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قواعد النشر بالمجمة
قــواعد عامـة
تنشر مجمة حوليات الجامعة البحوث و الدراسات العممية ،الفكري ة و األدبية في جميع التخصصات مكتوبة بالمغة العربية،
الفرنسية و اإلنجميزية و تكون المقاالت مصحوبة بممخصين أحداهما بمغة المقال و اآلخر بإحدى المغتين المتبقيتين،و عدد الكممات 150
(أو ستة أسطر أقصى تقدير) مع ذكر الكممات األساسية أو المفتاحية.
كيفية تقديم المقاالت
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن  10صفحات و بمسافة واضحة بين السطر و السطر ،و أن يترك هامش بثالث سم
عمى كل جانب و من األعمى و من األسفل الصفحة .يكتب المقال بطريقة منظمة :مقدمة النتائج ،المناقشة و الخاتمة.

الممخص بمغة

المقال و بمغتين مختمفتين إن أمكن.
حجم الخط

العنوان Simplified Arabic 14 G

العناوين الجزئية

المتن Simplified Arabic 12

الهوامش Simplified Arabic 10

Simplified Arabic 12G

اإلحاالت و المراجع مفصمة و بجميع المعمومات تكون في آخر المقال Simplified Arabic 12
التوثيق و التهميش

يجب أن تذكر المراجع داخل النص لإلشارة إلى رقمها في الفهرس بين قوسين ،مثال

( )5يشير إلى المصدر أو المرجع

المستخدم في البحث
عندما يشتمل المرجع عمى أكثر من مؤلفين يذكر اسم المؤلف األول متبوعا بعبارة"آخرون".
إذا كان المرجع مقاال تذكر أسماء المؤلفين ،اسم المجمة و رقمها ،سنة النشر و عدد الصفحات المستغمة في البحث.
أما بالنسبة لمكتب فيذكر في اإلحالة إلى المرجع اسم المؤلف ،عنوا ن الكتاب ،اسم الناشر ،مكا ن النشر ،سنة الطبع و رقم الصفحات
المستخدمة من الكتاب.
عندما يكون المرجع أشغال الممتقيات العممية فإن اإلحالة تتضمن اسم المؤلف أو أسماء الباحثين ،السنة لمتعريف بالممتقى ،و تحديد
مكانه و فترته ،اسم الناشر و الصفحة األولى الخاصة بمناقشة النتائج.
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الفهرس
من مظاىر اغبركة الوطنية يف منطقة بشار ) ( 1954 – 1940
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من مظاهر الحركة الوطنية في منطقة بشار) ( 1954 – 1940
بوبكر بن علي
جامعة بشار
ملخص:
سبيز نشاط اغبركة الوطنية بالسرية يف البداية كما يف تقارير اإلدارة االستعمارية ،كظهرت البوادر األكذل للنشاط السياسي يف منطقة بشارنظرا
للتجمع العمارل اؼبكثف يف اؼبؤسسات اليت تنشط يف ميادين االستخراج ،النقل ك التنقيب ،كما استفاد رجاؿ اغبركة الوطنية يف اؼبنطقة من
تواجد كل التيارات السياسية ،بتدعيم ذبربتهم النضالية ككذلك استغالؿ كتوظيف ىذه اؽبيئات لصاحل النشاط الوطٍت باإللبراط يف ؾبالس
كمكاتب نقابات كصبعيات فئات العماؿ األكربيُت الوافدين من بلداف ـبتلفة.
كانت الشركات الفرنسية تستغل مناجم الفحم اسغالال مفرطا ،ككانت تستنزؼ طاقات العماؿ استنزافا مبالغا فيو ،فبا اضطر العماؿ إذل
االلبراط يف نقابات تدافع عن حقوقهم اؼبسلوبة ،كيبثل ىذا االمر قفزة نوعية يف تبلور الوعي النضارل لدل ىؤالء العماؿ.
كنظرا للتواجد اؼبكثف للعماؿ اعبزائريُت يف اؼبؤسسات الصحراكية حيث كصل عدد الذين تداكلوا على العمل يف مناجم الفحم أكثر من 30
ألف عامل إضافة إذل  10آالؼ أكريب ،فتكونت بذلك تكتالت سياسية كنقابية سانبت يف تنظيم إضرابات عديدة أنبها إضراب مناجم
الفحم.
 مقدمة:ظهر العمل النقايب يف منطقة بشار منذ سنة  1940بعد أف تضاعف عدد العماؿ نتيجة الحتياجات االقتصاد الفرنسي من
الفحم أثناء اغبرب العاؼبية الثانية ،من خالؿ الًتكيز على اؼبستعمرات ،فنتيجة لالستغالؿ اؼبفرط للعماؿ ( أكثر من  10ساعات عمل ربت
األرض يوميا كضعف األجور) توجو العماؿ إذل النقابات للدفاع عن حقوقهم اؼبهدكرة ،كلعل أنبها ( يتمثل يف النقابتُت األساسيتُت
الكونفدرالية العامة للعماؿ  C. G. T.كنقابة القوة العمالية  ، 1)F . O.كأضحت النقابتاف الواجهة اؼبعربة عن مشاكل العماؿ كمصدر
طموحاهتم ،كما كظفت اغبركة الوطنية النقابات لنصرة اؼبشركع الوطٍت.
 – )1الكونفدرالية العامة للعمال : C. G. T.
بدأت تنشط بشكل بارز منذ  1941كىو( تاريخ إنشاء شركة -حبر -النيجر2 ،) Mer Niger -كتطور نشاطها يف سنة

 1947ك  1949كىي مرتبطة بنقابة القطاع الو ىراين ،كما حظيت ىذه النقابة بزيارة إطارات كطنية من اعبزائر العاصمة منها " صمصاجي
" ك " ؿبركز بن عمار" كنبا من اإلطارات العليا يف ىذه النقابة ،كما كاف اؼبناضل " فرقاف عمر" من أىم قادهتا.
 –) 2نقابة القوة العمالية – ( :) F. O.
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تأسست مكاتبها يف اؼبنطقة سنة  1947كضمت  122منخرطا إذل غاية  31ديسمرب  1952من أصل  400عامل لدل
شركة حبر – النيجر ،كفبا ذبدر اإلشارة إليو أف مناضلي اغبركة الوطنية سبكنوا من الفوز يف االنتخابات النقابية كالسيطرة على مكاتبها
كاستغالؽبا لصاحل نشر اؼببادئ النضالية ،أم أف ىذه النقابات كانت دبثابة اؼبنابر اليت يتم فيها نشر الوعي كمبادئ اغبركة الوطنية.
كنشَت يف ىذا السياؽ إذل فوز أربعة مناضلُت جزائريُت ،يف انتخابات اجمللس الذم يسَت النقابة كىم " بن جودم الشيخ " ك "
 11أكربيا ،كنشطت ىذه النقابة سنة  1952كنظمت أربع
دضباين سليماف " ك" أغالؿ سليماف " ك " عباسي أضبد " باإلضافة إذل
ذبمعات عمالية عامة النتخاب ىياكلها كاؼبطالبة حبقوؽ العماؿ.
 اإلضرابات :البرط عدد من مناضلي حركة انتصار اغبريات الديبقراطية يف نقابة S. G. T.
ككاف ىدؼ اؼبناضلُت صبع شتات العماؿ كتوجيههم ليدافعوا عن حقوقهم اؼبهضومة ،كتوحيد صفوفهم ليلعبوا دكرىم التارىبي يف طليعة
اؼبناضلُت األحرار ،كذبميع اعبماىَت ؼبناىضة النظاـ االستعمارم ،كىذا ىو الذم ينقمو عليو اؼبستعمركف كيصفونو بالعمل السياسي ،كقد
أدرؾ اؼبناضلوف بتفكَتىم الواقعي الرزين ،كقد سبكنوا من تنظيم الفئة العمالية كضمها إذل اغبركة الوطنية ،فكانت دائما يف اؼبقدمة يف سبيل
ربسُت حالتها اؼبادية كاؼبعنوية كتكافح من أجل ربرير بالدىا ،كقد ظلوا يبشركف بأفكارىم يف األكساط العمالية كيكسبوا ؽبا األنصار فأعانوا
بذلك على إخراج العماؿ من القضايا اليومية احمللية إذل النطاؽ الوطٍت.
كنظموا عدة إضرابات أنبها إضراب عماؿ السكة اغبديدية سنة  ،1947ك( إضراب  16أفريل  1950دبناجم الفحم حيث قاـ 1300
عامل باإلضراب الذم استمر ثالثة أشهر ) 3حيث سبثلت اؼبطالب يف عدـ غلق اؼبنجم رقم  ،06الذم يشغل  860عامال ككانت هتديدات
العماؿ باإلضراب منذ  ،1949كعقدت اعبمعية العامة ك( حضرهتا إطارات نقابية من اؼبركزية على اؼبستول الوطٍت منهم " صمصاجي " ك
" دكبارم " لكن ربت إصرار ك تعنت إدارة الشركة أضاؼ العماؿ مطالب أخرل منها :زيادة يف األجور  3000فرنك قدمي ،إطالؽ سراح
النقابيُت اؼبعتقلُت ،إدراج مدينة القنادسة كبلدية كاملة الصالحيات كيسَتىا ؾبلس بلدم يتشكل من السكاف) ،فقامت اإلدارة االستعمارية
بتقدمي اؼبشرفُت عن اإلضراب إذل احملكمة اليت عقدت جلستها يوـ  04مام  ،1950كصدرت األحكاـ بسجن عدد من اؼبضربُت منهم :
داكدم ؿبمد ،خليفة بن مبارؾ ،ؿبمد بوصبعة ،حبيب عبد اهلل ،ؿبمد بن غبسن ك طرد  270عامال ،ك( استمرت اإلضرابات يف سنة
4
 1951كبعدىا).
ألقى االستعمار بالعامل يف البؤس كاعبوع كالشقاء ،بتطبيق سياسة االستغالؿ الذم ال يعرؼ شفقة كال رضبة ،فأصبح العامل ثائران
على الوضع القائم الذم ىو سبب بؤسو كشقائو ،أما العامل فيشقى لسعادة غَته ،كال يناؿ كل ما يستحقو من مكافأة ،كإذا ما طالب حبقو
ألقي يف السجن .إف الوعي الوطٍت قد بلغ عنده درجة عظيمة من القوة كاالنتشار ،حبيث أصبحت نقابات العماؿ تعاضد اغبركة الوطنية
السياسية ،كأصبح العامل مدركا بأف سبب بؤسو ىو االستعمار كأف زكاؿ بؤسو يف االستقالؿ ،كأعلن عن ذلك على لساف فبثليو يف بيانات
كخطابات ،كما أعلن عنو يف مظاىرات كإضرابات صبعت مواكب رىيبة يف الشوارع.
اغبركة العمالية يف مرحلتها السابقة أدركت حقيقة القول االستعمارية اليت عرقلت تقدمها كحاكلت القضاء على رغباهتا كىي نفس
القول اليت أعاقت سَت الشعب بأصبعو كبو ربرره كسعادتو ،فال غرابة إذف أف تتحد يف األىداؼ كاؼبطامح مع بقية أفراد ىذا الشعب ،كأف
يكوف نضاؽبا منسجما مع نضالو ،كتضحياهتا مع تضحياتو ؽبذا تداخال بُت الكفاح السياسي ك الكفاح االجتماعي ،كالنبا يعمل بوسائلو
كيف ميدانو اػباص لتحطيم قول االستغالؿ .كىكذا نرل ىؤالء العماؿ الذين يعيشوف يف حالة من البؤس كالتعاسة تغمط حقوقهم كتكمم
أفواىهم عند اؼبطالبة حبقوقهم اؼبشركعة كوبرموف من التمتع بقسط زىيد من الثركة اليت كونتها سواعدىم بينما نرل اؼبستعمرين الذين يعيشوف
يف بذخ كيكسبوف الثركات على حساب غَتىم كيعفوف تقريبا من الضرائب كيسهر النظاـ االستعمارم على تنفيذ رغباهتم كظباع شكواىم
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كزبويلهم اإلمتيازات الضخمة يف صبيع اؼبيادين كىذا ىو الذم دفع الشعب يف طريق الكفاح التحريرم لوضع حد لالستعمار كدفع العماؿ
كالفالحُت خاصة لفتح أعينهم على أسباب بؤسهم كتعاستهم كتنظيم صفوفهم للدفاع عن حقوقهم اؼبشركعة.
 المظاهرات:مساء يوـ  19مام  1951نظم الوطنيوف (مسَتة ) 5عند ـبرج قاعة سينما ريكس  Rexببشار كنادل اؼبتظاىركف بشعارات أنبها (أطلقوا
سراح خيذر)( -ربي خيذر) ،ك خرج الشباف متوجهُت كبو كسط اؼبدينة ليعلنوا للسلطات االستعمارية أف حكمها اعبائر على اؼبناضلُت
األبرياء كعلى رأسهم ؿبمد خيذر باطل ،لكن السلطات االستعمارية سدت آذاهنا على تلك الصيحات اغبزينة اليت نطقت بأف كل الشعب
مسجوف يف أرضو كيريد اػبالص ،كما ىذه اعبموع إال صورة مصغرة من كامل الًتاب الوطٍت احملتل ،خرجوا ليعلنوا ؽبم كل ىذا كخرج رجاؿ
البوليس الفرنسي مرسلُت شتائمهم كسباهبم متذرعُت بقوهتم كأسلحتهم كرصاصهم ليعتدكا على األبرياء اؼبطالبُت بإطالؽ أحد زعمائهم،
خرجوا بالقوة اؼبادية ليعدموا القوة اؼبعنوية ،كخرج الفريقاف كبدأت اؼبناكرة العنيفة بُت الشباف العزؿ كرجاؿ البوليس اؼبسلحُت كسالت الدماء
كعال الضجيج يف ذلك اغبي ،فال ترل إذل الشباب مهركلُت كالبنادؽ من خلفهم تشج الرؤكس كالسيارات فبلوءة بالبوليس تدكس كل من
كجدتو أمامها ،بل حىت ؼبن أبدل امتعاضا من اؼبارة إف رفع صوتو ليقاكـ ،أف تراكمت عليو أعقاب البنادؽ.
قامت ىذه اؼبظاىرة الشعبية للمطالبة باحًتاـ اغبصانة الربؼبانية اليت قررت اللجنة اؼبكلفة هبا يف الربؼباف الفرنسي رفعها عن النائب اعبزائرم ؿبمد
خيذر بدعول أنو شارؾ يف تدبَت مؤامرة ضد أمن الدكلة الفرنسية كأنو من اؼبدبرين للسرقة اليت كقعت خبزانة مكتب الربيد بوىراف .كقد تعرض
رجاؿ الشرطة ؽبذه اؼبظاىرة ككقعت بينهم كبُت اؼبتظاىرين اصطدامات دل زبل من عنف كاعتقل على إثرىا العشرات من ىؤالء اؼبتظاىرين.
الهوامش:
1. Archives wilaya de Bechar. Le chef de post de Kenadsa. Notice sur le post de
Kenadsa, 1951(non coté).
2. -Archives wilaya de Bechar. c.t.a.s. à C. Bechar. Monographie, 1953(non coté).
3. - Archives wilaya de Bechar. Le chef de post de Kenadsa. Notice sur le post de
Kenadsa, 1951(non coté).op cit.
4. -Archives wilaya de Bechar. Pigeot ( c) . la monographie politique du territoire
d’Ain Sefra 1953(non coté), op cit.
5. Archives wilaya de Bechar. M. Bordier chef de la P. J. du département d’Oran. Activités
nationalistes, 20 mai 1951(non coté).

