجــة 1424 هـــ موافــق 3 
ــر 2004. فبراي

قــرار لوزيــر العــدل رقــم 04-271 صــادر فــي 12 مــن ذي الحجــة 1424 هـــ موافــق 
3 فبرايــر 2004.

قــرار لوزيــر العــدل رقــم 04-272 صــادر فــي 12 مــن ذي الحجــة 1424 هـــ موافــق 
3 فبرايــر 2004. 

قــرار لوزيــر العــدل رقــم 04-273 صــادر فــي 12 مــن ذي الحجــة 1424 هـــ موافــق 
3 فبرايــر 2004. 

قــرار لوزيــر العــدل رقــم 04-274 صــادر فــي 12 مــن ذي الحجــة 1424 هـــ موافــق 
3 فبرايــر 2004. 

ــم 04-347 صــادر فــي 10 محــرم  قــرار مشــترك لوزيــر العــدل ووزيــر الصحــة رق
1425 هـــ موافــق 2 مــارس 2004.

ــق 24  ــر 1424 هـــ مواف ــي 21 صف ــم 03-836 صــادر ف ــة رق ــر الداخلي ــرار لوزي ق
ــي. ــر العائل ــوذج الدفت ــد نم ــق بتحدي ــل 2003، يتعل أبري

خامسا: المواقع اإللكترونية:
األساس الفقهي إلصالح مدونة األسرة.

http://www.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1464&z=9&s=9
مدونــة األحــوال الشــخصية: الســلطة الذكوريــة والهيمنــة الطبقيــة: خديجــة رياضــي )مــن 
المغــرب( – الحــوار المتمــدن )صحيفــة إلكترونيــة يوميــة مســتقلة يســارية علمانيــة ...(- 

عــدد: 838 – بتاريــخ 18 / 5 / 2004.
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=7301#

مواجهة خطة إدماج المرأة على طريقة بكين.
h t t p : / / w w w. i s l a m m e m o . c c / s o m e t / o n e _ N e w s 1 3 .

a s p ? I d N e w s = 9 2
نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

http://www.hrinfo.org/docs/undocs/undhr.shtm
ــال واســتغالل  ــع األطف ــل بشــأن بي ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي ــول االختي ــص البروتوك ن

ــة ــي المــواد اإلباحي ــي البغــاء وف ــال ف األطف
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/pcrc3.shtml 

نــص البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي 
المنازعــات المســلحة 

http://www.hrinfo.org/docs/undocs/pcrc3.shtml
نص اتفاقية حقوق الطفل

http://www.hrinfo.org/docs/undocs/crc.shtml
نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

http://www.hrinfo.org/docs/undocs/cedaw.shtm
نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

http://www.hrcap.org/ARabic/HRcon/discrimination.htm
ــة القاســية أو  ــة أو العقوب ــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامل نــص اتفاقي

الــال إنســانية أو المهينــة.
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/cat.shtml

نص خطاب جاللة الملك في موقع:
http://www.isic.ac.ma/SM_dis.htm

نــص خطــاب معالــي وزيــر العــدل الســيد محمــد بوزوبــع ألقــاه بالمعهــد العالــي للقضــاء 
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بطالن شرط التحكيم في عقود 
التأمين المطبوعة

وفقا لقانون المعامالت المدنية االتحادي رقم 5 
لسنة 1987 وقانون المعامالت التجارية

 رقم 18 لسنة 1993 وقانون اإلجراءات المدنية 
رقم 11 لسنة 1992

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة مقارنا بالقانون 
المصري  

`
دكتور

أحمد إبراهيم عبد التواب
كلية الحقوق – جامعة القاهرة

المستشار بوزارة الداخلية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

بالمغــرب، بتاريــخ 2006/2/3.
h t tp : / /www. justice .gov.ma/ar /Ac tua l i tes /Ac tua l i te .

a s p x ? a c t u a l i t e = 1 0 9 & _ = 0

نص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/covenant-

escr66a.html
نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003html
 Maroc: l injustice faite aux femmes en terre d Islam; Hicham 

Raji; 2 janvier 2005
http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=172 

 Interview de Madame Zhour EL HORR, Présidente du tribunal 
 de première instance de Casablanca, conseillère à la Cour
 Suprême et membre de la commission royale de réforme de

la Modawana )Code de la famille(; par: Wafin.be
http://www.wafin.be/interview/archives/elhorr.phtml

سادسا: الجرائد:
بيان اليوم 13 / 10 / 2003.

التجديد 13 أكتوبر 2003.
رسالة األمة 16 / 10 / 2003.

السياسة الجديدة 17 / 10 / 2003.
الصباح 16 / 10 / 2003.
الصحراء 4 / 11 / 2003.

العلم 14 / 10 / 2003، و 2003/10/19.
المنعطف 13 / 10 / 2003.

اليسار الموحد، عدد 15-29 أكتوبر 2003.
.Libération 13 / 10 / 2003 
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 ، La convention d’arbitragــم ــاق التحكي ــريعية التف ــات التش ــددت التعريف 1- تع
ــة  ــف اتفاقي ــرا بتعري ــم، تأث ــاق التحكي ــف اتف ــي تعري ــدول ف ــارب تشــريعات ال ــث تتق حي
نيويــورك لعــام 1958 بشــأن االعتــراف بأحــكام التحكيــم وتنفيذهــا، والقانــون النموذجــي 
لألمــم المتحــدة الصــادر عــام 1985)1(، وقــد عرفــت المــادة 7 مــن القانــون النموذجــي 
ــع  ــم جمي ــى التحكي ــال إل ــى أن يحي ــن عل ــن الطرفي ــاق بي ــه » اتف ــى أن ــم عل ــاق التحكي اتف
ــة  ــة قانوني ــا بشــأن عالق ــد تنشــأ بينهم ــي نشــأت أو ق أو بعــض المنازعــات المحــددة الت
ــي صــورة  ــم ف ــاق التحكي ــون اتف ــوز أن يك ــة، ويج ــر عقدي ــت أو غي ــة كان ــددة عقدي مح
شــرط تحكيــم وارد فــي عقــد أو فــي صــورة اتفــاق منفصــل«، كمــا نصــت المــادة 2 / 
1 مــن اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 بشــأن االعتــراف بأحــكام التحكيــم وتنفيذهــا، علــى 
أنــه » االتفــاق المكتــوب الــذي يلتــزم بمقتضــاه األطــراف بــأن يخضعــوا للتحكيــم كل أو 
بعــض المنازعــات الناشــئة أو التــي قــد تنشــأ بينهــم بشــأن موضــوع مــن روابــط القانــون 
التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة المتعلقــة بمســألة يجــوز تســويتها عــن طريــق التحكيــم ».

وقــد عرفــت المــادة 10 / 1 مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم 27 لســنة 1994، اتفــاق 
التحكيــم علــى أنــه »اتفــاق الطرفيــن علــى االلتجــاء إلــى التحكيــم لتســوية كل أو بعــض 
المنازعــات التــي نشــأت بينهمــا بمناســبة عالقــة قانونيــة عقديــة أو غيــر عقديــة«، وهــو 
نفــس مــا نصــت عليــه المــادة10 / 1 مــن قانــون التحكيــم فــي ســلطنة عمــان والصــادر 
بالمرســوم الســلطاني رقــم 97/ 47 ، بنصهــا » االتفــاق علــى التحكيــم هــو االتفــاق الــذي 
يقــرر فيــه طرفــاه االلتجــاء إلــى التحكيــم لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت 
أو يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســبة عالقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة«.
ــة  ــم 42 لســنة 1993 اتفاقي ــم التونســي رق ــون التحكي ــم 2 مــن قان ويعــرف الفصــل رق
ــى أن يفضــوا بواســطة  ــزام أطــراف عل ــي الت ــم ه ــة التحكي ــا »اتفاقي ــى أنه ــم عل التحكي
ــة  ــم بشــأن عالق ــوم بينه ــن أن تق ــي يمك ــة أو الت ــم كل أو بعــض النزاعــات القائم التحكي
قانونيــة معينــة تعاقديــة كانــت أو غيــر تعاقديــة وتكتســي االتفاقيــة صيغــة الشــرط 

ــم«. ــى التحكي ــاق عل ــة االتف ــي أو صيغ التحكيم
وقــد عرفــت المــادة 1442 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي الجديــد الصادر عــام 1975 
المعدلــة بالمرســوم رقــم 500 لســنة 1981 اتفــاق التحكيــم علــى أن » اتفــاق أطــراف 

1 د . أحمد عبد الكريم سالمة » قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي« دار النهضة العربية 2004 
بند 75 ص 236 وما بعدها.
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العقــد علــى خضــوع المنازعــات التــي يمكــن أن تتولــد أو تنشــأ عــن هــذا العقــد« )1(. 
وقــد عرفــت المــادة 6 / 1 مــن قانــون التحكيــم االنجليــزي لعــام 1996، اتفــاق التحكيــم، 
علــى أنــه » االتفــاق الــذي يقــرر فيــه األطــراف إخضــاع كل أو بعــض المنازعــات التــي 
نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ بينهــم فــي شــأن رابطــة قانونيــة معينــة عقديــة أو غيــر عقديــة 

للتحكيم«،
2- ومــن الناحيــة الفقهيــة فقــد عــرف البعــض اتفــاق التحكيــم علــى أنــه« عقــد خــاص يتــم 
باتفــاق الطرفيــن ويعتبــر مظهــرا لســلطان إرادتهــم )2(، وبتعبيــر آخــر« اتفــاق الطرفيــن 
علــى االلتجــاء للتحكيــم دون قضــاء الدولــة لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت 
أو يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســبة عالقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة 
ــى عــرض  ــاه عل ــق طرف ــد يتف ــه« عق ــى أن ــم عل ــاق التحكي ــا عــرف البعــض اتف )3(، كم

النــزاع الــذي نشــأ أو قــد ينشــأ فــي المســتقبل علــى شــخص أو أشــخاص معينيــن عددهــم 
وتــرا يســمون محكميــن ليفصلــوا فيــه دون المحكمــة المختصــة«)4(، وبتعبيــر آخــر اتفــاق 
التحكيــم هــو »عقــد مدنــي تبــدو فيــه إرادة األطــراف واضحــة وتهــدف لحســم النــزاع عــن 

طريــق التحكيــم وعــدم طرحــه علــى قضــاء الدولــة«)5(. 
وقــد عرفــت محكمــة تمييــز دبــي اتفــاق التحكيــم فــي بعــض  أحكامهــا علــى أنــه عبــارة 
عــن » اتفــاق األطــراف فــي عقــد مــن العقــود أو فــي اتفــاق الحــق أو عنــد النــزاع علــى 
طــرح نزاعهــم علــى محكــم أو أكثــر للفصــل فيــه بحكــم ملــزم دون قضــاء الدولــة«)6(.

ــم  ــاق التحكي ــا التف ــن وصف ــم تتضم ــاق التحكي ــابقة التف ــات الس ــع أن التعريف 3 – الواق
وتحديــدا لطبيعتــه وأثــره فــي االمتنــاع عــم االلتجــاء لقضــاء الدولــة أكثــر مــن تعريــف 

 Art n°1442 NCPCF.1975  » La clause compromissoire est la )1(
 convention  par laquelle les parties à un contrat s’engagent à

 soumettre à arbitrage les litige qui pourraient maitre relativement à
 ce contrat « , Pierre Jullien,Natali Fricero »  droit judiciaire privé «

 L.G.D.L,éd.2001,n°718,p.412 et s, Jean Vincent et Serge GUINCHARD
.» procédure civile «Daloz 1999,1639,p .1101

)2( د. فتحي والي » الوسيط في قانون القضاء المدني » دار النهضة العربية 2001  بند 460 ص 
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)3( د.أحمد السيد صاوي » التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية » دار 
النهضة العربية 2004 بند 19 ص 31.

)4( د. أحمد مليجي » قواعد التحكيم في القانون الكويتي » مؤسسة دار الكتب، الطبعة األولى 1996 
ص 79.

)5( د. أسامة شوقي المليجي« هيئة التحكيم االختياري« دار النهضة العربية 2004 بند 14 ص 16.
)6( حكم محكمة تمييز دبي الطعن رقم 355 لسنة 1997 الصادر بجلسة 4 /1 / 1998.

اتفــاق التحكيــم، وهــذه التعريفــات يجمعهــا أن جوهــر ومضمــون اتفــاق التحكيــم هــو أنــه 
اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه جميــع األطــراف باالمتنــاع عــن االلتجــاء لقضــاء الدولــة وطــرح 
ــم  ــه بحك ــر للفصــل في ــم أو أكث ــى محك ــي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ -عل ــم -الت منازعاته

ملــزم.
4 - مــن جانبنــا فــإن اتفــاق التحكيــم هــو اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه جميــع األطــراف باالمتنــاع 
ــه  ــل في ــر للفص ــم أو أكث ــى محك ــم عل ــرح منازعاته ــة وط ــاء الدول ــاء لقض ــن االلتج ع
بحكــم ملــزم، ويترتــب علــى إبــرام اتفــاق التحكيــم التــزام أطرافــه بموضــوع االتفــاق مــن 
لحظــة إبرامــه، فــإذا لجــأ أحــد األطــراف للتحكيــم كان علــى الطــرف اآلخــر االســتمرار 
ــم وعــدم االلتجــاء للقضــاء، وإذا مــا لجــأ أحــد األطــراف للقضــاء،  فــي االلتجــاء للتحكي
فــإن وجــود هــذا االتفــاق واســتمراره يكــون معلــق علــى شــرط واقــف هــو الدفــع بوجــود 
اتفــاق التحكيــم قبــل الــكالم فــي الموضــوع، وإال عــد متنــازال ضمنيــا عــن اتفــاق التحكيــم 
بعــد ســقوط حقــه فــي الدفــع بوجــوده، وهــو ليــس مــن الطبيعــة الصرفــة للعقــود المدنيــة، 
ألن العقــود المدنيــة قــد تكــون ملزمــة لجانــب واحــد وقــد تكــون ملزمــة للجانبيــن، حيــث 
ــه دون  ــردة ل ــاإلرادة المنف ــزام ب ــب واحــد بااللت ــة لجان ــود الملزم ــي العق ــن ف ــزم المدي يل
التــزام علــى الطــرف اآلخــر، وفــي العقــود الملزمــة للجانبيــن يلتــزم كل طــرف بالتــزام 
ــاع أو  ــزم أحدهمــا بعمــل أو امتن ــزام الطــرف اآلخــر)1(، إذ يلت ــة اللت مــن طبيعــة مختلف
ــود الملزمــة  ــي للطــرف اآلخــر، والعق ــأداء مال ــزم اآلخــر ب ــن يلت إعطــاء شــيء فــي حي
للجانبيــن دائمــا مــن عقــود المعاوضــة)2(، أمــا اتفــاق التحكيــم فهــو اتفــاق أو عقــد رضائــي 
ــر  ــنcontrat synallagmatique3، غي ــزم للجانبي contrat consensuel ومل
أن التــزام جميــع األطــراف فيــه يكــون مــن نفــس الطبيعــة والمضمــون واألثــر، إذ يلتــزم 
جميــع األطــراف باالمتنــاع عــن االلتجــاء لقضــاء الدولــة وطــرح منازعاتهــم علــى محكــم 
أو أكثــر ليفصــل فيهــا بحكــم ملــزم، بخــالف العقــود الملزمــة للجانبيــن التــي يختلــف فيهــا 
طبيعــة والتــزام كل طــرف فــي العقــد عــن التــزام الطــرف اآلخــر، وأن التــزام كل طــرف 

)1( د. عبد الرزاق السنهوري« الوسيط في شرح القانون المدني« دار إحياء التراث العربي، مصادر 
االلتزام ج 1 بند 54 و 55 ص 158 وما بعدها. 

)2( د.عبد الرزاق السنهوري« الوسيط في شرح القانون المدني« مرجع سابق، مصادر االلتزام ج 1 بند 
58 ص 162 وما بعدها. 

)3(  د.أحمــد أبــو الوفــا » التحكيــم االختيــاري واإلجبــاري« منشــأة المعــارف االســكندرية الطبعــة 
الخامســة 1988 بنــد 7 ص 25و 26 ، د. محمــود هاشــم » النظريــة العامــة للتحكيــم فــي المــواد المدنيــة 
ــاري«  ــم االختي ــة التحكي ــد 64 ص 192 د. أســامة شــوقي المليجــي« هيئ ــة« مرجــع ســابق بن والتجاري

ــد 15 ص 17. مرجــع ســابق اإلشــارة بن
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دكتور أحمد إبراهيم عبد التواببطالن شرط التحكيم في عقود التأمين المطبوعة

 contrat فيهــا يكــون ســببا اللتــزام الطــرف األخــر، وهــو ليــس مــن عقــود المعاوضــة
ــل  ــى مقاب ــم ال يحصــل كل طــرف عل ــاق التحكي ــي اتف ــه ف à titre onéreux )1(، ألن
مــادي لمــا يعطــي، بخــالف عقــود المعاوضــة التــي يحصــل فيهــا كل متعاقــد علــى مقابــل 
مــادي لمــا يعطــي2، كمــا أنــه ليــس عقــد ملــزم لجانــب واحــد، التــي يلتــزم فيهــا الشــخص 
مــن جانبــه فقــط دون أي التــزام علــى عاتــق الطــرف اآلخــر)3(، فهــو اتفــاق ملــزم لجميــع 

أطرافــه وال يمكــن النــزول عنــه بــاإلرادة المنفــردة )4(.
5 - اتفــاق التحكيــم ينعقــد بتالقــي إرادات األطــراف، إذ يعتبــر اإليجــاب والقبــول الصــادر 
مــن األطــراف، مــن العناصــر األساســية لوجــود ركــن الرضــا كركــن مــن أركان اتفــاق 
التحكيــم، التــي يترتــب علــى تخلــف أحداهــا عــدم وجــود اتفــاق التحكيــم وانعدامــه، فــإذا 
انعقــدت إرادة اإلطــراف علــى وجــود اتفــاق التحكيــم بينهمــا، وتوافــر المحــل والســبب، 
كان هــذا االتفــاق موجــودا، غيــر أن توافــر هــذه األركان ال يكفــي لصحــة اتفــاق التحكيــم 
إذ يتعيــن أن تتوافــر الشــروط الشــكلية والموضوعيــة لصحــة اتفــاق التحكيــم، مثــل الكتابــة 
ــم  ــاق التحكي ــا بطــالن اتف ــى تخلفه ــب عل ــي يترت ــن الشــروط، والت ــا م ــة وغيره واألهلي
وليــس انعدامــه كمــا هــو الحــال عنــد تخلــف  األركان، فيشــترط أن يكــون اتفــاق التحكيــم 

مكتوبــا وأن يكــون صــادرا ممــن هــو أهــل لالتفــاق.
6- وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء علــى أن اتفاق التحكيــم، يكون في إحــدى صورتين،األولى 
تكــون فــي مرحلــة مــا قبــل وقــوع النــزاع بيــن األطــراف، وهــذه الصــورة تســمى شــرط 
ــا بعــد  ــة م ــي مرحل ــة تكــون ف ــم La clause comprommissoire، والثاني التحكي
.)5(Le compromise وقــوع النــزاع بيــن األطــراف، وهــذه تســمى مشــارطة التحكيــم

)1( عكس ذلك: د.أحمد أبو الوفا » التحكيم االختياري واإلجباري« مرجع سابق اإلشارة إليه بند 7 ص 
.25

)2( د.عبد الرزاق السنهوري« الوسيط في شرح القانون المدني« مرجع سابق، مصادر االلتزام ج 1 بند 
58 ص 162.

