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 سم؛  19× 13( َصْفَحة 40ِث َعْن )ٌد َصَفَحاِت اْلَبْحأال َيِزَيد َعَد -1

َّل اْلَبْحُث الَقَضاَيا اْلَقاُن -2 َّالسَِّياِسيََّة؛ َيَتَنا  وِنيََّة 

َّيَُُشاَيعَتمُد اْلَبْحُث اْلَمَصاِدَر اْلِعْلِم -3 ََائِق  ّْ الَو ِعْلِميَِّة ُر ِإَلْيَها ِطبقًا للُقَواعِد اْليََّة، َأ

 ؛اْلَبْحِث اْلِعْلِميِّاملَتِبعِة ِفي 

 19×13ة (؛ ّحجم الصَّْفَح14ِبحرِف حجم ) (word)َيُكوُن اْلَبْحُث َمطُبوعًا َعَلى  -4

لجنليزية ّامللخصان ال ة ّمجرمجا ِإَلى اللغَغة اإيتضمن اْلَبْحثُ ملخصا باللغة اْلَعَرِبيَّ -5

 يزيدان َعَلى صفحة ّاحدة؛

ّْ اإلجنليزية َأا تنشر اجمللة اْلَبُحوث املكتوبة باللغة -6 ّْ الفرنسية؛ ّيكون ْلَعَرِبيَّة َأ

 ليزية؛اْلَبْحُث ّاسم الباحث باإلجن امللخص باللغة اْلَعَرِبيَّة، ّيكتب عنوان
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َّال تزيتتضمن اْلُمَقِدَمُة َأَهمِّيَّة اْلَبْحُث -7 د اْلُمَقِدَمُة َعَلى  ّاملشكلة املراد حلها 

 صفحتني؛

ّْ َالَة، ّكل مبحسمة ِإتعتمد اجمللة اْلَبُحوث املق -8 ث مقسم ِإَلى َلى مبحثني َأ

ّْ َالَة، ّكل مطلب مقسم ِإَلى ف ّْ َالَة َأْن تطلب كمطلبني َأ تابة الفرّع. رعني َأ

ّْ مطلب مقدمة بسيطة ال ت  زيد َعَلى نصف صفحة؛َِّلُكلِّ مبحث َأ

َلى االسم، َعِإَلى الكتاب: اللقب يقدم  تكتب املصادر َعَلى الطريقة احلديثة. يشار -9

َّْلة. َأَمّالتاريخ َبْيَن قوسني، ّعنوان الكتاب، ّد َّالدَّ ا اإشارة ِإَلى اجملالت ار النشر، 

اجمللة ّالسنة  شار اليها ِفي الكتب، َمَع عدداْلَعِلِميَّة فتتم بذات الطريقة اّلِتي ي

َِّبا َّْلة.  َّالدَّ َّالنِّْسَبِة للقرارات اْلَقَضّاجلهة اّلِتي تصدرها  ال ِئيَّة يشار اليها اْلَمْصَدُر 

َِّبالنِّْسَب تذكر َلى اسم الكاتب ِة للمصادر االنجرنت فيشار ِإأمساء اطراف الدعوى. 

ّْ الدراسة، ّامل ّْ التحديَأْن َّد ّعنوان املقال َأ ث ّالشبكة وقع ّتاريخ النشر َأ

 العنكبوتية؛

 نية؛وعة بصورة الكجرّالصفحة مطب أسفلتكتب املصادر ِفي  -10

َلى ستنتاَات ّالتوصيات ال تزيد َعاخلامتة ِفي نهاية اْلَبْحُث ّتتضمن اال -11

 صفحتني.

َِع ِفي آخر اْلَبْحث. -12  ِذْكر اْلَمَرا

 تِه ِللَنْشِر؛ى َخبرِييِن ُيييَداِن َصالِحَيُيْنَشُر اْلَبْحث َبْعَد اَحاَلتِه َعَل -13

 اِلاتَِّصال باْلَمَجلَِّة 

 suhelftlaui@yahoo.com            يُّاْلَبِريُد االْلَكْتُرِّن

 00962798785818   اْلَهاِتف 
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 مَجَلَّةُ الْعُلُومُ الْقَانُونِيَّةُ وَالسِّيَاسِيَّةُ 

2018حزيران ( 4( السَّنَّة الثامنة اْلَعَدد )81ُمْحَتَوَياُت اجمللد )  

 7 َعاِت اْلُمَسَلَحِةَزاَتْصِنيُف النَّ يُّاْلَعنَبِك أ. د. َنَزاُر

 68 ّطاِع اْلَخا ِِ ِإَداَرِة ِفي اْلَقَأْخالِقيَُّة ِمهَنِة ا َماُنَمِن اْلَعرَعبُد الرَّْح

         سى الصاحلد. إبتسام مو 

 بةد. فهد الكساس

ََِرمَيِة السََّر ِريِع ِفي التَّْش ُةقِة اإْلكْتُرّنيََّمَحُل 

َّامُلَقا  نَراأَلْرِدِنيِّ 

93 

لُح ِهُر ُمْفد. ُموَسى َشا

 الرََّحاِمَنُة

ِِري اْلَمَعَدُم االْعجَراِف ِباأل ََاِع  َجُة ْشُرَّعِة النَّاِتّ

ََّموقُف ِميَثاَعِن اْسْتخَدام اْلُقوَّ ِق اأُلَمُم ة 

 اْلُمَتَحدِة ِمنَها 

129 

يُد مَُّد َسِعد. َنْصُر ُمَح

ُّ ِّ  اْلَبلَعا

ِّْليَّ  169 ِط اِإعَفاِءِة اْلَعقدية لَشرأْحَكاُم اْلَمْسي

َِّ ّآَاِرِهَمْفُهوُم اْلَخطأ اِإ  ّانةد. مصطفى الطر  205 َداِر

َّاْنَعَكاَساِتَهاالْزَمُة اْلَقَطِريَُّة سنشذى زكي حد.   245 ا 

َُِئوَن السُّوِرُيو لشايبد. خالد عمر ا  277 َن ِفي اأُلْردَُّنالال

 وِقُقحُلاِب اُطاالرتَبَّ انُةَكاْلَمء اْلَقَضا قالُلَتاْس مداميان َسام حم

 ْسُتوِرّيةالدَّ َّاْلَمَباِدئ

305 

 َمَجلَّة تع ر ِبالضَُّرَّرِة َعْن َرْأَ اْلَمَجلَّة الاْلآَراء الواردة ِفي اْل
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 (1اْلَبْحث رقم )

ةِحَلَسَالْمُ  اتِاعَزَ النَّ يفُ نِصْتَ  

 

 ي  كِ نبَ الْعَ  ارُ زَ أ. د. نَ 

 أستاذ القانون الدّلي العام

 ّالعميد األسبق لكلية القانون

 دَامعة بغدا –ّكلية العلوم السياسية 

 األردن –ن عما- َامعة الشرق األّسط

 

 امللخص

لقانون حيث ان تطبيق ا ملسلحة،يتناّل هذا البحث مشكلة تصنيف النزاعات ا

 دّلي لح فيما إذا كان دّليا أّ ِريالدّلي اإنساني خيتلف حبسب نوع النزاع املس

النزاعات  صل صارم بني هذين النوعني من)داخلي( .ِري ان هذه الثنائية القائمة على ف

ن النزاعات الدّلي اإنساني ّّالدة صور م تتماشى مع تطور القانون املسلحة مل تعد

خلية املدّلة كالنزاعات املسلحة الدا ؛املسلحة ال تدخل يف نطاق أَ من هذين النزاعني

اليم ابرة للحدّد ّمنتشرة يف اقفضال عن نشوء نزاعات تقوم بها مجاعات مسلحة ع

 ا القانون.نافى مع الغرض االنساني هلذتالعديد من الدّل. ناهيك عن ان هذا الفصل ي

ة، نزاعات يية، نزاعات مسلحة ِري دّلكلمات مفتاحية: نزاع مسلح، نزاعات مسلحة دّل

 انون احلرب.قمسلحة داخلية مدّلة، قانون دّلي إنساني، 
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Abstract 

CLASSIFICATION OF ARMED CONFLICTS 

Prof. Nizar Al Anbuge 

This article deals with problem of classification of armed conflicts. Legally 

there are two categories of armed conflicts concerned by the application of 

International Humanitarian Law; the international and non-international 

armed conflicts. So its application varies in conformity with the nature of 

armed conflicts. It remains to be seen whether that dualism, based on rigid 

separation between those two types of armed conflicts, still has validity in 

spite of very changing forms of violence which involves ,for example, 

transnational armed groups, war against terrorism, and internationalized 

internal armed conlicts. The artcle examines all these questions, then a 

particular attention may be given to internationalized internal conflicts ,and 

finely the said article plaids for an application of IHL as only unite legal 

corpus, that what the objective of IHL does required 

Keyword; Armed Conflict, International Armed Conflicts, Non-International 

Armed Conflicts, Domestic Internal Armed Conflicts, International 

Humanitarian Law, Law of War 

Rézumé 

La présente article s' intéresse au problem de classification des conflits armés 

dont 

L' existence constitut le champ matériele de l' application de droit 

international humanitaire.Et comme le droit des conflits armés comprend 

deux types de conflits 

Armés;connflits armés internationaux et conflits armés non-internationaux,la 

critère dualiste qui sert du fondement ' l application de DIH ne saurait-il plus 

être valable avec l' avenement recent de différents types ou situations de 

violence,telle sont par exemple, les conflits armés transnationaux et les 

conflits armés internes internationalisé.Pour cette raison la présent 

article,apres avoir fait attention particulière surtout a cet drnier type de 

conflits armés, plaide pour l 'application unifié du DIH comm un seul corpus 

juridique. 
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 مقدمة : 

نون ذاته ال ود حالة نزاع مسلح، لكن القايتوقف تطبيق القانون الدّلي اإنساني على َّ

لتفرقة بني إمنا على العكس من ذلك يتبنى اّ يتبنى تعريفًا موحدًا لفكرة النزاع املسلح،

اعات اعات املسلحة الدّلية ّالنزنوعني من النزاعات املسلحة؛ ّيقصد بذلك النز

ة بني هذين لي. ّقد استدعت مقتضيات التفرقداخلية أّ ِري ذات الطابع الدّاملسلحة ال

املسلح  تلفة حبسب ما إذا كان النزاعالنوعني من النزاعات املسلحة تطبيق قواعد خم

ي لقانون لوب، متشيًا مع الغرض اإنساندّليًا أّ ِري ذَ طابع دّلي، يف حني أن املط

اره كيانًا قانونيًا ن القانون الدّلي اإنساني باعتباالنزاعات املسلحة، تطبيق جممل كي

 حة ّبصرف النظر عن أَ" يف مجيع صور النزاعات املسلcorpus juridiqueموحدًا "

حة الدّلية نها من قبيل النزاعات املسلمعيار شكلي يتخذ كأساس للتمييز بني ما يعد م

ة من النزاعات هناك صورًا َديدسيما ّأن أّ من قبيل النزاعات املسلحة ِري الدّلية، ال

ّّلة"، قد تصعب إمك  ِ ألَ نوع انية إدراَها يف النطاق اخلااملسلحة، كالنزاعات "املد

لني نلحظه اليوم من َّود برّتوكو منها ّفقًا للمعيار الشكلي للتفرقة. ّلعل ما

ني حبماية كمعاهدتني تكميليتني خاصت 1949إَافيني إىل اتفاقيات َنيف لعام 

ذه التفرقة لية( هو خري تعبري يعكس ّاقع ها النزاعات املسلحة )الدّلية ِّري الدَّحاي

 املنتقدة.

لقائم بني رقة اليت جيريها القانون اإن أقل انتقاد ميكن توَيهه حبق هذه التف 

لدّلي، ّكما تفصح عن ذلك بعض النزاعات املسلحة الدّلية ِّري ذات الطابع ا

بل ّ"تبطل  مصطنعة" ّعقيمة ّ "ِري مطلوبة" الا تفرقة "الكتابات، هو أن تنعت بأنه

. عالّة (1)يًات اليت تنشب بها احلرب حالالغرض اإنساني لقانون احلرب" يف مجيع احلاال

ملمارسات مقبواًل بعد أن جتاّزتها ا على ذلك مل يعد استمرار التمسك بهذه التفرقة

                                                 

رؤية نقدية  -انيع املسلح يف القانون الدّلي اإنسستيوارت، حنو تعريف ّاحد للنزا-( أنظر: َيمس ج1

ّّل، اجمللة الد  .211-210،  2003ِلصليب األمحر، خمتارات من عدد ّلية لللنزاع املسلح املد
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يت متيل لصاحل ري الدّلية( املعاصرة ّالِّ املكتسبة من خ رة النزاعات املسلحة )الدّلية

ّلي حة ألِراض تطبيق القانون الدالتسوية بني هذين النوعني من النزاعات املسل

ن حتديد ة الدّلية للصليب األمحر بشأاإنساني ّعلى الوَه الذَ بينته دراسة اللجن

 القانون الدّلي اإنساني العريف.

نساني ّيف تقاد بأن القانون الدّلي اإينبغي أن يفهم من هذا االن مع ذلك ال 

طبيعة  لمحاربني ّحدهم سلطة تكييفظل ِياب تعريف موحد للنزاعات املسلحة يجرك ل

 النزاع املسلح.

لنزاعات ني، داخل نطاق التفرقة بني اّعلى العموم مييز القانون الدّلي اإنسا 

ألَّاع املماَلة ّال زعات أّ ااذج هلذه املنااملسلحة الدّلية ّ ِري الدّلية، بني مخسة من

يما تقع ابات ّالتوترات الداخلية، فيستبعد منها سوى َّعًا ّاحدًا يتعلق باالَطر

 تاليني.سيتم توَيحه يف املبحثني ال النماذج األربعة األخرى حتت طائلته، ّهذا ما
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 املبحث األّل

 النزاعات املسلحة الدّلية

يتعلق  لقانون الدّلي اإنساني كقانونا يتعني لفت االنتباه اىل ان تطبيق 

عن الفكرة  1949ن ختلى يف َنيف عام باحلرب أصاًل قد ختطى عتبة احلرب بكثري منذ أ

ملسلح". ّقد قعية منها هي فكرة "النزاع االتقليدية للحرب لصاحل فكرة أكثر عمومية ّّا

نطباقه يف ل اَديدة َمها إىل حق مكّنه تبين هذه الفكرة املوَوعية من كسب أرض

بأن مصطلح  ادر إىل الذهن، ألّل ّهلة،جمال النزاعات املسلحة. ّبهذا اخلصو ِ قد يتب

 interلدّل "اعات املسلحة اليت تنشب بني ا"النزاع املسلح الدّلي" مرادف بالضرّرة للنز

étatiquesلقانون قل الرئيسي لتطبيق قواعد ا"، ّيف الواقع يشكل جمال هذا النزاع احل

ملادتني ذ يكفي القاء نظرة على نصو ِ الي اإنساني ّإن مل يستأَر بها كليًا، االدّ

إَايف ربع ّاالّىل من ال رّتوكول االثانية املشجركة فيما بني اتفاقيات َنيف األ

ملسلحة دّلي اإنساني على النزاعات ااألّل، اللتان حتددان نطاق تطبيق القانون ال

هذين النصني  ا القانون الدّلي اإنساني مبوَبكتسبهالدّلية مدى قوة الدفع اليت ا

لدّل، انب النزاعات املسلحة بني اّاليت مكَّنته من بسط سلطانه حبيث يشمل إىل َ

قبيل  ن دّل لكنها تعد مع ذلك مننزاعات مسلحة أخرى ليست مجيع أطرافها مكونة م

 .لوطينًا حرّب التحرر االنزاعات املسلحة الدّلية، ّيقصد بذلك حتديد
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 املطلب األّل

 النزاعات املسلحة فيما بني الدّل

 "conflits inter-étatiques" 

 (1949ربع لعام املشجركة فيما بني اتفاقيات َنيف األ 2)نطاق املادة 

شكلية الدّل يعد من الناحية ال ِين عن البيان أن كل نزاع مسلح ينشب بني 

 بالنزاعات ون النزاعات املسلحة يتعلق أصاًلننزاعًا مسلحًا دّليًا، ّال َدال يف أن قا

حتابي املنطلقات  1949يات َنيف لعام املسلحة فيما بني الدّل، ّعلى ذلك ظلت اتفاق

التحول  وانًا لقطيعة معه بالرِم مناألساسية لقانون احلرب التقليدَ ّمل تشكل عن

من النزاعات  لنوعلتام لتنظيم هذا االكبري الذَ ألجنزته، يشهد على ذلك احنيازها ا

ملسلحة حبيث استأَر حقل النزاعات ا املسلحة على حساب النزاعات املسلحة الداخلية

عظمى من  الدّل( بتطبيق الغالبية الالدّلية )ّمنوذَها األساسي النزاعات فيما بني

 األحكام اجلوهرية هلذه االتفاقيات.

َنيف لعام  تفاقياتق جممل كيان افبمقتضى نص املادة الثانية املشجركة يطب 

يف مجيع حاالت احلرب  ]...[لسلم " ، فيما عدا احلاالت اليت تتطبق فيها ّقت ا1949

مية ني أّ أكثر من األطراف السااملعلنة أّ أَ اشتباك مسلح آخر ينشب بني طرف

علنة ". ّبذلك أصبحت احلرب امل ... رباملتعاقدة، حتى لو مل يعجرف أحدهما حبالة احل

لقانون الدّلي رة الوحيدة، ّمل يعد تطبيق ار النزاعات املسلحة ّليست الصوصورة من صو

اَ بعد أن فهومها الشكلي يف قانون الهاإنساني مقتصرًا على َّود حالة حرب ّفقًا مل

انت شرطي كإعالن أّ سواه كما ك فك هذا النص ارتباط قيام حالة احلرب بأَ عمل

إنساني قصاء تطبيق القانون الدّلي اإ تقضي بذلك لوائح الهاَ. فقد كان يكفي

 دّل املتحاربة حبالة احلرب.ّفقًا للمفهوم التقليدَ للحرب أاّل تعجرف ال
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، أّ باألحرى ت به املادة املذكورة آنفًاّقد ساعد هذا املفهوم املوَوعي الذَ َاء 

ي يف نسانتطبيق القانون الدّلي اإ التحديد املوَوعي للحرب "كحالة ّاقعية"، على

يام حالة خارج أَ اعتبار شكلي جيعل قمجيع احلاالت اليت تنشب فيها نزاعات مسلحة ّ

ّاملصحوب  ة كاإعالن السابق بشن احلرباحلرب رهنًا باستيفاء اشجراطات قانونية أّلي

إن فكرة ري عن قصد احلرب. ّبالتأكيد فاحيانا بإنذار ال ينطوَ على أَ لبس يف التعب

"، هي أّسع jus in belloق قواعد قانون احلرب "اتها، ّمن منظور تطبي"النزاع املسلح" ذ

 لعام.بكثري من أَ تعريف للحرب يف القانون الدّلي ا

حة، مقارنة نظور قانون النزاعات املسليف احلقيقة كان هذا التغيري حامساً من م 

َع ما بأنه ّ آلَار اليت تجرتب على تكييفبقانون الهاَ، إذا ما أخذنا بنظر االعتبار ا

رب، بصورة خاصة بسريان حالة احل "حرب" بالنسبة للمجاالت األساسية اليت تتأَر

ة بني حة يف جمال العمليات العدائيكتطبيق قانون احلرب أّ قانون النزاعات املسل

ة، ّقطع أّ قة ااحماربني بالدّل الثالثاملتحاربني، ّتطبيق قانون احلياد يف جمال عال

العالقات ِري  يقاف املعاهدات النافذة يف جمالالدبلوماسية ّإنهاء أّ إإيقاف العالقات 

لدّلي ّفقًا احماربني يف مواَهة اجملتمع االعدائية بني املتحاربني، ّتطبيق التزامات ا

 مم املتحدة." الوارد يف ميثاق األjus ad bellumلقانون االستخدام املشرّع للقوة "

ّأعراف احلرب  عات املسلحة، مبا يف ذلك قواننيزاّمبا أن القانون اإنساني للن 

ليت كانت خاَعة ، ينطبق يف مجيع أحوال احلرب ا1907الواردة يف الئحة الهاَ لعام 

ة ِري يع أحوال النزاعات املسلحلتحكيم قانون احلرب التقليدَ كما ينطبق يف مج

َ إعالن للحرب، فإن هذه األخرية س ليت كانت ستنتجها ا وف تنتج ذات اآلَاراملصحوبة بأ

ملذكورة آنفًا.  قانون الهاَ، يف اجملاالت احالة احلرب املعلنة ّفقًا ملفهومها الشكلي يف

َ اشجر َ عنصر شكلي يتعلق بقّكما جترد تطبيق القانون اإنساني من أ يام حالة اط أل

عليه  أَ عنصر موَوعي حمدد ّمتفق احلرب فإن تطبيقه ال يعتمد أيضًا على اشجراط

ر ِري ح دّلي، ألن مثل هذا العنصإمجاع عام كعنصر َرّرَ لوَود حالة نزاع مسلب
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ة اجلنائية . ّتصديقًا لذلك أقرت ااحمكم(1)متوافر عمليًا كما ييكد ذلك ِري كاتب

وَد نزاع ّبكل بساطة بأنه ي c)َ(Tadiالدّلية اخلاصة ليوِسالفيا السابقة يف قضية 

 . (2)قوات املسلحة بني الدّللمسلح "دّلي" عندما يتم استخدام ا

ذاتها "  املشجركة لثانيةا املادةمن  الثانية لفقرةاتطبق اتفاقيات َنيف ايضًا ّفقًا لنص 

حتى  املتعاقدة اميةالس احد األطراف قاليمأليف مجيع حاالت االحتالل اجلزئي أّ الكلي 

لتأكيد بأن تطبيق احه ". ّلعله من نافلة القول مقاّمه مسل االحتاللّان مل يلق هذا 

انتهاء  ّ احتالل ّيوقف تطبيقها بعداتفاقيات َنيف يبدء مبجرد بدء اَ نزاع مسلح أ

من  6 املادةنصت  حتاللاالأكيد مضاف يتعلق حبالة ّيف ت بوَه عام. العدائيةالعمليات 

 حدبعد عام ّا ااحمتلةَي يف األرا االتفاقيةيق هذه بأنه" يوقف تطب الرابعةاتفاقية َنيف 

 املادةل ّفقا انص م..." ّمع ذلك تبقى دّلة االحتالبوَه عا احلربيةمن انتهاء العمليات 

ذلك طول مده االحتالل " ّ االتفاقيةيف هذه  اردةالو اجلوهريةذاتها ملزمه باألحكام 

 (3)"ااحمتلةيف األراَي  كومةاحلمادامت هذه الدّلة متارس ّظائف 

لالئحة  تعت ر أرض الدّلة حمتلة ّفقًافأما بشأن حتديد ّصف االحتالل،  

َ املتعلقة بقوانني ّأعراف احلرب ال رية لفعلية "حني تكون حتت السلطة ا 1907لعام  الها

السلطة  ليت ميكن أن متارس فيها هذهجليش العدّ ّال يشمل االحتالل سوى األراَي ا

 .(3)بعد قيامها"

                                                 

provost. International Human Rights and Humanitarian  éRen( أنظر: 1

law, Cambridge University press,. Third printing 2004 version 2005, 

p.250-251     . 

2Oct. 1995, case  The prosecutor v.Tadic (Appeal on juridiction)( أنظر:2

no.1T.94-1- AR72 (Apeal chambre, ICTY) at 37 Para. 70                           

نحو اآلتي:  د حالة االحتالل العسكرَ ّعلى ال( يقجرح آدم رّبرتس أربعة معايري للمساعدة على حتدي3

(القوة املسلحة حتل حمل 2لنافذة بالكامل.(الوَود العسكرَ يف اقليم التنطبق فيه االتفاقيات ا1
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اطات تمثل مبغادرة اشجريف ّاملّاتباعًا للنهج الذَ اختطته اتفاقيات َن 

ي يف أحيان طبيق القانون الدّلي اإنساناتفاقيات الهاَ اليت كانت تشكل حائاًل دّن ت

فاقية الهاَ فقرتها الثالثة اشجراطات ات كثرية فقد أبطلت املادة الثانية املشجركة يف

ابقًا، سكة اجلماعية، كما أَّحنا ذلك ( املتعلقة باملعاملة باملثل ّشرط املشار1907)

، ]االتفاقيات[دى دّل النزاع طرفًا يف هذه ّقررت تطبيق االتفاقيات حتى "ّإذا مل تكن إح

دلة، كما أنها زمة بها يف عالقاتها املتبافإن دّل النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك مل

 ]االتفاقيات[ه األخرية بأحكام إزاء الدّلة املذكورة إذا قبلت هذ ]التفاقيات[تلتزم با 

 ّطبقتها".

ادة الثانية من مع األحكام الواردة يف امل ّمبقارنة األحكام اليت َاء بها هذا النص 

اقية يتبني رط املشاركة اجلماعية يف االتفاتفاقية الهاَ املتعلقة باملعاملة باملثل ّش

قيات َنيف انية املشجركة فيما بني اتفامدى التغري اجلوهرَ الذَ َاءت به املادة الث

 ظور تطبيق قانون النزاعات املسلحة. من من

  

                                                 

( 4ان.ّاملصاحل بني ااحمتل ّالسك( َّود اختالف يف اجلنسية ّالوالء أ3ّالنظام العام ااحملي ّاحلكومة.

 نظر: احلاَة إىل قواعد طوارئ حلماية السكان املدنيني. أ

Adam Roberts, what is military occupation? 1984, British year book of 

international Law (55), p. 249-305. René provost, op., cit., pp. 224-225                  . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 16 - 

 

 املطلب الثاني

 حرّب التحرر الوطين

 )نزاعات التحرر الوطين املسلحة( 

لدبلوماسي ر نقاش ّاسع يف امليمتر اان مسألة حرّب التحرر الوطين كانت مثا   

ّقبل أن تسفر  1977انعقد يف َنيف عام  لتأكيد ّتطوير القانون الدّلي اإنساني الذَ

تفاقيات ألّل ّالثاني( اإَافيني إىل اناقشات عن تبين ال رّتوكولني )اللحقني اامل

لقانون يضًا بأن َرّرة توسيع نطاق اَنيف يف إطار هذا امليمتر. كما مت التأكيد أ

لشعوب املسلحة، قد ارتبطت بسعي ا الدّلي اإنساني ليشمل نزاعات التحرر الوطين

باجلهود املكثفة اليت بذلتها ّ ب احلرب العاملية الثانية،عقااملستعَمرة لنيل استقالهلا يف أ

ستعمار ملستقلة على تصفية بقايا االاألمم املتحدة بشأن مساعدة هذه الشعوب ِري ا

املقاصد  ه ميثاق األمم املتحدة كأحداستنادًا إىل حقها يف تقرير املصري الذَ كرّس

ملتغريات لكي يتماشى مع النتائج ّا (1)يداألساسية اليت قام عليها النظام الدّلي اجلد

نطباق برسم هذا التطور حتدد حقل اّ الكبرية اليت اسفرت عنها تلك احلرب العظمى.

عالّة على  تعلق حبرّب التحرر الوطين،ال رّتوكول اإَايف األّل لكي يشمل الوَع امل

نيف األربع. َجركة فيما بني اتفاقيات األَّاع اليت نصت عليها املادة الثانية املش

ىل من قرة الرابعة من املادة األّّيقصد حبرّب التحرر الوطين ّفقًا لتعريف الف

ة اليت تناَل ا سابقًا، "املنازعات املسلحال رّتوكول اإَايف األّل، اليت َرى اقتباسه

َ ّاالحتالل ا ة، كما ألَنيب َّد األنظمة العنصريبها الشعوب َد التسلط االستعمار

اصة بالعالقات تعلق مببادئ القانون الدّلي اخلاألمم املتحدة ّاإعالن امل كّرسه ميثاق

 مم املتحدة ".الودية ّالتعاّن بني الدّل طبقًا مليثاق األ

                                                 

 ألمم املتحدة. ( أنظر الفقرة الثانية من املادة األّىل من ميثاق ا1



 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 17 - 

 

ادة إىل أبعاد احلكم الوارد يف هذه امل يف الواقع، ينصرف القصد الرئيسي من ّراء 

ت َنيف يما بني اتفاقياملشجركة فحرب التحرر الوطين من سلطان املادة الثالثة ا

ليت يشملها لدّلي ّإدخاهلا َمن األَّاع ااملتعلقة بالنزاعات املسلحة ِري ذات الطابع ا

اصة من قيات نفسها ،ّذلك بإنشاء فئة خنص املادة الثانية املشجركة فيما بني االتفا

ايف األّل إَهذه االتفاقيات ّال رّتوكول ا املنازعات املسلحة الدّلية اليت تنطبق عليها

 إىل َانب املنازعات املسلحة فيما بني الدّل.

الصفة نه ّإن بدا مكررًا، يتعلق بّيقودنا هذا النص إىل تعقيب آخر البّد م 

، تعاهدية لدى سريانهاملتعلقة بالعالقات ال 96التكميلية لل رّتوكول اليت أكدتها املادة 

ملعاملة باملثل ربع( أن حتتج مببدأ اف )األفكما ال ميكن للدّل األطراف يف اتفاقيات َني

املبدأ  تفاقيات فإن االحتجاج بهذاكذريعة للتهرب من تنفيذ التزاماتها مبوَب اال

بل ذلك كول اإَايف األّل. ّيف مقامستبعد أيضًا بالكامل من نطاق تطبيق ال رّتو

طراف اليت حجرام القانون من قبل مجيع األيظل مبدأ املعاملة اإجيابية أَ االلتزام با

نزاعات ألحوال السيما فيما يتعلق بتعهدت باحجرامه، حمتفظًا بكل قيمته يف مجيع ا

ًة على ّهذا ال رّتوكول يتوقف بداه التحرر الوطين املسلحة. أن تطبيق االتفاقيات

لطابع متعاقد يف نزاع مسلح من ا قبول "السلطة املمثلة لشعب مشتبك مع طرف سام

ت عن طريق ، التعهد بتطبيق االتفاقيا(1) ادة األّىل..."ة الرابعة من املاملشار إليه يف الفقر

ملباشرة دخول التفاقيات يكون من بني آَاره اإصدار إعالن انفرادَ يوَه إىل أمانة إيداع ا

. ّتبعًا (2)لسلطة املذكورة بأَر فورَاالتفاقيات ّال رّتوكول حيز النفاذ بالنسبة ل

اليت تتحملها  اتها ّتتحمل االلتزامات عينهاة احلقوق ذلذلك سوف متارس تلك السلط

 .(3)النزاع َايف األّل فيما يتعلق بذلكالدّل األطراف يف االتفاقيات ّال رّتوكول اإ

                                                 

 ( من ال رّتوكول األّل.3)فقرة  96( أنظر املادة 1

 ( املصدر نفسه، الفقرة أ من املادة نفسها.2

 رة ب من املادة ذاتها.( املصدر نفسه، الفق3
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رب ملمثلة للشعب الذَ خيوض حكما أن صدّر ذلك اإعالن من قبل السلطة ا 

املكملة له   رّتوكولفاقيات ّهذا الالتحرر الوطين طبقًا للنص املذكور جيعل االت

 . (1) ملزمة "ألطراف النزاع مجيعًا على حد سواء"

ل ذا الصدد هي أن فكرة "األحتالّمن املسائل اليت جتدر اإشارة إليها به 

توكول اإَايف ة من املادة األّىل من ال رّاألَنيب"، قد ّردت يف سياق نص الفقرة الرابع

عالن األمم هليمنة األَنبية" الواردة يف إا)اللحق األّل( بصورة متطابقة مع فكرة "

يمها هذا النص ني الدّل. أن الرابطة اليت يقاملتحدة املتعلق بالعالقات الودية ّالتعاّن ب

ة العنصرية يمنة االستعمارية َّد األنظمبني النضال املسلح َد االحتالل األَنيب ّاهل

فهوم يل احلرية جيعل ملة يف سبمن أَل تعزيز حق تقرير املصري للشعوب املناَ

سب تصوره ن مفهوم "االحتالل احلربي" حب"االحتالل األَنيب" الوارد فيه أّسع بكثري م

د ، ّبالتالي مل يع (2)ا بني اتفاقيات َنيفمن منظور تطبيق املادة الثالثة املشجركة فيم

ّ تدعي بأن يم شعوب قالالوَع الناشئ عن احتالهلا أل يف ّسع دّلة االحتالل بأن جتادل أ

كة فحسب، اس مع املادة الثالثة املشجرتناَل من أَل احلرية ّاالستقالل يضعها يف مت

ية ّفقًا لنص انون النزاعات املسلحة الدّلبعد أن آل َّع االحتالل األَنيب برمته إىل ق

نزاعات حرب التحرر الوطين من قبيل ال الفقرة الرابعة من املادة األّىل اليت تعت ر

 دّلية.املسلحة ال

 ناشئ عن احتالل "إسرائيل"ّهذا املفهوم ينطبق بالضبط على الوَع ال 

الل لى كل ما ينجم عن هذا االحتلألراَي الفلسطينية، كما ينطبق تبعًا لذلك ع

اعات املسلحة ي اإنساني املطبق يف النزمن انتهاكات َسيمة جململ كيان القانون الدّل

رحلة ه الشعب الفلسطيين من أَل بلوغ مَيف مواَهة النضال املشرّع الذَ خيو

                                                 

 ( املصدر نفسه، الفقرة ج من املادة ذاتها.1

 .Provost, op., cit., p. 255 éRen( أنظر:   2
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غتصب لى كامل الجراب الفلسطيين املاالستقالل ّاحلرية ّإقامة دّلته الفلسطينية ع

 عنوة بالرِم من "أنف" القانون الدّلي. 

ملصري ل مطلق بني فكرة تقرير اّبهذا اخلصو ِ يالحظ البعض عدم َّود متاَ 

"self-determination لتحرر الدّلي العام ّنزاعات ا القانون" حبسب مفهومها يف

يف سبيل  فليست كل الشعوب اليت تناَل الوطين املسلحة يف القانون الدّلي اإنساني.

ن حركة حترر ّطين ّاالنتفاع م تعضيد حقها يف تقرير املصري ميهلة لنيل مركز

ناَل َد ت ، ّإمنا ّحدها الشعوب اليت(1)ةاحلماية املطبقة يف النزاعات املسلحة الدّلي

ها يف ألنظمة العنصرية يف إطار حقالسيطرة االستعمارية ّاالحتالل األَنيب َّد ا

مسلحًا دّليًا  ّبالتالي يعد نضاهلا نزاعًا تقرير املصري بإمكانها أن تتمتع بذلك املركز

 من املنازعات املسلحة. ّتنطبق فيه القواعد اليت تطبق على هذا النوع

التّواقة  ضال املسلح الذَ ختوَه الشعوب؛ طبيعة النيف َوء هذين املعيارين 

تحرر املصري يتحدد مركز حركة ال لنيل استقالهلا، ّصلته بتعضيد حقها يف تقرير

سلح لشعب ّمن حقها كطرف يف نزاع مالوطين املعنية باعتبارها سلطة ممثلة لذلك ا

بيق قواعد بتطرة سابقًا أن حتظى دّلي من النوع الذَ تشري إليه النصو ِ املذكو

ك النزاع يف ازعات املسلحة الدّلية على ذلاالتفاقيات ّال رّتوكول األّل املتعلق باملن

لوطين فة التمثيلية حلركة التحرر امواَهة الطرف اآلخر ّأسوة به. ّلكي تثبت الص

ات التحرر املسلحة الدّلية على منازع حبيث ميكن تطبيق القواعد اليت حتكم النزاعات

عب الساعي ًا، على السلطة املمثلة للشملسلحة، جيب، كما ذكرنا ذلك سابقالوطين ا

لى مقتضى تفاقيات ّال رّتوكول األّل عإىل تقرير املصري أن تيكد تعهدها بتطبيق اال

 من ال رّتوكول األّل. 96/3اإعالن الذَ تشري إليه املادة 

ر ذلك اإعالن تصد هلية السلطة اليتّمن هذه الناحية يرى بعض امليلفني بأن أ 

ّط ألخرى باإَافة إىل الشربصفتها حركة حترر ّطين خيضع إىل بعض الشرّط ا

                                                 

 256( أنظر: املرَع السابق نفسه،  1ِ
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طة . جيب أن تكون هذه السل(1)ل األخرىالواردة يف املادة املذكورة ّنصو ِ ال رّتوكو

راء التمثيلية ّفقًا لبعض اآل ممثلة للشعب، ّهي تكون كذلك، أَ تكتسب الصفة

من، حيث أن يف متداد هذا النزاع لفجرة من الزمسلح فضاًل عن ا مبجرد َّود حالة نزاع

ها احلركة لي حلركة التحرر الوطين، ألندميومة النزاع شهادة بينة على الطابع التمثي

إذا ما حظيت  قاء بفضل اإسناد الشعيب هلاالوحيدة اليت سوف يكون مثلها قادراً على الب

د أَبتت قدرتها قام أن هناك جمموعات متمردة قملبدعم السكان. ّجتدر املالحظة يف هذا ا

لى عصابات هلا، ّهذا املثال ينطبق ع على البقاء لسنوات عديدة بفضل الدعم اخلارَي

 دة األمريكية.مًا خارَيًا من الواليات املتح"الكونجرا" يف نيكاراِوا اليت طاملا تلقت دع

وطين عندما ة التحرر الثيلية حلركّمن َانب آخر، ميكن أن تتعقد الصفة التم 

خرط فيها حرر الوطين املسلحة اليت تنتدعي عدة سلطات متثيلها للشعب يف نزاعات الت

الذَ  كما حصل ذلك بالنسبة للنضال ّختوَها بإمسه استنادًا إىل حق تقرير املصري

( َد FNLA, MPLA,UNITAخاَته حركات التحرر الوطين األنغولية )

لوَع منظمة لي يف أنغوال. ّقد محل مثل هذا ال ال رتغاالوَود االستعمارَ لإلحتال

حركات حترر  إىل اإعجراف يف املاَي بعدة الوحدة اإفريقية )االحتاد اإفريقي حاليًا(

 َ.لتحرر الوطين يف زمبابوّطين يف بلد ّاحد كما حصل ذلك خبصو ِ حركات ا

ن االنفرادَ اليت تصدر اإعال جيب كذلك، كشرط َان يتعلق بأهلية السلطة 

من  43دة ثلما هي معّرفة يف املا، أن حتوز على خصائص القوة املسلحة م96/3ّفقًا للمادة 

يف ت التعهد بتطبيق اتفاقيات َنال رّتوكول األّل لكي تتمكن من الوفاء بتبعا

قوة كة التحرر الوطين منّظمة كّال رّتوكول. ّعلى مقتضى ذلك جيب أن تكون حر

نضباط سيها، ّأن تكون مزّدة بنظام اقيادة مسيّلة عن مرؤّمسلحة موَوعة حتت 

                                                 

 . ّأنظر بصورة خاصة:257-256( أنظر: املرَع نفسه،  ِ  ِ 12

Abi-Saab(Georges),.Wars of National Liberation in the Geneva convention 

and Protocols, Recueil des Cours, 1979- IV (165).p. 413.                        



 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 21 - 

 

د تكفل إتباع قواع " ختضع له عملياتها بصورةinternal displinairy systemداخلي "

 قانون النزاعات املسلحة يف أَ اشتباك مسلح.

كة التحرر  جيب أن متارسها قيادة حرأما درَة التنظيم ّالرقابة ّالسيطرة اليت 

" اليت يصعب subjectiveت البعد الشخصي "مقاتليها فإنها من املسائل ذا الوطين على

عرَة ، ّلذلك تبقى قابلة للنقاش ّتقديرها حتى بالنسبة ألشد املراقبني موَوعية

طين عن عجز قيادة حركة التحرر الو للجدل بصورة كبرية. ّيف مثل هذه احلاالت يعد

ة عدّها ليت تعهدت باحجرامها يف مواَهافرض احجرام قواعد قانون النزاعات املسلحة 

كن الشواهد قص التنظيم ّالرقابة عمليًا. لالطرف اآلخر يف النزاع املسلح، ميشرًا على ن

لتحرر لى تقدير درَة تنظيم حركة اليست دائمًا مبثل هذا الوَوح الذَ قد يساعد ع

 .(1)على أعضاءها الوطين ّقدرتها على ممارسة الرقابة ّالسيطرة

ل مركز ة بأهلية مجاعات معينة لنيلعنصر الثالث الذَ ميكن أن تكون له صلّا 

ركة، مات األقليمية احلكومية باحلحركة حترر الوطين يتمثل بضرّرة اعجراف املنظ

 .ة دّرًا مهمًا يف هذا اجملالّيلعب أَر اعجراف املنظمات الدّلية اإقليمي

القانوني الذَ  خرى املتعلقة بالنظام األإن هذا املعيار مستمد، مثل سائر املعايري 

مبشاركة  سات األمم املتحدة ذات الصلةحيكم نزاعات التحرر الوطين املسلحة، من ممار

ني ملناقشة ية ّدعوة ممثلني هلا كمراقبحركات التحرر الوطين يف أنشطة املنظمة الدّل

ثال، ملات كما حصل على سبيل االقضايا املتعلقة بالشيّن اخلاصة بتلك احلرك

سطينية يف تحدة إىل منظمة التحرير الفلبالنسبة للدعوة اليت َّهتها منظمة األمم امل

تاح هلا صفة مراقب، األمر الذَ أللمشاركة يف أعمال املنظمة األممية ب 1970حبر العام 

ة العامة هزة األمم املتحدة، كاجلمعيمنذ ذلك الوقت مناقشة الشأن الفلسطيين يف أَ

لصدد هو أن املفيد ّالالفت للنظر بهذا ا ّّكاالتها املتخصصة. ّاألمرّجملس األمن 

ال ينية بصفة مراقب كممثلة لنضاعجراف األمم املتحدة مبنظمة التحرير الفلسط

                                                 

 . op. cit.,p. 257 Provost, éRen( أنظر:    1
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 -اإسرائيلي )االستعمارَ الشعب الفلسطيين يف سبيل التخلص من االحتالل

نظمة ّل العربية مبف َامعة الداالستيطاني( للجراب الفلسطيين قد سبقه اعجرا

 التحرير باعتبارها ممثاًل للشعب الفلسطيين.

ربية فريقية َّامعة الدّل العّيف احلقيقة كان ألعجراف منظمة الدّل اإ 

تكريس هذه فية أَره الكبري يف إرساء ّحبركات التحرر الوطين يف هذه املنطقة اجلغرا

 .(1)تخصصةتها املاملمارسة يف إطار أَهزة األمم املتحدة ّّكاال

ع بهذا حركة التحرر الوطين بالتمت ّألهمية هذه املمارسة فيما يتعلق بأهلية 

تعزير  ميمتر َنيف الدبلوماسي لاملركز القانوني اقجرحت بعض الدّل املشاركة يف

( من 4طبيق املادة األّىل )فقرة ّتطوير القانون الدّلي اإنساني بأن يقتصر ت

ظمات اإقليمية لوطين املعجرف بها من قبل املنالتحرر اال رّتوكول األّل على حركات 

 .(2)ت األمم املتحدةاحلكومية املعنية فقط ّذلك متشيًا مع ممارسا

ض الدّل تتبنى هذا املقجرح لكن بع ّبالرِم من أن اللجنة األّىل للميمتر مل 

اية نه صديقها على هذه املادة يفّمنها تركيا مقدمة مقجرح التعديل أفصحت عند ت

. كذلك تبنت دّل (3)ط بذلك االعجرافاألعمال التحضريية للميمتر بأن تطبيقها يرتب

تحدة، أّ ني التوقيع مثل اململكة املأخرى موقفًا مقاربًا مبوَب تصرحيات أصدرتها ح

اعجراف  صحت فيها عن موقف مفاده بأنحني التصديق مثل بلجيكا ّكوريا اجلنوبية، أف

                                                 

 يف: 29/47( أنظر: قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1

 UN.DoC. A/ Res/47/29 Nov.1992)           (25 

املنعقدة بتاريخ  وماسي بشأن القانون الدّلي اإنسانيلسة العامة مليمتر َنيف الدبل( أنظر َّائق اجل2

 . CDDH/1/42-14يف: 1974أيار  14

 CDDH/SR.36يف:    1977أيار  23خ ( أنظر َّائق اجللسة العامة للميمتر املنعقدة بتاري3

para.121  (Turkey      ) 

  René provost.op.,cit.,p.258.nots.36-39    ( أنظر بصورة خاصة بشأن هذه املواقف: 4) 
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( من 3)فقرة 96دة وطين يكون َرّرياً يف نطاق املاكات التحرر الاملنظمات اإقليمية حبر

 .(4)ال رّتوكول األّل

ديل فض املقجرح الجركي بشأن تعّبصدد هذه املسألة، يرى بعض الكتاب يف ر 

اإقليمية  قراءة شرط اعجراف املنظمات من قبل امليمتر دلياًل على عدم إمكانية 1/4املادة 

يعدّ أمر بيق ال رّتوكول األّل، حيث الشرط مالزم لتطحبركات التحرر الوطين ك

فيما  ى أهلية حركة التحرر الوطيناالعجراف عن أن يكون جمرد افجراض أّ ميشر عل

، كما ّأن (1)من ال رّتوكول األّل 96/3ّ  1/4يتعلق باجملال الذَ تنطبق فيه املادتان 

ذا م رر ليمية حكومية، ّهنظمات أقهناك مناطق َغرافية من العامل ال توَد فيها م

تطبيق عجراف املنظمات اإقليمية لآخر يدعم َّهة نظر هيالء الكتاب بعدم َرّرة ا

 .(2)ال رّتوكول األّل

 لفت ، عالّة على ما تقدم، يتعنيّكنقطة رابعة ّأخرية تتعلق بهذا املوَوع 

 قعض األحيان كشرطني لتطبياالنتباه إىل معيارين آخرين يشار إليهما يف ب

ثافة أّ ملسلحة، يتعلق األّل بدرَة كال رّتوكول األّل على نزاعات التحرر الوطين ا

لداخلية اليت توى ّشدة النزاعات املسلحة اشدة النزاع املسلح اليت جيب أن ال تقل عن مس

كة لمعيار الثاني أن متارس حريغطيها ال رّتوكول الثاني، ّجيب كذلك ّفقًا ل

 قليم الوطين.لى َزء من اإالتحرر الوطين السيطرة ع

ميكن  لتطبيق ال رّتوكول األّل الواقع أن تقديم هذين املعيارين كموَبني 

توافرهما ألِراض  ، ّأن أَ رأَ مييل إىل َرّرة(3)أن يكون عرَة النتقادات شديدة

                                                 

 saab(G).Wars of National Liberation.op.cit-409. Abi-p408( أنظر:          .1

                               .René provost.p, 258. not.40 

 .Rene Provostِ  )259( انظر  )2

 ( انظر املرَع السابق نفسه، الصفحة نفسها.3
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َد له أَ ملسلحة هو جمرد تأّيل اليوتطبيق ال رتوكول على منازعات التحرر الوطين ا

ملتعلقة باملبادئ فلم تتضمن املادة األّىل ا و ِ ال رّتوكول األّل ذات الصلة.سند يف نص

املسلح، كما  إشارة إىل شدة أّ سعة النزاع العامة ّنطاق التطبيق يف فقرتها الرابعة أية

ها ريان ال رّتوكول يف فقرتاملتعلقة بالعالقات التعاهدية لدى س 96مل تتضمن املادة 

ة توافر حد ة على ذلك فإن أَ مطلب يقضي بضرّررة أيضًا. عالّالثالثة مثل هذه اإشا

 َديدًا ال لنزاع املسلح قد يدخل مفهومًاأدنى أّ حد أعلى يتعلق بشدة أّ اتساع نطاق ا

 .(1)عات املسلحة حاليًايقّره العرف السائد يف القانون الدّلي للنزا

لوطين ر اارسة حركة التحرّيرفض ِري كاتب كذلك املطلب املتعلق مبم

ع ظرّف ن مثل هذا املطلب اليتناسب مللسيطرة على َزء من اإقليم الوطين باعتبار أ

لى أن شرط " املعاصرة، عالّة عguerrilla Warfareّمتطلبات حرب العصابات "

من  د أساسه يف املادة األّىلالسيطرة اجلزئية على قسم من األقليم الوطين جي

. ّاألهم من كل ذلك (2)ن يف ال رّتوكول األّلقري ال رّتوكول الثاني ّال يوَد له

راف احلرب قليدَ الذَ تكرسه قوانني ّأعهو أن املمارسة قد جتاّزت مثل هذا الشرط الت

 فيما يتعلق باالعجراف بااحماربني.

ظهرها على اتباعها تكتيكات قتال ال ت إن أهم ميزة يف "حرب العصابات" تتمثل يف 

 عن البيان ّفة ّمشخّصة من قبل العدّ. ِّيننطقة قتال معرمسرح عمليات حمدد، أّ م

كرية تنافى مع هذه الضرّرة العسأن مطلب السيطرة على َزء من األقليم الوطين ي

ًا مسّوغ آخر يضاف إىل هذه امل ررات مجيع احليوية بالنسبة ملقاتلي حرب التحرر الوطين.

وَه حركة لنزاع املسلح الذَ ختيعة ايغين عن َرّرة توافر هذا املطلب مستمد من طب

ن ّاقع ، فهي تكتسب هذا املركز ليس مالتحرر الوطين يف إطار احلق يف تقرير املصري

                                                 

é414.Ren-Saab (G). 'wars of…' op.,cit.,p. 413-Abi نظر:  ( أ1

Provost.op.,cit.,p.259. 

Saab (G). "Wars of …" -Provost .,op.cit.,p.259. Abi é412.Ren-p.410( أنظر:2

op.,cit 
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ّل، كسلطة ا من صفتها، يف املقام األسيطرتها على َزء حمدد من اإقليم الوطين ّإمن

 .(1) بأكملهمتثل الشعب الساعي لبلوغ حقه يف تقرير املصري

 املبحث الثاني

 زاعات املسلحة الداخليةالن

 )ِري الدّلية(

 الفكرة العامة:

عن  لية بعض اإشكاليات النامجةرمبا يثري تعريف النزاعات املسلحة الداخ 

ل داخل الت العنف املسلح اليت حتصكثرة املصطلحات الفقهية املستخدمة لتوصيف حا

ّ ف َ قدالدّلة بني فئات مسلحة منقسمة َد سلطتها أ تخذ، تبعاً لتطور ي يما بينها ّالذ

"، أّ عصيان مسلح Révolte"، أّ َورة "Rebellionالوَع، صورة مترد "

"Insurrection،" " أّ حرب أهليةGuerre civileمن حاالت  " أّ يبقى جمرد حالة

بية العنيفة "، أّ اهليجانات الشعTensions" ّالتوترات "Troublesاالَطرابات "

"Emeutesمن ." 

لعنف املسلح استخدام ا ليت قد يتخذهابني الصور املختلفة ا إن هذا التمييز 

" العنف intensitéة ّكثافة "داخل الدّلة ليس جمرد توصيف يع ر عن تطور شد

لطاعة لفئات املسلحة اليت شقت عصا ااملستخدم يف الصراع بينها ّبني اجلماعات أّ ا

أَ تعريف  ر مبعزل عننظر االعتباعليها، ّإمنا هو توصيف موَوعي ميكن أن ييخذ ب

م قانوني تحديد الوَع الذَ ينطبق عليه نظال -إن َّد مثل هذا التعريف -اتفاقي

 معني، داخلي أّ دّلي، من الناحية املوَوعية.

                                                 

 .Provost.op.,cit.,p.259 éRen( انظر:                        1
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ا يفيد غلوطة سلفاً يستشف منها مليس املقصود من هذه التقدمة تكوين فكرة م 

ظى كٌل ة الداخلية حبيث حياملسلح َّود فئات خاصة، نوعية ّمتعددة، من النزاعات

ملسلحة ِري يف إطار قانون النزاعات ا منها بتعريف حمدد ّتنظيم قانوني خا ِ بكل فئة

النزاع  ىل التأكيد على حاَة فكرة. ّإمنا ينصرف القصد، عكس ذلك الفهم، إ(1)الدّلية

وَع يف ال للسمات اليت ينبغي توافرها املسلح الداخلي إىل نوع من التحديد املوَوعي

َ تنطبق عليه صفة النزاع املسلح الداخلي ل ون النزاعات كي يصري باإمكان تطبيق قانالذ

ل َدل لة. ّقد كانت هذه املسألة حماملسلحة ِري الدّلية على مثل هذا الوَع بسهو

 3ّع املادة مبناسبة مناقشة مشر 1949حاد يف مناقشات ميمتر َنيف الدبلوماسي لعام 

اخنًا بني أعضاء أَارت املسألة ذاتها نقاشًا س تفاقيات َنيف، كمااملشجركة فيما بني ا

لوماسي التمهيدَ، ّميمتر َنيف الدب الوفود املشاركة يف ميمتر اخل راء احلكوميني

سلحة"، اللذان نساني املطبق يف النزاعات املاملعنيان "بتأكيد ّتطوير القانوني الدّلي اإ

مشرّع  ، أَناء إعداد1977-1974ّ األعوام 1972-1971انعقدا على التوالي يف َنيف عامي 

                                                 

اتفاقيات َنيف املقدم  ىل املادة الثالثة املشجركة فيما بنيالثاني إ( تبنى مشرّع ال رّتوكول اإَايف 1

نون الدّلي ر الدبلوماسي لتأكيد ّتطوير القاإىل الدّرة األّىل مليمتر اخل راء احلكوميني للميمت

ت املسلحة ِري ملسلحة يف اإطار العام للمنازعااإنساني مقاربة متيز بني حاالت خاصة من النزاعات ا

ذلك لدّلي اإنساني يف جمموعة، ّيقصد بة؛ حاالت تستدعي التطبيق الكامل للقانون االدّلي

احلالة  اخلصائص املميزة لدّلة "، ّهذه هياألَّاع اليت يبدّ فيها الطرف املتمرد حائزًا على "

نى يها حد أدملعادلة تأتي األَّاع اليت يطبق فالقصوى يف أحد طريف املعادلة، ّيف الطرف اآلخر من ا

دًا ليطبق على الثانية للميمتر نفسه نظامًا مع من القواعد. ّقد تضمن املشرّع املعرّض أمام الدّرة

ي ّفقاً لنص ء ال يتجزأ من ال رّتوكول الثان"حاالت خاصة من النزاعات املسلحة ِري الدّلية" كجز

ية اخل راء عارَة أِلبذا النظام بسبب ممن هذا النظام املقجرح، ِري أنه مل يتم تبين ه 35املادة 

أنظر بصورة  قدم إىل ميمتر َنيف الدبلوماسي،احلكوميني ّبالتالي ختلى عنه مشرّع ال رّتوكول امل

 خاصة:

Rosemary Abi-Saab., Droit Humanitaire et Conflits Internes. Origine et 

évolution de la réglementation internationale. Institut Henry – Dunant. 

Genève. Ed.A.pedone. Paris. 1988. pp.106-110. 
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ت الكثرية ما توَح ذلك َلياً التعديالال رتوكول الثاني اإَايف إىل اتفاقية َنيف ك

دمت بها ًا عن صيغته األصلية اليت تقاليت خضع هلا هذا املشرّع ّاليت ابتعدت كثري

ق باملادة األّىل يما فيما يتعليمترين، الساللجنة الدّلية للصليب األمحر إىل أعمال امل

 ما سنالحظ ذلك الحقًا.املعنية باجملال املادَ لتطبيق ال رّتوكول ك

د لى طريقة حمددة تسمح بتأكيلقد أظهرت هذه املناقشات صعوبة االتفاق ع 

األمحر  ارت اللجنة الدّلية للصليبَّود حالة نزاع مسلح داخلي موَوعيًا ّلذلك س

 تقدير َّود لذَ يسمح بتقييد حرية الدّلة يفثاني يف الطريق امبشرّع ال رّتوكول ال

  .(1)هانزاع املسلح ِري الدّلي ذاتهذه احلالة عن طريق االهتمام بتحديد فكرة ال

لنموذَية احلرب األهلية هي الصورة ا ّبالعودة إىل هذه الفكرة ميكن القول بأن 

ية للوَع ت اجلوهرية املوَوعالسما من بني صور العنف املسلح الداخلي، اليت جتسد

القول  الدّلية، شريطة أن ييخذ هذا الذَ ينطبق عليه قانون النزاعات املسلحة ِري

الدّلة  اهية احلرب األهلية )كاعجرافمبعزل عن التعريفات ّالتفسريات التقليدية مل

الصفة بهذه  ار ّاعجراف الدّل الثالثة هلماليت تواَه حربًا أهلية بصفة ااحماربني للثو

لنزاع املسلح اليت مل تعد منسجمة مع فكرة ا (2)كما لو كانت احلرب دائرة بني دّلتني(

 اعات املسلحة احلالي. الداخلي كما استقر عليه ّصفها يف قانون النز

                                                 

 .116( أنظر املرَع السابق نفسه،  1ِ

َعاً كليا كانت تعد شأناً داخليًا خا 1949عام  ( على الرِم من أن احلرب األهلية قبل اتفاقيات َنيف2

حلرب األهلية اري أن هذا املوقف التقليدَ من لسلطان القانون الداخلي حبسب النظرية التقليدية ،ِ

ا خارج حدّد حلرب كليًا سيما عندما ميتد أَرهال يعين أن القانون الدّلي التقليدَ قد جتاهل هذه ا

ن تعجرف للمتمردين عليها مبركز الدّلة ّتضطر هذه الدّلة املتورطة باحلرب األهلية أ

ن ييَر هذا االعجراف ال أ ثة بهذه الصفة أيضًا دّنااحماربيناربني. ّباملثل قد تعجرف هلم الدّل الثال

ألهلية. إن ثالثة مبوقف احلياد يف حالة احلرب اعلى سيادة الدّلة املعنية ّال على التزام الدّل ال

حلرب األهلية التقليدَ مببدأ عدم التدخل يف ا اإلتزام بهذا املوقف ناَم عن متسك القانون الدّلي

عاياها يف قوق ّّاَبات الدّل األَنبية ّرح كما أكد ذلك معهد القانون الدّلي يف الئحته بشأن
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د يتلبسها ختلفة املذكورة آنفًا ّاليت قهذا مع العلم بأن أَ َّع من األَّاع امل    

غ َّع نزاع مسلح إىل حرب أهلية، أّ باألحرى يبل أن يتطورالعنف املسلح الداخلي ميكن 

ّ الفئات  الدّلية إذا برهنت القوات أداخلي ينطبق عليه قانون النزاعات املسلحة ِري

قتال انطالقًا لتنظيمية ّأهليتها إدامة الاملسلحة ّاملنقسمة داخل الدّلة عن َدارتها ا

ان مركزها م الدّلة الوطين، أّ إذا كقليامن اجلزء الذَ متارس عليه السيطرة من 

ها عليها ليات االلتزامات اليت يفرَّتنظيمها مبستوى ييهلها من حتمل تبعات ّمسيّ

" طرفًا يف de factoها قد صارت ّاقعيًا "قانون النزاعات املسلحة ِري الدّلية باعتبار

ن بصفة و يشر إليها ذلك القاننزاع مسلح ينطبق عليه هذا القانون، حتى ّإن مل

 ".formelle"الطرف" يف النزاع من ناحية شكلية "

ىل اجملال الضرّرَ َدًا قبل التطرق إ يف َوء هذه املعطيات العامة يبدّ لنا من 

زاعات حلقل اخلا ِ بهذا النوع من الناملادَ النطباق القانون الدّلي اإنساني يف ا

أن يتوَه  -لثانيّ ال رّتوكول افاقيات َنيف مبعرفة القواعد ذات الصلة يف ات -املسلحة

مل عنها ملسلحة الداخلية ّتكوين تصور جماالهتمام ابتداءًا حنو تعريف فكرة النزاعات ا

َ ّذلك بصرف معنا ه طابع ها إىل كل نزاع مسلح ليس ليساعد على َبط نطاقها املاد

ّ فئات مسلحةدّلي يدّر داخل إقليم الدّلة الوطين َّد سلط السكان  من تها بني قوات أ

نبني، بدرَة يه العنف املسلح، على اجلامتمردة عليها أّ منقسمة على نفسها ّيستخدم ف

ّ عصيامن الكثافة ّالشدة جتعل منه أكثر من جمرد مت َ ِري منظم، أ ن مسلح رد فوَو

وترات أخرى من صور االَطرابات ّالت حمدّد يف الزمان ّاملكان، أّ أية صورة عابرة

ن على سلطة لقوة املسلحة من قبل املتمرديحبيث يفضي استخدام االداخلية العنيفة، 

ادة منظمة إىل ممارسة السيطرة، حتت قي الدّلة أّ من قبل الفئات املنقسمة على نفسها

ملسلح ة ّحبسب أحوال تطور النزاع اّمسيّلة عن أعماهلا، على َزء من اقليم الدّل

                                                 

 ي، املرَع السابق،. أنظر: د. عامر الزمال1927ّ  1900احلرب األهلية اليت تبناها يف دّرتي انعقاده عامي 
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ل احجرام ومية أّ فيما بينها ّيف ظكّاختاذه قاعدة لشن هجمات منسقة َد القوات احل

 ة.ذا النوع من النزاعات املسلحتام لقوانني ّأعراف احلرب النافذة يف جمال ه

لدّلة ملسلحة املتمردة على سلطة ايف مثل هذا الوَع فقط ال تعد اجلماعات ا 

جلنائية ئيًا يدخل حتت ّالية الدّلة اممثلة حبكومتها القائمة قد ارتكبت عماًل َنا

" acte legaleيعد عملها قانونيًا " ضع لسلطان قانونها الوطين املانع، ّإمناّخي

ري الدّلية، اق قانون النزاعات املسلحة ِّبالتالي يندرج َمن حقل اجملال املادَ النطب

لطاعة ماعات كمجرمني قد شقوا عصا اّال جيوز بناًء على ذلك معاملة أفراد هذه اجل

لح الذَ ينخرطون ام القواعد املنظمة للنزاع املسمني باحجرعلى الدّلة طاملا ظلوا ملتز

      فيه َد سلطتها.

 

 املطلب األّل

 3ةلدّلي ( يف نطاق املادالنزاعات املسلحة )ِري ذات الطابع ا

 ادَ(املشجركة )جمال االنطباق املادَ امل

                 

بأن هذه املدّنة  1949ت َنيف لعام تقدم القول يف معرض االشارة اىل اتفاقيا 

لكثرية اليت لدّلية مل تفرد من بني نصوصها ااهلائلة املعنية أساسًا بالنزاعات املسلحة ا

ملادة الثالثة نزاعات املسلحة الداخلية هي اتعد باملئات سوى مادة ّاحدة يتيمة تتعلق بال

غرة نها حبق، مبثابة اتفاقية مصَّاملشجركة، ّتعد هذه املادة املهمة، كما قيل ع

"convention en miniature" (1) سبان أنها املادة يف إطار اتفاقيات َنيف حب

لداخلية من ا يف جمال النزاعات املسلحة االوحيدة، القائمة بذاتها، اليت ينحصر تطبيقه

     بني نصو ِ اتفاقيات َنيف بأكملها .

                                                 

 .39( املرَع السابق،  Commentaive .IVِ) 4( أنظر َان بكتيه، التعليق على اتفاقية َنيف 1
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شجركة، بالرِم من ذلك املادة الثالثة املِري أن هذه االتفاقية املصَّغرة، ّنعين ب 

ال تلك قل انطباقها املادَ يف جمأهميتها الكبرية، مل تتضمن مع ذلك أَ تعريف حل

: "يف حالة تعريف بالقول أنها تطبق فحسباملنازعات ّنصت على ما يغنيها عن إشكالية ال

ة ]...[". حد األطراف السامية املتعاقدقيام نزاع مسلح ليس له طابع دّلي يف أراَي أ

بأن  شطر الثاني من عبارة النصض حتديد نطاق انطباقها الشخصي أكملت الّلغر

 جيب على تعلق باملبادئ األساسية اليتأّردت قائمة َزئية ّحمدّدة من حيث املضمون ت

 ى.كل طرف يف النزاع أن يلتزم بتطبيقها كحد أدن

ابل قن نطاق تطبيقها الشخصي يف مإن اعتناق املادة الثالثة لفلسفة تضّيق م 

لدّل يف لتها الناَعة لتجاّز نفرة اترك نطاق انطباقها املادَ دّن تعريف كان ّسي

سلحة. مع ىل حتكيم قانون النزاعات املحينها من إخضاع النزاعات املسلحة الداخلية إ

كما  ال تطبيق ال رّتوكول الثانيذلك يبقى اجملال املادَ لتطبيقها أّسع من جم

شجركة أَّاعًا جمال تطبيق املادة الثالثة امل ض أن يغطيسنرى ذلك يف حينه، إذ يفجر

عزز هذا لل رّتوكول الثاني. ّمما ي ال ميكن تصنيفها كنزاعات مسلحة داخلية ّفقًا

ساني" مل تطوير القانون الدّلي اإناالفجراض أن ميمتر َنيف الدبلوماسي "لتأكيد ّ

ّتوكول ة ّجمال تطبيق ال راملشجرك يوَح العالقة بني جمال تطبيق املادة الثالثة

 أنه من ( من ال رّتوكول الثاني إىل1ّىل )فقرةالثاني ما عدا اإشارة الواردة يف املادة األ

..[ دّن أن ملشجركة بني اتفاقيات َنيف ]..شأن سريانه أن "يطور ّيكمل املادة الثالثة ا

 تشملها املادة ال لنزاعات املسلحة اليتيعدل من الشرّط الراهنة لتطبيقها على مجيع ا

 .(1)األّىل ]....["

طابع  ن عبارة "نزاع مسلح ليس لهبناءًا على ذلك ميكن للمرء أن يستنتج بأ 

لذَ قصدته صرف ّفقًا ملعناها العادَ ادّلي" بالرِم مما يكتنفها من ِموض ّإطالق تن

ابع سلحة اليت يتجلى فيها بوَوح طاملادة الثالثة املشجركة إىل كل النزاعات امل
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صائص ني متحاربني ّتعكس إمجااًل خالعمليات العدائية بني القوات العسكرية لطرف

قليم الوطين ذه احلرب تدّر داخل حدّد اإاحلرب الدّلية من نواحٍ كثرية لكنها خالفاً هل

 للدّلة ّبني أطراف داخلية منقسمة. 

ن جمرد تدّين لقاعدة يكو قت تبنيه أبعد من أنّمّلا كان نص املادة الثالثة املشجركة ّ    

مستقر  ه ال يوَد يف ذلك الوقت مبدأعرفية مقبولة يف قانون احلرب حينذاك، مبا أن

ملادة نقاشًا ون الدّلي، فقد أَارت هذه اجيعل مجيع النزاعات املسلحة حمط عناية القان

اّلت لجنة الدّلية للصليب األمحر حّاسعًا يف ميمتر َنيف الدبلوماسي، حتى أن ال

بين ّاحداًُ األصلي إقناع امليمتر على ت عبثًا ع ر تعديالت عديدة أَرتها على مشرّعها

لدّلي، إال اعات املسلحة ِري ذات الطابع امن التعديالت اليت تعكس املعنى املتقدم للنز

ثل هذا النوع اليت يتعني استيفاءها يف م أن امليمتر رفض فكرة تعريف الشرّط املوَوعية

انتهى إىل لنزاع الذَ ليس له طابع دّلي، ّاملسلحة لالعجراف هلا بصفة امن النزاعات 

ن توافقية ال تثري مزيدًا م تبين تلك الصياِة اجملردة من أَ توَيح كصيغة

       االعجراَات.

ة الدّلية يمة اليت مينحها تعليق اللجنإنه من املفيد لفت االنتباه هنا إىل الق 

إن مل حيَظ أَ ليت تعرَت هلا هذه املادة حتى ّعديالت اللصليب األمحر إىل جممل الت

نظام معيارَ  تكون دلياًل على أهمية َّود منها بتوافق داخل امليمتر باعتدادها ميكن أن

يقه. ّبالرِم ة ِري املدّنة الالزمة لتطبيربط بني النص ِري املعّرف ّالشرّط املوَوعي

يفقدها  ملعايري كأحكام اتفاقية مماامن أن املمارسة مل تسمح حينذاك بتأكيد هذه 

تبار حيول دّن أخذها بعني االع طابع الشرّط القانونية امللزمة، ِري أن ذلك ال

طابع  وَد هناك نزاع مسلح ليس له"كمعايري مالئمة" لغرض حتديد فيما إذا كان ي

 .(1)دّلي

                                                 

 .40(، املرَع السابق،  commentaire IVِ( أنظر َان بكتيه )1
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مشرّع  منتها التعديالت الواردة يفّتتلخص قائمة املعايري املالئمة اليت تض 

منظمة  ة الطرف املتمرد لقوات مسلحةاللجنة الدّلية للصليب بالنقاط اآلتية: حياز

 deدد بوصفها سلطة أمر ّاقع "ّسلطة مسيّلة عن أعماهلا ّتتصرف فوق إقليم حم

factoى من التفاقيات، أّ حبسب صيغ أخر" ّمتلك الوسائل اليت متكنها من احجرام ا

لطة منظمة ت العسكرية للمتمردين حتت قيادة سالقوا صيغ التعديالت املقجرحة؛ َّع

عكس ّ امتالك املتمردّن نظامًا يّمستعدة لالمتثال إىل قوانني ّأعراف احلرب، أ

ربني لشرعية للمتمردين بصفة ااحمااخلصائص املميزة لدّلة، أّ اعجراف احلكومة ا

"état de belligerenceفت نها قد اعجرارب، أّ أ"، أّ ادعاءها لنفسها بصفة ااحم

رج على ة فقط، أّ كان النزاع قد أدللمتمردين بهذه الصفة ألِراض تطبيق االتفاقي

 هديدًامم املتحدة باعتباره يشكل تَدّل أعمال جملس األمن أّ اجلمعية العامة لأل

َّع يضطرها  ، أن تكون احلكومة الشرعية يفللسلم أّ إخالاًل بالسلم أّ عدّانًا، ّأخريًا

ًا ّالذين اتلة املتمردين املنظمني عسكريعاء قواتها املسلحة النظامية ملقإىل استد

 .(1)ميارسون السيطرة على َزء من األقليم الوطين

يف سياق  انت قد أعدت هذه املعايريّاَح أن اللجنة الدّلية للصليب األمحر ك 

لنوع الذَ اِري ذَ الطابع الدّلي ّمن  حماّلتها إجياد تعريف منوذَي للنزاع املسلح

ميكن أن  دّن أن تتجاهل بأن حماّلتهاميكن أن تنطبق فيه اتفاقيات َنيف بأكملها ّب

للتطبيق يف  أن ال جيعل االتفاقيات قابلةتبوء بالفشل. باملقابل كان امليمتر قد فّضل ب

حرى تبنى ات املسلحة الداخلية، أّ باألمنوذج َّيق النطاق موَوعيًا من مناذج النزاع

َ يكون نطاق تطبيقه ا منوذًَا شخصي َيقًا ملادَ ّاسعًا ّجمال تطبيقه المن النوع الذ

د هناك منطقيًا يوَ ناءًا على ذلك الأَ حمدّدًا من حيث املضمون بصورة َوهرية. ّب

ملادَ لتعريف شأنها أن تضّيق من النطاق ا أَ مسوغ يدعو إىل تبين عناصرًا أّ شرّطًا من

 ملادة الثالثة املشجركة.سياق نص االنزاع املسلح الداخلي يف 

                                                 

 .41-40( أنظر املرَع السابق نفسه ،  ِ  ِ 1
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لب ، كمعيار مالئم، شرطًا يتطيف الواقع ليس من املنطق يف شيء أن يدرج 

طة سلطة م من احجرام االتفاقيات بواسبالضرّرة أن حيوز املتمردّن على تنظيم ييهله

تها تفاقيات ذاالتفاقيات عندما ال تكون االمسيّلة عن عملها ّتوافق على االلتزام بهذه ا

ملادة لطابع الدّلي اليت يقصدها نص اقابلة للتطبيق يف النزاعات املسلحة ِري ذات ا

شكلة لدّلة باملتمردين كمحاربني مالثالثة املشجركة. كذلك تثري مسألة اعجراف ا

لتطبيق قانون احلرب التقليدَ يستدعي اأخرى، ألن االعجراف مبركز ااحماربني ّفقًا ل

ة الواردة يف ملسلحة ّليس فقط القواعد األساسيكم النزاعات االكامل للقواعد اليت حت

 .(1)املادة الثالثة املشجركة

الثة املشجركة ق املادَ لتطبيق املادة الثميكن تاشري حدّد النطا خالف ذلك، ال 

الة إىل فكرة نهايته مفتوحة مكتفيًا باإح طاملا أن نص املادة املعنية ذاته كان قد ترك

لفكرة سب. لكن الشيء امليكد أن هذه االذَ ليس له طابع دّلي ّح النزاع املسلح

ح"، ما يفيد باعتباره حييل إىل "نزاع مسل تستبطن ّفقًا ملعناها املعتاد يف سياق النص،

ح تتواَه كثافة أّ الشدة كأَ نزاع مسلَّوب أن يتوافر يف هذا النزاع حد أدنى من ال

 فيه قوات مسلحة من اجلانبني.

طة منظمة ّمسيّلة ينضوَ تطلب حبد ذاته يستدعي َّود سلّهذا امل 

التنظيمية  بدّن َّود حد أدنى من البنية املتمردّن حتت قيادتها ّيأمترّن بإمرتها، إذ

َ مجاعة مسلحة متمردة على سلطة الدّلة س اللتزامات وف ال تكون ميهلة لتحمل افإن أ

ألساسية د احلق بتطبيق القواعد اتفق األساسية لقانون النزاعات املسلحة، ّبالتالي

لفكرة   َّع قد فقد السمات األساسيةاملنصو ِ عليها يف املادة الثالثة املشجركة يف

 جمرد فوَى دنيا للتنظيم ّاملسيّلية، إىلالنزاع املسلح ّاستحال، بسبب ِياب احلدّد ال

ر من جإن كانت ّاقعة على مرمى حمسلحة حتيطها ختوم يسّورها القانون الداخلي ّ

 قانون النزاعات املسلحة.
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ابقة ة الدّلية ليوِسالفيا السّعلى ذلك مل يكن اَتهاد ااحمكمة اجلنائي 

(ICTY-TPIYمفاَئًا حقًا عندما شّخصت يف قضية ) cَ Tadi(1995-1997 )

" ّالتنظيم intensité" أهمية َّود هذين العنصرين؛ حد أدنى من الشدة

"organizationيشري إىل َّود حالن املعيار ا"، باعتدادهما يشك َ الة نزاع ألساسي الذ

 .(1)مسلح داخلي

ربني فال كال اعجراف الدّلة بااحماأما من ناحية احلاَة إىل َمان شكل من أش 

لثالثة و ِ، ال يف مضمون نص املادة ايوَد، عالّة على املالحظة السابقة بهذا اخلص

ى َّود وافر هذا العنصر كميشر علت املشجركة الصريح ّال يف رّحه ما يوحي بضرّرة

نساني رهنًا ل تطبيق القانون الدّلي اإحالة نزاع مسلح داخلي. إذ ليس من املعقول َع

ن مبقدّرها بناءًا زاء االعجراف بااحماربني، فيكوإ مبمارسة الدّلة الختصاصها التقديرَ

مر الذَ ألاف هلم بهذه الصفة، اعلى ذلك منع تطبيقه مبجرد امتناعها عن االعجر

زاعات لدّلي اإنساني يف أَّاع النيتنافى كلية ّأِراض التطبيق امللزم للقانون ا

 .(2)املسلحة

ة يف قيامة بعاد أَ أَر إرادة الدّلينبغي إذن خبالف ال رّتوكول الثاني، است 

فعل اع قائمًا بالاَة املشجركة إذا كان هذا النزالنزاع املسلح الداخلي أّ لتطبيق املادة الث

حكومية  شهد على تورط فئات مسلحة ِريالسيما ّأن بعض النزاعات املسلحة الداخلية ت

الضرّرة ّ دينية أّ عرقية ّمل تكن بمنقسمة على نفسها ألسباب سياسية أّ مذهبية أ

ما حصل ذلك يف مشهد احلرب متمردة َد سلطة الدّلة أّ حكومتها القائمة، ك

القانون الدّلي  ألزمة الصومالية. لقد ارتكز تطبيقا األهلية اللبنانية ّيف بعض مراحل

                                                 

ecutor. V.Tadic, 2 Octobre 1995, Case.No. ITThe pros-94-( أنظر قرار ااحمكمة يف: 1

1-AR 72 (Appeals Chamber, ICTY)37-8 para.70 (Decision on the Defence 

Motion for interlocutory Appeal on Juridiction). The prosecutur V.Tadic 

(opinion and Judjement) 7 May 1997, Case.No- IT,94-1-T (Trial Chamber 

11, ICTY) para.  564 . 

 René Provost.,op.,cit., p.267 et ss( أنظر:                      2
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 يغطي جمال ملادة الثالثة املشجركة اليتاإنساني يف األزمتني بصورة َوهرية على نص ا

 انطباقها املادَ مثل هذه األَّاع بامتياز.

ّلية شار إليها تعليق اللجنة الدّأخريًا مثة عنصر آخر من العناصر اليت أ 

داخلي، ينبغي  ئمة لتحديد َّود حالة نزاع مسلح مقدمة املعايري املالللصليب األمحر يف

تمردين، اإقليم الوطين من قبل امل استبعاده أيضًا ّهو عنصر السيطرة على َزء من

هذا الشرط  الثالثة املشجركة. أن َّود حيث التعد َرّرة له كشرط الزم لتطبيق املادة

ليت تستدعي بني يف أَّاع النزاعات املسلحة ارقد يكون َرّريًا لالعجراف بصفة ااحما

ملتمرد من غدّ باالمكان مماَلة الطرف االتطبيق الكامل لقوانني ّأعراف احلرب عندما ي

 ائص دّلة.كتلك اليت تتجلى فيها خص "entitéنواحي كثرية مبا يشبه ّحدة"

ات اععض األمثلة من حاالت النزرمبا حتتاج هذه الفرّض النظرية إىل َرب ب 

رّرة قبة املعاصرة كشاهد على عدم َاملسلحة اليت حدَت يف املاَي القريب ّيف احل

رة على َزء دم يف النزاع من َهة، ّالسيطالتالزم بني شدة ّكثافة العنف املسلح املستخ

ل . فعلى سبيل املثا(1)ة الثالثة املشجركةمن األقليم الوطين من َهة أخرى لتطبيق املاد

جلزائر يف رحلة األّىل من حرب أستقالل اعلى نطاق ّاسع إبان املاندلع نزاع مسلح 

تحرير اَي من دّن أن تكون حركة الالنصف الثاني من عقد اخلمسينات من القرن امل

الذَ  ى أَ َزء من أقليم اجلزائرالوطين اجلزائرية قد فرَت السيطرة حينذاك عل

ا ّراء البحار تجزأ من أقاليم مزء ال يكان خاَعًا للسيطرة االستعمارية الفرنسية كج

رير ق املثال نفسه على حرب التحاليت َمتها فرنسا إىل أقليمها الوطين. ّينطب

ة. ّمن بني عمار الفرنسي إبان نفس الفجرالفيتنامية اليت خاَها "الفيتكونغ" َد االست

ا سالفيّالقوميات املتصارعة يف يوِ أمثلة حرّب االنفصال اليت دارت بني األَنيات

قد اهلرسك اليت اشتجرت يف مطلع عالسابقة تقدم لنا احلرب األهلية يف البوسنة ّ

قد يبدّ  سلمني البوسنيني مثاًل آخرالتسعينات من نفس القرن بني صرب البوسنة ّامل

                                                 

 .268-267( املرَع نفسه،  ِ  ِ 1
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ة صربيا ر املتمردّن الصرب )يف مجهوريخمتلفًا قلياًل عن األمثلة السابقة. لقد أظه

لك لتأكيد زء من أقليم البوسنة ّاهلرسك ّذيطرة على َالبوسنية( إصرارًا على الس

 عن ل االنفصال عن البوسنة، فضاًلَّود حالة نزاع مسلح كأمر ّاقع بالفعل من أَ

. ّبذلك كانت (1)جمريات هذا النزاع إمكانية استدعاء تطبيق ال رّتوكول الثاني يف

ورية صرب نشاء مجهذاته من أَل إ السيطرة على ذلك اجلزء من األقليم هدفًا حبد

 البوسنة ّمل تكن أمرًا َرّريًا للقتال نفسه.

املادة  لى اجملال املادَ لتطبيقخنلص مع ذلك إىل القول، كخامتة للتعليق ع 

ها إىل ملادة الذَ حييل جمال سريانالثالثة املشجركة، بأن ِرض ّعمومية نص هذه ا

املتعاقدة"  األطراف السامية راَي أحد"حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دّلي يف أ

شأن ستخدام اختصاصها التقديرَ بسوف يجرك اجملال ّاسعًا أمام الدّل األطراف ال

ملسلحة لى هذا النموذج من النزاعات امعرفة شرّط تطبيق املادة الثالثة املشجركة ع

 املادَ. سري أّ حتديد حقل انطباقهامهما كانت حصافة االَتهادات الفقهية بشأن تف

 

  

                                                 

 بأن:  Tadicمها املشار إليه آنفًا يف قضية ( الحظت ااحمكمة اجلنائية ليوِسالفيا السابقة يف حك1

 " The Bosnia Serb forces occupied and operated frome a determinate,if not 

definite,  Chamber (Judjement) para. 564. Trial territory ." 

 . 74هامش  268ّ  69هامش  267لصفحات ّردت اإشارة إىل هذا احلكم نفسه يف املرَع السابق ا
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 املطلب الثاني

 النزاعات املسلحة الداخلية 

 من ال رّتوكول الثاني 1يف نطاق املادة 

الثاني  ملادة األّىل من ال رّتوكولعرفنا من قبل بأن اجملال املادَ لتطبيق ا 

لثانية ملشمولة بتطبيق املادة ايغطي حاالت النزاعات املسلحة ِري ا 1977اإَايف لعام 

املتعلق  ادة األّىل من ال رّتوكول األّلفاقيات َنيف ّاملاملشجركة فيما بني ات

الدّلي "اليت  اعات املسلحة ِري ذات الطابعبالنزاعات املسلحة الدّلية. ّنعين بذلك النز

سلحة منشقة دة بني قواته املسلحة ّقوات متدّر على إقليم أحد األطراف السامية املتعاق

قليمه من قيادة مسئولة على َزء من إ تأّ مجاعات نظامية مسلحة أخرى ّمتارس حت

نفيذ هذا متواصلة ّمنسقة، ّتستطيع ت السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات عسكرية

 اللحق )ال رّتوكول(".

الثالثة  ال الذَ تنطبق فيه املادةّهكذا يأتي ال رّتوكول الثاني ليكمل اجمل 

املنازعات  على هذا النوع من طبيقها"املشجركة "دّن أن يعدل من الشرّط الراهنة لت

ّاملادة  فلكل من ال رّتوكول الثاني ، ّدّن أن يكون أيضًا جمرد امتداد هلا.(1)املسلحة

ل ّإن ارتبطا به ّنظامه القانوني املستق الثالثة املشجركة جمال انطباقه املادَ اخلا ِ

 يت جتمعهما.ببعضهما بصورة َّيقة نظرًا لوحدة املوَوع ال

ألمحر ّع اللجنة الدّلية للصليب اكان اهلدف االبتدائي ملشر يف احلقيقة 

قد  1977-1974ر َنيف الدبلوماسي حبسب صيغته األصلية املقجرحة إىل أعمال ميمت

ملنفصلة ليس َّع جمموعة من القواعد اتوخى إَراء تعديل للمادة الثالثة املشجركة ّ

اخل راء  ر خمتلفتني يف ميمترَهتا نظكلية عنها. ّقد تنازعت هذا األمر ابتداءًا ّ

                                                 

 ( من ال رّتوكول الثاني.1( أنظر نص املقطع األّل من املادة األّىل )فقرة 1
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َ يف دّرتي انعقاده عامي  وسيع حقل ، دعت أحداهما إىل ت1972-1971احلكوميني التمهيد

َّاعًا املسلحة ِري الدّلية لتشمل أ تطبيق القواعد اإنسانية اليت حتكم النزاعات

ن حظوظ تطبيقها حتى لو كان مث أكثر، أّ على األقل توَيحها مبا يكفي لتعزيز

ى تبين نما فضلت َّهة النظر األخرك التخلي عن توسيع حمتوى هذه القواعد. بيذل

نوني موّسع ا االختيار بإعداد نظام قاحقل انطباق َيق هلذه القواعد عسى أن يسمح هذ

نتهت إىل ملفاَلة بني هذين االجتاهني اأكثر للنزاعات املسلحة ِري الدّلية، بيد أن ا

هما ّاسع زاعات املسلحة ِري الدّلية؛ أحدمني للنقبول حل يفضي إىل اعتماد نظا

نبه نظام َان ة الثالثة املشجركة، ّإىل َاالنطاق لكنه َيق ااحمتوى ّهذا هو نظام املاد

يث املضمون ّهذا هو نظام آخر َيق من حيث النطاق لكنه مفّصل أكثر من ح

 .(1)ال رتوكول الثاني

ملادة ة اليت حددت مبوَبها ايقّمما جتدر مالحظته بهذا اخلصو ِ تلك الطر 

اقها ان بوسعها أن جتعل حقل انطباألّىل جمال تطبيق ال رّتوكول الثاني. فقد ك

قيات َنيف لو لثالثة املشجركة فيما بني اتفااملادَ مطابقًا متامًا حلقل انطباق املادة ا

جمال أن ملسلحة الدّلية عندما صرحت باكتفت مبجرد اإشارة السلبية إىل النزاعات ا

لها املادة نزاعات املسلحة اليت التشمسريان هذا اللحق "ال رّتوكول" يشمل "مجيع ال

اعات املسلحة [ املتعلق حبماية َحايا النزاألّىل من اللحق "ال رّتوكول" اإَايف ]....

ِري  نص على مجيع النزاعات املسلحةالدّلية ]....[". لكنها انطلقت من عمومية ال

ل رّتوكول إىل حصر ّتقييد جمال تطبيق ا طبيق ال رّتوكول األّلاملشمولة مبجال ت

ذلك الداخلية املوصوفة، ّيقصد ب الثاني يف حالتني من أحوال النزاعات املسلحة

ة ّقوات طين للدّلة بني قواتها املسلحالنزاعات املسلحة اليت تدّر على اإقليم الو

ى متمردة اعات نظامية مسلحة أخرية مجمسلحة منشقة عنها، أّ بني قواتها املسلحة ّأ

ني القوات ني إىل النزاعات اليت تدّر بعليها، ّال يتسع جمال تطبيق ال رّتوكول الثا

 توكول فيما بينها.املتمردة نفسها ما مل توافق على تطبيق ال رّ

                                                 

 . Provost, op., cit. p. 261 éRen                                                      :  ( أنظر1



 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 39 - 

 

لثاني ة حقل انطباق ال رّتوكول اّهكذا ال ميكن أن ختطأ العني مالحظة َآل 

إىل ان هذه  دة الثالثة املشجركة لسبب يعودري من حقل انطباق املاحتى أنه أَيق بكث

املوَوعية  من ال رّتوكول الثاني، الشرّط املادة األخرية مل حتدد، خالف املادة األّىل

املادة  ي. ّبالرِم من أن جمال تطبيقلتطبيقها على النزاعات ِري ذات الطابع الدّل

يضاح ذلك ق ال رّتوكول الثاني، كما مت إيالثالثة املشجركة ال يرتبط مبجال تطب

توكول ملشجركة يسمح بتطبيقها ّال رّمن قبل، فإن سعة حقل انطباق املادة الثالثة ا

ن الدّلة توكول الثاني ّأهمها أن تكوالثاني يف آن ّاحد إذا توفرت شرّط تطبيق ال ر

ال معدى عن فال ختلف تلك الشرّط، الطرف يف النزاع طرفًا يف ال رّتوكول. ّيف ح

طبيق على دها سارية املفعول ّقابلة للتتطبيق املادة الثالثة املشجركة اليت تبقى ّح

 .(1)األَّاع اليت ال يغطيها ال رّتوكول الثاني

سلحة ِري لثاني على املنازعات املّيف كل األحوال يقتضي تطبيق ال رّتوكول ا 

 1لفقرة كن استخالصها من نص اقة، ميالدّلية توافر أربعة شرّط مجرابطة بصورة َّي

مل يتطلب  ا املسلحة يف النزاع، فإذا؛ جيب أّاًل أن تتورط الدّلة ّقواته(2)من املادة األّىل

املسلح  لعسكرية ّمتكنت من قمع التمردالنزاع املسلح قيام الدّلة باستدعاء قواتها ا

اع نزاعًا مسلحًا ز يعت ر مثل هذا النبوسيلة أخرى ِري استخدام قواتها العسكرية فال

لشرّط األخرى. ّأبعد من من املادة األّىل حتى لو توافرت ا 1داخليًا مبفهوم الفقرة 

وكول لية اليت تستدعي تطبيق ال رتذلك، ال تعد من قبيل النزاعات املسلحة الداخ

فيما   مجاعات نظامية مسلحة منقسمةالثاني أَ من النزاعات املسلحة اليت تدّر بني

                                                 

 .39( أنظر د. عامر الزمالي، املرَع السابق  1ِ

 . ، ّانظر بصورة خاصة:Provost., op.,cit.,pp.262 éRen-264( أنظر:  2

Commentaires des protocoles additionnels(I),(II)de1977aux conventions de 

Genève de 1949,Genève CICR,1986.pp.1375-1376.para.4459-

70<http://www.cicr.org/dih>  
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ها، فمثل هذا ات املسلحة النظامية للدّلة فيل الدّلة يف حالة عدم تورط القوبينها داخ

هذه  ة اليت يغطي جمال تطبيقها مثلالوَع يبقى حمكومًا باملادة الثالثة املشجرك

ق أحكام اجلماعات املسلحة على تطبي األَّاع ّليس ال رّتوكول الثاني ما مل توافق

ل عن تدخل القوات املسلح الدائر فيما بينها مبعز عال رّتوكول الثاني يف جمريات النزا

 احلكومية النظامية.

كومة بًا ما ينشأ عندما تكون احلّمن امللفت للنظر، ان مثل هذا الوَع ِال 

ومية، ّقد ت النظامية املسلحة ِري احلكَعيفة ّالدّلة مفككة أَر الصراع بني اجلماعا

عندما  1983عام ية اللبنانية السيما حنو اللسبق أن َرب مثالً إىل ذلك حالة احلرب األه

لي للبنان، ينية، إبان الغزّ اإسرائيتورطت يف الصراع فصائل منظمة التحرير الفلسط

ها ّقتئذ قدمت زمة اللبنانية اليت بلغت ذرّتمع بعض اجملموعات اللبنانية املسلحة. أن األ

لشدة ّالكثافة اخلية ِاية يف اات مسلحة دمثااًل منوذَيًا يشهد على إمكانية حدّث نزاع

  ة ّمفككة.ندما تكون الدّلة ذاتها َعيفّبدّن تورط الدّلة يف النزاع، ّبصورة خاصة ع

 تقاتل القوات املسلحة جيب كشرط َان يتعلق بطبيعة اجلماعات اليت 

ن البناء دة مسئولة، فبدّن حد أدنى ماحلكومية أن تكون منظمة بدرَة كافية حتت قيا

ها قيادة لطة الدّلة سوف لن يكون بوسعللجماعات املسلحة املنشقة على س التنظيمي

ين، أّ ة على َزء من األقليم الوطعمليات عسكرية منسقة ّمنظمة َدها، أّ السيطر

 حتمل تبعات احجرام أحكام ال رّتوكول الثاني.

تنظيمي، وفر حد أدنى من البناء المع ذلك اليعين لزّم توفر هذا الشرط، أَ ت 

" hiérarchieى ِرار متطلبات تراتبية "أن تكون اجلماعات املسلحة منظمة تراتبيًا عل

ظيم رمبا امية، عالّة على أن شرط التنالتنظيم السائد يف معظم القوات املسلحة النظ

كون الثالث الذَ يتطلب بأن ت يتداخل، كما يالحظ بعض الكتاب حبق، مع الشرط

 يات عسكرية منسقة.يف النزاع، قادرة على قيادة عمل فًااجلماعات املسلحة، باعتبارها طر

" collectifالطابع اجلماعي " فهذا املعيار حبد ذاته ي رز أهمية كل من 

بيق ة ّاملتفرقة ِري املشمولة بتطللنزاعات املسلحة، يف مقابل األعمال املنعزل
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الواقعة اليت تستوَب ّية من املادة األّىل، ال رّتوكول الثاني ّالواردة يف الفقرة الثان

نزاع ممكنًا. قانون الدّلي اإنساني على اللكي يكون تطبيق ال حصول عمليات عدائية

ماعات ليات عدائية منسقة من قبل اجلّهكذا حيل معيار القدرة على إسناد ّقيادة عم

 .(1)لعسكريةاملسلحة حمل معيار شدة أّ دميومة العمليات ا

ىل سلطة  استبعاد أَ معيار شخصي يستند إإىل إنه ألمر حسن دائمًا أن يصار 

ار ح داخلي كما يوحي بذلك املعيالدّلة التقديرية لتكييف َّود حالة نزاع مسل

ه لنزاع بهذه اخلصائص، ّلذلك اجتاألخري. فبوسع الدّلة أن تنكر بسهولة متتع ا

عاقة ية عامة ِّري حمددة كوسيلة إالتفكري دائمًا إىل َرّرة تبين معايري موَوع

لشرّط. ماعات املسلحة االيفاء بهذه احماّالت الدّلة نكران إمكانية أن تستطيع اجل

 يس مثلبة،يزة يف القاعدة القانونية ّلفعدم التحديد قد يكون يف هذه احلالة مبثابة م

 . (2)ًاميني التمهيدَ املذكور سابقكما تشري إىل ذلك أعمال ميمتر اخل راء احلكو

اعات َوب أن متارس القوات أّ اجلمّاألخري فيقضي بو أما الشرط الرابع 

د أساسه، . ّمن الواَح أن هذا الشرط جياملتمردة السيطرة على َزء من األقليم الوطين

تطوير ه امليمتر الدبلوماسي لتأكيد ّيف قوانني ّأعراف احلرب التقليدية، ّقد تبنا

ني التحضريَ ر اخل راء احلكوميبان ميمتالقانوني الدّلي اإنساني بعد أن مت إهماله إ

ى َزء شرطًا يفقدها السيطرة عل حتت هاَس الشعور بأن الدّل سوف حتجم عن قبول

 الداخلي. من أقليمها لصاحل خصومها خالل النزاع املسلح

لثة تطبيق املادة الثا 1956ت عام ّيذكر بهذا اخلصو ِ أن فرنسا كانت قد أقر 

سيطرة على الجراب  تعجرف مطلقاً بأنها قد فقدت المل املشجركة يف حرب اجلزائر إال أنها

                                                 

 .263( املرَع نفسه،  1ِ

يف  .، مشار إليهICRC 1972 Conference of Experts 1972, at 68.§2. 54-59( أنظر: 2

 من الصفحة نفسها. 54املرَع السابق نفسه، هامش 
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ة . الواقع أن فكرة ممارس(1)حلرباجلزائرَ بأكمله يف أَ مرحلة من مراحل هذه ا

قد الحظنا يف ذاتها على بعض الغموض، ّ على َزء من األقليم الوطين تنطوَ السيطرة

ين. مع ذلك رر الوطئة عن حرّب التحسابقًا صعوبة تطبيقها يف سياق األَّاع الناش

 ل عنصرًا َرّريًا( هذا الشرط باعتباره يشك1977-1974أقر ميمتر َنيف الدبلوماسي )

ن الدّلي منسقة ّلتطبيق قواعد القانو جلهة أهلية املتمردين للقيام بعمليات عسكرية

 .اإنساني الواردة يف ال رّتوكول الثاني أيضًا

لية اليت  النزاعات املسلحة الداخيفّمبقدار ما تعد هذه الشرّط صفات الزمة  

ضييق نطاق ا إمجااًل أن تنتج أَرها يف تينطبق عليها ال رّتوكول الثاني، فإن من شأنه

ة حبيث لدّل على اعتبارات السيادتطبيق هذا ال رّتوكول بصورة مشددة تفسر حر ِ ا

دّلة، لف ااحمارب للخصائص املميزة َعلت من تطبيق ال رّتوكول رهنًا حبيازة الطر

 يطرة.من تنظيم ّسلطة ّسكان َّزء من إقليم حتت الس

 املطلب الثالث

 ملّدّلةمشكلة النزاعات املسلحة الداخلية ا

 ف تدخل طرف خارَي )دّلة أّيطلق مصطلح "النزاع املسلح املّدّل" لوص 

تدخل اخلية متحاربة. ّيتخذ هذا المنظمة دّلية( يف نزاع مسلح يدّر بني أطراف د

شمل مصطلح يت أدت إىل تدّيل النزاع. ّيديدة تتجلى فيها الظرّف املعقدة المظاهر ع

ّّل، اخليني حيصل كاتب مهتم، " احلرب بني َانبني د كما يقرر ِري النزاع املسلح املد

اشرة بني مل األعمال العدائية املبكل منهما على مساندة من دّلة خمتلفة؛ كما يش

متعارَة؛   نزاع مسلح داخلي ملساندة أطرافيفدّلتني أَنبيتني تتدخالن عسكريًا 

                                                 

 املرَع نفسه، الصفحة نفسها. ( أنظر 1



 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 43 - 

 

مة عة متمردة حتارب حكومة قائّاحلرب اليت تنطوَ على تدخل أَنيب يساند مجا

 .(1)ّراسخة "

ألهلية سلحة الداخلية أّ احلرّب اإن ظاهرة التدخل األَنيب يف النزاعات امل 

ظرّف دّلية   ظلأبعادًا خطرية ّيف ليست باجلديدة، لكنها اختذت يف عصرنا الراهن

ّّلة، ّأن ممعقدة ساعدت بدّرها على انتشار ظاهرة النزاع ا حيدث اليوم ات الداخلية املد

ارَي ة الداخلية حتظى بالفعل بدعم خبصورة معتادة هو أن ِالبية املنازعات املسلح

ظم األحوال، رياتها أمرًا شائعًا يف معظاهر أّ مستجر حبيث صار التدخل األَنيب يف جم

ن معظم خرى. ّمن أمثلتها احلّية أا صارت األمثلة عليها كثرية ّموَقة هي األكم

ندما بلغت جرة احلرب الباردة، السيما عالنزاعات املسلحة الداخلية اليت نشبت إبان ف

حتاد تبادل بني قطبيها حينذاك )اإذرّتها يف ظل مأزق التهديد بالردع النوَّ امل

انت يف حقيقتها ت املتحدة ّحليفاتها الغربيات(، كالياالسوفيييت السابق ّتوابعه ّالو

( contrasملتحدة يف حرب الكونجرا )"حرّبًا بالوكالة". ّلعل يف تدخل الواليات ا

ردة على ساندة قوات الكونجرا املتمّقيامها بعمليات مسلحة يف نيكاراِوا َّدها مل

ثال إلينا عن هذه اَي أقرب ممن القرن امل احلكومة القائمة يف ذلك البلد يف الثمانينات

ي ميكن نات من ذلك القرن أبعد مثال حاحلالة. ّتعد احلرب بني الكوريتني يف اخلمسي

زاعًا انت هذه احلرب يف حقيقتها ناالستشهاد به عن حاالت احلرب بالوكالة، فقد ك

مم ظلة األيات املتحدة األمريكية حتت مداخليًا اكتسب بعدًا دّليًا نتيجة تدخل الوال

لكوريني إحتاد السوفيييت إىل َانب ااملتحدة إىل َانب الكوريني اجلنوبيني ّتدخل ا

ىل دّلتني ، إال بعد تقسيم الكوريتني إالشماليني ّمل تنته هذه احلرب، كما هو معرّف

ا اَّح الدائر حاليا يف سوري كما يشكل الزاع املسلح درَة. 38مشال َّنوب خط عرض 

 سلح املدّل.على النزاع امل منوذج

                                                 

 .212( أنظر َيمس ج. ستيوارت، املرَع السابق،  1ِ
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فاصاًل بني  ردة اليت شكلت نهايتها حدًامن الالفت، بالرِم من انتهاء احلرب البا 

بية يف ظاهرة تدخل احلكومات األَن مرحلتني من مراحل االستقطاب الدّلي، ما زالت

سلحة راّة ّحدة من النزاعات املالنزاعات املسلحة الداخلية اليت أصبحت أكثر َ

ة اإرهاب، القتصادية ّالسياسية، ّتعظيم ظاهرفعل تأَري العوملة االدّلية املماَلة ب

ونات القومية ار نزعات االنفصال بني املكّتزايد الطموحات النوّية لدّل اجلنوب، ّانتش

دم لنا احلرب ن تغريت دّافع تلك النزعات. ّتقّاألَنية يف الدّلة الواحدة أمرًا شائعًا ّأ

طالبان يف العام  اليًا يف أفغانستان منذ سقوط نظامئرة ح"املزعومة" على اإرهاب، الدا

َ م 2002 ّ )ابني قوات حلف مشال األطلسي ّحكومة كرزا لقاعدة( ن َهة ّقوات طالبان 

هورية سه يف النزاع املسلح بني مجمن َهة أخرى، ّكذلك تدخل قوات حلف الناتو نف

تدخل بعض الدّل ّ 1999ام يوِسالفيا السابقة َّيش حترير أقليم كوسوفو ع

أكثر  1998رية الكونغو الدميقراطية عام اإفريقية يف النزاع املسلح الداخلي يف مجهو

ّّل         .(1)ةاألمثلة شفافية عن النزاعات املسلحة املد

ّّل، كما يف لدّلية يف النزاع املسّلح االمراء يف أن تداخل العناصر الداخلية ّا  ملد

بيق القانون يشًا من َهة معرفة َّهة ّحدّد تطحيدث تشواألمثلة السابقة، البد ّأن 

ن مساندة فيد أحد أطرافه أّ كليهما مالدّلي اإنساني على خلفية أَ نزاع مسلح يست

لدّلي زاع طاملا ظل تطبيق القانون اقوات عسكرية تابعة لدّلة أخرى متورطة يف الن

ّلية( أمرًا )دّلية أم ِري دت املسلحة اإنساني ككيان موّحد يف مجيع أنواع النزاعا

نازعات املسلحة لنزاعات املسلحة يف قانون املمتعذرًا يف ظل الثنائية القائمة بني نظامي ا

ارق يف ما نلحظه من تالشي بعض الفو احلالي. ّال يقلل من خطر هذه املسألة كثريًا

خالل  نوعني من النزاعات املسلحة متطبيق القانون الدّلي اإنساني على هذين الن

أساسية بني  اصرة. مع ذلك الزالت مثة فوارقاملمارسات الثابتة يف النزاعات املسلحة املع

كييفها بهدف مل تتمكن املمارسات من إعادة تالنظامني قائمة يف الواقع كما يف القانون، ّ

ّلي حنو تطبيق موحد للقانون الد تضييق املسافة الفاصلة بينهما لصاحل االجتاه

                                                 

 ( املرَع نفسه، الصفحة نفسها.1
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ول الثاني ذا بالرِم مما ّّفره ال رّتوكلما كان ذلك ممكنًا بالفعل. ّهاإنساني ك

دّلية من املنازعات املسلحة ِري ال من تقدم مهم لكنه حمدّد يف جمال تطوير قانون

الثة املشجركة ة اليت َاءت بها املادة الثخالل استهدافه تكملة ّتوَيح القواعد األساسي

 فيما بني اتفاقيات َنيف.

لسابقة أن نائية الدّلية ليوِسالفيا انى لدائرة االستئناف بااحمكمة اجللقد تس 

أّ  لداخلي قد أصبح دّليًا( ما إذا كان النزاع املسلح اTadicختت ر يف قضية تادتش )َ 

وء معيارين نه نزاعًا مسلحًا داخليًا يف َاختذ، تبعًا للظرّف، طابعًا دّليًا جبانب كو

خالل إرسال  دخلت دّلة أخرى يف هذا النزاع منإذا )أ( تحمددين على النحو اآلتي: "

الداخلي  عض املشجركني يف النزاع املسلحإذا)ب( كان ب -خبالف ذلك –قواتها أّ 

 .(1)يقاتلون ملصلحة تلك الدّلة األخرى"

 لة أخرىد إىل اشجراك كيانات ملصلحة دّالفقرة األّىل: اختبار معيار التدّيل املستن

خلي يف ض أطراف النزاع املسلح الداد معرفة مدى مشاركة بعيف احلقيقة تع 

التدّيل يف  عقد، أهم َوانب تطبيق معيارالقتال ملصلحة دّلة أخرى، بالنظر لطابعها امل

ذكر بأن . ّمن هذه القضايا املماَلة ي(2)هذه القضية كما يف قضايا أخرى مماَلة

سكرية ّشبه  قضية "األنشطة العبار يفحمكمة العدل الدّلية قد ّاَهت نفس هذا االخت

يات ها بتحديد مدى مسيّلية الوالالعسكرية يف نيكاراِوا َّدها" يف جمال عنايت

اندة منها ت الكونجرا اليت كان تتلقى مساملتحدة األمريكية يف النزاع املسلح بني قوا

بأن  لبةلقضية َّدت ااحمكمة نفسها مطاّالقوات املسلحة حلكومة نيكاراِوا. يف هذه ا

الختبار حبيث يتوقف على نتيجة هذا ا ختت ر مسألتني تتعلقان بطبيعة النزاع املسلح

عرفة ما إذا عمال الكونجرا ،ّذلك من خالل مالبت أّاًل يف مسيّلية الواليات املتحدة عن أ

                                                 

A, judgement. 15 july 1999, -1-94-ICTY) Prosecutor v.Tadic. T( أنظر: )1

para. 48  

 ّما يليها. 223( أنظر: َيمس ج. ستيوارت املرَع السابق  2ِ
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ا إذا كانت ت املتحدة ، ّالتحقق َانيًا مكانت عمليات قوات الكونجرا تعزى إىل الواليا

. (1)هة نيكاراِواقد انتهكت التزاماتها يف مواَ املتحدة برعايتها هلذه العملياتالواليات 

نت معيار ني يالحظ بأن ااحمكمة قد تبّيف معرض اإَابة على هذين السيالني املختلف

ات إىل كن مبوَبه إسناد تلك العملي"السيطرة الفعالة" لغرض حتديد الوَع الذَ مي

انت أن حتدد بوَوح فيما إذا كلذلك َّب على ااحمكمة "، ّتبعًا (2)الواليات املتحدة

يطرة من دة هي عالقة تبعية من َانب ّسالعالقة بني الكونجرا ّحكومة الواليات املتح

( حكومة organeنجرا بإحدى هيئات )َانب آخر حبيث يصح قانونًا مماَلة قوات الكو

ناد لكي يصري باإمكان إس (3)احلكومة" الواليات املتحدة أّ اعتبارها تعمل باسم تلك

 عملياتها إىل الواليات املتحدة.

ها "رِم لنزاع خلصت ااحمكمة إىل أنّكنتيجة لتطبيق هذا املعيار على ّقائع ا 

ل ّإعداد ة بتنظيم ّتشكيل ّجتهيز ّمتوياملشاركة الفّعالة ّاحلامسة للواليات املتحد

...[" ّاعتماد لياتها العسكرية ].ط كل عمالكونجرا ّاختيار أهدافها العسكرية ّيف ختطي

رة العامة لة، ّكذلك ارتفاع درَة السيطالكونجرا على املساعدة اليت قدمتها تلك الدّ

نجرا ت رر واليات املتحدة إىل قوات الكوعليها "ال تعت ر أن املساعدة اليت قدمتها ال

رتكبتها تعزى اتحدة لدرَة أن أَ أعمال االستنتاج بأن هذه القوات ختضع للواليات امل

 إىل تلك الدّلة".

