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موخص :ل
الوارسلملون نلا ألرسةلاجلزائري،لًوثغليح دلامـدًدلمنلاملآخذلامشلكَللمهنوليامل ض ؾَللاميتلتـرتيل
نط ضو،لمـللمنل أأبرزىولمولتـوقلبآأحاكم"لامتزنًل"لأأيلمولتعوقلؿوَولامترشًـوتلامـربَللامللورنل" لام ضَلل
ام احبل"،لحِثلاكنلىذالامل ض عل -لياللٍزال -لحمللاختالفلبنيلالوارةني ل ألحاكمو،لالة اميلفاميلتـوقل
مباآأةلل أأحصوبلاحلقليفلامتزنًلل أأيلام ضَللام احبل،لاذليلٍرحؽل أأةوةولاىللحتدًدلمطعوح"لا ألحفود"،لانل
ؿىللاملا ت ىلامنؼري؛ لامطَوغللامترشًـَل،ل أأيلامتعوَلي؛لا ألحاكملياملراراتلاملضوئَل،لاذلجيدلالوارسل
منط صلامتزنًلليفلكون نلا ألرسة لاجلزائري(لخوضللاملودةل،)014لاختالفولبلُلنولبنيلاملون نَنيلاذلٍنلؾرض ال
ابمرشحلميذهلاملودة،لحِثلخترجلؾنلذزلل أأك اللجالجللح للمدم للا ألحفود؛لاملا تثلنيلنوتزنًل.لبللتـدىل
ا ألمرلاىللاجلونبلامتعوَلي،لحِثلاختوفتلاملراراتلاملضوئَللامطودرةلؾنلاحملمكللامـوَوليفلىذالاما َوق.ل
نٌللجندلامترشًـوتلامـربَللامللورنللتـددتلم اكفيولمنلاملاآأةل،لبنيلمضَقليم ةؽ .ل
املكٌلتلاملفتوحِل:لامتزنًل؛لام ضَللام احبل؛لا ألحفود؛لكون نلا ألرسة؛لاحملمكللامـوَو؛لامترشًـوتلامـربَل .ل
Abstract:
A student of Algerian family law, notes the existence of many formal
and objective gaps in his texts, the most striking of which are perhaps
linked to the provisions of the "revelation" or to what comparative Arab
»legislation calls "The mandatory will
Where has this topic been-and still is - the subject of disagreement
among scholars regarding its decisions, particularly with regard to the
issue of right holders in inheritance by substitution Or the compulsory
will, which is mainly due to the definition of the term "grandchildren", Or
the compulsory will, which is mainly due to the definition of the term
"grandchildren", It is at the theoretical level; Drafting of legislative or
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ل

املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل
implementing texts; Judgments and judicial decisions, as the student finds
texts of inheritance by substitution In Algerian family law (in particular
article 169), There is an obvious difference between the legal scholars
who explained this article, as there are three statements about the
meaning of grandchildren. Beneficiaries of inheritance by substitution,
Rather, the question went beyond the practical aspect, as the judicial
decisions handed down by the Supreme Court differed in this context.
There are also comparative Arab laws whose positions on the issue vary,
between narrow and broad.
Key words: inheritance by substitution; Mandatory will; My
grandchildren; Family law; Supreme Court; Arab legislation.

ملدمل :ل
يضـت لامرشًـل لاالةالمِل لنؼوم لامت رًث ليفق ل أأحان لامنؼم لاملومَل ،ل أأحمكيو لي أأؿدميو،ل
فلررت لموكِللاالناون لنوٌلللذهرالاكنل أأيل أأنىث لابمعرقلامرشؾَل،لنٌللكررلانتلوللمولاكنلميوكول
ل
امشخصليفلحِوتولاىلليرجتولبـدليفوتولمنلامرخولليامناوءلدينلتفرًقلبنيلضغريل أأيلهوري،ليامنول
ؾىنلاالةالملبشآأنلامل ارًثلىذهلامـنوًللامفوئلللاالحاكم،ل ألنلاالرثلمنل أأمهلأأة ووبلانتلولل
املوكِل .ل
أأموملىذالاموَونلاملفطللاذليلاتاملبولنؼوملاالرثليفلامرشًـللاالةالمِل،لكدلًـتلدلامكثريل
أأنلاببلامنؼرليامتدبرليالاحهتودليفلىذالامنؼوملكدل أأيضدلابنلعوعلام يح،لالة اميلي أأنلمبوحثل
املرياثلانٌلليردتلمفطا ةل؛لفلـؼهيولمب يلؿىللمطو حلبابتللاللتتغري،لبللياللٍرًدلامشورعلاحلكمل
تغَريىو،لاال ليفلاموـظلامُاريلمنلمبوحهثو،لفوحسولبذزللاجملوللرحبولمالحهتودلاملرشيعليفلىذال
احلّي لمن لامـف لامتفطًَل ل ألحاكم لىذا لامفرع لامترشًـي ،لمن لدين لاف لراط ليال لتفرًط .1ل ليؿىلل
أأةوس لمن لىذا لاالدراك لامرضيري لملتعوووت لالاحهتود ،لياحلرص لؿىل لض ن ليحٌلًل لامرتاثل
امفليييلا ألضَل،لابتدعلاملرشعلامـريب":لام ضَللام احبل"ل أأيلمول أأظوقلؿوَولاملرشعلاجلزائري"ل
امتزنًل"،لىذهلالمَللاميتلتـتربلاة تحدابالترشًـَولؾربَولابمتَوز،2لمللٍكنلهللنؼريلفاميليردلذهرهل
أ
نلاكنلٌاتندليفلأنرثلتفطَالتولاىلل أأحاكملحزئَلليردتليفل
يفلا ألةفورلامفليَللاملدميل،ليا
مذاىبلفليَللمتفركل،لكوملاملرشعلام ضـيليفلاموالدلامـربَللابالحهتودلفهيو،3ليذزللبتزنًللحفدةل
امشخصلمزنةلل أأضويمليفلترنلل أأضهل،لكطدلتاليفلحوةللنرثتلبشآأهنو لامشاكيى،لي يلحوةلل
احلفدةلاذلٍنلمي تلأابؤمهليفلحِوةل أأبهيمل أأيل أأهمم،ل أأيلمي ت نلمـيمليم لحكٌل ،لفيؤالءلاحلفدةلكوٌلل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
ٍرج نلبـدلم تلخدمهل أأيلخدهتملم ح دلمنلحيجهبملمنلاملرياث،4لفِجمتؽلؿىللىؤالءلاحلفدةل
مطَبتون:لفلدانل أأضويملاملوورش،ل لياحلرمونلمنلاالرث .5ل
يترحؽل أأمهَللامل ضلعلحمللالوراةلليفلجنوايلىذالامللول،لاىل له نولًنؼمل أأحاكمولخوضللبفئلل
منلاجملمتؽ،ل يليفلحلِلللا ألمرليفل أأمس لاحلوخل لنوثٌلًلليفلبـدهيولاملوديليا ألديب،لاهنولفئل"ل
احلفدةل أأيلا ألحفود"لاذلٍنلمي تلأابؤمهلألأيل أأهموهتملكبللم تلاجلدل أأيلاجلدة،ل أأيلمي ت نلمـيم-ل أأيل
مؽل أأحدمه-ليم لحكٌل،لفِثرملاحلفدةلمنلاملرياثلامولم ح دلمنلحيجهبملمنلاملرياث،ل أأيلم ح دل
مونؽلمنلذزللياملمتثلليفلامشمليفلأأة ولِللام فوة،ليذزللاؾٌلال لنول اؿدلامـومللمـمللاملرياث،ل
ا ألمرلاذليلدؿولانعالكولمنلك اؿدليملتضَوت،لبلليخمرخوتلفكرةلامـداةللالاحامتؾَل،ليحتطَالل
نوهطو ح لاالناونَللاىللاموثثلؾنلأمَللترشًـَللحتهللا ألملليتضهنلاحلقلميذهلامفئللامضـَفلل
يفلؿُشللهرميل،لمنلخالللاهراهمملجبزءلمنلاملوللاذليلٍك نلألأحدل أأض هلملاملوورش-اذليلموتل
كبلل أأيلمؽل أأحدل أأض هلل أأيللكهيٌل -لكدلةومهليفلحتطَهلليمنوئو،ليمكنلكُدر ل أأنلٍك نلىذالاملولل
حتتل ُمسللاجلدل أأيلاجلدة.لاالل أأنوليانلاكنتلامترشًـوتلامـربَللامللورنللاتفلتلح للماآأةلل أأحلِلل
ذزللفلدلاختوفتلفاميلبُهنولمبنوة وللحتدًدلاذلٍنلجتبلهلملام ضَل،ل أأيلٌشهويملحمكلامتزنًل،لتوـول
الختالفيولخبط صلاملرادلبــــ":لاحلفدةل أأيلا ألحفود"،ليى لمولًفاحلاجملوللمعرحلامتاو لؤللاليت،ل
اذليلميلثلليفلحلِلللا ألمرلاشاكمَللىذهلالوراةل :لىل ل ليافقلاملرشعلاجلزائري لمنلخالللكون نل
ا ألرسة ليكرارات لاحملمكل لامـوَو لمو لذىوت لامَو لامترشًـوت لامـربَل لامللورنل لمن لحِث لبَونل
املا تثلنيلنو ضَللام احبلل(امتزنًل) أأملاكنلهللاختَورلخمومف؟ ل
يتتفرعلؾنلىذالامتاوؤل،لاملتاوؤالتلامفرؾَللالتَل:لل ل
*لمنلمهلاملا تثل نلنوتزنًللحابلموليردليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري؟ ل
*لمثلمولم كفلاملضوءلام ظ يلمنلاملا تثلني لنوتزنًل،ليىللمثللت افقلبنيلامنصلامترشًـيل
يامتعوَقلاملضويئليفلىذالامشآأن،ليذزللؿىللض ءلحمواكةلكراراتلاحملمكللامـوَوليفلىذالاحلّيل
امترشًـي؟ ل
* لىل لخورى لاملرشع لاجلزائري لمو لذىوت لامَو لامترشًـوت لامـربَل لامللورنل ،لمن لحِث لبَونل
املا تثلنيلنو ضَللام احبلل أأملاكنلهللاختَورلخمومف؟ ل ل
يكدلاؾمتدتليفلاؿدادلىذهلالوراةللاملنوجهلامـوهَللالتَل :ل
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل

 لاملهنج لالاة تلرايئ :لحِث لمقت لبتتبؽ لياالملوم لمبلختوف لامنط ص لامترشًـَل؛ لام ظنَل لمهنوليامـربَللامللورنل،لاىللخونبلاملراراتلاملضوئَل،لاملتـولللجبزئَوتلم ض علالوراةل .ل
 لاملهنجلامتحوًَل:لمنلخالللؾرض،لحتوَلليمنوكشللم كفلاملرشع لياملضوء لاجلزائري ،لاىللخونبلامترشًـوتلامـربَللمنلامل ض علحمللالوراةل.ل ل
 لاملهنجلامللورن:ليذزللمن لخالل لملورنللماسللاملرشعلاجلزائريلخبط صلم ض علاملوث ث،لمبولؿوَولا ألمرليفلاملضوءلام ظ ي،لينذالامترشًـوتلامللورنلهبو .ل
أأشريلاىلل أأنلحديدل أأي لنعوقلالوراةللابمنا ول لنوترشًـوتلامـربَللتشهل:لكون نلام ضَلل
املرصي،لكون نلا ألح اللامشخطَللاما ري،لجما ةللا ألح اللامشخطَللامت نا َل،لمدينللا ألرسةل
املغربَل ،لاضوفللاىل لمو ليرد ليف لمرشيع لكون ن لا ألح اللامشخطَل لامل حد لمالكوميني لاملرصيل
ياما ريليفلؾيدلام حدةلبُهنٌل.
يكطدلجتوَللمولتـوقلابمل ض علحمللالوراةل،ل أأكرتحلتلا مييولاىللامـنورصلاموثثَللالتَل :ل
املوثثلا أليل :لاملا تثل ن لنوتزنًل لؿىللض ءل أأحاكم لكون نلا ألرسةلاجلزائري ليكراراتلاحملمكللامـوَو ل
لاملوثثلامثوين:لاملا تثل نلنو ضَللام احبلليفلامترشًـوتلامـربَللامللورنل .ليفاميلًآأيتلتفطَلللكلؾنرصلمنلىذهلامـنورص .ل
املوثثلا أليل ل
املا تثل نلنوتزنًللؿىللض ءلأأحاكملكون نلا ألرسةلاجلزائريليكراراتلاحملمكللامـوَو ل
النلامل للابمتزنًلل أأيلام ضَللام احبل،لامنولى ":لمنلكبَللالاة تجوبللحلوالتلنثريةلمؤمللل
يمشاكيىلمتـددةلممنلمي تلأابؤمهلي أأهموهتملكبللم تلاجلدل أأيلاجلدةل أأيلمؽل أأيلمهنٌل،لحِثلانل
يفوهتٌللمـولمتنـيٌللمنلاملرياثلمنلبـضيٌللحلط للامشمليفلاما وق،لييفوةلا ألبلكبلليفوةلاجلدل
مـدملل أأضاللملِوملؿالكللاملرياثلمـدملت افرلا ألراكنليامرشيط.ل ل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
منلىذالاملنعوق،لخوءتلامنط صلاملون نَللياملراراتلاملضوئَل،لمـوجلللملثللىذهلاحلوالتل
يا أليضوع؛ل ألهنولنؼرتليفل أأنلىذالاذليلموت؛لم لؿوشلاىللحنيليفوةليالوهلى ل أأًضولمنوللموالل
نثريا ليمكن لموتلكبلل أأب ًول أأيلكلبلل أأحدىٌل،لفآأخذلاملوللاخ تولدينل أأيالده،لفآأضوحل أأيالدهليفل
فلر لمدكؽ لياحمتؽ لهلم لمؽ لامَمت ليفلد لامـوئل ،لاحلوخل ليمذةل لاماؤال ،لاميشء لاذلي ل أأدى لاىلل
اضعرابلداخللا ألرسةلام احدة،لحِثلجندل أأثرلامنـهللػوىرلؿىللاموـظلمهنملمموليضويملمنل
املرياثليحتسلمنلالخرلامفلرلياحلرمون نلتِجلليفوةلم رجولكبلل أأيلمؽلاجلدل أأيلاجلدة6".ل ل
اةتنودالؿىللىذالامتط ر،ل أأكدملاملرشعلاجلزائريلؿىللتنؼملمولتـوقلهبذهلالمَللامترشًـَل"ل
امتزنًل" ،لمبنوة ول لضدير ل أأيل لكون ن لم ألرسة لة نل ل ،70431لاال ل أأن لمو لًالحغ لبشآأهنو،ل
الاختالفلامكبريلبنيلاملون نَنيلح للمدم للا ألحفودلامللا تثلنيلنوتزنًل،لى لا ألمرلاذليلًؼيرل
خوَولمنلامنوحِللامتعوَلِل،لمنلخالللمجا ةللاملراراتلاملضوئَللامطودرةلؾنلاحملمكللامـوَوليفلىذال
امطدد،ليى لمولةآأؾرضلهللابموَون،ليفلجنوايلىذالاملاملمنلالوراةل .ل
املعوبلا أليل:لاملا تثل نلنوتزنًللؿىللض ءلأأحاكملكون نلا ألرسة ل
منلخالللاة تلراءلنصلاملودةل()014لمنلكون نلا ألرسةلاجلزائري،لاميتلخوءلفهيو":لمنلت ىفل
يهللأأحفودليكدلموتلم رهثملكبهللأأيلمـوليحبلتزنًويملمزنةللأأضويمليفلامرتنل،"...لجندلأألنل
املرشعلكدل أأيحبلام ضَللبل ةلاملون نلمـ ألحفودلاذلٍنلموتل أأضللم رهثمل(اجلدل أأيلاجلدة،ل أأيل
الكىٌل)لكبلل أأضلويملاملوورشل أأيلمـو.لااللألأنلمولًالحغ لبشآأنلىذالامنص ،ل أأنلاملرشعلمللحيددل
امللط دلاب ألحفودلمنلحِثلظولوهتم-ؿىللخالفلمولذىوتلامَولامترشًـوتلامـربَللامللورنل،لؿىلل
امنث لاذليلة َآأيتلبَونولالحلو-يى لمولًفاحلاجملوللمبنوة وللبَونلاملا تثلني لنوتزنًلليفلكون نل
ا ألرسة،لاىللامل للبآأنلىذالا ألخريلكدلانع ىلؿىللمبسليمغ ضليفلاملاآأةللمنلحِثلامطَوغلل
امترشًـَل ،لمول أأدىلاىللاختالفليفلحتدًدلمدم للا ألحفودلبنيلاملون نَني،لاذلٍنلت م الابمرشحل
أأحاكملامتزنًلليفلكون نلا ألرسة،لفاكنل أأنلخترجلؾنلىذالالاختالفلجالجللأراء:ل أأمجويٌللفاميلًآأيت :ل
أأيال-لام لرأأيلا أليلل(املا تثل نلنوتزنًللمهلا ألحفودلمنلهجللاذله رلفلط) ل
ذىب ل أأحصوب لىذا لامر أأي لاىل ل أأن لاملراد لاب ألحفود ليف لاملودة ل( )014لمن لكون ن لا ألرسةل
اجلزائري،لمهلاحلفدةلمنلهجللاذله رلفلط ل( أأيالدلامؼي ر؛ لذه رالياانباليانلنزم ا)لدينلاحلفدةل
منلهجللاالانث،لمبـىن:لفريعلالابنلدينلفريعلامونت.ل ل
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل

ليفاميلًآأيتلؾرضلملوـظلامنل للؾهنم :ل
 لكوللالونت رلامـريبلبوحوجلمبنوة وللرشح لنصلاملودةل()014لمنلكون نلا ألرسةلاجلزائري":لياحضلمنلىذهلاملودةل أأنلامتزنًللملط رلؿىلل أأبنوءليلولاملت ىفلاذلهرلدينل أأبنوءلبنتلاملت ىف،ل أأيل
ا ألحفودلاذله رلدينلا ألحفودلامونوت.ليميكنلحتدًدلمنلجيبلتزنًهللمزنةللم رجوليفلترنللخدهل أأيل
خدتولاكليت :ل
.0لفرعلام لولاذلهرلاذليلموتلم اتلحلِلِوليفلحِوةل أأبَول أأيل أأمو .ل
.2لفرعلام لولاذلهرلاذليلموتليفلحِوةلامل رثلم اتلحمكَو،لبآأنلفلدلحوللحِوةل أأبَول أأيل
أأمو،ليحمكلاملويضلمب تولبـدلاحراءلامتثرايتلامالزمل.8ل ل
.8للفرعلام لولاذلهرلاذليلموتلمؽل أأبَول أأيل أأموليفلحودثلياحدلنغرق،ل أأيلحرًق،ل أأيلىدمل
أأيلح ادثلمتـددةلياللًـمللمنلموتلمهنمل أأيال 9".ل
يف لذات لاما َوق لذىب لا ألة توذ لامل جق لضو ح لحجَم لام رجالين ،لمبنوة ول لرشح ل أأمفوظل
املودةل()014لمنلكون نلا ألرسةلاجلزائري،لاىلل أأن":للكهلللأأحفود :لاحلفِدلاضعالحو:لفونولفرعل
الابنلدينلفرعلامونت،ليىذالحتدًدلهمملخدا،ليكدل أأحانلاملرشعلاجلزائريلحنيلحرصلمنل
ٌا تثق لامتزنًل ليف لٍل ؿل ل أأيالد لا ألبنوء لدين ل أأيالد لامونوت لاذلٍن لٌاه ن لمغل لياضعالحول
ا ألة ووط 10"....ل
فِختوفليًفرتقل أأيالدلالابنلؾنل أأيالدلامونتليفلم اكؽلؿدًدة،لتنهتييلاىللامل للبآأن":ل
أأيالدلامونوتلمُا المنلضوبلاملت يفل أأضال،ليمكهنملمنلذييلرمحو 11".ل
فينوكلاختالفلبنيليشوةؽلبنيل أأيالدلالابن،لي أأيالدلامونتلمنلحِثلامتاهَل12.ل ل
لذهرلا ألة توذلامل جقلحٌلللمُشوينلمبنوة وللبَونلمدىل أأحلِلل أأبنوءلامونتليفلامتزنًللمزنةلل أأهمملاميتلت فِتلكبلل أأحدل أأض ميو،لبآأن":لىؤالءلا ألحفودلٌا تثل نلتزنًالليفلترنللخدمهل أأيلخدهتمل
(ل أأبلا ألب،ل أأيل أأملا ألب)،لأأمولابمنا وللمرتنللخدمهل أأيلخدهتم(ل أأبلا ألم،ل أأيل أأملا ألم)لفوهنملالل
نلاملرشعل
ًزنم نليفلترنهتولابؾتوورمهل أأيالدلبنت،لاذالت فِتليالوهتملكبلليالوىول أأيليالوهتو...ل أل ل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
اجلزائريلكرصلامتزنًللؿىلل أأيالدلالابنلدينل أأيالدلامونتليذزللبنصلاملودةل(،)014لحِثل
نطتلؿىللؾوورة":ليكدلموتلم رهثم"،ليمللًلللامنص:لم رهثملل أأيلم رثهتم"...ل 13ل
 لبُامنلكوللا ألة توذلؿاليةلب تغرار":لالنلكون نلا ألرسةلاجلزائريلحابلاؾتلوديلًنع ي لؿىللمبسليمغ ضليفلىذهلاملاآأةل،لففيلام كتلاذليلتنصلفِولاملودةل()014ليفلناخهتولامـربَللؿىلل
أأنو":لمنلت يفليهلل أأحفود،"...لجندلامنصليفلناختولامفرنا َللؿىللامنث لاليتsi une ":
 "personne décède en laissant des descendants d’un fils.لمبـىن :لاذا لت يفل
خشصليتركلفريعلابنولاذلهر...لبنوءلؿىللذزللفونلالاؾتلودلامراحجلابمنا ول لنوهرشعلاجلزائريل
أأنولجيـللامتزنًللمفريعلالابنلاذلهرلدينلفريعلامونت 14".ل
بانَو -لامرأأي لامثوين ل(املا تثل ن لنوتزنًللا ألحفودلمنلامعولللالأيىللمنل أأيالدلاموع نليأأيالدل
امؼي رلهمٌللنزم ا) ل
ذىبل أأحصوبلىذالامر أأيلاىللترحِحله نلاملرادلاب ألحفودليفلاملودةل()014لمنلكون نلا ألرسةل
اجلزائري،لمهلامعولللا أليىللمنل أأيالدلاموع نلي أأيالدلامؼي رلهمٌللنزم ا ،ليىذهلبـظلامنل لل
ؾهنم :ل
 لكوللمربيكلاملرصي":ل أأمولكون نلا ألرسةلاجلزائري،لفمللحيددلامعولوتلمنل أأيلهجل،لبلليردلفِولمولًفيملمنولرصاحلل أأهنو (ام ضَللام احبل)لنوعلولللا أليىللمنلا ألحفودلة أ
اءلأاكن المنل أأيالدل
اموع نل أأيلمنل أأيالدلامؼي ر...ليا أليىلليفلنؼريل أأنلحتددلامعولوتلؿىلليفقلمولهنجولاملرشعل
املرصي (امعولللا أليىللمنل أأيالدلاموع ن)ل أأمول أأيالدلامؼي رلفيٌللبـديا 15".ل
 لكومتلفتَحللبش ر":ل...لنٌللمللحيددلاملرشعلاجلزائريلبدكللام رجللاذلٍنلكُرر لهلملامتزنًل،ليانتفىليف لنصلاملودةل 014ليمولًوهيولمنلكون نلا ألرسةلمبطعوحلا ألحفود...لبُامنلامطثَحل أأالل
ٌا تفِدلمنلامتزنًلل أأبنوءليبنوتلامونوتلهمٌللنزم ا،لبللفلطل أأحصوبلامعولللا أليىللمنل أأيالدل
امونوتليمهلابنلامونتليبنتلامونتلهمٌللاكنلؿددمه 16".ل
بامثو -لامرأأي لامثومث ل(املا تثل ن لنوتزنًللمهلا ألحفود لمنلأأيالدلامؼي رلي أأيالدلاموع نلهمٌللنزم ال
ؿىللاما اء) ل
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل

ذىب ل أأحصوب لىذا لامر أأي لاىل ل أأن لاملراد لاب ألحفود ليف لاملودة ل( )014لمن لكون ن لا ألرسةل
اجلزائريلمهلاحلفدةلمنلأأيالدلامؼي رليأأيالدلاموع نلهمٌللنزم الؿىللاما اء،ليىذهلبـظلامنل لل
ؾهنم :ل
 لكوللالونت رلدغُشلأأمحد...":لمولتـوقلبتفاريلاملودةل()014لمنلكون نلا ألرسةلاجلزائري،لياميتل أأيحبتلامتزنًللنوثفداءلمعولو،لمنلهجللاذله رل أأيلاالانثلؿىللاما اء".ل 17ل
يكولليفلم ضؽلأخر":لي أأمولمولميكننولك هللابمنا وللميوتولاملاآأةلليبـدلتفثطنولمنط صلامتزنًل،ل
خبوضللاملودةل()014لياميتلتنصلؿىللمولًًل":لمنلت ىفليهلل أأحفود ليكدلموتلم رهثم لكبهلل أأيل
مـوليحبلتزنًويملمزنةللأأضويمليفلامرتنل".ليمنلخالللىذالامنصلًتضحلخوَولبآأنل أأيالدلامونوتل
ًدخو نلمضنلمطعوحلاحلفدة،ليامنصلٌشريلمبنع كولاىللمنثيملحليمليفلامتزنًللنغريمهلمنل
أأيالدلاذله ر-18"...ياةرتةل":-ليمنلىنو لنل للبآأنولمـللىذالاحلرمونلاذليلًتـرضلهللاموـظل
منلامفئوتليفلجممتـنوليبآأدةلليجحجلياىَلل...ليمنلذزللك هلمليك للغريمهل أأنل أأيالدلامونوتلمهل
منلذييلا ألرحوم،ليابمتويللٍرج نليفلمرتوللمتآأخرةلؾندلؿدمليح دل( أأحصوب)لامفريضليامـطولل
يمهلمللٍك ن اليارجنيل أأضال،ليابمتويللمللًفهتمليشءلمنلاملرياثلحىتلًـ ضلهلملؾنلظرًقل
امتزنًل .ل
انلىذالامل كفلمَتنوىفلفـاللمؽلػوىرلامنصلاملون ينليا ألغراضلاماومِللاميتلرشعلمنل
أأخويو 19".ل
يكدلاةتندلفاميلذىبلامَولؿىللمجا ةللمنلا ألدةل-لياميتل يليفلاحللِلللرديدلؿىلل أأحصوبلامر أأًنيل
املتلدمني -لاملرتايحل لبني لالوالةل لانوغ ًل ،لا ألض مَل ليامللوضدًل ،لاىل لخونب لالامزتام لابمتفاريل
املون ين لم ألمفوظ ل(يامللط د :لمفغ لا ألحفود) ،ليى لمو لًتجىل لمن لخالل لمو لخوء ليف لاملذهرةل
االًضوحِللملرشيعلكون نلا ألرسةلخبط صلتفاريلامنط صلاملون نَللاملتـولللابمتزنًل،لحِثل
خوء لفهيو":لانلنؼوملامتزنًللاذليليكؽلاالتفوقلؿوَو،لٌاهحلم أليالدلذه رالياانبالاذلٍنلت يفل
يالومهلأأيليالوهتملكبلل أأيلمؽلخدمهل أأيلخدهتم،ليحبتلميؤالءلالأيالدليضَللؿىللنا وللحطللمول
ٍرجولأأب مهل أأيليالوهتم،لمنلأأضويملاميوزللابؾتوورلم تولاثرليفوةلأأضويملاملذه رلبدينلأأنلًتجو ليزل
ذزللجوثلامرتنل 20"...ل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
أأحابل أأن لىذالمو لذىبلامَولالونت رلَلدلحمدة لرمحولشل،ليى لمولٌا تخوصلمضنولمنل
خالللمول أأيردهلمنل أأمثا ةللتعوَلِلليفلمـرضلبَونولمرشيطليظرًلللحللماوئللامتزنًل،لحِثل
كول...":ل أأمولم لت يفلخشصليترك:لبنتوليابنلبنتليزيخل،لي أأخولشلِلو...لفينولٍك نلاملتزنًلل
البنلامونتلمزنةللامونتلامطووَللاملوورشة،ليىذالمك نلابنلامونتلغريليارثل أأضال".21ليكولليفل
م ضؽلأخر ...":أكنلًت ىفلخشصليًرتك:ل أأموليبنتني،ليابنلبنتلت فِتلكبلليفوةلامل رث،لي أأختول
ألب 22".ل
امرتحِح:لأأشريلابتداءلاىلل أأينلننتلكدلرحجت،لبللتونِت-ليفل أأحدلمؤمفويت-23لام لر أأيلاذليل
ًذىبلاىلل أأنلاملرادلاب ألحفودليفلاملودةل()014لمنلكون نلا ألرسةلاجلزائريلمهلفريعلالابنلدينل
فريعلامونت،ل أأيل أأيالدلامؼي رليانلنزم الدينل أأيالد لاموع ن،لحنيلكوت":لاذليلًؼيرل أأكربل
اىللملوضدلترشًؽل أأحاكملامتزنًلليفلامترشًؽلاجلزائريلمنلهجل،ليحتلِقلتاكملليؿدملتـورضل
نط صلنتوبلاملرياثلمنلهجلل أأخرىل أأنلٍك نلامللط دلاب ألحفودلاذلٍنلًزنم نلمزنةلل أأضويمل
املت ىفلكبللأأضهللامل رثلانٌللمه":لا ألحفودلمنلا ألبنوءلاذله رلدينلا ألحفودلمنلامونوت"،ليذزلل
ملولًآأيت :ل
-0لا ألحفودلمنلهجللامونوتل(ابنلامونت،لبنتلامونتليانلنزم لا)لامنولًـتربينلمنلذييلا ألرحومل
ياملـو مل أأنلىؤالءليانلاكنتلهلملكرابللابملَتل(اجلدل أأيلاجلدة)لاالل أأهنولكرابللبـَدةلجتـويملٍرج نل
يفلحوةللؿدمليح دلمنلى ل أأيىللمهنملمنلام رجللنٌللة وقلبَونوليفلاملوثثلاملتـوقلمبرياثلذييل
ا ألرحوم.
 -2لاملوؿدة لاميتلب يلؿوهيولامتزنًللي يلاة تثلوقلحطللمنلترنللاجلدل أأيلاجلدةلمنلظرفل
ا ألحفود -أأبنوءلاذله ر-انٌلل يليح بلامنفلللؿىللاحلفدةلاملـ زٍنلمنلحِثل أأنولجيبلؿىللاجلدل أأنل
ًنفق لؿوهيم لابؾتوورمه لفريؿو لحمتوخني لهل لؿدم ل أأضويم لاذلي لًتكفل لهبم ،ليىذا لحبمك لك اؿدل
امتـطُبلاذليلٍك نليفلهجللامون ة،ليا ألب ًل...ليى لمولاللًتط لرلكِوموليفلحوةللتزنًللاحلفدةل
منلهجللامونوتلبلوَللمنلامتدبر ل ألهنملمنلذييلا ألرحوملنٌلل أأةوفنولاذلهرلينفلهتملانٌللتك نل
ياحبلل أأيل أأكربلاىللام ح بلمنلذييلؾطوهتملاللمنلذييلا ألرحوم .ل
-8لامتزنًللانٌللٍك نلتـ ًضولؾنلجحبلا ألحفودلم لبليل أأضويملحِو،ليىذالاللًتط رلاالليفل أأبنوءل
اذله رلدينلاالانث ".ل
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل

مكن يل أأؾ دل ألك ل:لبـدلمراحـللمولنتبت،ليالاظالعلؿىلل أأحاكملم ض علامتزنًلل(ام ضَلل
ام احبل)لياالحوظللمبول ُنتب ليفلىذالاجملوللكدرلام ةؽ،لفون لامرأأيلاذليلأأخدهلأأض ب،لانٌللى ل
اذليلًذىبلاىللاؾتوورلمفغلا ألحفودليفلاملودةل()014لمنلكون نلا ألرسةلاجلزائري،لميتدلمُشهلل
ا ألحفودلمنل أأيالدلامؼي رلي أأيالدلاموع نلهمٌللنزم الؿىللاما اء.ليمـًللأأكرصلاة تداليلليفلىذال
الاختَورلؿىللاجلونبلاملون ينلامرصف،ليمنل أأبتـدلمعوليردليفلكون نلا ألرسةلذاتول(نطوليتفاريال
يتعوَلو).لاذلجيدلمفغل"ا ألحفود"ليفلاملودةل()014لتفاريهلفاميليردليفلاملودةل()022لاميتلتليضل
بآأن ":لاللٍك نلا ألحفودلكدليرج المنل أأبهيملأأيلأأهمم لمولاللًلللؾنلمنوبلم رهثملمنلأأبَول أأيل
أأمو،".لفبُاريلتدبرلميكنلاة تخالصل أأنلمنلرشيطلتزنًويمل أأنلاللٍك ن الكدليرج المنل( أأبهيم؛ل
يى لالابن،لأأيلأأهمم؛لي يلامونت)لابمنا وللنوه رثلاذليلى ل(ا ألب؛ل أأيلاجلد،ل أأيلا ألم؛لي يل
اجلدة).لمُا ت يليفلذزللا ألحفودلمنلهجللا ألبنوء،ليمنلهجللامونوت .ل
اىللخونبلموليردليفلاملذهرةلاالًضوحِللملرشيعلكون نلا ألرسةلاجلزائري ،لخبط صلتفاريل
امنط ص لاملون نَل لاملتـولل لابمتزنًل ،لحِث لخوء لفهيو لنٌل لتلدم لبآأن ":لنؼوم لامتزنًل لاذلي ليكؽل
االتفوقلؿوَو،لٌاهحلم أليالدلذه رالياانبالاذلٍنلت يفليالومهل أأيليالوهتملكبلل أأيلمؽلخدمهل أأيل
خدهتم،ليحبتلميؤالءلا أليالدليضَللؿىللنا وللحطللمولٍرجول أأب مهل أأيليالوهتم،لمنل أأضويمل
اميوزللابؾتوورلم تولاثرليفوةل أأضويملاملذه رلبدينل أأنلًتجويزلذزللجوثلامرتنل 24"...ل
بلل ليتزدادلجحَللامرتحِحلاذليلاخرتتولك ة،لمنلخالللمولاة تلرلؿوَولامـهل لاملضويئ ،لمنل
خالللمجا ةللاملراراتلامطودرةلؾنلاحملمكللامـوَولمبنوة وللتفاريلاملرادلاب ألحفودليف لنصلاملودةل
014ليمولبـدىولمنلكون نلا ألرسة،لؿىللامنث لاملونيليفلامـنرصلاليتلمنلالوراةل .ل
املعوبلامثوين:لاملا تثل نلنوتزنًللؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَو ل
انلاة تلراءلاملراراتلامطودرةلؾنلاحملمكللامـوَو،لفاميلتـوقلمبنوزؿوتلم ض علامتزنًللمنل
حِثلمدم للا ألحفودلاملزنمني،لالة اميليفلػللامغه ضليتـددلالراءلبنيلاملون نَنيلمبنوة وللرشحل
املودةل( )014لمنلكون نلا ألرسة،25لجيـونولخنوصلاىللتلرٍرلاة تلرارلم كفلاحملمكللامـوَو،لؿىلل
اؾتوورل أأن لاملرادلبوفغ"لا ألحفود"ليفلاملودةلاملشورلاههيو،لمهلامفريع لمنلهجللا ألبنوء،ليمنلهجلل
امونوتلؿىللحدلة اء.ليى لامل كفلاذليلًتجىلليًتآأندلمنلخالللاملرارٍنلالتَني :ل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
*لاملرارلا أليل:لرمق:ل،880058لبتورخي:ل،2550/02/01لكضَلل(م-ر)لضدل(يرجللع-ذ) ل
ٌا تفود لمن لىذالاملرار،لاذلي لخوءلفِو":لاملودأأ:لاللحيق لنوثفِدلاملا تثقلحزءالمنلترنلل
خدتولب اةعللامتزنًللأأخذلحزءلمنلخموفوهتولب اةعللام ضَل"،26ل أأنلاملرادلبوفغ"لا ألحفود"ليفل
املودةل()014لمنلكون نلا ألرسة؛لمهلامفريعلمنلهجللا ألبنوء،ليمنلهجللامونوتلؿىللحدلة اء.ل ل
يتلتوخصليكوئؽلاملضَل،لاميتلضدرلمبنوةبهتولاملرارلحمللالاة تدالللفاميلًآأيت :ل
لبتورخيل2552/50/04لضدرلؾنلحممكللة َديل أأَلدلحمكلكىضلبرفظلدؾ ىلارخوعلا ألم اللاميتل أأخذىول(م-ر)لمنلترنللخدتول(ع-ذ)لبعرًقلام ضَل،لؿىللاؾتوورل أأنولم ىصلهل .ل
 لكِوم لام رجل لابة تئنوف لاحلمك ل أأموم لجموس لكضوء لامـومصل ل(امغرفل لاملدنَل-كام لا ألح اللامشخطَل) لحِث لضدر لكرار لبتورخي :ل 2558/51/22لحتت لرمق :ل 52/801لكىض لبلب لل
الاة تئنوفلنوثمكلاملتلدملشالكليتآأًَدهلم ض ؿو .ل
 لكوملاملدؾي(م-ع)لابمعـنلابمنلظليفلاملرارلامطودرلؾنلجموسلكضوءلامـومصل،لحلِثلأأنو":لاةتندليفلظـنولامرايملاىللنلظلاملرارلاملعـ نلفِولؿىلليخوليحِد :ل
ام خولام حِد:لمآأخ ذلمنلخرقليخمومفللاملون نليًتفرعلاىللفرؿني :ل
امفرعلا أليل:لمآأخ ذلمنلخرقلاملودةل014لمنلكون نلا ألرسة .ل
لبدؾ ىل أأنلمطعوح لا ألحفودلٌشهللاذلهرليا ألنىث،ليؾندمولرصحلاجملوسلبآأنلىذهلاملودةلتنفيلمرياثلابنلامونتلأأخعآأ،ليامردلى ل أأنلابنلامونتلامل رجللحيللحملليالوتولاميتلت فِتلكبللأأهمول
يبـدلضديرلكون نلا ألرسة،ليانلاملوؿدةلاميتلاة تنبعيولاجملوسلاكنتلجتدلجموميولكبللضديرل
كون نلا ألرسةلاللبـدلضديرلىذالاملون ن ،ل
امفرعلامثوين:لمآأخ ذلمنلخرقلاملودةل040لمنلكون نلا ألرسة ...ل
ليفلامشلك :ل
 لحِث لأأن لامعـن لابمنلظ لخوء ليف لا ألخل لاملون ين لياة ت ىف ل أأيضوؿو لامشلكَل لفي لملب ل؛ ل
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل

*ليفلامل ض ع :ل
*لؾنلام خولام حِدلبفرؾَو:لياملآأخ ذلمنلخرقلاملودتنيل014لي040لمنلكون نلا ألرسة .ل
 لحِثلابمفـلليابمنؼرلملون نلا ألرسةلامطودرلً مل 0431/51/54ليمبلتىضلاملودةل 014لمنو،لأأضوحلتزنًل-احلفدة-مزنةل ل أأض هلملحبمكلاملون ن،لييفلكضَللاحلوللمولدامتلاجلدةلكدلت فِتل
خالللة نلل 0432ل أأيلبـدلضديرلاملون نلاملشورلامَو ل أأؿاله لفومعوؾنلًـد لحفِدالميول( أأي لابنل
ابنهتو)ليٌا تثقلحزءالمنلترنهتولب اةعللامتزنًللابمرشيطلاملنط صلؿوهيوليفلاملودة:ل020لمنل
كون نلا ألرسة،ليمولداملامعوؾنلكدلأللامَولحزءالمنلترنللخدتولؾنلظرًقلامتزنًللفاللحيقلهلل
أأخذلحزءلمنلخموفوهتولب اةعللام ضَل،ل ألنلاملودةل020لمنلكون نلا ألرسةلمتنؽلذزل".ل 27ل
ياحض لمن لخالل لىذا لاملرار لأأن لامتزنًل لكد لخص لاحلفِد ل(ابن لامونت) ،ليى لمو لجيـلل
امتعوَقلاملضويئلمغرفللا ألح اللامشخطَل-ؿىللما ت ىلاحملمكللامـوَوليفلاجلزائر ،لًنرصفلاىلل
تفاريلمفغل"ا ألحفود"ليفلاملودةل()014لمنلكون نلا ألرسةلؿىلل أأهنم:ل أأيالدلا ألبنوءليأأيالدلامونوت .ل
*لاملرارلامثوين:لرمقل،5204218لبتورخي:ل،2508/54/02لكضَلل(ح-ع)لضدليرجلل(ح-
س)ل ليمنلمـيملحبض رلامنَوبللامـومل ل
ًؤندلىذالامت خولاذليلاة تلرلؿوَولاملضوءلاجلزائري،لموليردليفلأخرلكرارليفلىذالامشآأن-
يفلحديدلاظالؾي-حِثلخوءلفِو :ل
"لاملود أأ:للكهل"لأأضويم"لام اردةليفلاملودةل 014لمنلكون نلا ألرسة ل(يحبلتزنًويملمزنةلل
أأضويمليفلامرتنل)لتـ يلا ألبلأأيلا ألم .ل
تـ يللكهلل"ا ألحفود"؛للأأبنوءلالابنل(ا ألب)ليأأبنوءلامونتل(ا ألم)".