قائمة المصادروالمراجع:
- ARCHIVES WILAYA DE BECHAR. LE CHEF DE POST DE KENADSA. NOTICE SUR LE POST
DE KENADSA.1951 (non coté).
-- A. W. B. PIGEOT (C).LA MONOGRAPHIE POLITIQUE DU TERRITOIRE D’AIN SEFRA,
1953 (non coté).
- A. W. B. M. BORDIER CHEF DE LA P. J. DU DEPARTEMENT D’ORAN. ACTIVITE
NATIONALISTE ,20 MAI 1951 (NON COTE).
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إسهام العلماء المسلمين القدماء في الكيمياء
أ.د /شريطي عبد الكريم
هخثر الفٍتىكٍوٍاء و التركٍة العضىي
خاهعة تشار
عرؼ العلم عرب العصور تطورا يف كل اجملاالت  ،سانبت فيو كل اغبضارات فيما فيها اغبضارة اإلسالمية اليت آخذت من سابقاهتا اليونانية
كغَتىا .ففسرت كشرحت كأضافت كابتكرت كأغنت  ،فقد فتح اؼبسلموف صدكرىم لكل طالب علم كدل يكن ؽبم انغالؽ على الذات رافضُت
يف ذلك األنانية كاالستعالء يف إثراء اؼبعرفة اإلنسانية  ،كاكرب دليل على ذلك شهادات كثَتة صدرت عن دارسُت كباحثُت كعلماء شرقا كغربا ،
نذكر بعض النماذج منها
يقوؿ لويس يونغ .… ":ما الذم تركتو حضارة العرب كاؼبسلمُت يف أكركبا ؟ لقد تركت بصماهتا على صبيع اؼبستويات ابتداء ببعض العادات
الشعبية  ،كانتهاء بالعلوـ ……".
يقوؿ نيكلوسوف  .… ":إف أعماؿ العرب العلمية اتصفت بالدقة كسعة األفق  ،كقد استمد منها العلم اغبديث – بكل ما ربمل ىذه العبارة
من معاف – مقوماتو بصورة اكثر فاعلية فبا نفًتض …"..
آما غوستاؼ لويوف يقوؿ عن علماء اؼبسلمُت ..……" :إف جامعات اؼبغرب دل تعرؼ ؽبا  ،مدة طبسة قركف  ،موردا علميا سول مؤلفاهتم
كاهنم الذين مدنوا أكركبا مادة كعقال زاخالقا ……"..
قاـ اؼبسلموف بإقبازات عظيمة خاصة يف علم الكيمياء  ،ىذا العلم الذم اقًتف قديبا باػبرافات كالشعوذة  ،كقد كاف الفضل الكبَت للمسلمُت
حيث حررك منها فاضحى علما قائما بنفسو ككانت بدايتو مبكرة على يد االمَت األموم خالد بن يزيد بن معاكية اؼبلقب حبكيم بٌت أمية  ،مث
Borthelot
ازدىر يف العصر العباسي حيث ذاع صيت العادل اعبليل جابر بن حياف الذم يقوؿ عنو العادل الكيميائي الفرنسي برتيلو
) (1907-1828يف كتابة (تاريخ الكيمياء يف العصر الوسطى ) " إف جابر بن حياف كىو أحد علماء اؼبسلمُت يف الكيمياء كضع القواعد
العلمية لعلم الكيمياء كيعترب للكيمياء كار سطر طاليس بالنسبة للمنطق  "...لقد اتفق اؼبؤرخوف يف حقل العلوـ أف علم الكيمياء علم عريب
إسالمي أصيل ،ثبتوا أركانو بتجارهبم كنظرياهتم ككما يؤكد ىو ؼبيارد  Holmyardيف كتابو (اؼببدعوف يف علم الكيمياء ) حيث يقوؿ
"… إف كلمة الكيمياء عربية أصيلة ،إذ أف علماء العرب اؼبسلمُت ىم أكؿ من أعطى علم الضعة اسم علم الكيمياء " اكتشف اؼبسلموف
(Acide
العديد من اغبقائق العلمية يف علم الكيمياء منها تركيبات كيميائية جديدة كتوصلوا إذل استحضار حامض الًتتريك
) Tartriqueكحامض النًتيك ) (H2SO4كحامض النًتيك ) (HNO3كبدلوا الطريق البدائية يف صهر اؼبعادف كسبكنوا من استحضار
العديد من اؼبركبات كالصودا الكاكية ) (NaOHكفرقوا بُت كربونات البوتاسيوـ ) (K2CO3ككربونات الصوديوـ )(Na2CO3كحضركا
الزرنيخ )(Asكفرقوا بُت اغبوامض كالقلويات )(Acides et Basesكما راقبوا ازدياد اؼبعادف كزنا يف التأكسد كعرفوا أف النار تنطفئ
التكيب
)(Evaporisationك ذ
) (Filtrationكالتصعيد
بانعداـ اؽبواء كطوركا عمليات أساسية يف الكيمياء كالًتشيح
)(Solubilisationتبلور )(Cristallisationكالتقطَت ). (Distillation
كخالؿ ىده االكتشافات كضعوا مسميات كيميائية عربية ال تزاؿ تستعمل حىت ألف :االـ يبؽ ) (Alambicاإلكسَت )(Elexirعنرب
) (Ambreكانور ) (Camphreزعفراف ) (Safranالكحوؿ ) (Alcoolنفط ) (Naphtaالقلوم ) (Alcaliقلو يدات ا
) (Alcaloïdesبراؽ ) (Boraxصودا ) (Saudeالزرنيخ ) (Arsenicك زر قوـ ).…… (Zirconium : Zrاخل
……….
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كما ابتكر كسائال غبساب الوزف النوعي لبعض اؼبعادف الختلف كثَتا عن ما يستعمل اليوـ كمثاال على ذلك ما كجدة اػبارين كالبيوين يف
حساب الوزف النوعي لبعض اؼبعادف (انضر اعبدكؿ )
عند الخازني

عند البيروني

القيمة الحالية

المادة
Au

الذهب

19.05

19.26

19.26

Hg

الزئبق

13.59

13.74

13.56

Cu

النحاس

8.83

8.92

Fe

الحديد

7.74

Zn

القصدير

7.15

Pb

الرصاص

11.29

8.85

7.82

7.79

7.22

7.29

11.40

11.35

الوزف النوعي لبعض اؼبعادف –زيادة على اؼبواد اليت استحضرىا علماء اؼبسلموف لصناعة األصباغ اؼبختلفة  ،العطور ،مواد الدباغة  ،الزجاج الورؽ...اخل .فلقد أسسوا اؼبنهج
العلمي ،اؼبعتمد على التجربة كاؼبالحظة ،حيث اعتمد العلماء اؼبسلموف على الكيمياء التطبيقية اليت كانت غَت معركفة يف اغبضارات السابقة
ككانوا أكؿ من ادخل الكيمياء الطبيعية ) (Chimie Médicinaleكىدا لصناعة األدكية ؼبعاعبة مرضاىم كيقوؿ يف ىذا الصدد العادل
ىو ؼبيارد يف كتابو (اؼببدعوف يف علم الكيمياء ) "إف علم الكيمياء كلد يف األيدم العربية  ،فالعرب ىم أكؿ من كضع أسسو كقد اشتهر
علماؤىم بأهنم ال يقبلوف شيئا غبقيقة ،ما دل تؤيده اؼبشاىدة أك ربقيقو التجربة العلمية ".
ىدا باختصار ما أسهم بو العلماء اؼبسلموف يف حقل الكيمياء كللذكر ىذه أظباء بعض العلماء الذين اشتهركا يف ىذا اؼبيداف ككانوا من كاصفي
أسس الكيمياء اغبديثة .
فأكؿ من اشتهر يف الكيمياء ككما سبق أف ذكرنا يف البداية ،


حكيم بٍت أمية :خالنب يزيد بن معاكية ( 13.85ق 704-635،ـ) كاف حكيما يف تصرفاتو كلقد سخر اؼباؿ ػبدمة العلم كالعلماء
ككاف كرعا كزاك ىدا كشاعر حكيما ،حيث يقوؿ يف أحد األبيات :

يوم الحساب إذا النفوس تفاضلت
في الوزن إذ غبط األخف األثقال

فأعمل لما بعد الحياة والتكن

عن حط نفسك في حياتك غافال
من بُت مؤلفاتو يف الكيمياء  -:كتاب اغبرارت
 السر البديع يف فلك الرمز اؼبنيعمنظومة فردكس اغبكيمة يف علم الكيمياء*اإلماـ جعفر الصادؽ (149-80ه *  )766-700من أشهر تالمذة العالمة جابر بن حياف .
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*جابر بن حياف األزدم ( 179 -101ق *813-720ـ) لقد بٌت جابر بن حياف معلوماتو الكيميائية على التجارب كاالستقراء كاالستنتاج
العلم كيعترب من كاضعي أسس الكيمياء اغبديثة ،من اشهر كتبو ،كتاب اػبالص اؼبعركؼ باالت نية ) (Summa Perfectionsالذم
بقي يستخدـ يف جامعات الغرب عدة قركف ،كلقد ألف جابر بن حياف حوارل  3000عنواف منها حوارل  215مؤلف ـبتفضتا اآلف يف
اؼبتبات العلمية من بينها /
 كتاب الوحدات ،كتاب الزئبق ،كتاب التبويب ،كتاب الًتاكيب ،كتاب خواص أكسَت الذىب ككتاب العوادل ،كلها ؿبفوظة باؼبكتبةالوطنية بباريس .
 كتاب الدرة اؼبكنونة ،كتاب االسرار ككتاب اػبواص ؿبفوظة بالتحف الربيطاين كتاب اؼبنػافػع  :ؿبفوظ دبكتبة برلُت . كتاب التجميػع  :ؿبفوظ دبكتبة ليوف (فرنس). رسالة الكيميػاء  :ؿبفوظة دبكتبة القاىرة .ىذا باختصار بعض مؤلفات العالمة جابر بن حياف ،كاليت أغلبها ؿبفوظة دبكتبات عربية .
كذلك من بُت العلماء الذين اشتهركا يف الكيمياء نذكر :



أبو بكر ؿبمد بن زكريا ( 320 – 250ق * 932 – 764ـ ).
أيو يوسف الكندم ( 252 – 185ق * 867 – 801ـ ) اؼبقلب باجملريطي ألنو كلذ دبجريط ( مدريد عاصمة إسبانيا ).



ابو الروباف الربكين (  443 – 362ق * 1051 – 973ـ ).




ابو منصور اؼبوفق ( القرف العاشر اؼبيالدم ).
ابو علي ابن سناء ( 428 – 371ق * .) 1036 – 980




ابو إظباعيل االصبهاين  ،اؼبلقب بالطفرائي ( 515 – 453ق * .) 1121 – 1061
ابو قاسم العراقي ( تويف حوارل 580ق * 1184ـ )

 عز الدين أيدمر علي اعبلدم ( تويف حوارل 743ق – 1342ـ ).
هبذه األسس الكيميائية اليت أرساىا علماء اؼبسلمُت  ،استطاع االيرلندم بويل )  (1743 – 1691 Lavoisierكفرنسي الفوزببو
اكتشفا هتم اغبديثة.
كأخَتا ،ليس يف مقدكرنا حاليا أف نقوـ بدلك البعث غبضارم اؼبرموؽ الذم كصل إليو أجدادنا لو دل تتوفر فينا الشركط كاؼبوصفات األساسية
اليت البد ربقق ربويالت يف اعبانب العقائدم كاؼبعريف كاؼبنهجي .
اؼبراجع :
 )1فاضل اضبد الطائي " :إعالـ العرب يف الكيمياء " دار اؼبعرفة ،الطبعة الثالثة  .1985مصر .
 )2علي عبد اهلل الدفاعي  ":إسهاـ علماء العرب كاؼبسلمُت يف الكيمياء " مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة ،بَتكت .1985
 )3غلي عبد اهلل الدفاعي " :إسهاـ علماء العرب كاؼبسلمُت يف الصيدلية مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة  ،بَتكت 1987.
4) B. Selimger “Chemistry in The market place”, Londres 1978.
Magnard Paris 1966

5) R. Manain « Chimie et Chimistes »,

6) B. wojtkavick « Histoire de la chimie » Techno .Doc. Paris.1988
.
7) L. Martin. Journal. of Chemical Education , 1954, uol .7 P337
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8) Jabir Idn Hayan « Dix traités d’alchimie » traduit par P.Lorry, Sindbad ,Paris
,1983.
9) B. Vidal « Histoire de la chimie » PUF Paris 1985.
10) A. Gaid
« Histoire de la chimie » Scientifka, Paris 1993
11) A. Chérit
« Contribution Scientifique des Musulmans, La Chimie »
"ENSSPICAN , Marseille 1993
12) B .Jiaffe « Cruciales : the Sherry of chmistry » Simon and Schust .1948
.
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حماية العالمة في التشريع الجزائري
جامـع مليكـة
جامعة بشػار
العالمة ىي " كل إشارة أك داللة فبيزة يتخذىا الصانع أك التاجر أك مقدـ اػبدمة لتمييز صناعتو أك بضاعتو أك خدماتو عن مثيالهتا

اليت يصنعها أك يتاجر هبا أك يقدمها آخركف"(.)01
كتعترب العالمة صورة من صور اؼبلكية الصناعية ىذه األخَتة اليت بدأ كجودىا التنظيمي دبقتضى إتفاقية باريس بشأف اؼبلكية الصناعية
بتاريخ .1883/03/20
كقد نص اؼبشرع اعبزائرم على العالمة كبُت أنواعها كشركطها كاآلثار اؼبًتتبة عليها دبقتضى األمر  06/03اؼبؤرخ يف  19يوليو2003
اؼبتضمن العالمات(.)02
كحىت زبضع العالمة للحماية ال بد من توافر شركط موضوعية كأخرل شكلية.
الشروط الموضوعية للعالمة (: )03

 -1أن تكون مميزة :لتحديد ىذا الشرط فقد نص اؼبشرع اعبزائرم على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر عن بعض األمثلة اليت تصلح أف
تكوف شكال للعالمة.

 -2أن تكون جديدة :أم دل يسبق إستعماؽبا دبعرفة شخص آخر ،كيعترب شرط اعبدة اؼبطلوب يف العالمة شرطا نسبيا كليس مطلقا،

ك لتقدير ذلك ينبغي النظر إذل العالمة باعتباره ا كحدة كاحدة  ،فاؼبهم إذف أال تؤدم العالمة إذل الوقوع يف اللبس كالتضليل.

 -3أن تكون مشروعة :أم أال زبالف النظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كأال زبالف نصا قانونيا من القوانُت كاألنظمة اؼبعموؿ هبا.
الشروط الشكلية للعالمة:

يًتتب على توفر الشركط اؼبوضوعية الوجود الواقعي للعالمة ،يف حُت أف الشركط الشكلية ىي اليت تعطي كجودا قانونيا للعالمة.
كقد حدد اؼبشرع اعبزائرم الشركط الشكلية للعالمة دبقتضى اؼبادة  13من األمر  ،06/03كتتمثل يف إيداع العالمة ،كفحصها دبعرفة
اؼبعهد الوطٍت اعبزائرم للملكية الصناعية ،كىو الذم يقوـ بفحص اؼبلف اػباص باإليداع كاؼبقدـ من طرؼ اؼبودع للتأكد من مدل مطابقتو
للشركط اؼبوضوعية كالشكلية ،مث تسجيل العالمة كالذم يتم بقرار من اؼبعهد الوطٍت اعبزائرم للملكية الصناعية ،كذلك بقيد العالمة يف فهرس
خاص ،مث يقوـ اؼبعهد بنشر العالمة كيًتتب على ىذا اإلجراء شهر إيداع العالمة ككل العمليات اؼبرتبطة هبا يف النشرة الرظبية لإلعالنات
القانونية.
كلتحديد إجراءات اإليداع كالتسجيل صدر اؼبرسوـ التنفيذم رقم  277/05اؼبؤرخ يف  02غشت  2005وبدد كيفية إيداع
العالمات كتسجيلها.
كدبجرد استيفاء ىذه اإلجراءات الشكلية فيكوف من حق مالك العالمة أف زبضع عالمتو للحماية ؼبدة  10سنوات كاملة ،إال أنو
هبوز لصاحبها اإلستفادة من اغبماية القانونية ؼبدة أطوؿ كذلك بقيامو بتجديد تسجيل عالمتو(.)01

01

– د .صالح زٌن الدٌن ،الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة ،الطبعة األولى ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان،
األردن ،2000 ،ص .253
 - 02وهو الأمر

الذي ألغى األمر السابق رقم  57/66المؤرخ فً  1966/03/19المتضمن عالمات المصنع والعالمات التجارٌة.
 – 03راجع المادة  7من األمر  06/03المتعلق بالعالمات.
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إال أف السؤاؿ الذم يطرح ىنا :ىو ما الفائدة من تعداد ىذه الشركط خبصوص موضوع ضباية العالمة؟.
إف ضباية العالمة تكوف بطريقتُت :مدنية كجنائية ،كأف سلك أحد الطريقُت يتحدد دبدل توفر شركط العالمة إذا كانت مسجلة أك غَت
مسجلة.