                                                 

 . CIJ (ICJ) Affaire Nicaragua.,op.,cit., para.84ااحمكمة:         ( أنظر منشورات 1

ى شارة إىل احلكم نفسه لدمن القرار نفسه. ّأنظر كذلك اإ 115( أنظر املرَع السابق نفسه، الفقرة 2

 .62-59، اهلوامش 223ستيوارت املرَع السابق،  ِ

 .109( أنظر القرار نفسه، الفقرة 3
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بتها قوات يّلة عن األعمال اليت ارتكّبالتالي فإن الواليات املتحدة "ليست مس 

لوك املرتبط نيكاراِوا، مبا يف ذلك الس الكونجرا، لكنها مسيّلة عن سلوكها يف مواَهة

 .(1)بأعمال قوات الكونجرا"

ر السيطرة ى أساس اختبار معيادة، علّهكذا برأت ااحمكمة ساحة الواليات املتح 

رتكبتها قوات قانون الدّلي اإنساني اليت االفعالة، من تبعات املسيّلية عن انتهاكات ال

َّحت الظن بأن تلك االنتهاكات "ق د من د تكون ارتكبت من َانب أفراالكونجرا ّر

أعمال  يةبار أن "مشرّعية أّ عدم مشرّعالكونجرا دّن سيطرة الواليات املتحدة" ّباعت

 .(2)إنساني"نتهاكات الكونجرا للقانون االواليات املتحدة هي مسألة منفصلة عن مسألة ا

يف هذه   حكم حمكمة العدل الدّليةمل يلق اختبار معيار "السيطرة الفعالة" يف 

الف لى العكس من ذلك كان حماًل للخالقضية تأكيدًا إَافيًا يف أَ قرار، ّإمنا ع

نائية ، ّعندما ّاَهت ااحمكمة اجل(3)لقضائيَتهادين الفقهي ّاّعدم التوافق يف اال

نحت كانت دائرة ااحماكمة قد م Tadicليوِسالفيا السابقة َّعًا مشابهًا يف قضيةَ 

ل هذا قضية، لكن حكم االستئناف أبطتأييدها لصاحل تطبيق املعيار نفسه يف هذه ال

ستنتاَات يوِسالفيا السابقة با كمةالتوَه نتيجة عدم قناعة دائرة االستئناف يف حم

معيار السيطرة  ية نيكاراِوا، ّرمبا بدا هلاحمكمة العدل الدّلية املقجرنة بقرارها يف قض

ّ اليشجع على اال الفعالة ِري متوافق مع منطق قانون املسيّلية قتناع باعتماده الدّلية، أ

انون الدّلي ظام الققوم عليه جممل نكمعيار مالئم "بناءًا على املنطق نفسه الذَ ي

 نظرها باالستناد إىل ، ّدعمت دائرة االستئناف َّهة(4)فيما يتعلق مبسيّلية الدّلة"

لي مدتها جلنة القانون الدّمن مشرّع قانون مسيّلية الدّل كما اعت 8نص املادة 

                                                 

 .116الفقرة  ( أنظر القرار نفسه،1

 .115( أنظر القرار نفسه، الفقرة 2

 ّما يليها. 224( أنظر َيمس ج. ستيوارت، املرَع السابق،  3ِ

 (ICTY) .Tadic Appeal judgement.,op.,cit.para. 116( أنظر:         .      4
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(ICL Drafting Committee يف قراءتها األّىل عام )مليقتة حبسب صيغتها ا 1998

 حينذاك.

الختيار اجلنائية املعنية عن هذا ا لك عدلت دائرة االستئناف يف ااحمكمةّلذ 

قرارها يف ار السيطرة الفعالة ّفقًا لّاختارت على خلفيته معايري أقل صرامة من معي

ّ هذه  ميكدة بنظر املعايري بدّرها معايري ِري هذه القضية ّقضايا أخرى مماَلة. قد تبد

القتناع أكثر احمكمة، لكنها ميكن أن تبعث على ااة االبعض ّحتى ّفقًا آلراء بعض قض

 متمردًا عرفة متى ميكن اعتبار طرفًاجبدّى اعتماد معايري خمتلفة للسيطرة من أَل م

 deم الواقع "فته كيانًا تابعًا هلا حبكيف نزاع مسلح داخلي يعمل لصاحل دّلة أخرى بص

factoتخدمت تلك ااحمكمة قد اس اف يف". ّبهذا اخلصو ِ يالحظ بأن دائرة االستئن

ّّل؛ ّيعود مبهلذه الغاية َالَة معايري خمتلفة الختبار طا عث االختالف بني بع النزاع املد

 :(2)ّعلى النحو اآلتي (1)عين باختبار التدّيلهذه املعايري إىل اختالف يف طبيعة الكيان امل

 اختبار معيار "التعليمات اخلاصة" -أ

عة ِري ا شخص مبفرده أّ قامت بها جمموقام به عندما يتعلق األمر بأعمال 

عة للدّلة كم الواقع، بصفتها هيئة تابمنظمة تنظيمًا عسكريًا ّيّدعى بأنها تعمل، حب

 specificعليمات اخلاصة ""من الضرّرَ التحقق مما إذا كانت الت يغدّ

instructionsاملتعلقة بارتكاب ذلك الفعل بعينه ،" "particular actدرت "، قد ص

بات ما إذا نظر، أّ جيب بداًل من ذلك إَمن تلك الدّلة إىل الفرد أّ اجلماعة، حمل ال

 النية عليه بأَر رَعي" قد أقر أّ متت املوافقة عunlawfulكان الفعل ِري املشرّع "

"ex post facto" (3)" من َانب الدّلة املعنية. 

                                                 

 ,ICTY). Celebici Appeal judgement.Prosecutor v.Naletilic et al( أنظر: )1

IT-98-34-T,judgement, 31 March 2003, para. 13                                     . 

 .228- 225( أنظر َيمس ج. ستيوات  2ِ

 (ICTY) .Tadic Appeal judgement.op.,cit.,para. 137( أنظر:  .                  3
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 اختبار معيار "السيطرة الكلية" -ب

سة دّلة ما سلح الداخلي الذَ يتضمن مماربار حبالة النزاع امليتعلق هذا االخت 

" para mititary unitsية "للسيطرة على "قوات عسكرية أّ ّحدات شبه عسكر

ّ يطرة دّلة على قوات مسلحة أخاَعة هلا، ففي هذه احلالة يتعني أن "تتسم س

" over-all characterبع كلي "ميليشيات أّ ّحدات شبه عسكرية ختضع هلا، بطا

ت العسكرية ساعدات املالية أّ التجهيزا)أّ جيب أن تتضمن أكثر من جمرد اإمداد بامل

يث يتضمن "ال ينبغي أن يذهب بعيدًا حب أّ التدريب(. مع ذلك ال يقتضي هذا املطلب أّ

ي العام . فبموَب القانون الدّل(1)ية فردية"إصدار الدّلة أّامر خاصة أّ إدارتها لكل عمل

 -الستئنافيضيف حكم دائرة ا -ملعانيين مطلب السيطرة الكلية بأَ معنى من اال يع

عة هلا ختطيط عمليات الوحدات التابَرّرة أن تتوىل السلطات اليت متارس السيطرة "

" العمليات conductعلق بتسيري "أّ اختيار أهدافها أّ إعطاء تعليمات خاصة تت

 .(2)ّلي اإنساني"دالعسكرية ّأية خرّقات مزعومة للقانون ال

م بوكالء د داخل بنية الدّلة ّمماَلتهاختبار معيار السلوك الفعلي لبعض األفرا -ج

 دّلة 

وِسالفيا ائرة االستئناف يف حمكمة يعالّة على االختبارين املتقدمني متسكت د 

ه "مماَلة اختبارًا َالثًا ميكن مبوَب السابقة برأَ مفاده أن القانون الدّلي حيتمل

"assimilationء سلوكهم الفعلي "" بعض األفراد بأَهزة الدّلة من َراactual 

behavior"التوَيحية بهدف  ، َّربت إىل ذلك بعض األمثلة(3)" داخل بنية الدّلة

االستئناف  ن تعقيد ّإبهام. أشارت دائرةتفسري ما ينطوَ عليه هذا االختبار الثالَي م

                                                 

 ( املرَع نفسه، الفقرة نفسها. 1

 ( املرَع نفسه، الفقرة نفسها. 2

 .226. ّأنظر كذلك َيمس،ج. سيتورات،  ِ 141ملرَع نفسه، فقرة ( ا3
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ا ( اليت نظرتهBelson caseسماة أيضًا )( ّاملJoseph krauet et alإىل قضية )

 ااحمكمة العسكرية يف النبورك )أملانيا(. 

عسكر قط بعض املتهمني األملان يف محيث مشل االتهام يف هذه القضية ليس ف     

ألملاني َ " قام مديرّ املعسكر ا( ّإمنا مشل أيضًا قضية يهودَ منساBelsonّاالعتقال )

(inmatesبجرقيته إىل )  ّأحد الرعايا (1)اقي ااحمتجزين "ترفعه فوق ب لطةس ،

ت األملانية قع األمر كانه عضوا يف القوااهلولنديني يف نفس املعسكر الذَ " سلك يف ّا

"(2). 

بقة، ر حداَة من القضايا الساكذلك أشارت دائرة االستئناف يف قضية أكث 

يتعلق  1978 (Mayأيار ) 29 إىل حكم قد استخلصته حمكمة النقض األملانية يف

لقوات اني عضوًا رمسيًا يف ا(. مل يكن هذا املواطن األملManten Case)  بقضية ماننت

ملسلحة يف الواقع كعضو يف القوات ا املسلحة األملانية لكن ااحمكمة قررت أنه سلك

بهذه  ن بعض اجلرائم املنسوبة إليهّبالتالي يصبح من الناحية اجلنائية مسيّاًل ع

 .(3)الصفة

ء يف وَع آخر من حيثياته مبا َاّأخريًا استشهد حكم دائرة االستئناف يف م 

ة الدّلية ( الذَ يعزّ تبعة املسيّلي1988تقرير حمكمة املطالبات اإيرانية األمريكية )

ي ّهم ن أعضاء احلرس الثورَ اإيرانإىل إيران فيما يتعلق بأعمال قام بها مخسة م

 .(4)يه اجليشذَ يرتديرتدّن زيًا على منط الزَ ال

                                                 

 .142( املرَع نفسه، فقرة 1

 .143( املرَع نفسه، فقرة 2

 ( املرَع نفسه، الفقرة نفسها.3

 . 174( املرَع نفسه، اهلامش 4
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لثورَ" هم ة السابقة ألن أفراد "احلرس اّهذا املثل ّإن بدا ال عالقة له باألمثل 

حمل إيران لقوات املسلحة اإيرانية ّتترعايا إيرانيون ّيشكلون ميليشيا مستقلة عن ا

سلك كيف أن جمموعة من األفراد ت املسيّلية عن أعماهلم بهذه الصفة، لكنه يوَح

 ية الدّلة ّكأنها أحد أَهزتها.داخل بن

كمة اجلنائية بل دائرة االستئناف يف ااحمالواقع أن هذه االختبارات املقجرحة من ق 

ليت تسلك يف نات أّ اجملموعات املتمردة ااملذكورة آنفًا لقياس مدى السيطرة على الكيا

ّّل  الواقع ّكأنها هيئات تابعة لدّلة ّصواًل إىل لنزاع املسلح لالتسليم بالطابع املد

حته حمكمة ار السيطرة الفعلية الذَ اقجرالداخلي، ليست أقل إلتواءًا ّتعقيدًا من معي

دها، السيما ه العسكرية يف نيكاراِوا َّالعدل الدّلية يف قضية األنشطة العسكرية ّشب

ّّلة ، (1)ية للحرب"ِالباً هو استخدام أساليب خف "عندما يكون ِرض املنازعات املسلحة املد

تقييمات لصلة يف مثل هذه الظرّف عرَة لّتكون املعلومات املتوفرة بصدد الوقائع ذات ا

عارض حلياد ّاملوَوعية نتيجة التأّ خالفات تتسم بالطابع السياسي ّتفتقد إىل ا

ل إىل دليل ع، األمر الذَ جيعل من التوصالشديد بني مصاحل األطراف املتورطة يف النزا

ى اجلنائية ظرّف املماَلة حتى يف سياق الدعومرًا صعبًا يف الكايف لتدّيل النزاع أ

ملرتبطة بالنزاع باينًا شديدًا إزاء الوقائع اعندما تواَه ااحمكمة املعنية آراًء متباينة ت

 املسلح الداخلي موَوع التدّيل.

 (2)يبالفقرة الثانية: معيار التدخل العسكرَ األَن

كان قد أستخدم Tadicناف يف قضيةَ  ئَرى التنويه سابقًا بأن حكم االست 

ة السابقة يار الذَ مت تبيانه يف الفقرمعيار التدخل العسكرَ األَنيب إىل َانب املع

                                                 

 .227( أنظر: َيمس ج. ستيوارت،  1ِ

 .234-228( املرَع نفسه،  2ِ
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ود من ّلي على نزاع مسلح داخلي موَكدليل َان ميكن االستناد إليه إَفاء طابع د

 .(1)ل إرسال قواتها"قبل " إذا تدخلت دّلة أخرى يف النزاع من خال

أخرى  لح يف البوسنة ّاهلرسك مّرةذا اإطار أتاحت ظرّف النزاع املسّيف ه 

ر يف قضيتني ة أن ختت ر تطبيق هذا املعياللمحكمة اجلنائية الدّلية ليوِسالفيا السابق

ّقضية  Blaskicضية بالسكيتش مهمتني فصلت بهما؛ تتعلقان بهذا النزاع هما ق

 .Serkezّ سركيس  kordicكوردتيش 

 Blaskicدائرة ااحماكمة يف قضية  لعوامل اليت استند إليها حكمفمن بني ا 

ع مسلح لفصل يف الطابع الدّلي لنزالكي يستنتج دلياًل ميكدًا ميكن الركون إليه ل

وسنة يا العسكرَ املباشر يف البداخلي يف األصل اعتمد احلكم على "تدخل كرّات

َ (2)ّاهلرسك"  تظهر حيثيات حكم icTad. ّعلى ِرار حكم االستئناف يف قضية

Blaskic خال ِ معيار خا ِ لقياس درَةمياًل ّاَحًا لدى دائرة ااحماكمة الست 

ن أمام نزاع املسلح الداخلي. لقد كاالتدخل الكافية إَفاء الصفة الدّلية على ال

لنزاع اجليش الكرّاتي يف منطقة ا الدائرة دليل مقبول على َّود بعض القطعات من

دائية اليت قامت ملقام األّل إىل العمليات العهتمامها قد انصرف يف اّسط البوسنة لكن ا

بني َيش  ز يف منطقة خارج النزاع تقعبها َلة من أفراد اجليش الكرّاتي كانت تتمرك

 جملس الدفاع الكرّاتي َّيش البوسنة ّاهلرسك.

ل التدخ أعطت الدليل الوايف على أن األمر املهم يف هذه القضية يكمن يف أنها 

لعمليات بإمكانه أن ييَر على سري االعسكرَ األَنيب حتى لو مت بشكل ِري مباشر ف

ك يقول حكم لذلك طابعًا دّليًا. ّيف ذل العدائية يف منطقة النزاع ّيضفي عليها تبعًا

ج ([ يف منطقة تقع خارHvيش الكرّاتي )دائرة ااحماكمة يف تلك القضية "أن َّود ]اجل

                                                 

 ليه آنفًا. من حكم االستئناف يف القضية املشار إ 413( أنظر البند )أ( من الفقرة 1

judgement,3March -95-ICTY).Proscutorv.Blaskie,.IT,14(أنظر: ) 2

2000,paras.75,76 . 
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 تلك اً على إدارة النزاع يف[ تيَر أيضاً تأَرياً حتميCBOZوسنة ]منطقة النزاع ّسط الب

نطقة النزاع[، ( يف القتال خارج ]مABIHاملنطقة، ّبإخنراط َيش ]البوسنة ّاهلرسك )

جملس  لبوسنة ّاهلرسك[ على حماربةمتكن ]اجليش الكرّاتي[ من إَعاف قدرة ]َيش ا

 . (1)]الدفاع الكرّاتي[ يف البوسنة الوسطى"

د دائرة ااحماكمة يف قضية ن افجراض التدّيل الذَ توصل إليه اَتهاإ 

Blaskic األَنيب يف َ م من تأَريه  نزاع مستقل أصاًل، بالرِاستناداً إىل التدخل العسكر

لدائرة نفسها ادف تأكيدًا إَافيًا يف حكم اِري املباشر على إدارة العمليات العدائية، ص

 ( .Serkez_,kordicيف قضية )

 البوسنة اختبارها للنزاع املسلح يف  احلقيقة عثرت دائرة ااحماكمة يف سياقيف 

كان  بأن جملس الدفاع الكرّاتي ّاهلرسك على أكثر من دليل حيمل على االعتقاد

قاًل يف ية ّإن كان يبدّ جملسًا مستيعمل أيضًا بوصفه ّكياًل عن احلكومة الكرّات

لك النزاع ل العسكرَ الكرّاتي يف جمريات ذخالظاهر، لكن حتليل الدائرة لظرّف التد

مها ذلك بوَوح تام خالصات حك قد مت بصورة مستقلة عن هذه النتيجة كما تيكد

 يف هذه القضية.

ش بأن تدخل اجلي kordic  ّSerkezّيف اجململ استنتج احلكم يف قضية  

اّرة ذات عض من قطعاته يف مناطق جمالكرّاتي يف النزاع َد صرب البوسنة ّانتشار ب

طعات سط البوسنة، فضاًل عن نشره لقأهمية إسجراتيجية بالنسبة للنزاع املسلح يف ّ

لنزاع َد ّن أن تشجرك مباشرة ال يف اأخرى مبناسبة هذا النزاع يف ّسط البوسنة من د

منفصل  ، أدى إىل تدّيل نزاع داخليمسلمي البوسنة ّال يف القتال َد صرب البوسنة

قوات  د "مّكن كرّات البوسنة من نشرمباشر جملرد كونه ق من دّن تدخل عسكرَ

 .(2)إَافية يف نزاعها َد مسلمي البوسنة"

                                                 

 . 94( املرَع نفسه، فقرة 1

 . 108( املرَع نفسه، الفقرة 2
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ختبارها اكمة ّاَقة َدًا من قدرة اال نعلم بالضبط فيما إذا كانت دائرة ااحم 

خلي من دّن طابع الدّلي إىل النزاع الداملعيار التدخل العسكرَ األَنيب على إَفاء ال

اكى للوصول اّلت تلك الدائرة مرتني أن تتذاملطلوب هلذا التدخل. لقد ح حتديد املدى

اع "ّإذا َّد أن نز Naletilicصادر يف قضيةَ إىل نتيجة ما، مّرة عندما أعلنت يف احلكم ال

([، تنطبق Hvهورية كرّاتيا )دّلي من حيث الطابع نتيجة مشاركة قوات ]َيش مج

، ّمرة أخرى عندما (1)لنزاع بأكمله"لى اقليم امن النظام األساسي ع 2عندئذ املادة 

املستمر" ( على الطابع "املهم Rajicّأكدت مبناسبة مراَعتها لإلتهام يف قضية )

ان اعتباره سلح الداخلي لكي يصبح باالمكلتدخل القوات املسلحة األَنبية يف النزاع امل

..[ أن النزاع لقول، ].َد أدلة كافية لتدخاًل عسكريًا ّعلى النحو اآلتي " ّلذلك تو

تيجة ن –سنة الوسطى قد أصبح الداخلي بني كرّات البوسنة ّحكومتهم يف البو

 .(2)"نزاعًا مسلحًا دّليًا -استمرار النزاع 

سكرَ دى املطلوب يف التدخل العحتى اآلن اليوَد اختبار ميكد لتحديد امل 

تياح ّتفتح الباب بعث على االرتيجة قد ال تاملباشر الذَ ييدَ إىل تدّيل النزاع، ّهذه ن

إىل  -ا الشأنيف ظل ِياب أَ اختبار مفيد بهذ -ّاسعًا أمام تأّيالت خمتلفة قد تذهب

ع هما كان مدى شدته لتدّيل مجيالسماح بأَ قدر من التدخل العسكرَ املباشر م

 تمييز بنييم ّبالتالي جتاهل أَ أساس للالنزاعات املسلحة الداخلية القائمة يف اإقل

تكتسي طابعًا  ة اليت ميكن يف ظرّف معينة أنالنزاعات املسلحة املدّلة ّالنزاعات الداخلي

  .(3)دّليًا

 ة الداخليةالفقرة الثالثة: آَار تدّيل النزاعات املسلح

                                                 

1)T,judgement,31March2003,para.194. (ICTY).prosecutorv.Naletilic 

al.IT-98-34- 

 .(para.21-R61-12-95-ICTY) .prosecutor v.Rajic. IT( أنظر:     2

 ّما يليها.  230( أنظر َيمس ج. ستيوارت، املرَع السابق،  3ِ
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ملسلحة لذَ أتبعه قانون النزاعات امن املعرّف ّفقًا للنهج الثنائي الصارم ا 

ًا داخليًا خالصًا. ّهذا كون نزاعًا دّليًا خالصًا أّ نزاعي احلالي، فإن النزاع املسلح أما إن

الدّلي  أن يفضي إىل تطبيق القانون يعين جتاهل أَ توصيف آخر للنزاع املسلح ميكن

َّاع النزاعات واع املنازعات املسلحة. لكن أاإنساني تطبيقاً موحداً الخيتلف باختالف أن

لسابقة ّرّاندا ت املسلحة يف أقاليم يوِسالفيا اااملسلحة املعاصرة ّاحلالية ّمنها النزاع

يق لنزاعات املسلحة ألِراض تطبّأفغانستان ّالصومال تفقد منهج التمييز بني ا

ات اليت أَرتها كثري من قيمته. ّلعل االختبارالقانون الدّلي اإنساني تطبيقاً خمتلفاً ال

ى كم أن ر من أَ ّقت مضة تظهر أكثااحمكمة اجلنائية الدّلية ليوِسالفيا السابق

ملسلحة ب األحيان يف حالة النزاعات اهذا التمييز يغدّ ِري ممكن أّ مشوشًا يف أِل

ّّلة، األمر الذَ يتطلب، كما فعلت ااحمك لى درَة مة املذكورة، تدخل أخصائيني عاملد

لتصقني صطناعي بني هذين التيمني املعالية من اخل رة ّالكفاءة إَراء عملية فصل ا

عملية  ع ذلك بالرِم من كل هذا اجلهدرحم النزاعات املسلحة، هذا إذا مل تفشل م يف

 التداخل اجلراحي للوصول إىل هذه النتيجة.

زاعات اء متايز اصطناعي بني النّلذلك فقد كان هذا النهج القائم على إَر 

لية لدّمبعثًا لعدم ارتياح اللجنة ااملسلحة عرَة للنقد من قبل مجهور امليلفني ّ

ب له قًا. ّبهذا الصدد يلخص كاتللصليب األمحر دائمًا كما عرَنا إىل ذلك ساب

يادة عدد نازعات املسلحة بالقول "مع زاعتباره املوقف من منهج التفرقة بني نوعي امل

ّّلة، يتعا بصرامة إىل  ظم اإقرار بأن تقسيم املنازعاتاملنازعات املسلحة الداخلية ّاملد

 .(1) ن قبل..."صبح ممكنًا هذا إن كان قد أمكن مخرى دّلية نادرًا ما يمنازعات داخلية ّأ

                                                 

 A.McDonald, The Year in review, yearbook of international( أنظر: 1

Humanitarian   (236لسابق  ِ)اقتباسًا عن َيمس ج.ستيوارت، املرَع ا   

Law.Vol,1,1998.,p121             . 
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يف اإطار  نزاعات املسلحة كما هو قائمانعكس هذا التقييم ملنهج التفرقة بني ال 

ألة حتديد لفقه ّاالَتهاد الدّلي من مساحلالي لقانون املنازعات املسلحة على موقف ا

إنساني يف على َّهة تطبيق القانون الدّلي ا ةأَر تدّيل النزاعات املسلحة الداخلي

ّّلة.  جمال النزاعات املسلحة املد

بنته : املنهج "املختلط" الذَ ت(1)ّيوَد إمجااًل منهجان بشأن هذه املسألة 

ر التدّيل يف ة بشأن اختبارها األصلي ملعياااحمكمة اجلنائية الدّلية ليوِسالفيا السابق

اع لرؤية ااحمكمة للنز ، ّيتمثل هذا املنهج ّفقًاTadicة حكم االستئناف املتعلق بقضي

إمكانية االستئناف يف هذه القضية ب املسلح يف يوِسالفيا السابقة كما يعكسها حكم

ما داخليًا أّ ن باعتباره نزاعًا مسلحًا، أتكييف هذا النزاع "يف خمتلف األّقات ّاألماك

 .(2)"دّليًا، أّ باعتباره نزاعًا دّليًا خمتلطاًً

لعناصر ملية فصل ميكانيكية بني اّهكذا يقتضي منطق النهج املختلط اَراء ع 

ّّلة بغية إالداخلية ّالعناصر الدّلية املشتبكة يف النز َفاء الصفة اعات املسلحة املد

راف تابعة قليم الوطين لدّلة ما بني أطالدّلية على تلك املنازعات اليت تدّر على األ

يع النزاعات لة من َهة أخرى فقط، ّليس على مجّالدّلة املتدخ لدّلة األقليم من َهة

نازعات القائمة ختبار التدّيل اليشمل إال املاملسلحة القائمة يف ذلك األقليم حبسبان أن ا

   بني األطراف التابعة للدّل.

لدّلية نساني للنزاعات املسلحة اّعلى هذا األساس ينبغي تطبيق القانون اإ 

ّل ّتطبيق قليم بني األطراف التابعة للداملدّلة اليت جترَ داخل األعلى النزاعات 

ملسلحة اليت الداخلية على سائر النزاعات ا القانون اإنساني املتعلق بالنزاعات املسلحة

ها يف ، متمردة أّ منقسمة على نفسجترَ يف داخل األقليم بني أطراف ّطنية منظمة

 إطار النزاع الداخلي ذاته.

                                                 

 .237-235( أنظر َيمس ج. ستيورات، املرَع السابق،  1ِ

 .                   ICTY ).Tadic Appeal judgement.op.,cit., para. 73( أنظر: )2
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 هي من قسيم النزاعات املدّلة، اليتملنهج "املختلط" القائم على تمل حيظ ا 

ن النزاعات زلة بهدف استبعاد تطبيق قانوَانب آخر نزاعات داخلية أيضًا، إىل فئات منع

وصيفه لذَ يقوم الدليل على إمكانية تاملسلحة الدّلية يف ِري حالة النزاع املسلح ا

قه القانون الدّلي ع مسلح دّلي، باتفاق عام ال يف فاباالستناد إىل اختبار التدّيل بأنه نز

بقة ذاتها. ية الدّلية ليوِسالفيا الساّال حتى يف االَتهاد القضائي للمحكمة اجلنائ

عات ّرؤية مشولية لتوصيف النزا البل مثة َهات عديدة فضلت تبين حاًل موسعًا،

ني بأكمله، أَ ّلي اإنساق القانون الدالداخلية املدّلة من شأنها أن تفضي إىل تطبي

عات متعددة ّلة الذَ تنشب يف داخله منازّاعتباره كيانًا موحدًا، على جممل أقليم الد

وِسالفيا ملنازعات املسلحة يف إقليم يذات أصول دّلية ّداخلية يف آٍن ّاحد، كحالة ا

 .(1)السابقة

عض قضاة بقابل النهج "املختلط"، ّقد عبَّر عن نهج التصنيف "الشامل" يف م 

نفرادية ة كما تفصح عن ذلك آراءهم االااحمكمة اجلنائية الدّلية ليوِسالفيا السابق

َ أّ املخالفة الصادرة بصدد حكم االستئناف يف ق . كما يلقى منهج Tadic(2)ضاة

ء ّقرارات جلنة خ را (3)يد من الباحثنيالتصنيف الشامل دعمًا ّاَحًا يف كتابات العد

                                                 

 هج التصنيف الشامل مصطلح، ّيطلق هذا الكاتب على ما ندعوه بن236( أنظر: َيمس ج. ستيورات  1ِ

 لتوصيف العاملي أّ "الرؤية العاملية". ا

 Tadic (Defence(مبناسبة حكم االستئناف يف قضيةَ Li( أنظر الرأَ االنفرادَ للقاَي لي )2

Motion for interlocutory Appeal on juridiction para 17-18ّأنظر كذلك ،) 

  قضية: يف( يف حكم دائرة ااحماكمة Rodriguesالرأَ املخالف للقاَي رّدرجيز )

 (ICTY),prosecutorv-ALksovski,case.No.IT-95-

14/1,judgement,25June1999para  9,22 .                                                             

(: أمساء كل 120، هامش 233ع السابق  ِ( من بني هيالء الكتاب يذكر َيمس ج. ستيوارت )املر3َ

لكاتبني منشورتان يف (،مشريًا إىل مقالتني هلذين اG-H-Aldrichلدريش )( ّاMironمن مريّن )
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ة النزاعات لقانون الدّلي اإنساني على حالعلقة بتطبيق جممل ااألمم املتحدة املت

ل املنهج بدعم متواص ، ّقبل ذلك ّأهم منه حيظى هذا(1)املسلحة يف يوِسالفيا السابقة

 قدمتها يف ع املشاريع ّاالقجراحات اليتمن لدن اللجنة الدّلية للصليب األمحر يف مجي

يقه على ون الدّلي اإنساني ّحتسني تطبنإطار َهودها الرامية لتطوير ّإمناء القا

 .(2)جممل النزاعات املسلحة

ن ّف التطور املستقبلي لقانومع ذلك يبقى تطبيق هذا املنهج رهنًا بظر 

يان حماّلة تستهدف تطبيق جممل ك النزاعات املسلحة طاملا ظلت الدّل تتصدى ألَ

ة يف القانون ثنائية السائدحة يف ظل الالقانون الدّلي اإنساني على النزاعات املسل

وِسالفيا لمحكمة اجلنائية الدّلية ليالوَعي القائم السيما ّأن االَتهاد القضائي ل

تلط" ر، مرَعية منهج التصنيف "املخالسابقة قد كّرس، على األقل يف املدى املنظو

ّّلة.    للنزاعات املسلحة املد

 

  

                                                 

( يف Americain Journal of International Lawاجمللة األمريكية للقانون الدّلي )

 .       Vol. 92, 1998, p,238, Vol, 90, 1996. p. 68األعداد على التوالي: 

May 1994 -S/1994/67, 4 .27ملتحدة يف الوَيقة: ا( أنظر التقرير النهائي للجنة خ راء األمم 1

Section 11, A                        . 

 راء احلكوميني ىل أعمال امليمتر الدبلوماسي للخ( أنظر تقرير اللجنة الدّلية للصليب األمحر املقدم إ2

 ,Genève. 1972 Vol.1ني )التحضريَ بشأن تأكيد ّتطوير القانون الدّلي اإنسا

para.2.332.) 
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 املطلب الرابع

 دّلي اإنسانيلينطبق عليها القانون ا أَّاع ال

 االَطرابات ّالتوترات الداخلية.

-troubles( االَطرابات )1977استبعد ال رّتوكول الثاني اإَايف ) 

disturbances ّالتوترات )tensionsقه بإعتبارها ( )الداخلية من نطاق تطبي

نساني. لدّلي اإتالي ال ينطبق عليها القانون اأَّاعاً ال تشكل نزاعًا مسلحًا داخليًا ّبال

اللحق  دة األّىل على عدم سريان هذاّعلى هذا األساس نصت الفقرة الثانية من املا

العنف  الداخلية مثل الشغب ّأعمال )ال رّتوكول( "على حاالت االَطرابات ّالتوتر

 زعات مسلحة".عة املماَلة اليت التعد مناالعرَية الندرى ِّريها من األعمال ذات الطبي

الت األَّاع اليت تتمثل فيها حا الستدالل عن ماهيةيف الواقع ميكن ا 

ادة األّىل مقدمة الفقرة األّىل من امل االَطرابات ّالتوترات الداخلية باإحالة إىل

لك املادة قد توكول الثاني، إذ يالحظ بأن تاملتعلقة بتحديد اجملال املادَ لتطبيق ال رّ

نازعات ة السلبية إىل "مجيع املشاراستهلت تعريفها لنطاق سريان ال رّتوكول باإ

تفاقيات َنيف ل رّتوكول األّل[ اإَايف إىل ااملسلحة اليت ال تشملها املادة األّىل من ]ا

َ ما ع -[" بإعتبار أن ما عداها1949]لعام  من منازعات تقوم  -دا املنازعات املسلحة الدّليةأ

 ابع دّلي.ِري ذات ط حة داخلية أّداخل اإقليم الوطين للدّلة تعد منازعات مسل

ملسلحة سلحة الدّلية ّاملنازعات اّمن اَل إقامة التمييز بني املنازعات امل 

ا إىل املعايري ثاني من نص الفقرة األّىل ذاتهخلية، أشارت املادة األّىل يف الشطر الاالد

 ثاني. ّيفليت ينطبق فيها ال رّتوكول الاملادية اليت ميكن يف َوئها حتديد األَّاع ا

اخلية من عاد االَطرابات ّالتوترات الدالواقع فإن هذه املعايري كافية بذاتها الستب

َ لبس، ّرد النص يف اجمال انطباق ال رّتوكول الثاني. مع ذلك ّدفع لفقرة الثانية اً أل

ابة ألحد ن نطاق تطبيق ال رّتوكول استجمن املادة األّىل على استثناء تلك األَّاع م
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ت من ّراء هذا ّلية للصليب األمحر اليت استهدفسية ملشرّع اللجنة الداالنشغاالت الرئي

رَية سلح الداخلي، ّصواًل إجياد أالنص حتديد عتبة عليا ّعتبة دنيا للنزاع امل

املشجركة  كول الثاني ّاملادة الثالثةمشجركة أّ جمال انطباق مماَل لكل من ال رّتو

طرابات يراد تعريف حقيقي ملفهوم االَإفيما بني اتفاقيات َنيف، بالرِم من عدم 

 ّالتوترات الداخلية.

لية تبار تعليقات اللجنة الدّيف َوء هذه النصو ِ ّبعد األخذ بعني اإع 

شأن إىل ميمتر اقجراحاتها املقدمة بهذا الللصليب األمحر على مواد ال رّتوكول الثاني ّ

َ انعقد يف َنيف عام   رابات ّالتوتراتتعريف اإَط ، ميكن1971اخل راء احلكوميني الذ

اعًا مسلحًا ألَّاع اليت دّن أن تشكل نزالداخلية بصورة جمملة بالقول أنها تعين تلك ا

ال عنف اخلي تتمثل مع ذلك بوَود أعمداخليًا أّ أدنى من أن تتحول إىل نزاع مسلح د

ّلة من طانظيم، فضاًل عن أنها ِري متمسلحة متفرقة ّمنعزلة ّعفوية ّتفتقد إىل الت

ة عن الشرطية ّالدركية املسيّل حيث الزمان لكنها تستدعي مع ذلك تدخل القوات

ر تدخل قوات املسلحة إن اقتضى األمحفظ النظام ّسائر قوى األمن الداخلي ّحتى ال

أّ أنها تتميز  م القانون إىل نصابها املعهودهذه القوات بغية إعادة األمن ّالنظام ّاحجرا

فة تواَه خلية، بوَود توترات سياسية خمتلحالة التوترات الدا على األقل، كما يف

 بتدابري قسرية ّقائية.

َه َاع ّبصدد كل َّع منها على ّّلعل االهتمام بإعطاء أمثلة عن هذه األّ 

الداخلية  عن أَّاع النزاعات املسلحة االستقالل هو خري سبيل للتعريف بها ّمتييزها

ت ّالتوترات أنها ختتلف عن أَّاع االَطرابا لوالاليت مل تكن لتستحق هذا الوصف 

قائمني ملسلح فيها ّمستوى تنظيم الالداخلية من حيث طبيعة ّدرَة ّكثافة العنف ا

 بالعمليات املسلحة.

ا د مجيع األَّاع اليت تسودهيف َوء ما تقدم ميكن، على سبيل املثال، ع 

" emeute" هليجانات الشعبيةهرات ّاالفوَى ّالقالقل على املستوى الداخلي كالتظا

رقة ّالعرَية " ّسائر أعمال العنف املتفrevolteاملصحوبة بأعمال عنف ّشغب "
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"sporadiquesىل لية" ألنها ّإن مل ترَق إ" األخرى من قبيل "االَطرابات الداخ

مة لة ّبني جمموعات مسلحة منظمستوى نزاع مسلح داخلي مفتوح بني سلطات الدّ

ة تنطوَ على شيء من اخلطورة ضمن حصول جمابهات مسلحمتمردة عليها، تت

ّالنظام  لداخلي املسيّلة عن حفظ األمنّاالستمرارية بني القائمني بها ّقوى األمن ا

 .(1)األحيان من درك ّشرطة ّبإسناد القوات املسلحة يف بعض

 تسودها بأَّاع تمثلت ما ِالبًا فإنها" خليةالدا التوترات" بأما فيما يتعلق  

َّاع دينية ّعرقية ِّريها من األات خطرية، سياسية ّاقتصادية ّاَتماعية ّتوتر

ت الداخلية أّ ع املسلح الداخلي أّ اإَطرابااملماَلة اليت ّإن مل جتر معها عقابيل النزا

مرتفع  ت ّاسعة أّ تتميز بوَود عددتكاد تفعل ذلك ميكن أن تيدَ إىل حصول توقيفا

ّ تعليق واَهون ظرّف اعتقال سيئة ِّري انالذين رمبا يمن املعتقلني السياسيني  سانية، أ

 . (2)القسرَ ، أّ َّود إدعاءات باإختفاءللضمانات القضائية، أّ إعالن حلالة الطوارىء

                                                 

م الدّرة لداخلية" يف تقريرها املعرّض أما( عّرفت اللجنة الدّلية للصليب األمحر "اإَطرابات ا1

لدّلية بشأن "النزاعات املسلحة ِري ا 1971ام األّىل مليمتر اخل راء احلكوميني املنعقد يف َنيف ع

لك اإَطرابات مثل فيها تألَّاع اليت تتّحرب العصابات" من خالل ذكر بعض األّصاف املميزة ل

ة، توَد فيها، ًا ِري دّلي باملعنى الدقيق للكلمبأنها "تعين األَّاع اليت دّن أن تسمى نزاعًا مسلح

[ ّتنطوَ gravité et duréeّاالستمرار ] على الصعيد الداخلي مواَهة على درَة ما من اخلطورة

[ أعمال شغب أّ مترد générution]ولد على أعمال عنف قد تكتسي أشكااًل خمتلفة بدءًا من ت

revolteذه ًا ما ّالسلطات احلاكمة. ّيف ه[[ تلقائيًا حتى الصراع بني جمموعات منظمة نوع

برية تدعي السلطات احلاكمة قوات شرطة كاحلاالت اليت ال تيّل بالضرّرة إىل صراع مفتوح، تس

َعل من  دد الضحايا املرتفعبه، ّأن عّرمبا قوات مسلحة حتى تعيد النظام الداخلي إىل نصا

 هذا االقتباس يف: الضرّرَ تطبيق حد أدنى من القواعد اإنسانية" أنظر

 Revue internationale de la Croix-Rouge., juillet / Août 1978.pp.210-211.   

Commentaire des pretocoles additionnels (I)et(II)de1977,op.,cit.,p.1379 

para.4475  .41-40لسابق،  ِ  ِ ر أيضًا د. عامر الزمالي، املرَع اّأنظ. 

 .            Commentaire des protocoles add.(I)et(II),op.,cit., p.1379,para.4476( أنظر: 2
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 رة بأنه توَد "اَطراباتّكخالصة، ميكن القول بعبارة جمزية ّخمتص 

ود نزاع مسلح سلحة، دّن َّقواتها امل داخلية" حيثما يوَد َّع تستخدم الدّلة إزاءه

لة تدابري داخلية" عندما تستخدم الدّ داخلي، حلفظ النظام ّالقانون، ّتوَد "توترات

ستتاب ًا، على احجرام القانون ّاقمعية، دّن َّود اَطراب داخلي، للمحافظة أيض

 النظام.

ال نساني إ حتكيم القانون الدّلي اإإن هذه األَّاع املختلفة ّإن مل ختضع إىل 

قى خاَعة اعد اإنسانية، كما أنها تبأنها تستدعي، مع ذلك، تطبيق حد أدنى من القو

ئية ّحاالت ه احلقوق يف الظرّف اإستثنالقانون حقوق اإنسان كليةً ّإن َاز تقييد هذ

 *()بإنتهاء تلك الظرّف.  الطوارىء مبوَب إَراءات قانونية ميقتة تنتهي

 اخلامتة

يت يثريها نزاعات املسلحة، مدى الصعوبة التقدم لنماذج اليظهر من االستعراض امل

يق على كل ي ّفرز القواعد القابلة للتطبحتديد النطاق املادَ للقانون الدّلي اإنسان

الدّلي  مة اليت تالزم تطبيق القانونمنوذج من هذه النماذج، يف ظل الثنائية الصار

عات َّود قانون خا ِ باملناز لىاإنساني،كما جيسدها القانون الوَعي القائم ع

قد هذه ملسلحة ِري الدّلية. ّمما يعاملسلحة الدّلية ّقانون آخر خا ِ باملنازعات ا

فئتني حة يصعب ادراَها َمن هاتني الاملسألة أكثر ظهور اشكال من املنازعات املسل

نظمات دخل عناصر دّلية، دّاًل اّ ملصعوبة اجياد معيار مناسب لتصنيفها يف حالة ت

مسلح  عض اجلماعات املسلحة يف نزاعدّلية يف نزاع مسلح داخلي، اّ يف حالة تورط ب

 رف دّلي.داخلي يف حني انها تتصرف يف الواقع كوكيل لط

سابقة يف بعض جلنائية الدّلية ليوِسالفيا الّتقدم األختبارات اليت أَرتها ااحمكمة ا    

ما يقاتل هذا البحث، السيما عند ليهالقضايا اليت نظرتها ّعلى النحو الذَ تطرق ا

قع، كيف اخرى اّ كوكالء هلا يف الوا بعض املشاركني يف النزاع املسلح ملصلحة دّلة

َّل عصيًا على التص دّلية نيف عندما تتداخل العناصر اليصبح النزاع الداخلي املد

ذه َراء عملية فصل اصطناعي بني هّالداخلية يف هذا النزاع. عندئذ تغدّ مهمة ا
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ِري دّلي مهمة  ن النزاع املسلح دّلياً اّالعناصر لتطبيق قواعد خمتلفة حبسب ما اذا كا

رب الدّلية تطرح مسألة ما يدعى " باحل يف ِاية الصعوبة. هذا من َانب، ّمن َانب اخر

مسألة اجلماعات ّ -استخدام هذا املصطلح على الرِم من عدم قانونية -على االرهاب"

الواقع يقصر  قاليم دّل متعددة، مشاكل َدية يفدّد ّاملنتشرة يف ااملسلحة العابرة للح

يف نطاق  املسلحة، ّال ميكن ادخاهلا عن معاجلتها القانون الوَعي القائم للنزاعات

نون راَعة شاملة لقواعد هذا القاالقانون الدّلي اإنساني، مما يستدعي اَراء م

تطبيق  النامجة عنه ّلصاحل َعل ىّتوسيع نطاقها لتحكم هذا التطور ّتضبط الفوَ

املسلحة اذا  لنسبة جلميع انواع النزاعاتجممل كيان القانون الدّلي اإنساني ممكنا با

نون الدّلي لة فأن التطبيق املوحد للقاما أستوفت شرّط تطبيقه. ّحتى بلوغ هذه املرح

ون مطلبًا كة ِّري الدّلية، جيب ان ياإنساني على نوعي النزاعات املسلحة، الدّلي

نون الدّلي لثنائي املتبع يف تطبيق القاموَوعيًا حااًل بعد ان عفا الزمن على النهج ا

 اقع ّيف القانون.اإنساني ّجتاّزه العرف ّأفقده قيمته يف الو
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 املراَع 

 :أّاًل املراَع العربية ّامُلعربة

د العربي حلقوق املعهإنساني، منشورات د. عامر الزمالي، مدخل إىل القانون الدّلي ا-

 .1997االنسان ّاللجنة الدّلية للصليب االمحر، 

ساني، رؤية لح يف القانون الدّلي االنَيمس.ج.ستوارات، حنو تعريف ّاحد للنزاع املس-

 2003دد ية للصليب االمحر، خمتارات من عنقدية للنزاع املسلح ااملدّل ، اجمللة الدّل

 (.Article)مقال 

 االَنبية:َانيًا: املراَع 

- Adam Roberts, what is military occupation? 1984, British year 

book of international law (55) p.249 (Article) 

- Réne Provost, international human rights and humanitarian law, 

Cambridge university press. Third printing 2004 version 2005.  

- Abi-saab (Rosemary) . Droit Humanitaire et conflits Internes 

.origine et évolution de la réglementation internationale . Institut 

Henry –Dunant. 

Genève .Ed.A.paris 1988.pp.106-110. 

- Abi saab (Gorges).War of National Liberation in the Geneva 

Conventions and protocols .Recueil des cours 

.1979_IV(165).P.413 

- CICR:commentaire des protocols add.(I et II) de 1977 au 

conventions de Genève 1949 .Genève CICR 

.1986.http://www.cicR.org/dih.=Revue international de la Croix-

Rouge/juillet.Aout.1978. 

الوَائق ّ التقارير ّ القرارات الدّلية َالثًا: -  

عمال ميمتر اخل راء احلكوميني تقرير اللجنة الدّلية للصليب األمحر املقدم اىل أ- -

النساني ا التحضريَ بشأن تعزيز ّ تطوير القانون الدّلي (Genève 1972.vol.I) 

http://www.cicr.org/dih


 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 65 - 

 

ساني الدّلي اإنطوير القانون َّائق أعمال امليمتر الدبلوماسي لتعزيز ّ ت-

(CDDH/Sr.1974/1977) 

 UN.doc)يف : 47/29قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -

A/Res/47/29/Nov.1992) 

 ّ احكام القضاء الدّلي : رابعًا: قرارات

 ICTY(TPIY):The سابقة:ااحمكمة اجلنائية الدّلية ليوِسالفيا ال-  

Prosecutor v.Tadic´ . 2 october  

AR 72(Appeal (37) Chamber .8.para70 -1-94-Case No .IT1995,

for interlectory .Appeal on  motion Defense(decision on the 

para.73.,jurisdiction ). Appeal iudgment 

ICTY:The prosecutor v.Tadic´ (opinion and judgment ) 7 May 

1997, case No.IT-94-1-T (Trial chamber 11,ICTY) para-564. 

et al. ICTY :Celebeci . Appeal judgment .(prosecutor v.Naletelie  

T.Judgment . 39march.2003,para.31).=V.Naletelie al -34-98-IT

.IT.98.34 

14 Judgment .3march -95-secutor v.BLaskie.ITICTY:Pro

2000para. 75,76. 

1.para.21.12.R.6-95-Prosecutor v.Rajec.IT:ICTY 

ICTY.Prosecutor v.AL.ksovski,case.No IT -95-14/1 judgment 

 .25 Jaune 1999 para.17,18. 

 CIJ.ICJ,Recuiel.Affaire des activités حمكمة العدل الدّلية:-

militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci.27 

juin 1986.                                        

ساني تابنا القانون الدّلي اإناصل هذا البحث مستل بصورة اساسية من ك )*( 

  2010الصادر عن دار ّائل للنشر ّالتوزيع عام 
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بيقية / عمان ّلي الذَ نظمته َامعة العلوم التطاىل امليمتر الدَهَذا اْلَمبَحث قدم 

 .2016يف نيسان   انيبعنوان التطبيق االمني للقانون الدّلي االنس
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 (2اْلَبْحث رقم )

 

 أَخاْلقِيَّةُ ِمهنَِة اإلِدَاَرةِ فِي الْقَطّاعِ الْخَاصِ 

 

 الدَّكتُورُ عَبدُ الرَّحْمَنِ الْعَرمَانُ 

ََرشََاِم–َعِميُد ُكِلَية اْلُحُقوِق   َعة 

 

 ملخص اْلَبْحث 

َّْلِة ِفي النِّ َّاْلاليِّ ِقَيَظاِم الرََّأْسَمَتَتَحدَُّد ُمِهمََّة الدَّ َِّإَداَرُة اَدُة اأَلْمِن الدَّاِخِليِّ  َِيِّ  َخاِر

ََّتْتُرُك اأَل َِيَِّة؛  ََّتَتَولَّى الشَِّرْنِشَطَة اأُلْخَرى ِإَلى اْلِقَطالسِّياَسِة اْلَخاِر ِّ اِع اْلخا ِِّ؛  َكاُت َأ

ََّتُقوُم َأْخالِقيَِّف اَلَقاِت اِإْنساِنيَِّةاْلِقَطاُع اْلخا ٌِّ ِإَداَرَة ُشُيَّن اْلَع َّْلِة؛  َّآداُب اْلَقَواِننَي ي الدَّ ُة 

َُوِد السِّاِس َأنَّ اْلَقطَّاَع اْلَخا َِ َيِفي النَِّظاِم الرََّأْسَماليِّ  َعَلى َأَس َلِع عَمُل َعَلى َتْوِفرِي َأ

ََّتْن َّاْلِاْخِتَّاْلِخْدمََاِت بَأقِل التَّكاليِف ،  ُهَو َعَلْيِه ِفي  اَعاَت ِبُصوَرٍة ُاْكُثر ِممَّاَرِمَيُة اْلَمَهاَراَت 

 اْلَقطَّاِع اْلَعاِم.

ََاَء اْلَقطَّاع اْلَخا ُِ َكَردِّ َف ِّئ اْلَقطَّاِعََّقْد  َِّاْنُه ُيَحقُِّق اْل َعل  ِلْلَمَسا ُحرَّيََّة اْلَعاِم، 

ََّي َّاْلَعَمَل اْلَجادَّ،  َّالتََّناُفُس ِفي َتْقديِم َأال ُشعُّ ِنَظاُم ِاْقِتَصاَداْلَفْرِديََّة  َوِد اْلِخْدمََاِت سُّوِق 

ََمَُّة اْلَعِديُد ِمْن اْل َّ نُّ اْلَعِديَد اَع اْلَخا َِ. َكَما ِاْنُه َيُضمَُّعَواِمِل الَِّتي َتَحكغَم اْلَقطََّّالسَِّلِع. 

َِّفي اْلَوْقِت َنْفِسه ال   َيْخُلو ِمن اْلُعُيوِب.ِمن اْلَمَزاَيا، 
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ETHICAL MANAGEMENT PROFESSION IN THE PRIVATE SECTOR 

Dr. Abdul Rahman Al - Arman 

The role of the state in the capitalist system is determined by the internal and 

external security leadership and foreign policy management; other activities 

are left to the private sector; companies or the private sector manage the 

affairs of human relations in the state; the moral and ethics of the capitalist 

system are based on the fact that the private sector provides the best goods 

Services and services And skills development and inventions more than in the 

public sector. 

The private sector came as a reaction to the disadvantages of the public sector, 

it achieved individual freedom and hard work, and radiated the system of 

market economy and competition in providing the best services and goods. 

There are many factors that govern the private sector. It also ensures many 

advantages, and at the same time is not without flaws. 

Keyword: private sector, human relations, management, moral, ethics. 

 

 اْلُمَقدَِّمة 

 َّ اما اقتصاديا َديدا َما يطلق َعَلْيِه بالعوملة نظفرض النَِّظام اْلَعاِلِمّي اْلَجِديد 

َّْلة َعْن اْلَق ََّقْد خلق َهَذا طَّاع اْلَعاّم ّاالجتاه حنو اْليقوم َعَلى أساس ختلي الدَّ َخا ِ. 

م َعَلى أساس الربح َخاَصة تقوَلى قيم ّاخالق الوَع حتول القيم ّاألخالق الرَّْسِميَّة ِإ

 اِنيَّة.ى أساس القيم ّاألخالق اِإْنَساملادَ. ّاصبح اهلدف ُهَو الكسب املادَ َعَل

النَِّظام اْلَعاِلِمّي  ال اْلَقطَّاع اْلَخا ِ، ّأصبحََّقْد تطورت ِمهَنة اإدارة بشكل كبري ِفي جم

ي َّْلة اِلاْشِتَراِكيَّة اّلِتَخا ِ مبا ِفيَها الدَّاع اْلِفي ِالبية دّل اْلَعاِلم يقوم َعَلى اْلَقطَّ

 قتصاد السوق.حتولت ِإَلى َهَذا اْلَقطَّاع ّدخلت سياسة ا

َّّارتبط لجناح اْلَقطَّاع اْلَخا ِ بنجاح ا  ِلَهَذا َفَقْد اهتمت لسُّْلَطة السَِّياِسيَّة. 

ّْل كل َهودها َعَلى لجناح لت الدَّطَّاع اْلَخا ِ. ّبذالسُّْلَطة السَِّياِسيَّة بضرّرة لجناح اْلَق

ََِميع مرافق ا َّْلة. ّفرَت الشََّرَكات اجتربة اْلَقطَّاع اْلَخا ِ ِفي  ْلَخاصَّة اخالقياتها لدَّ

 املادية َعَلى اْلُمْجَتَمع.
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ّْل الرََّأْسَماِليَّة ب ارة ِفي الكليات ّاملعاهد تدريس َمادَّة أخالقية ِمهَنة اإدََّقْد اهتمت الدَّ

َّالدََّراَسات ِفي َهِذا اجملاْلَعِلِميَّة ّصدرت اْلَعِديد ِمْن اْلَبُحا  ل.وث 

َّمتنُح فيغيب   ِ ْلَبْحث َعَلى ان اْلَقطَّاع اْلَخاتقوم ُمْشَكَلة ا -ُمْشَكَلة اْلَبْحث َّْلِة،  ر َِ الدَّ

ِّ اْل ِّ ُدُمتمثُل بالَقطاِع اْلَخا ِِّ الَِّذالِقَيادِة ِللنَِّظاِم االْقِتَصاِد َّن َ َيهتُم بالرَّبِح اْلَمادِّ

ََراِء التَّ النََّظر ِإَلى الَعَوامِل اِإْنَساِنيَِّة رؤِّس  َمايز الطَّبِقي َبْيَن َأْصَحاِبالَِّتي َتْنَشُأ ِمْن 

َّالفَّقَراِء لنَِّظاِم ا اِع اْلخا ِِّ َيْتَبُعُه ُخُضوُعَسْيَطَرَة الشَِّرَكاِت َعَلى اْلِقَط ِإنَّ، ّاأَلْمَواِل 

َّالتَّْرَبِو َّاأَلْخالِقيِّ  َّاِإْنساِنيِّ ِإَلى َهْيَمَنِةالسِّياِسيِّ  ََاِّ  ِت  اْلِقَطاِع اْلخا ِِّ َعَلى َحا

ََّهَذا َما َيْجَعل النَِّظ َّاْلَقاُنوِنيَّ َتامُلْجَتمَِِع؛  ََّقْد ْحتَ َهْيَمَنةِ الشَِّرَكاتِ اْلامَ السِّياِسيَّ  َخاصََّة؛ 

َِرِي َعَلى َأْخالقيَّاِت السُّْلْمَتدُّ َهِذِه اْلَهْيَمَنُة ِإَلى التََّت َتَدخَُّل َهِذِه َطِة التَّْشِريِعيَِّة ِعْنَدَما َتْأ

َِرِي َعَلى االْنِتخ َّْلِةالشَِّرَكاُت ِبالتَّْأ اْلَبلِد ِمْن  ، َفِهَي الَِّتي َترسُم ِسَياَسَةاَباِت اْلَعامَِّة ِفي الدَّ

ََّتَفشِّي اِت َعَلى ِحَساِب اْلُمَواِطِننَيلالأْخالِقيَّة ِلَهِذِه اْلُمَيسََّساْلُمَماَرَساُت اِّع اْلَوَوِه؛ ََِمي ؛ 

َّاْلَماِليُّ  َُّ  .اْلَفَساُد اِإَداِر

َّ ع اْلَخاصَّة ّاهميته آَداب ِمهَنة اإدارة ِفي اقطاّسيتناّل َهَذا اْلَبْحث َمْفُهوم أخالقية 

َّيوب ِمهَنة اإدارة ّمميزاتها ِفّمميزات ّع َُّهَو َما ياْلَعاِلِمّي ي النَِّظام االقَََْتَصاِد تضمنه ، 

 ان:املبحثان اآلتي
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َُّل  اْلَمْبَحُث اأَل

َّآَداِب ِم َّاَهِميتِههَنِة اإَدارِة ِفي اْلَقَطَمْفُهوُم َأْخالِقيَِّة    اِع اْلَخا ِِ 

ث ِفي  اْلَبْحث َيَتَطلَُّب اْلَبْحاْلَقطَّاع اْلَخا ِ َيَتَطلَُّب ةَأْن اْلَبْحث ِفي َمْفُهوم أخالقي 

َّآَداب ِمهَنة اإدارة ِف ََّأَهالنظريات األخالقية  َُّهي اْلَقطَّاع اْلَخا ِ،  َو مِّيَّة َهِذِه األخالقية، 

ََة االتية  :َما ستتناّله اْلَمَطاِلب الثَّال

َّل  اْلَمْطَلُب اأَل

ََّمْفُهوُم َأْخالِقيَّ  ي اْلَقطاِع اْلَخا ِِآَداِب ِمهَنِة اِإَداَرِة ِفِة 

َِّهي ِمْهَنٌة ُي1التَّاِريِخ َتَطورًا َكِبريًا َع َر Managementَتطورُت ِمهَنة اإَدارِة  ُِّلَها ؛  َزا

َّالتََّمْجُموَعٌة ُمَعيََّنٌة ِمَن اأَلْشَخا ِِ َت َّالتَّْنِسيِقُقوُم َعَلى التَّْخِطيِط  َِيِه َّ ْنِظيِم  التَّْو

َّاْلَبَشِريَِّة ِلْلُوُصوِل ِإَّالرَّقاَبِة َعَلى اْلَموارِد اْلَمادِّيَّ َُّاْقل َلى أْفَضِل النََّتاِئِج ِبأْقَصِر اِة  لطغُرِق 

َُّتَعدُّ اِإَد ُّ ُمْجَتَمٍع؛اَرُة ِمَن َأُهِم اأَلْنِشَطِة اِإالتَّكاليف اْلَمادِّيَّة؛  َّْلٌة ِبدَّن َف ْنساِنيَِّة ِفي َأ ال َد

َِرٍي َعَلى َحَياِة اْلُمْجَتَمُسْلَطِة ِإَداَرٍة َلمَّا ِلإِلَداَرِة ِمْن  االْقِتَصاِديَِّة، َعاِت اِلْرِتَباِطَها ِبالشُُّيِّن َتْأ

َّالسِّياِسيَِّة ّاإ َِْتَماِعيَِّة،  َّأَلنَّ اَّاال َّاْلَخدميَِّة؛  وُم ِبَجْمِع اْلموارِد ُقِإَداَرَة ِهي الَِّتي َتنسانيِة 

ََّتْوِظيُفَها ِلَكْي ُت َّاْلَجاالْقِتَصاِديَِّة  ََاُت اْلَفْرِد  ِإَداَرِة َماَعِة ِفي اْلُمْجَتَمِع؛ َفِباليب ِبَها حا

ََّع َِْتَماِعيَّ،  َُّل ِفي َتَيْصَنُع التََّقدَُّم اال َّالرََّخاِءَليَها َتْعَتِمُد الدُّ  ِلُمواِطِنِيَها. ْحِقيِق التََّقدُِّم 

ََِحُة ِهي اأَلَساُس  َّاْل ِفي َنجاِح اْلَعَمِليَِّة السَِّّاِإَداَرُة النَّا َُّتَفوُِّقَها.  ِجَهُة اْلُمَنفَِّذُة َياِسيَِّة 

َُّهَو َأْمٌر َيُقوُم َعَلى ِمَهِلْلَقاُنوِن ِهي السُّْلَطُة اِإَداِريَُّة ِمُلوَن ِنيَِّة َأْشَخا ِِ ِمْهِنيُّوَن َيْح؛ 

                                                 

ََُع َعْن َتَطوُّر ِمهَنة اِإَداَرة:  1  ُيَرا

Giddens, Anthony (1981)؛ A Contemporary Critique of Historical 

Materialism؛ Social and Politic Theory from Polity Press؛1 ؛ University of 

California Press؛ p125 ؛. 
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َّاْلُمْسَتِمرَِّة، اْلِة اِلتَِّخاِذ اْلَقَراَراِت الصََّتَخصُّصًا ُمَعيَّنًا ِفي َمَجاِل اِإَداَر َخاصَُّة ِحيَحِة 

َّ َّاْلُمَراِقَبة  َُوَِّة اِت ِلْلُوُصوِل ِإَلى اأَلْهَداِفالتََّحكغم ِبُمَصاَدِر اْلُمَيسََّسِبَتْطِبيِق اْلَقاُنوِن   اْلَمْر

ََّذِلَك ِمْن ِخاَلِل َتِلْل ََّتْطِويِر اْلُمَيسََّسِة؛  ََّتْوِظيِف  َِيِه  َّاْلَمْو َّاْلَمَوادِّ ُمَصاِدِر اْلَبَشِريَِّة  اِليَِّة 

َّاْل َّاْلُمَصاَدِر اْلِفْكِريَِّة  ََّيُقوُم النَِّظاُماْلَخام  ْلِقَطاِع  الرََّأْسَماليُّ َعَلى َتْشِجيِع اَمْعَنِويَِّة. 

َُّتَكاُد َأْن َتُكوَن اِإَعَلى ِحَساِب اْلِقَطاِع اْلَع اْلخا ِِّ َّْلِةامِّ؛   ُمْنَعِدَمًة إال َداَرَة اْلَعامََّة ِفي الدَّ

َّ َّالّدفاِع،  َِّفي ُحَبْعُض اْلَوَظاِئِف اْلُمَتَعلَِّقِفيَما َيَتَعلَُّق ِباأَلْمِن  دٍّد ُمَعيََّنٍة؛ ِة ِبَبْعِض اْلِوَزاَراِت 

َّْلِة بأْخالقَياَمُل اْلَجِميُع ِبَما ِفيُهْم اََّيَتَع اَن ِقَطاُع ِة اْلِمَهِن اْلَخاصَِّة؛ َفِإَذا َكلتَّاِبُعوَن ِللدَّ

َّالّدفاِع ِمْرَفق ِمْن ُمَراِفِق َِ اأَلْمِن  ي اْلَوْقِت َلَب َهَذا اْلِمْرَفَق َأْصَبَح ِفاْلِقَطاِع اْلَعامِّ، َفِإنَّ ا

َََع َِِر، َخا ُعْمِق َطاُع اْلخا ُِّ َيْمَتدُّ ِإَلى َأِقَطاِع اْلخا ِِّ؛ َفَأْصَبَح اْلِقًا ألْخالقَيِة اْلاْلحا

َِّمْن َذِلَك َأْن ِصَنااْلِمَهِن َّأهَمها ِفي اْلُقوَّاِت اْلُمَس َّاْلُمْسَتْشَفلََّحِة؛  َياِت َعَة اأَلْسِلَحِة 

َّال َّاْلَماَلِبِس  َّاْلِحَمانَّْقِل ََّتْقديُم اْلِغَذاِء،  َّالتَّْعِليِمَّاْلِحراَسِة  َّالتَّْنِظيِف  َداِخُل اْلُقوَّاِت  َيِة 

َِ ََِميَعَها َخا  ِبَتْقديٍم لَِّتي َتَتَعاَقُد ِمَن اْلَجْيِشَعًة ِللشَِّرَكاِت اْلَخاصَِّة ااْلُمَسلََّحِة َأْصَبَحْت 

 َهِذِه اْلَخَدَماِت.

َفة اّلِتي َأْكَثِر اْلَمَراِفِق اْلَمْعُرّلشَِّرَكاِت اْلَخاصَِّة َتَتحكُم ِباََّهَذا َيْعِني َأنَّ َأْخالِقيََّة  

َّْلِة؛ ََِعةٌ لَسْيَطَرةِ الدَّ ِقيَّةِ اْلَمْصَلَحِة ْخالِقيَّةُ الرِّْبحِ َعَلى َأْخالَِّبِعَباَرةٍ َأَدقٍ َتَفشِّي َأ َكاَنتْ َخا

 اْلَعامَِّة. 

ََّأنَُّه ِمَن ْخالِقيَُّة اْلَمْصَلَحِة اْلَخاصَّاَم الرَّْأِسَماِليَّ َتَحكغَمُه َأَظَُّيْمِكُن اْلَقْوُل َأنَّ النِّ ِة؛ 

َّ الثَّاِبِت َأنَّ اْلَمْصَلَحَة اْلَخاصََّة َُّتِثرُي َأْخالِقيََّة  َُّتَمنَّى اِإُتَنمِّي  َّالتََّطوُّر َأَدَب اْلِمَهِن،  ْبَداَع 

ْلُعْلَيا ِلْلَوِطِن؛ يَِّة َعَلى ِحَساِب اْلَمْصَلَحِة اَتْنِمَيِة اأَلْخالِقيَِّة اْلَمادِّ يََّتَضُع ُقْدَرات اِإْنساِن ِف

َِْل اْدَفُع ِإَلى َأْخالِقيَِّة التَّْفَفاْلَبْحُث َعِن َأْخالِقيَِّة الرِّْبِح، َت َّاِإْبَداِع ِمَن َأ ْلُحُصوِل َعَلى ِكرِي 

ْلَوَساِئِل الَِّتي ْبَتَكَرْيِن ِإَلى اْلَبْحِث َعِن اِعي ِإَلى الرِّْبِح َيْدَفُع اْلُمَساْلَمَكاِسِب الشَّْخِصيَِّة؛ َفِاْل

ََْوَدِة ا َِّقلَّة السِّْعِر؛َتِزيُد ارَباِحهْم، َعْن َطِريِق   ْلُمْنِتِج 
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َّّ ّْ ِتَجاأَدِب اْلِمْهَنِة ِبَوْصِفَها َعَيْنُظر اْلَغْرُب ِإَلى َأْخالِقيَِّة  ََّيِصْفَماًل، َأ َها ِبَأنََّها آداَب َرة 

ََّتْخَضُع اْلِمَهُن ِإَلى ِمBusiness ethicsاْلَعَمِل  َّْصِفي َمادَِّ ،  ََّتْسَتْخِدُم ْعَياِر  ؛ 

َّاللََّواِئَح الَِّتي ُتِشرُياْلُحُكوَماُت الرَّْأِسَماِليَُّة اْلَقَوا ِّ ِبِننَي  َعَلْيِه َما ُيْطَلُق  ِإَلى السُُّلوِك التَِّجاَر

َِاَلَبًا َم َّ ََّقَوا َتِتمُّ َهِذِه السُُّلوِكَيات َخاِرِباأَلْعَماِل النَّاِفَعِة،  ، 1اِنيَنَهاج َسْيَطَرِة اْلُحُكوَمِة 

ِّْض ّا َحقَّ اْلِمْلِكيَِّة َحقٌّ َطبيِعََّتُقوُم اللي َراليَُّة َعَلى َأَساِس َأْن َِْيِر َقابٍل ِللتََّفا َُّهو ي  لتنازٍل 

 ؛ 2نَِّظاِم الرََّأْسَماليِّلَِّذَ َيْحُكُم َمظاهَر اْلَحَياِة ِفي الا

َُّيقاُل َأنَّ ِإَداَرَة اَُّيَعدُّ اِإْنَساُن ُمورَد اْستثَماٍر َم  Humanْلُموارِد اْلَبَشِريَِّة اليِّ؛ 

resource ََّتْقْوِظينََّشاِط ِفي ِاْخِتَياِر التََّتْحَتلُّ َمَجااًل ِمْن َمَجاالِت ال َِيِه  َّالتَّْو ِييم ِف 

َّا َّالتَّْطِويِر  َّالتَّْدِريِب  ََّقِضاألَداِء  َّالسَّاَلَمِة؛ْلَعاَلَقاِت الصَِّناِعيَِّة،  َذِلَك َأنَّ  يَِّة الصِّحَِّة 

َّاْلَفْلَسَفَة ا ََاٌر َأْخالِقاالْقِتَصاَد السِّياِسيَّ  َعلَُّق ِبَتْوِزيِع َتيٌَّة، ال ِسيَما ِفيَما َيلسِّياِسيََّة َلَها آ

 .3اْلَمَناِفِع االْقِتَصاِديَِّة

َّبْش  َُّل اْلَغْرِبيَُّة  َمادَِّة  ِحَدة اأَلْمِريِكيَّة ِبَتدريِسكٍل َخا ِ  اْلِوالَيات اْلُمتََّأهَتمْت الدُّ

َصرَُّفاتِ اأَلْفَراِد يَُّة َعَلى َتَعُة اْلَماِلِمَعاِت ِبَسَبِب َسْيَطَرة النَّْزأخالقيَّاِت ِمهَنِة اْلَقاُنوِن ِفي اْلَجا

ََّتَعاُمَلَها ِبَشْكٍل َبع ََّلْم َيَّالشَِّرَكاِت  َّآداِب ْقَتِصْر االْهِتَماُم بأخالقيَّايٍد َعِن اِإْنساِنيٍَّة؛  ِت 

ََِميِع اْلُعُلوِمَعَلى ِمْهَنِة اْلَقاُنوِن َفَحْسٌب، َبْل ِا َُّفُرَّعَها  َهاالتَّْطِبيِقيَِّة ِمْن ْمَتدَّ ِإَلى  الطِّبِّيَّة 

ََِمي َِّفي  َُّفُرَّعَها   اِإْنساِن.   ِفيَها َتَعاُمُل اْلِعْلِم َمَعَع اْلَمَجاالِت الَِّتي َيَتَطلَُّبَّاْلَهْنَدِسيَّة 

  

                                                 

1 Martin Parker, Business Ethicts, Routledge, London 2005, p17 ؛. 

1 Tom Bethell(2008) "Private Property" Hamowy, Kuznicki & Steelman, pp؛ 

393. 

1 George, Richard de (1999)؛ Business Ethics؛ ISBN 0-412-46080-7. 
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 اْلَمْطَلُب الثاني

َّآَدا  اِع اْلَخا ُِِب ِمهَنِة اإَدارِة ِفي اْلَقَطالَنَظِريَّاُت اأَلْخالِقيَُّة 

 ِريَّاُت اآلِتَية:لنَِّظاِم الرََّأْسَماليِّ الَنَظَتْحُكُم السُّْلَطة التَّْنِفيِذيَّة ِفي ا

َساِس َظِريَُّة َعَلى َأ: َتُقوُم َهِذِه النUtilitarianismََّنَظِريَُّة َأْخالِقيَِّة اْلَمنَفعِة  .1

ََّهَذا   ألَّسِع عََدٍد مَن األفََراِد؛ِعحِقَيَق َأْكَثَر النَّفاْلَمَنَفعِة؛ َّمفاُد اْلَمنَفعة َأْن َت

ََّأُهَو اْلَهَدُف ِمَن السُُّلوِك اْلَبَش َّ؛ فكُل َعَمِل َمَناِفع  ي ْن اْلَعَمَل الصَِّحيَح َسَيْأِتِر

فعٍة لَعدٍد َكِبرٍي ِمَن لكِل ُمَيسَِّسٍة أْهَداف َنامبَنافِع َكِبرَيٍة بأقِل التَّكاليِف؛ َف

 التَّكاليِف؛اأَلْفَراِد باقِل 

 Rights and Duties أَ َتقابُل اْلُحُقوق ّالَواََباِت َنظََِّريُة َأْخالِقيَُّة التََّوازِن: .2

Theoryِق اأَلْخالِقيَِّة ُبوصفهْم ُعوَن ِبُنوعنِي ِمَن اْلُحُقو: َذِلَك َأنَّ اأَلْفَراَد َيَتمَت

ي اْلَحَياِة َيِعيشُ ِفيِه، األّىل اْلَحقّ ِف الَِّذَ َعةِ امُلْجَتَمِعَبَشرًا، ِبَصْرفِ النََّظرِ َعْن َطِبي

َّاْلُحُقوِق الَِّتي َكَفَّاْلَحقُّ ِفي ُمَماَرَسِة ُحرِّيََّة ا ْوُع الثَّاِني لَها الدُّْسُتوُر. َأمَّا النَّلرَّْأَ 

 اْلُمتهمِ ِفي ، ِمْثل ُحُقهُ اْلَقاُنوُناُنونَِيَّةُ الَِّتي َمَنحَها َلِمنَ اْلُحُقوقِ َفِهيَ اْلُحُقوقُ اْلَق

َِّلُكلِّ شَّخٍص ُحُقوقالدَِّفاِع َعْن َنْفِسه ِفي َحاَلِة ات اُنون، ًا ُمَعيََّنًة اقرها َلُه اْلَقَهامِه؛ 

تَُّع ِبَها. ِإنَّ َلُه ُحُقوقًا أيضًا َيَتَمَنة َعَلْيِه َأْن ُييديَها، َفَفِإَذا َكاَنْت َعَلْيِه ّاَبات ُمَعيَّ

قوِق  ِمْنُه َأْن ُيَحاِفَظ َعَلى َحِإنَّ َهِذا اْلَحّق َيَتَطلَُّبَكاَن َلُه َحّق اْلَحَياِة، َف َفِإَذا

ََّح ُه َأْن َيقر باْلُحرِّيَِّة َيَتَطلَُّب ِمْن قُّ اِإْنَساُن ِفي التََّمتُِّعاآلَخَرْيِن َأْيضًا ِباْلَحَياِة؛ 

 َتَمتَّع ِبه؛ا َيِبَحقِّ اآلَخَرْيِن بالتَّمتِع ِبمثِل َم

لتَّقابل َبْيَن ِريَُّة َعَلى َأَساِس ا: َتُقوُم َهِذِه النََّظJusticeَنظََّريُة َأْخالِقيَِّة اْلَعَداَلِة  .3

َّصُل َعَلْيِها اِإْنَساُن َمَع اَأْخالِقيَِّة اْلَمَناِفِع الَِّتي َيح َهَذا لتَّكاليِف الَِّتي َيَتحَملَها؛ 

َّفِق َقَو يَِّة التَّعايِش السَّلميِّ َبْيَنَأْخالِقَما ُيْطَلُق َعَلْيِه ب اِعٍد اْلُمَواِطنَيَن، َعَلى 

بُه دَ ِمَن انْ ُيعوضَ َعنْ َما اصَتَعرَّضُ ِإَلى االََرارِ البَقاُنوِنيَّةٍ ُمَحدٍَّد؛ َفكلِ َشْخصٍ َي

َََرٍر؛ ّيَتحمُل الشَّْخُص الَِّذ َّ لتََّ َسَبَب َلُه َهَذا الضََّرر اِمْن  ْعِويَض اْلَمادِّ
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َّ؛ َكَما َيحُق ِلُكلِّ َش  َن االََراِر الَِّتي َتلحُقْخٍص َأْن ييمَن َعَلى ِحياتِه ِمَّاْلَمْعَنِو

 ؛1ِبه

َِّه .4 ََّينظُم َي َتخضُع مَلعايرِي التََّخصِص اَنَظِريَُّة أخالقيَّاِت اْلَعَمِل:  ْلَوظيفيِّ 

ََّعَل ِِْم ِمْن َتغرِي َهَذاالسُُّلوُك َعَلى َأَساِس الربِح.  -1980االْتَجاه َبْيَن االُعواِم  ى الرَّ

َِِبَها1990 َّالَِّتي ِاتََّجْهْت ِبُمو ْخَرى ِفي ُة ِبِاْلِتَزاِم َمَعاِيرِي ُأاْلُمَيسََّساُت االْقِتَصاِديَّ ، 

َّ َِْيِر ِاْقِتَصاِديٍَّة  ََّناِت اأَلْخالِقُمَساَعَدِة  َّاْلَمَوِاْعِتماُد ُمَد َِْتَما  َِيِق اال َِّرٌة ا ِعيَِّة، ُمَتَأ

 ؛2باألَّساِط اأَلَكاِدمِيّيَة

 Marketْقِتَصادِ السَّوقِ  اْلَخا ُِ َعَلى َفُكَرِة ِانظرية اقتصاد السوق: َيُقومُ اْلَقطَّاُع .5

economyََّيْعِني ِاْقِتَصاُد السُّوِق َأ َّلَد َحرًا ،.  ْلُحرِّيَّة ِفي اِبالتَّاِلي َفِإّن َلُه  نَّ اْلَفْرَد 

َّ َنَشاٍط ِاْقِتَصاِد ََّيْعُرُف ِاْقِتَصاد السَُّأْن َيُقوَم ِبَأ َّْلِة َأَ .  ال َتُقَوم وق ِبَأْن َعَلى الدَّ

ِّ َنَشاٍط ِاْقِتَصادَِ  َيْسَتِط ََّيْعَتيُع َفْرٌد َأّ َمْجُموَعٌة َأَفِبَأ ِمُد ِاْقِتَصاُد َراٍد اْلِقَياُم ِبِه. 

َّاَعَلى اْلَمِلِكيَِّة اْلَخاالسُّوِق  ََّيصَِّة ِلَوَساِئِل اْلِإْنتاِج  ْخَضُع ِلَتَفاُعِل ْلُمَباَدَرِة اْلَفْرِديَِّة، 

َّ َّالّطلِب َداِخَل السُّوَق  ََّتاْلَعْرِض  َّ َقاْلُمَناِفَسَة اْلُحرََّة  ْيٍد َعَدا ْحِرير األْسَعاِر ِمْن َأ

َُُه اْلُمَناَفَسُة اْل َُّحَما َتْفِر َِْيِر ااِلْحِتكاِرّيِة.  ِق َتْحِقيُق اْلَهَدُف ِمن ِاْقِتَصاِد السُّورَُّة 

َّاْلَعاِمِلَأْكَبر ُمْسَتوى ِللرََّخاِء َمَع َتْأ َِّفي َظلِّ َهَذا النَِّظِمنَي اْلُمْجَتَمِع  اِم نَي . 

َّْلُة َعَلى َهاِمش َم ي ون ِإَلى َأبعِد اْلُحدِّد ِفُكْجَرى اْلِاْقِتَصاِد الَِّذَ َيَتَتَدخَُّل الدَّ
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َْع ِسياسََاٍت َتْثل َتْحِفيُز النََّشاَط اْلِاْقاْلِقَطاِع اْلَأْهِليِّ اْلَمَدِنيِّ، ِم َّ َّ  ،َّ ُضمِّنُّ ِتَصاِد

َِّسياسََ َِْتَماِعيَّة َتُخّص اْلَعُمَناَفَسة َأميَنة َسِليَمة،  َّاْلُمَواِطِننَيات ِا  .1اِمِلنَي 

 ا ِِ. َتمَعة ِفي َتُطويِر اْلَقطَّاِع اْلَخِه النَّظَّرَياُت ُمْجََّتْعَمُل َهِذ

 اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث

َّآَدا  ْلَقَطاِع اْلَخا ِِِب ِمهَنِة اِإَداَرِة ِفي اَأَهمِّيَُّة َأْخالِقيَِّة 

َّآداِب ِمَظَهَر ِاْهِتَماُم النَِّظام الرََّأْس  َبْعُد  1991ام  ِة َبْعُد َعْهَنِة اِإَداَرَمالّي بَأْخالِقيَِّة 

اِت شُُّبه ُحُكوِميَُّة ُتَقدَّم اْلَخَدَمِة؛ َفَقْد َكاَنْت الشَِّرَكاُت اْلِاْنِهَياِر اْلَمجُموَعِة اِلاْشِتَراِكيَّ

َِّل النَّاِمَي َّدَِّها؛ َباْلَمجَّاِنيَِّة ِإَلى الدُّ َِْل َكْسِب  َِّل ِفْيَنما َتْعَتِمُد الشَِّرَكاِت ِة ِمَن َأ ي الدُّ

َّاْلَجالرَّْأِسَماِليَِّة َعَمَلَها َعَلى َأَساِس ََّبْعُد ِاْنِهَي التََّفوُِّق امِلَهِنيِّ  اِر االتَِّحاِد ْوَدة اْلَعاِلَية؛ 

َِْدْت الشَِّرَكاُت اْلَغ ُّ ََِعًا َلَها َفَعَمْدْت َعَلْرِبيَُّة َأنَّ اْلَعاَلَم َأْصَبالسُّوْفِيِتيِّ  ْن ُتَقدََّم ى َأَح َخا

َِّل النَّاِمَيِة؛ ِم َلى َأَساِس ِمَن اْنَتاََها ِبَشْكٍل َكِبرٍي َع مَّا ُدَفَعَها ِإَلى َأْن َتِزيَدَخدَماتَها ِإَلى الدُّ

ََّقْد َصاِحَب َذِلَك ُظهوُر شَّ َُّأْخَرى َفاْلَجْوَدِة؛  َّْهِميٍَّة  ى َساءِة ِإَلاِسَدٍة ِممَّا َأدَّى ِإَلى االِرَكاٍت 

َُّتِشرُي ِدَراَسٌة اَعدُسْمَعِة َأْخالِقيَِّة الشَِّرَكاِت اْلَغْر ، ِإَلى َأنَّ االهتَماَم 2تَها اأُلَمُم اْلُمتَِّحَدُةِبيَِّة؛ 

 ْسَباٍب ِمْنَها: بَأْخالِقيَِّة اِإَداَرِة ُيعوُد ِلعدِة َأ

َّالاإحُساُس اْلُمَتَزاِيُد ِبَأنَّ الشَِّر -1 ََاِنيًا َأْصَبَحْت َكاَت اْلَخاصََّة َأ  ِفي َّاْلَعامََّة 

ِن ي السَّاِبِق، ِممَّا َيكشُف َعالِقيٍَّة ِممَّا َكاَنْت َعَليه ِفَتَصرَُّفاِتَها َّصفَقاتَها َأَقّل َأْخ

ََِة اْلَحِقيِقيَِّة ِإَلى َأَخالَّ  َكاِت اْلَحديَثِة ِفي َعالَقاتَهاِقَياِت اِإَداَرِة ِفي الشَِّراْلحا

َِّباْلشَِّباْل َّاْلعمالِء،  ّْ ِباْلُجَعاِمِلنَي،  َِّبَشكٍل َخا ٍِ َأنَّ َهِرَكاِت اأُلْخَرى، َأ ِذِه ْمُهوِر؛ 

ِمْن  Ethical Misconductَصرُِّف اأَلْخالِقِي الشَِّرَكاِت ُترى اآلَن َأنَّ ُسوَء التَّ

َّاْلُمْجَتَمَِ وَن َذا َتْكِلَفٌة َعاِلَيةَقْبِل اِإَداَرِة َيمَُّكنَّ َأْن َيُك ِع ُبْرَمَتِه؛ دًا َعَلى الشَِّرَكِة 

                                                 

1 Altvater, E. (1993). The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money and 

Nature After the Collapse of "Actually Existing Socialism. Verso. pp. 237–238. 
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َِِنراُل ُموُتورٍز ََّعَلى َسِبيِل اْلِمَثاِل َفِإنَّ َشرك اَلِينِي ِمَن ( َتَدفغُع ِعدَِّة َمGMاًء )

ََزاِئ َها رُِّف اأَلْخالِقِي الَِّذَ أدى ِبيَِّة َنِتيَجِة ُسوِء التََّصالدُّّالَراِت سنويًا َكَغَراَماِت 

 َعَمَلَها؛  ة َدًا، ِبَسَبِب اْلَفَساِد ِفيِإَلى الدُُّخوِل ِفي َقَضاَيا ُمَكلََّف

َِدِّيٌَّة ِلْلَمَف -2 َََعٌة  ْهِدُف ِمَن نَّ ُمَنظََّماَت اأَلْعَماِل َتاِهيِم السَّاِئَدِة الَِّتي ُترى َأََمَُّة ُمَرا

َِّاْسِتْمراَرَها ِإَل ََلِ َبقاِئَها  َْفاءِ ُقْدِسيٍَّة لرِّْبِح، ِممَّاى َتْعِظيمِ اَأ ََِحةٍ َعَلى  َأدَّى ِإَلى إ َّا

َّالرِّْبِحيَِّة ِفي َهِذِه ا ٌَِح ِباالْعلشَِّرَكاِت ُدَّن َأْن َيْتَبَع َذالرِّْبِح  َّا ِتباَراِت ِلَك ِاْهِتَمام 

َّاْلَمْعَنِويَِّة؛   اأَلْخالِقيَِّة 

َُّتَداِخُل اْلُمَصاِلح ِفي ا -3 قََّدة ِإَداَرَة َأَماَم َحاالت ُمَعلشَِّرَكاِت اْلَحديَثِة َتدفُع اَتَعقغُد 

ََِدًا اْلُحْكم ِفيَها َع ّْ َما ُهِمَن الصَّْعِب  َو َخَطٌأ ِمَن النَّاِحَيِة َلى َما ُهَو َصَواٌب َأ

ََّهَذا َما َأدَّى ِإَل َِاَيِة ا أَلْخالِقيَُّةى َأنَّ ُتْصِبَح اْلُمَشكَّالُت ااأَلْخالِقيَِّة،  لتَّْعِقيِد ِفي ِفي 

َّاْلَم َّاِسٍع ِمَن اْلَقَضاَيا  َّاْلحاالِت؛ َفَعَلى الِنَطاِق  ِِْم ِمَن َأنَّه ِفي َبْعِضَواِقِف   رَّ

ِّ السَّاْلَحاالِت َيُكوُن َتْمييُز السُُّلوِك ا  يُِّئ َسْهاًل؛ آما ِفي َقُبوِلأَلْخالِقِي اْلَجيُِّد َأ

ّْ ِفي ِّ االْنِتهاِءَتْغِيرِي َت الرََّشاّى، َأ  ِفي حاالٍت ِلُمْنِتِج ُمَعيٍَّن، إال َأنَُّه اِريِخ اِإْنتاِج َأ

ِّ التَّْرِقَياِت، َكَما ُهوَ اْلحالُ ِفي َمْنِحَكِثرَيةٍ ال َيُكونُ التَّْمييُز َسْهاًل ّْ ِعْنَد  املكافآتِ َأ ، َأ

ّْ ِف َّاْلَعَمِليَّاِت  دِ اأَلْخالِقِي ِفي اْلَقَراَراِتُمَراَعاِة اْلُبْع ي َعَدِمَتْحِديِد السِّْعِر اْلُمَناِسِب، َأ

ِّ اْلَقَراِإَداِريَِّة اْلُمْخَتِلَفِة؛ َفاْلَق َن النَّاِحَيِة اَراُت السَّيَِّئُة َقْد َتُكوُن ِمَراَراُت اْلَجيَِّدُة َأ

ََّهِذِه َها َذات ِقيَمٍة َأْخالِقيٍَّة ُمَتال َأنَِّّ التَّْكِلَفِة، إاْلَمادِّيَِّة َلَها َنْفُس اْلَعاِئِد َأ باِيَنٍة. 

َِي، إال َأنََّها َأْصَبَحْتاْلَمْسَأَلُة َلْم َتُكْن َتَراع ِفي اْل ََاَرٍة ِلاِلْهِتَماِم َما َّاْلَجَدِل َعْنصَر ِإ  

َِِر َعَلى َصِعيِد ا َّاْلِفي اْلَوْقِت اْلحا َِْلِبيَئِة الدَّاِخِليَِّة   يَِّة ِللشَِّرَكِة؛َخاِر

ِْمِ ِمنَ انَّ اِإَداَرةَ ِف  -4 َْهِ اْلُعُمومِ َأي اْلُمَيسََّساتِ اْلَعامَّةِ ُتَعَلى الرَّ َّ ْكَثرُ ِاْمِتَثااًل َعدُّ َعَلى 

َِّاْهِتَم َّاأَلْنِظَمِة  َِْتَماِعيَِّة ِفي اْلامًا ِباالْعِتباَراِت اأَلْخالِقِلْلَقَواِننِي  َّاال َمِع، ُمْجَتيَِّة 

ِِّبريًا َعِن َأَخالَِّقَياِت اِإَدَِّباْلتَّاِلي َفِإنََّها َأْكَثُر َتْع  التَّْنِفيِذ، إال اَرِة َعَلى َصِعيِد اْلَقَراِر َأ

َّالزِّياَأنَّ ِاتِّساَع ِنَطاق َهِذِه اْلُمَيسَّ َُّتَنوُِّعَها،  ُمَوظَِّفنَي َدُة اْلَكِبرَيُة ِفي َأْعَداِد اْلَساِت 

َََعَلَها ِهي اَّاْل َُّمِديِرينَ ِفيَها،  ََة اِلْنِتهاَكاتِ  ِخلَّة ُمَماِرَساتِ أَلْخالِقيَّةِ ُمأُلْخَرى ُعْر
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ِّ ِباْلَمْصَلَحةِ اْلَعامَِّة؛ ِإذْ ِإنَّ َََراِئم اْلاْخِتاَلَََراِئمَ اْلَفَسادِ اِإَداِر ََّخاصَّةٌ  َّالرَّْشَوِة  ) سِ 

َّاِسَعة ّآخذة ِفي اُت َِّاْسِتْغاَلِل النُُّفوِذ( ُمَيسََّساَت لتََّزاُيِد؛ ِلَهَذا َفِإنَّ اْلَمثُِّل َحاالت 

َّأخالقيَّاِت الْهِتَماِم بأخالقياِت اِإَداَراْلَعامََّة َتسَعى ِهي اأُلْخَرى ِإَلى ا ِة اْلَعامَِّة 

َُْع ُمَد َّ َّ لتَّْدِريِبيَِّة التََّوسُُّع ِفي اْلَبراِمِج اَََّّناٍت ُسُلوٍك َخاصٍَّة ِبَها، اْلَوِظيَفِة اْلَعامَِّة، 

 ِلْلَعاِمِلنَي ِفي َهَذا اْلَمَجاِل؛

َُوُد اأَلْسَباُب اْلُمَيدَِّيُة ِإَل  -5 ّْ ِفي َفاأَلْفَراُد َسواٌء ِفي اِإَد ى اْلُمْعِضالِت اأَلْخالِقيَِّة،ُّ اَرِة َأ

اَكاِت يَدٌة َتَدفغِعُهْم ِإَلى االْنِتهَأَسبَّاٌب َعِد ا َفَثمَُّةاْلَوَظاِئِف اأُلْخَرى التَّاِبَعُة َلَه

 اأَلْخالِقيَِّة؛ 

َََة ِإَلى َتْطِبيِق ُكّل ِم -6 َّاْلَعَمل ِبَطَأنَّ اْلحا ُق ِريَقٍة َصِحيَحٍة ال َتَتَواَفَن األخالقيَّاِت 

ََاُل اأَلْعَماِل ِمَن اَمَع الرَّْأَ الشَّاِئِع الَِّذَ َيَتَب  Businessاْلَعَمَل ُهَو َعَمٌل  نَّ "نَّاُه ِر

is Businessََّمَع َرْأَ " ِميلُتون َفَراي ِبَأنَّ  Milton Friedmanْدَماًن " "، 

َلى لُتون َفرايْدَماُن( اْلحاِئُز َعٍم "اْلَعَمِل"؛ ِإْذ َيِرى )ِمياألخالقيَّاَت ال َدْخَل َلَها ِبَمْفُهو

َّاِفَع ا 1963ِكَتاَبِة الصَّاِدِر ِفي  ََاِئَزِة َنْوُبُل ِفي االْقِتَصاِد ِفي الْقِتَصاِديََّة ُهي َأنَّ الدَّ

َّ ََّأنَّ  ْمَلِة ْعِظيُم الرِّْبَح ِلَصاِلِح َحالَوِظيفَة اأَلَساِسيََّة ِهي َتَأَساس اْلَمْشُرِّع اْلخا ِِّ، 

َِْتَماِعيَُّة َفاأَلْسُهِم، َأمَّا اْلَمْسيٍّليَُّة اأَل َّاال َّاِإْخالِقيَُّة  َِْير نََّها َتْرَتِبُط ِبالدَّ ِفِع 

ََّلْيَسْت ِمْن َطِبي ََّياالْقِتَصاِديَِّة  ًا ِمَن ْأِتي َهَذا الرَّْأَ ِاْنِطالَقَعِة اْلَمْشُرِّع اْلخا َِّ، 

َِّة اأُلَمِم َعاًم  َأْفَكاِر )ِاْدَم مِسيًث( ِفي ِكَتاَبِة َِّة لثَّْرى َأنَّ َخْلَق اَّالَِّتي ُتِشرُي ِإَل 1776ََْر

َّالدَّ ََّأنَّ الشَِّرَكَة َلَها َهُهَو َمْسُيِّليَُّة اأَلْفَراِد  َكَمْنَشٍأ  َدٌف َرِئيِسي ُهَو َأْن َتْبَقْيَّْلِة 

َِّة ِلُتْنِتَج السَِّلَع اْلَم ََّتْجُلُبَها ِإَلى السُِّلْلَثْر ََّتْحَمى َرْأادِّيََّة  َُّتْعِظم الرِّْبَحَس اْلَماوِق   ؛1ِل 

َِِبَها ِإ َقَراَرات ُمَتَعلَِّقًة ِباْلَعنَّ اأَلْفَراَد الَِّذيَن ُيتََّخُذَّنِإ -7 َُّيْعَمُلوَن ِبُمو نََّما ُيَعبُِّرَّن َمِل 

ََّس َعِن ِاْخِتَياَراٍت َأْخالِقيٍَّة َسواء َِّإِاْرَتَضْوا َذِلًك َأْم ال  َذا َما واء َقَصُدّا َذِلًك َأْم ال؛ 

                                                 

ّْرُ اْلَقيِّ 1 ََِميلٌ الشَّيشريَ، َد  َمَفاِهيم اِإَداَرِة لَّاِربِ اْلَعاَلِميَّةِ ِفي َظمُ ّأخالقياتُ اأَلْعَمالَ ِفي التََّجد. ُمَحمَّدُ 

ََّتْطِبيَقاٍت( ُأ  .http://iefpedia.  ِ 2، 2009، 29ُِْسُطُس الرَّشيَدِة )احلوكمة()َنَماِذُج 
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َِْرُسَها َن اْلَجَواِنَب اِإْنساِنيََّة اَك، َفِإنَُّهْم ِبَذِلَك ُيْنَكُرِّبِخاَلِف َذِلَتَظاُهَر َهُيالُء  لَِّتي 

ّْ ُيْنَكُرَّن َطِبيَعَت  ُهْم اأَلْخالِقيَّة؛اهلِل ِفيِهْم َأ

َّْر اأَلْخالِق ِفي ا  -8 ََمََّة ُطْلَعَمِل َيْعِني ِإْنكار للِمهَنِإنَّ َتَجاِهَل َد ٌق َصِحيَحٌة ُرِة، َذلَك َأنَّ 

ََّلِة اْلَع َِّفي َمِل؛ َفَبْعد ُمُرّر ُقُرّن َعَلىَُّأْخَرى َخاِطَئٌة ِلُمَزا َظلِّ  َأْفَكاِر ِاْدِم مِسيِث، 

َّالتََّحوُّالِت اِإَداِريَِّةَتَطوُِّر اْلُمْجَتِمَعاِت اْلَغْرِبيَّ َّاأَلْزَماِت الَِّتِة  ي َعَصْفْت ِبَعَدٍد  اْلَكِبرَيِة 

َّالشَِّرَكاتِ ِلَأْسَبابٍ َأْخالِق ِمَن ََّمَفاِهيمُ َلَجَعِليَّةٍ َبَدأَ برّزُ َدَعاة َدد  اأَلْخالِق  ََّساِئلُ 

َّالتَّ ََّبَدا َأنَّ اْلُبْعَد َعِنْدقيِق ِفي ِاْخِتَياِر اْلُمَدَرُعْنُصَرًا حاِكَمًا ِللنُُّموِّ   اْلَقيِِّم اِء، 

ًََا ِلْلِعْلِم، ُمَخت َطِوياًل أَلنَّه ُمَضاّد ِلْلِفْطِباأَلْخالِقيَِّة َأْمٌر ال ُيْث اِلَفًا ِلْلَعْقِل، َرِة، ُمعاِر

َُّز ُكّل اْلِقَيِم اأَل َيَتَناَفى َمَع ُمْعِطَياِت اْلَواِقِع، َأَساِسَها  َساِسيَِّة الَِّتي َقاَم َعَلىََّيَتَجا

ََّأنَّ َأَصاَلةَ اْلِفْكَر َُّسُموََّهةِ اأَلْخالِقاِإْنساُن،  َّْحَدَتَها َلنْ َتْنِزلَ َعْنيَّةِ  َّ  َعْرِش ِسياَدِتَها ا 

 ؛1ًة ِفي َخاِطِر اْلَبَشِريَِّةَما َبِقيُت ِمْثُلَها اْلُعْلَيا َقاِئَم

ََّأْن ادى َذِلِك ِإ ِإنَّ َأْخالِقيََّة التََّناُفِس َبْيَن -9   َعَماًلَلى االَطاحِة ِبَبْعِضَها ُيَعدُّالشَِّرَكاِت 

َّال َيَتَعاَرُض َمًع األخال  ْسَماليِّ، َطاَلَما َأْن َهَدَفقيَّاِت ِفي النَِّظاِم الرََّأَمْشُرَّعًا 

َّاْلِخْدَماِتْلُمَساِهِمنَي ِمْن ِخاَلِل ِإالشَِّرَكاِت ُهَو َتْحِقيُق الرِّْبَح ِل ِبأْسَعاٍر  ْنتاِج السَِّلِع 

َّ َّْفقًا ِلْلَقَواِننِي  ُِّل ِفيِهاللََّواِئِح السَّاِئَدِة ِفي اْلُمَتناُفِسيٍَّة  الشَِّرَكاُت  ْجَتَمِع الَِّتي ُتَزا

ََّشْرِعيَّ َيْحُصُل  ى َأَساِس َأنَّ اْلُمْسَتْهِلَكُة اْلُمَناَفَسِة َتُقوُم َعَلَّاْلُمَيسَِّساُت َأنشطَتَها؛ 

 ؛2َعَلى ُاْقِل األسَعاِر

َِيِه النَِّظاِم ارَيَأْن َسْيَطَرَة الشَِّرَكاِت اْلَكِب  َّْلِة، َيِة َعَلى َتْو ِّ ِفي الدَّ ْجَعُلَها َقاِدَرًة الْقِتَصاِد

َِيِه النَِّظِم السِّياِسيَِّة ِل ََّمْصَلَحِة ُعَصاَلَحَها َعَلى ِحَساِب اْلَمْصَلَعَلى َتْو ُموِم َحِة اْلَعامَِّة 

َّْلِةًة َفْوَق السُّْلَطَكاُت ُسْلَطاْلُمَواِطِننَي؛ َفُتْصِبُح َهِذِه الشَِّر ََّتْسَتِطيُع ِمْن ِة التَّْنِفيِذيَِّة ِللدَّ  ،

َِّخاللِ َذِلكَ َأنْ َتْفِرضَ أْخالقيَّاِتَه َّْلَة؛  َّهًا ُيْصِبحُ َعَملُ ِإَداَرةِ الدَّا َعَلى أخالقيَّاتِ الدَّ َّْلةِ ُمَو

                                                 

 3اْلَمْصَدر َنْفِسه؛  ِ 1

1 Heyne, Paul; Boettke, Peter J.; Prychitko, David L؛(2014) ؛ The Economic 

Way of Thinking (13th ed.)؛ Pearson؛ pp106–102 ؛. 
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َُّل الرَّْأِسَماِليَُّة ِبُمَرُاْهُتمَّْت ال ِه اأَلْسَباِبِإَلى ِخْدَمِة َهِذِه الشَِّرَكاِت. ِلَهِذ َََعِة أخالقيَّاِت دُّ ا

َّالتَّْخ َّْطَأِتِه َعَلى اْلَماالْقِتَصاِد ِفي َهَذا النَِّظاِم  َّاالْهِتَماِفيُف ِمْن  َِْع ْصَلَحِة اْلَعامَِّة  ُم ِبَو

َّْلُة ََِديٍد َتْسَتِطيُع الدَّ َّاْلَحدُّ ٍت ُمَعيََّنٍة َعَلى إدارِة الشَِّرا َأْن َتْفِرَض أخالقيَّأخالقيَّاٍت  َكاِت، 

َِّمْن ََّسْيَطَرَتَها؛  َِْل َذِلَك َصَدَرْت اْلَعِديُد ِمْن َهْيَمَنِتَها  َّاْلَقَراَر َأ اِت ِلُمَعاَلَجِة ِمَن اْلَقَواِننَي 

 ٍل.َظاَم اْلَعاَلِميِّ ِبَشْكٍل َكاِماْلَفَساِد الَِّذَ َأْصَبَح ُيَهدُِّد النِّ
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 اْلَمْبَحُث الثَّاِني

َِّعُيوُب َأْخالِقيَِّة َّاْلَع ِمهَنِة اإَدارِة ِفي اْلُمِميَزاُت  َواِمِل َقطَّاِع اْلَخا ِِ 

 امليَرة ِفيِه 

َّألخالقية ِمهَنة اإدارة ِفي اْلَقطَّاع اْل اْلَعِديد ِمْن العيوب. َخا ِ اْلَعِديد ِمْن املميزات 

 ي اْلَمْطَلبنَي اآلِتِينِي:ّالعيوب ِف ّستناّل َهِذِه املميزات

 اْلَمْطَلُب االّل

 ْلَخا ِِإَدارِة ِفي اْلَقَطاِع اُمِميَزاُت أْخالقيَِّة ِمْهَنِة ا

ََّيَم الرََّأمَساليَّ َتْحُكَمُه اْخََمَُّة َمْن َيْعَتِقُد َأنَّ النَِّظا ََيَِّدٌة،  َّآداٌب  َرى َأنَّ القيَّاٌت 

ُّ َمَشَتِرُض َأنَّ اْلَعاِإَداَرَة ال َتْف ِّ اْنَهْم َلْيُسوا َبَشًرااِمِلنَي َلْيَس َلَديُهْم َأ . ِفي ِحنِي َأنَّ اِعِر َأ

ََّيْعاِإَداَرَة َتَتَعاَمُل َمَع َطَباِئِع اْل ََاِتُهْم؛  َِّاْحِتَيا َِْع َمُل النَِّظاُم الرَّْأُسَماِليُّ َعَبَشِر  َّ َلى 

ََْرا َّآداِب ِمْهَنِة اْلَرِض َأْخالِقيٍَّة ُمَعيََّنٍة َعَلَءاِت ِلَفاْلَعِديِد ِمَن اِإ ََّيْعَمُل ى َأْخالِقيَِّة  َقاُنوِن؛ 

ََِديالنَِّظاُم الرَّْأُسَماِليُّ َعَلى َتْنِظي َطاِع اْلخا ِِّ دٍة َتْحُكُم اِإَداَرَة ِفي اْلِقٍم َأْخالِقيٍَّة ُمَعيََّنِة 

 َتُقوُم َعَلى َما َيْأِتي:

ََّتْعِني َعَأ -1 َُوِد َتَضاد  ِفي َأْخْخالِقيَُّة اْلَمَصاِلِح:  ُّ  Conflict ofالِقيَِّة اْلُمَصاِلِح َدَم 

Interest ََّت ّْ ُتَتَقاَض َهَداَيْعَمُل ُمْسَتَشارًا ِلَمْوِرَكاْلَعَمِل ِفي ُمَيسََّسِة،  ا اّ ِدِيَها َأ

ّْ َتَتَم ََْرا ِمْن ُمناَفِسِيَها َأ ّْ َعِميٍلةً ِفي َشِرَكةِ َتلَّكُ ِحصََّأ ّ َموَردٌّ  ْعَملُ َكُمَناِفسٍ َأ ا

ريزلر( َأنَّ اْلُمِديِريَن ال َدِة ِفي ِميَثاِق َشِرَكٍة )كِللشَِّرَكِة. ِّمَن اأُلُموِر اْلُمَحدَّ

َّاِحٍد ِفي اأَلْلِف ِمَن اْسُيَجوُِّز ِلُهْم َتَملغك َما َيِزيُد َع َْ َشِرَكٍة ُمَنْن  ّْ اِهِم َأ َفَسٍة َأ

ّْ َعِميَلٍة ِللشَِّرَكِة  ؛ُمَورََّدٍة َأ

َِّهَي َعَدِم -2 َّاْلخد َأْخالِقيَُّة اإْخال ِِ:  َِّاْسِتْخداِم اْلِغشِّ  ُّ َنْوٍع  َّاْلكذِب ِبَأ َْ اِع  َمًع َأ

َّال ِللشَََِّهٍة؛ َفال ُيَجوُِّز ِلْلَباِئِع َأْن َّال َم ِرَكِة َأْن َتْخَدَع َيْخَدَع اْلُمْشَتِرَ  ْوِرِدِيَها 
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َْلِ التَّْوِلْلُمَتَقدِّمِ ِلَوِظيَفةٍ َأنْ َيْخَد َّال ِلْلَمْرُؤّسِ َأنْ َيعَ َشِرَكةً ِمنَ َأ ْكِذبَ َعَلى ِظيفِ 

َّاْلَعْكس َصِحيح َأْيضًا؛  َرِئيِسِه 

3- َّ ََّتعِني  ْلويِث اْلِبيَئِة ّنى َعَدِم َتِبيَئِة ِبُمَعُرَّرُة اْلُمَحاَفَظِة َعَلى اْلَأْخالِقيَُّة اْلِبيَئِة: 

َُّيْشَمُل َذ َِّلَك َعَدُم َتْلويِث اْلَهَواِءِبُمَخلََّفاِت اِإْنتاِج.  َّاأَلْنَهاِر  َّاْلَبحَّاِر  اأَلْرَض؛  

ِّْليَِّة َلمَّارُي ِفي َمَواِقِعَها َعَلى الِلَذِلَك َتِجُد َأنَّ الشَِّرَكاَت ُتِش ْن ُتَولِّيِه ِم شََّبَكِة الدَّ

ََّما َتُقوُم ِب  ِه ِلْلُمَحاَفَظِة َعَليَها؛ِعَناَيٍة ِباْلِبيَئِة 

4- َّ ِتْغاَلاًل اأَلْطَفاِل ِبِاْعِتباِرِه ِاْس ِهي االْمِتَناُع َعْن َتْشِغيِلَأْخالِقيَُّة ِحَماَيِة اأَلْطَفاِل: 

ََّتْعِويًقا َلُهْم َعِن ا َِاِلَبا َملتَّْعِليِم اِإْلَزاِميِّ ِباِإِلأَلْطَفاِل  ا َيْشَتِمُل َاَفِة ِإَلى َأنَّه 

ِّ اْسِتْغاَلَلُهْم ِفي َأَعَلى َتَعرُِّض اأَلْطَفاِل ِلَمَخاِطِر َِْيٍر آمنة؛ َأ  ْعَماِل 

َِّهي َع  -5 ََِأْخالِقيَُّة اْلَمْعُلوَماِت:  َتْحِقيِق ْيَر ُمَتاَحٍة ِلْلَعامَِّة ِلَدُم ِاْسِتْخدام َمْعُلوَماٍت 

َُّهَو َما ُيَسمَّى ِمَن التَِّجاَرِة ِفي اْلَمَكاِسِب  ّْ ِتَجاَرة Insider Tradingُبوْرَصِة   َأ

ْن َيُقوَم َرِة اْلَماِليَِّة ِفي َشِرَكٍة َأْمِكْن ِلْلَعاِمِل ِفي اِإَدااْلِعْلِم ِبَبَواِطِن اأُلُموِر؛ َفال ُي

الَِّتي َسْوَف   َيْعَلُم َأنَّ اْلِميَزاِنيََّةِع ِحنَيِرَكِة ِباْلَبْيِبالتََّخلغِص ِمَن َأْسُهِمِه ِفي الشَّ

َّال َأْن َيْخُبَر ْلُمَيسََّسَة َسْوَف َتَتَعرَُّضُتْعِلُن َعَلى اْلُمَساِهِمنَي ِبَأْن ا  أَحَدا ِلَخَساَرٍة، 

َِْيْلَمْعُلوَمِة؛ أَلنَّه ُاْسُتِغِبَذِلًك ِلاِلْسِتفاَدِة ِمْن َهِذِه ا اَحٍة ِلْلَعامَِّة َر ُمَتلَّ َمْعُلوماَت 

َََر ِِ ِفي ُسوِق اأَلْسُهِم؛ َهَذَِّباْلتَّاِلي ُأِخلُّ ِبَتكاُفِي اْلُف ِرمَية ا اأَلْمُر َقْد ُيَيدَِّ ِإَلى 

 ََِنائيَّة؛

ِمْثُل  يََّة ُحقوَق اْلَمِلِكيَِّة اْلِفْكِراْلِفْكِريَِّة: َيجُب ِاْحِتَراُم َأْخالِقيَُّة ِحَماَيُة اْلُمَلِكيَِّة -6

َُّحقوِق َبراَءاِت اال َّال ِخ اْلَبراِمِج اِإِلْكُترِّنْخِتَراِع َفال َيْسَمُح ِبُنَسُحقوِق الطَّْبِع  يَِّة 

َّال ِبالنَّْقِل ِمْنِإعاَدُة َطْبِع ِكَتاٍب ِبدٍّن ِإَذْن ُم َِيِح اْلُجَيلَِّفُه  ْزِء  ِكَتاٍب ِبدِّن َتْو

َّ َّال َمْصَدَرُه؛  َِّإْن َع  َتْقليُد َعاَلَمًة ِتَجاِريًَّةالاْلَمْنُقوِل  ِّ اْسٍم ِتَجارَِ ،  َدُم االْلِتَزاِم َأ

 َعاِمِل ِمَن اْلُمَيسََّسِة؛ِبَذِلًك َقْد ُيَيدَِّ ِإَلى َفْصِل اْل

َِّهي َمْنُع -7 َواِئُح، اَيا ِسَوى َما َتْسَمُح ِبِه اللَّاْلُمَوظَِّفنَي ِمَن َأخِذ َهَد َأْخالِقيَُّة اْلِعفَِّة: 

ٍة َيا ِفي ُحدِّد ِقيَمِة َماِليَّْلُمَوظَِّفنَي ِبَقُبوِل َهَداَفَبْعُض الشَِّرَكاِت َقْد َتْسَمُح ِل
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ٍة َفَقطغ؛ َمُح ِبَقُبوِل َهَداَيا َرْمِزيَّّْ مَبْعًنى آَخُر ِبَأنَّه َيْسُمَحدََّدٍة ِمْثُل ِعدَِّة ُدّالَراٍت َأ

ِّ الفَّنادِقاِلِمْثل َمنُح ُمَكافئاٍت ِلعَم ُّ ُمَخاَل  اْلُمستشفَياِت َأ ِّ اْلَمطاعِم، َأ َفٍة َأ

ََّقْد َيَتَرتَُّب َعَليَها َفِلَذِلًك ُتَعدُّ ِإْخالاًل ِباأَلَماَن ي حاَلِة ْصُل اْلَعاِمل ِمَن اْلَعَمِل ِفِة 

َُّيَح َِيِه الرَّْشَوَة،   اُل ِإَلى اْلَقَضاِء؛َُُبوِت ُتَقا

َّاِة: َعَدُم َأْخالِقيَُّة -8 َّاْلُمَسا ََّأ التَّْفِرَقة ِفي التَّْوِظيِف  َّالتَّْدِريِب  ُّ ُمَعاَمَلٍة ِفي التَّْرِقَيِة 

ّْ َن ِّ َأْصِل اْلاْلَعَمِل ِبَناًء َعَلى َلْوِن َأ ّْ ِدياَنِة َأ ِّ اْلُمَتَقدُِّم ِلْلْوِع َأ َعَمِل. َذِلَك َأْن َعاِمِل َأ

ِّ َرْفَض َشْخًصا للتَّعينِي ّْ َقْوِميَّالتَّرقيِة، أَلنَّ َأْصَلُه ِمْن َأ ّْ ِديٍن، َفِإْن  َبَلٍد ُمَحدٍَّد َأ ٍة َأ

ََِرمَية؛   َذِلَك ُيَعدُّ 

َِّهي َعَد -9 َِّخاَلُفُه ِب ُم التَّْفِريِق ِفي التَّْعِينِيَأْخالِقيَُّة االْخِتَياِر:  َناٍء َعَلى َّالتَّْرِقَياِت 

َِْيَر َُوِد ِإعاَقٍة  ُّ ِّ  ِلَوِظيَفٍة ه ال َيُجوُز َرْفُض َشْخِص َتْقَدَمَرٍة ِفي اْلَعَمِل ِبُمَعّنى َأنَُّمَي

َُوِد ِإعاَقٍة َما َلْم َتُك ُّ َِّلَذْن َهِذِه اِإعاَقَة َتْمَنُعُهِبَسَبِب  ِلَك َتِجُد  َعِن َأَداِء اْلَعَمِل؛ 

َِّل اْلَمَتقدَمِة ُمَعاِقنَي   ُمْخَتِلَفٍة؛ِفي َمَجاالٍت َيْعَمُلوَن ِفي الَّدُّ

َِّهي الصِّ  -10 َّالدِّقَُّة ِفي الّتقاريَأْخالِقيَُّة اأَلَماَنِة:  َُّأِهمَُّها تَقاِرير الشَِّرْدُق  َكاِت ِر 

ََّما َتْحَتِويِه ِمْن ق ِه اْلَفْصِل ْد َيَتَرتَُّب َعَلى ُمَخاَلَفِتوائٍم َماِليٍَّة؛ َهَذا َأْمٌر َقالسََّنِويَِّة 

ْنَد جاِن َكِبرٍي ِمَن اْلَعامَِّة ِعا اأَلْمُر ُيَقاِبُل ِبِاْسِتْهُعُقوَباِت ِمْثُل اْلَحْبِس؛ َهَذَّاْل

َِْيُر أ ََّيُضرُّ ِبُمَصاِلِح اِاْكِتَشاِفِه أَلنَُّه َعَمٌل   ْلَكِثرِي ِمَن النَّاِس الَِّذيَنْخالِقِي 

َّ الَِّذَ َيْشَتِرَذِلَك الشَّْخ ؛ َّيْشَمُلَيْسَتْثِمُرَّن ِفي َهِذِه الشَِّرَكاِت ََ َص اْلَعاِد

ْقريِر َماِليَِّة ِللشَِّرَكِة ِفي َتُر َيْعَتِمُد َعَلى اْلقوائِم اْلِبْضَعُة ُأْسِهُم؛ َهَذا اْلُمْسَتْثِم

َِّلَذ ّْ َبْيُع اأَلْسُهِم؛  الشَّْخُص  ااريَر َكاِذَبًة َفِإنَّ َهَذِلَك َفِحنَي َتُكوُن َهِذِه الّتقِشَراٍء َأ

 َيْخَسُر َأْمَواَلُه؛

َِّصحَِّة اْلَع -11 َِْع َأْنِظَمِة اأَلاِمِلنَي: َتْلَتِزُم ُكلُّ ُمَياْلِحَفاُظ َعَلى أَماِن  َماِن ِفي سََّسٍة ِبَو

  اْلَعاِمِلنَي فيها؛اْلَعَمِل َلَها ِاْحِتَراًم ِلِحَماَيِة

َمْعُلوَماِت ِاْحِتَراِم ِسرِّيَِّة َبْعُض اْلْعُلوَماِت: ِبيَِّة اْلَمَأْخالِقيَُّة اْلُمَحاَفَظِة َعَلى ِسرِّ -12

ََّعَدُم إ  ْعاَلِنَها؛اْلَخاصَِّة ِباْلُمَيسََّسِة 
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داِم موارِد اْلُمَيسََّسِة َسة: َيْنَبِغي َعَدُم ِاْسِتْخاْلُمَحاَفَظُة َعَلى ُموارِد اْلُمَيسَّ -13

َّاْلَمَواِد َّالسَّفراِت  ُم ْلَمْصِلَحِة اْلَخاصَّة؛ َّعَدلْلُمَيسََّسِة ِل التَّابعة كالسَّياراِت 

ّْ ُأِخَذ َأْمَواٌل ِمَن ِّ اْلُمَيسََّسِة السَِّرَقِة َأ  ؛1ِبَغْيَر َحق  الشَِّرَكِة َأ

َِْل َنَجاَساُت اْلَخاصَُّة َعَلى َتْطِوَتْطِويُر اْلَعَمِل: َتْعَمُل اْلُمَيسَّ -14 ِح يِر اْلَعَمِل ِمن ُا

ََّهَذا َما َيَتَطلَّ َمع اْلُمَيسََّساِت اْلُمَناَفَسِة ِفي  ُب ِمَن اْلَعاِمِلنَي اْلَبْحُثاأُلْخَرى. 

