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 قراءة القانون ثالث قراءات. . 1

االأولى                                       القراءة ال�شريعة الكا�شفة

الثانية                                      القراءة العادية

الثالثة                                         القراءة املتاأنية املتعمقة 

اإعلم اأنه من ال�شروري

قراءة العناوين

قراءة ن�شو�ص القانون

الفكرة  وبني  بينها  والعالقة  الفرعية  الأفكار  ت�شجيل 
الكلية اأو املعنى الكلي للقانون 

قراءة الأفكار الأ�شا�شية

العالقات بني هذه الن�شو�ص وبع�شها البع�ص

درا�شة الن�شجام والرتابط بني املعاين الفرعية للقانون 
الواردة يف ن�شو�شه وبني املعنى العام 

التعرف على اأهداف القانون

الدللت والأفكار الفرعية التي يحملها كل ن�ص

حتليل الن�شو�ص القانونية

التعرف اإلى املبادئ الأ�شا�شية التي حتكم القانون

مراجعة اأهداف القانون واأفكاره الأ�شا�شية 

حتديد العام واخلا�ص يف القانون

هدف 
القراءة ال�شريعة 

للقانون

هدف 
القراءة العادية 

للقانون

هدف 
القراءة املتاأنية

املتعمقة
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اأهداف القانون وعالقته بامل�شروعية القانونية ) الد�شتورية ( والتاأكد من  اأن الأهداف . 2
م�شاغة باأهداف قريبة املدى اأي األفاظ حمددة حتديدًا قطعيًا. وعدم و�شع اأهداف 

بعيدة املدى يعجز القانون عن حتقيقها.

الن�شو�ص الالحقة لأهداف القانون هي برامج تنفيذية خلطة عمل القانون، ولحظ . 3
اأن كل برنامج ) مادة اأو جمموعة مواد ( حتقق معنــــًا جديدًا وم�شافــــًا للقانــون 

وحتقيق اأهدافه.

ركز على معرفة معاين الألفاظ واجلمل الواردة يف الن�شو�ص بحيث تكون معانيها . 4
حمددة، ووا�شحة، وخالية من الإبهام والغمو�ص.

ا�شتخراج الكلمات املفاتيح يف الن�شو�ص القانونية ) املعاين الأ�شا�شية ( وحدد املعاين . 5
الفرعية املرتبطة بهذه املعاين  الأ�شا�شية.

 ق�شم ن�شو�ص القانون اإلى جمموعات حمددة :. 6

 جمموعة الأهداف واملبادئ العامة.	•

 جمموعة معاين ن�شاط الفاعل، والفعل ) جمموعة التدابري واال�شرتاطات(.	•

جمموعة معاين الأحكام واجلزاءات.	•
عالقة الن�شو�ص بع�شها بالبع�ص من خالل معياري الرتابط، والتكامل �شواء كان . 7

ترابط الإحالت، اأو الإبدال، اأو الرتابط الدليل الذي يقوم على :

 -   هل ن�ساط الفاعل ما زال م�ستمراً يف الن�ص الالحق؟
-   هل وقائع الفعل ما زالت م�ستمرة يف الن�سو�ص الالحق؟

-  املفعول به ما زال قائماً باآثاره يف الن�سو�ص الالحقة.
-  وتاأكد من الإجابة على هذه الأ�سئلة الثالثة من خالل البحث يف عالقة 

الق�شايا )اأ�شباب– نتائج – اأنواع – مظاهر – �سروط – موانع – وظائف(.
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ا�شتدل على وقائع القانون من خالل الكلمات املفاتيح ) املعاين الرئي�شية ( والكلمات . 8
الفرعية  ) املعاين الفرعية ( .

املبادئ القانونية التي حتكم وقائع الن�شو�ص ت�شتمد من  الد�شتور – القوانني ال�شابقة– . 9
القوانني املقارنة– والنظام القانوين العام يف الدولة.

 البحث الجتماعي الذي يحدد ماهية امل�شكلة يف وقائع القانون، وبحث العالقات بني . 10
عنا�شر هذه الظواهر من خالل جدول البحث الجتماعي.

اإعمل جاهدًا على اأن تكون نتائج البحث ال�شتدليل الجتماعي، جدول حتليل املعاين . 11
وجدول القيا�ص القانوين اأدوات بحث اأ�شا�شية ومهمة للم�شفوفتني الجتماعية والقانونية.

امل�شفوفة الجتماعية، والقانونية ما هي اإل اأدوات لتنظيم فكرك يف القانون.. 12

كيفية ا�شتخراج اإ�شكاليات الن�شو�س القانونية

َجزء الن�ص ولتكن قاعدتك �شاأحترك من الكل اإلى اجلزء، اأي من املعنى الرئي�شي اإلى 
املعنى الفرعي من حيث بحث عالقات االرتباط، وداللة اجلزء يف الكل اأي الوظيفة التي 
اأن  وميكن  القانـــــــون.  الكل لأهــــــــــداف  يوؤديها  التي  الكل، والوظيفـــة  اإلى  يوؤديها اجلزء 

تطرح ت�شاوؤالت:
               

-    ما هي وظيفة املعنى اأو املعاين الفرعية بالن�شبة لعالقتها باملعاين الرئي�شية؟
-   ما هي وظيفة املعاين الرئي�شية يف حتقيق اأهداف القانون؟

-   ما هي الأبعاد الجتماعية لهذه املعاين؟
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جدول وظائف املعاين

وظيفة املعاين 
الرئي�شية يف 

عالقتها باالأهداف

وظيفة املعاين 

الفرعية يف عالقتها 

باملعاين الرئي�شي

االأبعاد االجتماعية 
للمعاين الرئي�شية 

والفرعية

النتائج النهائية

هل حتقق املفاهيم 
الرئي�شية يف 

القانون دورًا اأو 
اأدوارًا يف حتقيق 
اأهداف القانون.

