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قراءة في كتــاب القيود التعاقدية

المقدمة
تنــدرج هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا تحــت الدراســات املقارنــة ،التــي ت ُ َع ـ ُّد مــن الحقــول
العلميــة املهمــة التــي بــدأت تظهــر مــع انعقــاد أ َّول مؤمتــر للقانــون املقــارن عــام 1900م ،وقــد بــرز
الداعــن إىل جعلــه علـ ًـا قامئًــا بذاتــه يف املوضــوع واملنهــج والغايــة .والقانــون املقــارن اصطال ًحــا:
هو»العلــم الــذي يتنــاول بالدراســة املقارنــة بــن نظا َمـ ْـن قانون َّيـ ْـن أو أكــر بصــدد موضوع أو مشــكلة
معينــة بهــدف اســتخالص أوجــه التشــابه واالختــاف بينهــا ،أو بقصــد إب ـراز املفاهيــم واألفــكار
وأســاليب الصياغــة القانونيــة والوقــوف عــى العوامــل واملؤثـرات التــي جعلــت لــكل رشيعــة طابعهــا
املميــز وســاتها الخاصــة»(((.
أمــا املوضــوع :فهــو القوانــن املختلفــة زمانًــا ومكانًــا ،وأمــا املنهــج :فهــو الطريقــة املقارنــة ،وأمــا
الغايــة :فهــي البحــث والتأمــل يف القوانــن لتوحيدهــا أو اســتخالص العنــارص املهمــة منهــا لرتقيــة
النظــم املحليــة وإســعاف القــايض بأقــوى الحلــول التــي ت ُح ِّقــق العدالــة .
ولقــد توالــت مؤمت ـرات القانــون املقــارن ،ففــي مؤمتــر الهــاي عــام 1937م أُ ْدرِجــت الرشيعــة
بوصفهــا مصــد ًرا مــن مصــادر القانــون املقــارن ،وبهــذا تصــر مصــادر القانــون املقــارن أربعــة:
القوانــن الفرنســية واألملانيــة واإلنجليزيــة والرشيعــة اإلســامية.
يف مؤمتــر القانــون املقــارن املنعقــد بالهــاي عــام 1938مُ ،دعــي مندوبــون مــن األزهــر تكلمــوا
فيــه عــن موضوعــات قانونيــة منهــا بحــث «املســؤولية الجنائيــة واملســؤولية املدنيــة يف اإلســام»
ملحمــود شــلتوت ،وعــن نفــي كل عالقــة مزعومــة بــن القانــون الرومــاين والرشيعــة اإلســامية ،وقــد
ســجل املؤمتــر هــذا القـرار املهــم :اعتبــار الرشيعــة مصــد ًرا مــن مصــادر الترشيــع ،وأنهــا حيــة قابلــة
للتطــور ،وأنهــا رشع قائــم بذاتــه ليــس مأخــوذًا مــن غــره.
ويف املؤمتــر الــدويل للقانــون بواشــنطن عــام 1945م ،الــذي كان غرضــه وضــع مــروع القانــون
النظامــي ملحكمــة العــدل الدوليــة ،نصــت املــادة ( )9عــى أنــه« :عنــد انتخــاب أعضــاء املحكمــة
يجــب أن يُ َراعــى فيهــا أنهــم ُمُيثِّلــون مختلــف الديانــات الكــرى والنظــم القانونيــة األساســية يف العــامل
فضـ ًـا عـ َّـا يلــزم مــن توافــر الــروط والكفايــات املقــررة» ،وتق ـ َّدم املبعوثــون املرصيــون -وعــى
رأســهم وزيــر العــدل املــري األســتاذ محمــد حافــظ رمضــان -واســتندوا إىل قــرارات املؤمتــرات
((( د .محمد حسني منصور« ،القانون املقارن مفهوم وطبيعة وأصول وأساليب»( ،اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة2010 ،م) ،ص .28د .محمد أحمد
رساج ،مقدمة كتاب «ضامن العدوان يف الفقه اإلسالمي ،دراسة فقهية مقارنة بأحكام املسؤولية التقصريية يف القانون»( ،اإلسكندرية :دار املطبوعات،
ط2105 ،2م) ،ص ه.

الدوليــة الســابقة التــي قــررت أن الرشيعــة مُتُ ثِّــل مدنيــة اإلســام ،ســواء مــن حيــث ماضيهــا املجيــد
أو حارضهــا املزدهــر ،وأنهــا رضب مــن رضوب الديانــات الكــرى ،وختــم تقريرهــم بقولهــم« :ومــن
جهــة أخــرى فــإن الرشيعــة اإلســامية التــي يخضــع لهــا قســم مهــم مــن ســكان األرض هــي نظــام
قانــوين قائــم بذاتــه لــه مصــادره ،وطلبــوا -بنــاء عــى هــذا -أن يُ ْختــار قــاض ُمُيثِّــل الرشيعــة اإلســامية
يف محكمــة العــدل الدوليــة ،وقــد ســبق أن ن َّوهــت بهــذا املعنــى حكومــات الــدول اإلســامية بالــرق
األوســط يف الخطابــات التــي أرســلتها إىل الســكرتري العــام لعصبــة األمــم يف ســبتمرب 1939م ،وكانــت
نتيجــة ذلــك أن قبــل املبــدأ واحتفــظ لألمــة اإلســامية بعضــو ُمُيثِّلهــا يف املحكمــة الدوليــة وهــو
الدكتــور عبــد الحميــد بــدوي»(((.
وت ُ َعـ ُّد الرســالة التــي أنجزهــا العالمــة القانــوين عبــد الــرزاق الســنهوري مــن الدراســات املهمــة
يف مجــال هــذا الحقــل الجديــد وصــدى قويًّــا لــه ،خاصــة أنــه مــن أبــرز الطلبــة لــدى «المبــر»
أحــد مؤســي هــذا الفــن ،وقــد اختــار الســنهوري مقارنتــه بــن نظا َمـ ْـن مــن أهــم النظــم يف عــامل
القوانــن وهــا :النظــام الفرنــي واإلنجليــزي.
وهــي مــن جانــب آخــر تُثــر كثـ ًرا مــن التســاؤالت العميقة ،لعــل أبرزهــا ملــاذا اختار الســنهوري
القضــاء اإلنجليــزي بالتحديــد ليقارنــه بالقانــون الفرنــي ويف قلــب فرنســا؟ وهــل هــذه الدراســة كان
لهــا مــردود عــى تعديــات القانــون املــدين املــري ،ثــم التعديــات القانونيــة األخــرى يف املنطقــة؟
أو هــل لنــا أن نتســاءل بصــورة أكــر وضو ًحــا ،هــل لهــذه الدراســة عالقــة بالنزعــة االســتقاللية لــدى
الســنهوري ورغبتــه يف التخلّــص مــن القانــون الفرنــي مــن خــال إظهــار قصــوره يف بعــض الجوانب
ل ُيحر َجــه يف عقــر داره ،وتكــون تلــك البحــوث املوضوعيــة أدلــة دامغــة عــى رضورة التخلــص منــه
أو عــى األقــل تعديلــه فيــا يتعلــق بقوانيننــا املدنيــة التــي يُهيمــن عليهــا؟ ســنحاول اإلجابــة عــن
هــذه التســاؤالت يف جزئيــة (أبــرز القضايــا التــي يُثريهــا الكتــاب).
عــود عــى بــدء أقــول :إن الكتــاب الصــادر عــن مركــز نهــوض أصلــه رســالة دكتــوراه ناقشــها
حــا لقضيــة
الســنهوري عــام 1925م يف فرنســا ،وهــي دراســة يحــاول فيهــا الســنهوري أن يجــد ًّ
تتنازعهــا العديــد مــن الفلســفات ،وهــي إيجــاد التــوازن بــن الحريــة الفرديــة يف العمــل والقيــود
التعاقديــة التــي يفرضهــا صاحــب العمــل عليــه ُبغيــة تفــادي املنافســة ،وهــي قضيــة اجتامعيــة
تكشــف عــن ال ـراع الدائــر يف فلســفة القانــون بــن مصلحــة الفــرد ومصلحــة رأس املــال.
((( محمد صادق فهمي ،مقال «الحق والعروبة» ،ص .245وانظر :د .فايز حسني« ،فلسفة النظم القانونية وتطورها» ،ص.53
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وعــى الرغــم مــن أن قضيــة التعــارض بــن القيــود التعاقديــة وحريــة العمــل هــي األســاس يف
الدراســة ،فــإن الكتــاب يف الصــورة التــي أخرجهــا مركــز نهــوض يُ َعـ ُّد ثــاث دراســات يف كتــاب واحــد،
األوىل :عــن الســنهوري ومرشوعــه النهضــوي ،والثانيــة :عــن فكــرة املعياريــة ودورهــا يف تطويــر
القوانــن ،والثالثــة :معالجــة التعــارض بــن القيــود التعاقديــة وحريــة العمــل ،وميكننــا أن نضــع
مخططًــا مجمـ ًـا لهــذه الدراســة يُبـ ّـن أهميتهــا ويعقبــه تفصيــل ألهــم مــا أُثِــر فيهــا ،وجــاء مــا
وضــح ظاهــره وخفــي غرضــه وأثــره يف حركــة التقنــن املحليــة والعامليــة.
المخطط اإلجمالي للكتاب وأهميته

أو ًاًل :املرشوع النهضوي للسنهوري
يف الجــزء األول دراســة كاملــة عــن أهــم شــخصية تاريخيــة يف مجــال القانــون الحديــث لهــا
أثــر يف كافــة األصعــدة اإلصالحيــة ،أال وهــو الســنهوري الــذي ولــد يف اإلســكندرية عــام 1895م،
واســتطاعت هــذه املقدمــة العميقــة أن ت ُْــرِز عــدة نقــاط أساســية أبرزهــا:
1.تجســيد معنــى ال ِعصاميــة يف حيــاة رجــل اســتطاع أن ينهــض بقضايــا ينــوء بهــا العصبــة أولــو
القوة.
2.توضيح الجوانب اإلصالحية التي اهتم بها السنهوري وهي تتمثَّل يف عدة نقاط:
.أالنهوض بالرشيعة وجعلها صالحة للتقنني.
.بالنهوض بالوضع االقتصادي واملايل.
.جالنهوض بحالة املرأة االجتامعية والتعليم.
.داالهتامم باللغة العربية وتطوير دراستها.
3.االهتــام بالعدالــة االجتامعيــة وتقريــب الفــروق بينهــا ،ومســاندة الفــاح يف قوانــن اإلصالح
الزراعي.
4.إنهــا تكشــف لنــا كيــف ُمُيكــن أن يربــط الرجــل اإلصالحــي بــن أهدافــه وأعاملــه األكادمييــة،
فرســالته عــن «الخالفــة» تكشــف عــن هدفــه للوحــدة القانونيــة التــي أرادهــا للوطــن
العــريب ،ورســالته عــن «القيــود» تكشــف عــن أهدافــه إلصــاح الوضــع االجتامعــي للعــال،
وعــن منهجــه الــذي سيســر عليــه يف قضيــة التــوازن بــن البنــد القانــوين وحريــة القــايض
املتمثِّلــة يف تطبيــق املعايــر املرنــة.

