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 وعرفان شكر
 

كتابة ة أشكر المولى عز وجل الذي هداني ووفقني لجمع و البدايفي  
 و إكبار وقفة أقف أن إلا المقام هذافي  يسعني لاو ،هذه المذكرة

يف طيب موفق الدكتور: الفاضل لأستاذي تقدير  التفضل لقبوله شر
يلائه و البحث هذا على بالإشراف  الصادقتين رعايةوال العناية كل إ

 يسعني كما. عثراته وجبر اعوجاجه لإصلاح  السديدة توجيهاته بتقديم
 تقديمفي  إرادته وصدق ،علي صبره طول و بجميله أعترف أن أيضا

 للعلم نبعا أدامه و ،الجزاء خير عني الل  ه فجزاه والمساعدة العون
 أن اأيض يفوتني ولا. علم طالب لكل و للأمة ، حفظه الل  ه والمعرفة

 أتوجهكم . بتنوع تخصصاتهم وعلومهم عامة الأفاضلة ساتذالا أشكر
يل  الإسلامية العلوم قسمفي  الأساتذة لجميع والامتنان الشكر بجز

 .خاصة أدرار بجامعة
يل العون يد مد    من ولكل  .التقدير ولو بكلمة او بدعاءو الشكر جز
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 :ةـــــدمــقـامل
 

 حممد سيدنا امليامني الغر وقائد املتقني إمام على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد
 وبعد، أمجعني وصحبه آله وعلى األمني

هذه الدنيا حقوق يف  ومن املعلوم أن لكل نفس، وكرمه وفضله بالعقل اإلنسانلقد خلق هللا 
اَ عليها القيام هبا من أجل احلفاظ على حقوق الغري لزام واجباتهبا كما أن عليها  حيق هلا أن تطالب

فقد جاءت الشرائع السماوية من أجل احلفاظ ، فاحلق أساس السعادة لكل شخص أدرك معىن ذلك
وقد أرادت بعض القوانني الوضعية أن حتاول أيضا  عليه تكرميَا وتشريفَا للخالئق وتعظيمَا هلل تعاىل

طبيعة احلق وتعريفه وكيفية إىل  دثت بعد ظهورها فروقا بالنظرفأح، هذا اجملاليف  إجياد نظريات
املطالبة به وطرق حفظه وتأثريه على حياة الشخص فاحلقوق متنوعة واألشخاص ختتلف هذا األخري 

الشخص بالنظر إىل تغري بيئته وانفصاله عن اجملتمع، وهذا ما جعل الشرع  الذي قد يؤثر على حق
 .ذلكيف  القانون الوضعي بإحداث نظرياته أيضا كما وقامشرعا حم اإلسالمي يسن لذلك

 اإلسالم أن الرمحة معاين للعاملني ومن ورمحة كافة للناس رسوله وتعاىل سبحانه هللا أرسل لقد
 اجملتمع وجعليف  ودجمهم بواجباهتم والقيام رعايتهم على وحرص اخلاصة االحتياجات بأصحاب اهتم

 ذلك غريأو  اخلارجية الصورةأو  الصحةأو  اجلاهأو  املال وليس التقوى هو الناس بني احلقيقي امليزان
  ﴿لقوله تعاىل  التقوى حتقق ميزانإذا  إال احلياة هذه من السامية الغاية تتحقق أن ميكن ال ألنه

   ﴾  :املسلم ضمرييف  ّخاذ أ وقع له الذي امليزان، ٣١احلجرات 
 مجاع فالتقوى مجعاء ولإلنسانية واجملتمع للفرد واإلصالح والصالح واالستقامة اخلري من حيويه مبا

 .فضيلة
 هللا من فضل إال ليس واخلري النعم ضروب ومن صحة من به ما يتمتعون أن األصحاء وليعلم

يف  كما أن آلهل البالء مكانة٣١النحل:  ﴾       ﴿ وكرمه وجوده تعاىل
  .1ال بضعفائكم"" هل تنصرون وترزقون إخرية واسعاده فقاليف  اجملتمع مبسامهتهم

                                                           
 ، رقم احلديث63، ص2(، دار طوق النجاة ،ج1211)1حممد ابن إمساعيل ابو عبد هللا البخاري، صحيح البخاري، ط  1

1983 
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الفكر االسالمي والقانون يف  هذه مذكرة نقدمها للتعرف على حقوق هذه الفئة من املعاقني
الوضعي وتسليط الضوء على رعاية الشريعة االسالمية لذوى االحتياجات اخلاصة مع اظهار املكانة 

اءت هبا االديان السماوية. والقيود اليت ج املفاهيم من شريعتنا السمحاء الغراءيف  اليت يتمتعون فيها
 حتظى أن املعوقني ينبغي ورعاية اإلعاقة قضية أن على واحلضارات والشعوب الديانات كل وأكدت

 احرتام ضرورة على التشريعات احلديثة وأحلت .نبيالً  وحضاريًا إنسانًيا جانًبا متثل ألهنا باالهتمام
 إال .جمتمعاهتميف  املشاركة بواجبات العلالضط هلم الفرص وإتاحة اخلاصة االحتياجات ذوي حقوق

 خمتلف ويف اجملتمعات كليف   كبرية صعوبات واجه عملية ممارسةإىل  وترمجته املبدأ هذا جتسيد نإ
االحتياجات  ذوي حقوق جماليف  التشريعات تطور من وبالرغم .هبا مرت التارخيية اليت الفرتات
 غري مع احلقوقيف  متساوين غري، اجملتمعات أغلبيف  ،اليزالون أهنم إال الراهن الوقتيف  اخلاصة

 .آخرإىل  جمتمع من احلرمان درجة وختتلف كما،   اخلاصة االحتياجات ذوي
 إعاقتهم أسباب عن مسؤولني غري كضحايا اخلاصة االحتياجات ذوي إن شك دون ومن

 تلبية احتياجاهتم يف اجملتمع تقصري نتائج يتحملون فإهنم ذلك ومع، منهم اجملتمع ووضعهم وموقف
 الذي الصعب الواقع من هذا انطالقًا .األسوياء بنظائرهم مقارنة وتشغيل وتدريب تعليمو  رعاية من

 السائدة السلبية املمارسات االجتماعية بعض وحتليل شرح حناولو  اخلاصة االحتياجات ذوي يعيشه
 حرمانأو  اإلعاقة تكريس خانةيف  بما تص غالباً  واليت واملؤسسية منها الشعبية العربية الثقافةيف 

 .األسوياء مع املساواة حق من املعوقني
 واملعوقني اإلعاقة حنو الناس سلوكياتيف  السلبية اجلوانب على الرتكيز أنإىل  ننبه أن وينبغي

 الضوء إلقاء ولكن، املمارساتهذه يف  احلاصل اإلجيايب االجتاهيف  بالتطور االعرتاف عدم يعين ال
 املعوقني حقوق محايةإىل  هتدف اليت تعزيز اجلهود اخلريةيف  ،مباشرة غري بطريقة، يساهم عليها

 .احلضارية قيمنا مع تتماشى وجعلها
 تقل ال مع قدراهتم تتناسب ومهام ألدوار وتأهيلهم اخلاصة االحتياجات ذوي رعاية قضية إن

 حلاضر ري االطمئنان واالستقرارتوفإىل  يسعى الذي اجملتمع تنمية جوانب من جانب أي عن أمهية
 الثروة وتطوير تنميةيف  يتمثل جديد حتدي مواجهةيف  اليوم اجملتمعات وأن خاصة، أبنائه ومستقبل

  .املعوقأو  السوي سواء، حمورها اإلنسان يعد اليت البشرية
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ن هذا املوضوع البحث جدير باالهتمام والدراسة من أجل الوقوف على تبيان أشك  وال
ا بروح العطف والتعاون والرمحة حىت يشعرو ، الوسائل لتحقيق العيش الكرمي ملثل هؤالء املنكوبني أجنح

 نظر الدولة واجملتمع على السواء. وهذا ما جيعلنا نطرح االشكال التايل:يف  هنم حمل العناية الكاملةأو 
 ت اخلاصة؟ اجاالشريعة االسالمية والقانون اجلزائري حبقوق ذوي االحتي اهتمتأي مدى إىل 

 أمهية الدراسة
تبدوا أمهية الدراسة من خالل إبراز مدى اهتمام املشرع اجلزائري بفئة ذوي االحتياجات  

التكفل االحسن هبذه الفئة معرفة مجيع حقوقها يف  اخلاصة من خالل األوامر والقوانني اليت تصب
واليت حتقق مصلحة  اصةالفئة اخلمية من تكفل أحسن هبذه ومقارنتها مبا قامت به الشريعة االسال

إظهار حقوقها وتطبيقها على أرض الواقع وليست جمرد يف  براز السبقية اإلسالميةمع إ، مجتمعلل
 رض الواقع.أيف  التطبيقإىل  قوانني نظرية حمتاجة

 هداف البحثأ
معرفة معظم حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة مع معرفة اهتمام إىل  تربز أهداف البحث 

احلفاظ على يف  الم بذوي االحتياجات اخلاصة مع ذكر اهتمام املشرع اجلزائري مع بيان دورمهااإلس
 حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.

 كتابة املذكرةيف   املنهج املتبع
ستقراء النصوص وذلك با  ،اعتمدت على منهج املقارن التحليليواما ما يتصل مبنهج املذكرة فقد  

 .كر الري الراجح ي نظريمع ذ  الشرعية والقانونية
ب املوضوعي على دراسة حقوق ذوي ناجلايف  عن حدود دراسة املذكرة: فإهنا تقتصر اما 

 االحتياجات اخلاصة دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون.
 :الدراسات السابقة
هذا اجملال يف  هناك دراسة سابقة خاصةيف حدود الكتب واملذكرات اليت اطلعت عليها مل أجد 

بالنسبة ملقارنة حقوق هذه الفئة بني الشريعة والقانون اجلزائري اال ما كان خمتص جبانب دون اجلانب 
الشريعة ملروان القدومي جبامعة النجاح يف  اآلخر. ومن بني الدراسات ما يلي: مذكرة) حقوق املعاق

لواقع االجتماعي ومذكرة ) ا فاختصرت على اجلانب التارخيي االسالمي ؛ الوطنية نابلس فلسطني(
اجملتمع العريب للدكتور امحد خطايب جبامعة الشارقة اإلمارات يف  وحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة



. 

 

 

 

 ـمدمــةمــقـــ

 د

 ومذكرة ) املعاق فاختصرت على اجلانب العريب والقانوين املطبق يف البلدان العربية؛ العربية املتحدة(
كذلك اختصرت على اجلانب   (الفكر اإلسالمي للدكتور ماهر حامد احللواين جبامعة عزةيف 

عبد العزيز بن يوسف لالنظام السعودي يف  حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة ومذكرة ) االسالمي؛
اختصرت على اجلانب االسالمي والقانون  املطلق رسالة ماجستري جبامعة امللك فهد بن عبد العزيز(

تربيته من منظور  قوقه ومتطلباتح ومذكرة ) الطفل املعاق السعودي املطبق على هذه الفئة اخلاصة؛
  اختصرت على الفكر االسالمي. إسالمي للدكتور عبد الفتاح عبد الغين اهلمص جبامعة غزة(
 :صعوبات البحث

املوضوع يف  ثناء القيام هبذا البحث عدة صعوبات من ابرزها قلة املراجع املتخصصةأوقد واجهتين  
مع ضيق الوقت  اجلزائري الوطن يف  درهتا وعدم نشرهان وجدت يكون العثور عليها غري ممكن لنإو 

 املخصص إلجناز هذه املذكرة.
 خطة البحث:

 مذكرتنا إىل مقدمة وفصل متهيدي وفصلني وخامتة  تلدراسة هذه البحث قسم 
  :ه إىل مبحثني تقسمففالفصل التمهيدي 

o  لقانون  حلق بني الشريعة واعن تعريفات ا هذا املبحثيف  تكلمت األول:فاملبحث
 املطلب األول عن مفهوم احلق عند  فقهاءيف  تهذا املبحث إىل مطلبني تكلم تفقسم

يف  تمث انتقل ،احلق مبسميات ختتلف عن فقهاء القانون عرفواالشريعة االسالمية وكيف 
وجه التضارب والنقائص بني تعريفات أكالم فقهاء القانون و   تلثاين وأدرجاملطلب ا

 التعريف الذي وصل اليه فقهاء القانون. تخري ادرجاأليف  ولكن ،فقهائها
o  :هذا املبحث عن املفهوم اللغوي لذوي االحتياجات اخلاصة يف  تتكلماملبحث الثاين

هذا املبحث إىل  تفقد قسم هلذه الفئة  وكيفما وصلت هذه التسمية عرب العصور
د تعريف جمموع هلذه بأقوال فقهاء املعاجم اليت مل جن تففي املطلب األول اتي ،مطلبني 

عن امتالك صفة املعاق ضمن القانون  تمث تكلم ،االصطالحيف  اللغة مثيف  الفئة
 اجلزائري

جلانب ايف  عن مر العصور وكيف وصلت هذه التسمية  عرب العصور تمث تكلم             
 اإلسالمي والقانوين إىل ما هي عليه اآلن.
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 وقد قسمت  أصل التكرمي اإلنساينيف  اإلعاقةاك ذوي اشرت  تطرقت فيه إىل األول:الفصل  ويف
 هذا الفصل إىل مبحثني.

 وقد قسمته إىل مطلبني. مفهوم التكرمي اإلنساين وضوابطه تطرقت فيه إىل  األول:املبحث ف
 وكيف ان االنسان مكرم كيفما كانت خلقته  مفهوم التكرمي اإلنساين ذكرت األول:املطلب ف

 ور له الشيطان.واخراجه من عبادة ما يص
  اراء وضوابط العلماء من جهة التكرمي االنساين كرتذ املطلب الثاين: أما. 

o  التكرمي يف  صور اشرتاك ذوي االحتياجات اخلاصةعن  تفتكلماملبحث الثاين: اما
 وقد قسمناه إىل أربعة مطالب. اإلنساين

 اجلانبني يف  اإلعاقةسبب احلقوق وحظر التمييز بيف  املساواةتطرقت فيه إىل  األول:املطلب ف
 الشرعي والقانوين.

   الظروف اليت جيب على اجملتمع مد يد العون ولو بكلمة  فتكلمت فيه عن  :املطلب الثاينأما
لتلبية االستقالل الذايت  طيبة بصفة عامة والدولة بصفة خاصة ومساعدة هذه الفئة على

 حاجاهتا الضرورية بنفسها.
 االسرية اليت تعيشها هذه الفئة الظروف :املطلب الثالثيف  مث  ذكرت  
  اليت يتحصل عليها هذه الفئة واليت كفلتها  األمن القانوين نوعأتطرقت إىل  املطلب الرابع:أما

  احتياجه هلا أثناء املرافعات.عند  املساعدة القانونيةيف  احلقو  املنظمات واهليئات الدولية
  :وي االحتياجات اخلاصة وقد قسمته إىل مبحثني الرخص الشرعية لذ ذكرت فيهالفصل الثاين 
  جانب باب العبادات ومبا ان يف  تكلمت فيه عن جانب الرخص املمنوحة له األول:فاملبحث

 .اجلانب القانوين مل يتطرق هلذا اجلانب بالتقنني ألنه يكفل حق حرية االعتقاد فلم نتطرق له
  وقد قسمته  باب املعامالت جانبيف  حة لهفيه الرخص املمنو  تفقد تناول املبحث الثاين:أما

 إىل مطلبني
 يفاخليار  ،الشفعة ،االسالمية) االجار التطبيقات الشرعيةجانب  فيه تتناول األول:املطلب ف 

 البيع(
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  :يفاخليار  ،الشفعة ،فيه جانب التطبيقات الشرعية القانونية) االجارت تناولاملطلب الثاين 
 البيع(

  هم النتائج والتوصياتأ لىعخامتة: تطرقت فيها 
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 فصل تمهيـمدي:

 

6 

 

 
وأقســــا  و قــــو   وي حتديــــد مفهــــو   فصــــل متهيــــدي:

 اال تياجات اخلاصة.
 

 الشريعة والقانونيف  تعريف احلق األول: املبحث. 
o الشريعة.يف  تعريف احلق األول: املطلب 
o القانون.يف  : تعريف احلقالثاين املطلب 

 

 ملعوقون(مفهو   وي اال تياجات اخلاصة )ا: الثاين املبحث 
o تعريف  وي اال تياجات اخلاصة  األول: املطلب

 .وبعض املفاهيم املرتبطة
o املطلب الثاين: أصل التسمية القانونية. 
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 الشريعة والقانون.يف  تعريف احلق األول: املبحث
 الشريعة.يف  تعريف احلق األول: املطلب

مأخوذة معظمها ، ومعان خمتلفة، عديدةمواضع يف  ،ستعمل فقهاء الشريعة كلمة احلق كثرياأ
، فحق هللا األمر حقا أثبته وأوجبه، اللغة هو خالف الباطليف  فاحلق، من املعاين اللغوية لكلمة احلق

 1، واملوجود الثابت، وامللك، اللغة املاليف  ومما يطلق عليه لفظ احلق
هنا ويريدون معناها العام . فتارًة يطلقو معاينعدة يف  الفقه فقد أطلق الفقهاء كلمة احلقيف  أما

ويطلق على املنافع واملصاحل  ، ويطلق على امللك نفسه، الشامل لكل حق فيشمل األعيان اململوكة
فهو هبذا املعىن يشمل كل احلقوق املالية ، كحق الشفعة وحق اخليار،  كما يشمل األمور االعتبارية

 وغري املالية.
وحق ، وحق اخليار، كحق االنتفاع ،قوق اجملردةوأحيانا يطلقوهنا وال يريدون منها غري احل

،  وتارة يطلقون احلقوق ويريدون منها موافق العقار، وحق الوالية واحلضانة، وحق الطالق، الشفعة
ويقولون حقوق العقد ويريدون منها ما ينشأ  .وحق اجلوار وحق الطريق وحق التعلي، كحق الشرب

ومن ، فعقد البيع حكمه نقل ملكية البيع، يذ حكمهعن العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنف
 حقوقه تسليم البيع ودفع الثمن.

الغري ذلك من إىل  غري الواجب على الغري للحث عليه والرتغيب فيهيف  جمازا احلقوقد يطلق 
 2ت.المااالطالقات واالستع

يفيد أن احلق ما ، األمرأو  حق هللا بأنه أمره وهنيه أي نفس اخلطاب القرايفهذا وقد عرف 
 3هو احلكم.

 ـ تعريف احلق بأنه مصلحة.1
، مصلحة يقرها الشرع لشخص على سبيل االختصاص :بقوله احلسيينعرفه الدكتور حممد 

 ويقرر هلا احلماية.

                                                           
، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، (1889، 1218)1ط، لبالغة للزخمشريأساس ا، أبو القاسم حممد بن عمر الزخمشري ـ1

  31ص، 1ج، املكتبة العلمية بريوت، املصباح املنري، بن علي الفيومي . ألمحد بن حممد199.191ص1.ج
 113.111، ص1882، 1، طتقيده للدريينيف  احلق ومدي سلطة الدولةفتحي الدريين،  ،2
 126.121، ص1، ج1882دار الكتب العلمية بريوت  ،الفروقامحد الشهري بالقرايف، ابو العباس شهاب الدين ـ 3
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، هلما معاأو  ،اجملتمعأو  ،للفرد ثابتةوعرفه الدكتور حممد يوسف موسى بقوله: احلق مصلحة 

 1يقررها املشرع احلكيم.
إىل  ليس مصلحة بل هو وسيلة بذاتهفاحلق ، قد هذا التعريف بأنه عرف احلق بغايتهنتأو 

وإمنا هو ، وليس هو أباها، احلقيقة سوى متعلق باحلق أي حمل لهيف  مصلحة وأن املصلحة ليست
 2عالقة اختصاصية بني الشخص واملصلحة.أو  ،صلة

بعض أو  تعريفهالشيء املراد ألفاظ تعريفه يف  نتقد هذا التعريف أيضا بأنه استعملأو 
 3مشتقاته.

فقه إىل  ولعله تسرب، ذكره فقهاء القانون الوضعي تعريفوتعريف احلق بأنه مصلحة 
 4املعاصرين وتأثروا به.

 ـ تعريف احلق بأنه اختصاص:2
 5تكليفا.أو  ،يقربه الشرع سلطة اختصاصعرف الدكتور مصطفى الزرقاء احلق بأنه 

اقتضاء أداء من أو  ،)اختصاص يقر به املشرع سلطة على شيء :در يين بأنهوعرفه الدكتور فتحي ال
 .6آخر حتقيقا ملصلحة معينة(

وحقوق األشخاص  تعاىلوتعريف احلق بأنه اختصاص تعريف جامع يشمل حقوق هللا 
كما أنه يشمل كل احلقوق الشرعية اليت يقرها الشرع للشخص مبا فيها احلقوق ،  الطبيعية واالعتبارية

، وقد يعاب عليه أنه ال يشمل احلقوق الناجتة من املباحات العامة، األسرية وحقوق اجملتمع وغريها
لكونه اختصاص يقر ، وإن كانت مشرتكة بني مجيع الناس وهذا تعريف مانع، والشرع يسميها حقوقا

، وبكاالختصاص الغاصب واملغص،  فإنه مينع من دخول احلقوق اليت ال يقرها الشرع، به الشرع
 .والسارق باملسروق

                                                           
 111، دار الكتاب العريب، ص1819، 6، ط.الفقه اإلسالمي، للدكتور حممد يوسف موسي 1
، 6(ج1831.1699، مطابع االديب دمشق، )8، طمدخل لنظرية االلتزام للزرقا .الدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، 2

 16ص
 12ص، املرجع السابق، الدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 3

 طبع اجملمع العلمي العريب اإلسالمي (111، ص1، جااللتزام.نظرية 11، ص1، جعرفه الدكتور السنهوري)مصادر احلق4
 11، ص6املرجع السابق، ج املدخل لنظرية االلتزام للزرقا.، املدخل الفقهي العام5
 186ص.، املرجع السابقتقيده للدر يينيف  ةاحلق ومدى سلطان الدول6
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 :ـ تعريف احلق انطالقا من معناه اللغوي3

 1شرعا لتحقيق غرض معني. لصاحبهاعرفه الشيخ علي اخلفيف بأنه املكنة اليت تثبت 
هلل تعاىل على أو  ،الشرع لإلنسانيف  وعرفه الشيخ أمحد فهمي أبو سنة بقوله: هو ما ثبت

 الغري.
على التصرف واالنتفاع  اإلنسانيقتدر  هبانه: صفة شرعية وعرفه األستاذ أمحد أبو الفتح بأ

 2باألعيان املالية تصرفا مشروعا.
فالثابت شرعا مبقتضي ، بل موضوعه، احلق جوهرنتقدت هاته التعاريف بأهنا ال تظهر أوقد 

أيضا وباألخص تعريف الشيخ أىب سنة بأنه غري  دنتقأو ، بل موضوعه وحمله، احلق ليس هو احلق
وإن كان التعبري بلفظ )ما(وهي من ألفاظ العموم يشمل مجيع القيم واألشياء اليت يستأثر هبا جامع. 

ألنه مل ، جيعل التعريف غري جامع ،هلل تعاىل فقطأو  ،لإلنسانإال أنه بإثباته احلق ، صاحب احلق
 3يشمل احلقوق اليت تثبت لألشخاص االعتباريني.

 القانونيف  املطلب الثاين: تعريف احلق
املذاهب حول هذا أو  تعدد االجتاهاتإىل  كان طبيعيا أن تؤدى صعوبة وضع تعريف للحق

ينظر إيل احلق من ناحية صاحبه. التعريف فظهر املذهب الشخصي لتعريف احلق ومسي كذلك ألنه 
وشكل أنصاره ما يسمي ، الغرض منهأو  موضوع احلقيف  النظرإىل  جته فريق آخر من الفقهاءأو 

تعريف احلق. وإيل جانب ذلك ظهر فريق ثالث من الفقهاء حماوال اختاذ يف  ملوضوعيباملذهب ا
 4موقف وسطا بني االجتاهني املذكورين وهذا هو املذهب املختلط.

 ـ املذهب الشخصي:1
احلق من جانب صاحبه إىل  ن أنصاره ينظرونمسي هذا املذهب باملذهب الشخصي ألو 

ويرسم حدودها. ، سلطة إرادية خيوهلا القانون لشخص معنيأو  هذا املذهب هو قدرةيف  فقط. واحلق
حدود يف  ويكون هذا الشخص صاحب مىت كانت إرادته، فهذه القدرة ال مينحها له القانون

                                                           
 88.89املنافع للشيخ على اخلفيفـ ـ حبث منشور مبجلة القانون واالقتصاد املصرية السنة العشرون ص 1
 61، ص1جالشريعة اإلسالمية:يف  املعامالتامحد اب الفتح، لألستاذ  2
 181.198ص.لسابق، املرجع اتقيده للدكتور الدر يينيف  احلق ومدى سلطان الدولة3
بدون ، منشورات احلليب احلقوقية، اجلزء الثاين، القاعدة القانونية ـنظرية احلق، الدكتور حممد حسن قاسم ـاملدخل لدراسة القانون4

 11صفحة1111..1113بريوت سنة ، طبعة
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ومن أهم أوجه النقد اليت ، وقد تعرض املذهب الشخصي لنقد شديد من جانب الفقه1القانون.

 تعرض هلا هي:
 بأنه يربط بني احلق واإلرادة مع أن احلق قد يثبت اعرتض على املذهب الشخصي أوال

املميز. بل أن احلق قد  غريحالة اجملنون والصغري يف  وذلك كما، للشخص دون أن تكون لديه إرادة
بالنسبة للوارث أو  ،كما هو الشأن بالنسبة للغائب،  دون تدخل إرادتهأو  يثبت للشخص دون علمه

مبجرد وفاة املورث. وكذلك احلال بالنسبة للموصي  تدخل إرادته دون، تركة مورثهيف  تثبت له حقوق
بل أنه قد جيهل وجود الوصية ، وقد ال يعلم بذلك، له الذي ينشأ حقه بوفاة املوصي

من ذلك مثال ، ذلك فان هناك من احلقوق ما يثبت للشخص ولو مل يردهاإىل  باإلضافة2نفسها.
 3.العكسأو  حقوق اآلباء على أبنائهم

تعريف احلق قد جيعل من العسري االعرتاف يف  ما تقدم أن املذهب الشخصيإىل  فيضا
، ن هلذه األشخاص إرادة حقيقيةأنه قد يصعب القول بأاالعتبارية إذ أو  باحلقوق لألشخاص املعنوية

 4رغم أن املسلم به إن هذه األشخاص تثبت هلا احلقوق كما تثبت لألشخاص الطبيعيني.
غم خلط بني املسالتني ر أنه قد أتعريف احلق أيضا يف  املذهب الشخصيوقد عيب على هذا 

بالنسبة الستعمال احلق فمباشرته. أو  واستعماله احلقخلط بني ثبوت أوجوب التفرقة بينهما. فهو قد 
 ومن هذا يتضح أن املذهب الشخصي ال يعرف احلق، كل صور االستعماليف   فليست اإلرادة بالزمة

إىل  وهذا ما أدى، وهذا أمر ال حق لوجوده، مباشرة احلق واستعمالهإىل  تعريفه ذاته بل انصرفيف 
 5.هجر هذا املذهب واعترب تعريفه قاصر للعيب الذي فيه

 ـ املذهب املوضوعي:2

                                                           
 18ص  .املرجع السابق، الدكتور حممد حسن قاسم1
بريوت ، د ط، منشورات احلليب احلقوقية، 1ج، نظرية احلق ـنون، القاعدة القانونيةدراسة القاالدكتور حممد حسن قاسم ـاملدخل ل2

 11ص 1113.1111سنة 
 229صفحة 1886، 2لبنان، ط الدار اجلامعية بريوت، فرج ـ املدخل للعلوم القانونية حسن توفيق3
 11ص 1833.النظرية العامة للحقيف  حماضرات، إمساعيل غامن4
 211ص ، لسابقاملرجع ا، توفيق فرج5
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ظهر هذا املذهب بعد االنتقادات اليت وجهت إيل املذهب الشخصي وعرف احلق بالنظر إيل 

 احلق وفقاً يف  حيميها القانون. فالعنصر اجلوهري مصلحة وعرفه بأنه، ال شخص صاحبه، موضوعه
 1الفائدة اليت تعود على شخص معني.أو  وإمنا هو املصلحة، هلذا املذهب ليس هو اإلرادة

 نتقد هذا املذهب كذلك بعدة انتقادات أمهها اآليت:أو 
 .2يت تكون هبا ماهيتهوليس بالعناصر ال، ـــ أنه عرف احلق باهلدف والغاية منه وهي املصلحة      ـ

تعريف احلق االقتصار على بيان اهلدف منه بل جيب أن يشتمل التعريف إىل  كما وجه النقدــــ         
الدعوى عنصرا من أو  على حتديد جوهره. نظرية املصلحة من ناحية أهنا جتعل من احلماية القانونية

 رغم أهنا تالية لوجود احلق ونشأته.، عناصر احلق
أن ، نظرية املصلحةأو  ،حظ أيضا على تعريف احلق وفقا للمذهب املذهب املوضوعيكما لو 

مرتبة احلقوق. فلو تعلق األمر بفرض رسوم مجركية على الواردات األجنبية إىل  هناك مصاحل ال ترتفع
هذه احلماية لكن هذه املصلحة ال يف  فاملنتجني الوطنيني هلم مصلحة، محاية للمنتجات الوطنية

 .3هم احلق فيهاتعطي
ن املذهب املوضوعي ال يضع تعريفا للحق. فاملصلحة اليت يعرفها هي أميكن القول إذن ب

احلق ولكنها ترتتب عن يف  كما أن احلماية ليست ركنا،  هدف احلق وال ميكن أن يعرف الشيء هبدفه
ا أمران خارجان ومه، والدعوى وسيلة محايته، وبعبارة أخرى أن املصلحة هي الغاية من احلق، وجوده

 .4عن احلق فال يصلحان لتعريفه"
 :املذهب املختلط -3

اجلمع بني عنصري اإلرادة واملصلحة فهم إىل  تعريف احلقيف  يذهب أنصار هذا املذهب
احلق من ناحية صاحبه فريون فيه عنصر اإلرادة ومن ناحية غايته فريون فيه عنصر إىل  ينظرون

 املصلحة.

