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هذا الدليل ما هو �إال حماولة ي�سرية يف جهود متوا�صلة للمدر�سة االجتماعية القانونية التي ترى �أن القانون ما هو �إال خطة عمل لتحقيق �أهداف وغايات
جمتمعية معينة .و�أن هذه اخلطة التي يعرب عنها القانون يف �إطار ن�صو�صه يجب �أن تكون حمل ا�ستق�صاء دقيق ،ودرا�سة وافية من �أع�ضاء الربملانات .فالقانون
هو �أخطر وثيقة اجتماعية لتنظيم قواعد ال�سلوك يف املجتمع ،ويف عالقات الأفراد ببع�ضهم.
وهو مر�آة ح�ضارة الدول وتقدم �شعوبها لأنه يحدد م�سارات امل�ستقبل وفق قواعد تنظيمية ومعايري توجيهية ،وكان واحد ًا من امل�شكالت الأ�سا�سية التي واجهت
درا�سة القوانني يف الكوجنر�س الأمريكي وبرملانات كل من بريطانيا ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،وال�سويد ،وبولندا وغريها من الدول الأوروبية هل يتم درا�سة القوانني وفق
حمتواها املو�ضوعي القانوين ،ويف �إطار العالقات التبادلية القائمة بني مكونات النظام القانوين ال�سائد يف الدولة� .أو بعبارة �أخرى ال�سري يف �إطار املنهاجيات التي
حددتها مدر�سة ال�شرح على املتون التي ولدت يف فرن�سا ،و�أبدت تقدي�س ًا عالي ًا للن�صو�ص القانونية باعتبار �أن درا�سة القوانني يجب �أن تتم من داخل الن�صو�ص.
وعلى هذا الدرب �سارت مدر�سة املنهج احلقوقي ال�شكلي الذي القت ت�أييد ًا متزايد ًا يف �أوا�سط الفقهاء الفرن�سيني� .إال �أن �أول حماولة علمية جادة للخروج من
هذا النهج كانت يف عام 1962م على يد الفقيه الأمريكي  B.Tesmidenالذي ر�أى �أن هذه املدار�س الفرن�سية جتمد درا�سة القوانني يف الربملانات لأن �أع�ضاء
الربملانات يهمهم يف املقام الأول �أثر القوانني على الأو�ضاع والظروف االجتماعية ،ومدى قدرتها يف حل م�شكالت املجتمع من خالل الر�ضاء العام لأفراد املجتمع.
و �أ�ضاف "تريندان " يف درا�سته املن�شورة يف جملة القانون The lawالأمريكية يف ابريل 1962م �إن تقدي�س الفرن�سيني ملناهجهم يف درا�سة القوانني من خالل
الن�صو�ص الداخلية �إمنا يعود بالأ�سا�س �إلى فكرة تاريخية اخت�صت بها فرن�سا دون �سائر العامل .لأن فرن�سا كانت تطبق فيها العديد من القوانني التي تختلف عن
بع�ضها البع�ض يف مناطق ال�شمال عنها يف مناطق اجلنوب حتى جاءنا نابليون وفقهاء القانون الفرن�سي فوحدوا هذه القوانني يف جمموعة �أطلق عليها جمموعة
نابليون التي وحدت فرن�سا حتت قانون واحد .ولكن ثبت فيما بعد �أن جمموعة نابليون مل ت�ستطع �أن جتاري التغريات العميقة يف املجتمع الفرن�سي.
وانتقد " تريندان " �أع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي لأنهم ال يتفاعلون مع جمتمعاتهم ملعرفة ال�صواب واخلط�أ يف القوانني الأمريكية .وعلى الرغم من �أن
الكوجنر�س كان قد تبنى توجه ًا اجتماعي ًا لدرا�سة القوانني منذ �أوائل القرن املا�ضي� ،إال �أن هذه الدرا�سة ا�ستدعت من اخلرباء الربملانيني يف الكوجنر�س ،وفقهاء
القانون �أن يعقدوا جمموعات عمل متوا�صلة ا�ستمرت ل�سنوات عدة يف الن�صف الثاين من القرن املا�ضي نتج عنها العديد من الدرا�سات واملفاهيم اجلديدة لدرا�سة
القوانني يف الربملانات ،وانت�شرت هذه املفاهيم اجلديدة ب�سرعة فائقة يف العديد من الربملانات الأوروبية خا�صة يف �ستينات القرن املا�ضي .و�أكد البنك الدويل يف
درا�سته  Government and developmentاملن�شورة يف عام 1992م �إلى �أن الإدارة الر�شيدة كمفهوم يجب �أن ي�ستند �إلى تلك القوانني املعرب عنها باال�ستدالل
امل�ستمد من املجتمع ،و�أن النجاح احلقيقي حلكومات دول العامل املتقدم هو يف قوانينهم التي تعرب عن ر�ضاء مواطنيهم عنها .و�أكد " فيليب �سواريز " يف كتابـ ــة
 ( the progressالتقدم) �أن الدرا�سات الربملانية وما �أتت به من مفاهيم حديثة يف درا�سة القوانني �إمنا هي ثورة حقيقية لأن هذه الدرا�سات ا�ستطاعت �أن ت�شكل
لها كيان ًا متميز ًا عن الدرا�سات واملناهج الأكادميية املعروفة .فالقانون يف الربملان �شيء خمتلف متام ًا عن القانون يف احلكومة �سواء من حيث اخل�صائ�ص �أو
الطبيعة� ،أو الآثار التي ميكن �أن يحققها .فال�شعوب �ست�صب جام غ�ضبها على الربملانات ال احلكومات عندما ي�سود بينهم قانون غري عادل.
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ثم توالت مئات الدرا�سات التي تناولت بالتحليل مفاهيم املدر�سة االجتماعية القانونية التي ا�ستفادت كثري ًا من علم االجتماع القانوين ،وعلم االجتماع
التطبيقي ،وعلم االجتماع ال�سيا�سي ،بالإ�ضافة �إلى نظريات التدرج ،واالرتباطات الداللية ،وعلوم اللغة املقيا�سية مثل علوم الدالالت ،وعلوم املعاين وغريها من
العلوم الأخرى .كل ذلك يف �إطار تطبيق مفاهيم جديدة لدرا�سة الن�صو�ص القانونية يف داخل الربملانات .فاملنطلقات الأ�سا�سية لهذه احلركة كما عب ــر عنه ـ ــا
" فون بيكرمان" يف كتابه The social lawتتلخ�ص يف الآتي :
�1 -1إن املعارف الربملانية اعتمدت على منهاجية علمية حمددة هي منهاجية " تكامل العلوم الإن�سانية " وكان من املحتم �أن تلج�أ �إلى ذلك لأنها تتعامل مع �أع�ضاء
برملانات لهم ثقافات وم�شارب خمتلفة .فالقانون يف حد ذاته داخل الربملان ال يعرب عن علم واحد .فقانون تنظيم املهنة الطبية يعرب عن علم الطب ،وقانون
تنظيم الطاقة النووية يعرب عن العلوم النووية ،والقوانني البحرية تعرب عن علوم البحار ،والقوانني اجلنائية تعرب عن �سل�سلة مت�صلة من العلوم االجتماعية
مثل علم الإجرام ،والعقاب ،والنف�س ،وعلم النف�س االجتماعي يف حني �أن معدي هذه القوانني ال يتعاملون �إال مع حقل اخت�صا�صاتهم �أما �أع�ضاء الربملان
فعليهم �أن يجمعوا يف عقلهم الواحد كل معارف خرباء هذه العلوم .فكان من الطبيعي �أن تتطور الدرا�سات الربملانية لتجاري وتواكب هذه الأو�ضاع اجلديدة
خا�صة يف ظل تعقد وت�شعب العلوم ذاتها .ومن هنا كانت فكرة تكامل العلوم الإن�سانية هي ال�سبيل الرئي�سي لتطوير و�ضعية الدرا�سات الربملانية يف احلقل
القانوين.
2 -2القانون �سيظل علم ًا قائم ًا بذاته ،وله خ�صو�صياته و�أدواته الهامة وله تركيباته املعرفية مثل �سائر العلوم الأخرى� ،إال �أن علم القانون �سعى هو الآخر �إلى
التكامل مع العلوم الأخرى ليطور من منهاجيات و�أ�س�س مفاهيمه فن�ش�أت الكثري من الفروع العلمية للقانون .و�أهمية القانون الأ�سا�سية يف داخل الربملان �أنه
ي�ضمن تنا�سق القوانني مع بع�ضها البع�ض وتنا�سقها مع الد�ساتري مما يجعل النظام القانوين يف جمموع من�سجم ًا بقواعده ومفاهيمه� ،إال �أن ذلك لي�س كافي ًا
لأن حركة وتفاعل متغريات املجتمع �أقوى من �أي قاعدة قانونية ،بل �أن �أي قاعدة �إذا �أرادت �أن تبقى فعليها �أن ت�سعى لأن تتكيف مع واقع احلركة املجتمعية.
وهذا ما حاولت �أن ت�ؤكد عليه املفاهيم اجلديدة للدرا�سات الربملانية احلديثة ،فمثل هذه املنهاجيات للدرا�سات الربملانية احلديثة تتكامل مع علم القانون،
وال تتعار�ض معه ،فكالهما يقدم زاد ًا مهم ًا لأع�ضاء الربملان يف التعرف على القوانني.
�3 -3إن ال�سلطة الت�شريعية ما زالت متثل احللقة الأ�ضعف يف ت�أطري الدار�سات ،ومناهج البحوث الربملانية يف ماهية علمية م�ستقلة ،وذلك �إذا ما قورنت بال�سلطة
التنفيذية التي �أطرت للكثري من منهاجيات البحث مثل مناهج بحوث ال�سيا�سات العامة ،وجعلت منها ماهية علمية م�ستقلة ،وكذلك ال�سلطة الق�ضائية التي
�أطرت للعديد من املاهيات العلمية امل�ستقلة .وقد تعود �أحد الأ�سباب الرئي�سية لذلك هو �أن ال�سلطة الت�شريعية لي�س لها �صفة الدميومة الطويلة لأع�ضائها.
و�أن العاملني يف الربملانات ،وخربائهم الربملانيني مل يكن يعنيهم كثري ًا ت�أطري ماهية علمية م�ستقلة لدرا�ساتهم ومنهاجية البحوث الربملانية .كما �أن اخلرباء
يف جماالت العلوم الأخرى مل يتم لهم التعرف عن قرب وبعمق على ميكانزمات الأعمال العلمية يف داخل الربملانات ،وذلك عك�س الأعمال يف ال�سلطتني
التنفيذية والق�ضائية .وهذا ما ي�ؤدي دائم ًا �إلى �صعوبات يف التطبيق العلمي الربملاين لأدواته و�آلياته� .إال �أن منهاجية تكامل العلوم الإن�سانية �ستعرتف حتم ًا
بدور الدرا�سات الربملانية يف �إثرائها و�إغنائها خا�صة يف جمال القوانني.
كل ذلك �أدى �إلى �إ�سهامات متوالية من " ويرب تيلوت " ،و " بري�سوفت فري " و "راكمبوند دايز " و " ثريتون دارن�س " وغريهم من تبنى مفهوم اال�سرتاتيجية
االجتماعية لبناء الن�ص القانوين .وهذه اال�سرتاتيجية تعتمد على حمورين رئي�سني حتليل و�صياغة الن�ص القانوين وفق معايريه القانونية االجتماعية وكذلك
درا�سة القانون ون�صو�صه من حيث العالقة بالأثر االجتماعي للقانون .فالقانون من وجهة نظر هذه اال�سرتاتيجية ما هو �إال خطة عمل لها �أهداف حمددة .وهذه
الأهداف لها برامج تنفيذية تتمثل يف ن�صو�ص القانون .و�أن �أع�ضاء الربملان يف درا�ستهم للقانون يجب �أن يقوموا بتحليل هذه الربامج ( الن�صو�ص ) من حيث
عالقة هذه الربامج بالأهداف ( �أهداف القانون) وعالقة هذه الربامج ببع�ضها البع�ض حيث ت�ؤدي جميعها �أدوار ًا متكاملة يف خطة عمل من�سقة .ولذلك ف�إن
حتليل اال�سرتاتيجية االجتماعية للن�ص القانوين ينطلق من مفهومني �أ�سا�سيني الأول مفهوم معنى الن�ص والثاين داللة الن�ص و�أن وحدة التحليل ال تقت�صر على
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الن�ص القانوين كوحدة فرعية فقط .و�إمنا هو وحدة نهائية يت�شكل من عنا�صر �أخرى هي اللفظ ،والعبارة القانونية ،واجلملة القانونية .فكل منهم ي�ؤدي دور ًا
وظيفي ًا داخل الن�ص ،ف�إذا ما اختلت عالقات الرتابط الوظيفي ف�إننا �أمام ن�ص خمتل يف معناه قانون ًا .كما تعتمد هذه اال�سرتاتيجية على تفكيك وت�شريح جميع
عنا�صر الن�ص ثم �إعادة بناء هذه العنا�صر وفق �أ�س�س منهاجية اال�ستدالل الربملاين.
ووفق �أ�س�س املدر�سة القانونية االجتماعية ف�إن الن�ص القانوين ين�صرف معناه �إلى �أنه و�سيلة تعبريية تتخذ من ال�شخو�ص ،والأمكنة ،والأ�شياء ،واحلاالت
واملواقف مو�ضوع ًا لها� .إال �أنهم جميع ًا يتفاعلون يف الواقع مبحددات متغرية.
وهذا التفاعل واالحتكاك �أدى �إلى بروز حاجات �ضرورية ،وحاجات حت�سينية ،وحاجات تطويرية للأفراد .فجاء الن�ص القانوين لينظم احتياجاتهم ،ويحكم
معايري �سلوكهم .و�إذا كان الن�ص القانوين ن�سيج مرتابط من �ألفاظ حمددة �إال �أنه يحمل يف داخله عدة خ�صائ�ص �أ�سا�سية ،فهو يتميز با�ستقالليته يف التعبري
عن معنى ،ويتميز باالنفتاح على الن�صو�ص املجاورة فاملعنى ال تكتمل �أطره �إال مبعاين الن�صو�ص الأخرى .فهناك عالقة اقرتان ،وداللة ،وتبادل بني الن�صو�ص
القانونية وبع�ضها يف داخل القانون الواحد .كما يتميز الن�ص القانوين بالن�شاط والديناميكية فهو لي�س مثل الن�صو�ص ال�شعرية �أو النرثية التي تعرب عن حالة �أو
موقف �شخ�صي .و�إمنا هو ن�ص يعرب عن حالة وموقف اجتماعي متبدل �إال �أن ن�شاط الن�ص القانوين يتداخل مع �أن�شطة الن�صو�ص الأخرى.
ويحتوي هذا الدليل على �أربعة ف�صول �أ�سا�سية:
الف�صل الأول� :أ�س�س حتليل بنية الن�ص القانوين وفق مفاهيم اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء الن�ص .ويدر�س هذا الف�صل املعايري التنظيمية للن�ص
القانوين ،وعالقات التقارن ،واملوقف ،والق�صدية ،والت�صادمية والعالمات الرئي�سية  ،وقيا�س القابلية وكذلك معيارية التحليل لن�صو�ص الأهداف ،والتحليل
القانوين العام ،واملعيار الزماين ،ون�صو�ص اجلزاءات.
الف�صل الثاين :يتناول القواعد العامة لل�صياغة ال�شكلية واملو�ضوعية لل�صياغة الت�شريعية وي�شتمل على الوحدة املعيارية للن�ص القانوين والأحكام املعيارية
للقانون ،وعنوان القانون ،وترتيب الأحكام القانونية ،ومادة التعريفات ،والأحكام العامة ،ودرجة التفا�صيل املطلوبة ،وعنا�صر اجلملة الت�شريعية ،وا�ستخدام
عالمات الرتقيم يف م�شروع القانون ،و�أ�س�س مراعاة حالة الفعل �أو احلكم ،وا�ستخدام ال�صيغ القانونية وغري ذلك من قواعد ال�صياغة.
ويتناول الدليل يف الف�صل الثالث الأ�س�س االجتماعية لبناء الن�ص القانوين من حيث منهاجيات التحليل االجتماعي للقانون ،واجلداول وامل�صفوفات
لدرا�سة القوانني يف اللجان الربملانية ،والأوراق والبحوث الربملانية املدعمة جلداول وم�صفوفات القوانني.
�أما الف�صل الرابع والأخري يتناول م�شروع عملي لدرا�سة القوانني يف الربملانات وفق �أ�س�س �إ�سرتاتيجية التخطيط االجتماعي لبناء الن�ص القانوين.
ولعل هذا الدليل ميثل حماولة �أولى ن�أمل �أن تتبعها العديد من املحاوالت العربية الأخرى يف �إطار تقوية الأ�سا�س االجتماعي لدرا�سة القوانني يف الربملانات
العربية باعتبار �أن الت�شريع ميثل حجر الزاوية يف تطور وتنمية وتقدم املجتمعات العربية �سيما يف �إطار التحديات والعوا�صف التي تواجه املحيط العربي يف
توجهاته نحو التقدم امل�ستقبلي.
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الف�صل الأول
�أ�س�س حتليل بنية الن�ص القانوين

املنهج العلمي القانوين هو و�سيلة حمددة للو�صول �إلى غاية معينة� ،أو �أنه الرتتيب ال�صائب للعمليات الفعلية التي نقوم بها ب�صدد الك�شف عن حقيقة
القانون والربهنة عليه.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن امل�سعى العلمي الربملاين ينطلق من التحليل ملجموعة املبادئ والأ�س�س والن�صو�ص التي يتكون منها القانون .والتحليل القانوين يتميز
ب�صفتني رئي�سيتني االت�ساق بني مفردات التحليل ،وال�ضرورة التحليلية �أو ما يك�شف عنه التحليل القانوين من حقائق وبراهني حيال الت�شريع املعرو�ض.
ووفق اخلبري الربملاين الأمريكي " جون �ستيورات فالز " �أن التحليل القانوين يف الربملان له �صفاته االجتماعية املرتبطة بالقانون.

ف�أي �صناعة للقانون متر بعدة مراحل:
1 -1مرحلة الإعداد وهي املرحلة التي تتولد فيها �أفكار ومعاين القانون .
2 -2مرحلة ال�ضبط �أو ما يطلق عليها ال�صياغة القانونية للأفكار واملعاين وهذه املرحلة تتوالها الهيئات وامل�ؤ�س�سات القانونية يف الدول.
3 -3مرحلة التعقيب التي تتم يف داخل الربملانات ،وهذه املرحلة تنق�سم �إلى جزئني اجلزء الأول درا�سة القانون يف اللجان املعنية ،اجلزء الثاين املوافقة� ،أو
الرف�ض� ،أو تعديل القانون يف اجلل�سة العامة.
 4 4مرحلة الإ�صدار للقانون �أي �صدور القانون بعد �إمتامه مراحله الد�ستورية ال�سابقة.
و�إذا كانت املدر�سة القانونية هي التي ت�سيطر علي الت�شريع يف املرحلة الثانية اخلا�صة ب�ضبط القانون ف�إن املدر�سة الربملانية احلديثة مالت �إلى ا�ستخدام
منهجيات علم االجتماع القانوين يف مرحلة التعقيب اخلا�صة بدور الربملانات يف الت�شريع حتى و�إن كان الت�شريع مقرتح ًا من �أحد �أع�ضاء الربملان .ووفق �أ�س�س
هذه املدر�سة ف�إن القانون يف الربملان مير بعمليتني �أ�سا�سيتني الأولى يطلق عليها اال�ستقراء واال�ستنباط والثانية هي التحليل والرتكيب.
ويهدف اال�ستقراء �إلى تدار�س ومعرفة الظواهر التي يدر�سها القانون وكذلك التعرف على الآثار االجتماعية للقانون ،وكذلك معرفة مبادئ و�أفكار القانون العامة.
�أما اال�ستنباط فهو يهدف �إلى معرفة وح�صر املزايا والأ�ضرار الناجتة من القانون� ،أو ما يطلق عليه قيا�س العائد ،وكذلك قيا�س التكلفة االجتماعية للقانون.
�إال �أنه يف هذا الإطار ف�إن الدرا�سات الربملانية يجب �أن ال تغفل عن اال�ستثناءات واحلاالت الفردية يف القانون� .أما التحليل والرتكيب ف�إنه يتدار�س ن�صو�ص
القانون بالتحليل بحيث يتم حتليل كل ن�ص قانوين على حدة وفق �آليات منهجية حمددة ،وبعد حتليل الن�صو�ص تتم املرحلة الأخرية ويطلق عليها الرتكيب �أي تركيب
الن�صو�ص مع بع�ضها البع�ض لتحقيق االت�ساق بني هذه الن�صو�ص ،و�إزالة ما هو متعار�ض فيما بينها� ،أو قيا�س �أثر التعديالت املقرتحة على القانون يف جمموعه.
كما تقت�ضي مرحلة الرتكيب �ضمان ات�ساق القانون مع الد�ستور ،ومع القوانني الأخرى التي ت�شكل يف جمملها النظام القانوين العام يف الدولة .وكما ي�ؤكد
اخلبري الربملاين ال�سويدي " �شويدر هوري�سون " �أن االقرتابات العلمية الربملانية يف مرحلتي عملها الأ�سا�سية تهدف ب�صفة �أ�سا�سية �إلى �ضمان تكيف القانون مع
الظروف االجتماعية والواقع املتغري للحركة االجتماعية ،و�أنها قدمت �إ�سهام ًا كبري ًا يف حتقيق مالئمة القانون مع واقعه لأنها ارتكزت على تقدمي �شروط املعرفة
ال�صحيحة لأع�ضاء الربملان بالقانون.
وتقوم الفر�ضية الأ�سا�سية للمدر�سة الربملانية احلديثة على �أن علم القانون يت�صل ات�صا ًال مبا�شر ًا بالعلوم االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وطبيعة
هذه العلوم الأخرى بطبيعتها متغرية ومتبدلة وفق ًا للمتغريات التي يتعر�ض لها املجتمع .ولذلك ف�إن القانون طاملا على ات�صال وثيق باملتغريات االجتماعية ف�إن
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القانون بدوره يجب �أن ي�ساير هذه العلوم الأخرى ويتغري معها و�أال يقف منها موقف املتفرج .وهذا املنطق هو الذي يربر ا�ستمرارية عمل الربملانات .فالربملانات
منذ ن�ش�أتها �أ�صدرت تر�سانة من القوانني التي تنظم حركة املجتمعات ،والعالقات بني الأفراد وبع�ضهم �إال �أنه نظر ًا للطبيعة املتغرية للقوانني بحكم تغري ظروف
املجتمعات ف�إن القوانني �إما �أن تعود من جديد �إلى الربملانات لتعديلها حتت وط�أة تغري الظروف االجتماعية� .أو �أن تن�ش�أ قوانني جديدة مل�سايرة تطور املجتمعات.
فال يوجد يف العامل ما ميكن �أن نطلق عليه قاعدة قانونية ثابتة .بل �أن كل القواعد القانونية عر�ضة للتطور والتبدل ح�سب حركة واجتاهات املجتمعات .لأن
القاعدة القانونية م�ستمدة �أ�سا�س ًا من حياة الأفراد يف املجتمعات وهذا ما عرب عنه الفقيه الفرن�سي " دوجيه " مب�س�ألة الت�ضامن االجتماعي.
ولتو�ضيح الأ�سا�س القانوين الذي اعتمدت عليه املدر�سة الربملانية احلديثة يف درا�ساتها و�أبحاثها للقانون ف�إنها انطلقت من التعريفات القانونية للقاعدة
القانونية فريى اخلبري الربملاين البلجيكي " لو�سيد دوجورديان " �أن القاعدة القانونية هي التي يت�ألف القانون من جمموعها .وهذه القاعدة يف تعريفها املب�سط
تعني �أنها املنظم الرئي�سي للروابط االجتماعية .والعالقات بني الأفراد وبع�ضهم ،وهي احلاكمة ل�سلوك الأفراد يف اجلماعة ،وهذا يعني �أن القاعدة القانونية يف
�أ�صلها العام هي قاعدة اجتماعية ينطبق عليها كل الدرا�سات والبحوث االجتماعية ،وملا كان الربملان هو الوعاء الذي تن�صهر فيه اجلماعة مبختلف �أفرادها،
وفئاتها ،وجماعاتها الإثنية يف داخل الدولة ،ف�إن الربملان مطالب ب�أن يتعامل مع القاعدة القانونية من الزاوية االجتماعية .خا�صة و�أن هذه القاعدة لي�ست قاعدة
للمجامالت �أو الذوق العام فهي قاعدة تتمتع بقوة اجلرب والإلزام على �أفراد املجتمع .فجميع من هو كائن يف املجتمع عليه اخل�ضوع ولو بالقوة للقاعدة القانونية.
و�إذا كانت املدر�سة القانونية لها احلق الكامل يف �ضبط القاعدة القانونية وفق النظام القانوين العام ،والد�ستور ،ف�إن الربملان �أي�ض ًا له احلق الكامل يف �أن يبحث
ويدر�س املعطى االجتماعي لهذه القاعدة من خالل درا�ساته داخل الربملان .وي�ضيف" دوجورديان " �أنه من غري املقبول �أن يتدار�س الربملان القوانني وفق ما
انتهت �إليه مرحلة ال�ضبط فالقانونني مهما عال �ش�أنهم و�إمكاناتهم الفنية ال ي�ستطيعون الإملام الكايف بطبيعة الظروف االجتماعية للقانون �إذا ما قورن �إملامهم
ذلك ب�أع�ضاء الربملان .لأن الربملانيني يعي�شون ويحيون يف بيئات خمتلفة داخل الدولة الواحدة .وكل منهم يعرب عن ر�ؤيته االجتماعية وفق معطيات البيئة التي
يحيا فيها بني املواطنني ومن ثم �سيكون لديهم يف الربملان القدرة على تب�صر العديد من هذه الر�ؤى االجتماعية .ويعمل �أع�ضاء الربملان على التوفيق بني هذه
الر�ؤى من خالل حل اجتماعي ير�ضي اجلميع .فالقانون يف نهاية مرحلة التعقيب داخل الربملان ما هو �إال حل اجتماعي متفق عليه .وهذا احلل يخرج على املجتمع
يف �شكل القاعدة القانونية امللزمة والتي نعمل جميع ًا على احرتامها وجنرب على الإتيان بها .لأن احلل االجتماعي الذي نظمته القاعدة القانونية يف �أ�سا�سه هو
تنظيم للمجتمع .والأفراد يف داخل املجتمع يقبلون به لي�س فقط لقوته الإلزامية ب�سلطان القوة ،ولكن لأن هذا احلل ( القاعدة القانونية ) هو عام وجمرد �أي
�أنه ي�صدر بال تخ�صي�ص .وفكرة العمومية والتجريد تعطى للقاعدة القانونية �صفة العدالة الن�سبية .وهذا ما يتوق له الأفراد يف داخل املجتمع على اختالف
م�شاربهم و�أفكارهم .كما �أن هناك اعتبار ًا �آخر للأ�سا�س االجتماعي للقاعدة القانونية والذي يجب �أن يكون حمل االعتبار الرئي�سي يف داخل الربملان هو �أن
القاعدة القانونية يف حد ذاتها ال تن�ش�أ من فراغ وال ميكن �أن ي�ست�أثر بها فئة دون �أخرى يف املجتمع ولأن القاعدة القانونية يف �أ�صلها العام هي تعبري عن القواعد
الأخالقية يف داخل املجتمع التي تهدف �إلى و�صول الأفراد �إلى الكمال ،كما �أنها تعبري عن العادات والتقاليد بالإ�ضافة �إلى �أنها تعرب عن الأ�س�س التاريخية
للمجتمع ،كذلك هي تعبري عن قواعد االقت�صاد ال�سيا�سي املعربة عن النمو االقت�صادي� ،أو االجتاه االقت�صادي ب�صفة عامة ،و�أخري ًا فهي منوذج ملفاهيم العدل
والإن�صاف ال�سائدة يف داخل هذا املجتمع.
وهذا يعطي داللة وا�ضحة �أن هناك تفاعل وثيق وترابط حتمي بني القاعدة القانونية والقواعد الأخرى الأخالقية والتاريخية وال�سيا�سية واالقت�صادية وذلك
يلزم الربملان ب�ضرورة فهم و�إدراك العن�صر الواقعي �أو احلقائق الواقعية التي ت�صاحب �أي قانون .لأن فهم الربملان للحقائق الواقعية للقانون ال يعني فقط قدرته
14
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على حتقيق العدالة مبفهومها الفل�سفي اليوناين القدمي ،ولكن حتقيقها بالقدر الذي ي�ؤدي �إلى ا�ستتاب الأمن ،والنظام ،وا�ستقرار املعامالت االجتماعية .وعندما
يدر�س الربملان القانون من وجهة النظر االجتماعية ف�إن هذا ال يعني �أن ينحي عن القانون �صفة العلم فالقانون وفق املفاهيم الربملانية احلديثة هو علم وفن يف
�آن واحد .فهو علم لأنه ميثل معرفة منهجية للقواعد ذات الطابع القانوين .وا�ستطاعت هذه املعرفة املنهجية �أن تخ�ص�ص القواعد القانونية املدنية ،واجلزائية،
والبحرية ،والعامة وغريها من املو�ضوعات والأق�سام املتخ�ص�صة� .إال �أنه يف ذات الوقت فهو فن لأنه يتيح ا�ستعمال الو�سائل الفنية الالزمة للدرا�سة واال�ستفادة
من العلوم الأخرى مثل العلوم االجتماعية من �أجل التو�صل �إلى تنا�سب القاعدة القانونية مع واقعها االجتماعي .وللتدليل على ما ذهبت به املدر�سة الربملانية
احلديثة التي يقودها خرباء الكوجنر�س الأمريكي يف �أن القانون علم وفن ر�أوا �ضرورة التعمق وتدار�س فل�سفة القاعدة القانونية وغر�ضها ،ففل�سفة القاعدة
القانونية يرتكز على فكرة �إقامة العدل ،وهذا املبد�أ الذي �أكد عليه �أفالطون يف كتابه اجلمهورية ،و�أكد عليه الفيل�سوف " �سي�سرون " يف كتابه القوانني ،وغالبية
الفال�سفة الالحقني واملعا�صرين لهم .وجميعهم ارتكزت فل�سفتهم على �أن القاعدة القانونية بذاتها ت�سعى �سعي ًا د�ؤوب ًا �إلى حتقيق فكرة العدالة .لأن العدالة هي
رغبة داخلية فطرية لدى كل فرد من �أفراد املجتمع؟ كما �أن العدل هو الكفيل بتحقيق اال�ستقامة لأفراد املجتمع.
�إال �أن هذه الفل�سفة للقانون حول العدالة هي فل�سفة مثالية ،وال بد من �إنزالها من و�ضعها املثايل �إلى و�ضعها الواقعي .ولهذا الغر�ض جاءت غاية القاعدة
القانونية لتحاول جاهدة حتقيق الأ�سا�س الفل�سفي للقاعدة القانونية .وهناك اتفاق على �أن العدل هو الذي ميكنه حتقيق ال�صالح العام للأفراد .ومن ثم ف�إن
غاية القاعدة القانونية هو حتقيق هذا ال�صالح من جانب ،وحماية احلريات وامل�صالح اخلا�صة من جانب �آخر� .أي �أن القاعدة القانونية يف غر�ضها الأ�صلي
ما هي �إال �آلية لتحقيق التوازن بني م�صلحة الفرد ،وم�صلحة اجلماعة .بالإ�ضافة �إلى حتقيق امل�ساواة داخل كل م�صلحة (�أي الفرد واملجتمع )  .فك�أن غاية
القاعدة القانونية من خالل التوازن وامل�ساواة حققت �إطارها الفل�سفي القائم على فكرة العدالة .وبهذا املعنى يرى " ويل�سي�س الربتويف " بحثه املن�شور يف مكتبة
الكوجنر�س الأمريكي �أن العلم للقانون يتحقق يف فل�سفته لأن من يعد وي�ضبط القانون عليه �أن يراعي بالأ�سا�س العدالة يف تطبيق القانون� ،أما فن القانون فهو
يتمثل يف كيفية �أن يحقق القانون التوازن بني م�صلحة الفرد ،وم�صلحة املجتمع بحيث ال يطغى �أي منهما على الآخر .كما �أن فن القانون هو الذي يحقق تقدمي
امل�صلحة املجتمعية العامة على م�صلحة الفرد �إذا �أ�صبح التعار�ض بينهما حتمي ًا .ثم �أن فن القانون هو الذي ي�سعى �إلى �إقامة امل�ساواة مبعناها الفعلي يف م�صالح
الفرد ،وم�صلحة املجتمع.
�إزاء ذلك ف�إن التداخل بني علم القانون ،واملعارف الربملانية احلديثة التي ت�شق طريقها يف ال�سعي نحو و�ضع �أ�س�س لدرا�سة فن القانون ولي�س علم القانون
�أ�صبح حتمي ًا يف هذه املرحلة من التطورات الدولية واالجتماعية املت�سارعة .بالإ�ضافة �إلى �أن طبيعة العلوم القانونية �أ�صبحت من االت�ساع وال�شمول الذي ي�صعب
على �أي ذاكرة �إن�سانية مهما بلغت يف درجاتها العلمية والفقهية �أن ت�ستوعب هذا الكم الهائل من القواعد القانونية يف جمملها �سواء يف داخل الدولة �أو خارجها.
بالإ�ضافة �إلى �أن �أع�ضاء الربملان ال ميكنهم الإملام باملنطلقات القانونية ،والأفكار القانونية املتعددة .ومن ثم ف�إن �إ�ضافة �صفة الفن �إلى علم القانون هو ال�سبيل
الوحيد لتي�سري تدار�س القوانني يف داخل الربملانات.
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الأ�س�س العامة للمنهجية القانونية الربملانية يف فهم الن�صو�ص القانونية

1
تفكيك وت�شريح
جميع عنا�صر
الن�ص

1 -1الو�ضوح يف عر�ض امل�شكلة القانونية من زواياها القانونية واالجتماعية والو�ضوح يعني حتديد امل�شكلة ،والدقة يف عر�ض نتائجها.
2 -2مقارنة احللول املقرتحة بفر�ضيات القاعدة القانونية و�إتباع املنهج اال�ستداليل يف التو�صل �إلى احلكم �أو الأثر النهائي.
وتقوم فكرة املنهج اال�ستداليل وفق تعريفات الفال�سفة على ا�ستنباط �أمر من �أمر �آخر �أو عدة �أمور �أخرى .ويعرفه " اجلرجاين " ب�أنه انتقال من املعلوم �إلى
العلة ،ومن العلة �إلى املعلوم مثل القاتل يعدم ( قاعدة ) و�أحمد قاتل �إذن �أحمد يعدم ( علة ) وهذه هي حالة االنتقال من املعلوم (القاعدة القانونية ) �إلى العلة
( �إعدام �أحمد ).
�أما بالن�سبة لالنتقال من العلة �إلى املعلوم مثل �أحمد قتل والقاتل يعدم هذا هو انتقال من احلكم �إلى القاعدة.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن تدار�س الن�صو�ص القانونية يف الربملان ( يف مرحلة التعقيب ) ال بد �أن ترتكز على ا�ستخراج النتائج من املقدمات �أو بعبارة �أخرى
االنتقال من الأحكام الكلية �أو املبادئ العامة �إلى الأحكام اجلزئية �أو الق�ضايا اخلا�صة .كما �أن هناك نوع ًا �آخر من اال�ستدالل يطلق عليه اال�ستدالل اال�ستقرائي
لفهم ن�صو�ص القوانني وهو االنتقال من الظواهر �إلى القوانني واملبادئ العامة مثال " رد �أحمد القا�ضي " فهذه هي الظاهرة �أما املبد�أ العام " للخ�صوم رد
الق�ضاة " ثم بعد ذلك نرى تفا�صيل هذا املبد�أ العام لنقرر ما �إذا كان لأحمد حق رد القا�ضي �أم ال .
�أما النوع الثالث من اال�ستدالل القانوين الربملاين يطلق عليه اال�ستدالل التمثيلي يف فهم الن�صو�ص القانونية والذي يعني �أن احلكم على ن�ص هو �صحيح لوجود
ذلك احلكم �أو الأثر يف �شيء �آخر �أو �أ�شياء �أخرى معينة مثل " رئي�س الربملان يعادل درجة وزير " �إذن رئي�س الربملان له املخ�ص�صات املالية للوزير "
16
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ومنهاجية اال�ستدالل الربملاين للقوانني مل تكن ابتكار ًا من املدر�سة الربملانية احلديثة ،و�إمنا ا�شتقت هذه املنهاجية بالأ�سا�س من علم االجتماع القانوين الذي
كان له الف�ضل يف تف�سري القواعد ال�سببية لنتائج الن�ص .فك�أن ال�س�ؤال يف تف�سري الن�ص وفق هذه املنهاجية ينطلق من " ملاذا مت كتابة هذا الن�ص على هذا النحو؟
وهل كتابته على هذا النحو �صحيحة ؟ "  .ووفق مفهوم "كاليزر�ستون" اخلبري الربملاين الأمريكي ف�إن فر�ضية الإجابة على ال�س�ؤال الأول والثاين ال تعني �إغالق
الفكر والعقل على ذات الن�ص املكتوب بل من املمكن التو�صل �إلى �أحكام جديدة بطريقة منطقية� .إال �أنه ي�شرتط يف احلكم اجلديد �أن يكون على ات�صال منطقي
و م�شرتك مع الق�ضية �أو الن�ص .فالنتيجة �أو احلكم اجلديد على الن�ص هي �أفكار تنبثق منطقي ًا من الن�ص.
 3 -3فهم وتف�سري الن�صو�ص القانونية ذات املبادئ العامة يتطلب عدة مراحل :
	-أحتليل املبد�أ العام الذي يت�ضمنه الن�ص وفق �سياقه القانوين القائم يف قوانني �أخرى.
	-بتفكيك هذا املبد�أ و�إنزاله على الن�ص املعرو�ض.
	-ج�إذا كان الن�ص يت�ضمن وقائع مادية ف�إن ال�س�ؤال كيف ينطبق هذا املبد�أ العام على هذه الوقائع املادية.
	-دفهم وتف�سري الن�صو�ص القانونية ذات اال�ستثناءات يتطلب :
•�شرح القاعدة العامة الأ�صلية وحتليلها.
•حتليل اال�ستثناء القائم على القاعدة العامة.
فمث ًال رئي�س الربملان يقوم بالإ�شراف على الأمانة العامة فهذه هي القاعدة العامة  .ولكن هل لرئي�س املجل�س �أن يفو�ض الأمني العام يف بع�ض اخت�صا�صاته
فالقاعدة العامة الأ�صلية هي �أن يقوم رئي�س الربملان بالإ�شراف على الأمانة العامة ،وحتليل هذه القاعدة العامة يتطلب معرفة معنى الإ�شراف ،واالخت�صا�صات
التي يقوم بها.
وتفوي�ض الأمني العام ا�ستثناء على القاعدة فنقوم بتحليل هذا اال�ستثناء.
4 -4تفرق املدر�سة الربملانية احلديثة بني حتليل الن�ص القانوين ،والتعليق على الن�ص القانوين لأن التحليل يقت�ضي �إتباع منهاجيات علمية حمددة تهدف �إلى
الدليل الت�شريعي
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درا�سة الن�ص درا�سة تف�صيلية والتو�صل �إلى نتائج ب�ش�أنه �أما التعليق على الن�ص فهو فح�ص انتقادي مل�ضمون و�شكل الن�ص.

ف�إذا ما بد�أنا بالتعليق على الن�ص القانوين ف�إننا يف هذه احلالة �سنتبع �أ�سلوب الفكر النقدي للن�ص �أي البحث عن املخفي يف الن�ص �أو ما الذي �أغفله
الن�ص يف م�ضمونه ،و�شكله ،وحتى يتم تبني ما �أغفله الن�ص .ف�إن امل�صفوفة التالية تعني دار�س الن�صو�ص القانونية على بيان ما �أغفله م�ضمون الن�ص.

م�صفوفة الت�صميم الت�شريعي
املفاهيم القانونية

م
1

�أو ًال :التمهيد:
هل هناك �ضرورة اجتماعية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية للقانون؟ وما مدى الإحلاح يف هذه ال�ضرورة؟

2

ما هي �أغرا�ض م�شروع القانون؟ وهل متفقة مع عنا�صر الإحلاح للم�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة؟

3

و�صف امل�شكلة او الظاهرة حمل الدرا�سة من حيث �أ�سبابها ،وتفاعالتها ،ونتائجها.

4

 ما هو االختالف بني م�شروع القانون ،والقوانني ال�سابقة له؟-ما هو االختالف بني م�شروع القانون وقوانني مقارنة تناولت ذات الظاهرة �أو امل�شكلة؟

5

ماذا �سيحدث �أن مل ي�صدر م�شروع القانون؟

6

ما هي احتماالت التطورات امل�ستقبلية للظاهرة �أو امل�شكلة وهل القانون يف جمموعه تكفي �أحكامه الحتوائها ؟

18
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م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
والتقييم

م

املفاهيم القانونية

7

كم عدد املت�أثرين مب�شروع القانون:
ثانياً :البنية العامة مل�شروع القانون:
1.1املواد املوجهة للمخاطبني الرئي�سيني �أي الذي يخاطبهم القانون
2.2املواد املوجهة للجهات املنوط بها التنفيذ
3.3املواد التي تن�ص على التدابري التي ت�شجع على االلتزام (باب اجلزاءات)
4.4املواد التي تن�ص على ت�سوية املنازعات
5.5املواد التي تخ�ص الأمور الفنية
6.6املواد التي تن�ص على �أحكام التمويل
ثالثاً :عنوان م�شروع القانون:
1.1هل هو ق�صري بقدر الإمكان؟
2.2هل يت�ضمن كل الأحكام الواردة يف م�شروع القانون؟
3.3هل هناك �ألفاظ مرتادفة �أو تعرب عن معني واحد يف العنوان؟
4.4هل العنوان موجود يف قوانني �أخرى؟
5.5هل العنوان يعرب عن �أغرا�ض م�شروع القانون بدقة؟
6.6هل العنوان متفق مع عنا�صر امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة يف القانون؟
�7.7إذا كان القانون معدال لقوانني �سابقة هل ن�ص العنوان على �أرقام القوانني ال�سابقة ،و�سنوات �صدورها؟
رابعاً :مادة التعريفات:
1.1هل الكلمة او العبارة املعرفة يثور ال�شك حول معناها يف فهم كافة النا�س� ،أم �أنها تعرب عن م�صطلح فني ال يعرفه �إال
املتخ�ص�صني؟
2.2هل التعريف اال�صطالحي يختلف كثري ًا عن املعنى املعتاد للكلمة لدى النا�س؟
3.3هل هناك �أحكام مو�ضوعية يف التعريف(.مادة التعريفات يجب �أال تت�ضمن �أي تعريفات مو�ضوعية )؟
4.4هل الكلمة �أو العبارة املعرفة ا�ستخدم لها لفظة واحدة من كلمتي "يعني"� "،أو " ي�شمل " ،ف�إذا �أراد التعريف �أن ي�شري �إلى بع�ض
معاين التعريف دون ح�صرها في�ستخدم لفظة "ي�شمل"� ،أما �إذا �أراد التعريف �أن ي�شري �إلى كل املعاين الواردة واملت�ضمنة بالكلمة
في�ستخدم لفظة "يعنى" ،وال يجوز ا�ستخدام اللفظني مع ًا.
5.5راعي �أال تظهر الكلمة املعرفة يف التعريف نف�سه.
6.6جتنب تعريف كلمة بالإحالة �إلى تعريف م�ستخدم يف مكان �آخر يف القانون� ،أو يف غريه من القوانني.
7.7جتنب تناق�ض التعريف مع نف�سه.

م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
والتقييم
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م

8.8رتب الكلمات املعرفة ح�سب الرتتيب الأبجدي.
�9.9إذا كان م�صطلح التعريف مل يرد �إال مرة واحدة فيعرف يف مكان وروده.
1010ت�أكد من �أن التعريف ال ي�ستخدم �ألفاظا مرتادفة �أو مكررة.
خام�ساً :املواد العامة:
 .1ت�أكد من الأهداف املبا�شرة مل�شروع القانون ،وهل مت التعبري عنها ب�ألفاظ ال تثري اللب�س �أو الت�أويل �أو التكرار او ت�شابه املعاين.
 .2ت�أكد من عدم املبالغة يف ذكر �أهداف م�شروع القانون.
 .3ت�أكد من عدم ا�ستخدام �ألفاظ مكررة يف حتديد الأهداف.
 .4هل الأهداف متفقة مع عنا�صر امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة؟
 .5هل الأهداف كافية حلل هذه امل�شكلة �أو الظاهرة ؟
 .6هل الأهداف قادرة على التعامل مع التطورات امل�ستقبلية للم�شكلة �أو الظاهرة؟
 .7هل هناك �أهدافا ميكن دجمها يف بع�ضها البع�ض لأنها حتمل معاين التكرار �أو الت�شابه؟
 .8هل هناك �أهدافا ميكن �إلغائها دون �أن يت�أثر م�شروع القانون؟
 .9هل الأهداف مرتبة ح�سب الأولويات ،و�أهميتها يف التعامل مع الظاهرة �أو امل�شكلة حمل الدرا�سة؟
 .10حتديد مناط ال�سلطة يف تنفيذ القانون.
 .11املبادئ احلاكمة مل�شروع القانون ،وهل تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف املجتمعية؟ وهل تتفق مع النظام القانوين يف الدولة؟
.12نطاق ال�سريان املو�ضوعي للم�شروع والأ�شخا�ص �أو الأ�شياء التي ي�سري عليها القانون.
 .13نطاق ال�سريان املكاين مل�شروع القانون (املناطق التي ي�سري عليها القانون� ،أو التي ال ي�سري عليها)
�ساد�ساً :مواد املعنيني بتنفيذ القانون �أو املخاطبني ب�أحكامه:
 .1هل الواجبات امللقاة على عاتق الأ�شخا�ص �أو الفئات واجلهات تتعار�ض مع الد�ستور ب�شكل �أو ب�أخر� ،أو مع قوانني �أخرى ذات �صلة؟
 .2هل الواجبات املفرو�ضة يف م�شروع القانون �ستزيد من م�شاكل املعنيني بتنفيذ القانون � ،أم �أنها �ستخفف من �أعباء هذه امل�شاكل؟
 .3هل القواعد التي �سيلتزم بها املخاطبون وا�ضحة وال تثري الغمو�ض �أو اللب�س� ،أو ترتك �سلطة تقديرية للمخاطبني ب�أن يت�صرفوا �أو ال
يت�صرفوا وفق هذه القواعد؟
 .4هل �آليات التنفيذ للمخاطبني ب�أحكام القانون وا�ضحة بحيث يعرفون كيف ينفذون �أداء الواجبات املفرو�ضة عليهم؟
 .5هل البيئة املحيطة باملخاطبني لتنفيذ القانون متكنهم من الت�صرف وفق ًا ملا ت�أمر به القاعدة القانونية؟
 .6مدى قدرة املخاطبني على تنفيذ �أحكام القانون؟
.7هل هناك تدابري ت�شجع املخاطبني على االلتزام بالقواعد القانونية مثل هل هناك حوافز �أم �أن العقاب كافي ًا �إلى احلد الذي مينع
جتاوز النا�س للقانون؟
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م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
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 .8هل معتقدات وقيم النا�س تقبل ب�أحكام ومعايري م�شروع القانون (تعديالت منظمات املجتمع املدين �أو الر�أي العام)؟
 .9ما هي احتماالت قبول املخاطبني للقانون طواعية واختيارا (املزايا التي �سيوفرها القانون ،والأ�ضرار الناجتة عنه)؟
�سابعاً  :مواد اجلهات املنفذة للقانون
يف حال م�شروع القانون الذي مينح �سلطة �أو اخت�صا�ص جلهة �إدارية تنفيذية� ،أو ين�شئ جهاز ًا� ،أو جمل�س ًا �أو هيئة جديدة:
1.1موقع اجلهاز يف التنظيم الإداري القائم.
2.2كم عدد �أع�ضائه؟ ومن الذي �سيعينهم؟ وكيف يتم �إعفائهم من منا�صبهم؟ وما هي م�ؤهالت التعيني؟
3.3ما هي م�سئوليات اجلهاز يف م�شروع القانون؟
4.4ما هي التدابري امل�شجعة يف م�شروع القانون ل�ضمان ت�أدية م�س�ؤويل اجلهاز ملهام عملهم؟
5.5هل �سيخول القانون اجلهاز �سلطة فر�ض العقوبات .وهل يتفق ذلك مع القواعد الد�ستورية والنظام القانوين يف الدولة ؟
6.6ما هي فر�ص اجلهاز يف تنفيذ القانون؟
7.7هل الإجراءات التي �سيتبعها اجلهاز التخاذ قراراته وا�ضحة يف م�شروع القانون؟
8.8كيف يتظلم الأفراد من قرارات اجلهاز �أو الهيئة؟
9.9هل من ال�ضروري �أن يدرب اجلهاز �أفراده؟
�1010أما يف حال �أن يكون باب التنفيذ يلقى م�س�ؤوليات على عاتق اجلهات التنفيذية يف القانون ب�صفة عامة:
 حتديد من �سيتولى تنفيذ القانون. حتديد من يعينه� ،أو كيف يرت�شح. مدة تويل املن�صب . �صالحيات وواجبات من يتولى التنفيذ. ال�صالحيات والواجبات والإجراءات اخلا�صة بالتعامل مع النزاعات . كيف تدار االجتماعات  ،والإجراءات املعمول بها. كيف يتم فر�ض االلتزام بالأحكام الواردة يف باب املخاطبني بالقانون.هل هناك �سلطة تقديرية ممنوحة للجهات التنفيذية؟ وما هي الأحكام الالزمة لها ل�ضمان االحاطة الدقيقة ب�أركان هذهال�سلطة التقديرية ومبا ي�ضمن عدم التع�سف يف ا�ستخدامها من اجلهات التنفيذية.
وهل الأحكام التنفيذية تبدو مرهقة للأفراد� ،أو ميكن اخت�صارها؟ وهل تتواكب مع طبيعة التطور يف الدولة؟
ثامناً :مواد اجلزاءات
 .1هل اجلزاءات مالئمة للت�شجيع على االلتزام بالقانون.
 .2هل اجلزاءات متنا�سبة مع �أفعال اجلرم.
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 .2هل اجلزاءات متنا�سبة مع �أفعال اجلرم.
 .3هل يغالى م�شروع القانون يف جزاءاته �إلى احلد الذي ي�ساوي بني �أفعال عدم االلتزام به �إلى �أفعال وردت يف قوانني �أخرى �أكرث
حدة وتطرفا؟
� .4أم �أن اجلزاءات مت�ساهلة �إلى احلد الذي يفقدها فعاليتها ؟
 .5هل مواد اجلزاءات وا�ضحة وحمددة لكل « فعل « �أو « عدم فعل « وردت يف �أحكام القانون ؟
 .6هل مت الإ�شارة �إلى اجلزاءات الأخرى الواردة يف قوانني �أخرى تنظم �أو ذات عالقة ب�أحكام القانون ؟
تا�سعاً� :أحكام ال�سريان الزماين
1.1تو�ضيح تاريخ �سريان القانون.
2.2تو�ضيح ي�سرى على كل �أقاليم الدولة �أو على �أجزاء منها.
3.3تو�ضيح تاريخ �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون.

�أما حتليل الن�ص القانوين ف�إن دار�س القانون �أمامه خيارين �إما �إتباع املنهجية العامة� ،أو �إتباع منهاجيات البحوث العلمية الربملانية ذات الطابع املتخ�ص�ص
كما �سيت�ضح مما هو �آت.

�أما �إتباع املنهجية العامة ف�إن خطواتها كالتايل:
---حتديد ال�س�ؤال االنطالقي مثل ( ما هي م�شكلة الن�ص ) .

القدرة

--حتليل م�ضمون الن�ص القانوين ،وهذا التحليل يعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على حتليل مفاتيح الكلمات� ،أو الكلمات الأ�سا�سية التي يرتكز عليها الن�ص يف التعبري عنم�ضمونه ،وهذا يعني القيام باخلطوات التالية لتحليل الن�ص القانوين:
•ما هي العوامل امل�ؤثرة على الن�ص ( الو�ضع واملتغريات االجتماعية ) .
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•ما هو ارتباط الن�ص بغريه من الن�صو�ص القانونية الأخرى �سواء يف القانون� ،أو القوانني الأخرى.
•ما هي حدود االتفاق واالختالف بني الن�ص القائم وغريه من الن�صو�ص القانونية.
�إذن حتليل م�ضمون الن�ص هو جمموعة من اخلطوات املنهجية التي ت�سعى �إلى اكت�شاف املعاين الكاملة يف املحتوى ،والعالقات االرتباطية لهذه املعاين من
خالل البحث املو�ضوعي واملنظم.

وحدات حتليل م�ضمون الن�ص القانوين:
-1
-2
-3

1الكلمة يف الن�ص القانوين تعرب عن رمز �أو مفهوم �أو مدلول.
2اجلملة يف الن�ص تعرب عن فكرة يدور حولها الن�ص.
3الفقرة �أو الن�ص يعرب عن �إطار متكامل ووحدة جزئية للفكرة وقد بد�أ تطبيق منهج حتليل امل�ضمون يف علم القانون على يد " هارولد الوزيل " يف �سنة 1969م.
م�ضمون
الن�ص

غر�ض
الن�ص

العوامل املحيطة بالن�ص

الن�صو�ص القانونية الأخرى
املرتبطة بالن�ص

حدود االتفاق واالختالف بني الن�ص
وغريه من الن�صو�ص القانونية

•الأو�ضاع االجتماعية
•الأثر االجتماعي

البيانات واملعلومات التي ميكن اال�ستناد �إليها لتحليل الن�ص:
•املواثيق القانونية الوطنية والدولية.
•الد�ستور ،والقوانني ذات عالقة االرتباط.
•العقود واملعاهدات واالتفاقيات الدولية.
•الأحكام الق�ضائية.
4 -4ت�أثري الن�ص على الأو�ضاع االجتماعية� ،أو االقت�صادية� ،أو ال�سيا�سية� ،أو الثقافية يف البالد .وميكن اال�ستعا�ضة ببحث ن�ص ،ن�ص ،ببحث جمموعة من
الن�صو�ص ذات االرتباط يف الفكرة االجتماعية .ويف كل الأحوال ف�إنه يتم معرفة ذلك من خالل اجلدول االجتماعي للقانون
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خ�صائ�ص البيئة التي �سيطبق
فيها القانون �أو الن�ص

النتائج امل�ستهدفة من القانون
�أو الن�ص

�أثر القانون �أو الن�ص على
البيئة

النتائج النهائية

وعند بحث النتائج النهائية ف�إنه يجب معرفة الإجابة على الت�سا�ؤالت الآتية :
-1
-2
-3
-1
-2
-3

1هل الن�ص �أو جمموعة الن�صو�ص متفقة مع احلقائق االجتماعية من حيث �سلوكيات الأفراد ،ورغباتهم الإيجابية من القانون؟
2هل هذا الن�ص �أو جمموعة الن�صو�ص �سيكون لها �صدى اجتماعي يف التغيري �إلى الأف�ضل �أي ًا كانت وجهة هذا التغري؟
3ما هي الفائدة التي يحققها هذا الن�ص للقانون؟ والفائدة التي �ستتحقق على البيئة االجتماعية� ،أو االقت�صادية �أو ال�سيا�سية.

و�إذا ما انتهت النتائج النهائية �إلى �ضرورة تغيري �أو تعديل الن�ص ف�إنه من الالزم بيان ثالث م�سائل �أ�سا�سية :

1الهدف من التعديل �أو التغيري على الن�ص �أو جمموعة الن�ص.
2هل هذا التعديل �أو التغيري �سيكون مفيد ًا وم�ؤثر ًا يف بقية ن�صو�ص القانون.
3ما هو التعار�ض �أو االتفاق للتعديالت مع الن�صو�ص الأخرى يف القانون� ،أو القوانني الأخرى التي ت�شكل النظام القانوين يف الدولة.
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املنهاجيات العلمية التقليدية يف تف�سري الن�صو�ص القانونية وفق علم القانون:
هناك �أربعة مناهج �أ�سا�سية يطلق عليها املناهج القانونية ال�شكلية وهي :

1 -1منهج ال�شرح على املتون.
2 -2املنهج احلقوقي الو�ضعي.
3 -3املنهج احلقوقي املعياري.
4 -4املنهج احلقوقي ال�صريف.
وهذه املناهج تكتفي باملظهر اخلارجي للقاعدة القانونية فال تنظر �إال �إلى ال�شكل الذي تخرج به هذه القاعدة �إلى الوجود يف �صورة ملزمة .وقد نادى بهذه
املذاهب ال�شكلية الكثري من الفقهاء والفال�سفة الذين اتفقوا يف جمموعهم على �أهمية رد القانون �إلى �إرادة احلاكم �أو ال�سلطان مع خالفات يف بع�ض التفا�صيل .

مذهب �أو�سنت
وهو فيل�سوف اجنليزي ،و�أ�ستاذ يف فل�سفة القانون يف جامعة لندن يف الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر .والفكرة التي يقوم عليها هذا املذهب �أن القانون
ما هو �إال �أمر �أو نهي ي�صدر عن احلاكم ا�ستناد ًا �إلى �سلطته ال�سيا�سية وبه جزاء .فالدار�س للقانون يجب �أن يتحقق من ثالثة �شروط لفهم وتف�سري القانون:
الأول :الهيئة العليا احلاكمة التي ت�صدر القانون ب�صفتها ال�سلطة ال�سيا�سية يف البالد.
الثاين� :أن ن�صو�ص القانون ما هي �إال جمموعة من الأوامر �أو النهي.
الثالث:وجود اجلزاء على من يخالف قواعد الأوامر �أو النهي فاحلاكم ال�سيا�سي له من القوة وال�سلطة ما ميكنه من فر�ض �إرادته على املحكومني عن طريق
اجلزاء على من يخالفه.

�إال �أن هذا املذهب تعر�ض للكثري من االنتقادات كان �أبرزها :
�إنكار �صفة القانون الد�ستوري ،لكونه جعل الت�شريع هو امل�صدر الوحيد للقواعد القانونية ،ووجوب التقيد يف تف�سري ن�صو�ص القانون ب�إرادة امل�شرع وقت و�ضع
هذه الن�صو�ص ،وعدم االعتداد مبا يطر�أ بعد ذلك من ظروف جديدة.

مذهب ال�شرح على املتون
ن�ش�أ هذا ملذهب �أو تلك املنهاجية خالل القرن التا�سع ع�شر عندما قام جمموعة من فقهاء القانون الفرن�سيني بتجميع �أحكام القانون املدين الفرن�سي يف
جمموعة واحدة �أطلق عليها " تقنني نابليون" .و�أطلق عليه هذا اال�سم لأن الفقهاء اعتمدوا على تف�سري عبارات التقنني متن ًا متن ًا مما جعل البع�ض يطلق عليها
ا�سم " مدر�سة التزام الن�صو�ص القانونية ".
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والأ�س�س التي يقوم عليها منهج ال�شرح على املتون :
1 -1تقدي�س الن�صو�ص الت�شريعية ف�إرادة امل�شرع هي الوحيدة املعربة عن �إرادة الدولة .وتقدي�س الن�صو�ص القانونية يف هذه املدر�سة يعود �أ�سا�س ًا �إلى �أنه كان

-2

النظام القانوين ال�سائد يف فرن�سا قبل �صدور التقنني املدين الفرن�سي الذي ُعرف با�سم " تقنني نابليون " كان يختلف من ال�شمال �إلى اجلنوب .فكان اجلزء
ال�شمايل ي�ستند لقواعد العرف والتقاليد بينما اجلزء اجلنوبي يخ�ضع لنظام قانوين م�ستمد من القانون الروماين .فجاء تقنني نابليون ليوحد بني ال�شمال
واجلنوب .ولذلك �شعر رجال القانون بعاطفة قوية تدفعهم �إلى تقدي�س هذا التقنني باعتباره امل�صدر الوحيد للقانون بنظرهم.
2اعتبار الت�شريع هو امل�صدر الوحيد للقانون ذلك �أن الن�صو�ص القانونية يف منظور فقهاء مذهب ال�شرح على املتون تت�ضمن جميع الأحكام القانونية ،وت�ضع
كل احللول ل�شتى احلاالت .وبذلك يعترب الت�شريع هو امل�صدر الوحيد للقانون الأمر الذي يرتتب عليه �ضرورة التزام القا�ضي ب�أحكام الن�صو�ص الت�شريعية،
ووجوب اخل�ضوع لإرادة امل�شرع وقت و�ضع الن�صو�ص .وهذا هو الأ�سا�س الذي يجب االنطالق منه عند تف�سري �أو �شرح الن�صو�ص الت�شريعية.

مذهب هـيـجـل
وهو فيل�سوف �أملاين يرى �أن القانون هو �إرادة الدولة و�أنه ال ميكن للمجتمع �أن يرقى يف م�صاف الدولة �إال �إذا اندمج الأفراد يف كيان الدولة .فتذوب �إرادتهم
وحرياتهم داخل هذا الكيان من �أجل حتقيق �صالح عام ينبغي �أن يكون قا�سم ًا م�شرتك ًا بني الأفراد .وهذا يتطلب خ�ضوع الأفراد املطلق للدولة .ومن ثم ف�إن
القانون يعرب عن الإرادة املطلقة للدولة .و�أن االعتبارات والظروف االجتماعية ال ميكن �أن تكون مربر ًا لتعديل القوانني �إال �إذا قبلت الدولة بذلك .وقد ترتب على
هذا املذهب عدة نتائج �أهمها دعم وتربير احلكم اال�ستبدادي املطلق لأن �إرادة احلاكم هي القانون الواجب النفاذ ،واعتبار الت�شريع هو امل�صدر الوحيد للقانون.

منهاجية كل�سن
فيل�سوف من�ساوي �شغل من�صب �أ�ستاذ القانون بجامعة فينا يف 1917م .و�أ�س�س كل�سن ما �أطلق عليه املنهج ال�صايف وهو يرى وجوب ا�ستبعاد كافة العوامل
االجتماعية ،واالقت�صادية ،واملبادئ الأخالقية ،واملفاهيم ال�سيا�سية وغريها .فالقانون يجب �أن تقت�صر يف درا�سته على �صحة �صدوره من الهيئة �أو ال�شخ�ص
�صاحب االخت�صا�ص .وال ينبغي البحث يف م�ضمونه عما �إذا كان عاد ًال �أم ال ،كما �أنه ال يجب البحث يف القانون عن امل�صلحة االجتماعية لأن القانون هو الذي
يحدد هذه امل�صلحة .فقواعد القانون حتدد ما ينبغي �أن يكون عليه �سلوك الأفراد واجلماعة ،و�ضرورة �أن يلتزموا بهذه الأ�س�س ،و�أن القانون ال يتكيف مع الواقع
االجتماعي ،بل �أن الواقع االجتماعي هو الذي ينبغي �أن ي�سعى �إلى التكيف مع القانون ويرى �أ�صحاب هذا املنهج �أن القانون لي�س تعبري ًا عن �إرادة الدولة ولي�ست
الدولة �صانعة للقانون ،بل القانون هو الدولة ،والدولة هي القانون .و�أن قواعد القانون ما هي �إال �شكل هرمي ،كل قاعدة حتيا وت�ستمد �شرعيتها وفعاليتها من
القاعدة الأعلى منها و�صو ًال �إلى نظام القانون وهو الدولة .فالدولة لي�ست �شخ�ص ًا معنوي ًا بل هي جمموعة من القواعد القانونية وفق تدرج ت�سل�سلي يبد�أ من
الأوامر الفردية �أو القرارات و�صو ًال �إلى الد�ستور الذي هو النهاية ال�سامية لكل قواعد القانون.
وقد القى هذا املذهب العديد من االنتقادات �أهمها دمج الدولة يف القانون ،و�إغـفــال قواعــد القانـ ــون الدول ــي ،وجتري ــد القان ــون مــن كاف ــة العنا�ص ــر والعوامل
غري القانونية.
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مفاهيم املدر�سة الربملانية احلديثة يف تدار�س القوانني يف الربملانات
القانون حقيقة اجتماعية ،ي�ؤثر ويت�أثر باالعتبار البيئي ،وكالهما متداخالن فاحلياة االجتماعية ال ميكن �أن ت�ستقيم بدون قانون ،والقانون ال ي�سبح �إال يف بيئة
اجتماعية معينة لها خ�صائ�ص ،وظروف ،ومتغريات .و�أن الدار�س للقانون ميكن �أن يتبع عدة خطوات يف درا�سته للقوانني ،وكذلك له �أن ي�أخذ بعدة منهاجيات
علمية برملانية ،والدار�س لي�س ملزم ًا �أن يتبع كل اخلطوات� ،أو ي�أخذ بكل املناهج ،و�إمنا ي�ستقي منها ما يتالءم ويتكيف مع بيئته االجتماعية ،والواقع الذي يحيا
فيه� ،إال �أن هناك �أ�س�ساً عامة يجب مراعاتها:
1 -1الرتابط الداخلي بني �أفكار الن�صو�ص القانونية بحيث يتم االنتقال من فكرة �إلى �أخرى يف �إطار ترابط يعرب عن الوحدة االجتماعية للقانون .و�أن القانون ال
ميكن �أن يحتوي على �أفكار متباعدة� ،أو �أفكار غريبة عن الواقع االجتماعي.
2 -2حتديد ماهية املبادئ القانونية التي يتحرك فيها القانون بحيث ال يكون هناك تناق�ض ًا بني هذه املبادئ ،والأفكار التي حتويها الن�صو�ص ،وكذلك عدم
التناق�ض بني الن�صو�ص القانونية� ،أو بع�ضها.
�3 -3ضرورة حتديد ما �إذا كان القانون �أو ن�صو�صه حتتوي على املبد�أ املرفوع �أم ال .واملبد�أ املرفوع هو ما يطلق عليه احلد الثالث يف القانون .فكل ن�ص قانوين
يحدد معني ما ،ونقي�ض هذا املعني تنطبق عليه �أحكام الن�ص ،ولكن دائم ًا بني املعني والنقي�ض حد ثالث� ،أو ما يطلق عليها املنطقة ال�ضبابية التي ال نعرف ما
�إذا كانت تنطبق عليها ن�صو�ص القانون �أم ال .فعلى ن�صو�ص القانون �أن ت�شتمل على كل املنطقة ال�ضبابية حتى ال ي�ؤدي ذلك �إلى تف�سريات وت�أويالت خمتلفة
قد يرتتب عليها التناق�ض يف تطبيق القانون .فمث ً
ال لو قلنا كل قاتل يعدم فاحلد املعني هو �إعدام القاتل وحد النقي�ض هو ال يعدم ال�شخ�ص الذي ال يقتل
واحلد املرفوع �صفات وظروف القاتل مث ً
ال القتل اخلط�أ.
4 -4مراعاة منطق القانون ون�صو�صه ،وهو ما ي�ؤدي يف الكثري من الربملانات املعا�صرة �إلى �إعداد ورقة �أو بحث املنطق القانوين وهذه الورقة البحثية تتكون من
ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية �أولهما ماهية القانون والأ�سباب الدافعة له وثانيها الأغرا�ض الأ�سا�سية للقانون والن�صو�ص وثالثها اجتاه التطور املتوقع للقانون يف
تطبيقاته.
 و�أهمية هذه الورقة البحثية �أنها ت�ؤدي �إلى الك�شف عن الرتابط ،والتداخل بني القانون ،والن�صو�ص التي يحويها والظواهر التي يريد القانون الت�صدي لها،
وكذلك احللول التي افرت�ضها القانون خا�صة يف �إطار تطورها امل�ستقبلي ،وقدرتها على التعامل مع املتغريات واملعطيات اجلديدة.
5 -5مراعاة مبد�أ نفي النفي وهذا يعني �أن �أي قانون ما هو �إال �صريورة تاريخية ممتدة ،وال يجوز الإدعاء ب�أن احلا�ضر ينفي املا�ضي ويتمل�ص منه نهائي ًا.
فاحلا�ضر مهما كان يف تغرياته ما هو �إال نوع من التطوير للما�ضي .فال�صريورة التاريخية تعني �أننا نريد �أن نفهم حا�ضر القوانني بر�ؤية متغرية دون �أن ننفي
القدمي .ولذلك ف�إنه من املهم �أن نتعرف على العوامل والطابع التاريخي للقوانني ،وهذا ما يتطلب �ضرورة التعرف �إلى نقطة االنطالق ثم ماذا حدث بعد
ذلك ،وكيف حدث هذا .وما هو الو�ضع القانوين الأف�ضل للتعامل مع هذا احلدث .وكيف حدث.
6 -6القانون لي�س بعامل م�ستقل ومعلب بل هو عامل معقد متداخل �أ�شد التداخل مع القواعد الأخالقية والدينية واالجتماعية وال�سيا�سية .فالقانون هو منظم
اجتماعي ،فالتنظيم االجتماعي هو مربر وجوده.
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7 -7ت�ؤمن املدر�سة الربملانية احلديثة باملقولة الرومانية القدمية �أن الت�شريع متى توقفت حكمته توقف حكمه .فالقانون كعلم وفن ينبغي �أن يعرب عن غايات
متحركة تتحدد من خالل املجتمع.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن ما قاله كل�سن ب�أنه ال �ش�أن للقانون بعلم احلياة هو قول مغلوط ،و�أن مما تنادي به مدر�سة ال�شرح على املتون من تقدي�س الن�صو�ص
باعتبار �أنها جمعت ف�أوعت �أمر يجايف حقيقة القانون لكونه مت�صل بالأو�ضاع والت�أثريات االجتماعية.
ولعل هذه النظرة للقانون �أدت خا�صة يف القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين �إلى نتائج جمحفة ت�أباها العدالة .فكيف ميكن االعتداد ب�أن حق امللكية
حق مطلق حتى لو �أدى ذلك �إلى �إ�ساءة ا�ستخدام حق امللكية� .أو �أن عقد الزواج الباطل ال يرتب �أي �آثار �أو حقوق للزوجة والأوالد من هذا الزواج� .أو �أن عقد
العمل الباطل ال يعطي العامل �أية حقوق .فمثل هذه القواعد تربز وتكر�س املنهج ال�شكلي وتغفل حقيقة الواقع .وهذا ما تنبهت �إليه املدر�سة الربملانية احلديثة
يف رف�ضها لأحكام املحاكم الأمريكية التي كانت تت�شدد يف تطبيق املناهج ال�شكلية القانونية وبد�أ ذلك حتديد ًا منذ �أوائل القرن املا�ضي حتى عام 1936م حيث
�أ�صدرت بع�ض الواليات الأمريكية ت�شريعات حلماية العمال من حتكم �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال الذين كانوا يفر�ضون �شروط ًا جمحفة بحق العمال عند ت�شغيلهم
ويدفعون لهم �أجور ًا بائ�سة ويرغمونهم على العمل يف ظل �أو�ضاع �صعبة .ف�أ�صرت املحكمة الأمريكية العليا يف كل �أحكامها منذ عام 1905م حتى عام 1936م
على اعتبار الت�شريعات التي قامت بها الواليات الأمريكية ت�شريعات غري د�ستورية لأنها تخالف مبد�أ العقد �شريعة املتعاقدين ،ومبد�أ احلرية التعاقدية ثم جاءت
الأزمة االقت�صادية العاملية يف عام 1929م فلج�أ الرئي�س " روزفلت " �إلى ا�ست�صدار عدة قوانني لتنفيذ بع�ض الإ�صالحات االقت�صادية واالجتماعية� ،إال �أن
ق�ضاة املحكمة العليا حكموا بعدم د�ستورية هذه القوانني �إتباع ًا لقواعد املنهج ال�شكلي فطلب " روزفلت " من الق�ضاة �أن يتحرروا من الن�صو�ص القانونية ،و�أن
يتم �إنزال هذه الن�صو�ص �إلى الواقع االجتماعي� ،إال �أنهم رف�ضوا ،و ر�أوا �أن املجتمع هو الذي يجب �أن ي�ساير القوانني ،ولي�ست القوانني هي التي ت�ساير احلركة
املجتمعية ،فهدد روزفلت ق�ضاة املحكمة ب�أنه �سيعمل على �إعادة ت�شكيلها �إذا ا�ستمروا يف موقفهم هذا .وان�ضم �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال �إلى ق�ضاة املحكمة وجنحوا
يف الت�أثري على الإعالم الأمريكي واعتربوا �أن روزفلت يهدد �أ�س�س احلياة الدميقراطية لأنه يريد خمالفة مبادئ و�أ�س�س ون�صو�ص القوانني بدعوى م�سايرة الواقع
االجتماعي� .إال �أن الكوجنر�س الأمريكي وقف �إلى جانب روزفلت وجنح خربا�ؤه يف �صياغة النظرية الواقعية للقانون ،وجنحت هذه النظرية يف �إنتاج �سل�سلة من
القوانني الإ�صالحية يف املجالني االجتماعي واالقت�صادي ،واعترب الفقيه " دورز تاك�سون " �أن املدر�سة ال�شكلية كانت �سبب ًا رئي�سي ًا يف تخلف املجتمع الأمريكي
قرابة ثلث قرن من الزمان.
ومما يجب ذكره يف هذا ال�ش�أن �أن هذا املنهج الذي تدعو �إليه املدر�سة الربملانية احلديثة �إمنا يتفق بالأ�سا�س مع ال�شريعة الإ�سالمية التي �أخذت بقواعد
التف�سري العقلي العلمي .فقد �أكد فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية على �أهمية البحث والتدار�س يف القوانني من خالل م�ضامني الن�صو�ص القانونية ،وداللة الن�صو�ص
القانونية ،فهذا هو الأ�سا�س و�أنه ال ينبغي �أبد ًا االكتفاء ب�ألفاظ هذه الن�صو�ص �أو مبانيها .وقد عرب عن هذا املعنى ال�شهر�ست ـ ـ ــاين يف كتابه امللل والنحل فقـ ــال
( �إذا كانت الن�صو�ص متناهية ،والوقائع غري متناهية ف�إن ما ال يتناهى ال ميكن �ضبطه مبا يتناهى وقد تبنى الفقيه " جيني " هذا الأ�سا�س الإ�سالمي يف تدار�س
القوانني فقال �أنه ينبغي التمييز يف القانون بني عن�صرين العن�صر املو�ضوعي الذي يقوم على جملة معطيات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية والعن�صر ال�شكلي
والذي يتعلق ب�صياغة �أو بناء القاعدة القانونية .و�أن العن�صر املو�ضوعي يف القانون �أو يف �أي ن�ص من ن�صو�صه يتعلق بحاجات و�أماين وتطلعات وم�شكالت
املجتمع .فالن�ص القانوين يف م�ضمونه يجب �أن يعرب عن احلقائق االجتماعية وال�سيا�سية والقيم .فهو عن�صر يت�صل باملالئمة وح�سن التدبري� .أما ال�صياغة
فتمثل اجلانب الفني للن�ص الذي يعني قدرة �ألفاظ الن�ص يف احتواء املعطيات والأهداف االجتماعية� .أو �أن تخ�ضع الألفاظ للمعنى امل�ستهدف .وهذا املعنى الذي
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ت�ستهدفه ن�صو�ص القانون يتحدد ب�أربعة قواعد عند جيني :
-1

1القاعدة الطبيعية الواقعية وهي تلك احلقائق املعربة عن ظروف الواقع املحيطة باجلماعة فهي ت�شمل جميع الأحوال الطبيعية ،والو�سط اجلغرايف والأحوال
الأدبية واخللقية والدينية واالقت�صادية وال�سيا�سية .وهذه احلقائق ال تن�ش�أ الن�صو�ص القانونية ولكن حتدد نطاق هذه الن�صو�ص.