 َميسسِة.َكْيِفيَِّة َتْطِوير اْلَعَمِل ِفي اْل

ِِْم ِمن ِإْصراِر الّنظاِم ا  َِْع َهََّعَلى الرَّ َّ ْلَوْقع ِذِه اأَلْخالِقَياِت إال َأنَّ الرَّْأُسَماِليِّ َعَلى 

َّاْلَعِلّي ِبِخاَلِف َما ِذْكر. َفَفَسااْلَعَم َِّل اْلُغَرِبيَِّة اِبَرُة ِلْلِجْنِسيَِّة ِفي الَّدُُّد الشَِّرَكاِت اْلُكْبَرى 

ََرْت ِبَشْكٍل َكِبرٍي َعَلى َنْشِر الفَّ ََِميِع اْنَحاِء اْلَعَأ  اَلِم.َساِد ِفي 

 اْلَمْطَلُب الثاني

َّآَداِب ِمه  اِع اْلَخا ِِِة اِإَدارِة ِفي اْلَقطََّنِعُيوُب أْخالقيَِّة 

اع أَلْخالِقيَِّة؛ َفِإنَّ اْلَقَط الَعِديَد ِمَن السَّلبَياِت اِإَذا َكاَن اْلَقطاُع اْلَخا ُِ َيَتَضمَُّن

َِّمْن ذَلَك:اْلَخا ُِ ُهَو اآلَخر ِلْم َيسلْم ِمَن االن  تَقاِد، 

َّمت غيُبِإنَّ َأْخالِقيََّة اْلَقَطاِع اْلَخا ِِ ت -1 َّْلِة،  نُح فر َِ الِقَيادِة ِللنَِّظاِم َّاِقَع الدَّ

ِّ اْلُمتمثُل بالَقطاِع اْل ِّ ُدَّن النََّظر ِإ َخا ِِّ الَِّذَ َيهتُم بالرَّبِحاالْقِتَصاِد َلى اْلَمادِّ

ََراِء التََّمايز الطَّالَعَوامِل اِإْنَساِنيَِّة الَِّتي َتْن  اأَلْمَواِل ِب رؤِّسبِقي َبْيَن َأْصَحاَشُأ ِمْن 

 َّالفَّقَراِء؛

َّاأَلَطاعِ اْلخا ِِّ َيْتَبُعهُ ُخُضوِإنَّ َسْيَطَرةَ الشَِّرَكاتِ َعَلى اْلِق -2 ْخالِقيِّ عُ النَِّظامِ السِّياِسيِّ 

َّاِإْنساِنيِّ ِإَلى َه  ِّ ََّهَذْيَمَنِة اْلِقَطاِع اْلخا ِِّ َعَلَّالتَّْرَبِو ََاِت امُلْجَتمَِِع؛  ا َما ى َحا

َّاْلَقا ََّقْد َتْمُنوِنيَّ َتْحَت َهْيَمَنِة الشََّيْجَعل النَِّظاَم السِّياِسيَّ  َتدُّ َهِذِه ِرَكاِت اْلَخاصََّة؛ 

َِرِي َعَلى َأ ِذِه يِعيَِّة ِعْنَدَما َتَتَدخَُّل َهْخالقيَّاِت السُّْلَطِة التَّْشِراْلَهْيَمَنُة ِإَلى التَّْأ

                                                 

َّاْلِإَداَرة  1 َّ َساَمُح ، َأَخالَِّقَيات اْلَعَمل  ََاِنب ، َمْوِقع اْلِإَداَرة  /ُحَزيَران  2خ اْلَهْنَدَسة الصَِّناِعيَّة، ِبَتاِريِعْند اْلأ

 https://samehar.wordpress.com/2007/05/02/a260407؛ 2007/
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َِرِي َعَلى االشَِّرَكاُت ِبالتَّ َياَسَة اْلَبلِد َّْلِة، َفِهَي الَِّتي َترسُم ِسالْنِتخاَباِت اْلَعامَِّة ِفي الدَّْأ

ََِميِع اْلَوَوِه؛   ِمْن 

ََّتَفشِّي اْلَفاْلُمَيسََّساِت َعَلى ِحَساِب ا اْلُمَماَرَساُت الالأْخالِقيَّة ِلَهِذِه -3 َساُد ْلُمَواِطِننَي؛ 

َّاْلَماِل  ُّ ََّل الرَّْأيُّ، اأَلْماِإَداِر الْهِتَماِم ِسَماِليََّة ِإَلى اْلَعَمِل َعَلى اُر الَِّذَ ُدِفَع الدُّ

َّآدابِ النَِّظامِ الرََّأ َِّإنََّما ِفْسَماليِّ، َلْيسَ ِفي ِقَطاعِ االبَأْخالِقيَّةِ  ََِميِع ْقِتَصادِ َفَحْسُب،  ي 

ََّبَدْأِت َحْميِق اْلِقَطاَعاِت الَِّتي َتْخَتصُّ ِبَتْطِب َِّليٌَّة َكِبرَيٌة ِفي ااْلَقاُنوِن؛  الْهِتَماِم َلٌة ُد

َّآدابِ ِمْهَنةِ اْلَقاُن ُّز اأَلْخالبَأْخالِقيَّةِ  َْلِ َتَجا ِمْلتْ َمَفاصَل ِقيَّةَ السَّْلِبيَّةَ الَِّتي ُشونِ ِمنَ َأ

ََّأدَّْت ِإَلى َتَفشِّ ََِميَهَذا النَِّظاَم  خالقيِّ َكانِه ّإفَراِِه ِمْن ُمحتَواِه األِع أري اْلَفَساِد ِفي 

 اِإْنساِنيَّ؛ 

ََاَأْن االْهِتَماَم باألخالقيِة اْلَمادِّيَّ -4 َّاْلِة اْلَقَطاع اْلَخا ِ ِإَلى  ُحقوِق ِنِب ِمَنِح اْلُحرِّيَّاِت 

َّاْلَقْواْلَعامَِّة ِلأَلْشَخا ِِ، ُحرَِّض اأَلَق ى الظغهوِر َعَلى َّالّطاِئِفيََّة ِإَلِميََّة لِّيَّاَت الدِّيِنيََّة 

َِّب بَّْقت ْت دِّمُيْقَراِطيَّة َخاْصة َطَشْكٍل خا ِ  ِعْنَدَما ِاْعَتَمْدَمْسَرِح األحَداِث السَِّياِسيَِّة، 

َِّهي دِّمُي َِّل النَّاِمَيِة،  َُوِداْلَقاِئَمُة َعَلى َع Santiagoْقَراِطيَّة سانِتيُغٌو َعَلى الدُّ ُّ  َدِم 

ََّمْغُلوٍب، ُحِفْزْت َهِذِه الدِّ ِن ْسِتْحَواِذ َعَلى السُّْلَطِة َعمُيْقراِطيَُّة َعَلى ُبرِّز االَِاِلٍب 

ِّ ْخالِقيََّة التََّمْحَوِر َحْوَلَطِريِق االْنِتخاَباِت ِممَّا َأْفَرَز َأ ِّ الطَّاِئَفِة َأ ِّ  الدِّيِن َأ الّطاِئِفيَِّة َأ

ََ اْلَقْوِميَِّة؛ َفَلْم ٌَِز َأْخالِقيٌَّة ُتْمَنُعُتَعدُّ  َُّهَو َأْمُر  الصَّدَّاَم َبْيَن اْلِفَئاِت اْلمََّة َحوا ُمْخَتِلَفِة، 

َِّل َأ ِّ اْلَقْو ْخالِقيَّة االْنِتماَء ِللدِّيِنَفْرٍض َعَلى ُشُعوٍب َهِذِه الدُّ ِّ الطَّاِئَفِة َأ ِّ َأ ِميَِّة َأ

ّْْخِللّطاِئِفيَِّة َبَدال ِمَن َأ  َلِة؛ الِقيَِّة االْنِتماِء ِإَلى الدَّ

َِِياِب ُمَيسََّساِت ا -5 ََِراِء  ََّكاَن ِمْن  َّْلِة االْقِتَصاِديَِّة  َّالتَّْعِليِملدَّ َِْتَماِعيَِّة  يَِّة، ِقَياُم اال

ََِميِع اْلُمَراِفِق الَّ الشَِّرَكاُت اْلَخاصَُّة ِباْلَهْيَمَنِة ََّقْد َصاِحَب  وَر؛ِتي َتُخصُّ اْلُجْمُهَعَلى 

َِْيِر ُمْلَتَهَذا ُظهوُر َهِذِه الشَِّرَكاِت شَِّرَك  ّْ َّْهِميَّة َأ َِْيٍر ِمَهِنيٍَّةات   ّْ ّْ َمُشوَبٍة ِزَمٍة، َأ ، َأ

َِّاْسِتْحَواُذَها َعَلى َت ََيَِّدِباْلَفَساِد،  َِْيِر  ََّهِذِه األخالقْقديِم ِخْدَماِت  ٍُّة ِلْلَجُهوِر؛  ًر يَّة َتَأ

 ِبَها اْلُمَواِطُن ِبَشْكٍل َكِبرٍي؛ 

ََِميِع ُد -6 ََى ِفي  َُّمَساَعَدة اَتشْر ِسَياَسُة الفَّو َُّهَِّل اْلَعاَلِم،  و َما ْلَحرَكاِت اْلُمَسلََّحِة، 

ََى اْلَخالقة َِْل التََّدخُِّل ِفي اُيْطَلق َعَلْيِه بَ )الفَّو  .َِّللُشيِّن الدَّاِخِليَِّة ِللدُّ( ِمَن َأ
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ََّبْيَن َبالتَّْنِسيُق َبْيَن الشَِّرَكاِت اْلُمتَّ -7 َّْلِة، ِممََّهَمِة ِباْلَفَساِد  ا َأدَّى َفَساُد ْعِض ُمَوظَِّفي الدَّ

ِّ ِفي اْلَعِديِد ِم َِّإَذا َما َظَهَرالنَِّظاِم اِإَداِر َِّل؛  َُّن َمَع ِمَن اْلَعاملنَي ِممَّْن ال َيَت َن الدُّ َعا

ِّ االتَِّهاِمِرَكاِت َفِإنَّ َمِصرَيُهَهِذِه الشَّ  ؛ ُهَو الطَّْرُد َأ

ََِميِع ُد -8 ََى ِفي  َُّمَساَعَدة اَتشْر ِسَياَسُة الفَّو َُّهوَِّل اْلَعاَلِم،  َما  ْلَحرَكات اْلُمَسلََّحِة، 

َْل التََّدخُّل ِفي الُشُيْطَلُق َعَلْيِه بَ )الفوَى اْلَخالقة( ِم  َِّل.ِللدُّيّن الدَّاِخِليَّة َن َأ

 اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث

  ِفي اْلَقَطاِع اْلَخا ِِيَِّة ِمهَنِة اِإَداَرِةاْلَعوامُل اْلُميَرُة ِفي َأْخالِق

 

ُِّحدِّْدْت ِدَراَسٌة َأِعْدِتَها اأُلَمُم ا ََّأَدِب ِمْلُمتَِّحَدِة اْلَعَواِمَل اْلُمَي ْهَنِة اِإَداَرِة ِفي َرَة ِفي َأْخالِقيَِّة 

َِّهي:   النَِّظاِم الرََّأْسَماليِّ 

 ْلِمْهنِة اْلُمِديِريَن:  الشَّْخِصيَُّة اأَلْخالِقيَُّة-أّال

نَّ َعَلى َأَساِس َأ Ethical Trait Approachِقيَِّة َيُقوُم َمْدَخُل الشَّْخِصيَِّة اأَلْخال

ََّكَذِلًك اْلَعاِمَل ِّ اْلُمَوظََّف اْلَجاْلُمِديَر اْلَجيَِّد  ِة َيْمَتِلُك َد ِمَن النَّاِحَيِة اأَلْخالِقيَّيِّ َأ

َِّسَماٍت َأْخالِقيٍَّة َشْخِصيَّ ََِخَصائَص  َِّباْلٍة َعاِلَيٍة ُتَميُِّزُه َعْن  تَّاِلي َفِإنَّ ْيَرِه ِمَن اْلُمِديِريَن؛ 

ّْ ِفي َشْخِصيَّاِتُهْم ا َكمَُّنا النَّْوِع ِمَن اْلُمِديِريَن َتَُُذَّر اْلَمْوِقِف اأَلْخالِقيِّ ِفي َهَذ ْلُمَميََّزِة َأ

َََّهةِ َنْحوَ اأَلْخال يِريَن ؛ ِإنَّ اْلُمِدEthics Oriented Characteristicsقِ ُسَماُتُهمْ اْلُمَو

ََ السَِّماِت اأَلْخالِقيَِّة َيُكوُنو ِّ  ْأِتي: ا َقاِدِريَن َعَلى َتْحِقيِق َما َيُذ

ََّمْعِرَفُة اْلُمَش .1 َّاْلَعالِت اأَلْخالِقيَِّة َذات اأَلَهكََّتْشِخيُص   َمِل؛مِّيَِّة ِفي اِإَداَرِة 

َّالضِّْعِف ِف  .2 َّاْلَعَمِل؛  ي اْلَمَباِدِئ اأَلْخالِقيَِّةَفُهُم ِنَقاَط اْلُقوَِّة   ِفي اِإَداَرِة 

َّاالْخِتَياُر َبْيَن ُمْخَتِل .3 ََِهاِت النََّظِر اأَلْخالاْلَفْهُم  َّ َّن ِبَها ِفي ِتي َيْسَتْرِشُدِقيَِّة الَِّف 

 ِاتَِّخاِذ اْلَقَراَراِت؛ 

 ا ُهوَ أْخالُقي؛ْخالِقيُّ اْلَجيِّدُ ِلَعِملِ َمالَِّتي ُتُكوِّنُ اْلِمَثالُ اأَل َمْعِرَفةُ اْلَوَساِئلَ اْلُمْخَتِلَفَة .4
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َنةٍ ِفي اْلَعَمِل ِكُسوا َأَخالَِّقَياتِ ُمَعيَّْعلَِّتي َتَمكغُنُهمْ ِمنَ َأنْ َيَمْعِرَفةُ اأَلساِليبُ اْلُمْخَتِلَفةِ ا .5

 َّاِإَداَرِة؛ 

ِقيٍَّة ال يًن ُيْمَتَلُكوَن ِسَماٍت َأْخالَمتَُّع ِبَها اأَلْشَخا ُِ الَِّذاْلِفْطَرُة الشَّْخِصيَُّة الَِّتي َيَت .6

َِّباْلتَّاِل  َخاصٌَّة ِفي َهَذا ِديِريَن َتْحَتلُّ أَهمِّيٌَّةْلُمي َفِإنَّ َعَمِليََّة ِاْخِتَياِر اَتَتَواَفُر ِلَغْيَرُهْم؛ 

ََِل اْلُوُصوِل ِإَل ََاْلَمْدَخِل، ِمَن َأ ِّ  .1ُمَميََّزِة السَِّماِت اأَلْخالِقيَِّة اْلى َهُيالِء اْلُمِديِريَن ُذ

ِة الَِّتي َتمثَُّلُه؛ ِة اأَلَساِسيَِّت اأَلْخالِقيَّكَّْن ِمَن اْن ُيَبْلِوَر السَِّماَِْيٍر َأْن َهَذا اْلَمْدَخَل َلْم َيَتَم

تَِّسُموَن ا؛ َفاْلُمِديُرَّن األْخالِقيوَن َيسَِّماِت اْلَكِثرَيِة ال َحْصًر َلَهَفِمْن اْلَمْعُلوِم َأنَّ ِمْثَل َهِذِه ال

ََاِنٍب َما ِذْكَر َأْعالُه َفُهْم: أ َمُلوَن َعَلى ِلَفِة، َيْعُهْم اْلُمْخَتْخالِقيو االتَِّجاِه ِفي َقَراَراِتِإَلى 

ََ السَِّم ِّ َلى التََّصرُِّف ْمَتِلُكوَن ُقْدَرًة َعاِلَيًة َعاِت اأَلْخالِقيَِّة اخَلاصَِّة، َيِاْخِتَياِر اأَلْفَراِد ِمَن ُذ

َّاْلُمَعقََّدِة. اأَلْخالِقِي ِفي اْلُمَشكَّالِت اْلُمَحيَّ  َرِة 

َِْيٍر َأْخالقينَي Moral Managersى أْخالقينَي َلِإنَّ اْلُمِديِريَن ال ُيَصنُِّفوَن ِإ َّ 

Immoral Managers ََمًَّة ِف َِّإنََّما  ََاِلَثٌة ِفَفَقطغ،  ي َهَذا التَّْصِنيِف ِهي َئٌة ُمِهمٌَّة 

ِخرَيُة َحاِمَلٌة ََّهِذٍه اْلِفَئُة اأَل Amoral Managersِي اْلُمِديُرَّن َفاِقُدّ اْلِحسِّ اأَلْخالِق

ََّتتَِّسُم ِبَأنَّ اأْخ َّاَلالقيَّات َخاْصًة،   َسواٍء؛ الَأْخالِقيََّة َلَديَها َعَلى َحد ْلِخَياَراَت اأَلْخالِقيََّة 

ََّهَكَذا دِديًا َعَلى الفَّئتنَي اآلْخرِتنَيَة ِمَن اْلُمِديِريَن َتَتَفوَُّق َعََّلَعلَّ األهُم ُهَو َأنَّ َهِذِه اْلِفَئ  ،

َِْيَعادٌ َأْخالِقيَّة َهُيالَتْظَهرُ َأْب َّ َِّمنَ الصُُّعوَبَةء اْلُمِديِرينَ األْخالِقينيَ   التََّخلغص ر َأْخالقينَي، 

يَّة ِبُبرِّد اَمُل َمَع اْلَمَساِئِل اأَلْخالِقَطاِع اأَلْعَماِل الَِّذَ َيَتَعِمْن َنَمِط اْلُمِديِريَن السَّاِئِد ِفي ِق

َِّبَنَمِط اِإَداَرِة َقِصرَي ِإالَّ ِبُفْقَداِن اْلِحسِّ اأَلْخالْبِريُرُهَُّتَجاِهُل ال ُيْمِكُن َت  . 2ُة اْلُمَدىِقِي 

                                                 

َّالتَّطوُر،قِدَراَسة اأُلَمِم اْلُمتَِّحَدة ُحوَل أخال 1  .75-74 ِ  -َمْصَدٌر َساِبٌق،  ِ يات اِإَداَرة: اْلَمفاهيُم 

1 Tony Morden (1996): Principles of Management, The McGraw-Hill 

Companies, London, P334 ؛. 
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ِّ ِصيغٍةّامُلهُم ِفي َهِذِه اْلَمْجُموَعِة ُهَو َن ََّيمكُن َأْن َنطلَقجاُح اْلَمْشُرِّع ِبَأ َعَلى   َكاَنْت. 

 الَِّتي فاْلَمْصَلَحُة ُت َرُر الَوِسيلَة غَّايُة ُت رُر الَوِسيلَة،. فالَهِذِه الفئِة ِبَأْخالِقيَِّة اْلَمْصَلَحِة

 ُتيدَ ِإَلى َنجاِح اْلَمْشُرِّع. 

 طَّاِع اْلَخا ِِ ُة ْلِمْهَنِة اِإَدارِة اْلَقاْلَمَعاِيرُي اأَلْخالِقيَّ-ََاِنيًا

 اْلَقَواِعد، Ethical Standards Approachالِقيَِّة َيْقِصُد ِبَمْدَخِل اْلَمَعاِيرِي اأَلْخ 

 َمْدَخُل ْهَنِة اْلَقاُنوِن؛ َفال ُيَركُِّزَّآداَب اِإَداَرِة ِفي َتْنِفيِذ ِم َّالنَّْظم الَِّتي َتَنظغُم َأْخالِقيََّة

َِّإنََّما َما ُهَو ُم اأَلْشَخا ِِ اْلُمَتَميِِّزيَن َأاْلَمَعاِيرِي اأَلْخالِقيَِّة َعَلى ِسَماِت َرٌك ِمَن ْشَتْخالقّيًا، 

ََّما َيْحُصُلوَناْلَمَعاِيرِي اأَلْخالِقيَِّة الضَُّرّرَيِة َة اأَلَساِسيََّة  َعَليه؛ ِلَهَذا َفِإنَّ اْلَغاَي َبْيَن النَّاِس 

ِتي ُة( الََّعاِيرِي )اْلِقَيُم اْلُمْشَتَرَكَمْجُموَعٍة ُمَحدََّدٍة ِمَن اْلَم ِلَهَذا اْلَمْدَخُل ِهي التََّوصُُّل ِإَلى

ِّاْلُمْسَتوى اأَلْخالِقِي ِلْلَعَمِلُه النَّاُس َفِإنََّها َتْرَتِقي ِبِبَقْدٍر َما َتْسَتِجيُب َلمَّا َيْحَتِرْم  ؛ 1 اِإَداِر

ِة ِيرِي األخالقيَِّة التََّوصُِّل ِإَلى اْلَمَعادَِّ ِإَلى اْلَبْحِث ِفي ِإْمكاِنيََّّاْلَواِقُع َأنَّ َهِذا اْلَمْدَخَل ُيَي

َّْنَواِع اْلُمَيسََّساِت، ِاْنِطالَقاْلِقَياِسيَِّة الَِّتي َتْصُلُح ِلُكلِّ َأ اْلَمَعاِيرِي َذاُت ًا ِمَن انَّ َبْعَض اْلَقيِِّم 

َِري َأَخالَِّقَياِت  ِفي ِدَراَسِتِه َعْن "G. E. Caidenَدالي آيَدن( ِسَمٍة َعاَلِميٍَّة؛ َفَكَما َيُقوُل )

ْثُل َقَواِننَي ي اْلَحَضَاَراِت اْلُمْخَتِلَفِة ِمَبْهْت اْلَقَواِننَي اأَلْخالِقيَّة ِفَعامَِّة: َلَقْد َتَشااْلِخْدَمِة اْل

َّاْلَقاُنو ََّقاُنوُن ُموَسى  َّاْلَقاُنوُن الرُّّماِنَحُموراِبي   َّالّتعاليُم الصِّيِنيَُّةُن اآلَيين   يُّ 

ِِْم ِمَن  ََِعي َهِذِه اْلَقَواِننَي َلاالُكونُفوشيَُّة َعَلى الرَّ َّا َُّهَو َأنَّ  ْمُر َيِدلُّ َعَلى ْم َيْعُرُفوا َبْعُضُهْم 

َّاْلَقَو ََّهَذا ال َيْمَنعُ اأَلْخالِقَعاَلِميَّةِ َهِذهِ اْلَمَباِدئِ  ْلُمَيسََّساتِ الَِّتي يَّةَ ِمنَ اْمكاِنيَّةِ َسَعيِ ااِعِد؛ 

َّاْلٍةَتْعَمُل ِفي ِبيَئاٍت ُمْخَتِلَف َِِة اْلَمَعاِيرِي  ََّلَقْد َحدًَّد َقيِِّم اأَلْخالِقيَِّة اْلَخاصَِّة ِإَلى ِصَيا  ِبَها؛ 

ِّ َّبايرس(  : االْمِتَثاَل اِت اْلَمَعاِيرِي ِهيَخْمَسَة ِمَن َأخالقيَّ Rue and Byarsُكّل ِمْن )َر

َّْلُجْرَأَة اْلَوِظِلْلَقاُنوِن، اأَلَماَنَة، اْلَعَداَلَة، ا ِّيِفيََّة،  َرِة ِفي اآلخريَن االْهِتَماَم؛ ِباأَلْنِشَطِة اْلُمَي

 2ِلَتْجَعَلَها َناِفَعٌة ِقْدِر اِإْمكاِن

                                                 

 .76اْلَمْصَدر َنْفِسه،  ِ  1

2 ( ُّ ََّعاَلِميَّة،َج(: ِإَداَرة اأَلْزَمات: َت1993د؛ ُمَحمَّد َرَشاد اْلَحمالّ  156َمْكَتَبة َعْين َشْمس؛  ِ  اِرب َمَحلِّيَّة 
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 َأْخالِقيَُّة اْلُمَناَفسِة –َالثا

ََّمْن اْلَمْعُة ِبِاْخِتاَلِف اْنواِعَها َعَلَتُقوُم اْلُمَيسََّساُت الرَّْأِسَماِليَّ  ِّف َأنَّ ُرى اْلُمَناَفَسِة؛ 

ََيٌِّد ِبالنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتلنَِّظاِم الرَّْأِسَماِليِّ َعاِمٌلاْلُمَناَفَسَة َبْيَن اْلُمَيسََّساِت ِفي ا ِفيِديَن؛  

ََ ََّمَعاِيرٍي ُسَفاْلُمَناِفُسوَن َيْأُتوَن ِبَأساِليِب  َِّبَقيٍِّم  ََِديَدٍة َتِزيُد ِمْنِديَدٍة،   ِحدَِّة ُلوِكيٍَّة 

َّاْلَعاِمِلنَي ِإَلى ِاتَِّخاِذْرَعاَن َما َتْدَفُع اْلُمِديِريَنُغوِط، َفِإنَّ َهِذِه الضُُّغوَط ُسالضُّ  َقَراَراٍت  

ََّتَصرََّفاٍت َلْم َيُكْن ِبا ّْ َقُبوَلَهََّمَواِقِف  َُُغوَطِإْمكاِن َتُصوُرَها َأ َّ َها؛ ا بُدَّن َهِذٍه الظغرَّف 

ّْ ِتْلُمَيسََّسِة اْلُمَناِفَسِة َمْشُرَّلَدى ا َفِمْثال َعْنَدَما َيُكوُن َِيا عًا ِلَتْطِويِر ُمْنِتَجاٍت َأ ْكُنوُلو

َُّمِثرَيٍة ِلْلَقَلِق ََِديَدٍة  ِفَسَة اأُلْخَرى َيْدَفَع اْلُمَيسََّساَت اْلُمَنا ، َفِإنَّ َذِلًك َمْن َشْأُنِه َأْنَتْشِغيِل 

ََّقْد َزاَد اَسِإَلى َتَقصِّي َأْخَباِر اْلُمَيسَّ ْلُمَيسََّساِت لتََّطلغُع ِلَمْعِرَفِة َأساِليِب اِة ِفي اْلِبَداَيِة. 

ََِحِة ِلَمْعِرَفٍة َأْخالِقيَّاتَها ََّهَذا َما َقْد النَّا َِْل  ُيَيدَِّ ِإَلى ِشَراِء اْلَمْعُلِفي التََّعاُمِل؛  وَماِت ِمَن َأ

َِْتَذاَب اْلُمَتعاِمِلنَي َمَع َهِذِه يَِّة اْلُمَيسََّسِة يِد َأْفَراٍد ِلَسِرَقِة َأْخالِقْلُمَيسََّسِة؛ َعْن َطِريِق َتْجِنا ِا

َّالتََّجسُّس َع ََِحِة ِفي َعَمُلَها  ََّهَذا َما ُيْطَلُق َعَلالنَّا ِفي  Navigatingيه ِباالْنِقياِد َليَها، 

ََّتَت َسِة ِبَما ُهَووِل اْلُمَناَفِبيَئِة اأَلْعَماِل الَِّتي َتْبَدُأ ِبَقُب ََِل الّنجاِح،  َدرَُّج ِإَلى َقُبوِل َصَواٌب ِمَن َأ

ِّ اْلُمَخاَطَرِة اْلُمَناَفَسِة ِبَما ُهَو َخَطُأ ِلَتْجِنب  .1اْلَفَشِل َأ

َّاأَلْخالِقيَُّة اْلَعاأَلْخالِقيَُّة اْلَوَطِن–َخاِمسًا   اَلِميَُّة يَُّة 

ِقَياِم اْلُمَيسََّسِة َعاِمِل اْلَوَطِنيِّ َكِبَداَيٍة ِليَُّة َعَلى التَّْرِكيِز َعَلى اْلِبَتْعَمُل اْلُمَيسََّساُت اْلَغْر

ََّمَع َأنَّ اْلِخَياَراَت اْل َُّح َبْيَن ُقْطَبْيِن:َمْطُرَّحَة َأَماَم اْلَمْسيِّليََّّلجناَحَها؛  ُقْطُب  َن َتَتَرا

أَلْكَثُر بُرّزًا َعَلى ، إال َأنَّ اْلِخَياَر اLocality لِّيَِّةَُّقْطُب اْلَمَح Globalizationاْلَعْوَلَمِة 

ِّْليَِّة ُهَو اْلَجاأَلقِل َعَلى َصِعيِد التَّْنِظرِي ِفي اِإ َعاِر الَِّذَ ْمُع َبْيَنُهَما ِمْن ِخالِل الشَِّداَرِة الدَّ

َّا ََّذِلَك بِاْسِتْخداَمِه ِبَشْكٍل  َُّهَو )َفَكٌر َعاِلشاَع  َِّاْعَمٌل َمحليٌّ(مِسٍع  ؛ ِلَهَذا َنِجد َأنَّ 2يٌّ 

                                                 

َّالتَّطور، َمِدَراَسة اأُلَمِم اْلُمتَِّحَدة حول َأخالقَيات ا 1  .136ْصَدٌر َساِبٌق،  ِ ِإَداَرة: اْلَمَفاهيُم 

1 R.F.Maruca (1994): The Right Way To Go Global, HBR؛ Vol.(72), No.(3) 

, March-April؛ PP145-135 ؛. 
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ّْ َكبريةٌ َتْعَملُ َعَلىاْلُمَيسََّساتَ اْلَغْرِبيَّةَ َصِغرَيةٌ َك َُ اَنتْ َأ ََّمنْ  مَّ النََّظُر َنَجاِحها ِفي الدَّاخلِ 

ََّهَذا َما َيَتَطلََّب َأ الِقيَِّة ِفي ْخَتِلَفة َعِن اأَلْخدَّاخِل ُمْن َتُكوَن اأَلْخالِقيَُّة ِفي الِإَلى اْلَخاِرج؛ 

َّاْلَقَواْلَخاِرج؛ فاأَلْخالِقيَّةُ ِفي الدَّاخلِ َت أَلْخالِقيَّةُ ِفي اِعد اْلَقاُنوِنيَّة، َبْيَنَما اْحُكَمَها اْلَمَباِدئ 

َّل ا  اِت.ِذِه اْلُمَيسََّسأَلْخَرى الَِّتي َتْعَمُل ِفيَها َهاْلَخاِرج َتْحُكَمها َقَواِننَي الدُّ

 ُة اأَلْخالِقيَُّة الشَُّموليَّ –َسادسًا

َهِج اْلُوُصوِل ِلَتْحِقيِق اْلِمْن ج َمْدَخل النَّْظِم ُيْمِكُن ِمَنَيَرى اْلَبْعُض َأنَّ ِاْسِتْخداَم ِمْنَه

ََّمْد ِّ؛  ِة َيْعَنى ِبِدَراَس Open Systemَخُل النَّْظِم اْلَمْفُتوِح الشَّاِمِل ِلإِلْصالِح اِإَداِر

لتَّْنِظيِم ِة ِبَها، َفِاْسِتْمراُر َعَمل ااُعِلَها َمَع اْلِبيَئِة اْلُمِحيَطالظَّواِهِر اِإَداِريَِّة ِفي ِإطاِر َتَف

ََّيَتَوقَُّف ِب َبَشِريَِّة ُصوِلِه َعَلى اْلَمْدَخالِت )اْلَشْكٍل َكِبرٍي َعَلى ِاْسِتْمراِر ُحَّفاِعِليَُّتِه َيْعَتِمُد؛ 

 يَطِة َعْن َطِريٍق: ادِّيَِّة( ِمَن اْلِبيَئِة اْلُمِحَّاْلَم

َّاْلُم التَّْنِظيُم ِباْلُحُصوِل َعَلَأْخالِقيَُّة اْلَمْدَخالِت: َأْذ َيُقو .1 َمادِّيَِّة ِمَن ى ُموارِدِه اْلَبَشِريَِّة 

َِيَِّة اْلُمِحيَطِة  َمَع ِبيَئِتِه اٍغ َبْل َيَتَفاَعُل ِفي َفَرِبِه؛ َفالتَّْنِظيُم ال َيْعَمُل اْلِبيَئِة اْلَخاِر

َّ ُِّر  َِرِي؛ ِمْن ِخاَلِل َعَمِليَِّة التََّأ  التَّْأ

ََّتَتَضمَّ .2 ََاِت:  ِتي االْسِتفاَدِة ِمَن اْلموارِد الَّ ُن ُقْدَرَة التَّْنِظيِم َعَلىَأْخالِقيَُّة اْلُمْخِر

ََّتْحِويَلَها ِإَل ََاٍت ِنَيَتَحصَّل َعَليَها  ََّأْفَكاَهاِئيٍَّة َعى ُمْخِر ِّ َلى َهْيَئِة ِخْدَماٍت  َِّسَلٍع َأ ٍر 

ََّي  ْسَتْهِلُكَها؛ ِخْدَماٍت َيحَتاََها اْلُمْجَتَمُع 

َها ِمَن موارِد الَِّتي َيَتَحصَُّل َعَليالتَّْنِظيُم َعَلى َتْحِويِل اْل َأْخالِقيَُّة اْلَعَمِليَّاِت: َيْعَمُل .3

ََّلى ِخاْلِبيَئِة اْلُمِحيَطِة ِإ  ُمْجَتَمِع؛ ِسَلٍع َيِتمُّ َتْقدمُيَها ِلْلْدَماٍت َعَلى َشْكِل ُمْنِتَجاٍت 

ََّتْسَتْخِدُم التَّْغِذَيَةَأْخالِقيَُّة التَّْغِذَيِة اْلَعْكِسيَّ .4 راَفاِت اْلَعْكِسيََّة ِلَتْصِحيِح االْنِح ِة: 

ُّ َأ َِّاْنِحَداِخل التَّْنِظيِم ِلَتْعِديٍل َأ  ؛1يَقُهِن اْلَمَساِر اْلَمْطُلوِب َتْحِقراَفاٍت َعْخَطاٍء 

                                                 

َّ، َمَداِخل اْل 1 َّ )التَّْطِوير اَسامُّي َمْحُمود َأْحَمد اْلبحري ََّتْقِييمِإْصالح اْلِإَداِر َّالتَّْدِريب  اْلَأَداء(  لتَّْنِظيِمي 

َِْسِتري ُمَقدَِّمة ِإَلى اْلأَكاِدمِي اْلَمْمَلَكة اْلُمتَِّحَدة  –ي ِلَنِدنّ لتَّْعِليمِ اْلَعاِلّيةِ اْلَعَرِبيَّةِ اْل ِريطاِنيَّة ِلَرَسالة ما

،2011 ِ  ،49. 
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َِّهي َأ .5 َّاْلَأْنِظَمةِ التِّي َتَخالِقيَّةُ اْلِاْلِتَزاِم ِباْلَأَخالِقيَّةُ ااِلْلِتَزاَماِت:  َّْلة َقَواِننيَ  َضَعَها الدَّ

َّبالّنظاِم َّالتَّْعِليَما ِلَسْير اْلِقَطاع اْلخا ِِّ،  َسِة ِلَسْيِر َتَضَعَها اْلُمَيسَّ ِت التِّيالدَّاِخِليِّ 

 َعَمِلَها؛ 

ِِْم ِمن َأنَّ اْلِقَأَخالِقيَُّة اْلَمْصَلَحِة اْلَعامَِّة .6 ِه، َفِإنَّ َطاَع اْلخا َِّ َيْعَمُل ِلَصاَلَح: َعَلى الرَّ

َحُة اْلَعامَُّة َيِجب َمْصَل َما ُتَقرُِّرُه اْلالِقيَِّة اْلَوَطِنيَِّة. َفُكلَُّذِلَك ال َيْعِني َتَحرُّرِه ِمن اأَلْخ

 َأْن ُيَطبَِّقُه اْلِقَطاُع اْلخا ُِّ. 

 اخلامتة

َمًة، َفاْلُمَناَفَسُة ِتَراِكيَِّة َأْخالِقيًَّة ُمَحرَّاْلَمْشُرَّعاِت ِفي اأَلْنِظَمِة االْش َُّتَعدُّ َأْخالِقيَُّة اْلُمَناَفَسِة َبْيَن

َّلَبْيَن اْلَمْشُرَّعاِت اْلَمْمُلوَكِة ِل َِْيَر َمْنِطِقي .  َّْلِة َعَمٌل  َّْلُة ِلَبْعدَّ ََازْت الدَّ ِض اْلَمْشُرَّعاِت ِإَذا َما ا

َّْلةَ ال َتْسَمحُ َل ا ِباْلُمَناَفَسِة ُحُكوِميَِّة، َكَما ال َتْسَمحُ َلَهَها ِبُمَناَفَسةِ اْلَمْشُرَّعاتِ اْلاْلَخاصَِّة، َفِإنْ الدَّ

َِّه اْلُمَتكاِمِل، َفاْلَمْلَعاَم َيُقوُم َعَلى َأَساِس االْقِتَصااْلَقطَّاَع ا ِفيَما َبْيَنَها، أَلنَّ َشاِريُع ُتْكِمُل ِد اْلُمَو

َّال َتَتَناَفْس َمَع َبْعِض  َها.َبْعِضَها اآلَخر، 

َّاِحٍد؛ َفِهي َتِفي اْلَغْرِب َلْيَسْت اْلِقِيُم اأَلْخالِقيَّ ِة، َفَأنَّ اْلِقَيَم ْخِتاَلِف اْلِمْهَنْخَتِلُف ِبِاُة َعَلى ُمْسَتوى 

ََاَءْت َأْخالِقيَّاالْقِتَصاِديََّة َتَقُع ِفي اْلَمْرَتَبِة اأَل َّاالَّْلى، ِفي ِحنَي  َِْتَماِعيَِّة ِفي ُة اْلَقيِِّم اْلَجماِليَِّة 

 اِإْنساِن ِفي خالقيَّة الَِّتي َتَتَعلَُّق ِبَحَياِةْفُرِّض َأْن َتُكوَن اْلِقِيم األَأْدَنى اْلَمَراِتِب َلَديُهْم؛ َبْيَنما اْلَم

َّاْلِب َّْلى، َكاْلصِّحَِّة  َِّإَذاْلَمْرَتَبِة اأَل َِّحَماَيِة اِإْنساِن؛  ِم الرِّْبِحيَِّة َمًع ا َما َتَعاُرَْت َأْخالِقيَُّة اْلِقِييَئِة 

َّا َِْتَماِعيَِّة َكاْلصِّحَِّة  َّاْلِقِيِم اال  ِهي الَِّتي َتَتَفوَُّق؛ َأْخالِقيََّة اْلِقِيِم الرِّْبِحيَِّة اْلِبيَئِة، َفِإنَّلتَّْعِليِم 

َّْلَذِلَك َأْن َتْقديَر التََّناُزع َبْيَن َهِذِه َرَها ُهَما الشَِّرَكُة ُة ِإنََّما اْلِجَهُة الَِّتي ُتَقدِّ اْلِقِيِم ال ُتَقدِّْرَها الدَّ

ََّأنْ َهُيال ِّ الشَّْخُص،   ي اخالِقيِتهْم. َفَحْسُب، ِلِغَيابِ اْلَمْصَلَحةِ ِفْفَهُمونَ ِسَوى َأْخالِقيَّةَ الرِّْبِحءِ ال َيَأ

َّْلى اْلُمْسَتْلَزَماِت الَِّتي َتْعَم َِّل اْلُغَرُل َعَليَها َأْخالقيَّاُت الشَِّركََاِإنَّ أ ِبيَِّة ِهي ِت اْلَخاصَِّة ِفي الدُّ

َََماِن ُمَراِر اِإَدالسَّْيَطَرُة َعَلى اْلَق َِْل  َّ السِّياِسيِّ ِمن ُا  لشَّْعِب.َصاِلِحَها َعَلى ِحَساِب ُمَصاِلِح اارِِ

وصي ِبَأْن تتوىل طاع اْلَخا ِ، َفِإْن اْلَباِحث يّالنظر ِإَلى َأْن العيوب التِّي تكتنف الق 

َّْلة َتْنِظيم القطاع اْلَخا ِ بشكل يضمن َع َ َعَلى أساس القيم املادَدم التمادَ بالربح الدَّ

اال للكسب املادَ ِإنََّما َسان ّابعادها ِمْن َأْن َتُكوُن جمّاألخالق اإنسانية. فاحلفاظ َعَلى قيم اْلِإْن

ََْتَماِعيّْة كبرية.  تيدَ ِإَلى مشاكل ا
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 (3البحث رقم )

 

 ةُ ونيَّ رُ كتْ اإللْ  قةِ رَ السَّ  ةِ ميَ رِ جَ لُ حَ مَ 

 نارَ قَ املُوَ  األَرْدِنِيِّ  التَّشْرِيعِ  فِي
 

 ةُ بَ اسْ سَ كَ الْ  هدُ د. فَ                               الُ الصَّ ى وسَ مُ  امُ سَ د. إبتَ             
 ستاذ القانون العام املشاركأ                تاذ القانون العام املساعدأس

 امعة عمان العربيةَ                      َامعة عمان العربية

 

 البحث ملخص

ألن مشرعنا   التشريع األردني ّاملقارن، ذلكناّلت هذه الدراسة حمل َرمية السرقة اإلكجرّنية يفت

تي بتلك احلماية. ّيف ادية ، ّأِفل عن مشول املال املعلومالألموال امل نائيةاألردني أسبغ احلماية اجل

 ملقارنة.لكجرّنية مقارنة مع التشريعات االوقت ذاته نواَه قصور تشريعي َمن قانون اجلرائم اإ

نية من خالل  من استظهار حمل اجلرمية اإلكجرّّإيفاًء للغايات املرَوة من الدراسة كان ال بّد أّال

ن حمال من َم بيان مدى صالحيتها حتى تكوحتديد ماهية البيانات ّاملعلومات ّبرامج احلاسوب ، ّ

ج القانونية خلالف الفقهي حول تلك املسألة ّاحلجا جلرمية السرقة اإلكجرّنية ، موَحني بذلك

ك من خالل ذلاملادَ للجرمية اإلكجرّنية، ّ اليت استند إليها كل اجتاه. َم بعد ذلك ُأَّح الركن

اء الفقهية يانات ّاملعلومات ، فُتعرض لآلرإيضاح مدى حتقق منوذج السرقة التقليدية على أخذ الب

ة من َرمية شرع األردني ّالتشريعات املقارنّموقف الفقه األردني من ذلك. ّأخريا ُأَّح موقف امل

 السرقة اإلكجرّنية.

احلماية ع يف تعريف املال حبيث يشملها بسّخلصت هذه الدراسة إىل َرّرة تدخل مشرعنا، ّالتو

ريف فعل األخذ ااحمدد أّ بالعدّل عن تع اإلكجرّنية، يف قانون اجلرائم بنص قانوني صريح اجلنائية

 عقوبات. 2/ 399يف املادة 
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Abstract 

THE ELECTRONIC THEFT CRIME 

IN LEGISLATION AND COMPARATIVE JORDANIAN LAW 

Dr. Ibtisam al-Saleh and Dr. Fahd Alkasrapa 

This study deals with the subject of the offense of electronic theft in legislation and 

comparative Jordanian law, since the Jordanian legislator bestowed criminal 

protection of material funds, and forgot about inclusion of informative fund with that 

protection. At the same time we face legislative Insufficiency within the law of 

electronic crimes compared with comparative legislation. 

Fulfilling the desired objectives of the study, it was important first to show the place 

of electronic crime by identifying the nature of the data and information and 

computer programs, and then indicate its validity to be subject to electronic theft, 

explaining the doctrinal differences about that issue and legal arguments on which 

each direction was based on. then after that we have clarified the material element 

of the electronic crime, through the clarification of the extent of the traditional model 

of theft to take data and information, where we viewed the doctrine opinions and 

status of Jordanian jurisprudence from that. finally we clarified the position of the 

Jordanian legislature and comparative legislation from the crime of electronic theft. 

We have concluded from this study to the need for the intervention of our legislator 

and expand in the definition of money so to be covered by criminal protection with 

explicit legal text in the law of electronic crimes or to change the definition of taken 

act specified in article 399, 2 Penal. 

Keyword: legislation, electronic, criminal, protection, jurisprudence. 
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 اْلُمَقدََّمُة

ستجيب اقع، ّتتفاعل مع متغرياته، ّتمبا أن اجلرمية ظاهرة اَتماعية تعكس الو   

رة اإَرام، فمنذ ييَر تأَريًا كبريًا يف ظاه لتطوره، فإن األخذ باآلليات العلمية احلديثة

ري معتادة ملعلومات برزت ظاهرة َرمية ِمثانيات القرن املاَي اليت شهدت َورة تقنية ا

َ مرت به تقنية امل نعكاسًا حتميًا علومات نشأة ّتطورًا، ّشكلت ارافقت املسار التارخيي الذ

ثلت ا هذا التطور التكنولوَي، ّمتالستفادة اجملرمني من املعطيات اليت استحدَه

 لية. رامج املخزنة يف احلاسبات اآلبداياتها جبرائم االعتداء على املعلومات ّال

( ظاهرة Cyber CRIMEرمية اإلكجرّنية )ظاهرة التقنية العالية أّ اجل لذا فإن   

صر راس اخلطر لتنبيه جمتمعات العإَرامية مستجدة نسبيًا، ُتقرع يف َنباتها أَ

ت نها، بوصفها تستهدف املعطياالراهن حبجم املخاطر ّهول اخلسائر النامجة ع

 ة أنواعها.بكاف بداللتها الواسعة من بيانات ّمعلومات ّبرامج

مل  2015لعام  27ون اجلرائم اإلكجرّنية رقم ّعلى الرِم من أن املشرع األردني يف قان   

ملعلومات إيضاحية لقانون َرائم أنظمة ايعرف اجلرائم اإلكجرّنية، إال أن املذكرة ا

ترتكب باستخدام  اجلرمية اليت  : أّهلماالسابق قسمت َرائم أنظمة املعلومات إىل نوعني

دف أنظمة َانيهما فاجلرمية اليت تسته أنظمة املعلومات كأداة الرتكاب اجلرمية، أما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       املعلومات أّ حمتوياتها.

صب على طبيعة خاصة ّأن حمل اجلرمية ين اجلرائم اإلكجرّنية َرائم هلا لذا فإن  

أدّاتها املادية  عليها ، أّ ما يقع باستخدام املعلومات ّأنظمة احلاسب اآللي؛ سواء ما يقع

الثورة  مل تقتصر أساليب إساءة استخدامّ دعامات ممغنطة.من أَهزة ّكابالت ّ

، مما يشكل ا لتطال الذمة املالية للغريالتقنية على االعتداء على األشخا ِ، بل تعدته

ألموال  ِ التقليدية محايتها، ّكذلك ااعتداء على أمواهلم املادية اليت كفلت النصو

فقًا للمفهوم التشريعات يف محايتها ّ بايناملعنوية )الالمادية (، اليت هي مثار َدل تت

  املادَ ّاملنقول لألموال.



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 96 - 

 

القتها بها، يث اتصاهلا باملعلوماتية ّعيف هذا البحث سوف نبني َرمية السرقة من ح   

 البيانات ّال رامج،ّ لبه من حتليل للمعلوماتّنظراً ألن هذا املوَوع يتسم بالدقة ملا يتط

ى ما زالت  للسرقة، ّبسبب أَّه القصور التحماًلّمعرفة مدى قابليتها لكي تكون 

رض إىل حّل لقوانني املقارنة اليت مل تتعموَودة، سواء يف قانون العقوبات األردني أّ ا

ن نتطرق آلراء أ هذا أَّب علينا يف هذه الدراسة، تشريعي جلرمية السرقة املعلوماتية

لنص اجلزائي السرقة ّفقا لكونة جلرمية يف الربط بني العناصر امل الفقه ّالقضاء

 القائم، ّبني عناصر سرقة املعلومات. 

خبطى موازية مع  نية ّالتشريعية قد ال تكون دائماإن تطور األَّه القانواْلَبْحث: مشكلة 

هة هذا جز التشريعات القائمة عن مواَتطور اجلرمية اإلكجرّنية، ّهو ما نتج عنه ع

رقة الكشف عن َرمية السلدراسة ا اخلطر. ّلذلك سوف حناّل من خالل هذه

واردة يف ن خالل حبث مدى كفاية النصو ِ الم اإلكجرّنية، ّدراسة األحكام املوَوعية

سع يف باق على هذه اجلرمية دّن التوقانون العقوبات األردني، ّمالءمتها يف االنط

 ملسألة، ّكذلك موقف املشرعالتفسري، موَحني موقف الفقه ّالقضاء من هذه ا

 ردني مقارنة مع بعض القوانني املقارنة.األ

عها ياسة اجلنائية اليت يتبتهدف هذه الدراسة إىل الوقوف على الس :أهداف الدراسة

ّبيان ّنية، ة أحكام َرمية السرقة اإلكجراملشرع األردني ّالتشريعات املقارنة يف معاجل

 ّنية.إلكجرقانون اجلرائم اأَّه القصور التشريعي يف ظل قانون العقوبات ّ

رقة من مدى احلاَة لبحث َرمية الس تظهر أهمية هذا املوَوع: أهمية الدراسة

نون ا، ذلك ألن التكنولوَيا ّالقااإلكجرّنية، ّالعمل على خلق إطار قانوني هل

 لتكنولوَياالتقنية تعين تأَري ا رقةمتالزمان، ّكل منهما خيدم اآلخر. فجرمية الس

 دية اليت عاجلت السرقة. زائية التقليّأدّاتها على النصو ِ اجل

ماء تقنية قة اإلكجرّنية اليت منت بنفت رز أهمية البحث يف الوقوف على َرمية السر

دة اليت ية تعد من املوَوعات املستجاملعلومات. ّذلك كون َرمية السرقة اإلكجرّن

قانونية تكفل لبلورة عدد من الضمانات ا فرَت نفسها على مجيع األصعدة؛ لذا ال بدّ من
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ريعي ملواَهة يها ، ّهذا يقتضي التدخل التشمحاية الذمة املالية لألفراد من االعتداء عل

 هذه اجلرمية.

عدم كفاية  إجياد احللول الالزمة ملشكلة لذا فإن أهمية هذه الدراسة ت رز من خالل   

قوبات ملواَهة علكجرّنية أّ يف قانون الالنصو ِ القانونية؛ سواء يف قانون اجلرائم اإ

 الضيق ّال رامج يف ظل مبدأ التفسري َرمية سرقة اإلكجرّنية للبيانات ّاملعلومات

  لقانون العقوبات، ّالقوانني املكملة له.

 التشريع ل َرمية السرقة اإلكجرّنية يفسوف نتناّل يف هذا البحث دراسة حم ّعليه   

 :يأتي ّفقًا ملا  األردني ّاملقارن

لاملبحث األّ  

مية ات حتى تكون حماًل جلرصالحية ال رامج ّاملعلومات ّالبيان

 السرقة

ل مال الغري املنقو عقوبات( أن السرقة هي أخذ 399/1قد بني املشرع األردني يف املادة ) ل  

برفعه  إزالة تصرف املالك فيه يعين :" من ذات املادة 2دّن رَاه. ّأخذ املال ّفقا للفقرة 

ّنقله." ّهذا  منقول، فبفصله عنه فصاًل تامًا ذا كان متصاًل بغريمن مكانه ّنقله، ّإ

ف فعل عقوبات(، إال أنه مل يعر 621دة )التعريف مطابق لتعريف املشرع السورَ يف املا

( اليت َاء  311سرقة ّالسارق يف املادة )األخذ. يف حني عرف قانون العقوبات املصرَ ال

ذا التعريف أن غريه فهو سارق." يتضح لنا من هل :"كل من اختلس منقواًل مملوكًا فيها

نقول مملوك للغري، أما مال مََّهَو ا حمل اجلرمية أّهلم جلرمية السرقة َالَة أركان :

لث هو ختالس، يف حني أن الركن الثاَانيهما ّهو الركن املادَ املتمثل يف فعل اال

بالتالي فإن عي صراحة. ّتعريف التشريالركن املعنوَ؛ أَ نية التملك، ّمل يظهره ال

ّمن َم  ّنية،ة يف احلرمية اإلكجريزائاألمر يقتضي ابتداًء أن نوَح حمل احلماية اجل

 َرمية السرقة. ت لقواعد احلماية املقررة يفدراسة مدى قبول ال رامج ّالبيانات ّاملعلوما
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 املطلب األّل

 إلكجرّنيةحمل احلماية اجلزائية يف اجلرمية ا

اء ااحمسوسة لكيان املادَ، ّيشتمل على األَزاملعلوماتي ينقسم إىل قسمني: ااملال إن   

مللموس من َ يعّد القسم ِري املرئي ِّري ااملادية باحلاسب اآللي. ّالكيان املعنوَ الذ

ات ّاملعلومات اإلكجرّنية، ّيشمل البيان احلاسب اآللي. ّهو موَوع احلماية يف اجلرائم

َح فيه ماهية لب إىل فرعني : الفرع األّل سنوتقسيم هذا املطسيتم ّال رامج. ّعليه 

 اني.مج احلاسب اآللي يف الفرع الثاملعلومات ّالبيانات، يف حني سنتطرق إىل برا

 الفرع األّل

 املعلومات ّالبيانات

 لسنة 27األردني رقم  اجلرائم اإلكجرّنيةمن قانون  2 يف املادة لقد عرف املشرع األردني  

ّ األشكال، أّ األصوات، أ حلرّف، أّ الرموز، أّا هي األرقام، أّبيانات على أنها ال2015

البيانات اليت  عرف املعلومات أنها يف حني ه.الصور، أّ الرسومات اليت ليس هلا داللة بذات

 2006لسنة  2قانون االحتادَ اإماراتي رقم لمتت معاجلتها، ّأصبح هلا دالله. أما ا

كن ختزينه، عرف املعلومات أنها :" كل ما مي فقد نية املعلوماتملكافحة َرائم تق

لصور، لومات، ّبوَه خا ِ الكتابة، ّاّمعاجلته، ّتوليده، ّنقله بوسائل تقنية املع

العربي املوحد لجند  القانونّبالرَوع إىل ." ّالصوت، ّاألرقام، ّاحلرّف، ّالرموز، ِّريها

ه، أنها :"كل ما ميكن ختزين 2نات يف املادة امل يعرف املعلومات، ّإمنا عرف البي أنه

رّف، ّالرموز، ّما األرقام، ّاحل لومات، حنو:ّمعاجلته، ّتوليده، ّنقله بواسطة تقنية املع

 إليها."
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كل رمز أّ  أنها :" ة، فعرفها البعضهذا ّقد تعددت التعريفات الفقهية للمعلوم  

َ على إمكانية اإفضاء إىل م ار متثل جمموعة من األفك أّهي 1ى."عنجمموعة رموز تنطو

ن طريق كها على صورة من الصور؛ سواء عتعبريًا، يأخذ شكل رسالة، ميكن للغري أن يدر

 2نقلها، أم حفظها، أم معاجلتها.

ت معاجلتها، املعلومات؛ فاملعلومات بيانات متّاحلقيقة أن هناك فارقًا بني البيانات ّ   

خ ميالده أّ  بعد، ّلذلك فعمر الشخص أّ تاريعاجلأما البيانات فهي تلك اليت مل ت

رف فقد أصبحت ات، لكن حني تدّن يف استمارة تعاهي بيان دراسته أّ حالته االَتماعية

ملعطيات البيانات هي املدخالت؛ أَ اف معلومات؛ ألنها تنبئ عن حالة الشخص. ّعليه

ّ نشاط م ّ األّلية اليت تتعلق بقطاع أ َ أنها ناتج مات فهي املا، أما املعلواخلام أ خرَات؛ أ

. طريقة تسمح باستخال ِ النتائجتشغيل البيانات، ّقد مت تنظيمها ّمعاجلتها ب

أما  ت.معلومات، ّليست نظم بيانا ّلذلك يقال على أنظمة احلاسب اآللي أنها نظم

ا، طاملا أن دم َّود أهمية للتفريق بينهمفريى أن كال املصطلحني مجرادفان؛ لع الفقه

احلماية  يتمتع بنفس نات، فكالهماي املعلومات هي النتيجة املستخلصة من البياه

  3القانونية.

: أّهلما التحديد  انونية، فال بّد أن تتمتع بشرطنيباحلماية الق ّحتى تتمتع املعلومة   

ها قبل كل بتكرة هي خصيصة أساسية، تفرض نفساملعلومة ااحمددة ّامل ّاالبتكار، أَ أن

اًل أن املعلومة أّ Catlaقيقي، ّهكذا أشار األستاذفال معلومة باملعنى احل نعدامهاشئ، ّبا

                                                 

لعربية، نون العقوبات، دار النهضة ا(. َورة املعلومات ّانعكاساته على قا 1998الشوا، د. حممد سامي ) 1

 ِ 174. 

(، الدار اجلامعية 1آللي ،)ط(. احلماية اجلنائية ل رامج احلاسب ا1999القهوَي، د. على عبد القادر) 2

 . 83باعة ّالنشر، بريّت ،. ِ للط

سكندرية نت، دار الفكر اجلامعي ،اإ(. اجلرمية اإلكجرّنية ّإَرام اإنجر 2007عياد، سامي على أمحد ) 3

 ِ ،25 . 
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المات َم قابلة للتبليغ بواسطة ع هي تعبري ّصياِة خمصصة لتبليغ رسالة، ّهي من

أن تكون  فها رسالة خمصصة للتبليغ جيبخمتارة لكي تنقل رسالة للغري. فاملعلومة بوص

رًا َرّريا يف لتحديد. ّأن هذا التحديد يعد أميفجرض ا حمددة؛ ألن التبليغ احلقيقي

طاملا أن  فجرض دائمًا َّود شيء حمدد،جمال االعتداء على األموال؛ ألن هذا التعدَ ي

تكرة، ّتنبع جيب أن تكون مب -أيضا  – هذا جيب أن يكون حلق حمدد. ّأن هذه املعلومة

مبتكرة هي معلومة  ن أن املعلومة الغريعلومة مابتكار الرسالة ااحممولة بواسطة امل َرّرة

 ّ جمموعةِري قابلة لالرتباط بشخص أ شائعة يسهل الوصول إليها من قبل الكافة، ّهي

 حمددة من األشخا ِ. 

لطابع السرَ هو لومة سرية ّمستأَرة، إذ إن إَفاء ااملعأما الشرط الثاني فأن تكون    

حمددة من  نطوَ عليها املعلومة يف دائرةأمر مهم، إال أنه حيصر دائرة الرسالة اليت ت

لذَ ينشأ ولة يتعارض ّالطابع السرَ ااألشخا ِ. ّعليه فإن الوصول إىل املعلومة بسه

ون حائز املعلومة ئثار باملعلومة، مبعنى أن يكمن طبيعة املعلومة. فال بّد أن يكون هناك اس

  1 شخص هو املتصرف الوحيد فيها.

 اسب اآللي الفرع الثاني : برامج احل

   َ نها مبثابة القلب من َسم أل لي يجركز يف ال رامج؛للحاسب اآلإن َوهر الكيان املعنو

ها، فهي اليت ن قيمة املواد اليت يصنع مناإنسان، ّبدّنها ال يكون للحاسب قيمة أكثر م

ال رامج  دنيدة. هذا ّقد عرف املشرع األريتحقق من خالهلا قيام اجلهاز بوظائفه املتعد

مات الفنية املعدة جمموعة من األّامر ّالتعلي نهاأمن قانون اجلرام اإلكجرّنية  2يف املادة 

من  2ادة ملعلومات. هذا ّقد عرفته املإلجناز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة ا

أنه :" جمموعة من  2012لومات لسنة االتفاقية العربية ملكافحة َرائم تقنية املع

 از مهمة ما." خدام تقنية املعلومات ّمعدة إلجنامر قابلة للتنفيذ باستالتعليمات ّاألّ

                                                 

، دار النهضة 3اسب اآللي، ط( . سرقة املعلومات املخزنة يف احل2002حممود، د. عبد اهلل حسني على ) 1

 .158-155العربية، القاهرة ،  ِ 
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ىل َهاز ان بلغة علمية معينة، موَهة إفال رنامج هو تعليمات مكتوبة تصدر من إنس  

هره معلومات، أَ أن ال رنامج يف َو 1احلاسب اآللي بغرض الوصول إىل نتيجة معينة.

أصبحت رموزًا اسب هي معلومات متت معاجلتها، ّّاملعلومات اليت يتكون منها برنامج احل

لذلك ميكن تعريف  2الل اآللة، ّتشغيلها.َّغرات، ال ميكن لإلنسان العلم بها، إال من خ

ملعلومات تشغيل احلاسب اآللي أّ نظم اال رنامج أنه جمموعة من األّامر، اليت تسمح ب

 ددة.إعطاء نتائج حم معينة، أّ املخصصة ملعاجلة املعلومات بهدف إلجناز عملية

قتصر على ي ّاسع، فاملدلول الضيق، ّلل رنامج مدلوالن؛ أحدهما َيق، َّانيهما  

ادَ للحاسب، ان إىل اآللة؛ أَ الكيان املجمموعة التعليمات ّاألّامر الصادرة من اإنس

تلك  ة إىلفهو يشمل باإَاف ل الواسعاليت تسمح له بتنفيذ مهمة معينة. أما املدلو

ميل، أَ كافة يمات ّاألّامر املوَهة إىل العليمات ّاألّامر )املفهوم الضيق ( التعلالتع

بيانات عبارة ساعد على فهم تطبيقه، ّهذه الالبيانات األخرى امللحقة بال رنامج، ّاليت ت

يتعامل مع  اد ال رامج إىل العميل الذَعن تعليمات موَهة من امل رمج الذَ يتوىل إعد

ّنية نامج، ّكيفية املعاجلة اإلكجرثل بيانات استعمال ال راحلاسب اآللي، م

  3للمعلومات.

ّهو جمموعة  إىل نوعني : برامج التشغيل، ّتنقسم برامج احلاسب اآللي من حيث األداء  

يام كن َهاز احلاسب اآللي من القمن القواعد أّ التعليمات اليت عن طريقها يتم

بوظيفة إَرائية،  َزء من احلاسب اآللي ، فهو يقوم ىبوظائفه ااحمددة له، ّهي بهذا املعن

كن أَزاء آللي داخل احلاسب، فهو الذَ ميعلى العمليات األساسية لألداء ا إذ تسيطر

                                                 

زيع ازّرَ العلمية للنشر ّالتو(. َرائم احلاسوب ّاإنجرنت، دار الي2008علي َبار ) احلسيناَّ، د. 1

 .58،عمان ، ِ 

(.منشورات احلليب 2(. َرائم الكمبيوتر، )ط2007ي )الشاذلي، د. فتوح ،عفيفي، كامل عفيف مشار إليه 2

 131 ِ احلقوقية، بريّت، 

  10 ِ  رَع سابق،القهوَي، د. على عبد القادر، م 3
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غيل. ّالنوع جمة، ّاملجرمجات، ّنظم التشاحلاسب لتعمل معًا. ّمن هذه ال رامج لغة ال ر

حلاسب اآللي كتوبة بإحدى لغات اامج املالثاني من ال رامج هو برامج التطبيق ّهي ال ر

عن نوع َظر النَّافة العمالء بصرف عالية املستوى، ّهي ميكن استعماهلا من قبل ك

َ ّظائف معينة تستجيب احلاسب الذَ ميلكونه. فهي مصممة ّمنتجة لتيد

ّ برامج برامج خاصة مبعاجلة الكلما الحتياَات العمالء، ّمتطلباتهم. ّهي قد تكون ت، أ

ني اختالف يف الطبيعة ب ّأيًا ما كان األمر فإنه ال 1ت، أّ برامج صفحات القيد.املعطيا

 2 تقررهلا. تالف يف احلماية اجلنائية اليتهذه األنواع املختلفة لل رامج، ّمن َم ال اخ

بل معاجلتها هره، ّهذه املعلومات، سواء قلذلك فإن برنامج احلاسب َيعدّ معلومات يف َو

دخوهلا  نامج، ّلكن هذه املعلومات منذال تدخل يف مفهوم ال رأّ بعد معاجلتها، 

ظمها يف كل اليت تن نفصل عن ال رامجّمعاجلتها آليًا، ّختزينها، ّاسجرَاعها، ال ت

 نفس ة املقررة لتلك ال رامج هي يفمرحلة من املراحل السابقة، ّلذلك فإن احلماي

 حالتها جلنائية على ال رامج يفاية االوقت محاية هلذه املعلومات. ّال تقتصر احلم

 3طبقة على املعلومات.اجملردة، ّإمنا أيضًا ال رامج يف صورتها امل

ون محاية ألفعال املنصو ِ عليها يف قانّقد يتخذ االعتداء على ال رامج صورة أحد ا  

ر َرائم إحدى صو ، أ1992ّلسنة  22، ّيقرأ مع القانون رقم  2014لسنة  23حق امليلف رقم 

 موال املنصو ِ عليها يف قانون العقوبات.األ

                                                 

ة، لواقعة على األشخا ِ ّاحلكوم( .َرائم تكنولوَيا املعلومات احلديثة ا2013َعفر، د. على عبود ) 1

 47-46  ِ، مكتبة نني احلقوقية ّاألدبية، بريّت ، 1ط

اإسكندرية، ، دار الفكر العربي :1( . اجلرائم اإلكجرّنية، ط2009إبراهيم، د. خالد ممدّح إبراهيم ) 2

 ِ 118-119. 

 صلة باحلاسب اآللي ّأبعادها( . املشكالت اهلامة يف اجلرائم املت1995احلسيين، د. عمر الفارّق ) 3

 20 ِ(، دار النهضة العربية، القاهرة، 2الدّلية، )ط
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واء أكانت حلاسب، إال أن برامج احلاسب؛ سّمل يعرف قانون محاية حق امليلف برامج ا   

/أ/ 3لك ّفقا للمادة ماية املقررة يف هذا القانون، ّذختضع للح بلغة املصدر أم بلغة األم،

منه.  51 املادة احلاسب اآللي يفينها برامج منه. إذ َرم املشرع تقليد املصنفات، ّمن ب 8

ى حقوق داء مباشر أّ ِري مباشر علّعليه فجرم تقليد برامج احلاسوب يشمل كل اعت

سموح به من ل، أّ تطوير، أّ تغيري ِري مالتأليف يف برنامج احلاسوب، لذا فإن أَ تعدي

مرتكبًا جلرم  ل رنامج لغري مالكه يعد فاعلهقبل املالك أّ من له حق عليه، أّ نسبة هذا ا

/أ منه اليت نصت 8 رنامج ّفقا لنص املادة التقليد .بشرط أن يتوافر شرط االبتكار يف ال

ب ّالفنون املصنفات املبتكرة يف اآلدا على :" أ: تتمتع باحلماية مبوَب هذا القانون

ة عليه فاحلمايّ ها، أّ الغرض من إنتاَها ".ّالعلوم أيا كان نوع هذه املصنفات، أّ أهميت

بتكار قد يكون  أن فيها شرط االبتكار. ّاالال متتد جلميع برامج احلاسب اآللي، إذ ال بّد

يكون نسبيًا إذا د ال رنامج إىل إنتاج سابق، ّمطلقًا أّ نسبيًا؛ فيكون مطلقًا إذا مل يستن

االبتكار  . ّعليه ال يلزم لتوافر شرطكان ال رنامج يقتبس عناصر شكلية إنتاج سابق

ابعًا َديدًا ط يكفي أن يضيف املنتج ن هناك خلق ذهين َديد يف الكامل، بلأن يكو

وَوعية ختضع لتقدير قاَي خيتلف عما كان عليه يف السابق. ّهذه مسألة م

 1املوَوع.

يف  َ اعتداءة خاصة ل رامج احلاسب اآللي من أقد أفرد محاي مشرعنا ّبقي أن نشري أن

ة املعلوماتية؛ فإن عتداء على نظم املعلومات ّالشبكالقانون اجلرائم اإلكجرّنية، فجرم ا

دّات املعدة إنشاء منه هي جمموعة ال رامج ّاأل 2نظم املعلومات كما عرفتها املادة 

ّ إرسا ّ املعلومات إلكجرّنيًا، أ ّ معاجلتها، أالبيانات، أ ّ تسلمها، أ ّ إدارتها، هلا، أ ّ ختزينها، أ

سب املادة أعاله : ما الشبكة املعلوماتية فيقصد بها حأ أّ عرَها بالوسائل اإلكجرّنية.

ّمن  ليها.لبيانات ّاملعلومات، ّاحلصول عبني أكثر من نظام معلومات إتاحة ا ارتباط

ام املعلومات أّ منه الدخول قصدًا إىل نظ 3السلوكيات اليت َرمها املشرع يف املادة 

                                                 

 208عبداهلل حسني ، مرَع سابق،  ِحممود، د. 1
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جياّزه. ّشدد  خيالف التصريح أّ يح، أّ مبابأَ ّسيلة دّن تصر الشبكة املعلوماتية

ة، أّ علومات أّ الشبكة املعلوماتيالعقوبة إذا كان الدخول لغايات توقيف نظام م

ستخدم قصدًا برنامج عن فقد عاقبت كل من أدخل أّ نشر أّ ا 4تعطيلها. أما املادة 

يش أّ قة أّ تشوظام معلومات؛ لغايات تعطيل أّ إعان الشبكة املعلوماتية، أّ باستخدام

  غائه.تغيري موقع إلكجرّني، أّ إل إيقاف عمل تظام معلومات، أّ الوصول إليه، أّ

 املطلب الثاني

 ّنيةجلرمية السرقة اإلكجر محلك صالحية املال املعلوماتي

من َّهة  إلكجرّنية، ّمدى التطابق ّسوف نوَح من خالل هذا املطلب حمل السرقة  

إذ إن هذه  لوماتية؛التقليدية ّحمل السرقة يف املع رقةنظر الفقه ّالقانون بني حمل الس

ن ّقوع السرقة اجلنائي حول مدى إمكا هالفق املسألة أفرزت خالفًا ّتبابنًا موَوعيًا لدى

 على البيانات ّاملعلومات ّال رامج.

 الفرع األّل

 طبيعة املال يف السرقة اإلكجرّنية

ل شيء ميكن ذا كان مااًل، ّيقصد باملال كإال يصلح الشيء حماًل جلرمية السرقة، إال   

قد بينت املادتني ّ َه التحديد حق امللكية.أن يكون حماًل حلق من احلقوق املالية، ّعلى ّ

حق له قيمة مادية  :"كل عني أّ أنه وني للمالاملدلول القانمن القانون املدني ( 53-54)

ّ مكل شيء ميكن حيازّأنه :" يف التعامل." نتفاع به انتفاعاً مشرّعًا، عنويًا، ّاالته مادياً أ

 وق املالية."ن، ّيصلح أن يكون حماًل للحقّال خيرج عن التعامل بطبيعته أّ حبكم القانو

ااًل ذا شجرط أن يكون موَوع السرقة مّعليه ال تقع َرمية السرقة إال على مال، أَ ي

لكون، ّيستطيع هذا ا يزًا من فراغ يفطبيعة مادية، ّالشيء املادَ هو كل ما يشغل ح

خلارَي، يان ذاتي مستقل يف العامل ااإنسان أن يدركه ببعض حواسه، فهو كل ما له ك

ه مباشرة ية عليه ّصالحيته، فنستخلص منفمناط املادية للشيء هو إمكان السيطرة املاد
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اء ي اعتد. ّعلة ذلك أن َرمية السرقة ه1ها املزايا املادية اليت تقع السرقة اعتداء علي

 ة إال شيء لهلكية، ّال يصلح حماًل للملكيعلى امللكية، فيجب أن يكون حملها صاحلًا للم

القوى  399/3ملادة اللة تعبري املال، فاعت ر يف اصفة املال. هذا ّقد توسع املشرع األردني يف د

ل اإنسان تولد تلقائيًا، أّعن طريق عمااحمرزة مااًل. ّيقصد بها تلك الطاقات اليت ت

زتها، لبات حياته، أَ يستطيع حيالذَ يستطيع السيطرة عليها، ّتسخريها يف متطا

. ّعليه قوقًا يعجرف له بها القانونّمباشرة سلطات احليازة عليها، ّمن َم يكتسب ح

لى احليازة ملا أنه يتحقق بها االعتداء عمجيع ّسائل االستيالء على الكهرباء سواء، طا

 2الذَ تقوم به السرقة

ة اعتباره مااًل قد انقسم الفقه حول مدى إمكانيبالنسبة للمال املعلوماتي املعنوَ ف أما  

 إىل رأيني: 

موال هي ية اليت تعد من قبيل األذهب أنصاره إىل أن األشياء املاد 3املبدأ التقليدَ ، أّال:  

قبيل ي من ومات اليت تقابلها افجراًَا هاألشياء القابلة للتملك، ّبالتالي فإن املعل

زاع حيازتها، ّال األموال، ّأنه ال يتصور انت األشياء املعنوية، ّعليه فإنها خترج من نطاق

ة؛ ألن هلا ثبتة هلا تصلح موَوعًا للسرقتكون من َم حماًل للسرقة، إال أن السندات امل

على ركيزة؛  لومات املخزنة يف احلاسب اآلليكيانًا ماديًا، ّبالتالي فإذا ما جتسدت املع

ًا كون بصدد شيء مادَ يصلح موَوعواء كانت ملفًا أّ شريطًا ممغنطًا، فإننا نس

                                                 

،مجعية 1واقعة على األموال، طال ( .شرح قانون العقوبات األردني /اجلرائم1991السعيد، د. كامل ) 1

 .50-47املطابع التعاّنية، عمان،  ِ 

(، دار 4اقعة على األموال )ط(. شرح قانون العقوبات اجلرائم الو2004منور، د. حممد حممد سعيد ) 2

 .76-73الثقافة للنشر ّالتوزيع :عمان،  ِ 

 .Lucasّاألستاذ  Letourneauمن أنصار هذا االجتاه األستاذ  3
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طبيعة  ى استقالل، ّهذا يرَع إىللذا فمن ِري املتصور سرقة شيء معنوَ عل 1للسرقة.

أَ إخراَه من  –معني ّاالستئثار به  هذا الشيء نفسه ،فإذا أمكن حتييزه داخل إطار

ة تشمل هنا نه يقع حتت طائلة السرقة. ّالسرقفإ –حيازة صاحبه إىل حيازة اجلاني 

لومات اليت تظهر أما فيما يتعلق باملع ومات.اإطار املادَ، ّما حيويه هذا اإطار من معل

لومة طبيعة صلح حماًل للسرقة، إذ إن للمععلى الشاشة، فإنها ال تعّد مبثابة شيء، ّال ت

بلة لالستئثار ملقبول أن تكون املعلومات قاا؛ فوفقًا هلذا الرأَ فإنه من ِري  2.ذاتية خاصة

أّ الصناعية. ّعليه  دبية، أّ الذهنية،لكية األنظرًا لطبيعتها املعنوية إال عن طريق حق امل

 تندرج حتمًا َمن دبية، أّ الذهنية، أّ الصناعية المات اليت ال تنتمي إىل املواد األفاملعلو

نه رفض لكل ملعلومات من جمموعة القيم على أاالقيم ااحممية. ّال ينبغي تأّيل استبعاد 

ملشرّع على وَود خطأ عند االستيالء ِري امحاية قانونية هلا، نظرًا ألن الفقه يعجرف ب

أساسه يف  اب على أساس أن هذا اخلطأ ال جيدهذا الرأَ العق معلومات الغري .ّي رر

ليت اقجرنت بهذا الظرّف ا ا جيد أساسه يفاالستيالء على املعلومة اليت ختص الغري، ّإمن

العجراف حبق تئثار بالشيء، فيمكن تفادَ ااالستيالء، اليت تتمثل بعدم القدرة على االس

لذَ كمة النقض الفرنسية، ا، مستنداً إىل حكم سبق أن أرسته حم3على املعلومة االستئثار

خص الذَ ال الش افسة ِري املشرّعة هي تأمني محايةاملن َاء فيه :" أن الغاية من دعوى

 4ميكن أن ينتفع بأَ حق استئثارَ."

                                                 

(، دار النهضة 1ب االلي ،)ط(. اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاس2000د. أمحد حسام طه )، متام 1

 . 453العربية، القاهرة،  ِ

(، دار النهضة 1اسب االلي )ط(. اجلرائم الناشئة عن استخدام احل1992مجيل عبد الباقي ) الصغري، د. 2

 . 72 ِ العربية، القاهرة، 

إسكندرية ا شأة دار املعارف ،(. َرائم الكمبيوتر ّاإنجرنت، من2006أبوبكر ) اهللَعْبُد سالمة، د. حممد  3

ِ ،89. 

1 H.Desbois،Ie droit d،auteur،3ed 1978 no،19105  
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ّ حيازتها رية مبعنى أن االطالع عليها أّيرى هذا االجتاه أن املعلومة إذا كانت س  

انتهاكًا  حلالة ممن ال صفة له يف ذلك يشكليف هذه ا فإن احلصول عليها حمظورًا،

فهذا االجتاه يفرق  سريه، نت املعلومات ِريلسرية املعلومات، ّليس سرقة هلا. أما إذا كا

الطالع جمانية؛ أَ متاحة للجمهور ل بني فرَني : أّهلما، إذا كانت هذه املعلومات

ّ نسخها بدّن مقابل، فال َرمية على ا ّ االعليها، أ طالع عليها. الطالع يف حالة نسخها، أ

عتداء اللكافة مقابل مبلغ نقدَ، فإن اأما الفرض الثاني، إذا كانت املعلومة متاحة ل

عة، ّاملرَع قابل، يكون َرمية سرقة للمنفعليها بغري رَا من له احلق يف تقاَي هذا امل

ال؛ ألنها  ذلك أن املعلومات ليس مايف جتريم ذلك إىل َّود نص أّ عدمه. ّحجتهم يف

اق مع ن َّه حق أَ إذن، أّ اتفأما بالنسبة الستخدام ال رنامج دّ 1ِري قابلة للقياس.

املصنف، ّهو  ى حقوق االستغالل املالي هلذاتجه، هو يف احلقيقة اعتداء علّاَعه أّ من

عتداء على ، أّ تقليد للمصنف، فإذا ّقع االدبيةأما يسمى يف بعض احلاالت سرقة 

، ّمن َم يرد غالل مصنفه استغالاًل ماليًاال رنامج فهو اعتداء على حقوق امليلف يف است

 2إىل أحكام محاية حق امليلف.

ليدَ عليه القضاء ّالفقه التق أن ما استقر انيا : االجتاه احلديث ،هذا االجتاه يرىَ  

وية قليلة رقة، فكانت األموال املعنيفسره الظرّف ّالوقت الذَ َّعت فيه نصو ِ الس

لة املادية اليت ة على محاية األموال املنقوالعدد ّالقيمة، ّأن احلماية ّقتئذ كانت مركز

لتطور قيمة بعض العقارات، إال أن ا لوقت قيمة كبرية تفوقكانت هلا يف هذا ا

َديدة  ج عنه من ظهور أشياء معنويةالتكنولوَي، ّخاصة يف جمال احلاسبات، ّما نت

                                                 

ستخدام احلاسب (. اسجراتيجية مكافحة َرائم ا2003سليمان، د. أمين عبد احلفيظ عبد احلميد ) 1

(، 1نية،)ط(. اجلرائم اإلكجر2006ّالفقي، عمرّ عيسى )، ّانظر : 48اآللي، بدّن ذكر دار النشر،  ِ

و بكر، مرَع سابق،  ِ ، سالمة، د. حممد عبد اهلل أب46-45املكتب اجلامعي احلديث ،اإسكندرية،  ِ 

89-90. 

، 237سكندرية،  ِ (، دار الفكر اجلامعي، اإ2(. اجلرائم اإلكجرّنية، )ط2006امللط، د.أمحد خليفة ) 2

 .64ناَّ، د.علي َبار، مرَع سابق،  ِ ّانظر : احلسي
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يبة، إذ دية هلذه األشياء مبعدالت رهال تتوقف عن التطور، فازدادت القيمة االقتصا

كل  1حد سواء.  لة ّالعقارية علىة املنقوأصبحت تفوق يف عددها ّقيمتها األشياء املادي

ت تعّد نتاًَا ال، ّختضع للسرقة، فاملعلوماذلك أدى بالفقه احلديث إىل عّد املعلومات ما

بتدعها، مثل َّود عالقة بني املعلومة ّم ذهنيًا ملبتكرها أّ مبتدعها، ّيجرتب على ذلك

ظها، ّتأَريها، حفيكون له حق نقلها، ّاليت تنشأ بني املالك ّالشيء الذَ ميتلكه، ف

لسوق للتداّل يمة اقتصادية؛ إذ إنها تطرح يف اّبيعها. ّاملعلومات تعّد مااًل؛ ألنها ذات ق

 2لسوق االقتصادية.مثل أَ سلعة، ّهلا سوق جتارَ خيضع لقوانني ا

زايد ظاهرة ملهتم باملشاكل الناشئة عن تلذا ذهب الرأَ احلديث يف الفقه الفرنسي ا   

لك إىل كل ستحدَات من األموال، ّيرَع يف ذاعتبار املعلومات جمموعة ماملعلوماتية ب

د ، إذ إن املعلومة تعيف ّصف القيمة على املعلومة catla  ،( vivantمن األستاذين )

ذ؛ ألنها ذات قيمة ّقابلة لالستحوا–ّاستقالاًل عن دعامتها – catlaّفقا ملنهج األستاذ 

صرف النظر عن ري حمظورة جتاريًا، ّأنها منتجا بِ تقوم ّفقًا لسعر السوق، متى كانت

 دعامتها ،أّ عمل من قدم. 

أما  .3لكه.  عالقة املالك بالشيء الذَ ميّأنها ترتبط مبيلفها بعالقة قانونية تتمثل يف

ن تكون ج يف إحدى القيمتني :إما أ، فريى أن املعلومة بوصفها قيمة تندرvivantاألستاذ 

ّ قيمة مادية، تكون َديرة حبماية القانون، أ اقتصادَ، ّبذلك قيمة معنوية ذات طابع

اتية، ّبذلك ّن اإقرار بالقيمة املعلومفتصبح حماًل للحق، فال توَد ملكية معنوية بد

بني الكيان لطبيعة املالية للمعلوماتية ّتصلح حتى تكون حماًل للسرقة. ّأنه ربط بني ا

                                                 

 .86القهوَي، د. على عبد القادر، مرَع سابق،  ِ  1

، مكتبة االالت 1علومات ،ط(. قانون العقوبات ّخماطر تقنية امل1995رستم، د. هشام حممد فريد ) 2

 . 304سابق،  ِ  ، ّانظر: إبراهيم، د. خالد ممدّح، مرَع252الكاتبة، أسيوط،،  ِ 

1 Qu،elle est reliee a son auteur pr une relation juridique de passedant a 

passede.p.catala.cit،op.cit،p266.  
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ا إىل أفكار ادَ ميكن رؤيته على الشاشة مجرمجم املادَ هلا، فاملال املعلوماتي له كيان

رات ميكن تقال نبضات، أّ رموز متثل شفّاملعلومات املتنقلة ع ر األسالك عن طريق ان

ي هلا كيان رة عنه، ميكن سرقته، ّبالتالحّلها إىل معلومات معينة هلا أصل، ّمولد صاد

 1مادَ.

عل عقوبات( مل تشجرط أن ينصب ف 311أما بعض الفقه املصرَ فريى أن نص املادة )  

َ جلرمية السرقة لح أن يكون على حمل مادَ، ّبالتالي يص االختالس املكون للركن املاد

اية  جترد هذه األشياء من احلمموَوعًا جلرمية سرقة األشياء املعنوية، حتى ال

 311ادة ) ن نص املأ عليها. ّيدللون على ذلك القانونية، مما يفتح اجملال ّاسعًا لالعتداء

ا يعين أن لشيء أّ املال حمل السرقة، ممعقوبات( مل يشر ال من قريب ّال من بعيد إىل ا

التالي أن يص من املشرع، ّيستوَ لديه بطبيعة هذا ااحمل ال يرد عليها أَ قيد أّ ختص

قوى حمرزة  –أيضا  –تعّد املعلومات ّالبيانات ّ تقع السرقة على أشياء مادية أّ معنويه.

  2سًا على الكهرباء ّاملاء. قيا

َ يطرح نفسه    ؟فقا خلطة املشرع األردنيت ماال ّلبيانات ّاملعلوماهل تعد ا ّالتساؤل الذ

ّقوع  399ملادة ك ألن املشرع األردني اشجرط يف اأن املعلومات ال تعد ماال، ذل ذهب رأَ   

املادية ِّري  شياءت هذه الكلمة باألالسرقة على كلمة )مال( ّليس )شيئا( ، إذ فسر

تطلبه املشرع ااحمسوسيات يف الشيء هي ما ي املادية؛ أَ أنها تشمل األموال. لذا فإن صفة

ج سرقة، ملا قام املعلومات ّالبيانات ّال رام األردني. ّأنه لو أمكن اعتبار االستيالء على

ها ملن ليس له ئستيالء على األسرار، أّ إفشااملشرع األردني بإصدار قوانني خاصة جترم اال

إنه ال ليها أّصاف السرقة. ّأخريا فاحلق باالطالع عليها بوصفها َرائم ال تصدق ع

                                                 

1 M .Vivant،Apropes des biens informationnels j.c.p.1984-i-31323169 

 (،املركز1اتف ااحممول ،)ط( . اجلرائم اإلكجرّنية َرائم اهل2015طارق عفيفي صادق )أمحد، د. 2

يفي، كامل عفيفي، فتوح، عف. ّانظر: الشاذلي، د.107،  ِالقومي لإلصدارات القانونية، القاهرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .87-86 ، القهوَي، د. عبد القادر ، مرَع سابق،  140ِمرَع سابق،  ِ 
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باء ّاملاء، بالقوى ااحمرزة، مثل الكهر ميكن قياس اإشاعات الصادرة عن احلاسب اآللي

كون حماًل اعتبارها أشياًء ميكن أن تّهو ما فعله كل من القضاء املصرَ ّالفرنسي، ّ

 علومات ّالبياناتيف حني يرى آخرّن أن امل 1ألنه قياس يصطدم مببدأ الشرعية. للسرقة،

رقة يف ما أن النصو ِ املتعلقة بالسينطبق عليها ّصف املال؛ ّذلك لعدة حجج، أّهل

ن املدني، ّيف أن املذكرة اإيضاحية للقانو قانون العقوبات مل تعرف املقصود باملال ،ِري

إذا  نت أن الشيء يكون مااًل( ّاملتعلقني بتعريف املال ، بي54-53نطاق توَيح املادتني )

تفاع لألموال سلم به إمكان توافر شرط االنتوافر فيه شرطني : شرط االنتفاع به، ّمن امل

األّىل فيما إذا  ة أّ املعنوية، ّتتحقق الصورةاملعنوية. ّشرط احليازة سواء بصورتها املادي

يازة املعنوية فيما ملادَ هو الشيء امللموس ، أما احللشيء اكان الشيء ااحمتاز ماديًا، ّا

دبي ّالفين. ، ّنسبته إليه، حنو العمل اآلإذا كان ااحماز معنويًا، أَ بصدّره عن صاحبه

االنتفاع بها، فلها طاملا أمكن حيازتها معنويًا، ّ ّعليه فاملال املعلوماتي املعنوَ يعد مااًل،

 كرة. قيمة اقتصادية مستحدَة ّمبت

أكانت  مشل برامج احلاسوب؛ سواء 8/ب/3لف يف املادة املي ّإخريًا، فإن قانون محاية حق 

  2ملصنفات.ا بلغة املصدر، أم بلغة اآللة حلماية

كه ّيقدر نرى كون املال هو كل شيء ميكن متلّ ّحنن مع هذا االجتاه الفقهي،   

به انتفاعًا مشرّعًا  عنويًا، ّاالنتفاعًا أّ مبقيمته، ّما دام أن كل شيء ميكن حيازته مادي

                                                 

(، دار 1نون ّالقضاء املقارن، )ط( . دراسات َنائية معمقة يف الفقه ّالقا2002)السعيد، د. كامل  1

(. اجلرائم 2008ى حسن )عل ، ّانظر: الطوالبة، د.51- 50الثقافة للنشر ّالتوزيع ،عمان،  ِ 

محد ،الزعيب، أ، املناعسة ،أسامة 126-125(، َامعة العلوم التطبيقية، البحرين،  1ِاإلكجرّنية ،)ط

(، دار الثقافة للنشر 2نية )ط(. َرائم تقنية نظم املعلومات اإلكجر2014َّالل حممد الزعيب )

 .144،  2014ِّالتوزيع، عمان، 

امعه سالة ماَستري ،كلية احلقوق ،َر(.، َرائم احلاسوب ّاإنجرنت، 2002الشوابكة، حممد أمني ) 2

يف َرائم  (.إَراءات التحرَ ّالتحقيق2011د عياد )، ّانظر :احلليب، خال143-140القاهرة،  ِ

 . 55امعة الشرق األّسط، ،  ِ احلاسوب ّاإنجرنت، رسالة ماَستري، كلية احلقوق ،َ
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فيها خصائص  أن القوى الكهربائية تتوافر يصلح أن يكون حماًل للحقوق املالية. ّما دام

، ّنظرَا ألن يازة إىل أخرى ّاالنتفاع بهااملال، فهي ذات قيمة مالية، ّميكن نقلها من ح

 امه. أن ختضع ألحكملادَ يتعني املعطيات هلا ذات القيمة االقتصادية للمال ا

ي كمحل رار بصالحية املال املعلوماتّعليه ّيف نطاق احلماية اجلزائية يتعني اإق

ية، ّال لتفسري اليت حتكم النصو ِ العقابّنرى أنه ال خمالفة هنا ملبادئ ا للسرقة.

ديدة من لوماتية أدت إىل ظهور أمناط َخمالفة ملبدأ املشرّعية، ّذلك ألن َورة املع

، ّحفاظًا حلالية، ّحتى ال يفلت اجملرميصعب أن تناهلا النصو ِ العقابية ا اجلرمية

 تفسري النصو ِ.  العامة ّاخلاصة، يقتضي التوسع يف للمصلحة

 لسرقة اإلكجرّنيةيف ا الفرع الثاني : طبيعة املنقول

لح ال تص عقوبات(، أما العقار فإنها 399دة )أّرد املشرع شرط املنقول صراحة يف املا    

من حيازة  تتم إال بأخذ الشيء، ّنقله حماًل جلرمية السرقة، ّعلة ذلك أن السرقة ال

إن العقار يصلح ق إال على املنقول. ّمع هذا فاجملين عليه إىل حيازة اجلاني، ّهذا ال ينطب

نصو ِ َرمية اهلدم ّالتخريب، ّامل أن يكون حماًل جلرمية من َرائم األموال، مثل

لسرقة تطبيق القواعد عقوبات(. على أنه ال يصلح يف ا 444، 443ني )عليهما يف املادت

حدّدا أّسع  ل، ذلك ألن قانون العقوبات َّعاملدنية اخلاصة بالتفرقة بني العقار ّاملنقو

تصقة بأشياء ألشياء اليت كانت َابتة أّ ململعنى املال املنقول، إذ تصلح حماًل للسرقة ا

 1ة فصلها، أّ قطعها، أّ كسرها. نتيج َابتة، َم أصبحت من املنقوالت

 ملعلوماتي املعنوَد الرأَ الذَ أسبغ على املال اّلقد انتهينا يف املطلب السابق إىل تأيي   

منقواًل   رامجعد البيانات ّاملعلومات ّالصفة املال، لذا فالتساؤل الذَ يطرح نفسه هل ت

 أم ال ؟ 

                                                 

 .72منور، د. حممد سعيد، مرَع سابق،  ِ  1
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ل املعلوماتي ل يرى أنه إذا أمكننا ّصف املاّلقد انقسم الفقه إىل رأيني : الرأَ األ   

بني ؛ أّهلما ن اعتبارها منقوالت، ّذلك لسبباألموال املعنوية إال يف الوقت نفسه ال ميك

ّاملعلومات  ات طبيعة مالية مرئية حمسوسة،أن القانون يتطلب يف املال املنقول أن يكون ذ

علومات يهما فأن نقل هذه املا َانليست كذلك، فال يتصور انتزاعها ّحيازتها. أم

ليه هذه يدَ إىل إشغال احليز الذَ كانت عي ّالبيانات )باملعنى اجملازَ للنقل( ال

 1املعلومات قبل نقلها.

ن يكون حماًل ملال املعلوماتي منقوال، ّيصلح أأما الرأَ الثاني فريى هذا االجتاه أن ا   

شاهدة، ّمن حقق عن طريق السمع أّ امليت للسرقة. ألن االستيالء على املعلومة ميكن أن

ملعلومة يف خر، ّيف هذه احلالة ميكن صب اَم فإن املعلومة ميكن أن تنتقل من عقل إىل آ

ام الشخص ئثار به. ّينتج عن ذلك إذا قإطار مادَ عن طريق حتييزها داخل إطار ّاالست

على دعامة َم  اة بتدّينها أّ تسجيلهالذَ التقط املعلومة عن طريق السمع ّاملشاهد

 2خر.علومة من ذمة شخص إىل شخص آيعرَها للبيع مثال، ففي هذه احلالة تنتقل امل

لكن قانون يث املبدأ سوى املنقوالت، ّّأن النص اجلنائي اخلا ِ بالسرقة ال حيمي من ح

ات على أنها القانون املدني بوصفها عقار العقوبات يعامل بعض األموال اليت ينظر إليها

نتقال من األشياء يتها، ّباملثل أيضًا ميكن االاملنقوالت عندها يتطلب األمر محا من قبيل

لنوع من األموال ناسبًا. ّعليه فإن محاية هذا ااملادية إىل األشياء املعنوية متى بدا ذلك م

 ّأن برامج احلاسب اآللي 3ول.عن طريق النص اجلنائي اخلا ِ بالسرقة أمر مقب

رِم من أنها شيء ذ إنها تعد طاقة ذهنية. فعلى المعنى الطاقة؛ إّاملعلومات يصدق عليها 

                                                 

ادق، مرَع سابق، ّانظر :أمحد، د.طارق عفيفي ص ،67احلسيناَّ، د. على َبار ، مرَع سابق ، ِ  1

 .243امللط، د. أمحد خليفة، مرَع سابق ،  ِ، 107 ِ 

شريعة نات يف التشريع املقارن ّال(. َرائم نظم املعاجلة اآللية للبيا 2008العابدين، بالل أمني زين ) 2

 .68، دار الفكر اجلامعي، اإسكندرية،  ِ 1اإسالمية، ط

ني زين ، مرَع سابق،  ِ مالعابدين، بالل أ، ّانظر: 56-55الشوا، د. حممد سامي، مرَع سابق ، ِ  3

68، 



 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 113 - 

 

حليازة من رقة؛ إذ إنها تقبل للتملك ّاِري مادَ، إال أنها تصلح ألن تكون حماًل للس

ن خالل اليت تقبل التملك ّاحليازة م خالل الدعامة اليت توَد عليها، مثل الكهرباء

ل إال مبوافقة حائزها، ل االنتقال، ّهي ال تنتقتقب –ا أيض –األسالك اليت متر بها. ّأنها 

دان ّكلمة السر اللذان يع -code number–ّهذه املوافقة يجرمجها الرقم الكودَ 

ذلك أن حمكمة النقض  1شيئة احلائز.مبثابة املفتاح الذَ حيبسها أّ يطلقها ّفق م

ن جمسمًا رمية السرقة ال يقتصر على ما كايف َ أَّحت أن ّصف املنقول املصرية

لتملك بل يتناّل كل شيء مقوم قابل ل متميزًا قاباًل للوزن ّفقا لنظريات الطبيعة،

، Catalaتاذ الفرنسي ّمن أنصار هذا االجتاه األس 2ّاحليازة ّالنقل من مكان إىل آخر. 

رفًا آخر نتقال، ّهذا يعين أن هناك طالذَ يرى أن من خصائص املعلومات القابلية لال

رنا إليها من عددين ال يهم. ّعليه فإذا نظاملعلومات، شخصًا أّ أشخا ِ متيستقبل هذه 

  3زاّية اإرسال فهي تقبل النقل.

َ القائل بصال   كون منقوال، حية املعلومات ّال رامج حتى تّمن َانبنا نرى صالحية الرأ

ى تها علكيان مادَ يظهر من خالل رؤي ّإن مل يكن هلا شيء مادَ ّملموس، إال أن هلا

رات، ّيتم رّمغناطيسية، ّالرموز ّالشفشاشة احلاسب اآللي، ّتنتقل ع ر النبضات الكه

ها، ّأن ل مادَ، ّميكن االستحواذ عليمعاجلتها إىل معلومات معينة، ّبالتالي هلا حم

 عنوَ، ّليس نقاًل ماديًا. نقل هذه املعلومات يتفق ّطبيعتها، فهو نقل م

ن حاسوب إىل ات من حاسوب إىل حاسوب آخر، أّ ملومأَف إىل ذلك فإنه ميكن نقل املع

دّن  يد اإلكجرّنيأّ نقلها عن طريق ال ر مغنطة،، أّ األشرطة املةأحد األقرا ِ املمغنط

 أن تتعرض للتلف. 

                                                 

 . 90-88القهوَي، د. على عبد القادر ،مرَع سابق ، ِ  1

 .194، رقم 1002، ِ 31، أحكام النقض س1980نوفم ر  17نقض  2

1 Catala:Ebauche d،une theorie de l<information D.1948.p.87. 
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 الفرع الثالث

 ت للغريملكية ال رامج ّاملعلومات ّالبيانا

كية املال حمل عدم ملق شرطني :أّهلما تشجرط القواعد العامة لوقوع اجلرمية، حتق  

أن السرقة  ل السرقة للغري. ّيرَع ذلك يفالسرقة للسارق ،أما َانيهما فملكية املال حم

ملال اململوك رع من ّراء جترميه لفعل أخذ اهي اعتداء على ملكية الغري، ّقد استهدف املش

َه، فرعتداء عليها، فحكمة التشريع تللغري دّن رَاه، محاية ملكية األفراد من اال

، فال يعد إذا كان املال مملوكًا للفاعلّعبارة القانون قاطعة يف الداللة عليه. لذا ف

خذه هو ملك نية، يعتقد أن املال الذَ أمرتكبًا َرمية حتى ّلوكان هذا الفاعل سيء ال

 لفاعل.ا اتى بهيس الع رة مبا لغريه، إذ الع رة باحلقيقة ّبواقع احلال، ّل

اسب اآللي حتى تكون ّبيانات احل رامج ّمعلوماته على صالحية بهناك إمجاع يف الفق   

طة. أما فيما و أسطوانات أّ األشرطة املمغنحن حماًل للملكية إذ حوتها دعامات مادية،

يها فقد تقالاًل عن الدعامات اليت حتويتعلق بهذه ال رامج ّالبيانات ّاملعلومات اس

فقهي يرى  ن حمالً للملكية. هناك رأَواختلف فيها الفقه حول مدى صالحيتها حتى تك

َ كلها على األموال املإىل أن القواعد العامة مللكية الغري يف السر علوماتية املادية قة، تسر

ة. أما ة ممغنطة، ّاألقرا ِ املمغنطمن معدات، ّأَهزة، ّشاشات، ّأسطوانات، ّأشرط

لكية الفكرية ية حق املمية بقانون محابالنسبة لل رامج احلاسوب ّاملعلومات فإنها حم

  .1ّحقوق امليلف؛ فال رنامج ملكًا ملن يبتكره 

خة على ذ إنه يعجرف للمعلومات املنسوّهذا ما أخذ به الفقه الفرنسي احلديث، إ   

يوَح ذلك أن ام بعمل املعاجلة اآللية هلا، ّدعامات ّاملعاجلة آليًا حبقوق امللكية ملن ق

لومات نفسها؛ نسوخ عليها معلومات هي سرقة للمعّاملسرقة الدعامات اململوكة للغري 

تي من حيازة السرقة ينتقل املال املعلوما ألن الدعامات ال قيمة هلا، ّبالتالي يف حالة

                                                 

 156،  ِ الشاذلي، د. فتوح، عفيفي ، كامل عفيفي، مرَع سابق 1
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 LOGABAXضية فأدانت حمكمة النقض الفرنسية يف ق 1مالكه إىل حيازة الغري. 

رم سرقة الك جب، ّبدّن رَاء املالعامل الذَ قام بنسخ مستندات سرية بدّن علم

 العربي أنه إذا كان هذا ّيرى بعض الفقه اجلنائي .2املعلومات، ّليس سرقة الدعامة 

إن كانت ت هي سرقة معلوماتية ذاتية، ّاالستيالء على املعلومات املنسوخة على دعاما

ّأصحاب  قبول السرقة محاية ملبدعيها حتميها قواعد امللكية الفكرية، ّينتج عن ذلك

للغري، فقد  ل املعلوماتي حمل السرقة مملوكااملنتجة لل رامج، فإذا كان املا امليسسات

 سرقة سواء كان مملوكا لشخص حتقق بذلك االعتداء على امللكية، ّيعد الفعل

 ذا االجتاه.ّنتفق مع ما ذهب إليه ه 3طبيعي، أّ شخص معنوَ، أّ عدة أشخا ِ.

