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  ونـــــانــة القــــغــل
 

 محمد إقبال ياسين المشهداني  م.
 كلية القانون ـ جامعة األنبار 

 مقدمة:
ــ   مــام ـ كمــا يقــول اإ أوســا األلســنة مــ وباثر وأكلروــا أل ا ــاث ا كانــا العربيــة لم 

ـــ واإقبــال تلــه   همهــا مــن الديانــةق ـ تلــه حــد  قــول )اللعــالبي( ـ كــان (1)الشــايعي
بهار وصرف الهمة إليها. وألن ها أداة العلمر وم  اح ال  قـ  يـي الـدينر يـ ن  االت ناء 

ـا الحـن رجـل أمامـ : )أرشـدوا أ ـاكم  النبي )صله اهلُل تلي ق وسلم( قال لمـن حولـُ  لم 
. وبنــه تلــه وـ ا اإمــام )الشــايعي( قولــُ  يـي ك ابــ ق )األم( أن ــُ  تلــه كــلق (2)يقـد لــل  

. و كـر السـيد )محمـد رشـيد رلـا( (3)نق العـر  مابلهـُ  جهـد مسلٍم أن ي علَم مـن لسـا
يي ك ابـ ق )الـوحي المحمـد (: أن ـُ  لـم ي ـالف )الشـايعي( أحـد يـي وـ ا الحكـمق وكـاَن 

يقـول )ابـن  يميـ (: إن   علـم اللهـة العربيـة مـن الـدينر ومعري هـا و  .(4) لَك كاإجماع
مــان إال  باللهــة العربيــةر ومــا يــرو واجــ ر يــ ن  يهــم الك ــا  والســنة يــرور وال ي ه

وز ـــرا الك ـــ  يـــي بيـــان أوميـــة العربيـــة تنـــد  اليـــ م الواجـــ  إال  بـــ  يهـــو واجـــ .
 .(8)وتامة الناس (7)والشعراء (6)والعلماء (5)ال ل اء

ل )الماورد ( يـي ك ابـ ق )أد  الـدنيا والـدين( يـي مسـارل ال ربيـة الكليـرر وكـاَن  وسج 
لكل منهـا يلـيلةر واإحا ـة بجميعهـا محـالر والم عمـ  مما سجلُ : العلوم شري ةر و 

ر لــيَس يــرف أرلــاثر واليعــرُف  ــوالث والترلــاث. وا  ا لــم  اق كالســاباق يــي البحــرق يــي العلــمق
 كن إله معريةق جميا العلوم سبيلر وج  العناية بأولها وأيللها. ولكلق تلٍم ألٌر يـي 

ر يمــن  عل ــم القــرقن ت مــا قيم ــُ ر ومــن  عل ــ م ال قــ  نبــل مقــدار ر ومــن  عل ــم الــن سق
. (9)الحديث قويا حج  ر ومن  عل م الحسـا  جـزل رأيـ ر ومـن  عل ـم اللهـة ر    بعـ ُ 

 وما سجل  )الماورد ( يي ك اب  إن ما جما يي  أدواا ال شريا.
 وا  ا كانا و   مكانة اللهة يي الن س وال ربية والمج مار يلنا أن نسأل:

 شريعة اإسالمية والقانون؟أومية اللهة يي ال ما
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 تالقة اللهة بالقانون؟ ما
 ول ي ألر اسلو  الصياغة اللهوية بك اباا العصر؟ 

  بيعة صياغة النص القانوني؟ ما
 تالقة الصياغة القانونية بعلم المن   وال رجمة؟  ما
 تيو  الصياغة اللهوية يي النص القانوني؟ ما

   و  لف النص  القانوني؟ما اإشكالياا ال ي  ليروا داللة الل 
 

 أومية البحث ومسوغا  :
ن  ال شــريا ي بــوأ مكــان الصــدارة يــي  ألوميــة القــانون يــي حيــاة المج مــار وأل 
ـــي ال حـــول  ـــة ي ـــة الصـــياغة القانوني ـــ  تملي ـــ    لدي ـــدور ال ـــانونر ولل مصـــادر الق

مـن  االج ماتي والسياسي واالق صاد ر وألن  اللهة  ملل روح النص القانونير وركناث 
أركان اللقاية القانونيةر وتنصراث مـن تناصـر حلـارة األمـةر وللـرورة الح ـا  تلـه 
لهة اللاد واصولهار بوص ها  اورة اج ماتية  سـ جي  لمق لـياا ال  ـور والحيـاة 
يي مجاال ها كايةر يقـد وجـدا أوميـة بحـث وـ ا المولـوعر ومـن  لـك األوميـة كـان 

 ا  يار  لمولوع لهة القانون.   
 

 لية البحث:ويك
 اش مل و ا البحث تله مايأ ي:

 المبحث األول: أومية اللهة يي الشريعة اإسالمية والقانون.
 المبحث اللاني: ين الصياغة اللهوية والقاتدة القانونية.

 المبحث اللالث: سماا الصياغة القانونية.
 المبحث الرابا: صلة الصياغة القانونية بعلم المن   وال رجمة. 

.المبحث   ال امس: إشكالياا داللة الل   و  لف النص 
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 المبحث األول: أومية اللهة يي الشريعة اإسالمية والقانون.
 قسما و ا المبحث تله م لبين وما:

 األول: اللهة والشريعة اإسالمية.
 اللاني: اللهة والقانون.

 
 الم ل  األول: اللهة والشريعة اإسالمية .

الحلـارة وال قـدم إال  وات نـا بله هـار واو مـا  مامن أمة درجـا يـي ملـمار  
ب روتهار ل عينها تله ال عبير يي مجـاالا الحيـاة كايـةثر ألن  اللهـة تنـوان ش صـية 
األمةر ووي  اورة اج ماتية   ألر بنوازع الحياةر وال قف تند حدوٍد معينةر إ   أ ـ  

ون أن  ق ـا مـن من تملية ال  ـور االج مـاتي مايسـاتدوا لمواكبـة العصـرر مـن د
جــ وروا ال راليــةر والســيما  لــك ال ــي لهــا صــالا ب راكيــ  الجمــلر وصــياغة العبــاراا 
صياغة سليمة  دلُّ تله اصال هار وسـالمة منهجهـا. وقـد لب ـا اللهـة العربيـة بوجـ ق 
كليــٍر مــن المحــاوالا ال ــي اريــد بهــا  جريــدوا مــن أصــال هار لكــن  لهــة اللــاد وق ــا 

ـــك المحـــاوال ـــوز ال ـــراث بوجـــ  وا ي ـــل كن ـــا  حم ـــا شـــام ةثر ألن ه ار وان صـــرا تليه
المليرةث. و رف واقا اللهة العربيـة المع ـاء  لـك المحـاوالار ياحالهـا وشـيماثر ألن هـا 
ال نسجم ومن   الحياة العربية ال ي دونـا مثلروـا قرونـاث  ويلـةثر منـ  القـرقن الكـريم 

لهة من الناحية القانونية يـي . وتله و ار جرف بحث ألر ال(10)وح ه الوقا الحالر
 القرقن الكريم والسنة النبوية والقلاء وال ق  االسالمير كالث يي يرع مس قل.

 ال رع األول: ألر اللهة يي القرقن الكريم.
ال عبير القرقني ل يف المد لر تمي  ال عبيرر يعرو المواقـف ال ـي  حمـل الـدالالا 

ــام ا ــةر واألحك ــاني القانوني ــةر والمع ــر لهــة اللهوي ــاا نــرف أل لقلــارية. ويــي وــ   اري
 المدتير و ريقة ترل  الدتوف يي ن سية القالير والحكم المن و  ب :

( إِذْ دَخَلُروا ََلَر    12وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْررَاََ   ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وا ال تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَ  بَعْضُنَا ََلَ  بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَال تُشْطِطْ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُ
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إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ  (11وَاهْدِنَا إِلَ  سَوَاءِ الصِّرَاطِ  

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَر  نِعَاِِرهِ وَإِنَّ كَراِ اً مِرنَ      (12خِطَاَِ  أَكْفِلْنِيهَا وَََزَّنِي فِي الْ

اوُدُ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ ََلَ  بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَََمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَرنَّ دَ 

 .(12:ص)(.رَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَاََأَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَ
وبيان و   القصة أن  )داود( النبي الملك كان ي صص بعو وق   لل صـرف   

يـي شــلون الملـك والقلــاء بـين النــاسر وي صـص الــبعو ار ـر لل لــوة والعبــادةر 
ــه  ــه ي ــر  وــو إل ــ  أحــد ح  ــد ل إلي ــم ي ــوة ل ــادة وال ل وكــان إ ا د ــل المحــرا  للعب

ــ ر ي ــزع النــ ــوم يــوجيء بش صــين ي ســوران المحــرا  المهلــ  تلي اسر ويــي  اا ي
َقــاُلوا ال َ َ ــف  مــنهمر يمــا ي ســور المحــرا  وكــ ا مــلمن وال أمــين. يبــادرا با مرنانــ  )

َنا إقَلــه َســَواءق  ــدق ــ ق   َواو  ُكم  َبي َنَنــا بقــال َحَ  َوال ُ ش  ــٍو َيــاح  ــَمانق َبَهــه َبع ُلــَنا َتَلــه َبع  َ ص 
( ـ وو   إشارة لقاتدة من قواتد القلاء ووـي أن اليحكـم القالـي ووـو يـزع َرا ق الصَ 

ـُعوَن َنع َجـةث أو  ـارف ـ وبـدأ أحـدوما يعـرو  صـوم  : ) ـٌا َو قس  ـي َلـُ   قس  إقن  َوـَ ا َأ ق
ـَدٌة َيَقـاَل َأك  قل نقيَهـا ي َوَتز نقـي يقـ(: أ  اجعلهـا لـي ويـي ملكـي وك ـال ي. )َولقَي َنع َجٌة َواحق

َ ا ق  (. أ : شدد  تلي  يـي القـول واغلـ (. والقلـية كمـا ترلـها أحـد ال صـمين ال  ق
 حمـل  لمــاث صـار اث مليــراث اليح مـل ال أويــلر ومـن لــم  انـديا )داود( يقلــي تلـه إلــر 
سمات  له   الم لمة الصار ةر ولم يوج  إله  صم  ار ر حديلاثر ولم ي ل  إليـ  

َقـاَل َلَقـد  َ َلَمـَك بقُسـَلالق َنع َج قـَك إقَلـه ن ـ  ملـه يحكـم: )بياناثر ولم يسما لـ  حجـةر ولك
ـــَن ال ُ َلَ ـــاءق  ـــ ق َوا قن  َكلقيـــراث مق ـــي ( أ : األقربـــاء الم ـــال ين بعلـــهم لـــبعو )نقَعاجق َلَيب هق

القَحااق َوَقلقيٌل َما ُوم   ُلوا الص  يَن قَمُنوا َوَتمق أن ـ  تنـد  (. ويبـدوَبع ُلُهم  َتَله َبع ٍو إقال  ال  ق
و   المرحلة ا   ـه تنـ  الـرجالنر يقـد كانـا ملكـين جـاءا لالم حـان. ام حـان النبـي 
الملــك الــ   وال  اهلل أمــر النــاس ليقلــي بيــنهم بــالح  والعــدل. ولي بــين الحــ  قبــل 
اصدار الحكمر وقد ا  ـارا أن يعرلـا تليـ  القلـية يـي صـورة صـار ة مليـرةر ولكـن  

ر وتليـ  اال  ي عجـلر وتليـ  اال  يأ ـ  ب ـاور قـول واحـد قبـل القالي تلي  اال  يسـ لار
أن يمنا ار ر يرصة االدالء بقول  وحج  . يقد ي هير وج  المسألة كل  أو بعلـ ر 
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وي كشف أن   لَك ال اور كان  ادتـاث أو كا بـاث أو ناقصـاثر تنـد وـ ا  نبـ  )داود( إلـه 
َ ه َ َر َرب ُ  َوَ ـر  ( وونا أدرك    بيعة أن   أوا  )َ ن ا ُ َوَ ن  َداُوُد َأن َما يَ أن   االب الءر ) َياس 

 .      (11)َراكقعاث َوَأَنا َ 
 

 ال رع اللاني: ألر اللهة يي السنة النبوية. 
 

. يقابلهـا يـي القـانون الجنـاري قاتـدة (12))األصل براءة ال مـة( قاتـدة يقهيـة  
القاتـدة أن  بـراءة ال مـة وـي األصـلر )الم هم بر ء ح ه  لبا إدان ـ (. و قـرر وـ   

ووــو ال ــاورر وانشــهال ال مــة  ــارا تلــه وــ ا األصــلر و)ن ريــة ال ــاور( المعرويــة 
 س وت  و   القاتدة تله ام داد مرحلة ال قالير وله   القاتدة ال قهية أصل يـي 
السنة النبويـة لقولـ  )صـله اهلل تليـ  وسـلم(: )أمـرا أن أحكـم بال ـاور واهلل ي ـوله 

. واأل ـ  بال ـاور يق لـي سـماع القالـي أل ـراف الـدتوفر و لـك واحـدة (13)السرارر
من قواتد ال قالي ال ي أشار اليها النبي )صله اهلل تليـ  وسـلم( بقولـ : )إ ا  قـدم 
اليــك  صــمان يــال  ســما كــالم األول ح ــه  ســما كــالم ار ــرر يســوف  ــرف كيــف 

ر . وقولـ  )صـله اهلل تليـ  وسـلم(: )إن مـ(14) قلي نكـم    صـمون إلـي  ا أنـا بشـرر وا 
ولعــل بعلــكم أن يكــون ألحــن بحج ــ  مــن بعــور ياقلــي لــ  تلــه نحــو مــا اســمار 

. ووـ   (15)يمن قليُا لُ  بح  أ ي  شيراث يال يأ   ر ي ن ما أق ـا لـ  ق عـة مـن نـار
األحاديث   هر ألر اللهـة يـي تـرو ال صـومةر ودوروـا يـي اب نـاء قناتـة القالـي 

 دتوف ال ي وي محل النزاع. ووو ين ر يي ال
 

 ال رع اللالث: ألر اللهة يي القلاء وال ق  االسالمي
 

ر ولمــا ي ــروا تليــ ق مــن ال نــازعق  ن ــراث لمــا يــي  بــاع النــاسق مــن ال نــايسق وال هالــ ق
ــا لشــبهة  ــد ُل  ر يقــُل يــيهم ال ناصــرر ويكلــُر يــيهم ال شــاجر وال  اصــمر إم  وال جــا  ق

رر دتا اللرورة إله قودوم إلـه الحـ   تله من  دي نر أو لعنادٍ  يقدُم تلي ق من  جو 
وال ناصف باألحكام القا عة ل نازتهم والقلايا الباتلـة تلـه  ناصـ هم. وألن  تـاداا 
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ــُا الشــراراق بــ ق واردةر وألن  يــي أحكــامق االج هــادق مــايكلُر ييــ ق  األمــم بــ ق جاريــةر وجمي
َ بـــالحكمق ال اصـــلق والقلـــاءق اال ـــ الفر يلـــم ي عـــي ن أحـــدوما بـــيَن الم   ل ـــيَن ييـــ ق إال 

. ل ا كان تلُم القلاءق ـ كمـا يقـول )ابـن يرحـون(: )مـن أجـَل العلـومق قـدراثر (16)القا اق 
ــدماء ُ عصــم  ر ومنصــٌ  نبــو ر بــ ق ال ــُ  مقــاٌم تلــي، ــاثر وأشــريها  كــراثر ألن  وأتزوــا مكان

ــُا ُمل ــنكار واألمــواُل َيلب ــُم وُ ســ ار واألبلــاع ُ حــرم وُ  كهــا وُيســل ر والمعــامالُا ُيعل
ــــد ... ــــر  وُين ــــا ُيحــــرم وُيك ــــايجوز منهــــا وم ــــول (17)م ــــه حــــد ق . وأن  القلــــاء تل

ر واهلل  عــاله يقــوُل: )(18))المــاورد  ــُروَن : أمــٌر بــالمعروفق ونهــٌي تــن المنكــرق مق ار 
ــُدودق الل ــ ق  ــايقُ وَن لقُح ــرق َوال َح ــنق ال ُمن َك ــاُووَن َت ــال َمع ُروفق َوالن  ر ومهمــة (221( )ال وبــة:بق

القالي ال صل بين ال صومر بوص    لي ة النبي )صله اهلل تلي  وسلم( يي  لـكر 
يكــان البــد مــن شــرو  ال  يــار القالــير ويــي وــ ا يقــول القالــي )شــها  الــدين( 
المعــروف بـــ)ابن أبــي الــدم( الشــايعي: شــرار  القلــاء تشــرة: االســالمر والحريــةر 

دالةر والبصرر والسمار و)الن  (ر والك ابةر والعلم باألحكام وال كورةر وال كليفر والع
الشــرتية.....واح رزنا بــالن   تــن األ ــرس الــ     هــم إشــار  ر ي ــي صــحة والي ــ  

 .(19)قوالن حكاوما الشيخ )السنجي( ال قي  )الشايعي( ـ كالقولين يي سماع شهاد  
ي ارراء واألحكـام  ـاورة يـي ولم ا كان ال  اوا حاصالث بين العقولر كان اال  الف يـ

كل  شريا سماو  وقانون ولـعير وا ـ الف ال قهـاء المسـلمين جـزء الين صـم تـن 
و   ال اورة. غير أن  البحث تن و   األسـبا  تلـه الـرغم مـن أومي ـ  وحيوي ـ  لـم 
يك ـ  ييـ  إال  القليـلر وأول مـن  نـاول  لـك بالبحـث ـ حسـ  تلـم الـدك ور مصـ  ه 

ر يهو يحصر أسبا  اال ـ الف يـي أمـور لمانيـةر وـي: (20)ب ليوسيالزلمي ـ وو )ال
االش راك والحقيقة والمجازر واإيراد وال ركي ر وال صوص والعمومر والرواية والنقـلر 
واالج هاد ييما النص  ييـ ر والناسـخ والمنسـوور واالباحـة وال وسـا. والواقـا أن  وـ   

ـــةر ووـــي: مـــاي عل ـــه أمـــور لالل ـــةر األســـبا   رجـــا إل   بالقواتـــد األصـــولية واللهوي
 وماي عل  بالسنةر واالج هاد بالرأ  ييما النص  يي .

و  ر   )ابن رشد( يي ك اب  )بداية المج هـد ونهايـة المق صـد( إلـه وـ ا المولـوعر 
ويــرف أن  أســبا  ال ــالف  عــود إلــه ســ ة أمــور: أحــدوا:  ــردد الل ــ  بــين أن يكــون 
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ــراد بــ  العــام أو ال ــا ــراد بــ  العــام أو ال ــاص. واللــاني وــو تامــاث ُي صر أو  اصــاث ُي
اشــ راك األل ــا  والمعــاني. واللالــث: ا ــ الف اإتــرا . والرابــا وــو  ــرد د الل ــ  بــين 
الحقيقــة وبــين نــوع مــن أنــواع المجـــاز أو بينهمــا وبــين االســ عارة. وال ــامس وـــو 

   األســبا  ـ اال ــال  وال قييــدر والســادس: وــو ال عــارو بــين األدلــة. ونــرف أن  وــ
باســ لناء  عــارو ارلــار الــ   ينــدر   حــا اإ ــ الف يــي الســنة ـ  رجــا كلهــا إلــه 

. وقـد ح ـ  لنـا ال ـاريخ (21)سب  واحد ووو اال  الف يي القواتد األصـولية واللهويـة
ـــين  ـــان حجـــة الم  اصـــمين وال صـــل ب ـــر اللهـــة يـــي بي ـــه أل ـــدل تل ـــرة   شـــواود كلي

ا  ا كان  لك ألر اللهة يـي الشـريعة اإسـالميةر . و (22)المنازتاار والحكم يي القلاء
 ي ن  ألروا يي القانون الي  هر ووو مدار الم ل  ار ي:

 

 الم ل  اللاني: اللهة والقانون
 

ألوميــة اللهــة يــي حيــاة الشــعو ر يــ ن  الدســ ور ووــو القــانون األتلــه للدولــة يــنص 
ر أغلبها أن  اللهـة العربيـة تله لهة الدولةر وو ا وو شأن الدسا ير العربية ال ي  قر 

. كمــــا   لــــمن  لــــك القــــوانين ال اصــــة بال ربيــــة (23)وــــي اللهــــة الرســــمية للــــبالد
. واس شـعاراث مـن المشـرع ألوميـة اللهـة تنـد ال قالـي لل صـوم والشـهود (24)وال عليم

( مـن 2وال براء وغيرومر ولدوروا يي ايصال الحقو  إله مس حقيهار نص ا المـادة )
 ( تله مايأ ي: 2191لسنة  261م القلاري العراقي رقم )قانون ال ن ي

 أوالث:  كون اللهة العربية لهة المحاكم إال  إ ا نص  القانون تله  الف  لك.
ــة  ــون له ــ ين يجهل ــراء ال ــوال ال صــوم أو الشــهود أو ال ب ــاث:  ســما المحكمــة أق لاني

 المحكمة بوسا ة م رجم بعد  حلي   اليمين. 

 لح ا  تله اللهة العربية تدة قوانين و عليماا منها:كما صدر يي مجال ا
 (. 2199لسنة  62أوالث: قانون )الح ا  تله سالمة اللهة العربية( رقم )
 (.2191لسنة  92لانياث: قانون اللجنة العليا للعناية باللهة العربية رقم )

(. الــ   2132لســنة  32لاللــاث: قــانون الهيرــة العليــا للعنايــة باللهــة العربيــة رقــم )
أسسا بموجبـ  الهيرـة العليـا للعنايـة باللهـة العربيـة. ووـي ويرـة  سـعه إلـه  حقيـ  
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تدد من األوداف ال ـي وردا يـي )المـادة اللاللـة منـ ( وال ـي منهـا: )العنايـة باللهـة 
العربيـــة و يســـير اســـ عمالهار والمحاي ـــة تلـــه أصـــال هار وســـالم ها مـــن األ  ـــاءر 

واألجنبيةر واق راح مشروتاا القوانين واألن مة الم علقـة  و لَووا من األل ا  العامية
ــــدواا مســــ عينة  ــــد الن ــــل مراار وتق ــــي الم ــــةر والمشــــاركة ي ــــة العربي بشــــلون الله
بالم  صصـــين وبـــالمجما العلمـــي العراقـــي تلـــه  حقيـــ  أوـــدايهار ويـــي المهمـــاا 

ــراراا ملزمــة لل ــم  تــَدل قانونهــا )ل مكينهــا مــن إصــدار ق ــ لك(. ل جهــاا اللــرورية ل
المشمولة بقانون الح ا  تله سالمة اللهة العربيـة( كمـا ورد يـي األسـبا  الموجبـة 

 ل .
ل ن ـيم شـلون الهيرـة اإداريـة وال نيـة  2136( لسـنة 2رابعاث: اصدار  عليماا رقـم )

 والماليةر و حديد مهما ها ال ي  سعه إله  حقيقها.
ــم ) ل2139لســنة  32 امســاث: اصــدار القــانون رق ــدق ــم ) ( المع لســنة  62للقــانون رق

(. الــ   جــاء ـ كمــا أولــح   األســبا  الموجــ  لــ  ـ بوصــف اللهــة العربيــة 2199
ـــه العربيـــة  مقومـــاث واساســـاث لوحـــدة ال كـــر بـــين ابنارهـــار ون يجـــة لهلبـــة العاميـــة تل
ال صيحة وال ي  عدُّ ألراث من قلار ال  لف والجهلر وسمة من سـماا األميـةر وتـامالث 

ة وال جزرــةر وتارقــاث مــن توارــ  ان شــار ال علــيمر وألن  الحلــارة مــن توامــل ال  رقــ
الحديلــة ومايصــاحبها مــن لـــورة تلميــة  قنيــة ومــا   ـــ ا مــن قيــا  واســعة ل قـــدم 
الشـعو  ور ارهـار ال  لــو مـن مشـكالا  مــس لقاي هـار ومنهـا  لــك السـيل الم صــل 

صــناتة وان اجهــا مــن م ــاويم العلــم الحــديثر وأســماء الم  رتــاا ال قنيــةر ومــوارد ال
ال  ان شـر الـد يل بينهـا ولـاتا مقوما هـا.  ال ي البـد  أن  سـ وتبها اللهـة العربيـة وا 
ــَا كانــا اللهــة العربيــة قــد برونــا  ــالل   وروــا تلــه حيوي هــا وقابلي هــا لل  ــور  ولم 
وال جــدد واالســ يعا  لم  لبــاا العلــم والحلــارةر كلمــا حــرص تلــه  لــك المســلولون 

ـا كانـا العنايـة باللهـة العربيـة  سـ وج  ييمـا والم كرون والم لق ون من ابنارهـار ولم 
ــــاا  ــــاا والنقاب ــــزام الجهــــاا الرســــمية والمصــــالا والشــــركاا والجمعي  ســــ وج  ال 
والمن مــاا الشــعبية بالمحاي ــة تلــه ســالم ها وات مادوــا يــي ولارقهــا ومعامال هــار 
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يمر وتــن االتــالم ات مــاد كمــا  ســ وج  ال ــزام الجهــاا المســلولة تــن ال ربيــة وال علــ
 .(25)ال صيحة منها أداة لل عليم و نمية المهاراا الدارها

 2261لسـنة  22(ر والقـانون )2132لسـنة  21سادساث: صدور القانون الليبي رقم )
 .(26)و.ر( بشأن منا اس عمال غير اللهة العربية يي جميا المعامالا

جــة الــدول إلــه اليــد العاملــةر ون يجــة لل حــوالا ال ــي شــهدوا تالمنــا المعاصــرر وحا
ووجــود الجاليــاا الم  ل ــةر يقــدا اس شــعرا بعــو الــدول ال  ــر المحــد  باللهــة 
العربيــةر وأوميــة اســ عادة مكان هــا وو ي  هــا األساســية بهيــة ال واصــل ونقــل االيكــار 
و  ويروـــار ل رســـخ االت قـــاد يـــي ن ـــوس الكليـــرين بـــأن  انحســـار اللهـــة يعنـــي  ثكـــل 

ـة الصـدار قـوانين الم زون اللقاي ي ويع ل امكانياا ال  ورر ياصـبحا الحاجـة ملح 
لحماية اللهة العربية ال ي وصـلا يـي بعـو الـدول حـد  )ال هريـ (ر وأ ـ ا باصـدار 

 .  (27)قوانين ومشاريا قوانين لحماية اللهة العربية
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 المبحث اللاني: ين الصياغة اللهوية والقاتدة القانونية
 

 مايأ ي:يش مل و ا المبحث تله 
 أواَل: أومية الصياغة القانونية.