هل حتقق املعاين 
الفرعية دورًا اأو 
اأدوارًا يف املعاين 

الأ�شا�شية.

و�شع الن�شو�ص 
يف ظروفها 

الجتماعية، 
والثقافية، 
والتاريخية.

بعد اأن تنجز التعرف اإلى اإ�شكالية الن�ص وفق جدول وظائف املعاين

من خالل االآتـــــــــــــــــــــي:

جدول التف�شري التحليلي للن�شو�س

املقابلة الن�شية التاأويل الن�شي
مربرات املعاين 

الفرعية

مربرات املعاين 
الرئي�شية يف الن�س 
)الكلمات املفاتيح( 

اأي مقابلة اأفكار 
الن�ص، باأفكار 

الن�شو�ص الأخرى 
مع قوانني اأخرى 

مع مراعاة العتبار 
الجتماعي

الك�شف عن 
امل�شكوت عنه يف 
الن�شو�ص وفق 
مبادئ الكم ، 

والكيف والأ�شلوب 
واملنا�شبية.

ملاذا هذه املعاين 
الفرعية؟

) انظر جدول 
وظائف املعاين (

ملاذا هذه املعاين 
الرئي�شية بالذات؟
) انظر جدول 

وظائف املعاين ( 

 اأجنز خطوة التف�شري التحليلي للن�شو�س
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اخلطوة التالية :
اخترب  متا�شك الن�شو�س من خالل االإجابة على الت�شاوؤالت التالية :

هل الن�ص له اأدوات وا�شحة يف التاأثري؟. 1
عمل . 2 خطة  يف  تنفيذي  برنامج  باعتباره  منه  املتوخى  الهدف  يحقق  الن�ص  هل 

القانون؟ 
هل الن�ص من�شجم مع البيئة القانونية ؟. 3
هل الن�ص من�شجم مع البيئة الجتماعية؟. 4

وهنا ميكن لدار�ص القانون اأن ي�شيف التعديالت الالزمة التي تعد �شرورية لتحقيق التما�شك 
املطلوب يف الن�شو�ص .

وحتى جتيب على االأ�شئلة االأربعة بو�شوح وبنجاح فاأحر�س 

-  على القراءة املتاأنية لن�شو�ص القانون.

-  اأجب على كل �شوؤال على حدة.

-  لحظ اأن ال�شوؤالني الثاين والثالث يقومان الن�ص القانوين من الداخل، واأن الإجابة 
على ال�شوؤالني االأول والرابع يقومان الن�ص من اخلارج اأي واقع بيئته الجتماعية.

-  لحظ اأن اإجاباتك على الأ�شئلة الأربع �شتك�شف لك عن :

W .جوانب القوة وال�شالحية يف الن�شو�ص القانونية

W  .اأو جوانب ال�شعف وعدم ال�شالحية يف هذه الن�شو�ص

W .) تاأكد من عالمات الوقف، والرتقيم يف الن�شو�ص )راجع الدليل   الت�شريعي

للمزيد من التو�شيح:

عندما تبحث يف اإ�شكالية الن�ص، اأو جمموعة الن�شو�ص فاأ�شاأل
	••ما هي العالقة القائمة بني اأهداف القانون وبني املعاين الرئي�شية؟  
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ثم �شع هذا ال�شوؤال بطريقة عك�شية  فاأ�شاأل 
              	••ما هي العالقة القائمة بني املعاين الرئي�شية وبني اأهداف القانون ؟

ففي ال�شوؤال االأول تتحرك من الكل اإلى اجلزء ويف ال�شوؤال الثاين تتحرك من اجلزء اإلى 
الكل وبالتايل �شتحظى باإجابات اأكرث دقة وو�شوح.

وبعد اأن تتعرف اإلى اإ�شكاليات الن�ص اأو الن�شو�ص فاإن اخلطوات التالية )التف�شري التحليلي 
اأن تقارن بني الزاوية القانونية للن�ص،  اأحر�س دائماً على  اأو التما�شك الن�شي(  للن�ص، 

والزاوية الجتماعية له، واإبراز التداخل القائم بينهما.

