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عنوان المداخلة: نحو ضبط أمثل لتشييد المدن وبناء المساكن بالجزائر في 
 . عضوء قواعد الفقه ومقاصد الشر 

عنوان الملتقى الدولي : المدينة والتطور العمراني في ضوء فقه العمران 
واالجتماع البشري  المنظم من طرف كلية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير 

 عبد القادر بقسنطينة

 م2019مارس  19-20

 من إعداد الدكتور نورالدين بوكرديد

 األستاذ بكلية الشريعة واالقتصاد ,جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة

 الملخص باللغة العربية :

 مجددا  فددي الواقعددة المخالفددا  بمخدداطر والتحسددي  التوعيددة إلددى المداخلددة هدد   تهدددف
 الشرعي الضبط في اإلسهام محاولةباإلضافة إلى  الجزائرب المساكن وبناء دنمال تشييد
انطالقاً من القواعد الفقهية والمقاصدد الشدرعية الضدابطة والمنظمدة  المجا  له ا األمثل

 الجاندددد  علدددى والمحافظدددة للجزائدددر العمرانيدددة الواجهدددة تحسدددين بغيدددةلهددد ا المجدددا  , 
 . المقاصدية وأبعادها اإلسالمية العمارة وقواعد يتماشى بما لمدنها والبيئي الجمالي

This intervention aims to raise awareness and :Abstract

awareness of the dangers of violations in the field of urban 

construction and housing construction in Algeria, in addition to 

trying to contribute to the optimal legal control of this field 

based on the jurisprudential rules and legal goals governing and 

regulating this field, in order to improve the urban facade of 

Algeria and to preserve the aesthetic and environmental aspect 
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of its cities, including It is in line with the rules of Islamic 

architecture and its intended dimensions. 

 

 

ال يخفى على ذي عاقل وبصيرة أن االهتمام بدالعمران وتشدييد المددن وإيدالء  المقدمة :
وتقدددمها وواجهددة يضددارية لكددل  األمددم يعددد مددن أساسدديا  تطددورأهميددة للتهيئددة العمرانيددة 

رغددم الجهددود الكبيددرة  و الجزائددر فدديفأمددة. ولكددن فددي واقعنددا المعاصددر ,ل سدد  الشددديد 
ء المددن الجديددة, إال المب ولة في ه ا المجا  من  االسدتقال  إلدى اليدوم وهخرهدا إنشدا

هياكددل بددال روف , فهددي مجددرد أمدداكن أن النددا ر يعددين بصدديرة لواقعهددا يجدددها عبددارة عددن 
معدالم ومقومدا  المديندة الحديثدة وبناءا  فوضدوية ال تتدوفر فدي أغلبهدا علدى للنوم فقط 

,كل ذلك أثر على سكان تلك المدن فانتشر  فيها مختل  اآلفدا  االجتماعيدة التدي 
اإليسددداس بعددددم األمدددن واالسدددتقرار , األمدددر الددد ي يتطلددد  تظدددافر جهدددود سددداهمي فدددي 

مختل  مؤسسا  الدولة وفعاليا  المجتمع المددني فدي االهتمدام العاجدل ودون تد خير 
 في إيجاد يلو  له   المشاكل العويصة .

وألجددل تلمدد  هدد   الحيثيددا  طريددي التسددا ال  اآلتيددة  : مددا هددو واقددع تشددييد المدددن 
في الجزائدر   ومدا هدي القواعدد الشدرعية , الفقهيدة والمقاصددية الضدابطة  وبناء المساكن

 والمنظمة له   وكي  يمكن تو يفها لتصحيح مسار ه ا المجا  بالجزائر  

هدد   إشددكاال  أرد  أن أصدديل مددداخلتي علددى أساسددها وفددل خطددة قسددمتها إلددى مقدمددة 
 وثالثة مبايث وخاتمة .

 مفهوم البناء والعمران وأهميته . المبحث األو  :

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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المبحدددث الثددداني : ضدددوابط تشدددييد المددددن وبنددداء المسددداكن فدددي ضدددوء القواعدددد الفقهيدددة 
 والمقاصدية .

المدددن وبندداء المسدداكن علددى واقددع  لتشددييدالمبحددث الثالددث : تنزيددل الضددوابط الشددرعية 
 العمران بالجزائر والمساهمة في ضبطه .

 يا  .الخاتمة : أهم النتائج والتوص

 المبحث األو  : مفهوم البناء والعمران وأهميتهما.