 -1الحماية المدنية للعالمة:
إف عدـ إستيفاء اإلجراءات الشكلية وبرـ مالك العالمة من حقػو يف اغبمايػة اعبنائية ،معٌت ذلك أف مالك العالمة غَت اؼبسجلة ال
يكوف أمامو إال رفع دعول مدنية غبماية عالمتو غَت اؼبسجلة يف حالة كقوع اعتداء عليها ،كذالك قصد اؼبطالبة بالتعويض على أساس دعول
اؼبنافسػة غَت اؼبشركعة كفقا للقواعد العامة للمسؤكلية عن الفعل الضار ،كىذه الدعول ذبد أساسها يف التشريع اعبزائرم يف نص اؼبادة  124ؽ
ـ ج اليت تنص "كل فعل أيا كاف يرتكبو الشخص خبطئو كيسبب ضررا للغَت يلزـ من كاف سببا يف حدكثو بالتعويض".
كاؼبنافسة كعمل مشركع ىو ركح التجارة ،كىو أمر مطلوب إلزدىار اإلقتصاد ككفرة اإلنتاج كتنوعو ،لذا فقد أصدر اؼبشرع األمر رقم
 03/03اؼبؤرخ يف  19يوليو  2003اؼبتعلق باؼبنافسة ،كبُت مبادئها كحدكدىا ،إال أف ـبالفة األحكاـ اليت أكردىا اؼبشرع يؤدم إذل الوقوع يف
منافسة غَت مشركعة ،سبكن صاحب العالمة اؼبسجلة

( )01كغَت اؼبسجلة من رفع دعول بشأهنا أماـ اؽبيئات القضائية اؼبختصة كاؼبطالبة

بالتعويض.
كلتحقيق ذلك ينبغي توافر شركط "ذلك أف القضاء يؤسس دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة على أساس قواعد اؼبسؤكلية التقصَتية"
لذا ينبغي توفر :اػبطأ ،الضرر كالعالقة السببية بينهما.

()02

،

 -2الحماية الجنائية للعالمة:
نتيجة إلستيفاء الشركط الشكلية وبظى صاحب العالمة اؼبسجلة حبماية مزدكجة مدنية كأخرل جزائية ،كاؼبعلوـ أف اغبماية اؼبدنية اليت
مناطها التعويض ال تكفي لردع اؼبعتدم.
كبناء على ذلك قد أقر اؼبشرع لصاحب العالمة اؼبسجلة حقو أيضا يف ضباية جزائية كذلك عن طريق دعول التقليد ،حيث إعترب
اؼبشرع أف اإلعتداء على العالمة يبثل جنحة تقليد ىبضع مرتكبها للعقوبات اؼبقررة.
كبالرجوع إذل األمر  06/03قبد أف اؼبشرع دل وبدد مفهوـ التقليد ،إال أنو يبكن تعريفو بأنو "إصطناع عالمة مطابقة تطابقا تاما
للعالمة األصلية أك ىو صنع عالمة تشبو يف ؾبموعها العالمة اغبقيقية حبيث يبكن للعالمة اعبديدة أف تضلل اؼبستهلك كذبذبو إليها ظنا منو

أهنا العالمة األصلية"(.)03
كككل جريبة يف قانوف العقوبات البد أف تتوفر يف جنحة التقليد األركاف التالية:

الركن القانوني :ذلك أف ال جريبة كال عقوبة كال تدبَت أمن بغَت قانوف ( ،)04لذلك فإف الركن القانوين عبريبة تقليد العالمة ىو نص

اؼبادة  26من األمر  06/03حيث إعترب اؼبشرع دبقتضى ىذا النص أف التقليد جريبة يعاقب عليو بالعقوبات احملددة يف اؼبواد  33-27من
نفس األمر.
الركن المادي :ىي تلك األفعاؿ اليت تصدر من اؼبقلد ،ك دل يعدد اؼبشرع اعبزائرم األفعاؿ اؼبكونة للركن اؼبادم ،بل إكتفى يف نص

اؼبادة  1/26من األمر  06/03بإعتبار أف كل مساس باغبقوؽ اإلستئثارية لعالمة مسجلة خرقا غبقوؽ صاحبها( )01يبثل جنحة تقليد.

 – 01المادة  3/5من األمر  06/03المتعلق بالعالمات.
 – 01ذلك أن صاحب العالمة المسجلة له الحق فً حماٌة مزدوجة مدنٌة وجزائٌة ،وبالتالً له الحق فً أن ٌستغنً عن الحماٌة الجزائٌة وٌطالب بحماٌة عالمته مدنٌا على أساس دعوى المنافسة غٌر
لمشروعة

ا

.

 – 02د .محمد محبوبً ،حماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة من المنافسة غٌر المشروعة ،الدلٌل اإللكترونً للقان ون العرب ي ،ص .05

ـ

ـ

 – 03د .فرحة زراوي صال ح ،الكامل فً القان ون التجاري ،القسم الثان ي ،نشر وتوزٌع إبن خلدون ،بدون بل د نش ر ،ص .260

ـ

ـ

ـ

ـ ـ

 – 04المادة  01من قانون العقوبا ت المعدل والمتمم.
 – 01المادة  06وما ٌلٌها من القانون المتعلق بالعالمات.
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الركن المعنوي :كىو نية التقليد ،إال أف اؼبشرع كدبقتضى األمر  06/03دل يلزـ صاحب العالمة بإثبات الركن اؼبعنوم اؼبتمثل يف
سوء نية اؼبقلد بأنو كاف يقصد اإلعتداء على حقو يف العالمة أك أنو كاف يهدؼ إذل تضليل اعبمهور كإيقاعو يف اللبس ،بل يكفي إثباتو للركن
اؼبادم فقط كيبقى الركن اؼبعنوم مفًتضا.
 -3الفرق بين الدعوييـن:

زبتلف دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة عن دعول التقليد من عدة أكجو(:)02
 دعول التقليد تفًتض أساسا أف ىناؾ حقا مت اإلعتداء عليو ،أم اإلعتداء مس حبق اؼبدعي ،بينما دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة فاؼبدعيينتقػد أماـ القضاء موقف أك تصرؼ اؼبدعى عليو غَت الالئق.
 دعول التقليد ربمي اغبق اؼبعتدل عليو جبزاءات متعددة تصل إذل عقوبة اغببس فهي دعول زجرية ،يف حُت أف دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعةال تصل إذل نفس صرامة الدعول األكذل ،فهي دعول خاصة ترمي إذل ردع التصرفات غَت اؼبشركعة يف إطار مدين صرؼ.
 دعول التقليد ىي جزاء اإلعتداء على اغبق ،بينما دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة ىي جزاء لعدـ إحًتاـ الواجب. ال يبكن إقامة دعول التقليد إال إذا توفرت شركطها اػباصة ،يف حُت أف دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة ال تتطلب نفس الشركط ،فشركطهاىي شركط كل دعول ،كبذلك تكوف دعول التقليد أضيق نطاقا من دعول اؼبنافسة غَت اؼبشركعة.
الخاتم ـ ــة:
نالحظ أف اؼبشرع اعبزائرم كدبقتضى األمر  06/03إىتم بالعالمة اؼبسجلة ككفر ؽبا ضباية مزدكجة مدنية كجزائية ،يف حُت أنو دل يهتم
بالعالمة غَت اؼبسجلة كدل ينص عليها يف األمر  ،06/03كلكن بالرجوع إذل اؼبادة  4من ذات األمر نالحظ أف اؼبشرع حظر إستعماؿ عالمة
على سلػع أك خدمات عبػر أكبػاء اإلقليم اعبزائػرم ما دل تكن مسجلة أك مودعة لدل اؼبصلحة اؼبختصة ،األمر الذم يفهم منو أف العالمة غَت
اؼبسجلة ال ربظى باغبماية اؼبدنية يف التشريع اعبزائرم.
كما يؤكد ىذا الطرح ىو أف اؼبشرع أقر عقوبات جزائية تلحق بصاحب العالمة يف حالة إستعماؽبا دكف تسجيل كذلك يف اؼبادة 33
من األمر .06/03
إال أف موقف اؼبشرع اعبزائرم ىذا ىو موقف غامض كيتعارض مع القواعد العامة للمسؤكلية ،ال سيما اؼبادة  124ؽ ـ اليت زبوؿ
لكل شخص غبقو ضرر من جراء عمل غَت مشركع أف يطالب بالتعويض.
كبالتارل ىل يعقل أف وبرـ شخص من ىذه اغبماية اغبقوقية جملرد عدـ قيامو بإجراء شكلي يتمثل يف عدـ إيداع عالمتو أك عدـ
طلب تسجيلها؟.
 - 1د .صالح زين الدين ،اؼبلكية الصناعية كالتجارية ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،بدكف بلد النشر ،سنة 2000.
 -2د .فرحة زراكم صاحل ،الكامل يف القانوف التجارم ،القسم الثاين ،نشر كتوزيع ابن خلدكف ،بدكف بلد نشر ،بدكف سنة النشر.
 -3القانوف اؼبدين اعبزائرم الصادر باألمر  58/75اؼبؤرخ يف  26سبتمرب  1975اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر  10/05اؼبؤرخ يف  20يونيو
2005.
 -4القانوف التجارم اعبزائرم الصادر باألمر  59/75اؼبؤرخ يف  26سبتمرب  1975اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر  02/05اؼبؤرخ يف  6فرباير
2005.
 -5قانوف العقوبات اعبزائرم الصادر باألمر  156/66اؼبؤرخ يف  08يونيو  1966اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر  23/06اؼبؤرخ يف  20ديسمرب
. 2006
 -6قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم الصادر باألمر  155/66الػمؤرخ يف  08يونيو  1966اؼبعػدؿ كاؼبتمػم باألمػر  22/06اؼبػؤرخ فػػي
 20ديسمرب .2006
 -7األمر  66/57اؼبؤرخ يف  19مارس  1957اؼبتضمن عالمات الصنع كالعالمات التجارية.
 – 02د .محمد محبوبً ،المرجع السابق ،ص .04
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 -8اؼبرسوـ  66 /63اؼبؤرخ يف  26مارس  1966اؼبتضمن تطبيق األمر اؼبتعلق بعالمات الصنع كالعالمات التجارية.
 -9األمر  06/03اؼبؤرخ يف  19يوليو  2003اؼبتضمن العالمات.
 - 10اؼبرسوـ التنفيذم رقم  277/05اؼبؤرخ يف  02غشت  2005الذم وبدد كيفيات إيداع العالمات كتسجيلها.
 - 11اؼبرسوـ التنفيذم رقم  68/98اؼبؤرخ يف  21فرباير  1998اؼبتضمن القانوف األساسي للمعهد الوطٍت اعبزائرم للملكية الصناعية.
 – 12األمر  03/03اؼبؤرخ يف  19يوليو  2003اؼبتعلق باؼبنافسة.
 – 13القانوف رقم  02/89اؼبؤرخ يف  07فرباير  1989اؼبتعلق بالقواعد العامة غبماية اؼبستهلك.
 -14الدليل االلكًتكنػي للقانوف العريبhttp://www.arablaw.info.com :
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مسؤوليــة الناقـل البـر ي على نقـل البضائـع واألشخــاص فــي القان ــون الجزائــري
أ العرباوي نبيل صالح
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة بشار
ملخص:
ال غٌت يف اغبياة عن انتقاؿ األشخاص أك نقل األشياء ،كما من نشاط أك صفقة إال كيتدخل فيها النقل ،فالشخص يف حياتو اليومية
،متوجها إذل عملو أك مشًتيا غباجياتو أك مستمتعا بوقت فراغو ،يف انتقاؿ مستمر من مكاف إذل آخر.
كيتميز الوقت اغباضر بوجو خاص بازدياد أنبية النقل ك ذيوعو ك انتشاره تبعا لنمو العالقات بُت ـبتلف الدكؿ،ك قد اقًتف ىدا
التطور بتطور ىائل يف كسائل النقل ك أساليبو ،ك قد استتبع ىدا التطور اختالؼ النظاـ القانوين للنقل تبعا الختالؼ كسيلة النقل،ك نظرا
ألنبية النقل يف االقتصاد أخدت الدكلة تتدخل تدخال متزايدا لتنظيم النقل على اختالؼ كسائلو.
مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع في القانون الجزائري:
عقد النقل اتفاؽ يلتزـ دبقتضاه الناقل بأف يقوـ بوسائلو اػباصة بنقل شخص أك شيء إذل مكاف معُت مقابل أجرة.
تناكؿ اؼبشرع التجارم تنظيم أحكاـ عقد النقل بالفصل الرابع من الباب الرابع كاػباص بالعقود

التجارية كذلك يف اؼبواد من

( )77-36كعاجل اؼبشرع يف ىذا الفصل األحكاـ العامة لعقد النقل باؼبواد من (  .)38-36كأحكاـ نقل األشياء يف القسم الثاين من
الفصل الرابع يف اؼبواد من ( .)55-39كما عاجل اؼبشرع التجارم عقد الوكالة بالعمولة لنقل األشياء باؼبواد من (.)60-56
كالتقادـ يف اؼبادة(  .)61سبق كأف أشرنا إذل أف عقد النقل ىو العقد الذم يلتزـ فيو الناقل يف مواجهة الطرؼ األخر نقل
شخص أك شيء بوسائلو اػباصة إذل مكاف معُت مقابل أجر .كعقد نقل األشياء ىو ذلك العقد الذم يكوف ؿبل النقل فيو بضائع أك
سلع أك أشياء كيقع على الناقل التزاـ ب ن قل البضائع ؿبل العقد مقابل التزاـ اؼبرسل تقدمي بيانات تفصيلية عن الشيء اؼبراد نقلو كما
يلتزـ بدفع أجرة النقل كمن جهة أخرل يلتزـ الناقل بعدة التزامات كما تقع عليو مسؤكلية مشددة عن تقصَته يف أداء التزامات.
إف مسؤكلية الناقل ىي أىم موضوعات عقد النقل باعتبار أهنا ىي اليت تثور عمال ،كقد تعرضت اؼبواد من ( 55 -47
من القانوف التجارم ؽبذه اؼبسؤكرل ة ،كىي مواد ت قرر القواعد العامة يف اؼبسؤكلية العقدية مع بعض األحكاـ اػباصة .يلتزـ الناقل
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بالقياـ بنقل البضائع كتسليمها إذل اؼبرسل إليو ،فالناقل عليو االلتزاـ بتسليم البضاعة حبالة سليمة ،فإذا ىلكت البضاعة أك إذا أصاهبا
تلف تتحقق مسؤكل ي ته  ،فما ىي أسباب مسؤكلية الناقل ؟ كما ىي طبيعتها كالفًتة اليت تقوـ فيها ،كما ىي حدكد مسؤكليتو ؟.
مسؤولية الناقل على نقل البضائع :
ليست مسؤكلية الناقل ؾبرد تطبيق القواعد العامة يف اؼبسؤكلية التعاقدية بل تتميز بأحكاـ خاصة فبيزة كالسيما فيما تتعلق باعبانب
العـ رل كاؼبتمثل يف دعول اؼبسؤكلية كحاالت  ،كما
توجد صور من نقل البضائع تنفرد بقواعد خاصة ال زبلوا من الصعوبة لذلك ال بد من دراستها تبعا :
أوال:أسباب المسؤولية :
يكوف الناقل مسؤكال إذا أخل بالتزامو الذم يفرضو عليو العقد كىو االلتزاـ بإيصاؿ البضاعة يف اؼبكاف اؼبنقولة إليو يف حالة
سليمة دكف ىالؾ أك تلف كيف الوقت اؼبتفق عليو يف العقد .
كيقصد هبالؾ الشيء ؿبل النقل عدـ تسليم الناقل ذات الكمية كزنا كعد دا إذل اؼبرسل إليو كالثابتة بوثيقة النقل  ،كقد يكوف الوالؾ كليا
لكامل األشياء كقد يكوف جزئيا أم تكوف األشياء اؼبسلمة ناقصة.
كيقصد بالتلف أف الناقل يكوف مسؤكال عن تلف البضاعة كليا أك جزئيا  ،أم أنو يكوف مسؤكال إذا كصلت البضاعة كاملة
دكف نقص يف كزهنا أك مقدارىا  ،كلكن كاف الضرر هبا يف صورة العطب أك الفساد أك الكسر أك البلل أك كجود عيوب أخرل هبا .كيقصد
بالتأخَت الذم ينعقد بو مسؤكلية الناقل ،التأخَت يف تسليم األشياء إذل اؼبرسل إليو يف اؼبوعد اؼبتفق عليو بعقد النقل  ،أك التأخَت غَت العادم
كفقا ؼبا يقضي بو العرؼ أك كاف ميعاد التسليم ؿبددا .
ت ن ته يو مسؤكلية الناقل عن ىالؾ البضاعة ؿبل النقل أك تلفها إ ذ ا قاـ بتسليمها إذل اؼبرسل إليو أك من ينوب عليو يف ذلك
 ،أك إذل الشخص الذم وبدده القاضي يف حالة عبوء الناقل إذل ذلك قانونا .
 ثانيا :الفترة التي تقوم فيها مسؤولية الناقل :إف عقد النقل يستغرؽ كقتا طويال  ،يبر دبراحل ـبتلفة فيجب أف ربدد مسؤكلية الناقل ب دق ة ،فال بد من معرفة الوقت
الذم يبدأ تطبيق ىاتو اؼبسؤكلية كالوقت الذم تنتهي فيو.
تقضي اؼبادة  47من القانوف التجارم بأف ( يعد الناقل مسؤكال من كقت تسلمو األشػياء اؼبراد نقلها