 قبل مبا�شرة عملية حتليل الن�س اأ�شاأل نف�شك اإلى اأي فئة ينتمي هذا الن�س؟. 1

فئة الأهداف واملبادئ العامة.	•
فئة التدابري وال�شرتاطات.	•
فئة الأحكام واجلزاءات.	•
فئة الأحكام النتقالية.	•

 بعد ذلك تبداأ مرحلة تفكيك الن�س . 2

حتديد معاين جمل الن�ص.	•
العالقات الرتكيبية والدللية بني هذه اجلمل وبع�شها.	•
اإعلم اأن معرفتك ملعاين اجلملة القانونية الأولى �شيقودك   اإلى  العالقة مع اجلملة 	•

الثانية �شواء تركيبية اأو دللية، واجلملة الثانية  �شتقودك اإلى اجلملة الثالثة وهكذا.

احر�س على رابطة التعليل يف مرحلة تقييم الن�س القانوين ول تغفل عن اجلانب . 3
اجلانب  اإلى  بالإ�شافة  للن�ص  اخلارجي  اجلانب  ميثل  لأنه  التعليل  يف  الجتماعي 

الداخلي املتعلق باملبادئ القانونية والد�شتورية.

احر�س على مفهوم جتاور املعاين اأي قرب املعاين من بع�شها البع�ص يف الن�شو�ص . 4
القانونية حتى ل يوؤدي ذلك اإلى الرتباك يف فهم القانون. 

عليك اأن تتفح�س:



11

التفح�س بطريقة االأ�شئلة وي�شل بك �شريعاً اإلى النتائج مثل :. 5

 - ماذا يريد اأن يثبت الن�ص اأو جمموع الن�شو�ص؟

- ماذا تطرح؟

- ما هي الفكرة اأو الأفكار التي يريد الن�ص اأو جمموعة الن�شو�ص تو�شيلها اإلينا؟

- ما هي الفكرة الأكرث اأهمية وح�شورًا يف الن�ص اأو جمموعة الن�شو�ص؟

- هل هناك معاين واأفكار اأخرى ميكن اأن ن�شمها للن�ص؟

- ما هو اجلديد الذي اأ�شافته لنا اخلربة املقارنة للقانون )املقارنة مع قوانني  اأخرى(؟

اأن ن�شو�س االأهداف العامة اأو املبادئ العامة هي ت�شور جمرد خلطة عمل القانون، واأن 
الن�شو�س االأخرى هي الت�شور الفعلي والتنفيذي للقانون. وهي التي حتدد دللت تنفيذ 
القانون. واأن جمل واألفاظ الن�شو�س هي اأفعال لالجناز والتحقق من قبل املخاطب باأحكام 

القانون وهي اأفعال للتوا�شل الجتماعي.

فاإذا ما علمت ذلك

فاإعلم اأن كل الألفاظ واجلمل لها وظيفة ودور يف داخل الن�شو�ص والدور والوظيفة يعني 
بحثك عن معنى اجلمل والألفاظ، واملعاين منها ما هو رئي�شي، والآخر فرعي، والثالث متمم.

فاأ�شاأل
- ما هو املعنى املتحكم يف الن�ص، اأو جمموعة الن�شو�ص؟

- ما هي الواجبات، اأو احلقوق التي يفرزها هذا املعنى املتحكم.
-هل هذه الواجبات واحلقوق مفهومة ومقدرة من املخاطب باأحكام القانون.

اإعلم

وحتى يتي�شر عليك االأمر يف علمك ملعاين الن�شو�س
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اإعلم

اأن ت�شاأل

اأعباء  اأو  �شجر  بدون  باحلقوق  التمتع  اأو  تنفيذها،  باإمكانه  املخاطب  اأن  تعني  ومقدرة 
اجتماعية؟ اأو بنوع من الرتياح اإذا كانت حقوق.

اأن معنى الألفاظ واجلمل ترتبط ببع�شها البع�ص فاللفظ الواحد ل يوؤدي معنى اإل اإذا 
باجلمل  ارتبط  اإذا  اإل  تامًا  معناها  يكون  لن  الواحدة  واجلملة  الأخرى.  بالألفاظ  ارتبط 

الالحقة يف الن�شو�ص القانونية. وهذا هو املق�شود بدللة املعنى يف الن�شو�ص القانونية.
تتبع يف  اأن  وعليك  بداية  لها   ) الألفاظ واجلمل   ( الن�شو�ص  لكل معنى يف  اأن  واإعلم 
الن�شو�ص نهاية هذه املعاين حتى تتكون لديك �شورة وا�شحة عند حتليل معاين الن�ص اأو 

الن�شو�ص ودائمًا يف رحلتك للبحث عن بداية ونهاية املعاين يف الن�شو�ص.

	•ما هو التكامل بني املعاين الفرعية اأثناء اإبحارها من البداية اإلى نهاية املعاين؟
	•ما هو التنافر بني املعاين الفرعية اأثناء اإبحارها من البداية اإلى نهاية املعاين؟

	•ما هي العمليات التي توؤديها هذه املعاين من بداياتها اإلى نهايتها؟

معنى �لن�س �أو �لن�سو�س

بداية املعني

امل�شامنياالأفكار

نهاية املعنىعمليات املعنى
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اأن بحثك يف عمليات املعنى يتطلب اأمرين:
	•البحث يف بنية الن�ص الداخلية التي تتاألف من املفردات اللفظية، واجلمل، والعالقات  

الرتكيبية والدللية ما بني الألفاظ واجلمل.
املبا�شرة  الجتماعية  واملوؤثرات  اخلارجية،  الظروف  اأي  الن�ص  �شياق  يف  	البحث 

للن�ص.
اأو الن�شو�ص  التي يريد الن�ص  الر�شالة  اأن دمج الأمرين معًا هو �شبيلك ملعرفة  حيث 
تو�شيلها للمخاطب باأحكام القانون، كما اأن ذلك هو �شبيلك ملعرفة ما خفي من معاين يف 

الن�ص اأو الن�شو�ص.

