
 :افتتاحية العدد

المتألقة في نشر  اإلبداعيةتواصل كلية القانون والعلوم السياسية مسيرتها 

تسلك هذا الطريق  أن إالعلى نفسها  لثمرات العلمية المتميزة التي آلتا

وما  واستمرارهالنجاح  إرهاصاتالشاق وان تتحمل  اإلبداعوتواصل به 

 وتشجيع وتواصل المبدعين فيها إدارتهامن عزيمة القائمين على  إالذاك 

النيرة والعقول المتفتحة التي تجود على العالم اجمع بما  األقالمحملة  من

وجدت طريقها بين صفحات هذه المجلة  أبحاثبه عقولهم من  أثمرت

لتكون المعين الصافي والمنهل العذب الذي ينهل منه طالب العلم 

يه المتتبعون ما يشد االختصاص والركن المتين الذي يجد ف وأصحاب

 .إمامهمعزمهم ويفتح نوافذ العلم 

أتحفت لبنة وثمرة من ثمرات هذه المجلة التي  إالوما هذا العدد السابع 

 إال بتواصلالستة السابقة التي ما نجحت وما استمرت  باألعداد قراءها

 أكثرتستمر بالتواصل  أنقراء هذه المجلة، وهي تعدكم بعد هذا العدد 

وإعالء لشأن العلماء الذين افنوا أيامهم في خدمة لمسيرة العلم  أكثروالتألق 

 .سبيل نشر العلم والتحقق منه

 .......ونحن بدورنا ننقل لكم إبداعهم امأل في أن يالقي استحسانكم



استقالل السلطة القضائية في الفكر السياسي 

(رؤية تجديدية)اإلسالمي   

 تركي عبد مجيد

فكر سياسي /دكتوراه علوم سياسية  

القائم/ كلية التربية   

 ملخص البحث

 

يعد استقالل السلطة القضائية 

من أهم المسائل التي تتمايز 

وهو بال , بها األمم والشعوب

شك دليل على ارتقاء اإلنسان 

وسموه وتحريره من صنوف , 

الظلم واالضطهاد والطغيان 

ونيله لحقوقه وكرامته وقد قدم 

اإلسالم هذا النوع من القضاء 

وغير , مسلمين , لمواطنيه 

وذلك من حيث أصل , مسلمين 

أما من حيث , التشريع

الممارسة فقد حظيت األمة في 

عصورها الزاهرة بقضاء لم 

يحَظ به إنسان على وجه 

لها على مدى تاريخ البسيطة ك

اإلنسانية, فكانت بذلك سابقة 

للغرب بأكثر من الف عام في 

منح السلطة القضائية 

.استقاللها  

إن عدم اكتفاء المؤسسة 

القضائية في اإلسالم بالقضاء 

العادي وإيجاد أنواع أخرى 

للقضاة كالحسبة وقضاء المظالم 

 –مع االرتقاء بشروطهما  –

وإعطائهما صالحيات واسعة 

تمكنهما من مساءلة ومحاسبة أي 

فرد في الدولة حكاما ومحكومين 

يؤكد استقاللية القضاء وهيمنته 

على السلطات األخرى والحياة 

.العامة  
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 مقدمة

يحتللللل القضللللاء مكانللللة هامللللة فللللي حيللللاة األمللللم 

نقصللد )وكلمللا كانللت سلللطته مسللتقلة , والشللعوب

كلمللللا كللللان ذلللللك دللللليال علللللى ( سلللللطة القضللللاء

والكرامللللللة والحقللللللو  التللللللي  الللللللوعي والرفعللللللة

تتمتللللع بهللللا أمللللة مللللاف ذلللللك ألن هللللذه المفللللاهيم 

, تللللرتبط بهللللا ارتباطللللا مباشللللرا بنزاهللللة القضللللاء

 .تلك النزاهة التي تنفك عن استقالله

 

والشلللك أن القضلللاء فلللي عصلللر : أهميةةةة البحةةةث

اإلسللالم الزاهللر قللد نللال هللذه االسللتقاللية بمللا لللم 

نحطلللاط إال أن اال, يتحقللل  فلللي التلللاريخ اإلنسلللاني

والتللللردي الللللذي تعللللاني منلللله األمللللة قللللد جعللللل 

القضللللللاء كسللللللللطة أسللللللليرا وتابعلللللللا للسللللللللطات 

األخللللرى ممللللا سللللاهم بالنتيجللللة بتللللردي أوضللللاع 

ومللللن هنللللا , اإلنسللللان وإهللللدار حقوقلللله وكرامتلللله

 .تأتي أهمية البحث

 

أمللللا الفرضللللية التللللي أسسللللت  :فرضةةةةية البحةةةةث

ال تتمتلللع السللللطة القضلللائية : لهلللذا البحلللث فنقلللول

بللللل , م باالسللللتقاللية التامللللة فحسللللبفللللي اإلسللللال

 .تهيمن على السلطات الباقية

 

وعليللله فلللحن البحلللث يهلللدف  :الهةةةدن مةةةث البحةةةث

إلللللى إثبللللات ذلللللك فللللي ضللللوء وصللللف السلللللطة 

القضللللائية وبيللللان عالقتهللللا بالسلللللطات األخللللرى 

واإلشلللللارة إللللللى الخللللللل الموجلللللود فلللللي فهمنلللللا 

 .للسلطة القضائية في اإلسالم

 

هللذه   لبرهنللة علللىاجللل ا ومللن :منهجيةةة البحةةث

فقلللد , الفرضلللية والوصلللول إللللى الهلللدف المنشلللود

: اعتمللدت فللي بحثللي علللى منهجللين رئيسللين همللا

 .والمنهج التحليلي, المنهج الوصفي

 

يجيللب هللذا البحللث عللن سللؤال  :إشةةليلية البحةةث

هللللل السلللللطة القضللللائية مسللللتقلة بالفعللللل : مفللللاده

 !.عن السلطات األخرى؟

 

  فقللد انللتظم سللب ولإلحاطللة بمللا :هيلليةةة البحةةث

علللرف : وخاتملللة مطاللللب هلللذا البحلللث فلللي ثالثلللة

, يته ومكانتلللللهوأبلللللان مشلللللروع, األول القضلللللاء 

ضلللمانات اسلللتقالل القضلللاء بلللين أملللا الثلللاني فقلللد 

هم ع القضللللاة وشللللروطاإلسللللالمي المتعلقللللة بتنللللو

وجلللللاء الثاللللللث , والقلللللانون اللللللذي يحكملللللون بللللله

بيلللان واقلللع السللللطة القضلللائية فلللي اإلسلللالم بلللين ل

السلللللتقالل, وفلللللي النهايلللللة تضلللللمنت التلللللدخل وا

 .الخاتمة النتائج والتوصيات
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مفهةةةةةةة ة ال ةةةةةةةلطة : المطلةةةةةةة  ا   

 القضيئية

 . تعرين ال لطة القضيئية: أ لا 

( َسللللللللل طَ )لطة لغللللللللة  مصللللللللدر السلللللللل

, ج سلطاءسالطَة,   . سلوطة 

أطلللل  لللله السللللطة والقلللدرة, : ه  َسلللل ط

مكنللللة منلللله وحكملللله فيلللله, : وسللللل َطه  عليلللله

حكلللللم وتمكلللللن وسللللليطر, ت: وتسلللللل ط عليللللله

فالسلطة التسلط والسيطرة والتحكم
( )

 . 

وتقابلهللللللللللللللا فللللللللللللللي االنجليزيللللللللللللللة 

(Authority )السلللللللللللللللللطة, : وتعنللللللللللللللللي

السلطان, النفوذ التفويض والحجة 
( )

 . 

وفللللللللللللللي االنجليزيللللللللللللللة ايضللللللللللللللا  

(Authority ) تعنللللللللللي القللللللللللدرة علللللللللللى

 أو االمتثللللللال ألسللللللباب اإلذعللللللانضللللللمان 

لتللللي تتعللللل  بللللالقيم او القواعللللد األساسللللية ا

ي قر بها عموما  بوصفها شرعية
( )

 . 

( قضللللللى)مصللللللدر : والقضللللللاء لغللللللة  

َحَكللللَم وفصللللل, : قضللللاء  وقضللللية َقضلللليا  و

القللللاطع ل مللللور المحكللللم لهللللا, : والقاضللللي

وملللن يقضللللي بللللين النللللا  بحكللللم الشللللرع, 

الحكللللللللللللم واألداء عمللللللللللللل : والقضللللللللللللاء

القاضي
( )

 . 

أمللللللا القضللللللاء  اصللللللطالحا  فيعرفلللللله 

صلللللل ف: ))هلللللالل سلللللرحان بأنللللله يمحيللللل

الخصللللومة بللللين المتنللللازعين بقللللول ملللللزم 

صلللللادر علللللن جهلللللة مخوللللللة ذات سللللللطة 

وبللللحجراءات مخصوصللللة, يجتهللللد فيلللله أن 

يكللللللون وفلللللل  مللللللا يرضللللللي   سللللللبحانه 

((وتعالى
( )

 . 

: ويعرفلللله  عبللللد الكللللريم زيللللدان بأنلللله

الحكلللللللللم بلللللللللين الخصلللللللللوم بالقلللللللللانون ))

اإلسالمي بكيفية مخصوصة
( )

.)) 

: أملللللللللا النبهلللللللللاني فيعرفللللللللله بأنللللللللله

خبللللللار علللللللى سللللللبيل اإللللللللزام وهللللللو اإل))

يفصلللل الخصلللومات بلللين النلللا , أو يمنلللع 

ملللا يضلللر حللل  الجماعلللة, أو يرفلللع النلللزاع 

الواقلللع بلللين النلللا  وأي شلللخ  مملللن هلللو 

فللللي جهللللاز الحكللللم, حكامللللا  أو مللللوظفين, 

((خليفة أو من هو دونه
( )

 . 

ذا التعريللللف يتبللللين لنللللا أن ومللللن هلللل

شللللتمل علللللى ثالثللللة أنللللواع مللللن القضللللاء ي

صلللللل كلللللل نلللللوع منهلللللا علللللن القضلللللاء ينف

نلللللللللوعين ا خلللللللللرين ولللللللللله محكمتللللللللله ال

ن, فالفصلللل اته المختصلللوالمختصلللة وقضللل

بلللين النلللا  فلللي الخصلللومات هلللو القضلللاء 

العللللادي, ومنللللع مللللا يضللللر حلللل  الجماعللللة 

سللللبة, ورفللللع النللللزاع الواقللللع بللللين هللللو الح

والحكللللللام هللللللو عمللللللل محكمللللللة  عيللللللةالر

ملللللن هلللللذا الفهلللللم يمكلللللن بيلللللان و. المظلللللالم

ر القضللللاء قصللللور التعريللللف الللللذي يحصلللل

بالفصلللل بلللين الخصلللومات بلللين النلللا , ثلللم 

هلللو ال يصلللف واقلللع القضلللاء كملللا ورد فلللي 

فعلللل النبلللي, وإنملللا هلللو بلللاب لملللا يمكلللن أن 

ينللللتج عللللن القضللللاء, وقللللد ال ينللللتج عنلللله, 

فلربمللللا يفصللللل القاضللللي بللللين الخصللللمين 

ولربما ال يفصل
( )

 . 

وأخيللللللرا  يمكللللللن تعريللللللف السلللللللطة 

تنفيللذ القللوة والللتمكن مللن ))القضللائية بأنهللا 
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أحكللللام   تعللللالى بللللين العبللللاد علللللى جهللللة 

((اإللزام
( )

 . 

وتقابلهللللللللللللللا فللللللللللللللي االنجليزيللللللللللللللة 

(Judiciary ) فللللللرع الحكومللللللة ))وتعنللللللي

المسلللؤول علللن التفسلللير الرسلللمي للقلللوانين 

التللللي يسللللنها المجللللل  التشللللريعي وينفللللذها 

((الفرع التنفيذي
(  )

 . 

وملللن كلللل ملللا سلللب  يمكننلللا صلللياغة 

ضللللائية هللللي السلللللطة الق: التعريللللف ا تللللي

تلللللللك الجهللللللة المخولللللللة, القللللللادرة علللللللى 

الفصللللللل فللللللي الخصللللللومات بللللللين النللللللا  

أنفسللللللللهم, أو بللللللللين النللللللللا  والجهللللللللات 

المسلللللؤولة, أو حمايلللللة الحللللل  العلللللام, دون 

 . أدنى تدخل من ا خرين

مشةةةةةةةةةةةر  ية ال ةةةةةةةةةةةلطة : ثينيةةةةةةةةةةةيا 

 . القضيئية

يسللللللتدل عبللللللد القللللللديم زلللللللوم علللللللى 

مشلللروعة السللللطة القضلللائية وأصللللها ملللن 

 علللز وجلللل وسلللنة نبيللله صللللى   كتلللاب  

عليلله وسلللم
(  )

: فملللن القللرلن قوللله تعلللالى. 

((وأن احكم بينهم بما أنزل  ))
 (  )

 . 

أملللا السلللنة فقلللد تلللولى النبلللي القضلللاء 

بنفسلللله وقضللللى بللللين النللللا , كمللللا عللللين 

للللا  قضللللاء  قضللللاة مللللن صللللحابته, فقلللللد علي 

اللليمن وأوصللاه تنبيهللا علللى وجلله القضللاء, 

إليىىىج ن ىىىتق ِىىىت تقىىى   إذا تقاضىىى  )): فقلللال لللله
لىىىىحتى تسىىىىى  تآلىىىىىوف تىىىىىت  ا  ىىىىى  ِآلىىىىى   تىىىىى ن   

 . (  ) ((تيف تقضي

وقللللللد أسللللللتدل محمللللللد عللللللزة دروزة 

 بللللأربع عشللللرة ليللللة تؤكللللد مبللللاد  العللللدل

بوجللللله علللللام افواإلنصللللل
(  )

منهلللللا قولللللله  

لللا أنزلنلللا إليلللك الكتلللاب بلللالح  : ))تعلللالى إن 

للللتحكم بلللين النلللا  بملللا أراك   وال تكلللن 

((للخائنين خصيما  
 (  )

 . 

أملللا عبلللد العزيلللز الخيلللاط فقلللد أسلللتدل 

بعلللدد ملللن ا يلللات
(  )

: , منهلللا قولللله تعلللالى

فللللال وربللللك ال يؤمنللللون حتللللى يحكمللللوك ))

فيمللا شللجر بيللنهم ثللم ال يجللدوا فللي أنفسللهم 

((حرجلللللا  مملللللا قضللللليت ويسللللللموا تسلللللليما
 

(  )
كملللا أورد عللللى سلللبيل االسلللتدالل أن . 

النبلللي قضلللى فلللي اللللدماء والحلللدود, وفلللي 

كللللللاص والوصللللللايا والبيللللللوع الميللللللراث والن

والتفلللي  ومللوت المبتللاع قبللل دفللع الللثمن, 

الخللللللداع فللللللي البيللللللوع وفللللللي األيمللللللان و

وغيرها
(  )

 . 

وهنللللللاك مللللللن توسللللللع فللللللي إثبللللللات 

مشلللروعية السللللطة القضلللائية ليسلللتدل بكلللل 

مللللا مللللن شللللأنه اإلشللللارة إليهللللا وإن كللللان 

يعنللللي الحكللللم بمعنللللاه المطللللل  فقللللد أسللللتدل 

السلللرحان
(  )

لللا يلللا : ))بقولللله تعلللالى.  داود إن 

جعلنللللاك خليفللللة فللللي األرض فللللأحكم بللللين 

النللللا  بللللالح  وال تتبللللع الهللللوى فيضلللللك 

...((علللللن سلللللبيل  
 (  )

وكلللللذلك اسلللللتدل . 

إذا )): اهلل ع يىىىس ت ىىى   صىىى  بالسلللنة ملللن قولللله 
تكىىى  المىىىىات  ِ صىىىىاو لىىىىس ف ىىىى اق تإق ف  ىىىى  ِ ىىىىس 

 . (  ) ((ف   تات 

ويبللللللدو لللللللي أن االسللللللتدالل با يللللللة 

نللللاه فللللي تعريللللف السللللابقة يؤكللللد مللللا أورد



اإلسالمياستقالل السلطة القضائية في الفكر السياسي   
يديةرؤية تجد  

5 

 

السللللللطة القضلللللائية ملللللن أنهلللللا نلللللوع ملللللن 

للللللل الحلللللللديث فيشلللللللير  اأنلللللللواع الحكلللللللم, أم 

بوضلللوص اللللى اسلللتقالل هلللذه السللللطة, ألن 

الحللللاكم قللللد حكللللم باجتهللللاده دون الرجللللوع 

الللللى احللللد ودون وصللللاية أو ضللللغط مللللن 

 . السلطات األخرى

ملينةةةةةةة ال ةةةةةةلطة القضةةةةةةيئية : ثيلثةةةةةةيا 

 .  أهمية ا تقاللهي

 -ألبللللن خلللللدونطبقلللا  –يعلللد القضللللاء 

ملللللن الوظلللللائف الداخللللللة تحلللللت الخالفلللللة, 

ألنللللله منصلللللب الفصلللللل بلللللين النلللللا  فلللللي 

الخصلللللللومات حسلللللللما  للتلللللللداعي وقطعلللللللا  

للتنلللللازع, ولكلللللن عللللللى أسلللللا  األحكلللللام 

الشلللللللرعية المتلقلللللللاة أو المسلللللللتنبطة ملللللللن 

الكتللللاب والسللللنة, فكللللان لهللللذا السللللبب مللللن 

وظللللللللللائف الخالفللللللللللة ومنللللللللللدرجا  فللللللللللي 

عمومها
(  )

 . 

أن ابلللللللن  إن ملللللللن الواضلللللللح جلللللللدا  

خللللللللدون يلللللللرى أن السللللللللطة القضلللللللائية 

مسلللتقلة تمامللللا  علللن السلللللطة التنفيذيللللة وأن 

ارتباطهلللا مباشلللر بالخليفلللة للللي  باعتبلللاره 

يمثلللل قملللة الهلللرم فلللي السللللطة وإنملللا عللللى 

ٍأسلللللا  تمثيلللللله الشلللللرعي ل ملللللة وإن للللللم 

 . يصرص بذلك

أمللللا أبللللن تيميللللة فقللللد رأى أن مكانللللة 

القضللللاء تللللأتي مللللن أهميللللة األمللللور التللللي 

يحكلللللم فيهلللللا بلللللين النلللللا  وهلللللي الحلللللدود 

والحقلللو , حلللدود   وحقوقللله التلللي تعلللود 

منفعتهللا لسللائر المسلللمين فللي الوقللت الللذي 

ال يمكنهم فيه االستغناء عنه
(  )

 . 

ويؤكللللد عبللللد الكللللريم زيللللدان عظلللليم 

ص بللله  فضلللل القضلللاء مشللليرا  اللللى ملللا صلللر 

الفقهلللللاء ملللللن أن القضلللللاء وسللللليلة ل ملللللر 

ونصلللرة  بلللالمعروف والنهلللي علللن المنكلللر

المظللللومين وزجلللر الظلللالمين واعطلللاء كلللل 

ذي ح  حقه وإصالص بين النا 
(  )

 . 

إن مكانلللللة القضلللللاء عظيملللللة, وهلللللو 

ملللللن ضلللللروريات الحكلللللم وأملللللور اللللللدين 

واللللللللدنيا ألن مصللللللللحة األملللللللة تقتضلللللللي 

وجلللوده العنايلللة بللله ونظلللرا  لهلللذه األهميلللة 

فقللللد وردت األحاديللللث التللللي ترغللللب فللللي 

القضلللاء أو ترهلللب منللله
(  )

ى النبىىىي قىىى  منللله . 
: القضىىىىىىىىىىا   ىىىىىىىىىىت : ))صىىىىىىىىىى   اهلل ع يىىىىىىىىىىس ت ىىىىىىىىىى  

قاضىىىىىىياق ِىىىىىىي النىىىىىىانر تقىىىىىىا   ِىىىىىىي ال نىىىىىى ر ن ىىىىىى  
قضىىىى   ايىىىى  المىىىىذ ت ىىىى  ي  ىىىى   ىىىى لج ِىىىى لج ِىىىىي 
النىىىىىىىانر تقىىىىىىىا   ق ي  ىىىىىىى  ِ   ىىىىىىىج تقىىىىىىى   النىىىىىىىا  
ِهىىىى  ِىىىىي النىىىىانر تقىىىىا   قضىىىى   ىىىىالمذ ِىىىى لج ِىىىىي 

 . (  ) ((ال ن 

ولملللللللا كانلللللللت السللللللللطة القضلللللللائية 

يملللة فلللي الفكلللر متمتعلللة بهلللذا المكانلللة العظ

اإلسلللالمي, فلللحن ملللن الضلللرورة بمكلللان أن 

تكلللللون مسلللللتقلة علللللن السللللللطات األخلللللرى 

لكللللللي ال تضلللللليع الحللللللدود والحقللللللو  وال 

يسلللتقوي الظلللالم بأيلللة قلللوة مهملللا كانلللت وال 

يتهلللاون فلللي أملللر بمعلللروف أو نهلللي علللن 

منكلللر حتلللى للللو صلللدر ذللللك المنكلللر ملللن 

 . الحاكم نفسه

 . تط ر ال لطة القضيئية: رابعيا 
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ن أرسلللى النبلللي قواعلللد القضلللاء بعلللد أ

وملللللار  صلللللورته المثللللللى علللللن طريللللل  

قضللللائه بللللين المتخاصللللمين وعللللن طريلللل  

القضللللاة الللللذين عيللللنهم مللللن أمثللللال معللللاذ 

وعملللر وأبلللن مسلللعود واألشلللعري, فأصلللبح 

القضلللاء وظيفلللة يقلللوم بهلللا قضلللاة معينلللون 

وأصلللبحت لللله قواعلللد وإجلللراءات يلتزمهلللا 

القضللللاة والمتخاصللللمون فضللللال  عللللن ذلللللك 

مللللن  -ان صللللح التعبيللللر–ضللللخم التللللراث ال

األحاديلللث النبويللللة القوليللللة والعمليللللة, الللللى 

جانلللب القلللرلن الحكللليم التلللي سلللتظل ملللوئال  

يرجللللع إليلللله القضللللاة والحكللللام الللللى يللللوم 

الدين
(  )

 . 

وقللللللد بللللللدأ النظللللللام القضللللللائي فللللللي 

االسللللللالم يتطللللللور شلللللليئا  فشلللللليئا , ومللللللن 

التطلللللورات الهاملللللة جلللللدا  تقنلللللين القواعلللللد 

هلللم الكتلللاب والسلللنة القضلللائية بنلللاءا  عللللى ف

كملللا ورد فلللي رسلللالة عملللر بلللن ( االجتهلللاد)

الخطللللللاب الللللللى القاضللللللي أبللللللي موسللللللى 

القضللللاء : األشللللعري ومللللن هللللذه القواعللللد

سلللللنة محكملللللة, الفهلللللم الصلللللحيح, االدالء, 

وجللللوب تنفيللللذ الحكللللم, المللللدعي والمللللدعى 

عليللللله أملللللام المحكملللللة سلللللواء
(  )

وملللللن . 

التطلللورات الهاملللة فلللي هلللذا العصلللر فصلللل 

يلللللة وتعيلللللين رواتلللللب القضلللللاء علللللن الوال

للقضلللللللاة واختصلللللللا  بعلللللللض القضلللللللاة 

بأملللللاكن وأزمنلللللة معينلللللة وكلللللذلك اتخلللللاذ 

مكانللللا  خاصللللا  للقضللللاء وذلللللك فللللي عهللللد 

الخليفة الثالث
(  )

 . 

أملللا فلللي عهلللد بنلللي أميلللة فقلللد تميلللز 

القضللللاة باالجتهللللاد وفلللل  الللللدليل بمللللا فللللي 

ذلللللللك الللللللرأي أو القيللللللا  , كمللللللا تميللللللز 

باالستقالل التام عن السياسة
(  )

 . 

فلللللللي هلللللللذا العصلللللللر أيضلللللللا  تلللللللم و

اسلللللللتحداث تزكيلللللللة الشلللللللهود والتلللللللدوين 

واتخللللاذ المتللللرجمين واسللللتحدثت الشللللرطة 

لتنفيلللللللللذ األحكلللللللللام القضلللللللللائية وإقاملللللللللة 

الحدود
(  )

. 

أملللا فلللي العصلللر العباسلللي فقلللد أللللزم 

القاضللللللي بحصللللللدار حكملللللله وفلللللل  أحللللللد 

المللللذاهب الفقهيللللة المعتبللللرة لضللللعف روص 

االجتهللللاد كمللللا ضللللعف اسللللتقالل القضللللاء 

الخلفلللاء العباسللليين فيللله وذللللك فلللي لتلللدخل 

مقابلللللل اتسلللللاع سللللللطة القاضلللللي وابتكلللللار 

منصب قاضي القضاة
(  )

 . 

وأسللللللتمر القضللللللاء فللللللي العصللللللور 

المتلللللأخرة يلللللؤدي دوره االجتملللللاعي فلللللي 

تثبيلللللت الحقلللللو  وإنصلللللاف المظللللللومين, 

ألن القضلللاة نظلللروا اللللى القضلللاء كواجلللب 

دينللي فقللاموا بلله علللى وفلل  مللا يرضللي   

حتلللللى حلللللين ظهلللللرت سلللللبحانه وتعلللللالى و

القلللللوانين الحديثلللللة فلللللي اللللللبالد االسلللللالمية 

ظلللللللل القضلللللللاء يسلللللللتمد ملللللللن الشلللللللريعة 

وذلللللك ال يقبلللللل حتللللى يعلللللود –اإلسللللالمية 

روحهلللللا وعلللللدالتها فلللللي  -سللللليرته األوللللللى

الوقت الحاضر
(  )

 . 

لهللللذه التطللللورات يللللدرك إن المتأمللللل 

ان اسللللللللتقالل السلللللللللطة القضللللللللائية فللللللللي 

االسلللللالم قلللللد سلللللب  غيلللللره عنلللللد االملللللم 

بعلللللدة قلللللرون حلللللين اسلللللتنبطت  األخلللللرى

القواعلللللد األساسلللللية للقضلللللاء فلللللي العهلللللد 

الراشلللدي ملللن الكتلللاب والسلللنة فلللال سللللطة 
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علللللى القضللللاء إال التشللللريع اإللهللللي الللللذي 

كمللللا تلمللللح فللللي . انقطللللع بانقطللللاع الللللوحي

هلللللذه التطلللللورات أن االسلللللالم للللللم يحلللللدد 

تفصلللليالت العمللللل القضللللائي وإنمللللا جللللاء 

بخطوطلللله العريضللللة فحسللللب, وهللللو هنللللا 

كنظللللام مللللن أنظمللللة اإلسللللالم بللللين يجمللللع 

األصلللللالة واالسلللللتقالل التلللللام ملللللن جهلللللة, 

وبللين المرونللة مللن جهللة أخللرى, فلللم يكللن 

هنلللاك مكلللان مسلللتقل يملللار  فيللله القضلللاء 

إال فلللي عهلللد عثملللان بلللن عفلللان وهلللو أحلللد 

الخلفلللللاء الراشلللللدين المهلللللديين الملللللأمورين 

وفلللي العهلللد األملللوي . نحلللن باتبلللاع سلللنتهم

ة, وهللللي تللللم اسللللتحداث الشللللرطة القضللللائي

غيلللر الشلللرطة المعروفلللة وهلللذا دليلللل عللللى 

اسللللتقالل القضللللاء عللللن السلللللطة التنفيذيللللة, 

مثلمللللا هللللو دليللللل علللللى إمكانيللللة االجتهللللاد 

والتطللللللور الللللللذي تتللللللابع واسللللللتمر, ففللللللي 

العصللللر العباسللللي تللللم اسللللتحداث منصللللب 

قاضلللي القضلللاة اللللذي ينبغلللي أن ال يكلللون 

منصلللللللبا  فخريلللللللا  فحسلللللللب, وكلللللللل هلللللللذه 

نمللللا علللللى سللللبيل المسللللائل التللللي أوردنللللا إ

المثللللال ال الحصلللللر, وهللللي تفيلللللد امكانيلللللة 

ملللا يمللا فيللله مصلللحة األمللة, فحيثاالجتهللاد ف

تكللللون المصلللللحة فللللثم شللللرع  , وإذا مللللا 

وجلللدت مسلللألة معينلللة تلللؤثر عللللى اسلللتقالل 

السللللطة القضلللائية, فلللحن ملللا وجلللدت مسلللألة 

معينللللللة تللللللؤثر علللللللى اسللللللتقالل السلللللللطة 

القضللللائية, فحنلللله مللللن الواجللللب البللللت فيهللللا 

ن المصلللللحة تللللدور مللللع اسللللتقالل هللللذه أل

 . السلطة

 ا ةةةةةةةتقال ضةةةةةةةميني  : المطلةةةةةةة  الثةةةةةةةين 

 ال لطة القضيئية

تنةةةةةةةة   القضةةةةةةةةي   درجةةةةةةةةي  : أ لا 

 القضي 

طبقلللللا  لعبلللللد القلللللديم زللللللوم القضلللللاء 

ثالثة من األدنى الى األعلى
(  )

: 

وهللللو الللللذي  القاضللللي,: النةةةة   ا   

يتللللللولى الفصللللللل فللللللي الخصللللللومات بللللللين 

والعقوبلللات, ودليلللل النلللا  فلللي المعلللامالت 

هلللذا النلللوع ملللن القضلللاء هلللو فعلللل النبلللي 

. ه لمعللللاذ بللللن جبللللل ناحيللللة اللللليمننللللوتعيي

 (. العادي)ويطل  على هذا القضاء 

المحتسلللللب, وهلللللو  : النةةةةة   الثةةةةةين 

الللللذي ينظللللر فللللي القضللللايا التللللي  القاضللللي

تعلللد حقوقلللا  عاملللة, وال يوجلللد فيهلللا طلللرف 

مللللللدع شللللللرط أن ال تكللللللون داخلللللللة فللللللي 

, ودليللل هللذا النللوع مللن الحللدود والجنايللات

القضلللاء ثابلللت بفعلللل الرسلللول وقولللله, ففلللي 

رسلللللول   صللللللى   عليللللله الحلللللديث أن 

عللللى صلللبرة طعلللام فأدخلللل يلللده  وسللللم ملللر  

مللا هللذا يللا : فيهللا فنالللت أصللابعه بلللال , فقللال

أصلللابته السلللماء يلللا : صلللاحب الطعلللام؟ قلللال

أال جعلتللله فلللو  الطعلللام : رسلللول  , فقلللال

((ش فللللي  منللليكلللي يلللراه النلللا , ملللن غللل
 

(  )
ويسلللللمى هلللللذا النلللللوع ملللللن القضلللللاء . 

 . الحسبة

قاضللللللي المظللللللالم,  :النةةةةةة   الثيلةةةةةةث

وهللللو القاضللللي الللللذي ينصللللب لرفللللع كللللل 

المظللالم التللي تحصللل فللي الدولللة أو منهللا, 

تجللللاه أي شللللخ  يعلللليش تحللللت سلللللطانها 

سلللواء أكلللان ملللن رعاياهلللا أم ملللن غيلللرهم, 

وسللللللواء حصلللللللت هللللللذه المظلمللللللة مللللللن 

ه ملللللن الحكلللللام الخليفلللللة أو ملللللن هلللللو دونللللل
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والملللوظفين, ودليلللل قضلللاء المظلللالم قولللله 

فللللللحن تنللللللازعتم فللللللي شلللللليء ...: ))تعللللللالى

((...فللللللللللردوه الللللللللللى   والرسللللللللللول
 (  )

 

فلللالنزاع بلللين الرعيلللة وأوللللي األملللر يجلللب 

أن يللللرد الللللى   ورسللللوله أي الللللى حكللللم 

  وهلللذا يقتضلللي وجلللود قلللاٍض يحكلللم فلللي 

 . هذا النزاع أال وهو قاضي المظالم

تقسللللللليم للللللللي  بالتقسللللللليم إن هلللللللذا ال

علللللد   زللللللومالحلللللديث, ولكلللللن الجديلللللد أن 

الحسللللللبة مللللللن القضللللللاء وكللللللذلك واليللللللة 

المظللللالم, فالمللللاوردي علللللى سللللبيل المثللللال 

للللم يقلللل بلللأن هنلللاك قاضللليا  للمظلللالم, وإنملللا 

قلللال هنلللاك واٍل للمظلللالم وواليلللة للمظلللالم, 

 إللللى نالمتظلملللي جلللر ونظلللر المظلللالم عنلللده

علللن  التناصلللف بالرهبلللة وجلللر المتنلللازعين

التجاحلللللللد بالهيبلللللللة, فصلللللللاحب المظلللللللالم 

ن يحتلللللاج اللللللى قلللللوة وسلللللطوة فضلللللال  عللللل

الت القضاءامتالكه لمؤه
(  )

. 

إن السلللللبب األصللللليل لنشلللللأة قضلللللاء 

المظلللالم هلللو بسلللط سللللطان القلللانون عللللى 

كبلللار اللللوالة ورجلللال الدوللللة مملللن يعجلللز 

القضللللاء عللللن إخضللللاعهم لحكللللم القللللانون, 

لهلللللذا فلللللحن نظلللللام المظلللللالم فلللللي الدوللللللة 

ية قريللب الشللبه الللى حللد كبيللر مللن اإلسللالم

نظللللللللللللام القضللللللللللللاء اإلداري بمدلوللللللللللللله 

الحديث
(  )

 . 

ونظلللرا  لهلللذه األهميللللة الكبيلللرة التللللي 

جعلللللللت قضللللللاء المظللللللالم بمثابللللللة واليللللللة 

مسلللللتقلة, فلللللحن صلللللاحب المظلللللالم يحلللللاط 

بخملللل  جماعللللات ال ينللللتظم عقللللد جلسللللاته 

الحمللللاة واألعللللوان, : إال بحضللللورهم وهللللم

شهودالحكام, الفقهاء, الكتاب وال
(  )

. 

وقلللد علللد الملللاوردي الحسلللبة واسلللطة 

 بللللللين أحكللللللام القضللللللاء وأحكللللللام المظللللللالم

, ورأى أنهللللا توافلللل  القضللللاء مللللن وجهللللين

ومقصللورة عنلله مللن وجهللين, وتزيللد عليلله 

فلللالتواف  يكلللون فلللي سلللماع : ملللن وجهلللين

الللللللدعوى, وفللللللي إلللللللزام المللللللدعي عليلللللله 

ذي عليلللللللله, الخلللللللروج ملللللللن الحللللللل  الللللللل

والقصلللور فلللي سلللماع اللللدعاوى الخارجلللة 

ر المنكلللللرات وفلللللي الحقلللللو  علللللن ظلللللواه

والزيلللادة تكلللون للتعلللرض . المعتلللرف بهلللا

للمنكللللللرات دون شللللللكوى, وكللللللذلك القللللللوة 

والهيبة
(  )

. 

بلللن خللللدون فقلللد رأى أن هنلللاك ا أملللا

قللاض للنظللر فللي المظللالم, والوظيفللة التللي 

يتوالهلللللا قاضلللللي المظلللللالم ممتزجلللللة بلللللين 

سلللللللطوة السللللللللطان وانصلللللللاف القضلللللللاء, 

هيبلللللة,  اللللللى عللللللو يلللللد, وعظللللليم وتحتللللاج

لقملللللع الظلللللالم ملللللن الخصلللللمين, ورهبلللللة 

وزجلللر المعتلللدي, فهلللو يمضلللي ملللا عجلللز 

القضلللللللللاة أو غيلللللللللرهم علللللللللن امضلللللللللائه 

وتنفيللللذه
(  )

عللللد  غيللللر أن ابللللن خلللللدون.  

الحسللللللبة مللللللن بللللللاب األمللللللر بللللللالمعروف 

والنهللللي عللللن المنكللللر, الللللذي هللللو فللللرض 

عللللى السللللطان, وللللم يعلللدها ملللن القضلللاء, 

وكأنهللللللا أحكللللللام ينللللللزه عنهللللللا القاضللللللي 

وسلللهولة أغراضلللها, فتلللدفع اللللى  لعمومهلللا

المحتسللللب ليؤديهللللا فتكللللون بللللذلك وكأنهللللا 

خادمة لمنصب القضاء
(  )

. 
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وعللللى هلللذا اسلللتقر االصلللطالص عنلللد 

واحللللدة مللللن ( الحسللللبة)القللللدامى علللللى أن 

وظللللللائف الدولللللللة فللللللي اإلسللللللالم أو إنهللللللا 

إحلللدى الواليلللات بمعنلللى إحلللدى السللللطات 

علللللى حللللد تعبيرنللللا المعاصللللر الللللى جانللللب 

التللللللي فيهللللللا واليللللللة  السلللللللطات األخللللللرى

القضللللاء وواليللللة المظللللالم, وتللللذكر هاتللللان 

عللللادة الللللى ( القضللللاء والمظللللالم)الواليتللللان 

نظللللللللللر لتقللللللللللارب ( الحسللللللللللبة)جانللللللللللب 

االختصاصات وتشابهها
(  )

. 

أمللللا المعاصللللرون فقللللد عللللد بعضللللهم 

الم أعلللللى درجللللات القضللللاء, واليللللة المظلللل

الحسللللبة ليسللللت مللللن القضلللللاء  بينمللللا رأى

عللللى اللللرغم ملللن اقترابهلللا منللله
(  )

ورأى . 

اللللبعض ا خلللر ملللنهم أن الحسلللبة والمظلللالم 

مللللللن درجللللللات القضللللللاء وعللللللدوه ثللللللالث 

قضللللللاء عللللللادي, ولخللللللر : درجللللللات هللللللي

, وثالللللث هللللو قضللللاء (الحسللللبة)مسللللتعجل 

المظالم
(  )

. 

ممللللللا تقللللللدم نللللللدرك أهميللللللة تنللللللوع 

ذلللللك –درجللللات المحللللاكم  دالقضللللاة, وتعللللد

فللللي اسللللتقالل  -التعللللدد الللللذي نؤيللللده بشللللدة

ا  أنلللله مللللن السلللللطة القضللللائية علللللى أسلللل

الضلللللمانات الهاملللللة للللللذلك, فحلللللين يعجلللللز 

القضلللاء العلللادي علللن المتترسلللين بنفلللوذهم 

وسللللللطانهم وأعلللللوانهم ملللللن كبلللللار رجلللللال 

الدوللللة, يلللأتي قضلللاء المظلللالم بملللا لللله ملللن 

قلللوة وهيبلللة ورهبلللة لقملللع هلللؤالء وأمثلللالهم 

وإخضلللللاعهم لسللللللطان الشلللللريعة, وتنزيللللله 

القضلللاء علللن تلللدخلهم أو محاوللللة التهلللرب 

علماءنلللا القلللدامى ملللا أخرجلللوه  منللله, ولعلللل  

ملللن دائلللرة القضلللاء وعلللدوه واليلللة خاصلللة 

الحكللللام  وإرغلللامالهيبلللة عليلللله   إلضلللفاءإال

ذلك األملللللر كلللللو. وأعللللوانهم للتحلللللاكم إليلللله

عللدها مللن بللاب األمللر  بالنسللبة للحسللبة فللحن

بللللالمعروف والنهللللي عللللن المنكللللر ال يقلللللل 

مللن أهميتهللا, بللل العكلل  فهللو يمنحهللا قللوة 

 قضلللللاءالقضلللللاء وهيبلللللة وليصلللللبح ذللللللك 

للللة جميعهللللا علللللى   اعتبللللارتشللللترك بلللله األم 

أنلللللله عنوانهللللللا العللللللريض والعظلللللليم قللللللال 

كنلللتم خيلللر أملللة اخرجلللت للنلللا  : ))تعلللالى

تللللللللأمرون بللللللللالمعروف وتنهللللللللون عللللللللن 

((...المنكللللر
 (  )

فتقللللوم األمللللة بللللأداء هللللذا  

الواجلللللللب القضلللللللائي لمسلللللللاعدة قاضلللللللي 

الحسلللبة دون أي شلللكوى ملللن أحلللد, وبلللذلك 

المظلللالم حتلللى,  تتميلللز الحسلللبة علللن قضلللاء

للللة بمجملهللللا  وفللللي الوقللللت ذاتلللله فللللحن األم 

أيضلللا , تخضلللع لقضلللاء الحسلللبة بملللن فللليهم 

الحلللاكم أو  السللللطان, يقلللول النبلللي صلللللى 

أعظلللللم الجهلللللاد كلملللللة : ))  عليللللله وسللللللم

((عدل عند سلطان جائر
 (  )

 . 

 : شر ط القضية: ثينييا 

طبقللللا  –وال يجللللوز أن يقلللللد القضللللاء 

فيللله شلللروطه إال ملللن تكامللللت  -للملللاوردي

التلللي يصلللح معهلللا تقليلللده وينفلللذ بهلللا حكمللله 

وهي سبعة
(  )

 : 

الرجوللللللة وهلللللذا الشلللللرط يجملللللع  .1

 . بين صفتي البلوغ والذكورية

العقللللللل الللللللذي يكللللللون صلللللللحيح  .2

لفطنلللة, بعيلللدا  علللن التمييلللز, جيلللد ا

توصللللل بذكائلللله السللللهو والغفلللللة ي

مللا أشللكل وفصللل مللا  إيضللاص إلللى

 . أعضل
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العبللللد عللللن  الحريللللة, الن نقلللل  .3

فسللله يمنلللع انعقلللاد واليتللله واليلللة ن

 . على غيره

اإلسللالم, لكونلله شللرط فللي جللواز  .4

 . الشهادة

العداللللللة, وهلللللذا الشلللللرط يجملللللع  .5

صلللفات الصلللد , األمانلللة, العفلللة, 

التقلللللوى, البعلللللد علللللن الشلللللبهات, 

األملللللن فلللللي الرضلللللا والغضلللللب, 

 . والمروءة

 . , سالمة السمع والبصر . 

العللللللللللم باألحكلللللللللام الشلللللللللرعية,  . 

 . أصولها وفروعها

المللللاوردي الللللى هللللذه  وقللللد أضللللاف

الشلللروط شلللروطا  اخلللرى ينبغلللي أن يتمتلللع 

 ألنللله( واللللي المظلللالم)بهلللا قاضلللي المظلللالم 

فضلللللال  علللللن  -حسلللللب تصلللللوره –يحتلللللاج 

: ثبللللت القضللللاء الللللى سللللطوة الحكللللام فقللللال

ملللللن شلللللروط النلللللاظر فيهلللللا أن يكلللللون ))

جليلللل القلللدر, نافلللذ األملللر, عظللليم الهيبلللة, 

ظلللللللاهر العفلللللللة, قليلللللللل الطملللللللع, كثيلللللللر 

((الورع
 (  )

. 

ويبلللللللللللدو أن معظلللللللللللم المفكلللللللللللرين 

المعاصللللرين تللللابعوا المللللاوردي فللللي هللللذه 

الشلللللللروط ملللللللع اخلللللللتالف فلللللللي بعلللللللض 

الجزئيللللات, وهللللذه المتابعللللة جللللاءت أيضللللا  

فللي زيللادة بعللض شللروط القضللاة وقاضللي 

المظللللالم علللللى شللللروط القاضللللي العللللادي 

ففللللي الوقللللت الللللذي عللللد فيلللله عبللللد الكللللريم 

زيللللدان سللللبعة شللللروط للقاضللللي هللللي
(  )

 :

والحريللللللة, واالسللللللالم,  العقللللللل والبلللللللوغ

العدالللللللة, االجتهللللللاد, الللللللذكورة, سللللللالمة 

الحللللللللوا , وشللللللللروط اخللللللللرى يمكللللللللن 

تلخيصلللللها باصلللللطالحنا المعاصلللللر بقلللللوة 

الشخصلللية, نجلللد أنللله أضلللاف جالللللة القلللدر 

ونفلللاذ األملللر وأعظلللم الهيبلللة وظهلللور الفقللله 

وقللللللة الطملللللع وكثلللللرة اللللللورع
(  )

وهلللللي . 