 ،عن ضياعها

الكلي أك اعبزئي أك تلفها أك التأخَت يف تسليمها).
يتضح من نص ىاتو اؼبادة بأنو ال تبدأ مسؤكلية الناقل من كقت انعقاد العقد بل من كقت تكفل الناقل بالبضاعة  ،ك تكفل الناقل
بالبضاعة ىو التصرؼ القانوين الذم يقبل بو الناقل البضاعة لنقلها كىو يتم عادة دبجرد انتهائو من فحص البضاعة كالتحقق من حالتها
سبهيدا للقياـ بنقلها .
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أما الوقت الذم تنتهي فيو ىذه اؼبسؤكلية فهو التسليم  ،فال يكفي ؾبرد كصوؿ البضائع إذل غايتها كلو بعث الناقل إذل اؼبرسل إليو
بإخطار الوصوؿ .
كال يكفي ؾبرد كصوؿ البضائع كلو كاف التفريغ يقع على عاتق اؼبرسل إليو ألف عملية التفريغ تعترب جزءا من عملية النقل.
كإذا كاف األصل انتهاء مسؤكلية الناقل عن ىالؾ أك تلف الشيء ؿبل النقل ؾبرد استالمو من اؼبرسل إليو

 ،أك إذل ككيلو أك من

وبدده القاضي إال أف الناقل يكوف مسؤكال عن ىالؾ كتلف البضاعة إذا أثبت أف ذلك راجع إذل غش الناقل أك خطئو اعبسيم أك أحد
تابعيو
أما إذا كاف اؽبالؾ حادثا بعد سباـ التسليم فإف مسؤكلية الناقل تؤسس على عقد آخر ىو غالبا عقد كثيقة مأجورة بينو كبُت اؼبرسل
إليو ،كىدؼ اؼبشرع من تشديد ىا تو اؼبسؤكلية ىو دفع الناقل إذل اغبرص الشديد كتنفيذ التزاماتو حبسن نية حىت ال يلجأ إذل إخفاء خطئو
يف احملافظة على األشياء أثناء تنفيذ عقد النقل كتسليمها إذل اؼبرسل إليو حبالتها السليمة .
 ثالثا :طبيعة المسؤولية :قلنا إف أسباب مسؤكلية الناقل ىي اؽبالؾ أك التلف أك التأخَت كلكن ما طبيعة ىذه اؼبسؤكلية ؟
مسؤكلية الناقل على النحو اؼبتقدـ ىي مسؤكلية عقدية أساسقا إخاللو بالتزامو الناشئ من عقد النقل ،كىو التزاـ بتحقيق نتيجة
ىو كصوؿ البضاعة سليمة إذل ؿبطة الوصوؿ ك استالـ اؼبرسل إليو ؽبا.
كإذا دل يتحقق ىذه النتيجة ،قد أخل الناقل بالتزامو ككقعت مسؤكليتو التعاقدية

.

مسؤكلية الناقل يف األحواؿ السابقة ىي مسؤكلية عقدية مصدرىا عقد النقل الذم يلتزـ دبقتضاه الناقل بنقل البضاعة كاحملافظة
عليها كتوصيلها ساؼبة يف اؼبيعاد احملدد  ،ك تنعقد مسؤكلية الناقل من كقت تسلمو للبضاعة حىت تسليمها إذل اؼبرسل إليو كقبل ذلك ال يقع
عليو أم مسؤكلية .
كما يقصد باػبطأ اعبسيم كل فعل أك امتناع عن فعل يقع من الناقل أك أحد تابعيو برعونة مع إدراؾ ؼبا ينتج من ضرر ،غَت أنو قد
يستلم الناقل البضاعة قبل النقل كيودعها ـبازنو  ،حىت وبُت ميعاد نقلها  ،عندئذ إذا حدث تلف أك نقص هبا سئل عن ذلك ك اؼبسؤكلية
كذلك مسؤكلية عقدية كلكن ىنا مصدرىا عقد الوديعة ال عقد النقل الذم دل يكن قد نفذ بعد .
كيعترب التزاـ الناقل الناشئ عن عقد النقل التزاما بتحقيق نتيجة معينة ىي إيصاؿ البضاعة إذل اؼبكاف احملدد يف العقد سليمة
كتسليمها إذل اؼبرسل إليو  ،كلذلك يعترب الناقل ـبطئا كمسؤكال دبجرد عدـ ربقيق ىذه النتيجة  ،كمن مت يكفي لقياـ مسؤكلية الناقل أف يثبت
اؼبدعي ( المرسل أو المرسل إليه ) أف الناقل قد استلم البضاعة منو كأنو حدث الضرر.
 -رابعا :حاالت اإلعفاء من المسؤولية :
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من األمور اؼبتفق عليها يف صبيع أنواع عقود نقل البضاعة أيا كاف طبيعتها يكوف الناقل ضامنا سالمة البضائع طواؿ مدة
تنفيذ عقد النقل  ،كيكوف مسؤكال عن ىالكها أك تلفها أك التأخَت يف تسليمها  ،كال يعفى الناقل عن ىذا اؽبالؾ أك التأخَت إال يف حاالت
ؿبددة يف اؼبادة  49من القانوف التجارم ،كىي القوة القاىرة أك عيب خاص بالشيء أك اػبطأ اؼبنسوب للمرسل أك اؼبرسل إليو .
كتنص اؼبادة  49من القانوف التجارم على أنو ( يبكن إعفاء الناقل من مسؤكليتو الكلية أك اعبزئية من جراء عدـ تنفيذ
التزاماتو أك اإلخالؿ أك التأخَت فيها كذلك عند إثبات حالة القوة القاىرة أك عيب خاص بالشيء أك اػبطأ اؼبنسوب للمرسل أك اؼبرسل
إليو ) .
 -1القوة القاهرة  :كالقوة القاىرة ال ىبتلف مدلوؽبا عنو يف القواعد العامة فهي كل أمر ال يبكن توقعو كال يبكن دفعو هبعل تنفيذ
االلتزاـ مستحيال ،كذىب بعض الفقو إذل كجوب التفرقة فيما يتعلق بعقد النقل بُت القوة القاىرة من جهة CAS FORTUIT
كاغبادث اعبربم  FORCE MAJEURمن جهة أخرل فالقوة القاىرة خارجية عن نشاط الناقل كالزالزؿ كالصواعق كالفيضانات
بعكس اغبادث اعبربم الذم ينبعث من ذات نشاط الناقل  ،كيعترب من اؼبخاطر اليت كضعها اإلنساف مثل انفجار إطارات السيارة أك
احًتاؽ ـبازف الناقل دكف أف يكوف ؽبذا األخَت عالقة بذلك

.

كإذا كاف الناقل يبكن أ ف يتخلص من مسؤكليتو يف حالة القوة القاىرة  ،فإف اغبادث اعبربم ال يشفع لو كال يبكنو

د

ف عمسؤكليتو ألنو ينبعث من صميم نشاطو .
كقد أنكر الفقو الفرنسي ىذه التفرقة  ،ألف ىذه التفرقة تعد من بُت العوامل اليت أدت إذل ربوؿ اؼبسؤكلية التقصَتية من
نطاؽ اػبطأ إذل اؼبسؤكلية القائمة على أساس ربمل تبعة اؼبخاطر.
كما أف الفقو اغبديث يرفض األخذ هبذه التفرقة كيرل أنو مىت ربققت شركط القوة القاىرة بأف كاف اغبادث غَت متوقع كال يبكن
دفعو ك دل يكن للناقل دخل يف حدكثو ،فإنو ال أنبية بعد ذلك يف أف يكوف ىذا اغبادث خارجيا أك داخليا .
كالواقع أف القضاء وبل مشكلة كجود أك عدـ كجود القوة القاىرة يف كثَت من الص كر بفضل البحث يف كجود أك عدـ كجود خطأ من
جانب الناقل ،كثَتا ما يظهر ىذا اػبطأ بوضوح ،فتنتفي القوة القاىرة تبعا لذلك دكف حاجة إذل البحث يف توافر أك عدـ توافر شركطها.

القوة القاىرة كما سبق التعرض إليها سابقا ىي كل أمر ال يبكن توقعو أك تفاديو يًتتب عليو استحالة التنفيذ ففي ىذه اغبالة يعفى
الناقل من اؼبسؤكلية ،أما إذا كاف دبقدكر الناقل تفادم ىذا اػبطر ك إبقاء البضائع أثناء نقلها فتنعقد مسؤكليتو كلو كانت ىذه اؼبخاطر غَت
متوقعة .
 - 1العيب الذاتي للبضاعة :
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العيب الذايت للبضاعة ىو الذم ينبع من كراء ذات السلعة ؿبل النقل إذا ما تعرضت للعوامل الطبيعية كاغبرارة أك الربكدة أك
درجة الرطوبة دكف دخل للناقل كت ن ت في مسؤكلية الناقل عن ىالؾ الشيء ؿبل النقل أك تلفو إذا كاف سبب اؽبالؾ أك التلف ناتج
عن عيب يف الشيء ذاتو ،كما ىو اغباؿ بالنسبة للفواكو أك اػبضر عند نقلها على سيارات خالؿ فًتة الصيف  ،أك اغبيوانات تكوف مريضة
فتموت أثناء عملية النقل أك كانت سوائل تتبخر أك تتجمد بطبيعتها أك مواد تشتعل أك تنفجر من تلقاء نفسها ،أك مواد تصدأ بذاهتا

.

كيعترب سوء حزـ البضاعة أك تغليفها عيبا ذاتيا يف البضاعة ،ـ تىكانت ىذه البضاعة تقتضي إحكاـ تغليفها لتفادم كقوع
الضرر ،كىذا العيب قد يكوف ظاىرا كقد يكوف غَت ظاىر ،فإذا كاف العيب ظاىرا كسوء التغليف كجب على الناقل أف يلفت نظر اؼبرسل
إليو ؽبذا العيب فإذا رفض ىذا األخَت ،كاف للناقل أف يرفض نقل البضاعة  ،أك يبدم ربفظانو يف مستند النقل أما إذا قبل الناقل نقل
البضاعة على الرغم من كجود سوء يف ربزيبها ،فإنو يكوف مسؤكال يف ىذه اغبالة عن ىالؾ البضاعة ،ألنو أ خؿ بالتزامو بفحص الشيء ؿبل
النقل ،كبالتارل تكوف مسؤكليتو مشًتكة.
أما إذا كاف العيب غَت ظاىر فإف الناقل ال يكوف مكلف بفحص البضاعة قبل البدء بعملية النقل ،ألف ذلك ىبرج عن نطاؽ
التزامو بالنقل ،فضال عن أف كقتو ال يسمح لو بإجراء ىذا الفحص ،من مث فبمجرد قبوؿ الناقل للبضاعة ال يكوف سبب يف سقوط حقو يف
إثبات أف خطأ اؼبرسل أك العيب الذايت للبضاعة (سوء التغليف) ىو سبب الضرر

قضت بعض احملاكم بأف الناقل الذم قبل نقل البضاعة مع علمو حبقيقتها ال يقبل منو اإلدعاء يف حالة التلف بسوء التغليف
للتخلص من اؼبسؤكلية  ،كلكن ؿبكمة النقص الفرنسية كقفت يف كجو ىذا القضاء كحكمت بأنو ليس ىناؾ ما يلزـ الناقل بفحص الطركد
اؼبسلمة إليو كإبداء ربفظات فيما يتعلق بطريقة تغليفها ك إعدادىا للنقل  ،فال يسقط حقو يف إثبات أف خطأ اؼبرسل أك العيب الذايت يف
البضاعة اللذين يتمثالف يف سوء التغليف ىو الذم سبب الضرر فمن الناحية العملية ال يبكن أف نفرض على الناقل كاجب التحقق من
ف حص كل طرد يسلم إليو رغم تباين طبيعة البضاعة اليت يقوـ بنقلها ،ألف ذلك يؤديو إذل عرقلة نشاطو ك يؤدم إذل تأخَت النقل .
كمىت أثبت الناقل كجود عيوب يف البضاعة أدت إذل ىالكها أك تلفها ،أعفى من اؼبسؤكلية كما يكوف اؼبرسل مسؤكال عن الضرر إذا
كانت البضاعة اؼبنقولة حيوانات مريضة دبرض معد فانتقل إذل باقي اغبيوانات األخرل اؼبوجودة على نفس كسيلة النقل ألنو ارتكب خطأ
عندما شحن بضاعة معينة مع بضاعة أخرل .
خطأ المرس ــل:
ـ
- 2
كذلك يعفى الناقل من اؼبسؤكلية إذا أثبت أف التلف أك اؽبالؾ يرجع إذل خطأ اؼبرسل كقد ربقق مسؤكليتو إذا أثبت أف خطأ اؼبرسل
نصيبا يف إحداث ىذا الضرر .
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فإذا تلفت البضاعة أك ىلكت ك كاف نقلها ربت حراسة اؼبرسل أك اؼبرسل إليو فال يكوف الناقل مسؤكال عن تلفها أك ىالكها إال
إذا أثبت اؼبرسل أك اؼبرسل إليو خطأ الناقل .
أما إذا كاف اؼبرسل بعيدا عن تنفيذ عقد النقل فإف خطأ قال يتحقق عف طريق اإلنباؿ يف حزـ البضاعة أك تعبئتها ،ذلك أنو من بُت
التزامات اؼبرسل ىو حزـ األشياء اؼبراد نقلها حزما مالئما قبل تسليمها إذل الناقل.
كمثاؿ ذلك أيضا عدـ قياـ اؼبرسل بتعبئة البضاعة دبا يتناسب ك طبيعتها أك دل يحكم ربطها ك ربزيبها  ،أك فبا ترتب عليو تلف ىذه
البضاعة كتعرضها لعوامل جدية قد تؤدم إذل فسادىا ،كيضاؼ إذل ذلك خطأ اؼبرسل يف رىن البضاعة ؿبل النقل
ككذلك يربأ الناقل من اؼبسؤكلية إذا أثبت خطأ اؼبرسل إليو كتأخره يف استالـ البضاعة حىت تلفت أك عدـ قيامها باإلجراءات الالزمة
أثناء عملية التفريغ اليت تعهد بالقياـ هبا.
المسؤولية :
ـ
إثبات
 ـتثبت اؼبسؤكلية دبجرد إثبات عقد النقل كإثبات الضرر كيكوف ذلك دبقارنة البيانات الواردة يف تذكرة النقل اػباصة بالبضاعة بوضعية
البضاعة عند تسليمها اؼبرسل إليو  ،فإف ثبت أف البضاعة كانت سليمة عند البدء بعملية النقل تالفة عند الوصوؿ  ،فمعٌت ذلك أهنا تلفت ك
.