 لانياث: أنما  اللهة القانونية وصياغ ها.
 لاللاث: مهمة الصارغ القانوني ومسلولي   األ القية.

 وسا ناول كالث منها يي م ل  مس قل.
 

 الم ل  األول: أومية الصياغة القانونية.
 

ار و صاغ يـي ي ملل الملمون ال شريعي يي قواتد  رمه إله  حقي  مصال
صــورة نصــوص. ووــ ا وــو )يــن الصــياغة القانونيــة( أو مايســمه بـــ )يــن الصــياغة 
ــار  ــ : مجموتــة الوســارل والقواتــد المســ عملة لصــياغة األيك ال شــريعية(ر ويقصــد ب
القانونية يي نصوص  شريعية  عين تله   بي  القانون من الناحية العمليةر و لك 

شـريعية ل حقيـ  الهـرو الـ    نشـد  السياسـة باس يعا  وقـارا الحيـاة يـي قوالـ   
. ويشـــ مل وـــ ا تلـــه ايلـــاح ال عـــاريف والمصـــ لحاا بوصـــ ها أوـــم (28)القانونيـــة

األدواا اللهويــة والمن قيــة ال ــي يســ  دمها رجــل القــانون والمحــامي والســيما يــي 
مهن  ر ألن    بي  الحكم تله سـبيل الملـال ي  لـ   حديـد ماويـة ال عـلر وم ابق ـ  

. و  يــد (29)و   القــانوني للجريمـة المنصــوص تليهـا ببعــديها المـاد  والمعنــو للنمـ
 كلمة )ال شريا( معنيين وما:

األول: قيام سل ة تامة م  صة بالدولة بولا القواتد القانونية يي صـورة مك وبـة 
 وات ارها قوة االلزام. وال شريا به ا المعنه وو مايعد  مصدراث رسمياث للقانون. 

لنص  ال   يصدر من السل ة العامة الم  صة بسَن  يي الدولـة الم لـمن وار ر: ا
قاتــدة قانونيــة أو أكلــر صــيها ب ريقــة ينيــة مك وبــة. وال شــريا بهــ ا الم هــوم ي يــد 
ماي يد  )القانون( بمعنا  ال اص. يال شريا بمعنا  األول يعني )تملية سـن  الـنص( 

لزام. ووو بمعنا  اللاني )النص  يي حد ال ي ي ر  بها ملمون  إله حي ز الوجود واإ 
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 ا  ( ال   يعد  صورة من صور القانون. وال     ميز قاتد   بعـدد مـن ال صـارص 
 منها:

 ـ َسن  من سل ة تامة م  صة.2
ـ اش مال  تله قاتدة   واير ييها جميـا  صـارص القاتـدة القانونيـة مـن تموميـة 1

  ما.و جريد والزام و ن يم سلوك االش اص يي المج
 .(30)ـ ص   ملمون القاتدة يي صيهة مك وبة2

 و برز أومية الصياغة ال شريعية يي تدة موالار منها:
أوالث: أن  ال عـــابير القانونيـــة والمصـــ لحاا ال ـــي  ـــد ل يـــي الـــنص القـــانوني يجـــ  
صــياغ ها ب ريقــة  ع ــي الداللــة الوالــحة تلــه ال عريــف المقصــودر ومــن لَــم  لبيــان 

تله الواقعة المعرولةر ي  ا كان المـرء قـد   ـو  بشـيء مـا يـي  مدف ان با  النص
( مــن القــانون 162حــ  مو ــف تمــومي يــي ألنــاء قيامــ  بو ي  ــ   بقــا )لل صــل 

/تقوبــاا تراقــي(ر يقــد يجــد محــامي المــ هم أن  مــا 111الجنــاري المهربــير )المــادة 
قــ ياث( أو )ســب اث قالــ  موكلــ  )رأيــاث ش صــياث( أو )مالح ــة بريرــة( ولــيس )إوانــة( أو )

تلنيـــاث(. وونـــا نح ـــا  إلـــه  عريـــف وـــ   الم ـــرداا والســـيما إ ا مـــا تلمنـــا أن  اكلـــر 
الم رداا غير معر ية يي القانونر أو معرية  عري اث يشـوب  الـنقص. يجميـا القـوانين 

  ع وروا لهراا ونا ووناك. و     اللهراا يي القوانين تدة أشكال أبرزوا:
 تدم ولوح معنه النص من ل   . ـ غموو النص: أ  2
ـ قصور القانون: أ  تدم  لمن النص ما قوم الحاجة إلي  مـن أحكـام جزريـة أو  1

   صيلية. ويمكن أن يس هل المحامي و ا القصور لمصلحة موكل .
ـ ســـكوا القـــانون: و لـــك تنـــد تـــدم ورود حكـــم يـــي القـــانون ي نـــاول الواقعـــة  2

لجاني تله اإيالا من الجزاء  بقاث لمبدأ المعرولة. وقد يساتد و ا السكوا ا
)الجريمة وال تقوبة إال  بنص(. ووو ماحصـل يـي )الواليـاا الم حـدة األمريكيـة( 
أول تهدوا بان شار شبكة االن رنا وا  راقها من بعو ال  يان وا التهـم تلـه 
ــرا   ــة تــن  ريقهــار يالــ ر المشــر ع إلــه ســن  قــوانين  جــر م اال   أســرار الدول

 .  (31)صنةوالقر 
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 لانيَا: أن  القاتدة القانونية   كون من تنصرين وما:
ـ تنصر العلم: ووو ماي عل  بجوور القـانون ومولـوت . أ  بالمـادة األوليـة ال ـي 2

 ي ألف منها القانونر وبالعوامل ال ي  د ل يي ملمون .
ز العمــل مــن ـــ تنصــر الصــياغة: ووــو ماي ملــل يــي ا ــرا  وــ ا الملــمون إلــه حي ــ1

ل الوسارل ال نية الالزمة النشـاء القاتـدة القانونيـة وال عبيـر تنهـا. و سـمه  ال 
باســالي  صــناتة أو صــياغة القــانون. وتلــه وــ ا يــ ن  الصــياغة القانونيــة وــي 
 حويــل المــاد   األوليــة ال ــي ي ــألف منهـــا القــانون إلــه قواتــد تمليــة صـــالحة 

ا جووروـار ويـ م  لـك لل  بي  ال علـي تلـه نحـو يحقـ  الهايـة ال ـي ي صـا تنهـ
ـــة الصـــادقة لملـــمون  ـــة بال رجم ـــار الوســـارل واالدواا الك يل ـــ  ا  ي تـــن  ري
القاتـــدة وات ارهـــا الشـــكل العملـــي الـــ    صـــلا بـــ  لل  بيـــ . و عـــد  الصـــياغة 
القانونية تنصراث مهماث من تناصر  أليف القاتدة القانونيةر وي وقـف نجـاح  لـك 

ة أدوا هـــا. لهـــ ا ينبهـــي الدقـــة يـــي القاتـــدة تلـــه دقـــة الصـــياغة ومـــدف مالرمـــ
الصياغة من  الل ا  يار ال عبير ال نـي العملـي واقـر  السـبلر وأيلـل األدواا 

 ل حقي  الهاية المقصودة منها.
لاللاث: أن  االو مام بالصياغة اللهوية ليس او مامـاث بالجانـ  الشـكلي واالجرارـير إن مـا 

ــ  الوصــول إلــه   بيــ  الدولــة القانو  نيــة مــن  ــالل ســن  شــريا دقيــ  الهــدف من
ــ   ــارو مــا القــوانين اال ــرفر وي ســم بكون الصــياغةر ينســجم مــا الدســ ورر والي ع
م هوماث لدف الم ا   بهـار قـابالث لل  بيـ . و عـد  نوتيـة الصـياغة ال شـريعية مكونـاث 
مهماث من مكونـاا  لـك الدولـة لمـا لهـا مـن ألـر يـي المجـال االج مـاتي واالق صـاد  

لبالد. ووو ي ماش ه ما االح ياجاا والم  لباا الجديدة لمواكبة المعـايير والسياسي ل
الدولية. إ  إ   ا مسألة ال حكم يـي أصـول الصـياغة القانونيـة او مامـاث  اصـاث يـي 
 ل العولمة واال جـا  الـدولي الـ   ينـاد  ب وحيـد المصـ لحاا القانونيـة والقـوانينر 

ـــة ال ســـ  يا أن  ســـن  قوا ـــل دول ـــوانين اال ـــرف واصـــبحا ك ـــزل تـــن الق ـــا بمع نينه
 .(32)واال  اقياا الدولية
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 الم ل  اللاني: أنما  اللهة القانونية وصياغ ها.

 

الصياغة ال شريعية تلم وينر يهي الوسيلة ال نية ال ي  سـ  دم يـي انشـاء   
القواتد القانونية وال شريعيةر وبهـا يصـنا المشـر ع القواتـد القانونيـة مـن المع يـاا 

ــة للمج مــار و كــون مهمــة المشــر ع والصــارغ ال ب ــة والملالي ــة والعقلي ــة وال اري ي يعي
 حويل و   المع ياا إله قواتد قانونيـة ميسـورة ال هـمر سـهلة ال  بيـ  تلـه أرو 

ــا ــة القانونيــةر ويلمــس كــل (33)الواق . ويشــَكل االســلو  القــانوني إحــدف ميــزاا الله
حد ما ب ريقة   كير رجال القـانونر  م قاو  لك تن كل ر وو ا االسلو  ي ألر إله

ومم هنــي وــ   المــادةر ويــرف الــبعو أن ــ  اليوجــد يــي الواقــا اســلو  قــانوني واحــدر 
ن ما أسالي  م  ل ة حس   بيعة المادة المعبـر تنهـا . وي ميـز تـرو القـانون (34)وا 

 بعدة صيغ وأسالي  م  ل ةر يمكن أن ي ل  تليها أنما  اللهة القانونيةر ووي:
ـــة ال شـــريا )أوالث  ـــبعو Legislative Writing: له ـــ  تليهـــا ال ـــا ي ل (. أو كم

)االسـلو  ال شــريعي(: ووــي لهــة الولــار  القانونيــة النم يــة كــالقوانين الصــادرة تــن 
الهيرة ال شريعية واللوارا والدس ور واال  اقياا والمعاوداار والهدف من وـ   اللهـة 

 Legislativeياغة ال شـــريعية  . ويقصـــد بالصـــ(35) حديـــد الحقـــو  واالل زامـــاا

drafting  )يــي الم هــوم اللــي   ل عبيــر )صــياغة ال شــريعاا drafting of 

legislation. 
(. ووـو مــاي ل  تليـ  الــبعو االســلو  juridical Writingلانيـاث: لهــة القلـاء 

القلاري: ووي لهـة األحكـام ال ـي  صـدروا المحـاكم والمجـاميا ال ـي   نـاول األحكـام 
 ية.القلار

 لاللاث: لهة العقود: ووي اللهة ال ي  حرر بها العقود والحجج.
 رابعاث: لهة ال قالي: ووو اسلو  المرايعاا ولوارا الدتاوف والمحامين. 

. ووـي لهـة المجـالا (Academic Legal Writing) امسـاث: اللهـة األكاديميـة 
 البحلية األكاديمية والك   المنهجية ال اصة ب دريس القانون.
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ولم ا كانا القوانين   سم بنم  صياغة معينةر ومرايعة المحـامي  جـر  بـنم  يسـ ند 
إله صياغة قانونيةر يـ ن  امـ الك ناصـية اللهـةر اسـ يعاباث و عبيـراث لـرور  اللمعريـة 
يصول القانون ومواد  من وقاث وم هوماث يحس ر وان ما ك لك السـ  دام اللهـة المـللرة 

ملر وال ايجـاز م ـلر والمـللر باسـلو  القارهـا دون  كلـف ببالغها من غير ا نا  م
 . ويالح  تله أنما  الصياغة القانونية ار ي:(36)مصنوع

ـ أن  الصياغة ال شريعية ليسا مجرد شكل من أشكال الصـياغة القانونيـة يحسـ ر 2
ن ما ـ إن جاز ال عبير ـ أصع  الصـيغ القانونيـة واتقـدوار ن ـراث ل عقـد المشـكالا  وا 

 ــي   ناولهــار والنزاتــاا ال ــي  صــاح  تمليــة  بنــي ال شــريعاار وصــ ة الــدوام ال
 ال ي  مي زوا. 

ـــ أن  الصــياغة ال شــريعية    لــف تــن األشــكال األ ــرف للك ابــة القانونيــةر يــاألوله 1
 قـــوم بمهمـــة القـــانون الوقـــارير و نـــ ج اســـلوباث ي ســـم ب ت ـــاء األوامـــر وولـــا 

 بو ي ة اإقناع وقد   ا   العا  ة. القواتدر يي حين  قوم األ يرة 
ـ    لف الصياغة ال شريعية تن الك ابة القانونية يـي الناحيـة االسـلوبيةر يـاألوله 2

ـــا اللانيـــة ي ركـــز تلـــه تـــدة نقـــا  أو  ُ عنـــه بالكلمـــاار يلكـــل كلمـــة أومي هـــار أم 
 .(37)مولوتاا قليلة ما  ناول كل نق ة باس  الة يي نص  مسه 

اغة القانونية اسلوباث لهوياث م  صصاثر يمكـن اإلمـام بـ  تـن  ريـ  ووك ار  عد  الصي
الــ علم والدربــة واإصــرار تلــه امــ الك ناصــية لهــة القــانونر والعامــل يــي وــ ا الحقــل 
يس  يا ادراك و   اللهةر ويميزوا من لهة األد  وغيروا من اللهاا من  ـالل ا قـان 

. و حقــ  دراســة (38)قانونيــة الســليمةاللهــة األولــهر وامــ الك القــدرة تلــه الصــياغة ال
 أسالي  الصياغة القانونية تدداث من األودافر منها:

ـ  عل م مبـادا الصـياغة ال شـريعية وأسسـها مـن  ـالل صـياغة الجملـة ال شـريعيةر 2
 والقاتدة القانونية.

ـــه صـــياغة 1 ـــاملين تل ـــدرة الع ـــاراا الصـــياغة ال شـــريعية ل  ـــوير ق ـــ اك ســـا  مه ـ
 مشروتاا القوانين.

 ـ ال عر ف إله أوم الجوان  ال نية لصياغة مق رحاا القوانين ومشاريعها.2
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ـ القدرة تله دراسة و حليـل مـوا ن الهمـوو وال عـارو واالل بـاس يـي مشـروتاا 2
 القوانين ومعالج ها.

 ـ  عل م ن رية الصياغة ال شريعية ومنهجها واساليبها. 5
 .(39)القانون أو )ال  ة ال شريعيةـ القدرة تله  قويم الهيكلية العامة لمشروع 6
  

 الم ل  اللالث: مهمة الصارغ القانوني ومسلولي   األ القية.
 

 يش مل و ا الم ل  تله مسأل ينر أ ناول كالث منهما يي يرع مس قلر ووما:
 أوالث: مهمة الصارغ القانوني.

 لانياث: مسلولية الصارغ األ القية.
 

 ي.ال رع األول: مهمة الصارغ القانون
 

 عد  الصياغة ال شريعية من الوسارل ال نية الالزمة النشاء القواتد القانونية   
ــل  ــةر   مل ــد  مــن معري هــا وا  قــان ينونهــا كصــناتة اح رايي ــادا الب لــمن أســس ومب
ماد ها األولية يي معرية مصادر القانون الم  ل ةر ووـي  شـَكل األدواا العامـة لكـل 

المشــر ع(  لـك يـ م  ولــع  يـي قوالــ   شـريعيةر وونــا البنـاء ال نـير وبعــد أن يجمـا )
يأ ي دور )الصارغ(ر ال   ي وله  حويل )المع ياا واألوداف( إله نصـوص قانونيـة 
قابلــة لل هــم وال  بيــ . وونــا يكــون إزاء تمليــة مــن مســ ويينر م ــدا لين باســ مرار: 

ح. واللــاني: األول:  حديــد السياســة ال شــريعية واألوــداف المرســومة لل شــريا المق ــر 
ولعها يي ا ر مقننة. له ار ي ر  البعو بين )الصياغة القانونية( )يـن اح رايـي( 
وبين ) ريقة ولا النصوص القانونية( )تمل برلمـاني ـ سياسـي(ر وكالومـا ي  لـ  

 .  (40)اإلمام ب ن اس  دام الوسارل القانونية ل حقي  الهرو ال شريعي
 دة القانونية تدداث من المراحل وي: و   ل  صياغة ال شريا وبناء القات  

األولــه: إتــداد األســبا  الموجبــةر و هيرــة الوقــارا ال ــي  ســعه ل ن يمهــا وحماي هــار 
وال ــي تلــه اســاس وــ   الوقــارا   ــرجم األســبا  الموجبــة إلــه قواتــد قانونيــة تامــة 
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مجردة وملزمة. وو   المرحلة    ل  وجود الك اءاا الم  صصةر والمدركـة ألوميـة 
 ل ن يم القانونير ان القاث من السياسة ال شريعية للدولة.ا

دة األولــه لمشــروع القــانون: ويــي وــ   المرحلــة  بــدأ تمليــة  اللانيــة: اتــداد المســو 
ـــي  صـــبوا إليهـــا السياســـة ال شـــريعية كمـــا حـــد د ها األســـبا    جســـيد األوـــداف ال 

 الموجبة.
لسـل ة العامــة للدولــة بصــياغة اللاللـة: إصــدار ال شــريا: ووـي مرحلــة   ملــل بقيــام ا

 القاتدة القانونيةر وات ارها القوة الملزمة. 
 ويي جميا و   المراحل تله المشرع أن يأ   بالحسبان: 

 ـ انسجام القانون الجديد ما اسالي  الصياغة الرسمية للدولة.2
ـ أن يحق  ال شـريا الجديـد االنسـجام مـا األسـبا  الموجبـة واألوـداف ال ـي سـعه 1

ـــوانين األ ـــرفر ألن  الن ـــام الم ـــ  االنســـجام مـــا الق شـــرع ل حقيقهـــار كمـــا يحق
ـــة المنســـجمة  ـــن القواتـــد القانوني ـــاوو إال  مجموتـــة م ـــد م ـــي أ  بل ـــانوني ي الق

 والم ماسكة. 
 ـ  سهيل العمل بالقانونر وي حق   لك من  الل ار ي:2

اح ــواء اسـ  دام منــاوج وأسـالي  يــي يـن الصــياغة  مك ـن قــدر اإمكـان مــن  -أ
الوقــارا كايــة يــي مجــال القواتــد القانونيــة.  لــك أن  وقــارا الحيــاة الم نوتــة 
 عصـــه تلـــه اإدراكر يـــي حـــين أن  أســـالي  الصـــياغة القانونيـــة محـــدودة 
اإمكانياا. ل ا يصع  تله أ  يـن بشـر ر مهمـا بلـغ مـن كمـال أن يصـوغ 

أن  صــ    مبــادا وقواتــد  صــلا لكــل الحــاالا ويــي األزمــان كايــة. وينبهــي
القواتد و صهر تله وي  األشياء والوقارا تلـه نحـو   سـا لمـا بينهـا مـن 
ـــ  ينبهـــي للمشـــر ع أن يجمـــا يـــي الصـــياغة   نـــوع و  ـــاوار ووـــ ا يعنـــي أن 

 القانونية بين كمال ال حديد وا  قان ال كييف.
صـــنا األيكـــار القانونيـــة: إن  الحيـــاة االج ماتيـــة  وَلـــد مصـــالا وحاجـــاا  - 

ــةر  ــة إشــباع وــ   الحاجــاار مــن  ــالل معين ــن الصــياغة القانوني ــأ ي ي وي
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اس  دام وسارل مص نعة وأيكار قانونية. ووك ا ي لمن كل قـانون تناصـر 
 مادية  ويروا الحياةر وتناصر مص نعة من  الل الصياغة القانونية.