                                                           
بدون ، منشورات احلليب احلقوقية، اجلز الثاين، القاعدة القانونية ـنظرية احلق، الدكتور حممد حسن قاسم ـاملدخل لدراسة القانون1

 16ص 1113.1111بريوت سنة ، طبعة
 13ص ، ، د ط1111دار اجلامعة اجلديدة، النظرية العامة للحق، رمضان أبو السعود2
  262ص، 1812دار منشاة املعارف، 1ط، القانونإىل  املدخل، حسن كريه3
 211ص ، املرجع السابق، توفيق فرج4
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، ذهب قد اختلفوا فيما بينهم حول تغليب أي العنصرين على اآلخرغري أن أنصار هذا امل

 فالبعض يغلب عنصر اإلرادة والبعض اآلخر يغلب عنصر املصلحة.
نتقد هذا املذهب ألنه يقوم على أساس اجلمع بني املذهبني السابق عرضهما أي على أو 

ات اليت وجهت إليهما ورفض فقد تعرض لنفس االنتقاد، أساس اجلمع بني القدرة اإلرادية واملصلحة
 .1هذا املذهب ألنه قاصر

 :دابان تعريف:  الرابع الفرع 
 تعريف عن البحث البعض حاول، احلق تعريف يف السابقة للمذاهب املوجهة لالنتقادات نظرا      

 الفقيه هؤالء وأبرز، له احملّرك العنصر أو غايته إىل ال وماهيته جوهره إىل النظر فيه يكون مناسب
 لشخص القانون مينحهما وتسّلط استئثار: "بأنّه احلق عّرف الذي"  Dabinدابان جان" البلجيكي

 " .قانونية بطرق وحيميهما، ما
 : أساسيني عنصرين على تعريفه أقام قد دابان يكون وبذلك     

 .احلق لصاحب يكونان اللذان والتسّلط االستئثار يف املتمثل: الداخلي العنصر 
 .احلق هذا باحرتام الغري تلزم اليت القانونية احلماية يف املتمثل: خلارجيا العنصر 

 نتيجة فهو التسّلط أما، ما بقيمة أو بشيء اإلنفراد سبيل على شخص اختصاص هو فاالستئثار     
 .عدمه أو باستعماله وذلك، احلق حمل يف التصرف حرية به ويراد لالستئثار مالزمة

 كما، الشخصي املذهب عليها ارتكز اليت، اإلرادة عنصر اشرتاط يُزيل عريفالت هذا فإنّ  وهبذا    
 االستئثار ألنّ ، املوضوعي املذهب عليها ارتكز اليت املصلحة يف املتمثِّّلة بغايته احلق تعريف يتجّنب
 .ذاهتا الغاية وليس، املصلحة لتحقيق وسيلة

 أنّه عليه يؤخذ أنّه إالّ ، القانوين الفكر ليهع رسا الذي التعريف هو دابان تعريف أن من وبالرغم    
 إىل كرية حسن بالدكتور دفع ما وهذا، كذلك ليست وهي احلق لوجود ركناً  القانونية احلماية جعل
 من شخًصا القانون خيوِّل مبقتضاها اليت القانونية الرابطة: "بأنّه احلق فعّرف القانونية احلماية قيد إزالة

 شخص من معني أداء   اقتضاء أو شيء على التسلُّطَ  -واالستئثار نفراداال سبيل على– األشخاص
 تعترب وال لوجوده تالية فهي احلق، وجود آثار من أثرًا تكون أن من تعدو ال القانونية فاحلماية" . آخر
 . الذاتية مكوناته من وال اجلوهرية عناصره من
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 الوظيفي بالبعد املتمّيز للحق احلديث فهومامل مع منسجم غري كونه أيضاً  التعريف هذا نتقدأ كما  

 .اجملتمع وحق العامة باملصلحة مقّيد هو وإمنا مطلقاً، ليس فاحلق االجتماعي،
 تعريف احلق:يف  النظرية احلديثة-4

حتقيقا ، قدرة إرادية خيوهلا الشخص لتمكينه من القيام بأعمال معينةأو  إن احلق سلطة
 1ملصلحة له يعرتف هبا القانون.

وتأثر هبا جانب كبري من الفقهاء فيما قالوا به ، لقيت هذه النظرية تقبال من الفقه وقدهذا 
 من تعاريف للحق إبرازا لعناصره املختلفة.

النظرية احلديثة إال أن االعرتاف خمتلف ففي يف  احلق بني الشريعة والقانون تعريفيتفق 
القانون فالقانون هو يف  أما، ت غري خمالفة لهاإلسالم الشرع هو الذي يعرتف هبذه احلقوق إن كان

 الذي يعرتف باحلقوق إن كان استحسنها الناس.
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 : مفهو   وي اال تياجات اخلاصة )املعوقون(املبحث الثاين
 تعريف  وي اال تياجات اخلاصة وبعض املفاهيم املرتبطة األول: املطلب
  وي اال تياجات اخلاصة مفهو  األول: الفرع

  وي اال تياجات اخلاصة ي اللغة و اوال: مفه
 معاجم اللغة العربية اليت اطلعت عليها تعريفا مباشرًا لذوي االحتياجات اخلاصة االيف  مل جند

 فككنا جزئيات اجلملة كلمة كلمة فنجد تعريف هلا وهي كاآليت:إذا 
ضعف يضر به احلر فيذبل ويأو  واحلشيش ريه النباتن ال يصيب أذيًا وهو ، ذوي: يذوي

. 2العود ذبل ويبس ذوى وذوي ذوياً  1لتوى.أقام به حىت ذاى العود و أهل بيشة ذأي قال: أولغة 
، على باب فعول مبعىن ذبل من باب رعى وذوياً  .ذوي العود ذوياً 3وقد ذوى العود والبقل، ذوي

 .4ذواه احلر اذبلهأو 
واحلاج مجع ، جحوجه هللا أي احتا أمن احلوج وتقول  وجاءتاالحتياجات: مفرد حاجة 

 والتحوج وهو طلب احلاجة قال العجاج، لك احلوائج واحلاجاتحاجة وكذ
 من حتوجا احلاجاال انتظار 

 5واحلاج من الشوك ضرب منه
ويقال جاء ذو احلاجة أي صاحب ، اإلنسانمين حاجة أي طلب ما حيتاج اليه  طلب:  اجة

 6الغرض واحملتاج

                                                           
دار ، منشورات حممد علي بيضون، اجمللد الثاين، كتاب العني،  لدكتور عبد احلميد هنداوياخلليل امحد الفراهيدي ترتيب وحتقيق ا1
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 ومجعه خصاص وخصصت الشيء خصوصاً ، الزجاخلص: بيت يسقف خبشبة على هيئة ا خصص
قبة يف  سوء احلال واخلصاص اشبه بكوة :ختصصته. واخلاصة الذي اختصصته لنفسك. واخلصاصةاو 

 كان واسعا قدر الوجه قال:إذا   وحنوها
 1ستدااركنني من ظلماته ما  ن خصاص ليلهن استداإو 

بعض الصفات وينفرد يف  خرحدمها مع اآلأن يشرتك أب، مر بني خصوص وعموم: ينب األخاص
 2اآلخر.يف  بصفات ال توجد

ختصص الرجل بشيء أي انفرد به وصار االمر خاصا به. واخلاصة ، خص الرجل أي افتقر
 3واخلصاص أي اخللل.، خالف العامة. اخلصاصة هي الفقر واحلاجة والثقب الصغري

 االصطالحيف   وي اال تياجات اخلاصة مفهو ثانيا: 
حيث يذكر أن هناك اجتاهات تربوية  ،هم املعوقون :االحتياجات اخلاصةاملقصود بذوي 

ألن املصطلح  ،حديثة الستخدام مسمى ذوي االحتياجات اخلاصة بداًل من مصطلح ) معوقني (
 وماهلا من آثار نفسية سلبية على الفرد.، اإلعاقةالثاين يعرب عن الوصم ب

جتماع والرتبية أن املسميات قد تكون ذات كما أن هناك دالئل مستمدة من علم النفس واال
لذا يتوجب علينا احلذر عند استخدام املصطلحات اليت نلصقها باألفراد الذين نريد  ،أثر معوق

 . مساعدهتم.
  هذا اجملال وتعريفاهتا وهي:يف  وميكن حصر املصطلحات العربية اخلاصة هبذه الفئات واليت تستخدم 

أفرادًا هلم احتياجات خاصة ختتلف عن  اجملتمعيف  عين أنوهو ي : و اال تياجات اخلاصة -
أو  أجهزةأو  خدماتأو  برامجيف  وتتمثل هذه االحتياجات ،احتياجات باقي أفراد اجملتمع

وذلك يعين  .وحتدد طبيعة هذه االحتياجات اخلصائص اليت يتسم هبا كل فرد منهم ،تعديالت
 ..املسنني اخل ،واملاحل ،املرضى ،املوهوبني ،أهنا تشمل املعوقني
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ومن بينها فئات ، أن اجملتمع يتكون من عدة فئات ويدل هذا املصطلح على :الفئات اخلاصة -
 .تتفرد خبصوصية معينة. وذلك يعين أن املصطلحان السابقان مرتادفان

 إما ،املصطلح على األطفال الذين خيتلفون عن أقراهنم غالبًا ما يطلق هذا :األفراد غري العاديني -
ا االختالف يتطلب برامج لسد وهذ ... اخل.التواصليةأو  اجلسميةأو  احلسيةأو  قدراهتم العقليةيف 
 .إال أنه يستخدم غالباً مع األطفال ،اجات وهذا املصطلح مرادف للمصطلحني السابقنيح

ما  أو لتالميذ املدارس ويطلق هذا املصطلح على الفئة العمرية : وو اال تياجات الرتبوية اخلاصة -
 .كما أن طبيعة احتياجاهتم تربوية ،املدرسةإىل  قبل مرحلة الدخول

وتندرج حتت هذا  ،من ذوي االحتياجات اخلاصةأو  وهم فئة من الفئات اخلاصة :املعوقون -
 :املصطلح مجيع فئات ذوي العوق مثل

املعوقني نفسياً ، تواصلياً املعوقني ، املعوقني جسدياً ، املعوقني عقلياً ، املعوقني مسعياً  ،املعوقني بصريا  
 .غري ذلك من أنواع العوقإىل  ،ومتعددي العوق

 عدم وجود مصطلحو  ،اللغة العربيةيف  ويالحظ مما سبق تعدد املصطلحات اليت تطلق على هذه الفئة
 .اللغة العربية للداللة على هذه الفئة غري مصطلح املعوقنييف 

)  معجم أكسفورد التارخيييف  جند :ياجات اخلاصةللداللة على  وي اال ت املصطلحات األجنبية
The Oxford English Dictionary ) أن مصطلحإىل  إشارة Crippled  استخدم

 .اإلصابة بالشلل مبعىن يعيق وأيضاً للداللة علىو  ،يعوقأو  كليا  من أحد أطرافهأو   جزئيا   مبعىن حيرم
 .فاقد لألهليةأو  مصاب بعجزأو  فقد ورد مبعىن غري قادر Disabled أما مصطلح

سواء  ،املعوق فاقتصر استخدامه على معىن واحد وهو الشخص Handicapped أما مصطلح 
 .اآلن يستخدم مبعىن معوقإىل  عقليا  واليزالأو  جسديا  

األفراد  األفراد غري العـاديني ( وهم ) Exceptionnel Individuels مصطـلحإىل  باإلضافة
حبيث تصبح هناك حاجة  ،أقل منهأو  إما فوق املتوسـط ،ؤهم عن األداء الطبيعيالذين ينحرف أدا

 . ضرورية لربامج خاصة هبم.
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للمصطلح ) ذوي  هو املصطلح املقابل واألنسب Those of spécial needs أما مصطلح 
يف  باملوضوعالعربية املتصلة  األدبياتيف  اللغة العربية والذي شاع استخدامهيف  االحتياجات اخلاصة(

 1.التسعينات من القرن العشرين
 تعريف املعا  ضمن القانون اجلزائري:

املؤرخ  11/18من قانون  11يقصد بالشخص املعاق طبقا للمادة  :االعرتاف بصفة املعاقيف  احلق
أو  أكثر وراثيةأو  جنسه يعاين من إعاقةو  بأنه: " كل شخص مهما كان سنه 19/11/1111يف: 

حياته اليومية يف  عدة نشاطات أوليةأو  سبة حتد من قدرته على ممارسة نشاطمكتأو  خلقية
 ." احلسيةأو  العضويةأو  احلركيةأو  االجتماعية نتيجة إلصابة وظائفه الذهنيةو  الشخصية

من خالل هذا التعريف يتبني لنا أن حتديد صفة املعاق يكون بناء على خربة طبية من ذوي 
إلزامي لدى  اإلعاقةن التصريح بمن ينوبه ألأو  أوليائهأو  من املعيناالختصاص بناء على طلب 

 11/18من القانون  16املصاحل الوالئية املكلفة باحلماية االجتماعية كما نصت على ذلك املادة 
حسب أحكام املنشور الوزاري املشرتك رقم  اإلعاقةبناء على قرار اللجنة الطبية يتم حتديد صنف و 

 :هيو  الصحةو  احلماية االجتماعيةو  الصادر عن وزاريت العمل 61/11/1886املؤرخ يف:  11
لو بوضع نظارات و  الرؤية غري القابلة للتصحيحأو  هي الفقدان الكلي حلاسة البصرو  إعاقة بصرية: -

 .للقدرة العادية لإلبصار لكلتا العينني 11إىل  11تفوق من أو  طبية مبا يعادل نسبة عجز تساوي
 .السمعية: فقدان كلي حلاسة السمع مع حمدودية القدرة على االتصال مع اآلخرين ةاإلعاق ــ 

يفوق أو  الساقني بعجز يساويأو  احلركية: فقدان الشخص القدرة على استعمال اليدين اإلعاقة -
11%. 
 
 .%91الفكرية بنسبة عجز تساوي أو  الذهنية: فقدان الشخص املصاب ملؤهالته العقلية اإلعاقة -

تسلم للمعين باألمر بطاقة املعاق اليت تسمح له باالستفادة من االمتيازات  اإلعاقةبعد إثبات و 
 11/182من القانون 18املكتسبة اليت مينحها له القانون طبقا للمادة 

                                                           
 12.11ص، املرجع السابق، للدكتور عبد اجمليد حسن الطائي1
  1:11 1111، 11األحد أغسطس يف  راوية من طرف 2

 ظل القانون اجلزائري من اعداد السيد بقزيز خري الدين قاضي مبحكمة مقرةيف  حماضرة عن حقوق املعاق
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 نفسياً أو  عقلياً أو  جسمياً  نستخلص من هذه التعريفات ان املعوقون هم الذين يعانون نقصاً 
كان الفرد منهم ناقص الذكاء حبيث ينحرف أو   حادثأو  بسبب مرض مكتسباً  أو كان خلقياً سواًء  
داء العادين. ويتسع مصطلح املعوق ليشمل الكفيف أمبعدل احنراف معيارين عن متوسط  أداؤه

وضعيف البصر واالصم وضعيف السمع واملشلول ومبتور االطراف وضعيف القدرة على الكالم 
مريضه واملصاب بالبول السكري....اخل. وكلما اشتد النقص  و أ واملصاب بالصرع وضعيف القلب

نفسية الفرد يف  ثرهأوكان ، وضحأاحلياة االجتماعية يف  عن املشاركة الكاملة اإلعاقةيف  كان تأثريه
 1املعوق ويف نظرة احمليطني به أعمق وأعظم ضررا.

 الثاين: أصل التسمية القانونية املطلب
 احلضارات الغربية يف القانونية التسمية أصل األول: الفرع

إرساء يف  يةاإلنسانتتبع املراحل التارخيية اليت مرت هبا  الفرعهذه  اهتمامليس من صلب 
 نظرة اجملتمع ايل املعوق واليت خلصها بعض احملللنيإىل  نه البد من االشارة بإجيازأ حقوق املعوقني اال

 ثالث مراحل:إىل 
، وناقصاً  عاجزاً  بشرياً  حيث اعترب املعوق خملوقاً ، اعتقادات خاطئة املرحلة البدائية: وسادت فيها .1

 التخلص منه بقتله.أو  اجملتمع وبالتايل جيب عزله وإمهاله ىيعيش عالة عل
له حق ، الشفقة والرمحةإىل  املرحلة الوسطى: وساد فيها االعتقاد بأن املعوق كائن بشري حيتاج .1

 مساعدته واحملافظة عليه.البقاء وبالتايل ينبغي على اجملتمع 
لعشرين يسمون املرحلة احلديثة: لقد بقى ذوي االحتياجات اخلاصة وحىت حوايل منتصف القرن ا .6

ملقعدين تطلق عادة على ن كلمة اأيهم اسم ذوي العاهات على اعتبار طلق علأباسم املقعدين مث 
 2دل على االصابة املستدمية.كثر مشوال وتأما العاهة فهي أاملصابني بالشلل أو  طرافمبتوري األ

جوانب ي جانب من أعين كل من به صفة جتعله عاجز من كلمة )عاجز( ويإىل   مث تطور
أو  العجز عن ممارسة شؤون حياته الشخصيةأو  الكسبأو  من حيث العجز عن العمل احلياة سوآء

رة ة الثانية تطورت النظولكن ما بعد احلرب العاملي، العجز عن التعلمأو  العجز عن التعامل مع الغري
عن أو  هنم ليسوا عاجزين وإمنا اجملتمع هو الذى عجز عن استيعاهبمأللعاجزين فأصبح ينظر هلم على 
                                                           

 .13ص، املرجع السابق، واالستاذ ربيع عبد الرؤوف حممد، للدكتور طارق عبد الرؤوف عامر 1
 113ص، اجملتمع العريبيف  الواقع االجتماعي وحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، الدكتور أمحد خطايب2
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قدرات ميكن أو  صفاتأو  مواهبأو  عن االستفادة مما قد يكون لديهم من مميزاتأو  تقبلهم
رمبا يفوقون من تطلق عليهم و أ ن يتكيفوا مع اجملتمع رغم عاهتهمأجل أتدريبها من أو  تنميتها
 أسوياء.

صبحت أهم من التكيف معه نه هو الذى حيوي تلك العوائق اليت متنعأوعندما أدرك اجملتمع 
مبعىن وجود عائق يعوقهم عن ، املعوقنيأو  اهليئات املتخصصة واملراجع العلمية تسميهم املعاقني

على املعوقني عن العمل والكسب   تقتصرصبحت كلمة معوق الأوهبذا املفهوم ، التكيف مع اجملتمع
أو  صابتهم بعاهاتإذلك بسبب و  ،مع البيئة واجتماعياً  منا تشمل املعوقني عن التكيف نفسياً إو 

 1حسباهنم.يف  مفاجآت مل تكنأو  واما بسبب ما تعرضه البيئة من تطورات، احنرافات سلوكية
ارسات االجتماعية مازالت تفضل ن املمأ إال حلقوقاالرغم من االعرتاف هبذه  لكن على

وهذا طبعا ، جتماعية بني املعوق وجمتمعهايدها ومن مث احملافظة على مسافة الوسائل التقليدية لتجس
بسط مبادئ العدل واملساواة بني السوي واملعوق. واذا كان العديد من اجملتمعات قد أيتعارض مع 

اجملتمع ومتكينه من ممارسة كافة يف  لكامل للمعوقدشن املرحلة الرابعة وهي مرحلة الدمج االجتماعي ا
ثر من كوهنا كأسرية أأو  هنا مشكلة شخصيةأ فإن جمتمعنا العريب ما زال ينظر لإلعاقة على، حقوقه

 حلها اجلميع.يف  ن يساهمأمشكلة جمتمعية ميكن 
ن العاملي عالالجاءت بعد ا اإلنسانن املرحلة اليت تبلورت فيها حقوق أإىل  البد من االشارة

فرتة يف  على املعوق ولو هذه احلقوق إجياباً  نسحبتا( مث 11)، 1821سنة  اإلنسانحلقوق 
هو نتائج احلرب العاملية الثانية  اإلنساناستفادة املعوقني من تشريعات حقوق يف  متأخرة. ومما ساعد

من ، املعوقني حتت اخلوف من ازدياد عدد، حيث انتقل التفكري، اعاقاتو  وما خلفته من ضحايا
للمراكز الضخمة املتخصصة التأهيل والوقاية وما نتج عن ذلك من انشاء إىل  التشخيص والعالج

أحدث الوسائل العالجية واالطباء االختصاصني. لكن نتائج هذه التجربة اليت دامت حىت وتوفري 
املراكز وتوفري يف  ألهنا اعتمدت على مبادئ عزل املعوق حدماإىل  بداية السبعينيات كانت سلبية

 مث جاءت فرتة االعتماد على مبادئ الدمج اليت تقول بضرورة تطبيع تواجد املعوق احلماية املفرطة له.
 كل جماالت احلياة ومنها:يف  

 من اخلدمات الرتبوية والعالجية املهنية والرتفيهية. ستفادةلالاملؤسسات العادية يف  ادماج املعوق (1
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 شغل وذلك حسب قدرات وامكانيات املعوق.عامل اليف  (االدماج 1
 وحدات متخصصة ومنفتحة على احمليط اخلارجي.إىل  (تقسيم مؤسسات املعوقني الكبرية 6
لردود فعل  حتاشياً ، باملئة11التتجاوز مؤسسات اجملتمع حبيثيف  (احرتام نسبة توزيع املعوقني 2

 1غري مرضية.
صبح من الضروري أوجاءت بنتائج طيبة ، العامل حناءأخمتلف يف  وعندما انتشرت هذه املبادئ

مم املتحدة عام علنت األأا السياق النصوص القانونية اخلاصة باملعوقني. ويف هذيف  اعادة النظر
حيث مشل كل ، واستخدم هذا املفهوم ألول مرة، لذوي االحتياجات اخلاصة عاما دولياً  ،م1891

كان الشعار الذي رفعه هذا و  املؤسسات االجتماعية. كليف   فئات املعوقني ونادى بضرورة ادماجهم
"وقد متخض عن هذا الشعار  التشريع اجلديد هو "املشاركة الكاملة واملساواة بني السوي واملعوق

 اآليت:يف  جمموعة من احلقوق جنملها
 ي انسان حي.أسوة بأاحلياة واحملافظة عليها يف  ــــــ احلق1
 ر واالستشارة الطبية.الكشف املبكيف  ـــــــ احلق1
 التعليم والتدريب املهين.يف  ـــــــ احلق 6
 العمل واالكتفاء االقتصادي.يف  ــــــ احلق 2
 التنقل والسفر والرتفيه.يف  ــــ احلق 1
 الزواج واجناب االطفال وبناء أسرة.يف  ـــ احلق 3
 .املشاركة السياسيةيف  ـــ احلق 1

 .العامل العريب ذلكيف  مجيع أرجاء العامل مبايف  ظم الدولمعيف  مت تبين هذه احلقوق وقد
أو  جسدية( أو من حيث النوع )مؤقتةأو  دائمة( أصناف من حيث املدةإىل  وأصبح تصنيف املعوقني

من اخلدمات اخلاصة الضرورية  االستفادة أمرًا مرفوًضا ألنه يثري حساسيات قد حتول دون )عقلية
وأكثر من االسوياء بداًل من الرتكيز على فئات العجز الدائم  ا فيهمملختلف مراحل حياة الناس مب

وصم ميكن أن بب املنتفعني من اخلدمات اخلاصة ذلك فإن حتاشي استعمال هذا التصنيف قد جين
املادة اخلامسة من إعالن األمم املتحدة حلقوق الطفل يف  هذا وقد جاء .يلصق بشخصيتهم
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املعاجلة والرتبية يف  ،اجتماعًياأو  ،عقلًياأو  ،املعوق جسمًيا ق الطفلحل)  تأكيدصريح٣١٣١سنة
 1.والعناية حسب حالته الصحية

 احلضارة االسالميةيف أصل التسمية القانونية  الفرع الثاين:
وجب أحيث ، االسالميف  ورعاية املعوقني بدرجة عالية من االهتمام اإلعاقةلقد حظيت 

 معوقنيأو  أصحاء ام واحلفاظ على كرامتهم سواء كانو ان اليهم وتربيتهفراد اجملتمع واالحسأرعاية كافة 
           ﴿بدليل قوله تعاىل: 

        ﴾  :٠٧اإلسراء 
ن يستثين منها املعوق أيت ال ميكن ال اإلنسانمقدمة حقوق يف  ن العدل واملساواة جاءأكما 

  ﴿ قريش بدليل قوله تعاىل: وساداتعندما فاضل بني االعمى  ولقد عاتب هللا نبيه 

           ﴾  :١ - ٣عبس 
ولكن ، احساناً أو  تصدقاً مة ليس م مسؤولية الضعفاء لألمحل االسال وضمن مفهوم التكافل

. ٣١الذاريات:  ﴾      ﴿بدليل قوله تعاىل: ،والزاماً  واجباً 
دون انتظار شفقة األغنياء فلقد خول  املعوق حقه كامالً أو  مة جمتمع متوازن يأخذ فيه الفقريوإلقا

حدود الشرع. وميكن تلخيص يف  وصون حقهم، السلطان محاية فئات املستضعفنيأو  االسالم اإلمام
 النقاط التالية:يف  اإلسالميف  احلقوق االساسية للمعاق

       ﴿ليل قوله تعاىل: حفظ كرامته وعدم السخرية منه بد -1

                 

             

   ﴾  :٣٣احلجرات 
 املساوات والعدل.يف  حقه الكامل -1
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       ﴿حدود طاقته واستعداداته بدليل قوله تعاىل: يف  العمل -6

       وعلى االمة واجب رعايته واالهتمام  ٦٨٢البقرة:  ﴾ مت
 مسنده.يف  خرجه االمام أمحدأإن السلطان ويل ملن ال ويل له"  به قال صلى هللا عليه وسلم"

       ﴿فيما يتقنه بدليل قوله تعاىل:  اإلنسانإن قيمة  -2

          

    ﴾  :ن الثقافة العربية أإىل  خنلص مما سبق .٣١احلجرات
صورة بوحقوق املعوق ، بصورة عامة اإلنسانية اخلاصة حبقوق اإلنسانقرت باملبادئ أواالسالمية 

مبا  اإلنسانن االسالم كعنصر حموري هلذه الثقافة سبق اإلعالن العاملي حلقوق أوهذا يعين ، خاصة
 1معاجلة هذه القضية.يف  عشر قرنا أربعةيقرب من 

وميكن  .للحضارة العربية اإلسالمية مقارنة بنظرياهتا آنذاكاألوىل  عندما يتعلق األمر بالعهود
 :أن ندلل على ذلك بإيراد بعض األمثلة

 :بقوله تعاىل شديداً  عندما حاول تفضيل كبري قوم على ضرير من أتباعه عتاباً  ـــــ عاتب هللا النيب 1
﴿             ﴾  :١ - ٣عبس 
ه ليستفيد من مع الشيخ اليهودي الكفيف املتسول الذي أدرج امسوقصة عمر بن اخلطاب ـ ـــ 1

 .جنسيتهأو  نظام التكافل االجتماعي بغض النظر عن دينه وعرقه
دمه خيالتعامل مع املعوقني حيث خصص لكل مقعد خادًما يف  ـــ سياسة الوليد بن عبد امللك 6

 .ولكل كفيف شخًصا يقوده
ملعوقني اليت تأوي وترعى املصابني باألمراض العقلية وا) ديار املرضى( ناتاارستاملوظهور 

من طرف الوقف اخلريي الذي جيند أعدادا كبرية من أو  وكانت تدار من طرف أمري املؤمنني نفسه
 2.املتطوعني جلمع ما يلزم من املال واملؤونة لتلبية حاجة املعوقني
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ار ويكون اجلواب بالسلب بالنسبة للعصر احلديث بعد أن ابتلي العرب واملسلمون باالستعم
 وجتدر اإلشارة .صعدة فأصبحت سلوكياهتم غري متطابقة مع مبادئهمعلى مجيع األوالتخلف والتبعية 

بغض  .السوي كذلك اإلنساناملعوق فحسب وإمنا حقوق  اإلنسانعدم احرتام ليس حقوق إىل  هنا
النظر عن هذه اإلجابة يبدو منا مبحاكمة األديان والعقائد بسلوكيات أتباعها ولكن من املمكن 

 تيت تعمل على تكريسها خدمة لشعارالوكيات انطالقا من القوى االجتماعية الحماكمة هذه الس
حتويل هذه املبادئ واملثل يف  وبالتايل التعرف على الظروف اليت جعلتها تفشل، دينيةأو  سيةاأس

 .قوانني ومؤسسات تسهر على جتسيدها على أرض الواقعإىل  اإلسالمية



. 
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ـــــذوي ا اإلنســـــانتكـــــر   األول: الفصـــــل ال تياجـــــات ل
 .اخلاصة

 

 وضوابطه.اإلنساينمفهو  التكر   األول: املبحث  
o اإلنساينمفهو  التكر   األول: املطلب. 
o اإلنساين: ضوابط التكر  الثاين املطلب. 