 املبحث الثاني

 إلكجرّنية االركن املادَ يف َرمية السرقة  

ظهرر  تقنية نظم االتصاالت أدى إىل إن تطور تكنولوَيا املعلومات ّتداخلها مع  

ات أهداف د على تلك التقنيات، اليت حتقق ذتعتم سلوكيات إَرامية معنوية َديدة

بحث إىل . ّعليه سيتم تقسيم هذا املالسلوكيات التقليدية، ّلكن بطرق بطرق خمتلفة

من َم سوف ملفهوم التقليدَ لفعل االختالس، ّا ل سنوَح فيهمطلبني: املطلب األّ

نوَ ، أما يف ختالس املال املعلوماتي املعا نبني مدى إمكانية حتقق منوذج السرقة على

 لسرقة اإلكجرّنية.املطلب الثاني فسوف نبني موقف التشريعات من ا

 إلكجرّنية املطلب األّل :صور السلوك اجلرمي يف السرقة ا

                                                 

1 La loi no 94-548 du ler juillet 1994-A.TURK.rapport au nom de la 

commission des lois،Senat،ni 209.1993-1994.p87. 

1 LUCAS deLEYSSAC،op.cit ،n”42et suiy،p،47et suty،cr 

 ..483متام، د. أمحد حسام طه ، مرَع سابق،  ِ،  3
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تًا قائمًا على ّنية مل يعد سلوكًا ماديًا حبالسلوك اجلرمي جلرمية السرقة اإلكجر إن  

لى عنويًا إلكجرّنيا معتمدًا عاحلركة ّالنقل ّالفصل فقط، بل أصبح سلوكًا م

ّل سنوَح ملطلب إىل فرعني : الفرع األتكنولوَيا املعلومات. ّعليه سيتم تقسيم هذا ا

قهية حول مدى لفرع الثاني سوف نتعرض لآلراء الفأما ا فيه املفهوم التقليدَ لألخذ،

 انطباق فعل األخذ على املال املعلوماتي. 

 الفرع األّل

 فعل االختالس يف السرقة التقليدية

مال  يتحقق باالستيالء على فإن الركن املادَ جلرمية السرقة 399/2ّفقا لنص املادة    

ر مادَ هو يقوم على عنصرين : عنص ألخذا منقول مملوك للغري دّن رَاه. لذا فإن فعل

 الفعل. َاء مالك الشيء أّ حائزه عناالستيالء على احليازة، ّعنصر معنوَ هو عدم ر

َ خيرج به اجلاني ه، َم يدخله الشيء من حيازة اجملين علي ففعل األخذ يعين النشاط الذ

عل األخذ، ّتتمثل فاألَر املجرتب على  يف حوزة َديدة. ّالنتيجة يف َرمية السرقة هي

ء السلطات خرى. ّالضابط يف ذلك هو انتهايف انتقال املال من حيازة، ّدخوله يف حيازة أ

ات اليت ز اجلديد أن يباشر ّحده السلطاملادية من اجملين على ماله، ّاستطاعة احلائ

  1تنطوَ عليها احليازة.

حق َرمية السرقة، نه حتى تتاملسرّق من مكا ّيأخذ املشرع األردني مببدأ حتريك املال   

ه إزالة تصرف حينما عرف فعل األخذ أن 2/ 399فنص صراحة على ذلك يف نص املادة 

ي حبركة مادية وافر االختالس إذا قام اجلاناملالك فيه برفعه، ّنقله من مكانه. ّعليه يت

نقل، أّ ال يف ذلك؛ بالنزع، أّ اخلطف، ينقل فيها الشيء إىل حيازته أيا كانت طريقته

رقة، بل للص الذَ يدرب قردًا على السّليس من الضرّرَ أن يكون بيده، فيعد سارقًا ا

رَه حتى حيول جمرى مياه الغري إىل أ يكفي أن يهيئ أسباب انتقال احليازة ، حنو من

                                                 

  15مرَع ،سابق،  ِ  ،كامل، اجلرائم الواقعة على األموال السعيد، د. 1
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يما يتعلق ن هناك العديد من النظريات فتنحدر إليه عند ّرّدها. ّمن اجلدير بالذكر أ

ء املختلس، ّهو مدى استقرار حيازة الشي حيث العنصر املوَوعي،بفعل االختالس من 

 باعتداء ل معيار َيق، فال يتحقق إالفالنظرية التقليدية نظرت إىل االختالس من خال

ي بنية ن صاحبه، أّ نقله لدى اجلاناجلاني على الشيء عن طريق انتزاعه، أّ أخذه م

ول دّن قيام فميداها أن التسليم ال حي رَمتلكه دّن رَاه ، أما نظرية التسليم االَطرا

ية لعطاء بني الناس، َّاءت نظراالختالس إذا كانت تتطلبه ّمقتضيات األخذ ّا

 1َارسون احلديثة. 

 لوماتخذ أّ اختالس البيانات ّاملعالفرع الثاني : مدى حتقق منوذج السرقة على أ

لى املكونات املادية س الواقع على أن االختالمما ال شك فيه أنه ال خالف بني الفقهاء ع   

سطوانات البيانات ااحمفوظة، حنو اإللحاسب اآللي من أَهزة ّملحقاتها ّال رامج ّ

الكها أّ ء عليها، ّحيازتها دّن رَا مّالشرائط ِّريها، ّاليت يتم نقلها، ّاالستيال

يشجرط أن  َ للقواعد العامة للسرقة. ّالحائزها، ّبنية متلكها، ختضع للمفهوم التقليد

  2ن تكون لشخص اخر.تكون احليازة اجلديدة للمتهم نفسه، بل ميكن أ

 3ث صور :إن االستيالء عليها يتحقق بثالأما بالنسبة للمكونات املعنوية )املعطيات ( ف

تزان، أّ الستماع، ّيتم االلتقاط باالخأّهلما االلتقاط الذهين للبيانات بالنظر أّ ا

ظهرت على  َر مطالعتها بالبصر، إن كانت قدللمعلومات إاحلفظ الواعي، أّ العرَي 

 صورة  َهاز املستقبل أن متثلت يفشاشة احلاسب على شكل مرئي، أّ بعد ّصوهلا إىل

ّنيًا ع ر ِري املشرّع للبيانات إلكجر صوتية صادرة عن األَهزة. أما َانيهما فالنسخ

                                                 

 .38-32د. حممد سعيد ، مرَع سابق،  ِ منور،  1

 .142الشوبكي، حممد أمني ، مرَع سابق ، ِ  2

 الباقي، مرَع سابق، ، انظر الصغري، :د. مجيل عبد125 -124الطوالبة، د.على حسن ، مرَع سابق،  ِ 3

 . 135-133 ، سالمة، حممد عبد اهلل أبو بكر ، مرَع سابق ، 68ِ ِ 
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التقاطها بواسطة نقلهاَ ّ طيات احلاسوب خاللاعجراض مع األَهزة األخرى، َّالثهما

 إحدى الطرق التقنية.

ملعنوَ ّفق الء على املال املعلوماتي اّالسيال الذَ يطرح نفسه هل يتحقق باالستي  

تطور ن أساليب إلكجرّنية يف ظل اللألساليب الفنية السابقة الذكر، أّ ما ينشأ م

لقد  تقليدية ؟قة العليه َرمية السر التكنولوَي فعل األخذ أّ االختالس الذَ تقوم

 انقسم الفقه إىل رأيني:

َ األّل : يرى هذا االجتاه اصطدام تط   حلاسب اآللي بيق فعل االختالس على برامج االرأ

مات اليت من ة لل رامج ّالبيانات ّاملعلوأّ املعلومات، ّذلك بسبب الطبيعة ِري املادي

عة معنوية. ّأن لى حمل ذَ طبياملادية ع شأنها استبعاد ّقوع فعل االختالس ذَ الطبيعة

نسخ  من برامج ّمعلومات عن طريق اجلاني ّإن كان يدخل يف ذمته ما استوىل عليه

احبها الشرعي؛ قت مل خيرج هذه ال رامج من ذمة صّنقلها، إال أنه يف نفس الو املعلوماتية

ن رعي دّحتت سيطرة صاحبها الش –يها على الرِم من مباشرة االختالس عل –إذ تظل 

ة منها، صل املعلومة، ّلكنه نقل صورانتقا ِ من حمتواها. فاجلاني مل يستوِل على أ

ا نكون هنا بصدد ّال صعوبة يف القول: إنن ّكل ما حيدث أنه يفقد ميزة االستئثار بها.

َود نص هذا الفعل، ّيف حال عدم ّ َرمية سرقة منفعة، بشرط َّود نص قانوني جيرم

ا أّ إتالفها. ّأن قة ألصل املعلومة، ّلو مت تدمريهال يعد سر ّأن ذلك فال سرقة باألمر.

ة بني ن هناك اختالفا من حبث الطبيعاملعلومات ِري قابلة للقياس ، باإَافة إىل أ

وَ، ّبني  جيرَ البحث عن حمتواها املعناملعلومة املخزنة يف النظام املعلوماتي، اليت

 1 كانت ِري ملموسة.َلِو َّالطاقة الكهربائية اليت هي حقيقة مادية، 

                                                 

َ راَع :الشاذلي، د. فتوح ، عفي 1 ، القهوَي، 146في، كامل عفيفي، مرَع سابق،  ِ من أنصار هذا الرأ

، احلسيين، 68، مرَع سابق،  ِ مجيل عبد الباقي ، الصغري، د.95علي عبد القادر، مرَع سابق،  ِ  د.

 ، ّانظر:46، الفقي، عمرّ عيسى، مرَع سابق،  ِ 106د، عمر فارّق ، مرَع سابق،  ِ 
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س ، ّذلك ألنه ميكن خضوع املعطيات إىل االختال 1 الرأَ الثاني :يرى أنصار هذا الرأَ  

ملتصور ّقوع هنيا "، ّبالتالي يكون من اتصور اختالس برامج احلاسب باعتبارها "خلقا ذ

هذا الرأَ  دذه ال رامج ّاملعلومات. ّجيفعل االختالس عليها يف صورة تتناسب ّطبيعة ه

الضرّرة ء على شيء ّكيفيته ختتلف بأساسه يف ما هو مسلم به من أن طريقة االستيال

اإنتاج يعد  ء للقول بأن النسخ أّ إعادةباختالف طبيعة الشيء الذَ يقع عليه االستيال

ن االستيالء يًا طريقة ممكنة الختالسها؛ ألبالنظر إىل طبيعة املعلومات املخزنة إلكجرّن

 2ّيتحقق به. عليها

ّن ذلك بأن املعطيات بنشاط مادَ، ّي رر ّمع هذا يشجرط هذا االجتاه أن يتم اختالس  

ملعطيات الختالس يف حالة ّقوعه على ااشجراط مادية النشاط اجلرمي الذَ يتحقق به ا

للجرمية  لنسبة ألحد العناصر املكونةأمر تفرَه طبيعة األشياء، ذلك أن التسامح با

رمية. رى؛ لتجنب تشويه مفهوم تلك اجلبله تشدد بالنسبة للعناصر األخجيب أن يقا

على شيء  املوافقة على ّقوع االختالسّهذا هو احلاصل بالنسبة الختالس املعطيات؛ ف

عة جيب أن يقابله تشدد يف طبي معنوَ على خالف ما هو مستقر عليه يف املاَي،

 قق مادية االختالس.تحاالختالس ذاته، َّرّرة حتققه بنشاط مادَ، ّت

أيا كانت  ذا مت نقلها على دعامة ماديةّيتحقق مادية االختالس بالنسبة للمعلومات إ 

به تطور يذ فعل االختالس أّ طريقته صحمادتها أّ هيئتها. ّهذا التطور يف أسلوب تنف

أصبح  ر على أخذ الشيء ّانتقاله،آخر يف نطاق فعل االختالس، فبعد أن كان يقتص

                                                 

Lucas (A)op-cit،no 443.p548،Paradel et feuillard،les in Fractions au mayen de 

l،ordinateur،R.D.P.C.19985.317-Huet la madefaction du l،influence 

l،informatique Aspects de droit prive j.c.p 1983. 

 itu AndreVّاألستاذ  Lucas Mmeمن أنصار هذا الفقه الفرنسي كل من األستاذ  1

 . Bonsoussanّاألستاذ  Merie Rageّاألستاذ

 . 261رستم، د.هشام حممد فريد، مرَع سابق،  ِ  2
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اإَافة  س دّن حتريك من مكانه. ّهذهق ذلك احلالة اليت يتم فيها االختاليشمل فو

،  Garconتأصيله الفقيه الفرنسي يرَع الفضل فيها للقضاء الفرنسي، الذَ قام ب

لشيء يوَد قضاء، ّتقوم السرقة إذا كان اّأنشأ نظريته يف االختالس بناء على أحكام ال

 1لى سبيل العارَة.عقبل االستيالء عليه بني يدَ اجلاني 

م الصادر ن القضاء الفرنسي، ّخاصة احلكّيستند هذا االجتاه إىل األحكام الصادرة ع  

عاملني  ، ّحاصل ّقائعه أن Bourquinمن حمكمة النقض الفرنسية املعرّف باسم 

شريطًا  دّاتها بتصوير سبعة ّأربعنيمن عمال مطبعة بوركان قاما داخل املطبعة ّبأ

ذلك سبعني  املون مع املطبعة، َم أخذا بعدة العمالء األَرياء الذين يتعتتعلق بقائم

نشاء على ماكيناتهم اخلاصة بهدف إشريطًا أخرى، ّقاما بتصويرهم خارج املطبعة، ّ

م بتهمة السرقة، ّصدر احلك شركة َديدة منافسة فيما بعد، ّقدما للمحاكمة

 سرقة بعض اليت تتمثل يفَدهما،   فربإدانتهم، فأيدت حمكمة النقض هذا احلكم لتوا

لذا فهذا  2.دة الوقت نسخ هذه املعلوماتالشرائط ّيف سرقة ااحمتوى املعلوماتي، ّذلك م

مفهوم النقل  اسع للنقل، فال يشجرط أن يكوناالجتاه يرى أن القضاء أخذ هنا باملفهوم الو

حمسوس، إال أنه  سمعلوماتية ليست ذات َمرتبطا مبادية اجلسم ، فعلى الرِم من أن امل

ية ّ عن بعد، ّذلك عن طريق طرفميكن نقلها عن طريق النسخ؛ سواء مت مباشرة أ

Terminal ية، أّ لطرفية سلكية أم ال سلكمتصلة باحلاسب املركزَ، ّسواء أكانت ا

صاحبها  ذ ال يجرتب على سلوكه هذا حرمانإ تصويرها، أّ إعادة إنتاج برامج ّبيانات،

  3قتصادية. قيمة ال رامج من الناحية االلوكه هذا إىل التأَري يفمنها، ّإن أدى س

                                                 

 .100القهوَي، د. على عبد القادر، مرَع سابق،  ِ  1

1 Cass.Crime 12 janviet 1989 B.C.P.38،No 14: M.P.Lucas de Leyssac:larret 

Bourquin precite R.S.C.1990.P.507. 

ي ، مرَع سابق،  ِ ، انظر : الشوا، د. حممد سام245تم، د. هشام حممد فريد، مرَع سابق،  ِ رس 3

 . 106.، أمحد، د.طارق عفيفي صادق، مرَع سابق،  ِ 57-58
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ومة يتم ي للمعلومة، ذلك ألن املعلّيتحقق االختالس عند االلتقاط الذهين ّالسمع

لك إذا معني ّاالستئثار. ّيتحقق ذ صبها يف إطار مادَ عن طريق حتيزها داخل إطار

ا للبيع؛ جيلها على دعامة، َم يعرَهسقام الشخص الذَ التقط املعلومة بتدّينها أّ ت

د صاحب إىل ذمة مالية أخرى، فلم يع ففي هذه احلالة تنتقل املعلومة من ذمة مالية

مج أنه ميكن احلصول على ال رنااملعلومة هو الوحيد صاحب احلق يف احتكارها. ّ

قل من تنت ومة على الشاشة، فإن املعلومةّاملعلومة بتشغيل احلاسب اآللي، ّرؤية املعل

ية احليازة تكون علوماتية ِري مادَ، فإن ّاقعاجلهاز إىل ذهن املتلقي، ألن موَوع حيازة امل

علوماتية عن ّهذا يعين إمكانية حيازة امل ’من نفس نوع الطبيعة أَ ِري مادية "ذهنية " 

 1طريق االلتقاط الذهين عن طريق البصر ّالسمع.

قهًا، ّأنه ّملا كان ذه املسألة، فإن املستقر عليه فهأما بالنسبة ملوقف الفقه األردني من    

قوع فعل االختالس، يتطلب ّ –جلزائية العربية شأنه شأن التشريعات ا –قانون العقوبات 

ذمة ّإشغال  ين عليه، ّبعبارة أخرى إفراغالذَ ال يتم إال بتبديل احليازة دّن رَا اجمل

نظرَا لطبيعة ّ ستيالء على الشيء.الذمة أخرى فال يوَد للتزاحم بني الذمتني يف ا

قانوني املستقر يف إطار ة للحيازة املادية ّفقًا للفهم الاملادية فإنها ِري قابلَِْير املعطيات 

ة. ّعليه عليها نصو ِ السرقة التقليدي نظرية احلماية اجلنائية للحيازة، اليت تأسست

على احليازة، ّتقع  قة تقع عدّانًاة، ألن السرفإن ال رامج ّاملعلومات ال ترد عليها احلياز

فاحليازة ال  ملعلومة؛ ألن هلا كيان معنوَ،على امللكية، ّيصعب تصور حيازة ا –أيضا  –

إلكجرّنية ال التصال املادَ، ّأن السرقة اتتصور سوى بالنسبة لألشياء اليت يرد عليها ا

  2 ا.ني هلأّ احلائز القانو يجرتب عليها خرّج املعلومات من حيازة صاحبها

                                                 

دّح ، مرَع سابق، ، ّانظر : إبراهيم، د. خالد مم258-257امللط، د. أمحد خليفة ، مرَع سابق،  ِ  1

 ِ 304. 

،  ّانظر السعيد، :د. كامل 145-141مرَع سابق ، ِ  الزعيب، َالل حممد ، املناعسة، أسامة أمحد، 2

 ، الشوابكة، ،حممد أمني44قارن، مرَع سابق،  ِدراسات َنائية معمقة يف الفقه ّالقانون ّالقضاء امل
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عة لومات ينحصر باحلصول على منفّمن اجلدير بالذكر أن االعتداء على هذه املع

عة بشرط ذ األمر يتعلق هنا بسرقة منفالشيء دّن أصله الذَ يبقى يف حيازة صاحبه، إ

ص يف ّيف ظل ِياب مثل هذا الن 1ي ،َّود نص قانوني جيرم سرقة منفعة احلاسب اآلل

ردني. أما يف حال لقول بقيام َرمية يف التشريع األّنية فال حمل لقانون اجلرائم اإلكجر

يت عاجلها ة اإتالف اإلكجرّني، اللو خرَت من حيازة صاحبها فنحن هنا بصدد َرمي

ن على أنه ينبغي أن يكو من قانون اجلرائم اإلكجرّنية. 4-3املشرع األردني يف املادتني 

ري الشخص برنامج احلاسب اآللي إىل شخص ِ ةمفهومًا أن احلكم القانوني خيتلف نسب

كل اعتداء لى نفسه، فإن هذه الواقعة تشالذَ قام بابتكاره بوَع امسه عليه أّ نسبته ع

 من قانون حق امليلف. 1/ 51على حقوق امللكية الفكرية ّفقا ملادة 

 املطلب الثاني

 اإلكجرّنية موقف التشريعات املقارنة من السرقة

ردني من َرمية ما سنوَح فيه موقف املشرع األاملطلب إىل فرعني : أّهل سيتم تقسيم هذا

 ت املقارنة.تطرق فيه ملوقف التشريعاسوف نجرّنية، أما الفرع الثاني فالسرقة اإلك

 الفرع األّل : موقف املشرع األردني 

 دكون للسرقة بشكل حمدعقوبات( الذَ عرف فعل األخذ امل 399أَّحنا أن نص املادة )  

يه فإن السلوك ر سرقة املال املعلوماتي، ّعلقد أَفى عليه الصفة املادية، إذ إنه ال يتصو

ل األخذ، لنظام القانوني التقليدَ لفعاجلرمي يف السرقة اإلكجرّنية أحدث َورة يف ا

                                                 

 ، احلليب، خالد عياد ،126-125،،  ِ  على حسن ، مرَع سابق ، الطوالبة، د.143، مرَع سابق،  ِ 

 . 55 ِ  مرَع سابق،

سرقة بعدم قيام ال 1981لسنه  776جملة نقابة املعلمني،  ِ 93/81قررت حمكمة التمييز بقرارها رقم  1

ّراق خاصة ن أّراق أسئلة االمتحانات على أحبق املتهمني الذين قاموا بدخول املدرسة ّنقل مضمو

 ال الغري .أخذ م عناصر هذا اجلرم ّهو بهم، ّإعادة أّراق األسئلة مكانها ،ّذلك لتخلف أحد
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قليدَ ال النص، لذا فإن هذا النص التفكان خارج مفهوم القانون لفعل األخذ ااحمدد ب

 من خماطر السرقة. جلزائية للمال املعلوماتيحيقق احلماية ا

رائم ، ّهو القانون املتخصص بصور اجلّبالرَوع إىل قانون اجلرائم اإلكجرّنية   

لبيانات لشديد مل ينص على جتريم سرقة ااإلكجرّنية، لجند أن املشرع األردني ّلألسف ا

/أ َرم الدخول 3ادة يف املإال أنه ّ اآللي ّاملعلومات. ّأنه مل جيرم سرقة منفعة احلاسب

ّ جياّزه ، أّ مبا خيالف التصريح أ يح ،قصدًا إىل نظام املعلومات بأَ ّسيلة دّن تصر

 ال تعد سرقة. –يه الفاعل إىل احلاسب اآللي ّهو الذَ يدخل ف –ّحالة الدخول العام 

َرمية  كب:"كل من ارت نهأ ، اليت َاء فيها 14ّعلى الرِم من أن مشرعنا أّرد نص املادة 

َ تشريع نافذ باستخدام ا َ نمعاقب عليها مبوَب أ ّ أ ظام معلومات، لشبكة املعلوماتية، أ

عليها يف  ابها يعاقب العقوبة املنصو ِأّ موقع إلكجرّني، أّ اشجرك أّ حرض على ارتك

ة تقليدية ترتكب ليت تعاقب بذات العقاب على أَ َرمياملادة، ا ذلك التشريع." إال أن هذه

جرّنية، بيقها على َرمية السرقة اإلكدام تقنية نظم املعلومات، ال ميكن تطباستخ

ألمر ما أَّحنا سابقًا. ّيبقى اّذلك بسبب التقييد الوارد يف النص التقليدَ ك

ّعلى الرِم  1السرقة اإلكجرّنية.  حباَة إىل نص جترميي ّاَح، حيدد عناصر َرمية

هي النسخ ِري يالء على املعلومات ّالبيانات ّتمن أن املشرع األردني قد َرم صور االس

أَ ّ التقاط، أّ االعجراض بمن قانون اجلرائم اإلكجرّنية، أ 12ّ 3ّ4يف املواد  املشرّع

 نية.تشكل َرمية سرقة إلكجرّ ، إال أن هذه األفعال اجلرمية ال 5ّسيلة تقنية يف املادة 

سرقة  1971لسنة  50ة األردني رقم لدّلهذا ّقد عاجل قانون محاية أسرار َّّائق ا   

 15ذ نصت املادة ء كانت معاجلة آليا أم ال ، إاملعلومات السرية املتعلقة بأمن الدّلة، سوا

ليت ذكرت شياء أّ َّائق أّ معلومات كامن هذا القانون على أنه :" من سرق أسرار أّ أ

دة ال تقل عن عشر يقتة ملألشغال الشاقة امليف املادة السابقة، أّ استحصل عليها عوقب با

                                                 

لى ، ّانظر : الطوالبة، د.ع153-152ابق ، ِ املناعسة، أسامة أمحد، الزعيب، َالل حممد، مرَع س 1

 131حسن ، مرَع سابق،  ِ 
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د ليشمل كل بيانات السرية، ّلكنه ال ميتسنوات." ّهذا النص يعاجل سرقة املعلومات ّال

  صور األخذ املعلوماتي األخرى.

 الفرع الثاني

 موقف التشريعات املقارنة

انون االحتادَ مثل الق مشرعنا األردني، لقد تبنت العديد من التشريعات العربية موقف   

ات قانون َرائم تقنية املعلومّ ملكافحة َرائم تقنية املعلومات، 2006لسنة  2رقم  ماراتياإ

، ّقانون 2014لسنة  60بحريين رقم ّقانون َرائم تقنية املعلومات ال ،2015لسنة  63الكوييت رقم 

 لسنة نية املصرَ، ّقانون اجلرائم اإلكجر2011ّلسنة  12مكافحة َرائم تقنية اُلعماني رقم 

، فلم تتعرض  2014لسنة  14قطرَ رقم ، ّكذلك قانون مكافحة اجلرائم اإلكجرّنية ال2016

يالحظ أن هذه  ّقت َّهد احلاسب اآللي. إال أنه للسرقة اإلكجرّنية، أّ لسرقة تلك القوانني

 تشكل سرقة. هذا ومات ّالبيانات ، ّهذه األفعال الّاالعجراض للمعل القوانني َرمت االلتقاط

 مواَهة التشريعي يف ة، تغطي العجزد تبين املشرع الفلسطيين سياسية َنائية متطورّق

 ، اليت13يف املادة  2017لسنة  16ن اجلرائم اإلكجرّنية رقم قانو السرقة اإلكجرّنية، فعاجلها يف

وَيا لوماتية أّ بإحدى ّسائل تكنولنصت على أنه :" يعاقب كل من استعمل الشبكة املع

تقل عن ألفي دينار  شغال الشاقة امليقتة أّ بغرامة اليف سرقة األموال أّ اختالسها باأل املعلومات

ية العربية ملكافحة بكلتا العقوبتني." أما االتفاق أردني، ّال تزيد عن مخسة االالف دينار أردني أّ

لسرقة ا عاجل اجلرميةلجند أنها َاءت خالية من نص ي 2012لسنة  19َرائم تقنية املعلومات رقم 

أنه  8/ فقرة 2معلومات ّالبيانات يف املادة اإلكجرّنية. إال أنها عرفت االلتقاط الذهين لل

االعجراض ِري  –ا أيض –." َّرمت االتفاقية :"مشاهدة البيانات ّاملعلومات، أّ احلصول عليها

ّع خول ِري املشرى الد، ّشددت العقوبة إذا ترتب عل7املشرّع للبيانات بأَ ّسيلة فنية يف املادة 

 لتقنية املعلومات نسخ البيانات.

َ يف الفصل األّل منّبالرَوع إىل التشريعات األَنبية لجند أن املش   قانون السرقة  رع اإلجنليز

بقصد  على أموال ختص آخر ء نيةعرف السارق على أنه : "كل شخص يستولي بسو 1968العام 

ملتهم قد حرك حيازة فال بد أن يكون ا قة." ّعليهرحرمانه منها بشكل دائم يعد مذنبًا جبرم الس

ه. ّعلى الرِم ه ليدخله يف حيازته أّ حيازة ِريالشيء ، بأن أخذه من حيازة مالكه، ّابتعد به عن
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، إال مل يتعرض بشكل 1990بيوتر لسنة من أن بريطانيا أصدرت قانون إساءة استخدام الكم

ما املشرع الفرنسي أ لولوج ّالبقاء ّإتالف البيانات.ا مباشر إىل ّاقعة السرقة، ّإن كان قد عاجل

 ، إال أنه مل 1994ّتعديالته لسنة  1988لسنة  19فقد عاجل اجلرائم اإلكجرّنية بالقانون رقم 

َنبية َرمية ذا ّقد َرمت عدد من القوانني األه ينص على جتريم سرقة البيانات ّاملعلومات.

 21يف املادة  1973سويدَ اخلا ِ بالبيانات الشخصية لعام ال السرقة اإلكجرّنية، منها القانون

صة ّعة يف سجل حقل املعلومات خمص، اليت نصت على أنه :"كل من ّجل بوسائل ِري مشر

ذا السجل ا ، أّ نقل على حنو ِري مشرّع هللمعاجلة اآللية للبيانات، أّ كل من أتلف، أّ حم

ذا /أ عقوبات أملاني مرتكب ه263اقبت املادة عيف ملف يعاقب على سرقة البيانات." ّكذلك 

صول على منفعة لى الذمة املالية للغري بقصد احل:"يعاقب كل اعتداء ع الفعل، فنصت على أنه

ّ للغري، ّذلك بالتالعب يف نتيجة امل طناع برنامج، ّإما عاجلة اآللية للبيانات، إما باصمالية له أ

باستعمال  ل بيانات مصطنعة أّ ِري صحيحة، ّإماابالتأَري يف تنفيذ برنامج، ّإما استعم

 البيانات على حنو ِري مشرّع." 

 اخلامتة

 الَتماعي، ّبقائه؛ لضمان محايةإن السياسية اجلنائية تعين تأمني متاسك الكيان ا

ياسة اجلنائية ظاهرة اإَرامية، ِري أن هذه السإىل احلد من ال األشخا ِ اجلنائية، ّتهدف

مًا. ّمع تطور االلتصاق باجملتمع ّاحلياة عمو اخلدمات اإلكجرّنية شديدة التشريعية َعلت

إلكجرّنية مية َديدة أطلق عليها اجلرائم اتكنولوَيا األنظمة املعلوماتية ظهرت ظاهرة إَرا

تلك اجلرائم  ّنية ّصف َرائم األموال، ّيقصد بهاّقد تأخذ اجلرائم اإلكجر)املعلوماتية (. 

طاق هذه كل حق ق ذات القيمة املالية، ّيدخل يف نعتداء، أّ تهدد باخلطر احلقواليت تنال باال

املالية.  ، ّمن َم كان أحد عناصر الذمةذَ قيمة اقتصادية، ّيدخل لذلك يف دائرة التعامل

 -ضاًء تشريعًا ّفقهًا ّق–ّالبيانات إلكجرّنيًا  ّبعد أن انتهينا من دراسة َرمية سرقة املعلومات

 : للنتائج التالية ، توصلنا

ماديا ملموسا،  يكون حمال للسرقة باعتباره ماال ال خالف يف أن املال املعلوماتي املادَ يصلح أن -1

 ّميكن نقله، ّحيازته، ّاالستيالء عليه.
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نات ّاملعلومات البيا –علوماتي املعنوَ َار خالف فقهي حول الطبيعة القانونية للمال امل  -2

ال تعد ماال، َ أن للمعلومة طبيعة ذاتية خاصة ، ّاملبدأ التقليد، فريى أنصار  -ّال رامج 

ّهم أنصار –جلانب اآلخر من الفقه ّبالتالي ال ختضع جلرمية السرقة، يف حني يعجرف ا

 ضع للسرقة.ا قيمة مالية، ّميكن من خالهلا أن ختأن املعلوماتية مال، هل–املفاهيم احلديثة 

جراتيجي لرأس ّلكنها أصبحت مما ال شك ااحمدد اإس اتها،إن املعلومات ليست مااًل يف ذ -5

 مي الذَ نعيشه.املال، ّأهم عناصر الذمة املالية يف العصر الرق

وبات عقوبات ّيف قوانني العق 399قة يف املادة باالستناد إىل النموذح القانوني جلرمية السر -6

لسرقة هو سلوك مادَ َ يف َرمية اشكل للركن املادالسلوك اجلرمي املالعربية عموما، لجند أن 

ات اليت تقوم على داللته على سرقة املعطي قبل بسطيف داللته، ّال ي حبت، ّهذا العنصر ّاَح

 ومات. ا املعليسلوك معنوَ يعتمد على تكنولوَ

ار نظرية احلماية ًا للفهم القانوني املستقر يف إطإن املعلومات ِري قابلة للحيازة املادية ّفق -7

ال تعين  قة التقليدية. فالسرقة التقنيةائية للحيازة، اليت تأسست عليها نصو ِ السراجلن

 ه ملاله.بالضرّرة حرمان صاحب املال املعلوماتي من حيازت

 توصيات :

يعد االعتداء بيانات َزءا من الذمة املالية، فجيب على املشرع األردني اعتبار املعلومات ّال-1

َ يعرف ذمة املالية. لذا نتمنى تعديل النص اتداء على العلى البيانات ّاملعلومات اع لقانوني الذ

 لية." فيصبح املال أنه :" كل شيء له قيمة ما املال،

لى اجلزائية حبيث ينص صراحة ع حبذا لو تدخل مشرعنا ّتوسع يف نطاق احلماية -2

كما  امًان أنشطة االعتداء عليها، متصالحية البيانات ّاملعلومات، كمحل للحماية م

ما ، أّ محايتها بنصو ِ خاصة، كاملال املادَ ااحممي َمن نصو ِ َرمية السرقة

 فعل بالنسبة للقوى ااحمرزة.

عقوبات كونه حيصر 2/ 399احمدد باملادة نتمنى من مشرعنا العدّل عن تعريف فعل األخذ ا-3

لذَ أصبح ا سلوك اجلرمي يف َرمية السرقةاألخذ يف الطبيعة املادية، ّهذا ال ينسجم مع ال

 علومات ية مرتبطة بتطور تكنولوَيا املسلوكًا معنويًا إلكجرّنيا، يعتمد على ّسائل تقن
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افة السرقة اإلكجرّنية، ّكذلك ك نتمنى من مشرعنا األردني التدخل لتجريم َرمية-4

بصرَ ِري ، بأن جيرم االلتقاط السمعي ّالصور السرقة ّاالستيالء على املعلومات ّالبيانات

 ك بإَافة نصّذل نفعة احلاسب اآللي.شرّع للبيانات ّاملعلومات، ّكذلك جيرم سرقة مامل

رنامج، لتقط بطريق االختالس ّالتحايل بيف قانون اجلرائم اإلكجرّنية يعاقب فيه كل من ا

 آللية للبيانات.أّ معلومة، أّ أَ عنصر من عناصر نظام املعاجلة ا
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 (4اْلَبْحث رقم )

 نِعَ  ةُجَاتِالنَّ ةِوعَ رُشْالْمَ ري غِ اعِاألوضَبِ افِ رتَاالعْ مُدَعَ 

  انَهِم دةِحَتَالْمُ  مُمَاألُ اقِيثَمِ وقفُمَوَاْلقُوَّة ام خدَتْاسْ
 

 ةُ نَامِحَالرَّ لحُفْمُ رُاهِى شَوسَمُد. 

 

 امللخص

فعال تقوم بها دّلة أّ ام هي عبارة عن تصرفات إن األَّاع ِري املشرّعة يف القانون الدّلي العا

ّ اكثر من شأنها انتهاك قاعدة د ّ اكثر حيال دّلة ا ّ ملزمة، ّتعت ر قاعدأ ة حتريم استخدام ّلية آمرة أ

 رة . القوة يف العالقات الدّلية من بني هذه القواعد اآلم

 يثًا يفة عن استخدام القوة ليس شأنًا حدإن عدم االعجراف باألَّاع ِري املشرّعة النامج 

شر، ّبالتالي لقدمية اليت ظهرت يف القرن التاسع عالقانون الدّلي العام، بل جيد أساسه يف املمارسات ا

 . م االعجراف باألَّاع ِري املشرّعةفإن هناك التزاًما موَوعًيا يقع على عاتق الدّل بعد

يادة س  جمتمع دّلي يطمح إىل إرساءّتكمن أهمية هذه الدراسة يف أن هلا أهمية عملية يف

 . اك أحكامها علًناّل احماّلة انتهاّالت بعض الدالقانون الدّلي يف سياق العالقات الدّلية يف َوء حم

لنامجة عن دراسة األَّاع ِري املشرّعة اّقد ُقسِّمت هذه الدراسة إىل مبحثني ُخصص األّل ل

نتهاك. ُّخصص هذا االات الدّلية ّمعايري استخدام القوة ّتعريف جلنة القانون الدّلي لالنتهاك

يًا النامجة عن ِري املشرّعة دّل شأن األَّاعاملبحث الثاني لدراسة موقف األمم املتحدة ّامليثاق ب

عزيز دّر عدم ن النتائج ّالتوصيات اليت تسهم يف تّخُلصت هذه الدراسة إىل عدد م استخدام القوة .

 .ام لعاالعجراف باألَّاع ِري املشرّعة يف القانون الدّلي ا
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Abstract 

Non-recognition of the illegal situation resulting from the 

use of force and the position of the Charter of the United Nations 

Dr.. Mousa Shaher Mufleh Al Rahamna 

Non-recognition of unlawful acts resulting from the use of force and the 

position of the Charter of the United Nations 

Unlawful acts in an international public law are actions or acts carried out by 

one or more states against one or more countries that violate a peremptory or binding 

international norm. The rule prohibiting the use of force in international relations is 

one of these jus conges. 

 The non-recognition of the unlawful acts resulting from the use of force is not 

a recent  

manifestation of public international law but is rooted in the old practices of 

the nineteenth century and therefore there is an objective obligation on States not to 

recognize the illegal situation. 

The importance of this study is that it is of practical importance in an 

international society that aspires to establish the rule of international law in the 

context of international relations, in light of the attempts of some countries to try to 

violate its provisions publicly. 

This study was divided into two sections devoted to the first topic to study the 

unlawful acts resulting from the use of force and the International Law Commission's 

definition of international violations and the standards of this violation. The second 

section was devoted to studying the position of the United Nations and the Charter 

on internationally illegal situations. The study concluded with a number of 

conclusions and recommendations which contribute to enhancing the role of non-

recognition of unlawful acts in public international law. 

 متهيد :

نها حفظ لة من املبادئ اليت من شألقد َاء ميثاق األمم املتحدة لريكز على مج

ية للدّل دم التدخل يف الشيّن الداخلالسلم ّاألمن الدّليني من خالل تكريس مبدأ ع

عالقات ملا كان استخدام القوة يف الّحتريم استخدام القوة يف العالقات الدّلية، ّ

ءت نظرية عدم ردة فعل من اجملتمع الدّلي َا مشرّع يستدعي الدّلية جيسد َّعًا ِري

 الدّلية. ن استخدام القوة يف العالقاتاالعجراف مبثل هذه األَّاع ال سيما النامجة ع
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بعدم  عة أّ ما يعرف مبذهب ستمسونّيعت ر عدم االعجراف باألَّاع ِري املشرّ

رّعة يف عامل األَّاع ِري املشعجراف باالعجراف بداية ظهور فقه َديد ينادَ بعدم اال

وة يف ل االستعمال ِري املشرّع للقالقانون الدّلي، من خالل بناء موقف دّلي حيا

لقانون اً من نظرية اجلزاء يف الكي تصبح هذه النظرية يف ااحمصلة َزء العالقات الدّلية

 الدّلي.

ّ أهمية هذا البحث م أهمية البحث : ّلي يصبو د ن الناحية العملية يف جمتمعتبد

ات لبعض دّلية إزاء ما جيرَ من انتهاكإىل إرساء سيادة القانون الدّلي ّالشرعية ال

ع خمالفًا ة إزاء أَ َّع ِري مشرّع يقأحكام هذا القانون، من خالل تبين مواقف عملي

لعالقات الدّلية ال سيما أن استخدام القوة يف ا مليثاق األمم املتحدة ّاملبادئ اليت أرساها،

أخري مبثل عدم االعجراف مباشرة ّبدّن تتاج إىل موقف إجيابي، يتمثل بقيام الدّل بحي

ّإن ّاَب الدّل  ،ى السلم ّاألمن الدّلينيهذا الوَع، باعتبار أنه يشكل خطورة بالغة عل

 يتمثل بالقيام مبثل هذه اخلطوة.

ف عجراتدّر حول أن مسألة عدم اال يثري هذا البحث إشكالية مشكلة البحث:

وة يف العالقات عام، ّالناجتة عن استخدام القباألَّاع ِري املشرّعة يف القانون الدّلي ال

 حتديد لصعوبات العملية ّاليت تكمن يفالدّلية، يكتنفها بعض اجلدل ّتفرز عددًا من ا

ة الوَع ِري العجراف يعد مبثابة َزاء ملخالفّفيما إذا كان عدم ا ،مفهوم هذه الفكرة

ري ف عند خمالفة مثل هذا الوَع ِل هناك ّاَب يفرض عدم االعجرااملشرّع، ّه

وَع أّ كل دّلة لتعجرف مبثل هذا الاملشرّع، أم أن ذلك مجرّك للسلطة التقديرية ل

رة يف صور على خمالفة القواعد اآلممتتنع عن االعراف به، أم أن عدم االعجراف مق

ذَ مل يتم ملركز القانوني للوَع اليد االقانون الدّلي العام، ّاخريًا ال بد من حتد

 االعجراف به، ّما ينجم عن ذلك من آَار.

الل منهج الوصف ّالتحليل، من خ لقد اعتمد هذا البحث على منهج البحث:

م حتليل ف الدّل ّاملنظمات الدّلية، َاستعراض السوابق العملية ّالقانونية يف مواق

 يتوصل كامل حبيث تسهم النتائج اليتهذه السوابق ّتأصيلها لتوَع يف إطار نظرَ مت
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لة عدم ّالقانونية اليت تناّلت مسأ إليها هذا البحث، يف تعزيز الدراسات الفقهية

 لدّلي مستقباًل .االعجراف باألَّاع ِري املشرّعة يف القانون ا

بحث مت ىل َالَة مباحث رئيسة؛ ّكل ممت تقسيم هذه الدراسة إ هيكلية البحث:

النامجة عن  لدراسة األَّاع ِري املشرّعة ، ُّخصص املبحث األّلتقسيمه اىل مطلبني

الدّلي،  نة القانون الدّلي لالنتهاكاستخدام القوة يف العالقات الدّلية، ّتعريف جل

امليثاق بشأن دراسة موقف األمم املتحدة ّّمعايري هذا االنتهاك. ُّخصص املبحث الثاني ل

لثالث فقد تناّلنا عن استخدام القوة، أما املبحث ا ةاألَّاع ِري املشرّعة دّليًا النامج

ام القوة يف موقف الفقه الدّلي من حظر استخدالقانونية للقوة ااحمظورة ّ الطبيعة فيه

 العالقات الدّلية.

 املبحث األّل

 لقوةة الناجتة عن استخدام اعدم االعجراف باألَّاع ِري املشرّع

ألزمان" فإن من ال ُينكر تغري األحكام بتغري ا"إعمااًل للقاعدة الفقهية اليت تقول 

كتساب ما كان يسمى )حق الفتح( أَ ا األحكام اليت ِريها الزمن يف القانون الدّلي

 (1)األراَي بالقوة الفعلية .

، تى أّاسط القرن التاسع عشرّيعين هذا احلق الذَ كان سائدًا ّمطبقًا ح

أّ إقليمًا  رب دّلية، بأن يضم أراَي اخلصمحاإمكانية املتاحة أمام الطرف املنتصر يف 

 ّكما فعلت أملانيا يف، 1830اجلزائر عام ّذلك كما فعلت فرنسا ب ،منها إىل أراَيه

، ين َّمتها إىل أراَيهاحني سلخت إقليم األلزاس ّاللور 1870حربها على فرنسا عام 

ع حدًا ملشرّعية َم َّ ّلََي املعاصر الذَِري أن هذا الوَع قد تغري يف ظل القانون الد

                                                 

الة منشورة يف القانون الدّلي املعاصر، مق ( هندَ، احسان، عدم مشرّعية َم اراَي الغري بالقوة1)

حدة سياسية تصدر عن ميسسة الو -الثورة السورية )يومية ، صحيفة19/3/2006على االنجرنت بتاريخ 

 ?p://thawra,alwehda.gov.sy_kuttab_a,asp للصحافة ّالطباعة ّالنشر(.
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نود لتاسع عشر تقريبًا حيث نصت بأراَي الغري باسم حق الفتح منذ أّاسط القرن ا

يف ذلك عدة نصو ِ  على منع َم أراَي الغري ّتبعته 1874)مشرّع برّكسل( عام 

 (2)دّلية أخرى.

 املطلب االّل

 القوة الضم ّاإحلاق الناجتني عن استخدام

االحتالل  لدّلي ّحل حمله ما يسمى )قانونالقانون ا لقد أزيل )حق الفتح( من

إقليم و أن حق الفتح يتضمن إحلاق ااحلربي( مع فارق أساسي بني هذين الوَعني، ّه

ربي بنقل نما ال يسمح قانون االحتالل احلاملفتوح نهائيًا بأراَي الدّلة املنتصرة، بي

دارة اإقليم ملدة ح هذه األخرية حق إإمنا مينالسيادة على اإقليم إىل الدّلة املنتصرة، ّ

دّلة اليت متلكه على اإقليم ااحمتل فتبقى لل ميقتة، تزّل بانتهاء االحتالل، ّأما السيادة

قليم إىل  حتتل إقليمًا ما بضم هذا اإأصاًل، ّمينع القانون الدّلي على الدّلة اليت

ّ حتى منحه عميلة هلا فيه، أقامة حكومة أراَيها أّ التنازل عنه إىل دّلة َالثة، أّ إ

 (3)االستقالل عن دّلته األصلية.

ى ذلك، نع عملية الضم، ّالرد علّيثور التساؤل، حول عدم َّود نص قانوني مي

 1974ة عام جلمعية العامة لألمم املتحدأن التصريح اخلا ِ بتعريف العدّان الصادر عن ا

ن الدّلي، عدّاني مينعه القانوو عمل َاء صرحيًا، لييكد بأن احتالل أراَي الغري ه

ضم دّلة خبصو ِ قيام العراق ب 1991الصادر عام  662ّكذلك قرار جملس األمن رقم 

                                                 

، ّاتفاقيات 1880اّكسفورد  . ّمن امثلة هذه النصو ِ ما نص عليه تصريح2( املرَع السابق،  2ِ)

يف لعام ّبرّتوكول َنيف االَا 1949ّ 1929، ّاتفاقيات َنيف لعامي 1907ّ  1899الهاَ لعامي 

1977 . 

لية، الطبعة ام، اجلزء الثاني، القاعدة الدّ( عبد احلميد، حممد سامي، أصول القانون الدّلي الع3) 

 .216،  1969ِالسادسة، الدار اجلامعية، االسكندرية، 
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رمته إىل عدم انيًا، ّدعا اجملتمع الدّلي بالكويت، ّالذَ اعت ر مثل هذا الضم عماًل عدّ

 عدّانًيا، ماًلرد احتالل أراَي الغري هو عاالعجراف مبثل هذا الضم، ّبالتالي إذا كان جم

َهة، أخرى  ن باب أّىل، هذا من َهة، ّمنفإن َم هذه األراَي هو عمٌل عدّانٌي أيضًا م

ف بأَ عملية َم تقريبًا على عدم االعجرا 1974فإن التعامل الدّلي قد درج منذ عام 

لك، ما ّرد متنع مثل هذا الضم، ّيدعم ذ ألراَي الغري مما يشري إىل َّود قاعدة عرفية

ين قليم االلزاس ّاللوراليت ألزمت أملانيا برد إ 1919يف مقررات ميمتر فرساَ عام صراحة 

َ كانت قد احتلته عام  حتالل اليت دامت ّتعويض فرنسا عن مدة اال 1870إىل فرنسا الذ

 (4)حوالي نصف قرن.

قاليم عجراف بعمليات َم ّإحلاق أّدرَت أِلبية الدّل بعد ذلك، على عدم اال

ّزير خارَيتها  ت املتحدة األمريكية اليت أصدرّكان السبق يف ذلك للوالياالغري بالقوة 

دّلة  ، ّحماّلة اليابان إنشاءإَر احلرب الصينية اليابانية - 1932هنرَ ستمسون عام 

كومة الواليات تصرحياً ميداه أن ح –بلها مستقلة يف إقليم منشوريا الصيين ّااحمتل من ق

احمتلة بالقوة، ّقد ريات إقليمية حتدث يف األقاليم ابأَ تغي املتحدة األمريكية لن تعجرف

من مبادئ  َة أنه أصبح يعت ر مبدأ أساسًياالقى التصريح تأييًدا دّليًا ّاسعًا، إىل در

 (5)صر ّاملعرّف مببدأ ستمسون.نظرية عدم االعجراف يف القانون الدّلي املعا

، حيث مل تعجرف 1936حبشة عام ليا للّقد تكرَّس هذا املبدأ عند احتالل إيطا  

ّقد أعادت   عصبة األمم بهذا االحتالل،الواليات املتحدة األمريكية ّالدّل األعضاء يف

: الذَ يقول حرفيًا 1938صريح )ليما( عام الدّل األمريكية التأكيد على هذا املبدأ يف ت

تم عن طريق ي آخر لألَّاع اإقليمية، )إن االحتالل أّ اكتساب اإقليم أّ أَ تعديل

                                                 

ملعاصر، مرَع سابق، ا يف القانون الدّلي العام ( هندَ، احسان، عدم مشرّعية َم اراَي الغري بالقوة4)

 .662ّكذلك قراره رقم  497، ّانظر ايضًا قرار جملس االمن الدّلي رقم 2 ِ

 .2( املرَع السابق،  5ِ)
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د آَارًا قانونية( مجيعًا ِري صحيحة، ّال تولِّ الغزّ بالقوة أّ بغري الوسائل السلمية تعت ر

.(6) 

لب إليها اق هيئة األمم املتحدة، ُّطّعندما ُأنشئت جلنة القانون الدّلي يف نط

َ القانوني يف هذا املوَوع، َعدَّت ان، ألنهما لعدّالضم ّاإحلاق من أخطر أنواع ا بيان الرأ

 مشرّعها نسانية مجعاء، ّأدرَتهما يفيشكالن َرمية دّلية مستمرة على سالم ّأمن اإ

دّلة أخرى  مية دّلية؛ إحلاق دّلة أراَياخلا ِ باجلرائم الدّلية، إذ قالت: )يعت ر َر

ا، هو تفاّض صود بوسائل القانون الدّلي هنبها بوسائل ِري ّسائل القانون الدّلي( ّاملق

اهدة الصلح لة القائمة باالحتالل يف نص معتني ّالتنازل عن اإقليم ااحمتل للدّالدّل

ل هذا َغط أّ إكراه، فإذا حصل مث اليت يتوصل الطرفان لتوقيعها طواعية، دّن أَ

زهلا الِياً كأن ت عن اإقليم ااحمتل يعد تناالضغط ّاإكراه على إرادة الدّلة اليت تنازل

 (7)مل يكن.

حني شنت  1967حزيران  5ية ااحمتلة يف القواعد على األراَي العربّتنطبق هذه 

ة هلا، ّانتهت أراَي الدّل العربية املتامخ القوات اإسرائيلية حربًا دامت ستة أيام على

لكن القوات ّل هي سورية ّمصر ّاألردن. ّهذه احلرب باحتالل أراض عربية تابعة لثالث د

زارع شبعا وم مدينة القدس ّالضفة الغربية ّمياإسرائيلية ال تزال حتتل حتى ال

 (8)اللبنانية ّهضبة اجلوالن السورية.

                                                 

 .217م، مرَع سابق،  ِ( عبداحلميد، حممد سامي، اصول القانون الدّلي العا6)

ّلي اجلنائي، مادة دّتطوير قواعد القانون ال ( معمر، موساَّ، دّر جلنة القانون الدّلي يف تدّين7)

-http:/www.forum.lawمنشور على شبكة االنجرنت على موقع منتدى القانون اجلزائرَ : 

dz.com/lofiversion/index.php/t1993.html 

َع سابق، يف القانون الدّلي املعاصر، مر ( هندَ، احسان، عدم مشرّعية َم اراَي الغري بالقوة8)

ِ 3 
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فحسب، ّمل  زارع شبعا احتالاًل حربًياّاذا كانت إسرائيل حتتل الضفة الغربية ّم

 ّهما لنت عن َم املنطقتني األخرينيتعلن عن َمهما أّ إحلاقهما بأراَيها، فقد أع

قانون الدّلي خالفًا لقواعد ال 1980والن السورية يف عام ّهضبة اجل 1968القدس يف عام 

 اليت متنع ذلك ّاليت َاء ذكرها سابقًا.

لعام  252ّ  251ّ 250ألمن الدّلي رقم ّتأكيداً هلذا املوقف، َاءت قرارات جملس ا

أكَِّد على بها إسرائيل يف القدس ّلُت لتعلن عدم االعجراف باإَراءات اليت قامت 1968

السلطات  ّ العسكرَ هو أمر مقبول. ّلكنستيالء على أراَي الغري بواسطة الغزأن اال

لقدس عالن َم القدس العربية إىل ااإسرائيلية قامت بارتكاب خمالفة أدهى ّهي إ

ّلذا  أصبحت َزءًا من )أرض إسرائيل( الغربية )اليهودية( ّاالدعاء بأن املدينة قد

 (9)هاَ َّنيف عليها.أصبحت يف ِحل  من تطبيق اتفاقيات ال

ام ة اجلوالن؛ فهي حبسب أحكّما قيل عن القدس ينطبق حبرفيته على منطق

الت مدة عة للسيادة السورية مهما طقوانني االحتالل احلربي أرض سورية ّتبقى خاَ

ّقد عبَّر  ّلي ّاَح ّصريح يف هذا اجملالاالحتالل اإسرائيلي هلا، ّموقف القانون الد

 حيث قال: )إن أَ حل 1991يمتر مدريد عام َية الرّسي مبناسبة عقد معنه ّزير اخلار

َافة إىل راَي العربية ااحمتلة باإسلمي جيب أن يشمل االنسحاب اإسرائيلي من األ

 1(10).ر مصريه(اعجراف إسرائيل حبق الشعب الفلسطيين يف تقري

ذَ يقضي ّال 11/11/1991ست يف ّأما القانون اإسرائيلي الصادر عن الكني

ًَا إسرائيلية ِري قابلة ىل األمام ال للتفاّض، فهو نوع من اهلرّب إ باعتبار اجلوالن أرا

ة يف ائيلي ليس هلا أَ قيمة ملزمأكثر ألن قوانني الكنيست هي تشريع داخلي إسر

يف كل دّرة  العامة لألمم املتحدة تيكد القانون الدّلي، ّالدليل على ذلك أن اجلمعية

                                                 

ر، مرَع سابق،  بالقوة يف القانون الدّلي املعاصة َم اراَي الغري( هندَ، احسان، عدم مشرّعي9)

ِ 3. 

 .3( املرَع السابق،  10ِ)
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م أحكام حمتلة ّتطالب إسرائيل باحجرا عقادها بأن اجلوالن أرض سوريةمن أدّار ان

  اتفاقيات َنيف فيها.

 املطلب الثاني

نتهاك هاك الدّلي ّمعايري اتعريف جلنة القانون الدّلي لالنت

 االلتزام الدّلي

نجم عن العمل ِري املشرّع الذَ ي اجتهت جلنة القانون الدّلي حنو تبين فكرة

ّ أياً من أشخا ِ القانون الدّ ة قانونية تقوم به الدّلة،اإخالل بقاعد لي، ّاَتهد الفقه أ

من مشرّع  19 قانون الدّلي حددته يف املادةيف حتديد العمل ِري املشرّع، ِري أن جلنة ال

 (11)مسيّلية الدّل ّالذَ لجنم عن:

ليني دّلحفاظ على السلم ّاألمن الانتهاك خطري اللتزام دّلي ذَ أهمية َوهرية ل .1

 كااللتزام حبظر العدّان.

َ أهمية َوهرية حل .2 صريها، ماية حق الشعوب يف تقرير مانتهاك خطري اللتزام دّلي ذ

 واصلتها بالقوة.كااللتزام بتحريم فرض سيطرة استعمارية أّ م

همية َوهرية حلماية الشخص انتهاك خطري ّّاسع النطاق اللتزام دّلي ذَ أ .3

حريم الفصل قاق ّبتحريم إبادة األَناس ّبتالسجراإنساني، كااللتزام بتحريم ا

 العنصرَ.

، ماية ّصون البيئة البشريةانتهاك خطري اللتزام دّلي ذَ أهمية َوهرية حل .4

 حار.كااللتزام بتحريم التلويث اجلسيم للجو ّالب

                                                 

قراءة ّرتها الثالثة ّاخلمسني، المن تقرير جلنة القانون الدّلي عن أعمال د 19( راَع نص املادة 11)

، اجمللد 2000، حولية يًاالفعال ِري املشرّعة دّلالثانية ملشرّع املواد املتعلق مبسيّلية الدّل عن ا

 . 46الثاني، )اجلزء الثاني(، الفصل الرابع،  ِ
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تتفق  لى التوالي هي اجملاالت اليتإن اجملاالت األربعة السابقة ّاليت ّردت ع

األمن الدّليني، سية املتمثلة يف صيانة السلم ّيق األهداف األربعة األساّالسعي إىل حتق

لقانون ّصيانة البيئة، ّهي قواعد ا ّحق الشعوب يف تقرير مصريها، ّحقوق اإنسان،

 ك ر من ِريها حلماية املصاحلالدّلي اليت أصبحت اليوم ذات أهمية َوهرية أ

ت اليت لك اليت تتفرع من االلتزاماتاألساسية للمجتمع الدّلي، ّهي إىل حد كبري 

إمنا يشكل  َ انتهاك هلذه الفئات األربعتنطوَ على هذه الفئات األربع. ّبالتالي فإن أ

اك خطري رمية الدّلية: "بأنها انتهَرمية دّلية، ّعلى هذا األساس ميكن تعريف اجل

عوب يف تقرير شاألمن الدّليني، ّحق الاللتزام دّلي ذَ أهمية َوهرية لصيانة السلم ّ

نتهاكات ة ّصيانتها ّهي التزامات ّامصريها، ّحقوق اإنسان ّمحاية البيئة البشري

 (12).معجرف بها من قبل اجملتمع الدّلي بأكمله " 

سم بتنوع تبارها كياًنا مفاهيمًيا يتّنظرًا لصعوبة تعريف اجلرمية الدّلية باع

ن الدّلي أن ة، فقد حاّلت جلنة القانوعبياملعايري التشريعية ّالقضائية ّاملعايري الش

ر. ّإذا كان رة إىل اخلطورة األشد ّاألكثتضع معيارًا هلذه اجلرمية، ّانتقلت من اخلطو

ون الدّلي، ها تبدّ أكثر صعوبة يف القانتعريف اجلرمية يف القانون الوطين صعبًا، فإن

 ميخرًا، ِري أن ائي إالقانون الدّلي اجلنألن القانون الدّلي العام مل يهتم مبسائل ال

لتسلط الضوء  19ّمن هنا َاءت املادة  األعمال الوحشية ّالبشعة جيب أن تلقى َزاًء،

ّأمنها، فما  رائم املخلة بسلم اإنسانيةعلى هذه اجلرائم الدّلية اليت يطلق عليها اجل

 (13).االنتهاكاتهو إذًا املعيار الذَ ختضع له هذه اجلرائم ّ

مر على معيار نة القانون الدّلي يف بادئ األطورة: لقد ّافقت جلأّاًل: معيار اخل

ليت تقدر حسب ة بسلم اإنسانية ّأمنها، ّااخلطورة البالغة بوصفه مميزًا للجرمية املخل

                                                 

جلنائي، مرَع ن ّتطوير قواعد القانون الدّلي ا( معمر، موساَّ، دّر جلنة القانون الدّلي يف تدّي12)

 .1سابق،  ِ

 .1( املرَع السابق،  13ِ)
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فظاعة اليت دمة اليت تنجم عنها ّدرَة الالضمري العام، أَ االستنكار الذَ تثريه ّالص

ل ِري املشرّع تمع الدّلي حيث أكدت: "يشكل الفعتثريها لدى اجملتمعات الوطنية ّاجمل

لضرّرة لصيانة لة التزامًا دّليًا، هو من ادّليًا َرمية دّلية حني ينجم عن انتهاك الدّ

ه هذا اجملتمع بعمله أن انتهاك مصاحل أساسية للمجتمع الدّلي حبيث يعجرف هذا

يفية التعرف ه ّحتديد كنه ميكن حتسينيشكل َرمية". ّرِم ذاتية املعيار ِّموَه، فإ

ذاتي  قدر ّفقًا لعدة عناصر بعضهاعليه، أّ جيدر مالحظة اخلطورة اليت ميكن أن ت

دافع ّدرَة ر اخلطورة ّفقًا للنية أّ الّبعضها اآلخر موَوعي، ّيف احلالة األّىل تقد

ما نب هذه العناصر املعنوية، كّعي مرتكب اجلرمية ّشخصيته، كما توَد إىل َا

مكن ر ذات مضمون أكثر موَوعية، فيَانب هذه العناصر املعنوية عناص توَد إىل

قد يتعلق ليت جترَ محايتها قانونًا، ّتقييم اخلطورة من حيث املصلحة أّ املمتلكات ا

لك احلياة الطبيعيني أّ باملال، ّكذ األمر عند ذلك باإَرار باحلقوق أّ باألشخا ِ

ا يتعلق باملال، أَ باخلطر االَتماعي. أما فيم ،ّالسالمة اجلسمانية لألفراد ّاجملموعات

همية بالجراث الثقايف الذَ هو ذّ أ فقد يتعلق األمر باملال العام أّ األشخا ِ أّ

 (14)تارخيية.

ه يف بطان ارتباطًا ال ميكن فصمّمن هنا فإن العنصر الذاتي ّاملوَوعي مرت

ن كثريًا قانون الدّلي، أللوطين ّالتعريف أَ عمل إَرامي، ّهذا صحيح يف القانون ا

ئم يف طين كثريًا ما تعت ر كذلك َرامن األفعال اليت تعت ر َرائم يف القانون الو

الذاتي  تا احلالتني يضاف إىل العنصرالقانون الدّلي ّأبرزها َرائم البيئة ّيف كل

ة كات الرّحيالمة البدنية أّ على املمتلالقصد اجلنائي، كاالعتداء على احلياة أّ الس

تقيم  19ن املادة َرمية. إ سمح بتمييز أَّاملادية ّاجلمع بني هذين النصرين هو الذَ ي

                                                 

ي اجلنائي، مرَع قواعد القانون الدّلن ّتطوير ( معمر، موساَّ، دّر جلنة القانون الدّلي يف تدّي14)

 .3سابق،  ِ
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ركة أّ جلرمية، سواء كان فردًا أّ شخطورة اجلرمية املرتكبة بغض النظر عن مرتكب ا

 (15)دّلة.

لعهد يف قد كانت َهود الفقه حديثة اَانيًا: معيار املصلحة العامة املشجركة: ل

لعاملية الثانية،  حد ذاتها إىل نهاية احلرب ات اجلرمية الدّلية، ّترَع يفالبحث عن مسا

، ّبدا مدمرة على األرض ّما عليها بعد استعمال السالح النوَّ ّما تركه من آَار

ث يف السمات ااحمددة ّمتيز يف بداية األمر بالبح 1949التطور يف هذا اجملال بعد عام 

 (16)للجرمية الدّلية .

 19 حني علَّقت على املادة 1976عام  ّصف رائع للجنة القانون الدّليّقد ّرد 

ألعمال ِري  إىل كل فئة على حدة، لتشمل ا"بضرّرة اإشارة لألفعال ِري املشرّعة دّليًا

ن األعمال لتمييز بني األنواع املختلفة ماملشرّعة البالغة اخلطورة". فقد أخذت فكرة ا

د صيغتها ة موَوع االلتزام املنتهك، ّتتجسأهميِري املشرّعة دّليًا على أساس 

ى لى َّه اخلصو ِ ّاليت ركزت علالنظرية يف كتابات القانون الدّلي ّاجلنائي ع

ه من أشخا ِ انون الدّلي إىل درَة اعتبارالفرد بصفته أكثر املخاطبني اهتماماً من الق

ية، ّإىل ظهور أفعال لدّلد القواعد اآلمرة االقانون الدّلي االّرّبي، ّإىل التسليم بوَو

اليت تجرتب ار الناشئة عن ارتكابها، َّديدة ال يكفي جمرد التعويض عنها جل ر األَر

جلرمية ّيشمل تعريف ا ق البيئة.عليها عواقب َسيمة، ّهي اجلرائم اليت تقع حب

ئم راة الدّل يف عموميته اجلمن اجلزء األّل من مشرّع مسيّلي 19الدّلية الوارد يف املادة 

تتميز  فئة من اجلرائم الدّلية اليت املخلة بسلم اإنسانية ّأمنها، ّهي ليست إال

ن املمكن اللتزام املنتهك، ّهلذا يبدّ مخبطورتها البالغة ّاليت تقدر ّفقًا ملوَوع ا

ا زادت أهمية بسلم اإنسانية ّأمنها، ّكلم ّبالنسبة هلذا املوَوع متييز اجلرمية املخلة

                                                 

نائي، املرَع ّتطوير قواعد القانون الدّلي اجل ( موساَّ معمر، دّر جلنة القانون الدّلي يف تدّين15)

 .4السابق،  ِ

 .4( املرَع السابق،  16ِ)
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دّلي يتسم  ائم الناشئة عن انتهاك التزامَسامة االنتهاك ّتشمل اجلراملوَوع زادت 

 (17)موَوعه بأهمية خاصة يف نظر اجملتمع الدّلي.

صيانة انتهاك التزام دّلي َرّرَ لّالواقع، أن مجيع اجلرائم الدّلية تتميز ب

هي ىل، ّنبغي َّعها يف املرتبة األّاملصاحل األساسية، إال أن هناك بعض املصاحل ي

اية حقوق ق الشعوب يف تقرير مصريها، ّمحاملتعلقة بصيانة السلم ّاألمن الدّليني، ّحب

 سان.اإنسان، ّصيانة البيئة اليت يعيش فيها اإن

شكل هم الشواِل اجلوهرية، ّهي تتلك هي النقاط الرئيسة اليت تدّر حوهلا ا

 ة. من اهمية أساسي قمة اهلرم يف البناء القانوني نظرًا ملا هلا

ه اجلماعة اليت تتحمل بها الدّلة جتا ّحيث إن هذا االلتزام، من بني االلتزامات

لدّل، ن النوع األّل تتحمل بها كل االدّلية حيال دّلة أخرى، ذلك أن االلتزامات م

صلحة ن لسائر الدّل أن تتمسك بأَ مّإنه بالنظر ألهمية احلقوق اليت تقابلها، فإ

 حلقوق. قانونية من َراء صون تلك ا

دية لدّلة الكافة، ال ترعى مصلحة فر فهي إذًا، التزامات مطلقة تسرَ يف مواَهة

ّاقع األمر  ّلية، ّبهذا تكون اللجنة يفمعينة، بقدر ما ترعى مصلحة عامة للجماعة الد

أن تتقيد  عد الدّلية اآلمرة اليت جيبقد كشفت عن فكرة النظام العام الدّلي ّالقوا

 الفها باطاًل بطالنًا مطلقًا.يقع االتفاق على ما خي بها كل الدّل ّأن

قواعد  للنظام العام الدّلي، فهي ّهذه القواعد اآلمرة تشكل الشريان التاَي

ة بأسرها، ها من قبل املنظومة الدّليقطعية ملزمة، ّمتطورة، ّموافق عليها ّمعجرف ب

                                                 

لبصائر ا ي التقليدَ، راَع اجلندَ، ِسان،( حول اجلرائم الدّلية يف القانون الدّلي االنسان17)

 ّما بعدها. 226،  2011ِىل، عمان، ّالذخائر يف القانون الدّلي االنساني، الطبعة االّ
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يَر عل قبول لك ال يالقواعد فإن ذ ّإذا كان هناك فئة صغرية من الدّل تعارض هذه

 (18)اجملموعة الدّلية بأسرها هلذه القواعد.

ليت ا يف إظهار صفة التطور اّلقد لعبت حمكمة العدل الدّلية دّرًا كبرًي

تراكشن  يف قضية برشلونة 1970شباط  27اصطبغت بها القواعد اآلمرة، ففي حكمها يف 

ريم َرائم يم العبودية، حترصنة، حترَاءت مبزيد من القواعد اآلمرة مثل حتريم الق

سَّعت من سلطان إىل القوة، بل إن ااحمكمة ّ اإبادة اجلماعية باإَافة إىل حتريم اللجوء

ي قواعد رات ّحصانات الدبلوماسيني ههذه القواعد حني اعت رت أن حرمة مباني السفا

مريكيني يف أليف قضية الرهائن ا 1979كانون األّل  15آمرة بامتياز يف حكمها الصادر يف 

 (19)طهران.

 املبحث الثاني

 اع موقف منظمة األمم املتحدة من األَّ

 تخدام القوةِري املشرّعة دّليًا الناجتة عن اس

من أَّاع  مة األمم املتحدة مما يقعال بد يف هذا السياق من استجالء موقف منظ

لى موقف ع عني إلقاء مزيد من الضوءِري مشرّعة ختالف أحكام القانون الدّلي، فيت

ملتحدة وقف اجلمعية العامة لألمم اميثاق األمم املتحدة من هذه األَّاع، ّكذلك م

ة ااحمظورة ّلية، ّما هو املقصود بالقومن مسألة حظر استخدام القوة يف العالقات الد

 مبوَب امليثاق ّموقف الفقه من ذلك.

  

                                                 

 ّما بعدها.   226لي االنساني، املرَع السابق،  ِ( ِسان اجلندَ، البصائر ّالذخائر يف القانون الد18ّ)

 .19( املرَع السابق،  19ِ)
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 املطلب األّل

 موقف ميثاق األمم املتحدة

ين مذهب رحيًا ّمباشًرا ينطوَ على تبمم املتحدة نصًا صمل يتضمن ميثاق األ

يثاق األمم صرفات اليت باملخالفة ألحكام معدم االعجراف باألَّاع ِري املشرّعة، أّ الت

عين أن األمم عام بشكل عام. ّلكن هذا ال ياملتحدة بوَه خا ِ ّألحكام القانون الدّلي ال

ئ اليت انطوى ن نظرة متأملة يف مضمون املبادإاملتحدة مل تعر هذه القاعدة اهتماما، بل 

لدّلي، ّيدعم ن القواعد العامة يف القانون اعليها امليثاق تكشف لنا أن هذه القاعدة هي م

 1(20)دة .هذا ما َرى عليه العمل يف أَهزة األمم املتح

املشجركة  ة "بأن تتخذ اهليئة التدابريتنص املادة األّىل من ميثاق األمم املتحد

ها من َّوه التها ّتقمع أعمال العدّان ِّريالفعالة ملنع األسباب اليت تهدد السلم ّإزّ

لدّلي حلل فقًا ملبادئ العدل ّالقانون ااإخالل بالسلم، ّتتذرع بالوسائل السلمية، ّ

َ إىل اإخالل با لثانية يف فقرتها لسلم ّتسويتها". ّنصت املادة ااملنازعات الدّلية اليت تيد

ئل السلمية يئة منازعاتهم الدّلية بالوساة أيضًا على أن "يفض مجيع أعضاء اهلالثالث

 2(21)لخطر".على حنو ال جيعل السلم ّاألمن الدّلي عرَة ل

 يف ة "ميتنع أعضاء اهليئة مجيعًاّقد نصت الفقرة الرابعة من املادة الثاني

األراَي أّ  سالمة أّ استخدامها َد عالقاتهم الدّلية عن التهديد باستعمال القوة

 دة".ال يتفق ّمقاصد األمم املتح االستقالل السياسي ألية دّلة أّ على َّه آخر

من  ضاء اهليئة كل ما يف ّسعهمأما الفقرة اخلامسة فنصت على أن "يقدم أع

ساعدة أَ ذا امليثاق، كما ميتنعون عن معون إىل األمم املتحدة يف أَ عمل تتخذه ّفق ه

                                                 

النهضة العربية،  ِري املشرّعة، دار اإقليمية ع( الدقاق، حممد السعيد، عدم االعجراف باألَّا20)

 .26،  1984ِالقاهرة، 

 .19( املرَع السابق،  21ِ)
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يثاق األمم املتحدة ن أعمال املنع ّالقمع". َم إن ماملتحدة إزاءها عماًل مدّلة تتخذ األمم 

ن املبادئ نسان ّعد التفرقة العنصرية مقد َعل من حق تقرير املصري ّاحجرام حقوق اإ

الثالثة من قنن ذلك يف الفقرة الثانية ّ األساسية اليت تقوم عليها األمم املتحدة حني

 املادة األّىل. 

زام بعدم اق األمم املتحدة على االلتن الغياب الصريح للنص يف ميثّبالرِم م

ر، إال أن عدم املبادئ الثالَة آنفة الذك االعجراف بأَ تصرف يكون خمالفًا ألَ مبدأ من

عضاء االلتزامات اليت ينبغي على أ االعجراف ميثل يف هذه احلالة احلد األدنى من

من املادة الثانية  ما انتهكت حكم الفقرة الرابعة ناجلماعة الدّلية أخذ أنفسهم بها، فلو أ

المتناع يف األمم املتحدة التزامًا با من امليثاق ّاليت تفرض على الدّل األعضاء يف

ّل تلتزم يد باستخدامها، فإن كافة الدعالقاتهم الدّلية عن استخدام القوة أّ التهد

سيادة اإقليمية ل دّن املساس بالة ما حيومبوَب امليثاق بأن تتخذ من التدابري اجلماعي

هذا االلتزام ّ مع العدّان الواقع عليها.ّاالستقالل السياسي للدّلة املعنية أّ أن تق

رف يكون مفاده عدم االعجراف بأَ تص اإجيابي يفجرض بداهة أن يقجرن بالتزام سليب

ري هذا جيعل من غَار النامجة عنه ّالقول بخمالفًا للمبادئ املذكورة ّال بأَ أَر من اآل

  (22)هذه التدابري ِري ذَ معنى .

حلرب وة النهائية يف مراحل حظر اّلقد َاء ميثاق األمم املتحدة ليكمل اخلط

لية اليت صدرت تكن املعاهدات ّالوَائق الدّ ّاللجوء إىل القوة يف العالقات الدّلية، فلم

وقعت احلرب ث بالفعل؛ فى، ّهو ما حدقبله كافية لتجنب العامل خطر حرب عاملية أخر

، لذلك مل جتد انًا ّأهوااًل يعجز عنها الوصفالعاملية الثانية اليت َرَّت على العامل أحز

عي ُقُدمًا حنو ترسيخ مفرًَّا من الس -ة الثانية بعد انتهاء احلرب العاملي -شعوب العامل 

عبَّر عن هذا  دنظمة األمم املتحدة، ّقمفاهيم التضامن ّالتنظيم الدّلي فتم إنشاء م

 ديباَة ميثاقها.

تحدة القوة يف ميثاق األمم امل ترتيبًا على ما سبق، فقد َاء حظر استخدام

نت ألّل مرة بذلك تكون األمم املتحدة متكموَوعياً بغض النظر عن امل ررات ّاألعذار، ّ
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إىل  ابية بتجريد الدّل حق اللجوءيف تاريخ اجملتمع الدّلي، من حتقيق خطوة إجي

ني دّلي دّلية، ّذلك ببناء تنظيم قانوستخدام القوة أّ احلرب لتسوية املنازعات الا

هد العصبة، مليثاق على خالف ما ّرد يف عينشد حتقيق السلم ّاألمن الدّلي، فاحلظر يف ا

  (23)عامًا ّشاماًل .

مببدأ حظر  لفًا يرتبط ارتباطًا َّيقًاّالواقع أن مبدأ التسوية السلمية الوارد س

ستخدام القوة عات الدّلية ال حمال موَودة ّااستخدام القوة يف العالقات الدّلية، فاملناز

 –لدّلية أخرى حلل هذه املنازعات ا حمظور فكان من الطبيعي َرّرة النص على ّسيلة

سلمية كوسيلة حلل ( لتنص على مبدأ التسوية ال2/3فجاءت املادة ) –ِري ّسيلة القوة 

 (24) املنازعات الدّلية.

( اخلا ِ 2/3ملادة )( من امليثاق فهما مكمالن لنص ا37ّ  33أما نص املادتني )

وية ( من امليثاق توَح طرق التس33) بالتسوية السلمية للمنازعات الدّلية فاملادة

 (25)ة بينهم .إليها حلل املنازعات القائم السلمية اليت ميكن لألطراف املتنازعة اللجوء

ازعات الدّلية ألمن دّراً يف تسوية املنامليثاق، فإنها جتعل جمللس ا( من 37أما املادة )

سالفة الذكر  (33ليت ّردت يف املادة )يف حالة فشل التسوية من خالل الطرق السابقة ا

( بشان 2/3بيق نص املادة )( على الكيفية اليت يتم فيها تط37ّ 33بينما تنص املادتان )

ة اللتزام الدّل ة، ّالذَ يعت ر تطبيقه نتيجة حتمييالتسوية السلمية للمنازعات الدّل

 1(26)قاتهم الدّلية .بعدم اللجوء اىل القوة أّ التهديد بها يف عال

                                                 

ة، القاهرة، ، املنظمات الدّلية العاملي590،  1990ِة، ( أنظر العناني، إبراهيم، القانون الدّلي، القاهر24)

 .149 ِ -147،  2000ِلقاهرة، . ّانظر مجعة، حازم حسن، املنظمات الدّلية، ا36،  1997ِ

يمية، رسالة تطبيقية يف إطار املنظمات االقل اهلاللي، نشأت، االمن اجلماعي الدّلي، مع دراسة( 25)

 .64 ِ -63،  1985ِدكتوراه، كلية احلقوق، َامعة عني مشس، 

 ألّلانها نزاع من النوع إذا أخفقت الدّل اليت يقوم بي -1: "أنه( من امليثاق على 37( تنص املادة )26)

ب ان تعرض على جملس له بالوسائل املبينة يف تلك املادة َّيف املادة الثالثة ّالثالَني يف ح إليهاملشار 
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 املطلب الثاني

 ْلُمتَِّحَدةاموقف اجلمعية العامة لألمم 

 الدّلية من حظر استخدام القوة يف العالقات 

احلرّب  أصبح ينظر اىل –م املتحدة بعد ميثاق األم –إن اجملتمع الدّلي 

 8، ففي ملشرّعة يف العالقات الدّليةّاستخدام القوة باعتبارهما من الوسائل ِري ا

الواليات نيا ّاالحتاد السوفيييت ُّابرم اتفاق بني كل من فرنسا ّبريطا 1945أِسطس 

تفاق رمي احلرب، ّقد ُارفق باالاملتحدة بإنشاء حمكمة عسكرية دّلية احماكمة جم

صت املادة إَراءاتها ّاختصاصاتها ّقد نتضم األحكام اخلاصة بتشكيل ااحمكمة ّالئحة 

رب، ااحمكمة هو حماكمة جمرمي احل الالئحة على أن اهلدف من إنشاء ( من هذه6)

ارتكابها  تص بها ااحمكمة ّاليت يعت ركما نصت هذه املادة أيضًا على اجلرائم اليت خت

إعداد ّشن ها اجلرائم َد السالم مثل ختطيط ّنمنشئًا للمسئولية الدّلية، ّمن بي

ّ حرب باملخالفة للمعاهدات الد ّ االشجراك يف خطة عامحرب عدّانية أ ّ ميامرةّلية أ  ة أ

قرارات هيئة عليها باملواَيق الدّلية ّ يف هذا الشأن َم تأكدت هذه القاعدة بالنص (27)

  احلصر : األمم املتحدة ّمن بينها على سبيل املثال ال

َ ُيسمى " 1/12/1949( الصادر يف 290قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ).1 ُأسس ّالذ

املبدأ الثاني لدّل األعضاء إىل احجرامها، ّالسالم" تضمن عددًا من املبادئ ّدعا القرار ا

اء قد دعا الدّل األعض(، أما املبدأ الثالث ف2/4من هذا القرار هو تكرار صريح لنص املادة )

س حبرية ّ ِري مباشرة تهدف إىل املساىل االمتناع عن أَ تهديدات ّأعمال مباشرة أإ

 ة. اخلية ّقهر إرادة شعب أَ دّلّاستقالل أّ تكامل أَ دّلة أّ إَارة صراعات د

                                                 

ض للخطر حفظ السلم يعر أنع من شأنه يف الواقع استمرار النزا أن األمنإذا رأَ جملس  -2. األمن

أّ يوصي مبا يراه مالئمًا  الَنيا للمادة السادسة ّالثّالدّليني قرر إذا ما كان يقوم بعمل ّفًق ّاألمن

 من شرّط حل النزاع". 
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الذَ  1970أكتوبر  24( الصادر يف 2625قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) .2

يد باستخدام القوة ن الدعاية حلرب االعتداء أّ التهدعأكد على التزام الدّل باالمتناع 

ليمية، أّ لة كوسيلة حلل املنازعات اإقأّ استعماهلا النتهاك احلدّد الدّلية ألَ دّ

نون ( الذَ يعد انتهاكًا للقا2/4ادة )انتهاك مبدأ حظر استخدام القوة الوارد يف امل

 الدّلي ّأحكام امليثاق.

تعزيز األمن ّاملعرّف بإعالن " 1970ديسم ر  16در يف ( الصا 2334القرار رقم ) .3

دة يف ة أهداف ّمبادئ األمم املتحالدّلي" الذَ نص على دعوة مجيع الدّل مبراعا

ّ التهديد بهعالقاتهم الدّلية خاصة مبدأ االمتناع عن الل ا ّحل املنازعات جوء إىل القوة أ

(28)الدّلية بالطرق السلمية
1

مم درة عن اجلمعية العامة لأللصا. ّمن أهم القرارات ا

ّان"، فقد اخلا ِ "بتعريف العد 1974ديسم ر  14( الصادر يف 3314املتحدة، القرار رقم )

يسكو إال ملتحدة منذ ميمتر سان فرانسبدأت حماّالت تعريف العدّان عن طريق األمم ا

يم األمم مبالفشل، ّمل يفت ذلك من تص أن هذه اجلهود اليت ُبذلت يف هذا الصدد باءت

عن طريق  1950مرة أخرى اعتبارًا من عام  املتحدة على تعريف العدّان، فبدأت ااحماّالت

املتحدة  ، ّتكليف األمني العام لألمماجلمعية العامة من خالل جلان القانون الدّلي

، 1953عوام ان خاصة لتعريف العدّان يف أبإعداد تقرير شامل عن املوَوع، َم ُأنشئت جل

 .(29)(3314إىل القرار رقم ) 1974إىل أن مت التوصل عام  9671، 1956

بعد فظ السلم ّاألمن الدّليني، ّّيعت ر تعريف العدّان َرّريًا العتبارات ح

صورة التفاق على تعريف العدّان بزهاء نصف قرن تسنى خل راء القانون ّالسياسة ا

عد حل عهد عصبة األمم. ّبيف  1923ام نهائية، حيث كانت ااحماّالت األّىل قد بدأت ع

مبشرّع  ة بتعريف العدّان، َم تقدمتعصبة األمم ّاصلت األمم املتحدة يف جلنة خاص

ية ّقد صدر قرار اجلمع 1974ة يف إبريل للتعريف يتضمن مثاني مواد إىل اجلمعية العام

                                                 

 . 64ق،  ِ( اهلاللي، نشأت، األمن اجلماعي الدّلي، مرَع ساب28)

 .36( املرَع السابق،  29ِ)
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 بتعريف العدّان 1974ديسم ر  15 ( يف دّرة االنعقاد التاسعة ّالعشرين يف3314رقم )

 كما يلي: 

يادة ات املسلحة مبعرفة دّلة َد ساملادة األّىل: العدّان هو استخدام القو "

اق األمم خرى، أّ بأَ شكل يتنافى ّميثّّحدة األراَي أّ االستقالل السياسي لدّلة أ

ل لة" استخدمت دّن إخالل مبسائاملتحدة، ّنالحظ يف هذا التعريف أن لفظة "دّ

قبل املعنى ًا يف هيئة األمم املتحدة ّكذلك يالدّلة عضواالعجراف أّ ما إذا كانت 

 .)جمموعة دّل( عندما يكون هذا املفهوم مناسبًا

اهر األمر سلحة باملخالفة للميثاق يف ظاملادة الثانية: يعت ر استخدام القوات امل

ليس هناك  ن ّفقًا للميثاق أن يقرر أنهدلياًل على العدّان ّمع ذلك جيوز جمللس األم

ا يف ذلك رى اليت هلا عالقة باملوَوع مبر لتقرير ّقوع عدّان يف َوء الظرّف األخم ر

 درَة كافية.أن األحداث املعنية أّ نتائجها ليست َسيمة ب

ب إىل لية بصرف النظر عن إعالن احلراملادة الثالثة: ترقى أَ من األفعال التا

 مستوى العدّان ّفقًا لنصو ِ املادة الثانية:

سكرَ حتى اَي دّلة أخرى أّ أَ احتالل عهلجوم بقوات مسلحة لدّلة ألرالغزّ أّ ا .1

املسلحة  وم، أّ أَ َم باستخدام القوةلو كان ميقتًا نتيجة مثل هذا الغزّ أّ اهلج

 ة َد أراَي دّلة أخرى.لدّلة َد أراَي دّلة أخرى، أّ استخدام أسلح

ستخدام أية أخرى أّ ا أراَي دّلة القصف بالقنابل من القوات املسلحة لدّلة َد .2

 أسلحة لدّلة َد أراَي دّلة أخرى.

 ة لدّلة أخرى. حصار املوانئ أّ سواحل دّلة بالقوات املسلح .3

ّ املوانئ بحرية ّاجلوية أّ املطارات أهجوم القوات املسلحة على القوات ال رية ّال .4

 البحرية لدّلة أخرى. 

املضيفة،  ى ّمبوافقة الدّلةّلة أخراستخدام القوات املسلحة لدّلة داخل أراَي د .5

تلك  ة أّ أَ امتداد لوَودها يفباخلالفة للشرّط املنصو ِ عليها يف االتفاقي

 األراَي بعد انتهاء االتفاقية. 
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إلعداد عتها حتت تصرف دّلة أخرى لمساح دّلة باستخدام أراَيها َد دّلة إذا َّ .6

 َد هذه الدّلة الثالثة . للعدّان

قة للقيام ى أّ عن طريقها، أّ قوات مرتزرفة دّلة أخرإرسال مجاعات مسلحة مبع .7

بق أّ ىل األفعال املبينة فيما سبأعمال مسلحة َد دّلة أخرى بشكل َدَ يرقى إ

 انغماسها املادَ يف ذلك.

ّجيوز  يما سبق ليست على سبيل احلصراملادة الرابعة: االفعال املنصو ِ عليها ف

 مليثاق.خرى تشكل عدّانًا مبوَب نصو ِ اأ جمللس األمن أن يقرر ما إذا كانت أفعال

ّ عسكرية أّ دّافع سياسية أّ اقتصادية أ املادة اخلامسة: ال ييخذ يف االعتبار أية

شا عن ة َد السالم العاملي. ّتنِريها كم رر للعدّان. َّرمية العدّان هي َرمي

ة خاصة تنتج زم أراٍض أّ احلصول على ميالعدّان مسئولية دّلية ّال يعجرف قانونًا بض

 عن العدّان.

امليثاق أّ  فسَّر على أنه توسيع لنطاقاملادة السادسة: ليس يف هذا التعريف ما ُي

 (.15ًا )مت يكون استخدام القوة مشرّعاإقالل منه مبا يف ذلك النصو ِ اخلاصة حباال

ل بأَ َّه ة خاصة املادة الثالثة ما خياملادة السابعة: ليس يف هذا التعريف ّبصف

رمت قهرًا من فقًا للميثاق، للشعوب اليت ُححبق تقرير املصري أّ احلرية أّ االستقالل، ّ

لدّلي فيما الن العاملي ملبادئ القانون اهذا احلق ّعلى حنو ما هو ُمشار إليه يف اإع

خصوصًا فقًا مليثاق األمم املتحدة، ّخيتص بالعالقات الودية ّالتعاّن بني الدّل ّ

ألَنبية، ّال رية ّاألشكال األخرى للسيطرة اظمة االستعمارية ّالعنصالشعوب حتت األن

دة ّّفقًا احلصول على الدعم ّاملسان خيل حبق هذه الشعوب يف النضال الذَ يرمي إىل

 عاملي املشار إليه. مليثاق األمم املتحدة ّمبا يتفق ّاإعالن ال
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عانيها معًا، ا تيخذ مبالسابقة، فإنه املادة الثامنة: عند تفسري ّتطبيق النصو ِ

 . 1(30)ّكل نص جيب ان ُيفسَّر يف َوء النصو ِ األخرى

 14يف  لتعريف السابق بصورة نهائيةّقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ا

عطيه القرار باإمجاع، مما ي ّكان ذلك إلجنازا كبريًا. ّقد صدر هذا 1974ديسم ر 

  تفسري بعض نصو ِ امليثاقة هذا القرار يف، ّتتمثل أهمي (31)أهمية قانونية كبرية

مال اليت ميكن أن ( من الفصل السابع اخلا ِ باألع39،41،42ّبصفة خاصة املواد )

مًا بأن هذا خالل به ّّقوع العدّان، عليتخذها جملس األمن يف حاالت تهديد السلم ّاإ

فإنه ميكن الرَوع  يتشكل عدّانًا، ّبالتال القرار مل يتضمن حصراً لألعمال اليت ميكن أن

ستجد من حاالت يف حاالت العدّان بالنسبة ملا يلتكي –من خالل إعمال القياس  –إليه 

  مل ينص عليها القرار.

  

                                                 

انون الدّلي ى اراَي الغري بالقوة يف َوء القانظر متولي، رَب عبداملنعم، حتريم االستيالء عل( 30)

ن االمن اجلماعي . ّراَع كذلك اهلاللي، نشأت271،  2000ِ، القاهرة، املعاصر، دار النهضة العربية

 . 67الدّلي، مرَع سابق،  ِ
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 املبحث الثالث

 ةالقوة ااحمظورة ّطبيعتها القانوني

ِّْليَّ العالقات ّموقف الفقه الدّلي من حظر استخدام القوة يف   ةالدَّ

 

عجراف ملطلق يف شن احلرب، ّبالتالي االا كان ُيعجرف سابقًا حبق الدّلة

اح كل ما عدا فكان االستيالء مباحًا، ّمب بالتوسعات اإقليمية اليت تتم عن طريق القوة

ارض بشدة  أن من الفقه الدّلي من يعذلك من أمور، ّبالرِم من شيوع هذه النظرة إال

ّلة االحتالل أية يعطي د ال ال يعطي القوةهذه النظرة، ّقرر بأن االحتالل ّاالستيالء ب

قت،  يعدّ أن يكون سوى إَراء ميحقوق سيادية على اإقليم ااحمتل، ّأن الضم ال

بني  ح أّ سالم مقبولة ّمعجرف بهاّاالستيالء ّالضم ال يكون إال ّفق معاهدة صل

 . 1(32)األطراف

  

                                                 

لدّلي املعاصر، مرَع الغري بالقوة يف َوء القانون ا راَيأ( رَب عبداملنعم، حتريم االستيالء على 32)

 .65سابق ،  ِ
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 املطلب األّل

ه الفق من امليثاق ّموقف 2/4مفهوم القوة ااحمظورة بنص املادة 

 عالقات الدّليةالدّلي من حظر استخدام القوة يف ال

 شن لحد من حق الدّلة املطلق يفمع بدايات القرن التاسع عشر َرت حماّالت ل

فقرة الرابعة ميثاق األمم املتحدة يف ال احلرب ّما يجرتب عليها من آَار، ّهو ما كرسه

من أّائل الفقهاء  Mc.Nairان الفقيه من املادة الثانية منه. ّعلى أية حال، فقد ك

قوة، ّقضى بعدم عاصر قد حرَّم االستيالء بالالغربيني الذين أكدّا بأن القانون الدّلي امل

د أن كان ري مشرّع ِّري معجرف به، بعَواز َم األقاليم ااحمتلة، ّأن ذلك قد أصبح ِ

 .1(33)لك الوَع يف ظل القانون الدّلي التقليدَ جييز ذ

 كن أن يجرتب عليهاأن احلالة الوحيدة اليت مي Brownlieّيرى الفقيه براّنلي

رّعة عقابًا حالة اللجوء إىل احلرب املش تغيريات يف ملكية اإقليم ّتكون مقبولة، ّهي

 العرف اللجوء إىل القوة قد استقر يف للدّلة من قبل اجملتمع الدّلي، ّأن مبدأ حظر

العجراف بإَراءات اكتساب ا َم تأكد مبدأ عدم َواز 1914الدّلي حتى قبل عام 

 (34).1923اإقليم عن طريق الغزّ عام 

لدّلي أن االحتالل ( يف كتابه مبادئ القانون اH.Kelsenّيرى هانز كلسن )

( بأن املواَيق Q.Wrightوينسي رايت )ال يكسب السيادة على اإقليم ااحمتل، ّيرى ك

ساب اإقليم مبدأ عدم َواز اكت يت أقرتالدّلية املختلفة ّأحكام ااحماكم الدّلية ال

ّحينئذ  هداف السلم ّاألمن الدّلينيباستخدام القوة باعتبار أن ذلك يقع يف خدمة أ

                                                 

 88ق،  ِ ملرَع سابالغري بالقوة، ا راَيأ( رَب عبداملنعم، حتريم االستيالء على 33)

 . 88( املرَع السابق ،  34ِ)
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ة باعتبار ري مشرّعة من األراَي ااحمتليتعني انسحاب القوة ااحمتلة لإلقليم بصورة ِ

 .1(35)ذلك مبدأ معجرًفا به دّليًا

لكية اإقليم عن طريق ىل اكتساب مأن النظرة إ (oPPENHEIM)ّيرى أّبنهايم 

ذ، ّاليت ق األمم املتحدة حيز التنفيالغزّ قد تغريت بعد دخول معاهدة باريس ّميثا

القوة يعت ر  بالتالي فإن جلوء الدّل هلذهحظرت اللجوء إىل القوة يف العالقات الدّلية ّ

 عول.خمالفًا اللتزاماتها الدّلية ِّري سارَ املف

  القانونية ّالسياسيةبأن الدّلة تنشأ من الناحيتني (Basterّيرى باستري )

ثالَة تصبح السيادة( ّبتوافر العناصر الباستكمال عناصرها الثالَة )الشعب ّاإقليم ّ

ة الداخلية، أعماهلا ّتصرفاتها الشرعي الدّلة قائمة على الصعيد الوطين ّتكتسب مجيع

تمع الدّلي بل ال بد من اعجراف اجمل ليأما هذه العناصر فغري كافية على الصعيد الدّ

لدّل ال من إَراء قانوني من هذه ابهذه الدّلة الكتسابها الشخصية القانونية، ّ

اخت عجراف". ّأخريًا يرى لوتر بمينحها هذه الصفة ّيطلق على هذا اإَراء "اال

(Lauthepachtأن االستيالء على اإقليم بطريق خم )كية الف للقانون ال يكسب مل

 (36)إقليم حتى ّلو القى ذلك قبواًل عامًا.ا

عضاء اهليئة ( على أن: )ميتنع على أ2/4لقد نص ميثاق األمم املتحدة يف املادة )

المة عمال القوة أّ استخدامها َد سمجيعًا يف عالقاتهم الدّلية عن التهديد باست

مقاصد األمم ّ لى أَ َّه آخر ال يتفقاألراَي أّ االستقالل السياسي ألية دّلة أّ ع

 لدّل حمظور عليها ما يلي:املتحدة (. نستخلص من نص املادة السابقة أن ا

 التهديد بالقوة، أَ جمرد التهديد بها.  .1

 استخدام القوة الفعلية َد:  .2

                                                 

 .89( املرَع السابق،  35ِ)

 .91 بالقوة، املرَع سابق،  ِ( رَب عبداملنعم، حتريم االستيالء على اراَي الغري36)
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 السالمة اإقليمية. -أ

 ء املنظمة.االستقالل السياسي لدّلة عضو من أعضا -ب

 .ف األمم املتحدة ّمقاصدهااستخدام القوة على حنو ال يتفق ّاهدا -ج

ص املادة تى تنتهك احلظر الوارد يف نّال يشجرط توافر نية عدّانية من الدّلة ح

 ملمارسة الدّليني حول. ّقد َار خالف يف الفقه ّا1(37)( من امليثاق لصعوبة إَباتها2/4)

ىل ( من حيث إنها تنصرف فقط إ2/4ة )تفسري معن كلمة "القوة" الواردة يف نص املاد

اجتاهان  ة ّاالقتصادية أيضًا، ّهناكالقوة املسلحة أم متتد لتشمل الضغوط السياسي

 رئيسان يف هذا السياق:

الح "القوة" لقوة: يرى هذا االجتاه أن اصطأّاًل : االجتاه الذَ يأخذ بالتفسري الواسع ل

شمل يث تِري املسلحة، حب( من امليثاق يشمل القوة املسلحة 2/4ّالذَ ّرد يف املادة )

 الضغوط السياسية ّاالقتصادية ّالدبلوماسية.

 لتالية:ّقد استند أنصار هذا الرأَ إىل األسانيد ا

ة َد ل بينت أنها تلك املوَه( مل حتصر الصور ااحمظورة للقوة، ب2/4أن املادة ) .1

ألمم ّلة ّاليت ال تتفق مع مقاصد اسالمة األراَي أّ االستقالل السياسي ألية د

ارسة من شأنها حدّث ذلك، بل إن مم يست القوة املسلحة ّحدها اليتاملتحدة ّل

بطريقة قد ييدَ إىل ذات النتيجة ّ الضغوط السياسية ّاالقتصادية َد دّلة معينة

 .(38)ّاَحة 

( من 42، 41اس على أحكام املادتني )يستند أنصار هذا االجتاه أيضًا إىل القي .2

جمللس األمن  سكرية ِّري العسكرية اليت جيوزعامليثاق اللتني تتحدَان عن التدابري ال

                                                 

 .91الغري بالقوة، املرَع السابق،  ِ راَيأ( رَب عبداملنعم، حتريم االستيالء على 37)

. ّانظر 149بق،  ِالء على أراَي الغري بالقوة، مرَع ساحتريم االستي ( انظر رَب عبداملنعم، مبدأ38)

 .75ن الدّلي العام، مرَع سابق،  ِكذلك سعيد َويلي، استخدام القوة املسلحة يف القانو
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ر بري االقتصادية هو إحدى صواختاذها، حيث يستخلص منها أن استخدام التدا

 .(39)استخدام القوة 

ألعضاء مية على حظر جلوء الدّل انصت مواَيق بعض املنظمات الدّلية اإقلي .3

ة، ّمن أمثلة ذلك تبادليف عالقاتها امل فيها إىل ّسائل الضغط االقتصادَ أّ السياسي

 مريكية. ( من ميثاق منظمة الدّل األ18،19منظمة الدّل األمريكية يف املواد )

لعامة ائق الصادرة عن اجلمعية اّيستند أنصار هذا االجتاه كذلك إىل الوَ .4

 ضغوط السياسية ّاالقتصادية يفلألمم املتحدة اليت تشجب التدخل ّممارسة ال

 يل املثال : لكثري من نصو ِ امليثاق، ّعلى سب ارها مفسِّرةالعالقات الدّلية باعتب

 ( لسنة 2131القرار رقم )ن واز التدخل يف الشيّّاملعرّف باسم إعالن عدم َ 1965

 ( من هذا القرار.2)م/ الداخلية للدّلة ّمحاية استقالهلا ّسيادتها

 ( لسنة 2625القرار رقم )قة ملتعلن الدّلي ااخلا ِ بإعالن مبادئ القانو 1970

 مليثاق األمم املتحدة. بالعالقات الودية ّالتعاّن بني الدّل ّفقًا

يف العالقات  لية مبدأ عدم استعمال القوةتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بزيادة فعا .5

ستعمال القوة جنة من دّل عدم االحنياز أن االدّلية، فقد ّرد يف ّرقة العمل املقدمة لل

الت القسر كرية فحسب، بل أيضًا مجيع استعماقوة العسأّ التهديد بها ال يشمل ال

عامة رقم ذه اللجنة بقرار اجلمعية الاالقتصادَ ّالقسر السياسي، هذا ّقد ُأنشئت ه

 .(40) 1/12/1977يف  150

( بداًل من لفظ Force( من امليثاق استعملت لفظ "القوة" )2/4أن املادة ) .6

ا باحلظر مليثاق قد أرادّا أن يشملوعي اّهذا عائد إىل أن ّاَ (Violence"العنف" )

 القوة املسلحة ّّسائل القهر األخرى. 

                                                 

. 151ابق،  ِالغري بالقوة، مرَع س أراَيلى ( متولي، رَب عبد املنعم، مبدأ حتريم االستيالء ع39)

 .59 ِ -58، مرَع سابق،  ِاجلماعي الدّلي مناألّكذلك نشأت اهلاللي، 

. 151ق،  ِلى اراَي الغري بالقوة، مرَع ساب( متولي، رَب عبد املنعم، مبدأ حتريم االستيالء ع40)

 .59 ِ -58ابق،  ِّكذلك نشأت اهلاللي، االمن اجلماعي الدّلي، مرَع س
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ّلية يف ع آراء قضاة حمكمة العدل الدإَافة إىل ما سبق، فإن هذا التفسري يتفق م 

 (41) . 1962امرأيها االستشارَ بشأن نفقات األمم املتحدة ع

املقصود  يرى أنصار هذا االجتاه أن للقوة : َانيًا : االجتاه الذَ يأخذ بالتفسري الضيق

ها ليشمل الضغوط السياسية بالقوة ينصرف إىل القوة املسلحة ّال يتجاّز

 ّاالقتصادية ّيستند أنصار هذا االجتاه إىل :

، يثاق ّالنصو ِ األخرى( جيب أن يكون يف َوء ديباَة امل2/4إن تفسري املادة ) .1

ة " كما سلحة إال للمصلحة املشجركملّقد نصت الديباَة على "منع استخدام القوة ا

طلب من دام القوة فإنه قبل أن ي( على أنه: )إذا قرر جملس األمن استخ44نصت املادة )

ها يف املادة ًء بااللتزامات املنصو ِ عليعضو ِري ممثل فيه تقديم القوات املسلحة ّفا

يصدرها فيما  ا شاء يف القرارات اليت( ينبغي له أن يدعو هذا العضو أن يشجرك إذ43)

فيد أن سلحة( فمضمون هذه املادة يخيتص باستخدام ّحدات من قوات هذا العضو امل

القًا إىل ما القوة املسلحة، ّال ينصرف إط لفظ القوة الوارد يف امليثاق إمنا ُيقصد به

ّ العدّان األيدي َ أ  اليت متثل ولوَي، ّإن كانت هذه التدابرييسمى بالعدّان االقتصاد

 ( من امليثاق.39ة )للسلم الدّلي تق حتت طائلة املاد تهديدًا

اد ّاَعي امليثاق ( من امليثاق تيكد أن مر2/4أن األعمال التحضريية للمادة ) .2

 من لفظ القوة هو القوة املسلحة.

قجراح الذَ صياِة هذه املادة، اال كان من بني االقجراحات اليت ُعرَت خبصو ِ .3

ات الضغط رانسيسكو ّيهدف إىل اعتبار إَراءفتقدمت به ال رازيل يف ميمتر سان 

 (42).لقوة ّقد ُرفض هذا االقجراحاالقتصادَ من قبيل االستخدام ِري املشرّع ل

َ األّل )التفسري الواسعإن أصحاب هذا االجتاه ردّا على حجج أنصار ا ( ّيف معرض لرأ

 ردهم على السند األّل قالوا :

                                                 

 .210،  1985ِ، بية، القاهرة( شهاب، مفيد، املنظمات الدّلية، دار النهضة العر41)

 .211،  1985ِبية، القاهرة، ( شهاب، مفيد، املنظمات الدّلية، دار النهضة العر42)
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ن متس ضغوط االقتصادية من املمكن ألإنه إذا كانت كل من القوة املسلحة ّا .1

اجل ( من امليثاق ال تع2/4نا نسلِّم بأن املادة )السالمة اإقليمية ّاالستقالل السياسي، فإن

ل نصو ِ أخرى عديدة من امليثاق مث كل صور استخدام القوة، ألنها تعاجل يف نصو ِ

(43)رعي.لش( اليت عاجلت حالة الدفاع ا51الفصل السابع كلها، ّنص املادة )
1

 

 ردهم على السند الثاني فقالوا :  ّأما يف

ّال  زمة يف هذا املقام( ّنصو ِ امليثاق تبدّ ِري ال2/4إن املقابلة بني نص املادة ) .2

للجوء إىل فرّض على الدّل االعضاء بعدم اقيمة هلا، ألن هذه املادة تبني االلتزام امل

من ت ّاختصاصات جملس األسلطا استخدام القوة، أما نصو ِ الفصل السابع تبني

دّلي ه عند تعرض السلم ّاألمن اليف حفظ السلم ّاألمن الدّليني، ّما جيب عمل

  (44)للخطر.

( 2/4نص املادة )  إنَّ مصطلح القوة الوارد يفّلعل االجتاه األّل هو أقرب إىل املنطق، إْذ

ة "املسلحة" ملقوة املسلحة لوردت كلَاء عامًا ّمل ُيَخصص، ّلو كان املقصود به ا

فة أنواع استيعاب كلمة "القوة" لكا صراحة ّلكن ذلك مل حيدث، مما يعد دلياًل عل

ن القوة السياسية تكون أشد خطورة مالقوة، كما أن هناك بعض الضغوط االقتصادية ّ

ه، َم إن ض له العراق أيدنا هذا االجتااملسلحة، ّإذا أمعنا النظر إىل ما كان يتعر

ة املسلحة، ستخدم َنبًا إىل َنب مع القوّاالقتصادية عادة ما ُت الضغوط السياسية

 ه.  سبق ذكرها تييد صحة ما نرافضاًل عن أن العديد من الوَائق الدّلية اليت

مفصَّل، األمر الذَ  ( من امليثاق َاء عامًا ِّري2/4إن احلظر الوارد يف نص املادة )

ها قاصرًا ستخدام القوة أّ التهديد بيدعونا إىل التساؤل عما إذا كان هذا احلظر ال

                                                 

م القوة تفاصيل راَع : سعيد َويلي، استخدا( للوقوف على رأَ انصار هذا االجتاه ّملزيد من ال43)

الستيالء على م ا. عبداملنعم رَب، مبدأ حتري62املسلحة يف القانون الدّلي العام، مرَع سابق،  ِ

 . 57لدّلي، مرَع سابق،  ِ. نشأت اهلاللي، االمن اجلماعي ا50اراَي الغري بالقوة، مرَع سابق،  ِ
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لعالقات ظر يشمل استخدام القوة يف اعلى عالقة الدّل ببعضها البعض أم أن هذا احل

 م الفقه يف ذلك إىل رأيني :الداخلية كقيام َورة داخل الدّلة. ّقد انقس

َ ر( من امليثاق يس2/4ارد يف نص املادة )الرأَ االّل: يرى أن حظر استخدام القوة الو

َ ع ات الدّلية، لى استخدام القوة يف العالقعلى احلرّب ّاملنازعات الداخلية، كما يسر

 ّقد استند أنصار هذا الراَ على ما يلي : 

َ سواًء  قاتها الدّلية عمومًا،( من امليثاق على منع الدّل يف عال2/4نصت املادة ) .1 أ

خدام القوة أّ تهديد باستخلارَية من الكانت خاصة باملسائل الداخلية أّ باملسائل ا

َّه ال  لسياسي ألية دّلة أّ على أَاستخدامها َد سالمة األراَي أّ االستقالل ا

 يتفق ّمقاصد األمم املتحدة.