الاَّلتينيــة
5.إنهــا تُـ ْـرِز إســهامه بقســط كبــر ج ـ ًّدا يف تحريــر القوانــن العربيــة مــن الرشائــع َّ
التــي كانــت جامثــة عــى رئــة مجتمعاتنــا العربيــة ،فغـ َّـرت هويتهــا الثقافيــة بصــورة عامــة
خالصــا،
وهويتهــا القانونيــة بصــورة خاصــة ،لكــن الســنهوري اســتطاع أن يصنــع قانونًــا عرب ًّيــا ً
وحــاول أن يجعــل معظــم آرائــه ذات صبغــة إســامية -حســب الحــدود املتاحــة عــى الصعيد
الســيايس -ومــن يقــرأ القانــون املــدين العراقــي يُــدرك أن الســنهوري أراد أن يجعــل الفقــه
اإلســامي هــو الرابــط األســايس لكافــة القوانــن العربيــة(((.
إن مــا فعلــه الســنهوري ليــس نتــاج تعصــب لثقافــة مــا ،ولكــن الســنهوري متأثــر بعلــم اجتــاع
القانــون((( الــذي يُرشــدنا -كــا يوضــح -إىل أن القانــون هــو نبــت البيئــة ،وغــرس األجيــال املتعاقبــة
يتطــور مــن مرحلــة إىل مرحلــة ،ويتخطــى أعنــاق القــرون تُس ـلّمه اآلبــاء لألبنــاء واألبنــاء لألحفــاد،
وهــو يف كل مرحلــة ينضــج ويصطبــغ بلونهــا ،فهــو عصــارة الحضــارة وظاهــرة اجتامعيــة تتكيــف
(((
رع يقــول فيــه
وف ًقــا ملقتضيــات البيئــة ،وينبــع مــن خصائــص كل مجتمــع  .فهــو ليــس كلمــة املـ ِّ
كُــن فيكــون ،لكنــه كائــن حــي ينشــأ ويرتعــرع حتــى يبلــغ أشــده ،وليــس هــو خلــق الســاعة وال
وحــي اإلرادة ،فــإذا أُريــد وضــع قانــون لبلــد مــا فــا بُـ َّد أن يكــون متصــل الحلقــات باملــايض وتُراثــه
رع إال وف ًقــا لحاجــة الشــعوب
بالقــدر الــذي ينبغــي أن يتطلــع فيــه إىل املســتقبل ،بــل القانــون ال يُـ ّ
ووف ًقــا لواقــع الحــال ،وال شــك أن الرشيعــة هــي ت ُـراث هــذا املجتمــع الــذي يجــب أن تعــود إليــه
مؤسســات صناعــة القوانــن(((.
ثانيا :المعيار القانوني
ً

تتنــاول الدراســة يف جزئهــا الثــاين الحديــث عــن املعيــار القانــوين الــذي وصــل إليــه القانــون
اإلنجليــزي يف آخــر مراحــل تطــوره -وس ُنشــر إليــه بصــورة جليــة للقــارئ بعــد قليــل -وهــي دراســة
توضــح الفــرق بــن القاعــدة القانونيــة واملعيــار ،والــدور الــذي يقــوم بــه كل منهــا واملجــال الــذي
((( انظر :السنهوري« ،القانون العريب املوحد» ،ومن «مجلة األحكام العدلية للقانون املدين العراقي» العدد الخاص يف مجلة القانون واالقتصاد.
((( علم اجتامع القانون :هو العلم الذي يدرس نشأة القاعدة القانونية وأسباب تطورها ،كام يدرس اآلثار االجتامعية التي تنتج عن تطبيق
قاعدة قانونية ما يف املجتمع ،فهو الذي يُقدِّم التفسري العلمي للقانون ،وهو ُمُي ِّهد للتوصل إىل أكرث الصيغ القانونية مالءمة للمجتمع ،كام أنه يكشف
عن األسباب العلمية التي تَكْمن وراء الظواهر القانونية ،ويُ ْسهِم يف ترشيد السياسة الترشيعية من ناحية واتجاه القضاء من ناحية أخرى،
انظر :د .سمري نعيم أحمد« ،علم االجتامع القانوين»( ،مكتبة سعيد رأفت ،الطبعة األوىل) ،ص.15
((( انظر :شفيق شحاته« ،االتجاهات الترشيعية يف قوانني البالد العربية» ،ص .5ليون« ،األوراق الشخصية للسنهوري»1932/9/8( ،م) .د .محمد عامرة،
«إسالميات السنهوري».)195/1( ،
((( انظر« :القانون املدين مجموعة األعامل التحضريية» ،)195/2( ،ط دار الكتاب العريب .وكلمة محمد نجيب حسني رئيس جامعة القاهرة ،مجلة
القانون واالقتصاد ،العدد الخامس ،ضمن مقاالت السنهوري إحياء لذكراه ،ص.29
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يُط َّبــق فيــه ،وأثــر العنايــة باملعيــار يف تطويــر القضــاء وتحقيــق ســبل العدالــة ،كــا اســتطاع أن
يُدافــع يف دراســته عــن فكــرة املعيــار تجــاه كل االنتقــادات التــي ُو ِّجهــت إليــه.
والدليــل عــى أهميــة هــذه الدراســة أن العالمــة (موريــس هوريــو) أحــد علــاء القانــون املقــارن
كتــب عنهــا تعلي ًقــا يف أهــم مجــات القانــون املــدين ،وذكــر يف الفصــل الثالــث أن تَفرقــة الســنهوري
أساســا لنظريتــه
بــن املعيــار والقاعــدة ميكــن أن تؤثــر يف نظــام القانــون الوضعــي كلــه ،وقــد اتخذهــا ً
الشــهرية ،بــل وأصبحــت هــذه الدراســات ضمــن الكتابــات األوىل الجــادة يف حقــل القانــون املقــارن
العاَّلمــة المبــر.
التــي أشــاد بكاتبهــا مؤســس هــذا الفــن َّ
ثالثًا :الموازنة بين حرية القيود التعاقدية وحرية العمل

إن الجــزء الثالــث مــن هــذه الدراســة يُ َعـ ُّد عصــب الكتــاب ،الــذي يُ َعـ ُّد صــورة تطبيقيــة لإلصــاح
الترشيعــي يف فكــر الســنهوري ،وصــورة تطبيقيــة لفكــرة املعيــار التــي اســتطاع مــن خاللهــا أن يجــد
توازنًــا بــن حريــة الــروط التعاقديــة وحريــة العمــل -كــا س ـ ُن ِّبنِّي الح ًقــا -فمــن اســتجلب عامـ ًـا
ضعيــف الخــرة يف مصنــع مــا ،واســتطاع أن يُثْ ِقــل مــن مهاراتــه ،هــل لــه أن يشــرط عليــه أ َّاَّل ُمُيــارس
هــذه املهنــة ملــدة كــذا يف مــكان كــذا؟ نحــن هنــا بــن شـق َّْنْي أحدهــا :حريــة الــروط التعاقديــة،
واآلخــر :حريــة العمــل وإرســاء مبــدأ التنافــس ،وقــد اســتطاع الســنهوري أن يأخــذ بأيدنــا خطــوة
بخطــوة بدايــة مــن التطــورات األوىل للقضيــة وصـو ًاًل إىل قمــة طورهــا ،ليحلّهــا عــن طريقــة معيــار
املعقوليــة -كــا ســيتضح -ومل يقــف الســنهوري عنــد هــذا الحــد ،بــل أقــام مقارنــة منهجيــة تطبيقيــة
بــن القانــون الفرنــي والقضــاء اإلنجليــزي يف صــورة موضوعيــة ،يُبـ ِّـن فيهــا كيــف ُعولِ َجــت القضيــة
يف النظا َمـ ْـن ،وهــو يف رحلتــه مــن قضيــة املعيــار حتــى املقارنــة بــن النظا َمـ ْـن يــرب العديــد مــن
األمثلــة التطبيقيــة مــن القضايــا الح َّيــة ويُحلِّلهــا.
وكــا هــو ظاهــر فــإن الســنهوري اســتخدم املنهــج التاريخــي يف تتبــع املشــكلة ،واملنهــج التحلييل
عنــد النظــر يف عمــل القضــاء ،كــا جمــع بــن التنظــر التجريــدي للنظريــة مــع املنهــج التطبيقــي،
ليكشــف عــن قدرتهــا عــى حــل هــذه اإلشــكالية بــن حريــة العقــود وحريــة العمــل.
وإن كان يل نقــد للكتــاب الــذي بــن أيدينــا ،فهــو أنــه مــن املفــرض أن يكــون بعنــوان «الصياغــة
املرنــة ودورهــا يف تطويــر القانــون وعمــل القضــاء» وأن يجعــل قضيــة القيــود التعاقديــة وحريــة
العمــل منوذ ًجــا تطبيقيًّــا ملــا ميكــن أن ت ِ
ُحدثــه النظريــة الحديثــة مــن نجــاح يف فــض كثــر مــن
اإلشــكاالت االجتامعيــة يف العالقــات املدنيــة.

