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 مقدمة 

و أن تصور الناس لها و تعبيرهم عنها قد بما أن الحقيقة دراجات 

و أدلة الثبات الحقيقة و تفسير لشرح يختلف ، احتاج البشر لشواهد 

وجهات نظرهم ، فطوروا قواعد هذا التفسير حتى يصب في 

تكريس الفهم ال تعميق االخالف الذي يعد ظاهرة طبيعية يجب 

 تأطيرها لتكون تنوع و قوة ال معول تفريق وهدم .

اذن يشكل التفسير آلية توضيح بغية توضيح المعنى و رفع اللبس و 

ف ، لرفع النزاع و وقاية العالقات االنسانية من التفكك ازالة الخال

 داخل المجتمع فينهار هذا األخير .

يعد القانون آلية لضبط السلوك و تنظيم االجتماع هدفها تحويل 

األفراد ألشخاص يلبون حاجاتهم و يشاركون في كفاية مجتمعهم 

 حاجاته بنظام يسوده العدل و االنصاف .

وهو آلة المجتمع لحفظ األمن و النظام للتفسير لذا احتاج القانون 

عند الحاجة لضمان حسن تطبيقه بما يحقق اهدافه و يضمن تفرغ 

المجتمع لتحقيق الرفاهية و الضمان التنمية الشاملة له و ألشخاصه 

 و العكس صحيح .

يتفق العاملون في حقل الدراسات القانونية على حاجة القانون 

تالف في كيفية التفسير و الغاية منه و هو ما للتفسير إال إن هناك اخ

 سنقف عليه في هذا البحث في ثالث عناصر هي كالتالي : 

 الفصل األول : دراسة تمهدية في خصوصية قانون األسرة 

 الفصل الثاني االقتراب من عملية التفسير 
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 الفصل الثالث في اداوات التفسير     

 دراسة تمهيدية خصوصية قانون األسرة  الفصل األول :

من ق أ ج الخلية األساسية للمجتمع ، و  2تشكل األسرة  وفق المادة 

توصف في االجتماع على أنها الجماعة األولية ، ألنها أول جماعة 

تشكلت و الزلت موجودة ، يتميز هذا المجتمع المصغر بخصائص 

اعضاءه ، تقوم هذه  قد ال توجد في غيره و هي الحميمية التي تربط

الروابط في النظام القانوني الجزائري على الزواج و القرابة ، و 

 قيم عالقاتها التسامح و الرحمة و غايتها السكن .

اذا يحتاج هذا المجتمع الصغير كأي مجتمع لقانون ينظم العالقات 

داخله ، إال أن طبيعة عالقتها الخاصة ، تعطي لهذا القانون 

ر له ميزات ال توجد في غيره من نصوص ، لذا خصوصيته و توف

اضحت جل التشريعات في العالم تتجه لفصل قانون األسرة و 

 قضائها عن مسائل القانون المدني .  

 المبحث األول : الطبيعة المميزة لقانون األسرة 

اذا كما سبق لنا ذكره يتميز قانون األسرة بطبيعة خاصة بسبب 

، و حاجتها لقيم الحب و الدين و  خصوصية و تميز عالقاته

األخالق إلى جانب حاجتها الملحة للتنظيم و تحديد الحقوق و 

 .  االلتزامات و حمايتها

 المطلب األول : تعريف قانون األسرة 
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نعني بالقانون في عمومه مجموع القواعد التي تضبط السلوك و 

بجزاء تنظم العالقات داخل المجتمع على وجه االلزام القترانها 

 توقعه السلطة عند االقتضاء .

اذا حتى نكن بصدد نصوص قانونية البد أن يكون حارسها المجتمع 

ممثال في  السلطة العامة ، و هذا ما يميز القانون على غيره من 

 قواعد الضبط االجتماعي أخرى  .

فالقانون كغيره من باقي قواعد الضبط االجتماعي يتولى تنظيم 

سلوك ، اذا القانون يقتصر على ضبط السلوكي العالقات و ضبط ال

االجتماعي و تنظيم عالقات الناس ببعضهم أو عالقاتهم باالشياء ، 

في حين تتجه األخالق الى تنظيم عالقة االنسان بنفسه و غيره و 

هو ما تفعله قواعد الدين و تزيد عال ذلك تنظيم عالقات االنسان 

 بربه . 

مع القواعد الدينية في تنظيم العالقات  اذن تشترك القواعد القانونية

االجتماعية إال أن مجالها في اطار العالقات الذي تحكمها ال يتجاوز 

العالقات االجتماعية ليشمل عالقة االنسان بنفسه أو بربه هذا ما 

يجعل قواعد القانون قواعد سلوك االجتماعي تقف عند حكم السلوك 

ا على الكشف حقيقة السلوك و دون النوايا إال بالقدر الذي تساعدن

 طبيعته ، و تقف عند حكم السلوك االجتماعي دون غيره .

و يتميز القانون ايضا رغم اشتراكه مع غيره من القواعد في صفة 

االلزامية إال أنه يتميز عنهم بأن السلطة العامة داخل المجتمع  هي 

 ية .من تستأثر بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في القاعدة القانون
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يعد قانون األسرة احد فروع القانون ، كان هذا القانون لمدة طويلة 

جزء من القانون المدني في كثير من دول العالم ، و ظهر مستقال 

في آخرى كما هو الحال في العالم االسالمي بسبب خصوصية 

مصدره و هو الشريعة االسالمية ، إال إن كثير من دول اتجهت في 

صل قانون األسرة عن القانون المدني بسبب وقتنا الراهن الي ف

الطبيعة الخاصة لهذا القانون و تميز قواعده و العالقات التي 

 ينظمها عن المجال الذي يحكمه القانون المدني .

قانون األسرة هو مجموعة القواعد التي تحكم العالقات و تضبط 

 سلوك افرادها داخل األسرة ...   

 ون األسرة المطلب الثاني : خصائص قان

بكونه موجه لتنظيم يتميز قانون األسرة عن غيره من القوانين 

و تربطه عالقات حقوقية موشحة بكثير من المشاعر خاص  مجتمع

تحتاج لتستقيم لكثير من األخالق و القيم ، لذا كان هذا القانون يعتمد 

في تفعيل نصوصه على مساحة كبيرة من الال قانون هي ما يعرف 

يم مثل البر و التسامح االحسان و العفو و الرحمة  و بمساحة الق

التعاون و التشاور و هي قيم جاء النص على جزء كبير منها في 

من ق أ و نتصور النص عليها في قوانين اخرى ، ألن  36المادة 

اساس األسرة هو الفضل و المرحمة و المسامحة و المشاركة ال 

 قات . المشاححة كما الحال في غيرها من العال

الميزة الثانية لقانون االسرة انه قانون مختلف عن غيره من القوانين 

ألن موضوعه مختلف مثلما سبق لنا التنبيه عليه في الفقرة اعاله ، 

ألن موضوعه تنظيم العالقات االسرية و هي عالقات كما بينته 
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من ق أ اساسها الترابط و التكافل و حسن المعاشرة و  3المادة 

الحسنة و حسن الخلق و نبذ االفات و هو ما اكدت عليه التربية 

من ذات القانون التي بينت على أن عقد الزواج يشترط مع  4المادة 

غيره من العقود في اساسه و هو الرضائية و لكنه يختلف عنهم في 

غايته التي ال تتمحور حول المودة و الرحمة و التعاون و االحسان 

 و المحافظة على االنساب .

كل هذه االبعاد االنسانية و العاطفية و الخلقية التي تقوم عليها 

العالقات االسرية و التي تهدف الى اشباعها باعتبارها حاجات 

انسانية ملحة جعلت هذا القانون فرع مستقل له خصوصياته و 

اهدافه الخاصة و التي تندرج ضمن االهداف العامة للقانون و هي 

ار و الرفاهية اال انها تحقق على مستوى االمن و النظام و االستقر

بسلوكيات لها خصوصيتها اساسها الحب و الرحمة و السكن .لذا 

تتجه االنظمة القانونية الحديثة الى فصل قانون االسرة عن القانون 

 المدني و قضاء شؤون االسرة عن القضاء المدني ايضا . 

 المبحث الثاني : مصادر قانون األسرة 

قاعدة القانونية بضبط السلوك و تنظيم العالقات على إن ارتباط ال

مستوى المجتمع مع اقترانها بجزاء توقعها السلطة العامة يقتضي 

أن يكون لها شكل واضح و معروف بين الناس لذا كان العرف هو 

أول صورة للقانون حتى حل محله التشريع الذي ال يكون ساري 

ع عليه وفق الشروط المفعول إال بعد تمكين الناس من االطال

 القانون المدني .من  04المادة المنصوص عليها في 
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غير أن القاعدة القانونية ال تكون فاعلة و مؤثرة في نظام و حياة 

مجتمع ما إال اذا كانت نابعة منه و عنه تعبر .و تلك هي روح أو ما 

يعرف بجوهر القاعدة القانونية ، و هو ما قد يطلق عليه بالمصدر 

  أو المادة التي يصيغ منها مجتمع ما نصوصه القانونية.  المادي

 المطلب األول : المصادر المادية 

بما في لكل شيء في هذه الحياة جوهر يحيا به و شكل به يعرف 

ذلك القانون الذي جوهر و شكل و نعبر عن جوهر القانون 

 بالمصادر المادية أو األصول المادية للقانون .

المادية للقانون و ما هي اصول قانون األسرة  فماذا نعني باألصول

 الجزائري ؟

 الفرع األول : المدلول المصدر المادي للقانون

نعني بالمصدر المادي للقانون جوهر القانون ، أو المادة الخام التي 

 منها القانون .و يصنع يصاغ 

إن البحث في الموضوع هو بحث في ما وراء القانون بغية فهم 

اه ، اختلف المهتمون بفلسفة القانون في تحديد جوهر حقيقته و معن

القاعدة القانونية ، بين من ركز على اهمية القيّم و بين من ثمن 

 الواقع و بين من حاول تثمين هذا و ذاك .

ترى المدرسة المثالية من العصور القديمة إلى عصرنا أن مصدر 

اختلفوا بينهم في  القانون هو قيم انسانية كلية تستنبط بالعقل إال أنهم

مصدرها أي من اين يستشفها العقل و يستنبطها بين من يرى أنها 

جزء من نظام الكون و هي منثورة بين احشائها يمكن التوسل إليها 
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بالتأمل و اعمال العقل  و بين من يراها في قيم الدين و اياته المنزلة 

من السماء و بين من يرى انها مصدرها االنصاف و األخالق 

ال شك أن القيم هي روح القانون التي يجب أن  1االنسانية الفضلى .

ال تنفك عنه إال أنها ليست كل القانون و إال اختلطت مع الدين و 

 األخالق .

من  ا بهأما المدرسة الواقعية فترى أن مصدر القانون هو الواقع و م

 ظروف و ما ينجر عنها من تعامالت و سلوكيات تستقر مع الوقت

ي ففي ضمير المجتمع لتصبح كأنها ملزمة حيث يركن لها المجتمع 

راها يمن  تعاملته ، و إن اختلفوا في سبب قيام نشأة تلك القواعد بين

 سيلةولمجتمع و حمايته من الصراع و بين من يراها وسيلة لوقاية ا

و  لحسم ذلك الصراع لمصلحة فئة االجتماعية القوية و المسيطرة

و  هو ما ذهب إليه ماركس و بين ما يراها آلية لتجسيد التضامن

ي فعبقرية الشعوب في بناء العيش المشترك بين اعضائها ، و ال 

 أن القانون هو كل ذلك . 

طته مدرسة المثالية أو طبيعية القانون بالقيم و ربلقد ربطت ال

نا ؤكد لية يالمدرسة الوضعية بالواقع ، إال أن مراقبة الظاهرة القانون

 أن كال النظرتين جزئية تعكس جانب من صورة القانون ال صورة

ين كلها و هو انتبه له فرنسوا جيني الذي يرى أن للقانون عنصر

 ن .ياغة الجانب الشكلي من القانوهما جوهر و صياغة ، تمثل الص

أما الجوهر فهو مجموعة المعطيات و الحقائق التي تؤدي إلى والدة 

القانون و هي مجموعة من القيم و الحقائق النفسية و االقتصادية و 

 االجتماعية  سياسية .
                                                             

 ليلى جمعي النظرية العامة للقانون . -  1
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يعد القانون ظاهرة من ظواهر االجتماع و السلوك االنساني وظيفته 

العالقات ، أي وضع األسس التي تحكم ضبط السلوك و تنظيم 

سلوك األشخاص و عالقاتهم ببعضهم و بعالم األشياء غايته حفظ 

النظام و ضمان االستقرار و األمن و سماح للمجتمع بتحول لكيان 

حي يتولى المهام المنوط به و هي االشباع حاجات اعضائه و 

 المساهمة في دوره في تحقيق التنمية الشاملة .

سرة أول جماعة يتعرف عليها االنسان و هي تتكون من تشكل األ

مجموعة من األشخاص تجمع بينهم وفق قيم المجتمع و المشرع 

الجزائري روابط الزواج و القرابة و غايتها تثمين قيم المودة و 

الرحمة و العفاف و السكينة و البر بين اعضائها بحسب ما اكدت 

ق أ  ، و لألسرة كأي من  75و  62من ق أ  36، 4عليه المواد 

مجتمع حاجة للتضامن و الوقاية من النزاعات و توزيع مصادر 

السلطة و ضبط الحقوق و االلتزامات و حل المشاكل ، لذا كان 

جوهر قانون األسرة هو قيم المجتمع و واقع األسرة الداخلي و 

الخارجي سواء كان نفسي خلقي اجتماعي اقتصادي أو سياسي .إال 

الحقائق و تداولها معرفيا لم يفيد المشرع و لم يمنعه  أن وضوح هذه

من التخبط و االرتباك في المزج بين واقع األسرة و قيم المجتمع و 

تطلعات االنسان في سن قانون يثمن األسرة و يحميها و يدفع بها 

 على مسار النماء و التماسك و الرخاء .  