اإعلم





مدونة �لتفكري و �لتذكر 
لتحليل �لقانون و ن�سو�سه
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) القاعدة االأولــى (

تذكر اأن عملية حتليل القانون ون�شو�شه هي عملية ممتعة للتفكري وا�شتنباط النتائج، اأو 
ال�شتدلل اأي التو�شل اإلى نتائج جديدة. واأن جوهر عملية التحليل تقوم على:

 تفكيك الن�ص اأو القانون اإلى اأجزاء.	•
تركيب هذه الأجزاء والعنا�شر.	•
 حتديد امل�شكلة القانونية والجتماعية للن�ص.	•
قارن بني احللول القائمة يف الن�ص اأو القانون، وبني احللول الأخرى خا�شة من الزاوية 	•

الجتماعية.

) القاعدة الثانية (

تذكر اأن حتليل الن�ص والقانون يختلف عن التعليق على الن�س الأن االأول يتطلب اأن 
تتبع اخلطوات ال�شابقة امل�شار اإليها يف عملية التحليل. اأما التعليق على الن�س فجوهره 

يقوم على:

اأ( ا�شتذكار املبادئ القانونية العامة مثل قواعد الد�شتور، واأحكام املحاكم الد�شتورية، 
وقواعد القوانني الأخرى ذات ال�شلة، ومبادئ واأ�ش�ص التفاقيات واملعاهدات الدولية اأو 
النماذج الإر�شادية للقوانني ذات ال�شبغة العاملية مثل قوانني حماية امللكية الفكرية، اأو 

الإرهاب، اأو القوانني اللكرتونية.
ب( تنزيل هذه املبادئ على وقائع الن�ص، اأو القانون الذي اأمامك لتتعرف على اأوجه 

الختالف والتفاق.
ت( ثم �شغ النتائج القانونية يف �شوء ذلك دون اأن تغفل النظر يف اجلانب الجتماعي.

) القاعدة الثالثة (

تذكر اأن م�شفوفة الت�شميم الت�شريعي ما هي اإل اأداة لتنظيم فكرك يف حتليل القانون، 
وهي تعرب عن خال�شة النتائج التي تو�شلت اإليها بعد مرحلة بحوثك القانونية والجتماعية.
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 ما هي العوامل الجتماعية املوؤثرة على الن�ص اأو القانون؟. 1

ما هو ارتباط الن�ص، اأو القانون بغريه من الن�شو�ص القانونية االأخرى �شواء          . 2
د�شتورية، اأو يف القانون ذاته، اأو القوانني الأخرى؟

الن�شو�ص . 3 القائم وغريه من  الن�ص  ما هي حدود التفاق والختالف بني 
القانونية  يف ذات القانون؟

) القاعدة الرابعة (

تذكر يف قراءتك الثالثة للن�ص اأو القانون اأنك مطالب بالإجابة على ثالثة اأ�شئلة رئي�شية:

) القاعدة اخلام�شة (

تذكر اأن الكلمة يف الن�س ما هي اإال رمز اأو مفهوم اأو مدلول.

واأن اجلملة يف الن�س ما هي اإال فـكـرة.

واأن الن�س هو وحـدة جزئية للـفـكـرة.

) القاعدة ال�شاد�شة (

اأي تعديل على  اإجراء  واأغرا�شه عند  القانون،  اأهداف  �شع عينيك دائمًا، وتفكريك على 
الن�شو�ص فاأ�شاأل 

     

 

 

ما هو الهدف من التعديل املقرتح �شواء بالإلغاء اأو بالإ�شافة، اأوبالتعديل؟	•

ما هي فائدة واأثر هذا التعديل املقرتح من الزاوية الجتماعية؟	•

ما هو التعار�ص اأو التفاق للتعديالت مع الن�شو�ص الأخرى يف القانون،اأو 	•
القوانني الأخرى التي ت�شكل النظام القانوين يف الدولة؟
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وتذكر اأن م�شفوفة التعديالت على القوانني ما هي اإل اأداة تنظيم لالإجابة على الت�شاوؤلت 
ال�شابقة .

) القاعدة ال�شابعة (

اأ�شعى دائمًا لأن تعرف اأثناء عملية التحليل حدود املبداأ املرفوع اأي املنطقة ال�شبابية بني 
حكم الن�ص و نقي�شه

غري �لقاتل اليعدم فالقاتل يعدم
املبداأ

املرفوع

حد نهائيحد ابتدائي

وما بينهما الكثري من الأمور والتف�شيالت
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) القاعدة الثامنة (

تذكر اأنك مطالب اأثناء حتليل الن�شو�س ببذل العناية الالزمة لتحقيق :

 

) القاعدة التا�شعة (

اإذا مل يحقق الن�ص ال�شروط الثالثة ال�شابقة فاإعلم اأنك �شتكون اأمام واحد من االحتماالت 
الثالثة الآتية:

مالئمة  الن�سفعالية  الن�سجودة الن�س

اأي حتقيق القدرة على 
الت�شال باملخاطبني باأقل 

جهد ممكن من خالل 
الألفاظ املحددة باملعاين 

الأ�شا�شية و الفرعية. 
و قلل ا�شتخدامك من 
الألفاظ لأن لكل لفظ 

وظيفة.