أبرز القضايا التي ُيثيرها الكتاب

فصــل يف بعــض القضايــا املهمــة بصــورة أكــر وضو ًحــا
ُمُيكننــا بعــد الوصــف اإلجــايل للكتــاب أن نُ ِّ
حتــى يكــون قــارئ الكتــاب عــى بينــة مــن أمرهــا.
1 .المعيار القانوني ودوره في تطوير القضاء

ال بُ ـ َّد ونحــن نطالــع هــذا الكتــاب أن نعــرف أن هنــاك تيا َريْــن بار َزيْــن يف الصياغــة القانونيــة،
األول :تيــار الصياغــة القانونيــة املجــردة ،وهــي التــي تعتمــد عــى التقنــن بحيــث يواجــه كل الحاالت
بقاعــدة واحــدة صارمــة ،والثــاين :تيــار آخــر مــن شــأنه أن يضــع معايــر مرنــة تجعــل القــايض يتمكــن
الاَّلتينــة خاصــة الفرنــي
مــن مواجهــة كل قضيــة عــى حــدة ،وينــدرج تحــت التيــار األول القوانــن َّ
منهــا ،وينــدرج تحــت التيــار الثــاين القوانــن األنجلوسكســونية خاصــة القضــاء اإلنجليــزي.
أ-توضيح معنى املعيار والقاعدة
يُعـ َّرف املعيــار بأنــه :توجــه عــام وخــط عريــض للســلوك ،فهــو يُرشــد القــايض يف تطبيــق القانون،
ويجعلــه يفهــم روح النظــام القانــوين ومقصــده ،تــاركًا لــه حريــة التــرف والســلطة التقديريــة حتــى
يســتطيع تنزيــل القانــون عــى الوقائــع املوجودة.
أمــا القاعــدة فإنهــا :تضــع حـ ًّـا تفصيل ًّيــا يف كل حالــة ،وميكــن مــن خــال مجموعــة مــن القواعــد
أن نُكـ ّون مــا يُسـ َّمى باملبــدأ الــذي يقــوم بتجميــع عــدد مــن القواعــد التــي تجمعهــا فكــرة واحــدة
مشرتكة (((.
ب -الفرق بني عمل املعيار والقاعدة القانونية
•إن القاعــدة تتــم مــن خــال مجموعــة مــن املقدمــات والنتائــج املنطقيــة ،فنحصــل عــى
عمــل ضخــم يبــدو منطق ًّيــا وبراقًــا ،لكنــه يف الحقيقــة بعيــد عــن التأثــر الخارجــي وعــن فكرة
العدالــة واإلنصــاف والفائــدة االجتامعيــة ،فهــي تنطبــق بطريقــة آليــة عــى كل الحــاالت التي
تدخــل فيهــا ،أمــا املعيــار فهــو الطريقــة الجديــدة التــي نحــاول مــن خاللهــا تحقيــق عمليــة
التأقلــم فــا نُعالــج املــرىض كلهــم بــدواء واحــد.
•إن القاعــدة ت ِ
حــا ثابتًــا لفــرض معــن ،أمــا املعيــار فليــس فيــه هــذا التحديــد أو
ُعطــي ًّ
الجمــود ،فهــو فقــط طريــق طويــل للســلوك ومعيــار عــام يسرتشــد بــه القــايض ،ففــرق بــن
((( حسن كرية« ،أصول القانون» ،ص.18

9

10

قراءة في كتــاب القيود التعاقدية

أن نقــول :إن ســن الرشــد يتــم بالوصــول إىل عمــر كــذا ،وبــن وضعــه تحــت قدرتــه عــى
التــرف وتــويل أمــور ذاتــه بصــورة ســليمة رشــيدة ال طيــش فيهــا.
•إن عمــل القــايض تحــت تأثــر القاعــدة القانونيــة يتمركــز حــول التحقــق مــن الــروط
املحــددة ،ويقتــر دوره حينئــذ عــى تطبيــق القاعــدة بطريقــة ميكانيكيــة ،أمــا عنــد تطبيــق
املعيــار فــإن عليــه أن ميــارس ســلطة تقديريــة ويتحـ َّـى بحاســة الخبــر ،وهــو هنــا ال يقــوم
بعمــل آيل أعمــى ،بــل يقــوم بعمــل عقــي بــارع ،وهــو ال يُعطــي الحــل الثابــت نفســه يف
جميــع األحــوال ،ولكنــه يُعطــي حلـو ًاًل مختلفــة مــع خصوصيــة الوقائــع املعروضــة عليــه ،أي
إن املنطــق الخالــص هــو الــذي يحكــم تطبيــق القاعــدة ،أمــا اإلحســاس والخــرة فيحتــان
مــكان القاعــدة عنــد تطبيــق املعيــار.
كل من املعيار والقاعدة
ج -مجال ّ
لــكل مــن القاعــدة واملعيــار مجــال محـ َّدد ،فاملعيــار يكــون يف املجــاالت التــي تحتــاج إىل التأقلــم
والتطــور أكــر مــن الحاجــة إىل األمــان واالســتقرار ،مثــل مجــاالت النشــاط االقتصــادي والعالقــة بــن
الطبقــات االجتامعيــة ،أو بــن رأس املــال والعمــل ،أمــا القاعــدة فتظهــر يف تعريــف الجرميــة ويف
القانــون الجنــايئ والشــكليات واملواعيــد يف قانــون املرافعــات والحقــوق العينيــة وأحــكام األرسة يف
القانــون املــدين .
د – أهمية العناية بقضية املعيار وتطبيقاتها يف القانون املدين املرصي
إن االهتــام باملعيــار يُغـ ِّـر الفكــرة التــي كانــت ســائدة بــأن أهــم يشء يف القانــون الخــاص هــو
االســتقرار ،الــذي ميكــن التضحيــة بــأي يشء آخــر يف ســبيله ،لكــن اتضــح أن هــذا مجــرد خيــال فــا
يوجــد اســتقرار مــع قانــون ثابــت ال يُجــاري متقلَّبــات الحيــاة ،فاملواكبــة والتقــا ُرب بــن القانــون
والحيــاة أهــم مــن تحقيــق االســتقرار.
وإذا كان الســنهوري أورد اعرت ًاضــا بــأن إطــاق ي ـ َد القــايض يف تطبيــق املعايــر قــد يــؤدي إىل
التحكــم الــذايت ،وتطبيــق مذهبــه الشــخيص يف املســائل االجتامعيــة واالقتصاديــة ،خاصــة مــع تنحيــة
دور محكمــة النقــض يف هــذا الــدور مــا يــؤدي إىل أقــى درجــات الخطــر ،فإنــه مــن ناحيــة أخــرى
يؤكــد أن القاعــدة وحدهــا ال تــؤدي إىل االســتقرار ،ولهــذا لجــأ الســنهوري إىل مــا يُســمى باالســتقرار
النســبي ،وهــو الــذي يعتمــد فيــه عــى املعايــر العامــة داخــل القاعــدة القانونيــة ذاتهــا ،فهــو هنــا
ــن :الجمــع بــن القاعــدة القانونيــة واملعيــار فيــا يســميه «الصياغــة املرنــة»،
يؤلــف بــن منه َج ْ
وهــذه مــن أفــكاره املهمــة التــي كانــت لهــا شــأن يف تطويــر الصياغــة القانونيــة يف العــر الحديــث،

بحيــث يــرك مســاحة للقــايض يتدخــل فيهــا وينفــذ منهــا إىل العدالــة ،وبهــذا يتمكــن الســنهوري مــن
تحقيــق املعادلــة بــن فلســفتَ ْنْي متنازعتَـ ْـن يف النظــام القانــوين وهــا :الحاجــة إىل الثبــات واالســتقرار،
والحاجــة إىل املرونــة والتأقلــم.
األمثلــة التطبيقيــة عــن الموازنــة بيــن القاعــدة والمعيــار في
فكر الســنهوري