-2

2القاعدة التاريخية فالتاريخ هو التجربة التي مرت بها الإن�سانية عرب الزمن .و�إذا كان املا�ضي ي�ؤثر يف حياة �أي �إن�سان ،ف�إن ما�ضي القانون �أو الظروف �أو
االعتبارات االجتماعية ال�سابقة ال بد و�أن ت�ؤثر على حا�ضر القانون� ،أو حا�ضر الظروف واالعتبارات االجتماعية.

-3

3القاعدة العقلية وت�شمل القواعد القانونية التي ي�ستخل�صها العقل من املعطيات ال�سابقة بعد تهذيبها وحتويرها لتتالءم مع الواقع االجتماعي حيث يعمل
القانون على مالئمة معطيات الواقع والطبيعة والتاريخ وموافقتها بحيث تعرب غاية القوانني عن ذلك .وللمعطيات العقلية �صفة العلمية لأنها بال�ضرورة يجب
�أن تعتمد على جهد عقلي تفكريي من خالل الو�سائل واملنهاجيات العلمية حتى ت�ستطيع القاعدة �أو الن�ص القانوين �أن ينفذ �إلى حقيقة الأ�شياء �أو الواقع
الذي يريد تنظيمه.

-4

4القاعدة املثالية وهي التي تعرب عن االجتاهات املثالية يف الن�صو�ص القانونية والتي حتاول جاهدة �أن تنمو بالنظام القانوين لكي ي�سمو ويتقدم� ،أي �أن
القانون قد يكون قاطرة للتطور والتقدم .فالقانون ال يجب �أن يكون جامد ًا بل �أن ن�صو�ص القوانني يجب �أن تت�سم بالديناميكية والقدرة على حتقيق م�صلحة
اجلماعة امل�ستقبلية.

فمث ً
ال تطور مبد�أ ال م�س�ؤولية بدون �أخطاء يثبته املت�ضرر حتى يتمكن من املطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار� ،إال �أن �ضرورات احلياة املعا�صرة حدت بالنزعة
املثالية �إلى التدخل و�ضمنت للعمال احل�صول على تعوي�ض عن الإ�صابات على �أ�سا�س مبد�أ جديد هو امل�س�ؤولية بدون خط�أ عرف مببد�أ حتمل التبعة ومفاده �أن
من ترتب على ن�شاطه �ضرر ًا للغري يلزم بالتعوي�ض .وهكذا جنحت النزعة املثالية لن�صو�ص القوانني يف �أن ت�ستبعد ركن تاريخي جوهري من �أركان امل�س�ؤولية هو
اخلط�أ.

على هذا الأ�سا�س ف�إن تدار�س القوانني يف الربملانات يجب �أن يكون مبنياً على الآتي:
•مدى مالئمة القانون للحاجات االجتماعية.
•مدى تكيف ن�صو�ص القانون مع التطورات االجتماعية املت�سارعة.
•ماهية احلقوق والواجبات اجلديدة التي تفر�ضها هذه احلركة االجتماعية املت�سارعة.
�إن االعتداد باملقومات الثالثة ال�سابقة هو الأ�سا�س املنطقي ليحقق القانون فكرة العدالة والتغلب على الق�صور الت�شريعي� ،أو التخلف الت�شريعي عن مبد�أ
العدالة� .أو ما يعرف بالق�صور الأيدلوجي للت�شريع ،ويق�صد به عدم ت�ضمني الن�ص القانوين ،ملا تقوم احلاجة �إليه من �أحكام تف�صيلية �أو جزئية .كما يتحقق
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الق�صور يف الت�شريع متى كانت القاعدة تعالج امل�س�ألة املطروحة على القا�ضي موجودة ولكنها غري عادلة� ،أو غري من�سجمة مع الظروف االجتماعية ال�سائدة.
و�إذا مل ينجح الربملان يف معاجلة الق�صور الأيدلوجي للت�شريع ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى �أحد �أمرين الأول تدخل امل�شرع من جديد ملعاجلة الق�صور عن طريق
التعديل �أو الإ�ضافة �أو الإلغاء .والتدخالت املتكررة للربملان يف الت�شريع ت�ؤدي �إلى �إرباك الق�ضاء ،و�إرباك احلياة االجتماعية ذاتها.
الثاين هو ا�ضطرار القا�ضي لأن يتو�سع يف تف�سري الن�ص القانوين مثل التو�سع يف تف�سري الغاية �أو الغر�ض من ن�صو�ص القانون� ،أو التو�سع يف املبادئ العامة
للقانون من خالل اللجوء �إلى روح الن�ص ،و�إلى املبادئ القانونية العامة� .أو �أية و�سائل تف�سريية �أخرى فالقا�ضي ملزم ب�إيجاد حكم لكل حالة معرو�ضة عليه و�إال
�أ�صبح منكر ًا للعدالة.
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موقف الفقه الإ�سالمي من التوجه الربملاين احلديث يف تدار�س وتف�سري القوانني
كما �أ�سلفنا ف�إن فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية رف�ضوا االعتداد باملناهج القانونية ال�شكلية ويف مقدمتها مدر�سة ال�شرح على املتون ،ويكاد يجمع فقهاء ال�شريعة
الإ�سالمية على �أن الن�صو�ص القانونية ُتدر�س و ُتفهم من خالل فحوى الن�صو�ص ،و�أن الألفاظ ما هي �إال داللة على الفحوى �أو املعنى� .أو ا�ستخال�ص معاين
الن�ص من دالالت م�ضمون عبارة الن�ص .فالن�ص يدل على م�ضمونه .ولذلك �أوجد فقهاء ال�شريعة مبد�أ �أ�سا�سي ًا هو �أن عربة الن�ص القانوين مبقا�صده ومعانية
ال يف �ألفاظه ومبانيه .وقد تبنى الفقه الإ�سالمي بكافة مذاهبه هذا الأ�سا�س يف تدار�س وفهم ن�صو�ص القوانني با�ستثناء �أهل الظاهرة الذين مت�سكوا بحرفية
الن�صو�ص على غرار مدر�سة ال�شرح على املتون .وعلى الرغم من �أن املدر�ستني اندثرتا يف الوقت احلا�ضر �إال �أن هاتني املدر�ستني لها تطبيق وا�سع لدى رجال
القانون والق�ضاء يف بلداننا العربية على الرغم من القفزات الهائلة يف العلوم القانونية واملعارف الربملانية احلديثة.
فبلداننا العربية الأولى بتطبيق �أ�س�س الفقه الإ�سالمي ملعاجلة النق�ص يف الت�شريع .والتي تتحدد كما يو�ضحها ال�شكل التايل يف الآتي :

تعريف الن�ص القانوين
هو ت�شكيلة لغوية ذات معنى ت�ستهدف االت�صال باملخاطبني ب�أحكام الن�ص �ضمن حدود زمنية معينة ،وله �صالت متبادلة وثيقة مع الن�صو�ص القانونية الأخرى
الواردة يف ذات القانون� ،أو القوانني الأخرى التي ت�شكل النظام القانوين العام يف الدولة ويخ�ضع الن�ص القانوين لنظام معني يطلق عليه " التكوين النظامي
للن�ص " الذي يعني �أن الن�ص يتكون من وحدة من العنا�صر التي يقوم كل منها ب�إ�سهام معني لتحقيق معنى الن�ص.

الن�ص القانوين له خ�صائ�ص حمددة :
�أولها هو نظام واقعي ولي�س افرتا�ضي لأنه من خالله يقوم املخاطب ب�أداء فعل معني� ،أو النهي عن �أمر معني.
ثانيها يت�أثر الن�ص القانوين بالأعراف االجتماعية والعوامل النف�سية ،ولذلك يخ�ضع لقيود بالغة الأهمية على �شكل �إخراج الن�ص.
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ثالثها الن�ص القانوين ي�ستند يف معناه و�صياغته �إلى خربات تتعلق بوقائع فعلته.
رابعها الن�ص القانوين يوجه املخاطب ب�أحكامه لبناء عالقات متنوعة وفق �أ�س�س حمددة ت�ؤثر يف املواقف الب�شرية.
خام�سها تكيف الن�ص القانوين مع خمتلف الوقائع واملواقف التي يت�ضمنها وهذا ما يطلق عليه �شمولية الن�ص القانوين لأنه يراعي ا�ستمرارية الوقائع .ووجود
�صلة تتابع بني املفاهيم يف الن�ص من حيث عالقات ال�سببية والزمن وبني الواقع.
�ساد�سها يعتمد الن�ص القانوين على �أربعة معايري �أ�سا�سية تتنوع ما بني املعيار االجتماعي ،واملعيار العقلي ،واملعيار النف�سي ،واملعيار اللغوي .ووفق هذه املعايري

ف�إن الن�ص البد �أن ي�شتمل على :

-1-التما�سك �أي الرتابط بني عنا�صر ظاهرة الن�ص كبناء العبارات واجلمل ،وا�ستعمال ال�ضمائر وغريها.-2-التقارن بني مفاهيم وعالقات الن�ص مثل عالقات ال�سببية ،وعالقات النتائج والآثار.-3-ق�صدية الن�ص �أي �أن الن�ص ما هو �إال �أداة لتحقيق هدف معني من الن�ص.-4-القابلية للتطبيق على الأحداث والوقائع التي يت�ضمنها يف احلا�ضر ،وميكن �أن ميتد بها �إلى امل�ستقبل.-5-االرتباطية مبوقف �أو حدث حايل� ،أو مبوقف قادم� ،أو موقف قابل لال�سرتجاع من املا�ضي.-6--العالئقية بني الن�ص ،ون�صو�ص �أخرى ذات �صلة.

املعايري التنظيمية للن�ص القانوين
-1
-2
-3

1اجلودة �أي حتقيق القدرة على االت�صال باملخاطبني ب�أحكامه ب�أقل جهد ممكن ،وب�ألفاظ حمددة.
2الفعالية �أي قدرة الن�ص على الإملام مبختلف الوقائع والأحداث التي ميكن �أن ينطبق عليها الن�ص بالإ�ضافة �إلى �إ�سهامه امل�ؤثر يف حتقيق الهدف الذي يتوخاه
القانون.
3املالئمة مع الواقع االجتماعي ،وتنا�سب مفاهيم الن�ص القانوين مع مقت�ضيات املوقف ف�إذا مل يراعي الن�ص القانوين هذه املعايري التنظيمية �أو تخلى عن
خ�صائ�صه ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى وجود خلل يف العالقات بني خمتلف مفاهيم الن�ص ذاته� ،أو خلل بني مفاهيم الن�ص ،وغريه من الن�صو�ص القانونية ذات
ال�صلة .وهذا اخللل يعرب عنه يف الإطار الآتي:
•فجوات الن�ص القانوين ويق�صد بها عدم وجود رابطة بني مفاهيم الن�ص� ،أو مفاهيم الن�ص وغريه من الن�صو�ص.
•االنقطاعات يف الن�ص القانوين� ،أي �أنه على الرغم من وجود رابطة بني مفهومني �أو �أكرث لكنها حتتوي على موقع ال ي�شغله �أي حمتوى.
•املفارقات يف الن�ص القانوين �أي اختالف املعرفة التي يقررها الن�ص القانوين عن واقعها وبيئتها التي �ستطبق فيها.
والن�ص القانوين بطبعه احتمايل الطابع لأنه يت�صل يف تطبيقه بالب�شر وعالقاتهم االجتماعية ذات الرتكيز والتطور.
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مكونات مفاهيم الن�ص القانوين
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1كلمة تدل على املكون الأ�سا�سي للن�ص.
2كلمات املحتوى املنا�سبة للمكون الأ�سا�سي.
3كلمات جديدة مرتبطة باملكون ال�سابق لها مبا�شرة.
4املكون الأ�سا�سي يحدد وظيفة ومعنى الن�ص.
5كلمة املكون الأ�سا�سي تظل هي الأ�سا�س �إال �إذا ظهر يف الن�ص مكون �أ�سا�سي �آخر يدل على خالف مع كلمة املكون الأ�سا�سي.
6التنبه �إلى روابط لفظة املكون الأ�سا�سي ،و�ألفاظ املحتوى للمكون الأ�سا�سي ،والألفاظ اجلديدة املرتبطة باملكون ال�سابق لها مبا�شرة.
الن�ص القانوين = لفظة املكون الأ�سا�سي � +ألفاظ املحتوى املنا�سبة للمكون الأ�سا�سي � +ألفاظ جديدة مرتبطة باملكون ال�سابق لها .
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فالن�ص القانوين ال يهتم بدرا�سة معاين الكلمات املفردة يف ذاتها ،و�إمنا ي�صرف كل اهتمامه �إلى العالقات املت�صلة باملفاهيم بني تلك الكلمات.
ويرى اخلبري الربملاين الأمريكي " مي�شيل جريكو " �أن ف�صاحة الن�ص القانوين ال تعرب عنه �ألفاظه ،بل تلك الطريقة املتبعة يف تركيب لفظ على لفظ بحيث
يكون هذا الرتكيب معرب ًا عن ات�صال بني الألفاظ ،وترابط حقيقي وم�ساهمة فعلية ،فاللفظ التايل جاء لي�سهم مع اللفظ الذي �سبقه يف بناء ن�ص يحقق هدف
وبدون ذلك الرتكيب ف�إن الن�ص القانوين �سيكتنفه الغمو�ض ،وغمو�ض الن�ص يعود �إلى واحد من االعتبارين التاليني �إما غمو�ض يف املعنى نف�سه� ،أو غمو�ض يف
الألفاظ والعبارات املدلول بها على املعنى.

وبنا ًء عليه ف�إن التخل�ص من عيب غمو�ض الن�ص القانوين يتطلب:
-1
-2
-3
-4

1معرفة قدر املعاين التي يريد تو�صيلها.
2معرفة قدر املعاين الأخرى املرتبطة به يف القانون.
3معرفة قدر املخاطبني ب�أحكام الن�ص� ،أو القانون.
4معرفة قدر البيئة االجتماعية العامة ،والبيئة املخ�صو�صة التي يخاطبها القانون.
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ت�شكيلة املفاهيم والعالقات يف الن�ص القانوين
�إذا كانت ت�شكيلة املفاهيم تعني �سهولة التوا�صل فيما بينها� ،إال �أن املفهوم يف داخل الن�ص القانوين هو حمتوى معريف فمث ًال ( يجتمع املجل�س يف مقر انعقاده
�سنوي ًا ) فهناك حمتوى للفظة " يجتمع " وهو االجتماع يف حد ذاته ،كما �أن لفظة " املجل�س " هي حمتوى معريف نق�صد بها �أع�ضاء املجل�س� .أما العالقات فهي
الروابط القائمة بني املفاهيم ،وت�شتمل كل رابطة وت�سمية للمفهوم الذي تت�صل به .فالعالقة بني االجتماع واملجل�س هي عالقة الفعل ( يجتمع ) بالفاعل ( املجل�س )
ثم �أن االثنني ارتبطا بعالقة ثالثة ( يف مقر انعقاده ) وهنا جاءت عالقة املكان .ثم كانت هناك عالقة رابعة ( �سنوي ًا ) وهناك جاءت عالقة الزمان.
ولكن يف الكثري من الأحيان جند �أن العالقات غري وا�ضحة يف الن�صو�ص القانونية ،و�إمنا جنتهد ملعرفة العالقات يف داخل الن�ص ،فقد يغيب يف املثال ال�سابق
عالقة املكان �أو الزمان ولكن قد ي�ستدل عليها من ن�صو�ص �أخرى الأمر الذي يجعل الن�ص يخ�ضع للكثري من التف�سري والت�أويل.

عالقات التقارن يف الن�ص القانوين
وهي العالقات التي تندرج حتت ال�سببية �أي �أن ح�صول �شيء يتوقف على �شروط حدث �شيء �آخر ف�شرب اخلمر �سبب ًا �ضروري ًا حلادث ال�سكر .فال�سكر توقف
على �سبب �ضروري وهو �شرب اخلمر وبدون ذلك لن يحدث ال�سكر .وهذا ما يطلق عليه عالقات ال�سبب ال�ضرورية يف الن�ص ،وهي �أقوى عالقات التقارن ال�سببي.
ولكن هناك عالقات �سببية �أخرى يطلق عليها عالقات ال�سبب الكايف� ،أو عالقات الإتاحة مثل " كل من يحمل ال�سالح يعاقب" .
فهنا نرى �أن فعل حمل ال�سالح �أوجد ال�شروط الكافية ال ال�ضرورية لعمل " العقاب " .
�أما النوع الثالث يطلق عليه عالقات الت�سويغ �أي امل�سوغ للداللة على العالقة التي ي�ستتبع فيها حدث �سابق بحدث �آخر.

" يتمتع �أع�ضاء املجل�س باحل�صانة الربملانية "
فامل�سوغ للح�صانة الربملانية هو متتعه بع�ضوية املجل�س,

وبنا ًء عليه ف�إن عالقات التقارن يف الن�ص تعني �أن جتاور احلوادث �أو املواقف يف الن�ص ت�ؤدي على ا�ستثارة عالقات وعمليات بني الألفاظ وبع�ضها ويف كل
الأحوال ف�إن مفاهيم الن�ص وت�شكيلته العالئقية ال يق�صد بها �أن تقيم معن ًا خا�ص ًا بها ،و�إمنا هو معنى ليتفاعل مع املخاطبني ب�أحكام الن�ص.
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عالقات الق�صدية يف الن�ص القانوين
الن�ص القانوين ،ما هو �إال خطة لبلوغ هدف معني.
فهذا الهدف �سيتحقق من خالل جمموعة من الوقائع والأحداث التي ت�شكل خطة الن�صو�ص القانونية " يجتمع املجل�س يف جل�سات عامة مبقر انعقاده "
فق�صد هذه املادة هو �أن يتحقق اجتماع املجل�س لتحقيق هدف �أداء الوظيفة الت�شريعية والرقابية للمجل�س.
فخطة �أداء وظائف املجل�س ت�شتمل على �أن يجتمع يف جل�سات عامة ،ويف مقر انعقاده .وكل الن�صو�ص الأخرى التي �ستتناول تنظيم �أعمال اللجان� ،أو تنظيم
اجلل�سات �ستهدف �إلى اكتمال اخلطة لتحقيق هدف الوظيفتني الت�شريعية والرقابية للمجل�س.

عالقات مرغوبية الأهداف يف الن�ص القانوين
ويق�صد بها مراعاة الن�ص لواقعه االجتماعي ،واملخاطبني ب�أحكامه حتى يكون مرغوب ًا يف تطبيقه ،و�إال �سي�ؤدي ذلك �إلى �ضعف قدرة الن�ص على حتقيق
�أهدافه ومرغوبية الن�ص تتوقف على و�ضوح معناه ،ومالئمته للبيئة االجتماعية العامة ،وللبيئة املخ�صو�صة للمخاطبني ب�أحكامه.

عالقات املوقف يف الن�ص القانوين
�أي ما هي العوامل ذات ال�صلة التي جتعل مفاهيم الن�ص مرتبطة مبوقف �أو حدث.
ف�إذا حذر الن�ص القانوين ال�سائقني من زيادة ال�سرعة يف الطريق .ف�إن ذلك مرده وجود موقف �أو حدث يرتبط بزيادة حوادث املرور ولكن �إذا مل يكن هناك
حوادث مرور ف�إنه ميكن القول ب�أن الن�ص لي�س له عالقة بامل�شاة �أو ال�سائقني.

وظيفة اجلملة يف الن�ص
اجلملة يف الن�ص القانوين ت�ؤدي وظائف معينة وهذه الوظيفة تتوقف على ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية:
  1 1الأفكار يف اجلملة.
2 -2املعرفة التي ت�ستثريها الألفاظ يف اجلملة.
3 -3الأهمية للمعنى الذي يحمله اللفظ يف �إطار التعبري عن الفكرة �أو املعرفة.
4 -4اجلديد يف املعنى الذي يحمله اللفظ.
�إذن اجلملة القانونية تتكون من جمموعة من الألفاظ يقوم كل منها بوظيفة خا�صة �ضمن نظام اجلملة .وحتى ي�ؤدي اللفظ وظيفته يف اجلملة القانونية ال بد
�أن يكون متميز ًا وقادر ًا على القيام بوظيفته والوفاء بها ،ومكتمل العالقة مع الألفاظ الأخرى .ف�شرط قيام اللفظ بوظيفته هو قبول الألفاظ الأخرى لتلك الوظيفة
بحيث ال تخل وظيفته بوظائفهم� ،أو يبدو �أن هناك تنافر ًا يف �أداء جميع الألفاظ للوظائف داخل اجلملة القانونية.
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وهذه االرتباطات يف اجلمل القانونية ت�شكل فيما بينها ما يطلق عليه "البنية الكربى للجمل القانونية".
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وتت�شكل البنية الكربى للن�ص من :
1 -1الفكرة الأ�سا�سية .
2 -2املعاين التف�صيلية املعربة عن الفكرة الأ�سا�سية.
3 -3عمليات التفاعل بني املعاين لتحقيق فكرة الن�ص وهذا التفاعل هو الذي يتيح ملكونات اجلمل �أن تكون مت�شابكة ي�ضبط بع�ضها بع�ض ًا.
4 -4عدم االهتمام ذكر معنى معني ملعرفة املخاطبني به وهو ما يطلق عليه " الإغ�ضاء " التي تعني حذف التكرار من املعاين نظر ًا للمعرفة القبلية بها.
كيف يتم حتقيق املعايري الأ�سا�سية لبنية الن�ص القانوين من حيث – :اجلودة – الفعالية – املالئمة
�إذا كانت اجلودة تعني الو�صول �إلى املعنى ب�أقل عدد ممكن من الألفاظ حتى يتحقق هدف الن�ص ،ف�إن الفعالية �أي انطباق الن�ص على كل احلاالت التي
ي�ستهدفها متثل مقيا�س ًا فعا ًال للجودة .واالثنني يتم قيا�سهما من خالل عن�صر املالئمة الذي يهدف �إلى حتقيق االرتباط بني مفاهيم الن�ص ،والواقع االجتماعي.
وبنا ًء عليه ف�إن التفاعل بني معاين الن�ص وفق معايري اجلودة والفعالية ،واملالئمة ال بد و�أن تبلغ نقطة حدية �أو حتقق احلد الأق�صى من اال�ستخدام الالزم
لتحقيق الهدف.
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�إذا نظرنا �إلى ال�شكل ال�سابق ف�إن املنحنيات الثالثة التقت عند نقطة توازن معينة يطلق عليها النقطة احلدية و�أن ما يعلو على هذه النقطة من �ألفاظ �أو معاين
�إمنا هو لغو يف الن�ص .لأن الن�ص حقق هدفه عند النقطة احلدية .فك�أن الن�ص القانوين هو نظام ذاتي التنظيم لأداء وظائف وقائعه املكونة له.
ف�إذا ما مت اخرتاق هذا النظام بالزوائد اللفظية �أو قلت الألفاظ يف التعبري عن املعاين ف�إن ا�ستقراء الن�ص القانوين �سيتعر�ض لالختالل الوظيفي مما يتطلب
معه التدخل لإعادة التكامل التنظيمي.

التكامل التنظيمي للن�ص هو تلك ال�صالت بني وقائع الن�ص ذات املعنى و الألفاظ التي عربت عن هذه ال�صالت
اال�ستثناءات �أو التعار�ضات يف املعاين للن�ص القانوين
فقد ي�شتمل الن�ص على معاين مت�صلة ومرتابطة� ،إال �أن هناك ا�ستثناءات على هذه املعاين� ،أو تعار�ضات مثل ا�ستخدام " لكن " �أو " مبا ال يتعار�ض مع "
فكيف ن�ستطيع التوا�صل بني معاين الن�ص.
يف هذه احلالة ف�إن الأمر يتوقف على هدف الن�ص .ف�إذا كان الهدف �أ�سا�سي ًا يف ال�سياق الذي يعني اال�ستمرار يف حتقيق هدف الن�ص من خالل معانيه
الأ�سا�سية .وعندما تكتمل كل معانيه ،نبد�أ يف طرح اال�ستثناء كمعنى منف�صل " يح�ضر جل�سة املجل�س كل �أع�ضاء املجل�س" وي�ستثنى من احل�ضور الع�ضو الذي وقع
عليه جزاء بعدم احل�ضور.
فاملعاين الأ�سا�سية ا�ستكملت يف اجلملة الأولى .واال�ستثناء جاء يف اجلملة الثانية ومن ثم ال ي�صح �أن نقطع املعنى الأ�سا�سي باملعنى امل�ستثنى بالقول
" يح�ضر جل�سة املجل�س با�ستثناء الع�ضو الذي وقع عليه اجلزاء – كل �أع�ضاء املجل�س "
فاال�ستثناء هنا قطع املعنى الأ�سا�سي ومن ثم اختل اال�ستقرار الوظيفي لألفاظ اجلملة القانونية .
�أما �أ�سلوب ال�صياغة الأفقية للن�ص فهو يختلف حيث يفرق بني الهدف الأ�سا�سي للن�ص ،والهدف الفرعي للن�ص .ويرى تقدمي الهدف الفرعي على الهدف
الأ�سا�سي لأن الهدف الأ�سا�سي �سيظل حمتفظ ًا مبكانته ،يف حني �أن الهدف الفرعي ُيقدم ال�ستدعاء االنتباه �إليه.
فالهدف الأ�سا�سي يف اجلملة ال�سابقة هو ح�ضور كل �أع�ضاء املجل�س جلل�سة املجل�س .والهدف الفرعي هو ا�ستثناء الع�ضو الذي وقع عليه جزاء بعدم احل�ضور.
فوفق هذه القاعدة نقدم الهدف الفرعي على الهدف الأ�سا�سي فتكون ال�صياغة
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"با�ستثناء الع�ضو الذي وقع عليه جزاء بعدم احل�ضور يح�ضر كل �أع�ضاء املجل�س جل�ساته العامة".
ويف كل الأحوال ف�إن كل ن�ص قانوين ي�شكل هدف فرعي لأهداف �أ�سا�سية للقانون يف جمموعه .فالن�ص ما هو �إال �آلية و�أداة من �أدوات التخطيط لبلوغ مقا�صد
القانون الأ�سا�سية .وكل ن�ص يحاول �أن يقدم �إ�سهام ًا معني ًا يف تقلي�ص الفروقات القائمة بني احلالة الراهنة التي ا�ستدعت حتديد �أهداف القانون ،وبني بلوغ
مقا�صد القانون النهائية.
�إذن ف�إن ال�س�ؤال الأول الذي نفرت�ضه �أمام بنية �أي ن�ص قانوين هو ،ما مدى �إ�سهام هذا الن�ص ك�أداة تخطيط يف حتقيق �أهداف القانون؟
وبالطبع ف�إن الإجابة على هذا ال�س�ؤال �ست�ؤدي �إلى البحث عن املعاين والأفكار التي يت�ضمنها الن�ص.
ال�س�ؤال الثاين هل هذه املعاين والأفكار متالئمة وتنا�سب الر�ؤية االجتماعية؟
الإجابة على هذا ال�س�ؤال تتطلب توافر املعلومات والبحوث الالزمة التي تقدر ماهية امل�شكلة ،واحتياجات النا�س ور�ؤاهم حلل هذه الإ�شكالية.
وي�أتي ال�س�ؤال الثالث كيف ميكن تو�سيع �أفكار ومعاين الن�ص� ،أو تخ�صي�صها� ،أو تف�صيلها يف معنى �آخر بحيث تنا�سب الر�ؤية االجتماعية؟
والإجابة على هذا ال�س�ؤال مرتبط با�ستدعاء �أفكار ومعاين جديدة مل يت�ضمنها الن�ص القائم� ،أو �أن الن�ص اك�سبها حمتوى ال يتنا�سب مع الر�ؤية االجتماعية.
ويف كلتا احلالتني ف�إن منظومة الن�ص �ستتعر�ض �إلى �إدخال معاين و�أفكار جديدة .وعندما تدخل هذه املعاين اجلديدة �إلى الن�ص ف�إن هذا ي�ؤدي �إلى �إن�شاء
م�سارات جديدة للن�ص وهذه امل�سارات ( املعاين اجلديدة املعرب عنها ب�ألفاظ جديدة) البد و�أن ينطبق عليها االرتباط مع خمتلف م�ستويات التنظيم الذاتي
للن�ص ،وكذلك الن�صو�ص الأخرى.

وحتى تتناغم هذه امل�سارات اجلديدة مع الوحدة الع�ضوية للن�ص القانوين القائم ف�إننا �سنكون �أمام عدة احتماالت:
--املحافظة على التتابع والرتابط يف �أفكار ومعاين الن�ص القائمة ،و�أن امل�سارات اجلديدة ت�أخذ �شكل العنا�صر امل�ستقلة بذاتها ،واملعاين املنف�صلة امل�ضافة �إلىمعاين و�أفكار الن�ص القائم� .أي �أنه من املهم حتديد احلدود بني املعاين والأفكار القائمة يف الن�ص ،وبني املعاين والأفكار اجلديدة امل�ستهدف �إ�ضافتها
وتعديلها للن�ص .ويف مرحلة حتديد احلدود �سنبحث عن العالقة القائمة بني املعاين والأفكار القائمة ،وبني املعاين والأفكار اجلديدة فهل ميكن ت�ضمني ما
هو جديد يف ما هو قائم؟ وهل الألفاظ اجلديدة �ستبعدنا عن �أفكار ومعاين �أ�سا�سية؟ �أم �أن هذه الألفاظ اجلديدة �ستعرب عن معاين فرعية ملعاين �أ�سا�سية
قائمة؟ وهل عالقات التقارن والتما�سك �ستظل على ما هي عليه يف الن�ص ،والن�صو�ص الأخرى.
وبعد حتديد احلدود ن�أتي ل�س�ؤال �أين �سن�ضع هذه الأفكار واملعاين اجلديدة يف الن�ص .والإجابة على هذا ال�س�ؤال �سرتتبط بالعالقة التبعية �أي �أن الأفكار
واملعاين اجلديدة تتبع الأفكار واملعاين القائمة ،وميكن �أن ت�شكل جزء ًا منها ف�إن و�ضعها يف الن�ص �سيكون و�ضع ت�ضمني �أي من �ضمن �سياقات اجلملة
القانونية.
--يف �إطار العالقات امل�ستقلة �أي �أن الأفكار واملعاين اجلديدة لها ا�ستقالليتها عن الأفكار واملعاين القائمة ف�إنه �سيتم و�ضعها يف جمل قانونية م�ستقلة وينطبقعليها القواعد امل�شار �إليها �سابق ًا.
الدليل الت�شريعي
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�إذن �أف�ضلية اجلوار �أي و�ضع اجلملة القانونية اجلديدة املحملة بالأفكار واملعاين اجلديدة بجوار اجلملة القانونية املحملة بالأفكار واملعاين القائمة �ستكون
هي الأ�سا�س �إذا ما كانت العالقات تعرب عن التبعية �أما �إذا كانت العالقات تعرب عن اال�ستقاللية ف�إنه �سيتم االرتكاز �إلى �أف�ضلية االبتعاد �أي ابتعاد اجلملة
اجلديدة عن اجلملة القائمة بالتعبري عن عالقات التفاعل بني معانيها وحتقيق �أهدافها.
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م�صفوفة التعديالت على مواد القانون
لعل واحدا من النتائج الهامة التي ميكن �أن تنتج عن تطبيق امل�صفوفة العامة يف درا�سة وفح�ص القوانني هو �إجراء تعديل على بع�ض مواد م�شروع القانون.
وغالبا فان �أع�ضاء الربملانات يقومون ب�إجراء هذه التعديالت دون درا�سة وافية ملا ميكن �أن تتمخ�ض عنه من �أثار على القانون ذاته� ،أو املخاطبني ب�أحكامه.
فقد ت�ؤدى التعديالت املقرتحة �إلى زيادة التكاليف االجتماعية �أو الأ�ضرار� ،أو زيادة املميزات للمخاطبني دون �أن ن�أخذ يف االعتبار و�ضع اجلهات التنفيذية
للقانون ،مما يجعل التعديالت بعيدة عن املرامي ال�صحيحة.
ولذا فان كل تعديل برملاين على القانون يجب �أن يكون مربرا ب�أ�سانيد قوية .وهذا ما �أكد عليه العديد من اخلرباء الربملانيني �سواء يف املدر�سة
الأمريكية� ،أو املدر�سة الفرن�سية� ،أو املدر�سة الالتينية ،فجميعهم ي�ؤيد �أو ي�ست�شهد ب�آراء كوليت ،والربت �صميل  ،وهانن ايربن يف �أن اخطر عمل يقوم به
الربملان هو �إجراء التعديالت على م�شروعات م�صاغة قانونا لأنه يفرت�ض يف هذه امل�شروعات انه مت درا�سة �أفكار ومبادئ و�أغرا�ض القانون با�ستفا�ضة .ولكن
ذلك كله ال مينع الربملان من التعديل �شريطة مربراته القوية والتي ميكن �أن تعرب عنها م�صفوفة التعديل القانوين .وهذه امل�صفوفة يتم الإجابة عنها يف اللجنة
الربملانية التي تقرتح التعديل �أو من النائب مقرتح التعديل ف�إذا ح�صل على �إجابات حملت تقديرات ايجابية فان التعديل املقرتح �سيكون من�ضبطا ومراعيا
لأ�صوله املو�ضوعية .
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م�صفوفة التعديالت على مواد القانون
التعديل املقرتح

املفاهيم القانونية للتعديل
 .1هل التعديل يغري فكرة او �أهداف القانون ؟
.2هل التعديل �سي�ؤدى �إلى تعار�ض بع�ض مواد القانون مع بع�ضها؟ او انه يتعار�ض مع فل�سفة
و�أغرا�ض و�أحكام القانون؟ �أو يتعار�ض مع �أحكام قوانني �أخرى ذات �صلة؟ او يتعار�ض مع �أحكام
الد�ستور �أو الأنظمة الأ�سا�سية للدولة ؟
.3ما هو اثر هذا التعديل على امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة؟ وهل �سي�سهم ايجابيا؟ وهل
مربراته �ضرورية للتعامل مع امل�شكلة �أو الظاهرة؟
 .4هل التعديل �ضروريا لتح�سني وظائف و�أحكام القانون؟
.5هل القانون ميكن �إن يكون �سيئا بدون هذا التعديل ،وهل �إذا ا�ستغنى القانون عن هذا التعديل
ميكن �إن يكون خمتال يف احد جوانبه؟
.6ما هي الفروقات اجلوهرية بني الن�ص قبل التعديل ،والن�ص بعد التعديل؟ وما هو اجلديد حتديدا
الذي �أ�ضافه التعديل املقرتح؟
 .7هل التعديل يحقق اعتبارات امل�صلحة العامة �أم انه يحقق م�صلحة احد اجلماعات املتناف�سة يف
القانون؟ �أم م�صلحة اجلهات التنفيذية للقانون؟ وما هي الآثار التي �سيخلفها هذا التعديل على
املخاطبني ب�أحكامه �سواء االيجابية �أو ال�سلبية ؟
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مدى التوافق �أو
التعار�ض

وقد يواجه الدار�س للقانون �صعوبة يف بناء عبارات وجمل التعديالت ذات املعاين اجلديدة فالعبارة القانونية تتكون من لفظة رئي�سية ،ولفظة واحدة على
الأقل تابعة لها.
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التكرار اللفظي يف الن�ص القانوين
قد يتكرر اللفظ يف الن�ص القانوين �أكرث من مرة.

" للمجل�س �أن ينعقد من تلقاء نف�سه ،وللمجل�س �أن ينعقد بدعوة من رئي�س الدولة"
فكلمة املجل�س هنا تكررت مرتني ،وال طائل من هذا التكرار فالتكرار اللفظي ي�ستعمل فقط وبو�ضوح من �أجل :
•تقرير وجهة نظر معينة وتوكيدها ،مثل قوله تعالى " كال �سوف تعلمون ،ثم كال �سوف تعلمون "

•�سياق اجلملة القانونية طال� ،أو مت قطعه فيمكن ا�ستخدام التكرار اللفظي للتوكيد على الكلمة الأ�سا�سية للن�ص.
�أما �إذا بقيت عالقات التتابع يف الن�ص قائمة وحافظت اجلمل على ا�ستقرارها التنظيمي واحتفظ اللفظ املكرر بذات املعنى ف�إن التكرار اللفظي ي�ؤدي �إلى
االختالل يف بنية الن�ص القانوين.

الألفاظ البديلة للتكرار اللفظي يف الن�ص القانوين
مثل ال�ضمائر التي تقوم مقام الأ�سماء �أو عبارات الأ�سماء التي ت�شاركها يف املدلول �أي ت�شرتك معها يف املدلول باملعنى الوارد.
" للمجل�س �أن ينعقد من تلقاء نف�سه ،وله �أن ينعقد بدعوة من رئي�س الدولة "
فلفظة " و له " هي �إ�شارة الحقة لتعبري �شاركها يف املدلول وهو املجل�س .فهوية املجل�س هي هوية حمددة م�سبق ًا .ف�أولى ا�شرتاطات ا�ستعمال الألفاظ البديلة
هو �أن تكون هوية املحتوى املعريف الذي �سريمز له ب�إ�شارة الحقة ينبغي �أن تكون هوية حمددة �سلف ًا وهذه الهوية غري قابلة لأن يتنازعها �أكرث من حمتوى معريف.
فله �إ�شارة للمجل�س ولي�س هناك حمتوى معريف �آخر ينازع املجل�س يف ذلك .ولكن �أحيان ًا تكون الإ�شارة الالحقة مدعاة للإزعاج يف الن�ص القانوين �إذا �سبقتها
جملة قانونية طويلة .الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى حدوث تنازع للمحتويات املعرفية ( �ألفاظ املعاين ) على الإ�شارة الالحقة.
كما �أن هناك ما يطلق عليه الإ�شارة ال�سابقة
"مع مراعاته لأحكام قانون العقوبات ،لرئي�س اجلمهورية العفو عن املتهمني يف ق�ضايا التخابر"
فالإ�شارة ال�سابقة وردت يف الهاء " مراعاته " وهنا نلحظ �أن م�ستقبل الن�ص القانوين لن يكون قادر ًا على فهم الإ�شارة ال�سابقة �إال �إذا قر�أ كل اجلملة القانونية
وت�ستعمل الإ�شارات ال�سابقة يف الن�ص القانوين لأغرا�ض حمددة مثل الإثارة والت�أكيد على �أهمية احلكم ال�سابق على احلكم الالحق يف الن�ص� ،أو املعنى ال�سابق
على املعنى الالحق يف الن�ص .كما �أن الإ�شارة ال�سابقة ت�ستعمل لغر�ض التجاور الوظيفي الأكرث �أهمية .ف�أحكام قانون العقوبات جتاور وب�أهمية كربى العفو لرئي�س
اجلمهورية عند التخابر .وهذا يعني �أن الن�ص القانوين ركز االهتمام على معنيني من حمتوى الن�ص.
فالألفاظ البديلة للتكرار مثل الإ�شارة الالحقة ،وال�سابقة ،وذلك ،هكذا ،و�أ�سماء الإ�شارة كل ذلك ي�ستخدم يف �إطار بقاء املحتويات املعرفية على حالها يف
اجلملة القانونية وب�شرط �أال ي�ؤدي ا�ستخدام هذه الألفاظ البديلة �إلى ت�أويالت �أو تف�سريات ب�ش�أن تنازع املحتويات املعرفية للن�ص القانوين.
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ويف كل الأحوال ف�إن الألفاظ البديلة يف الن�ص القانوين ال ميكن �أن ت�أتي �إال بعد مرور ثالث مراحل ت�سبقها :
-1-حتديد العلم يف اجلملة القانونية.-2-حتديد و�صف هذا العلم.-3-الفئة العامة.-4--اللفظ البديل.

ففي جملة للمجل�س �أن ينعقد من تلقاء نف�سه ،وله �أن ينعقد بدعوة من رئي�س الدولة فهنا :
هو املجل�س.
-1-العلم 			االنعقاد.
			
-2-الو�صف اخلا�صتلقاء نف�سه.
			
-3-الفئة العامةله.
-4-اللفظ البديل			وبالتايل ال ي�صح �أن نقول للمجل�س له �أن ينعقد من تلقاء نف�سه
فهنا الإ�شارة الالحقة جاءت بعد العلم وقبل الو�صف اخلا�ص مما �أدى �إلى اختالل الرتكيب القانوين للجملة القانونية.
و�إذا كان هدف الألفاظ البديلة حتقيق الإيجاز يف الن�ص القانوين� ،إال �أن هذا الإيجاز يجب �أن ال يكون عقبة يف �سبيل و�ضوح الن�ص .فمن املمكن �أن ي�ؤدي
�إيجاز الن�ص �إلى �إثارة م�شكالت تتعلق بهوية املحتوى املعريف الذي يرمز له بالألفاظ البديلة.
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�أدوات العطف يف الن�ص القانوين
ال ت�ؤدي �أدوات العطف يف الن�ص القانوين وظيفة واحدة ،و�إمنا ت�ؤدي �أربع وظائف:
الو�صل� :أي الربط بني معنيني يف الن�ص لهما نف�س املكانة ،وذات الأهمية.
الف�صل� :أي الربط بني معنيني لهما مكانتان بديلتان " لرئي�س املجل�س ولرئي�س الدولة توجيه الدعوة للمجل�س لالنعقاد" .
" فمكانة رئي�س الدولة تختلف عن مكانة رئي�س املجل�س "
و�صل النقي�ض ويربط بني معنيني لهما نف�س املكانة ولكنهما غري مت�سقني.
" للقا�ضي واملتهم طلب تعيني حمامي "
االتباع ويربط بني معنيني تعتمد مكانة �أحدهما على مكانة الآخر.
�إذن ت�ؤدي �أدوات العطف يف الن�ص القانوين وظيفة الإ�ضافة �إلى املعاين ،و ميكن لوظيفة الو�صل ( الواو ) �أن تتجاوز حدود اجلملة القانونية �إلى اجلملة
القانونية الالحقة.
فالو�صل لأدوات العطف يف اجلملة القانونية يحقق �إما وظيفة الإ�ضافة� ،أو التعبري عن عالقة االعتماد املتبادل بني املعاين.
�أما مفهوم الف�صل ف�إننا عادة ما ن�ستخدم لفظة ( �إما ) ( �أو ) وهذا يعني �أن �أحد املعاين فقط هو الذي يقع يف حكم الن�ص على الرغم من �أن املعنيني
ينطويا حتت لواء الن�ص القانوين.
�أما و�صل النقي�ض والتي ن�ستخدم فيها لفظة ( لكن ) �أو ( غري �أن ) فهي معنى �أن ما بعد ( لكن ) ميثل عدم قدرة اجلملة على حتقيق هدفها التام.
�أما مفهوم التعاقب يف �أحداث الن�ص فقد ن�ستخدم لها ( �إلغاء )
�إذن كل �أدوات العطف ب�أ�شكالها املختلفة �إمنا يظل هدفها الرئي�سي يف الن�ص القانوين هو ال�سعي لتحقيق جودة الن�ص.
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حتليل مفاهيم الن�ص
لعل من امل�سائل بالغة الأهمية هو الغو�ص يف حتليل املفاهيم واملعاين والأفكار التي يت�ضمنها الن�ص القانوين �إال �أن توجهات املدر�سة الربملانية احلديثة يف
حتليل مفاهيم الن�ص تنطلق من عدة �أ�س�س :
�أولها مالمح مفاهيم الن�ص وهذه املالمح ت�شمل اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للن�ص� ،أو املكونات الأ�سا�سية له .فهذه املكونات البد من �أن تنتمي �إلى نوع معني� ،أو

فئة معينة ،وبالتايل ف�إنها حتمل خ�صائ�ص �أو مالمح م�شرتكة.

ثانيها ترتيب �أولويات مفاهيم ومعاين الن�ص وفق ما حتمله من خ�صائ�ص �أو مالمح م�شرتكة ،وما هي عالقات التفاعل بني هذه املفاهيم واملعاين وبني ما
عداها يف الن�صو�ص الأخرى �سواء يف داخل الن�ص �أو يف غريها من الن�صو�ص القانونية الأخرى.
ثالثها ما هو املفهوم �أو املعنى الأ�سا�سي الذي ي�ستهدفه الن�ص ؟
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فاملفاهيم الأ�سا�سية يف الن�ص متثل مركز الثقل الرئي�سي يف التحليل الذي يهدف �إلى معرفة م�شكلة الن�ص فيبد�أ التحليل من مفهوم ومعنى رئي�سي لأن البداية
به تعني االنتقال �إلى املعاين التابعة� ،أو املعاين الثانوية.
ون�ستخدم منهج حل امل�شكالت �أي حتديد ماهية ال�شيء الرئي�سي ،وظروفه ،واعتباراته االجتماعية واملقارنة مع ما ورد يف الن�ص من �أحكام.
حتديد ماهية املفاهيم
الرئي�سية

ظروف املفاهيم الرئي�سية
وعالقاتها داخل الن�ص

االعتبارات االجتماعية
للمفاهيم الرئي�سية

النتائج النهائية
نتائج الن�ص على الواقع االجتماعي

الدليل الت�شريعي

51

كيف يحقق الن�ص القانوين مق�صده �أو هدفه ؟
لكل ن�ص قانوين كما �أ�سلفنا هدف ومق�صد معني ي�سعى لبلوغه لي�سهم مع باقي الن�صو�ص الأخرى يف القانون لتحقيق املقا�صد والأغرا�ض النهائية للقانون.
فالن�ص القانوين هو وحدة وظيفية داخل القانون ف�إذا مل يكون للن�ص دور وظيفي يف القانون فال معنى له .ولكن كيف نت�أكد من �أن الن�ص يحقق هذا الأداء الوظيفي.

لتحديد ذلك علينا �أن نتذكر �أن الن�ص القانوين ما هو �إال جمموعة من الأفعال هي:
�-1-أفعال �أ�سا�سية يت�شكل منها �ألفاظ واجلمل القانونية.�-2--أفعال الأحكام �أي �أفعال الرتتيب والتعقيب للأفعال الأ�سا�سية.

�-3-أفعال الت�أثري �أي التو�صل �إلى �أحداث م�ؤثرة لتحقيق الهدف .وحتى نت�أكد من �أن هذه الأفعال �ست�سهم يف حتقيق الهدف �أو املق�صد ف�إننا �سنكون �أمام عددمن الت�سا�ؤالت �أهمها:
أهل الن�ص يعاون وي�ساعد يف حتقيق الهدف �أو املق�صد؟
بهل معاين الن�ص كافية لتحقيق تلك املعونة للهدف �أو املق�صد؟
جهل �أنت على ثقة من �أن هذه املعاين وا�ضحة للمعاونة على حتقيق الهدف؟
دهل معاين الن�ص على �صلة كافية باملعاين الأخرى؟
ههل مت جتنب الغمو�ض يف تعبريات الن�ص ،وا�ستعمال �ألفاظه البديلة؟
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ماذا نتوقع من املخاطبني ب�أحكام الن�ص القانوين
و�صول املعاين التي ي�ستهدفها الن�ص �إلى املخاطبني ب�أحكام الن�ص م�س�ألة يف غاية الأهمية� ،إال �أن املخاطب لن يعري الن�ص االنتباه� ،أو ي�ستثريه الن�ص
�إال �إذا حقق الن�ص عن�صرين �أ�سا�سيني:
�أولهما �أن يتوافق الن�ص مع اهتمام املخاطب ويرمز لذلك بعن�صر الأهمية.
وثانيهما �أن يحمل الن�ص جديد ًا يف البيئة االجتماعية العامة� ،أو يف البيئة املخ�صو�صة للمخاطب ب�أحكام الن�ص.
فعن�صر الأهمية يتحدد يف �أن الن�ص حدد بدائل حمددة للمخاطب للتعامل معه .و�سيحدد الن�ص هذه البدائل يف �إطار عالقات املفاهيم واملعاين للن�ص مع
الن�صو�ص الأخرى يف ذات القانون.

والأهمية للن�ص يف ذهن املخاطب تتحدد بثالث درجات.
•درجة عليا من االهتمام.
•�أو درجة دنيا من االهتمام.
• �أو عدم االهتمام �أ�ص ًال.

فالدرجة العليا من الأهمية �سيحددها املخاطب �إذا كان الن�ص يف واقعيته يت�صدى مل�شكلة مهمة �أو بالغة الأهمية بالن�سبة له .فكل مالكي ال�سيارات
لديهم اهتمام بدرجة عليا بقوانني املرور وتعديالته .ورجال الأعمال لديهم اهتمام �أكرب وبدرجة عليا بالقوانني االقت�صادية ،وقوانني اال�ستثمار.
ولذلك ف�إن املخاطب بالقانون �سريكز على الألفاظ احلاملة ملحتوى الن�ص �أو الن�صو�ص .وقد يتجاوز عن التدقيق يف الألفاظ الوظيفية مثل حروف اجلر،
وحروف العطف ف�ألفاظ املحتوى هي التي تعرب عن داللة الن�ص ومعناه� ،أما �ألفاظ الوظيفية ك�أدوات العطف واجلر فهي لي�ست ذات �أهمية للمخاطب لأن
�ألفاظ املحتوى ت�ستثري يف املخاطب مادة معرفية �أو�سع مدى و�أكرث تنوع ًا ،كما �أن �ألفاظ املحتوى ( الأفعال والأحكام الأ�سا�سية ) هي التي تو�ضح دور ووظيفة
الألفاظ الوظيفية.
�أما الدرجة الدنيا من االهتمام للمخاطب بالن�ص تعود ب�صفة �أ�سا�سية �إلى �أن املخاطب مل يتمكن من فهم الن�ص� ،أو �أن الوقائع التي ي�شملها قليلة
الأهمية بالن�سبة له فامل�شاة لن يبدو قدر ًا عالي ًا من االهتمام بقوانني املرور لأنه لي�س لديهم �سيارات.
�أما عدم االهتمام فهو يعود ب�صفة �أ�سا�سية لأن القانون خرج متام ًا عن نطاق تف�ضيالته ،وخياراته املحتملة فدافعية املخاطب هي التي حتدد مدى
االهتمام ودرجته بالن�ص القانوين.
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مالئمة الن�ص القانوين للموقف االجتماعي
املوقف االجتماعي� ،أو االعتبار االجتماعي للن�ص القانوين ميثل حد الو�سط بني الن�ص بكيانه اللغوي ،وبني املخاطب ب�أحكام الن�ص �أو القانون.

والن�ص القانوين ال يقدم و�صف ًا للموقف االجتماعي و�إال �أ�صبح الن�ص القانوين را�صد ًا للمواقف االجتماعية ،ولكن يعمل الن�ص على توجيه املوقف على نحو
وات لأهداف الن�ص وهو ما يطلق عليه �إدارة املوقف ،فالن�ص يدير املوقف االجتماعي من خالل الأوامر ،والنواهي ،واجلزاء .وال يعني �إدارة الن�ص للموقف
ُم ٍ
اال�ستبعاد الكامل لو�صف املوقف فالن�ص يحدد �إدارته وفق العديد من معايري الو�صف للموقف وبالطبع ف�إن �إدارة الن�ص القانوين للموقف االجتماعي تتحدد يف
�ضوء الأهداف الأ�سا�سية للقانون ،والأهداف الفرعية للن�صو�ص .و�إدارة الن�ص للموقف واحللول املطروحة يف الن�ص �ستمثل واحداً من اخليارات التالية:
-1-القبول التام بوجهة نظر الأفكار املتولدة من البيئة واملوقف االجتماعي.-2-القبول اجلزئي لهذه الأفكار.-3-رف�ض هذه الأفكار ،وطرح بديل جديد.-4--التم�سك مبوقف يعرب عن ر�ؤية و�أفكار وا�ضع الن�ص القانوين.

ت�صادمية الن�ص القانوين
يق�صد بت�صادمية الن�ص القانوين هو تعار�ضه �أو تناق�ضه مع الن�صو�ص الأخرى الواردة يف ذات القانون� ،أو ن�صو�ص ًا قانونية �أخرى يف النظام القانوين للدولة.
ويكت�شف هذا الت�صادم من خالل التقابل مع الن�صو�ص الأخرى� .أو من خالل القيمة ،فقد يكون هناك ن�ص ًا �أعلى يف القيمة من الن�ص القائم� ،إال �أن هناك ما هو
�أعلى يف القيمة ي�أبى ويرف�ض �أحكام من يليه وهو ما يطلق عليه الت�صادم القيمي .و�أي ًا ما كان الت�صادم القبلي� ،أو الت�صادم القيمي ف�إن حقيقة الت�صادم مل تبدو
وا�ضحة �إال بعد �إخراج الن�ص يف كامل هيئته اللغوية والفكرية .لأن الن�ص �أثناء مرحلة التهي�ؤ كانت املعاين والأفكار حتيط بها امل�سوغات ،وال�سببية ال�ضرورية،
وال�سببية الكافية ( العالقات بني املفاهيم ) ويف كل ذلك كنا ن�ستبعد ما يعرب عن ت�صادم قبلي �أو قيمي .ونبقى على الأفكار واملفاهيم التي تظل يف حالة توافق
مع الأ�س�س العامة للنظام القانوين .ومع حر�صنا على منع هذا الت�صادم �إال �أن الن�ص بعد �إخراجه و�ضح �أنه ن�ص ت�صادمي .ويف احلقيقة �أن الو�صول بالن�ص �إلى
مرحلة الت�صادم �إمنا هي تعبري و�إدراك بالنق�ص يف حتديد ما هو �صحيح من العالقات بني املفاهيم واملعاين .وتعرب عن تقاع�س يف �إرادة وا�ضع الن�ص .ولذلك
ف�إنه من املهم حتقيق التقابل بني الن�ص ،وغريه من الن�صو�ص� ،أو حتديد املعيار القيمي �أي تفح�ص القيمة الأعلى يف الن�صو�ص القانونية .فالن�ص القانوين ال
يدور يف م�سطح منعزل ،و�إمنا هو �صنيع بيئة قانونية تت�سم بالتما�سك والرتابط ،وال ت�سمح لأي ن�ص �أن يخرتق هذا الن�سيج باالنحراف� ،أو التعار�ض .ف�إذا كان
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الن�ص يتفاعل مع بيئته االجتماعية من خالل �أ�س�س املعرفة االجتماعية� ،إال �أنه يف ذات الوقت عليه �أن يحرتم من هو �أقدم منه ن�ص ًا� ،أو من هو �أعلى منه قيمة يف
الن�صو�ص .والتقابل بني الن�صو�ص يكون من خالل الرتكيز على ما هو متعار�ض ،والتعار�ض ال يكون يف احلكم �أو الأثر الذي يرتبه كل منهما فقط ،بل من املهم
درا�سة مقدمات كل ن�ص ،لأن املقدمة ( �أو الفعل الأ�سا�سي يف الن�ص) هو املفتاح احلقيقي الذي �سريتب فيما بعد الأثر �أو احلكم ف�إذا كانت املقدمتني خمتلفتني
(�أي الفعل الأ�سا�سي يف كل ن�ص مغاير عن الآخر �سواء يف الأحداث� ،أو املوقف� ،أو طبيعة الأ�شياء ).
ف�إن التعار�ض �أ�صبح ال معنى له� .أما �إذا كانت املقدمتني مت�شابهتني ف�إن الأثر �أو احلكم يجب �أن يكون �أي�ض ًا م�شرتك ًا �إذن التقابل يكون من خالل النظر �إلى
املقدمات والنتائج �أو ما يطلق عليه الأثر �أو احلكم.

�إال �أن ن�صو�ص املتقابل املتعار�ض يحكمها �أي�ض ًا عامل الزمن فقد يكون غر�ض الن�صح الالحق هو �إزالة الن�ص ال�سابق من البيئة القانونية .وق�صد امل�شرع يف
هذا �أن يحل الأثر اجلديد حمل الأثر القدمي .فنحن هنا ل�سنا �أمام متقابل متعار�ض ،و�إمنا متقابل م�ستن�سخ ،الذي يعني حلول اجلديد ب�أحكامه ومقدماته حمل
الن�ص القدمي �سواء ب�أحكامه� ،أو مقدماته والبد �أن يبني امل�شرع نيته الوا�ضحة يف ذلك في�شري �صراحة �إلى فكرة التعديل� ،أو الإلغاء� ،أو الإ�ضافة� ،أو الت�ضمني.
والتقابل امل�ستن�سخ �أو الن�ص اجلديد ال بد �أن يحكمه هدف رئي�سي يتمثل يف تقدمي منط جديد من املعرفة االجتماعية ،و�أن هذا النمط كان هو املحك الرئي�سي
الذي �أدى �إلى تعديل �أو �إلغاء الن�ص القدمي .فتف�سري وتدار�س الن�ص اجلديد املعدل �سيكون مرهون ًا و�أ�سري ًا للمعرفة االجتماعية اجلديدة التي حركت البيئة
االجتماعية للن�ص لأن تلفظه� ،أو جتعله غري متكيف معها .فاملعرفة املختزنة يف الن�ص القدمي مل يعد لها الأف�ضلية يف حا�ضر الن�ص و�إمنا �أ�صبحت من املا�ضي.
و�إذا �أ�صر امل�شرع على ا�ستدعاء املعرفة املختزنة يف املا�ضي والت�شبت بها �أمام املعرفة االجتماعية اجلديدة ف�إن هذا مدعاة الختالل البنيان القانوين الذي
�سيكون يف حالة ت�صادم مع البيئة االجتماعية .ولذلك ف�إن امل�شرع يعمل جاهد ًا �أن يكون الن�ص متالئم  ،ومتكيف مع املعرفة االجتماعية لأطول فرتة زمنية
ممكنة .وملا كانت البيئة االجتماعية متمردة على الن�صو�ص القانونية بحكم �أنها يف حالة حركية م�ستمرة ،وتفاعل دائم بني مكوناتها� ،أما الن�ص فهو يف مرحلة
�سكون وعنا�صر ثابتة ،ف�إنه علينا دائم ًا �أن نتوقع حدوث ال�صدام ال حمالة بني املتحرك وال�ساكن ولكن ما يفعله امل�شرع يف وظيفته الت�شريعية هو ت�أجيل حدوث
هذا الت�صادم لأطول فرتة ممكنة بغي ًا لال�ستقرار االجتماعي .فال يوجد ن�ص قانوين فريد� ،أو مثايل ،الن مثاليته �ستظل مرتبطة بر�ضاء الواقع االجتماعي عنه.
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1التفاعل اللفظي ل�صياغة جمل مرتابطة من حيث املبنى واملعنى ،ويتحدد ب�أربعة �أ�شكال �أولها الإ�شارة �أي
التمكن من اال�ستدالل عليها من خالل الأ�سماء واملحددات ،وال�ضمائر ال�شخ�صية و�ضمائر الإ�شارة �أو الظروف.
وهدفها جميع ًا �أنها تدل على �شيء موجود بالفعل� ،أو تدل على �شيء داخل الن�ص ذاته وثانيها احلذف �أي �إبعاد
�شيء حتت الإ�شارة �إليه من قبل وثالثها الربط يتحقق من خالل ا�ستخدام القواعد مثل الإ�ضافات واملحددات
املت�صلة ،والفوا�صل ،وال�ضمائر ،والروابط النحوية مثل الأزمنة.

-2

2ترابط املعاين يتعلق بالكيفيات التي تت�أ�س�س مبوجبها معاين الن�ص مثل  :ال�سبب ،النتيجة ،ال�شرط ،الإجناز،
التناق�ض ،العطف� .أو ترتابط معاين الن�ص من خالل ال�صالت املنطقية.

عنا�صر التوا�صل فـ ــي
الن�ص القانوين
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3مقا�صد الن�ص �أي نية امل�شرع يف الو�صول �إلى هدف حمدد ملعاجلة موقف معني .وي�صل امل�شرع لهدفه ببذل �أدنى
درجات اجلهد من خالل �أقل عدد ممكن من الألفاظ يعرب عن املعاين املحققة للهدف.

-4

4الوظيفة فكل جملة يف الن�ص القانوين ت�ؤدي وظيفة حمددة تعرب عنها مبعنى ،واللفظ داخل اجلملة ي�ؤدي دور
يف تكامل املعنى .واجلمل والألفاظ يحتويها الن�ص القانوين مما يعرب عنه بعالقة االحتواء.

عالمات الن�ص القانوين
كما �أ�سلفنا ف�إن الن�ص القانوين ما هو �إال �سل�سلة من اجلمل املتتابعة التي ت�صوغ ماهية حمددة له يف النهاية .وكل لفظ ي�شكل وحدة يف داخل اجلملة القانونية.
واللفظ �إما �أن يكون م�ستق ًال بنف�سه مفيد ملعناه� ،أو لفظ تابع للفظ �آخر وال يت�شكل املعنى �إال با�ستناد اللفظ التابع �إلى لفظ �آخر مثل "جمل�س الإدارة " فوجود
كل منهما داخل اجلملة م�ستند �إلى الآخر.
ف�أولى خطوات حتديد عالمات الن�ص القانوين �أو �إ�شاراته البارزة هو البحث عن الألفاظ امل�ستقلة ذات املعاين املفيدة ،ثم ثاني ًا البحث عن الألفاظ
امل�ساندة �أي التي ال تعتمد على بع�ضها البع�ض فمث ًال
" ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ ن�شره"
فهناك العديد من الألفاظ امل�ستقلة التي تفيد معنى مثل معنى الن�شر ،ومعنى العمل بالقانون ،معنى اليوم التايل لتاريخ الن�شر .كما �أن هناك �ألفاظ م�ساندة
مثل اجلريدة الر�سمية ،ولفظة هذا القانون ويالحظ �أنه لي�ست الن�صو�ص القانونية كلها على درجة واحدة من الأهمية �أو املعاين ،فهناك ن�ص يفيد معنى �أكرب
من ن�ص �آخر ،والن�ص الآخر يفيد معنى متو�سط من ن�ص ثالث يعرب عن معنى �أقل �إلى �أن ن�صل �إلى الن�ص الذي يعرب عن حدود دنيا من املعاين املكملة لبع�ضها
البع�ض حتى يتحقق مق�صد القانون يف النهاية.
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�إال �أن هذا ال يعني �إزالة ن�ص �أو حذفه لأن معناه �أدنى فهذا املعنى الأدنى هو وحدة �سل�سلة متكاملة من املعاين وهذه ال�سل�سلة مرتابطة بالقدر الذي يحقق
هدف القانون والذي يحدد درجة �أهمية املعنى يف القانون هو ن�شاط الفاعل داخل الن�ص القانوين .فكلما زاد ن�شاط الفاعل وكلما زادت قدرته على احلركة كلما
زادت �أهمية الن�ص والعك�س �صحيح.
وهذا �أي�ض ًا ينطبق على وحدة الن�ص القانوين .فالذي يحدد العالقة الرئي�سية يف �أي ن�ص هو ن�شاط الفاعل يف داخل الن�ص .فما هو اللفظ الدال على

ن�شاطه مبا�شرة ،ثم ما هي الألفاظ التكميلية لو�صف هذا الن�شاط ،ثم ما هي ال�ضوابط الالزمة لن�شاط الفاعل يف الن�ص.

وهذا ما �أكد عليه اخلبري الربملاين الدويل " دي �سو�سيه " الذي �أكد �أن الن�ص القانوين ال ميكن التعامل معه �إال من خالل حركة الفاعل فيه حيث �أن هذه احلركة
هي التي تعطي ديناميكية معنية للفظ ،وهذه الديناميكية هي التي حتدد حركته .وهذا الن�شاط للفاعل يف داخل الن�ص ال بد و�أن يت�سم بعدة �صفات �أولها التعاقب
ف�إذا كان الن�ص يحتوي على ن�شاط واحد ،ف�إنه يجوز �أن يحتوي على عدة �أن�شطة للفاعل� ،إال �أن الن�صو�ص الالحقة يجب �أن تكون �أفعال الفاعل فيها متعاقبة.
وهذه الأن�شطة للفاعل يف داخل القانون �أو داخل الن�ص القانوين ال ت�ؤدي اعتباط ًا ،و�إمنا كل ن�شاط له داللة معينة جتعل يف النهاية القانون يبدو وك�أنه جمموعة
من الأن�شطة املتنا�سقة ومن هنا على دار�س القانون �أن يدر�س .

؟

؟

فمث ًال ( ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يقوم ب�أي عمل يف ال�سفن التي تبحر خارج املناطق البحرية �إال بعد احل�صول على جواز �سفر بحري "
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فالفاعل هنا " �أي �شخ�ص " ن�شاطه الإبحار خارج املناطق البحرية ،ال�ضابط احل�صول على جواز �سفر بحري .ف�إذا طلبنا من الن�ص حتقيق ن�شاط �أعلى
فقد ي�ضيف " وكل م�سافر يف البحر " �أي �أن كل م�سافر عرب البحر يطلب منه �ضابط احل�صول على جواز �سفر بحري .فهنا زادت طاقة ن�شاط الفاعل يف
الن�ص� ،إال �أن هذه الزيادة كانت خارج طاقة وجهد الفاعل ف�أدت �إلى الإرهاق وزيادة العبء مما �سي�ؤدي �إلى التبا�س املعاين التالية يف الن�صو�ص الأخرى ،كما
�أن هذا الن�شاط جاء خارج ال�سياق الذي ا�ستهدف الن�شاط.

وحتى يتم الت�أكد من �أن العالمات الرئي�سية يف الن�ص ( حتديد الفاعل – ن�شاط الفاعل – �ضوابط الفاعل ) من �أنها جاءت �سليمة وخالية من العيوب ف�إنه
يتم اللجوء �إلى ما يطلق عليه التحليل التوزيعي لعالمات الن�ص القانوين.

وقد �أ�س�س هذه النظرية للتحليل التوزيعي كل من " بلومفيلد " و " هاري�س " ( ) Haris - ploomfieldوم�ؤدى فكرة التحليل التوزيعي هو
الت�أكد من التايل :
-1

1القابلية للتحقيق  :فهل عالقات الن�ص قابلة للتحقيق بدون �أعباء اجتماعية� ،أو تعار�ض مع النظام القانوين يف الدولة.