 . الشروط ذاتها التي قال بها الماوردي

عبلللللللد القلللللللديم زللللللللوم  وملللللللع تلللللللأثر

الواضللللح بالمللللاوردي إال أنلللله خالفلللله فللللي 

شلللللرطين هملللللا اللللللذكورة والحريلللللة, فقلللللد 

أجللللاز قضللللاء المللللرأة قياسللللا  علللللى واليللللة 

الحسللللبة أو قضللللاء الحسللللبة, كمللللا أنلللله لللللم 

 االجتهلللللاديشلللللترط الحريلللللة وللللللم يشلللللترط 

اشلللترط ان يكلللون  وإنملللاللقاضلللي العلللادي 

فقيهللللللا , مللللللدركا  لتنزيللللللل األحكللللللام علللللللى 

قاضلللللي القضلللللاة وقاضلللللي  اع, أملللللالوقلللللائ

يكلللللون  أن ملللللاالمظلللللالم فقلللللد أشلللللترط فيه

رجللللال  وأن يكللللون مجتهللللدا , ألن القاضللللي 

عملللل قاضلللي القضلللاة قضلللاء وحكلللم وهلللو 

مللللا ال يجللللوزه للمللللرأة, وألن مللللن المظللللالم 

التلللي هلللي مظنلللة النظلللر, أن يكلللون الحلللاكم 

قللد حكللم بغيللر مللا أنللزل  , أو حكللم بحكللم 

لللدليل الللذي لللي  للله دليللل شللرعي, أو أن ا

اسللللتدل بلللله ال ينطبلللل  علللللى تلللللك الحادثللللة 

فمثلللل هلللذه المظلملللة ال يلللتمكن ملللن النظلللر 

والفصل فيها سوى المجتهد
(  )

 . 

وهنلللللاك ملللللن رأى وجلللللوب صلللللفات 

مكمللللة تتلللوفر فلللي القاضلللي نفسللله, تتعلللل  

أن يكلللون : ))بخلقللله ونفسللليته وروحللله منهلللا

مسللتقر الللنف , مطمللئن البللال, فللال يقضللي 

أو ضلللللجر أو وهلللللو غضلللللبان أو جوعلللللان 
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قللللللل , وعليلللللله أن يكللللللون عفيفللللللا  أمينللللللا , 

كللللللل مللللللا يريللللللب ويصللللللون نفسلللللله عللللللن 

مارسلللللللة البيلللللللع كالهلللللللدايا والضللللللليافة وم

والشلللراء بنفسللله, وغيلللر ذللللك مملللا يكلللون 

مظنلللة للشلللبهة, وطريقلللا  للرشلللوة والممايللللة 

الللللى احللللد الخصللللمين, الللللى جانللللب الهيئللللة 

التلللللي يكلللللون فيهلللللا القاضلللللي ملللللن مللللللب  

ن كللل مللا يقلللل ووقللار وخشللوع وابتعللاد علل

((الهيبة ويحزم المروءة
(  )

 . 

إن الشلللللروط التلللللي ينبغلللللي توفرهلللللا 

فلللي القاضلللي والمحتسلللب وقاضلللي المظلللالم 

القضلللللاة تشلللللكل حصلللللنا  منيعلللللا   يوقاضللللل

السلللللتقالل السللللللطة القضلللللائية وال يمكلللللن 

ألحلللللد أن يخرقللللله أو يتسلللللوره, فالشلللللروط 

التللللي التلللي أجمعلللت عليهلللا األملللة أو تللللك 

مثلللللل هلللللذا دار حولهلللللا خلللللالف وتضلللللمن 

االسلللللتقالل, ولعلللللل السلللللبب اللللللذي جعلللللل 

لي القضلللاء ملللانعي الملللرأة والعبلللد ملللن تلللو

لشلللللك فلللللي قلللللدرة أي منهملللللا عللللللى هلللللو ا

ضلللمان االسلللتقالل التلللام للقضلللاء إذا ربملللا 

يضلللللعف العبلللللد أملللللام سلللللي ده أو تضلللللعف 

المللللللرأة أمللللللام زوجهللللللا بسللللللب المركللللللز 

هملللا ملللع أن مثلللل هلللذه االجتملللاعي لكلللل من

ا فقهاؤنللللا م يصللللرص بهللللالمخللللاوف التللللي للللل

وعلماؤنللللللا  محذ نلمحهللللللا فللللللي طيللللللات 

هللللي مجللللرد شللللكوك فالشللللروط  -كالمهللللم

األخلللرى للقضلللاة تمنلللع مثلللل هلللذا الضلللعف 

ولكللللللنهم أرادوا أغللللللال  البللللللاب وتفللللللادي 

 . حصول مثل هذا األمر

وللللو نظرنلللا اللللى شلللرط العداللللة بملللا 

فيلللله مللللن صللللفات جامعللللة ألدركنللللا أهميللللة 

هلللذا الشلللرط السلللتقالل السللللطة القضلللائية, 

تقي اللللورع اللللذي يخشلللى الوقلللوع فلللي فلللال

الشللللللبهات هللللللل يمكللللللن أن يضللللللع نفسلللللله 

موضلللع القاضلللي اللللذي يحكلللم خلللالف حكلللم 

  وهلللو يعلمللله, أو أنللله يقضلللي دون عللللم 

وهلللو يعللللم أن كلللال القاضللليين فلللي النلللار, 

هلللل يبيلللع دينللله بلللدنيا غيلللره, وهلللو الفقيللله, 

المللللدرك لتنزيللللل االحكللللام علللللى الوقللللائع, 

ر االجتهللللاد وهنللللا يللللأتي دو. بللللل المجتهللللد

كشللللللللرط ضللللللللامن السللللللللتقالل السلللللللللطة 

القضللللائية فتوليللللة المجتهللللد القضللللاء يعنللللي 

اسلللتقالله وقلللد أشلللار اللللى ذللللك النبلللي حلللين 

: ولللى معلللاذ بلللن جبللل قضلللاء الللليمن وسلللأله

كيللللف تصللللنع اذا عللللرض لللللك قضللللاء؟ ))

فللحن : أقضللي بمللا فللي كتللاب  , قللال: قللال

سلللللنة بف: للللللم يكلللللن فلللللي كتلللللاب  ؟, قلللللال

لللللم يكللللن فللللي سللللنة  فللللحن: رسللللوله, قللللال

أجتهلللد رأيلللي وال للللللوا, : رسلللول  , قلللال

فضللللرب رسللللول   صللللدري : قللللال معللللاذ

الحمللللد ذ الللللذي وفلللل  رسللللول : ثللللم قللللال

((رسللللول   لمللللا يرضللللي رسللللول  
(  )

 .

فهللللللل أمللللللره النبللللللي بللللللالرجوع إليلللللله أو 

التوقلللف؟ ال, بلللل علللد هلللذا االجتهلللاد نوعلللا  

 . من التوفي  الرباني

دور قللللللوة وبعللللللد هللللللذا كللللللله يللللللأتي 

الشخصللللية فللللي اسللللتقالل القضللللاء, فضللللال  

عللللللن الهيبللللللة والسللللللطوة حتللللللى ال يكللللللون 

ة  القاضللللي نهبللللا  ل قويللللاء, والفطنللللة وحللللد 

الللللللذكاء حتللللللى ال يحتللللللال عليلللللله أحللللللد أو 

يخدعللللله, وأخيلللللرا  فقلللللد حلللللر  االسلللللالم 

علللللى حراسللللة القاضللللي مللللن التللللأثر بللللأي 

عللللللارض بشللللللري قللللللد يعتللللللري االنسللللللان 

ة كلللللللالجوع والغضلللللللب والقلللللللل  والسللللللل م
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وغيللللر ذلللللك حتللللى يظللللل القضللللاء مسللللتقال  

 . وتظل سلطته نافذة

المبةةةةةةةيدة العيمةةةةةةةة للحلةةةةةةةة : ثيلثةةةةةةةيا 

  الق انيث الخيصة بيلقضي 

 . المبيدة العيمة للحلة .1

هنللللاك مجموعللللة مللللن المبللللاد  التللللي 

تؤسلللل  للحكللللم الصللللالح بشللللكل عللللام, وال 

يمكلللن قيلللام الدوللللة اإلسلللالمية, ثلللم ازدهلللار 

أهمهللللا المجتمللللع االسللللالمي دونهللللا, لعللللل 

علللللى االطللللال  العللللدل والمسللللاواة, يقللللول 

ابلللللن تيميلللللة فلللللي مقدملللللة كتلللللاب السياسلللللة 

الشلللللرعية نقلللللال   راء العلملللللاء فلللللي قولللللله 

إن   يللللللللللأمركم أن تللللللللللؤدوا : ))تعللللللللللالى

األمانلللللات اللللللى أهلهلللللا وإذا حكملللللتم بلللللين 

لللللا  النلللللا  أن تحكملللللوا بالعلللللدل إن   نعم 

يعظكللللللللللم بلللللللللله إن    كللللللللللان سلللللللللللميعا  

((بصللللليرا
(  )

زللللللت ا يلللللة فلللللي والة ن. ))

االملللللر علللللليهم أن يلللللؤدوا األمانلللللات اللللللى 

أهلهللللللللا, وإذا حكمللللللللوا بللللللللين النللللللللا  أن 

وإذا كانلللللت ا يلللللة قلللللد ...يحكملللللوا بالعلللللدل

حكلللم أهلهلللا, وب إللللى األمانلللاتوجبلللت أداء أ

بالعلللللدل, فهلللللذا جملللللاع السياسلللللة العادللللللة 

((والوالية الصالحة
(  )

 . 

ابللللللن القللللللي م أن العللللللدل هلللللللو  ورأى

اسللللللة والشللللللريعة, ألن الجللللللامع بللللللين السي

غايللللة الشللللريعة هللللي العللللدل علللللى أسللللا  

ضلللللمانها لمصلللللالح العبلللللاد وأن السياسلللللة 

العادللللة جلللزء ملللن أجزائهلللا, ثلللم يؤكلللد هلللذا 

: المعنللللللى بصلللللليغة أخللللللرى حللللللين يقللللللول

سياسلللللللة ظالملللللللة, : السياسلللللللة نوعلللللللان))

فالشلللللللريعة تحرمهلللللللا, وسياسلللللللة عادللللللللة 

لم الفللاجر فهللي مللن اتخللرج الحلل  مللن الظلل

((الشريعة
(  )

 . 

قللللد أكللللد الكثيللللر مللللن المعاصللللرين و

عللللى مبلللدأ العلللدل والمسلللاواة وعلللدوها ملللن 

أهلللم قواعلللد الحكلللم فلللي االسلللالم, كيلللف ال 

وقللد نلللدد القللرلن الكلللريم بالظللالمين والظللللم 

وأمللللر بالعللللدل واإلحسللللان, وعللللدم محابللللاة 

األقلللربين, بلللل حتلللى للللو كلللان الحللل  لغيلللر 

المسلللللللم فيجللللللب أن يعطللللللاه ولللللللو كللللللان 

((علللدوا  
(  )

يلللا أيهلللا اللللذين )): قلللال تعلللالى. 

لمنللللوا كونللللوا قللللوامين ذ شللللهداء بالقسللللط 

وال يجلللللللرمنكم شلللللللن ن قلللللللوم عللللللللى أن ال 

((تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى
(  )

 . 

 اإلحكلللللامإن المسلللللاواة فلللللي تطبيللللل  

ه  إلللىشللؤون مهللم الورعايللة  درجللة أن عللد 

اللللللبعض أصلللللال  ملللللن أصلللللول االسلللللالم, 

ولللللي  مبللللدأ  وأساسللللا  مللللن أسلللل  الحكللللم 

نلللللا  فلللللي نظلللللر االسلللللالم فحسلللللب, ألن ال

جملللللليعهم سواسللللللية, الحللللللاكم والمحكللللللوم, 

اللللذكور واإلنلللاث, العلللرب وغيلللرهم, عللللى 

اخلللتالف أللللوانهم
(  )

يأيهلللا : )), قلللال تعلللالى

لللللا خلقنلللللاكم ملللللن ذكلللللر وأنثلللللى  النلللللا  إن 

وجعلنللللللاكم شللللللعوبا  وقبائللللللل لتعللللللارفوا إن 

.....((أكللللرمكم عنللللد   أتقللللاكم
 (  )

ولعللللل  

غيلللللت مثلللللل هلللللذه المسلللللاواة جعللللللت الطوا

يقفلللون موقفلللا  مناوئلللا  لإلسلللالم حلللين رفلللض 

النبلللي أن يميلللزهم علللن الضلللعفاء والفقلللراء 

وهللللللو المبعللللللوث بللللللالح  إلقامللللللة العللللللدل 

والمسللللللللاواة وإعللللللللادة المللللللللوازين الللللللللى 

األرض
(  )

 . 
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إن مثلللل هلللذه المبلللاد  تسلللاهم بشلللكل 

واضلللح ال يلللدع مجلللال للشلللك فلللي اسلللتقالل 

السللللللطة القضلللللائيةف ألن األملللللة ملللللأمورة 

بالعللللللدل والمسللللللاواة والحكللللللم االسللللللالمي 

اللللذي يقللليم هلللذه المبلللاد  ويطبقهلللا, الممثلللل 

بالسللللطان أو الحلللاكم إنملللا هلللو نائلللب علللن 

األملللة ووكيلللل عنهلللا, واألملللة حلللين بايعتللله 

فللي المعللروف تعلللم  علللى السللمع والطاعللة

أن البيعللللة الشللللرعية تشللللتمل علللللى عقللللد ))

حقيقلللي يتعهلللد الحلللاكم بلللأن يحكلللم بالشلللرع 

اإلسلللالمي, وتتعهلللد األملللة فلللي مقابلللل ذللللك 

((بطاعتللله بلللالمعروف
(  )

وفلللي مثلللل هلللذه . 

الحالللة يجللوز ل مللة أن تخلللع الحللاكم علللى 

أن محللل التزاملله فللي عقللد البيعللة ))ٍأسللا  

ذلللللك  هللللو تنفيللللذ الشللللرع فللللحذا خللللرج عللللن

وتحللللل ملللن التزامللله جلللاز للطلللرف ا خلللر 

التحللللللللللل ملللللللللن البيعلللللللللة ثلللللللللم ( األملللللللللة)

((عزله
(  )

 . 

وملللللن هللللللذا فللللللحن الحللللللاكم سلللللليكون 

حريصللللللا  علللللللى تطبيلللللل  مبللللللاد  العللللللدل 

والمسلللاواة فلللي القضلللاء ويمنلللع خرقهلللا ملللن 

نفسللله, ألن ملللن حللل  قبلللل ا خلللرين او ملللن 

تبلللادر اللللى خلعللله, فتكلللون األملللة لنلللذاك أن 

حقيقيلللللا  السلللللتقالل  هلللللذه المبلللللاد  ضلللللامنا  

أملللللا السللللللطة القضلللللائية فحنهلللللا . القضلللللاء

سللللتبادر الللللى ممارسللللة هللللذه المبللللاد  فللللي 

واقلللع القضلللاء واضلللعة نصلللب عينيهلللا تللللك 

النصلللو  القرلنيلللة والنبويلللة التلللي تحللللذر 

ملللن الظللللم وملللن الرشلللوة فلللي الحكلللم وملللن 

علللدم المسلللاواة بلللين الخصلللمين حتلللى عللللى 

مسللللللتوى النظللللللرة والخطللللللاب واإلشللللللارة 

والمجللللل , وغيللللر ذلللللك, وحتللللى  والمقعللللد

ال تغلللادر السللللطة القضلللائية هلللذه المبلللاد  

الهاملللة فلللحن عليهلللا االلتلللزام بحكلللم   علللز  

وجللللل جملللللة وتفصلللليال  وهللللذا هللللو الجللللزء 

الملللللتمم لهلللللذا الضلللللامن المتعلللللل  بقلللللوانين 

 .القضاء

 الق انيث الخيصة بيلقضي  .2

القللللللانون االسللللللالمي هللللللو القللللللانون 

المي, الللللذي يحكللللم بلللله فللللي القضللللاء االسلللل

وهللللو الشللللريعة االسللللالمية ذاتهللللا التللللي ال 

تعنللللي سللللوى وحللللي   بللللاللفظ والمعنللللى 

وهلللو القلللرلن, وبلللالمعنى دون اللفلللظ وهلللو 

كمللا يشللمل مفهللوم الشللريعة . السللنة النبويللة

لمسللللتفادة االسللللالمية االحكللللام الشللللرعية, ا

المسللللتفادة مللللن نصللللو  القللللرلن والسللللنة 

ملللن المصلللادر التلللي دللللت عليهلللا نصلللو  

السنةالقرلن و
(  )

 . 

إن  االسللللللتناد الللللللى القللللللرلن والسللللللنة 

وملللا انبثللل  عنهملللا واجتهلللاد القاضلللي اللللذي 

أٌقللللره النبللللي صلللللى   عليلللله وسلللللم, بللللل 

وأثنللى علللى المللتمكن منلله وعللد  ذلللك نوعللا  

التوفيللل  الربلللاني كملللا أشلللرنا سلللابقا , يعلللد 

غايلللللة ملللللا يمكلللللن أن ينالللللله ملللللن يبتغلللللي 

اسللللللتقالل السلللللللطة القضللللللائيةف ذلللللللك الن 

الشلللللريعة أو القلللللانون االسلللللالمي,  سللللللطة

هللللو السلللللطة الوحيللللدة التللللي يخضللللع لهللللا 

وقللد يقللول قائللل أن معظللم قضللاة . القاضللي

العللللالم ال يخضللللعون إال لسلللللطة القللللانون, 

فنقلللول أن  هلللذا صلللحيح ولكلللن ملللع الفلللار  

قلللللانون اللللللذي يخضلللللع لللللله الكبيلللللر, ألن ال

السللللللطة القضللللللائية  القاضلللللي فلللللي غيللللللر

عي وقلللد ا هلللو قلللانون وضلللملللإن اإلسلللالمية
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تتللللدخل السلللللطة التشللللريعية فللللي أي وقللللت 

ملللن األوقلللات فلللي تغييلللره أو اسلللتبدال بملللا 

يناسلللب جهلللة معينلللة, وحتلللى للللو كلللان ذللللك 

التغييللللللر لمصلللللللحة األمللللللة فحنلللللله يعنللللللي 

بالنتيجلللة نقللل  هلللذا القلللانون وعلللدم قدرتللله 

رار, ألنللله ملللن وضلللع البشلللر عللللى االسلللتم

 .أنفسهم

أو الشلللللللريعة  اإلسلللللللالميأملللللللا القلللللللانون  

مية فهلللي ربانيلللة المصلللدر ال دخلللل االسلللال

لعبللللد –للبشللللر فللللي وضللللعها, وهللللي طبقللللا  

تمتللللللاز علللللللى القللللللوانين  -القللللللادر عللللللودة

الوضللللللللعية بللللللللثالث ميللللللللزات جوهريللللللللة 

هي
(  )

 . 

تمتلللللاز : الكملللللال -الميلللللزة االوللللللى))

الشللللللللريعة االسللللللللالمية علللللللللى القللللللللوانين 

الوضلللعية بالكملللال أي أنهلللا اسلللتكملت كلللل 

اعلللد ملللا تحتاجللله الشلللريعة الكامللللة ملللن قو

ومبلللاد  ونظريلللات, وأنهلللا غنيلللة بالمبلللاد  

والنظريلللللللات التلللللللي تكفلللللللل سلللللللد حاجلللللللة 

الجماعلللة فلللي الحاضلللر القريلللب والمسلللتقبل 

 . البعيد

تمتلللللللاز : السلللللللمو -الميلللللللزة الثانيلللللللة

الشللللللللريعة االسللللللللالمية علللللللللى القللللللللوانين 

الوضللللللللعية, بالسللللللللمو, أي أن قواعللللللللدها 

ومبادئهللللللا أسللللللمى دائمللللللا مللللللن مسللللللتوى 

بلللللللللاد  الجماعلللللللللة, وإن فيهلللللللللا ملللللللللن الم

والنظريلللات ملللا يحفلللظ لهلللا هلللذا المسلللتوى 

 . السامي مهما ارتفع مستوى الجماعة

تمتلللللللاز : اللللللللدوام -الميلللللللزة الثالثلللللللة

الشللللللللريعة االسللللللللالمية علللللللللى القللللللللوانين 

الوضلللللللللللللعية, باللللللللللللللدوام, أي الثبلللللللللللللات 

واالسلللتقرار, فنصوصلللها ال تقبلللل التعلللديل 

والتبلللللديل مهلللللا ملللللرت األعلللللوام وطاللللللت 

ة االزمللللان وهللللي مللللع ذلللللك تظللللل حافظلللل

 ((.لصالحيتها في كل زمان ومكان

 اقةةةل ال ةةةلطة القضةةةيئية : المطلةةة  الثيلةةةث

 بيث التدخ   ال تقال 

تةةةةةةةةيري  ا ةةةةةةةةتقال  ال ةةةةةةةةلطة : أ ل

 القضيئية ف  اإل الة

يتصللللللور كثيللللللر مللللللن المفكللللللرين أن 

اسلللللللتقالل السللللللللطة القضلللللللائية الملللللللرتبط 

أصللللال  بمبللللدأ الفصللللل بللللين السلللللطات, لللللم 

فللللللي  يعللللللرف مللللللن الناحيللللللة النظريللللللة إال

القلللرن السلللابع عشلللر عللللى يلللد جلللون للللوك 

وأن هلللللللللللذا المبلللللللللللدأ أو (     -    )

باسللللم الفقيلللله الفرنسللللي  ارتبطللللتالنظريللللة 

وذلللللللللك ألن (     -    مونتسللللللللكيو )

لللم يللدر فللي خلللده أن يضللع الحللدود ))لللوك 

الفاصللللة بينهلللا ليلللتم الكلللالم علللن فصلللل ملللا 

بللللين السلللللطات, بكلمللللة أوضللللح أن الللللذي 

ون هللللللذه هللللللو أن ال تكلللللل( لللللللوك)شللللللاءه 

السللللطات الثالثلللة فلللي يلللد واحلللدة, بعلللد أن 

تكلللون قلللد تميلللزت الواحلللدة علللن األخلللرى 

((وظيفيا  
(  )

 . 

كلللان يشلللعر ))فقلللد ( مونتسلللكيو)أملللا 

بوطلللأة الحتميلللة الميكانيكيلللة عللللى الحريلللة 

الفرديللة فشللاء أن يخفللف منهللا عللن طريلل  

السللللطة  شللليمبنيلللة دسلللتورية تنتهلللي اللللى ته

عللللللللن طريلللللللل  تقسلللللللليمها الللللللللى عللللللللدة 

وقلللد كانلللت ألفكلللاره التلللي ثبتهلللا ...سللللطات

بهللذا الخصللو  فللي هللذا القسللم مللن كتابلله 

أهميلللللللة كبيلللللللرة عللللللللى ( روص القلللللللوانين)



اإلسالمياستقالل السلطة القضائية في الفكر السياسي   
يديةرؤية تجد  

15 

 

مسلللللللللتوى الفكلللللللللر الدسلللللللللتوري بوجللللللللله 

((خا 
(  )

. 

وهكلللللللللللذا ارتبطلللللللللللت الحركلللللللللللات 

الدسلللتورية بهلللذا المبلللدأ, وأعلنلللت الثلللورات 

الديمقراطيلللللة أنللللله ال ضلللللمان للحريلللللة إال 

 باألخللللللذ بمبللللللدأ الفصللللللل بللللللين السلللللللطات

حقللللللو   إعللللللالنوتطبيقللللللا  لللللللذلك أصللللللر 

االنسلللللان والملللللواطن الفرنسلللللي الصللللللادر 

م علللللى ضلللرورة األخللللذ بهللللذا     علللام 

المبدأ
(  )

. 

وقللللد أخللللذ رجللللال الثللللورة الفرنسللللية 

بهلللذا المبلللدأ عللللى اعتبلللار أنللله سلللالص ملللن 

أسلللللحة الكفللللاص ضللللد الحكومللللات المطلقللللة 

التلللي كانلللت تعملللل عللللى تركيلللز السللللطات 

بعللللد ذلللللك  كلهللللا فللللي يللللدها, وقللللد أخللللذت

م      الدسلللللللاتير الفرنسلللللللية كدسلللللللتور 

م    ودستور 
(  )

. 

ويبللللللللدو لللللللللي أن أصللللللللحاب هللللللللذا 

التصللللللور لللللللم يللللللدركوا حقيقللللللة اسللللللتقالل 

السلللللللطة القضللللللائية فللللللي االسللللللالم, هللللللذا 

االسللللتقالل الللللذي ارتللللبط بظهللللور الدولللللة 

االسلللالمية فلللي المدينلللة المنلللورة فقلللد نللل  

(   )فلللي الملللادة ( وثيقلللة المدينلللة)دسلللتور 

نللللله ملللللا كلللللان بلللللين أهلللللل هلللللذه عللللللى أ)

الصلللللحيفة ملللللن حلللللدث أو شلللللجار يخلللللاف 

لللللى محمللللد إ  و إلللللىفسللللاده, فللللحن مللللرده 

وبهلللذه الملللادة أوجلللد الرسلللول ( رسلللول  

صللللللى   عليللللله وسللللللم سللللللطة قضلللللائية 

مركزيللللللة عليللللللا يرجللللللع إليهللللللا الجميللللللع, 

ترجلللللع ( السللللللطة القضلللللائية)وجعلهلللللا أي 

الللللى   والللللى الرسللللول أي الللللى الكتللللاب 

ةوالسلللن
(  )

: وذللللك جللللي فلللي قولللله تعلللالى. 

فللللال وربللللك ال يؤمنللللون حتللللى يحكمللللوك ))

فيمللا شللجر بيللنهم ثللم ال يجللدوا فللي أنفسللهم 

حرجلللللللللللا  مملللللللللللا قضللللللللللليت ويسللللللللللللموا 

((تسليما
(  )

. 

وبهللللللذا الللللللن  الدسللللللتوري يبطللللللل 

االعتقلللللاد السلللللائد عنلللللد بعلللللض المفكلللللرين 

االسللللللالميين مللللللن أن اسللللللتقالل السلللللللطة 

أن  بللاراعتالقضللائية قللد تحقلل  عمليللا  علللى 

التقاليللللللد القضللللللائية جللللللرت فللللللي البيئللللللة 

االسللالمية, سلليما فللي صللدر االسللالم علللى 

عللللدم تللللدخل الحللللاكم أو أحللللد عماللللله فللللي 

أحكلللللللام القضلللللللاء, أملللللللا ملللللللن الناحيلللللللة 

حسللللللب -الدسللللللتورية فلللللللم يتحقلللللل  ذلللللللك 

علللللللى اسللللللا  عللللللدم وجللللللود  -تصللللللورهم

نصلللللللو  دسلللللللتورية تبلللللللين أو تصلللللللف 

اسلللتقاللها
(  )

ولكلللن المتلللمأمل لهلللذا اللللن   .

سلللللللتوري يجلللللللزم باسلللللللتقالل السللللللللطة الد

 . القضائية في االسالم دستوريا  وعمليا  

 

أصةةةةةةيلة ا ةةةةةةتقال  ال ةةةةةةلطة : ثينيةةةةةةي

 القضيئية ف  اإل الة

أملللللللا اللللللللذين يعتقلللللللدون أن وثيقلللللللة 

علللى الللرغم مللن –المدينللة ال تعللد دسللتورا  

احتوائللللله لعلللللدد ملللللن القواعلللللد األساسلللللية 

الثابتلللللة التلللللي عرفتهلللللا الدسلللللاتير الحديثلللللة 

للللللن  الصلللللريح عللللللى عناصلللللر ا: منهلللللا

أملللللة )الدوللللللة ومكوناتهلللللا االساسلللللية ملللللن 

, واالعتلللللراف بلللللالحقو  (وسللللللطة وإقلللللليم

والحريللللللللات الفرديللللللللة, والفصللللللللل بللللللللين 

السلللللطات, والتركيللللز علللللى مبللللدأ السلللليادة 
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والسلللللللللللللللطة والعالقللللللللللللللات الداخليللللللللللللللة 

والخارجيلللة
(  )

فيكفلللي أن يعلللرف هللللؤالء . 

أن أي كتلللاب يبحلللث فلللي الدسلللاتير يقسلللمها 

( غيللللللر مللللللدون)عرفللللللي : نالللللللى نللللللوعي

ومللللللدون, وأن مسللللللألة التفاضللللللل بينهمللللللا 

محللللل نقللللاش
(  )

, فحتللللى لوكللللان الدسللللتور 

االسلللللالمي اللللللذي بلللللي ن اسلللللتقالل السللللللطة 

القضللللائية مللللن ذلللللك النللللوع العرفللللي فللللحن 

هلللللللذا ال يقللللللللل ملللللللن قيمتللللللله سللللللليما وأن 

صلللللادره األصللللللية عللللللى األقلللللل إذا للللللم م

عللللدها دسللللتورا  فهللللي تفللللو  فللللي قدسلللليتها ن

علللللللى اإللللللللزام قيمللللللة أي  وفللللللي قللللللدرتها

دسللللتور فللللي العللللالم, ونقصللللد بالمصللللادر 

األصلللللية كتللللاب   وسللللنة نبيلللله صلللللى   

عليلللله وسلللللم وهمللللا باإلضللللافة الللللى ذلللللك 

يعلللدان القلللانون المللللزم اللللذي ينبغلللي عللللى 

السللللللطة القضلللللائية تطبيقللللله حتلللللى تكلللللون 

عادللللللة ملللللن جهلللللة, ومسلللللتقلة ملللللن جهلللللة 

أخلللرى, وكلللل ا يلللات التلللي أشلللارت اللللى 

والقضلللاء تشلللير صلللراحة أو كنايلللة  الحكلللم

الللى وجللوب اسللتقالل القاضللي فللي قضللائه 

علللللن أي سللللللطة بشلللللرية أو أي ملللللذهب أو 

قلللانون وضلللعي, منهلللا عللللى سلللبيل المثلللال 

ثللالث ليللات متتاليللة فللي سللورة واحللدة
(  )

 ,

ومللن لللم يحكللم بمللا أنللزل : ))...قللال تعللالى

وملللن للللم ))و ((   فأولئلللك هلللم الكلللافرون

أولئللللللللك هللللللللم يحكللللللللم بمللللللللا أنللللللللزل   ف

وملللن للللم يحكلللم بملللا أنلللزل )), ((الظلللالمون

 ((.   فأولئك هم الفاسقون

أمللللللا السللللللنة النبويللللللة فقللللللد كانللللللت 

واضللللحة فللللي تقريرهللللا السللللتقالل السلللللطة 

القضللللائية وذلللللك فللللي حللللديث معللللاذ الللللذي 

أشلللرنا إليللله سلللابقا  حلللين أثنلللى عليللله النبلللي 

صللللللى   وعليللللله وسللللللم, عنلللللدما وضلللللع 

بالمرتبللللللة ( اجتهللللللاد القاضللللللي)االجتهللللللاد 

الثالثللة بعللد القللرلن الكللريم والسللنة النبويللة, 

دون أي أشللللارة للرجللللوع الللللى الحللللاكم أو 

أي سلللللطة أخللللرى, بللللل أن النبللللي صلللللى 

  عليلللله وسلللللم جعللللل االجتهللللاد الخللللاط  

ملللن قبلللل القاضلللي أو الحلللاكم اللللذي يمتللللك 

مللللللؤهالت االجتهللللللاد, شللللللريطة أن يبللللللذل 

وسلللعه فلللي تحلللري الصلللواب, وذللللك هلللو 

تهلللللاد, جعلللللل هلللللذا االجتهلللللاد معنلللللى االج

الخللللاط  ممللللا يثللللاب عليلللله المللللرء, وكللللل 

ذللللك يلللدل عللللى عظللليم فكلللرة االسلللتقالل, 

إذا : ))يقلللول النبللللي صللللى   عليلللله وسلللللم

حكلللللم الحلللللاكم فأجتهلللللد ثلللللم أصلللللاب فلللللله 

أجللران وإذا حكللم فأجتهللد فأخطللأ فللله أجللر 

((واحد
 (  )

. 

إن  حلللللللديث تقليلللللللد معلللللللاذ القضلللللللاء 

رى التللللي وكللللذلك األحاديللللث األخلللل السللللاب 

قل للللد فيهللللا بعللللض أصللللحابه القضللللاء وهللللو 

يسلللألهم علللن كيفيلللة القضلللاء يبلللين لنلللا ملللن 

جهلللة أن النبلللي صللللى   عليللله وسللللم يعللللم 

لللللة بمجموعهلللللا كيفيلللللة القضلللللاء اللللللذي  األم 

لللله  ينبغللللي علللللى القاضللللي أن يزاوللللله, وكأن 

يلللذكر بحلللديث جبريلللل عليللله السلللالم عنلللدما 

جلللاء بصلللورة رجلللل مسلللافر غريلللب فبلللدأ 

صلللللى   عليلللله وسلللللم عللللن  يسللللأل النبللللي

االسللللللالم واإليمللللللان واإلحسللللللان, وبينمللللللا 

قه,  رسللللول   يجيبلللله كللللان جبريللللل يصللللد 

وفللي نهايللة الحللديث أخبللر النبللي صلللى   

عليللله وسللللم أن جبريلللل عليللله السلللالم أتلللى 

لللليعلم المسللللمين أملللور ديلللنهم, وللللي  ملللن 



اإلسالمياستقالل السلطة القضائية في الفكر السياسي   
يديةرؤية تجد  

17 

 

عليلللله وسلللللم المعقلللول أن النبللللي صللللى   

نطالقلللا  ملللن ايسلللأل ملللن رشلللحهم للقضلللاء 

كونللللله رئلللللي  السللللللطة التنفيذيلللللة, ولكلللللن 

باعتبلللاره المبلللل  علللن   سلللبحانه وتعلللالى, 

أو علللللللللى أسللللللللا  أنلللللللله رأ  السلللللللللطة 

القضلللللللائية, وباعتبلللللللاره يمثلللللللل قاضلللللللي 

ومللن هنللا فحننللا ال . القضللاة فللي هللذا المقللام

نميللللل الللللى مللللا ذهللللب إليلللله أغلللللب فقهللللاء 

المسللللللمين وعلملللللائهم ومفكلللللريهم ملللللن أن 

وعلللللزلهم بيللللد الخليفلللللة أو  تعيللللين القضللللاة

أنللللله األصلللللل اعتبلللللارالحلللللاكم عللللللى 
(  )

 .

ولكننلللللا نعتقلللللد أن األصلللللوب هلللللو األخلللللذ 

فقاضلللللي  -حسلللللب تصلللللورهم–باالسلللللتثناء 

القضللاة هللو مللن يباشللر تعيللين القضللاة, أمللا 

عللللللزلهم فيكللللللون بيللللللد محكمللللللة المظللللللالم 

بللللرة بللللذلك الللللتحفظ الللللذي حصللللرا , وال ع

دي بأنلللله صللللاحب السلللللطان روأورده المللللا

ل القاضلللي إال بعلللذر مبللليح لعزلللله, ال يعلللز

بمللللا ينللللافي أهليللللة القضللللاء, أو  كاتصللللافه

مخالفتللله لسلللنة واالجملللاع أو ظلمللله للنلللا , 

أو قبوللللللله الرشللللللوة وغيللللللر ذلللللللك
(  )

وال . 

عبلللرة أيضلللا  بلللذلك االسلللتثناء اللللذي أورده 

النبهلللاني علللللى قللللدرة الحلللاكم علللللى عللللزل 

قاضللللي المظللللالم إال فللللي حالللللة قيللللام هللللذا 

مظلملللة عللللى الخليفلللة القاضلللي بلللالنظر فلللي 

فللحن حلل  الخليفللة فللي عزللله يسللقط فللي هللذه 

الحالة
(  )

. 

هيمنةةةةةة ال ةةةةةلطة القضةةةةةيئية : ثيلثةةةةةي

 ف  اإل الة

الللللذي نميللللل ونعتقللللد صللللوابه هللللو إن 

أن يظلللللل هلللللذا الحللللل  فلللللي يلللللد محكملللللة 

المظلللللالم حصلللللرا , وال يكلللللون للخليفلللللة أي 

دور فللللللي عللللللزل القضللللللاة أو محاسللللللبتهم 

ع يلللد لضلللمان اسلللتقاللية القضلللاء, الن رفللل

الخليفللة علللن علللزلهم ومحاسلللبتهم فلللي حاللللة 

النظلللر فلللي مظلملللة ضلللده ال تكفلللي لضلللمان 

ذلللللك, فقللللد يللللدخل فللللي حسللللابات قاضللللي 

المظللللللالم أن بحمكللللللان الخليفللللللة تحللللللين أي 

فرصللللة أخللللرى لعزللللله, ممللللا يللللؤثر سلللللبيا  

حكمللة التللي يخضللع فللي سللير اجللراءات الم

يلللللللؤثر بالنتيجلللللللة عللللللللى لهلللللللا الخليفلللللللة, ف

 . ةاستقالل السلطة القضائي

ولملللا كانلللت السللللطة القضلللائية قابللللة 

للخطللللأ فللللي عملهللللا, فحتللللى حللللين تمللللار  

وظيفتهللللا فحنهللللا غيللللر معصللللومة فقللللد تقللللع 

فلللي ظللللم االفلللراد, فقلللد كلللان ملللن الواجلللب 

علللللللللى السلللللللللطة القضللللللللائية أن تراقللللللللب 

أعمالهللللللللا بنفسللللللللها وأن تقللللللللوم بللللللللنقض 

أحكامهلللللللا إذا جلللللللاءت مخالفلللللللة للقلللللللانون 

اإلسللللللللللالمي
(  )

أمللللللللللا دور السلللللللللللطات  .

خلللللللرى فينبغلللللللي أن ال يتعلللللللدى رفلللللللع األ

الشللللللللكوى أو المظلمللللللللة الللللللللى السلللللللللطة 

القضلللللائية العليلللللا لتقلللللوم باتخلللللاذ التلللللدابير 

 . الالزمة

وملللن كلللل ملللا سلللب  يتبلللين لنلللا ملللدى 

اسلللللتقالل السللللللطة القضلللللائية علللللن بلللللاقي 

وإذا كانللللللللللللت . السلللللللللللللطات األخللللللللللللرى

 اإلسللللللللللللالميةالنظريللللللللللللات السياسللللللللللللية 

حسللللم النللللزاع بخصللللو  المعاصللللرة لللللم ت

صللللل بللللين السلللللطات فللللحن أليلللل  مبللللدأ الف

المبلللللاد  الدسلللللتورية فلللللي العالقلللللة بلللللين 

طبقلللا  لراشلللد –سللللطات الدوللللة االسلللالمية 

هلللو مبلللدأ التعلللاون بلللين هيئلللات  -الغنوشلللي

كلملللللة  , ولكلللللن ينبغلللللي  إلعلللللالءالحكلللللم 
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بالنتيجلللة أن يخضلللع الجميلللع لحكلللم السللللطة 

القضائية
(  )

. 

ويبلللللدو هلللللذا الخضلللللوع جليلللللا  علللللن 

لمظللللللللللالم طريلللللللللل  هيمنللللللللللة محكمللللللللللة ا

بصلللللالحياتها الواسلللللعة والخطيلللللرة عللللللى 

كللللل مللللوظفي الدولللللة وأجهللللزة الحكللللم بمللللا 

فللللي ذلللللك صللللالحيتها فللللي عللللزل الحللللاكم 

ذاتللللله, وكلللللذلك صلللللالحية النظلللللر فلللللي أي 

مظلملللة تتعلللل  بمعنلللى نللل  ملللن نصلللو  

التشريع في الدستور
(  )

. 

هلللليمن السلللللطة القضللللائية عللللن كمللللا ت

طريللللل  رقابتهلللللا عللللللى أعملللللال السللللللطة 

هلللذه الرقابلللة حقلللا  للللدرجات  العاملللة وتكلللون

القضللللاء كللللله بللللدءا  مللللن القضللللاء العللللادي 

بقضلللاء  وانتهلللاءوملللرورا  بقضلللاء المظلللالم 

الحسبة
(  )

. 

 نتيئج   ت صيي : الخيتمة 

 :مما تقدم نخل  إلى النتائج ا تية 

السللللطة القضلللائية هلللي تللللك الجهلللة  . 

المخوللللللة , القللللللادرة علللللللى الفصللللللل فللللللي 

د الخصلللومات كافلللة , دون تلللدخل ملللن أحللل

. 

ال خللللللللللالف حللللللللللول مشللللللللللروعية  . 

القضللللاء , و قللللد نالللللت السلللللطة القضللللائية 

أهميللللللة خاصللللللة و مكانللللللة عظيمللللللة فللللللي 

اإلسلللللالم ف و ذللللللك ألهميتهلللللا فلللللي إقاملللللة 

العللللدل و فللللي إعللللادة التللللوازن إلللللى حيللللاة 

اإلنسللللللان و اسللللللتمرارها ,  و مللللللن هللللللذه 

 .األهمية تأتي أهمية استقاللها 

عللللللللى اللللللللرغم ملللللللن محلللللللاوالت   . 

نيلللللل ملللللن اسلللللتقالل بعلللللض المتطفللللللين ال

السللللللطة القضلللللائية فقلللللد ظللللللت صللللللامدة 

متحصلللنة بأسلللوارها المنيعلللة , قلللادرة عللللى 

 .التطور والمواكبة 

تجللللد السلللللطة القضللللائية ضللللمانات  . 

اسللللتقاللها فللللي تنللللوع القضللللاة و درجللللات 

القضللاء فحللين يعجللز القضللاء العللادي عللن 

متطلبللللات إقامللللة العللللدل فهنللللاك الحسللللبة و 

قضللللللللاء المظللللللللالم , كمللللللللا تجللللللللد هللللللللذه 

الضلللللمانات فلللللي شلللللروط كلللللل نلللللوع ملللللن 

أنللللواع القضللللاة و لعللللل العدالللللة واالجتهللللاد 

مللللن أهللللم هللللذه الشللللروط و أخيللللرا  تللللأتي 

المبلللللللللاد  العاملللللللللة للحكلللللللللم و القلللللللللانون 

اإلسلللالمي اللللذي يحكلللم بللله القضلللاء ليقلللدم 

أهلللللم هلللللذه الشلللللروط فلللللال خلللللوف عللللللى 

ل القضللللاء مللللا دام القاضللللي يحكللللم اسللللتقال

 .ع   بشر

بللللأكثر  لقللللد سللللب  اإلسللللالم الغللللرب . 