كنــت أود يف الحقيقــة أن يذكــر الســنهوري أمثلــة عــى إحــداث التــوازن بــن القاعــدة واملعيــار؛
الاَّلتينــي بقواعده
ؤســس نظريــة مل يُ ْسـ َبق إليهــا بهــذه الطريقــة ،وهــو أنــه يجمــع بــن النظــام َّ
ألنــه يُ ِّ
الصارمــة غال ًبــا ،والنظــام اإلنجليــزي مبرونتــه املفرطــة يف بوتقــة واحــدة ،ولعــل العــذر أنــه مل يكــن
أنجــز القانــون املــدين املــري ،فالرســالة كانــت وقــت تحصيلــه العلمــي خــارج البــاد ،لكننــي مــع
البحــث والتنقيــب توصلــت إىل بعــض املــواد التــي جمعــت بــن القاعــدة واملعيــار يف آن واحــد ،وأنــا
هنــا ال أدعــي أن الســنهوري ســار عــى الوتــرة نفســها يف معظــم القانــون املــدين ،ولكنــه طــرق البــاب
عــى األقــل وط َّبــق كثـ ًرا مــن أهــداف هــذه الفكــرة عــى املســتويَ ْنْي النظــري والتطبيقــي.
فعــي املســتوى النظــري :ف ـ َّرق بــن الصياغــة الجامــدة واملرنــة يف كتاباتــه األصوليــة ،فالصياغــة
الجامــدة تتصــف بأنهــا ت ُحـ ِّدد املخاطــب بالقاعــدة القانونيــة ،أو تُحـ ِّدد الواقعــة التــي يكــون بشــأنها
الخطــاب ،أو ت ُحـ ِّدد أثــر هــذه الواقعــة القانونيــة بوصــف منضبــط ال يــرك فرصــة للتقديــر ،وال يــدع
ـااًل الختــاف وجهــات النظــر(((.
مجـ ً
وعــى املســتوى التطبيقــي عــى الصياغــة املرنــة -التــي تجمــع بــن القاعــدة واملعيــار -نجــد
أن التقنــن الجديــد أورد يف القواعــد العامــة أنــه إذا وقــع املتعاقــد يف غلــط جوهــري جــاز لــه أن
يطلــب إبطــال العقــد ،فالغلــط الــذي يُخ ـ ّول طلــب إبطــال العقــد هــو الغلــط الجوهــري ،ولكــن
متــى يُ َع ـ ُّد الغلــط جوهريًّــا؟ فهــذا مــروك للقــايض يُق ـ ِّدره وف ًقــا للظــروف ،ومــا ذكــره مــن أمثلــة
هــو لالسرتشــاد فقــط ،وكل هــذا حســب املعيــار الــذي ُو ِضــع يف صــدر املــادة (« :)121مــن أن الغلــط
يكــون جوهريًّــا إذا بلــغ حـ ًّدا مــن الجســامة حيــث ميتنــع معــه التعاقــد عــن إبـرام العقــد لــو مل يقــع
يف هــذا الغلــط»(((.
((( انظر :السنهوري« ،أصول القانون» .مصطفى محمد الجامل« ،تجديد النظرة العامة للقانون» ،ص .173عبد القادر الشيخيل« ،فن الصياغة الفقهية
							
ترشي ًعا وفق ًها وقضاء» ،ص.23
((( انظر :القانون املدين مادة ( ،)121ومصادر الحق ( )106/2وما بعدها.
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كــا نجــد ذلــك يف تقديــر التعويــض املســتحق للشــخص املــرور .وذلــك يف حالــة الدفــاع
الرشعــي ،فمــن جــاوز يف هــذا الدفــاع القــدر الــروري أصبــح ملز ًمــا بتعويــض تُراعــى فيــه مقتضيات
العدالــة (م .)166ويف حالــة الــرورة ،فمــن سـ َّبب رض ًرا للغــر ليتفــادى رض ًرا أكــر ال يكــون ملز ًمــا
إال بالتعويــض الــذي ي ـراه القــايض مناس ـ ًبا (م .)168ويف تحديــد طريقــة التعويــض ،ف ُيعــن القــايض
هــذه الطريقــة تب ًعــا للظــروف.
توضــح مــن زاويــة
كل هــذه مــواد تكشــف عــن املذهــب املــرن الجديــد للســنهوري ،وهــي ِّ
أخــرى الــدور الــذي تقــوم بــه املقارنــة بــن الرشائــع يف تطويــر القانــون الوطنــي ،فليــس الغــرض
أن ننقــل منوذ ًجــا متطــو ًرا ،ولكــن الغــرض أن نَخــرج مــن النظــر الــكيل للنظــم الحديثــة بقانــون أو
نظريــات أو صياغــة مــن شــأنها إحــداث الرتقيــة الذاتيــة ملجتمعاتنــا مبــا تقبلــه أصولهــا وفلســفاتها.
1.التوازن بني حرية القيود التعاقدية وحرية العمل
ت ُ َع ـ ُّد هــذه القضيــة التــي عالجهــا الســنهوري تطبي ًقــا عمليًّــا ملــا ميكــن أن يقــوم بــه املعيــار يف
حــل العديــد مــن القضايــا بصــورة ت ُح ِّقــق العدالــة االجتامعيــة ،ويك نتمكــن مــن إبـراز الــدور الفعــال
يف حلهــا ،علينــا أن نصوغهــا بصــورة أكــر تركي ـ ًزا ،وأن نُج ّردهــا بصــورة نظريــة مــن هيــكل القضايــا
التــي فتَّــت متاســكها -وإن كان لهــا دور يف شــخصنتها -عــى النحــو اآليت:
عامــا يف خدمتــه ،وبافــراض أن هــذا العامــل
ً
.أتصــور املســألة :هنــاك رب عمــل يوظِّــف
منافســا يف املســتقبل ،يضمــن رب العمــل بن ـ ًدا يحظــر عــى هــذا العامــل
ميكــن أن يُصبــح
ً
أن ينافســه فيــا بعــد.
.بإشــكالية املســألة :هــذه املســألة تكشــف عــن التعــارض بــن مبدأَيْــن ،األول :حريــة التعاقــد
التــي ت ُخ ـ ّول للمــرء أن يفــرض مــا يشــاء مــن القيــود التعاقديــة التــي يف صالحــه .والثــاين:
مبــدأ حريــة العمــل التــي هــي صفــة لصيقــة بشــخصية العامــل ،وهــي غالبًــا مصــدر رزقــه
وبفقدهــا أو شـلّها يصبــح عالــة عــى املجتمــع ،ويُحـ َرم املجتمــع ذاتــه عضـ ًوا نشـطًا يُســهم
يف إحــداث منافســة رشيفــة متنــع االحتــكار العــام.
.جالفلسفة التي ين ّم عنها هذا التعارض.

يف الحقيقــة نحــن يف هــذا الكتــاب لســنا أمــام مبدأَيْــن عاب َريْــن عــى هامــش التعامــات ،لكننــا
أمــام حــل إلشــكالية رصاع بــن مذهبَـ ْـن كب َرييْــن يف الحيــاة الغربيــة ،إنــه الـراع الدائــم بــن مصلحــة
الفــرد ومصلحــة املــروع ،أو بصــورة أدق الـراع بــن العامــل ورأس املــال.

.ددور القضاء اإلنجليزي يف معالجة القضية
مت َّكــن الســنهوري مــن خــال رصــده الدقيــق للقضيــة أن يُـ ْـرِز مراحــل تطــور القضــاء اإلنجليــزي
يف حــل هــذه املشــكلة ،وهــو هنــا يُشــر إىل صــورة القانــون الناضــج الــذي تغلُــب فيــه عنــارص البقــاء
بصــورة حيــة عــى عنــارص االســتقرار ،وعــن االســتامتة الفكريــة لــدى قضاتــه يف إيجــاد مجتمــع
متــوازن يُح ِّقــق العدالــة أكــر مــن تحقيــق العــدل ،لقــد مـ َّر الفقــه اإلنجليــزي تجــاه هــذه القضيــة
باملراحــل التاليــة:
•يف البدايــة كان القضــاء اإلنجليــزي يع ـ ّد كل قيــد عــى حريــة العمــل غــر قانــوين ،ومل يكــن
ملموســا ،وكان يكفــي لحســم الـراع قاعــدة ثابتــة ومح َّددة
الـراع بــن رأس املــال والعمــل
ً
هــي حســم االنتصــار لحريــة العمــل فــا ت ُفــرض قيــود عليهــا.
•ومــع تقــدم الحيــاة وتشــابكها وبدايــة ال ـراع اضطــر القضــاء اإلنجليــزي أن يُخ ِّفــف مــن
غلــواء القاعــدة الســابقة حــن سـلَّم إىل حــد مــا بصحــة القيــود الجزئيــة ،لكنــه مــع ذلــك كان
بــإزاء قواعــد صارمــة ال مُتُ كِّنــه مــن إجـراء العدالــة بصــورة واضحــة.
•صــورة الحــل العــادل :مبــا أن النظــام العــام يقــي بحريــة التعاقــد وحريــة العمــل ،ومبــا أن
القانــون علــم يهــدف إىل املصالحــة بــن األفــكار املتعارضــة ،فــا بُ ـ َّد أن نتخــذ حـ ًّـا وس ـطًا
كل منهــا ،بهــدف تعايــش الحريتَـ ْـن عــى هــذه
يتجســد يف التضحيــة بجــزء مــن حريــة ّ
األرضيــة مــن النظــام العــام ،ولقــد اســتطاع القانــون اإلنجليــزي يف مراحلــه األخــرة مــن عــدم
االع ـراف بالقواعــد املحــددة التــي تشــل حركتــه ،بــل مت َّكــن مــن تبنــي توج ـ ٍه عــا ٍّم يكمــن
يف معيــار «املعقوليــة» الــذي اســتطاع التوافــق مــع الظــروف االقتصاديــة املتنوعــة ،فكــون
القيــد جزئ ًّيــا أو عا ًّمــا ،صال ًحــا أو غــر صالــح ،أمــر يتوقــف عــى معقوليــة القيــد مــن خــال
دارســة دقيقــة لــكل حالــة والنظــر إىل الواقــع ،وعــدم النظــر إىل كل املهــن بفروعهــا املختلفــة
مــن صناعيــة وتجاريــة نظــرة واحــدة ،أو مواجهــة ظروفهــا إذا كانــت مختلفــة بحكــم واحــد،
فاملــروع الــذي لــه طبيعــة عامــة وزبائــن منتــرون بطــول البــاد أو العــامل كلــه ،يحتــاج
بالتأكيــد إىل حاميــة أكــر اتســا ًعا مــا يتطلبــه مــروع محــي ،وقــد يســتعني القضــاء بعنارص
خارجيــة للوصــول إىل أكــر صــور العدالــة ،وقــد نفــذ هــذا التوجــه إىل عــدد مــن األمــور،
وحلَّــل بدقــة العالقــات واملواقــف االقتصاديــة ،ليحمــي مــن بــن املصالــح الكثــرة املتصارعــة
ـح املعقولــة ،وبفضــل مرونــة املعيــار حــدث تــوازن أكــر انضباطًــا وتناغـ ًـا ومالمئــة
املصالـ َ
للحقائــق االقتصاديــة ،وذلــك بــن مبــدأ حريــة القيــود التعاقديــة وحريــة العمــل.
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2.مقارنة بني القانون الفرنيس واإلنجليزي يف التعامل مع قضية العقود
هــذه هــي القضيــة الثالثــة التــي عالجهــا الكتــاب ،ومــن يقــرأ الكتــاب ســيجد نفســه أمــام مقارنة
بــن عائلتَـ ْـن كبريتَـ ْـن دون أن يــدري ســبب هــذا الخــاف يف التعامــل؛ لــذا علينــا أن نضــع تصــو ًرا
عا ًّمــا لطبيعــة كال النظا َمـ ْـن ثــم نذكــر طريقــة كل منهــا يف املعالجــة.
أ -تصور عام عن النظام الفرنيس واإلنجليزي
إن القوانــن الفرنســية ت ُ َعـ ُّد الوريــث للقانــون الرومــاين القديــم الــذي طُـ ِّور بشــكل ملحــوظ عــى
مســتوى الصياغــة أو املضمــون ،وقــد لعــب الفقهــاء والقضــاة دو ًرا غــر قليــل يف تطويرهــا مــا ســاعد
عــى نرشهــا ،واســتجابتها ملقتضيــات حيــاة الشــعوب ،كــا أن ازدهــار حركــة التقنــن كانــت وراء
انتشــارها بصــورة كبــرة ،ومتتــاز هــذه الرشيعــة بتعـ ُّدد مصادرهــا ،مثــل الترشيــع واللوائــح والعــرف
والعــادات والقضــاء والفقــه.
وهــو قانــون يعتمــد عــى التقنــن واملنطقيــة يف ترتيبــه ،واالعتــاد عــى نظريــة االلتــزام يف
التقســيامت الكــرى لــه ،كــا يعتمــد عــى نظــام قضــايئ متــدرج ،وهــو يغلــب عليــه املحافظــة عــى
االســتقرار أكــر مــن تحقيــق املواكبــة ،ويحــاول قضاتــه مــن وقــت آلخــر تحقيــق روح العدالــة مــن
خــال املقاربــة بــن النــص والواقــع.
ولقــد اســتوحت كثــر مــن الــدول يف أغلــب القــارات هــذا النظــام القانــوين املعــارص يف إنشــاء
وتطويــر نظمهــا ومواكبــة احتياجاتهــا ومقتضياتهــا املحليــة ،ومــن هــذه الرشيعــة بــرزت نظــم
قانونيــة يف العديــد مــن الــدول مثــل :أملانيــا ،وأســبانيا وفرنســا وإيطاليــا( ،((1وهــذه القوانــن عــى
االختــاف بينهــا يف النزعــة لكنهــا تتَّحــد يف التقســيامت واالصطالحــات القانونيــة.
وتجـ ُدر اإلشــارة إىل أن القانــون املــدين املــري تأثــر بصــورة كبــرة بالقانــون الفرنــي أحــد أفـراد
عائلــة القانــون الرومــاين.
أمــا الرشيعــة األنجلوسكســونية أو نظــام القانــون العــام :فهــو نظــام قانــوين مط َّبــق يف إنجلـرا،
ثــم امتــد ل ُيط َّبــق يف الــدول التــي تأثــرت بنظمهــا ،مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأســراليا
ونيوزيلنــدا ،ويطلــق عــى األنظمــة القانونيــة التــي تأثــرت بالنهــج القانــوين نظــام الرشيعــة العامــة
أوالقانــون العــام (.)common law
( ((1انظر :لرتمانيني« ،القانون املقارن» ،ص .112محمد حسني« ،القانون املقارن» ،ص 197وما بعدها.