الدراســة المقارنــة: إ   عــد  مــن العوامــل المســاتدة يــي الصــياغة القانونيــة.  - 
لل يي االس عانة بال ر  واألسالي  الم بعة يي البالد األ ـرف لصـياغة و  م

 أحكام القانون.
ومــن جانــ  ق ــرر يــ ن  القــانون يقــوم تلــه تــاملين م ميــزين ومــا: مع يــاا 
الحياةر والصـناتة القانونيـة. وي ر ـ  تلـه ا ـ الف و بـاين مع يـاا الحيـاة مـن بلـد 

ــانون و  ــاوا ملــمون  ــه تــا   صــارغ . (41)ر ــرر نســبية الق ــه وــ ا يقــا تل وتل
 الوليقة القانونية لالث مهام رريسة وي: 

ووـو مـن أوـم مـا يجـ  أن ي صـف  accuracy and clarityـ الدقـة والولـوح: 2
بــ  صــارا الوليقــةر ألن  صــياغة مــادة  شــريعية أو تقــد ب ريقــة  ح مــل   ســيراا 

يالكلمـــة يـــي كليـــرة وم باينـــة يقـــود صـــاح  المصـــلحة إلـــي ال قالـــي والمحـــاكم. 
الوليقة القانونية  ك س  معنـه محـدداث مر ب ـاث بالسـيا  الـ    ـرد ييـ ر ومـن لـم َر 
يالهال    سير المص لحاا ال ي قـد  بـدو غريبـة يـي صـدر القـانون أو العقـد أو 
اال  اقيةر ويي و   الحالة يج  أن  ولا يي بداية الوليقة القانونية مادة  عر ف 

(. والهدف definitionsر ب ة ب لك الوليقة و عرف بـ )المص لحاا وال عابير الم
من ولا و   المادة وي ال عريف وال  سير لما جاء من الكلمـاا والمصـ لحاار 
ال ي قد يل بس األمر يي يهمهـا. و  سـم اللهـة القانونيـة ب ن هـا لهـة مباشـرة  ب عـد 

ملـــل وـــ   تـــن الُمحســـن اا البديعيـــة واألســـالي  البالغيـــةر إ  يـــلد  اســـ  دام 
األســالي  إلــه إلــعاف الــنص  بــل وــدم كيانــ .. يهــ   ليســا مــن أســالي  اللهــة 

 القانونية.
ـــ اإحا ـــة بكـــل جوانـــ  المعنـــه 1 . والمهمـــة اللانيـــة ال  قـــل all-inclusivenessـ

أوميــة تــن األولــهر ي ــي ن ــا  صــياغة العقــودر ي  ــرو معريــة صــارغ الوليقــة 
ع البلـاتةر واألجـرةر وغيروـار يـ ن لـم يكـن القانونية بعناصر العقدر وا راي ر ونـو 

الصارغ تله تلم ب عريف األجرة ومش مال ها من العوارد والرسـوم والصـياغة يـ ن  
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الوليقة القانونية س     يـي  حقيـ  الهـدف منهـار و قـود إلـي ال قالـي ل  سـير 
مــا ورد ييهــار ممــا   ع ــل معــ  المصــالار بســب  جهــل صــارغ الوليقــة القانونيــة 

 ريف القانوني لألجرة.بال ع
ـــ إ  بــاع ال قاليــد القانونيــة الم وارلــة:  لــك أن  اللهــة القانونيــة  عــد  مــن أكلــر اللهــاا 2

 ــألراث بال قاليــد الم وارلــة واألتــراف الســارد يــي ك اب هــار ح ــه يبــدو يــي كليــر مــن 
ــة ال يســ  يا الصــارا  ــد للحرك ــرداء لــي  مقي ــون ك ــد  ك ــان أن  وــ   ال قالي األحي

وني  لعـ  أو اســ بدال . ومـن أمللـة  لــك. اسـ  دام أنمـا  شــكلية مميـزة يــي القـان
 .  (42)ك ابة اللهة القانونيةر واس  دام بعو الكلماا المهجورة

 

 ال رع اللاني: مسلولية الصارغ األ القية. 
 

يكمـــن جــــزء مــــن حــــل الصــــعوباا ال ـــي يواجههــــا الصــــارهون تنــــد إتــــداد   
الا يي المج ما وال ي يمكـن  ن يـ وا ب عاليـةر ال شريعاا ال ي  س هدف إحداث  حو 

يي إيجاد أ القياا مهنية بين الصارهين. وينبهي أن   لمن  لك األ القياا قواتـد 
 أساسية منها:

ن مـا تـن 2 ـ أن يدرك الصارغ أن   مسلول ليس تن شكل مشروع القـانون يحسـ ر وا 
 مولوت  أيلاث.

ــاء المحاكمــة1 ــي ألن ــدين المحــامي ي ــ مللمــا ي ــل  ـ ــه كــل مــن الموَك ــوالء إل بواجــ  ال
ـــل والن ـــام  ـــل مـــن الموَك ـــه ك ـــالوالء إل ـــدين ب ـــ ن  الصـــارغ ي والن ـــام القلـــارير ي

 ال شريعي.
ـــ أن يــدين الصــارغ للموكــل بواجــ  الك ــاءة يــي صــياغة مشــروتاا قــوانين ُيمكــن 2

ــة  ــةر وكــ لك يــي صــياغة مشــروتاا قــوانين وتقــود و قــارير بحلي ــ وا ب عالي  ن ي
 ن الناحية الشكلية.صحيحة م

يةر ولكـن يجـوز لـ  أن يـريو صـيهة 2 ـ أن  يـدين الصـارغ إلـه الموكـل بواجـ  السـر 
 مشروع قانون بسب   عارل  ما مع قدا   الش صية.
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ـ تله الصارغ ال   ال يرف سـبيالث لك ابـة مشـروع القـانون لـمن الحـدود القانونيـة 5
 .(43)اغة و ا المشروعوالدس ور أن  يريو ال عيلماا الصادرة إلي  بصي
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 المبحث اللالث: مزايا الصياغة القانونية وانما ها. 
 

 انقسم و ا المبحث إله مايأ ي:
 أوالث: مزايا الصياغة القانونية.

 لانياث: أنما  الصياغة القانونية.
 وسأ ناول كالث منها يي م لٍ  مس قل.

 

 الم ل  األول: مزايا الصياغة القانونية.
 

 لقانونية بعدة مزايار منها:  صف الصياغة ا
ــك  ن  ل أوالث: ال كامــل والولــوح. يــال  كــون مب ــورة الصــلة تــن القــوانين اال ــرفر أل 
يعنـي حــدوث ال لـار  بــين قواتـد القــوانين ببعلـهار وال مبهمــة يع وروـا الهمــوور 
بحيث  راتي ا  الف مس وياا الم ا بينر ي كـون م هومـة تنـد الشـ ص العـاد . 

ن ولـــا ال شــــريا يـــي نصـــوص مك وبــــة يولـــوح القاتـــدة  القانونيــــة م لـــو ر أل 
وصياغ   بصورة ينية دقيقةر وصب  يي لهة بعيدة تـن ال عقيـدر سـليمة مـن االبهـام 

 .(44)توامل  ل ي تلي  الدقة وال حديد يي الملمونر والولوح يي المعنه
نيـة باالسـ قرار لانياث: االس قرار وال عبير تن الواقا االج ماتي. و  سم القاتـدة القانو 

ــا يــي الــن م الشــمولية يــ ن   إ ا كانــا معبــرة تــن يكــر الجماتــة الم ــا بين بهــا. أم 
 القاتدة القانونية  عبر تن رغباا الحاكم والن ام وانعكاس ل كرة السل ة العليا.

لاللــاث: الواقعيــةر والمرونــة. ووــ ا ي  لــ  أن  صــاغ القاتــدة القانونيــة بعموميــةر بمــا 
تله انزال الحكم بعدالةر و ع ي  المرونة بما  مك ن  من جعـل القاتـدة يعين القالي 

 .(45) س جي  لل روف الم هيرة
رابعــاث: ســريان  تلــه اقلــيم الدولــة برم ــ .  لــك أن  ولــع  مــن ســل ة تامــةر وقــدرة 
الدولة تله لمان  ات ـ   جعـل مـن السـهل اصـدار  ليشـمل سـريان  الدولـة بجميـا 

اقلــيم الدولــة ي لــي إلــه  يســير ال عامــلر و وحيــد الن ــامر ارجارهــا. ون ــا   يــي كــل 
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و وليــ  الــرواب  االج ماتيــة بــين األيــرادر وبــ لك يكــون تــامالث تلــه  حقيــ  الوحــدة 
 .(46)القانونية

 امساث: سرتة سن   و عديل . وي ميـز ال شـريا بقصـر الوقـا الـ   يسـ هرق  صـنع ر 
اج   إله إنشاء القواتد القانونيـة مما يلد  إله مواكب   حركة المج ما و  ور ر وح

 .(47)الجديدةر و عديل ماوو قارم منها كلما جد  جديد يي اولات  وم  لبا  
سادساث:  قريـ  النصـوص الم علقـة بمولـوع واحـد مـن بعلـها. يـ  ا سـا  المشـرع 
تدداث من النصوص   عل  بمولوع واحد كالحيازة أو المسلوليةر وشرع الم سر يـي 

جــ  أن ين ــر اليهــا جميعــاث ن ــرة شــاملة دون أن يقصــر جهــد  تنــد   ســير أحــدوا و 
نــص  واحــدر الن ــ  إن يعــل  لــك ي ن ــ  مــن المح مــل أن  عــارو بعــو النصــوص يــي 
الحكــم الــبعو ار ــر. لــ ا يجــ  تلــه الم َســر أن يجــر  مقارنــة و قريبــاث بــين الل ــ  

رلـــة يـــي الهـــامو يـــي الـــنص وبـــين غيـــر  مـــن األل ـــا ر أو بـــين النصـــوص الم عا
ن مـا  ـر ب  جميعـاث بربـا   أحكامهار  لـك أن  قواتـد ال شـريا   ال سـ قل تـن بعلـها وا 
ولي  يلمها الن ـام القـانوني. ومـن األمللـة تلـه  لـك مانصـا تليـ  ال قـرة األولـه 

( من القانون المدني العراقي: )يكون األ  لم الجد ملزمـاث ب عـويو 123من المادة )
(. وقد ورد ل   )الجد( ونا م لقاث منصرياث إله كـل مـن أ  اللررال   يحدل  الصهير

( مـن القـانون المـدني ال ـي  ـنص 211األ  وأ  األم. ولكننا لو رجعنـا إلـه المـادة )
: )ولي الصهير وو أبو ر لم  وصي ابي ر لم  جـد  الصـحيار لـم  وصـي  الجـدر  تله أن 

نـا نجـدوا  قيـد ل ـ  الجـد بكونـ  لم  المحكمة أو الوصـي الـ    نصـب  المحكمـة(ر ي ن  
الجــد الصــحيا ووــو أ  األ . ي ــي وــ ين النصــين ورد ا ــال  و قييــد لل ــ  الجــدر 

. ولــ لك ينبهــي للم َســر أن (48)ويقابــل الجــد الصــحيا )الجــد ال اســد( ووــو أبــو األم
ُيقَر  بين النصـين. وقـد جـرف القلـاء العراقـي قبـل صـدور قـانون رتايـة القاصـرين 

( منـ  تلـه أن  19( ال   غي ـر يـي أحكـام الواليـة يـي المـادة )2131ة لسن 93رقم )
( مدني وو الجـد الصـحيا ووـو وحـد  دون أ  األم 123المقصود بالجد يي المادة )

ال   يكون مسلوالث تن  عويو اللرر ال   يحدل  الصهير إن لم يكن للصهير أ  
 .(49)حي من  ري   قري  النصوص من بعلها
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ها مـــا السياســـة ال شـــريعية: إ    ـــألر الصـــياغة اللهويـــة بالسياســـة ســـابعاث: ا ســـاق
ال شــريعية. ووـــي  عنــي مســـلكاث أو   ـــة الجهــة الم  صـــة بال شــريا نحـــو   بيـــ  
السياسة العامة العليا بمجاال ها الم نوتة كالسياسـية واالق صـادية واالج ماتيـة مـن 

ع  يـرو   بيقهـا دون  الل ال شريعاا ال ي  لـعهار يالسياسـة العامـة العليـا يصـ
ولعها يـي  شـريا   ميـز قواتـد  القانونيـة ب صـارص  جعـل   بيـ  وـ   السياسـة 
ملزمـــاثر ووـــ ا يعنـــي أن  ال شـــريا المك ـــو  وـــو األداة ال ـــي بوســـا  ها يـــ م   بيـــ  
السياســة العليــا يــي المجــاالا الم  ل ــةر وأن  السياســة ال شــريعية وــي يــي حقيق هــا 

 .  (50)العلياانعاس للسياسة العامة 
 

 الم ل  اللاني: أنما  الصياغة القانونية.
 

      الصياغة القانونية تدة أنما  ر منها:
 أوالث: الصياغة الجامدة. ووي ما سمه بال ريقة المادية.

 لانياث: الصياغة المرنة.
 .  (51)لاللاث: الصياغة المعنوية

 وسأ ناول كالث منهماث يي م لٍ  مس قل.
 

 (ياغة الجامدة )ال ريقة الماديةال رع األول: الص
 

ُ عد  صياغة القاتدة القانونيـة جامـدة إ ا كانـا  واجـ  يرلـاث معينـاث أو وقـارا 
ث لاب ــاث محــددة ال ي هيــر مهمــا ا  ل ــا ال ــروف والمالبســاا. لــ ا يجــد  ر و  لــمن حــال 

القالي ن س  مل راث إله   بي  الحل أو الحكم بمجـرد  ـواير ال ـرو ب ريقـة قليـة 
صـــارمة. وين بـــ   لـــك تلـــه القواتـــد ال ـــي   لـــمن مواتيـــد وأرقامـــاث بـــالنقو أو و 

اإس رناف. يم ه ياا الميعاد المحدد لل عـنر يـ ن  القالـي ال يملـك إال  الحكـم بعـدم 
قبول ال عن المريوع بعد الميعـادر وكـان مـن الممكـن أن  يأ ـ  المشـرع بمعيـار مـرن 

سن الرشدر ووو األ   بالبلوغ ال بيعير يال  يي تدد من الحاالار ومنها تند  حديد
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يعد  رشيداث إال  الش ص البالغ من الناحية العلوية )ال سيولوجية(ر القادر تله يهـم 
دراكها. وكانا الشـرارا القديمـة  أ ـ  بهـ ا المعيـار المـرنر الـ   ي  لـف   صريا   وا 

غ ال بيعــي ي  ــاوا مــن بــا  الف األيــرادر ويراتــي ال ــرو  الواقعيــة بيــنهمر ألن  البلــو 
ــار يجــد صــعوبة يــي   بيقــ ر ألن  إلبا ــ  لــيس  شــ ص إلــه ق ــر. ولكــن  وــ ا المعي
باألمر اليسير دارماث من الناحية العملية. ل ا تدلا الشرارا الحديلة تن و ا المعيـار 
المرنر واألكلر ا ساقاث ما العدالةر وأ  ا بقاتدة جامدةر أسـهل   بيقـاث يـي العمـلر 

ناث قانونيـة للرشـد ي سـاوف ييـ  جميـا المـوا نينر بهـو الن ـر تـن درجـة يحددا س
. وله ا النوع من الصياغة مزايـا ويوارـد للعمـل ال شـريعير يهـي (52)بلوغهم العلو 

 ــلدف إلــه اســ قرار العالقــاار و ســهل ال صــل يــي المنازتــاار و مَكــن كــل يــرد مــن 
شـأن وـ ا األسـلو  يـي الصـياغة  معرية مركز  القانوني بولوح ولبـاار إال  أن ـ  مـن

أن يجرد الموقف من ال ـروف الواقعيـة ال ـي  حـي  باألشـ اص أو الوقـارار و عامـل 
الجميــا بمعيــار واحــدر ووــو أمــر قــد ال يســ قيم مــا م هيــراا الواقــا و بيعــة الحيــاة 

 .  (53)االج ماتية
لقاتــدة ويمكــن القــول: إن  الصــياغة الماديــة   ملــل يــي وجــود  عبيــر مــاد  لجــوور ا

 القانونية مجس داث يي م هر  ارجي لهار بعدة  ر  منها:
أوالثـ  ريقة احالل الكم محل الكيف. ويقصد باحالل الكم محل الكيف إحـالل القاتـدة 
القانونية  حديداث محكماث بال عبير تن ملمونها برقم معينر مما يجعل   بيقهـا قليـاثر 

 ة. ومن األمللة تله و ا النوع:وال يملك القالي  جاوها تادة سل ة  قديري
 ( مدني تراقي. 1/ف19أ ـ  حديد سن ال مييز ببلوغ سبا سنواا كاملة )م
 ( مدني تراقي.216  ـ   حديد سن الرشد بلماني تشرة سنة كاملة )م

لانياثـ  ريقة ال صرياا ال ي    ل  شكلية معينة: وي ملـل الجانـ  الشـكلي المقصـود 
ارجي ي ــرو تلــه األيــراد ا باتــ  يــي  صــريا هم ح ــه بالصــياغة الماديــة بم هــر  ــ

  ر ــ  تليــ  قلــار قانونيــةر كمــا وــو األمــر يــي ايــراغ ال صــرياا القانونيــة يــي ك ابــة 
رسمية يي بيا العقارر والرون ال أمينير والـرون الحيـاز ر ومـن  لـك الشـكلية  يسـير 

 الباا ال صرياا القانونية تندما  زيد قيم ها تله مبلغ معين.  
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 ال رع اللاني: الصياغة المرنة
 

 كون الصياغة القانونية مرنة إ ا اك  ا القاتـدة القانونيـة ب ت ـاء القالـي 
معياراث مرناث يس هد  ب  يي ولا الحلول المناسبة لكل حالة تله حـدة مـن القلـايا 
المعرولة تلي   بقـاث لل ـروف والمالبسـاا الم  ل ـة. يالقالـي ونـا ي م ـا بسـل ة 

اسعة إزاء   بي  القاتدة المرنة. وملالـ   لـك القاتـدة ال ـي  ع ـي للواوـ   قديرية و 
الح  يي الرجوع يي الهبة م ه كان يس ند إله ت ر مقبول. يال شـك يـي أن  معيـار 
الع ر المقبول معيار مرن ي يا للقالـي السـل ة يـي  قـدير  ويقـاث ل ـروف كـل حالـة 

 عـرو يـي كليـر مـن القلـايار و عـد  تله حدة. و مكن  من مواجهة الم هيراا ال ـي 
قواتد قانون العقوباا مرنة إ ا كانا  حدد العقوبة من  الل ولا حـد  أقصـه وحـد 
ــين وــ ين الحــدين  ــة المناســبة ب ــ  العقوب ــي   بي ــة للقالــي ي ــرك الحري ــه مــا   أدن

. )إال  أن  وـ ا االسـلو  قـد يعيبـ  أن ـ  ي ـرك (54)لل روف ال اصة بكل حالة تله حدة
ي إمكان  حكم أتله يي ال قـدير )وربمـا  ـلد  إلـه ال سـاد المهنـي للقلـاء(. للقال

و اليياث لعيو  كال اإسلوبين يي الصياغة يرف الـبعو األ ـ  باسـلوٍ  مركـ ر يميـل 
ـــين  ـــا ب ـــة ييم ـــزال ي  ســـم بالمرون ـــ  ال ي ـــرر ولكن  ـــة أكب ـــم بدق ـــد حـــدود الحك ـــه  حدي إل

 .  (55)الحد ين
 

 وية.ال رع اللالث: الصياغة المعن
 

الصياغة المعنوية تمل  وني يكس  القاتدة القانونية م هراث تمليـاثر و  ملـل بعـو 
 و   الصيغ يي ار ي:

 أوالث: القرارن القانونية. ومنها:
 .(56)أ ـ القرارن القانونية يي مجال اإلباا

   ـ القرارن القانونية يي مجال القواتد المولوتية.
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ــاث: االي ــراو والحيــل القانون ــة. وي ملــل يــي ات ــاء ولــا مــن األولــاع حكمــاث لاني ي
ي الف الحقيقة بهية الوصول إله غاية تملية معينة. ووو  يي  اا الوقـا  صـوير 

  وني ُيقصد من   يسير الوصول إله غاية معينةر كما وو حال:
أ ـ ن ام الموا المدني: ووو اي راو ي الف الواقا بهية  ر ي  قلار قانونيةر وملال  

قــاء الم ــويي تلــه قيــد الحيــاةر مالكــاث لعناصــر  م ــ  ح ــه  ــ م  صــ ية اي ــراو ب
 رك ــ . والســب  يــي  لــك يعــود إلــه القاتــدة القارلــة: ال  ركــة إال  بعــد ســداد الــدين 
والوصية. إ  ال يجوز قبل أن  قسم ال ركة بـين الورلـة أن   ـرك وـ   األمـوال مـن 

 دون مالك لها.
مجموتــة المدنيــة المصــرية أن  الهبــة ) كــون ( مــن ال233  ـ مــا ورد يــي المــادة )

ال  وقعـا با لـةر مـا لـم  ـ م  حـا سـ ار تقـد ق ـر( وبهـ ا سـما  بورقة رسميةر وا 
 .  (57)القانون صراحة بجواز اس عمالها

  ـ  ار ة العقاراا بال  صـيص والمنقـوالا بالمـثل. ووـو  قسـيم  بيعـي لألشـياء إ  
صـــة ل دمـــة تقـــار أو اســـ هالل ر  عـــد  بعـــو المنقـــوالا تقـــاراا إ ا كانـــا م ص

واي ــراو أن  بعــو العقــاراا منقــوالا مــا دام مثلهــا القريــ  االن صــال مــن أصــل 
 لبا ها.

وا  ا كانــا ال ريقــة المعنويــة يــي الصــياغة القانونيــة  حقــ  يوارــد تمليــة إال  
ن  االل جــاء إليهــا إن مــا بقصــد  حقيــ   أن هــا تلــه أســاس م ــالف لل بيعــة والواقــار وا 

ية معينة كالعدل أو الن ا االج مـاتير ووـو ال سـويغ الوحيـد لالي ـراو أو الحيلـة غا
القانونيــةر ووــو يــي جميــا الحــاالا مقيــد بعــدم  جــاوز حــدود الهــرو المقصــود مــن 

 . (58) قرير 
والواقا أن  القـانون الولـعي يـي حاجـة إلـه أنمـا  وـ   الصـيغ النوتيـة يـي 

القانونيــة منلــب ة ومحــددةر إال  أن ــ   وجــد ن ــس الوقــا. ياألصــل أن  كــون القواتــد 
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حاالا كليرة البد  أن  صاغ ييها القواتد بصورة مرنة   جـاو  مـا ال ـروف الم هيـرة 
ومــا يســ جد مــن وقــارا. يالمشــَرع قــد ي لــل وجــر القاتــدة الماديــة الجامــدةر ويأ ــ  

ــ الرم ا ــه حــدةر ح ــه   ــة تل ــار المــرنر  اركــاث للقالــي  قــدير كــل حال لقاتــدة بالمعي
القانونية ما  بـاين الحـاالا الواقعيـةر كمـا وـو الحـال يـي ن ريـة االسـ هالل. ويجـ  
بقدر اإمكان أن  جاب  القواتد يـي صـياغ ها جميـا ال ـروو وال ـروفر وكـ لك مـا 
يجد  من   وراا واح ماالا. ولعل االسلو  األملل تند  حديد ن ا    بيـ  القاتـدة 

 ين بين الملال والحصر:القانونية يكون من  الل ال با
ـ  كر حاالا ان با  القاتدة القانونية ما يسا المجال أمام القالي للقيـاسر كـي 2

  شمل القاتدة ما ي رأ من أحداث ووقارا.
ـــ وقــد يــرف المشــرع  حديــد ن ــا    بيــ  القاتــدة القانونيــة بصــورة دقيقــة محــددةر 1

تلـــه اســـ قرار  تلـــه نحـــو الي ـــرك للقالـــي الحريـــة يـــي القيـــاسر و لـــك حرصـــاث 
المعامالار وصوناث لم  لف الحرياا. ويبدو  لك بصـ ة  اصـة يـي مجـال قـانون 
العقوباار إ  ي ر   تله القياس  جريم أيعال ال يـنص تليهـا القـانونر ووـو أمـر 

 .(59)ي عارو ما مبدأ )الجريمة وال تقوبة إال  بنص
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 ل رجمة.المبحث الرابا: صلة الصياغة القانونية بعلم المن   وا
 

 اش مل و ا المبحث تله مايأ ي:
 أوالث: الصياغة القانونية وتلم المن  .

 ية وال رجمة.نلانياث: الصياغة القانو 
 وسا ناول كالثَا منهما يي م لٍ  مس قل.  
 

 الم ل  اللالث: الصياغة القانونية وتلم المن   
 

م المن ـ . للقانون صلة ولقه بالدراساا ال لس ية وبكل من تلم الن س وتل
إ   ل ي ال لس ة تله البحث القانوني األصالة والعم  وسعة االحا ة. وُيعين تلـم 
الــن س يــي ولــا القاتــدة القانونيــة ملــموناث وصــياغة وزمنــاث تلــه نحــو ي  ــ  مــا 
الرغبــاا الكامنــة يــي ن ــوس الجماتــة. ويســاتد تلــم المن ــ  يــي  حديــد ملــمون 

 .(60)القاتدة القانونية و سويهها و  سيروا
إن  القــانوني يعــي  مــا النصــوصر والنصــوص وــي حقــل العمــل القــانونير 
يكما أن  وناك قوانين  ن م تالقة االنسـان مـا االنسـان يـي م  لبـاا الحيـاةر كـ لك 

 وناك لاللة قوانين  ن م تالقة القانونيين ما النصوص:
(: ووو يح   لسان القانوني تن ال  ـأ  -األول يـي الـ ل  ر قانون اللهة )لهة النص 

وقلم  تن ال  أ يـي الك ابـةر واتـداد  للمشـروع القـانوني تـن ال  ـأ يـي الصـياغة 
 ال نية الدقيقة للنصوص القانونية.