ىي يف يد الناقل ،ككذلك لو دل يدكف يف التذكرة شيء عن حالتها ،ألف معٌت ذلك أف الناقل ت س لمها حبالة جيدة

ىذا يف حالة ما إذا كاف التلف خارجيا ،أما إذا كاف التلف داخليا  ،فعلى اؼبرسل إليو إثبات أف الضرر الذم حصل للبضاعة  ،كاف يف
عهدة الناقل ،كيكوف ذلك عادة بإثبات أف التلف حديث النشأة  ،أك أنو ناتج عن إحدل عمليات النقل  ،كالسبب يف ذلك أف الناقل عندما
يستلم البضاعة من اؼبرسل إليو ال يفحصها من الداخل كال يذكر شيئا عن حالتها الداخلية يف تذكرة النقل .
سبق الذكر أف مسؤكلية الناقل تنعػقد إذا كصلػت األشيػاء ؿبل النقػػل تالفة أك ناقصة أك تأخر كصوؽبا  ،كذلك على أساس أف الناقل
أخل بالتزامو بضماف سالمة كصوؿ الشيء ؿبل النقل .
كال يبكن للناقل التخلص من مسؤكليتو إال بإثبات أف اؽبالؾ أك التلف أك التأخَت يرجع إذل القوة القاىرة أك عيب البضاعة أك
خطأ اؼبرسل أك اؼبرسل إليو

.

كوبق للمرسل أك اؼبرسل إليو إثبات أف ما أصاب البضاعة ؿبل النقل ال يرجع إذل حالة من حاالت اإلعفاء  ،كإذا سبكن اؼبرسل
أك اؼبرسل إليو من إثبات ذلك ،تنعقد مسؤكلية الناقل يف ىده اغبالة على أساس إخاللو بالتزامو

 -تقادم دعوى المسؤولية :
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تنص اؼبادة  61من القانوف التجارم على أنو ( كل دعول ناشئة عن عقد نقل األشياء أك عن عقد العمولة لنقل األشياء تسقط
خالؿ سنة كاحدة.
كتسرم ىذه اؼبهلة اؼبذكورة يف حالة الضياع الكلي ابتداء من اليوـ الذم كاف هبب فيو تسليم الشيء اؼبنقوؿ  ،كيف صبيع األحوؿ
األخرل من تاريخ تسليمو للمرسل إليو أك عرضو عليو.
كربدد اؼبهلة اليت ترفع فيها كل دعول رجوع بثالثة أشهر كال تسرم ىذه اؼبهلة إال من يوـ رفع الدعول علل اؼبكفوؿ ) .

كيالحظ أف اؼبشرع قد نص على مدة تقادـ قصَت دبركرىا ال هبوز رفع الدعول على الناقل  ،كالسبب يف ذلك أف اؼبشرع قد حرص أال
تبقى ىذه الدعول مدة طويلة  ،فهو يهدؼ من كراء ذلك إذل تصفية دعاكل اؼبسؤكلية الناشئة عن عقد النقل قبل أف يبضي كقت طويل تضيع
فيو معادل اإلثبات .
 الدعاوي التي تخضع للتقادم :ينص القانوف على أف الدعاكم اليت تسقط بالتقادـ ىي الدعاكم اؼبوجهة عند الناقل أك الوكيل بالعمولة للنقل  ,أم دعاكم
اؼبسؤكلية ب س بب ضياع البضاعة أك تلفها أك التأخَت يف كصوؽبا
كحسب كصف اؼبادة  61من القانون التجاري زبرج الدعاكم ادلرفوعة من الناقل على اؼبرسل أك اؼبرسل إليو كما زبرج الدعاكم
ال مرف وعة على الناقل ال بوصفو ىذا بل بوصف
آخر كدعول اؼبطالبة بالثمن الذم قبضو الناقل من اؼبرسل إليو ،أك دعول مسؤكلية الناقل
باعتباره كديعا للبضاعة بعد كصوؽبا
كال زبضع ؽبذا التقادـ الدعاكم اؼببينة على الغش أك اػبطأ العمدم للناقل ك مثاؿ ذلك اعتماد الناقل على طرؽ احتيالية
على اؼبرسل إليو من أجل تضييع فرصة مقاضاتو خالؿ مدة التقادـ .
كيالحظ أنو يف رفع اؼبرسل إليو الدعول بعد اؼبيعاد اؼبنصوص يف اؼبادة  61من القانون التجاري ،كجب عليو إثبات أف
الناقل أك تابعيو قد ارتكبوا عمال من أعماؿ اغبيلة أك اػبيانة ،فالغش ال يفًتض كهبب على من يدعيو إقامة الدليل عليو .
 بدء سريان التقادم:كتبدأ مدة سرياف التقادـ القصَت طبقا لنص اؼبادة  61من القانوف التجارم من تاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليو أك عرضها
عليو ،كىذا يتطابق مع حاالت اؽبالؾ اعبزئي كالتلف كالتأخَت  ،أما يف حالة اؽبالؾ الكلي فيبدأ سرياف ىذه اؼبدة من تاريخ اليوـ الذم كاف
هبب أف يتم فيو التسليم .
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 انقطاع التقادم:كينقطع التقادـ بأسباب االنقطاع اؼبقررة يف القواعد العامة  ،فيتقطع برفع الدعول كإقرار الناقل حبق صاحب البضاعة يف
التعويض كباؼبسؤكلية عن فقدىا ،كإذا انقطع التقادـ بإقرار الناقل بدأ تقادـ جديد تكوف مدتو ىي مدة التقادـ األكؿ

.

على أف تقادـ

دعول اؼبسؤكلية ال يكسب الناقل حقا جديدا ،دبعٌت أنو ظهرت البضاعة اؼبفقودة مثال بعد فوات مدة دفع الدعول ،فال هبوز للناقل االحتفاظ
هبا ،كإمبا هبب عليو ردىا إذل اؼبرسل أك اؼبرسل إليو حبسب من لو اغبق عليها ،ألف التقادـ دل يكسبو ملكيتها بل

اقتصر على زبليصو من

اؼبسؤكلية عن ضياعها.
مسؤولية الناقل البري على نقل األشخاص:
نظـ اؼبشرع التجارم أحكاـ نقل األشخاص بالقسم الثالث من الفصل الرابع من الباب الرابع اؼبتعلق بالعقود التجارية يف
اؼبواد (.)74-62
كيعرؼ عقد نقل األشخاص بأنو العقد الذم يتعهد مبقتضاه الناقل نقل شخص بوسيلة النقل اؼبتفق عليها مقابل أجرة النقل مبعٌت
التبعة للناقل.
آخر أنو عقد يلتزـ دبقتضاه الناقل نقل شخص من مكاف إذل أخرل على إحدل ك سائل النقل ا
كقد عرفت اؼبادة  36من القانوف التجارم عقد النقل بصفة عامة بأنو اتفاؽ يلتزـ دبقتضاه متعهد النقل مقابل شبن بأف يتوذل بنفسو
نقل شخص أك شيء إذل مكاف معُت.
كعقد نقل األشخاص من العقود الرضائية ،يتم دبجرد توافق إراديت الراكب كالناقل كإف كاف الغالب أف يتم ىذا العقد مبقتضى تذكرة
تطبع عليها شركط النقل ال تقبل اؼبناقشة أك التعديل.
كعقد نقل األشخاص ليس من العقود ذات االعتبار الشخصي إال إذا كانت شخصية اؼبسافر ؽبا اعتبار يف إبراـ العقد .
يلتزـ الناقل بأف يقكـ بعملية النقل كما اتفق عليها فيجرم النقل إذل مكاف الوصوؿ يف اؼبيعاد اؼبتفق عليو أك اؼببُت يف لوائح
النقل أك الذم يقضي بو العرؼ ،كعند عدـ تعيين موعد للوصوؿ
أك تعذر كجود عرؼ فإف اؼبوعد وبدد كفقا ؼبا يستغرقو الناقل العادم إذا كجد يف ذات الظركؼ .
كما يلتزـ الناقل باإلضافة إذل نقل الراكب كأمتعتو باحملافظة عليو كتوصيلو ساؼبا إذل مكاف الوصوؿ اؼبتفق عليو  ،كالتزاـ الناقل
على ىذا النحو يكوف التزاما بنتيجة ىو توصيل الراكب ساؼبا  ،فإذا تعرض الراكب لضرر أثناء تنفيذ عقد النقل كاف الناقل مسؤكال مسؤكلية
عقدية .
كتنص على التزاـ الناقل بضماف سالمة الراكب اؼبادة  62من القانوف التجارم كاليت تقضي على أنػػو ( هبب على ناقل األشخاص
أف يضمن أثناء مدة النقل سالمة اؼبسافر كأف يوصلو إذل كجهتو اؼبقصودة يف حدكد الوقت اؼبعُت بالعقد ).
مسؤوليـ ــة ناقـ ــل األشخ ـ ــاص:
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أوال :األساس القانوني للمسؤولية :
أساس مسؤكلية الناقل عن الضرر الذم يصيب اؼبسافر يف نقل األشخاص ىو العقد تستند ىذه اؼبسؤكلية إذل االلتزاـ بضماف السالمة
ك الذم أقره اؼبشرع اعبزائرم صراحة يف اؼبادة  62من القانوف التجارم كتأسيسا على ذلك يبكن للراكب أف يطالب الناقل بالتعويض عن
الضرر اغبادث لو أثناء النقل ،ك دكف اغباجة إذل إثبات كقوع خطأ من الناقل.
كذبدر اإلشارة إذل أنو ك إف كاف أساس مسؤكلية الناقل ىو العقد إالّ أف االلتزاـ بضماف السالمة ال ينتج أثاره إال أثناء فًتة تنفيذ
عقد النقل ،كعلى ذلك تنقضي التزامات الناقل باغبفاظ على سالمة اؼبسافرين دبجرد تنفيذ العقد ،كخركج الراكب من كسيلة الناقل
كقد يصاب الراكب بضرر أثناء خركجو يف إحدل احملطات ك ذلك قبػل االنتػهاء من عملػية النقل ،كال يسأؿ الناقل يف ىذه اغبالة عن
الضرر الواقع للمسافر ،كالسبب راجع إذل أف انقطاع اؼبسافر عن أداة النقل كاف انقطاعا فعليا ،على الرغم من قصر مدتو.
على أنو إذا كاف خركج اؼبسافر إذل إحدل احملطات الستبداؿ أداة النقل طبقا لتعليمات الناقل فإنو من الصعب القوؿ بأف ىناؾ
انقطاعا يف االتصاؿ الفعلي للمسافر بأداة النقل حيث أف اػبركج من أداة النقل ىو جزء من تنفيذ عملية النقل .
كإذا تويف اؼبسافر أثناء عملية النقل ،جاز لورثتو اؼبطالبة بالتعويض ال على أساس اؼبسؤكلية العقدية ،كلكن على أساس قواعد
اؼبسؤكلية التقصَتية ،كيبكن للورثة إقامة دعواهم بناء على اؼبسؤكلية الناشئة عن حراسة األشياء ( 138من القانوف اؼبدين اعبزائرم).
فإذا تويف الراكب أثناء النقل ب س بب حادث يسأؿ عنو الناقل ،فإف ىناؾ أض ػرارا تصيب الراكػب نفػسو ك أضرارا أخرل
تصيب كرثتو كاألشخاص الذين كاف يعوؽبم ففي ىاتو
اغبالة تنتقل دعول الراكب العقدية إذل كرثتو أك من كاف يعوؽبم عن الضرر الذم أصابو
.

شخصيا قبل كفاتو ىذا فيما يتعلق باألضرار اؼبادية

أما عن األضرار األدبية اليت غبقت بالراكب فإنو هبوز التعويض عنها كلكن ال هبوز أف ينتقل اغبق يف التعويض إذل الغَت إال
إذا ربدد باتفاؽ أك طالب بو الدائن أماـ القضاء ك ىذا غَت مت صور إال إذا دل تًتتب الوفاة فور كقوع اغبادث فإف كقعت الوفاة فور كقوع
اغبادث فال يبكن أف يكوف التعويض قد ربدد دبقتضى اتفاؽ مع اؼبتويف أك طالب بو أماـ القضاء .
أما األضرار اؼبادية كاألدبية اليت تصيب الورثة أك من كاف الراكب يعوؽبم فإهنم يبلكوف اؼبطالبة هبا على أساس اؼبسؤكلية التقصَتية ،
كذلك لعدـ كجود رابطة عقدية بُت ىؤالء الورثة كالناقل ،ك ما داـ الدعول تقصَتية ،فعلى الورثة إثبات خطأ الناقل
كقد تدخل اؼبشرع كقرر تأمينا إجباريا على الركاب كذلك من خالؿ األمر

.

 07/95اؼبتعلق بالتأمينات ( اؼبادة )166

كالقانوف رقم  31 / 88اؼبعدؿ كاؼبتمم لألمر  15/74اؼبتعلق بنظاـ التعويض عن األضرار اعبسمانية كاؼبادية الناذبة عن حوادث اؼبركر كيعترب
ىذا أفضل بالنسبة للمتضررين الذين سيتأكد حقهم يف اغبصوؿ على التعويض كمن مث زبتفي عمليا مسألة اؼبسؤكلية.
ثانيا :مسؤولية الناقل متى تبدأ ومتى تنتهي :
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ىي إذا مسؤكلػية عقديػػة تتػرتب إذا أخػػل الناقل بالتزاماتو ،كأنبها االلتزاـ بضماف سالمة ،لذلك ربدد ىذه اؼبسؤكلية حبدكد تنفيذ عقد
النقل ،فاؼبادة  64من القانوف التجارم تقضي على أنو (تًتتب مسؤكلية الناقل إزاء اؼبسافر ابتداء ب ه ت ك ل فه من).
كعلى ىذا األسػػاس كيف النقػػل بالسكك اغبديدية مثال يبدأ بتنفيذ العقد ،كمن مث تبدأ مسؤكلية الناقل ،منذ دخوؿ اؼبسافرين
إذل الرصيف اؼبعد لوقوؼ القطار  ،كيف النقل بالسيارات أك غَتىا من العربات اؼبعدة للنقل تبدأ اؼبسؤكلية منذ الوقت الذم وبدث فيو االتصاؿ
اؼبادم
بُت الراكب كالسيارة ،أم من الوقت الذم يكوف فيو الراكب داخل السيارة إذل أف تنتهي خبركج اؼبسافر يف الرصيف اؼبعد لوقوؼ
القطار أك نزكلو من السيارة .
ثالثا :حاالت مسؤولية الناقل عن تنفيذ عقد نقل األشخاص:
 -1مسؤولية الناقل عن التأخير و سالمة الراكب :
يسأؿ الناقل عن التأخَت يف ك صوؿ الراكب ،كيقصد بالتأخَت كصوؿ الراكب بعد اؼبيعاد اؼبتفق عليو عند إبراـ عقد النقل ،أك
اؼبواعيد اؼبعلنة بلوائح الناقل أك اليت يقضي هبا العرؼ.
كما يسأؿ الناقل عما يصيب الراكب أثناء تنفيذ النقل من أضرار بدنية أك غَت بدنية كقد أشارت إذل ىاتُت اغبالتُت من
حاالت اؼبسؤكلية اؼبادة  62من القانون التجاري.
كأساس مسؤكلية الناقل التزامو عن تأخَت الوصوؿ أك عما يصيب الراكب يف بدنو أك يسبب لو أضرارا غَت بدنية ىو أف التزاـ
الناقل التزاـ بتحقيق غاية ك ليس بتحقيق كسيلة

كمعٌت ذلك أف إثبات الناقل بأنو ازبذ االحتياطات الالزمة ؼبنع كقوع اغبادث ال يكفي

إلعفائو من اؼبسؤكلية  ،ك لذلك ال يعفى الناقل من اؼبسؤكلية إال يف حالة القوة القاىرة أك خطأ اؼبسافر