المادية لقانون الفرع الثاني : اضطراب استثمار المشرع لألصول 

 األسرة الجزائري  

أول ما يجب االنتباه له هو األثر السلبي الذي خلفه االحتالل 

الفرنسي على وحدة المجتمع الجزائري ، مضاف لذلك تغير الواقع 
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و الظروف و تنشئة االنسان مما اثر على المراكز االجتماعية و 

ستقالال و اقل القانونية للرجال و النساء حيث اصبحت النساء اكثر ا

تبعية للرجال ، مضاف إلي ذلك تحول العالم لقرية سهل فيه تبادل 

لعالقة  ةنظرتغيرت فيه الو ، القيم و المفاهيم و األفاق و الطموحات 

و اعادة تثمين و األساس الذي تبنى عليه تلك العالقة  ساءالرجال بالن

 .دور األولياء في تنشئة األطفال 

ن ادراك هذه الحقائق و التعامل معها إال أن المشرع عوضا م

بفعالية و ذكاء و االنسجام و تكامل لصياغة قانون يوفق بين القيم 

العامة التي تجمع بين الشعب الجزائري و تحترم خصوصيات كل 

فئة اجتماعية غايته تكوين اسرة قوية تهتم بنماء و تفتح و استقالل و 

اعل مسئول و يصب حرية  كل شخص فيها ، يكون فيها التواصل ف

كل ذلك في بناء عالقات متينة يسودها الود و الرحمة و السكن 

.اغرق نفسه في ارضاء جماعات الضغط من الداخل و الخارج 

فجاء نصوص القانون مهزوزة و بها كثير من االرتباك و هذا ما 

نلحظه في صياغة النصوص و اختياره للمصادر االحتياطية التي 

خدمة العدالة و األسرة بما يليق بهما و هو ما  قد تعين القاضي على

 سنقف عليه عند الكالم عن المصادر الرسمية .

 المطلب الثاني : المصادر الرسمية 

حصر المشرع الجزائري المصادر الرسمية للقانون األسرة في 

 مصدرين واحد اصلي و اآلخر احتياطي .

 الفرع األول : المصدر األصلي



11 
 

11 
 

ة نونييعد التشريع هو المصدر األصلي الوحيد في كل المنظومة القا

 ودني الجزائرية ، و هو ما نصت عليه المادة األولى من قانون الم

 من ق أ ج .  222و  221اكدت عليه المواد 

 و 1984إال أن األسرة الجزائرية بقيت دون تشريع يحكمها إلى 

ف العالقة بين اطيا ذلك بسبب التجاذب و الطرد الذي كان يحكم

المجتمع الجزائري و ميل بعض منها للتمسك بالمحافظة على 

يرة التقاليد و تمسك البعض األخر بقيم االنفتاح على العصر و ح

 اح .المشرع بينهما و صعوبة توفيقه بين بعدي المحافظة و االنفت

فانقسم القضاة بين مطبق للشريعة ممثلة في احكام الفقه المالكي و 

و المتعلق  1959ق ألحكام مرسوم الصادر عن المحتل عام مطب

بتنظيم امور الزواج و الطالق لألهالي و بقي األمر على حاله إلى 

أن وحد المشرع الجزائري النص القانوني الذي يحكم األسرة 

المتضمن لقانون األسرة و المعدل  11-84بمقتضى القانون رقم 

 2. 02-05بمقتضى األمر رقم 

هذا النص أنه جاء مقتضب حيث اختصر احكام األسرة  يؤخذ على

.كما جاءت كثير من احكامه  224مادة من مجموع  125في 

مقتضبة و بعض نصوصه غامضة ، جاء تبويبه غريب ، حيث قسم 

 على نحو الى اربعة كتب هي كالتالي : 

 الكتاب األول : الزواج و انحالله  -1

 الكتاب الثاني : النيابة الشرعية  -2

 اب الثالث : الميراث الكت -3

                                                             
  2ليلى جمعي : التطليق للضرر رسالة ماجستير ص  -  2
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 الكتاب الرابع : تبرعات  -4

لم يخصص كتاب للقرابة و حقوقها بل اقحمها من اثار الطالق ، و 

كأن اثناء الزواج تكون تلك الحقوق خارج اطار التنظيم القانوني  

،فصل بين تلك الحقوق و نيابة الشرعية التي اثر من اثر القصور 

م ، اقحم ضمن قانون األسرة أو ما في حكمه و القرابة و التنظي

التبرعات و هي مسائل مالية مكانها القانون المدني ال قانون األسرة 

 و تلك عالمة على اختالل نظرته لألسرة و الشريعة معا .

اثر هذا االختالق و فقدان للتوازن لخيارات المشرع الجزائري على 

تشريع األسرة حيث اضحى تشريع لتسوية اختالل العالقات 

جتماعية و موازنة الكفة بين المحافظين و الحدثين من جهة و اال

بين الرجال و النساء من جهة آخرى ، مع اهماله لتحصين األسرة 

 و تثمين دورها في صناعة االنسان سواء نجح الزواج أو فشل .

 الفرع الثاني : اعتبار الشريعة مصدرا احتياطيا وحيدا  

كل ما لم يرد عليه النص في  من ق أ على أنه :" 222نصت المادة 

 هذا القانون يرجع فيه إلى احكام الشريعة اإلسالمية ."

يبدو النص من القراءة المتسرعة أن اختيار تحركه الحكمة و منح 

القاضي فسحة لالستفادة من القراءة المتنوعة ألحكام الشرع 

 االسالمي وفق مدارس الفقه اإلسالمي المتنوعة .

تاريخ هذا الفقه و ما شابه من اراء و سلكه من إال أن المتمعن في 

مسارات بسبب اغراض سياسية سوقت للناس على مدار األجيال 

على انها من أحكام الدين و العقيدة ال من احكم التنظيم و التشريع ، 
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يفتح باب الخطر خاصة بوجود بعض األراء الشاذة التي تخالف 

 ه البحث العلمي المؤسس .القيم االسالمية العميقة أو تخالف ما اكد

 زيادة على ما سبق قوله كان على المشرع أن يراعي أن القاضي

عود يليس له تكوين معمق بالشريعة و ال يعرف خبايا فقهها فيكيف 

 إليها و هو يجهل ولوج عالمها الواسع و المتنوع .

 لذا كان حري بالمشرع أن يحيل القاضي على شيء يعرفه ، فمثال

ات القضاة على الرجوع إلى مصادر المالكية من المختصرلقد درج 

و هي مختصرات اقرب للتقنينات  لها شروح قد تسعف القاضي 

اهب على فهم ما غم عليه لذا كان علي بالمشرع أن يحيل على المذ

 السائدة في الجزائر .

و هو الخيار الذي دائما تبنته السلطة في العالم االسالمي على مر 

ن خالله  كانت توحد القضاء على احكام مذهب معين التاريخ ، م

يملها يكون هو المصدر الرسمي و الموحد ألحكام القانون و 

القضاء في الدولة ، مع السماح ببعض االستثناءات التي  زادت عن 

 3حدها لحد اضعفت فيه سيادة الدولة و تسببت في تفككها .

 

 الفصل الثاني :االقتراب من عملية التفسير 

ني قانوالتفسير هو قراءة واعية و محاولة لالقتراب من فهم النص ال

و  بغية تطبيقه تطبيقا سليما يحقق غايته و هي النظام و األمن

 االنصاف و االستقرار .

                                                             
 هو ما حصل مع الدولة العثمانية على سبيل المثال . -  3
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يختلف التفسير بحسب الغاية المرجوة منه و الهيئة التي اقوم به ، 

ا لقيمة كما انه يختلف بحسب اختالف المدارس القانونية في نظرته

النص القانوني و غايته فليس من يرى أن الغاية هي الشرعية كما 

من يرى أن الغاية هي الفعالية .و هو ما سنحاول الوقوف عليه في 

مبحثين مستقلين ، نخصص األول ألنواع التفسير و الثاني 

 لمدارسه.

 المبحث األول : انواع التفسير 

وظيفته و هو ضمان فهم و يقسم فقهاء القانون التفسير انطالقا من 

حسن تطبيق القانون و تطوير المعارف المتعلقة به و الهيئة التي 

 تمارسه ، إلى تفسير تشريعي و تفسير قضائي و تفسير فقهي  .

 المطلب األول : التفسير التشريعي 

التفسير هو قراءة و محاولة لالقتراب من فهم النصوص القانونية 

يحقق غايات و مقاصد المشرع و يبسط  بغية تطبيقها تطبيقا سليما

 االنصاف و االستقرار و النظام .

نعني بالتفسير التشريعي هو التفسير المشرع لنصوصه التي وجد 

بها ابهام فسيئ فهما و انحرف تطبيقها ، هدفه هو رفع هذا االبهام و 

ازالة ذلك البس و ضمان الفهم السليم للنصوص و التطبيق الفاعل 

 لها . 

األصل في التفسير انه عملية ترافق محاولة فهم النص بغية تطبيقه 

من قبل القضاة أو اهتمام بدراسته من قبل الفقه ، و هذا ما يجعل من 

التفسير التشريعي استثناء و خروج عن القاعدة ، ألن المشرع ليس 

 من اختصاصه تطبيق القانون و ال دراسته .
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ميع مثله مثل النص القانوني ألن يعتبر التفسير التشريعي ملزما للج

هدفه هو رفع اللبس على النص بغية حسن تطبيقه و هذا ال يتأتى إال 

 إذا كان التفسير ملزما .

مكرر من قانون األسرة  7و لقد ورد تفسير تشريعي تناول المادة 

بتفسير و الشرح  بسبب سوء فهم النص و االضطراب في تطبيقه 

 ود الزواج . من قبل المختصين بإبرام عق

على أنه :" يجب  02-05مكرر من التعديل رقم  7نصت المادة 

على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة 

اشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطر 

 يتعارض مع الزواج ."

أو  و اكد ذات نص في فقرته الثانية على أنه :" يتعين على الموثق

ضابط الحالة المدنية ، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع 

الطرفين للفحوصات الطبية و من علمهما بما قد تكشف عنه من 

امراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج و يؤثر 

 بذلك في عقد الزواج ."

و  نصت الفقرة الثالثة على ألنه تحدد شروط تطبيق كيفيات تطبيق 

 المادة عن طريق التنظيم . هذه

مكرر غامضا اضافة لحاجته لتبين اجراءات  7جاء نص المادة 

تنفيذه ، اذ تكلم عن وثيقة طبية و لم ماذا يقصد بالوثيقة الطبية و 

حدد أن هدفها هو الخلو من األمراض و ماذا اذا ثبت ان بهما 

مرض ، و هل هدف هذا الفحص هو كشف وجود األمراض فقط ، 
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فه الوقوف على احتماالت األمراض الوراثية بغية الوقاية ؟  أم هد

 كل هذا الغموض يشكل صعوبات في تطبيق المادة المعنية .

ليبين كيفية  2006ماي 11المؤرخ في  154-06جاء المرسوم رقم 

مكرر ، فتكلم عن شهادة طبية عوضا عن وثيقة  7تطبيق المادة 

ة تثبت خضوعهما طبية و هذا اسلم كما نص على أن الشهاد

للفحوصات الطبية مبينة في هذا المرسوم ، و ليس خلوهما من 

مكرر ، كما حدد ذات المرسوم ما  7األمراض كما جاء في المادة 

منه و هي فحص  4و  3هي الفحوص التي يجب اجراءها في مواد 

عيادي شامل تحليل فصيلة دم ، و قد ينصب الفحص على السوابق 

للطبيب أن يقترح على معني اجراء فحوص الوراثية ، و يمكن 

اضافية ، يبلغ الطبيب الشخص الذي اجرى الفحص بالنتائج ، و ال 

يقوم ضابط الحالة المدنية او الموثق بإبرام العقد إال بعد تقديم طالبي 

الزواج شهادة طبية وفق ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم و 

تلك فحوصات ، و ال تأكده من اطالع كال الطرفين على نتائج 

يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض ابرام عقد الزواج 

 لدواعي طبية .

مالحظة يمكن أن يكون التفسير التشريعي من نفس درجة النص 

 التشريعي أو من درجة أدنى كما هو الحال في هذا النص .  

 المطلب الثاني : التفسير القضائي 

وم به القاضي بمناسبة فصله في ما التفسير القضائي هو تفسير يق

 .قضائيةمنازعات وقائع و يعرض عليه من 
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ئع لوقاايسعى التفسير القضائي إلى الفهم السليم للقانون ،بعد فهم 

طبيق الت والقانونية ، لضمان التكييف القانوني السليم لتلك الوقائع 

 السليم للقانون عليها .

 80ة لمادارها المتعلق بتطبيق فمثال لقد ذهبت المحكمة العليا في قرا

 اريخمن ق أ  إلى أن :" من المقرر قانونا أن تستحق النفقة من ت

 دة الرفع الدعوى و للقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لم

 تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ...