)3( د. عبد الرزاق السنهوري« الوسيط في شرح القانون المدني« مرجع سابق، مصادر االلتزام ج 1 
بند54 ص 158.

ــض  ــيلة لف ــم كوس ــي التحكي ــة ف ــة الحديث ــة والقضائي ــات القانوني ــان » االتجاه ــوح عثم ــد فت )4( د. محم
منازعــات عقــود الدوائــر الحكوميــة فــي إمــارة دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة » بحــث منشــور 
بمجلــة العدالــة الصــادرة عــن وزارة العــدل بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العــدد 103 س 27 يوليــو 
ــاره« رســالة دكتــوراه  ــم وآث ــاق التحكي ــد أ 20 ص 34، د.باســمة لطفــي دبــاس » شــروط اتف 2000 مب

جامعــة القاهــرة 2005 ص362.
)5( د.عبــد الحميــد أبــو هيــف » طــرق التنفيــذ والتحفــظ فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة« مرجــع ســابق 
بنــد 1364 ص 919،د.أحمــد أبــو الوفــا » التحكيــم االختيــاري واإلجبــاري« مرجــع ســابق بنــد 7 ص 
22 ومــا بعدهــا، ا. يونــس ثابــت » اشــكاالت التنفيــذ« عالــم الكتــب بنــد 102 ص 73، د.فتحــي إســماعيل 
ــد 457 ص 934ومــا بعدهــا،د. ســامية  ــون القضــاء المدنــي« مرجــع ســابق بن ــي« الوســيط فــي قان وال

7-  شــرط التحكيــم هــو اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه طرفيــن علــى اللجــوء للتحكيــم دون 
ــم  ــأ بينه ــا ينش ــى أن م ــاق األطــراف عل ــه اتف ــه البعــض بأن ــد عرف ــة1، وق قضــاء الدول
مــن نــزاع حــول تفســير عقــد أو تنفيــذه يفصــل فيــه عــن طريــق التحكيــم)2(، والتعريــف 
ــي  ــط للفصــل ف ــود فق ــي العق ــواردة ف ــى الشــروط ال ــم عل ــابق يقصــر شــرط التحكي الس
المنازعــات المحتملــة حولهــا، وقــد نصــت المــادة 10/ 1 / 2 مــن قانــون التحكيــم 
المصــري بنصهــا«1- اتفــاق التحكيــم هــو اتفــاق الطرفيــن علــى االلتجــاء إلــى التحكيــم 
لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســبة عالقــة 
قانونيــة معينــة عقديــة أو غيــر عقديــة، 2-يجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم ســابقا علــى 
ــض  ــأن كل أو بع ــن بش ــد معي ــي عق ــه أو ورد ف ــتقال بذات ــام مس ــواء ق ــزاع س ــام الن قي
المنازعــات التــي قــد تنشــأ بيــن الطرفيــن ...«)3(، وهــذا الشــرط قــد يــرد فــي عقــد مــن 

ــد  ــد 25 ص 75، د. أحم ــة الخاصــة« مرجــع ســابق اإلشــارة بن ــات الدولي ــي العالق ــم ف راشــد » التحكي
الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع ســابق 
اإلشــارة بنــد31 ص 44، د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة » قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« 
ــاص  ــي الخ ــم الدول ــم » التحكي ــد إبراهي ــم أحم ــا، د. إبراهي ــا بعده ــد 78 ص 246 وم ــابق بن ــع س مرج
ــاق  ــى قاســم » نســبية اتف ــا بعدهــا، د. عل ــة 2000 ، ص 85 وم ــة الثالث ــة، الطبع » دار النهضــة العربي
ــم االختيــاري« مرجــع  ــة التحكي ــد 3 ص 3، د. أســامة شــوقي المليجــي« هيئ التحكيــم« مرجــع ســابق بن
ســابق اإلشــارة بنــد 11 ص 13، د.باســمة لطفــي دبــاس » شــروط اتفــاق التحكيــم وآثــاره« مرجــع ســابق 
اإلشــارة إليــه ص 2 ومــا بعدهــا، تمييــز دبــي الطعــن رقــم 59 جلســة 22 / 2 / 1990 العــدد 1 ص 86، 
تمييــز دبــي الطعــن رقــم 393 جلســة 19 / 12 / 1998، جديــر بالذكــر أن البعــض يطلــق علــى شــرط 
التحكيــم تعبيــر بنــد التحكيــم وعلــى مشــارطة التحكيــم عقــد التحكيــم، د. أحمــد خليــل » قواعــد التحكيــم« 
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة2003 ص 34، وقــد ذكــر بعــض الفقــه ثــالث صــور التفــاق التحكيم،معتبــرا 
شــرط التحكيــم باإلحالــة صــورة ثالثــة التفــاق التحكيــم، د. فايــز رضــوان« اتفــاق التحكيــم وفقــا لقواعــد 
األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي » مجلــة األمــن والقانــون ، العــدد األول س15 ينايــر 2007 ص 
9 ومــا بعدهــا، كمــا وصــف بعــض الفقــه صــور اتفــاق التحكيــم فــي القانــون اللبنانــي بأنهمــا بنــد التحكيــم 
وعقــد التحكيــم)د. أحمــد خليــل » قواعــد التحكيــم« مرجــع ســابق ص 29( إذ يقصــد بعقــد التحكيــم فــي 

هــذه الحالــة مشــارطة التحكيــم كمــا يقصــد بنــد التحكيــم شــرط التحكيــم. 
)1( د. أحمد صدقي محمود » مفهوم الكتابة في اتفاق التحكيم » دار النهضة العربية 2004ص 13 وما 

بعدها.
)2( د.فتحي إسماعيل والي« الوسيط في قانون القضاء المدني: دار النهضة العربية 2001 بند 457 

ص 934.
)3( وقــد نصــت علــى ذلــك أيضــا المــادة 808 مــن قانــون المرافعــات اإليطالــي حســب أحــدث تعديالتــه 

بالقانــون 5 ينايــر 1994م بقولهــا:
 Les parties peuvent prévoir, dans le contrat qu’elles stipulent ou dans un
 acte séparé, que les litiges qui surviendraient à l’occaion dudit contrat
 seront soumis à des arbitres à la condition qu’il s’agisse de litiges pouvant
 faire l’object d’un compromis. La clause compromissoire doit résulter d’un
 acte ayant la forme requise pour le compromis aux termes de l’articles
 Les litige visés à l’article 409)les .807 , primier et deuxième alinéans
 art.409 et 449 sont relatifs au  droit du travail( ne peuvent être soumis à
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دكتور أحمد إبراهيم عبد التواببطالن شرط التحكيم في عقود التأمين المطبوعة

ــاق مســتقل  ــي اتف ــرد ف ــد ي ــا ق ــه)1(، كم ــد ومســتقل عن ــاق الحــق للعق ــي اتف ــود أو ف العق
ــواء  ــد، س ــتقل عــن العق ــذا الشــرط مس ــوال فه ــي كل األح ــة، وف ــة عقدي ــة عالق دون ثم
أكان الشــرط أحــد بنــود العقــد أو فــي اتفــاق الحــق لــه)2(، كمــا قــد يكــون شــرط التحكيــم 

 des arbitres que si cela est prévu dans les contrats et accords collectifs
 de travail et à la condition ,requise à paine de nullité, que cela soit sans
 préjudice de la faculté pour les parties de saisir l’autorité Judiciaire . la
 cluse compromissoire contenue dans les contrats et accords collectifs ou
 dans les contrats de travail individuels est nulle si elle autorise les arbitres
 à se prononcer en équité ou prévoit que la sentence arbitrale n’est pas

.»  ...susceptible d’appel
ــع باطــال مــا  ــى أن » يق ــون المدنــي المصــري عل ــك، نصــت المــادة 750 مــن القان )1( اســتثناء مــن ذل
يــرد فــي وثيقــة التأميــن  .. شــرط التحكيــم إذا ورد فــي الوثيقــة بيــن شــروطها العامــة المطبوعــة ال فــي 
صــورة اتفــاق خــاص منفصــل عــن الشــروط العامــة«، ونصــت المــادة  1028 / د مــن قانــون المعامــالت 
المدنيــة االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 5 لســنة 1987، علــى أن » يقــع باطــال 
ــة  ــي وثيق ــة المطبوعــة ف ــاق خــاص منفصــل عــن الشــروط العام ــي اتف ــرد ف ــم ي ــم إذا ل ... شــرط التحكي
التأميــن.«، الواقــع أن النــص الســابق فــي مجملــه ينظــم الشــروط الباطلــة فــي عقــود التأميــن المطبوعــة، 
وأن الحكمــة مــن النــص هــو منــع اعتبــار عقــود التأميــن مــن عقــود اإلذعــان، ومنــع خضــوع المؤمــن لــه 
ــد  ــوازن بيــن طرفــي عق ــن، ولضمــان الت ــل شــركة التأمي للشــروط المطبوعــة المفروضــة فرضــا مــن قب
التأميــن اشــترط المشــرع لصحــة شــرط التحكيــم، أال يــرد شــرط التحكيــم ضمــن الشــروط المطبوعــة فــي 
عقــد التأميــن وإال كان الشــرط باطــال، إذ يتعيــن أن يكــون شــرط التحكيــم واردا فــي اتفــاق خــاص منفصــل 
عــن الشــروط العامــة المطبوعــة فــي وثيقــة التأميــن، وقــد اســتقر قضــاء المحكمــة االتحاديــة العليــا، علــى 
أنــه« ...ال محــل للتحــدي بإعمــال نــص المــادة 1028 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة التــي تبطــل شــرط 
ــن،  ــة التأمي ــي وثيق ــة ف ــة المطبوع ــروط العام ــن الش ــاص منفصــل ع ــاق خ ــي اتف ــرد ف ــم ي ــم إذا ل التحكي
باعتبــار أن نطــاق تطبيقهــا يقتصــر علــى المعامــالت المدنيــة، ومــن ثــم يتعيــن إعمــال كافــة مــا تضمنتــه 
وثيقــة التأميــن مــن شــروط ومنهــا شــروط التحكيــم، أيــا كانــت الطريقــة التــي دون بهــا هــذا الشــرط.....«، 
وتبريــر ذلــك أن الحكــم الســابق خــاص بالمعامــالت المدنيــة وليــس بالمعامــالت التجاريــة، إذ عقــد التأميــن 
ــم  ــة ، حك ــال التجاري ــرف األعم ــه إذا كان تاجــرا يحت ــن ل ــن والُمؤَم ــة بالنســبة للُمؤِم ــود التجاري مــن العق
المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي الطعــن رقــم 278 لســنة 15 ق جلســة 29 مــارس 1994 ص 510 ومــا 
بعدهــا، حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي 28 نوفمبــر 1989 الطعــن رقــم 208 لســنة 11 ق ص 806 
ومــا بعدهــا، فــي الحقيقــة أن النــص الســابق لقانــون المعامــالت المدنيــة وإن كان لــه مــا يبــرره مــن حمايــة 
المؤمــن لــه فــي عقــد التأميــن، إال أن تبريــر المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي حكمهــا الصــادر فــي 8 فبرايــر 
ــن  ــس م ــرره، إذ لي ــا يب ــه م ــس ل ــن التجــاري لي ــد التأمي ــي وعق ــن المدن ــد التأمي ــن عق ــز بي 1998 بالتميي
الصحيــح عــدم خضــوع النــص عقــود التأميــن التجاريــة لقانــون المعامــالت المدنيــة واقتصــار النــص علــى 
العقــود المدنيــة فقــط، ألن نــص المــادة 1028 معامــالت مدنيــة يتعلــق بالشــروط الباطلــة التــي تــرد فــي 
عقــد التأميــن بعينــه وليــس بالعقــود المدنيــة علــى حــد قولهــم، وال يغيــر مــن ذلــك أن التنظيــم الســابق لعقــد 
التأميــن فــي المعامــالت المدنيــة، كان ســابق علــى قانــون المعامــالت التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993. 

ــة  ــة« مطبع ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــظ ف ــذ والتحف ــرق التنفي ــف » ط ــو هي ــد أب ــد الحمي 2)20( د.عب
ــاري« منشــأة  ــاري واإلجب ــم االختي ــا » التحكي ــو الوف ــد أب ــد 1364 ص 919، د.أحم ــاد 1923بن االعتم
ــة العامــة للتحكيــم« دار  ــد 7 ص 22 ومــا بعدهــا، د. محمــود محمــد هاشــم« النظري المعــارف 1988بن
الفكــر العربــي 1990 بنــد 28 و29 ص 77 ومــا بعدهــا، د.فتحــي إســماعيل والــي« الوســيط فــي قانــون 
القضــاء المدنــي« مرجــع ســابق بنــد 457 ص 934ومــا بعدهــا، د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا 
ــد31 ص  ــة 2002 بن ــة العربي ــة » دار النهض ــم الدولي ــة التحكي ــنة 1994 وأنظم ــم 27 لس ــون رق للقان
ــاره« رســالة جاامعــة القاهــرة 2005 ص 2  ــم وآث ــاق التحكي ــاس » شــروط اتف ــي دب 44، د.باســمة لطف

فــي صــورة إشــارة فــي ملحــق أو مســتند ملحــق بالعقــد، وقــد أطلــق عليــه بعــض الفقــه 
  Clause comprommisoire ou arbitralشــرط تحكيــم باإلشــارة أو باإلحالــة
ــع نموذجــي، أو  ــد بي ــى شــروط عق ــن إل ــة الطرفي ــال إحال  par Référence )1(، مث
إلــى نظــام قانونــي يجيــز التحكيــم صراحــة، كمــا لــو أحيــل فــي عقــد مناقصــة عامــة أو 
محــدودة لنظــام قانونــي يجيــز التحكيــم، أو أحيــل فــي ســند شــحن لشــرط التحكيــم الــوارد 
فــي وثيقــة إيجــار الســفينة، وفــي هــذه الحالــة يشــترط أن تكــون اإلحالــة واضحــة2، وقــد 
نصــت علــى ذلــك المــادة 10 / 3 مــن قانــون التحكيــم المصــري بنصهــا »ويعتبــر اتفــاق 
ــت  ــم إذا كان ــن شــرط تحكي ــة تتضم ــى وثيق ــد إل ــي العق ــرد ف ــة ت ــم كل إحال ــى التحكي عل
اإلحالــة واضحــة فــي اعتبــار هــذا الشــرط جــزء منــه«، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 
10 / 3 مــن قانــون التحكيــم العمانــي، بنصهــا علــى أن » يعتبــر اتفاقــا علــى التحكيــم كل 
إحالــة تــرد فــي العقــد إلــى وثيقــة تتضمــن شــرط التحكيــم إذا كانــت اإلحالــة واضحــة فــي 
اعتبــار هــذا الشــرط جــزءا مــن العقــد«، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 1443 مــن قانــون 
المرافعــات الفرنســي، التــي اشــترطت أن يكــون اتفــاق التحكيــم مكتــوب، ســواء ورد هــذا 
الشــرط فــي العقــد أو فــي وثائــق أخــرى أحــال إليهــا العقــد3، كمــا نصــت المــادة 7 / 2 
ــي  ــم التجــاري الدول ــم المتحــدة للتحكي ــة األم ــون النموذجــي الصــادر عــن لجن مــن القان
ــتمل  ــتند يش ــى مس ــا إل ــد م ــي عق ــارة ف ــر اإلش ــى أن » وتعتب ــتروال 1985، عل األنس
علــى شــرط التحكيــم بمثابــة اتفــاق تحكيــم، شــريطة أن يكــون العقــد مكتوبــا، وأن تكــون 

ومــا بعدها،حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي الطعــن رقــم 365 جلســة 9 / 3 / 1997 س 19 ع 1، 
ص189 ومــا بعدهــا.