 

 يف  : صور اشرتاك  وي اال تياجات اخلاصةاملبحث الثاين
 اإلنساينالتكر  

o احلقو  و ظر التمييزيف  املساواة األول: املطلب 
 .اإلعاقةبسبب 

o األمن االقتصادي االستقالل الذايتاملطلب الثاين :. 
o األمن األسرياملطلب الثالث : 
o املساعدة يف  : األمن القانوين )احلقاملطلب الرابع

 القانونية(
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 متهيد 
حاله الصحي فالناس أو  عرقهأو  لونهأو  ية بغض النظر على جنسهاإلنسانحفظ الكرامة 

نفسه من وعي بذاته وعيا يتضمن يف  اإلنسانوالكرامة معنها ما جيده ، تكرمياليف  مجيعا متساوون
، واستشعار لالستعالء على ما حييط به من مكونات الطبيعية، واالحساس بعزته، االميان بقيمته

كان يشعر باملهانة جراء ما يعامل به من حتقري إذا   اإلنسانهنا مسخرة من أجله. فأوالنظر اليها على 
يف  ن يكونأ ن ينتج شيئا فضالً أيكون مكسور االرادة فال يستطيع  نهإف، وانتهاك للكرامة واذالل

ن املهمة التعمريية اليت هو مطالب بأدائها سوف يكون غري قادر إفبالتايل مقام الريادة واالبتكار و 
كر والعمل هو الفيف  القادر على االجناز اإلنسانن إويف املقابل ف .على اجنازها على الوجه املطلوب

وة وارادة فيجب قنفس لايف  فهذه الصفات تشيع، الذي يكون حمفوظ الكرامة قوي النفس عزيز
 1.اإلنسانيف  مثن شيئاً أهنا أي ظرف من ظروف احلياة أليف  احملافظة عليها

 مبحثني رئيسني ومها:إىل  ولدراسة هذا الفصل قسم
 مطلبنيإىل  وقد قسم وضوابطه اإلنساينمفهوم التكرمي  األول: املبحث

 أربعة إىل  وقد قسماإلنساينالتكرمي يف  املبحث الثاين: صور اشرتاك ذوي االحتياجات اخلاصة
 مطالب.
  وضوابطهاإلنساينمفهو  التكر   األول: املبحث
 اإلنساينمفهو  التكر   األول: املطلب

على كثري من خلقه ومن  نظرة االسالم خملوق متميز مكرم ميزه هللا وكرمه وفضلهيف  اإلنسان
 التكرمي االهلي لإلنسان العناصر التالية: مظاهر

بالصورة اخللقية احلسنة فهو ميتاز عن احليوان  اإلنساناستواء اخللق: لقد كرم هللا سبحانه وتعاىل  -1
 -التني:  ﴾       ﴿ بقامة مستقيمة وخلق سوي قال تعاىل:

        ﴿             ً   وقال تعاىل ايضا :  ٤

  ﴾ 6 التغابن 

                                                           
  89ص ، 1113الطبعة االوىل، دار الغرب االسالمي بريوت لبنانمقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، الدكتور عبد اجمليد النجار 1



 وضوابطه الإنساني التكريم مفهوم

 

 

 
16 

 الإنساني التكريم أصلفي  الإعاقة ذوي اشتراك

فينموا عقله وتفكريه  اإلنسانكما ميتاز عن احليوان بإمكان منو حواسه منواً تدرجييًا حسب عمر 
       ﴿تعاىل  هللا هذ يقول حسب منو جسمه ويف

          ﴾ 
عن علمه  على التعبري من العلم وجعله قادر اإلنسانوحباسة التفكري والعقل متكن  ؛النحل

ه وعندما فكاره ومبا يكون ذا ارادة واختيار قادر على اختيار طريقه مبحض حريته وكامل ارادتأو 
اختار محلها بإرادته دون ، بت غريه من املخلوقات محلها لثقلهاأن أعرضت عليه األمانة بعد 

            ﴿ قهر قال تعاىل:

         ﴾  :٠٦األحزاب 
أشفق  اإلنسانساس التكليف بعد العلم والتمييز فغري أهي أو  واالمانة هي حرية اختيار العمل

ن حريته تكفل له املخالفة وبذلك يظلم نفسه بارتكاب أومل يتبني ، ختار محلهاأمن محلها فأىب و 
 1فهو الذي اختاره لنفسه. املعصية واستحقاق اجلزاء

التكوين يف  نه خالفهاأتكوينها الطيين غري يف  ن شابه احليواناتإو  اإلنسانـــ السمو الروحي: و  1
ن تنحين أة من روحه استحق هبا خجعل فيه نفن أب، اىل بالروح العلوياملعنوي فقد كرمه هللا تع

ً         ً                  له املالئكة بأمر هللا تعاىل اجالال  واكبارا  كما ذكر قال تعاىل:                           ﴿      

               
فاهلل سبحانه شخص آدم يف  اإلنساينمنا هو تكرمي للنوع إوهذا التكرمي االهلي  .11:ص﴾

علن االسالم كرامة كافة حني أواهب العقل والعلم والروح وهلذا وتعاىل ميز بين آدم مبا ميزه من م
           ﴿ هللا قال تعاىل:قال 

        ﴾  :٠٧اإلسراء 
االرض ليعمرها يف  من صفات جعله هللا خليفته إلنسانااالرض: وما امتاز به يف  ـ إسخالفه 6

االرض منزلة تشوفت اليها مالئكة الرمحان فلم يعطوها يف  ويستثمر ما فيها من خريات واخلالفة
                                                           

ص .1111حقوق االنسان وحرياته االساسية. دار الشروق للنشر والتوزيع. طبعة االوىل، . الدكتور هاين سليمان الطعيمات1
19.18 
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        ﴿ ومنحها هللا تعاىل لإلنسان حيث قال تعاىل:

            

         ﴾  :بوظيفة  اإلنسانوليقوم  ١٧البقرة
ومساء وحيوان  رضاً أوهيأ له الكون كله ، اخلالفة بيسر وفاعلية زوده هللا تعاىل بكافة الوسائل الالزمة

           ﴿ حيث قال تعاىل:1 ونبات حباراً واهناراً 

              

      ﴾ :11لقمان 
عظم مظاهر التكرمي أجل و أنهج ورسم طريق اهلداية وهذا من التكليف: فبني له امل -1

منا إن احليوان أنه شأيشرب مث ميوت شأو  ن يأكلأمل خيلق جملرد  اإلنسانن أوذلك ، االهلي لإلنسان
      ﴿ قال تعاىل:هللا بوضوح وجالء حني  مسى بينهاأخلق لغاية 

                 

   ﴾ :٣٨ – ٣٢ الذاريات 
مر عجيب حتار فيه أ اإلنسانتكوين جهاز النطق لدى يف  ن اجلانب اآليلإ الكالم والبيان: -6

والرئتان وكيف ، والفك واالسنان واحلنجرة والقصبة اهلوائية والشعب، والشفتان، فاللسان، االلباب
ت تلك السلسلة املعقدة العملية اآللية لإلخراج الصوت وهذه حلقة من حلقايف  تشرتك مجيعها

 دوت بداية من السمع األداةأوما يتعلق هبذه العملية من ، اإلنسانلنعمة البيان اليت كرم هللا هبا 
داخل املخ الذى خيتزن هذه إىل  عصاب اليت تنقل هذه الذبذباتغة البيان مث األلتلقي لاألوىل 

لك من علم وفعل كتطبيق عملي للغة اللغة ومن مث يكون هبا البيان مث العقل وما حيصل من كل ذ
         ﴿ ية قال تعاىل:اإلنسانواقع احلياة يف  البيان

﴾  :وما الكتب السماوية وعلى رأسها القرءان وكيف كان االتصال بني  ،6 - 1الصف
والقران الكرمي مثال  اإلنساناخلالق واخللق بواسطة هذه النعمة اال مظهرا من آثار هذا التكرمي هلذا 

                                                           
 11ص .الرياض.1111، 1211األوىل االسالم.. الطبعة يف  حقوق االنسان ،عبداللطيف بن سعيد الغامديالدكتور  1
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حلياة كشفا واضحا ملعجزة واقع ايف  مساعه وحفظه وتالوته وتدبره وتطبيقهيف  حي على ذلك فإن
 1.اإلنسانالبيان اليت حبها هللا هلذا 

 :اإلنسانإلغاء الوساطة الكهنوتية بني هللا و  -2
أىن يشاء ومىت  لقد كان من دالئل تكرمي هللا لإلنسان أنه فتح له باب التقرب إليه سبحانه وتعاىل

تعاىل خماطبا لرسوله الكرمي: ضمريه يقول هللا يف  وسطاء من البشر يتحكمونإىل  يشاء ومل حيوجه
            ﴿ قال تعاىل

      ﴾  :دسي: احلديث القكما يعلن  ،191البقرة
(( من  ديث َوِإْن تـََقرََّب ِإََلَّ ِ رَاًعا تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه بَاًعا، َوِإْن تـََقرََّب ِإََلَّ ِبِشْْبٍ تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه ِ رَاًعا))

 2رواه البخاري.
وهذه اخلاصة ليست لألتقياء والصاحلني دون العصاة واملذنبني بل أن باب هللا مفتوح على 

   ﴿ :مصراعيه لكل من دعاه ووقف على أعتابه تائبا مستغفرا يقول هللا تعاىل

              

    ﴾  :٣١الزمر 

  كله:اإلنسايناالعرتاف بالكيان  -7
 جسمه وروحه وعقله وقلبه وكان من تكرمي اإلسالم لإلنسان أن اعرتف به كله كما فطره هللا

 بـ: اإلنسانوإرادته ووجدانه ولذلك جند اإلسالم يأمر 

األرض واألكل من طيباهتا واالستمتاع بزينة هللا تعاىل اليت أخرجها لعباده ويف يف  أمره بالسعي -
 .اإلنساينهذا وفاء حبق اجلسم 

                                                           
 16الدكتور عبد اللطيف بن سعيد الغامدي. املرجع السابق. ص  1
لبخاري حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا ا، وسننه وأيامه = صحيح البخارياجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  2

، الطبعة: األوىل، دار طوق النجاةباب ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم وروايته، ، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، اجلعفي
 111ص1161رقم احلديث، 8: ، جهـ1211
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ويف ، صالة وصيام وزكاة وحج وأمره بعبادة هللا تعاىل وحده والتقرب إليه بأنواع الطاعات من -
 ية.اإلنسانهذا وفاء حبق الروح 

، لتماس احلكمةاو  كما أمره بطلب العلم،  ملكوت السماوات واألرضيف  وأمره بالتفكر والنظر -
 ويف هذا وفاء حبق العقل.، وأنكر عليه تقليد اآلباء جبهالة دون علم

، أعطاه هللا من مظاهر احلسن واجلمال وما، مجال الكون بأرضه ومسائه وحيوانه ونباتهإىل  نبهه -
 ويف هذا وفاء حبق الوجدان والعاطفة.

 :األوىل من اعتقاد ورائية اخلطيئة اإلنسانحترير 
اإلسالم أنه أزال عنه وصمه التلوث اليت يولد عليها كل إنسان كما يف  اإلنسانومن كرامة 

ورّثت لبنيه ذكورا  –رمة شجرة احملباألكل من ال –هي دعوة املسيحية اليت تزعم أن خطيئة آدم 
 فال يولد مولود إال ويف عنقه هذه اخلطيئة. اوإناثً 

(( من  ديث َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد َعَلى الِفْطَرةِ ))أما اإلسالم فقد ألغى هذا كله وأعلن أن 
كما قرر اإلسالم بوضوح وحسم مسؤولية ،  ملوث بذنبأو  غري ملوث خبطيئة1 رواه البخاري

  ﴿منطق العدل اإلهلي أن حيمل االبن وزر أبيه لقوله تعاىل: يف  عن نفسه فال جيوز اإلنسان

                 

          ﴾  :األنعام
133 

 بني إنسان املسيحية وإنسان اإلسالم: -
وإسعاده والسمو به ولكن أصاهبا الغلو  اإلنسانن األديان السماوية كلها قد جاءت لتحرير إ

يف  من سيطرة العقلية اليهودية اإلنسانل لذلك املسيحية اليت جاءت إلنقاذ اوأبرز مث، والتحريف
يف  ُحرفت باحلذف والزيادة حىت أصبحت غال أن كنها مل تلبث إالول، ماديتها وشكلها وعنصريتها

 .اإلنسانعنق 

                                                           
بدهللا البخاري حممد بن إمساعيل أبو ع، وسننه وأيامه = صحيح البخارياجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  1

رقم ، 6، جهـ1211، الطبعة: األوىل، الناشر: دار طوق النجاة، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، اجلعفي
 111ص1691احلديث
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فقد اعتربت اإلميان ضد للعقل فكان شعارها: اعتقد وأنت اعمي. واعتربت اجلسم عدوا 
للروح فأمهلت األجسام إبقاء على األرواح. واعتربت العمل منافيا للحياة للتعبد هلل فابتدعت نظام 

 .األول ملوثا باخلطيئة من يوم يولد ورثها من أبيه اإلنسانت الرهبنة. واعترب 
أن يتصل بربه إال بوساطة كاهن بيده مفاتيح اجلنة. أما اإلسالم فكما  اإلنسانوحجرت على 

 1أنه حرره من كل ذلك. اإلنسانمظاهر تكرمي يف  وجدنا
العناصر اليت   يشتمل على جمموعة مناإلنساينن مفهوم التكرمي أنستخلص مما سبق ذكره 
 تبني لنا هذا املفهوم وهي كاآليت:

 اإلميان والروح وبالبيانو  باقي املخلوقات كالعقليف  ــــــ لقد كرمه هللا بوظائف ليست جمودة جمتمعة
 النطق السليم.و 

وكرمه بالعبادة هلل عز وجل الواحد اخلالق  اإلنسانرسل الرسل من بين أــــــ وكرمه كذلك بأن 
االرض ومن يف  ن نفخ فيه من روحه وأستخلفهأعبد بعض الوثنني وكرمه كذلك با يوليس كم

 ذلك سخر له مجيع خملوقاته ملنفعته.
ومما سبق ذكره نستخلص أن ذوي االحتياجات اخلاصة مبا أهنم يعدون من أطراف من    

 االنسانية فإن هلم كرامة بنفس كرامة البشر على السواء دومنا متيز.

 اإلنساين: ضوابط التكر  الثاين املطلب
 ضابط الفطري األول: الفرع

وترتب ، وتضبط موازينه، مورهأمرجعية تنظيم إىل  يتطلع بفطرته السوي اإلنسانن إهذا و 
 ،دينه ودمه وماله وعرضهيف  منهأوتبسط له ، وحتفظ له حقوقه، وتنتشله من دوامات الضياع، حياته

 مشولية متماسكة ومتناسقة.يف 
يف  مثل احلق، فطر هللا اليت فطر الناس عليهاإىل  مردها، واالمن املبسوط احملفوظةق هذه احلقو 

ن أوحقهم ، وحق التمتع بالصحة، العيش الكرمييف  واحلق، العدليف  واحلق، احلريةيف  واحلق، احلياة
هاهتم فالناس قد ولدهتم ام، كل ذلك منح من هللا،  عراضهم وعقائدهمأو  مواهلمأو أنفسهم يف  حيفظوا

 . ً ا  حرار أ

                                                           
 81ص، لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1886، 9الطبعة ،، اخلصائص العامة لإلسالم، يوسف القرضاوي للدكتور1
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رمحها ، وتولد والدة طبيعية ،               ً ولكنها تنمو منوا  ، هذه ال تستورد وال تفرض الناسحقوق 
يسريها ، مةا اللذان تقوم عليهما الدولة واألوركنه، ورأسها الدين الذي يرتضيه هللا لإلنسان، اجملتمع

 عقد مربم بني ويل األمر ورعيته.
وال ضد من يقوم على ، اإلنسانحد ضد حقوق أكون ن يأواذا كان األمر كذلك فال يتصور 

واذا كان من الشنيع والفظيع ، حراستها ومحايتها والدفاع عنها مثل حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة
وضبط ، وبيان حقائقها، حتديدهايف  ن يضطربأحد ضدها فإن من األشنع واألفظع أن يكون أ

 للمساومة واملزايدة.              ً ن تكون ميدانا  أاعة كثر فظشد شناعة واألواأل، معايريها وموازينها
وهو معها بال حتفظات مادامت ، بال حدود اإلنساننفسه هو من حقوق  حيرتمن كل من إ

وحرية القول ال تعين ، فاحلرية ال تعين التفلت من املسؤولية، واضحة املعامل منضبطة بضوابط النظام
وحرية االنتقال ال تعين حرية ، ر واالحلاد واهلدموحرية الفكر ال تعين حرية الكف، حرية السب والشتم

 االستيالء واالحتالل.
ما ما يقع من ممارسات هتضم أو ، ن تصانأن حتفظ و أن هذه احلقوق جيب أومما جيب تأكيده 

ن هناك أن يقرر أكما جيب ،  ن حياسب مرتكبوها واملقصرون فيهاأفيجب  اإلنسانفيها حقوق 
مة ومستلزمات هذه أب احرتام عقيدة كل وجي، ديانتها ومعتقداهتايف  اختالف وتباين بني االمم

ومن حق كل أحد أن يسأل ، ن من االنصاف التوجه ملعرفة ما لدى اآلخرين حبياديةأو ، العقيدة
ب أن يوجد اعراض لدى ن من دواعي االستغراأغري ، ن يوضح ويبنيأوعلى من سئل ، ويستفسر

وإصرارها على عدم ، االسالميف  اإلنسانن إدراك حقوق م اهليئات واملنظمات عأبعض اجلهات 
 تفهم خصوصيات اجملتمعات االسالمية.

عدم استعدادها لسماع أو  ،إن عدم فهم هذه املنظمات واهليئات لإلسالم وأحكامه
وقيم من املؤكد وهي مبادئ ، مبادئهيف  الطعنأو  تشويه صورتهيف  ال يعطيها احلق، االيضاحات

 واحلفاظ على كرامته وحقوقه. اإلنسانن غايتها رقي أار وبكل ثقة واصر 
املنطلقات يف  ن غريها من اجملتمعاتوإن خصوصية اجملتمعات االسالمية تنبع من اختالفها إ
ن االسالم قد صاغ الشخصية املسلمة إوالثقايف املميز ألهل االسالم.  ويف التكوين الفكري واملفاهيم

بينما ، كتاب هللا وسنة رسوله ،  ومستند ذلك الوحي الرباين، القرونعلى امتداد ، املسلم اإلنسانو 
بل الذي جيري عندهم ابعاد الدين ، الفكر املعاصريف  مع األسف ال ميثل الوحي االهلي جانبا ذا بال
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ويف مقابل ذلك فان املسلم ، نظمتهم على فصل الدين عن احلياة واحلكم والدولةأفقامت ، عن احلياة
ول الضروريات بل هو منطلق أفالدين ، مههاأول احلقوق و أزام به ن واحملافظة عليه وااللتيعترب الدي

صول أن أكما ،  ومنه تنبثق ضوابط األخالق وقيم السلوك االجتماعي عند املسلمني، احلقوق كلها
 1عالقاته وحقوقه كلها.يف  الشريعة ونصوصها هي النظام التشريعي للمجتمع املسلم

بطبيعته وفطرته لكي  اإلنساني التسخريي بأهنا احلاالت الطبيعية اليت حيتاجها عرفها حممد عل -
 .2يطوي مسرية تكامله الفطري

 احلاجات اآلتية:يف  وقد خلص هذه احلاالت الطبيعية
 :احلاجات املادية -أ 

وكل ما يبقى ، وتشمل االحتياجات الطبيعية للتغذية واألمن واللباس والتأمني الصحي واملأوى
من إشباع للحاجات  اإلنسان يطلبهكما تتضمن كل ما ،  اجملتمعيف     ً حيا       ً نشطا       ً فردا   إلنسانا

                                                                                      ً اجلنسية وامليول التناسلية ورعاية الطفولة واألمومة... وأمثال ذلك مما يبقي النسل البشري حيا  
 .    ً فعاال  
 :احلاجات العقلية املعنوية -ب 

وتنمية احلس ، الكونيف  عقلية والتأمل احلراحلرية الفكرية والتنمية الإىل  وتتضمن احلاجة
 كل ذلك حاجة إنسانية أصيلة ال ميكن أن تنكر.،  تصور األشياءيف  وتقوية املنطق، الفلسفي

 :احلاجات األخالقية -ج 
الرتبية إىل  فاحلاجة،  تتطلب إشباعات مناسبةاإلنساينالوجود يف  وهي اجتاهات وميول طبيعية

ونفي كل ما ال ينسجم والصفاء ، ملناسب لنمو احلس اجلمايل واألخالقيوتوفري اجلو ا، الواقعية
وتوفري جو الرمحة والعطف. وبالتايل توفري كل ما هو إنساين إمنا يعرب عن حاجة فطرية ، الفطري

 نزعته حنو التدين جتاه خالقه الوحيد. -بال ريب  -أصيلة. ومن هذه النزعات األخالقية 
 :ضاريةاحلاجة التشريعية احل -د 

                                                           
رسالة  ،.النظام السعودييف  مذكرة حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة ،طلقاعداد عبد العزيز بن يوسف امل 1

 11.12ص ، م1113ه.1211ماجستري.الرياض

، الدورة الثالثة عشر، جملة جممع الفقه اإلسالمي، حممد علي التسخريي: حقوق اإلنسان بني اإلعالنني اإلسالمي والعاملي - 2
 .191ص ، الكويت، 1111ديسمرب  11 - 11
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أو  هذا التشكيل من تشريع عملي مؤقت يتطلبوما ، لتشكيل اجملتمع اإلنسانتعين حاجة 
، أدق السبل لتحقيق النزعة الفطرية حنو السعادةإىل  وبالتايل حاجته للوصول، حضاري مستمر

 1وهذا يتطلب إشباع حاجته التشريعية بأفضل السبل
مسالك حفظ يف  ابه مقاصد الشريعة بأبعاد جديدةكتيف   وقد اورد الدكتور عبد اجمليد النجار

 ثالث تقسيمات رئيسية وهي:إىل  الفطرة وقسمها
على  اإلنسانأ ـــ حفظ الفطرة من التبديل: جاءت أحكام شرعية كثرية تامر باحلفظ على فطرة 

 ﴿لقوله تعاىل  ن يطاهلا التبديل. واآلية صرحية بذلكأومتنع ، حنو ما خلقت عليه من وضع
              

        ﴾  :خللق  فنفي التبديل 18الروم
                       ً فيكون ال تبديل خللق هللا خربا  ، ي الفطرة اليت فطر الناس عليها هو نفي حيمل معين النهيأهللا 

 .معين النهييف        ً مستعمال  
ما ركبت عليه تلك  اإلنسانب ــ حفظ الفطرة بالتوازن: من عناصر الفطرة اليت خلق عليها 

وهوما ينطبق على فطرة ،                                 ً فاهلل تعاىل خلق كل شيء فقدره تقديرا  ، هاالفطرة من توازن بني مكونت
وفيها يتوازن عنصر العقل مع ، ففي هذه الفطرة يتوازن عنصر املادة مع عنصر الروح، اإلنسان

، ذات النفسيف  وفيها يتوازن البعد الفردي مع البعد اجلماعي، عنصر االحاسيس والعواطف
ولعل ذلك ، على توازن دقيق بني مكونات كثرية من املتقابالتوهكذا فإن هذه الفطرة قائمة 

حسن ف ،٤التني:  ﴾       ﴿حد معاين قوله تعايلأهو 
من القوي واملركبات املكونة  اإلنسانتوازن ما خلق عليه يف  منا يظهر أكثر ما يظهرإالتقومي 
 سائر املخلوقات االهلية األخرى.يف  وليس لذلك التوازن نظري، لفطرته

، ذات مكونتهايف  ية كما خلقت علي تقدير حمدداإلنسانن الفطرة إج ــ حفظ الفطرة باإلشباع: 
ن لتلك املكونات من حيث ذاهتا ومن حيث توازهنا أيضا على أقد خلقت ف، ويف توازهنا

وقد ركب ذلك فيها علي ، شواقا روحية تسعي ايل اشباعهاأو ، حاجات مادية تطلب تلبيتها

                                                           
 ، جبامعة وهران اجلزائر1111 رسالة دكتورة.، حقوق االنسان وآليات املوازنة بينها مراتب ،تور موفق طيب شريفالدك 1

 91.93ص
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أو       ً جسميا                   ً تطلب كلها اشباعا  ، تطلعاتو  غرائز وعواطف وشهوات، سبيل الطبع الذي خيتلف
 1حبسب طبيعتها.       ً روحيا  

  : ضابط التكليفيالفرع الثاين
وأصل  أصل التكرمي، إلسالمي فمفهوم الضابط الشرعي يعتمد على أصلني الفقه ايف  أما

التصور اإلسالمي أرقى الكائنات احلية اليت تعيش على األرض اليت استخلفه يف  فهو، التكليف
             ﴿ :تعاىلقوله  عليها:

              

    ﴾ املالئكة على وجه إىل  قال ابن عاشور: "وقول هللا موجه ،18٧: البقرة
نفوسهم من يف   على وجه يزيل ما علم هللا أنهاإلنساينمعرفة فضل اجلنس إىل  ليسوقهم، اإلخبار

 .2سوء الظن هبذا اجلنس"
ّ  ً                               أن يكون مكر ما  الختصاصه هبذا املنصب دون غريه من  اإلنسانخلالفة تقتضي من فا           
من  11     ً                                                           ومكلفا  مبا أوكل إليه من مسؤولية اخلالفة وتأدية حقها. فقد نصت املادة ، املخلوقات

ويف ، يةاإلنسانأصل الكرامة يف  على أن: "..مجيع الناس متساوون اإلنساناإلعالن اإلسالمي حلقوق 
 تكليف واملسؤولية..".أصل ال

ومجعه بني التكرمي والتكليف يقتضي املوازنة بني النزعة الفردية واجلماعية دون ميل إلحدامها 
 على حساب األخرى.

 الكثري من اآليات القرآنية منها:يف  ويظهر بعده التكرميي
           ﴿قوله تعاىل:  -

        ﴾  :قال الشوكاين:  ،٠٧اإلسراء
دم فضلهم سبحانه على كثري من فأفاد ذلك أن بين آ، "أمجل سبحانه هذا الكثري ومل يبني أنواعه

         ﴿ :تعاىل والتأكيد بقوله، خملوقاته

                                                           
 82.99صاملرجع السابق، ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، الدكتور عبد المجيد النجار 1

 .693ص ، 1ج، لبنان، بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، 1111، 1التحرير والتنوير: طالطاهر ابن عاشور،  -2
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          ﴾  :٠٧اإلسراء 

 .1         ِّ                           يدل على ع ظم التفضيل وأنه مبكان مكني.."
يف  قال ابن عباس: "أي ٤التني:  ﴾        ﴿ :تعاىلوقوله:  -

منتصب القامة ، أحسن صورة وشكليف  اإلنسانوقال ابن كثري: "إنه تعاىل خلق ، 2أعدل خلق"
 .3سوي األعضاء حسنها"

              ﴿قوله تعاىل:  -

  ﴾ قال ابن السعدي: "وهذا شامل ألجرام السماوات  ،11ة: اجلاثي
واألرض وملا أودع هللا فيهما من الشمس والقمر والكواكب. وأنواع احليوانات وأصناف األشجار 

 .4وغري ذلك مما هو معد لصاحل بين آدم ومصاحل ما هو من ضرورياته"، والثمرات وأجناس املعادن

ّ    أن حر مت  اإلنسانومن مظاهر تكرمي  قال رسول هللا ـ ، الشريعة االعتداء على حقوقه وحرماته    
5(كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه،  : )حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم .

   ﴿قال تعاىل: ، عهجمتميف  وحرمت التجسس عليه واالعتداء على أمنه وطمأنينته واستقراره

           

 ﴾  :وعن أيب هريرة قال رسول هللا ـ  11اجلاثية إياكم والظن فإن الظن أكذب( :

                                                           
، دار الوفاء، 1882، 1ط، الشوكاين )حممد بن علي بن حممد(: فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري - 1

 .121 – 122ص ، 6ج ، مصر، املنصورة
، لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1111، 1ط، تأويل القرآنيف  الطربي )أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد(: جامع البيان - 2

 .111ص ، 12ج
 .111ص ، 2ج ، ابن كثري: تفسري القرآن العظيم - 3
، لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1111، 1ط، تفسري كالم املنانيف  السعدي )عبد الرمحن بن ناصر(: تيسري الكرمي الرمحن - 4

 .113ص 
 .3113رقم ، 11ص، 9ج، ب حترمي ظلم املسلمبا، رواه مسلم: كتاب الرب والصلة واألدب - 5
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سوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا احلديث وال حتسسوا وال جتسسوا وال حتاسدوا وال تناف
 .1     ً  إخوانا (

نفس الوقت مكلفا يف  دون غريه من املخلوقات جيعله اإلنسانوهذا التكرمي الذي استأثر به 
ّ    ومرتبطا باجملتمع ارتباط تعاون على الرب والص الح                      ً     ّ      وبذلك فهو ملزم  إجيابا  بالت عاون ،  العاماإلنساين                                       

وهذه القاعدة بوجهيها ـ اإلجيايب ،           ً     ّ                      وملزم  سلبا  بتجن ب اإلمث والفساد واإلضرار، على اخلري املشرتك
 .2  ّ              ّ  الت شريع اإلسالمي كل هيف               ّ        تعترب قاعدة عام ة حاكمة، والسليب ـ

ّ                        ّ          ّ     ّ        ّ  ونصوص الش رع قد أرست قاعدة املسؤولي ة التضامني ة لألم ة اإلسالمي ة ففي القرآن وردت ،         
ّ                   آيات كثرية تدل  على ذلك منها قوله          ﴿تعاىل:              

              

           

            

       ﴾  :وقوله أيضا: ، ٦املائدة﴿  

          

            

 ﴾ وقوله تعاىل: 3يتناصرون ويتعاضدون"قال ابن كثري: "أي  ٠٣ 11التوب .﴿  

              

           

        ﴾  :قال ابن كثري: ، ٣٧١آل عمران

                                                           
/ ومسلم: كتاب الرب  1111رقم ، 1116ص، 1ج، باب ما ينهى عن التدابر والتحاسد، رواه البخاري: كتاب األدب - 1

 .3111رقم ، 11ص ، 9جوالصلة واألدب، باب حترمي الظن.، 
 .12صؤسسة الرسالة بريوت ، م1882، 1ط، تقييدهيف  ـ فتحي الدريين: احلق ومدى سلطان الدولة 2
 . 112ص ، 2ج، ـ ابن كثري: تفسري القرآن العظيم 3
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َ ُ          "أمر ه م باجلماعة ُ               وهن اه م عن الت فرقة"،     ّ                 آيات خاص ة مثل قوله تعاىل:. وهناك 1  َ          ﴿    

            

          

          

            

   ﴾  :تعاىل وقوله 113البقرة: ﴿      

   ﴾  :صدد كالمه عن التكافل ـ: يف  قال الشاطيب ـ ٦٣ - ٦٤املعارج
ّ                    "وأصل هذا من الكتاب ما وصى به املؤمنني من أن  بعضهم أولياء بعض   مروا به من اجتماع وما أ،                                          

ّ               وأخو ة وترك الفرقة"    2. 
 ّ        أن ه قال:   منها ما روي عن الرسول،        ّ      ّ  ّ           ّ                         أما السن ة الن بوي ة ففيها أدل ة كثرية تنهض مببدأ التكافل

ّ         )إن  األشعريني ّ                                      قل  طعام عياهلم باملدينة مجعوا ما كان عندهمأو  الغزويف  أرملواإذا               ّ ثوب واحد مث  يف   
ّ  ّ         ّ          د بالس وي ة فهم مين  وأنا منهمإناء واحيف  اقتسموه بينهم ّ  : )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  . وقوله ـ 3(                                 
ّ                      تواد هم وترامحهم كمثل اجلسد يف           ً              وقوله أيضا : )مثل املؤمنني، 4(-ني أصابعه  ّ    وشب ك ب -بعضه بعضا     

ّ         اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالس هر واحلمىإذا  الواحد ب   .5(                                     ُ  ُّ وقوله أيضا: )املؤمن حي                     
ب  لنفسه ُ  ُّ      ألخيه املؤمن ما حي                )6. 

                                                           
 . 128ـ املصدر نفسه: ص 1
  .168ص، 1ج، بريوت، مؤّسسة الرسالة، 1888ط، ـ الشاطيب: املوافقات 2
باب ، بة./ ومسلم: كتاب فضائل الصحا1612رقم، 991ص، 1ج، الطعاميف  باب الشركة، ـ رواه البخاري: كتاب الشركة 3

 .1111رقم، 1822ص، 2ج، فضائل األشعريني
باب ، / ومسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب 936ص، 1ج، 1612رقم، باب نصرة املظلوم، ـ رواه البخاري: كتاب املظامل 4

 .1888ص، 2ج، 1191رقم، تراحم املؤمنني
 .1888ص، 2ج، 1193رقم، باب تراحم املؤمنني، ـ رواه مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب 5
كتاب   :/ ومسلم 12ص، 1ج، 16رقم، باب من اإلميان أن حُيب ألخيه ما حيب لنفسه، ـ رواه البخاري: كتاب اإلميان 6

 .39ص، 1ج، 21رقم، باب الدليل على أن من خصال املسلم أن حُيب، اإلميان
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 ملاوأروع صورة للتكافل داخل اجملتمع املسلم فريضة "الزكاة" فعن ابن عباس أن رسول هللا 
شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا فإن هم أطاعوا لذلك إىل  اليمن قال: )ادعهمإىل  بعث معاذا

كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن يف   فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات
ويف ذلك يقول ابن ، 1(أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهميف  هللا افرتض عليهم صدقة

رب  هم السلطان على ذلك، أن يقوموا بفقرائهم،                               ض  على األغنياء من أهل كل بلد  حزم: "وفر  ُ                  وجي  ِّ  ُ إن ،  
 .2"الزكواتمل تقم هبم 

اجملتمع. و  بني الفردأو  ،سواء بني الفرد والفرد، اإلسالميف  فالتكافل االجتماعي أصل عتيد
      ّ         ّ       ة املادي ة واملعنوي ة على            ّ            وهو يشمل كاف ة جماالت احليا، 3وقد أطلق عليه ابن خلدون لفظ التعاون

ّ    الس واء العلم والشورى واملشاركة يف  يكون، وتوفري املأوى، والكساء، الغذاءيف  فهو كما يكون ،  
ّ        ألن  احلياة ،       ّ  السياسي ة ّ              ّ ً        ً نظر اإلسالم ـ كل  ال يتجزأ مادي ا  ومعنويا  يف  ّ    ي ة ـاإلنسان               4. 