وتنص على ذلك المادة  63من

القانون التجاري .
 بطالن شروط اإلعفاء من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية:أبطل القانوف التجارم كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أك جزئيا من اؼبسؤكلية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية
المادة  65من القانون التجاري ) .
كاغبكمة اليت توخاىا اؼبشرع من بطالف شركط اإلعفاء من اؼبسؤكلية ،أيضا تؤدم إذل انعداـ ك تعطيل التزاـ الناقل بضماف
سالمة الراكب بدنيا طواؿ فًتة تنفيذ عقد النقل ككما سبق القوؿ ىو التزاـ بنتيجة ال يعفيو منو سول القوة القاىرة أك خطأ الراكب.
حاالت إعفاء أو تحديد مسؤولية الناقل :
أجاز اؼبشرع التجارم للناقل اشًتاط إعفائو من اؼبسؤكلية كليا أك جزء منها إذا تعلق األمر بتأخَت كصوؿ الراكب أك األضرار غَت
البدنية اليت تلحق الراكب ( المادة  66من القانون التجاري).
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ككضع اؼبشرع ضوابط شرط إعفاء أك ربديد مسؤكلػػية الناقػػل عن األضرار اليت تلحق الراكب ،كىي أف يكوف الشرط كتايب مدرج يف
سند النقل كمطابق للقوانُت كاألنظمة اعبارم هبا العمل كمبلغ للمسافر دبعٌت أف إثبات ىذا الشرط بأم طريقة أخرل غَت الكتابة غَت

جائز

لتقدير إعفاء الناقل.
كالواقع أف إجازة مثل ىذه الشركط هبد سنده يف أنو قد يجد الراكب أف التأخَت ال يبثل بالنسبة لو ضررا رئيسيا لو دبعٌت آخر أف الوقت
قد ال يكوف لو أنبية قصول يف رحلة معينة فيقبل شرط اإلعفاء على خالؼ حاالت أخرل يكوف للتأخَت فيها إضاعة فرصة كحضور ندكة أك
مؤسبر علمي أك جلسة قضائية  ،فال يقبل شركط اإلعفاء .
كال يبكن إ عماؿ شركط اإلعفاء أك ربديد اؼبسؤكلية اؼبشار إليها إذا ثبت صدكر غش أك خطأ جسيم من الناقل أك أحػد تابعيو كيعػد
غشػا كل فعل أك امتناع عن فعل يقع من الناقل أك أحد تابعيو بقصد إحداث الضرر ،ك أف اػبطأ اعبسيم كل فعل أك امتناع عن فعل يقع من
الناقل أك أحد تابعيو برعونة مصحوبة بإدراؾ ربقق الضرر .
 -2مسؤولية الناقل عن األمتعة :
أوال  :األمتعة التي يحتفظ بها الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل :
إذا احتفظ الراكب ببعض األمتػعة أثناء سيػػر كسيل ػػة النقػػل  ،يلزـ الراكب حبراسة أمتعتو كاغبفاظ عليها ،كال يسأؿ الناقل عما
يصيب ىذه األمتعة من أضرار أي ا كانت طبيعتها كىو ما نصت عليو اؼبادة  67من القانون التجاري ( ليس على الناقل أن يحرس الطرود
المحمولة باليد والتي يحافظ عليها المسافر ).
على أف مسؤكلية الناقل تنعقد إذا أثبت الراكب خطأ أك تقصَت من قبل الناقل أك أحد تابعيو  ،كما يسأؿ الراكب عن األضرار
اليت تلحق الناقل أك تابعيو أك الغَت بسبب األمتعة أك اغبيوانات اليت ينقلها معو كوبتفظ حبراستها ،كمثاؿ على ذلك أف تسبب األمتعة بأضرار
بباقي الركاب ،إذا كانت ربتوم على مواد خطرة أك مضرة بالصحة .
ثانيا :األمتعة التي تسلم للناقل :
تسلم أمتعة الراكب عادة إذل الناقل غبفظها يف أماكن ـبصصة لذلك  ،كيكوف ذلك خاصة يف حاالت النقل ذات اؼبسافات
الطويلة ،كيف ىذه اغبالة يعد الناقل مسؤكال عما سلم إليو من أمتعة للراكب كفقا ألحكاـ اؼبسؤكلية يف عقد نقل األشياء ،كىذا استنادا ألحكاـ
اؼبواد  46و 47و 48ومن  52إلى  61من القانون التجاري.
رابعا :تقادم دعوى المسؤولية :
تنص اؼبادة  74من القانوف التجارم على أنو ( كل دعول ناشئة عن عقد نقل األشخاص أك عقد العمولة لنقل األشخاص
يشملها التقادـ ؼبضي ثالثة أعػواـ من تاريػػخ اغبػػادث الذم تولػػدت عنو ،كربػػدد اؼبػهلة اليت تػرفػع خػػاللػها دعػػول الػػرجوع بث ػػالثة أشهر كال
تسػػرم ىذه اؼبهػػلة إال من تاريػػخ رفػع الدعػػول على اؼبكفػػوؿ ).
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كبالتارل فإف اؼبشرع التجارم أخضع تقادـ دعول اؼبسؤكلية الناشئة على عقد نقل األشخاص إذل تقػػادـ قصػػَت  ،كما ىو اغباؿ
يف عقد نقل األشياء احملددة ؼبدة سنة ( اؼبادة  61من القانوف التجارم).
قائمة المراجع:
 -1الدكتور عبد اغبي حجازم:العقود التجارية ،السنة  1954ـ.
 -2الدكتور القانوف التجارم األردين ،األعماؿ التجارية-التاجر-احملل التجارم-العقود التجارية ،الطبعة األكذل  ،السنة - 3 1958
الدكتور عبد الفضيل ؿبمد أضبد :العقود التجارية ك عمليات البنوؾ طبقا ألحكاـ القانوف رقم  17لسنة  1999ـ.
 -4الدكتور /مسؤكلية الناقل الربم يف نقل األشخاص دراسة مقارنة د /عادؿ علي عبد اهلل اؼبقدادم عماف  1997ـ.
 -5الدكتورة ظبيحة القيلويب:شرح القانوف التجارم اؼبصرم،رقم  17لسنة  1999ـ العقود التجارية ك عمليات البنوؾ ،الطبعة الثالثة
دار النهضة ،السنة  2000ـ.
 -6الدكتورعلي الباركدم :العقود ك عمليات البنوؾ التجارية -منشأة معارؼ اإلسكندرية ،طبعة  2000ـ.
 -7الدكتور مصطفى كماؿ طو :العقود التجارية ك عمليات البنوؾ كفقا لقانوف التجارة اعبديد رقم  17لسنة  1999ـ اإلسكندرية
 2002ـ.
 -8الدكتور حسن اغبَتة ،العقود التجارية ك عمليات البنوؾ يف اؼبملكة العربية السعودية بذكف طبعة.
 -9الدكتور ؿبمود ظبَت الشرقاكم :العقود التجارية ك عمليات البنوؾ اعبزء الثاين ،السنة  1984ـ.
 -10الدكتور ضبد اهلل ؿبمد ضبد اهلل :عقد النقل( الربم،البحرم،اعبوم) دار النهضة العربية السنة  1998/1997ـ.
 -11الدكتور حسن اؼبصرم ،العقود التجارية يف القانوف الكوييت كاؼبصرم كاؼبقارف ،الطبعة األكذل 1990./1989
 -12الدكتور عزيز العكيلي ،شرح القانوف التجارم ،اعبزء األكؿ ،األعماؿ التجارية  -التجار – اؼبتجر – العقود التجارية1998. ،
 -13الدكتور عبد الفتاح مراد ،شرح العقود التجارية كاؼبدنية ،سنة 2000.
 -14الدكتور ىاين ؿبمد دكيدار ،القانوف التجارم اللبناين ،دراسة يف قانوف اؼبشركع الرأظبارل اعبزء الثاين ،العقود التجارية
العمليات اؼبصرفية األكراؽ التجارية كاإلفالس ،سنة .1995
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إف دعول االعتماد على اؼبقاصد يف تفسَت النصوص مسلك كجيو إذا دل تتخذ اؼبقاصد كسيلة الستهالؾ دالالت ألفاظ
النصوص ،ك الوقوع يف ضرب من التحليل عن القيود ك اغبدكد ك الضوابط الشرعية ،ك التقوؿ على الشارع دبا ليس من مراده ك مقصوده ،ك
ىو منهج يتخذ اؼبقاصد ذريعة ؽبدـ الشريعة ك التملص من أحكامها ،كما ال تقل خطورة اؼبنهج الظاىرم عن األكؿ ،فهو مسلك يكتفي دبا
تذؿ عليو ألفاظ النصوص دكف النظر إذل معانيها ك مقاصدىا ،ك لو ترتب على ذلك تعطيل ؼبقاصدىا ،ك تفويت ؼبصاحل الناس ،ك يف صف
الشريعة بالقصور ك اعبمود ك العجز عن مواكبة النوازؿ ك اغبوادث اؼبتغَتة فإذا تبُت أف اإلفراط يف أعماؿ اؼبقاصد يف تفسَت النصوص أك
اعبمود على حرفيتها مسلكاف متهماف بالقصور ،فما ىو اؼبسلك الذم نتخذه منهجا يف قراءة النصوص مع استيعاب الواقع ك ظركفو اؼبتغَتة
من غَت إفراط ك ال تفريط؟ لإلجابة عن ىذا التساؤؿ خصصت مساحة ىذه الدراسة يف التأكيد على آلية رظبت أدكاهتا التفسَتية للنص
الشرعي على أسس لغوية مقاصدية ك معارؼ إنسانية حديثة كأداة ؼبعرفة بيئة النص ك مآؿ تطبيقو.
األساس األول :أدوات لغوية لفهم النص
باعتبارىا أدكات مساعدة لفهم النص ،ك أنبها معهود العرب ك السياؽ.
أكال معهود العرب :اعتناء الشاطيب باؼبعاين اؼببثوثة يف اػبطاب الشرعي دفعو إذل التنصيص عليها ألهنا"ىي اؼبقصود األعظم بناء على أف العرب
إمبا كانت عنايتها باؼبعاين ك إمبا أصلحت األلفاظ من أجلها"  1ك يزيد تأكيده ؽبذا اؼبعٌت عندما رجح جانب اؼبعٌت على األلفاظ ك العبارات
ألف " مقصود اػبطاب ليس ىو التفقو يف العبارة بل التفقو يف اؼبعرب عنو ك ما اؼبراد بو" ، 2ك ال يبكن إدراؾ تلك اؼبعاين إال باإلؼباـ التاـ
باألعراؼ اللغوية ،ك اػبربات اللسانية ،ك القيم الثقافية ،اليت تؤلف اغبالة االجتماعية زمن الوحي ،ألف معهود العرب يعد من مستلزمات .
التلقي القرآين من نصوصو " تستدعي معرفة ىذا اؼبعهود درجة من اإلجادة ك اؼبعرفة يف خصائص اللغة العربية ك دقائقها ك حياة العرب ك أثر
التغَتات اللغوية يف تفكَتىم ك اعتقاداهتم ك عالقاهتم االجتماعية" ، 1ألف العرب من أعرافها يف تصريف أسالبها أهنا زباطب بالعاـ يراد بو
2
العاـ ،ك بو يراد بو اػباص" ك تسمي الشيء الواحد بأظباء كثَتة ك األشياء الكثَتة باسم كاحد ك كل ىذا معركؼ عندىا"
ك من ىنا صاغ الشاطيب قاعدتو اليت نظم عباراهتا كالتارل "كل معٌت مستنبط من القرآف غَت جار على اللساف العريب فليس من
علوـ القرآف يف شيء ال فبا يستفاد بو"  3ك بعبارة فإف أىم ما تتأتى بو صحة النظر ك توجيو الفهم هبا أف تؤخذ يف حدكد ما تواتر عن العرب
يف ؾبارم خطاهبا ك مقاصدىا يف تصريف أساليبها"  ، 4فال يبكن إذا فهم نصوص الوحي إال باألخذ من معُت لساف العرب ك ما تواتر عنهم،
إذ يعرب معهود العرب عن اللساف اؼبشًتؾ الذم وبملو صبهور تلك اعبماعة ال عند خواصهم ك لببهم ليحقق مقصد الشارع من اػبطاب ك ىو
الفهم ك العمل ،إذ لو أف اػبطاب ال تدركو إال عقوؿ النخبة لتعسَت فهم ذلك اػبطاب عند العامة ،ك بذلك تتعطل أكامره ك نواىيو ك ىو
مناقض ؼبقصود الشارع من التشريع ك منو لبلص إذل شرطُت أساسيُت يف استعماؿ معهود العرب كأداة لفهم نصوص الوحي.
 1الشاطثً -الوؤلفات تحقٍق عثذ هللا دراز ،دار الكتة العلوٍة تٍروت ،ج  ،2ص.87
ً 2فص الورخع ج ،3ص.410
1هحوذ الغسالً -كٍف ًتعاهل هع القرآى الكرٌن الوعهذ العالوً للفكر اإلضالهً طثعة  ،1991ص 91-99و .238-237
 2الشاطثً -الوىافقات،ج  ،2ص.66
ً 3فص الورخع ج ،3ص.391
 4عثذ الحوٍذ العلوً-هٌهح الذرش الذاللً عٌذ اإلهام الشاطثً هطثعة فضالة الرتاط الوغرب طثعة -2001ص232.
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الشرط األول :ذبنب التكلف يف اختيار اؼبعاين الغامضة كالغريبة ك الشاذة ك اجملازية غَت اؼبعهود عندىم ،إذ ال يفهم كتاب اهلل تعاذل ك ال سنة
رسولو صلى اهلل عليو كسلم إال من طريق ألفاظ العرب ،ك معانيها ك أساليبها اؼبتداكلة بينهم ك لذلك جرل "اػبطاب بو على معتادىم يف
لساهنم ،فليس فيو شيء من األلفاظ ك اؼبعاين إال كىو جار على ما اعتادكه"  5فمفرده ' غبم' مثال ال تستدعي عند استعماؽبا يف اػبطاب
ضركرة التمييز بينها ك بُت ما يعترب من مكوناهتا عند اؼبخاطبُت من شحم ،ك عرؽ ،ك جلد ،ك عصب ،ماداموا يتقاظبوف اؼبعرفة نفسها
بوصفهم ؾبموعة بشرية كاحدة يفهموف منها ،حُت استعماؽبا بكيفية حدسية أهنا تعٍت كل ذلك ؾبتمعا ك اعتمادا على ىذا اؼبعطى ،يرفض
الشاطيب تفسَت من ذىب إذل أف شحم اػبنزير مقتصرا على ربرمي اللحم دكف غَته.
فقاؿ "قوؿ من زعم أف احملرـ من اػبنزير إمبا ىو اللحم ،ك أما الشحم فحالؿ ألف القرآف إمبا حرـ اللحم دكف الشحم ،ك لو عرؼ أف اللحم
يطلق على الشحم أيضان خبالؼ الشحم فإنو ال يطلق على اللحم دل يقل ما قاؿ" 1مستدال على ذلك بقولو تعاذل "إنما حرم عليكم الميتة و

الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير اهلل" البقرة اآلية  ، 173ألف أبا إسحاؽ رأل يف قصر معٌت اللحم عليو ،دكف غَته فبا دل يعهده العريب
الذم يفهم حدسا ،ك من غَت رجوع للمعجم أف "اللحم يطلق على الشحم"  2فبا يكوف اػبنزير ،فلو كاف اؼبقصود بلفظ اللحم دكف غَته للزـ
أال يكوف اؼبكونات األخرل كأرؽ ك العصب ك اعبلد ك ال غَت ذلك فبا خص باالسم ؿبرما ك ال شك يف أف ذلك خركجا عن القوؿ بتحرمي
اػبنزير ك من التفاسَت الغريبة قوؿ من زعم أف اهلل تعاذل جنبا مستدال بقولو تعاذل":أف تقوؿ نفس يا حسرتا على ما فرطت يف جنب اهلل" الزمر
اآلية  -56فهذا اؼبعٌت ال تعرفو العرب يف استعماالهتا اغبقيقية أك اجملازية" ألف العرب تقوؿ :ىذا األمر يصغر يف جنب ىذا ،أم يصغر
باإلضافة إذل اآلخر ،فكذلك اآلية معناىا":ألف العرب تقوؿ " :يا حسرتا على ما فرطت يف جنب اهلل "أم فيما بيٍت ك بُت اهلل ،إذا أضفت
3
تفريطي إذل أمره ك هنيو إيام"