وتُ َعدُّ من أبرز خصائص هذا النظام:
ال ِقــدم واالســتمرارية :حيــث يُالحــظ أن القانــون يف دول أوروبــا قاطبــة تقري ًبــا ينفصــل عــن
املــايض بثــورة أو بإعــان االســتقالل أو التقنــن ،إال أن القانــون يف إنجلـرا يعــود بجــذوره إىل القــرن
الســادس امليــادي ،والقانــون اإلنجليــزي بهــذه الخصوصيــة فريــد مــن نوعــه ،فقواعــده قدميــة ال
ميكــن أن تفقــد قوتهــا مبــرور الســنني ،لدرجــة أن هنــاك قضيــة ف ُِصــل فيهــا ســنة 1946م اســتنا ًدا إىل
ســابقة صــادرة ســنة 1381م.
عــدم التقنــن :فالقانــون اإلنجليــزي قانــون غــر مق َّنــن ،يف حــن أن قوانــن القــارة األوروبيــة
لهــا تقنيناتهــا املعروفــة ،وهــذا القــول يجــب أ َّاَّل يؤخــذ عــى إطالقــه ،إذ نالحــظ أن بعــض القوانــن
الفرنســية -وهــي مهــد التقنــن -غــر مقننــة كالقانــون اإلداري ،يف حــن أن بعــض موضوعــات القانون
مثــا( ،((1وهــو يعتمــد بصــورة كبــرة عــى الطابــع القضــايئ
اإلنجليــزي مقننــة كقانــون الرسقــة ً
فأحــكام الســوابق القضائيــة تعتــر  precedentبوصفهــا مصــد ًرا أساسـ ًّيا ورســم ًّيا ملبادئــه ونظرياتــه.
غلبــة الطابــع اإلج ـرايئ :مــن بــن املالمــح املهمــة للرشيعــة العامــة يف القــرون الوســطى غلبــة
الطابــع اإلجـرايئ عــى قواعدهــا ،والتأكيــد عــى أن التدبــر القضــايئ هــو الــذي يخلــق الحــق وليــس
العكــس ،وبذلــك فالرشيعــة العامــة تبــدأ مــن اإلج ـراء لتصــل إىل الحــق.
وجــود هيئــة املحلِّفــن :وهــم مجموعــة مــن املواطنــن يدعــون للمشــاركة يف مجلــس القضــاء
مــع رجالــه ،بعــد حلفهــم اليمــن لســاع الدعــوى وإصــدار قرارهــم يف وقائعهــا ،ليقــوم القــايض
بتطبيــق حكــم القانــون عــى هــذه الوقائــع ،وقــد ُسـ ّموا بهــذا االســم بســبب تحليفهــم قبــل مبــارشة
مهمتهــم .ويتخــذ املحلِّفــون صورتَـ ْـن أساســيتَ ْنْي :هيئــة املحلفــن الكــرى ،وهيئــة املحلفــن الصغــرى،
ـخصا ،يدعــون مــن وقــت إىل آخــر
والكــرى :مجموعــة أشــخاص تتكــون مــن ثالثــة وعرشيــن شـ ً
بواســطة املحكمــة للتح ـ ّري عــن الجرائــم ،فهــي التــي تق ـ ِّرر مــا إذا كانــت هنــاك أســباب محتملــة
ـخصا مــا قــد ارتكــب جرميــة معينــة ،وت ُسـ َّمى بهيئــة محلِّفــي االتهــام ،فهــي تقــوم
لالعتقــاد بــأن شـ ً
بــدور املدعــي يف توجيــه قـرار االتهــام .وأمــا الصغــرى وت ُسـ َّمى بهيئــة محلِّفــي املحاكمــة ،فهــي عــادة
ـت يف وقائعهــا
ـخصا يُدعــون لإلســهام مــع القضــاة يف ســاع الدعــوى والبـ ّ
تتكــون مــن اث َنــي عــر شـ ً
بإصــدار قـرار يُحـ ِّدد مســؤولية الفاعــل فيــا إذا كان مذن ًبــا أم غــر مذنــب(.((1
( ((1انظر :تاريخ النظم االجتامعية والقانونية ،ص.15
( ((1انظر :د .محمد إبراهيم زيد« ،نظام املحلِّفني يف الواليات املتحدة» ،املجلة الجنائية القومية ،العدد الثاين ،يوليو 1971م.
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متخصــص يف املنازعــات اإلداريــة إىل جانــب القضــاء
القضــاء املو َّحــد :فــا يوجــد فيهــا قضــاء
ِّ
العــادي ،وذلــك عــى أســاس أن القضــاء العــادي بتكوينــه واختصاصاتــه يُح ِّقــق ضامنًــا أكــر لألفـراد،
إذ ال ســلطان لــإدارة عليــه ،وهــو ال يخضــع إال لحكــم القانــون(.((1
ب -تعامل النظا َم ْنْي مع املوازنة بني مبدأ حرية العمل وحرية القيود التعاقدية
وضــح الســنهوري أن النظــام اإلنجليــزي بــدأ جامـ ًدا مضطربًــا ،لكنــه بتخلّصــه مــن التقنــن مت َّكــن
َّ
مــن تفعيــل فكــرة املعيــار بصــورة أكــر حيويــة ،أمــا القانــون الفرنــي فقــد اتفــق مــع القانــون
متناقضـ ْـن :حريــة العمــل التــي ك َّرســتها املــادة
اإلنجليــزي يف بدايتــه حيــث وجــد نفســه بــن مبدأَيْــن
َ
( ،)7وحريــة القيــود التعاقديــة التــي ك َّرســتها املــادة (.)1134
أيضــا
وجــاء القانــون اإلنجليــزي يف مرحلــة ثانيــة ليقبــل بعــض البنــود الجزئيــة بــروط ،وهــذه ً
توصــل إليهــا القانــون الفرنــي لكنهــا كانــت أكــر رصامــة ،فقــد كان يقبــل كل الــروط الجزئيــة دون
َّ
وضــع ضوابــط كــا فعــل القانــون اإلنجليــزي الــذي مكنتــه الــروط مــن إيجــاد مرونــة يف القضيــة،
لكــن القانــون الفرنــي توقــف عنــد هــذا الحــد ،يف حــن واصــل القضــاء اإلنجليــزي تطــوره ليصــل
إىل فكــرة املعيــار ويُغـ ِّرد وحــده بعيـ ًدا عــن قيــود القواعــد.
ويُشــر الســنهوري إىل أن القانــون الفرنــي اســتطاع بفضــل قُضاتــه أن يُط ـ ّوع النظــام -الــذي
يبــدو صار ًمــا -ملتطلبــات الحيــاة ،ومل يطبــق القاعــدة يف رصامتهــا إال حــن يتوافــق املنطــق مــع
الوقائــع االقتصاديــة يف القضيــة املطروحــة ،ومل يشــذ عــن ذلــك ســوى القيــود املعقولــة ،وعندمــا
تــؤدي القاعــدة إىل نتائــج غــر معقولــة أو ســيئة اقتصاديًّــا ،فهنــا ال يــردد القضــاء يف تطويعهــا،
وكان يسرتشــد بحجــة أو بأخــرى ،دون الترصيــح بذلــك (معيــار املعقوليــة) ،مــع ادعائــه بأنــه يُط ِّبــق
القاعــدة ،وهــو يف ذلــك يقــرب مــن القضــاء اإلنجليــزي بصــورة غــر مبــارشة ،حيــث يعمــل املعيــار
يف الواقــع دون اإلق ـرار رصاحــة بنطــاق النظريــة.
وعــى الرغــم مــن أن مــا توصــل إليــه القضــاء الفرنــي ح َّقــق مــا وصــل إليــه القضــاء اإلنجليــزي،
فــإن القضيــة تبقــى يف القضــاء الفرنــي ُمقلِقــة وخاضعــة لتقديـرات القــايض ،ورمبــا لجــأ العامــل إىل
التنفيــذ الطوعــي للبنــد املتعســف تجن ًبــا لـراع قضــايئ قــد ال ميتلــك فيــه كل قــاض املهــارة الالزمــة
إلخضــاع النــص لقيــم العدالــة ،أي إن املعيــار املعقــول يف القانــون اإلنجليــزي واجــب التنفيــذ ،أمــا
فــر بأمانــة ووفقًــا إلرادة
يف القضــاء الفرنــي فمحتمــل التنفيــذ ،وإذا كان القانــون املكتــوب يُ َّ
( ((1انظر :صويف أبو طالب« ،تاريخ النظم القانونية واالجتامعية» ،ص 11وما بعدها .البندراوي« ،أصول القانون املقارن» .شفيق شحاته« ،القانون
املقارن» ،ص.6