اأي القدرة على اأن يلم 
الن�ص مبختلف الوقائع 
والأحداث التي ميكن اأن 
ينطبق عليها، بالإ�شافة 

اإلى اإ�شهامه املوؤثر يف 
حتقيق الهدف الذي 

يتوخاه القانون.

اأي تنا�شب مفاهيم الن�ص 
مع مقت�شيات املوقف 

الجتماعي، واأ�شاأل دائمًا 
عن الأثر الجتماعي  

للن�ص.

عدم وجود 
رابطة بني 

مفاهيم الن�ص و بني 
الن�ص و غريه من 
الن�شو�ص الأخرى.

فعلى الرغم 
من وجود رابطة بني 

مفهومني اأو اأكرث لكنها 
حتتوي على موقع خايل 
ل ي�شغله حمتوى مهم 

�شقط من الن�ص.

اختالف
 املعرفة التي 

يقررها الن�ص القانوين 
عن الواقع اأو البيئة التي 

�شيطبق فيها.

االنقطاعات
يف الن�س
القانوين

مفارقات 
يف الن�س 
القانوين

فجوات
الن�س 

القانوين
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) القاعدة العا�شرة (

تذكر اأثناء التحليل وال�شياغة اأن بنية الن�س القانوين ما هي اإال 

كلمة تعرب عن املفتاح اأو املعنى الأ�شا�شي 
 +

كلمات تو�شف، وحتدد، وت�شرتط، وتدبر، ومتنع، وحتكم على املعنى االأ�شا�شي اأو الكلمة 
املفتاح

 +
كلمات جديدة قد تعرب عن معاين فرعية

) القاعدة احلادية ع�شرة (

اإذا اأردت اأن تتخل�س من عيب الغمو�س يف اأي ن�س قانوين فاأبحث عن اأربعة اأ�شياء:

 معرفة قدر املعاين التي يريد الن�ص تو�شيلها.

 معرفة قدر املعاين الأخرى املرتبطة به يف القانون.

معرفة قدر املعاين املعربة عن املخاطبني باأحكام القانون و حتديد حقوقهم و 
واجباتهم.

 معرفة قدر البيئة الجتماعية التي �شيطبق فيها القانون.
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-   اأما الو�شل بني املعاين.
-   اأو الف�شل بني املعاين.

-   اأو الإ�شافة للمعاين.
-   اأو العتماد املتبادل اأي املعنى للفظ ي�شتند اإلى معنى لفظ جماور.

) القاعدة الثانية ع�شرة  (

تذكر يف قراءتك الثالثة للقانون اأن اأدوات العطف توؤدي اأربعة وظائف :

) القاعدة الثالثة ع�شرة (

�شع عينيك على الغر�ص اأو الهدف من الأفعال الواردة يف ن�شو�ص القانون

    هل هي اأفعال اأ�شا�شية ؟                                       ت�شكل احلدث واملوقف

اأم

    هل هي اأفعال اأحكام؟                    ت�شكل االأثر، واحلكم علىاالأفعال االأ�شا�شية        

اأم

   هل هي اأفعال التاأثري؟                         اأي التزامات للمخاطب
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) القاعدة الرابعة ع�شرة (

ابحث عن عالقة احتواء املعاين يف داخل الن�شو�ص القانونية مبعنى

) القاعدة اخلام�شة ع�شرة (

تذكر اأن الفاعل يف الن�شو�ص القانونية له ثالثة معاين اأ�شا�شية:

)القاعدة ال�شاد�شة ع�شرة (

 اإذا اأردت اأن حتلل الن�ص بنظرية التحليل التوزيعي لعالمات الن�ص القانوين 

فاإعلم اأنك مطالب باالآتـــي :

W  ،اختبار قابلية الن�ص للتحقيق اأي هل ميكن تطبيق القانون بدون اأعباء اجتماعية

اأن اجلملة 
يف الن�س

و 
كل من 

اللفظ و 
اجلملة

و 
الن�س كله اللفظ

توؤدي وظيفة 
حمددة

يوؤدي وظيفة 
للجملة

يوؤديان دور 
تكاملي للمعاين

يحتوي هذه 
املعاين باأريحية 
و دون تنافر اأو 

تعار�ص

معنى من االألفاظ واجلمل                 يدل على املطلوب منه           

معنى من االألفاظ واجلمل                يدل على و�شف املطلوب منه       

معنى من االألفاظ واجلمل                يدل على اأحكام �شابطة اإذا مل
                                                           ينفذ الفاعل ما هو مطلوب منه        
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اأو اأعباء اجتماعية مقبولة من املواطنني.