و لما كان ثابتا في قضية الحال ، أن قضاة الموضوع لما قضوا 

نفقة االهمال ابتداء من رفع الدعوى إلى يوم  بدفع الزوج  لمطلقته

    4النطق بالحكم طبقوا  صحيح القانون.

لخلع امن ق أ أن  :"  54و جاء في قرار آخر يتعلق بتفسير المادة 

ليس بعقد رضائي و موفقة الزوج غير ضرورية فيه و للزوجة 

 وحدها الحق في مخالعة نفسها من زوجها مقابل مبلغ مالي .

ناقشة الزوج لقيمة المبلغ المعروض فإنه ال يشكل مانعا و اما م

 من ق أ . 57و ذلك استنادا المادة  5للحكم بالخلع ."

التفسير القضائي اذن هو تفسير عملي للقانون يمارسه  القضاة 

بمناسبة نظرهم في المنازعات المعروضة عليهم ، هو في نظامنا 

ة القضائية التي اصدرته القانوني غير ملزم للقضاة بما في ذلك الجه

التي قد تصدر حكم مخالف في وقائع مماثلة للوقائع التي نظرت 

فيها ، كما ال يكون ملزم للجهة القضائية األقل درجة ، إال فيما 

يتعلق بالتصويبات التي تقوم بها المحكمة العليا في مراقبتها لحسن 
                                                             

  65ص  1991لسنة  3منشور بالمجلة القضائية العدد  12/1991/ 25/ في   57506م ع  الملف   -  4
 328ص   2005/  61منشور مجلة القضاة ع  13/02/2005:/ في  336380م ع الملف  -  5
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خصوم في تطبيق القانون .و ال يكون التفسير القضائي ملزما ال لل

 الدعوى التي صدر فيها الحكم و القرار القضائي .   

 المطلب الثالث: التفسير الفقهي 

التفسير الفقهي هو التفسير الذي يقوم به الفقيه أو المختص في 

القانون بمناسبة عمله العلمي ، فهو تفسير هدفه البحث و تطوير 

 المعارف العلمية .

هو تفسير ال إلزامية فيه ألنه محض اجتهاد علمي ، قد يختلف فيه 

 صاحبه مع غيره أو يخالف في نفسه بعض مدة .

و ال يعد الفقه مصدر رسمي للقاعدة القانونية في كثير من األنظمة 

القانونية ، لكنه قد يكون مصدر مادي أو مصدر غير مباشر 

أو يعود له المشرع يستأنس به القاضي في فهم و تفسير القانون 

 لصياغة نصوصه القانونية .

يعد من التفسير العلمي التفسير الذي قوم به القاضي أو المحامي 

 بمناسبة نشاطهما العلمي .

فمثال قام األستاذ عبد العزيز سعد و هو قاضي بتفسير النصوص 

  المتعلقة قضايا األسرة في أكثر من عمل علمي . 

 فسير المبحث الثاني : مدارس الت

يعد التفسير آلية لفهم النص القانوني ، لتنزيل النص على الواقع 

وفق ما يذهب إليه فقهاء الشريعة أو لتكيف الواقع ما يقتضيه 

 القانون إليجاد الحكم المناسب وفق اسلوب و لغة فقهاء القانون . 
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 دارسو بين النص و الواقع ، و من اين يكون االنطالق تباينت الم

يد قانونية في رسم منهجيتها في تفسير النصوص و تحدالفقهية ال

ء بنا منطلقاتها في ايجاد الحكم المناسب للواقع المطروح ، أو في

ملة متكامنظورات و مفاهيم علمية نظرية كلية انطالقا من القراءة ال

 للنصوص القانونية و كيفية تطبيقها من قبل القضاء .

 ،ات هي مدارس الشكلية يمكن اجمال هذه المدارس في ثالث تيار

 و المدرسة الواقعية و مدرسة البحث العلمي الحر . 

 المطلب األول : مدرسة الشرح على المتون 

و  تنطلق هذه المدارسهي من المدارس الشكلية في القانون ، اذ 

وعاء  من مضمونها و كونها اكثر شكل القاعدة القانونية تركز على 

 لحكم صادر من سلطة عليا .

الجانب الشكلي الذي تظهر و على الشكلية لمذاهب نصب اهتمام اي

تتجسد فيه القواعد القانونية ، أي  الشكل الذي يضفى على القانون 

قوته الملزمة في مواجهة أفراد المجتمع . حيث تعد السلطة صفة 

المحددة للقانون لدى انصار المذهب الشكلي ألنها هي التي تأمر ، 

فراد على  طاعة قواعد القانون و يتفق  رواد تنهي وتملك جبر اال

هذا المذهب ، من  فقهاء و فالسفة على أن القانون  خطاب يعبر 

عن إرادة الحاكم أو السلطات التي اصدرته أو تبنته ، و إن اختلفوا 

فيما بينهم في بعض الجزئيات . ومن انصار هذا المذهب  نذكر : 

ح على المتون الفرنسيون ، ، فقهاء الشر6الفقيه االنجليزي أوتس 

 8الفقيه النمساوي كلسن. 7الفقيه االلماني هيجل ،

                                                             
  : مذهب أوتسن -  6
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ولدت هذه المدرسة في القرن التاسع عشر بفرنسا عقب صدور 

ولوران  -ليةديمو -ورو–ي برأو تقنينات نابليون ، من روادها "

كانت تعد من أهم مذاهب شرح و تفسير  البلجيكي وغيرهم ..."

القانون ، انكب فقهاءها في تلك الحقبة التاريخية على شرح و تفسير 

فقهاء الذين عاصروا القانون المدني الفرنسي  الذي انبهر به ال

 . ظهوره

في  هو أسلوبالفقه الفرنسي  مذهب الشرح على المتون طريقةيمثل  

الء الفقهاء في مؤلفاتهم قواعد هؤ ، حيث تتبعتفسير وشرح القانون 

و حاولوا شرحها مادة مادة ، كما كان يفعل القانون المدني الفرنسي 

 . هاء المسلمين مع النصوص القرآنيةالفق

                                                                                                                                                                                              
القانون من فعل القوة ،زيادة على تأثره بما ذهب إليه  استمد أوتسن مذهبه من بعض النظريات الفلسفية اليونانية القديمة التي اعتبرت أن

توماس هويز من أن القانون ليس طلبا وال نصيحة وإنما هو امر صادر من شخص يملك حق الطاعة على غيره من الناس ، بل القانون 

، و بما ان القانون من وضع الدولة التي تقوم و سلطته من منظار هوبز هو إرادة الحاكم الذي له سلطة مطلقة على من هم تحت حكمه 

،  منظم . ل مجتمع سياسيظو تعمل على كفاله إحترامه جبرا على االفراد باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة ، فالقانون ال يقوم اال في 

حيث يرى أوتسن أنه ال  :قتضاء ، وانه يقترن بتوقيع الجزاء عند اال السلطة الحاكمة للمحكومين  يصدر في شكل أمر وتكاليفهو  و

يستمد القانون معناه و جوهره عند أوستين  من وجود للقاعدة القانونية اذا لم تكن مكفولة االحترام من السلطة جبرا عن األفراد .لذا 

 األمر التي توجه السلطة للمحكومين و تجبرهم تحت تبعة الجزاء على االلتزام بقواعده .

  مذهب هيجل  -  7

يستمد  مذهب هيجل مع مذهب اوتسن في ان كالهما يعد أن السلطة هي المصدر األصلي للقانون ، إذ يرى هيجل  أن القانون يشترك

سيدة نفسها وال عند هيجل فالدولة  ارادة الحاكم أو السلطة ،تعبير عن الملزمة من صدوره عن الدولة , باعتباره أساسه وشرعيته وقوته 

إال اذا مرتبة الدولة  كوينها , و ال يمكن للمجتمع أن يصل الىالداخل يجب أن يخضع لها كل من يدخل في تففي تعلو سلطتها ، سلطة 

، و هذه فكرة قريبة من حديث رسولنا الكريم  يجب أن تتجه ارادتهم الى تحقيقها بينهم  أن ثمة مصلحة عامة مشتركةأفراده جميع  آجمع
 .تجتمع امتي على ضاللة "عليه افضل الصالة و ازكى السالم :" ال 

بسلوك معين في  ارادة الدولة تستطيع الزامها  ال توجد سلطة أو ارادة أعلى من سلطة وأنه هيجل  أما خارج حدود الدولة فيرى

لطة يادة وبالتالي ال توجد ساعتبار أن الدولة هي سيدة نفسها و أن جميع الدول متساوية في الس، على  الدول غيرها من عالقاتها مع
هذا ما يجعل الحرب هي األصل في عالقات بين الدولة و  تقوم بتنظيم العالقات بين الدول أو بحل النزاعات التي قد تنشأ بينهماعليا 

 امتداد لتصور كان موجود في ماضى حيث كانت يقسم العالم إلى امبراطوية ما و دار الحرب و هي دار صالحة للتوسع و التمدد .
  مذهب كلسن -  8

تقوم استبعاد العناصر غير القانونية من نطاق القانون ووحدة القانون  لقانون وهي علىالنظرية الخالصة لب تعرف نظرية كالسن 
  .والدولة

تأثر كلسن بمنهج البحث العلمي في العلوم التجريبية و حاول تطبيقه على القانون بجعل القانون منطلق لدراسة موضوعه ، و ما عرفه 

الضوابط القانونية في مظهرها الشكلي باعتبارها أوامر صادرة من ارادة تملك قوة االجبار وتوقيع الجزاء  لصافي و يعني بهبالقانون ا

رجل القانون هو البحث على القانون كما هو وليس البحث عن كيفية نشأته و أسبابه محتواه وان كان عادال أو  وظيفة  و ، انها الدولة 
 .غير عادال

بفروعه المختلفة , وكذا  ةبالتوسع والشمول وتضم قواعد القانون العام عند كلسن التي تأتي في شكل هرمي الضوابط القانونيةكما تتسم 

 .القواعد الفردية كاألوامر االدارية
الدولة صانعة القانون  إن القانون عند كلسن هو الدولة ، كما أن الدولة هي القانون فهو يدمج الدولة والقانون دمجا تاما , وال يكتفي بأن

فحسب بل هي القانون بذاته فالدولة عند كلسن ليست شخصا معنويا , وانما هي مجموعة من القواعد ابتداء بالقاعدة األساسية التي تعتمد 

 . عليها كل القواعد القانونية األخرى ثم التشريع فالعقود واألحكام القضائية واألوامر الفردية
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تي ال اح على المتون نصوص التشريعات الفرنسيةالشر و لقد اعتبر

ذه لذا اتجه رواد ه اصدرها نابليون دليال على كمال القانون ،

تبعا لذلك  وا راعتب و،  لنصوص تلك ا تقديسالى  المدرسة 

ج ، و نهجوا في تفسيرها مناه التشريع المصدر الوحيد للقانون

تفسير النصوص المقدسة منتقلين من نص ألخر وفق تسلسل 

  .النصوص بمتن التقنين  

اعتبر فقهاء هذه المدرسة  كما سبق لنا ذكره التشريع مصدر  

الوحيد لجميع األحكام القانونية ، حيث توهموا أنه يحوي الحلول 

الالزمة لجميع الحاالت التي تطرح عليه من ثم ال حاجة لوجود 

مصدر آخر للقاعدة القانونية خارج نصوص التشريع التي جاء بها 

  9المشرع .

القاضي مجبرا بتطبيق ما نطلقات هذا المذهب يكون و انطالقا من م

تضمنته النصوص التشريعية من احكام على جميع ما يطرح عليه 

الواقع من حاالت ، باعتبار أن القانون قد شمل حلوال لجميع 

المشكالت . وأن القاضي ملزم بتطبيق مقتضى القانون وليس له أن 

 .يخرج عن نصوصه في أي حال من االحوال  

 ا يكون من مهام المفسر سواء كان فقيه أو قاضي  وهو يفسرلذ

القانون االلتزام بالنصوص و الوقوف عند ما جاءت به  عبر 

 .االكتفاء عن البحث عن النية و ارادة المشرع وقت وضع النص 

فإذا وجد النص تعين البحث عن النية الحقيقة للمشرع و يتم ذلك 

، و اذا كان النص غامضا عن طريق الوقوف على معاني ألفاظه 

وجب استجالء هذا االرادة  عن طريق التقريب بين النصوص 

                                                             
ا و كأن هذه الفكرة تظهر تأسي فقهاء هذه المدرسة في تعاملهم مع تقنينات نابليون  بمسلك المسلمين في تعاملهم مع النصوص الشرعية و ربم -  9

 ه المالكي الره الفقسبب هذا التأسي هو توهم هؤالء الفقهاء بكمال النص القانوني بسبب طبيعة مصدره التاريخي و في ذلك تأكيد على أن مصد
 القانون الروماني الذي ما فتئ  يتطور عبر الزمن .
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باالضافة إلى االستعانة باألعمال التحضيرية للنص و مصادره 

 10التاريخية .

ة أما اذا فقد النص فينتقل المفسر للبحث عن االرادة المفترض

ادة للمشرع في هذه الحالة وقت وضع التشريع ، أي البحث عن االر

لة التي يفترض أن المشرع كان سيعبر عنها لو عرضت له تلك الحا

الك ، فتتجه جهود المفسر إلى البحث عن تلك االرادة على ضوء مس

المشرع  في النصوص الموجودة بالنسبة لغيره من المسائل 

األخرى و ذلك بإستعمال القياس و االستنتاج من باب أولى و 

 االستنتاج بمفهوم المخالفة .