ملللن أللللف علللام فلللي إيجلللاد سللللطة قضلللائية 

مسللللتقلة دسللللتوريا  , كمللللا ورد فللللي وثيقللللة 

المدينللللة , و عمليللللا  كمللللا هللللو الحللللال فللللي 

تللللأريخ القضللللاء اإلسللللالمي كللللله , بللللل أن 

هلللللذه السللللللطة هيمنلللللت عللللللى السللللللطات 

األخللللللللرى بواسللللللللطة محكمللللللللة المظللللللللالم 

القلللللللادرة بصلللللللالحياتها الواسلللللللعة عللللللللى 

ه إن محاسللللللللبة الخليفللللللللة ذاتلللللللله و عزللللللللل

اسلللتوجب ذللللك , فضلللال  علللن قيامهلللا بلللدور 

المراقبللللللة القضللللللائية ألعمللللللال السلللللللطات 

 .األخرى 
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 بنةةةةةةةةي ا  لةةةةةةةة  نتةةةةةةةةيئج الدرا ةةةةةةةةة 

 :المقدمة ن ص  بمي يل  

نللللدعو المؤسسللللات التشللللريعية فللللي  - أ

البللللدان اإلسلللالمية إللللى النظلللر إللللى 

هللذه الدراسللة و مللا فيهللا مللن تجديللد 

و مناقشللتها بكللل جديلللة , كمللا نلللدعو 

ات القضلللللللللائية للعملللللللللل المؤسسللللللللل

 .بموجبها 

ينبغللللي أن تنللللال السلللللطة القضللللائية  - ب

اسلللتقاللها التلللام و ذللللك علللن طريللل  

األخلللللذ بشلللللروط القضلللللاة المقدملللللة 

دون أيلللللللللة مرونلللللللللة , و توسللللللللليع 

درجلللات المحلللاكم و اعتملللاد القلللانون 

اإلسللللللالمي حصللللللرا  فللللللي محللللللاكم 

 .البلدان اإلسالمية 

يسللند أملللر تعيلللين القضللاة إللللى هيئلللة  - ت

وذللللك بغلللض النظلللر  قضلللائية عليلللا

عللللن التسللللمية و ال يسللللمح للسلللللطة 

التنفيذيلللة أن تقلللوم بلللذلك , أملللا كبلللار 

القضلللللاة فيلللللتم انتخلللللابهم ملللللن بلللللين 

 .القضاة أنفسهم 

تحللللللول وزارة العللللللدل إلللللللى هيئللللللة  - ث

فرعيللللة تابعللللة للقضللللاء األعلللللى , و 

ال تلللللرتبط بالسللللللطة التنفيذيلللللة بلللللأي 

 .شكل من األشكال 

تؤسللل  شلللرطة خاصلللة بالقضلللاء ,   - ج

جلللزء منهلللا السللللطة القضلللائية  يتبلللع

بشللللكل مباشللللر , لحمايللللة القضللللاة و 

ضلللللمان سلللللير إجلللللراءات القضلللللاء 

بشلللللكل صلللللحيح , و يتبلللللع الجلللللزء 

ا خللللر هيئللللة العللللدل ليكللللون الجهللللة 

التنفيذيلللللة ل حكلللللام الصلللللادرة ملللللن 

 .القضاء 

المفكللللرين العلمللللاء و نللللدعو أخيللللرا    - ح

خبلللللراء التقنلللللين و فقهلللللاء القلللللانونو

كلللللار هلللللذه األفالتعلللللاطي ملللللع إللللللى 

دسللللللتورية إلللللللى مبللللللاد  لتحويلهللللللا 

 .قانونية واضحة و
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 اله امش

 .    , بيروت دار احياء التراث, سنة الطبع بال,    ابراهيم مصطفى ولخرون, المعجم الوسيط ج . 

 .   ,      قامو  اكسفورد الحديث, لندن, جامعة اكسفورد, . مجموعة مؤلفين . 

يل السياسي, ترجمة سمير الحلبي, بيروت, الدار العربية وألستر ادواردز, معجم التحل جيفري روبرتز . 

 .   ,      للموسوعات, 

 .   ابراهيم مصطفى ولخرون, مصدر سب  ذكره,    . 

 . هالل السرحان, القضاء في االسالم, كتاب مخطوط,   محيي. د . 

 .  ,      عبد الكريم زيدان, نظام القضاء في الشريعة االسالمية, بغداد, مطبعة العاني  . 

 .   ,     , بيروت, دار األمة,  تقي الدين النبهاني, الدولة االسالمية, ط . 

 .   ,      ن بيروت, دار االمة, عبد القديم زلوم, نظام الحكم في االسالم, ط . 

شوكت محمد عليان, السلطة القضائية في االسالم, اطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة االزهر, . د . 

منير البياتي, الدولة القانونية والنظام السياسي االسالمي, بغداد, جامعة . د, نقال  عن   ,      

 .    ,       بغداد, 

 .   وألستر ادواردز, مصدر سب  ذكره,    جيفري روبرتز .  

 .   -   عبد القديم زلوم, نظام الحكم في االسالم, مصدر سب  ذكره,      .  

 .    :سورة المائدة, ا ية .  

 . درواه الترمذي واحم .  

, دمش , مطبعة الحلبي,  محمد عزة دروزة, الدستور القرلني والسنة النبوية في شؤون الحياة, ط .  

         ,   ,   . 

 .     :سورة النساء, ا ية .  

 .    ,      عبد العزيز الخياط, النظام السياسي في االسالم, عمان, دار السالم, . د .  

 .  : سورة النساء, ا ية .  

 .    خياط, مصدر سب  ذكره,   عبد العزيز ال. د .  

 .  هالل سرحان, مصدر سب  ذكره,   يمحي, د .  
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 .  : سورة  , ا ية .  

 .   / , ومسلم برقم    / رواه البخاري برقم  .  

 .    -   ,         عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة ابن خلدون, القاهرة, دار الفجر,  .  

, بغداد, مكتبة المعارف,  لراعي والرعية, طتقي الدين ابن تيمية, السياسة الشرعية في اصالص ا .  

      ,  . 

 .  عبد الكريم زيدان, مصدر سب  ذكره,  . د .  

 .   عبد العزيز خياط, مصدر سب  ذكره,  . د .  

د وابن ماجة .    . رواه ابو داو 

 .  -  هالل السرحان, مصدر سب  ذكره,      محيي. د .  

,         , المنصورة, دار الوقاء, المستشار سالم البهنساوي, كمال الشريعة االسالمية .  

   -   . 

 .  هالل السرحان, مصدر سب  ذكره,   محيي. د .  

,       , القاهرة, مكتبة النهضة,  علي ابراهيم, النظم االسالمية, ط. حسن ابراهيم و د. د .  

     -   . 

 .  -  هالل السرحان, مصدر سب  ذكره,      محيي. د .  

 .   -   هيم, مصدر سب  ذكره,     علي ابرا. حسن ابراهيم ود. د .  

 .  هالل السرحان, مصدر سب  ذكره,   يحيم. د .  

 .   -   عبد القديم زلوم, مصدر سب  ذكره,      .  

 رواه مسلم برقم  .  

 .  : سورة النساء, ا  ية .  

 .   ,      الماوردي, االحكام السلطانية, بغداد, دار الحرية,  .  

,     صول السياسة االدارة الحديثة, دار الفكر العربي, سليمان الطماوي, عمر بن الخطاب وأ. د .  

 .   ,   منير البياتي, مصدر سب  ذكره,     . , نقال  عن د    

 .   علي ابراهي, مصدر سب  ذكره,   . حسن ابراهيم ود. د .  

 .   -   الماوردي, مصدر سب  ذكره,      .  

 .   -   ابن خلدون, مصدر سب  ذكره,     .  
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 .   -     المصدر نفسه,   .  

 .  ,      محمد المبارك, الدولة ونظام الحسبة, دمش , دار الفكر,  .  

 .   ,     عبد الكريم زيدان, مصدر سب  ذكره,  . د .  

 .   -   عبد العزيز الخياط, مصدر سب  ذكره,    . د .  

 .   : سورة لل عمران, ا ية .  

 .    , وابن ماجة برقم     رواه الترمذي برقم  .  

 .   -   ر سب  ذكره,     الماوردي, مصد .  

 .   المصدر نفسه,   .  

 .  -  عبد الكريم زيدان, مصدر سب  ذكره,     . د .  

 .   المصدر نفسه,   .  

 .   عبد القديم زلوم, مصدر سب  ذكره,   .  

 .   عبد العزيز الخياط, مصدر سب  ذكره,  . د .  

د في السنن برقم  .    .    رواه ابو داو 

 .  : سورة النساء, ا ية .  

 .  دين ابن تيمية, مصدر سب  ذكره, تقي ال .  

ة, دار المدني,  .    . ,      ابن قيم الجوزية, الطر  الحكمية في السياسة الشرعية, جد 

ان, جهة النشر بال, . د .    .  ,      محمود الديك, الفقه السياسي في االسالم, عم 

 . : سورة المائدة, ا ية .  

 .   ,      ان, دار النفائ , عارف ابو عيد, نظام الحكم في االسالم, عم  . د  .  

 .  : سورة الحجرات, ا ية .  

ان, دار الفرقان, . د .    .  ,      محمد ابو فار , النظام السياسي في االسالم, عم 

ان, دار البشير, . د .    .  -  ,         محمد احمد على مفتي, مفاهيم سياسية شرعية, عم 

,     , بغداد, وزارة التربية والتعليم العالي, منير البياتي وفاضل النعيمي, النظم االسالمية. د .  

    . 
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 .   عبد الكريم زيدان, مصدر سب  ذكره,  . د .  

,     المستشار عبد القادر عودة, التشريع الجنائي االسالمي, بيروت, مؤسسة الرسالة ناشرون,  .  

   . 

 .   ,     لعالي, د عبد الرضا الطعان, تاريخ الفكر السياسي الحديث, بغداد, وزارة التعليم ا .  

 .   المصدر نفسه,   .  

ان, دار الشرو , . د .    .   ,     هاني الطعيمات, حقو  االنسان وحرياته األساسية, عم 

 .  ,      صالح الكاظم العاني, االنظمة السياسية, بغداد, وزارة التعليم العالي, . د .  

ار, . د .   ان, دار عم   .   ,      كامل الدق , دولة الرسول, عم 

 .  : ورة النساء, ا يةس .  

 .  -  ,        عثمان خليل, الديمقراطية االسالمية, القاهرة, المكتب الفني, . د .  

-   ,        , بيروت, دار احياء التراث العربي,  , ط ابن هشام, السيرة النبوية, جم .  

   . 

قانون الدستوري, عبد الغني بسيوني, الوسيط في النظم السياسية وال. ينظر على سبيل المثال, د .  

 .   -   ,        االسكندرية, مطابع السعدني, 

 .  ,  ,  : سورة المائدة, ا يات .  

 .    رواه البخاري, برقم  .  

 .   ,      تقي الدين النبهاني, مقدمة الدستور, مكان النشر بال, منشورات حزب التحرير,  .  

 .   الماوردي, مصدر سب  ذكره,   .  

 .   مية, مصدر سب  ذكره,  النبهاني, الدولة اإلسال .  

 .   منير البياتي, مصدر سب  ذكره,  . د .  

راشد الغنوشي, الحريات العامة في الدولة االسالمية, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية,  .  

      ,   . 

 .   -   عبد القديم زلوم, مصدر سب  ذكره,     .  

 .   منير البياتي, مصدر سب  ذكره,  . د .  
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 قائمة المصادر والمراجع
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.القرلن الكريم: أوال  

 .الكتب العربية والمترجمة: ثانيا

 

.لتراث, سنة الطبع بال , بيروت دار إحياء ا مصطفى ولخرون, المعجم الوسيط ج إبراهيم  .   

ة, دار المدني,   .  .     ابن قيم الجوزية, الطر  الحكمية في السياسة الشرعية, جد   

 ابن ماجه , سنن ابن ماجه , تحقي  محمد فؤاد عبد الباقي , بيروت , دار الفكر , سنة الطبع بال  . 

.    ربي, التراث الع إحياء, بيروت, دار  , ط ابن هشام, السيرة النبوية, جم  .   

.    السلطانية, بغداد, دار الحرية,  األحكامالحسن الماوردي,  أبو  .   

     ابو داوود , سنن أبي داوود , تحقي  محمد محي الدين عبد الحميد , بيروت , دار الفكر ,   . 

أحمد , القاهرة , مؤسسة قرطبة , سنة الطبع بال اإلماماحمد بن حنبل , مسند   .   

.    مصطفى البغا, بيروت, دار ابن كثير, ., تحقي  د , طالبخاري البخاري , صحيح  .   

 الترمذي , سنن الترمذي , تحقي  محمد أحمد شاكر , بيروت , دار احياء التراث العربي , سنة الطبع بال  . 

.     , بغداد, مكتبة المعارف,  تقي الدين ابن تيمية, السياسة الشرعية في اصالص الراعي والرعية, ط  .    

.     , بيروت, دار األمة,  تقي الدين النبهاني, الدولة االسالمية, ط  .    

.     تقي الدين النبهاني, مقدمة الدستور, مكان النشر بال, منشورات حزب التحرير,   .    

  .  
وألستر ادواردز, معجم التحليل السياسي, ترجمة سمير الحلبي, بيروت, الدار العربية  تزجيفري روير
.    للموسوعات,   

.    , القاهرة, مكتبة النهضة,  , النظم االسالمية, طإبراهيمعلي . و د إبراهيمحسن .د  .    

.     راشد الغنوشي, الحريات العامة في الدولة االسالمية, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية,   .    

.    اء, فعة االسالمية, المنصورة, دار الوالمستشار سالم البهنساوي, كمال الشري  .    

.     , األزهردكتوراه غير منشورة, جامعة  أطروحة, اإلسالمشوكت محمد عليان, السلطة القضائية في .د  .    

.    السياسية, بغداد, وزارة التعليم العالي,  األنظمةغالب العاني, .صالح الكاظم و د.د  .    

ان, دار النفائ , اإلسالمعارف ابو عيد, نظام الحكم في .د  .   .    , عم   

.     عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة ابن خلدون, القاهرة, دار الفجر,   .    

.     عبد الرضا الطعان, تاريخ الفكر السياسي الحديث, بغداد, وزارة التعليم العالي, .د  .    

.     , عمان, دار السالم, اإلسالمعبد العزيز الخياط, النظام السياسي في .د  .    

.     , مطابع السعدني, اإلسكندريةفي النظم السياسية والقانون الدستوري, عبد الغني بسيوني, الوسيط .د  .    

.     , بيروت, مؤسسة الرسالة ناشرون, اإلسالميالقادر عودة, التشريع الجنائي دالمستشار عب  .    

.     ,األمة, بيروت, دار   , طاإلسالمعبد القديم زلوم, نظام الحكم في   .    

.     م القضاء في الشريعة االسالمية, بغداد, مطبعة العاني عبد الكريم زيدان, نظا.د  .    

.    عثمان خليل, الديمقراطية االسالمية, القاهرة, المكتب الفني, .د  .    

ار, .د  .   ان, دار عم  .    كامل الدق , دولة الرسول, عم   

.    , أكسفوردالحديث, لندن, جامعة  أكسفوردقامو  . مجموعة مؤلفين  .    

ان, دار الفرقان, اإلسالمو فار , النظام السياسي في محمد اب.د  .   .    , عم   

ان, دار البشير, .د  .   .    محمد احمد على مفتي, مفاهيم سياسية شرعية, عم   

.    محمد المبارك, الدولة ونظام الحسبة, دمش , دار الفكر, .د  .    
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.    , دمش , مطبعة الحلبي,  اة, طمحمد عزة دروزة, الدستور القرلني والسنة النبوية في شؤون الحي.د  .    

ان, جهة النشر بال, اإلسالممحمود الديك, الفقه السياسي في .د  .   .     , عم   

., كتاب مخطوط اإلسالممحيى هالل السرحان, القضاء في .د  .    

     مسلم بن الحجاج , صحيح مسلم , القاهرة , دار الحديث ,   .  

.    م االسالمية, بغداد, وزارة التربية والتعليم العالي, , النظألنعيميوفاضل  ألبياتيمنير .د  .    

ان, دار الشرو ,  اإلنسانهاني الطعيمات, حقو  .د  .   .     وحرياته األساسية, عم   
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 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة القادسية 

 كلية القانون 

 

 

 

 مسلك التشريع العراقي الجديد في االفالس 

 

 عمار حبيب جهلول . د
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 الملخص 

 

 من المالية األزمات مراجعةخرجت      

 مهمة بنتيجة المستمر األمد على جوانبها كل

 النظام فهم من يركب حد الى غيرت ،

 أهدافه وجهة من وغيرت لإلفالس القانوني

 بين الفصل فكرة على أساسا تقوم أنها اذ ،

 من جعلت بحيث ، التجاري والنشاط التاجر

 النشاط لحماية يسعى نظاما  االفالس

 المصالح بين يوازن ، عام بوجه التجاري

 ويحفظ الدائنين حقوق يحمي ، المتعارضة

 ثانية التجاري العمل باشرةم في حقه للمدين

 على ، المتعثر بالنشاط العمل مواصلة أو

 يكون فال ، واقعيا االفالس يكون أن

 ، ما دين دفع عن التوقف لمجرد االشهار

 المركز انهيار على الدليل يقوم أن ينبغي بل

 .  افالسه شهر المراد للتاجر المالي

 وفلسفة لغاية الجديد الفهم هذا من وانطالقا

 دول من العديد هجرت فقد ، االفالس امنظ

 نظم الى فيها التقليدية االفالس نظم العالم

 كان وقد ، السابقة األفكار تراعي أخرى

 ألزمات الحق ، الغالب في ، صدورها

 شركات افالس اشهار عن نجمت كبيرة

 كبير اقتصادي وجود ذات

 العراقي التشريع جاء األساس هذا وعلى

 لتلك معدل بمسلك اإلفالس في الجديد

 العالمي التجدد مع يتماشى ، التقليدية ألحكام

 ، غاياته وتحقيق االفالس نظام فلسفة بشان

 البحث خالل من جليا يتضح ما وهو

 

 

Summary 

      That a review of the 

financial crises of all aspects 

of the long continued had 

emerged with an important 

result, changed to a large 

extent to understand the legal 

system of the bankruptcy and 

changed from the point of its 

objectives, as they are mainly 

based on the idea of 

separation between the 

merchant and commercial 

activity (), so that made the 

bankruptcy regime that seeks 

for the protection of 

commercial activity in general, 

balance between conflicting 

interests, protect the rights of 

creditors and preserve the 

debtor's right to direct the 

business again or continue to 

work activity stalled, with the 

bankruptcy and realistic, it is 

not publicity just to stop 

payment of a debt, but should 

the evidence the collapse of 

the financial position of the 

dealer you want to go 

bankrupt. 

With this new understanding 

of the very philosophy of 

bankruptcy, it has abandoned 

many of the world systems of 

bankruptcy where traditional 

to the other systems take into 

account the ideas above, has 

been made, in most cases, 

subsequent to the major 

crises caused by the 
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bankruptcy companies with a 

significant economic 

On this basis, the legislation 

came in the new Iraqi Bmslk 

bankruptcy rate for those with 

the provisions of the 

traditional, in keeping with the 

philosophy of regeneration on 

the global system of 

bankruptcy and achieve its 

goals, which is evident, which 

came in the reasons . 

 

 

 

 

 

 المقدمة

 

اإلفالس من أبرز الننظم القانونينة       

الخاصننننة بالبيئننننة التجاريننننة ، تهنننندف 

أحكامنننه  لنننى حماينننة النشننناط التجننناري 

ودعننم عنصننر االئتمننان فيننه ، ويتجلننى 

ذلننننك بغننننل ينننند المنننندين المفلننننس عننننن 

التصننرف بوموالننه بعنند أن توقننف عننن 

منن دينون وصندور حكنم  هما عليسداد 

لعمنل علنى قضائي باعتباره مفلسنا ، وا

توزيننننع محتننننوى الذمننننة الماليننننة علننننى 

ولقنند خضننع اإلفننالس . مجمننود دائنيننه 

لتطورات عدة في النظم القانونينة التني 

تناولت أحكامنه ، فرتنب علنى اإلفنالس 

آثنننارا مختلفنننة يتعلنننق بعضنننها بالمننندين 

المفلننس كمنعننه مننن التصننرف بوموالننه 

ويتعلنق  وحرمانه منن بعنا الحقنوق ،

ائنين فوخضنعت البعا اآلخر منها بالد

مراكنننزهم القانونينننة وحقنننوقهم لتنظنننيم 

ثلننه فنني غيننر حالننة خنناال الوجننود لم

تد اآلثنار  لنى منا قبنل ماإلفالس ، وقد ت

الحكم باإلفالس فتبطنل لنذلك تصنرفات 

 .المدين المعقودة بعد توقفه عن الدفع

علننى فهننم معننين ،  اإلفننالس بننني      

يقضي بون مبندأ االئتمنان وتندعيم الثقنة 

، دومننننا ،  عننننامالت التجاريننننة فنننني الم

رعايننننة مصننننالح  علننننى أسنننناس يقنننناس

 سوء نية المفلنس من مالدائنين وحمايته

) أو منننننن اهمالنننننه
 

، وتعمنننننل علنننننى ( 

 نمننا تكننومعاقبتننه ، ولننذلك ف نهننا غالبننا 

دى ، بحيننث يتعننقاسننية عليننه شخصننيا 

نطنناق أثرهننا القننانوني طبيعننة النشننناط 

المفروضة في مجالنه ، فيحنرم المفلنس 

حقوقننه السياسننية والمدنيننة مننن بعننا 

وقسنننوته  ، الشنننديدة الصنننلة بانسنننانيته 

محضة في مجال نشناطه التجناري منن 

جانب آخر ،  اذ تتجنه أحكامنه ، بوجنه 

عنننام ، نحنننو تصنننفية التجنننارة وتوزينننع 

محتويات الذمة المالينة علنى الندائنين ، 

مننع التشنننديد علننى عننندم الثقننة بالتننناجر 

،  وعدم استحقاقه معناودة النشناط ثانينة

تيسنننيرا و لزامنننا  الشنننديد ويقابنننل هنننذا

دعننناوى اإلفنننالس فننني لنظنننر بسنننرعة ا

، والتسنننهيل الكبينننر فننني  والبنننت فيهنننا

. اثبات االفنالس وتسنبيب قنرار شنهره 

حتى أنه يكفي إلشنهار االفنالس مجنرد 

التوقنف عننن دفنع ديننن منن الننديون ولننو 
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كنننان التننناجر مليئنننا ومحتوينننات ذمتنننه 

)ة المالية تزيد على ديونه المطلوب
 

.) 

فنني مجننال  نولقند لحننظ المختصننو      

القانون ، من فقهاء وقضاة ومشنرعون 

، هذا الميل الخطير في قواعد االفالس 

من آثار سلبية كبينرة ، علنى  هوما يسبب

المسنننننتوى االجتمننننناعي واالقتصنننننادي 

والسياسنننني للمجتمننننع المطبننننق فيننننه ، 

وتحديننندا اذا منننا طبقنننت أحكامنننه علنننى 

د واسننننع شننننركات كبيننننرة وذات امتنننندا

بتت التجارب ثومتشعب المصالح ، اذ أ

عنننه أزمننات  مأن تطبيقننه غالبننا مننا ينننج

خطينننننرة تتجننننناوز نطننننناق التجنننننار أو 

الشركات المتعرضة لهنا بشنكل مباشنر 

، ومننن أبننرز األمثلننة علننى ذلننك مننانجم 

عننن افننالس شننركة ليمننان برذيننرز ومننا 

اسننننتتبعه مننننن أزمننننة ماليننننة عالميننننة ، 

وشننننننركات ايننننننننرون وورلننننننند كنننننننوم 

مننننريكيتين ، اضننننافة الننننى األزمننننة اال

الكبينننرة التننني خلفهنننا افنننالس مصنننرف 

، وما استتبع  611 انترا اللبناني سنة 

ذلك من اجنراءات قانونينة مضنطربة ، 

ألنهننا كانننت تحنناول التعامننل مننع حالننة 

االضنننننطراب التننننني خلفهنننننا االفنننننالس 

وتجنننب حنناالت افننالس أخننرى ، ممننا 

يعننني زيننادة فنني التشنندد والرقابننة علننى 

ار ، والشركات على وجنه التحديند التج

. 

اال أن مراجعننة األزمننات مننن كننل      

جوانبهنا علنى األمنند المسنتمر كاننت قنند 

خرجت بنتيجة مهمة ، غينرت النى حند 

كبير من فهم النظنام القنانوني لإلفنالس 

وغينننرت منننن وجهنننة أهدافنننه ، اذ أنهنننا 

تقنننوم أساسنننا علنننى فكنننرة الفصنننل بنننين 

)التنناجر والنشنناط التجنناري 
 

بحيننث ، ( 

جعلنننت منننن االفنننالس  نظامنننا يسنننعى 

لحمايننة النشنناط التجنناري بوجننه عننام ، 

ينننوازن بننننين المصنننالح المتعارضننننة ، 

يحمنني حقننوق النندائنين ويحفننظ للمنندين 

حقه فني مباشنرة العمنل التجناري ثانينة 

أو مواصننلة العمننل بالنشنناط المتعثننر ، 

علننى أن يكننون االفننالس واقعيننا ، فننال 

ن دفنع يكون االشهار لمجرد التوقف عن

دين ما ، بل ينبغي أن يقوم الدليل علنى 

انهيننار المركننز المننالي للتنناجر المننراد 

 . شهر افالسه 

وانطالقننا مننن هننذا الفهننم الجدينند لغايننة 

وفلسننفة نظننام االفننالس ، فقنند هجننرت 

العديننند منننن دول العنننالم نظنننم االفنننالس 

التقليديننة فيهننا الننى نظننم أخننرى تراعنني 

ا ، األفكار السابقة ، وقند كنان صندوره

فننني الغالنننب ، الحنننق ألزمنننات كبينننرة 

نجمت عن اشهار افالس شنركات ذات 

وقنند كننان مننن . وجننود اقتصننادي كبيننر 

أبنننننرز الننننندول التننننني عننننندلت قنننننوانين 

االفالس فيها ، لهذا الغرا ، هي كنال 

من فرنسنا وألمانينا وبريطانينا وايطالينا 

وفنلننندا خننالل العقنند المنصننرم وبسننبب 

 حننننناالت االفنننننالس الكبنننننرى وآثارهنننننا

)الوخيمة 
 

 .) 

وفي اطار التشريعات العربية فقند كنان 

التغير األكبنر فني هنذا المجنال هنو منن 

نصننيب التشننريع اللبننناني الننذي أصنندر 

علنننى أعقننناب افنننالس بننننك انتنننرا سننننة 
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 611 لسنننننة   القننننانون رقننننم  611 

المتعلننق باخضنناد المصننارف المتوقفننة 

عن الدفع ألحكام خاصنة ، كمنا أصندر 

المتعلق   66 ة لسن 1  مؤخرا رقم 

)باصننننننالع الوضننننننع المصننننننرفي
 

 ) ،

ي تضنمن انشناء محكمنة مصنرفية والذ

تتنننولى وضنننع اليننند علنننى المصنننارف 

المتوقفننة عننن النندفع بغيننة االحسننان فنني 

ادارتهننا وحمايننة المصننلحة االجتماعيننة 

 .من ورائها 

لتشننريع وعلننى هننذا األسنناس جنناء ا    

مسننلك بالعراقنني الجدينند فنني اإلفننالس 

التقليديننة ، يتماشننى ام حكننألمعنندل لتلننك 

مننع التجنندد العننالمي بشننان فلسننفة نظننام 

، وهنننو منننا  االفنننالس وتحقينننق غاياتنننه

يتضنننح جلينننا ممنننا جننناء فننني األسنننباب 

الموجبة ألمنر سنلطة االئنتالف المؤقتنة 

المعنندل لقواعنند   11 لسنننة  17رقننم 

وحينننننننث أن ) اإلفنننننننالس منننننننن أننننننننه 

التشنننريعات العراقينننة الحالينننة تتضنننمن 

لتنننني تفننننرا عننننددا مننننن النصننننوال ا

عقوبننننات قاسننننية ومبننننال  فيهننننا علننننى 

المشننروعات التنني تمننر بظننروف ماليننة 

يتطلننننب الخبننننرة والتنننندريب ...صنننعبة 

 ( .الالزمين

 ننا نجد في القواعند المعدلنة ألحكنام    

ريع العراقنني مسننلكا اإلفننالس فنني التشنن

 النشننناط التجننناري غينننر مسنننبوق كنننان

بنننومس الحاجنننة لمثلنننه مننننذ زمنننن لنننيس 

يننننر عننننام للنظننننام بقريننننب ، وهننننو تغي

 القنننانوني العراقننني فننني هنننذا المجنننال ،

وبصننرف النظننر عننن المشخننذ الشننكلية 

واللغوية الجمة ، التي يمكنن أن تسنجل 

 على القانون العراقي في هذا المجنال ، 

نتجنناوز الوقننوف عننندها  ال أننننا سننوف 

ونجتنننزأ شنننرع نصنننوال القنننانون النننى 

الحد الذي يمكن أن يكشنف عنن طبيعنة 

نقصننر البحننث لك ، فومسننار هننذا المسنن

فنني ذلننك علننى  طنناره العننام ، مكتفننين 

بتوزيعنننه علنننى ثالثنننة مباحنننث بحسنننب 

- :اآلتي 

 

اإلجننراءات القضننائية / المبحننث األول 

 .الالزمة للحكم باإلفالس 

 دارة التفليسنننننننة / المبحنننننننث الثننننننناني 

 .وانتهاؤها 

أثر اإلفالس في عقود / المبحث الثالث 

 .المدين المفلس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث األولالم

اإلجراءات القضائية الالزمة للحكم 

 باإلفالس
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اإلفنننالس نظنننام للتنفينننذ الجمننناعي      

علنننى أمنننوال المننندين التننناجر ، النننذي 

فني ( تجارينة ال)توقف عن وفاء ديوننه 

متنننى كنننان هنننذا مواعيننند اسنننتحقاقها ، 

التوقف يكشنف عنن انهينار ائتماننه
(1)

  ،

و ذا كان اإلفنالس نظنام مقصنور علنى 

، فنن ن التنناجر ال يكننون مفلسننا    التجننار

الحالنة ، بمجرد التوقف عن دفع ديوننه 

عننننن مركننننز مننننالي التوقننننف  بننننل ينبننننو

مضطرب وضائقة مالية يتزعزد منهنا 

التننناجر وتتعنننرا بنننه حقنننوق ائتمنننان 

خطر ضياعها في هكذا حنال ، ل دائنيه 

 ال أنننه مننع ذلننك يجننب العتبننار التنناجر 

مفلسننا   أن يصنندر حكننم قضننائي وفننق 

اءات المحنننننننننددة قانوننننننننننا  اإلجنننننننننر
(1

)
 . 

بحكننننم  قننننرري ألنعتبننننر االشننننتراط وي

قضننننننائي معيننننننارا   فاصننننننال   لتمييننننننز 

اإلفالس كنظام قانوني يطبق فني البيئنة 

التجاريننننننة ويننننننوائم قواعنننننند التعامننننننل 

القنننننانوني واالقتصنننننادي فيهنننننا ، عنننننن 

اإلعسار بوصفه نظامنا   قانونينا   يوسنم 

به المدين المتوقف عنن دفنع ديوننه فني 

حكامه نطاق القانون المدني ويخضع أل

 .الخاصة

مقتضى بحثنا في هذا الشون  نوعليه ف 

تقسننيمه علننى مطلبننين اثنننين ،  يسننتلزم

نتننننننناول فنننننني األول منهننننننا المحكمننننننة 

المختصة بشهر اإلفالس ونجعل الثاني 

لمننن يحنننق لنننه طلننب الحكنننم بننناإلفالس 

 .واالعتراا عليه 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب األول

 بشهر اإلفالسالمحكمة المختصة 
 

كمنننة المختصنننة بشنننهر المح ينننراد منننن

من اختصاصنها  كل النظر في اإلفالس

اإلفننالس ،  دعننوىالنننوعي للنظننر فنني 

والمكننناني النننذي يخضنننع فننني تحدينننده 

لمعايير قانونية توخذ القواعد الجغرافية 

 .بنظر االعتبار 

 

االختصاااااص ال ااااوع  لل  اااار  –أوال ً 

 .بطلب اإلفالس 
 

اقنني بشننون تنظيمننه يتبنننى التشننريع العر

عمننننننننننننال السننننننننننننلطة القضننننننننننننائية أل

واختصاصننننننات المحنننننناكم ، موقفننننننا   

موحنننندا   فيننننه بننننين القضنننناء المننننندني 

والتجننننننناري
(7)

، فالمسنننننننائل المدنينننننننة  

ى السننواء والتجاريننة عنننده تخضننع علنن

 .الختصاال محاكم البداءة 

ولذلك ف ن المسائل المتعلقة باإلفالس ، 

 باعتبننناره نظامنننا   قانونينننا   ي عمنننل فننني

مجال التجنارة ، يكنون النظنر فيهنا منن 

اختصاال محكمنة البنداءة ، وفني ذلنك 
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منننن قنننانون (  / 1 ) تننننال المنننادة  

لسننننننة  6  التجنننننارة العراقننننني رقنننننم 

تخننننتال ) الملغننننى علننننى أنننننه  611 

.... ب شنننهار اإلفنننالس محكمنننة البنننداءة 

)
(6)

، كمننننا تنننننال علننننى ذلننننك المننننادة             

مننننننن قننننننانون المرافعننننننات (   /  ) 

 616 لسنننة   7لمدنينة العراقني رقنم ا

تخننتال  - ) المعنندل بونننه               

محكمنننة البنننداءة فننني دعننناوى اإلفنننالس 

كننام ومننا ينشننو عننن التفليسننة وفننق األح

، الننذي ( المقننررة فنني قننانون التجننارة 

يعبنننننر عنننننن السنننننمة العامنننننة للتنظنننننيم 

القضنننائي فننني العنننراق ، والقنننائم علنننى 

أسنننناس وحنننندة االختصنننناال النننننوعي 

ظننر فنني المسننائل المدنيننة والتجاريننة للن

على حد سواء ، حينث تخضنع جميعهنا 

إلختصننننننناال محكمنننننننة البنننننننداءة ذات 

 .االختصاال المدني 

 

فننف  منحننى المشننرد العراقنني  ولقنند خ 

المدنيننة هننذا فنني الجمننع بننين المسننائل 

ن يضنمحاول فينه أن بشكل  والتجارية 

)االحتراز مما في ذلك من مشخنذ 
 1

 )، 

ذي جناء بنه أمنر عن طرينق التعنديل الن

لسننة  17سلطة االئنتالف المؤقتنة رقنم 

بشننننون اإلجننننراءات القضننننائية   11 

وقنننانون المتعلقنننة بمنازعنننات الننندين ، 

لسننة  1 البنك المركزي العراقي رقنم 

المعندل ، حيننث اسننتهدف فيهمننا   11 

الوصول لمستوى معين منن االسنتقالل 

القائم علنى الخبنرة الفنينة بقصند تحقينق 

مننن عدالننة النظننر فنني  القنندر المتيسننر

دعننناوى االفنننالس ، منننع األخنننذ بنظنننر 

االعتبار رعاية البعند المصنلحة العامنة 

فنننني البننننت بتلننننك النننندعاوى وطريقننننة 

 القننانون أوجننبالتعامننل معهننا ، حيننث 

منننه تخصننيال (   ) مننن خننالل القسننم 

طلبنات شنهر اإلفنالس في نظر لقضاة ل

تنال المادتين اذ ، الواقي منه والصلح 

يتم في كنل  - ) لى أنه منه ع(   ، ) 

محافظة تخصنيال قاضني بنداءة واحند 

أو أكثنننر للنظنننر فننني الننندعاوى الناشنننئة 

عنننن طلننننب شنننهر اإلفننننالس والصننننلح 

يخصننننننال مجلننننننس  - ... العراقنننننني 

القضاء القضاة المشار  ليهم فني المنادة 

   فنني هننذا القسننم ، خننالل منندة (   ) 

يومنننا   منننن تننناريا نفننناذ هنننذا األمنننر ، 

ونننننوا علننننى القضنننناة المخصصننننون يك

أو / مسنننننتوى عنننننال ة منننننن الخبنننننرة و

اإلمكانينننننة فننننني مجننننناالت النزاعنننننات 

المتعلقنننة بالشنننركات أو المؤسسنننات أو 

 ( .البنوك 

شنننارة  لينننه ، أننننه  ال أن منننا تجننندر اإل

لتشنريع اخطوة  حداثةوعلى الرغم من 

قضنننناة  حديننننده، فنننني ت هننننذه العراقنننني

طلبنننننات فننننني ن بنننننالنظر ومتخصصننننن

   علنننى تعننند اسنننتدالالالتننني اإلفنننالس ، 

مرحلننننة هامننننة مننننن مراحننننل التطننننور 

التشريعي في هذا المجال ،  ضافة  لنى 

مننننا تؤديننننه مننننن حسنننننات جمننننة علننننى 

المسننتوى النظننري والعملنني ، ف نننه مننع 

ذلننك ال يمكننن القننول بننون المننراد منهننا 

 نع على غيرهتتوسيس قضاء تجاري يم

ألن النظنننننر فننننني طلبنننننات اإلفنننننالس ، 
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تخصننيال أحنند القضنناة ضننمن محكمننة 

ءة للنظننر فنني مسننائل اإلفننالس ال البنندا

بننل هنني ، يعننني  نشنناء محكمننة مسننتقلة 

فرود تابعة لمحكمة واحندة يصنار  لنى 

توزينننننع العمنننننل بينهنننننا  دارينننننا  
(  )

  ،

واالختصاال النوعي  نما يضناف  لنى 

المحكمنننة بصنننورة عامنننة ولنننيس  لنننى 

 .دوائرها كل على حدة 

 

االختصااااص المكاااا   لل  ااار  –ثا ياااا ً 

 . بطلب اإلفالس
 

 - ) بونننه (   /  1 ) تقضنني المننادة 

تختال محكمة البداءة التني يقنع ضنمن 

دائرتها مركنز أعمنال المندين الرئيسني 

، وهننو حكننم .... ( ب شننهار اإلفننالس ، 

يحنناكي القواعنند العامننة فنني التقاضنني ، 

التنني تعننول علننى مننوطن المنندعى عليننه 

 انيننفنني تحدينند المحكمننة المختصننة مكا

فني نطناق بالنظر في الدعوى ، السيما 

العالقننات التجاريننة ، وفقننا   العتبننارات 

(   / 6 ) عنندة ، ولننذلك تنننال المننادة 

مننن قننانون المرافعننات المدنيننة العراقنني 

تقننننام دعنننننوى اإلفنننننالس ) علننننى أننننننه 

والننندعاوى الناشنننئة عننننه فننني محكمنننة 

متجنننر المفلنننس ، و ذا تعنننددت متننناجره 

فتقام الدعوى فني محكمنة المحنل النذي 

 ألعمالننننننه   اتخننننننذه مركننننننزا   رئيسننننننيا

 ( .التجارية 

وبنننناء  علنننى ذلنننك فننن ن تعننندد المحنننال 

التجارينننة للمفلنننس ال يننننم عنننن مشنننكل 

قانوني وفق القاعدة المعروضنة آنفنا   ، 

 ال أن األمننننر ال يخلننننو مننننن صننننعوبة 

حقيقيننننة  ذا مننننا كننننان التنننناجر يمننننارس 

نشنناطا   فرعيننا   فنني العننراق بننون يكننون 

مركننز تجارتننه الننرئيس خننار  العننراق 

 .د فيه وله فر

فالقاعنننندة فنننني مجننننال سننننريان الحكننننم 

بنننناإلفالس مننننن حيننننث المكننننان تتحنننندد 

باإلقليمية ، فال يحدث اإلفالس أثره  ال 

في حدود الدولنة التني أشنهر فيهنا
(  )

  ،

أي أن حكم اإلفالس الصنادر فني دولنة 

أجنبيننننة ال يمتنننند أثننننره  لننننى العننننراق ، 

وبالتننالي البنند مننن تقننديم طلننب   فننالس 

رد فنني العنراق أمننام التناجر النذي لننه فن

المحنننناكم العراقيننننة وبموجننننب أحكننننام 

 .القانون العراقي 

بيد أن التشريع العراقي الجديد قد هّون 

علننى المنندين المفلننس خضننوعه لقاعنندة 

اإلقليميننة ، فربننى بموقفننه علننى الحكننم 

التقلينندي وأجنناز للتنناجر الننذي يخضننع 

إلجراءات اإلفالس في دولة أجنبينة أن 

تجارتنننه فننني يطلنننب نفننناذ أثرهنننا علنننى 

العننننراق وعالقاتننننه القانونيننننة الناجمننننة 

عنهنننا ، علنننى أن السنننماع بنننذلك أمنننر 

متروك للمحكمنة المقندم أمامهنا الطلنب 

، والتنننني يجننننب عليهننننا األخننننذ بنظننننر 

االعتبنننار حماينننة الننندائنين فننني العنننراق 

والمساواة بينهم  ضنافة  لنى النظنر فني 

منننننندى اعتننننننراف القننننننانون العراقنننننني 

ا الدولننننة بنننناإلجراءات التنننني اعتمنننندته

 ، األجنبية فني تقريرهنا لحالنة اإلفنالس

بالمعاملنننة  امشنننروط ويبقنننى كنننل ذلنننك

بالمثنننل منننن حينننث البحنننث عنننن مننندى 
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اعتننراف  جننراءات اإلفننالس األجنبيننة 

بوحكننام اإلفننالس العراقيننة وقننوة نفاذهننا 

فيها
(  )

 . 

ومنننن الجننندير بالنننذكر أن االختصننناال 

المكنننننناني ال يقتصننننننر علننننننى  شننننننهار 

يتعننداه  لننى كننل اإلفننالس فحسننب و نمننا 

الننننندعاوى الناشنننننئة عنننننن التفليسنننننة ، 

كنننننندعاوى اإلدارة والصننننننلح الننننننواقي 

وغيرها
(  )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثا  

من يحق له طلب الحكم باإلفالس 

 واالعتراض عليه
 

 ذا كانننننت حالننننة اإلفننننالس ال تنشننننو  ال 

بحكنننم قضنننائي صنننادر منننن المحكمنننة 

المختصة
(   )

، فن ن دعنوى اإلفنالس ال 

خصنومة يطلنب بموجبهنا تعتبر دعوى 

المدعي من القضاء  ثبنات حقنه و لنزام 

المنندعى عليننه بالوفنناء بننه ، و نمننا هنني 

دعنننوى  جرائينننة هننندفها  ثبنننات حالنننة 

توقننف التنناجر عننن دفننع ديونننه نتيجننة 

اضطراب مركزه المالي
 1
، مما يهدر  

حقوق دائنيه ويعرضها لخطر الضنياد 

ولذلك ف نه ، وبموجب أحكام القنانون . 

، يكننون الحنننق بطلننب الحكنننم العراقنني 

باإلفالس من المحكمة لكنل منن التناجر 

نفسه ودائنيه
( 1)

 . 

 

المقدم مان التااجر  ه اه  الطلب -أوال ً 

 .إلشهار افال ه 
 

يلتننزم التنناجر بالعمننل علننى أسنناس مننن 

الثقة واألماننة وااللتنزام الندقيق بقواعند 

القانون
( 7)

ويقاس موضود الثقة فني  ، 

زام التنناجر الوسننط التجنناري بمنندى التنن

وقدرته على الوفاء بالتزاماته من جهنة 

، ومنندى مننالءة ذمتننه الماليننة مننن جهننة 

ثانية ، باعتبارها ضنمانا عامنا للندائنين 

. 

ولمنننا كنننان المننندين نفسنننه أكثنننر النننناس 

 لماما   بحالتنه المالينة ومشلهنا ، لنذا فقند 

فننرا القننانون عليننه واجننب المبننادرة 

اضنننطرابها  أحنننوال  لنننى الكشنننف عنننن

 عتننننننراف بعجننننننزه عننننننن الوفنننننناءواال

وطلبننه شننهر  بالتزاماتننه تجنناه النندائنين

 فالسننه
( 6)

، خنننالل مننندة معيننننة كفيلنننة  

بالحفاظ على حقوق الندائنين ، ويتضنح 

  / 16 ) ذلك منن خنالل ننال المنادة 

 6  من قانون التجارة العراقي رقم ( 

يقنندم ) الملغننى علننى أنننه  611 لسنننة 

 التنناجر طلبننا   ب شننهار اإلفننالس لنفسننه

يوما   من تاريا تعليق    وذلك خالل 

، وبخالفنننه ف ننننه  ذا لنننم ... ( الننندفعات 

يقننندم المننندين طلبنننا   بننناإلفالس ، رغنننم 

علمننه بوحوالننه الماليننة المترديننة ، ف نننه 

يكننننننون عرضننننننة العتبنننننناره مفلسننننننا   

بالتقصننننير ، األمننننر الننننذي يلحننننق بننننه 
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 ضنننافة للمسنننؤولية المدنينننة مسنننؤولية 

ه المفتنرا جزائية بناء  علنى سنوء نيتن

هنا
( 1)

 . 