 ابري القسر طبقًا للفصل( من امليثاق جملس األمن اختاذ تد39تعطي املادة ) .2

لداخلي للدّل ن اتعد من صميم السلطا السابع من امليثاق حتى بالنسبة لألمور اليت

 ل على حفظ السلم ّاألمن. فإذا علمنا أن الفصل السابع يعم(45)األعضاء يف امليثاق

ألمن الدّلي، مور الوطنية قد يهدد السلم ّاالدّلي، ّأن االلتجاء إىل القوة يف بعض األ

نع الدّل من ا االستثناء فالذَ ييدَ إىل ماألمر الذَ توقعه امليثاق ّمن أَله أّرد هذ

لدّليني، أَ ولة دّن تهديد السلم ّاألمن اااللتجاء إىل القوة يف هذه اإمور هو احليل

 (46)( من امليثاق39طبقًا لنص املادة ) يعت ر عملها عدّانيًا، فيضطر اجمللس التصرف

ية السلم ط أن تهدد االَطرابات الداخلّقد أيَّد بعض الفقهاء هذا الرأَ، ّلكن بشر

  (47)مقاصد األمم املتحدة. تتم بطريقة ختالفّاألمن الدّليني أّ 

                                                 

 .151،  ِى أراَي الغري بالقوة، مرَع سابق( متولي، رَب عبداملنعم، مبدأ حتريم االستيالء عل45)

ه أّ كان ديد للسلم أّ اإخالل بقع تهمن امليثاق: "يقرر جملس األمن ما إذا كان ّ 39( تنص املادة 46)

تدابري ّفقًا  أّ يقرر ما جيب ما جيب اختاذه من ما ّقع عماًل من أعمال العدّان، ّيقرر يف توصياته،

  نصابه".حلفظ السلم ّاألمن الدّلي أّ إعادته إىل 42، 41ألحكام املادتني 
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لعالقات ( يقتصر جماله على ا2/4هذا الرأَ أن نص املادة ) يرى أصحاب الرأَ الثاني :

اق احلظر ملنازعات الداخلية خترج عن نطالدّلية، أَ بني دّلة ّأخرى، ّبالتالي فإن ا

، كاملة السيادة أّ كبرية ن الدّلة صغريةالوارد يف نص املادة السالفة، يستوَ أن تكو

 َ إىل :أّ ناقصة السيادة ّقد استند أنصار هذا الرأ

ى أنه : ) ليس يف ( من امليثاق اليت نصت عل2/7أن هذا التفسري يتفق مع نص املادة )

م السلطان ل يف الشيّن اليت تكون من صميهذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخ

سائل ألن ُتحل ي األعضاء أن يعرَوا مثل هذه املما يقتض الداخلي لدّلة ما ّليس فيه

 الفصل بتطبيق تدابري القمع الوارد يف حبكم هذا امليثاق على أن هذا املبدأ ال خيل

 (48)السابع(.

خدام القوة سلم ّاألمن الدّليني ّمت استّحنن نرى أن النزاعات الداخلية إذا هددت ال

لوارد يف نص قاصد األمم املتحدة، فإن احلظر ام يف هذه النزاعات بطريقة ال تتفق مع

 ( ميتد إىل هذه النزاعات الداخلية.2/4املادة )

  

                                                 

، َامعة املنظمات الدّلية، القاهرة .122 -121عناني، ابراهيم، األمم املتحدة، مرَع سابق،  ِ( ال48) 

 .44 -43،  1995ِعني مشس، 
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 الثانياملطلب 

ة حبظر استخدام ( من امليثاق املتعلق2/4الطبيعة القانونية للمادة )

 القوة ّاالستثناءات الواردة عليها

( من امليثاق، 2/4دة )لي إىل نص املايستند استخدام القوة يف عصر التنظيم الدّ

م املتحدة يعلو املتحدة ذاته، ّميثاق األم ّيستمد قيمته القانونية من قيمة ميثاق األمم

مم املتحدة عقد بني الدّل األعضاء يف األعلى أَ التزام أّ معاهدة دّلية ُعقدت أّ سُت

اللتزامات ت اه: "إذا تعارَ( من امليثاق اليت نصت على أن103ِّريها، ّذلك طبقاً للمادة )

ّلي آخر حكام امليثاق مع أَ التزام داليت يرتبط بها أعضاء األمم املتحدة، ّفقًا أل

 ى هذا امليثاق".يرتبطون به فالع رة بالتزاماتهم املجرتبة عل

نية دّلية ملزمة ( من امليثاق قاعدة قانو2/4لذلك أصبح احلظر الوارد باملادة )

لتعلقه باحلفاظ  اًء من مبدأ نسبية أَر املعاهداتنللدّل األعضاء ِّري األعضاء، استث

َ للجماعة ًدا ّهدًفا لكل دّل العامل، أعلى السلم ّاألمن الدّليني، الذَ ُيعت ر مقص

 الدّلية بأسرها.

دة من امليثاق اعدة الواردة يف هذه املابل أصبح األمر أكثر من ذلك، فغدت هذه الق

ي مما يجرتب عليه لعام، أَ من النظام العام الدّلا من القواعد اآلمرة يف القانون الدّلي

تلك ، فأَ اتفاق ُي رم خمالًفا لعدم َواز خمالفتها حتى ّلو باالتفاق على ذلك

ال جيوز االدعاء تج أَره القانوني بني أطرافه، فالقاعدة يعت ر باطاًل بطالًنا مطلًقا ّال ين

اقتصادية أّ  رات أخرى سياسية كانت أّعتباحبالة الضرّرة، أّ املصاحل احليوية، أّ أَ ا

( اخلا ِ بتعريف 3314مم املتحدة رقم )عسكرية، ّقد أكد ذلك قرار اجلمعية العامة لأل

( "االمتناع عن 2/4لوارد بنص املادة )العدّان يف مادته اخلامسة، ّمضمون االلتزام ا

ى أنواع القوة مثل تإىل القوة املسلحة ّش استعمال القوة اّ التهديد باستعماهلا" ينصرف

ما يادة الدّل ّاستقالهلا، كالضغوط السياسية ّاالقتصادية، شريطة أن متس س

خلية اليت تهدد إال يف حالة النزاعات الدا ينصرف إىل العالقات بني الدّل ّال ميتد حكمه
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لف أهداف ة يف هذه النزاعات بطريقة ختاالسلم ّاألمن الدّليني، أّ يتم استخدام القو

 ئ األمم املتحدة.ّمباد

لى مبدأ ول االستثناءات الواردة عَّدير بالذكر، أن الفقه الدّلي قد اختلف ح

اردة يف ميثاق فمن يقول بأن االستثناءات ّ حظر استخدام القوة يف القانون الدّلي العام،

ء مل يرد س، ّمن يقول بأن هناك استثنااألمم املتحدة خبالف عهد العصبة ّميثاق باري

( من 2/4ادة )املخالفة للحظر الوارد يف امل اق األمم املتحدة ّلكنه يظهر مبفهوميف ميث

عالقات. ظهرته التطورات احلديثة يف الامليثاق، ّفريق َالث يقول بأن هناك استثناء أ

واء تلك فتني ّقد اختلف الفقه حوهلا سّعموًما، ميكن إمجال هذه االستثناءات يف طائ

باالستثناءات اليت  ال بها الفقه الدّلي. ّسنكتفي هناتلك اليت ق اليت ّردت يف امليثاق أّ

حاالت  يت َاء بها امليثاق: هناك مخسّردت يف ميثاق األمم املتحدة االستثناءات ال

ليها صراحة، ملتحدة، أربعة منها مت النص عالستخدام القوة املسلحة طبقا مليثاق األمم ا

لنص ّالتأكيد خدام القوة املسلحة، لكنها مت اتّاخلامسة مل ُيوَح يف شأنها كيفية اس

ملتحدة، ارات اجلمعية العامة لألمم اعليها بعد صدّر امليثاق، مبوَب جمموعة من قر

 (49)ّهي حق الشعوب يف تقرير مصريها.

 لس األمن أن التدابريمن امليثاق أنه: )اذا رأى جم 42تدابري األمن اجلماعي: تنص املادة  -1

خذ تِف به، َاز له أن يت ( ال تفي بالغرض أّ َبت أنها مل41املادة ) املنصو ِ عليها يف

ألمن عمال ما يلزم حلفظ السلم ّابطريق القوات اجلوية ّالبحرية ّال رية من األ

احلصر ناّل هذه األعمال املظاهرات ّالدّليني أّ إعادته إىل نصابه، ّجيوز أن تت

ضاء األمم بحرية أّ ال رية التابعة ألعلّالعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أّ ا

 املتحدة(.

                                                 

. 75 ِ -73قانون الدّلي العام، مرَع سابق،  ِراَع َويلي، سعيد، استخدام القوة املسلحة يف ال( 49)

لثانية، لدار اجلامعية، بريّت، الطبعة اّكذلك راَع الدقاق، حممد السعيد، التنظيم الدّلي، ا

1982ِ  ،236-237. 
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 اليت جلماعي الدّلي، ّهي التدابريلقد تضمنت هذه املادة حالة تدابري األمن ا

دابري اليت صل السابع من امليثاق، ّالتاختاذها من قبل جملس األمن طبًقا ألحكام الف

 م .اد من أَل السالتتخذها اجلمعية العامة بناًء على قرار االحت

: ّقد فقد (50)(107( أّ املادة )53/1ى املادة )التدابري اليت ُتتخذ َد الدّل األعداء مبقتض -2

لدّلية غيريات َوهرية على الظرّف اهذا االستثناء علة َّوده، ّذلك بعد أن طرأت ت

ذه املادة ّاليت ، ّأصبحت الدّل األعداء يف هاليت كانت سائدة ّقت احلرب العاملية الثانية

 دة.اليابان أعضاء يف األمم املتحهدفت بهذا النص ّهي أملانيا ّإيطاليا ّاسُت

لدّل األمن الدّليني اليت تتخذها ااألعمال املشجركة اليت قد تلزم حلفظ السلم ّ -3

  ( من امليثاق :106ملادة )اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن مبقتضى ا

ن بالنيابة العضوية يف جملس األم ائمةّتشري هذه املادة إىل قيام الدّل اخلمس د

، يف حالة ة حلفظ السلم ّاألمن الدّلينيعن األمم املتحدة، باألعمال املشجركة الالزم

( من 43ة )املتحدة، طبًقا لنص املاد عدم َّود قوات مسلحة حتت سيطرة ّإدارة األمم

لذلك فمن ّ تلك املنظمة منذ إنشائها، امليثاق، ّتلك هي احلالة القائمة عليها اآلن

الدّليني  لك الزًما حلفظ السلم ّاألمناملتصور هنا استخدام القوة املسلحة إذا كان ذ

 .(51)(106طبًقا للمادة )

                                                 

 .79الدّلي العام، مرَع سابق،  ِ َويلي، سعيد، استخدام القوة املسلحة يف القانون (50)

 ّالوكاالت اإقليمية يف يستخدم جملس األمن تلك التنظيمات -1( من امليثاق " 53( تنص املادة )51)

لتنظيمات نئذ حتت مراقبته ّإشرافه. أما اأعمال القمع، كلما رأى ذلك مالئمًا ّيكون عملها حي

بغري إذن  ا القيام بأَ عمل من أعمال القمعّالوكاالت نفسها فإنه ال جيوز مبقتضاها أّ على يده

من  2يف الفقرة  ية دّلة من دّل األعداء املعّرفةاجمللس، ّيستثنى مما تقدم التدابري اليت تتخذ َد أ

بها يف التنظيمات  دأّ التدابري اليت يكون املقصو 107هذه املادة مما هو منصو ِ عليه يف املادة 

لوقت الذَ تلك الدّل، ّذلك إىل أن حيني ا اإقليمية منع جتدد سياسة العدّان من َانب دّلة من

دّان آخر من ات الشأن، باملسيّلية عن منع كل عقد يعهد فيه إىل اهليئة، بناًء على طلب احلكومات ذ

من هذه املادة  1" املذكورة يف الفقرة ةتنطبق عبارة "الدّلة املعادي -2َانب أية دّلة من تلك الدّل. 

 ثاق ".عداء أية دّلة موقعة على هذا امليعلى أية دّلة كانت يف احلرب العاملية الثانية من أ
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لقوة للدفاع يثاق األمم املتحدة استعمال احالة الكفاح املسلح لتقرير املصري: أَاز م -4

عدة، فقد نصت  مواَع تقرير املصري يف عن حق تقرير املصري، ّقد عّبر امليثاق عن حق

نصت عليه  على احلق يف تقرير املصري كما املادة األّىل من امليثاق يف فقرتها الثانية

 ( من امليثاق.55أيًضا املادة )

 عب على آخر حتت أَ ظرف منّيعرف حق تقرير املصري بأنه "عدم سيطرة ش

قبلة ّالتصرف السياسي ّحكومته امل الظرّف، ّحق كل شعب يف أن خيتار حبرية نظامه

 (52)ن أَ قوى خارَية."حبرية يف َرّاته الطبيعية دّن خضوع أّ تدخل م

( من امليثاق أهم 51) ( من امليثاق: يعد نص املادة51الدفاع الشرعي طبقا للمادة ) -5

ذه املادة َداًل انون الدّلي عامة، ّقد أَارت هّأخطر استثناء ّرد يف امليثاق خاصة، ّيف الق

( متثل 51(، فاملادة )2/4لي أكثر مما أَارته املادة )ائًيا ّاسًعا على املستوى الدّفقهًيا ّقض

                                                 

ظ " يف سبيل املساهمة يف حفيتعهد مجيع أعضاء "األمم املتحدة -1( من امليثاق " 43( تنص املادة )52)

تفاق أّ اتفاقات جملس األمن بناء على طلبه ّطبقًا ا فالسلم ّاألمن الدّلي، أن يضعوا حتت تصر

الدّلي  يالت الضرّرية حلفظ السلم ّاألمنخاصة ما يلزم من القوات املسلحة ّاملساعدات ّالتسه

 ّمن ذلك حق املرّر. 

ّ تلك االتفاقات عدد ه -2 ها ّأماكنها ذه القوات ّأنواعها ّمدى استعدادجيب أن حيدد ذلك االتفاق أ

 ّنوع التسهيالت ّاملساعدات اليت تقدم.  عمومًا

س األمن، ّت رم بأسرع ما ميكن بناًء على طلب جمل جترى املفاَّة يف االتفاق أّ االتفاقات املذكورة -3

ملتحدة"، ه ّبني جمموعات من أعضاء "األمم ابني جملس األمن ّبني أعضاء "األمم املتحدة" أّ بين

( من امليثاق 106َّاعها الدستورية.". كما تنص املادة )تضيات أّتصدق عليها الدّل املوقعة ّفق مق

ها على الوَه الذَ ملادة الثالثة ّاألربعني معمواًل ب" إىل أن تصري االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف ا

، تتشاّر الدّل 42ال مسيّلياته ّفقًا للمادة يرى معه جملس األمن أنه أصبح يستطيع البدء يف احتم

هي  1943تشرين األّل/أكتوبر سنة  30سكو يف جركت يف تصريح الدّل األربع املوقع يف مواليت اش

خلمس مع أعضاء "األمم من ذلك التصريح، كما تتشاّر الدّل ا 5ّفرنسا ّفقًا ألحكام الفقرة 

يت قد تلزم عن اهليئة باألعمال املشجركة ال املتحدة" اآلخرين، كلما اقتضت احلال، للقيام نيابة

 فظ السلم ّاألمن الدّلي.".حل
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َ أنها تشكل لقانون الدّلي العام املعاصر أاملبدأ األساسي الستخدام القوة املسلحة يف ا

فاع درَة التالزم بني الد( لذلك لجند أن هناك ارتباًطا ل2/4استثناًء صرحًيا من نص )

ية، فمنذ خدام القوة يف العالقات الدّلنون الدّلي ّمبدأ حظر استالشرعي يف القا

ما إذا كان  ة دّلية ُأَريت التساؤالت حولاللحظة اليت ًأخذ فيها بهذا املبدأ يف معاهد

دّلة أخرى،  لقوة إذا ما تعرَت لعدّان منلدّلة احلق يف أن تدافع عن نفسها باستخدام ا

كيلوج رِم  -انعهد عصبة األمم ّيف ميثاق بري لّهذا ما مت االعجراف به كذلك يف ظ

 (53)عدم َّود نص بذلك.

  

                                                 

العلوم رسالة ماَستري، كلية االقتصاد ّ حافظ ، حممد شوقي عبدالعال، الدّلة الفلسطينية، (53)

 .54،  1991ِالسياسية، َامعة القاهرة، 
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 اخلامتة

قات الدّلية جتة عن استخدام القوة يف العالإن عدم االعجراف باألَّاع ِري املشرّعة النا

( من مشرّع جلنة 11عام ّقد َاء نص املادة )قد أصبح قاعدة آمرة من قواعد القانون الدّلي ال

ن لى امتناع مجيع الدّل عحول إعالن حقوق ّّاَبات الدّل ينص ع 1949ي لعام القانون الدّل

ت اليت ّردت يف كل خرقًا ّانتهاكًا لاللتزامااالعجراف بأَ َم لألراَي من قبل أَ دّلة مبا يش

 ي .نص املادة التاسعة من مشرّع جلنة القانون الدّل

د جتّسد تلك القاعدة، ّق  تكريسّقد أسهمت جلنة القانون الدّلي ّبشكل ّاَح يف

 ّعة دّليًا.ة الدّل عن األفعال ِري املشرذلك من خالل مشرّع مواد اللجنة املتعلق مبسيّلي

ة الفعل جتة عن استخدام القوة ميثل ردإن عدم االعجراف باألَّاع ِري املشرّعة النا

نونية عليها إذا ما اَاع ّعدم ترتيب أَ آَار قجتاه هذه األَّاع ّذلك بعدم االعتداد بهذه األّ

عجراف مبثابة كام هذا القانون ّلياتي عدم االتذكرنا بأنه ال توَد هيئة عليا مهمتها تنفيذ أح

 ا خيالفها من تصرفات ّأَّاع .حماّلة إنقاذ القواعد ّاملبادئ السليمة من كل م

ري اع ِاشر على عدم االعجراف باألَّإن عدم النص يف ميثاق األمم املتحدة بشكل مب

ملبادئ اليت ًا عن هذه القاعدة ّلكن مضمون ااملشرّعة ال يعين أن األمم املتحدة قد َربت صفح

لدّلي ّيدعم القواعد العامة يف القانون ا انطوى عليها امليثاق تكشف أن هذه القاعدة هي من

ابعة ّكذلك نص الفقرة الثالثة ّالر هذا ما َرى عليه العمل يف أَهزة األمم املتحدة،

ف ميثل احلد تحدة، ّبالتالي فإن عدم االعجراخلامسة من املادة الثانية من ميثاق األمم املّا

 ماعة الدّلية أخذ أنفسهم بها.األدنى من االلتزامات اليت ينبغي على أعضاء اجل

   : النتائج

 ا مبا يلي : خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج لجنمله

تأَر هذا الوصف يًا أمر حيكمه القانون الدّلي ّال يّع دّلإن ّصف فعل الدّلة بأنه ِري مشر .1

 الداخلي . بكون الفعل ذاته موصوفًا بأنه مشرّع يف القانون
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ألمم املتحدة ة من املادة الثانية من ميثاق ايعت ر اصطالح القوة الوارد يف نص الفقرة الرابع .2

وة موَهة َد أن تكون هذه القطلقًا فيكفي شاماًل القوة املسلحة ِّري املسلحة؛ ألنه َاء م

 ملتحدة . تتفق مع أهداف ّمقاصد األمم اسالمة األراَي ّاالستقالل السياسي ألية دّلة ّال

صرف اف باألَّاع ِري املشرّعة يتإن جملس األمن ّهو يتخذ قرارًا بعدم االعجر .3

الدّليني مبوَب  نهة املعنية حبفظ السلم ّاألمبوصفه معّبراً عن إرادة اجملتمع الدّلي ألنه اجل

 ميثاق األمم املتحدة .

 اصطبغت بها كبريًا يف إَفاء صفة التطور اليت اإن حمكمة العدل الدّلية تلعب دّر .4

ستخدام القوة ك املتعلقة بتحريم اللجوء إىل االقواعد اآلمرة يف القانون الدّلي، ّال سيما تل

 يف العالقات الدّلية .

فكرة عدم تكريس الوَع القانوني املعاصر ل لقد اسهمت جلنة القانون الدّلي يف .5

لعامة يف ون الدّلي العريف ّمن املبادئ ااالعجراف ّاليت ِدت قاعدة عرفية من قواعد القان

 القانون الدّلي .

 : التوصيات : انتهت الدراسة إىل التوصيات التالية

ا هيال أَ دّلة تتذرع بقوانينعلى اجملتمع الدّلي التحرك بصورة قانونية ح .1

عل إسرائيل يفرَها القانون الدّلي كما تف ّتشريعاتها الداخلية للتملص من االلتزامات اليت

الكنيست،  ستناد إىل التشريعات الصادرة عناليوم ّتقوم باختاذ إَراءات أحادية اجلانب باال

 لي تسهم يفبري ّطنية من لدن اجملتمع الدّفعدم االعجراف مبثل هذه األَّاع يعين اختاذ تدا

 اعلية .تعزيز َزاء عدم االعجراف ّإكسابه مزيدًا من الف

تى تع ر تكون أكثر عدالة ّمتثياًل ّحإعادة النظر يف تشكيلة جملس األمن الدّلي ل .2

يت على مسألة  سيما حني يتعلق األمر بالتصوقرارات اجمللس بالفعل عن إرادة اجملتمع الدّلي ال

 مسة الكبار.خلموَوعية ّهامة يستأَر بالتصويت عليها ا

 أرّقة رات اليت يتم التصويت عليها يفتعديل ميثاق األمم املتحدة حبيث حتظى القرا .3

خيفق فيها  بعدم االعجراف يف احلالة اليت اجلمعية بالصفة اإلزامية السيما ما تعّلق منها
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 النقض من قبل أحد األعضاء جملس األمن من اختاذ موقف حاسم بسبب استخدام حق

 الدائمني.

دار عدم ن للتصويت عليها ّاليت هي مجيب أن تكون احلالة املعرَّة على جملس األم .4

اني أّ ة َلية من خالل إبراز هوية اجلاعجراف اجملتمع الدّلي بالوَع ِري املشرّع ّاَح

 نتهاك الذَ ّقع.املشتكى منه ّهوية الضحية، ّكذلك تبيان َّه اال

 قائمة املراَع : 

 أّاًل : الكتب : 

 . 2000نهضة العربية، القاهرة، براهيم، علي، املنظمات الدّلية، دار الإ -1

 . 2000هرة، مجعة، حازم حسن، املنظمات الدّلية، القا -2

األّىل،  نون الدّلي االنساني، الطبعةاجلندَ، ِسان، البصائر ّالذخائر يف القا -3

 .2011عمان، 

ة، دار النهضة إقليمية ِري املشرّعَاع االدقاق، حممد السعيد، عدم االعجراف باألّ -4

 1984 العربية، القاهرة،

 1982الثانية،  دار اجلامعية، بريّت، الطبعةالدقاق، حممد السعيد، التنظيم الدّلي، ال -5

. 

ء القانون لى أراَي الغري بالقوة يف َومتولي، رَب عبداملنعم، حتريم االستيالء ع -6

 2000 القاهرة، ،الدّلي املعاصر، دار النهضة العربية

لقاعدة ّلي العام، اجلزء الثاني، اعبد احلميد، حممد سامي، أصول القانون الد -7

 .1969السكندرية، الدّلية، الطبعة السادسة، الدار اجلامعية، ا

عاملية، ، املنظمات الدّلية ال590،  1990ِرة، العناني، إبراهيم، القانون الدّلي، القاه -8

 . 1997القاهرة، 

 .1983رة، دار النهضة العربية، عناني، ابراهيم، األمم املتحدة، القاهال -9

 . 1995قاهرة، َامعة عني مشس، العناني، ابراهيم، املنظمات الدّلية، ال -10

 .1985ضة العربية، القاهرة، شهاب، مفيد، املنظمات الدّلية، دار النه -10
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السكندرية، منشأة املعارف، ا السالم، الغنيمي، طلعت، الغنيمي الوسيط يف قانون -11

1982. 

 َانيًا : الرسائل اجلامعية : 

ظمات دراسة تطبيقية يف إطار املن اهلاللي، نشأت، االمن اجلماعي الدّلي، مع -1

 .1985عة عني مشس، االقليمية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، َام

كلية  ري،ينية، رسالة ماَستحافظ، حممد شوقي عبدالعال، الدّلة الفلسط -2

 .1991االقتصاد ّالعلوم السياسية، َامعة القاهرة، 

   َالثًا : األحباث العلمية :

لقانونية قانون الدّلي العام، اجمللة اسعيد َويلي، استخدام القوة املسلحة يف ال -1

 .1993لزقازيق، العدد اخلامس، ة اّاالقتصادية، كلية احلقوق، َامع

 رابعًا: املقاالت :           

املعاصر،  بالقوة يف القانون الدّلي هندَ، إحسان، عدم مشرّعية َم راَي الغري -1  

 -)يومية ، صحيفة الثورة السورية19/3/2006مقالة منشورة على االنجرنت بتاريخ 

  عة ّالنشر(.سياسية تصدر عن ميسسة الوحدة للصحافة ّالطبا

 ?http://thawra,alwehda.gov.sy_kuttab_a,asp              

ون الدّلي  تدّين ّتطوير قواعد القانمعمر، موساَّ، دّر جلنة القانون الدّلي يف - 2

 :وقع منتدى القانون اجلزائرَاجلنائي، مادة منشور على شبكة االنجرنت على م

 http:/www.forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/t1993.html 

http://thawra,alwehda.gov.sy_kuttab_a,asp/
http://thawra,alwehda.gov.sy_kuttab_a,asp/
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 (5اْلَبْحث رقم )

 اءِ عفَاإلِ رطِ قدية لشَ الْعَ الْمَسْؤوْلِيَّةِ امُكَأحْ

 التَّشْرِيعِيَّةِ اته يقَطبِ تَوَ يفِفِخْ التَّ وِأَ 
 –دراسة مقارنة  -

 ي اوِلعَالْبَ  يدُعِسَ مُحَمَّدُ رُصْد. نَ
 ََاِمَعة َدارا-أستاذ مساعد

 

 امللخص

اء أّ سيّلية العقدية لشرط اإعفحث حول أحكام امليدّر موَوع هذا الب

ّلية العقديََة فَي ، إذ تتمثل املسي-سة مقارنة درا -التخفيف ّتطبيقاته التشريعية 

ء يقوم على التزامه العقدَ، ّشرط اإعفاحتميَل املدين األَرار النامجَة عَن إخالله ب

عفاء على مه العقدَ، ّشرط اإذ التزاإسقاط مسيّلية املدين املجرتبة على عدم تنفي

ذا ال يعين أن ملسيّلية العقدية َزائها، ّهدرَة بالغة من اخلطورة؛ ألنه ييدَ إىل سلب ا

ئي من كان ينصب على اإعفاء اجلز شرط التخفيف من أحكام املسيّلية العقدية إذا

ّ ينقص أ تزام أّ يقلب مضمون االلتزاماملسيّلية أّ أنه يقوم على تعديل مضمون االل

ئي يسلب دما يتخذ صورة اإعفاء اجلزمدة التقادم ليس على درَة من اخلطورة فهو عن

باشرة إىل ور األخرى ييدَ بطريقة ِري مَزء من َزء املسيّلية العقدية، ّإن اختذ الص

 سلب املسيّلية العقدية َزائها.
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Abstract 

PROVISIONS OF THE CONTRACTUAL LIABILITY FOR 

EXEMPTION CLAUSE OR MITIGATION AND LEGISLATIVE 

APPLICATIONS 

Dr. Nasr Mohammed Saeed Al-Balawi 

This is the subject of this research on the provisions of the contractual 

liability of the exemption or mitigation clause and its legislative applications 

- a comparative study - where the contractual liability is to charge the debtor 

the damages resulting from his breach of his contractual obligation. The 

exemption condition is based on the debtor's liability, This does not mean that 

the requirement to dilute the provisions of liability if it is focused on a partial 

exemption from liability or is based on modifying the content of the 

obligation or reverses the content of the obligation or reduces the duration of 

the contract Blood is not so dangerous that when a partial exemption is taken 

away part of the part of the nodal responsibility is taken, and if the other 

images are taken indirectly lead to robbing the streptococcal responsibility. 

 املقدمة

ََريعة ا   َََ ََو شَ َََ ََد هَ َََ َََََن املعلوم أن العقَ ََمَ ََوم  ملتعاقدين ّيتم بإرادتهما احلَ َََ ََرة، ّيقَ َ

علََى اتقهمَا، ّلتزامََات متقابلة تلقى علََى ع املتعاقَدان بتضَمني العقد الَذَ ي رمانَه ا  

عَدم   ّيجرتب علََى   هَا بإرادتَه احلرة الواعيََة،    املدين بهذه االلتزامات تنفيذها ألنَه اختار 

ََه، ّكما يتضمن العقيََََََََََام مسيّل  االلتزاماتتنفيذه هَََََذه  قد التزامات يته جتاه دائنَََ

إقرارها، توَ علَََى شرّط يقوم أطرافه بمتقابلة تلقى علَََى عاتق طرفيََََََه، فإنَََه قد حي   

ََن أحكَ        َن هذه الشرّط الشرط الََذَ يقضََي باإ      ّمَ  َام املسيّلية   عفاء أّ التخفيََف مَ َ

 اللتزامه. املجرتبَََة علََى عَََدم تنفيََذ املَََدين

ملدين عقدية على إسقاط مسيّلية ا  ينصب شرط اإعفاء من أحكام املسيّلية ال   

ََي حني ينصب شر يّلية ن أحكام املسط التخفيف مالنامجة عن إخالله بالتزامه فَََََََََََََََََ

 العقدية أما على اإعفاء
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ضمون االلتزام، لب لتنفيذ االلتزام، أّ قلَب م اجلزئي من املسيّلية أّ تعديل املعيار املتط

ََرط املعدل أل ََوا أّ إنقا ِ مدة التقادم، ّهكذا فالشَََ ََيّلية العقدية سَََ ء اختذ حكام املسَََ

ّْ صََََََورة اإعفاء  ََرّط األهمية؛ ألية على درَة من التخفيف من املسََََََيّلَأ ن هذه الشََََ

قوم على ين، فأما تعدم هذا اجلزاء أّ تتالمس اجلزاء املجرتب على قيام مسَََََََََََََيّلية املد

ََمن عد  ََرّط بقيود تضَََََ ََمن عدمختفيفه، لذلك قيدت هذه الشَََََ  م إهدار ِايتها ّتضَََََ

 َعلها منفذا لإلَرار بالغري.

 مشكلة البحث:

ية لشرط أحكام املسيّلية العقد هي تكمن مشكلة هذا البحث يف سيال رئيس ّهو " ما

 تفرع عنه عدة أسئلة ّهي:اإعفاء أّ التخفيف ّتطبيقاته التشريعية" ّي

 اإعفاء أّ التخفيف؟ ما هي أحكام املسيّلية العقدية لصحة شرط -1

 ط اإعفاء أّ التخفيف؟ما هي أحكام املسيّلية العقدية جلواز شر -2

 التخفيف؟ أّ ما هي التطبيقات التشريعية لشرط اإعفاء -3

 أهمية البحث:

 تظهر أهمية البحث يف اآلتي:

 إعفاء أّ التخفيف.بيان أحكام املسيّلية العقدية لصحة شرط ا -1

 ط اإعفاء أّ التخفيف.توَيح أحكام املسيّلية العقدية جلواز شر -2

 أّ التخفيف. تناّل التطبيقات التشريعية لشرط اإعفاء -3

ة شرط أحكام املسيّلية العقدية لصح ت رز أهداف البحث يف بيان أهداف البحث:

رط سبة لشخص املتعاقد، حيث إن شاإعفاء أّ التخفيف، َّواز شرط اإعفاء بالن

أ يقضي حبرية سلطان اإرادة ّهَذا املبََد اإعفاء مَن املسيّلية العقديََة خيضع ملبدأ

هلذا املبََدأ  اّا مَن شرّط، فاألفراد ّفقاألفراد فَي التعاقد ّتضَمني العقد مَا شَاء
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ى إدراج شرط يقضي قََدّا، ّهلَم أن يتفقََوا علََأحرار فلهَم أن يتعاقََدّا ّهلَم أن ال يتعا

َ قيد، فإذا د فَي التعاقد لَيس مفلتَة مَن أباإعفاء مَن املسَيّلية، لكََن حريََة الفر

 ختالف هذه ال مَن شرّط، فإنه يشجرط أن كَان هلَم أن يََدرَوا فَي العقد مَا شَاءّا

 الشرّط النظام العام ّاآلداب العامة.

راسة ّحتليل صفي التحليلي املقارن، ع ر دمنهج البحث:  اتبعت يف هذا البحث املنهج الو

 ّاملصرَ.  لقانونني املدنيني األردنيالنصو ِ القانونية، ّذلك من خالل الرَوع إىل ا

 املبحث األّل

 إعفاء أّ التخفيف ا أحكام املسيّلية العقدية لصحة شرط

دني فيف يف كل من القانون املسنقوم بتناّل صحة شرط اإعفاء ّشرط التخ     

ت ال جيوز ذا الشرط مطلق أم أن هناك حاال األردني ّالقانون املدني املصرَ، ّبيان هل ه 

َاره ة هذا الشَََرط بقيود حتد من آفيها هذا الشَََرط، أَ هل قيدت النصََو ِ التشََريعي  

 يكون على النحو اآلتي:الضارة؟، ّذلك س

َِّلاملطلب   اأَل

 اإعفاء أّ التخفيف: أحكام املسيّلية العقدية جلواز شرط

ََيّلية العق  ََرط اإعفاء من أحكام املسَ ََب ع إن شَ ََورة ّاحدة تنصَ لى دية على صَ

لعقدية لتخفيف من أحكام املسيّلية اإسقاط كامل مسيّلية املدين، يف حني أن شرط ا

قيق نتيجة يّلية، قلب مضََمون االلتزام من حتاجلزئي من املسََعلى عدة صََور: اإعفاء 

 دم.يذ االلتزام، إنقا ِ مده التقاإلَى بذل عناية، تعديل املعيار املتطلب لتنف

َدَ أمَا أن     َن شخص املتعاقد أ       ّإن اإخالل بااللتزام العقَ َون مَ َون       يكَ َد يكَ ّ قَ

َان اإخالل بااللتزا          َر، ّسواء كَ َن الغيَ َن املتعا    م العقمَ َم       دَ صَادرا مَ قَد نفسَه أّ لجنَ

َي هَذا ال           َوم مسيّليته فَ َن فعل ِريه تقَ َام        فرع سَنبني ََواز شَرط اإعفاء    عَ َن أحكَ مَ
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يّلية صَادرا  ام العقدَ الذَ رتب قيام املساملسيّلية العقدية متَى كان اإخالل بااللتز 

 و اآلتي:ى النحمَن املتعاقد نفسه أّ صادر من ِريه، ّذلك عل

 اقد:أّاًل: َواز شرط اإعفاء بالنسبة لشخص املتع

َد البحث فَي نصو ِ القانون املدني األ    َم يورد ن عن صا يضَع  ردني، نالحظ أنه ل

فعل فَََي   ء مََََن املسيّلية العقدية كمَََا قاعدة عامَََة جبواز أّ عََََدم َََََواز شرط اإعفا 

ََي ا   َََ ََار، ففَ َََ ََن الفعل الضَ َََ ََيّإطار املسيّلية عَ َََ ََل الضَََ ملسَ َََ ََن الفعَ َََ ََار أّرد القانون لية عَ َ

َواز اإ     270املََدني األردني فَي املادة )     طالن عفاء مََن املسيّلية ّب  ( قاعََدة تقضي بعدم ََ

اطال كَل شرط  ( علَى مَا يلي:" يقع ب   270الشرط املتضمن ذلك، حيَث نص فَي املادة )   

 .فعل الضار"يقضي باإعفاء من املسيّلية املجرتبة على ال

قرر ََواز  القانون املدني األردني ت ّفَي ظل ِيَاب َّود قاعدة عامَة يف نصو ِ    

األردني فَََي   فقهاء ّشراح القانون املدني شرط اإعفاء مََََََََن املسيّلية العقديَََة، أنقسم 

 ذلك إىل رأيني:

 ّلية العقدية:الرأَ األّل: عدم َواز شرط اإعفاء من املسي

َو      َذا الرأَ فال جيَ عفاء مَن املسيّلية  التفاق بني املتعاقدين علََى اإ  ز اّّفقا هلَ

َة، ّمصري هَذا االتفاق هَو البطالن،       َ َ      العقدي َال بهَذا الرأ بنص املادتني  ّيستدل مَن ق

، ّحنن نقول (1)ييََََد مَََا ذهََب إليََه    ( مََََََن القانون املدني األردني كحجََة ت 364( ّ )270)

 لتالية:ابعدم صحة الرأَ السابق ّذلك لألسباب 

                                                 

المي، عمان، دار األردني دارسة مقارنة بالفقه اإس سلطان، أنور، مصادر االلتزام فَي القانون املدني (1)

ني على ما يلي: " يقع ( مَن القانون املدني األرد270تنص املادة ) .288، 259م،  ِ 2005، 1، طالثقافة

 على الفعل الضار باطال كل شرط يقضي باإعفاء من املسيّلية املجرتبة
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ََى نَََص املادة ) 1 َََ ََن القانون املدني كح270. استند الرأَ السابق علَ ََواز ( مَ ََة لعدم ََ جَ

( نرى 270ادة )، لكََن عنَد استعراض نص امل(1)ةشرط اإعفاء فََي إطََار املسيّلية العقديََ

تتنََاّل    ضار ّلََم  ََار املسيّلية عََن الفعل ال     أنها تناّلَت عَدم ََواز شرط اإعفاء فَي إط     

 ملسيّلية العقدية.صَحة أّ عَدم صَحة هَذا الشَرط فََي إطََار ا

ََى نص   2 ََذا الرأَ إلََ ََََ ردني ( مََََََََن القانون املدني األ 364املادة ) . أيضََََا استند القائل بهََ

ََي إطار املس  ََة لعدم َواز شوط اإعفاء فَ ََجَ ( على 364) يّلية العقدية، ّتنص املادةكحَ

ََمان بالنص عليها يف اقدين أن حيددا مقدمًا قجيوز للمتعا -1ما يلي:  لعقد أّ يمة الضَََ

َع مراعاة أحكام القَان           َق مَ َي اتفاق الحَ َة فََي مج         -2ون. فَ َوز للمحكمَ يََع األحوال   ّجيَ

ََََََي ه  ر مساّيا ََََذا االتفاق مبا جيعََََل التقديبناء علََََى طلََََب أحََََد الطرفني أن تعدل فََ

ادا إلَى نَص   لك ّيرى صاحب هَذا الرأَ اسََتن   ذ للضَرر ّيقع باطال كَل اتفاق خيالف  

ََة الضمان بناء  364املادة ) ََة تعديل قيمَ َََ ََب أحَََد املتعاق    ( أن للمحكمَ َََ ََى طلَ َََ دين مبا علَ

 .(2)از شرط اإعفاءجيعله مساّيا لقيمة الضرر، فمعنى ذلك عدم َو

َََََذا الرأَ قد َانب الصَََ َََََادة )أن االستدالل بهَ يهَََا ند إل( التَََي است364واب، فاملَ

 ّ ََذا الرأَ تناّلت التعويض االتفاقي  ََاحب هََ ََة أل صََ ََََ ََام  مل تتناّل الشرّط املعدلََ ََََ حكََ

دلََة ألحكَََام      تعَويض االتفاقي ّالشرّط املع املسيّلية العقديََة، ّسبق أن أََّحنا أن ال   

ََن     ََان خيتلفان عََََ َََ ََة مفهومَ َََ ََذا تهدم ا  املسيّلية العقديَ ََبعض، ّهكَ ََة  بعضهما الَ َََ حلجَ

ََر    الثا ََََ ََََ ََا صاحب الََ ََََ ََي استند إليهََ ََة التََ ََََ ََواز شرط اإع نيََ ََدم َََ فاء من أَ القائل: بعََ

 املسيّلية العقدية.

ق، لكَن عنَد   َن املسيّلية العقدية بشكل مطل . أخَذ الرأَ السابق بعَدم ََواز اإعفاء م   3

َن التط     البحَث فَي نصو ِ القانون املدني األردني، نال   َي  بيقات التحَظ ََّود العديد مَ

َة         َ َن املسيّلية العقدي ( ّاليت 689ادة )، ّمثال ذلَك مَا ّرد فَي امل    جتيَز شرط اإعفاء مَ

                                                 

 .288 ِ  سلطان، مصادر االلتزام يف القانون املدني األردني،(1)

 .360-359ردني،  ِ ألسلطان، مصادر االلتزام يف القانون املدني ا (2)
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ََََََََي: "كل اتفاق يقضََََََي باإعفا  قع ء من َمان التعرض أّ العيب يتنص علََََََى ما يلََََ

 لة.الضمان"، ِّريها من األمث باطال إذا كان امليَر قد أخفى عن ِش سبب هذا

 ملسيّلية العقدية:إعفاء من االرأَ الثاني: َواز شرط ا

َََََوز أن يض  َََََذا الرأَ فإنه جيَ ََا هلَ َََ َََََي ال ّّفقَ ََع املتعاقََََََدان شرطا فَ َََََد الَََذَ َ عقَ

َه يعفي املدين مَن املسيّلية، ّاستند    َذا الرأَ إىل العديد  ي رمان مَن احلجج   أصحاب ه

 ، ّمن هذه احلجج ما يلي:(1)التَي تدعم النتيجة اليت توصلوا إليها

ََى نص املادة ). اال1 ََن القانون املدني األردني 364ستناد إلََََ ََََََ ََة جلواز األخذ  ( مََََ كحجََََ

سند فََََي ِيََََر ، ّلكََََن الباحث يرى أن هََََذا ال(2)بشرط اإعفاء مََََن املسيّلية العقديَََََََة 

ََك أن املادة ) ََويض االتفاقي ّهََََ  364حمله ذلََ ََت التعََ ََا سبق ّبينا ( تناّلََ  و نظََََام كمََ

ية، فَََالتعويض فَََي مَََن أحكَََام املسيّلية العقد  الشرط املع خيتلف اختالفا كليا عََََََن 

للضََََََرر  ين، ّلذلك إذا لََََََم يكن مساّيا االتفاقي ال يهدف إلََََََى استبعاد مسيّلية املد

ََاز للمحكمَََة تعديله مبا جيعل  ََال ََ ََا الواقع فعَ َََََة الضرر، أمَ ََي الشرط  ه مساّيا لقيمَ فَ

ََة     َََ ََيّلية العقديَ َََ ََام املسَ َََ َََ ََن أحكَ ََي مَ ََو استبعاد مسيّل  املعفَ ََه هَ ََدين،  فاهلدف منَ َََ ية املَ

اجتهت إليََه،    لشرط؛ ألن ِايََة املتعاقدين ّلذلك ال جيوز للمحكمََة أن تعدل فَي هَذا ا  

                                                 

شخصية لقانون املدني : مصادر احلقوق الالسرحان، عدنان إبراهيم، ّخاطر، نورَ محد: شرح ا (1)

حممد، املبسوط  ، انظر: اجلبورَ، ياسني320،  2009ِ)اإلتزامات( : دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 

ع اإشارة إىل األردني ّالفقه اإسالمي مملدني يف شرح القانون املدني : دراسة موازنة يف القانون ا

 .412/ 1ل، عمان، القانون املدني العراقي ّاملصرَ ّالفرنسي، دار ّائ

 .412/  1، اجلبورَ: املبسوط يف شرح القانون املدني األردني (2)

 يمَةدا مقدما ق. جيوز للمتعاقدين أن حيد1( من القانون املدني األردني على ما يلي:"364تنص املادة ) 

. ّجيوز للمحكمة يف 2راعاة أحكام القانون. الضمان بالنص عليها يف العقد أّ يف اتفاق الحق مع م

ساّيا للضرر هذا االتفاق مبا جيعل التقدير م مجيع األحوال بناء على طلب أحد الطرفني أن تعدل يف

 ّيقع باطال كل اتفاق خيالف ذلك"
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َة تق        أمَا التعويض االتفاقي فإن الغايََة الرئيسَ      َو تسهيل عمليَ ََدير التعَويض،     َة منَه هَ

ََذها عم  َََ ََي تأخَ ََان هَََ  ّتاليف اإَراءات الطويلة التَ َََ ََإذا كَ ََة التقدير، فَ ذا التقدير ال ليَ

ََا جيع  ََه مبَََ َََََ ََة تعديلَََ ََكذا يظ يعادل الضرر َاز للمحكمَََ ََرر، ّهَََ َََََ هر أن له مساّيا للضَََ

ل فََي الشََرط     ّلية املََدين كمَا هَو احلا    التعويض االتفاقي ال يقَوم علَى استبعاد مسي  

ذا فإن هذا َََن مساّيا للضرر، ّهكََََم يك( تعديلََه إذا ل364املعفََي، لََذلك أَََازت املََادة ) 

يّلية خذ جبواز شرط اإعفاء من املسالسند ِيَََََََََر صَََََََََاحل للقول بأن املشرع األردني أ 

 العقدية.

ََََََََن القانون املدني ا358. ّيستند البعض اآلخر إلََََََى نص املادة )2 ألردني كحجََََََة ( مََََ

َواز األخذ بشرط اإعفاء مَن املسيّلية ا     ّ جلَ َا يلي: "    358تنص املادة )لعقديَة،   ( علَى مَ

َََوب مَََن املدين هَََو ااحم     1 َه أّ توخي  افظَََة علََََى الشيء أّ القيام ب    . إذا كََََان املطل إدارت

فيَذه مَن العناية   ّفى بااللتزام إذا بذل فَي تن  احليطَة فََي تنفيذ التزامه فإنه يكََون قَد      

ََادَ ّلو مل يتحقق ا  ََا يبذله الشخص العَََََ ََل مَََََ ََود هذا ما مل يلغركَََََ نص ض املقصَََََ

ََك.   ََر ذلَ ََى ِيَ ََى املدي 2القانون أّ االتفاق علَ ََل حال يبقَ ََي كَ ن مسئوال عما يأتيه . ّفَ

 من ِش أّ خطأ َسيم."

َام املسََيّلية التعََديل أالتفاقي ألحكَ ّيرى مَن يستند إلَى هَذا النص أنه جييز

حلريص بَََدال َََى معيار الرَل اتفََََََق علالعقدية باجتاه تشديد مسيّلية املدين، حبيث ي

َََََد حتمي   ََار الرَل العادَ أّ إلَََى حَ َََ ََن معيَ ََدين مسيّلية السبب األ مَ ََل املَ َََ َنيب، أّ أن َ

ََن َََََََى معيار الرَل املتساهل بديكَََََََون التعديل باجتاه التخفيف، حبيث يتفق عل ال مَََََ

َََََادَ، أّ أن يتجه التعديل إ َََََن معيَََار الرَل العَ َََََد إعفَََاء املدين مَ َََََن ا لَََى حَ ملسيّلية عَ

 .(1)عَدم تنفيذه اللتزامه

                                                 

بد . انظر: أبو شنب، أمحد ع320ادر احلقوق الشخصية  ِ صالسرحان، ّخاطر، شرح القانون املدني م(1)

الدراسات، ، حبث منشور، جملة ميتة للبحوث ّالكريم، أحكام التعديل أالتفاقي للمسيّلية العقدية

2006 ِ  ،139. 
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ََبت ال ََذه احلجة قد َانََ ََواب، ذلََََك أنه حسب نص املّيرى الباحث أن هََ ادة صََ

ََه لتحديد ق358) ََو معيار يام املدين بتنفيذ التزامََََََه ه( فإن املعيار الََََََذَ يستند عليََََ ََََ

ََََََادَ، ّاملادة ) 358ََالرَل العََ ََار الرَََََ ى ِري م( تسمح للمتعاقََََدين أن يتفقا علََ ََََ ََل عيََ ََ

علَََََى تشديد   مَََه، فهَََََي تسمح هلَََم باالتفاق العَََََادَ لتحديد قيَََََام املدين بتنفيذ التزا  

َََََََل احلريص أّ معيا هذا املعيار أّ ختفيفَََََه كاالسَََََتناد إلَََََى معي َََََََار الرََََ َََََ ر الرَل َََ

د عليَه  نعديل املعيار الَذَ يست ( تتيح للمتعاقَدين االتفاق علَى ت  358املتسَاهل، فاملَادة )  

يََز للمتعاقََدين أن    ََه، ّال يوَََد فيهَا مَََا جي       لتحديد فيمََا إذا قام املدين بتنفيذ التزام  

رط التشََديد أّ   ذه املادة جتيََز بعَض صََور ش      يتفقََا علََى إسََقاط مسيّلية املدين، فهََ         

ََرط    ََا يسمح بشََ ََََ ََا مََ ََد فيهََ ََف، ّال يوَََ ََََ يدَ إىل ي اإعفاء، ّالقول بغري ذلك التخفيََ

 حتميل النص أكثر مما يتحمل.

ََََََََن القانون املدني ا270. ّالبعض اآلخر ينطلق مََََََن نص املادة )3 ألردني كحجََََََة ( مََََ

ََََََواز شرط اإعفاء مََََن املسيّلية العقديََََََََ  ( علََََى مََََا يلي:" يقع270ة، ّتنص املادة )جلََ

َََََََََن املسيّلية ل الضَََََََار."، عاملجرتبة علََََََََََََََى الف باطال كَََََََل شرط يقضي باإعفاء مَََََ

، (1) (270ملادة )نون املدني األردني علََى نص اّيسَتدلون بتعليَق املََذكرة اإيضاحية للقا

َي معرض تعلي          َذكرة اإيضاحية فَ َ َول امل َى نص املادة )      ّتقَ َ َا عل ("..تتناّل هَذه  270قهَ

عل ِيََََََر  ة عمَََا يوقعَََه الشخص بآخر من ف املادة االشجراط املسبق علََََََى عَََدم املسيّلي  

ََد قضت بأن هذا االتف لفا اق باطل، ّذلك باعتباره خمامشرّع يلحق به َررا، ّقَََََََََََََََََََ

لَى عَدم التحرز   اب اإَرار بالناس أّ يََدفعهم إ  للنظام العام، إذ أن إَازتََه تيسَر فتح بََ      

َرفاتهم..."    َة مََََ      (2) فََي تصََ َ ته ن منع شََرط اإعفاء خمالف ، ّحسب هََذا السند فإن العل

َا ف            للنظ َة، أم َام ّاآلداب العامَ َ َام الع َة ف        َ َ َار املسيّلية العقدي إن اإرادة املشجركة َي إطَ

                                                 

رط . أنظر: خوالده، أمحد مفلح، ش137دية،  ِ أبو شنب، أحكام التعديل أالتفاقي للمسيّلية العق (1)

 .67،  ِ 2011عمان،  نشر،ملسيّلية العقدية، دار الثقافة للاإعفاء من ا

 .271 ملدني األردني، الطبعة األّىل،  ِالقضاة، عمار حممد، املذكرات اإيضاحية للقانون ا (2)
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َيدا مل      َد ّتنظم شرّطه جتسَ َإن إدراج     بدأ سلطان اإرادة، ّبالتاهي اليت تصنع العقَ َ لي فَ

َََة، ّه  الفََا للنظام العََََام ّاآلداب ا   اإعفاء مَََن املسيّلية العقديََََة ال يعَََد خم   كََذا  لعام

َر شرط اإعفاء فَي إطا         َة حظَ َي خمالفة  ر املسيّلية عَن الفعل الضار ه فإذا كانَت علَ

ََة، ف  ََام ّاآلداب العامَََ ََر متوافرة  هذا الشرط للنظام العَََ ََة ِيَََ ََذه العلَََ ََإن هَََ ََي إطار  َََ فَََ

ّلية العقدية حكَم شرط اإعفاء مََن املسي    املسيّلية العقدية، ممَا يجرتب عليَه اختالف  

 .(1)عفاء يف املسيّلية العقديةفعل الضَار، ّبالتالي َواز شرط اإعََن ال

ََة خي  4 ََدأ  ضع ملبدأ سلطان اإرادة ّهََََذ. إن شرط اإعفاء مََََن املسيّلية العقديََََََ ا املبََََََ

ََمني الع  ََي التعاقد ّتضَ ََن شرّط، فاأل  يقضي حبرية األفراد فَ ََاءّا مَ ََا شَ فراد ّفقا قد مَ

َدأ أحرار فلهَم أن يت      َ َدّا، ّهل        عهلذا املب َدّا ّهلَم أن ال يتعاقَ َى إدراج         اقَ َ َوا عل َم أن يتفقَ

مفلتَة مَن أَ  يََة الفرد فَي التعاقد لَيس   شرط يقضي باإعفاء مَن املسَيّلية، لكََن حر  

ََََََدرَوا فََََي العقد م ط أن ال ََََا شََََاءّا مََََن شرّط، فإنه يشجرقيد، فإذا كََََان هلََََم أن يََ

 داب العامة.ّاآل ختالف هذه الشرّط النظام العام

َذَ يأخ        َرَح الرأَ الثاني ال َث ي َن ا       ّالباحَ َ َذ جبواز شرط اإعفاء م ملسيّلية َ

ََذا الرأَ هو أقرب إلَََ  ََة، ّذلَََك أن هَ َََ ََواب ّباألخص السند الثاالعقديَ َََ لث الَََذَ ى الصَ

َة، ّي  استند عليَه كحجَه جلَواز شرط اإعفاء فَي إ       َورد الباحَث     طار املسيّلية العقديَ َ

ض نصََو ِ  ية العقديََة، أنه عند استعرا جه أخََََرى جلَََََواز شرط اإعفاء مَََن املسيّل   ح

نص  م املشرع األردني لبعض العقودالقانون املدني األردني نالحظ أنه عنََََََََََََََََََََََََد تنظي 

َى عَدم ََواز شرط اإعفاء، ّمثال          َ َي نص املادة      صَراحة عل َا ّرد ف َن      790) ذلَك م َ َ ( م

يقصد به إعفاء  لى مََا يلي:" يقع باطال كَل شرطّاليت تنص عالقانون املدني األردني، 

َََََدس مَََن الضمان أّ احلد من ََا املقاّل أّ املهنَ ََا ّرد فَََي املَ َََ ََه. ّكذلك مَ ( من 1/506دة)َ

مان البائع يلي:" ال يصح اشجراط عََََدم ََََ  القانون املدني األردني، ّاليت تنص علَََى مََََا 

تقدمََة الذكر   لبيَع بهََذا الشرط"، ّالنصو ِ امل   ا للثمن عنَد استحقاق املبيََع ّيفسََد      

                                                 

اء من . أنظر: اخلوالدة، شرط اإعف137دية  ِأبو شنب، أحكام التعديل االتفاقي للمسيّلية العق (1)

 .68املسيّلية العقدية  ِ 
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ضي بعدم لعقود، فَََإذا كَََان املشرع يقتنص علََََى عَََدم ََََواز شرط اإعفاء فَََي بعَََض ا  

ن القاعدة َََى ذلَََك فهَََذا يفهَََم منَََه أََََواز شرط اإعفاء فََََََي بعَََض العقود ّينص عل

َواز شَرط اإعفاء بالنسبة جل           َي ََ َو ك   ميع العقَ العامَة هَ َه ل َام       ود؛ ألن َ َان األصل الع َ

 ود باملنع.عَدم ََواز شَرط اإعفاء ملََا خصص هذه العق

َواز شرط اإ        َام املسيّلية ا    ّقد أخذت حمكمَة التمييَز جبَ َة، فقد   عفاء مَن أحكَ لعقديَ

َا يلََي:"...إن اال        ويل ني طالَب التح تفاق املعقََود بََني البنَك ّب      قضت بأحد قراراتهََا مبَ

ل لشخص اَم عَََََن تسليم املبلغ ااحموّاملتضمن إعفاء البنك مَََََن مسيّلية اخلطأ الن

ن مسيّلية اخلطأ يجرتَب عليَه إعفاء البنَك مََ    آخر ِيََر املودع هََو اتفَاق قانوني ملََزم     

 ّ ََا مل يكن هذا اخلطأ فادحا أ ََي التسليم مَََ َََََ ََود ّاملسيّلية الناشئة ع فَََ ََذا مقصَََ ََن هَََ َََ

 .(1) ."مسيّلية عقدية ال تقصريية.. االتفاق هَي

َََََََن ش ََََََََََََار املأمَََََا موقف القانون املدني املصرَ مَََ سيّلية رط اإعفاء فَََََي إطَََ

َى خالف موقف املشَرع األ    َى ََ     العقدية فقد َاء عل واز هَذا  ردني، فقد نص صَراحة عل

ََََََي تنص على ما يلي: "ّك217/2الشرط ّذلك فََََي املادة ) ََََََوز االت( ّالتََ اق فذلك جيََ

ََن أية مسئولية تجرتب عل ََدم تنفيذ التزامه التعا علَََى إعفاء املدين مَ َََََى عَ ََا  َ َََ قَََدَ إال مَ

ئوليته وز للمدين أن يشجرط عَََدم مسينشأ عَََن ِشَََه أّ خطئَََه اجلسيم ّمع ذلَََك جيَََ

ََن أشخا ِ  َََ ََذَ يقع مَ ََي تنفيذ التزا عن الغش ّاخلطأ اجلسيم الَ ََه"،  يستخدمهم فَ َََ مَ

َب نص ا    ّهكَذا فإن املشرع ا  واز شَرط  ( ََّع قاعَدة عامَة فَي ََ        217ملادة )ملصَرَ ّحسَ

          ّ َة،  َيّلية العقديَ َي إطَار املسَ َن اجلواز الوارد فَي نص امل    اإعفاء فَ ( لَم يأت  217ادة )لكَ

ال جيََوز شرط اإعفاء يََود ترد علَى هَذا اجلََواز، ف ق -ّحسب نص املَادة -مطلقا، فهناك 

 اخلطأ اجلسيم.قدية فَي حاليت الغش ّمَن املسيّلية الع

َود ن               َن عَدم ََّ َا ّعلى الرِم مَ َ َع قاعدة    ص فَي القانون املدني األردني ي ّكمَا قلن ضَ

ََ    عامَة فَي َََواز شرط اإعفاء، إال أنه توصل     واز هَذا الشرط  نا إلَى نتيجَة مفادها هَي 

                                                 

 .منشورات قسطاس 1992، لعام 2/1992متييز حقوق رقم  (1)
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رد علََََََََى بََََََََل هنالك قيد يلشرط مطلقا ّأيضا القانون املدني األردني مل جيعل هذا ا

َََََر مَََََن ي املصَََََرَ، ّهَََََذا القيَََََد يظههذا الشرط كمَََََا هَََََو احلال فَََََي القانون املدن

( مََََن القانون 689ََََو احلال فََََي املادة )التطبيقََََََات اليت تناّلت شرط اإعفاء، كمَََا ه  

 َََ ََا يلي: كََ َ املدني األردني ّالتَََََي تنص علَََََى مَََ ََن  َََََ ََاق يقضي باإعفاء مَََ مان ل اتفَََ

ن."، د أخفى عن ِش سبب هذا الضَََََََََََمالتعرض أّ العيب يقع باطال إذا كان امليَر قا

َي املادة )    َا ّرد ف ّ   2/934ّكذلك م َا يلي:"  َى م َون امليمن مسئ   ( ّاليت تنص عل َ وال ال يك

 ى ِري ذلك".ستفيد عمدا أّ ِشا ّلو أتفق علعََن األَرار التَي حيدَها امليمن له أّ امل

 :إعفاء بالنسبة للغريَانيا: َواز شرط ا

ََى ف    ََََ ََورا علََ ََََ ََدَ ليس مقصََ ََََ ََي، فاخل إن اخلطأ العقََ ََدين الشخصََ ََََ طأ عل املََ

ََن أركان املسيّلية العقدي    َََ ََركن مَ ََدَ كَ َََ ََد حيدث بفعل املدين الشالعقَ خصي أّ ة قَ

عل ِريه خلطأ العقدَ الَََذَ يرتكَََب بفبفعل ِريه ّحتى تتحقَََق مسيّلية املدين عَََن ا

ََن توافر ا ََة:  البد مَ َََ ََد صحي  -1لشرّط التاليَ َََ ََون هنالَََك عقَ َََ ح يربط بني املدين أن يكَ

َََََن الفعل الَََذَ ارتكبه ا  ََرّر مَ ََدائن املضَ ََد تكل  -2لغري ّالَ َََ ََون الغري قَ َََ ََذ أن يكَ َََ ف بتنفيَ

كب خطأ أن يكون الغري قد ارت -3القانون  االلتزام إمََا مبقتضى االتفاق أّ مبقتضى نص

 .(1)عقديا عند تنفيذ االلتزام

َواز ا      لكََن التساؤل الَذَ يطرح نفسَه فَي هَذ         شجرط املدين ا اجملال مَا مََدى ََ

َن املسيّلية التَي تجرتب علي      عقَدَ الَذَ أدى   َه إذا ارتكب الغري اخلطَأ ال  إعفاء نفسَه مَ

 إلَى قيام مسيّليته.

                                                 

لنهضة العربية، ن املدني، الطبعة الثانية، دار االسنهورَ، عبد الرزاق أمحد، الوسيط يف شرح القانو( 1)

ة العامة شرح القانون املدني النظري ،. انظر: سوار، حممد حممود ّحيد الدين666/ 1،  1964القاهرة، 

: دراسة  القانون املدني األردني . سلطان، أنور، مصادر االلتزام يف376/  1، 1987معة دمشق، لاللتزام، َا

 .227 ِ   2005فة، عمان، األردن، مقارنة بالفقه اإسالمي، الطبعة األّىل، دار الثقا
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ََي نصو ِ القانون املدني األ  ََد البحَََث فَ ََود نصعنَ ََدم ََّ يقرر  ردني نالحظ عَ

ّ     ق َى فعَل الغيَر، أمَا     لية العقديََة املجرتبََة علَ      اعَدة عامَة جبواز شَرط اإعفاء مَن املسي

ََدني املصَََرَ فقَََد احتوى علَََى نص  َََََواز ش القانون املَ رط اإعفاء يقرر قاعدة عامَََة جبَ

ََة علََََََى فعََََََل الغيَََ       علَََى مَََا يلَََي:"   ( 217)َََر، فقََََََد نصَََت املادة    مَََن املسيّلية املجرتبََََ

ََن أ  َََ ََى إعفاء املدين مَ ََد ّكذلك جيوز االتفاق علَ ََى عَ َََ ََب علَ ََذ ية مسئولية تجرتَ م تنفيَ

  ّ وز عََََََََََن خطئََََه اجلسيم ّمع ذلََََك جي   التزامه التعاقََََدَ إال ما ينشأ عَََََن ِشَََََََََه أ

ََن الغش    ََََ ََئوليته عََ ََدم مسََ ََدين أن يشجرط عََ ََََ ََذَ يقع م للمََ ََن  أّ اخلطأ اجلسيم الََ ََََ ََ

 امه".التز أشخا ِ يسَتخدمهم فََي تنفيََذ

ََن ف   َََ َََََدين عَ ََيّلية املَ ََن شرّط مسَ َََ ََون الغري ق ّأن مَ َََ ََل ِريه أن يكَ َََ َََََد كلف عَ َ

ََني ََالرَوع املدين أّ مبقتضى نص القانون بتنفيذ االلتزام إما مبوَب اتفاق بينه ّبَ ، ّبَ

ط أَََََََََازت للمََََدين أن يشجر   ( مََََن القانون املدني املصرَ فإنها217/2إلََََى نص املادة )

 استخدامهم مَن  فعل ِريه إذا كََان الغري قد مت   ه مَن املسيّلية املجرتبة عََن   إعفاء نفسَ 

ليف املدين ََََن فعل الغري يتناّل حالة تكقبله، أَ أن َواز شرط اإعفاء مََََن مسيّلية ع

ََب اتفاق جيمع بين ََدي  ِريه بتنفيذ االلتزام مبوَََ ََََ ََن إذا كلف املََ ََََ ََا، لكََ ََذ همََ ََََ ن بتنفيََ

َه إ  االلتزام مبقتضى القان َن املسيّلية عََََن ف      ون فليس لََ عل ِريه، لذلك عفاء نفسَه مََ

 لغري علَََََََى حالة استخدام( قصر ََََََََواز شرط اإعفاء عَََََََن فعل ا217/2إن نص املادة )

ََني املدي     َََ ََود اتفاق بَ َََ ََر أَ ََّ ََى تنفيذ االلتزام، املَََدين للغيَ ََر علَ ََاء    ن ّالغيَ َََ ََن فقهَ َََ لكَ

ََانون املدني املصرَ عنَََد شَََرحهم   ََرط اإ  217نص املادة )ل القَ ََذّن جبواز شَ َََ عفاء ( يأخَ

َو           َرّن أن اجلَ َ َف ا        عَن فعَل الغري بشكل مطلق في َ َان تكلي َ َر بتنفيذ    از يشمل إذا كَ َ لغي

 . (1)ى القانونااللتزام إمََا مبوَََب االتفاق أّ مبقتضَََ

ََن  َََََ ََواز شرط اإعفاء عَََ َََََََى ح  ّيرى الباحَََََث أن ََََ ََر علَََ الة فعل الغري يقتصَََ

ََي تنفيذ االلتزام اس ََا فََََ ََى ، أَ َّود اتفاق بني املدين ّتخدام املدين أشخاصََََ الغري علََََ

                                                 

 .676/ 1السنهورَ، الوسيط يف شرح القانون املدني،  (1)
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ََة في    ََواز حالََََ ََف بتنف    تنفيذ االلتزام ّال يشمل اجلََََ َََََا إذا كََََََان التكليََََ يََََََذ االلتزام  مَ

 ىل حتميل النص ماال حيتمل.مبقتضى نص القَانون، ّالقول بغري ذلك ييدَ إ

َن القانون املدني امل   217) ّيتبني مَن خالل نص املادة  َ       ( مَ َا قَد ّ َرَ أنهَ عت صَ

ََرط اإعفاء عَََ   ََواز شَ َََ ََذا اقاعدة عامة بالنسبة جلَ ََى هَ لنص فإنه ن فعل الغري، ّمبقتضَ

ََن امل  َََ ََه مَ ََن فعل الغري حتى فجيوز للمتعاقد أن يشجرط إعفاء نفسَ َََ ََي حاليت سيّلية عَ َ

املتعاقد ال  َوب لشَرط اإعفاء للشخص طلَ الغش ّاخلطََأ اجلسيم،َ ّهكَذا فإن القيد امل  

َة شرط اإعفاء عن فع                َ َي حال َ َه ف َ َود ل َ َر، فإذا أرد املتعاقد إ   ََّ َ َن      ل الغي عفاء نفسَه مَ

ََه، فإنه جي    َََ ََى فعلَ ََي تجرتب علَ يد بقيَََد وز له ذلك لكَََن شرط اإعفاء مقاملسيّلية التَ

ََي حالالغش ّاخلطأ اجلسيم، بينما ال َّود هلذا الق ن فعل ة شرط اإعفاء عيد فَََََََََََََََََ

ى فعل ِريه َََن املسيّلية التَََي تجرتب عل الغري، ّلذلك جيوز للمتعاقَََد إعفاء نفسَََه مَََ  

 حتى فَي حالة الغش ّاخلطأ اجلسيم.

ََرر الفقه ََََََواز شرط اإعفاء عَََََن فعَََََ    ََي حاليت الغش ّاخلّيبَََ طأ ل الغري فَََ

ََادرين ع ََأ اجلسيم الصَََ ََن الغري ال اجلسيم، أن الغش ّاخلطَََ َََََ ََا يعت ران ِ َََ ََا ّخطئَََ شَََ

إن شرط  طئا تافها فََََََي َانبََََََه، ّأيضا   َسيما فَََََََي َانَََب املَََدين، ّإمنا يعتبََََََران خ    

 .(1)عوانهيرتكبها املدين بل ارتكبها أ اإعفاء أقَل خطََورة إذا انصب على أخطاء مل

َواز شرط ا          َرَ جبَ َ َن فعل الغري دّن ت   إن موقف املشرع املصَ َ قييد هَذا  إعفاء ع

 ذلك لألسباب التالية:الشرط بقيدَ الغش ّاخلطأ اجلسيم حمل انتقاد ّ

1ََ ََه مََ ََي حاليت الغش ّ. إذا كان املدين ال يستطيع إعفاء نفسََ ََن املسيّلية فََ ََأ ََ ََََ اخلطََ

 الغش ريه مَََََََََََََََن املسيّلية فَََََََي حاليت  اجلسيم، فمن باب أّىل أنه ال يستطيع إعفاء ِ

                                                 

. سوار 70/ 2، 1978،  لية املدنية، َامعة القاهرة، القاهرةيّزكي، حممود مجال الدين، مشكالت املس( 1)

 .398/ 1لتزام، ّحيد الدين: شرح القانون املدني النظرية العامة لال
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ام( يعد كأنه الغري )املكلََََف بتنفيذ االلتز  هّاخلطأ اجلسيم ألن اخلطأ الَََََذَ يرتكبَََََََََ 

 .(1)صادر عن املدين باعتبار هذا الغري تابعا له

ََرط اإعفاء من املسيّل2 ََي حاليت ا . إن السماح جبواز شَََََََ ََن فعل الغري فَََََََ لغش ية عَََََََ

َدين للتهر      َأ اجلسيم يفتح اجملال للمََ َه عََََن طريق الغ    ّاخلطََ َر، ّأيضا   ب من التزامََ يََ

َي تنفيذ  ختيار األشخا ِ الذين يستخدمهم فييدَ إلَى إهمَال املدين فَي ا     هذا اجلواز 

ن فعلهَم حتَى فََي َه اإعفاء مَن املسيّلية عََااللتزام، لعلمََه أن الَنص القانوني جييَز ل

ََاهلم ية مهما ّصلت درَته ال حيمله أ حاليت الغش ّاخلطأ اجلسيم، ذلََََََََََك أن إهمََََََََ

 .(2)مسيّلية

ََد . إذا كََََان مب3 ََو أحََ ََي استند علي دأ حرية التعاقد هََ ََواز  احلجج الرئيسة التََ ََا جلََ هََ

ملََََدين، فإن   خلطََََأ العقدَ الَََذَ يرتكبََََه ا    شرط اإعفاء مَََن املسََيّلية املجرتبة علَََََى ا  

َََََد، فحري  َََََدأ ليس مطلقا مَََن أَ قيَ ََذا املبَ َََََة التعاقَََد ّتضَََمني العقد شهَ َََََواز َ رطا جبَ

ََن امل  َََََ   سيّلية مقيدةإعفاء املتعاقد مََََ ََاب اخلطَ أ اجلسيم ّهَََذه بعدم الغش ّعَََدم ارتكَ

ََك اآلَار الضارة هل    َََ ََن دّن شَ َََ ََود ختفف مَ َََ ََذا القيد ي  القيَ َََ ََاق، فهَ ََذا االتفَ ََى  َ ََيدَ إلَ َََ َ

        ََ َوم حسََن الني َى عََدم إساء  انسجام شََرط اإعفاء مََع مفه ة استعمال ة، ّأيضا ييدَ إل

َي تنفيذ   هَذا القيَد يقلَل مَن عَدم حر ِ ا       ّ املتعاقدين ملبدأ احلرية التعاقديَة،  ملدين فَ

َة عَدم ََوا             َرى الباحث أن عل َ َه، ّي تعاقد فَي  ز شرط اإعفاء بالنسبة لشخص املالتزامَ

ََي ح ََن املسيحالة الغش ّاخلطأ اجلسيم متوافرة أيضا فَ ََة شرط اإعفاء مَ ََن الَ َََ ّلية عَ

جلسيم فإن الغري فَََي حاليت الغش ا علفعل الغري، فإذا مسح جبواز شرط اإعفاء عَََن ف

ََو   ََع مفهََ ََدم انسجام الشرط مََ ََى عََ ََى إ ذلََََك ييدَ إلََ ََة، ّييدَ إلََ ََََ ََن النيََ ساءة م حسََ

َََََة ّإطالق  َََََة التعاقديَ َََََبدأ احلريَ َََ  استعمال مَ ََ ََذه احلرية إلَََى حَ د تصَََبح أداة العنان هلَ

                                                 

، 1995، 1باعة، طتزام، القاهرة، دار أبو اجملد للطاألهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة لالل (1)

ِ 648. 

 . 96قدية،  ِملسيّلية العاخلوالدة، شرط اإعفاء من ا (2)
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التزامه، لََذلك    ذر ِ املدين علََى تنفيََ     لإلَرار بالغري ّأيضا ييدَ ذلَك إلَى عَدم ح   

ََََََن فعل  ََََََرى الباحث أن َََََواز شرط اإعفاء عََ م َوازه يف الغري البد أن يقيد بقيد عد يََ

 حاليت الغش ّاخلطأ اجلسيم.

ََ ََة جييز أن القانون املدني األردني ال حيتوَ نصََََ ََدة عامََََ ََع قاعََََ ََََََ شرط  ًا يضََََ

َة بالنسبة لل     َم جيَد     اإعفاء مَن املسيّلية العقديَ َي نصو ِ   اغري، ّكذلك لَ لباحث فَ

إعفاء . ّحنن نرى َواز األخذ بشرط االقانوني املدني األردني أَ تطبيق جييز ذلََََََََك

 عن فعل الغري ّذلك لألسباب التالية:

ََذَ يستند عليََََ   1 ََََََان السند الرئيس الََ ََن امل  . إذا كََ ََََ سيّلية ه جلََََواز شرط اإعفاء مََ

َاء مَن شرّط ّفقَ      عقد ما العقديَة هَو حريَة املتعاقدين أن يضَمنا ال       َدأ سلطان     شَ َا ملبَ

ََذا السند متوا ََاليت شرط اإعفاء سواإرادة، فإن الباحث يرى أن هَ اء عَََن فعل فر فَََي حَ

 شخص املتعاقد أّ عن فعل الغري.

ََا سبق أن نصو ِ القانون املد 2 ََََ ََحنا فيمََ ََرط . أَََّ ََر جبواز شََ ََََ اإعفاء  ني األردني تقََ

ي األردني مَََن رِم مَََن خلَََو نصو ِ القَََانون املدن  َََبالنسبة لشخص املتعاقَََد، ّعلى ال

   ّ َن املسي َز شرط اإعفاء م َ     نص عام أّ خا ِ جيي َر، ّنرى  َن فعل الغي َ َواز شرط  لية ع

ََر ألن    ََل الغيََ ََن فعََ ََة مََََن شرط اإعفاء سواء  اإعفاء مََََن املسيّلية عََََََ بالنسبة  الغايََ

 للمتعاقد أّ" الغري ّاحدة.
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 الثَّاِنياملطلب 

 ّلية العقدية:رط التخفيف من أحكام املسيَواز ش

اق علَََى  ية عََََدة صََََََََور منهَََا: االتف للشَََرط املخفف ألحكَََََََام املسيّلية العقد  

م مََن حتقيق   تفاق علَى قلَب مضمون االلتزا  ختفيف املعيار املتطلَب لتنفيذ االلتزام، اال 

َة، االتفاق علَى اإع        ية )إنقَا ِ التعويض  َيّل فاء اجلزئي مَن املس نتيجَة إلَى بذل عنايَ

ََات بيان ََواز    َى إنقا ِ مََدة التقادم ّلغاي   أّ حتديد حََد أعلى للتعََويض(، االتفاق علَ      

ارسََة كََل صَورة       يّلية العقديََة البََد مََن د       أّ عَدم َََواز الشرط املخفف ألحكَََام املس       

 مََن هَذه الصَور بشكل مستقل عن األخرى.

 طلب لتنفيذ االلتزام:فيف املعيار املتأّال: االتفاق على خت

َََََدني األرد 358/1تنص املادة ) َََََانون املَ َََََن القَ َََََي:" إذ ( مَ ََا يلَ َََ َََََى مَ َََََان ني علَ ا كَ

َََََة علَََى الشي  ََو ااحمافظَ َََََي  ء أّ القيام بإدارتَََه أّ توخياملطلوب من املدين هَ َََََة فَ احليطَ

َد ّفى باالل         َه فإنَه يكَون قَ َي تنفيذه م  تزام إذا بذتنفيذ التزامَ َا            ل فَ َل مَ َن العنايََة كَ َ

ََم يتحقق الغرض امل  ََو لَََ ََم ينص القا يبذله الشخص العادَ ّلَََ ََا لَََ نون أّ قصود هذا مَََ

تحديد عيار الََََذَ يستند عليََََه ل. تناّلت املادة املسبقة بيان امل(1)االتفاق على ِري ذلك"

م بََه هَو بذل عنايَة،      لَذَ يلتز ََان االلتزام ا  قيام اخلطأ العقَدَ فََي َانَب املدين إذا ك    

َار الرَََ              َو معي َار ه َذا املعي َذا فإن ه َى املدين إذا كََ       ّهك َ ان االلتزام يبذل ل العادَ فعل

َة ا          َ َه عناي َ َي تنفيذ التزام َادَ، فََإذا نزل عَ          عناية أن ببذل ف َ َل الع َة      لرََ َ َن هذه العناي

                                                 

( على ما 211/1ص املادة )( من القانون املدني املصرَ: ّتن211/1( املادة )358/1ّيقابل نص املادة ) (1)

إدارته أّ أن أن حيافظ على الشيء أّ أن يقوم ب يلي:" يف االلتزام بعمل إذا كان املطلوب من املدين

نفيذه من العناية كون قد ّفى بااللتزام إذا بذل يف تي يتوخى احليطة يف تنفيذ االلتزامه فأن املدين

التفاق على صود هذا ما مل ينص القانون أّ اكل ما يبذله الرَل العادَ ّلو مل يتحقق الغرض املق

 .ِري ذلك
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ََي َانبه، ّقامت مسي  َََََََدَ فَََ ََأ العقَََ َََََ سيّلية ه متى توافرت أركان املّليتحتقق اخلطَََ

 العقدية األخرى.

َن املَادة )        َن ّحسب الشطر األخري مَ َوز للمتعاقدين  358/1لكَ االتفاق  ( فإنه جيَ

لرَل العادَ يف مقدار عنايَة أقل مَن عناية ا    علَى ِيَر هذا املعيار فلهمَا أن يتفقا علَى      

َى مقدار ع       َ َا عل َة   تنفيذ االلتزام، أّ أن يتفقَ َ َة ا           ناي َ َن عناي َ َر م َ َل العادَ فَي      أكب لرََ

التفاق علََََََى  ( َاء مطلقا فيمََََََا خيص ا 358/1تنفيََََََذ االلتزام، ذلَََك أن نَََص املادة )   

ذا املعيار أّ تنفيذ التزامه، فيجوز تشََََََديد هتعديل املعيار املتطلب لتحديد قيام املدين ب

 ختفيفه.

ََص املادة )  ََى نَ ََد َّعت  (،358/1ّبالتالي ّباالستناد إلَ َََ ََا قَ َََ ََة   فإنهَ ََدة عامَ قاعَ

ملتطلََََََب   عقديََََََة فيمََََََا خيص املعيار ا    جبواز شرط التخفيف مََََن أحكََََََام املسيّلية ال  

ََان االلتزام ببذل عن  ََََ ََدة ب  لتنفيذ االلتزام إذا كََ ََذه القاعََ ََي هََ ََة، ّتقضََ ََََ ََوز  ايََ ََََ أنه جيََ

 العادَ. لاية اقل من عناية الرَللمتعاقََدين االتفاق على أن يبذل املدين عن

ََادة ) ََا اقتصرت عل 358/1عند استعراض نص املَ َََ ََم     ( نالحظ أنهَ َََ َََََان حكَ ََى بيَ َََ َ

ََان االلتزام ببذل عناية، ّ ختفيف املعيار املتطلََََب لتنفيذ االلتزام إذا ََََ مل تبني حكََََم كََ

ة، ّذلك يرَع كََان االلتزام بتحقيق نتيجََ ختفيف املعيار املتطلَب لتنفيذ االلتزام إذا

َََََام اإلَََى أن  اللتزام بتحقيَََق ملدين بتنفيذ التزامه إذا كَََان ااملعيار املتطلَََب لتحديد قيَ

ام اخلطأ ا املعيََََََََار؛ أنه يكفي لقيََََََََ   نتيجة هََََو معيََََار اخلطأ املفجرض ّمقتضََََى هََََذ   

ََت الدائن أ  ََََََي َانب املدين أن يثبََ ََََََدَ فََ ََم يقم بتنفيذ التالعقََ ََََ زامه، أَ أن ن املدين لََ

َََََة امل النتيجة، ّهكَََذا فإذا يثبَََت عَََدم حتقيق َََََة منَََه فَََي لَََم حيقق املدين النتيجَ طلوبَ

َا عق           َ َه خطئ َ َد، فإن ذلَك يعين ارتكاب َديا يوَب مسيّليته جتاه دائن   العقَ ه متى قامت َ

 .(1)حبقه أركان املسيّلية العقدية األخرى

                                                 

. سلطان أنور، مصادر 375-374/  1لعامة لاللتزام، سوار، ّحيد الدين، شرح القانون املدني النظرية ا (1)

 .234 ،  ِيف القانون املدني األردنيلتزام اال
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ََب  مل( حكم ختفيف املعيار ا358/1) ّيرى الباحث أنه ال داعي أن تبني املادة َََََ تطلَََ

َََََََان االلتزام بتحقيق ن َََََََة؛ ألن املعيار املستند علتنفيذ االلتزام إذا كَََ ليه لتحديد تيجَََ

 يار لتخفيفه.ض، ّال َّود ألقل من هذا املعقيام املدين بتنفيذ التزامه هو اخلطأ املفجر

 قيق نتيجة إىل بذل عناية:َانيا: االتفاق على قلب مضمون االلتزام من حت

لتزام بتحقيق َى االلتزام ببذل عناية ّاال ام مَن حيَث مضمونه إل   ينقسَم االلتز 

َََََون ا  َََََة يكَ َََََه إذا بنتيجَََة، ّفَََي االلتزام ببذل عنايَ ذل فَََي تنفيذه ملدين قَََد ّفى بالتزامَ

طبيَب جتاه مرََاه تيجََة املرَََوة، كَالتزام ال عنايََة الرَََل العادَ ّإن لََم تتحقَق الن  

ََزام ااحمامي جت ََه، أما اّالتَ َََ ََة فال يع اه موكليَ َََ ََق نتيجَ َََ َََََن  اللتزام بتحقيَ َََََى املدين مَ فَ

َو          َت النتيجة املرََ َه إال إذا حتققَ َن التعاقد، كالتزام املقا     التزامَ َ َ َاه صاحب     ة م َ ّل جتَ

 .(1)بةإيصال الراكب إىل الوَهة املطلوالعمََل بتشييد البنََاء ّالتزام الناقََل ب

َذَ يتخََذ صََورة      م املسََيّلية العقديَََة الَ       ف من أحكََا  ّيقصََد بشََرط التخفي     

َذَ يلتزم بَه   ن على تعديل مضمون االلتزام القلََب مضمون االلتزام: أن يتفََق املتعاقَدا      

ََة، متى ََى بذل عنايَ ََوع االلتزام الذَ يلت املدين من حتقيق نتيجة إلَ ََه املدين كان نَ زم بَ

 هَو حتقيق نتيجة.

ََد استعراض  ََََ ََد  ّعنََ ََََ ََرَ  ني األردني ّالقانون املدني انصو ِ القانون املََ ََََ ََََ ملصََ

ملسيّلية م شرط التخفيف مََن أحكام انالحظ خلوهمَا مََن نص عَام أّ خَا ِ يبني حك

َة الَذَ يتخذ صَورة قلَب مضَمون اال          َن حتقيق نتيجَة إلَى      العقديَ بذل عناية،  لتزام مَ

 :ّاآلراء يف هذا اجملال قد انقسمت إىل رأيني

                                                 

، 2006، 1، طدر االلتزام، عمان، دار الثقافةمنصور، أجمد حممد النظرية العامة لاللتزامات مصا (1)

ِ 23. 
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َََذَ يتخذ حكََََََام املسيّلية العقدية ال الَََرأَ األّل: أخََََََذ جبواز شرط التخفيف مَََن أ   

 .(1)صورة قلب مضمون االلتزام

قل خطََورة   م املسيّلية العقدية يعد أّيعلَل هَذا الرأَ بأن شَرط ختفيف أحكَا     

َام املسيّلية ال          َ َن أحك َن شرط اإعفاء مَ َى         مَ َ َوم عل َة؛ ألنه ال يقَ َ َل     عقدي إسقاط كامَ

ََاء ّال  ََان القانون ّالقضَ َََ ََحة شرط اإ املسيّلية، فإذا كَ ََد اعجرفوا بصَ َََ عفاء مَََن فقه قَ

َََََام املسيّلية العقدية حبدّد معينه فمن ا تخفيف لبديهي االعجراف بصحة شرط الأحكَ

 .(2)يف ذات احلدّد

 مطلقا، حيث أخذ بصَََََََحة شَََََََرط ّحنن ال منيل إلَََََََى هَََََََذا الرأَ؛ ألنه َاء

ََى صحة  الت ََي مجيع صَََوره باالعتماد علَ ََن شرط الت خفيف فَ خفيف شرط اإعفاء، لكَ

ء عنَدما  لصَور، فيشَابه شرط اإعفا  يشابه شرط اإعفاء فَي أحد صوره ّليس جبميع ا 

َن املسيّل             َي مَ َى اإعفاء اجلزئَ َ َب عل ََ         ينصَ َابه ش َورة تشَ رط اإعفاء فَي  ية، ّهذه الصَ

ََرة ّاملضمون ّاألح  َََ َََ ََا بالفكَ ّ  كام، أمَ ََمونها  ََي مضَ ََف فَ ََور فتختلَ ََن  اقي الصَ َََ ََا عَ فكرتهَ

َََََن اجلائز ا  ََان مَ َََ ََذا فإن كَ ان صحة الستناد علَََى شرط اإعفاء لبيشرط اإعفاء، ّهكَ

جيَوز ذلَك     َي مَن املسَيّلية، فإنه ال    شرط التخفيف الَذَ يتخذ صَورة اإعفاء اجلزئ   

 بالنسبة جلميع صَور شرط التخفيف.

 اللتزام:الذَ يتخذ صََورة قلب مضََمون ا اني: أخذ بعدم َواز شََرط التخفيفالرأَ الث

ن الَََََذَ يتخذ صََََََََََورة قلب مضمو   ّيعلََََََََََل هَََََذا االجتاه موقفه بأن شرط التخفيف  

فَي أهم   اقض مقتضى العقد ّيهَدر قيمته االلتزام مَن حتقيق نتيجة إلَى بذل عناية ين  

                                                 

مطبعة َامعة  لعامة لاللتزامات، الطبعة الثالثة،الوَيز يف النظرية ا زكي، حممود مجال الدين، (1)

 .394،  ِ  1978،  القاهرة : الكتاب اجلامعي، القاهرة

 .395زكي، الوَيز يف النظرية العامة لاللتزامات،  ِ  (2)
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رأَ ّيرى ّيييد الباحث هَذا ال  .(1) العقديف آَاره: فهو يتعارض مع االلتزامات اجلوهرية

لذَ يتخذ ق فَََي عَََدم َواز شرط التخفيف اأن الفكرة التَََي استند إليهََا االجتاه الساب 

دني األردني َدم َّود نص يف القانونني امل صَورة قلَب مضمون االلتزام هَي التَي تعلل ع      

 ّاملصرَ جبواز هذا الشرط.

 :ملسيّليةَالثا: اإعفاء اجلزئي من ا

َام املسيّلية         َن أحكَ َة املتمثل باإعفاء    إن شَرط اإعفاء مَ َ َن     العقدي اجلزئي مَ

 املسيّلية على صورتني:

 الصورة األّىل: إنقا ِ التعويض:

َن الضرر ا     يقصَد بهذه الصََورة أن حيَدد التعويض ب      َة مَ َق     نسبة معينَ لَذَ حلَ

             ََ َث، أّ أن يقصَ َف أّ الثل َدائن كالنصَ َ َواع معينة      بال َى أن َ َن األَرار     ر التعَويض عل مَ

يَه أن يعفى  ن يتم إبرام عقد معني ّيشجرط فالتَي تلحق بالَدائن، ّاملثال علَى مَا سبق أ    

َذَ يستحق لدائن فََ   50املدين بنسبة ) َذ    ي حالة إخالل املدين بتن(% مََن التعويض ال َ في

َََََون التعويض الَََذَ يستحق لل فرض ( دينَََار، فَََي هَََذا ال10000َََدائن )التزامه، كأن يكَ

وعه عقد إبَرام عقََد نقَل موَ ( دينَار، ّمثال ذلَك أيضا أن يتم5000يعفى املدين مََن )

َر ع       َه أن التعويض يقتصَ َن البضائع فَي حَا         نقل بضَائع ّيشجرط في َى مثَ َ ل هالكها ل

قدين علَََََََََى أن  ايتم االتفاق بني املتع دّن التعويضََََََََات األخرى، ّمثال ذلََََك أيضا أن   

ََى الضرر املادَ دّن الضرر  َََََََ ملتعاقد األدبي متى ترتب على خطأ ا يقتصر التعويض علَََََ

 .(2)نوعا الضرر

                                                 

رسالة ماَستري،  -يف القانون املدني املصرَ  نصرة، أمحد سليم، الشرط املعدل للمسيّلية العقدية (1)

 .134،  2006ِلس ، رسالة ماَستري، ناب

ء من املسيّلية والدة: شرط اإعفا. ّ اخل394زكي، الوَيز يف النظرية العامَة لاللتزامات،  ِ (2)

 .127العقدية  ِ
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ََََََان ورة إنقا ِ التعويض فََََََإذا كأمَََا حكََََََم شرط التخفيف الَََذَ يتخَََََذ صَََ 

َرّا بص              َ َد اق َ َه ق َاء ّالفقَ َوم ع        القانون ّالقضَ َ َذَ يق َى إسق   َحة شَرط اإعفاء ال َ اط ل

اف بصََََََحة شرط ختفيف أحكَََََََََََََََام    كامَََََل مسيّلية املدين، فمََََََََََن البديهي االعجر  

زء مََن  ِ التعَويض، فهَذا الشرط يسقط َاملسيّلية العقديََة الََذَ يتخذ صَورة إنقا  

ّىل سََقاط كامل مسََيّلية فمن باب أ مسََيّلية املدين بينما شََرط اإعفاء يقوم على إ 

 .(1)االعجراف بصحة هذا الشرط

 عن قيمة الضرر: لصورة الثانية: جتديد حد أعلى للتعويض ينقصا

ََدا   َََ ََى هذه الصورة أن يتفق املتعاقَ ََى أن ال يتجاّز التعويّمقتضَ ض مبلغا ن علَ

َََََن املال بصرف النظر عَََن قيمَََة الضرر  َََََد   ، ّمثال ذلَََك أن يشجرط الناقل(2)مَ َََََي عقَ فَ

( 1000ّز )له بالتزامه ال يتجاة إخالالنقََََََََََل أن التعويض الذَ يتقاَاه الراكب نتيج

 دينار.

ََذا  ََََََد أ لكََََن التساؤل الََََذَ يطرح نفسََََه فََََي هََ على املقام كيََََف لتحديد حََ

ََور اإعف      َََ ََن صَ َََ ََورة مَ َََ ََون صَ َََ ََويض أن يكَ ََن املسيّلية لبي للتعَ َََ ََك  اء اجلزئي مَ ََان ذلَ َََ َ

 نستعرض املثال التالي:

َى إيصَاله إ      َة    لََو تعاقد أحدهم مََع ناقل عل َى َّه َة، ّمت ت ل ضمني العقد معين

ََد ال     َََ ََه الراكب مََََََع الناقل حتديَ ََذَ ابرمَ ََاه الراك  الَ َََ ََذَ يتقاََ ََويض الَ ََن  تعَ ََب عَ َ

ََي تصيبه مببلغ ) ََة ا  15000األَرار التََ ََََ ََاء عمليََ ََََ ََََ ََب ( دينار، ّأَنََ ََََ لنقل تعرض الراكََ

َه ع             َ َت ااحمكمة تعويضَ َدية، ّقضَ َن األَرار مببلغ )   ألَرار َسَ َار،   22000َ َ  حسب ( دين

ََا اشجرطه الناقل فَََي الع ََع الراكب يعد إالفرض السابق فإن مَ ََا قد املبَََرم مَ عفاء َزئيَ

                                                 

 .396زكي، الوَيز يف النظرية العامة لاللتزامات،  ِ (1)

. ّ الصدة، عبد 644/ 2،  1992ر اجلديدة، مصر، مرقس، سليمان، الوايف يف شرح القانون املدني، مص (2)

 .421،  ِ 1992، 1لعربية، طاملنعم فرج، مصادر االلتزام، القاهرة، دار النهضة ا
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َََََن )  َََََن املسَََيّلية، ذلَََك أن الناقل يسأل عَ َََََد أعفي 7000( دينار أما )15000مَ ( دينار فقَ

 منهَا مبوََب الشرط الَذَ اشجرطه يف العقد.

ََذَ يتخذ ص  ََم شرط التخفيف الَََََََ ََد أعلى  ورة حتّبالنسبة حلكَََََََ َََََََََ ديد حَََََََ

ََرر، فإننا نالح   ََََ ََة الضََ ََن قيمََ ََانو للتعويض ينقص عََ ن ظ عنََََد استعراض نصو ِ القََ

َدم  َام أّ خَا ِ جييز ه      املدني األردني ّالقانون املدني املصرَ ع َذا الشرط  ََّود نص ع

َََََة التشريعية ا  ََي املنظومَ ََد البحث فَ َََََو ِ خ لكَََن. عنَ ََود نصَ َََ ََة ألردنية نالحظ ََّ َََ اصَ

َذ جبَََ       َف الذَ يتخذ ص   تأخَ َ َد أعلى للتعوي   واز شرط التخفي ض ينقص ََورة حتديد حََ

ني مَن ( مَن قانون العمل األرد 90َي املادة )عَن قيمَة الضَرر، ّمثال ذلك ما نص عليَه فَ  

ََذَ يستحقه العامل نت  ََة التعويض الََ ََابات العم حتديد قيمََ ََة الوفاة ّإصََ ََََ ََل، فقد يجََ ََ

 ض لَه العامل.( اقل مَن قيمَة الضرر الذَ تعر90دة )ايكََون التعَويض الَذَ حددتَه امل

 املبحث الثاني

 ّ التخفيفالتطبيقات التشريعية لشرط اإعفاء أ

ََرَ  ني األردني ّالقانون املدنيإن التطبيقات اليت احتواها القانون املد املصََََََََََََََ

ة على ف من أحكام املسَََََيّلية العقديّالقوانني ذات الصَََََلة لشَََََرط اإعفاء أّ التخفي 

دية، فيف من أحكام املسيّلية العقطائفتني: تطبيقَََََََََََََََََات جتيز شرط اإعفاء أّ التخ

ََرط اإعفاء أّ التخفيف من أح ََيّلية العقدية، ّتّتطبيقات حتظر شَََ ََيل كام املسَََ فصَََ

 ذلك يف املطلبني اآلتيني:
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َِّلاملطلب   اأَل

 يفيز شرط اإعفاء أّ التخفليت جتالتطبيقات التشريعية ا

ََرط أّ التخفيف من أحكامطلب التطبيقات اليت جتيتناّل هذا امل  يز شََََََََََََََََََََََََ

رَ ألردني ّالقانون املدني املصََََََََََََََََََاملسََََََََََََََََََيّلية العقدية يف كل من القانون املدني ا

 :ّالتشريعات ذات الصلة، ّهذا على النحو اآلتي

 أّال: َمان العيب اخلفي يف العني املبيعة:

بََائع مََا يلي: " ال يكون ال ( من القََانون املََدني األردني على514/4تنص املََادة )

رط عدم . إذا باع البائع املبيع بشَََََََََ 4...مسَََََََََئوال عن العيب القديم يف احلاالت التالية: 

يب أّ كان ذ ا تعمد البائع إخفاء العمسََيّليته عن كل عيب فيه أّ عن عيب معني إال إ

ي يف اخلف األصل أن البائع يضمن العيب   املشجرَ حبالة متنعه من االطالع على العيب"، 

 دني جيوز للبائع أن( من القانون املدني األر514/4العني املبيعة، لكن ّحسََََب نص املادة ) 

 خلفي يف العني املبيعة.يتفق مع املشجرَ على اإعفاء من َمان العيب ا

بائع من هذا الضَََََََََََََََََََمان إذا تعمد ال لكن ال جيوز للبائع االتفاق على اإعفاء

قاء العيب ارتكب البائع ِشَََََََا يتخذ صَََََََورة إل اإخفاء هذا العيب، ّمضَََََََى التعمد، فإذ

 ائز.إعفاء من َمان هذا العيب ِري َاملرَوة يف العني املبيعة فإن االتفاق على ا

ََمان 514/4أن نص املادة ) ََرط اإعفاء من َََََََ العيب اخلفي يف  ( تبني حكم شََََََ

عني ال نفسَََه من ََََمان العيب اخلفي يف   العني املبيعة، فيجوز للبائع أن يشَََجرط إعفاء 

ََة، مان العيب اخلفي يف العني ااملبيعة، لكنها مل تبني حكم شرط التخفيف من َ ملبيعَََََََ

ََتناد إىل نص املادة ) ََرط التخفيف الذ514/4ّالباحث يرى ّباالسَََََََ َ يتخذ ( َواز شَََََََ

ََمان املجرتب على العيب اخلفي يف ََورة إنقا ِ الضَََََََ بائع أن  العني املبيعة، فيجوز للصَََََََ

 َََ ََيّليته حبدّد نسَ ََجرط أن مسََ ََمان املجرتب على العيب ا بة معينةيشََ خلفي يف من الضََ

ى ن الضمان املجرتب عل ( أَاز للبائع شرط اإعفاء م 514/4العني املبيعة؛ ألن نص املادة )
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ََذا الشرط ييدَ إ رط ىل سقوط كامل الضمان، بينما شالعيب يف العني املبيعة، ّهََََََََََََََ

ملجرتب على الضََمان ا سََبة معينة منالتخفيف الذَ يتخذ صََورة مسََيّلية البائع عن ن 

يف الذَ زئي من املسَََيّلية ّشَََرط التخف العيب يف العني املبيعة يقوم على اإعفاء اجل

رط ملبيعة هو صَََورة مصَََغرة من شَََينصَََب على إنقا ِ ََََمان العيب اخلفي يف العني ا

 شرط.عة، فمن باب أّىل صحة هذا الاإعفاء من َمان العيب اخلفي يف العني املبي

لعيوب ن شََرط إعفاء البائع من َََمان اانون املدني املصََرَ مّيظهر موقف الق

ن لمتعاقدين باتفاق خا ِ أ( ّاليت تنص على ما يلي:" جيوز ل453اخلفية يف نص املادة )

يسقط   ا هذا الضمان، على أن كل شرط  يزيدا يف الضمان أّ أن ينقصا منه أّ أن يسقط   

بيع ِشا د إخفاء العيب فَََََََََََََََي املد تعمالضمان أّ ينقصه يقع باطال، إذا كان البائع ق

ََب نص املادة ) ط ه جيوز للبائع أن يشجر( من القانون املدني املصرَ فإن453منه." ّحسَََََََ

ذا العيب، بيعة إال إذا تعمد إخفاء هإعفاء نفسَََََََه من ََََََََمان العيب اخلفي يف العني امل

العني  عينه من َمان العيب اخلفي يف ّأيضا جيوز له أن تكون مسيّليته حبدّد نسبة م   

ََرط التخفيف ا 453املبيعة، فنص املادة ) ََرط اإعفاء ّشَََََ ََورة ( جييز شَََََ لذَ يتخذ صَََََ

 اإعفاء اجلزئي من املسيّلية.

از شرط ( مدني مصرَ بعدم َو453( مدني أردنََََي ّ)514/4ّقد أخذت املادتان )

ََمان العيب اخلفي يف ا مل تأخذا لعني املبيعة يف حالة الغش ّاإعفاء أّ التخفيف من ََ

ملادتان كان من الواَب أن ينص يف ا ذلك يف حالة اخلطأ اجلسَََََيم، ّيرى الباحث أنهب

 يف من َََمان العيب اخلفي يف( على عدم َواز شََرط اإعفاء أّ التخف453( ّ )414/4)

ملبيعة ذا كان العيب اخلفي يف العني االعني املبيعة يف حالة اخلطأ اجلسََََََََََََََََََََيم؛ ألنه إ

ن َََََََمان هذا وز االتفاق على إعفاء البائع مفال جينامجا عن خطأ َسََََََيم من البائع 

زامه، لتسَََََََََََََََََاهل ّالتهرب من تنفيذ التالعيب؛ ألن القول بغري ذلك يدفع البائع إىل ا

 ّيفقد شرط اإعفاء م رراته.

 مليَرة:َانيا: َمان التعرض ّالعيب اخلفي يف العني ا
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ََتأَر لنوعني من التعرض: ) ََي ّهو ا 1يتعرض املسَ ََخصَ تعرض ل( التعرض الشَ

ّ 2الصادر من امليَر أّ من أحد أتباعه )  التعرض الشخصي   ( التعرض الصادر من الغري، 

قانوني، ّا    مادَ ّتعرض  ملادَ: عبارة عن كل ع     يكون على نوعني: تعرض  قد  لتعرض ا

النتفاع ن ييدَ إىل منع املسََََتأَر من امادَ صََََادر عن امليَر أّ أحد أتباعه من شََََأنه أ

مليَرة أّ اسَََتمر يف ، كما لو قام امليَر بهدم العني اهذا االنتفاعبالعني امليَرة أّ خيل ب

امليَر  ض القانوني فيتحقق عندما يدعياسََََتخدامها بعد إبرام عقد اإجيار، أما التعر

ََتأَر، كما لو ََيء مملوك ل حقا على املأَور يف مواَهة املسَ لغري قام شَََخص بتأَري شَ

ََبح هذا الشَََيء ملكا له عن طريق اإرث،  ملسَََتأَر يقوم امليَر باالحتجاج على افَم أصَ

غري، ّهذا لتعرض فهو التعرض الصَََادر من الالسَََجرداد العني امليَرة، أما النوع الثاني ل

ادَ وني، فال يتصََََََور َّود تعرض مالتعرض على صََََََورة ّاحده أال ّهي التعرض القان

غري حقا لادر من الغري عندما يدعي ايصدر مَََََََََن الغري، ّيتحقق التعرض القانوني الص

 .(1)ريتعلق بالعني امليَرة ّيتعارض مع حق املستأَ

ض لتعرض سََواء أكان هذا التعرإن امليَر مسََئول جتاه املسََتأَر عن َََمان ا 

ََذَ يتعرضصادرا عنه شخصيا أّ صادرا عن الغري، فعلى امل له  يَر دفع التعرض الَََََََََََََََ

ر؛ ألنه نفذ التزامَه ستأَّلية عليه جتاه املامليَر، فإذا دفع امليَر هذا التعرض فال مسي

اه ر بدفع هذا التعرض كان مسَََََََئوال جت بالضَََََََمان تنفيذا عينيا، أما إذا مل يقم امليَ

سََََبب أَر الرَوع عليه بالتعويض بامليَر عن َََََمان هذا التعرض، ّهنا يكون للمسََََت

 .(2)الضرر الذَ حلق به من هذا التعرض

إنه يلتزم منه ّمن ِريه ف ض الصََادر ّباإَََافة إىل التزام امليَر بضََمان التعر 

فية يف ّعليه يكون َََََََََامنا للعيوب اخل بتمكني املسََََََََتأَر من االنتفاع بالعني امليَرة

                                                 

ق آخر التعديالت ار ّقانون املالكني ّاملستأَرين ّفالعبيدَ، علي هادَ، العقود املسماة البيع ّاإجي (1)

 .285م،  ِ 2010، 4لثقافة، طمع التطبيقات القضائية احمكمة التمييز، عمان، دار ا

 .289العبيدَ، العقود املسماة البيع ّاإجيار،  ِ (2)
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نقص من النتفََاع بََالعني امليَرة أّ يالعني امليَرة متى كََان هََذا العيََب حيََاّل دّن ا

( أن يكون هذا 1يَر َالَة شََََََرّط: هذا االنتفاع، ّيشََََََجرط يف العيب حتى يضََََََمنه امل

يما لو قام إمكان املسََََََََََََتأَر أن يتنبه له ف يب خفيا، ّيكون العيب خفيا إذا مل يكن بالع

 ّيكون العيب ميَرا  ( ّجيب أن يكون العيب ميَرا  2بفحص املأَور بعناية الرَل املعتاد.     

حش يف أَور أّ أدى إىل حصََََََول نقص فا إذا أدى إىل حرمان املسََََََتأَر من االنتفاع بامل 

ملا بالعيب عيب، فإذا كان املسََتأَر عاون املسََتأَر َاهال بهذا ال( ّأن يك3هذا االنتفاع. 

 .(1)ازال عن حقه يف الضماناخلفي ّأقدم على إبرام عقد اإجيار يكون متن

ََذَ يطرح نفسه يف هذا امل ََن التساؤل الَََ ى إعفاء قام ما هو مصري االتفاق عللكَََ

لتساؤل جتيب رة، هذا ا العني امليَامليَر مَََََََن َمان التعرض َّمان العيب اخلفي يف

ملادة )    ملدني األردني، ّاليت   689عنه نص ا ما يلي:" كل اتف      ( من القانون ا اق تنص على 

ََمان التعرض أّ العيب يقع ب فى عن اطال إذا كان امليَر قد أخيقضََََي باإعفاء من َََ

ني املصََرَ ( من القانون املد578( املادة )689ِش سََبب هذا الضََمان، ّيقابل نص املادة ) 

أّ  فاء أّ احلد من َََََََََمان التعرضليت تنص: "يقع باطال كل اتفاق يتضََََََََمن اإعّا

ادتني الضمان" ّهكذا ّحسب نص امل    العيب إذا كان امليَر قد أخفى عن ِش سبب هذا 

يب مليَر من ََََََََمان التعرض ّالع( جيوز للمتعاقدين االتفاق على إعفاء ا578( ّ)689)

ََذا  خفى عن ِش التفاق أن ال يكون امليَر قد أايف العني امليَرة لكن يشجرط لصحة هََََََ

 سبب هذا الضمان.

ان التعرض ّالعيب ( تبني حكم شرط اإعفاء من َم689نالحظ أن نص املادة )

رض ط إعفاء نفسه مََََََََََََََََن َمان التعاخلفي يف العني امليَرة فيجوز للميَر أن يشجر

َ  حكم شرط التخفيف  ّالعيب اخلفي يف العني امليَرة لكنها مل تبني مان التعرض من 

( َواز 689ّباالسَََََََََََََََتناد إىل نص املادة ) ّالعيب اخلفي يف العني امليَرة، ّالباحث يرى

ََمان التع  ََورة إنقا ِ َََََ  رض ّالعيب اخلفي يف العنيشََََََرط التخفيف الذَ يتخذ صََََ

                                                 

 .293املرَع السابق،  ِ  (1)
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 ال بقدر نسَََََََبة معينة من ََََََََمانامليَرة فيجوز للميَر أن يشَََََََجرط أن يكون مسَََََََئو

ََي ال فاء ( أَازت للميَر شرط اإع689َرة ألن املادة )عني امليالتعرض ّالعيب اخلفي فََ

ََمان التعرض ّالعيب يف العني امليَرة ّهذ ََقوط كامل من َََََ ََرط ييدَ إىل سََََ  ا الشََََ

نة من سيّلية امليَر عن نسبة معي   الضمان، بينما شرط التخفيف الذَ يتخذ صورة م     

ََمان التعرض ّالعيب اخلفي يف العني امليَرة ي  ئي من جلزقوم على اإعفاء اََََََََََََََََََََََََََََ

يف   ِ َمان التعرض ّالعيب اخلفي املسيّلية، ّشرط التخفيف الذَ ينصب على إنقا    

في يف من َمان التعرض ّالعيب اخل  العني امليَرة هو صورة مصغرة من شرط اإعفاء    

 العني امليَرة، فمن باب أّىل صحة هذا الشرط.

ََبة ملوقف املادة ) ََر578َأما بالنسََََََ ََرط  من ( من القانون املدني املصََََََ حكم شََََََ

 ّ يَرة، العيب اخلفي يف العني املالتخفيف الذَ يتخذ صَََََورة إنقا ِ ََََََمان التعرض 

 ( من القانون املدني689الف املادة )فإنها بينت حكم هذا الشََََََََرط، فقد أخذت جبوازه خ

 األردني اليت مل تبني حكم هذا الشرط.