28

يتتوخصليكوئؽلاملضَلليفل أأن :ل
لامعوؾنل أأكوملدؾ ىلضدلاملعـ نلضدمه،ل أأيحضلفهيول أأنلم رجول(ح -أأ)لكدلحررلمفوئدةلاملدؾىلؿوهيول(ح-ز)لتزنًاللبتورخيل0441/02/80لمثلتراحؽلؾنو،لنٌلل أأنولكدلمتلادراجليرجلل(ح-م)لمضنل
فرًضل لاميوزل ،لمؽ لامـمل ل أأنو لكد لت ىف لكبل ليفوة ليالوىو ،ليظوب لامغوء لفرًضل لاملرح م ل(ح -أأ)ل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
احملررةل أأموملامل جقلبتورخي:ل 2550/50/20ليتـَنيل أأيلم جقلمنل أأخللحترٍرلفرًضل لنوهرح مل
(ح -أأ)لاملت ىفلبتورخي:ل2558/52/22لكطدلحتدًدلنطُبللكليارث .ل
 ل أأخوبلاملدؾىلؿوهيمل أأنلامتزنًللكد ل أأضوحلمنذل 0431لبل ةلاملون نلظولول ألحاكملاملودةل014لمنلكون نلا ألرسةليظوو الاحلمكلبرفظلالوؾ ىلمـدملامتآأةُس .ل
 لبتورخي:ل،2554/52/23لأأضدرتلحممكللتّييليزيلحكٌللابتدائَولحض راي لبرفظلالوؾ ىلمـدملامتآأةُس .ل
 لبـدلامعـنلابالة تئنوف،ل أأضدرلجموسلكضوءلتّييليزيلبتورخيل 2554/05/52لكرارالمؤًدالحلمكلاحملمكل .ل
 لبتورخي:ل 2500/50/21لتلدمل(ح-م)لبعـنلابمنلظل(ضدلاملرارلامطودرلؾنلجموسلكضوءلتّييليزيلبتورخي:ل،)2554/05/52لحِثلكررتلاحملمكللامـوَولبشآأنولمولًآأيت :ل
من لحِث لامشلك :لحِث ل أأن لامعـن لابمنلظ لكد ليكؽ ليف ل أأخهل لاملون ين ،لياة ت ىف ل أأيضوؿول
امشلكَل...ليًتـنيلاملضوءلبلب هللشالك .ل
منلحِثلامل ض ع:ل ل
ؾنلام خولا أليل:لاملآأخ ذلمنلخمومفللاملون ن؛ ل
ؾنلامفرعلا أليللمنو:لاملآأخ ذلمنلخمومفللاملودةل014لمنلكون نلا ألرسة؛ ل
حِثلأأنلامعوؾنلًـَبلؿىللكضوةلاجملوسلكضوءمهلابملطودكللؿىللاحلمكلاملا تآأنفلاملويضل
برفظلدؾ اهلامرامِللالىللامغوءلفرًضللاملرح مل(ح -أأ)لاحملررةلبتورخيل 2550/50/20لاملتضهنلل
تزنًللاملعـ نلضدمهلمزنةلليالوهتمل(ح-م)،لابمرمغلمنلأأنلاملودةل014لمنلكون نلا ألرسة،لتلترصل
بشآأنلاحلقلاملذه رلؿىللأأيالدلاذلهرلفلطلدينلأأيالدلا ألنىث؛ ل
مكنلحِث لأأنلاملودةل 014لمنلكون نلا ألرسةلاميتلاةتندلاههيولامعوؾنليفلتآأةُسلظـنو،ل
تنصلرصاحللؿىلل أأنو":لمنلت يفليهلل أأحفودليكدلموتلم رهثملكبهلل أأيلمـوليحبلتزنًويملمزنةلل
أأضويمليفلامرتنل "...ليمنلمثلفونللكهللأأضللاملشورلاههيوليفلاملودةلاملذه رةلتـ يلا ألبلأأيلا ألم،ل

اجملدلل،50لامـددل،50لصلص:ل،805-823لمويل2520لللللللللللللضفحل 815

املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل

ياللتلترصلفلطلؿىللا ألب،لمثوٌللًـتلدلامعوؾنلخعآأ،ليى لا أللمرلاذليلتؤندهلنذزللامفلرةل
ا أليىللمنلاملودةل022لمنلاملون نلاملذه ر"...ل 29ل
يؿوَولًـتربلىذالاملرار-30يفلتط ري-رافـولنوخالفلبشآأنلمدم للا ألحفودلفاميلتـوقلبآأحاكمل
امتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري،لمبولاللًدعلجموال لنوشملبنيل أأيةوطلامووحثنيل أأيلاملـتننيل
مب ض ع لاموثث لىذا ،ليان لاكن لالٍزال لٌش بو لمغ ض لبشآأن لمدم ل لا ألحفود ليف لامعولوتل
امالحلل .ل
ل
املوثثلامثوين ل
املا تثل نلنو ضَللام احبلليفلامترشًـوتلامـربَللامللورنل ل
من لخالل لاة تلراء لامنط ص لاملون نَل لاملنؼهل ل ألحاكم لامتزنًل ل(ام ضَل لام احبل) ليفل
امترشًـوتلامـربَللامللورنلل(مرص،لة راي،لت نس ،لاملغرب،لاىللخونبلمرشيعلكون نلا ألح الل
امشخطَللامل حدلمالكومينيلاملرصيلياما ريليفلؾيدلام حدةلبُهنٌل)،31لخنوصلاىلل أأنو:لجيبل
امتزنًلل(ام ضَللام احبل)ليفلترنللامشخصلاملت ىفلمفرعلموتلمنليلوهليفلحِوتولحلِلل،ل أأيل
حكٌل،ل أأيلموتلمـوليفليكتلياحدلياللًـملل أأهيٌللة ولتلامَولاملنَل،لفيذهلض رلجالثلجتبلفهيول
ام ضَللبل ةلاملون نلمىتلت افرتلرشائطلذزل .32ل
االل أأنو،ليانلاكنتلامترشًـوتلامـربَللامللورنللكدلاتفلتلح للماآأةلل أأحلِللامفرعلاذليلموتل
منليلوهليفلحِوتولحلِللل أأيلحكٌل،ل أأيلموتلمـوليفليكتلياحد ،لياللًـملل أأهيٌللة ولتلامَول
املنَل،لفلدلاختوفتلفاميلبُهنولمبنوة وللحتدًدلاملرادلبـ:لا ألحفود لاذلٍنلٌشهويملحمكلامتزنًلل أأيل
جتب لهلم لام ضَل-بني لم ةؽ ليمضَق-يى لمو لةآأؾرض لهل لابموَون ،ليف لجنواي لىذا لاملام لمنل
الوراةل .ل
املعوبلا أليل:لاملا تثل نلنو ضَللام احبلليفلامترشًـوتلامـربَللامرمسَل ل
أأيال-ليفلمرص ل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
منلخالل لنصلاملودةل()2/21لمنلاملون نلرمقل 20لما نلل 0411لاملتضهنلكون نلام ضَل،ل
أأيحبلاملرشعلاملرصيلام ضَللمـ:ل أأىل لامعولللا أليىللمنل أأيالدلامونوت ل(ذه رالياانبا)ليمهلمول
ًـرف نليفلؿمللاملرياثلبآأبنوءلاموع ن،لدينلفريؾيم،لي أليالدلا ألبنوءلمنل أأيالدلامؼي رل(ذه رال
ياانبا)ليانلنزم ا .ل
بانَو-ليفلة راي ل
أأيحبلكون نلا ألح اللامشخطَللاما ريلمنلخالللنصلاملودةل(-0/202ج)،لام ضَللمـ:ل
أليالدلالابنلي أليالدلابنلالابنليانلنزللياحدالاكن ال أأ أ
يلأنرثل(ذه رالياانبا)لدينل أأيالدلامونت .ل
ييهجللنؼرلاملون نلاما ريليفلىذالاحلرصلنوها تثلنيلنو ضَللام احبللنٌللخوءليفلمذهرتول
االًضوحِللان":ل أأيالدلامونتلمُا الحمج بنيلباببليفوةل أأهمملكبلل أأضويولنٌلليفل أأيالدلالابنل
املت ىفلكبلل أأبَو،لبلل ألنل أأيالدلامونتلمهلمنلذييلا ألرحوملابمنا وللاىللخدمهل أأيبل أأهمملٍرج نل
منوليفلمرتوللمتآأخرةلرشؿو،ليانلهلملترنلل أأخرىلمهلفهيوليرجللأأةوة َ نلمنلهجلل أأبهيم."33لالىقل
ىذا لامل كف لامترشًـي لانتلودا لمن لكبل لؿوٌلء لامفلو لياملون ن ليف لة راي ،لاىل لدرخل لاملعومولل
بتـدًهل.34ل ل
بامثو-ليفلت نس ل
أأيحبتلجما ةللا ألح اللامشخلطَللامت نا َللمنلخالل لنصلامفطلل(،)0/040لام ضَللمـ:ل
أأيالدلالابنل(ذه رالياانبا)لمنلامعولللا أليىللفلط،لدينلألأنلميتدلاحلقليفلىذالامن علمنلام ضَلل
اىللفريؾيم.ليى لمولًؤندهلرصاحل لنصلامفطلل()042لمنلىذهلاجملا ةل،لياذليلخوءلفِو":لالل
تنرصفلىذهلام ضَللااللنوعولللا أليىللمنل أأيالدلا ألبنوءلذه رالياانبا "...ل
رابـو-ليفلاملغرب ل
منلخالللاة تلراء لنيصلاملودتنيل(،814ل)822لاملتلدمتنيلأنفو لمنلمدينللا ألرسةلاملغربَلل
ما نلل،2551لجندلانلاملرشعلاملغريبلكدل أأيحبلام ضَللبل ةلاملون نلمـ:ل أأيالدلا ألبنوءلمنل أأيالدل
امؼي رل(ذه رالياانبا)ليانلنزم ا،لي أليالدلامونوتل(ذه رالياانبا)لدينلفريؾيم.35ل ل
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل

رصي ليف لحرصل
يؿوَو لٍك ن لاملرشع لاملغريب ،لكد ليافق لمتومو لمو لذىب لامَو لاملرشع لامل ل
املا تثلني لنو ضَل لام احبل ليف ل أأىل لامعولل لا أليىل لمن ل أأبنوء لاموع ن ل( أأيالد لامونوت؛ لذه رال
ياانبا)،لي أليالدلا ألبنوءل( أأيالدلامؼي ر؛لذه رالياانبا)ليانلنزم ا .ل
املعوب لامثوين :لاملا تثل ن لنو ضَل لام احبل ليف لمرشيع لكون ن لا ألح ال لامشخطَل لامل حدل
مالكومينيلاملرصيلياما ريليفلؾيدلام حدةلبُهنٌل ل
أأيحب لمرشيع لكون ن لا ألح ال لامشخطَل لامل حد لمالكوميني لاملرصي لياما ري ليف لؾيدل
ام حدةلبُهنٌل ،لمنلخالل لنصلاملودة ل(،0/805لج)لام ضَللمـ:ل أأيالدلا أليالدلذه رال أأيلاانبالهمٌلل
نزم ا،لفتك نلىذهلام ضَلل أليالدلالابنلهمٌللنزل،لي أليالدلامونتلهمٌللنزمت،لذه رال أأيلاانبا .ل
فرشيعلكون نلا ألح اللامشخطَللامل حدلكدليةؽليفلدائرةلاملا تثلني لنو ضَللام احبل،ل
أأنرثلمنلغريهلمنلامترشًـوتلامـربَللاماورًللامنفوذ .ل
ية ندلانوجنللاميتل َأؿدَّت لىذالاملرشيع،لخبط صلامتـهملابمنا ول لنوها تثلني لنو ضَلل
ام احبللاذليلامتد لمُشهلل أأيالدلامؼي رلياموع نلذه رالياانباليانلنزم ا-ؿىللام خولامللتلدم-
حابلمولخوءليفلاملذهرةلاالًضوحِللى ":لمطدرلامترشًؽليحمكتولاميتلدؾتلامَو .ل
(أأ)لؾنلمطدرلامترشًؽ :لٌاتندلترشًؽلام ضَللام احبلليفلا ألضللاىللالًللامكرميل ﴿:ل ُنتبل
ؿو َْ ُ ْمك لاذالحرض ل َأحد ُُكُ لامْه ْ تُل لانلترك لخ ْ ًريالامْ ض ََّ ُل لنوْ الو ٍْن ليا ألكْربنيل ل﴾،36ليمنلحتدًدلمـىنل
ِ
ِ
ا ألكربنيلًتبنيلمنلٌا تثل نلىذهلام ضَل .ل
يكدلتتبـنولمذاىبلامـوٌلءليفلاملرادلاب ألكربنيلف خدانليفلأراهئملانلىذهلاملكهللتشهل :ل
-0مجَؽلاملراابت .ل
-2م ْلنلؿدالام الوٍن،لن ُلللذزللؾنلجموىدليمنلمـو .ل
-8م ْلنلاللٍرثلمنلا ألكورب،ليامَولذىبلابنلؾووس،ليابنلحرٍرلامعربيليدايد،لياحسوق،ل
ي أأب لبكرلؾودلامـزٍز،ليمرسيق،لياايس،لكتودة،ليؾودلاملسللبنلًـىل،لياحلان،ليامربَؽ ...ل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
-1اهنملمنلهجللا ألبلمنلجيمتـ نلمؽلاملَتليفلا ألبلاذليلبولًـرفلاذالناب،ليمنلهجلل
ا أللملنذزللمهلمنلجيمتـ نلمؽل أأموليفلا ألبلاذليلتـرفلابمنا وللامَولاذالنابت؛ل ألنلىؤالءليفل
انوغلل أأكورب،ليذزللك للابنلحزم .ل
-0ا ألكرب لمنلامـطول،ليى لاذليلٍرثلاملولللكول أأيلبـضولم لمللٍكنليارثلكبهل،ليالل
ًدخلليفلذزللمنلامناوءلااللا ألختليبنتلالابن؛لكررلذزللضوحبل(رشحلامنَل)ل ...ل
-1ا أليالدلفلط،ليى لك للؾودلامرمحنلبنلزًدلؾنل أأبَو 37.ل
يخوءليفل(رشحلامنَل)ل أأك الل أأخرىلبتلا ملام ضَللم ألكربنيلبنيلمنلًتطو نلمبنليحبتل
ؿوَولام ضَللاىلل أأربؽلدرخوت،ليكِللاىللمخس،ليكِللاىللةت،ليكِللبنيللكلمنلجبتلهللامسل
املرًبلمنلذيلرمحل أأيلؿوضبلممنلاللٍرث.ل ل
يألأحصوبلىذالامل ل،لمهنملمنلمللجيـللنولرابللحدالأخرلغريلامنابلتنلعؽلؾنده.لبللتـول ال
ابالمس،ليمهنملمنلر أأىلانلعوعلام ضَللابمرشكلالنلعوعلاملرابللبو .ل
يٌا تخوصلمنلمجَؽ لىذهلالراءلانلاملوئونيلابم ضَللام احبللمتفل نلؿىلليح هبو لنوفريعل
منلأأيالدلاموننيلي أأيالدلامونوتليانلنزم ا،ليمُسلمهنملمنلًل للبـدمليح بلام ضَلل أليالدل
امونوت ليان لنزم ا لاال لظوئفل لٌارية لمن لاالابضَل ،لذلزل ل أأخذ لاملرشيع لبرأأي لمجي ر لاملوئونيل
ابم ضَللام احبللمنلحِثلامشه ل،لفمللٌا تنثلأأحدالمنل أأيالدلامفريع .ل
(ب)لؾنلحمكللامترشًؽ:لامللط دلابم ضَللام احبللى لؿالجلمشلكللا ألحفودلبتـ ًضيملؾنلفلدل
املـنيلامـوئل،ليانلوذمهلمنلذل لاحلوخل،ليكعؽلأأة ووبلامضغَنللبنيل أأفرادلا ألرسةلاذلٍنلجيهـيمل
أأضللكرًب،لتسللا ألة ووبلاميتلًآأيتليفلملدمهتولتفويتلامُاورلمبجردلتلدمل أأيلتآأخرلا ألؾٌلر .ل
يىذهلاملـوينلٌا ت يلفهيولذرًللاموننيليذرًللامونوتلفاللمربرلنوتفركللاميتلةوكهتولامل اننيلاملومئل .ل
يمنلهجلل أأخرىلًوثغل أأنل أأيالدلالابنلٍرج نل أأًضوليفلرتوللمتآأخرةلمعنليفلدرخلل أأضويم،ليهلمل
أ
اهثملىذالأنرثلممولاكنلًنتؼرلاربالؾنل أأبهيم،لفالل
ترنللأأخرىلؾنل أأهمملٍرج نلمهنو،ليكدلٍك نلمري
يخولهمتَّيمهل أأيلمتَّيلفريؾيملابم ضَللام احبللدين لة امهلمنل أأيالدلامونوت.ليمولداملامـالجل
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل

ؾنلظرًقلام ضَللاميتلرشؾتلنوربلياخلريليفلختوملاحلَوةلفونل أأيالدلامونوتلممنلًنبغيل أأنلًنوهلمل
ىذالامرب 38"...ل
خومتل ل
بـد لدراةل لم ض ع" لاملا تثل ن لنوتزنًل ليف لكون ن لا ألرسة لاجلزائري لؿىل لض ء لكراراتل
احملمكل لامـوَو لدراةل لملورنل لابمتلرشًـوت لامـربَل" ،لياذلي لحويمت لمن لخالهل لجتوَل لمو لتـوقل
ابحدىل أأبرزلاالشاكالتلاميتلالٍزاللٌش متللؿوهيولكون نلا ألرسةلاجلزائري،لياملمتثا ةلل أأةوةوليفل
حتدًدلمدم للا ألحفود،لابؾتوورمهل أأحصوبلاحلقليفلامتزنًللحابل أأحاكملامل ادل022-014لمنو،ل
حِثلاختوفلاملون نَ نليفلذزللاىللجالجللأراء،لمرتايحللبنيلمضَقليم ةؽلملدم للا ألحفود،ل
منلحِثلحرصمهليفلفئلل أأبنوءلاموع نلحفاب،ل أأيل أأبنوءلاموع نلاىللخونبل أأحصوبلامعوللل
ا أليىللفلطلمنل أأبنوءلامؼي ر،ل أأيل أأبنوءلاموع نليامؼي رليانلنزم الؿىللحدلة اء.ليمللًلفل أأمرل
رشاحلتسللامل اد،لبللتـداهلاىللاجلونبلامـهًل؛ل
الاختالفليفلاملاآأةللؾندلاجلونبلامنؼريلبنيل ل
حِثلجندلكراراتلاحملمكللامـوَولكدلاش متوتل يلا ألخرىلؿىللذزل،ليانلاكنتلكدلاة تلرتل
ؿىللاؾتوورلا ألحفودلمهل أأبنوءلا ألبلي أأبنوءلا ألم،لانعالكولمنلتلدٍرلا ألضللى لا ألبليا ألملؿىلل
حدلة اء .ل
نٌلليخدتلامترشًـوتلامـربَللامللورنل،لكدلاختوفتل يلا ألخرىليفلحتدًدلمدم للا ألحفودل
بنيلمضَقليم ةؽ.ليكدلخوطتلالوراةللاىللمجا ةللامنتوجئليالاكرتاحوتلالتَل :ل
أأيال-لامنتوجئ ل
لانل أأيللمولميكنلاة تنتوخو،لبلليرضيرةلاالشورةلامَو،ل أأنلكون نلا ألرسةلاجلزائريلكدلانع ىليفلحلِلللا ألمرلؿىللمبسليمغ ضليفلاملاآأةللحمللالوراةللمنلحِثلامطَوغللاملون نَل،لا ألمرل
اذليل أأدىلاىللاختالفليفلحتدًدلمدم للا ألحفودلبنيلاملون نَنيلممنلؾرضلمرشحل أأحاكملامتزنًلل
يفلكون نلا ألرسة،ليامل جلني،لبلليحىتلمنلظرفليزارةلامشؤينلالوًنِلليا أليكوفلمبنوة ولل
فت ىلرشؾَللح للماآأةللامتزنًل .ل
لؿىللامرمغلمنل أأنلديرلاملضوءلٍمتثلل أأةوةوليفلتعوَقلامنط صلاملون نَل،ليتوـولنوغه ضلاذليلشوبل أأحاكملامتزنًللفاميلتـوقلبوفغلا ألحفودليفلكون نلا ألرسة،لفلدلحويللاملضوءلاجلزائريل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
الة اميلمنلخالللكراراتلاحملمكللامـوَوليفلىذالاما َوق،لاجيودلتفاريليرفؽ لنوخالفلاذليليكؽل
فِولكضوةلامل ض علبشآأنلحتدًدلمدم للا ألحفودلاملزنمني،لحِثلاة تلرلا ألمرلؿىللاؾتوورلا ألحفودل
مهل أأيالدلا ألبنوءلي أأبنوءلامونوتلؿىللاما اء .ل
كوتليمؽلذزللفو ألمرلًولىلفِولخونبلمنلاملط ر،لمنلحِثلؿدملحتدًدلامللط دلاب ألحفودل
يف لامعولوت لامالحلل ،ليى لمو لًفتح لابب لامتاوؤل لح ل لمدم ل لا ألحفود لمن لاملعولل لامثونَلل
يمدىل أأحلِهتمليفلامتزنًل،لفيللًلفلاملدم للؿىللا ألحفودلمنلامعولللا أليىللفلطل أأملٌشهلل
خمتوفلامعولوت؟لمثلاذالافرتضنولامتفاريلامل ةؽ،لفيللًمتلت ة َؽلاحلمكلمُا تغرقلا ألحفودلمنل
هجللاذله رلياالانثلؿىللحدلة اء؟ ل
بانَو-لالاكرتاحوت ل
ل أأخدل أأنل أأيللاكرتاحلً خو نلوهرشعلاجلزائري،لى لرضيرةلمراحـلليتـدًل لنط صلامتزنًلليفلكون ن لا ألرسة ،لحِث لًمت لحتدًد لامللط د لاب ألحفود لبشلك لرصحي ليدكِق ،لرفـو لنوخالف لبنيل
املون نَنيلمنلهجلليتُاريالم ألمرلؿىللاملضوةلياملتلوضنيليفلىذالا ألمر .ل
 ل أأكرتحل أأنلٌاسللاملرشعلاجلزائريلماسللمرشيعلكون نلا ألح اللامشخطَللامل حد،لاذليلاؾترب ل أأحصوب لاحلق ليف لامتزنًل لمه :لا ألحفود لمن ل أأيالد لامؼي ر لياموع ن ليان لنزم ا لؿىل لحدل
ة اء،لمرخوحللاحلججليا ألدةللاملـمتدةلمنلكبللياضـيلاملرشيع،لؿىللامنث لاملشورلامَوليفل
الوراةلل أأؿاله .ل
 لىذاليجتدرلاالشورةلاىلل أأنلا ألمرلاللًلفلؾندلمغ ضل أأيلؿدمليض حلم كفلاملرشعلمنلاملاآأةل لحمل لالوراةل ليف لىذا لامللول ،لبل لتتـداه لاىل لاجلونب لامـهًل ،لاذ لجند لامكثري لمنل
االشاكالتلاميتلتـرتضلامل جلنيلياملضوة،لفضاللؾنلاملتلوضني،ليفلحللاملاوئللامفرضَللاميتل
تك نلفهيولحوالتلامتزنًل،ليؿوَول أأكرتحل أأنلًونيلاملرشعلظرًلللحللماوئللامتزنًل،لاىللخونبل
املِوملبديراتلتك ًنِلل أأيلتآأىَوَل لنوهش تغونيلؿىللىذالاجملوللمنل أأحاكملكون نلا ألرسة،لالة اميل
امل جلنيلياملضوة.
امي امش :ل
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل
 1لضفوءلَل دلَلدلامـَورصة،لاملا تجداتلامـوهَللي أأثرىولؿىللامفت ىليفلماوئللا ألح اللامشخطَل ،لدارل
ؾٌلدلالوٍن،لطل،50لصل.18للللللل ل
 2لابتدعلاملرشعلاملرصيلفكرةلام ضَللام احبل،لمنلخالللاضدارلاملون نلرمق 20:لما نلل 0411لاملتضهنل
كون نلام ضَل،لاميتل أأخذتلهبولفاميلبـدلأأغوبلامترشًـوتلامـربَل،ليمهنولاجلزائر،لحتتلماهى":لامتزنًل"،ل
انعالكولمنلياكؽلاحامتؾيلمـني،ل أأرادل أأنلًضؽلهللخمرخو .ل
ًنؼر:لاملون نلرمق 20:لما نل ل،0411لامطودرلبتورخي:ل 50لً نَ ل،0411لاملتضهنلكون ن لام ضَل،لام كوئؽل
املرصًل،لامـددل،10ل .0411ل
3ليفلىذالاما َوقلكولل أأب لزىرة":لىذالحمكلكدلخوءلبولاملون ن،ليمللٌا وقلمبثهل ".ل-لرشحلكون نلام ضَل،ل
معوـلل أأمحدلخممير،لطل،50لصل .043ل
ليكولليفلمؤمفلأخر...":ليؿىللذزللًطحلمنول أأن لنل لليفلحق:لان لذزللامتنؼملكون نليضـي".ل أأحاكمل
امرتاكتليامل ارًث،لدارلامفكر،لصل .212ل
4لَلدلحمدة،لامرتاكتليامل ارًث،لمعوـللؾٌلرلكريف،لط،52لص.240
 5لمطعفىل أأمحدلامزركو،لمرشيعلكون نلا ألح اللامشخطَللامل حدلمالكومينيلاملرصيلياما ريليفلؾيدل
ام حدةلبُهنٌل،لدارلاململ،لطل،50لصل.155
6لَلدلحمدة،لاملرحؽلاماوبق،لصل.241
 7لامتزنًل ل(مبـىنلام ضَللام احبل)؛لاظالقلانفردلبولاملرشعلاجلزائريلمنلبنيلامترشًـوتلامـربَللامللو نرل،ل
حِث لنؼم ل أأحاكمو لمب حب لامل اد ل( )022-014لمن لاملون ن لرمق 31-00:ل(املؤرخ ليف :ل0431-51-54ل
ياملتضهن لكون ن لا ألرسة لاجلزائري لاملـدل لياملمتم ،لاجلرًدة لامرمسَل لامـدد :ل ،21لامطودر لبتورخي-51-02:
،)0431لحِثل أأنولمللٍكنلىذالامل ض علملننولكبلل 0431لاالليفلض رةليضَللاختَورًل.ليىذالمولكررهل
املضوء لاجلزائري ،لفلد لخوء ليف لكرار لنوهثمكل لامـوَو ،لغرفل لا ألح ال لامشخطَل ،لرمق :ل ،44031لبتورخي:ل
،0440/50/52لجما ةللكضوئَل:لؿددلخوص،لة نلل،2550لصل،820ل أأنو":لمنلامللررلرشؿول أأنلامتزنًللكبلل
ضديرلكون نلا ألرسةلاكنلاختَورايليبـدلضديرلكون نلا ألرسةل أأضوحلياحبو .ليمنلامللررل أأًضول أأنولاللٌرسيل
املون نلااللؿىللمولًلؽليفلاملا تلبل"...
 8ليفلو لنول اؿدلياالحراءاتلاملون نَللاخلوضللبآأحاكملاملفل دليامغوئب،لاميتلبَنهتو لنط صلامل اد:ل000-054ل
منلكون نلا ألرسةلاجلزائري.ل
 9لامـريبلبوحوج،ل أأحاكملامل ارًثليفلامترشًؽلاالةاليمليكون نلا ألرسةلاجلزائريلاجلدًد،لدً انلاملعو ؿوتل
اجلومـَل،لطل،58لصل .231-230ل
 لذهرلالونت رلدغُش ل أأمحدليفلمؤمفو ل(امتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري،لدارلى مل،لطل،58لصل)018لبآأنلالونت رلامـريبلبوحوجلذىبلاىلل أأن لتفاريلاملودة ل()014لى لكرصىولؿىل ل أأيالدلالابنلدينل أأيالدل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
امونت.لكوت:لنـم،لاالل أأنلىذالاللًـ يل أأنلالونت رلامـريبلبوحوجلٍرىلض ابلىذالامتفاريليًتبنوهل أأيلًدؾ ل
امَو،لبللٍرىليًدؾ لاىللخالفلمولخوءليفلىذالاملذىب ل(املوئللبتزنًللفريعلالابنلدينلفريعلامونت)،ل
يذزللمنلخالل:ل ل
ألأ-اكرتاحو ل أأن لٌشهل لامتزنًل لام الوٍن ليا ألكربني لغري لام ارجني ل(بابب لاختالف لالوٍن لمثال) ،لينذا ل أأيالدل
امونوتلبداللمنلكرصهلؿىلل أأيالدلاذله ر.ل ل
ب-مجا ةل لا ألمثا ةللامتعوَلِللاملوُنللمعرًلللاة تخراجلملدارلامتزنًلل(ام ضَل لام احبل)،لياميتلًٌزن ٌل لفهيولفريعل
امونوتل( أأيالدلاموع ن)،ليمهنولك هل :ل
املثوللا أليل:لت يفلؾنلزيخل،ليابن،ليبنت،ليابنلبنتلت فِتليفلحِوةل أأبهيو،ليامرتنلل042لىكتورا .ل
املثوللامثوين:لت يفلؾنلزيخل،ليبنتلبنتلت فِتليفلحِوةل أأبهيو،لي أأخ ٍنل ألم،ليامرتنلل22لىكتورا .ل
ًنؼر:لامـريبلبوحوج،لاملرحؽلاماوبق،لصل.234-233
10لضو حلحجَم،لاملرياثليفلاملون نلاجلزائري،لدلملن،لدلط،لصل.41
11لاملرحؽلنفاو،لصل.42
12له ثرلن رلالوٍن،لاملرياثلابمتزنًللفليوليكون انل(مذهرة)،للكَللاحلل قليامـو ملاما َوة َل،لخومـللباكرة،ل
اجلزائر،ل،2501/2500لصل.28ل
 13ل" لنؼرةلح للبـظلح انبلكون نلا ألرسة-امل ارًث،"-لجما ةللامل جق،لامغرفللام ظنَل لنوت جَق،لاجلزائر،ل
امـدد:ل،52لح ًوَلل،0444لصل.12ل
 14لؿالية لب تغرار ،لامترصفوت لاملوثلل لابم ضَل ليف لامترشًؽ لاجلزائري-دراةل لنؼرًل ل ليتعوَلِل ليمدمعلل
ابالحهتودلاملضويئل( أأظريحل لدنت راه)،للكَللاحلل قليامـو ملاالدارًل،لخومـللاجلزائر ،ل،2550/2555لصل
 .00ل
 15لمربيكلاملرصي،لام ضَللام احبلل(امتزنًل)،لدراةللتآأضَوَل،لجما ةللاملـَور،لاجلزائر،لامـددل،4لح ًوَلل
،2551لصل.212
16لفتَحللبش ر"،لامتزنًلليفلكون نلا أللرسةلاجلزائريل(ملورانلابمرشًـللاالةالمِللياملون نلاملرصي)"،لجما ةلل
املـورف،لاجلزائر،لامـددل،03لاما نللامتوةـل،لح انل،2503لصلصل.011-018
17لامتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري،لصل.012
18لاملرحؽلنفاو،لصل.018
19لاملرحؽلنفاو،لصل.013-012ل
 20لب ؿالم لبن لمح دة ،لاملرشيع لاجلزائري لملون ن لا ألرسة ،لجما ةل لاملوتلى لاخلومس لنوتـرف لؿىل لامفكرل
االةاليم،لبتورخي،0430-52-25:لصل251ل(نلاللؾن:لدغُشل أأمحد،لاملرحؽلاماوبق،لصل.)013ل
21لَلدلحمدة،لاملرحؽلاماوبق،لصل.850
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املا تثل نلنوتزنًلليفلكون نلا ألرسةلاجلزائري ؿىللض ءلكراراتلاحملمكللامـوَولـــــــــــــــــــــــــل ل
ل
22لاملرحؽلنفاو،لصل.853
 23لماـ د لىاليل ،ل أأحاكم لامرتاكت ليامل ارًث ليف لكون ن لا ألرسة لاجلزائري لدراةل لحتوَوَل-تعوَلِل ،لدارل
حا ر،لط،50لصل.048-042
24لب ؿالملبنلمح دة،لاملرشيعلاجلزائريلملون نلا ألرسة،لص251ل(نلاللؾن:لدغُشل أأمحد،لاملرحؽلاماوبق،ل
صل.)013ل
 25ليى لمولؿوَولا ألمرلؿىللما ت ىلكضوةلا ألح اللامشخطَلل أأيلشؤينلا ألرسة،لحِثلاختوفلكضوةل
امل ض ع،لؿىللما ت ىلاحملوُكلياجملومسلاملضوئَللح للمدم للا ألحفودلاملزنمني،لفذىبلامـدًدلاىللاؾتوورمهل
أأبنوءلاذله رلدينلاالانث،لؿىللامنث لاذليلةُمتلبَونوليفلجنوايليكوئؽلاملرارٍنلحمللالاة تداللليفلاملنتل أأؿاله.
26لغرفللا ألح اللامشخطَل،لاحملمكللامـوَو،لؿددل،52ل،2550لصل.832
27لاملطدرلنفاو،لصل.834-833
28لغرفللشؤينلا ألرسةليامل ارًث،لاحملمكللامـوَو:لؿددل،50ل،2501لصل.822
29لاملطدرلنفاو،لصل.885-823
 30لملزًدلفوئدةلح للىذالاملرار،لًنؼر:لؿُىسلمـّية،لحدةلمبورنل،لتزنًلل أأيالدلامونوتلتـوَقلؿىللكرارل
احملمكللامـوَو،...لجما ةللأفوقلؿوهَل،لاجملدلل،00لامـددل،52ل،2504لصلصل.052-32
 31لاملون نلاملرصيلرمق 20:لما نل ل(0411املودة ل،)0/21لكون نلا ألح اللامشخطَللاما ري ل(املودة ل-202
،)0لجما ةللا ألح اللامشخطَللامت نا َلل(امفطلل،)0/040لمدينللا ألرسةلاملغربَل ل(املودة ل،)0/814لاضوفلل
رشيعلكون نلا ألح اللامشخطَللامل حدل(املودةل.)0/805ل ل
اىللموليردليفلم ل
32لابمرح علاىللامنط صلاملون نَللاملنؼهلل ألحاكملامتزنًلل أأيلام ضَللام احبلليفلامترشًـوتلامـربَللامللورنل،ل
جندل أأهنولتشرتطلم ح بلذزل،لامرشيطلامثالجللالتَل:ل ل
امرشطلا أليل:ل أأنلاللٍك نلا ألحفودلكدلاة تثل الشُئولمنلاملرياث.للامرشطلامثوين:ل أأنلاللٍك نلامل رثل(اجلدل أأيلاجلدة)لكدل أأيىصلم ألحفودل أأيل أأؾعومهليفلحِوتولباللؾ ضلمولٌاوييلملدارلامتزنًلل(ام ضَللام احبل).ل ل
 لامرشطلامثومث:ل أأن لاللٍك نلا ألحفودلكدليرج المنل أأضويملمولاللًلللؾن لنطُبلم رهثملمنلترنلل أأضهلل(اجلدل أأيلاجلدة) .ل
يىذالمولكررهلاملضوءلاجلزائري،لحِثلخوءليفلكرار لنوهثمكللامـوَو ،لغرفللا ألح اللامشخطَل،لموفلرمق:ل
،158323لبتورخي:ل،2552/00/01لجما ةللكضوئَل:لؿددل،50ل،2500لصل،210ل أأنو":لاملود أأ:لحقلا ألحفود،ل
املزنمنيلمزنةلل أأبهيملمرشيطلبآأاللٍك ن الكدليرج المنل أأبهيملمولاللًلللؾنلمنوبلم رهثملمنل أأبَو ".ل
 لاملون ن لاملرصي لرمق 20:لمالنل 0411ل(امل اد ،)0،22/21لكون ن لا ألح ال لامشخطَل لاما ري لما نللللللل(0408املودة ،)0/202لجما ةل لا ألح ال لامشخطَل لامت نا َل ل(امفطل ل ،)040لمدينل لا ألرسة لاملغربَل لما نلل