املــرع فــا ُمُيكنــه مبجــرد التفســر أن يتوافــق مــع املواقــف املختلفــة التــي عليــه تنظيمهــا ،فليــس
رع نفســه مســؤولية صياغــة القانــون
عــى املفــر عــبء معالجــة هــذا الخطــأ ،بــل تقــع عــى املـ ِّ
بشــكل يســمح بإعطــاء مــن يُط ّبقــه املرونــة الالزمــة لتوفيــق النــص مــع املواقــف املختلفــة.
3.العالقة بني نقد القانون الفرنيس واالستقالل الترشيعي
نســتطيع بعــد توضيــح أهــم جوانــب الكتــاب أن نجيــب عــن التســاؤل املُثــار يف املقدمــة ،وهــو
العالقــة بــن نقــد القانــون الفرنــي واالســتقالل الترشيعــي.
لقــد كتــب الســنهوري عنــد عودتــه مــن بعثاتــه الخارجيــة مقالتــه الشــهرية «تنقيــح القانــون
املــري».
ويف هــذه املقالــة مت َّكــن الســنهوري مــن رصــد أوجــه النقــد املوجــه للقانــون الفرنــي ،وال يســمح
املقــام ببســطها اآلن ،لكــن مــا فعلــه ال يــدع مجــااًلً للشــك يف أنــه أراد أن يُحـ ِـدث االســتقالل القانــوين
والقضــايئ للقوانــن العربيــة ،وأن يعــود مــرة أخــرى للقضــاء املــري بخلفايتــه الفقهيــة التــي
ترعرعــت عــى أرضــه ،وكان لزا ًمــا عليــه لــي يُ ْحـ ِـدث هــذه النقلــة أن يُقنــع العقــول املوضوعيــة
بأســباب دامغــة توضــح قصــور القانــون الفرنــي ،وهــذا مــا ظهــر مــع مــرور الزمــن يف كتاباتــه
إبــان صياغــة القانــون املــدين العراقــي ،ويف كتابــه الرائــع «مصــادر الحــق» الــذي واصــل فيــه نقضــه
للقانــون الفرنــي ،ليــس مــن خــال مقارنتــه بالفقــه اإلســامي وحســب ،بــل مــن خــال موازنتــه
بالنظــم الحديثــة مثــل القانــون األملــاين وغــره ،وهــو بذلــك يُحــرج القانــون الفرنــي ويُ ِعيــد الثقـ َة
للفقــه اإلســامي ،ويف دراســته هــذه عــن «القيــود التعاقديــة» نـراه يُحــرج القانــون الفرنــي يف ُع ْقــر
داره ،وقــد حــوى الكتــاب كثـ ًرا مــن عبــارات االنتقــاص املوضوعيــة لهــذا النظــام كعبــارات (الجمــود
ـر الفقــه ونجعلــه فق ًهــا
والعقــم َّ
والاَّلمبــاالة) ،ويقــول يف كتابــه «نظريــة العقــد» علينــا أو ًاًل أن مُنُ ـ ِّ
خالصــا ،نــرى فيــه طابــع قوميتنــا ونُحــس أثــر عقليتنــا ،ففقهنــا حتــى اليــوم مــا يـزال -هــو
مرصيًّــا ً
أيضــا -يحتلــه األجنبــي واالحتــال هنــا فرنــي ،وهــو احتــال ليــس بأخــف وطــأ وال أقــل عنتًــا من أي
ً
أحتــال آخــر ،مــا يـزال الفقــه املــري يتلمــس يف الفقــه الفرنــي الهــادي املرشــد ،ال يــكاد يتزحــزح
الاَّلصــق وتابعــه األمــن ،فــإذا قُ ـ ِّدر لنــا أن نســتقل
عــن أُفقــه ،أو ينحــرف عــن م ـراه ،فهــو ظلّــه َّ
ـب فيــه عــى قــدم مرصيــة ،وينمــو مبقومــات ذاتيــة ،بقــي
بفقهنــا وأن نُف ّرغــه يف جــو مــري يَشـ ّ
علينــا أن نخطــو الخطــوة األخــرة فنخــرج مــن الدائــرة القوميــة إىل الدائــرة العامليــة ،ونــؤدي قسـطًا
مــا تفرضــه علينــا اإلنســانية رضيبــة يف تقــدم الفقــه العاملــي أو مــا اصطلــح الفقهــاء عــى تســميته
بالقانــون املقــارن»(.((1
(« ((1مقدمة نظرية العقد»1934 ،م .وانظر أيضً ا من هذه العبارات ما ذكره يف كتابه «القيود التعاقدية عىل الحرية الفردية» ،ص (.)124 ،119 ،117
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األمــر الــذي يظهــر هدفــه مــن البدايــة ،ورغبتــه يف حشــد كل األدلــة عــى ضعفــه ونقصــه
وتناقضــه -كــا يُــر ِّدد كث ًريا-ولعــل مــن أقــوى األدلــة التــي حــاز عليهــا نيلــه درجــة الدكتــوراه يف
هــذا املوضــوع مــن فرنســا ذاتهــا التــي أق ـ َّر فقهاؤهــا بضعــف القانــون الفرنــي ،وقــوة القانــون
اإلنجليــزي يف هــذه القضيــة.
إن الذيــن ات َّهمــوا الســنهوري بأنــه أدخــل القوانــن الغربيــة ،وأ َّخــر الرشيعــة هــم يف الحقيقــة غري
قســمه إىل ثــاث مراحــل ،فبــدأ مبرحلــة أوىل يســتفيد منها
مق ِّدريــن ملــروع الســنهوري الكبــر الــذي َّ
بــكل النظــم ،ثــم يُقــارن بينهــا وبــن الرشيعــة ليطورهــا ثــم يســتمد مــن هــذا املــروع قانونًــا عرب ًّيــا
موحـ ًدا مســتم ًدا مــن رشيعــة وفقــه متطو َريْــن قاد َريْــن عــى قيــادة املدنيــة الحديثــة ،ويف الوقــت
ذاتــه تتمكــن مــن مغالبــة قوانــن غربيــة تدعــي التطــور والحداثــة ،فــكل مــن هاجــم الســنهوري
ومدرســته نظــروا إىل الجــزء األول مــن املــروع واعتقــدوا أنــه املــروع كلــه ،وهــو يف الحقيقــة لبنــة
أوىل يعقبهــا بنيــان قائــم عــى الرشيعــة يف األســاس أو متهيـ ًدا لهــا مــن البدايــة.
إن الدراســات املقارنــة ت ُســجل حقيقــة مل يغفــل عنهــا الســنهوري وهــي أنــه طاملــا متتَّعــت النظــم
باســتقاللها الســيايس وبكتابــات قانونيــة متطــورة فإنهــا تُثْبــت وجودهــا دون أن يكــون هنــاك ســبب
لالعتقــاد بأنهــا ســتتقدم رضورة يف اتجــاه النظــم التــي اســتفادت منهــا ،وتشــكَّلت مــن خاللهــا،
فاملخــاوف مــن اتجــاه القانــون املــري نحــو الفقــه األجنبــي ُمنتـ ٍ
ـف(.((1
رع
وحتــى ال يكــون الــكالم نظريًّــا ً
محضــا ،ولــي نُربهــن عــى أن الســنهوري أراد إح ـراج امل ـ ِّ
توصلــوا إليــه بــل
الفرنــي بالقوانــن الغربيــة وإدهــاش العــامل القانــوين بــأن الرشيعــة ت ُضاهــي مــا َّ
تزيــد ،فلننظــر إىل مــا فعلــه يف نظريــة مســوؤلية عديــم التمييــز ،فلقــد ســار مرشوعــه يف هــذه
القضيــة عــى ثــاث خطــوات:
الاَّلتينيــة التــي قالــت
األوىل :بـ َّـن أن القوانــن تطــورت تطــو ًرا كب ـ ًرا عـ ّـا كانــت عليــه القوانــن َّ
بعــدم مســؤولية عديــم التمييــز واملجنــون معتمــدة عــى املعيــار النفــي يف القضيــة.
الثانيــة :أثبــت أن القوانــن الحديثــة كلهــا تقــول باملســؤولية عليهــا مــن منطلــق عقــي ســديد
مفــاده :أن الروابــط املدنيــة غــر الروابــط الجنائيــة ،وإذا كان مفهــوم أاَّلَّ يعاقــب شــخص إال إذا
توافــرت عنــده اإلرادة؛ ألن هــذه اإلرادة هــي التــي ت ُ ـ ِّرر املســؤولية الجنائيــة فليــس مبفهــوم أن
ـخصا يتسـ َّبب يف إلحــاق رضر مبــال شــخص آخــر وال يُعــوض عــن الــرر بدعــوى أن اإلرادة تنقصــه،
شـ ً
( ((1انظر :كتاب أكسفورد (.)716 \1