يتميز منهج هذه المدرسة في تفسير نصوص القانون بحيلولته دون 

تالعب المفسر بالنصوص و التحكم بمعناها ، ألنه يقف دوره عند 

البحث عن ارادة المشرع الحقيقية أو المفترضة ، و يترتب عن هذا 

المنهج احترام النصوص القانونية و تحقيق االستقرار في العالقات 

   11حلول القانونية للوقائع المتماثلة .القانونية بتوحيد ال

إال أن ايجابيات هذه المدرسة لم يمنع من تعرضها للنقد الشديد من 

جانب بعض الفقه التي عاب عليها اقتصارها على التشريع كمصدر 

وحيد للقانون و انكارها لتعدد مصادر القانون و في ذلك مناقضة 

المدرسة تؤدي إلى جمود صريحة للواقع ، ضف إلى ذلك فأن هذه 

القانون و تحول بينه و بين التطور ليواكب األحداث و المستجدات 

ألنها حصر البحث عن ارادة المشرع وقت وضع التقنين بغض 

النظر عن تغيير الظروف ، و في ذلك تقُول و افتيات على مشرع و 

                                                             
 و ما يعدها . 129حسن قاسم المبادئ العامة للقانون ، المكتبة الجامعية ص  -  10
 و ما بعدها .. 319ابرهيم نبيل سعد و حسن قاسم : المدخل للعلوم القانونية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ص  -  11
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ادعاء قوله ما لم يقل مما يؤدي تحويل المفسر إلى مشرع و لكن 

سم االرادة المفترضة للمشرع و في ذلك فتح للباب على تحت ا

مصراعيه للتقول على القانون و مخالفة احكامه بسبب المبالغة في 

سد ذلك الباب ، و هنا يظهر التطبيق الخاطئ لمبدأ سد الذريعة كما 

 هو معروف في المذهب المالكي  .

 ارس الموضوعية : المد المطلب الثاني

ضوعية عند المظهر الخارجي للقواعد لم تقف المذاهب المو

التي تعرضت النتقادات شديدة القانونية كما فعلت المدارس الشكلية 
، بل امعنت في تفكيك مادته و تحليل جوهره فلسفيا ألن القانون 12

بالنسبة لها  اكثر من مجرد شكل ، فهو ال يعبر عن ارادة الدولة  

ني عن تجمعات غيره فقط ، بل يعبر عن تميز االجتماع عن االنسا

من الكائنة الحية ، و يعكس في ذات الوقت عبقرية كل مجتمع على 

حدى في بناء صرحه القانوني بما يعكس اسلوب تعاطيه مع 

تحديات واقعه .و تنقسم المدارس الموضوعية كما سبق لنا اإلشارة 

 له في الصفحات السابقة إلى مدرسة مثالية و مدرسة واقعية .  

                                                             
تحكم السلطة تحكما مطلقا في له من افكار  على رأيها فتح الباب امام روجت ت الشكلية عدة انتقادات بسبب ما عرفت النظريا -  12

 ما يظهر من ة  ، وفقفتفرض ما تشاء دون قيد و ال شرط ، حيث يعاب على مذهب أوتسن مثال أنه خلط بين القانون و الدول، القانون 

ي تثبت الدولة ، ح ها ظهورالدولة ، متنكرا لحقيقة أن  القانون ظاهرة اجتماعية  سبقت في وجودقوله أن القانون ال يقوم اال  بواسطة 

ط ظاهرة مرتب لقانوناالدراسات االنتروبولوجية  أن نشأ القانون مرتبطة بالمجتمعات االنسانية منذ صورتها البدائية ، مما يؤكد 

لبداية على ن في اهو من عرف تطورا بحسب مراحل التطور البشري ، حيث كا باالجتماع االنساني ال بدولة  ، إال أن شكل القانون

حضرا و كثر تشكل تعاليم دينية أو أعراف قبل أن يتخذ شكل نصوص مكتوبة صادرة عن السلطة كما هو الحال  في المجتمعات األ

ى ،  كذلك ير وحدها نون يصبح في خدمة القوةالمنظمة سياسيا ،  كما ربط أوستن القانون بارادة الحاكم وهذا غير منطقي ألن القا

بت ن ، التي ذهالمتو أوتسن أن التشريع هو المصدر الوحيد للقانون ، و هو ما ذهب إليه هيجل  ايضا و أكدت عليه مدرسة الشرح على

الجتماعية روف اظظل  بها تقديس النصوص مذهبا بعيدا إلى احد جر الواقع إلى الظروف التي صدر فيه القانون إليجاد حكم لها في

ره في اكثر من غي كالسن للمشرع و المختلفة تماما عن الظروف التي نشأت في ظلها الواقعة القانونية .و هي الفكرة  نفسها التي بالغ

ستبداد الشرية من اقل البتكريسها باعتباره الدولة ليست فقط مصدر الوحيد للقانون بل هي القانون في حد ذاته ، و مثل هذا التوجه ين

 اني .الديني إلى االستبداد القانوني ، و يجعل من القانون قرين االستبداد و التحكم السياسي ال االجتماع االنس
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 األول : المدرسة المثالية الفرع 

ن تج ع، تنتنطلق المدرسة المثالية من كون القانون خاصية انسانية 

و هي  الطبيعة العاقلة لالنسان التي تحتاج إلى الضبط و النظام ،

 ترى أن القانون وليد العقل ، إال أنه وقع االختالف حسب كل

 انيةفلسفية انسمرحلة من مراحل التطور تاريخي ، اذ الفكرة كانت 

ول ، ثم اصبحت فكرة دينية ، ثم تخلصت من صبغتها الدينية لتتح

 إلى فكرة فلسفية تتحرك بحسب الواقع .

و هو يرى اصحاب هذه المدرسة و إن اختلفت مشاربهم أن القانون 

 لكتباابداع عقلي بشري ناتج عن اعمال العقل في الطبيعة أو ايات 

خر ألماع الذي قد يختلف من مجتمع السماوية ، أو في طبيعة االجت

ك و من حقبة تاريخية ألخرى ، حيث يتم تحويل ذلك نتاج بعد ذل

 إلى قانون واقعي يحكم مجتمع ما في شكل تشريعات أو اعراف .

حيث ال يمكن تفسير القانون إال بإدراك الحكمة التي تقف وراءه ، و 

لعدالة و احكام اذا عدم النص القانوني يمكن االعتماد على المبدأ ا

القانون الطبيعي في الوصول إلى احكام قانونية يمكننا تطبيقها على 

الواقعة التي لم نجد لها نصا قانونيا .و هو ما ذهب إليه المشرع 

 .13الجزائري في المادة  األولى من القانون المدني الجزائري 

                                                             
ذو مذهب الذي عرف تطورات عدة رافقته عبر الزمن  جعلته يتغير من تنحصر المدرسة الميثالية في مذهب القانون الطبيعي   -  13

 . مضمون متغير مضمون ثابت إلى مذهب ذي

يانات ون الدفهي تضرب بجذورها في عمق التاريخ االنساني ،و هي فكرة قريبة من مضم ود قديمةنظرية المثالية إلى عه رجعت

 لنظرية التيهذه ا السماوية القائمة على مجموعة من االصول  و هي العقل و القيم و االنسانية و الخصوصية االجتماعية ، و تعد
في صناعة  ا كبيراحيث لعبت دور ،  ونان والرومان من اهم النظريات التي اهتمت بالبحث عن أسس القانون و اصولهاشتهرت مع الي

 االن تؤثر في القوانين الوضعية .وال تزال الى حد القانون تاريخ 

 ر : روح و جوهو التي ال تقف في نظرتها للقانون عند شكله بل ترى أن له هذه النظرية التي تقوم عليها مبادئ من 

رسمية و هي القواعد ال تسمو و تعلو تلك ثاليةالتى تفرضها الدولة توجد قواعد م الرسمية الى جانب القواعدتؤكد هذه النظرية أن  : أوال
 تعد بالنسبة لها مثل الروح للجسد .

الحس و المنطق والعقل السليم فهي توجد على شكل مبادئ و عوامل انسانية تفرضها  القواعد يدل عليه ثانيا : أن حقيقة وجود تلك

 .طبيعتها لها تأثير في نشأة القانون و رسم وجهته 
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ال تتغير وال تزول فهي مبادئ عامة بالنسبة لجميع الشعوب وهي صالحة تميز هذه القواعد بميزتها و صبغتها االنسانية التي    : ثالثا

 .ألنها ترتبط بطبيعة االنسان و خصوصية اجتماعية التي تتميز عن اجتماع باقي الكائنات الحية  لكل األزمنة

 .ا جودهعلو القواعد القانونية هي األساس التي تستمد منه القواعد القانونية والية التي تان هذه القواعد المث : رابعا

حماية و السالمة اإلنسانية ,  و ملكية الغيرو  احترام الحرية ,  مثل احترام و من نتائج تثمين تلك القيم اصباغ القانون بمسحة انسانية 

لم بها وال يمكن انكارها و هي عادلة ومس و بالقبول  العقل والمنطق ا القيم و يستقيهارشدنا اليهالضعيف من القوي , فمثل هذه المبادئ ت
ان بحكم انسانيته ، و هذا ما مهد لتثمين حقوق االنسان بإصدار نصوص من هنا اعتبرت حقوق االنسان حقوقا طبيعية ألنها تثبت لالنس

قانونية موحدة  في شكل عهود دولية انسانية عالمية تتفق حولها المجتمعات االنسانية قاطبة و تلك خطوة حققتها االنسانية في اطار 

 13 مساعيها الحثيثة في توحيد القانون كما نّظر له فقهاء القانون المقارن .
فالسفة  مرت فكرة القانون الطبيعي بعدة تطورت صبغت فيها بصبغة المرحلة التاريخية التي وجدت فيها ، ففي العهد اليوناني  رأى

اليونان أن العالم وما يوجد فيه من مخلوقات وعالقات بين الناس يسيرون وفق منهج واحد ويخضعون لقانون واحد وهذا القانون أعلى 

بمذهب  وا سمي، عند من وهذا القانون ليس من صنع االنسان ألن القانون الطبيعي كما ظهر عند اليونان ،  الدولة من كل شيء بما فيها 
 .للقانون الطبيعي الذي يحكم العالم كله الجميع الرواقية وكانوا يدعون الى خضوع

 

اليونانية التي بصمت القانون الروماني بلبوس الحكمة مما ساعد على  سفةانتقلت فكرة القانون الطبيعي للرومان على اثر تأثرهم بالفل

الذي كانوا يؤمنون بوجود قانون مذهب الرواقية و تبلور ذلك بظهور   13تطوير و تهذيب قواعد القانون الروماني و نقله نقلة نوعية ،
الذي كان ى وجودها ومن بين فالسفتهم شيشرون ق على كافة الشعوب ألنه أسمى من القوانين الوضعية وسابق علطبيعي أعلى ينطب

 ة .يعتقد بوجود عدل أعلى من القوانين والنظم الوضعية ينطبق على جميع الناس وجميع األزمن

، حيث اعتبرت الكنيسة أن القانون األعلى هو صبغة دينية ب عي في القرون الوسطى في القانون الكنسيالقانون الطبياصطبغت فكرة 
و هو يوجد مبثوث في الطبيعة أو في ايات الكتاب و الذي يمكن عن طريق العقل استنباط قواعده من هذين المصدرين ،  القانون الهي

ويليه  لمهااللهي يمثل مشيئة هللا في الع ، القانون نوانيبين ثالثة درجات من القالكويني القديس توماس  في هذا الصدد  ميز حيث

و هو ما تستمده السلطة من القانون لتي يدركها االنسان بعقله وفي األخير يوجد القانون الوضعي القانون الطبيعي يشمل القواعد ا
 .الطبيعي لحكم حياة الناس 

 

بعد ذلك تخلصت فكرة القانون الطبيعي من صبغتها الدينية الي صبغت بها في  العصور الوسطى ، بعد أن تجاوزت مرحلة  زوال 

، حيث ظهرت بعض  16رفقها بعض التثمين لمبدأ سيادة الدولة الذي أطاح بسيادة الكنيسة وفي القرن االقطاع و ظهور الدول التي 

األصوات تنادي بسيادة الدولة  ، و أبرزهم ميكافيلي وبودان ، حيث اعطى ميكافبل الحاكم كل الوسائل لدعم سلطته وما يؤيدها سواء 

رر الوسيلة ، بغية توحيد اطاليا ، اما ما بودان فكان يرى أن الحاكم فوق القانون بل هو القوة أو الحيلة ومن أقواله المشهورة )الغاية تب

وجدت فكرة  18-17القانون ، حيث شكلت مثل هذه التوجهت نوع من االحياء  و الرجوع للتوجه المدارس الشكلية ـ إال أن مع  القرن 

ها إلى القانون مرة آخرى ، بعد أن خلصها من صيغتها الدينية فحرر القانون الطبيعي طريقها على يد الفقيه الهولندي جورس طريق

القانون من رجال الدين ومن تحكم الدولة ونادى باقامة العالقات الدولية على أساس القانون سواء في السلم أو في الحرب وهو يعرف 

 .القانون الطبيعي أنه كل ما هو موافق للمنطق والعقل

وبمقتضاها أن كل الناس بعدما عانوا من الفوضى  18-17جتماعي كأساس للسلطة و القانون خالل القرنيني بعدها جاءت فكرة العقد اال

نتيجة األهواء والغرائز الفردية , فكروا في وضع السلطة في يد شخص أو هيئة تقوم بتنظيم األمور الداخلية والخارجية للمجتمع . 