ومهمننا يكنننن منننن أمنننر ف ننننه يقنننع علنننى 

التنناجر ، حينمننا يطلننب الحكننم باعتبنناره 

مفلسا   ، أن يقدم الوثائق الالزمنة لنذلك 

، كننننننندفاتره التجارينننننننة وموجوداتنننننننه 

المنقولننة والعقاريننة وغيرهننا ،  ضننافة 

 لى تحديده الميعاد الذي توقف فيه عنن 

الدفع
(  )

 . 

 

 من دائن التاجرالطلب المقدم  -ثا يا ً
 

) علننى أنننه (   / 11 ) تنننال المننادة 

لكل دائن بندين تجناري حنال أن يطلنب 

( الحكننم ب شننهار  فننالس مدينننه التنناجر 

فنننننناإلفالس  ذا كننننننان وسننننننيلة للتنفيننننننذ 

الجماعي على أموال المدين ف ن الغاينة 

منننن ورائنننه تنشنننيط االئتمنننان بحماينننة 

أمنننننوال الننننندائنين وتحقينننننق المسننننناواة 

بينهم
(  )

ذلك ف نه يمكن للدائنين أو ول.  

لبعضنننننهم أن يقننننندموا طلبنننننا   ب شنننننهار 

وال فرق فني ذلنك بنين .  فالس مدينهم 

أن يكون الدين عاديا   أو غينر عنادي ، 

أو  كالنندين المضننمون بننرهن أو امتينناز

 . غيرها

بيد أنه يشترط في دينن الندائن بصنورة 

عامنننة أن يكنننون حننناال   ومؤكننندا   غينننر 

مسنننتفاد منننن متننننازد فينننه ، وهنننو أمنننر 

منننن قنننانون (   / 11 ) ننننال المنننادة 

 ضننافة لكونننه حكننم التجننار العراقنني ، 

يوائم واقع النشاط التجاري ، فاإلفالس 

 ذا كان وسنيلة لحفنظ حقنوق الندائنين ، 

ف نه ال يمكنهم استعمالها بدون ضنوابط 

، و ال صننننارت وسننننيلة للتعنننندي علننننى 

سننمعة المنندنيين وائتمننانهم ، لننذا ف نننه ال 

اشنننننتراط كنننننون الننننندين منننننناال منننننن 

المتوقننف عننن الوفنناء بننه حنناال   وغيننر 

 .متنازد فيه 

قند (   / 11 ) مع مالحظة أن المنادة 

أوردت اسننتثناء  علننى ذلننك  ذا لننم يكننن 

ن محل  قامة معروف في العنراق للمدي

ظهرت منه بوادر سوء النينة ، ف ننه أو 

يكون للدائن حينها ولو كان دينه آجنال   

 شنهار  فنالس  أن يطلنب( غير حنال ) 

مدينه
(  )

 . 

وممننا تجنندر اإلشننارة  ليننه أن تطننورا   

تشنننننريعيا   ألحكنننننام النظنننننام القنننننانوني 

لإلفنننالس قننند حمنننل المشنننرد العراقننني 

/ 11 ) على تخطي ما تشترطه المادة 

سننالفة الننذكر وغالبيننة التشننريعات (   

المقارنة ، من ضرورة أن يكون الندين 

المطلوب اإلفالس ألجلنه تجارينا   
(  )

  .

مننن المننادة (   ) حيننث أجننازت الفقننرة 

( 11)
(   )

لخمسنننننننة أو أكثنننننننر منننننننن 

العاملين لندى التناجر المطنالبين بنوجور 

غيننر متنننازد عليهننا متننوخرة لمنندة تزينند 

علننى شننهر واحنند أن يقنندموا مجتمعننين 

 .طلبا   إلشهار  فالس التاجر 

 عتبنرملين لدى التاجر ال ت ن أجور العا

ال يمكنن و ، ، بوجه عنامديونا   تجارية 

األمننوال  مسننتوىأن تصننل بمننداها  لننى 

كالضننرائب ، المسنتحقة لخزينننة الدولنة 

، منن حينث مقندار والغرامات وغيرها 
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المبنننال  المسنننتحقة أو قنننوة ضنننمانها أو 

توثيرهنننا علنننى محتنننوى الذمنننة المالينننة 

، ، السنيما وأن منعنا   صنريحا   للمدين 

مننننن قننننانون (   1 ) أوردتننننه المننننادة 

) حين نصنت علنى أننه التجارة السابق 

ال يجننوز  شننهار  فننالس التنناجر بسننبب 

وقوفننه عننن دفننع مننا يسننتحق عليننه مننن 

غرامات جزائينة أو ضنرائب أينا   كنان 

(نوعها 
( 1)

 . 

ألغينننننت (   1 ) بيننننند أن المنننننادة      

 17بموجنب أمنر سنلطة االئنتالف رقننم 

، وأضنننننيفت بمقتضننننناه   11 لسننننننة 

والتنننني (  11 ) للمننننادة (   ) الفقننننرة 

للجهننات الحكوميننة المختصنننة  أجننازت

بالتحصيل الجبنري للضنرائب وغيرهنا 

منننننن االلتزامنننننات المالينننننة المسنننننتحقة 

لخزينننننة الدولننننة تقننننديم طلننننب  شننننهار 

 فالس المدين
( 1)

 . 

موقننف المشنننرد العراقنني هنننذا   ن     

ين صننفة التجاريننة فنني النندال  بتجنناوزه

غيننر المننوفى بننه والمطلننوب اإلفننالس 

نننننا ، ، يعنننند ، مننننن وجهننننة نظر ألجلننننه

موقفنننننا   رصنننننينا   ومعتننننندا   بنننننه منننننن 

النننننوجهتين النظرينننننة والعملينننننة ، ألن 

( الذمة المالية للمدين ) ضمان الدائنين 

ال يؤثر فيه الدين ذو الطبيعنة التجارينة 

فحسننننب ، و نمننننا قنننند تسننننتنفذ تمامننننا   

ويننننننذهب معظمهننننننا نتيجننننننة لتننننننراكم 

الضننننرائب والغرامننننات وااللتزامننننات 

للخزينننننة سننننتحقة الماليننننة األخننننرى الم

 هنننو منننايؤول بالنهاينننة النننىالعامنننة ، و

ف ائتمانه وضياد حقوق الدائنين  ضعا

فالنتيجنننة ، حسنننب اعتقادننننا واحننندة ، ، 

سواء كان الدين الملتزم به التاجر دينا   

 .تجاريا   أو غير تجاري 

أمننا بشننون االعتننراا علننى الحكننم     

الصننادر ب شننهار  فننالس التنناجر ، ف نننه 

، سنننواء كنننان يحنننق لكنننل ذي مصنننلحة 

المدين نفسه أو أحد الدائنين أو الغينر ، 

أن يطعن بحكنم  شنهار اإلفنالس خنالل 

عشرة أيام من تاريا صدوره
( 7)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثا  

 وا هاؤها  إدارة التهلي ة

 

يتنننرب علنننى قنننرار المحكمنننة           

بشهر افالس تاجر ما أن تغنل ينده عنن 

التصننننرف بوموالنننننه وتقرينننننر مصنننننير 

لننه ، ويحننال األمننر فنني ذلننك كلننه أعما

للغينننر ، مصنننف كنننان أو محكمنننة ، أم 

جماعننة النندائنين ، اذ يتبننادلون األدوار 

ويشننتركون فنني التقريننر ماليننا وقانونيننا 

بشنننون تجنننارة المننندين المفلنننس وادارة 

 .أمواله 

وباسنننتناد النننى الفلسنننفة الجديننندة        

لقواعنننند االفننننالس واخننننتالف نظرتننننه 

مفلننننس ، فقنننند وهدفننننه تجنننناه المنننندين ال
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حرال القانون على أن يحسن صنياغة 

أحكنننننننام االدارة وظنننننننروف التقرينننننننر 

القانوني بشون مصير التفليسنة وانهناءه 

 .  بطريق مبتسر عبر فكرة الصلح 

، بوجنننه يشنننترك فننني  دارة التفليسنننة و 

كنل منن أمنين التفليسنة ، مراقنب  ،عام 

التفليسة ، قاضي التفليسنة ، المحكمنة ، 

 .المدين المفلس جماعة الدائنين و

 ال أن فعنننننل اإلدارة الحقيقننننني          

ومسؤوليته تقع بالدرجنة األسناس علنى 

عناتق أمننين التفليسنة ، ويكننون للجهننات 

األخننرى صننالحية الرقابننة واإلشننراف 

علنننى أعمنننال اإلدارة
( 6)،

كمنننا ويبنننرز  

دورها في األحوال والقنرارات المهمنة 

بشنننون أمنننوال التفليسنننة ، ( الخطنننرة ) 

ب القنننانون الرجنننود فيهنننا حينننث أوجننن

لجماعننة النندائنين أو االسترشنناد بننرأي 

المدين المفلس
( 1)

 . 

وعليننه ف ننننا سنقصننر البحننث فنني      

 دارة التفليسنننة علنننى دراسنننة المركنننز 

 هومننا يشننترط القننانوني ألمننين التفليسننة

القانون في شنخال األمنين منن شنروط 

 .لضمان حسن االدارة 

انتهاءها أما انتهاء التفليسة ، فيراد منه 

بالطريق المبتسر ، عبر فكرة التصنالح 

مننننع المنننندين المفلننننس والننننذي أحاطننننه 

القننانون الجدينند بمجموعننة مننن األحكننام 

القانونية الراعية لمصلحة المدين بوجه 

 .عام 

وعلننى هننذا األسنناس فننان دراسننتنا       

لموضننود هننذا المبحننث سننوف تنقسننم 

علننى مطلبننين اثنننين نتننناول فنني األول 

أمننين التفليسننة ، ونجعننل  منهمننا تسننمية

الثنناني النتهنناء التفليسننة وعلننى الوجننه 

 :اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب األول

 ت مية أمين التهلي ة

 

يترتننب علنننى الحكننم ب شنننهار اإلفنننالس 

رف غننل ينند المنندين ومنعننه مننن التصنن

 ، فنننني الواقننننع ، بوموالننننه التنننني تمثننننل 

األمننر الننذي مننا   للنندائنين ، ضننمانا   عا

ن تضننننمن المحكمننننة أ يسننننتوجب مننننن

 اقرارهنننا بشنننهر اإلفنننالس تسنننمية أمينننن

فقنننا لننننال فليسنننة يتنننولى  دارتهنننا ، وللت

تعين ) القاضي بونه(   / 71 ) المادة 

فنننالس وكينننل المحكمنننة فننني  شنننهار اإل

 "، ويننندعى بننن   فنننالسللننندفع إلدارة اال

 .( "أمين التفليسة 

يوصنننف أمنننين التفليسنننة قانوننننا          

عننن بونننه بمركننز الوكيننل ، فهننو وكيننل 

جماعنننة الننندائنين ووكينننل عنننن المننندين 

المفلس
(  )

ولذلك ف نه ملزم بون يبذل .  

د ، افي أدائه لمهامه عناية الرجل المعت

وبخالفننه تقننوم مسننؤوليته عننن اإلخننالل 

بتنفينننذ التزاماتنننه ، و ذا تعننندد األمنننناء 

كننننانوا مسننننؤولين بالتضننننامن ، حيننننث 
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منننن قنننانون (   / 76 ) تنننال المنننادة 

لسننننننة  6  قنننننم التجنننننارة العراقننننني ر

يشنننننترك أمنننننين ) علنننننى أننننننه  611 

التفليسة بالمسؤولية القانونينة منع نوابنه 

 ( .فيما يخال أعمال نوابه 

وبذلك ف ن قنرار الحكنم بناإلفالس       

الذي منع المدين من التصنرف بوموالنه 

، قد وضع البديل النالزم للحيلولنة دون 

حصننول فننران قننانوني أو عملنني بشننون 

 .المفلس   دارة أموال المدين

ومننن الجنندير بالمالحظننة ، أنننه         

 ذا كننننان تعيننننين أمننننين التفليسننننة مننننن 

اختصننناال وصنننالحية المحكمنننة التننني 

قضت باإلفالس ، فن ن قرارهنا بتعييننه 

ينبغنني أن يكننون مسننتال   مننن ظننروف 

موضنننننوعية وبنننننناء  علنننننى الشنننننروط 

فالقننانون . المحننددة قانونننا   لهننذا الشننون 

شنننرطين يشنننترط فننني أمنننين التفليسنننة 

أساسيين ، يتمثالن بالكفاية واالسنتقالل 

 .نوردهما تباعا   

 

 ا تقالل أمين التهلي ة  –أوال ً 

يجنننب فننني اختينننار أمنننين التفليسنننة أن 

يكون مستقال   عن التاجر المفلس ، فال 

يصح أن يكون منافسنا   للمفلنس أو منن 

ذويننه وال ممنننن ينننرتبط معنننه بمصنننلحة 

ك مباشننرة أو غيننر مباشننرة ، وفنني ذلنن

منننن قنننانون (   / 71 ) تنننال المنننادة 

ال ) التجنارة العراقني السنابق علنى أننه 

يعين الشنخال كنومين تفليسنة فني حالنة 

كونه دائن ، مدين ، أو مننافس للمفلنس 

أو زوجننننة المفلننننس ، أو لديننننه   ، زو

عالقة مع المفلنس منن الدرجنة الرابعنة 

أو أقننرب ، وال يعنننين فننني حالنننة كوننننه 

و وكينل شريك ، موظف ، محاسنب ، أ

المفلنس خنالل فتنرة سننتين ( محنامي ) 

(قبل  عالن التفليسة 
(  )

 . 

وتبنننندو العلننننة مننننن شننننرط االسننننتقالل 

واضحة ، يحمل فيها المشنرد العراقني 

علننى قصننده ضننمان صننفة الحينناد فنني 

ممارسننننننة أمننننننين التفليسننننننة لنشنننننناطه 

االئتماني بن دارة أمنوال المندين المفلنس 

، فننننال يتواطننننو مننننع آخننننرين لتحقيننننق 

م وال يسنعى لتحقينق مصنالحه مصالحه

الخاصنننننة وال يعمنننننل علنننننى تنننننرجيح 

مصننلحة المفلننس علننى حسنناب مصننالح 

النننندائنين ، فاالسننننتقالل ضننننمانة ذاتيننننة 

أولننننى يسننننعى مننننن خاللهننننا لضننننمان 

المساواة بين المصنالح المتعارضنة فني 

 .حالة اإلفالس 

 

 كهاية أمين التهلي ة –ثا يا ً 

توكل ألمين التفليسة مهمة  دارة أمنوال 

المدين المفلس ، و دارتهنا بهنذا المعننى 

تتضننمن القينننام بمجموعنننة واسنننعة منننن 

األعمننننننننننال القانونيننننننننننة واإلداريننننننننننة 

والمحاسنننبية ، تتجسننند بصنننورة عامنننة 

بتنفيننننذ حكننننم اإلفننننالس ونشننننر الحكننننم 

واإلفصاع به ، ويعمنل علنى المحافظنة 

علنننى أمنننوال المننندين ، ويعننننى بتنظنننيم 

ميزانينننة حسنننابات المفلنننس
(  )

وهننني .  

تغلننب عليهننا صننفات فنيننة يتطلننب مهننام 

 كننونيننام بهننا علننى الوجننه المثننل أن يالق
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مننين التفليسننة درايننة خاصننة فنني كننل أل

 .منها 

وعلينننه ، ف ننننه و دراكنننا   منننن المشنننرد 

العراقي ألهمينة وخطنورة الندور النذي 

يؤديننه أمننين التفليسننة بالنسننبة إلدارتهننا 

عموما   ولضنمان أمنوال الندائنين علنى 

شترطت المنادة وجه الخصوال ، فقد ا

منننننننن قنننننننانون التجنننننننارة (   /71 ) 

العراقننننني السنننننابق أن يكنننننون اختينننننار 

المحكمنننة ألمنننين التفليسنننة منننن األفنننراد 

المرخصين من قبل وزارة العدل للقيام 

 .بهذه الواجبات 

مننن أمننر سننلطة (   ) وقنند نظننم القسننم 

  11 لسننة  17االئتالف المؤقتة رقم 

المعننندل لقواعننند اإلفنننالس ، تنننرخيال 

اإلفالس منن قبنل وزارة العندل ،  أمناء

منه على (   ، ) حيث تنال الفقرتان 

تخننننول وزارة العنننندل لمنننننح  - ) أنننننه 

رخنال لففننراد ليعملننوا كومننناء  فننالس 

على النوزارة . بموجب قانون اإلفالس 

 صنننندار  جننننراءات لمنننننح التننننراخيال 

يجنب  - للسيطرة على هذا النشاط ،   

أن تضننننمن  جننننراءات الننننوزارة لمنننننح 

اخيال بنون حناملي النرخال لنديهم التر

تفهم واضح إلجراءات قنانون اإلفنالس 

باإلضافة  لنى خبنرة معيننة علنى األقنل 

 : في أحد المجاالت التالية

اإلجراءات المدنية والقانون  - أ

 .التجاري 

 .المحاسبة وتمويل العمال  - ب

 .   ( . دارة األعمال  - 

 ن مننا يالحننظ علننى النننال المعننروا 

نيننننننة فيننننننه ، ركاكننننننة الصننننننياغة القانو

وخروجهنننا فننني بعنننا األحينننان عنننن 

المصننطلح القننانوني العراقنني ،  ال أنننه 

وعلننى الننرغم مننن ذلننك يضننع تنظيمننا   

عمليا   مناسبا   لجانب مهنم منن جواننب 

العمل بنظام اإلفالس ، فيشترط الكفاينة 

والخبننرة فننيمن تختنناره المحكمننة أمينننا   

للتفليسنننة ، بعننند أن كنننان الننننال ، قبنننل 

فننني بالمقننندار األدننننى منننن تعديلنننه ، يكت

الكفايننة ، مفترضننا   تننوفر ذاك المقنندار 

فننني المحنننامي بوجنننه عنننام
(  )

وهنننو .  

موقنننف أقنننره مسنننلك التعنننديل منننؤخرا   

لقواعنند اإلفننالس وأضنناف عليننه شننرط 

الخبرة في مجناالت اإلدارة والمحاسنبة 

الننى أن اشننتراط التننرخيال  ،  ضننافة 

منننن وزارة العننندل يحمنننل فننني طياتنننه 

معنننى فنيننا آخننر يتطلننب مننن الننوزارة 

المذكورة رسم سياسة معينة لمننح ذلنك 

التننرخيال ، مننن خننالل وضننع مننناه  

نظريننة وعمليننة يترتننب علننى دراسننتها 

وهنو  استيفاء شنروط مننح التنرخيال ،

موقف نؤينده لقنانون اإلفنالس ، ونعتقند 

ا   في ضبط هنذا الشنون أنه سيسهم كثير

اء الدور المراد مننه بصنيغة أفضنل وأد

. 
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 المطلب الثا  

 التصالح مع المدين المهلس 

 

الصلح عقد يجري بين المفلس      

وجماعة الدائنين بوغلبية أعضائها 

وتصديق المحكمة ، بمقتضاه تعدل 

جماعة الدائنين عن السير في 

اجراءات التفليسة ويستعيد المفلس 

ادارة أمواله والتصرف بها ، مقابل 

تعهده بون يدفع ديونه كلها أو بعضها 

)في الحال أو في اآلجل 
  

.) 

قد يرغب جميع من يدور في اطار 

( المدين المفلس ، الدائنون ) التفليسة 

في اعادة شؤون ادارة الذمة المالية 

لمصلحة التاجر المفلس نفسه 

مختلفة ، والتي  يقع في  توالعتبارا

قدمتها االعتقاد بون ذلك يضمن لهم م

الوفاء بااللتزامات بصورة أفضل مما 

قد ينالونه عن طريق تصفية أمواله 

وتوزيع المتبقي بينهم ، لذلك فان 

الصلح يعتبر الطريق الثاني النتهاء 

حالة االفالس ، ويمتاز بونه أسلوب 

يمنح الثقة ثانية للمدين ويجنبه آثار 

عن المحافظة  االفالس الثقيلة ، فضال

على نشاطه التجاري رعاية لجميع 

امتداداته القانونية واالقتصادية ، وفي 

اطار فلسفة التشريع العراقي الجديد ، 

فقد طال أحكامه تعديل قواعد قانون 

االفالس عندنا ، السيما فيما يتعلق 

بشروط الصلح وآثاره ، وهو 

مسنعرا له من خالل الفقرتين 

 : اآلتيتين 

 

 

 .من حيث شروط ايقاع الصلح  /أوال 

 

جعل القانون العراقي طلب الصلح من 

حق كال من المدين المفلس أو الدائنين 

من %   الذين تمثل ديونهم مانسبته 

)نسبة الدين االعتيادي 
 1

، وهو ( 

موقف مستحدث خالف به التشريع 

 ةالعراقي عموم التشريعات المقارن

التي تحصر ذلك الحق بالمدين وحده 

قا للشروط المحددة ، وحسب فهمنا ووف

فان هذا الحكم كان مراد الفتراا أن 

يكون الدائنين على قناعة بون ادارة 

المركز المضطرب للمدين بنجاع 

يقتضي أن تكون بيد المدين نفسه ، 

لمعرفتهم الشخصية بقدرته على 

النجاع أو الفتراضهم بانه األكثر علما 

بظروف تجارته وعوامل نجاحها ، 

يمنحه فرصة اضافية للحفاظ على  مما

مكوناتها وبالتالي سداد مستحقاتهم 

بالكامل على األمد المستمر ، الذي 

يمكن أن يكون قريبا بالمقارنة للمدة 

الالزمة لتوزيع األموال وانتهاء 

التفليسة بالطريق االعتيادي  ، السيما 

من تشريع (   /  116) وأن المادة 

سفته لدعم االفالس العراقي وعمال بفل

المركز القانوني للنشاط التجاري 

والتخفيف على المدين المفلس ، كانت 

قد ألزمت المتصالحين بون يجتمعوا 

برئاسة قاا خالل فترة زمنية ، 
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يوما من تاريا     – 1 تتراوع بين 

)آخر نشر للدعوة
 1

. ) 

وبغرا توفير الظروف القانونية 

المناسبة إلنجاع حالة الصلح فقد جرد 

انون العراقي كال من اصحاب الق

التومينات العينية وأصحاب حقوق 

االمتياز من سلطة التوثير على قرار 

جماعة الدانين بشون قبول الصلح من 

عدمه ، حيث قضى في هذا الشون أنه 

في حال عرا طلب الصلح 

للتصويت عليه من قبل جماعة الدائنين 

، فانه ال يسمح ألصحاب التومينات 

ألصحاب حق االمتياز ،  العينية ، وال

بالتصويت على قبول الصلح من عدمه 

، اال اذا تنازلوا عن ضمانات ديونهم 

مقدما ويكون تنازلهم عن تلك 

واالمتيازات نهائيا ، وال  تالضمانا

يحق لهم المطالبة بها الحق تحقق 

)الصلح أو لم يتحقق 
 7

وبذلك فقد ( . 

 هذا موقفه في العراقي المشرد خالف

 االفالس لقوانين التقليدية قفالموا كل

)المقارنة
 6
 في جمع أنه حيث ، (

 أصحاب من الدائنين بين حكمه

 حقوق وأصحاب ، العينية التومينات

 تلك عن التنازل جعل أنه ثم ، االمتياز

 على االتفاق تم سواء نهائيا الضمانات

وهو موقف مقبول  . يتفق لم أم حلالص

 وحكم مبرر بطبيعة الفلسفة الجديدة

لقانون االفالس في العراق ، حيث 

يراعى فيه النشاط التجاري وكال من 

مصلحة الدائن والمدين بصورة 

 .متساوية 

 

 

 

 .آثار االتهاق على الصلح / ثا يا 

 

يترتب على االتفاق على الصلح انهاء 

حالة االفالس ، وتنتهي تبعا لذلك 

مهمة أمين التفليسة ، فيلتزم ب عداد 

ة الماضية من حساب ختامي للفتر

شؤون التفليسة يقدمه الى قاضي 

التفليسة ، وينجم عن زوال حالة 

االفالس أيضا زوال جميع آثاره ، 

باستثناء تلك المنصوال عليها في 

، والمتمثلة بالزام (   11) المادة 

التاجر المفلس باالفصاع عن حقيقة 

عند ( حالة االفالس ) مركزه المالي 

ر ودون أن كل تعامل قانوني مع الغي

يطلب منه الغير ذلك ، باالضافة الى 

فسا عقود المفلس المبنية على أساس 

نزاهته وجدارته االئتمانية ، بعد أن 

قبل تعديلها (   11) كانت المادة 

بموجب أمر سلطة االئتالف المؤقتة 

تقضي    11 لسنة  71المنحلة رقم 

بسقوط العديد من الحقوق المدنية 

)لمفلسوالسياسية للمدين ا
 1

ولذلك ( . 

فقد كانت العلة واضحة من اصدار 

مثل هذا التعديل حسب ما صرحت به 

األسباب الموجبة إلصداره في ابدال 

االحكام القاسية والمبال  فيها بوخرى 

 .عملية ونافعة 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 آثار الحكم بشهر اإلفالس
 

يترتب على الحكنم ب شنهار  فنالس      

مننن اآلثننار المهمننة  تنناجر مننا مجموعننة

والخاصة به ، توائم المصالح القانونينة 

واالقتصنننادية التننني يسنننعى لحمايتهنننا ، 

سننواء منهننا الماسننة بحقننوق النندائنين أم 

فني  وقد عمند المشنرد العراقني. الغير 

 برتننيلتلننك الغايننة ألن لوصننول ا سننبيل

لمجموعننننة مننننن اآلثننننار علننننى الحكننننم 

بننن فالس التننناجر ، يوخنننذ النننبعا منهنننا 

عماد التجنارة  واحترازيا   يتفق  طابعا   

القنننائم علنننى تعزينننز الثقنننة واالئتمنننان ، 

ويعمننل فنني الننبعا اآلخننر منهننا علننى 

 .تحديد مشل تصرفات المدين المفلس 

وعليننه ف نننه يجنندر لننذلك  تقسننيم البحننث 

فننني آثنننار حكنننم  شنننهار اإلفنننالس  لنننى 

 .مطلبين اثنين نوردهما تباعا   

 

 المطلب األول

للحكم بإشهار األثر االحترازي 

 اإلفالس

يبدو مسلك التشريع التجناري واضنحا   

بشننون توظيفننه ألحكننام النظننام القننانوني 

فنني بنائننه الجانننب االئتمنناني  لإلفننالس

التجناري ، وقند اعتمند المشنرد  نشاطلل

العراقي في تجسنيده لفثنر االحتنرازي 

لإلفنننالس فننني جنننانبين ، يتعلنننق األول 

الس منهما في امتداد نطاق الحكنم بناإلف

لفترة الريبة السابقة علنى صندور حكنم 

اني ببينننننان اإلفنننننالس ، ويخنننننتال الثننننن

.  فالس التناجر االلتزام باإلفصاع عن 

 :وهو ما سوف نبينه في اآلتي

 

 فترة الريبة –أوال ً 

ينظننننر المشننننرد التجنننناري لتصننننرفات 

التننناجر المفلنننس ، فننني الفتنننرة السنننابقة 

لشهر  فالسه ، بعين الريبنة والشنك
(  )

 

نه بون التناجر  ذا منا توقنف عنن ظنا   م

 لننى القيننام  دفننع ديونننه ، ف نننه قنند يلجننو

مننن شننونها أن بتصننرفات غيننر سننوية ، 

تلحق ضنررا   بمدينينه أو ببعضنهم فني 

األقل
(  )

 . 

و ذا كان الحكم واحدا   فني التشنريعات 

التجارينننننة بشنننننون تصنننننرفات المننننندين 

المفلس في فترة الريبة ، محكوم عليهنا 

، وبننننالبطالن مننننرة بعنننندم النفنننناذ مننننرة 

أخرى ، فن ن اختالفنا   واضنحا   سنجلته 

التشريعات بشون تحديدها المتنداد فتنرة 

فينننننذهب .  ونطاقهنننننا الزمنننننني الريبنننننة

الننبعا منهننا  لننى تركننه شننونا   خاصننا   

باالجتهاد القضائي ، كما هو الحال فني 

التشريع الفرنسي والمصري القنديم
(  )

 

، حيننث تمتنند فتننرة الريبننة عمومننا   بننين 

تاريا الحكم باإلفالس وتاريا الوقنوف 

عننن النندفع ، الننذي يتننرك أمننر تحديننده 

للقضاء بناء  علنى أدلنة ، وهنو منا يقنوم 

معنننه احتمننننال امتنننندادها رجعيننننا    لننننى 
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سنوات عدة دونما ضابط موضنوعي ، 

فتكون تصرفات قانونية كثينرة أجراهنا 

المفلننس ، ولمنندد غيننر قصننيرة أكينندا   ، 

ي حتمننا   عرضننة لإلبطننال ، ممننا يننؤد

 لننى شننيود عنندم االسننتقرار فنني البيئننة 

 .التجارية 

ولذلك فقد عدل المشرد المصنري عنن 

(   1 )موقفننه السننابق بموجننب المننادة 

 1 مننن قننانون التجننارة المصننري رقننم 

، فقيد سلطة المحكمنة فني  666 لسنة 

تحدينند فتننرة الريبننة بننون ال يرجننع فنني 

الماضي  لى ما يزيد علنى سننتين
(  )

  ،

ذلك مننذهبا   آخننر يتفننق فيننه مننع آخننذا   بنن

حكنننم القنننانون البلجيكننني بشنننون وضنننع 

ضننننننوابط قانونيننننننة لحفننننننظ اسننننننتقرار 

المعامالت التجارينة
(  )

، أمنا المشنرد  

العراقننني ، فقننند اتخنننذ لنفسنننه موقفنننا     

ممينننزا   ، ليحقنننق منننن خاللنننه أهدافنننه 

الجدينندة لقننانون اإلفننالس ، السننيما فنني 

مجنننال دعمنننه لالئتمنننان التجننناري منننن 

ه المتعنننددة ، فحكنننم فننني المنننادة أطرافننن

منننه مننا يسننتفاد منننه بننون فتننرة (    1)

يومننا   فقننط ، (  61) الريبننة تمتنند لمنندة 

ال ينفذ التصنرف خاللهنا بحنق الندائنين 

،  ذا منننننا كنننننان مضنننننرا   بهنننننم وكنننننان 

المتصننننرف  ليننننه علننننى علننننم بتوقننننف 

دفع ، وهننو حكننم خنناال المنندين عننن النن

تصننرف  ليننه ، المبننافتراا سننوء نيننة 

وتحديند  تشدد المشرد تجاهنه بررمما ي

حقوقه من العقد مع المدين المفلنس بمنا 

 .  ال يضر بجماعة الدائنين

ف نننه يمكننن القننول  مننن خننالل ماتقنندم ،

التشننريع فتننرة الريبننة فنني مسننلك  بننون

(  61) الجدينند ال تربننو علننى  العراقنني

وهنو أمنر يجند . يوما   في كل األحوال 

ى  تبريره في سعي المشنرد العراقني  لن

دعننننم االئتمنننننان التجننننناري واسنننننتقرار 

لك بالنسنبة للمفلنس التعامل سواء كان ذ

 .أو الغير أو دائنيه 

 

 .اإلفصاح عن إفالس التاجر / ثا ياً 
 

ينبن  الحكنم بنن فالس التناجر عنن هننوان 

ائتمانه وخواء قدرته المالية عن الوفناء 

بالتزاماتنننه العقدينننة للمتعننناملين معنننه ، 

رة فننني وهنننو حنننال ال يخلنننو منننن خطنننو

أوسنناط التعامننل التجنناري ، لننذلك فقنند 

ألننزم القننانون المحكمننة التنني أصنندرت 

الحكنننم بننناإلفالس بتعليقنننه علنننى لوحنننة 

 عالنات المحكمة و رسناله لتعليقنه فني 

المحاكم التي يقع في دائرتهنا فنرد منن 

)فرود التاجر 
 1

 .) 

و ذا كننان القننانون القننديم يقصننر القيننام 

علنى  ب جراءات  شهار الحكم باإلفالس

نفنننس المحكمنننة التننني أصننندرته ، فقننند 

جعله التشنريع الجديند التزمنا يقنع علنى 

أمنننين التفليسننننة أيضننننا ، حيننننث تنننننال 

 - ) منه علنى أننه (   /  71 )المادة 

تقوم المحكمة في الينوم التنالي لصندور 

الحكم بلصقه على لوحة اإلعالنات في 

المحكمة لمدة ثالثنين يومنا وعلنى أمنين 

الل خمسة أيام من التفليسة أن يرسل خ

تاريا الحكم نسخا  لى كل محكمنة يقنع 
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فنني دائرتهننا محننل رئيسنني أو فننرد أو 

وكالنننة أو مكتنننب للمننندين للصنننقه علنننى 

لوحة اإلعالنات في هذه المحكمة لمندة 

 ( .ثالثين يوما 

ومن الجدير باإلشنارة  لينه أننه  ذا كنان 

منننراد التشنننريع العراقننني المعننندل فننني 

لملتنننزمين اإلفنننالس ، توسنننيعه دائنننرة ا

باإلفصنناع عنننه  شننهارا لمركننزه غيننر 

الظليل وخطورة التعامل معه ، فانه قند 

ذهب في مسلكه هذا  لى أبعند منن ذلنك 

، وجعننل مننن اإلفصنناع وسننيلة لحمايننة 

الثقة والعمل بحسن النية في التعامالت 

التجارينننة ، فنننولزم بنننذلك المننندين نفسنننه 

باإلفصنناع عننن  فالسننه ولننو لننم يطلننب 

الماليننة ، حيننث تنننال  منننه بيننان قدرتننه

 - ) منننه علننى أنننه (  /   11)المننادة 

يتعين على من أشهر  فالسه التصنريح 

بذلك عند الطلب ، وفي جميع األحنوال 

يتعنننين علنننى المفلنننس أن يصنننرع ولنننو 

بنننندون طلننننب ألي شننننخال يتصننننرف 

معتمنندا علننى جنندارة المفلننس ونزاهتننه 

()
 1

فقننند ذهنننب المشنننرد العراقننني ( . 

لننه لتوطينند بننذلك مننذهبا يسننعى مننن خال

الثقننة وحسننن النيننة فنني البيئننة التجاريننة 

)القائمننة علننى السننرعة واالئتمننان
 7

 ) ،

ه منننن ذلنننك نبينننل يرمننني منننن ومقصننند

اإلطننار التشننريعي الننالزم  رورائننه تننوف

لحفظ حقنوق أصنحاب المصنالح فيهنا ، 

وصننننوال لتننننوفير الظننننروف المالئمننننة 

 . لتنشيطها استثماريا 

  

 

 

 

 

 المطلب الثا  

   عقود المدين المهلسأثر اإلفالس ف
 

انننه مننن أبننرز اآلثننار التنني يمكننن أن   

ار  فالس التناجر ، منا تترتب على  شه

اإلفننالس مننن تبعننات تلحننق  ينننجم عننن 

بعقود المدين الصحيحة ، المبرمنة قبنل 

)وقوفه عن الدفع 
 6

.) 

و ذا كانننننت طبننننائع العقننننود القانونيننننة 

تختلننف فيمننا بينهننا مننن حيننث مراعاتهننا 

عقنننود  لنننى  فتنقسنننم نلصنننفة المتعاقننندي

قائمة على االعتبار الشخصني وأخنرى 

 فننانليننة مننن االعتبننار الشخصنني ، خا

أينننده فينننه  ، رتنننب حكمننناقننند التشنننريع 

أثنر  ه بناختالففين، قضنى مجمل الفقه 

تبعننننا  فنننني العقننننود عمومننننا اإلفننننالس 

بنناءا علنى  لمراعاتها ذلنك االعتبنار، و

 :التقسيم اآلتي 

 

 

 

مان االعتباار العقود الخالياة / أوال     

 . الشخص  
 

منن قنانون ( /7 1) تنال المنادة      

لسننننننة  6  التجنننننارة العراقننننني رقنننننم 

ال يترتننب ) الملغننى ، علننى أنننه  611 

علنننى الحكنننم ب شنننهار اإلفنننالس فسنننا 

العقنننود الملزمنننة للجنننانبين التننني يكنننون 

، فالقاعنندة أن ...( المفلننس طرفننا فيهننا 
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اإلفنننالس بذاتنننه اليكنننون سنننببا قانونينننا 

لبننننة بفسننننا العقننننود التنننني يكننننون للمطا

المفلننننس طرفننننا فيهننننا ، ألنننننه ال يمننننس 

أساسننننا بشننننروط العقنننند الموضننننوعية 

 . الداعمة لقوته القانونية 

بيننند أن اإلفنننالس قننند يكنننون سنننببا       

للمطالبننة القضننائية بفسننا العقنند  ذا مننا 

أخننل المفلننس بتنفيننذ التزاماتننه الناجمننة 

عن العقد ، عمال بالقواعند العامنة التني 

جيننننز المطالبننننة بفسننننا العقنننند الملننننزم ت

للجنانبين والمطالبنة بنالتعويا  ن كنان 

)لنننه مقتضنننى
 1

فننناإلفالس يمكنننن أن ( .

يكون سبب غير مباشر للمطالبنة بفسنا 

العقنننود ، ألن أثنننره األول هنننو غنننل يننند 

المفلس من التصرف بومواله ، وهو ما 

يحتمنننننل معنننننه عجنننننزه عنننننن الوفننننناء 

بالتزاماتنننننه العقدينننننة ، فيكنننننون سنننننببا  

مطالبننة بفسننا العقنند ولننيس اإلفننالس لل

 .بذاته

 

العقااود القائمااة علااى االعتبااار / ثا ياااً  

 .الشخص  
 

يعتبننننر يسننننار كننننال المتعاقنننندين  

أهننم عناصننر االعتبننار وقدرتننه الماليننة 

فننني العقنننود شنننترط تالشخصننني التننني 

)خصني القائمة على االعتبار الش
  

 ) ،

ولننذلك فننان غينناب مثننل هننذا االعتبننار 

، يعند مبنررا  ر افالسنهبناءا على اشنها

كافيننا للحكننم بفسننا العقنند ، السننيما وأن 

األثر األبرز لحكم االفالس هو غنل يند 

 . المدين المفلس واحالة أمواله للتصفية 

نتيجننة طبيعيننة بننذلك ،  ، ويكننون الفسننا

لصنندور الحكننم بشننهر اإلفننالس ، طبقننا  

مننن قننانون ( 7 1)لمننا جنناء فنني المننادة 

( 6  )م التجننارة العراقنني الملغنني رقنن

، الننننذي ال يننننزال بنننناب  611 لسنننننة 

اإلفالس فيه نافذا  
(  )

حيث تنال على . 

ال يترتنننب علنننى الحكنننم ب شنننهار )أننننه 

اإلفالس فسا العقنود الملزمنة للجنانبين 

التنني يكننون المفلننس طرفننا  فيهننا  الّ  ذا 

(  كانت قائمة على اعتبنارات شخصنية

ويؤينننند مننننا تقنننندم أيضننننا  نننننال المننننادة 

ون التننني تقنننرر منننن ذات القنننان(  11)

يمنع المفلس بمجرد صندور حكنم )بونه 

 شنننننهار اإلفنننننالس منننننن  دارة أموالنننننه 

ويكننون األمننر أكثننر (. والتصننرف فيهننا

قبنننننوال   ذا منننننا عرفننننننا أن كنننننال  منننننن 

المتعاقنننندين ، وفنننني بدايننننة تعاقنننندهما ، 

يعلق أهمية كبيرة على استمرار اآلخر 

في نشاطه وعلى قدرته المالينة وحسنن 

، فني حنين  ن اإلفنالس  تنفيذه اللتزامنه

يقضي برفع يد المفلس ويدعو  لنى قلنة 

الثقننة فيننه ، فننال يكننون هننناك ، والحالننة 

هننننننذه  ذا  ، محننننننال  لبقنننننناء اسننننننتمرار 

العقد
(  )

 . 

عليننه فنن ذا أفلننس المنندين ، مننثال  ،       

ف ن األثر المترتب علنى صندور الحكنم 

بشننهر  فالسننه هننو انتهنناء العقنند القننائم 

صننني منننن وقنننت علنننى االعتبنننار الشخ

اإلفنالس يعند سنببا صدور الحكم ، ألن 

 . فسا العقد ل مناسباقانونيا 

أن هنننذا الحكنننم  ذا كنننان يعبنننر اال       

عننن موقننف عننام لغالبيننة القننوانين
(  )

  ،
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فقنند خالفننه مننع ذلننك التشننريع الفرنسنني 

لسنننننة  66/ 7الجدينننند لإلفننننالس رقننننم 

 67 
(  )

منننه ( 1 ) ذ تنننال المننادة . 

صننفي أن يطلننب ويحننق للم )علننى  نننه 

اسنننتمرار العقنننود المبرمنننة منننع المننندين 

وطبقنننا  لنننذلك فقننند قضنننت ( …المفلنننس

محكمننة النننقا الفرنسننية فنني حكننم لهننا 

بوحقية طلب المصنفي اسنتمرار العقنود 

المبنيننة علنننى االعتبننار الشخصننني فننني 

سننالفة ( 1 )ظننل عموميننة نننال المننادة 

الذكر
( 1)

بيد أن ما تجدر  ليه اإلشارة . 