الشرط الثاني :فهم معاين األلفاظ زمن نزكؿ الوحي ،ألف نصوص الكتاب ك السنة ،قد جاءت على ما عهدتو العرب يف لساهنا حاؿ نزكؿ
الوحي ،ك أما ما يطرأ من تغيَت يف االستعماؿ دبركر الزمن فال عربة بو ألف الفهم ينبغي أف يتم على أساس ما كاف باعتبار أف اػبطاب كرد عياه
أساس مآؿ إليو أؼبر ففهم النص ك استيعاب معانيو تكوف باستصحاب معاين األلفاظ ؼبعهود األميُت الذم نزؿ القرآف بلساهنم أم زمن
اؼبصطلحات الشرعية ،ك أما إذا مت إدخاؿ معاف ك مدلوالت الحقة يف حدكثها على نصوص الوحي تؤدم حتما على البعد عن اؼبراد اإلؽبي،
ك ؽبذا حذر ابن عاشور من ىذا االكبراؼ فقاؿ"السماء الشرعية غنما تعترب مطابقتها للمعاين اؼبلحوظة"
4
شرعا يف مسمياهتا عند كضع اؼبصطلحات الشرعية ،فإذا تغَت اؼبسمى دل يكن لوجود االسم اعتبار" ألف العربة باؼبعٌت الشرعي األصلي ال
باؼبعٌت االصطالحي اغبادث اؼبتأخر ،كما أف اؼبعٌت الشرعي ال يتغَت ك اؼبعٌت اللغوم قد يتغَت بتغَت دالالت األلفاظ اؼبتأثرة بتطور العصور ،ك
اتصاؿ الشعوب بعضها ببعض من األمثلة نقتصر على كلمة "السياحة" ك مدلوؽبا يف القرآف الكرمي ك معناىا يف العصر اغبديث ،فمعناىا يف
القرآف الكرمي ؿبموؿ إما على الصياـ أك على اؽبجرة يف سبيل اهلل كما يف قولو تعاذل "

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون

الساجدون اآلمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و الحافظون لحدود اهلل " التوبة  -112ك قولو " عسى ربه عن طلقكن أن يبدله

أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و أبكارا" التحرمي اآلية .05
أما معناىا يف العصر اغبديث فأصبح يطلق على التجواؿ ك التنزه بغية الًتفيو على النفس ك من خالؿ ما سبق يبكن القوؿ ،إذا مت ربقيق
الشرطُت األخَتين نقوؿ ال بد من اعتماد معهود العرب من أجل فهم نصوص الوحي ،فبا تستدعي النظرة اؼبعهودية كجود مرجعية لغوية يبكن
االحتكاـ إليها.
1
كمن ىذين البعدين تتجلى صلة الدرس اللغوم باؼبقاصد ألنو من أنواع اؼبقاصد الشاطيب قصد الشارع يف كضع الشريعة لإلفهاـ ك ىو مقصد
يفيد أف الوحي اؼبنزؿ صيغت عباراتو بلساف العرب ك ال يبكن فهم نصوصو فهما سليما ،إال من جهة ذلك اللساف "ألف لساف العرب ىو
اؼبًتجم عن مقاصد الشارع...ك إف الشريعة ال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم ألهنما سياف يف النمط"  2يتضح لنا أف
5الشاطثً-االعتصام -ضثطه و صححه األضتار أحوذ عثذ الشافً-دار الكتة العلوٍة تٍروتح  ،2ص.470
ً1فص الورخع ج ،2ص476.
ً2فص الورخع و الصفحة.
ً 3فص الورخع و الصفحة.
 4اتي عاشىر ،هقاصذ الشرٌعة اإلضالهٍة ،ص  106الشركة التىًطٍة للٌشر و التىزٌع ،تىًص.
 1الشاطثً ،الوىافقات ج ،2ص.66-65
 2الشاطثً ،الوىافقات ج ،2ص.324
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العالقة اؼبنسوجة بُت الدرس اللغوم ك اؼبقاصد تفيد اؼبعهود من أساليب العرب ك القرائن السياقية كأدكات مساعدة فهم النص ،ك ؽبذا
خصصت اؼبسألة الثانية للسياؽ كأداة ال يبكن االستغناء عنها يف القراءة الصحيحة لنصوص الوحي.
ثانيا :السياق
إذا كاف اللساف العريب ىو اؼبًتجم عن مقاصد الشارع ،فإف السياؽ ىو اؼبًتجم عن ىذا اللساف ،ك أغراضو ،بل إف السياؽ يعد من األدكات
اليت ذبلى مراد اهلل تعاذل من الوحي اؼبنزؿ ،كفهم مقاصده إذا رجعنا على اؼبعاجم اللغوية ،كجدنا مفردة السياؽ ،ك السوؽ ،تعٍت السرد ك
السلسلة ،ك ؾبيء الشيء متتابعا ،تقوؿ العرب" ك تساكقت اإلبل تساكقا إذا تتابعت"  1ك كلدت فالنة ثالثة بنُت على ساؽ كاحد أم
بعضهم على إثر بعض ليس بينهم جارية"  2كأما قبد تعاريف عديدة للسياؽ لكنها ازبذت اؼبنحى الوظيفي للسياؽ كسيلة اذل التعرؼ بو ,
بدال من تعريف ماىيتو من ذلك تعريف ابن القيم فقاؿ السياؽ يرشد التبيُت اجململ كتعيُت اؼبتمل كالقطع بعدـ احتماؿ غَت اؼبراد كزبصيص
العم كتقييد اؼبطلق كتنوع الداللة  3كعلى نفس اؼبنحى بُت الزركشي معٌت السياؽ فقاؿ داللة السياؽ ترشد التبُت اجململ كالقطع بعدـ احتماؿ
غَت اؼبراد كزبصيص العاـ كتقييد اؼبطلق كتنوع الداللة  4كللمحدثُت تعاريف تقًتب من ماىية السياؽ نذكر منها مفهوـ السياؽ عند ادريس
ضبادم فقاؿ(( مفهوـ السياؽ يشمل كافة القرائن اليت تسهم يف عملية الفهم لغوية كانت اـ غَت لغوية))  5كهبذا االطالؽ يتجلى
مشوؿ السياؽ للمعٌت سياؽ اؼبقامي كاؼبقارل ليكشفا معا عن ذلك العرض اؼبقصود بالسوؽ ألف السياؽ يطلق كذلك على العرض الذم من
أجلو كرد اػبطاب كمن مث يقًتب معٌت (( السياؽ)) من معٌت ((اؼبقصود )) خذ مثال عبارة الغزارل (ت  505ىػ) يف تعريف اؼبفهوـ اؼبوافق
(( فهم غَت اؼبنطوؽ بو بداللة سياؽ الكالـ كمقصوده كفهم ربرمي الشتم كالقتل كالضرب ك من قولو تعاذل (( فال تقل ؽبما أؼ كال تنهرنبا ))
االسراء األية  23كال يفهم ىذا التنبيو مادل يفهم الكالـ ك ما سيق لو  ,فلو ال معرفتنا بأف األية اليت سيقت لتعظيم الوالدين كاحًتامهما ؼبا
فهمنا معٌت الضرب كالقتل من منع التأفف  6كمن مث نقوؿ أف اؼبفهوـ اليدرؾ من اؼبنطوؽ اال اذا انتفت كافة األغراض اليت يبكن أف يساؽ
من أجلها القيد كبذلك يظهر
 1ابن اؼبنظور –لساف العرب –دار صادر بَتكت الطبعة األكذل ج 10ص 166
 2اؼبصدر نفسهج 10ص 169
 3ابن القيم –بدائع الفوائد –اؼبكتبة العصرية بَتكت الطبعة األكذل 2001ج 4ص 13
 4الزركشي –الربىاف يف علوـ القراف ج 2ص 335ربقيق ؿبمد أبو الفضل ابراىيم  ,دار الفكر الطبعة الثالثة سنة 1980ـ
 5ضبادم ادريس – اػبطاب الشرعي كطرؽ استثماره –اؼبركز الثقايف العريب –بَتكت الطبعة -1994ص 146
 6الغزارل  :أبو أضبد – اؼبستصفي من علم األصوؿ –ربقيق قبوصو دار احياء الًتاث العريب بَتكت طبعة 1997ج 2ص74
فإدراؾ حقيقة التعليل ىو إدراؾ للمنطق التشريعي الذم وبمي اغبكمة التشريعية من النص ك بو تتجلى مقاصد الشارع من أحكامو " ك ىكذا
ذبد الكثَت من األحكاـ اليت جاء هبا التشريع اإلسالمي معلل بالعلل اؼبنوطة باؼبصاحل ك اغبكم فما جرل عليو عنل الصحابة  ،ك التابعُت يف
تعرفهم على األحكاـ إمبا ىو اثر من أثار تلك اللفتات اغبكيمة يف كتاب اهلل ك سنة رسولو" (.)1
ك ثانيا  :اعبمع بُت النصوص اعبزئية ك الكليات العامة :
ال بد للباحث أك اجملتهد عند النظر يف النصوص اعبزئية ،ؿباكال فهمها ك تفسَتىا أف يستحضر الكليات العامة أك الكليات الغستقرارية ( )2
،فنجد يف الكليات العامة ما ىو منصوص عليها كما يف حديث " ال ضرر كال ضرار " ) (3أك الكليات استقرارية توصل إليها اجملتهد من
خالؿ استقرار ؾبموعة من النصوص ينفي إذل أهنا دالة على علة مشًتكة ك مثاؿ ذلك ما جاء يف هني بيع الطعاـ قبل قبضو ،ك النهي عن بيع
الطعاـ بالطعاـ نسيئة ،ك النهي عن االحتكار فاستقرار ىذه النصوص يفضي إذل مقصد ركاج الطعاـ ك تيسَت تناكلو )،(4فيكوف عمل اجملتهد
أك الناظر يف النصوص اعبزئية مراعيا الكليات العامة ألف من شأهنا تسديد الفهم،فمن أخد بنص جزئي معرضا عن كليو فقد أخطأ ،كؽبذا
كضع الشاطيب ىذا الضابط يف فهم النصوص اعبزئية فقاؿ " ك كما أف من أخد باعبزئي معرضا عن كليو فقد أخطأ فكذلك من أخد بالكلي
معرضا عن جزئي ىن فالبد من اعتبارنبا معا يف كل مسألة " )، (5فشأف الراسخُت " تصور الشريعة صورة كاحدة ىبدـ بعضها بعضا
كأعضاء االنساف" ( )6ك شأف متبعي اؼبتشاهبات  " :أخد دليل ما عفوا ك أخدا أكليا،ك إف كاف مث ما يعارضو من كلي أك جزئي فكاف العضو
الواحد ال يعطي يف مفهوـ احكاـ الشريعة حكما حقيقيا " (  )7مث يزيد الريسوين تأكيد ما ذىب إليو الشاطيب فقاؿ " ك الذم يقتصر يف
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اجتهاده ك فتواه على ما فهمو من دليل جزئي (ألية-حديث أك قياس) ال يقل اجتهاده قصورا ك اختالؿ عمن أدل بشيء من مقاصد الشريعة
يف حفظها
للمصاحل الضركرية ك اغباجية ك التحسينية ك درهنا للمفاسد.....مث أخذ يفيت ك وبكم دكف مراجعة .
( )1ؿبمد سالـ مذكور -اؼبدخل للفقو اإلسالمي دار الكتاب اغبديث الكويت ص 257
( )2انظر أضبد الريسوين-نظرية اؼبقاصد عند الشاطيب ص  300دار الكلمة للنشر ك التوزيع اؼبنصورة –مصر الطبعة األكذل  1997ـ
( )3أخرجو ابن ماجة يف سننو-كتاب األحكاـ-باب من نيب يف حقو ما يضر جباره ج  2ص 784
( )4أنظر-ابن عاشور-مقاصد الشريعة ص  20ك ما بعدىا
( )5الشاطيب –اؼبوافقات ج  3ص 15-5
( )6الشاطيب -اؼبوافقات ج3ص179-174
( )7نفس اؼبصدر ك الصفحة
9
" أف السياؽ ىو الطريق اؼبوصوؿ إذل اؼبفهوـ بقسيمة أك قل إذل اؼبعٌت اللغوم الداؿ عليو النو بالنسبة ؼبفهوـ اؼبوافقة البد من فهم اؼبعٌت فهو
شرط ربقيق الفحول ك بالنسبة ؼبفهوـ اؼبخالفة ال يشعر القيد باؼبسكوت عنو إال إذا انتقت كافة األغراض اليت وبددىا السياؽ ,كمعٌت ىذا أف
اؼبعٌت اللغوم إمبا يدرؾ من اػبطاب عن طريق اللفظ بالنسبة للموضع األكؿ أك الطريق السياؽ بالنسبة للموضع الثاين) , (1ك بالنسبة لألكامر ك
النواىي من جهة اللفظ على تساك يف داللة االقتضاء فإف التفريق بُت ما ىم منها ,أمر كجوب أك ذنب ك ما ىو هني ك ربرمي أك كراىية ال
تعلم من اؼبنصوص ,بل بالقرائن اؼبقالية ك اؼبقامية ك ىي اليت تظهر السوؽ االصلي من النص ,ك لذلك اشًتط الشابطي يف األكامر ك النواىي
كوهنا ابتدائية( ,)2فغرض الشابطي أف يكوف اػبطاب قد سيق من أجل األمر ك النهي يف ذاتو ,كما فهم الغزارل يف قولو تعاذل" :ياأيها الذين
آمنوا إذا نودم للصالة من يوـ اعبمعة فاسعوا إذل ذكر اهلل ك ذركا البيع"...اعبمعة  10-9من أف البيع منهي عنو عند النداء يف يوـ اعبمعة
لعينو بداللة عرفت من سياؽ االية ,ألف "االية سيقت ؼبقصد ,ك ىو بياف أمر اعبمعة فال يليق بو أف يذكر إباحة البيع ك حضره ,ألمر يرجع
إذل البيع يف إدراجو فكاف التعرض للبيع من الوجو الذم يتعلق بو ,كىو :تضمنو ترؾ السعي الواجب ,فيتعدل التحرمي إذل اإلجارة ك النكاح
كاالقواؿ كاالعماؿ اؼبانعة ,مع اغبكم بصحة البيع ك سائر التصرفات الف النهي ال يالقيها ,ك الدليل سول ما عرؼ من سياؽ االية ( ,)3ككما
فهم أيضا أف األمر الوارد يف قولو تعاذل":فاف دل يكونا رجلُت فرجل ك امرأتاف" البقرة اآلية  282أنو أمر لالرشاد كليس للوجوب بداللة عرفت
من السياؽ فقاؿ ":ك ىو اف االية سيقت لإلرشاد إذل طريق اإلحتياط ك من استشهد النساء مع كجود الرجاؿ ,فيحكم يف حقو دبخالفة
موجب االرشاد ك كونو مائال عن توثيق اغبق بكماؿ االحتياط  ,فيظهر تأثَته يف ربصيل االمتثاؿ ألمر يرجع إذل اإلرشاد ك األمر قد هبرم
لإلرشاد ك قد هبرم لإلهباب فالتأثَت ظاىر بالطريق الذم ذكرناه ( , )4ك هبذا يتجلى دكر السياؽ أك القرائن دبختلف أنواعها يف ربديد اؼبعٌت
اؼبراد من اػبطاب الشرعي ألف اللفظ كحده ال يبكنو أف وبسم اؼبعٍت يف أم فعل لغوم مهما بلغت درجة كضوحو ك ارتفعت يف البياف ك
االنكشاؼ.
فألصورل ينظر يف إطاره اللغوم غَت أنو ال يقف يف فهم اغبكم الشرعي عند ىذا النظر بل يتجاكز الفهم االكؿ للسياؽ القائم عند النظر إذل
أكؿ الكالـ ك آخره ,ك أصال إذل الفهم الثاين للسياؽ ك ىو معرفة الغرض الذم كرد من أجلو اػبطاب ك ىنا نستعُت باؼبساؽ اغبكمي الذم
صبع فيو الشابطي بُت دالليت السياؽ ك اؼبقاصد صبينا الوظيفة التكاملية للمصطلحُت يقوؿ الشابطي  ":إف كاف ىذا جيء بو مضمنا يف
الكالـ العريب فلو مقاصد زبتص بو يدؿ عليها اؼبساؽ اغبكمي أيضا ك ىذا اؼبساؽ ىبتص دبعرفة العارفوف دبقاصد الشارع كما أف األكؿ ىبتص
دبعرفتو العارفوف دبقاصد العرب" ) , (1ك من مث يأخذ أكثر أىل العلم دبقاصد األكامر ك النواىي ك عللها يف تفسَت نصوص الوحي حبسب ما
يفهم من قرائنها السياقية اؼبقالية الدالة على "أعياف اؼبصاحل يف اؼبأمورات ك أعياف اؼبفاسد يف اؼبنهيات" ) (2ك هبذا يتجلى السياؽ بشمولو
اؼبقامي ك اؼبقارل كعنصر جوىرم يعتمد عليو يف فهم اؼبراد اإلؽبي من نصوص الوحي ,ك إلدراؾ مقاصده ,بل ىو "من أعظم القرائن الدالة
( )1
( )2
( )3
( )4