W  اختبار ال�شحة الداللية للن�ص اأي هل الفعل اأو الن�شاط القائم يف داخل الن�شو�ص
هو من اخت�شا�ص الفاعل واأن الفاعل له القدرة على الإتيان به.

W  اأن اأكرث من القدرة على  اأي ل يجوز حتميل الن�ص مبعاين  التكافوؤ  اختبار معيار 
اأهداف  اأكرب من  اأنها  اأو  اأو الن�شو�ص  اأكرب من غر�ص الن�ص،  اأنها تبدو  اأو  يتحملها 

القانون.

واإعلم اأن ك�شفك عن معايري االختبار الثالثة ال�شابقة �شتجعلك ت�شل اإلى نتائج 
مهمة هي :

W .عالقات االرتباط يف الن�ص الواحد، اأو يف الن�ص وعالقته بالن�شو�ص االأخرى
W  ،الن�ص معاين  بني  والتكامل  الن�ص،  داخل  يف  املعاين  بني  التكامل  عالقات 

والن�شو�ص الأخرى.
W  عالقات ال�شد اأو املخالفة يف داخل الن�ص، اأو يف العالقة بني الن�ص والن�شو�ص

الأخرى.

) القاعدة ال�شابعة ع�شرة(

تذكر اأن كل قانون يف ن�شو�شه واألفاظه وجمله له ثالثة اأنواع من املعاين:

الأفكار الأ�شا�شية
+

دور و وظيفة هذه 
الأفكار الأ�شا�شية يف 
حتقيق املعنى العام 

للقانون

الأفكار امل�شتقة من 
الأفكار الأ�شا�شية

+
التكامل و الرتابط 
بني الأفكار الفرعية

 و الأ�شا�شية

اأهداف القانون
 +

عالقة الأهداف 
بالنظام القانوين يف 

الدولة

معاين

اأ�شا�شية 

معاين

فرعية

معاين

عامة
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) القاعدة الثامنة ع�شرة (

تذكر اأن بناء اأي تربير اأو تعليل يف القانون، اأو يف جداوله املرفقة يقوم على كتابة 
خم�شة اأ�شياء:

- بيان العلة                                 ال�شبب اأي الفعل اأو املعنى امل�شاف اأو املحذوف اأو املعدل.

- بيان املعلول                             القائم يف داخل الن�ص.

- اإ�سناد العلة اإلى املعلول            اأي ملاذا هذا ال�شبب بالذات، وماذا يحدث لو مل ناأخذ به ؟  

- الأ�سا�ص القانوين لالإ�سناد      ما هو املبداأ القانوين لهذا الإ�شناد؟                

- بيان مغزى الن�ص                  هو ال�شيء الكامن اأو امل�شترت وراء املعنى الظاهريف الن�ص،اأو                       

         ) القاعدة التا�شعة ع�شرة (

 تذكر اأن اإلغاء القانون اأو الن�ص قد يكون �شريحًا اأي الن�ص ال�شريح على الإلغاء اأو �شمنيًا 
اأي ا�شتنتاج يتم التو�شل اإليه با�شتحالة اجلمع بني قواعد قانونني لتعار�شهما اأو عندما ي�شدر 

قانون جديد متكامل ي�شمل املو�شوع الذي حكمه قانون �شابق. واالإلغاء يكون له حالتني:
	•الإلغاء للتعار�ص بني الن�شو�ص.

	•الإلغاء عن طريق اإعادة التنظيم.
واإعلم اأن القانون الالحق هو اخلا�ص والقانون القدمي هو العام والقاعدة القانونية تقول 

اأن اخلا�ص يقيد العام.

) القاعدة الع�شرون (

اإعلم اأن اال�شتثناء على عدم رجعية القوانني ال يكون اإال بن�س �شريح يف القانون:
	•لعتبارات تتعلق بامل�شلحة العامة للمجتمع.

	•لعتبارات تتعلق مبا هو اأ�شلح للمتهم يف القوانني اجلزائية.

الدللة القريبة ملعاين الن�ص.  
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) القاعدة الواحدة والع�شرون (

تذكر اأنه اإذا اأردت اأن حتلل الن�س اأو الن�شو�س باال�شتناد اإلى مفهوم داللة الن�س 
اأي ا�شتنتاج ما خفي يف الن�س.

-    فاإنك اأما تتبع قاعدة ا�شتنتاج القيا�ص اأي اإعطاء احلكم الذي تقرره قاعدة قانونية 
حلكم حالة اأخرى مل يرد ب�شاأنها قاعدة اأو ن�ص الحتادهما معًا يف العلة اأي اإحلاق حكم 

الأ�شل للفرع لحتاد العلة.
-   اأو تتبع قاعدة ال�شتنتاج من باب اأولى اأي اإعطاء حالة غري من�شو�ص عليها حكم حالة 
من�شو�ص عليها لو�شوح علة احلكم يف احلالة الأولى، اأو اأن هذه احلالة مت�شمنة كجزء 

من حالة احلكم املن�شو�ص عليها.
-    اأو تتبع قاعدة ال�شتنتاج مبفهوم املخالفة ويطلق عليه القيا�ص العك�شي اأي اإعطاء حالة 
غري من�شو�ص عليهــــا يف القانــــــون حكمًا عك�ص حكــــم احلالة املن�شـــــو�ص عليها يف 

القانون اأو الن�شو�ص. 