)1( د. فتحــي والــي« الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي« مرجــع ســابق بنــد 457 ص 934، د. أحمــد 
الســيد صــاوي« التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع ســابق 
اإلشــارة بنــد21 ص32، د. أحمــد عبــد الكريــم ســالمة » قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي« دار 
النهضــة العربيــة 2002 بنــد 79 ص 258الومــا بعدهــا ،د. أحمــد صدقــي محمــود » مفهــوم الكتابــة فــي 
اتفــاق التحكيــم » دار النهضــة العربيــة 2004 ص 17، د.باســمة لطفــي دبــاس » شــروط اتفــاق التحكيــم 

وآثــاره« مرجــع ســابق اإلشــارة إليــه ص 259 ومــا بعدهــا.
 X .Boucobza » La clause compromisoire par référence en matiere
 d’arbitrage commercail « Rev.Arb,1998,p.496 et s,B.OPPETIT  » la
 clause arbitrale par référence « Rev.arb.1990,p.551.C .REYMOND » la
 clause arbitrale par référence «Recuel de travaux Suisse sur l’arbitrage

 . International .Zurich.1984 ,p.85
)2(  د. فتحــي إســماعيل والــي« الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي« مرجــع ســابق بنــد 457 ص 934، 
د. أحمــد الســيد صــاوي« التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة » مرجــع 

ســابق اإلشــارة بند21 ص32.
)3( د.باسمة لطفي دباس » شروط اتفاق التحكيم وآثاره« مرجع سابق اإلشارة إليه ص 260.
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اإلشــارة قــد وردت بحيــث تجعــل هــذا الشــرط جــزءا مــن العقــد«)1(، وهــذه اإلحالــة قــد 
تكــون صريحــة وقــد تكــون ضمنيــة طالمــا كانــت دالــة علــى إرادة الطرفيــن فــي اتفــاق 

التحكيــم بااللتــزام بشــرط التحكيــم الــوارد بــه)2(.
8 - جديــر بالذكــر، أن القضــاء الفرنســي قــد ميــز منــذ عهــد طويــل بيــن شــرط التحكيــم 
ومشــارطة التحكيــم، حيــث قــررت محكمــة النقــض الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر  عــام 
1843 إجــازة االتفــاق علــى التحكيــم فقــط بعــد وقــوع النــزاع أي فــي صــورة مشــارطه 
تحكيــم واعتبــار شــرط التحكيــم مجــرد وعــد بالتحكيــم)3(، وقــد ظــل هــذا القضــاء ســائدا 
ــم مجــرد  ــد لشــرط التحكي ــار تضمــن العق ــن، باعتب ــن العالمتي ــن الحربي ــرة مــا بي ــى فت إل
وعــد بتوقيــع مشــارطة التحكيــم عنــد قيــام النــزاع، وعلــى األســاس الســابق اعتبــر الفقــه 
الفرنســي شــرط التحكيــم عمــل تمهيــدي ســابق علــى إبــرام األطــراف التفــاق التحكيــم، 
ــد  ــي عه ــى، وف ــة األول ــرب العالمي ــد الح ــم بع ــرط التحكي ــوم لش ــذا المفه ــر ه ــد تغي وق
عصبــة األمــم اتجــه الــرأي للتســوية بيــن شــرط التحكيــم ومشــارطة التحكيــم، مــن حيــث 
االعتــراف بهمــا علــى قــدم المســاواة وإعطــاء شــرط التحكيــم ذات القــوة اإللزاميــة، حيــث 
جــاء بروتوكــول جنيــف 1923 ليعبــر عــن خطــوة هامــة فــي ســبيل تحقيــق ذلــك، كمــا 
حرصــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن االعتــراف بأحــكام المحكميــن وتنفيذهــا الصــادرة 
عــام 1958 علــى مراعــاة ذات الجانــب، بالنــص علــى اتفــاق التحكيــم للتعبيــر عــن شــرط 
التحكيــم ومشــارطة التحكيــم، وعلــى األســاس الســابق واســتجابة لموقــف الفقــه والقضــاء 
عــدل المشــرع الفرنســي عــن موقفــه فــي التمييــز بيــن شــرط ومشــارطة التحكيــم، فنــص 
ــرط  ــن ش ــوية بي ــى التس ــام 1980 عل ــو ع ــي 14 ماي ــم الصــادر  ف ــون التحكي ــي قان ف
ومشــارطة التحكيــم )4(، غيــر أن المشــرع الفرنســي ظــل حتــى وقــت قريــب يضيــق مــن 

)1(  للمزيــد: أنظــر: د.فتحــي إســماعيل والــي« الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي« مرجــع ســابق بنــد 
457 ص 935،د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون رقــم 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم 
ــم باإلشــارة بيــن  ــد 21 ص 32 ،د. حفيظــة الســيد الحــداد » التحكي ــة » مرجــع ســابق اإلشــارة بن الدولي
منهــج تنــازع القوانيــن ومنهــج القواعــد الماديــة« مجلــة الحقــوق 1995 ص 2، د. أحمــد صدقــي محمــود 

» مفهــوم الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم » مرجــع ســابق اإلشــارة إليــه ص 17. 
)2( د.فتحي إسماعيل والي« الوسيط في قانون القضاء المدني« مرجع سابق بند 457 ص 935.

3)26( د . ســامية راشــد » التحكيــم فــي العالقــات الدوليــة الخاصــة« دار النهضــة العربيــة 1984 بنــد 
26 ص 75 و 76.

)4(  د . سامية راشد » التحكيم في العالقات الدولية الخاصة« مرجع سابق اإلشارة بند 28 ص 77 وما 
بعدها.

 Philippe FOUCHARD » la laborieuse reforme de la clause
 compromissoire par loi 15 Mai 2001 « Revue de l’arbitrage 2001,n

نطــاق شــرط التحكيــم، حيــث كان المشــرع يقصــر شــرط التحكيــم علــى عقــود مــن نــوع 
خــاص وال يجيــز شــرط التحكيــم فــي العقــود المدنيــة، وأخيــرا واســتجابة للفقــه والقضــاء 
ــو 2001  ــد تدخــل المشــرع الفرنســي بقانــون 2001 – 420 الصــادر فــي 15 ماي فق
معــدال نــص المــادة 2061 مــن القانــون المدنــي الفرنســي الصــادر عــام 1804، والتــي 
كانــت تنــص علــى حظــر إيــراد شــرط التحكيــم فــي العقــود المدنيــة، وقــد عــدل المشــرع 
نــص المــادة 2061 الســابق اإلشــارة إليــه ليجيــز التحكيــم فــي العقــود المدنيــة، موســعا 
مــن نطــاق شــرط التحكيــم فــي جميــع العقــود علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي فيمــا 

عــدا عقــود االســتهالك وعقــود العمــل)1(. 
9 – والســؤال هنــا هــل يشــترط طريقــة معينــة لتدويــن شــرط التحكيــم، واإلجابــة أنــه ال 
يشــترط طريقــة معينــة لتدويــن شــرط التحكيــم، فقــد يبــرم كاتفــاق خــاص وقــد يــرد ضمــن 
ــن والنظــم مــن اشــتراط  ــوع، إذ خلــت معظــم القواني ــر مطب ــد مطبوعــا أو غي ــود العق بن
طريقــة محــددة إليــراد اتفــاق التحكيــم، ســواء ورد فــي اتفــاق خــاص أو كبنــد مــن بنــود 
عقــد مطبــوع، كل مــا هنالــك أن معظــم التشــريعات قــد اشــترطت إلثبــات هــذا االتفــاق أن 
يكــون مكتوبــا، حيــث نصــت المــادة 7 مــن القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي 
الصــادر عــن لجنــة األمــم المتحــدة عــام 1985علــى أن يجــب أن يكــون اتفــاق التحكيــم 
مكتوبــا ويعتبــر اتفــاق التحكيــم مكتوبــا إذا ورد فــي وثيقــة موقعــة مــن الطرفيــن أو فــي 
ــات أو غيرهــا مــن وســائل االتصــال الســلكي والالســلكي تكــون  ــادل رســائل أو برقي تب
ــادل المطالبــة والدفــاع التــي يدعــي فيهــا أحــد الطرفيــن  بمثابــة ســجل اتفــاق، أو فــي تب
وجــود اتفــاق وال ينكــره الطــرف اآلخــر وتعتبــر اإلشــارة فــي عقــد مــا إلــى مســتند يشــتمل 
ــون  ــا وأن تك ــد مكتوب ــون العق ــم شــريطة أن يك ــاق تحكي ــة اتف ــم بمثاب ــى شــرط تحكي عل
اإلشــارة قــد وردت بحيــث تجعــل الشــرط جــزءا مــن العقــد«، كمــا نصــت المــادة 12 مــن 
ــا وإال كان  ــم مكتوب ــاق التحكي ــى أن » يجــب أن يكــون اتف ــم المصــري عل قانــون التحكي
باطــال ويكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــا إذا تضمنــه محــرر وقعــه الطرفــان أو إذا تضمنــه ما 
تبادلــه الطرفــان مــن رســائل أو برقيــات أو غيرهــا مــن وســائل االتصــال اإللكترونيــة«، 
وقــد نصــت المــادة 203 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة رقــم 

11 لســنة 1992 علــى أنــه » وال يثبــت االتفــاق علــى التحكيــم إال بالكتابــة«.

.3 ;p398 et s
 Philippe FOUCHARD » la laborieuse reforme de la clause  )1(

 compromissoire par loi 15 Mai 2001 « Revue de l’arbitrage 2001,n 3 ;p.
397
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        الواضــح مــن النصــوص الســابقة عــدم اشــتراط طريقــة خاصــة فــي تدويــن اتفــاق 
التحكيــم، إذ يجــوز تدوينــه فــي اتفــاق منفصــل عــن الشــروط المطبوعــة أو ضمــن هــذه 
ــاء  ــرم بن ــد أب ــم ق ــى التحكي ــاق عل ــون االتف ــوال أن يك ــي كل األح ــرة ف ــروطـ، العب الش
علــى إرادات األطــراف، وأنــه ال يجــوز إثبــات هــذا االتفــاق إال كتابــة، ســواء أكان 
ذلــك بالبرقيــات أو الفاكســات أو غيرهــا مــن وســائل االتصــال الســلكية والالســلكية، وأن 
الكتابــة شــرط إلثبــات اتفــاق التحكيــم فــي القانــون اإلماراتــي، بخــالف الحــال فــي القانــون 
ــب  ــم يترت ــاق التحكي ــة شــرط صحــة التف ــار الكتاب ــى اعتب ــص عل ــذي ن المصــري ، وال

علــى تخلفهــا البطــالن.
ــاق  ــة كشــرط لصحــة اتف ــن الكتاب ــد خلطــت بي     10 -يالحــظ أن بعــض التشــريعات ق
التحكيــم، وبيــن الكتابــة كوســيلة إلثبــات اتفــاق التحكيــم)1(، والتمييــز بيــن المعنييــن فــي 
منتهــى األهميــة، إذ يترتــب علــى اعتبــار الكتابــة مــن شــروط صحــة اتفــاق التحكيــم، أنــه 
يترتــب علــى تخلــف الكتابــة بطــالن شــرط التحكيــم، وهــو مــا يجعــل مــن اتفــاق التحكيــم 
مــن نــوع االتفاقيــات الشــكلية، أمــا إذا كانــت الكتابــة وســيلة إلثبــات اتفــاق التحكيــم فــال 
يترتــب علــى تخلفهــا بطــالن اتفــاق التحكيــم، والواقــع بحــق أن الكتابــة مــن شــروط صحــة 
اتفــاق التحكيــم، إذ يترتــب علــى تخلفهــا بطــالن اتفــاق التحكيــم، مــع مالحظــة الطبيعــة 
الخاصــة التفــاق التحكيــم وعــدم اشــتراط تحريــره فــي شــكل محــدد كمــا هــو الحــال فــي 
عقــد الهبــة والرهــن الرســمي، إذ يجــوز تحريــر اتفــاق التحكيــم كمــا ســبق وذكرنــا فــي 
أي صــورة مــن الصــور، وقــد نصــت علــى هــذا صراحــة المــادة 12 مــن قانــون التحكيــم 
المصــري والعمانــي والمــادة 1443 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي والمــادة 15 مــن 
قانــون التحكيــم اليمنــي والمــادة 307 مــن المســطرة المدنيــة بالمغــرب، والمــادة 807 و 

808 مــن قانــون المرافعــات االيطالــي)2(.
ــات  ــة وســيلة إلثب ــار الكتاب ــى اعتب ــة نصــت عل 11- غيــر أن بعــض التشــريعات العربي
ــون  ــن قان ــادة 190 م ــال الم ــه، مث ــروط صحت ــن ش ــرط م ــس كش ــم ولي ــاق التحكي اتف
المرافعــات القطــري علــى أن » وال يثبــت االتفــاق علــى التحكيــم إال كتابــة« ، وهــو نفــس 
مــا نصــت عليــه المــادة 203 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

)1( د. أحمــد صدقــي » مفهــوم الكتابــة فــي اتفــاق التحكيــم« مرجــع ســابق بنــد 23 ومــا بعدهــا، حيــث 
عــرض لموقــف التشــريعات والقضــاء فــي اعتبــار الكتابــة إلثبــات اتفــاق التحكيــم أو ركــن مــن أركانــه، 
والواقــع أن التشــريعات قــد اختلــت فــي اعتبــار الكتابــة شــرط صحــة التفــاق التحكيــم أو كوســيلة إلثباتــه.

)2(  محسن شفيق » قانون التحكيم التجاري الدولي » مرجع سابق اإلشارة بند 124 ص  191.

ــون  ــن قان ــادة 766 م ــي ، والم ــات الليب ــون المرافع ــن قان ــادة 742 م ــدة)1(، والم المتح
ــي،  ــات الكويت ــون المرافع ــن قان ــادة 173 م ــي، والم ــة اللبنان ــات المدني أصــول المحاكم
والمــادة 252 مــن قانــون المرافعــات العراقــي، والمــادة 6 مــن قانــون التحكيــم التونســي 
الصــادر بالقانــون رقــم 42 لســنة 1993 الصــادر فــي 26 أبريــل 1993 ،والمــادة 509 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســوري، والمــادة 443 مــن قانــون المرافعــات 
ــن  ــام المحكمي ــم أم ــى التحكي ــاق عل ــى أن » يحصــل االتف ــي نصــت عل ــري، الت الجزائ

...ويثبــت االتفــاق إمــا فــي محضــر أو فــي عقــد رســمي أو عرفــي«.
12- وقــد ذهــب أســتاذنا الدكتــور محســن شــفيق فــي ظــل نــص المــادة 501 مــن قانــون 
ــى  ــت تنــص عل ــي كان ــم 27 لســنة 1994 والت ــم رق ــون التحكي ــاة بقان ــات الملغ المرافع
الكتابــة إلثبــات اتفــاق التحكيــم، للقــول باالعتــداد بشــروط التحكيــم التــي تمثــل عــادة بيــن 
التجــار، وأن محكمــة النقــض الفرنســية قــد قضــت 17 أكتوبــر 1961 فــي نــزاع دولــي 
نشــأ عــن اتفــاق شــفوي بيــن بائــع فرنســي ومشــتري إنجليــزي، بإتبــاع شــروط عقــد بيــع 
نموذجــي يتضمــن شــرطا علــى التحكيــم فــي دولــة المشــتري ولــم يعتــرض البائــع، وقــد 
أيــدت محكمــة النقــض الحكــم معتبــرة عــدم اعتــراض البائــع موافقــة علــى شــرط التحكيــم 
ــى  ــل عل ــر العم ــم توات ــي التســاؤل عــن حك ــور فتحــي وال ــار أســتاذنا الدكت ــد أث )2(، وق

إدراج شــرط التحكيــم، علــى أســاس أنــه قــد يتواتــر التعامــل بيــن الطرفيــن علــى إبــرام 
عقــود متتاليــة مــن نــوع واحــد، مثــال عقــود النقــل والتوريــد مــع احتــواء هــذه العقــود على 
ــى  ــا عل ــود ال تتضمــن اتفاق ــا عق ــم يبرم ــر شــرط التحكي ــم، لكــن بعــد توات شــرط التحكي
التحكيــم، ويحــدث ذلــك عمــال باقتصــار الناقــل والمســتورد بعــد تتابــع التعامــالت علــى 
إرســال فاكســات أو رســائل يطلــب فيهــا حجــز مــكان فــي الســفينة لشــحن بضاعــة جديــدة 
ــذ دون أن يضمــن الراســل  ــد عــدد مــن البضائــع، فيقــوم الطــرف اآلخــر بالتنفي أو توري
ــى ســريان  ــم، ذكــرا أن القضــاء الفرنســي يجــري عل الفاكــس أو الرســالة شــرط التحكي
ــم  ــران شــرط التحكي ــن يعتب ــى أســاس أن الطرفي ــل عل ــذا التعام ــى ه ــم عل شــرط التحكي
عنصــرا مــن تعامالتهمــا حســبما جــرى التعامــل فيمــا بينهمــا، إال إذا تبيــن مــن الظــروف 
أن الطرفيــن قــد قصــدا بعــدم ذكــر اتفــاق التحكيــم فــي التعامــل أو التعاقــد الجديــد رغبتهمــا 

)1( الجديــر بالذكــر أن المــادة 12 مــن مشــروع قانــون التحكيــم اإلماراتــي المقــدم مــن وزارة العــدل فــي 
أواخــر 2006 قــد اعتمــد نهــج المشــرع المصــري فــي اعتبــار الكتابــة شــرط لصحــة اتفــاق التحكيــم وليــس 

كشــرط إلثباتــه.
)2( د. محسن شفيق » التحكيم التجاري الدولي« دراسة في قانون التجارة الدولية طبعة 1997 بند 113 

ص 175 وما بعدها. 
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فــي إغفالــه)1(. 
ــاق  ــات اتف ــس إلثب ــم ولي ــاق التحكي ــة شــرط لصحــة اتف ــع –بحــق – أن الكتاب 13 -الواق
التحكيــم، وأن حكــم محكمــة النقــض المشــار إليــه أعــاله كان فــي ظــل قانــون المرافعــات 
الفرنســي الــذي كان يعتبــر الكتابــة شــرط إلثبــات اتفــاق التحكيــم، كمــا كان الحــال فــي 
ــم  ــم رق ــون الحكي ــاة بقان ــي والملغ ــات المصــري الحال ــون المرافع ــن قان ــادة 501 م الم
27 لســنة 1994، بخــالف الحــال فــي المــادة 1443 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي 
الجديــد والمــادة 12مــن قانــون التحكيــم المصــري، واللــذان اعتبــرا الكتابــة شــرط لصحــة 
اتفــاق التحكيــم، وترجــع الحكمــة مــن اســتلزم هــذا الشــرط ليــس لمجــرد اعتبــار التحكيــم 
مــن االتفاقــات الشــكلية، إنمــا ترجــع الحكمــة مــن ذلــك لمــا يترتــب علــى اتفــاق التحكيــم 
ــى  ــة خاصــة عل ــم أولوي ــاق التحكي ــي إعطــاء المشــرع اتف ــل ف ــة خاصــة تتمث ــن أهمي م
ــب حــرص  ــى جان ــة، إل ــم الدول ــررة لمحاك ــي والنوعــي المق قواعــد االختصــاص الوالئ
ــن  ــا م ــال يصــح إال إذا مكتوب ــم ف ــاق التحكي ــب اإلرادي التف ــد الجان ــى تأكي المشــرع عل
األطــراف، فــال يجــوز االعتــداد بالعــادات العرفيــة للتدليــل علــى صحــة اتفــاق التحكيــم، 
إذ ال يســتقيم ذلــك إال مــع القــول بــأن الكتابــة شــرط إثبــات التفــاق التحكيــم وليــس كشــرط 
صحــة وانعقــاد، وفــي جميــع األحــوال البطــالن المقــرر علــى عــدم توافــر الكتابــة فــي 
اتفــاق التحكيــم، هــو بطــالن مقــرر لمصلحــة األطــراف فــال يجــوز القضــاء بــه مــن تلقــاء 
نفــس المحكمــة، فــإذا مــا ســلم األطــراف باعتيادهــم أو تواتــر التعامــل فيمــا بينهــم علــى 
اشــتراط التحكيــم دون منازعهــم، اعتبــر ذلــك اتفاقــا علــى التحكيــم ونــزوال عــن التمســك 

بالبطــالن.
14 –وخروجــا علــى األصــل العــام فــي عــدم اشــتراط طريقــة خاصــة لتحريــر شــرط 
أو مشــارطة التحكيــم ، فقــد خــرج المشــرع فــي بعــض التشــريعات كمــا هــو الحــال فــي 
القانــون المدنــي المصــري وقانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــاق  ــن فــي صــورة اتف ــود التأمي ــي عق ــم ف ــراد شــرط التحكي ــث اســتلزم المشــرع إي ، حي
ــادة  ــد نصــت الم خــاص مســتقال عــن الشــروط المطبوعــة وإال كان الشــرط باطــال، وق
ــرد فــي  ــع باطــال مــا ي ــى أن » يق ــي المصــري نصــت عل ــون المدن 750 / 4 مــن القان
وثيقــة التأميــن  .. شــرط التحكيــم إذا ورد فــي الوثيقــة بيــن شــروطها العامــة المطبوعــة 
ال فــي صــورة اتفــاق خــاص منفصــل عــن الشــروط العامــة«، ونصــت المــادة 1028 

)1( د. فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق » مرجع سابق اإلشارة بند 85 ص 169.

مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 5 لســنة 1985 
علــى أن » يقــع باطــال كل مــا يــرد فــي وثيقــة التأميــن مــن الشــروط التاليــة :.... د- شــرط 
ــي  ــة المطبوعــة ف ــاق خــاص منفصــل عــن الشــروط العام ــي اتف ــرد ف ــم ي ــم إذا ل التحكي

وثيقــة التأميــن«.
ــون المدنــي المصــري والمــادة 1028 مــن   ومقتضــى نــص المــادة750 / 4 مــن القان
ــود  ــي عق ــم ف ــه أعــاله هــو صحــة شــرط التحكي ــة المشــار إلي ــون المعامــالت المدني قان
ــرط  ــإذا ورد ش ــة، ف ــروط المطبوع ــن الش ــدا ع ــاص بعي ــاق خ ــي اتف ــن إذا ورد ف التأمي
التحكيــم ضمــن الشــروط المطبوعــة فــي عقــد التأميــن يبطــل هــذا الشــرط ويصــح العقــد، 
وأســاس ذلــك حمايــة المتعاقديــن مــع شــركات التأميــن والتــي غالبــا مــا تخضــع معامالتهــا 
ــق المطبوعــة شــرط  ــك الوثائ ــت تل ــإذا تضمن ــود اإلذعــان، ف ــود مطبوعــة تشــبه عق لعق
تحكيــم فــإن هــذا الشــرط يقــع باطــال مــع بقــاء العقــد صحيحــا، ويتعلــق البطــالن فــي هــذه 
الحالــة بمصلحــة المســتفيد مــن وثيقــة التأميــن، فــال يجــوز لشــركة التأميــن التمســك بالدفــع 
ببطــالن شــرط التحكيــم المطبــوع وفقــا للقواعــد العامــة)1(، إذ ال يفيــد مــن البطــالن إال من 
تقــرر لمصلحتــه وال يجــوز التمســك بالبطــالن مــن الخصــم الــذي تســبب فيــه وذلــك كلــه 
فيمــا عــدا الحــاالت التــي يتعلــق فيهــا البطــالن بالنظــام العــام، ويــزول البطــالن إذا نــزل 
عنــه مــن شــرع لمصلحتــه صراحــة أو ضمنــا) المــواد 21 و 22مــن قانــون المرافعــات 

المصــري والمــادة 14 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي.
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــا لدول ــة العلي ــة االتحادي ــاء المحكم ــد كان قض 15 - وق
يذهــب إلــى بطــالن شــرط التحكيــم الــوارد كبنــد مطبــوع فــي وثيقــة التأميــن، وأنه يشــترط 
لصحــة شــرط التحكيــم فيهــا أن  يــرد فــي اتفــاق منفصــل فــي عقــود التأميــن وفقــا لنــص 

ــادة 1028)2(. الم

)1( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق » منشأة المعارف 2006 بند 67 ص 143 
و144.

ــا الطعــن رقــم 208 لســنة 11 ق جلســة 28 نوفمبــر 1989، حيــث  )2( حكــم المحكمــة االتحاديــة العلي
قــررت المحكمــة فــي هــذا الحكــم« لمــا كانــت أحــكام التأميــن الملزمــة لشــركات التأميــن والمؤمــن لديهــم 
والمســتفيدين مــن التأميــن قــد انتظمــت بأحــكام الفصــل الثالــث مــن قانــون المعامــالت المدنيــة فــي مــواده 
مــن 1026 وحتــى 1054 شــاملة ذلــك األحــكام العامــة المتعلقــة باألجهــزة التــي تباشــر التأميــن وشــكلها 
وكيفيــة إنشــائها وأســاليب مباشــرتها لنشــاطها واإلشــراف عليهــا، وذلــك إلــى أن يصدر قانون خاص بشــأنها 
وأورد لذلــك تعويــض عقــد التأميــن وأحكامــه وآثــاره بيــن أطرافــه والمســتفيدين منــه فــكان لزامــا الرجــوع 
ــن واإلشــراف  ــركات التأمي ــم ش ــه تنظي ــوط بوزارت ــي المن ــارة واالقتصــاد الوطن ــر التج ــه، وكان وزب إلي
عليهــا وترخبصهــا، قــد أصــدر قــراره رقــم 54 لســنة 1987 بشــأن توحيــد وثائــق التأميــن معتمــدا علــى 
أحــكام قانــون المعامــالت المدنيــة فلــم يعــد هنــاك مجــال للبحــث فــي اعتبــار شــركات التأميــن ومعامالتهــا 
إن كانــت تجاريــة أو مدنيــة ومــن ثــم يكــون الحكــم المطعــون فيــه بمــا خالــف مــا تقــدم جديــرا بالنقــض«، 
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ــم ... ضــد المطعــون ضدهمــا  ــة رق ــام الدعــوى االبتدائي ــع هــذا الحكــم فــي أن الطاعــن أق وتتلخــص وقائ
ــرون بأضــرار  ــب آخ ــا وأصي ــد ركابه ــي أح ــورت وتوف ــة... فتده ــدة لمؤسس ــيارة عائ ــود س ــه كان يق بأن
جســدية وأن المحكمــة الشــرعية ألزمتــه بدفــع مبلــغ 70000 درهــم لورثــة المتوفــى كمــا حكمــت آلخــر 
ب 80000 و آلخــر ب 5000 درهــم، واحتفظــت بالحــق للمتضرريــن بالتعويــض لذلــك  فهــو يطالــب 
مالكــة الســيارة وشــركة التأميــن المؤمــن لهــا بمــا دفعــه 155000 درهمــا وقــررت المحكمــة االبتدائيــة 
بجلســة 22 / 1 / 1989 وبنــاء علــى طلــب المدعــي بإخــراج المدعــي عليهــا مؤسســة ... وحجــز الدعــوى 
للحكــم ورفــض الدفــع المبــدي مــن وكيــل الشــركة بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لرفعهــا قبــل األوان اســتنادا 
لشــرط التحكيــم، طعنــت المطعــون ضدهــا شــركة التأميــن بهــذا الحكــم حيــث انتهــت محكمــة االســتئناف 
للحكــم المطعــون فيــه، وإذ لــم يقبــل الطاعــن بهــذا الحكــم فقــد أودع وكيلــه صحيفــة الطعــن القائمــة ناعيــا 
علــى الحكــم المطعــون فيــه، وحيــث أنــه ممــا ينعــاه الطاعــن علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون 
والخطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه وتفســيره والقصــور فــي التســبيب والفســاد فــي االســتدالل وذلــك فيمــا قــرره 
الحكــم مــن حــق شــركة التأميــن فــي التمســك قبــل المنتفــع الطاعــن بالدفــوع التــي تنشــأ عــن العقــد أي عقــد 
التأميــن )المــادة 254 مــن قانــون المعامــالت( بالوقــت الــذي يقــرر اســتبعاد تطبيــق المــادة األخــرى مــن 
قانــون المعامــالت وهــي المــادة 1028 والتــي تشــترط أن يــرد شــرط التحكيــم فــي اتفــاق خــاص منفصــل 
ــة نــص المــادة 1028 مــن قانــون المعامــالت،  ــم رغــم مخالف ــذي أخــذ الحكــم بشــرط التحكي وبالوقــت ال
فإنــه أغفــل شــرط المــادة التاســعة مــن وثيقــة التأميــن ذاتهــا، والتــي تنــص علــى اختصــاص محاكــم أبــو 
ظبــي فــي كل نــزاع ينشــأ عــن عقــد التأميــن ممــا يعيــب الحكــم وأن شــرط التحكيــم غيــر موقــع عليــه مــن 
الطاعــن وال مــن المطعــون ضدهــا شــركة ... وال يوجــد إطالقــا فــي الوثيقــة التــي وقعتهــا المطعــون ضدهــا 
/ مؤسســة .../ ممــا يتعيــن نقضــه، وحيــث أن النعــي فــي محلــه ويكفــي لنقــض الحكــم وذلــك ألن الحكــم 
المســتأنف قــد قضــى بــرد الدفــع المبــدي مــن شــركة التأميــن بخصــوص عــدم جــواز نظــر الدعــوى لرفعهــا 
قبــل األوان اســتنادا لشــرط التحكيــم فاســتأنفته المطعــون ضدهــا شــركة التأميــن ، وجــاء الحكــم المطعــون 
فيهــا مخالفــا للحكــم االبتدائــي آخــذا بقبــول الدفــع وبــرد دعــوى الطاعــن، وعلــل لمــا قضــى بــه أوال بســريان 
شــرط التحكيــم علــى الطاعــن طالمــا أنــه يتمســك بوثيقــة التأميــن المتضمنــة هــذا الشــرط وأنــه ال قيمــة للدفع 
ــي دعــواه  ــم طالمــا أن المســتأنف ضــده األول / الطاعــن/ يتمســك ف ــة التحكي ــى شــرط كتاب بمــا نــص عل
بوثيقــة التأميــن، فقــال الحكــم) وحيــث أن المســتأنف ضــده األول يتمســك فــي دعــواه بوثيقــة التأميــن ســالفة 
الذكــر وأقــام علــى أساســها دعــواه فــي مواجهــة المســتأنفة، وحيــث أن الشــروط العامــة تشــكل جــزءا مــن 
الوثيقــة علــى نحــو مــا أســلفنا وحيــث أن البنــد الســابع مــن هــذه الشــروط العامــة قــد قــرر اشــتراطا لمصلحــة 
المســتأنف ضــده األول باالنتفــاع بالتعويــض بمقتضــى هــذه الوثيقــة ، وحيــث أن الفقــرة الثانيــة مــن البنــد 
الســابع ســالف الذكــر قــد نصــت صراحــة علــى شــرط انطبــاق هــذه المصلحــة هــو أن يراعــي ذلــك الســائق 
جميــع القيــود والشــروط واألحــكام والتعديــالت الــواردة فــي هــذه الوثيقــة ويكــون خاضعــا لهــا بقــدر مــا 
توجبــه شــروط تنفيذهــا كمــا لــو كان المؤمــن لــه نفســه وحيــث أن المتعهــد وهــو هنــا المســتأنفة / شــركة 
التأميــن أن يتمســك قبــل المنتفــع وهــو هنــا المســتأنف ضــده األول بالدفــوع التــي تنشــأ عــن العقــد أي عقــد 
التأميــن ) المــادة 254 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة والتــي وردت تحــت بنــد أثــر العقــد بالنســبة للغيــر( 
فعليــه يكــون للمســتأنفة الحــق فــي التمســك بمواجهــة المســتأنف ضــده األول بشــرط التحكيــم الــوارد ضمــن 
الشــروط المتعلقــة بعقــد التأميــن بينهــا وبيــن المســتأنف ضــده الثانيــة، وحيــث أن التأميــن مــن المعامــالت 
التجاريــة كمــا قــررت ذلــك بعــض القوانيــن ، وحيــث أن هــذه الصفــة مترتبــة فــي كل األحــوال وفقــا للــرأي 
الراجــح فــي الفقــه القانونــي ، وعليــه فــإن مــا نعتــه المســتأنفة علــى الحكــم المســتأنف بعــدم تطبيــق القانــون 
رقــم 1 لســنة 1986 المعــدل بقانــون المعامــالت المدنيــة باســتبعاد المعامــالت التجاريــة فــي مجــال تطبيقــه 
هــو نعــي فــي محلــه فــال مجــال النطبــاق الفقــرة أ مــن المــادة 1028 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لســنة 
ــن  ــث أن أحــكام التأمي ــاق خــاص ومنفصــل، وحي ــي اتف ــم ف ــرد شــرط التحكي ــي تشــترط أن ي 1985 والت
الملزمــة لشــركات التأميــن والمؤمــن لديهــم والمســتفيدين مــن التأميــن قــد انتظمــت بأحــكام الفصــل الثالــث 
ــة  ــة المتعلق ــى 1054 شــاملة األحــكام العام ــن 1026 حت ــواد م ــي الم ــة ف ــون المعامــالت المدني ــن قان م
باألجهــزة التــي تباشــر التأميــن وشــكلها وكيفيــة إنشــائها وأســاليب مباشــرتها لنشــاطها واإلشــراف عليهــا 
ــن  ــاره بي ــن وأحكامــه وآث ــد التأمي ــك تعويــض عق ــون خــاص بشــأنها وأورد لذل ــى أن يصــدر قان ــك إل وذل

ــالت  ــون المعام ــن صــدر قان ــار م ــر اعتب ــد تغي ــة ق ــة االتحادي ــر أن قضــاء المحكم غي
التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993 الصــادر فــي 7 ســبتمبر 1993 إلــى القضــاء بصحــة 
شــرط التحكيــم فــي تلــك العقــود أيــا كانــت الطريقــة التــي دون بهــا، ســواء كان فــي اتفــاق 
خــاص أو كان شــرطا مطبوعــا، حيــث قــررت المحكمــة » وإن كان قانــون المعامــالت 
المدنيــة هــو القانــون العــام الذيــن المعامــالت التجاريــة تخــرج عــن نطــاق تطبيــق قانــون 
المعامــالت المدنيــة، ...ومــن ثــم يكــون عقــد التأميــن تجاريــا بالنســبة لطرفــي التداعــي 
وبالتالــي فــال محــل للتحــدي بإعمــال المــادة 1028 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة التــي 
ــة  ــروط العام ــن الش ــل ع ــاص منفص ــاق خ ــي اتف ــرد ف ــم ي ــم إذا ل ــرط التحكي ــل ش تبط
ــالت  ــى المعام ــا يقتصــر عل ــاق تطبيقه ــار أن نط ــن، باعتب ــة التأمي ــي وثيق ــة ف المطبوع
المدنيــة ، ومــن ثــم يتعيــن إعمــال كافــة مــا تضمنتــه وثيقــة التأميــن مــن شــروط ومنهــا 

شــروط التحكيــم أيــا كانــت الطريقــة التــي دون بهــا هــذا الشــرط«)1(.