 ّ                        ام ة. حىت يكون اجملتمع قائما فاملؤمنون شأهنم التعاون والتآزر والتكاتف على مصاحلهم الع
 ّ                        ّ ألن ه ما من طاقة للمجتمع إال  ، على أسس متينة واملؤمن الفعال هو الذي يوجه سلوكه خلدمة جمتمعه

 .5وتصدر من حركات األفراد ونشاطاهتم
ومن ذلك فرض الزكاة اليت تؤخذ ، الكثري منهايف                         ّ            وقد جاءت أحكام الفقه مؤك دة هلذا املعىن

ذلك من يف  قتال الكفار مع مايف  ومنها بذل النفوس واألموال، صرف لذوي احلاجة             ُ من األغنياء وت  
 .6تعريضها للفوات

ّ                    وعليه فإن الفقه اإلسالمي وإذا كان قد أقر  للفرد حقوقه ومصاحله   ّ     ُ            فإن ه مل ي همل املصلحة ،                                      
ّ    بل أقر  هبا،     ّ  العام ة  ّ            صي ة باعتباره حتقيق التوازن. فالشريعة إذ منحت للفرد حقوقه الشخإىل  سعيا،      

                                                           
إىل  باب الدعاء، سلم: كتاب اإلميان/ وم 1661رقم ، 111ص ، 1ج، باب وجوب الزكاة، ـ رواه البخاري: كتاب الزكاة 1

  .161رقم ، 61ص، 1ج، الشهادتني وشرائع اإلسالم
 .113ص، 3ج، بريوت، مؤّسسة الرسالة، 1883ط، ابن حزم: احملّلىـ  2
 .1ص ، 1ج، لبنان، بريوت، دار القلم، 1892، 1ط، ـ ابن خلدون )عبد الرمحن بن حممد(: املقدمة 3
 .133ص ، مؤسسة الرسالة بريوت، 9118، 1ط، تشريع اإلسالميالدريين: خصائص الفتحي  ـ 4
 .68ص، سوريا، دمشق، دار الفكر، 1893ط، ـ مالك بن نيب: تأمالت 5
 .113ـ111ص، 1ج، لبنان، بريوت، دار املعارف، 1891ط، مصاحل األناميف  ـ العّز بن عبد السالم: قواعد األحكام 6
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ّ    قي دت ذلك مبا ألقت عليه من مسؤولي ة ـ ديني ة ودنيوي ة ـ اجتاه جمتمعه ككل حتقيقا للص احل ، إنسانا                             ّ        ّ        ّ                             ّ 
 .1العام

ّ       ال يسعه إال  العيش، 2                            ّ   كما يقول ابن خلدون "مدين بالط بع"  اإلنسانف جانب إىل  جمتمعيف          
ّ    كان البد  من،  وحىت حيصل االستقرار داخل هذا اجملتمع، غريه إحداث توازن بني مصلحة الفرد        

 ّ                           ألن ه ال انفصال بني الصاحل العام ، من غري تقديس إحدامها على حساب األخرى،             ّ  واملصلحة العام ة
                   ّ   فمهما تكن احلقوق شخصي ة ، فإذا حصل تعارض بينهما وجب رفعه بقواعد حمكمة، والصاحل اخلاص

 .3           ّ  عن حقوق الن اس     ً تاما                              ً ال ميكن أن تكون منفصلة انفصاال  
ّ  وخيتل  ، كي ال يقع التناقض،                              ّ                    وعلى هذا فالشرع يوجب على املكل ف رعاية جهة التعاون    

ّ                               ّ         التوازن داخل اجملتمع. كما أن  التكافل من شأنه أن يكسر األناني ة واألثرة ب  على،                           ُ     مم ا يوج  ّ     الد ولة   ّ     ِّ   
ّ          ولو بالقو ة القاهرة، تنفيذه قول ابن خلدون: تقاعس األفراد عن العمل مبقتضاه باختيارهم احلر. يإذا          

وملا جعل هللا هلم من ، األكثر مبصاحل النوعيف  "مث إن هذا التعاون ال حيصل إال باإلكراه عليه جلهلهم
، من املعاونة فيتعني محله عليها، وأن أفعاهلم إمنا تصدر بالفكر والروية ال بالطبع. وقد ميتنع، االختيار

 .4بقاء هذا النوع"يف  لتتم احلكمة اإلهلية ،فال بد من حامل يكره أبناء النوع على مصاحلهم
ألن أساسه ومقصده ،                         ُ                                 وعليه فالتشريع اإلسالمي مل ي غفل ال مصلحة الفرد وال مصلحة اجملتمع

لكن مع ضرورة حتقيق التوازن بينهما والرتجيح ،                                    ّ         ّ  العام هو جلب املصاحل ودرء املفاسد املادي ة واملعنوي ة
 .5بينهما عند التعارض
يف  اإلسالم مبنية على التوازن من خالل التكافؤيف  اإلنسانبني أن حقيقة ومما سبق يت

، فهو جمموعة ملتئمة متسقة ومرتابطة من احلقائق املادية واحلسية واملعنوية، شخصيته ومركباته ومقوماته
عدم  اإلنسانيف  ومن مقتضيات التوازن، اإلنسانوهي تلتئم مجيعها لتتمخض عن كائن فريد مميز هو 

 االجتماعية.أو  الفردية، الروحيةأو  املادية، اجلنوح ألي جانب من جوانبه الرتكيبيةأو  لطغيانا

                                                           
 .11ـ12صاملرجع السابق، ، تقييدهيف  ولةـ فتحي الدريين: احلق ومدى سلطان الد 1
 .1ص، 1جاملرجع السابق، ، ابن خلدون: املقدمة ـ 2
 .186ص، القاهرة، دار النهضة، 1899ط، ـ حممد أبو زهرة: اجملتمع اإلنساين 3
 .111ص  ،املرجع السابق، 1ج، ـ ابن خلدون: املقدمة 4
 .136ص، لسابق، املرجع اخصائص التشريع اإلسالمي :الدريينفتحي ـ  5



 وضوابطه الإنساني التكريم مفهوم

 

 

 
11 

 الإنساني التكريم أصلفي  الإعاقة ذوي اشتراك

، من مجيع اجلوانب السابقة اإلنسانوعليه فالوضع الطبيعي والسوي هو أن تكون العناية ب
أنه  أو وليس لكونه كائن من الكائنات، ستحقها لكونه إنساناأن أية حقوق إمنا أضيفت لإلنسان و أل

 .1وما ينطوي عليه من قيم ألنه إنسان اإلنسانوهلذا وجب احرتام ، خملوق من املخلوقات
 

 الفرع الثالث: الضمان القانوين
مور األساسية جملتمع يوحد جهود يعد من األ، بنظام قائم على احلق اإلنسانن محاية حقوق إ

ثبت احلرب العاملية الثانية أولقد ، المنفراده باجتاه ميادين اخلري والبناء والتقدم وينشر السلم واأ
جرائم االرهاب فإهنا أول ما ظهرت على يف  كما هو،  بانتهاك حقوقه االساسية على النطاق الداخلي

صبحت أ                       ً  الدويل واالهتمام هبا اعالميا   املستوى الداخلي أي بداخل الدول وبعد تزايد تدخل اجملتمع
 2دولية.

ن انتهاك أأي ، قد تبعه انتهاك واعتداء على حقوق الدول اإلنسانن انتهاك حقوق إولذا ف
كما تأكد ،  كان مقدمة النتهاك أحكام القانون الدويل،  على املستوى الداخلي اإلنسانحقوق 
جهزة دولية أجياد هي التعاون والتنسيق الدويل إل، اإلنسانأن أفضل ضمانة الحرتام حقوق ، بالتجربة

اصدار االعالنات والبيانات سوف ينفذ فيها أو  قد االتفاقاتفال يكفي بأن ع، ختتص حبمايتها
منا ال بد أن ختتص هذه االعالنات والبيانات واالتفاقات بوجود وظيفة خاصة إو ، اإلنسانحقوق 

ذات الصلة هبذه ، ومتارس الرقابة على تطبيق النصوص متارس الرقابة اإلنسانحتقق محاية حقوق 
ن أن مثل هذا السلوك من الضروري أ ّ ال  ا، يت ختتص بتطبيق النصوصن كل دولة هي الأاحلقوق ورغم 

 .3التحقق من مطابقته لاللتزامات اليت تعهدت هبا الدول املعنيةإىل  خيضع لرقابة دولية هتدف
بل يظهر ، ال ينبع من كثرة الصكوك الدولية املتعلقة هبا، اإلنسانن تزايد االهتمام حبقوق إ

ن هناك رغبة حنو انشاء املزيد من أايتها و محيف  املؤسسات املتخصصة من خالل العدد الكبري من
فإهنا مل ، اإلنساناالتفاقات املتعلقة حبقوق يف  ورغم التعهدات اليت قدمتها الدول، هذه املؤسسات

                                                           
 . 21، 21ص، أمحد الريسوين: إنسانية اإلنسان قبل حقوق اإلنسان - 1
  .2ص -1891 –القاهرة  ظل التنظيم الدويل االقليمي"يف  د. عزت سعد" محاية حقوق االنسان، عيادالرب  2

 
 . 2ص -املرجع السابق، الدكتور عزت سعد الربادعي " 3
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يف  واشرتاك ممثلي الدول، بسبب ضعف الرقابة الدولية على تنفيذ تلك التعهدات من جهة، تتقيد هبا
     ً           وغالبا  ما تنتهي ، عدم التعرف ملصاحل دوهلم من جهة اخرىإىل  ل الرقابة احلاليةتوجيه وسائ
       ً                    . ووفقا  للوضع احلايل للمجتمعاإلنسانمعاجلة انتهاكات حقوق يف  حلول توفيقيةإىل  االجراءات

عدم الثقة إىل  يدعو، ن ما يتضمنه من تناقضات سياسة واقتصادية واجتماعية وثقافيةإف، الدويل
مدى فعالية يف                                ً      ً اذ تلعب االعتبارات السياسية دورا  مهما  ، اإلنسان             ّ         محاية دولية فع الة حلقوق  بوجود

وذلك ما ميكن مالحظة بيسر عند ، التعامليف  أجهزة احلماية الدولية املختصة حيث االزدواجية
 التابعة لألمم املتحدة. اإلنسانمراقبة أعمال جلنة حقوق 

وتعززت الثقة باحلماية الدولية وذلك بالتضامن الدويل  نساناإلوقد قوي اجتاه محاية حقوق 
القانون الدويل وبروز املركز الدويل يف  والرأي العاملي وصياغة وثائق دولية من خالل التطورات احلديثة

 للفرد.
هو انتهاك وانكار للقانون ، على املستوى الوطين اإلنسانن انتهاك وانكار حقوق أواعترب 

التزمت هبا الدول بصورة ، قيم ومعايري دوليةيف  احكام احلماية الدولية جتسدت نأاي ، الدويل
 .1ن قبلت تنظيمها لعالقتها مع راعيهاأبعد ، الزامية

ن أرغم ، هلا ذات املركز والصفة امللزمة ألحكام القانون الدويل اإلنسانن اتفاقات حقوق إ
بينما يؤثر انتهاك ، ثر مباشرة على مصاحلهان انتهاكه يؤ أو ،           ً             كثر اهتماما  بشؤون الدولأاالخري 

هنا أكما ،  وتتفاوت ردود فعل الدول حيال هذه االنتهاكات، باألفراد مباشرة اإلنساناتفاقات حقوق 
لذلك فقد أنشئت وسائل دولية ، فرادها للمراقبة من دولة اخرىأن خيضع سلوكها اجتاه أيف  ال ترغب

 .اإلنسانختتص حبماية حقوق 
      ً وغالبا   اإلنسانماية الدولية لتحقيق ذات االهداف اليت تستهدفها اتفاقات حقوق وتسعى احل

ن أكما ،  ما تتضمن االتفاقات وسائل احلماية اليت تضمن احرتام الدول لتعهداهتا والتزاماهتا فيها
    ً                              حكاما  تتعلق بكيفية تنفيذها ووسائل أتكتسب أمهية اكرب عندما تتضمن  اإلنساناتفاقات حقوق 

عمال حتضريية أبرمت بعد أاالتفاقات اليت يف  احلال كما هو،  شراف وللرقابة تضمن عدم انتهاكهالإل

                                                           
عزت سعد  الدكتوروكذلك ، 112-116ص 1891القاهرة ، القانون الدويليف  ملعادلةازدواجية ا، سالمة مصطفىالدكتور  1

 .21" مرجع سابق" ص الربادعي
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ن احلماية الدولية حتقق جوهر النظام القانوين إوبذلك ف جدية ومت التصديق عليها على نطاق واسع.
 يتماثل االلتزام اليت، اإلنسانضمان التطبيق الفعلي لاللتزامات الدولية ذات الصلة حبقوق يف  املتمثل

ورغم التأثر بعدم ، االتفاقات الدولية ذاهتايف  هبا مع أي التزام قانوين دويل من خالل وسائل حمددة
         ً                      . اذ غالبا  ما يقتصر دور االجهزة اإلنسانوجود سلطة جزاء متنع انتهاك القواعد الدولية حلقوق 

اية هذه القواعد من االنتهاك على الصعيد محيف  فقد حتقق بعض التقدم، الدولية على احللول التوفيقية
ومع ذلك تبقى األمم املتحدة ، اإلنساناالقليمي مثلما تقوم به احملكمتني االوربية واالمريكية حلقوق 

 .اإلنساننقطة االنطالق للتطور الذي حتقق للحماية الدولية حلقوق 
نرى حجم احلماية ، ناإلنساجهزة األمم املتحدة املختصة حبماية حقوق أومن خالل تتبع 

 1.ضمان تنفيذ االتفاقات الدولية املتعلقة هبايف  املتوفرة ودورها
ونستخلص مما سبق ان الضوابط املذكورة آنفًا هلا صفة لصيقة بذوي االحتياجات اخلاصة  

 ألن هذه الضوابط هي اليت تضمن املعاق كامل حقوقه يف اجلانب القانوين والشرع االسالمي.
 

                                                           
مذكرة ماجستري جبامعة الدمنارك  ، ضوء املتغريات احلديثةيف  حلقوق االنسان اإلقليميةو  احلماية الدولية، شهاب طالب الزوبعي 1

 81.83ص، 1119كوبنهاغن عام
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 اإلنساينالتكر  يف  صور اشرتاك  وي اال تياجات اخلاصة :ثايناملبحث ال
خيتلف  اإلنسانحوادث مرضية جعلت أو  مجيع أسباب التفاضل املتعلقة باخللقة الغاءجيب 

فه فليس هناك من عني الناس بسبب اختالأيف  املختلف يتدىن اإلنسانفيجعل  اإلنسانخيه أعن 
إىل  هذا املبحث ولقد قسم اإلنسانريعة للحط من قيمة ن يستخدمه الناس ذأمورث خلقي ميكن 

 مطالب وهي:
 اإلعاقةاحلقوق وحظر التمييز بسبب يف  املساواة األول: املطلب

 : األمن االقتصادي االستقالل الذايتالثايناملطلب 
 : األمن األسريالثالثاملطلب 
 املساعدة القانونية(يف  : األمن القانوين )احلقالرابعاملطلب 

 اإلعاقةاحلقو  و ظر التمييز بسبب يف  املساواة األول: ملطلبا
 الشريعة االسالميةيف  اإلعاقةاحلقو  و ظر التمييز بسبب يف  املساواة األول: الفرع
وإمنا الناس مجيعا رهبم ، إن نظرة اإلسالم لإلنسان ليس فيها عنصرية ق املساواة والعدل:  -

 إلميان والعمل الصاحلا سواء ال تفاضل بينهم إال بالتقوى واواحد وأبوهم واحد؛ ومن مث فهم مجيع
مثل املساواة أمام القانون ، كل شيءيف   وعلى أساس هذه النظرة طبق اإلسالم مبدأ املساواة

، عندما جاءه أسامة بن زيد يشفع المرأة من بين خمزوم سرقت فهذا رسول هللا  «شرع هللا»
ل ك  ال ذ ين  قـ بـ ل ك م  أ نـ ه م  ك ان وا ِّ  َ إ من   : » غضب غضبا شديدا وقال  َ  ُ   ا أ ه      ُ    َ     ُ  َ   َ    َ  ِّ      َ ُ  س ر ق  ف يه م  الش ر يف  إذا    َ   َ   ِّ       ُ ِّ  ِّ   َ  َ  َ

ُ َ     تـ ر ك وه  و إ ذ ا س ر ق  ف يه م  الض ع يف  أ ق ام وا ع ل ي ه  احل  د  و امي   اَّلل   ل و  أ ن  ف اط م ة  ب ن ت  حم  م د     َ   ِّ   َ َ ِّ  َ     َ    َ ِّ    ُ   َ     َ   ِّ   َ َ     ُ  َ َ   ُ  ِّ       ُ ِّ  ِّ   َ  َ  َ   َ ِّ  َ   ُ  ُ َ ُ  س ر ق ت  ل ق ط ع ت    َ     َ  َ  َ    ََ  َ
َ  ي د ه ا  َ هللا  يقسم قسما فأقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول  وذات مرة كان رسول هللا، (1)«َ 
  بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول هللا  «  ت ق د َ   َ   َ  ِّ   تـ ع ال  ف اس    َ أي: اقتص -«   َ 

 .(2)«فقال: بل عفوت يا رسول هللا  -لنفسك مبثل ما أصبتك

                                                           

ومسلم ك احلدود باب ، (1319ص3")ج6121برقم"، أحاديث األنبياء باب حديث الغار تابك،  : رواه البخاريمتفق عليه( 1)
 (.. 1116ص1")ج6111قطع يد السارق الشريف... برقم"

الصغرى ك القسامة يف  والنسائي، (1118ص3")ج6861برقم"، الديات باب القود من الضربة تاب: رواه أبو داود كضعيف( 2)
يف  وابن حبان، (2116ص8")ج11111املسند برقم"يف  اإلمام أمحد، و (6193ص1")ج2111الطعنة برقم"يف  باب القود



 الانساني التكريمفي  الخاصة الاحتياجات ذوي اشتراك صور

 

 

 
11 

 الإنساني التكريم أصلفي  الإعاقة ذوي اشتراك

س من األسس اليت قامت عليها نظرية حقوق القرآن الكرمي أسايف  العدل املطلق أنومبا 
وعلى اعتماده كأساس من أسس النظام ، ولقد أكد القرآن على وجوب العدل، اإلسالميف  اإلنسان

، حىت بني القواعد اليت تضمن حتققه واستمراره، ومل يرتكه القرآن هكذا مبهما، السياسي اإلسالمي
 ومن هذه القواعد.

قال تعاىل: ، ور األمة )الشرع اإلسالمي( وعدم جتاوزه ألي اعتباردستإىل  احلكميف  الرجوع -1
﴿               

  ﴾  :وقال ايضا : 112النساء .   ً          ﴿     

              

             

           

          ﴾  :املائدة

            ﴿وقال:  ،٤٨

               

        ﴾ :٤١] املائدة. 
 غريها.أو  ،القرابةأو  وعدم الرضوخ العتبارات النسب، التجرد من اهلوى والشنآن -1

            ﴿قال تعاىل: 

    ﴾  :116األنعام. 

                                                                                                                                                                                     

أكثر أو  الكربى ك النفقات باب األثننييف  والبيهقي، (3919ص12")ج3111أخباره برقم" صحيحه ك التاريخ باب من صفته 
  (.11111ص11")ج12116يقطعان يد رجل معا برقم"
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          ﴿: وقال تعاىل

              

   ﴾.  :8املائدة 

           ﴿: وقال تعاىل

             

              

﴾  :162النساء. 
وعدم احلكم إال بعد استيفاء الدعاوي ، إعطاء الفرصة لكل صاحب دعوى أن يقيم دعواه -6

 عليه احملراب وعرضو خلصم وتسورواعند ما جاءه اولقد عاتب هللا تعاىل داود ، والدفوع
   ﴿قال تعاىل: ، فحكم قبل أن يسمع دفاع الطرف األخر املدعي عليه، دعواهم

            

                

 11صاد:  ﴾
 محاية الضمانات: قال تعاىل: -2
﴿       ﴾  :٦٨٦البقرة. 

﴿          ﴾  :٠٦الفرقان. 

﴿             

 ﴾  :191البقرة. 
﴿           ﴾  :٦٨٦البقرة. 
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﴿             

            

         ﴾  :٦٨١البقرة. 
﴿            

             

       ﴾  :٦الطالق. 

ولقد شهد التاريخ اإلسالمي ، اليت حتمي العدالة وتضمن املساواة القواعدإىل غري ذلك من 
ً            مناذج من العدل الذي طبقه اخللفاء الراشدون ويكفي تاريخ عمر بن اخلطاب شاهد ا على ذلك؛                                                                      

فبهر العامل حىت قال ، ظل عدلهيف  اكم الذي نام حتت الشجرة آمنا؛ ألن رعيته أمنتذلك احل
 1؟«عدلت فأمنت فنمت يا عمر»مبعوث اإلمرباطورية البائدة )فارس( قولته املشهورة 

 ،املذهيب االنتشارأو  ،اجلغرايف التوزيع فكرة وبكل قوة بشدة يرفض، اإلسالمي الدويل القانون
 أهل تسع، ودين عقيدة بنائه أساس ألن، الوطين حىت بل يرفض، احلضاريأو  ،قليمياإل االنتماءأو 

 بقية عن متيزه جنسيةإىل  يدعو ال اإلسالمي الدين ألن، وحاضرهم ومستقبلهم غابرهميف  األرض
 هؤالء أويت ما بكل، األرض قاطين لكل واالمتزاج، واالختالط، يدعو للتعارف فاإلسالم، األجناس

 بالدراسة، والسفر وباالنتقال، والتعامل وبالتجارة، واهلجرة باالغرتاب، ووسائل، بأسبا من
 وتقارب، األرحام وتشابك الدماء واختالط، املنافع على احلصول اخلتامي والغرض، واالكتشاف

 مبادئ كل وهي واحدة أهدافها، وجداهنايف  متحدة، واحدة أمة يةاإلنسان تصري حىت، األنساب
 ، اخلري

 اتباعإىل  كلها يةاإلنسان يدعو وهو، والقرآن 2.القرآن بلغة واحدة أمة وتصري، التعاون يموق
 للكافة. ودعوته واحد كتاب والقرآن واحد أصل من ألهنم أحكامه

                                                           
 11.11ص، للدكتور عطية عدالن، حرياتو  االسالم وما تتضمنه من مبادئيف  نسانميثاق حقوق اال 1
رسالة ماجستري، لألستاذ مجال الدين  .،موقف الفقه االسالمي من ضغوطات املؤسسات الدولية فيما يتعلق حبقوق االنسان 2

 11، جامعة باتنة، صه 1430 / م 2009 ركييب
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 القانون الوضعييف  اإلعاقةاحلقو  و ظر التمييز بسبب يف  الفرع الثاين: املساواة

 األسبقية 1113يوليو2االستقالل األمريكي يف على مستوى التنظيم الوضعي كان إلعالن
                      ً ن اخلالق قد منحهم حقوقا  أو ، وهي أن الناس مجيعا قد خلقوا متساوين، توضيح حقيقة أساسيةيف 

 اإلنسانحلقوق  كد على هذه احلقيقة بعد ذلك االعالن الفرنسيأبتة ال ميكن انتزاعها منهم و ثا
إىل  مام القانون. ولو نظرناأمبدأ املساواة إىل  عاقبة لتشري. مث جاءت الدساتري املت1198واملواطن عام 

ديباجته نوع من يف                                 ً                                  ميثاق االمم املتحدة فإننا ال جند نصا  صرحيا على مبدأ املساواة عدا ما جاء
 1ية وعدم التمييز بشىت انواعه.اإلنساناملساواة 

جلمعية العامة لألمم الذي أعتمد ونشر بقرار ا اإلنسانوقد نقل االعالن العاملي حلقوق 
ن نوكد من جديد إمياننا باحلقوق أديباجته"...يف     ً        خاصة  ما جاء 18292ديسمرب11املتحدة يف

كذلك على مبدأ  الفرد وقدره ومبا للنساء والرجال من حقوق متساوية" وبكرامةاألساسية لإلنسان 
وقد ، الكرامة واحلقوقيف  ينحرار متساو أمنه" يولد مجيع الناس األوىل  املادةيف  املساواة حيث نص

كدت هذه املادة املبادئ األساسية أ          ً                  بعضهم بعضا  بروح اإلخاء". فقد             ن يعاملوا  أوهبوا العقل وعليهم 
على مبدأ  كدأخرى أاواة والكرامة واإلخاء. ومن جهة لإلنسان وربطت بينها اليت هي احلرية واملس

وهم ،                      ً                   منه على أن" الناس مجيعا  سواء أمام القانون املادة السابعةيف                   ً مام القانون خصوصا  أاملساواة 
أي انتهاك ميس يف  كما يتمتعون باحلماية القانونية،  حق التمتع حبماية القانون دومنا متييزيف  يتساوون

مواطن متفرقة تبني امهية يف  هذا االعالن ومن أي حتريض ألي متييز. مث اثار االعالن ملبدأ املساواة
 3أ.مراعاة هذا املبد

حيث ، 18334الصادر اإلنسانعلى ذات النهج جاءت ديباجة العهدين الدوليني حلقوق 
خذت بذات احلكم املادة الثالثة أطراف. و صيغة عامة بتقرير الدول األيف  شارت على مبدأ املساواةأ

                                                           
، 1ط، 1ج، حقوق اإلنسان بني الشريعة والقانون، اعمال الندوة العلمية، ايناالستاذ الدكتور ابراهيم حممد العن1

 111ـ116ص ، 1211ـ1111الرياض

 13ص، 66، 1811اجمللد، اجمللة املصرية للقانون الدويل، القانون الدويل وحقوق االنسان، الدكتور وحيد رأفت 2
 نسانمن االعالن العاملي حلقوق اال 11، 13، 11، 16جع املواد را 3
والعهد الدويل حلقوق املدنية والسياسية،  1، 6، 1، 16العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خصوصا املواد 4

 1813جانفي6وقد بدا نفادمها يف 1833ديسمرب13يف111قرار اجلمعية العامة 
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 ن الناس متساوونأمن هذا العهد  13املادة تضافأو ، الدويل للحقوق املدنية والسياسية العهدمن 
العهدين على أن مبدا املساواة ميثل مبدأ عاما يف  وتوكد املادة الثالثة املشرتكة، مام القانون دومنا متييزأ

ليت ا اإلنسانساس وشرط مسبق حلماية واحرتام حقوق أام هذا املبدأ ن احرت أو  اإلنسانلكافة حقوق 
                     ً       ً بط عدم التمييز ارتباطا  وثيقا  خرى يرتأ. ومن ناحية اإلنسانن أبرزها االعالن العاملي حلقوق أسبق 

ميثاق األمم املتحدة هي يف  شري اليهاأم التمييز وضعوا له معايري اليت ن عدأغري ، مببدأ املساواة
خري هي أعناصر  اإلنسانضاف االعالن العاملي حلقوق أالدين. وقد ، اجلنس، اللغة، التالية صراالعن

النسب أو  الثروة وامليالد، االجتماعيأو  ل الوطيناالص، أي راي آخرأو  ،الراي السياسي، اللون
البقعة أو  الدويل للبلدأو  القانوينأو  ضاف كذلك هلذا املبدأ أي متييز علي أساس الوضع السياسيأو 

كل من العهدين يف   1املادةيف  العهدين الدولينييف  كدت هذه املعايرأكما  .اليت ينتمي أليها الفرد
الرأي أو  ،اللغةأو  ،الدينأو  ،اجلنسأو  ،اللونأو  ،يز بسبب العرقالدوليني"...دون أي متي

غري ذلك أو  ،النسبأو  ،الثروةأو  ،االجتماعيأو  ،األصل القوميأو  ،غري السياسيأو  ،السياسي
 من األسباب"
نذكر منها  اإلعاقةدرجت ضمن مبدأ املساواة وحظر التمييز بسب أن هناك اتفاقيات أكما 
التمتع يف  اليت كرست التساوي بني االفراد دون أي متييز اإلعاقةاالشخاص ذوي  اتفاقية حقوق

وضرورة متتع ذوي االحتياجات  بل توكد على عدم قابلية جتزئة هذه احلقوق، واحلريات احلقوقبكافة 
ليت قيد التطور وتعرتف باألمهية البالغة ا اإلعاقةن مفهوم أرغم ، اخلاصة هبذه احلقوق دومنا أي متييز

ئة اخلاصة وحتقيق تكافؤ الفرص العمل العاملي املتعلق هبذه الف برنامجيف  توليها السياسات الوزارية
واذ توكد هذه االتفاقية ايل ضرورة ، الدويلأو  ألشخاص هذه الفئة سواء على الصعيد الوطين القومي

وتعترب التمييز ضد هذه  جية التنميةيسرتاتاكجزء ال يتجزأ من   اإلعاقةص ذوي ادماج قضايا األشخا
والغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز وكفالة متتع هذه الفئة ، ية والقيماإلنسان                 ً         الفئة ميثل انتهاكا  للكرامة 

ً                               اخلاصة متتعا  كامال  علي قدم املساواة مع باقي اجملتمع مجيع احلقوق واحلريات األساسية فالتميز يف           ً     
ويكون غرضه اضعاف وإحباط االعرتاف بكافة  التقييدو أ االستعبادإىل  يؤدي اإلعاقةعلى أساس 

 مجيع امليادين.يف  اآلخريناحلقوق واحلريات والتمتع هبا على قدم املساواة مع 
شكاله سواء كان متييز أن نشملها على عدم التمييز بكافة أتفاقية ميكن اما مبادئ هذه اال

 راءات التالية:      ً                              معنويا  ويودى هذا التمييز ايل اختاذ اإلجأو       ً ماديا  
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هذه يف  التشريعية واإلدارية لتنفيذ احلقوق املعرتف هبا، اختاذ مجيع التدابري املالئمة -1
مجيع السياسات يف  اإلعاقةلألشخاص ذوي  اإلنساناالتفاقية مع مراعاة محاية وتعزيز حقوق 

 والربامج.
املناسبة للقضاء واختاذ كافة التدابري ، االمتناع عن أي عمل يتعارض مع هذه االتفاقية -1

منظمة مع اجراء كافة البحوث أو  من جانب أي شخص اإلعاقةعلى التمييز العنصري على أساس 
                                                   ً    ً  لتطوير السلع واخلدمات واملعدات واملرافق املصممة تصميما  عاما .