 المطل  األو  : تعري  البناء والعمران لغة واصطالياً : 

بعثدده إلددى  الفدرع األو  :  تعريدد  البندداء والعمددران لغددة : البندداء لغدة مددن بندداء الشدديء وضددم
دم , واألبنية  : والبنى نقيض اله أي أشاد وأقام. البناء أبنية , بعض , والعرب تقو  بنى

  .1البناء و هي البيو  التي تسكنها العرب في الصحراء 

والعمددران لغددة : كلمددة أوسددع مددن البندداء ويصددح أن بعبددر بهددا عددن البندداء   ألندده يشددملها , 
 . 2فيشمل العمران إضافة إلى البناء الفالية والصناعة والتجارة 

 الفرع الثاني :  تعري  البناء والعمران اصطالياً :

لم يتناو  الفقهاء القدامى البناء والعمران بالتعري  ولكن الفقهاء المعاصرين لدم يهملدوا 
ذلك فعرفوا البناء والعمران بتعداري  تكداد تكدون متتطابقدة , ومدن أضدبط هد   التعداري  
وأدقها تعريد  الفقيهدة والبايثدة سديتي فاطمدة بندي صدالح , فقدد عرفدي البنداء والعمدران 

د البنايدا  والمندا   المختلفدة بتنظيمهدا علدى وجده االسدتقرار لتحصديل ب نه : " فن تشديي

                                                           
 .  117 -115/ ص14لسان العرب , ابن منظور ,ج 1
 . 627/ ص2المعجم الوسيط , إبراهيم أني  , ج 2
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, فدددالتعري  يشدددمل جميدددع أندددواع البنددداء والعمدددران مدددن  3منافعهدددا بضدددوابط مخصوصدددة " 
منا   ومساجد ويصون وجسور وطدر  وأرصدفة , بمدا يناسد  تنظيمهدا والحصدو  علدى 

 . 4مقاصدها مع مراعاة ضوابط الشريعة فيها 

 ني  :فوائد البناء والعمران وأهميتهما : المطل  الثا

للعمددران والبندداء فوائددد كثيددرة منهددا : اإلسددهام فددي يصددو  الرايددة واالطمئنددان والسددكن 
, ومدن هندا تظهدر أهميدة البنداء  5النفسي والوقاية بواسطتهما من يدر الشدم  وقدر البدرد 

والعمران فدي تحصديل أهدم مقصدد شدرعي منهمدا وهدو تحصديل مصدالح العبداد فدي الددنيا 
ودفددع مفاسدددها , ومصددالح العبدداد الدنيويددة مددن البندداء قسددمان : أيدددهما ندداجز الحصددو   
كمصدددالح الم كدددل والمشدددارب والمالبددد  والمنددداكح والمسددداكن والمراكددد  , وكددد لك 

  النددداجزة كاالصصدددطياد وااليتطددداب ....وثانيهمدددا متوقدددع الحصدددو   مصدددالح المعدددامال
.  6كاالتجددار لتحصدديل األربدداف , وكدد لك بندداء الددديار و روع الحبددوب وغددرس األشددجار

واتخاذ اإلنسان البناء لتحصيل المصدالح ودفدع المفاسدد أمدر جبدل عليده اإلنسدان وفطدر 
نة اهلل فدي الكدون , قدا  تعدالى عليه وأمر طبيعي فيه من  خلل هدم عليه السالم ,وهدو سد

: " واهلل جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلدود االنعدام بيوتداً تسدتخفونها يدوم 
 . 7 ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى يين "

                                                           
-205ضوابط البناء في الفقه اإلسالمي , سيتي فاطمة بني صالح أيمد أنكو  كي بن أنكو علوي , ص 3

, محاضرة ألقيي في مركز دراسا  اشريعة , كلية الدراسا  اإلسالمية , جامعة سلطان  ين العابدين ,  206
 م , جرية , ماليزيا .2015. نشر  سنة  .edu.mydrkuzaki@uniszaماليزيا , 

 . 207المرجع نفسه , ص  4
/ ص 6/ ع 11يكم األبنية بين الشريعة والقانون , الغادي ياسين , مجلة مؤتة للبحوث والدراسا  , مج  5

 , األردن . 371
 , األردن . , مؤسسة الريان  35/ ص1قواعد األيكام في مصالج األنام , العز ابن عبد السالم , ج 6
 . 80سورة النحل , اآلية  7

mailto:drkuzaki@unisza.edu.my
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وسددترهم قددا  ابددن عربددي فددي تفسددير  : " إن اهلل سددبحانه وتعددالى خددص الندداس بالمنددا   , 
فيهدددا عدددن األبصدددار , وملكهدددم االسدددتمتاع بهدددا علدددى االنفدددراد  , ويجدددر علدددى الخلدددل أن 
يطلعوا على من فيها من خارج أو يلجوها بغير إذن أربابها لئال يهتكوا أسرارهم , ويبلدوا 

 . 8في أخبارهم " 

المبحدددث الثددداني : ضدددوابط تشدددييد المددددن وبنددداء المسددداكن فدددي ضدددوء القواعدددد الفقهيدددة 
 اصدية .والمق

ينبغدي اإلشدارة إلدى أن البنداء  لشدرع فدي تشدييد المددن وبنداء المسداكنقبل بيان ضوابط ا
والعمران في الفقه اإلسالمي تعتريه األيكام الخمسة , واألصل في البناء اإلباية ما لدم 

ويكدون , أو  ائدداً عدن يدد الحاجدة والسرف والترف والتطاو  فيده يكن مشوباً بالتفاخر 
واجباً كبناء دار المحجور عليه إذا كدان فدي البنداء مصدلحة  داهرة تنتهدز قدد ال تعدو  , 
ويكون يراماً  كالبناء في األماكن ذا  المنافع المشتركة , كالشارع العام ودور اللهدو , 
والبندداء بقصددد اإلضدددرار كسددد الهدددواء عددن الجدددار , ومندددوباً كبنددداء المسدداجد والمددددارس 