قــانون أصــول ال قــ : ووــو يعصــم  وــن ال قيــ ر والمشــَرع والقالــي وغيــروم  -اللــاني
 تن ال  أ يي اس نبا  األحكام من نصوصهار وال روع من اصولها.

نون المن ـ : ووـو يحمـي تقـل الم كـر القـانوني تـن ال  ـأ يـي ال  كيـر قـا -اللالث
واالج هاد واالس داللر و كييف الوقارار و صميم البحوث القانونيةر و ر ي  ترلها. 
وشيوع الصلة بين القانونين األولين وبين النصـوص  لكـد الصـلة بـين تلـم المن ـ  

   .(61)انونوالقانونر و بين ماللمن   من أومية كبيرة يي الق
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وال   يهمنـا مـن المن ـ  وـو )المن ـ  األرسـ ي( )ال قليـد ( الـ   لـ  العالقـة مـا 
النصــوص وكي يــة االســ داللر و بيعــة اإســ نبا  للوصــول إلــه الحكــم العــادل الــ   
 ســ هدف النصــوص ال شــريعية والقانونيــة  حقيقــ . وللمن ــ  صــلة بــالعلوم األ ــرف 

اللهة أن  العالقة وليقة بـين اللهـة والمن ـ ر ألن  ومنها اال جا  اللهو ر ييرف تلماء 
األول  عبير  اور ر واللاني   كير با ني. ياللهـة  مليـل حـي  للمـدرك الـ وني. ومـن 
ــان  ــوله بي ــ   ي  ــانوني ال ــين وــ   اال جاوــاا اال جــا  الق الملســف أن النجــد مــن ب

اد  ـ كمـا يقـول الصلة بين تلم المن   وبين القانونر ما أن  و   الصـلة يـي ات قـ
 . (62)الدك ور مص  ه الزلمي ـ أقوف من كل تالقة بين المن   وبين أ  تلم ق ر

ي ي مجال العقدر يـ ن  ايقاتـ  تلـه النحـو الصـحيا المر ـ   لحكمـ  وحقوقـ    
ينبهـي لــ  ايقــاع ال صــرف اإراد  )بكمــال أركانــ  وشــرو   وان  ــاء موانعــ (ر إتمــاالث 

صوير ر لـ ا تمـد ال قـ  االسـالمي إلـه  حليـل وـ   المقدمـة لمن   السب ر أياث كان  
األصــولية  حلــيالث من قيــاث دقيقــاث ي جلــه ييــ  ومــيو الصــياغة ال قنيــةر والصــناتة 
ال  ريعية. ولكن  و   المقـدماا ال لسـ ية ال قنيـة لـم  حـل دون ا ـ الف ال قـ  قـديماث 

لموقــوف وال اســدر يــي ال  ريعــاار وتلــه وجــ  ال صــوص يــي  حديــد من قــة العقــد ا
و ر يــ  الن ــارج تلــه القــول بهمــار شــأن كــل مقدمــة من قيــة  ن لــ  مــن ال عميمــاا 
ـا ال شـريا ي ن ـ  يـن   ال كرية وال جريداا ال ونيةر بدالث من ان القها من االس قراء. أم 
ي  لــف يــي اســلو  صــياغ   تــن يــن االصــول وال ــروع ال قهيــةر يــ ن  القصــد مــن 

هية  عليمـي محـور وربمـا شـابها لـرو  مـن جـدلياا و عقيـدر تباراا الم ون ال ق
يأدف  لك إله كلرة ال الف يي المص لا وييما بني تله المص لا من أحكـامر أم ـا 
ال شريا من جهة وو ين  من ينون ال  ا  وال كليفر يال ي وج  لل اصة من  لبـة 

ال ال عقيـــد ال قـــ  يحســـ ر بـــل لعامـــة النـــاسر ياق لـــه األمـــر ال ســـهيل وال يســـيرر 
وال عســيرر لــرال  قــا ال بقــة المســ نيرة مــن تامــة النــاس يــي م اوــة مــن الصــيغ يــال 
ي سنه لها قس  من المساومة يي اللقاية القانونيـة يمك نهـا مـن الرقابـة تلـه حركـة 

 .  (63)ال شريا ومن  ن يم الحياة والسلوك
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ور )مصـ  ه ولبيان مدف الصلة بين تلم المن   والنصوص القانونية يسو  الـدك 
 الزلمي( تدداث من األمللة ال  بيقيةر منها:

أوالث: من جهة  بيعـة دالالا النصـوص تلـه األحكـام يـي لـوء تلـم المن ـ ر ي ن ـ  
 سر  النصوص ال شريعية والقانونية تله جميا العالقاا ال ي   ناولهار و دل تلـه 

)داللـة االيمـاء(:  منهار وال ي (64)أحكامها بداللة من احدف دالال ها الس ة المعروية
ووي داللة ال زامية تقلية تله حكمة  شريا الحكم المنصـوص تليـ . يهـ   الداللـة 

( مــن قــانون 216 سـاتد القالــي تلــه   بيــ  الــنص بمـا يحقــ  العدالــة. يالمــادة )
العقوباا العراقي الناي   دل بمن وقها تله أن  تقوبـة جريمـة الق ـل المق رنـة ب ـرف 

ددة الواردة ييها وـي االتـدامر و ـدل داللـة ايمـاء تلـه أن  الحكمـة من ال روف المش
مــن  شــريا وــ   العقوبــة القاســية وــي   ــورة المجــرم تلــه المج مــا ال ــي كشــ ا 
تنها جريم  . لم  يعرو بايجاز لدالالا النصوص و بيع ها ويبين لنا   ـأ )المـادة 

يي أكلر قـوانين الـبالد العربيـةر االوله( من القانون المدني الناي ر و)المادة األوله( 
ومنها القانون المدني المصر ر إ   نص  المادة األوله مـن وـ   القـوانين تلـه أن ـ : 
) ســــرف النصــــوص ال شــــريعية بل  هــــا أو ب حواوــــا تلــــه جميــــا العالقــــاا ال ــــي 

 . ووج  ال  أ وو:(65)  ناولها

ن مـا ـ أن  النصوص ال  سرف تله العالقاا بال ا هـار ألن  األ 2 ل ـا  قوالـ  مجـردةر وا 
 بمن وقها وم هومها.

ـ  عبير)ب حواوا( ال يشـمل إال  صـورة واحـدة مـن دالالا النصـوصر ووـي أن  كـون 1
تلة الحكم يي المسكوا تن  أقوف منها يي المن و  بـ . كمـا يـي قولـ   عـاله: 

( )االسراء:) اث ف الوالدين لمـا يدل بمن وق  تله  حريم  أيي  (12َيال َ ُقل  َلُهَما ُأفٍّ
يي  من االي اءر كما يدل ـ من با  أوله ـ تله  حريم اللر  والش م... وغيرومـا 
مما يكون يي  االي اء أقوف وأشد من اي اء ال أييف. يه   الحالة وـي صـورة مـن 
صور م هوم الموايقة. وبناءث تله  لك ال  سرف النصوص المدنية تله العالقـاا 

 ا الن ـــا  اللـــي ر ووـــ ا   ـــأ  شـــريعير ولـــ ا تـــرو ال ـــي   ناولهـــا إال  يـــي وـــ
الــدك ور )مصــ  ه الزلمــي( تلــه الســادة أتلــاء لجنــة اتــداد )مشــروع القــانون 
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المدني العراقي( حين المناقشة  عديل المادة األولـه بمـا يـأ ي: ) سـرف النصـوص 
 ال شريعية بمن وقها أو بم هومها تله جميا العالقاا ال ي   ناولها(.

النـوع ـ وـو أحـد )المبـادا ال صـورية( والكليـاا ال مـس: الجـنس والنـوعر  لانيـاث: ان  
وال صـلر والعـرو ال ـاصر والعـرو العـام ـ ووـو كلـير يحمـل تلـه أصـناف  نـدر  
 ح  ر ووي م  قة يي حقارقهار ولكن ها م  ل ـة يـي صـ ا ها وميزا هـا ومش صـا هار 

أصــناف الق ــل: الق ــل تمــداثر ملــل )ق ــل(ر يهــو نــوع مــن أنــواع الجــرارمر  نــدر   ح ــ  
والق ل   أر والق ل دياتاث تن الن سر وغير  لك. يه   األصناف لها حقيقة واحـدةر 
ووي إزوا  الروحر ولكن لكل صـنف صـ ا  ر وميزا ـ ر و صارصـ  ال ـي  حـول دون 
 وحيــد العقوبــةر واليجــوز الحكــم تلــه الكــل بحكــم واحــد. وكــ لك )الحن ــة( نــوع مــن 

ر   ح ها أصناف الحن ةر و)ال مر( نوع مـن جـنس اللمـر  نـدر  جنس الحبو  و ند
ن كانا م  قـة   ح   أصناف اللمرر ووي    لف يي ص ا ها وميزا ها و صارصها وا 
ــين كــٍل مــن الجــنس والنــوع  ــر  الوالــا ب ــه وــ ا ال  ــي حقيقــة واحــدة. وبنــاءث تل ي

مة وغيــر ( مــن مشــروع القــانون المــدني مــادة غيــر ســلي229والصــنفر  عــد  المــادة )
َا: )األمــوال الملليــة  ا  من قيــةر ألن هــا  ل ــا بــين النــوع والصــنفر إ   ــنص تلــه أن 
وي ال ـي ال ُ عـي ن إال  بنوتهـا ويقـوم بعلـها مقـام بعـو(. ووـ ا   ـأر يالصـوا  أَن 
 كون صياغة المادة كما يأ ي: )األموال المللية وي ال ي ال  عين إال  بصـ  ها ويقـوم 

ومن البدوه أن  النوع )ال مر( أصناف م  ل ة    لف بجود هـا  بعلها مقام بعو(.
وسعروار ي  ا كان محل ال زام المدين من الصنف األول يال يجوز ل  الويـاء بال زامـ  
من صنف لاٍنر مالم يكن وناك ا  ا  ساب  تله  لكر ما أن  و   المادة  ع ـي لـ  

وع الواحــد يقــوم بعلــ  مقــام وــ ا الحــ  بحجــة أن  جميــا األصــناف نــوع واحــدر والنــ
ــة يــي االل زامــاا  بعــو يــي الويــاءر ووــ ا ممــا ال قبلــ  العدالــة والمســاواة الم لوب

 .(66)المالية الم بادلة
لاللــاث:  كــر المشــرع العراقــي حالــة ان  ــاء نيــة ال بــرع يــي العبــارة األ يــرة مــن المــادة 

وأورد و   المادة  ( مدني بعد الكالم تله وجود مصلحة للدايا يي ديا الدينر121)
بعد المواد ال ي   كلم تله قلـاء ديـن الهيـر واي كـاك المـال المروـونر ووـ ا م ـالف 
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للمن ـ . يان  ـاء نيـة ال بـرع إن مـا وـو األصــل يـي رجـوع مـن قلـه ديـن الهيـر تلــه 
المدينر أم ا الحاالا األ رف ـ يليسا إال    بيقاا لهـ ا األصـلر وتليـ  يـنص المـادة 

( مدنير ييلـا القاتـدة العامـة 126كان يج  أن يسب  نص المادة )( مدني 121)
يــي تــدم رجــوع الــدايا مــا االســ لناء الــ   وــو ان  ــاء نيــة ال بــرعر لــم  ــا ي المــواد 
األ ــرف ب  بيقــاا الن  ــاء نيــة ال بــرع. وبــ لك يســ قم ال  كيــر القــانونير ويســود ييــ  

     .(67)المن  ر ويسهل اإلمام بالقاتدة ما مس لنيا ها

ووكــ ا نجــد أن  للقــانون تامــةر ولن ريــة القــانون المــدني  اصــةر ولمبــادا االل ــزام 
ــة لل صــوير وال ن يــر يلــ مس  ــه األ ــص ينــاث مــن ينــون ال عبيــرر واســلوباث و قني تل
ـــاث مـــن وـــ    ـــة ان الق ـــرأ  للمســـلماا المن قي ـــر وصـــوا  ال بموجبهـــا ســـالمة ال  كي

النيـةر وكـل  لـك إلـه جانـ  العوامـل الُ لقيـةر االت بـاراا ال لسـ ية ـ الكالميـة ـ العق
ويي مقدم ها  عل  اللـمير اإنسـاني بُملـل العـدلر ويـي مقـدم ها المسـاواة والحيـاد 
العـــادل )المولـــوتية(. إن  لهـــ   ال قنيـــة المن قيـــة ال ـــي ي ســـم بهـــا يـــن الصـــياغة 

ل ــوير القانونيــة حقيقــة أ ــرف الينبهــي  جاولهــا أو  ناســيها مهمــا قيــل مــن لــرورة ا
تلــه رد  المبــادا القانونيــة إلــه تواملهــا االج ماتيــة واالق صــاديةر إ  ينبهــي الن ــر 
إله ال اورة القانونية يي جميا جوانبهار ويهم مرامـي القـانون مـن م  لـف نواحيـ ر 
 يســيراثاث لهــ   المرامــير و يســراث لبلــوغ األوــداف الحقــة المشــرقة ال ــي ُ ســن القواتــد 

 ا مة الصراع من أجل الح  والعدلر وكمـا أن  لألوـداف ُبعـداث  القانونية ل حقيقها يي
يي المكانر ي ن  لهـا يـي تـالم القـانون أبعـاداث مـن الزمـانر يـال ُيعقـل أن ُ حمـل إرادة 
ــة  ــ  ققصــر الن ــر واألناني ــ ر وأن ينســ  إلي ــة إلي ــاد الزماني ــر  األبع ــه أق المشــرع تل

ن قصــد إلــه  لــك يــال يســ عنا ال ســليم لــ  بال قصــير يــي حلبــة ال بقيــة أو ال رويــةر وا 
ن اللح ـة المعاصـرة لمولـد القـانون  ال  سير وال  بي  العملـي يـي مجـال القلـاءر أل 
لح ة تابرة يي حيـاة األمـةر يـال بـد أن ن  ـرو ييهـا أن هـا  نشـد الوسـيلة للمسـ قبل 

بـد  . ووـ ا يعنـي ب عبيـر ق ـر أن  صـياغة ال شـريعاا يـن ال(68)بكل اح ماال   وابعـاد 
ل مام معري   من دراسة مس  يلةر ومن حـ  لـ  أن يمـارس صـياغة ال شـريعاا أو 
اسندا إلي  و   المهمة أن يكون ل  قدر كبير من العلـم والمعريـة يـي تلـم القـانون 
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واصول ر ويق  ال شريا ومصادر ر و اريخ القـانون و  ـور ر ويقـ  القـانون المقـارنر 
باغ ال ــابا القــانوني تلــه الــنصر تالمــاث ب ــر  ويــن ال حليــل والك ابــةر وكي يــة اســ

احكـــام الـــنص و حصـــين  مـــن تيوبـــ  الماديـــة والمعنويـــةر ملمـــاث بالمهـــاراا اللهويـــة 
والنحويــة والصــريية والبالغيــةر وانمــا  الك ابــة القانونيــةر وال ــر  بــين اللهــة العامــة 

ييهـا والروـا يـي واللهة القانونيةر مدركاث ل روف الزمـان والمكـان والبيرـة ال ـي نشـأا 
القاتدة القانونية السابقةر قادراث تلـه ال  ـرع منهـا إلـه ال ـروو ال ـي وـو راغـ  أو 
ــة مــن صــ ا ها العمــوم وال جــرد  ــه شــكل قاتــدة قانوني ــول لهــا تل ــف بولــا حل مكل

     .      (69)وااللزام
 

 الم ل  الرابا: اللهة القانونية وال رجمة
 

امهار ون امها وكالمها بقرقنهـا العزيـزر العربية لهة جسيمةر حاي ا تله قو   
و رالها األدبي البارعر  وال العصور ال ي انصرما بين زمن الجاولية ووـ ا العصـرر 
ووي ال زال قوية الكيانر تلي ة المكان. وقد أصابها من الشـوار  مـالم يكـن لهـا منـ  

ميـا اللـرارر ـ من دح. ي داركها األدباء القدامه بال ـأليف وال نبيـ  وال صـنيفر مـن ج
وبيــان لألووــام واصــالحها ـ  وكشــف تــن اللحــنر وايلــاح اللهجــاار واكلــر مــاالف 
وصنف يي و ا المولوع م بوٌع م داولر يي  الهث والسمينر بحسـ  الحاجـة إليـ ر 
يلكـــل تصـــر جمـــل وم ـــرداار و عـــابير ومصـــ لحاار ومجـــازاا واســـ عاراار  ـــ حكم 

ن  تصــرنا وــ ا قــد بــاين جميــا تصــور اللهــة بالك ــا  المقلــد وال يــ حكم بهــا. إال  ا
العربية المنصرمة بال لم ال   أصـابها ييـ ر مـا أن ـُ  سـمي تصـر النهلـة العربيـةر 
واليق ة األدبيةر و لك ان    هرا يي   بقة من الم ـرجمينر ا قنـوا اللهـاا األجنبيـةر 

ــالم ا ــي الع ــوا ي ــم ي قنووــار وبل ــة واولهــار يل ــة العربي ــرجم هم واســ هانوا بالله ــي   لعرب
. وممـا (70)ال اسدة لعلوم الهـر  وينونـ ر وقدابـ  وسياسـ  ر و اري ـ  وتلـم اج ماتـ 

الشك يي  أن  ال رجمة القانونيـة ممـا يحـوم الهمـوو واالل بـاس حـول  حديـد م هـوم 
ــل  ــةر ممــا يســ  با نق ــك النصــوص والقواتــد القانوني ــي يل ــدور ي ــ  لهــار ألن هــا   دقي

  دقيـــ ر  اليـــاث مـــن اإ نـــا  والحشـــور ألن  مـــن شـــأن الملـــمون القـــانوني بأســـلو 
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ـــام ال صـــوماا  ـــدةر وقي ـــين األ ـــراف الم عاق ـــاا ب ـــة نشـــو  ال الي ال رجمـــة ال ا ر
القلــارية. و عــد  الصــياغة القانونيــة الجيــدة أوــم تناصــر ال رجمــة القانونيــةر يكلمــا 
 كانـــا الصـــياغة محكمـــةر م وايقـــة مـــا األصـــولر جـــاءا ال رجمـــة ســـليمة مقبولـــةر

 محققة لهديها. ومن قواتد ال رجمة القانونية:
 ـ  جن  اإسها  واإ نا  يي الصياغة.2
ــــ  جنـــ  االســـ عمال الم ـــر  لل ـــروف واألحـــوال يـــي محاولـــة ل قويـــة المعنـــه يـــي 1

 الجملة.
 ـ  جن  اس عمال الن ي الملاتف )المشد د(.2
 ـ  جن  اس عمال تباراا وكلماا المعنه لها يي سيا  الجملة.2
 . (71)ـ اس  دام اللهة االنجليزية السهلة بدل االسلو  ال شريعي5

ر و رجمـاا غيـر دقيقـةر ومـن أمللـة (72)وقد ز زا المك باا ببيـان ماشـاع مـن لحـن
  لك:

القالـي )...(. ووـ ا   ـأر  )مـن ققَبـلأوالث: قولهم: مبادا القانون الجناري مشروحة 
ـ بكســر القــاف )مــن ققَبــل( مال لـيس مــن أســالي  العربيــة المبينــة يـي شــيءر ياســ ع

وي ا الباء ـ د ل اللهة العربيـة تـن  ريـ  ال رجمـة مـن اللهـة االنكليزيـة وال رنسـية 
َ ـاء ي قنـون اللهـة العربيـةر ويعريـون أسـراروار كـي   اصة. ولعـدم وجـود م ـرجمين أك 

صـة يلعوا معاني اللهة األجنبية يي م انها من األسالي  العربية المالرمة إن مـا  ال
ما يعلوار وو أن هم نقلوا نقالث حريياث من لهةث إله أ رفر يالعبـارة السـابقة. أصـلها يـي 

 اللهة االنكليزية وو:

Bases of Criminal Law are explained by the judge (….). 
 والعبارة أصلها يي اللهة ال رنسية وو:

Les Principes de Droit criminal ont ete expliques Par le 

judge (…..). 
( يــي ..Par le judge( يــي االنكليزيــةر و )by the judgeيــال عبير )

ال رنسية نقل نقالث حريياث إله اللهـة العربيـة بقـولهم )مـن ققَبـل(ر لكـن الصـوا  وـو أن 
 نقول:
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 شرح القالي )....( مبادا القانون الجناري. 
 .(73)أو مبادا القانون الجناري شرحها القالي ).....

ماورد يي مجلة األحكام العدلية: )وماقد ر  ال بير ألجر الملـل للمسـاحة مر ن س  واأل
ياس عمال )من ققَبل( ليس صحيحاث يي العربيـةر  .(74)المشهولة من قبل المدته تلي 

يالوج  الصحيا يي الـنص  القلـاري وـو أن يكـون كمـا يـأ ي: )...ومـا قـدر  ال بيـر 
 .(75)لها المدته تلي المن    ألجر الملل للمساحة ال ي شه

لي. ـ ب شــديد الــدال وي حهــا و ســكين الواوـــ ووــ ا   ــأر  لانيــاث: قــولهم: القــانون الــد و 
ب شديد الدال ولـمها ويـ ا الـواور ألن  النسـبة ونـا  كـون  والصوا : القانون الدَُّولي

ــه الــدول ال إلــه الدولــة. ويقــول العالمــة المرحــوم د. )مصــ  ه جــواد( يــي وــ ا  إل
)ومن المسـارل الصـريية ال ـي اورلـا العربيـة ـ و صوصـاث يـي وـ ا العصـر ـ  الصدد:

وونــاث والــ راباث وــ   النســبة المزتــوم أن هــا يجــ  رُد الجمــا ييهــا إلــه الم ــرد. ح ــه 
 Internationalأوجــــ  جماتــــة مــــن شــــداة الصــــرف أن يقــــال لالن رناســــيونال )

لـي( أو )دَولـي( مــا أن  ) االنكليزيـة( Internationalال رنسـية( و)االن رناشـنال  دو 
المراد وو النسبة إله المج ما   ال إله الم ردر كقول العر  قـديماث )يـالن الشـعوبي( 
نســـبة إلـــه الشـــعو  ال إلـــه شـــع  واحـــدر وكقـــولهم حـــديلاث )الحقـــوقي( نســـبة إلـــه 

. وقد ال جد يي اللهـة األجنبيـة مايـدل بدقـة تلـه الل ـ  العربـي (76)مجموتة الحقو 
 .(77)نص ب لك ترلة للنزاع واالج هاد وال قري ييكون ال

 121لاللاث: ماورد من اشكالية يي صياغة قرار مجلس األمن الدولي المعـروف رقـم )
( ال   ا  لف يي    سـير الصـياغة ال ـي صـدر بهـا باللهـة اإنجليزيـةر 2169لسنة 

أراو بشــأن انســحا  )الكيــان الصــهيوني( مــن )األرالــي ال لســ ينية( أو أن ــ  مــن )
 يلس ينية(.