عدم َواز  لى( نالحظ أنهما اقتصَََرتا ع578( ّ)689عند النظر يف نص املادتني )

يف حالة  يب اخلفي يف العني امليَرةشََرط اإعفاء أّ التخفيف من َََمان التعرض ّالع

سََََبب ملادتني حالة اخلطأ اجلسََََيم كالغش، لكن الباحث يرى أنه البد أن يشََََمل نص ا

ََمان التعر مليَرة ض أّ العيب اخلفي يف العني العدم َواز اإعفاء أّ التخفيف من َََََََََ

حالة  تخفيف من َََََََََمان التعرض ّالعيب يف اإعفاء أّ "الألن علة عدم َواز شََََََََرط  

خلطأ مليَرة تتوافر أيضََََََََََا يف حالة اإخفاء امليَر لسََََََََََبب التعرض ّالعيب يف العني ا

لعني التعرض ّالعيب اخلفي فَََََََََََََََي ا اجلسيم فإذا مسح جبواز إعفاء امليَر من َمان

تهرب امليَر تسَََاهل ّاالتفاق مدعاة ل املبيعة يف حالة اخلطأ اجلسَََيم سَََيكون مثل هذا 

 ته.ىل إفقاد شرط اإعفاء م ررامن تنفيذ التزامه، ّالسماح بذلك أيضا ييدَ إ
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 الثَّاِنياملطلب 

 ف:رط اإعفاء أّ التخفيالتطبيقات التشريعية اليت ال جتيز ش

ََرط اإعفاء أّ التخفيف عيتناّل هذا املطلب التطبيقات اليت ال جت ن يز شََََََََََََ

ََيّلية العقدي ََرَ قانون املدني األردني ّالقانون اة يف كل من الأحكام املسََََََ ملدني املصََََََ

 :ّالتشريعات ذات الصلة، ّهذا على النحو اآلتي

 :َرار النامجة عن تهدم البناءشرط عدم َمان املقاّل أّ املهندس لأل -أّال

ط ا يلي: يقع باطال كل شََر( من القانون املدني األردني على م790تنص املادة )

ص ، ّهكذا نالحظ أن الن(1)ضَمان أّ احلد منه" املقاّل أّ املهندس من ال يقصَد به إعفاء 

ََابق يقرر بطالن االتفاقيات اليت تعفي امل ََيّليالسَ ََواء كان قاّل أّ املهندس من املسَ ة سَ

ََمن عقد املقاّلهذا اإعفاء إعفاء كامال أّ إعفاء َزئيا، فال ََرطا  جيوز أن يتضََََََ ة شََََََ

جيوز أن  ن الضََََََمان يف حال حتقق سََََََببه، ّالم يقضََََََي بإعفاء املقاّل كليا أّ َزئيا

ََرطا يعفي املقاّل من بعض أنواع  ََمن العقد شَ ََالمة ا يتضَ لبناء ّال العيوب اليت تهدد سَ

 .(2)لضمان أقل من عشر سنواتجيوز أن يضمن العقد شرطا يقضي بأن تكون مدة ا

ََت على م  ََيب األبنية ليسََََ ََتوى ّاحد، ّهذه العيوب يتإن العيوب اليت تصََََ م سََََ

ََ ََام: تقسَََ ََامتها إىل َالَة أقسَََ ََيطة: ّهذه ال -1يمها من حيث َسَََ عيوب يتم عيوب بسَََ

ََامح فيها؟ لتفاهة هذه العيوب، ّألنها ال -2ّمنفعته  تيدَ إىل إنقا ِ قيمة البناء التسَ

كنها تيدَ  متانة البناء ّصَََالحيته، لعيوب متوسَََطة: ّهذا النوع من العيوب ال ييَر يف

ققات يف فعته، ّمن أمثلة هذه العيوب التشَََََََََََََََََََََََََن منإىل إنقا ِ قيمة البناء ّتقلل م

ملنظر لتشََََََطيبات مما ييدَ إىل تشََََََويه ا اجلدران، اخللل يف نظام التدفئة، عدم إتقان ا

                                                 

صرَ ّاليت تنص ( من القانون املدني امل653( من القانون املدني األردني املادة )790ّيقابل نص املادة ) (1)

 نه.رَ ّاملقاّل من الضمان أّ احلد م" يكون باطال كل شرط يقصد به إعفاء املهندس املعما

 .145،  1962ِربية، ة، دار النهضة العشنب، حممد لبيب، شرح أحكام عقد املقاّلة، القاهر (2)
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ىل تهدم كلي أّ َزئي يف العيوب اجلسََََََََََََََََيمة: هذه العيوب تيدَ إ-3اجلمالي للبناء، 

له القانون املدني  أفردذا النوع من العيوب البناء فهي تيَر يف متانة البناء ّسَََََََالمته، ه

ََيّلية يف املادة )  ََة باملسََََ ع من العيوب (، ّذلك ألهمية هذا النو788األردني قواعد خاصََََ

ََيّلني على َّهّخطورته، ّيف هذا النوع من العيوب يكون امله  ندس ّاملقاّل مسََََََََََََََََََََََََََ

ََن ََر سَ ََليم البناء إىل صَََالتضَََامن عن هذه العيوب إذا حدَت خالل عشَ احب وات من تسَ

ََ ّ احب العمل رفع دعوى الضَََمان خالعمل ّعلى صَ ََاف العيب أ ََنة من اكتشَ من  الل سَ

 .(1)حصول التهدم

لتخفيف ن االتفاق على اإعفاء أّ اإن الغاية اليت من أَلها قرر املشََََََََََرع بطال 

 ما يكون َاهالالبا ِ محاية صَََاحب العمل الذَ -1من املسَََيّلية يف عقد املقاّلة هي: 

ََون املردع املقاّلون ّا -2بأمور البناء.  هم على عماريني عن اإهمال ّالغش ّحثملهندسََََََََََ

ني ملسََََيّلية، ذلك أن املهندسََََعدم تنصََََل املقاّلني املهندسََََني من ا -3عملهم.   إتقان 

ََع ّاملقاّلني يتمتعون باخل رة الفنية ّالدراية ََرّطا بأمور البناء مما جيعلهم يضَََ ون شَََ

ه عدم ني االعتبار عند أقرارّيضاف لذلك أن املشرع قد أخذ بع    -4تتفق مع مصاحلهم.  

بنية اليت  عقد املقاّلة أن تهدم األَواز شَََََََََرط اإعفاء أّ التخفيف من املسَََََََََيّلية يف

، فالضََرر ب الغري يف أرّحهم ّأمواهلمينشََئها املقاّل قد يودَ إىل أَََرار َسََدية تصََي   

 .(2)حده ّإمنا قد يصيب ِريهالناَم عن تهدم األبنية ال ميس صاحب العمل ّ

 حقاق املبيع:شرط عدم َمان البائع للثمن عند است -َانيا

ََجر  ( من القانون املدني األردني على506/1تنص املادة ) ََح اشَ اط ما يلي: " ال يصَ

   ّ ب نص يفسد البيع بهذا الشرط"، ّحس     عدم َمان البائع للثمن عند استحقاق املبيع 

                                                 

سالة ن القانون املدني األردني، ر، مسيّلية املقاّل ّاملهندس املعمارَ م1987عبيدات، نورَ يوسف،  (1)

 .123-122:  ِ 1987ماَستري، اجلامعة األردنية، األردن، 

 يف اّل ّاملهندس املعمارَ، انظر أيضا عبيدات، مسيّلية املق144شنب، شرح أحكام عقد املقاّلة،  ِ  2)

 .277القانون املدني األردني،  ِ 
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َ يف حالة لثمن للمشَََََََََََجر ع لزم برد ا( من القانون املدني األردني فإن البائ506/1املادة )

التزامه  مسََيّلية البائع بإعفائه من اسََتحقاق املبيع، ّتضََمني عقد البيع شََرطا يعدل  

بيع، طالن هذا الشََََََرط ّفسََََََاد عقد البرد الثمن يف حالة اسََََََتحقاق املبيع ييدَ إىل ب

ن ّإمنا بيع ال يقتصَََر على رد الثمّالضَََمان الذَ يسَََتحقه املشَََجرَ عند اسَََتحقاق امل

طيع يجة اسََََتحقاق املبيع، لذا يسََََت ا التعويض األَََََرار اليت حتققت نت يشََََمل أيضََََ  

ََوم التسَََجيل ّماملشَََجرَ مطالبة البائع بالتعويض عن نفقات إب صَََاريف رام العقد ّرسَ

ملدني ( من القانون ا505/4، ّهذا يفهم من نص املادة )(1)السَََََفر ملعاينة املبيع ِّري ذلك

ليت نشََأت  لبائع أيضَََا للمشَََجرَ األََََرار اا األردني، ّاليت تنص على ما يلي:" ّيضَََمن

عدم مشوهلا عفاء البائع من هذه األَرار لباستحقاق املبيع."، ّعليه جيوز االتفاق على إ

ََي نص املادة ) ادة ن املنع الوارد يف امل(، يف حني هناك من يذهب إىل أ506/1املنع الوارد فََََََََ

ََعوز أ( يشمل مجيع عناصر َمان االستحقاق فال جي506/1) اتفاقا  ن يتضمن عقد البيَ

ََجرَ ن  ََرار اليت حلقت باملشََ ََب يعفي البائع من األَََ ََتحقاق املبيع، ّالسََ ب ّراء تيجة اسََ

لثمن، ن اشجراط البائع عدم َمان ا   ذلك أن اإعفاء من َمان االستحقاق يعد أشد م    

ََر للتعويض من ب   ََمل عدة عناصَََ ََتحقاق يشَََ ََمان االسَََ  ينها الثمن، ّذلك فاألّىلفضَََ

 .(2)(على مجيع عناصر َمان االستحقاق506ادة )تطبيق نص امل

يع أن ئع للثمن عند اسََتحقاق املبّالعلة من منع املشََرع شََرط عدم َََمان البا  

مستقرا، لذلك   ع ّاالنتفاع به انتفاعا هادئاالبائع يلتزم بتمكني املشجرَ من حيازة املبي 

سََََتحقاق، فال  اال ليم ّالتزامه بضَََََمانفإن هناك صَََََلة َّيقة بني التزام البائع بالتسََََ 

َ، ّهكذا ال لب ملكية املبيع من املشجر َدّى من التسليم إذا كان يعقبه ما ييدَ إىل س  

ََجرَ، بل جيب ََمن له أن ينتفع باملبي يكفي أن ينقل البائع املبيع للمشََََ ع انتفاعا أن يضََََ

                                                 

 .119العبيدَ، العقود املسماة البيع ّاإجيار،  ِ  (1)

، 1لثقافة، طع يف القانون املدني، عمان، دار االزعيب، حممد يوسف، العقود املسماة شرح عقد البي (2)

 .393م،  ِ 2006
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ريا، فال االسَََتحقاق يعد التزاما َوه  هادئا مسَََتمرا ّلذلك فإن التزام البائع بضَََمان  

 .(1)االتفاق على اإعفاء من هذا االلتزام جيوز

من رطا بعدم ََََمان البائع للثأما موقف املشَََرع املصَََرَ من تضَََمني العقد شَََ

ََتحقاق املبيع، فإن هذا املوقف مت اإشََََََََََََََ  ( ّ 445/3ارة إليه يف نص املادتني )عند اسََََََََََََ

يزيدا  ق خا ِ أن  جيوز للمتعاقدين باتفا      -1( على ما يلي: " 445(، ّتنص املادة ) 446/2)

ََق   ََا منه، أّ أن يسَ ََتحقاق، أّ أن ينقصَ ََمان االسَ ََمان.ََ ّيفجرض يف حق  -2طا هذا الضَ

لبائع قد كان هذا احلق ظاهرا أّ كان ا االرتفاق أن البائع قد اشََجرط عدم الضََمان إذا

ئع ّ ينقصه إذا كان الباّيقَع باطال كل شرط يسقط الضمان أ  -3أبان عنه للمشجرَ.

ََد تعمََد إخفََاء حق األَنيب   ََادة )."، ّتنص اق أمََا إذا كََان   -2( على مََا يلي: 446/2مل

املبيع ّقت  بائع يكون مسََئوال عن رد قيمةاسََتحقاق املبيع قد نشََأ من فعل الغري، فإن ال 

ّ   االستحقاق إال إذا أَبت أن املشجرَ كان يعلم   أنه اشجرى   ّقت البيع سبب االستحقاق أ

ََد أ يا أَ از إسقاط َمان االستحقاق كلَساقط اخليار." ّهكذا فإن املشرع املصرَ قََََ

دم ألردني الذَ مل جيز اشَََََََََََََََََََجرط عمع الثمن خمالفا بذلك موقف القانون املدني ا

ََمان البائع للثمن عند اسَََتحقاق املبيع، لكن ا ز اإعفاء لقانون املدني املصَََرَ ال جييََ

 نلى املبيع، أَ أإخفاء البائع حق الغري ع -1من َََََََََمان االسََََََََتحقاق يف َالث حاالت:  

فما يقوم به  د إخفاء حق الغري على املبيع،البائع يعلم باسََََتحقاق املبيع للغري لكنه تعم

ََالَََة يعَََد تطبيقَََا من تطبيقَََات  ن الغش اليت ال جيوز اإعفَََاء م البَََائع يف هَََذه احلَ

ََيّلية يف حالة توافره. ََجرَ ّقت البيع بسَََ  -2املسَ ََتحقاق. إذا علم املشَ إذا أقر  -3بب االسَ

ََجرى  ََاقط اخليار، ّذلك بالبائع بأنه اشَ ََجرَ أنه ينزل عن ك سَ ََرح املشَ ل حق يف أن يصَ

 .(2)الرَوع على البائع

                                                 

 .481األهواني، النظرية العامة لاللتزام،  ِ (1)

قايضة، بريّت: دار قود اليت تقع على امللكية البيع ّاملسيط يف شرح القانون املدني العالسنهورَ، الو (2)

 .708اة البيع ّاإجيار،  ِ . أنظر أيضا العبيدَ: العقود املسم708م،  1987ِإحياء الجراث العربي، 
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 ذَ مل جيز اشََََََجراط عدم َََََََمان ّ يرَح الباحث موقف املشََََََرع األردني، ّال 

ان الثمن ح للبائع جبواز اشجراط عدم َم   البائع الثمن عند استحقاق املبيع؛ ألن السما   

ََتحقاق املبيع، ييدَ إىل خمالفة عرض مع بيعة عقد البيع، ّييدَ إىل التط عند اسَََََََََََََََ

 يعة هذا العقد.التزام رئيس يف هذا العقد، ّييدَ إىل قلب طب

 

 اخلامتة: 

 تضمنت النتائج ّالتوصيات، ّهي:

 أّاًل: النتائج:

از شَرط نص يقرر قاعَدة عامَة جبو إن نصو ِ القانون املدني األردني مل تتضن -1

ا القانون املَدني املصَرَ جرتبََة علََى فعَل الغيَر، أمَملاإعفاء مَن املسيّلية العقديََة ا

ية املجرتبََة از شرط اإعفاء مَن املسيّلفقَد احتوى علَى نص يقرر قاعدة عامَة جبََو

 علََى فعََل الغيََر.

دين تصََََر علََََََََى حالة استخدام امل  أن َََََواز شرط اإعفاء عََََََََن فعل الغري يق    -2

ََأَ ّ أشخاصََََا فََََي تنفيذ االلتزام،  ى تنفيذ االلتزام َود اتفاق بني املدين ّالغري علََ

َذ االلتزام مب     ّال يشمل اجلَََََواز حالََََة فيمََََا إذا كَََََان       قتضى نص التكليََََف بتنفيََ

 لنص ماال حيتمل.القَانون، ّالقول بغري ذلك ييدَ إىل حتميل ا

َََََب لتنفيذ( حكم ختفيف املعيار املتطل358/1ال داعي أن تبني املادة ) -3 زام إذا االلت َ

َة؛ ألن املعيا        َان االلتزام بتحقيق نتيجَ ملدين بتنفيذ ر املستند عليه لتحديد قيام اكَ

 ن هذا املعيار لتخفيفه.التزامه هو اخلطأ املفجرض، ّال َّود ألقل م

ََرَ  ني األردني ّالقانون املدنيإن التطبيقات اليت احتواها القانون املد -4 املصََََََََََََََ

لعقدية على ّ التخفيف من أحكام املسََيّلية ااإعفاء أ ّالقوانني ذات الصََلة لشََرط 

ََات جتيز شرط اإعفاء أّ الت عقدية، خفيف من أحكام املسيّلية الطائفتني: تطبيقَََََ

 حكام املسيّلية العقدية.ّتطبيقات حتظر شرط اإعفاء أّ التخفيف من أ
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بيع؛ مللبائع الثمن عند اسََتحقاق امل جيز املشََرع األردني اشََجراط عدم َََمان ا  -5

يدَ إىل لثمن عند استحقاق املبيع، ي ألن السماح للبائع جبواز اشجراط عدم َمان ا     

د، ع التزام رئيس يف هََذا العقََ خمََالفََة طبيعََة عقََد البيع، ّييدَ إىل التعرض م   

 ّييدَ إىل قلب طبيعة هذا العقد.

 َانيًا: التوصيات:

ََة جت  يا حبذا لو أن القانون املدني األردني ّ -1 ََدة عامََ ََع قاعََ ََََ ز شرط اإعفاء يَََ

ََة بالنسبة للغري، حيث   َََ ََي نصو ِ القان  مَََن املسيّلية العقديَ وني املدني إنه ال يوَد فََََ

 األردني أَ تطبيق جييز ذلَك. 

م شرط اد نص عَََام أّ خَََا ِ يبني حك ينبغي على القانون املََََََدني األردني إجي   -2

َة الَ        َن أحكام املسيّلية العقديَ َن    ب مضَم ذَ يتخذ صَورة قلَ   التخفيف مَ ون االلتزام مَ

 ذا النص.حتقيق نتيجَة إلَى بذل عناية، ألنه خلى من ه

 

 املراَع:

 ََي القانو نة بالفقه ن املدني األردني دارسة مقارسلطان، أنور، مصادر االلتزام فََََََََ

 .م2005، 1اإسالمي، عمان، دار الثقافة، ط

 ي : مصَََََادر ند: شَََََرح القانون املدالسَََََرحان، عدنان إبراهيم، ّخاطر، نورَ مح

 .2009، دار الثقافة، عمان، احلقوق الشخصية )اإلتزامات( : دراسة مقارنة

 ،وازنة يف رح القانون املدني : دراسََََة ماملبسََََوط يف شََََ  اجلبورَ، ياسََََني حممد

عراقي ّاملصرَ  إشارة إىل القانون املدني ال القانون املدني األردني ّالفقه اإسالمي مع ا 

 ان.عم ّالفرنسي، دار ّائل،

  دية، ل أالتفاقي للمسََََََََيّلية العقأبو شََََََََنب، أمحد عبد الكريم، أحكام التعدي

 .2006حبث منشور، جملة ميتة للبحوث ّالدراسات، 
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 ،ََيّلية العقدية، دار الشََََََََََََََرط اإعفاء م خوالده، أمحد مفلح ثقافة ن املسََََََََََََ

 .2011عمان،  للنشر،

 ني، الطبعة ردلقانون املدني األالقضَََََََاة، عمار حممد، املذكرات اإيضَََََََاحية ل

 .األّىل

  ََة الثانية، رح القانون املدني، الطبعالسََنهورَ، عبد الرزاق أمحد، الوسََيط يف ش

 .1964دار النهضة العربية، القاهرة، 

 لعامة رح القانون املدني النظرية اشََََََََََََََ ،سََََََََََََََوار، حممد حممود ّحيد الدين

 .1987لاللتزام، َامعة دمشق، 

 ،ََلطان، أنور ََادر االلتزام يف الق سَ ََة مامصَ قارنة بالفقه نون املدني األردني : دراسَ

 .2005، األردن، اإسالمي، الطبعة األّىل، دار الثقافة، عمان

 القاهرة ة املدنية، َامعة القاهرةزكي، حممود مجال الدين، مشكالت املسيّلي ،

 ،1978. 

 ََام الدين كامل، النظرية الع ر أبو اجملد امة لاللتزام، القاهرة، دااألهواني، حسََََ

 .1995، 1طباعة، طلل

 ََادر االلتزام، عمامنصََََََور، أجمد حممد النظرية العامة لاللتز ن، دار امات مصََََ

 .2006، 1الثقافة، ط

 ،الطبعََة  النظريََة العََامََة لاللتزامََاتالوَيز يف زكي، حممود مجََال الََدين ،

 . 1978معي، القاهرة ، الثالثة، مطبعة َامعة القاهرة : الكتاب اجلا

  ،ََليم ََرة، أمحد سَََ ََيّلية العقديال:نصَََ ََرط املعدل للمسَََ يف القانون املدني  ةشَََ

 .2006اَستري، رسالة ماَستري، نابلس ، رسالة م -املصرَ 

 1992دني، مصر اجلديدة، مصر، مرقس، سليمان، الوايف يف شرح القانون امل> 
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  ََادر االلتزام ََدة، عبد املنعم فرج، مصَََ ََة العرالصَََ ، 1بية، ط، القاهرة، دار النهضَََ

1992. 

  ،َّاملستأَرين  بيع ّاإجيار ّقانون املالكنيعلي هادَ، العقود املسماة ال العبيد 

، 4ثقافة، طكمة التمييز، عمان، دار الّفق آخر التعديالت مع التطبيقات القضَََََََائية احم

 م.2010

   عربية، ، القاهرة، دار النهضَََََة الشَََََنب، حممد لبيب، شَََََرح أحكام عقد املقاّلة

1962. 

   ََيّلية ََف، مسَََ قانون املدني قاّل ّاملهندس املعمارَ من الاملعبيدات، نورَ يوسَََ

 .1987ألردن، األردني، رسالة ماَستري، اجلامعة األردنية، ا

     ني، عمان، قد البيع يف القانون املدالزعيب، حممد يوسف، العقود املسماة شرح ع

 م.2006، 1دار الثقافة، ط
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 (6اْلَبْحث رقم )

 

 هِوآثارِ يِّارِدَطأ اإلِالْخَ ومُهُفْمَ

 م2014نةِلسَّ 27األَرْدِنِيِّ الْقَضَاء وََقانُونِ الشَِّريعَةِ بَيْنَ

 

 هُ اونَرَالطَّ زِزيِالْعَ بدُى عَطفَصْمُ ورُتُكْالدَّ

 ي  نِ مِ الْمُو مُحَمَّدُ  دُ حَّ أَ  الدَّكْتُورُ 

 نونكلية القا-اْلَعَرِبيَّةَامعة عمان 

 

 امللخص

 

خذ على القانون رقم ّبني املأ قانون القضائي،ليبني البحث مفهوم اخلطأ ّاملسيّلية يف ا

ء، مبا يتعلق باختصا ِ اإلغاّاملتمثل باختصا ِ ااحمكمة اإدارية، ّ 2014لسنة  27

صلي، ألَّواز إقامة الطعن بالقرار ا ّالعودة ألصول ااحماكمات يف القانون املدني،

 ّحاالت ايقاف ميعاد الطعن.

أ اإدارَ ّعبء دني يساّى بني اخلطأ املدني ّاخلطرّبني البحث ان القانون اإدارَ األ

ملضرّر ّهي عالقة ون فيها قائمة بني اإدارة ّااإَبات، ّبني ّسائل االَبات ّأن العالقة تك

 ِري متكافئة.
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THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE ERROR AND ITS 

EFFECTS 

Dr. Ahmed Mohamed El Momani 

This research aims to demonstrate the concept of fault and responsibility in 

the judicial law, and it also illustrates the criticism on the law No. 27 of 2014 

represented by the jurisdiction of the Administrative Court, with regard to the 

jurisdiction of revocation, return to the rules of procedure in the civil law, the 

right to challenge the original decision, and the suspension of the date of 

appeal. 

 

The research explains that the Jordanian Administrative Law equates civil 

error with administrative error and burden of proof; it also explains the means 

of the proof and the relation to be set between the administrations and the 

injured, which is an unequal relationship 

 املقدمة

ت يف اعتقادنا ذات مقولة أصابت احلقيقة ّإن كان القانون اإدارَ من صنع القضاء.

، نون املدنيرَ عن مثيالتها من قواعد القاأبعاد تشري إلي استقالل قواعد القانون اإدا

ختالف يف الف يف طبيعة األطراف ميكدة ايرتبط باختالف املصدر يسنده اخت استقالال

 حتقيق الغاية.

ا ِ حبكم العام، ّخيتلف عن القانون اخل يعت ر القانون االدارَ فرعا من فرّع القانون

ت ة بسلطاال منهما. حيث تتمتع االداراختالف نوعية ّطبيعة العالقات اليت ينظمها ك

كي حتقق نحها إياها القانون االدارَ لّامتيازات معينة يف مواَهة االفراد ّاليت مي

َ امتياز ألالصاحل العام، بينما يتساّى أشخا ِ القانون ا حدهم على خلا ِ دّن ترتيب أ

حث قيق مصاحل خاصة متساّية. ّيباآلخر أمام القانون العام ألنهم يسعون اىل حت

اإلغاء ّقضاء  بدأ املشرّعية ّما يتعلق بقضاءاخلاصة مب القضاء اإدارَ باملوَوعات

 التعويض.
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ه القوانني قانون اإدارَ أمر قد جتاّزتإن تطبيق قواعد القانون املدني على مسائل ال

لقيام املسيّلية  ة املدني ال ميكن أن يكون شرطافاخلطأ بتعريف .من بعيداحلديثة منذ ز

يس معيارا لتحديد ّاخلطأ بصورته التقليدية ل اإدارية مع َّود املسيّلية بدّن خطأ.

 .للمسيّلية جملرد ّقوع الضرر أساس قيام املسيّلية اإدارية مع تصور حاالت

رّنة ّأقدر قانون اإدارَ لتكون أكثر مالبد إذا من نظريات حديثة تستوعب تفاعالت ال

نية يف تطبيق بدأت اإدارة ال ريطا 1920فمنذ  املنازعات اإدارية. احتواءحركة على 

احماكم يف ني، ّمنذ ذلك الوقت ، أخذت االقوانني احلديثة يف إمارة شرق االردن ّفلسط

ل املنازعات  ِياب القوانني الوطنية ، حلتطبيق القواعد العامة للقانون اإلجنليزَ ، يف

 اليت تعرض عليها.

قانون احدة حيث طبقت عليها قواعد الأما فيما يتعلق بالدعاّى اإدارية فالقاعدة ّ

امللكية ّأيضا  تااللتزامانظمت قواعد ليت املدني )العدالة املساّاة ّالوَدان السليم( ا

طار ال يستطيع مام خيار ّاحد ال بديل له ّيف إَّد القاَي نفسه إذا أ القانون اإدارَ.

لقانون ِم اختالف طبيعتها بقاعدة ااخلرّج منه ّذهب إلي معاجلة كافة املنازعات ر

نة ت املدنية سق من أهم مواد قانون اإَراءااملدني املشار إليها ّاليت أصبحت يف ّقت الح

 م. 1961

رارًا تالالت من شأنها أن تلحق أَّتفرض ظرّف احلياة االَتماعية ّمتطلباتها إخ

عويض عن لة نشأت نظرية املسيّلية ّالتمتنوعة باألفراد، ّبناءا على اإنصاف ّالعدا

ّ شخصًا  ذا الضرر قد يكون شخصا طبيعياالضرر الناتج عن هذه االخالالت، ّاملتسبب به أ

سساتها ّأطيافها لك أن الدّلة جبميع إداراتها ّميرأسهم الدّلة )اإدارة(، ذمعنوياً ّعلى 

أعماهلم  طئون، ّبالتالي قد يجرتب عنّأَهزتها تدار من قبل أفراد قد يصيبون ّقد خي

لضرر الناتج ارة عن تعويض األفراد عن هذا اإحلاق أَرار بالغري، ّهنا تقوم مسيّلية اإد

 عن تصرفاتها.
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سلطة عامة  لية الدّلة عن أعماهلا بوصفهاملبدأ السائد قدميا هو عدم مسيّّقد كان ا

كم لك عندما كانت الدّل رشيدة حتذات سيادة ال جيوز مساءلتها عن تصرفاتها، ّذ

ندما حال الناس قاطبة، ّلكن ع بأمر اخلالق الذَ أحسن كل شيء خلقه مبا يصلح

الغري حل العام ّأصبح اإَرار باكثر اإحنراف ّقدمت املصلحة الشخصية على الص

الدّلة ّعدم  سيادة ىل الجراَع عن مبدأا ّاَحا جلأ القضاء اإدارَ الفرنسي

مسيّلية الدّلة  1873قرر يف سنة مسيّليتها عن األخطاء الناجتة من موظفيها، ّ

الدّلة  ة ملبادئ خاصة تتفق مع َّعمبقتضى حكم )بالنكو( الذَ أخضع هذه املسيّلي

 القانون العام.يعة ّطب

ية على الفرنسي حيدد أساس املسيّل َم حدث تطور آخر فبعد أن كان القضاء اإدارَ

ورة طأ ّتقدير مبلغ التعويض بصأساس اخلطأ اجلسيم أصبح حيددها على جمرد اخل

ن حيث تعويض عن الضرر املعنوَ، ممنصفة، َم بعد ذلك حصل تطور آخر يف قواعد ال

الضرر  ّى على نطاق ّاسع،َم التعويض عنَم قبول الدعاتاريخ تقدير الضرر ّمن 

 ية.قدير مبلغ التعويض بصورة جمزتاملعنوَ، ّهو الذَ ميس مصلحة ِري مالية، ّ

ن َالَة ّهي ساس اخلطأ ّاليت تقوم على أركاّاألردن أخذ مببدأ املسيّلية اإدارية على أ

البة يع املتضرر املطفال يستط اخلطأ ّالضرر ّعالقة السببية بينهما ّمن هنا

ه على األصل يف التعويض الذَ حيكم ببالتعويض،إال إذا توافرت األركان الثالَة، ّ

إلدارة، ّكما ويض العيين فهو مستبعد بالنسبة لاإدارة أن يكون مبلغاً من املال، ّأما التع

 يضًا عن الضرر األدبي.ادَ يكون أيكون التعويض عن الضرر امل

ألردني فيما ى اخلصائص املميزة للقانون اهذه اخللفية التارخيية تسمح لنا أن نتعرف عل

 يتعلق باملسيّلية اإدارية :

لقانون ذلك مع كل الدّل اليت تطبق ا أّال : القاعدة العامة من القانون متفقه يف

انون ق املسائل اليت ال يوَد فيها اإلجنليزَ ،هي َرّرة الرَوع إلي العرف يف كل

َ إذا يف ِياب القان مكتوب. َ َرّرة جلوء القاَأصبح من الضرّر ي اىل تطبيق ون اإدار

على ورت( قواعد القانون املدني )قانون ت على َّه اخلصو ِقواعد القانون العام ّ
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من قانون اإَراءات  314ء مجرمجا يف نص املادة ّهذا متاما ما َااملنازعات اإدارية. 

فع الطلب دارية ّتقرأ : )تتبع يف رفيما يتعلق بالطعن يف اإَراءات اإ 1961املدنية سنة 

 صل فيها(.لدعوى ّنظرها ّالفة لرفع اّنظره ّالفصل فيه القواعد ّاإَراءات املقرر

محاكم انوني األردني ليس هناك جمال لليف إطار النظام القسابقا  كانَانيا : 

عن يف القرارات عات اإدارية املتمثلة يف الطاإدارية ّختتص ااحماكم املدنية بنظر املناز

ة.اال أنه يف ستئناف لنظر الطعون اإدارياإدارية، ّال يغري يف األمر ختصيص حمكمة اال

دارية على ّالعشرين مت استحداث ااحماكم اال ادَأّاخر العقد األّل من القرن احل

 درَتني يف األردن.

اصة ساسيا يوَح عدم َّود قواعد خإن قيام القاَي اإدارَ املتخصص يعد عنصرا أ

 م.2014لسنة  27قم صدر قانون القضاء اإدارَ ر 2014عام بالقانون اإدارَ. إال أنه يف 

ىل البحث عن أن القاَي بدأ يشعر باحلاَة إ هذا متاما ما اعتنقه القانون األردني إال 

اإدارية،  خاصة فيما يتعلق باملسئولية حلول أخرى من ّاقع القانون اإدارَ ّعالقاته

 ض عليه ّنعرض هنا. زعات اليت تعرّذلك بغرض معاجلة املنا

عا َديدا تصور موَوع البحث باعتباره موَون حتى ميكن أن املشكلة ّأهمية البحث:

ذ فيه حماّلة وض فيه هو مبثابة املغامرة إمن ناحية التناّل على األقل إلي َانب أن اخل

ليزَ( البد من ن األم الدافئة )القانون اإلجنيد )القانون األردني( عن أحضاالول إبعاد

نظام دني ّمقارنة ذلك مبا َاء يف الالتطرق إلي قانون املسيّلية يف القانون األر

 االسالمي لدى الفقهاء .

ملوَوع نظرية لتشريعات اخلاصة اليت تعاجل هذا اَانب ا يوَد يف القانون األردني إىل

بإَراء دراسة ّ م بقواعد القانون العام.املسيّلية اإدارية بناءا على خطأ ّاليت تنظ

 ِ ّيف إطار ة تعاجل بقواعد القانون اخلاحقيقية للقانون املعين يتضح أن هذه املسيّلي

 القانون املدني.
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ة ّاملسيّلية ّاة كل من املسيّلية اإداريهذه الوسيلة اليت تسمح بالوَع على قدم املسا

 الشخصية ّقد رتبت نتائج معينة :

 دارية.ة اإاسا لقيام املسيّليالقانون األردني اعت ر اخلطأ شرطا ّأس  - 1

اإدارية قد  إن خصائص اخلطأ املوَب للمسيّليةالعام ف َريا ّراء قواعد القانون - 2 

ملوَب عوبة التفرقة بني اخلطأ اَعله يقجرب من اخلطأ املدني مما نتج عن ذلك ص

 ملستخدم الشخصية.للمسيّلية اإدارية ّاخلطأ املوَب ملسيّلية ا

بحت تدّر يف قة بني اإدارة ّمستخدميها أصاملسيّلية اإدارية بناءا على خطأ ّالعال- 3 

 ية عن خطأ الغري.نطاق القانون اخلا ِ ّأسست على نظرية املسيّل

إدارية)املرافق  تنظم العالقة بني األَهزة اهذه الفكرة بعيدة َدا عن القانون العام ّاليت

عليه إذا أرتكب ّقيقا للمصلحة العامة.العامة( ّأشخا ِ القانون العام ّاليت تقوم حت

ك أَناء قيامة لفة العامة فهو يقوم بذاملستخدم خطأ يف إطار أّ أَناء قيامه بالوظي

رتكب ما يف فلسفة القانون اخلا ِ يبواَبات ّظيفته ّحتقيقا للمصلحة العامة، بين

 اخلطأ حتقيقا ملصلحة خاصة ملرتكبه.

ما يتعلق ملسيّلية اإدارية سواء فيهذا التعارض يسبب كثريا من الصعوبات لقانون ا

خدميها ق بالعالقة بني اإدارة ّمستبتعريف اخلطأ املوَب للمسيّلية أّ فيما يتعل

 ّاملضرّر.

يف األردن، َ ان تاريخ تطور القضاء اإدارنسلك املنهج الوصفي يف بيمنهجية البحث: 

حث كما زم ذلك. ّستكون يف َالَة مباَم نستخدم املنهج اإستقرائي املقارن كلما ل

 هو أعاله.

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 211 - 

 

 املبحث األّل

 ردنية اهلامشيةتطور القضاء اإدارَ يف اململكة اال

 

يث نصت املادة اململكة األردنية اهلامشية ح يتناّل املبحث األّل تطور القضاء اإدارَ يف

ليا إال أن هذه على إنشاء حمكمة العدل الع1952لدستور األردني منذ العام من ا 100

ّبعدها  1989لسنة  11قم القانون امليقت رمبوَب  1989ااحمكمة مل تبصر النور إال يف العام 

الت الدستورية ّبعد ذلك ّمبوَب التعدي .1992لسنة  12القانون الدائم رقم حل حمله 

ل العليا إلغاء عبارة حمكمة العد مت من التعديل الدستورَ 03املادة ّمبوَب  2011لسنة 

، 27/2014 حيث صدر القانون رقم تني(.ّاإستعاَة عنها بعبارة )قضاء إدارَ على درَ

كما هي  2014لسنة  27ون القضاء رقم ّكذلك يتناّل هذا املبحث أهم املآخذ على قان

 مدّنة يف املطلب الثاني من هذا املبحث.

 ّلاملطلب األ

 دنتطور قانون القضاء اإدارَ يف االر

 

ء حمكمة قد نصت على إنشا 1952من الدستور كانت ّمنذ العام  100لرِم من أن املادة با

ت رقم مبوَب القانون امليق 1989إال يف العام  عدل عليا، إال أن هذه ااحمكمة مل تبصر النور

شكيل ذلك أن قانون ت.1992سنة ل 12ّالذَ حل حمله القانون الدائم رقم  1989لسنة  11

ان قد عهد احمكمة ، ّمبوَب املادة العاشرة، ك1952لسنة  62ااحماكم النظامية رقم 

اجلزائية َافة اىل صفتيها احلقوقية ّالتمييز أن تنعقد بصفتها حمكمة عدل عليا باإ

دارية دل عليا للنظر بالطعون اإحبيث كانت حمكمة التمييز تعقد بصفتها حمكمة ع

ّذلك بأسلوب  1952سنة من قانون تشكيل ااحماكم النظامية ل 10/3ااحمددة باملادة 
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اكم ّمبوَب قانون تشكيل ااحم حتديد اإختصا ِ على سبيل احلصر. أما قبل ذلك

ّبصفتها حمكمة عدل  ، فقد كانت حمكمة التمييز أيضا1951لسنة  71النظامية امليقت 

ائض أّ ست قضايا أّ حماكمات بل جمرد عريعليا تنظر يف بعض )املسائل اليت هي ل

قامة ا تستدعي الضرّرة فصله إاستدعاءات خارَة عن صالحية أَ حمكمة أخرى مم

بارة )حمكمة العدل من الدستور ّذلك بإلغاء ع 100لقد مت تعديل املادة  .قسطاس العدل

ذلك مبوَب ّ ة )قضاء إدارَ على درَتني(.العليا( الواردة فيها ّاإستعاَة عنها بعبار

لتعديل تنص على حبيث أصبحت املادة بعد ا 2011من التعديل الدستورَ لسنة  30املادة 

دارتها أقسامها ّاختصاصاتها ّكيفية إاآلتي: )تعني أنواع مجيع ااحماكم ّدرَاتها ّ

ّكان من  .1(اء إدارَ على درَتنيبقانون خا ِ على أن ينص القانون على إنشاء قض

( ّمت نشره بعدد 2014ضاء اإدارَ لسنة ديل أن صدر )قانون القمقتضيات هذا التع

لى مسماه ّنصت مادته األّىل ع 2014/ 8/ 17الصادر بتاريخ  5297اجلريدة الرمسية 

وما من نشره يف ّعلى أن يعمل به بعد ستني ي« 2014قانون القضاء االدارَ لسنة »

َ يف نت تواَه القضاء اإداراّقد حل العديد من الصعوبات اليت ك .اجلريدة الرمسية

 األردن.

 الثَّاِنياملطلب 

 .2014لسنة  27أهم املآخذ على قانون القضاء رقم 

 

 لقانون متمثلة مبا يلي:ميكن أن نالحظ بعض النقاط التالية على هذا ا 

 عدم َّوب حتصيص القاَي ّالقضاء االدارَ. -1

، إال أن «نيء إدارَ على درَتإنشاء قضا»بالرِم من أن النص الدستورَ َاء بعبارة 

 2014/ 1/ 19الصادر بتاريخ  2013لسنة  10ااحمكمة الدستورية ّيف قرارها التفسريَ رقم 

                                                 

 من الدستور األردني. 100املادة  - 1
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يرأسها اء العادَ، ّاليت ميثلها ّمل تأخذ جبهتني قضائيتني مستقلتني. َهة القض

بل مي. دث املستقلة عن القضاء النظااجمللس القضائي، َّهة القضاء اإدارَ املستح

نازعات نظر الدعاّى املتعلقة باملاعت رت ااحماكم اإدارية حماكم نظامية ختتص ب

ما يبنى لك َزء من القضاء النظامي. ّاإدارية ّطلبات التعويض ّالفصل فيها ّهي بذ

ي عن ردن سيكون من القضاء النظامعلى ذلك هو أن تشكيل ااحماكم اإدارية يف األ

ّهذا مستمد .1 القاَي ّالقضاء االداريني وب ختصصطريق اجمللس القضائي ّعدم َّ

لذين يعود بأنهم )القضاة ا« القضاة»من القانون اجلديد حيث تعرف  2من تعريفات املادة 

قضائي بأنه )اجمللس ال« اجمللس»أمر تعيينهم للمجلس ّفقا ألحكام القانون(. ّ

القضاء أّ أَ  إستقاللنون بََ )قانون املنصو ِ عليه يف القانون( كما مت تعريف القا

أن )تسرَ شرّط  من القانون اليت نصت على 23قانون حيل حمله( ّكذلك من املادة 

كمة ل القضاء على كل من رئيس ااحمّأحكام تعيني القضاة الواردة يف قانون استقال

  املادتني. ّمستمد أيضا مما ّرد يف2مة اإدارية(اإدارية العليا ّقضاتها ّرئيس النيابة العا

تشكيل كل  ية ّاالدارية العليا ّطريقة(عندما نصتا على إنشاء ااحمكمتني االدار22( ّ)4)

 . منها

 .اختصا ِ ااحماكم االدارية -2

ّباملقارنة بنصو ِ  2014قضاء االدارَ لسنة ّعود على بدء، ّبقراءة أّلية ملواد قانون ال

ؤها عليه كمحكمة قضا ّأيضا مبا َرى 1992لسنة  12قانون حمكمة العدل العليا رقم 

ون ا حمكمة عدل عليا مبوَب قانعدل عليا أّ مبا صدر عن حمكمة التمييز بصفته

 :تشكيل ااحماكم النظامية؛ فإننا لجند اآلتي

ااحمكمة حمكمتني: ااحمكمة اإدارية ّ أّال: أنه نص على إنشاء قضاء إدارَ يتكون من

 -احمكمة الدستورية لقانون ّأكثرية انظر ّاَعي ا من َّهة -اإدارية العليا مبا يشكل 

                                                 

 .www.alrai.comى الشبكة وقعه علم مقاله على الصفحة ، م2014-11-28ايهاب شقري،يف -1

 من القانون اجلديد. 23املادة  - 2
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رية مجيعها ث تكون قرارات ااحمكمة اإداقضاءا إداريا على درَتني قانونا ّموَوعا حبي

ا مرافعة يت تنظر الطعون املقدمة أمامهقابلة للطعن لدى ااحمكمة اإدارية العليا ال

(. 3ّ16ّ31د اأّ قانونا فقط )املو ّتبحث كذلك يف املوَوع ّالقانون ّليس تدقيقا

ملستعجلة احمكمتني باستثناء الطلبات افالدعاّى ّالطلبات ينظر كالهما مرافعة لدى ا

د نص على أن تنشأ /أ(.ّبالرِم من أن القانون ق31/ب 6ّفإنها تنظر تدقيقا )املادتني 

خر يف ضا عقد َلساتها يف أَ مكان آااحمكمة اإدارية يف عمان )ّجيوز للمحكمة أي

أكثر يشكلها  د ااحمكمة اإدارية من هيئة أّ أنه قد نص أيضا على أن تنعقاململكة( إال

ل درَة أَ من رئيس ّعدد من القضاة ال تق -الذَ يعني من اجمللس القضائي-رئيسها 

من هيئة أّ  ارية العليا فلها أن تنعقد. أما ااحمكمة اإد(/أ، ب، ج 4منهم عن الثانية )املادة 

ن اجمللس ئيس حمكمة التمييز ّيعني بقرار مو برتبة ّراتب رّه-أكثر يشكلها رئيسها

 (.22ّ24ل )املوادمن رئيس ّأربعة قضاة على األق -القضائي مقجرن باإرادة امللكية السامية

أصبح عون على القرارات االدارية فَانيا: لقد رفع القانون اجلديد القيد عن الط

دّد  مقيد من ناحية ّحمصور ّحماإختصا ِ اجلديد للمحكمة اإدارية مفتوح ِّري

رة ة عدل عليا مبوَب الفقلقد كانت حمكمة التمييز بصفتها حمكم .ىمن ناحية أخر

ّكذلك اختصا ِ  1952سنة من قانون تشكيل ااحماكم النظامية ل 10الثالثة من املادة 

 2199لسنة  12يا رقم من قانون حمكمة العدل العل 9حمكمة العدل العليا مبوَب املادة 

الفقرة أ املادة ّاليت َاء مطلعها ب حمدد على سبيل احلصر بالطعون ااحمددة يف هذه

تعلقة مبا ملقدمة من ذَّ املصلحة ّامل)ختتص ااحمكمة دّن ِريها بالنظر يف الطعون ا

حديد تصا ِ على سبيل احلصر أّ التذلك أن املشرع قد اتبع أسلوب حتديد اإخ 1يلي(

َ لإلختصا ِ ّذلك َمن بالرِم من هذا واردة بالفقرتني )أ( ّ)ب(. ّالطعون ال احلصر

يف تفسري  منها فإنها قد توسعت أحيانا التحديد إال أن حمكمة العدل العليا ّبإَتهاد

بقرارات  بيل املثال قبوهلا الطعنبعض اإختصاصات احلصرية ّاليت كان منها على س

                                                 

 .1992لسنة  12من قانون حمكمة العدل العليا رقم  9املادة  - 1
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بية مقنعة تها قرارات تأديندما اعت رالنقل املكاني ّالنقل النوعي للموظف العام ع

 رات تأديبية.قل إال أنها يف حقيقتها قراتأسيسا على أنها ّان كانت يف ظاهرها قرارات ن

 إختصا ِ اإلغاء ّمشوليته. -3

ية النهائية مجيعها فقد ِدت القرارات اإدار 2014مبوَب قانون القضاء اإدارَ لسنة 

ل املثال ء اإدارَ مع تعداد على سبياقابلة للطعن بدعوى اإلغاء أمام حمكمة القض

من  6 ختصا ِ مبا يشمل ّمبوَب البندلطعون ّطلبات يعت ر بذاته توسيعا لقاعدة اال

ّ قرار نظام أّ تعليمات أ غاء أَ/أ )الطعون اليت يقدمها أَ متضرر لطلب إل5املادة 

ات للقانون أّ ممبقتضاه أّ خمالفة التعلي ّاملستندة اىل خمالفة النظام للقانون الصادر

ت اليت صدر قانون اّ النظام اّ التعليماللنظام الصادرة مبقتضاه أّ خمالفة القرار لل

نظام ّالتعليمات لل« املطالبة باإلغاء»يف هذا اجملال هو  . ّاجلديد1باالستناد اليها(

لدستور لنظام أّ التعليمات املخالفة لّالقرارات مع إستثناء طلب إلغاء القانون أّ ا

طعن مل يكن من أّ ال االختصا ِة. ّهذا أصيل للمحكمة الدستوري اختصا ِباعتباره 

نب ان الطعن أمامها من هذا اجلاحمكمة العدل العليا اليت ك اختصاصاتَمن 

أَ نظام  ب أَ قانون خيالف الدستور أّمقصورا على طلب إلغاء أَ قرار أّ إَراء مبوَ

 ام أَ قانون ميقت( ّعلى طلب ّقف العمل بأحك6/أ/9خيالف الدستور أّ القانون )املادة 

 (.7/أ/9ن أّ الدستور )الف للقانوخمالف للدستور أّ نظام خم

 صالحية التعويض فقط. -4

/ب( قد حصر 5إدارَ ّّفقا للمادة )فيما خيص قضاء التعويض؛ فإن قانون القضاء ا 

ات اإدارية َراءعن القرارات ّاإ صالحية ااحمكمة اإدارية بنظر طلبات التعويض

 ِ حمكمة وى اإلغاء. يف حني أن إختصابالطلبات التبعية فقط أَ اليت تقام تبعا لدع

التعويض  ّفيما يتعلق بطلبات 1992/ب( من قانون سنة 9العدل العليا ّسندا للمادة )

على ذلك  ة أصلية أّ تبعية. ّما يبنىكان يشمل الطلبات اليت تقدم اىل ااحمكمة بصف

                                                 

 .2014/أ من قانون القضاء اإدارَ لسنة 5من املادة  6البند  - 1
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مرّر  حمكمة العدل العليا حتى بعد ى أّ طلب التعويض كانت تقدم اىلهو أن دعو

 ِ بنظر ل القانون اجلديد فإن اإختصاالزمن املانع من مساع دعوى االلغاء.أما يف ظ

دارَ تكون ار أّ اإَراء أّ التصرف اإدعوى التعويض بعد مرّر مدة قبول الطعن بالقر

 . للقضاء املدني ّفقا للتقادم الطويل

يد، /أ( من القانون اجلد7حدث يف املادة )ّفيما يتعلق باخلصومة، مبوَب احلكم املست -5

نظرها ارية ّ/أّ الدعوى اليت ختتص بفإن اخلصم يف دعوى اإلغاء ّ/أّ الدعوى اإد

قرار و صاحب الصالحية يف إصدار الااحماكم اإدارية مبقتضى القوانني األخرى، ه

لك أن قضاء هذه نقلة نوعية يف هذا اجملال. ذة عنه. ّالطعني أّ من أصدره بالنياب

ادة العاشرة لك، ّباإستناد أيضا اىل املحمكمة العدل العليا منذ تأسيسها ّفيما بعد ذ

ذا كانت مقامة قد َرى رد الدعوى شكال إ 1992من قانون حمكمة العدل العليا لسنة 

ت اليه ااحمكمة العاشرة ّما ذهبللمادة  على ِري شخص مصدر القرار. ّمصدر القرار تبعا

فقد مت  يقي ّليس صاحب الصالحية ّبهذاباملصدر احلق« مصدر»عندما فسرت كلمة 

 . ومةم ااحمكمة شكال بسبب عدم اخلصرد الكثري الكثري من الدعاّى اليت أقيمت أما

 إَافة عيب السبب اىل أسباب اإلغاء.-6

عيب السبب هو من باب دعوى اإلغاء. ّاىل أس« عيب السبب»لقد أَاف القانون اجلديد 

قرينة  دارَ فإنها خترَه من األصل ّهوالعيوب اليت ان اعجرت القرار أّ اإَراء اإ

(. 5/أ/7) ى اإلغاء ّذلك مبوَب املادةالسالمة ّتنال من مشرّعيته ّتقام ألَلها دعو

ين منح اإدارة حرية عمبدأ املشرّعية، ّهي ت إن السلطة التقديرية لإلدارة تعت ر قيدا على

عطي ة إختصاصاتها. ّهذه السلطة تأك ر يف اإختيار عند القيام مبهامها ّممارس

لقضائية على عين فرض احلدّد على الرقابة ااإدارة أيضا مرّنة أكثر ّيف املقابل فإنها ت

ّ التصرف اإداأعمال اإدارة حبيث تقتصر هذه الرقابة على ع قد هذا ّل. رَناصر القرار أ

انه اليت القرار اإدارَ ركن من أرك َرى العرف ّالقضاء اإداريني على إعتبار سبب

لق ذلك ّكذلك األمر فيما يتع جيب أن يكون مشرّعا دّن أن يكون هناك نص على

يعين: « دارَسبب القرار اال»أّ  «السبب»بالشكل ّاإَراءات ّالغاية ّااحمل. ّعنصر 
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ختاذه. ّبهذا املعنى سبق صدّر القرار ّتدفع اإدارة إليت تاحلالة الواقعية ّالقانونية ا

ودا بل جيب ه اإدارة إصدار قرارها موَفإنه ال يكفي أن يكون السبب الذَ استندت الي

إدارَ.  ررا إختاذ ّإصدار القرار اأن يكون صحيحا أيضا من الناحية القانونية ّم

 . إداريةدد املشرع أسباب القرارات اّاألصل يف جمال الصالحية التقديرية هو أن حي

ء على طت أن تستند دعوى اإلغا(من قانون حمكمة العدل العليا اليت اشجر10أما املادة )

على املعنى « بالسب»ءت خالية من عيب سبب أّ أكثر من األسباب ااحمددة فيها فقد َا

َ بيناه. ّبالنتيجة؛ فإن تقنني عيب السبب إدارة عند ممارستها اقد ال يقيد من حرية  الذ

َ يف اململكة قدرا أ للسلطة التقديرية ّلكنه بال ريب يعطي القضاء ك ر من الرقابة اإدار

 . على أعمال االدارة

تاريخ تبليغ طعن، يبدأ من اليوم التالي لمبوَب القانون اجلديد، فإن إحتساب مدة ال -7

الوسائل » ة أخرى مبا يف ذلكبأَ ّسيل القرار اإدارَ أّ نشره باجلريدة الرمسية أّ

عمل بالقرار إذا كان التشريع ينص على ال -ّهي طريقة تبليغ مستحدَة-« االلكجرّنية

/أ( ّذلك مع 8َ الشأن بتلك الطريقة)اإدارَ من ذلك التاريخ أّ يقضي بتبليغه لذّ

فضها رية أّ ريف حال إمتناع اجلهة اإدا مراعاة ما ّرد يف أَ قانون آخر. ّكذلك األمر

لب اخلطي ليوم التالي لتاريخ تقديم الطاختاذ القرار؛ فإن مدة الطعن تبدأ أيضا من ا

ب لتبليغ أّ النشر كان حيتس/هَ(. هذا مع االشارة اىل أن يوم ا8جلهة اختاذ القرار )

لعدل /أ، ب( من قانون حمكمة ا12دة )َمن مدة الطعن ّكان جمريا للميعاد ّفقا للما

 . ّ اإمتناعسواء يف حاالت صدّر قرار أّ الرفض أ 1992العليا لسنة 

 حالت إيقاف ميعاد الطعن. -8

تصة، رة، رفع دعوى اىل حمكمة ِري خملقد نص القانون اجلديد على أن )القوة القاه 

/أ، 8نصو ِ عليه يف املادة )هي حاالت توقف ميعاد الطعن امل 1تقديم طلب تأَيل رسوم(

 .) ج، هَ

                                                 

 /ز( من القانون اجلديد.8)املادة  - 1



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 218 - 

 

لكن َرى يتضمن حاالت ّقف ميعاد الطعن ّ دل العليا فإنه ملأما قانون حمكمة الع

بعا للمادة أَيل الرسوم يوقف امليعاد تقضاء حمكمة العدل العليا على أن تقديم طلب ت

اىل  أن يستوفى عند تقديم دعوى من قانون حمكمة العدل العليا اليت نصت على 16

اكم. أما يف نظام رسوم ااحم ِ عليه حمكمة العدل العليا الرسم اخلا ِ بذلك املنصو

يم اكم بطلب خا ِ ّنص على أن تقدنظام رسوم ااحماكم فقد أَاز تأَيل رسوم ااحم

قرار الصادر طلب ّحلني تبليغ املستدعي الطلب التأَيل يوقف امليعاد من تاريخ تقديم ال

نها ة ّكذلك القوة القاهرة فإبالطلب. أما تقديم الطعن لدى حمكمة ِري خمتص

ّ أعدم النص عليها يف قانون حمكمة العّّفقا ل ّ موَبات دل العليا ال تعد حاالت أ سبابا أ

 . ليا على ذلكإيقاف مدة الطعن حيث مل جير قضاء العدل الع

إنه ّخبصو ِ دأ من اليوم التالي للتبليغ، فّمع األخذ بعني اإعتبار أن احتساب املدد يب

ر يوما َده فقد بقيت املدة مخسة عش مدة تقديم الالئحة اجلوابية ّبينات املستدعى

ئحة ة. أما مذكرة الرد على الال/أ( مع إمكانية التمديد لعشر أيام إَافي11)املادة 

 .)/د عدل عليا17 /أ( بدال من سبعة )املادة12اجلوابية فقد أصبحت عشرة أيام )املادة 

 .َواز إقامة الطعن بالقرار اإدارَ األصلي -9

قرار اإدارَ لعليا فإن ّقوع التظلم على الاء حمكمة العدل احسب ما استقر عليه قض

(. أما 86/2014دى ااحمكمة )عدل عليا كان ال مينع من تقديم الطعن بالقرار األصلي ل

 إذا نص القانون على َواز اإعجراض

الصادر بنتيجة  ّ َواز التظلم فإن القرار اإدارَأ -خاصة يف االَراءات التأديبية -

ّ التظلم هو القرار الذَ يقبل ااإعجراض  لتظلم يف هذه لطعن باعتبار أن اإعجراض أّ اأ

لقرار الصادر اض أّ التظلم ِري نهائي ّأن ااحلالة جيعل من القرار الذَ ّقع عليه اإعجر

عدل عليا س املركز القانوني للطاعن )بنتيجة اإعجراض أّ التظلم هو القرار الذَ مي

دارَ َاز تقديم الطعن بالقرار اإالقضاء اإدارَ فإنه قد أأما قانون . )2013/ 369

َ الطعني ااحمددة بالقانون للقرار ا األصلي رِم ّقوع التظلم ّلكن خالل مدة الطعن إدار

ريع / ج(. أما إذا نص التش8رار )املادة إذا كان التشريع ينص على َواز التظلم من الق
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كمة اإدارية إال وز الطعن يف القرار أمام ااحمجيعلى َّوب التظلم من القرار اإدارَ فال 

َع للطعن نتيجة التظلم هو القرار اخلابعد إَراء هذا التظلم، ّيكون القرار الصادر ب

 . )/د8)املادة 

 العودة لألصول املدنية.-10

ليها يف يف ِري احلاالت املنصو ِ ع( من قانون القضاء اإدارَ على أنه )41نصت املادة ) 

بيعة القضاء مات املدنية ّمبا يتالءم مع طانون تسرَ أحكام قانون أصول ااحماكهذا الق

العمل  كمة العدل العليا ّمل جيرّهذا نص مستحدث ال مثيل له يف قانون حم 1اإدارَ(

دارية هلا ول املتبعة أمام ااحماكم اإمبثله أّ مبضمونه. ذلك أن االَراءات أّ األص

ّال تعت ر  ، فهي قواعد أّ إَراءات أصيلة،ّأصالتهاطبيعة خاصة من حيث ذاتيتها 

راءات أّ ليس ملزما بالرَوع اىل اإَ استثناء من االصول املدنية. ّالقاَي اإدارَ

ن طبيعة اإَرائية أّ األصول بذاته م األصول املدنية ّإمنا عليه أن يستمد القاعدة

نية إختياريا ّاإَراءات املد ىل األصولاملسائل اإدارية، ّدّن تعقيد، ّيكون رَوعه ا

نون القضاء بالنتيجة، ّحيث مت تضمني قا لإلستئناف باعتبارها تطبيقا لقواعد العدالة.

كمة ضائي للمحاكم اإدارية ّااحماإدارَ هذا النص املستحدث؛ فإن التطبيق الق

 رَ منتالءم مع طبيعة القضاء اإدااإدارية العليا سيعمل على بيان ّتطبيق ما ي

 . يةلعمل بها أمام ااحماكم اإداراالَراءات الواردة يف األصول املدنية ّميكن ا

                                                 

 ارَ.( من قانون القضاء اإد41املادة ) - 1
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 إختصا ِ ااحمكمة اإدارية. -11

ختتص بالنظر  1992( من قانون سنة 9/8لقد كانت حمكمة العدل العليا مبوَب املادة )

 . ن آخرون إختصا ِ ااحمكمة مبوَب أَ قانيف الطعون ّاملنازعات ّاملسائل اليت تعت ر م

سعة من املادة اتها الواردة يف النقطة التاأما ااحماكم اإدارية، ّباإَافة اىل إختصاص

ن إختصا ِ ااحمكمة ّهي الطعون اليت تعت ر م 2014( من قانون القضاء االدارَ لسنة 5)

َ قانون آخر، فإنها ختتص أي ، /ب( من ذات القانون39ضا، ّسندا للمادة )اإدارية مبوَب أ

ب ا ِ حمكمة العدل العليا مبوَر يف مجيع الدعاّى اليت كانت من إختصبالنظ

/ 10/ 16ضاء اإدارَ أَ قبل تاريخ التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام قانون الق

ل لغاء قانون حمكمة العد( من قانون القضاء اإدارَ على إ43ّحيث نصت املادة ). 2014

لت كافة الدعاّى /أ( من ذات القانون قد أحا39؛ فإن املادة )1992لسنة  12العليا رقم 

نقطة اليت ّصلت مة اإدارية للسري بها من الاملنظورة أمام حمكمة العدل العليا اىل ااحمك

يا قبل ملقدمة اىل حمكمة العدل العلاليها. ّبالنتيجة فإن مجيع الدعاّى ّالطعون ا

ية للنظر اىل ااحمكمة اإدار حالمبا فيها املنظورة فإنها مجيعا ست 2014/ 10/ 16تاريخ 

ى ااحمكمة كمة اإدارية قابال للطعن لدفيها ّمن َم يكون القرار الصادر فيها عن ااحم

 .اإدارية العليا

  



 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 221 - 

 

 الثَّاِنياملبحث 

 اصطالحاّمفهوم اخلطأ ّاملسيّلية لغة 

 

أ نى اخلطوم اخلطأ لغة ّإصطالحا، ّمعنتحدث يف املطلب األّل من هذا املبحث عن مفه

له شيئا يريد، ّكذلك هو ان يقصد بفع يف اللغة أن يريد ّيقصد أمرا فيقع يف ِري ما

املسيّلية املطلب املسيّلية األدبية ّ فيصادف فعله ِري ما قصده، كما نتناّل يف هذا

طأ د اخلطأ اإدارَ ّشرّط اخلالقانونية، ّطبيعة اخلطأ اإدارَ ّكذلك حتدي

َ ّعناصره ّبيان اخلطأ  صر إَبات اخلطأ ود ِّري املقصود، ّكذلك بيان عنااملقصاإدار

لية اإدارية ّل يف املطلب الثاني املسيّّمدى تقدير طبيعة اخلطأ اإدارَ. كما ّ نتنا

ى َّود خطأ إدارية ّالنتائج املجرتبة علّفق قواعد القانون العام ّأركان املسيّلية ا

 شخصي ّتقدير املسيّلية.

َِّلاملطلب   اأَل

 ّاصطالحاوم اخلطأ لغة مفه

 

ََُن): اخلطأ ّاخلطاء: َد الصواب، قال تعاىل عداه  1م ِبِه(اٌح ِفيَما َأْخَطْأُتََّلْيَس َعَلْيُكْم 

ي الغرض: لطريق، عدل عنه، ّأخطأ الرامبالباء ألنه يف معنى عثرمت أّ ِلطتم، ّأخطأ ا

طئ: من أراد َ: املخعمد، ّقال األمومل يصبه. ّاخلطأ: ما مل يتعمد، ّاخلطأ: ما ت

ى عمد،  ينبغي، ّاخلطيئة الذنب علالصواب فصار إىل ِريه، ّاخلاطئ: من تعمد ما ال

                                                 

 (.5سورة األحزاب آيه ) - 1
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: أَ إمثًا، ّقال تعاىل1 ا َكِبرًيا(إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًء): ّاخلطأ: الذنب يف قوله تعاىل

  .3أَ آمثني 2(اِطِئنَي)ِإنا ُكنا َخفيما حكاه عن أخوة يوسف

خلطأ دّل عن اجلهة( َم ذكر بعض صور اِب يف )املفردات(: )اخلطأ: العّقال الرا 

و خمطيء، خالف ما يريد فيقال أخطأ فه ّمنها: )أن يريد ما حيسن فعله، ّلكن يقع منه

)رفع ه ّسلمذا املعنى بقوله صلى اهلل عليّهذا قد أصاب يف اإرادة ّأخطأ يف الفعل، ّه

ْيِمًنا ََّمن َقَتَل ُم ).5)من اَتهد فأخطأ فله أَر( :، ّبقوله 4عن أميت اخلطأ ّالنسيان(

ه يقال: راد شيئًا فاتفق منه ِريإىل أن يقول )ّمجلة األمر أن من أ 6) َخَطًئا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة

سن أّ أراد إرادة قد يقال: ملن فعل فعال ال حيأخطأ، ّ إن ّقع منه كما أراده يقال: أصاب، ّ

يقع يف : أن يريد ّيقصد أمرًا، فخلالصة أن معنى اخلطأ يف اللغة.ّا7ال جتمل إنه أخطأ( 

أما معنى اخلطأ  .املتعمد ّاهلل أعلم ِري ما يريد، أما اخلطء: فهو اإَم أّ الذنب

: )اخلطأ: -هلل رمحه ا -احلافظ ابن رحب فهو قريب من املعنى اللغوَ، قال إصطالحا:

صادف صده، مثل أن يقصد قتل كافر فق هو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله ِري ما

طأ ، ّقال اجلرَاني: )اخل . 8يصادف ِري ذلك، أّ يظن أن احلق يف َهته، ف قتله مسلمًا

ا هو مسلم( صًا ظنه صيدًا أّ حربيا فإذّهو ما ليس لإلنسان فيه قصد. كما إذا رمى شخ

                                                 

 (.91سورة اإسراء آيه )- 1

 (.97سورة يوسف آيه ) - 2

 .64، 1ِم،ج1993ابن منظور، لسان العرب،طبعة بريّت، -3

 ، صححه االلباني.2054رقم  السنن، ابن ماَة، -4

 .7352البخارَ،رقم-5

 (.92سورة النساء آية ) - 6

 .20، 91ِجمموع الفتاّى،ج أمحد، ابن تيمية -7

 .396عوارض األهلية عند األصوليني، ِ اجلبورَ حسني،-8
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: )كل ما صطالح، ّحاصلها أن اخلطأ يف اال1قريبة مما ذكر ّهناك تعريفات أخرى

 ِّري مقجرن بقصد منه. يصدر عن املكلف من قول أّ فعل خال عن إرادته

يام شخص طبيعي ما إنكلمة مسيّلية يقصد بها لغة، ق :أما تعريف املسيّلية لغََََة

أما إصطالحا فهي  :تعريفهََا إصطالحََََََا .نتائجها َعْنبأفعال أّ تصرفات يكون مسيّال 

تضاه عبئ ساسا من تداخل إرادَ ينقل مبقنونية اليت تتكون أتلك التقنية القا ( تعين

لسيكولوَيا الطبيعة أّ البيولوَيا أّ ا الذَ ّقع على شخص مباشر بفعل قوانني الضرر

ب أن يه على أنه هو الشخص الذَ جيأّ القوانني اإَتماعية إىل شخص آخر ينظر إل

 أّ إطارها فقد تكون: ّخيتلف مفهوم املسيّلية، حسب جماهلا .(يتحمل العبء

 .دخل نطاق القانََََََََونمسيّلية أدبية نتيجة خمالفة ّاَب أدبي ال ي:أ

  .يمسيّلية قانونية نتيجة خمالفة إلتزام قانون:ب

َ يقع ن ر أصاب هائيا على عاتق شخص بتعويض َرّ عليه فإن املسيّلية هي اإلتزام الذ

اره . أما طبيعة اخلطأ ّمعي2دنيدني األر(من القانون امل 124شخص آخر، عمال باملادة) 

 فهو:

عنوَ( ال يستطيع ة ) شخص مالقول بأن اإدار أنه من الثابت طبيعة اخلطأ اإدارَ:-أ

فرنسي دد أنظر إلي تعليق الفقيه الأبدا أن ترتكب خطأ ماديا بنفسها ّيف هذا الص

Laubadere: ية فسها ّاليت ليست سوى شخص)اخلطأ ال ميكن أن ينسب إلي اإدارة ن

فعال  ن ترتكب خطأ ، فاخلطأ يكونمعنوية ّعليه يصبح من الصعب تصور أنها ميكن أ

تقديم الواَح هذا الفني أّ جمهولني(ّاحد أّ أكثر من املستخدمني سواء كانوا معرّ

 ردني.لألستاذ الفرنسي ميكن أن يطبق على النظام األ

                                                 

 .312، 1ِابط التطفري عند السلف،جودية َّالوفيق حممد بن عبد اهلل، نواقض االميان االعتقا -1

 .18دارية عن أعمال موظفيها، ِاالساس القانوني ّاملسيّلية اال عوايدَ عمار، -2
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سيّلية خدم أساسي َّرّرَ لقيام املّكما سبق أّ َّحنا يف املقدمة فإن خطأ املست

ّط توَيح ذلك َّب دراسة الشر اإدارية ّللمسيّلية الشخصية، ّحتى نتمكن من

 ام املسيّلية اإدارية.ياليت يعت ر فيها خطأ املستخدم أساسا لق

 أّال: حتديد اخلطأ اإدارَ 

تخدم م املسيّل عنه املسملستخداخلطأ الذَ نطلق عليه اخلطأ اإدارَ هو خطأ ا

إن كان القانون ّلمسيّلية اإدارية. )اإدارة(، ّلكن ليس كل خطأ للمستخدم موَب ل

 1961ملدنية سنة من قانون اإَراءات ا 4/  33األردني ال يعرف هذه التسمية إال أن املادة 

موَبا  جتديد شرّط اخلطأ الذَ قد يكون قد تعطينا ميشرا ميكن اإستعانة به يف

هزة الدّلة قبول الدعوى يف مواَهة أَ لقيام مسيّلية اإدارة حيث َاء يف معرض شرّط

 ي:ّلية مبوَبه على النحو التال)تعريف للخطأ اإدارَ( الذَ ميكن قيام املسي

 موظف عام. نأن يكون اخلطأ )الفعل( صادر ع - 1

واَبات لعام بصفته أّ أَناء قيامة بأن يكون قد ّقع هذا الفعل من املوظف ا - 2

 ّظيفته أّ بسببها.

املضرّر أن  ىل َانب شرّط شكلية أخرى، يستطيعإ إذا توافرت هذه الشرّط املوَوعية،

يتطلب منا أن  األمر ال يتوقف عند هذا احلد إذ ّلكن يطلب من اإدارة إصالح الضرر.

كن كل فعل صادر من املستخدم مي نتعرف على عناصر اخلطأ املوَب للمسيّلية ّهل

 .أن يطلق عليه خطأ إدارَ موَب للمسيّلية أم ال

تلف عن َّهة النظر األردنية ال خت ّعليه ميكن القول أن عناصر اخلطأ اإدارَ من

إجياد تعريف  يف هذه احلالة لجند أنه من الصعبعي، ّاخلطأ املرتكب من الشخص الطبي

َ هو: ا قاطع للخطأ اإدارَ، ّإمنا ميكن القول بصورة خلطأ الواقع عامة أن اخلطأ اإدار

ّلكن  .دم احليطة ّاخلطأ أّ اإهمالمن املستخدم أّ اإدارة نفسها سواء عن طريق ع

اخلطأ  لفعل املكون للخطأ؟ إن َسامةهل هناك عالقة بني مسيّلية اإدارة َّسامة ا

 ّأَره على املسيّلية.
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ال يف فعل على املسيّلية كما هو احلّالنظام األردني ال يعرف أَ تأَري جلسامة ال

لعميد فيديل ي نظره على ما َاء يف تعليق االقانون الفرنسي على سبيل املثال ّدعونا نلق

َ يعت ر كل خطأ مهما كان)على عكس القانون اخلحول هذا املوَوع : بسيطا  ا ِ الذ

َ يتجاّز حدا خذ يف اإعتبار إال اخلطأ الذموَب للمسيّلية ، فإن القانون اإدارَ ال يأ

 .معينا

ا ي: أَ خطأ كان بسيط يشكل شرطبالنسبة للقانون األردني تبقى القاعدة كما ه

كثر حتديدا قع العملي يقودنا إىل طريق خمتلف أّلكن الوا لقيام املسيّلية اإدارية

 على النحو التالي:

 33حكام املادة دم بواَبات ّظيفته أّ بسببها حسب أاملستخإذا ّقع اخلطأ أَناء قيام  -1

 املضرّر مباشرة. فإن اإدارة تقوم بتعويض 1961من قانون اإَراءات املدنية سنة  4/ 

تخدم عن سيما تعود اإدارة على املسإذا كان اخلطأ املرتكب ميكن تصنيفه خطأ َ - 2

داد القيمة مرة لخدمة العامة لتسوية التعويض ّإسجرّاالنظمة املنظمة لْلَقَواِننيِ اطريق 

حيث أَازت  1993ة من قانون اخلدمة العامة سن 21أخرى ّهذا متاما ما َاء يف املادة 

 للوائح .لنحو الذَ حتدده القوانني ّااملادة حماسبة العاملني جبميع درَاتهم على ا

مل ميقتا ّ بعض مرتب املوظف أّ العا)جيوز أن يتضمن أمر اإيقاف توَيها يوقف كل أ

ء أمر ال راءة، على اجمللس إلغاحتى صدّر حكم اجمللس املختص فإذا كان احلكم ب

ّ ذلك اجلزء املوقوف م كم بال إدانة يصدر ا إذا كان احلن املرتب أماإيقاف مع رد املرتب أ

 .1اجمللس القرار الذَ يراه حمققا للعدالة(

 هة املضرّر.ة دائما مسيّلة عن ذلك يف مواَأما بالنسبة للخطأ اليسري تبقى اإدار  - 3

ن ّسائل القانون اإدارَ، يذهب للبحث ع األردني، يف ِياب ّعلى ذلك فإن القاَي

 ء نظريةسلوب ال ييدَ أبدا إىل بناأخرى حلل املشاكل اليت تعرض عليه إال هذا األ

                                                 

 .1993نة من قانون اخلدمة العامة س 21املادة  - 1
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طأ خدم خاصة فيما يتعلق باخلللخطأ اإدارَ مستقلة عن اخلطأ الشخصي للمست

 املقصود ِّري املقصود ّكذلك يف إَبات اخلطأ.

 اخلطأ املقصود ّاخلطأ ِري املقصود َانيا:

اخلدمة العامة  خلطأ ِري املقصود يف إطارن ايف هذا اجملال ذهب الفقه األردني إىل إَبات أ

 ال تجرتب عليه املسيّلية اإدارية.

ّ ِريها اإَراءات من َانب ااحماكم أ )الضرر الذَ ينتج عن األخطاء اليت تقع أَناء

تحريات تلك لقانونية، ال يسأل عنه من قام بامن اجلهات املنوط بها اختاذ اإَراءات 

كيد ّسوء يتميز حتريك اإَراءات بال اإَراءات ّبالتالي ال يستوَب التعويض ما مل

يجرتب  ضائي باخلطأ ِري املقصود الالنية َّاءت سابقة أخرى لتيكد أن تنفيذ أمر ق

 مسيّلية الدّلة(.

يذ أمر رتكب بواسطة الشرطة عند تنف)الدّلة ِري مسيّلة عن اخلطأ ِري املقصود امل

 . 1قضائي(

متبعا أساليب  أ املوَب للمسيّلية اإداريةإذا القاَي األردني يف هذا االجتاه عرف اخلط

 مقصود متبينا َّهة النظر القانون اخلا ِ، على أساس خطأ مقصود ّخطأ ِري

ألمر الذَ ال اد ال يرتب مسيّلية أيا كانت.انون املدني اخلطأ ِري املقصواخلاصة بالق

 ما بعد.يتفق مع نظريات القانون اإدارَ كما سنرى في

 إَبات اخلطأَالثا: 

لضرر يثبت اخلطأ الذَ ترتب عليه ا يف نطاق القانون األردني جيب على املضرّر أن

عناصر  واه ّميكن التعرف على دعّعالقة السببية بينهما حتى يتمكن من النجاح يف

 التالية: إَبات اخلطأ يف النقاط

                                                 

 .52، 1970ِجملة السودان القضائية، الصديق َوء البيت، -1
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أ قد ّقع إَبات خطأ املستخدم ّأن اخلطعبء اإَبات يقع على املضرّر، فهو يقوم ب - 1

ني الفعل سببها أَ أن يثبت العالقة بمن املستخدم أَناء قيامه بواَبات ّظيفته أّ ب

رّرة إَبات ا ِ ّاليت توَح َلقانون اخلاخلاطئ ّاإدارة هذه القواعد مطابقة لقواعد ا

 املدعى لدعوه.

رية هي لطعن يف القرارات اإداإَراءات املتبعة لفإن كل ا 314حسب أحكام املادة  - 2 

قواعد د اإَبات هي بالتالي خاَعة لنفس قواعد القانون املدني ّعلى هذا فإن قواع

 اإَبات املتعلقة باخلطأ املدني.

 رابعا: تقدير طبيعة اخلطأ اإدارَ

لتسمية ، ّمدَ خلطأ اإدارَ ، إذا َازت هذه اارأينا مذهب القانون األردني فيما يتعلق ب 

ملتعلقة قه القضائي لتطوير الوسائل ااعتناقه لنظريات القانون اخلا ِ ّحماّالت الف

يتبقى لنا  ة.ات املناسبة للمسائل املطرّحبالقانون اإدارَ حلل املشاكل ّإجياد اإَاب

 نون األردني.بعد ذلك حماّلة مناقشة ّحتليل َّهة نظر القا

 ني مبا يلي:يما ذهب إليه القانون األردإن هناك يف اعتقادنا املتواَع بعض التناقض ف

َ بني اخلطأيف إطار البنيان القانوني للخطأ فإن الق - 1 املدني ّاخلطأ  انون األردني يساّ

ذه سبب هّلوَهة النظر  إَباته. اإدارَ من ناحية التعريف َّسامة اخلطأ ّعبء

قضاة من ق القانون األردني كان كل التارخيي فحينما بدأت اإدارة ال ريطانية تطبي

ت عليهم مل زَ، ّحلل املنازعات اليت عرَاإلجنليز ِري ملمني بالقانون ّالفقه اإلجنلي

ساّاة ليزَ حتت قاعدة )العدالة ّامليكن أمامهم من بد سوى تطبيق القانون اإلجن

نذ مدة )مكي مصطفي حيث قال :ّالوَدان السليم( كما َاء على لسان الدكتور ز

قانون املدني لوَدان السليم من أهم قواعد الطويلة ، اعت رت قاعدة العدالة ، املساّاة ّا

     .1ون األردني(اك سوى هذه القاعدة يف القان. ّنستطيع القول بدّن مبالغة بأنه مل تكن هن

                                                 

 .6، 1971ِزية، اخلرطوم،زكي مصطفى، القانون االدارَ ّالقواعد االلجنلي د.-1
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 أَاف إىل ذلك أيضا:

اكم بقاعدة ة ّالقانون اإدارَ التزمت ااحم)يف كل املنازعات، قانون اإلتزامات، امللكي

ي يتبع خطى بعد اإستقالل بدأ القضاء األردنّالعدالة ّاملساّاة ّالوَدان السليم( .

األردني أخذ  هصب عينيه ، إال أن الفقالقانون اإلجنليزَ ّاَعا السوابق القضائية ن

ا أن يتساءل )أنه من الطبيعي متامينج :ينتقد هذه الطريقة ّكما يقول األستاذ : توين

ت يف إلجنلجرا سنة القواعد القانونية اليت استقر 1992 ةاألردنيون ملاذا نطبق يف األردن سن

أيضا  ْلًقاُنوِنيَّةان حتى اآلن تلك القواعد ّنضيف حنن القول ملاذا نطبق يف األرد  .1(1283

 اه.الفقه القضائي بدأ يتجه إىل تأكيد هذا االجت

تمع األردني قانون األردني نابعة من اجمللقد حان الوقت لقيام قواعد قانونية َابتة لل

 ّحنن خنتلف أيضا مع َّهة االسالم احلنيف. ارن ّمبادئمستفيدين من القانون املق

قلة الواحدة رتني مستأن كل من النظ النظر حول مساّاة اخلطأ املدني ّاإدارَ حيث

هر ذلك تبعا للظرّف االَتماعية، ّيظ اليت أصلها إلجنليزيا لكنه تطور عن األخرى

 االختالف يف اآلتي:

ر، ي يف مواَهة شخص طبيعي آخإن طبيعة اخلطأ هو ذلك الذَ يقع من شخص طبيع

َ الذ ّ بسهذا التعريف ال يتطابق مع اخلطأ اإدار فته بب ّظيَ يقع من مستخدم أَناء أ

رتب اق الوظيفة يعد خطأ شخصي ال يّمن البديهي القول أن اخلطأ املرتكب خارج نط

 .2سوى مسيّلية شخصية للمستخدم

                                                 

 .11املرَع السابق، ِ -1
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ء قيامه بيعي ّلكن مبناسبة أّ أَناّاخلطأ اإدارَ يقع من املستخدم أَ من شخص ط

نفعة ص خباصية معينة هي حتقيق املبواَبات الوظيفة العامة ّهو بهذه الصورة خيت

 تحقيق منفعة خاصة ملرتكبه.العامة ّباملقابل اخلطأ املدني يقع من شخص ل

فرقة بينهما لفقه األردني يبذل َهدًا للتإذا فاإختالف ّاَح بني النظريتني ّإن كان ا

نظام القانوني ملشكلة ما زالت قائمة يف الّيستعمل يف سبيل ذلك أساليب خمتلفة إال أن ا

 ة للخطأ اإدارَ.حة ّمستقلاألردني يف ِياب نظرية ّاَ

قواعد ة إَبات اخلطأ ّإخضاع ذلك لّقد بينا أيضا موقف القانون األردني بالنسب

 لة نوَحها فيما يلي:القانون املدني هذا املنهج له نتائج ِري عاد

ات يف اخلا ِ خمتلفة عن قواعد اإَب من ناحية، تعد قواعد اإَبات يف القانون -أ

ّكل أَهزتها(  القة قائمة بني اإدارة )الدّلةففي األخرية تكون العالقانون اإدارَ، 

 ندين قة يف القانون اخلا ِ تقوم بنيّاملضرّر ّهي عالقة ِري متكافئة، بينما العال

واعد اع الدعاّى اإدارية لنفس قمتكافئني مما يصبح من ِري املنطق ّالعدل إخض

 الدعاّى املدنية فيما يتعلق بقواعد اإَبات.

  هذا العصر، عصر التقنيةمن ناحية أخرى، من الصعوبة مبكان، خاصة يف -ب

عليه إذا حدث أن ّقع ّ اَهة اإدارة بسهولة،احلديثة إَبات اخلطأ يف مو ّالتكنولوَيا

ستحيل يصبح من العسري بل من امل خطأ من َهاز كهربائي معقد )الكمبيوتر مثاًل (

 لتعويض العادل.طريقة ّيفقد بالتالي حقه يف اَ على املضرّر من ذلك اخلطأ إَباته بأ

ّر على يصبح من الواَب تعويض املضر إذا ميكن القول إنه يف معظم حاالت املسيّلية

ري عادلة ّال ّاليت تصبح يف هذه احلالة ِ الفور دّن إخضاع ذلك لقواعد القانون املدني،

 تتفق مع قواعد اإنصاف السليم.
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 الثَّاِنياملطلب 

 القانَون العَام سيّليَة اإداريَة ّفَق قَواعدامل

قصرية ّلكنها يف األردن منذ مدة ليست بال نستطيع القول أن املسيّلية اإدارية قد عرفت

رف بعض مة. صحيح أن القانون األردني عارتبطت َّودًا ّعدمًا بقواعد املسيّلية العا

د العامة إال أن ّخارج إطار القواعاخلاصة  قواعد حتديد املسيّلية بناًءا على التشريعات

 لبحث.الصفحات التالية من هذا ا َاء استثناء ّيف نطاق َيق حمدّد كما تطالعنا

م ّاليت تقيمها دارية على مبادئ القانون العاّلكن ذلك ال مينع القول بقيام املسيّلية اإ

لية يف ّإن كل فعل خاطئ ال يرتب املسيّمع ذلك ف .على َّود خطأ من املستخدم

 لمستخدم.ال لقيام املسيّلية الشخصية لمواَهة املستخدم أّ اإدارة فهناك دائمًا جم

كالم عن إدارية مع إفساح اجملال للمن الضرّرَ إذا أن نستعرض أركان املسيّلية ا

 . 1املسيّلية الشخصية للمستخدم

 املسيّلية اإدارية:-1

رير املسيّلية احماكم األردنية تتوسع يف تقمنذ فجرة السبعينات من القرن العشرين باتت ا

عامة، مما املسيّلية ّفق القواعد ال اإدارية بصورة أكثر َّوحًا على شرّط ّأركان

 ن األردني.يدفعنا لتحليل شرّط هذه املسيّلية يف القانو

 داريَة:اخلطَأ كشَرط لقيَام املسيّلية اإ أّال: 

ريًا لقيام ل اخلاطئ يعد شرطًا أساسيًا َّرّقانون فإن الفعّفق القواعد العامة لل

يّلية ال تقرر إن األمر ال خيرج عن ذلك ّاملساملسيّلية، إذا نظرنا إىل القانون األردني ف
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لكن طأ(. ّص الطبيعي القادر على ارتكاب خ)الشخ إال على أساس من خطأ املستخدم

 ذلك سيتطلب منا حتديد طبيعة هذا اخلطأ.

 مسيّليَة:حتَديد اخلطَأ املوَب لل النقطة األّىل: 

إدارَ فإن صلحة العامة ّأهمية النشاط ابالرِم من الدّر األساسي لإلدارة يف إطار امل

اخلطأ إدارَ أَ خطأ اخلدمة العامة ّالقانون األردني ال يفرق أساسًا بني اخلطأ ا

املسلك  يدت حمكمة العدل العليا هذاأالشخصي املرتكب لتحقيق مصلحة خاصة. ّقد 

ليه هنا ى اخلطأ الذَ ميكن أن نطلق عحيث قررت يف كل احلاالت املسيّلية قيامها عل

خلطأ اإدارَ، قانوني األردني ال يعرف نظرية األنه من ناحية فالنظام الاخلطأ املدني. 

 القانون األردني. طارسيّلية املدنية يف إّمن ناحية أخرى ألنه ال َّود إال لقواعد امل

ال حلاالت اإدارة، فهناك دائمًا جم ّلكن كل خطأ مرتكب ال يرتب بالضرّرة مسيّلية

 عدم مسيّلية اإدارة رِم ّقوع اخلطأ.

 دارة:حاالت عدم مسيّلية اإ النقطة الثانية:

االت شرط لقيامها ّتبقى أن نعرف حظهر فيما سبق أن املسيّلية اإدارية ّاخلطأ ك

 املسيّلية حتى يف َّود اخلطأ.عدم 

لسوابق تنفيذ أمر قضائي، ّقد فسرت ا أّل قاعدة حلاالت عدم املسيّلية ّهي حالة-أ

سواء  ملرتكب أَناء إَراءات قضائيةالقضائية معنى تنفيذ أمر قضائي بأنه اخلطأ ا

 احمكمة.بواسطة القاَي أّ املساعد للقضاء أّ بوليس ا

اإدارة مسيّلة  الضرر، يف هذه احلالة ال تكون ييدَ إىلّيف حالة َّود سبب أَنيب -ب

 عن َ ر الضرر الناتج بسبب أَنيب.

َ يكون بهذه بإختصار هي حاالت عدم مسيّلية اإدارة ع سبب ِريب ن الضرر الناتج ّالذ

 ام خبدمة عامة.عن نشاط املستخدم لتحقيق مصلحة عامة أّ القي

  َانيا: املسيّلية الشخصية للمستخدم
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َ الملسيّلية الشخصية للمستخدم هي النتيجة الطبا  عالقة يعية للخطأ الشخصي ّالذ

ملسيّلية. لشخصي يكون سببًا النعقاد اله بطبيعة العمل املوكول للمستخدم. فاخلطأ ا

َ الذ دارية.ّإذا َ يكون عنصر املسيّلية اإالشخصية للمستخدم على عكس اخلطأ اإدار

 .1يح طبيعة اخلطأ الشخصيرّرَ توَكان األمر كذلك فإنه من الض

  شخصيحتَديد ماهية اخلطَأ ال النقطة األّىل:

كن يف ّاَح للخطأ الشخصي الذَ ميالبد من القول بأنه من الصعب حقًا إجياد تعر

 أن ن رزّبصفة عامةأنواع أن ميثل كل نشاط خاطئ للمستخدم ّمع ذلك ميكن

  القانون األردني:يف النشاطات اليت ميكن أن تعرف باخلطأ الشخصي

فة العامة طأ الواقع خارج نطاق الوظيالتصنيف األّل يعرف اخلطأ الشخصي بأنه اخل-أ

ارج عن مثاًل( أَ بسبب خ 1961من قانون اإَراءات املدنية سنة  33/4)خارج نطاق املادة 

 .ت بصلة إىل الوظيفة العامةالوظيفة نفسها ّبقول آخر هو اخلطأ الذَ ال مي

يفة العامة واقع أَناء تأدية ّاَب الوظنيف اآلخر هو ذلك النوع من اخلطأ الالتص-ب

لوظيفي الردني على اعتبار اخلطأ اّلكن ميكن اعتباره خطأ مقصود ّقد َرَ الفقه ا

ره يف هذه تاحة له ّاليت ميكن اعتباخطأ شخصي يف حالة جتاّز املستخدم للوسائل امل

لسرعة وادث احلركة إذا جتاّز السائق احاحلالة مبثابة اخلطأ الشخصي )مثال 

 القانونية(.

خدم ّتتداخل النشاطات اليت ميارسها املست  هذا املقام أيضا البد من اإشارة إىل بعضيف

 يف هذه احلالة مع اخلطأ الشخصي:

  أّال: اخلطَأ الشخصَي ّاملخالفَة اإداريَة

طاق ل يف طياته يف نشخصي حيم يف إطار النظام األردني من امليكد أن كل خطأ

، ّيف نفس املعنى بت باملخالفة لواَبات الوظيفةاملسيّلية املدنية خمالفة إدارية ألنها ارتك
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فييدَ إىل  ة اإدارية أما اخلطأ اجلسيمنرى أن اخلطأ البسيط ييدَ إىل قيام املسئولي

 قيام املسيّلية الشخصية للمستخدم.

ة العكس ثال تقليدَ للمخالفة اإداريم اخلطأ الشخصي يف مثل هذه احلالة، يعت ر

خصي ة عنصرًا من عناصر اخلطأ الشأيضا صحيح فاملخالفة اإدارية تعت ر بالضرّر

ملتمثل يف رتكب ملخالفة الفعل اخلاطئ ااملوَب للمسيّلية الشخصية، ألن املستخدم امل

 .1ا الفعلذخصية من الضرر الناتج عن هخمالفته لقواعد العمل، يكون مسيّاًل بصورة ش

  َانيا: اخلطَأ الشخصي ّالفعَل اجلنائي 

الركن  لمسيّلية الشخصية بشرط توافرمنذ مدة طويلة يعت ر الفعل اجلنائي مكونًا ل

ة ملرتكبه ّمن ماًل َنائيًا مرتبًا ملسيّلياملادَ ّاملعنوَ جمتمعني ألنه من ناحية يعد ع

الفة ّتعديالته املختلفة يعد خم 1976 ناحية أخرى ّّفقًا لقانون العمل ّالعمال سنة

 ة.حياسب عليها املستخدم ّييكد مسيّليته الشخصي

لية اخلطأ الشخصي املوَب للمسيّ ّفق مفهوم القانون األردني إذا رأينا كيف أن

تبة على كذلك فما هي النتائج املجر الشخصية يتخذ أشكااًل متعددة ّإذا كان األمر

 دم.املستخَّود خطأ شخصي يف مواَهة 

 ّتقدير املسيّلية طأ شخصياملطلب الثالث: النتائج املجرتبة على َّود خ 

عليه واَهة املتضرر من هذا الفعل ّاملستخدم مسيّل عن نتائج هذا اخلطأ يف م - 1

 املسيّلية ّالتعويض.

ملستخدم ن يقيم الدعوى يف مواَهة ااملتضرر من اخلطأ الشخصي للمستخدم ميكن أ- 2 

ى يف مواَهة تخدم. ّميكن له أن يرفع الدعوهذه احلالة له أن يثبت خطأ املسنفسه ّيف 

ستخدم ليه أن يثبت إىل َانب خطأ املاإدارة ّاملستخدم بالتضامن ّيف هذه احلالة ع

 العالقة اليت تربط اإدارة باملستخدم.

                                                 

 .1996ية، القاهرة، هضة العربس الدّلة، دار النمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإدارَ يف جمل د. - 1



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 234 - 

 

دة قد َرت ّاملستخدم بالتضامن فإن العا إذا رفع املتضرر دعوى يف مواَهة اإدارة - 3

ا منه إذا َبت عود على املستخدم القتضاء حقهعلى قيام اإدارة بتعويض املتضرر أّاًل َم ت

 خدميها.ّلية الدّلة عن أعمال مستأن اخلطأ خطأ شخصي، ّهذا حيقق فائدة عدم مسي

  قانون العام فقد ظهر ما يلي:تقدير املسيّلية اإدارية ّفق قواعد ال أما

ة بناًءا على خطأ فيما يتعلق باملسيّلية اإداري لقانون األردني ال يعرفظهر لنا أن ا - 1

لوَدان السليم ق قاعدة العدالة ّاملساّاة ّاإال قواعد القانون العام ّيف هذا اجملال يطب

 كوعاء حلل كافة القضايا ذات الطابع اإدارَ.

َ يق Vedel ّأنظر يف هذا اجملال هذه العبارة من العامل ) ه: )املسيّلية ول يف كتاب( ّالذ

علقة بالقانون ية بناًءا على األخطاء املتاخلاصة بأعمال اخلدمة العامة تستوعب املسيّل

رة ِري فيذ أّ جمرد تقديم اخلدمة بصوالعام. ّعليه فإن التنفيذ اخلاطئ ، عدم التن

 .1ارية(صحيحة ميكن اعتباره خطأ يوَب املسيّلية اإد

تمثل يف عدم َّود بها من دراسة القانون األردني ت ليت ميكن اخلرّجاملالحظة الثانية ا- 2

يفي( )عمومًا يسمى باخلطأ الوظ حدّد فاصلة بني اخلطأ الشخصي ّاخلطأ اإدارَ

دم خطأ شخصي موَب للمسيّلية هذا الوَع ييدَ إلي اعتبار أَ خطأ من املستخ

َ بالضرّرة ط األمرالذَ ييدخلطأ البسيالشخصية، ّال يجرك للمسيّلية اإدارية إال ا

ته، ّهذا وفا من اخلطأ املوَب ملسيّليإلي تقاعس املستخدم يف أداء ّاَبات ّظيفته خ

 .رفق العام بانتظام ّاَطراد(ييَر بالضرّرة على سري العمل االدارَ)سري امل

 عيدًا َدًاتخدم يف إطار اخلدمة العامة بيف ظل النظام األردني حيث لجند خطأ املس - 3 

َ ميكن أن نطلق عليه اخلطأ اإد َ ّيف نفس الوقت قريب َدًامن اخلطأ الذ  من اخلطأ ار

خلطأ املوَب ال يف إطار َيق للغاية، ألن االشخصي فإن املسيّلية املشجركة ال َّود هلا إ

ا اخلطأ الوَع يف اإعتبار مرتكب هذ للمسيّلية يف األردن يعت ر إما خطأ شخصيا مع

 لبسيط.إدارة يف حاالت اخلطأ اموَب ملسيّلية ا
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لية عطي إال جمااًل َيقًا للمسيّهذه هي اخلصوصية للقانون األردني ّاليت ال ت

 سري.املشجركة،ّاليت قد تنحصر أساسًا يف حوادث ال

عمل اإدارة مر دقيق للغاية ألنه يتعلق بإن مشكلة اخلطأ املرتب بواسطة املستخدم هو أ

كن أن يعت ر بحتة إال يف حاالت اخلطأ الذَ ميلشخصية الّال عالقة له باملسيّلية ا

اصة إلي إعادة صياِة نظرية خ أساسًا خطأ شخصي. أَ أننا حنتاج ّاألمر كذلك

احلالة أن  اخلدمة العامة نستطيع يف هذهباخلطأ اإدارَ )أّ الوظيفي( خطأ له عالقة ب

ني اخلطأ ة العالقة باألردني خاص نعاجل كثريًا من املشاكل اليت جتابه القانون

 املخالفة اإدارية.الوظيفي ّالفعل اجلنائي ّبني اخلطأ الوظيفي ّ

الثَّاِلُثاملبحث   

 يف اإسالم اخلطأ املدني ّاملسيّلية التقصريية

 

بيان  وم اخلطأ يف اإسالم من حيثنتحدث يف املطلب األّل من هذا املبحث عن مفه

حنرف الشخص عن عناية الشخص املعتاد، فإذا ابذل باملسيّلية التقصريية ّهي إلتزام 

 هذا السلوك كان مرتكبًا خلطأ يوَب املساءلة.

م من ارتكبه يلز طأ سبب َررا للغريأما املسيّلية التقصريية يف القانون هي كل خ

قصريية هي مومًا، ّأركان املسيّلية التّهذا هو صنيع القوانني الوَعية عبالتعويض.

ب  التعويض املجرتة بينهم. ّيف املطلب الثاني نبنير، ّعالقة السببيَالَة : اخلطأ، ّالضر

 على اخلطأ ّأسبابه يف اإسالم.
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َِّلاملطلب   اأَل

 مفهوم اخلطأ يف اإسالم

 

املسيّلية ليت هي َزاء على خطأ َنائي، ّالعلماء املسلمون عرفوا املسيّلية اجلنائية ا

يها خمالفة لتكاليف فرض الشرع عل ااملدنية، اليت هي نتيجة خطأ مدني ّهي هن

تقصريية إذا  اللتزام بها العقد، ّمسيّليةا التعويض َّعلوها نوعان: عقدية حال كون

َررا للغري  اطئاخللى كل من سبب بفعله فيها نص عام يفرض ع كان مصدر اإلتزام

 عن هذا الضرر. تعويض الغري

لشخص عن املعتاد، فإذا احنرف ا لشخصاملسيّلية التقصريية هي التزام ببذل عناية ا

لقانون هي ّاملسيّلية التقصريية: يف ا هذا السلوك كان مرتكبًا خلطأ يوَب املساءلة.

لقوانني الوَعية ّهذا هو صنيع اه بالتعويض.يلزم من ارتكب كل خطأ سبب َررا للغري

أ خلطية التقصريية َالَة كذلك، اعمومًا، ّيظهر من هذا النص أن أركان املسيّل

 .1ّالضرر ّعالقة السببية بينهم

هذا اإخالل  بذل العناية الواَبة، ّيتحققّاخلطأ يف املسيّلية التقصريية هو اإخالل ب

رف الطبيب تى ال يضر بالغري، فإذا احنإذا مل يراع الشخص يف سلوكه احليطة ّاحلذر ح

كان قادرًا على ّعن هذا السلوك الواَب  أّ ااحمامي أّ ِريهما من امليمتنني على السر

.ّللخطأ 2تقصرييةيرتب املسيّلية الَهَذا  التمييز حبيث يدرك أنه قد احنرف فإن احنرافه

                                                 

طبوعات إسالمي، مطبعة اآلداب النجف، من معلي السيد عبد احلكيم الصايف، الضمان يف الفقه ا -1

 .70، رسالة دكتوراه،  ِ 1974َامعة بغداد سنة 

 .175م،  1998ِمشق سوريا، الطبعة الثانية، د الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر،ّهبه  -2
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و قياس موَوعي، ّه يقاسبم: أحدهما مادَ ّهو اإحنراف يف السلوك 1ّعنصران

 عنوَ ّهو اإرادة. فقد نصتاالحنراف عن سلوك الشخص املعتاد. َّانيهما م

 متى ملشرّعةا ِري أعماله عن سيّاًلم الشخص يكون أن على مصرَ مدني ١٦٤املادة 

 يكن هناك من ن شخص ِري مميز، ّملم الضرر قعّ إذا ذلك ّمع مميز، ّهو منه صدرت

من أّقع  ملسيّل َاز للقاَي أن يلزمهو مسيّل عنه أّ تعذر احلصول على تعويض من ا

ب أن يكون هي أنه جي م. فالقاعدةالضرر بتعويض عادل مراعيا يف ذلك مركز اخلصو

بب انعدام سال أن انعدام املسيّلية بالشخص مميزا. حتى تثبت مسيّليته التقصريية إ

 التمييز له نطاق َيق.

لني له قانونا. يه القائمني بإدارته ّاملمثأما الشخص املعنوَ فإنه يسأل عن أخطاء ممثل 

ّ معنويًا، فالض صلحة هلا قيمة مالية، اإخالل مب رر املادَ: هوّالضرر إما أن يكون ماديًا أ

عته واطفه ّأحاسيسه ّكرامته ّمسّالضرر األدبي هو ما يصيب الشخص يف شعوره ّع

ن الضرر ّالقضاء على َّوب التعويض ع ّشرفه، ّميكن قياسه باملال، ّقد استقر الفقه

بية قة السباملدعي أن يثبت الضرر ّعال األدبي، ّقد نصت على ذلك القوانني، ّجيب على

عة اإفشاء ب السر املفشى من إَبات ّاقبني اخلطأ ّالضرر، لذا كان البد من قيام صاح

ابطة فشاء. ّعلى املسيّل أن ينفي رّإَبات الضرر الذَ ترتب عليه نتيجة هلذا اإ

 خطأ الغري. دث الفجائي أّ خطأ املضرّر أّالسببية، ّذلك بإَبات القوة القاهرة أّ احلا

 

 

  

                                                 

، شرح 463م،  1993ِمشق، سوريا، الطبعة الثالثة، أمحد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، د -1

 .95القاعدة رقم 
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 اِنيالثَّاملطلب 

إسالمالتعويض املجرتب على اخلطأ ّأسبابه يف ا  

 

على ّفق عتبار ّعدمه ّكذلك اإختيار ّإن النية أّ القصد هي مدار األمر من حيث اإ

 فعال. علم اإرادات باأللفاظ أّ األذلك يجرتب الثواب أّ العقاب أّ املياخذة، ّت

املقاصد على تلك اإرادات ّ .. ّرتبيقول الشيخ ّليد بن راشد يف هذا السياق : " .

ِري داللة  م على جمرد ما يف النفوس منأحكامها بواسطة األلفاظ ّمل يرتب تلك األحكا

ّمل حيط بها  تكلم بها مل يرد بها معانيهافعل أّ قول ّعلى جمرد ألفاظ مع العلم أن امل

اّز هلا عما  تعمل به أّ تكلم به ، ّجتعلما بل جتاّز لألمة عما حدَت به أنفسها ما مل

نى ما تكلمت به ملة به إذا مل تكن مريدة ملعتكلمت به خمطئة أّ ناسية أّ مكرهة أّ ِري عا

هذه قاعدة  قولية أّ الفعلية ترتب احلكم ،أّ قاصدة إليه فإذا اَتمع القصد ّالداللة ال

ة النفوس ته فإن خواطر القلوب ّإرادالشريعة ّهي من مقتضيات عدل اهلل ّحكمته ّرمح

ة على م لكان يف ذلك أعظم حرج ّمشقال تدخل حتت االختيار فلو ترتب عليها األحكا

للسان مبا الغلط ّالنسيان ّالسهو ّسبق ااألمة ّرمحة اهلل تعاىل ّحكمته تأبى ذلك ، ّ

لوازم البشرية  ه مكرها ِّري عارف ملقتضاه منال يريده العبد ، بل يريد خالفه ، ّالتكلم ب

ابها ِاية تب عليه احلكم حلرَت األمة ّأصنسان من شيء منه، فلو رال يكاد ينفك اإ

ّالغضب  خلطأ يف اللفظ من شدة الفرحالتعب ّاملشقة فرفع املياخذة بذلك كله حتى ا

مل يرده  ل باملعنى ّسبق اللسان مباّالسكر ّكذلك اخلطأ ّالنسيان ّاإكراه ّاجله

التكلم بها يف ياء ال يياخذ اهلل بها عبده بشّالتكلم يف اإِالق ّلغو اليمني فهذه عشرة أ

ر املقصود به ( ّقال أيضا : ) فاعتبا حال )...منها لعدم قصده ّعقد قلبه الذَ ييخذ

تراد لنفسها  غيت ّاعت رت األلفاظ اليت اللغريها ّمقاصد العقود مقصودة لذاتها فإذا أل

بار اللفظ الذَ ّكيف يقوم اعتسوغ إلغاؤه كان هذا إلغاء ملا جيب اعتباره ّاعتبارا قد ي
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ظهر ، بل  قطع بذلك على املعنى الذَ قدقد ظهر كل الظهور أن املراد خالفه ؟ بل قد ي

  .(1)قد تيقن أنه املراد 

ادق قيقتهما يستلزم كذب خ ر الصّأن محل اخلطأ ّالنسيان ّاإكراه؛ على رفع ح

 خ ر املعصوم َدا، ّالكذب يف لبشر كثريااملصدّق؛ ألن اخلطأ ّالنسيان يقعان من بين ا

 حمال؛ فيتعني محله على رفع حكمه.

 ّيقول صاحب شرح خمتصر الرَّة: 

ليس صيغة  الضمان ّالقضاء، ألن احلديث " َم قيل: احلكم املرفوع هو اإَم خاصة، دّن

 عموم فيعم كل حكم.

أ ط حكم اخلطأ، ّالالم يف اخلقلت: فيه نظر؛ ألن تقدير احلديث: رفع عن أميت

يع أحكام عام عام ، ّهذا يقتضي رفع مجلإلستغراق، ّحكم مضاف إليه ، ّاملضاف إىل ال

رك عبادة خطأ إتالفه ، ّال يضمنه ، ّمن تاخلطأ ، حتى إن من أتلف شيئا خطأ ، ال يأَم ب

هو اختصا ِ ال يلزم قضاؤها. ّعلى األّل ، ّ، أّ نسيانا ، أّ إكراها ، ال يأَم بجركها ف

قضاء املجرّك ف ّالجرك، ّجيب َمان املتلف ّ، يسقط اإَم يف صورة اإتالالرفع باإَم
(2) . 

ما رفع ما ، ّذلك يقتضي إما اإباحة، ّإإذا العفو يف هذه األمور راَع إىل رفع حكمها

ي مع رفع هذا يقتضي إَبات األمر ّالنهيجرتب على املخالفة من الذم ّتسبيب العقاب، ّ

 العفو.  احلكم ملرتبةآَارهما ملعارض، فريتفع 

فو ََإن ظر يف َوابط ما يدخل حتت العّيف هذا يورد صاحب )املوافقات(: " فصل: ّللن

 اعتبار نصو ِ نزعة ظاهرية، ّاالحنالل يفقيل به ََ نظر؛ فإن االقتصار به على حمال ال

                                                 

 ، ّليد بن راشد الصعيدان .112،  ِ 1رسالة يف حتقيق قواعد النية، ج-1

 2م، ج1407/1987،ميسسة الرسالة،  1احمسن الجركي ،طاشرح خمتصر الرَّة، عبد اهلل بن عبد  -21

ِ ،669 . 
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كم يأباه على بعض ااحمال دّن بعض حت ذلك على اإطالق خرق ال يرقع، ّاإقتصار فيه

، ّالقول يف  املسألة حتى تتبني حبول اهللملعقول ّاملنقول؛ فالبد من َّه يقصد حنوه يفا

 ذلك ينحصر يف َالَة أنواع: 

 وه ّإن قوَ معارَه.أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل املعارض قصد حن

 ن قصد لكن بالتأّيل.ّالثاني: اخلرّج عن مقتضاه من ِري قصد، أّ ع

  .(1)ه رأسا ...مسكوت عن حكم ّالثالث : العمل مبا هو

ريها؛ فاحلقوق اليت تتم املساحمة عنها من ِ ّجيدر بنا يف هذا املقام أن نفرق بني احلقوق

بنية ذه احلقوق، أن حقوق العباد محقان: حق هلل تعاىل ّحق للعباد، ّمن خصائص ه

هلل مبنية على ا املساحمة ّالتجاّز، ّأن حقوق ، ّحقوق اهلل تعاىل مبنية علىشاحةعلى امل

كما  فة، ّإن كان يستدرك بعض الصوراملقاصد فال يأَم اإنسان ما مل يقصد املخال

      درك.سيأتي إن شاء اهلل إذا كانت العبادة مما يست

ى هذا فإن إمنا مبنية على األفعال، ّعلّأما حقوق العباد فليست مبنية على املقاصد ّ

ا أتلفا فاملهم باد يياخذ عليها ّيضمن ّليهما معأفعال الصيب ّاجملنون مثال يف حقوق ال

فطالب  : فيما لو كسر طفل زَاج متجرهنا هو صورة الفعل ّليس أنه قاصد أم ال، مثل

يضمن ل الدّاب أيضا يياخذ عليها ّصاحبه بالقيمة هنا يضمن ّلي الطفل. بل ّأفعا

 ها الضمان. الكعة ّأتلفتها فعلى مصاحبها ما أتلفت، مثلما لو دخلت ِنم على مزر

م ّالزلل، هلل عز َّل فينتفي عنه اإَمبعنى أن اخلطأ ّالنسيان ّاإكراه يسقط حق ا

اد مبنية من حقوق العباد، ّحقوق العب أما البدل فإنه يبقى يف الذمة ّال يسقط، ّهو

طر يف نهار ثال على ذلك لو أن إنسانا أفعلى املشاحة ّحقوق اهلل مبنية على املساحمة م

ال إَم عليه قضاء عليه ألنه ِري قاصد، ف ن مكرها أّ ناسيا سقط اإَم عنه بل ّالرمضا

  ّال قضاء، ألن هذا يتعلق به حق اهلل عز َّل.