-2

2ال�صحة الداللية� :أي �أن الفعل �أو الن�شاط القائم يف اجلملة هو من اخت�صا�ص الفاعل امل�شار �إليه يف اجلملة القانونية �أو الن�ص القانوين .فالفاعل �إذا كان
غري خمت�ص بفعل �أو ن�شاط اجلملة ف�إن هذا يعني انف�صال العالقة بني الدال واملدلول .ومن ثم غياب ال�صحة الداللية .ف�إذا كانت القرو�ض ال تنعقد �إال
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بقانون فال يجوز للوزراء �أن يعقدوا قرو�ض ًا بدون القانون ف�إذا جاء الن�ص بالوزراء ف�إنهم دالني على مدلول ( عقد القرو�ض ) �إال �أن العالقة بينهما �أ�سا�س ًا
منف�صلة ومن ثم غابت ال�صحة الداللية عن الن�ص القانوين.
-3

3التكاف�ؤ تكاف�ؤ املعاين داخل الن�ص القانوين فال يجوز حتميل الن�ص القانوين مبعاين �أكرث من القدرة على �أن يتحملها� ،أو �أنها تبدو �أكرب من غر�ض الن�ص.
وهذا املعيار هو الذي جعل القوانني تنق�سم �إلى عدة مواد .ومقيا�س التكاف�ؤ يف الن�ص القانوين هو تقارب املعاين ،ف�إذا كانت املعاين متباعدة ف�إنه يفرد لها
ن�ص ًا �آخر .وهذا ما عرب عنه " هاري�س " مبفهوم الن�ص الإ�شهاري �أي �أن املعاين املتكررة داخل الن�ص الواحد� .ستظل تتكرر حتى ت�صل يف النهاية �إلى
البنية احلدية للن�ص �أو �أق�صى ما ميكن �أن يتحمله الن�ص� .أو قد يكون الن�ص الإ�شهاري ذو معنى واحد فتظل الألفاظ م�ستمرة يف �سياقها لتحديد ن�شاط
الفاعل ،و�ضوابط الن�شاط حتى ت�صل �إلى البنية احلدية للن�ص �أي الن�ص غري قادر على �أن يتحمل �ألفاظ ًا جديدة و�إال �أدى ذلك �إلى الإخالل مبعيار التكاف�ؤ
داخل الن�ص القانوين .وحتى نعرف قدرة الن�ص على حتقيق التكاف�ؤ من عدمه ف�إن ذلك �سيتحدد من خالل تلك العالقة الإرتباطية� ،أو التكاملية� ،أو ال�ضدية
�أو غريها من �أنواع العالقات القانونية التي تربط بني اجلمل القانونية وبع�ضها داخل الن�ص .ف�إذا ما و�ضح �أمامنا �أن جملة الن�ص غري قادرة على �أن ترتبط
باجلمل الالحقة فهذا يعني �أن غاية التكاف�ؤ للن�ص حتققت وبالتايل يجب حذف اجلمل الالحقة� ،أما �إذا كانت جملة الن�ص غري قادرة على �أن ترتبط مبا
�سبقها فهذا يعني �أنها زائدة على حد التكاف�ؤ للجملة القانونية� ،أو �أن هناك خط�أ ما �أدى لوجود هذه اجلملة يف داخل الن�ص فنجرب مقيا�س اال�ستبدال� ،أي
ا�ستبدالها بجملة �أخرى ثم نقدر حدود االرتباط مع ما �سبقها .فالعالقات التي ت�ؤلف بني اجلمل متثل الأ�سا�س املعياري ملقيا�س التكاف�ؤ داخل الن�ص القانوين

عالقات �ضدية

  4 4الأداء اللغوي داخل الن�ص القانوين وهذا يعني قيا�س �أداء الألفاظ داخل اجلملة القانونية ،والأداء يرتبط مبعيار الوظيفة الذي ي�ؤديها اللفظ داخل هذه
اجلملة �إال �أن الأداء لي�س جامد ًا بل هو متحرك .وحركة �أداء اللفظ يف اجلملة القانونية يكون يف اجتاهني
الأول حركة توليدية� :أي توليد �إ�ضافات تربز وحتدد وت�ضبط املعنى الذي ي�ستهدفه الن�ص والذي ميثل جزء ًا من املق�صد العام للقانون وهنا علينا �أن
نت�ساءل ما هي القدرة التوليدية للفظ داخل اجلملة ،ثم ما هي القدرة التوليدية للجملة القانونية الواحدة حتى ت�ضاف جملة جديدة �إلى الن�ص.
فعملية التوليد داخل الن�ص القانوين هي التي حتقق التتابع من جهة ،ثم حتدد �سمات عالقات اجلمل القانونية بع�ضها بالبع�ض الآخر فمث ًال جملة " ين�شر
هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية " نالحظ �أن الفعل ين�شر هو الذي ولد عبارة " هذا القانون" كما �أنه ولد �أي�ض ًا عبارة " اجلريدة الر�سمية " مما يعني
60
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�أن فعل ين�شر له مولودين داخل اجلملة� .أما عبارة " هذا القانون " مل تولد عبارة " اجلريدة الر�سمية " وهذا ما يت�ضح من �إذا قلنا " هذا القانون يف اجلريدة
الر�سمية " فنحن مل نفهم �شيئ ًا من هذه اجلملة .ولكن يف خارج �سياق الن�ص القانوين �سنفهم منها �أن هذا القانون موجود يف اجلريدة الر�سمية.
وهذا يعني �أن عبارة هذا القانون كان لها القدرة على التوليد لعبارة " يف اجلريدة الر�سمية " ولكن عندما مت و�ضعها خارج �سياق الن�ص .و�أن الفعل " ين�شر "
عندما جاء يف الن�ص عطل توليد عبارة " هذا القانون " و�أ�صبحت الأخرية مولودة لين�شر .كما �أن هذه اجلملة القانونية يف ذاتها هي التي ولدت اجلملة الثانية .
" ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ ن�شره "
لأن العمل بالقانون �سيكون يف اليوم التايل لتاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
الثانية :احلركة التحويلية� :أي قدرة اللفظ على �أن يحول املعنى �إلى معنى �آخر جديد ،وكذلك قدرة اجلملة القانونية على �أن حتول اجلملة التالية لها �إلى معنى �آخر.
وقدرة اللفظ �أو اجلملة على حتويل ما يليها هو نوع من العالقات املهمة التي تربط بني اجلمل يف داخل املعنى.
ف�إذا كان مقيا�س التكاف�ؤ حدد تقارب املعاين ،ف�إن الأداء اللغوي حدد مقيا�س القدرة على التحويل �إلى معنى �آخر .فهل ال�سرقة قادرة على �أن حتول اللفظ
الذي يليها �إلى القتل .فهذا ال يجوز لأن لكل منهما خ�صائ�ص م�ستقلة� ،سواء كان مادية ومعنوية خمتلفة .لكن �إذا جاء ن�ص قانوين وقال كل من ي�سرق� ،أو يقتل
ُيحقق معه مبعرفة النيابة العامة ،فالقتل جاء بعد ال�سرقة ،وكمعنى م�ستقل� ،إال �أن املعنيني ا�شرتكا يف �أثر واحد وهو التحقيق مبعرفة النيابة .مما يعني �أنه حتى
�إذا كان املعنيان خمتلفني ف�إن ا�شرتاكهما يف الأثر ي�ؤدي �إلى القدرة على التحويل.

فاخلال�صة هي اختبار اللفظ �أو اجلملة على �أن يحوال املعنى يف تناغم ودون انحراف بالن�ص القانوين عن مق�صده �أو غايته.
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مبادئ حتليل القانون
�أو ًال  :فهم القانون
قراءة القانون بثالث قراءات :
الأولى
الثانية
الثالثة
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القراءة ال�سريعة الكا�شفة
القراءة العادية
القراءة املت�أنية املتعمقة
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ثانياً � :إدراك املعنى العام ( الفكرة العامة ) للقانون و�إدراك املعاين الأ�سا�سية (الأفكار الأ�سا�سية) ثم �إدراك املعاين الفرعية ( الأفكار الفرعية ) للقانون
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ثالثاً  :املقارنة مع القوانني الأخرى ذات ال�صلة بالقانون حمل الدرا�سة

هناك عدة طرق للمقارنة مع القوانني الأخرى ذات ال�صلة تقدمها املدر�سة الربملانية احلديثة.
الطريقة الأول��ى  :يطلق عليها التق�سيم واملوازنة وهو ما يعني �أو ًال حتديد �أوجه املقارنة بني القانون  ،والقوانني الأخرى ثم القيام بعملية املوازنة بينها
عنا�صر التق�سيم

-

املبادئ العامة.�أغرا�ض القانون.املخاطبون ب�أحكام القانون.ال�سلطات التنفيذية يف القانون.املالئمة الد�ستورية.�-أوجه �أخرى.

القانون حمل
الدرا�سة

القوانني الأخرى
ذات ال�صلة

املوازنة بني القانون حمل الدرا�سة
والقوانني الأخرى

�أوجه
االختالف

النتائج
النهائية

ت��و���ص��ي��ف ل���ل���م���وازن���ة ب�ي�ن ال��ق��ان��ون
حم��ل ال��درا���س��ة وال��ق��وان�ين الأخ���رى

الطريقة الثانية  :يطلق عليها القيا�س االقرتاين احلملي ومعناها �أن هناك مبادئ وقواعد قانونية عامة ال ميكن خمالفتها يف القوانني .فيتم �إنزال هذه
املبادئ والقواعد القانونية على الوقائع املادية التي يت�ضمنها القانون ومن ثم نتو�صل يف النهاية �إلى النتيجة .وهذه الطريقة هي ذاتها التي ت�ستخدم يف املنطق
القانوين من حيث :
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املقدمة الكربى

املبد�أ القانوين

املقدمة ال�صغرى

الوقائع املادية

النتيجة

تطبيق املبد�أ القانوين على الوقائع املادية

فالقواعد واملبادئ القانونية هي مقدمات كربى ن�صل من خاللها �إلى قواعد �أخرى عن طريق القيا�س فيمنع فعل ما انطالق ًا من منعه لفعل �آخر من�صو�ص
عليه كلما كان للمنع نف�س ال�سبب العلة .مثل منع التعامل باملخدرات انطالق ًا من مقدمة كربى تتمثل يف منع كل الأ�شياء التي تذهب العقل ،ومتنع الإدراك.
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الطريقة الثالثة  :يطلق عليها الطريقة التجريبية ويعود الف�ضل فيها �إلى املفكر الفرن�سي " بيكون" وقد ا�ستفادت املدر�سة الربملانية احلديثة من هذه الطريقة
من خالل التعريف بالقانون احلايل ،والقوانني الأخرى ذات ال�صلة ،ثم تو�صيف ما هو حايل وما هو مقارن ثم القيام بعملية التحليل ،و�أخري ًا عملية الرتكيب.
التعريف

التو�صيف

التحليل

الرتكيب

النتائج النهائية

القانون احلايل
القوانني الأخرى ذات ال�صلة

القانون احلايل
القوانني الأخرى ذات
ال�صلة

ك�شف وبيان العالقات والروابط
والوقائع املت�شابهة واملختلفة بني
القانون والقوانني الأخرى

تركيب تلك العالقات
ال�ستخراج املبادئ
العامة

ا�ستنباط احلقائق
والتقدير النهائي
للقانون ون�صو�صه.

الطريقة الرابعة  :يطلق عليها الطريقة اجلدلية وقد ا�ستفادت هذه الطريقة من املنهج اجلدي الذي �أ�س�سه الفيل�سوف الأملاين " هيجل " فهو يبحث عن

احلقائق والرباهني والأدلة من داخل القانون ،فهو يدر�س:

�أو ًال الأجزاء التي يتكون منها القانون.
ثانياً مدى التناق�ض �أو التوافق بني مكونات هذه الأجزاء.
ثالثاً الأجزاء التي تتكون منها القوانني الأخرى.
رابعاً العالقات ( التناق�ض والتوافق ) بني مكونات �أجزاء القانون حمل الدرا�سة ،والقوانني الأخرى.
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الأجزاء والأفكار الرئي�سية
للقانون حمل الدرا�سة

التناق�ض والتوافق بني �أجواء
القانون حمل الدرا�سة

�أجزاء القوانني الأخرى
والأفكار واملعاين

العالقات بني مكونات
�أجزاء القانون والقوانني
الأخرى

النتائج النهائية

الدليل الت�شريعي
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الطريقة اخلام�سة  :التعرف �إلى اخل�صائ�ص النهائية للقانون حمل الدرا�سة من خالل
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الطريقة ال�ساد�سة  :التعرف �إلى ت�صميم الن�صو�ص القانونية
-1--البنية املنطقية للن�ص القانوين

-2--م�صطلحات الن�ص

-3--م�ضمون الن�ص

الدليل الت�شريعي
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يكمن قيا�س �أفكار الن�ص �أو معانيه من خالل :

70

الدليل الت�شريعي

طريقة تقدير وفهم القانون مبدئي ًا
مفردات القانون

مفاهيم القانون

حقائق و�أفكار القانون

التعميمات القانونية

قيم القانون

 -العناوين الرئي�سية يف القانون. -العناوين الفرعية يف القانون �أوامل��ع��اين الأ�سا�سية يف الن�صو�ص
القانونية.

ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ي ي��ت��ك��ون منها
ال���ق���ان���ون ح������اول �أن جت��م��ع
العنا�صر املتقاربة مع ًا.

امل���ع���اين ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة يف
القانون

ال���ع�ل�اق���ة ب��ي�ن امل���ع���اين
والأفكار

الأحكام والآثار

الدليل الت�شريعي
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القواعد الكلية امل�ستقرة يف مفاهيم االجتاهات الربملانية احلديثة
تنظر االجتاهات الربملانية احلديثة �إلى القانون على �أنه عالقة تربط بني ظاهرتني ،و�أن هذه العالقة ال بد �أن ت�ؤدي �إلى نتيجة م�ستقرة .وهذه العالقة تت�سم
باال�ضطرارد

والظاهرة يف القانون هي نتيجة ل�سلوك الأفراد يف املجتمع وي�أتي القانون لينظم هذا ال�سلوك.

مثال :يبطل كل �شرط يخالف �أحكام القانون
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واحلكم �أو الأثر يختلف باختالف فروع القانون.
فهناك الأثر اجلنائي الذي ميثل �أ�شد �صور اجلزاء يف القانون مثل اجلزاء بالإعدام� ،أو العقوبة ال�سالبة للحرية ،وقد ي�صيب اجلزاء �أموال املتهم ،كما قد
تكون هناك عقوبات تبعية وتكميلية مثل العزل من الوظيفة العامة� ،إغالق الأعمال ،امل�صادرة اجلزئية للأموال� ،إبعاد الأجانب ،احلرمان من مزاولة املهنة،
حتديد الإقامة ،املنع من الإقامة.
�أو قد يكون �أثر ًا مدني ًا مثل بطالن الت�صرف القانوين� ،أو ف�سخ العقد� ،أو التعوي�ض الذي يدفع لإ�صالح ال�ضرر �أو قد يكون �أثر ًا ت�أديبي ًا �أو �إداري ًا.
واحلكم والأثر يختلف يف طبيعته ما بني قواعد القانون العام وقواعد القانون اخلا�ص .ومعيار التفرقة بني القانون العام والقانون اخلا�ص هو وجود الدولة
( ممثلة ب�أحد �أجهزتها باعتبارها �صاحبة �سلطة و�سيادة يف �أي عالقة تن�ش�أ �سواء بني م�ؤ�س�ساتها �أو بني الأفراد.
فلو قام �شخ�ص ب�شراء منزل من �شخ�ص �آخر ف�إن عالقة البيع هنا يحكمها قواعد القانون اخلا�ص .ولكن �إذا قامت الدولة بنزع ملكية املنزل ف�إن قواعد
القانون العام هي التي حتكم العالقة .وكذلك لو دخلت الدولة يف عالقة مع الأفراد ،ومار�ست الدولة ن�شاط ًا مثل ن�شاط الأفراد فقواعد القانون اخلا�ص هي
التي �ستحكم هذه العالقة لأن الدولة عندما دخلت هذا الن�شاط مل تدخله باعتبارها �سلطة �صاحبة �سيادة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن احلكم �أو الأثر ( اجلزاء ) يختلف ح�سب طبيعة القاعدة القانونية� ،إذا كانت قاعدة �آمرة �أو قاعدة مكملة .ومن هنا يجب
التنبه �إلى طبيعة الن�ص القانوين هل هو �آمر �أم مكمل.
فالن�ص الآمر هو الذي يرتب عليه الن�ص �إتباع �سلوك معني� ،أو حظر �سلوك معني بالإجبار على املخاطبني بالن�ص ال يجوز للأفراد االتفاق على خمالفته
�أو ا�ستبعاد حكمه.
الن�ص املكمل فهو الذي يجيز للأفراد �أن ي�أخذوا بحكمه� ،أو االتفاق على خمالفته.
وال يعنى ذلك �أن الن�ص املكمل غري ملزم .فهو ملزم �إذا مل يتم االتفاق على خمالفته ويبقى �أثره ملزم ًا فمث ًال �إذا حدد القانون يف عقد ال�شركة ن�صيب
ال�شريك يف الأرباح واخل�سائر فهذا الن�ص �سيكون ملزم ًا �إال �إذا اتفق �إدارة ال�شركاء على طريقة �أخرى القت�سام الأرباح واخل�سائر فيما بينهم .
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�أمثلة لداللة العبارة يف الن�ص الآمر

( ال يجوز – يقع باط ًال – يحظر – مينع – يعاقب ).

�أمثلة لداللة العبارة يف الن�ص املكمل

( يجوز – ال مينع – ما مل يتم االتفاق على غري ذلك).
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قاعدة القانون �أو الن�ص امللغي
ما �أكرث ما تواجه الربملانات قاعدة القانون �أو الن�ص امللغي ودار�س القانون عليه �أن يتنبه جيد ًا لبع�ض احلقائق :
�أولها �أن القانون �أو الن�ص امللغي يعني �إزالة �سلطان القانون �أو الن�ص عن الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكامه حيث �أن الإلغاء جرده من قوته امللزمة �سواء ترتب
على ذلك �إحالل قواعد �أخرى عو�ض ًا عن ما مت ن�سخه� ،أو بدون �إحالل قواعد جديدة.
ثانيها �أن �إلغاء القانون �أو الن�ص ال يكون �إال من ال�سلطة التي قامت بو�ضعه قبل ذلك� ،أو �سلطة �أعلى عنها.
ثالثها الإلغاء ال متتد �آثاره �إال �إلى امل�ستقبل وهو عك�س البطالن ،فالبطالن تكون �آثاره على املا�ضي وامل�ستقبل ،ويختلف �أي�ض ًا الإلغاء عن البطالن يف كونه يرد
على قاعدة قانونية �صحيحة ،بينما البطالن يرد على قاعدة غري �صحيحة ابتدا ًء.
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75

76

الدليل الت�شريعي

الدليل الت�شريعي

77

طرق معاجلة الن�صو�ص القانونية
معاجلة الن�ص الغام�ض

معاجلة الن�ص الناق�ص

التوفيق بني الأجزاء املتناق�ضة للن�ص

عندما يحتمل الن�ص �أكرث
من معنى ف�إن ذلك ي�ؤدي
�إلى غمو�ضه ،فيتم حذف
ال��غ��ام�����ض يف امل��ع��ن��ى� ،أو
ا�ستبداله مبعنى ظاهر.

�إغ��ف��ال ل��ف��ظ ال ي�ستقيم
امل���ع���ن���ى ب����دون����ه ي��ت��ط��ل��ب
الإت���ي���ان ب��ه��ذا ال��ل��ف��ظ يف
الن�ص ب�شرط �أن يكون
وا�ضح املعنى.

تعدد املعاين امل�ستخل�صة من الن�صو�ص مع تناق�ض معناها يتطلب �إزالة �أحد املعنيني املتناق�ضني ب�شرط
�أن املعنى الذي �سيتم �إزالته �أو حذفه ال يرتتب عليه تناق�ض يف املعاين الأخرى القائمة يف القانون.
فمعيار الإبقاء على املعنى هو توافقه مع عموم القانون .فال ينظر �إلى املعنى امللغي �إال يف �ضوء العالقة مع
�أهداف القانون ،وتكامل املعاين.
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طرق معاجلة �ألفاظ الن�صو�ص
اللفظ املجازي

اللفظ العام

اللفظ اال�صطالحي

�إذا ك����ان ال��ل��ف��ظ ي��ح��ت��م��ل �أن يف�سر
بعمومه و�إطالقه ويحتمل �أن يف�سر مع
التخ�صي�ص �أو التقييد ف�إن اللفظ يف�سر
بعمومه و�إطالقه ما مل يقم دليل على
خ�لاف ذل��ك فالقاعدة تقول �أن العام
يظل على عموميته حتى يرد ما يقيده.

ي���ف�������س���ر ال����ل����ف����ظ مب���ع���ن���اه
اال�صطالحي �أو الفني ما مل
يقم دليل على خ�لاف ذلك،
وال ي���ج���وز ت��ف�����س�يره مب��ع��ن��اه
الدارج� ،أو معناه العام.

اللفظ املخالف لإ�شارة الن�ص

املق�صود ب�إ�شارة الن�ص املعنى الذي
ي�شري �إليه الن�ص دون �أن ي�صرح به فهو
�إذا كان للفظ معنى حقيقي
معنى ال يتم فهمه من �ألفاظ الن�ص
و�آخ����ر م��ع��ن��ى جم����ازي ف���إن��ه
ولكنه الزم ًا ملعنى متبادر منه ف�إذا ما
ي�ؤخذ باملعنى احلقيقي ما مل
تعار�ض هذا املعنى مع منطوق �ألفاظ
يقم دليل على خالف ذلك.
ن�ص �آخر يتم تغليب معنى اللفظ على
معنى الإ�شارة.

طرق معاجلة داللة مفهوم الن�ص ( ما ميكن فهمه وا�ستنتاجه من الن�ص )
اال�ستنتاج مبفهوم املوافقة

اال�ستنتاج من باب �أولى

اال�ستنتاج مبفهوم املخالفة

ويطلق عليه ا�ستنتاج القيا�س �أي �إعطاء احلكم الذي تقرره
قاعدة قانونية حتكم حالة معينة حلالة �أخرى مل يرد
ب�ش�أنها قاعدة الحتادهما مع ًا يف العلة التي �سنت من �أجلها
القاعدة القانونية وهذا معناه �إحلاق حكم الأ�صل للفرع
الحتاد العلة.

�إعطاء حالة غري من�صو�ص عليها حكم حالة
�أخرى من�صو�ص عليه لو�ضوح علة احلكم يف
احلالة الأولى دون الثانية مثل ما ي�سري على
الكثري من �أحكام من باب �أولى �أن ي�سري على
التعليل.

ويطلق عليه القيا�س العك�سي ويعرب عن
�إعطاء حالة غري من�صو�ص عليها يف القانون
عك�س احلكم املن�صو�ص عليه يف حالة �أخرى
النتقاء قيد ورد بالن�سبة للحالة املن�صو�ص
على حكمها.
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درا�سة ن�صو�ص التجرمي ( اجلزاءات )
حتديد وحتليل �ألفاظ الن�ص
-1
-2
-3

1مدلول كل لفظ يدل على معنى حمدد.
�2ألفاظ فعل اجلرمية دقيقة وقطعية وال تقبل تف�سري ًا غري التف�سري
الذي حدده الن�ص.
3الألفاظ حمددة لظروف الفاعل وهيئته ،وا�ستثناءاته.

حظر القيا�س يف الن�صو�ص اجلزائية.

حتديد علة الن�ص
-1
-2
-3

1ات�صال وترابط علة الن�ص مع علة القانون العامة.
2حتديد العلة العامة للنظام القانوين.
3حتديد العلة االجتماعية ودور الن�ص يف اال�ستقرار االجتماعي.

حظر القيا�س يف الن�صو�ص اجلزائية

كما �أن تقاع�س �أع�ضاء الربملان عن الإملام ب�شمولية الن�ص ميثل خطر ًا لأن �إباحة
فعلى �أع�ضاء الربملان �أن يت�أكدوا من �شمولية الن�ص اجلزئي وا�شتماله
القيا�س يف الن�ص اجلزائي الذي يعني �إحلاق ما ال ن�ص فيه مبا فيه ن�ص يف احلكم
على كل املعاين املرادة لأن القيا�س �سيكون حمظور ًا على القا�ضي فهو
املن�صو�ص عليه ال�شرتاكهما يف علة احلكم معناه خلق جرائم جديد مل ين�ص عليها
�سيلتزم بقاعدة التف�سري ال�ضيق للن�صو�ص اجلزائية.
القانون وبالتايل اخلروج على مبد�أ �شرعية اجلرائم والعقوبات.
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معاجلة ن�صو�ص املبادئ العامة� ،أو الأهداف يف القوانني
�أ�سـ�سـه

الـبـند
-1--احرتام قواعد العدل

حتقيق متطلبات العدالة االجتماعية.

-2--امل�ساواة

امل�ساواة الن�سبية يف احلقوق والواجبات بني جميع من تتحقق فيهم �شروط

-3-احرتام اجلانب الديني يفاملجتمع

فالأفراد ال يتقبلون اخلروج على �أحكام الدين لأنه مي�س معتقداتهم الأ�صلية.

من خالل القانون ي�أمن كل فرد على نف�سه و�أ�سرته وماله ب�شرط �أال يكون القانون �سوط ًا يف يد ال�سلطات العامة
للدولة مما يجعل الأفراد قلقون ومرتابون يف نظرتهم لهذا القانون.
فالأمن القانوين ي�ضمن احلد الالزم ال�ستقرار املراكز القانونية ،والعالقات القانونية مما ي�ؤدي �إلى �إ�شاعة
الطم�أنينة بني الأفراد ولتحقيق ذلك
-4-م������راع������اة ف�����ك�����رة الأم�������ن -عدم الرجعية يف �إ�صدار الت�شريعات.القانوين
 -عدم التو�سع يف اال�ستثناءات من �أحكام القانون. -حتديد فرتة تف�صل بني ن�شر القانون والعمل به ،و�إعطاء فرتة انتقالية يطبق بعدها الت�شريع. -عدم التعديل املتكرر للقوانني.- -عمومية القاعدة القانونية.

-5-ع����دم �إق������رار م���ا وق����ع منخم���ال���ف���ات ل���ل���ق���ان���ون� ،أو
التجاوز يف الت�شريع الحق
عن تلك املخالفات

ف�إذا �أقر الربملان القانون ،ثم خرجت ال�سلطة التنفيذية على مبادئ و�أهداف القانون ،وعاجلت ذلك بت�شريع
الحق من �أجل تربير �أخطائها ف�إن الربملان منا يقر اخلط�أ ،ويعتربه �صحيح ًا ب�أثر رجعي .فهذا ي�ؤدي �إلى فقدان
الثقة بالقاعدة القانونية ،وعدم احرتامها.
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الـبـند

�أ�سـ�سـه

-6-م�������راع�������اة االت����ف����اق����ي����اتالدولية

فاالتفاقية الدولية متى مت الت�صديق عليها دخلت يف الن�سيج الت�شريعي للدولة ،و�أ�صبحت جزء ًا ال يتجز�أ منه،
وغدت ملزمة يف التطبيق على الت�شريع الداخلي متى تعار�ضت معه باعتبارها قانون ًا خا�ص ًا.

-7-م��راع��اة الأح��ك��ام ال�صادرةب�ش�أن د�ستورية الن�صو�ص

�ضرورة النزول عند �إ�صدار الت�شريعات على ما ا�ستقر �إليه الق�ضاء الد�ستوري من تف�سري لن�صو�ص الد�ستور حتى
ال ي�سقط الن�ص يف فلك املخالفة الد�ستورية.

-8-اال�ستماع �إلى ر�أي اجلهاتاملعنية بالت�شريع

فمن ال�ضروري ا�ستطالع ر�أي اجلهات املعنية بالت�شريع للوقوف على �آرائهم ومقرتحاتهم حتى يكون للعمل
الت�شريعي �صدى مقبو ًال لديهم.
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معاجلة الإطار الهيكلي للقانون
الـبـند

�أ�سـ�سـه

الن�صو�ص
التمهيدية

�أ�صبحت الن�صو�ص التمهيدية يف العديد من الربملانات الأوروبية مثل بريطانيا ،وفرن�سا ،وكذلك يف الكوجنر�س الأمريكي مبثابة
�أمر ثابت يف كل القوانني ومعناه �أن تكون الن�صو�ص التمهيدية للقوانني مبثابة بيان يطلق عليه بيان الأهداف� ،أو بيان املربرات.

حتديد ن�صو�ص
املخاطب ب�أحكام
القانون

فاملخاطب ب�أحكام القانون وفق النظرية الت�شريعية احلديثة يعترب ركن �أ�صيل من �أركان القانون لأن الن�ص القانوين يجب �أن
ينطلق من
" من يفعل ماذا ؟ "

تعيني اجلهة
املنفذة للقانون

اجلهة �أو الإدارة� ،أو الهيئة التي �ستتفاعل مع املخاطب ب�أحكام القانون� .أو التي �ستقوم بو�ضع اللوائح التنفيذية .والن�صو�ص
احلديثة تقوم على �إعطاء مرونة للجهة املنفذة يف ابتكار احللول التي تتنا�سب وطبيعة القانون وفق �إجراءات حمددة تقوم على
امل�ساءلة وال�شفافية يف �إجراءات اتخاذ القرار.

ن�صو�ص االلتزام

مثل ن�صو�ص العقوبات ،والغرامات ،واحلوافز.

ن�صو�ص حلل
املنازعات
ن�صو�ص تتعلق
بقواعد القانون
ن�صو�ص الأحكام
االنتقالية
ن�صو�ص الأحكام
الفنية

ما هو �أف�ضل �شكل حلل املنازعات يف القانون؟
وهي لدى اجلهات املنفذة املوارد الالزمة التي متكنها من تطبيق هذا احلل؟
مثل ن�صو�ص و�ضع اللوائح� ،أو ن�صو�ص الإجراءات ،واملعايري املنا�سبة لتطبيق القانون.
مثل تطبيق القانون ب�أثر رجعي .
مثل ن�صو�ص املواد احلافظة لتطبيق القانون و�أحكام ال�سريان الزماين.
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التقرير البحثي عن القانون
ال�شارح للمذكرة الإي�ضاحية �أو التف�سريية
انت�شر التقرير البحثي عن القانون يف العديد من برملانات العامل ومثل �أ�سا�ساً هاماً لفهم و�إدراك الت�شريعات وعنا�صر هذا التقرير تت�ضمن:
-1-مقدمة عن القانون.-2-حتديد ماهية امل�شكلة االجتماعية يف القانون.-3-حتديد ماهية م�شكلة املخاطبني ب�أحكام القانون.-4-نتائج حتديد ماهية امل�شكلة.-5-احللول التي اقرتحها القانون.-6--احللول البديلة وفق نتائج التقرير البحثي مبين ًا التكاليف واملزايا االجتماعية واالقت�صادية.
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معاجلة الن�صو�ص الكلية يف القوانني
الن�ص الكلي هو ذلك الن�ص الذي يت�ضمن حكم ًا كلي ًا ينطبق على جميع جزيئات الن�ص ويطلق على هذا النوع من الن�صو�ص مواد الأحكام العامة .والقاعدة يف
معاجلة الن�صو�ص الكلية �أو مواد الأحكام العامة� ،أن كل ن�صو�ص القانون التالية يتم درا�ستها وتف�سريها يف �ضوئها .فالن�صو�ص تكون مبقا�صد و�أغرا�ض ن�صو�ص
الأحكام العامة .مثل الن�ص القائل ال جترمي وال جزاء �إال بن�ص ت�شريعي �أو املتهم بريء حتى تثبت �إدانته �أو يجرب ال�ضرر اخلا�ص املرتتب على اجلرمية� ،أو الأ�صل
يف املعامالت براءة الذمة ،والبينة على من يدعي خالف ذلك �أو ي�ضاف الفعل �إلى الفاعل ما مل يكن جمرب ًا� ،أو العقد �شريعة املتعاقدين.
فمثل هذه القواعد الكلية �ضرورة �أ�سا�سية لدرا�سة الن�صو�ص والعبارات القانونية .وقد يتم اال�ستناد �إلى هذه القواعد الكلية عند غياب الن�صو�ص.
فيجب مراجعة القواعد الكلية يف �ضوء قواعد الد�ستور ،وقواعد النظام القانوين يف الدولة.
كما �أن الن�صو�ص الكلية التي يطلق عليها �أحيان ًا الن�صو�ص املهيمنة هي الن�صو�ص التي �أدت �إلى توليد الن�صو�ص الأخرى ،و�أن هذه الن�صو�ص مبنية يف
عالقاتها مع بع�ضها البع�ض وفق �أ�س�س الن�صو�ص الكلية .بل �أن هذه الن�صو�ص الأخرى تعد ن�صو�ص ًا حتليلية للن�صو�ص الكلية.
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درا�سة داللة القانون ون�صو�صه

وحتى يكون القانون ،ون�صو�صه حمققاً لأغرا�ض الن�ص الكلية� ،أو �أهداف القانون ب�صفة عامة ف�إنه من ال�ضروري �أن تتوافر جملة من ال�شروط مثل :
-1-االن�سجام بني ن�صو�ص القانون املكتوبة ،و�سياق القانون.-2-مدى اتفاق معاين الن�صو�ص القانونية وعدم تنافرها �أو تعار�ضها .فال بد �أن يكون هناك اتفاق متطابق بني معاين الن�صو�ص داخل القانون.-3-الألفاظ امل�ستخدمة يف الن�ص القانوين ال تهدف �إلى حتقيق �أ�شباه املعاين� ،أو معاين مت�ضاربة.-4-ترتيب املعاين املحددة يف القانون ،ويف داخل الن�صو�ص� .إال �أن ترتيب هذه املعاين يتوقف بالأ�سا�س على عدم التداخل بني املعاين وبع�ضها� ،أو انف�صال املعنىالواحد عن بع�ضه .وهذا يفر�ض علينا �س�ؤا ًال هاما حتى نحدد بداية ونهاية اجلملة القانونية يف داخل الن�ص.
وب�صفة عامة ف�إن اجلملة القانونية يف الن�ص تنتهي عندما يكون معناها قد مت .

ولتو�ضيح ذلك ف�إن نهاية اجلملة القانونية �أو وقفها ميكن تبيانه يف �إطار الآتي :
تنتهي اجلملة بوقف تام وخمتار

املعنى كاف وجائز للوقف

املعنى ح�سن ومفهوم

املعنى املرتوك

ال ت���ت���ع���ل���ق �أل������ف������اظ اجل��م��ل��ة
�أو م���ع���ن���اه���ا ب��������أي ل���ف���ظ �أو
م��ع��ن��ى مل���ا ه���و الح����ق فيح�سن
ال��وق��وف ون��ب��د�أ جملة ج��دي��دة.

تتعلق با�ستمرار معاين اجلملة ،وانقطاع
الألفاظ �أي �أن الألفاظ عربت عن معنى
ف��رع��ي �إال �أن امل��ع��ن��ى م��ا زال م�ستمر ًا
يف �إط����ار معنى ف��رع��ي �آخ���ر مم��ا �أدى
�إل����ى ان��ق��ط��اع الأل���ف���اظ ف��ال��واج��ب هنا
�أن ننهي اجلملة ون��ب��د�أ جملة جديدة.

امل��ع��ن��ى �أ���ص��ب��ح م��ف��ه��وم�� ًا
فتوقف اجلملة ثم اجلملة
ال�ل�اح���ق���ة ح��م��ل��ت معنى
متعلق معنوي ًا باملعنى الأول
مثل  :كونها معطوفة �أو
ه��ي �صفة ف��ال��واج��ب هنا
ال��ف�����ص��ل ب�ي�ن اجل��م��ل��ت�ين.

ال ي�������ج�������وز �إن����������ه����������اء اجل����م����ل����ة
ال��ق��ان��ون��ي��ة دون اك���ت���م���ال م��ع��ن��اه��ا.
ف��امل��ع��ن��ى امل���ت��روك ه���و م��ع��ن��ى ب����د�أ يف
جملة ثم مت وقف اجلملة لبداية جملة
جديدة �إال �أن املعنى ما زال م�ستمر ًا
ب��ذات اخل�صائ�ص وكيفيته يف اجلملة
الأول�����ى ف�لا ي�����ص��ح ال��وق��ف يف ذل��ك.
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ويظل الت�سا�ؤل هل يعد ذلك كافي ًا لبدء اجلملة القانونية ونهايتها .فقد يجد دار�س القوانني اختالفات يف معاين الوقف التام للجملة القانونية الذي يعني
متام املعنى وانقطاع املعنى الالحق له.
•�أو معنى الوقف الكايف للجملة القانونية الذي يعني وقف املعنى الفرعي يف جملة� ،إال �أن معن ًا فرعي ًا �آخر �سيبد�أ يف جملة قانونية جديدة.
•�أو معنى الوقف احل�سن الذي يعني �أن اجلملة لها معنى تام �إال �أن اجلملة القانونية الالحقة لها �صلة يف �ألفاظها مع اجلملة الأولى ك�أن تكون معطوفة.
•�أو معنى الوقوف املرتوك الذي يعني �أن معنى اجلملة غري مكتمل فال يجوز �إنهاء اجلملة.
فالعربة يف املعاين الأربع ال�سابقة لنهاية اجلملة القانونية هو اكتمال املعنى من عدمه� .إال �أن هذا املعيار يف حد ذاته لي�س دقيق ًا لتحديد داللة ن�صو�ص القوانني
الأمر الذي يتطلب اال�ستناد �إلى معنى �آخر ي�ضاف �إلى املعنى ال�سابق .هذا املعيار يطلق عليه الف�صل والو�صل.
فالو�صل يعني عطف بع�ض اجلمل على البع�ض.
والف�صل يعني ترك عطف بع�ض اجلمل على البع�ض.
والذي يحدد الف�صل �أو الو�صل يف اجلملة القانونية هو الداللة املرتتبة �أ�سا�س ًا على ربط املعنى.
فالداللة االت�صالية للجملة القانونية هو م�شهد متكامل الأبعاد ملعنى مو�صول بع�ضه ببع�ض.
والداللة االنف�صالية للجملة القانونية هو م�شهد جلملة قانونية يوجد بها معنى يجب ف�صله ليكتمل م�شهد املعنى الذي تعرب عنه اجلملة.
فالداللة االت�صالية حتتم عدم انتهاء اجلملة القانونية.
فالداللة االنف�صالية حتتم انتهاء اجلملة القانونية.
ومع ذلك ف�إن بع�ض دار�سي القوانني يف الربملان �صعب عليهم ا�ستخدام معيار الف�صل والو�صل .فتبنت االجتاهات الربملانية احلديثة ما تو�صل �إليه الفقيه "
جوم�سكي " ب�ش�أن الدور الوظيفي للن�ص ،وكذلك الدور الوظيفي للجملة فقاعدة " جوم�سكي " هي " �أن معرفة الرتكيب �شرط �أ�سا�سي ملعرفة املعنى " .
وهذا يعني �أن الكلمات وهي منتظمة داخل الرتكيب يف الن�ص �أو اجلملة ت�ؤدي دور وظيفي ،وهذا الدور يتحدد من خالله العالقات بني الكلمات وبع�ضها.
والدور الوظيفي هو الذي يحدد داللة املعنى وقواعد الدور الوظيفي للجملة القانونية تتحدد بالآتي:
1 -1معرفة داللة اللفظ خارج �سياق اجلملة القانونية لأن هذه املعرفة �ستحدد وجه العالقة بني مكونات اجلملة وبهذا ميكن احلكم على توافقية االقرتان بني
�ألفاظ اجلملة كما �أن هذه التوافقية تعمل بدورها على اختيار الكلمات التالية يف اجلملة .ف�إذا ابتد�أنا اجلملة القانونية بفعل " يعاقب " فال ميكن �أن نتبعها
بكلمة اجلبل و�إمنا يعاقب املخاطب ب�أحكام القانون.
2 -2تقدمي العام على اخلا�ص يف بناء اجلملة القانونية.
3 -3حتديد بداية اجلملة القانونية بكونها جملة ا�سمية� ،أو جملة فعلية �إمنا يتوقف على اللفظ املركزي املتحكم يف بناء اجلملة القانونية� ،أو العن�صر املهيمن
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على الن�ص .ف�إذا كان الفعل هو املهيمن كانت اجلملة القانونية فعلية ،و�إذا كان الفاعل هو املهيمن كانت اجلملة ا�سمية .فاملهم هو �صدر اجلملة القانونية.
فهذا ال�صدر يطلق عليه رتبة الأ�صل ،وما عداه يكون رتبة الفرع �أو ب�شرح �آخر ف�إن اجلملة الفعلية يف الن�ص القانوين تنقل خرباً� ،أو حدثاً� ،أو زمناً غري
معلوم فعندما نقول يعاقب ال�شخ�ص املدان فالعقاب مل يكن متوقع ًا �أو معلوم ًا و�إذا قلنا ال�شخ�ص املدان يعاقب فالعقاب كان متوقع ًا ومعلوم ًا ف�إذن الن�ص يبد�أ
بجملة فعلية �إذا كان احلدث ينتفي معه �أي معلومات م�سبقة لدى املتلقي فك�أن الفعل يذكر لأول مرة �أمام املتلقي وبالتايل ف�إن الفاعل لي�س مو�ضوع الن�ص،
و�إمنا احلدث هو مو�ضوع الن�ص .ويبد�أ الن�ص بجملة ا�سمية لأنه ينقل خرب غري ابتدائي� ،أو معلوم.
وقد يفيد تقدمي اال�سم على الفعل يف اجلملة القانونية يف الت�أكيد والقوة يف حتقيق الفعل ،و�إزالة �أي �شك �أو عجز يف االجناز.
فنقول " الدولة تتكفل بالتعليم "
وال نقول " تتكفل الدولة بالتعليم "
فاجلملة الأولى �أفادت ب�أن الدولة هي ال�ضامن والقادرة على حتقيق فعل التكفل بالتعليم بحيث يزيل هذا �أي �شك لدى اخلاطب عن املخاطب يف متام الوعد
�أو وفاء الدولة بالتعليم.

حتديد �أنواع الدالالت ملعاين الألفاظ الواردة يف الن�ص القانوين.
داللة معجمية

الداللة املجازية

داللة ال�سياق للن�ص �أو اجلملة

اللفظ يدل على معنى
واحد �أو م�ساواة اللفظ
ملدلوله املق�صود يف
الن�ص.

اللفظ ينقل معنى الن�ص من معنى
حقيقي �إلى معنى جمازي مثل  :حكم
الكل على اجلزء فهنا �أدى املجاز �إلى
ات�ساع داللة الن�ص.

فداللة اللفظ تتحدد بالألفاظ الأخرى يف داخل اجلملة القانونية .وهذا يعني �أن اللفظ له
ا�ستعمال ووظيفة داخل اجلملة وداللة ت�ضمنية �أي �أن اللفظ دال على ما هو جزء منه �أو داللة
اللزومية فال�سقف ي�ستلزم وجود احلائط وامل�صنوع ي�ستلزم وجود ال�صانع.
فمعنى اللفظ يدل على معنى الزم له.
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اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء الن�ص القانوين
الن�ص القانوين هو ن�ص تفاعلي بني الن�ص واملخاطبني ب�أحكامه واملجتمع .فمن خالل الن�ص ينظم الأفراد عالقاتهم االجتماعية ،ومن ثم ف�إنه من ال�ضروري
�أن يعرف النا�س مقا�صد القانون ون�صو�صه حتى يتم االمتثال لتوجيهات و�أوامر ونواهي القانون .وملعرفة مقا�صد القانون ون�صو�صه ف�إن �سياق الن�صو�ص القانونية
ي�سهم مبا�شرة يف عملية التعبري عن املقا�صد واال�ستدالل لإدراكها.

وحتى تتم هذه العملية بنجاح �أي نقل توجيهات و�أوامر ونواهي القانون ب�سالمة و�سال�سة �إلى املخاطبني ب�أحكامه ف�إنه ال بد من بناء ا�سرتاتيجيات منها ما يطلق
عليها �إ�سرتاتيجية التوجيه التي تعني �آليات القانون ون�صو�صه يف توجيه املخاطبني ب�أحكامه مثل � :أ�ساليب الأوامر والنواهي ،واحلظر ،واملنع وال يجد الأفراد
�أمام هذه اال�سرتاتيجية �إال االمتثال للقانون ون�صو�صه وتنفيذها� ،إال �أن فعالية التنفيذ �سرتتبط �أ�سا�س ًا مبعرفة �سياق القانون ون�صو�صه وهو ما يعرف ب�إ�سرتاتيجية
ال�سياق الذي يكمن يف واحد من عن�صريني الأول �أن ق�صد الن�صو�ص القانونية وا�ضح ومبا�شر� ،أو �أنه غري مبا�شرة ولكنه ميكن اال�ستدالل عليها من القانون.
وتتج�سد اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء الن�ص القانوين يف الآتي :
1 -1الكفاءة اللغوية للن�ص تتحدد من خالل عنا�صر ال�سياق اخلارجي للن�ص� ،أي االعتبارات االجتماعية القائمة يف خارج الن�ص القانوين .فالن�ص لي�س جمرد
تراكيب لغوية� ،أو جمل متعددة لأن الن�ص القانوين لي�س ن�ص ًا �شعري ًا� ،أو ن�ص ًا �أدبي ًا تعتمد كفاءته اللغوية على ما يت�ضمنه من حم�سنات بديعية .بل هو ن�ص
تفاعلي وله وظيفة حيث مبقت�ضاه �سيتعامل النا�س مع بع�ضهم البع�ض .والربط بني ما هو داخل يف الن�ص القانوين ،وما هو خارج عنه وهذا ما يخالف نهج
املدار�س واالجتاهات ال�شكلية يف درا�سة القوانني مثل مدر�سة ال�شرح على املتون� ،أو املنهج احلقوقي ال�شكلي التي تنظر �إلى القانون على �أنه جمرد �أمر من
ال�سلطة التي �أ�صدرته ،وعلى الأفراد االمتثال له بغ�ض النظر عن ظروفهم واعتباراتهم .ولكن القانون ون�صو�صه يف حاجة ملحة �إلى التوا�صل مع املجتمع.
وهذا التوا�صل يتم من خالل حمددات معينة مثل :
- -فعل التوا�صل يف الن�ص

�أي فعل الأمر والتوجيه.

- -كيفية حدوث فعل التوا�صل

ال�شروط واحلاالت العامة ،واال�ستثناءات يف الن�ص.

- -زمان ومكان التوا�صل

ال�سريان الزماين واملكاين.

- -مبادئ و�أهداف التوا�صل

املبادئ العامة و�أهداف القانون.
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وهذا التوا�صل الذي يحققه القانون مع املجتمع واملخاطبني ب�أحكامه لي�س فع ًال اعتباطي ًا� ،أو �أنه ملجرد �إظهار قوة ال�سلطة املعنية ب�إ�صدار القانون ،و�إمنا هو
فعل خمطط تولد من ت�أثريات اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية وثقافية معينة تتمثل يف الت�أثريات التي ولدت القانون كفعل خمطط .كما �أن هذا الفعل املخطط
( القانون ) �إذا مل يتم التخطيط له وفق ًا لالعتبارات والأعراف االجتماعية ف�إنه لن يحقق ت�أثريه �أو فعاليته يف املجتمع .وبدون هذا االعتبار ف�إن امل�شرعني كان
ميكن لهم �أن ي�ستوردوا القوانني من دول �أخرى مثل ا�سترياد ال�سيارات ،والأجهزة االلكرتونية� .إال �أنه ال يوجد جمتمع يف العامل يقوم بذلك لأنه يقدر �أن ا�سترياد
القوانني هي عملية فا�شلة لعدم توافقها مع االعتبارات والأعراف االجتماعية� .إزاء ذلك ف�إن لغة القانون
�أو الن�ص القانون لها �شقني �شق بيولوجي يعتمد على اللغة وتراكيبها ،و�شق اجتماعي فال�شكل النحوي للن�ص هو معيار �شكلي ،وال�شكل االجتماعي للن�ص
هو معيار مو�ضوعي ومن ثم ف�إن املعيار ال�شكلي للن�ص القانوين مهمته اكت�شاف القواعد ،والت�صنيف اللغوي .ومهمة املعيار املو�ضوعي هو حتقيق الن�ص لقدرته
على التفاعل والتعامل مع املجتمع

وبذلك ت�ؤدي �ألفاظ الن�ص وظيفة التبليغ عن حمتواه .وهذا التبليغ يحتاج �إلى �أن يكون الن�ص وا�ضح ًا يف �ألفاظه ،ظاهر ًا يف معانيه ،جلي ًا يف �أهداف ومقا�صده.
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2 -2ملا كان القانون ون�صو�صه وجمله يظل غر�ضهم الرئي�سي مرتبط ًا بتحقيق املعنى التوا�صلي مع املجتمع واملخاطبني ب�أحكامه ف�إنه ذلك يقت�ضي بناء عملية
تكامل بني القانون ،وداللة ومعاين القانون ،واملخاطبني ب�أحكام القانون .وهذا التكامل يفر�ض �أن يفهم املر�سل �إليه �أوامر وتوجيهات القانون دون �أن يكون
متخ�ص�ص ًا يف القانون.ف�صائغ الت�شريع عليه مهمة �أ�سا�سية يف �إنتاج ن�صو�ص قانونية ت�ؤثر يف املخاطبني ب�أحكام الت�شريع دون �أن يجعل املخاطب يبحث عن
مقا�صد القانون �أو الن�ص .لأن م�شكلة الن�ص القانوين �أنه ال يقوم بنقل خرب مثل اخلطابات الإعالمية �أو ال�سيا�سية� ،أو ي�صف واقع ،بل هو ن�ص منجز �أي
من خالله ينجز الأفراد �أعما ًال و�أفعا ًال.
فمث ًال جملة ال�شرط يف الن�ص القانوين لن يكون لها معنى �إذا اقت�صرت على مقدمة ال�شرط دون جواب ال�شرط على الرغم من �أن مقدمة ال�شرط قد تف�صح
عن خرب ،و ت�صف واقع .ولذلك قيل �أن الن�ص القانوين هو في�صل الكالم لأنه هو القادر على �أن ي�ضبط املعاين ويعرب عن �أق�صى الغايات من خالل �ألفاظ حمددة.
ولذلك ف�إن االجتاهات الربملانية احلديثة مل تركز فقط على الفعل �أو احلدث فقط يف الن�ص القانوين� ،أو الفاعل و�إمنا �أبدت اهتمام ًا كبري ًا باملفعول به يف الن�ص
حيث �أن هذا املفعول هو الداللة الرئي�سية على الطرف الآخر يف الن�ص �أو الذي يوجه �إليه الن�ص تعليماته و �أوامره .فالن�ص يتوجه ب�ألفاظه ومعانيه �إلى الغري
لإفهامه ق�صد ًا معين ًا مما يجعل الرتكيب اللغوي جلمل الن�ص القانوين تتجاوز حدوده الداخلية .فاحلد الداخلي للن�ص القانوين ال يعرب �إال عن مدلول واحد،
وهو مدلول اللغة ،ولكن هذا احلد ال يكتمل �إال بعالقته مع احلد اخلارجي الذي �سيحول املدلول اللفظي �إلى ا�ستعمال هذا املدلول يف الواقع� .أي عمليات ا�شتغال
الن�ص و�آليات عمله يف التوا�صل مع املجتمع بحيث ي�ؤثر عليه بطريقة ما.
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املنهج ال�شكلي يف �إ�سرتاتيجية بناء الن�ص القانوين اجتماعياً
•االن�سجام بني �ألفاظ وجمل الن�ص القانوين.
•الرتابط بني �ألفاظ وجمل الن�ص القانوين.
•تركيب العبارة القانونية.
•عالقة الألفاظ واجلمل ببع�ضها البع�ض.
•مالئمة الألفاظ واجلمل لبع�ضها البع�ض.

املنهج الوظيفي يف �إ�سرتاتيجية بناء الن�ص القانوين وظيفياً
•دور �ألفاظ وجمل الن�ص يف التعبري عن الهدف �أو الغاية.
•دور العالقة بني الن�ص ،واملخاطبني ب�أحكامه واملجتمع.
•املنا�سبة واملالئمة االجتماعية للن�ص القانوين.
•ا�ستعماالت الن�ص القانوين.
•�شروط �إنتاج الن�ص القانوين.
•القيود التي ت�ؤطر عملية التوا�صل بني الن�ص واملخاطبني ب�أحكامه مثل القيود
الدينية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية والأعراف ،والعادات والتقاليد.
•جمموعة الظروف املحيطة بفعل احلدث يف الن�ص ( ال�سياق ) .
•الألفاظ يف الن�ص القانوين هي منطوق �أدائي له قوة �إجنازية.

�-3-سياق الن�ص القانوين من الناحية االجتماعية والذي نق�صد به الظروف واالعتبارات التي �أحاطت باجلملة القانونية اجتماعي ًا يتحدد يف �إطار عدد مناملتغريات مثل:
•املعتقدات الأ�سا�سية الثابتة يف املجتمع.
•مقا�صد القانون ،ون�صو�صه ،وجمله ،و�ألفاظه.
•املعاين املحققة للمقا�صد والواردة يف ن�ص القانون.
•رغبات واهتمامات املخاطبني باملجتمع.
•الوقائع اخلارجية ( االعتبارات االجتماعية ) والظروف الزمانية واملكانية للن�ص.
�-4-أهلية من ي�ضع ،وي�سن ،وي�صدر الن�ص ،و�أهلية املخاطب ب�أحكام الن�ص .والأهلية الأولى ال تتعلق فقط بالدور الوظيفي ،ولكن �أي�ض ًا من الذي منح هذا الدورالوظيفي فالد�ستور هو الذي يعطي للربملان حق �سن القوانني ،وهو الذي يعطي احلق لرئي�س الدولة �إ�صدار القوانني .فالد�ستور هنا يدخل �ضمن عنا�صر
الأهلية .والأهلية الثانية ال تتعلق فقط بالقدرة العقلية على فهم ر�سالة ومقا�صد الن�ص القانوين ،ولكن �أي�ض ًا القدرة االجتماعية على الوفاء بالتزامات
وتوجيهات الن�ص .وهذا االعتبار يطلق عليه حركية الن�ص القانوين �أي �أن من يقوم بو�ضع ،و�سن ،و�إ�صدار القانون ي�ستح�ضر ذهني ًا القدرة االجتماعية
للمخاطب ب�أحكام الن�ص .فاحلركية هي �شروط الن�ص على املتلقي له يف ظروف حمددة� .إال �أن هذه القدرة االجتماعية ال تعني �أنه من حق املخاطب ب�أحكام
القانون �أن يرف�ضه بداعي عدم القدرة االجتماعية لأن �أ�سا�س العالقة بني �أهلية وا�ضعي ومعدي الن�ص ،و�أهلية املخاطب ب�أحكامه هو الأ�سا�س الر�سمي �أي �أن
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الأول ميتلك ال�سلطة التي تخوله �أن ي�أمر بتنفيذ القانون .وهذه هي �أحد اخل�صائ�ص الل�صيقة بالن�صو�ص القانونية فاملخاطب ،واملخاطب �إليه لي�س على قدر
واحد من ال�سلطة بحيث يكون يف متناول املخاطب �إليه �أن يرف�ض .فرف�ض الطلب �أو التوجيه يكون �إذا كان كل من املخاطب واملخاطب �إليه على قدر واحد
من ال�سلطة مثل ال�صديق الذي يرف�ض توجيهات و�أوامر �صديقه .ولعل طبيعة تلك العالقة بني القانون واملخاطبني ب�أحكامه هي التي �أدت �إلى ذيوع م�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان .واملواثيق الدولة حلقوق الإن�سان لأن طبيعة العالقة غري املتكافئة �أدت يف الكثري من الأحيان �إلى عدم مراعاة القوانني للقدرة االجتماعية
للمخاطبني ب�أحكامه.
-5-ات�ساق ًا مع ما �سبق ف�إن �إ�سرتاتيجية بناء الن�ص القانوين اجتماعي ًا يجب �أن ترتكز على ما يطلق عليه " املعرفة امل�شرتكة " وهذه املعرفة تتطلب اجنازالتوا�صل بني �أوامر ،ونواهي القانون ،وبني املجتمع� ،أو املخاطب ب�أحكام القانون بحيث يفهم الأخري مغزى ور�سالة التوا�صل .ويقوم بت�أديتها دون �إخالل
مبعيار قدرته االجتماعية� .أو ي�صبح ال�س�ؤال كيف ن�ستطيع �أن ننجز الأفعال اللغوية يف الن�ص؟ وهل اجنازنا لهذه الأفعال ال يتعار�ض مع الأطر العامة الدينية
والثقافية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية.
مثال على ذلك:
" يحظر على الأفراد اال�ستماع �إلى �إذاعات خارجية �سواء يف داخل الدولة� ،أو خارجها "
فمثل هذا الن�ص مل يراع الآتي:
-1-البعد الزماين حيث �أننا يف ثورة االت�صاالت ،والتدفق احلر للمعلومات.-2-البعد ال�سياقي فقد تغريت خ�صائ�ص الأفراد ،وثقافاتهم وميولهم عما كان عليه الو�ضع يف املا�ضي.-3-البعد املكاين فقد تنجح الدولة يف منع الإذاعات اخلارجية من خالل �أجهزة الت�شوي�ش يف داخل الدولة ،ولكن ماذا عن خارج الدولة التي �ستفقد فيها الدولةال�سيطرة على مواطنيها يف اال�ستماع �إلى الإذاعات اخلارجية.
كما �أن املعرفة امل�شرتكة تتطلب �أي�ض ًا املعرفة ب�ألفاظ وعبارات القانون ،والن�ص .حيث �أن هذه املعرفة هي القدر الالزم لنفهم لغة الن�ص �أو القانون بالإ�ضافة
�إلى ذلك ف�إن املعرفة امل�شرتكة تقت�ضي �أن يعرف املخاطب ب�أحكام القانون واملجتمع ما �ضمر يف الن�ص �أو بعبارة �أخرى على من تعود ال�ضمائر املذكورة يف القانون
�أو الن�ص مثل:
" يعاقب املدان بال�سجن ،وله حق اال�ستئناف "
يف حالة ال�ضمري الهاء تعود على املدان ومن ثم �أ�صبحت الهاء جزء ًا من املعرفة امل�شرتكة بني الن�ص ،واملخاطب ب�أحكامه ولذلك فالقاعدة,
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وهذه القاعدة تنطبق �أي�ض ًا على �أ�سماء الإ�شارة.

العن�صر اخلام�س يف �إ�سرتاتيجية بناء القانون ،ون�صو�صه اجتماعي ًا هو ماذا نعني بالقانون ون�صو�صه من الناحية االجتماعية.
ووفقاً لهذا التعريف ف�إن القانون من وجهة النظر االجتماعية يت�ضمن بعدين :
ما هي العمليات والتدابري التي ت�ضبط احلدث؟
بعد تخطيطي
هل القانون ميكن �أن يحقق �أهدافه يف �ضوء ما ت�ضمنته ن�صو�صه من عمليات وتدابري؟
		
بعد مادي
فمث ً
ال:
�إذا كان هدف القانون هو زجر القاتل ملنع ارتكاب جرائم القتل يف املجتمع.
املجتمع.
ال�سياق العام هو
عنا�صر ال�سياق	:القاتل ،املقتول ،الظروف ،ال�شروط ،الأطر االجتماعية والثقافية واالقت�صادية� ،أنواع جرمية القتل.
منع القتل.
		
الفعل:
التدابري والعمليات يف داخل القانون.
		
الفاعل:
القاتل
		
املفعول به:
لذلك ف�إن �صائغ الت�شريع �أو دار�س الت�شريع يخطط ذهني ًا من �أجل حتقيق الهدف �أخذ ًا يف ح�سبانه كل عنا�صر ال�سياق التي حتيط بفعل منع القتل ،وتبد�أ
عملية تخطيطه لذلك من خالل االفرتا�ضات امل�سبقة التي متثل جمموع العمليات �أو التدابري املمكنة والقادرة على حتقيق الهدف.
ثم تبد�أ املرحلة الثانية يف التخطيط وهو عقد املفا�ضلة واملقارنة بني هذه االفرتا�ضات �أو العمليات والتدابري .ويحكم هذه املفا�ضلة واملقارنة مدى
منا�سبتها ومالئمتها لعنا�صر ال�سياق .مع الأخذ يف االعتبار �أن كل التدابري التخطيطية لها القدرة على زجر القاتل ومنع القتل� ،إال �أن هذه التدابري تختلف
فيما بينها من حيث تدابري مف�ضلة تنا�سب وتتواءم مع عنا�صر ال�سياق املجتمعي ،وتدابري م�ستح�سنة تتنا�سب ولكن بدرجة �أقل مع عنا�صر ال�سياق ،وتدابري
مرتوكة ال تتنا�سب مع عنا�صر ال�سياق.
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تدابري وعمليات مف�ضلة لتنا�سبها مع �سياق الن�ص

تدابري وعمليات م�ستح�سنة لتنا�سبها بدرجة �أقل
مع عنا�صر ال�سياق االجتماعي

تدابري وعمليات مرتوكة لعدم تنا�سبها مع
عنا�صر ال�سياق االجتماعي

والتدابري امل�ستح�سنة هي كل ما ميكن فعله قبل معرفة عنا�صر ال�سياق� ،أي هي جمموع العمليات والتدابري التي ميكن الن�ص عليها يف القانع ملنع القتل مث ًال
ولكن بدون معرفة عنا�صر ال�سياق االجتماعي امل�شار �إليها .وهذا ما يعرف بن�صو�ص �أو قوانني الغرف املغلقة التي تنغلق على تراكيب ولغة الن�ص.
�أما التدابري والعمليات املنف�صلة هي ما ميكن فعله بعد معرفة عنا�صر ال�سياق االجتماعي .وهو ما يعرف بالن�صو�ص �أو القوانني املنفتحة ،وهذه التدابري
�ستكون �أقل عدد ًا ونوع ًا من التدابري امل�ستح�سنة.
فكل قانون ي�شتمل على معاين متعددة ولكن لي�س كل هذه املعاين تتنا�سب مع ال�سياق االجتماعي.
�أما املرحة الثالثة من التخطيط تتطلب التعبري عن هذه التدابري واملعاين بكيفية لغوية منظمة ومتنا�سقة تتنا�سب مع مقت�ضى ال�سياق االجتماعي .وتتوقف
الكيفية اللغوية املنظمة �أو تعبريات الن�ص على الهدف ،ودور الن�ص يف حتقيق الهدف ،واملعنى الوا�ضح والظاهر ،واللفظ الدقيق املعرب عنه.

ويرى " وي�سكون �شريلوت " اخلبري الأمريكي �أن الكيفية اللغوية للن�ص القانوين تتحدد يف خم�سة حمددات �أ�سا�سية:
�إنتاج الألفاظ واجلمل املعربة عن املعاين.
القدرة اللغوية:
�أي �أن الألفاظ واجلمل يف منطقها تعرب عن املعنى املق�صود من الن�ص ،وال تعرب عن معاين �أخرى.
		
القدرة املنطقية:
�أي �أن هذه الألفاظ واجلمل والعبارات الواردة يف الن�ص �ست�صل �إلى املخاطب ب�أحكام الن�ص بذات ق�صد وغر�ض ومعاين وا�ضعها.
		
القدرة املعرفية:
�أي �أن الألفاظ واجلمل والعبارات يف الن�ص كانت مدركة لواقعها و�سياقها االجتماعي.
القدرة الإدراكية:
املعاين يف القانون ،والن�صو�ص مرتبة فكل لفظ ي�ؤدي �إلى اللفظ الآخر ،وكل جملة ت�ؤدي �إلى اجلملة الأخرى ،وكل ن�ص ي�ؤدي �إلى
القدرة االجتماعية:
الن�ص الآخر .و�أن هذا التكامل يف بنيان القانون م�ؤه ًال لأن يحقق �أثر ًا اجتماعي ًا ما يف احلدث.
ف�إذا توفرت هذه القدرات اخلم�س ف�إن ذلك يعني �أن الألفاظ واجلملة القانونية حققت �أغرا�ضها يف التعبري عن املعاين املق�صودة ولذلك ف�إن الكفاءة اللغوية
للن�ص ما هي �إال اختيار منا�سب لألفاظ حمددة تعرب عن معنى معني دون زيادة �أو نق�صان.
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فعل التخطيط اال�سرتاتيجي االجتماعي لبناء الن�ص القانوين

فالفعل االجنازي هو فعل قائم يف داخل الن�ص ،والفعل الت�أثريي هو فعل خارج الن�ص فالأول يتعلق باملر�سل ،والثاين يتعلق باملر�سل �إليه ( املخاطب ب�أحكام
القانون ).
والفعل االجنازي يختلف يف اجلملة اال�سمية عن اجلملة الفعلية كما �أو�ضحنا �سابق ًا فالن�ص القائل " الرئي�س يفتتح اجلل�سة " يختلف عن " يفتتح الرئي�س
اجلل�سة " فالأولى ت�شري �إلى �أن الرئي�س هو املحور وهو العن�صر املركزي واملهيمن على الن�ص ،يف حني �أن الثانية ف�إن افتتاح اجلل�سة هو العن�صر املهيمن
واملركزي .ف�إذا ما ا�ستكملنا الن�ص بعبارة " وعند غيابه يفتتح اجلل�سة النائب " ف�إن �إ�ضافة هذه العبارة �ستكون �أدق و�أقوى يف اجنازها �إذا ما متت للجملة
الفعلية " يفتتح الرئي�س اجلل�سة " لأن افتتاح اجلل�سة �أ�صبح هو العن�صر الرئي�سي ،وبالتايل ال ميكن تعطيل افتتاح اجلل�سة ،ولكن ماذا يحدث �إذا غاب الرئي�س.
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طاملا �أن الن�ص مق�صده افتتاح اجلل�سة في�ستمر يف احلفاظ على افتتاح اجلل�سة حتى لو غاب الرئي�س فت�أتي العبارة الالحقة " ويف حال غيابه يحل حمله
النائب " �أما �إذا �أ�ضفنا هذه العبارة �إلى اجلملة اال�سمية " الرئي�س يفتتح اجلل�سة " ف�إن هذا ميثل �إ�ضعاف ًا للعن�صر املهيمن والفعل االجنازي يف الن�ص فمن
الأولى �أن نقوي هذا الفعل االجنازي ليحقق �أثره على املخاطب ب�أحكام الن�ص فنقول مث ًال " الرئي�س يفتتح اجلل�سة " وي�شرف على �أعمالها ،وينهي اجلل�سة.
فمن ال�ضروري احلفاظ على قوة الفعل االجنازي لأن الهدف الرئي�سي من هذا الفعل هو حتقيق اثر على املخاطب .فهو لي�س هدف ًا �أو غاية يف حد ذاتها و�إمنا
و�سيلة لتحقيق ت�أثري معني على املخاطبني حتى يلتزموا ب�أحكامه و�أ�س�س تنظيم الن�ص.
ومقت�ضى احلال فيما �سبق �أن جنعل للنائب الذي يحل حمل الرئي�س �إما ن�ص جديد� ،أو فقرة جديدة يف داخل الن�ص ح�سب مقت�ضى احلال .فاملهم هو �أن
حتافظ الأفعال االجنازية يف الن�ص على قوتها حتى يتحقق الغر�ض الت�أثريي الالزم لها.
�أما اال�ستثناءات فهي ال ت�ضعف الفعل االجنازي يف الن�ص ،و�إمنا هي بذاتها داللة على فعل اجنازي لأن اال�ستثناء يقطع املت�صل من الفعل ،ويرتب �أثر ًا م�ستثن ًا
للم�ستثنى.
ويرتبط اجناز هذه الأفعال االجنازية باملقا�صد ف�إذا كان الفعل املا�ضي يدل من الناحية ال�شكلية على ما م�ضى من �أحداث و�أفعال ف�إن الفعل املا�ضي يف
الن�ص القانوين قد ين�صرف �إلى احلال مثل " من قتل �شخ�ص يعاقب " ففعل قتل ال ين�صرف �إلى القتل الذي مت يف املا�ضي ،ولكن �أي�ض ًا �إلى احلالة احلا�ضرة.
وهذا ما يطلق عليه االجناز يف الن�ص القانوين الذي يرتبط مبا يدل عليه .ولكن فعل االجناز قد يرتبط باملا�ضي فقط مثل " يطبق القانون ب�أثر رجعي " فالأثر
الرجعي ميتد لأفعال وقعت يف املا�ضي.
كما �أن قدرة الفعل االجنازي يف الن�ص القانوين تتوقف على ا�ستخدام الإ�شارات يف داخل الن�ص .ف�إذا ما مت ا�ستخدام الإ�شارات بطريقة غري وا�ضحة ف�إن
هذا �سيقل�ص من قدرة الفعل االجنازي يف الن�ص على القيام بدوره الت�أثريي يف املخاطب .فمث ًال ا�سم الإ�شارة " هذا " يدل على امل�شار �إليه القريب� ،أما الأداة
الإ�شارية " هناك " تدل على املكان البعيد مثل " يعاقب القاتل بالإعدام ،وهذا اجلزاء ميكن الطعن فيه " فهذا هنا جاءت قريبة من جزاء الإعدام املهم �أن
عدم ا�ستخدام الأدوات الإ�شارية يف غر�ضها املخ�ص�صة لها ي�ؤدي �إلى الإبهام يف الن�ص القانوين واملبهمات تربك القدرة الت�أثريية للفعل االجنازي يف الن�ص.
والإ�شاريات ب�صفة عامة هي �أ�سماء مبهمة مثل ال�ضمائر و�أ�سماء الإ�شارة فهي بذاتها ال تدل على معنى ف�إذا قلنا الذي �أو الذين ف�إننا ن�س�أل من هو الذي؟
ومن ه�ؤالء الذين؟ �أو هذا وغريها فكلها �أ�سماء مبهمة يف ذاتها .واحلالة التي تنتقل فيها من الإبهام �إلى العلم عندما ترتبط هذه الأ�سماء مبعاين ،وهذه املعاين
متثل لها املرجع .ولي�س هناك مرجع ثابت لهذه الأ�سماء و�إال �أ�صبحت يف ذاتها دالة على مرجع ثابت .فتقول هذا الولد ،وهذا الرجل ،وهذا الكوكب ،وهذا الطعام.
ومع ذلك ف�إننا ال ن�ستطيع �إغفال دور الأ�سماء الإ�شارية يف بنية الن�ص القانوين لأنها تقوم بوظيفة داللية مهمة .بالإ�ضافة �إلى �أن الإ�شاريات ال يقت�صر دورها
على الوظيفة الداللية .ولكن قد تكون لها وظيفة الت�أكيد الأقوى يف الن�ص فمث ًال نقول " ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية " فلفظ الإ�شارة " هذا " كان
هدفه الت�أكيد الأقوى على ن�شر القانون بد ًال من القول " ين�شر القانون يف اجلريدة الر�سمية ".
العن�صر ال�ساد�س يف اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء الن�ص القانوين هو قدرة الن�ص على معرفة البيئة اخلارجية للن�ص .وخ�صائ�ص البيئة اخلارجية
لها بعدين يف العالقة مع الن�ص بعد العالقة الر�أ�سي ،وبعد العالقة املوازي فعبد العالقة الر�أ�سي ي�شمل البعد الديني ،املعتقدات الرا�سخة ،الأعراف العادات
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والتقاليد ،التكوين املجتمعي كالقبائل واالثنيات ،التوجه العام حلركة املجتمع �سيا�سي ًا ،واقت�صادي ًا واجتماعي ًا.

�أما بعد العالقة املوازي فهو ي�شمل النظام القانوين حتى و�إن تدرج يف مراتبه مثل الد�ستور .وكذلك التطورات احلالية للظاهرة �أو احلدث حمل مو�ضوع
القانون ،اختالف املخاطبني ب�أحكام القانون.
وال يعني هذا الت�صنيف عزل بعد العالقة الر�أ�سي عن البعد املوازي بل هما ميتزجان مع ًا .ولذلك الرتكيب اللغوي للن�ص ال بد �أن يراعي البعدين مع ًا .ف�إذا
ما �أولينا اهتمامنا فقط �إلى بعد العالقة املوازية دون البعد الر�أ�سي ف�إن البعد الأخري �سيجايف القانون مما يتعذر معه التطبيق.
فمث ًال عندما يرى البع�ض �أن قوانني البنوك تخالف ال�شريعة الإ�سالمية فهذا يعني �أن وا�ضع هذه القوانني التزم بالبعد املوازي فقط مثل التطورات االقت�صادية
احلديثة يف املجتمع والعامل .وجتاهل البعد الر�أ�سي املتمثل يف عن�صر الدين .لذلك كان ال�صدام حتمي ًا بني قانون البنوك ،والدين الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى تعذر
تطبيق قوانني البنوك �أو امتثال املخاطب لأحكامه.
كما �أن خ�صائ�ص البيئة اخلارجية للن�ص القانوين تتطلب �أن يتعامل الن�ص مع هذه البيئة لي�س فقط ملجرد �إبالغها بالأوامر ،والنواهي ،والتوجيهات ،و�إمنا
التوا�صل بعد التعامل ل�ضمان ا�ستمرارية تطبيق القواعد القانونية للن�صو�ص .فالقانون بعد �صدوره يتعامل مع البيئة اخلارجية �أو االجتماعية ولكن هذا التعامل
لي�س �آني ًا� ،أي تعامل طارئ ملدة �أيام حمدودة ،و�إمنا هو تعامل يحتاج �إلى توا�صل حتى ي�ستمر لأطول فرتة زمنية ممكنة .ويبني اجلدول التايل قواعد التعامل،
وقواعد التوا�صل للن�ص القانوين من الناحية االجتماعية
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قواعد التوا�صل للقانون مع املجتمع

قواعد التعامل للقانون مع املجتمع

•�ألفاظ الن�صو�ص القانونية هادفة �إلى معاين حتقق م�صلحة عامة.
•الألفاظ واجلمل القانونية ،والن�صو�ص جاءت يف موا�ضعها وبرتتيب حقق الو�ضوح.
•لي�س هناك معاين زائدة� ،أو �ألفاظ ناق�صة �أدت �إلى �إبهام املعنى.
•الألفاظ منا�سبة ومعروفة للمعاين.