اجملدلل،50لامـددل،50لصلص:ل،805-823لمويل2520لللللللللللللضفحل 814

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد/لماـ دلىاليل ل
 2551للللللل(لامل اد،)820-825:لكون نلا ألرسةلاجلزائري(لامل اد،)020،022:لاضوفللاىللموليردليفل
مرشيعلكون نلا أللح اللامشخطَللامل حدلمالكومينيلاملرصيلياما ريليفلؾيدلام حدةلبُهنٌلل ألحاكمل(املودةل
-805لب).ل ل
ًنؼر:لَلدل أأب لزىرة،لاملرحؽلاماوبق،لص،255ل250لَ-لدلحمدة،لاملرحؽلاماوبق،لصل،241ل855ل-امـريبل
بوحوجلاملرحؽلاماوبق،لصل،231ل.232
 ليالاكتطور لؿىل لا ألحفود لدين لبلِل لا ألكولرب ليف لامتزنًل ل أأي لام ضَل لام احبل ،لمُس لخمومفو ليال لمنوكضول
نورشًـللاالةالمِل،لياللمفيملامـوٌلءلياملفرسٍن،لبللى لمناجملمؽلاما َوقلامـوملاملـربلؾنولبل هللتـوىل﴿:ل
ي َأنذ ْر لؾشريتم ل ْ َال ْكربني ل﴾-ة رة لامشـراء :لالًل ل-201ياما َوق لاخلوص لابالرث ليى لتلدمي لا ألكربل
فو ألكرب .ل
لًنؼر:لادرٌسلحٌلدي،لاموـدلامللوضديلياضالحلمدينللا ألرسة،ل أأفرًلِولامرشق،لطل،50لصل .281ل
33لمطعفىل أأمحدلامزركو،لاملرحؽلاماوبق،لصل.155
34لىشوملكبالن،لام ضَللام احبلليفلاالةالم،لمكتوللامفكرلاجلومـي،لطل،50لصل.10
 35ليكد لذىب لمن لاملون نَني ليف لاملغرب لاىل لامل ل لبت ةـل ل أأحصوب لاحلق ليف لام ضَل لام احبل ،لمتشهلل
ا ألحفودل أأيالدلا ألبنوءل(ذه رالياانبا)لمنل أأيالدلامؼي رلينذال أأيالدلاموع نليانلنزم ا،لذزلل أأنللكهل(ا أليالد)ل
يف لالًل ﴿:لً ُ ض ُ ُ
لاّلل ليف ل َأ ْيالد ُ ُْك لن َّرلنر لمثْ ُل لحغ لا ُلنثُ ْني ل﴾-ة رة لامناوء :لالًل-00شوما ةل لنرله رل
َمك ُ
ياالانث،ليالشمل أأنل أأيالدلا أليالدليانلنزم الملط دينلابلًل .ل
ًنؼر:لةـودلا ألخرٌيس،لامتث التلالاحامتؾَللياملون نَللم ألرسةلاملغربَل،لمكتوللدارلاماالم،لطل،50لصل
.251لل
36لة رةلامولرة:لالًلل.035
37لمطعفىل أأمحدلامزركو،لاملرحؽلاماوبق،لصل .158-150ل
مالحؼل :لخوء ليف لاملذهرة لاالًضوحِل لملرشيع لىذا لاملون ن لخبط ص لمعومول لاموـظ لادخول لامـٌلت،ل
ياخلوالت،لي أأيالدلاالخ ةليا ألخ ات،لمضنلاملا تثلنيلنو ضَللام احبلل أأخذالمنلامـه ملامؼوىرليفلك للمنل
أأيحب ىو لم ألكورب لغري لام ارجني .لفلد ":لر أأت لانوجنل ل أأن لؿدا ل أأيالد لامفريع لال لًنبغي ل أأن لًآأخذيا لام ضلَلل
ام احبل،لبللًولىلحمكيمليفقلمولؿوَولامـهل،ل ألنلكرابهتملبـدت،ليمُسلمنلامـدلل أأنلٍزامح الامفريع،ل
يكدلٍك نلىؤالءلامفريعلمنلامـوحزٍنلأأيلاملا تضـفني،ليكدلًؤديلتـددلا ألنطووءلاىللملودٍرلضئَا ةللالل
تاهنلياللتغ يلمنلح ع".
38لمطعفىل أأمحدلامزركو،لاملرحؽلاماوبق،لصل.158
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