النننال المننذكور ال بهننذا الصنندد هننو أن 

يسلب الدائن حقه في طلب  نهناء العقند 

 ذا تبنننين لننننه  ن وضننننع المنننندين ينننننذر 

بنننالخطر، كنننون يتضنننح لنننه أن تصنننفية 

 .أمواله أصبحت وشيكة دون ريب

وتجدر اإلشارة  لى أن استمرار العقند  

بننناء  علننى طلننب المصننفي ال يكننون  الّ 

مننن حيننث وفقننا  لشننروط العقنند األصننلي 

روف والمنندد المتفننق االمتيننازات والظنن

 .عليها 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

أفنننرز البحنننث فننني مسنننلك التشنننريع     

العراقي الجديند فني اإلفنالس مجموعنة 

منننننن المترشنننننحات ، منننننا بنننننين نتنننننائ  

ومقترحنننات ، نوردهنننا  جمننناال بحسنننب 

- :اآلتي 

 

تغل ننب  علنننى التشنننريع العراقننني  - 

الجدينننند فنننني اإلفننننالس نزعننننة 

التطننننننور واالرتقنننننناء بقواعنننننند 

، ولقنند سننعى فنني  اإلفننالس فيننه

ذلنننننك  لنننننى معادلنننننة المراكنننننز 

القانونينننننة للمفلنننننس ودائنينننننه ، 

بصورة أراد من خاللها تعزيز 

البننننناء االئتمنننناني فنننني الوسننننط 

التجنننناري العراقنننني ، ضننننماننا 

لحقننننننننوق النننننننندائنين ودعننننننننوة 

تشنننننننننننريعية للمسنننننننننننتثمرين ، 

محترزا على الندوام فني موقفنه 

مننن التعامننل مننع الذمننة الماليننة 

ضمانا  عامنا  للمفلس ، بوصفها 

للننننننننندائنين ، دون  خضننننننننناعه 

ألحكنننام شنننديدة النننوطء علينننه ، 

  11)فننولغى مننثال حكننم المننادة 

القاضني بحرمنان المفلننس (   /

مننن حقوقننه السياسننية ، قاصننرا 

أثننننر اإلفننننالس علننننى الجانننننب 

 .القانوني فحسب 

 

اتسنننمت اإلجنننراءات القانونينننة  - 

المنننننننؤطرة لصننننننندور الحكنننننننم 

بننناإلفالس بسنننعيها للتخصنننال 

المجننننال ، فيضننننمن فنننني هننننذا 

القننانون فيهننا الحنند األدنننى مننن 

التخصنننال القضنننائي ، حينننث 

يلنننزم مجلنننس القضننناء األعلنننى 

بون يعين في كنل محكمنة بنداءة 

قاا ة مختال بالنظر بندعاوى 
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اإلفننننالس ، علننننى اختصنننناال 

 حننندى دوائنننر محكمنننة البنننداءة 

بننننندعاوى اإلفنننننالس ال يعنننننني 

تخصصنننها التجننناري وال يننننع 

المحكمننننة قانونننننا مننننن  حالنننننة 

دعنننوى اإلفنننالس لغيرهنننا منننن 

 . الدوائر األخرى 

 

اعتمننند التشنننريع العراقننني فننني  - 

تنظيمنننه إلدارة أمنننوال المننندين 

المفلنننننننس ، بصنننننننورة تحفنننننننظ 

للمرتبطين بها مصالحهم دونما 

تغلينننب لبعضنننها علنننى النننبعا 

اآلخننر ، علننى قاعنندتي الكفايننة 

واالسنننتقالل ، مشنننترطا فنننيمن 

يعنننين أميننننا  للتفليسنننة أن يكنننون 

وزارة  العنندل لهننذا مجننازا  مننن 

العمنننننل ، وال تمننننننح النننننوزارة 

 جنننازة  ال بنننون يكنننون المتقننندم 

محامينننننا ويملنننننك خبنننننرة فننننني 

مجنننناالت أخننننرى مننننن أهمهننننا 

أمنا .  دارة األعمال والمحاسبة 

بشننننون االسننننتقالل ، فقنننند منننننع 

القننننانون مننننن أن يكننننون أمننننين 

التفليسننة قريبننا فيغلننب مصننلحة 

المنننننندين ، أو دائنننننننا فيفضننننننل 

نافسننا  يحتمننل مصننلحته ، وال م

معننننننننه اإلضننننننننرار بمنافسننننننننه 

 ( . المفلس )

 

نظنننم تشنننريع اإلفنننالس التزامنننا  - 

علنننى التننناجر المفلنننس وأمنننين 

التفليسة يقضني باإلفصناع عنن 

 شننهار  فننالس التنناجر ، سننواء 

طلنب منننهم ذلنك أم لننم يطلننب ، 

وسنننننبيله فننننني ذلنننننك االرتقننننناء 

بمعايير حسن النية والثقنة التني 

ينبغنننننني أن تكننننننون ، هنننننني أو 

ا ، أساسا قانونينا لمعظنم حمايته

القواعننننننند الناظمنننننننة للنشننننننناط 

 .االقتصادي 

 

 ن أحكننننام التشننننريع العراقنننني  - 

الجديننند فننني اإلفنننالس ، وعلنننى 

الننننرغم مننننن سننننعيها لتطننننوير 

أحكنننام اإلفننننالس فنننني القننننانون 

العراقنني ، فقنند كانننت صننياغتها 

ركيكننة ضننيعت فنني كثيننر مننن 

األحينننان  يصنننال روع الننننال 

والتعبيننر عنننه بوسننلوب قننانوني 

واضننننح ، ولننننذلك ف ننننننا نجنننند 

التشريع العراقي ، هنا ، بومس 

الحاجة  إلعادة صياغة قواعده 

تلننك وفقننا للمصننطلح القنننانوني 

 .الشائع في التشريع العراقي 

 

نننندعو المشنننرد العراقننني  لنننى  -1

العمننل علننى سننن تشننريع جدينند 

خنناال بنناإلفالس ، يراعنني مننن 

خاللنننه  حيننناء قواعننند اإلفنننالس 

فهننا فنني القننانون العراقنني ويوظ

لتحقيق الغاينة منهنا فني ضنمان 

ائتمنننان التجنننارة ، السنننيما وأن 

 صنندار تشننريع جدينند يعنند ،مننن 
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وجهننننة النظننننر الموضننننوعية ، 

أجنندى نفعننا  مننن حيننث صننياغة 

أحكامننه مننرة واحنندة يرفننع فيهننا 

التعارا وتعمل مجتمعة علنى 

 .تحقيق غاية التشريع 
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 . الملغى 1970 لسنة 149 رقم العراقي
47
 سلطة أمر بموجب(  1/ 602) المادة عدلت(  

 ألغى والذي ،2004 لسنة 78 رقم المؤقتة االئتالف

 حقوقه بعض من حرمانه عقوبة المفلس المدين عن

 . السياسية
48
 ، صالح محمد باسم الدكتور أستاذنا أنظر(  

 ، التجاري القانون
49
 أكثر في المفلس المدين ارتباط احتماالت تقع(  

 عن فهتوق بعد بالعقد مرتبطا يكون فقد ، واحد من

 وحكم( الريبة فترة ضمن) إفالسه شهر وقبل الدفع

 يكون وقد ، عموما البطالن فيها المدين تصرفات

 تجاه أثرها ينفذ فال  إفالسه إشهار بعد للعقود إبرامه

 . الدائنين جماعة
50
 المدني القانون من(  177)  المادة انظر(  

 . 1951 لسنة 40 رقم العراقي
51
سعد . دعالء حسين الجوعاني   . د.م . في ذلك اأنظر (  

، التنازل عن محمد عبد الوهاب محمد . م . ، م ربيع العاني 

العقد والتعاقد من الباطن في عقود االعتبار الشخصي ، بحث 

مقبول للنشر في مجلة األنبار للعلوم القانونية والسياسية ، 

،  .جامعة األنبار / علوم السياسية الصادرة عن كلية القانون وال

 . 4، ص  2012
52
 التجارة قانون من( 331) المادة ـ أنظر(  

 .1984 لسنة 30 رقم العراقي
53
 حسن علي ـ مدكور سامي محمد. د ـ أنظر(  

 ـ ينظر كذلك. 236ص ـ ذكره سابق مصدر ـ يونس

 ـ 4ج ـ التجارة قانون في الكامل ـ ناصيف إلياس. د

 منشورات ـ متوسط بحر منشورات ـ 1ط ـ اإلفالس

 .375ص ـ 1986 ـ بيروت ـ باريس ـ عابدين
54
 التجارة قانون من( 227) المادة ـ أنظر(  

 المادة كذلك. 1999 لسنة( 17) رقم المصري
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( 149) رقم العراقي التجارة قانون من( 638)

 . الملغى 1970لسنة
55
 حماية سبيل في كلها القانون هذا أهداف تتجه(  

 ولذلك اعثرته من وإنهاضها المفلسة المؤسسة

 كانت وإن حتى عملياتها بنفاذ نصوصه تقضي

 .الشخصي االعتبار على قائمة معها المبرمة العقود
56
 رقم الفرنسية النقض محكمة قرار ـ أنظر(  

. د      ـ إليه أشار 8/9/1987 في الصادر 20927

 .147ص ـ ذكره سابق مصدر ـ فضلي هشام
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 لياس ناصيف   الكامل في . د . 

  اإلفالس   قانون التجارة    

  منشورات بحر متوسط     ط

  منشورات عابدين   باريس   

 . 671 بيروت   

 ، البستاني يوسف سعيد. د  . 

 الواقي والصلح االفالس أحكام

 ،  ط ، العربية التشريعات في

 ، الحقوقية الحلبي منشورات

 111  بيروت

ناهي ، صالع الدين ال. د . 

الوسيط في شرع القانون 

  ، ط  التجاري العراقي ،  

 .  6 ، بغداد ، 

علي جمال الدين عوا ، .د . 

اإلفالس في قانون التجارة 

                                                                             

، دار النهضة   الجديد ، ط

العربية ، القاهرة ، دون ذكر 

 .سنة الطبع 

محسن شفيق ، الوسيط في . د . 

القانون التجاري المصري ، 

، دار النهضة   ، ط   

 .6 6 لمصرية ، ا

. محمد سامي مدكور ، د. د .1

علي حسن يونس ، اإلفالس ، 

دار الفكر العربي ، دون ذكر 

 سنة الطبع 

هاني سمير عبد الرزاق ، . د .1

مسؤولية أعضاء مجلس  دارة 

شركة المساهمة في حالة 

 فالس الشركة ، دار الحقايق 

لإلصدارات القانونية ، القاهرة 

 ، 111. 

قنند شننراء هشننام فضننلي   ع. د .7

الحقوق التجارينة   دار النهضنة 

 .661 العربية   القاهرة   

 

 .البحوث / ثا يا 

 

عالء حسين الجوعناني   .د .م . ا . 

. م . سننعد ربيننع العنناني ، م . د

محمنننند عبنننند الوهنننناب محمنننند ، 

التنننازل عننن العقنند والتعاقنند مننن 

البنننناطن فنننني عقننننود االعتبننننار 

الشخصي ، بحث مقبنول للنشنر 

ر للعلننننننوم فنننننني مجلننننننة األنبننننننا

القانونيننة والسياسننية ، الصننادرة 
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عنننننن كلينننننة القنننننانون والعلنننننوم 

، . جامعنننة األنبنننار / السياسنننية 

 1   

 ، سنننننننامي محمننننننند فنننننننوزي. د . 

 عنننن التوقنننف وفكنننرة االفنننالس

 فني منشنور بحنث ، الديون دفع

)  د ، المقنننارن القنننانون مجلنننة

 . 67  ، بغداد ،(    
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 القوا ين / ثا يا 

القانون المدني العراقي رقم  . 

 .  6 لسنة  1 

التجارة العراقي رقم  قانون . 

 .611 لسنة  6  

                                                                             

 1 قانون التجارة العراقي رقم  . 

 . 67 لسنة 

قانون التجارة المصري رقم  . 

 666 لسنة  1 



 اإلداري القرار إللغاء وجه بالسلطة االنحراف
 االنحراف بالسلطة وجه إللغاء القرار اإلداري

 بحــث أعـده

 أحمـد سرحان سعود الحمداني. م . م 

 العلوم السياسيةالقانون و جامعة األنبار كلية 

 

 :الملخص باللغة العربية 

تتمتع الهيئات الحكومية      
بسلطات ال يمكن االستغناء عنها 
لتنظيم حياة األفراد في المجتمع ، 
ومن أشد هذه السلطات خطرا على 
الحريات العامة هي السلطة التنفيذية 
، ذلك بسبب طبيعة وظائفها ، وبما 
تملكه من إمكانيات يمكن أن تمس 
األفراد في حرياتهم السيما اذا كانت 

دادية، إذ تستطيع أن تعصف إستب
بتلك الحقوق والحريات مهما أكدتها 
الوثائق أو الدساتير أو القوانين ، وال 
سبيل للخالص من ذلك اال بخضوع 
أعمال السلطة التنفيذية كافة بما فيها 
األعمال الحكومية للقانون ، وفرض 

الرقابة على مشروعيتها إلعادتها الى 
ية جادة الصواب في إطار المشروع

 .إذا تجاوزتها 

هذا التجاوز قد يكون سببا إللغاء     
القرار اإلداري، إلصابته بأحد العيوب 
التي تنصب على أي ركن من أركانه 
، فتجعله غير مشروع وتؤدي بالتالي 
الى إلغائه ، أما لعدم االختصاص أو 
مخالفة القوانين أو األنظمة أو الخطأ 
في تطبيقها أو إساءة استعمال 

طة أو االنحراف  بها ، والذي السل
يأخذ صورا متعددة بحسب طبيعة 
األهداف التي تسعى اإلدارة الى 

  .تحقيقها 



 Abstract                                    

       The government bodies 

have authorities which are 

indispensable to organize 

the life of individuals in the 

society . The greatest 

authority ( power ) which 

represents danger to the 

public freedoms is the 

excutive power due to the 

nature of it’s functions 

besides the capacities it has 

which can affect the 

freedoms of the individuals 

particularly when it is 

dictatorial . It can destroy 

these rights and freedoms 

whatever emphasized by 

the charters , constitutions 

or laws .                      

     There is no way to get rid 

of this except when all the 

works of the excutive power 

including those of the 

government are to be under 

the control of the law and 

also the supervision should 

be imposed on it’s legality 

to return it to the right path 

within the frame of the 

legality if it trespasses this 

legality . This trespassing 

may be a cause to cancel 

the administrative decision 

because of one of the 

defects that affect any one 

of it’s pillars which make it 

illegal and as a result it 

leads to it’s cancellation 

either because there is no 

concern or it disagrees with 

the laws or the systems or 

the false application or the 

misuse of the authority 

which takes multi – phases 

in the light of the nature of 

the aims which the 

administration want to 

achieve   

 : المقدمة

 ان وقضاء فقها به المسلم من     
 قام انه يعد اإلدارة عن يصدر قرار كل

 وفقا وصدر، صحيحة أسباب على
 اال، العامة المصلحة قاصدا للقانون

 اإلدارة ان نجد العملية الناحية من انه
 في لها مرسوم ما عن تنحرف قد

 يؤدي مما اإلداري قرارها اتخاذ



 كونه القرار هذا إلغاء الى بالنتيجة
 تصيبه التي العيوب باحد مشوب
 هذه ومن ،مشروع غيرقرارا  فتجعله
 او بالسلطة االنحراف عيب العيوب
 . استعمالها إساءة

 ظاهرة ان فيه شك ال ومما    
 يبرز السلطة استخدام في االنحراف

، الدول المتخلفة  في االنحراف بدائية
 عليه اكل قديما ابدائي امفهوم كونه
 انه المفترض من وكان، وشرب الدهر
 الى طريقه في تقدير اقل في او زال

 زال ال الشديد ولألسف لكنه،  الزوال
 العالم دول إدارات بعض في موجودا
،  العراقية اإلدارة فيها بما الثالث

 الظاهرة هذه نطاق عن النظر وبصرف
 ذو فاالنحراف،  داهاـوم السيئة
 ارتباطا يرتبط ونسبي شخصي مفهوم
 وتربيته القرار مصدر بعقلية وثيقا

كما يرتبط  ، واإلدارية األسرية
 ، والثقافي ، العلمي بمستواه
 واالقتصادية ، االجتماعية والظروف
 عمل أمور وهي ،  به المحيطة

 وأخذها راعاتهاـم على اإلداري القضاء
 واياـن عن بحثه عند االعتبار بعين

 ، واألهداف،  ونوازعه القرار مصدر
 تحقيقها الى يهدف التي والغايات

 االعتبارات تمثله لما،  القرار إصدارب
 إثبات في كبيرة أهمية من السابقة
 الحال واقع الن، بالسلطة االنحراف

 اإلدارية القرارات من الكثير ان يقول
 االعتبارات ضغط تحت صدرت

 ، والحزبية ، الجهوية و،  العشائرية
 شخصية مصالح تحقيق الى وتهدف
 تصدر او ، لغيره أو القرار لمصدر
 إلغراض تكون قدو  ، االنتقام بقصد

 االنحراف عيب ويعرف ،سياسية
  القرار مصدر ممارسة :بأنه بالسلطة
 القانون له خولها التي السلطة
 حددها التي تلك غير أهداف لتحقيق

 استخدام :بأنه أيضا ويعرف. (i)له
 لتحقيق القانونية لصالحياته الموظف

 من الذي الهدف ذلك غير آخر هدف
 تلك به انيطت تحقيقه اجل

 . (ii)الصالحيات



 او بالسلطة االنحراف وعيب     
 القرارات يصيب استعمالها إساءة
 الذي اإلدارة رجل انحرف اذا اإلدارية
 حدده الذي الهدف عن أصدرها
 استهدف او ،ا منه لكل القانون
 وقد، العام بالصالح تتعلق ال أغراضا
 العيب هذا الى العراقي المشرع أشار
 قانون من(  ه/ثانيا/7)  المادة في

 شورى مجلس لقانون الثاني التعديل
 التي 6191 لسنة 601 رقم الدولة
 او األمر يتضمن ان)  على نصت
 في تعسف او إساءة...  القرار

 ... ( . السلطة استعمال

 الفقه في الراجح للرأي وطبقا     
 بالسلطة االنحراف تسمية ان نجد
من تسمية أساءة  وشموال دقة أكثر

 االنحراف الن، أستعمال السلطة 
 إساءة : إحداهما حالتين يتضمن
 انحراف فهناك، السلطة استعمال
 اإلدارة رجل أساء إذا بالسلطة
 أهمل هدفا فقصد السلطة استعمال

 ـ يقصد نأك، العامة المصلحة فيه

 خاص نفع تحقيق ـ المثال سبيل على
 قصد او، لذاته شخص محاباة او، له

 ففي، الراي في يخالفه ممن االنتقام
 هناكأن  يقال ان يمكن الحالة هذه

و ثانيتهما ، السلطة الستعمال إساءة
 بالسلطة االنحراف حالة تحدث: 

 مراعاة اإلدارة رجل يهدف عندما
 غير هدفا يخدم لكنه العامة المصلحة
 أراده او اوجبه الذي الهدف
 .(iii)القانون

 يكون ان يجب ذلك على وتأسيسا    
 الضبط سلطة استعمال من الهدف
 العامة المصلحة تحقيقهو  اإلداري
 األمن على المحافظة في متمثلة
 والسكينة، العامة والصحة، العام

 استعمال اإلدارة قصدت فإذا، العامة
 على المواطنين إجبارفي  سلطتها
  ذلك عد خيري لمشروع التبرع
 إساءة وليس بالسلطة انحراف

 ينطوي إنما األمر الن، الستعمالها
 المقصود الهدف مخالفة على عندئذ



 تخصيص قاعدة مخالفة أي، بذاته
 .  (iv)األهداف

 إساءة او االنحراف وعيب    
 التي بالغاية يتصل السلطة استعمال
 عند تحقيقها إلى القرار مصدر يسعى

 وتزداد، التقديرية سلطته استعمال
 مصدر أمام بالسلطة االنحراف فرصة
 اي، التقديرية السلطة مجال في القرار
 في الحرية بعض لإلدارة يترك عندما
 وقت اختيار وفي، االمتناع او التدخل
 بعض وأهمية خطورة وتقدير التدخل
 تكون وسائل من يناسبها وما الوقائع
 يمكن ال وبهذا، مشروعة جميعها
 كيفية على اإلدارة رجل محاسبة
 في اال التقدير في حقه استعمال
 إلى يسعى التي األهداف نطاق

 .  (v) تحقيقها

 أو االنحراف عيب ان نجد لذا   
 عن يختلف السلطة استعمال اساءة
 القرار تصيب التي األخرى العيوب
 بأمر ارتباطه لعدم وذلك اإلداري،
 منه التحقق يمكن موضوعي أو مادي

 او، االختصاص عيب مثل بسهولة،
 مخالفة او، واإلجراءات الشكل مخالفة
نما القانون  والبواعث بالنوايا يرتبط وا 
 والتي لقرارا مصدر لدى الكامنة
 .  (vi)منها التحقق يصعب

 عيب صور تناولأوس       
 ولال أ مبحثال في بالسلطة االنحراف
 مبحثال في إثباته ووسائل وقواعد

 .  يثانال

  األول المبحث

 بالسلطة اإلدارة انحراف صور

 ان اإلدارة على يتوجب انه ريب ال    
 الغاية تحقيق القرار إصدار من تقصد
 بها انيطت تحقيقها اجل من التي

 كان واال، القرار ذلك اصدار صالحية
 او االنحراف بعيب مشوبا قرارها
 صور وان، السلطة استعمال إساءة

 إساءة او بالسلطة االنحراف
 طبيعة بحسب تتعدد استعمالها
 الى اإلدارة تسعى التي األهداف
 تلك عن اإلدارة خرجت فإذا ،تحقيقها



 بعيب قرارها أصيب األهداف
 االنحراف بصور ويقصد. (vii)االنحراف
 هذا يتخللها التي الحاالت بالسلطة
 ويمكن. (viii)العملية الحياة في العيب
 من حالتين بين عامة بصورة التمييز
 منها ولكل  االنحراف عيب حاالت
 هما الحالتان وهاتان.  متعددة صور

: 

 . العامة المصلحة إهمال -6

 تخصيص قاعدة مخالفة -2
 .  األهداف

  األول المطلب

 العامة المصلحة إهمال 

 قاعدة هناك ان المعلوم من
 جميع ان هي تجاهلها يمكن ال عامة

 يجب استثناء بدون اإلدارية القرارات
 ،العامة المصلحة هدفها يكون ان

 تأكيد الى بحاجة ليست القاعدة وهذه
، قوانين من يضعه فيما المشرع من
 المختصة اإلدارية السلطات من او

 ألنها لوائح من تضعه فيما بالتشريع

 ،(ix)اإلداري القانون في بديهية قاعدة
 اإلدارة على يجب األساس هذا وعلى
 العامة المصلحة تحقيق الى تسعى ان
 خرجت فإذا، نشاطها ممارستها عند
 من سواه هدف الى الهدف هذا عن
 المصلحة او، االنتقام او الكيد

 بعيب مشوبا قرارها كان، الشخصية
 إساءة بعيب يسمى ما او االنحراف
 .(x)السلطة استعمال

 إهمال او تجنب حالة ان
 صور أسوء تعد العامة المصلحة
 هذه في االنحراف الن االنحراف،

 رجل ان اذ ،امقصود يعد الحالة
 سلطته استغل قد يكون اإلدارة

 تتعلق ال أغراض لتحقيق التقديرية
 ال خطيرة حالة وهي. (xi)العام بالصالح

 االنحراف صورأن و ، تجاهلها يمكن
 العامة المصلحة عن االبتعاد او

 .متعددة

 هذه من بعض يأتي وفيما 
 الحياة في تحدث التي الصور
 :العملية



 بقصد السلطة استعمال:  أوالا 
 :االنتقام

 من الحالة صورة هذه وتمثل 
 او العامة المصلحة إهمال صور
 اإلداري الرئيس يصدر عندما تجنبها
 معين بموظف التنكيل بهدف قراره

 تتعلق ال ألسباب به واألضرار
 االنتقام بقصد انما، العام بالصالح
 الضغائن لدعاوى واستجابة والتشفي

 يكون قد بذلك وهو، الشخصية
 معيباا، قراره ويصبح بسلطته انحرف
 دفعت التي الدوافع فحص وعند

 قرار هكذا اتخاذ الى اإلداري الرئيس
 ،( ال يمكن حصرها )  متعددة نجدها
 ناتجة تكون قد ، المثال سبيل فعلى
 اختالف او الرأي، في اختالف عن
 او السياسية، او الدينية العقيدة في
 مثال. (xii)معين مجال في تنافسال

 الضبط رجال احد يلمح كان آخر
 له خصما المتظاهرين بين من اإلداري
 ، به للتنكيل فرصة انتظر طالما

 وتقييد عليه لالعتداء سانحة فيجدها

 المحافظة بقصد ال ، الشخصية حريته
نما العام النظام على  انتقاما وا 

 بينهما، الحاصلة الشخصية للخالفات
 اإلدارة تقوم ان : أيضا ذلك ومن

 منه للتخلص موظف نقل او بفصل
 على وحصل القضاء الى لجأ ان بعد
 اإلدارة تقوم او قرارها، بإلغاء حكم

 بنقل ما شخص من االنتقام لغرض
 كان اذا عقده إنهاء او أقاربه احد

 عن االستغناء او ، بعقد معها امرتبط
، التجربة تحت موظفا كان اذا خدماته
، جدا السيئة الصور من الصورة وهذه

 أسوء إنها القول نستطيع و التي
 الن اإلطالق، على اإلساءة صور
 لالدارة منحت القانونية السلطات هذه

 أكمل على المشترك الخير لتحقيق
 الشر جلب في تستعمل لكي ال وجه

 . (xiii)للغير واألذى

 عد يمكن ال ذاته الوقت في
 والموظف القرار مصدر بين الخصومة
 ناتجة العقوبة ان على دليال المخالف

 به اجتهد ما هذا ،الخصومة هذه عن



 من ألنه نظر، محل وهو القضاء
 الى بالنسبة عليها المتفق المبادئ
 هناك كانت إذا انه التحقيقية اللجان

 الى المحال الموظف بين خصومة
 فيجب اللجنة أعضاء واحد التحقيق

 ، يتنحى ان اللجنة عضو على
 اللجنة تشكيل يكون وبعكسه
 . (xiv)باطال التحقيقية

 مشاركة جواز عدم عن فضال
 القرار إصدار في مصلحة له من
 إصدار في المداولة او المناقشةب

 مع تتعارض مشاركته كون القرار،
 مظاهر تامين ألن العدالة، مبادئ
 تطبيق عن أهمية يقل ال العدالة
 القضاء أكده ما هذاو  نفسها، العدالة
 .أحكامه من الكثير في اإلداري

 أحكام استقراءخالل  ومن
 هاان يتضح الفرنسي الدولة مجلس
 التأثير منها. (xv) عدة صور أخذت
 ان يجوز فال،  النظامي الوضع على
 من التأديب مجلس في عضوا يكون
 الموظف مع تنافسي وضع في كان

كما ال  معه، التحقيقالذي يجري 
 مجلس في عضو اشتراك يجوز

ـ وظيفية أو علمية  درجة اقل التأديب
 .التحقيق الى المحال الموظف من ـ

 يجبف الشخصي التأثير ناحية من اما
 كانت من التحقيق في يشترك ال ان

 ينحاز تجعله شخصية أسباب لديه
 المخالف، موظفالى ال واضح بشكل
 االعتبارات :الصور هذه وآخر

 عضو يكون كان ،الموضوعية
 أعمال في شارك قد التأديبي المجلس
 الموظف، ضد بالشكوى قام او االتهام
 ال) تقول التي لقاعدةل تطبيقيا وذلك
 خصما يكون ان للشخص يجوز
 .(xvi)(واحد آن في وحكما

 المحكمة ذهبت مماثلة وبصيغة
:  القول الى مصر في العليا اإلدارية

 الجنائية المحاكمات في األصل ان) 
 يمتنع رأيه يبدي من ان والتأديبية

 الدعوى نظر في االشتراك عليه
 لحيادية ضماناا  وذلك فيها والحكم
 التأديب مجلس عضو او القاضي



 الحكم مجلس المتهم من يجلس الذي
 يطمئن حتى االتهام سلطة وبين بينه
 . (xvii)( قاضيه عدالة الى

 نجد فلم العراقي التشريع في اما
 انضباط قانون في ذلك الى يشير ما

 رقم العام والقطاع الدولة موظفي
 ان إال المعدل، 6116 لسنة( 61)

 االنضباط لمجلس األحكام بعض هناك
 : منها العام

 لموظف االتهام وجه لمن يجوز ال -
 لمحاكمة االنضباط لجنة في االشتراك

 .(xviii)الموظف هذا
 التحقيق في اشترك لمن يجوز ال -

 .(xix)المحاكمة في االشتراك اإلداري
 ان أرى فاني تقدم ما وبناءا على     
 مستوى الى ترقى ال التصرفات هذه

 سيماال الحديثة  القانونية الدولة
 الحادي القرن في نعيش ونحن

 الحنيف ديننا ان كما، والعشرين
يعد  فال،  األعمال هذه مثل يرفض
 اإلدارة تمارس ان معقوال وال مقبوال

 بذلك مستغلة القانونية صالحياتها

 لتحقيق العامة السلطة امتيازات
 ،خاصة شخصية واغراض مصالح

 في يعملونالعاملين لديها  نأوك
، موروثة خاصة مزارع او اقطاعيات

،  مما يعد تحكما للرئيس بالمرؤوس
األمر الذي رفضه التشريع األسالمي 
الحنيف على لسان سيدنا عمر بن 

متى : عندما قال ( رض)الخطاب 
استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم 

 .(xx)(احرارا 
  

 لتحقيق السلطات استعمال:  ثانياا 
 او القرار لمصدر شخصية منفعة
 : لغيره

 بقصد قراره اإلدارة رجل يصدر قد
 ومن لغيره، او له شخصي نفع تحقيق
 اإلدارة قيام القرارات هذه أمثلة

 دون الوظائف إحدى استحداث
 إيجاد مجرد أنها إال فيها مصلحة

 لو كذلك .(xxi)األشخاص ألحد عمل
 وكان موظف، فصل اإلدارة قررت
 الدرجة إخالء القرار من القصد



 وان آخر، موظف لتعيين الوظيفية
 به يقصد الحالة هذه في الفصل قرار

 على للغير شخصي نفع تحقيق
 أخرى بعبارة او اآلخرين، حساب
 إلحاق حساب على لشخص محاباة
 األمر وهذا آخر، بشخص الضرر
 إساءة فيه الن القانون يحرمه

 أكده ما هذاو  السلطة، الستعمال
 الكثير في الفرنسي اإلداري القضاء

 أصدره الذي القرار إلغاءك أحكامه، من
 بتحريم فرنسا في ة أحدى المدنعمد

 خالل العامة المراقص في الرقص
 يصرف الرقص ان بحجة معينة أوقات
 لمجلس اتضح ثم العمل، عن الشباب
 هذا اصدر العمدة ان الفرنسي الدولة
 لحماية ليس األمر واقع في القرار

 كما العامة المصلحة وتحقيق الشباب
نما يدعي  كان الذي المقهى لحماية وا 
 التي المراقص هذه منافسة من يملكه
 . (xxii)إليها الشباب تجذب

 مجلس سار مماثل نهج وعلى
 محكمة قضت أذ ،المصري الدولة

 وجدته قرار بإلغاء اإلداري القضاء
 لغير شخصي نفع تحقيق يقصد
 متى اإلداري القرار ان)  القرار مصدر
 عن به تخرج بواعث عن شف

 الى المجرد العام الصالح استهداف
 في هوى إرضاء او، غله شفاء
 الجادة عن منحرفا يكون فانه النفس
 استعمال بإساءة مشوباا 
 . (xxiii)(السلطة

 العراقي اإلداري القضاء يكن ولم
 تكون التي القرارات إلغاء عن بعيدا

 السلطة استعمال إساءة بعيب مشوبة
 أمرا)  العام االنضباط مجلس ألغى اذ

 بنقل الوزارات إحدى عن صادرا إداريا
 ولم الوزير توجيه على بناء موظف
 آخر، سبب اي النقل أمر يتضمن
 كتاب خلفية على جاء قد انه وحيث
 النواب مجلس في النزاهة لجنة

 المدعي فيه خول الوزير الى معنون
 واإلداري المالي الفساد قضايا بمتابعة
 نطاق خارج بذلك األمر فيكون
، لإلدارة التقديرية اإلدارية السلطة



 باستعمال التعسف باب ضمن ويدخل
...  العمل مصلحة لغرض الحق

)(xxiv) . 

 استعمل إذا انه سبق مما يتضح
 تحقيق بقصد صالحيته اإلدارة رجل
 بعيب معيباا  قراره كان،  شخصي نفع

 . السلطة استعمال إساءة

 لغرض السلطة استعمال:  ثالثا
 : سياسي

 السلطة عضو يصدر وهنا
 للمصلحة تحقيقاا  ليس قرارا اإلدارية
نما العامة ذا، حزبي هدف إلدراك وا   وا 
 عن اإلدارة تبتعد أن المفروض كان

 الشخصية الميول ان اال السياسة،
 في الصواب جادة عن بالشخص تحيد
 لهذه فان لذلك، األحيان من كثير

 الفساد في كبيرا أثرا االعتبارات
 لم التي الدول في سيماال اإلداري
 ان:  ذلك ومثال. (xxv)سياسياا  تنضج
 موظف بفصل اقرار  الوزراء احد يصدر
 سياسي حزب الى انتمائه بسبب
 مغايراا  مذهباا  يعتنق او،  مخالف
 إذا أيضا ذلك ومن الوزير، لمذهب

 منع في سلطتها اإلدارة استخدمت
 وباء انتشار منع بحجة التجمهر
 منع تقصد األمر حقيقة في وكانت

 السياسي للحزب تظاهرة سياسية
 الحالة هذه ففي، للحكومة المعارض

 إساءة بعيب مشوبا قرارها يكون
 وجديرا السلطة استعمال
 . (xxvi)باإللغاء

  الثاني المطلب

 األهداف تخصيص قاعدة مخالفة

 حدد المشرع ان فيه الشك مما
 الى يسعى معينا هدفا اإلدارة لرجل

أي ، قرارات من هيصدر  بما تحقيقه
 القرارات جميع تكون ان بمعنى

 دون العامة المصلحة تستهدف
 قاعدة هناك ان عن فضال استثناء
 تقضي، وتكملها إليها تضاف، أخرى
 يستهدف ان يجب اإلداري القرار بان
 بشكلـ  العامة المصلحة جانب الى
 حدده الذي الهدف نفس ـ عام

 بعيب مشوبا كان واال، القانون
 الهدف يكون ان يكفي فال، االنحراف



 بالمصلحة متعلقا اإلداري القرار في
 يجب بل،  كانت صورة اي في العامة

 حدده الذي الهدف ذات هو يكون ان
 المشرع ان ذلك ومثال. (xxvii)القانون
 تحقيقه الى تسعى الذي الهدف جعل
 المحافظة هو اإلداري الضبط سلطة
 :الثالثة بعناصره العام النظام على
 والسكينة ،العامة الصحة، العام األمن
 رجل من القرار صدر فإذا،  العامة
 ذلك غير لتحقيق اإلداري الضبط
 انحراف بعيب معيبا قراره كان الهدف
 الذي الهدف كان لو حتى، السلطة
 الصالح مع يتفق تحقيقه الى سعى
 العضو يكون الحالة هذه وفي العام،
 تحقيق اال يبغي ال النية حسن اإلداري
 مابين استخدم ولكنه، العام الصالح

 مما أغراض لتحقيق وسائل من يديه
 او، الوسائل بهذه تتحقق ان يجوز ال

 وعلى بتحقيقها، هو يختص ال مما
 اإلدارة تصدر عندما: المثال سبيل
 بالطريق الموظفين احد بفصل قراراا 

 الوظيفة إخالء به تهدف التأديبي

 اإلدارة تستغني ان أو التوفير، بقصد
 تحت يزال ال موظف خدمات عن

 كفوء غير انه أساس على التجربة
 التي بالمهام القيام على قادر وغير

 القصد ان مع،  الوظيفة تتطلبها
 بالطريق فصله تفادي هو الحقيقي
 . (xxviii)التأديبي

 قاعدة مخالفة حالة وتعد    
 من خطورة اقل األهداف تخصيص

 إهمال حالة وهي االولى الحالة
 اإلدارة رجل الن، العامة المصلحة
 ولم العام الصالح حدود في يتصرف
 تحقيق على ليعمل نطاقه يتجاوز
نما شخصي هدف  على فعله اقتصر وا 

 المشرع له حدده الذي الهدف مخالفة
 على مرصودة قراراته وجعل
 . (xxix)تحقيقه

 تطبيق فان األساس هذا وعلى    
 على يدل األهداف تخصيص قاعدة

 يمارس وهو اإلدارة رجل ان
 له القانون منحها التي اختصاصاته

 بتحقيق ـ عامة كقاعدة ـ يكلف ال



 هذا الن كافة العامة المصلحة أهداف
نما، طاقته فوق  بتحقيق يكلف وا 

 ذلك على ويترتب، فقط منها البعض
 تطبق األهداف تخصيص قاعدة ان

 التي حتى اإلدارية القرارات جميع على
 تقديرية سلطة اإلداري الرئيس يملك
 .إزاءها

 القرارات طائفة كل ان يعني وهذا    
 ان يجب،  خاص هدف لها اإلدارية
 العام الهدف جانب الى،  اليه تتجه
 عامة وبصورة،  العامة المصلحة وهو
 اإلدارة لرجل منح اختصاص كل فان
 خاص هدف تحقيق بقصد كان انما

 الى حالة من تحديده درجة تختلف
 .(xxx)أخرى

 مخالفة حالة على كثيرة واألمثلة    
 : منها نذكر األهداف تخصيص

 في سلطتها اإلدارة استعمال:  أوالا 
 : خاصة منازعات فض

 قاعدة مخالفة أمثلة من
 استعملت اذا انه األهداف تخصيص

 قانونا لها المخولة الصالحية اإلدارة
 الذي الهدف تحقيق اجل من ليس
 هذه منحها من المشرع توخاه

 اجل من استخدمته بل، الصالحية
 شخصية صفة ذات منازعات فض
 القرار كان متنازعين طرفين بين

 مثل الن. (xxxi)االنحراف بعيب مشوبا
 اختصاص من هي المنازعات هذه

 اختصاص من وليس العادي القضاء
 العمل هذا ان من الرغم على اإلدارة
 نجله خيري عمل هو ذاته بحد

 اإلداري القضاء ان اال ونحترمه
 بإجرائه القيام لإلدارة االعتراف يرفض

 .(xxxii)اجله من بسلطتها واالنحراف

 اإلدارة تلجأ عندما الحال وكذا
 بقصد المؤقت االستيالء إجراءات إلى

 ، الملكية نزع في الدائم االستيالء
 اإلجراءات سهولة اإلدارة تبغي وبذلك

 المعقدة اإلجراءات اتباع به وتتفادى
 فضالا  العامة، للمنفعة الملكية نزع في
 . (xxxiii)اإلجراءات تلك ئبط عن

 :اإلدارية اإلجراءات استعمال: ثانياا 

 في الحق لالدارة أن الطبيعي من
 سير لتأمين الالزمة اإلجراءات اتخاذ

طراد، بانتظام العام المرفق  هذهو  وا 



 الموظفين، بشؤون تتعلق اإلجراءات
 مثل الوظيفية، حياتهم بالتالي وتمس
 الوظيفة، إلغاء التأديب، النقل،

 من وغيرها التقاعد، الى واإلحالة
 بسلطة تتمتع بذلك وهي اإلجراءات،

 وجود لكن المجاالت، هذه في تقديرية
 يترك أن يعني ال السلطة هذه

 الحد دون اإلدارة لرغبات الموظفين
 أن معناه إنما التقديرية، سلطتها من

 االجراء اتخاذ سلطة لإلدارة يكون
 الحالة تحقق عندما مناسباا  تراه الذي
 .القانون إليها هدف التي

 قاعدة مخالفة تظهر قد لذلك
 لجوء خالل من األهداف تخصيص

 مكانياا  نقالا  الموظفين نقل إلى اإلدارة
 تحقيقاا  وليس العقاب بقصد نوعياا  أو

، النقل في المشرع توخاها التي للغاية
 المصلحة تحقيق فيها أوجب والتي
 بانتظام، العام المرفق لسير العامة
ال  السلطة باستخدام اانحراف ذلك عد وا 
 آخر إلى مكان من الموظفين نقل في
 واتخذتها لها، وضعت التي الغاية عن
 اإلدارة تكون وبذلك للعقاب، أداة

 لم التأديبي الجزاء من نوعاا  ابتدعت

نها القانون، عليه ينص  اتخذته قد وا 
 .(xxxiv) يبرره سبب دون

  الثاني المبحث
 عيب اثبات ووسائل قواعد

  بالسلطة االنحراف
) يعد بالسلطة االنحراف عيب إن

 يكون أن قوامه، القصدية العيوب من
 قصد قرارها اصدارها عند اإلدارة لدى

 االنحراف او السلطة استعمال اساءة
  .(xxxv)( بها

 ان بالمالحظة الجدير ومن
 الموضوعية االمور من يعد ال القصد

 الشخصية األمور من وانماالخارجية 
 مصدر بنفسية تتصل التي الداخلية
 عيوب اشد من فانه لذلك، القرار
، اثباتا واصعبها خفاء اإلداري القرار
 من بنية يرتبط سلفا اشرنا كما كونه
 به ادت التي والدوافع، القرار يصدر
 .  اصداره الى

 االثبات قواعد فيما ياتي ونبين
 االثبات ووسائل ،األول مطلبال في
  .ي ثانال مطلبال في

 األول المطلب

 االنحراف عيب اثبات قواعد



 لهذا بالنسبة العامة القاعدة
 عاتق على يقع اثباته عبء ان العيب

 خسر اثباته عن عجز فان، المدعي
 ان االلغاء لطالب يجوز ال كما، دعواه
 استخدام اساءة على البينة يقدم

 يطلب لم ما بها االنحراف او السلطة
 يؤكد ان اخر بمعنى، دعواه في ذلك

 في االساءة أو االنحراف عيب وجود
 . (xxxvi)صراحة المقدمة الالئحة

 الهدف او الغاية ان يالحظ كما
 الحقة تكون االداري القرار من

 من القرار هدف فيتكون، الصداره
 الذي االثر عن ترتبت التي النتيجة
 القرار يوصف الذ ،رالقرا يحدثه
 في باالنحراف الغاية بركن المعيب
 القرار مصدر كون، السلطة استخدام
 اصدار في القانونية صالحيته استخدم
 الغاية غير اخرى غاية لتحقيق القرار
 وتتسم، تحقيقها عليه يستوجب التي
 القرار تصيب التي المشروعية عدم

 ذات بكونها الغاية ركن في االداري
 . (xxxvii)شخصية طبيعة

 الوحيد الميدان كاد يكونوي
 مجال هو السلطة باستخدام لالنحراف
 القضاء ان نجد لذا، التقديرية السلطة

 الن، الميدان هذا في رقابته من يشدد
 العمل في تتصرف عندما االدارة

 تقديرية سلطات من لها ما بمقتضى
، تحكمية سلطة تكون ان هذا يعني ال
 المشروعية وددلح تخضع سلطة بل

 . المختلفة

 عيب ان بالذكر الجدير ومن
 من ليس السلطة باستخدام االنحراف
 ال كلذل، العام بالنظام ةالمتعلق العيوب
 من له يتصدى ان للقاضي يجوز
 طالب على يتعين وانما، نفسه تلقاء

 يتمسك وان، صراحة يثيره ان اإللغاء
 على األدلة ويقدم المرافعة خالل به
 بهذا مشوب فيه المطعون القرار ان

 . العيب

 عيب ان االمر حقيقة وفي
 النه، خاصة خطورة له االنحراف

 احراج الى ثبوته حالة في يؤدي
 فان لذا، االدارية الجهة وادانة

 عبء في الشئ بعض يتشدد القضاء
 في النية سوء يثبت وعندما، اثباته
 يصبح االثبات عبء فان االدارة حق
 عن وفضالا ، االدارة على وطأة اشد

 امام بسمعتها يضر فانه احراجها
 ولهذا،  العام الراي واما القضاء



 يستطيع ال القضاء ان نجد السبب
 عن يعبر االدارة ضد ادعاء اي قبول
 المدعي يتهم ان يكفي وال، النية سوء
 اساءة بعيب فيه المطعون القرار

 يقدم ان يلزم وانما، السلطة استعمال
 . (xxxviii)ادعائه تثبت التي االدلة

 عبء فان امر من يكن ومهما
 الوطأة شديد بالسلطة االنحراف اثبات
 اكانت سواء االدارة على عامة بصورة
 ال البينة الن، سيئة ام حسنة نيتها
 الموضوعية العناصر على تنصب
 دفعت التي الحوافز على وانما، للقرار
 تقدير وان، قراره التخاذ االدارة رجل
 في المحكمة الى امره يترك الدليل قوة

 واألوراق ىالدعو  ملف ضوء
 خالل ومن، امامها المعروضة
 تحيط التي والمالبسات الظروف
 . (xxxix)فيه المطعون بالقرار

 الثاني المطلب

 االنحراف عيب اثبات وسائل

 اعتماد إلى اإلداري القضاء يلجا
 انحراف عيب إلثبات وسائل عدة

 هذه وتميزت، صعوبته رغم السلطة
 لعبء التدريجي بالتخطيط الوسائل

 من المستدعي تمكين بغية، اإلثبات
 اإلدارة بانحراف ادعائه صحة اثبات
 استقر فقد، فيه المطعون بالقرار
 اثبات يجوز هان على والقضاء الفقه
 على تدل طريقة بكل العيب هذا

 مجرد يكون ان يحدث فقد، اثباته
 عليها قام التي اسبابه او القرار قراءة
 استخدام سوء على للداللة كافية

 من كوكذل، بها االنحراف او السلطة
 القرار بها صدر التي الطريقة خالل
 التي والظروف، تنفيذه طريقة او

 .(xl)به احاطت

 عيب اثبات وسائل فان لذا    
 الخصوص وجه وعلى االنحراف
 ومن ،يصعب حصرها  التي القرائن
 :يأتي ما الوسائل هذه

 وظروف القرار نص:  أوالا 
  :اصداره

 الوسيلة هذه اعتماد ان ريب ال
 قاطع بشكل تؤدي، االنحراف الثبات

 يكشف فقد،  كلياا  العيب هذا شلل الى
 جعلته التي الدوافع عن االدارة رجل

 قاعدة يخالف عندما قراره يصدر
 قراءة فبمجرد، األهداف تخصيص

 انه على تدل فيه المطعون القرار



 النادر من اذ، القاعدة لهذه مخالف
 للغاية وصريحة واضحة اشارة وجود
، تحقيقها االدارة رجل استهدف التي
 الى الغالب في تسعى االدارة الن

 خصوصاا ، وغايته القرار فده اخفاء
 قد انه اال، االنحراف تريد كانت اذا

 االحيان بعض في االنحراف يتحقق
 تخطيء لم انها االدارة تتصور عندما
 عن فتكشف،  السهو بطريقة ولو

 غير به فاذا قراءته فعند، هدفها
، القانون قصده او اراده الذي الهدف

 الى نتيجة يكون قد االنحراف ان كما
 قد او، القانون في غلط او، سذاجة
 . (xli) للتعسف نتيجة يكون

 القرار في جليا يظهر ذلك كل
 السبب بين لما نظراا  فيه المطعون
 انه كما .وطيدة عالقة من والغاية
 من االنحراف عيب يكشف ان يمكن
، القرار فيها صدر التي الظروف خالل

 من ذلك اكد اإلداري ضاءالق ان أذ
 وجد :منها ،احكامه من العديد خالل

 المحاوالت ان الفرنسي الدولة مجلس
 الستبعاد االدارة جانب من المتكررة

 المناقصة في بعطاء المتقدمين احد
. (xlii)السلطة في انحراف عن يكشف

 االردنية العدل محكمة ترى :آخر مثال
 من االنحراف إثبات باإلمكان ان العليا
 القرار في ترد التي التعبيرات خالل

 قراءة مجرد يكون اي، فيه المطعون
 تدل عليها قام التي أسبابه او القرار
 في التعسف على كافية داللة

 . (xliii) السلطة استخدام

 االداري القضاء محكمة وقضت
 الحال ظروف: )بان مصر في

 المدعي احالة ان على تدل ومالبساته
 دعواه على ردا كان المعاش الى

 . (xliv)(االنتقام وليدة اي االولى

بالنسبة للقضاء  الحال وكذا 
 العام االنضباط مجلس فان، العراقي 

 والبحث العالي التعليم لوزارة اقرار  الغى
 استاذ خدمات انهاء المتضمن العلمي
 على بناء(  دكتوراه)  جامعي

 ان اذ.  العامة المصلحة مقتضيات
 صالحية خارج جاء الخدمات انهاء
 وال القانون الحكام وفقا وليس الوزير
 .(xlv) منه له سند

 :بالقرائن االنحراف اثبات:  ثانياا 

 ادلة من دليال القرينة تعد
 في القاضي اليها يستند، االثبات



 من لديه ما بها يؤيد او حكمه اصدار
 بين عليه متفق االمر وهذا، ادلة
 الحديث كانأ سواء كافة القانون فروع
 في تطبيقها بهدف. القرينة عن

 او الجنائي او المدني المجال
  .(xlvi)االداري

ويعتمد القاضي في استنباطه 
للقرينة على واقعتين تكون االولى 
معلومة وثابتة والثانية مجهولة وهي 

فيعطي القاضي للواقعة ، محل االثبات
المجهولة حكم الواقعة المعلومة 

 .(xlvii)بينهمالالتصال الوثيق 

 يباشر ان اإلداري فللقاضي لذلك
 تعد كونها، المختلفة اإلثبات طرق
هو  اليها يلجأ التي الوسائل من

اذ يباشر ، والخصوم الثبات الدعوى
وال ، الوسائل العامة في االثبات

تستهدف سلطات القاضي االداري 
والدور الذي يقوم به في التحضير 
والتحقيق لإلسراع في الفصل في 

وانما يحقق الى جانب ،الدعوى فحسب
وهو تحقيق التوازن ، ذلك هدفا اخر

بين الخصوم في الدعوى االدارية 
كما ان ، امتيازات اإلدارة ومواجهة

في مقدمة ادلة  القرائن القضائية تعد 

، اإلثبات المقبولة امام القضاء اإلداري
وهي من االمور الشائعة والمألوفه اذ 

وتؤدي ،تالئم ظروف الدعوى االدارية 
بالنتيجة الى تيسير عبء االثبات 

في الوقت ،الواقع على صاحب الشأن 
ئن القانونية ذاته تعد كغيرها من القرا

 يمن قبيل االثبات غيرالمباشر الذ
يقصد به الوصول من خالل 

. (xlviii)االستنتاج الى حقيقة مجهولة 
ويقوم على نقل محل االثبات الى 
واقعة متصلة بموضوع النزاع يترجح 

ومع ان ،معها اذا ثبتت صدق المدعي
القرائن القضائية ادلة غير مباشرة 

وانها ليست حجية ملزمة وال قاطعة ،
فان لها اهمية عملية كبيرة ترجع اوال ،

وثانيا الى ، الى تنوعها وعدم حصرها
االخذ بها سلطة القاضي الواسعة في 

(xlix). 