ن  احدف مشاكل ال رجمة وـي ال ـي  قـا يـي اال  اقيـاا الدوليـة وال ـي  صـاغ إرابعاث: 
أساساث باللهة االنجليزيةر وال ي يكون النص االنجليز  للمعاوـدة أو اال  اقيـة الـنص 
الملزم للدول األتلاء الموقع ة تليهار وتندوا س كون ن يجة ال رجمـة ال ـي يشـوبها 

 ا الهمـوو والقصـور إلـه القـانون الـو ني بعو القصور أو الهموو وو ان قال و
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ــاث يــي من ــو   ــأليراث بليه ــللر   ــ   ســي بق  القالــي يــي أحكامــ ر ممــا ي ــدا لي ال ال
الحكمر ويلد  إله حدوث المنازتاا و سارة الـدتوف مـن جانـ  ال ـرف الـ   ُيَسـر 
الــنص لهيــر مصــلح  . ومــن لــم  يقــا تلــه الم ــرجم تــ ء لقيــل يــي  حويــل المــادة 

ــــ  القانونيــــ ــــي مايقابلهــــا باللهــــة العربيــــةر ممــــا ي  لــــ  من ة باللهــــة اإنجليزيــــة إل
.ومـا (78)اال  صاص وال برة والممارسة العملية والقراءة المس مرة والدقـة وال ولـيا

و ا ي ن   يج  يالح  أن  لهة المحاكم وي اللهة العربية. يقد ورد يـي قلـاء محكمـة 
: )تــدم  رجمـة المســ ند اا ال ـي  قـيم المحكمــة تليهـا قلــاءوا الـنقو المصـرية أن 

من اللهة األجنبية إله اللهة العربية يجعـل حكمهـا م ال ـاث لقـانون السـل ة القلـارية 
ال   يقَرر بـأن  لهـة المحـاكم وـي اللهـة العربيـةر إال  أن ـ  اليشـ ر  الرسـمية يـي وـ   

ة للمســــ ند ال رجمــــة إال  حيــــث اليســــل م ال صــــوم بصــــحة ال رجمــــة العرييــــة المقدمــــ
 . ويسجل ونا ار ي:(79)وي نازتون يي أمروا

أن  الم  رتاا المادية والمعنوية  ليف إله اللهة ال ا اث جديـدة يـي كـل تصـر  .2
  هـــر ييـــ  ملـــل ال لي ـــون والالســـلكي واألن رنـــا وغيروـــا. و عمـــل المج معـــاا 
 الحديلة تله انشـاء المجـاما اللهويـة الشـ قا  كلمـاا مـن أصـل اللهـة الو نيـة
للكلماا الوايدة ح ه ال   هه تله اللهة األصليةر ي  قد  بيع هار و ن صل تـن 

  رالها الحلار .

أن  اللهة  نشأ و   ور ب  اتلها ما م  لف ال ـروف اللقاييـة والحلـارية. وقـد  .1
  ألر بلهة أ رف ي ن صر تليها أو  هزمر ولكـن  اللهـة المهزومـة   ـرك ألروـا يـي 

األل ا  والحروف والقواتد وال عبيـراا. وقـد  مـوا اللهـة  اللهة المن صرة يي تدد
المهزومة و  الشـه  اركـة بعـو ارلـارر وقـد  ُبعـث مـن جديـد أليكـار قوميـة أو 

 سياسية مللما بعلا اللهة االيرلندية وال ركية والعبرية.

أن  الجهــود الجماتيــة يــي أنحــاء الــو ن العربــي وــي ال ــي  ــلد  إلــه  حقيــ   .2
ـا الجهـود المب ولـة تلـه ن ـا  كـل األوداف الرامي ة إله  دمـة اللهـة العربيـةر أم 

ق ــر تربــي ييمكنهــا أن  شــكل روايــد  صــ  يــي مجــرف المجهــود العربــي العــام 
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الــ   البــد  مــن إيجــاد  ل وحيــد االصــ الحاا مــن ناحيــةر والح ــا  تلــه ســالمة 
 . (80)اللهة العربية من ناحية أ رف. يي و ا العصر تصر ال جمعاا البشر 

 
 
 

 المبحث ال امس: إشكالياا داللة الل   و  لف النص  
 

 ويش مل و ا المبحث تله مايأ ي:
 أوالث: إشكالية داللة الل  .

.  لانياث: اشكالية   لف النص 
 وسا ناول كالث منهما يي م ل  مس قل.

 

 الم ل  األول: إشكالية داللة الل  .
 

و ر وقـــل  مـــن ُينصـــف  بـــاع البشـــر مجبولـــة تلـــه ال  ـــالمر ومنـــا الحقـــ  
ر كما يقول )ال  يـ  الشـربيني(ر و)ممـا يزيـد  لـك وـو  الـدالالا الهامشـية (81)ن س 

ال ي    لف يي أ وانهم و باتد بينهمر ييشهد القلاء كل يوم صراتاث نشأ تـن  لـك 
ــل  رجــال  ــدالالا. ولع ــد ال ــراار و حدي ــدالالا الهامشــيةر ييحــاول المشــر ع ســد  الله ال

ركون أكلـر مــن غيـروم ألـر  لــك الـدالالا يـي النــزاع بـين النـاسر ييســما القـانون ُيـد
ن  ــو  ــدم بينهمــا الجــدل ال لشــيء ســوف أن  أحــدوما ل ــد اح  القالــي للم  اصــمين وق
داللــة ل ــ  مــن األل ــا  بلــوٍن  ــاصر واصــ بغ وــ ا الل ــ  يــي  وــن ار ــر بصــبهة 

ويهمـ  الـ   اك سـب  مـن  أ رفر لم  يحكم القالي م ألراث يي حكم  بدالل   ال اصةر
 جارب  السابقةر ال  جار  الم  اصمين أو يهمهم. وقليل من األل ـا  القانونيـة  لـك 
ال ــي  ك ســ  صــبهة االصــ الحر ي صــبا كالمصــ لحاا العلميــة يــي الهندســـة أو 
الكيمياء أو ال  ر و لك ألن  الكلرة الهالبة من ال ا  القانونيين   صـل ا صـاالث وليقـاث 

جمهــور ومعاشــهمر و صــف مشــاكلهمر و ــدب ر شــلونهمر و رتــه مصــالحهم. بحيــاة ال
يال ا  ال  ا  وي ال ا  القانونر يي غال  األحيان. والقانوني يحاول يـي  شـريع  
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أن يحدد معالم  لك االل ا ر ويلقه يي و ا من العنا والمشقة الشيء الكليرر ولكـن  
 .  (82)الناس ما و ا اليزالون ي  صمون

كـان لكـل ل ـ  داللـةر يـ ن  القـانون ُير ـ  تلـه األل ـا  ال ـي يسـ  دمها ولم ا   
ــد يســ  دم  ــ ا هار واراد دالل هــا. ومــا وــ ا يق ــاراثر ألن  المشــر ع قصــدوا ب المشــر ع قل
المشر ع ل  اثر ولكن   يح مل أكلر من داللـة واحـدةر وقـد    لـف الـدالالا مـن قـانون 

 ومن  لك األل ا : ر رر يي ر   تله  لك قلار قانونية. 
 

 أوالث:  العربون.
العربون: مبلغ من النقود يديع  أحد الم عاقدين لآل ر تند إبرام العقدر و لك للداللة 
م ا تلـه أن  لكـل منهمـا حـ   إم ا تله أن  العقد قد أصبا با اث ال يجوز الرجوع يي ر وا 

 لـك يـي تقـد البيـا العدول تن العقد مقابل  سارة قيمة العربون. وأكلـر مـا يحصـل 
وتقد االيجار. والعبرة يي معرية داللة العربون بحقيقة ماا جها إليـ  إرادة العاقـدين 
تند ديع . وتله المحكمة أن  س  لص النية الحقيقية للعاقدين يي وـ ا الشـأن مـن 
 روف ال عاقد إ ا لم  كن و   النية والحة يي شرو  العقد. ولم      القوانين يي 

 ـي   لعهـا تلـه العربـون. يبعلـها يـ و  إلـه أن  العربـون ي يـد االح  ـا  الداللـة ال
بالح  يي العـدول تـن العقـدر ووـ   وـي القـوانين الال ينيـة القديمـةر وتلـه األ ـص 

(. يــي حــين 212( والقــانون المــدني المصــر  )مــادة 2511القــانون ال رنســي )مــادة 
بــا ييــ . ووــ   وــي القــوانين يــ و  الــبعو ار ــر إلــه أن ــ  ي يــد  أكيــد العقــد وال

( وقــانون 126الجرمانيــة وغيروــا مــن القــوانين الحديلــة كالقــانون األلمــاني )مــادة 
(. أم ا القانون المدني العراقي يقد نـص  يـي المـادة 253االل زاماا السويسر  )مادة 

 ( من  تله أن  :11)
وز العـدول تنـ  إال  إ ا ـ يع بـر ديـا العربـون دلـيالث تلـه أن  العقـد أصـبا با ـاث اليجـ2

 قلي بهير  لك.
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ـ ي  ا ا  ـ  الم عاقـدان تلـه أن  العربـون جـزاء للعـدول تـن العقـد كـاَن لكـل منهمـا 1
ن تـدل مـن قبلـ   ح  العدول. ي ن تدل مـن ديـا العربـون وجـ  تليـ   ركـ ر وا 

 رد   ملات اث.
ا العربـون تنـد وبناءث تله  لك يعد  األصل يي القانون المدني العراقي أن  دي  

إبرام العقد دليالث تله أن  العقد أصبا با ـاث ال يجـوز الرجـوع ييـ . يلكـل مـن العاقـدين 
ح  م البة ار ر ب ن يـ  . وُيعـد  العربـون  ن يـ اث جزريـاث للعقـد يجـ  اسـ كمال . ي ـي 
تقد البيا ملالث يعد  العربـون  عجـيالث لجـزء مـن الـلمن يجـ   صـم  مـن أصـل الـلمن 

  العقد. تله أن  و ا األصل يجوز اال  ا  تله ماي ال ـ . ييجـوز لل ـريين تند  ن ي
اال  ا  تلـه أن  العربـون جـزاء لحـ  العـدول تـن العقـد. ويـي وـ   الحالـة إ ا تـدل 
ـا إ ا تـدل مـن قـبو العربـون يعليـ  أن يـرد   ويـرد  مللـ   مـن ديـا العربـون يقـد ر أم 

عـادل مقـدار العربـون جـزاءث لعدولـ  تـن لل رف ار ر ح ه يكـون بـ لك قـد  سـر ماي
العقــد. ويالحــ  أن  مــن يعــدل تــن العقــد يلــزم بــديا العربــون كــامالث ولــو لــم يحصــل 
للم عاقد ار ر أ  لرر ن يجة له ا العدولر الن  العربـون لـيس  عويلـاث تـن لـرر 

 . (83)وان ما جزاء لح  العدول
 

 لانياث: سن الرشد:
( مـن 216العراقي مـن الن ـام العـامر ووـو كمـا ورد يـي )ُيعد  سن الرشد يي القانون 

القــانون المــدني العراقــي لمــاني تشــرة ســنة كاملــةر إال  أن   حديــد ســن الرشــد بعمــر 
محدد ي  لف من دولة أل رفر و بـرز قلـار  يـي ن ـا  العقـودر إ  ي ر ـ  تلـه العقـد 

ا ـرفر وألوميـة وـ ا ال   ُيبرم  ناقص األولية أو تديمها الب النر يلالث تن قلـار 
ال حديــد   رتــا منــ  تــدد مــن األيكــار والمبــادار ومنهــا يكــرة )المصــلحة الو نيــة(ر 
ال ي وي أحد موانا   بي  القانون األجنبي ال اص باحكام األوليةر و لك يـي حالـة 
ا  الف و ا ال حديد بين دولة وأ رفر وكان األ   باحكـام سـن الرشـد  بقـاث للقـانون 

لــراراث بمصــلحة أحــد الــو نيين. وقــد  هــرا وــ   الن ريــة يــي ال قــ  األجنبــي ير ــ  ا
. ال ي   هر كيـف   ر ـ  (84)يي قلية  عرف بقلية )ليزارد  2362ال رنسي سنة 
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ارلــار القانونيــة  اصــة تنــد  عاقــد  ــريين مــن دول ــين    ل ــان يــي  حديــد ســن 
 .(85)الرشد

 

.  الم ل  اللاني: اشكالية   لف النص 
 

أيمـــا  ـــألر بحلــــارة األمـــةر ون مهـــار و قاليـــدوار وتقارــــدوار   ـــالر اللهـــة   
وا جاوا ها العقليةر ودرجة لقاي هار ون ر ها إله الحياةر وشـلونها اإج ماتيـةر ومـا 
ر يحدث يي ناحية من و   النواحي ي ردد صدا  يي أداة ال عبيرر  إله  لك. يكل   و 

وف تلــه المراحــل ال ــي ولــ لك  عــد  اللهــاا أصــد  ســجل ل ــاريخ الشــعو ر يبــالوق
اج از هــا لهــة مــار ويــي لــوء  صارصــها يــي كــل مرحلــة منهــار يمكــن اســ  الص 

العربيــة صــارا منــ  . و (86)األدوار ال ــي مــر  بهــا أولهــا يــي م  لــف م ــاور حيــا هم
ـــدر س أســـاليبهار و ح ـــ  م ردا هـــار و شـــرح  ـــ علم قواتـــدوار وُ  تصـــورر صـــناتة  

ي ـأل ر بك ابـاا تصـر  المكـررة كليـراث مـن دون أن  تبارا ها القديمةر واسلو  م علمهـا
وو ا يشمل النص القانونير يهو كما ي ألر باسلو  تصـر ر  .(87)يشعر الم علم ب لك

ــ  مــن جهــة الملــمون  ــ  ي ــألر بواقع ــ  مــن جهــة الصــياغةر ي ن  ــ ر وتبارا  وم ردا 
من ال بيعـي أن والهاية ال ي وجد من أجلهار ولم ا كان )القانون مرقة المج ما( كان 

ي ألر بال  ور االق صاد  واالج ماتي الحاصل يي ر ومن َلم  أن ي  ور ليجـار   لـك 
رر وتنــدما ي  لــف الــنص  تــن مجــاراة الواقــا  بــرز الحاجــة إلــه  عديلــ . وقــد  ال  ــو 

( أن  مـــن قلـــار 2132لســـنة  21أولـــحا األســـبا  الموجبـــة لقـــانون ال جـــارة رقـــم )
اقــا وــو وجــو  إتــادة الن ــر ييــ ر إ  ورد يــي  لــك   لــف الــنص تــن مجــاراة الو 

ـا كانـا مهمـة ال شـريعاا االق صـادية   جلـه يـي  ن ـيم ولـب  الحركـة  األسبا : لم 
الواتية للنشا  االق صاد  بهيـة الوصـول إلـه األوـداف المحـددةر ووـي بـ لَك  ـلد  

اتيـة الجاريـة و ي  ها ال ن يمية كثداة لل وجي ر وقيادة العملياا االق صـادية واالج م
يي إ ار  ن يم إق صاد  معينر وبما أن  ال جارة وي نشا  اق صاد  م  صص يـي 
ـا كـان ق ـاع ال جـارة وـو أحـد ق اتـاا اإق صـاد  إ ار  قسيم العمل اإج مـاتير ولم 
الـــو ني الـــ   يجـــ  أن ي ـــدم تمليـــة ال نميـــة وال  ـــور اإق صـــاد ر وان القـــاث مـــن 
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إصــالح الن ــام القــانوني بوجــو  إتــادة الن ــر يــي المبــادا ال ــي جــاء بهــا قــانون 
م  ل ـةر ويـي  ـل أن مـة م باينـة  (88)ال شريعاا ال جاريـة ال ـي صـدرا يـي )ي ـراا

بحيــث لــم  عــد  صــالحة لمســايرة ال  ــوراا الجديــدةر وقاصــرة تــن مواجهــة ال حــوالا 
ال ي يشهدوا الق ر. يقـد بـاا مـن اللـرور  أن يجـرف ال نسـي  بـين ق ـاع ال جـارة 
وق اتاا االق صاد األ رفر تن  ري  إتادة الن ر يي القواتد القانونية ال ي  حكم 

 النشا  اإق صاد  برم  .
( لــم يشــ  كليــراث تــن القــوانين 2191لســنة  221ون ــراث إلــه أن  قــانون ال جــارة )رقــم 

الســابقةر إ  أبقـــه تلـــه القـــيم القديمـــةر واألحكـــام القاصـــرة تـــن مواجهـــة ال حـــوالا 
يي المج مار بحيث لم يعـد ال ـار  بينـ  وبـين القـانون السـاب  تليـ  )ووـو الجديدة 

( إال  ييمــا ي علــ  بالصــياغة واســ حداث بعــو 2122لســنة  61قــانون ال جــارة رقــم 
األحكــــام الم صــــلة بــــالم جر والنقــــل الجــــو  وتمليــــاا المصــــارفر دون أن ي  ــــ  

 ــ ل  يـي ميـدان ال جــارة. ا سـاع دارـرة نشــا  الق ـاع االشـ راكي والم ((89))باإت بـار
و ا وحيث ي وج  ويقاث للمرحلة االق صادية والسياسية ال ي يمر بها الق ر أن ين ر 
لــه ال ــاجر ن ــرة  حقــ  كــال مــن المصــالا العامــة والمصــالا  إلــه العمــل ال جــار  وا 
ال رديـــة بشـــكل م ـــوازنر وأن يرســـي العمـــل ال جـــار  تلـــه أســـاس كونـــ  و ي ـــة 

ء و ا القانون بأحكام جديدةر يأقام ن ريـة األتمـال ال جاريـة اج ماتيةر ل لك يقد جا
تلــه أســاس مــن  عــداد وارد تلــه ســبيل الحصــرر مراتيــاث يــي  لــك أن  شــ مل تلــه 
جميا األتمال ال جارية ال ي  قا يي حدود ال صور المعقولر أ  اث باالت بار حقـار  

 األولاع ال جارية واالق صادية يي الق ر.
أن  رجل القانون بحاجة ووـو يمـارس مهن ـ  إلـه لقايـة واسـعةر  من و ا كل ر ي لا

منها الدراية بعلم المص لا وتلم اللهةر ونليـد ما وـ  اليـ  )د. تلـي القاسـمي( أن ـ  
من الم يد أن   لمن منـاوج كليـة القـانون أو الحقـو  دروسـاث يـي وـ ين الحقلـينر 

ــا لمــا ا  بــدأ دراســة القــانون ــة  ولعــل وــ   الحاجــة   ســر لن يــي الجامعــاا البري اني
واألمريكية بعد حصـول ال الـ  تلـه شـهادة )الليسـانس أو البكـالوريوس( يـي كليـة 
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اردا  والعلوم االنسانيةر وليس كما وو الحـال تنـدنا يـي الـبالد العربيـةر إ  يل حـ  
 .  (90)ال ال  بكلياا القانون أو الحقو  بعد المدرسة اللانوية مباشرة

 

 وصياا:االس ن اجاا وال 
   أوالث: االس ن اجاا

 وناك تدد من االس ن اجاا يي و ا المجالر وي:
 لعف الدور الرقابي للمجما العلمي العراقي.  .2

 لكـــل المجمـــا العلمـــي العراقـــي يـــي ولـــا المصـــ لحاا واالل ـــا  العربيـــة محـــل  .1
المص لحاا واالل ا  االجنبية ال ـي اسـ  دما يـي النصـوص القانونيـةر كمـا وـو 

وليصة( يي قـوانين ال جـارة الملهـاةر ول ـ  )شـيك( يـي قـانون ال جـارة شأن ل   )ب
 الناي . 

لعف ال نسـي  بـين المشـَرع والمجمـا العلمـي يـي  عريـ  المصـ لحاا األجنبيـة  .2
ال ـي  سـ  دم يــي مشـروتاا القـوانينر ممــا يلـا المجمـا يــي دارـرة تـدم القــدرة 

  وراا الحديلة.تله مواكبة القوانين الجديدة وب اصة  اا الصلة بال 

ُ  هر بعو النصـوص تـدم  مكـن المشـرع مـن الناحيـة اللهويـةر وقـد يكـون مـرد  .2
 لك أن  اللهة العربية  حل يي المر بة اللانية بعد اللقايـة القانونيـة لـدف المشـَرعر 
ـــدوارر  ـــار الصـــارغ القـــانوني مـــن ال ويزيـــد مـــن وـــ ا ال وجـــ  ات مـــاد اســـس ا  ي

ــار  الم  صــة تلــه أســاس ســعة اللقايــة والملكــة القانونيــة وال بــرة العمليــة كمعي
 أساس وشب  وحيد.

 كرار المشرع لبعو المص لحاا ال ي وردا يـي ب ـون ك ـ  ال قـ  وال ـي كانـا  .5
  ناســ  مســ وف ايهــام النــاس يــي  لــك الحقــ ر مــا تــدم مالرم هــا وصــالحي ها 

داللــة ليومنـا وــ ا ال ـ الف يهــم المقصــود منهـار كاســ عمال ل ــ  )الجـد ال اســد( لل
 تله الجد من جهة األمر ب اصة ما امكانية وجود البديل اللهو  المالرم.

ا ـــ الف و عـــدد المصـــ لحاا ال ـــي  ـــدل تلـــه معنـــه واحـــدر و عـــدد المعـــاني   .6
للمص لا الواحـد بـين قـوانين الـدول العربيـةر ووـو أمـر ي سـب  يـي إلـارة مشـاكل 
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دول تربيـة م  ل ـة قانونية وب اصة يي ال عامالا ال ي  جر  بين أش اص مـن 
   لف قوانينها يي ا ال  المص لا تله المعنـه الواحـدر كمـا وـو شـأن األورا  
ال جاريــة )الحوالــة والصــك والكمبيالــة( و)ســن الرشــد(ر إ  ي  لــف المقصــود منهــا 
من دولة ال رف. يالورقة ال ي يقصد بها )الحوالة ـ الس  جة( يي )العرا ( يقصـد 

ا يلير اال  الف يي   بي  النص القـانوني تلـه  لـك بها يي بلد لان )الصك( مم
 الورقةر يلالث تما يلير  من ال باس يي  ونية الم عامل.

ــة يجعــل  .9 ــاة العملي ــة المســ جدة يــي الحي ع لل  ــوراا العلمي اق تــدم مســايرة المشــر 
 النصوص م  ل ة يي الناحية ال ي وجد النص من أجلها أو معالج ها.

المشـَرع لعبـاراا وجمـل ومصـ لحاا ال ـدل تلـه ُ  هر بعو النصوص اس  دام  .3
المعنه المراد منهـا بدقـةر ممـا يوجـد اشـكالية يـي يهـم المقصـودر ويوجـد اللهـراا 
اللهوية ال ي من شأنها أن  عدد ال  سيراار ييصبا النص محالثاث لالج هادر وو ا 
الي ناس  وماي وج  أن يكـون تليـ  الـنصر كمـا وـو شـأن ل ـ  ) ـأديبي( الـواردة 
ــراد منهــا )مجلــس االنلــبا (ر بينمــا  ــي ي ــة( وغيروــار وال  ــي )المجــالس ال أديبي ي
ي ســا م هــوم ل ــ  ) ـــاديبي( ليــدل تلــه أكلــر مـــن اح مــالر كاالر قــاء بالجانـــ  

 األ القي وال و  العام من  الل االر  اع بالمس وف اللقايي والوتي لدف ال رد.

د الي ناسـ  واسـلو  الصـياغة اس  دام االسلو  الحريي يي ال رجمـة القانونيـة قـ .1
العربيــةر بــل  عــد  يــي تــدد مــن األحيــان مــن تيــو  الصــياغة القانونيــة ك رجمــة 

(by.)( إله )من قبل 

اس دام المشَرع يي تـدد مـن النصـوص لـبعو األل ـا  يـي غيـر مولـعهار  .21
ـــ   ـــا  قوال ـــي   ناولهـــار ألن  األل  ـــه العالقـــاا ال  كل ـــ  )بل  هـــا أو يحواوـــا( تل

صـــا أن يكـــون ســـريان النصـــوص ال شـــريعية تلـــه العالقـــاا ال ـــي مجـــردةر واأل
   ناولها )بمن وقها وم هومها(.