كل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين , ومكروهاً كالتطاو  في البنداء لغيدر والمستشفيا  و 
 .9الحاجة 

أهددم الضددوابط الشددرعية التددي ينبغددي أن تراعددى فددي عمليددة تشددييد المدددن بيددان وفيمددا يلددي 
 وبناء المساكن :

أال يلحدددل اإلعمدددار السدددكني ومرافقددده خاصدددة المتعلقدددة بالتهيئدددة العمرانيدددة  الضدددرر  – 1
وذلددك مراعدداة لشددروم سددالمة البندداء والطددر   ,خاصددة , فددي الحددا  والمدد   بالعامددة أو ال

لتظددافر األدلددة الشددرعية علددى منددع إلحددا  الضددرر بددالغير لحددديث عائشددة رضددي اهلل عندده , 

                                                           
يكم  .وينظر أيضاً : , دار الكت  العلمية , بيرو  , لبنان   369/ ص  3أيكام القرهن , ابن عربي , ج 8

,  371/ ص 6/ ع 11األبنية بين الشريعة والقانون , الغادي ياسين , مجلة مؤتة للبحوث والدراسا  , مج 
 األردن .

 . 207/ ص7الكويتية , و ارة األوقاف الكويتية ,  ج  الموسوعة الفقهية 9
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ولتفدددادي األضدددرار  , 10عدددن النبدددي صدددل اهلل عليددده وسدددلم قدددا  " ال ضدددرر وال ضدددرار " 
المتعلقددة بتشددييد المدددن وبندداء المسدداكن أو مددا تعلددل بهددا مددن التهيئددة العمرانيددة , اسددتنبط 

 :11الفقهاء خاصة المالكية أيكاماً منها 
الدباغ يؤذي جيرانده برائحدة دباغدة المنتندة ومندع الفدرن والحمدام  وجميدع مدا يضدر  منعهم

نددداء وغدددرس الشدددجر وكددد ا التوسدددع فدددي شدددغل أر  الطريدددل بالب ومندددع بالمجدددا  العمراندددي
االرتفاقا  الشخصية على يساب الطر  واألفنية العامة  وقد أجمع الفقهداء علدى مندع 
تضددييل الطددر  العامددة باالقتطدداع منهددا بندداء علددى مددا روي عددن الحدداكم بددن الحددارث عددن 
 رسو  اهلل صل اهلل غليه وسلم قوله : " من أخد  مدن طريدل المسدلمين شديئاً جداء بده يدوم

 .  12القيامة يحمله من سبع أرضين " 
أن تراعددى الشددروم الصددحية فددي التهيئددة العمرانيددة : إن مددن بددين المقاصددد الكليددة  – 2

و لمدددا كدددان الجانددد   للشدددريعة اإلسدددالمية يفدددإل الدددنف  اإلنسدددانية مدددن جميدددع جوانبهدددا 
الصحي من أعظمها أصر الفقهاء على مراعاته في تقنينهم لكثير من أمور المدينة و من 

تدبير مجاري الميا : فقد ثبي عند الخبراء أن الميا  المستعملة يمالدة ل ضدرار  ذلك:
الصحية الكثيرة إذ هي مورد القاذورا  و مجمع النجاسدا  لد لك نظدم الفقده المدالكي 

الميا  في المدينة عبر تدابير إجرائية ييث مندع إجدراء ميدا  الددور فدي الطدر  و مجاري 
الشوارع. و منع الفقه المالكي أيضا تصري  الميا  على صورة يلحدل ضدررا بدالجيران و 

  . 13بجدرانهم ييث اعتبروا ذلك من الضرر المتفل عليه
                                                           

,  2/384,  2340أخرجه ابن ماجة في سننه , كتاب األيكام , باب من بنى في يقه ما يضر جار  برقم  10
 . 6/195,  7393وأخرجه أيمد في مسند  برقم 

بحث منشور على الني  , 4, ص عبدالر ا  وورقيةأثر الفقه اإلسالمي في التهيئة العمرانية للمدن العريقة ,  11
 ه 12/5/1433 -م 4/2012في موقع األلوكة بتاريخ : /

 
 – 1405,  الطبعة األولى   297  ص:2أبو القاسم الطبراني في معجمه , المعجم الصغير  جأخرجه  12

 بيرو   عمان .  -إلسالمي  دار عمار   المكت  ا1985
 .224ص:1ج القوانين الفقهية , ابن جزي الغرناطي , 13

https://www.alukah.net/authors/view/home/6305/
https://www.alukah.net/authors/view/home/6305/
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إلسدالمي فدي التهيئدة ااهتم الفقده  أن تحترم الخصوصيا  ويرما  الدور السكنية: –3
ضددبط بندداء المسدداكن بدد ن بالخصوصدديا  فقددرر  العمرانيددة بالحواضددر اإلسددالمية القديمددة 