أطرافــه والمســتفيدين منــه فــكان الزمــا الرجــوع إليــه، وكان وزيــر التجــارة واالقتصــاد الوطنــي المنــوط 
ــم 54 لســنة  ــراره رق ــد أصــدر ق ــا ق ــا وترخيصه ــن واإلشــراف عليه ــم شــركات التأمي ــه تنظي ــه بوزارت ب
1987 بشــأن توحيــد وثائــق التأميــن معتمــدا علــى أحــكام قانــون المعامــالت المدنيــة فلــم يعــد هنــاك مجــال 
ــم  ــون الحك ــم يك ــن ث ــة وم ــة أو مدني ــت تجاري ــا إن كان ــن ومعامالته ــركات التأمي ــار ش ــي اعتب ــث ف للبح

المطعــون فيــه بمــا تقــدم جديــرا بالنقــض.  
)1( حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا الطعــن رقــم 287 لســنة 15 ق جلســة 29 مــارس 1994، وتتلخــص 
وقائــع هــذا الحكــم فــي أن المدعــي المطعــون ضــده أقــام الدعــوى أمــام المحكمــة االبتدائيــة االتحاديــة فــي 
ــم  ــى التحكي ــة الدعــوى إل ــاء إحال ــة ابتغ ــا الشــركة الطاعن ــا فيه ــم 215 لســنة 91 مختصم ــي رق ــو ظب أب
وتســجيل االتفــاق وتحديــد جلســة لســماع الدعــوى وإيــداع قــرار المحكميــن لــدى المحكمــة الصــدار حكــم 
بإلــزام الطاعنــة بقيمــة األضــرار التــي أصابتــه مــن جــراء الحريــق ومــا يســفر عنــه التحكيــم مــع الفوائــد 
القانونيــة والرســوم والمصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة، قضــت المحكمــة االبتدائيــة بتاريــخ 4 / 5 / 
1991 باالتــي:) 1- رد الدفــع بعــدم صفــة المدعــي وإثبــات صفتــه فــي الخصومــة،2 – رد الدفــع المتعلــق 
بعــدم صحــة قبــول الدعــوى لتأسيســها علــى شــرط تحكيمــي باطــل وإقــرار صحــة إقامــة اســتنادا إلــى شــرط 
التحكيــم الــوارد بالوثيقــة بنــد )18(، 3- رد الدفــع المتعلــق بإعفــاء المدعــي عليهــا مــن مســئوليتها لتأخــر 
المدعيــة فــي إبالغهــا أو اختصامهــا باعتبــار الشــروط المســتند إليهــا مــن الشــروط التعســفية الباطلــة... ، 
اســتأنفت الطاعنــة هــذا القضــاء برقــم 416 لســنة 1991 وحكمــت محكمــة االســتئناف بتاريــخ 30 / 10 
/ 1991 بعــدم جــواز االســتئناف، وطعنــت شــركة التأميــن بالنقــض، وقضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا 
فــي الطعــن رقــم 7 لســنة 14 بتاريــخ 19 / 4 / 1992 بنقــض الحكــم واإلحالــة إلــى محكمــة االســتئناف 
ــدم جــواز االســتئناف،  ــة بجلســة 28 / 11 / 1992 بع ــة اإلحال ــد، حكمــت محكم ــن جدي ــه م لتفصــل في
ــض  ــث حكمــت بنق ــا، وحي ــة العلي ــة االتحادي ــام المحكم ــر أم ــى القضــاء األخي ــن عل ــت شــركة التأمي طعن
الحكــم المطعــون فيــه وبقبــول االســتئناف شــكال وإعــادة الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف لتقــول كلمتهــا في 
الموضــوع، حكمــت محكمــة اإلحالــة بجلســة 29 / 6 / 1993 بقبــول االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع 
برفــض الدفــوع المبــداة وتأييــد الحكــم المســتأنف وأمــرت بإعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة للحكــم 
ــم  فــي موضوعهــا، وألزمــت المســتأنفة المصروفــات ومبلــغ خمســمائة درهــم مقابــل أتعــاب المحامــاة ول
ترتــض شــركة التأميــن هــذا القضــاء فــكان الطعــن الماثــل رقــم 287 لســنة 15، وحيــث أن الطعــن قــد 
أقيــم علــى أربعــة أســباب تنعــي الشــركة الطاعنــة بالســبب األول منهــا علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ 
ــون  ــك القان ــة وكذل ــون المعامــالت المدني ــن 1028 و 1031 مــن قان ــق أحــكام المادتي ــي تفســير وتطبي ف
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دكتور أحمد إبراهيم عبد التواببطالن شرط التحكيم في عقود التأمين المطبوعة

16 - الواقــع، أن االتجــاه الســابق مــن المحكمــة االتحاديــة العليــا محــل نظــر مــن عــدة 
وجــوه:

ــع الحــاالت،  ــي جمي ــة ف ــود التجاري ــن العق ــس م ــن لي ــد التأمي ــى، أن عق ــة أول ــن ناحي م
وأنــه حتــى مــع التســليم الجدلــي – والجــدل غيــر الحقيقــة- بأنــه مــن األعمــال التجاريــة، 
فــإن ذلــك ال يعنــي التحــرر ممــا اشــترطت عليــه المــادة 1028 مــن قانــون المعامــالت 
المدنيــة مــن ضــرورة إيــراد شــرط التحكيــم فــي اتفــاق خــاص وبطالنــه إذا ورد مطبوعــا، 
ــدأ  ــق مب ــة ســوى تطبي ــن مــن األعمــال التجاري ــد التأمي ــأن عق ــراف ب إذ ال يتعــدى االعت
حريــة اإلثبــات بالنســبة لعقــد التأميــن، وجــواز إثباتــه بغيــر الكتابــة، وال يتطــرق المعنــى 
الســابق لالعتــراف بشــرط التحكيــم المطبــوع فــي تلــك العقــود والغريــب أنــه علــى الرغــم 
ــي  ــا ف ــص عليه ــوارد الن ــة ال ــال التجاري ــة األعم ــم المشــرع المصــري لنظري ــن تنظي م
القانــون التجــاري القديــم والحديــث منــذ مــا يزيــد علــى مائــة وســتون عامــا وقبــل صــدور 
القانــون المدنــي الحالــي فــي عــام 1949، فلــم يقــل أحــد فــي الفقــه والقضــاء بــأن اعتبــار 
ــاق منفصــل، وأن  ــم فــي اتف ــاق التحكي ــراد اتف ــا يعفــي مــن شــرط إي ــد التأميــن تجاري عق
ــون  ــن القان ــادة 750 / 4 م ــص الم ــا لن ــال وفق ــون باط ــوع ال يك ــم المطب ــرط التحكي ش
المدنــي، بســبب كونــه مــن األعمــال التجاريــة، وأن المســتقر عليــه فقهــا أنــه يجــوز الدفــع 

االتحــادي رقــم 1 لســنة 1987 ذلــك أن صحــة الشــرط التحكيمــي وبطالنــه يخضعــان لحكــم القاعــدة العامــة 
التــي قررتهــا المــادة 1028 المشــار إليهــا، والقانــون رقــم 1 لســنة 1987 لــم يســتثن التأميــن مــا ذهبــت 
إليــه محكمــة االســتئناف خطــأ مــن تلــك األحــكام العامــة،  وكانــت الطاعنــة قــد طعنــت فــي اســتئنافها الــذي 
أسســت عليــه المطعــون ضدهــا دعواهــا بالبطــالن ، فــإن هــذا الطعــن يكــون واقعــا موقعــه القانونــي وأن 
محكمــة االســتئناف إذ قضــت بخــالف ذلــك تكــون قــد أخطــأت فــي تفســير القانــون وتحديــدا المــواد 1028 
و 1031 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة وكذلــك القانــون رقــم 1 لســنة 1987، وحيــث أن هــذا النعــي غير 
ســديد، ذلــك أنــه وإن كان قانــون المعامــالت المدنيــة هــو القانــون العــام الــذي يتعيــن الرجــوع إليــه لتحديــد 
طبيعــة العالقــة فــي النــزاع المطــروح وإدخالهــا فــي طائفــة مــن طوائــف النظــم القانونيــة، إال أنــه متــى 
تــم هــذا التحديــد فإنــه يتعيــن إعمــال القانــون الواجــب التطبيــق، لمــا كان ذلــك وكانــت المــادة األولــى مــن 
القانــون االتحــادي رقــم 1 لســنة 1987 بتعديــل المــادة األولــى مــن قانــون المعامــالت المدنيــة رقــم 5 لســنة 
1985 قــد نصــت علــى أنــه » يعمــل بالقانــون المرافــق فــي شــأن المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات 
ــى أن  ــأنها إل ــة بش ــم القائم ــن والنظ ــل بالقواني ــتمر العم ــة فيس ــالت التجاري ــا المعام ــدة، أم ــة المتح العربي
يصــدر قانــون التجــارة االتحــادي«، وكان مــؤدي ذلــك أن المعامــالت التجاريــة تخــرج عــن نطــاق تطبيــق 
قانــون المعامــالت المدنــي، ولمــا كان عقــد التأميــن يعــد عمــل عقــدا تجاريــا بالنســبة للمؤمــن ويعــد كذلــك 
بالنســبة للمؤمــن لــه ، إذا كان تاجــرا يحتــرف األعمــال التجاريــة ومنهــا بيــع المفروشــات فــي محــل تجــاري 
كمــا هــو حــال المطعــون ضــده ومــن ثــم يكــون عقــد التأميــن تجاريــا بالنســبة لطرفــي التداعــي وبالتالــي 
فــال محــل للتحــدي بإعمــال المــادة 1028 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة التــي تبطــل شــرط التحكيــم إذا 
لــم يــرد فــي اتفــاق خــاص منفصــل عــن الشــروط العامــة المطبوعــة فــي وثيقــة التأميــن ، باعتبــار أن نطــاق 
تطبيقهــا يقتصــر علــى المعامــالت المدنيــة، ومــن ثــم يتعيــن إعمــال كافــة مــا تضمنتــه وثيقــة التأميــن مــن 

شــروط ومنهــا شــروط التحكيــم أيــا كانــت الطريقــة التــي دون بهــا هــذا الشــرط ». 

ــع بالبطــالن  ــذا الدف ــر أن ه ــن، غي ــة التأمي ــي وثيق ــوع ف ــم المطب ــرط التحكي ببطــالن ش
ــن أن تتمســك  ــال يجــوز لشــركة التأمي ــن، ف ــة التأمي ــرر لمصلحــة المســتفيد مــن وثيق مق

بالبطــالن فــي هــذه الحالــة)1(.
مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن عقــد التأميــن وارد تنظيمــه فــي المــواد مــن 1026 ومــا بعدهــا 
ــن  ــى م ــادة األول ــص الم ــاج بن ــه ال يجــوز االحتج ــة، وأن ــالت المدني ــون المعام ــن قان م
القانــون االتحــادي رقــم 1 لســنة 1987 بتعديــل المــادة األولــى مــن مــواد إصــدار قانــون 
المعامــالت المدنيــة ، والتــي نصــت علــى العمــل بالقانــون المرافــق فــي شــأن المعامــالت 
المدنيــة أمــا المعامــالت التجاريــة فيســتمر العمــل بالقوانيــن والنظــم القائمــة بشــأنها إلــى 
أن يصــدر قانــون التجــارة االتحــادي ، ألن النــص الســابق يتعلــق بحالــة عقــد التأميــن فــي 
حالــة كونــه عمــال تجاريــا أمــا فــي غيــر ذلــك فيعتبــر عمــل مدنــي، وفــي كل األحــوال 
ال شــأن لتجاريــة عقــد التأميــن مــن عدمــه علــى طريقــة تــدون شــرط التحكيــم فــي عقــود 

التأميــن واعتبــار الشــرط المطبــوع باطــل. 
ــة هــو نــص  ــون المعامــالت المدني ــإن نــص المــادة 1028 مــن قان ــة، ف ــة ثالث مــن ناحي
خــاص بعقــود التأميــن، وأن المســتقر عليــه أن العــام يظــل علــى عمومــه مــا لــم يــرد مــا 

يخصصــه.
17 - وقــد أثــار اتفــاق التحكيــم اإللكترونــي التخــوف فــي بدايــة األمــر، فاشــترط أســتاذنا 
ــداد  ــه لالعت ــوق ب ــي موث ــع إلكترون ــيد صــاوي وجــوب وجــود توقي ــد الس ــور أحم الدكت
بشــرط التحكيــم علــى نحــو مــا ورد فــي قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي األونســيترال، 
وقــد نصــت المــادة 6 / 1 مــن قانون األونســيترال النموذجي بشــأن التوقيعــات اإللكترونية 
الصــادر عــن األمــم المتحــدة 13 يوليــه 2001 علــى أن« حيثمــا يشــترط القانــون توقيــع 
ــات إذا اســتخدم  ــالة البيان ــى رس ــبة إل ــك االشــتراط مســتوفي بالنس ــد ذل ــن شــخص يع م
توقيــع إلكترونــي موثــوق بــه بالقــدر المناســب للغــرض الــذي أنشــئت أو أبلغــت مــن أجلــه 
البيانــات فــي ضــوء الظــروف بمــا فــي ذلــك أي اتفــاق ذي صلــة« وأن المشــرع الفرنســي 
قــد ســاوى بيــن الكتابــة التقليديــة والكتابــة اإللكترونيــة ، بنصــه فــي المــادة 1316 مــن 
القانــون المدنــي علــى أن » تكــون الكتابــة اإللكترونيــة كالكتابــة المكتوبــة علــى دعامــة 
ورقيــة بشــرط تحديــد الشــخص الــذي أصدرهــا أو أن يكــون تدويــن الكتابــة وحفظهــا قــد 

تــم فــي ظــروف ذات طبيعــة تضمــن تكاملهــا«)2(.

)1( د . فتحي والي » قانون التحكيم في النظرية والتطبيق » مرجع سابق بند 67 ص 143 و144.
)2( د. أحمــد الســيد صــاوي » التحكيــم طبقــا للقانــون 27 لســنة 1994 وأنظمــة التحكيــم الدوليــة« مرجــع 
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الواقــع، أنــه لــم يعــد هنــاك خشــية مــن قبــول المحــررات اإللكترونيــة فــي ظــل االنتشــار 
الواســع للتجــارة اإللكترونيــة، ســواء مــن حجيــة المحــرر أو مــن حيــث حجيــة التوقيــع 
عليــه، فقــد نصــت معظــم التشــريعات علــى اعتمــاد التوقيــع اإللكترونــي)1(، ونعتقــد أن 
تعبيــر » وغيرهــا مــن وســائل االتصــال المكتوبــة » الــواردة فــي المــادة 12 مــن قانــون 
ــراء  ــد الش ــة، وأن عق ــم اإللكتروني ــات التحكي ــمل اتفاق ــي تش ــم المصــري والعمان التحكي
أو البيــع أو االشــتراك لســلعة أو لخدمــة عبــر شــبكة االنترنــت، هــو عقــد مكتــوب مــن 
ــال، وأن  ــغ مــن الم ــل مبل ــة مقاب ــه عــرض ســلعة أو خدم ــب طــرف واحــد مضمون جان
هــذا العقــد يتضمــن فــي الغالــب شــرطا للتحكيــم مطبــوع ومعــد مســبقا مــن قبــل الشــركة 
ــد  ــم، ألن التقاع ــرط التحكي ــود ش ــي وج ــتري ف ــه ال إرادة للمش ــرض، وأن ــة الع صاحب
ــول  ــى قب ــع الشــخص عل ــر أن توقي ــان)2(، غي ــود اإلذع ــن عق ــر م ــت يعتب ــر االنترن عب
الســلعة أو الخدمــة يتضمــن ضمنــا الموافقــة علــى شــرط التحكيــم المطبــوع المعــد مــن قبل 
الشــركة، وتوقيــع الشــخص علــى قبــول شــراء الســلعة أو الخدمــة يتضمــن الموافقــة علــى 
ــي  ــم اإللكترون ــاق التحكي ــة ال منــاص مــن صحــة اتف ــم،  و فــي هــذه الحال شــرط التحكي
العتبــارات التجــارة اإللكترونيــة ومــا تقتضيــه مــن احتمــال وجــود منازعــات بشــأنها، مــع 
مراعــاة أال يتعــارض ذلــك مــع مــا نصــت عليــه المــادة 1028 مــن قانــون المعامــالت 
المدنيــة اإلماراتــي والمــادة 750 مــن القانــون المدنــي المصــري بالنســبة لعقــود التأميــن، 
ومراعــاة تعلــق بطــالن االتفــاق بمصلحــة المتعاقــد أو العميــل وحــده، فــال يكــون للشــركة 

ســابق بنــد31 مكــرر ص 48 ومــا بعدهــا.
 Art 6-1 Uncitral Model Law on electronic signatures 2001 ”where the law
 requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a
 data message if an electronic signature is used that is as reliable as was
 appropriate for the purpose for which the data message was generated or
 communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant

”agreement
)1( د. محمــد حســين منصــور »اإلثبــات التقليــدي واإللكترونــي« دار الفكــر الجامعــي 2006 ص 282 
ومــا بعدهــا، د. أيمــن ســعد ســليم » التوقيــع اإللكترونــي، دراســة مقارنــة« دار النهضــة العربيــة 2005 
ص 13 ومــا بعدهــا، ،د. ممــدوح محمــد علــى مبــروك » مــدى حجيــة التوقيــع اإللكترونــي فــي اإلثبــات« 
دار النهضــة العربيــة 2005 بنــد 14 ص 58 ومــا بعدهــا، د. ســعيد الســيد قنديــل » التوقيــع اإللكترونــي« 

دار الجامعــة الجديــدة للنشــر 2004 ص 15 ومــا بعدهــا.  
ــي  ــب البعــض لنف ــث ذه ــان، حي ــود اإلذع ــن عق ــت م ــر االنترن ــع عب ــار البي ــي اعتب ــه ف ــف الفق )2( اختل
وصــف اإلذعــان عــن عقــود البيــع عبــر االنترنــت، بينمــا ذهــب بحــق جانــب آخــر لثبــوت هــذا الوصــف 
عليــه، د. محمــد ســعد خليفــة » مشــكالت البيــع عبــر االنترنــت » دار النهضــة العربيــة 2007 ص 24 
ــة  ــب القانوني ــي« دار الكت ــد اإللكترون ــي التعاق ــة المســتهلك ف ــدر » حماي ــد ب ــا، د. أســامة أحم ــا بعده وم
2008  بنــد 74 صــر149 ومــا بعدهــا، حيــث وصــف قبــول المتعاقــد بالقبــول المذعــن إذا مــا أراد إبــرام 

العقــد. 