حوادي إدرٌص-الوٌهح األصىلً فً فقه الخطاب الوركس الثقافً العرتً الطثعة األولى  – 1998ص 123
الشاطثً-الوىافقات ج  2ص 394-393
الغسالً أتى حاهذ –شفاء الغلٍل – الوكتثة العصرٌة صٍذا تٍروت الطثعة األولى  – 2008ص 36
ًفص الوصذر ص 54-53
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على مراد اؼبتكلم فمن أنبلو غلط يف نظَته ك غالط يف مناظرتو ) ,(3ك بعد معرفة األساس األكؿ اؼبتضمن معهود العرب ك السياؽ كأدكات
لفهم النص ال يبكن تعطيلها ,خصصت يف األساس الثاين تفسَت النص يف ضوء مقاصد الشريعة.
الألساس الثاين :تفسَت النصوص يف ضوء مقاصد الشريعة
سواء كاف اؼبقصد ظاىرا كما يف األمر أك النهي االبتدائي ك التصروبي أك يستنبط من أغوار النصوص ,كؽبذا كضع الشابطي شرط لبلوغ درجة
االجتهاد ىو ":فهم مقاصد الشريعة على كماؽبا" ) (4كيف الشرط الثاين قبد":التمكن من االستنباط بناء على فهمو فيها" ) (5أم يف اؼبقاصد
فالتفسَت اؼبنهجي لنصوص الوحي من يدرؾ ركح النص ك معقولو ك حكمة تشريعية  ,فمىت توصل إذل ىذه اغبكمة ك تعرؼ على تلك
اؼبصلحة فسر النص يف ضوئها ,كحدد نطاؽ تطبيقو ك ؾباؿ إعماؽبا لو على أساسها لكن قبد أف الذم يسرب عمق النص
 - 1اؼبوافقات – الشاطيب ج 3ص 145-244 :
 - 2اؼبصدر نفسو ج137-136 1
 - 3الزركشي – الربىاف يف علوـ القرآف ج 2ص335:
 - 4الشاطيب – اؼبوافقات ج 4ص106-105
 - 5نفس اؼبصدر ك الصفحة
كهبلى مقصد الشارع منو يتأسس على ماذا لالجابة عن ىذا السؤاؿ نعتمد فيو إلدراؾ مقصد الشارع على التعليل كاعبمع بُت النصوص
اعبزئية كالكليات العامة .
فأكال  :التعليل يصف الشليب طريقة الفقهاء السابقُت يف تفسَت النصوص مع االعتماد على تعليل النصوص فقاؿ ((عللوا أحكاـ اهلل رغم
أنف اؼبنكرين كحكما اؼبصلحة يف التشريع  ,كلكن يف دائرة اؼبعتدلُت  ,فلم هبمدكا على النصوص تعبدا بألفاظها بل فتشوا كأخرجوا كنوزا شبينة
من كادم معانيها كزنوا األمور دبا يًتتب عليها من صالح أك فساد فأباحو األكؿ كمنعوا من الثاين جعلوا عمادىم يف التعليل اؼبصلحة  1فتعليل
األحكاـ ىو  :نقطة االرتكاز يف ؿبور دائرة االجتهاد كاالستنباط كعلى فهمو تتوقف سر التشريع كبالوقف على حقيقتو تتجلى مدارؾ األئمة
كيظهر هباء الشريعة كيسهل دفع شبهو الطاعنُت عليها باعبمود 2
كبذلك العلة اؼبفهومة من النص ((قوة منطقية للنص التشريعي نفسو هبب استنفاده ا يف االجتهاد التشريعي أك التطبيق القضائي  3ألهنا سبثل
ركح النص كمعقولو ,كحكمو تشريعو  ,كاليت جاء النص إال بصورة كاحدة  ,من صور ضباية تلك اغبكمة اليت سبثل معٌت العدؿ كما سبثل
 . 4فالتفسَت اؼبقاصدم للنصوص لسيق
اؼبصلحة اغبقيقية  ,اليت اذبهت إرادة الشارع اذل رعايتها كربقيقها من كراء تشريع اغبكم قطعا
دبوضوع التعليل ألف اؼبقاصد قد تكوف ىي العلل ذاهتا  ,كذلك عند كوف العلة مرادفة للحكمة بل تستوم مسالك العلة مع اؼبقاصد عندما ((
تتشابو العلة مع اؼبقصد أم حينما تكوف العلة ىي نفسها اغبكمة اؼبقصودة مع تشريع اغبكم تستوم اؼبسالك  5كاليبكن (( القوؿ بوجود
مقاصد للشارع اغبكيم من شرعو ألحكاـ الشرعية اال مع القوؿ بوجود مقاصد للشارع اغبكيم من شرعو لألحكاـ الشرعية اال مع القوؿ
بكوف أحكامو معللة 6
 1شليب –تعليل األحكاـ ص 91دار النهظة العربية –بَتكت -طبعة سنة 1401ق  1981-ـ ص91
 2اؼبرجع السابق ص5-4:
 3ؿبمد فتحي الدرين – اؼبناىج األصولية يف التشريع اإلسالمي الطبعة الثالثة  1997مؤسسة الرسالة ص 299:
 4نفس اؼبرجع ك الصفحة
 5جغيم نعماف – طرؽ الكشف عن مقاصد الشريعة الطبعة األكذل  1422ىػ  2002ـ دار النفائس للنشر ك التوزيع األردف ص 153 :
 6نفس اؼبرجع ص155:
ك نظر يف األدلة اػباصة لكل مسألة ك كل نازلة ،فكالنبا قاصر مقصر عن درجة االجتهاد األمثل "( )1لكن رغم ىذا اعبهد اؼبعترب يف فهم
النص ك تفسَته إال يبقى حسن تنزيل ىذا اغبكم يف أرض الواقع جهدا آخر معترب ىذا ما سنتناكلو يف األساس الثالث.
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األساس الثالث  :ؿبل النص
رغم أنبية االجتهاد يف فهم النص ك استنباط األحكاـ منو يبقى حبيس العقوؿ اليت أنتجتو إال دل يعضده حسن تنزيل تلك األحكاـ على
الواقع ألنو اجتهاد "يف غاية األنبية إذ بدكنو تظل أحكاـ الشريعة ؾبرد صور يف األذىاف ال كجود ؽبا يف الواقع لذلك أكد العلماء على
أنبيتو"( )2ك منهم الشاطيب الذم ظباه باالجتهاد الذم ال ينقطع اآلف اغبكم "بعد أف يثبت دبدركو الشرعي يبقى النظر يف تعيُت ؿبلو ...
ك ذاؾ أف الشريعة دل تنص على حكم كل جزيئة على حدهتا ك إمبا أتت بأمور تنحصر ك مع ذلك فلكل معُت خصوصية ليست يف غَتة
كلية ك عبارات مطلقة تتناكؿ أعدادا ال ك يسمى ىذا االجتهاد الذم ال ينقطع إذ لو فرض ارتفاعو دل تنزؿ األحكاـ الشرعية على أفعاؿ
اؼبكلفُت إال يف الذىن ألهنا مطلقات ك األفعاؿ ال تقع يف الوجود اؼبطلق ك إمبا تقع معينة مشخصة فال يكوف اغبكم كاقعا عليها إال بعد
اؼبعرفة بأف ىذا اؼبعُت يشملو ذلك اؼبطلق أك ذلك العاـ "( )3ك "على ىذا االعتبار فإف فهم الواقع اإلنساين يغدك عامال بالغ األنبية يف
التدين ك ال يقل أنبية عن فهم الدين نفسو فهما الشرطاف اؼبتالزماف يف مرحلة الفهم اللذاف يعترباف اػبطوة األكذل يف سبيل ربقيق الدين يف
الواقع"( )4لكن فهم الواقع يتطلب صبلة من اؼبعارؼ اإلنسانية كأدكات للرصد ك التحليل تتجاكز اؼبالحظة الظاىرة ك ىي األدكات اؼبتمثلة
أساسا يف العلوـ اإلنسانية فيم توصلت إليو من نتائج تقرب من اليقُت يف ؾباؿ النفس اإلنسانية فيما توصلت إليو من نتائج تقرب من
اليقُت يف ؾباؿ النفس اإلنسانية ك يف اجملاؿ االجتماعي ك االقتصادم فهذه العلوـ بطرؽ حبثها ك قوانينها أدكات ضركرية للكشف عن
الًتكيبة النفسية الفردية ك االجتماعية اليت تشكل الواقع النفسي للفرد ك لألمة فيما تشمل عليو من مركبات أك أمراض أك عوائق يكوف من
الضركرم أخذىا بعُت االعتبار حينما يراد تنزيل الدين يف كاقع اغبياة الفردية ك االجتماعية(.)5
( )1أضبد الريسوين – نظرية اؼبقاصد ص .301
( )2عبد اجمليد ؿبمد السوسوه – دراسات يف االجتهاد ك فهم النص – دار البشائر اإلسالمية الطبعة األكذل  2003ص .241
( )3الشاطيب – اؼبوافقات ج 4ص .93-90
( )4عبد اجمليد النجار – يف فقو التدين فهما ك تنزيال سلسلة كتاب األمة دكلة قطر الطبع ة األكذل 1410ق –  1989ـ ص -121
.122
( )5نفس اؼبرجع ج 1ص .127-126
فاإلؼباـ الكايف بًتكيبات الواقع اؼبعيشي كمشكالتو ك تشخيص عللو كأراضو" يستدعيك أف تدرس اجملتمع دراسة إجتماعية إقتصادية أف تدرس

فيزيائية ككميائية حىت تستطيع أف ربقق الدين بأكمل ما يتيسر لك كال يسعنا اليوـ أبداء أف كبقق الدين دبنأل عن ىذه العلوـ " ( )1كبناء على
ىذا فإف من اؼبتعذر اليوـ غبسن فهم اؼبراد اإلؽبي من نصوص الوحي كحسن تنزيلة على الواقع إال دل يكن اجملتهد ملم جبملة من اؼبعارؼ
اإلنسانية ك اإلجتماعية بل إف حسن إدراؾ اؼبعاين الثاكية يف كثَت من نصوص الوحي يتوقف على مدل إدراؾ اؼبتصدم للنظر االجتهادم
ؼببادئ ىذه اؼبعرفة كعليو فيمكن القوؿ يف مبادئ العلوـ االقتصادية ك اإلجتماعية ك النفسية كغَتىا فبا يتعلق حبياة اإلنساف من اغبقائق الىت
اكتشفها العقل ما يعُت على ربديد كجو اؼبراد اإلؽبي من بُت احتماالت عدة فيسد النظر اإلجتهادم كيقضي تبعا لذلك إذل ترشيد التُت
بتحكيم اإلفهاـ السديدة يف شؤكف اغبياة " ( )2كىذا مانبو إليو الشاطيب يف سوء معرفة النفوس يؤدم حتما سوء تنزيل األحكاـ عليها ليقرر أف
النفوس ليست يف قبوؿ األعماؿ اػباصة على كزاف كاحد كما أهنا يف العلوـ كالصنائع كذلك قرب عمل يدخل بسببو على رجل ضرر أفًتة
كاليكوف كذلك بالنسبة إذل أخر كرب عمل يكوف حظ النفس ك الشيطاف فيو بالنسبة إذل العامل أقول منو يف عمل أخر كيكوف بريئا منذلك
فيبعض األعماؿ دكف بعض ( )3كعندما وبصل على اؼبعارؼ النفسية مثال " وبمل على كل نفس من أحكاـ النصوص مايتلق هبا بناء على أف
()4
ذلك ىو اؼبقصود الشرعي يف تلقي التكاليف فكأنو ىبص عموـ اؼبكلفُت ك التكليف هبذا التحقيق "
فاؼبعارؼ اإلنسانية ك اإلجتماعية جبميع فركعها ،من نفس ك تاريخ ك إقتصاد كقانوف ك سياسة ...إذ تساىم يف الفهم نصوص الوحي "ضمانا
غبسن تنزيل اؼبعاين اؼبرادة الشارع يف كاقع األرض كسعيا على تطويع الواقع يف جوانبو اؼبختلفة للمراد اإلؽبي كتفعيلو بالغابات ك األىداؼ
()5
السامية اؼبقصود لشارع الكرمي "
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()1حسن الًتايب_قضايا التجديد (كبو منهج أصوؿ )-معهد البحوث ك الدراسات اإلجتماعية اػبررطوـ الطبعة األكذل  1995ص -176
177
( )2عبد اجمليد النجار _يف فقو التدين فهما كتنزيال ج 1ص102
( )3الشاطيب _ اؼبوافقات ج 4ص98
( )4نفس اؼبصدر كالصفة
( )5قطب مصطفى سانوا _ النظر االجتهادم اؼبنشود يف ضوء الواقع اؼبعاصر دار الفكر الطبعة األكذل ص144
ألهنا معارؼ " تعترب حبق أىم األدكات ك اآلليات الضركرية غبسن فهم الواقع اؼبعيش ك غبسن إدراؾ أبعاد اإنساف ك التعريف على مداخل
شخصية  ،ك طرائق تفكَتإضافة إذل األساليب الكامنة كراء مشكالتو اإلجتماعية ك السياسية ك اإلقتصادية ك النفسية ك الًتبوية "........
11اقع الناس لزـ من إهباد آليات جديدة لفهم نصوص الوحي فهما صحيحا ،ك لتنزيل
ككلما زادت مشاكل اجملتمع ك تعقدت اغبياة ك تغيَت ك
أحكامها على الواقع.
( )1قطب مصطفى سانو – النظر اإلجتهادم اؼبنشود يف ضوء الواقع اؼبعاصر عدـ تكرارىا ص 131
 اؽبوامش )1أضبد الرسيوين نظرية اؼبقاصد عند اإلماـ الشاطيب دار الكلمة للنشر ك التوزيع اؼبنصورة مصر الطبعة األكذل 1997
 )2جغيم نعماف طرؽ الكشف عن مقاصد الشريعة الطبعة األكذل 1422ىػ 2002-ـ دار النفائس للنشر ك التوزيع -األردف
 )3الزركشي الربىاف يف علوـ القرآف ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبرىيم دار الفكر الطبعة الثالثة سنة 1980ـ
ضبادم إدريس أ)اػبطاب الشرعي كطرؽ إستشارة اؼبركز الثقايف العريب بَتكت الطبعة الرابعة سنة 1994ـ
ب) اؼبنهج األصورل يف فقو اػبطاب – اؼبركز الثقايف العريب بَتكت الطبعة األكذل سنة 1998ـ
حسن الًتايب  :قضايا التجديد ( كبو منهج أصورل) – معهد البحوث ك الدراسات اإلجتماعية – اػبرطوـ – الطبعة األكذل 1995ـ
ؿبمد الغزارل – كيف نتعامل مع القرآف الكرمي – اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي – الطبعة سنة 1991ـ
إبن منظور لساف العرب – دار صادر – بَتكت الطبعة األكذل 1990
ؿبمد فتحي الدريٍت – اؼبناىج األصولية يف اإلجتهاد بالرأم يف التشريع اإلسالمي الطبعة الثالثة  1997مؤسسة الرسالة
ؿبمد سالـ مذكور – اؼبدخل للفقو اإلسالمي دار الكتاب اغبديث – الكويت
عبد اغبميد العلمي منهج الدرس الدالرل عند اإلماـ الشاطيب مطبعة فضالة الرباط اؼبغرب طبعة 2001
أبن عاشور مقاصد الشريعة اإلسالمية الشركة التونسية للنشر ك التوزيع – تونس
عبد اجمليد النجار يف فقو التديُت فهما ك تنزيد سلسلة كتاب األمة دكلة قطر1989ـ
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