•الق�صد من القانون حمدد.
•القانون يحقق منافع �أكيدة� ،أو مينع �أ�ضرار ًا حمققة.
•القانون جمرد وخمل�ص يف التعبري عن م�صلحة دون
ا�ستثناء وال يحقق ميزات �إ�ضافية للبع�ض على ح�ساب
البع�ض� ،أو �ضرر للبع�ض دون البع�ض.
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ن�صو�ص الأهداف
الهدف وفق هذه اال�سرتاتيجية هو القوة الدافعة التي تقف خلف �إنتاج القانون وبالتايل ف�إن الهدف ي�ؤثر يف �إنتاج �ألفاظ الن�ص ،ومعاين الن�ص .بل �أن العالقة
بني املعاين والألفاظ حمكومة بالهدف .فنختار العبارة واجلملة القانونية التي نعتقد �أنها ذات عالقة بالأهداف من القانون .
والأهداف يف القانون ذات م�ستويني :م�ستوى بعيد وم�ستوى قريب.
امل�ستوى البعيد للأهداف هي الغايات الكربى التي ي�سعى القانون �إلى حتقيقها� ،إال �أن هذه الغايات الكربى ال يحققها القانون وحده ،و�إمنا ال بد من ت�ضافر
عوامل �أخرى �إلى جانب القانون حتى تتحقق هذه الغايات الكربى فالقانون ما هو �إال �آلية �ضمن العديد من الآليات التي تعمل جميع ًا لتحيقي هذه الغايات .و�إذا
تخلفت الأدوات والآليات الأخرى عن القيام بدورها ف�إن القانون وحده �سيعجز عن حتقيق هذه الغايات.
مثل " يهدف هذا القانون �إلى تطوير العملية التعليمية ،وحتقيق تعليم متميز للمواطنني "
فهذا الهدف من امل�ستويات البعيدة لأن القانون قد ي�سهم جزئي ًا يف تطوير العملية التعليمية� ،أو حتقيق تعليم متميز �إال �أن هناك �أدوات و�آليات �أخرى يجب
�أن تعمل �إلى جانب القانون مثل املناهج ،املدر�سون ،الطلبة  ،بناء املدار�س ف�إذا مل تقم الأدوات الأخرى بدورها ف�إن القانون �سيعجز عن حتقيق �أهدافه البعيدة.
�أما امل�ستوى القريب من الأهداف هي التي تكون قائمة يف داخل ن�صو�ص القانون وتتج�سد من خالل الأفعال االجنازية يف داخل الن�ص .وبالتايل ف�إن القانون
يكون قادر ًا مبعانيه على حتقيق هذه الأهداف.
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مثل " يخ�ضع املدر�س ملقيا�س الكفاءة املهنية كل عام "
فاملعنى ي�شري �إلى �أن خ�ضوع املدر�س لقيا�س الكفاءة املهنية هدفه تطوير عمل املدر�س ،واالرتقاء مبهاراته وهذا ما �سيقوم به القانون .ولكن �إلى �أي مدى
�سي�سهم تطبيق هذا الن�ص يف تطوير العملية التعليمية ف�إن هذا يتوقف على العوامل الأخرى كما �أ�شرنا .فالغايات الكربى قد تتفاوت عن الغايات القريبة يف
القانون .
وتعتمد الن�صو�ص القانونية على الأفعال املبا�شرة لتحقيق �أهدافها القريبة مثل:
ُيحال �إلى التقاعد من بلغ �سن ال�ستني
فقد بد�أ الن�ص بالفعل املبني للمجهول لأن الن�ص عام وموجه لكل الأفراد ولتحقيق الأهداف يف القانون ف�إن ذلك يتطلب �أن تكون الأفعال املطلوب اجنازها
يف القانون متكاملة ،بحيث ت�صل �إلى حتقيق هذه الأهداف .

ولكن �إذا كانت الأهداف العامة للقانون قد تبدو وا�ضحة يف معظم الأحيان� ،إال �أن الأهداف الفرعية للن�صو�ص القانونية قد تبدو غري وا�ضحة يف معظم
الأحيان .فالأهداف الفرعية هي تلك الأهداف التف�صيلية يف الن�صو�ص ،والتي تتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف العامة .كما �أن الن�صو�ص قد حتمل �أهداف ًا
متناف�سة� ،أو �أهداف ًا متعار�ضة� ،أو �أهداف ًا ال عالقة لها بالأهداف الرئي�سة .الأمر الذي ي�ؤدي �إلى خلل يف اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء الن�صو�ص القانونية.
ولذلك ف�إن من مقت�ضيات الن�ص الرئي�سية لأي ن�ص قانوين هو معرفة الأهداف الفرعية للن�صو�ص ،وعالقاتها ببع�ضها البع�ض ثم عالقتها بالهدف العام .ويف
حال التعار�ض� ،أو التناق�ض �أو عدم العالقة فيما بينها ف�إنه ينبغي حذف هذه اجلمل والعبارات املت�ضمنة ملثل هذه الأهداف.
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-7-تدار�س ما خفي من معاين القانون الظاهرة.ف�إذا كانت املعاين الظاهرة تعرب عن حالها ب�ألفاظ القانون وجمله ،ون�صو�صه .ف�إن ال�س�ؤال ما الذي �أغفله القانون؟ ما الذي �أغفلته ن�صو�ص القانون؟
وهذا من الأ�سئلة ال�صعبة يف درا�سة القوانني لأننا �سنتحرى عن الق�صد من القانون؟ �أو الق�صد من الن�ص القانوين.

والق�صد ينبغي �أن يكون دا ًال على :

•�إرادة وا�ضع القانون.
•�أو معنى القانون ،والن�صو�ص.
•�أو هدف القانون ،والن�صو�ص.
�أي �أننا يف التحري عن الق�صد �سنخرج من الداللة الظاهرية للن�ص �إلى الداللة املخفية يف الن�ص.

وحتى يتحرى دار�س القانون عن الداللة املخفية يف الن�ص ف�إنه ال بد من �إتباع خطة عمل حمددة تتمثل يف :

-1-املعرفة الكاملة مبعاين الألفاظ يف القانون ،والن�صو�ص.-2-دور الأفعال الواردة يف الن�صو�ص يف حتقيق الغر�ض العام للقانون.�-3-سياق الن�ص وعالقته ب�سياقات الن�صو�ص الأخرى يف ذات القانون.-4-منطوق الن�ص ( �أي عباراته وجمله ) ينه�ض بتمام مقت�ضيات التوا�صل الواجبة.-5-ح�صول فعل يف ن�ص� ،أو يف ن�صو�ص قد ي�ستلزم ترك �أفعال �أخ��رى ،فهل ترك �أفعال ،فهل ترك هذه الأفعال الأخ��رى ت�ؤثر يف اكتمال معاين الن�ص� ،أوالن�صو�ص ،وهل ترك الأفعال الأخرى �ضروري ًا �أم اختياري ًا.
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-6-هل وفاء الن�ص بفعل معني ي�ستلزم وفاء الن�ص ب�أفعال �أخرى الزمة للفعل الأ�صلي الواردة يف الن�ص مثل" يعاقب من يقود ال�سيارة �سكراناً "
فال�سكر ال يكون �إال بعد �شرب اخلمر .فهل �إذا مت �ضبط من ي�شرب اخلمر يف ال�سيارة �سيعاقب حتى لو كان غري �سكران.
�-7-إذا كانت داللة اجلملة القانونية هي ا�ستلزام اللفظ للمعنى املق�صود من �سياق اجلملة �أو الن�ص .ولكن قد تكون هناك معاين �أخرى للفظ وهو ما يطلق عليهتفاوت املعنى .فاللفظ طابق جزء ًا من املعنى الظاهر يف الن�ص ،وطابق جزء ًا من معنى خمفي يف الن�ص ف�إذن ي�صبح من ال�ضروري التحري عن املعنى
ال�ضمني يف الن�ص لأن املعنى الظاهري يف الن�ص �شكل �سلم ًا نرقى به �إلى املعنى ال�ضمني.
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-8-القانون من وجهة نظر التخطيط الإ�سرتاتيجي االجتماعي للن�ص القانوين ي�شري �إلى وجود م�صلحة م�شرتكة بني املخاطبني ب�أحكام القانون ،و�أفراد املجتمعالآخرين غري املخاطبني بالقانون واحلكومة ،والربملان يف �أهمية تنفيذ القانون لأنه يعرب عن م�صلحة اجتماعية م�شرتكة عامة لكل من هو قائم يف املجتمع
ومن ثم ف�إن القانون لي�س هو �أمر �صادر من ال�سلطة املخولة ب�إ�صداره ،فذاك �أمر �شكلي تقت�ضيه القواعد العامة يف املجتمع ولكن مو�ضوعي ًا ف�إن القانون هو
ر�سالة �أو خطاب من املر�سل ( ال�سلطة ) �إلى املر�سل �إليه (املخاطب وكل �أفراد املجتمع ) لغر�ض حتقيق منفعة م�شرتكة للجميع� ،أو ملنع ال�ضرر عن اجلميع.
وهذه الر�سالة �أو اخلطاب ( القانون ) له �أهداف حمددة مثل :
�-1-إ�شاعة �أكرب قدر ممكن من التعامل احل�سن بني الأفراد وبع�ضهم.�-2-سعي ال�سلطة �إلى حتقيق امل�صلحة االجتماعية العامة لأن ذلك �سري�سخ من جناحاتها لدى الأفراد.-3-تفعيل القيم الإيجابية يف حياة الأفراد ،ومنع كل ما هو �سلبي يهدد حياتهم.�إال �أن فكرة القانون كر�سالة �أو خطاب له بعد ت�ضامني بني ال�سلطة والأفراد يتوقف على :
1 -1ت�شابه اجتماعي بني ال�سلطة والأفراد فاجلميع يتمتع باحلرية ،وامل�ساواة ،والعدل ،والقانون له قيمة م�شرتكة لدى ال�سلطة والأفراد .و�أن كل مواطن
ي�ستطيع �أن يقت�ص من ال�سلطة .كما �أن املواطنني يعلمون جيد ًا وب�شفافية وو�ضوح املزايا التي يتح�صل عليها رجال ال�سلطة ،و�أنهم ال ي�ستطيعون �أن
يتح�صلوا على �أيمزايا من خارج القانون .و�أن رجال ال�سلطة يتبادلون الأدوار مع الأفراد.
 فهذا الت�شابه االجتماعي هو الذي يجعل الأفراد يقبلون بالقانون كر�سالة �أو خطاب ت�ضامني .لأن هذا الت�شابه يولد الثقة لدى الأفراد .و�أن ال�سلطة يف
تربيرها �أن القانون يحقق م�صلحة اجتماعية عامة كانت �صادقة ،و�أن اخلربات التاريخية ت�ؤكد على �صدق ال�سلطة يف مقولتها عن املنفعة االجتماعية
العامة يف القانون.
�2 -2أما يف �إطار العالقات ال�سلطوية وهي النقي�ض لفكرة الت�شابه االجتماعي بني ال�سلطة والأفراد ،ف�إن الأفراد لن يكونوا على ثقة يف الر�سالة �أو اخلطاب
الت�ضامني .ولذلك ف�إن القانون ي�صبح تعبري ًا عن الأمر من ال�سلطة املعنية ،و�أن الأفراد ال خيار لهم �إال االن�صياع لأوامره ونواهيه ف�إذا ما �أرادت ال�سلطة
�أن حتثهم على القانون كر�سالة ت�ضامن ف�إن الأفراد لن يت�ضامنوا مع �سلطة م�ستبدة.
-9-ا�ستعمال الإ�شاريات يف القانون ال بد �أن تكون م�صحوبة بدالالت حمددة تعطى لها معن ًا خا�ص ًا يف الن�ص القانوين بحيث ت�ؤدي الغر�ض منها يف تو�صيل مق�صدالن�ص �إلى املخاطب ب�أحكامه.
فمث ًال نرى يف بداية القوانني " نحن � ...........أ�صدرنا القانون التايل "
�أو ما يطلق عليها مادة الإ�صدار .فال�ضمري نحن من �أ�صناف الإ�شاريات التي عندما ترد يف القوانني تدل على املتكلم احلا�ضر .كما �أنها داللة على الت�ضامن
يف القانون بني من �أ�صدر القانون ،وبني املر�سل �إليه.ويطلق عليها نحن القا�صرة �أو احلا�صرة فهي تعني من �أ�صدر القانون وهي عك�س " نحن " ال�شاملة التي
تفيد اجلمع بني �أكرث من �شخ�ص .فنحن القا�صرة ت�ستخدم عندما ميار�س �شخ�ص ًا ما �صالحية �أو �سلطة� ،أما نحن ال�شاملة فهي ذات قوة عاطفية لأنها جتمع
املر�سل واملر�سل �إليه.
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�أما هذا فت�ستخدم للتنبيه على القريب
نقول " ين�شر هذا القانون "
لأن الأخرية تدل على بعد امل�شار �إليه.
وال نقول " ين�شر ذاك القانون "		
و�أحيان ًا ت�ستخدم القوانني ما يطلق عليها �ألفاظ الت�صغري مثل لفظ قليل " يعاقب كل من ي�شرب اخلمر حتى لو كان جزءاً قلي ً
ال منه "
�أو " يعاقب من ي�سرق قطعيات ما�س "
فالت�صغري دليل على �صغر م�سماه فامل�سمى �أملا�س �أو اخلمر فما هو قليل منه يخ�ضع للعقاب .وت�ستخدم هذه الألفاظ يف الن�ص القانوين للت�شديد اخلا�ص و�أي ًا
كان الأمر يف فكرة �أن القانون يعرب عن ت�ضامن بني ال�سلطة والأفراد� .إال �أن الأفعال يف القانون تظل حمتفظة بخ�صائ�صها الأ�سا�سية وهي �أنها �أفعال �إيعاز �أي
�أنها توعز للأفراد للقيام بفعل معني� ،أو االمتناع عنه.

فالق�صد من الفعل االيعازي يف القانون هو توجيه الأفراد لأداء معني ،وهذا التوجيه لن يقبله الأفراد �إال �إذا �صدر من �سلطة �أعلى .فنحن يف بع�ض الأحيان
نتغا�ضى عن فكرة ال�سلطة املر�سلة للتوجيه �إذا ر�أينا �أن هذا التوجيه �سيحقق منفعة لنا فنقوم بتنفيذ الفعل الإيعازي �أو التوجيهي لتحقيق منافع لنا .ففي كل يوم
جمعة يلقي علينا الإمام يف امل�سجد الكثري من الأفعال االيعازية �أو التوجيهية .فنتمثل لتنفيذ ما نراه حمقق ًا مل�صاحلنا ،وقد نعر�ض عن بع�ض التوجيهات الأخرى.
وطاملا �أن الن�صو�ص القانونية هي �أفعال �إيعاز �أو توجيه ف�إن ذلك يتطلب الو�ضوح يف التعبري عن ق�صد الن�ص .وكذلك و�ضوح معاين الن�ص دون ت�أويل �أو
غمو�ض.
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فمث ًال نقول
" يحظر التدخني يف الأماكن العامة مراعاة لل�صحة العامة "
نالحظ �أن الفعل االيعازي �أو التوجيه بد�أ ب " يحظر " وهو فعل نهي �صريح �إال �أن املدخن يعتربه حد �سالب بالنظر �إلى م�صلحته ومن ثم فهو يرى �أن هذه القاعدة
تزيد من تكلفته النف�سية .ولكن الن�ص عمل على تقلي�ص خ�سارة املكلف ب�أحكام القانون عندما �أ�ضاف تعبري املنفعة العامة وهو "مراعاة للم�صلحة العامة " .
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كما �أن الن�صو�ص القانونية تكون �أكرث انفتاح ًا مع املخاطبني فتعطي له احلق يف التخري بني هذا الفعل االيعازي وغريه من الأفعال .فالقرار هنا ينتقل �إلى
املخاطب مما يقلل �أي�ض ًا من حدود التكلفة
" من يدخن يف الأماكن العامة يحب�س �أو يدفع غرامة "
فالتخيري بني احلب�س ،ودفع الغرامة .وعلى املخاطب �أن يقارب بني البديلني ليختار البدل الأقل تكلفة له .ف�أ�سلوب التخيري يف الن�صو�ص القانونية يطلق
عليها �أ�ساليب ال�شك وهي عك�س �أ�ساليب اجلزم التي تفر�ض عم ًال معين ًا .ولعل هناك توجه وا�سع يف الت�شريعات احلديثة بالإكثار من �أ�ساليب ال�شك ( التخيري )
ليكون املخاطب ب�أحكام القانون حر يف اتخاذ القرار الذي ينا�سبه من الن�ص القانوين.
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الن�صو�ص القانونية الآمرة والناهية
الأمر هو �صيغة ت�ستدعي القيام بفعل ما ،وهي �صيغة دالة على الوجوب� ،أو �إيجاب الإتيان على املطلوب منه .وهناك �صيغ متعددة لفعل الأمر يف الن�صو�ص
القانونية مثل  :فعل الأمر �أفعل �أو ا�سم الأمر مثل �أنتم م�أمورون بكذا �أو فعل امل�ضارع امل�سبوق بالالم وهي �أكرث ال�صيغ يف القوانني �أو ا�سم الفعل� ،أو الألفاظ
ا ملخ�صو�صة مثل يجب ،ينبغي� ،أو امل�صدر النائب عن فعل الأمر �أو ال�صيغ ال�صرفية مثل الفعل املبني للمجهول فكل هذه ال�صيغ ال حتتمل غري الوجوب يف الن�ص
القانوين وهناك فرق بني ا�ستعمال فعل الأمر ب�صيغة �أفعل وبني الفعل املبني للمجهول ولتو�ضيح ذلك نقول " �أن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية " �أو نقول
" ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ".
فاجلملة الأولى ب�صيغة �أفعل �أفادت �أن املخاطب بالن�شر معروف وحا�ضر يف الذهن مبا�شرة.
�أما اجلملة الثانية �أف��ادت �أن املخاطب بالن�شر حا�ضر يف الذهن ب�شكل غري مبا�شر ،وماهيته معروفة وحمددة �سلف ًا .ف�إذا �أردنا تقوية فعل الأمر وجعلنا
املخاطب حا�ضر وجعلنا املخاطب حا�ضر يف ذهن الن�ص القانوين مبا�شرة فن�ستخدم �صيغة �أفعل� ،أما �إذا �أردنا التخفيف من فعل الأمر� ،أو من �سيقوم بهذا الفعل
ماهيته حمددة �سلف ًا فن�ستخدم �صيغة املبني للمجهول.
�أما �أفعال النهي يف الن�صو�ص فهدفها النهي عن فعل معني .والنهي ميتد �إلى املخاطب ،والغائب "ال يح�ضر اجلل�سة �إال �أع�ضاء املجل�س "
فاملخاطب هنا �أع�ضاء املجل�س ،و ممن دونهم من �سائر الأفراد وهو غائبون عن الن�ص ولكن �إذا قلنا " ال يح�ضرن اجلل�سة �إال �أع�ضاء املجل�س "
فهنا مت �إ�ضافة نون التوكيد وهذه تدل على �أن النهي هنا يعلو النهي يف اخلطاب ال�سابق درجة لأن فيه ت�أكيد ًا� ،أما �ألفاظ التحذير يف القوانني مثل " يحذر
القانون من التدخني يف الأماكن العامة" فهي تعد من الأدوات ذات املرتبة الدنيا يف القوة .لأن الن�ص يوجه املخاطب ب�أحكام القانون دون �أمر �أو نهي والتحذيرات
ال حتتمل معها جزاءات �إمنا ي�صاحبها ا�ستهجان .يف حني �أن �أحد اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للقاعدة القانونية هو اقرتانها باجلزاء.
كما ينبغي االنتباه �إلى �أن �صيغة الأمر يف الن�ص القانوين تدل على فعل ال�شيء واملنع عن نقي�ض هذا ال�شيء فمث ًال ين�شر القانون متنع عدم الن�شر عن الن�شر
فالأمر بال�شيء دال على املنع من نقي�ضه بطريق االلتزام.
و�أن �أداة الوجوب يف الن�ص القانوين مثل يجب تدل �أي�ضاً على وجوب ما هو من �ضروراته مثل "يجب على العاملني احل�ضور �إلى العمل ال�ساعة ال�سابعة
�صباحاً "
ف�ضرورات هذا الوجوب هو �أن يكون مكان العمل مفتوح ًا يف ال�سابعة �صباح ًا.
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التعبريات اال�صطالحية يف الن�صو�ص القانونية
التعبري اال�صطالحي هي تلك الألفاظ �أو العبارات التي ال نفهم معناها الكلي مبجرد فهم معاين مفرداتها ،و�ضم هذه املعاين بع�ضها �إلى بع�ض .فهذا التعبري
هو منط خا�ص ،بلغة ما ،يتميز بالثبات .وقد حتولت الألفاظ فيه من معناها احلريف �إلى معنى مغاير ا�صطلحت عليه اجلماعة اللغوية.
واملدلوالت اال�صطالحية يف الن�صو�ص القانونية هي عبارة عن معارف نا�شئة حت�صل عليها اخلوا�ص بعد �أمد معني .ويف التعبري اال�صطالحي ال ينفك
اللفظ عن ق�صده .فعالقة املعنى ثابتة ومتالزمة .وال ي�صح القانون بدون ا�ستخدام هذه التعبريات خا�صة القوانني ذات الطبيعة الفنية� .إال �أننا نلحظ �أحيان ًا �أن
التعريف لهذه التعابري ال يكون كافي ًا �أو �شام ًال للتعبري ،بل �أن بع�ض التعريفات تنطوي على ا�ستخدام تعبريات ا�صطالحية جديدة مما يعقد من �أمر التعريف.

مثال  " :للطبيب ال�شرعي �أن ي�ستق�صي حقيقة اجلينات الوراثية للجرم " فاجلينات الوراثية هي تعبري ا�صطالحي ينبغي تعريفه وحتديده داخل الن�صو�ص
القانونية.

مفهوم املخالفة واملوافقة يف املعنى غري الظاهر يف الن�ص القانوين
كما ذكرنا �آنف ًا ف�إن هناك قدر ًا من املعاين قد تكون غري ظاهرة يف الن�ص وهي ما يطلق عليها املعاين امل�ضمرة �أو املختفية من الن�ص ولكن هذه املعاين هل
يوافق حكمها �أحكام الن�ص مبعانيه الظاهرة �أم �أن هناك خمالفة لأحكامها عن �أحكام الن�ص القائم؟
فمفهوم املخالفة يف الن�ص القانوين يعني داللة اللفظ على ثبوت حكم للم�ضمر �أو املختفي من الن�ص خمالف ملا يدل عليه معاين الن�ص الظاهرة النتفاء �شرط
من ال�شروط املعتد بها يف حكم امل�ضمر �أو املختفي.
�إذن هناك حكم للن�ص ملعاين ظاهرة وقائمة فيه وهذا احلكم ال ينطبق على املعاين غري الظاهرة نظر ًا لعدم متاثل �أو تطابق ال�شروط بني املعاين الظاهرة
وامل�ضمرة.
ف�إذا قلنا " القاتل يعدم "
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ي�ستلزم هذا �أن الإعدام لن يكون �إال للقاتل لأن ال للتعريف ا�ستغرقت القاتل الذي احتوته وبالتايل ف�إن �أي �سارق لن يعدم �إذا كان ال�سارق ميثل معنى م�ضمر
يف الن�ص.
وال�شروط التي ت�ؤدي �إلى املخالفة يف �أحكام الن�ص الظاهر عن املعنى امل�ضمر متعددة مثل :
�-1-شروط الق�صد.�-2-شروط غاية الن�ص.-3-ال�شروط املكانية.-4-ال�شروط الزمانية.�أما مفهوم املوافقة يعني داللة اللفظ على ثبوت حكم املعنى املنطوق به يف الن�ص للم�ضمر منه ،وموافقته له نفي ًا �أو �إثبات ًا ال�شرتاكهما يف معنى.
�أي �أن املعاين امل�ضمرة يف الن�ص �ستوافق حكم املعاين الظاهرة  .وهذا املعنى له ثالثة �أنواع:
الأول يطلق عليه فحوى الن�ص.
ويراد به �أن يكون املعنى امل�ضمر �أولى باحلكم من املعنى الظاهر يف الن�ص.
الثاين يطلق عليه حلن الن�ص.
ويراد به �أن يكون املعنى امل�ضمر م�ساوي ًا حلكم املعنى الظاهر.
الثالث يطلق عليه داللة الن�ص.
�أي داللة اللفظ على ثبوت حكم املعنى الظاهر للمعنى امل�ضمر لوجود معنى م�شرتك.
فمث ً
ال يف فحوى الن�ص نقول
" مينع م�س امللكية اخلا�صة " �أو " مينع دخول املنازل بال ا�ستئذان "
ومن ثم ف�إن العبث �أو االعتداء� ،أو التعدي� ،أو البيع �أو الت�صرف يف امللكية اخلا�صة ت�صبح باطلة لأن الن�ص تلفظ باحلد الأدنى من درجات �سلم املنع بعد �أن
نظم امل�شرع الأعمال املمنوعة يف ذهنه وفق ًا لتدرجها املتعايل يف القيمة.
فق�ضى يف الن�ص مبنع احلد الأدنى ليمنع كل حد �أعلى منه .ولكن �إذا ن�ص امل�شرع على منع البيع على ملكية الغري ف�إن االعتداء قد يقع� ،أو التعدي بالإيجاز
قد يقع� ،أو الإتالف قد يقع
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�أما حلن الن�ص فتقول
" يحظر �شرب اخلمر "
فمثل هذا الن�ص يحظر �شرب اخلمر .ولكن ما هو حكم من يبيع اخلمر ،ومن ي�ستورد اخلمر ،ومن يخزن اخلمر فمنع �شرب اخلمر لن يكون �إال يحظر كل
املعاين ال�سابقة فهي متثل �أحكام مت�ساوية.
واخلال�صة يف �أنواع مفاهيم املوافقة هو �أن الن�ص طاملا �أنه ي�صاغ بلغة موجزة ،و�ألفاظ قليلة ف�إن ذلك يتطلب التم�سك بقاعدة اال�ستلزام يف الن�صو�ص
القانونية.

وازعية القانون يف التخطيط اال�سرتاتيجي االجتماعي لبناء الن�صو�ص القانونية
لعل واحد ًا من الأهداف الرئي�سية التي ي�سعى القانون �إلى حتقيقها من خالل ن�صو�صه القانونية هو �إقناع املخاطب ب�أحكامه و�شروطه حتى لو اعتمد القانون
على فكرة اجلزاءات ون�صو�صها لإلزام الأفراد باالمتثال لأحكامه� .إال �أن ن�صو�ص اجلزاءات وحدها مل تنجح يف منع الأفراد من ارتكاب خمالفات بحق القوانني.
فالقتل مل يتوقف على الرغم من �شدة جزاءاته ،وال�سرقة مل متنع ،واملتهربني من �سداد ال�ضرائب زادت �أعدادهم .فالقانون على الرغم من امتالكه لأدوات الردع
الكافية ،وغري املتنا�سبة يف بع�ض الأحيان يف ق�سوتها و�شدتها �إال �أن الأفراد ما زالوا يتجر�أون عليه ،ويخالفون �أحكامه �سر ًا وعالنية� .إزاء ذلك اهتمت االجتاهات
الربملانية احلديثة بوازعية القانون �أي يكون القانون وازع ًا ولي�س رادع ًا فقط لتوجيه الأفراد نحو �إتباع ال�سلوك الأف�ضل .ف�إذا ما اقتنع الأفراد بالقانون ف�إن
نتائجه �ستكون �أكرث فعالية ودميومة .فاالقتناع الذاتي هو �أم�ضى قوة من الفر�ض والق�سر والإكراه .ف�إذا كان للقانون �سلطة معنية ب�إ�صداره وقادرة على فر�ض
وتطبيق اجلزاءات على املخالفني� ،إال �أنها يجب �أن تعي ثقافة املخاطبني ب�أحكام القانون التي تغريت ،واكت�ستها العديد من املتغريات .وتقوم فكرة وازعية القانون
�أو �إ�سرتاتيجية الإقناع بالقانون على �أهمية تقدمي الغاية �أو الغر�ض من القانون على الو�سيلة ( اللغة ) حيث �أن الغر�ض هو الذي �سيحدد طبيعة اللغة واملعاين
امل�ستخدمة ،وكذلك �شكل �ألفاظ الن�ص القانوين.
وم�سلمة الن�ص القانوين يف الإقناع تنطلق من �أن ال�شارع يهدف من الن�ص �إلى حث املخاطب على القيام بفعل �أو ترك فعل� ،أو توجيهه وال�شارع مقتنع ب�صحة
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ذلك� ،إال �أن اقتناعه هذا يجب �أن ينتقل �إلى املخاطب ،ف�إذا ما متت عملية الإقناع من ال�شارع �إلى املخاطب فقد حتقق ال�شرط الكايف واملقبول للقيام بالفعل� ،أو
تركه.

�إذن العملية الإقناعية يف الن�ص القانوين لها �أربعة �أطراف �أ�سا�سية:
الطرف الأول هما ال�شارع واملخاطب.
الطرف الثاين دليل العملية الإقناعية.
الطرف الثالث منطوق الن�ص املبني للدليل.
الطرف الرابع النتيجة املتحققة من العملية الإقناعية.

ولتو�ضح كيف ميكن �أن تتم العالقة التفاعلية بني هذه العنا�صر الأربعة ف�إنه ابتدا ًء يجب الإ�شارة �إلى �أن اقتناع املخاطب بالقوانني ال يت�شكل ب�صورة فجائية،
و�إمنا ال بد من توافر عن�صر الثقة بني ال�سلطة الت�شريعية ،واملخاطب ب�أحكام القانون .وهذا العن�صر هو عن�صر مرتاكم اخلربة ت�شكل عرب فرتة من الزمن.
فالنا�س اعتادت �أن ي�سن برملانهم قوانني جيدة و�صاحلة ،ولذا ف�إنه لي�س من امل�ستغرب �أن يقتنعوا ب�أن القانون اجلديد يحقق م�صلحة �أو منفعة اجتماعية عامة.
�أو �أن التكاليف التي يفر�ضها القانون هي تكاليف مقبولة من جانبهم حر�ص ًا على ال�سالم االجتماعي� .أما �إذا كانت هذه الثقة غري متوافرة ف�إن عملية االقتناع
بالقانون متر ب�صعوبات بالغة لأن الأفراد لديهم �شك دائم يف نوايا و�أهداف ال�سلطات املعني ب�سن و�إ�صدار القوانني بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن من �شروط الإقناع
يف الن�ص القانوين �أن يكون عاق ًال ويخاطب عاق ًال وعقالنية الن�ص القانوين تتحدد يف الآتي:
 � 1 1أن يكون هذا الن�ص لغر�ض معني.
�2 -2أن يلتزم بامل�شروعية القانونية التي ارت�ضاها الأفراد يف املجتمع ك�أ�سا�س لتنظيم �سلوكياتهم وحياتهم.
�3 -3أن تكون طلبات الن�ص القانوين معقولة وميكن تنفيذها دون �ضجر �أو تكاليف زائدة.
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�4أن يكون الن�ص حمقق ًا مل�صلحة عامة للأفراد واملجتمع.

�أما عقالنية املخاطب ب�أحكام القانون تتحدد يف الآتي:
�-1أن يدرك غر�ض الن�ص القانوين.
-�-2أن يدرك هذا الن�ص تنظيم اجتماعي يحقق اخلري له ولغريه.
-�-3أن يكون مبقدوره فعلي ًا تنفيذ طلبات هذا الن�ص.
-�-4أن يكون مقتنع ًا ب�أن ال�سلطة التي �أ�صدرت الن�ص غري خمادعة� ،أو ترتب�ص به� ،أو حتاول احل�صول على ميزات �إ�ضافية لل�سلطة� ،أو ميزات خا�صة للبع�ض
-على ح�ساب املجموع .
و�إذا ما �أخذنا بتق�سيم " �أر�سطو " الثالثي للوازعية �أو القانون ف�إن الن�ص �أو القانون له مقومات ثالث �أ�سا�سية للإقناع:
•ما هي �أغرا�ض القانون �أو الن�ص التي جتعلني �أقبل به؟
•وهل عرب البناء اللغوي عن ذلك؟
•وهل كانت املعاين مرتبة وكافية لأفهم ذلك؟

ف�إذا مل يحقق القانون �أو الن�ص هذه ال�شروط الثالثة ف�إن القانون لن يكون جمدي ًا يف التعامل مع حركية املجتمع املتغرية واملتطورة مما ي�ؤدي �إلى انزوائه
فت�ضطر ال�سلطة الت�شريعية �إلى التدخل من جديد �سواء ب�إيعاز من ال�سلطة التنفيذية� ،أو من تلقاء نف�سها لتعدل� ،أو تبدل هذا القانون ،وهذه الن�صو�ص.
كما �أنه ينبغي االنتباه �إلى �أن درجات �إذعان الأفراد للقوانني لي�س كلها على درجة واحدة .فهي ت�شتمل على ثالث درجات �أ�سا�سية �أولها الإذع��ان الأعلى
للقانون �أو الن�صو�ص وهو ذلك الإذعان امل�صحوب ب�إقناع املخاطبني ب�أحكام القانون وهناك الإذع��ان الو�سط ويف هذا النوع ال يقتنع الأفراد بالقانون ولكن
�إذعانهم له خوف ًا من ال�سلطة� ،أو من جزاءات القانون .وهناك الإذعان الأدنى والذي ال يقتنع الأفراد فيه بالقانون ،و�أنهم يبدون ا�ستعداد ًا ملخالفته �أو حث الغري
على خمالفته.
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فالإذعان الأعلى ال يتطلب من ال�سلطات التلويح بالتهديد والوعد ،والوعيد لأن درجة اقتناع الأف��راد بالقانون و�صلت �إلى مراحلها الق�صوى .و�أن حتى
املخالفني ملثل هذا النوع من القوانني �سيالقون ا�ستهجان ًا اجتماعي ًا.
�أما يف مرحلة الإذعان الو�سط ف�إن ال�سلطة يف حاجة �إلى التهديد والوعد والوعيد لتنفيذ القانون مما يزيد من تكاليف و�أعباء ال�سلطة يف تنفيذ قوانينها.
�أما يف املرحلة الأخرية الإذعان الأدنى ف�إن ال�سلطات عليها �أن تكون يف غاية اليقظة واحلذر كما �أنها �ستزيد من تهديدها ووعيدها ملقاومة احلركية املجتمعية
للقانون وهذا بالطبع �سي�ؤدي �إلى زيادة التكاليف املفرو�ضة على ال�سلطة يف تطبيق هذا القانون.
�إزاء ذلك ف�إن هناك ورقة بحثية يتم �إعدادها يف �إمارة لينخ�شتاين والتي طورتها فيما بعد درا�سات القوانني الأمريكية يطلق عليها " ورقة اخليار القانوين "
اخليارات املمكنة لتطبيق واجبات القانون
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اخليارات القائمة لتطبيق واجبات القانون

اخليارات غري املمكنة لتطبيق واجبات القانون

وهدف هذه الورقة هو بحث القانون من حيث مالئمته الإقناعية ،ومدى الأثر الإقناعي الذي ميكن �أن يحققه.
ف�إذا كانت خياراته ممكنة ف�إنه �سيقع يف درجة الإقناع الأعلى �أما �إذا كانت خياراته قائمة ف�إنه �سيقع يف درجة الإقناع الو�سط �أما �إذا كانت خياراته غري
ممكنة ف�إنه �سيقع يف درجة الإقناع الأدنى.
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و�إذا كان البناء اال�سرتاتيجي االجتماعي للن�ص القانوين حتدث كثري ًا عن ترتيب املعاين ف�إن هذا الأمر يف حاجة �إلى تو�ضيح لأن ماهية الرتتيب قد تكون حمل
اختالف �أو اجتهادات من دار�س القانون �أو امل�شرعني.
تعتمد االجتاهات احلديثة يف ترتيب معاين الن�صو�ص القانونية على فكرة " الرتبة " �أي مكانة ومنزلة اللفظ ثم مكانة ومنزلة اجلملة القانونية  ،فاللفظ
الأهم يتقدم ،واملهم يت�أخر ،واجلملة الأهم تتقدم واجلملة املهمة تت�أخر .وبالطبع ف�إن الذي �سيتحكم يف معيار الأهم واملهم هو املعاين .فاملعنى اخلا�ص يف الن�ص
القانوين وهو القريب والأهم يتقدم على املعنى العام لأنه هو البعيد والأقل �أهمية
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 4ترتتب ال�ضمائر ح�سب قانون
الرتبة ابتداء من �ضمري املتكلم
فهو �أقوى رتبة من �ضمري
املخاطب  ،و�ضمري املخاطب
�أقوى رتبة من �ضمري الغائب
و الأقوى يتقدم على الأ�ضعف يف
بناء اجلملة القانونية .
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معيارية تعا�ضد الن�صو�ص القانونية يف اال�سرتاتيجية االجتماعية
لعل واحد ًا من املنطلقات املهمة يف اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء الن�ص القانوين هو �أن الن�ص ال ي�أتي على �شكل كلمات �أو جمل مفردة بل يف ن�ص متما�سك
الأمر الذي يتطلب حتليل اجلمل القانونية داخل الن�ص حتلي ًال بنيوي ًا الذي يعني تقطيع الن�صو�ص القانونية يف داخل القانون �إلى جمموعات من املعاين ،ثم
ت�صنيف هذه املجموعات ثم العمل على �إعادة توزيع املعاين .فالأفعال يف الن�صو�ص القانونية ( �أي الأح��داث ) وما ت�شمله من معاين ترتبط ب�شروط �إمتام
الأفعال ،ون�صو�ص �شروط �إمتام الأفعال ترتبط بالظروف التي يتم فيها �إتيان هذه الأفعال .فيطلق على هذه املجموعة من املعاين جمموعة الأفعال .كذلك ف�إن
الأحكام العامة ترتبط بن�صو�ص �أغرا�ض القانون والأغرا�ض يرتبط حتقيقها بن�صو�ص املعاين الرئي�سية التي �ستعمل على ترجمة هذه الأهداف فيطلق على هذه
املجموعة من الن�صو�ص جمموعة �أغرا�ض القانون .كذلك ن�صو�ص اجلزاءات ترتبط ب�شروط هذه اجلزاءات ،وا�ستثناءاتها ،وتطبيق القانون وال�سريان الزماين
للقانون وكذلك ال�سريان املكاين للقانون فيطلق عليها جمموعة اجلزاءات .وكذلك �إذا كانت هناك ا�شرتاطات فنية يف القانون فيطلق عليها جمموعة ن�صو�ص
اال�شرتاطات الفنية .وعلى هذا املنوال �سنجد �أنف�سنا �أمام تقطيع ملعاين القانون ،ويف ذات الوقت مت ت�صنيف هذه املعاين وكذلك توزيعها.

�أما يف داخل الن�ص الواحد يرى " فريي هاريي بيلوت " �أن معيارية التعا�ضد داخل الن�ص الواحد ترتبط ب�أن اجلملة القانونية ما هي �إال تتابع من الرموز.
و�أن كل رمز ( �أي لفظ ) ي�سهم ب�شيء من املعنى الكلي .فكل رمز ( �أي كل لفظ ) يرتبط مبا قبله وما بعده .وبالتايل ف�إن الن�ص القانوين ال يرتبط فقط فيما بينه
يف البنية الظاهرة للن�ص �أو ما يطلق عليه االرتباط ال�سطحي و�إمنا يرتبط فيما بينه ارتباط ًا عميق ًا يف املعاين .بحيث �أن �أي تغريات طارئة على البنية الظاهرة
(االرتباط ال�سطحي ) ال بد �أن ت�ؤثر جوهري ًا على االرتباط العميق يف املعاين .
ولذلك ف�إن دار�س القانون عليه �أن يكون حذر ًا يف �إجراء التعديالت �أو احلذف� ،أو الإ�ضافة على البنية الظاهرة للن�ص القانوين.
و�أن ي�س�أل دوم ًا ما �أثر هذه التعديالت على البنية العميقة للمعاين فهل املعاين ما زالت مرتبطة مع بع�ضها البع�ض� ،أم �أن هناك اختالل يف ارتباط املعاين
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لأن كل تغيري �أو تعديل يف ن�صو�ص القانون يعني �إما �إ�ضافة معاين جديدة� ،أو حذف معاين قائمة� ،أو حتوير للمعاين .ف�إذا ما مت �إ�ضافة معاين جديدة فهل هذه
املعاين على ا�ستعداد لأن تن�سجم وتتوائم وتتكيف مع املعاين القائمة ،وهل مبقدورها �أن تكون جزء ًا من الن�سيج الت�شريعي للن�ص� .أم حذف املعاين القائمة ( �إلغاء
الن�صو�ص �أو اجلمل �أو الألفاظ ) يتطلب معرفة ما �إذا كانت املعاين القائمة غري املحذوفة قادرة على �أن تتعاون فيما بينها لت�أدية �أدوار املعاين املحذوفة ف�إذا مل
حتل هذه املعاين حمل املعاين املحذوفة يف �أدوارها ف�إن ال�شارع عليه �أن يلتزم بعدم �إجراء هذا احلذف.
بالإ�ضافة �إلى �أن حتوير املعاين ( �أي التعديالت على القانون ) تعني تغيري اجلمل والألفاظ لوظائفها املنوطة بها فهل زيادة �أو نق�صان �أدوار هذه اجلمل
والألفاظ �سي�ؤثر على املعاين الأخرى و�إلى �أي مدى �سيحدث هذا الت�أثري ،وهل الن�صو�ص املعدلة التي زيدت �أدوارها تتحمل �أداء هذه الوظائف اجلديدة وهل
الن�صو�ص املعدلة التي انتق�ص من �أدوارها �ستتحمل املعاين الأخرى القيام بهذه الأدوار اجلديدة.
ويرى " هاري�س " �أن مثل هذه الأ�سئلة املنطقية �ست�ؤدي �إلى معرفة التحليل الأويل للن�صو�ص القانونية  .ويرى �أن هناك مفهومني �أ�سا�سيني يجب �أن يتم
بحثهما يف القانون:
•مفهوم الرتابط بني اجلمل داخل الن�ص القانوين.
•مفهوم االن�سجام بني الن�صو�ص ال�سابقة والالحقة.
فمفهوم الرتابط ي�شري �إلى الإحالة ،واحلذف ،وال�ضمائر ،وفاعل الفعل ،وخرب املبتد�أ يف داخل الن�ص.
�أما االن�سجام فهو ي�شري �إلى املعاين ،والأفكار ،وتنظيم الأحداث وال�شروط املتتالية بني الن�صو�ص وبع�ضها.
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ولكن مفهوم الرتابط داخل الن�ص ال يعني �أننا ا�ستطعنا �ضبط الن�ص القانوين لأنه على الرغم من الروابط الظاهرة بني الألفاظ من �إحالة ،و�ضمائر ،وفاعل
�إال �أن هناك رابط م�ضمر �أو خمتفي يف داخل �أي ن�ص قانوين .وهذه الروابط املخفية قد جند علتها يف ن�صو�ص الأغرا�ض العامة للقانون� ،أو ن�صو�ص املبادئ
العامة للقانون� ،أو يف داخل الن�ص ذاته .فهناك جمل رئي�سية و�أخرى فرعية وحدود العالقة بني اجلمل الرئي�سية ،واجلمل الفرعية يف داخل الن�ص القانوين هي
التي �ستحدد الروابط امل�ضمرة �أو املختفية يف داخل الن�ص .ويرى " هاري�س " �ضرورة االعتماد على فكرة اال�ستلزام ملعروفة حدود هذه العالقة بني ما هو رئي�سي
وفرعي فهل الفرعي وجوده �ضروري وم�ستلزم للمعاين الرئي�سية ،وهل �إذا ف�صلنا بني �أجزاء الن�صو�ص ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى عدم و�ضوحها �أم �ستظل عالقاتها
كما هي .وهل هناك ما هو م�ستلزم �أقوى ت�أثري ًا من امل�ستلزم القائم بني ما هو رئي�سي وما هو فرعي؟ وحتى نعرف امل�ستلزم املخفي ( �أي اجلمل والعبارات الالزمة
لأداء املعاين الرئي�سية ) فن�س�أل ما هو الالزم �أو ال�ضروري ملجمل املعاين الرئي�سية ؟
وحتى ن�ستطيع الإجابة على الت�سا�ؤل ال�سابق ف�إننا �سنبحث يف �إطار نظرية التما�سك الداليل� .أي ما الذي يدل مبا�شرة على جمل املعاين الرئي�سية.
فمث ً
ال
" لرئي�س جمل�س الإدارة عقد اجتماعات مع جمل�س الإدارة لبحث �سري العمل داخل امل�ؤ�س�سة "
فاملعنى الرئي�سي هنا عقد اجتماعات .ووفق نظرية التما�سك الداليل ف�إننا نت�ساءل متى تعقد االجتماعات ،ويف �أي مكان ،ومن الذي �سيوجه الدعوة �إليها.
فمثل هذه الدالالت نحن يف حاجة ملعرفتها قبل �أن نعرف غر�ض االجتماع .فالتما�سك ال��داليل يف الن�صو�ص يت�ضح من خالل ا�ستعمال �أدوات اال�ستفهام
املعروفة ماذا؟ ملاذا؟ كيف؟ متى؟ �أين؟ من ؟
والتما�سك الداليل يختلف عن التما�سك ال�شكلي لأن الأخري ين�صرف معناه �إلى احلذف ،وا�ستخدام ال�ضمائر ،و�أدوات الربط .يف حني �أن التما�سك الداليل
يبحث عن املعاين املختفية من الن�ص.
على هذا الأ�سا�س ف�إن الن�ص القانوين يبدو يف الظاهر مكون نحوي م�شكل من جمل و�ألفاظ� ،إال �أن درا�سته تقت�ضي البحث عن املكون الداليل بني اجلمل� ،أو
بني الن�صو�ص .وهذا املكون الداليل (البحث عن العالقات املختفية داخل الن�ص ب�إثارة �أ�سئلة اال�ستفهام املعروفة ) �سي�ؤدي �إلى التحول �إلى مكون حتويلي للجملة
�أو الن�ص القانوين ( �إ�ضافة تعديالت فيتحول الن�ص من املكون القائم �إلى مكون جديد ) .
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�إال �أن هذه العملية يف حتول الن�ص القانوين ترتبط بقدرة الدار�س على معرفة �أنواع الإحاالت املوجودة بني اجلمل وبع�ضها فمث ً
ال " رئي�س املجل�س يفتتح
اجلل�سة ،وينهيها " .
فالهاء مثلت عالقة �إحالية بني اجلملة الثانية والأولى وجعلت اجلملة الالحقة حمالة على اجلملة ال�سابقة ،كما �أننا ال ن�ستطيع تف�سري اجلملة الثانية بدون
الرجوع �إلى اجلملة الأولى ومن ثم ارتبطت اجلملتان وثيق ًا ( بالهاء) التي �أدت وظيفة الإحالة القبلية .والإحالة هي بناء جديد للن�ص القانوين وقد تكون الإحالة
الحقة �أي عن�صر �إ�شاري مذكور يف جمل الحقة� ،أو الإحالة خلارج الن�ص القانوين وت�سمى �إحالة املقام .فمثل هذه الإحاالت ال بد من معرفتها جيد ًا ،ومعرفة
خ�صائ�صها حتى ن�ستطيع القيام بعملية التحويل للن�ص من مكون نحوي �إلى مكون داليل.
�أي�ض ًا ف�إن املكون النحوي قد يت�أثر يف اجلملة القانونية ب�أدوات ربط �أخرى مثل الواو ( حرف العطف) لكن ( لال�ستدراك ) فمثل هذه الأدوات يف داخل الن�ص
تعني �أن هناك فكرة �أو معنى م�شرتك ،و�أن هذه الأدوات مت ا�ستخدامها لتحقيق التقارب الداليل بني �أجزاء الن�ص.
كما �أن حتول الن�ص القانوين من مكون نحوي �إلى مكون داليل يتوقف على الدالالت� ،أو العالقات الداللية القائمة داخل اجلملة القانونية ويف الن�ص القانوين.
وداللة الألفاظ هو معناها والداللة قد تكون داللة طبيعية� ،أو داللة عقلية� ،أو داللة مو�ضعية.
فمث ً
ال " يعاقب باحلب�س من ي�سرق "
فالعقاب يف حد ذاته داللة طبيعية ،ولكن العقاب ال يكون باحلب�س وحده ،قد يكون بالغرامة� ،أو قد يكون بقطع الأيدي فالداللة الطبيعية ( العقاب ) اقرتنت
بداللة و�ضعية وهي احلب�س �أي الداللة الو�ضعية تعرب عن نوع العقاب �أما الداللة العقلية فهي �أن هذا العقاب تولد من ال�سرقة فال�سرقة هي التي �أوجبت
العقاب.
�أو بعابرة �أخرى ف�إن الداللة الطبيعية فهي تدل على متام املعنى املق�صود يف الن�ص القانوين فلفظة يعاقب دلت على جميع �أنواع العقاب� .أما احلب�س وهي
الداللة الو�ضعية فقد �أ�شار �إلى نوع واحد من العقاب.
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�أما الداللة العقلية فهي التي بررت العقاب واحلب�س.
نريد �أن ن�صل من ذلك كله �إلى �أن حتول الن�ص القانوين من مكون نحوي �إلى مكون داليل يتوقف على املعنى الذي �ستثريه الألفاظ .فيجب �أن تتجه �إلى معنى
واحد حمدد ،ولي�س معنيني.
ف�إذا قلنا " يعاقب من ي�سرق "
فالعقاب هنا �سين�صرف �إلى عدة معاين ( احلب�س – الغرامة – قطع الأيدي  .....الخ ) وكل نوع له �صفة تخالف ال�صفة الأخرى .فلكل فعل معنى خا�ص
متفرد به ومن ثم ال ميكن �أن ن�ضع يف الن�ص القانوين �ألفاظ ًا مرتادفة لأن الألفاظ املرتادفة حتمل معاين متقاربة� ،أو معنى واحد �إذن هناك عالقة خا�صة جد ًا
بني اللفظ وما يدل عليه الن�ص

قطع �أيدي

فاختيار �أي نوع من هذه الأنواع ي�ؤدي �إلى تخ�صي�ص املعنى الأ�سا�سي ( العقاب ) كما �أنها تو�ضحه.
ويعاقب �أي�ض ًا مثلت لنا اللفظ االفتتاحي يف هذه اجلملة ولنا �أن نت�ساءل ما هي الدوافع والأ�سباب التي �أدت �إلى اختيار لفظة ما لتكون لفظة افتتاحية يف الن�ص
القانوين �إذن علينا الت�أكد من �أن هذا اللفظ االفتتاحي �سي�ؤدي معنى رئي�سي يف اجلملة القانونية.
ففي اجلملة ال�سابقة كان ميكن �أن نقول " باحلب�س يعاقب كل من ي�سرق " فجعلنا كلمة احلب�س هي الكلمة االفتتاحية التي ت�ؤدي املعنى الرئي�سي ،وجعلنا
العقاب معنى فرعي من املعنى الرئي�سي وهي احلب�س .وهذا خط�أ يف ت�شكيل اجلملة القانونية التي ال بد �أن تبد�أ باملعاين الرئي�سية ثم املعاين الفرعية فكيف يكون
احلب�س مقدم ًا على العقاب وهو نوع من العقاب.
والعقاب لي�س جزء ًا من احلب�س ،بل �أن احلب�س هو جزء من العقاب.
ف�إذا ما ت�أكدنا �أن الكلمات االفتتاحية �أدت معانيها الرئي�سية .ف�إن هذه املعاين �ستدخل يف عالقات خمتلفة ومعقدة مع الألفاظ واجلمل التالية.
فالعقاب نتيجة لل�سرقة ،واحلب�س نوع من العقاب �إذن هذه الكلمات مل تكن م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض ،بل ترابط كل واحدة منها مع الأخرى بطريقة خمتلفة
مما جعل هذه الكلمات الثالث تقدم لنا درجة تنظيم معينة يف اجلملة القانونية ،وهذا التنظيم توقف بع�ضها على البع�ض تبادلي ًا .مما �أدى يف النهاية �إلى ت�شكيل
�شبكة من الرتابطات الداللية.
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�إذن الن�ص القانوين هو �شبكة من الرتابطات الداللية و�أن فح�ص هذه ال�شبكة يتوقل على فح�ص عالقات التداخل والت�شابك بني الألفاظ داخل اجلمل ،وبني
اجلمل وبع�ضها ف�إذا ما و�ضح لنا �أن معيار التداخل والت�شابك غري قائم ف�إن هذا �سي�ؤدي �إلى ا�ستبعاد �أي كلمة قد تدخل بطريق ع�شوائي� ،أي عن طريق اخلط�أ،
�أو حذف جملة.

التحليل الداليل لن�ص " يعاقب باحلب�س من ي�سرق "
الـبـنـد

التحليل الداليل

املعنى الرئي�سي

الكلمة االفتتاحية التي دلت على املعنى الرئي�سي هي يعاقب �أي العقاب.

املعاين الفرعية

احلب�س وهو نوع من �أنواع العقاب وال�سرقة باعتبارها الفعل الرئي�سي الذي �أوقع العقاب.

املعنى العالقي

العالقة بني العقاب واحلب�س �أن الأخري جزء منه.
العالقة بني العقاب وال�سرقة �أن الأخرية مربر للعقاب.

الغاية
منا�سبية العالقات

زجر ال�سارق ،واحلفاظ على ممتلكات النا�س.
العالقات منا�سبة لأن احلب�س هو من �أنواع العقاب .واحلب�س مالئم لل�سرقة باعتبارها
جرم ًا يروع املواطنني.
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يت�ضح من التحليل الداليل ال�سابق للن�ص تبني لنا :
-1-جممل املعنى الرئي�سي					
-2-تعيني املحتمل من املعاين الفرعية-3-القطع بعدم احتمال غري املق�صود بالن�ص-4--تخ�صي�ص العام ،وتقييد املطلق		

وهو العقاب.
احلب�س نوع من العقاب �إال �أن الأنواع الأخرى مل ترد مثل الغرامة وقطع الأيدي.
احلب�س قيد العقاب وهو نوع منه فال�شارع يق�صد فع ً
ال هذا النوع من العقاب.
وهذا ما �أكده الن�ص يف تخ�صي�ص العقاب وقيده بال�سرقة.

�إال �أن التحليل الداليل ال مي�س �إال جانب ًا واحد ًا من جوانب حتليل الن�ص القانوين .حيث �أن اجلانب الآخر يف التحليل الداليل نطلق عليه داللية مقام الن�ص
القانوين والتي تعني البيئة التفاعلية بني الن�ص ،وبني ال�سياق االجتماعي ،والثقايف ،والبيئي ،واالقت�صادي وال ميكن الف�صل بني التحليل الداليل ( الن�ص من
الداخل ) وداللية املقام ( الن�ص من اخلارج ) .فكل منهما يكمل الآخر وال بد من �أن يتعامل ال�شارع مع االثنني حتى يتكامل فهمه للن�صو�ص القانونية .فاالقت�صار
على بيئة الن�ص من الداخل �سيجعل بيئة الن�ص القانوين بيئة منغلقة على �ألفاظ ودالالت ومعاين قانونية حم�ضة ،يف حني �أن هذه املعاين املنغلقة ال عالقة لها
بالبيئة اخلارجية للن�ص القانوين.
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�أ�س�س معيارية التعا�ضد للن�ص القانوين يف اال�سرتاتيجية االجتماعية
مما �سبق يت�ضح لنا �أن هناك جمموعة من الأ�س�س يعتمد عليها الن�ص القانوين يف التف�سري مثل:
-1-املعنى امل�ستفاد من عبارة الن�ص و�ألفاظه وهو املعنى الذي يتبادر �إلى الذهن عند قراءة الن�ص وهو ي�سمى باملعنى احلريف للن�ص �أو منطوق الن�ص .و�إذاكان للن�ص معنيان لغوي وا�صطالحي ي�أخذ على املعنى اال�صطالحي ما مل تظهر نية ال�شارع بالأخذ باملعنى اللغوي.
-2-املعنى امل�ستفاد من ورح الن�ص �أو فحواه يف هذه احلالة ف�إن دار�س القانون يلتب�س عليه الن�ص فيلج�أ �إلى فحوى الن�ص خا�صة يف الن�صو�ص التي متثل ا�ستثناءعلى القواعد العامة� ،أو الن�صو�ص اجلزائية ويتحدد ذلك بالآتي:
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حتليل ودرا�سة الن�ص القانوين اجلزائي
يف الع�صور القدمية مل تكن قاعدة �شرعية اجلرائم والعقوبات معروفة حيث كانت العقوبات حتكمية ،وكان يف و�سع الق�ضاة جترمي �أفعال مل ين�ص القانون
عليها ،ويفر�ضوا العقوبة التي يرونها .ويرى بع�ض م�ؤرخي القانون �أن مبد�أ �شرعية اجلرائم والعقوبات عرف لأول مرة يف القانون الروماين يف العهد اجلمهوري.
وترجع بذور قاعدة ال�شرعية للجرائم والعقوبات �إلى ال�شريعة الإ�سالمية �أي ترجع �إلى مدة تزيد على �أربعة ع�شر قرن ًا .فمن القواعد الأ�صولية يف ال�شريعة
الإ�سالمية " ال حكم لأفعال العقالء قبل ورود الن�ص " �أي �أن �أفعال املكلف امل�س�ؤول ال ميكن و�صفها ب�أنها حمرمة ما دام مل يرد ن�ص بتحرميها .فال�شريعة
الإ�سالمية بقواعدها �أقرت �أنه ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص .وقد ظهر هذا املبد�أ ب�صورة وا�ضحة يف القوانني الو�ضعية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وظهر يف
�إعالن احلقوق عام 1774م وجاء يف القانون النم�ساوي عام 1787م .ثم جاءت به الثورة الفرن�سية والقانون الفرن�سي عام 1810م ثم �أخذت به الأمم املتحدة
يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف عام 1948م .وهذا املبد�أ يعد من �أ�س�س احلرية الفردية� ،أي �صمام الأمان للحريات الفردية .كما �أنه يعطي العقوبة �أ�سا�س
قانوين بحيث يجعلها مقبولة من الر�أي العام  ،بالإ�ضافة �إلى الدور الوقائي للقانون فالفرد يكون على علم بالأفعال التي تعد جرمية .كما �أن هذا املبد�أ يكر�س
نظرية ف�صل ال�سلطات ،فالق�ضاء يتعهد بتطبيق القوانني وبالتايل القا�ضي ال ي�ستطيع �أن يجرم فعل غري من�صو�ص عليه ولو اقتنع ب�أن الفعل منايف للعدالة لأن
ذلك يعترب تدخ ًال يف اخت�صا�ص ال�سلطة الت�شريعية .ونادى املحامي الإيطايل " بيكاريا " بحرمان القا�ضي من تف�سري الن�صو�ص اجلزائية ،ووجوب تطبيقها
حرفي ًا الأمر الذي يتطلب �أن تكون ال�سلطة الت�شريعية يقظة يف درا�سة الن�صو�ص اجلزائية بحيث تكون قادرة على مواجهة امل�ستجدات ،وخمتلف الظروف للفعل
الإجرامي .وترى النظرية االجتماعية احلديثة �أهمية تق�سيم املجرمني بد ًال من تق�سيم اجلرائم فلي�س املهم هو اجلرمية كواقعة مادية و�إمنا املهم هو املتهم الذي
هو حمور اجلزاء ولذلك البد من �إقرار نظام تفريد العقوبات �أي �إعطاء القا�ضي �سلطة تقديرية يف تطبيق اجلزاء بني حدين ( �أدنى و �أعلى ) .
ولذلك ف�إن الن�ص الت�شريعي اجلزائي يتميز :
•بالو�ضوح الدقيق الذي ال لب�س فيه وال غمو�ض.
•حتديد الفعل ،وحتديد العقوبة فال يجوز حتديد جرمية دون حتديد عقوبة� ،أو حتديد عقوبة دون حتديد الفعل املجرم .فمث ً
ال يف القانون اجلزائي لأحد
البالد العربية " من �شاهد اعتداء على الأمن العام� ،أو على حياة �أحد النا�س� ،أو على ماله يلزمه �أن يعلم بذلك النائب العام املخت�ص " فهنا حدد امل�شرع
اجلرمية دون �أن يحدد العقوبة فالقا�ضي ال ي�ستطيع �أن يفرت�ض عقوبة ملن امتنع عن الإخبار.
•�صدور هذه الن�صو�ص ب�أثر مبا�شر وفوري وال يرتتب عليها �أثر فيها وقع قبلها لأن الأ�صل للقانون الطبيعي هو احرتام احلقوق املكت�سبة.
•احرتام قاعدة عدم رجعية القوانني ،فن�ص التجرمي ال ي�سري �إال على الأفعال املرتكبة بعد حلظة نفاذه ويوجد ا�ستثناء على هذه القاعدة هو القانون الأ�صلح
للمتهم.
•مراعاة اكتمال معاين و�ألفاظ الن�ص اجلزائي ف�إذا كان هناك نق�ص ًا يف الن�ص فيما �إذا جاءت عباراته خالية من بع�ض الألفاظ ال ي�ستقيم احلكم �إال بها� .أو
�إذا �أغفل الن�ص التعر�ض لبع�ض احلاالت لأن القا�ضي لي�س �أمامه �إال احلكم بالرباءة لأنه ال ي�ستطيع �أن ميتنع عن الف�صل يف الدعوى.
•مراحل درا�سة الن�ص اجلزائي تبد�أ بتحليل �ألفاظ الن�ص من خالل معرفة مدلول كل لفظ ،واملعنى الذي يريده القانون ثم حتديد علة الن�ص فالقانون يهدف
132

الدليل الت�شريعي

�إلى حماية حقوق معينة يرى امل�شرع �أنها جديرة باحلماية وبالتايل �إذا حدد دار�س القانون هذا احلق بدقة ي�ستطيع �أن يحدد �أركان اجلرمية ففي جرمية
القتل يحمي امل�شرع حق الإن�سان يف احلياة ومن ثم يلزم معرفة كل فعل ي�ؤثر على هذا احلق �سواء بن�شاط �إيجابي �أو �سلبي .وذلك ميثل الوظيفة االجتماعية
للن�ص القانوين ويف جرمية ال�سرقة يحمي العقاب احلق يف امللكية وهكذا.
الن�صو�ص اجلزائية معنية بتحديد �أركان كل جرمية .وهناك ا�شرتاطات �أ�سا�سية للن�صو�ص اجلزائية يف مفهوم التوجه االجتماعي احلديث �أهمها:
-1-بيان احلدود التي يطبق فيها اجلزاء على اجلرمية.-2-عدم الغمو�ض� ،أو الت�أويل� ،أو التف�سري للن�ص اجلزاءات ،فو�ضوحه قطعي وجلي.-3-الفهم امل�ستقيم للن�ص اجلزائي.ومعنى هذه اال�شرتاطات �أنه �إذا ورد الن�ص العقابي ناق�ص ًا �أو غام�ض ًا ف�إن وجوبية تف�سريه تقت�ضي التو�سع مل�صلحة املتهم وال يجوز القيا�س يف الن�ص العقابي
�ضد م�صلحة املتهم لأنه ال جرمية وال عقوبة بغري ن�ص .ولكل جرمية ركن ًا مادي ًا ال قوام لها بغريه يتمثل �أ�سا�س ًا يف فعل �أو امتناع وقع باملخالفة لن�ص عقابي.
ومن ثم ف�إن الن�ص القانوين عليه �أن يحدد وب�شكل وا�ضح التحديد القطعي دون االلتبا�س للفعل امل�ؤثم .فاجلزاء ال يكون مربر ًا �إال �إذا كان واجب ًا ملواجهة �ضرورة
اجتماعية تكافئه ج�سامة وخطر ًا بتنا�سبه مع الفعل امل�ؤثم .وقد �أوجب الفقه الد�ستوري �ضرورة �صياغة الن�صو�ص العقابية يف حدود �ضيقة ،وب�أنه ال يجوز �أن يكون
�أمر التجرمي فر�ضي ًا �أو �أن يتم حتميل الن�ص العقابي ب�أكرث من معنى.

ول�ضبط �صياغة �أو تف�سري الن�صو�ص العقابية ف�إنه البد من توفر ثالثة �شروط �أ�سا�سية:
�أولها العقاب ال يكون �إال على فعل له ركن مادي فال ي�صلح التجرمي دون فعل حمدث لأثر ظاهر .و�أن يكون هذا الفعل الحق ًا يف الزمن على الن�ص القانوين
بتجرمي هذا الفعل �أو هذا ال�سلوك املادي .ومع ذلك فهناك اختالف على فكرة الفعل املادي �أو ال�سلوك املادي حيث �أن بع�ض االجتاهات احلديثة ت�ستند �إلى معيار
حالة اجلاين باعتبارها دالة خطورة اجلاين ال �إلى فعله املادي .فلي�س م�صدر اخلطر هنا اجلرمية التي وقعت ،و�إمنا ال�شخ�صية الإجرامية مبا تنطوي عليه من
تهديد �إلى العود للجرمية.
و�أنه يجب �إتاحة الفر�صة للمجتمع كي يدافع عن نف�سه و�أن يعاقب اجلاين �إذا بدا منه ما يدل على خطورته الإجرامية .ولو مل يرتكب فع ًال معين ًا و�أطلق على
هذه الن�صو�ص العقابية " ن�صو�ص احلالة " مثل تواجد �شخ�ص يف حالة �سكر يف مكان عام� ،أو �شخ�ص .فالعقاب يتجه �إلى ما يفعله املرء ال مبا هو عليه من حال.
فهذا ال�سكران مل يقدم بعد على فعل يهدد املجتمع .ومع ذلك ف�إن ن�صو�ص احلالة ت�ستوجب عقابه انطالق ًا من كون اخلطر يف مثل هذا ال�شخ�ص.
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�أما يف �ش�أن تقدير العقوبات للأفعال امل�ؤثمة ف�إن هناك تباينات يف االجتاهات الربملانية احلديثة �إزاءها فهناك من يرى �ضرورة الأخذ مبفهوم املنفعة ك�أ�سا�س
لتقدير العقوبات .ففائدة العقوبة ال عالقة لها باجلرمية التي وقعت بالفعل و�إمنا يف نفعها مبنع وقوع اجلرمية م�ستقب ًال .فوظيفة الن�ص العقابي هو الردع
والزجر وهو ما يطلق عليه الردع العام .وملا كانت املنفعة االجتماعية هي �أ�سا�س احلق يف العقاب فمن ال�ضروري �أال يتع�سف ال�شارع يف تقدير عقوبة تتجاوز
مقدار ال�ضرر النا�شئ عن اجلرمية فالعقوبة العادلة تتحقق عندما يفوق الأمل �أو الأذى الذي متثله العقوبة مقدار الفائدة �أو املنفعة التي يتوقع اجلاين ح�صولها
بعد ارتكابه للجرمية .فاملجرم حينما يوازن بني �أمل العقوبة ومنفعة اجلرمية ،ويجد �أن الأولى هي التي تعلو �سوف يحجم عن القيام مبا ي�ضر اجلماعة� .أي �أن
العقوبة العادلة هي التي �ستف�سد منفعة املجرم من فعله ،وما يتعدى ذلك ف�إن الن�صو�ص �ستكون متع�سفة .وقد قال بهذا املبد�أ " جريي بنتام " .
�أي�ض ًا يرى " ثيودورمور " الفقيه الأمريكي الربملاين �أن الن�صو�ص العقابية �ضرورة �أن ت�أخذ يف اعتبارها ظروف و�شخ�صية املجرم فت�أخذ بفكرة امل�س�ؤولية
املخففة �أو الأخذ بنظام العفو اخلا�ص .فتحقيق العدالة وامل�ساواة يتطلب درا�سة ومراعاة كافة الظروف ال�شخ�صية لكل جمرم الذي تدعوه �إلى االنحراف فالطابع
التجريدي املح�ض للن�صو�ص العقابية �أدى �إلى التطرف يف اجلزاء .الذي و�إن تنا�سب مع الفعل املجرم �إال �أنه مل يتنا�سب مع ظروف املجرم ال�شخ�صية .فهذه
الن�صو�ص لها وظيفة اجتماعية فال ميكن للت�شريع �أن يكون �أداة للتع�سف بحجة الردع العام واخلا�ص .فالعقوبة �إذا كانت تهدف �إلى حتقيق العدالة ف�إن ذلك
مرهون ًا �أي�ض ًا بتحقيق املنفعة االجتماعية منها.
وقد �أيد الفقيه الفرن�سي " �أورتوالن " هذا التوجه فالن�ص العقابي اجليد ينبغي �أن يت�ضمن حدين للعقوبات حد �أق�صى و�أدنى ،كي يكون للقا�ضي �سلطة
تقديرية بني حدين يطبقهما ح�سب ظروف كل واقعة ،وح�سب �شخ�صية كل جاين.
�أما النائب االيطايل " انريكو فريي " ر�أي �أن الن�صو�ص العقابية يجب �أن تراعي الأبعاد االجتماعية والطبيعية للمجرم حتى حتقق غاية العدالة .و�أنه من
ال�ضروري مراعاة اخلطورة الإجرامية ولي�س اخلط�أ وال ج�سامة الواقعة الإجرامية ك�أ�سا�س مل�س�ؤولية تقدير العقوبات .ولذلك ف�إنه من ال�ضروري اعتماد �أ�سلوب
التدابري يف الن�صو�ص كو�سيلة للدفاع االجتماعي جتاه اجلرمية .ويرى" فريي " ت�صنيف املجرمني ح�سب ظروفهم االجتماعية .وال يتوقف تطبيق التدابري على
حدوث اجلرمية بالفعل .فهذه التدابري اتبعت ملواجهة اخلطورة الإجرامية لل�شخ�ص التي قد تظهر يف مرحلة �سابقة على وقوع احلدث الإجرامي .وهناك نوعني
من هذه التدابري:
-1-التدابري الوقائية مثل مكافحة ال�سكر والبطالة والإدمان عن طريق التوعية ،والتعليم ،واالهتمام برعاية الطفولة والن�شء وفتح فر�ص جديدة للعمل .وكما134
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يقول النائب " فريي " �أن الطريق لي ًال يكون م�سرح ًا للعديد من اجلرائم ولكن نواجه ذلك فيكفي �أن ي�ضاء الطريق لي ًال .فذلك �أجدى من �أن تخ�ص�ص
الدولة عدد ًا من رجال ال�شرطة ملراقبة هذا الطريق .فالتدابري التي تطبق يف حاالت الت�شرد واال�شتباه ملنع حدوث اجلرمية يف امل�ستقبل �ضرورية وهامة
ملواجهة اخلطورة الإجرامية.
-2-تدابري الدفاع والأمن وهي تدابري الحقة على احلدث الإجرامي .وهي تهدف �إلى و�ضع املجرم يف ظروف ال ي�ستطيع معها الإ�ضرار باملجتمع املحيط به.وهذا يقت�ضي �ضرورة درا�سة املجرم درا�سة �شاملة فبع�ض املجرمني ال بد من ا�ستئ�صاله بالإعدام ،والآخر قد ي�صلح معه العزل عن النا�س وحب�سه �أو �سجنه.
وكان لأفكار " فريي " العديد من �أوجه الت�أثري على الن�صو�ص العقابية الإيطالية التي �أخذت مبادئ العفو ،ووقف التنفيذ ،والإفراج ال�شرطي ،وت�أجيل النطق
بالعقوبة ،والو�ضع حتت االختبار.
�إال �أن �أفكار النائب االيطايل " فريي " تعر�ضت للعديد من االنتقادات مما �أدى �إلى ظهور االجتاه التوفيقي الذي اعترب �أن كل التدابري متثل جزء ًا احتياطي ًا
يف الن�صو�ص القانونية ،وال يتم اللجوء �إليها �إال �إذا عجزت العقوبات الأ�صلية عن حتقيق �أغرا�ضها .ويف حالة اللجوء �إلى هذه التدابري ف�إن الن�ص القانوين يجب
�أن يحيطها بكل ال�ضمانات الالزمة التي حتيط بالعقوبة.
�أما الفقيه االيطايل " جراماتيكا " فريى �أن الن�صو�ص العقابية يجب �أن تركز على مو�ضوعية العقاب .و�أن ت�ستعي�ض القوانني بلفظة اجلرمية لتحل حملها
االنحراف �أو الع�صيان االجتماعي.
وبد ًال من املجرم ي�ستبدل به " ال�شخ�ص امل�ضاد للمجتمع �أو �صاحب ال�سلوك الالاجتماعي " و�أن يكون هدف اجلزاء� ،أو تقدير العقوبة يف الن�صو�ص هو
�إ�صالح املنحرف ،و�إعادة التكيف واال�ستقرار للواقع االجتماعي .وقد ت�أثرت العديد من الأنظمة الأوروبية ب�أفكار " جراماتيكا " مثل ا�سبانيا يف قانونها اخلا�ص
بامل�شردين وال�شواذ ،و�أملانيا يف قانونها تدابري الأمن وبلجيكا يف قانونها للدفاع االجتماعي .وكذلك قانون العقوبات امل�صري.
�أما التوجهات الربملانية الفرن�سية ف�إنها كر�ست مبد�أ الرتكيز على �شخ�صية املجرم من خالل وجوب �إعداد ملف ال�شخ�صية لال�ستعانة به يف مراحل الدعوى
املختلفة .وهو الأمر الذي مت تطبيقه فعلي ًا يف قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سية .فامللف ال�شخ�صي للمتهم يت�ضمن مركزه املادي ،والأ�سري ،واالجتماعي،
و�إجراء فح�ص طبي ونف�سي ل�شخ�صية املتهم ( املادة  7/81قانون الإج��راءات اجلنائية الفرن�سية )  .وهذا التوجه جعل اخلبري " ويدور مالكو�س " الفقيه
الربملاين ال�سويدي يف عام 1983م �أن يرى �ضرورة تق�سيم مراحل املحاكمة �إلى مرحلتني:
الأولى يقرر القا�ضي الإدانة من الناحية املو�ضوعية .
الثانية يقرر القا�ضي احلكم .
وهذا التوجه �أخذت به العديد من الت�شريعات الأوروبية وعرف بحكم ت�أجيل النطق بالعقوبة عندما يثبت للقا�ضي �أن ال�ضرر النا�شئ عن اجلرمية قد زال �أو
على و�شك الزوال ،و�أن اجلاين يف �سبيله للتكيف االجتماعي مرة �أخرى.