يحقددل البندداء سددتر عددورا  سدداكنية باعتبارهددا مددن المصددالح التددي تحقددل مقاصددد الشددارع 
وقضى اإلمام مالك بمنع إيداث يانو  للبيع والشراء أو لصنعة قبالدة بداب 14للساكن 

 . 15على ذلك من التطلع على عورا  ذلك الشخص شخص لما يلزم 

وطهددددارة المددددواد فددددي انتقدددداء مددددواد البندددداء وجودتهددددا مراعدددداة ضددددابط المتانددددة والقددددوة  – 4
وهددد ا الضددابط علدددى يدددد تعبيددر البايدددث أيمدددد السددعد يتوافدددل مدددع : فيهدددا المسددتخدمة 

ان مقاصد الشارع من يفإل النف  والما  والعر   ويهدف إلى دفدع األذ  عدن اإلنسد
علددددى ر وس  مسددددكينة والرايددددة واالطمئنددددان وال يكددددون عرضددددة للسددددقو ل, ويحقددددل لدددده ا

الساكنين , وما دام البناء يهدف يماية اإلنسان من ير الصب  وبرد الشتاء وعواصد  
خطر الهوام التي تعر  يياته للخطر , وهد ا ال يتحقدل إال إذا كدان البنداء قويداً و  الرياف 

ويؤيد ذلك يس  كالم البايث ما روي عن ابن عمر رضدي اهلل عنده قدا  16متماسكاً , 
: " رأيتني مع النبي صل اهلل عليه وسلم بنيي بيدي بيتاً يكنندي مدن المطدر ويظللندي مدن 

 . 17الشم  , ما أعانني عليه أيد من خلل اهلل " 

واقددع المبحددث الثالددث : تنزيددل الضددوابط الشددرعية لتتشددييد المدددن وبندداء المسدداكن علددى 
 العمران بالجزائر والمساهمة في ضبطه .

                                                           
ضوابط البناء في الفقه اإلسالمي , سيتي فاطمة بني صالح أيمد أنكو  كي بن أنكو علوي , مرجع سابل ,  14
 .213ص 

 . 396ص  3ياشية الدسوقي على الشرف الكبير , الدسوقي , ج 15
, مجلة مؤتة للبحوث  344-343ضوابط بناء المساكن في الفقه اإلسالمي ,  أيمد السعد , ص 16

 م .2004والدراسا  , المجلد التاسع عشر , العدد السادس , 
 . 4152, وابن ماجة في سننه برقم  5827أخرجه البخاري في صحيحه يرقم  17
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مددن منطلددل كبددايثين فددي الشددريعة اإلسددالمية ننتمددي لهدد ا الددوطن  , كددان لزامدداً علينددا أن 
نسددتقرن نصددوص الشددريعة وقواعدددها الفقهيددة والمقاصدددية وكدد ا اجتهددادا  فقهائهددا فددي 

لمدددن وبندداء مجددا  العمددران والبندداء مددن أجددل اسددتثمارها فددي ضددبط شددرعي أمثددل لتشددييد ا
المسدداكن ببلدددنا الجزائددر وتغييددر واجهتدده مددن سددية إلددى أيسددن خاصددة فددي  ددل مواجهددة 

يا : األو   تشددددبع المدددددن  ن أساسدددديانالجزائددددر فددددي مجددددا  البندددداء والتعميددددر اليددددوم تحددددد 
واكتظا ها السكاني أما التحدي الثاني فهو ما اصطلح على تسميته بدالتعمير الفوضدوي 

 .18أو غير المنظم , األمر ال ي نش  عنه وقوع عدة مخالفا  عمرانية 

وقبل الخو  في محاولة إسقام الضوابط الشرعية لتتشييد المدن وبناء المساكن علدى 
نبغددي علينددا بيددان المخالفددا  العمرانيددة واقددع العمددران بددالجزائر والمسدداهمة فددي ضددبطه ي

الواقعة في مجا  تشييد المدن وبناء السكن ووضعها فدي ميدزان الفقده اإلسدالمي هملدين 
 في تنزيلها أيسن تنزيل .

 المطل  األو  : مفهوم المخالفا  العمرانية 

لم كل مخالفة :  تعرف المخالفة العمرانية في المجا  الحضري عند فقهاء الفانون ب نها 
تتطابل مع القوانين المتعلقدة بدالعمران , نتيجدة لعددم الحصدو  علدى الرخصدة كمدا يمكدن 

مدن القدانون  76, وقد عرفها المشرع الجزائدري فدي المدادة  19أن تحدث رغم وجودها 
, علدددى أنهدددا : " كدددل يالدددة إنجدددا  أشدددغا  بنددداء  20المتعلدددل بالتهيئدددة العمرانيدددة  29-90

                                                           
 بودقة فو ي ,وجه مدينة الجزائر وجوان  من مسارها العمراني ,  18

https://doi.org/10.4000/insaniyat.21292إنسانيا , ص مجلة . 