المقدمــة للعــرض عبــر شــركة االنترنــت التمســك بهــذا البطــالن.
و قــد صــدر قانــون التوقيــع اإللكترونــي الفرنســي فــي 13 مــارس 2000 برقــم 230 / 
2000 )1(،، وبعــد العمــل بقانــون التحكيــم التجــاري الدولــي األونســيترال عــام 2001، 
ــارة  ــع التج ــع واق ــب م ــا يتناس ــريعاتها بم ــل تش ــن تعدي ــدول م ــن ال ــد م ــارعت العدي س
اإللكترونيــة، فقــد صــدر قانــون التوقيــع اإللكترونــي المصــري رقــم 15 لســنة 2004 
ــة  ــدة المحــررات اإللكتروني ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــد المشــرع ف ــد اعتم ،وق
ــة  ــات المدني ــل قانــون اإلثب ــع اإللكترونــي بالقانــون رقــم 36 لســنة 2006 بتعدي والتوقي
ــى أن »  1-  ــرر عل ــادة 17 مك ــت الم ــث نص ــنة 1992، حي ــم 10 لس ــة رق والتجاري
يعتبــر توقيعــا إلكترونيــا كل أحــرف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو صــور أو أصــوات 
ــى  ــره عل ــزه عــن غي ــع وتمي ــد شــخص صاحــب التوقي ــرد تســمح بتحدي ــع منف ــا طاب له
النحــو الــوارد فــي قانــون المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة، 2- يعتبــر محــرر إلكترونيــا 
كل انتقــال أو إرســال أو اســتقبال أو تخزيــن لرمــوز أو إشــارات أو كتابــة أو صــور أو 
أصــوات أو معلومــات أيــا كانــت طبيعتهــا تجــري مــن خــالل وســيلة تقنيــة معلومــات، 3 
– للتوقيــع اإللكترونــي ذات الحجيــة المقــررة  للتوقيعــات المشــار إليهــا فــي هــذا القانــون 
إذا روعــي فيــه األحــكام المقــررة فــي قانــون المعامــالت اإللكترونيــة ، 4- للكتابــة 
اإللكترونيــة والمحــررات اإللكترونيــة والســجالت والمســتندات اإللكترونيــة ذات الحجيــة 
المقــررة للكتابــة والمحــررات الرســمية والعرفيــة فــي أحــكام هــذا القانــون متــى اســتوفيت 
الشــروط واألحــكام المقــررة فــي قانــون المعامــالت والتجــارة اإللكترونيــة«، كمــا نــص 
ــم  ــة رق ــون إمــارة دبــي للتجــارة اإللكتروني ــع اإللكترونــي قان ــة للتوقي ــى نفــس الحجي عل
ــبتمبر  ــي 14 س ــادر ف ــي الص ــة البحرين ــارة اإللكتروني ــون التج ــنة 2002 ، وقان 2 لس
2004، والقانــون التونســي رقــم 83 لســنة 2000 بشــأن التجــارة اإللكترونيــة، وقانــون 

المعامــالت اإللكترونيــة األردنــي رقــم 85 لســنة 2001.
تجــدر اإلشــارة أن تعبيــر » وغيرهــا مــن وســائل االتصــال اإللكترونيــة » الــوارد فــي 
المــادة 12 مــن قانــون التحكيــم المصــري ومــا يقابلهــا فــي التشــريعات المقارنــة تكفــي 
فــي وجهــة نظرنــا لالحتجــاج باتفــاق التحكيــم اإللكترونــي دون حاجــة للنــص علــى حجيــة 

التوقيــع اإللكترونــي.
ــزاع   ــام الن ــل قي ــم قب ــد يت ــادي ق ــم الع ــاق التحكي ــأنه اتف ــي ش ــم اإللكترون ــاق التحكي واتف

)1( د. أيمن سعد سليم » التوقيع اإللكتروني، دراسة مقارنة« دار النهضة العربية 2005 ص 13 وما 
بعدها،



124125

دكتور أحمد إبراهيم عبد التواببطالن شرط التحكيم في عقود التأمين المطبوعة

كشــرط فــي عقــد مــن العقــود، وقــد يتــم بعــد قيــام النــزاع  فــي اتفــاق الحــق أو مشــارطة 
تحكيــم إلكترونيــة، وهــو اتفــاق مســتقل عــن العقــد األصلــي شــأن اتفــاق التحكيــم العــادي، 
وهــو تعبيــر عــن إرادتيــن متطابقتيــن الختيــار التحكيــم كوســيلة لحــل النــزاع الــذي نشــأ أو 
سينشــأ فــي المســتقبل بســبب العالقــة العقديــة أو غيــر العقديــة، وأن المتعامليــن فــي مجــال 
التجــارة اإللكترونيــة غالبــا مــا يفضلــون النــص فــي العقــود اإللكترونيــة التــي يوقعونهــا 
أو اتفاقــات الحقــة علــى شــرط التحكيــم اإللكترونــي، وأن الفقــه األمريكــي يفضــل تعميــم 

شــرط التحكيــم اإللكترونــي فــي كل العقــود اإللكترونيــة )1(.
وفــي وجهــة نظرنــا فــإن اتفــاق التحكيــم اإللكترونــي يأخــذ حكــم اتفــاق أو شــرط التحكيــم 
المطبــوع إذا ورد كشــرط فــي عقــد مــن عقــود التأميــن دون اختيــار مــن جانــب المؤمــن 
لــه، وفــي هــذه الحالــة يتعيــن إعمــال نــص المــادة 750 مــن القانــون المدنــي المصــري 
والمــادة 1028 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 
5 لســنة1985، المتعلقتيــن ببطــالن شــرط التحكيــم فــي عقــود التأميــن المطبوعــة مــا لــم 

يــرد كاتفــاق خــاص ومنفصــل عــن الشــروط المطبوعــة فــي عقــود التأميــن. 
وبصفــة عامــة ال بطــالن لشــرط التحكيــم اإللكترونــي إذا ورد فــي أي عقــد مــن العقــود 

بخــالف عقــد التأميــن، إذ ال يشــترط القانــون طريقــة محــددة لتدويــن اتفــاق التحكيــم.

18 -خالصــة القــول، أن شــرط التحكيــم فــي وثائــق التأميــن يتعيــن أن يــرد فــي اتفــاق 
خــاص مكتــوب مســتقال عــن الشــروط العامــة لوثيقــة التأميــن، وأن هــذا الشــرط إذا ورد 
ــادة 1028  ــص الم ــا لن ــع باطــال وفق ــرط يق ــذا الش ــإن ه ــة ف ــروط المطبوع ــن الش ضم
ــي  ــون المدن ــن القان ــادة 750 م ــة للم ــي المقابل ــة اإلمارات ــالت المدني ــون المعام ــن قان م
ــه  ــة وال تســتفيد من ــن الوثيق ــرر لمصلحــة المســتفيد م ــذا البطــالن مق المصــري، وأن ه
شــركة التأميــن، وأنــه ال يجــوز االحتجــاج للقــول بصحــة هــذا الشــرط أن عقــد التأميــن 
مــن األعمــال التجاريــة، وأن اتفــاق التحكيــم االلكترونــي فــي عقــود التأميــن يســري نفــس 

الحكــم.

)1( د. سامي عبد الباقي » التحكيم اإللكتروني » دار النهضة العربية 2007 بند 40 ص 88 وما بعدها
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إعداد إسراء ماجد أبورخية

بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة 

الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى ســيدنا ســيد المرســلين محمــد صلــى هللا 
عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الطيبيــن الطاهريــن ومــن تبعهــم باحســان الــى يــوم الديــن؛ و 

بعــد:-
فقــد شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين تطــورا مذهــال فــي العلــوم الطبيــة والعديــد 
مــن االنجــازات العلميــة فــي هــذا المجــال ، ولعــل مــن اعظــم هــذه االنجــازات مــا يتعلــق 

بحيــاة االنســان وصحتــه.
ــرس  ــد غ ــاء وبالتحدي ــرس االعض ــل وغ ــات نق ــرت عملي ــرة ظه ــنوات األخي ــي الس فف
االعضــاء التناســلية، وقــد أثــار هــذا الموضــوع ومــا زال يثيــر كثيــرا مــن اهتمــام الفقهــاء 

ــاء. واألطب
وألهميــة هــذا الموضــوع ومساســه بمقصــد مــن مقاصــد الشــريعة أال وهــو حفــظ 
األنســاب، قمــت بكتابــة هــذا البحــث تحــت عنوان)غــرس األجهــزة التناســلية( وقــد جــاء 

ــي: ــا يل ــا م متضمن
أوال: التعريف بغرس األعضاء التناسلية.. لغة واصطالحا 	 
ثانيا : مكونات األعضاء التناسلية	 
ثالثا: األهداف المبتغاة من غرس االعضاء التناسلية	 
رابعا: واقع غرس االعضاء التناسلية	 
خامسا: عدم رواج غرس األعضاء التناسلية	 
سادسا: الموقف الفقهي من قضية غرس األعضاء التناسلية	 

أسال هللا التوفيق والسداد
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إعداد إسراء ماجد أبورخيةغرس األعضاء التناسلية

أوالً: 
التعريف بغرس األعضاء التناسلية

التعريف لغةأ- 
هذا العنوان يتكون من ثالثة أجزاء لذلك نعرف بداية الغرس.

الغــرس لغــة: مــن غــرس الشــجر، والشــجرة يغرســها غرســا، وغــرس الشــجر أثبتــه فــي 
األرض، وغــرس فــالن عنــدي نعمــة أثبتهــا)1(

األعضــاء: جمــع مفردهــا عضــو وهــو بالضــم والكســر كل لحــم وافــر بعظمــه والواحــد 
مــن أعضــاء الشــاة وغيرهــا والتعضيــة التجزئــة)2(.

ــك  ــال وكذل ــع أنس ــة والجم ــد والذري ــل الول ــق، والنس ــو الخل ــل وه ــن النس ــلية: م التناس
النســيلة)3(.

لماذا غرس األعضاء وليس زراعتها؟)4(
قــد درجــت العــادة أن يطلــق علــى هــذه العمليــات زرع األعضــاء إال أن التســمية األكثــر 
دقــة هــي غــرس االعضــاء فكلمــة غــرس تعنــي اثبــات الشــيئ المغــروس فيقــال غــرس 
الشــجر أي أثبتــه فــي األرض أمــا الــزرع فهــو طــرح الزرعــة فــي االرض وزرع الحــب 

بــذره.)5(
ــي  ــي القامــوس الموحــد- وهــو قامــوس طب ــواردة ف وغــرس األعضــاء هــي التســمية ال

ــة. ــد المصطلحــات العلمي ــه توحي ــاء هدف ــة مــن األطب وضعــه نخب
ب-  التعريف اصطالحا:

ــوا  ــا عرف ــوص انم ــه الخص ــى وج ــلية عل ــاء التناس ــرس االعض ــاء غ ــرف العلم ــم يع ل
ــا. ــاء مطلق ــرس األعض غ

ــى  ــرع إل ــل عضــو ســليم أو مجموعــة مــن األنســجة مــن متب ــا نق ــار بأنه ــا د. الب فعرفه

)1( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب المحيط، دار لسان العرب، بيروت، م2مادة غرس 
ص 976 

أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز، القاموس المحيط، مصطفى الحلبي، ط2 1952، ج2 
ص243 

ابن منظور،لسان العرب،مادة عضا م2 ص809
)2( ابادي، القاموس المحيط فصل العين،ج 4 ص366

)3( ابن منظور، لسان العرب، م3 ص628
)4( صافي، محمد ايمن، غرس االعضاء في جسم االنسان ، ط1 1987م ص9

)5( ابن منظور، لسان العرب، مادة زرع، م2 ص20
ابادي، القاموس المحيط، فصل الراء،ج3 ص34

ــف)1(. ــام العضــو أو النســيج التال ــوم مق مســتقبل ليق
وعرفهــا د. عبــد الفتــاح عطــا هللا بأنهــا عمليــة نقــل األنســجة أو خاليــا حيــة مــن شــخص 
الــى آخــر مــع وجــود هــدف وراء ذلــك النقــل وهــو الحفــاظ علــى اســتمرار عمــل هــذا 
النســيج وأدائــه لوظيفتــه الفســيولوجية بعــد نقلــه الــى بيئتــه الجديــدة فــي جســم المريــض 

الــذي أجريــت لــه عمليــة الــزرع)2(.
وعرفهــا د. أيمــن بأنهــا نقــل عضــو ســليم مــن جســم متبــرع ســواء كان إنســانا أو حيوانــا 

وإثباتــه فــي الجســم المســتقبل ليقــوم مقــام العضــو المريــض فــي أداء وظائفــه)3(.
ونســتطيع مــن خــالل هــذه التعاريــف ان نعــرف غــرس األعضــاء التناســلية: بأنهــا عمليــة 
نقــل عضــو تناســلي ســليم مــن إنســان متبــرع إلــى إنســان مريــض ليقــوم هــذا العضــو 

مقــام العضــو التالــف.

ثانيا:
مكونات األعضاء التناسلية

تتكــون األعضــاء التناســلية مــن الذكــر واألنثــى مــن قســمين تبعــا لمســؤليتهما عــن نقــل 
الخصائــص الوراثيــة.

القسم األول أعضاء تناسلية لها عالقة بنقل الصفات الوراثية.)الغدد التناسلية(
القسم الثاني أعضاء تناسلية ليس لها عالقة بنقل الصفات الوراثية.

ولمزيد من التوضيح قسمت هذا البحث الى مطلبين:
المطلب االول األعضاء التناسلية األنثوية.
المطلب الثاني األعضاء التناسلية الذكرية.

المطلب األول : األعضاء التناسلية االنثوية:
أ- األعضاء المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية

ــان  ــه ولهمــا وظيفت المبيضــان: يوجــد المبيضــان داخــل البطــن وفــي الجــزء الســفلي من
ــة كنعومــة  ــات االنثوي ــم الصف ــة المســؤولة عــن تنظي ــات االنثوي ــراز الهرمون ــى اف االول

)1( البار، محمد علي، الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع االعضاء، الدار الشامية، 
بيروت، ط1،1994م،ص89

)2( عطا هللا، عبدالفتاح، زرع االعضاء بين الحاضر والمستقبل، المركز العربي للوثائق 
والمطبوعات الصحية، بيروت،ص1
)3( صافي، غرس األعضاء، ص9
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ــر بويضــة كل شــهر)1(. ــن البويضــات وتحري ــة هــي تكوي ــة الثاني الصــوت، والوظيف
والمبيضــان متصــالن بالرحــم بواســطة وتــر ســميك علــى ناحيــة اليميــن واليســار وهمــا 
ــوالدة أي عــدد  ــد ال ــن البويضــات عن ــى عــدد محــدد م ــوي عل ــاس تحت ــارة عــن اكي عب
ــا  ــي بطــن امه ــى ف ــل والدة االنث ــا قب ــم تكوينه ــد ت ــون ق ــض تك ــل المبي البويضــات داخ
ويصــل عــدد البويضــات فــي المبايــض الــى حوالــي مليونــي بويضــة عنــد الــوالدة وتبــدأ 
ــى 400  ــص ال ــم تتناق ــوغ ث ــد البل ــة عن ــف بويض ــى 400 ال ــل ال ــص لتص ــي التناق ف

ــة لالخصــاب.)2( بويضــة قابل

ب: األعضاء غير المسؤولة عن نقل الصفات الوراث
الرحــم: يقــع الرحــم فــي وســط الجــزء الســفلي مــن البطــن، وهــو مجــوف يشــبه  -1

حبــة الكمثــرى بشــكله وحجمــه، وقــد خــص هللا عــز وجــل الرحــم بخصائــص ومميــزات 
ال توجــد فــي أي عضــو آخــر مــن الجســم.)3(

قناتــا فالــوب: وهمــا أنبوبتــان رفيعتــان تفتحــان فــي الرحــم وتنتهيــان بنتــوءات  -2
صغيــرة تشــبه األصابــع وهــذه األصابــع تكــون بحركــة مســتمرة لكــي تلتقــط البويضــة 

عندمــا تخــرج مــن المبيــض.)4(
المهبل. -3

المطلب الثاني: األعضاء التناسلية الذكرية
األعضاء المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية:أ- 

ــا  ــة مــن الخالي ــات المنوي ــاج الحيوان ــوغ بانت ــد ســن البل ــان عن ــدأ الخصيت ــان: تب الخصيت
ــك  ــا تل ــي ورثته ــة الت ــات الوراثي ــل الصف ــي تحم ــة والت ــي الخصي ــودة ف ــة الموج األولي

ــذه الخصــي.)5( ــل ه ــدي حام ــن وال ــة م ــا األولي الخالي
األعضاء غير المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية:ب- 

الذكر. )راجع الملحق التوضيحي.(

)1( الترعاني، احمد، مرشد الحامل والمرضع، مكتبة الرسالة عمان،1975،ص13
)2( من االنترنت موقع

)3( الترعاني، مرشد الحامل،ص15
)4( الترعاني، مرشد الحامل،ص 15

)5( العوضي، صديقة علي، ود كمال نجيب ، بحث)) زراعة األعضاء التناسلية والغدد التناسلية للمرأة 
والرجل(( مجمع الفقه االسالمي،د 6 ع3 ج3 ص2054

كالين، باربرا، وعدد من المؤلفين، التثقيف الصحي- دورة حياة المراة- منشورات جامعة 
اليرموك،1984م، ص51

ثالثا:
األهداف المبتغاة من غرس االعضاء التناسلية:

معالجة مشكلة العقم وإيجاد الذريةأ- 
قــد يكــون الرجــل غيــر قــادر علــى اإلنجــاب بســبب بعــض المشــاكل منهــا عجــز الخصيــة 

عــن القيــام بوظيفتهــا مــن إنتــاج الحيوانــات المنويــة.
كذلك األمر عند المرأة فقد تفقد قدرتها على اإلنجاب لعدة أسباب منها:

سرطان المبيض. -1
فشل المبيض المبكر -2
استئصال الرحم لورم ليفي.)1( -3

اعادة بعض الصفات الجمالية:ب- 
ــى  ــي عل ــذي يفض ــة ال ــون األنوث ــات هرم ــى البويض ــة إل ــرزان باإلضاف ــان يف المبيض
ــوت. ــة الص ــة كنعوم ــم األنوث ــا معال ــر عليه ــذي يظه ــو ال ــال وه ــات الجم ــرأة صف الم

وكــذا الخصيتــان فانهمــا يفــرزان هرمــون مســؤول عــن الصفــات الثانويــة للذكــورة مثــل 
نمــو الشــعر علــى الوجــه وتغيــر الصــوت مــن نعومــة صــوت الطفــل الــى خشــونة صــوت 

الرجل.)2(
القضاء على االمراض النفسية الناتجة عن مشاكل اإلنجاب.

ــا  ــاة الدني ــة الحي ــل هــم زين ــى البشــرية ب ــاء هــم نعمــة مــن نعــم هللا عــز وجــل عل فاالبن
قــال تعالى))المــال والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا(()3(.وال يــدرك قيمــة هــذا النعمــة إال مــن 

فقدهــا، فيعيــش فــي اضطــراب نفســي دائــم راجيــا هللا أن يجــد لــه حــال.