الدليل الت�شريعي 135

136

الدليل الت�شريعي

الدليل الت�شريعي 137

تفوي�ض ال�شارع لل�سلطة التنفيذية يف حتديد العقوبات
يف هذه احلالة جند �أن الن�صو�ص القانونية حددت فعل اجلرمية و�أركانه ،وفو�ضت هذه الن�صو�ص ال�سلطة التنفيذية يف توقيع اجلزاء على الأفعال التي قررت
ب�أنها �آثمة .وهذا ما يطلق عليه التفوي�ض الت�شريعي املن�صب على ركن اجلزاء.
ولذلك �سرنى �أن �صياغة الن�ص ال�صحيحة هي " ال عقوبة �إال بنا ًء على قانون " ومن ثم �سيكون من اخلط�أ �صياغة الن�ص القول " ال عقوبة �إال بقانون "
وقد �أخذ هذا التوجه قانون العقوبات الفرن�سي
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التقرير الت�شريعي للن�ص القانوين
يراعى يف الن�صو�ص العقابية مبد�أ التقرير الت�شريعي �أي تدرج العقوبة ح�سب ظروف كل جمرم .فيفر�ض على القا�ضي تطبيق جزاء معني عقوبته �أ�شد �أو �أخف
من العقوبة العادية املقررة لنف�س الفعل �إذا وقع يف ظروف معينة �أو من جناة حمددين.
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معيار نظام الو�ضع حتت املراقبة الإلكرتونية
من الأنظمة احلديثة التي انت�شرت م�ؤخر ًا وهو بديل من بدائل العقوبات ال�سالبة للحرية ق�صرية املدة .ويطبق يف الواليات املتحدة وال�سويد ،وبريطانيا،
وهولندا ،وكندا ،وفرن�سا.
وم�ؤدي هذا النظام ترك املحكوم عليه بعقوبة �سالبة ق�صرية املدة طليق ًا يف الو�سط احلر مع �إخ�ضاعه لعدد من االلتزامات ،ومراقبته يف تنفيذها الكرتوني ًا.
وي�شرتط لال�ستفادة من هذا النظام �أال تكون مدة العقوبة املطلوب تنفيذها �أو املتبقية �أكرث من عام .ويجري تطبيقه بعد موافقة املحكوم عليه بنا ًء على �أمر من
قا�ضي التنفيذ� ،أو بنا ًء على طلب النائب العام� ،أو طلب من املحكوم عليه ذاته.
واخلا�ضع لهذا النظام يلزم بعدم التغيب عن حمل �إقامته �أو �أي مكان �آخر يحدده القرار ال�صادر من قا�ضي التنفيذ خالل �ساعات معينة من اليوم ،مبا يتفق
مع الو�ضع الأ�سري واملهني للمحكوم عليه ويراقب تنفيذ تلك االلتزامات الكرتوني ًا عن طريق ارتداء املحكوم عليه لأ�سورة الكرتونية تو�ضع يف كاحله تقوم ب�إر�سال
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�إ�شارة مداها  50مرت ًا كل  30ثانية وت�ستقبل تلك الإ�شارات على جهاز مثبت يف مكان يحدده قا�ضي العقوبات .ويت�صل مبركز املتابعة املوجود يف امل�ؤ�س�سة العقابية
عن طريق خط تليفون .كما قد يجري التحقق من احرتام االلتزامات املفرو�ضة عن طريق زيارات جتريها الإدارة العقابية للمحكوم عليه .و�إذا �أحدث وعطل
املحكوم عليه �أجهزة املراقبة الإلكرتونية فيكون ذلك �سبب ًا لإلغاء قرار الو�ضع حتت املراقبة الإلكرتونية.
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معيارية التدابري االحرتازية
التدابري هي و�سيلة حلماية ووقاية املجتمع من اخلطر امل�ستقبلي للمجرم وذلك بقطع الطريق بينه ،وبني الو�سائل الدافعة التي ت�سهل له ارتكاب اجلرمية .مثل
م�صادرة ال�سالح و�إغالق املن�ش�آت ،وحظر الإقامة� ،أو الإيداع يف �أحد امل�صحات النف�سية �أو العقلية.
�إذن الغر�ض النفعي املتمثل يف حماية املجتمع هو الغر�ض الأ�سا�سي لهذه التدابري حيث يخ�شى على املجتمع من خطورة املجرم .وهذه التدابري ال ت�ؤ�س�س على
فكرة امل�س�ؤولية اجلنائية ،و�إمنا على �أ�سا�س اخلطورة امل�ستقبلية للمجرم .وارتباط هذه التدابري باخلطورة الإجرامية �إمنا يعني توقيع هذه التدابري على من وقعت
منه بالفعل جرمية �سابقة تك�شف عن تلك اخلطورة.
وقد دعت �أفكار فقهاء الو�سط القانوين �إلى الأخذ بالتدابري االحرتازية �إلى جوار العقوبة مع االحتفاظ لكال اجلزاءين بنطاقه اخلا�ص .وقد انت�شر هذا النوع
من التدابري يف العديد من الدول العربية بعد انت�شاره املدوي يف الدول الأوروبية .فتوجد هذه التدابري يف القوانني اللبنانية ،والليبية ،والأردنية ،والإماراتية،
وامل�صرية وت�ستمد التدابري االحرتازية وجودها من ق�صور فكرة العقوبة عن القيام بدورها يف مكافحة اجلرمية و�صيانة املجتمع �ضد حاالت اخلطورة الإجرامية.
و�إذا كانت هذه التدابري ترتكن �إلى فل�سفة الإرادة الآثمة �أو اخلط�أ ف�إن ارتكان العقوبة �إلى هذا املنطلق يعطيها امل�شروعية كو�سيلة لتقومي الإرادة الآثمة.
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وهناك �أنواع متعددة من التدابري ذات الطابع التهذيبي �أو الت�أهيلي ( تدابري تربوية تهدف �إلى �إعادة ت�أهيل الفرد ،وتدابري عالجية ،وتدابري الرقابة
والإ�شراف)  .وتدابري ذات طابع �إبعادي مثل طرد املجرمني الأجانب و�إبعادهم عن البالد .و�شرعية التدابري ال تكون �إال بنا ًء على قانون لأنها تت�ضمن قيود ًا على
حريات وحقوق الأفراد ،ومن ثم ال يجوز تقريرها �إال من قبل امل�شرع �أو من يفو�ضه يف ذلك .وهذا املبد�أ �أخذت به الت�شريعات العربية مثل الأوروبية مثل م�صر،
والإمارات ،ولبنان.
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معيارية ن�صو�ص الأغرا�ض العامة
ال ميكن الف�صل بني ن�صو�ص الأغرا�ض العامة ،والن�صو�ص الأخرى يف القانون .حيث �أنه �إذا وقع هذا االنف�صال ف�إن الن�صو�ص الأخرى �ست�صبح بال معنى،
�أو جتاوز يف املعنى املق�صود� ،أو نق�صان يف حتقيق �أهداف القانون .فالن�صو�ص ما هي �إال خطة عمل لتحقيق الأغرا�ض العامة للقانون .لأن الأغرا�ض العامة
بن�صو�صها �إذا جتردت الن�صو�ص الأخرى من م�ساعي حتقيقها ف�إن هذا يعني �أن ن�صو�ص الأغرا�ض العامة تعمل يف فراغ .

فالقاعدة تقول

و�أغرا�ض القانون هي املعاين والغايات التي ي�سعى ال�شارع �إلى حتقيقها من وراء القانون .فهي امل�صدر الرئي�سي الذي من �أجله ُ�صنع القانون .ف�صناعة
القوانني مرتبطة ب�أغرا�ضها والغر�ض ب�صفة عامة ي�سعى �إلى حتقيق م�صلحة� ،أو �أنه يدر�أ ف�ساد .وهذه الأغرا�ض حتتاج �إلى و�سائل وطرق تق�ضي �إلى حتقيقها.
و�أغرا�ض القانون �إما �أن تكون ن�صو�ص �صريحة تتحدد فيها الأهداف من القانون� ،أو �أن تكون �ضمنية �أي يتم الوقوف عليها من خالل الن�صو�ص ،وحتليل احلكمة
وامل�صلحة منها .ولكن كيف يعرف دار�س القانون غايته �أو �أغرا�ضه؟
هناك عدة اجتاهات الأول يرى �أن ال�شارع �إذا حدد الأغرا�ض �صراحة ف�إن هذه الأغرا�ض متثل م�شروعية امل�صلحة املقررة من ال�شارع .والثاين يرى �أن ال�شارع
�إذا مل يحدد الأغرا�ض �صراحة ،ف�إنه البد من �إبراز الأغرا�ض من خالل اال�ستدالل على �أنها حتقق م�صلحة للمجتمع.

ولكن ما هي خطة الن�صو�ص الأخرى لتحقيق �أغرا�ض القانون
ترتكز هذه اخلطة للن�صو�ص على عدة عنا�صر:
�-1-أفعال الأمر والنهي فلي�س هناك فع ًال �آمر ًا �أو ناهي ًا �إال كان له علية و�سبب ،ف�إذا ارتبطت العلة �أو ال�سبب بالأغرا�ض العامة ُعدت هذه الن�صو�ص جزء ًا من148
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خطة القانون و�إذا مل ترتبط ُعدت هذه الن�صو�ص لغو ًا ال لزوم لها .وهناك �أ�سباب �أ�صلية �أي ذات �صلة مبا�شرة بالأغرا�ض و�أ�سباب تابعة للأ�سباب الأ�صلية
للأفعال الآمرة والناهية.
-2-دالالت الن�صو�ص وما هو وا�ضح فيها من املعاين ذات �صلة بالأغرا�ض بحيث ُي�ستدل من خالل ا�ستعمال منهاجية التحليل الداليل لزومية �أو عدم لزوميةهذه الن�صو�ص وتتحدد هذه اللزومية يف �ضوء معرفة العلة التي اقت�ضت الفعل� ،أو ال�شروط� ،أو احلكم� .أو بعبارة �أخرى بيان املراد من الن�ص ذلك �أن دالالت
الألفاظ على املعاين قد حتتمل �أكرث من وجه ،والذي يرجح وجه على �آخر هو املراد من الن�ص ،وعالقته بالأغرا�ض العامة للقانون .فمث ً
ال " للمالك مكنة
ا�سرتداد ملكه من حتت يد املغت�صب " فالأغرا�ض العامة للقانون قد تكون م�صالح اجتماعية� ،أو اقت�صادية �أو �سيا�سية .ف�أغلب القواعد القانونية ما هي
الإنتاج للمفا�ضلة بني م�صالح متنازعة .فالغر�ض العام هنا م�صلحة اجتماعية تتمثل يف حماية امللكية ،وم�صلحة �سيا�سية يف �إ�شاعة الأمن واال�ستقرار.
فالن�ص ال�سابق حقق غر�ض حماية م�صالح امللك وجعلها �أولى بالرعاية من م�صلحة املغت�صب ولكن هذا الن�ص قد يتعار�ض مع ن�ص �آخر يجيز للمغت�صب
ك�سب امللكية بالتقادم �إذا توفرت يف املغت�صب �شروط اكت�ساب امللكية بالتقادم فامل�صلحة هنا ك�سب امللكية ملرور الزمان.
�-3-شرعية �أغرا�ض القانون تتحدد يف �إطار الفهم العام للد�ستور الذي يعرب عن ال�سيا�سة الت�شريعية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ال�سائدة يف الدولة.فال يجوز لقانون �أن تكون �أغرا�ضه العامة خمالفة لهذه ال�سيا�سة الد�ستورية� ،أو خمالفة للمبادئ العامة للقانون ،والتي تعرف ب�أنها جمموعة املبادئ التي
ت�ستخدم يف توجيه النظام القانوين من حيث تطبيقه وتنميته وذلك بغر�ض و�ضع بناء منطقي قانوين متما�سك للقواعد القانونية يف الدولة.
-4-تقريب الن�صو�ص من بع�ضها يف حال غياب ر�ؤية الغر�ض يف ن�ص معني لأن تقريب الن�صو�ص يو�ضح املعاين املخفية يف الأغرا�ض لأن يف جتميعها حتديدالإرادة احلقيقية للم�شرع .ف�أغرا�ض القانون هي املعاين امل�ستهدفة من القانون وهي ظاهرة يف جميع الن�صو�ص �أو معظمها� .أي �أن الن�صو�ص القانونية يف
عملها تو�ضح الكيفيات التي تتحقق من هذه الأغرا�ض بحيث ت�ؤدي هذه الكيفيات يف ت�ضامنها وتعاونها املعاين العامة امل�ستهدفة من القانون .فهذه املعاين
هي الروح التي ت�سري يف الن�صو�ص القانونية .ففروع املعاين ترتد �إلى �أ�صولها ،وجزيئات املعاين ترتد �إلى كلياتها لت�شكل يف النهاية ن�سيج ًا متكام ًال يحقق
املعاين ال�سامية يف القانون .وهذا املراد يجب �أن ينتبه �إليه دار�س القانون باعتباره املدخل الرئي�سي لدرا�سة القوانني فهو ميثل فكرة القانون من حيث املبد�أ.
فهل نوافق على القانون مبدئي ًا مبراد املعاين ال�سامية ال�ساعي �إلى حتقيقها يف املجتمع.
ف�إذا ما وافقنا على هذه املعاين فعلينا �أن ننتقل �إلى ال�س�ؤال التايل ما هي الكيفيات ( الن�صو�ص ) القادرة على حتقيق هذه املعاين
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وهذه الكيفيات والن�صو�ص يحكمها عدة اعتبارات:

•�أن تتقيد ب�أغرا�ض القانون فال تتجاوزها �إلى �أغرا�ض �أخرى.
•متا�شي الن�صو�ص مع هذه الأغرا�ض الذي يعني عدم التعار�ض �أو التناق�ض بني الن�ص و�أغرا�ض القانون.
•الن�ص هو حلقة يف �سل�سلة من الن�صو�ص ت�ؤدي جميعها ر�سالة حتقيق �أغرا�ض القانون.
•الن�ص التابع ،ون�ص الأغرا�ض م�ستقل ،وعلى التابع �أن يتبع امل�ستقل يف وجهته ،ويف م�آربه العامة� .إال �أنه �أي ًا كانت وجهة ن�صو�ص �أهداف و�أغرا�ض القانون
�إال �أنها تتحدد بثالثة �أهداف رئي�سية:
�1 -1إما �أن يكون �أهداف القانون متمركزة حول مواجهة �ضرورة جمتمعية تلح عليها احلركة املجتمعية بحيث ال ميكن �أن يتجاهلها �أو يغفل عنها امل�شرع مثل
القوانني االقت�صادية ؟
�2 -2أو �أن تكون �أهداف القانون متمركزة حول حتقيق احتياجات جمتمعية مثل التعليم ،وال�صحة ،والإ�سكان ،واملعا�شات.
�3 -3أو �أن تكون هذه الأهداف متمركزة حول تطوير قواعد العمل والنمو يف احلركة املجتمعية مثل قوانني االنرتنت� ،أو التوقيع االلكرتوين.
وهناك ثالث مدار�س قانونية يف بحث العالقة بني الن�صو�ص القانونية ( التابعة ) والن�صو�ص القانونية احلاكمة ( الأغرا�ض �أو الأهداف) فاملدر�سة الأولى
تلتزم بحرفية الن�ص القانوين والتقوقع يف داخلة للدرا�سة والبحث مثل مدر�سة ال�شرح على املتون� ،أو مدر�سة املنهج احلقوقي ال�شكلي .فالن�ص القانوين ال يجوز
�أن نف�سره �أو ندر�سه �إال فيما يعتمل من عوامل داخل الن�ص .وهم يرف�ضون فكرة التفرقة بني ن�صو�ص تابعة ،وحاكمة فالن�صو�ص داخل القانون جميعها حتتل
مرتبة واحدة وهي جميعها حاكمة .و�أن ن�صو�ص الأغرا�ض �أو الأهداف ما هي �إال ن�صو�ص عامة ت�شكل مبادئ القانون .و�أن الن�صو�ص الأخرى تعك�س هذه املبادئ.
وهذه املدر�سة �أدت �إلى جمود الفهم القانوين للن�ص ،وعدم مواكبته للتطور �أو االتفاق مع احلركة املجتمعية كما �أن الأخذ بهذا االجتاه يف�ضى �إلى عدم القدرة
على معرفة العالئق القائمة بني الن�صو�ص وبع�ضها .لأن كل ن�ص ال يف�سر يف عالقته بالن�صو�ص ،و�إمنا يف�سر يف �إطار حريف حم�ض.

فاللفظ ي�ؤدي دور ًا وظيفي ًا داخل الن�ص ولي�س خارجه ،واجلملة ت�ؤدي دور ًا وظيفي ًا يف تن�سيق الن�ص.
�أما املدر�سة الثانية وهي التي يتبناها �أ�صحاب املنهج اال�ستقرائي القانوين يرون �أن هناك عالقة بني ن�صو�ص القانون ،وبني �أغرا�ضه .فالعالقة بني ن�صو�ص
الأغرا�ض �أو الأه��داف ،والن�صو�ص الأخرى يجب �أال تتجاوز ظاهر الن�ص القانوين .فال يجوز مث ًال تبني العلة من الن�ص حتى نحكم على عالقته بن�صو�ص
الأغرا�ض �أو الأهداف .ولكن نبحث فقط يف �إطار هل ظاهر الن�ص يتوافق مع ن�ص الأغرا�ض والأهداف �أم ال؟ حيث يرون �أن البحث يف علل الن�صو�ص و�أ�سبابها
االجتماعية �سيفتح الباب �إلى خالفات و�صراعات قانونية لأنه من ال�صعب االتفاق فيما بيننا على العلل والأ�سباب .ومن ثم ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى تعطيل القوانني
يف الدرا�سة والبحث .ف�إرادة امل�شرع تبدو وا�ضحة يف ظواهر الن�ص القانوين فلماذا نبحث عن علل بديلة ،و�أ�سباب مل يقل بها امل�شرع .وهذه املدر�سة ترف�ض فكرة
البناء االجتماعي للقانون� ،أو مفهوم اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء الن�ص القانوين باعتبار �أن القانون هو الذي يقود احلركة املجتمعية.
فالقانون يبحث يف ما ينبغي �أن يكون عليه املجتمع ،فالأفراد هم الذين يجب �أن يرتقوا بت�صرفاتهم �إلى القانون ،ال �أن ينزل القانون عند م�ستوى ت�صرفاتهم.
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فالقانون هو املوجه للحركة املجتمعية .وقد تعر�ضت هذه املدر�سة �أي�ضاً للعديد من االنتقادات �أبرزها �أنها �صورت القانون على �أنه يدور يف بيئة منعزلة ومنغلقة
عن احلركة املجتمعية .فكيف ميكن �أن يوجه القانون حركة املجتمع �إال �إذا كان القانون منفتح ًا على متغريات احلركة املجتمعية .كما �أنه ال ميكن القول ب�أن
القانون ي�شكل يف ن�صو�صه مبادئ مثالية ترتفع عن حركة املجتمع .ف�إن ذلك يعني �أن الكثري من الأفراد يف داخل املجتمع لن ي�ستطيعوا القيام بتنفيذ الواجبات
والتكاليف التي فر�ضها القانون .كما �أن هذه املدر�سة ال تراعي الزمان واملكان والأعراف والأحوال للظاهرة التي يريد القانون فح�صها� ،أو �سنها ت�شريعي ًا.
�أما املدر�سة الثالثة وهي التي تعرب عن االجتاه االجتماعي القانوين فهي ترى �أن القانون يف �سبب وجوده الأ�صلي يقوم على حتقيق م�صلحة اجتماعية �أو
اقت�صادية �أو ثقافية �أو �سيا�سية .فالقانون ما هو �إال و�سيلة لتحقيق م�صلحة.
فامل�صلحة هي الغاية التي من �أجلها يتم �سن القانون .فكيف ميكن �أن نعرف �أمر هذه امل�صلحة ،ودواعيها ،وحدودها بدون درا�سة متغريات احلركة االجتماعية.
فهذه املتغريات ودرا�ستها هي التي �ستحدد ما �إذا كانت هناك م�صلحة حقيقية �أم م�صلحة م�صطنعة من �سن القانون .كما �أن القانون يف تعريفه الأ�سا�سي ما هو
�إال تنظيم للحركة االجتماعية .فالقانون يت�أثر وي�ؤثر يف احلركة املجتمعية ،والأخرية �أي�ض ًا تت�أثر و ت�ؤثر يف القانون .فالعالقة بينهما هي عالقة تفاعلية ،وتداخلية
ال ميكن الف�صل بينهما .بل �أن هذه العالقة الوثيقة هي الوحيدة التي ت�ضمن �أن يحقق القانون العدالة يف تطبيقه على النا�س لأن القانون �سيكون مدرك ًا لظروفهم
واحتياجاتهم االجتماعية .و�إذا ما ر�أى البع�ض �أن القانون هو جملة من الن�صو�ص ذات املثاليات العليا فلماذا تلج�أ الربملانات �إلى تغيري هذه القوانني بني احلني
والآخر .فاملثاليات يجب �أن ت�صمد �أمام احلركة االجتماعية لع�شرات بل مئات ال�سنني.
ولكن التفاعل الدائم بني احلركة املجتمعية والقانون هي التي جتعل القانون من �سماته التغري والتبدل .فالأوامر والنواهي يف القانون ما هي �إال جزئيات ت�سهم
يف حتقيق �أهداف القانون الكلية .و�إذا كانت هذه الأهداف متثل ن�صو�ص كلية يف القانون .ف�إن ذات الن�صو�ص هي ن�صو�ص �أو �أهداف جزئية حلركة املجتمع
املتغرية.
وترى هذه املدر�سة �ضرورة ا�ستنباط العلل والأ�سباب من الن�صو�ص ،وا�ستخراج املعاين امل�ضمرة وربطها �أي�ض ًا ب�أغرا�ض و�أهداف القانون .وترف�ض هذه
املدر�سة وجهة نظر املدر�سة الثانية يف �أن الفكرة االجتماعية للقانون �ست�ؤدي �إلى تعطيل �سن الن�صو�ص القانونية لأن الذي يحقق م�صلحة الأفراد واملجتمع يف
القانون ميكن �أن نتبينه من خالل العقل .ف�إذا ما اختلفت عقولنا يف تقدير هذه امل�صلحة ،ف�إن �صوت الأغلبية هو الذي �سي�سود.
ويرى " كابالن دوري�س " زعيم املدر�سة االجتماعية القانونية �أن الن�ص القانوين �إما �أن يكون �صريح ًا وقاطع ًا يف التعبري عن املعنى ال�سامي للهدف ،و�إما
�أن يكون حمتم ًال يف التعبري عن هذه الأهداف .ويف هذه احلالة ف�إنه ال بد من تف�سريه �سواء يف عالقته بالأهداف� ،أو من خالل الن�صو�ص الأخرى .ولكن يف كل
الأحوال ف�إن الن�ص يجب �أن يكون حمقق ًا ملعنى ي�ساهم يف حتقيق املعاين ال�سامية للقانون .وطاملا وجدت امل�صلحة يف الن�ص فهو �سليم وفيما عدا ذلك ف�إنه يخ�ضع
للبحث الدقيق .وي�ضيف " كابالن " �أن الن�صو�ص القانونية ما هي �إال جزيئات ال ي�ستطيع �أي منها �أن يعرب عن معنى م�ستقل.
ف�إذا ما �أخذنا ن�ص ًا واحد ًا ومت عزله عن الن�صو�ص الأخرى ف�إن هذا الن�ص �سي�صبح �شارد ًا .وطاملا �أنها جزيئات مرتبطة مع بع�ضها فهذا االرتباط لغر�ض
�أ�سمى هو حتقيق املعنى الكلي الذي يرمي �إليه القانون .فنحن ال ن�ستطيع �أن نفهم هذا املعنى الكلي �إال يف �إطار اجلزيئات من الن�صو�ص فهي الوحيدة التي جتعل
القانون قاب ًال للتطبيق .كل ذلك يجعل �أن الألفاظ واجلمل القائمة يف الن�ص ما هي �إال �أدوات للتعبري عن الكليات واجلزئيات .وهذه الكليات واجلزئيات جتتمع
لتحقيق �أغرا�ض امل�صلحة التي يق�صدها القانون .والكليات تدرك �أن هناك ما هو �أ�سمى منها متمثل يف الد�ستور ،واملبادئ القانونية العامة ،واجلزيئات تدرك �أن
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هناك ما هو �أ�سمى منها وهوالكليات .ومع ذلك ف�إن كل منها ي�ؤدي دور وظيفي يتعلق بامل�صلحة االجتماعية .فالد�ستور وحده لي�س كافي ًا لتحقيق هذه امل�صلحة،
وكذلك كليات القانون �أو جزئياته ( الن�صو�ص ) فامل�صلحة االجتماعية مت�شعبة ومتغرية ومتبدلة .والقوانني يجب �أن تدور يف فلكها وتعرب عنها.
ولذلك ف�إن ا�ستنباط علل الن�صو�ص و�أ�سبابها ال ميكن �أن يكون مبعزل عن امل�صلحة االجتماعية التي حددها القانون يف �أغرا�ضه وقد تظل �أغرا�ض القانون
ثابتة ولكن تتغري الن�صو�ص �أو الو�سائل القادرة على حتقيق هذه الأغرا�ض .فقد يخ�ضع قانون ما للعديد من التغريات والتبدالت يف ن�صو�صه اجلزئية ،ولكن
تظل ن�صو�صه الكلية ( املعربة عن الأغرا�ض) على ما هي عليه لأن اجلزيئات ( الن�صو�ص التابعة للأغرا�ض ) �أكرث ت�أثر ًا باملعيار الزماين واملكاين ،وبظروف
املخاطبني ب�أحكام القانون.
فمث ً
ال قد تظل �أغرا�ض قوانني ال�سرقة على ما هي عليه من �أغرا�ض وهو حماية حق امللكية .ولكن قد تتبدل الن�صو�ص اجلزائية� ،أو ن�صو�ص ال�شروط العامة،
�أو مالب�سات ال�سرقة �إزاء التغريات يف احلركة االجتماعية .فالو�سائل ( الن�صو�ص التابعة ) لي�ست مق�صودة لذاتها ،و�إمنا هي مق�صودة لتحقيق �أغرا�ض �أ�سمى،
ومعاين �أكرب ( ن�صو�ص الأغرا�ض ) كما �أن الأخرية هي و�سيلة لتحقيق غر�ض امل�صلحة االجتماعية .وبنا ًء عليه يجب �أن نفرق بني ما هو ثابت وما هو متغري يف
داخل ن�صو�ص القانون ف�أغرا�ض القوانني اخلا�صة بحماية النف�س ظلت ثابتة على مر الع�صور ،ومع ذلك تعر�ضت ن�صو�ص القوانني اجلنائية للعديد من التغريات
والتبدالت ،وعلى ذات املنوال �سار القانون املدين وغريه من القوانني الأخرى.

؟
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معيارية حتليل القانون
يعني حتليل القانون يف �إطار اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء الن�صو�ص القانونية وفق ما �أكد عليه الفقيه االجتماعي القانوين " دوريه مار�سيو " هو بيان معاين
القانون من خالل داللة الن�صو�ص ومعاين اجلمل والألفاظ الواردة يف هذه الن�صو�ص .بحيث ي�ؤدي هذا التحليل �إلى العالقات اخلفية التي تربط بني ن�صو�ص
القانون ،وا�ستك�شاف ما هو ظاهر يف توافقه �أو تعار�ضه مع احلركة املجتمعية .كما �أن هذا التحليل ال بد �أن ي�ستك�شف التعار�ض والتوافق بني الن�صو�ص وبع�ضها
وهذا ما يتطلب معرفة معاين الألفاظ ،وداللة الألفاظ على هذه املعاين.
وترتكز معيارية حتليل القانون على عدة مرتكزات �أ�سا�سية:
•ا�ستخال�ص معاين القاعدة القانونية �أو القواعد من مدلوالت الن�صو�ص واجلمل القانونية .فقبل �أن يبد�أ دار�س القانون يف حتليله عليه �أن يتوقف �أمام
املبادئ القانونية العامة ،ون�صيب القانون حمل الدرا�سة منها ،وكذلك القواعد القانونية التي يت�ضمنها ،ثم عالقة هذه القواعد بالواقع االجتماعي .فهل
الواقع االجتماعي يف حاجة �ضرورية� ،أم تطويرية� ،أم طارئة وملحة لأهداف القانون و�أغرا�ضه ،وكذلك مبادئه .لأن الن�صو�ص القانونية هي كائن حي متطور
يتفاعل مع احلياة االجتماعية التي ن�ش�أ فيها.
•�إعادة النظر والتمعن يف الن�صو�ص القانونية الكت�شاف ما هو يدل على معناه بغري احتمال وت�أويل .وهذا يعني اكت�شاف داللة الن�صو�ص عرب �ألفاظها .فهناك
�ألفاظ �ستعطي داللة قطعية على املعنى وهناك �ألفاظ �ستعطي داللة احتمالية على املعنى فالأولى لي�ست بحاجة �إلى تف�سري� ،أو �أن مراد امل�شرع من هذه
الألفاظ �إعطاءها معن ًا خا�ص ًا يفهم مبا�شرة من �سياق الن�ص فهي �ألفاظ تعرب عن حقيقة املعنى .فمثل هذه الن�صو�ص يجب �أن حتمل على املعنى الذي
تق�صده ،وال يجوز تف�سريها �إلى معاين �أخرى .ولكن لي�س معنى و�ضوح الن�ص وقف عملية التحليل .فالتحليل هنا �ستكون مهامه الرئي�سية هو املقارنة بني هذا
املعنى الوا�ضح وبني الواقع االجتماعي� .أما الن�صو�ص التي حتتمل �ألفاظ ًا غري وا�ضحة املعنى فهي �ألفاظ تدل على معاين �أخرى �أي معاين متعددة .وهذا ال
يزول �إال بتعليل الن�صو�ص والرجوع �إلى الأغرا�ض العامة ومبادئ القانون� .أو تكون الألفاظ ال تدل على متام املعنى ،فهي تدل على معاين ناق�صة مثل ما ورد
يف قانون العقوبات امل�صري الذي عرف ال�سرقة ب�أنها " اختال�س املنقول اململوك للغري " فهل ينطبق ذلك على �سارق التيار الكهربائي الذي نعتربه منقو ًال
�أو غري منقول .وعلى الرغم من �أن حمكمة النق�ض انتهت �إلى اعتبار التيار الكهربائي من املنقول لأنه ذو قيمة مالية وميكن �ضبطه ،وحيازته ،ونقله من حيز
�إلى �آخر� .إال �أن امل�شرع �أتى بلفظة " املنقول " كمعنى ناق�ص.
وكذلك تدقيق البحث يف الألفاظ واجلمل ذات الغمو�ض يف املعنى .والألفاظ الغام�ضة املعنى �أكرث تعقيد ًا يف القوانني من الألفاظ الناق�صة املعنى .فالألفاظ
الغام�ضة تتطلب �أو ًال �ضبط املعنى الذي تق�صده يف الن�ص ،وثاني ًا القرائن والأدلة القائمة يف الن�صو�ص الأخرى والتي ت�ؤيد هذا املعنى .مثال الألفاظ الغام�ضة ما
ورد يف قانون العقوبات امل�صري الذي جعل "الليل" ظرف ًا م�شدد ًا لعقوبة ال�سرقة ومل يحدد ال�شارع معنى الليل فهو هو الليل الفلكي الذي ميتد من غروب ال�شم�س
�إلى �شروقها� ،أم هي الفرتة التي يخيم فيها الظالم فع ًال .وقد ت�أرجح الق�ضاء امل�صري بني املعنيني ف�أخذ الق�ضاء �أو ًال مبعنى الليل الذي ي�سود فيه الظالم نظر ًا
ملا للظالم من رهبة يف النف�س ،وما يهيئه من فر�ص مواتية للجاين ت�سهل له ارتكاب جرميته .غري �أن حمكمة النق�ض عادت ت�أخذ مبعنى الليل الفلكي الذي ميتد
من غروب ال�شم�س �إلى �شروقها.
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�أي�ض ًا ميكن �أن يكون اللفظ يف الن�ص القانوين غري معرب عن معناه الظاهر يف اللغة ،ولكن له معنى �آخر يق�صده امل�شرع �أو �أن اللفظ غريب ًا ،و�أن للفظ عدة
معاين وجميعها مت�ساوية يف القوة ،ويف ذات الوقت ال ترجح الن�صو�ص �أي املعاين �أقوى .وهذا النوع من الألفاظ �إذا جتاهلها دار�س القانون ف�إن الربملان قد يكون
ملزم ًا يف مرحلة الحقة �أن ي�صدر قانون ًا تف�سريي ًا يف�سر به هذه الن�صو�ص .مثال على ذلك ما يرد يف بع�ض القوانني العربية يف �أنه ي�شرتط يف املر�شح لع�ضوية
الربملان �أن يح�سن القراءة والكتابة .فما هو املعنى �أو الإجراء الذي �سي�شري �إلى �أن املر�شح يح�سن القراءة والكتابة .هل هي القراءة والكتابة لن�ص �أو جلريدة؟
�أم هل ي�ستلزم احل�صول على �شهادة ر�سمية ب�أنه يح�سن القراءة والكتابة وهل �سيتم �إجراء اختبار داخل الربملان ملعرفة �شرط �أنه يح�سن القراءة والكتابة .وهذا
الن�ص جعل بع�ض الدول العربية مثل �سوريا ت�صدر قانون ًا تف�سريي ًا لهذا الن�ص ي�شرتط �ضرورة احل�صول على �شهادة ر�سمية تفيد �أنه يح�سن القراءة والكتابة.
•بعد �أن يتعرف دار�س القانون على الن�صو�ص ذات الألفاظ الوا�ضحة ،والن�صو�ص ذات الألفاظ غري ا لوا�ضحة يبد�أ يف �إعمال قواعد التحليل القانوين.
والقاعدة الأ�سا�سية يف ذلك �أن الن�صو�ص الوا�ضحة يجب حملها على معانيها الظاهرة .فال ميكن �أن نحيل هذه املعاين الظاهرة �إلى معاين �أخرى باطنة
و �إال �صار البحث القانوين لغو ًا ال معنى له .ولكن هل هذا املعنى الظاهر يت�سم بامل�شروعية القانونية ،وال�شرعية االجتماعية� .أما الن�صو�ص غري الوا�ضحة
ب�ألفاظها� ،أو معانيه متعددة� ،أو ناق�صة� ،أو خمفية ب�أنها تتطلب التعامل معها وفق قواعد عامة و�أ�سا�سية مثل :

ما هو عام يف الن�ص ميكن �أن ميتد �إلى ما هو خا�ص لأن العام يحتمل التخ�صي�ص� ،أو �أن تكون هناك قرينة على ذلك .وهذا الدليل قد جنده �إما يف عبارة
الن�ص �أي داللة اللفظ على املعنى من خالل �سياق الن�ص .فكل ن�ص له معنى ي�ستدل عليه من عباراته� ،أو �ألفاظه.
فمث ًال نقول " الأموال العامة من عقارات ومنقوالت ،و�أ�شخا�ص اعتبارية عامة ال يجوز الت�صرف فيها �أو احلجز عليها� ،أو متلكها بالتقادم "  .فداللة العبارة
هو عدم جواز الت�صرف بتلك الأموال �أو حجزها هو داللة بعبارة الن�ص.
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�أو مث ً
ال " يعاقب من يقتل مع �سبق الإ�صرار والرت�صد بالإعدام " فهذه العبارة دلت ":

•العقوبة التي ي�ستحقها القاتل مع �سبق الإ�صرار والرت�صد.
•الإعدام للقاتل.
•ظروف جرمية القتل.
فهذه املعاين دالة بعبارة الن�ص
�أما �إ�شارة الن�ص فهي داللة اللفظ على حكم غري مق�صود ومل ي�ساق له الن�ص ،ولكنه الزم حلكم الن�ص .فهو داللة لزومية للن�ص� .إذن عبارة الن�ص �ساقت
الألفاظ من �أجل املعاين الظاهرة يف الن�ص� ،أما يف �إ�شارة الن�ص ف�إن الألفاظ مل ت�ساق �إلى املعاين الأخرى فمدلول عبارة وجمل الن�ص قطعية الداللة.
�أما �إ�شارة الن�ص فهي احتمالية الداللة ،وقد تكون قطعية الداللة يف لزومية املعاين لبع�ضها البع�ض .ف�إذا حدث تعار�ض بني عبارة الن�ص و�إ�شارة الن�ص تقدم
عبارة الن�ص.
فمث ً
ال الن�ص القائل " للزوج �أن يوقف تنفيذ احلكم على زوجته التي ثبت زناها بر�ضائه و معا�شرته"
ف�إ�شارة الن�ص تدل على �أن زنا الزوجة لي�س له طابع اجلرائم العامة ،فهو لي�س جناية على املجتمع يف نظر ال�شارع و�إمنا هو جناية على الزوج .لأنها لو كانت
جناية على املجتمع مثل ال�سرقة �أو القتل ما ثبت لأحد حق �إ�سقاط العقوبة.
و�إ�شارة الن�ص تختلف عن داللة الن�ص كما �سبق �إن �أو�ضحنا فالداللة للن�ص يعني �أن نطبق حكمه على واقعة �أخرى م�سكوت عنها لتحقق موجب مثل العلة.
ويف حال تعار�ض �إ�شارة الن�ص مع داللته تقدم الإ�شارة لأنها تدل على احلكم ب�ألفاظ الن�ص� ،أما داللة الن�ص فهي تدل على احلكم باملعنى

فمث ًال ما ورد يف �أحد الن�صو�ص القانونية
" اعتبار النفقة للأقارب من احلقوق املمتازة "
فالن�ص مل يذكر نفقة الزوجة .غري �أن امتياز نفقة الزوجة ميكن ا�ستنباطه عن طريق داللة الن�ص لأن العلة يف الن�ص ( الأقارب ) وامل�سكوت عنه هو الزوجة.
وكالهما ي�شرتكان يف املعنى.
كذلك الن�ص القائل " من فاج�أ زوجته حالة تلب�سها بالزنا وقتلها هي و�شريكها يف احلال يعاقب باحلب�س بد ًال من عقوبة اجلناية "
فيفهم بداللة الن�ص �أن الزوج لو �ضرب زوجته املتلب�سة بالزنا و�أحدث بها عاهة م�ستدمية اعتربت جرميته جنحة ال جناية لأن هذا �أولى بالتخفيف من جرمية
القتل نف�سها التي دلت عليها عبارة الن�ص.
بعد �أن يتفهم دار�س القانون املعاين الأ�سا�سية للن�ص �سواء من خالل عبارة الن�ص� ،أو �إ�شارة الن�ص� ،أو داللة الن�ص ف�إنه يبد�أ يف خطوة التحليل املتعلقة
مبفهوم الن�ص.
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ومفهوم الن�ص يختلف عن معنى الن�ص لأن املعنى له ثالثة ركائز �إما املعنى املطابق �أي �أن الألفاظ عربت عن متام املعنى وا�ستوفته� .أو على معنى مت�ضمن
يف الن�ص ك�أن اللفظ يدل على جزء من املعنى ،و�أن الن�ص ق�صد ذلك اجلزء دون �أن ميتد ب�أحكامه �إلى كل معنى الن�ص� .أو على معنى الزم للن�ص حيث �أنه معنى
خارج معنى الن�ص ،ولكنه الزم لإمتام معنى الن�ص� .أما مفهوم الن�ص فهي داللة احلكم الوارد يف الن�ص مبعانيه و�ألفاظه على معنى �آخر مل ي�صرح يف اللفظ
مبا�شرة .
�أي هو حكم ملعنى غري مذكور يف الن�ص .ومفهوم الن�ص �إما �أن يكون مفهوم يف املعنى خارج �سياق الن�ص ولكنه يوافق معنى الن�ص� ،أو مفهوم يف املعنى يخالف
�سياق الن�ص و�إذا كان مفهوم الن�ص يتحرك لتطبيق حكم معنى الن�ص �إلى �آخر خارج الن�ص� ،أي غري مذكور يف الن�ص ،ف�إنه من ال�ضروري ا�شرتاك املعنيني
�سواء املن�صو�ص عليه يف الن�ص� ،أو الذي مل ين�ص عليه (املعنى املخفي ) يف العلة .فاال�شرتاك يف العلة �شرط �ضروري المتداد �آثار معاين الن�ص �إلى ما خارجه
من معاين .وقد ذكر الدكتور ال�سنهوري يف م�ؤلفه �أ�صول القانون يف � 1952أن طرق التف�سري الداخلية للن�ص تكمن يف :
•اال�ستنتاج بطريقة القيا�س ( �أو مفهوم املوافقة ) وهو ي�ستنبط �أن دار�س القانون حكم ًا غري من�صو�ص عليه بالقيا�س على حكم من�صو�ص عليه لالحتاد يف العلة.
•اال�ستنتاج بطريقة القيا�س الأولى وهو �أن تكون هناك حالة من�صو�ص على حكمه ،وتكون علة احلكم �أكرث توافر ًا يف حالة �أخرى غري من�صو�ص على احلكم
فيها فين�سحب احلكم يف احلالة املن�صو�ص عليها على احلالة غري املن�صو�ص عليها من باب �أولى.
ال يف الن�ص القائل " يجوز �أن يكون مو�ضوع االلتزام �شيئاً م�ستقب ً
فمث ً
ال "
ف�إذا كان الأمر ين�صب على االلتزام يف امل�ستقبل ف�إنه من باب �أولى �أن ينطبق هذا احلكم على �أن يكون مو�ضوع االلتزام حا�ضر ًا وموجود ًا.
وكذلك الن�ص القائل " من ا�ستعمل حقه ا�ستعما ًال م�شروعاً ال يكون م�س�ؤو ًال عما ين�ش�أ عن ذلك من �ضرر"
فهي تدل مبفهوم املخالفة �أن من ي�ستعمل حقه ا�ستعمال غري م�شروع يكون م�س�ؤو ًال عما ين�ش�أ عن هذا اال�ستعمال من �ضرر.
وكذلك الن�ص القائل " ال عقاب على يكون فاقداً لل�شعور وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة نا�شئة عن عقاقري خمدرة �إذا �أخذها قهراً عنه� ،أو على غري علم بها "
فيدل الن�ص مبفهوم املخالفة على �أن املتهم �إذا �أخذ املادة املخدرة خمتار ًا وعلى علم بحقيقة �أمرها ف�إنه يعاقب.
اخلطوة التالية يف التحليل القانوين وفق اال�سرتاتيجية االجتماعية هو �أن يتعرف دار�س القانون على �ألفاظ املعاين ال�شاملة ،و�ألفاظ املعاين الكلية يف
القانون .فاملعنى ال�شامل هو الذي ي�ستغرق كل مفرداته يف �أحكم الن�ص القانوين مثل لفظ ال�سارق – القاتل – الأفراد وغريه كما �سيتم تو�ضيحه� .أما املعنى الكلي
فهو يدل على �شيوع املعنى ولكن مو�صوف ب�صفة حمددة.

واملعنى ال�شامل يتم حتديده يف القانون من خالل �ألفاظ حمددة مثل :

•لفظ كل – جميع.
•�أو اجلمع املعرف بالالم اال�ستغراقية مثل املطلقات – النا�س – الأفراد.
•�أو اجلمع املعرف بالإ�ضافة مثل قولة تعالى " خذ من �أموالهم �صدقة " وقوله " حرمت عليكم �أمهاتكم" .
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•املفرد املعرف بالـ ـ مثل ال�سارق – القاتل – الزاين.
•�أ�سماء ال�شرط مثل من قتل يعاقب -من ي�سرق يحب�س.
•النكرة الواقعة يف �سياق النفي مثل " ال تعوي�ض بعد عمل م�شروع :
•الأ�سماء املو�صولة مثل الذين.
فاملعنى ال�شامل يثبت الن�ص على جميع ما يتناوله من عموم �إال �إذا قرر الن�ص مبعنى وا�ضح ا�ستثنا ًء على هذا املعنى ال�شامل .فهذا اال�ستثناء ميثل �صيغة
اخل�صو�ص على ال�شامل ،وهذا اخل�صو�ص يقام عليه دليل وا�ضح داخل الن�ص وهو ي�أتي يف حكمه مت�أخر ًا عن ال�شامل لأن اللفظ ال�شامل هو الأ�صل واملعنى
الرئي�سي ،واال�ستثناء هو املخ�صو�ص واملعنى الفرعي .كذلك ف�إن كل معنى �شامل يحتمل التخ�صي�ص �أي اال�ستثناء .ولكن ماذا لو مت ت�أخري اال�ستثناء عن ال�شامل
�أي �أنه مل يرد يف ذات املادة مثل

" كل قاتل يعدم �إال القتل اخلط�أ "

فنالحظ هنا �أن القتل اخلط�أ هو �صيغة تخ�صي�ص على ال�شمول الذي يعني �إعدام كل قاتل ،والتخ�صي�ص جاء يف ذات مادة ال�شمول .وهذا يعني تعطيل حكم
الإعدام على القتل اخلط�أ.
فالقاعدة الأ�سا�سية هو �أن التخ�صي�ص يجب �أال يت�أخر ويقرتن مبعناه ال�شامل .وعلى الرغم من �أن هذا التخ�صي�ص ورد يف الن�ص مبا�شرة �إال �أن هناك �أنواع
�أخرى من التخ�صي�ص مل ترد ولكنها مفهومة �أو ميكن اال�ستدالل عليها بالفعل ويطلق عليها التخ�صي�ص العقلي مثل �أن املجنون لن يعدم عن القتل لأنه غري
م�س�ؤول عن �أفعاله .فتكاليف القوانني توجه �إلى من لهم القدرة العقلية على حتمل وتب�صر تكاليف القوانني.
فال ميكن تكليف من تعطلت �إرادة فهمه وميكن �أن تتعدد �أوجه تخ�صي�ص ال�شامل يف الن�ص القانوين فال ترد فقط على �سبيل اال�ستثناء و�إمنا ترد يف جملة
م�ستقلة مثال " كل ع�ضو برملان يتمتع باحل�صانة الربملانية وال متتد احل�صانة �إذا قام بجرمية ملتب�ساً بها "
فجاء التخ�صي�ص هنا بجملة م�ستقلة فتقول " كل ع�ضو �شامل " يف داللته على كل الأع�ضاء� .إال �أن هذا ال�شمول ا�ستثنى الع�ضو امللتب�س باجلرمية.
وعلى هذا النحو ف�إن الن�صو�ص القانونية قد تكون:
•�شاملة ولي�س هناك احتمال لتخ�صي�ص هذا ال�شمول.
•�شاملة مبخ�صو�ص وهو الن�ص الذي ال متتد �آثار �أحكامه على املخ�صو�ص.
ف�ألفاظ املخ�صو�ص يف الن�ص القانوين هي التي تدل على معنى واحد على �سبيل االنفراد مثل القتل اخلط�أ فهو دل على معنى واحد وانفرد بهذا املعنى دون
�سائر �أنواع القتل الأخرى .وال ميكن �أن ن�صرف هذا اللفظ عن معناه �إال بدليل يدل على داللة �أخرى يف الن�ص.
كذلك ف�إن كل ما يرد من �أعداد �أو ما يعرب عنها يعد من �ألفاظ املخ�صو�ص يف الن�صو�ص القانونية.
فمث ً
ال " ي�شرتط ل�صحة القوانني ح�ضور �أغلبية �أع�ضاء املجل�س "
فلفظة �أغلبية هنا تعرب عن خم�صو�ص لأنها قيدت �صحة املوافقة �أو التعديل على القوانني ب�أغلبية هي حم�سوبة عدد ًا .
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املعاين الكلية واملعاين املح�صورة يف الن�ص القانوين
كذلك ف�إن دار�س القانون عليه �أن ينتبه للمعاين الكلية واملعاين املح�صورة يف الن�ص القانوين فاملعنى الكلي هو الذي يحقق غاية الن�ص دون �أي قيد �أو �شرط.
مثل " كل �شخ�ص يلزم بحمل بطاقة الهوية "
فهنا املعنى الكلي حيث �أن كل �شخ�ص جاءت غري مقرونة ب�صفة �أو �شرط فاملعنى مل يفرق بني الذكر والأنثى ،ومل يفرق بني املواطن واملقيم.
فاملعنى الكلي دل على حقيقة الفعل ( يلزم ) دوت �أي قيود �أو ح�صر� .أما املعنى املح�صور فهو يح�صر املعنى الكلي يف خ�صائ�ص و�شروط.
مثل " كل �شخ�ص بلغ  18عاماً يلزم بحمل بطاقة الهوية "
فلي�س كل �شخ�ص ملزم بحمل بطاقة الهوية .فمن هم �أقل من  18عام ًا ال تنطبق عليهم �أحكام الن�ص .ومن ثم ح�صر من يحمل بطاقة الهوية يف الأ�شخا�ص
الذين يبلغون  18عام ًا.
مثال �آخر " يلزم لإمتام عقد الزواج �شهادة �شخ�صني ذكرين "
فلفظة " ذكرين " ح�صرت املعنى الكلي لل�شخ�صني فال ي�صح االعتداد مبن دونهما.
وذلك �إذا جاء املعنى كلي ًا دون �أن يح�صر معنى يف الن�ص ف�إن حكم الن�ص يطلق عليه احلكم الكلي� .أما �إذا جاء املعنى كلي ًا ثم مت ح�صره يف معنى �أخر فيطلق
على الن�ص حكم الن�ص املح�صور .وتطبق �أحكام املعنى الكلي يف �ضوء هذا املح�صور من املعنى.
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الأفعال الآمرة يف التحليل القانوين للن�ص
الأمر هو اللفظ الدال على طلب فعل ما ،وقد يكون ب�صيغة الفعل ( �أفعل ) �أو ب�صيغة امل�ضارع املقرتن مثل " لي�ؤدي كل �شخ�ص الر�سوم على ب�ضاعته " �أو
يكون باجلملة اخلربية مثل " واملطلقات يلتزمن ب�شروط احل�ضانة "
و�إذا ورد فعل الأمر يف الن�صو�ص القانونية فهو يدل على الوجوب والإتيان بالفعل .وال يجوز ترك ذلك الوجوب �إال �إذا قام دليل يف الن�صو�ص على �إمكانية
القيام بفعل �آخر مثل التخيري مثل " يلتزم املدين لدى البنك ب�سداد ديونه مرة واحدة �أو على �أق�ساط متعددة "
فالتخيري يتيح الإمكانية لأن يختار ال�شخ�ص بني بدائل للفعل الآمر.
والفعل الآمر يحتمل الوجوب املطلق �أي التنفيذ بدون تراخي يف القواعد القانونية الآمرة� .أما يف القواعد القانونية التكميلية ف�إن الأفعال الآمرة هي �أفعال
�إر�شادية فيمكن الإتيان بها ،وتنفيذها� ،أو االتفاق على ما يخالفها .فالفعل الآمر يف القواعد الآمرة هو طلب جازم ويف القواعد التكميلية هو طلب غري جازم.
ففي الأولى ال يجوز خمالفة الطلب اجلازم و�سيرتتب على خمالفته العقاب .فهو ملزم ملن يخاطب به ،ويف حال عدم امتثاله لذلك يعد خمالف ًا وعا�صي ًا للقانون.
ويرى " هيوارت بارت�س " الفقيه الأمريكي �أنه يجب �أن نفرق بني �أمرين يف �أفعال القانون الآمرة .ف�إذا ورد الفعل الآمر يف القانون ،ورتب على خمالفته عقاب
فهذا يعني �أن الفعل الآمر واجب التنفيذ .ولذلك ف�إن دار�س القانون عليه �أن ينتبه جيد ًا ملاهية الفعل الآمر هل هو يحمله على معنى الوجوب والإلزام .فال بد من
�أن يكون هناك عقاب ملن يرتك هذا الفعل.
�أما �إذا ورد الفعل الآمر دون عقاب ،ف�إن ذلك ال يحمل على الوجوب والإلزام بل �أن �أفعال القانون يف هذه احلالة هو فعل توجيهي �أو �إر�شادي ولي�س فع ًال �آمر ًا.
وهذا النوع من الأفعال ال تلتزم الإتيان بها لأنه �سيت�ساوى من ي�أتي بها ،ومن ال ي�أتي بها.
�أما " ثريون تيت�شوان " يرى �أن كل الأفعال الآمرة يف القانون �سواء التي خ�صها العقاب� ،أو التي مل يخ�صها عقاب فهي �أفعال واجبة التنفيذ ،و�أن القانون
لي�س خطاب ًا للوعظ والإر�شاد بل هو وثيقة ارت�ضاها الناي ك�أ�سا�س لتنظيم حياتهم االجتماعية.
كما �أن فكرة العقاب ذاتها خمتلفة .فهي ال ت�شمل فقط العقوبات ال�سالبة واملقيدة للحرية و�إمنا هناك �أي�ض ًا البطالن على الت�صرفات بل �أن اال�ستهجان
االجتماعي هو نوع من العقاب الذي ي�ؤذي م�شاعر املخالف للقاعدة القانونية .و�أن القواعد التكميلية جاءت �أحكامها على �أمر الوجوب ،والتنفيذ فالتخيري �إمنا
جاء بني فعلني �آمرين وهو �إما االلتزام بجملة الن�ص القانوين� ،أو االلتزام باالتفاق خارج هذا الن�ص .ولكن �إذا مل يحدث االتفاق ف�إن هذا يعني الوجوب بتنفيذ
ما جاء يف الن�ص.
و�إذا تركنا الأفراد يف االلتزام مبا جاء يف القانون� ،أو عدم االلتزام به ف�إنه �سي�ؤدي �إلى �إ�شاعة الفو�ضى يف املجتمعات ،ويهدم �أ�س�س القانون .فاالختيار �أن
ي�أتي ال�شخ�ص بالفعل �أو ال ي�أتي به �إمنا هو مبنى على �أفعال غري واجب �أن تقوم بها .ولكن القانون من الواجب �أن نلتزم به جميع ًا حتى ي�ستقر املجتمع ،وتتحقق
�سالمته .ولكن من ال�ضروري �أن يكون الفعل الآمر يف القانون وا�ضح املعامل واحلدود ،ومو�صوف بالقدر الذي تبني معه للجميع �أن �صفاته حا�ضرة ،وال لب�س يف
هذه ال�صفات �أو ال�شروط .و�أن �أنواع العقوبات على الفعل ميكن �أن تتعدد باختالف �صفات و�شروط الفعل الآمر
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�أما القواعد التكميلية ف�إن الأمر فيها واقف على �شرط وهو �شرط االتفاق .ف�إذا ما زال هذا ال�شرط �أي مل يحدث االتفاق ف�إن الفعل الآمر واجب التطبيق.
فالن�ص القانوين ذاته دل على وجود قرينة بالتخيري بني فعل القانون التكميلي ،وبني االتفاق .فالقانون هو الذي حدد طبيعة الفعل الآمر ،وهذه الطبيعة تتحدد يف :
�-1-أفعل الفعل على �شرط و�أقف.-2-لك �أن تفعل �أو ترتك.بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن الفعل الآمر يف القانون قد يعرب عن واحد �أو يعرب عن جمموع
مـ ـثــل
				
ال�سارقون يعاقبون "
						 "
" ال�سارق يعاقب "
" �أع�ضاء املجل�س يلتزموا بالقوانني "
" ع�ضو املجل�س له �أن يلتزم بالقوانني " 		
فالعلة يف فعل الأمر لي�س الأ�شخا�ص بقدر الفعل يف حد ذاته فال�سارق على الرغم �أنه هو الفاعل �إال �أن املعنى الكلي يف الن�ص ين�صرف �إلى فعل ال�سرقة.
وكذلك ف�إن الفاعل يف " ع�ضو املجل�س " ف�إن املعنى الكلي ين�صرف �إلى االلتزام بالقوانني� .أما �إذا كان املعنى الكلي ،واملناط الرئي�سي للن�ص ين�صرف �إلى الفاعل
ف�إنه ال بد من حتديد كل الفاعلني الذين �ستنطبق عليهم �أحكام الن�ص .ففي العبارة التالية " ال�سارقون " كان املعنى الكلي ين�صرف �إلى ال�سارق يف حد ذاته،
ونف�س احلال لأع�ضاء املجل�س

160

الدليل الت�شريعي

فهيئة فعل الأمر تدل مبا�شرة على الفعل الذي ميثل الطلب ،و�أما من يقوم بهذا الطلب فهو مادة الطلب وهو الفاعل .وهذه املادة هي الزمة من لوازم الطلب
بالفعل الآمر .ف�صيغة املفرد متثل م�صدر للفعل الآمر فالأ�سا�س هو الإتيان بالفعل الآمر من م�صدره �أو مادته و�إذا كان الفعل الآمر يف القانون معلق ًا على �شرط،
فالفعل يدور مع �شرطه وجود ًا وعدم ًا ،ف�إذا اختفى �شرط الفعل الآمر �أ�صبح الفعل غري موجود وغري قائم مثل:
" يلزم املع�سر بتقدمي امل�ستندات الالزمة ،ويف حالة عدم تقدميها يعاقب "
كذلك ف�إن الفعل الآمر قد يقيد بالوقت ،فينفذ يف الأوقات املحددة له ،وقد ال يقيد بوقت فينفذ على الرتاخي مثل:
" ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،وينفذ اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ ن�شره "
فنالحظ �أن الن�شر جاء مرتاخي ًا لأنه مل يحدد وقت معني لتنفيذ فعل الن�شر .يف حني �أن التنفيذ جاء ملزم ًا لوقت معني وهو اليوم التايل لتاريخ الن�شر.
ولكن �إذا قلنا " ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية بعد االنتهاء مبا�شرة من �إجراءات �صدوره "
فالفعل الآمر هنا حدد وقت ًا معين ًا ،ومل ي�أتي الفعل الآمر مرتاخي ًا مثل العبارة الأولى .وحتديد وقت تنفيذ الفعل الآمر تعني امل�سارعة يف االمتثال ملتطلبات تنفيذ
هذا الفعل ،واملبادرة �إلى الفعل يف وقته� .أما الرتاخي �أي عدم حتديد وقت للفعل الآمر تدل على �أن تنفيذ الفعل �سيتم يف �إطار التمكن من تنفيذه .وهذا التمكن
طاملا �أنه ال وقت له ف�إنه �سيكون معنى ف�ضفا�ض ًا ،ومل يرتب الفعل الآمر �أية �آثار �إال بعد التمكن.
ولكن هناك العديد من الأفعال الآمرة التي تفيد طلب التنفيذ دون التقيد باحلدود الزمنية .وهذا ما يراه " باتروت �سريجي" الفقيه النم�ساوي من �ضرورة
التفرقة يف الن�ص القانوين بني الفعل الآمر كطلب ،و الفعل الآمر كفعل ا�ستقبال للتنفيذ.
ف�إذا جاء القانون بالفعل الآمر كطلب ف�إنه يجب ا�ستقبال تنفيذه.
فمث ًال " ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية "
فهذا طلب لفعل �آمر وهو الن�شر .ف�إن املرحلة بني فعل الن�شر كفعل طلب ،وبني ا�ستقبال التنفيذ ت�سمى املرحلة االنتقالية بني الطلب ،وتنفيذ اال�ستقبال.
ويف هذه املرحلة االنتقالية قد تكون هناك بع�ض الإجراءات والأفعال التي ينبغي �إمتامها حتى ي�ستوي الفعل وي�صبح يف مكنة املخاطبني تنفيذ �أحكامه ،فمث ًال �إذا
�صدر قانون ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة ،وحددنا قواعد التعامل للمخاطبني معها .ف�إن فعل الطلب الآمر قد حتقق ،ولكن البد من �إن�شاء امل�ؤ�س�سة فع ًال ،وا�ستكمال هياكل هذه
امل�ؤ�س�سة ثم ننفذ الأفعال اخلا�صة بتعامل املخاطبني مع امل�ؤ�س�سة ( �أي مرحلة ا�ستقبال التنفيذ ) وما بني املرحلة الأولى والثانية هي املرحلة االنتقالية التي يتم
فيها الإعداد لتحويل فعل الطلب الآمر �إلى فعل ا�ستقبال التنفيذ.

فالفعل الآمر ال ميكن توجيهه وتنفيذه يف احلال ومع ذلك ف�إن القرائن ،وحتديد مدة الطلب الآمر هي التي �ستحدد طبيعة املرحلة االنتقالية .ولكن دار�س القانون عليه �أن
ينتبه لطبيعة هذه املرحلة االنتقالية ف�إما �أن يحدد وقت ًا معين ًا ال�ستقبال املخاطبني لتنفيذ الفعل الآمر� ،أو �أن يقدم ما هو الزم حتى يتخطى القانون مرحلته االنتقالية ب�أمان.
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معيارية �أفعال النهي يف الن�صو�ص القانونية

�أفعال النهي هي التي تطلب فيها الن�صو�ص االمتناع عن فعل معني وهي تكون ب�صيغة " ال تفعل " �أو عن طريق اجلملة اخلربية �أو با�ستعمال �أدوات النهي.
والنهي يف الن�صو�ص يفيد حترمي الإتيان بالفعل على وجه اللزوم .لأن من يفعل الفعل املنهي عنه مهدد بالعقوبة ،ويعد عا�صي ًا للقانون.
والنهي عن الفعل يف القانون هو فعل م�ستمر يقت�ضي االلتزام به طاملا �أن القانون قائم .وذلك عك�س فعل الأمر الذي قد يرد تنفيذه مرة واحدة� ،أو مرات.
ففعل النهي �أقوى ت�أثري ًا وداللة يف اال�ستمرار من �أفعال الأمر فمث ً
ال الن�شر يف اجلريدة الر�سمية للقانون لن تتحقق �إال مرة واحدة .وبعدها �سي�صبح هذا الأمر
ال معنى له �إذا ما حتقق فعل الن�شر.
ولكن �إذا قلنا ال ين�شر القانون يف اجلريدة الر�سمية
ف�إن عدم الن�شر هنا ممتد وي�ستغرق كل الأوقات ففعل النهي يعني االنتهاء عن الفعل ب�صفة الدوام وعلى الرغم من �أن �أفعال النهي يف الن�ص القانوين مثل
�أفعال الأمر يف كونها �أفعال لطلب من القانون� .إال �أن �أفعال النهي مطلوبة يف كل وقت.
و�أفعال النهي يف الن�صو�ص القانونية �إما �أنها نهي عن �أفعال ح�سية حمل اتفاق بني �أفراد املجتمع� ،أو لكونها قواعد عرفية� ،أو دينية� ،أو ثقافية� ،أو �أن امل�صلحة
فيها ظاهرة وحمققة مثل النهي عن القتل -ال�سرقة� ،أو نهي عن ت�صرفات حمددة مراعاة لل�صالح االجتماعي ،و�صالح الأفراد فينهى عن تزوير املحررات
الر�سمية� ،أو االختال�س وغريها.
ومتتد �آثار الن�ص القانوين �إلى �أن الفعل املنهي عنه ي�صبح غري �شرعي من وجهة نظر القانون .فالنهي عن فعل معني ين�صب على ذات الفعل مثل القتل� ،أو
التزوير وبالتايل ف�إن النهي ي�شتمل على ماهية القتل �أو التزوير ،والنهي املق�صود به يف الن�صو�ص القانونية هو ا�ستغراق معنى املنهي عنه ،ولذلك ف�إنه من املهم
لدار�س القانون �أن يتبني يف معنى املنهي عنه ا�ستغراق هذا املعنى ،و�شموله حلدود املعنى ،واحلاالت التي ميكن �أن تتفرع عن هذا املعنى.
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فالقتل مث ًال
" يعاقب القاتل بالإعدام "
�إال �أن القتل �أنواع منها القتل العمد ،والقتل اخلط�أ ،والقتل دفاع ًا عن النف�س وغريها .فهل ا�ستغرق الن�ص كل هذه املعاين .وما هي حدود معنى القتل من
حيث �أركانه املادية واملعنوية وكيف ميكن �أن ن�صنف العقوبات بنا ًء على �أنواع القتل.
�أي�ض ًا ف�إن هناك نهي عن القيام بعمل �شرعي ومقرر ولكن لإمتامه وحتى يزول �أثر النهي ال بد من توفر �شروط معينة مثل �شهادة ال�شهود يف عقد
الزواج .فالزواج عمل �شرعي ومقرر ولكن منهي ًا عنه �أن يتم بدون �شهادة ال�شهود� .إذن هناك �أفعال ينهى عنها لذاتها يف الن�صو�ص القانونية ،و�أفعال ينهى عنها
لأمر خارج عنها ف�أثر الأولى �أنها حمرمة وغري �شرعية وت�ستوجب العقاب� ،أما الثانية ف�أثرها البطالن الذي يعني وقوع العمل خمالف ًا لأمر الفعل املنهي عنه،
وو�ضعه .
ومعنى ذلك �أن العمل وقع معيب ًا يف لوازمه وا�شرتاطاته ،ولكن هو يف حد ذاته عمل غري معيب .ولذلك ف�إن الن�صو�ص القانونية ال�صحيح لديها هو �أن يكون
الفعل لي�س �صحيح ًا فقط يف �أ�صله ،ولكن �أي�ض ًا يف �أو�صافه ولوازمه و�شروطه .ومن ثم ف�إن �أفعال النهي لأمر خارج عن العمل املنهي به ال ي�ؤثر على �صحة هذا
العمل �إذا مت �إزالة مربر النهي.

معيارية تطبيق القانون من حيث الزمان
�إلغاء القاعدة القانونية يعني وقف العمل بها وجتريدها من قوتها امللزمة و�إزالة ال�صفة القانونية املرتتبة عليها .وال�سلطة التي متلك �إلغاء قاعدة معينة هي
تلك التي متلك �إن�شائها �أو �إن�شاء قاعدة �أعلى منها درجة.
والإلغاء قد يكون �صريح ًا �إذا �صدرت قاعدة قانونية جديدة تقت�ضي �صراحة هذا الإلغاء �أي �صدور ت�شريع ين�ص على �إلغاء الت�شريع ال�سابق� ،أو ين�ص على
�إلغاء ما يخالفه من قواعد.
�أما الإلغاء ال�ضمني هو الذي ال ت�صرح به الن�صو�ص القانونية ولكنه ي�أتي نتيجة التنافر والتناق�ض بني القانون اجلديد ،والقانون القدمي� .أو من تنظيم ت�شريع
جديد ملو�ضوع �سبق التطرق �إليه يف ت�شريع قدمي.
ويقوم حتديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بح�سب الأ�صل على مبد�أين �أ�سا�سيني:
املبد�أ الأول الأثر املبا�شر �أو احلايل للقانون ويعني �أن القانون ي�سرى على الوقائع التي حتدث من يوم نفاذه �إلى �أن يتقرر �إلغائه.
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واملبد�أ الثاين عدم رجعية القانون� ،أو عدم �سريان القوانني على املا�ضي� .أي �أن القانون ال ي�سري على الوقائع التي حتدث قبل نفاذه .حيث �أن العدالة حتتم �إال
ي�سري القانون على �أفراد مل ينظموا �سلوكهم طبق ًا له .ولذلك جاء مبد�أ الن�شر حيث يتيح للنا�س �إعطاءهم الفر�صة الكافية للعلم بالقانون قبل مطالبتهم بتنفيذ
�أحكام القانون وكانت فرن�سا من �أ�سبق الدول التي �أخذت مببد�أ عدم �سريان القانون على املا�ضي.
ومع ذلك ف�إن املراكز القانونية التي بد�أ �إن�شا�ؤها �أو انق�ضا�ؤها مل يتم يف ظل القانون القدمي ،ولكنه مت يف ظل القانون اجلديد ف�إن هذا القانون هو الذي ي�سري
عليها .وي�سري �أي�ض ًا على الآثار امل�ستقبلية للمراكز القانونية ال�سابق �إن�شا�ؤها �أو انق�ضا�ؤها يف ظل القانون القدمي.
فمث ً
ال �إذا �صدر قانون جديد يعدل من قيمة و�شروط ال�ضرائب ف�إنه ي�سري على كل ال�ضرائب امل�ستقبلية واحلالية ،ولكن ال ي�ؤثر القانون اجلديد على ما
ا�ستحق من �ضريبة قبل نفاذه وقد يرتتب للأ�شخا�ص حقوق ومراكز و�آثار قانونية يف ظل القواعد القانونية القدمية .فالقانون اجلديد ال مي�س هذه احلقوق
واملراكز التي اكت�سبت يف ظل القانون القدمي.