على  2014-05-03الموقع اإللكتروني مدونة العمران في الجزائر مقا  منشور على الني بتاريخ :  19
 /https://digiurbs.blogspot.com. 00:23الساعة 

سنة  1660,   52المتعلل بالتهيئة والتعمير , الجريدة الرسمية , العدد  29-90من القانون  76المادة  20
1992 . 

https://doi.org/10.4000/insaniyat.2129مجلة
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انونيددة و التنظيميددة السددارية المفعددو  فددي هدد ا المجددا  تنتهددك بصددفة خطيددرة األيكددام الق
يمكددن للسددلطة اإلداريددة أن ترفددع دعددو  أمددام القاضددي المخددتص مددن أجددل األمددر بوقدد  

المؤرخ  154-66األشغا  طبقاً إلجراءا  القضاء االستعجالي التي ينص عليها األمر 
 . 1966يونيو 8في 

بنداء والعمدران بدالجزائر فدي ميدزان الفقده المطل  الثاني :المخالفا  الواقعة في مجا  ال
 اإلسالمي

مدن منظدور الفرع األو  : البناء بدون رخصة ومخالفا  تتعلدل بااللتزامدا  المتعلقدة بهدا 
: لقد يرص المشرع الجزائري على جعل البنداء مشدروم بهد   الرخصدة الفقه اإلسالمي 

د ألقدى وفدر  التدزام وأبعد مدن ذلدك مندع مجدرد الشدروع فيده إال برخصدة وبهد ا يكدون قد
هدد ا االلتددزام يعددد جريمددة عمرانيددة طبقدداً يجاهددل الوعليدده ف,علددى مددن تقددرر لدده يددل البندداء 

المتعلقدددة بالتهيئدددة والتعميدددر , وكدددل مدددن ال يحدددو  هددد    29-90مدددن قدددانون 77للمدددادة 
الرخصة ال يستطيع القيدام بالبنداء وإذا قدام بده بددونها يتعدر  بندا   للهددم , ولدي  فقدط 

بندداء بددل يتددى االلتزامددا  المتعلقددة بهددا المتمثلددة فددي عدددم وضددع الالفتددة المبينددة رخصددة ال
لمراجددع رخصددة البندداء وكدد ا عدددم التصددريح بفددتح ورشددة أو إتمددام األشددغا  , ومددا ياليددإل 
اليوم في الجزائر أن البناءا  الفوضدوية و القصدديرية  التدي انتشدر  كالندار فدي الهشديم 

لمددن ألسدباب أمنيدة واجتماعيدة بنسدبة مائدة بالمائدة بسب  هجرة السدكان مدن األريداف ل
مقرونة بعدم يصو  أصحابها على رخصة البناء , واسدتفحالها بشدكل كبيدر سدببه غيداب 
الرقابددة مددن طددرف المؤسسددا  المختصددة , وعدددم االمتثددا  ل يكددام التددي يددنص عليهددا 

ب ضددرار بالغددة  قددانون التهيئددة العمرانيددة أد  إلددى  هددور مخالفددا  عمرانيددة والتددي تسددببي
العمراني مما أد  إلدى تالشدي الحددود الفاصدلة بدين المحديط العمراندي والريد   بالنسيج
تفاقم المادي لوجود األيياء الفوضوية و القصديرية, األمر ال ي ساهم في تو يدع الأمام 
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سددية للسددكان غبددر إقلدديم تددراب الددوطن ترتدد  عندده مسدداس بالمصددلحة العامددة االقتصددادية 
في تدهور في مستو  تجهيز المدن بالمرافل والخددما  واكتسداف التوسدع التي تمثلي 

صددع  مددن األمددر اإلفددال  مددن العقويددا  وسياسددة وممددا  .21العمرانددي ل راضددي الزراعيددة 
الالعقاب المتفشدية رغدم تشدريع جدزاءا  وعقوبدا  رادعدة فدي هد ا المجدا  كالعقوبدا  

 . 22المالية والسالبة للحرية إلى غاية هدم البناء  

إن خضددددوع البندددداء إلددددى القددددوانين التددددي وضددددعتها الدولددددة كاشددددترام رخصددددة البندددداء وبدددداقي 
االلتزاما  يندرج في الفقه اإلسالمي ويخضع أليكام السياسدة الشدرعية , فلدولي األمدر 
الحل في أن يمنع البناء في أماكن معينة ويبيحه في أمداكن أخدر  ولده أن يمندع التطداو  

وأن يقصدر البنداء علدى بعدض األر  ونحدو ذلدك ممدا تحتاجده في البنيان إلدى يدد معدين 
 23المصلحة العامة بنداء علدى قاعددة : " تصدرف اإلمدام علدى الرعيدة مندوم بالمصدلحة " 

وكتطبيدددل عملدددي لهددد   القاعددددة : القيدددام ببنددداء أو توسددديعه أو تعديلددده بددددون تدددرخيص مدددن 
إلحددا  بالنظددام العددام الجهددة المختصددة يعتبددر جريمددة يعاقدد  عليهددا الشددرع لمددا فيهددا مددن 

 .24والمصلحة العامة 

الهندسددة المعماريددة المعمددو  البعددد العقدددي والحضدداري فددي عدددم ايتددرام  الفددرع الثدداني :
 :من منظور الفقده اإلسدالميفي مناطل الجزائر وتشويه جما  وطبيعة عمارتها ومساكنها 