ع المنظم , ولقد اتخذ هوبز فكرة العقد االجتماعي وسيلة التبرير السلطة االستبدادية للحكم فانتقلوا بذلك من جهة الفطرة الى عهد المجتم

وذلك أنه كان من أنصار النظام الملكي المطلق أما الفقيه جون لوك فاتخذ من هذه الفكرة وسيلة لمحاربة السلطات المطلق للحاكم ويرى 

ا عن جزء منها وبهذا أجاز لهم فسخ هذا العقد وعزل الحاكم فكان رأيه من أنصار أن األفراد لم يتنازلوا عن كل حقوقهم للحاكم وانم

 .الملكية المقيدة

 أما الفقيه روسو فقد اتخذ فكرة القانون الطبيعي كأداة االنكار حق الملوك في السيادة وانما السيادة للشعب , فالشعب هو مصدر القانون

 .بعد أن قاموا العقد بينهم

م لفكرة روسوا المتمثلة في حصر السيادة بيد الشعب وحده واعتناق فكرة القانون  18الثورة الفرنسية في أواخر القرن بعدها اعتنقت 

الطبيعي فأعلنت الثورة لحقوق االنسان الطبيعية وبهذا أصبح القانون الطبيعي مذهبا رسميا تضمنه االعالن الفرنسي لحقوق االنسان 

 م  . 1789والمواطن 

م لعدة انتقادات ومهاجمات عنيفة شككت في حجة القانون الطبيعي وتركزت هذه  19رة القانون الطبيعي تعرضت في القرن إال أن فك

ظهر اتجهان يثمنان  20االنتقادات على جوهر القانون فكيف لهذا القانون أن يكون صالحا لكل األزمنة والشعوب ولكن مع بداية القرن 

 ى فكرة القانون الطبيعي مرة آخر

  االتجاه األول بزعامة األلماني ستاملر قال أن القانون الطبيعي ذو مضمون متغير

 االتجاه الثاني هو مذهب جمهور الفقهاء في اعتبار القانون الطبيعي موجه مثالي للعدل

ر المذهب التاريخي فكان سقطت فكرة القانون الطبيعي القائمة على قواعد أبدية خالدة صالحة لكل زمان ومكان تحت تأثير هجوم أنصا 

ال بد من تخليص القانون الطبيعي من االنتقادات وتتناقض الموجه الى قواعده فكان للفقيه ستاملر الذي قام بالجمع بين الخلود والتطور 
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   الفرع الثاني : المدرسة الواقعية

و هي على شاكلة المدرسة الطبيعية ظهرت هذه المدرسة بألمانيا 

تربط القانون بأصله و جوهرة ال بشكله كما هو الحال في المدارس 

الشكلية .فالقانون بالنسبة لهذه المدرسة هو وليد المجتمع و ليس 

مجرد تعبير عن ارادة الدولة و اجهزة السلطة فيها ، فهو وليد 

 14المجتمع بما يحويه من ظروف و تطور و تحديات .

ون لذا فإن تفسير القانون من وجهة نظر هذه المدرسة يجب أن يك

ت له ذهب تبعا لهذه الظروف ، ال تبعا لقيم العدالة و االنسانية كما

ة راضيالمدرسة الطبيعية و من نية المشرع سواء كانت حقيقة أو افت

 كما ذهبت له المذاهب الشكلية .

ن ال يبحث عن نية لذا يتوجب على المفسر وفق رواد هذه المدرسة أ

المشرع وقت وضع النص بل إلى البحث عن النية المحتملة 

                                                                                                                                                                                              
أعلى للعدل  في فكرة القانون الطبيعي في ما سماه القانون الطبيعي بالمضمون المتغير ومضمون هذه الفكرة أن جوهر القانون هو مثل

 .خالد ومتغير في نفس الوقت فهو خالد في فكرته متغير في مضمونه

بالنيول و حوسران لالعتراض على فكرة و جود قانون طبيعي مثالي نموذجي ذهب رأي ثاني ممثال في بعض الفقه على رأسهم 

ي جزئياتها ، و حجتهم في ذلك أن مشاكل يتضمن قواعد تفصيلية تضع حلوال عملية لكل ما يعرض من مشاكل الحياة االجتماعية ف

الحياة ال تعرض دائما بنفس الصورة في كل الجماعات و انتهت فكرة القانون الطبيعي ، لتتخذ شكل مّوجهات مثالية للعدل لها من 

يفرض نفسه على إدارة الثبوت و الخلود ما يجعلها اساسا للقوانين الوضعية على اختالف الزمان و المكان و بالتالي القانون الطبيعي 

المشروع و الدولة هي ليست حرة في صنع القواعد بل هي تلتزم بإحترام هذا الوجه المثالي ألنها ليست إال خادمة لفكر العدل فالقانون 

 هو المثل االعلى للعدل و من ثمة وجب فرضه بالقوة    

الزمان وفق فكرة القانون الطبيعي  الذي ال يتغير و القانون الطبيعي ذي بينما اتجه فريق ثالث  إلى إن القواعد الثابتة في المكان و 

مضمون المتغير هي مجرد مثل عليا للعدل بتغير المضمون بتغيير المكان و الزمان كما أن قواعد القانون الطبيعي التي يصدرها 

جتمعات و االزمنة في حين قواعد القانون ذي مضمون المشرع تعتبر قانونا مفصال ثابتا و ابديا ينظم الروابط اإلجتماعية في كل الم

  .متغير يصدرها المشرع من حاجات المجتمع و الظروف اإلجتماعية  و اإلقتصادية

وجهت عدة انقادات لنظرية القانون الطبيعي ألنها بالغت كثيرا في جعل القانون برمته ثابت و صالح لجميع الشعوب في كل مكان و 

 ينكر وجود بعض األحكام و القواعد القانونية الثابتة و لكن توجد إلى جانبها قواعد متغيرة تتحكم فيها الظروف و زمان ، ألن الواقع ال

متغيرات ، و بالتالي هناك قواعد قانونية مشتركة بين األنظمة القانونية كلها مثل كل ضرر يزال شرعا ، كما أن كثير من االتفاقيات 

لنظام القانوني العالمي تؤكد أن في القانون يجتمع اكثر من البعد ، البعد القيمي ، البعد االنساني ، البعد الدولية التي اصبحت جزء من ا

 االجتماعي و البعد التنظيمي السلطوي .  

 . 130حسن قاسم المرجع السابق ، ص  -  14
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للمشرع و لو اضطر لوضع النص في ظل الظروف التي يضطر 

 15الفقيه أو القاضي  لتفسير النص فيها  .

 فسيرو يرى اصحاب هذا المدرسة أن في تبني مثل هذا االتجاه في ت

و  يراتبة الظروف و التغالقانون ، يجعل القانون مرن و قابل لمواك

 التطورات التي تمر بها المجتمعات.

 إال أنه يؤخذ على هذه المدرسة انها تحول المفسر إلى مشرع 

 قل .يبالتأويل يختبئ وراء الظروف و الواقع ليقول المشرع ما لم 

لى قع إكما أنه يؤخذ عليها أنها تحول القانون من قاعدة تحكم الوا

ن مرغه ع و هذا يفرغ القانون من معناه و يفقاعدة يتحكم بها الواق

ر و حقيقته و جوهره و هو قاعدة مهمتها صناعة األمن و االستقرا

ستمر ا الملبسهالنظام و ال يتحقق ذلك إال بثبات القاعدة القانونية ال بت

 . بكل ظرف يحيط بها و كأنه حرباء ال لون لها إال لون محيطها

لى المتون و المدرسة يالحظ على كل من مدرسة الشرح ع

رضة االجتماعية أنها جعلت من نية مشرع سواء كانت حقيقية ، مفت

اذا  أو محتملة مدار تفسير النص القانوني و السؤال الذي يطرح ،

بير كانت نية الفرد الواحد مستترة و ال نصل ليها إال عبر التع

الصريح أو الضمني فكيف يمكن أن نقف على ارادة المشرع هنا 

 ا نقف على تلك االرادة من خالل عبارات النص أي من خاللايض

التعبير الصريح أو الضمني و هو ما سنقف عليه في الجزئية 

 األخيرة المتعلقة بآليات التفسير . 

                                                             
 ليلى جمعي : المدخل للعلوم القانونية ، نظرية القانون ، غير مطبوع . -  15
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بسبب االنتقادات التي وجهت لجميع المدارس في تعاطيها مع تفسير 

النص القانوني ، ظهرت مدرسة حاولت التوفيق و الجمع بين 

لمدارس المختلفة ، تعرف بمدرسة البحث العلمي الحر لصاحبها ا

   François Genyالفرنسي 

 المطلب الثالث : مدرسة البحث العلمي الحر  

تميزت هذه المدرسة بنظرتها للقانون بكل ابعاده ، باعتباره شكل و 

 Françoisجوهر  في اآلن واحد .  و هي تنسب للفقيه الفرنسي   

Geny    افاد من اجابيات و سلبيات غيره من المدارس .، الذي 

اذ يرى جيني أن القانون في حقيقته جوهر أو معطيات و شكل أو 

صياغة ، و يرى أن تفسير النصوص القانونية يجب أن تجمع بين 

البحث عن ارادة المشرع مع عدم اغفال الظروف و العوامل 

بإعتبار أن كل  المختلفة التي ساهمت في تكوين القاعدة القانونية ،

  قانون هو ابن بيئته التي يعبر عنها و يعكس حاجتها التنظيمية .  

تتفق هذه المدرسة مع مدارس الشكلية في أن شارح النصوص 

القانونية عند تفسيرها يجب أن يفعل ذلك على اساس ارادة المشرع 

 الحقيقية عند وضعه للنص .

فليس من صالحيات اما اذا لم يوجد نص يحكم الواقعة المعروضة 

المفسر التقول على المشرع بما لم يقل عبر البحث عن نية 

المفترضة للمشرع ، بل يجب إلى البحث عن الحكم في المصادر 

الرسمية األخرى ، باعتبار أن القانون اضحى في عصرنا يعبر عن 

 ارادة الدولة في مجتمع منظم سياسيا . 
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ر فعليه االجتهاد باالعتماد اما اذا لم يجد حكما حتى في تلك المصاد

على البحث العلمي الحر بالرجوع إلى جوهر القانون أي في المادة 

األولية التي يصاغ منها القانون و التي تشتمل وفق جيني على : 

 16حقائق طبيعية ، تاريخية ، عقلية و مثالية .

و لقد اشاد الفقه بما توصلت إليه هذه المدرسة من توجه سليم في 

للقانون ، ألنها لم تهمل ارادة المشرع كما فعلت المدرسة  تفسيرها

االجتماعية و تقدس تلك االرادة لحد التقول عليها كما فعلت 

المدارس الشكلية ، بل اعترفت بوجودها و حصرت على تحري 

حقيقتها عند تفسير النصوص الموجودة و في ذلك احترام و تقيد 

لنص ، اما اذا فقد فكان على بإرادة المشرع الحقيقة في حالة وجود ا

القاضي الرجوع للمصادر الرسمية االحتياطية ، فإذا لم يجد اعتمد 

                                                                            17على البحث بالرجوع إلى ما يصنع جوهر القانون . 

 الفصل الثالث : ادوات التفسير 

ة لضمان جودة فهمها و حسن تطبيقها و تفسير النصوص آلي

 ار وفعاليتها على ارض الواقع ليكون القانون نظام يصنع االستقر

 يحفز على النماء الشامل لإلنسان و العالقات و المجتمع .

ريه إال أن القانون كأي صناعة بشرية قد تعتريه الجودة كما تعت

تري بعض العيوب مما يقتضي منا االنتباه للعيوب التي تع

ية النصوص القانونية و تعلم اساليب تصحيحها قبل البدء في عمل

 التفسير القانوني للنص .

 المبحث األول : حالة النص العادي 
                                                             
16  - Bergel  

 . 324، و نبيل ابراهيم سعد و محمد حسن قاسم ، المرجع السابق  223يمكن الرجوع إلى مصطفى جمال و عبد الحميد جمال ص  -  17



30 
 

30 
 

ليس النص القانوني إال تركيب لغوي يعبر عن حاجة المجتمع إلى 

 . النظام في ظل قيمه و ظروفه يفيد معنى و يهدف إلى تحقيق غاية

باالعتماد على التركيب عباراته اوال  ظاهرنص من فهم معنى أي ي

و اذا تعذر تحصيل هذا المعنى عن طريق المعنى اللغوي للنص 

االنتقال عن  الظاهر بحثنا عن المعنى الباطن متى اقتضت الحاجة

 ه .وحمعنى النص بالبحث في ر

و هو ما سنحاول الوقوف عليه في جزئيتين نخصص واحد منها 

للمعنى المستخلص من عبارات النص ، و األخرى للمعنى 

 المستوحى من روحه .

نمهد لهما بجزئية نميز فيها بين حالة تحليل النص و حالة التعليق 

 عليه .

 المطلب األول : التمييز بين تحليل النصوص و التعليق عليها 

بعض في مجال تفسير النصوص القانونية عن تحليل يتكلم ال 

النصوص كما هو حال عنوان مقياسنا في حين من يتكلم عن 

التعليق على النص القانوني أو الحكم القضائي .فهل هما العملية 

 نفسها تحت عنوانين مختلفين أنهما عمليتان متمايزتان و مختلفتان . 