�أما اال�ستثناءات التي تواجه مبد�أ عدم رجعية القوانني هي :

•القوانني الأ�صلح للمتهم ف�إذا كان القانون اجلديد يبيح الفعل الذي كان حمرم ًا ف�إنه يطبق ب�أثر رجعي وميحو �آثار الأحكام �أي يوقف تنفيذ العقوبة ويفرج عن
املحكوم عليه .كذلك ف�إنه �إذا كان القانون اجلديد خفف العقوبات ومل ين�ص على �إلغاء التحرمي ففي هذه احلالة يطبق القانون اجلديد لأنه �أ�صلح للمتهم
وذلك �إذا كان قبل �صدور احلكم النهائي البات.
•�إذا ت�ضمنت الن�صو�ص القانونية �صراحة تطبيق القانون على املا�ضي وذلك بغر�ض حتقيق م�صلحة اجتماعية �أو �أمر تعلق بالنظام العام �أو الآداب العامة.
•وكذلك ف�إنه �إذا كان القانون اجلديد قانون ًا تف�سريي ًا �أي �صدر ليف�سر بع�ض العبارات �أو املواد يف القانون القدمي ف�إن هذا القانون ي�سري ب�أثر رجعي ميتد
�إلى تاريخ �صدور القانون القدمي .لأن القانون التف�سريي هو مف�سر للن�صو�ص القدمية ولي�س قانون ًا جديد ًا يف الواقع.
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الف�صل الثاين
القواعد العامة لل�صياغة ال�شكلية
و املو�ضوعية للن�صو�ص القانونية

يحاول هذا الف�صل �إلقاء ال�ضوء على نحو  57مبد�أ ميثلون القوام الرئي�سي لأ�سا�سيات ال�صياغة الت�شريعية وفق �أ�س�س اال�سرتاتيجية االجتماعية لبناء
الن�صو�ص القانونية

وهذه املبادئ ميكن �إجمالها يف الآتي:
(�أوال) :الوحدة املعيارية للن�ص القانوين:
يحاول الن�ص القانوين الإملام ب�أكرب قدر ممكن من تف�صيالته لذلك ف�إن �صائغ الت�شريع �سيجد نف�سه �أمام العديد من الأفكار والتي ينبغي جميعها �أن ي�ضمنها
الن�ص القانوين .و�إذا كانت قاعدة ترتيب �أولويات الأفكار هي من القواعد البديهية امل�ستقرة التي تعني البدء يف الن�ص ب�أكرث الأفكار �أهمية ثم الأفكار املهمة ،ثم
الأفكار القليلة الأهمية� .إال �أن الوحدة املعيارية تهتم �أ�سا�سا بكيفية كتابة الأفكار املت�شابهة يف الن�ص القانوين .فبداية يجب �أن يعرف ال�صائغ ما هي حدود هذا
الت�شابه ،وما هي حدود االختالف بني الأفكار وبع�ضها ،ثم يقوم يف مرحلة ثالثة ب�إمكانية التوفيق بني املختلف ب�ش�أنه يف الأفكار املت�شابهة حتى ي�صل �أخريا �إلى
فكرة واحدة جتمع بقدر الإمكان بني ما هو خمتلف ب�ش�أنه من الأفكار املت�شابهة .ويجب �أن ننبه �إلى �أن الفكرة يف الن�ص القانوين متثل عامود الن�ص ،ولذا ف�إنه يف
حال االقرتاح بقوانني ف�إن البداية احلقيقية ال تكون مع ن�صو�ص قانونية ،و�إمنا مع عدد من الأفكار .فيبد�أ �صائغ القانون يف ترتيب العديد من الأفكار التي يجب
�أن يت�ضمنها قانونه وبعدها يبد�أ يف �صياغة هذه الأفكار يف القوالب القانونية.
والوحدة املعيارية للن�ص القانوين تعني �أن كل فكرة يف القانون يجب �أن يتم التعبري عنها يف ن�ص قانوين و�إذا كان للفكرة تفا�صيل دقيقة والزمة بها ف�إنه يتم
التعبري عنها يف وحدة فرعية من الن�ص القانوين.
الن�ص القانوين= وحدات �أ�سا�سية – (الفكرة الرئي�سية)  +وحدات فرعية (تفا�صيل دقيقة والزمة للفكرة)
ويجب �أن ندرك الفروق بني الوحدة الأ�سا�سية والوحدات الفرعية يف الن�ص القانوين .فكثريا ما ن�شهد يف ت�شريعاتنا العربية �أخطاء منهجية يف اعتماد ن�ص
قانوين على وحدة فرعية دون �أن يكون له وحدة �أ�سا�سية فالوحدة الأ�سا�سية يف الن�ص القانوين هي واحدة من الأفكار الأ�سا�سية التي يجب �أن ي�شملها القانون
�أما الوحدة الفرعية فهي وحدة م�شتقة وتابعة للوحدة الأ�سا�سية (�أي للفكرة الرئي�سية) ولكن ال�س�ؤال هل يجب �أن تكون كل وحدة فرعية يف ذات الن�ص القانوين
مع الوحدة الأ�سا�سية.
�إذا كانت الوحدة الفرعية (الفكرة الفرعية) �سرتتب �أحكاما �أو ت�ضع التزامات ف�إنه تو�ضع يف ن�ص قانوين جديد وت�صبح هي بذاتها وحدة �أ�سا�سية وما يرتتب
عليها من �أحكام �أو التزامات هي وحدات فرعية.
�أما �إذا كانت الوحدة الفرعية تت�ضمن �شروطا �أو حتدد موا�صفات للوحدة الأ�سا�سية ف�إنه ينبغي و�صفها يف ذات الن�ص القانوين املت�ضمن للوحدة الأ�سا�سية.
كما �أنه من ال�ضروري �أن تت�سل�سل الوحدات الفرعية يف ت�سل�سل منطقي يعرب عن ترتيب الأحداث فاحلقوق ت�أتي قبل االلتزامات وال�شروط واملوا�صفات قبل
احلقوق وااللتزامات ،وعدم ترتيب الأحداث يف الن�صو�ص القانونية ي�ؤدي �إلى ارتباك يف بناء القانون وكذلك ارتباك يف بناء الوحدات الأ�سا�سية والفرعية.
كما �أن الت�سل�سل املنطقي (ترتيب الأحداث) يف بناء الوحدات الأ�سا�سية والفرعية يف الن�ص القانوين �ست�ؤدي �إلى تاليف تعقيدات الرتكيب اللغوي يف القانون.
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(ثانيا)� :أحكام �ضبط املخت�صرات:
�أحيانا يكون الهم الرئي�سي ل�صائغ الت�شريع هو اخت�صار جملته �أو عبارته القانونية �إلى احلد الذي يخل بها �أحيانا� ،أو يخ�شى من �أن يطول �شرح الفكرة
والوحدة الأ�سا�سية �أو الفرعية يف الن�ص القانوين �إلى احلد الذي يجعل الن�ص يت�ضمن العديد من التف�صيالت التي ت�ضر بالبناء القانوين ،كما �أن البع�ض الآخر
يعمل على الإفراط يف ا�ستخدام مادة التعريفات باعتبارها هي مادة املخت�صرات القانونية� .إال �أن احلر�ص ال�شديد ل�صائغ الت�شريع على االخت�صار يف بناء الن�ص
القانوين ي�ؤدي �أحيانا �إلى وقوعه يف خط�أ �أكرب وهو خط�أ غمو�ض الن�ص القانوين �أو عدم و�ضوحه� .أي �أن الإكثار من احلر�ص على �ضبط الن�ص القانوين بالقليل
من الألفاظ ي�ؤدي �إلى غمو�ض الن�ص ومن ثم غمو�ض القانون.
ولذا ف�إن هذه القاعدة يف الن�ص القانوين لقاعدة �إحكام �ضبط املخت�صرات .يطلق عليها قاعدة �إحكام �ضبط املخت�صرات والتي تعني التعبري عن الفكرة
الرئي�سية �أو الفرعية يف �إطار اللفظ الوايف دون اللفظ امل�ستطرد ،وهنا يجب �أن نفرق بني اللفظ الوايف واللفظ امل�ستطرد ،فاللفظ الوايف هو الذي يعد وجوده
�ضرورة الزمة للن�ص القانوين ،ولبناء العبارة القانونية بحيث �أن معنى العبارة القانونية يختل �إذا مت حذف هذا اللفظ الوايف ويطلق عليه الوايف لأنه ي�ؤدي معنى
حمدد ًا ووافي ًا ،بحيث �أن هذا املعنى يكمل معنى �سابق ،وقد ترتب عليه املعاين الالحقة �أحكاما �أو التزامات �أو حقوق.
وهذا اللفظ ي�ساهم جوهريا يف الوفاء ب�أغرا�ض املق�صد الت�شريعي من الن�ص القانوين ،كما �أن اللفظ الوايف ي�ؤدي �إلى �إثارة االنتباه والذهن عند قراءة
�أو تفح�ص الن�ص القانوين ،واللفظ الوايف ال يرتبط بكونه ا�سم ًا� ،أو فعال ،فاعال �أو مفعوال به .فقد يدل �سياق اجلملة القانونية بداللة وا�ضحة على �أن الفاعل
معروف ،يف هذه احلالة ال يكون اللفظ وافيا� ،أما �إذا كان �سيرتتب على حذف الفاعل �إثارة اللغط واللب�س� ،أو الغمو�ض ف�إنه يف هذه احلالة �سيكون الفاعل لفظا
وافيا للن�ص القانوين.
وعلى العك�س من ذلك ف�إن اللفظ امل�ستطرد هو الذي ال ي�ؤدي �إلى �إ�ضافة معنى جديد للق�صد الت�شريعي من الن�ص ،كما �أن وجوده مثل عدمه ،و�أنه ال يكمل
املعنى ال�سابق له ،كما �أن املعاين الالحقة ال ترتب �أحكاما �أو التزامات على هذا اللفظ امل�ستطرد.
ويجب �أن نتنبه �إلى �أن اللفظ امل�ستطرد قد ال يكون لفظا يف حد ذاته ولكن قد نراه يف �شكل عبارة قانونية داخل الن�ص القانوين ،فمثال نرى يف بع�ض القوانني
عبارة (تطبيقا لأحكام هذا القانون) فهذا نوع من العبارات التي يطلق عليها عبارات م�ستطردة� ،أما قواعد و�أحكام �ضبط املخت�صرات فهي كالآتي:
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فمثال يف ن�ص قانوين ما �أ�شار �إلى حل جمل�س �إدارة ال�شركة �إذا ارتكبت �أي خمالفات مالية ن�ص عليها القانون ف�إذا كانت الفكرة الرئي�سية حل جمل�س الإدارة،
�إال �أن الأفكار الفرعية التي �ستنتج عن هذه الفكرة الرئي�سية هي كيف �سي�صدر قرار حل جمل�س الإدارة وما هي �أحكام الفرتة االنتقالية حلني انتخاب جمل�س
�إدارة جديد ،وهل يحق ملجل�س الإدارة االنتقايل �أن تكون له نف�س ال�سلطات واالخت�صا�صات ملجل�س الإدارة امل�ستدمي واملنتخب.
ولكن حر�ص �صائغ الت�شريع على �أن يكون ن�صه خمت�صرا قام ب�إلغاء كل الأفكار ال�سابقة ،وعندما مت رفع الأمر �إلى املحاكم املخت�صة �أكد القا�ضي على غمو�ض
الن�صو�ص القانونية و�ألقى باللوم على امل�شرع ،و�أكد يف حكمه �أنه �سيلج�أ �إلى تطبيق القواعد العامة ملداراة عيوب الن�ص القانوين.
 -2اللفظ املتمم ،واللفظ اخلادم
اللفظ املتمم ال ميكن اخت�صاره �أو جتاوزه لأنه يتمم معنى اللفظ الذي ي�سبقه ،ويبني عليه اللفظ الذي يليه واللفظ املتمم هو الذي ت�ستطيع بعده �أن تغلق جملة
الن�ص القانوين دون ارتياب �أو �شك .ويتميز هذا اللفظ بقوته يف العبارة القانونية ،وبقدرته على �ضبط الق�صد الت�شريعي للن�ص ،فمثال عبارة ال�شخ�ص البالغ،
فالبالغ متمم لكلمة ال�شخ�ص ،وهو لفظ قوي ال ميكن تداركه �أو جتاوزه لأنه اخت�صاره �سي�ؤدي �إلى الإ�ضرار باملعنى للفظ الذي ي�سبقه ،كما �أن �أي معاين الحقة
�سرتتب �أحكاما عليه �أي على ال�شخ�ص البالغ� .أما اللفظ اخلادع فهو ذلك اللفظ الذي يجربك على ا�ستخدام �ألفاظ متعددة بعده ،حتى تو�ضحه �أو تبني املق�صود
منه .وا�ستخدام هذا اللفظ ي�ضر بالبناء القانوين للن�ص.
 -3اللفظ امل�ألوف ،واللفظ الغريب
اللفظ امل�ألوف هو الذي ي�شري �إلى معنى متعارف عليه ،ويبدو اللفظ امل�ألوف وا�ضحا بحالـته� ،أما اللفظ الغريب فهو الذي ي�شري �إلى معاين غري متعارف عليها،
وهو غري مفهوم �أو وا�ضح بحالته ،ف�إذا كان من املمكن القبول باخت�صار الألفاظ امل�ألوفة ،ف�إنه ال يجوز تطبيق قاعدة املخت�صرات فـي الألفاظ الغريبة� ،أو الألفاظ
التي ت�شري �إلى معـاين ا�صطالحية� ،أو الألفاظ العلمية.

(ثالثا) :ات�ساق املعنى على طبيعته:
يعني هذا املبد�أ �أال يحاول �صائغ الت�شريع اللجوء �إلى �ألفاظ ت�ؤدي معاين غري املعاين املت�سقة مع الق�صد الت�شريعي من الن�ص .وات�ساق معنى الن�ص القانوين
�أن يكون هذا املعنى مفهوما على ذاته ،و�أال يتم اللجوء �إلى ن�صو�ص �أخرى لتف�سري املعنى الوارد يف ن�ص قانوين ما.
لأن تغيري طبيعة ات�ساق املعنى ال ت�ؤدي فقط �إلى غمو�ض الن�ص و�إمنا �أي�ضا �إلى �إثارة ال�شكوك والتناق�ضات يف بع�ض مواد القانون ،كما �أن ات�ساق املعنى يعني
�أن ت�ؤدي الألفاظ داللتها املعنوية امل�ستخدمة يف احلياة العادية .فقد نرى يف بع�ض القوانني �ألفاظا �أو م�صطلحات ن�ستخدمها يف حياتنا العادية مبعاين حمددة� ،إال
�أن �صائغ الت�شريع يريد لها معاين �أخرى يف ن�صه القانوين ،وهذا ما يطلق عليه (انحراف املعنى يف الن�ص القانوين) ولعل واحد من الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي
تواجه الت�شريعات العربية هو �إ�صرار �صائغ الت�شريع على حتريف املعاين يف ن�صه القانوين مما يتطلب �أن تتدخل �أطرافا عدة لتف�سري الن�ص القانوين فتارة ي�أتي
التف�سري من املحاكم وتارة �أخرى من الفقه القانوين وتارة ثالثة يتم اللجوء �إلى امل�ضابط الربملانية ملعرفة الق�صد الت�شريعي للم�شرع .وكما تدل خربة ال�صياغات
الت�شريعية العربية �أنه من �أكرب الآفات والأمرا�ض يف القوانني العربية هو االنحراف العمدي للمعنى يف الن�ص القانوين ،وقد تكون هناك مربرات يف ذلك منها
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احتكار التف�سري للن�ص من قبل جهات معنية� ،أو ترك ثغرات يف القانون لأغرا�ض ما.
�إزاء ذلك ف�إن اخلبري القانوين الأمريكي" فريج�سون " يرى �أن ات�ساق الن�ص مع معانيه ،والذي يعني �أن الألفاظ جاءت مطابقة للمعاين املتداولة واملعروفة
�سلفا يعد من �أ�صعب القواعد التي يجب �أن يلتزم بها �صائغ الت�شريع لأنها مفتاح النجاح احلقيقي لأي قانون.
ويرى " فريج�سون " �أن االت�ساق يف املعنى ال ينبغي �أن يقت�صر فقط على قانون واحد ،و�إمنا يجب �أن ي�سري وينت�شر يف كل املنظومة القانونية يف داخل الدولة.
ف�إذا ما قرر امل�شرع �أن هناك معنا معينا للفظ ما ورد يف قانون ما ،ف�إذا ما تكرر هذا اللفظ يف قانون الحق ف�إنه يجب �أن يحمل نف�س املعنى وذلك با�ستثناء الألفاظ
ذات املدلوالت اخلا�صة يف املعاين والتي يتم تف�سريها يف مادة التعريفات .ومن ثم يرف�ض" فريج�سون " فكرة ا�سترياد القوانني و�إمنا ي�ؤكد على �أهمية ال�صناعة
الوطنية للقوانني .وي�ؤكد �أن ا�سترياد القوانني يعني ا�سترياد �ألفاظا مبعاين خمتلفة غري املعاين املتداولة يف داخل املجتمع الوطني وهذا يثري ارتباكا بالغ الت�أثري
على املنظومة القانونية .كما �أننا يجب �أن ننبه �إلى �أن �أحد الإ�شكاليات الأ�سا�سية يف �صياغة الت�شريعات العربية هو �أنه ما زال هناك ق�صورا وا�ضحا يف مفهوم
(�صناعة الت�شريع) وهو املفهوم الذي يحتاج �إلى الكثري من التف�صيالت التي قد تخرج عن نطاق بحثنا.
كما �أنه هناك واحدا من الأ�س�س الهامة ملبد�أ االت�ساق القانوين هو ات�ساق املعنى للن�صو�ص والألفاظ بني الت�شريع الأ�سا�سي والت�شريع الثانوي ،فكثري من اللوائح
التنفيذية ت�أتي بتف�سريات لألفاظ �أو ملعاين جديدة قد تتناق�ض �أو تتعار�ض �أو حتى ت�شتبك مع الت�شريع الرئي�سي.

(رابعا) :امل�ساواة املو�ضوعية يف احلقوق وااللتزامات وكل ما يرتتب على القانون من �آثار:
�إحدى امل�سائل الأ�سا�سية التي يجب على �صائغ الت�شريع �أن يويل لها �أهمية مطلقة عند �صياغته للت�شريع هو مراعاة امل�ساواة املو�ضوعية يف احلقوق وااللتزامات
والآثار التي ميكن �أن يخلفها �أي ن�ص قانوين .فقد �أ�صبحت كل د�ساتري العامل ت�ؤكد على مبد�أ امل�ساواة الد�ستورية بني املواطنني ،و�أ�صبح الإخالل مببد�أ امل�ساواة
الد�ستورية يف �أي قانون مدخال لتدخل الهيئات الدولية يف �ش�ؤون البالد الداخلية بادعاء املحافظة على حقوق الإن�سان .بل �أ�صبحت حقوق الإن�سان �أداة �ضغط
وترهيب دويل ميكن �أن متار�سها بع�ض القوى الدولية على دول �أخرى من �أجل الظفر بتحقيق بع�ض امل�صالح اخلا�صة بهذه القوى الدولية .والت�شريع هو واحد
من الأدوات الأ�سا�سية الذي ميكن �أن ي�شكل �سياجا ملنع تدخل القوى الدولية يف �ش�ؤون �أي دولة .لأن الت�شريع هو الن�ص املكتوب الذي ميكن االحتجاج به� ،أو �سوق
التربيرات ب�ش�أنه يف املحافل الدولية .ف�إذا ما كان الن�ص القانوين خمالفا �أو متعار�ضا مع امل�ساواة املو�ضوعية ف�إن الدولة تفقد مربرات قوية للدفاع عن نف�سها
يف هذه املحافل ولذا ف�إنه من ال�ضروري:
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(خام�سا) :تعريب امل�صطلحات الأجنبية واالعتماد على اللفظ الوطني وجتنب �أي �ألفاظ غريبة:
ملا كانت �صناعة الت�شريع تتميز ب�أنها وطنية وتهدف �إلى تنظيم �أحوال املجتمع يف داخل دولة ما .و�أن الت�شريع الوطني يرتبط بحدود الدولة الإقليمية ،و�أن هذا
الت�شريع ال ميكن تطبيقه على �أر�ض دولة �أخرى ،ف�إنه �صناعة الت�شريع الوطنية تقت�ضي االعتماد على الن�ص القانوين ب�ألفاظ وطنية ،ويكون معنى هذه الألفاظ
الوطنية معربا عن معانيها املتداولة بني املواطنني .فلي�س من املهم �أن يكون ملعنى هذا اللفظ الوطني معاين �أخرى يف دول جماورة لأنه ال حمل للتطبيق عليها.
ولكن من ال�ضروري جتنب ا�سترياد لفظ من دولة �أخرى مبعنى حمدود يف هذه الدولة ،ثم �إلبا�سه ثوب الوطنية بذات املعنى املتداول يف الدولة الأخرى .ف�إن
هذا ي�ؤدي �إلى الإخالل بحقوق املواطنني يف فهم وتب�صر القوانني بالطريقة واملعاين التي اعتادوا عليها.
كما �أن ذلك اخلط�أ قد ي�ؤدي �إلى وقوع العديد من املواطنني يف �أخطاء قانونية كان من املمكن جتنبها �إذا مت احلفاظ على الهوية الوطنية للقوانني ،فبع�ض
الت�شريعات العربية مثال حافظت على ذات الألفاظ الأجنبية يف منت قوانينها مما �أ�صاب هذه القوانني بعيوب يف بناء الهوية الوطنية للقوانني.
فمث ً
ال �أحدى الت�شريعات العربية حافظت على ا�ستخدام لفظة التليفزيون وهي لفظة غري عربية يف كل ن�صو�ص قانونها املنظم للبث املرئي.

(�ساد�س ًا) :املادة الأمامية الر�سمية ،واملادة الأمامية غري الر�سمية:
نق�صد باملادة الأمامية هي تلك املادة التي نطلق علها �أحيانا مادة �صدر القانون ،وهذه املادة تتولى التعريف بالقانون.
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�أما املادة الأمامية الر�سمية فهي تختلف بني الدول وبع�ضها من حيث الأجزاء التي تنظمها وهي تعترب جزء ًا من القانون ،يف حني �أن املادة الأمامية غري
الر�سمية ال تعترب جزء ًا منه ،ولكن قد يقيد بها يف تف�سري القانون ،كما �أن امليزة الأ�سا�سية التي حتققها هذه املادة �أنها تلخ�ص ب�إيجاز �شديد كل مواد القانون مما
يجعل من الي�سري على الأع�ضاء الإملام بالوحدات الأ�سا�سية للقانون.

(�سابع ًا) :عنوان القانون ينبغي �أن يكون عنوان ًا دالليا:
العنوان الداليل للقانون هو العنوان الذي يقدم �أدلة وا�ضحة وقطعية لكل مواد القانون ،ويف هذا الإطار ف�إن كل لفظة يف عنوان القانون تقا�س مبيزان دقيق،
و�إال ف�إن �أي لفظ حم�شو �أي غري تدليلى ف�إنه يخل بقاعدة العنوان التدليلي للقانون.
ويراعى عدم التكرار يف �أي عنوان تدليلي حتى تنتظم املنظومة القانونية.

(ثامن ًا) :جدول ال�صياغة الأولية القانونية:
جدول ال�صياغة الأولية القانونية
�أفكار القانون

املبادئ التوجيهية
للأفكار

مبادرات ال�صياغة

الطلبات و�أراء
الأع�ضاء

م�شروع ال�صياغة
الأولى

امل�شروع النهائي
لل�صياغة
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(تا�سع ًا) :بيان فر�صة القانون:
لعل واحد ًا من �أهم القواعد يف ال�صياغة الت�شريعية احلديثة ما يتعلق ببيان فر�صة القانون .وبع�ض برملانات العامل تعترب �أن " بيان فر�صة القانون" الزما
لدرا�سته و تفح�صه يف �أي جلنة ،وتزداد �أهمية هذا البيان مع االقرتاحات بقوانني.
وب�إيجاز فان بيان فر�صة القانون يعنى �شرح الأ�سباب املوجبة لأي ن�ص قانوين ،وكذلك الفر�ص املحققة لتنفيذ القانون .بالإ�ضافة �إلى بديل عدم وجود هذه الفر�صة.
ونالحظ �أن بيان الفر�صة لي�س بيان ًا واحد ًا للقانون ،و�إمنا هو بيان يتعلق بكل مادة على حده ،و�أحيان ًا يف املادة الواحدة �إذا ا�شتملت على �أكرث من فقرة قانونية،
ف�إن كل فقرة ميكن �أن يكون لها بيان فر�صة ويجب �أن ن�ضع يف اعتبارنا �أن بيان الفر�صة ال يت�ضمن �أحكام ًا جوهرية� ،أو جمرد احلديث عن ن�صائح �سيا�سية.
جدول بيان الفر�صة
الن�ص القانوين

بيان فر�صة التنفيذ

بدائل فر�صة التنفيذ

ال�صياغة النهائية

مالحظات الأع�ضاء

(عا�شر ًا) :الأحكام املعيارية للقانون
الأحكام املعيارية هي ال�سياج الذي يحكم الن�صو�ص القانونية ،خا�صة الوحدات الأ�سا�سية للقانون ،فكل وحدة �أ�سا�سية يف القانون ينبغي �أن يكون لها حكم ًا
معياري ًا يحدد طبيعة والتزامات وحقوق الأطراف يف هذا الن�ص.
ولذا ف�إن واحد ًا من العيوب الأ�سا�سية يف ال�صياغات الت�شريعية العربية هو �أن الوحدات الأ�سا�سية تخلو �أحيان ًا من فكرة احلكم املعياري للن�ص �أو املادة القانونية.
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(احلادي ع�شر) :غر�ض القانون:
غر�ض القانون يجب �أن يعرب عن النقلة التي �سيحققها القانون عند تطبيقه.وعلى دار�س القانون �أثناء �صياغة مادة غر�ض القانون االلتزام بالآتي:

(الثاين ع�شر) :مادة التعريفات:
مادة التعريفات تو�ضع يف �صدر القانون �إذا كانت تت�ضمن تعريف ًا للم�صطلحات� ،أما �إذا كانت تت�ضمن قواعد جوهرية ال�ستخدام امل�صطلح ف�إنها تو�ضع يف
نهاية القانون.
مادة التعريفات جزء من القانون وال ميكن لها ب�أي حال من الأحوال �أن تت�ضمن �أحكام ًا الن الأحكام ت�أتي يف مواد القانون .ولكن �إذا كانت مادة التعريفات
�ستقت�صر على تعريف امل�صطلحات �إال �أنه �أحيان ًا تبدو غام�ضة ،ولذلك يلج�أ �صائغ الت�شريع �أحيان ًا �إلى و�ضع قواعد ال�ستخدام هذا امل�صطلح ب�شرط �أن تكون
قواعد جوهرية ،ففي احلالة الأخرية تو�ضع مادة التعريفات يف نهاية القانون ،ويكون غر�ضها �إزالة الغمو�ض واللب�س عند تطبيق القانون.

(الثالث ع�شر) :القوانني املركبة هي التي ميكن عنونة ف�صولها وموادها �أحيانا:
ملا كان �أي قانون يتكون من وحدات �أ�سا�سية ،والوحدات الأ�سا�سية تعرب عن �أفكار القانون �إال �أنه �أحيانا تبدو �أفكار القانون الواحد مركبة �أي متعددة وبع�ضها
ميكن �أن ينف�صل يف �أحكامه ،وجزئياته عن الأفكار والوحدات الأ�سا�سية الأخرى للقانون.
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يف هذه احلالة ف�أن القانون املركب يكون له تق�سيم يطلق عليه التق�سيم الأدنى .والتق�سيم الأعلى قد يكون ف�صو ًال �أو �أجزاء ،وكل ف�صل �أو جزء له عنوان� ،أما
التق�سيم الأدنى فهو ي�شمل مواد الق�سم .ففي التقليد االجنلوفون يطلق على الق�سم الأعلى جزء �أو ف�صل ،ويف التقليد الفرن�سي يطلق على الق�سم الأعلى (Partie
� )coadesأو  ،Liver codesويف التقليد الربتغايل يطلق � Livera codesأو � Parte codesأما التق�سيم الأدنى هو مادة.
وكل ق�سم �أعلى يجب �أن يكون م�صحوب ًا بعنوان و�صفي يلخ�ص املادة امل�شمولة يف الق�سم.

(الرابع ع�شر)  :مالحق القانون التو�ضيحية:
�إذا كانت امل�صفوفات القانونية واالجتماعية تعمل على تو�ضيح القانون وتب�سطه حتى يكون يف متناول فهم جميع الأع�ضاء .ف�إن العديد من برملانات العامل
ت�ستخدم الآن ما يطلق عليه مالحق القانون التو�ضيحية ،وهذه املالحق تهدف �إلى تف�سري القواعد الفنية� ،أو البيانات الأ�سا�سية يف القانون.
املادة

الو�صف

التف�سري

مالحظات

بحيث �أن كل ما هو فني يف القانون ،وكل ما ميكن �أن يثري تعار�ض ًا �أو لب�س ًا يف معنى الن�ص القانوين �أو يثري �شك ًا �أو ارتباك ًا لدى الأع�ضاء ف�إنه يتم �إعداد مالحق
القانون التو�ضيحية ب�ش�أنه.

(اخلام�س ع�شر) :حتديد النظم الفرعية يف م�شروع القانون �أو االقرتاح بقانون:
�أي قانون �إذا ما جرى تطبيقه ف�أنه �سي�ؤدي �إلى �إن�شاء �سلوكيات جديدة وهناك ثمانية �أنواع خمتلفة من النظم الفرعية هي:
-1-املكلفون �أ�سا�س ًا بالأدوار يف القانون-2-الأجهزة التنفيذية الرئي�سية .-3-الأجهزة اجلزائية .�-4-أجهزة ت�سوية املنازعات .�-5-أجهزة التمويل .�-6-أجهزة الرقابة والتقييم .176
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-7-اجلهاز الذي ي�ضع اللوائح التي ت�صدر مبوجب القانون-8-الأفراد املعنيني بتنظيم جمموعة القوانني.وحتى �إذا كان م�شروع �أو اقرتاح القانون ق�صري ًا فقد يت�ضمن الإ�شارة مبا�شرة �إلى بع�ض هذه النظم الفرعية دون الأخرى� ،إال �أن القوانني املكملة لهذا القانون
عليك �أن تت�أكد �أنها حتتوي على الأجهزة �أو النظم الفرعية الأخرى.

(ال�ساد�س ع�شر) :حتليل الن�ص القانوين:
حتليل �أي ن�ص قانوين يتوقف على ثالثة �أ�سئلة:
-1-من فعل ماذا؟-2-ويف ظل �أي قيود �أو ظروف؟-3--ومتى؟

(ال�سابع ع�شر) :حتليل القانون:
يتوقف حتليل �أي قانون على:
-1-حتديد جوانب امل�شكلة التي يطرحها القانون.-2-مدى قدرة القانون على التخل�ص من م�سببات جوانب امل�شكلة املطروحة.-3-احللول النهائية املقرتحة يف القانون ونتائجها-4--م�صلحة الأطراف يف القبول بقواعد القانون.

(الثامن ع�شر) :املحظورات اخلم�س يف م�شروعات واقرتاحات القوانني:
-1-اجلمل الطويلة .-2-الكلمات املثرية لاللتبا�س .-3-الكلمات الغام�ضة .-4-الكلمات غري ال�ضرورية .-5--الكلمات املختلفة لنف�س املفهوم .
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(التا�سع ع�شر) :اختبار جملة الن�ص القانوين:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ا�س�أل نف�سك عند قراءة �أي مادة قانونية بعد كتابتها:
 1هل اجلملة طويلة؟ �أم طويلة جد ًا؟
2هل ميكن حذف كلمات دون �أن يت�أثر معنى اجلملة؟
3هل اجلملة وا�ضحة املعنى ،وما الذي ميكن �أن يثري االرتباك يف معنى اجلملة؟
4هل زمن الأفعال منا�سب للن�ص القانوين؟
5هل ال�ضمائر الواردة يف الن�ص ت�شري �صراحة �إلى �أ�شخا�ص �أو �أحداث؟ وغري مركبة للقارئ؟ وال ميكن �أن تف�سر بت�أويل غري التي هي عليه؟
6هل ال�صفات منا�سبة ملو�صوفات الن�ص القانوين؟

(الع�شرون) :اختبار فكرة الن�ص القانوين:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1هل الفكرة وا�ضحة ،و خمت�صرة ،ومبا�شرة؟
2هل الأفكار الفرعية املنبثقة من الفكرة الرئي�سية مو�ضوعة كل منها يف فقرات� ،أو جمل جديدة؟
3هل كل فقرة �أو جملة معربة عن فكرة فرعية كافية يف تفا�صيلها؟
4هل االختزال �أو االخت�صار يف تو�ضيح بع�ض معاين �سيثري ان�شغاالت عملية عند تطبيق القانون؟
5هل ميكن �أن حتوي الأفكار الفرعية تفا�صيل غري تلك التي مت كتابتها يف الن�ص القانوين؟
6هل كل فكرة فرعية مرتبطة ع�ضوي ًا بالفكرة الرئي�سية واملكتوبة يف بداية الن�ص القانوين؟
7هل �أدوات الربط بني الفقرات واجلمل منا�سبة وكافية؟

(الواحد والع�شرون) :اختبار اللفظة يف الن�ص القانوين:
-1
-2
-3
-4

1هل اللفظة تنا�سب املعنى املق�صود من حكم الن�ص املق�صود؟
2هل اللفظة �سهلة ،ووا�ضحة ،ويف متناول فهم العامة؟
3هل اللفظة �أدبية (�أي جمالية)؟
4هل هناك �ألفاظ خمتلفة حتمل نف�س املعنى ونف�س املفهوم؟
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-5
-6
-7

5هل هناك �ألفاظ تعرب عن ا�ستطراد �أو مرتادفات؟
6هل الألفاظ مو�ضوعة يف مكانها ال�صحيح بدون تقدمي �أو ت�أخري يف جملة الن�ص القانوين؟
7هل الألفاظ ت�ؤدي معانيها يف تراتيبية؟

(الثاين وع�شرون) :اختبار �صحة الفقرة يف الن�ص القانوين:
1 -1اجلمل الرئي�سية للفقرة.
2 -2اجلمل امل�ساندة للجمل الرئي�سية.
�3 -3أدوات الربط بني اجلمل.
4 -4الربط مع الفقرة ال�سابقة والالحقة.
الفقرة القانونية مقدمة ملا هو الحق من فقرات ،وتكمل (كنتيجة �أو �آثار) الفقرة ال�سابقة.

(الثالث والع�شرون) :اختبار املرحلة ال�سابقة على كتابة �أو فهم الن�ص القانوين:
-1

-2
-3
-4

1درا�سة وقائع الن�ص بحيادية من حيث:
• �أدلة الوقائع الواردة يف الن�ص.
• براهني الوقائع.
• م�ستندات ت�ؤكد الوقائع.
2الرجوع �إلى الن�صو�ص القانونية املت�شابهة �أو التي لها �صلة بتنظيم تلك الوقائع.
3الرجوع �إلى �أراء فقهاء القانون وعدم االقت�صار على ر�أي فقهي قانوين واحد.
�4إجراء مناق�شات مع ذوى ال�ش�أن ال�ستجالء ما غم�ض من وقائع� ،أو خفي ،م�ستندات �أو �أدلة.

(الرابع والع�شرون) :النظرة الفاح�صة الأولية مل�شروع القانون تتطلب منك �أن تتعرف على �أجزائه وهي بالرتتيب:
-1
-2
-3

1عنوان القانون.
2الديباجة.
3تعريفات و�أحكام عامة.
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-4
-5
-6
-7
-8
-9

4املعنيون بتنفيذ القانون.
5اجلهاز املنوط به تنفيذ القانون.
6اجلزاءات �أو التدابري.
7ت�سوية النزاعات النا�شئة عن تنفيذ القانون.
8م�صادر التمويل.
�9أحكام فنية (مواد الإ�صدار).

(اخلام�س والع�شرون) :ترتيب الأحكام القانونية يف كل جزء؟ :
القاعدة العامة هو �أن ترتب الأحكام القانونية يف كل مادة قانون (وفى كل جزء على حدة) ح�سب الرتتيب الزمني املتوقع حدوثها ،فالفعل الت�شريعي الذي
يحدث �أوال يو�ضع قبل الفعل الت�شريعي الذي يليه وهكذا وهو ما يطلق عليه الرتتيب الزمني للجزء القانوين.
ولكن الرتتيب الزمني ال ي�سري دائما على وترية واحدة ،فدائما املادة القانونية بها الكثري من الإ�شكاليات القانونية ك�أن تكون هناك �أحكام متوقعة و�أخرى غري
متوقعة ،و�أحكام �أهم و�أخرى �أقل �أهمية� ،إزاء ذلك كانت القاعدة العامة للرتتيب كالآتي:
-1-الأحكام العادية واملتوقعة.-2-الأحكام غري العادية وغري املتوقعة.-3-الأحكام الأهم. -4-الأحكام املهمة. -5-الأحكام الأقل �أهمية. -6-القواعد العامة. -7--اال�ستثناءات.
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(ال�ساد�س والع�شرون) :و�إذا كان هناك �أي قواعد فرعية للأحكام فالبد من و�ضع القاعدة العامة �أو املبد�أ العام �أو ًال ثم
القواعد الفرعية:.

(ال�سابع والع�شرون) :مادة التعريفات:
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(الثامن والع�شرون) :الأحكام العامة:

(التا�سع والع�شرون) :مواد الإ�صدار:
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(الثالثون) :املعنى احلقيقي للفظ الت�شريعي
يق�صد باللفظ الت�شريعي تلك الألفاظ امل�ستخدمة يف مادة القانون ،وا�ستخدام �أي لفظ يف مادة القانون يجب �أن يت�صف بالآتي:
�-1-أن ي�ؤدي اللفظ معناه احلقيقي دون املعاين املجازية.فمث ً
ال �إذا قيل �أن فالن ًا �أ�سد فاملعنى احلقيقي هو حيوان الأ�سد واملعنى املجازي هو �صفة ال�شجاعة.
فاللفظ القانوين يقول �إن فالناً �شجاع.
وورد يف احد القوانني العربية مادة ن�صها كالتايل " كل من �شرب خمرا �أثناء قيادته �سيارة يعاقب باحلب�س "
وفى اللغة العربية فان لفظة اخلمر تطلق على املعت�صر من العنب �إذا عال وا�شتد وقذف بالزبد .والعرب مل ي�ستعملوا لفظة اخلمر �إال على هذا املعنى ،بينما
كانت نية ال�شارع عندما ا�ستعمل لفظة اخلمر هو �أن ي�ؤدى اللفظ معنى �سرت العقل وبالتايل هو �أخذ هذا املعنى لكل الأنبذة الأخرى كالتمر والتفاح وال�شعري لأنها
جميعا تذهب بالعقل وت�ؤدى �إلى نف�س الأثر ،وهذا ما جعل لفظة اخلمر حتمل الكثري من املعاين املجازية.
وهذا بطبيعة احلال ال يجوز يف ال�صياغة الت�شريعية الن اللفظ الت�شريعي البد و�أن يكون معناه حقيقي ،فكانت ال�صياغة الأ�سلم هي "كل من �شرب مادة
كحولية" وميكن �أن تعرف املادة الكحولية ب�أنها التي ت�ؤدي �إلى تغييب العقل �إذا قدر امل�شرع لذلك لزوم �أو كان هناك عدم اتفاق عليها.
-2-عدم الإتيان ب�أي مرادف للفظ ي�ؤدي معناه� ،أو معنى قريب ًا منه.مث ً
ال �أن فالن ًا �شجاع وج�سور وقوي .فاملعاين مت�شابهة فالبد من ا�ستخدام لفظ واحد حتى و�إن كانت يف اللغة العربية لها �أكرث من معنى.
فمث ً
ال يرد يف الكثري من القوانني عبارة "كل حكم يخالف �أو يعار�ض املواد ال�سابقة" لغة ال�صياغة القانونية ترى �أن لفظتي " يخالف" �أو" يعار�ض"
مرتادفتان على الرغم من �أن معناهما يف اللغة العربية خمتلفان .ولذا ف�إن ال�صياغة بقواعدها تلزمنا باختيار لفظ واحد منهما ي�ؤدي املعنى مثل يخالف .ففي
القانون يخالف ت�ؤدي معنى يعار�ض.
�-3-إذا ا�ستخدمت لفظ ًا معين ًا يف القانون فعليك �أن تتم�سك به طيلة م�شروع القانون ،ال �أن ت�أتي مبرادف جديد للفظ يف مواد �أخرى حتى ال ي�ؤدي ذلك �إلى �إ�ساءةالفهم �أو التف�سري �أو الت�أويل.
فمث ً
ال يف قانون ما وردت كلمة "وثيقة" يف بع�ض املواد ،ثم وردت كلمة "م�ستندات" يف مواد �أخرى لت�ؤدي نف�س املعنى ثم وردت كلمة �أوراق الوثيقة يف مواد
�أخرى لت�ؤدي نف�س املعنى مما �أدى �إلى تف�سريات وت�أويالت .يف هذه احلالة عليك �أن تلتزم بكلمة واحدة طيلة امل�شروع.
-4-لكل لفظ يف ال�صياغة الت�شريعية العربية معنى حقيقي واحد ،ف�إذا ا�ستعمل يف غري هذا املعنى كان ذلك على �سبيل املجاز ال على وجه احلقيقة �أبدا.ففي �أحد القوانني ورد "كل �إن�سان" ثم ورد "كل النا�س" ،ويف اعتقاد �صائغ الت�شريع �أن لفظتي "�إن�سان"" ،والنا�س" ي�ؤديان معن ًا واحد ًا ،ولكن يف احلقيقة
لهما معاين خمتلفة.
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فعندما ا�ستعمل القر�آن لفظ "ان�س" كان اللفظ للداللة على الب�شرية الآدمية الظاهرة ،وكمقابل للفظة اجلن ،ثم زيدت �ألف ونون لت�ؤدي داللة خا�صة
فاملعروف �أن كل زيادة يف املبنى ي�ؤدي �إلى زيادة يف املعنى وهذه الزيادة تفيد ارتقاء الب�شرية وتطورها �إما لفظ النا�س هو ا�سم جن�س ل�ساللة �آدم ذكور ًا و�إناث ًا.
-5-كن بخي ًال يف بناء العبارة القانونية دون �أن يخل ذلك مبعناها .ف�أكرث �شيء يقلق ال�صياغة الت�شريعية هو طول العبارة� ،أو الإطناب� ،أو �أن هناك �ألفاظ ًا وردتيف املادة القانونية لو مت حذفها ما تغري املعنى ومل يختل لأي وجه من الوجوه.
فمث ً
ال دائم ًا يرد يف مواد التعريفات" يف تطبيق �أحكام هذا القانون" .يق�صد بالكلمات والعبارات
التالية ،املعاين املو�ضحة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك.
ف�إذا نظرت �إلى عبارة " يف تطبيق �أحكام هذا القانون" الواردة يف �صدر املادة .ماذا �أ�ضافت �إلى املادة؟ فمن املعروف �أن كل الكلمات والعبارات الواردة يف
هذا القانون تخ�ص تطبيقه هو فقط ولي�س تطبيق كل القوانني .هذا بالإ�ضافة �إلى �أن هذه املادة ت�أتى بعد عبارة " �أ�صدرنا القانون الآتي" وبالتايل �إذا حذفنا
عبارة " يف تطبيق �أحكام هذا القانون" وبد�أت املادة "يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها" ف�إن هذا احلذف لن يرتتب عليه �إخال ًال
يف املعنى.
كذلك ف�إن الألفاظ الت�شريعية يجب �إال تكون متناق�ضة مع بع�ضها البع�ض� ،أو ت�ؤدي معاين خمتلفة خا�صة �إذا جمع هذه الألفاظ املتناق�ضة مادة قانونية واحدة
فذلك ي�ؤدي مبا�شرة �إلى نق�ض �أحكام املادة وتناق�ضها مع بع�ضها البع�ض.
فمثال هناك عبارة �شائعة ت�أتي يف مواد التعريفات هي " ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك" ف�إذا ت�أملنا هذه العبارة جند �إنها تتناق�ض وتهدم املعنى املبني
قرين كل كلمة �أو عبارة .ولذا ف�إن الإبقاء عليها يثري اللب�س يف بناء العبارة القانونية ،وح�سن ال�صياغة يتطلب حذفها� .أما �إذا كان هناك معنى �آخر للكلمة املعرفة
ف�إن قواعد ال�صياغة تتطلب �أن تعرفها يف نف�س املادة التي وردت فيها ومبا يخالف مادة التعريفات.
يف �أحدى الق�ضايا التي �أثريت مبنا�سبة ذلك (يف �أحد البالد العربية) �أن حماميا مت�سك �أمام القا�ضي يف تعريفه لكلمة معرفة بغري التعريف الوارد يف مادة
التعريفات ومتم�سكا بعبارة "ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك" و�أ�شار املحامى يف مرافعته �إلى �أن هذه العبارة تعطي له احلق يف �أن يف�سر هو �سياق الن�ص
لأنها عبارة تتيح معنى تقديري من حق �أي �شخ�ص �أن يتم�سك به وبعيدا عن اجلدل الذي �أثري يف املحكمة حول كيفية تف�سري القوانني �إال �أن القا�ضي و�إزاء دفاع
املحامي �أخذ بوجهة نظره يف �إعطاء تعريف للكلمة يف غري املعنى الذي وردت به يف مادة التعريفات.
معان يف كلمة واحدة ،ف�إذا وجدت هذا اللفظ فعليك �أن تتجه �إليه مبا�شرة.
-6-اللفظ القانوين ميكن �أن يحوي عدة ٍورد يف قانون ما
"ال يجوز لغري الوطنيني ممار�سة �أي ن�شاط جتاري �أو اقت�صادي �إال يف املجاالت امل�صرح لهم ممار�ستها وفقاً للقوانني املعمول بها" .فعبارة وفقاً للقوانني
املعمول بها " ميكن اخت�صارها يف كلمة واحدة مثل " قانون ًا فيقال " ال يجوز لغري الوطنيني ممار�سة �أي ن�شاط جتاري �أو اقت�صادي �إال يف املجاالت امل�صرح لهم
مبمار�ستها قانون ًا " فذلك �أدى �إلى �إقالل عدد الكلمات امل�ستخدمة دون �أن يخل ذلك باملعنى وبالتايل �أحكم �صياغة املادة القانونية.
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-7اللفظ الت�شريعي يجب �أن يتميز بالفهم املبا�شر والوا�ضح من عامة النا�س ال من القانونيني فح�سب فال يجوز ا�ستعمال �ألفاظ مهجورة� ،أو �ألفاظ مل يعتد
النا�س على ا�ستخدامها.
فمث ًال ورد يف قانون ما لفظه" قارورة " وهي لفظة عربية �صحيحة ومعناها الزجاج الذي "تقر فيه ال�سوائل" �إال �أن النا�س يف ع�صرنا احلا�ضر مل يعتادوا
ا�ستخدام هذه الكلمة ،ومل تعد دارجة يف اللغة املتعارف عليها بني النا�س .الأمر الذي �أدى �إلى تندر رجال القانون على هذا القانون فكانوا يطلقون علية
" قانون القارورة" فال�صائغ الت�شريعي كان ميكن �أن يلج�أ �إلى لفظة " الإناء الزجاجي" �أو �أي لفظة �أخرى متعارف عليها بني النا�س.
فاللغة تتطور طاملا وجد الإن�سان ،ومع تطور اللغة ت�سقط �ألفاظ ،و تظهر �ألفاظ جديدة ،ولذلك �إذا قر�أت قانون ًا �أو قرار ًا مكتوب ًا يف الثالثينات �أو الأربعينات
�سنجد �أن �ألفاظه غريبة بع�ض ال�شيء ،و�أن بع�ض عباراته قد تبدو غري مفهومة لنا .ولذا �أنت كم�شرع �إذا وجدت يف م�شروع �أي لفظ تعجز عن فهمه فت�أكد
�أن العيب لي�س يف قدراتك و�إمنا العيب يف ال�صياغة الت�شريعية ،وعليك �أن تطالب ب�إلغاء هذا اللفظ غري املفهوم� ،أو غري املتداول� ،أو املهجور.
 -8اللفظ الت�شريعي ال يحتمل الت�أويل �أو التف�سري ف�إذا ف�سرت اللفظ الت�شريعي مبعنى وف�سر �آخر اللفظ الت�شريعي مبعنى �أخر ،ف�إن هذا يعد عيب ًا يف ال�صياغة
الت�شريعية ،وعليك �أن تطالب ب�إلغاء هذا اللفظ.
-9اللفظ الت�شريعي ي�ؤدي معن ًا يف العبارة القانونية لأن وجوده بدون معنى ي�ضر بالعبارة.
فورد يف �أحد القوانني مث ًال "ميار�س الديوان العام دور ًا مركزي ًا فيما يتعلق ويخ�ص و�ضع ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط العامة للوزارة".
فال�صياغة ال�سليمة هو " �أن ميار�س الديوان العام دور ًا مركزي ًا يف و�ضع ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط العامة للوزارة" لأن حرف "يف" يفيد الإحاطة
وال�شمول يف ممار�سة هذا االخت�صا�ص" وبالتايل فال معنى لكلمة فيما يتعلق ،وكلمة يخ�ص" وك�أمنا جاءت اللفظتان زائدتان عن املعنى ،ومرتادفان
ف�أدى ذلك �إلى �ضعف �صياغة املادة.

(الواحد والثالثون) :العبارة القانونية:
العبارة القانونية �إما �أن تكون جملة �أ�سمية� ،أو جملة فعلية ،فالأولى هي التي تبد�أ با�سم ،والثانية هي التي تبد�أ بفعل
ولك ــن:
•متى تبد�أ مادة القانون بجملة �أ�سمية؟
•ومتى تبد�أ مادة القانون بجملة فعلية؟
�إذا كان حمور احلديث يف املادة القانونية �شخ�ص �أو هيئة� ،أو م�ؤ�س�سة� ،أو �سلطة� ،أو وزير ،ف�إن الأ�صل هو �أن تبد�أ املادة القانونية بجملة ا�سمية� .أو كان اال�سم
هو املهيمن على اجلملة كما �سبق تو�ضيحه يف الف�صل الأول.
�إما �إذا كان هدف وحمور املادة القانونية تقرير الأحكام� ،أو االخت�صا�صات� ،أو تف�صيل وقائع القانون �إذا كان من�صب ًا على فعل ففي هذه احلالة ن�ستخدم يف
بداية املادة القانونية اجلملة الفعلية.
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فمث ـ ً
ال:
ورد يف الد�ستور الإماراتي "املجل�س الأعلى لالحتاد وهو ال�سلطة العليا فيه ،وي�شكل من حكام جميع الإمارات املكونة لالحتاد"
فعندما �أن�صب الهدف على املجل�س الأعلى لالحتاد كان من الالزم �أن تكون املادة القانونية جملة �أ�سمية فال ي�صح �أن يقول يكون املجل�س الأعلى لالحتاد هو
ال�سلطة العليا.
كذلك املادة  78من الد�ستور الإماراتي:
يعقد املجل�س دورة عادية �سنوية ال تقل مدتها عن �ستة �شهور .املحور والأ�سا�س هو انعقاد دورة املجل�س ملدة ال تقل عن �ستة �شهور لذا كان �إلزام ًا �أن يبد�أ بالفعل
يعقد املجل�س "جملة فعلية" وال ت�صح ال�صياغة.
املجل�س يعقد دورة عادية �سنوية ال تقل مدتها عن �ستة �شهور .لأن املحور والأ�سا�س هنا هو انعقاد دورة املجل�س ولي�س املجل�س يف حد ذاته.
ولكن ورد يف �أحد القوانني:
"يبد�أ حق امل�ؤمن عليه يف املعا�ش من اليوم التايل النتهاء خدمته ،ويقطع عند وفاته".
فالأ�صل �أن تبد�أ ال�صياغة هنا باجلملة اال�سمية وهو حق امل�ؤمن عليه لأنه هو الأ�صل واملحور يف املادة �إما بداية هذا احلق �أو نهايته فهي �أمور تنظيمية لهذا
احلق .ولذا ف�إن ال�صياغة ال�صحيحة هي "حق امل�ؤمن عليه يف املعا�ش يبد�أ من اليوم التايل النتهاء خدمته ،ويقطع عند وفاته".
نخل�ص من ذلك كله:
�-1-إذا كان حمور املادة و�أ�صلها �شخ�ص� ،أو هيئة� ،أو م�ؤ�س�سة� ،أو دولة� ،أو حكومة� ،أو وزارة� ،أو وزير ،ف�إن الأ�صل هو �أن نبد�أ املادة القانونية باجلملة اال�سمية.�-2-إذا كان حمور املادة و�أ�صلها تقرير الأحكام �أو و�صف وقائع القانون� ،أو �أحداثه فتبد�أ املادة القانونية باجلملة الفعلية.-3-ا�ستعمال اجلملة الفعلية كبداية للمواد القانونية هو الأكرث �شيوعا يف مواد القانون.-4-دائم ًا عندما تنظر للعبارة �أو املادة القانونية فابحث عن �سببها �أو ًال لأن هذا ال�سبب هو الذي �سريتب النتيجة ،ف�إذا كان �سببها فع ًال �أو حدث ًا فتبد�أ املادةالقانونية بجملة فعلية ،و�إذا كان �سببها �شخ�ص ًا �أو هيئة فتبد�أ املادة القانونية بجملة ا�سمية .فالعرب يقدمون يف لغتهم ما يهم ال�سامع �أو القارئ.
فمن قال" :كلمت الرئي�س" فاعلم هنا هو حدث الكالم ال �شخ�ص من كلمت.
ومن قال" :الرئي�س كلمت" فهمنا �أن املهم هو �شخ�ص الرئي�س وهو املعنى بالأخبار عنه وهذا هو الأ�سا�س الذي �أخذت به ال�صياغة القانونية العربية

(الثاين والثالثون) :العبارة القانونية احلديثة مل تعد حتتمل لفظي "يجوز" و"يجب على":
على الرغم من �أن ال�صياغات الت�شريعية العربية كانت ت�سرف يف ا�ستخدام لفظي "يجوز" و "يجب" يف �أي قانون �إال �أن تطور ال�صياغات الت�شريعية العربية
ومراعاة ملبد�أ االقت�صاد يف بناء العبارة القانونية فتم ا�ستبدال هذين اللفظني بحرف "الالم" بد ًال من كلمة "يجوز" ويل�صق بالذات املعنية .وباحلرف "على"
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دون حاجة للفظة "يجب".
فمث ـ ً
ال:
"يجوز للوزراء ح�ضور جل�سات اللجان" فال�صياغة ال�صحيحة هي "للوزراء ح�ضور جل�سات اللجان".
مثال �آخر:
"يجوز لرئي�س املجل�س �أن مينع �أحد الأع�ضاء من التحدث يف اجلل�سة" فال�صياغة ال�صحيحة هي "لرئي�س املجل�س �أن مينع �أحد الأع�ضاء من التحدث يف
اجلل�سة".
مثال على الوجوبية:
"يجب على �صاحب العمل يف القطاع اخلا�ص �أن يقدم للهيئة يف �شهر يناير من كل عام بيانات مبرتبات العاملني" فال�صياغة ال�صحيحة هي "على �صاحب
العمل يف القطاع اخلا�ص �أن يقدم للهيئة يف �شهر يناير من كل عام بيانات مبرتبات العاملني".
اخلال�صة:
 -حرف "على" يفيد الإلزام والوجوب.- -حرف "الالم" يفيد اجلوازية التخيري يف �إتيان الفعل �أو عدم �إتيانه.

فكل تزيد يف الألفاظ �أو يف العبارات حمظور حظر ًا تام ًا يف ال�صياغة الت�شريعية .لأن كل لفظ يف ال�صياغة الت�شريعية البد و�أن يكون له معنى ،و�أن يق�صد
به �شيئ ًا معين ًا ،و�أي تزيد يف الألفاظ �أو العبارات يتيح جما ًال �أو�سع لتف�سري وت�أويل القانون .بل �أن املحامني ي�ستغلون تزيد الألفاظ والعبارات فيف�سرون القانون
بر�ؤاهم مما ي�ؤدي �إلى �ضياع املعنى الذي ق�صده امل�شرع:

(الثالث والثالثون) :التقدمي والت�أخري يف �ألفاظ العبارة القانونية:
هناك قاعدة يف ال�صياغة الت�شريعية تقول "ال تقدمي و ال ت�أخري يف �ألفاظ العبارة القانونية" .فيجب �أن ت�سري �صياغة اجلملة بب�ساطة و �سال�سة وو�ضوح فنبد�أ
ب�إيراد الفعل ففاعله ثم املفعول به� ،أو ب�إيراد املبتد�أ يتلوه خربه وهكذا.
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ولكن تواجه ال�صياغات الت�شريعية العربية �صعوبة يف االلتزام بهذه القاعدة لأن كل قانون به الكثري من اجلمل االعرتا�ضية �أو التو�ضيحية و �أحيانا اجلمل
التف�سريية .الأمر الذي �أدى �إيل ن�شوء قاعدة جديدة لل�صياغة الت�شريعية م�ؤادها
" �إن العبارات االعرتا�ضية �أو التو�ضيحية �أو التف�سريية يتم و�ضعها �إما يف بداية املادة� ،أو يف نهايتها ح�سب تقدير �صائغ الت�شريع �أو امل�شرع لأهمية هذه
العبارات و لكن ال يتم الإتيان بها يف �صلب املادة القانونية".

فالفي�صل هنا:
يف اجلمل االعرتا�ضية� ،أو التو�ضيحية� ،أو التف�سريية �إذا �أن�صبت على حكم �أو فعل يف املادة نف�سها ف�إنها تكون يف بداية مادة القانون �إما �إذا كانت هذه اجلمل
ان�صبت على حكم �أو فعل يف مواد �أخرى ف�إنها تكون يف نهاية املادة.
مث ــال:
" ي�ؤدي الوزراء قبل مبا�شرة �أعباء منا�صبهم اليمني التالية "
فال�صياغة ال�صحيحة هي:
" قبل مبا�شرة الوزراء لأعباء منا�صبهم ،ي�ؤدون اليمني التالية "
فهذه اجلملة االعرتا�ضية خا�صة باملادة ذاتها ،وهي �شرط من �شروط املادة
مثال �آخر:
"ورد يف �أحد القوانني بدولة الإمارات"
" دون �إخالل بحكم املادة  19يخ�صم  %10من ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه املعا�ش..... .ب�شرط �أال تكون مدة خدمته بلغت � 20سنة "
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ال�صياغة ال�صحيحة هي:
" يخ�صم % 10من ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه يف املعا�ش .... .دون �إخالل بحكم املادة "19
لأن اجلملة االعرتا�ضية هنا تعلقت بحكم يف مواد �أخرى.
�إذا كانت هذه هي القاعدة العامة يف اجلمل االعرتا�ضية �أو التف�سريية �أو التو�ضيحية �إال �أنه �أحيان ًا يلج�أ �صائغ الت�شريع �أو امل�شرع �إيل خمالفتها ولكن ب�شرط
�أن ي�ؤدي ذلك �إلى �ضبط املعنى على نحو �أكرث و�ضوحا وفهما .املهم هو �أال تكون هذه اجلمل يف و�سط العبارة القانونية

(الرابع والثالثون):البعد عن املح�سنات اللفظية والبديعية من ت�شبيهات وجماز:
فالعبارة القانونية ال تتحمل لفظ ًا حم�سن ًا �أو م�شبه ًا فهناك فارق كبري بني البالغة الأدبية و البالغة الت�شريعية ،فالبالغة الأدبية هي �أدب اخليال ،و الت�أين
يف اختيار الألفاظ و الإتيان باملرتادفات ،و الت�شبيهات �إما البالغة الت�شريعية فهو �أدب احلقيقة ،و �أدب التعبري الواقعي القائم على الإيجاز ،ولذا ف�إن �أحد قواعد
ال�صياغة الت�شريعية العربية تقول بقاعدة " امل�صادرة على املطلوب"
مبعنى �أن ت�ستهدف املطلوب مبا�شرة و تتجه �إليه و ت�ضعه وا�ضحا� .إما ترك املطلوب لال�ستنتاج و الذكاء فهذا ال يجور يف �صياغة العبارة القانونية لأن النا�س
تختلف فيما بينها يف اال�ستنتاج و يختلفون يف درجات الذكاء و الفطنة.
فمث ً
ال
ورد يف �أحدى اللوائح العربية:
" عند افتتاح اجلل�سة الأولى لدور االنعقاد العادي الأول ي�شغل كر�سي الرئا�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سنا "
فنالحظ �أن مو�ضوع املادة هو رئا�سة اجلل�سة االفتتاحية �أما �شغل كر�سي الرئا�سة فهو كناية على الرئا�سة وحيث �أن الرئا�سة حدث فالفعل من رئا�سة هو
"ير�أ�س"
وبالتايل كان ينبغي �أن تكون ال�صياغة " ير�أ�س اجلل�سة الأولى لدور االنعقاد العادي الأول �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سناً "
فهذه ال�صيغة حققت املعنى متام ًا.

(اخلام�س والثالثون):العبارة القانونية يجب �أن تكون عربية يف �ألفاظها:
فهناك الكثري من الت�شريعات العربية التي د�أبت على ا�ستخدام �ألفاظ غري عربية يف العبارة القانونية .وعلى الرغم من �أن البع�ض يجيز ذلك بالن�سبة �إلى
الآالت واملخرتعات احلديثة التي عم ا�ستعمالها بني مواطني الدولة بحجة �أن ي�ؤدي اللفظ الفهم املبا�شر� ،إال �أن ذلك ي�ضعف من اللغة العربية التي هي غنية جد ًا
مبفـرداتها ،وا�شتقاقاتها خا�صة و�أن هذه اللغة كانت فيما م�ضى لغة العلم والثقافة.
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مثــال
ورد يف �أحد الت�شريعات العربية
" املواد املذاعة يف التلفزيون والراديو تخ�ضع لرقابة وزارة الإعالم "
ولفظتي " التلفزيون " و" الراديو " �ألفاظ غري عربية ولكن هناك ما يقابلها يف اللغة العربية فالتليفزيون هو " الإذاعة املرئية " والراديو هو " الإذاعة
الال�سلكية �أو تكتفي با�سم الإذاعة بعد �أن �أ�صبحت معروفة بني عامة النا�س .لأن �أحد �أغرا�ض الت�شريع هو �أن يحافظ على لغته وينميها و�إال تعر�ضت لالندثار
واالختفاء.

(ال�ساد�س والثالثون):ا�ستعمال احلروف يف العبارة القانونية:
حروف اللغة العربية تنق�سم �إلى ق�سمني �أ�سا�سييــن حروف مبان وهي ما تبنى به الكلمات وهي حروف ال ت�ستقل بنف�سها و�إمنا تكون يف داخل اللفظة لت�ؤدي
معناه.
وحروف معان وهي التي لها دالالت ومعاين خا�صة مثل حروف اجلر ،وحروف العطف ،وحروف النداء.
وقد اهتمت قواعد ال�صياغة الت�شريعية بحروف اجلر لكرثة ا�ستخداماتها يف بناء العبارة القانونية ،وكذلك حروف العطف و�إذا كان لهذه احلروف معاين
خا�صة يف اللغة العربية ف�إن ال�صياغة الت�شريعية �أ�ضافت �إليها بع�ض املعاين القانونية على النحو التايل:
 -1حرف " يف "
ا -تفيد يف ال�صياغة الإحاطة وال�شمول.
فيقال
" ي�شرتط يف ع�ضو املجل�س "
�أي �أن هذه ال�شروط يجب �أن ت�ستغرق وت�شمل وحتيط ع�ضو املجل�س.
ولكن �إذا كانت العبارة
" ي�شرتط لع�ضو املجل�س "
يف ال�صياغة القانونية ال يفيد هذا املعنى الإحاطة وال�شمول و�إمنا قد تكون هناك �شروط ًا �أخرى.
ب -كما �أن حرف " يف " يف القانون يفيد املكان وال يفيد الزمان
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فال يقال
" اجتمع املجل�س يف ال�ساعة كذا " �أو انتهى اجتماع املجل�س يف ال�ساعة كذا "
لأنه ال يعقل �أن يجتمع املجل�س يف �ساعة ،و�إمنا هو يجتمع يف قاعة
فيقال
اجتمع املجل�س عند ال�ساعة كذا " بحرف عند يفيد الزمان ،حرف " يف " ال�صياغ ــة يفيد املكـ ــان ولي�س الزمان� ،أو الإحاطة وال�شمول.
ج -اال�ستعمال الثالــث ال�سببية
مثل
" يقب�ض على املتهم يف حال تلب�سه باجلرمية "
فالقب�ض جاء �سبب ًا للتلب�س باجلرمية "
�أو
" تتخذ �إجراءات جزائية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س يف حال التلب�س باجلرمية "
 -2حرف الباء يف لغة ال�صياغة الت�شريعية
كثري ًا ما يحدث اخللط يف بناء العبارة القانونية بني حريف " الباء " والـ " يف "
ف�إذا كانت الـ " يف " تفيد الإحاطة وال�شمول يف لغة القانون ف�إن " الباء " تفيد التبعي�ض والتقليل.
مثال ذلك
" ي�ستحق الأب ن�صيباً يف معا�ش ابنه " �أي �أن هذا الن�صيب من كل املعا�ش
" ي�ستحق الأب ن�صيباً مبعا�ش ابنه " �أي �أن هذا الن�صيب بجزء من ا ملعا�ش
�أو
" يف�صل املجل�س يف �صحة نيابة �أع�ضائه " �أي يف�صل املجل�س يف كل �إجراءات ال�صحة
وقد يكون غر�ض حرف الباء يف ال�صياغة هو التعبري عن و�سيلة
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مث ــل
تكون دعوة املجل�س لالنعقاد ،وف�ض الدورة " مبر�سوم "
فالباء هنا عربت عن و�سيلة ف�ض الدورة.
وقد يكون غر�ض حرف الباء يف ال�صياغة هو التعبري عن ال�سببية �أي تكون ك�سبب �أو �شرط مثل
" تكون دعوة املجل�س لالنعقاد وف�ض الدورة مبر�سوم ب�صدره رئي�س االحتاد مبوافقة جمل�س وزراء االحتاد "
فالباء هنا �شرط من �شروط �إ�صدار مر�سوم رئي�س الدولة.
وكذلك
"ال تكون مداوالت املجل�س �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه" فالباء حققت �سبب و�شرط احل�ضور ل�صحة مداوالت املجل�س.
وال ي�صح القول
ال تكون مداوالت املجل�س �صحيحة يف ح�ضور �أغلبية �أع�ضائه لأن " يف " مكانية مل حتقق كل ال�سبب �أوكل ال�شرط.
ويراعى �أن معاين احلروف يف اللغة العربية قد يكون لها مدلو ًال �أو معاين يختلف عما ذهبت �إليه ال�صياغة الت�شريعية ،وهذا االختالف جاء من رغبة ال�صياغة
الت�شريعية يف الإيجاز وهذا ما يثري اللب�س �أحيان ًا بني حريف " الباء " والـ " يف " يف ال�صياغة.
فمث ـ ً
ال
ورد يف �أحدى اللوائح الداخلية ملجل�س عربي " �أمناء ال�سر يتلقون اقرتاحات الأع�ضاء باجلل�سة "
ف�صحتها " يف اجلل�سة " فاجلل�سة لي�ست و�سيلة للأع�ضاء ،و�إمنا الأع�ضاء يتقدمون باقرتاحاتهم يف اجلل�سة ،ويف هنا تعرب عن املكان.
 -3معاين حرف " من " يف ال�صياغة الت�شريعية
ا -من قد يفيد احل�صر والتمام
مثل
يكون اختيار الوزراء من مواطني االحتاد امل�شهود له ــم بالكف ــاءة واخلربة.
فجاءت "من" هنا لتق�صر اختيار الوزراء على مواطني االحتاد
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ب� -أو قد يكون معنى " من " الرتتيب والتعقيب وهنا ترتبــط بواو العطــف
مثل:
يكون للمجل�س هيئة مكتب ت�شكل من رئي�س ،و نائب �أول ،ونائب ثان ،ومن مراقبني اثنني " فمن مع الواو حددت ت�شكيل هيئة املكتب بالرتتيب والتعقيب.
ج� -أو قد يكون معنى " من " �شرطاً من �شروط املادة القانونية.
مث ــل
من دون الإخالل ب�أحكام املادة كذا تعر�ض م�شروعات القوانني " ........... .
د� -أو قد يفيد معنى " من " �أجراء وجب االلتزام به يف القانون
مثـل
" بحث د�ستورية القوانني االحتادية �إذا ما طعن فيها من �إمارة �أو �أكرث ملخالفتها لد�ستور االحتاد " ف�أفادت من انه �أجراء الطعن مرتبط ب�أحد �إمارات االحتاد
و بالتايل ال يحق للأ�شخا�ص الطعن
�أو
" تخت�ص املحكمة االحتادية العليا:
.........................................
.........................................
بحث د�ستورية القوانني والت�شريعات واللوائح عموم ًا �إذا ما �أحيل �إليها هذا الطلب من �أية حمكمة من حماكم البالد" .............. .
فالإجراء الذي �أفاده حرف " من " �إن يحال الطلب من حمكمة " .ولي�س من حق النيابة �أو املحامني �إن يحيلوا هذا الطلب �إلى املحكمة العليا.
� -4صيغة " عن " و " على "
حرف عن يفيد يف ال�صياغة القانونية �أن الفعل القانوين يتم مبح�ض �إرادة الفاعل �سواء كان التزاما بالقانون �أو خروجا عنه.
وحرف على يفيد �أن الفعل القانوين يتم رغم ًا عن �إرادة الفاعل �سواء كان التزاما بالقانون �أو خروجا عنه.
فيقال " خرج عن القانون "
والثانية " خرج على القانون.
يف العبارة الأولى ف�إن اخلروج عن القانون مت مبح�ض �إرادة الفاعل.
ويف العبارة الثانية ف�إن اخلروج على القانون مت رغما عن �إرادة الفاعل.
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 -5ا�ستخدام حروف العطف
عند ا�ستخدامك حلروف العطف فعليك االلتزام بدقة ا�ستخدام احلرف لأن �أحد امل�شاكل التي تعاين منها ال�صياغة الت�شريعية العربية الإ�سراف يف
ا�ستخدام حروف العطف مما ي�ؤدى �إلى ن�شوء ما يطلق عليه يف ال�صياغة "الكلمات امللت�صقة" التي ت�ضر كثريا بقواعد ال�صياغة لأنها ت�ؤدى �إلى �إطالة العبارة
القانونية .وكلما قلت الكلمات امللت�صقة من حروف عطف �أو جر �أو و�صل كلما �أفاد ذلك يف البناء القانوين ال�سليم للعبارة القانونية لأنه من املهم �أن نقارب بني
الفعل والفاعل يف اجلملة القانونية والكلمات امللت�صقة ت�ؤدى �أحيان �إلى البعد بني الفعل وفاعله و�أحيانا املفعول به.
كما �أن احد �شروط بناء العبارة القانونية هو �أن تكون ق�صرية والكلمات امللت�صقة ت�ؤدى �إلى �إطالة العبارة القانونية.
بل �أن بع�ض فقهاء ال�صياغة يرون �أن املادة القانونية �إذا زادت عن  17كلمة فهي يف حاجة �إلى وقفة لأن هذه اجلملة لن يفهمها اللذين مل ينالوا �سوى ثماين
�سنوات من التعليم.

(ال�سابع والثالثون):ا�ستخدم �صيغة املبنى للمعلوم وال ت�ستخدم �صيغة املبنى للمجهول:
فينبغي �أن نحدد يف العبارة القانونية الفاعل ،و�صيغة املبنى للمجهول غالب ًا ما توجز عن تو�ضيح من يجب عليه �إن ي�ؤدى الفعل كما �أن �صيغة املبنى للمعلوم
تتطلب عدد ًا حمددا من الكلمات لأن الفاعل حمدد ويعرف ما ينبغي عليه فعله ،يف حني �أن املبني للمجهول يغيب الفاعل وعلينا �أن نبحث عنه يف ثنايا القانون
وقد ي�ؤدي ذلك �إلى اختالفات يف التف�سري �أو الت�أويل.
بل �أن ا�ستخدام �صيغة املبني للمجهول يقا�س عليها يف الكثري من الأحيان كم�ؤ�شر لعدم فعالية ال�صياغة التي تتطلب يف �أحد عنا�صرها حتديد املخاطبون
بالقاعدة القانونية حتديدا دقيقا .و�أن يكون املخاطبون قادرون على �أن يفهموا القانون بي�سر و�سهولة.
ف�إذا كان املخاطبون غائبني من خالل ا�ستخدام امل�شرع ل�صيغة املبنى للمجهول فكيف ميكن �أن نحددهم �أو يفهموا القانون يف ي�سر و�سهولة.