                                                           
 . 65المخالفا  العمرانية وسبل الوقاية , سعاد بو يدي ,  ص  21
, كلية الحقو  , جامعة العربي بن مهيدي  14 -9المخالفا  العمرانية وسبل الوقاية , سعاد بو يدي ,  ص  22

 . 2014-2013, أم البواقي , 
.ضوابط البناء في الفقه 344-343ضوابط بناء المساكن في الفقه اإلسالمي ,  أيمد السعد , ص 23

 , مرجع سابل . 235اإلسالمي , سيتي فاطمة بني صالح أيمد أنكو  كي بن أنكو علوي , ص
, دار  2, الطبعة  29جريمة البناء بدون ترخيص , يامد عبد الحليم الشري  , صالمشكال  العملية في  24

المطبوعا  الجامعية , مصر , وانظر أيضاً : ضوابط البناء في الفقه اإلسالمي , سيتي فاطمة بني صالح أيمد 
 , مرجع سابل . 235أنكو  كي بن أنكو علوي , ص
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بنايددا  المخالفددة إن معظدم المدددن الجزائريددة بددأ  تفقددد مالمحهددا التددي تميزهدا بظهددور ال
التدددي تخلدددوا مدددن أي ذو  هندسدددي سدددليم والتدددي هدددي فدددي الحقيقدددة عبدددارة عدددن مكعبدددا  
إسمنتية تفتقد لجماليا  الهندسة المعمارية والتجان  مع المحيط والتناغم معده , فهدي 

 . 25خليط هندسي دون روف وهوية 

ران الغربدي وفي واقعنا الجزائري أصبحي البيو  والعمارا  تصمم على وفل نمدط العمد
, الفرنسددي بالخصددوص , بعيدددين كددل البعددد علددى ضددوابط العمددارة اإلسددالمية التددي تحتددرم 
خصوصدديا  المسددلمين فددي البندداء وإذا نظرنددا إلددى هدد ا األمددر مددن المنظددور الفقهددي ف ننددا 
نجددد فقهدداء اإلسددالم نصددوا صددراية علددى أن مددن الضددوابط الفقهيددة للبندداء أال يكددون فيدده 

الكفددددر فددددي أفنيدددتهم وأبنيددددتهم , وقددددد منعدددوا األبنيددددة المشددددابهة مشدددابهة لشددددعارا  أهدددل 
, للنهي الوارد من اهلل عزوجدل ونبيده صدل اهلل عليده وسدلم عدن التشدبه بالكفدار  26للكفار

 .27مصداقاً لقوله تعالى لنبيه صل اهلل عليه وسلم : " لسي منهم في شيء " 

بندداء والتعميددر مددن منظددور بشددغلها بالالفددرع الثالددث : التعدددي علددى المسددايا  الخضددراء 
: إن عمليددة التعدددي علددى المسددايا  الخضددراء مددن خددال  االسددتحواذ الفقدده اإلسددالمي

عليهددا بطريقددة غيددر شددرعية وبنائهددا فوضددوياً باإلسددمني قددد يددؤدي إلددى اإلخددال  بالو يفددة 
الجمالية والبيئية للمحيط المبني وغير المبني للنسيج العمراندي للمديندة , فدرغم  جهدود 

لة بسنها لمجموعة من القوانين بغر  يمايتها من  اهرة التعدي إال أن ما ناليظه الدو 
علدددى أر  الواقدددع معددداك  تمامددداً , ييدددث ناليدددإل أنددده يدددتم التعددددي و باسدددتمرار علدددى 

                                                           
 , 344-343ي الفقه اإلسالمي ,  أيمد السعد , ص. ضوابط بناء المساكن ف 44المرجع تفسه , ص 25
 
ضوابط البناء في الفقه اإلسالمي , سيتي فاطمة بني صالح أيمد أنكو  كي بن أنكو علوي , مرجع سابل ,  26
 .213ص
 . 159سورة األنعام , اآلية  27
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المسدددايا  الخضدددراء سدددواء كاندددي مهيئدددة أو غيدددر مهيئدددة , يتدددى أن األمدددر لدددم يسدددتثني 
 .28األراضي ذا  الوجهة الفاليية 

ي كت  أيكام البناء في الفقه اإلسالمي يجد أنها راعي ه ا األمر ولم تهمل والقارن ف
الحديث عنه فبيني ب ن الشريعة اإلسالمية يرمي البناء فدي األراضدي المغصدوبة ,ونقدل 
ابددن قدددامى إجمدداع الفقهدداء فددي هدد   المسدد لة , كمددا نصددوا علددى عدددم جددوا  البندداء فددي 

بالبناء وغرس الشجر ووضع أعمدة الكهرباء  األر  الموقوفة ومنعوا شغل أر  الطريل
والهات  وغير ذلك مما يشغل أر  الطريل , كما يرموا وجرمدوا أخد  جدزء مدن الطريدل 