جمال يف  اإلعاقةتشجيع تدريب األخصائيني واملوظفني العاملني مع األشخاص ذوي  -6
 هذه االتفاقية.يف  احلقوق املعرتف هبا

نواع التميز ضد هذه الفئة أجمملها علي ازالت كافة يف  ن مواد هذه االتفاقية تتمحورأكما 
يف  احلماية كما تعمل دول األطرافيف  على قدم املساواة كأمام القانون واحلرياتاحلقوق يف  اخلاصة

طفال كما كرست هذه االتفاقية                                               ً            هذه االتفاقية علي اختاذ مجيع التدابري واالنظمة خصوصا  النساء واأل
اطار يف  املساس هبذه الفئة املساواة امام القضاء على قدم املساواة مع اآلخرين ومعاقبة كل من حياول

 .1املعاملة القاسية هلم أو  تعذيبهم
أغلب مواده مكافحة التمييز ألي سبب من يف  ن ميثاق االمم املتحدة اليت جاءأكما 

أو  التعليمأو  مجيع احلقوق املدنية كاجلنسيةيف  جهود خاصة ملنع أي متيزهنا تبذل أكم ،  االسباب
 مع جتنب منع دخول أي مكان عام ألي شخص بسبب العرق، املسكنأو  املعاملة املهينةأو  الدين

السياسات احلكومية والغاء القوانني يف  التدابري الالزمة إلعادة النظر كافةخذ  أاجلنس مع أو  اللونأو 
مام القضاء والغاء القوانني اليت من دورها أجعل املساواة إىل  ضافةباإلالتمييز العنصري إىل  يةاملؤد

 التمييز مع معاقبة مرتكيب هذه اجلرائم.إىل  تؤدي
ميدان التعليم يف  نه على الدولة اختاذ مجيع التدابري للقضاء على كافة اشكال التمييزأ كما

بني الشعوب واجلماعات العرقية املختلفة مع ابطال مجيع الدعايات  واالعالم وتعزيز التفاهم والتسامح
 ضد اجملتمع ويعاقب مرتكبوها. جرميةالقائمة على التمييز وتعترب 

                                                           
مادة مع اضافة الربتوكول االخري املضاف 11يقارب  يف اغلب مواده موادها خمتصرة ما ،اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة 1

 إىل االتفاقية.
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الذي  1113مت اصداره عام كد االعالن االمم املتحدة حول حقوق املعاقني اليتأكما 
ست وجعل هذه الفئة منتجة وليتطور هذه الفئة جلعل التنمية تكون شاملة وناجحة. إىل  يدعوا

 العناصر التالية:يف  غلب موادها خنتصرهاأمستهلكة طول حياهتا وقد جاءت 
يف  وعدم متييز املعاق ألي سبب من األسباب وحصوله علي االحرتام وحقه اإلعاقةتعريف 

اخلدمات  االستفادة منيف  العادي باإلضافة له احلق اإلنسانن له نفس حقوق أكما ،  احلياة الكرمية
تمع  واعادة التأهيل واملشورة الطبية وتوفري اخلدمات اليت تسهل من ادماجهم داخل اجمل كاجلراحةالطبية  

 .1ذه الفئة داخل اهليئات االقتصادية للدولةهلكم تؤخذ احلاجات الضرورية 
كل األنشطة االجتماعية يف   املشاركةيف  العيش مع ذويهم وهلم احلقيف  للمعاق احلق -

كن هلم مع توفري مدرسة املعاملة مع توفري مسيف  وعدم التعرض للمعاق ألي متييز جماميهوالست
 .ن حيتاج هلا مع تقريب احلياة املؤسسية مع احلياة البيتيةأخاصة هبم 

ورية ن كانت هذه اخلدمة ضر إ                           ً  دة من اخلدمات القانونية خصوصا  تكوين املعاقني واالستفا -
ذ بعني االعتبار حالتهم الصحية خعند رفع دعوى ضدهم فيجب األ ماأحلمايتهم ومحاية ممتلكاهتم 

خذ مشورة املؤسسات املعنية باملعاقني لالستفادة منها فيما يتعلق حبقوقهم. مع إعالم أمع ، والعقلية
 2هذا البيانيف  املعاقني وعائالهتم وجمتمعاهتم عرب كل الوسائل بكل احلقوق اليت وردت

أن عددهم إىل  م( يشري1889صاء العام للسكان والسكن )جوان اجلزائر فإن اإلحيف  أما -
حوايل ثالث إىل  أن العدد الفعلي يصلإىل  حني يشري البعضيف  4معوق 1.181.233إىل  يصل

وعليه فإن واجب الرعاية االجتماعية هلذه الفئة يقع على عاتق الدولة وهو األمر الذي ، ماليني معاق
وهذا هو ما يسمى بدولة ، سبيل توفريها للمواطننييف  جاهدةحتاول أي حكومة من احلكومات 

هتدف من خالل  61املادة يف  دستورهايف  واجلزائر كغريها من الدول ومن خالل ما جاء، الرعاية
احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق يف  ضمان مساواة كل املواطنني واملواطناتإىل  مؤسساهتا

 .3احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسيةيف  حتول دون املشاركة الفعليةو  اإلنسانتفتح شخصية 
 اجملتمع.يف  غري أن واقع فئة املعوقني هو التهميش واإلقصاء وسوء االندماج

                                                           
 اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني 1

 1، 1، 6 ،2، 1، 3، 1املواد، اعالن االمم املتحدة حول املعاقني ،1811كانون األول/ديسمرب   8يف  ( املؤرخ61-)د 6221
 9، 8، 11، 11، 11داملوا، اعالن االمم املتحدة حول املعاقني 2
 6220افريل61بتاريخ 02الصادر في الجريدة الرسمية رقم 20ـ  20، المستحدث بموجب القانو6991الدستور الجزائري 3
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إزالة إىل  ( اإلشارة61-61-61( 1 بعض مواد قانون محاية املعوقني وترقيتهم املواديف  جاء -
 احلياة االجتماعية بصورة عادية منها ما ورديف  دون مشاركة املعوقكل احلواجز والعقبات اليت حتول 

الدينية والعالجية واألماكن و  .هتيئة احملالت السكنية واملدرسية واجلامعية والتكوينية.) 61املادةيف 
تسهيل احلصول على األجهزة االصطناعية و  ،املخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والرتفيهية

 ) 1تسهيل استبداهلاو  ساعدات التقنية اليت متكن االستقاللية البدنيةولواحقها وامل
املساواة وعدم إىل  ينظر اإلنسانجمال حقوق يف  ن القانون الدويلأومن العرض السابق يبني 

وحرياته  اإلنسانفلكها كافة حقوق يف  التمييز من منطلق كوهنما من املبادئ العامة اليت تسري
كدته وعززته الشريعة االسالمية من جوهرية أن أك يسري على هدى ما سبق ذليف  وهو، األساسية

. مهما كانت صفة اإلنسانالعامل مع أو  اإلنساينكافة صور التعامل يف   مراعاة املساواة وعدم التمييز
 وحالته الصحية ونبز التمييز ألي سبب من االسباب. اإلنسان

 الذايتاملطلب الثاين: األمن االقتصادي االستقالل 
 الشريعة االسالميةيف  األمن االقتصادي االستقالل الذايت األول: الفرع
 :تفعيل وتكثيف برامج التوعية ألفراد اجملتمع :أوال

ء متكاماًل من مأكل اجملتمع بنايف  مسئولة عن توفري كل ما يلزم من أجل بناء األفراد فالدولة
أو  وقوع الضرر هبم من مأكوالتيف  سببإبعاد كل ما يتإىل  ومشرب وملبس ومسكن باإلضافة

 ... اخل.آالتأو  مشروبات
، والرياضة . مثل وسائل التدريب.شىت اجملاالتيف  الوسائل واملمارسات اخلطرة منعكذلك 

وكذا األدوية والعقاقري  ، ووسائل النقل من املركبات والدراجات غري املستوفية للمعايري املتفق عليها
 .تنفيذ برامج إصحاح البيئةيف  كما عليها أن تكون حازمة،  . اخل.اخلطرة ذات اآلثار اجلانبية

                                                           
 واقع وآفاقـــــ  التشريع اجلزائرييف  صةالرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات اخلا، بلقرمي سهام والدكتورة. الدكتور بوسكرة امحد 1
 اجلزائريمنتديات ملتقى املوظف ، اجلزائر –جامعة حممد بوضياف باملسيلة ــــــ
Phttp://mouwazaf.ahlamontada.com/t171...#ixzz1gFgp9fo 

[/FONT] ،صباحاً  11:11على الساعة، 13/12/1116زيارة املوقع يوم ، 

http://mouwazaf.ahlamontada.com/t1713-topic#ixzz1gFgp9foP


 الانساني التكريمفي  الخاصة الاحتياجات ذوي اشتراك صور

 

 

 
11 

 الإنساني التكريم أصلفي  الإعاقة ذوي اشتراك

فاملطلوب  ذوي االحتياجات اخلاصة.إىل  وجيب أن تشمل تلك التوعية تصحيح نظرة اجملتمع
نفوس بعضهم يف  يكون مبا يزيل ما ميكن أن، النظرة املتوازنة اليت فيها العطف مع التقدير واالحرتام

 قادرين على العطاء واإلبداع.، اجملتمعيف  بالنقص وجيعلهم منسجمنيمن آفة الشعور 

 : توفري العالج املناسب هلم:ثانًيا
لتوفري ما يلزم  حيتاجون –العالج لألمراض العادية إىل  باإلضافة –إن ذوي االحتياجات اخلاصة 
جلة ما ميكن أن يقبل ملعا لبذل اجلهدأو  ،بدايتها على األقليف  ملعاجلة اإلصابات اليت تلحق هبم

فقد نص ، فُقدتأو  توفري البدائل لألعضاء اليت تعطلتأو  ،العالج مثل بعض حاالت العمى
 .البدل "إىل  تعذ ر األصل يصارإذا  " :الفقهاء على أّنه

 توفري فرص التعليم املناسب هلم: ثالثًا:
، الذي حتتاجه ة بتوفري التعليمخمتلف املراحل العمرييف  ن من واجبات الدولة أن ترعى هذه الفئةإ

 .مع مراعاة توفري الوسائل املعينة على ذلك بالنسبة هلذه الفئة
الالزم للتعامل  وتنبع أمهية التعليم بالنسبة لذوي االحتياجات اخلاصة من كونه يوفر هلم الوعي

إىل  ضافةباإل .والطمأنينة مع الوضع الذي يعيشونه باألسلوب السليم الذي يضمن هلم االستقرار
مما جيعلهم ، التخصصات اليت توافرت هلم شىت اجملاالت حبسبيف  اجملتمعيف  تسهيل اخنراطهم
 .عالة عليهأو  وأهنم ليسوا عبًئا على اجملتمع، يشعرون بذواهتم

األدىن منه الذي  احلديف  بل هو واجب، ن التعليم حق هلم كما هو حق لبقية أفراد اجملتمعكما أ
وكيفية ، كمعرفة احلالل واحلرام وماال يستقيم الدين إال به، لفرد واجلماعة واألمة إال بهال تقوم حياة ا
اإلميان. فإن كان كل ذلك ال يتم إال بالتعليم  أموريف  ما جيب أن يعتقده املسلمأو  أداء الواجبات

 وميكن .فقهاءفإن ذاك التعليم يصبح حتمًيا ألن " ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب "كما قال ال
وإلزام املؤسسات التعليمية العامة ، هذا اإلطار إنشاء املؤسسات التعليمية اليت تناسب هذه الفئةيف 

 .1بإنشاء أقسام خاصة هبم 

 توفري العيش الكرمي هلم: رابًعا:
                                                           

الدكتور ماهر حامد احلويل، املعاق يف الفكر االسالمي، حبث مقدم لليوم الدراسي بعنون معاقونا مشاكل وحلول الذي تنظمه  1
 16، 11، 11، ص11/11/1111اجلمعية الفلسطينية لتأهيل املعاقني، املنعقد يوم 
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يف  وضع حيفظ هلم كرامتهم وهم يعيشونيف  ن اإلسالم يسعى ليكون مجيع أفراد األمةإ
ولذا كان البد من ، أتى ذلك لشخص  عاجز عن العمل والكسب بسبب إعاقتهوال يت، جمتمعهم

 حتديد دقيق ملا ينبغي على الدولة املسلمة توفريه:
تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة متهيًدا إلعادهتم لألعمال واملهن اليت كانوا يزاولوهنا قبل  1-
 مع ميوهلم وقدراهتم وظروفهم.مهن أخرى تنسجم أو  تدريبهم على مزاولة أعمالأو  ،اإلعاقة
اجملاالت اليت إىل  الشديدة على العمل جزئًيا وتوجيههم اإلعاقةتأهيل األشخاص ذوي  1-

 تناسبهم وتتالءم مع قدراهتم.
 االجتماعية. رعاية األشخاص غري القادرين على العمل كلًيا: عن طريق إنشاء مراكز للرعاية 6-
 .عمال تناسب هذه الفئة وتوفر هلا دخاًل مناسًباإنشاء مراكز وجممعات ملمارسة أ 2-
يقدرون  بعض األعمال اليتيف  إلزام املؤسسات واملصاحل باستيعاب نسبة معينة من هؤالء 1-

 .على مزاولتها
الدولة مثل مدة الدوام يف  من بعض األحكام العامة اليت يعامل هبا العاملون استثناء 3-

 .1القوانني ذات الصلةيف  حقوقهم ويرعى أحواهلم. والنص على ما حيفظ هلم .الرمسي

 مساعدهتم:أو  ختصيص من يقوم على خدمتهم خامًسا:
يف  أعمى كل  إىل   أمصار الشام " أن ارفعواإىل  ن عمر بن عبد العزيز )رمحه هللا( كتبورد أ

فأمر ، رفعوا إليهالصالة فإىل  من به زمانة حتول بينه وبني القيامأو  من به فاجلأو  مقعدأو  الديوان
 .وأمر لكل اثنني من الزمين خبادم  "أي من الرقيق الذين عنده، لكل أعمى بقائد  

فرتب ، واملعوقني وقد فعل مثله الوليد بن عبد امللك )رمحه هللا( حيث اهتم باملرضى واملكفوفني
كما بىن ،  اضرير قائدً  ولكل، وجعل لكل مقعد  خادًما، هلم النفقات الالزمة والعطاء املناسب

 امسه. ضواحي دمشق ال يزال قائًما وحيمليف  مستشفى للمجذومني
 وقد قام كذلك أبو جعفر املنصور ببناء مستشفى للمكفوفني ومأوى للمجذومني وملجأ للعجائز

 .بغداديف 

                                                           
السودان ، جملة جامعة القران الكرمي والعلوم االسالمية، الشريعة االسالميةيف  حقوق املعاق، كتور مروان علي القدوميالد  1

 128ص، 2العدد
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اخلالفة  مبا يؤكد أ ن ما فهموه من واجبات، خمتلف العصوريف  هذه مناذج من أعمال اخللفاء
 .و االهتمام هبذه الفئة اهتماًما خاًصا خلصوصية وضعهاواإلمامة ه

 رعاية هؤالء:يف  إشراك مجيع أفراد اجملتمع وجتمعاته سادًسا:
هذه إىل  إن الدولة مبا مكن هللا هلا ميكنها أن جتعل أفراد اجملتمع ومجاعاته ومؤسساته منحازين

والثواب الذي ، وبالواجب الشرعي جتاهها، وذلك عن طريق التبصري بوضعها، الفئة متعاطفني معها
 :ومن هنا فيمكن التذكري باآليت .أعده هللا مقابل ذلك

وكذا ، فإن صربوا أثيبوا على ذلك، ابتال ء واختبارًا، صيب به أولئك إمنا هو بقدر هللا أن ما أ -
 .ذويهم والذين يقومون على أمرهم

 .أ ن ما أصاب أولئك ميكن أن يصيب أ ي شخص منا -
 بل وتقدميهم بالعطاء، أ ن من دالئل اإلميان وصدقه حب اخلري لآلخرين -

            ﴿ :تعاىلقال 

             

        ﴾  :١احلشر: 
املواقف  وتقدير هذه احلاجة مرتوك حسب، الصدقات باب واسع لتقدمي العون لكل حمتاجيف  -

والصدقة فضلها عظيم ومن ذلك الصدقة اجلارية اليت ميتد ثواهبا لصاحبها حىت  .والفروق واألحوال
 :تعاىل .ذلكيف  مؤسسات أن تساهمكما ميكن لل،  وميكن للفرد أن يقوم بقدر ما يستطيع، بعد موته

﴿             ﴾  :احلديد
٣٣ 

مثل ، ويتعارف الناس على ذلك، ميكن ختصيص بعض اخلدمات لذوي احلاجات اخلاصة -
 .األخرى املرافق العامةيف  وكذا األمر، وختصيص مقاعد هلم، اإلعفاء من رسوم النقل جزئًيا

:"إذا مات ابن آدم انقطع  ول هللاقال رس، تشجيع الناس على إحياء سنة الوقف اخلريي -
 1ولد صاحل يدعو له "أو  ،علم ينتفع بهأو  ،صدقة جارية :عمله إال  من ثالث

                                                           
، 1889بريوت عام، الغرب االسالمي الناشر دار، 6ج، الوقفيف  باب 63، اجلامع الكبري سنن الرتميذي، ابن عيسي حممد 1

 1613رقم احلديث 16ص



 الانساني التكريمفي  الخاصة الاحتياجات ذوي اشتراك صور

 

 

 
11 

 الإنساني التكريم أصلفي  الإعاقة ذوي اشتراك

إىل حال   ختصيص أوقافهم ويف توجيههايف  –أحسن هللا إليهم  –وقد تّفنن املسلمون األوائل 
، شرق  وال غرب يف حىت بلغت ما ال خيطر على بال إنسان أن يفعله، من اإلحسان دون احلال

ودعك من األوقاف املخصصة لطلبة العلم ، فدعك من أوقاف املساجد اليت كان يوقف عليها منها
 ...وإيواء اجملذومني واملرضى

صور  " ولقد تعددت :وينقل الدكتور عبداحلليم عويس عن الدكتور حممد البلتاجي قوله
العامل يف  االجتماعي ظهرًا من مظاهر التكافلتارخينا أكثر من ثالثني ميف  وقد عرفنا منها، األوقاف

 .. مؤسسات إلمداد العميان واملقعدين مبن يقودهم وخيدمهم "." :" وذكر منها اإلسالمي
ن جزءًا مقدرًا من ريع األوقاف اإلسالمية كان يصرف على اللقطاء واليتامى واملقعدين والعجزة إ

وجيدوا فيها السكن  –م هل أي الدور املخصصة –فيها والعميان واجملذومني واملسجونني ليعيشوا 
 .والغذاء واللباس والتعليم واملعاجلة

هللا تعاىل واكتساب  املؤسسات أن يلج من خالله ملرضاةأو  ن الوقف باب مفتوح ملن أراد من األفرادإ
ختصص هلم نفوس أفراد  من هذا اجملتمع هم أَوىل من غريهم أن إىل  مث إدخال السرور والراحة، الثواب

هذا اجملتمع يشعرون هبم يف  كذلك أن إخواهنم ويشعرون، مرافق تقضِّي هلم متطلباهتم بسهولة ويسر
 .1قضاء حاجاهتم فتطيب نفوسهم بذلكيف  ويسعون

 القانون الوضعييف  الفرع الثاين: األمن االقتصادي االستقالل الذايت
ها تناهض التمييز وحتاربه بشيت جممليف  وانني الوضعية جاءتقن كل من الأسابقا  ذكرنا

قرت حبقوقه اخلاصة املختلفة على أاليت  ،الوسائل ومن ضمنها التمييز ضد ذوي االحتياجات اخلاصة
هم أولكن ، املشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية جمموعة منإىل  العادي ألنه يتعرض اإلنسان

 القتصادية واليت سنتعرض هلا فيما يلي:املشاكل اليت تضر هبذه الفئة مجيعا هي املشاكل ا
إىل  باإلضافة، حمدودية فرص العملأو  اما بانقطاع الدخل ،على الدخل اإلعاقةتأثري يف  وتتمثل -

وقد يودي ضيق املريض ، االستعانة بآخرين كمرشدينأو  من مصروفات للعالج اإلعاقةما تتطلبه 
ن يكون قد هيئ أراد األسرة للخروج للعمل بدون أفرار بعض طاضأو  مقاومة العالجإىل  هبذه احلالة

 لذلك.

                                                           
 11ص، املرجع السابق، تور ماهر حامد احلويلالدك 1



 الانساني التكريمفي  الخاصة الاحتياجات ذوي اشتراك صور

 

 

 
16 

 الإنساني التكريم أصلفي  الإعاقة ذوي اشتراك

تقدمي بعض املساعدات املادية حلني تأهيله لعمل مناسب لقدرته ومن إىل  حيتاج املعوق -
املستوى االقتصادي إىل  تنشئة األطفال وقد ترجع هذه االختالفاتيف  الطبيعي أن توجد اختالفات

تشجيع الطفل يف  فيحقق االباء من الطبقة الدنيا، اديةلألسرة اليت عيش فيها باالعتبارات االقتص
زر هذا الطفل ملواصلة أهنم يشعرون بعجزهم عن شد أطاملا ، هداف تعليمية طموحهأعلى وضع 

سرة فقرية العديد من املشكالت كازدحام املسكن وخمالفة أيف  تعليميه. ويواجه الطفل الذي يولد
حجرة واحدة وسوء التغذية وغري ذلك من املشكالت يف  رادالعديد من األف وتزاحم الشروط الصحية

اليت تؤثر على حالته اجلسمية والعقلية والنفسية وما يصاحب ذلك شعور الطفل بالقلق نتيجة هذه 
 احلياة.
ال تستطيع االسرة ذات املستوى االقتصادي املنخفض تلبية احلاجات املادية ألطفاهلم مما  -
عدم كفاية املتطلبات أو  ل بالقلق والضيق لضعف املورد احلايل لألسرةشعور هؤالء االطفاإىل  يودي
كما ينشأ عن ذلك ،  ر العالقات بني الوالدين واالطفالتة وهذه املشكالت قد ينتج عنها تو االسري

 األسرة اليت يعيش فيها.إىل  العديد من ردود األفعال العدوانية من الطفل
سبب الشقاء والبؤس الذي يعيشه ونتيجة ألنواع شعور هذا الطفل باألمن واالستقرار ب -

 الغذاء...اخل...، امللبس، املسكنإىل  احلرمان الذي يعين منها كاحلاجة
مراحل صادي لألسرة )املعوق( تنعكس على ن املستوى االقتأإىل  شارت دراسة علميةأولقد  -

مج اليت تؤدي له االغراض فاألسرة الغنية تتمكن من اختيار املعلم املناسب والربا، منوه وتعليمه
 التعليمية واالجتماعية بعكس االسرة الفقرية اليت ميكنها توفري ذلك.

، مقاومة العالجيف  الكثري من املشكالت االقتصادية اليت قد تدفع املعوق اإلعاقةوقد تسبب  -
، فرد املعوقتكليف االسرة النفقات املالية إلجياد احللول الصحية املناسبة لليف  وتكون سبب مباشراً 

ه االقتصادي كامالً ر ن يؤدي دو أقوم هبا الفرد فاملعوق ال ميكنه األدوار اليت ييف  توثر اإلعاقةن أومبا 
الذي يرتتب عليه انقطاع و  ،ن يؤدي عماًل يعود عليه بالدخل املناسبأفهو ال يستطيع ، حبكم عجزه

 .1األسرةيف  كان املعوق هو العامل الوحيدإذا   خاصةً  الدخل واخنفاضه

                                                           
، 1111ط. ، سلسلة ذوي االحتياجات اخلاصة)االعاقة البصرية(، الدكتور طارق عبد الرؤوف واالستاذ ربيع عبد الرؤوف حممد 1
 111.128ص، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع الناشر، 1
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منط خاص من إىل  ن امهال تعليم األطفال الذين يواجهون صعوبات خمتلفة حبجة حاجتهمإ -
فيحرم اجملتمع جزء غري بسيط من الطاقة االنتاجية وينجم ذلك خلق فئة معاقة ستكون عبئاً ، التعليم

 على اجملتمع وتتطلب رعاية مستمرة.
انب من التأهيل املستمرة املرتابطة الذي ينطوي إن التأهيل املهين هو ذلك اجل :التأهيل املهين -

على  التشغيل مما جيعل املعوق قادرو  على تقدمي اخلدمات املهنية كالتوجيه املهين والتدريب املهين
ولعل هذا العنصر هو أهم ما تسعى الدول لتحقيقه  1 .االستقرار فيهو  احلصول على عمل مناسب

لق من حتفيز إمكانياته اخلاصة الداخلية ملساعدته على مساعدة ومن مث حتقيق رعاية فعلية للمعوق تنط
  .نفسه

  :وقد أقر املشرع اجلزائـري حق املعـوق فـي
على  18كما نصت املادة ،  من الدستور11و 61من خالل نص املادتني  :العمل -1

ما  ..للذين ال يستطيعون القيام بالعمل والذين عجزوا عنه هنائيا مضمونة" وهذا."ظروف معيشة
  .احلياة االقتصاديةيف  يكرس حق املعوق القادر على العمل على نيل وظيفة متكنه من املشاركة

جلنة والئية مهامها  19املادة يف  حدد قانون محاية املعوقني وترقيتهم :التوجيه املهين -1
ملؤسسات مؤسسات التعليم والتكوين واإىل  الرتبية اخلاصة والتوجيه املهين من خالل توجيه أفرادها

 ودرجتها اإلعاقةاخلاصة حسب احلاجات املعرب عنها وطبيعة 
تدريب وتعليم املعوقني صدر الرسوم يف  لغرض تكوين االختصاصيني :التدريب املهين -6

املتضمن إنشاء مركز وطين للتكوين املهين للمعوقني  13/11/1891يف  املؤرخ 91-681
ربامج واملناهج والوسائل التعليمية الضرورية مهمة حتسني ال 11مادته اليف  وقد ورد 2 جسديا

  .الرتبوية املخصصة للمكونني املتخصصنيو  جيمع الوثائق التقنيةو  للتكوين املهين للمعوقني جسديا

يف  بتحديد أصناف املعوقني القادرين على العمل 1891تكفل املرسوم الصادر سنة  :لتشغيلا
املتعددة السنوات و  صص خمططات التوظيف السنويةعلى أن خت 13مادته اليف  وألزم 11مادته ال

كما أن املادة ،  اليت تعدها اهليئات املستخدمة قسطا من مناصب العمل ليشغلها األشخاص املعوقون

                                                           
 199ص، ه1216ذو لقعدة16املورخ 11ة اجلزائري اجلريدة الرمسيةداخل في عملية التمهين في  مرسوم 1

 182ص، م18/11/1891املورخ 11اجلريدة الرمسية  يف 681ــ91الصادر تنفيذي مرسوم 2
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إعادة تربيته الوظيفية يف  عطال خاصة يستغلهاو  منه منحت رخص الغياب للمعوق العامل 11
 .والسماح له بأجراء املعاينات الطبية

استحالة أو  انطالقا من صعوبة ،الواقع العملي هلذه الشرحية يثري الكثري من األسى غري أن
  .وعدم تطبيق الكثري من مضامني هذه املواد، مؤسستهيف  تقبل صاحب العمل للشخص املعاق

 ،القانون اخلاص باملعوقني أن األشخاص املعوقني بدون دخل يستفيدون من منحة ماليةيف  كما جاء
 .1باملئة111دج للمعاقني بنسبة  6111ب أن تقل عن اليت ال جي

د اهتمت هبذه الفئة اخلاصة ن الشريعة االسالمية قأفيما سبق يتبني لنا  املتناولومن العرض 
يف  هتمت بضروريات هذه الفئة خصوصاً أو ، يام اخلالفة االسالمية قبل وضع القوانني الوضعيةأخاصة 

ن وكل ما حتتاج اليه هذه الفئة تصرف من بيت مال اجلانب االقتصادي مأكل ومشرب ومسك
 املسلمني. كذلك القانون الوضعي اهتم هبذه الفئة وسن هلا القوانني حلمايتها من اجملتمع.

 الثالث: األمن األسري املطلب
ة اليت يعيش فيها الفرد املعاق ئيذوي االحتياجات اخلاصة: تلعب الب رعايةيف  دور االسرة

وهو دور يرتاوح بني املواقف اليت تغلب عليها مسات االمهال وعدم ، بعجزهوره منو شعيف  دورها
وتقع بني هذين الطرفني املتطرفني املواقف املعتدلة اليت تغلب عليها مسات املساعدة املوضوعية ، القبول

 عاجتاهات استقاللية سليمة. فاألسرة هي وحدة اجملتميف  اليت هتتم بتنظيم شخصية املعاق لتنموا
هنا كانت تضم درجات من القرابة بني أفرادها  أة سواء كانت االسرة ممتدة مبعىن وخليته االساسياألوىل 

فإن لألسرة وظيفة اساسية ثانية بعد االجناب هي وظيفة التنشئة ، بني األب وابنهاألوىل  كالدرجة
ائف األخرى اليت توليها االجتماعية والثقافية وذلك جبانب الوظيفة العاطفية واالقتصادية ضمن الوظ

 .األوىل ألفرادها وباعتبارها وحدة اجملتمع االساسية وخليته
وتتعرف على آثارها  اإلعاقةوتعترب األسرة اليت يوجد فيها فرد معاق هي أول من يواجه صور 

مزيد إىل  وتوثر على عواطفه واتصاالته والرعاية األسرية للطفل بوجه عام واملعوق بوجه خاص حتتاج
ولن ، ن االسرة هي املكان الطبيعي لرعاية االطفال وتربيتهأوهذا يدل على  ،ن االرشاد والتوجيهم

ن توفر للطفل أمها فال تستطيع املدرسة مبفردها يكون هناك أصدق منحب والديه وتقبلهما ورضا

                                                           
 املرجع السابق، بلقرمي سهام والدكتورة. الدكتور بوسكرة امحد 1
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هم على حاجة  اليه مع اعطائهما االرشادات واملعلومات الرتبوية اليت تساعديف  املعوق كل ما هو
 تعليم الطفل داخل األسرة.