(الثامن والثالثون):ا�ستخدام �صيغة املفرد بد ًال من اجلمع:
لأن �صيغة املفرد يف العبارة القانونية تو�ضح �أن تلك الأحكام ت�سري على كل فرد يف جمموعة �أو طبقة ما.
مثل " ال يجوز للموظفني �أن يتقا�ضوا �أمواال خارج نطاق �أعمالهم الر�سمية"
فهذا احلكم يعنى �أن املوظفني كمجموعة ال يجوز لهم �أن يتقا�ضوا �أمواال خارج نطاق عملهم الر�سمي .ولكن املوظف كفرد ميكنه �أن يفعل ذلك .ولذا �إذا �أراد
امل�شرع �أن يحظر على �أي موظف �سواء يف انتمائه ملجموعة املوظفني� ،أو لكونه موظفا فرد ًا ،ف�إن عليه �أن ي�ستخدم �صيغة املفرد فتكون العبارة " ال يجوز للموظف
�أن يتقا�ضى �أمواال خارج نطاق عمله الر�سمي".
فالقاعدة يف ال�صياغة هو �أن الألفاظ القانونية التي ترد فى �صيغة املفرد ت�ؤدى معنى �صيغة اجلمع وحتتويه
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حادي ع�شر :جتنب ا�ستخدام �صيغة " �أي " " و كل "
لأن هذين اللفظني ال ي�ضيفان �أي معنى للعبارة القانونية وعادة ما يكون من الأف�ضل بب�ساطة اال�ستغناء عنها ،مثل " كل جمرم برئ حتى تثبت �إدانته "
فيق ــال
" املجرم برئ حتى تثبت �إدانته " فعندما حذفنا "كل" ف�إن املعنى مل يتغري
ثاين ع�شر :جتنب ا�ستخدام ال�ضمائر ال�شخ�صية خا�صة كلما طالت مادة القانون
فال�صياغة القانونية تهتم اهتمام ًا كبري ًا بالفاعل ،ويف�ضل �إعادة تكراره حتى ال يكون ال�ضمري ال�شخ�صي عر�ضة للتف�سري والت�أويل .لأن املهم هو حتديد الفاعل
الذي تهدف �إليه القاعدة �إلى حتديد �سلوكه.

(التا�سع والثالثون) :ا�ستخدم �صيغة الإيجاب بد ًال من �صيغة النفي:
بقدر الإمكان حاول �أن جتعل العبارة القانونية يف �صيغة ،الإيجاب بد ًال من �صيغة النفي فيمكن بد ًال من ا�ستخدام� ،صيغة النفي �أن ت�ستخدم �صيغ الإيجاب مثل:
يحظر – يحرم – يرف�ض – ينكر – وغريها من الألفاظ التي ت�ؤدي املعنى لأنه �صيغة الإيجاب �أكرث فهم ًا و�سهولة ،وت�ستخدم كلمات �أقل.

(الأربعون):ا�ستخدم التبنيد:
�إذا ر�أيت �أن الفاعل القانوين �سيقوم بعدد من الأفعال القانونية ،ف�أنه لزيادة تو�ضيح املعنى فاجل�أ �إلى التبنيد �أي ت�شري �إلى الفاعل القانوين مرة واحدة فقط
يف بداية املادة ،وت�ضع كل فعل قانوين يف فقرة فرعية مع �أية �شروط ت�سري عليه.
مثـ ــل
ي�شرتط يف ع�ضو املجل�س ،
............................. .1
............................. .2
............................. .3
............................. .4

(الواحد والأربعون) :يجب مراعاة حالة الفعل �أو احلكم
فاحلكم الذي تورده املادة القانونية قد ال ي�سري على جميع الأو�ضاع والظروف ،و�إمنا ي�سرى على حالة معينة فيجب تقدمي هذه احلالة يف العبارة القانونية
ثم ننتقل بعدها �إلى احلالة الأعم .و�أحيان ًا يحدث العك�س ب�أنه تبد�أ املادة احلالة العامة ،ثم احلاالت اخلا�صة وهذا يخ�ضع لتقدير �صائغ الت�شريع وامل�شرع ح�سب
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درجة الأهمية للحالة العامة �أو اخلا�صة وال يتم التعبري عن احلالة �إال عندما يكون �أداء الفعل القانوين مق�صور ًا على ظروف معنية
ولكن ب�صفة عامة �إذا ر�أى امل�شروع �أنه بهذه احلالة �سيقوم بو�ضع بع�ض اال�شرتاطات بها ،ف�إنها ت�ؤخر ،واحلالة التي لي�س بها �أي �شروط �سيتم تقدميها.
والأدوات التي ت�ستخدم للتعبري عن احلالة
� -1صيغة �إذا
حاول بقدر الإمكان �أن تقرب بني فعل ال�شرط وجوابه ،و�أن حتذف كل ما هو غري �ضروري من الألفاظ التي تباعد بني فعل ال�شرط وجوابه
�إذا بد�أت بجواب ال�شرط فاجعله يف زمن امل�ضارع و�سيكون فعل ال�شرط يف املا�ضــي
� -2صيغة متى
فهي �إذا كانت يف اللغة العربية �شرط للزمان ،ف�إنها يف اللغة القانونية ت�ستخدم لو�صف احلالة.
� -3صيغة يف حال " �أو يف حالة "
وهي ت�ستخدم لو�صف احلالة �إذا جاءت قبل جملة �أ�سمي ــة
� -4صيغة حيثما
ت�أتي لو�صف احلالة �إذا جاءت قبل جملة فعلية.
� -5صيغة ب�شرط �أن �أو " على �أن " �أو �شريطة �أن "
يق�صد بها �إ�ضافة �شرط الحق حلكم قانوين �سبق ذكره يف العبارة القانونية بحيث يقيد هذا ال�شرط احلكم املذكور قبله.
والحظ �أنه العبارة التي �ست�أتي بعد �صيغة ال�شرط الالحق �أن تكون تامة وذات �صلة وثيقة بالعبارة قبل ال�شرط الالحق ،وي�شرتط لل�صياغة ال�صحيحة لل�شرط
الالحق �أال ميتد مفعوله للدرجة التي يبطل معها احلكم الرئي�سي الذي ورد يف بداية العبارة القانونية ،وحاول �أن تقلل بقدر الإمكان من ا�ستخدام هذه ال�صيغة
لأنها حمل انتقاد من فقهاء ال�صياغة الت�شريعية لأنها ت�ؤدي �إلى تطويل العبارة القانونية وتنهي العبارة القانونية بطريقة قد تتناق�ض مع ما بد�أت به اجلملة.
ودائماً ي�أتي بعد �صيغة "ب�شرط" ا�سم
ودائماً ي�أتي بعد �صيغة "ب�شرط �أن" جملة فعلية.

(الثاين والأربعون):ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف م�شروع القانون
كثري ًا ما ي�ؤدي �إ�ساءة ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف م�شروع القانون �إلى تغيري معنى العبارات القانونية ،و�أحيان ًا ي�ؤدي ذلك �إلى اختالفات يف تف�سري �أو ت�أويل معنى
العبارة القانوني ــة وعالمات الرتقيم يف ال�صياغة الت�شريعية العربية ت�ؤدي معاين حمددة بني �أجزاء الكالم لتمييز بع�ضه عن بع�ض �أو للتنويع عند قراءة العبارة القانونية.
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و�أهم عالمات الرتقيم امل�ستخدمة يف م�شروعات القوانني هي:
 -1الفا�صلة ( ) ،
ا�ستخدامها:
ا – بني اجلمل التي يتكون من جمموعها كالم تام يف معنى معني.
ب– بني �أنواع ال�شيء و�أق�سامه.
ج – بني الكلمات املفردة املرتبطة بكلمات �أخرى جتعلها �شبيهة باجلمل يف طولها.
د – الف�صل بني بنود متتابعة يف قائمة ت�ضم �أكرث من بنديني مما ي�ؤدي �إلى نوع من التوازي والتوافق بني البنود داخل القائمة.
هـ-ين�صح معظم فقهاء ال�صياغة الت�شريعية با�ستخدام الفا�صلة قبل واو العطف� ،أو �أداة التخيري "�أو" �أو قبل �آخر بند من القائمة التي ت�ضم �سل�سلة
من البنود املتتابعة.
و -ت�ستخدم قبل اجلملة الثانية يف اجلملة املركبة.
 -2الفا�صلة املنقوطة ( ؛ )
ا -بني جملتني ثانيتهما م�سببة عن الأولى.
ب -بني جملتني مرتبطتني ببع�ضهما ات�صا ًال وثيق ًا لدرجة �أنه ال ميكن جتزئتهما �إلى جملتني با�ستخدام النقطة ().
ج -الف�صل بني بنود كل منها ي�أخذ رقم ًا معدود ًا ،عند ما يكون كل بند مق�سم ًا �إلى بنود فرعية
 -3النقطتان العموديتان (� ):أو النقطتان العموديتان امل�صحوبتان ب�شرطة ()-:
ا -بني لفظ القول والكالم املقال.
ب - -بني ال�شيء و�أق�سامه.
ج -قبل الكالم الذي يعر�ض لتو�ضيح ما �سبقه.
د -قبل الأمثلة التي ت�ساق للتو�ضيح
 -4ال�شرطة () -
�أ -بني العدد واملعدود.
ب -بني ركني اجلملة الواحدة �إذا طال الركن الأول
ج  -للتخ�صي�ص.
د  -للتف�صيل.
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 -5ا�ستخدام ال�شرطة املائلة ( ) /
للف�صل بني البدائل يف العبارة القانونية
 -6النقطة ().
بعد نهاية اجلمل التي مت معناها بحيث تعر�ض العبارة القانونية التالية معنى جديدا ً غري ما عر�ضته اجلملة الأولى
 -7عالمة احلذف ()- - - - - - - - -
عند حذف عبارة �أو �أكرث ،وت�ستخدم بكرثة يف جداول القانون املقارن �إذا ما حذفت اللجنة عبارة �أو �أكرث من م�شروع احلكومة.
 -8القو�سان ( )
 -للجمل االعرتا�ضية.- -للعبارات القانونية التف�سريية.

(الثالث والأربعون) :الرتقيم الأبجدي:

�إذا بد�أت ترقيم َا �أبجديا " �أو ًال " ف�إن ما ي�شتق من (�أو ًال) كبنود ي�أخذ عالمات الرتقيم ()2( ،)1
�أو ًال : - - - - - - - - - - - -
.............................................1-1
.............................................2-2
و�إذا �أردت �أن ت�شتق من (� )1أو ( )2بنود فرعية في�أخذ العالمات (�أ) (ب)
.........................................-1
	-أ....................................
	-ب....................................
و�إذا �أردت �أن ت�شتق من (�أ)( ،ب) في�أخذ عالمة ال�شرطة يف بداية الكالم
	-أ......................................................
..................................................-..................................................-198
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و�إذا �أردت �أن ت�شتق من ال�شرطة فروع ًا فت�أخذ عالمة الدائرة ال�صغرية املظللة.
:------------------- - - - - - - - - - -yy
- - - - - - - - - - -yy
و�إذا �أردت �أن ت�شتق من عالمة الدائرة ال�صغرية املظللة فت�أخذ عالمة الدائرة ال�صغرية غري املظللة:
- - - - - - - - - - -yy
- - - - - - - - - - -yy
- - - - - - - - - - -yy
و�إذا �أردت �أن ت�شتق من عالمة الدائرة غري املظللة فن�أخذ بعالمة املربع املظلل.
0

:-------------- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
و�إذا �أردت �أن ت�شتق من عالمة املربع املظلل فت�أخذ بعالمة املربع غري املظلل.
:----------------- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
وغالب ًا ال متر مراحل التبنيد يف م�شروع القانون بكل هذه املراحل �إذ �أنها يف الأغلب تنتهي عند عالمة الدائرة املظللة �أو ما قبلها.
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(الرابع والأربعون) :عنا�صر اجلملة الت�شريعية:
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(اخلام�س والأربعون) :اجلوانب املو�ضوعية لل�صياغة الت�شريعية:
م�شروع القانون يجب �أن يعرب عن امل�صلحة العامة للمجتمع ولي�س ا�ستجابة لفكرة القوة الن�سبية ملجموعات امل�صالح املتناف�سة و�إذا كانت امل�صلحة العامة
هي جمموعة امل�صالح اخلا�صة فامل�شرع يجب �أن ميثل ح ًال و�سط ًا ي�ضم �إلى �أق�صى حد ممكن املطالبات غري القابلة للتنازل عنها اخلا�صة بكل جمموعة معنية
بالقانون لأن النائب ال ينبغي �أن يعمل وكي ًال ملجموعة معينة و�إمنا هو و�صيا ً على امل�صلحة الوطنية.
وهناك العديد من القواعد للجوانب املو�ضوعية لل�صياغة الت�شريعية �إال �أنه بداءة ف�إننا يجب �أن نراعي:
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-1جتنب حدوث تناق�ضات بني م�شروع القانون املنظور وغريه من قوانني الدولة ولذا ين�صح دائم ًا مبراجعة والإطالع على القوانني الأخرى املعنية ،لأن �أي
تناق�ض �سيرتتب عليه عدم ات�ساق املنظومة القانونية يف داخل الدولة.
 -2لإدخال �أي تعديل جوهري على م�شروع القانون ين�صح بعقد جل�سات ا�ستماع� ،أو تبادل الر�أي مع املعنيني بتنفيذ القانون لأنهم هم الأدرى مب�شاكله وق�ضاياه.
�أما عن القواعد املو�ضوعية ف�إنه ميكن �إيجازها يف الآتي:
كيف يحدد الربملان �أولوياته يف نظر م�شروعات القوانني؟
�إذا تزاحمت م�شروعات القوانني علـى الربملان فال بد من حتديد �أولويات لنظر امل�شروعات .ولعله واحدا من امل�شكالت الأ�سا�سية التي تواجه كل الربملانات
هو حتديد �أولويات نظر م�شروعات القوانني حيث �أن �أولويات الربملان يف بع�ض الأحيان تختلف عن �أولويات احلكومة لأن الربملانيني بطبعهم مييلون �إلى ممار�سة
الأدوار الرقابية �أكرث من الأدوار الت�شريعية ويعتقدون �أن يف ممار�ستهم للأدوار الرقابية يعطون زخما وفعالية لأعمال الربملان ،وجتعلهم هذه الأدوار يف نظر
ممثليهم برملانيني ناجحني .يف حني �أن احلكومات حتاول دائما �أن تغرق الربملانات ب�سيل هائل من الت�شريعات حتى يحدوا من الدور الرقابي للربملان� .إال �أنه يف
بع�ض الأحيان يكون للحكومة خطة ت�شريعية تريد تنفيذها من خالل الربملان قبل �أن ينتهي دور انعقاده ،وقد ترتبط هذه اخلطة بتنفيذ ا�سرتاتيجيات الدولة يف
جوانبها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية.
و�إزاء هذه الإ�شكالية التي تواجه خمتلف برملانات العامل فقد �سعت الكثري من النظم الربملانية �إلى حتديد معايري الأولويات الت�شريعات مثل:
	 -أمدى ت�أثري امل�شكلة التي يناق�شها م�شروع القانون على �أكرب عدد ممكن من �سكان الدولة.
	 -بمدى ت�أثري امل�شكلة على �أكرب عدد ممكن من فئات الدولة.
	 -ج مدى �إحلاح امل�شكلة التي يناق�شها م�شروع القانون ،بحيث �أن ترك هذه امل�شكلة بدون حل ت�شريعي �سي�ؤدي �إلى خطر قائم �سواء يف اجلوانب ال�سيا�سية� ،أو
االقت�صادية� ،أو االجتماعية �أو الثقافية.
	 -د النتائج االجتماعية مل�شروع القانون �ست�سهم يف توفري فر�ص عمل كبرية للمواطنني� ،أو �ستعمل على �إعادة توزيع الدخل ل�صالح املواطنني� ،أو زيادة املعا�شات
التقاعدية لكبار ال�سن �أو حاالت العجز� ،أو ما يتعلق بتوفري مظلة الت�أمينات ال�صحية ملواطني الدولة.
	 -هنتائج م�شروع القانون �ست�ؤدي �إلى �إ�صالح النظام التعليمي يف الدولة.
	 -و نتائج م�شروع القانون �ستن�سق التزامات الدولة مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي �أبرمتها.
	 -ز �أداء الدولة اللتزاماتها املالية �سواء يف الداخل �أو اخلارج.
	 -ح حماية البيئة من عوامل االنهيار ،وحت�سني الظروف البيئية للمواطنني.
	  -ط م�شروعات القوانني الهادفة �إلى �إزالة التعار�ض بني القوانني القائمة� ،أو �إزالة عدم د�ستوريتها ف�إذا قدمت احلكومة �إلى الربملان خطتها الت�شريعية ف�إن
الربملانيني عليهم �أن يبلغوا احلكومة بخطة �أولوياتهم الت�شريعية يف �ضوء املعايري ال�سابقة� ،أو �أنهم يحددون نظر ا�ستعجالهم مل�شروعات القوانني� ،أو تقرير
�إدراجها يف جدول �أعمال املجل�س يف �ضوء هذه املعايري.
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(ال�ساد�س والأربعون) :قيا�س فعالية م�شروع القانون:
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(ال�سابع والأربعون):معايري امتثال النا�س للقانون:
على امل�شروع �أن ي�ضع يف اعتباره �سلوك النا�س �أو الفئات التي يوجه �إليها م�شروع القانون ،و�أن يكون لديه ا�ست�شعار ب�أن التدابري وال�سلوك الذي ينادى به
م�شروع القانون �سيمتثل �إليه النا�س �أو الفئات املخاطبة يف القانون.
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(الثامن والأربعون) :منح �سلطة �أو اخت�صا�ص جلهة �أدارية تنفيذية� ،أو �إن�شاء جهاز جديد:

(التا�سع والأربعون):البنية العامة مل�شروع �أي قانون:
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(اخلم�سون)� :أ�س�س الرتتيب ملواد م�شروع القانون:
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(الواحد واخلم�سون) :كيف نقيم مواد امل�سئوليات امللقاة على عاتق اجلهات التنفيذية؟:

(الثاين واخلم�سون) :ترتيب الأحكام الواردة يف م�شروع القانون:
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(الثالث واخلم�سون) :درجة التفا�صيل املطلوبة يف �أي م�شروع قانون:
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(الرابع واخلم�سون) :و�ضوح العبارة القانونية:

(اخلام�س واخلم�سون) :اقر�أ �أي م�شروع القانون ثالث قراءات:
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(ال�ساد�س واخلم�سون) :عالقة م�شروع القانون بالد�ستور:

(ال�سابع واخلم�سون) :كيف �أفح�ص مواد م�شروع القانون من الناحية املو�ضوعية و�أت�أكد من �سالمته
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 1-1عنوان م�شروع القانون
ا -يجب �أن يكون ق�صريا بقدر الإمكان
ب -معربا عن كل الأحكام الواردة يف م�شروع القانون ،فال يجوز مثال �أن يكون عنوان القانون " قانون اال�سترياد" وبه �أحكام تنظم الت�صدير� ،أو قانون "
املعا�شات والت�أمينات االجتماعية" وهو ال ينظم �سوى املعا�شات.
ج -يراعى الدقة اللفظية يف كتابة العنوان ،فال يجوز �أن يكون هناك لفظني يف العنوان يعربان عن معنى واحد� ،أو مرتادفان.
د� -ألفاظ العنوان مكملة لبع�ضها وكل لفظ ي�ؤدى معنا حمددا.
هـ-من امل�ستح�سن عند تفح�ص عنوان امل�شروع �أن تقر�أ القانون كله ،وتختزن �أحكامه يف ذاكرتك� ،أو تف�صيالته ثم تنظر للعنوان وت�س�أل �س�ؤاال واحدا هل
ا�ستوعب العنوان كل �أحكام القانون؟
و -ت�أكد �أن العنوان مل يرد يف قوانني �أخرى قائمة ،و�إال ف�إن امل�س�ألة الواحدة �سينظمها �أكرث من قانون.
ز� -إذا كان م�شروع القانون املعرو�ض يعدل كل �أحكام قانون ما ف�سيكون العنوان" :قانون بتعديل القانون رقم ل�سنة يف �ش�أن "
�أما �إذا كان م�شروع القانون يعدل بع�ض �أحكام قانون ما ف�سيكون العنوان " قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ل�سنة يف �ش�أن "

 -2مواد الأحكام العامة
مواد الأحكام العامة يجب �أن تو�ضع بالقرب من بداية م�شروع القانون ،وعند تفح�صها حتقق من الآتي-:
.أالهدف املبا�شر مل�شروع القانون ،و�أن يتم ذكرها دون مبالغة
.بعدم ا�ستخدام �ألفاظ مكررة يف حتديد الأهداف.
.جيف�ضل يف ذكر الأهداف �أن تكون مبندة (�أي �أوال ،وثانيا وهكذا وي�شتق منها  1،2وهكذا)
.ديراعى يف الأهداف �أن ال تكون هناك �ألفاظا مهجورة� ،أو غري م�ستخدمة� ،أو �أجنبية
.هترتب الأهداف ح�سب الأولويات ،و�أهميتها.
.وت�صاغ الأهداف يف عبارات ق�صرية بقدر الإمكان ،و�أن تكون دقيقة.
.ز�أن يتم حتديد مناط ال�سلطة يف تنفيذ القانون.

 -3مادة التعريفات
تهدف �إلى تعريف القارئ بدقة باملعنى املحدد املق�صود من كلمات معينة ،وعند تفح�ص هذه املادة فتحقق من الآتي-:
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ا-ال تعرف �شيئ ًا يعرفه غالبية النا�س،فالكلمة �أو العبارة املعرفة يثور ال�شك ب�ش�أن معناها يف فهم عامة النا�س لها� ،أو �أنها تعرب عن م�صطلح فني ال يعرفه
�إال املتخ�ص�صني.
ب -عدم ا�ستخدام تعريفات م�صطنعه فال يجوز ا�ستخدام تعريف ا�صطالحي يختلف كثري ًا عن املعنى املعتاد للكلمة.
ج -ال ت�ضع �أحكام ًا مو�ضوعية يف مادة التعريف ،مثل قائد املركبة :هو قائد ال�سيارة الذي يجب �أن يربط حزام الآمان
د -ا�ستخدام كلمة واحدة للتعريف �أما لفظة " يعني" �أو لفظة " ي�شمل" ولكن ال ت�ستخدم الكلمتني مع ًا " يعني وي�شمل " يف تعريف كلمة واحدة لأن لفظ ي�شمل
ي�شري �إلى بع�ض املعاين يف الكلمة .وذلك �إذا �أردت �أال يكون تعريفك ح�صري ًا للكلمة املعرفة ولفظة " يعني" ي�شري �إلى كل املعاين الواردة واملت�ضمنة بالكلمة.
وذلك �إذا �أردت �أن يكون تعريفك ح�صري ًا للكلمة املعرفة.
هـ-يجب �أال تظهر الكلمة املعرفة يف التعريف نف�سه ،مثل مركبات تعني املركبات البحرية ،واملركبات الربية.
جتنب تعريف كلمة بالإحالة �إلى تعريف م�ستخدم يف مكان �آخر يف القانون� ،أو يف غريه من القوانني.
ز -جتنب تناق�ض التعريف مع نف�سه.
فال يجوز ا�ستخدام عبارة " ما مل يقت�ض الن�ص بغري ذلك " فهذه العبارة تهدم التعريف من �أ�سا�سه.
ح -رتب الكلمات املعرفة ح�سب الرتتيب الأبجدي يف اللغة العربية.
'ط� -إذا كانت الكلمات املعرفة قليلة تو�ضع يف بداية م�شروع القانون.
و�إذا كانت كثرية تو�ضع يف نهاية م�شروع القانون.
� -4أحكام ال�سريان الزماين (تاريخ �سريان القانون)
�أ -تو�ضيح تاريخ �سريان القانون.
ب -تو�ضيح ي�سري على كل �أقاليم الدولة �أما على �أجزاء منها.
ج -تو�ضيح تاريخ �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون.
 -5مواد الأثر الرجعي
(املواد التي جتعل م�شروع القانون ي�سري قبل تاريخ �إقراره)
 -1تنبه �إلى ما �إذا كانت مادة الأثر الرجعي تتفق مع الد�ستور �أم ال.
ب -قلل بقدر الإمكان من �أن تت�ضمن م�شروعات القوانني تطبيقها ب�أثر رجعي لأنها قد تنتهك حقوق الإن�سان خا�صة �إذا ت�ضمن القانون عقوبات وجزاءات
�أ�شد كما �أن الأثر الرجعي قد يعرقل احلقوق الرا�سخة النا�شئة عن امللكية والعقود.
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 -6نطاق �سريان القانون
من الطبيعي �أن الت�شريع ي�سري عادة على كل �شخ�ص ي�ستويف املوا�صفات الواردة فيه ،ولكن �إذا رغب امل�شرع يف �أن يق�صر تطبيق قانونه على �إقليم ما� ،أو
�أ�شخا�ص معينني دون الآخرين فيمكن:
ا� -أن ين�ص على ذلك �صراحة يف مواد القانون.
ب� -أو �أن ي�ضع ذلك يف مادة التعريفات.
ج� -أو يتم الأخذ بالو�سيلتني مع ًا.
ومييل فقهاء ال�صياغة الت�شريعية العربية �إلى و�ضع ذلك التحديد يف مادة التعريفات ويف بداية م�شروع القانون.
 -7مواد املعنيني بتنفيذ القانون
بعد �أن يبني القانون مواد تعريفاته ،والأحكام العامة ،ونطاق �سريانه الزمانى واملكانى ،ت�أتى مواد املعنيني بتنفيذ القانون .وعند تفح�ص هذه املواد التي تعنى
الأ�شخا�ص والفئات التي �ستقوم بتنفيذ القانون فعليك �أن تلحظ الآتي-:
�أ -هل الواجبات امللقاة على عاتق الأ�شخا�ص �أو الفئات �أو اجلهات التي �ستنفذ القانون تتعار�ض ب�شكل �أو ب�آخر مع الد�ستور خا�صة باب احلريات العامة؟
ب -هل م�شروع القانون ا�ستطاع �أن يحدد م�شاكل ه�ؤالء املعنيني بتنفيذه بو�ضوح ،وو�ضع حلوال مل�شاكلهم امللحة� ،أم �أن الواجبات املفرو�ضة يف القانون �ستزيد من
ال�صعوبات؟
ج -هل القواعد التي �سيلتزم بها املخاطبون بتنفيذ �أحكام القانون وا�ضحة ،وال تثري الغمو�ض �أو االلتبا�س� ،أو ترتك �سلطة تقديرية للمخاطبني ب�أن يت�صرفوا �أو
ال يت�صرفوا وفق هذه القواعد مثل " للأطباء االلتزام باحل�ضور �إلى م�ست�شفياتهم يف مواعيد العمل الر�سمية" .فهذه �صيغة جتيز للأطباء �أن يلتزموا �أو ال
يلتزموا .ف�إذا �أراد امل�شرع �أن يلزمهم فكان عليه �أن يقول " على الأطباء االلتزام باحل�ضور �إلى م�ست�شفياتهم "
د -الواجبات امللقاة على عاتق املخاطبني يجب �أال تتعار�ض مع واجباتهم يف قوانني �أخرى مثل قانون �صدر يف احد الدول حظر على املزارعني ا�ستخدام �أ�سمدة
زراعية معينة لأنها م�ضرة بالبيئة .يف حني �أنه كان يوجد قانون �آخر يتيح للمزارعني ا�ستخدام كل �أنواع الأ�سمدة.
هـ-و�ضع �آليات لتنفيذ املخاطبني ب�أحكام القانون لقواعده و�أداء الواجبات املفرو�ضة عليهم فال يجوز �أن تفر�ض قاعدة قانونية واملخاطبني بها ال يعرفون كيف
يتم تنفيذها.
فقد ورد يف احد القوانني لدولة �إفريقية مادة قانونية تن�ص " على كل مواطن �أن يقدم �إقرار ًا لذمته املالية يف نهاية ال�سنة" �إال �أن املواطنني يف هذه الدولة
اللذين رغبوا يف تنفيذ هذا القانون مل يعرفوا على من يقدمون �إقرارات ذمتهم املالية .فتنبه امل�شرع �إلى هذه امل�شكلة وا�ضطر الربملان �أن يغري الت�شريع
وحتديدا هذه املادة ،فن�ص يف مادته اجلديدة " على كل مواطن �أن يقدم �إقرار ًا لذمته املالية �إلى م�صلحة ال�ضرائب� ،أو هيئة الربيد� ،أو �إلى هيئة رئا�سة
�إقليمية �سواء وقعت هذه الهيئات يف نطاق �سكنه� ،أو عمله".
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و -هل البيئة املحيطة باملخاطبني لتنفيذ القانون متكنهم من الت�صرف وفقا ملا ت�أمر به القاعدة القانونية� ،أم على العك�س ف�إن ال�سلوكيات املن�سجمة مع البيئة
جتعل تنفيذ القانون �صعبا �أو م�ستحيال؟
مثل قاعدة قانونية ن�صت على �أن كل م�ؤ�س�سة �صناعية ال يزيد عدد العاملني بها عن مائة �شخ�ص .يف حني �أنه نظر ًا لتعقد وت�شعب العملية ال�صناعية كان
من ال�صعب على امل�ؤ�س�سات ال�صناعية االلتزام بتلك القاعدة .مما �أدى �إلى كرثة اخرتاقها فبات من ال�صعب على جهات تنفيذ القانون �إلزام املخاطبني بتنفيذ
القاعدة.
�أو قانون �صدر يف �أحد الدول الإ�سالمية يحظر �شرب املواد الكحولية بجميع �أنواعها .ويف ذات الوقت كانت تنت�شر يف مدن هذه الدولة العديد من متاجر بيع
اخلمور ،ومل ي�شر القانون �إلى حظرها .فرتتب على ذلك عدم التزام النا�س بهذه القاعدة.
ز -قدرة املخاطبني على تنفيذ القواعد القانونية التي ت�أمر بها هذه املواد
مثل �إلزام العاملني يف القطاع احلكومي بو�ضع �سياراتهم يف مواقف ال�سيارات ،وفى ذات الوقت مل تكن هناك مواقف لل�سيارات يف م�ؤ�س�سات القطاع
احلكومي �أو بالقرب منها.
ح -ت�أكد من �أن املخاطبني بالقانون يف �إمكانهم �أن يبلغوا بالقانون� ،أو ي�صل �إلى علمهم هذا القانون .فعلى الرغم من �أن امل�شرع ين�ص يف قواعده على ن�شر
القانون يف اجلريدة الر�سمية �إال �أن هذا الإجراء ثبت انه غري كاف حتى يتحقق علم النا�س بالقانون ،ولذا ال تكتفي غالبية دول العامل بن�شر قوانينها يف
اجلريدة الر�سمية فقط بل يتم ن�شر القوانني يف �أكرث ال�صحف انت�شار ًا ،ون�شر تقارير مطولة عنه يف و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة.
ففي دولة ما ،وللحد من الفقر ان�ش�أ احد قوانينها بنك �أطلق عليه بنك الفقراء وكانت مهمته تقدمي قرو�ض متو�سطة الأجل للفقراء وبدون فوائد� .إال �أن
الدولة وبعد مرور عام كامل على �إن�شاء هذا البنك وجدت �أن من ح�صل على قرو�ض ال يتعدى � 30شخ�صا ،يف حني �أن القانون كان ي�ستهدف �أكرث من
مليون �شخ�ص .وبعد درا�سة وجدوا �أن الفقراء يف الأرياف والقرى ال يعرفون �شيئا عن هذا القانون� ،أو البنك وبالتايل كان للنا�س عذرهم يف عدم التعامل
مع البنك.
ط� -أن تت�ضمن القواعد التي يجب �أن يلتزم بها املخاطبون تدابري ت�شجع على االلتزام بهذه القواعد .فقدميا كانت النظرة �أن اجلزاءات وحدها هي التي
جتعل النا�س يلتزمون بالقانون �إال �أن النظرة احلديثة ت�ؤكد على �أهمية احلوافز االيجابية والإثابة ملن يلتزم بالقانون مثل كل �شخ�ص يخالف �إ�شارة املرور
يدفع  500درهم .فهذا هو العقاب يف حال املخالفة ،ولكن ما هو و�ضع عدم املخالفني .ف�أ�صبحت ال�صياغات اجلديدة مثال تقول " كل �شخ�ص يخالف
�إ�شارة مرور يدفع  500درهم ،وفى حال عدم خمالفة ال�شخ�ص لإ�شارة املرور ملدة عام فيعفى من ر�سوم التجديد ال�سنوي ل�سيارته.
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 -8تفح�ص مواد اجلهاز املنوط به تف�سري القانون
بعد �أن يحدد القانون املخاطبني ب�أحكامه ،عليه �أن يحدد موا�صفات واخت�صا�صات اجلهاز املنوط به تنفيذ القانون ،وعند تفح�ص املواد القانونية اخلا�صة
بهذا اجلهاز راعي الآتي-:
	-أكيف ي�شكل هذا اجلهاز ؟هل هو بالتعيني؟ فانظر �إلى اجلهة التي �ستقوم بتعيينه هل هي خمولة قانونا لتعيني هذا اجلهاز؟ �أم انه من ال�ضروري �أن ت�شرتك
معها جهات �أخرى يف تعيينه؟ و�إذا كان ت�شكيل اجلهاز باالنتخاب فمن الذي �سيقوم بعملية االنتخاب؟ وكيف �سيكون الرت�شيح؟ وما هي الإجراءات وامل�ؤهالت
املطلوبة للرت�شيح؟
	-أمدة اجلهاز التنفيذي ،واخت�صا�صاته وراعي �أن تكون بقدر الإمكان على �سبيل احل�صر حيث �أن �إعطاء الكثري من ال�سلطات التقديرية للجهاز التنفيذي
يثري الكثري من امل�شكالت عند تطبيق القانون ،وقد ي�ؤدى ذلك �إلى تع�سف اجلهاز يف اختيار احللول.
.ب واجبات اجلهاز وراعي �أال تكون متعار�ضة مع الد�ستور �أو قوانني �أخرى.
.ج ما هي الإجراءات يف حال حدوث منازعات بني املخاطبني ب�أحكام القانون وبني اجلهاز التنفيذي له.
.د �إدارة االجتماعات ،ون�صاب اتخاذ القرارات.
.ه هل اجلهاز التنفيذي كاف للقيام باخت�صا�صاته؟ وقادر على �أدائها بكفاءة؟
.و قواعد الرقابة على �أعمال اجلهاز.
.زكيف يطعن املخاطبون ب�أحكام القانون على قرارات اجلهاز التنفيذي؟
.ح هل االخت�صا�صات املمنوحة للجهاز جتعله يقدم على اتخاذ قرارات تع�سفية؟ و�إذا كان هناك �إ�صرار من بقية �أع�ضاء اللجنة �أو احلكومة على احتفاظ

اجلهاز بهذه االخت�صا�صات ،فعليك �أن تت�أكد �أن ي�ضمن القانون مادة ل�ضمان م�ساءلة اجلهاز يف حال �إقدامه على اتخاذ قرارات تع�سفية� ،أو تقرتح
مادة جديدة حول و�ضع نظام مالئم لت�سوية املنازعات مع املخاطبني ب�أحكام القانون� ،أو حتديد ترتيبات تنظيمية متنع اجلهاز من التع�سف يف ا�ستخدام
�سلطاته.
 .ط و�أنت تتفح�ص �أحكام اجلهاز التنفيذي عليك �أن تت�ساءل هل من املالئم �أن ت�سند مهمة التنفيذ �إلى جهاز قائم بالفعل؟ �أم �أنه من الأف�ضل �إن�شاء جهاز
جديد؟ و�إذا قدرت �إن�شاء جهاز جديد فعليك �أن تراعي �أال ي�سلب اجلهاز اجلديد اخت�صا�صات و�سلطات الأجهزة التنفيذية القائمة ،و�أال �أدى ذلك �إلى
ال�صراع والتناحر بني الأجهزة التنفيذية وبع�ضها .كما �أنه �إذا قدرت اختيار جهاز تنفيذي جديد ف�أعلم �إن ذلك �سيزيد من التكلفة املالية لتنفيذ القانون
لأن اجلهاز اجلديد قد يحتاج �إلى تكاليف �إن�شاء مبنى جديد� ،أو تعيني �أ�شخا�ص جدد� ،أو تدريبهم� ،أو عمل لوائح جديدة.
.ي كيف �سيعرف اجلهاز التنفيذي بارتكاب خمالفات القانون؟ وما هي الإجراءات العاجلة؟ والإجراءات امل�ؤجلة التي �سيتخذها اجلهاز �ضد املخالفني

لأحكامه؟
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.كمن الذي يقرر �إعفاء م�س�ؤويل وموظفي اجلهاز التنفيذي من منا�صبهم �إذا ارتكبوا خمالفات قانونية؟ وما هو نوع املخالفات التي ت�ستوجب �أو جتيز هذا
الإعفاء؟
 -9تفح�ص مواد اجلزاءات
عند تفح�ص مواد اجلزاءات عليك �أن تراعي الآتي-:
	-أعدم الت�شدد يف العقوبات ،فمغاالة القانون يف عقوباته تتعار�ض مع حقوق الإن�سان ،ومع الد�ستور ،وتبعد العدالة عن جمراها ال�صحيح
	-ب الأفعال التي ت�ؤدى �إلى الت�شدد يف العقوبات مثل-:
•تكرار الفعل اجلرمي يف املجتمع �إلى احلد الذي بات ظاهرة تقلق �أمن النا�س وطم�أنينتهم.
•فعل جرمي يهدد �أمن الدولة وا�ستقرارها ال�سيا�سي مثل تدبري االنقالبات.
•فعل جرمي يعيق حتقيق الدولة خلططها االقت�صادية واالجتماعية مثل جرائم الف�ساد والر�شوة.
•فعل جرمي يخالف موروثات املجتمع الدينية ،وتقاليده ،وعاداته الأ�صلية مثل ازدراء الأديان.
ج  -ت�أكد �أن فعالية اجلزاء ال تتوقف على �شدته بقدر ما تتوقف على �أن ي�ضمن القانون كيفية االكت�شاف ال�سهل واملبكر للجرمية .فكلما زاد احتمال ك�شف
اجلرمية كلما زاد ردع القانون للأفراد يف عدم ارتكابهم للجرم حتى ولو كان العقاب ب�سيطا.
د -احتفظ بالعقوبات القا�سية وامل�شددة �إلى اجلرائم الأكرث خطورة فهل ميكن �أن تكون عقوبة الإعدام للقتل العمد هي ذاتها العقوبة ملن يرت�شي يف عمله؟
هـ  -عقوبة الغرامة واحلب�س تكون �أكرث فعالية عندما يكون ال�سلوك ال�سائد بني النا�س متما�شيا بالفعل مع الأهداف التي ي�سعى القانون �إلى حتقيقها ،مثل
عقوبات املرور.
 10 10التعديالت والإلغاءات
على الرغم من �أن القانون الأحدث ي�سود ويلغي القانون الأقدم �إال �أن فقهاء ال�صياغة الت�شريعية يرون �ضرورة �أن ي�شار �إلى ذلك �صراحة يف القانون الأحدث
مع مراعاة الآتي:
ا -ال يف�ضل ا�ستخدام �صيغة " يلغي كل قانون يخالف هذا القانون " لأنها �صيغة عامة وعبارة قد ت�ؤدي �إلى عدم ترابط املنظومة الت�شريعية.
ب -يف حال �إلغاء �أي قانون قائم يتعار�ض مع م�شروع القانون يجب ذكر رقم القانون وعنوانه.
ج -يف حال �إلغاء بع�ض مواد يف قانون قائم يتعار�ض مع م�شروع القانون اجلديد يذكر رقم املواد من ا�سم القانون ورقمه.
د� -إذا كانت القوانني القائمة كثرية وهي متعار�ضة مع الت�شريع اجلديد ي�شار �إليها جميع ًا برقم القانون وعنوانه ورتب �إلغاء هذه القوانني ح�سب الت�سل�سل
الزمني.
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 -11الأحكام االنتقالية
التي ترد يف نهاية م�شروع القانون ويكون هدفها االنتقال من القانون القدمي �إلى القانون اجلديد ب�أحكامه اجلديدة فعلى امل�شرع �أن ينتبه �إلى:
•املحافظة على الوظائف والتعيينات التي متت يف نطاق القانون القدمي.
•املحافظة على الأ�سباب القائمة للدعاوى �أو التقا�ضي التي ما زالت حمل نظر.
•املحافظة على الت�شريعات الفرعية التي �صدرت مبوجب القانون القدمي �إال �إذا مت الإ�شادة �صراحة �إلى �إلغائها �أو تعديلها يف م�شروع القانون.
•�ضمان ا�ستمرار خمتلف �أنواع احلقوق التي ن�ش�أت مبوجب الت�شريع ال�سابق مثل م�ستحقات ال�سكن� ،أو البدالت املالية.
 -12عنا�صر فح�ص �أي قانون من الوهلة الأولى (القواعد االثني ع�شر)
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الف�صل الثالث
�أ�س�س التحليل االجتماعي لبنية الن�ص القانوين

تتغري خ�صائ�ص القانون يف الربملان عند درا�سته ومناق�شته عما كان عليه يف �صورته الأولى حيث �أن الربملان باعتباره م�ؤ�س�سة متثيلية جلموع املواطنني فان ما
يهمه من �أي قانون هو مدى قدرة هذا القانون على �أن يحقق مزايا �إ�ضافية للمواطنني� ،أو يقلل من تكاليفهم و�أعبائهم االجتماعية� ،أو يكون القانون يف �أغرا�ضه
ال�ساعية للتنظيم االجتماعي قادر على �أن يحقق م�صالح ورغبات املواطنني ،و�أال يحدث تعار�ض بني فكرة امل�صلحة العامة التي ت�صر عليها احلكومات كحجر
�أ�سا�س يف كل القوانني ،وبني م�صالح واهتمامات املواطنني.

ومتر الآليات احلديثة لدرا�سة القوانني بثالثة مراحل �أ�سا�سية هي :
1 -1درا�سة القوانني يف جوانبها االجتماعية من خالل جداول وم�صفوفات اجتماعية جتيب عن العديد من الأ�سئلة املرتبطة ب�أ�سباب الظاهرة �أو املو�ضوع الذي
يدر�سه القانون  ،والتطورات التي �أف�ضت بهذه الظاهرة لأن تكون م�شكلة اجتماعية ي�صاغ لها قانون  ،وتف�سري هذه الظاهرة  ،واحللول الإجمالية املقرتحة
حللها �سواء وردت تلك احللول يف القانون � ،أو يف القوانني املقارنة � ،أو يف اخلربة املحلية �أو الإقليمية �أو الدولية.ونتائج تلك امل�شكلة على خمتلف جوانب
التنظيم االجتماعي �سواء من حيث �أ�ضرارها املبا�شرة �أو غري املبا�شرة على املواطنني .وتهدف هذه املرحلة �إلى متكني �أع�ضاء الربملان من املوافقة �أو الرف�ض
للقانون من حيث املبد�أ خا�صة بعدما �أحيط الع�ضو علم ًا مبختلف جوانب املو�ضوع �أو الظاهرة حمل الدرا�سة يف القوانني  .ولذا ف�إن اجلداول وامل�صفوفات
االجتماعية يتم طرحها يف �أول اجتماع للجنة املعنية بدرا�سة القانون .
2 -2درا�سة القوانني يف جوانبها القانونية من خالل جداول وم�صفوفات قانونية معيارية حتدد ما ينبغي �أن تكون عليه املادة القانونية حتى تكون حمكمة يف
�صياغاتها ال�شكلية ،وكذلك العنا�صر املو�ضوعية التي يجب �أن تتوفر يف كل مادة قانونية ( العنوان -مادة التعريفات – مادة املخاطبني ب�أحكام القانون-
مادة اجلهات التنفيذية يف القانون – املواد الفنية – مواد التدابري -مواد الأحكام العامة – مواد ال�سريان الزماين واملكاين-مواد اجلزاءات).
3 -3درا�سة جوانب التعديالت املقرتحة من جانب الأع�ضاء من خالل م�صفوفة التعديل التي تثري العديد من الأ�سئلة املو�ضوعية والفنية ف�إذا ما توافق معها
التعديل املقرتح فانه يكون الزم ًا والعك�س �صحيح�.إال �أن هذا الر�أي الفني مل�صفوفة التعديل ال يعني �إلزام الأع�ضاء به و�إمنا للربملان �أو اللجنة �أن يتخذا ما
يرونه منا�سب ًا من قرارات .
وقد �أثمر التطبيق العملي لهذه الآليات يف الربملانات الأوروبية والأمريكية العديد من الآثار االيجابية يف تلك املجتمعات وذلك بتعزيز املفهوم االجتماعي
للقانون بتفاعله مع حياة املواطنني وتالئمه مع حركة التغريات التي �شهدتها هذه املجتمعات ،ودعم �أداء الربملانات يف العملية الت�شريعية .مما يحتم تعديل
الآليات واملنهجيات احلالية املتبعة يف درا�سة القوانني يف معظم الربملانات العربية وامل�ستمدة من املدر�سة القانونية التقليدية وتدريب الأجهزة الفنية يف الأمانات
العامة الربملانية على ا�ستخدام هذه املنهجيات والو�سائل احلديثة.

�أو ًال  :الت�أ�سي�س العلمي الفل�سفي جلداول وم�صفوفات درا�سة القوانني يف الربملانات-:
ب�صفة عامة فان هذه اجلداول وامل�صفوفات االجتماعية والقانونية تهدف �إلى حتقيق غر�ضني �أ�سا�سيني هما :
•حتقيق الفعالية الت�شريعية :والتي تقا�س مبدى مواءمة القانون للواقع االجتماعي للمجتمع ،وحتقيقه مل�صالح كل الأطراف املجتمعية ،وتفاعل الأفراد
مع القانون بايجابية وتطبيقه يف خمتلف جماالت حياتهم .حتى ال يعرب القانون عن الوجود الت�شريعي الذي يعني �أن كل قانون ي�صدره الربملان هو موجود
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ت�شريعيا ولكن لي�س كل قانون فعال ت�شريعيا (اجتماعيا).
•احلد من �سطو احلكومة على الدور الت�شريعي للربملان:حيث �سجلت درا�سات االحتاد الربملاين الدويل �أن احلكومات ت�سيطر فعليا على العملية الت�شريعية
يف خمتلف برملانات العامل بن�سبة تفوق �أكرث من  .% 94و�إن الدور الت�شريعي للربملانات �أ�صبح مفهوما د�ستوريا �أكرث منه حقيقة واقعية .ويربز مفهوم ال�سطو
على الت�شريع يف عدة �أوجه منها :التقدم مب�شروعات القوانني،و�سيطرة احلكومة على املناق�شات الت�شريعية �سواء يف اللجان �أو يف اجلل�سات العامة ،وجناحها
يف دح�ض التعديالت الربملانية على الت�شريعات ،واحتواء الت�شريعات على جوانب وا�سعة من ال�سلطات التقديرية للجهات التنفيذية.ويعزو تزايد ال�سطو
احلكومي على الت�شريع �إلى عدم �إدرارك �أع�ضاء الربملان للعديد من م�سائل وق�ضايا الت�شريع ومن ثم عدم قدرتهم على املناق�شات و�إبداء الر�أي �إزاء القوانني
 ،بالإ�ضافة �إلى نق�ص املعلومات الربملانية حول القانون.
�إزاء ذلك دارت العديد من امل�ساجالت والأفكار الفل�سفية التي ا�ستقتها املدر�سة االجتماعية القانونية ك�أ�سا�س لفل�سفتها املعيارية يف اجلداول وامل�صفوفات
االجتماعية والقانونية والتي �سن�ستعر�ضها ب�شديد الإيجاز.مع الأخذ يف االعتبار �أن قوام هذه الفل�سفة املعيارية يرتكز على نقطتني جوهريتني هما :
•القانون يف مراحل �إعداده الأولى ما هو �إال جمموعة من القوالب والرتاكيب القانونية ال�شكلية التي ين�صب اهتمامها الرئي�سي على مراعاة القانون للعالقة
مع النظام القانوين القائم �،أو و�ضع مبادئ وتوجيهات ملا ينبغي �أن يكون عليه ال�سلوك الإن�ساين  .يف حني تتغري هذه الطبيعة للقانون الحقا عندما يكون يف
حوزة الربملان وذلك بتعبريه عن العالقة التفاعلية بني القانون واحلقيقة االجتماعية .وت�أثري هذا القانون على املواطنني ،وكيف يت�صرفون حياله حا�ضرا.
•تقدمي القانون و�شرحه يف �أب�سط �صورة ممكنة لتمكني الع�ضو الربملاين من قيامه بدور الت�شريعي .خا�صة �أن �أع�ضاء الربملانات تتفاوت خلفياتهم العلمية
والثقافية وال�سيا�سية .

�أهم مبادئ و�أ�س�س الفل�سفة املعيارية جلداول وم�صفوفات القوانني:
-1

-2

-3

1الربملان ملزم ب�إدراك علة القوانني :يرى الفيل�سوف " فيرب" �أن الربملان هو الذي يقرر �شرعية االلتزام بالقانون ولذا فانه من املحتم �أن يدرك الربملان
علة القانون .ولعل �أكرب خطر يهدد �شرعية �أي برملان هو عدم قدرته على �إدراك علة القوانني التي ينظرها� ،أو عدم وعيه بحجم و�آثار امل�شكلة التي يعاجلها
القانون والذي يعد حال عقالنيا مل�شكالت املجتمع ،مما يحتم على الربملان حتري كافة الو�سائل العلمية لتكون قوانينه �أكرث عدالة وحمل التزام �أخالقي من
قبل الأفراد.وهذا ما جعل �ساوتوفر يحدد للربملان �سبعة م�سائل �أ�سا�سية لدرا�سة �أي قانون منها حتديد نطاق امل�شكلة  ،والنتائج املرتتبة عليها  ،وطبيعة
االلتزامات التي �سيفر�ضها القانون على املواطنني.
2القوانني تعبري عن �أخالق الربملان :وهذا ما �أ�شار �إليه العديد من الفال�سفة مثل هيجل وهوبز  ،و�سقراط  ،و�أر�سطو ،وفال�سفة امل�سيحية الذين ر�أوا �أن
�أخالق الربملان ومعايريه يجب �أن تكون عادلة ل�سن �أي قانون .وان هذا العدل الربملاين يقت�ضى من �أع�ضاء الربملان درا�سة القوانني وفق قواعد املنطق والتعليل
اال�ستداليل من خالل معرفة ال�ضرر الذي �سي�صيب منطقة �ش�ؤون الإن�سان من القانون ،وكذلك الفوائد املتوقعة للأفراد ،والتكاليف التي �سيتحملونها من
جراء تطبيق هذا القانون ،و�آثاره ،و�أخريا تفح�ص عنا�صر بلوغ حقيقة القانون.
3الربملان ونفعية القانون :ي�ؤكد رواد املذهب النفعي على �أن تركز الأجهزة الفنية يف الربملان على التفح�ص والدرا�سة العقالنية للقانون يف �إطار ال�سلوك
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-4

-5

-6

-7

الإن�ساين الذي يريد القانون �أن يعاجله �أو يخاطبه ،والغر�ض من القانون ،ليدرك ع�ضو الربملان القانون �إدراك ًا كام ًال ،وليتحقق من القانون �أكرب قدر من
ال�سعادة والنتائج االيجابية للأفراد.حيث �أن الربملان من مهامه الأ�سا�سية يف درا�سة القوانني حتقيق اكرب �سعادة ممكنة للأفراد  ،والإقالل بقدر الإمكان
من معاناتهم احلياتية.
4دور القانون يف الربملان ك�ضابط اجتماعي :ركزت فل�سفة العهد الفيكتورى على �أن الهدف الأ�سمى للقانون هو حترير الفرد من م�شاكله �أي ًا كانت طبيعتها.
و�إن خطورة القوانني �أنها هي التي جتعل الأفراد �إما منتمني انتماء ايجابيا �إلى �أوطانهم � ،أو منتمني باغرتاب �إلى جمتمعاتهم .ولذا فان الربملان معنيا �أن
يدر�س القانون مبا يحقق �أكرب قدر توفيقي بني امل�صالح املتناف�سة يف املجتمع .ولذا فان الأوراق الربملانية الت�شريعية �ستلعب دورا حا�سما يف جعل النائب
الربملاين مدركا لطبيعة احلل الت�شريعي املقبول اجتماعيا من خالل �إبراز �أفكار �أ�صحاب امل�صالح املتناف�سة ،ودواعي امل�صلحة العامة ،وم�سببات وتدابري
ال�سلوك الإن�ساين التي يهدف القانون لتغيريها.
5القانون يف الربملان تعبري عن امل�ساواة� ،أم العدالة� ،أم الأمن الإن�ساين :طالبت الفل�سفة اليونانية الربملان ب�أن يدرك عواقب ما ي�سنه وركزت يف مراحلها
الأولى على �أهمية حتقيق القوانني ملبد�أ امل�ساواة الفعلية والتي تعني �أن يكون املخاطبني بالقانون قادرين على تنفيذ التزاماته بتكاليف واحدة وبغرم واحد،
ف�أي قاعدة �أو حكم ي�ضعه القانون يجب �أن يكون عادال يف ذاته� .أما التطور الالحق للفل�سفة اليونانية فقد راعى �أن ال تت�صادم القوانني مع جوهر احلريات
الإن�سانية،بينما �أكد التطور الثالث للفل�سفة اليونانية على �ضرورة حتقيق الت�شريع للأمن الإن�ساين ،ويف احلقيقة ف�إن غاية الأمن الإن�ساين تنعك�س على نظرة
الربملان للقوانني ف�إما �أن يختار الربملان ال�شكل القانوين املنفتح وفيه يتحمل الفرد �أكرب قدر م�س�ؤوليات �أمنه وتكر�س فيه احلريات الفردية  ،و�إما القانون
املنغلق والذي تتحمل فيه اجلماعة اكرب قدر من م�س�ؤوليات �أمن �أفرادها� .إال �أن تطورات عوملة القوانني �أفرزت بديال ثالثا جمع بني البديلني امل�شار �إليهما
�أطلق عليه البديل التوفيقي .وفى كل مرحلة كانت هناك اقرتاحات و�أفكار لعنا�صر درا�سة الربملان للقوانني .وظهر ما يطلق عليه جداول برملانية م�صاحبة
للت�شريعات االيجابية(التي حتمل الدولة التزامات قانونية �أكرث من الأفراد) وجداول برملانية م�صاحبة للت�شريعات ال�سلبية( التزامات الأفراد اكرب من
التزامات الدولة).
6الربملان يجب �أن ي�صدر قانونا حيا :اهتمت املدر�سة القانونية الأمريكية بفكرة القانون احلي الذي يجب �أن تكون املناق�شات الربملانية حياله حا�سمة وفعالة.
�أما القوانني امليتة فهي التي يناق�شها الربملان با�ستحياء  ،كما �أن تعديالت الأع�ضاء تكون من�صبة على هوام�ش القانون ال جوهره .بالإ�ضافة �إلى �أن غالبية
�أع�ضاء الربملان مل يتفاعلوا مع مناق�شة القانون �أما ب�سبب عدم �إدراكهم لأغرا�ض وطبيعة و�آثار القانون� ،أو �أن القوانني ت�ضمنت �أحكام ًا معقدة �إلى احلد
الذي جعل النواب ين�صرفون عنها� ،أو �أن احلكومة جنحت يف �أن تقدم مربرات للقانون دون �أن يقابلها وجهة نظر برملانية .وهذا ما يجعل القانون بعد �سنه
من الربملان منف�صل عن واقعه االجتماعي.
7الربملان وجزاءات القانون :دارت م�ساجالت مطولة بني الفقهاء القانونني ،واخلرباء الربملانيني يف الكوجنر�س الأمريكي والعديد من الدول الأوروبية حول
�أفكار اجلزاءات العادلة يف القوانني ،وكيف ميكن �أن ي�سهم الربملان من خالل �أوراقه البحثية ودرا�ساته عن القوانني يف متكني الع�ضو الربملاين من الإملام
بعنا�صر الردع يف �أي قانون .وتتفق الآراء على �أهمية �إعداد �أوراق برملانية بعينها لتجنيب النواب �شبهة الإتيان بعمل ت�شريعي يحط بالكرامة الإن�سانية باعتبار
�أن فكرة العقاب �أو اجلزاء �إمنا يعني تهديد للكرامة الإن�سانية ،وقد دار العديد من اخلالف بني القانونني �أو احلكومات وخرباء الربملان حول جدوى و�أهمية
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اجلزاءات  .ويربز يف الوقت احلايل معيار برملاين حديث يف احلكم على معيار م�س�ؤولية ال�شخ�ص عن �أفعاله ك�أ�سا�س للجزاء يطلق عليه " معيار القدرة
على التحكم " والذي يعترب ب�أن ظروف البيئة اخلارجية هي التي �ستحدد م�س�ؤولية ال�شخ�ص عن �أفعاله .و�أن على احلكومات دور �أ�سا�سي يف التحكم يف هذه
البيئة وذلك بتحديد االلويات الت�شريعية على �أن ي�شارك الربملان يف و�ضع خطط لتنفيذ هذه الأولويات .ولذا ف�إن طريقة و�ضع اجلزاءات يف القوانني يجب
�أن تتغري ليكون معيارها مدى قدرة الأفراد على التحكم يف البيئة اخلارجية.
8 -8القانون يعرب عن املعرفة :فالربملان عندما ي�صنع �أو يقر قانونا ف�إنه وفق ر�أى �سقراط ال يحدد ال�صواب واخلط�أ يف ال�سلوكيات الإن�سانية ،واملحددين �أ�سا�س ًا
يف النف�س الب�شرية .وان دور الربملان يف القانون تتمثل يف �إعادة ا�ستك�شافه ما هو خمزون يف النف�س الب�شرية من �أفعال فا�ضلة �أو �سيئة .وبالتايل ف�إن معرفة
حقيقة القانون يف الربملان يتطلب �أن تعد الأوراق البحثية على �أ�سا�س منهاجية " املنطقية القانونية" التي تتكون من ثالثة عنا�صر هي :حتديد م�شكلة القانون
حتديدا دقيقا ،تف�سري امل�شكلة ،احللول املقرتحة يف القانون ،وتنفيذ القانون.
9 -9الربملان جزء من ثقافة املجتمع ،والقوانني تعبري عن هذه الثقافة :يرى الفيل�سوف الأملاين �أرليخ ب�أن لكل جمتمع نظام داخلي ناجت عن تفاعل خمتلف
�أطراف املجتمع والذي يولد احتكاكا قد يتحول �إلى ق�ضايا وم�شكالت جديدة  ،و�إذا مل يتم حل هذه الق�ضايا ف�أن االحتكاك �سيتطور �إلى �صراع اجتماعي و�أي
�صراع �سي�ؤدي �إلى رف�ض النظام الداخلي الذي كانت تتفق عليه �أطراف املجتمع .والبحث عن نظام داخلي جديد .ويطلق ارليخ مفهوم "منط الثقافة "على
هذا النظام الداخلي ،فالربملان جزء من هذا النمط كما �أن �أعماله لن تكون جمدية �إال �إذا كانت معربة عن منط الثقافة ال�سائد يف املجتمع ،مما يحتم على
الربملان �أن يراعي هذا النمط الثقايف عند تفح�صه للقوانني و�إال ف�إن النظام االجتماعي �سيتجاوزه .وي�شمل منط الثقافة عدة معايري منها :العادات والتقاليد
االجتماعية ،الديانات ال�سائدة ،التطور التاريخي للأفكار االجتماعية التي �أ�صبحت لها الغلبة يف تنظيم عالقات الأفراد مع بع�ضهم البع�ض ،القواعد
واملبادئ الأ�سا�سية التي ت�شكل قيم املجتمع ،القانون الأ�سا�سي للدولة �أو الد�ستور .ولذا فان اجلداول وامل�صفوفات �ستك�شف و�ضعية امل�شكلة حمل الدرا�سة يف
القانون يف �إطار منطها الثقايف ،ومدى تال�ؤم احللول املقرتحة يف القانون مع الثقافة املجتمعية .وغريه من العنا�صر املقرتحة يف هذا ال�ش�أن.
10 10الربملان ال ي�صدر �إال ت�شريعا طيبا :وهذا ما �أ�شار �إليه فال�سفة ع�صر النه�ضة الأوروبية ،وعلى الرغم من االختالفات بينهم حول معنى ومعايري الت�شريع
الطيب �أو غري الطيب ،ف�إن جميع القوانني ت�شرتك ب�أن لها هدفني �أ�سا�سيني �إما �أن ت�ضمن البقاء للأفراد مثل قوانني ال�صحة� ،أو املعا�شات� ،أو �أن ت�ضمن
تطورهم مثل قوانني التعليم والتنمية االقت�صادية .و�إذ كانت قوانني البقاء لها الأولوية على قوانني التطور �إال �إن هذين النوعني من القوانني مرتبطني مع
بع�ضهما البع�ض .وحديثا باتت هناك منطقة �صراع بني قوانني البقاء والتطور ،مما جعل الربملانات ذاتها عاجزة عن حتديد �أولوياتها الت�شريعية� ،إزاء
ذلك فان الأوراق والدرا�سات الربملانية يجب �إن تركز على حتديد ماهية امل�شكلة التي يدر�سها القانون وهل �ستعرب عن بقاء �أو تطورهم الأفراد ،وما هي
طبيعة التطور املقارن مل�شكلة التطور التي يدر�سها القانون ؟ وما هي احللول القانونية وفق النظرة املقارنة يف الدول الأخرى ،وذلك الختيار البدائل القانونية
املنا�سبة وما �إذا كانت �ست�ؤدى فعال �إلى البقاء �أو التطور ح�سب غر�ض القانون  ،النتائج التي �ستحققها هذه البدائل يف املجتمع .
11 11الربملان الفعال ال ي�صدر �إال قانونا متحركا :وهذا ما �أكد عليه العديد من فال�سفة الع�صر احلديث على ر�أ�سهم بافلوف حيث ر�أوا �أن القوانني الناجحة
تت�سم باحلركة لأنها تتعامل مع نفو�س ب�شرية متغرية .و�إن فعالية هذه القوانني املتحركة �إمنا تكمن يف بعثها الأمل يف نفو�س النا�س يف تغيري حياتهم �إلى
الأف�ضل وحتقيق كرامتهم الإن�سانية .فالأمل هو التعبري املبا�شر يف م�صلحة الفرد يف االلتزام بالقانون .فالقانون لي�س غاية يف حد ذاته و�إمنا و�سيلة لتح�سني
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الظروف املجتمعية للإن�سان .ولذا ف�إن الربملان عليه يف درا�سة وتفح�ص القوانني �أن ي�ستك�شف القيم الفطرية القائمة يف املجتمع والتي متثل احلاكم ل�سلوك
الإن�سان ،وكلما جنحت القوانني يف �أن تعك�س هذه القيم االجتماعية كلما زاد امتثال الأفراد للقوانني  .وبالتايل ف�إن الأوراق البحثية الربملانية البد �أن تركز
على  :احلقيقة االجتماعية للم�شكلة التي يدر�سها القانون من حيث �أ�سبابها  ،ونتائجها  ،وخطورتها  ،والعنا�صر امل�سببة لها ،احللول العلمية�،أثر القانون يف
احلد من خماطر الأ�ضرار للم�شكلة � ،أو �أثر القانون على حت�سن الو�ضع االجتماعي� ،أو االقت�صادي� ،أو ال�سيا�سي� ،أو الثقايف ،التغريات امل�ستقبلية املتوقعة
والتي ت�ؤثر على االيجابيات التي يحققها القانون يف احلا�ضر.والتقييم النهائي للتعديالت على القانون وفق العنا�صر الأربعة ال�سابقة.
12 12الربملان يف دوره الت�شريعي البد �أن يعك�س الكرامة الإن�سانية :تعد الكرامة الإن�سانية �أثمن ما ميلكه الفرد .و�إن الربملان معنيا يف درا�سته للقوانني �أن
يحافظ على املراتب العليا من الكرامة الإن�سانية التي تت�صل باحلريات واحلقوق الد�ستورية .وهذا ما �أكد عليه العديد من الفال�سفة املعا�صرين الذين �أولوا
اهتماما كبريا بالأ�ضرار التي ميكن �أن تنتجها القوانني على املراتب الثالثة للكرامة الإن�سانية ،وكذلك املزايا التي �ستحققها القوانني للكرامة الإن�سانية ك�أن
تزيد من حرياتهم �أو حقوقهم االجتماعية واالقت�صادية .وكيفية تنفيذ التزامات �أي قانون من دون الإخالل مبعايري الكرامة الإن�سانية .وو�سائل �إزالة �أي
تعار�ض بني مفاهيم امل�صلحة العامة التي ين�شد القانون حتقيقها وبني الكرامة الإن�سانية .بالإ�ضافة �إلى بحث دور الطوارئ واملعززات االجتماعية و�أثرها
على درا�سة القوانني يف الربملان وعالقة ذلك مبفاهيم الكرامة الإن�سانية.وقد �أثبتت العديد من جتارب الدول ب�أن الطوارئ كاحلروب �أو الكوارث الطبيعية
تزيد من قوة الربملان يف مواجهة الكرامة الإن�سانية حيث ت�سود حالة من االتفاق بني الربملان وكل �أفراد املجتمع يف عنا�صر الت�سبيب وتقدير النتائج والآثار
التي تلم باملجتمع من جراء الكوارث.

ثاني ًا � :آليات وو�سائل درا�سة وتفح�ص القوانني يف الربملانات:
  1 1اجلداول وامل�صفوفات :
تقوم فكرة اجلداول وامل�صفوفات �سواء االجتماعية �أو القانونية على �أن كل قانون يدر�سه الربملان و�إن كان ي�شكل يف جمموعه وحدة واحدة� .إال �أن هذه الوحدة
تتكون من عنا�صر ومدخالت عدة ،ف�أي قانون يهدف �إلى تنظيم �أو�ضاع ظاهرة اجتماعية �أي ًا كانت كنيتها يف �أبعادها ( �سيا�سية -اقت�صادية -اجتماعية-
ثقافية) .وهذه الظاهرة �أو املو�ضوع حمل الدرا�سة يف القانون لها عن�صريني �أ�سا�سيني �أولهما عن�صر اجتماعي حيث �أن جمال القانون هو التطبيق يف الواقع
االجتماعي الذي يجب �أن يتفاعل معه �سواء بالت�أثري �أو الت�أثر به .وثانيهما عن�صر قانوين يراعي �أبعاد املنظومة القانونية يف املجتمع حتى ال يكون هناك تنافر
�أو تعار�ض بني القوانني وبع�ضها .وكل من العن�صريني يتكون من عنا�صر فرعية عدة بحيث �أنه ال ميكن ف�صل هذه العنا�صر الفرعية عن �أ�صلها من العن�صر� ،أو
ف�صلها عن بع�ضها البع�ض .ولعل املهمة الأ�سا�سية للربملان هو درا�سة وتفح�ص خمتلف جوانب العنا�صر الفرعية للقانون باعتباره الوكيل الذي ن�صبه املواطنني
لتنظيم �أو�ضاعهم االجتماعية من خالل �سن القوانني .كما �أن فل�سفة �أي علم ترتكز على �أن درا�سة �أي ظاهرة اجتماعية �أو �إن�سانية �أو طبيعية تقت�ضى تفح�ص
عنا�صرها حتى يتم و�ضع احللول �أو الأفكار املالئمة لها .وكل قانون يت�ضمن يف جوانبه حلو ًال للأو�ضاع املجتمعية.
وعلى الرغم من تعدد اجلداول وامل�صفوفات لدرا�سة القوانني يف الربملانات �إال انه ميكن تق�سيمها �إلى ثالثة �أق�سام رئي�سية هي:
.أامل�صفوفات واجلداول االجتماعية التي تتعامل مع القانون بو�صفه ظاهرة اجتماعية لها �أ�سباب ،ونتائج  ،وتفاعالت اجتماعية  ،وم�ضار و�أخطار اجتماعية،
ولها ارتباطات بظواهر اجتماعية �أخرى ،والتعرف على احللول التي �أوجدها القانون لعالج هذه الظاهرة ،واحللول الأخرى التي جتاهلها القانون  ،والأثر
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املتوقع للقانون عند تطبيقه ،ور�أي منظمات املجتمع املدين �أو الر�أي العام  .ويهدف هذا الق�سم �إلى تقرير موافقة �أو رف�ض الأع�ضاء للقانون من حيث املبد�أ.
وهناك عدة م�صفوفات اجتماعية يف هذا ال�ش�أن ميكن للربملان �أن يتخري �أحداهما� ،أو يتخري �أكرث من واحدة مثل اجلدول الت�أ�سي�سي للقانون ،وم�صفوفة
الفح�ص االجتماعي ،وجدول الفعالية الت�شريعية ،وم�صفوفة الفح�ص الد�ستوري ( ملعرفة العالقة بني القانون والد�ستور �إذا �أثري خالف يف هذا ال�ش�أن).
.بامل�صفوفات واجلداول القانونية التي تتعامل مع القانون من منظور البنية العامة للقانون فيتم فح�ص اجلوانب القانونية يف عنوان القانون  ،ومادة التعريفات
 ،ومواد املخاطبني ب�أحكام القانون  ،ومواد اجلهات التنفيذية للقانون  ،ومواد اجلزاءات  ،ومواد الأحكام العامة  ،ومواد ال�سريان الزماين واملكاين ،واملواد
الفنية �أو التدابري .وحتتل م�صفوفة الت�صميم الت�شريعي ( امل�صفوفة العامة ) �أولوية مهمة يف هذا ال�ش�أن � .إال �أن هناك م�صفوفات �أخرى مثل م�صفوفة
فح�ص م�شروع القانون  ،وجدول املفاهيم القانونية  ،وم�صفوفة حتليل م�شروع القانون .
.جم�صفوفة التعديل للقانون التي تتعامل مع التعديالت املقرتحة من �أع�ضاء اللجنة �أو الربملان على القانون ،فتفح�ص �أي تعديل يف �ضوء عالقته ب�أغرا�ض
القانون الأ�سا�سية ،و�أثر التعديل على امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة يف القانون ،ومدى �أن يح�سن التعديل من وظائف القانون ،والفروقات اجلوهرية بني
الن�ص قبل التعديل وبعده ،ومدى اتفاق التعديل مع املنظومة القانونية والد�ستور ،وعالقة التعديل باعتبارات امل�صلحة العامة.
ويو�ضح اجلدول التايل الغر�ض الرئي�سي من كل م�صفوفة ومميزاتها وعنا�صرها والأمثلة عليها.
املقارنة

الغر�ض
الرئي�سي
للم�صفوفة
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امل�صفوفات االجتماعية
•ت�ستخدم يف �أولى مراحل مناق�شة القانون
داخل اللجنة � ،أو يف مرحلة مناق�شة
القانون من حيث املبد�أ
• التعرف على اجلوانب االجتماعية للقانون
من حيث �أ�سباب امل�شكلة  ،ونتائجها ،
وتف�سري امل�شكلة ،و�أثرها على املواطنني
 ،ومدى قدرة القانون على التعامل مع
اجلوانب امل�ستقبلية للظاهرة  ،ور�أي
منظمات املجتمع املدين �أو ر�أى العام وغري
ذلك من العنا�صر االجتماعية للقانون .
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امل�صفوفات الت�شريعية
•ت�ستخدم بعد االنتهاء من
درا�سة القانون من حيث املبد�أ
 ،بهدف درا�سة القانون من
جوانبه القانونية وفق البنية
العامة للقانون كما درجت
عليها املدر�سة القانونية
التقليدية.
• ت�ضبط ال�صياغة املو�ضوعية
وال�شكلية ملواد القانون وفق
معايري متفق عليها من خالل
الإجابة على �أ�سئلة حمددة
لكل طبيعة من مواد القانون

م�صفوفة التعديل
•�إجراء التعديالت على مواد القانون وفق
�إطار حمدد ،ومدعم مبربرات تعديل قوية.
•يتم الإجابة على هذه امل�صفوفة يف اللجنة
الربملانية التي تقرتح التعديل �أو من النائب
مقرتح التعديل ف�إذا ح�صل على �إجابات
حملت تقديرات ايجابية فان التعديل
املقرتح �سيكون من�ضبطا ومراعيا لأ�صوله
املو�ضوعية.

املقارنة

العنا�صر
الرئي�سية
للم�صفوفة

امل�صفوفات االجتماعية
•ماهية امل�شكلة ،و�أ�سبابها ،ونتائجها
وامل�شكالت الأخرى املرتبطة بها
•مدى قدرة �أغرا�ض م�شروع القانون على �أن
يغطى نطاق امل�شكلة.
•الأثر املتوقع للقانون على املخاطبني
ب�أحكامه.
•طبيعة احللول التي �أوجدها القانون،
واحللول الأخرى التي مل يت�ضمنها .
•قدرة القانون على التعامل مع الظاهرة يف
تطوراتها امل�ستقبلية.
•ر�أى منظمات املجتمع املدين �أو الر�أي العام
•مدى اتفاق اجلزاءات ،و�أحكام اجلهات
التنفيذية مع كل اجلوانب االجتماعية
للقانون .