, قا  اابن رشد : " اتفل مالك وأصحابه فيما علمي أنده ال 29وإضافته إلى ملكه للبناء 
لده فدي بنيانده , يجو  أليد أن يقتطع مدن طريدل المسدلمين شديئاً فيزيدد  فدي دار  , ويدخ

 . 30وإن كان الطريل واسعاً جدا اليضر ما اقتطع منه " 

بصدحة السدكان ومحديطهم  المتعلقدة بالبنداء والتعميدر المضدرةمخالفدا  الالفرع الرابدع : 
إن كثددرة البندداءا  الفوضددوية والقصددديرية المخالفددة  :مددن منظددور الفقدده اإلسددالميالبيئددي 

للقوانين التي انتشر  على مستو  مداخل المدن الجزائرية لها انعكاسا  خطيرة على 
صددحة السددكان وإلحددا  مضددار بالبيئددة , فددالربط غيددر القددانوني لقنددوا  الصددرف الصددحي 

تفدداء بحفددر يفددر  وشددبكا  التددزود بالميددا  يددؤدي إلددى انتشددار األوبئددة خاصددة فددي  ددل االك
كبيددرة تسددتغل لهدد ا الغددر  غيددر مكتددرثين باألضددرار الصددحية الناجمددة عنهددا , وال ننسددى 
الربط العشوائي ب سالك الكهرباء مما تسب  فدي خصدد العديدد مدن األرواف وكد ا تدراص 

                                                           
ي , مرجع سابل , ضوابط البناء في الفقه اإلسالمي , سيتي فاطمة بني صالح أيمد أنكو  كي بن أنكو علو  28
 . 45- 44ص
ضوابط البناء في الفقه اإلسالمي , سيتي فاطمة بني صالح أيمد أنكو  كي بن أنكو علوي , مرجع سابل ,  29
 . 223,228ص
 . 153ص  5ج مواه  الجليل  الحطاب   30
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البنايدددا  الددد ي يدددؤدي إلدددى قلدددة تشمسدددها وانتشدددار الرطوبدددة ممدددا يسددداعد علدددى انتشدددار 
 . 31تهديداً لصحة السكان  الجراثيم وه ا ما يشكل

والنا ر في في كت  الفقه اإلسالمي يجد أن فقهاء الشريعة قد استنبطوا أيكامداً فقهيدة 
للبنداء بوجدود هد   المخالفددا  تسداهم فدي الوقايدة مدن هد   المخالفدا  وقددد بندوا مدنعهم 

 :32على قاعدة دفع الضرر, ومن ه   األيكام 

كددالتراب والرمددل واإلسددمني العددام  عدددم وضددع مددواد البندداء ومددا يشددبهها فددي الطريددل  -
 .والحديد مما يضر بالمارة وأصحاب المركبا  

تحريم إيداث ضرر الددخان مدن المصدانع أو التدي تندتج عنهدا الدروائح الكريهدة التدي  -
إقامدة الصدناعا  المحدثدة ل صدوا  المزعجدة وسدط  وامنعد , كمدا 33تضر بالجيران 

 .  34الساكنة  كمن يجعل في دار  ريى يضر دويها بجار  
" وهدي: "  :و المحافظة على المسايا  الخضراء  استحباب ايترام نباتا  األفنية -

و فدي الغالد  كدان النداس يغرسدون  , 35ما فضل عدن المدارة مدن طريدل واسدع نافد  " 
فيهددا بعددض األشددجار و النباتددا  لتشددكل مجدداال أخضددر يضددفي بعددض الجماليددة علددى 

لمدا فدي ذلدك مدن إسدهام ,  36دورهم  و قد منع الفقده االعتدداء علدى هد   النباتدا  

                                                           
, كلية الحقو  , جامعة العربي بن مهيدي , أم  46,  ص  المخالفا  العمرانية وسبل الوقاية , سعاد بو يدي31

 . 2014-2013البواقي , 
,  227ضوابط البناء في الفقه اإلسالمي , سيتي فاطمة بني صالح أيمد أنكو  كي بن أنكو علوي , ص 32

  , 5, ص عبدالر ا  وورقيةأثر الفقه اإلسالمي في التهيئة العمرانية للمدن العريقة , مرجع سابل  , وانظر أيضاً :
 مرجع سابل .

 .224ص:1ج القوانين الفقهية , ابن جزي الغرناطي , 33
 .224ص:1ج القوانين الفقهية , ابن جزي الغرناطي , 34
 . 368ص: 3الشرف الكبير  تحقيل محمد عليش  الشيخ الدردير  ج  35
 .174ص:5ج الجليل , الحطاب ,  مواه  36
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يرصددوا علددى الحفددا  يددث الفقهدداء و  وفددي هدد ا اإلطددار .فددي المحافظددة علددى البيئددة 
على نظافة ضفاف األنهار و خلوها مدن أي بنداء فصدريوا أنده "ال يجدو  أليدد البنداء 

 . 37على شاطىء النهر للسكنى وال لغيرها إال القناطر المحتاج إليها " 

 :والتوصيا   لقد توصلي من خال  دراسة ه ا الموضوع إلى أهم النتائجالخاتمة : 

 أوال : النتائج :