 الفرع األول : مدلول تحليل النص 

يل كما يدل عليه اسمه هو تفكيك المكونات أو األشياء إلى التحل

و هي العملية ذاته في تحليل المادة في عناصرها التي يتألف منها .

الفيزياء و الكيمياء أو تحليل األنسجة في دراسة األحياء و تحليل 

الشخصية في علم النفس أو تحليل النصوص في العلوم االنسانية 
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ية أو كما في دراستنا تحليل النصوص كتحليل النصوص التاريخ

القانونية  ، و تقويم الشيء محل التحليل بالنظر إلى بنائه و وظيفته 

 و اثره و تأثره بمحيطه .

اذن ليس تحليل النص إال عملية تفكيكه لعناصره  بهدفه دراسته و 

فهمه و الحكم عليه و خروج بنتائج تتعلق بتحديد قيمته و فعاليته 

حكم السلوك ضبطه و تنظيم العالقات داخل المجتمع  القانونية في

لصناعة االستقرار و ضمان أن يكون الحكم بين الناس بالعدل ، و 

يتم ذلك التفكيك من خالل مرحلتين أولى هي تفكيك هوية النص ، 

 الثانية هي تقويم فعالية النص .

 تفكيك  هوية النص الفقرة األولى :

كونة للنص القانوني و لقد سبق أن و يتم ذلك بتحديد العناصر الم

بينا أن أي نص قانوني يتكون من شكل و جوهر  يتشكل من 

موضوع النص و مضمونه و الظروف التي ادت إلى نشأته و كل 

هذا يشكل ما يعرف بهوية النص ، و التي يتم التعرف عليها بتفكيك 

 النص إلى عناصره .

  نص شكلأوال : تحليل 

ن تبيان و توضيح جانبه الشكل هل هو نص يقتضي تحليل النص اذ 

تشريعي أو حكم من احكام الشريعة اسالمية كما الحال في مسائل 

األسرة ، و اذا كان نصا تشريعيا فهل هو من نصوص القانون 

األساسي أم أنه نص من نصوص التشريعية الخاصة بمسائل 

ن األسرة ، لكن هل هو من تشريع األسري المنظم لألسرة أم انه م

نصوص قانون العقوبات ، ألن تفسير نص العقابي يختلف عن 
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غيره من النصوص ، أو هل هو نص تشريعي فرعي كأن يكون 

-06مرسوما تنفيذيا مثال ، على شاكلة نص المرسوم التنفيذي رقم 

مايو سنة  11الموافق  1427ربيع الثاني  13المؤرخ في  154

مكرر ، فإذا  7المادة المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أحكام  2006

نستهد أو نحلل نص هذا المرسوم فالبد أن نذكر أنه مرسوم 

    18تنفيذي.

نون و يشير إلى مرتبة القانون و شكله و رقم و تاريخ صدور القا

 ية واذا كان نصا تشريعيا و أن يذكر تاريخ نشره بالجريدة الرسم

مثل عدد النشر ، و يمكن لصدور النص أن يرتبط بظروف معينة 

 اصدار سلسة من التشريعات كأن نذكر تأخر صدور قانون األسرة

 و أنأمقارنة بغيره من التشريعات األخرى في الجزائر المستقلة ، 

 حظي بموافقة 2005نذكر أن قانون األسرة عدل بأمر رئاسي في 

ص نالبرلمان بعد ذلك أو غيره من المالبسات التي قد تصاحب أي 

 قانوني .

ص حث هل النص القانوني الذي يراد تحليل هل هو نثم يذكر البا

كامل أو جزء منه أو نحص مادة أو عدة مواد إلى أخ ،و بعد 

ع االنتهاء من التعريف بشكل النص ينتقل بعدها للتعريف بموضو

 النص .

  :تحليل الموضوع ثانيا

يتضمن كل نص قانوني مادة أو اكثر لتنظيم جانب أو مسألة حياتية 

االنساني داخل مجتمع ما ، فقانون األسرة مثال ينظم  من االجتماع

                                                             
 مكرر صدر بمرسوم تنفيذي و هو نص تشريعي فرعي . 7فتفسير نص المادة  -  18
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عالقات اعضاء األسرة ببعضهم فيظهر األسس التي تبنى عليها 

األسرة و هي وفق المادة الثانية القرابة و الزواج و القيم ، و ينظم 

الزواج و اركانه و كيفية انعقاده و ما يرتبه من حقوق و واجبات و 

وجية ، و الحقوق التي تربتها القرابة سواء كيفية انحالل الرابطة الز

 كانت بين األصول و الفروع و بين الحواشي.

و هنا يجب التنبيه مثال أن تنظيم الميراث و الهبة و الوصية ضمن 

 مسائل األسرة ال القانون المدني باعتبارها من المسائل المالية .

األسرة فهي اما اذا تعلق األمر بالنصوص العقابية المتعلقة بمسائل 

تناول الجرائم التي تقع داخل األسرة و بين افرادها سواء تعلق 

األمر باألسرة النواة أو باألسرة الممتدة و قانون الحالة المدنية ينظم 

المسائل المتعلقة بمسك و تسجيل و حفظ العقود الحالة المدنية و 

 كيفية عمل الجهة االدارية المختصة بهذه المسألة . 

ا كانت النصوص المعنية تتعلق بحماية برابطة الزواج أو و نحدد اذ

رابطة القرابة ، و هذا يعني أن التعريف بالنص يجب : أن يوضح 

الموضوع الذي يتناوله النص بتبيان احكامه تدرجا من الموضوع 

العام إلى الموضوع الخاصة ، حتى يتضح لنا مدى هذا النص و 

نا ما اذا كانت األحكام التي األشخاص المعنيين بأحكامه ، فيظهر ل

 تناولها عامة أم خاصة تشكل قاعدة أو استثناء .

كما يكشف لنا النص األساس الذي ينبني عليه حكمه و نطاقه 

 الزمني و األشخاص الذين يمسهم و الوقائع التي ينطبق عليها .

 : تحليل مضمون النص  ثالثا
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ي ة التونيقواعد القاننعني به الوقوف أو اهتمام بتبيان القاعدة أو ال

وني لقانيتضمنها ذلك النص ، و المقصود بالقاعدة القانونية الحكم ا

 و التي يمكن استخراجها من اكثر من نص . 

 يمكن للقاعدة القانونية أن تكون متضمنة في اكثر من نص كما

جد يمكن لنص واحد أن يتضمن اكثر من قاعدة قانونية ، أو أن تو

 احد .قاعدة قانونية بنص و

و اذا تضمن نص أو عدة نصوص قاعدة قانونية واحدة ، فإن 

التحليل يجب أن ينصب على هذه القاعدة بتبيان فرضياتها و الحكم 

التي تقررها للكشف عن مضمونها.اما اذا  كان النص يتضمن اكثر 

من قاعدة فيجب أن نتناول بالتحليل كل قاعدة على حدى بتبيان 

الذي تقرره لتلك الفرضيات .يؤدي  فرضيات كل قاعدة و الحكم

تحليل القاعدة القانونية إلى تبيان الحاالت الواقعية التي تندرج تحت 

    19حكم الواقعة و ذلك هو ما نعنيه بالفرضيات .

كما يؤدي التحليل إلى تبيان الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية 

  20عند توافر شروط تطبيقها .

 تقويم النص الفقرة الثانية :

النصوص القانونية بناء له وظيفة يجب أن يكون فاعال في األدائها ، 

و إال كان وجوده كعدمه و ذلك ال يليق ألنه وظيفة القانون 

ألن النص بناء ،  ضرورية لالستمرار المجتمع الذي يتفكك دونها .

و للقانون لغته الخاصة التي تتميز عن لغة غيره من قواعد الضبط 

اعي كما له منطقه فهو جسد متكامل يعبر عن تنظيم الحياة االجتم
                                                             

  2محمد حلمي الحجاز : المنهجية في القانون ط  -  19
  المرجع نفسه -  20
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وفق ظروف اقتصادية و اجتماعية معينة يتواجد بها مجتمع ما ال 

 يفهم قانونه إال من خاللها .

 من حيث بنائه القانوني لنص ا: التقويم  الأو

لغته الخاصة و منطقه بلبناء القانوني وفق ما سبق لنا ذكره يتميز ا 

، و هو ما يحاول من يقوم بتحليل النص بالوقوف عليه  الذي يميزه

ألن النص القانوني محل التحليل ليس إال قطعة من بناء متكامل 

يجب أن يكون له نسق معين و منطق يشكل المحور  وجوده و 

 .فهمه

اذن من حيث لغة النص البد من الوقوف على مدى سالمة تلك 

التي تهدف إلى ضبط السلوك اللغة و مدى تشبعها بالروح القانونية 

 االجتماعي ال تزكية األنفس و التسلط على النوايا .

حيث تأتي لغة كثير من نصوص ركيكة ، و عبارتها غير مختارة 

بعناية مما يؤثر على معنى و يربك المختصين في التعامل معها 

من ق أ التي استعملت عبارة "ينسب الطفل ألبيه "  43مثال المادة 

ينسب الطفل لزوج أمه " فاستبدال لفظ الزوج بأب عوضا عن "

غير معنى و تسبب في تضليل فهم كثير من المختصين من بينهم 

 قضاة  من اثر سلبا على بناء كثير من األحكام القرارات القضائية .

نالحظ ركاكة األسلوب و اثره على وضوح معنى النص في الجزء 

التي نصت على أنه : مكرر من قانون األسرة 7األول من المادة 

يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ، ال يزيد تاريخها عن 

( اشهر تثبت خلوهما  من أي مرض أو أي عامل قد  03ثالثة)

 يشكل خطر يتعارض مع الزواج ."
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اذ نالحظ أن ليس الهدف من فحوص ما قبل الزواج هو تقيد حق 

 ضى بل هو منع الغشالنص في الزواج و ليس دعوة لميز ضد المر

هر و التدليس و تثمين لركن الرضائية في زواج ، و هو ما ال يظ

 ية .من النص بسبب صياغته الركيكة و عباراته الغير مختارة بعنا

لذي ني اللنص القانوني ايضا منطق يرتكز عليه بالنظر للنظام القانو

يسود في مجتمع معين ، لذا البد من بحث عالقة النص موضوع 

صة عليق بغيره من النصوص القانونية السائدة في المجتمع خاالت

و هتلك التي تشكل  المبادئ العامة للقانون في ذلك المجتمع و 

 متوافق معها أم انه يشكل خروج عنها. 

لى عو هنا سبيل المثال كثير من التعديالت التي يدخلها المشرع 

ادئ لمبة ألهم االقانون األسرة سببها أن المختصين يعتبرونها منافي

، و  اواةالتي يبنى عليها النظام القانوني الجزائري و هي مبدأ المس

ا ق هذاذا لم ندرس هذه المبادئ نبطها ستتولى التعديالت التي تحق

لته ا فعاالنسجام ألن ذلك ما يتطلبه منطق أي بناء قانوني ، و هو م

الشريعة التي ألغت منظومات قانونية و عدلت آخرى و قبلت 

وني لقانغيرها بالنظر إلى انسجامها من عدمه مع منطقها في البناء ا

 الذي يجب أن يتوافق مع الدين و األخالق .

من ق أ التي نصت في جزئها األول على  66فمثال نجد أن المادة 

أن الحضانة تسقط بالتزوج بغير القريب المحرم ، مع ميل المشرع 

ثير من نصوصه القانونية و إلى الربط بين األمومة و الطفولة في ك

عبر مصادقته االتفاقية الدولية للحقوق الطفل اعترافا بحماية الطفل 

 21 12- 15الذي جسده مرة أخرى من خالل اصداره للقانون رقم 
                                                             

 2015/ 07/ 19المؤرخة في  39ج ر رقم  2015يوليو   15المؤرخ في  -  21
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حيث توافقت كل هذه النصوص على أنه يجب أن ال نحرم الطفل 

من رعاية ابويه و خاصة امه في مراحله األولى ، و ميل المشرع 

الجزائري و االتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلى جعل مصلحة الطفل 

الفضلى هي المنطلق في كل ما يتخذ بشأنه من قرارات و أن 

إال أن هنا المشرع افترض   22القاضي هو الراعي لهذه المصلحة .

أن زواج األم ضار بمصلحته دون دليل و ال بيان و هو تعميم في 

ع في تنظيم شؤون الطفل داخل غير محله منافي لمنطق المشر

  23اسرته .

تي عندما يكتشف المحلل أن النص قد خرج على القواعد العامة ال

و  ساتهتبناه المشرع في تشريعه ، عليه أن يبين هذا الخروج و مالب

هل هو خروج مقصود له مبراته ، أم هو خروج ناتج عن 

فقد التعديالت المتالحقة للنصوص بسبب تغير المعطيات مع ال

ور ع مرمالصلة بالقواعد العامة و األصول مما يفقد الجسم القانوني 

شرع الزمن انسجامه و هو ما نمسه في التعديالت التي يدخلها الم

على قانون األسرة و التي هي تقترب لتصبح اكثر انسجاما مع 

 شريعةو الالمبادئ القانونية العامة و اكثر تشوها مقارنة بأصلها و ه

مه و هو ما ال ينتبه له المختصون إال بعقل عاطفي هاإلسالمية 

فق الحفاظ على االنسجام التاريخي عوضا عن البحث عن انسجام يو

 ن .لرزيابين البعد القيمي و االجتماعي و المنطق القانوني الحقوقي 

و اذا المحلل أن النص يتوافق مع النسق العام للمشرع وجب عليه 

 4ضا مثل أن نذكر أن النص المادة ايضا أن يذكر ذلك و يبينه اي

                                                             
هذا ما نلمسه من نصوص قانون األسرة و قانون حماية الطفل ، و نلمسه في قانون األسرة في كل المسائل المتعلقة بالقصر سواء في مسألة  -  22

 تزويجهم أو التصرف في اموالهم .
 لطفل .انظر ليلى جمعي : حماية ا -  23
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الذي عرفه فيه المشرع الزواج كان جد متوافق مع نظرته لألسرة 

باعتباره بناء اساسه القرابة و الزواج و القيم التي من بينها قيم الدين 

 اإلسالمي .  