                                                 

 ، إعداد موقع رّح اإسالم . 367املوافقات ، القسم األّل، خطاب التكليف ، ِ -1



 

 

 

 
 

 

 

 2018 متوز  ( السنة الثامنة4( العدد )18اجمللد )

- 241 - 

 

ت به ا ّسار بها سريا صحيحا فاحنرفمثال آخر : لو أن إنسانا أصلح سيارته ّتفقده

َم لعدم تفريطه ا ، هنا يسقط عنه اإلوَود خلل فيها ّارتطمت بسيارة أخرى ّأتلفته

ة هذا  مكفولة هلم ّقضية املساحملكن ذلك ال يسقط حق اآلدمي ألن حقوق اآلدميني

  . (1)أمر آخر 

رهوا اخلطأ ّالنسيان ّما استك يرى البعض أن احلديث جممل حديث: رفع عن أميت

 ذا الشأن نقتبس منه ما يلي: عليه، ّأّرد العالمة أبو املظفر املرّزَ يف ه

م قال ال عمل رعيات فكأنه صلى اهلل عليه ّسلاملشاهدات ّإمنا يثبت ّينفي الش... ينفي 

وز أن يكون ولي ّذلك معقول من اللفظ فال جييف الشرع إال بالنية ّال نكاح يف الشرع إال ب

 جممال. 

اخلطأ  هلل عليه ّسلم رفع عن أميتّزعم مجاعة من أصحاب أبي حنيفة أن قوله صلى ا

اإكراه اهر اللفظ رفع اخلطأ ّالنسيان ّرهوا عليه جممل ألن ظّالنسيان ّما استك

ر إىل اد منه معنى ِري مذكور فافتقّهذه األشياء موَودة قطعا فيجب أن يكون املر

 البيان. 

ن يقال أنه ملعنى يف اإستعمال، ّميكن أّأما عندنا فاألصح أنه ليس جممل ألن معقول ا

. ّقد رَّ أن النيب ن مثل هذا اللفظ رفع املياخذة، ..ممعقول املعنى لعلة أيضا ألن املراد 

 عليك ّال قدما عليه: )أما أنه ال جيين صلى اهلل عليه ّسلم قال ألبي رمثة ّابنه حني

خذة فإن معناه ة ّلكن املراد منه نفي املياجتين عليه( ّليس املراد منه رفع صورة اجلناي

 ال تيخذ جبنايته ّال ييخذ جبنايتك. 

َّالسَّ عض أصحاب أبي حنيفة أيضا يف قوله عزّزعم ب َّالسَّاِرُق  اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َّل : )

 (2)َأْيِدَيُهَما(

                                                 

 ) بتصرف ( .  64،  1ِلد بن إبراهيم ،جشرح منظومة القواعد الفقهية ، للسعدَ ،الشارح /خا-1

 . 38سورة املائدة آية -2
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د من املرفق ّجيوز راد من املنكب ّجيوز أنه أرافقوله أيديهما جممل ألنه جيوز أن يقال أنه أ

ى القلم َّرح رطع اليد ، ّيقال أيضا إذا بأنه أراد من الزند ألن اجلميع تناّله باسم ق

ََّقطَّْعَن َأ عاىل : )َفَلمَّا َرَأْيَنُهشيئا من أصابعه قطع فالن يده ّقيل يف قوله ت ْيِدَيُهنَّ َأْكَبْرَنُه 

جملة بل ّالصحيح أن اآلية ليست مب أنه أراد بذلك خدش اليدين ال القطع حقيقة .(1)(

لى الزند فقد بالقصر ع مل ترد السنة هي عامة ّمحلها على القطع من املنكب صحيح لو

 (2) ال خيرج اللفظ من عمومه خص ذلك بدليل دل عليه ّقال دليل على التخصيص

 النتائج ّالتوصيات:

سيّلية ن املناسب أن نواَه مشكلة املحتى نتمكن من إبراز نتيجة هذا البحث ، يبدّ م

 .النظام القانوني األردني  اإدارية على َوء الدّر الذَ يلعبه اخلطأ يف

كن قيام ساس ّاملهم هو َّود خطأ حتى ميفيما يتعلق باملسيّلية اإدارية، فإن األ- 1

لة للخطأ ر. ّلكن يف ِياب نظرية مستقاملسيّلية عليها َّ ر ما ترتب على ذلك من َر

اخلطأ  معينة قد تطابق متامًا مع اإدارَ ذلك اخلطأ الذَ يقع ّفق مفهوم ّشرّط

سيّلية اإدارية االت اخلطأ اإدارَ املوَب للمت رت كثري من حاإدارَ ّالنتيجة أن اع

 ية للمستخدم نفسه.يف حكم اخلطأ الشخصي املوَب للمسيّلية الشخص

إدارية صلح كشرط لقيام املسيّلية اّعلى ذلك فنظرية اخلطأ بصورتها الراهنة ال ت

 لشخصية للمستخدم.ألنها ستيدَ يف النهاية إلي جمال املسيّلية ا

عتمد على َح َليًا أن القانون األردني يفيما يتعلق بتأسيس املسيّلية اإدارية ّ- 2

يف ذلك  تى القاَي األردني بدأ يتشككاخلطأ أيضا لتكييف املسيّلية اإدارية ّلكن ح

يف كثري من  ذا املفهوم كما رأينا حتى أنهّبدأ يف مواَهة الكثري من املصاعب يف إطار ه

 تلفة لتأسيس هذه املسيّلية.قواعد أخرى ّأساليب خماحلاالت اللجوء ل

                                                 

 (.31ة )سورة يوسف اآلي-1

َ ، حم-2 تب العلمية مد حسن حممد حسن إمساعيل ، درا الكقواطع األدلة يف األصول ، أبو املظفر املرّز

 . 1، بريّت ،ط
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الضرر يف  تعت ر اإدارة مسيّلة عن َ ر إن اخلطأ قد فشل متامًا تفسري عبارة: ملاذا

رة مسئولة يف لى التساؤل ملاذا تعت ر اإداَّود شرّط قيام املسيّلية؟ ّال يف اإَابة ع

رة نفسها ِري ا ملاذا تعت ر اإداح لنحالة عدم َّود أَ خطأ من َانبها؟ كما مل توَ

 ؟مسيّلة عن َ ر الضرر رِم َّود خطأ من َانبها

َ إَابة مقنعة ّمنطقي ألردني بينما ة ّقانونية يف ظل القانون اكلها تساؤالت ال جتد أ

لبلدان اليت نظريات القانون اإدارَ يف اهي ّاَحة ّمعقولة يف إطار القانون املقارن ّ

 تأخذ بهذا النظام.

قانون قعته ّاستحداث قواعد َديدة للقد آن األّان للقانون األردني للخرّج من قول

رية اخلطأ ّلية اإدارية القائمة على نظاإدارَ ّنظرياته احلديثة ّمنها أحكام املسي

ال إَراء د املتقدمة علينا يف هذا اجملاإدارَ ّّسيلتنا إلي ذلك دراسة قوانني البال

ل ّفض ظريات ّاستحداث قانونا تساعد يف حفيدة ّاستنباط نالدراسات املقارنة امل

 املنازعات ذات الطبيعة اإدارية يف بالدنا.

 املراَع

م، 1994لثالثة، ادر، بريّت، لبنان، الطبعة امحد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار ص -

ار تبد القادر الرازَ، خم(، انظر حنوه: حممد بن أبي بكر بن ع424-419،  ِ )15ج 

 الصحاح، دار ال راعم لإلنتاج الثقايف.

د، حتقيق: حممد هَ(، املنثور يف القواع794حممد بن بهادر بن عبد اهلل الشافعي )ت  -

 م. 2000ان، الطبعة األّىل، حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريّت، لبن

ق، صنف، حتقيهَ(، امل211-ه126َلصنعاني )الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن اهلمام ا -

م(، 1972-1392األّىل، بريّت، لبنان، ) حبيب الرمحن األعظمي، اجمللس العلمي، الطبعة

 (.20998، حديث رقم )458 11ِباب التجار، ّمن أكل ّلبس بأخيه، ج

 م.1998مشق سوريا، الطبعة الثانية، ّهبة الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر، د -

آلداب النجف، ضمان يف الفقه اإسالمي، مطبعة ا، العلي السيد عبد احلكيم الصايف -

 ، رسالة دكتوراه.1974من مطبوعات َامعة بغداد سنة 
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مطبعة  قه اإسالمي، الطبعة األّىل،سليمان حممد أمحد، َمان املتلفات يف الف - 

 هَ.1985السعادة، 

 يةمقواعد الفقهية يف الشريعة اإسالالوَيز يف شرح ال عبد الكريم زيدان، -

 م(، بدائع الصنائع يف 1191-ه587نفي )عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني احل -

 م.1986بنان، الطبعة الثانية، ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بريّت، ل

ر االمام م(، املغين على خمتص1222-ه620َعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، ) -

بنان، ّبهامشه ملقنع، دار الكتاب العربي بريّت للى منت ااخلرقي ّيليه الشرح الكبري ع

 الشرح الكبري لشمس الدين بن قدامة.

 م.1993الثة، لقلم، دمشق، سوريا، الطبعة الثأمحد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار ا -

ريّت، لبنان، م العدلية، الطبعة الثالثة، بسليم رستم باز اللبناني، شرح جملة األحكا -

 م.1923طبعة األدبية، امل

 لي، نظرية الضمان.( ّما بعدها، ّهبة الزحي891، املواد )489جملة األحكام العدلية،  ِ  -

ّان سوار، تنزيل، حتقيق: خالد العك ّمرالبغوَ على تفسري البغوَ املسمى معامل ال -

 م. 1992دار املعرفة بريّت لبنان، الطبعة الثالثة، 

 م.2015دار الثقافة، عمان  دارَ،لقانون االد. حممد علي اخلاليلة، ا -

 م.2017ملوقع االلكجرّني ا القانون االدارَ، حممد رَا َنح، د. -

 م. 2002ملكتبة القانونيةا القانون االدارَ، نواف كنعان، -

 .2016لكجرّني املوقع اال نون االدارَ،يوسف حسني حممد الشري، مبادَء القا د. -  

ة السابعة، دار قضاء اإلغاء، الطبع -إدارَماَّ، القضاء اسليمان حممد الط د. -  

 م.1996الفكر العربي، 

 1976بية، القاهرة، دراسة مقارنة (، دار النهضة العر)حممود حافظ، القضاء اإدارَ د. -  

. 

لنهضة العربية، دار اَ يف جملس الدّلة، مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإدار د. -  

 .1996القاهرة، 
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 (7البَّحْث رقم)

 ا هَ اتِاسَ كَعَ انْ وَ  ةُ يَّ رِ طَ الْقَ  ةُ مَ االزْ 

ةِ يَّ ليجِ الْخَ  – ةِ يَّ يجِلِ الْخَ  اتِالقَ الْعَ  عَلَى  

 

 

نُ سَ ي حَ كَ ى زَ ذَ شَ  . د أ.م.  

ِّْليَّةَّالمركز املستنصرية للدراسات العربية  اجلامعة املستنصرية-دَّ  

 

 ملخص البحث

لس التعاّن خيي خطري يعد األشد منذ نشوء جمرمتر منطقة اخلليج حاليا مبنعطف تا 

تيجة مرا مستغربا ألنها َاءت ن، ِّإن كان انفجار األزمة ال يبدّ أ1981اخلليجي يف أيار 

ًما. ّ  ما يزيد عن مخسة ّعشرين عاصراعات طويلة بني دّل اخلليج العربي تعود إىل

ة العربية يف العام هدتها املنطقلعربي اليت شبلغت األزمة أَّها بعد اندالع َورات الربيع ا

 -2013عامي ني الدّل اخلليجية بلتوتر بني ّا ، ّمن َم انطلقت مرحلة الصراع2011

مة اخلليجية بانهيار املنظواتت تهدد ّاستمرت حتى اندالع االزمة االخرية اليت ب2014

 ا.ها ّامنهاتسميسّ
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Abstract 

 

THE QATARI CRISIS AND ITS IMPLICATIONS ON GULF-GULF 

RELATIONS 

Dr. Shatha Zaki Hassan 

The Gulf region is currently at a critical historical juncture, the 

most severe since the Gulf Cooperation Council (GCC) was 

created in May 1981, although the explosion of the crisis does not 

seem surprising, as it was the result of long-standing conflicts 

between the Gulf states for more than 25 years. The crisis reached 

its peak after the eruption of the Arab Spring revolutions witnessed 

in the Arab region in 2011, and then began the stage of conflict 

and tension between the Gulf states between 2013-2014 and 

continued until the outbreak of the recent crisis, which threatens to 

collapse the system of the Gulf political and security. 

 

 املقدمة

ر ف اختذ من دّن سابق انذار فجفوَئ الرأَ العام ّاحلكومات اخلليجية مبوق  

ت وماسية ناهيك عن العالقاّ باَراء ِري مسبوق يف االَواء الدبل2017 /حزيران/5

شبه إعالن ّفيما يلتعاّن اخلليجي االخوية بني البلدان املنضوية حتت سقف جملس ا

البحرين ّمصر قطع العالقات حيث أعلنت كل من السعودية ّاإمارات ّ حرب،

عها، ّمنع افذ ال رية ّالبحرية ّاجلوية منالدبلوماسية ّالقنصلية مع قطر، ّإِالق امل

ىل قطر، ية، ّمنع مواطنيها من السفر إالعبور يف أراَيها ّأَوائها ّمياهها اإقليم

واطنني اسبوعني ملغادرتها، ّمنع امل ّإمهال املقيمني ّالزائرين من مواطنيها مهلة

 .القطريني من دخول أراَيها

راتية قادتها ّسائل إعالم إماالعالمية ات اَاء هذا املوقف بعد سلسلة من اهلجم  

يم بن محد آل َاني. فقد َرى ّسعودية نسبت تصرحيات إىل أمري دّلة قطر الشيخ مت
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أن  أيار ّنشر تصرحيات زعمت 24 /23اخجراق ّكالة األنباء القطرية بعد منتصف ليل 

نية. مة الوطمنة من منتسيب اخلدأمري دّلة قطر أدىل بها يف حفل ختريج الدفعة الثا

 لعربية اخلليجية، من خالل تناّلّّصل اهلجوم حًدا خرج فيه عن األعراف ّالتقاليد ا

 ل هذا املوقف اّىل عالمات تفككالعائلة احلاكمة القطرية بالنقد ّالتجريح، مما شك

عد جراتيجية جمللس التعاّن اخلليجي باخلليجية ّخسارتها اإس –العالقات اخلليجية 

ثرية ملشجرك على الرِم من الكبوات الكحات ِري مسبوقة يف العمل العربي اسنوات من لجنا

 ملوحدة اليت قامت بها اإماراتاليت عانى منها مثل إَهاض مشرّع العملة اخلليجية ا

حتاد عبد العزيز لتحويل اجمللس اىل ا ّاالحجام عن تأييد دعوة امللك الراحل عبد اهلل بن

ض الدّل كانت االمارات من َمنها .التحفظ من بعفدرالي الذَ قوبل بالرفض اّ   

ل كامل امالءات تتعارض بشك 1+3اليت قدمتها جمموعة دّل  13لقد شكلت النقاط  

لدّل املعنية، لسيادة ّبالسالمة االقليمية لمع مبادىء العالقات بني الدّل املستقلة ذات ا

ايام مل تكن اال 10خالل  سريعةاليت قدمت اىل قطر بطلب االستجابة ال 13الفالنقاط 

وة ، ّقد قوبلت الغزّ ّتنفيذ هذه النقاط بالقانذارا" باالذعان التام حتت طائلة التهديد ب

 .ّلية املختلفةجان من الدّائر الداالستههذه النقاط بالرفض التام من قبل دّلة قطر ّب

ه اىل جملس َابر الصباح يف خطابه املوبعد اعالن امري الكويت الشيخ صباح االمحد اجل

بال الزمة القطرية موَحا ان مستقاالمة الكوييت بفشل الوساطة الكويتية يف حل ا

يف التجاّب 1+3ّن نتيجة تعنت فريق مظلما ينتظر املنطقة ّحتديدا دّل جملس التعا

 مبكر . مع ّساطته ّاليت آلت اىل عدم حل االزمة بوقت

اعياتها االمنية ّتد رية الراهنةمة القطيهدف البحث اىل دراسة االز -هدف البحث :

حتمالية اخلليجية ّاليت ستيّل اىل ا ّالسياسية ّاالقتصادية على العالقات البينية

َديدة  ليجي مما سيفتح الباب المناطاخلسارة الك رى ّهي انهيار جملس التعاّن اخل

 لبيةهتمامات يف اخلليج ادّارا سمن التحالفات تلعب فيها خمتلف الدّل ذات اال

 بانعكاساتها اخلليجية .



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 248 - 

 

عربي لوحدها " حادا" ليس يف منطقة اخلليج الاستقطابا سببت االزمة -فرَية البحث:

لدّل عقيد العالقات البينية بني ا، بل يف مناطق اخرى من العامل نظرا لتشعب ّت

 .يران.قوتني االقليميتني تركيا ّااخلليجية ّدّل اخرى خارج املنطقة ّباالخص ال

َُّل اْلَمبَح  ُث األ

 ة الراهنةاخلليجي َذّر األزمة القطرية

 23ا قبل الَّل اخلليج ّاليت متتد إىل مترَع َذّر االزمة القطرية اىل صراعات بني د 

ة يف إدارة ات يف اخلليج متأصلة ّموَودعامًا، حيث برزت نقاط خالفية تيكد ان االزم

ائما ما ينتهي ، لكن حلها كان داخلليجية —احلكم اخلليجي، ّيف العالقات اخلليجية 

 .-ية فيها. تتضح يف االتي :بالطريقة القبلية، دّن ادخال الشعوب اخلليج

تلعب دّل  بارها دّلة ك رى ال تقبل بانأن مشكلة اململكة العربية السعودية باعت -1

ته هو نوع وم الشقيقة الك رى الذَ مارسأخرى أَ أدّار ال تستطيع هي لعبها، ّان مفه

ل يف معظمها ا من حل املنازعات اخلليجية، باهليمنة، ّمل تكن يف يوم من األيام َزء من

طرف آخر، النزاع أّ طرفًا منحازًا ل كانت الدبلوماسية السعودية طرفًا رئيسيا يف

 .حنازت بشكل ّاَح للبحرينّالدليل على ذلك نزاع البحرين مع قطر، حيث ا

واء يف لبنان، ختبطها يف العديد من امللفات، سّان حصاد السياسة السعودية اخلاطئة، 

 .1نأّ اليمن، ِّريهما صبت مجيعها يف صاحل إيرا

  املنطقة، ّأنها نابعة يف ظلأن األزمة اخلليجية يف َوهرها صراع على النفوذ يف-2

عد احلرب العاملية الثانيةدّل نشأت عن صناعة األمم الذَ قامت عليه دّل ما ب . 

تيجية ّاليت بينها مشكالت َيواسجرا أت منذ تأسيس هذه الدّلأن األزمة بد -3

 .هلا فر ِ اندماج ّاَتماع.* ّاقتصادية ّاَتماعية، ّيف نفس الوقت تتوافر

                                                 

على  2017حة،ا ، مركز اجلزيرة للدراسات، الدّمريم البلوشي،ندّة ازمة اخلليج .تداعياتها ّمستقبله1

   19648sharq.com/news/details/5-https://www.al الرابط:

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB2Mz94OnYAhUJ3iwKHeeLCVAQFghHMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.al-sharq.com%2Fnews%2Fdetails%2F519648&usg=AOvVaw3jTn_thqn833Mxx5N_oV4L
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB2Mz94OnYAhUJ3iwKHeeLCVAQFghHMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.al-sharq.com%2Fnews%2Fdetails%2F519648&usg=AOvVaw3jTn_thqn833Mxx5N_oV4L
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صدر إزعاٍج ني اخلارَية ّاإعالمية، ممثلت التوَهات القطرية ّخباصة يف السياست -4

ع هذه الدّل العالقات مأزم دّرَ يف لبعض احلكومات اخلليجية ّكانت مادة لعنوان ت

ة ّالقدرة خلارَية بالدينامية ّاملرّنّخباصة السعودية،.منذ ان ميزت قطر سياستها ا

لية. فبنت ع أكثر القوى اإقليمية ّالدّعلى املناّرة ّحماّلة إجياد عالقات متوازنة م

أك ر  'ديدالُع'يكية، ّاستضافت يف قطر عالقات متينة مع الواليات املتحدة األمر

وى لوقت الذَ انفتحت فيه على القالقواعد العسكرية األمريكية يف املنطقة، يف ا

قد انفتحت كبرية فيما بني هذه الدّل. ّاإقليمية األخرى على الرِم من التناقضات ال

لناعمة اليت ِدت َزًءا من أدّات السياسة ا قطر على املبادرات ّامليمترات احلوارية اليت

هلا الباب أمام شاء قناة اجلزيرة، ّشرعت من خالة إعالمية ع ر إنتستخدمها، ّأطلقت َور

فقد عملت  1الفضاء السياسي العربي املغلق. يف 'تابوهات'مناقشة قضايا كانت تعد 

اسية ني من خمتلف التيارات السياجلزيرة على استضافة مثقفني ّإعالميني ّناشط

                                                 

عربي لألحباث ّدراسة املركز الباب احلملة ّدّافعها،القطرية: يف أس -ت اخلليجيةأزمة العالقا -2

  5/6/2017، السياسات

، حينما أراد 1926طات كثرية، بداية من عام ان السعودية حاّلت التدخل العسكرَ يف قطر يف حم *

ك فهد، ّمن طر،َم تكرر نفس السيناريو مع امللآل سعود التدخل العسكرَ يف قامللك عبدالعزيز 

األمر إىل تهديد  البحرين يف أزمة َزر حوار؛ حيث ّصل َم ّقوف اململكة جبانب بعده امللك عبداهلل.

ّ يف ذلك الوقت، َم أزمة اخلفوس، يف الع َ يف األراَي1992ام قطر بالغز القطرية  ، إَر تدخل عسكر

ا َد لسعودية انقالًبا عسكري ، عندما قادت اململكة العربية ا1996الل املركز احلدّدَ، َم أزمة ّاحت

 اليت كانت تشمل تدخًلا 2014، َم أزمة قطر ّكان مركزه يف البحرين مبشاركة اإمارات ّمصر

 .خل عسكرَ يف الدّحة( الذَ ُأِريد له أن يكون متهيًدا لتد1عسكري ا ع ر مترين )زايد 

َ العماني، حي ان منطقة اخلليجية شهدت تكتالت سابقة، مثل التحالف ث ان أبوظيب االماراتي القطر

ن تكون ه الشيخ زايد، حيث قال: امتنى أكانت تريد أن تسري يف ركب الدّحة، ّهو ما أفصح عن

ا يف عر بأن قطر هي األكثر أمانًا هلاالمارات مثل قطر، ّكذلك سلطنة عمان اليت كانت تش

 .ات ّعمان كانت قطرمنطقة اخلليج، مما ييكد أن اجلامع االساسي لالمار

 

https://www.arab48.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB?searchText=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&Cat=&SearchIn=writer+title&sort=
https://www.arab48.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB?searchText=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&Cat=&SearchIn=writer+title&sort=


 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 250 - 

 

ايا حساسية يف ة، ّتناّلت أكثر القضسالميّالفكرية اللي رالية ّالقومية ّاليسارية ّاإ

ضايا املرأة ياسة قطر باالنفتاح، فأّلت قالعامل العربي. ّعلى الصعيد الداخلي، اتسمت س

تحت اجملال فرّع للجامعات األمريكية، ّف اهتماًما كبرًيا، ّقامت بل رلة التعليم ّفتح

. ّيف الوقت ديين جتديد اخلطاب اللقيادات إسالمية منفتحة كي تقوم بدّر ميَر يف

 ن أمري قطر نفسه.ذاته، مسحت ببناء كنائس َرى متويلها بت رع م

َ بوَوح يف املّتعاظمت االزمة بعد َورات الربيع العربي ّبر نطقة العربية ّز الدّر القطر

ّدّلة قطر  " للسعودية ّاإمارات من َهة،يعود إىل َّود"املشرّعني املختلفنيّالسبب 

ّ يتقاطعا ن، ّلكن لن يستطيعا أن يتساكنا أاملشرّعان متجاّرامن َهة َانية. هذان 

اتي يريد أن اإمار-ملشرّع السعودَأصًلا كونهما حيمالن َّهيت نظر خمتلفتني. فا

ع العربي،  قامت على إَر َورات الربييتخلص من كافة الِبنى السياسية ّالفكرية اليت

يس اإسالم يف املنطقة العربية ّل اطيأما املشرّع القطرَ فهو يدعم التحول الدميقر

ليجي، فصليا يف تاريخ البيت اخليعيشون مفجرقا م ّان اخلليجيني ."السياسي فقط، 

 ليجي. ّرمبا ال سابق له منذ تأسيس جملس التعاّن اخل

لية ية نيابة"عنها يف تهرب من عمّمحلت الدّل العربية اإعالم القطرَ املسيّل

عربيا اذ كانت  اليت قادت إىل احلالة الثورية ّالسياساتحماسبة للنفس على األخطاء 

 .1لنفسالنظم العربية تعيش مرحلة انكماش ّدفاٍع عن ا

حنسار ذ بدأ املد الثورَ باالنقطة مفصلية يف سياسة قطر اخلارَية إ 2013مثل عام   

ء َ ّأخطاظمة، ّال سيما النظام السورنتيجة أخطاء ّإخفاقات لقوى الثورة ّعنف األن

لوَعني عودة إىل احلكم، ّتعقيدات ااإسالميني يف احلكم يف مصر ّطموح العسكر لل

ستجمع ظام القديم ّالثورة املضادة تالسياسي ّاالَتماعي العربيني. ّبدأت قوى الن

ن يث متكن اجليش، بدعم فاعل مقواها ّحققت اخجراقني مهمني: األّل يف مصر ح

                                                 

w.aljazeera.net/news/.../2013/1/9/ 3- ، جتاه-حيتذى-منوذج-قطر-حمللونانس زكي-

 رةالثو-مصر
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 25فرازات َورة ى العملية الدميقراطية َّّع حد إلالسعودية ّاإمارات، من االنقالب ع

م اإيراني ث متكن نظام األسد بفضل الدعكانون الثاني ّنتائجها، ّالثاني يف سورية حي

ضاد. ّقد نتقال اىل اهلجوم العسكرَ املمن الصمود يف َّه قوى الثورة ّاملعارَة ّاال

دية، ّاليت محلت ها اإمارات ّالسعويت قادتعرفت هذه املرحلة مبرحلة الثورات املضادة ال

العربي.  ما ترتب على َورات الربيع قطر مسيّلية حماّلة إفشال مساعيها ّإلغاء كل

مارات شكل علين بني السعودية ّاإّبعد االنقالب العسكرَ يف مصر، تفجر اخلالف ب

 من سحب الدّل الثالث لسفرائهاّالبحرين من َهة، ّقطر من َهة أخرى، ّانتهى ب

ن يقتة، ّالدليل على ذلك أ، كانت عبارة عن تدابري اَرائية م 2014قطر مطلع عام 

 1بري على األزمة الراهنة.االتفاقات اليت حدَت آنذاك مل يكن هلا ّقع ك

بعادا دّد سحب السفراء ّمل تتخذ أتوقفت األزمة اخلليجية يف ذلك الوقت عند ح  

رة أّباما لدّل اخلليجية من سياسات إداا أك ر نتيجة حالة القلق اليت انتابت عواصم

العربي، حاّل يف   ّاليته األّىل َورات الربيعالثانية، فبعد أن أيدت ادارة الرئيس أّباما يف

النوَّ. ّقد  رام اتفاقية حلل أزمة برناجمهاّاليته الثانية التقرب من إيران أمًلا يف إب

ريكي، شعور اخلليجي بالتخلي األمالأدت سياسات أّباما االسجرَائية جتاه إيران، ّ

ع ىل إحساس خليجي بالضعف ،ما دفإَافة إىل تنامي سياسات اهليمنة اإيرانية، إ

إىل  هما مع قطر، ّخاصة مع احلاَةالسعودية ّاإمارات حتديدا إىل تأَيل خالفات

 2015.2 احلملة على اليمن مطلع عام الدعم القطرَ إعالميا ّماليا ّعسكريا مع بدء

ملليشيات اإماراتية يف مواَهة ا - د َّعت قطر َقلها يف دعم احلملة السعوديةّق

 2014العاصمة صنعاء يف أيلول/  احلوَية اليت انقلبت على الشرعية ّسيطرت على

  جتدد األزمة اخلليجية

                                                 

عربي لألحباث ّدراسة املركز السباب احلملة ّدّافعها،القطرية: يف أ -أزمة العالقات اخلليجية - 1

 5/6/2017، السياسات

 علي عرفات، مصدر سبق ذكره - 2

https://www.arab48.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB?searchText=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&Cat=&SearchIn=writer+title&sort=
https://www.arab48.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB?searchText=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&Cat=&SearchIn=writer+title&sort=
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ع ، كانت استئناًفا لصرا2017ية ايار /عندما انطلقت احلملة اإعالمية على قطر نها 

تزمت رَية السابقة، علما أن قطر الر قطر ّمواقفها ّسياستها اخلاقديم حول دّ

 سورية ثر القضايا اإقليمية أهمية يفباملواقف املوحدة لدّل اخلليج العربية يف أك

 .ّاليمن ّاملوقف من إيران ّاحلرب على اإرهاب

رات ماتحدة، استعادت السعودية ّاإّمع انتخاب دّنالد ترامب رئيًسا للواليات امل 

سباب داخلية لي ّلي العهد يف السعودية ألهيبتهما، ّنشأ حتالف بني ّلي عهد أبو ظيب ّّ

يف ّسائل  ومية، ّبدأت بالتعبئة َد قطرّخارَية. ّعادت القيادتان إىل سياستهما اهلج

ى َّود الرياض اليت قدمت ميشرات عل إعالم ِربية ّأمريكية عديدة، ّصوًلا إىل قمة

طرَ ّبعض برزها حماّلة تهميش احلضور القلعالقات مع قطر، كان أأزمة مكبوتة يف ا

صرَ، قبل أن على احلضور اإماراتي ّامل دّل جملس التعاّن ّاألردن، يف مقابل الجركيز

 .ختتام قمة الرياض.تنطلق هجمة إعالمية شرسة بعد يومني فقط على ا

رّاية لنفي القطرَ لِري مبال با بدا أن اهلجوم اإعالمي اإماراتي ّالسعودَ  

نها محلة لى الدّحة ما يعزز الظن بأتصرحيات أمري قطر. ّاستمرت احلملة الدعائية ع

راتيا كان مي يف ّاشنطن املدعوم إماخمططة مسبًقا. ّيييد ذلك أن االستهداف اإعال

 سابقا على القرصنة

لبيين ادا ِري مألوف يف التعامل أخذت اهلجمة اإعالمية على قطر شكال َدي   

د قطر ة عند ف ركة أخبار ّتلفيقها َاخلليجي يف أّقات األزمات إذ مل تتوقف احلمل

ور ِري ئم لألسرة احلاكمة، ّهذا تطّسياساتها اخلارَية، بل ّصلت حد توَيه الشتا

خلليجية تجركز على قضايا مسبوق يف اخلليج. ففي السابق كانت اخلالفات ا

اب ّاسعا أمام كمة، باعتبار هذا األمر يفتح الباّسياسات، ّتتجنب تناّل األسر احل

 .1ليها أنظمة اخلليج كلهاالطعن يف شرعية العائالت احلاكمة اليت تقوم ع

                                                 

 .مصطفى عبد العزيز د. لى جملس التعاّنأزمة العالقات مع قطر: أسبابها ّتداعياتها ع -،على الرابط:

www.arabaffairsonline.org/article.php?p=275 
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لدبلوماسية، استتبعه من قطعٍ للعالقات ا اختذ اهلجوم اإعالمي اخلليجي األخري، ّما   

  -ر:طى رأسها اتهامات لقمن سياسة قطر اخلارَية ركيزة أساسية َّاء عل

ختتلف د اعلنت قطر أنها مل تدعمهم ّدعم اإرهاب ّمتويل اإخوان املسلمني، فق -1

ا تنظيما ذلك لسببني: أّهلما أنهم ليسومعهم، ّلكنها ال ترى فيهم تنظيما إرهابيا، ّ

ني به يضر اإرهاب ّّسم اخلصوم السياسي إرهابيا، َّانيهما أن هذا التوسع يف استخدام

أمام أَ  ّهو ما يسقط االتهامات بسهولة نظيمات اإرهابية فعال،باملعركة َد الت

الرئيس  لى اإرهاب، ّهذا ما أكدهحتليل موَوعي. فقطر هي حليف فعال يف احلرب ع

  .1على هامش قمة الرياض. األمريكي دّنالد ترامب خالل لقائه بأمري قطر

ها مشاركة مزاعم تفندإلرهاب، فهي أما فيما يتصل بنشر الشائعات حول متويل قطر ل

عم الدّل ويله، علما أنه مل يبق من زقطر القوية يف احلرب على اإرهاب، ّمكافحة مت

لسعودية كة محاس. فضًلا عن ذلك، كانت االثالث يف هذا الشأن إال املطلب املتعلق حبر

رض على ّهي نفسها الدّائر اليت حت ّما زالت حمل اتهام من طرف دّائر يف ّاشنطن،

ملاَية من دعمه، ّاليت متكنت يف السنة االيوم فيما يتصل مبزاعم متويل اإرهاب ّقطر 

هجمات  السعودية بزعم مسيّليتها عن الذَ استهدف مقاَاة 'َاستا'مترير قانون 

 2001ايلول

مثان بني كل طر بقوهلا انها دفعت أك ر األتنمية عالقاتها مع إيران، ّهو ما تفنده ق -2

على شكل  يران بسبب األزمة السورية، ليستيجة تدهور عالقتها بإالدّل اخلليجية ن

زمة سًيا ّمالًيا )كما حصل يف أاختطاف مواطنني هلا ّاحتجازهم ّابتزازها سيا

سية كبرية ستمرت أيضا يف دفع أمثان سيااختطاف املواطنني القطريني يف العراق(، بل ا

ادية نتيجة عالقاتها االقتصائد نتيجة لذلك. يف حني حققت اإمارات أعلى العو

                                                 

 باب احلملة ّدّافعهاالقطرية: يف أس -زمة العالقات اخلليجيةا -1

https://www.arab48.com ›  ءرامقاالت ّآ ‹مقاالت ّآراء  

 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie_qC2zpbYAhUFQBQKHRaCBX8QFgg2MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.arab48.com%2F%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%2F%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%2F2017%2F06%2F05%2F%25D8%25A3%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B9%25D9%2587%25D8%25A7&usg=AOvVaw2MWLT_6fLW-th_Eq1OUWX7
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َ ا%80سبته املتنامية مع إيران، حيث متثل اإمارات ما ن خلليجي من حجم التبادل التجار

مهًما للتحويالت  زيت اإيرانية، ّمركًزا مالًيامع إيران، ّمتثل املنفذ األهم لتجارة الجران

اإماراتي بغرفة  جارَمجع أعضاء الوفد التاإيرانية. ّيف لقاء َرى قبل َالَة أعوام، ّ

ن لدى أبو ظيب حممد علي فياض أ التجارة اإيرانية يف طهران، صرح سفري إيران

 15.7بلغ  لتجارَ بني إيران ّاإماراتاإحصاءات الرمسية تشري إىل أن حجم التبادل ا

 ارملي 20، 2011ّمليار يف عام  23، 2012ّمليار يف عام  17.8، ّحنو 2013مليار دّالر يف عام 

 التجارَ بني البلدين شهد قفزة كبرية يف حجم التبادل 2014. لكن عام 20101يف عام 

من جمموع  % 27إذ شكلت ما نسبته  ّأصبحت اإمارات أك ر الدّل املصدرة إيران؛

 19.639درات مليار دّالر )حجم الصا 41.620الواردات اإيرانية، ّبلغ حجم التبادالت 

ىل لدّل املصدرة للبضائع إمليارا(. ّكانت اإمارات أهم ا 21.981مليارا ّحجم الواردات 

ّمع ذلك، حتتفظ  2نوبية، َم تركياإيران ّتأتي بعدها الصني، فاهلند، ّكوريا اجل

 .3إيران. اإمارات باخلطاب السياسي األكثر تصعيًدا َد

عزعة زطر تهم خليجية بكونها مسبب بزعزعة استقرار دّل جملس التعاّن، تواَه ق -3

ّالرهانات  ديد ع ر توظيفها عدد من التحدياتالع األمن اجلماعي يف منطقة اخلليج

ل ّتعميق اخلالفات بني دّ ت الطائفيةالعنف السياسي ّتزايد حدة التوترااَارة  منها

 س اإقليمي بينها.جملس التعاّن اخلليجي مع قطر ّ زيادة التناف

  

                                                 

..االزمة اتيجية لدّل جملس التعاّن اخلليجيصايف اخلسارة االسجر. عبد الوهاب القصاب ،  د- 1

ّدراسة  ملنعقد يف املركز العربي لالحباثالقطرية امنوذَا، ّرقة حبثية مقدمة ملنتدى اخلليج ا

 4/12/2017-2السياسات ،الدّحة 

 .-8 ..علن ّاملخفيالف بني قطر ّالدّل اخلليجية ّدّل أخرى بني املخلا 

www.bbc.com/arabic/middleeast-40160580 

 .اْلَمْصَدر نفسه - 3

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivr8TqhaPYAhVBWhQKHTjTBowQFghNMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Fmiddleeast-40160580&usg=AOvVaw0C3-FXmUUDjC7mN3iWgKmu
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivr8TqhaPYAhVBWhQKHTjTBowQFghNMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Fmiddleeast-40160580&usg=AOvVaw0C3-FXmUUDjC7mN3iWgKmu
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 مسات االزمة 

-ا مبا يلي :ة مسات ميكن امجاهلتتسم االزمة احلالية بعد  

 القادة د اللياقة املتعارف عليها بنيانها ِري مسبوقة يف اخراَها اذ جتاّزت حدّ-1

 اخلليجيني

 الدّل ن ليس هناك قضايا حقيقية بنيان االزمة شخصانية اكثر مما حتتمل مبعنى ا-2

تصدَ هلا املص الرئيس السيسي هو الثالث ّقطر اما مصر الدّلة الرابعة فيعد شخ

 ملسلمني املصرية.ّمشعلها متذرعا حبماية قطر جلماعة االخوان ا

ات اريد هلا ان ع تداعياتها فأزمة بني احلكومانها جتاّزت االطار االنساني يف التعامل م-3

 متعارف ت مشل العائالت ّهو امر ِريتكون بني الشعوب ّمن هنا َاء حصار قطر ّتشتي

 1َال اخلليج العربي انفسهم بها.اليت الزم رعليه يف التقاليد ّالقيم 

واء من دخل بالشأن اخلليجي الداخلي سانها شكلت سباقا للفاعليني اخلارَيني للت -4

 الَنيب.التواَد العسكرَ ّاالمين ا ناحية تدّيل االزمة بشكل ِري مسبوق اّ ناحية

طر مما جملابهة قاسع النطاق * فشلت يف بناء حتالف دّلي اّ اقليمي 1ّ+3ان دّل  -5

ملقاطعة قد لصغرى اليت ايدت هذه الدّل اَّعها يف حالة الدفاع كما ان قلة من الدّل ا

 بلوماسيا بينا لدّل احلصار.تراَعت عن موقفها بعد حني مما شكل انتكاسا د

االصوات  ابليتها على االقناع حبيث انان الدبلوماسية القطرية اَبتت حيويتها ّق -6

اليت خسرت  1+3تلك املييدة لدّل على الصعيد الدّلي اكثر مناملييدة لقطر 

 2معركتها الدبلوماسية.

                                                 

 عبد الوهاب القصاب ، مصدر سبق ذكره. - 1

-على الرابط: 1+3اليت قدمتها جمموعة  13*لالطالع على النقاط ال

http//www.aljazera.net/encyclopedia/events/2017/6/23 

 عبد الوهاب القصاب، مصدر سبق ذكره. -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 256 - 

 

ة ملتحدة حيث صرح ّزير اخلارَيمتكنت قطر من اَبات َّودها يف الواليات ا -7

احلصار عن  ِري منطقية ّطالبت برفع 1+3االمريكية اكثر من مرة بان طلبات دّل 

بهم مرتب ية بان البيت االبيض يقف اىل َانتقطر، رِم القناعة السعودية ّاالمارا

ما خيص لتويجر مرتبكة ّمتناقضة فيّكلك الرئيس ترامب ّصهره رِم تغريداته على ا

اع كان ة يف ّزارتي اخلارَية ّالدفاخلالف اخلليجي ،لكن موقف امليسسات االمريكي

 اجيابيا لصاحل قطر.

ّن نشغال دّل جملس التعاها بااتاحت االزمة انفراَة كانت ايران تبحث عن -8

طر ء الفراغ الناَم عن حصار قاخلليجي مبشاكلها ّتفتتها ّلذلك سارعت المال

فسها كمغيث ية ّجماالت الطريان .ّتقديم نميكن رفضه من توريدات ِذائ بتقديم ما ال

تعاّن َهة اليران من ناحية جملس اللقطر مما اسهم بتفتيت اجلبهة اخلليجية املوا

م سياسية قبل االزمة من عالقات ختاد ل اكثر َّوحا مما كان يعجريهااخلليجي بشك

قة ان طر من َمنها ، مما ييكد حقيّاقتصادية بني اطراف يف اجمللس مل تكن دّلة ق

ّاجلزيرة العربية  ملهدد االك ر لالستقرار يف اخلليجا ايران ستبقى يف املستقبل املنظور

 ّاملشرق العربي .

لى كاهل ة زمنية ليست معرّفة مما سيضع عالبقاء مفتوحة ّلفجرميل االزمة اىل  -9

 ة كبرية.الدّل ااحماصرة ّقطر اعباءا" اقتصادية ّنفسي

العامل  ارج اطار اجمللس ،حيث امجعكثرة الباحثني عن حل ّاملشجعني عليه من خ -10

ا ا ّهو مكن ّأدهاال ان حتجمها ان مل ي 1+3على تشجيع الوساطة الكويتية اليت ابت دّل 

ستجابة الكويت فشل ّساطته لعدم ا ةحصل اخريا بعد اعالن الوسيط الرئيس امري دّل
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آكل من تداعيات ما سيحدث. مع ت ّهو ما مل يعلنه تصرحيا بل تلميحا ّحذر 1+3دّل 

 1ّهي مصر ّأمينها العام .  ميسسة اجلامعة العربية املرتهنة لدّلة املقر

 اخلليجية -القطرية على العالقات اخلليجية الزمةالتداعيات السلبية ل -َانيا :

اعالتها ال تزال تملة لألزمة اخلليجية .ألن تفمن املبكر احلديث عن اآلَار الشاملة ّااحم  

ناطق خلليج لوحدها حسب ، بل يف ممستمرة، ّسببت يف استقطاب حاد ليس يف منطقة ا

 ة ّدّل اخرىبني الدّل اخلليجيلبينية اخرى من العامل نظرا لتشعب ّتعقيد العالقات ا

نساني قد ال ان كافة اَّه النشاط االخارج املنطقة .ّمما جيذب االنتباه يف هذا اجمل

على َّه اخلصو ِ  1+3قة لدّل استخدمت ّبشكل فاق التوقعات لتحقيق مصاحل َي

هلجمة ال اذ عملت مايف ّسعها لرد اّكان للدّحة دّرها ايضا كرد فعل يف هذا اجمل

سياسية اليت لك ميكن رصد بعض التداعيات اجليوّمع ذ دة الطبقات املوَهة اليهامتعد

ل املنظور لتعاّن اخلليجي يف املستقبمن امليكد أن تجرك بصماتها على سياسات جملس ا

 -ممثلة ب:

فهوم الدفاع مة اخلليج احلالية َربة قوية ملَّهت أز -تصدع اجلبهة اخلليجية : -1 

ستنتاج أن ل تلك األزمة، من املنطقي االبغض النظر عن آفاق حاخلليجي املشجرك. ّ

ار باعتبارها ليجية اليت أعلنت عليها احلصقطر من اآلن فصاعًدا، لن تنظر إىل الدّل اخل

ثل هذه االعتبارات ّمن امليكد أن م ها الوطيندًّلا حليفة، بل َريانا يشكلون تهديًدا ألمن

كويت ّسلطنة ياسي يف دّل خليجية أخرى مثل السلن تغيب عن أذهان صانعي القرار ال

قا يف ل جملس التعاّن اخلليجي سابعمان. ّلعل أهم اخلطوات اليت أقدمت عليها دّ

يف اخلليج،  رة، أّ نظام الدفاع الصارّخيإطار السياسات الدفاعية، مثل قوات درع اجلزي

ّمن املرَح أيضا  ية.آفاقها املستقبل باتت موَع شك ّتطرح العديد من التساؤالت حول

اخلليج. ّهنا،  ن املشاريع الوحدّية بني دّلأن تثري األزمة احلالية الشكوك حول العديد م

جي(، فضال يف إطار جملس التعاّن اخللي ميكن القول: إن دّلة مثل قطر )يف حال بقائها

                                                 

 لوهاب القصاب ،مصدر سبق ذكره.د.عبد ا 1
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ع شاريكثر حتفظا أّ تدقيقا جتاه معن الكويت ّسلطنة عمان، من املتوقع أن تصبح أ

 . 1.التكامل اإقليمي اخلليجي

ألقل يف املدى ية اليت قد جتنيها طهران على االفوائد السياس:  إيراننصر سياسي  -2 

جلهات يجية احلالية أدت إىل تشتيت االقريب ال ميكن جتاهلها، حيث إن األزمة اخلل

عت ره تشكيل حتالف عريض للتصدَ ملا الفاعلة الرئيسية ّإعاقة َهود السعودية يف ت

تعاّن دع اجلبهة الداخلية جمللس التزايدا يف اخلطر/النفوذ اإيراني. كما أن تص

ى العاملي، ن االسجراتيجية على املستواخلليجي قد يسرع من تراَع مكانة جملس التعاّ

األمر الذَ  الصاعدة مثل اهلند ّالصني، ّرمبا يعيد حسابات العديد من الدّل اآلسيوية

  .ن يف نظر تلك الدّلإىل تزايد أهمية إيرا قد ييدَ بااحمصلة

سية مان ّقطر ستبقي خطوطها السياّاألهم، أن دًّلا خليجية مثل الكويت ّسلطنة ع

قول: إنه رات مستقبلية. ّهنا، ميكن الّاالقتصادية مفتوحة مع إيران حتسبا ألية تطو

ة اخلليجية ميد من النقاط يف األزعلى الرِم من املساعي اإيرانية لتسجيل املز

لداخلية رة يف استغالل االنقسامات الصاحلها، فإن سياسة طهران تبدّ إىل حد ما حذ

ع إقليمي عدها، من أن تتطور إىل صرالدّل جملس التعاّن اخلليجي خوفا، يف حال تصا

  ائها يف املنطقةأّسع قد يكون له عواقب ّخيمة على إيران ّحلف

صاعد األزمة إقليمية ّالدّلية اليت رافقت تا التطورات-تضاعف الدّر السعودَ : -3

اتت دّل ّرة يف مصلحة اململكة. لقد باخلليجية قادت إىل نتائج عكسية ال تصب بالضر

ىل تنظر بشكل معلن أّ مستجر إ خليجية مثل قطر، ّسلطنة ُعمان، ّحتى الكويت،

مصاحل  ىة السياسية ّاهليمنة علتوَهات الرياض على أنها حماّالت لفرض الوصاي

                                                 

1 Estebari, Amir Hossein, “Conflict with Qatar and Unforeseen 

Consequences for Saudi Arabia”, Iran View, 26 July 2017. 

https://goo.gl/VTUk4M 
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وذ بشكل متزايد للتحوط َد النف َريانها. ّيف هذا السياق، قد تسعى هذه الدّل

  .اعلة األخرى يف املنطقةالسعودَ من خالل تعزيز الرّابط مع القوى الف

ريقة ق األّسطية، بعد أن ملست الطّال شك يف أن العديد من الدّل العربية أّ شر

الل العالقات اتت لديها خماّف من احتمال استغب االستعالئية يف التعامل مع دّلة قطر،

سعودية َد ما أن اإَراءات اليت تقودها الك االقتصادية لتحقيق أهداف سياسية.

رّع يَرة نسبيا، مثل محاس ّبعض فاجلماعات اإسالمية تهدد أيًضا بدفع حركات م

ران استغالل هذه هكثر من إيران. ّميكن لطاإخوان املسلمني يف املنطقة، حنو االقجراب أ

 . 1ليجالظرّف من أَل توسيع نفوذها يف املنطقة ّاخل

من عول عليهما، فليس هناك ما يضكما أن البيئتني اإقليمية ّالدّلية مل يعد ي

ن رهينة لتوَهات السعودية، ّرمبا يكواستمرار دعم الرئيس األمريكي دّنالد ترامب ل

ّ يف مناطق أخرى من الللتطورات السياسية املتسارعة يف الداخل األ عامل ككوريا مريكي أ

مع إيران، إىل  تهديد بإلغاء االتفاق النوَّالشمالية. ّقد ييدَ هذا الدعم مع استمرار ال

األّرّبية  ني ّاشنطن من َانب، ّالدّلتعميق االنقسامات السياسية يف الشرق األّسط ب

ال حصوله، هذا الوَع، يف ح رن َانب آخامليَرة مثل فرنسا ّأملانيا، ّرّسيا ّالصني م

ه اجلبهات تحقيق اخجراقات حقيقية داخل هذطهران فرصة ذهبية ل من امليكد أن مينح

 .2 املنقسمة

طريقة أّ ر على االستجابة ملطالبها ببااحمصلة، حتى لو لجنحت السعودية يف إَبار قط

سلطنة  كالدّل األخرى مبا يف ذل بأخرى، فإن ذلك سيتحول إىل سابقة تثري خماّف

ل ستمر صمود قطر يف َّه َغوط دّعمان ّالكويت ّحتى إيران. يف املقابل، ّإذا ا

                                                 

1- Tehran seeks to capitalise on Gulf dispute”, MEED, 9 August“ 2017. 

https://goo.gl/HLRJdC 

 -،على الرابط:التعاّن ألزمة اخلليجية ّتداعياتها على مستقبل جملس ناصر التميمي، 2

studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170814110646601.html 

https://goo.gl/HLRJdC
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wq_AiYrYAhXCbBoKHcLlBwwQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Far%2Freports%2F2017%2F08%2F170814110646601.html&usg=AOvVaw1vPahW8rA5KEb3gNqll1Vh
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wq_AiYrYAhXCbBoKHcLlBwwQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Far%2Freports%2F2017%2F08%2F170814110646601.html&usg=AOvVaw1vPahW8rA5KEb3gNqll1Vh
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أن يتحول  عودية اإقليمية، ّهذا ميكناحلصار، فإنها قد توَه َربة قاصمة هليبة الس

  إىل منوذج َد الرياض.

شكل َلي أظهرت األزمة اخلليجية ب -تراَع مصداقية ّاشنطن حول قضايا اخلليج : -4

ولت إىل حلماية، بل إن تلك القواعد حتأن َّود القواعد األمريكية ِري كاف لتأمني ا

عديد من دّل ا الوَع من املرَح أن يدفع الما يشبه أداة من أدّات االبتزاز السياسي. هذ

د يفتح مل على تنويعها. األمر الذَ قاملنطقة إىل مراَعة سياساتها اخلارَية، ّالع

الشرق  حتى تركيا إىل تعزيز َّودها يفثل رّسيا ّالصني ّاجملال لدّل كبرية م

سألة أمنها د كان تعاطي كل دّلة خليجية ملق األّسط ّرمبا يف منطقة اخلليج نفسها

لداخلي يجية من خالل تعزيز أمنها ااجلماعي بشكل فردَ على حساب بقية الدّل اخلل

يمنة الواليات املتحدة راني ّهاإي تنامي الدّر ّهذا مازاد من أكثر من أمنها اخلارَي

ور توترات يجي َعيفا ّالدليل على ذلك ظهدّر جملس التعاّن اخلل ّأصبح األمريكية

 ّأزمة قطر 2014لسفراء من قطر يف ّأزمات بني دّل اجمللس كان آخرها أزمة سحب ا

ن قبل فاق العسكرَ الذَ مل تشهده مالسباق حنو التسلح ّاإن أَف إىل ذلك 2017

مل ألحباث فحسب تقرير معهد ستوكهو 2015ّ 2012اخلليجية خاصة يف عامي  الدّل

املتحدة  ر أكثر مما تنفقه الوالياتتنفق دّل اخلليج العربية باستثناء قط 2016السالم 

اّن اخلليجي ّأنفقت دّل جملس التع % 3.9 على الدفاع كنسبة من ناجتها القومي

 13.7َ مليار دّالر أ 87 كما أنفقت السعودية 2016مليار دّالر عام  91جمتمعة ما يقارب 

ّاحتل االقتصاد  2015ام من إنفاق العامل على التسلح ع % 5.2من ناجتها القومي  %

ألمريكية لعسكرَ بعد الواليات املتحدة االسعودَ املرتبة الثالثة عامليا يف اإنفاق ا

باق حنو قق هذا الساخلية ّمل حيّالصني ّهذا كله على حساب برامج التنمية الد

  .1املنطقة ملرَوة يفالتسلح حتى األهداف اإسجراتيجية ّالعسكرية ا

                                                 

  -. مركز |طقة اخلليج جلماعي يف منتداعيات أزمة قطر على األمن ا

katehon.com/ar/article/tdyt-zm-qtr-l-lmn-ljmy-fy-mntq-lkhlyj 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisq_ejk5nYAhWBsRQKHXBJDEkQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fkatehon.com%2Far%2Farticle%2Ftdyt-zm-qtr-l-lmn-ljmy-fy-mntq-lkhlyj&usg=AOvVaw3gbz1UrM26Kkdrv31gmlDV
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisq_ejk5nYAhWBsRQKHXBJDEkQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fkatehon.com%2Far%2Farticle%2Ftdyt-zm-qtr-l-lmn-ljmy-fy-mntq-lkhlyj&usg=AOvVaw3gbz1UrM26Kkdrv31gmlDV
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 ِفيّيتضح ي ة ّفعالية جملس التعاّن اخلليجاملنطق تأَري هذه األزمة على أمن -6

 ذلك َما ياتي: 

كية ّقبول ز العالقات التعاّنية الجرقطر بعد عزهلا خليجيا إىل تعزي اجتاه -أ

 ؛ّايران املساعدة من تركيا

لس الشيوخ األمريكي بوب تعهد رئيس جلنة العالقات اخلارَية يف جم -ب

يج حتى حتل أزمة بعرقلة صفقات السالح للخل 2017/  6 / 26كوركر يف 

 طقة ببذل اجلهود احماربةاحلصار املفرّض على قطر ّطالب دّل املن

 دّليعات السالح األمريكي لاإرهاب ّصرح أنه سيسحب موافقته على مب

 ؛د حل لألزماخلليجي إىل حني إجيا جملس التعاّن

مليار  12َمن صفقة تقدر بَ  15توقيع قطر التفاقية شراء مقاتالت أف  -ت

 ؛تسلح املشجركةّهذا ييَر على سياسة ال 6/2017/ 14يف  مقاتلة 72دّالر 

من القوات البحرية  إَراء مناّرات عسكرية لسفينتني 6/2017/ 16يف  -ث

 ؛األمريكية القطرية

  ميةء الفرصة للصراعات اإقليالتأَري على عدم استقرار املنطقة ّإعطا -ج

 ؛اخلليجية املشجركة التأَريات االقتصادية خاصة على السوق 

َّن؛ التأَري على املكاسب املشجركة ّسياسات  -ح  التََّعا

 ؛يجيالتأَري على استقرار جملس التعاّن اخلل -خ

ت مواقع اخلليجيني خاصة بعد تسريبا ءكل هذه التَأَريات توسع اهلوة بني األشقا

ستهدافها طر اإقليمي ّالتحريض على اإلكجرّنية تظهر سعي اإمارات إىل حتجيم دّر ق

يات العديد من التحد خلليجيواَه حتقيق األمن اجلماعي يف منطقة ا أمنيا ّسياسيا

ة بني ت املتكرراخلالفا لطائفيةالعنف السياسي ّتزايد حدة التوترات ا اذ ّالرهانات منها

 ّعدم استقرار العراق .إقليمي بينهادّل جملس التعاّن اخلليجي مع قطر ّالتنافس ا
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لدى دّل  درات صارّخية بالستية التتوفرّاليمن مع تزايد الدّر االيراني بامتالكها ق

 . 1اخلليج.

 املبحث الثاني

 التداعيات االقتصادية

بدأت تصيب  ياسة، بل إن شظاياها الكبريةسال تقتصر تداعيات األزمة اخلليجية على ال

د مثل ول: إن جملس التعاّن اخلليجي قالعجلة االقتصادية. يف هذا اإطار، ميكن الق

ملي، نظًرا ب له حساب على الصعيد العافرصة تارخيية للدّل األعضاء لتشكيل تكتل حيس

لية اهلائلة، ّدّره ادَ نتيجة إمكاناته اململا ميثله هذا الكيان اإقليمي من َقل اقتصا

فضاء  ت منطقة التعاّن اخلليجي إىلااحمورَ يف أسواق الطاقة العاملية. كما حتول

ن األزمة يف منطقة تعج بالصراعات. لك اقتصادَ ينعم بالرخاء ّاالستقرار، ّمالذ آمن

رة يف ية دموية، خصوًصا تلك املستعاخلليجية احلالية اليت تجرافق مع حرّب إقليم

ال نطقة اخلليج بشكل كبري. ّيف حسوريا، قد أسهمت يف اإَرار بسمعة ماليمن ّ

  .ّل املنطقةزايد املخاطر االقتصادية على داستمرار األزمة ملدة طويلة، من امليكد أن تت

اديا ل جملس التعاّن اخلليجي اقتصَرب املناخ االستثمارَ :لقد عانت مجيع دّ -1

دات . ّقد دفع تراَع اإيرا2014منتصف العام  منذ اهلبوط احلاد يف أسعار النفط يف

قلم مع من السياسات االقتصادية للتأ املالية بشكل حاد إىل إعادة النظر يف العديد

إىل إحلاق  ل أمد األزمة اخلليجية سييدَاألَّاع اجلديدة. يف ظل هذه األَّاع، فإن طو

. ّإذا ما رِبت يف املنطقةو االئتمان الضرر بالثقة يف األعمال التجارية َّرب فر ِ من

باشرة، فإنها من االستثمارات األَنبية امل دّل املنطقة يف اَتذاب أعمال َديدة، ّاملزيد

  2.جاريةيل بيئة مالئمة لألعمال التستحتاج بالتأكيد إىل استعادة االستقرار ّتشك

                                                 

 ناصر التميمي ، مصدر سبق ذكره.- 1

1-  “Doha’s Diplomatic Dispute – The Financial Impact”, MEES, 23 June 

2017.  
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، رينل اخلليج كمالذ آمن للمستثملكن على أرض الواقع، تضررت مسعة اقتصادات دّ

الحظ ن قبل امليسسات الدّلية. ّيّتوالت عمليات ختفيض التصنيفات االئتمانية م

أسعار  طي اإقليمي الناَم عن اخنفاضرَال األعمال، الذين يعانون بالفعل من التبا

باك ّارتفاع شاعة أَواء عدم اليقني ّاالرتالنفط، أن األزمة اخلليجية تسببت أيًضا يف إ

ألزمة ار الذَ أحدَته ديناميات ادت احتماالت عدم االستقرّكلما تصاع يف التكاليف

  طقةا ّتردًدا جتاه أسواق املناخلليجية، أصبح املستثمرّن األَانب أكثر حذًر

االئتمان  لسعر املخصص ملا يسمى مقايضةأحد امليشرات على عدم اليقني يف األسواق هو ا

اطر على معايري ، ّهي يف األساس عالّة خم(The CDS Swaps)االفجراَي، 

ع ّيف ظل استمرار تراَ (رف يف لندن ليبوراالقجراض الدّلية مثل سعر الفائدة بني املصا

خاطر من زمة اخلليجية فإن عالّات املأسعار النفط العاملية(، ّاستمرار تداعيات األ

ّعلى  قتصادية لكل دّلة على حدة.املرَح أن ترتفع بشكل متفاّت حسب األَّاع اال

نطقة بأسرها، ِذَ املشاعر السلبية جتاه امللطويل، ميكن لألزمة اخلليجية أن تغاملدى ا

كما أن 1  .ة مشاركة القطاع اخلا ِبشكل يبعد املستثمرين األَانب، ّحيد من زياد

املتعثرة قامة مناطق التجارة احلرة )لألزمة اخلليجية تأَريات على تعطيل مفاَّات إ

طانيا. ّمن ناحية ثل االحتاد األّرّبي ّالصني ّبري مأصًلا( مع شركاء جتاريني رئيسيني

كات خلليج كمركز أّ حلقة ربط لشبأخرى، فقد هزَّت األزمة احلالية صورة منطقة ا

  .ّآسيا الطريان العاملية بني الشرق األّسط، ّأّرّبا

 ا على التجارةتوقع أن تيَر األزمة اخلليجية سلًبمن امل -تراَع التجارة البينية : -2

ر )ّرمبا خلليجي، ّالسيما مع مساعي قطالبينية بني الدّل األعضاء يف جملس التعاّن ا

                                                 

https://goo.gl/9bjuPs 

18- “Gulf business counts cost of Arab states’ Qatar embargo”, Financial 

Times, 18 July 2017. 

https://goo.gl/NauPGa 
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شارة إىل ن دّل احلصار. ّهنا ينبغي اإدّل خليجية أخرى( إىل تنويع جتارتها بعيًدا ع

ية ّتبلغ ّن اخلليجي هي يف األصل متدنأن نسبة التجارة البينية بني دّل جملس التعا

ات اجلوية لست قطع العالقات ّاِالق املمرقرار الدّل العربية ا ابل،يف املق% 10أقل من 

من % 10 بيع الريال القطرَ الذَ فقد ّالبحرية ّال رية مع قطر دفع املتعاملني إىل

لة سيكون له أن استمرار النزاع فجرة طوي قيمته الصرفية. ّحتذر "ستاندرد اند بورز" من

العجز يف ميزان  االستثمارات. ّهذا بدّره سريفع ىتأَري سليب على التجارة البينية ّعل

 طعة.املدفوعات )احلساب اجلارَ( اذا استمرت املقا

من إمجالي % 10أكثر من  2016يف عام  بلغت صادرات قطر للدّل املشاركة يف املقاطعة

ذه العوامل وية القطرية ستتأَر سلًبا. هصادراتها. ّهناك قلق من أن رحبية اخلطوط اجل

 تثمار ّتزعزع الثقة.ة ستبطئ النمو االقتصادَ ّستعيق االسجمتمع

ستحوذ على عودية ّاإمارات ّالبحرين تيف هذا السياق، أظهرت إحصائيات رمسية أن الس

ملصاحل اخلليجية. ّهناك ترابط يف ا من حركة التبادل التجارَ بني قطر ّالدّل% 87

ب دّلفني اليت يدة، على رأسها أنابيت عدالتجارية بني تلك الدّل الثالث ّقطر يف جماال

 صدر قطر الغاز آلسيامن حاَتها من الغاز. ّت % 30تزّد قطر بها دّلة اإمارات حبواىل 

 1ّاّرّبا.

 2016العام َ بني الدّل العربية ّقطر يفتشري اإحصائيات اىل أن قيمة التبادل التجار

لغ حجم التبادل مليارات دّالر. ّب 10.4مليار دّالر، ّبني دّل اخلليج ّقطر  12.3بلغت حنو 

َ بني قطر ّدّل العامل يف  ل العربية، منه من الدّ % 13.8مليار دّالر، ّ 89حنو  2016التجار

ا تلك ارة الفادحة اليت ستتعرض هلمن دّل اخلليج. هذه األرقام تيكد اخلس % 11.7ّ

 ًا طويلة.الدّل، مبا فيها قطر، إذا استمر النزاع أشهر

خلليجي حصاءات رمسية جمللس التعاّن ااألمر على التجارة، حيث أَّحت إ ال يقتصر

ألًفا  526ّن، ارتفاًعا من مليون من مواطين دّل جملس التعا 1.3أن قطر استقبلت حنو 
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ني يعملون ديني ّالبحرينيني ّالعماني، فضًلا عن أن مئات االماراتيني ّالسعو2006يف عام 

 دراستهم يف َ، ّيتلقى مئات الطلبة اخلليجينيالقطريف القطاعني احلكومي ّاألهلي 

 قطر ّالعكس.

طاع البناء ارات سيستمر، ّاجلدير ذكره أن ققالت قطر إن توفري الغاز لإلم، الغاز اما

لسعودَ ت بلومبريغ اىل أن للنزاع اّاملشاريع السعودَ سيكون من اخلاسرين. ّأشار

و حقل ر ّايران حقل ِاز عمالقًا، هطالقطرَ عالقة بالغاز الطبيعي، حيث تتقاسم ق

تطوير  امل. عندما اّقفت قطر مشاريعالشمال البحرَ للغاز، أك ر حقل للغاز يف الع

قليمي، ألن الكميات زاد هذا من ّترية االحباط اال 2005ّتوسيع الشمال للغاز عام 

اف تئناز بأسعار متهاّدة. ّمت اساالَافية ستساعد يف توفري كميات أخرى من الغ

 .2017التطوير يف نيسان 

 130إىل  فعت دخل الفرد القطرَ السنوََرّة الغاز َعلت قطر من أِنى دّل العامل، ّر

ية مع ايران يعي املسال ّبنت عالقات قوالف دّالر، ّاصبحت قطر أك ر مصدر للغاز الطب

 عسكرية امريكية كبرية. ّالواليات املتحدة ّرّسيا. ّهي تستضيف قاعدة

ابعة شركة رّزنفت الرّسية الت مليار دّالر من َرّتها السيادية يف 2.7قطر استثمرت 

دية، بل ّبك اليت تسيطر عليها السعوللدّلة. ّال يرتبط ِاز قطر الطبيعي مبنظومة أ

 فقط.  ما يتعلق باالنتاج النفطيتعمل باستقاللية تامة ّحتجرم اتفاقات اّبك يف

دعم مجاعة ثنائية ملتابعة سياسات مستقلة كتأعطت َرّة الغاز قطر قوة اقتصادية اس

ة مّكنت قطر كما أن َرّة الغاز اهلائل االخوان املسلمني يف مصر ّحركة محاس يف ِزة.

ة اجلزيرة بري عربًيا ّعاملًيا كقنامن تأسيس مشرّعات إعالمية َخمة ذات اخجراق ك

 1ِضبت أخرى.اليت أحرَت أنظمة عربية يف الشرق األّسط، ّأ

                                                 

لرابط أزمة قطر: خسائر فادحة تصيب كل األطراف،موقع ايالف االلكجرّني على ا نهاد امساعيل، -1

:-elaph.com/Web/Economics/2017/6/1153369.html   22/6/2017يف 
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زمة اخلليجية مشرّع املشاريع اليت ستتأَر سلًبا باأل من أهم -ر املشاريع املالية :تعث -3

ات بعد انسحاب اإمار 2010بدايته عام  إصدار عملة خليجية موحدة، ّهو مشرّع تعثر يف

ًَا على اختيار الرياض مقر ا للبنك امل َ اخلليجي، يف حني مل تناحتجا ضم سلطنة ركز

ىل إَراء تر الدعوات بني الفينة ّاألخرى إعلى الرِم من تواُعمان منذ البداية. ّ

زمة الراهنة ز أَ تقدم حقيقي. ّيبدّ أن األحمادَات إحياء هذا املشرّع، إال أنه مل حير

 . 1ملة خليجية موحدةستضيف مزيًدا من العراقيل أمام مساعي إطالق ع

القيمة املضافة  ، مشرّع َريبةزمة اخلليجيةّمن املشاريع األخرى اليت ستتأَر سلًبا باأل

ء السياسية فمن الصعب التنبي يف األَوا على مستوى منطقة اخلليج بداية العام املقبل،

ريع املتعثرة طوة. هذا باإَافة إىل املشااحلالية بكيفية املضي قدًما يف تنفيذ هذه اخل

يت بات تنفيذها لركي، ّالسوق املشجركة اأصًلا قبل األزمة اخلليجية مثل االحتاد اجلم

  .َرًبا من َرّب اخليال

لغاز الطبيعي الذَ ى الرِم من إنتاج قطر الوفري من اعل -نهاية شبكة الغاز املوحدة : -4

أن صادراتها  عاّن اخلليجي بكل سهولة، إالميكنه تلبية الطلب املتزايد يف دّل جملس الت

رات العربية َات دّلة اإماَلث احتيا لدّل اجمللس تبقى حمدّدة، رِم أنها تليب حنو

ى خطط مد شبكات ِاز موحدة عل ع ر خط أنابيب "دّلفني". لقد فشلت يف السابق

ّمن  . ريفات السياسية ّقضايا التسعمستوى دّل جملس التعاّن اخلليجي نتيجة اخلال

لغاز املوحدة، آلمال املتبقية بإنشاء شبكة ااملرَح َد ا أن تقضي األزمة اخلليجية على ا

ستويات ر يف حال تصاعدت األزمة إىل مال بل إن التعاّن ع ر خط "دّلفني" رمبا يتعث

 . 2خطرية.

شرّع القطار ت األزمة اخلليجية بظالهلا على مكما ألق -: مشرّع القطار اخلليجي -5

م من أن مليار دّالر. ّعلى الرِ 200حو اخلليجي املوحد، الذَ تقدر تكاليف تشييده بن
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ّالشفافية فيما  أن املشرّع حيتاج إىل التوافق يظل القضية الرئيسية، إال توفري التمويل

  1.اعد البياناتيتعلق بإَراءات اجلمارك ّاهلجرة ّالرسوم ّقو

َل التوسع يتمثل يف احتداد التنافس من أ هناك خطر اقتصادَ آخر-: حرب املوانئ -6

ِّ الطويل. يف هذا  يتها على املدىر على رحبيف بناء املوانئ يف دّل اخلليج، بشكل قد يي

تقدر  اك مشاريع تتعلق بهذا القطاعالسياق، تشري نشرة ميد االقتصادية إىل أن هن

بارك الكبري ليجي. ّهي تشمل بناء ميناء ممبليارات الدّالرات يف دّل جملس التعاّن اخل

يف اإمارات  ئدبي. فضال عن، تشهد املوان يف الكويت، ّحمطة رابعة يف ميناء َبل علي يف

َل تنفيذ أعطت قطر الضوء األخضر من أ الشمالية لدّلة اإمارات توسًعا كبرًيا، كما

  2.املرحلة الثانية من ميناء محد

ن تواَه تعاّن اخلليجي، من املتوقع أّبصرف النظر عن املنافسة بني دّل جملس ال  

َيبوتي، إيران ّنئ يف باكستان ّبعض املوانئ اخلليجية حتديات َديدة من املوا

ّمن  . ل رَريق احلرير بشقيه البحرَ، ّاباإَافة إىل املشاريع الصينية املمتدة على ط

حتى تصميم دّل مثل قطر ّالكويت، ّ اآلَار ااحمتملة ألزمة اخلليج أنها ستزيد من

لنهاية إىل ملطرّحة، ّهو ما سييدَ يف اسلطنة ُعمان على التسريع يف تنفيذ مشاريعها ا

 . لعملية التكامل اخلليجي يف هذا اجملا إَعاف

 

  

                                                 

 نفس املصدر  - 1

 

- Qatar Crisis Bashes Gulf Assets' Status as Middle East Haven”, 

Bloomberg, 15 June 201726- 
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 اْلَمْبَحُث الثَّاِلُث

 سيناريوهات احلل املستقبلي لالزمة

 

ّ السيناريوه يف سياق التداعيات املذكورة آنًفا، ميكن رسم ات املستقبلية بعض التصورات أ

 :ملا قد تيّل إليه األزمة اخلليجية

ألزمة اخلليجية السيناريو، ميكن أن متتد اهذا  يف سياق - استمرار اجلمود احلالي -1 

ّهنا،  ل توافقي ُيرَي مجيع األطرافلفجرة طويلة نتيجة عدم إمكانية التوصل إىل ح

، ّأن 2019مة على األقل حتى العام االستخبارات االقتصادية أن تستمر األز . تتوقع ّحدة

إىل خسائر  ييدَعدة سنوات، بشكل تبقى قطر خاَعة للمقاطعة أّ احلصار احلالي ل

  . اقتصادية جلميع األطراف مبا يف ذلك الدّحة

صمود يف َّه حباث اىل ان قطر قادرة على اليف املقابل، تشري توقعات ميسسة بي إم آَ لأل

ة اليت تتمثل كه من مصادر للقوة االقتصاديالضغوط السياسية ّاالقتصادية، نظًرا ملا متل

الوَيقة، ّالقدرة  رية، فضًلا عن التحالفات الدّليةبيف األصول ّاالحتياطات املالية الك

 اعيات سلبية، ّلكنهبااحمصلة، هذا الوَع له تد . على إعادة تنظيم طرق النقل ّالتجارة

َ موقف الدّحة التفاَّي يف حال مواصلة ا لتوصل إىل جلهود الكويتية ّالدّلية لسيقو

  حل توافقي يف املستقبل

محد، الوسيط ري دّلة الكويت، الشيخ صباح األرار َهود أماحلل التوافقي مع استم -2 

ة، هناك ألمريكي، ّبعض الدّل األّرّبياألساسي يف األزمة، مبساعدة ّزير اخلارَية ا

راف راف. قد يسمح هذا احلل ألطاحتمال التوصل إىل حل توافقي يرَي مجيع األط

م القطرَ ية بشأن الدعخاّف السعوداألزمة حبفظ ماء الوَه، نظًرا ألنه يراعي امل

سمح ع إيران، ّيف الوقت ذاته يحلركة اإخوان املسلمني ّمحاس، ّعالقات قطر م
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يضر  ستها اخلارَية، لكن بشكل الللدّحة باحلفاظ على استقالهلا النسيب يف سيا

  1.التوَهات اإقليمية للرياض

باإحباط  رود السائدة، ّالشعوالتصعيد السياسي ّاالقتصادَ ّسط حالة اجلم-3 

راءات ر رمبا تلجأ إىل تشديد اإَنتيجة عدم حتقيق نتائج سريعة، فإن دّل احلصا

ذا تسم بالعدّانية. يف سياق هّالعقوبات َد الدّحة. ّبعض هذه التدابري قد ت

حالفات ية قطر يف بعض التجمعات ّالتالسيناريو، قد تعمد هذه الدّل إىل إنهاء عضو

حالف العسكرَ خلليجي، ّاجلامعة العربية، ّالتس التعاّن ااإقليمية مبا يف ذلك جمل

م طرد ؛ حيث من ِري املرَح أن يتاإسالمي. مع ذلك من الصعب حتقيق هذا اخليار

ة ُعمان، لفيتو من الكويت ّ/أّ سلطنقطر من جملس التعاّن نظًرا الحتمال استخدام ا

ية. ّلكن يف حال اجلامعة العربة يف إطار فضًلا عن عدم التمكن من حشد األِلبية العددي

كل يقود ذه التجمعات اإقليمية بشحدّث هذا السيناريو، فإنه سيوَه َربة قاصمة هل

  إىل شل حركتها ّبالتالي تفككها بشكل تام

التجارية  ل احلصار يف تشديد العقوباتمن ناحية أخرى، مع الصعوبات اليت تواَهها دّ

ب دّل احلصار لس التعاّن اخلليجي، ميكن أن تطلنظًرا لعدم اعتماد جتارة قطر على جم

اهل لقطرية. مع أن ذلك قد يثقل كمن بنوكها سحب أمواهلا من امليسسات املالية ا

َ يف قطر، إال أنه سيحرم أيًضا ا ب أسعار لبنوك اخلليجية األخرى من كسالبنك املركز

 قطر يف املقاّم يفرئيسي لوَود تلك األموال ّهو السبب ال-فائدة أعلى على الريال 

  2األّل.

ن املوقف يناريو إىل تقدير، ِري ميكد، بأيستند هذا الس  -االبتزاز االمريكي:-4

ايا دعم بط االستثمارات القطرية بقضاألمريكي منحاز بالكامل إىل دّل احلصار ع ر ر

                                                 

 ناصر التميمي، مصدر سبق ذكره. - 1

2 -“The Gulf Cooperation Council: Finding Safety in Numbers”, Stratfor 

14 September 2016. 
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كن ّرِم أن هذا السيناريو مم . يد يف قطراإرهاب، ّالتهديد الفعلي بإِالق قاعدة العد

ك ر القواعد ى القصري؛ فقاعدة العديد تعد أنظري ا، إال أنه مستبعد على األقل على املد

مع كافة  ات املتحدة، ّميكنها التعاملاليت تستخدمها القوات األمريكية خارج الوالي

نذ صالحيات كاملة ّبدّن إعاقة مأنواع الطائرات اليت ميلكها اجليش األمريكي ب

 األمريكية دة املركزية للعمليات اخلاصةلقاعدة املقر املتقدم للقياكما تضم ا .إنشائها

  .ّالقيادة املركزية لقوات الطريان األمريكية

يكون من قاعدة العديد إىل دّل أخرى س بالتالي، فإن عملية نقل القوات األمريكية من

وَستية لقصري( ألسباب اسجراتيجية ّلالصعوبة مبكان تنفيذها )على األقل يف املدى ا

ة ارة األمريكية منقسمهذا، باإَافة إىل أن اإد ّيف ظل ما يسمى باحلرب على اإرهاب

ن من جية، فضًلا عن ختوفات ّاشنطعلى نفسها يف كيفية التعامل مع األزمة اخللي

ثل األهم، أن تطورات أخرى م ران ّرمبا الصنيرّسيا ّإي دخول أطراف أخرى على اخلط

رة الرئيس ما قد صعدت إىل سلم أّلويات إداا الشمالية ّالسيامللف النوَّ يف كوري

  .ترامب

ن طراف ِري الرمسية يف كل مهذا اخليار يجردد يف تصرحيات بعض األ :احلل العسكرَ

ل حدّث أية ن أَ دالئل تشري إىل احتماالسعودية ّاإمارات. ّمع ذلك ال يوَد حتى اآل

ّ مواَهات مباشرة. أما يف لعسكرَ، فإننا حال تطور األزمة إىل اخليار ا مناّشات عرَية أ

ط؛ ألن من ة اخلليج أّ حتى الشرق األّسسنكون إزاء كارَة عاملية تتجاّز آَارها منطق

د العاملي. ا من تبعات خطرية على االقتصاشأنها تعطيل إمدادات الطاقة العاملية مبا هل

املتحدة يف  ّرمبا الوالياتيا ّإيران هذا باإَافة إىل أنه قد يتسبب يف توريط ترك

 حة مجيع األطراف الدّليةبالتالي، ميكن القول: إنه ليس من مصل . الصراع املسلح

ن، اللجوء إىل دة، ّالسعودية، ّتركيا، ّإيراّاإقليمية مبا يف ذلك قطر، ّالواليات املتح

 1لى اجلميعاخليار العسكرَ؛ ألن تداعياته املدمرة ستقع ع

                                                 

 -7األزمة القطرية اخلليجية .. ترحيل أم تسوية َزئية؟ 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgIjR05bYAhVJKOwKHVo_BH84ChAWCCkwAA&url=http%3A%2F%2Fmassai.ahram.org.eg%2Farchive%2FInner.aspx%3FContentID%3D131281%26typeid%3D26%26issueid%3D11877&usg=AOvVaw2GkoiNKlFIEhXRwYrQgacn
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دة قد تواَه لباب ّاسعًا أمام احتماالت متعدزمة اخلليجية تفتح اإال أن تداعيات األ

 :هلا يف، ّميكن اختزا«منظومة العمل اخلليجي»

 امعدم القيّجتنيبه تداعيات األزمة ب االحتمال األّل: حتييد جملس التعاّن اخلليجي

اريو لسينغض النظر عن مضمونها، ّهو ابأَ دّر، ّتعليق أنشطته حلني عقد تسوية ما، ب

ام ي، ّكذلك يف ظل الغياب التاألَعف، خاصة يف ظل َقل اجمللس ّدّره التارخي

 .سج التسويةمليسسات موازية قادرة على التدخل امليسسي لن

لزج به يف عاّن اخلليجي يف األزمة، ّااالحتمال الثاني: التوظيف السياسي جمللس الت

نظمة، تضرب عميقًا يف املمضار  أتونها، ّمبا يعرَه الستقطاب شديد، يفضي إىل

َ إىل تفك ناريو مبدى ك اجمللس، ّيرتهن هذا السيّيصعب اخلال ِ منها الحقًا، ّقد تيد

يجي يف لتمييز بني الطارئ ّاالسجراتتفهم التناقض الرئيسي ّالفرعي يف األزمة، ّا

 .اخلليجية –العالقات اخلليجية 

عاقبة دية يف ظل التوَه ملة تصعياالحتمال الثالث: جتميد عضوية دّلة قطر كخطو

ممكنًا، رِم ما  ا السيناريو باعتباره خيارًاالدّحة، ّقد أاحمت العديد من األطراف إىل هذ

ا يشكله خلليجي مستقباًل، فضاًل عمينطوَ عليه من تأَري سليب على منظومة العمل ا

 .ةقالدّل األعضاء يف أزمات ساب من سابقة يف املنظمة اخلليجية مل تلجأ إليها

لتعاّن، كخطوة احتجاَية االحتمال الرابع: انسحاب دّلة قطر من جملس ا

الذَ  من العمل اخلليجي املشجرك، ّتصعيدية، ما يعين التخلي عن حنو أربعة عقود

ماد املتبادل ينية، اليت تستند إىل االعتأسس ملنظومة متكاملة ّراسخة من العالقات الب

 .ّالشراكة االسجراتيجية

طة الكويتية وقع طاملا ال تزال َهود الوساريوهات ِّريها تظل يف إطار التهذه السينا

على يف نزع فتيل األزمة، ّ 2014م مستمرة ّتدار حبكمة ّاَحة، ّكانت قد لجنحت عا

إطار املمكن  ظام اخلليجي، إال أنها تظل يفالرِم أن األزمة احلالية أكثر َقاًل على الن

                                                 

massai.ahram.org.eg/archive/Inner.aspx?ContentID=131281&typeid=. 
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ضرّرة التسوية راك العميق، لدى خمتلف األطراف، بإدسياسيًا ّدبلوماسيًا، خاصة مع ا

 .ّمبا ينزع فتيل التأزيم مستقباًل

تعزيزه، احلفاظ على النظام اخلليجي ّ يف تاريخ دّل اخلليج العربي ما يكّرس أهميةّ

اره َرّرة ت للدّل األعضاء، بل باعتبليس فقط مبا حققه يف عقوده السابقة من لجناحا

 .ّلية أخريًاة َانيًا، فضاًل عن أنه مصلحة دإسالمي –عربية  خليجية أّاًل، ّحاَة

اطات حلاَات ّطنية خليجية ّاشجر ّإن كان إنشاء جملس التعاّن يف أصله استجابة

عي ليس تزال حاَرة بقوة أك ر، ّتستد إقليمية ّدّلية قاسية، فإن احلاَات ذاتها ال

النظام  فاق َديدة، فتحوالتإىل آ فقط التمسك مبا هو قائم من تعاّن، بل تطويره

على « خلليجيةاإرادة ا»ادرًا على فرض الدّلي تتطلب نظامًا إقليميًا قويًا، يكون ق

مبا ينهي قية جلذّر الصراع البيين، ّخمتلف األطراف، ّهذا ال يكون دّن تسويات حقي

 .فر ِ تفاقمه جمددًا

لى حاَر ّمستقبل ليل جيثم ع ّخريًا يف عتمة اخلليج العربي ّاحة ِناء، تزهر آماًلِإْن 

 يعّول ّل جملس التعاّن اخلليجي، اليتأّمة تتشوق إشراقة ما تتوفر اشجراطاتها يف د

لقادر على ه، خاصة أنها الفاعل الوحيد اعليها جمتمعة إعادة بناء النظام العربي برمت

 1.مواَهة التحديات القومية ّالدينية

 

                                                 

 -:، الوطن على الرابطسيناريوهات« 4»جملس التعاّن ..  عدنان برية ، 1

w ww.al-watan.com/news-details/id/83165 
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 ّاالستنتاَات اخلامتة

اإقليمي  أن املعركة تدّر حول دّر قطر امن األزمة القائمة ّم رراتهيبدّ ّاًَحا 

ية معينة ّالسعودية لفرض سياسة خارَ ّسياساتها اخلارَية، ّهي حماّلة من اإمارات

ارات صر، ّاليت تتمتع كل من اإمتلتزم قطر بها خاصة فيما يتصل بالعالقة مع م

نيًعا يف َّه َ ميثل بالنسبة اليها سًدا مذّالسعودية بعالقة متينة معها ّمع نظامها ال

 شباب العربيالتغيري الذَ ميكن أن تدفع به جمدًدا قوى ال

مثل، ّيصب ي مجيع األطراف هو اخليار األيف النهاية، يبقى التوصل إىل حل توافقي ُيرَ

دة يف الوقت . لكن يف ظل املعطيات السائيف مصلحة مجيع األطراف ّرمبا املنطقة بأسرها

طعة أّ احلصار و استمرار اجلمود ّبقاء املقالراهن يبدّ أن السيناريو األكثر احتماًلا ها

  .لفجرة طويلة

لشكوك لتوصل إىل حل توافقي، فإن اّمع ذلك، حتى لو لجنحت الوساطة الكويتية يف ا

ة قد تطفو ، ال بل إن اخلالفات السياسيالتارخيية ّأَواء عدم الثقة لن تتبدد بسهولة

  .ليمية ّالدّليةعلى السطح يف حال تبدل الظرّف اإق جمدًدا

أحلقتها  وصل إليه حمو األَرار اليتّيف مجيع األحوال، لن يستطيع أَ حل ميكن الت 

ت تلقي عموًما. ّسوف تظل التداعيا األزمة بالفعل مبنطقة اخلليج، ّالشرق األّسط

ميكن ت قادم.جية لسنواجملتمعات اخلليابظالهلا السلبية على جملس التعاّن ّعلى 

 -االستنتاج مما سبق مايلي:

عي، ك َغط اقتصادَ ّسياسي ّاَتماأن األزمة ّصلت اآلن إىل طريق مسدّد، فهنا-1

عم املبادرة ع َرّرة احلل الدبلوماسي ع ر دم ّليس هناك رابح/رابح بل خاسر/خاسر،

ّاَية موقف اإدارة دذَ يشكل عقبة يف ظل ازعلى الرِم من الدّر األمريكي ال الكويتية

ة اخلارَية سون، ّامليسسة احلاكمة )ّزاربني دّنالد ترامب، ّّزير خارَيته، ريكس تيلر

 ّالدفاع ّاالستخبارات ّجملس األمن الوطين(. 
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طور كاالت حقيقية منها أنه مل ياظهرت االزمة إن جملس التعاّن يعاني من إش-2

أصدقاءه، قليمي حيدد مبوَبه أعداءه ّإمنظومة خاصة حبل اخلالفات أّ إطارا لألمن ا

دّلة قطر  مهددة ألمنها يف حني الترى فدّل احلصار ترى مجاعة مثل اإخوان املسلمني

 .ءماد األصدقاء ّاألعداتذلك، ّمل يتم التشاّر معها لتحديد معايري اع

ب لالعلالعب األمريكي الذَ كان هو االتداعيات األمنية ألزمة اخلليج توَح أن ا -3

ت يف د تغري بفعل العبني َدد تسببالرئيسي ااحمدد للمنظومة األمنية اخلليجية ق

إسرائيلي إن ، ّالرّسي، ّرمبا املصرَ، ّاقدّمهم األزمة مثل الالعب الجركي، ّاإيراني

 .صحت االتصاالت السعودية اإسرائيلية

ل مرة يتم بني ّمن اخلليجي ألنه ّألظهور مفهوم َديد لألمن الوطين مبعزل عن األ-4

 دّلة عضو يف اجمللس.  دّل اخلليج احلديث عن احتمالية عمل عسكرَ َد

جلبهة كانت تقاتل فيها معا مثل ا تشتت َهود دّل اجمللس ّخسارتها َبهات عدة -5

يها املزيد ذلك من األمور اليت سيتم ف السورية َد نظام بشار ّاحلرب يف اليمن، ِّري

 .ختالفاتار ّهذه االمن اخلسائر بفعل هذا احلص

َ يف قطر يف ، 1926ام  حمطات كثرية، بداية من ع* ان السعودية حاّلت التدخل العسكر

لسيناريو لعسكرَ يف قطر،َم تكرر نفس احينما أراد امللك عبدالعزيز آل سعود التدخل ا

 أزمة َزر قوف اململكة جبانب البحرين يفمع امللك فهد، ّمن بعده امللك عبداهلل. َم ّ

س، يف العام  ذلك الوقت، َم أزمة اخلفوحوار؛ حيث ّصل األمر إىل تهديد قطر بالغزّ يف

، 1996مة الل املركز احلدّدَ، َم أز، إَر تدخل عسكرَ يف األراَي القطرية ّاحت1992

ه يف ا عسكري ا َد قطر ّكان مركزعندما قادت اململكة العربية السعودية انقالًب

كري ا ع ر اليت كانت تشمل تدخًلا عس 2014زمة ت ّمصر، َم أالبحرين مبشاركة اإمارا

 خل عسكرَ يف الدّحة.( الذَ ُأِريد له أن يكون متهيًدا لتد1مترين )زايد 

عماني، لتحالف االماراتي القطرَ الان منطقة اخلليجية شهدت تكتالت سابقة، مثل ا

لشيخ زايد، صح عنه اّحة، ّهو ما أفحيث ان أبوظيب كانت تريد أن تسري يف ركب الد
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شعر كذلك سلطنة عمان اليت كانت تحيث قال: امتنى أن تكون االمارات مثل قطر، ّ

اسي لالمارات يج، مما ييكد أن اجلامع االسبأن قطر هي األكثر أماناً هلا يف منطقة اخلل

 ّعمان كانت قطر.
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 (8البَّْحث رقم )

  نَد رْاألُ  فِي ونَيُورِالس   ونَئُالالجِ
 (لِبَقْتَ سْالْمُ اقُآفَوَ اقعُالْوَ)
 

 

 ابُ يـَ الشَّ  مُحَمَّدٌ رُ مَ عُ  دُ الِ خَ  ورُ تـُ كْ الدَّ 

 

 امللخص

ي ّآفاق  السوريني يف اجملتمع االردننيهدفت الدراسة اىل معرفة ّاقع الالَئ

ييني ّعلى وني من قضية الالَئني السورمستقبلهم، ع ر التعرف على موقف األردن القان

ئج اللجوء ّتوصلت الدراسة اىل أن نتا ّاقع تواَدهم يف األردن، ّاستشراف مستقبلهم،

لبية ت دية ّالفشل احلكومي يفالسورَ كانت مزيدا من تفاقم األزمات االقتصا

رزه القتصادَ ّاخلدماتي الذَ أفاحتياَات املواطنني من اخلدمات بسبب العبء ا

َ من َانب ّعدم اعجراف املفوَية ن تعت رهم جبميع أعداد السوريني الذي اللجوء السور

ليل نتائج  أن الوقت مبكر لرصد ّتسجيل ّحتّتوصلت إىل احلكومة األردنية الَئني.

َ على اجملتم لبحث يف كافة ية املضيفة ّاّصت بضرّرة ّاهمية اعات األردناللجوء السور

 ملضيفة.مظاهر تاَري اللجوء على اجملتمعات األردنية ا
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Abstract 

SYRIAN REFUGEES IN JORDAN 

Dr. Khaled Omar Mohammed Al - Shayab 

This study aimed to find out the Syrian refugees' reality in the Jordanian 

society and the prospects for their future, by recognizing the Jordan's legal 

position of the Syrian refugees' issue and the reality of their presence in 

Jordan and exploring their future. This study concluded that the results of 

Syrian asylum were further aggravated by economic crises and Government's 

failure, in order to cover the needs of Citizens' services because of the 

economic and service burden which caused by the Syrian asylum by the non-

recognition by the Commission of all the Syrians' number which considered 

by the Jordanian government as refugees. 

It concluded that it was too early to monitor, register and analyze the 

consequences of the Syrian asylum on Jordanian societies, and it recommends 

the need and importance of research in all aspects of the asylum's impact on 

the Jordanian societies. 

Keyword: refugees, recognizing, asylum, government, aimed. 

 املقدمة: 

نية عملية ِاية السوريني يف اجملتمعات األرد لالَئني االَتماعيتعد قضية الدمج 

َقافية ّسياسية ّوَية ّاَتماعية ّاقتصادية يف التعقيد ملا هلا من أبعاد إنسانية ّسيكول

 رها.مجرابطة، ّمركبة، ّمتباينة، ّمتفاّتة يف تطو

ين..اخل من الَئني، نازحني، عائدين، فارلألردن تاريخ طويل يف إستقبال املهجَّرين )

يدة من لسالم الدّلية، يف أماكن عدمسميات( ّله دّر ّمساهمة مهمة يف قوات حفظ ا

ا أكسبه خ رة حركات نزّح أّ جلوء، ممّ اباتاَطردّل العامل اليت شهدت أّ تشهد 

 خاصة. ن بصفة عامة ّالالَئني بصورةعملية كبرية ّّاسعة يف التعامل مع املهجَّري

العامل يف ىل ترك آَارها على املنطقة ّّقد أدى استمرار احلرب ّتوّسعها يف سورية إ

ّز املسألة انت ّما زالت تعاني مبا يتجكل اجملاالت، ّاألردن من أكثر الدّل اليت عا

 االنسانية لالَئني السوريني ّالتعامل معهم.
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اء يف طالت كل الصعد ّاملستويات سو اللجوء السورَ إىل األردن انعكاساتإن 

ألَل على صرية ّمتوسطة املدى بل طويلة االدّلة أّ اجملتمات االردنية، ّآَارها ليست ق

ة أّ متوسطة ى األردن ليست قصريسورية عل اجملتمعات ااحملية. ّإن آَار نتائج احلرب يف

 املدى بل طويلة األَل.

السوريني  ننياملواطألردن يعت ر كل اإشكالية الك رى اليت تواَه البحث هي أن ا

"، أما الَئا "ع األزمة السورية ّمن قدم خالهلعلى األرض األردنية قبل إندال اكانوالذَ 

ّافقت على إعطائه جل يف سجالتها ّ" من ُسلالَئاّاملفوَية السامية لالَئني تعت ر "

 صفة اللجوء.

فأعطى  ن زاّية "املنفعة السياسية"،األردن تارخييًا، نظرا إىل تدفق الالَئني م

( 2015سيس ، ع املساعدات اإنسانية )فراناألّلوية "إدماج مساعدات التنمية الوطنية م

 .الَئني السورينياملقدمة من املاحنني الدّليني مبا يتعلق بال

سكان  فجائية حادة ّكثيفة يف عدد ّقد أدى تدفق الالَئني السوريني إىل زيادة

لسياسة ا "شّكل حتديًا كبريًا لتقريبا من العدد الكلي للسكان مم %20اململكة ّصلت اىل 

غط خلدمات اإِاَية، ّالض( يف كل اجملاالت منها توفري ا7:2014العامة للدّلة )اجملالي،

ّاملعايري  لطبيعية ّاخلدمات العامة، ّالقيمة التحتية ّاملوارد ااملفاَئ على البني

 االَتماعية يف االردن.

َ إىل األ 2.5 على املستوى اإنساني فقدً جلأ ما يقارب أما ردن، ِادر مليون إنسان سور

ن ّالقرى ّالبادية ة، ّاملتبقني يعيشون يف املدَزء منهم إىل دّلة َالثة، ّآخر عاد إىل سوري

رَ. هذه الظرّف خلقت حتديات دنية، َّزء منهم يف خميمات اللجوء السواألر

ار باألعداد ياسة األردنية من حيث اإقرّمتطلبات متعددة ّالتزامات خمتلفة أربكت الس

 املاحنني. يعابهم ّالتعامل معهم من قبلاحلقيقية لالَئني أّ االستجابة ملتطلبات است

اَحة من َّع إسجراتيجيات حمددة ّّ نّيف ظل هذه الظرّف مل يتمكن االرد

أَ  2013ام عرض هلا األردن، فحتى أّاخر عللتعامل مع األزمة السورية ّتداعياتها اليت ت
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وريني سواء إدارة شيّن الالَئني الس بعد عامني مل يكن هناك مرَعيات أردنية ّاَحة

السوريني على  تاَري تدفق الالَئئني على املستوى االِاَي ّاالنساني أّ على مستوى

 الدّلة ّاجملتمعات ااحملية املضيفة.

 أهداف الدراسة:

 ألردن.التعرف على ّاقع الالَئني السوريني يف ا (1

 ردن.استشراف مستقبل الالَئني السوريني يف األ (2

 أسئلة الدراسة:

 َئني السوريني.أّاًل: ما هو موقف الدّلة االردنية من الال

 هلم يف األردن. ريني ّأعدادهم ّالتوزيع اجلغرايفني السوَانيًا: ما هو ّاقع الالَئ

 لسوريني؟َالثًا: ما هي اخلصائص السكانية لالَئني ا

لظرّف كنة لالَئني السوريني يف َوء ارابعًا: ما هي اإحتماالت املستقبلية املم

 ن؟ة لالَئني السوريني يف األردالسياسية ّاإقتصادية ّاإَتماعية ّاالنساني

 لدراسة:منهج ا

ألدب لدراسة من خال ل استعراض القد مت استخدام املنهج الوصفي الَراء هذه ا

ّ ما ّرد من بيانات ّدراسات تتعلق با  َ تائج املتعلقة ملوَوع ّصوال إىل استنباط النالنظر

 مبوَوع الدراسة.
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َّل  املطلب اأَل

 االطار النظرَ

ّىل َالَة لسامية لالَئني يف املادة األحدد االردن ع ر مذكرة التفاهم مع املفوَية ا

 " ّهي:الَئشرّط تنطبق على كلمة "

ّ دينه عّرض لالَطهاد بسبب عرقه أ"الالَئ هو شخص بسبب خوف له ما ي رره من الت -أ

 مل َنسيته.السياسية خارج البالد اليت حي أّ انتمائه إىل فئة اَتماعية معينة أّ آرائه

 البلد بسبب ذلك اخلوف. ذلكال يستطيع أّ ال يرِب يف محاية  -ب

سبب ذلك بقة ّال يستطيع أّ ال يرِب بكل من ال َنسية له ّهو خارج بلد إقامته السا -ج

 اخلوف يف العودة إىل ذلك البلد".

نظر عن قيم على أرض اململكة بغض الالباحث إَرائيا هو كل مواطن سورَ م ّيعرفه

 مكان إقامته أّ طريق دخوله للمملكة.

مذكرة  " للمفوَية السامية حسبمليقتةاردن تنفيذ "احلماية بعد ان منح األ

-يناير-يفوَية ابتداء من كانون الثانالتفاهم "بدأ السوريون بتسجيل انفسهم يف امل

 (22:2014)اّرخان ، 2012

عت رًا كل السورَ قانونيًا بطرق خمتلفة، م الالَئّيتم التعامل يف االردن مع 

ن أن احلكومة  يف اخلطاب الرمسي، على الرِم من الَئنيالسوريني املوَودين يف األرد

 لكة:د، فالسوريون دخلوا املمتصنفهم بغض النظر عن طريقة ّّقت دخوهلم للبال

قيما قبل ن العمل مبا يتعلق مبن كان مكوافدين يتبعون قانون احلدّد ّاألَانب ّقانو -أ

 اندالع األزمة يف سورية.

سبب عدم استقرار نافذ احلدّدية الرمسية ّمل يعد بمن دخل البالد خالل األزمة ع ر امل -ب

 الوَع يف سورية.
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َية هم كالَئني ممن ّافقت املفومن دخل البالد كالَئ، ّهيالء يتم التعامل مع -ج

ّتعديالتها عام  1998 قعة مع األردن عامالسامية على تسجيلهم ّفق مذكرة التفاهم املو

 (22:2014اّرخان،)يتم تقسيمهم اىل اربعة اقسام ء. ّهيال2004

 بل املفوَية."الالَئني أصحاب بطاقات احلماية امليقتة من ق (1

 الذين مت رفض طلب التجائهم من قبل املفوَية. (2

 ا طلبًا للمفوَية.االشخا ِ الفارين إال انهم مل يكونوا قد قدمو (3

 ب إشتداد احلرب.الذين لديهم احلاَة اىل احلماية امليقتة بسب (4

لي ّالذَ يف تصنيفاته حسب القانون الدّ ورَ املختلفّنظرا هلذا التواَد الس

األَّاع الذَ أرهق البنية التحتية، ّ-خيتلف مع التصنيف األردني لالَئ السورَ 

 -منية األردنيةة ّتعليم، ّزاد املخاّف األاالقتصادية، ّاخلدمات األساسية من رعاية صحي

تة نحت َّع احلماية امليقسارها ّماىل "تغيري م 2012أدى اىل دفع احلكومة األردنية عام 

ة ت الدمقراطية( حيث "بدأت هجرلالَئني السوريني" )اللجان الدفاع عن احلريا

 "2012بتداء من النصف الثاني لعام السوريني اىل االردن تظهر تزايدًا مشهودًا ا

 امل مع السوريني كالَئني( مما فرض على احلكومة األردنية التع22:2014)اّرخان،

 ائيًا.اليت كانت تعت ره عماًل عد ّإن أدى ذلك إىل توترات سياسية مع دمشقحتى 

ت األردنية السورية فقد كانت العائال ففي "األشهر الست األّىل من عمر اإنتفاَة

("عندما 2014:1لعائالت السورية")مسريان ،تقوم بإستضافة أقاربها ّأنسبائها من أبناء ا

ناطق ، كان معظمهم قادمني من امل2011صف عام منت بدأ تدفق الالَئني السوريني يف

طويلة  شخا ِ اليائسون إىل قطع مسافاتاجلنوبية للبالد.. ّمع تعمق األزمة اَطر األ

مة الالَئني (ّكان ذلك إذانًا لتعمق أز2009حبثا عن األمان يف األردن" )َوميب ،

 يفة.ية املضاجملتمعات ااحمل السورين على الدّلة األردنية ّتداعياتها على

 لالَئي ية السامية" املركز القانونّقد حددت "مذكرة التفاهم بني األردن ّاملفوَ

 (:5حسب يف املادة )

 "منح اللجوء هو عمل إنساني ّسلمي". (1
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 ري الدّلية"."معاملة ملتمسي اللجوء ّالالَئني ّفق املعاي (2

ية بالعمل على إجياد َتي": "يقوم مكتب املفومركزًا قانونيًا ّفقًا لآل الالَئ"إعطاء  (3

 املعجرف به": لالَئحل دائم 

 "إما بالعودة الطوعية لبلده األم" _

 "أّ بإعادة توطينه يف بلد َالث"_

 ر" لالَىء."أن ال تزيد اإقامة امليقتة عن ستة أشه_

( من املذكرة على: 4يه ما ّرد يف املادة )علمًا بأن املركز القانوني لالَئ ينطبق عل

التمس  ا يعين ان الالَئ هو من الذَجوء ّالالَئني املعجرف بهم" مم"ملتمسي الل

 يلتمس َئ من قبل املفوَية. ّمن ملاللجوء للمفوَية السامية ّمت االعجراف به كال

األزمة السورية  ملوقعة مع االردن ّ مع بدايةاللجوء ال يعت ر الَئًا مبوَب هذه املذكرة ا

دخل اململكة   يف األردن ّكان "يعت ر كل منسوريني ، نفى األردن َّود الَئني2011عام 

اين نطبق عليهم صفة الالَئني")ِبمنذ بدء األحداث يف سورية بَ "الضيوف" ّ"ال ت

تم إعتبارهم لذين َاءّا إىل األردن مل ي(، ّبالنسبة للمساعدات املقدمة للسوريني ا2011،

طهاد يف ّطنهم وا خوفاً من اإَقع هم هربالَئني من الناحية القانونية، ّعلى أرض الوا

ن السكان ت اإِاَة للعائالت السورية مسورية، أّ ألسباب اقتصادية، ّقد َاءت مساعدا

مر ذ "يف األشهر الست األّىل من عااحمليني ّاجلمعيات اخلريية ِري احلكومية، إ

من أبناء  ئهاقوم بإستضافة أقاربها ّأنسبااإنتفاَة السورية، كانت العائالت األردنية ت

اقتصر على  (، أما "الدّر احلكومي األردني1)مسريان مصدر سابق : العائالت السورية"

 (2011)ِباين : تأمني احلماية األمنية هلم"

ثريّن ني يف اإزدياد، ّالكبدأت حركة تدفق الالَئني السوري 2012ففي بداية عام 

تحدة لشيّن وَية األمم املءهم لدى مفمن الالَئني السورين مل يكونوا "يسجلون أمسا

لعدد آخر  )سكاَ نيوز عربية(، إَافة م"الالَئني خوفًا من مالحقة القوات السورية هل

حلدّد بدّن ث قدرت "نسبة العابرين ع ر اّهم الذين مل حيملوا معهم أّراقًا َبوتية حي
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وفر ت ة ّيف حال إجياد( ّهيالء يعت رّن عدميي اجلنسي23" )الغزالي:%38أّراق رمسية 

ابو مساقه ) يخلق مشكلة "البدّن"حل سياسي ستظهر مشكلة عودتهم إىل سوريا مما س

 (يف األردن.2014:

ة ّالذين ن قبل إندالع األزمة السوريإن السوريني الذين كانوا موَودين يف األرد

ري شرعية بصورة شرعية ع ر احلدّد أّ ِ يعيشون يف املدن ّالقرى، ّمن أتى بعد األزمة

إستطانيًا يف  مل يكن هيالء خيارهم "خيارًا الَئًا يف املخيمات ّخرج من املخيم، ّأصبح

 ب أهوال احلرب، فأّل( ، فهم مل يعودّا لبلدهم بسب2002أرض ِري أرَهم" )اخلزاعلة:

ّالذَ "خصص للذين  2012ان" يف آذار خميم مت إنشاءه يف األردن خميم "منشية العلي

ث مت نقلهم من جتمع يف حمافظة ردن.. حيانشقوا عن اجليش ّجلأّا لأل

ّمل خيصص  2011ألزمة السورية بدأت يف آذار البلقاء")ّكالة االنباء الكويتية( ، مع أن ا

 أَ خميم جلوء للمدنيني. 2012يف األردن حتى آذار 

خميم "احلديقة"  ئأنشلرمثا األردنية، حيث يف مدينة ا طوارئّمت إنشاء خميمات 

عائالت ، ّقد خصص األخري لل2012خميم "ساي ر سييت" يف حزيران ، 2012ّيف نيسان 

نية. ّقد مت رية املخالفة للقوانني األردالفلسطينية القادمة من سورية ّللعائالت السو

 .)سبوتنك عربي(.2016كانون الثاني  7إِالق خميم "ساي رسييت" نهائيًا بتاريخ 

ي من عام األردن بعد النصف الثانىل ّفعليًا بدأ اللجوء السورَ بكثافة ملحوظة إ

ستويات. األردنية على كل الصعد ّامل ، ّمعها بدأت املخاّف اجلّدية لدى احلكومة2012

لعشرات من املنافذ كم تقريبًا، ّ"يتخللها ا 375فاحلدّد األردنية مع سورية يبلغ طوهلا 

 العربية(. ز)سكاَ نيو ني السوريني"ِري الشرعية اليت كانت ّال زالت معابر لالَئ

اَة الالَئني ية يف املساهمة يف أعمال إِّقد مسح األردن للمنظمات الدّلية ّاإقليم

 2012 متوز ات اإنسانية هلم، ّعليه، ّيفالسوريني، ّتقديم التغطية اإقتصادية ّاخلدم

ّبتاريخ  بح َاهزًا خالل أقل من شهر.ّافق األردن على إنشاء خميم الزعجرَ الذَ أص

، مل رحان" ّعند اإنتهاء منهمت البدء يف بناء خميم "رباع الس 2012ن الثاني كانو 22

د الفعل ألّىل سياسية تتعلق بطبيعة ريتم إفتتاحه "حتى اإنتهاء من حسم مسألتني: ا
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ألخرى: رها خطوة تصعيدية َد دمشق، ّاالسورية جتاه اخلطوة األردنية، ّإمكان إعتبا

هلجرة، ّمنع ني يف سورية، ّعدم تشجيعهم على اسطينيملنع تدفق آالف الالَئني الفل

 (. ّبسبب ذلك أصبح خميم2012االسهم : )شبكة خ راء إستخدامهم كورقة سياسية"

(. 2013)فاخورَ : لسوريني""مركز إستقبال ّفرز الالَئني ا 2013"رباع السرحان" عام 

 أتبع للقوات املسلحة األردنية. 2013ّيف نسيان 

سورَ، نها بشكل خا ِ مشكلة اللجوء الات يف األزمة السورية ّمكل هذه التطور

تم مل مع ملف اللجوء السورَ. ففرَت على األردن استحداث مرَعية رمسية للتعا

بقرار  2013كانون الثاني  15ني" بتاريخ إستحداث "إدارة شيّن خميمات الالَئني السوري

 من احلكومة األردنية.