) القاعدة الثانية والع�شرون (

تذكر يف ن�شو�س العقوبات واجلزاءات :
�شرورة حتديد الفعل املجرم بظروفه، و�شفاته وخ�شائ�شه. ◄
الألفاظ واجلمل حمددة حتديدًا قطعيًا. ◄
 اجلزاءات حمددة وحاول اأن تعطي القا�شي �شلطة تقديرية يف و�شع اجلزاء بني حدين  ◄

اأدنى واأق�شى وفق مفاهيم النظرية احلديثة للعقاب.
 اإعلم اأن القيا�ص حمظور على القا�شي يف الن�شو�ص اجلزائية، ف�شاعده على اأن تكون  ◄

وا�شحًا، وحمددًا يف �شياغة الن�شو�ص اجلزائية.

) القاعدة الثالثة والع�شرون (

 تذكر اأن نهاية اجلملة القانونية يف اأي ن�س يتوقف على اأربعة معاين:
  الوقف التام ملعنى اجلملة القانونية، وانقطاع هذا املعنى عن املعنى الالحق يجربك 	•

على اأن ت�شع نهاية للجملة القانونية.
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 الوقف الكايف ملعنى اجلملة القانونية اأي وقف املعنى الفرعي يف جملة، اإل اأن معنًا 	•
اأي�شــــًا على اأن ت�شــع نهاية  فرعيًا اآخر �شيبداأ يف جملة جديدة. وهذا ما يجبــــرك 

للجملة القانونية.

فعليك 	• الثانية  يف  وا�شتمر  االأولى،  اجلملة  يف  يتم  مل  املعنى  اأي  احل�شن  الوقف   اأو 
با�شتخدام اأدوات العطف. ويجوز لك اأن تقف، اأو ت�شتمر.

 اأو الوقف املرتوك يعني اأن معنى اجلملة غري مكتمل فال يجوز اإنهاء اجلملة.	•

) القاعدة الرابعة والع�شرون (

تذكر اأن ما هو زائد اأو ناق�س يف معاين الن�س اأو الن�شو�س يتوقف على اإتباعك اأربعة 
مبادئ اأ�شا�شية:

اأي ما هو �شروري للن�ص، وما هو غري �شروري.مـبـداأ الــكـم

ما هو املعنى الذي يق�شده الن�ص؟

هل املعنى معرب عنه باألفاظ وظيفية، وجمل 
وظيفية حمددة؟

هل املعنى متالئم مع الظروف والعتبارات 
الجتماعية؟

مـبـداأ الـكـيـف

مـبـداأ االأ�شلوب

مـبـداأ املنا�شبية
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) القاعدة اخلام�شة والع�شرون (

اإذا اأردت اأن تخترب نف�شك يف قدرتك على فهم القانون الذي تدر�شه فاأجب على 
االأ�شئلة االآتية:

-  ماذا يقول هذا القانون، وما هو غر�شه؟

-  ملن يوجه هذا القانون ن�شو�شه وهل ميكن القبول باأحكامه من قبل املخاطب به؟

-  هل ن�شو�ص القانون وا�شحة يف التعبري عن معانيها اأم اأن هناك معاين ل لزوم لها، 
وهناك معاين كان من املفرت�ص اأن يت�شمنها القانون؟

- ما هي املعايري واملبادئ القانونية والجتماعية التي اعتمد عليها هذا القانون؟

) القاعدة ال�شاد�شة والع�شرون (

تذكر اأن االأحكام، واحللول التي �شياأتي بها اأي قانون :

-   اإما اأن تكون حلواًل مف�شلة اأي متنا�شبة متامًا مع ال�شياق الجتماعي.

-  اأو حلواًل م�شتح�شنة تتنا�شب بدرجة اأقل مع ال�شياق الجتماعي.

-   اأو حلواًل مرتوكة اأي تعرب عن حكم اأو حل قانوين دون اأن تاأخذ يف العتبار عنا�شر 
ال�شياق الجتماعي.

) القاعدة ال�شابعة والع�شرون (

تذكر اأنه اإذا اأردت اأن تخترب الكفاءة اللغوية يف الن�شو�س القانونية اأي مدى قدرة 
االألفاظ واجلمل القانونية يف التعبري عن معانيها املق�شودة فعليك اأن تتفح�س اأربعة 

معايري اأ�شا�شية:

وا�شحا، القدرة اللغوية تعبريًا  املعاين  عن  معربة  وجمل  األفاظ  اأي 
ودقيقًا، وحمددًا.
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) القاعدة الثامنة والع�شرون (

 تذكر اأنه اإذا اأردت اأن تخترب اأثر القانون على املخاطب باأحكامه فاأ�شاأل االآتـي:

-   ماذا اأريد من هذا املخاطب؟
-   ما هو الهدف الذي اأ�شعى اإلى حتقيقه اإذا نفذ املخاطب ما اأريده؟

-   متى ينفذ املخاطب ما اأريده؟
-   اأين ينفذ املخاطب اللتزامات؟

-   كيف ينفذ املخاطب اللتزامات؟

القدرة املعرفية

القدرة االإدراكية

اأي اأن هذه الألفاظ واجلمل والعبارات الواردة يف الن�ص 

�شت�شل اإلى املخاطب باأحكام الن�ص بذات ق�شد وغر�ص 

ومعاين وا�شعها.