رابعا:
واقع غرس األعضاء التناسلية:

أ-  بالنسبة لغرس الخصية 
ــاء  فــي إعــادة زرع الخصيــة مــن الرجــل نفســه أو مــن رجــل إلــى  نجــح بعــض األطب
أخيــه التــوأم المماثــل وهــذا النــوع مــن التوائــم يعطــي أفضــل النتائــج فــي زرع األعضــاء 
لعــدم وجــود رفــض للعضــو المنقــول. وقــد كان أول مــن قــام بهــذه العمليــة بيــن توأميــن 

)1( عمر الفاضل عبيد- العقم عند النساء والرجال ص 30.
)2( األشقر ، محمد سليمان، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مؤسسة الرسالة 2001م،ط1،ص130

الترعاني، مرشد الحامل ص13
البار، الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع االعضاء، ص245

)3( الكهف آية46
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ــي  ــاء وظيفت ــع بق ــة م ــي زرع الخصي ــح ف ــث نج ــام 1978 حي ــيلبر ع ــن د. س متماثلي
الخصيــة وهمــا إفــراز الحيوانــات المنويــة وإفــراز هرمونــات الذكــورة)1(

ــن األب  ــة م ــر كالزراع ــل آخ ــى رج ــل إل ــن رج ــة م ــادة زرع الخصي ــبة إلع ــا بالنس أم
ــة زرع  ــد نشــرت مجل ــاالت وق ــض الح ــي بع ــة ف ــذه العملي ــد نجحــت ه ــن األخ فق أو م
ــة عشــر  ــه بأربع ــوا في ــن قام ــاء الصينيي ــن األطب ــاً لمجموعــة م ــة بحث األعضــاء العالمي
ــر  ــن يناي ــرة م ــي الفت ــك ف ــة وذل ــرة حال ــالث عش ــا ث ــح منه ــة نج ــة زرع للخصي عملي
1984 حتــى شــهر مايــو 1986. وقــد زرعــت الخصــى مــن األب ســبع حــاالت و مــن 
األخ حالتيــن و مــن جثــة متوفــى خمــس حــاالت. وقــد تلقــى 13 مريضــا هــذه الخصــى.. 
ولقــد   تبيــن أن إفــراز هرمونــات الذكــورة قــوي لــدى جميــع الحــاالت بينمــا كان إفــراز 

ــة مرضــى..)2( ــدى ثالث ــاً ل ــة طبيعي ــات المنوي الحيوان
ب- بالنسبة لغرس قناة فالوب:

بــدأت  زراعــة قنــاة فالــوب فــي المــرأة منــذ عــام ..... ولكنهــا لــم تــؤد إلــى الحمــل ألن 
ــد  ــك لفق ــا الفســيولوجية وذل ــؤدي وظيفته ــال ت ــزرع ف ــد ال ــص وتنكمــش بع ــة تتقل األنبوب

األهــداب الداخليــة لكنهــا تبقــى مفتوحــة.
فعمليات زرع أنابيب فالوب- قناتي الرحم- ال تزال في ميدان التجارب)3(

ج-غرس الرحم:
فــي عــام 1972م أجــرى بابانكولــي عمليــة نقــل رحــم وملحقاتــه مــن أم إلــى ابنتهــا ولــم 

يحــدث حمــل وظــل الرحــم ســليما ولــم يرفــض)4(.
د-غرس المبيض:

قــام بالنكــو عــام 1974م بنقــل مبيــض مــن امــرأة الــى أخــرى ونجحــت العمليــة ولكــن 
المــرأة لــم تحمــل، وقــام ســيلبر فــي عــام 1985 بنقــل مبيــض وقنــاة فالــوب مــن امــرأة 

الــى أختهــا التــوأم المتماثــل ونجحــت العمليــة)5(.

خامسا:

)1( القصيبي، طلعت، بحث ))إمكانية نقل األعضاء التناسلية في المرأة(( مجمع الفقه اإلسالمي د6، ع3 
، ج3، 1990

)2( نقالً عن البار، الموقف الفقهي واألخالقي من زرع األعضاء ص 251 
)3( القصيبي، إمكانية نقل األعضاء، مجمع الفقه اإلسالمي ص 1978-1979

)4( المرجع السابق،
البار، الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء،254

)5( القصيبي، طلعت بحث)) إمكانية نقل األعضاء التناسلية في المراة(( مجمع الفقه االسالمي د6 ،ع3، 
ج3، 1990، ص1977

أسباب عدم رواج غرس األعضاء التناسلية:
فــي اعتقــادي أن أهــم ســبب هــو عــدم معرفــة حكــم مثــل هــذه العمليــات مــن أ- 

ــك فــي فصــل خــاص. وجهــة نظــر الشــريعة وســوف أتحــدث عــن ذل
ــي تخيــف ب-  ظاهــرة الرفــض المناعــي-Immunological Rejection - الت

كال مــن الطبيــب والمريــض معــا.
فهــذه الظاهــرة تحــدث نتيجــة نشــاط الجهــاز المناعــي للمريــض الــذي اجريــت لــه عمليــة 

الــزرع ومهاجمتــه للعضــو المــزروع لديــه نتيجــة اعتبــاره جســما غريبــا.
ــض  ــن الرف ــة م ــتعمل للوقاي ــي تس ــة الت ــة للمناع ــة المثبط ــر األدوي ــى تطوي ــا أدى إل مم
وعالجــه)1(، ولكــن هــذا النــوع مــن األدويــة عنــد اســتعماله يــؤدي الــى تشــوه األجنــة، 

ــة. ــل هــذه األدوي ــد اســتعمال مث ــاء المــرأة مــن الحمــل عن ــع األطب ــك يمن لذل
ومــن أجــل ذلــك فــإن نقــل المناســل ال يــؤدي ثمــاره كنتيجــة مطلوبــة فــال يعقــل أن نــزرع 

المناســل ونطالــب المريضــة مــن االمتنــاع عــن الحمــل.)2(
حاجــة مثــل هــذه العمليــات إلــى خبــراء فــي الجراحــة الميكروســكوبية وهــم قلــة ه- 

فــي العالــم.
ــة  ــة الجراحي ــن توفــر العضــو مــن المتبــرع وإجــراء العملي ــة بي ــرة الزمني د- قصــر الفت
ــة  ــرة الزمني ــذه الفت ــاة ه ــد الوف ــرع بع ــن المتب ــو م ــى العض ــول عل ــي الحص ــة ف خاص
ــك  ــيجية لذل ــة النس ــن الفصيل ــعة بي ــة واس ــراء مقارن ــير إج ــن العس ــل م ــرة تجع القصي
العضــو المأخــوذ مــن المتبــرع وبيــن الفصيلــة النســيجية للمريــض. لذلــك لجــأ األطبــاء 

ــذه األعضــاء.)3( ــظ ه ــى البحــث عــن طــرق أفضــل لحف إل
هـــ- التطــور الحديــث فــي مجــال البحــث أثبــت النجــاح الســاحق الــذي حــدث في الســنوات 

األخيــرة فــي إنجــاب آالف األطفــال بواســطة طفــل األنابيــب.
فقــد أصبحــت هــذه العمليــة هــي الســائدة فــي كل مراكــز عــالج العقــم ومتوســط نجــاح 
هــذه العمليــة قــد تصل%30ولهــا ميــزات عــدة منهــا أنهــا ال تحتــاج الــى عمليــة جراحيــة 

وال تحتــاج الــى امــرأة أخــرى متبرعــة فلقــد اصبحــت ســهلة نوعــا مــا)4(
ــا  ــم تلقيحه ــرأة ويت ــص الم ــة تخ ــت البويض ــا كان ــموح طالم ــة مس ــة الديني ــن الناحي وم

ــها. ــرأة نفس ــم الم ــى رح ــا ال ــم نقله ــزوج ث ــة لل ــات المنوي بالحيوان

)1( عطا هللا، زرع األعضاء بين الحاضر والمستقبل،ص4
)2( الجماس، ضياء الدين، المرشد الطبي في الفقه، مركز نور الشام،سوريا،1991مص240

)3( عطا هللا، زرع االعضاء بين الحاضر والمستقبل،ص4-5
)4( القصبي، إمكانية نقل األعضاء، ص1981
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ــد  ــض إذا كان القص ــزرع المبي ــة ل ــال حاج ــة ف ــات االنثوي ــع الهرمون ــة تصني و- امكاني
ــي.)1( ــل الهرمون ــالح الخل إص

سادسا
الموقف الفقهي من قضية غرس األعضاء التناسلية :

ــيم  ــن تقس ــد م ــلية ال ب ــاء التناس ــرس االعض ــة غ ــرعي لعملي ــم الش ــن الحك ــدث ع للتح
هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن المطلــب األول لعــرض آراء الفقهــاء فــي حكــم غــرس 
األعضــاء التناســلية غيــر المســؤولة عــن نقــل الخصائــص الوراثيــة كالرحــم والمطلــب 
الثانــي لعــرض آراء الفقهــاء فــي حكــم غــرس األعضــاء التناســلية المســؤولة عــن نقــل 

ــن. ــة كالمبيضي ــص الوراثي الخصائ
المطلب األول

رأي الفقهــاء فــي حكــم غــرس االعضــاء التناســلية غيــر المســؤولة عن نقــل الخصائص 
الوراثية. 

عنــد الحديــث عــن رأي الفقهــاء فــي هــذه المســألة نجــد أن الفقهــاء فرقــوا بيــن األعضــاء 
الداخليــة للجهــاز التناســلي واألعضــاء الخارجيــة )العــورات المغلظــة(.

الفرع االول:
رأيهــم فــي غــرس األعضــاء التناســلية الداخليــة غيــر المســؤولة عــن نقــل الخصائــص 

ــة: الوراثي
الفريــق األول قــال بجــواز مثــل هــذه العمليــات بشــرط الحاجــة والضــرورة واســتدلوا أ- 

باألدلــة المجيــزة لزراعــة األعضــاء عمومــا ومــن هــؤالء الفقهــاء:
أ- د. محمد األشقر أجاز مثل هذه العمليات للضرورة والحاجة الماسة.)2( 

ب- د. خالــد الجميلــي قــال أمــا نقــل جــزء مــن األعضــاء التناســلية فــإذا لــم تتحقــق فيــه 
علــة خلــط األنســاب كان جائــزا كنقــل قنــاة فالــوب)3(

ــراء للضــرورة، انظــر  ــذا اإلج ــل ه ــاز مث ــذي أج ــه االســالمي ال ــع الفق ــرار مجم ج- ق
ــم)1()4(. ــق رق ملح

)1( الجماس، المرشد الطبي في الفقه،ص240
)2( األشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، ص141

)3( الجميلي، خالد رشيد ، بحث)) أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكام نقل الجنين الناقص الخلقة 
في الشريعة االسالمية(( مجمع الفقه االسالمي 1990م، د6 ج3، ع6 ص1996

)4( قرار مجمع الفقه االسالمي رقم)6-8-59( بشأن زراعة االعضاء التناسلية الدورة السادسة

د- فتــوى النــدوة الفقهيــة الطبيــة السادســة فقــد رأت النــدوة باألغلبيــة جــواز ذلــك اســتجابة 
لضــرورة مشــروعة ووفــق ضوابــط ومعاييــر شــرعية:)1(

هـــ- د. محمــد نعيــم ياســين قــال الرحــم اذا تلفــت مبايــض صاحبتــه فيحتمــل القــول بجــواز 
التبــرع بــه المــرأة تلــف رحمهــا وعندهــا مبايــض ســليمة وذلــك ضمــن قيــود.)2(

أدلة الفريق األول القائل بالجواز:
إن األهــداف المبتغــاة مــن هــذه العمليــة هــي مصالــح معتبــرة فتحصيــل النســل  -1

مثــال مطلــوب شــرعا، قــال تعالى))فــاآلن باشــروهن وابتغــوا مــا كتــب هللا لكــم(()3(
فهــذه المصالــح المشــروعة الرغبــة فيهــا والســعي إليهــا أمــر فطــري مرغــوب عنــد بنــي 
البشــر، وفقدانــه يــؤدي الــى انهيــار الســكينة التــي عــدت مــن أهــم مقاصــد الحيــاة الزوجيــة 

قــال تعالى))ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليهــا(()4(،)5( 
ــل  -2 ــى اختــالط االنســاب فهــي ال تنق ــؤدي ال ــل هــذه األعضــاء ال ي ــل مث إن نق

الخصائــص الوراثيــة فتكــون كأي عضــو مــن اعضــاء الجســم االنســاني الــذي ثبــت جواز 
غرســها بالجملــة عنــد كثيــر مــن الفقهــاء ضمــن ضوابــط ومحاذيــر. فهــذه األعضــاء لــن 

تشــارك خالياهــا فــي تكويــن الجنيــن بــل هــي بديــل لعضــو تالــف.)6(
رد علــى ذلــك أن هــذا قيــاس مــع الفــارق ألن األصــل ال شــبهة فيــه بخــالف الفــرع فــإن 

الشــبهة موجــودة فيــه فجــاز األصــل ولــم يجــز الفــرع فلــم يصــح اإللحــاق.)7(
إن المفــروض بمثــل هــذه العمليــات أن تكــون برضــا المنقــول منــه أو برضــا  -3

أوليائــه إن كان ميتــا. وبمــا أنــه رضــي بذلــك فهــو قــد تنــازل عــن حقــه فــي ملــك هــذا 
العضــو فأصبــح هــذا الحــق للمتلقــي فــال يوجــد مانــع مــن هــذه العمليــات.

قــال تعالــى: )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى(()8( وهــل يوجــد بــر أجــل مــن أن  -4
ينقــذ اإلنســان أخــاه المســلم مــن الهــالك ولــو كان هــالكا نفســيا.

)1(  نقال عن نصر الدين، مروك، نقل وزراعة االعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة االسالمية 
دراسة مقارنة، دار هومة،

)2( ياسين، محمد نعيم،أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس،ط1،1996 ص185
)3( البقرة آية187
)4( الروم آية 21

)5( انظر، األشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، ص135

)6( العوضي، زراعة األعضاء التناسلية والغدد التناسلية للمرأة والرجل، مجمع الفقه اإلسالمي، 
ص2056

)7( الشنقيطي، محمد بن محمد، أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها،مكتبة الصديق،ط1 
1993م ص372
)8( المائدة اآلية 2
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ــال  -5 ــد ق ــم يج ــإن ل ــة ف ــلم صدق ــى كل مس ــه الصــالة والســالم: ))عل ــه علي قول
ــن ذا  ــال يعي ــل ق ــم يفع ــم يســتطع أو ل ــإن ل ــوا ف ــع نفســه ويتصــدق قال ــده فينف ــل بي فليعم
الحاجــة والملهــوف(()1(،)2( فالمــرأة التــي اســتؤصل رحمهــا وهــي فــي ريعــان شــبابها 

ــا مشــكلتها. ــى وســيلة تحــل له ــة عل أليســت ملهوف
الفريق الثاني القائل بالمنع:ب- 

ومن الفقهاء الذين قالوا بالمنع:
ــر 	  ــن تغيي ــا م ــا فيه ــات لم ــذه العملي ــم ه ــال بتحري ــن ق ــاء العي ــي شــبيهنا م د. حمدات

لخلــق هللا.)3(
د. محمــد األميــن الضريــر منــع ذلــك مــن خــالل مناقشــاته فــي مجمــع الفقــه 	 

اإلســالمي.)4(
الشــيخ رجــب التميمــي حيــث قــال ))أرى أن مبــدأ انتقــال أي عضــو مــن اإلنســان 	 

إلــى إنســان آخــر مهمــا كان هــذا العضــو هــو تشــويه ومثلــة نهــى عنهــا اإلســالم(()5(
أدلة الفريق الثاني القائل بالمنع:

ــذا 	  ــة ه ــم حرم ــد عل ــل وق ــز وج ــق هللا ع ــر لخل ــا تغيي ــات فيه ــذه العملي ــل ه ان مث
ــام  ــن آذان االنع ــم فليبتك ــم وآلمرنه ــم وألمنينه ــى ))وألضلنه ــه تعال ــن خــالل قول م
ــد خســر  ــن دون هللا فق ــا م ــيطان ولي ــذ الش ــن يتخ ــق هللا وم ــرن خل ــم فليغي وآلمرنه

ــا((.)6(  ــرانا مبين خس
هذه العملية تسبب عقم للمرأة المتبرعة بشكل متعمد وأبدي وهذا حرام 	 
ــدا اذ 	  ــة ج ــة محتمل ــالك بصف ــه لله ــض نفس ــا بتعري ــرع محرم ــب المتب ــد ارتك و ق

ــا  ــش مراحله ــي تعي ــات الت ــن العملي ــوع م ــذا الن ــة ه ــم بصعوب ــا زال يحك الطــب م
ــا.)7( ــي نتائجه ــم ف ــب التحك ــا يصع ــى مم االول

المشــاكل االجتماعيــة الناتجــة عــن هــذه العمليــات ومــس كرامــة االنســان وهللا تعالــى 	 

)1( البخاري،صحيح،ج2 ح1376، ص524
)2( الجميلي، أحكام نقل الخصيتين والمبيضين ، مجمع الفقه االسالمي، ص 1990 1991

)3( ماء العينين، حمداتي شبيهنا، بحث)) زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة 
أخرى(( مجمع الفقه االسالمي،

د6 ،ع6 ،ج3 ،ص2031
)4( الضرير، محمد األمين، مناقشا في قضية زراعة االعضاء التناسلية في مجمع الفقه االسالمي 

د6،ع6 ،ج3 ، ص2142 
)5( التميمي، رجب بيوض- مناقشة في قضية زراعة األعضاء في مجمع الفقه اإلسالمي، ص2143

)6( النساء اآلية 119
)7( ماء العينين، زراعة الغدد التناسلية، مجمع الفقه االسالمي،ص2033

يقول))ولقــد كرمنــا بنــي آدم(( )1(
هذا العمل فيه محاولة استدراك االنسان على فعل هللا بعباده)2(.	 
إرتــكاب بعــض المحاذيــر نتيجــة التعــرض لهــذه العمليــات ومنهــا كشــف العــورات 	 

لغيــر ضــرورة والتعــرض للتخديــر الــذي أبيــح للحاجــة.
ال يكفــي رضــا المتبــرع ألن هــذه الحقــوق غيــر قابلــة للتنــازل وال يملــك اإلنســان 	 

أن يتصــرف فيمــا ال يملــك.)3(
ــوز 	  ــه ويج ــق صاحب ــل وح ــز وج ــق هللا ع ــه ح ــق ب ــد يتعل ــذا أن الجس ــى ه رد عل

إســقاط حــق هللا فــي عضــو مــن أعضــاء جســد معيــن إذا تنــازل صاحــب العضــو 
عــن حقــه وكان هــذا التنــازل ســببا وحيــدا إلنقــاذ مصلحــة جســدية فــي إنســان آخــر 
أعلــى فــي مرتبتهــا مــن المصلحــة التــي تفــوت بتنــازل صاحــب العضــو عــن حقــه 

فيــه.)4(
يــؤدي هــذا االمــر إلــى مفاســد كثيــرة تعــرض حيــاة االنســان لالســتغالل والمتاجــرة 	 

بهــا.
ورد علــى هــذا أن القــول بهــذا فيــه تضييــق علــى العبــاد وإغــالق أبــواب المصالــح، 	 

والتعلــق بمبــدأ ســد الذرائــع لــم يمنــع الشــر إنمــا ســيزيده مــن خــالل التحايــل 
ــن.)5( ــراق القواني واخت

الفرع الثاني:
رأي الفقهــاء فــي زراعــة األعضــاء التناســلية الخارجيــة غيــر المســؤولة عــن نقــل 