 دا ل الم اويم والمعاني بين الكلياا ال مسر ووي:)الجنس والنوع وال صـل  .22
ــي المــادة  ــدل الصــنف كمــا ي ــام(ر واســ  دام النــوع ب والعــرف ال ــاص والعــرف الع

 /مدني(.229)
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بين القوانين ال ـي  ك ـل حريـة ال عبيـر وحقـو  تدم ولوح الحدود القانونية  .21
االنسان وبـين مايعـد  ات ـداءث تلـه حقـو  الهيـرر كـال ل  بـين حـ  الصـحاية يـي 

 نشر ال بر وما يعد   شهيراث باأليراد والملسساا.

ــــوانين  اا الصــــلة  .22 ــــي ســــن الق ــــانوني ي ــــة المشــــَرع الق ــــه أحقي ــــد تل ال اكي
ية ألصحا  اال  صـاص يـي سـن  لـك باال  صاصاا اال رفر وتدم اسناد األولو 

 القانون.

وجود تيو  الصياغة القانونيةر واليكاد ي لو قانون من  لكر ح ه مـاي عل   .22
بقانون الح ا  تلـه سـالمة اللهـة العربيـةر والـ   يح ـو  تلـه تـدد مـن الهنـاا 

 اللهويةر مما يجعل  قانوناث موسوم بالعي  ومحالث للنقد.  
عربيـــة يـــي الكليـــاا الم  صصـــة والمعاوـــد لـــعف إتـــداد منـــاوج اللهـــة ال  .25

 ال ربوية.

 
 لانياث: ال وصياا.
 نوصي بار ي:

إشاتة العمل بقانون الح ا  تلـه سـالمة اللهـة العربيـة و  عيـل دور ر وب اصـة  .2
ماي عل  بالدور الرقابي والعملي للمجما العلمي العراقير بوص   المرجا الوحيـد 

 ا جاء يي المادة ال اسعة من .يي ولا المص لحاا العلمية وال نية كم

أن  كــون يــي لجنــة الصــياغة القانونيــة ال ــي  عــد  القــوانين ممــلالث تــن المجمــا  .1
العلمـي العراقــير وأن ُيعــرو القــانون تنــد اك مالــ ق وقبــل  صــدي  المشــَرع تليــ  

 تله المجما للن ر يي .

لجامعـاار لرورة االت ناء باللهة العربية وتد وا مادة اساسية يي الملسسـاا وا .2
والسيما يي كلية القانون وكلية اللهاار وولا مـنهج  ـاص بهـا بهيـة االر قـاء 
بالمس وف اللهو ر دون االك  اء باالشـارة إلـه م ـرداا المـنهج و ـرك ملـمونها 

 لل دريسي القارم تليها.
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او مـــام المســـلولين بـــأمر اللهـــة ولـــب  أصـــولها يـــي النحـــو والصـــرف ورســـم  .2
اةر ودوارـــر اإدتـــاء العـــامر وك  ـــا  اللـــب  يـــي الكلمـــاار ومـــن لـــمنهم القلـــ

ــة يــي أورا   المحــاكمر ورجــال القــانونر و لــك لشــيوع األ  ــاء اللهويــة والنحوي
 ال حقي  ولوارا الدتاو  ولب  أوراقها وقراراا الحكم.

إن  ال  ورة ال ي  واجهها اللهة العربية اليوم لم يسب  أن واجه ها من قبـل يـي  .5
ي يـة السـابقة ممـا ي  لـ  تمـالث سـريعاث لولـا قـانون ياتـل ال ار جميا المراحل 

 للح ا  تله سالمة اللهة العربية  شمل أحكام  أق ار العالم العربي كاية.

ن    ما القارلين بأن  الدراسة ال قليدية ال ي  لقاوـا رجـل القـانون دون مالحقهـا  .6
ن كانــا   ــيا لــ  العمــل يــي قاتــاا المحــاكمر إال  ا ن هــا ال ع يــ  مــن   ــوراا وا 

القــدرة تلــه القيــام بــدور يع ــال يــي صــياغة العقــودر ووــو أمــر يجعلــ  يــي حاجــة 
 ماسة إله االحا ة باصول الصياغة من  الل الدوراا وال دري .

العمــل تلــه  وحيــد المصــ لحاا يــي الــدول العربيــة لمــا  ليــر  مــن اشــكالياا  .9
 قانونية يي بعو األحيان.

مشــَرع مــن  ــالل اتــداد منــاوج لهويــة  اا قيمــة االر قــاء بالمســ وف اللهــو  لل .3
 تلمية تالية   ناول الجوان  الم  ل ة ال ي  قوم تليها الصياغة القانونية.

إقامـة الـدوراا الم  صصـة والم  ـورة ب ــن الصـياغة ال شـريعية لرجـال القــانون  .1
 واسا  ة كلياا القانون.

راا المســــ جدة لـــرورة مســــايرة المشــــَرع للــــنص القـــانوني بمــــا يواكــــ  ال  ــــو  .21
والم الحقة يي الحيـاةر وتـدم ال بـا ل يـي معالجـة ماينشـأ مـن  لـك ال  ـورر أو 
يي ايجاد ال عري اا الالزمة لما وو مس جدر أو اس  دام المص لا األجنبي يـي 

 النص القانوني لحين إيجاد البديل اللهو  ل .

لمعنـه اس  دام االسلو  المـرن يـي  رجمـة النصـوصر والـ   يقـوم تلـه يهـم ا .22
الحقيقي ل  من اللهة األمر وايجاد المقابل ل  يي اللهـة العربيـةر و جنـ  اسـلو  

 ال رجمة الحرييةر لما يلير  من ركبة وسوء ال ركي .

 لرورة أن يولا المشَرع الحدود بين الحقو  العامة والحقو  ال اصة.           .21
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  ــالهوام
                                                           

(اإمام محمد بن ادريس الشايعي ـ الرسالة ـ  حقي  أحمد شاكر ـ دار الك   العلميـة ـ الجـزء 2)
 .52ـ21األول ـ ص

 (.1/225( قال األلباني لعيف. السلسلة اللعي ة )1)
ـ  2111وــ ـ 2221بن ادريس الشايعي ـ األم ـ دار ال كـر ـ بيـروا ودمشـ  ـ اإمام محمد  (2)

 .  21ص
( السيد محمد رشيد رلا ـ الوحي المحمد  ـ ملسسة العز الدين ـ ال بعة اللانيـة ـ بيـروا ـ 2)

 .  19ـ ص2115
 لبـا  ( ولل لي ة )تمر رلي اهلل تن (  نس   لـك المقولـة المـألورة: ) علمـوا العربيـة ي ن هـا5)

شــها   العقــل و زيــد يــي المــروءةر و علمــوا النســ  يــر   رحــٍم مجهولــة قــد وصــلا بنســبها.
الدين أبو تبداهلل ياقوا الحمو  ـ ارشاد األري  إله معرية األدي  ـ  حقي  إحسـان تبـاس 

و كـروا أن   .93ــ الجـزء األول ـ ص2112ـ دار الهر  االسالمي ـ ال بعة األولـه ـ بيـروا ـ 
أوالد  تله اللحن وال يلربهم تلـه ال  ـأ ـ يلر   ال  ا  رلي اهلل تن ( كان )تمر بن

من  اريخ النحو ـ دار ال كـر ـ بـدون سـنة . وأن  ابن  )تبداهلل( ك لك. سعيد االيهاني 91ص
. وجعــل )تمــر( العنايــة بالعربيــة وصــية يوصــي بهــا تمالــ ر ويــأمروم با ــ  21ص بــا ـ 

  إلـه )أبـي موسـه األشـعر (: ) ـ  النـاس بالعربيـة ي ن هـا الناس بهار يب دا  لـك يـي ك ابـ
 زيد يي العقل و لبـا المـروءة(. المر لـه الزبيـد  ـ  ـا  العـروس مـن جـواور القـاموس ـ 

وقيـل لل لي ـة )تبـد الملـك بـن مـروان(: . 3المجلس الو ني لللقايـة ال نـون ـ الكويـا ـ ص
م ايـة اللحـن. تلـي بـن الحسـين الشـايعي أسرع اليكق الشي ! قال: شـيبني ار قـاُء المنـابرق 

ـ الجـزء األول ـ  وــ 2252م بعـة ال رقـي ـ دمشـ  ـالمعـروف بـابن تساكرــ  ـاريخ دمشـ  ـ 
ــ  ا الحــَن 211ص ــار ي ــُ  به ــول: إن  الرجــَل يســألني الحاجــة ي ســ جي  ن ســي ل ــان يق . وك

: اللحــُن يــي الكــالم أقــبا مــن ال   ــ  يــي اللــ و ق الن ــيس. انصــريا ن ســي تنهــا. ويــرف أن 
ويوصي:  علموا النحو كما   علمون السنن وال رارور وأن  اإتراَ  جماٌل للولـيار واللحـُن 
وجنة للشريف. ابن ق يبة تبد اهلل بن مسلم الدينور  ـ تيون األ بارـ دار الك ا  العربـي ـ 

. وبعــث )الحجــا ( إلــه والــي البصــرة: أن  ا  ــر لــي تشــرة ممــن تنــدك. 253بيــروا ـ ص
ا  ار رجاالث منهم )كلير بن أبي كلير(  وكان رجالث تربياثر قال: كلير: يقلا يي ن سـي: ال ي

أيلا يي الحجا  إال  باللحن. يلما أد لنا تلي  دتـاني يقـال: مـا اسـمك؟ قلـا: كليـر. قـال: 
ابن من؟ يقلا:ابن ]أبا[ كلير. يقـال: تليـك لعنـة اهلل وتلـه مـن بعـث بـكر جرـوا يـي ق ـا . 
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. حمـد  تبيـد ـ مـن تيـون األ بـار ـ 93إرشـاد األريـ  ـ المصـدر ن سـ  ـ صيأ رجـا. 
 .212ـ ص 2159وـ ـ 2296ال بعة اللاللة ـ دمش  ـ 

ويقـول  أن  )الُزور ( كان يقـول: )ماأحـدث النـاس مـروءة أحـ  الـي  مـن  علـم النحـو(ر(  كر 6)
ـــا  (: ســـمعُا قـــوَل )ابـــن ســـيرين(: مارأيـــُا تلـــه رجـــٍل أحســـن مـــن يصـــاح  ق. وقـــال )الزج 

)المبــــرد(: كــــاَن بعــــو الســــلف يقــــول: تلــــيكم بالعربيــــة ي ن هــــا المــــروءة ال ــــاورة. وقــــال 
)األصمعي(: إن  من الدناءة ال كلم يي مصٍر تربي بال ارسية. و كر )المزنـي(: قـرأا ك ـا  
)الرســالة( تلــه )الشــايعي( لمــانين مــرةر يمــا مــن مــرٍة إال  وكــانق يقــُف تلــه   ــأ. يقــال 

ي ق. أبه اهلُل  عـاله أن يكـوَن ك ـا  صـحيا غيـر ك اب ق.)ويـ  بكسـر الهـاءين: )الش ايعي(: وق
 .  212اسم يعل أمر بمعنه: زد(. حمد  تبيد ـ المصدر ن س  ـ ص

َيُهَما َجزَاءث بقَما َكَسـَبا ( سمَا )ال رزد ( رجالث يقرأ به ا اللحن: )9) ُ  َوالس ارقَقُة َياق َ ُعوا َأي دق َوالس ارق
ـــــَن الل ـــــ ق َوالل ـــــُ   . يقـــــال )ال ـــــرزد (: )يـــــاق عوا (23)المارـــــدة:]غ ـــــور رحيم[(.َنَكـــــاالث مق

يــٌز الينبهــي أن يكــوَن وكــ ا. قيــل: إن مــا قــال: ) ايــديهما....واهلل ]غ ــور رحــيم[(؟! َوالل ــُ  َتزق
 .235. يقال: وك ا ينبهي أن يكون. حمد  تبيد ـ المصدر ن س  ـ صَحكقيٌم(

بــي يــي  اليــة )تمـر( )رلــي اهلل تنــ ( يقــال: مــن يقررنـي شــيراث ممــا أنــزل تلــه ( َقـدم أترا3)
َم ال َحــَج ) )محمــد(؟ يــأقرأ  رجــل ســورة بهــ ا اللحــن: ــَن الل ــ ق َوَرُســولق ق إقَلــه الن ــاسق َيــو  َوَأَ اٌن مق

ــرقكقيَن  ــَن ال ُمش  ــرق ٌء مق ــَ  َب ــرق َأن  الل  َب َك  ــة: مــن ار[...(  ُ لق َوَرســو ]األ  ــة)ال وب ــال (2ي ــالجر(. يق )ب
األترابي: إن يكن اهلل بر ء من رسول  يأنا أبرأ منـ (. يبلـغ )تمـر( مقالـة األترابـي يـدتا  
يقال:    )يا أمير الملمنين: إني قدما المدينة... وقص  القصةر يقال )تمر(: لـيَس وكـ ا 

َن الل  ق ياأترابي. يقال: كيف وي ياأمير الملمنين؟ يقال: ) َم َوَأَ اٌن مق َوَرُسولق ق إقَلـه الن ـاسق َيـو 
ـرقكقيَن  ـَن ال ُمش  َبرق َأن  الل َ  َبـرق ٌء مق َك  [...()باللـم(. يقـال األترابـي: وأنـا أبـرأ َوَرسوُل ُ ]ال َحَج األ 

ابــو البركــاا  ممــن بــرا اهلل ورســول  مــنهم. يــأمر )تمــر( أال  يقــرا القــرقن إال  تــالم باللهــة.
ن محمـد األنبـار  ـ نزوـة األلبـاء يـي  بقـاا األدبـاء ـ  حقيـ  د. كمال الدين تبد الرحمن بـ

 . 11ـ21ـ ص 2135إبراويم السامراري ـ مك بة المنار ـ األردن ـ ال بعة اللاللة ـ 

( اإمـام أبـو الحسـن البصـر  المـاورد  ـ أد  الـدنيا والـدين ـ دار الك ـ  العلميـة ـ ال بعـة 1)
 ومابعدوا. 16ـ ص1113ال امسة ـ بيروا ـ لبنان ـ 

( تبد الم ل  صالا ـ مباحث يي اللهةر النحور ورسم الكلمـاا )االمـالء( ـ م بعـة ال علـيم 21)
 .1ـ ص 2131العالي ـ الموصل ـ 
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( سيد ق   ـ يي  الل القرقن ـ الجزء اللالث والعشرون ـ المجلد السابا ـ دار احياء ال راث 22)
 .19ص العربي ـ ال بعة ال امسة ـ بيروا ـ لبنان ـ

 ( من القانون المدني العراقي.222( ووي المادة اللامنة يي المجلةر وال ي صارا المادة )21)
 . وقال: لم يوجدر ويي  كالم  ويل.2/2212( ابن الجوز  ـ   كرة المولوتاا:22)

 .611رقم  2/11( قال شعي  األرنالو : حسن لهير . مسند أحمد:22)
 (  بعة دار ال كر.21ر 9/22(ر واألم )21/2ومسلم ) ر6923( رقم 6/1611( الب ار  )25)
إبرويم بن تبد اهلل الهمـداني الحمـو  المعـروف بـابن أبـي الـدم  ( شها  الدين أبو اسحا 26)

ـ ك ـا  أد  القلـاء ـ الجـزء األول ـ م بعـة الرشـاد ـ ال بعـة األولـه ـ بهـداد ـ  الشـايعي
 .1212219211م  ـ ال قراا 2132وـ ـ 2212

روـان الـدين إيـراويم بـن يرحـون ـ  بصـرة الحكـام يـي أصـول األقلـية ومنـاوج األحكـام ـ ب (29)
 .5الجزء األول ـ القاورة ـ ص

( الماورد  ـ أد  القالـي ـ  حقيـ  محـي وـالل السـرحان ـ الجـزء األول ـ م بعـة الرشـاد ـ 23)
 .211ـ ص2192ال بعة األوله ـ بهداد ـ

 .1922196المصدر ن س  ـ ص ـ ابن أبي الدم الشايعي( القالي 21)
وـــ(ر وقــد ألــف ك ابــاث ســما  512وـــ ـ 222( وـو أبــو محمــد تبــداهلل بــن محمــد بــن الســيد )11)

)االنصــاف يــي ال نبيــ  تلــه األســبا  ال ــي اوجبــا اال ــ الف بــين المســلمين يــي قرارهــم(. 
جـزء ان ـر د. مصـ  ه ابـراويم الزلمـي ـ أسـبا  ا ـ الف ال قهـاء يـي األحكـام الشـرتية ـ ال

 .      9ـ6م ـ ص2136وـ ـ 2216األول ـ م بعة ش ي  ـ ال بعة اللانية ـ بهداد ـ 
 . 3ـ9( د. مص  ه ابراويم الزلمي ـ أسبا / المصدر ن س  ـ 12)
( من  لكر أن  )أبا األسود الدللي(   اصم ما امرأ   يي غالمهمار أيهما أحـ   بحلـان  ؟ 11)

مشقةر حمل    سعة أشهر لم  ولع  ر لـم  أرلـع   ح ـه يقالا المرأة: أنا أح   ب ر حمل   
 رترع بين احلـانير يقـال )أبـو األسـود(: أيهـا القالـي: حمل ـ  قبـل أن  حملـ ر وولـع   
قبل أن  لع ر ي ن كان لها بعو الح  يي ر يلي الح  كلـ  أوجلـ ر قـال القالـي: أجيبـي 

ولـرن ولـع  شـهوة يقـد ولـع   كروـاث. أي ها المرأة. قالا: لرن حمل  ُ  اث يقد حمل   لقـالثر 
ين ـر القالــي إلـه )أبــي األســود( وقـال لــ : إديــا إلـه المــرأة غالمهــا ودتنـي مــن ســجعك. 
وتن )تبد اهلل بن تمرو بن العاص( أن أمراة قالا يا رسول اهلل: إن  ابني و ا كـان ب نـي 

د أن  لقنـير ل  وتاءر وحجر  لها حـواءر ولـديي لـ  سـقاءر وزتـم أبـو  أن ينزتـ  منـي بعـ
 يقال: أنا أح  ب  ما لم  نكحي. أ : ما لم   زوجي. روا  أحمد وأبو داود. 
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كما وو شأن المادة اللانية من الدس ور األردنير والمادة الرابعـة مـن الدسـ ور السـور ر ( 12)
والماد ين األوله واللانية من الدس ور السودانير والمادة اللاللة من الن ام االساس للدولـة 

ي سـل نة تمـانر والمــادة األولـه مـن الن ــام االسـاس يـي ق ــرر والمـادة اللانيـة لدســ ور يـ
مملكة البحرينر والمادة اللانية للدسـ ور اليمنـي. د. محمـد أبـو حس ـان ـ اللهـة العربيـة يـي 
ال شريعاا والقوانين العربية ـ بحث مـن االن رنـا ـ الموقـا السـور  لالس شـاراا والدراسـاا 

 .2ص القانونية ـ
( مــن  لــك مانصــا تليــ  المــادة الحاديــة تشــرة مــن قــانون وزارة ال علــيم العــالي والبحــث 12)

( من قانون  ن ـيم الجامعـاا السـور ر 12ر والمادة )2133لسنة  21العلمي العراقية رقم )
يــي  1112والمــادة الحاديــة والعشــرين مــن قــانون    ــي  ال علــيم العــام و ن يمــ  لســنة 

ــدة الســودانر إ  جــاء  ــة المع م ــة وــي الله ــة العربي ــادة: )...و كــون الله ــك الم يــي تجــز  ل
ل دريس المناوج(ر وكـ لك ال قـرة )و( مـن المـادة اللاللـة مـن قـانون ال علـيم العـالي والبحـث 

(ر والمـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون جامعـــة الســـل ان 1112لســـنة  22العلمـــي األردنـــي رقـــم )
( ال ـي  ـنص تلـه: )اللهـة العربيـة وـي 22/11)قابوس( الصادر بالمرسوم السل اني رقم )

لهة ال ـدريس يـي الجامعـة....(ر وال قـرة )اللانيـة( مـن المـادة )ال امسـة( مـن القـانون رقـم 
-2( بشأن الجامعاا اليمنية. د. محمد أبو حس ان ـ المصدر ن سـ  ـ ص2115لسنة  23)
1. 

( 2199لســنة  62قــي رقــم )( ورد يــي قــانون )الح ــا  تلــه ســالمة اللهــة العربيــة( العرا15)
 ( مايأ ي:2139لسنة  32المعدل بالقانون )

المادة األولـه:  ل ـزم الـوزاراا وماي بعهـا مـن الـدوارر الرسـمية وشـب  الرسـمية والملسسـاا  
والمصالا والشركاا العامة وك لك الجمعياا والنقاباا والمن ماا الشعبية بالمحاي ة تله 

يـي ولارقهـا ومعامال هـار و لـك بجعـل اللهـة العربيـة واييـة  سالمة اللهة العربيةر وات مادوـا
 باغرالها القومية والحلارية.

المادة اللانيـة:تله الملسسـاا ال عليميـة يـي المراحـل الدراسـية كايـة ات مـاد اللهـة العربيـة  
لهة لل عليمر وتليهـا أن  حـرص تلـه سـالم هار ل  ـاث وك ابـةر و نشـرة ال ـال  تلـه حسـن 

  كير بهار وادراك مزاياوا واالت زاز بها.ال عبير وال 
المــادة اللاللــة:  ل ــزم ملسســاا النشــر واالتــالم ال ــي  كــون م بوتا هــا ومناوجهــا باللهــة  

العربية أن  عنه بسالمة اللهة العربية ال ا اث و راكي ر ون قاث وك ابـةر و يسـيروا للجمـاويرر 
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امية أال  تنـد اللـرورة القصـوفر مـا و مكنهم من يهمها تله أن ال يجوز لها اس عمال الع
 السعه إله  قريبها من اللهة ال صيحة واالر  اع بها ]تله[ وي    ة من مة ومقصودة.

 المادة الرابعة: يج  أن يحرر باللهة العربية ما يأ ي: 
أوالث: الولار  والم كراا والمكا باا وغيروما مـن المحـرراا ال ـي  قـدم إلـه الـدوارر الرسـمية  

الرسميةر ومنهـا المصـالا والملسسـاا والشـركاا العامـةر وا  ا كانـا وـ   المحـرراا  وشب 
 بلهة اجنبية وج  أن  ري  بها  رجم ها العربية.

لانياث: السجالا والمحرراا وغيروا من المحرراا ال ي يكـون لممللـي الحكومـة والملسسـاا  
 ح  اال الع تليها و   يشها بمق له القوانين واالن مة.

لاث: العقود واإيصاالا والمكا باا الم بادلة بين الملسساا أو الجمعياا أو ما الشركاا لال 
 العامة أو بينها وبين األيراد. ويجور أن  ري  بها  رجم ها بلهة اجنبية تند الحاجة.