سوريني على و مركزة التعامل مع الالَئني الية حنّقد َاء توَه احلكومة األردن

تمع املدني اىل احلد من دّر ميسسات اجمل املستوى االنساني ّاألمين ّالسياسي، مما أدى

ات ااحملية فيما ني الدّلة األردنية ّاجملتمعاألردني يف القيام بالدّر املنوط به كوسيط ب

 يتصل بقضية الالَئني السوريني.

اسي اليت هي: "اإطار السي 1951ئني عام وقيع على اتفاقية الالَرفض االردن الت

ن ( ّعدم انضمام االرد2010")احلمود :الذَ تعمل الدّل مبوَبه ملعاجلة َّع الالَئني

َئني ه من أكثر الدّل اليت حتتضن اللإلتفاقيات ّالصكوك الدّلية على الرِم من أن

هي  1951مشكلة األردن مع اتفاقية  نَنسية، ّيعود ذلك "اىل أ 40من َنسيات تتعدى 

 (2015لعودة")احلمود : مشكلة الالَئني الفلسطينيني ّما يجربط حبق ا

وَية األمم ك الدّلية ييَر على "قدرة مفإن عدم إلتزام األردن باإتفاقيات ّالصكو 

ة على مسيّلي ة املعنية ّفيها بل ييَر ذلكاملتحدة السامية لالَئني على العمل مع الدّل

اسة لدّلية")َامعة اكسفورد مركز درالدّلة بشأن التزامها باملعايري االنسانية ا

السياسات  َري يف إستجاباتها على مستوىاالَئني(، ّ"يتيح للحكومة درَة اك ر من التأ
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امات هو ما يعين "عدم َّود التزاخلاصة بتدفق الالَئني")فرانسيس مرَع سابق( ّ

 كومة االردنية.( على احل2017دّلية" )قامسي:

اب لية أدى اىل عدم َّوح اخلطكما أن عدم توقيع اإتفاقيات ّالصكوك الدّ

 2011ام لالَئني السوريني بعد منتصف عالسياسي الرمسي االردني بالقدر الكايف جتاه ا

يف  َئني". مما أدى إىل إلتباس، فهم "َيوف" ّ"أشقاء" ّ"ّافدين" ّ"ال2013اىل عام 

ديها املفوَية "حتتسب عدد املسجلني لئ السورَ يف األردن فحتديد من هو الالَ

يات كل من دخل أراَيه من اجلنس كالَئني، يف حني أن األردن يصنف الالَئ بأنه

 (2017  :اخلشمان(ن األسباباليت ال تستطيع العودة إىل بلدانها ألَ سبب م

لسورَ قرار اهو احلرب، ّقد اختذ  إن السبب الرئيس خلرّج السوريني من بالدهم

هر الكّلي ّالعام" اللجوء لعدة اسباب منها: "القمع ّالظلم ّالق
(WWW.MOHEET.COMّ الفقر املدقع ّالبطالة"ّ )ام اجلوع ّالتجويع ّانعد

مون(ّ"سيطرة جتار  كي ياة" )باناخلدمات الضرّرية من أَل البقاء على قيد احل

( من إجتار بالسالح  22 فیريا" ) ر َِ متارسه كل أطراف الصراع يف سواحلرب الذ

 شبيحة"إَطهاد ديين ّعرقي ّ"بلطجة الّاملخدرات ّاآلَار ّالبشر ّالسلع الغذائية، ّ

 وريني:التوزيع اجلغرايف ألماكن اقامة الالَئني الس (1

الَئني ّبني  ةا تعت رهم الدّلة االردنيسبق ّأشرنا أن هناك تباين كبري بني أعداد م

الالَئني  أعلن ّزير الداخلية أعداد من تعجرف بهم املفوَية السامية كالَئني، فقد

 ي:خارج املخيمات املخصصة هلم حسب اجلدّل التال

 يف ااحمافظات االردنية الالَئني )املسجلني ِّري املسجلني( ّتوزيعهم

 ةالنسبة املئوي عدد الالَئني ااحمافظة

 %64.35 791.172 العاصمة

 %12.97 159.519 املفرق

http://www.moheet.com/
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 %11.73 144.214 اربد

 %5.47 67.262 الزرقاء

 %1.64 20.212 البلقاء

 %0.92 11.337 مأدبا

 %0.9 11.109 َرش

 %0.77 9.549 الكرك

 %0.58 7.187 معان

 %0.28 3.470 العقبة

 %0.17 2.073 الطفيلة

 %0.18 2.214 البوادَ

 %100 1.229.313 اجملموع

خلية "حسني ملصدر: من اعداد الباحث من تصريح ّزير الداا

 2014كانون اّل  www.ammonnews.net 29اجملالي،

اململكة،  يني ينتشرّن يف كافة أرَاءّيتضح من اجلدّل السابق أن الالَئني السور

ديات كبرية ( من الالَئني مما يفرض حت%64.35ّحتظى العاصمة بالنسبة األك ر )

ن الالَئني ن َانبها قد أقرت يف بياناتها أحتياَاتهم، أما املفوَية معلى الوفاء با

 الي:نتشرّن كما هو يف اجلدّل التالسوريني قد ِادرّا املخيمات املخصصة هلم ّي

 َية السامية خارج املخيماتتوزيع الالَئني السوريني املسجلني لدى املفو

 َة %النسبة املئوي االلفعدد الالَئني ب ااحمافظة

 27.5 179.977 العاصمة



 
 
 
 
 
 
 
 

 SSN 2518I lineOn7288 -ISSN 222 rintP-5551  مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

- 288 - 

 

 24.1 157.709 املفرق

 20.5 134.171 اربد

 16.4 107.657 الزرقاء

 2.8 18.622 البلقاء

 1.7 11.100 مأدبا

 1.4 9.318 َرش

 1.3 8.488 الكرك

 1.2 7.758 ردنمنتشرين يف اال

 1.1 4.411 عجلون

 1.1 7.3655 معان

 0.5 3.462 العقبة

 0.2 1.544 الطفيلة

 % 100 514.11 موعاجمل

املصدر: من اعداد الباحث من بيانات املفوَية، 

data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?ib=107 

الَئني ستقبل النسبة األعلى من الّيتبني من اجلدّل السابق أن العاصمة عمان ت

زع اجلغرايف ولسابق االنتشار الواسع ّالت(، ّتاتي هذه البيانات كما بني اجلدّل ا27.5%)

 دنية.الشامل لالَئني لكل ااحمافظات ّالبوادَ االر

 ناه:ني يف العامل كما هو مبني أدّبرصد البيانات الدّلية حول الالَئني السوري

 اعداد الالَئني السوريني يف دّل املنطقة
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دّل  انالسود

 ياافريق

 تركيا لبنان ناالرد قالعرا مصر

140.000 290.000 118.512 246.051 639.704 1.067.758 2.715.789 

 www.lasproal.org، 2016املصدر: َامعة الدّل العربية، متوز 

 اعداد الالَئني السوريني يف دّل اّرّبا

-يجالنرّ يااملان صربيا دالسوي راجمل ناناليو ساالنم داهولن

 اسويسر

31.963 39.000 45.000 72.505 110.300 313.445 332.494 627.000 

 www.lasproal.org، 2016ر: َامعة الدّل العربية، متوز املصد

 يف األردن َدا ّان الالَئني السوريني ّيتضح أن عدد الالَئني الكلي يعت ر كبريًا

الَئ ملفوَية يف اعتماد مفهوم الال يشكلون نسبة ّاَحة منه ّذلك يعود آلليات ا

 السورَ يف األردن.
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 الثَّاِنياملطلب 

 ىل االردنالسورَ ا ءلجوالأسباب ّبواعث 

َ ا     (: 88:87الشياب ،)للجوء اىل األردن أهمهاهناك عوامل متعددة ّخمتلفة دفعت السور

 ّبلدات ّقرى مدن َّّود ةسور من اجلنوب يف األردن يقع  :ال رية الطويلة احلدّد -أ

 متناظرة بني حدّد البلدين.

َ ّالشعب األني الشالعالقات التارخيية القدمية َداً ّاملعاصرة ب -ب ردني على كل عب السور

 املستويات.

 امن ّاستقرار االردن. -ج

َبْيَن رية امتدادات عائلية ّعشائ العشائرَ املشجرك َّّود/االَتماعيجركيب ال -د

 البلدين؛

ل األسر خارج سر يف االردن، ّالثاني مل مشمل مشل األسر يف اجتاهني ، االّل مل مشل األ -ه

 األردن يف دّله َالثة.

  السوق االردني.تصادَ من اَل احلصول على فرصة عمل يفسبب اق -ّ

دقع، ّانعدام  جلأت، تعاني من: الفقر املاألِلبية املطلقة من العائالت السورية اليت

بري يف ألمر الذَ عنى االختالف الكاألمن النفسي ّاالَتماعي، ّالتفكك األسرَ، ا

حلرمان َّياع  الذين جيمعهم االسوريني الجركيبة السكانية بني فئات ّشرائح الالَئني

لبنية ( من َانب، ّاختالفها مع ا2012ة :اهلوية ّالعزلة االَتماعية ّالتهميش)اخلوالد

 انب آخر.االَتماعية للمجتمعات االردنية املضيفة من َ
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 الثَّاِلُثاملطلب 

 لسوريني على األردنأَار الجركيبة االَتماعية لالَئني ا

َئني السوريني َتماعية لفئات ّشرائح ّزمر الاللجركيبة االتشري املعطيات اىل ان ا

ايا حرب ا جيمع بني أكثريتهم أنهم َحأنها ذات أمناط اَتماعية خمتلفة ّمتباينة ّم

محاية َتماعيًا ّحباَة اىل إِاَة ّّفقراء ّحمرّمني ّيتكونوا من عائالت مفككة إ

 ّرعاية. 

 :يأَر الالَئني السوريني على اجملتمع األردن (أ

ورية اىل أفق حل سياسيي لألزمة الس أدت التعقيدات االقليمية ّالدّلية ِّياب

ى الوَع ألردن، مما فرض حتديات تتعدأن يصبح الالَئني السوريني َزء من ّاقع حال ا

 االنساني:

 التحديات االقتصادية ّاالَتماعية: -1

 يف األردن. دم االقتصادَالتق بأعباء على تدفق الالَئني "تسبب -أ

 ّاإجيارات. املواد الغذائية ّالوقود أسعار يف تضخمال -ب

 االستثمار يف ّاخنفاض ٪2بنسبة  منو الناتج ااحملي اإمجالي يقدر يف اخنفاض -ج

 .املباشر األَنيب

حتت  األشخا ِ ّعدد ّالدين العام، يزانيةامل ّالعجز يف العجز التجارَ زيادة يف -د

 الفقر. خط

الصحي ّنظام  ّاملستشفيات ّالصرف املدارس ةصالبنية التحتية للخدمات، ّخا إَهاد -ه

 (.http://inform.gov.jo/arjo)املياه" 

َئني  أن النسبة األك ر من الالّمن الواَح من خالل اجلداّل الواردة سابقًا

عمًا دّليا ية احتياَاتهم تلقت األردن دالسوريني مستقرين يف املناطق احلضرية، ّلتلب
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مويل هذه أسهمت ات الالَئني السوريني، فجوة التة احتياَاال ان التمويل مل يغطي كاف

خدمات اسية من تعليم ّصحة ّمياه ّيف الضغط على اخلدمات ّاهلياكل الوطنية األس

الَئني دني بأنه مهمل ّمهمش، َّّع البلدية ّالعمل ِّريها، مما أشعر املواطن األر

َ دفعالسوريني يف خطر من َانب آخر، هذا الوَع اال ن خيصص َزء األردن اىل أ قتصاد

ة على حد من قدرة احلكومة األردني من االنفاق العام على الالَئني السوريني مما

ألردنية ىل تآكل املكتسبات التنموية ااالستثمار يف التنمية الوطنية ّقد ييدَ ذلك ا

 .ّعدم قدرتها على التعامل مع حتديات املستقبل

 ورَ:سالبعد اإقتصادَ االَتماعي لالَئ ال (ب

 ِاَيةإ ّمساعدات مريح  مالي َّع بدّن نفسه السورَ الالَئ فجأة َّد

 اليت لسكنِّالء األسعار ّأَور ا املعيشية القاسية الظرّف ملواَهة تكفيه ال إنسانية

ّمن  األردني، الضرّرَ أن يدخل سوق العمل من فأصبح جتاهلها، املمكن من يعد مل

األردنيني  فيه نسب الفقر ّالبطالة بني ترتفع منعه. ّيف ظل َّع إقتصادَ الصعوبة

مل األردني ِري نفسه يتجه إىل سوق الع لالَئاّعدم القدرة على إجياد فر ِ عمل، َّد 

َ ظهر فيه أيضاً الباعة املتجولو عاملني، ّلوحظ ن، ّزادت فيه نسبة األطفال الاملنظم، الذ

 ،اخلدمة التجارية ال ّالوظائفااحم من د السورية ِفي اْلَعِديملموس للعمالة  تواَد"

 األمر( 2014 الالَئني السوريني ميمتر التجزئة ") الوقود ّجتارة حمطات ذلك يف مبا

 القطاعات مجيع يف العاملني مجيع تأَر ماك األَور مستوى تراَع إىل أدى الذَ

 مياوي ساعة عمل 12 إىل االحيانَبْعِض  يف لتصل العمل "ازدادت ساعات اإقتصادية، إذ

 من إَازتهم حرمانهم َانب إىل بها، يعملون  اليت األعمال منشآت من اْلَعِديد لدى

 فجرات إىل استالم األَور تاخري َانب إىل ،مرَية أم كانت سنوية  أنواعها، مبختلف

تماعي، ّبعد أن فقد العمل". أما يف اجلانب اإَ قانون عليه نص ما على زمينة تزيد

ية فإنه َّد ر يف معاناة رحلة اللجوء القاسالكه ّعمله ّمالسورَ ّطنه ّأم الالَئ

َِْتَماِعيَّة نفسه "يعاني من العزلة ية بفعل عجز ّيف ظل أَّاع اقتصادية مجرد اال

 تسرب"تداعياتها أحد من ،سلبية عديدة   نتائج عنه ينجم أمر ّهو منظمات االِاَة"
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 ديةاملجر ملعيشيةا ّتفاقم احلالة (،2014ِزال، )"العمل إىل ساهلمّار املدارس من األطفال

َّالثََّقا كافة على َِْتَماِعيَّة  َّاالْقَتَصاِديَّة املستويات اال  عمليات يعقيق ما ّهو ،ِفيَّة 

َِْتَماِعيَّ ّالعزلة َتماعياال االِجراب نزعة ّيشجع االنسجام ّالتوائم االَتماعي ة اال

 .االحنرايف السلوك ّيعزز

يست بلده على السورَ يف بلد ل لالَئيدًا قت ّاقعًا َدإن احلرب يف سوريا خل

 ّانعداماملعاناة ال أنه مل يألف البيس ّالقهر ّرِم التشارك يف العادات ّالتقاليد ّالثقافة إ

ل، ّعدم تت أسرَ، ّفر ِ تعليم ّعمل أقالثقة يف مستقبله بهذه احلّدة، يواكب هذا تش

ا ّّلدت الضياع. كل هذه العوامل ِّريهب قدرة على تأمني َرّراته اليومية، ّالشعور

 ّب من هذا الواقع املعاش.ّنزعة اهلر االَتماعي االِجرابحالة 

 البعد السياسي ّاألمين: (ج

خاّف األمنية ت األردنية أدى إىل زيادة املهذا اللجوء الكثيف ّتاَرياته على اجملتمعا

ر األمين يف سوريا م اإستقراات، إذ أدى عدّرفع تكلفتها املالية، ّأصبح أحد أهم التحدي

البشر ألسلحة ّاملخدرات ّاالجتار بإىل: "ارتفاع عمليات التهريب ال سيما تهريب ا

اليا نائمة ّدخول (، ّاالَار ّالبضائع َّّود خ2016ّالالَئني") صحيفة السبيل ،

ت ورَ أّ املنشقني أّ اجلماعامجاعات ارهابية أّ عناصر من قوات النظام الس

لبشرية منية مبا خيص املوارد ا(، كل هذا فرض زيادة يف التكلفة األ2015حلمود ،املسلحة)

 ّاملادية ّاللوَستية ّاملعلوماتية .

الالَئني  ديات مزمنة، فقد أسهم تدفقأما يف اجلانب السياسي فاألردن يعاني من حت

قطاعي  يف على الجركيب املهين للسكان السوريني اىل تفاقم التحديات من حيث تأَريهم

وعة ّاملختلفة ات االقتصادات الصغرية املتنالزراعة ّاالنتاج احليواني ّقطاعات التجارة ذ

ع أَور شاكل االكتظاظ السكاني ّارتفااليت عمل الالَئون السوريون فيها، ّبازياد م

خلدمات حلكومة االردنية عن توفري االسكن َّعف اخلدمات العامة، كل ما سبق عجز ا
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ّالبطالة  ألردنيني الذين يعانون من الفقريها مما استفز املواطنني االعامة ملواطن

 هم.ّالتهيش ّاالحساس بأفضلية الالَئ السورَ علي

ألردنيني وريني أدى اىل تراَع مطالب اّمن آَار احلرب يف سوريا ّعواقبها على الس

نساني ة االردنية استخدمت الوَع االيف التغيري ّاالصالح السياسي، كما أن احلكوم

هذا أدت  الوطنية األردنية، ّأكثر من لالَئني السوريني ّربطتها يف مشاريع التنمية

ض حلكمه، بني مييد لنظام األسد ّمناه احلرب يف سوريا اىل انقسام الشعب األردني ما

ة االردنية حسب ظرّفه اخلاص ّهو ما فرض اختالف املواقف السياسية للحكومة

 الداخلية.

سياسي أدى حتوالت يف اخلطاب ال 2011ام حث أن اللجوء السورَ منذ عّعليه يرى البا

حتوالت  احملية ّهو ما ميكن رصده يفاليت كان له أَره على حساب القضايا الوطنية ا

 اخلطاب االعالمي الرمسي.

 دّافع هجرة الالَئ السورَ من األردن: (د

 ة منها:تولدت لدى السورَ دّافع ّم ررات دفعته للهجر

ردن خلق اقع حال الالَئ السورَ يف األرار احلرب ّفجوة التمويل الدّلي ّّان استم (1

ن ى اىل اليأس ّالبحث عن خمرج ممشاعر االحساس بعدم اليقني باملستقبل مما أد

أصبح تفاع األسعار ّتفشي البطالة، فالظرّف املعيشية السيئة ّالبائسة، ّيف ظل ار

تحسني ظرّف حقيقية لتحسني ل للعمل فر ِ "التفكري باهلجرة من األردن حبثًا عن

 (2015 الالَئني ية لألمم اْلُمَتَحَدِة لشيّناملعيشة ّزيادة الدخل املالي )ملفوَية السام

 املفوَية )األردن، يف جلامعي املتاحةاألساسي ّالثانوَ ّاالتَّْعِليم  حمدّدية فر ِ (2

 السامية لألم املتحدة لشيّن الالَئني(

 (2015البين ، )ردن مل مشل األسر خارج األ (3

ّ يا ّخوفا من التعرض للقتل اأسباب سياسية حيث بسبب االَطهاد يف بلده سور (4

 املضايقة فإنه يسعى للهجرة خارج االردن.
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 وريني يف األردن:املطلب الثالث: إستشراف مستقبل الالَئني الس

ر طال َوانب الواقع القائم يف إإن النظرة الشاملة التارخيية تقتضي دراسة ك

كم بها: ني يف اجملتمع األردني يتححركة التاريخ، ّقضية مستقبل الالَئني السوري

 احل األردن ّظرّفه.املوقف الدّلي ّاإقليمي ّالواقع السورَ ّمص

يَر على َزاء، ّما جيرَ يف َزء منه ياملوقف الدّلي: العامل ّاحد ّمجرابط األ (1

يجرابطان مع  وريني يف املنطقة ّاألردنلسباقي األَزاء، ّيف احلالة مبا خيص الالَئني ا

 الوَع الدّلي املعاصر ّقوانينه ّجمرياته.

تدخل  موَوع الالَئني من َهة الموقف هيئة األمم املتحدة: ّهي املعنية يف -أ

ّدّر األمم  منع إنتهاك القانون الدّلي.اإنساني، ّمساعدة الالَىء، ّاحجرام حقوقه، ّ

، الالَئّتعزيز حق  ى املتعاّنة معها يقوم على: توَيقألخراملتحدة مع املنظمات الدّلية ا

 ختالله.ّعدم إ لالَئّصيانة الوَع القانوني 

: 38 البند-ّرد يف  2016املتحدة الصادر عام  إال أن تقرير بان كي مون األمني العام لألمم

هاَرين امللطويل من أَل إدراج الالَئني ّ"ال بد من بذل اجلهود يف اآلَلني املتوسط ّا

م فر ِ لوطنية ّااحملية مبا يضمن هلالذين يقيمون يف البلد يف اخلطط اإمنائية ا

اإمنائية،  ات ااحملية املضيفة ّفرصهاكسب العيش ّيعزز يف الوقت نفسه صمود اجملتمع

تمع إستثمارًا ج الالَئني ّاملهاَرين يف اجملّعادة ما تتطلب هذه اجلهود الرامية إىل إدما

 (.2016تحدة ،تاج إىل دعم خارَي") األمم املاحلكومات املستقبلة اليت قد حتأّليًا من 

ّّج للتوطني ّمنح اجلن تحدث عن سية لالَئني السوريني ّإمنا يّرِم أن التقرير ال ير

ألفكار الة حمددة، إال أن مثل هذه االالَئني ّاملهاَرين يف دّل العامل ّليس عن ح

يام بَالضغط غل عند بعض الدّل يف حماّالت القتستاملطرّحة من اجملتمع الدّلي قد 

اخلطورة وار السورَ ّمنها األردن، ّمن أَل "توطني" الالَئني السوريني يف دّل اجل

العودة"  لتوطني" سييدَ إىل إسقاط "حقالسياسية ّاالَتماعية تكمن يف أن مثل هذا "ا
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لعادل ّالشامل ار احلل اكبرية على مس لالَئني الفلسطينيني، ّسيكون له نتائج سلبية

 للقضية الفلسطينية.

الَئني حتّمل عبء إعادة توطني ال بلدان اجملتمع الدّلي املاحنة تتقاعس يف -ب

ساّمة يف الالَئني السوريني "كورقة م السوريني يف بلدانهم، ّمنها بلدان قد تستخدم

ا املالية داتهه( ّتكتفي يف تقديم تع2016الصفقات السياسية") سيغفريد، كريسيت ، 

إستمرار طني يف البدان املضيفة ّاالسوريني، مما يعين الدفع باجتاه التو جتاه الالَئني

 شاقة.وت البحرية ّرحالت ال ّر اليف اإجتار بالالَئني السوريني ع ر رحالت امل

ارج َوهرها الل مشكلة الالَئني السوريني خإقليميًا مت إستغ املوقف اإقليمي: (2

إللتفاف على الدّل "فرصة سياسية مثينة ل كلت لقوى سياسية يف بعضاإنساني، فقد ش

اءت َ لتحسني صورتهم داخليًا، َّاألسباب احلقيقة ألزمات جمتمعاتهم" ّمبا ييد

أن  ّيالحظ (2020 البين) إقليمي"مشكلتهم عاماًل ّ"مدخاًل لتحصيل بعض النفوذ ا

لتعامل وريا كجزء من مسألة ايا ّساحلكومة الجركية أدرَت مسألة األكراد يف ترك

 ني، كما أحدَت مسألة الالَئنيمع األزمة السورية ّجتلياتها مبا خيص الالَئ

ي اللبناني مل معها مبعدالت الوَع الداخلالسوريني انقساما سياسيا يف لبنان ّمت التعا

 ّحساسياته، ّكذلك ما َرى يف العراق.

ردني مع  تكن أحد مفردات التعامل األملّجيد الباحث يف هذا اإطار ان هذه املفارقة 

مللقى على ّالشعيب يتجه حنو العبء ا قضية الالَئني السوريني، ّكان السلوك الرمسي

 ّ دّلية.اخلدمات دّن النظر حلسابات سياسية اقليمية أ

"مشكلة  احلكومة السورية أن عت رتااملوقف السورَ الرمسي: يف بداية األزمة  (3

 (2011، ة السورَتصريح ّليد املعلم ّزير اخلارَي) مشكلة مفتعلة" الالَئني السوريني هي

يف عام خلاصة يف االزمة السورية، ّّجيرَ استغالهلم من قبل دّل من أَل مصاحلها ا

لسوريني الشرفاء بني اَما الراهن خليط  َاء املوقف: "الالَئني السوريني يف الوقت 2015

مما  (2015ير األسد على قناة تلفزيونية تشيكمقابلة مع بشا) الوطنيني ّاإرهابيني"

نظام احلالي كرة العودة يف حال بقاء اليجرتب على هذا التصنيف رفض العديد منهم عن ف
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أعت ر  2016ودتهم اىل سوريا، ّيف عام يف اَ حل سياسي قادم ّاخلشية من رفض النظام ع

 )ساسية هي األرهاب"شكلة األل املشكلة. املأن املساعدات املقدمة لالَئني السورين "ال حي

ة ت من األّلويات يف أَنداَ أن مشكلة الالَئني السوريني ليس( 2016، صحيفة الديار

 النظام السورَ.

َئني ألردن الرمسي من قضية الالمصاحل األردن ّظرّفه: إن ما حيدد موقف ا (4

 السوريني :

إقليمية نادى ال ااحمافل الدّلية ّسياسة األردن جتاه األزمة السورية: يف ك -أ

لدّلي ، إال أن تعقيدات الوَع ا2011م األردن باحلل السياسي لألزمة السورية منذ عا

ة السورية حل سياسي، ّمن مفاعيل األزم ّاإقليمي ّالسورَ أدت إىل اإخفاق يف إجياد

 املكثف كان لتدفق الالَئني السوريني أنها أدت إىل َغوطات داخلية على األردن، فقد

اسك صادَ ّالتنمية الوطنية، ّمّس متَىء تأَريه الشديد على اإداء اإقتّاملفا

 ة. ة األمنية ّاملخاّف املستقبلياجملتمعات األردنية، ّأدى إىل إرتفاع التكلف

نون الدّلي إن التزام األردن بالقا سياسة األردن جتاه الالَئني السوريني: -ب

آخر إن  ني، هذا من َانب، ّمن َانبَئّاإنساني مينعه من إِالق حدّده يف َّه الال

منها:  ليه ترتيبات سياسية مستقبليةإعجراف األردن بالالَئني السوريني قد يفرض ع

 حلكم يف سورية.التوطني ّتوتر العالقات السياسية مع النظام ا

ل إنساني لسوريني بأنه: "ال يوَد حطرح األردن موقفه من قضية الالَئني ا 2013ّيف عام 

 2014ّيف عام  (Petra.gov.jo ،2013)إنسانية"لسياسية، إمنا حل سياسي لألزمة الألزمة ا

ّ أّرّبا أّ إحدى أمريكا أ–ردن إقامة يف إشجرط األردن "أن حيمل السورَ القادم إىل األ

أعلن األردن "ّقف  2016ّيف عام  (2014، سورَاملركز الصحفي ال )دّل اخلليج العربي"

، كما ال يوَد (2016،الدباس )دّد بشكل كامل"يني ّأِلق احلاستقبال الالَئني السور

َّ َ َ توَه إعطاء ا يف املستقبل  ائق لالَئني السوريني ختوهلملدى احلكومة األردنية "أ

 (2013،يفة املقرصح )باحلصول على اجلنسية االردنية"
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من  يعانيأن اإقتصاد األردني َعيف ّ إمكانيات األردن اإقتصادية: ليس خافيًا -ج

ني األردنيني، نح ّالقرّض ّحتويالت املغجربمشكالت هيكلية ّاإعتماد على املساعدات ّامل

دية حيث ت ّعمقت هذه األزمة اإقتصاَّاءت أزمة تدفق الالَئني كإَافة نوعية أرهق

اهيك عن الضغط على من املوازنة العامة للدّلة ن %20استهلك الالَئني السوريني 

ملضيفة ّأَافت َارت حفيضة اجملتمعات األردنية انية التحتية اليت ااخلدمات العامة ّالب

توَه فع احلكومة األردنية اىل المعطى َديد لألزمة االَتماعية األردنية. مما د

الربط  ة لالَئني السورين اليت تفرضللمجتمع الدّلي ّاملاحنني للمساعدة اإنساني

 ضيفة.هلذه املساعدات مع خطط التنمية يف البدان امل

ل ّل املاحنة معطى َديد يستبدّيف ظل هذه الظرّف ظهر يف اخلطاب الدّلي للد

من  %80من  األخذ بعني اإعتبار أن أكثر االِاَة اإنسانية بإعادة تأهيل الالَئني مع

ألردنية، وزعون على كامل اجلغرافيا االالَئني السوريني يعيشون خارج املخيمات ّيت

تصاديا هم اىل موطنهم بعد استقرارهم اقيًا بعدم عودتمما يفرض حتديًا مستقبل

 ّاَتماعيا يف األردن.

عمل يف نية بَ "السماح للسوريني بالّيف ظل الظررّف السائدة بادرت احلكومة األرد

عهم م مما يعين التعامل( 2016،الدباس )ها"القطاعات اليت يسمح للعمالة الوافدة بالعمل ب

 ل ّهو ما حيد من التوطني.نون العمكالعمالة الوافدة ّختضع لقا

ية حالت تمع األردني حيث كانت ِالبّيالحظ حمدّدية حاالت الزّاج املختلط مع اجمل

وق يعود ذلك ملشكالت تتعلق حبقالزّاج لرَال أردنيني من سوريات ّليس العكس ّ

 األردنية القانونية.

ستقباله نساني يف اعن البعد اال ّيف هذه الظرّف استمر املوقف الرمسي باحلديث

لبنية َئني قد ارهقوا االقتصاد ّالالَئني عموما ّالسوريني بشكل خا ِ، ّأن الال

 ألردنيني ّالالَئني معًا.التحتية ّال بد من حتسني االَّاع املعيشية ل
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 اخلامتة:

منة يف مت يف تفاقم التحديات املزيالحظ الباحث أن أزمة اللجوء السورَ أسه

نيها، كما ن توفري اخلدمات العامة ملواطعن عجز احلكومة االردنية ع األردن ّكشفت

 لى دعم سياسي ّاقتصادَ دّلياستخدمت احلكومة االردنية الالَئني للحصول ع

دنيني يف نتائجها بجراَع مطالب االرَّاءت كثافة اللجوء السورَ سبب أهوال احلرب ّ

 ورَ ّمعارض له.الس التغيري ّاالصالح ّانقسامهم بني مييد للنظام

 د أَافت معطى سكاني َديدّيالحظ كذلك أن ازمة الالَئني السوريني ق

الحقًا ّمل  ر بتغريات اَتماعية تفضي عنهاملفردات ّمكونات اجملتمعات االردنية مما ينذ

ي لسورَ أعادت احلراك االَتماعيسن بعد رصدها أّ تقييمها، ّأن أزمة اللجوء ا

تراَع التطور  األزمة السورية مما ينذر مبزيد ربعات سبقتّالسياسي يف األردن اىل م

 .ريا قبل بدء االزمة السوريةاالَتماعي حنو االصالح ّالتطوير الذَ كان َا

تمع ات األكادميية ّمنظمات اجملمن هنا يرى الباحث أهمية أن تولي امليسس

ة على تطور صللجوء عامة ّالسورَ خااملدني املزيد من االهتمام ّالبحث لتداعيات ا

 ّتغريات اجملتمعات االردنية.

مقت ية للمجتمعات املضيفة ّأنها عتتعدى بعدها اإنساني لتطال البنية اإَتماع

 الحية للمجتمعات األردنية.األزمة اإقتصادية ّرفعت حدة املطالبات االص
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 akeed.jo، 2017متوز  18مرصد مصداقية االعالم االردني، 

o  ،2012 املفرق، يف لسوريةا األسر على لنفسية ّالصحيةاعلي، حماَرة حول اآلَار اخلوالدة  

 www.ajyc.jo) " األردن شبابهيئة 

o 21ن، ف استقبال الالَئني، صحيفة عموالدباس، ماَد، االردن رمسيا يعلن ِاق حدّده ّّق 

 www.ammonnews.net .2016حزيران 

o ّ21مون، ه ّّقف استقبال الالَئني، صحيفة عدالدباس، ماَد، االردن رمسيا يعلن ِاق حد 

 www.ammonnews.net .2016حزيران 

o بي، ات العصر، دار املستقبل العرالدَاني، امحد صدقي، جتديد الفكر استجابة لتحدي

 .46،  ِ 1996القاهرة، 

o ة ِري ريني يف األردن، أطرّحة دكتوراالشياب، خالد، أمناط اجلرمية بني الالَئني السو

 .89-88،  ِ 2017َامعة ميتة، منشورة 

o رقة عمل لسوريني على اجملتمع األردني، ّاجملالي، امحد عبد السالم، أَر أزمة الالَئني ا

 .7،  ِ 2014جملتمع ّاإعالم، مقدمة مليمتر "الالَئون السوريون يف األردن، سيال ا

o ردن مليون : بلغ عدد السوريني يف األاملركز الصحفي السورَ، ّزارة الداخلية األردنية

 http;//syrianpc.com .2014متوز  4، الَئّأربعمائة ألف 

o املفوَية السامية لألم املتحدة لشيّن الالَئني www.cr.arabic.org 

o تعلمّاليأس ّال الفقر ، 2015 ايلول 27 ،اللالَئني نلشيّ املتحدة لألمم املفوَية السامية 

 .www.masralarbia.com رّبا،ألّ ةاجملاّر الدّل منالالَئني  أسباب حترك من

o  ّالظلم القمع َدصوريا إدعم مستضعفي www. Moheet.com. 

o وار: الالَئني السوريني يف دّل اجل أّرخان، اّيتون، مركز دراسات الشرق االّسط، َّع

 .22.  ِ 2014، ابريل 189املقجرحات، تقرير اّرسام رقم -النتائج-الوقائع

o  :سورية  يف التجويعبان كي مون def.asp?codeelangue/www. Alalam. Ma 

o 2013أيلول  4وريا، بجرا، األردن حيذر من تفاقم الوَع اإنساني يف س. Petra.gov.jo 

o 2011تشرين َاني  5 تصريح ّليد املعلم ّزير اخلارَية السورَ بتاريخ. 
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o ة الدّلية، صحيفة "يف املرصادَوميب، عمر َوميب، املتحدث الرمسي ملنظمة اهلجر "

 .2009آذار  9، لكجرّنية، املنظمة الدّلية: زيادة تدفق الالَئنياأل

o  ،خطة الصمود الوطينhttp://inform.gov.jo/arjo 

o اْلَجِرمَية ِفي سوريا اقتصاد ، 22 رصيف.raseef22.com,economy 

o كانون الثاني  8لسوريني يف األردن، سبوتنك عربي، إِالق خميم "ساي ر سييت" لالَئني ا

2016. https;//Arabic.sputniknews.com 

o 2012شباط  14ردن، سكاَ نيوز العربية، مستقبل جمهول ينتظر الالَئني السوريني يف األ. 

www.skynewsarabia.com 

o 2014سورَ ّأَره على األردن، مسريان، حممد علي، مسريان، مفلح علي، اللجوء ال.  

o آذار  30، ن إعادة توطني الالَئنياعس عسيغفريد، كريسيت، أيرين نيوز، الدّل الغنية تتق

2016. www.irinnews.org 

o ملقيمني سرحان" خشية تدفق الفلسطينيني اشبكة خ راء األسهم، تأخري إفتتاح خميم "رباع ال

 Stocksexperts.net .2012آذار  4بسورية لألردن. 

o 2016آذار  30سد، صحيفة الديار، تصرحيات َديدة ّخطرية للرئيس األ. 

o 2016حزيران  1ت اليت تواَه الردن، بيل، حسني اجملالي: هذه هي التحدياصحيفة الس. 

o تشرين َاني  13لى اجلنسية األردنية"، صحيفة املقر، ال َّائق ختول السوريني باحلصول ع

2013. www.maqar.com 

o صحيفة عمون2011متوز  9مسيًا، ِباين، أمل،"عدد السوريني يف االردن ِري معلن ر ،. 

o تعيق العلمية متعددة، واملع. الالَئني السوريني(.اندماج  2014)  ِزال، آالء، ar-

ammannet/sy 

o صحيفة بال الالَئني السوريني قريبًافاخورَ، ريهام، خميم "رباع السرحان" مركز إستق ،

 .203شباط  18الرأَ، 

o 2015ركز كارنيغي للشرق االّسط، فرانسيس، الكساندرا، ازمة الالَئني يف االردن، م. 

Carnage-mec.org. 

o يف  ان": االردن يستضيف أك ر نسبةقامسي، نوال، احلقوقي األردني "هيثم حممد القرع

 anwarpress.com .2017شباط  4 العامل من الالَئني، صحيفة أنوار بريس االلكجرّنية،

o قاموس اكسفورد 

o ك بعنوان سان يف سورية، تقرير مشجرجلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية ّحقوق االن

َ ما بني الفرار من املوت ّالسقوط عل  cdf-sy.org، 2014سبتم ر  28ى مراكب املوت" "الالَىء السور
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o 2015تشرين أّل/نوفم ر  30ة بتاريخ مقابلة مع بشار األسد على قناة تلفزيونية تشيكي. 

o الراَ ،صحيفة امللف مع للتعامل سجراتيجيةارة َّع َرّ: ني السورينيميمتر الالَئ 

 2014  2/12/2014 األردنية،

o مركز دراسات 1951تفاقية الالَئني لعام نشرة اهلجرة القسرية، البلدان ِري املوقعة على ا ،

  .www.fmreview.orgسفوردالالَئني، ميسسة اكسفورد للتنمية الدّلية، َامعة اك

o  ،)قني عن اجليش الن يف األردن عن خميم لالَئني املنشاإعّكالة األنباء الكويتية )كونا

  .2012www.kuna.net.kwآذار  17السورَ، 

  

http://www.fmreview.org/
http://www.kuna.net.kw/
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 (9رقم ) البَّْحث

 

 

 اُطَبرَتاالَّ ُةاَنَكْلَما اْلَقَضاِء الُلتْقاْس

  ِةريَّوُتُسالدَّئ اِدَبَّاْلَم اْلُحُقوِقِب 
 

ُمَحمَُّد اُمَسََ اُنامَي  

اْلَبْحثملخص   

 قانونه يف أّ البلد دستور يف ذلك ّتكرس القضائية السلطة استقالل الدّل تضمن
 القضائية السلطة استقالل احجرام األخرى ّامليسسات احلكومات مجيع ّاَب ّمن
 التام االنفصال القضاء استقالل يعين ّال ّأعماهلا هاماهمل ممارستها يف ّالتقيد
 ّالتعاّن التوازن حتقق صيغة إجياد بل ةّالتنفيذي التشريعية السلطتني ّبني بينه
 القضاء بني ما ّالتعاّن التوازن حتقق صيغة  إجياد بل ّالتنفيذية التشريعية
 بدّن عليه املعرَّة املسائل يف القضاء ّيبت األخرى، الدّلة ّسلطات كسلطة
 ملا أّ عليه تفرض قيود ألية يتعرض ّال للقانون ّّفقًا احلقائق أساس ّعلى حتيز
 األسباب من سبب ألَ أّ مباشرة ِري أّ مباشرة بصورة َهة أية عليه متارسه قد
 على القضائية الوالية القضاء ّميارس ترِيب أّ َغوط أّ مشرّع ِري تأَري من
 املسائلة كانت إذا فيها البت سلطة ّحده ّله قضائي طابع هلا اليت املسائل مجيع
 يف احلق فرد ّلكل القانون يعرفها كما صالحياته نطاق يف تقع عليه املعرَّة
 حماكم تنشأ ّال بها املعمول القانونية اإَراءات مبوَب عادية حماكم أمام املثول
 الوالية حمل لتحل األصول حسب بها املعمول القضائية اإَراءات تستخدم ال
 القانون سيادة ّان القضائية ااحماكم أّ العادية ااحماكم بها تتمتع اليت القضائية
 .ّتقدمها اجملتمعات رقي على دليل هو استثناء أّ متييز دّن اجلميع على
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 ّتطور مدلول بالدراسة تناّل مباحث َالَة إىل هذه دراستنا قسمنا ّقد
 القضاء استقالل ّمكانة أهمية إىل تطرقنا الثاني املبحث أما القضاء استقالل
 الدستورية ّاملبادئ باحلقوق القضاء استقالل ارتباط على الثالث املبحث ّانصب
 .ّمقجرحات نتائج من إليه توصلنا ما ابرز تبني خبامتة هذه دراستنا انهينا ّقد

 

Abstract 

Independence of judiciary : place and link to constitutional rights and 

principles 

Preparation 

Eman Jassam Mohammed 

The State guarantees the independence of judiciary and is enshrined in 

the Constitution or the law of the country. All Governments, and other 

institutions have to respect the independence of the judicial authority and 

compliance in its functions and work. The independence of the judiciary does 

not mean that it is completely separated from the legislative and executive 

branches but finding a formula that achieves a balance and cooperation 

between judiciary as the authority and other States’ authorities. The Court 

decides the cases without any bias but on the basis of facts and in accordance 

to law and shall not be subject to any restrictions imposed on him/her whether 

it has direct or indirect influence or for any reason like pressure or 

inducement. The judiciary exercises jurisdiction over all matters of a judicial 

nature and has the power to decide if the accountability is within its 

competence as it defined by law.  Everyone has the right to be brought in front 

of ordinary courts under duty that establish legal procedures. Without those 

procedures, they will not and cannot replace the jurisdiction by legal and 

ordinary courts. Law is for everyone without distinction or exception and this 

is an evidence of the sublimity and progress of  the societies. 

The study will fall into three sections. The first one deals with the 

meaning and evolution of the independence of the judiciary, while the second  

tackles the importance and status of that independence. The third section 

concentrates on the link between  judiciary and the independence of the 

constitutional rights and principles. The conclusion sums up the findings of 

the study.    
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  :املقدمة
 ّهي دّلة اَ يف الثالث الرئاسية السلطات إحدى هي القضائية السلطة
 السلطة عن يصدر الذَ القانون تطبيق ُّحسن ّاجلماعات األفراد حلقوق الضامن
 القضاء استقالل مبدأ ارتبط ّلقد .الشعبية اإرادة متثل ّاليت ،بذلك املخولة
 ،احلديثة الدّلة يف احلكم تنظيم بشأن السياسية ّالنظريات الدستورَ بالفكر
 ّهذا الدّلة يف تالسلطا فصل يف ويمونتيسك الفرنسي املفكر بنظرية اكثر ّارتبط
 ّاألّربي عام بشكل الغربي السياسي الفكر نظرية اىل يرَع املبدأ هذا أصل ان يعين
 السياسي الفكر ّتطور املتتالية اجملتمعية التحوالت بفعل تطورت اليت خا ِ، بشكل
 التنظيم بشأن عاملية نظرية من َزءًا القضاء استقالل مبدأ اصبح حتى ّاإنساني
 .املعاصرة للدّل ّالقانوني السياسي
 سلطات بني املرموقة ّاملنزلة البارزة املكانة تتبوأ القضائية السلطة فأصبحت
 ناالضم يّه القانون نصو ِ ّتطبيق العدالة إقامة يف بارز دّر من به تقوم ملا الدّلة
 أداء يف القضاء لجناح ّأن ّحرياتهم، األفراد حقوق لكفالة عنه يستغنى ال الذَ
 مستقلة سلطته كانت إذا إال األمثل الوَه على حيقق أن ميكن ال به املنوط الدّر
 القاعدة هو الستقاللاف عنهما ّحمايدة ّالتنفيذية التشريعية السلطتني عن متامًا
 ّاملساّاة ّالنزاهة األفراد بني العدل إقامة يف القضائية السلطة عمل يف اجلوهرية
 ّاألنظمة القوانني ّكفلتها الدستور عليها نص اليت املواطن حقوق على ّاحلفاظ
 القضاء ّجملس ااحماكم خالل من املنازعات يف الفصل يف ختتص اليت فهي
 مستقل فالقاَي الدّلة يف تطبق اليت القوانني مصداقية عن املسيّلة هي ّكذلك
 العام احلق  لضمان األخرى الضغوطات أّ الشخصية باملصاحل يتأَر ال حكمه يف
 احلقوق من بالعديد َّيقًا ارتباطًا يرتبط القضاء استقالل مبدأ الن اخلا ِ ّاحلق
 .الدستورية ّاملبادئ
 حتى ّذلك رسالته القضاء ييدَ ان هيّ جمتمع أَ يف الزمة َرّرة فهناك
 مع َالثة سلطة كونه بالقضاء التسليم الضرّرة هذه ّتقتضي العدل يتحقق
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 الطبيعي يدهالتم يكون القضاء على السلطة ّصف إنكار ّان األخرى الدّلة سلطات
 .القضائية السلطة إال منه القصد يكون ّال استقالله إهدار
 أهمية من نابعة هذا حبثنا يف القضاء استقالل مبدأ أهمية أن: البحث أهمية
 البحث قيد املوَوع هذا تضع العام القانون فقه يف الدراسات قلة ّان ذاته القضاء
 القانون سيما ّال العام القانون فقه انطالقها نقطة تكون زاّية من ّالتحليل
 املرافعات قانون ّالسيما اخلا ِ القانون فقه ألنه التحديد َّه على الدستورَ
 ّتشكيلها ّّاليتها ااحماكم رتيبت فتناّل القضائي التنظيم موَوع عاجل قد الذَ
 اخل ...
 ةاستقاللي عن واَحتد قد اخلا ِ القانون فقهاء ان الدراسة هذه يف لنا فيتبني
 مع اختالفًا ميثل ّهذا القضائية السلطة استقالل عن ّليس القضائية الوظيفة
 .العام القانون فقه
 هو مستقلة قضائية سلطة َّود أن البحث هذا من اهلدف: البحث هدف
 القانون تطبيق لسالمة قوية َمانة َّود يعين ألنه جمتمع أَ يف ملحة َرّرة
 املنازعات تلك كانت سواء املنازعات أطراف كل مواَهة ّيف ّموَوعية جبدية
 .ّميسساتها الدّلة أَهزة ّبعض األفراد بني كانت أّ البعض ّبعضهم األفراد بني
 على القانون بتطبيق يستقلون الذين ِريهم دّن ّحدهم هم القضاة ألن
 أفعال بتجريم يقضون الذين هم ِريهم دّن ّانهم األفراد بني ّالدعاّى املنازعات
 يف تتدخل أن كانت أيًا الدّلة يف ةجله جيوز ّال القوانني لتلك تطبيقًا معينة
 يف معينا حكمًا تفرض أن أّ معني لنص معينا تطبيقًا تطلب أن أّ القضاة أعمال
 .معينة قضية
 :البحث منهجية
 ارنةقّامل التحليل على املعتمد الوصفي املنهج هذا حبثنا يف عنابات لقد
 .ّاالستنتاج
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 املبحث يف سنتناّل مباحث َالَة إىل البحث تقسيم مت لقد:البحث خطة
 األّل املطلب يف ناتناّل مطلبني ّيتضمن ّالتطور املدلول :القضاء استقالل األّل
 .ّالتطور النشأة الثاني املطلب أما القضاء استقالل مدلول
 يف ّتناّلناه القضاء استقالل ّمكانة أهمية إىل الثاني املبحث يف ّتطرقنا
 ملكانة الثاني أما ّالدّلة للفرد القضاء استقالل أهمية إىل ناأشر األّل مطلبني
 .ّالدّلي الداخلي القانون يف القضاء استقالل
 ّاملبادئ باحلقوق القضاء استقالل ارتباط على الثالث املبحث ّانصب
 الثاني أما الدستورية باحلقوق االرتباط األّل خصصنا مطلبني ّيتضمن الدستورية
 .للقضاء العامة بالوالية االرتباط
 .عنها متخضت اليت ّاملقجرحات النتائج ألبرز خبامتة الدراسة ّختمت
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 األّل املبحث
 اْلَقَضاء استقالل
 ّالتطور املدلول
 

 :تطوره بيان مع القضاء استقالل مببدأ املقصود املبحث هذا يف سنبني
 القضاء استقالل مدلول  :األّل املطلب

 ّاالستقالل ،ّاحد آن يف ّعضوَ ّظيفي استقالل هو القضاء استقالل
 تاملنازعا لفض الوحيد املرَع هادع أَ القضائية السلطة ّحدانية يفجرض الوظيفي
 أّ متييز أَ دّن املواطنني جلميع العام املرَع هادع أَ مشوليتها يفجرض كما
 .القانون لتطبيق متعددة هيئات َّود ّدّن حتيز
 ييدَ لكي للقاَي الكاملة احلرية توفري فيعين العضوَ االستقالل أما
 عدم يعين القضاء استقالل فإن أمر من يكن ّمهما (1)َّه أكمل على ّظيفته
 ّنزاهته القاَي كفاءة من عليه يدل مبا ّالعدالة احلق سلطان لغري خضوعه
 مسرية يف سلطة أَ تدخل دّن من ّالتطبيق لالعم َمان مع احلكم يف ّاَتهاده
 ألَ خضوعه عدم مدى إىل القضاء استقاللية من التحقق ينبغي ّهلذا التنفيذ
 أخرى لسلطة خاَعًا كان فإذا ّاملالية ّالتأديبية اإدارية شيّنه يف ىأخر سلطة
 يعين ال ّهذا حيادهّ استقالليته يف طعنًا ميثل هذا فإن النواحي هذه من أَ يف
 خضوع عدم يعين ّإمنا مفتوحًاء القضا داستبدا إىل الطريق يكون ّان املطلق التحرر
 سبيل يف القضاء عمل يكون حبيث القانون لسلطان إال شيّنه تنظيم يف القضاء

                                                 
ياسية يف ّاهم النظم الدستورية ّالس]اسي د. حممد اجملذّب: القانون الدستورَ ّالنظام السي (1)

 .372-371،  ِ 2002ة ّت، سن، بري[العامل
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 احلر تناعهقّا القاَي َّمري القانون عليه ميليه ملا خاَعا ّالعدل احلق إقرار
 .(1)السليم
 ّعمله ّظائفه ّطبيعة القضائي اجلهاز طبيعة أن سبق ما كل من نستخلص
 (2)به تتعلق ةصف لاالستقال من َعل ّالذَ به خا ِ تكوين خلق إىل أدتا
 1958 لعام الفرنسي كالدستور املعنى هذا على الدساتري معظم أكدت ّقد
 الستقاللية الضامن هو اجلمهورية رئيس يكون )  أن على منه (64) املادة يف املعدل
 املادة يف 2014 سنة املعدل 1971 لسنة املصرَ ّالدستور . (القضائية السلطة
 عليهم سلطان ّال للعزل، قابلني ِري مستقلون القضاة) أن على نص منه (186)
 املادة يف النافذ 2005 لسنة العراقي الدستور ّنص(   ...القانون لغري هلمااعم يف

 القانون لغري قضائهم يف عليهم سلطان ال مستقلون القضاة ) أن على منه (88)
 . (العدالة شيّن يف أّ القضاء يف التدخل سلطة ألية جيوز ّال
 املادة يف (2011) سنة املعدل 1952 سنة الصادر األردني الدستور ّكذلك

 القانون( لغري قضائهم يف عليهم سلطان ال مستقلون القضاة) أن على نص منه (97)
 فقرتها يف 2016 املعدل 1996 لسنة اجلزائرَ الدستور من (138) املادة ّنصت
 (.القضائية السلطة استقالل َامن اجلمهورية رئيس) أن على الثانية
 خضوع َّوب على دساتريها يف النص على درَت اليت الدّل من ِّريهم
أ مبد على صراحة نص قد كان ّان الدستورَ املشرع أن القانون، طانللس القضاء
تام للقضاء ين انه أراد االنعزال الل يف أعماله لكن هذا ال يعالتدخ عّمن القضاء استقالل

                                                 
حوث الفقهية لقضاء يف الشريعة االسالمية جملة البمعامل استقالل اد. عمار بوَياف التهامي:  (1)

 .128م،  1996ِهَ. 1447املعاصرة، العدد الثالَون، السنة الثامنة، 
 األعداد) السورية، ااحمامون جملة ّااحماماة، القضاء يف التجربة ّحي من :عابدين حممد األستاذ (2)

5، 6، 7، 8) 1978  ِ 148. 
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ضاء ألن استقالل الق .(1)بانفصاله ّانعزاله فحسب ّإمنا أراد به املطالبة باستقالله ّليس

ملي إذ أن هناك أمر ِري َائز يف الواقع الع متاماً عن السلطتني التشريعية ّالتنفيذية هو

تجلى التشريعية ّالتنفيذية حيث ت عالقة َّيقة تربط السلطة القضائية بالسلطتني

ء نظيم القضاشريعية هلا دّرًا مهمًا يف تمظاهر التعاّن فيما بينهم حيث ان السلطة الت

ية تقوم هذا اجملال ّالسلطة التنفيذمن خالل ما تسنه من تشريعات ّقوانني تتعلق ب

ة الرقابة على ملقابل فإن القضاء يقوم مبهمبتعيني القضاة ّنقلهم ّتأديبهم ّترقيتهم ّبا

السلطة التشريعية  انني اليت تصدرها أعمال السلطتني التشريعية ّالتنفيذية، فالقو
ال عدت باطلة، أن ال ختالف أحكام الدستور ّإ فهذه القوانني جيب ختضع لرقابة القضاء

س مهمة ورية القوانني من َهة ّميارفالقضاء هو الذَ يتوىل مهمة الرقابة على دست

عمال ارس الرقابة يف مواَهة األالرقابة على أعمال اإدارة من َهة أخرى حيث مي

السلطات لكن  ذههًا ّتداخاًل ما بني ن. فالبد أن يكون هناك تعاّ(2)املخالفة للمشرّعية

أّ  اعليه تقاللية القضاء أّ االعتداءبشرط أن ال يصل هذا التعاّن إىل حد إهدار اس

ء حمفوظًا ضاء، أَ أن يكون استقالل القضااآلخرتني على الق تطغي أَ من السلطتني

لقضاء فاالستقالل صفة مالزمة ل.(3)ليهإىل املدى الذَ ال تتعدى فيه بقية السلطات ع

أن يكون خارج  قالل جمااًل ّاحدًا فال ميكنّال ميكن فصلها عنه ّإذا مت التصور أن لالست

حتقيق  ات طبيعة خاصة فهي تسعى إىلحدّد القضاء، فمهمة هذه السلطة تكون شاقة ّذ

ّهو  ليه.ام القانون ّمنع أَ اعتداء عالعدالة ّمحاية حقوق األفراد ّحرياتهم ّاحجر

ه هي اليت تفرض االعجراف له الفيصل يف املنازعات كافة فطبيعة عمله ّمهام

حدّث أَ  ق الغاية املنشودة منه ّانباالستقالل حتى يتمكن من مباشرة نشاطه ّحتقي

 اجملتمع. ييدَ إىل حدّث االَطراب يف خلل يف القضاء أّ احليلولة دّن حتقيق أهدافه

                                                 
، 1974لقاهرة، ر العربية، دار النهضة العربية، ااجلمل: النظام الدستورَ يف مجهورية مص ىد. حيي (1)

ِ 117 
 .158،  1973ِلعربية، القاهرة، َرّت بدَّ: موَز القانون الدستورَ، دار النهضة ا (2)
 -كتوراهامني الوَعي ّاإسالمي، أطرّحة دمر يوسف: استقالل السلطة القضائية بني النظعيس  (3)

 .178،  1984ِلية احلقوق، َامعة عني مشس ك
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 التطوراملطلب الثاني: النشأة ّ

لعراقية ذ القدم أَ منذ الشرائع القد عرف مبدأ استقالل السلطة القضائية من

انون الرّماني ونانية القدمية ّاهتم به القالقدمية ّيف العصر الفرعوني ّيف احلضارة الي

لقاَي عديدة يف اإسالم على دّر اّكذلك الشريعة اإسالمية حيث تدل الوقائع ال

ني البشر ال فرق ّعلى تطبيق القانون بالتساَّ ب ه بصورة مستقلةالعادل يف تأدية ّظيفت

القية بل عتبارات شرعية ّدينية ّأخبني قوَ َّعيف ِّين ّفقري، ّحاكم أّ حمكوم ال

أهميته لقضاء خلطورة هذا املنصب ّإن العديد من الناس كانوا يرفضون تولي منصب ا

بات هذه على من خيل بواَ ديدينَ شيف اجملتمع إميانهم بوَود َزاء اخرَّ ّدنيو

 الوظيفة.

ل بني رتباطًا َّيقًا مببدأ الفصَم تطور مبدأ استقالل القضاء فبدأ يرتبط ا

لسلطتني ء كسلطة على قدم املساّة مع االسلطات ألن مقتضى هذا املبدأ ان يقوم القضا

اتها كي تتمكن من ممارسة اختصاص التشريعية ّالتنفيذية ّان تكون مستقلة عنهما

يادة القانون، ل السلطتني اآلخرتني يف اطار سوّمحاية حقوق األفراد ّحرياتهم َد تغ

د أن بعضًا بدأ الفصل بني السلطات إذ لجنّقد اختلفت األنظمة السياسية يف اعتناقها مل

لسلطات قق التعاّن ّالتوازن بني امن هذه األنظمة قد أخذت بالفصل املرن الذَ حي

لى مظاهر يث تتجمة ال رملانية حالتشريعية ّالتنفيذية ّالشاهد على ذلك األنظ

ة بها بعد حلكومة ّاستجوابها ّطرح الثقالتعاّن بأن للسلطة التشريعية احلق يف سيال ا

ة على تكوين كون للسلطة التنفيذية حق الرقابالسياسية ّباملقابل يَبوت مسيّلياتها  

ذا ما رأت م ررًا التشريعية ّحق حل هذه السلطة إ تها ألعماهلاسالسلطة التشريعية ّممار

 شاهد لفصل التام بني السلطات ّخريلذلك، أما األنظمة األخرى فقد أخذت بأسلوب ا

 1787ورها لعام اليت اعتنقت هذا املبدأ يف دست األمريكيةعلى ذلك الواليات املتحدة 

عاّن بني هذه السلطات ت أّ يكون هناك أَ أتصال ال أنّيفجرض يف هذا النوع من الفصل 

عاّن ّالتضامن إىل القيام بالتحلال مضطرة سها بطبيعة االن هذه السلطات ستجد نف
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ل رملان اض على القوانني ّخماطبة افمثاًل رئيس الدّلة يتمتع حبق االعجر .(1)فيما بينها

ال السلطة ا َرّرية لنفاذ كثري من أعمبرسائل شفوية أما السلطة التشريعية فموافقته

 .(2)مليزانيةض املعاهدات ّاملوافقة على اعالتنفيذية حنو تعيني كبار املوظفني ّإبرام ب

أَريًا و يف كتابه رّح الشرائع تيّنالحظ ان يف األفكار اليت طرحها مونتيسك

إعالن حقوق  حيث أعلنت الثورة الفرنسية يف ةكبريًا على الثورتني الفرنسية ّاألمريكي

ل قوق األفراد ّال تفص)أن كل مجاعة سياسية ال تضمن ح 1789اإنسان ّاملواطن لسنة 

فرنسية لعام قامت أّل دساتري الثورة ال بني السلطات ال دستور هلا( ّتأسيسًا على ذلك

مريكية لعام لثورة األعن أَره على ا مببدأ الفصل بني السلطات يف الدّلة فضاًل 1791

 .(3)1787م ّالذَ َّع على أَره الدستور األمريكي لعا 1777

 املبحث الثاني

 أهمية ّمكانة استقالل القضاء

لقواعد لته ّعدم ااحماباة فيه هي اأن استقالل القضاء ّنزاهته ّحياديته ّعدا

ذا قيدت حرية إالذَ َّد من أَله ّ ّاألسس اليت يقوم عليها القضاء ّهدفه االمسى

العسري  ار احلق ّدفع الباطل فإنه منالقاَي ّمل يتمتع باحلرية ّاالستقالل يف إظه

موَعًا للنزاع  عندما تكون هذه احلقوق ألفرادايتحمل محاية حقوق  أنعلى القاَي 

العدل  احلرية هو الذَ حيقق للمجتمعفالقضاء املبين على أسس قواعدها االستقالل ّ

أصحابها  ىلإّخصومات ّيرد احلقوق  خالفاتن م األفرادّاحلرية حبسم ما يثور بني 

                                                 
 .181،  1966ِربية، القاهرة، د. فياد العطار: القضاء اإدارَ، دار النهضة الع (1)
لدات حقوق اإنسان، مقال منشور يف جم نعمان أمحد اخلطيب: النصو ِ الدستورية اهم َمانات (2)

يني، بريّت لبنان، عربي، دار العلم للمالعامل الحقوق اإنسان اجمللد الثالث، دراسات تطبيقية عن ال

1998ِ  ،183. 
 .265،  1985ِلدار اجلامعية، نظم السياسة، االد. عبد الغين البسيوني:  (3)
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ه م بالقضاء ليستقر نظام احلك ىلإرفع الظلم ّالطغيان لذلك ظهرت احلاَة يّ

 .(1)ّتزدهر احلضارة األمنّيستتب 

ون الداخلي د ّالدّلة ّمكانته يف القانّت رز أهمية استقالل القضاء بالنسبة للفر

  -ّالدّلي ّعليه سنقم هذا املبحث اىل مطلبني :

 املطلب األّل

 لفرد ّالدّلةل أهمية مبدأ استقالل القضاء

راد ّحرياتهم ضامن حلماية األفالبأنه  تكمن أهمية هذا املبدأ فيما يتعلق بالفرد

به األفراد  قق العدالة ّاحلصن الذَ يلوذمن املعرّف أن القضاء هو امليزان الذَ حي إذ

يف هذا املوَوع هي  العبارات اليت تسمع أّ تقال غلبأّلعل . دفاعًا عن حقوقهم ّحرياتهم 

يطانية خبري ل رت بأن قضاء الدّلة اعبارة رئيس ّزراء بريطانيا حيث قال )حني علم

لرَل ذه الكلمات خترج من فم هذا اأدركت أن بريطانيا باتت بألف خري( ّما كانت ه

من خالل  ها.القضاء بشكل عام للدّلة ّأفرادما تعنيه السلطة القضائية ّ إال ّقد خ َر

تعارض  تولد خصومات ّمنازعات معينة بسببتاليت تنشأ بني األفراد  تالعالقا رفع

َ أّ التفاهم ل الودّيأسه من احلخر آّالفرد عند اختالفه مع فرد  (2)صيةاملصاحل الشخ

ال إذا كان ال ميكن أن يقوم القضاء مبهمته إإال اللجوء إىل القضاء ّ فال يكون أمامه

يع أن يعطي ّبهذا يستط. ذه ّسلطانه حمايدًا مستقاًل ال يهاب أحدًا مهما كان نفو

 ن قبل، أّ عندما يتم انتهاكها م(3)عن حقوقه نلصاحب احلق حقه ّرد الظلم ّالعدّا

                                                 
لسنة الثالثة، عدالة اإماراتية، العدد العاشر، ابدَّ إبراهيم محودة: القضاء يف اإسالم، جملة ال (1)

 م.1976هَ. 1369
ار النهضة العربية، ّلة اإمارات العربية املتحدة، دتشريعات السلطة القضائية يف دحممود اخلضريَ،  (2)

 20،  1996ِالقاهرة، 
ستقالل  ميمتر ااحمامني العرب، جلنة احممد شهيد أرسالن: استقالل القضاء، حبث مقدم إىل  (3)

 7،  1989ِالقضاة ّااحماماة، حلب، 
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عيش مبعزل عن ي اطن يف أية دّلة كانت ال ميكن أنألن املوالسلطات العامة يف الدّلة؛ 

ّ ِري مباشرة مباشرةبصورة ملواطنني تصرفات السلطة اليت البد هلا أن حتس حبقوق ا  .(1)أ

املسيّلة عن  القوانني أَ إصدار ظيفتهاّفمثاًل خبصو ِ السلطة التشريعية 

حقوق  سلطة ان تكون مصدر اعتداء علىعامة جمردة، ّلكن ميكن هلذه ال قواعدَّع 

لك عندما ينص األحكام العامة للدستور، ّيتم ذ نعّحرياتهم ّذلك خبرَّها  األفراد

عليها عن طريق  َيعتد ينتهكها أّقد شرع  ان املالإالدستور على حق من حقوق األفراد 

درتها امص االنتقا ِ منها أّ ّاقوق ار تشريع أّ قانون يتضمن احلد من هذه احلإصد

لرقابة على دستورية اء الذلك فإن ّظيفة القض .سواء كانت مصادرة كلية أّ َزئية 

عن طريق ، فاعلية حلماية احلقوق ّاحلريات تمن أكثر الضماناالقوانني ّاليت ُتعد 

فهذه  .للقانون تهخمالف هلا تبنين تطبيقه إذا ما ع قيامها بإلغاء أَ تصرف أّ االمتناع

املطالبة ون مبقتضاه اللجوء إىل القضاء ّسالح فعال يستطيعمبثابة الرقابة تكون 

 . (2)بالتعويض

ظيم حيات كبرية لتنالمن ص ّكذلك بالنسبة للسلطة التنفيذية مبا متلك

اّ ر مبا تصدره من لوائح ّأّام حقوق األفراد ّحرياتهم فقد تنتهك هذه احلقوق

فقد  .ننيها املسيّلة عن تنفيذ القواّما تتخذه من إَراءات ّكذلك كون ،تعليمات

ية مصدرًا م فتصبح تصرفات السلطة التنفيذتتهم األفراد ظلمًا ّعدّانًا بارتكاب اجلرائ

بدّن َّود  نفسهمأذه احلالة لن يأمن األفراد على ّيف ه األفرادوى من قبل للظلم ّالشك

ريق الرقابة فيقوم القضاء بهذه املهمة عن ط ،يدافع عن املظلوم حمايدّقضاء مستقل 

 صيانة حقوق لقضاء دّرًا كبريًا ّفعااًل يفلف (3)(ة)رقابة املشرّعياإدارة  أعمالعلى 

 ّكفالة حرياتهم.االفراد 

                                                 
 .48،  ِطبعة أطلس، القاهرة، ّبال سنة للطبعم حممد عصفور: استقالل السلطة القضائية  (1)
عربية للطباعة السياسي، الطبعة األّىل، الدار ال د. منري محيد البياتي: الدّلة القانونية ّالنظام (2)

 .394،  1979ِبغداد، 
 1987سكندرية منشأة املعارف، اإ ةاملعاصر كريم كشكاش: احلريات العامة يف األنظمة السياسية (3)

ِ 477. 
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 السيماسيادته الضمان األساس لدّلة القانون ّ دفيعللدّلة  تهبالنسبة ألهمي أما

م القضاء نون سواءًا من حيث اإدارة ألدّلة اليت ختضع يف مجيع مظاهر نشاطها للقال

 ،لى السلطةحبيث يسمو ع ،كم القانونأّ التشريع، أَ تكون السيادة يف هذه الدّلة حل

افظ ن طريق القضاء املستقل الذَ حيّبالتالي فإن خري َمان لدّلة القانون يكون ع

، أما (1)دتهضاء يكفل نزاهة القانون ّسياعلى القانون ّيكفل تطبيقه أَ إن استقالل الق

راد لقانون ّال مكان حلقوق األفيف نطاق الدّلة البوليسية فتسمو السلطة فوق ا

ة هو اخلضوع الذَ الدّل ساس القانون يف هذهحيث أن أّحرياتهم يف مواَهة السلطة 

، (2)ةاة لتحقيق أهداف ّمآرب السلطيعتمد على القهر أَ ان القانون يكون جمرد أد

نظمة ضع يف حكمها للقوانني ّاألّكذلك بالنسبة للدّلة االستبدادية اليت ال خت

متع حبرية التصرف تمري سلطته فيها كما يشاء ّياأل ّاكم االعامة ّإمنا يستعمل احل

انون، ففي ن  إَراءات دّن اخلضوع حلكم القّيتخذ ما حيلو له م ،دّن قيود أّ حدّد

اية القانون كن للقضاء القيام بدّره يف محنطاق الدّلتني البوليسية ّاالستبدادية ال مي

 باتهم أعلى من القانون.تكون إرادة احلكام ّرِاذ َّمان تطبيقه 

      قانون َّود.َ يناط بالقضاء ليكون لدّلة المية الدّر الذيتضح لنا مما تقدم أه

 الثَّاِنياملطلب 

 ليمكانته يف القانون الداخلي ّالدّ

د قضاء ق الدّلية بالتأكيد على َّولقد عنيت الدساتري الوطنية كافة ّاملواَي

ني الناس فقيام حتقيقًا للعدالة ب يةالقانون دّلةللمستقل لكونه الضمانة األساس 

ة احلقوق قراراته هو اك ر َمانة حلمايّالقاَي بأداء مهامه حرًا مستقاًل يف أحكامه 

ي اخلالدة اليت ر الذَ يرتفع على كل املعاناعاستقالل القضاء هو الشّالعامة ّاخلاصة 

ع يف قضائه مراد ّحقوقهم َّقة اجملتيسمو بها القضاء فهو عنوان أساس حلريات اإف

                                                 
تقالل القضاء ميمتر ااحمامني العرب، جلنة اس حممد شهيد أرسالن: استقالل القضاء، حبث مقدم إىل (1)

 .18،  1986ِّااحماماة، حلب، 
 .175د. عبد الغين بسيويين: مصدر سابق،  ِ (2)
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ن الداخلي بصياِة ى مكانة استقالل القضاء يف القانوتتجل. ّتتعزز بالشفافية ّالعالنية 

دستور الذَ يعد لب الصهذا املبدأ يف  هذا املبدأ يف نصو ِ دستورية حيث أن النص على

وم من املعل إذ. (1)ا يعين إعطاؤها مكانة رفيعةيف قمة التدرج اهلرمي للقواعد القانونية ّهذ

ظهر يف مسو رج القواعد القانونية ّالذَ يأن النظام القانوني للدّلة يقوم على أساس تد

لقانونية َها من حيث القوة ّالقيمة ابعض القواعد القانونية على بعضها اآلخر ّتدر

لقواعد القانونية ي القواعد الدستورية َم يليها انلكل منهما فيوَد يف قمة اهلرم القانو

اإدارية  م اللوائح اليت تصدرها السلطاتتصدرها السلطة التشريعية َ العادية اليت

ج اليت ترتب على عد قاعدة اهلرم ّمن أهم النتائّأخرياً القرارات اإدارية التنظيمية اليت ت

فمن  ألعلى من حيث الشكل ّاملضمونهذا التدرج هو خضوع القاعدة األدنى للقاعدة ا

لقاعدة العليا ة  اليت حددتها اطيا من السلالدنحيث الشكل يكون بصدّر القاعدة 

بان تكون  بع فيجويا، أما من حيث املوَّمراعاة اإَراءات اليت حددتها القاعدة العل

ل القضاء ّتكمن أهمية تضمني مبدأ استقال(2)القاعدة األدنى متفقة مع القاعدة األعلى

قانون التنظيم  د كرسهذه القوانني ّقمن ََمن القواعد الدستورية يف أن َّعها 

 هاَح يف نصوصمبدأ استقالل القضاء بشكل 1979ّ(  لسنة 160رقم ) العراقي القضائي

افر قانون ظقد تّلقضاء من النص عليه ، ّمل يتخلف قانون من قوانني تنظيم ا امهكحّأ

يف حتقيق مبدأ  قانون التنظيم القضائيمع  1969( لسنة 111العقوبات العام رقم )

مور دالة ّعاقب كل من يتدخل يف أاستقالل القضاء حيث منع التأَري على سري الع

 . (3)القضاء لصاحل أحد اخلصوم أّ اإَرار به

يّن بأن يعاقب كل من يتدخل يف ش نوعًا من احلماية اجلنائية ذلكّقد عد 

 .بقى للقضاء هيبته ّاستقاللهي القضاء أّ القاَي مبوَب نص القانون حتى

                                                 
اجمللد  وق اإنسان، جملدات حقوق اإنساننفيس صاحل املدانات: قيمة االعجراف الدستورَ حلق (1)

 .189، العدد الرابع  1979ِالثالث، دراسات تطبيقية عن العامل العربي، 
 .42منري محيد البياتي: مصدر سابق  ِ (2)
 .1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 33املادة ) (3)
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لقضاء على سريان ّالية ا 1969( لسنة 83ّقد نص قانون املرافعات املدنية رقم )

لنظر يف ّحصر حق ا ،ذلك احلكومة على مجيع األشخا ِ الطبيعية ّاملعنوية مبا يف

ضًا على . ّقد نص هذا القانون أي(1)ا ِاملنازعات كافة بااحماكم إال ما استثين بنص خ

  .(2)قانونما مل تبطل أّ تعدل ّفق ال اريةسالقضائية ّبقائها  األحكامحجرام ا

ها يف ذلك القضاء ّحدها دّن أن يزامح ماإزاء ما تقدم تنفرد سلطة القضاء مبه

 افة.ّان تشمل ّالية القضاء املنازعات ك ،مزاحم

يف النظام اء مبدأ استقالل القضطلع بها ضّبهذا يتضح لنا املكانة البارزة اليت ي

ّأن َّعه يف هذه املكانة  .لقمة يف اهلرم القانونيلنص عليه يف موقع االقانوني للدّلة با

تقاللية للسلطة َفاء املزيد من االسإس به هو سبيل ااحمافظة على هذا املبدأ ّعدم املسا

ر تقوم بدّي السلطة الثالثة يف الدّلة ّالقضائية ّتدعيمها لتتمكن فعاًل من أن تكون ه

السياسية  كن القضاء إن جيارَ التطوراتاملراقب للسلطتني التشريعية ّالتنفيذية ّيتم

تعلق برَال الضمانات اليت ت ّييكدتمع ّاالَتماعية ّاالقتصادية اليت تطرأ على اجمل

لك مس ذا النوع من التنظيم  فهذا، فإذا كانت نية املشرع قد انصرفت إىل ه(3)القضاء

 خل يف شيّن القضاء.ن أَ اعتداء أّ تدمنه ّال يتضم حمموٌد

 .القانون الدّلي ذا املبدأ مكانًا بارزًا يفأما مكانته يف القانون الدّلي فلقد أخذ ه

يمية ّيف امليمترات ق سواء العاملية منها أّ اإقلّقد جتلت هذه املكانة يف اإعالنات ّاملواَي

زمة لوسائل الالاإنسان ّيف تقرير الى حقوق تمت بالنص عهالدّلية القضائية اليت ا

ق اإنسان الصادر ملي لجند أن اإعالن العاملي حلقوفعلى املستوى العا ،لكفالتها ّمحايتها

ملرقم مم املتحدة بقرارها االذَ أقرته اجلمعية العامة لأل 1948كانون األّل عام  10يف 

اءة ّاحلق يف ل رافجراض اة أمام القانون ّا( قد تناّل هذا اإعالن مبادئ املسا217ّ)

                                                 
 .1969( لسنة 83رقم )ي العراق( من قانون املرافعات املدنية 29املادة ) (1)
 .1969( لسنة 83رقم ) ن قانون املرافعات املدنية( م160/3املادة ) (2)
امعة ئي، أطرّحة دكتوراه، كلية احلقوق، َبدر خان عبد احلكيم: املعيار املميز للعمل القضا (3)

 .58،  1984ِالقاهرة، 
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 إذ للقانون شكلة ّفقًاة ّنزيهة ُمحماكمة عادلة ّعلنية أمام حمكمة خمتصة مستقل

يف أن  خرين احلقّاة التامة مع اآلدم املسانصت املادة العاشرة على أن )لكل إنسان على ق

ماته ه ّالتزااً ّعلنياً للفصل يف حقوقتنظر قضيته حمكمة مستقلة ّحمايدة نظراً منصف

قضاء يف كل ن يسري تنظيم ّإدارة شيّن الّيف أيه تهمة َزائية  توَه إليه( حيث ينبغي أ

 بلد على هدى تلك املبادئ. 

القواعد  نأّاقع ملموس ّحيث  ىلإكما ينبغي بذل اجلهود لتحويلها كاملة 

لقضاة من كني اإىل متدف أن تهي اليت ختضع هلا ممارسة الوظائف القضائية ينبغ

ن حياة املواطنني كلفون باختاذ القرار األخري بشأم املبادئ ّالقضاةالتصرف ّفقًا لتلك 

ة السادس ملنع هم ّحيث أن ميمتر األمم املتحدتهم ّممتلكاتاّحرياتهم ّحقوقهم ّّاَب

مكافحتها أن ( من جلنة منع اجلرمية 16ّ. طلب يف قراره )(1)اجلرمية ّمعاملة اجملرمني

لقضاة باستقالل القضاة ّاختيار ا تدرج َمن أّلوياتها َّع مبادئ توَيهية تتعلق

ّحتجرم يف  ى ذلك ينبغي للحكومات أن تراعيّأعضاء النيابة ّتدريبهم مهنيًا، ّبناءًا عل

الدّل  اليت َّعت ملساعدة سيةألساااطار تشريعاتها ّممارساتها الوطنية املبادئ 

ملبادئ على لقضاء ّتعزيزه ّان تعرض هذه ااألعضاء يف مهمتها املتعلقة بضمان استقالل ا

كل عام، فضاًل نفيذية ّالتشريعية ّاجلمهور بشأعضاء السلطتني التّالقضاة ّااحمامني 

ال  أنبه  صدقصر احليادية ّالذَ يعن عنصر االستقالل فقد أكدت املواَيق على عن

ون له مصلحة شخصية ال تك ّأن ية ينظر إليهامسبقة عن أَ قض أية آراءيكون للقاَي 

صلحة ال يسلك أَ طريق يرَح فيه م فالنتيجة اليت ينتهي اليها نظر القضية ، ّان

 .(2)طرف على طرف آخر 

 َّعلى عنصر اإنسان قد أكدحلقوق لعاملي اأن اإعالن مما تقدم يتبني لنا 

يضًا قد َّد أاحمكمة املختصة بالفصل، ّيف ا ّيف َرّرة توافرهما ّاحلياد االستقالل

التفاقية الدّلية اهمة األخرى ّمنها املّلية مبدًا استقالل القضاء مكانته يف الوَائق الد

                                                 
 .1985أيلول( سنة  6-آب 26عاملة اجملرمني يف )من مقررات األمم املتحدة السابع ملتع اجلرمية ّم (1)
، 1988لقاهرة، طبعة األّىل، دار الفكر العربي، احممود عاطف البنا: الوسيط يف النظم السياسية، ال (2)

ِ 378. 
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 16م املتحدة بتاريخ لألم ةاجلمعية العام امدته اعتيتللحقوق املدنية ّالسياسية ال

 .(1)1976آذار عام  23 منُذ هاّالذَ بدأ نفاذ 1966كانون األّل عام 

حلق عند ّّن أمام القضاء ّلكل فرد امجيع األشخا ِ متسا) حيث نصت على أن 

تكون  أندعوة مدنية  أيةيف  هّالتزاماتحقوق  ّأالنظر يف أية تهمة َزائية توَه إليه 

حبكم  ةأنشم حياديةتصة ّمستقلة خم حمل نظر منصف ّعلين من قبل حمكمة قضيته

  القانون(.

مواَيق  ة إقليمية من الدّل بإصدارأما على املستوى اإقليمي فقد قامت جمموع

 ألّربيةابإصدار االتفاقية  ربيةاألّ، حيث بادرت اجلماعة (2)اإنسانإقليمية حلقوق 

حيث تعد هذه  1953ّأصبحت نافذة عام  1950ام ّما عيف ر أبرمتاليت  اإنسانحلقوق 

هو توفري احلماية ّم من اجتاهات التنظيم اإقليمي هماه األساس الجتاالتفاقية املظهر 

 حماكمة عادلة ّأهم هذه احلقوق هو حقه يف ،ياتهّحر اإنسانالدّلية الفعالة حلقوق 

 .(3)من قبل حمكمة تتسم باالستقالل

قرة األّىل منه إنسان يف املادة السادسة الفاألّربية حلقوق ا ّقد نصت االتفاقية

هام َنائي موَه أّ يف ات هاتمزاتة ّالعلى أن )لكل شخص عند الفصل يف حقوقه املجرتب

ستقلة ِري منحازة حمكمة م مل مدة معقولة ّأماعة عادلة علنية خالفإليه، احلق يف مرا

 ة طبقًا للقانون(.شكّلُم

جيب أن  باللجوء إىل ااحماكم اليت االتفاقية احلق لكل شخصفقد منحت هذه 

ليت تتعرض ة طبقًا للقانون لرد حقوقه اكّلشتتمتع بالنزاهة ّاالستقالل ّتكون ُم

 لالنتهاك من قبل األفراد أّ من قبل السلطة.

فاقية اليت مريكية حلقوق اإنسان تلك االتاالتفاقية األ ّيف ذات السياق َاءت

ل تنظيم يضمها اإنسان من خالماية حقوق حل األمريكيةمساعي الدّل كانت حصيلة 

                                                 
 .1966ياسية لعام ( من العهد الدّلي اخلا ِ باحلقوق املدنية ّالس14املادة ) (1)
 .19،  1998ِالقانون، َامعة بغداد،  عبد اهلل البياتي: حق القاَي رسالة دكتوراه كلية (2)
 .371كريم كشاش: مصدر سابق،  ِ  (3)
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جنة الدّلية ذلك إنشاء الل بعدمت َم  1948ام ع األمريكيةمنظمة الدّل  حيث أنشأت

دة الثامنة املا أشارت فقد .(1)1978يز التنفيذ عام اليت دخلت ح اإنسانحلقوق  األمريكية

انات الكافية توافر فيها الضم حماكمة تيف الفقرة األّىل على أن )لكل شخص احلق

د أسست ق متحيزة كانتِري  ستقلةمّقت معقول حمكمة خمتصة  خاللريها ّجت

 سابقًا ّفقًا للقانون...(.

يف ميمتر  قرارهإّالشعوب الذَ مت  اإنسان حلقوق األفريقيّكذلك نص امليثاق 

أكتوبر  21يذ يف دخل حيز التنفّالذَ  1981القمة األفريقي املنعقد يف نريّبي يف سنة 

الختصا ِ ت اوء إىل ااحماكم ذافقد اعتنق حق اإنسان يف التقاَي ّاللج 1986عام 

 .(2)خمتصة ةكمَّبوت إدانته أمام حم

متر الثاني ضاء الذَ لجنم عن ّقائع امليّهناك أيضًا اإعالن العربي الستقالل الق

حيث  1985( نيسان عام 30-28من ) مدةان للالعرب الذَ عقد يف عم الحتاد احلقوقيني

ان أَ ّاألصل فيه أن يكون كذلك ّ َاء فيه أن من طبيعة القضاء أن يكون مستقاًل

لتشريعية ا ن َانب احدى السلطتنيمساس بهذا األصل أّ أَ تدخل يف عمل القضاء م

يام ذ يف قزان العدل ّيقوض دعائم احلكم، إأّ الراَ العام خيل حتمًا مبي ّالتنفيذية

راد الشعب منًا على مصريه أك ر َمان ألفالقاَي بأداء رسالته حرًا مستقاًل مطمئنًا أ

ضع الدّلة صت املادة األّىل منه على أن )ختنكما  حكامًا ّحمكومني على السواء.

 ريات(.اسيتان حلماية احلقوق ّاحلللقانون ّاستقالل القضاء ّحصانته َمانتان أس

يف قضائهم  القضاة مستقلون ال سلطان عليهمعلى أن )نصت فاملادة اخلامسة أما 

ّ يف شيّن العدالة ألغري القانون ّال جيوز ألية سلطة التدخل يف ا ّ تعطيل تنفيذ لقضايا أ

 أحكام القضاء(.

                                                 
، 1985هرة، ل التنظيم الدّلي اإقليمي القاد. عزت سعد السيد برعي: محاية حقوق اإنسان يف ظ (1)

ِ 405. 
 .1986عام ( من امليثاق األفريقي حلقوق اإنسان ّالشعوب ل7املادة ) (2)
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بي ليكون عرالعرب أصدر هذا اإعالن ال ّكذلك امليمتر الثاني الحتاد احلقوقيني

لنظم القضائية ّالذَ ينبغي ان تلتزم به ااء لقضا لالستقالمبثابة الدستور الدائم 

 .(1)العربية كافة

 هاذكر آلنفيئات الدّلية اائية ّاهلنستنتج مما تقدم أن أعمال امليمترات القض

ّلي ّتدل ستقالل القضاء يف القانون الدتدل على املكانة السامية اليت حيتلها مبدا ا

اء ّالعمل العامل بدعم استقاللية القض أيضًا على مدى اهتمام املفكرين القضائيني يف

 على محايته بتوفري الضمانات الالزمة.

 املبحث الثالث

 لدستوريةااالرتباط باحلقوق ّاملبادئ 

 

ملبادئ َيقًا بالعديد من احلقوق ّامبدأ استقالل القضاء يرتبط ارتباطًا ّ إن

طلبني حلقوق ّاملبادئ الدستورية يف مّسنتناّل دراسة هذه ا الدستورية األساس

 مستقلني:

 املطلب األّل

 االرتباط ببعض احلقوق الدستورية

ة ّمنها َيقًا ببعض احلقوق الدستوريمبدأ استقالل القضاء يرتبط ارتباطًا ّ إن

حق  دعُي ذإمن النص على حق التقاَي  حق التقاَي الذَ ال ختلو الدساتري يف العامل

ية حلسن سري حد الضمانات الضرّرألقضائي ّمن مبادئ النظام ا ًاأساسالتقاَي مبدأ 

 أنتنظر فيها حيث  نأعوى أمام حمكمة ما حيب د  ترفعفحني ،القضاء ّحتقيق العدالة

انون لذلك يصبح تطبيق الق أّفهم  أّلوقائع ا إَبات أّالقاَي قد خيطئ يف فهم 

                                                 
نعقد يف عمان لثاني الحتاد احلقوقيني العرب املجملة احلقوقي العربي: عدد خا ِ عن ّقائع امليمتر ا (1)

 .87 ِ ،  7. 6. 5، األعداد 1985نيسان من عام  30-28للفجرة من 
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أمام حمكمة  خرىأق يف إعادة طرح النزاع مرة احل اخلطأللمتقاَي املتضرر من هذا 

 .  اخلطأيح هذا اعلى درَة لتصح

 لذَ يقوم على إتاحةاملبدأ امجة العملية هلذا االستئناف الجر دَّعُي املعنىبهذا ّ

تعيد النظر فيه اعلى درَة ل ةحمكمددًا على جمطرح منازعاتهم  للمتقاَنيالفرصة 

اللجوء  حق شخصلكل  املدنيةفعات لذلك فقد كرست خمتلف الدساتري ّقوانني املرا

. اليت منحت له  سقه األساًا على حقواعتداء تتضمن أعمالمن  إنصافهالقضاء  إىل

عديد من األنظمة خذ الت يف معظم الدساتري االثابّجتسيدًا هلذا احلق الدستورَ 

ىل إ االلتجاء يف األفراد بانه )حق ءالفقهاّقد عرفه  .مببدأ التقاَي  ةالقانونية املعاصر

انه  ذإ لألفرادبيعية ، فحق التقاَي من احلقوق الط(1)من حقوق( القضاء فيما يدعونه

ب يف اللجوء االعتداء على حقوقه ّيرَع السب دإىل القضاء لرحق لكل فرد يف اللجوء 

قضاء بني لا حق النفسه حصرتقد  ن الدّلةال القضاء دّن ِريه للمطالبة حبقوقهم إىل

قهم بأنفسهم كما ضاء حقوتمن اق األفرادت فهي اليت تستأَر به دّن ِريها ّمنع ،الناس

يف ظل الدّلة  لقوة لرد حقوقهم املسلوبة لكنث كانوا يعتمدّن على اكان يف السابق حي

لعدالة العامة باسم ا االمتيازذه ى هت حق التقاَي لنفسها ّيطلق علاحلديثة حصر

ّيرى  (2)بأنفسهم ميارسونها األفرادان ليت كالعدالة اخلاصة اّذلك متييزًا هلا عن 

 قاَيتالحق كفالة ّلة ما دميقراطيًا إال بكم يف دنظام احل يعد أنال ميكن  بانه البعض

 .  بالظلمالشعور عن نفوسهم  لعلى حقوقهم ّيزي األفراديطمئن  الذَ

ال سلوبة املهم َققوحستعادة سلطة القضائية الال إىلأن حق األفراد يف اللجوء 

  ود سلطة قضائية مستقلة عن تدخلالصحيحة دّن َّصورته ميكن ان ميارس ب

لسلطات َرّرة َّود مبدأ الفصل بني ا التشريعية ّالتنفيذية ّهذا يعين السلطتني

                                                 
 .131،  1996ِة، القاهرة، فياد العطار: القضاء اإدارَ، دار النهضة العربي (1)
 .109،  1980ِ، مطبعة التقدم، مصر 1اخلاصة، طفارّق اخلطيب: ااحماكم  (2)
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ات العامة يف عملية تنظيم السلط تكز عليهرهذا املبدأ أَحى ااحمور الرئيس الذَ تّ

 .(1)الدّلة الدميقراطية احلديثة

عام ال  احد من قراراتها بأنه )حقّتصف حمكمة متييز العراق حق التقاَي يف ّ

لعليا ليا ّااحمكمة الدستورية اّمثال ذلك ما أكدته ااحمكمة الع .(2)التنازل عنه(جيوز 

 .(3)ب محايتههذا احلق حقًا أصياًل جي َعْديف مصر من 

ر نظامها ن يف الدّلة ّهو حموولقانإن احلق يف التقاَي هو أساس نفاذ سيادة ا

ًا هلا ذاتي متيازًااعد تها مل تارستها لسلط. ّذلك بأن ممالقانوني ّأساس مشرّعيتها

نية تعلوها ها ّمقيدة يف ذلك بقواعد قانونيابة عن اجلماعة ّلصاحل هاّلكنها متارس

ّإذ . ها أن هي َاّزتها متخطية حدّد من مجوحها لضمان ردها على أعقابهاّتعصمها 

ماية حقوق ني أساسيني حلاستقالله َمانمن حصانة القضاء ّ كان الدستور قد أقام

ان يكون هذا لتقاَي هو املدخل إىل احلماية ّفقد أَحى الزما حق ا ؛ّحرياتهماألفراد 

ن ّسائل زل حقوق األفراد ّحرياتهم عاحلق مكفواًل بنص صريح يف الدستور كي ال تنع

 محايتها بل تكون معززة بها.

 قاَي الدستورصرحياً يكفل حق الت ت نصًاّمن الدساتري األّربية البارزة اليت أّرد

ء اللتجاء إىل القضا( منه على أن )للجميع حق ا24حيث نصت املادة ) 1947الي لعام اإيط

ذا احلق أما . ّالنص صريح يف توفري ممارسة ه(4)حلماية حقوقهم ّمصاحلهم املشرّعة(

( منه على 61ملادة )فقد نصت الفقرة األّىل من ا 1990الدستور البيالرّسي الصادر عام 

ونية وقه ّحرياته بواسطة حمكمة قاناحلماية حلق ان )كل ّاحد سيكون مضمون

                                                 
عارف كفالة حق التقاَي، الناشر منشأة املد. عبد الغين بسيوني: مبدأ املساّاة أما القضاء ّ (1)

 .158،  1983ِباإسكندرية، 
 كلية القانون، ،غدادّالبحث العلمي، َامعة بالعالي عليم املرافعات املدنية، ّزارة الت: د. آدم ّهيب  (2)

 .4هامش  44،  1988ِ
نشور يف لدستورية العليا املصرية، مقال مرابح لطفي مجعة: حقوق اإنسان يف قضاء ااحمكمة ا (3)

 .265،  3ِ، جملد 1989، 1لعامل العربي بريّت، طتطبيقية عن ا اتجملدات حقوق اإنسان، دراس
 .1947الدستور اإيطالي لسنة  (4)
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 ل كاٍف على حق الفرد. ّهنا النص ّاَح الداللة بشك(1)خمتصة مستقلة ّحمايدة...(

َ مم صت املادة ارسة حقوقه يف التقاَي، ّنيف َمان حقوقه ّحرياته عن طريق ااحمكمة أ

ف أّ احتجز له قعلى أن )أَ شخص أّ 1990( من دستور كرّاتيا الصادر عام 3/ 24)

. ّنصت (2)ف(ر دّن تأخري يف شرعية التوقياحلق يف اللجوء إىل ااحمكمة اليت جيب ان تقر

ّ أتهم بت ( من الدستور نفسه يف الفقرة األّىل على29املادة ) هم َزائية ان )أَ أحد شك أ

 يسسة بواسطة القانون...(.له احلق يف حماكمة عادلة أمام حمكمة خمتصة م

 )يفلى أن ( الفقرة األّىل ع56يف املادة ) 1996ارَ الصادر عام غر اهلنّنص الدستو

ن نفسه كل ّاحد ميلك احلق يف الدفاع عاريا الكل سواء أمام القانون ّغمجهورية هن

كم بواسطة ليجعل حقوقه ّّاَباته حتادنية يف دعوى م أّجتاه أَ تهمة توَه إليه 

 .(3)اكمة علنية ّعادلة(حمحمكمة قانونية نزيهة ّمستقلة يف َلسة 

د قرر كثر من مبدأ يف نص ّاحد فهو قارَ انه مجع أغّنالحظ على النص اهلن

د تعمد َي ّاحلق يف علنية اجللسة، ّقاملساّاة أمام القانون ّحق الدفاع ّحق التقا

 مدى مشول النص التباس قد حيصل يف ألَعاداً بمشوله للتهم اجلزائية ّاملدنية أإيضاح 

احلق يف  ألفرادللتفصيل إذ يكفيه القول ان ينا ان ّاَع الدستور يف ِنى عن هذا اّيف رأ

فيد هذا املعنى، صيغة ت أية أّم مصاحلهّاللجوء للقضاء إذا ما مست حقوقهم ّحرياتهم 

كيد النافذ قد حر ِ على التأ 2014سنة أما الدساتري العربية فمنها الدستور املصرَ ل

قاَي حق الت أن( منه على )97ملادة )على حق التقاَي ّكفالته ّمحايته حيث نص يف ا

َي النافذ على حق التقا 2005سنة ل ّأكد الدستور العراقي (4)مصون ّمكفول للكافة...(

. (5)ل للجميع(ثة على أن )التقاَي حق مصون ّمكفوالفقرة الثال يف املادة الثانية عشرة

ي مكفول ( على ان )حق التقا26َفقد نص يف املادة ) 1998أما الدستور السوداني لسنة 

                                                 
 .1990الدستور البيالرّسي لسنة  (1)
 .1990الدستور الكرّاتي لسنة  (2)
 .1996ارَ، لسنة غالدستور اهلن (3)
 .2014الدستور املصرَ لسنة  (4)
 النافذة. 2005الدستور العراقي لسنة  (5)
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ّنصت املادة  (1)ت االختصا ِ..(للجميع ّيكون ألَ شخص احلق للجوء للمحاكم ذا

قه يف اللجوء التقاَي ّال جيوز منع أحد من ح فة احلق يف( منه على ان )يكفل للكا35)

ت شخا ِ حق التقاَي أمام ااحماكم ذاجلميع األ رإىل العدالة يكفل الدستو

نص يف املادة  1952تور األردني لسنة االختصا ِ ّفقًا ألحكام القانون(. ّكذلك الدس

وز ّميدى ذلك انه ال جي. (2)حة للجميع(( منه الفقرة األّىل على أن )ااحماكم مفتو101)

ًا لإلنصاف كان لطرق أبواب ااحماكم طالب نزع اختصاصاتها َزئيًا أّ كليًا يف َّه أيًا

حق  جميع ذلك أن حق التقاَي هوفقد كرس الدستور األردني مبدأ حق التقاَي لل

هدار هذا احلق أّ إ ألية سلطةفال جيوز  طبيعي من حقوق األفراد نشأ منذ أقدم األزمان

 نتقا ِ منه.اال

ق بدأ استقالل القضاء ّكفالة حيتضح لنا مما تقدم ان العالقة َّيقة بني م

واء كانت من اعتداء عليه س أّعلى حق  التقاَي من خالل أنه ما أن تكون هناك منازعة

 إىلوقهم هي اللجوء لرد حق األفرادفإن ّسيلة  من قبل الدّلة أم أنفسهمقبل األفراد 

للقضاء أن  ه األفراد لرد حقوقهم ّال ميكنصن الذَ يلوذ بالقضاء، فالقضاء هو احل

ه أية سلطة ، ّال يتدخل يف عمله أّ شيّنيقوم مبهمته هذه إال إذا كان مستقاًل ّعاداًل

 ذات الوقت ستقاللية القضاء ّمحايته يعد يفأَ أن احلفاظ على ا ،تفرض إرادتها عليه

ّ تش .(3)قاَيمحاية ّصيانة حلق الت َ تصرف أ ّبني  ريع حيول بني األفرادّبالتالي فإن أ

لية يعد اعتداء ّمساسًا باستقال حقهم بااللتجاء إىل القضاء للمطالبة حبقوقهم

 .(4)ق ّإهدار لهالقضاء ّيف الوقت ذاته هو انتقا ِ من هذا احل

 املطلب الثاني

 ارتباط استقالل القضاء بالوالية العامة

                                                 
 .1998الدستور السوداني لسنة  (1)
 .1952الدستور األردني لسنة  (2)
 .257،  1977ِرة، العربية، القاه، دار النهضة 1 فارّق الكيالني: استقالل القضاء، ط (3)
 201حممد عصفور: مصدر سابق،  ِ (4)
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فراد ّتسرَ ات ّاخلصومات الواقعة بني األّالية عامة يف الفصل يف املنازع للقضاء

. ّقد اجته البعض (1)يعيني أم معنوينيهذه الوالية على مجيع األشخا ِ سواء كانوا طب

لدستور ها إقرارًا بأهميته ّمن ذلك امن الدّل إىل النص على هذا املبدأ يف دساتري

ة القضائية مستقلة ط( منه نصت على أن )السل165دة )املعدل يف املا 1971املصرَ لسنة 

 (.ا ّتصدر أحكامها ّفق القانونتتوالها ااحماكم على اختالف أنواعها ّدرَاته

اصدر  تقالل السلطة القضائية فقدأما املشرع العراقي فقد حر ِ على تعزيز اس

ستثناءات كافة الدعاّى إال بعض اال تشريعات أصبحت فيها الوالية للقضاء للنظر يف

لطة القضائية النافذ على ان )الس 2005( من الدستور العراقي لسنة 87حيث نصت املادة )

ّفقًا للقانون(   حكامًادرَاتها ّتصدر أّمستقلة تتوالها ااحماكم على اختالف أنواعها 

ات ّاألحكام ، من قبل أَ َهة ّان القرارّمنع املشرع خضوع أَ قرار للطعن، ّمنع احلجز

ل السلطة لقضاء األعلى على تأكيد استقالّحرصاً من جملس ا .من قبل القضاءتصدر 

 عالقة هلم دية ّاملعنوية حيث ان القضاة التشريع يضمن احلقوق املا إصدارالقضائية 

ساحة احدة من مجيع األطراف يف البالعمل احلزبي ّالسياسي ّالوقوف على مسافة ّ

الية تسرَ ّ)( على ان 29يف مادته ) 1969( لسنة 83)ّقد اقر قانون املرافعات املدنية رقم 

مة ّختتص املعنوية مبا يف ذلك احلكوااحماكم املدنية على مجيع األشخا ِ الطبيعية ّ

يضًا قانون أّاقتفى ذات النهج  .(2)تثين بنص خا ِ(إال ما اس بالفصل يف كافة املنازعات

لقضائي رقم ، ّكذلك قانون التنظيم ا1963( لسنة 26السلطة القضائية املدني رقم )

 . 1979( لسنة 160)

( 27النافذ نص يف مادته ) 1952دني لسنة ّمن الدساتري العربية أيضًا الدستور األر

يع مجاختالف أنواعها... ّتصدر  على أن السلطة القضائية تتوالها ااحماكم على

بع ملنع اجلرمية أما ميمتر األمم املتحدة السا .(3)سم امللك(أاألحكام ّفق القانون ّب

                                                 
 .39،  ِ 1972ل، مطبعة املعارف، بغداد، سعدّن القشطيين: شرح أحكام املرافعات اجلزء األّ (1)
 .1969لسنة  83قانون املرافعات املدنية رقم  (2)
 .19،  1998ِالقانون، َامعة بغداد، لية عبد اهلل البياتي: حق التقاَي، رسالة دكتوراه، ك (3)
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ة قد نص على يف الفقرة الثالث 1985أيلول( لسنة  6 –آب 26ّمعاملة اجملرمني املنعقد يف )

 .(1)ملسائل ذات الطابع القضائي(ان تكون للسلطة القضائية الوالية على مجيع ا

 حق نيضاء ّب بني مبدأ الوالية العامة للقهناك ارتباطًا َّيقًا ّمن هنا نرى أن

رتباطهما ا فضاًل عنما عن اآلخر التقاَي فإنهما أمران متالزمان ال ينفك أحده

 .(2)املتالحم مببدأ استقالل القضاء

 اخلامتة

ساس على ل القضاء يعتمد بالدرَة األمبدأ استقال خنلص من كل ما تقدم أن

ّ قضائية لطة تشريعية أّ تنفيذية أأعمال يتعاَد اجلميع على إلجنازها سواء كانت س

ه مرهونًا حقوق اإنسان ّحريات محايةّإن َّود نظام عادل منصف إقامة العدالة ّ. 

ن اكثر من اإنساحقًا من حقوق  عدستقالل السلطة القضائية ّنزاهتها ّاليت تبا

لة من النتائج ّقد توصلنا يف هذه الدراسة إىل مج .ونها امتيازًا  للسلطة القضائية ك

 ّاملقجرحات ّهي على النحو اآلتي:

 النتائج

د ري العراقية ّاليت تيكجتسيد النصو ِ الدستورية ّمنها الدسات .1

ستقالل ا جلهود إلجناحه حيث اناستقالل القضاء أمر حيوَ البد من تكاتف كل ا

يقية دستورية فهو يشكل َمانة حقالقضاء تفرَه الضرّرة مثلما تلزمه النصو ِ ال

هتم مر يدفع بالضرّرة إىل ان تللخصوم مهما كانت مراكزهم القانونية ّهذا األ

ه ّدعمه عراقي ّتساهم يف رفع كفاءاتالسلطة التشريعية ّالتنفيذية بوَع القضاء ال

 ة.يف اجلوانب املعنوية ّاملادي

                                                 
قوق اإنسان ره حقوق اإنسان، تصدرها مجعية حد. إحسان املفرَي: مبدأ استقالل القضاء، مقال نش (1)

 .8،  1997ِن األّل( تشري -يف العراق، العدد السابع، )أيلول
 1985أيلول( لسنة 6-آب  26ة، ّمعاملة اجملرمني املنعقد يف )ملنع اجلرمي عميمتر األمم املتحدة الساب (2)

 يف الفقرة الثالثة منه.
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ن يكون باألمور السياسية أَ ا ان استقاللية القضاء  تعين عدم تدخله .2

ل ألية َهة لية حياديًا بعيدًا عن امليهذا القضاء مستقاًل باملعنى احلقيقي لالستقال

ّ مراكز قوى أخرى ّينأى بنفسه عن ان ه  اتختصاصيكون طرفاً يف شيّن خارج ا سياسية أ

  االستقاللية.قيقي ّخترَه عن معانيه احلقيقية يفتبعده عن التمكن من أداء دّره احل
 صاهلا التام عن السلطتنياستقالل السلطة القضائية ال يعين انف .3

ني السلطات ّإمنا صلة ّالتعاّن ّالتأَري املتبادل بنعدام الا التشريعية ّالتنفيذية ّال

استقاللية  إىل حد إهدار لان ال يص املقصود من هذا االستقالل التعاّن بينهم جيب

 السلطة القضائية.
ضائية ن األحكام ّالقرارات القاستقاللية القضاء ال تعين فقط أن تكو .4

م ّفقًا َراءات التقاَي ّإصدار األحكاالطعن ّإمنا تعين االلتزام بإ قخاَعة لطر

 قيق العدالة.للقانون ّان يبذل القاَي اقصى ما يستطيع لتح
ية القضاء لوحده بل هي ان حتقيق استقاللية القضاء ليس مسيّل .5

يق قلقانون ّحتسيادة ا منيّاجملتمع لتأ ميسسات الدّلةّالسلطات مجيع مسيّلية 

مة حلماية انني ّاللوائح ّمتثل َمانة مهالعدالة ّالرقابة القضائية على دستورية القو

 السلطة القضائية.
 املقجرحات

مثلة باملنظومة القضائية املت القضاء هو االهتمامور استقالل حم .1

كون القاَي ّهذا االهتمام ال ي بالسلطة القضائية ّكذلك االهتمام باستقاللية

سعى لقضاء ّاهلدف النبيل الذَ يلشخص القاَي بل للدّر العظيم الذَ يقوم به ا

 لتحقيقه.
ليه ع قالل القضاء ّااحمافظةَّع َوابط دستورية فاعاًل لكفالة است .2

 تني التنفيذية ّالتشريعية.من أَ اعتداء أّ تدخل يف شيّنه من قبل السلط
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دة انات ّالصالحيات العائجيب أن يتم النص يف الدستور على احلص .3

لسلطة إال إصالح املنشود. إذ انه ال حيد ابالسلطتني فهذا هو ا هلذه السلطة أسوٍة

 و.يالسلطة، كما َاء يف القول الشهري ملونتيسك
ّ تدخل يف الشأن القضائي أب أن تلتزم ميسسات الدّلة بعدم الجي .4

سية أّ حزابها أّ تنظيماتها السياالعمل على أدخال عناصر منسجمة أّ ملتزمة مع أ

ن ذلك نظر عن كفاءتها أّ خ رتها ألجتمعاتها الطائفية إىل اجلسد القضائي بغض ال

ريق ي ّيشكل حجر عثرة يف طلعراقسيحدث أَرًا سلبيا مستقباًل على َّع القضاء ا

 االستقاللية.
 ليقيهم كي يضمن هلم مركزاً ساميًاَرّرة توفري املزايا املالية للقضاة ل .5

 ة.لة ختسر ذَّ اخل رة ّالدرايمن التطلع إىل الوظائف األخرى مما جيعل الدّ
ضاة ن الطبيعة البشرية للقتعزيز دّر اإشراف على أعمال القضاة أل .6

ائي ّاليت ّأَّاعهم كهيئة اإشراف القض اَة ملن يراَع أعماهلمجتعلهم كغريهم حب

علق بعمله لتحقيق يف أمور القضاة سواء ما تيم ّالتوَيه ّايمهمتها تتمثل يف التق

لقضائي رقم لتنظيم اايه يف قانون القضائي أّ سلوكه الشخصي على ّفق ما أشري إل

 ن منه.واملعدل يف املادة اخلامسة ّاخلمس 1979( لسنة 160)
الل ال رامج اإعالمية التوسع يف طرح الثقافة القانونية من خ .7

ستوى الوعي ري الصفحات القانونية يف رفع ماملسموعة ّاملقرّءة ّاملرئية ّقد الحظنا تأَ

نب القانوني لقانونية أّ املختصني يف اجلاالقانوني لدى املواطن َم العودة إىل املتون ا

يف جمال  ستوى التثقيف ّاإرشاد القانونيللنهوض مب يةالقانون همملعرفة مراكز

 أ استقالل القضاء بني الناس.اإعالم املسموع ّاملرئي لكي يعزز ّيرسخ مبد
لدراسية تتعلق باملعرفة إجياد مناهج تعليمية يف بعض املراحل ا .8

ليها عليه ب ميهل لتقبل االلتزامات اليت ميتى يكون الطالحالقانونية ّبشكل مبسط 

ارسة الشرعية القانونية ّكذلك مم القانون النافذ ّييديها بشكل صحيح ّمنسجم مع

 قاطع مع حقوق اآلخرين.حقوقه اليت كفلها القانون بالشكل الذَ ال يت
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قوق، َامعة لقضائي، أطرّحة دكتوراه، كلية احلاحلكيم: املعيار املميز للعمل ا بدر خان عبد .3
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 .1989، 1قية عن العامل العربي بريّت، طتطبي اتيف جملدات حقوق اإنسان، دراس
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