الصفــات الوراثيــة )العــورات المغلظــة(
الفريق األول القائل بالجواز:

من الفقهاء الذين قالوا بالجواز:
أ-د. محمد األشقر.)6(

ب-الشــيخ محمــد التســخيري حيــث قــال إذا لــم تثبــت الحرمــة فــي ذلــك يبقــى األمــر علــى 
إباحته,.)7(

)1( ماء العينين، زراعة الغدد التناسلية، مجمع الفقه اإلسالمي،ص2033
)2( ماء العينين، زراعة الغدد التناسلية، مجمع الفقه االسالمي،ص2033

)3( السكري، عبد السالم، نقل وزراعة األعضاء اآلدمية من منظور اسالمي، دار المنار، 
القاهرة،1988م

)4( ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 184
)5( المرجع السابق ص183

)6( األشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي،ص 145
)7(   التسخيري،علي، من خالل مناقشاته حول قضية غرس االعضاء التناسلية في مجمع الفقه االسالمي 
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أدلة من قال بالجواز:
أنه ال يوجد دليل على التحريم فيبقى األمر على حله.أ- 
استدلوا بأدلة من أجاز زرع األعضاء التناسلية الداخلية.ب- 

الفريق الثاني القائل بالمنع:
من الفقهاء الذين قالوا بالمنع:

أ- د. حمداتي شبيهنا ماء العينين.)1(
ب- د. محمد الفرفور.)2(

ج- الشيخ محمد مختار السالمي.)3(
د- فتوى مجمع الفقه اإلسالمي حيث استثنى العورات المغلظة من الجواز.)4(

أدلة من قال بالمنع:
ــى  ــل عل ــم دلي ــم يق ــا ل ــع م ــورع والمن ــوط والت ــاط والتح ــروج اإلحتي ــل بالف أ-إن األص

ــك.)5( ــالف ذل خ
ب- إن نقــل عضــو خارجــي يــؤدي الــى أن يعاشــر الــزوج عضــوا غيــر عضــو زوجتــه 

وهــذا تنافيــه األخــالق اإلســالمية واألدلــة للشــريعة اإلســالمية.)6(
ج- العــورة المغلظــة ال يجــوز االســتمتاع بهــا وال النظــر اليهــا وال لمســها مــن قبــل رجــل 

آخر.)7(
رد علــى هــذا أن الرجــل إذا ال يســتطيع أن يســتمتع بيــد امــرأة أخــرى نقلــت إلــى زوجتــه 

أو بــأي عضــو آخــر وهــذا غيــر مقبــول.)8(
ــه وظائــف أساســية  ــه عضــو منفــرد فــي الجســد ول أ-حــرم بعضهــم التبــرع بالذكــر الن

ــة الجنســية.)9( ــر الوظيف غي

د6،ع6 ،ج3 ، ص2144
)1(  ماء العينين، زراعة الغدد التناسلية ، مجمع الفقه االسالمي، ص2042

)2( الفرفور، محمد عبد اللطيف، من خالل مناقشاته حول قضية غرس االعضاء التناسلية في 
مجمع الفقه االسالمي، د6،ع6،ج3، ص2143

)3(  السالمي، محمد المختار، ص2142
)4( انظر ملحق رقم)1(

)5( الفرفور،مناقشات مجمع الفقه االسالمي ص2143
)6( الودود، محمد سالم، مناقشات مجمع الفقه االسالمي حول قضية غرس االعضاء 

التناسلية،ص2142
)7(  السالمي ، مناقشات مجمع الفقه االسالمي ص2142

)8(  الشريف، عبد الغفار. مناقشات الفقه اإلسالمي ص2141
)9(  ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص186

ــب الثانــي: آراء الفقهــاء فــي حكــم غــرس األعضــاء التناســلية المســؤولة عــن  المطل
نقــل الصفــات الوراثيــة:

اتجــه الفقهــاء اتجاهــا واحــدا فــي حكــم هــذه المســألة حيــث قالــوا بحرمــة غــرس األعضــاء 
التناســلية المســؤولة عــن نقــل الصفــات الوراثيــة، ومــن هــؤالء الفقهاء:

أ.د محمــد نعيــم ياســين حيــث قــال بحرمــة التبــرع بــأي عضــو تناســلي يتعــارض التبــرع 
بــه مــع حفــظ األنســاب.)1(

د.يوسف القرضاوي حيث قال والذي أراه أن نقل الخصية ال يجوز)2(.
د. خالــد الجميلي)3(ود.عبدالحميــد األنصاري)4(حيــث قــال ال يجــوز ان ينتــزع أو يوصــي 
باألعضــاء التناســلية الحاملــة للصفــات الوراثيــة ومــن قــال بهــذا أيضا د. محمد األشــقر)5(

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:
ــواده 	  ــه وم ــع بآالت ــل المصن ــى نق ــا إل ــؤدي بن ــر ي ــن شــخص ألخ ــة م ــل الخصي نق

األوليــة وعمالــه إلــى مــكان آخــر يكــون دور الرجــل الثانــي الــذي انتقلــت لــه 
الخصيــة هــو امــداد المصنــع بالطاقــة الالزمــة المنقــول لــه الخصيــة دور الصفــات 
الوراثيــة المحمولــة علــى الصبغــات الموجــودة فــي النــواة الــى ذريتــه ولكــن ســوف 
ــه.)6( ــة من ــل الخصي ــم نق ــذي ت ــة الخاصــة بالرجــل ال ــات الوراثي ــا الصف يحــل محله

إن نقــل المبيــض مــن امــرأة إلــى أخــرى ينقــل بالضــرورة الصفــات الوراثيــة 	 
الحتــواء المبيــض علــى البويضــات الحاملــة للصفــات الوراثيــة منــذ وجــود األنثــى 
فــي أحشــاء أمهــا إال أنهــا ال تكــون ناضجــة وتنضــج فــي مواعيدهــا وال يتخلــق منهــا 
بعــد الزراعــة شــْي جديــد بمعنــى الجــدة فهــذا اذا يقضــي بحرمــة نقــل المبيض شــرعا 

ألنــه يكــون شــبيها بنقــل الجنيــن مــن رحــم امــرأة الــى أخــرى وهــذا ممنــوع.)7(
إذا ثبــت عنــد أهــل الطــب أثــر الخصيــة والمبيــض علــى اختــالط األنســاب إذا تــم 	 

)1( ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة،ص186
)2(  القرضاوي، يوسف، الفتاوى المعاصرة، دار الوفاء للطباعة ،1993م،ج2ص539

)3(  الجميلي، أحكام نقل الخصيتين والمبيضين، مجمع الفقه االسالمي، ص1996
)4(  األنصاري، عبد الحميد، ضوابط نقل وزراعة األعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات 

العربية، دراسة مقارنة، دار الفكر ط1 2000م،ص24
)5(  األشقر. أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مالحظة تراجع الدكتور محمد االشقر عن قوله 

بجواز نقل المبيض والخصية الذي صرح به في مجمع الفقه االسالمي ع6 ود6،ج3 بعد ان 
ثبت له عالقتهما بنقا الصفات الوراثية.

)6(  العويضي، زراعة األعضاء التناسلية ، مجمع الفقه االسالمي،ص2054
)7(  األشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي،ص143
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نقــل هــذه األعضــاء مــن شــخص آلخــر، واألحــكام الشــرعية تتعلــق بعللهــا إذ حيثمــا 

ــا حــرام ومــن أســباب حرمتــه خلــط األنســاب  ــول والزن ــة تحقــق المعل تحققــت العل

ولمــا كانــت هــذه العلــة متحققــة فــي نقــل الخصيــة والمبيــض فقــد ثبتــت 

الحرمة بدليل قطعي.)1(	 

أيضــا فــان اإلســالم حــرم كل الوســائل التــي تفضــي الــى اختــالط االنســاب فحــرم 	 

التبنــي وادعــاء االنســان إلــى غيــر أبيــه ونحــو ذلــك ممــا يــؤدي إلــى أن يدخــل فــي 

األســرة أو القــوم ممــا ليــس منهــم فليــس مســلما اذا مــا يقــال أن الخصيــة إذا نقلــت 
أصبحــت جــزًءا مــن بدنــه وتأخــذ حكمــه فــي كل شــيئ.)2(

وجهة نظر الدكتور محمد االشقر في زرع الخصية:	 

وكانــت هنــاك وجهــة نظــر للدكتــور محمــد االشــقر فــي حكــم نقــل الخصيــة، فقــد 	 

ذكــر أن للخصيتيــن فائدتيــن طبيتيــن األولــى أن فيهمــا تتخلــق الحيوانــات المنوية وأن 

تخلــق تلــك الحيوانــات ليــس بطريــق االفــراز ولكــن بطريــق االنقســام لخاليــا تكــون 

موجــودة فــي المولــود منــذ والدتــه.

ــات 	  ــل الصف ــى الرج ــي تفضــي عل ــة الت ــات الرجول ــرزان هرمون ــا تف ــة أنهم الثاني

ــة. ــزة للرجول الممي

وقــد بيــن د. األشــقر أن األطبــاء قالــوا أن هاتيــن الوظيفتيــن في الخصيتيــن منفصلتان 	 

ــك  ــة ألجــل اإلنجــاب ألن ذل ــة زراعــة الخصي ــى بحرم ــك أفت ــض، لذل ــا للمبي خالف

ــراز  ــة إلف ــاز زرع الخصي ــا وأج ــر زوجه ــاء غي ــرأة بم ــل الم ــى أن تحم ــؤول إل ي

ــي  ــة الت ــا المنوي ــر الخالي ــا تدمي ــن طبي ــن الممك ــح م ــث أصب ــة حي ــون الرجول هرم

تنقســم وتنطلــق منهــا الحيوانــات المنويــة بحيــث تبقــى فــي الخصيــة الوظيفــة الثانيــة 
فقــط بشــرط أن ال يمكــن االســتعاضة عــن هــذه العمليــات بمصــادر أخــرى.)3(

)1(  الجميلي، أحكام نقل الخصيتين والمبيضين، مجمع الفقه االسالمي،ص1996
)2(  القرضاوي، الفتاوى المعاصرة،ص539

)3(  األشقر ، أبحاث اجتهادية في الفقه تاطبي،ص145-144

ملحق:
قرار مجمع الفقه اإلسالمي بخصوص غرس األعضاء التناسلية:

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد خاتــم النبييــن وعلــى آلــه 

وصحبــه.
قرار رقم)59/8/6(

بشأن زراعة األعضاء التناسلية
ــي  ــي جــدة ف ــي دورة مؤتمــره الســادس ف ــد ف ــه االســالمي المنعق ــع الفق ــس مجم إن مجل
المملكــة العربيــة الســعودية مــن23-17 شــعبان 1410ه الموافــق20-14 آذار 1990م.

بعد اطالعه على االبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا 
الموضوع: قرر:-

ــراز 	  ــل واف ــي حم ــتمران ف ــض يس ــة والمبي ــا إن الخصي ــلية: بم ــدد التناس زرع الغ
الصفــات الوراثيــة )الشــفرة الوراثيــة( للمنقــول منــه حتــى بعــد زرعهــا فــي متلــق 

ــا محــرم شــرعا. ــإن زرعه ــد ف جدي
زرع أعضــاء الجهــاز التناســلي:- زرع بعــض أعضــاء الجهــاز التناســلي التــي ال 	 

ــروعة  ــز لضــرورة مش ــة جائ ــورات المغلظ ــدا الع ــا ع ــة م ــات الوراثي ــل الصف تنق
ووفــق الضوابــط والمعاييــر الشــرعية المبينــة فــي القــرار رقــم)1( للــدورة الرابعــة 

لهــذا المجمــع.
ــه اإلســالمي  ــس الفق ــم)1( لمجل ــرار رق ــي ق ــا ف ــت باالطــالع عليه ــط قم ــذه الضواب وه
المنعقــد فــي عــام 1988م، وكانــت بشــأن انتفــاع االنســان بأعضــاء جســم إنســان آخــر 

حيــا أو ميتــا وهــي كمــا يلــي:
أوال: يجــوز نقــل العضــو مــن مــكان مــن جســم االنســان إلــى مــكان آخــر مــن جســمه مــع 
ــة أرجــح مــن الضــرر المترتــب  ــع مــن هــذه العملي ــع المتوق مراعــاة التأكــد مــن أن النف
عليهــا وبشــرط أن يكــون ذلــك اليجــاد عضــو مفقــود أو العادة شــكله أو وظيفتــه المعهودة 

لــه أو الصــالح عيــب أو إزالــة دمامــة أذى نفســيا أو عضويــا.           
ــى  ــى آخــر إذا كان العضــو مــن جســم إنســان إل ــا: يجــوز نقــل عضــو مــن جســم ال ثاني
جســم إنســان آخــر إن كان هــذا العضــو يتجــدد تلقائيــا كالــدم والجلــد ويراعــى فــي ذلــك 

ــاذل كامــل األهليــة وتحقــق الشــروط الشــرعية المعتبــرة. اشــتراط كــون الب
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ثالثــا: تجــوز االســتفادة مــن جــزء مــن العضــو الــذي اســتؤصل مــن الجســم لعلــة مرضيــة 
لشــخص آخر

رابعا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة
خامســا: يحــرم نقــل عضــو مــن إنســان حــي يعطــل زوالــه وظيفــة أساســية فــي حياتــه وأن 

لــم تتوقــف ســالمة أصــل الحيــاة عليها
ــك العضــو أو  ــى ذل ــه عل ــى حــي تتوقــف حيات سادســا: يحــرم نقــل عضــو مــن ميــت إل
تتوقــف ســالمة وظيفــة أساســية فيــه علــى ذلــك بشــرط أن يــأذن الميــت أو ورثتــه بعــد 
موتــه أو بشــرط موافقــة ولــي المســلمين إن كان المتوفــى مجهــول الهويــة أو ال وارث لــه.
ســابعا: وينبغــي مالحظــة أن االتفــاق علــى جــواز نقــل العضــو فــي الحــاالت التــي تــم 
ــع العضــو إذ ال يجــوز إخضــاع أعضــاء  ــك بواســطة بي ــم ذل ــأن ال يت ــا مشــروط ب بيانه
اإلنســان للبيــع بمــال . أمــا بــذل المســتفيد المــال ابتغــاء الحصــول علــى العضــو المطلــوب 

عنــد الضــرورة أو مكافــأة أو تكريمــا فمحــل اجتهــاد ونظــر.
ثامنــا: كل مــا عــدا الحــاالت والصــور المذكــورة ممــا يدخــل فــي أصــل الموضــوع فهــو 

محــل بحــث ونظــر

الخاتمـة

الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات....... الحمــد هلل الــذي أعاننــي علــى إكمــال هــذا 
البحــث...... فــإن كنــت قــد أصبــت بــكل مســائله فهــذا فضــل مــن هللا عــز وجــل..... وإن 
ــت مــن  ــد توصل ــى النقــص؛ وبعــد فق ــول عل ــا إال بشــر مجب ــا أن ــد فم ــد ن ــا ق كان بعضه

خــالل هــذا البحــث الــى مــا يلــي:

غــرس األعضــاء التناســلية هــي عمليــة نقــل عضــو تناســلي ســليم مــن إنســان متبــرع 	 
إلــى إنســان مريــض ليقــوم هــذا العضــو مقــام العضوالتالــف.

تنقســم األعضــاء التناســلية تبعــا للوظيفــة الــى قســمين: القســم األول المســؤول عــن 	 
نقــل الصفــات الوراثيــة أمــا القســم الثانــي غيــر المســؤول عــن نقــل هــذه الصفــات.

ــى مــن الحمــل 	  ــذ المراحــل األول ــة من ــات الذكري ــة فــي إفــراز الهرمون ــدأ الخصي تب
وتبــدأ فــي تكويــن الحيوانــات المنويــة عنــد البلــوغ مــن الخاليــا األوليــة الموجــودة 

فــي الخصيــة والتــي تحمــل الصفــات الوراثيــة.
ــذ والدتهــا فالبويضــات التــي يحصــل منهــا 	  ــق فــي مبيــض األم من البويضــات تتخل

ــدى االنثــى فــي جميــع مراحــل حياتهــا تكــون موجــودة مــن أول والدتهــا. الــوالدة ل
نجحــت عمليــات زراعــة الخصيــة عنــد عــدد مــن الرجــال الذيــن أجــروا مثــل هــذه 	 

العمليــات خاصــة فــي حالــة التــؤام المتماثــل.
تــم زرع المبيــض وقناتــي فالــوب والرحــم بالنســبة للمــرأة ال تــزال هــذه العمليــات 	 

ــتقبل  ــي المس ــون ف ــن أن تك ــدا، وال يمك ــل ج ــا ضئي ــارب ونجاحه ــور التج ــي ط ف
ــم. ــب وســيلة مــن وســائل معالجــة العق القري

اختلــف الفقهــاء فــي حكمهــم علــى قضيــة غــرس األعضــاء الداخليــة غيــر المســؤولة 	 
ــل هــذه العمليــات  ــواز مث ــح ج ــن والراج ــى قولي ــة ال ــل الصفــات الوراثي ــن نق ع
ــة غــرس  ــوا فــي قضي ــى أعضــاء الجســم األخــرى كمــا اختلف للضــرورة قياســا عل
األعضــاء الخارجية)العــورات المغلظــة( وأنــا أميــل مــع الــرأي الذي يرجــح جوازها 

ــى ذلــك وضمــن الضوابــط الشــرعية. إذا دعــت الضــرورة ال
أمــا بالنســبة لألعضــاء التناســلية للصفــات الوراثيــة فنقــول بحرمتهــا مطلقــا مــا لــم 	 

يثبــت بالطــب مــا ينفــي مســؤوليتها عــن هــذه الوظيفــة.
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التوصيات:

إن غــرس األعضــاء التناســلية بحاجــة ماســة الــى مزيــد مــن البحــوث الفقهيــة 	 
ــن  ــم فصــل يحــول بي ــان حك ــم بي ــن ث ــا وم ــة إلعطــاء تصــور واضــح عنه والطبي

المــرء والوقــوع بالمحرمــات 
ضــرورة زيــادة التوعيــة بهــذا الموضــوع ومــا يتفــرع عنــه مــن أحــكام مــن خــالل 	 

النشــرات والمحاضــرات وعقــد النــدوات

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
إسراء أبورخية
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ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