فالروابــط املدنيــة إمنــا توجــد بــن مــال ومــال ،ال بــن شــخص وشــخص ،فاملنطــق يقــي بوجــوب
التعويــض متــى ُو ِجـ َد الــرر وأن ت ُبنــى املســؤولية عــى فكــرة الســببية ال فكــرة الخطــأ ،وقــد أســند
هــذا الــكالم للقانــون الســويرسي والجرمــاين واإليطــايل والســوفيتي والبولــوين وغريهــا مــن القوانــن
الحديثــة.
الثالثــة :أثبــت أن الرشيعــة اإلســامية أبعــد مــدى وأشــد توغـ ًـا مــن هــذا كلــه حتــى قالــوا:
إن طفـ ًـا يــوم ولــد لــو انقلــب عــى مــال إنســان فأتلفــه يلزمــه الضــان( ،((1ثــم يُخــر الســنهوري
(((1
الجميــع أن الرشيعــة اإلســامية قــادرة حتــى يف حالتهــا الراهنــة أن مَتَ ــد العــامل بفكــر قانــوين جيــد..
فأيــن إذن إهــال الرشيعــة يف مــروع الســنهوري وهــو بــن الفَينــة والفينــة وبــن نظريــة
وأخــرى يُظ ِهــر ت َف ـ ُّرد الرشيعــة أمــام العــامل.
وختا ًمــا ،إن القـراءة يف الكتــب وتحليلهــا ال تقــف فقــط عــى الوصــف ،بــل ال بُـ َّد أن نُخـرِج مــن
الكتــب مــا نكمــل بــه تطــور بحوثنــا يف املجــال نفســه الــذي تعالجــه هــذه الكتــب ،والــذي ُمُيكــن أن
يَخــرج بــه القــارئ مــن هــذا الكتــاب خاصــة املشــتغلني بالقانــون وتقنــن الفقــه مــا يــي:
1.اإلفــادة مــن فكــرة املعيــار يف تطويــر القوانــن ،وهــو هــدف الســنهوري الــذي أشــار إليــه
رع وهــو يق ِّنــن ال يهــدف مــن وراء عملــه اإلحاطــة بــكل يشء،
يف أكــر مــن موضــع فامل ـ ِّ
فينبغــي هجــر القواعــد الجامــدة إىل املعايــر املرنــة مــا أمكــن ،حتــى يــرك للقــايض املجــال
عنــد التطبيــق لوضــع الحلــول املناســبة لظــروف كل واقعــة ،وال يحبــس القانــون يف نصــوص
جامــدة تحــول دون التطــور ،إذ القانــون كالكائــن الحــي ال بُــ َّد مــن تــرك املجــال لــه يك
يتطــور بتطــور الحيــاة املتغــرة(.((1
رع مهــا كان بعيــد النظــر ،فهــو عاجــز عــن أن يتصــور -عنــد وضــع الترشيــع -كل أمــر
فامل ـ ِّ
ليضــع حكـ ًـا لــه ،بــل هــو عاجــز عــن أن يضــع لألمــور التــي يعرفهــا أحكا ًمــا صالحــة لــكل زمــان
ـااًل واسـ ًعا لتطــور القانــون ،فــا يقــي عليــه بالجمود
رع الحكيــم هــو الــذي يــرك مجـ ً
ومــكان ،واملـ ِّ
بحــره يف قوالــب محــدودة مــن األلفــاظ واألحــكام ،والطريــق الســليم هــو أن يــرك املســائل
( ((1انظر :غانم بن محمد البغدادي الحنفي« ،مجمع الضامنات» ،دار الكتاب اإلسالمي ،ص .165ومجلة األحكام العدلية املادة (.)916
( ((1انظر :مقالتَ ّي السنهوري« ،من مجلة األحكام العدلية إىل القانون املدين العراقي» ،و»حركة التقنني املدين يف العصور الحديثة» ،العدد الخاص،
ص .323ومرشوع تنقيح القانون املدين .)173\1( ،طارق البرشي« ،الوضع القانوين بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي» ،مقال مبجلة األزهر،
شوال 2011م ،ص.1617
( ((1انظر :محمد جامل عطية« ،أهداف القانون بني النظرية والتطبيق» ،ص .195رمضان أبو السعود ،هامم محمد محمود« ،املبادئ األساسية يف
القانون» ،ص.16
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التفصيليــة للفقــه والقضــاء ،بــل إنــه يجــب أن يــرك كثـ ًرا مــن املســائل الرئيســة دون أن يتخــذ منهــا
موق ًفــا معي ًنــا مــا دام تطورهــا مل يســتقر عنــد غايــة ،ومــا دامــت الحاجــة العمليــة ال تقتــي ذلــك.
2.رضورة اإلفــادة مــن الرشيعــة اإلســامية يف تطويــر القوانــن املدنيــة ،فمعيــار التعســف يف
اســتعامل الحــق ،قــد م َّكــن القوانــن الحديثــة بصــورة عامــة والقوانــن املدنيــة العربيــة مــن
التعامــل مــع مقتضيــات الحيــاة ،وال بُـ َّد لنــا مــن اســتكامل هــذا التفاعــل ،فــا يـزال القانــون
املــري بحاجــة إىل قواعــد أكــر مرونــة كــا هــو الحــال يف قضيــة االســتغالل ،فقــد اقتــر
رصيْــن فقــط هــا :الطيــش البـ ِّـن ،والهــوى
القانــون يف تحديــد نطــاق االســتغالل عــى عن َ
رصيْــن ال يتحققــان كثـ ًرا يف الحيــاة العامــة ،واألكــر وقو ًعــا
الجامــح ،يف حــن أن ه َذيْــن العن َ
رع أن يُضيـ َـف ه َذيْــن األم َريْــن خاصــة وأن كل
هــو الحاجــة وعــدم الخــرة ،فــكان عــى املـ ِّ
الترشيعــات الحديثــة قــد تداركتهــا يف ترشيعاتهــا ،ومــن هــذه القوانــن األملــاين والســويرسي
واملــروع الفرنــي اإليطــايل( .((1وكانــت الرشيعــة اإلســامية قبــل كل هــذه القوانــن ت ُط ِّبــق
مقتضيــات العدالــة فهــي املقــام األول يف الترشيــع ،فقــد عالــج الفقهــاء مســائل االســتغالل
ــن املجــرد أو الــرورة أو حــاالت الســفه والعتــه
ــن مــع التغريــر أو ال ُغ ْ
مــن خــال ال ُغ ْ
والصغــر ،باعتبــار أن ال ُغـ ْـن يف الفقــه اإلســامي يقــوم عــى اعتبــارات موضوعيــة أقــرب إىل
أساســا للتقديــر ،ومــن ث َـ َّم ســهل تطبيقــه ،واقــرب
املرونــة باتخــاذ العــرف والعــادة والخــرة ً
مــن الحيــاة العمليــة ل ُيح ِّقــق االســتقرار ،فــكل عالقــة تســتغل ضعــف الطــرف اآلخــر تجعــل
العقــد باطـ ًـا أو قابـ ًـا لإلبطــال ،ومل تقتــر فقــط عــى الطيــش والهــوى الجامــح كــا يف
القانــون املــدين الحــايل.
3.بِنــا ًء عــى النقطــة الســابقة ينبغــي اإلفــادة مــن كتــب األقضيــة يف الفقــه اإلســامي الســتخراج
معايــر مرنــة ت ُْســعفنا يف املواكبــة ،فقــد اتضــح أن القوانــن التــي تعتمــد عــى القضــاة
وعملهــم وســوابقهم أكــر اســتجابة للواقــع ،فكتــب األقضيــة تــؤرخ لوقائــع حدثــت منــذ
عهــد الرســول  ،وتكمــن أهميــة هــذه الكتــب يف أنهــا تبرصنــا مبــا يجــب مراعاتــه يف
الواقــع( ((2وكيفيــة تفســر القانــون ،ومُتُ ثــل هــذه النوعيــة مــن الكتــب أهميــة كبــرة عنــد
القانونيــن بــل هنــاك مناهــج -كالقانــون اإلنجليــزي -تعتــر األقضيــة الســابقة هــي القانــون
باطاًل بنوع خاص كل ترصف قانوين يستغل فيه الشخص حاجة الغري أو طيشه أو عدم خربته
( ((1تنص املادة ( )138من القانون األملاين عىل أنه« :يعترب ً
يتبنَّي من الظروف أن هناك اختالاًلً فاد ًحا يف التعادل
بحيث
اليشء
هذا
قيمة
تزيد
مادية
ليحصل لنفسه أو لغريه يف نظري يشء يؤديه عىل منافع
َّ
بني قيمة تلك املنافع وقيمة هذا اليشء».
( ((2انظر :د .رساج أحمد رساج« ،الفقه اإلسالمي بني النظرية والتطبيق» ،ص.211