لم يكتف القضاء في البحث عن 
واخذ ، الوقائع ذات الطابع الموضوعي

يتدخل ضمن اطار االعتبارات 
اذ قد تحتوي ،الشخصية والنفسية 

القرائن عنصرا شخصيا ونفسيا من 
الشخص  الذي يختار التفسير 
المناسب او المالئم للوقائع وهو 



اختيار لتفسير محدد من تفسيرات 
 .(l)مكن ان تشملها الواقعة ي، عدة 

ومن خالل االطالع على 
اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي في 
اقرار امكانية اثبات االنحراف من 
خالل وسائل ذات صلة وثيقة بالملف 

وبالتحديد من الظروف الخارجية ، 
وبناء على ذلك يمكن ، للنزاع

للمستدعي اثبات االنحراف من 
و الظروف التي سبقت أو صاحبت أ

وهي ظروف خارج ،تلت إصدار القرار 
فقد قرر : مثال ذلك ،الملف كليا

مجلس الدولة الفرنسي في حكمه 
ان قرار وزير  2/2/6171بتاريخ 

الصحة برفض ترخيص فتح صيدلية 
مشوبا بعين االنحراف لترخيصه 
بفتحها الحقا في المنطقة نفسها دون 

وبهذا قد ،ان تتغير الظروف المحيطة 
بأثبات االنحراف من سمح المجلس 

افعال حدثت بعد خمس سنوات من 
فضال ، اصدار القرار المطعون فيه

عن أن القضاء االداري الفرنسي أعد 
انعدام الوجود المادي للواقعة قرينة 

 .(li)جدية على االنحراف

في حين ان محكمة العدل العليا 
في االردن ذهبت الى امكانية اثبات 

قضت  االنحراف بشهادة الشهود فقد
ومن هذه الوقائع الثابتة بشهادة )

وشهادة ،السيد الوزير المشار اليه 
يتضح ان ،والبيانات االخرى،النائبين 

اعادة المستدعي الى وظيفتة االصلية 
انما كانت ،على الوجه المتقدم ذكره 

تنفيذا صوريا للحكم القاضي بالغاء 
وان قرار احالة المستدعي ،قرار النقل

صدر تحاشيا للتنفيذ الى التقاعد قد 
السليم وليس لتحقيق الغاية التي 

( 611)هدف اليها المشرع في المادة
وأذ من ، من قانون التقاعد المدني

المبادئ القانونية انه ال يجوز لالدارة 
ان تستخدم االجراء اال في تنفيذ 
الغرض الذي استهدفه النص 

وان ضرورة االجراء شرط ، القانوني
 .(lii)(لمشروعيته

ا القضاء العراقي فانه يمتلك ام
سلطة واسعة وصالحية مطلقة للنظر 
في مشروعية القرار اإلداري ال سيما 

اذ ، في قرارات فرض العقوبة التأديبية
انه ينظر في مدى مالئمة العقوبة 



المفروضة مع ظروف المخالفة 
 .(liii)ووقائعها

وبهذا نجد ان موقف المشرع 
ه العراقي قد اختلف عن ما استقر علي

العمل في كل من فرنسا ومصر فيما 
يخص صالحية القضاء االداري في 
توجيه االدارة وتعديل قراراتها والحلول 
محلها في قرارات فرض العقوبة تبعا 

لذا نجد ، لما يقرره بنتيجة احكامه
مجلس االنضباط العام يتصدى بجراة 
وشجاعة لقرارات االدارة بفرض 

اوامر بل وبإصدار ، العقوبة التأديبية
الى االدارة لحثها على انتهاج نهج 

اخذا بعين االعتبار ما درج ، معين
عليه اتباعه عند اصدار قراراته 
مستندا بذلك لما ورثه من خلفية نظام 

 .(liv)القضاء الموحد

وخالصة القول تعد القرينة 
القضائية من الوسائل المهمة في 

تمكن القاضي في ، االثبات اإلداري
ضوء ما يتمتع به من حرية في اثبات 
االدعاء او دحضه من خالل 
االستعانة بواقعة معلومة في اثبات 

وان الهدف من ، اخرى مجهولة
استخدام االستعانة بالقرائن في مجال 

رية ناتج عن اثبات الدعوى االدا
الرغبة الدائمة في تخفيف عبء 
، اإلثبات الملقى على كاهل المدعي

كونه يعد الطرف األضعف في 
لذا يكون اولى بالرعاية ، الدعوى

القضائية فيها في اطار ما يتمتع به 
القاضي االداري من دور ايجابي في 

ويتضح لنا ان للقرينة ، االثبات
، االول مادي: القضائية عنصرين

كون من وقائع ثابتة في الدعوى ويت
والعنصر الثاني ، تسمى بـالدالئل

ينتج من عملية االستخالص ، معنوي
واالستنباط الذي يقوم به القاضي 
ليصل من خالل تلك الدالئل واالمارات 
الى ثبوت الواقعة المجهولة وهو بذلك 
يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة بشان 

 . (lv)العنصرين المادي والمعنوي
 اتمةالخ

بعد أن أنتهينا من بحثنا       
األنحراف بالسلطة وجه أللغاء القرار )

أتضح لنا أن القرار ، ( األداري 
األداري ـ بوصفه تصرفا قانونيا ـ يقوم 

فإذا فقد أحدها ، على أركان أساس 
أو األنعدام حسب ، شابه البطالن 
: وهذه األركان هي ، مقتضى الحال 



، بب الس، المحل ، االختصاص 
وهي ذات األركان ، الغاية ، الشكل 

الواجب توفرها في قرار فرض العقوبة 
فأن االنحراف يحدث عندما ، التأديبية 

يكون قصد متخذ القرار استخدام 
الصالحية القانونية لتحقيق غايات ال 

أذ ، عالقة لها بالمصلحة العامة 
يجب أفصاح  األدارة عن أرادتها 

حدده الملزمة في الشكل الذي ي
بما لها من سلطة عامة ،  القانون 

بمقتضى القوانين و األنظمة و 
مما جعل القضاء اإلداري ، التعليمات 

أن يبذل  جهدا متميزا في كفالة مبدأ 
و الدفاع عن الحقوق و ، المشروعية 

فهو يمارس الرقابة ، الحريات العامة 
بكافة وجوهها سواء تعلقت بالجوانب 

، أو اإلدارية ، ة أو الجزائي، المدنية 
وكذا الحال في مجال أعمال الرقابة 
على أعمال األدارة وهي بصدد معاقبة 
موظفيها عند إتيانهم مخالفة تمس 

و تمثل خروجا على ، النظام الوظيفي 
للحيلولة دون تعسفها ، مقتضياته 

في ممارسة سلطتها التي خولها أياها 
أو عندما يشوب قرار فرض ، القانون 
عيب من عيوب القرار اإلداري العقوبة 

أو مالئمته ، ينال من مشروعيته 

لذا ، للمخالفة التي فرض من أجلها 
نجد القضاء العراقي و المقارن حرص 
على أفساح المجال أما الموظف 
بالطعن في قرار األدارة عندما يشوبه 

 .عيب في أي ركن من أركانه 

كما أن عيب األنحراف        
السلطة يختلف أو أساءة أستعمال 

عن العيوب األخرى التي تصيب القرار 
وذلك لعدم ارتباطه بأمر ، األداري 

مادي أو موضوعي يمكن التحقق منه 
أو ، مثل عيب االختصاص ، بسهولة 

أو ، مخالفة الشكل و اإلجراءات 
وأنما يرتبط بالنوايا ، مخالفة القانون 

و البواعث الكامنة لدى مصدر القرار 
مما ، ب التحقق منها و التي يصع، 

يجعل مهمة البحث عنه ليست يسيرة 
. 

وقد أجملنا بعض الحاالت       
التي تظهر االنحراف باستعمال 

ففي الحالة األولى يكون ، السلطة 
االنحراف في تجنب أو اهمال 
، المصلحة العامة الى هدف سواه 

كأن يكون الهدف الحقيقي من 
و أ، استعمال السلطة بقصد األنتقام 

لتحقيق منفعة شخصية لمصدر القرار 



، أو يكون الهدف سياسي ، أو لغيره 
أما الحالة الثانية فهي حالة مخالفة 

فالبد ، قاعدة تخصيص األهداف 
للقرار األداري أن يكون الهدف من 
أصداره الى جانب المصلحة العامة ـ 
بشكلها العام ـ نفس الهدف الذي 

لفة علما أن حالة مخا، حدده القانون 
تخصيص األهداف تكون أقل خطورة 
من حالة إهمال أو تجنب المصلحة 

ألن التصرف يكون في حدود ، العامة 
الصالح العام ولم يتجاوز نطاقه 
ليعمل على تحقيق هدف شخصي 

وهنا يكون فعله قد أقتصر ، أخر 
على مخالفة الهدف الذي حدده 

 .القانون 

أما من حيث اثبات      
فهناك قواعد و ،  األنحراف بالسلطة

كونه يتصل ، وسائل متعددة ألثباته 
لذا يعد من ، بنفسية مصدر القرار 

 .أشد العيوب خفاءا و أصعبها أثباتا 

وأهم النتائج التي توصل     
 :اليها البحث هي 

 :من حيث قواعده 

أن عيب األنحراف أو         
 ـ: أساءة أستعمال السلطة يعد 

أي ، من العيوب القصدية 
إلدارة بقصد اإلساءة أو تنصرف إرادة ا

 .االنحراف

أن عبء أثباته يقع على 
فأن عجز عن أثباته خسر ، المدعي 
 .دعواه 

من أشد العيوب خفاءا و 
ألرتباطه بنية من ، أصعبها أثباتا 
والدوافع التي أدت الى ، يصدر القرار 

 .إصداره 

أن مجال وجوده هو السلطة 
الميدان أذ يكاد يكون ، التقديرية 

الوحيد الذي تظهر فيه أإلساءة أو 
 .االنحراف بالسلطة 

أن عيب االنحراف ال يعد من 
لذلك ال يحق للقاضي ، النظام العام 

بل ، التصدي له من تلقاء نفسه 
يتوجب على طالب األلغاء أن يثيره 

و أن يتمسك به خالل ، صراحة 
و يقدم األدلة ألثبات هذا ، المرافعة 

 .العيب



ألنه يؤدي ، له خطورة خاصة 
في حالة أثباته الى أحراج و أدانة 

و يكون أشد وطأة ، الجهة األدارية 
مما يؤدي بالنتيجة الى ، عليها 

وأمام ، األضرار بسمعتها أمام القضاء 
بصرف النظر عن نيتها ، الرأي العام 

 .سواء أكانت حسنة أم سيئة 

 :من حيث وسائل أثباته 

إلداري يلجأ فأن القضاء ا    
الى اعتماد وسائل عدة إلثبات عيب 
االنحراف أو إساءة استعمال السلطة 

يكون الهدف منها ، رغم صعوبتها 
تمكين المستدعي من أثبات صحة 

أدعائه بانحراف األدارة بالقرار 
فقد أستقر الفقه و ، المطعون فيه 

على أنه يجوز ، القضاء اإلداريين 
تدل أثبات هذا العيب بأي طريقة 

كأن تكون من مجرد قراءة ، عليه 
، أو أسبابه التي قام عليها ، القرار 

فضال عن الطريقة التي صدر بها 
و الظروف ، أو طريقة تنفيذه ، القرار 

بمعنى أخر ، التي أحاطت به 
استخدام جميع القرائن التي تؤدي الى 

 .أثباته و التي يصعب حصرها
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Abstract 

 

      Aliabad is selling a 

consensual contract-based 

Alrdhaomahl reason, the 

legislature has dealt with the 

Iraqi civil law in force in 

Article (91.) 

In this paper we discussed 

the meaning of the modest 

promise of sale, the 

difference between him and 

some of the implications of 

the promise to sell  

 

 

 

and the types of promise to 

sell and the position of 

Islamic law from it. 

Shows that the position of 

Islamic Shania law is 

different from the position it 

was explained that in the 

research. We hope that  
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we have been successful in 

covering the topic in all its aspects 
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 المستخلص
 

يعتبررا الد ررل بررملبيل مرر  الع رردل 

الاضمئية ال مئمة  لى الاضرم دالملر  

دالسررب، و د ررل تهمدلررر المعرراي العاا رر  

فرر  ال رررمهد  المرررله  الهمفررة فررر  المرررمل  

(19  . ) 

دفرررررر  بررررررةا البلرررررر  المتداضررررررل  

بلثهررررم معهررررى الد ررررل بررررملبيل و دال ررررا  

بيهرررررر دبررررري  بعرررررب دا ثرررررما المتاتبرررررة 

دأهرداي الد رل برملبيل   لى الد ل برملبيل

 .دمد ف العايعة اإلسالمية مهر 

 

 

 

 

 

 

 

دتبررررررري  برررررررة  مد رررررررف العرررررررايعة 

اإلسالمية يختلف  ر  مد رف ال رمهد  

. مهررررررر د ررررررل بيهررررررم ةلرررررر  فرررررر  البلرررررر  

دهتمهررى أ  هنررد   ررل دف هررم فرر  ت  يررة 

 .المدضدي م  جميل جداهبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة
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  ررل  امأبررا  لررى  يتااضررى المتعم ررلا  م مررمغملبرر
فرر  اللررم  ب رراف  هثررما أدمبمعررا أأ أهعررم   بيررل بررم 

الررةأ ياتئيررم  فيررر ته يررة ا لت امررم  الهظررا  رر  الد رر  
بملعراا   لمتعم ل  ياغ، ا  و د  ل  البيلالت  تهعة  

 يمررررة  إل رررلال الرررال مالد ررر  له سرررر  ليررردفا  البيرررل  دأ
المبيرررررل للتسرررررليمو فيعرررررل  رررررمل،  إل رررررلال أدال ررررر  ة 
يبيعررر  أ خررا الااغرر، فرر  العرراا  ال رراف ا  العرر  

 .معيهرررة  اغررر، فررر  عررراائر فررر  مرررل إةابرررةا العررر   
دي ل ا لت ام فر  مثر  برةه اللملرة  لرى ال راف       

 أبرررل  إةابرررملبيل  الرررةأ  ررراب البيرررل فينرررد  ملت مرررم
فيرتم  خال  مل  الد رل ال اف ا خا اغبتر ف  العاا 

فررال ينررد  ملت مررم بعرر  و  ال رراف ا خررا أمررمالبيررلو 
اغبترررر برررةه دا  امتهرررل  ررر   أبرررل فرررر  اغررر، بملعررراا  

اغبترررر فرررال يرررتم البيرررل ديسررر   الد رررل برررملبيلو  إظهررما
 إلررىالمعررتاأ   لررى ةلرر  نثيررا  ف ررل يسررعى داألمثلررة

يعررررتاأ  أ  أاال إةاالل ررررد   لررررى د ررررل مرررر  البررررمئل 
له سرر فا رة لي رما  برةا الع رما مرل    رماا دلنر  يايرل

 .ال ر  ة تمدير  مراألن  يتلبا  أدغياه م  الع ماا  
ديهع ررررل الد ررررل بررررملبيل الملرررر م لجمهرررر، دالررررل           

نررر  مرررم برررد  ترررم ا ت رررم   لرررى إةااهع رررملا  رررليلم 
تلليرررل  أأ) البيرررل الههرررمئ  إلبررراام أ دجررردباأ ضرررادا 

فيهع ررل الع رررل  (المبيررل د يمترررر دمررل  الد رررل  أد ررمف
المد رردل لررر اغبتررر فرر  العرراا و  إبررلا بمجررال  الههررمئ 
                                                      و األبرررررررل إلرررررررىالد رررررررل   يظررررررر   مئمرررررررم  برررررررةا إ ليررررررر  

    المد دل لر اغبتر ف  العاا  خال   فر  لم يبل
 
 
 

 .المررررررررررررررررررل  الملررررررررررررررررررلل  سرررررررررررررررررر   الد ررررررررررررررررررل    
د ررل ينررد  ا ت ررم   لررى بررةه المررل  ضررمهيم نمررم       

بررملبيلو لير  تنررد   برد فر  لملررة الترةجيا مررل الد رل
ةاو اإليجررررماالمررررل  برررر  مررررل   اعررررتا  ال ررررمهد  لتمررررمم  دا 

لعررن  اسررتي م  عرن  معرري  فيجرر، ماا رم  بررةا ا الع رل
 .بررةا الع ررل برررباام الد ررلفرر  ا ت ررم  الررةأ يتضررم  

فررررةا تضرررم  ا ت رررم   لرررى الد رررل برررملبيل  لرررى       
دتم البيرل بعرل ةلر   السمب  ةنابم ف  مم ت لمو األمدا

 ر بملعاا و فر  ب يرة عراد المد دل لر اغبت أبل  إ 
  .ال رررررررررمهد  ألنرررررررررممالبيرررررررررل تسرررررررررتخلص مررررررررر  

ملبيل   ررررررل برررررر الد ررررررل   ررررررل إ دمرررررر  المعررررررادف      
   ينررد  عررتا  فيررر ترردافا الاضررم النممرر  دأاضررمئ  ي

دغرب  مرل  إنرااهمر   م يرد، الاضر معد، بعي، م  
 هع رمله عرن   د  يعرتا  الت ايرا دال لر  دا سرت ال 
الع ررل الررةأ  بمسررتثهم  .يررلخررمصو عررةهر عررة    ررل الب

 إةا إ ينرررررد  المبيرررررل فيرررررر   رررررماا ليررررر  اهرررررر  يهع رررررل 
العررررررنلية الترررررر  هررررررص  ليهررررررم ال ررررررمهد  دبرررررر    ترررررردفا 

دنمررررم سررررب  التسررررجي  فرررر  لائررررا  التسررررجي  الع ررررماأ و 
  ررل البيررل   ررل اضررمئ  دالد ررل بررملبيل بررد  إ البيررم  

الههمئ و فر  عاد  البيرل مر  لير   خ د  هلد البيل
بملبيلو فيلر م  دال لة يج، تدافابم ف  الد لا هع مل 
 أمررررمالبيرررل بملهسرررربة للدا رررل د رررر  الد رررلو  أبليررررةتررردافا 
المد رردل لررر فتنررد  د رر  البيررل الههررمئ  دلرري   أبليررة

لبيررل ا   ررل إبرراام لررى    المتعم ررلا  يت رر .د رر  الد ررل
همررممبمعررا  الم  رردل   أ ي ت ررا بررةا ا ت ررم   لررى  دا 

اغر، برةا  إةا الههمئ   ع لال برباام ا خايعل اللبمم 
اغرر، نالبمررم فرر  ةلرر  خررال   إةا أدفرر  ةلرر   األخيررا

مررل  معيهررة فررال يعتبررا بررةا الع ررل بيعررم برر  د ررلا بررملبيل 
المله  العاا   لم يعاب للد رل برملبيل ال مهد   إ  إ 

  لى دجر خمص ب  انت ى بتهظيمر 
للد رررررررل بملتعم رررررررل بدجرررررررر  رررررررمم فررررررر  الهظايرررررررة العممرررررررة 

 ررررري ة ) إ مهرررررر  87ترررررهص المرررررمل   ةإلاللت امرررررم  و 
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الع رل  ت  ب  بمعهى الد ل المجال يهع رل ا ست بم  ال
نمرم (   ل العم رلي ةل   إلىاه اف  إةاد لا مل مم 

ا ت ررررررررم  . 9) إ مهررررررررر  لررررررررى ( 19)تررررررررهص المررررررررمل  
 أدنرررررال المتعم رررررلي   رالرررررةأ يتعهرررررل بمدجبرررررا بترررررلائ  
المسرررررت ب    ينرررررد    رررررل معررررري  فررررر   بررررررباامالرررررلبمم 

ل  المسمئ  الجدباية للع رل المراال لل إةا إ يلم  ل
 .يبام فيهم  أ دالمل  الت  يج،  إباامر

اعرررتا  ال رررمهد  للع رررل اسرررتي م  عرررن   فررررةا. 2
فررر  ا ت رررم   أيضرررممعرري  فهرررةا العرررن  يجررر، ماا مترررر 

  (بةا الع ل  بربااما بتلائ  الةأ يتضم  د لا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بررر  الد رررل  دالد رررل برررملبيل يتخرررة ثرررال   ررردا
بررررررررملبيل دالد ررررررررل بملعرررررررراا  دالد ررررررررل المتبررررررررمل  بررررررررملبيل 

بلثهم فر  برةا المدضردي م سرمم دسدف يند  .دالعاا 
مبملررر وهتدلى بيرررم  نررر   ررردا  مررر  برررةه  أابعرررة إلرررى

فررر  مبلررر  مسرررت   وليررر   دألنممهرررمال ررردا الثالثرررة 
الد رررل مررر   األدلرررىلل ررردا   األد خ  رررهم المبلررر  

م ملرر،  أابررللررى الد ررل بررملبيل م سررمي  بلثررر    دبرر
المبلررر  الثرررمه  ف رررل خ  رررهمه لبلررر  ال ررردا   أمرررمو

م لبري   إلرىالثمهية دب  الد ل بملعراا  دالرةأ  سرمهمه 
ال رردا  الثملثررة للد ررل دبرر  الد ررل المتبررمل  بررملبيل  أمررم

 دأخيررررراادالعررررراا  ف رررررل تهمدلهمبرررررم فررررر  المبلررررر  الثملررررر  
خ  ررررهم المبلرررر  الاابررررل لبلرررر  لنررررم الد ررررل بررررملبيل 

تع بهرررم خمتمرررة هبررري   اإلسرررالميةالعرررايعة دالعررراا  فررر  
مرر  خررال  بلرر   إليهررمالهتررمئا الترر  تد ررلهم  أبررمفيهررم 

مرررر  الهمليررررة ال مهدهيررررة دالعررررا ية دا  بررررةا المدضرررردي 
 .المدف 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 األولالمبحث 
 الوعد بالبيع

 
مررر  الهمليرررة  أبميرررة األنثرررابرررد الد رررل برررملبيل 

ة لرةا سرهبي  فر  العملية لنثا  د د ر ف  الليرم  العملير
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 ه  ر  الم مل، التمليرة الم  ردل بملد رل برملبيل ثرم همير
الد رررل برررملبيل  أانرررم  غيررراه مررر  الع ررردل دبعرررلبم ههرررم  

 .الد ل بملبيل  أثما همد تدم  ثم ه
 

 األولالمطلب 
 معنى الوعد بالبيع

يررلدا المعهررى الل رردأ للد ررل  لررى : الد ررل ل ررة 
اسرررتعمم  العرررا و دي لررر،  أدالخيرررا  بري رررم  اإلخبرررما

ةا. الد رررل فررر  الخيرررا و دالد يرررل فررر  العرررا   ألخلررر  دا 
 بررمأللفجرر   العررا المد رردل بررر نملسررج  و  إلررىالبررم  
دالمدا ل  ب  الت  تند  بي  اثهي  (9)بنةا أد لهف ي  

. د ررل  دد لتررر إةادا ررل   يررلا :  (2) ررم  ال بيررلأ . 
الد رل  أمرم ،(3) نم  الد ل مر  خم رة إةادد ل   يلا 
د   ررل يلترر م بررر عررخص بررم  يبيررل عرريئم ا رر اللم برر

اغبترر  األخيرا أبرل  إةامعيهم بثم  معي  للمد ردل لرر 
دتتل ر  برةه ال ردا   (4)ف  العاا  خال  مرل  معيهرة 

يبيعررر  أ  أخررامرر   رردا الد ررل  هررلمم يجررل عررخص 
ف  عاائر خرال  مرل   اياألخاغ، بةا  إةاعيئم معيهم 

العرررر   معيهررررة دفرررر  بررررةه اللملررررة يلترررر م الدا ررررل مملرررر  
المد رررردل لررررر  أمررررمد ررررله خررررال  مررررل  الد ررررل ب ي ررررم  بمإل

اغبترر فر  العراا  خرال  المرل   إ رال فيند  لراا بري  

                                      
محمد بن أبي بكر بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،  (1)
، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ،  1محمود خاطر ، ط: ت

  ( . وع د )، مادة  047، ص 1995- 1415سنة 
 ، تاااا الواارو  ماان اااواور القااامو  لبمرت اا  الزبياادي (2)

دار  ماموعاة عبماا، ،: محمد بن عباد الارزاا الحسايني ، ت
  ( وع ر )  دة ، ما 2341 الهداية لبنشر ، بدون سنة طبع

 .تاا الورو  لبزبيدي ،المصدر نفسه   (3) 

وقود المسماة ، البيع ، المواز في ال –سويد مبارك . ( 4) 
 . 33ص –بدون سنة طبع 

برةه الاغبرة فيسرر   يعلر   أد المت ر   ليهرم فيرتم البيررل 
 . (5)الد ل 

 إاال الدضل العملأ للبيل بد اتجمه  إ دلي  
  ا لترر ام بررر فرر  اللررم  أأ فرردا التااضرر إلررى ال ررافي 
اهرررررر لته يرررررة الهظرررررا  ررررر  الد ررررر  الرررررةأ يللل ب ررررراف

تنرررد   أ لنررر   رررل يلرررل  .  هرررر ا لت امرررم  الهمعرررئة 
الرل ال رافي  ف ر  برر  التر  اسرت ا   لرى البيررل  اال إ

بم  يبيعر الع   بثم   األخاال اف جمهبر   فيعل م
بعررراائر خرررال  مرررل  ملرررلل  و  األخيرررااغررر،  إةامعررري  

يههمرم بمدجر، دي ب  ال اف الثمه  بةا الد ل فيهع ل ب
برررةا التااضرررر  المتبرررمل    ررررل بررررد   رررل الد ررررل بررررملبيل 

  ررل البيررل الههررمئ   إبرراامبعررن  ماللررة تمهيليررة تسررب  
مر  عرانم  البهرم  الع مايرة  إليررو دمثملر مرم تلجرم  (3)

 لا ببيرل العري  ال ملا  مههم د  اإليجماتضمي    دل 
مرررل   أثهرررم بعررراائهم  األخيرررااغررر،  إةا المسرررتةجا إلرررى
   ليرررر  هررل ههميترررر دةلرر  بررثم  يت رر أد يجررمااإل  ررل 
 . م لمم 

 إلرىنةل   ل تلجرم بعرب العرانم  ال رهم ية 
المجمدا  لم هعهم  لى  األااض الل د  م  مال  
الم رررمهل فررر  المسرررت ب  هم لتدسررريل مد رررل ببيعهرررم ضرررم
ااال عرخص عراا  لاا معيهرة  إةا أيضرمدم  ت بي مترر 

 لررى اسررتئجماه  لنهررر   يملرر  ثمههررم فيتعم ررل مررل مملنررر
 إةامهرررر لمرررل  معيهرررة ديل ررر  مهرررر  لرررى د رررل ببيعهرررم 

 ررر  اغبترررر بملعررراا  خرررال  مرررل  معلدمرررة فلررري   أ لررر 
 ررر  اغبترررر خررررال   اإل رررال  إ ااال العررراا   إ  ليرررر 

 . بةه المل  فيتم البيل 

                                      
محمد حسن قاسم ، القانون المدني ، الوقود المسماة ، . د. ( 5) 

 .  114ص – 1990 –منشورات القاورة 
 –محمد شكري سرور ، شرح أحكام عقد البيع . د(. 3) 

 .  172ص – 1990 –القاورة 
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 المطلب الثاني

التمييز بين الوعد بالبيع وعقود 
 أخرى

 إ لرر  و ةالبيررل  ررل   رر الد ررل بررملبيل يختلررف 
المعرررتاأ نمرررم  إلرررىالبيرررل يتاتررر،  ليرررر اهت رررم  الملنيرررة 

 متعم ررلي  بعررب ا لت امررم يهعررف فرر  ةمررة نرر  مرر  ال
دضرررممهر لرررر و فيلتررر م البرررمئل بتسرررليم المبيرررل للمعرررتاأ 

م المبيل م  البمئل دلفل الثم  لر ديلت م المعتاأ بتسل
الد ل بملبيل فال يات،  أممو فهد   ل مل م للجمهبي  و 

  لررعرريئم مرر  ة( المد رردل لررر)المتعم ررل الثررمه   فرر  ةمررة
  ررل ملررر م لجمهرر، دالررل يتعهرررل بمدجبررر  رررمل،  فهررد

ةلر   األخرا لر، مهرر المتعم رل  إةاسيبيل  بةهرالع   
المد دل لر فينرد  لراا  أمم (9)ف  المل  المت    ليهم 

 رلم  أداغبترر بملعراا  فيرتم البيرل الههرمئ   إظهرمابري  
 .  الد لبةه الاغبة فيس    إظهما

الد رررل برررملبيل  إ  إلرررىديرررةب، بعرررب ال  هرررم  
بيعم معل م  لى عا  دا ف دبد استعمم  المد دل لرر 

مهت رررل    فرررر   الررراأأبرررةا  إ  إ فررر  العررراا  و ل رررر 
ال ررافي    إاال البيررل المعلرر   لررى عررا  دا ررف تتجررر 

مل تعلي  ا لت امم  البيل دالعاا   إلىالع ل  إبااممهة 
فر  لري  تل ر  العرا  الدا رف بيهمرم  إلىالهمعئة  هر 

 إلرررىالدا رررل دالمد ررردل لرررر  إاال الد رررل برررملبيل   تتجرررر 
د  بل م  الت ا ة نرةل  بري  الد رل  (2)ع   م  ةل  

برررررملبيل دا يجرررررم، برررررملبيل دا  نرررررم  مل مرررررم و فملد رررررل 
دا يجررم، يت  ررم  فرر  تعليرر  اهع ررمل الع ررل  لررى  بررد  

                                      
،  1ة ، اغني حسون طه ، الوايز في الوقود المسما. د (.1) 

 .  174ص – 1939 –بغداد  –عقد البيع 
 . 33ص –مصدر سابا  –سويد مبارك . د. (2) 

الد ررل  إ ليرر  يختل ررم  مرر   إههمررم إ ال رراف الثررمه  
م  الدا ل د برد   إيجم،) إاالتي يتم بتال    بد   ل

د ررل بررملبيل ي الررر  األد مدضرردي ( مرر  المد رردل لررر 
 هر الت ام الدا رل تجرمه يهعم  األخاالل ال افي   لى 

 أ لر فر  المسرت ب  مترى    ل معي  برباامالمد دل لر 
دمدضدي  ( )ف   بد  بةا الع ل  إاالترال اف الثمه  

بد رله فرال  األد لراب   األخيراثمه   بد  م  جمه، ال
 الاجدي    الد ل م   ب  الدا ل  يمن 

الع رل ع رمل اه إلرىيعريا  رمل   اإليجرم، إ نمم 
تسرت ي   أ اؤ   إةا أمم  ف  فتا    يا  أدف  اللم  

ا ةدلرل  يعجر   ر  تل ير  بر اإليجرم،ل  فرم  تل  المر
 يمنرررر  لمرررر  األجرررر   رررريا  بررررد ب بيعتررررر إة رررراب ال

لرررم يلل رررر  برررد   إةاعرررم  مترررى يتللررر  مهرررر  أ دجهرررر 
مد رلا لل برد  يظر   إليجمبررمملم ين   ل لرلل م مب  
لتررررى يه ضرررر  الميعررررمل الررررةأ لررررلله  بريجمبرررررملت مررررم 
 ( . م  ال مهد  المله  العاا    78الممل  )لل بد  

 ألهررررالد ررل بررملبيل فررال يجررد  الاجرردي فيررر  أمررم
اجرل الدا رل فر   فررةاا مجال إيجمبم  يعتبا   لا تممم 

 مسئد د له ا تبا مخال بملت ام تعم لأ يجع  الدا ل 
 . مسؤدلية تعم لية 
مررررم   أددجرررر، مررررم  الم إةا م،جرررراإليديسرررر   

 رررلا مهرررر ال بررد  فرررال يهع رررل ي أ  برر   إليررررمرر  دجرررر 
اسررتلم   ليرررر  اإليجررم، إليرررمررم  مرر  دجرررر  إ  ألهررر

فمهرر  اإليجرم،مرم  مر  دجرر  إةا أمرمال بد  و  إ لاا
 إليريعلم بمل بد  ال ملا مم  دجر  أ يستلي   لير 

 . فال يهع ل الع ل ف  اللملتي   اإليجم،
هنرد  ب رلل   رل نممر   فرههرمالد ل برملبيل  أمم

مرم  الدا رل اهت ر   فررةايات، الت امم  ف  ةمة الدا ل 
                                      

، حسن عبي الذنون، شرح القانون المدني الوراقي. د (3) 
  . 32عقد البيع ، بدون سنة طبع ، صالوقود المسماة ، 
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اظهررا المد رردل  فرررةاداثتررر و  إلررىالع ررل  بررربااما لترر ام 
لع رل اهع رل مرل برؤ   الداثرة الرةي  ا إبااملر اغبتر ف  

مم  المد دل لرر و  إةاو دنةل  اللم   برباامريل مد  
داثترر  إلرىالع رل  برربااملي  يهت ر  اللر  فر  التمسر  

 (1)مم اغبدا برةل   إةا برباامرالدا ل  إل امفيست يعد  
نرر  بررةا مررم لررم تنرر  عخ ررية أأ مرر  ال ررافي  ملرر  

 . ا تبما ف  التعم ل 
 

 دأنثررا أ ررد لبيل مرر  الهمليررة العمليررة ماللررة دالد رل بررم
الملرررر م  اإليجررررم،ماللررررة  مرررر الدا ررررل  إلرررر امثبمتررررم فرررر  

 رررمل  مرر  المرررل   أ ررد دتنررد  المررل  الملرررلل  للدا ررل 
 (2)المل م  لإليجم،المللل  

           
 المطلب الثالث           

 (في جميع صوره)الوعد بالبيع  أركان
 

المرله  العاا ر   م  ال مهد  19الممل  بلس، 
سرررمل ة الرررةنا اهرررر   برررل  هع رررمل الد رررل برررملبيل بجميرررل 

الد ل بملبيل و الد ل بملعاا  و الد رل المتبرمل  ) داه 
الع رل ب ري ة  ممرة  أانرم مر  تردافا ( بملبيل دالعاا  

نمم  فال م  اضم دمل  دسب، بمم اهر   ل  ليح 
بررررررل  هع ررررررمله مرررررر  تااضرررررر  ال ررررررافي   لررررررى  بيعتررررررر 

   لرررى جميرررل المسرررمئ  الجدبايرررة لع رررل البيرررل دا ت رررم
المبيرل دالرثم  و دا  ينرد  مست بال دب   إباامرالماال 

 إلباامررررالال مرررة  بمألبليرررةنررر  مررر  المتعم رررلي  متمتعرررم 
                                      

الااموية ، بال  ان أبو السوود ، عقد البيع ، الداررم . د( 1)
 .  133صسنة طبع ، 

السنهوري ، الوسيط في شرح  عبد الرزاا احمد .د  (2)
،  1951 –مكتبة النه ة المصرية  –القانون المدني 

 .  37ص

ال لهرم الههرمئ  خرلع رل ا إبراامدا  يتم تعيي  مرل  يجر، 
دبررةا .  األلرردا دضررادا  اسررتي م  العررنلية فرر  بعررب 

 : ملية مم هبيهر ف  اله م  الت
 أ ليررر    :االتفاااال علاااى طبيعاااة الوعاااد:أوال

م   ردا  لع رل الد رل فههرم  الد رل برملبيل  أنثابهم  
دالد ل بملعاا و دالد ل المتبمل  برملبيل دالعراا  فرال برل 

ال ررررافي   إاال تتال ررررى  أ ابترررلا   هع ررررمل   ررررل الد رررل 
و فلررررررد  رررررراب دأثرررررراه لررررررى ممبيررررررة الد ررررررل الم  رررررردل 

بد رررل متبرررمل   األخرررال ررراف يررراتب  مرررل ا أ المدجررر، 
بد ل برملبيل مل مرم لرر  األد ياب   أ  األخابيهمم  ب  

دلررله   يهع ررل بيههمررم   د ررل متبررمل  د  د ررل بررملبيل 
 اإليجررررم،لررررد  رررلا  األمررراملررر م لجمهرررر، دالرررل دنررررةا 

 إلرى األخراال اف  إاال بد ل بملت ضي  بيهمم اتجه  
 . (3) بد  د ل بملبيل
ائل الجوهريااة لعقااد تعيااين جميااع الم اا:ثانيااا

يت رررر  ال افررررم   لررررى  أ يلرررر م  هع ررررمل الد ررررل  :البيااااع
جميرررل المسرررمئ  الجدبايرررة لع رررل البيرررل لينرررد  السررربي  

الع ل الههمئ  بمجال ظهدا اغبة المد دل  إلبااممهيئم 
لررررةا يلرررر م  وأخررررالررررر لد  لمجررررة لالت ررررم   لررررى عرررر   

فر  الع رل بمت رم   للالرالثم  م يند  أ  هع مل الد ل 
الت   األس يتضم  الع ل  أ  األ   لى  أدافي  ال 

يت رر  ال افررم   أ  أد (4) سرريللل بم تضررمبم فيمررم بعررل
فررال  دا  .  (5)  لررى تعييهررر بمعافررة خبيررا يسررميمهر فيررر

يهع ررررل الد ررررل بررررملبيل لتخلررررف انرررر  الررررثم  فيرررررو نررررةل  
  الماال بيعهرم يتم تعيي  العي أ ملهسبة للمبيل فال بل ب

ممررم ينررد  المبيررل  أ هملررة نمررم يهب رر  م للجيررتعييهررم همف
ي بح الد ل برم ال نمرم  دا  يجد  التعمم  فير  مهدهم 
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لررد دال الد ررل بررملبيل  لررى مررمل  المخررلاا  الترر  يمهررل 
 لرررى تعيررري   األمررراد  ي ت رررا . ال رررمهد  التعممررر  بهرررم