امل�صفوفات الت�شريعية

•اختبار عنوان القانون
•اختبار مادة التعريفات
•اختبار املواد العامة
•اختبار مواد املعنيني بتنفيذ
القانون �أو املخاطبني ب�أحكامه
•اختبار مواد اجلهات
التنفيذية للقانون
•مواد اجلزاءات
•�أحكام ال�سريان الزماين
واملكاين .

م�صفوفة التعديل
•تت�ضمن �سبعة �أ�سئلة رئي�سية تدور حول :
• ما �إذا كان التعديل �سيغري فكرة و�أهداف
القانون ،ومدى تعار�ض التعديل مع فل�سفة
و�أغرا�ض و�أحكام القانون �أو القوانني الأخرى
يف الدولة�،أو الد�ستور.
• �أثر التعديل على امل�شكلة �أو الظاهرة حمل
الدرا�سة.
• �أهمية التعديل واحلاحيته لتح�سني وظائف
القانون.
• الفروقات اجلوهرية بني الن�ص قبل التعديل
وبعده  ،وهل ميكن �أن يكون القانون �سيئا
بدون هذا التعديل.
•مدى حتقيق التعديل للم�صلحة العامة.
•�آثار التعديل على املخاطبني ب�أحكامه �سواء
االيجابية �أو ال�سلبية.
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املقارنة

مميزات
امل�صفوفة
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امل�صفوفات االجتماعية
•احلد من كرثة القوانني التي ي�شرعها
الربملان واخت�صارها يف عدد مركز
وحمدود من القوانني.
• �إحاطة نواب الربملان بت�صور �شامل حول
الظاهرة �أو امل�شكلة التي يدر�سها القانون،
وذلك بتحديدها بدقة من خمتلف جوانبها
�سواء �أ�سبابها� ،أو نطاقها� ،أو املت�سبب يف
حدوثها بالإ�ضافة �إلى �إبراز ما �إذا كانت
هذه الظاهرة لها فروعا اجتماعية �أو
اقت�صادية �أو �سيا�سية.
•تب�سيط لغة القانون مما ميكن الأع�ضاء من
�إدراك خمتلف مواد القانون
•جتاوز القانون وجوده الت�شريعي �إلى فعاليته
الت�شريعية.
•التعرف �إلى فرعيات الظاهرة �أو املو�ضوع
حمل الدرا�سة يف القانون .
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امل�صفوفات الت�شريعية
•ا�ستجالء جوانب الغمو�ض
امل�صاحبة لأي قانون
بالإ�ضافة �إلى حتليل القانون
من جميع جوانبه .
•متكني دار�س القانون من
�ضبط جوانب ال�صياغة
ال�شكلية واملو�ضوعية .
• اكت�شاف جوانب الق�صور يف
�أي قانون وفق �أ�س�س حمددة.
•هذه امل�صفوفات يطلق عليها
�أحيانا م�صفاة القوانني
لأنها متكن �أع�ضاء الربملان
من ا�ستبعاد الأحكام �أو
التف�صيالت �أو الألفاظ
الزائدة يف مواد القانون .

م�صفوفة التعديل

•�إجراء التعديالت على القوانني وفق معايري
حمددة ،مما يحيط الع�ضو الربملاين بالأثر
الذي �سرتتبه التعديالت على القانون ذاته،
�أو املخاطبني ب�أحكامه.

املقارنة

�أمثلة على
امل�صفوفة

امل�صفوفات االجتماعية

•م�صفوفة الفح�ص االجتماعي(.انظر
املرفق �ص)306-305
• اجلدول التمهيدي لدرا�سة القانون (انظر
املرفق �ص)307
•م�صفوفة الفعالية الت�شريعية (انظر املرفق
�ص)308

امل�صفوفات الت�شريعية

م�صفوفة التعديل

•امل�صفوفة العامة الكلية
(م�صفوفة الت�صميم
الت�شريعي) (انظر املرفق
�ص)314-310
•م�صفوفة حتليل م�شروع
القانون حمل الدرا�سة يف
اللجنة الربملانية(انظر
املرفق �ص)315
•م�صفوفة فح�ص م�شروع
القانون (انظر املرفق رقم
�ص)316
•جدول املفاهيم القانونية
(انظر املرفق �ص)317

•م�صفوفة التعديل (انظر املرفق �ص) 319
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2الأوراق والبحوث الربملانية املدعمة جل��داول وم�صفوفات درا�سة القوانني يف الربملانات:حتى يتم �إعداد اجلداول وامل�صفوفات التي ا�ستعر�ضنا
تفا�صيلها فيما �سبق ف�إن الباحثني الربملانيني يقومون ب�إعداد الأوراق والبحوث الربملانية الداعمة لها .وتت�سم هذه الأوراق بتعددها ويتم حتديد كل نوع
من هذه الأوراق بناء على اجلداول وامل�صفوفات التي �ست�ستخدم ،كما تت�سم بتقدميها للمعلومات بحيادية وبتحليالت علمية.

فكرة الورقة الأ�سا�سية

العنا�صر الرئي�سية

امل�صفوفة التي
ت�صاحبها

الورقة
الت�شريعية

•جتمع بني درا�سة اجلوانب االجتماعية
امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة يف القانون من حيث �أ�سبابها
للقانون وم��واد القانون  ،وذل��ك ب�إبراز
ونتائجها ،الأغرا�ض التي ي�سعى القانون �إلى حتقيقها ،الآثار
عنا�صر التوافق �أو االختالف بني القانون
املتوقعة من تطبيق القانون ،الآليات التنفيذية يف القانون،
حمل الدرا�سة وبني الواقع االجتماعي
املقرتحات العامة على امل�شروع .
الذي �سيطبق فيه .

امل�صفوفة االجتماعية

الورقة
الأملانية

�أهداف القانون  ،والأ�سباب االجتماعية التي دعت لتقدميه
 ،اجلديد الذي �سي�ضيفه القانون لأو�ضاع امل�شكلة احلالية ،
طلبات املواطنني من القانون  ،الأعباء امللقاة على عاتقهم،
•تهتم بعن�صر اجلزاءات يف القانون من
الآثار اجلانبية والنتائج املرتتبة على القانون� ،إمكانية التو�سع
حيث مدى �أهميتها وحتقيقها لأغرا�ض
يف التدابري االحرتازية قبل �إقرار اجل��زاءات ،مدى حتقيق
القانون دون ت�شدد �أو مغاالة .
اجلزاءات لأغرا�ض القانون دون مغاالة �أو ت�شدد ،مدى قدرة
احللول على عالج م�شكلة القانون وال�صعوبات العملية التي
�ستواجه تطبيق هذه احللول .

امل�صفوفة القانونية
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فكرة الورقة الأ�سا�سية

العنا�صر الرئي�سية

امل�صفوفة التي
ت�صاحبها

ورقة
ال�سيا�سات
الت�شريعية

•تقوم على فكرة �أن �أي قانون يناق�شه
الربملان ما هو �إال ج��زء متتم ل�سيا�سة
ت�شريعية داخل الدولة .وتكامل املنظومة
الت�شريعية هو الذي ي�ؤدى �إلى اال�ستقرار
والتقدم االجتماعي.ولذا فانه من املهم
�أن يدر�س ال�برمل��ان �أي قانون يف �إط��ار
�سيا�سته الت�شريعية حتى يكون على القدر
الالزم من التب�صر بنتائج القانون .

•حتديد نطاق امل�شكلة �أو الظاهرة التي يدر�سها القانون
من حيث �أ�سبابها ونتائجها  ،وم��دى حاجتها الفعلية
لتتدخل القانوين حللها ،النتائج املرتتبة على القانون
 ،طبيعة االلتزامات التي �سيفر�ضها القانون  ،وطبيعة
ال�سلطات التي �ستنفذ القانون ،قدرة القانون على �أن
يتنب�أ ببع�ض ظواهر امل�ستقبل املتعلقة بامل�شكلة التي
يدر�سها  ،ر�أي منظمات املجتمع املدين  ،والر�أي العام
 ،العيوب الأ�سا�سية يف م�شروع القانون ووجهة نظر
احلكومة �إزاءه��ا.ال��ت��ع��دي�لات الأ�سا�سية على م�شروع
القانون .

•امل�����������ص�����ف�����وف�����ة
االج����ت����م����اع����ي����ة
وامل���������ص����ف����وف����ة
القانونية

ورقة البدائل
الت�شريعية

•تركز على فح�ص اجلوانب االجتماعية
يف القانون  ،خا�صة �إذا ما وجد خالف
بني �أع�ضاء اللجنة �أو �أع�ضاء الربملان
حيال القانون حمل درا�ستهم

• م�شكلة م�شروع القانون الأ�سا�سية  ،النتائج غري املرغوبة
التي يريد م�شروع القانون �أن يتفادى حدوثها ،املت�ضررين
من امل�شكلة  ،مدى خطورة و�إحلاح هذه امل�شكلة لتربير
م�شروع القانون  ،النتائج والفوائد املحددة التي يريد
الربملان حتقيقها من هذا امل�شروع  ،الأدوات التنظيمية
�أو املالية �أو الإداري���ة التي ر�أى امل�شروع �أنها �ستحقق
�أهدافه ،التعديالت الأ�سا�سية لتنفيذ اللوائح املتوقعة .

•امل�����������ص�����ف�����وف�����ة
اج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة
وم�����������ص�����ف�����وف�����ة
تعديالت
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امل�صفوفة التي
ت�صاحبها

ورقة الأثر
الت�شريعي

•تبد�أ مبفهوم �أن �أي قانون يدر�سه الربملان
ي��ك��ون يف �إط���ار غ��ر���ض وه���دف رئي�سي
يتمثل يف القبول االجتماعي للقانون من
قبل املخاطبني ب�أحكامه  ،وثانيهما �أثر
القانون املبا�شر على ح��ري��ات وحقوق
الأفراد .

•املكا�سب املنتظرة من القانون  ،مدى مالئمة الآليات
التنفيذية ال��واردة يف القانون مع الأه��داف التي ي�سعى
امل�شروع �إلى حتقيقها ،مدى القبول االجتماعي للقانون
مببادئه و�أفكاره واليات تنفيذه وجزاءاته  ،مدى ال�ضرر
الذي ميكن �أن يقع على حريات الأف��راد وحقوقهم من
جراء هذا القانون  ،الإجراءات والأحكام الأ�سا�سية يف
القانون املعنية ب�إزالة الأ�ضرار التي ميكن �إن تقع على
حريات وحقوق الأفراد  ،الأحكام الأ�سا�سية يف القانون
ومدى تهديها للحريات واحلقوق الفردية  ،درجة التوازن
التي �ستحققها �أحكام القانون مع احلريات الفردية،
ت�أثري نتائج و�آث��ار القانون على القيم املجتمعية � ،آراء
منظمات املجتمع والر�أي العام يف م�شروع القانون.

• امل���������ص����ف����وف����ة
القانونية

ورقة
االعتبارات
القانونية

•ت��رك��ز على �أن احل��ل��ول ال��ت��ي ارت�ضاها
القانون ك�أ�سا�س لأحكامه متثل غاية �أي
قانون ،و�أن حتليلها �سي�ؤدي �إلى معرفة
الأ�سباب احلقيقية للقانون.

•�أ�سباب التقدم مب�شروع القانون ،النتائج التي �سترتتب
على ا�ستمرار ه��ذه الأ�سباب وم��دى خطورتها ،الآث��ار
التي �ستخلفها هذه النتائج� ،أغرا�ض القانون ،احللول
التي و�ضعها م�شروع القانون لهذه امل�شكلة ،املخاطبون
اال�سا�سيون بالقانون وامل�ؤ�س�سة املعنية بتنفيذ ،اتفاق
ال��ق��ان��ون م��ع الد�ستور وال��ق��ي��م ال�سائدة يف املجتمع،
اجل��زاءات ،دور القانون يف حتقيق اال�ستقرار والتقدم
االجتماعي.

•امل�����������ص�����ف�����وف�����ة
ال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة
وم�����������ص�����ف�����وف�����ة
التعديل
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امل�صفوفة التي
ت�صاحبها

ورقة التدابري
القانونية

•تركز على فكرة التدابري املثالية التي
يجب �أن ي�سعى القانون �إل��ى حتقيقها
والتي من املفرت�ض �أن تتالئم مع خمتلف
الأو�ضاع ال�سائدة يف املجتمع

•قيا�س الغر�ض من القانون من خالل املزايا اجلديدة
والتكاليف على الأف���راد ،حيادية �آث��ار القانون  ،مدى
ت��ط��ور م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون م��ن حيث مالئمته للحا�ضر
وتغطيته للجوانب امل�ستقبلية للظاهرة  ،ايجابية النتائج
التي �سيحققها ال��ق��ان��ون  ،م��دى التغري يف �سيا�سات
امل�ؤ�س�سات املعنية بتنفيذ القانون  ،وامل�ؤ�س�سات ذات
ال�صلة املبا�شرة وغ�ير املبا�شرة  ،النتائج املفرت�ضة
للت�شريع من حيث :الأدل��ة التي تربر م�شروع القانون ،
�أو ال تربره  ،فر�ص النجاح وعوامل الإخفاق التي ميكن
�أن تواجه القانون عند تطبيقه ،مدى فعالية الت�شريع
يف التنفيذ و طبيعة امل�شكالت التي ميكن �أن تواجهه
�أثناء التنفيذ  ،مدى قدرة القانون على حتقيق �أهدافه
دون �أن يرتب م�شكالت اجتماعية فرعية للم�شكلة التي
عاجلها يف مواده .و�أخ�يرا التعديالت املقرتح �إجرائها
على م�شروع القانون.

•امل�����������ص�����ف�����وف�����ة
اج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة
وم�����������ص�����ف�����وف�����ة
التعديل

الورقة الغائبة
مل�شروع
القانون

•تقوم الفكرة الأ�سا�سية للورقة الغائية
على �أن لكل قانون غاية يريد حتقيقها يف
املجتمع .وكل غاية يجب �أن تهدف �إلى
حتقيق امل�صلحة العامة للمجتمع .

.1اجلدول الغائي للقانون  :التعرف على طبيعة امل�صلحة
العامة التي ي�سعى القانون �إلى حتقيقها  ،وكذلك ال�ضرورات
االجتماعية امل�ستوجبة لتحقيقها
 -2جدول تقدير امل�صلحة العامة وتنق�سم �إلى  :م�صالح �أولى
باالعتبار ،م�صالح هامة ،م�صالح ثانوية مرفو�ضة
 -3تقييم القانون و�إجراء التعديالت الالزمة ب�ش�أنه  ،ووجهة
النظر احلكومية لتقييم اللجنة للقانون وتعديالتها.

•امل�����������ص�����ف�����وف�����ة
القانونية
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فكرة الورقة الأ�سا�سية

درا�سة القرار
الربملاين
للقانون
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•تدر�س الورقة القانون وفقا لثالثة عنا�صر
هي .1 :مدخالت القانون  :ويق�صد بها
حالة القانون الأولى عندما يبد�أ الربملان
وجلانه يف درا�سته ومناق�شته �،أي كما
ورد �سواء من احلكومة �أو مقدم االقرتاح
بقانون .
• .2امل��دخ�لات الربملانية :ه��ذه املرحلة
تت�ضمن تفح�ص اجلوانب االجتماعية
للقانون.
•.3خمرجات القانون� :أو ما يعرب عنها
بالقرار ال��ذي ميكن �أن تتخذه اللجنة
وال�برمل��ان يف ال��ق��ان��ون ���س��واء م��ن حيث
قبوله� ،أو تعديله� ،أو رف�ضه .
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العنا�صر الرئي�سية
.1مدخالت القانون � :أغرا�ض القانون  ،و�ضعية املخاطبني
ب�أحكامه  ،و�ضعية الأج��ه��زة التنفيذية للقانون  ،و�ضعية
الأحكام الفنية له  ،و�ضعية اجل��زاءات  ،وكذلك �أحكامه
العامة واالنتقالية  ،وال�سلطات التقديرية �إن وج��دت ،
واال�ستثناءات  ،واالتفاق مع القانون الأ�سمى �أو الد�ستور .
 .2املدخالت الربملانية :املعايري ال�سيا�سية �أو االقت�صادية
�أو االجتماعية �أو الثقافية ملو�ضوع م�شروع القانون  ،تقييم
الأ�سباب االجتماعية للقانون  ،تف�سري امل�شكلة �أو الظاهرة.
تف�سري قواعد و�أ�س�س التغيري التي يريد القانون �إحداثها يف
املجتمع .ال�سلوكيات اجلديدة التي يريد القانون ت�شجيعها،
وجهة نظر الر�أي العام ومنظمات املجتمع املدين يف القانون،
م��دى ق���درة ال��ق��ان��ون على حتقيق �أه��داف��ه دون �أن يرتب
م�شكالت اجتماعية فرعية للم�شكلة �أو الظاهرة التي عاجلها
يف مواده ،قدرة القانون على ال�صمود �أمام �أو�ضاع م�ستقبلية
قد تن�ش�أ من جراء تطور الظاهرة �أو امل�شكلة ،مقدرة الأفراد
على تنفيذ �أو حتمل تنفيذ التكاليف وااللتزامات ال��واردة
بالقانون.
 .3خمرجات القانون :ال�سوابق القانونية والق�ضائية و�أوجه
الطعن يف القانون ( العيوب الأ�سا�سية واملثالب للقانون )
التعديالت املقرتحة على القانون ،التقييم النهائي للقانون
بعد �إجراء التعديالت الالزمة عليه� ،أ�سباب رف�ض القانون،
مربرات قبوله

امل�صفوفة التي
ت�صاحبها

•امل�����������ص�����ف�����وف�����ة
االج����ت����م����اع����ي����ة
و امل�������ص���ف���وف���ة
القانونية

الأ�س�س العامة لدرا�سة القوانني يف الكونغر�س الأمريكي والربملانات الأوروبية :
•تهتم الأوراق الأمريكية بدار�سة الإطار االجتماعي للظاهرة �أو امل�شكلة التي يدر�سها القانون ،وقد جنحت هذه الأوراق متكني ع�ضو الكوجنر�س من فهم
و�إدراك العديد من تفا�صيل القانون ،ومراعاة القانون للبعد االجتماعي.
•تختلف الربملانات الأوروبية يف كيفية درا�سة وتفح�ص القوانني ،ولكن يجمع بينها عدد من الأ�س�س العامة عند �إعدادها للأوراق الربملانية ،وقد قطعت كل
من بريطانيا وفرن�سا وبولندا �شوطا كبريا يف تطوير درا�سة القوانني يف الربملانات ،وي�سري يف هذا االجتاه كل من ايطاليا و�أملانيا وهولندا والعديد من الدول
اال�سكندنافية.
ويو�ضح اجلدول التايل الأ�س�س العامة لدرا�سة القوانني يف كل من الكونغر�س الأمريكي والربملانات الأوروبية.
الربملانات الأوروبية

الكوجنر�س الأمريكي

1التطور التاريخي للقانون مقارنا بالتطور التاريخي للظاهرة �أو امل�شكلة التي يدر�سها
القانون  ،ال�ستنتاج عوامل االختالف بني ظروف امل�شكلة يف املا�ضي وواقعها احلايل ،
وهل راعى القانون يف �أغرا�ضه اجلديدة هذا االختالف للظروف؟

 -1هل القانون حمل الدرا�سة يراعى املثل العليا الأمريكية
خا�صة يف �إطار احلريات الفردية  ،واحلقوق املدنية
للمواطنني الأمريكيني ؟

-1

 -2هل يعك�س القانون للقيم الأخالقية امل�شرتكة بني كل
الواليات الأمريكية؟

 -2قدرة القانون على االحاطة بعالج العنا�صر املكونة للظواهر التي يدر�سها القانون وهل
هذا العالج يتوافق مع الواقع االجتماعي؟

 -3هل القانون يتوافق مع الأو�ضاع والظروف االقت�صادية
واالجتماعية للأمة الأمريكية ؟

 -3هل راعى القانون امل�شكالت اجلديدة التي ميكن �إن تنفجر م�ستقبال عن هذه الظاهرة ؟

-4هل القانون يراعى �أبعاد الوحدة ال�سيا�سية بني الواليات
الأمريكية ؟

 -4هل �أحكام وقواعد القانون �ست�ؤدى �إلى ايجابيات متوقعة يف التعامل مع الظاهرة �أو
امل�شكلة حمل الدرا�سة يف القانون ؟

-5هل حقق القانون وجهات نظر و�أفكار امل�ؤ�س�سات ومنظمات
املجتمع املدين  ،و�إذا كان هناك جماالت لالختالف بني
القانون وهذه الأفكار ووجهات النظر فما هي املربرات
لذلك ؟ و�أين ميكن �إن تقع امل�صلحة العامة يف خ�ضم هذه
االختالفات ؟

-5هل جوانب الواقع االجتماعي للظاهرة �أو امل�شكلة �أفرزت �ضرورة تعديل املبادئ
املعيارية للقوانني ؟ وهل هذا التعديل لهذه املبادئ املعيارية ميكن �إن يتنا�سق مع
القوانني الأخرى ؟ وهل هناك طرائق �أخرى لدمج هذه املبادئ املعيارية اجلديدة ؟
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-6هل راعى القانون طبيعة التغريات االجتماعية التي
ي�شهدها املجتمع الأمريكي ؟

-6هل مت حتليل �أراء و�أفكار اجلماعات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات املعنية التي يخاطبها
القانون ؟ ومت ت�ضمني نتائج هذا التحليل يف �أحكام وقواعد القانون ؟

-7هل راعى القانون طبيعة االحتياجات املتطورة للأمة
الأمريكية؟

 -7ما هي القيم الأ�سا�سية التي يريد القانون �أن يدافع عنها يف املجتمع ؟ وهل هذه القيم
تتعر�ض حلالة خطر؟�أم �أن هناك قيما جديدة �أو مكت�شفة يريد القانون �أن ير�سيها يف
املجتمع ؟وما عالقة هذه القيم اجلديدة بالأمناط القيمية ال�سائدة يف املجتمع ؟

 -8هل بحث القانون الظاهرة �أو امل�شكلة حمل درا�سته
بواقعية ت�ؤدى �إلى �إ�صالح اجتماعي ،وت�سهم يف الق�ضاء
على ال�سلبيات التي تفجرت عن هذه الظاهرة �أو امل�شكلة؟

 -8هل اغفل القانون م�سائل هامة كان يجب �أن يت�ضمنها ب�صدد درا�سته للظاهرة �أو
امل�شكلة ؟ وهل هذه امل�سائل ملحة �أم انه ميكن تنظيمها يف قوانني الحقة ؟

 -9هل القانون دينامي وقادر على مواجهة بع�ض امل�شكالت
امل�ستقبلية للظاهرة ؟

-9هل كل �أحكام ومواد القانون وا�ضحة وجلية وال يوجد بها غمو�ض لفظي �أو ت�أويالت
ملعاين �،أو تف�سريات مت�ضاربة ؟

-10هل الر�أي العام م�ستعدا لقبول القواعد والإحكام
للقانون حمل الدرا�سة ؟

 -10هل حققت �أحكام القانون الأغرا�ض التي ي�سعى �إلى حتقيقها ؟
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ثالث ًا :تطبيقات عملية على اجلداول وامل�صفوفات يف �ضوء جتربة الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي:
قام الباحثون الربملانيون يف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي بدرا�سة وتفح�ص عدد من م�شروعات القوانني االحتادية وذلك بالتطبيق العملي
للم�صفوفات واجلداول ،ونعر�ض هنا لأهم النتائج التي تو�صلوا �إليها.
عنوان م�شروع القانون  :قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )31ل�سنة  1999يف �ش�أن �إن�شاء الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
تاريخ وروده للمجل�س الوطني االحتادي2007/12/26 :

نوع امل�صفوفة �أو اجلدول الذي مت تطبيقه :م�صفوفة اجتماعية (اجلدول التمهيدي)

�أهم النتائج التي مت تو�صل �إليها :
النتائج االيجابية من م�شروع القانون

النتائج ال�سلبية من م�شروع القانون

قد يخلف تطبيق نظام اخل�ص�صة بع�ض الآثار ال�سلبية  ،نظرا الرتباط الظاهرة
الرئي�سية للقانون ببع�ض الظواهر الأخرى فققد يحول دون تطبيق م�شروع
تربز الظاهرة الرئي�سية التي ينظمها القانون يف  :خ�صخ�صة قطاع
الربط املوحد على م�ستوى اخلليج �أو يوجد عوائق لتطبيقه مما ي�ؤدي �إلى
الكهرباء واملاء االحتادي �أي ال�سماح للقطاع اخلا�ص باال�ستثمار يف مرفق
ت�أخره� .سيخلق نوع من التفاوت على م�ستوى اخلدمة بني مناطق الدولة .قد
الكهرباء واملاء التابع للحكومة االحتادية.
ترتتب بع�ض امل�شكالت البيئية يف حالة عدم مراعاة القطاع اخلا�ص للمعايري
ال�سالمة واحلفاظ على البيئة
املزايا االجتماعية املرتتبة على م�شروع القانون :جودة املنتج
وكفاية الإنتاج ملتطلبات التنمية� ،ضمان م�ستوى خدمة �أف�ضل ،
فتح جماالت جديدة ال�ستثمار القطاع اخلا�ص ،توجيه الأموال التي
كانت خم�ص�صة لهذا القطاع من امليزانية االحتادية ملجالت �أخرى
كالتعليم والإ�سكان وال�صحة ،تقليل الهدر وانخفا�ضه ب�سبب �ضخامة
هذا القطاع و�ضعف �أنظمة الرقابة احلكومية عن تتبع مواطن الهدر،
توفري �إيرادات جديدة للحكومة  ،فتح جماالت وا�سعة �أمام ر�ؤو�س
الأموال اخلليجية والأجنبية للدخول يف م�شاركات مع القطاع اخلا�ص
املحلي ال�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية يف الدولة.

الآثار ال�سلبية للخ�صخ�صة تبدو يف � :ضعف �سيطرة الدولة على مرفق
حيوي ل�صالح القطاع اخلا�ص  ،زيادة التكلفة على امل�ستهلك  ،ارتفاع
�أ�سعار املنتجات واملواد والتكاليف يف ال�سوق ك�أثر الرتفاع التكلفة بالتايل
امل�ساهمة يف تفاقم الت�ضخم.
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النتائج االيجابية من م�شروع القانون

النتائج ال�سلبية من م�شروع القانون

تبدو �أهداف م�شروع القانون يف  :التح�سني امل�ستمر لعنا�صر توليد الطاقة
و�إنتاج املياه من حمطات توليد و�شبكات توزيع مبا يكفل رفع القدرة على
�إنتاجهما واحلد من �إهدارهما وتوعية تر�شيد ا�ستخدامهما.

على الرغم من �أن �أحد �أهداف القانون تتمثل يف  :حتقيق التوازن املطلوب
بني تكلفة الإنتاج و�أ�سعار البيع  ،مع مراعاة جواز �إتباع �سيا�سات �سعرية
متغرية تتنا�سب وطبيعة ن�شاط اجلهات امل�ستفيدة من الطاقة وحت�سني
طرق التح�صيل وتطويرها ،ولكن جند �أن هذا الهدف ال يتنا�سب مع منطق
القطاع اخلا�ص الربحي يف الت�سعري.
 مل يتعر�ض م�شروع القانون لأو�ضاع املوظفني العاملني حاليني يف قطاع
الكهرباء االحتادي  ،على الرغم من �أن رفع كفاءتهم وت�أهيلهم يقع من
�ضمن �أهداف القانون.
ال يت�ضمن م�شروع القانون جزاءات تخ�ص القطاع اخلا�ص املزمع �إ�شراكه
يف قطاع الكهرباء
عند مقارنة م�شروع القانون االحتادي بقوانني بع�ض الدول الأخرى
كالقانون العماين يالحظ ب�أن القانون العماين يعرف اجلهات املرخ�ص
لها بالعمل يف اال�ستثمار يف قطاع الكهرباء وهو ما يفتقده م�شروع القانون
الإماراتي  ،كما مل يرد امل�شروع الإماراتي تعريف للتعرفة  ،والرتخي�ص ،
وو�ضع املوظفني بعد حتويل القطاع للقطاع اخلا�ص ،كما مل يحدد عالقته
بقانون ال�شركات.
وجود تعار�ض مع الد�ستور حيث تن�ص املادة ( )120على �أن ينفرد االحتاد
بالت�شريع والتنفيذ يف �ش�ؤون خدمات الكهرباء
عدم وجود جزاءات واقعة على القطاع اخلا�ص يف حالة املخالفة
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عنوان م�شروع القانون  :قانون احتادي يف �ش�أن الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات
تاريخ وروده للمجل�س الوطني االحتادي2008/2/19 :

نوع امل�صفوفة �أو اجلدول الذي مت تطبيقه :م�صفوفة قانونية ( امل�صفوفة الكلية ( م�صفوفة الت�صميم الت�شريعي)

�أهم النتائج التي مت تو�صل �إليها :
النتائج االيجابية من م�شروع القانون

النتائج ال�سلبية من م�شروع القانون

تبدو هناك �ضرورتني ملحتني للقانون احدهما اجتماعية والأخرى �سيا�سية ،وتتمثل
ال�ضرورة االجتماعية باحلفاظ على �أرواح الأفراد و�أمنهم وممتلكاتهم ،بينما تبدو
ال�ضرورة ال�سيا�سية يف حفظ �أمن الدولة وم�صاحلها من �أي تهديد ،وارتباط القانون
بظاهرة الإرهاب  ،وتتفوق ال�ضرورتان االجتماعية وال�سيا�سية من القانون على
ال�ضرورة االقت�صادية منه واملتمثلة يف تنظيم عملية االجتار بالأ�سلحة.
يت�ضمن القانون جمموعة من التدابري لت�شجيع االلتزام به ك�صرف مكاف�أة مالية ملن
يبلغ عن االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة والذخائر واملتفجرات والألعاب النارية �أو
تهريبها �أو تخزينها ب�صورة غري م�شروعة  ،و�أدى بالغه �إلى الك�شف عنها  ،و�أعفائه
لكل من يتقدم ل�سلطة الرتخي�ص لتوفيق �أو�ضاعه وفق �إحكام هذا القانون خالل مدة
�أق�صاها �سنة من تاريخ نفاذا القانون من العقوبة والر�سوم  ،ومتديد الفرتة الزمنية
يف بع�ض احلاالت التي ي�صدر احلكم عليهم ب�إلغاء تراخي�ص الأ�سلحة .
تتفق املبادئ احلاكمة للقانون مع النظام القانوين للدولة حيث تن�ص املادة ( )14من
الد�ستور على �أن توفري الأمن والطم�أنينة جلميع املواطنني من دعامات املجتمع  ،كما
تن�ص ( )120على �أن حماية �أمن االحتاد مما يتهدده من اخلارج �أو الداخل هي من
ال�ش�ؤون التي ينفرد االحتاد بالت�شريع والتنفيذ فيها  ،كما تن�ص املادة ( )121على �أن
ا�سترياد الأ�سلحة والذخائر ما مل تكن ال�ستعمال القوات امل�سلحة �أو قوات الأمن التابعة
لأي �إمارة  ،هي �إحدى ال�ش�ؤون التي ينفرد االحتاد بالت�شريع فيها.
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النتائج االيجابية من م�شروع القانون

تبدو �أهم الفروقات بني قانون الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات رقم ()11
�سنة  ،1976وبني م�شروع القانون احلايل يف عدة �أوجه �أهمها:رفع مدة �سريان
تراخي�ص حمل واقتناء وحيازة الأ�سلحة �إلى � 3سنوات عو�ضا عن �سنة واحدة ،
�إ�ضافة �أنواع م�ستحدثة من الأ�سلحة التي ينظمها القانون  ،تنظيم م�شروع القانون
احلايل لعمليات تراخي�ص حيازة واالجتار بالألعاب النارية  ،زيادة قيمة احلد
الأدنى للغرامات من  150درهما �إلى  3000درهم .
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النتائج ال�سلبية من م�شروع القانون
عند مقارنة م�شروع القانون الإماراتي بالقانون القطري
ل�سنة  1999ب�ش�أن الأ�سلحة يالحظ ب�أن م�شروع القانون
الإماراتي مل ي�ضع �شروطا معينة يجب توافرها يف
طالب الرتخي�ص باال�سترياد �أو الت�صدير �أو باالجتار
يف الأ�سلحة وذخائرها �أو �صنعها �أو �إ�صالحها  ،كما
هو احلال يف القانون القطري ك�أن �أن يودع خزانة
وزارة الداخلية ت�أمين ًا قدره خم�سون �ألف ريال يف حالة
اال�سترياد والت�صدير �أو االجتار وخم�س وع�شرون �ألف
ريال يف حالة الإ�صالح � ،أن يجتاز اختبار ًا خا�ص ًا حتديد
مواده و�شروطه بقرار من الوزير.
مل يورد م�شروع القانون الإماراتي الأ�سلحة البي�ضاء من
�ضمن �أنواع الأ�سلحة التي ينظمها امل�شروع كما هو ظاهر
يف مادة التعريفات .يف حني تدرج بع�ض القوانني العربية
الأ�سلحة البي�ضاء من �ضمن �أنواع الأ�سلحة التي نظمتها
قوانني الأ�سلحة لديها ،كقانون الأ�سلحة ال�سعودي ل�سنة
 ، 2001وقانون الأ�سلحة العماين ل�سنة . 1990
ين�ص قانون الأ�سلحة العماين على جمموعة من ال�شروط
الواجب مراعاتها من قبل املرخ�ص له بحيازة �سالح ،
�أو ذخرية �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو االجتار فيها �أو
�إ�صالحها  ،ومن �ضمنها  :عدم الت�صرف ت�صرف ًا خمـ ـ ًال
بالنظام  ،وهو يحمل �سالح ًا ناري ًا .عدم �إطالق النار يف
الأماكن امل�سكونة �أو املعدة لل�سكن  ،يف حني يخلو م�شروع
القانون الإماراتي من الإ�شارة �إلى هذه ال�شروط .

النتائج االيجابية من م�شروع القانون

النتائج ال�سلبية من م�شروع القانون

تت�سم �آليات التنفيذ بالن�سبة للمخاطبني بتنفيذ �أحكام القانون بو�ضوح االجراءات
التي يجب �إتباعها لتنفيذ �أحكام القانون .

يحيل م�شروع القانون الكثري من الإجراءات �إلى
الالئحة التنفيذية لتنظيمها الحقا

يحدد القانون الفرتة الزمنية لتاريخ العمل به وذلك بعد �شهر من ن�شر القانون يف
اجلريدة الر�سمية .

مل يحدد م�شروع القانون الفرتة الزمنية الواجب
خاللها ا�صدار الالئحة التنفيذية .

يت�سم عنوان م�شروع القانون بق�صره " قانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات"

مل يت�ضمن العنوان كل الأحكام التي ينظمها القانون
كعمليات االجتار بالأ�سلحة  ،ومل مييز بني الأ�سلحة
التقليدية وغري التقليدية (الأ�سلحة واملواد النووية
والكيماوية والبيولوجية) .

متت الإ�شارة �إلى عناوين القوانني االحتادية التي حتتوي بع�ض اجلزاءات ذات العالقة
مب�شروع القانون احلايل  ،كقانون العقوبات .

•ال ي�ستخدم التعريف �ألفاظا مرتادفة �أو مكررة .
ت�شري املذكرة الإي�ضاحية مل�شروع القانون الواردة من وزارة الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
�إلى �أن الهدف من القانون يتمثل يف  :ال�سيطرة على تداول املواد املتفجرة  ،ا�ستحداث
تنظيم تف�صيلي للألعاب النارية  ،تنظيم عمليات تراخي�ص الأ�سلحة واملتفجرات
ب�صورة �أكرث �شمولية و�إدراج �أنواع كثرية من الأ�سلحة مل تكن م�شمولة بالقانون ال�سابق
 ،تنظيم معار�ض الأ�سلحة واملتفجرات والألعاب النارية و�أندية الرماية .

مل ي�شر القانون �إلى مواد اجلزاءات الواردة يف القانون
االحتادي ل�سنة  2004يف �ش�أن مكافحة اجلرائم
الإرهابية واملتعلقة بالعقوبات الواقعة على من ي�ستخدم
الأ�سلحة التقليدية لتح�ضري �أو ل�شن عمليات �إرهابية
تعرف مادة التعريف كلمتي الرتانزيت و�إعادة ال�شحن،
يف حني �أن هاتني الكلمتني ال تردان �إال مرة واحدة يف
م�شروع القانون  ،فمن الواجب �إيرادها يف مكان وردوها
فقط دون ذكرها يف مادة التعريفات .
مل ي�شر م�شروع القانون �صراحة �إلى �أهداف مبا�شرة من
�سن القانون ،ومل يفرد مادة للأهداف .
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عنوان م�شروع القانون  :تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة 2004

•يف �ش�أن مكافحة الت�سرت التجاري.
نوع امل�صفوفة �أو اجلدول الذي مت تطبيقه :م�صفوفة قانونية ( امل�صفوفة الكلية ( م�صفوفة الت�صميم الت�شريعي)

�أهم النتائج التي مت تو�صل �إليها :
النتائج ال�سلبية من م�شروع القانون

النتائج االيجابية من م�شروع القانون
y
y
y

y
y
y
y
y
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yيت�ضمن عنوان القانون كل الأحكام الواردة فيه ،والعنا�صر الرئي�سية التي
تهدف �إلى تب�صري �أع�ضاء املجل�س مبا يتناوله القانون .ف�ض ًال على �أن العنوان
مل ينحرف عن الهدف ومل يتناول �أمور ًا �أخرى ال متت ب�صلة به
yمل تت�ضمن مادة التعريفات على كلمات �أو عبارات تثري ال�شك يف معناها،
وراعى �أال تظهر الكلمة املعرفة يف التعريف ،وجتنب الإحالة �إلى تعريف
م�ستخدم يف مكان �آخر يف القانون ،كما مل تت�ضمن مادة التعريفات �أحكام ًا
مو�ضوعية.
yحتديد مناط ال�سلطة يف التنفيذ يف املواد العامة .واتفاق القانون مع القيم
والتقاليد والأعراف والنظام القانوين للدولة .مع تو�ضيح نطاق ال�سريان
الزماين واملكاين لأحكام القانون.
yتتالءم اجلزاءات يف مواده وتتنا�سب مع �أفعال اجلرم ،فلم يغايل القانون يف
جزاءاته ومل لكن مت�ساه ًال بها .
yجاءت مواد اجلزاءات وا�ضحة وحمددة لكل فعل ورد يف �أحكام القانون .
�yأ�شار القانون يف مواد اجلزاءات �إلى جزاءات القوانني الأخرى ذات العالقة
ب�أحكام القانون .
yيت�ضمن القانون على �أحكام ال�سريان الزماين واملكاين للقانون .
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y

y
y
y
y
y
y
y
y

yورد يف مادة التعريفات تعريف م�صطلح ( اللجنة ) حيث مل يرد
ذكرها يف مو�ضوع القانون.
yتفوي�ض القانون امل�سائل اجلوهرية التي ي�صعب بدونها فهم القانون
�إلى الالئحة التنفيذية حيث مل ين�ص القانون يف مواد اجلهات
املنفذة للقانون بت�شكيل جلنة �أو ب�إن�شاء جهاز تنفيذي .ومل يحدد
العنا�صر اجلوهرية للجهة املنوط بها التنفيذ ومدى الت�أكيد من
توفر الفر�ص والإمكانيات الالزمة لتنفيذ القانون.
yمل يتناول القانون يف �أحكامه على م�صادر التمويل .
yخلو القانون من الأحكام الفنية (مواد الإ�صدار) .
yمل مينح القانون اجلهات التنفيذية �أي �سلطة تقديرية.
yمل يت�ضمن القانون نظام ًا للتظلم وامل�ساءلة .
yمل ين�ص القانون على �أحكام ت�سوية املنازعات النا�شئة عن التنفيذ.
yمل يحدد القانون �أي تدابري �أو حوافز ت�شجع املخاطبني على
االلتزام ب�أحكامه.
yمل يحدد القانون يف مواد املعنيني بتنفيذه �أو املخاطبني ب�أحكامه
�آليات التنفيذ التي متكنهم من ت�أدية الواجبات املفرو�ضة عليهم.
yمل ين�ص القانون على نظام للرقابة والإ�شراف على تنفيذ �أحكام
القانون .

املرفــــــــــقات

�أوال :امل�صفوفات االجتماعية
•م�صفوفة الفح�ص االجتماعي
•اجلدول التمهيدي ( الت�أ�سي�سي)
•م�صفوفة الفعالية الت�شريعية

م�صفوفة الفح�ص االجتماعي
املعيار
�أوال :حتديد امل�شكلة �أو الظاهرة حتديدا دقيقا-:
-1هل يدر�س القانون م�شكلة �أو ظاهرة واحدة ؟ �أم �إن للظاهرة �أو امل�شكلة جوانب اجتماعية متعددة
يجعل منها ظواهر �أو م�شاكل متعددة؟
-2هل من املالئم �إن يبحث القانون كل هذه اجلوانب معا ؟ �أم انه يركز على جانب واحد  ،ويرتك
اجلوانب الأخرى مل�شروعات قوانني جديدة ؟ �أو ما هي ال�صلة الوثيقة التي تربط بني هذه اجلوانب
املتعددة بحيث ي�صعب الف�صل بينها يف القانون حمل الدرا�سة؟
 -3ما هي العوامل املبا�شرة التي �أدت �إلى ا�ستفحال امل�شكلة �أو الظاهرة وامل�س�ؤولة عن فكرة القانون؟
-4ما هي العوامل غري املبا�شرة امل�سببة للظاهرة �أو امل�شكلة ؟
-5ما هو التطور التاريخي للم�شكلة �أو الظاهرة �سواء من ناحية القوانني التي �صدرت قبل ذلك �أو
التطور االجتماعي؟
-6ملاذا ف�شلت الت�شريعات ال�سابقة يف وقف تداعيات هذه الظاهرة �أو امل�شكلة �إلى احلد الذي �أوجد
هذا القانون .
 -7ما هي الإطراف االجتماعية الفاعلة يف الظاهرة �أو امل�شكلة ؟

الو�صف

النتيجة

املالحظات النهائية
مي��ك��ن ل��ل��ب��اح��ث �أن
ي�����س��ج��ل م�لاح��ظ��ات
نهائية على امل�شكلة
�أو ال�����ظ�����اه�����رة
وعالقتها بالقانون
يف ه�������ذه اخل����ان����ة
�إن �أراد ذل���ك � ،أو
االك��ت��ف��اء باخلانات
الثالثة الأول���ى على
�إن ي�سجل الباحث
مالحظاته النهائية
ب��ع��د ذل���ك يف �ضوء
درا���س��ت��ه وتفح�صه
للظاهرة وال��ق��ان��ون

ثانيا تف�سري امل�شكلة
-1ملاذا ت�صرفت الإطراف االجتماعية على هذا النحو؟ وت�سببت يف حدوث هذه امل�شكلة �أو الظاهرة ؟
 -2كيف تف�سر امل�شكلة يف �ضوء �أدلة م�ستمدة من الواقع االجتماعي ؟
 -3هل تف�سريات امل�شكلة �أو الظاهرة �أو�ضحت �إن �أ�سباب حدوثها عوامل اجتماعية ؟ �أم قرارات
حكومية ؟ �أو عوامل �أخرى
 -4هل تف�سريات امل�شكلة �أو الظاهرة �أو�ضحت �أ�سباب متعددة �أم �سبب وحيد جوهري؟
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املعيار
ثالثا احللول املقرتحة يف القانون
-1هل هذه احللول متفقة مع التف�سريات التي تو�صلت �إليها للم�شكلة �أو الظاهرة؟
 -2هل حلول القانون كافية وفعالة للق�ضاء على م�سببات امل�شكلة �أو الظاهرة .
 -3هل هناك حلول جديدة ميكن �إ�ضافتها يف �ضوء تف�سريات و�أ�سباب امل�شكلة �أو الظاهرة .
 -4ما هي امل�صلحة االجتماعية العامة يف هذه احللول القانونية وهل تتوافق مع م�صلحة اكرب عدد من
املخاطبني بالقانون .
-5هل هذه احللول حتتوى عالج لبع�ض التطورات امل�ستقبلية للظاهرة �أو امل�شكلة .
 -6ما هي الأعباء االجتماعية التي �ستخلفها احللول املقرتحة يف القانون .
 -7هل هذه احللول �ست�ؤدى �إلى تغيري قيم و�سلوكيات �سائدة يف املجتمع ي�صعب تغيريها .
 -8هل هذه احللول املقرتحة يف القانون ميكن �أن تكون مقبولة اجتماعيا .
رابعا تنفيذ القانون
-1هل �آليات تنفيذ القانون وا�ضحة ال لب�س �أو غمو�ض فيها ؟
-2هل �آليات التنفيذ كافية لتنفيذ القانون يف �ضوء �أغرا�ضه؟ �أم �أن القانون يف حاجة �إلى تدعيم
�آليات تنفيذه ؟
 -3هل هناك فر�صة اجتماعية جيدة لتنفيذ القانون بفعالية ؟
 -4هل هناك �آليات تر�صد �أي اختالال يف تنفيذ القانون ؟
 -5هل هناك تدابري يف القانون ت�شجع النا�س على تنفيذه ؟
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الو�صف

النتيجة

املالحظات النهائية

اجلدول التمهيدي ( الت�أ�سي�سي)
العن�صر

التو�صيف

مالحظات

 - 1ماهية امل�شكلة والظاهرة حمل الدرا�سة يف القانون ونطاقها.
� -2أ�سباب امل�شكلة �أو الظاهرة
 - 3نتائج امل�شكلة �أو الظاهرة
 - 4امل�شكالت الأخرى ذات ال�صلة بامل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة يف القانون
� - 5أولويات م�شروع القانون
�- 6أغرا�ض م�شروع القانون من حيث :هل تغطى الأغرا�ض نطاق امل�شكلة و�أ�سبابها ،وقادرة
على تالفى �سلبيات نتائج امل�شكلة.ومدى واقعية الأغرا�ض وو�ضوحها
- 7الأثر املتوقع للقانون على املخاطبني ب�أحكامه من حيث املزايا والتكاليف �أو احلقوق
والواجبات  ،وقدرة املخاطبني على حتمل التكاليف والواجبات  ،وعدم تعار�ضها مع
حرياتهم وحقوقهم الأ�سا�سية �سواء الد�ستورية �أو االتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها
الدولة .والأثر املتوقع على املجتمع ب�صفة عامة من القانون.
- 8طبيعة احللول التي �أوجدها القانون من حيث مدى اتفاقها مع �أ�سباب ،ونتائج امل�شكلة �أو
الظاهرة حمل درا�سة القانون
- 9احللول الأخرى التي مل يت�ضمنها القانون وامل�ستمدة من اخلربة املحلية �،أو اخلربة
املقارنة الدولية
 - 10احتماالت تطور عنا�صر الظاهرة �أو امل�شكلة يف امل�ستقبل
 - 11مدى قدرة القانون على التعامل مع هذه التطورات امل�ستقبلية للظاهرة �أو امل�شكلة
 - 12ر�أى منظمات املجتمع املدين ،والر�أي العام ،واالحتادات  ،واملعنيني الآخرين بتطبيق
القانون
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العن�صر
�- 13أحكام اجلهات التنفيذية للقانون من حيث و�ضوحها ومراقبتها ،والطعن يف قراراتها،
و�سهولة الإجراءات التنفيذية ،وال�سلطات التقديرية املمنوحة لها.
- 14اجلزاءات التي رتبها القانون من حيث ات�ساقها مع املخالفة لأحكام القانون ،وهل هي
رادعة بدون ت�شدد
 - 15التعديالت الواجب اتخاذها على م�شروع القانون
 - 16التقييم النهائي مل�شروع القانون
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التو�صيف

مالحظات

جدول الفعالية الت�شريعية
عن�صر الفعالية الت�شريعية

املوقف

�أفكار جديدة ،والتعديالت على

 - 1التوافق مع القواعد الد�ستورية ،والأنظمة الأ�سا�سية يف الدولة
 -2التوافق مع القوانني الأخرى ذات ال�صلة،واملبادئ العامة للنظام القانوين يف الدولة
 -3التوافق مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها الدولة
 -4التوافق مع الظروف والأو�ضاع االجتماعية ب�صفة عامة
 -5توافق القانون من حيث ت�أثرياته على الأفراد
 -6املربرات املجتمعية امل�ؤكدة على احلاجة امللحة ل�سن هذا القانون
 -7املزايا وااليجابيات املتحققة للأفراد من القانون
 -8احتماالت قبول الأفراد للقانون يف ظل هذه املزايا وااليجابيات
 -9امل�صلحة االجتماعية العامة املتحققة من القانون
 -10قدرة القانون على حتقيق التغري االجتماعي �إلى الأف�ضل
 -11توافق القانون مع القيم الأخالقية والثقافية للمجتمع
 -12توافق القانون مع حريات وحقوق الأفراد الأ�سا�سية
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ثاني ًا :امل�صفوفات الت�شريعية
1.1امل�صفوفة العامة الكلية (م�صفوفة الت�صميم الت�شريعي)
2.2م�صفوفة حتليل م�شروع القانون حمل الدرا�سة يف اللجنة الربملانية
3.3م�صفوفة فح�ص م�شروع القانون
4.4جدول املفاهيم القانونية

امل�صفوفة العامة ( م�صفوفة الت�صميم الت�شريعي )
املفاهيم القانونية

م

م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
والتقييم

�أو ًال  :التمهيد :
1

هل هناك �ضرورة اجتماعية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية للقانون؟ و ما مدى الإحلاح يف هذه ال�ضرورة

2

ما هي �أغرا�ض م�شروع القانون؟ وهل متفقة مع عنا�صر الإحلاح للم�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة ؟

3

و�صف امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة من حيث �أ�سبابها ،وتفاعالتها  ،ونتائجها.

4

▪▪ما هو االختالف بني م�شروع القانون ،والقوانني ال�سابقة له ؟
▪▪ما هو االختالف بني م�شروع القانون وقوانني مقارنة تناولت ذات الظاهرة �أو امل�شكلة؟

5

ماذا �سيحدث �إن مل ي�صدر م�شروع القانون؟

6

ما هي احتماالت التطورات امل�ستقبلية للظاهرة �أو امل�شكلة وهل القانون يف جمموعه تكفى �أحكامه الحتوائها ؟

7

كم عدد املت�أثرين مب�شروع القانون

1

املواد املوجهة للمخاطبني الرئي�سيني �أي الذي يخاطبهم القانون

2

املواد املوجهة للجهات املنوط بها التنفيذ

3

املواد التي تن�ص على التدابري التي ت�شجع على االلتزام (باب اجلزاءات)

4

املواد التي تن�ص على ت�سوية املنازعات

5

املواد التي تخ�ص الأمور الفنية

6

املواد التي تن�ص على �أحكام التمويل

ثانياً  :البنية العامة مل�شروع القانون:
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املفاهيم القانونية

م

ثالثاً  :عنوان م�شروع القانون:
1

هل هو ق�صري بقدر االمكان؟

2

هل يت�ضمن كل الأحكام الواردة يف م�شروع القانون؟

3

هل هناك �ألفاظ مرتادفه �أو تعرب عن معنى واحد يف العنوان؟

4

هل العنوان موجود يف قوانني �أخرى؟

5

هل العنوان يعرب عن �أغرا�ض م�شروع القانون بدقة؟

6

هل العنوان متفق مع عنا�صر امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة يف القانون ؟

7

�إذا كان القانون معدال لقوانني �سابقة هل ن�ص العنوان على �أرقام القوانني ال�سابقة  ،و�سنوات �صدورها .
رابعاً  :مادة التعريفات:
1 -1هل الكلمة �أو العبارة املعرفة يثور ال�شك معناها يف فهم كافة النا�س � ،أم �أنها تعرب عن م�صطلح فني ال يعرفه
�إال املتخ�ص�صني .
2 -2هل التعريف اال�صطالحي يختلف كثري ًا عن املعنى املعتاد للكلمة لدى النا�س .
3 -3هل هناك �أحكام مو�ضوعية يف التعريف(.مادة التعريفات يجب �أال تت�ضمن �أي تعريفات مو�ضوعية )
4 -4هل الكلمة �أو العبارة املعرفة ا�ستخدم لها لفظة واحدة من كلمتي "يعني"� " ،أو ي�شمل" ف�إذا �أراد التعريف �أن
ي�شري �إلى بع�ض معاين التعريف دون ح�صرها في�ستخدم لفظة ي�شمل � ،أما �إذا �أراد التعريف �أن ي�شري �إلى كل
املعاين الواردة واملت�ضمنة بالكلمة في�ستخدم لفظة "يعنى"  ،وال يجوز ا�ستخدام اللفظني مع ًا.
5 -5راعي �أال تظهر الكلمة املعرفة يف التعريف نف�سه
6 -6جتنب تعريف كلمة بالإحالة �إلى تعريف م�ستخدم يف مكان �آخر يف القانون� ،أو يف غريه من القوانني.
7 -7جتنب تناق�ض التعريف مع نف�سه.
8 -8رتب الكلمات املعرفة ح�سب الرتتيب الأبجدي.
�9 -9إذا كان م�صطلح التعريف مل يرد �إال مرة واحدة فيعرف يف مكان وروده.
10 10ت�أكد من �أن التعريف ال ي�ستخدم �ألفاظا مرتادفة �أو مكررة
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م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
والتقييم

املفاهيم القانونية

م

م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
والتقييم

خام�ساً  :املواد العامة:
 -1ت�أكد من الأهداف املبا�شرة مل�شروع القانون ،وهل مت التعبري عنها ب�ألفاظ ال تثري اللب�س �أو الت�أويل �أو
التكرار �أو ت�شابه املعاين
 -2ت�أكد من عدم املبالغة يف ذكر �أهداف م�شروع القانون.
 -3ت�أكد من عدم ا�ستخدام �ألفاظ مكررة يف حتديد الأهداف.
 -4هل الأهداف متفقة مع عنا�صر امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة؟
-5هل الأهداف كافية حلل هذه امل�شكلة �أو الظاهرة ؟
 -6هل الأهداف قادرة على التعامل مع التطورات امل�ستقبلية للم�شكلة �أو الظاهرة؟
 -7هل هناك �أهداف ميكن دجمها يف بع�ضها البع�ض لأنها حتمل معاين التكرار �أو الت�شابه ؟
 -8هل هناك �أهداف ميكن �إلغائها دون �إن يت�أثر م�شروع القانون ؟
 -9هل الأهداف مرتبة ح�سب االولويات  ،و�أهميتها يف التعامل مع الظاهرة �أو امل�شكلة حمل الدرا�سة .
 -10حتديد مناط ال�سلطة يف تنفيذ القانون
 -11املبادئ احلاكمة مل�شروع القانون ،وهل تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف املجتمعية ؟ وهل تتفق مع
النظام القانوين يف الدولة؟
 -12نطاق ال�سريان املو�ضوعي للم�شروع والأ�شخا�ص �أو الأ�شياء التي ي�سري عليها القانون.
 -13نطاق ال�سريان املكاين مل�شروع القانون (املناطق التي ي�سري عليها القانون � ،أو التي ال ي�سري عليها )
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املفاهيم القانونية

م

�ساد�ساً  :مواد املعنيني بتنفيذ القانون �أو املخاطبني ب�أحكامه
-1

1هل الواجبات امللقاه على عاتق الأ�شخا�ص �أو الفئات واجلهات تتعار�ض مع الد�ستور ب�شكل �أو ب�أخر � ،أو مع
قوانني �أخرى ذات �صلة .

-2هل الواجبات املفرو�ضة يف م�شروع القانون �ستزيد من م�شاكل املعنيني بتنفيذ القانون � ،أم �أنها �ستخفف
من �أعباء هذه امل�شاكل.
-3هل القواعد التي �سيلتزم بها املخاطبون وا�ضحة وال تثري الغمو�ض �أو اللب�س � ،أو ترتك �سلطة تقديرية
للمخاطبني ب�أن يت�صرفوا �أو ال يت�صرفوا وفق هذه القواعد .
-4هل �آليات التنفيذ للمخاطبني ب�أحكام القانون وا�ضحة بحيث يعرفون كيف ينفذون �أداء الواجبات املفرو�ضة
عليهم.
-5هل البيئة املحيطة باملخاطبني لتنفيذ القانون متكنهم من الت�صرف وفق ًا ملا ت�أمر به القاعدة القانونية .
-6مدى قدرة املخاطبني على تنفيذ �أحكام القانون
-7هل هناك تدابري ت�شجع املخاطبني على االلتزام بالقواعد القانونية مثل :هل هناك حوافز �أم �أن العقاب
كافي ًا �إلى احلد الذي مينع جتاوز النا�س للقانون
-8هل معتقدات وقيم النا�س تقبل ب�أحكام ومعايري م�شروع القانون (تعديالت منظمات املجتمع املدين �أو
الر�أي العام)
 -9ما هي احتماالت قبول املخاطبني للقانون طواعية واختيارا
( املزايا التي �سيوفرها القانون  ،والأ�ضرار الناجتة عنه)
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م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
والتقييم

م

املفاهيم القانونية

م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
والتقييم

�سابعاً  :مواد اجلهات املنفذة للقانون
يف حال م�شروع القانون الذي مينح �سلطة �أو اخت�صا�ص جلهة �إدارة تنفيذية� ،أو ين�شئ جهاز ًا� ،أو جمل�س ًا �أو
هيئة جديدة :
1 -1موقع اجلهاز يف التنظيم الإداري القائم.
2 -2كم عدد �أع�ضائه ؟ ومن الذي �سيعينهم؟ وكيف يتم �إعفائهم من منا�صبهم؟ وما هي م�ؤهالت التعيني؟
3 -3ما هي م�سئوليات اجلهاز يف م�شروع القانون؟
4 -4ما هي التدابري امل�شجعة يف م�شروع القانون ل�ضمان ت�أدية م�سئويل اجلهاز ملهام عملهم؟
5 -5هل �سيخول القانون للجهاز �سلطة فر�ض العقوبات.وهل يتفق ذلك مع القواعد الد�ستورية والنظام
القانوين يف الدولة ؟
6 -6ما هي فر�ص اجلهاز يف تنفيذ القانون؟
7 -7هل الإجراءات التي �سيتبعها اجلهاز التخاذ قراراته وا�ضحة يف م�شروع القانون؟
8 -8كيف يتظلم الأفراد من قرارات اجلهاز �أو الهيئة .
9 -9هل من ال�ضروري �أن يدرب اجلهاز �أفراده؟
�10 10أما يف حال �أن يكون باب التنفيذ يلقى م�س�ؤوليات على عاتق اجلهات التنفيذية يف القانون ب�صفة عامة .
 حتديد من �سيتولى تنفيذ القانون. حتديد من يعينه � ،أو كيف يرت�شح. مدة تويل املن�صب . �صالحيات وواجبات من يتولى التنفيذ ال�صالحيات والواجبات والإجراءات اخلا�صة بالتعامل مع النزاعات . كيف تدار االجتماعات  ،والإجراءات املعمول بها . كيف يتم فر�ض االلتزام بالأحكام الواردة يف باب املخاطبني بالقانون.هل هناك �سلطة تقديرية ممنوحة للجهات التنفيذية ؟ وما هي الأحكام الالزمة لها ل�ضمان االحاطةالدقيقة ب�أركان هذه ال�سلطة التقديرية ومبا ي�ضمن عدم التع�سف يف ا�ستخدامها من اجلهات التنفيذية .
هل الإجراءات التنفيذية تبدو مرهقة للأفراد� ،أو ميكن اخت�صارها؟وهل تتواكب مع طبيعة التطور يف الدولة ؟
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املفاهيم القانونية

م

ثامناً  :مواد اجلزاءات
 -1هل اجلزاءات مالئمة للت�شجيع على االلتزام بالقانون .
 -2هل اجلزاءات متنا�سبة مع �أفعال اجلرم .
 -3هل يغايل م�شروع القانون يف جزاءاته �إلى احلد الذي ي�ساوي بني �أفعال عدم االلتزام به �إلى �أفعال وردت
يف قوانني �أخرى �أكرث حدة وتطرفا؟
� -4أم �أن اجلزاءات مت�ساهلة �إلى احلد الذي يفقدها فعاليتها ؟
 -5هل مواد اجلزاءات وا�ضحة وحمددة لكل فعل �أو عدم فعل وردت يف �أحكام القانون ؟
 -6هل مت الإ�شارة �إلى اجلزاءات الأخرى الواردة يف قوانني �أخرى تنظم �أو ذات عالقة ب�أحكام القانون ؟
تا�سعاً � :أحكام ال�سريان الزماين
1 -1تو�ضيح تاريخ �سريان القانون .
2 -2تو�ضيح هل ي�سرى على كل �أقاليم الدولة �أو على �أجزاء منها
تو�ضيح تاريخ �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون .
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م�شروع القانون
على �أ�صله

الو�صف
والتقييم

م�صفوفة حتليل م�شروع القانون
م

عنا�صر حتليل م�شروع القانون

1

امل�سائل الأ�سا�سية التي يحكمها م�شروع القانون ،والنتائج التي حتققت من هذه امل�سائل على
الواقع االجتماعي ،وااليجابيات التي ميكن �أن يحققها القانون يف حتجيم �آثار هذه النتائج.
وتقييم امل�شروع من حيث املبد�أ يف �ضوء ذلك

2

مدى ات�ساق امل�شروع مع الد�ستور ،والقوانني الأخرى.

3

�أحكام و�آليات م�شروع القانون ( االيجابيات وال�سلبيات)

4

التعديالت املقرتحة على م�شروع القانون يف �ضوء ما برز من �سلبيات

5

الأغرا�ض التي من �أجلها قد يحتاج الأمر �إلى الئحة تنفيذية لتنفيذ م�شروع القانون .والأحكام
التي من الواجب �أن يت�ضمنها م�شروع القانون من �أجل تخفيف نطاق ال�سلطات التقديرية يف
اللوائح التنفيذية ،والقواعد العامة التي ميكن �أن يحددها القانون لالئحة التنفيذية

6

�أراء منظمات املجتمع املدين  ،والر�أي العام ،والدرا�سات الأكادميية ،واملعنيني ،وو�سائل الإعالم
يف م�شروع القانون .

7

مقرتحات و�أفكار جلعل م�شروع القانون متفقا مع الواقع االجتماعي ،والظروف والأو�ضاع
املعي�شية للمواطنني  ،وتالفى �أخطار م�ستقبلية ميكن �أن تربز مع تطبيق القانون .

8

تكلفة تنفيذ امل�شروع املالية والإدارية.والتكلفة االجتماعية للقانون

9

املزايا والعيوب النهائية مل�شروع القانون.

م�شروع القانون
على �أ�صله

التقييم
واال�ستخال�صات
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م�صفوفة فح�ص م�شروع القانون
العن�صــر
 -1امل�شكلة �أو الظاهرة الأ�سا�سية حمل الدرا�سة يف م�شروع القانون من حيث ماهيتها  ،ونتائجها
-2ال�سلوكيات التي ت�سبب امل�شكلة �أو الظاهرة ،ومن امل�س�ؤول عنها
-3التجارب القانونية املقارنة التي عاجلت هذه الظاهرة �أو امل�شكلة
-4مدى مالئمة احللول املقارنة يف �ضوء التطور التاريخي للم�شكلة �أو الظاهرة يف داخل املجتمع
-5احللول التي اقرتحها م�شروع القانون
-6احللول املقارنة التي �أغفلها م�شروع القانون واملالءمة للأو�ضاع االجتماعية
-7التعديالت املقرتحة على امل�شروع يف �ضوء احللول املقارنة
-8ال�صعوبات التي �ستواجه تطبيق هذه احللول اجتماعيا واقت�صاديا
-9و�سائل مواجهة هذه ال�صعوبات
-10الآثار االجتماعية واالقت�صادية للقانون
-11التدابري التي ت�شجع املخاطبني على االلتزام ب�أحكام القانون
-12التدابري التي جتعل الأجهزة التنفيذية قادرة على تنفيذ م�شروع القانون
-13تقييم اجلزاءات الواردة مب�شروع القانون
 -14تعديالت ومالحظات نهائية على م�شروع القانون
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الو�صــف والتقييم

ما ورد يف م�شروع القانون

جدول املفاهيم القانونية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

املفاهيم القانونية
املبادئ احلاكمة لكل مادة
الأحكام الرئي�سية والأ�سا�سية
الأحكام الفرعية �أو التابعة
الأحكام العامة مل�شروع القانون
اال�ستثناءات من الأحكام العامة
الأحكام ذات التطبيق ال�شامل �أو العام
الأحكام التي تتناول حاالت خا�صة
الأحكام التي تن�ص على حقوق
الأحكام التي تن�ص على واجبات
الأحكام التي تن�ص على �سلطات
الأحكام التي تن�ص على امتيازات
الأحكام التي تن�ص على كيفية ممار�سة ال�سلطات
الأحكام التي تن�شئ هيئات
الأحكام التي حتكم عمل و�أداء الوظائف للهيئات املن�ش�أة بالقانون
الأحكام الأكرث �أهمية يف امل�شروع
الأحكام الدائمة
�أحكام املراحل االنتقالية
الأحكام التي تنظم الأحداث والأفعال يف ترتيبها الزمني
اال�صطالحات الأ�سا�سية املطبقة يف القانون
اجلزاءات

م�شروع القانون
على �أ�صله.

التف�سري  ،والتعليق

 -يتم تف�سري كل بند ب�إيجاز وبلغهبرملانية مب�سطة .
 يتم التعليق على الأحكام يف �ضوءمدى مالءمتها �أو عدم مالءمتها
قانونيا واجتماعيا .
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اخلطوة الثانية
وبعد �أن يتم االنتهاء من جدول املفاهيم القانونية يعد جدو ًال ملحق ًا يطلق عليه جدول �أولويات القانون :
م

الأولو يات

1

الأحكام العادية

2

الأحكام غري العادية

3

الأحكام الأهم

4

الأحكام املهمة

5

الأحكام الأقل �أهمية

6

القواعد العامة

7

اال�ستثناءات

م�شروع القانون على �أ�صله

اخلطوة الثالثة
بعد االنتهاء من جدول الأولويات للمفاهيم القانونية يتم ر�صد الآتي:
 -1التعديالت الواجبة على القانون .
 -2التقييم النهائي للقانون يف �ضوء �أغرا�ضه و�أولوياته الأ�سا�سية.
 -3ما �أغفله القانون من �أحكام واجبة �أو �أولويات .
 -4ات�ساق القانون مع النظام القانوين يف الدولة .
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التف�سري  ،والتعليق

ثالث ًا :م�صفوفة التعديل:
م�صفوفة التعديالت على م�شروع مواد القانون
التعديل املقرتح

املفاهيم القانونية للتعديل

مدى التوافق �أو التعار�ض

-1هل التعديل يغري فكرة �أو �أهداف القانون ؟
 -2هل التعديل �سي�ؤدى �إلى تعار�ض بع�ض مواد القانون مع بع�ضها ؟�أو انه يتعار�ض مع فل�سفة
و�أغرا�ض و�أحكام القانون ؟ �أو يتعار�ض مع �أحكام قوانني �أخرى ذات �صلة؟ �أو يتعار�ض
مع �أحكام الد�ستور �أو الأنظمة الأ�سا�سية للدولة ؟
-3ما هو �أثر هذا التعديل على امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة؟ وهل �سي�سهم ايجابيا؟
وهل مربراته �ضرورية للتعامل مع امل�شكلة �أو الظاهرة
 -4هل التعديل �ضروريا لتح�سني وظائف و�أحكام القانون ؟
 -5هل القانون ميكن �إن يكون �سيئا بدون هذا التعديل ،وهل �إذا ا�ستغنى القانون عن هذا
التعديل ميكن �إن يكون خمتال يف احد جوانبه؟
-6ما هي الفروقات اجلوهرية بني الن�ص قبل التعديل ،والن�ص بعد التعديل ؟ وما هو
اجلديد حتديدا الذي �إ�ضافة التعديل املقرتح
-7هل التعديل يحقق اعتبارات امل�صلحة العامة �أم �أنه يحقق م�صلحة �أحد اجلماعات
املتناف�سة يف القانون ؟�أم م�صلحة اجلهات التنفيذية للقانون ؟ وما هي الآثار التي
�سيخلفها هذا التعديل على املخاطبني ب�أحكامه �سواء االيجابية �أو ال�سلبية ؟
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الف�صل الرابع
م�شروع عملي لتحليل
و�صياغة الن�ص القانوين يف الربملان

م�شروع عملي لدرا�سة القوانني يف �إطار التحليل القانوين
-1

1حتديد �أولويات القانون من حيث معانية و�أفكار الرئي�سية و�أهمية القانون ،و�آثار القانون.
معاين القانون

-2

�أهمية القانون

�آثار القانون

2الأولويات االجتماعية للقانون.
ماهية امل�شكلة التي يطرحها القانون

احللول املقرتحة يف القانون

مدى توافق هذه احللول مع املجتمع

البدائل النهائية

الجناز هذا اجلدول يتم �إعداد البحث االجتماعي للقانون
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عنا�صر البحث االجتماعي للقانون:
•ماهية امل�شكلة التي يطرحها القانون.
•�أ�سباب هذه امل�شكلة.
•نتائج امل�شكلة.
•احللول املقرتحة وفق املعايري االجتماعية.
•الأثر االجتماعي املتوقع للت�شريع.
-3

3بعد �أن يتم �إجناز اخلطوتني ال�سابقتني يتم �إعداد " التقرير املبدئي للقانون " .
ويتعلق هذا التقرير بالقانون من حيث املبد�أ ( �أي �أفكار ومعاين القانون العامة ) ويت�ضمن الآتي:

�أ  -و�صف امل�شكلة التي يطرحها القانون و�أ�سبابها ،ونتائجها.
ب  -احلل الذي يقرتحه القانون.
ج  -البدائل املقرتحة من دار�س القانون حمل الإ�شكالية ويراعي يف بدائله ا�ستخدام منهج البدائل لقيا�س الأثر االجتماعي ملقرتحاته.
*يرفق بهذا التقرير امل�صفوفة االجتماعية للقانون
ملحوظة يف و�صف امل�شكلة يف التقرير املبدئي يجب �أن يتم حتديد �أ�سباب ال�سلوكيات امل�سببة للم�شكلة لأن منهج حل امل�شكالت الت�شريعي يعالج �أ�سباب امل�شكلة
من حيث ال�سلوكيات امل�سببة لها .كما �أن احللول املقرتحة �ستت�ضمن حلو ًال ملعاجلة م�سببات امل�شكلة.
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الفكرة الرئي�سية يتم و�ضعها يف نهاية
الفقرات و اجلمل

-4

4درا�سة ن�صو�ص م�شروع القانون
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جدول ترتيب الأفكار لدرا�سة القانون
القائمون بالأدوار الرئي�سية يف القانون
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امل�س�ؤولون التنفيذيون يف القانون

املواد الفنية ،والتدابري يف القانون

املالحظات النهائية

رتب مالحظاتك على �أ�سا�س التايل:
y yادر�س الأحكام الأ�سا�سية قبل املبادئ الفرعية.
y yاهتم باملعنى الرئي�سي قبل ا�ستثناءاته.
y yادر�س امل�ستثنى يف �إطار ال�شروط التي و�ضعت له.
y yادر�س الأحكام التي تنطبق على اجلميع قبل تلك التي تنطبق على احلاالت اخلا�صة.
y yركز على �أن تكون الأحكام املتعلقة باملخاطبني قبل الأحكام املتعلقة بالتنفيذ وقارن بينهما من حيث احلقوق والواجبات.
y yهل �أهداف م�شروع القانون ت�سري يف كل ن�صو�صه� ،أو معظمها.
y yهل معاين الن�صو�ص متقاربة مع بع�ضها البع�ض.
y yال تن�سى �س�ؤال من يفعل ماذا يف �أي ن�ص قانوين.
بعد الإجابة على هذه الأ�سئلة تعامل مع م�صفوفة الت�صميم الت�شريعي.
�إذا ما مت �إدخال تعديالت على مواد القانون ف�إنه يتم التعامل مع م�صفوفة التعديالت على مواد القانون.
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