هدد   المداخلددة أن تسدداهم فددي التحسددي  والتوعيددة ب هميددة الضددبط  ياولددي  - 1
تشدددييد فدددي  الخصدددوص علدددى وجددده الشدددرعي والقدددانوني لمجدددا  التعميدددر المتمثدددل

المددددن وبنددداء المسددداكن فدددي الجزائدددر و ضدددرورة االلتدددزام ب خالقياتددده فدددي جميدددع 
مدددا بغيدددة تجنددد  المخالفدددا  الحاصدددلة فدددي هددد ا المجدددا  والتدددي أضدددر  مرايله

ا  العامددددة وبصدددحة السددددكان وأفسدددد  الواجهددددة العمرانيدددة للمدددددن و بالممتلكددد
 . خربي المسايا  الخضراء 

المضددبوم بضددوابط الشددرع لمجددا  العمددران والبندداء اإلسددالمي إن التنظيددر الفقهددي  - 2
و مددددنهم وتطبيقددده بشدددكل سدددليم مكدددن المسدددلمين عبدددر العصدددور مدددن تشدددييد يواضدددرهم 

التددي بقيددي شدداهدة علددى تبندديهم سياسددة راشدددة فددي هدد ا المجددا  مددع مددرور اإلسددالمية 
  .العصور 

إلدى ضدبط مجدا  بغية الحد مدن فوضدى العمدران إن الحاجة ماسة في الجزائر اليوم  -3
تشييد المدن وبناء المساكن ال ي يعج بعديد المخالفا  الشرعية والقانونية مدن خدال  

لقواعدد ا علدى تطبيدلالقائمة وضوابطه المي للعمران استثمار مظاهر التنظير الفقهي اإلس
الفقهيددة الكبددر  النا مددة لهدد ا المجددا  والقائمددة علددى دفددع المضددار  وجلدد  المصددالح  

                                                           
 .12ص:6ج مواه  الجليل , الحطاب ,  37
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علددى ضددرورة تددوفر  الت كيددديكددام الشددرع فددي سددالمة البندداء واتسدداع الطددر   و أ اعدداة ومر 
الخصوصددديا  والحرمدددا  فدددي تصدددميم  وايتدددرامالشدددروم الصدددحية والبيئيدددة فدددي البنيدددان 

 البنايا  السكنية .

بالرغم من أن المشر ع الجزائري سن العديدد مدن القدوانين التدي تدنظم مجدا  التهيئدة  -4
العمرانية و تشييد المددن وبنداء المسداكن   إال أن تفعيدل هد   النصدوص يتطلد  دعمهدا 

لددى أر  الواقددع بغيددة ب ليددا  تنفيدد  وجهددود ميدانيددة وعقوبددا  رادعددة قصددد تجسدديدها ع
 القضاء على المخالفا  الواقعة في ه ا المجا  .

 ثانياً : التوصيا  : 

إذا كان ال بدد مدن توصدية نقددمها فدي هد ا اإلطدار يمكدن أن تسدهم فدي الضدبط الشدرعي 
ضددبط ن مسددؤولية بدد  :األمثددل لتشددييد المدددن وبندداء المسدداكن فددي الجزائددر فدديمكن القددو 

نشدددام تشدددييد المددددن وبنددداء المسددداكن والعمدددل علدددى خلدددو  مدددن المخالفدددا  الشدددرعية 
جماعيدة, قائمدة علدى التكامدل بدين عمدل مشدتركة و هي مسدؤولية والقانونية الحاصلة فيه 

البلددديا  ومصددالح التعميددر علددى مسددتو  الدددوائر والبلددديا  وتفعيددل الدددور الرقددابي مددن 
 مددددع المرافقددددة , ن بصددددرامة مددددن طددددرف العدالددددة وتطبيددددل القددددوانيطددددرف شددددرطة العمددددران 

التربيدة مع , التحسيسية والتوعوية من طرف لجان األيياء وتبليغهم عن ه   المخالفا 
وتكددوين الفدداعلين  فددي هدد ا المجددا  مددن مهندسددين ومددرقين عقدداريين ومقدداولين وبنددائين 

 رعية للعمدددران والضدددوابط الشددد علدددى التعددداليم اإلسدددالميةوالمدددواطنين الدددراغبين فدددي البنددداء 
المتعلقدة بالبنداء والتعمبدر وخاصدة  وتشريع القوانين الكفيلة بدايترام التددابير واإلرشدادا 

,مع العمل التصاميم الموضوعة له ا الغر ايترام توفر رخصة البناء وشهادة المطابقة و 
الوقدوع فدي المخالفدا  المرتبطدة بالبنداء والعمدران مدن الجماعي فدي التحسدي  بمخداطر 

 المدددني المجتمددع وفعاليددا  والمؤسسددا  االجتماعيددة والدينيددة  مختلدد  الهيئددا طددرف 
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 ,ف ذا تحقل كل ذلك مع اإلرادة واإلخالص فه ا الشك وصفة ناجعة وفعالة في تحقيل
 .نهضة عمرانية رشيدة 

 وهخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 المراجع :  قائمة المصادرو
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