اأي اأن الألفاظ واجلمل والعبارات يف الن�ص كانت مدركة 
لواقعها و�شياقها الجتماعي.

القدرة االجتماعية

اأي اأن املعاين يف القانون، والن�شو�ص مرتبة فكل لفظ 
اجلملة  اإلى  توؤدي  جملة  وكل  الآخر،  اللفظ  اإلى  يوؤدي 
هذا  واأن  الآخر،  الن�ص  اإلى  يوؤدي  ن�ص  وكل  الأخرى، 
التكامل يف بيان القانون موؤهاًل لأن يحقق اأثرًا اجتماعيًا 

ما يف احلدث.  



30

) القاعدة التا�شعة والع�شرون (

تذكر اأن الفعل يف الن�ص القانوين هو فعل اجنازي اأي فعل يوعز لالأفراد واملخاطبني 
القيام باأفعال معينة فاأعمل على اأن تكون هناك مزايا اأو منافع لالأفعال الإيعازية اأو الجنازية 

حتى يقتنع الأفراد بقبول القانون ون�شو�شه.

) القاعدة الثالثون (

تذكر اأن الن�ص، اأو الن�شو�ص القانونية التي اأمامك يف اللجنة، اأو اجلل�شة العامة قد 
مرت مبرحلتي اإعداد، و�شناعة. واأن هذا الن�ص على هيئته قبل درا�شتك له هو مكون لغوي 
يتكون من األفاظ وجمل، فعليك اأن حتولــــــه اإلى مكـــون دليل تبحث عن معانــــيه الظاهــــــرة 

ومعانيه املخفية.

) القاعدة الواحدة وثالثون (

 اإذا اأردت اأن تتبع منهاجية التحليل الداليل للن�س فاإعلم اأنك �شتتبع اخلطوات  التالية:

-   حتديد املعاين الرئي�شية يف الن�ص، اأو الن�شو�ص.

-   حتديد املعاين الفرعية يف الن�ص، اأو الن�شو�ص.

-   حتديد معيار العالئقية اأو العالقات بني املعاين الرئي�شية واملعاين الفرعية.

-   حتديد الهدف اأو الغر�ص من هذه املعاين وعالقتها باأهداف القانون.

خالل  من  الفرعية  واملعــاين  الرئي�شيـــــة  املعاين  بني  العالقات  منا�شبية  -    حتديد 
ال�شياق الجتماعي.

) القاعدة الثانية وثالثون (

 اإذا اأردت اأن تخترب مدى قدرة الن�شو�س على حتقيق اأهداف القانون فاإعلم اأنك 
مطالب باالإجابة على االأ�شئلة االآتية:

-  ما هي دللة الن�شو�ص يف �شوء عالقتها بالأغرا�ص للقانون؟

-  ما هو القدر الذي �شي�شهم به هذا الن�ص، اأو الن�شو�ص يف حتقيق اأغرا�ص القانون؟
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العالقة  وا�شتنتج يف �شوء هذه  الن�شو�ص  اأو  للن�ص،  الزاوية الجتماعية  -  ما هي 
القدرة على حتقيق اأهداف القانون من حيث التفاق اأو الختالف؟

القانون  اأغرا�ص  تتحقق  اأن  الن�شو�ص فهل ميكن  اأو  الن�ص،  لو تعطل هذا  -  ماذا 
بالن�شو�ص الأخرى؟

) القاعدة الثالثة وثالثون (

 تذكر اأن �سروط الفعل الآمر يف القانون يجب اأن يكون :

حمدد املعامل واحلدود.	•
 دقيق يف الو�شف.	•
 وا�شح يف ال�شروط.	•
 حمدد للمالب�شات والظروف.	•
 يتعدد العقاب عليه باختالف الظروف وال�شروط وال�شفات.	•

ومعنى الفعل االآمر هو الوجوب املطلق اأي التنفيذ بدون تراخي.

) القاعدة الرابعة وثالثون (

تذكر اأن �سروط الفعل الناهي يف الن�سو�ص القانونية يجب اأن يكون:

ال�شمول حلدود معنى الفعل املنهي عنه.	•
ال�شتغراق يف معنى الفعل املنهي عنه.	•
ح�شر احلالت – بقدر الإمكان – التي ميكن اأن تتفرع عن معنى  الفعل املنهي.	•







املجل�س الوطني االحتادي

اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�شتف�شارات خا�شة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�ص الوطني الحتادي على العنوان التايل:

الأمانة العامة - اأبوظبي
  00971  2 00971        فاك�ص: 6812846   2 هاتف: 6812000 

�ص.ب : 836 اأبوظبي
members_affairs@almajles.gov.ae :الربيد اللكرتوين

الأمانة العامة - دبي
هاتف : 3244400 4 00971     فاك�ص :  3242332 4 00971 

�ص.ب : 47 دبي