 التعامل مع طفلها املعاق:يف  ا ـــــ دور األسرة
محاية هذا الطفل من الرواسب والعقد يف  األسرة طفل معاق ماذا يكون دورهايف  عندما ينشأ

قوياء وهو العاجز الوحيد. إن الطفل املعاق له أور بالنقص وهو يرى من حوله إخوة النفسية والشع
يكون حمبوبًا ومرغوبًا فيه كما  نأأكثر من الطفل العادي وهو يريد  حلاجة العميقة للحنان بلنفس ا

ن يكون نشيطًا قويًا ومبدعًا ملماً أو ، خريناالنتماء لآلإىل  ويقتصر، االحساس باألمانإىل  نه حيتاجأ
يف  ون دائمًا ماثلةن تكأل البد لذلك فإن االحتياجات اليت يواجُهَها الطف، بالعامل الذي حييط به

نوعه ضمن أو  مساعدة ولدمها على احلياة الطبيعية أيا كانت درجة العجزيف  وعي الوالدين فيتعاونان
 النقاط التالية:
 ن تكون العالقة بني املعاق والوالدين عالقة يسودها التعاون واحملبة والتقدير حيت يتقدمأـــ جيب 

 نفسي والعاطفي.املدرسة التعليمية لوجود اهلدوء اليف 
 ن تكون الروابط االسرية روابط قوية لتحمل اعباء الطفل املعاق.أــــ جيب 

 ن يشاركوه دون حرج.أاالصحاء ملساعدة االبن املعوق و  ــ جيب تشجيع االبناء
نمي ن هذه املشاركة تحياناً ألأاملناقشة واملشاجرة يف  ــ مساعدة الطفل املعوق على مشاركة إخوته

 فراد االسرة.أبة بني وتقوي احمل
اساء إذا  ن يكون هدف االسرة توفري حياة طبيعية للطفل املعاق قدر االمكان مع زجرهأــ 

 جل تربيته.أالتصرف ليس قصد اهانته وامنا من 
ن تساعد الطفل املعاق على النمو الصحيح السليم واالستقالل عن مساعدة أــ على االم دائما 

 لضرورية.اآلخرين لتلبية حاجاته ا
 رعاية ذوي االحتياجات اخلاصةيف  ب ـــ التحديات الرتبوية لألسرية

يف  تاليف االخطاء والقصورإىل  وتدريبهم على فن الوالدية فذلك يؤدي ـــ توعية االباء واالمهات
 التنشئة االجتماعية لألطفال.

السرة نسب كبرية الخنفاض هذه ايف  ألن نسبة املعوقني، ـــ العمل على رفع مستوى األسرة الفقرية
 مستوى الصحة وسوء التغذية قبل وبعد الوالدة.
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املواد الدراسية يف  ـــ تطبيق تدريس مادة الرتبية االسرية كمادة تدرس لألطفال املعوقني ومدجمة
املختلفة لتقدم لألطفال املعوقني املعلومات واملهارات املرتبطة باحلياة اليومية واليت تساعده على 

 حياة اجملتمع.يف  تماد على الذات واالندماجاالع
وتأكيد الدراسات الرتبوية بشكل ، وسائل اإلعالميف  ــــ جيب توضيح برامج االطفال واالسرة

 واساليب مواجهتها. اإلعاقةمتكامل وتوعية االباء بأسباب 
هر جلعل نفسية الطفل الشيف  املدرسة الرتبوية ولو مرةيف  نشطة املقامةأـــ مشاركة االباء واالمهات 

 اجملتمع.يف  مهيأة لرتبية وتأهيل الطفل ملساعدته لالندماج
 :اإلعاقةاحلد من يف  ثرهأج ـــ دور االسرة و 

 واليت تتمثل فيما يلي اإلعاقةاحلد من يف  ان لألسرة ادوار
 االهتمام بالرتبية الغذائية والتوزيع الغذائي السليم لألطفال. (1
 االمراض واالوبئة مثل شلل االطفال وااللتهاب.االهتمام بالتطعيم ضد  (1
ثناء احلمل والكشف الدوري وابتعادها عن االصابة باألمراض وخاصة أاالهتمام باألم وخاصًة  (6

 احلصبة األملانية. وابتعادها عن تناول العقاقري خالل فرتة احلمل.
 وقت مبكر. يف ي عيبأاف اهتمام االم بأطفاهلا والعناية املركزة حىت ميكنها اكتش (2
سرته من املعاناة والعذاب الدائمني وينقذه من أخيص املبكر قد ينقذ الطفل وينقذ حماولة التش (1

 وجيعله عضو منتج خري من معاق مستهلك. اإلعاقة
تسهيل انفتاح الطفل على اخلربة والتدرج فيما يتفق وحالته الصحية وظروف إعاقته. وتشجيعه  (3

 على االستقاللية.
  :وقاية إماوعليه تكون ال

زيادة على ما تقدم يأيت التشريع اجلزائري ليعزز هدف الوقاية وجيعلها من ضمن أولويات الدولة 
 :1 من خالل قانون محاية الصحة وترقيتها حيث جند

-11-19-11-16-11املواد يف  الرعاية الصحية وجمانية العالج: وذلكيف  احلق -1
محاية حيلة إىل  جمال الصحةيف  األهداف املسطرةما يلي: "ترمي  16املادة يف  وقد جاء 11-11

                                                           
 62، ص01/60/6991المؤرخ في  52الجريدة الرسمية الجزائرية العددالقانون المدني المتضمن في  1
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تطوير  :السيما عن طريق، من األمراض واألخطار وحتسني ظروف املعيشة والعمل اإلنسان
  "...،.الوقاية
حتسني مستوى إىل  حتسني مستوى املعيشة والرتبية الرياضية: مل يشر قانون الصحة -1

دور الرتبية إىل  حني أشاريف  ،عن سوء التغذية املعيشة بالرغم من أن العديد من اإلعاقات تنتج
على سبيل املثال: "جيب على مجيع  96املادةيف  حيث جاء 99– 96البدنية من خالل املواد من 

  "قصد محاية صحة السكان وحتسينها، قطاعات النشاط الوطين أن تنظم أنشطة بدنية ورياضية
 .133املادة إىل  إضافة 11ىل إ 11البيئة الصحية ومكافحة األوبئة: املواد من  -6
 .33إىل  31الوقاية من األمراض غري املعدية واآلفات االجتماعية: املواد من  -2
 .111إىل 83التثقيف الصحي والرتبية الصحية: املواد  -1

على  39املادة يف  حيث جاء 11أىل 39العناية بصحة االم والطفل: املواد من  -3
اإلدارية اليت مجيع التدابري الطبية واالجتماعية و يف  مومةسبيل املثال: "تتمثل محاية الطفولة واأل

محاية صحة االم بتوفري أحسن الظروف الطبية واالجتماعية هلا قبل احلمل تستهدف على اخلصوص: 
  "....وخالله وبعده

 111-111أما املواد  19– 11الفحص الدوري والتفتيش عن األمراض: املواد   -1
  .ينختص التشخيص والعالج املبكر 

  .13الوقاية من األخطار واألمراض املهنية: املادة   -9
أوت  18يف  املؤرخ 12-11الوقاية من حوادث املرور: من خالل القانون رقم   -8

1111.  
 282-81الوقاية من األخطار النامجة عن استعمال اللعب: حدد املرسوم التنفيذي  -11

أو  ة عن استعمال اللعب احملليةقواعد الوقاية من األخطار النامج 11/11/1881يف  املؤرخ
 1.املستوردة
ة االسالمية والقانون الوضعي قد ن كل من الشريعأن العرض الذي ذكرناه سابقًا جند وم    

بناء أينتج عن تلك العالقة الطيبة من  وما هتموا مبقومات االسرة والكيفية الصحيحة اليت تنشأ عليهاا
                                                           

، 11/11/1891املؤرخ يف 19اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدديف 11/11/1881 يف املؤرخ 282-81 التنفيذي املرسوم 1
 113ص
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م يوم القيامة. فمن حق كل نا من قوة ألننا مسؤولون عنهوتيأعمة مبا جيب احملافظة على تلك الن
إذا  سرة مثالية دومنا متييز حلالته اجلسدية االأأسرته ومن حقه كذلك تكوين يف  ن يكون آمناً أانسان 

 نظرا حلالته املرضية. ،مل يستطع ذلك

 املساعدة القانونية(يف  الرابع: األمن القانوين )احلق املطلب
 الشريعة االسالميةيف  املساعدة القانونية(يف  من القانوين )احلقاأل األول: الفرع

ن أ اإلنساينن الشريعة االسالمية جاءت إلرساء دعائم العدل والرمحة والتعاون أمن الطبيعي 
حيرص على ضمان ما أكدته وقررته الشريعة من مبادئ وحقوق وحريات لإلنسان وذلك من خالل 

ن هذه املبادئ واحلقوق تتعلق بإنسان الذي  أة هلا والدفاع عنها خاصًة و حلمايتوفري وتفعيل إجراءات ا
ن احلماية وتفعيل إجراءاهتا من متطلبات أ، كرمه هللا سبحانه وتعاىل وفضله على غريه من املخلوقات

     ﴿ :تعاىل العدل الذي ميثل عنون االسالم احلقيقي والذي عرب عنه القرءان الكرمي

          

   ﴾  :تعاىل قولهيف  وهني هللا عز وجل عن االمث ١٧النحل: ﴿ 
              

 ﴾  :6املائدة 
حتقيق إىل  ن تقرن ما تضمنته من أحكام عملية هتدفألقد حرصت الشريعة االسالمية على 

 ولعل أول هذه الضمانات هو املرتبط، بضمانات تكفل محايتها وتعمل عل تنفيذها، مصاحل العباد
والعمل ، اآلخرةيف  كسب ثواب اآلخرة واخلوف من العقابإىل   السعييف  بالوازع الديين واملتمثل

على كسب رضاء هللا سبحانه وتعايل. ومن ال جيدي معه الوازع الديين فريتكب املخالفة فقد شرع 
تصة متثل ن تقوم هبا جهة خمألكن هذه احلدود والتعزيرات جيب ، االسالم احلدود والتعزيرات لردعه

 والية احلسبة(و  ،والية املظامل، الدولة وهي الواليات اليت عربت عنها الشريعة االسالمية)والية القضاء
جيب علي هذه الواليات اخذه بعني االعتبار ومساعدهتا بصفة  خاصةن هناك فئة أغري 

معرفة  إىل خاصة ألهنا جمموعة من االشخاص ذات طابع خاص وهم املعوقون والذين حيتاجون
حقوقهم وكيف حيصلون عليها ألن من واجبات الدولة االسالمية مساعدة مجيع رعاياها احملتاجني ايل 
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ن االسالم يعرف من االنظمة اليت عن طريقها تتحقق احلماية الكاملة أاملساعدة أيًا كان نوعها. 
س املساواة دومنا متييز نظمة خيضع هلا اجلميع على أساأوهي ، وخاصة هؤالء احملتاجون اإلنسانحلقوق 

فرد عادي من الرعية وال فرق بني انسان عادي أو  مني وويلأاوبني ، حيث ال فرق بني حاكم وحمكوم
املعوق ذهنيًا ( اليت ينفرد هبا  بعض االحكام اخلاصة)مثل عقوبة اجلناية عنديف  وانسان معوق إال

 املعوق.
 القانون الوضعييف  ة القانونية(املساعديف  الفرع الثاين: األمن القانوين )احلق

ن اخلروج عن املبادئ أرت عليها خمتلف النظم القانونية استق اليتمن املبادئ القانونية 
ترتيب اجلزاء الذي قد يكون مدنياً يف  القانونية اليت يتمثل اثرها املسؤوليةوالقواعد القانونية يستتبع 

سؤولية هي املظهر التقليدي لكفالة احرتام ومحاية ومن هنا يعترب امل، وقد يكون جنائيا حسب احلال
والقانون الدويل مثل القوانني الداخلية يرتب املسؤولية الدولية على من تنطوي تصرفاته على ، القانون

عالقة قانونية ، شكلها التقليدييف  حتدث ضرر بالغري. واملسؤولية الدوليةأو  ،خرق القانون الدويل
يتسبب  امتناع عن عملأو  تفرتض ألثارهتا وحتريكها ارتكاب عمل، الدويلأطرافها أشخاص القانون 

 التمييزأو  حالة اخالهلا مببدأ املساواةيف  ثارة املسؤولية الدولية ضد دولة ماأعنه ضرراً. ويتصور امكان 
فيما و أ احرتام املساواة وعدم التمييز فيما تقوم به من تصرفاتيف  تقصريهاأو  تعاملها مع االفراديف 

 إطار نظام تبين مطالبات الرعايا واالفراد عموماً.يف  جيري حتت إشرافها
املاديني و  التشريع اجلزائري: األشخاص املعنوينييف  واملؤهل لالستفادة من املساعدة القضائية

ميكنهم ، العدالةيف  يدافعوا عن حقوقهمأو  الدخل احملدود ليتحصلوا ذوي، ذوي األهداف غري رحبية
 ستفادة من املساعدة القضائية.اال

، الذين ال يستوفون الشروط السابقة الذكر، استثنائيا لألشخاص، ـ ميكن أن متنح املساعدة القضائية
 موضوع النزاع.يف  املساعدةو  ووضعيتهم تستدعي فعال االهتمام

تعاجل القضية )  اليتو  لدى اهليئات القضائية املتخصصة، سواء على مستوى النيابة :يتم إيداع الطلبـ 
احملاكم اإلدارية(.او ، حماكم املنازعات، جملس الدولة، احملكمة القضائية، اجملالس القضائية، احملاكم

طلبات املساعدة القضائية للنواب العامني ، لدى وزارة العدل اليت ستتكفل بإيصاله عن طريق الربيد
 املختصني إقليميا )مكاتب املساعدة القضائية(.
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كل و  اإلداريةو  ملساعدات القضائية: كل النزاعات اليت تودع لدى اهليئات القضائية العاديةتغطي ا ــ
 احملفوظة.و  وثائق اإلعفاء

 :فاملساعدة القضائية تغطي، يف هذا الصددو  ـ
 16"أنظر املواد ، مصاريف املقاضاة، متابعة القضية"، مصاريف امللفات " اإليداع ،ـ مصاريف الدفاع

 ".11ـ  11مر رقم من األ 18إىل 
 :ـ امللف الذي جيب إيداعه

ويودع ، رئيس مكتب املساعدة القضائية املؤهل لذلكإىل  الذي يقدم، ـ طلب املساعدة القضائية
وثيقة أو  ،يتضمن عرض حمتوى القضية اليت سيتم مباشرهتاو  على مستوى األمانة العامة للمكتب.

 ته.التنفيذ الذي يتم مباشر أو  اإلعفاء املطلوبة
 شهادة عدم اخلضوع للضريبة.أو  ،ـ شهادة اإلعفاء من الضرائب

 ( أشهر األخرية.16ـ مستخرج من كشف الراتب للثالثة )
مصادق عليها من طرف رئيس ، يودع تصريح شريف يبني مداخيل املعين باألمر، يف حالة أخرىو  ـ

 اجمللس الشعيب البلدي ملكان اإلقامة.
يعترب طلب املساعدة القضائية ، يوما من ايداع الطلب 11رتة زمنية تقدر بـ فيف  ،ويف حالة عدم الرد ـ

اعترب إذا  بإمكانهو  أقرب وقت ممكن.يف  القضيةيف  جيب على املكتب املختص أن يفصلو  مقبوال.
 ".11االستعانة باملادة السابعة "، ذلك ضروريا

 ـ آثار املساعدة القضائية
 ،التسجيل، حقوق الطابع الضرييبيف  دفع املصاريف املطلوبة تعفى املساعدة القضائية مؤقتا من

املخالفات. كما يتم اعفاءه مؤقتا من دفع املبالغ اخلاصة أو  من كل أنواع الضريبة القضائيةو  التأشرية.و 
كل التكاليف املتعلقة باخلدمات املرتبطة و  حمامي الدفاعو  ،احملامني، املوثقني، التأشريةو  بأمناء الضبط

 .11ـ 11من املرسوم  18إىل  16اءات االستفادة من املساعدة القضائية. وفقا للمادة بإجر 
 ". 11ـ  11من املرسوم رقم  19يتمتع جبميع حقوقه " املادة ، ـ املستفيد من املساعدة القضائية

 ة.للقصر الذين يستفيدون من املساعدة القضائي، ملعطويب احلرب، أرامل الشهداءو  ـ للبنات العازبات
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للعمال الذين  ،لألم اليت أوكلت هلا كفالة األطفال، ـ لكل طرف يطلبها مستفيد من منحة املعيشة
ضحايا و  لضحايا سوء املعاملة ،ذوي احلقوقو  لذوي األمراض املهنيةأو  ،تعرضوا حلوادث العمل

 لضحايا اإلرهاب. ،لضحايا املتاجرة غري الشرعية بالبشر ،التجارة باألعضاء البشرية
 لذوي احلاجات اخلاصة. ـ

جيب أن يكون مرفوقا ، رئيس مكتب املساعدة القضائية املؤهلإىل  الطلب الذي يقدم :مالحظة
 الدخل الشهري. احملاكمأو  كامللف الطيب بالوثائق الضرورية

 1النزاعات اليت تودع أمام اهليئات القضائية.و  ـــــ تقدم املساعدة القضائية لكل القضايا
محاية البالغني وناقصي يف  من قانون االجراءات املدنية واالدارية 299اىل 291وادكما تنص امل

كتابة العريضة عرضا عن الوقائع اليت تربر التقدمي يف   جيب ان تزيد 291كما تنص املادة،  االهلية
مع امر  296وجيب ان ترفق بامللف الطيب على املساعدة القانونية من توكيل حمام كما نصت املادة

ودفع رسوم  293لقاضي خبربة طبية للمعين لتحديد احلالة الصحية قبل اختاذ القرار كما تنص املادةا
 2ومصاريف القضية من احملكمة املطروح امامها النزاع.

نستخلص مما سبق ان فقهاء الشريعة والقانون الوضعي اولوا  اهتمام مبتطلبات الفئة احملتاجة       
دية واملدنية والقضائية وكفلت هذه احلقوق اال انين ارجح اهتمام الشريعة اجلوانب االقتصايف  خصوصا

 جوانب حياهتا.و  مجيع اطواريف  املزيد من الرعايةإىل  مبا اعطته من حقوق هلذه الفئة احملتاجة

 
 
 

                                                           
ـ  11املعدل بالقانون رقم و  املتمم، املتعلقة باملساعدة القضائية، و 1811" اوت 11اخلامس "يف  املؤرخ 11ـ  11ـ املرسوم رقم  1

 .1118فيفري  11يف  املؤرخ، 1118
 وزارة العدل :املصادر
 www.mjustice.dz :ـ الروابط

الطبعة ، املدرسة الوطنية لالدارة، سلسلة القانون للجميع، قانون االجراءات املدنية االدارية حسب آخر التعديالت 2
 1111.1111االوىل
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ـــاين: ـــرخص الشـــرعية لـــذوي اال تياجـــات  الفصـــل الث ال

 اخلاصة.
 

 :متهيد 
o :صطالحاللغة وااليف  تعريف الرخصة أواًل. 
o :ًأقسا  الرخصة ثانيا. 

  العباداتيف  رخص املعا  األول:املبحث. 
o  رخص الطهارة األول:املطلب. 
o رخص الصالة.املطلب الثاين : 
o رخص الصو .املطلب الثالث : 
o رخص احلج.املطلب الرابع : 

 

 املعامالتيف  رخص املعا : املبحث الثاين 
o  خيار البيع األول:املطلب 
o عةالشف: املطلب الثاين 
o املطلب الثالث: اإلجارة 
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 :متهيد
ن االشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يعتربون من املرضى ومن الذين رخص هلم الشرع أمبا 

أفعال العبادات واملعامالت فما هي الرخصة يف  ن يأخذوا هباأعد االمور الذي ال يستطيع غريهم ب
 وما ضوابطها للعمل هبا وما حكمها.

 اللغة واالصطالح يف وال: تعريف الرخصةأ
 اللغةيف  أ ــ الرخصة

 ،رخصه هللا فهو رخيصأ: ضد الغالء وقد رخص السعر و الُرْخصُ ، الرخصة من رخص
 إن "النيب قول ومنه االمر خالف التشديد فيه.يف  رخيصاً والرخصة شرتيتهاوارختصت الشيء: اي 

ره كمارخصه   َأن تؤ تى حيب اَّلل    يضاً أ وقوله 1)" معصيُته َأن تؤ تى يك 
  )"2عزائمه تؤتى أن حيب خصه كما ر َأن تؤ تى حيب اَّلل   إن " :

: والُرْخَصةُ  3، املرأة بشرهتا ورقتها أو : الناعم من كل شيء كالثوب الرخيص اي الناعمالَرْخصُ 
 4التيسري والتسهيل والتخفيف.

 خيدم هو الذي اللغوي املعىن أن القول ميكن للرخصةلفة الذكر السا التعريفات خالل من  خالصة
 5.التشديد خالف وهو التسهيل األمريف  الرخصة هو االصطالحي املعىن
 الشرعيف  الرخصةب ـ 

 6احلنفي: ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل احملرم. عرفها االمام السرخسي
 7عرفها القرايف املالكي: هي جواز االقدام على الفعل مع اشتهار املانع منه شرعا.

                                                           
، 1، ج1ط ،يف صوم يوم وافطار يوم باب الرتغيب، مكتبة املعارف، صحيح الرتغيب والرتهيب، بن ناصر الدين االلباين حممد 1

 1118ديث ، رقم احل113ص
 1131رقم احلديث، املرجع السابق، بن ناصر الدين االلباين حممد 2
، 2ج ـ1212، ـ1116 ـ1ط، دار ومكتبة اهلالل، والراء باب اخلاء والصاد، كتب العني،  ابو عبد الرمحان اخلليل ابن أمحد 3

 192ص
 228ص، 1ج، 1211ـ1888-1ط، مكتبة الرشد، علم اصول املذهب املقارنيف  املهذب، مدعبد الكرمي بن علي بن حم 4
 311، ص1، ج9جمد الدين ابو ظاهر حممد ابن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط، باب فصل الراء، مؤسسة الرسالة، ط 5
، 1ج، (1686/1816) د ط، وت لبناندار املعرفة بري ، اصول السرخسي، ابو بكر حممد بن أمحد بن ابو سهل السرخسي 6

 111ص
 11ص، (1211/1111) 1ط، 1ج، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الذخرية، شهاب الدين بن ابو العباس القرايف 7
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 1ما شرع لعذر مع قيام السبب احملرم :عرفها اآلمدي
 2عرفها ابن اللحام والطويف: ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح.

 3هو احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر: و اإلسنويعرفها 
  كم الرخصةج ــ 

 والدليل على ذلك اآليات التالية:، 4حكم الرخصة االباحة من حيث هي رخصة
    ﴿قوله تعاىل:  احلاالت احلرجة واالضطرارية بدليليف  ن الرخصة جتبأحدمها أ -

           ﴾ :تعاىل قولهو  ٣٠١البقرة: ﴿  
            ﴾  :١املائدة 

 لقوله تعاىل، وهذا أصل اإلباحة، اصها التخفيف عن املكلف ورفع احلرج عنه وثانيها: ان الرخصة -
﴿         ﴾ :٦١ البقرة 

 .ال رخصاً  لكانت عزائمً  ،وجوباأو  مأمورا هبا ندبا نه لو كانت الرخصأ: هاثالثو  -
 د ــ احلكمة من تشريع الرخصة

     ﴿ :قوله تعايليف  تظهر حكمة الشارع من التخفيفات الشرعية ومنها الرخصة

     ﴾  :أمرين:إىل  فهذه اآلية اشارت ٦٨النساء 
أن يكون هذا الدين يسراً فال حرج يلحق املكلف من تطبيق يف  وتعاىلة هللا سبحانه رادإ األول: -

 أحكامه.

                                                           
 111ص ، 1ج، د ت، د ط، اصول األحكاميف  اإلحكام، سيف الدين ابو احلسن علي ابن ايب علي 1
دار الكتب العلمية ، (1216/1896)1ط، القواعد والفوائد االصولية، وف بابن اللحاماالمام ايب احلسن عالء الدين املعر  2

  111ص، بريوت لبنان
، عامل الكتب، شرح منهاج االصول للقاضي ناصر الدين البيضاوييف  هناية السول، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اآلسنوي 3

 111/111ص، 1ج، 1891، بريوت لبنان
 111ص، 1ج، ـ1888ـ2ط، د ت، د ط، دار املعرفة بريوت لبنان، اصول االحكاميف  املوافقات، الشاطيبابراهيم موسي  4
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ن سبب أإىل  لذلك أشارت اآلية الكرمية، وقوة حتمله اإلنسانيعة أن هللا أعلم بطبالثاين:  -
لذلك ال جيوز التكليف  اإلنسانمقدور يف  والتكاليف البد أن تكون اإلنسانالتخفيف ضعف 

 1مبا ال يطاق.
على اهلالك من شدة اجلوع  اإلنسانوكذلك من حكم تشريع الرخصة الضرورة فبإشراف الثالث:  -

       ﴿تعاىل  صة األكل لقولهضرورة يتسبب عنها رخ

                 

     ﴾  :فأكل امليتة بسبب ، ونفي االمث من أساليب االباحة 111البقرة
 2االضطرار مباح.

 3ـــ أقسا  الرخصة ـ
 -:التايل النحو على وهي، متعددة باعتبارات خمتلفة أقساًما الرخصة الفقه أصول علماء قسم

 .واجملاز احلقيقة حيث من -1
 .الشرعي احلكم حيث من -1
 .األداء حيث من  -6
 .التخفيف حيث من -2
 .للرتخيص الداعية األسباب حيث من -1

                                                           
 21، ص1881الدكتور وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، دار الفكر، دمشق، د ط 1
 86(، ص1891حممد ابن زكريا الربديسي، اصول الفقه، دار الثقافة، د ط) 2
 (، أو احلكم أقسام من هي هل واختلفوا، احلكم على الكالم عند والعزمية الرخصة لةمسأ األصول علماء حبث 3

 :اآليت النحو على وهي مذاهب عدة على الفعل؟ أقسام من
 ، الوصول منهاج كتابهيف   البيضاوي وتبعه، احلاصل كتابهيف   األرموي الدين تاج ذهب األول: املذهب

 ي ف اهلمام ابن والكمال، اجلوامع مجع صاحب السبكي ابن الدين وتاج ،التحصيل كتابهيف   األرموي الدين وتقي
 .للحكم قسمان أهنماإىل  والغزايل؛، والقرايف، الثبوت مسلم صاحب الشكور عبد ابن هللا وحجة، التحرير
 الفعل أقسام من أهناإىل  وآخرون احملصوليف  الرازي واإلمام اجلاجب وابن اآلمدي ذهب :الثاين املذهب

 .احلكم متعلق هو ذيال
 الرخصةإىل  احلكم ه وغري البيضاوي تقسيم :وقال األول الفريق رأي اجلوامع مجع صاحب ورجح

 .إليها احلكم متعلق هو الذي الفعل وغريه الرازي تقسيم من اللغةإىل  أقرب والعزمية
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 .املكلف على الواقعة املشقة حيث من -3
 األخذ بالرخصة ضرورة تبيح

، اخلمس كلياهتم على واحلفاظ، العباد مصاحل رعاية أساس على اإلسالمية الشريعة قامت
يف  حراًما كان ما يفعل أنإىل  الضرورة فتلجئه، الكليات هذه أحد يهدد ماإىل  املكلف يتعرض وقد

 .غريها
 أي حتمله وال الرخصة مبقتضى يعمل عمن املؤاخذة ترفع ما الضرورة هذه حاالت من وكان

 .هبذه الرخصة العمل على اإلقدام عن واالمتناع الصرب على وتشجعه حتثه الوقت ذاتيف  ولكنها، إمث
 من أن خالهلا من يتضح أمثلة لذلك نضرب، واضحة والصورة، جلًيا األمر يكون وحىت

 .بالرخصة األخذ يبيح ما الضرورة حاالت
 .باإلميان القلب اناطمئن مع الكفر كلمة إجراء األول: املثال

 يعمل نأ، فأيهما خريًا له النيب سبأو  ،الكفر بكلمة التلفظإىل  املكلف الضرورة أجلأتإذا  ـــ
 هبا؟ التلفظ عن وميتنع بالعزمية يأخذ أم، بالرخصة عمل قد فيكون هبا ويتلفظ الضرورة مبقتضى
 إجراء، عند اإلكراه نفسه على لتلفا خاف ملن يباح أنه على تفقواوا، املسألة هذهيف  العلماء حتدث
 إجرائها عن يصرب وميتنع أن حقهيف  واألفضل باإلميان القلب اطمئنان مع اللسان على الكفر كلمة
 التلفظ رخصة له فيثبت، الشارع لنهي تعظيًما احلرام عن المتناعه مأجورًا؛ كان قتل فإن، لسانه على

 تنكشف ال تبات الشرك حرمة أن وذلك، باحلرمة ففيوص صفته على الفعل اإلمث ويبقى عنه ويرفع
 وهو املوجب ألن السقوط؛ حيتمل ال به قائم اإلميان وجوبيف  تعاىل هللا حق أن على بناء حبال

 -العبد أي– لكنه، التغيري حيتمل ال به أوجب اإلميان ما ومجيع صفاته وحقية تعاىل هللا وحدانية
 ومعىن، البنية بتخريب صورة االمتناع عند نفسه يفوتيف  حقه ألن اإلكراه؛ عند اإلجراء له رخص
 تفوت وال، باق األصلي الركن هو الذي التصديق ألن يفوت مبعىن؛ ال تعاىل هللا وحق، الروح بزهوق
 التكرار إذ، ثانية اإلقرار عليه يلزم مل إميانه صح حىت بقلبه وصدق أقر مرة ملا ألنه وجه؛ كل من صورة

 1االميانيف  ركنب ليس اإلقراريف 
 .ضرورة الكفر كلمة إجراء إباحة على :األدلة

                                                           
 96ص، 9. جد ط، دار املعرفة بريوت لبنان، كنز الدقائق  حشر  يف البحر الرائق، ابن جنيم 1
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يأيت قوله  مبا باإلميان مطمئن والقلب ضرورة الكفر كلمة إجراء إباحة على العلماء استدل
               ﴿:تعاىل

          ﴾ ٣٧٢: النحل 
 :الداللة وجه

 عليه إمث ال أنه، القتل نفسه على خشي حىت الكفر على ُأكره من أن على العلم أهل أمجع
 ،كفرالب عليه حيكم وال زوجته منه تبني وال، باإلميان مطمئن وقلبه الكفر كلمة لسانه على إن أجرى

، الكفر التلفظ بكلمة حترمي من ال، املكره على الغضب وقوع من اآليةيف  الوارد االستثناء أن كما
 1احلرمة عدم ال املكره على الغضب نفي يفيد أن فغايته

 2"اوز عن أميت اخلطأُ والنسيان وما استكرهوا عليهـ ـ حديث " إن هللا جت1
 :الداللة وجه

 منه قصد غري على جرت بل، معانيها هبا املتكلم يقصد مل اليت األلفاظ ألغي الشارع أن
 وحنوهم املرضأو  الغضبأو  فرحال شدة من واملخطئ واملكره واجلاهل والسكران والساهي كالنائم

وذكر ، قال: أخذ املشركون عمار بن ياسر فلم يرتكوه حىت سب النيبياسر  بن عمار ــــ عن 6
ما تركت حىت ، قال:" ما وراءك؟" قال: شر  يا رسول هللا فلما أتى رسول هللا ، أهلتهم خبري مث تركوه

" قال: مطمئن باإلميان قال" إن عادوا  وذكرت آهلتهم خبري قال: "كيف جتد قلبك؟، نلت منك
 3"فعد  
 :الداللة وجه

 إكراها إكراههإىل  املشركون عاد إن الكفر بكلمة يتلفظ أنرخص لعمار  ن النيبأ
 .باإلميان مطمئًنا قلبه كان إن، ملجًئا
 :الكفر بكلمة التلفظ عن االمتناع أفضلية على األدلة