رابعـــاث: الالي ـــاا ال ـــي  لـــعها الملسســـاا والمن مـــاا والجمعيـــاا والمحـــالا ال جاريـــة أو  
اجهـاا محالهـار ويجــوز ك ابـة  لـك تنـد الحاجــة بلهـة أجنبيـة إلـه جانــ  الصـناتية تلـه و 

 اللهة العربية بشر  أن  كون الك ابة باللهة العربية أكبر حجماث وابرز مكاناث.
المـــادة ال امســـة:  ك ـــ  باللهـــة العربيـــة العالمـــاا والبيانـــاا ال جاريـــة وبـــراءاا اال  ـــراع  

كاألسـماء واإملـاءاا والكلمـاا والحـروف واألرقـامر والنما   ال ي      شـكالث مميـزاث لهـار 
وتنوان المحال واأل  ام والنقـو  البـارزةر واليجـوز  سـجيل تالمـة  جاريـة    ـ  أحـد وـ   
األشكال إ ا ك بـا باللهـة األجنبيـةر تلـه أن  لـك اليمنـا مـن  لـ   سـجيل تالمـة مك وبـة 

لهة العربية أكبر حجماث وأبـرز مكانـاث بلهة أجنبية إله جان  اللهة العربيةر بشر  أن  كون ال
منها. أم ا العالماا ال ي  م   سجيلها قبل العمل بهـ ا القـانون ولـم   ـوير ييهـا شـرو  وـ   
المــادة ييجــ  تلــه مالكهــا أن ي قــدم ب لــ  جديــد ل ســجيلها بعــد  عــديلها وك اب هــا باللهــة 

 العربيةر و لك  الل س ة أشهر من  اريخ ن ا  و ا القانون. 
المــادة السادســة:  ك ــ  باللهــة العربيــة البيانــاا ال جاريــة الم علقــة بــأ  ســلعة  ــم  ان اجهــا  

بالق ر العراقير كما  لص  ب اقة باللهة العربية تله المن جاا والبلارا ال ي  س ورد مـن 
ال ـار  ال ـي   لـمن البيانـاا ال جاريـة  اا الصـلة ب حديـد قيمهـار ويجـوز أن  ك ـ  بلهــة 

إله جان  اللهة العربية ييما ي عل  بالبلارا الواردة من ال ار  أو المعدة لل صـدير اجنبية 
 إله ال ار .
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المادة السابعة:  شمل العناية باللهة العربية ات مادوـا يـي ال عبيـر يـي جميـا ماسـب   كـر   
و جنــ  اســ عمال المصــ لحاا االجنبيــة إال  تنــد اللــرورة بصــورة ملق ــة تنــد تــدم  ــوير 

 لحاا العربية.المص 
المادة اللامنة: تله الوزاراا أن  نشئ أجهزة لها  عنه بسالمة اللهـة العربيـةر يـي ولارقهـا  

 ومعامال ها بما يك ل حسن   بي  و ا القانون.
ــي ولــا المصــ لحاا   ــد ي ــي المرجــا الوحي ــون الَمجمــا العلمــي العراق المــادة ال اســعة: يك

 الرجوع إلي  بشأنها(.العلمية وال نية وتله األجهزة المعنية 
اللجنـة الدارمـة السـ قراء األل ـا  األجنبيـة يـي وزارة ال ربيــة ـ معجـم األل ـا  والمصــ لحاا  

 . 21ـ  26ـ ص 2131وـ ـ 2211المعربة ـ الجزء األول ـ بهداد ـ 
 و.ر( مايأ ي: 2261لسنة  22( ورد يي القانون الليبي رقم )16)

للهـــة العربيـــة يـــي جميـــا المعـــامالا وتلـــه وجـــ  المـــادة األولـــه: يح ـــر اســـ عمال غيـــر ا
 ال صوص يي مايلي:

الم بوتاا والمكا باار المس نداا والولـار ر الك ابـة تلـه وسـارل النقـل وارليـاا األ ـرفر 
والمباني وتله ال ر ر وأ  مكان ق ر. اإشاراا والعالمـاا واالتالنـاا والالي ـاا. أسـماء 

باسـ لناء اسـم الـدواء ونـوع المـرو. أسـماء المحـالا الشوارع والميادين. الوص اا ال بية 
والوحـــداا اإداريـــةر والهيرـــاا والملسســـاا واألشـــ اص االت باريـــةر العامـــة أو ال اصـــة 
وجميا أدواا األنش ة االق صادية. وتله و   الجهاا  سوية أولـاتها بمـا ي  ـ  وأحكـام 

 .و ا القانون  الل مدة أقصاوا لاللة أشهر من  اريخ العمل ب 
المـادة اللانيــة:  ســ لنه مــن أحكــام المــادة األولــه مــن وــ ا القــانون تنــد اللــرورة الحــاالا 

 ار ية:
ال قارير ال بية والعلمية. المص لحاا والم رداا األجنبية ال ـي لـم يـ م  عريبهـا ولـيس لهـا 
مــرادف مــن اللهــة العربيــة وبشــر  أال  يكــون مــن الممكــن إيجــاد  عبيــر تربــي تنهــا. مبــدأ 

 عاملة بالملل. المعامالا ال ي يصدر ب حديدوا قرار من اللجنة الشعبية العامة. الم
المـادة اللاللــة: يمنــا اســ  دام األســماء غيــر العربيــة اإســالمية واألســماء العربيــة ال ــي لــم 
يقروا اإسـالمر وكـ لك األسـماء  اا الداللـة ال اصـة ال ـي   نـايه مـا روح اإسـالم ووويـة 

ح ــر  ســجيلها بالســجالا والولــار  أيــاث كــان نوتهــا. و حــد د األســماء الشــع  الليبــير وي
المشار إليهـا يـي ال قـرة السـابقة مـن جهـة م  صـة  كل هـا اللجنـة الشـعبية العامـة. وتلـه 
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أولياء أمور األ  ال الـ ين لـم يبلهـوا سـن الدراسـة  سـوية أولـاتهم بمـا ي  ـ  وحكـم وـ   
 اريخ العمل به ا القانون.المادةر و لك  الل مدة أقصاوا سنة من  

 المادة الرابعة: 
ـ يعاق  كل من ي الف أحكـام المـادة األولـه مـن وـ ا القـانون بهرامـة ال  قـل تـن  مسـة 2

ارف دينار. وي ر   تله الحكم به   العقوبة إلهاء ال ر يص وق ل المحـل الـ   يـزاول 
نش ة االق صادية يي  الم الف نشا  ر وحرمان  من الحصول تله  ر يص بمزاولة األ 

و لك لمدة سنة من  اريخ صـدور الحكـم. و ـزال الم ال ـة بـال ري  اإدار  وتلـه ن قـة 
 الم الف.

ـ يعاق  كل من ي الف أحكام المادة اللاللة من و ا القانون بهرامة ال  قل تن ألف دينـار 1
ف مـن وال  زيد تن  مسة ارف دينار. وي ر   تله الحكم به   العقوبة حرمان الم ال

الحصول تله جواز الس ر وال را يص وغيروما من الولار  الش صيةر كما يحرم أبنـاء 
ال ين يحملون أسماء م ال ة له ا القانون من القيد بالملسسـاا ال عليميـةر و لـك كلـ  

( مـن وـ   1إله حين إزالة الم ال ـة. و لـاتف العقوبـة المنصـوص تليهـا يـي البنـد )
وم ب سجيل الوقارا والم ال ة لحكم المادة اللاللـة مـن وـ ا المادة تله المو ف ال   يق

 القانون يي سجل األحوال المدنية. 
إيرنجي المشار إليـ ر كمـا يلهـي كـل  2132( لسنة 21المادة ال امسة: يلهي القانون رقم )

 حكم ي الف أحكام و ا القانون. 
 مدونة ال شريعاا.        المادة السادسة: يعمل به ا القانون من  اريخ صدور ر وينشر يي

( تندما يصبا السكان األصليون يشَكلون أقلية   راجـا لهـ هم مقارنـة بلهـاا أ ـرفر ومـن 19)
 لــك دولــة )االمــاراا(ر ال ــي  ح ــل اللهــة العربيــة ييهــا المر بــة الرابعــة بــين اللهــاا العشــر 

ي اصــدار قــانون المســ عملة ييهــار و عــد  االنجليزيــة الــراب  بــين وــ   اللهــاار ممــا يســ دت
لحماية اللهة العربية يعزز وجودوا. ويـي )البحـرين( جـرف مناقشـة قـانون لحمايـة العربيـةر 
و لــك )لولــا حــد  لالوانــة ال ــي   عــرو لهــا اللهــة العربيــة( تلــه حــد  وصــف أحــد أتلــاء 

إلـه إصـدار  2111مجلس النوا  البحرينير وسبقها يي  لك إمارة )الشـارقة( يبـادرا تـام 
و اســـ عمال العربيـــة يـــي الـــدوارر الرســـمية وتلـــه الق ـــاع ال ـــاص يـــي جميـــا قـــرار ي ـــر 

ال عامالا. أم ا يي )المهر ( ي ن  الجمعية المهربية لحماية اللهة العربية  هـدد بـاللجوء إلـه 
القلاء للدياع تن لهة اللاد وناكر بعد أن ما لا االدارة يي  لبية  ل  نقيـ  المحـامين 
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ســلا إليــ  مك وبــة بال رنســيةر واتاد هــا إليــ  م رجمــة إلــه اللهــة الســاب  ب رجمــة رســارل ار 
العربيةر ينشر رسالة م  وحة لي لا الرأ  العام تله   ورة اس عمال لهة اجنبية من  رف 
ادارة مهربيـة الن   لـك م ال ــة للدسـ ور المهربــي الـ   يعــد  العربيـة اللهــة الرسـميةر واصــ اث 

ع مـــه  جـــا  األجيـــال ولوابـــا المهـــر (. ان ـــر بحـــوث الـــبعو  لـــك ال ـــواور بــــ)ال يانة ال
االن رنـــا: مهاربـــة يهـــددون بـــاللجوء للقلـــاء دياتـــاث تـــن لهـــة اللـــاد ـ الجزيـــرة نـــا ـ 

وك لك: قانون لحماية اللهة العربية قريباث يي االماراا ـ الجزيرة نا . p1- of 1ـ3/2/1113
ـ العربيـة ة اللهـة العربيـة ـ قانون يي البحرين لوقف اوان. مشروع p1- of1ـ22/9/1119ـ 

 .     p1- of 1ـ1111/اوك وبر/12
( ويلم ال قي ـ الصياغة القانونيـة ـ بحـث تـن  ريـ  االن رنـا ـ موقـا د. شـيماء ت ـاهلل ـ 13)

p3 of 10. 
( د. تلي القاسمي ـ الن رية ال اصة يي تلم المصـ لا و  بيقا هـا يـي مهنـة المحامـاة ـ 11)

 .p1 of 9وقا السور  لالس شاراا والدراساا القانونية ـ بحث من االن رنا ـ الم
تبد الباقي البكر  والمدرس زوير البشير ـ المـد ل لدراسـة القـانون ـ م بعـة دار  األس ا ( 21)

 .32ـ ص 2131الك   لل باتة والنشر ـ جامعة الموصل ـ 
ســاب  والمنصــوص ( مــن األمللــة تلــه اللهــراا الم علقــة ب عريــف )اإوانــة( يــي الملــال ال22)

مــن القــانون الجنــاري المهربــي(ر الــ   يــنص تلــه أن ــ : )يعاقــ   162تليهــا يــي )ال صــل/
بالحبس من شهر إله سنة وغرامة من مار ين و مسين إله  مسة قرف درومر من أوـان 
أحداث من المو  ين العموميين أو من رلساء أو رجال القوة العامة ألنـاء قيـامهم بو ـار هم 

يامهم بهار بأقوال أو إشاراا أو  هديداا أو ارسال أشياء أو ولـعها أو بك ابـة أو بسب  ق
أو رســـوم غيـــر تلنيـــة و لـــك بقصـــد المســـاس بشـــريهم أو بشـــعوروم أو االح ـــرام الواجـــ  
لسل  هم(. ويي و ا ال صل )المادة( يش ر  يي القول ال   ين ب  تلي  النمو   القـانوني 

ف أو شـعور  أو اإح ـرام الواجـ  لسـل   ر يلـو قـال أن يكون بقصد المساس بشرف المو 
موا ناث كـان يراجـا مو  ـاث تموميـاث للحصـول تلـه شـهادة رسـمية وكـان المو ـف م شـاغالث 
تن تملـ : )ياسـيد  أنـا   هـاون يـي تملـك(. ي ن ـ  يالحـ  أن  ال هـاون واإوانـة والهـوان 

قصـد  مـن مالح  ـ  اإسـراع  )ووو ال ل واالح قار( مش قة من ج ر واحد يي اللهـة. وكـان
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يي الحصول تله الشهادةر وليس المسـاس بشـعور المو ـف أو شـري ر ولنـا أن ن سـاءل: 
 ول يمكن أن ين ب  تله  لك الموا ن ال صل الم كور؟ ونا نكون بحاجة إله:

أوألـث  عريف ل   )اإوانة( بصورة جامعة مانعة بحيث ن ر  من  القول الـ   يمكـن أن يعـد  
 ( أو )رأياث( يندر   حا حرية ال عبير ال ي يك لها القانون.)مالح ة

لانياث: دحو وجود قصد اإوانة لدف الموكلر ألن  المشرع المهربي ال يعاق  تله الجناياا 
والجــنار إال  إ ا  ــواير الــركن المعنــو ر أ  إ ا  ــوايرا النيــة اإجراميــة. ووــو مــانص  تليــ  

المهربــي: )الجنايــاا والجــنا ال يعاقــ  تليهــا إال  إ ا  ( مــن القــانون الجنــاري222ال صــل )
 .p3 of 9ار كبا تمداث(. د. تلي القاسمي ـ المصدر ن س  ـ 

وملـال  لـك أن  القـوانين ال اصـة بال جـارة . p2 of 10ويـلم ال قـي ـ المصـدر ن سـ  ـ ( 21)
قـانون ال جـارة و  (.1112لسـنة 35)رقـم األردني قانون المعامالا اإلك رونية كااللك رونية 
ال ــاص  (1111لســنة  1دبــي رقــم ) إمــارةقــانون . و  م 1111 لســنةالبحرينــي  اإلك رونيــة

ـــمبال ـــةماع ـــو جي لل جـــارة  الا وال جـــارة اإلك روني ـــانون األونســـ رال النم ـــد اس رشـــدا بق ق
(  ـم  سـن   2112لسـنة  19. كما أن  قانون ال حكيم المصر  رقـم )2116االلك رونية لسنة 

 قاث ما قانون األمم الم حدة النمو جي لل حكيم ال جار  الدولي.ا سا
( تلـي الصـاو  ـ الصـياغة ال شـريعية للحكـم الجيـد ـ إ ـار مق ـرح للـدول العربيـة ـ ورقـة 22)

 ل ية لحلقة النقا  ال ي ين مها برنامج األمم الم حدة اإنمـاني ـ برنـامج إدارة الحكـم يـي 
شــبا / يبرايــر  6ـــ2س النــوا  اللبنــاني يــي بيــروا للمــدة الــدول العربيــة بال عــاون مــا مجلــ

 .21ـ بحث من االن رنا ـ ص 1112

 .p2 of 4( معرية القانون ـ بحث من االن رنا ـ 22)
( أوميـة دراسـة الصـياغة ال شـريعية بـالله ين العربيـة واالنجليزيـة ـ بحـث مـن االن رنـا ـ 25)

 .p1 of 4ـ droit_dz.com. م اح تله شبكة من دف الحقو  والعلوم القانونية
 .p1 of 9( د.تلي القاسمي ـ المصدر ن س  ـ 26)
 4( أوميــة دراســة الصــياغة ال شــريعية بــالله ين العربيــة واالنجليزيــة ـ المصــدر ن ســ  ـ29)

p1of . 
 .  p1 of1الصياغة ال شريعية مشرتاث وقلاءث ويقهاث ـ موجز من االن رنا ـ( 23)
 .p1 of1يعية الجيدة ـ بحث من االن رنا ـ ( أسالي  الصياغة ال شر 21)
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 .25( تلي الصاو  ـ الصياغة ال شريعية ـ المصدر ن س  ـ ص21)
 .p2 of 10ويلم ال قي ـ المصدر ن س  ـ  (22)
 .2( أومية دراسة الصياغة ال شريعية ـ المصدر ن س  ـ ص21)
 .p3 of 10( ويلم ال قي ـ المصدر ن س  ـ 22)
 . 35اقي البكر  والمدرس زوير البشير ـ المد ل/ المصدر ن س  ـ صتبد الب األس ا ( 22)
 .2د. تلي الصاو  ـ األصول البرلمانية / المصدر ن س  ـ ص (25)
 . 92تبد الباقي البكر  والمدرس زوير البشير ـ المد ل/ المصدر ن س  ـ ص األس ا ( 26)
. 35مـد ل/ المصـدر ن سـ  ـ صتبـد البـاقي البكـر  والمـدرس زويـر البشـير ـ ال األسـ ا ( 29)

د.صـالح الـدين تبـد الل يـف النـاوي ـ الـوجيز د. تبـد المجيـد الحكـيم ـ المـوجز يـي شـرح 
القانون المدني ـ الجزء األول ـ يي مصادر االل زام ـ م بعة نديم ـ ال بعة ال امسة ـ بهداد ـ 

 .63ـ 69ـ ص 2199
تن  د.صالح الدين تبد الل يـف النـاوي  . نقالث 2/226حرر يي ال ق  ـ م( أبو البركاا ـ ال23)

 .69ـ الوجيز/ المصدر ن س  ـ ص
 .213تبد الباقي البكر  والمدرس زوير البشير ـ المد ل/ المصدر ن س  ـ ص األس ا ( 21)
 .2( د. تلي الصاو  ـ األصول البرلمانية / المصدر ن س  ـ ص51)
جامعــة القــاورة ـ برنــامج للعــاملين ( الجمعيــة المصــرية للنشــر و نميــة الــوتي القــانوني ـ 52)

باللجان البرلمانية يي مجلـس الشـع  ـ  قريـر الـدورة اللامنـة ـ بحـث تـن  ريـ  االن رنـا ـ 
 . 2ص

. د.صالح الدين تبد الل يـف النـاوي ـ الـوجيز/ p3 of 10 ( ويلم ال قي ـ المصدر ن س  ـ51)
 . 21ر ن س  ـ ص. تلي الصاو  الصياغة ال شريعية ـ المصد22المصدر ن س  ـ ص

 .21( تلي الصاو  ـ الصياغة ال شريعية ـ المصدر ن س  ـ ص52)
. الجمعيـة المصـرية للنشـر و نميـة الـوتي p3-4 of 10 ( ويـلم ال قـي ـ المصـدر ن سـ  ـ52)

 .5القانوني ـ المصدر ن س  ـ ص
صـياغة ( ملال : تقوبة ال  قل تن ك ا وال  زيـد تـن كـ ا لمـن يعـل كـ ا. تلـي الصـاو  ـ ال55)

 . 21ال شريعية ـ المصدر ن س  ـ ص
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ـ  2136( للمزيـد د. قدم وويـ  النـداو  ـ شـرح قـانون اإلبـاا ـ جامعـة بهـداد ـ بهـداد ـ 56)
 وما بعدوا.  23ص

وــ ـ 2221( للمزيـد د. قدم وويـ  النـداو  ود. واشـم الحـاي  ـ  ـاريخ القـانون ـ بهـداد ـ 59)
 . 61ر 55ـ ص 2136

. د. تلي الصاو  ـ األصول البرلمانية /المصدر p5 of 10 لمصدر ن س  ـ( ويلم ال قي ـ ا53)
 .2ن س  ـ ص

 .p4 of 10 ( ويلم ال قي ـ المصدر ن س  ـ51)
 .35تبد الباقي البكر  والمدرس زوير البشير ـ المد ل/ المصدر ن س  ـ ص األس ا ( 61)
ـلة بـين تلـم المن ـ  والقـان62) ون ـ م بعـة شـ ي  ـ بهـداد ( د.مصـ  ه إبـراويم الزلمـي ـ الص 

 .5ـ ص2136وـ ـ 2216ـ
لة/ المصدر ن س  ـ ص61)  .22ـ21( د.مص  ه إبراويم الزلمي ـ الص 
 .261( د. صالح الدين تبد الل يف الناوي ـ الوجيز ـ المصدر ن س  ـ ص62)
ــة المن ــو . 2( ووــ   الــدالالا وــي :62) ــ دالل ــة م هــوم الموايقــة. 1ـ ــ دالل ــة م هــوم 2ـ ــ دالل ـ

 ـ داللة االيماء.6ـ داللة االق لاء. 5ـ داللة االشارة.     2 ال ة. الم

لة/ المصدر ن س  ـ ص65)  .11ـ12( د.مص  ه إبراويم الزلمي ـ الص 
لة/ المصدر ن س  ـ ص66)   .15ـ12( د.مص  ه إبراويم الزلمي ـ الص 
 .621( د. تبد المجيد الحكيم ـ الموجز ـ المصدر ن س  ـ ص69)
 .21الدين تبد الل يف الناوي ـ الوجيز/ المصدر ن س  ـ ص ( د. صالح63)

( المـل مر الرابـا لجمعيـة االمنـاء العـاملين للبرلمانـاا العربيـة ـ بحـث تـن  ريـ  االن رنـا ـ 61)
p1 of 1. 

 .6ـ 5ـ ص 2191( د. مص  ه جواد ـ قل وال  قل ـ الجزء األول ـ م بعة أسعد ـ بهداد ـ 91)

ـ األ  اء الشارعة يي ال رجمة القانونية ـ بحث تن  ري  االن رنـا ـ  ( أيمن كمال السباتي92)
 .2ـ1ص

( من  لك : د. مص  ه جواد ـ قل وال  قل ـ المصدر ن س ر د.أميل بديا يعقو  ـ قل يه ا 91)
 . وغيروا.  1119صوا  ـ الملسسة الحديلة للك ا  ـ ال بعة األوله ـ  رابلس ـ لبنان ـ 

 .25ـ المصدر ن س  ـ ص ( تبد الم ل  صالا92)
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 .22ـ ص2195( مجلة األحكام العدلية ـ العدد األول ـ كانون اللاني ـ شبا  ـ ق ار ـ 92)

 .9( تبد الم ل  صالا ـ المصدر ن س  ـ ص95)
ـ ص  2155( د.مص  ه جواد ـ المباحث اللهوية يي العرا  ـ م بعة لجنة البيان العربي ـ 96)

 .16ـ 15
إبراويم أنيس( قلية ريعا أمام القلاء االنجليز  قـارالث: كنـا يـي )لنـدن( ( ي كر الدك ور )99)

حــين ابرمــا المعاوــدة المشــهورةر ودتــي أحــد الصــح يين المصــريين إلقــاء 2126ســنة 
محالرة يي الناد  المصر ر والادر  ما إ ا كـان وـو الـ   ا  ـار تنوانهـار أو ا  ار ـ  لـ  

ــاد . وكــان تنــوان  ــة للن ــة ال ن ي ي ــا بعــد المعاوــدة(. و صــدف لــ  اللجن المحالــرة: )واجبن
) ( وحاول أن يوج   المناقشة نحـو البحـث يـي نصـوص المعاوـدةر معلنـاث أن ـ  مـن  األس ا 

المس حيل أن نعرف واجبنا بعد المعاودة مالم ندرس المعاودة ن سهار ون عرف إله مزاياوار 
  مــن المعارلــين للمعاوــدة ان ــ األســ ا ونقارصــها. وكــان مــن المعــروف حينرــ  تــن وــ ا 

ي كهــر  جــو المحالــرة. و شــي ررــيس النــاد  والمشــرف تلــه المحالــرة الــدك ور )م( أن 
 األسـ ا ي ور  األتلاء يـي نقـا  سياسـي معـارو قـد  كـون تاقب ـ  و يمـةر يحـال بـين 

) ( ومنع  من االس رسال يي الكالمر يكان بينهما نقا  حادر  بودلا يي  بعـو العبـاراا 
) ( مهدداث م وتداث. لم  انعقدا اللجنـة ال ن ي يـة ل ن ـر يـي أمـر  األس ا ةر وانصرف القاسي
) ( بوص   تلواث من األتلـاءر ورأا أن  قـانون النـاد  يسـما لهـا باحال ـ  إلـه  األس ا 

)مجلــس  أديــ ( مــالم يع ــ ر تمــا صــدر منــ ر وأصــر  كــل تلــه موق ــ ر واســ حال ال  ــاومر 
) (. وقـررا اللجنـة  ن يـ  نصـوص القـانونر وكـان لهـ ا  األسـ ا  و  ور األمـر ولـم يع ـ ر

القانون صور ان أحداوما بالعربية وأ رف باالنجليزيـة ييهـا  رجمـا تبـارة )مجلـس  أديـ ( 
) ( إلـه مجلـس  أديـ ر  األس ا (. واحيل Disciplinary Councilبالعبارة االنجليزية )

وي العـادة يـي كـل قـراراا اللجنـة ال ن ي يـة.  وولا القرار يي لوحة االتالناا بالناد  كما
) ( أمر  إله القلاء االنجليز  مـدتياث أن  يـي اتـالن وـ ا القـرار  شـهيراث  األس ا وونا ريا 