الفقرة الثانية : التقويم السوسيواقتصادي للنص و العوامل 

  المؤثرة في نشأته

لوقوف على االعتبار التي تحرك المشرع اثناء وضعه نقصد هناك ا

للناس و مدى فعلية ايجاد هذا النص ، و كأن عمل المحلل هنا هو 

تقييم السلوك التشريعي ، هي نظرة للنص من الخارج بعد أن حللناه 

 من الداخل .

 أوال: الكشف عن اعتبارات وضع النص 

ع أو إنشاء نص هناك دائما اعتبارات تحرك المشرع و تدفعه لوض

 معين يمكن اجمالها في تحقيق العدالة و ضمان االستقرار .

اعتبار العدالة : هذا االعتبار يدفع المشرع إلى مراعاة  -1

 االنصاف 

، و نعني باإلنصاف مراعاة المساواة وضعه للقاعدة القانونية اثناء 

 المرتكزة على احترام الناس ، و دون اغفال لمراعاة ظروفهم .

احترم الناس هو جوهر المساواة التي تنبذ كل ميز هدفه اعطاء 

مميزات ال مبرر لها على اساس عنصر ، و يعد ذات العنصر أي 

االنسانية جوهر العدالة التي تعرف بأنها قانون غير مكتوب ألنه 

يرمز إلعطاء المشرع للقاضي فسحة ليوازن بين اعتبار المساواة و 

ام كامل لإلنسان ال صفة آخرى مراعاة الظروف في ظل احتر
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طارئة عليه كأصله أو مركزه أو غيرها من الصفات الطارئة التي 

تطرأ على الناس و يكون في مراعاتها مجانبة لإلنصاف و فتح 

الباب ليصبح القانون آلية من آليات صناعة الظلم و تبرير وجوده  

و هنا نفهم سر النص القرآني و حكمته و عمقه  

ه  إِن   دُّوا أهنْ  يهأُْمُرُكمْ  ّللا  انهاتِ  تُؤه ا إِلهى   اأْلهمه إِذها أهْهِلهه كهْمتُمْ  وه أهنْ  الن اِس  بهْينه  حه

ه  إِن   ۚ   بِاْلعهْدلِ  تهْحُكُموا  ا يهِعظُكُمْ  ّللا   ۚ  بِِه  نِِعم 

ه  إِن   ية جاءت في و المميز أن هذه اآل 24﴾58﴿ بهِصيًرا سهِميعًا كهانه  ّللا 

روحه  كل الناس  أن هللا ذكر العدل بين الناسسورة النساء و 

، لذا عد العدل في كل  االنسانية المساواة و مراعاة الظروف

 األنظمة القانونية مصدر مستقل للقاعدة القانونية .

 اعتبار االستقرار االجتماعي  -2

 إن الوظيفة القانون هو صناعة و ضبط النظام باعتباره وسيلة

ما  االجتماعي ، بتحديد المراكز القانونية وضرورية لالستقرار 

 يترتب عنها من حقوق و االلتزامات .

و تعد العدالة عنصر اساسي من عناصر ضمان االستقرار 

 االجتماعي ، إال أن قد تقوم ظروف يصدم فيها تحقيق العدالة

ب باالستقرار االجتماعي ، حيث تتجه أغلب التشريعات على تغلي

 الجتماعي اكثر من مراعاتها للعدالة .اعتبار االستقرار ا

فمثال أن ايجاب نفقة الزوجة على الزوج و تحديد مشتمالت تلك 

النفقة بناء على حجات الزوجة و قدرة الزوج فيه مراعاة 

العتبارات العدالة و هي مراعاة انسانية الزوجين و المساواة بينهما 

                                                             
 النساء  -  24
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احد منهما في تحمل اعباء الزواج و مراعاة ظروف و حاجات كل و

.25  

إال أن اسقاط المشرع حق الزوجة في المطالبة بالنفقة ألكثر من 

لذا من أليات  26سنة من تاريخ الدعوى فهدفه هو ضمان االستقرار .

تقويم النص النظر لالعتبارات التي بنيت عليها الحلول التي جاء 

 بها ، و هل حوى اكثر من احل أم انه اكتفى بحل واحد .

 م على جدوى وضع النص   ثانيا : الحك

على عكس غيره من مصادر القانون يتميز التشريع أنه طريق 

 سريع لصناعة القانون و لكن عندما يصدر المشرع نص القانوني

فنحن دائما نسأل ما الجدوى من اصدار هذا النص ؟ أي ما هي 

 نص .هذا المن سنه ل االفوائد التي يتوخى المشرع تحصيله

 نكون امام حالتين :و هنا في الغالب 

األولى هي أن النص محل التعليق تعديل لنص سابق  مثل تعديل 

النصوص المتعلقة بالطالق مثال أو قد يكون التعديل اضافة  ،مثل 

مكرر من قانون األسرة .و هنا على  7ما اضاف المشرع المادة 

المحلل أن يبحث في المبررات التي حركت المشرع إلجراء هذا 

هل هو استجابة واعية لتغير األوضاع و هل سبق للفقه و التعديل و 

المهتمين بمطالبة المشرع بالتدخل و تعديل النص  و ما جدوى 

التعديل جاء به المشرع .فمثال هنا نجد أن المشرع استجاب لتغير 

األوضاع و تزايد األمراض المنتقلة عبر الجنس عبر اضافة المادة 

من تحفظات على صياغة هذه مكرر و حسنا فعل رغم ما لنا  7
                                                             

 من ق أ  79و  78،  74الرجوع إلى مقاربة بين المواد  -  25
 من ق أ  80المادة  -  26
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المتعلق بأسباب التطليق  53المادة .كما تدخل المشرع بتعديل المادة 

منطقي في البناء القانوني  9و  6حيث يمكن أن يكون اضافة الفقرة 

ليس له ما يبرره إال العجز في ايجاد أليات  8، لكن اضافة  الفقرة 

الذي يعانون من مساعدة في مساحة ال القانون للمساعدة األزواج 

صعوبات في التوافق على حل مشاكلهم التواصلية و هذا ال يستدعي 

 الطالق .

الحالة الثانية أن يستحدث نص كامل جديد كما استحدث المشرع 

المتعلق بحماية الطفل ، و هنا على المعلق أن يحدد ما  12-15نص 

هي المستجدات التي دفعت المشرع إلى استحداث هذا النص و ما 

 دواه في تحسين الظروف التي حركت نشأته.  ج

  الفرع الثاني : المقصود بالتعليق على النص

يتضح لنا مما سبق لنا تناوله في الجزئية المتعلقة بتحليل النص أن 

تحليل النص هو تفكيكه إلى عناصره الكلية بهدفه دراسته و فهمه و 

فعاليته القانونية الحكم عليه و خروج بنتائج تتعلق بتحديد قيمته و 

في حكم السلوك ضبطه و تنظيم العالقات داخل المجتمع لصناعة 

االستقرار و ضمان الحكم بين الناس بالعدل .فماذا نعني بالتعليق 

 على النص اذن ؟

 الفقرة األولى : مضمون التعليق على النص 

أما التعليق فهو ابداء الرأي الشخصي حول النص القانوني لذا هو 

 نطلق من تحليل النص و لكن بعمق و غايات مختلفة .ايضا ي

يقصد بالتعليق على النص هو ابداء الرأي بشأن ذلك نص معين من 

 خالل محاولة فهمه و اقتراب من معناه بتفسيره .
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هدف التعليق ليس الوصول إلى نتائج علمية موضوعية تنصب 

تعلق على الموضوع أي النص بالتفكيك و التحليل للوصول لنتائج ت

بضبط معناه و تحديد نطاق سريانه و مدى شمولية حكمه و كيفية 

تطبيقه و اآلثار التي تترتب على ذلك مع تقديم اقتراحات لتحسن 

النص و فعاليته أو تثمينات تؤكد مدى توفيق المشرع في وضعه و 

 بنائه للنص المعني .

بل يهدف التعليق إال تكوين وجهة نظر شخصية حول النص تعبر 

رأي صاحبها و الزاوية التي انطلق منها في قراءة النص و  عن

 تحليله .

لذا علينا التمييز بين النتائج العلمية المستندة إلى أدلة مادية 

موضوعية و بين األراء العلمية التي تعبر عن وجهات نظر 

اصحابها يمكن نقدها و لكن ال تبنى عليها نتائج علمية ألنها ليست 

 ت و ال نتائج انما هي وجهات نظر.   معطيات و ال نظريا

 الفقرة الثانية : التكامل بين تحليل النص و التعليق عليه 

إن التمييز بين التعليق و تحليل النص ليس عملية عبثية بل هو 

عملية منهجية ، كما أن أكاديميا ال معنى لتعليم الباحث اصول 

أيه حول ما تحليل النص و اغفال تعليمه كيفية التعليق و ابداء ر

تكشف له من حقائق سواء على مستوى الشكل أو الموضوع  أو 

 المضمون أو على مستوى اعتبارات النص و جدواه .

لكن يجب هنا تنبيه الباحث أن التعليق كالتحليل البد أن يكون 

 مؤسس تأسيس علمي دقيق ليكون ذا قيمة علمية .
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لدراسة النص و هذا يجعل من تحليل و التعليق آليتان متكملتان 

القانوني ، حيث يتولى التحليل الكشف عن صورة النص و حقيقته و 

التي ال يسع الباحث أو المعلق التعديل فيها أو االضافة إليه ، اما 

التعليق فو يمثل وجهة نظر المعلق لهذه الصورة و لقد عبر عنها 

قة أحد المؤلفين تعبير مميز يقوله : " اما التعليق فهو الصورة الطلي

التي تعكس رأي المعلق ، أي الصورة التي يمكن للمعلق تقويمها و 

 27ابداء رأيه الشخصي حوله بحرية ."

ختم يو هذا يعني عندما يكون التحليل عمل اكاديمي لدراسة معمقة 

 سطحيبرأي الباحث نسميه غاليا تحليل ، و عندما يكون التحليل ال

أيه اء رراءة النص و ابدألنه المستند الذي يعتمد عليه المختص في ق

ي هيوصف على األمر على أنه تعليق فعمق التحليل و الغاية منه 

ألن  ن ،التي تجعلنا نعتبره تحليل أو تعليق لكنهما فعالن ال ينفصال

التحليل هو تقرب من النص قد يكون عميق أو سطحي و التعليق 

 محض هو ابداء للرأي قد يكون تتويج لنتائج توصل إليه الباحث أم

 قراءة و وجهة نظر شخصية كونها الباحث على السريع .

 المطلب الثاني : المعنى المستخلص من عبارات النص 

اذا كان النص القانوني سليما ، و خالي من العيوب اقتصر دور 

.و نعني  القاضي استخالص معنى النص من ألفاظه و عباراته

بعبارات النص الصيغته و نسقه المكون من تركيب ألفاظه و تجمله 

.و يقصد بالمعنى المستخلص من عبارات النص المعنى الحرفي أو 

المنطوق للنص الذي يتبادر إلى الذهن من صيغة و نسق كلماته و 

 جمله. 
                                                             

 .  436حلمي محمد الحجاز : المرجع السابق ص  -  27
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و استخالص المعنى من عبارات النص و ألفاظه يتم عن طريق  

ن ضي مارات و األلفاظ و تركيبها اللغوي ، و ذلك يقتفهم هذه العب

الباحث أو المفسر العلم بالمعاني اللغوية للمفردات و طرق 

 . لزمناستعمالها و االحاطة بالتغيرات التي طرأت على اللغة عبر ا

و العبرة بالمعنى المستفادة من النسق العام للنص  من مجموع 

بعض األلفاظ معنى حققي و اخر عباراته متفاعلة ، و هنا اذا كان ل

مجازي فيقدم المعنى حققي و ال نهذب للمعنى المجازي إال بدليل 

" اما اذا كان له معنى لغوي و آخر اصطالحي فاألصل هو 28،

المعنى االصطالحي إال اذا تبين أن المقصود هو المعنى اللغوي ." 
29  

يؤخذ ل فلمشكاما اذا كان اللفظ من األلفاظ لمشتركة أو من االلفاظ ا

بالمعنى الذي يتفق مع حكمة النص .  لذا يتوجب على الباحث 

التعرف على معاني مصطلحات بحثه و اصولها اللغوية حتى 

 يضبط مصطلحاته التي هي مفاتح بحثه . 

 المطلب الثالث : المعنى المستخلص من روح النص 

يجب أن ال يقف المفسر الستخالص معاني النص عند ألفاظه و 

ن راته بل يجب أن يمد جهوده لفهم ما يوجد ما بين سطوره معبا

ن مخالل الوقوف على روحه و فحواه ، سواء باالستخالص ما يفيد 

 معنى من اشاراته أو من داللته .