المسررررررمئ  الجدبايررررررة   إالمبيررررررل دالررررررثم  فلسرررررر، برررررر  
تعرم   ألدلرىاال  را  (19)المرمل المه دص  ليهم ف  

الترررر    يررررتم البيررررل  األسمسرررريةالبيررررل دعرررراد ر  أانررررم 
 . بلدههم

 :البيع فيها إبرامتحديد المدة التي يجب :ثالثا
تتلررلل المررل  الترر  يجرر،  أ يلرر م فرر  الد ررل فرر  البيررل 

الع ررل  إبررااميعلرر  المد رردل لررر اغبتررر فرر     أ خاللهررم 
يررل للدا ررل لتررى   يب ررى تلرر   ضرراداأ دم أمررادبررةا 
. ال بملت امرررر مرررل  غيرررا ملرررلل بالمد ررردل لرررر منرررالمرررة 

لرم تلرلل برةه المرل  د رل الد رل برم ال دبرةه المررل   فررةا
ا رر  د ررل  أد أنثررا أدسررهة  أد ررل تلررلل  رراالة بعررها 

ادف اللررررم  ظررررتلررررلل ضررررمهيم ليرررر  تسررررتخلص مرررر  
الع ررل المد رردل بررر  إ د  ررل المتعم ررلي  نمررم لررد تبرري  

م فهررررةا أ ته يررررةه بعررررل فرررردا  د رررر  معرررري  ه عررررل  يجرررر
الع رررل إةا  إبررراامالد ررر  برررد المرررل  التررر  يجررر، خاللهرررم 

دنمرم لرد نرم  المد ردل لرر  (1)اغ، المد دل لرر برةل  
ستةجا العي  مل  الد ل فتنرد  مرل  الد رل بر  مبد 
 .  ةاتهم اإليجمامل  

لرررررم يرررررتمن   أدلرررررم تلرررررلل بررررةه المرررررل   إةا أمررررم 
استخال ررررهم مرررر  ظررررادف  أدال مضرررر  مرررر  تلليررررلبم 

           بم ال الع ل التعم ل نم 
اهرررر فررر    رررل الد رررل  األ ررر  :الشاااكلية: رابعاااا

اضرررمئ  دمررر  ثرررم ين ررر   هع رررمله مجرررال تااضررر    رررل 
لنررر  إةا  وأخرررا إجررراا أأ  إلرررىال رررافي  لد  اللمجرررة 

مرررر  الع رررردل العررررنلية دجرررر،  إباامرررررنررررم  الع ررررل المرررراال 
ياا ررررررى فرررررر  الد ررررررل العررررررن  الررررررةأ تجرررررر،  أ  هلئررررررة 

                                      
 . 31ص ، سويد مبارك ، مصدر سابا. د ( 1)

معهررررى اهرررر   يعررررتا  فرررر  بماا مترررر فرررر  الع رررل ه سررررر 
يعرررتا  ال رررمهد    لررري إ الد رررل بملتعم رررل عرررنال معيهرررم 

دبةا مم  ض  بر  (2)برباامرالعن  ف  الع ل المد دل 
مررررررر  ال ررررررمهد  المرررررررله  /2 ررررررا ف/19/المرررررررمل   رررررراالة 
 .العاا  

التسرررررررجي   إ اهرررررررر   برررررررل مررررررر  ماللظرررررررة  إ 
 لرررى الت رررافم  التررر  ينرررد  مللهرررم   ا  رررالع رررماأ  م

عررررنلية  إتبررررمي إلباامهررررميعررررتا  ال ررررمهد     ررررماا ليرررر 
 إ معيهررة دبرر  تسررجيلهم فرر  لائررا  التسررجي  الع ررماأ 

 لررررى الت ررررافم  الترررر    التسررررجي  الع ررررماأ  م ررررا  إ 
ال  رررررررا  فررررررر   ةنابرررررررم الرررررررداال ا ثرررررررمامررررررر   أثرررررررااتاترررررر، 

)... مرر   ررمهد  التسررجي  الع ررماأ دبرر  /  /مل مررال/9
ة يرلر  مر  الل رد  العيه إهعرم ن  ت اف م  عرةهر 

 دالررررر دنرررر   أدت ييرررراه  أده لررررر  أددالتبعيررررة  األ ررررلية
 (. ت اف م اا لل  م  الل د  المةندا 

الد ل ببيل الع ما   يات، مث  بةه  إ دلي  
 ل مملنم الع ما المد دل ببيعر فرم  ايب ى الد  إة ا ثما

يسررج  فرر  لائررا  التسررجي  الع ررماأ دبملتررمل   الد ررل  
ل بيل الع ما ممرم يعهر  ته  ر العنلية الداجبة ف    

 . (3)ع ما ف  ظ  ال مهد  العاا  الب ال  الد ل ببيل 
يعرررتا  ل رررلة  :المتعاقااادين أهلياااة: خام اااا
 مرررررة الال األبليرررررةتتررررردافا فررررر   افيرررررر  أ   رررررل الد رررررل 

للتعم ررل دبرر  تختلررف بلسرر، مررم إةا نررم  د ررلا بررملبيل 
 . د لا متبمل  بملبيل دالعاا  أدبملعاا   أد

العرررررراا   دأا اه االيررررررم بررررررملبيل نررررررم  د ررررررل فرررررررةا
 مرة الال األبليرةتتدافا فر  الدا رل  أ فيعتا  ل لتر 
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  د رررر  البيررررل  (1)  ررررل الد ررررل إبررررااملع ررررل البيررررل مهررررة 
ت رررافم  الررررلائا  برررري  اله ررررل البم تبررررماه مرررر  )الههرررمئ  
بملعرررراا   أد   الد ررررل يلرررر م الدا ررررل بررررملبيل ( دالضرررراا

لد   رلدا  البيرل أدبمجال  ل، المد ردل لرر العراا  
 األدلرى إاالتررجليل  مهر لي  يتم الع ل بمدج،  إاال 

ظرررر  الد ررررل ي أ ممررررم يتاترررر،  ليررررر . المندهررررة للد ررررل 
الع ررل  إبرراامد رر   رتررأبلي ررليلم لتررى لررد ف ررل الدا ررل 

 .   يلجا  لير ةالههمئ  ن
مبمعرررررا   أبليرررررةالمد ررررردل لرررررر فتن ررررر  فيرررررر  أمرررررم

 الت رررررافم  الهمفعرررررة ه عرررررم ملضرررررم    الد رررررل يعتبرررررا
بملهسبة لر م  الت افم  الهمفعة ه عم ملضم ندهر   

الت رراف  أبليررةيلترر م بعرر   فيررر و فررال يعررتا  ترردافا 
ينرد  المد رردل  أ الع رل الههررمئ  في رح  إبراام هرل  إ 

 أبليررررةاهررررر يعررررتا  ترررردافا  إ لررررر  م رررراا د رررر  الد ررررل 
تترردافا فرر  المد رردل  أ ديعررتا  ( أأ التمييرر )التعم ررل 

  الد رر  الررةأ ي رريا فيررر البيررل الت رراف فرر أبليررةلررر 
فرررر  الد رررر  الررررةأ يسررررتعم  فيررررر ل ررررر فرررر   أدههمئيررررم 

(2) العاا  أداختيما البيل 
 . 

إةا نم  الد ل متبمل  بملبيل دالعاا  دجر،  أمم
الد رررل  إبررراامتتررردافا فررر  ال رررافي  معرررم مهرررة  أ  هلئرررة 
 مررة للتعم ررل    نالبمررم يلترر م بهررةا الد ررل الال األبليررة

 . المتبمل  
 

مر  العيرد، فمهرر  اإلاال سرالمة بمم يتعلر   أمم
 أيضرررمبهرررةا العرررا  بملهسررربة للدا رررل د ررر  الد رررل  عترررلي

                                      
 .30ص ،مصدر سابا  خمي  خ ير،. د(  ( 1
وبيته بود فبو كان الموعود له أوال عند الوعد إال انه فقد أ ( 2)

ذلك فانه ال يستطيع التوبير عن إرادته بصورة صحيحة 
 إلبرام الوقد النهائي 

المندهررة للد ررل فلسرر، د   إاالترررنررد  البيررل بمدجرر، 
 (3) ةل ي لا مهر اضم بعل 

 إاالترررسررالمة بملهسرربة للمد رردل لررر فيجرر،  أمررم
م  العيد، د   الد رل دد ر  البيرل الههرمئ  معرم    

يهع ل فيهم الد رل دالثمهيرة  األدلىلا ماتي  اضمؤه ي 
يند  اضمؤه سليمم  أ الههمئ  د  بل  يهع ل فيهم البيل

 رهف  ن  م
 
 المطلب الرابع               

 الوعد بالبيع ثارآ      
 

إةا ترردافا فرر  الد ررل العرراد  الداجبررة لررر اهع ررل 
الع ررررل  برررررباامالد ررررل  ررررليلم دالترررر م بمدجبررررر الدا ررررل 

المد رردل لررر اغبتررر فرر  عرراا   أ لرر بررر إةا مررم المد رردل 
ت رر   ليهررم فيهع ررل مالعرري  ملرر  الد ررل خررال  المررل  ال

البيرررررل الههرررررمئ  دي ررررربح الدا رررررل بمئعرررررم دالمد ررررردل لرررررر 
لبيل يمررررا بمرررراللتي  لنرررر  بررررملررررةا فررررم  الد ررررل . معررررتايم
الخم ررة دبرر  ماللررة مررم  برر  اسررتعمم   أثمابررممههمررم 

. للرة البيرل الترممفر   برد  العراا  دما ل ر المد دل لر 
 :تمليي نال الماللتي  ف  ال ا ي  ال ألنممدسهبي  

 
 األولالفرع 

مرحلة ما قبل ا تعمال الموعود له 
 حقه في قبول الشراء

                                      
 32ص ،  مصدر سابا، عبد الرزاا السنهوري.د( ( 3
 
. 
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 ررررمل الد ررررل تبررررلأ بررررةه الماللررررة مرررر  د رررر  اهع 

ينتس، بمجال الد ل ل م  يهم  لى المبيل بر  مجرال ب
البيرررررل  برررررربااميخدلرررررر م ملبرررررة الدا رررررل   لررررر  عخ ررررر

(1)الههمئ 
لةا تب ى ملنية العي  مل  الد رل للدا رل  ، 

  :الهتمئا التملية اد  تهت   للمد دل لر ديتات،  لى بة
ينررررد  للدا ررررل لرررر  الت رررراف فرررر  العرررر    .1

الت ررافم  نررملبيل دالهبررة  أهرردايالمد رردل ببيعررر بنمفررة 
دالد رررررررية دغيابررررررررم دتنرررررررد  جميرررررررل بررررررررةه  داإليجرررررررما

لمد ررردل لرررر الت رررافم   رررليلة همفرررة  فررر  مداجهرررة ا
ينررررد  المت ررراف لررررر لسررر  الهيررررة   يعلررررم  أ بعرررا  

للمد رردل لررر لرر   إ  إ د رر  الت رراف بدجرردل الد ررل 
سررررررؤدلية فرررررر  الم ملبررررررة بررررررملتعديب  ب ررررررم ل دا ررررررل الم

ت افم  الدا ل بل د   رلم التعم لية دلر ال ع  ف  
.  (2)ه رررررررررمة الت رررررررررافم  إةا مرررررررررم تررررررررردافا  عررررررررراد هم

ل د   رلم اله رمة دل عدبة ال ع  بت افم  الدا ل ب
لمررم تت لبررر مرر  عرراد  دات ررم  للهتررمئا الترر   ررل تتاترر، 
 لرررى ت ررراف الدا رررل بملعررر   ملررر  الد رررل نثيررراا مرررم 

 أ ا ت ررررم  مررررل الدا ررررل  لررررى  إلررررىيلجررررة المد رررردل لررررر 
ياتررر، لرررر ابهرررم  لرررى العررر   المد ررردل ببيعرررر فيضرررم  

للمميرررررة ل رررررر مررررر  أأ ت ررررراف  رررررل  األفضرررررليةبرررررةل  
لررر  الد رررل خرررال  المرررل  ي رررلا  ررر  الدا رررل برررملعي  م

 . (3) المعيهة

                                      
 –القاورة  –شرح القانون المدني / سبيمان مرق    .1))

 .  139ص ، 1934
الشخص )بان يثبت تواطؤ الواعد مع المتصرف له .   (2)

سو، الواعد و سار  اإل رار بحقه أو إثبات إععب( الثالث
المتصرف إليه بأنه كان عالما بواود الوعد، أما إذا كان نية 

 . وذا التصرف تبرعا فال يحتاا الموعود له إثبات ذلك
، ر سبطان ، أنو47ص، مصدر سابا سويد مبارك، . د ( (3

ة النه ة الوربي،دار أحكام االلتزام، النظرية الوامة لاللتزام
 . 91ص ، 1917بيروت،  –

إةا بلرر  العرر   المد رردل ببيعررر بالنررم نليررم .2
 إبرراامالدا ررل فيهررم  برر   إلاال ب عرر   ررد   ررمبا    لخرر  

المملر  د    ألهررالع ل الههمئ  فمهر يهل   لى الدا ل 
العررررر   يهلررررر   لرررررى مملنرررررر فيه ضررررر  التررررر ام الدا رررررل 

ديب    تعررررررر برررررررةأد  يلررررررر م  (4) الته يرررررررة  سرررررررتلملة
ديةخرة  (5)استلملة الته ية غيا همعئة    خ ة الدا رل

لنرررم الهرررال  النلررر  لملرررة هررر ي ملنيرررة الع رررما للمه عرررة 
 اإللاا مبلررا التعررديب الررةأ تلفعررر جهررة  أمررمالعممررةو 

إةا  أمررم .(3)م مبرر  هرر ي الملنيررة فينررد  مرر  لرر  الدا ررل
الترر ام الدا ررل دينررد    ه ضررينررم  الهررال  ج ئيررم فررال 

 بررد  البررم    أدلررر مخيرراا برري  افررب الد ررل المد رردل 
م  الع   ملر  الد رلو ديرا  بعرب ال  هرم  اهرر فر  
بررةه اللملررة فررم  للمد رردل لررر  بررد  البررم    مرر  ملرر  

مسررمى فرر  الررثم   أل الررثم  المت رر   ليررر  الد ررل بنرر 
 . (0)ره م ربالدا ل  إاغمم  يجد  د   ل الد ل 
مررررر  ال  هرررررم   األخرررررابيهمرررررم يرررررةب، الررررربعب   

الرررثم   إه رررمصالبيرررل مرررل  إتمرررممل رررد  برررم  للمعرررتاأ ل
 مررررر 788المرررررمل   مررررر /األدلرررررى ال  رررررا   ت بي رررررم للنرررررم

إةا بلررر  ) ال ررمهد  المرررله  العاا ررر  الترر  ترررهص  لرررى 
ي بضرر المعرتاأ يهلر      أ المبيل ف  يل البمئل  ب  

إةا لرررل   إ معرررتاأو  لرررى البرررمئل د  عررر    لرررى ال
ةاالمبيررل  المعررتاأ لتسررلم ا ررةاا الهررال  بعررل ه  رر   دا 

فملمعتاأ مخيرا  أ مبر  التسليم لتلف بالمبيل   ة يم
 (1) (الرررثم  إه رررمصبررري  فسرررع البيرررل دبررري  ب مئرررر مرررل 

إةا لررلث   يررمل  فرر   أمررمدبررةا بررد الرراأأ الررااجح لررليهم 
                                      

 . 115ص،  مصدر ساباغني حسون طه، . د ( 4)
، 02ص، االل ألودوي، عقد البيع، بدون سنة طبع  .د( (5
 . 99ص مصدر سابا ،ر السبطان ،أنو
 .102ص مصدر سابا ،رم ان أبو السوود،. د  (3)
مصدر ، الذنون ،  35ص ،مصدر سابا السنهوري،.د  (0)

 .39سابا ص
 .47ص،مصدر سابا سويد مبارك،   .د(  (1
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الع   مل  الد ل فم  لنمهم يختلرف فيمرم إةا نمهر  
بم رررلااهو فرررم  نمهررر  ال يرررمل   أدال يرررمل  ب يمرررة الملررر  

العرري  ملررر  الد رررل  ةالعررر   نمررم لرررد  ال   يمررر ةب يمرر
استياالبم داختما المد دل لر العاا  فرم   إي مفهتيجة 

إةا ل ررل   أمررم. البيررل يررتم بررملثم  المسررمى فرر  الد ررل
ال يمل  ف  م لاا العر   المد ردل برر داظهرا المد ردل 

 األ ررل لررر اغبتررر بملعرراا  تررم الع ررل بملهسرربة للم ررلاا 
   ليررررر دنمهرررر  ال يررررمل  مرررر  لرررر  ف رررر  بررررملثم  المت رررر

  فرررر  م مبرررر  إالدا ررررل د  يجبررررا  لررررى التهررررم    ههررررم 
 . (1) يمل  الثم 
 مهتجمتررررر  ثمررررما المررررم  المد رررردل بررررر د تنررررد . 

خررال  ماللررة الد ررل ملنررم للدا ررل د  لرر  للمد رردل لررر 
ديتات،  لى ند  ل  المد ردل لرر ل رم ف  عف مههم 

  -:عخ يم الهتمئا التملية
 إلررىيلررد  ل ررر العخ رر   أ  للمد رردل لررر.9

مررر  /  32 المررردال )ال يررا  ب رررم ل دا رررل لدالرررة اللررر  
فهد يعرل مر   بير  ( ال مهد  المله  العاا   دمم بعلبم

الل د  المملية الت  يمن  الت اف فيهرم لل يرا مرم لرم 
 رد نررم  لعخ ررية المد رردل لررأيدجررل ات ررم  يمهررل ةلرر  

 ىإلررررهيررررة ال ررررافي  اتجهرررر   إ  أدا تبررررما فرررر  الد ررررل 
 . (2) ت ييل بةه اللدالة بمداف ة الدا ل

 إلررىلرر  المد رردل لررر يهت رر  بعررل دفمتررر  إ . 2
 أ  المد رررردل لررررر داثتررررر بررررملمياا  نمررررم يجررررد  لررررلائه 

سررم مررليههم الررل د  غيررا المبمعررا  للملمفظررة ةب ايافعررد 
 .(3)  لى ل  مليههم بةا

                                      
 . 115ص،مصدر سابا غني حسون،  .د  (1)
. ، د121ص ، مصدر سابا محمد شكري سرور،. د( ( 2

 ، بدون سنة طبع توفيا فرا، عقد البيع في القانون الببناني،
 . 39ص

 .31ص ،مصدر سابا السنهوري ، .د   (3) 

للمد رردل لررر بم تبررماه لائهررم بلرر  عخ ررر  .  
الدا ررررل بم تبررررماه مررررليهم  إجبررررماد ب ررررم لل دا ررررل العممررررة 

  رررل البيرررل  إبررراام لرررى ته يرررة الت امرررر ته يرررةا  يهيرررم أأ 
نمهر  العراد   فرةا   د له  األخياالههمئ  إةا هن  

الال مررة لتمررمم الع ررل دخم ررة العررنلية  ررمم اللنررم متررى 
 . لم   د  الع   الم ض  بر م مم الع ل

 برررررمإلجاا ا ي ررررردم  أ يجرررررد  للمد ررررردل لرررررر .8
تلررد  لد   بة مررم لمهررل الدا ررل مرر  ال يررمم  التل ظيررة

مررر  برررلم الرررلاا  األخيررراالع رررل الههرررمئ  فلرررر مهرررل  إبررراام
 اإلجاا ا ف  فتا  الد ل  يتخة أ المد دل ببيعهم دلر 

يسررتعم   أ الال مررة للملمفظررة  لررى المد رردل بررر فلررر 
يافررررل ل رررررد  د سررررم الدا رررررل ةلررررل د  غيررررا المبمعرررررا  با

 .(4)الليم   دي  ل الت ملم
 

 
 

 الفرع الثاني
بعد ا تعمال الموعود له حقه  ما مرحلة

 (مرحلة البيع التام)في قبول الشراء 
يسرتعم  ل رر فر   برد  العراا   أ للمد ردل لرر 

المت ررررر   ليهرررررم فررررر  الد رررررل   فررررر  أأ د ررررر  مررررر  المرررررل
في بح الدا ل بمئعم دالمد دل لر معتايم ديتات،  لى 

اضرم  لرىإبةا ال بد  اهع مل الع ل الههرمئ  لد  لمجرة 
جليررل مرر  جمهرر، الدا ررل ديتاترر، فرر  ةمررة نرر  مههمررم 

 .ا لت امم  الت  ي اضهم   ل البيل  لى  افير

                                      
نقالً عن ،110ص ، مصدر سابا غني حسون،. د ( (4
 . 35سنهوري وامش ال
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ت رراف الدا ررل بررملعي  المد رردل بهررم بعررل  فرررةا
ظهدا اغبة المد دل لر بملعاا  لم يسا الت راف فر  

 أد برر  ا تبررا البيررل ال ررملا لررر  ررل ابررام  األخيررالرر  
ا مرررل ماا رررم  ال م رررل  برررةو ملنيرررة العررري   إليرررر ررر  تهتف

( الليررم   فرر  المه ررد  سررهل الملنيررة)الترر  ت ضرر  بررم  
دا  نرررررم  برررررةا ت ررررراف الدا رررررل فررررر  المه رررررد  سررررر فررررررةا

بعرل  أدالمد دل لر بملعراا   ةالت اف  ب  ظهدا اغب
 أمالمد رررررردل لررررررر ) أد تسررررررلم العرررررري   فةيهمررررررمظهدابررررررم 

بمدجررر،   رررل  أمرررمينرررد  مملنرررم للعررري  ( المت ررراف لرررر
 األخررررابمدجرررر، الليررررم   دياجررررل  دأمررررم البيررررل الههررررمئ 

  إياا رررررى  أ و ديهب ررررر  (1)برررررملتعديب  لرررررى الدا رررررل
مررر  ليررر   أثررراهال برررد  لنررر  يرررؤلأ  أدالاغبرررة  إظهرررما

 لررم الدا ررل  إلررىي رر   أ اهع ررمل الع ررل الههررمئ  يجرر، 
ديعتبررا د ررد  التعبيررا  رر  ال بررد   ايهررة  لررى  لرررم 

مررم لررم ي ررم الررللي   لررى  نرر  ( الدا ررل) إليرررمرر  دجررر 
د بررد  المد رردل لررر العرراا    يخضررل لعررن  و  (2)ةلرر 

 أدينرررررد   رررررايلم برررررمل د   أ م فررررريمن  معررررري   مهده ررررر
النتمبة د ل يست مل ضمهيم م  الظادف نرة  يت راف 

يررررلفل  سرررر  مرررر   أدالمد ررردل لررررر بملمررررم  المد رررردل بررررر 
الرررثم  المت ررر   ليرررر فهرررةا يعتبرررا  برررد  ضرررمهيم  أ سرررم 

جررال سررند  مرر  م إ اهررر يجرر، ماللظررة  إ بملعرراا  
همفل لرر  اإليجم،الد ل يعتبا  بد  ةل      إليردجر 
ينرررد   أ اهرررر يعرررتا  فررر  ال برررد   إ  (3)م رررم  خه عرررم 

الدا ررررل المعبرررا  ههررررم فرررر  د ررررله  إلاال م مب رررم تمممررررم 
التررر  فيه رر، ال برررد   لررى جميرررل المسررمئ  الجدبايرررة 

إةا ا تا  ال برد  بمرم يعرل  مضرمد   أممالد ل تهمدلهم 
 معرررررا م   يهع رررررل البيرررررل لعرررررل أد لا  تضرررررم   يرررررالد رررررل 

                                      
 . 34ص ،مصدر سابا سنهوري،ال  .د ( 1)
 . 103ص ، مصدر سابا،أبو السوود رم ان  .د  (2)
 .35ص ، مصدر ساباذنون،ال حسن عبي .د ( (3

جليل  إيجم،دال بد  ب  يعتبا بمثمبة  اإليجم،  بت م
 (4)األخا بد  م  ال اف  إلىيلتمج 

 برررد  المد ررردل لرررر  إ  إلرررى اإلعرررما د  برررل مررر  
مهررررة  إ لرررري  لررررر اثررررا اجعرررر  فررررملبيل الههررررمئ    يررررتم 

الللظرررة التررر  يعلررر  فيهرررم المد ررردل لرررر  بدلرررر بملعررراا  
  جميرل ت رافم إ لي   ب  ةل  ديتات،  لى ةلر  د 

الت  يات، بهرم ل رم لل يرا  لرى المرم  المد ردل الدا ل 
المبيرل يهت ر   إ بر تساأ ف  مداجهة المد دل لر أأ 

 أهعرةبممال بجميل ا لت امم  الت  لالمد دل لر م إلى
المد رردل )خررال  فترا  الد ررل دللمعررتاأ ( الدا ررل)البرمئل 

ت رررررافم  فررررر  ال عررررر   أدعديب الم ملبرررررة برررررملت( لرررررر
تررررررردافا   إ البرررررررمئل برررررررل د   رررررررلم ه رررررررمة الت رررررررافم  

   رررربت ررررليا ال إ عرررراد هم و نمررررم يتاترررر،  لررررى ةلرررر  
 يمرررة المبيرررل د ررر   برررد  المد ررردل لرررر  إلرررىيهظرررا فيرررر 

ملعررراا  نرررةل  بملهسررربة للعيرررد، الخ يرررة فرررال يضرررمههم ب
إةا لررررم  أمرررمالبيرررل الههررررمئ   إبرررااممررر  د رررر   إ الدا رررل 

العراا  تللر  الدا رل مر    دل لرر اغبترر فر يظها المد 
المد ردل لرر  ا رةا إلرىالد رل لد  لمجرة   د له دسر 

يت رررراف  أ لررررر بعررررل ةلرررر  د د ررررما الدا ررررل فرررر  لرررر  
لتررى لررد اظهررا  أيضررمبملعرر   لمرر  يعررم  دبررد اللنررم 

المد ررردل لرررر اغبترررر بملعررراا  لنررر  بعرررل اه ضرررم  المرررل  
المد رررردل لررررر  ررررلم   أ لررررالملررررلل و نررررةل  اللنررررم لررررد 

 بررر  اه ضرررم  المرررل  الملرررلل     ةلررر   بترررر بملعررراا اغ
د ل يتخة الد ل بملبيل  دا   (5)بمثمبة ه دلر    ل ر

دبرد  ردا  خم ة دم  بةه ال دا الد ل بملت  ري  
عرل مملر  العر   يخم ة مر   ردا الد رل برملبيل فيرر 

فرررر   داألفضررررلية األدلديررررةبررررم  يع يررررر  أخررررام عخ رررر

                                      
 .123ص، مصدر سابا محمد شكري سرور،.د  ( 4)
 31ص ، مصدر سابا ، السنهوري  .د(  5)
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 (1)مررله معيهررر فرر  بيعررر خررال  األد العرراا  إةا اغرر، 

د ب  المد دل لر بلفل الثم  الرةأ يلفعرر ال يرا لعراا  
 . بةا المم 

الدا ررررل   يلترررر م  إ يتبرررري  مرررر  بررررةا التعايررررف 
ببيل الع   مل  الد ل ب  يلت م بت ضي  المد دل لرر 

 .  لى غياه إةا اغ، ببيل الع  
دالد رررل بملت ضرررري  لرررري    ررررلا بمتررررم    اضررررم 

 ررراب  ليرررر البرررمئل العررري  إةا  إ المعرررتاأ   يدجرررل 
فهرررد   رررل معلررر   لرررى عرررا  دا رررف دبرررد  ررر م الدا رررل 

  لى بيل الع   مدضدي الد ل
(2)  

ال ررررد  بررررم   إلررررىبيهمررررم يررررةب، بعررررب ال  هررررم  
 إاالأالد ل بملت ضري    رل بم ر  ندهرر م ترا  بعرا  

 (3) الدا ل إاال تخل ر  لى  أدملب يتد ف تل  ر 

برررةا الررراأأ   إ إ فرررال يبيرررل  دا  برررمي  أاال فررررةا
 رل  رل ي رل فر  ظرادف خماجيرة   امهت ل ةلر     الد 

 . ا متهمي  هر أدالبيل  إلىفيهم تض اه  إلاالترلخ  
ديل   الد ل بملت ضي  فدائل  ملية دغملبرم مرم 

لي  يت ر  المرؤجا  اإليجمايت ملف دجدله ف    ل 
فررر  بيرررل العررري   األخيرررامرررل المسرررتةجا  لرررى ت ضررري  

اغرر، المررؤجا ببيعهررم نمررم  ررل يدجررل المررؤجا  لررر إةا مررم 
برررةا الد رررل فررر    رررل البيرررل ليضرررم  البرررمئل الل رررد  

المعررتاأ بيعهررم فيمررم بعررل  أاال لررى العرري  المبيعررر إةا 
فهد يل   الم للة الت  يل  هم لر  العر عة للعر يل 

م الع عة نمم إةا اعتا  الت    تجد  فيه األلدا ف  
 اأخرررر  ررررماي  غيررررا متجررررمداي  يملنهررررم عررررخص الررررل 

                                      
  39خمي  خ ير ، مصدر سابا ، ص.د(  1)
محمد . ،د 121غني حسون ، مصدر سابا ، ص. د(  2)

،خمي  خ ير ،  131شكري سرور، مصدر سابا ، ص
حسن عبي ذنون ، مصدر سابا . ، د 39مصدر سابا ، ص

  41، ص

(3 )
 
 42ص،مصدر سابا سويد مبارك،  .د 

اهرر    إ دنمه  لرر م رللة فر  عراا  الع رما الثرمه  
نرررم  المملرررر    ياغرررر، ببيعهررررم  أديملررر  ثمههررررم د تهررررم 

مؤ تررم فيل رر  مرر  المملرر   لررى د ررل بت ضرريلر  لررى 
 . غياه بملعاا  إةا مم اغ، ببيل الع ما الثمه 

ه ررم  الت ضررري  الرررةأ يلترر م برررر الدا رررل  إ  إ 
م  الدا ررل   ينرد  مل ررداا فر  البيررل فلسر، لررةل  فر

ينررد   ررل اخرر  بته يررة الت امررر  برر  المد رردل لررر إةا مررم 
ابرررررام أأ ت ررررراف فررررر  المرررررم   رررررلا البيرررررل نملهبرررررة د 

دلررد  برر  اه ضررم   المررل  الملررلل   اإليجررماالد ررية د 
بررررمي  إةا إ فرررر  الد ررررل فهررررد   ينررررد  مخررررال بملت امررررر 

يعاضر  لى  أ لد   أخاالعي  مل  الد ل لعخص 
 . (4)المد دل  ب  ةل 

ديلررر م  هع ررررمل الد رررل بملت ضرررري  نررر  مررررم يلرررر م 
هررم مه هع ررمل الد ررل بررملبيل مرر  عرراد   ررلا مررم تعلرر  

فررررر  ال ملررررر، يلرررررلل فررررر   ألهرررررربعرررررا  تلليرررررل الرررررثم  
مرررم يعاضرررر  أسرررم المسرررت ب  د  يجرررد  تلليرررله  لرررى 

مر  جرردا   أ رالال يرا ثمهرم للمبيررل لنر  ةلر    يمهررل 
 . تلليل الثم  ف    ل الد ل بملت ضي 

د  يمنر  ال عرر  فرر   ررلة الع ررل بلجررة  ررلم 
الةأ يعي  بمدجبر  األسم يتضم   ألهرتلليل الثم  

 .(5) الثم  دمم يلفعر ال يا لعاا  العي  المد دل بهم
(5). 

ديررا  الرربعب اهررر   ضررادا  لهررةا التلليررل مررم 
المد دل  إ البيل فملم ادب  برتممملام الدا ل   يل م 

مرررم اغررر،  إةا  ت ضررريلر بملعرررا بلرررر يل ررر   لرررى د رررل 
فرررررررر  بيعررررررررر بررررررررملثم  الررررررررةأ يعاضررررررررر  مملرررررررر  المررررررررم 

                                      
 . 135ص ،مصدر سابا سرور ،محمد شكري  .د (4)
 .121ص،مصدر سابا ، غني حسون .د (5)
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يتضرم  الد رل  أ دم  الهملية العملية يهرلا و(1)ال يا
بملت ضي  ثمهم ملللا لبيرل العر   المد ردل بملت ضري  

ي بررر  مملررر  العررر    أ فيرررر ليررر  اهرررر غيرررا مت ررردا 
يتخررررة  رررراااه بعرررراب  أ بهررررةا الررررثم   بررر   ت ييرررل ه سررررر

مي الملتمررر  بملهسررربة لرررثم  هظررراا لالات ررر العررر   للبيرررل
 .(2) الع   مست بال

برررررملبيل ديتميرررر  الد رررررل بملت ضرررري   ررررر  الد ررررل 
  :بملتمل  

الد ل بملبيل   ل تمم بيهمرم الد رل بملت ضري  .9
 .  ل معل   لى عا  دا ف

فررر  الد رررل بملت ضررري  الدا رررل   يلتررر م ببيرررل .2
اغررر، فررر  بيرررل  إةاالعررر   دنررر  مرررم يلررر م برررر برررد اهرررر 

 لررى المد رردل لررر  أد يعاضررر  أ ر العرر   دجرر،  ليرر
ياغر، الدا رل  أ  : أمراا اجتمرل  إةا إ فال يرتم البيرل 

و بيهمررم  (7)بعرراائرببيررل العرر   دا  ياغرر، المد رردل لررر 
اظهررا  إةافرر  الد ررل بررملبيل ينررد  الدا ررل مل مررم بررملبيل 

 .اغبتر ف  العاا  ا خاال اف 
  بل م  تلليل الثم  م لمم فر  الد رل فر  . 

نررم  بررم ال بيهمررم   يعررتا  ةلرر  فرر  الد ررل  دا   البيررل
 .بملت ضي 
ينرررررد  العرررررخص المد ررررردل لرررررر فررررر  الد رررررل .8

بملت ضرري  فررر  ال ملررر، ملررر  ا تبرررما لرررةا   يجرررد  لرررر 
 . لل يا لد  اضم الدا ل رالت اف ب أد  ل ر يتلد 

لررر  المد ررردل لرررر فررر   برررد  العررراا  فررر   إ .7
فرررر  بيررررل يهعررررة  إلررررىالد ررررل بملت ضرررري  تلديرررر  الد ررررل  

فيرر الدا رل ببيرل العر   ملر  التعم رل  الد   الةأ يال

                                      
دار ، ود المدنيةشرح الوق –اميل الشرقاوي . د.   (1)

 . 12ص ،بدون سنة طبع، القاورة ، النه ة الوربية 
 . 120ص، مصدر سابا محمد حسن قاسم،  .د (2)
(5)

 31ص ، مصدر سابا ، السنهوري .د 

فرر  الد ررل برملبيل فررم  لرر  المد ردل لررر يتاترر، فرر   أمرم
 أخررانمررم يررةب، جمهرر، . الع ررل إبرراامةمررة الدا ررل مهررة 

مرر  ال  هررم  لل ررد  بررم  الد ررل بملت ضرري  يعتبررا بررم ال 
فررر  لائرررا  تسرررجيلر  ةإمنمهيرررمرررم تعلررر  بع رررما لعرررلم  إةا

دبررد الرراأأ    الد ررل بررملبيلةعررةهر عررالتسررجي  الع ررماأ 
هميرررر  لهررررةا الرررراأأ فرررر  ظرررر  ال ررررمهد   دهلرررر  الررررااجح 

 .  السمب  ةنابم لألسبم،المله  العاا   
الد ررررل بملت ضرررري     إ دمرررر  الجررررليا بملررررةنا 

 أيضررمي ت را  لرى الد رل بملت ضري  برملبيل بر  يعرم  
الد رررل بملت ضررري  بملعررراا  نمرررم لرررد تعهرررل ترررمجا الم رررال 

ة معيهرررة مررر  الرررل تجرررما عتمجرررر مررر  سرررلبعررراا  مرررم يل
فرر  لملرررة  األد  لررى سررداه فيلترر م  بمألفضررليةالجملررة 

عاا   لى بمليعاب اغبتر  أ اغبتر ف  عاا  السلعة 
 متررربيعررر السررلعة  األخيررافررم   بررر    أد تررمجا الجملررة 
اخر  الدا رل بملت امرر دجر،  ليرر  إةا أمرمالع ل الههمئ  

يل  ر لد لنم   تعديب المد دل لر  مم فمتر م  ابح
نررررةل  يعررررم  الد ررررل المتبررررمل   (9) الت امررررره ررررة الدا ررررل 
للد ل بملت ضي  بعرب المسرمدف ف رل  إ  إ بملت ضي  

يتدا ررررة الدا ررررل مررررل عررررخص ثملرررر   لررررى ت ررررليم ثمرررر  
داأ  مل  لمهل المد دل لر مر  اسرتعمم  ل رر فر   

 .الت ضي 
المتاترررر،  لررررى الد ررررل بملت ضرررري  فرررر   داألثررررا

 لررى  رراب العرر   المد رردل ببيعررر الماللررة السررمب ة 
بد هعد  التر ام عخ ر  فر  ةمرة الدا رل برم  يعراب 

اترر،  لرررى تبيعرررر دي أاال إةاالعرر    لررى المد ررردل لررر 
مررم يتاترر،  لررى الترر ام الدا ررل بملت ضرري  الترر ام الدا ررل 

مرم  إةاأ ياتر، الرة داألثا بملبيل م  هتمئا سب  بيمههم
ف بررر  بيعرررر  لرررى المد ررردل لرررر ل ررراب الدا رررل العررر   

                                      
(1)

 05-04سنهوري وامش صال نقالً عن  
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بملعاا  يتم البيل الههمئ  دتهت   ملنية العر    األخيا
نرررم  ملررر   إةا  االمد ررردل لرررر بمجرررال  برررد  العرررا  إلرررى

نررم   إةاالد ررل مه ررد  معيهررم بملررةا  دتهت رر  بملتسررجي  
افرب المد ردل لرر العرراا   إةا أمررم.  ملر  الد رل   رماا

ياغرررررر،  أ لد ررررررل لد  اه ضرررررر  المررررررل  الملررررررلل  ل أد
المد ردل  أ لر  أدالبيرل بعرل ةلر   أاال دأالدا ل بملبيل 

لرررر اغبترررر فررر  تلليررر  الدا رررل مررر  الت امرررر فرررم  الد رررل 
د  بررل (2) بملت ضرري  يسرر   ديتللرر  الدا ررل مرر  الت امررر

 الهمعرفبرم لت ام  إخرال اهرر   يعتبرا  إلرى اإلعرما م  
 رر    ررل الد ررل بملت ضرري  ت رراف الدا ررل فرر  العرر   

ميضة    الهبة تتم الم  أدبعدب مل  الد ل بملهبة 
لد   دب م مب  دالم ميضة تتم فر  م مبر  عر     

الت ام  إ للدا ل ف  لي   إ  م هيست يل المد دل لر 
الدا ررررل  م رررراا  لررررى الت رررراف فرررر  العرررري  بررررملبيل أأ 

 .   ( )بثم  ه لأ
 
 

 المبحث الثاني
 الوعد بالشراء

ال ررردا  الثمهيرررة مررر   ررردا الد رررل برررملبيل بررر  
  سهي  ال دا  الم مبلة للد ل بملبيل الد ل بملعاا  دب
لنممر دأانمهرمعهمه د بيعتر   :ف  الم مل، التملية دا 

 
 األولالمطلب 

 تعريف الوعد بالشراء

                                      
 .05ص، مصدر سابا اميل الشرقاوي ، . د (2)
(3)

إسماعيل .د، 175صمصدر سابا ، أنور سبطان. د 
مصادر االلتزام ، مصر ،النظرية الوامة لاللتزامغانم،

 .92ص،  مصادر االلتزام 1933،

الدا رررل بعررراا  عررر    هبرررد   رررل يلتررر م بم تضرررم
( البررررمئل)اظهررررا المد رررردل لررررر  إةامعرررري  بررررثم  معرررري  

اغبترررر برررملبيل خرررال  مرررله معيهرررةو فهرررد  نررر  الد رررل 
بعراا  عر   معري  ( المعرتاأ)يلتر م الدا رل بملبيل فير 

اغبترر برملبيل خرال  مرله ( البرمئل)المد دل لر  أبل  إةا
فررر  الع ررل دمملرر  العرر     يلتررر م  ابتررلا يت رر   ليهررم 

فيررتم اغبتررر فرر  البيررل  أ لرر عررم   إ بعرر   فهررد لررا 
دا  عرررم  امتهرررل  ررر  ةلررر  فرررال يرررتم البيرررل   رررل البيرررل 
 .ديس   الد ل
مرررررر  الد ررررررل ا رررررر  فمئررررررل   بررررررةه ال رررررردا  إ  إ 
ينررررد   أ  أمثلتررررردمرررر  وفرررر  الليررررم  العمليررررة  ا  داهتعررررما 

 إليرر مل، الع   لم يب  هيتر بعل فر  بيعرر فيت رلم 
فيل   مهر  لى د رل بملعراا   هرلمم  لعاائرعخص 

ينرد  ااغبرم برملبيل لنهرر يايرل  أديع رل هيترر  لرى البيرل 
مرر  ت ررلم لررر  لررى د ررل بملعرراا  مفيل رر   أ لررىثمهررم 
ثم  الررةأ يعاضررر فررم  دجررل بعررل ةلرر  مرر  يعرراب بررمل

بم هرررررم للدا رررررل  دا  بم رررررر العررررر    أ لرررررى ليرررررر ثمهرررررم 
ياغرر، مملرر  الررلاا  أ  أيضررم أمثلتررردمرر    (9) بملعرراا 

بر  فر  البيرل  أ لنهر يخعى  أخا ببيعهم لعاا  لاا 
فينت ررر   بعرراائهميجررل بعررل ةلررر  الررلاا الترر  ياغررر،  إ 

 ثا  لى اللاا  إةابملل د   لى د ل بملعاا  لتى 
 .الت  ياغ، بهم بمي لااه داعتاابم 

 
 المطلب الثاني                    
 هبالشراء وحكمالوعد  أركان

 األانرررم   يختلرررف الد رررل بملعررراا  مررر  ليررر  
مررم  إلررى هليرر  رر  الد ررل بررملبيل الترر  سررب  بيمههررم لررةا 

يرتم ا ت رم   لرى  أ ةناهمه لي  اهر يعتا   هع رمله 
                                      

 . 113ص ،مصدر سابا رم ان أبو السوود،  .د 1))
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دبررر  العررر    إباامرررردبايرررة للع رررل المررراال المسرررمئ  الج
المرررل  التررر  يجررر،  إلرررى بمإلضرررمفةملررر  الد رررل دالرررثم  

 .  إثهمئهم اغبتر ف  إ ال  لى المد دل 
ةا  لنررم  أيضررملنررم الد ررل بملعرراا  فهررد  أمررم

الد رررل برررملبيل مرررل ماللظرررة اخرررتالف مانررر  نررر  مررر  
ملعرراا  بررد المعررتاأ بالمتعم ررلي و فملدا ررل فرر  الد ررل 

 إ  ممرررر ررررل فرررر  الد ررررل بررررملبيل بررررد البررررمئل نابيهمررررم الد 
بررررد البررررمئل دفرررر  الثررررمه  بررررد  األد المد رررردل لررررر فرررر  

  ررل البيررل  بررربااملررةا فررم  الع ررل يلرر م الدا ررل . المعررتاأ
اسررتعم  المد رردل لررر ل ررر فرر   بررد  البيررل  إةاالههررمئ  