ب ر وق ياث يي حق   ر   تلي   سارة مادية وادبيةر يهو بوص   مـن أصـحا  األتمـال يـي 
لحق  من و ا االتـالن لـرر بليـغ  )لندن( واصحا  السمعة ال يبة بين الم عاملين مع  قد

يــي ســمع   ومالــ ر وكلــف )الســير ســ ايرد كــرببس( باقامــة الــدتوف تلــه أتلــاء اللجنــة 
ال ن ي ية ال مسةر وكلهم يي مراكز كبيـرة م لـامنين مـا مـدير البعلـاا حينرـ  والمس شـار 
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وا  أن  ) ( يـي دتـ األسـ ا السياسي للس ارة المصرية )ع.ح(. وكان من أوم مااس ند إلي  
ر يهي يي رأي  كلمـة مهينـة ييهـا قـ ف Punitiveكلمة ) اديبي(  نا ر الكلمة االنجليزية 

ــز  بصــدد  رجمــة كلمــة  و شــهير. و لــا القلــية لــالث ســنين حــار ييهــا القلــاء االنجلي
(. وان ـد  للشـهادة Punitiveأو Disciplinary) أديبي( الواردة يي االتالنر ول وـي )

م  صصين يي الله ين العربية واالنجليزيـةر يلـم يجمعـوا تلـه رأ ر بعو المصريين من ال
وا  ل ا وجهاا الن رر أو بعبارة أ رف  هر مالدف كل يري  من داللـة وامشـية إزاء وـ   

 األس ا الكلمة. و حملا الحكومة المصرية قرياث من الجنيهاا يي و   القليةر كما  حم ل 
ل بعــو أتلــاء البرلمــان االنجليــز  مــن  المــدته قاليــاث أ ــرفر وان هــا القلــية بــأن  ــد  

اصـــدقاء ال ـــريين لل وييـــ  بـــين يـــريقين مـــن المصـــريين يـــي )لنـــدن(. وكانـــا اج ماتـــاا 
ــازل  ــانر و ن ــم   صــايه ال ريق ــز ر ل ــان االنجلي ــي البرلم ومــداوالا شــهد ها حجــرة  اصــة ي

) ـأديبي(. مـن كـل تن قلي  ر دون االو داء إله رأ  حاسم قا ا يي داللـة كلمـة  األس ا 
ما قدم نـرف كيـف  سـي ر الداللـة تلـه أ وـان النـاسر وكيـف  ليـر بيـنهم النـزاع والشـقا ر 
وكيــف أ  قــا اللهــة يــي أداء مهم هــا حــين اســ عملا يــي المجــال السياســي أو يــي يــو 
المنازتاا القلاريةر وكيف يمكن أن  سمه األشياء بهير أسـمارهار أو يـزاد أو يـنقص مـن 

يمـانر دالال ها. وس واء كانا  لك الداللة الهامشية سببها الهوف والهرور أو تن تقيدة وا 
يهــي   صــل ا صــاالث وليقــاث بمــا يســمي  تلمــاء الــن س بالعا  ــة. د. ابــراويم أنــيس ـ داللــة 

      .226ـ222ـ ص 2162األل ا  ـ مك بة األنجلو المصرية  ـ ال بعة اللانية ـ 

 . 1ن س  ـ ص( أيمن كمال السباتي ـ المصدر 93)
ـ مجموتة المك   ال ني ـ  19/21/2196  جلسة 22سنة  199ال عن رقم ( نقو مدني ـ 91)

. نقالث تن مك ـ  دك ـور تبـد الـودود يحـه ـ الموسـوتة العلميـة ألحكـام 2322ـ ص19السنة 
  .223ـ ص2131ـ  2132محكمة النقو ـ الجزء األول ـ الم بعة ال نية ـ القاورة ـ 

    . 122ـ صالمصدر ن س  أبو حسان ـ د. محمد ( 31)

ـ م بعـة الجزء الرابـا ( محمد الشربيني ال  ي  ـ مهني المح ا  إله معرية أل ا  المنها  ـ 32)
 .191ـ 2163مص  ه البابي الحلبي ـ القاورة ـ 

 .221( د. إبراويم أنيس ـ المصدر ن س  ـ ص31)
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الشـر  الجزارـي لـيس إال   قـديراث ا  اقيـاث  ( ويي و ا ي  لف العربون تن الشر  الجزارـي ألن  32)
لل عويو تن اللرر ال   قد يصي  الدارن بسب  ا الل المدين يي  ن ي  العقدر ول لك ال 
يحكم ب  إ ا لم يص  الدارن لرر محق ر ويجوز    يل  إ ا كان مبالهاث يي  قدير  )مادة 

محمــد  ــ  البشــير ـ  األســ ا و  ( مــدني. د.تبــد المجيــد الحكــيم ود.تبــد البــاقي البكــر 291
الـوجيز يـي ن ريـة اإل ـزام يـي القـانون المـدني العراقـي ـ الجـزء األول ـ مصـادر اإل ـزام ـ 

 .52ـ ص 2131م ابا ملسسة دار الك   لل باتة والنشر ـ جامعة الموصل ـ
84  ( SIRY 1861.1.350 Niboyet 112. 

اريس( قد تقد يي سـن ي عـدف الواحـدة ( كان )ليزارد ( المكسيكي الجنسية ال   يسكن )ب35)
والعشرين من العمر ص قة لشراء بعو الجواور. ولم يبين للبارا أن  بلوغ سن الرشد ويقـاث 
ــانون المكســيكي وــو ا مــام ال امســة والعشــرين مــن العمــر. ولــدف م البــة البــارا لــ   للق

ه وي  أحكـام القـانون باالقسا  الم    تليها ديا )ليزارد ( بب الن ال زام  ألن   قاصر تل
ــديار وقلــا بصــحة  ــم  أ ــ  بهــ ا ال المكســيكي. إال  أن  المحكمــة المريــوع أمامهــا النــزاع ل
ال زامــ  وايــد ها يــي  لــك محكمــة الــنقور والــزم المــدته تليــ  بــديا المبلــغ الــالزم ب م ــ ر 

ءف لـ  وجاء يي حيلياا الحكمر أن  ال اجر ال رنسي قد  دت   م اور و ا الشا  ال    ـرا
ن   صـرف ال ـاجر ال رنسـي كـان بحسـن نيـةر  رشيداث قياساث تله أحكـام القـانون ال رنسـي. وا 
ووو ال يلزم بمعرية قوانين الدول الم  ل ة ونصوصها الم علقة بالقصر والبلوغ. وأن   ي ولـد 
 من األ   بالقانون المكسيكي الراراث بالمصلحة الو نية. وقد احـدث وـ ا الحكـم دويـاث وـارالث 
ــة  مــا أن  الســب  الــ   اســ ند إليــ  ووــو )يكــرة المصــلحة الو نيــة( غيــر كــاٍف مــن الناحي
ــد أ ــ   ــنص  تليهــا. وق ــه ال ــ ة لال ــ  بهــ   ال كــرة إل ــدول المحب ــ لك لجــأا ال ــة. ول القانوني
المشر ع العراقي ب كـرة المصـلحة الو نيـة يـي )المـادة اللامنـة تشـرة( مـن القـانون المـدني. 

اال  صـاص لقـانون جنسـية الشـ ص ييمـا ي علـ  باألوليـة أوردا يـي  يهي بعد أن ات ا
ال قرة اللانية منها حالة نقص األولية لسبٍ    ي يجهل  ال رف ار رر وقلـا بأن ـ  ومـا 
 لك ي ي ال صرياا المالية ال ي  عقد يـي العـرا  و  ر ـ  قلاروـا ييـ  إ ا كـان أحـد ال ـريين 

ي   يرجا إلـه سـب  ييـ    ـاء ال يسـهل لآل ـر  بينـ  اجنبياث ناقص األولية وكان نقص اول
يـ ن  وـ ا السـب  ال يـللر يـي اولي ـ . د. حسـن محمـد الهـداو  و د.غالـ  تلـي الـداود  ـ 
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ـ 16ـ ص  2133وـ ـ 2211القانون الدولي ال اص ـ الجزء اللاني ـ ال بعة االوله ـ بهداد ـ 
19 . 

الشــلون االج ماتيــة و قاليــد األمــة وــو  ( مــن األمللــة تلــه مــدف كــون اللهــة مــرقة  عكــس36)
درجة القرابة ال ي  رب  ال رد بكٍل من أسرة أبيـ  وأسـرة أمـ . يـ ن  األمـم ال ـي  سـير ن مهـا 
االج ماتية تله إنزال وا ين األسر ين منزلـة واحـدة  قريبـاث يـي درجـة قراب همـا لل ـرد   لـ  

 ,tanteوالعمـة وال الـة , (oncle, uncleله هـا كلمـة واحـدة تلـه كـٍل مـن العـم وال ـال )

aunt وابــن العــم أو العمــة وابــن ال ــال أو ال الــة .cousin وابنــة العــم أو العمــة وابنــة .
ر تله حين أن  األمم ال ي   ر  ن مهـا االج ماتيـة بـين وـا ين cousineال ال أو ال الة 

يراد أسرة األ  تن األسر ين يي درجة قراب هما لل رد    لف يي له ها الكلماا الدالة تله أ
الكلماا الدالة تله أيراد أسرة األم. د.تلي تبد الواحد وايـي ـ اللهـة والمج مـا ـ دار احيـاء 

ـ  2152وــ ـ 2291الك ـ  العربيـة ـ تيسـه البـابي الحلبـي وشـركال  ـ ال بعـة اللانيـة ـ 
بــادا . ويــورد الــدك ور )تلــي تبــد الواحــد( مــلالث تلــه مبلــغ  ــالر ا جــا  األمــم إلــه م21ص

المساواة أو انحرايها نحو ن ام ال بقاا تله اللهة. يـ ن  ما سـير تليـ  ن مهـا اإج ماتيـة 
بهــ ا الصــدد يــللر يــي م  لــف نــواحي له هــا ح ــه مــن ناحيــة القواتــد. يم ا بــة الم ــرد 

جـراء ال  ـا  تلـه صـيهة اإ بـار تـن لـبلمير الجمـا  ع يمـاث لـ :)أرجو أن     لوا..( وا 
يد ...(ر كــل  لــك ومــا إليــ  مــن أســالي  ال بجيــل اليبــدو يــي اللهــة اإ  الهارــ : )ي  لــل ســ

حيث ينحرف الناس تن مبادا المسـاواةر و كلـر ال ـوار  بـين ال بقـاا. ولـ لك يعـد    ـور 
و   اللمارر يي أ  أمة أصد  سجل  ل  ور ا جاوا ها يـي وـ   الشـلون. يالصـراع تلـه 

أنـ م( يـي م ا بـة الم ـردر ُيملـل أصـد   مليـل ()vous( )أنـا( و)tuاللهة ال رنسية بـين )
لمراحل الصراع بـين روح المسـاواة ون ـام ال بقـاا يـي الشـع  ال رنسـير يقـد كانـا الهلبـة 
لللمير األول يي العصور ال ي سادا ييها مبادا المساواةر واللمير اللاني يي العصـور 

ةر يقــد كــان العــر  يــي ال ــي وونــا ييهــا وــ   المبــادار وملــل وــ ا يقــال يــي اللهــة العربيــ
من أكلر الشعو  بعداث تن ال ع يمر ول لك سـاد يـي   ـابهم لـمير الم ـردر ولـم  جاولي هم

 بــد يــي لهــ هم م ــاور المبالهــة بال بجيــلر وقــد ســار القــرقن تلــه وــ   ال ريقــة يــي  وجيــ  
األ ـرفر ال  ا  إله اهلل )تز وجل( ولكن هم لم يلبلوا بعد ا ساع الدولـةر واح كـاكهم بـاألمم 

وانهماسـهم يــي ال ــرفر ومحاكـا هم ألب هــة ال ــرسر واســاليبهم يـي الحيــاةر وا جــا   اصــ هم 
واغنيارهم إله ال ريا تن الدوماء و بقاا المس لـع ينر لـم يلبلـوا بعـد وـ ا أن مـالوا تـن 
مبادرهم األولهر وانحريا معهم أسـالي  لهـ همر وسـاد ييهـا   ـا  الم ـرد بلـمير الجمـار 
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جراء ال   ا  يي صـيهة اإ بـار تـن الهارـ ر ود لـا إليهـا ال ـا  )الحلـرة( و)الجنـا ( وا 
 .     22ـ21وغيروما. د.تلي تبد الواحد وايي ـ المصدر ن س  ـ ص

 .1ـ 3( د. مص  ه جواد ـ المصدر ن س  ـ ص39)
( مـن اال  ـاء الشـارعة اسـ  دام ل ـ  )ال  ـرة( للداللـة تلـه الـزمن والوقـا. ول ـ  )ال  ـرة( 33)

ــرة( مــن ال ــور واللــعفر ومصــ لا )أوــل ال   ــه ال   ــدل تل ــل ي ــاثر ب ــزمن م لق ــه ال ــدل تل ي
مص لحاا تلـم األديـانر ويقصـد بـ  األقـوام الـ ين تاشـوا بـين نبيـين ولـم  صـلهم الـدتوةر 

َََلر  َفْترَرة           ويس دل بـ لك مـن قولـ   عـاله:) َِراَءُكْم َرُسروُلَنا ُيَبريُِّن َلُكرْم  َِ َقرْد  مِرنَ   َيرا َأْهرَل اْلِكَترا

( ء  قَردِيرٌ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا َِاءَنَا مِنْ بَشِ   وَال نَذِيرٍ فَقَدْ َِاءَكُمْ بَشِر ٌ وَنَرذِيرٌ وَاللَّرهُ ََلَر  كُرل   َريْ      
والصــحيا أن يقــال: )يــي أوقــاا م  ل ــةر يــي تهــود م  ل ــةر يــي أزمــان .(21)المارــدة:

 م  ل ة...(. 
 الحسبان.( الصحيا أن يقال: يا   ب31)
 .p8 of 9( د. تلي القاسمي ـ المصدر ن س  ـ 11)
 
 
 
 

 لبا المصادر
 

د. إبـراويم أنـيس ـ داللـة األل ـا  ـ مك بـة األنجلـو المصـرية  ـ ال بعـة اللانيـة ـ  .2
2162. 

إبـرويم بـن تبـد اهلل الهمـداني الحمـو  المعـروف بـابن  شها  الدين أبو اسحا  .1
ـ الجـزء األول ـ م بعـة الرشـاد ـ ال بعـة  ـ ك ـا  أد  القلـاء أبـي الـدم الشـايعي
 م.2132وـ ـ 2212األوله ـ بهداد ـ 

بروـان الــدين إيــراويم بـن يرحــون ـ  بصــرة الحكــام يـي أصــول األقلــية ومنــاوج  .2
 األحكام ـ الجزء األول ـ القاورة .
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المر له الزبيد  ـ  ا  العروس من جواور القاموس ـ المجلس الو ني لللقايـة  .2
 يا.ال نون ـ الكو 

اإمام أبو الحسـن البصـر  المـاورد  ـ أد  الـدنيا والـدين ـ دار الك ـ  العلميـة ـ  .5
 ..1113ال بعة ال امسة ـ بيروا ـ لبنان ـ 

 .2136د. قدم ووي  النداو  ـ شرح قانون اإلباا ـ جامعة بهداد ـ بهداد ـ  .6

ـ ـ وـ2221د. قدم وويـ  النـداو  ود. واشـم الحـاي  ـ  ـاريخ القـانون ـ بهـداد ـ  .9
2136. 

ــي وزارة ال ربيــة ـ معجــم األل ــا   .3 ــة ي ــة الدارمــة الســ قراء األل ــا  األجنبي اللجن
 .2131وـ ـ 2211والمص لحاا المعربة ـ الجزء األول ـ بهداد ـ 

د.أميـل بــديا يعقــو  ـ قـل يهــ ا صــوا  ـ الملسسـة الحديلــة للك ــا  ـ ال بعــة  .1
 .1119األوله ـ  رابلس ـ لبنان ـ 

و  ود. غالــ  تلـي الــداود  ـ القــانون الــدولي ال ـاص ـ د.حسـن محمــد الهــدا .21
 م.2133وـ ـ 2211الجزء اللاني ـ ال بعة االوله ـ بهداد ـ  

 .2159وـ ـ 2296حمد  تبيد ـ من تيون األ بار ـ ال بعة اللاللة ـ دمش  ـ  .22

 سعيد اإيهاني ـ من  اريخ النحو ـ دار ال كر ـ بدون سنة  با.  .21

قن ـ الجـزء اللالـث والعشـرون ـ المجلـد السـابا ـ دار سـيد ق ـ  ـ يـي  ـالل القـر  .22
 احياء ال راث العربي ال بعة ال امسة ـ بيروا.

د.صالح الدين تبد الل يف الناوي ـ الوجيز الوايي ـ مصادر الحقو  الش صية  .22
 م.2132وـ ـ 2212ـ م بعة البيا العربي ـ تمان ـ االردن ـ 

البشـير ـ المـد ل لدراسـة القـانون ـ  تبـد البـاقي البكـر  والمـدرس زويـر األسـ ا  .25
 .2131م بعة دار الك   لل باتة والنشر ـ جامعة الموصل ـ 

ابــو البركــاا كمــال الــدين تبــد الــرحمن بــن محمــد األنبــار  ـ نزوــة األلبــاء يــي  .26
 بقـاا األدبـاء ـ  حقيـ  د. إبـراويم السـامراري ـ مك بـة المنـار ـ االردن ـ ال بعـة 

 .2135اللاللة ـ 
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بـة تبـد اهلل بــن مسـلم الـدينور  ـ تيــون األ بارــ دار الك ـا  العربــي ـ ابـن ق ي .29
 بيروا.

محمد    البشـير ـ الـوجيز  األس ا د.تبد المجيد الحكيم ود.تبد الباقي البكر  و  .23
يي ن رية االل زام يي القـانون المـدني العراقـي ـ الجـزء األول ـ مصـادر االل ـزام ـ 

 .2131نشر ـ جامعة الموصل ـم ابا ملسسة دار الك   لل باتة وال

د. تبـد المجيـد الحكـيم ـ المـوجز يـي شـرح القـانون المـدني ـ الجـزء األول ـ يـي  .21
 .2199مصادر اإل زام ـ م بعة نديم ـ ال بعة ال امسة ـ بهداد ـ 

تبــد الم لــ  صــالا ـ مباحــث يــي اللهــة ر النحــور ورســم الكلمــاا )االمــالء( ـ  .11
 .2131 م بعة ال عليم العالي ـ الموصل ـ

مك ـ  دك ـور تبـد الـودود يحـه ـ الموسـوتة العلميـة ألحكـام محكمـة الـنقو ـ  .12
 .2131ـ  2132الجزء األول ـ الم بعة ال نية ـ القاورة ـ 

م بعـة ال رقـي تلي بن الحسين الشايعي المعروف بابن تساكرـ  اريخ دمش  ـ  .11
 .وـ 2252ـ دمش  ـ

ر احيـاء الك ـ  العربيـة ـ تيسـه د. تلي تبد الواحد وايـي ـ اللهـة والمج مـا ـ دا .12
 .2151وـ ـ 2291البابي الحلبي وشركال  ـ ال بعة اللانية ـ 

وــ ـ 2221اإمام محمد بن ادريس الشايعي ـ األم ـ دار ال كر ـ بيروا ودمش  ـ  .12
2111. 

الجــزء محمـد الشـربيني ال  يــ  ـ مهنـي المح ــا  إلـه معريـة أل ــا  المنهـا  ـ  .15
 .2163ابي الحلبي ـ القاورة ـ ـ م بعة مص  ه البالرابا 

السيد محمد رشيد رلا ـ الوحي المحمد  ـ ملسسة العز الدين ـ ال بعـة اللانيـة  .16
 .2115ـ بيروا ـ 

لة بين تلم المن   والقـانون ـ م بعـة شـ ي  ـ  .19 د. مص  ه إبراويم الزلمي ـ الص 
 م .2136وـ ـ 2216بهداد ـ 

قهــاء يــي األحكــام الشــرتية ـ د. مصــ  ه ابــراويم الزلمــي ـ أســبا  ا ــ الف ال  .13
 م.2136وـ ـ 2216الجزء األول ـ م بعة ش ي  ـ ال بعة اللانية ـ بهداد ـ 

 .2191د. مص  ه جواد ـ قل وال  قل ـ الجزء األول ـ م بعة أسعد ـ بهداد ـ  .11
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د.مصـ  ه جـواد ـ المباحـث اللهويـة يـي العـرا  ـ م بعـة لجنـة البيـان العربـي ـ  .21
2155. 

بـداهلل يـاقوا الحمـو  ـ ارشـاد األريـ  إلـه معريـة األديـ  ـ شـها  الـدين أبـو ت .22
 .2112 حقي  إحسان تباس ـ دار الهر  االسالمي ـ ال بعة األوله ـ بيروا ـ 

 

 المجالا: 
مجموتة األحكام العدلية العدد األول ـ قلاء محكمة ال مييز ـ كـانون اللـاني ـ شـبا  

 .2195ـ ق ار ـ 

 

 القوانين:
 .2152لسنة  21عراقي رقم القانون المدني ال .2

 . 2191لسنة  261قانون ال ن يم القلاري رقم  .1
 (.   2199لسنة  62قانون الح ا  تله سالمة اللهة العربية رقم ) .2
 (.2191لسنة  92قانون اللجنة العليا للعناية باللهة العربية رقم ) .2
 (.2132لسنة  32قانون الهيرة العليا للعناية باللهة العربية رقم ) .5

 (.2132لسنة  21ون الليبي رقم )القان .6

و.ر( بشـأن منـا اسـ عمال غيـر اللهـة  2261لسـنة  22القانون الليبـي رقـم ) .9
 العربية يي جميا المعامالا.

 

 (:90بحوث من االن رنا )الشابكة
 .أسالي  الصياغة ال شريعية الجيدة .2

الجمعيـة المصـرية للنشـر و نميـة الـوتي القـانوني ـ جامعـة القـاورة ـ برنـامج  .1
 عاملين باللجان البرلمانية يي مجلس الشع  ـ  قرير الدورة اللامنة.لل
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 المل مر الرابا لجمعية االمناء العاملين للبرلماناا العربية. .2

 أيمن كمال السباتي ـ األ  اء الشارعة يي ال رجمة القانونية. .2
ــة ـ من ــدف  .5 ــة واالنجليزي ــالله ين العربي ــة دراســة الصــياغة ال شــريعية ب أومي

 .droit_dz.comالعلوم القانونية الحقو  و 

 د.تلي الصاو  ـ االصول البرلمانية للصياغة ال شريعية. .6

تلي الصاو  ـ الصياغة ال شريعية للحكم الجيد ـ إ ـار مق ـرح للـدول العربيـة  .9
ــ ورقـة  ل يـة لحلقـة النقـا  ال ـي ين مهـا برنـامج األمـم الم حـدة اإنمـاني ـ 

ية بال عاون ما مجلس النوا  اللبناني يـي برنامج إدارة الحكم يي الدول العرب
 .1112شبا / يبراير  6ـ2بيروا للمدة 

د.تلي القاسمي ـ الن رية ال اصة يـي تلـم المصـ لا و  بيقا هـا يـي مهنـة  .3
 المحاماة ـ الموقا السور  لالس شاراا والدراساا القانونية.

 .22/9/1119 قانون لحماية اللهة العربية قريباث يي االماراا ـ الجزيرة نا ـ .1

د. محمد أبو حسان ـ اللهة العربية يي ال شريعاا والقوانين العربيـة ـ الموقـا  .21
 السور  لالس شاراا والدراساا القانونية.

ــة ـ مشــروع  .22 ــة العربي ــة الله ــي البحــرين لوقــف اوان ــانون ي ــا ق ــة ن ـ العربي
 .1111/اوك وبر/12

لجزيــرة نــا ـ مهاربــة يهــددون بــاللجوء للقلــاء دياتــاث تــن لهــة اللــاد ـ ا .21
3/2/1113 . 

 ويلم ال قي ـ الصياغة القانونية ـ موقا الدك ور شيماء ت اهلل. .22

 
 