                                                           

 291ص، 1ج، املرجع السابق، التفتزاين
يف  وابن حبان، 1162رقم احلديث، 222ص، 6 ح، والناسي املكره طالق باب، الطالق كتاب،  سننهيف  ماجة ابن أخرجه 2

 1118رقم، 183ص، 13 ح، األمة هذه عن بفضله هللا وضع عما األخبار ذكر باب، األمة فضل كتاب،  صحيحه
 وقال هذا، 6618رقم، 611ص، 1ج، النحل سورة تفسري باب، التفسري كتاب،  مستدركهيف  احلاكم أخرجه 3

 خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث



 تمــهـيــــمد

 

 

 
71 

 الخاصة الاحتياجات لذوي الشرعية الرخص

 ﴾              ﴿ ــــ قوله تعاىل 1
 ٢ - ٤الربوج: 

 :داللةال وجه
 إظهار وأن، منه خوف ما على يصرب أن لهاألوىل  العظيم باإلهالك الكفر على املكره أن

 1له. رخصة الكفر كلمة
 العزمية مبقتضى العمل أفضليةإىل  املكلف وجهت اإلسالمية الشريعة أن لنا يظهر سبق مما

 ذاتيف  ، دينه على احفاظً  لنفسه هتديد من املكلف له يتعرض ما وأما، الفنت هذه أمام والصرب
 .نفسه حق وتقدمي الرخصة مبقتضى العمل له أباحت قد فإهنا الوقت
 :الغري مال إتالف :الثاين املثال

 ﴿ فقال تعاىل، عليه التعدي وحرمة الغري مال على احملافظة اإلسالمية الشريعة اقتضت
             

           ﴾ جاء ٦١ء: النسا 
 وهذا يتحقق ،2"نه قال: "كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضهأ النيب عن احلديثيف 
 .اخلمس الكليات أحد وهو املال على احملافظة مبدأ مع

 أم ال؟، يتلفه أن له جيوز فهل، غريهأو  باإلكراه غريه مال إتالفإىل  املكلف اضطرإذا  ولكن
 على اإلقدام له يباح فإنه مبلجئ غريه مال إتالف على ُأكرِّهإذا  املكلف أن على العلماء اتفق

 على ذلك يؤجر إنه بل يأمث ال فإنه هلك حىت وصرب ذلك عن امتنع وإذا، عليه وتوسعة رخصة ذلك
 ويثاب

 .واملعقول اسوالقي بالسنة الغري مال إتالف إباحة على واستدلوا
 :السنة أما
 3"هميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليأقال:" جتاوز عن  أنه النيب عن روي فما _

                                                           
 111، ص61(، ج1818.1688حممد ابن عمر بن احلسن املعروف بالفخر الرازي، تفسري الفخر الرازي، دار الفكر بريوت) 1
 ودمه واحتقاره ه وخذل املسلم ظلم حترمي باب، واألدب ةوالصل الرب كتاب،  صحيحهيف  مسلم أخرجه 2

 3113رقم، 11ص، 1 ح، وماله وعرضه

 1162رقم احلديث، 222ص، 6 ح، والناسي املكره طالق باب، الطالق كتاب،  سننهيف  ماجة ابن أخرجه 3
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 :الداللة وجه
 مال أتلف من فإن وعليه، عليه مكره وهو شيًئا فعل من على واإلمث احلكم رفع ن هللا قدأ

 .يأمث ال فإنه اإلكراه حال ريهغ
 :القياس أما

 أن للمضطر أجيز وحيث، غري طعامإىل  املضطر على، الغري مال إتالف على املكره قياس
جبامع  غري؛ مال يتلف أن للمكره أبيح كذلك،  الضرورة به تندفع قدر ما غريه طعام من يأكل

 1كل  يف   اهلالك من النفس على واخلوف الضرورة
 :لاملعقو  أما
 الشرع ميزانيف  املال حقارة منه فعلم، املال حفظ على النفس حفظ قدم قد الشارع نإ -1

 .2األرواح فواتيف  املفسدة من أخف فواتهيف  املفسدة ألن الدماء؛إىل  باإلضافة
 إىل يؤدي أعضائه من عضوأو  نفسه هالك وحتقق، الغري مال إتالف عن امتناعهيف  أن -1

 املتلف. املال بضمان اجنباره مع معىن يفوت ال هللا وحق، ومعىن صورة حقه فوات
 حكم غرييف  يكون الغري مال إتالف على املكره فإن لذلك، التكليف مينع امللجئ اإلكراه أن -6

 املكلف
 يضمن؟ الذي ومن، بالضمان يلزم هل، اإلكراه حال غريه مال أتلف فيمن العلماء ختلفأو 

 :مذاهب على
 األول: املذهب

 وإتالف األكل منفعة ألن املكرِّه؛ دون املكَره على الضمان أنإىل  واحلنابلة احلنفية ذهب
 3له حصلت الوطء منفعة ألن احلد؛ عليه جيب الزنا على كاإلكراه فكان للمكَره حصلت املال

 :الثاين املذهب

                                                           
، (1111.1211لطبعة االوىل)ا، دار الفكر العلمية بريوت لبنان، املبسوط، ابو بكر حممد بن أمحد بن ابو سهل السرخسي1

 12ص
 91ص، 1ج، دار املعارف بريوتقواعد االحكام يف مصاحل االنام، ، ابو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم 2
 116ص، 1ج، املرجع السابق، ابن جنيم 3
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 أتلف احملمول ألن املكَره؛ دون املكرِّه على الضمان أنإىل  الشافعية وبعض املالكية وذهب
 فصار، غالًبا بدونه األكل ميكنه ال إذ القبض على إكراه األكل على اإلكراه ألن بإذنه؛ احلامل عامط

 له آذنًا مث للطعام بالضمان مالًكا مث غاصًبا فصار، بنفسه قبضه فكأنه، احلاملإىل  منقوالً  قبضه
 1باألكل.
 :الثالث املذهب

 جتب فإهنا، الدية على قياًسا ذلكو ، منهما كل على الضمان أنإىل  الشافعية بعض وذهب
 الفقه؛ كتب ذكرته تفصيل عن غىن القدر هذا الفعل ويفيف  الشرتاكهما مناصفة منهما كل على
 .2الرخصة مبقتضى تبيح العمل الضرورة أن بيان مقصودنا ألن

 :املسألتني على تعقيب
 الكليات على افظةللمح بالرخصة األخذ تبيح الضرورة أن لنا يتضح األمثلة هذه جمموع من

، ضرورة الكفر كلمة إجراء إباحة مسألة ففي، هبا العمل عن واالمتناع الصرب أفضلية مع، اخلمس
 احملافظة على قامت اإلسالمية والشريعة، واهلالك للخطر نفسه وتعرض املكلف حال الشريعة راعت
، لسانه على رائهابإج ويرتخص نفسه حق يقدم أن له فرخصت، اخلمس الكليات كأحد النفس على
 الكليات من وهو الدين على احملافظة هبدف، عنها االمتناعيف  رغبته قد فهي الوقت ذات ويف

، يتلفه بأن غريه مال إتالفإىل  اضطر رخص ملن احلنيف ديننا فإن املال إتالف مسألة ويف، اخلمس
 املال صاحبل أوجبت الوقت ذات ويف، الكليات اخلمس كأحد النفس على حمافظة ذلك ويف

 .أيًضا اخلمس من الكليات وهو، املال على حمافظة هذا ويف الضمان
 الكليات أحديف  بالتهديد الضرورة أجلأتهإذا  املكلف فإن غريها األمثلة هذه على ويقاس

 أال شرط، الرخصة مبقتضى العملإىل  ويلجأ، الضرر هذا نفسه عن يدفع أن له يرخص فإنه، اخلمس
 لغري.ا حقوق على يتعدى

                                                           
 222ص، 6ج، دار الفكر بريوت، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد الدسوقي 1
 عام اصول الفقه جبامعة غزة.يف  رسالة ماجستري، الرخصة عند األصوليني وعالقتها باملقاصد، ي علوشحممد حسن عل 2
 13ص، (1118.1261)
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 العباداتيف  رخص املعا  األول: املبحث
ته املختلفة مع التكاليف املختلفة كما لحايف  إذا كانت كتب التفسري والفقه تناولت املرض

إىل  ن املرض الذي يودي بصاحبهأهارة والصالة والصيام واحلج ذلك بوب الطأيف  العباداتيف  نرى
 لعبادات.غري ذلك من ايف  وهكذا، الصالةيف  الرتخيص

 كان املرض يؤمله ويؤذيهإذا   ن ضابط املرض املبيح للتخفيف هو قول مجهور العلماء"أوالشك 
قام بالتكاليف الشرعية فإن أهو إذا  فساد عضو  أو  برئه 1تأخر"أو  خياف أن يزيدأو  خياف متاديهأو 

ويؤيد ذلك حديث عمران بن حصني، 2األحكام املخففةإىل  له أن يرتخص ويعدل
قال: كانت  3

 4، "فإن مل تستطع فعلى جنبك ،فإن مل تستطع فقاعداً ، فقال" صل قائما يب بواسري فسألُت النيب
 191البقرة:  ﴾      ﴿  ولعموم قوله تعاىل

ومجهور العلماء أخذوا باحليطة واحلذر فلم يفتحوا باب الرتخيص على مصرعيه فيستخف 
وهذا ما ، الناس بأمر العبادة ومل يشددوا حىت خيرج الناس عن مقصد الشريعة من التيسري ورفع احلرج

ألنه هو الذي يشعر باألمل والضعف ، املرضيف  حد كبريإىل  يت نفسهتطمئن اليه النفس واملكلف مف
 وغري ذلك.
 رخص الطهارة األول: املطلب

ن يعدل عن فرض الوضوء ايل التيمم نظرًا لوجود املوجب للرخصة وهو أيرخص للمريض 
تأخر أو  زيادة املرضأو  العضوأو  تلف النفسيف  العجز عن استعمال املاء عندما يكون املاء سبباً 

سفر فأصاب رجل رجاًل منا يف  حديث جابر أنه قال: خرجنايف  البدن. كما صحيف  تشويهأو  الربء
التيمم؟ فقالوا ما جند يف  مث احتلم فسأل أصحابه فقال: هل جتدون يل رخصة، رأسهيف  حبجر  فشجه

، ك فقال" قتلوهأخرب بذل فلما قدمنا على النيب، فاغتسل فمات، لك رخصة وانت تقدر على املاء

                                                           
، 3(، مؤسسة الرسالة، ج1889.1218، )1مجال الدين يوسف بن عبد اهلادي احلنبلي، غاية املرام شرح ايب األفهام، ط 1

 623ص
 116، ص1مؤسسة دار الفكر العريب القاهرة، ج ،1القرطيب، اجلامع ألحكام القران، ط 2
 ه16هو عمران بن حصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي مات  3
 ، يف صحيح االلباين يف صفة الصالة811، رقم احلديث211، ص1رواه أبو داوود، كتاب الصالة، باب يف صلة القاعد.ج 4
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" يعصبأو  ن يتيمم ويعصرأمنا يكفيه إالسؤل  1فإمنا شفاء العي، مل يعلمواإذا  أال سالوا ،قتلهم هللا
 2ويغسل سائر جسده" شك موسى " على جرحه خرقة مث ميسح عليه

ن أملرض الذي يتضرر صاحبه بغسله له ن وجود اأهذا احلديث يدل داللة واضحة على ف
غلب على ظن أو  جلهأو  التيمم إن عم البدنأو  ن أمكنأاملسح إىل  يرتخص بالعدول عن الغسل

يه كتبهم وهو الذي ذهب أليف   صاحبه التلف بالغسل. فقد نص الفقهاء رمحهم هللا على ذلك
 ﴾           ﴿ مجاهري أهل العلم لقوله تعاىل

 .ن أيضاً بتعاطي هالكهاوقتل النفس يكو  ٦١النساء: 
ن ميسح عليها لعذر املرض أأحد مواضع الوضوء يف  كان هناك جبائرإذا   كما يشرع للمريض

كان املرض بسبب تلفاً إذا   وجب التيمم مع املسحأن االمام الشافعي رمحه هللا أكما ،  ودفعًا للضرر
فإنه جيب على املريض املصاب  ،سمجزء حمدد من اجليف  اجلرحأو  كان املرضإذا   ماأ، باستعمال املاء

 3ن يرتخص بالتيممأومل جيز له ، غسل ما أمكن واملسح على غريه
طهارة اخلبث فإن كان املريض به يف  طهارة احلدث يوجد أيضاً يف  وكما أن الرتخيص يوجد

ه ويشق على املريض غسله وتطهري ، وال ينقطع الدم والصديد والقيح اخلارج منه، جرحا ال يرقا نزفه
ضاق إذا  ويرخص له ذلك ملكان املشقة املوجود والقاعدة أنه، فاته جيوز له ان يصلي على حالته

 4حدوث تسمم وتأخر برء فلذلك يشرع له الرتخيص.يف  وقد يتسبب، األمر أتسع
ومبا أن الطهارة واجبة على كل مسلم فهي أيضًا واجبة على املعوقني فيجب عليهم أخذ 

 من املوىل عز وجل، بأخذ التدرج املنقول عن األئمة رضوان هللا عليهم.التخفيف املعطى هلم 
 املطلب الثاين: رخص الصالة

واألصل ، الصالة سقط عنه فرضهيف  مل يستطع القيامإذا  اتفق العلماء علي أن املريض
فإن مل ، فقال" صل قائما قال: كانت يب بواسري فسألُت النيب حديث عمران بن حصني

 ن يرتخصأن املريض له أفهذا حديث فيه داللة على ، "فإن مل تستطع فعلى جنبك ،عداً تستطع فقا

                                                           
 اجلهل 1
 صحيحهيف  واحلديث حسنه االلباين 663رقم، 111، 1ج، اجلروح يتيمميف  باب، الطهارةيف  رواه ابو داوود 2
 16(.ص1881.1211طبعة دار الفكر)، السراج الوهاج على منت املنهاج، ألمحد الغمراوي 3
 111ص، (1211.1891) لنظائر، دار الكتب العلمية بريوتاألشباه وا، زين العبدين بن جنيم 4
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أهنا قالت:" اشتكى رسول  وعن عائشة ، الصالة على اهليئات املذكورة حبسب حالة مرضهيف 
فأشار ، جالساً فصلوا  بصالته قياماً  فصلى رسول هللا، ودونهفدخل عليه ناس من أصحابه يع هللا

، وإذا رفع فأرفعوا  ، فإذا ركع فأركعوا  ، فلما انصرف قال:" أمنا جعل اإلمام ليؤمت به، األيهم أن اجلسو 
 1واذا صلى جالساً فصلوا  جلوساً 

دليل ذلك ، كما يرخص للمريض ترك اجلماعة وصالة اجلمعة ويسقط عنه الوجوب بسبب
قال:" من مسع النداء فلم مينعه من أتباعه عذر... قالوا وما العذر  ان النيب باس حديث ابن ع

 .2"مرض مل تقبل منه الصالة اليت صلىأو  يا رسول هللا؟ قال: خوف
يشق أو  ن يغلب عليه املرضأن خاف املريض إكما رخص للمريض اجلمع بني الصالتني 

 .رمحهم هللا 4واالمام أمحد 3ن جيمع وهذا مذهب االمام مالكأفله ، عليه
ومما سبق ذكره نستخلص مما سبق أن الصالة ال تسقط حبال من األحوال فيجب علي  

 ليت هو عليها وال يتحرج من اعاقته.املعوق الصالة على احلالة ا
 املطلب الثالث: رخص الصو 

    ﴿ ذلك لقوله تعاىليف  رمضان واألصليف  يرخص للمريض االفطار

              ﴾ 
ن عبد السالم:" وأما الصوم فاألعذار فيه خفيفة كالسفر واملرض الذي يشق قال العز اب ٣٨٤البقرة: 

وهذان عذران خفيفان وما كان أشد منهما كاخلوف على ، الصوم معه كمشقة الصوم على املسافر
 5كان أوىل جبواز الفطر،  األطراف واألرواح

يكون فيه العقل  رًا فما بال املرض الذيضاملرض العادي الذي يكون العقل فيه حايف  هذا
 الذي ال يعرف ليله من هناره وال حاضره م غائبه. غائبا كاجملنون وذوي االعاقات الذهنية.

                                                           
، دار طوق 1211 1، طأمنا جعل اإلمام ليؤمت به املسند للصحيح املختصر، باب اجلامعمحمد ابن اسماعيل ابو عبد هللا البخاري،  ،1

 168، ص1النجاة، ج
 111رقم احلديث ، 133ص، 1ج، ترك اجلماعةيف  باب التشديد، ودااخرجه أبو د 2
 113ص، 1ج، (1882.1211) 1ط، دار الكتب العلمية، املدونة، مالك ابن أنس بن مالك 3
 111ص، 1د ط. ج، مكتبة القاهرة، املغين، ن عبد هللا الشهري بابن قدامةابو حممد موفق الدي 4
 111ص، 1ج، دار املعارف بريوت، مصاحل األناميف  قواعد األحكام، ابو حممد عن الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم 5
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 املطلب الرابع: رخص احلج
يف  املعتمر التداوي الذي يستلزم فعل أشياء من حمظورات االحرام كالرقودأو  يرخص للحاج

    ﴿ :ك الرتخيص قوله تعاىلذليف  واألصل، املستشفى ومنعه من اخلروج إلمتام نسكه

             ﴾ 181: البقرة 

ن إبل ، شدة الزحامأو  ولذلك رخص للمحرم املريض دخول االسعافات احلجاج نتيجة للحوادث
فإن فاته احلج حتلل  ،امتناعه عن احلجيف                     ً        فيعترب املرض هنا موجبا  للرتخيص اهلالكإىل  بعضها يؤدي

راي  وهذا بعض النسك كرمي اجلمرات وغريه من املناسكيف  كذلك له االستنابة،  شفائهبعمرة بعد 
ن للمريض أفراي مجهور العلماء ، م الأنه جيب عليه الدم أيف  مجهور العلماء إال أن اخلالف يكمن

 وجبوا الدم على املستبني.أخص له االنابة ما عدا املالكية ن يرت أ
أو                       ن يقوموا  مبعظم املناسكألك باملعوقني الذين ال يستطيعون س فما باهذا عند معظم النا

أداء هذه يف  ن كان يستطيع توكيل شخص ليقوم مقامهإالبقاع ألداء هذه الفريضة فإىل  حىت السفر
سفره.يف  ن مل يستطع سقط عليه احلج ملشقة مرضهإريضة قام بذلك عند بعض العلماء و الف
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 املعامالتيف  عا رخص امل :املبحث الثاين
 يف اجلانب الشرعي اإلسالمي. رخص املعا  يف املعامالت املطلب األول:

 منها فإن، العباداتيف  الناس من لطائفة مصلحة حيقق ما الرخص من هناك أن رأينا كما
 :أمثلة ولذلك، املعامالت جانب من هلم املصلحة حيقق ما أيًضا
 :البيعيف  اخليار األول: املثال

، فيه ورخص البيعيف  اخليار أثبت قد احلكيم الشارع ولكن، واالنعقاد اللزوم البيوعيف  األصل
 1وحنوه غرر كوجود البيع هذا من عليهم يقع أن ميكن مما املكلفني عن الضرر لدفع

 يلي: مبا البيعيف  اخليار ثبوت على الفقهاء واستدل
يقول أحدمها لصاحبه أو  يتفرقا:" البيعان باخليار مامل هللا رسول قال عمر ابن عن

تبايع الرجالن فكل إذا  :"هللا رسول قال :قال أيًضا وعنه .2"يكون بيع خيارأو  اخرت ورمبا قال
فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع خيري أحدمها اآلخر  أو واحد منهما باخليار مامل يتفرقا وكان مجيعاً 

 .3ن تبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع فقد وجب البيعأن تفرقا بعد إو 
 :منها الداللة وجه

 هلما مصلحة حيقق وذلك، واملشرتي البائع من لكل اخليار بإثبات النيب من تصريح فيها أن
 بينهما البيعيف  الرضا وضمان ماهلما حفظ خالل من

هذه الفئة خاصة وإن كان يتبني لنا أن اخليار يف البيع يكون جائز على  ومن خالل ما سبق
 املتبايعان احدمها وكيل ليس صاحب جزم يف هذه املواقف ،كوكيل ملعاق.

 :الشفعة :الثاين املثال
 ال أن األصل. بعوض ميلك فيما احلادث الشريك على القدمي للشريك قهري متلك حق هيو

 4.الشريك لضرر دفًعا فيها رخص الشارع أن إال، رضاه بغري ملكه الرجل بيع فيها ألن جتوز
 واإلمجاع بالسنة الشفعة إثبات على العلماء واستدل

                                                           
 1ص، 2ج، املرجع السابق، املغين، ابو حممد موفق الدين عبد هللا الشهري بابن قدامة 1
 1118رقم احلديث، 32ص، 6ج، باب كم جيوز اخليار، كتاب البيوع،  صحيحهيف  أخرجه البخاري 2
 6282رقم احلديث، 11ص، 1ج، البيعيف  باب الصدق، كتاب البيوع،  صحيحهيف  أخرجه مسلم 3
 218ص، 1ج، املرجع السابق، املغين، ابو حممد موفق الدين عبد هللا الشهري بابن قدامة 4
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 :السنة أما
. وعنه أيضا قال: 1"يوقف حدودهاأو  قضى بالشفعة مامل تقسم النيب أن" جابر فحديث- 

 .2وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعةكل مامل يقسم فإذا يف   الشفعة جعل رسول هللا
أو  أرض من بيع فيما يقاسم مل الذي للشريك الشفعة إثبات على العلم أهل أمجع حيث :اإلمجاع

 .حائطأو  دار
 :املسألة على تعقيب

 املصلحةوأن  غريهم دون الناس من بطائفة خيتص قد ما املعامالت من هناك أن املعلوم من
 من الطائفة هلذه يرخص أن فأقتضى، هبا يتعامالن اللذين الفريقني هذين ىتتعد ال املعاملة هذهيف 

، الضياع من أمواهلم هلم وحيفظ، املصلحة هلم وحيقق احلرج عنهم يدفع ما املعامالت أمور من الناس
 على كان ما وكل، الكليات اخلمس على احلفاظ من اإلسالمية الشريعة قررته ما مع يتفق ما وهو
 .3حكمه خذيأ فإنه ذلك

ان الشفعة حق لكل انسان فما بالك باملعاق الذي ال يعرف حىت ما  ومما سبق يتضح لنا
 فعل جاره اال اذا أخرب بذلك فيكون له حق الشفعة يف شراء ما بيع مامل يقسم.

 :اإلجارة :الثالث املثال
 4فشيَئا شيًئا تؤخذ معلومة مباحة منفعة على عقد هي :اإلجارة
 حيتمل ال واملعدوم معدومة، للحال واملنافع املنفعة، بيع ألهنا جتوز؛ ال ارةاإلج أن القياس
 وال العتبار احلال، جتوزيها إىل سبيل وال املستقبل،يف  يؤخذ ما إىل البيع إضافة جيوز فال البيع،

 5إليها الناس حلاجة جوزت ولكنها املال، اعتبار
 6اإلمجاعو  والسنة بالكتاب اإلجارة مشروعية على واستدلوا

 :الكتاب أما
                                                           

 1281رقم، 112ص، 2ج، دار احياء الكتب العربية، كتاب سنن ابن ماجه،  سننهيف  ماجهاخرجه ابن  1
 1116رقم، 18ص، 6ج، باب بيع الشريك من شريكه، كتاب البيوع،  صحيحهيف  أخرجه البخاري 2
 118ص، املرجع السابق، الرخصة عند األصوليني، حممد حسن علوش 3

 213،  6ى منت اإلقناع، دار الفكر بريوت، د ط، جمنصور بن إدريس البهويت، كشاف القناع عل 4
 1، ص6حممد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، املرجع السابق. ج 5
 112.116. ص6، ج1891عالء الدين الكسائي. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتاب العريب بريوت 6
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            ﴿قال تعاىل: 

 ﴾   :وقوله أيضًا   ٦٠القصص﴿         

   ﴾  :٦٢القصص:   ٦٢القصص 
 معلومة. وبأجرة معلومة، ملدة االستئجار جواز على داللة فيهما : الداللة وجه

              ﴿ وقوله تعاىل:

     ﴾  :٣٧اجلمعة  
 وتعاىل سبحانه هللا من الفضل ابتغاء اإلجارة أن :الداللة وجه

 اما السنة:
هذا الوجه وكان ناس يقولون يل يف  قال : كنت رجال أكري التيمي أمامه أيب ــــ عن 1 

هذا الوجه وكان يف  ين رجل أكريإ: يأىب عبد الرمحان  بن عمر فقلتإنه ليس عليك حج فلقيت ا
وتفيض من  ليس حترم وتليب وتطوف بالبيتأإنه ليس عليك حج، فقال ابن عمر: ناسًا يقولون يل 

فسأله عن مثل ما    جاء رجل اىل النيب ،عرفات وترمي اجلمار قال قلت بلى. قال فإن لك حجاً 
     ﴿ م جيبه حىت نزلت هذه اآليةفل  سألتين عنه فسكت عنه رسول هللا

   ﴾  :ليه رسول هللا إفأرسل  ٣١٨البقرة  ":وقرأ عليه هذه اآلية وقال
 1لك حج" 
 :الداللة وجه
 بل إن املوىل  النيب عليه ينكر ومل احلج، موسميف  باإلجارة يقوم كان الرجل هذا أن _

 الً منه.مساه فض
" من أستأجر أجرياً عن رسول هللا أنه قال هريرة وأيب اخلدري، سعيد أيب عن - 1

 .2فليعلمه أجره
                                                           

دار املكتبة العصرية صيدا الكرى، باب املناسك، كتاب .داوود يف سننه أبو أبو داوود سليمان بن األشعث بن إسحاق .سنن  1
 1161، رقم احلديث11. ص1 ح بريوت،

ابو بكر بن ايب شيبة عبد هللا بن حممد بن ابراهيم، سنن ابن أيب شيبة، كتاب البيوع واألقضية، باب من كره أن يستعمل األجري  2
 11116يث، رقم احلد81، ص11قبل أن يعلمه أجره، ج
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 فيدل األجر إعالم وهو اإلجارة، جواز تعليم شرط أن هذا تعليم من النيب الداللة: وجه
 اجلواز. على

 :اإلمجاع أما
 1نكري. غري من هذا يومنا إىل الصحابة زمن من اإلجارة جواز على األمة تأمجع فقد _

 :املسألة على تعقيب
 عن احلرج تدفع أن أرادت اإلسالمية الشريعة أن لنا يتضح السابقة األمثلة جمموع خالل من

 أمر عليهم يسهل حىت باملعامالت، خيتص فيما هلم عامة مصلحة حتقق وأن األمة، جمموع
فيه  وهذا احلرج،يف  وقوعه دون اآلخر من حاجته منهم واحد كل ويأخذ بينهم، فيما التعامل

 .اإلسالمية الشريعة حفظتها اليت اخلمس الكليات أحد وهو للمال حفظ
 القانونيف  املعامالتيف  املطلب الثاين: رخص املعا 

 البيعيف  اخليار األول:املثال 
املشرتي رفع اليد عن الشيء املبيع كله أو  ( على أنه إذا جتنب612حيث نصت املادة) 

بعضه وذاك بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر. فعلى البائع التخلص من نتائج الضمان وذلك 
بالرد على املشرتي ما دفعه من النقود أو قيمة ما أداه من شيء آخر مع مصاريف اخلصام.  اما 

 عن املبيع فعلى املشرتي ان يطلب من البائع: ( فتكلمت عن حالة نزع اليد الكلي611املادة)
 ـــ قيمة املبيع وقت نزع اليد  
 ـــ قيمة الثمار اليت ألزم املشرتى بردها إىل املالك الذي نزع املشرتي عن املبيع.  
ـــ املصاريف النافعة اليت ميكنه أن يطلبها من صاحب املبيع وكذلك املصايف الكمالية إذا    

 النية.كان البائع سيئ 
ـــ مجيع مصاريف دعوى الضمان ودعوى االستحقاق باستثناء ما كان للمشرتي يستطيع ان   

(. وبالتايل يتم تعويضه عما حلقه 616يتقيه منها أو أعلم البائع هلذه الدعوى األخرية طبقًا للمادة)
طلب فسخ  من خسارة وما فاته من كسب بسبب نزع اليد عن املبيع مامل يقم املشرتي دعواه على

 البيع أو إبطاله. 

                                                           
 112ترتيب الشرائع، املرجع السابق، صيف  عالء الدين الكسائي. بدائع الصنائع 1
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حالة نزع اليد اجلزئي عن املبيع ويف حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة املشرتي يف  اما   
املطالبة يف  (.كما للبائع احلق613قد بلغت قدرًا لو علمه املشرتي ملا أمت العقد كما تنص املادة)

 االنتفاع الذي حصل عليه منه.( مقابل رد املبيع مع 611املادة)يف  باملبالغ املبينة
 ويف حالة اختيار املشرتي استبقاء املبيع لو كانت اخلسارة اليت حلقته مل تبلغ القدر املشار إليه

مل يكن له سوى املطالبة حبق التعويض عن الضرر الذي حلقه بسبب نزع اليد عن  ،الفقرة السابقةيف 
 1املبيع.

 الشفعة يف  املثال الثاين: اخليار
يف  بيع العقار ضمن االحوال والشروط املنصوصيف  عة: رخصة جتيز حلول حمل املشرتيالشف
 (.181-183-181-182املواد التالية:)

 ،يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة االحكام اليت ينص عليها االمر املتعلق بالثروة الزراعية-
 رقبة.املناسب لل ملالك الرقبة اذا بيع الكل او البعض من حق االنتفاع

لصاحب حق االنتفاع اذا  ،جنيب أا بيع جزء من العقار املشاع اىل الشيوع اذيف  _للشريك
 (.181بيعت الرقبة كلها او بعضها )املادة 

 _اذا تعدد الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حسب الرتتيب املنصوص عليه فيما يلي:
 بقدر نصيبه.اذا كان الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة - 
( فانه 181اذا كان املشرتي قد توفرت فيه الشروط اليت جتعله شفيعا مبقتضى املادة )- 

ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى. املادة  ،يفضل على الشفعاء من طبقته او من طبقة ادىن
(183.) 

خذ االيف  _ اذا اشرتى شخص عقار جتوز الشفعة فيه مث باعه قبل ان تعلن اي رغبة 
الشفعة يف  : )جيب ان يكون التصريح بالرغبة911طبقا للمادة  ،بالشفعة او قبل تسجيل هاته الرغبة

واال كان هذا التصريح باطال وال حيتج به ضد الغري اال اذا   ،بعقد رمسي يعلن عن طريق كتابة الضبط 
ا على االكثر من تاريخ مع ايداع مثن البيع واملصاريف بني يدي املوثق خالل ثلثني يوم ،كان مسجال 

 فان مل يتم االيداع ،الشفعة بشرط ان يكون هذا االيداع قبل رفع دعوى الشفعةيف  التصريح بالرغبة
                                                           

، واملتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم 1811سبتمرب 13ه املوافق ل1681رمضان 11ملؤرخ يف 19ـــــ  11األمر رقم 1
 1111ماي 16املؤرخ يف 11ـــ  11بالقانون رقم
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الشفعة( فال جيوز االخذ بالشفعة اال من املشرتي الثاين وحسب الشروط يف  االجل سقط احلقيف 
 اليت اشرتى هبا.