يف حــد ذاتــه ،وهنــاك مناهــج أخــرى يلعــب فيهــا القضــاء دو ًرا بــارزًا يف تفســر القوانــن(،((2
وكثـ ًرا مــا يرجــع القانونيــون إىل مجموعــة األحــكام القضائيــة التــي تُكمــل نصــوص القانــون
ورشوحــه ،ومــا يقابــل هــذه الكتــب يف التفكــر الفقهــي هــي كتــب األقضيــة.
إن كتــب القضــاء يف اإلســام ت ُشـكِّل حقـ ًـا خص ًبــا ملواكبــة الواقــع؛ ألنهــا تعنــي الفقــه التطبيقــي
العمــي ،ويف ظنــي أن البــاد العربيــة كانــت أقــرب إىل النظــام اإلنجليــزي مــن الفرنــي ،ففــي حــن
يهــرع رجــل القانــون الفرنــي إىل البنــود التــي بدورهــا قــد تُك ِّبــل عمــل القــايض ،فــإن القانــون
اإلنجليــزي يُعطــي مســاحة للقضــاء أوســع يتحــرك فيهــا طاملــا أن وجهتــه العــدل ،فالقضــاء عندهــم
أو مــا يُطلــق عليــه القانــون العمومــي هــو املنبــع الجوهــري للقواعــد والحلــول القانونيــة ،وهــذا
مــا اســتمر عليــه الفقــه اإلســامي فــرة مــن الزمــن إىل أن أصبــح القــايض مقيـ ًدا مبذهــب معــن ،ثــم
بالراجــح يف املذهــب ،ثــم بالبنــود القانونيــة املختــارة مــن املذاهــب.
وقــد حاولــت كثـ ًرا البحــث عــن ســبب ثقــة اإلنجليــز يف القضــاء ،فتبـ َّـن يل مــن خــال دراســات
علــوم القانــون املقــارن أن هــذا يرجــع إىل عوامــل تاريخيــة جعلــت اإلنجليــز يعتقــدون أن القانــون
العمومــي هــو مســتودع الحريــة والعــدل ،وأن القانــون املســنون هــو العجلة التــي ميتطيها االســتبداد
والتحكــم ،فالقانــون العمومــي هــو الحصــن الحصــن للحريــات هنــاك مــن االســتيالء عليهــا وصبغتهــا
بصبغة خاصــة(.((2
وتــزداد القناعــة بهــذا النظــام حــن نعلــم أنــه إبــان قانــون نابليــون ظــن فقهــاء مدرســة الــرح
عــى املتــون أن كل الحلــول املحتملــة واردة يف املجموعــة املســنونة ،فســادت بذلــك روح وضعيــة
وهيمنــت عــى الثقافــة القانونيــة حتــى تبـ َّـن ضعــف هــذا التصــور ورسى ال ِهــرم إىل مفاصــل القانــون
الفرنــي ،فآمنــوا يومئــذ بــأن القانــون ليــس هــو املســتودع الوحيــد للحلــول الرشعيــة ملــا يجـ ُّد مــن
النــوازل واألحــداث ،فالتفتــوا إىل دراســة االجتهــاد القضــايئ ال بوصفــه -يف هــذه اللحظــة -ذا مهمــة
تفســرية ولكــن بوصفــه قــاد ًرا عــى االســتنباط والخلــق ،فأصبــح القضــاء مــن خلــف ســتار عنــد
هــؤالء منب ًعــا مهـ ًّـا مــن منابــع تطــور القضــاء الفرنــي ،ويف ذلــك يقــول رينيــه« :إن اســتمرار الفقــه
الفرنــي عــى االنطــواء عــى نفســه ســيهدم مملكــة الفقــه الفرنــي»(((2؛ ألن هــذا هجــر للمنهــج
العلمــي الــذي ســارت عليــه الجامعــات يف دراســات القانــون الرومــاين ،كــا أدى اعتـزاز فقهــاء البــاد
( ((2انظر :د .عباس مربوك الغزيري« ،دور القضاء يف تفسري القانون».
( ((2صالح الدين الناهي« ،النظرية العامة يف القانون املوازن وعلم الخالف»( ،بغداد :مطبعة أسعد1968 ،م) ،ص.164
( ((2السابق ،ص.180
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التــي أنجــزت تقنيناتهــا إىل إذكاء روح الوطنيــة يف نطــاق القانــون عــى عكــس الــروح التــي ك َّرســتها
مدرســة القانــون الطبيعــي يف الدعــوة إىل قانــون عاملــي موحــد.
3.االهتامم باملقارنة وتطويرها
يف الكتــاب دراســة جــادة بــن عائلتَـ ْـن تُثــر فينــا رضورة النظــر لــكل مــا أنتجــه العقــل الغــريب
لتطويــر القوانــن العربيــة يف املنطقــة ،وال تخفــى أهميــة القانــون املــوازن يف حركــة الترشيــع حيــث
رشعتهــا ســلطة تجاهلــت اإلفــادة
لُوحــظ أن أســوأ القوانــن صياغــة وحلـواًلً هــي تلــك القوانــن التــي َّ
مــن الحلــول الــواردة يف أمثــال تلــك القوانــن يف البــاد األجنبيــة ،ومل تفــد مــن خـرات الــدول األخــرى
يف هــذا املضــار ،والواقــع أن معظــم حركــة الترشيــع يف أوروبــا وغريهــا متــت منــذ القــرن التاســع
رع الوطنــي مــن القوانــن
عــر يف ظــل القانــون املــوازن ،حيــث أصبــح مــن املألــوف أن يســتعري املـ ِّ
األجنبيــة مــا يحتــاج إليــه مــن حلــول وقواعــد قانونيــة.
والســنهوري يف الحقيقــة مــن خــال مقارنتــه مكَّننــا مــن أن نستشــف العديــد مــن منهجيــات
املقارنــة ،ومنهــا:
1.التتبُّــع التاريخــي للظاهــرة وتطورهــا ،لنفيــد منهــا يف الخطــط التــي نســتعني بهــا يف ترقيــة
القوانــن ،وتفــادي األخطــاء التــي وقــع فيهــا الســابقون.
2.الوقــوف عــى الخلفيــات الفلســفية حــول القضيــة املُثــارة ،تيسـ ًرا للوصــول إىل العلــة التــي
هــي مــدار الحكــم ،وهــذا مــا فعلــه الســنهوري حــن رد املســألة لقضيــة الطبقيــة.
3.أن تكــون املقارنــة يف منهــج املعالجــة مــع التطبيــق عــى الجزئيــات لــذا اختــار الســنهوري
املقارنــة بــن املعيــار والقاعــدة ،وجعــل (القيــود التعاقديــة) تطبي ًقــا لهــا.
4.أ َّاَّل نقــارن القانــون وهــو معــزول يف مد َّونــات الترشيــع نفهمــه بفهــم ألفاظــه ،بــل هــو حركــة
النــص ويضيــق ،وال يحــر وال يغيــب إ َّاَّل بعلّــة ،والنــص القانــوين كــا
دائبــة يتَّســع بهــا ّ
ـكل عظمــي مجـ َّرد عــن معنــى الحيــاة»،
يقــول «ســايل»« :إذا أُ ِخـ َذ القانــون بألفاظــه فهــو هيـ ٌ
ويقــول «كابيتــان» :كــم يخطــئ َمـ ْن يتصــور أنــه محيـ ٌط علـ ًـا بالقانــون املــدين! فــإن نصــوص
كاًّل ســواء ،فمنهــا مــا يَ ْبــى وال ت ُصبــح لــه أهميــة عمليــة،
القوانــن املســطورة ليــس مصريهــا ًّ
فــا يبقــى لــه ســوى القيمــة النظريــة ،ومنهــا مــا يتحـ َّور طب ًقــا ملقتضيــات الحيــاة العمليــة.
وفضـ ًـا عــن ذلــك فــإن النصــوص الترشيعيــة يف أمــة مهــا كانــت كاملــة ال مُتُ ثِّــل إ َّاَّل جــز ًءا
مــن قانــون تلــك األمــة ،فهنــاك أحــكام القضــاء ومــا تُطبِّقــه مــن مبــادئ ،كــا أن الكثــر مــن
القواعــد التــي وضعتهــا األعـراف تبقــى بجانــب القوانــن املســطورة معمـو ًاًل بهــا ،ولــو أنهــا

مل تُــد َّون… إذن فالــذي يجــب معرفتــه هــو القانــون الحــي ،وهــو القانــون كــا يعمــل بــه
النــاس ،وكــا ت ُط ِّبقــه املحاكــم ،وهــو مــا أطلقــت عليــه يف دراســايت «القانــون يف حالــة حركــة،
وليــس يف حالــة ســكون» .وهــذا مــا فعلــه الســنهوري حــن عالــج القضيــة مــن خــال مــا
يُط ّبقــه القضــاء ومل يكتــف فقــط عنــد بنــود القانــون الفرنــي.
أظــن بذلــك تكتمــل العنــارص األساســية ونحــن بصــدد القـراءة التحليلــة للكتــاب ،وهــي :أهميته،
ومجمــل محتــواه ،وأخــذ عــن القــارئ ألهــم القضايــا التــي قــد متــر عليــه مــرور الكـرام دون إدراك
قيمتهــا ،ثــم يف النهايــة اإلضــاءات التــي يضعهــا لنــا الكتــاب يك نكمــل تطورنــا.
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