 الفقرة األولى : المعنى المستخلص من اشارة النص 

                                                             
 صالح اديب تفسير النصوص  -  28
  325ابراهيم نبيل سعد : المرجع السابق ، ص  -  29
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النص المعنى الذي ال يتبادر  اشارةنعني بالمعنى المستخلص من 

ن عباراته  و الفاظه و لكنه يكون الزما للمعنى الذي يستفاد لفهمنا م

، فالمشرع في هذه الحالة ال يصرح  من عبارات النص و ألفاظه

 بالمعنى بل يكتفي باإلشارة إليه .

من ق أ على أن المرأة الراشدة تعقد زواجها  11فمثال نص المادة 

في الزواج و بنفسها بحضور وليها ...فأكد بذلك على مبدأ الرضائية 

اشار لتبنيه لمبدأ المساواة بين الجنسين و أن األنوثة ليست سبب من 

اسباب قصور و نقص األهلية و أن حضور الولي شرفي لذا يمكن 

أن يكون من أقارب المرأة أو من غيرهم متى اخترته المرأة . كما 

من ق أ أن القانون الجزائري  2يمكن القول استنادا إلى المادة 

 مط وحيد من األسر هي األسر الشرعية .يعرف ن

 الفقرة الثانية : المعنى المستخلص من داللة النص 

يقصد بالمعنى المستفاد من داللة النص المعنى الذي يصل إليه 

 روح النص بإعمال العقل و المنطق ،المفسر عبر االستنتاج من 

 سواء تم هذا االستنتاج بمفهوم الموافقة أو وفق مفهوم المخالفة .

 أوال :االستنتاج وفق مفهوم الموافقة 

نعني باالستنتاج عن طريق الموافقة أن يكون لدينا نص يفهم من 

عباراته و ألفاظه أنه ينطبق على واقعة معينة غير منصوص عليها 

نطباقه عليها ، و ذلك صراحة فيه ، ألن روحه النص تفيد امكانية ا

التحاد العلة في الواقعتين و هو ما يعرف بالقياس العادي أو ألنها 

اقوى في الواقعة محل القياس منه في الواقعة المنصوص عليها 

من ق أ  56فمثال يمكن وفق المادة فيكون قياسا من باب أولى .
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للقاضي أن يعين حكمين من اصدقاء الزوجين باعتبار أن العلة هي 

 الصلح و التوفيق و رفع الشقاق.

 فمثال تنص المادة  

  ثانيا : االستنتاج وفق مفهوم المخالفة

اما االستنتاج بمفهوم المخالفة فيقصد به اعطاء واقعة ما غير 

منصوص عليها قانونا حكم عكس الحكم المنصوص عليه بشأن 

كون حالة الغير منصوص حالة آخرى الختالف العلة و بسبب 

من  2عليها استثناء ، فمثال نستطيع أن نستنتج من نص المادة 

قانون األسرة بمفهوم المخالفة أن المشرع الجزائري ال يعترف 

باألسرة الطبيعية كما نفهم  بمفهوم المخالفة ايضا من النصوص 

كن المنظمة للنفقة أن النفقة بين الحواشي غير واجبة قانونا و انها يم

أن تكون التزام خلقي أو في شكل تبرع .ألن سبب النفقة هو النسب 

و هي تجب على األب اصال و األم و األصول استثناء مما يعني أن 

 8قرابة الحواشي ال توجب النفقة قانونا . و كذلك نصت المادة 

:" يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول ، اذا لم يستصدر  1مكرر

ي وفقا للشروط المنصوص عليها في الزوج ترخيصا من القاض

اعاله ." و هذا يعني بمفهوم المخالفة أن مثل هذا الزواج  08المادة 

 بعد الدخول يثبت .

 المبحث الثاني : النص المعيب 

يوصف النص بأنه معيب اذا كان فيه خطأ أو كانت احكامه 

متعارضة مع بعضها أو مع احكام توجد بنصوص آخرى أو كان به 
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، حيث ال يمكن تفسيره إال بعد التصويب قط أو غموض نقص أو س

 و ازالة ما به من عيوب .

 المطلب األول : صور العيوب التي تمس النص القانوني 

كما سبق لنا ذكره قد يأتي عيب العيب على شكل خطأ ، تعارض ، 

 غموض أو نقض .

 

 الفقرة األولى الخطأ 

قد يكون الخطأ في األلفاظ التي اختارها أو المشرع أو في طريقة 

التي يركب بها جمله فيضطرب معنى و سنضم الكالم عن السقط 

 ضمن جزئية الخطأ .

 الخطأ هو تشوه يلحق الناس بسبب خطأ مادي ، معنوي أو سقط .

الخطأ المادي هو خطأ في بناء اللغة يمس التعبير ال الفكرة ، فمثال 

النسب بالزواج الصحيح أو باالقرار  أو بالبينة أو  40المادة نصت 

بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه قبل الدخول ...." اوال يخلط 

هذا الترتيب بين اسباب النسب و وسائل اثباته ، كما أنه قد  يوحي و 

كان االقرار و البينة موجهة إلثبات النسب الناتج عن الزواج 

 الصحيح .

أ المعنوي فهو خطأ في الفكرة التي يتمحور حولها النص اما الخط

من ق أ و التي نص في كالها  43و  40القانوني ، فمثال في المادة 

المشرع على أن :" ينسب الولد ألبيه عوضا عن ينسب الولد للزوج 

...." ألن فكرة عنده أن ثبوت النسب مرتبط بالزواج  الصحيح ، 
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ج الصحيح و بالزواج الفاسد الذي في حين أن النسب يثبت بالزوا

صحح بعد الدخول و بالزواج الباطل الذي يجب فسخه و لو بعد 

الدخول و بنكاح شبهة و بالدعوى متى لم يثبت أن الطفل و ولد من 

زنا و هذا يعني أن المشرع عنده اختالل في الفكرة التي بنى عليها 

التي  و 02_05مكرر من األمر  7موضوع النسب .كذلك المادة 

نص فيها على أنه :"  يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية 

ال يزيد تاريخها عن ثالثة األشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو 

أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج ."  و الصواب هو 

فقط ثبوت خضوعهما لكشف طبي يكشف عن وضعهما الصحي ال 

   أن يثبت خلوهما من المرض .   

اما السقط فهو سقط أو غياب حرف أو كلمة مما يؤثر على معنى 

 النص .

 الفقرة الثانية : التعارض 

التعارض هو تناقض أو تضارب بين نصوص في ذات التشريع أو 

 06، فمثال التناقض بين المادة من ذات الدرجة تنظم ذات المسألة  

نون التي ال من ذات القا 49من ق أ التي تجيز الزواج بالفاتحة و 

تعترف بالطالق إال اذا ثبت بحكم قضائي و هو تصرف قانوني 

باإلرادة المنفردة  ، و هو تعارض يتسبب في اشكاالت كثيرة ألن 

الزواج قد يتم و ينتهي خارج الدوائر الرسمية .كذلك التناقض بين 

من  339من ق أ و المادة  40، و 02،04مفهوم الزنا وفق المواد 

ات حيث تعني في النصوص األولى كل فعل جنسي قانون العقوب

 خارج اطار الزواج و تعني في الثانية الخيانة الزوجية . 
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 الفقرة الثالثة : الغموض 

من يتوافر الغموض عندما تحتمل ألفاظ أو عباراته اكثر من معنى ، 

من ق أ التي نصت على أنه :" تعقد المرأة الراشدة  11مثلة المادة 

وليها وهو ابوها أو احد اقاربها أو أي شخص أخر زواجها بحضور 

تختاره ." فهو المشرع اسقط بنفسها و اضاف بحضور وليها ثم 

اردف بعد ذلك الذي يمكن أن يكون ابوها أو احد اقاربها أو أي 

شخص تختاره ، فأصابنا بالحيرة ما هي وظيفة الولي ؟ و لماذا لم 

سها و أن حضور الولي يؤكد أن المرأة الراشدة تعقد زواجها بنف

شرفي أو رمزي أي ادبي ، مما جعل هذا النص يثير كثير من 

الجدل في حين كان ، في امكان المشرع ألنا في اطار قانون األسرة 

أن يعترف بحق المرأة الراشدة بإبرام زواجها بنفسها بحضور وليها 

حضورا ادبيا ، باعتبار القيم احد اسس النظام األسري ، أو يسقط 

لولي نهائيا للجنسين معا و يتحمل ضغط المجتمع أو أي أن يجعل ا

فاتحه هي نفسها العقد المدني و يحضرها الزوجان و يكلف األئمة 

أو الزوجين بتسجيل الزواج في البلدية أو يجعل حضور الفاتحة 

وجوبي لممثل الحالة المدنية فيسجل الزواج . هناك عدة حلول فقط 

 اظهار موقفه بوضوح . على المشرع أن يحرص على

من ذات القانون التي نصت على أن:" اقتران  06كذلك نص المادة 

 الخطبة بالفاتحة ال يعد زواجا ،

غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة  بمجلس يعتبر زواجا فهنا مشرع و 

كأنه قرن الفاتحة بالخطبة ، بحيث اذا اقترنت الفاتحة بالخطبة كانت 

خطبة اذا اقترنتا بمجلس العقد كان زواج ، ألنه استعمل لفظ الفاتحة 
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بمعنى قراءة الفاتحة أو الدعاء في حين هو يرمز في عرفنا إلبرام 

 مما اضفى غموضا على النص . العقد 

 

 المطلب الثاني :آليات تصحيح العيوب التشريعية 

اذا تبين للمفسر أن بالنص عيب و جب عليه ازالته و تصحيح 

النص عبر مجموعة من الوسائل توصف بأنها خارجية ألنها 

خارجة عن النص و ليس من مضمونه كما هو الحالة في تفسير 

التي هي من صميم بنائه المادي و النص وفق عباراته أو روحه 

 من هذه األليات : ،المعنوي 

الوقوف على حكمة النص : بمعرفة الغاية التي كان يتواخاها  -

المشرع ، ثم يسترشد بها المفسر في تفسير النص و توضيح 

نالحظ أن المشرع قصد  11مدلوله .فمثال فيما يخص المادة 

تواله طرفاه ال تكريس رضائية و مدنية عقد الزواج الذي ي

يرهما ورأى أن يفعل ذلك من تقليل من أهمية الوالية و 

 اعتباره امر اضافي و حضور شرفي .

التي نصت أن :"  116ايضا نالحظ المشرع نص في المادة 

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بالولد قاصر من نفقة و 

فهذا  تربية و رعاية قيام األب بإبنه و تتم بعقد شرعي ."

نهص ال يعني أن التبرع بالتكفل باليتامى شأن ذكوري ، بل 

يعني أن وسيلة رعاية بديلة لذا يفترض أن تتوله اسرة توفر 

رعاية بديلة للطفل ألن ذلك هو قصد المشرع و هو ما سنؤكد 

 عليه في كالم عن آلية الجمع أو التقريب بين النصوص .
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لة نص ما بعزله تقريب النصوص ال يمكننا التعرف على دال -

عن نسيجه التشريعي و هي فلسفة المشرع العامة و نهجه 

 الخاص في بناء نص تشريعي ما.

لذا فتقريب النصوص من بعضها قد يساعد المفسر على 

التوصل إلرادة المشرع و يمكنه من فهم النص و االستيعاب 

 معناه .

فتقريب نص الكفالة من النصوص المنظمة للعالقة األوالد 

باألبوين نفهم المشرع يضع على عاتق الزوج واجب االنفاق 

و الوالية على القصر و هو شريك لألم في تولي شؤون 

من ق أ فهو المسئول  36، و  87،  75األسرة وفق المواد 

األول عن األسرة رغم إلغائه لصريح العبارة بهذه الوظيفة لذا 

ئول الرئيس عندما تكلم عن الكفالة خص الزوج ألنه يعده المس

هو في صلب نص  116عن األسرة مع العلم أن نص المادة 

 39والذي ان يصرح فيه المشرع في المادة  11-84القانون 

 الملغاة على هذا الدور الذي كان منوط بالزوج .

و كذلك إذا محصنا نصوص النسب رأينا أن النسب يثبت بعقد 

نها الزنا ، و الزواج أو بواقعة المواقعة مادية بشرط أن تثبت ا

أن في حالة غياب قرينة الفراش يثبت النسب بالبينة و االقرار 

 و ما بعدها . 40و وسائل العلمية .المواد  

 

األعمال التحضيرية هي الوثائق و المذكرات التي تصاحب  -

النص و  المناقشات التي تتم داخل قبة البرلمان و التي 

يتم تسجيلها و تتمحور حول النص التشريعي المعني و التي 

نشرها حيث تكشف لنا عن النتائج التي اسفرت عنها تلك 
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المناقشات ، إال انها مفقودة عندنا في الغالب ألنها ال تسجل و 

ال تجمع و ال تنشر مما يحرم المفسر من مصدر عام من 

مصادر تفسير النصوص و الوقوف على معناها و كشف ما 

 بها من عيوب .

المصدر التاريخي للنص و هو في يمكن ايضا الرجوع إلى  -

حالتنا الفقه االسالمي ، لذا يجب في هذه الحالة الرجوع الى 

الشريعة و فقهها لمعرفة مصدر النص التشريعي لالقتراب من 

 فهم مضمونه .

 

 