مجيع حقوقه يف  النسبة للبائع حمل املشرتيحيل الشفيع ب 912تقول املادة آثار الشفعة: 
وال  ،والتزاماته اال انه ال ميكن له االنتفاع باألجل املضروب للمشرتي عن دفع الثمن اال برضاء البائع 

 يرجع الشفيع على البائع اذا ما اسرتد الغري العقار بعد الشفعة.
ون واالختصاصات اىل ان الشفيع ال تكون له حجة على الره 913كما حملت املادة 

املأخوذة ضد املشرتي وكذلك كل بيع صدر منه كل حق عيين رتبه املشرتي او ترتب عليه اذا كان 
 كما يسقط حق الشفعة باألحوال التالية :   ،الشفعة يف  ذلك قد مت بعد تاريخ شهر اعالن بالرغبة

 الشفعة ولو قبل البيع.يف  اذا تنازل الشفيع عن حقه -
 بيع سنة من يوم التسجيل.اذا مر على عقد ال -

 
 الثالث: عقد االجيار. املثال

اإلجيار هو عقد ميكن املؤجر مبقتضاه املستأجر من االنتفاع بشيء ملدة حمددة مقابل بدل _ 
(. مثل 231مع جواز ان حيدد بدل االجيار نقدا او بتقدمي اي عمل آخر بنص املادة) ،اجيار معلوم 

معينة. واإلجيار جيب أن يكون مكتوبًا وحمدد التاريخ وإال كان  إستأجار سيارة من أجل نقل بضاعة
سنوات ما مل يقضي القانون خبالف ذلك بنص  16باطاًل ، يشرتط ان ال يتجاوز مدة 

 (.239املادة)
(كما قد ينقضي 238وينتهي هذا العقد بقوة القانون بانقضاء االنتفاع  كما تنص املادة)

كما جيوز إهناء عقد ،ن وقد ينقضي بانقضاء املدة املتفق عليها بانقضاء حق االستعمال وحق السك
لسبب عائلي او مهين مع إخطار املؤجر مبوجب حمرر قضائي يتضمن إشعار ملدة شهرين. ويف حالة 

اشهر من وفاة  13وفاة املستأجر تستمر مدة العقد إىل انتهاء املدة. مع ضرورة انتهاء اإلجيار خالل 
 ؤجر مبوجب حمرر قضائي.ملستأجر مع إخطار امل

حالة ال تكون فيها صاحلة لالستعمال أو طرأ عليها نقص جاز يف  إذا سلمت العني املؤجر
(. اما إذا 298( واملادة)211للمستأجر طلب فسخ اإلجيار أو نقص بدل اإلجيار كما نصت املادة)
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ويف حالة تعدد  ،القانون هلكت العني املؤجرة أثناء مدة اإلجيار هالكًا كليًا يفسخ اإلجيار حبكم
 1املستأجرون لعني واحدة حتدد األولوية ملن كان عقده هو األول.

ومن خالل ما سبق ذكره يف هذا املطلب يتضح لنا أن فقهاء القانون جعلوا قوانني خاصة  
باملعوقني يف جانب املعامالت لكثرة املشاكل الواقعة واالنتهاكات الواقعة ضد هذه الفئة فكفلت حق 

وحقه يف االنتفاع من االجارة ضمن قانون  خيار البيع وحقه يف الشفعة وان مضت مدة زمنية معينة
  خاص هبذا النوع من العقود.

                                                           
 21، والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم6912سبتمبر 01ه الموافق ل6092رمضان 02لمؤرخ في 52ـــــ  12األمر رقم 1 1

 0221ماي 60المؤرخ في 22ـــ 
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 ةــامتـاخل
 

 اإلسالم وأكدهتا هبا جاء اليت واملبادئ القيم بني الكبرية املفارقات الدراسة هذه تناولت
 اليومية احلياةيف  منارسها اليت والسلوكيات، ةجه من اإلنسان حقوق جماليف  الوضعية القوانني

 حقوق مبادئ تلقييف  السبق نال شرف الذي اجملتمع هذا من يفرتض إذ .االسالمي للمجتمع
 اخلاصة االحتياجات ذوي جماليف  ليس والتزاًما بتطبيقها تقيًدا اجملتمعات أكثر من يكون أن اإلنسان
 يقبل التجزئة ال كلُّ  هي وردت كما اإلنسان حقوق مبادئ األسوياء. ألن جماليف  ولكن فحسب

ن كان يضر باحلياة االجتماعية إما تفرضه عليه الدول املتقدمة و  جمتمعنا يتبعيف  وليس كما هو احلال
 حتديات علينا جديدة تفرض متغريات من تفرزه وما السريعة والعلمية احلضارية التطورات إن .املسلمة

 العلمية األساليب توظيف ينبغي علينا حيث، اإلنسان حقوق جمال منها خمتلفة جماالتيف  كبرية
 جماليف  وقناعاتنا مبادئنا ترمجة حنو تدرجيًيا مث التطلع ومن، تناقضاته فهميف  والتعمق واقعنا لتشخيص

 الظواهر من فيه اجملتمعات كسائر جمتمع بأننا االعرتاف جيب .سلوكيات متحضرةإىل  اإلنسان حقوق
ينبغي  إمنا والقيم باملبادئ التفاخر يكفي يعد مل لذلك، اإلجيابية الظواهر يفوقأو  ما يساوي ةالسلبي

 على الدونيةأو  التفوق عقدة عن بعيًدا الواقع أرض على ممارستها سبليف  والبحث بالواقعية التحلي
 ليست األفراد واجلماعات سلوكيات تغيري رهان لكسب البداية نقطة أن وأعتقد .سواء حد

 اإلصالحات ولكنها، رغم أمهيتها األنظمة مستوى على تتم أن جيب اليت السياسية اإلصالحات
 إعداديف  هام بدور تضطلع حيث األسرة واملدرسة؛ مستوى على وخصوصا والرتبوية االجتماعية

 مبادئ النشأ تعليم، حتديدا اإلعاقة جمال ويف، هذه االصالحات تتضمن أن وينبغي .القادمة األجيال
 :وهي أساسية ولكنها بسيطة

 االحتياجات حبق ذوي اجملحفة األفكار من التخلص خالل من إال يتم ال املساواة حتقيق إن -1
 .قرون عرب ضدهم تراكمت اليت التفرقة أشكال كل ورفض اخلاصة

 بذوي االحتياجات خاصة قوانني إصداريف  االستمرار عن التوقف تعين العدل سيادة إن -1
 تطبيق القوانني العادية عليهم. عدم أسباب عن البحثيف  فورا شروعوال اخلاصة



. 
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 لذوي واإلحسان الرب مفهوم على يقتصر ضيًقا مفهوًما ليس االجتماعي التضامن إن  -6
 على االعتماد ألن، اجملتمع فئات كل منه تستفيد واسع مفهوم هو إمنا، اخلاصة االحتياجات

 مراحل من مرحلةيف  غريهم على يعتمدون الناس فجميع املعاقني على مقصوًرا ليس الغري
 .حياهتم

 يعيشون الذي للمجتمع والكامل الطبيعي باالنتماء اخلاصة االحتياجات ذوي إحساس إن -2
 احلياة نشاط مجيع أوجهيف  إشراكهم خالل من اجملتمعيف  دجمهم خالل من إال يتم ال فيه

 إقناع إمكانية على ذلك كله ويتوقف ،منها يعانون اليت االجتماعية العزلة من وإخراجهم
 احلياة جماالت خمتلفيف  اخلاصة االحتياجات ذوي بدمج وتقبل .األسوياء من الغالبية

 .االجتماعية
اجملتمع ورفع يف  وضاع هذه الفئة من اجملتمع. من دجمهأحتسني يف  لدولة دورها اإلجيايباذ خأ -1

 شىت املادين.يف  قيمة املنح املعطى له والتصدي ألي متييز له
جانب عباداته ومعامالته وال يف  جيب على املعوق أخذ الصدقة اليت أعطه املويل عز وجل -3

مع مساعدة النظام القانوين اجلزائري على اإلتيان بتلك الرخص  ،يتحرج من األخذ هبا 
 .اإلعاقةالقانونية دومنا متييز بسبب 

القوانني والشرائع فإهنا مل تعط للحق  انه وان تعددت إىل  وأخريا وبعيدا عن الذاتية خنلص
وحفظت للشخص ، كما فعلت ذلك الشريعة اإلسالمية ألهنا تنبع من منبع اإلسالم،  كامل صبغته

ماله وما عليه لتبقى بذلك الشرع األمسى الذي ضل عنه الكثري من علماء القانون الوضعي متبعني 
اللذان مها  اإلنسانمنها بعيد عن كرامة وعرض أراء ونظريات يروهنا صاحلة وما هي بذلك الن الكثري 

، ويتبني لنا أن كال من الشريعة االسالمية والقانون اجلزائري اهتما حبقوق ذوي من أمسى حقوقه
 .االحتياجات اخلاصة)املعوقون( اال أن الشيعة االسالمية هلا األسبقية يف االهتمام هبذه الفئة
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 واآلثار نبويةفهرس األ اديث ال
 

 الصفحة األثرأو  احلديث
 تركوه، مث خبري أهلتهم وذكر ،النيب سب حىت يرتكوه فلم ياسر بن عمار املشركون أخذ
 11 ............................................................. :قال  هللا رسول أتى فلما

 هللا أن مفأعلمه لذلك أطاعوا هم فإن هللا رسول وأين هللا إال إله ال أن شهادة إىل ادعهم
 هللا أن فأعلمهم لذلك أطاعوا هم فإن وليلة يوم كل يف صلوات مخس عليهم افرتض قد

 61 ......................... فقرائهم على وترد أغنيائهم من تؤخذ أمواهلم يف صدقة عليهم افرتض
 اآلخر أحدمها خيري أو مجيعاً  وكان يتفرقا مامل باخليار منهما واحد فكل الرجالن تبايع إذا

 البيع منهما واحد يرتك ومل تبايعا أن بعد تفرقا وإن البيع وجب فقد ذلك على فتبايعا
 91 ........................................................................ البيع وجب فقد

 جالساً  هللا رسول فصلى يعودونه، أصحابه من ناس عليه فدخل هللا رسول اشتكى
 19 ............................ :قال انصرف فلما اجلسوا ، أن أليهم فأشار قياماً، بصالته فصلوا  
 91 .......... خيار بيع يكون أو قال ورمبا اخرت لصاحبه اأحدمه يقول أو يتفرقا مامل باخليار البيعان
 63 .............................. أصابعه بني وشّبك - بعضا بعضه يشدّ  كالبنيان للمؤمن املؤمن
 61 .................................................. لنفسه حُيبُّ  ما املؤمن ألخيه حُيبُّ  املؤمن

 يف عندهم كان ما مجعوا باملدينة عياهلم طعام قلّ  أو الغزو يف أرملوا إذا األشعريني إنّ 
 63 ........................ منهم وأنا ميّن  فهم بالّسويّة واحد إناء يف بينهم اقتسموه مثّ  واحد ثوب

 11 ........................................................... له ويل ال ملن ويل السلطان إن
 31 .................................... عزائمه تؤتى أن حيب كما خصه ر تؤ تى َأن حيب اَّلل   إن
ره كما رخصه تؤ تى َأن حيب اَّلل   إن  31 .................................... معصيُته تؤ تى َأن يك 
 91 .................................... حدودها يوقف أو تقسم مامل بالشفعة قضى النيب أن
َلكَ  اإِّمن َ  َلُكم   ال ذِّينَ  أَه   فِّيهِّمُ  َسَرقَ  َوإَِّذا تـَرَُكوهُ  الش رِّيفُ  فِّيهِّمُ  َسَرقَ  إذا َكانُوا أَنـ ُهم   قـَبـ 

د   َعَلي هِّ  أَقَاُموا الض عِّيفُ   21 ............... َيَدَها َلَقَطع تُ  َسَرَقت   حُمَم د   بِّن تَ  فَاطَِّمةَ  َأن   َلو   اَّلل ِّ  َوامي ُ  احلَ 
 تنافسوا وال حتاسدوا وال جتسسوا وال حتسسوا وال احلديث أكذب نالظ فإن والظن إياكم

 61 .............................................. إخواناً  هللا عباد وكونوا تدابروا وال تباغضوا وال
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 الصفحة احلديث أو األثر
 16، 11 .................................... عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن جتاوز
َتقِّد   تـََعالَ   26 .......................................................................... فَاس 
 11، 13 ........................ جنبك فعلى عتستط مل فإن فقاعداً، تستطع مل فإن قائما، صل

 يتيمم ان يكفيه امنا السؤل العي شفاء فإمنا يعلموا، مل إذا سالوا أال هللا، قتلهم قتلوه،
 11 ...................................................................... يعصب أو ويعصر

 11، 61 ...................................... وعرضه وماله دمه حرام املسلم على املسلم كل
 ابن فلقيت حج عليك ليس إنه يل يقولون ناس وكان الوجه هذا يف أكري رجال كنت
 إنه يل يقولون ناساً  وكان الوجه هذا يف أكري رجل اين الرمحن عبد ابأا ي فقلت عمر
 عرفات من وتفيض بالبيت وتطوف وتليب حترم أليس عمر ابن فقال حج، عليك ليس

 عن فسأله   النيب اىل رجل جاء حجاً، لك فإن قال. بلى قلت قال اجلمار وترمي
 91 .................. اآلية هذه نزلت حىت جيبه فلم  هللا رسول عنه فسكت عنه سألتين ما مثل

 19 ........................................................ الفِّط َرةِّ  َعَلى يُوَلدُ  إِّال   َمو ُلود   مِّن   َما
 له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد اجلسد كمثل وترامحهم تواّدهم يف املؤمنني مثل

 61 ............................................................. واحلمى بالّسهر اجلسد سائر
 91 .......................................................... أجره فليعلمه أجرياً  أستأجر من
 أو خوف: قال هللا؟ رسول يا العذر وما قالوا ...عذر أتباعه من مينعه فلم النداء مسع من

 19 ...................................................... صلى اليت الصالة منه تقبل مل مرض
 أ ......................................................... بضعفائكم إال وترزقون تنصرون هل
رب    إِّيَل   تـََقر بَ  َوإِّن    11 .................. بَاًعا إِّلَي هِّ  تـََقر ب تُ  ذِّرَاًعا إِّيَل   تـََقر بَ  َوإِّن   ذِّرَاًعا، إِّلَي هِّ  تـََقر ب تُ  بِّشِّ
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 واملراجع فهرس املصادر
 

 وِّفق الَعّد املدين.، رواية ورش عن نافع، القرآن الكرمي
 :كتب التفاسري

 األوىل، الطبعة يزيد، بن جرير بن حممد جعفر أبو) الطربي القرآن، تأويل يف البيان جامع -1
 .لبنان بريوت، الرسالة، مؤسسة ،1111

 بن علي بن حممد الشوكاين التفسري، علم من والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتح -1
 .مصر نصورة،امل الوفاء، دار ،1882 األوىل، الطبعة حممد،

، العلمية الكتب دار: كثري بن عمر بن إمساعيل  ابن حممد الفداء أبو العظيم، القرآن تفسري -6
 .1218 األويل الطبعة. بيضون علي حممد منشورات

 األوىل، الطبعة ناصر، بن الرمحن عبد السعدي املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري -2
 .نانلب بريوت، الرسالة، مؤسسة ،1111

 دار  ،1832الثانية لطبعة القرطيب، أمحد بن إ حممد هللا عبد أبو ن،القرآ ألحكام اجلامع -1
 .القاهرة املصرية الكتب

 كتب احلديث:
 ناصر بن زهري حممد: احملقق اجلعفي، البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد البخاري، صحيح -1

 .هـ1211 األوىل، الطبعة النجاة، طوق دار: الناشر الناصر،
مسلم ابن احلجاج أبو احلسن القشري النيسابوري احملقق حممد فؤاد عبد  ،مسلم صحيح -1

 بدون طبعة بريوت. الباقي، الناشر: دار احياء الرتاث العريب.
بتحقيق   .بن عثمان ابراهيم بن حممد بن هللا عبد شيبة ايب بن بكر ابو شيبة، أيب ابن سنن -6

 1218رشد ـ الرياض، الطبعة االوىل، الناشر: مكتبة الكمال يوسف احلوت
، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري، احملقق:  حممد حميي  داوود أيب سنن. -2

 بدون طبعة الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية صيداـ بريوت.
مد فؤاد ، التحقيق: حمابن ماجه أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين سننه، يف ماجه ابن أخرجه -1

 ء الكتب العربية، بدون طبعة.عبد الباقي، الناشر: دار احيا
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بن عبدهللا بن حممد، حتقيق مصطفى  املستدرك على الصحيحني، أبو عبد هللا احلاكم حممد -3
 1881ـــ1211، الطبعة االوىلعبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ــــ بريوت

ابن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، التحقيق:  حممد الرتميذي، سنن الكبري اجلامع -1
. 1889امحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الغرب االسالمي ــــ بريوت

 بدون طبعة.
 الرتغيب باب املعارف، مكتبة ، االلباين، الدين ناصر بن حممد والرتهيب، الرتغيب صحيح -9

 .خامسة طبعة يوم، وافطار يوم صوم يف
 لقواميس واملعاجما

 ه،161سنة املتوىف هللا جار الزخمشري امحد بن عمرو بن حممد القاسم ابو البالغة، أساس -1
 ــ 1889االوىل الطبعة لبنان، بريوت العلمية الكتب دار السود عيون باسل حممد حتقيق

 .ه1218
 اجمللد ،هنداوي احلميد عبد الدكتور وحتقيق ترتيب الفراهيدي امحد اخلليل العني، كتاب -1

 بدون طبعة. .لبنان. بريوت العلمية الكتب دار بيضون، علي حممد منشورات الثاين،
 يف طبع لبنان، مكتبة يوسف، حسن وحيمور صيين، امساعيل حممد الدكتور الطالب، معجم -6

 .1881لبنان
 بدون طبعة بريوت، العلمية املكتبة الفيومي، علي بن حممد بن ألمحد املنري، املصباح -2
 الراء، فصل باب آبادي، الفريوز يعقوب ابن حممد اهرط ابو الدين جمد احمليط، وسالقام -1

 .ثامنة طبعة الرسالة، مؤسسة
 :كتب الفقه وأصوله

ابن عفان ، طبعة اوىل موسي الشاطيب، دار بن ابراهيم املوافقات يف اصول االحكام،  -1
 ـ1881

 .بريوت، مؤّسسة الرسالة،  ،1883 االوىل بعةحزم: ط بنالاحملّلى،  -1
 .بعةطن و دبابن جنيم، دار املعرفة بريوت لبنان، كنز الدقائق،   حشر  يف البحر الرائق -6
 1882ية بريوت ابو العباس شهاب الدين امحد الشهري بالقرايف، دار الكتب العلمالفروق،  -2

 .بدون طبعة
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ان، وت لبنابو بكر حممد بن أمحد بن ابو سهل السرخسي، دار املعرفة بري اصول السرخسي،  -1
 .(1686/1816)  بعةط ندب

بنان، ابو بكر حممد بن أمحد بن ابو سهل السرخسي، دار الفكر العلمية بريوت لاملبسوط،  -3
 .(1111.1211الطبعة االوىل)

بعة طالاالمام ايب احلسن عالء الدين املعروف بابن اللحام، القواعد والفوائد االصولية،  -1
 .وت لبناندار الكتب العلمية بري (، 1216/1896)االوىل

ت الدكتور عبد اجمليد النجار، دار الغرب االسالمي بريو ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة  -9
 .1113لبنان، الطبعة االوىل

عة األوىل الطب غامدي،.الدكتور عبداللطيف بن سعيد ال ،حقوق االنسان يف االسالم -8
 .الرياض.1111، 1211

 .1881بعةط ندبدار الفكر، دمشق، الدكتور وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية،  -11
ة التاريخ العريب، ، مؤسس1111، بعة األوىلطالالطاهر ابن عاشور،  ،التحرير والتنوير -11

 .بريوت، لبنان
مجال الدين عبد هناية السول يف شرح منهاج االصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي،  -11

 .1891طبعة بدونبريوت لبنان،  الرحيم بن احلسن اآلسنوي، عامل الكتب،
، بعة االوىلطالمجال الدين يوسف بن عبد اهلادي احلنبلي، غاية املرام شرح ايب األفهام،  -16

 .(، مؤسسة الرسالة1889.1218)
 الطبعة االوىل زين العبدين بن جنيم، دار الكتب العلمية بريوتاألشباه والنظائر،  -12

(1211.1891،) 
 بعة.ط ندبعلي ابن ايب علي، ،  سيف الدين ابو احلسن ،اإلحكام يف اصول األحكام -11
بعة طال، دار الكتب العلمية بريوت لبنانشهاب الدين بن ابو العباس القرايف،  الذخرية، -13

 .(1211/1111) االوىل
مكتبة الرشد،  عبد الكرمي بن علي بن حممد،املهذب يف علم اصول املذهب املقارن،  -11

 .1211ـ1888-بعة االوىلطال
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العريب  عالء الدين الكسائي. دار الكتابشرائع، بدائع الصنائع يف ترتيب ال -19
 ، بدون طبعة.1891بريوت

، مؤسسة 1882، بعة ثانيةط ،ومدى سلطان الدولة يف تقييده، فتحي الدريين احلق -18
 .الرسالة بريوت

، مؤسسة الرسالة 1891، بعة ثانيةريين: طفتحي الدخصائص التشريع اإلسالمي،  -11
 بريوت،.

 (.1881.1211ألمحد الغمراوي، طبعة دار الفكر)نهاج، السراج الوهاج على منت امل -11
 .، دار الكتاب العريب1819، بعة ثالثةط ،للدكتور حممد يوسف، الفقه اإلسالمي -11
مؤسسة ، 1886، ثامنةيوسف القرضاوي، الطبعة  للدكتور، اخلصائص العامة لإلسالم -16

 .الرسالة، بريوت، لبنان
 .(1882.1211) بعة اوىلتب العلمية، طمالك ابن أنس بن مالك، دار الكاملدونة،  -12
 .، دار الفكر، دمشق، سوريا1893بعةمالك بن نيب: طتأمالت،  -11
 .(1891)بعةط وندبحممد ابن زكريا الربديسي، اصول الفقه، دار الثقافة،  -13
زي، دار الفكر حممد ابن عمر بن احلسن املعروف بالفخر الرازي، تفسري الفخر الرا -11

 .(1818.1688بريوت)
 .، بدون طبعةالشرح الكبري، دار الفكر بريوت لدسوقي، حاشية الدسوقي علىحممد ا -19
حممد حسن علي علوش، رسالة ماجستري يف الرخصة عند األصوليني وعالقتها باملقاصد،  -18

 .(1118.1261اصول الفقه جبامعة غزة. عام )
، مطابع االديب بعة تاسعةمصطفى الزرقا، ، ط،دخل الفقهي العام لنظرية االلتزام امل -61

 .(1831.1699دمشق، )
 وندبمنصور بن إدريس البهويت، دار الفكر بريوت، كشاف القناع على منت اإلقناع،  -61

 بعة.ط
 دار السالم، عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد ابو  االنام، مصاحل يف االحكام قواعد -61

 ،1881ــــ 1212، طبعة بريوت املعارف
 .طبعة بدون القاهرة، مكتبة ، الشهري هللا عبد الدين موفق دحمم ابو ،قدامة بابن املغين -66
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 كتب علم االجتماع
 بريوت، القلم، دار ،1892 اخلامسة، الطبعة(: حممد بن الرمحن عبد) خلدون ابن املقدمة، -1

 .لبنان
 مؤسسة االوىل، الطبعة اخلاصة، للفئات االجتماعية الرعاية ابراهيم، اجمليد عبد مروان الدكتور -1

 .1111عمان والتوزيع للنشر قالورا
 ربيع واالستاذ الرؤوف عبد طارق الدكتور البصرية، االعاقة اخلاصة، االحتياجات ذوي سلسلة -6

 .والتوزيع للنشر طيبة مؤسسة الناشر ،1111 طبعة حممد، الرؤوف عبد
 كتب القانون

 لألمم لعامةا اجلمعية قرار مبوجب املأل علي ونشر اعتمد املعوقني، حبقوق اخلاص اإلعالن -2
 املتحدة

 – القاهرة" االقليمي الدويل التنظيم ظل يف االنسان حقوق محاية" الربادعي سعد عزة الدكتور -1
1891. 

 .ه1216لقعدة ذو16 املورخ11 مرق اجلزائرية الرمسية اجلريدة -3
 مادة11 يقارب ما خمتصرة موادها مواده اغلب يف االعاقة، ذوي االشخاص حقوق اتفاقية -1

 ..االتفاقية إىل املضاف االخري لربتوكولا اضافة مع
 ..املعاقني حول املتحدة األمم اعالن -9
 الرمسية اجلريدة يف الصادر 16 ـ 11القانو مبوجب املستحدث ،1883اجلزائري الدستور -8

 .11111افريل12بتاريخ 11رقم
 قانونيةال الكتب دار الثانية، الطبعة. مقرس سليمان الدكتور. املدين القانون شرح يف الوايف -11

 . 1891 مصر شتات
 الدويل، للقانون املصرية اجمللة االنسان، وحقوق الدويل القانون رأفت، وحيد لدكتورا -11

1811. 
 املدنية حلقوق الدويل والعهد والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدويل العهد -11

 العامة اجلمعية قرار والسياسية،
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 باملساعدة واملتعلقة ،1811 اوت" 11" مساخلا يف املؤرخ 11 ـ 11 رقم املرسوم -16
 .1118 فيفري 11 يف املؤرخ ،1118 ـ 11 رقم بالقانون واملعدل املتمم القضائية،

 . 1891 القاهرة الدويل، القانون يف املعادلة ازدواجية سالمة، مصطفى الدكتور -12
 للنشر الشروق دار. االساسية وحرياته االنسان حقوق الطعيمات، سليمان هاين الدكتور -11

 .1111االوىل طبعة. والتوزيع
 رابعة، طبعة لبنان، بريوت اجلامعية الدار القانونية، للعلوم املدخل ـ فرج حسن توفيق -13

1886. 
 .1812املعارف منشاة دار اخلامسة، الطبعة القانون، إىل املدخل كريه، حسن -11
 للجميع، القانون سلسلة التعديالت، آخر حسب االدارية املدنية االجراءات قانون -19

 .1111.1111.االوىل الطبعة لإلدارة، الوطنية املدرسة
 .طبعة بدن ،1111اجلديدة اجلامعة دار السعود، أبو رمضان للحق، العامة النظرية -18
دئ وحريات، للدكتور عطية حقوق االنسان يف االسالم وما تتضمنه من مبا ميثاق -11

 .عدالن
 احلق، ـنظرية القانونية القاعدة القانون، لدراسة ـاملدخل قاسم حسن حممد الدكتور -11

 .1111..1113 سنة بريوت طبعة، بدون احلقوقية، احلليب منشورات
، 1811سبتمرب 13ل املوافق ه1681رمضان 11يف ملؤرخ 19 ـــــ 11رقم األمر -11

 1111ماي 16يف املؤرخ 11 ـــ 11رقم بالقانون واملتمم املعدل، املدين القانون واملتضمن
، 1811سبتمرب 13ل املوافق ه1681رمضان 11يف ملؤرخ 19 ـــــ 11رقم األمر -16

 1111ماي 16يف املؤرخ 11 ـــ 11رقم بالقانون واملتمم املعدل، املدين القانون واملتضمن
 املتحدة األمم اعالن ،1811 ديسمرب/األول كانون 8 يف املؤرخ( 61-د) 6221 -12

 .املعاقني حول
 .م18/11/1891 املورخ11 رقم الرمسية اجلريدة -11
 .11/11/1891يف املؤرخ 19العدد اجلزائرية الرمسية اجلريدة -13
 .12/11/1881 يف املؤرخ 91العدد اجلزائرية الرمسية اجلريدة -11

 :قع اإلنرتنتموا
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 واملذكرات واحملاضرات اجملالت
 القران جامعة جملة ، القدومي، علي مروان الدكتور، االسالمية الشريعة يف املعاق حقوق -1

 .2العدد السودان االسالمية، والعلوم الكرمي
 .الكويت ،1111 ديسمرب 11 - 11 عشر، الثالثة الدورة اإلسالمي، الفقه جممع جملة -1
 . العشرون السنة املصرية واالقتصاد القانون مبجلة منشور حبث ـ يفـاخلف على للشيخ املنافع -6
. دكتورة رسالة شريف، طيب موفق الدكتور بينها، املوازنة وآليات االنسان حقوق مراتب -2

 . اجلزائر وهران جبامعة ،1111
 ،احلديثة املتغريات ضوء يف االنسان حلقوق واإلقليمية الدولية احلماية الزوبعي، طالب شهاب -1

 .1119عام كوبنهاغن الدمنارك جبامعة ماجستري مذكرة
 النظام يف اخلاصة االحتياجات ذوي حقوق مذكرة املطلق، يوسف بن العزيز عبد اعداد -3

 م1113.ه1211الرياض.ماجستري رسالة. السعودي،
 رسالة ،.االنسان حبقوق يتعلق فيما الدولية املؤسسات ضغوطات من االسالمي الفقه موقف -1

 .باتنة جامعة ه، 1261/  م 1118 ركييب الدين مجال لألستاذ ماجستري،
 قاضي الدين خري بقزيز السيد اعداد من اجلزائري القانون ظل يف املعاق حقوق عن حماضرة -9

 مقرة مبحكمة
 .القاهرة النهضة، دار ،1899طبعة اإلنساين، اجملتمع: زهرة أبو حممد -8

 بعنون الدراسي لليوم مقدم حبث السالمي،ا الفكر يف املعاق احلويل، حامد ماهر الدكتور -11
 يوم املنعقد املعاقني، لتأهيل الفلسطينية اجلمعية تنظمه الذي وحلول مشاكل معاقونا

11/11/111116. 
 الشريعة بني اإلنسان حقوق العلمية، الندوة اعمال العناين، حممد ابراهيم الدكتور االستاذ -11

 .1111,1211الرياض األوىل، الطبعة والقانون،

http://www.mjustice.dz/
http://www.mjustice.dz/
http://www.mouwazaf.ahlamontada.com/
http://www.mouwazaf.ahlamontada.com/
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. امحد بوسكرة الدكتور اجلزائري التشريع يف اخلاصة االحتياجات لذوي االجتماعية الرعاية -11
 اجلزائر، – باملسيلة بوضياف حممد ــــــجامعة وآفاق واقع  ـــــ سهام، بلقرمي والدكتورة
 .اجلزائري املوظف ملتقى منتديات

 اجملتمع يف اخلاصة اتاالحتياج ذوي وحقوق االجتماعي الواقع خطايب، أمحد الدكتور -16
 .طبعة بدون. العريب
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