لنررر  المد ررردل لرررر غيرررا ملررر م بعررر   فهرررد لرررا ب برررد  
ملعي  المد ردل افضر لةا يسرت يل الت راف بر أدالبيل 

 ألهرريعاب ه سر للمسرؤدلية  أ بهم ل يا الدا ل لد  
 الهمعرفبد اللائ  دبيعرر لل يرا يعتبرا تهرم    ر  ل رر 

مل  الد رل فهرد  أثهم بل  الع    إةا   الد ل نةل  
 رررل فيلتررر م بملعررراا   ررردا  مرررل  االد  أمرررم  ويهلررر   ليرررر

الد ل المللل  د  يست يل الت اف ف  العر   ملر  
ةاملنيترر  إليرلم تهت    ألهر الد ل ت راف فيرر نرم   دا 

ت ررررافم فرررر  ملرررر  ال يررررا د  يسرررراأ فرررر  لرررر  المملرررر  
الت ررراف في رررح  إجرررم   لألخيرررادلنررر  ( المد ررردل لرررر)

ديساأ ف  ل رر دبرةا برد لنرم بيرل ملر  ال يرا نرةل  
يبرررررلأ  أ يجرررررد  بعرررررل ت ررررراف الدا رررررل فررررر  العررررر   

مئ  فيرررتم البيرررل الههررر إيرررمهالمد ررردل لرررر اغبترررر فررر  بيعرررر 
ت ررافر ح ح الدا ررل بمدجبررر مملنررم للعرر   في رردي ررب

ر المد ررردل لرررر فررر  الرررةأ  رررلا مهرررر  بررر  ظهررردا اغبررر
د  يسر   التر ام . (1)بيل مل  ال يا إللنممالبيل  ب م 

ض  المرل  م أدافب المد دل لر البيل  إةا إ الدا ل 
 إ دياللررررظ  واغبتررررر فرررر  البيررررل األخيررررا إ ررررال لد  

                                      
 .03ص،مصدر سابا سنهوري ،ال.د (1)

فررر  الد ررر  الرررةأ يبرررلأ فيرررر  إ الع رررل الههرررمئ    يرررتم 
المد رررردل لررررر اغبتررررر فرررر  البيررررل خررررال  المررررل  المعيهررررة 
 هررلبم يررتم البيررل ديلترر م نرر  مرر  ال ررافي  بم لت امررم  
التر  ياتبهررم   ررل البيررل  لرى نرر  مرر  البررمئل دالمعررتاأ 

اضم  جليل م  جمه، الدا ل بملعاا   إلىلد  لمجة 
الد رل  إبراام ر  د العراا   أبليررتتدفا فير  أ لةا يج، 

 . يا المد دل لر    اغبتر بملبيلعب    د   تابملعا 
 ألنممةاتهم   الد ل بملعاا  فه ألنممب ية  أمم

 . إليهمي  لالد ل بملبيل الت  سب  بيمههم لةا ه
 

 المبحث الثالث                 
 الوعد المتبادل بالبيع والشراء

 
ال دا  الثملثة للد ل بد الد ل المتبمل  برملبيل 

بررررر  دالعرررراا  فرررر  د رررر  دالررررل الررررةأ سررررهبي  الم  رررردل
  :دألنممر ف  الم مل، التملية

 
 األولالمطلب 

تعريف الوعد المتبادل بالبيع 
  ينانو قوالشراء وتكييفه ال
 

بررد   ررل يتعهررل بررر الررل المتعم ررلي  بررم  يبيررل 
لآلخررا عرريئم معيهررم إةا اظهررا األخيررا اغبتررر فرر  ةلرر  

 األخررال المتعم ررل يتعهررد خررال  مررل  معيهررة بررثم  معرري  
  داظهرا بر  إةابم  يعتاأ بةا الع   بملثم  المعي  

ف ررر   (2) يرررل خررال  المرررل  المعيهرررةالباغبتررر فررر   األد 

                                      
 .132ص ، مصدر سابامحمد حسن قاسم، .د (2)
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بررةا الع ررل يجمررل نرر  مرر  ال ررافي  فرر  عخ ررر  رر ة 
مر  ( 19)الدا ل دالمد دل لر د ل ه    ليرر المرمل  

ا ت رررم  الرررةأ يتعهرررل )ال ررمهد  المرررله  العاا ررر  ب دلهرررم 
 ... (.ر نال المتعم لي  بمدجب

يعل عخص  أ   م  الد ل دمثم  بةه ال دا  
اغرر،  إةابيررل  رري  معيهررة بمبلررا ملررلل ب أخرراعخ ررم 

بعرررراائهم بهررررةا المبلررررا خررررال  مررررل  عررررها فررررال ي ت ررررا 
همررم لررى  بررد  بررةا الد ررل مهررر  األخرراال رراف  يعررل  دا 

بررم  يعررتاأ مهررر بررةه العرري   األد بررد بررلداه ال رراف 
فرر  بيعهررم خررال  ه رر  المررل  ف ررل  اغرر، إةابهررةا الررثم  

 إتمررممينرد  نر  مرر  البرمئل دالمعرتاأ لليررر الاغبرة فر  
البيل ف  اللم  لن  يلد  لد  ةل    بم  تسرتل   
انت ررم  تبررمل  الد ررل بررملبيل دبملعرراا  نمررم لررد نررم  مرر  

سرل ة  إة ل د  اللبمم  لرى  أدالال م ل دلهمم 
لنعرررف  مرررم لد ررر   إلررر الترررمج المعرررتاأ  أدمخت ررة 

 (1) ث رر  الع ررما الررةأ يايررل عرراا ه مرر  تنررمليف  يهيررةي
 ألثرررماه مهتجرررم  دلنررر  ينرررد  الد رررل المتبرررمل   رررليلم د 

يتضرررررم  نمفرررررة العهم رررررا الجدبايرررررة للع رررررل  أ يجررررر، 
يتضرررم  تلليرررلا نمفيرررم للمبيرررل  أ المد ررردل برررر فيجررر، 
يتضررم  المررل  الترر  يجرر، فيهررم  أ دالررثم  نمررم يجرر، 

 .بملعاا  أدالاغبة بملبيل  بلا 
يند  داضلم ف  بةا ا ت م   أ اهر يج،  إ 

 أ بيررررل بررررم و أأ يجرررر،  إبرررراام افيررررر لررررم ي  ررررلا  إ 
البيرل فرر   أثررما إهعرم  إلررىيتةنرل  رلم اه ررااف هيتهمرم 

 .  ( )نم  الع ل بيعم   مجال د ل دا  اللم  
لهةا الت راف ف رل اجمرل  التنييف ال مهده  أمم

اختل رردا  هررمإه إ ال  هررم   لررى اهررر   ررل ملرر م للجررمهبي  

                                      
 .  05 ص،  مصدر سابا، اميل الشرقاوي . د ( 1)
(3)

 .03ص ،  نفسه مصدرال، اميل الشرقاوي .د  
 

 أمد ررل بررملبيل دالعرراا   نررم  بررةا الع ررل مجررال إةافيمررم 
 .بيل تمماهر   ل 

بررررم   ده رررال  رررر  الررررلنتدا لسرررر   لرررر  ةهررررد  
الد رررل المتبرررمل  برررملبيل دالعررراا  يعتبرررا بيعرررم تممرررم ترررةثاا 

م  ( 9771)الممل   إلىب ملبية ال  ر ال اهس  استهملا 
الد ررل ) أ الترر  تررهص  لررى ال اهسرر  ال ررمهد  المررله  

يرررل بتااضرررى ال افرررم   لرررى الم إةابرررملبيل يعرررل  البيرررل 
داتبرردا  لررى ةلرر  مررم يتاترر،  لررى البيررل التررمم ( دالررثم 

الد ل المتبمل   بما       ل بيل  إ  وم  هتمئا مههم
فرررر  داهررررر يجرررر، تسررررجيلر  هاهتعررررم هم رررر  للملنيررررة مهررررة 
ل   يه    ماأ  أدتعل  بع ما  إةااللائا  المخت ة 

دا   هد  المله  العاا   اللرمل  م ال 787للممل  دف م 
 (2)الد ل ببيل مل  ال يا يعل بم ال

 إةال رررد  لمررر  ال  هرررم   ا خرررادةبررر، الررربعب 
ال افررررررم   لررررررى جميررررررل المسررررررمئ  الجدبايررررررة تااضررررررى 

اغبة  إل ال مهلة  ايللل أ نملمبيل دالثم  م  غيا 
ت م  بيعم تممم لتى لد جليل  بعل ةل  خاللهم نم  ا 

فم   ل استخلمم ف  تااضيهمم المتبمل   لى نم  ال ا 
الد رل    هيتهمرم برملاغم مر   ري ة بةا البيل  ي ة 

بيرررررل ترررررمم  إبررررراام إلرررررىالد رررررل المسرررررتخلمة  رررررل اتجهررررر  
 أ ت ررردا  إةدا لتررر ام برررر فررر  اللرررم  دالمعررراي ه سرررر 

يتضم  التااض   أ يند  الد ل متبمل  اعتا  لةل  
 . بي  ال افي  تعيي  المل 

 ال رررررافي  تدا رررررلا د رررررلا إ افتررررراب لنررررر  لرررررد 
فررررم  نررررال    معيهررررةمتبررررمل  بررررملبيل دالعرررراا  خررررال  مررررل

سيند  ملت مم ب  تر دا لا بملب رم   لرى د رله  همممه
المل  الملرلل  ممرم يعهر  الت امرر فر  نر  للظرة  دا  

الملرررلل برررملثم  الملرررلل  مررر  برررةه المرررل  ببيرررل العررر  
                                      

 .43ص ،  مصدر سابانون ،  ذحسن عبي . د  ( 2)
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الرثم  بعراا  ةا  العر   برةا   األخرادالت ام ال راف 
دنرررال ا لتررر امي  المتبرررمللي  ال رررمئمي    يمنررر  التللررر  

دضررل  إ  األمرراغميررة مررم فرر  المه ررال   بررمإلاال  مههمررم
 إاال  إ ررال ي  ا لترر امي  مدضررل الته يررة ي تضرر  بررة

ال رررافي  خرررال  مررر  فررر  برررةا المعهرررى مررر  جمهررر، أأ 
ةاالمرررل  الملرررلل   نرررم  الت ررراف نرررةل   األمرررانرررم   دا 

 أثماه إ  األمال د ل دن  مم ف  بيعم تممم دلي  مجا 
ههميررة المررل  الملررلل    ررمهأ اجرر  دا ررف  إلررىمضررمفة 

نرررم   إةا إ فررر  ا ت رررم     الد رررل ل ي رررة   يتل ررر  
 . م  جمه، دالل 

الد ل المتبمل  ف   إ الااجح بد  الاأأ إ  إ 
برررد  برررما   ررر  د رررلي   ال رررمهد  المرررله  العاا ررر ظررر  

د رل بملعراا  د   داألخراد رل برملبيل  أللابمممت مبلي  
اظهررا الررل المتعم ررلي   إةا إ يررتم   ررل البيررل الههررمئ  

العررراا  تبعرررم لمانررر ه فررر  التعم رررل  أداغبترررر فررر  البيرررل 
بملثم  المسمى دخال  المل  المعيهة ف  الد ل دالت رى 

 (1)عررراا  أدبيعرررم  ا خرررابهرررةه الاغبرررة  برررد  المتعم رررل 
مرر  ( 19)ل  مرر  المررم األدلررىال  ررا   الرراأأدتؤيررل بررةا 

 ههرم تعتبرا مر   بير  الد رل 9ال مهد  المله  العاا ر  
الررةأ يتعهررل بمدجبررر نرررال  ا ت ررم  ا بتررلائ )بملتعم ررل 
   رل معري  فر  المسرت ب  بررباامالرلبمم  أد المتعم لي 

 ) ... 
 

 
 
 

                                      
(1 )

 
 131محمد شكري سرور ، مصدر سابا ،  

 

 
 الثاني طلبالم

التمييز بين الوعد المتبادل بالبيع 
 والشراء وغيره من العقود

 
تمييرر  برري  الد ررل المتبررمل  برررملبيل   بررل مرر  ال

  رل بيرل فر   إلبرااميرة لدالعراا  الرةأ يعرل ماللرة تمهي
البيررررل ) المسررررت ب  دبرررري  ا ت ررررم  الررررةأ ي لرررر   ليررررر 

البيل فر   أثماد ل المتبمل    تهعم  هر ملف (ا بتلائ 
 لررى البيررل البيررل ا بتررلائ  فهررد ات ررم  تررمم  أمررماللررم  

 مه الل ال افي  بملبيليلت م بم تض األسمسيةدعاد ر 
تلايررا البيررل الههررمئ  ي دمررم ب أ بملعرراا   لررى  داألخررا

فهرررد فررر  الل ي رررة   رررل بيرررل ههرررمئ   وفررر  دا رررة اسرررمية
ياترر، نمفررة ا لت امررم  الترر  ياتبهررم البيررل فرر  ةمررة نرر  

الترررر   ا ثررررما إ  األمررررامرررر  البررررمئل دالمعررررتاأ غميررررة 
  تتات،  لى البيل   ي  ل ته يةبم ف  اللم  ب  يت 

نم   فرةااج  معلدم  إلىته يةبم  تةجي ال افم   لى 
مللر   ماا فرم  ا لتر ام الرةأ يهعرم  هرر به ر  الملنيرة 

عررررنلية معيهررررة متمثلررررة بتلايررررا  إجرررراا ا  إلررررىيلتررررمج 
يهظمهررم  ررمهد  التسررجي   إجرراا ا الع ررل الههررمئ  دفرر  

 . الع ماأ 
  ررل  إلررىدسررب، تسررميتر بم بتررلائ  اهررر يليرر  

 رررل الههرررمئ  دبرررد الرررةأ تسرررتنم  فيررررر يسرررمى الع أخرررا
   اإللملررة رريمغة العرراد   رريمغة ههمئيررة لنرر  بررةه 

البيرل  إ أأ  األد ا ت رم  ترم مهرة الع رل  إ تمهل م  
تسرررمية  إ يدجررل مررر  الع رررل ا بترررلائ  دمررر  برررةا يبرررلد 

ا بتلائ  دالههمئ    تتهمد  الت افم  ال مهدهيرة التر  
همميتم بهم البيل  سهل الةأ يثب  فيرر لل أد مفب   دا 



 19 

الد ررل المتبررمل  فررال تهعررم  أمررم (1)ا ت ررم   لررى البيررل 
البيل فر  اللرم  نمرم اهرر   يهعرم  هرر سرد   أثما هر 

فرر  ةمررة نرر  مرر   م ليررر بررم  يبررام الت امررم  عخ ررية 
ةلرررر  فرررر  المررررل   األخررررا برررر  ال رررراف  إةا  ررررل البيررررل 

  (2)المت    ليهم 
 

 الثالثالمطلب 
 وأحكامه الوعد المتبادل أركان

 
 مرر  ال ررمهد  المررله  العاا رر  / 19دف ررم للمررمل  
 أانم المتبمل  بملبيل دالعاا  تدافا يل م  هع مل الد ل 

و لرةا يجر،  هع رمله ات رم  ال رافي  إباامررالع رل المراال 
م  مبيل دثمر  دتلليرل  لى جميل المسمئ  الجدباية 

الع ررل المد رردل بررر مررل اسررتي م   إبرراامالمررل  الترر  يجرر، 
 لسرررب لعرررنلية التررر  ي اضرررهم ال رررمهد   هع رررمل الع رررل د ا

مر  اهرر   برل  إ  (3)إليهرملةا هلير   األانم بيم  بةه 
فررررر  الال مرررررة لنرررررال المتعم رررررلي   األبليرررررة إ ماللظرررررة 

الد ررل المتبررمل  ت ررلا د رر  الد ررل    نالبمررم ي رربح 
 أدبم تبرررماه دا رررلا برررملبيل  أمرررممل مرررم فررر  برررةا الد ررر  

 .دا لا بملعاا 
 ر  تلليرل المرل  التر     مم لنرم السرند لن 
يظر  فيهرم الد رل  تر الع ل فيهرم أأ المرل  ال إبااميج، 
 ؟ مئمم 

برررم  الد رررل  ال رررد  إلرررىيرررةب، بعرررب العررراا   
الرررررةأ يتااضرررررى فيرررررر ال افرررررم   لرررررى جميرررررل المسرررررمئ  

يلرررللا مهلرررة  إ بيل دالرررثم  مررر  غيرررا مالجدبايرررة نرررمل

                                      
 .   120ص،  اميل الشرقاوي ،  مصدر سابا .  د (1)
 . 120، ص مصدر سابا، غني  حسون طه . د  (2)
 .لبحثمن ا  0انظر  ركن الشكبية ص   (3)

 إ هررر  بعرررل ةلرر  خاللهرررم بمررم يعاغبرررة جليررل   إل ررال 
هيتهمم بملاغم م   ي ة الد ل المستخلمة  ل اتجهر  

لم  مبرااي   ردلهم ألبيل تمم دا لت ام بر ف   إباام إلى
ينررد  الد ررل متبررمل   أ ت رردا  إةابررم  المعرراي ه سررر 

يتضم  التااض  بي  ال افي  تعيري   أ اعتا  لةل  
مررر  العررراا   األخرررانمرررم بررراا الررربعب .(4) برررةه المرررل 

المررل  دا  لررم  فيرررالع ررل الررةأ   تلررلل  إ ةلرر  ب رردلهم 
اهع رمله  أانرم لتخلف ان  برمم مر  يهع ل د لا بملبيل 

ال افي  اتجه   إاال ةل     البيل  أانم تتدافا فير 
ةلر   األخا ب  ال اف  إةابيل ا اتبم  بع ل  إلىفير 

د ررل تل رر  بررةا العررا  مرر  د رر  تبررمل  الاضررم لررةل  
  بيعرررم تممرررم يهرررتا مررر  يمنررر  ا تبرررما مثررر  برررةا ا ت رررم

 . (5)البيل أثماد   اهع مله جميل 
 إلررىيررؤلأ  بةهرررلنرر  يعترراب  لررى بررةا الرراأأ 

 مرر  ألهرررفرر  ت بيرر  هظايررة تلررد  الع ررل ةلرر   اإلفرراا 
لررررم يايررررلا المتعم ررررلي   إ  رررري ة الد ررررل  الداضررررح مرررر 
همرررمالبيرررل الترررمم  برررملبيل  األخرررايعرررل الرررلبمم  أ  أاال دا 

 .بةل  أيهمماغ،  إ دالعاا  
لمرم نررم   بةهررل رد  ا إلررىالرااجح يرةب،  دالراأأ

ينرد   رايلم بر  يجرد   أ ا عتاا  ف  تلليل المل  
ينرد  ضرمهيم لرةا فرم   رلم تلليرل المرل  فر   أ  أيضم

اسررت مي  إةا  رل الد ررل   ينرد  سررببم لللنرم بب الهررر 
 (3)المررل  مرر  ظررادف ا ت ررم بررةه يلررلل  أ ال مضرر  

  رل بيرل ترمم  إلرىلرد  يت أ ب   الد رل د يمنر   دا  
لتخلف عا  م  العاد  الداج، تدافابم لنر  يتلرد  

                                      
.   130ص ، محمد شكري سرور ، مصدر سابا . د  (4)

 .130ص
 . .  92ص ،  مصدر سابا،  سبيمان مرق  .د(5) 
ارة وي حيث يغبب أن تكون مدة الوعد بالبيع لبوين المؤ ( 3)

نقال عن اار امتد الوعد بالبيع ، يمدة اإلياار فإذا امتد اإل
 .50وامش ص     ، السنهوري
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 رليح دبرد اه رااف  إلرىالت اف ال رمهده  البم ر  
لرررد  األخيررراالت ررراف  إلرررىالملتملرررة  المتعم رررلي  إاال 

لرررررم  إاالتهمرررررم    األ رررررل الت ررررراف  لمرررررم برررررب ال  
همررمملبيل دالعرراا  برر ا لترر ام فرر  اللررم  إلررىته رراف   دا 

اغ، اللبمم بملبيل  إةابةل  ف  المست ب   التعهل إلى
 .  (1)العاا  أد

 ررر  لنرررم الد رررل المتبرررمل  برررملبيل دالعررراا   أمرررم
هررررر يختلرررررف  ررررر  ا  إفهررررد ةاترررررر لنررررم الد رررررل برررررملبيل 

بيرل ههرمئ  ثبر   إلىل  تلدي  الد ل  أ ف   األخيا
فر   دل لرر ونالبمم مد ر إ لن  م  ال افي  بم تبما 

 إلررىبيررل ههررمئ  يعرردل  لرىإلرر  تلديرر  الد ررل  إ لري  
 . الل ال افي  ف  الد ل بملبيل لد  سداه 

 
 المبحث الرابع

حكم الوعد بالبيع في الشريعة 
 :اإل المية

ت رراف  إهعرم برد  اإلسررالم الع رل فر  ال  رر  
فررررر  اللرررررم  دالدفرررررم  برررررر داجررررر،  ضرررررم  دليمهرررررة مترررررى 

بملتعم ررل  الد ررل أمررمدعرراد ر العررا ية  أانمهرررترردافا  
فر   أمرا     الاغبة ف  فع اإل ال  بعن   مم فهد

د افررر ابرر   ب  يعرردل ب مئررل   لررى المد رردل لررر والمسررت
 إهعررررم  رررر   أخبررررما العررررل  ) افررررة فرررر  نتمبررررر اللررررلدل

 . (2)(ف  المست ب   ادفممع المخبا
د  خالف بي  المسرلمي  فر  اسرتلبم، الدفرم  

 إههرررم إ  األخرررال بملد رررل دا تبرررمابم ةلررر  مررر  منرررمام 
د، الدفررررم  بررررر  ضررررم   أأ برررر  يلرررر م اختل رررردا فرررر  دجرررر

                                      
 .129-121ص ،مصدر سابا ،طه  حسونغني .د  1)) 
أبو عبد هللا محمد بن عرفة ، شرح حدود ابن عرفة ، مطبوة ف الة ( 2)

 .1992 ، المحمدية ، المغرب

ال مض  الدا ل الدفم  بد له نمم يل م المتعم ل بملدفرم  
  يلررر م  ليهيرررمداجبرررم  إ الد رررل   ياتررر،  إ  أمبد رررله 

 ؟ال مض  الدا ل الدفم  بر 
الد رررل    إ  إلرررىد رررل ةبررر، جمهررردا ال  هرررم  

ل رم   لرر يج، الدفم  بر  ضم  داهر   ينس، المد ردل
 إلرررىف رر    سرربي  لل ضررم   ألبيرررمل ررم   إ  برر  الدا ررل 

 ألههرمفهم   ي اد   لة   ل الد رل .  (3)بر  إل امر
  يجيرر د  تعليرر    رردل المبررمل    لررى عررا  سرردا  

غيا مالئم دي دلد   أدنم  بةا العا  مالئمم  للتعم ل 
فملةأ يتم بلنم العماي الملنيةولنم البيل بد ه    إ 

لمعررتاأ فررال ي ررح تعليرر  جعررال دجبرراا  لررى البررمئل دا
(4)عرررا  لرررىاهت رررم  الملنيرررة  

الماااادة  ت نصاااقاااد و .

صااايغة ) الودلياااة باااأن  األحكااااممااان ماباااة ( 101)
االستقبال التي وي بمون  الوعد الماارد مثال ساأبيع 

   ةلرر  د ررل مجررال  (وسأشااتري ال ينوقااد بهااا البيااع 
مررر  ( 9799) دترررهص المرررمل  .  إيجمبرررمدالد رررل لررري  

ليهرر  برةلا الرل خخرا  أمرالرد ) علليرة ال األلنرمممجلة 
ليه  الةأ م لااه نةا م  ممل  فد ل بتةليتر  أدب دلر 

بمجررررال  ألائررررر  يجبررررا  لررررى و  األلا ثررررم امتهررررل مرررر  
دبرررةا برررد مد رررف ف هرررم  المرررةب، الجع ررراأ ( . د رررله 

الع ررررررررل   يهع ررررررررل ب رررررررري ة  أ الرررررررةأ اجمعرررررررردا  لررررررررى 
 عررررم إه إاال الد ررررل دلرررري   إلررررىا سررررت بم   ه رررراافهم 

دةب، ن  م  العمفعية دالظمباية .. الع ل ف  اللم  
اسررتلبم، الدفررم  بملد ررل م ل ررم  لد  دجدبررر دلررد  إلررى

د هررل  (5)فرر  اله  ررة رلخرر  بسرربب أدمعل ررم   لررى عررا  
الت اير   هرلبم  إمنرم الله يرة هجرل ف  مةب،  البل 

بررري  د رررل م لررر  دد رررل معلررر   لرررى عرررا  فررر    ررردل 
                                      

، بدون سنة طبع ،  1احمد أبو الفتح ، الموامالت ، ا(  3)
 . 190ص 

/ 1: ، ابن حزم ، المحب   3/214:ابن قدامه ، المغني  ( 4)
20  
  44ذنون ، مصدر سابا ، ص حسن عبي ال. د ( 5)
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ةلرر   إ دبيهرردا و لمد دل المعمدضررم  مهعررم  للت ايررا بررم
مررر   بيررر  الضرررمم  الرررةأ يثبررر  بملن ملرررة د برررادا  ررر  

 (ب ردا  التعرملي  تنرد    مرة  المدا يرل)ةل  ب م ل  
برررل برررةا العرررف :  ألخرررالرررد  رررم  اجررر  :  دمثرررم  ةلررر 

فلرررم . لررر  أ  يررررل رررال  و دأ  لرررم يع ررر  ثمهرررر و فةهرررم 
الررثم  المررةندا  ألا يعرر  المعررتاأ الررثم  ولرر م الاجرر  

 أ  يرردا  يع ر  ثمهرر فمهرم :) لى د له المعلر  بهم 
الفررل  مداهرربررل مملرر  مرر  فررال  : ) تعليرر  بخررالف( لرر  

فلررري  ثرررم تعليررر  بهرررم و فرررال يلررر م الدا رررل ( لررر  الرررثم  
(1) بعرر  

 أد مسررةلة لرر دم الدفررم  بملد ررل  ضررم  أمررم، 
تتعلررر  ف ررر  بمسرررمئ   إهمرررم رررلم ل دمرررر  هرررل المملنيرررة 

م  دمههررررم البيررررل لد  المعمدضرررر داإللسررررم المعررررادف 
 اإللرر امد ررل جررم  فرر  نتررم، تلايررا النررالم فرر  مسررمئ  

هرم لري  في (الد رل أأ) م، مم ه ر العرل للعالمة الل
همم أ  العخص ه سر عيئم  إل ام ب  نمم  رم  ابر   دا 

المخبرا معادفرم فر  المسرت ب   إهعرم  ر   أخبرما افة 
 األمردا أأببرة  أد تر   أدمل اب دمثلدا لر بملد ل ب

لد    دالاللسمبملمعادف  األمالخ  ف  بم، الت  ت
لرررررم و د (2) نرررررملبيل بملمعدضرررررم التررررر  تتعلررررر   األمررررردا

فر  ال د  بل دم الد رل  إلىالمملنية  أه مايةب، ن  
فرررةا نررم  الد ررل م ل ررم  فيجرر، الدفررم  بررر . المعدضررم 

نررم  معل رم   لررى  إةاأمرم و (3)ا عرةل إ  لرى نر  لررم  
 رررردل فرررر  السررررب، سررررب، و فررررال يلرررر م سرررردا  ألخرررر  المد 

سرريمات   أل رمنمرر   رم   خرا  (4)لرم يرلخ  أمبمل عر  

                                      
/ 0: ، حاشية ابن عابدين  115/ 3: كمال بن ومام ، فتح القدير  ( 1)

، ص ( 14)، مابة األحكام الودلية وشرحها لسبيم رستم باز مادة  323
53  
 الوالمة الحطاب ، تحرير الكالم في مسائل اإللزام (  2)
األنصاري ، فقيه  قاسم بن عبد هللا بن محمد الشاط: ابن الشاط (  3)

 152/ 2: وأديب الديباا المذوب البن فرحون 
  00/ 11، تفسير القرطبي  212/ 1: فتاوى الشيخ عبيش (  4)

دبةا الاأأ بد الااجح  هل  إسالفرو دج،  أسل   داهة
 . المملنية 

الد رل  أ  لرى  أجمعر ال  هية الت   ا اا  إ 
اسرتهلدا  اإلسرالميةبملتعم ل جمئ  دف م  أللنمم العايعة 

ممرر  الع ررا دضرراداا  الليررم  دالتع مت لبررم  إ  إلررى
المعممال  ت ض  بةجم   بةا الهردي مر  التعممر   أثهم 

ت رري  الد ررل بملتعم ررل الررةأ يمنرر   يمسررر  أ د  يجررد  
 لرررى الد رررل بملعررراا  بملد رررل المجرررال الرررةأ جرررم   برررر 

الد ل  إ لي  . العللية نمم بيهم سمب م   األلنمممجلة 
 اهع ررملهالررةأ جررم  فرر  المجلررة دالترر  أ ررا   لررى  ررلم 

 هرلمم ه رد  د رل بملتعم رل برد دهل  . بد د ل مجال 
يعهرر  أيضررم  د ررل بملعرراا  أل  نالبمررم د ررل بت رراف 

. يساأ  لى الثمه   األد فملةأ يساأ  لى .  مهده 
ال  هيررررة الترررر  أنررررل   لررررى أجررررم   الد ررررل  ا اا دمرررر  

 . بملتعم ل 
 إ : )الررررلنتدا  بررررم  ال ررررااف ليرررر  ةنررررا 
يهع رررل  ررري ة ا سرررت بم  التررر  تنرررد  بمعهرررى الد رررل   

مرر  ( 989)   ليررر المررمل  ه رربهررم الع ررل دةلرر  لمررم 
برررةه المرررمل   مهرررمص  ممدأمرررالعلليرررة و  األلنرررمممجلرررة 

 إليررررمررر  ال رررد  برررب ال    رررل الد رررل  ب رررم  لمرررم ةببررر  
 األمرادا رل  إ غيرا  اإلسالميةمجمد ة م  المةاب، 
همير  ده را  بري   أ فيجر،  ليهرم  لى خالف ةلر  و 

ألنمم المجلة و بعن   مم د  اإلسالميةألنمم العايعة 
برررم   المرررةاب، ال  هيرررة فةهرررر يمنههرررم  إلرررىفررررةا هظاهرررم 

ال رررررد  ب ررررررلة الد ررررررل بملعررررراا  ليرررررر  يتسررررررل مجررررررم  
يل  مر   ا جتهمل لر  لى أسم   لم تدافا للي  ت 

ال ررراا  دالسرررهة بخ ررردص  ررري ة الع رررل دنرررةل  بهرررم  
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 لررررى مررررم دال فرررر  نترررر، المملنيررررة مرررر  ا تبررررما الد ررررل 
 .( 1)(لخ  المد دل ف  سب، أ إةامل مم  

 ليرررر يظهرررا لهرررم بعرررن  داضرررح نثرررا  ال رررمئلي  
. بدجد، الدفرم  بملد رل دا  برةا الراأأ   يسرتهم  برر 

أيهرم الرةي   يرم) دجم  بةا الراأأ مرل دمم  ب دلرر تعرملى 
 أ خمهرردا لررم ت دلررد  مررم   ت علررد   نبررا م تررم   هررل ا  

 .(2) (ت دلدا مم   ت علد  
تي  النايمتي  فيهمم هرص  لرى دجرد، ا ي إ هاللظ 

الت ام المؤم  بمم ي لا  هر دا  غيا ةل  أثرم نبيرا 
 .فيند  ملامم  
 رررم  :  رررم ( اضررر  ا   هرررر) بايرررا  أبررر د ررر  

المهررمف  ثررال   أيررة( "  ررلى ا   ليررر دسررلم) الاسرد  
ةالل  نة، و  إةا:  ةاد ل أخلف و  دا  خرم   ائتم  دا 
 "( )  . 

، العررهملا  بررم، مرر  دةنررا البخررماأ فرر  نتررم
 لى )للي  جمبا لمم مم  الهب   الد ل بريجم  أما

بنا مرم  مر   بر  العرال  بر   أبمجم   (ا   لير دسلم
بنرررا مررر  نرررم  لرررر  لرررى الهبررر   أبرررداللضرررام  ف رررم  

نرررم  لررررر  بلرررر  ررررله  أدليررر   ( رررلى ا   ليرررر دسررررلم)
برررر  أمرررافليةتهرررم نمرررم  رررم  دفعلرررر اللسررر  الب ررراأ أأ 

نرررم   اهرررر إسرررمم ي اةنرررا فررر  النترررم، د ) ا يرررة دةنرررا
 .(4) (  مل  الد ل

 
           

 
                                      

عبا  الصراف ، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي .د(  1)
  194 – 197ص 1905، دار البحوث الوبمية ،  1الاديد ، ط

 ( 3-2)سورة الصف أية (  2)
، كتاب اإليمان ، باب عالمة المنافا  21/ 1: البخاري في الصحيح ( 3)

، كتاب اإليمان ، باب  01/ 1: ، مسبم في الصحيح ( 33)حديث رقم 
 (  170)بيان خصال      المنافا  ، حديث رقم 

 

  54سورة مريم ، اآلية (  4)

 واال تنتاجات الخاتمة            
 

الد رررل برررملبيل برررد   رررل يلتررر م برررر عرررخص برررة  
 أبرررل ا إةيبيرررل عررريئم معيهرررم برررثم  معررري  للمد ررردل لرررر 

للد ل بملبيل د . اغبتر بملعاا  خال  مل  معيهة األخيا
دالد رل  دالد رل بملعراا برملبيل   ب  الد رل ثال   دا

يعتبررا الد ررل بررملبيل ليرر    . المتبررمل  بررملبيل دالعرراا 
 إاال  رررررررف    معل رررررررم   لرررررررى عرررررررا  داد  بيعرررررررم بيعررررررم  

الع ررل  إبرراامدالعرراا   بررا البيررل  إلررىتجررر تال ررافي    
المد رردل لررر اغبتررر  إبررلا يتد ررف بررةا الع ررل  لررى  إهمررم

ضرررل دمررر  خرررال  بلثهرررم المتدا.فررر  البيرررل مررر   رررلمهم 
 :تد لهم إلى الهتمئا ا تية 

يعتبرررا الد رررل برررملبيل فررر  ال  رررر اإلسرررالم   -9
 امتثررم  مرر  ا لت امررم  الداجرر، الدفررم  بهررم دبررةا الرراأأ

 .هبدية سب  بيمههم  به دص  اخهية دألملي 
الد ررررل ببيررررل   ررررما يعتبررررا بم رررر  فرررر  ظرررر  -2

عررررنلية معيهرررررة  إتبررررميال ررررمهد  العاا رررر  ندهررررر يسررررتل م 
 العاا رر  فرر   ررمهد  التسررجي  الع ررماأ  ررابم المعرراي 

 لى ت رافم   م  الممل  الثملثة مهر األدلىف  ال  ا  
دال   لرررى سررربي  الل رررا لررري  مررر  ضرررمههم الد رررل 

دال  لرى   رما  إ بملبيل نةل  لنم الد ل بملت ضري  
. 

 
 
 
 
 
 
 



 23 

للد ررل بملت ضرري  مرر  الهمليررة العمليررة فمئررل  - 
  العرر عة نبيررا  فهررد يل رر  الم ررللة الترر  يل  هررم لرر

   .جد  فيهم الع عة الت  ت األلدا يل ف  غيا للع 
فعررر  المعررراي العاا ررر   هرررلمم لسرررم  لسرررهم-8
مسررررملة بررررال  المد رررردل ببيعررررر مرررر  ال  هرررر   الخررررالف

ي  فسررع مخيرراا برر لررر بالنررم ج ئيررم بررم  جعرر  المد رردل
ثم  المبيل ت بي م لهص  إه مصب مئر مل   البيل دبي 

 .   العاا   م  ال مهد  المله 788الممل  
يعتبرررررررا الد رررررررل المتبرررررررمل  برررررررد د رررررررل بررررررري  -7

د ل بملعاا  دبةا  داألخامت مبلي  اللبمم د ل بملبيل 
ال  هرر  بعررم   بيعررة الررااجح بعررل الخررالف  الرراأأبررد 

 بةا الد ل 
  
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر         
 

 القران الكريم :أوال
 الكتب: ثانيا
ال )و  ابرررر   مبررررلي  لمعرررريةابرررر   مبررررلي  و-9

و لاا ال نرررا لل بم رررة ( الملترررما  لرررى الرررلا المخترررما
   2888دالهعاو بياد و

و لاا فررررررتح ال ررررررليا للنمررررررم  و ابرررررر  بمررررررمم -2
 . ال نا وبلد  سهة  بل

أبد  بل ا  العيع ململ ب  المل  لي   - 
وفررررتح العلرررر  المملرررر  فرررر  ال تررررد   لررررى مررررةب، مملرررر  

  ى ألبررررررررمب  األخيررررررررا  و م رررررررر       وال بعررررررررة 9وج
 . 9177الللب  و 
أبرررد  برررل ا  ال ا بررر  و الجرررممل أللنرررمم  -8

 . 288ال اا و لاا  ملم النت، و الايمبو 
أبرررر  ال مسررررم ابرررر  العررررم  المررررملن  وإلااا  -7

 .العاد   لى أهدا  ال اد 
وبرررلد  9المرررل أبرررد ال رررتحو المعرررممال  وج -3
 .سهة  بل

الهظايررررة العممررررة  وإسررررمم ي  غررررمهم . ل -8   
  .9133وم ا  و|م ملا ا لت ام  ولاللت ام 
  فررررر  الهظايررررررة جالمرررررد وأهررررردا سرررررل م  .ل -7

ولاا الههضررررررررررة العممررررررررررة لاللترررررررررر ام ألنررررررررررمم ا لترررررررررر ام 
 .9178وبياد  العابيةو

  ررررل البيررررل فرررر  ال ررررمهد  وتدفيرررر  فرررراج . ل -1
 اللبهمه وبلد  سهة  بل

عرا  الع ردل الملهيرة وجمي  العرا مدأ .ل -98
 .بلد  سهة  بل. ال مبا  وبية لاا الههضة العا و
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 وعررررا  ال ررررمهد  لرررر  الررررةهد  لسرررر  . ل -99
  رررررررل البيرررررررل و الع ررررررردل المسرررررررمم  و المرررررررله  العاا ررررررر  

 .   917وم بعة الااب ةو ب لالو وج
  رررررل البيرررررل فررررر  و خمررررري  خضررررريا . ل -92

 9131و منتبة ال مبا  اللليثة و ال مهد  المله  
لاد  فرررر  و امضررررم  أبررررد السررررعدل . ل - 9

 وبررلد الرر ا الجممعيررة  و  ررل البيررل و  رردل المسررمم  الع
 .سهة  بل 
لرررررردي   ررررررر المال.ولسررررررعيل مبررررررما  . ل -98

دل ع ررررررالمرررررردج  فرررررر  ال ررررررمل،  بيررررررل ال ررررررتالدأ و .ول
لل بم ررة دالهعررا وب ررلال  ةو البيررلولاا اللنمررالمسررمم  

  911-9112و
عررا  ال ررمهد  والررداف   سررليمم  مررا  .ل -97

الع ررل داإلاال  المه ررال   والمجلررل األد و هظايررةالمررله  
 .  9178و ال مبا    8و 

سرررررليم اسرررررتم و مجلرررررة األلنرررررمم العلليرررررة  -93
دعالهم لسليم استم بم ومهعرداا  الللبر  و الل د يرة 

 2881و  9و 
عرررا    رررل البيرررل و  برررم  ال رررااف . ل -98

و لاا  9فرررررررر  ال ررررررررمهد  المررررررررله  النررررررررديت  الجليررررررررل  
 .  9187البلد  العلمية و 

و الررررررررا ا  المررررررررل السررررررررههداأ   بررررررررل. ل -97
منتبرررة الههضرررة و الدسررري  فررر  عرررا  ال رررمهد  المرررله  

  .9177والم اية 
لررررر م    لررررر  بررررر  المرررررل بررررر  سرررررعيل بررررر -91

األفررررررررم  ولاا 7وجالظرررررررمباأ أبرررررررد ملمررررررررلو المللرررررررى 
 وبياد  وبال سهة  بلالعابية

الدجي  فر  الع ردل و غه  لسد   ر .ل -28
فو ب رلال و و م بعة المعرما 9و ج  ل البيل والمسمم  
9131-9188 

ملمررررل برررر  أبرررر  بنررررا برررر   بررررل ال ررررملا  -29
 9171الاا أو مختما ال لم  ومنتبة لبهم و 

عرررا  ألنرررمم و ملمرررل عرررناأ سرررادا . ل -22
 9118و ال مبا  و   ل البيل 
و ال رررررررمهد  المرررررررله  و ملمرررررررل  مسرررررررم . ل - 2

 . 9118و مهعداا  ال مبا  و ال يدل المسمم  
مررررر   العررررراد  ترررررمجماتضرررررى ال بيرررررلأ و -28

جررردابا ال رررممد  و لاا الهلايرررة للهعرررا و برررلد  سرررهة 
 .  بل
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  لامررمدف  اللي   برل ا  بر  المرل بر  -27
 9177 9التاا  العاب  و   أليم ولاا الم ه  و

  
 والمجالت  القوانين:  ثالثا 
 9179لسهة  88ا م  ال مهد  المله  العاا   .9
(  8)ا رررم  العاا ررر  أ رررمهد  التسرررجي  الع رررما  .2

 9189لسهة 
 العللية األلنمممجلة  . 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 

 
      Aliabad is selling a 

consensual contract-based 

Alrdhaomahl reason, the 

legislature has dealt with 

the Iraqi civil law in force in 

Article (91.) 

In this paper we 

discussed the meaning of 

the modest promise of 

sale, the difference 

between him and some of 

the implications of the 

promise to sell  
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and the types of 

promise to sell and the 

position of Islamic law from 

it. 

Shows that the position of 
Islamic Shania law is different 
from the position it was explained 
that in the research. We hope that 
we have been successful in 
covering the topic in all its aspects 
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 السلطة المختصة بفرض العقوبة اإلنضباطية على  

 هيئة التدريس بالجامعةأعضاء 
 

 طالب الماجستيرأعداد 

 عمار خليل جمعة الحديثي
      

 

 الخالصة
، بعض األخطاء داخل المرفق الجامعي أو خارجه بالجامعة هيئة التدريسقد يرتكب عضو    

، وهي تظهر عندما يخالف في عمله الواجبات اإليجابية أو السلبية المفروضة عليه  الوظيفية
 .، ولو لم تتضمنه نصوص مكتوبةعمله الوظيفيصراحة ، أو عندما يخرج على مقتضيات 

 على اإلنضباطية العقوبة بفرض المختصة السلطة) نبين أن البحث هذا في سنحاول لذا    
  .مبحثين على الموضوع تقسيم خالل من وذلك ،( بالجامعة التدريس هيئة أعضاء
 .بالجامعة التدريس هيئة عضو تعريف -: األول المبحث

 اإلنضباطية العقوبة بفرض المختصة السلطة -:المبحث الثاني
 .خاصة بالعراق وهي والتوصيات اإلستنتاجات أهم تسجيل تم الخاتمة وفي    
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Abstract 
 

   May commit a faculty member in the university within the facility or 

outside the university, some functional errors, which appear when the 

violation of his duties in the positive or negative imposed on it explicitly, 

or when they come out to the requirements of his career, if not contained in 

written texts. 

   So in this research we will try to show (the competent authority to 

impose punishment on the discipline of the faculty), and will be done 

through the division of the matter to the two sections. 

       Section one: - Definition of the university faculty member. 

       Section two: - the competent authority to impose punishment on the 

discipline faculty member. 

        In Conclusion been registered the most important conclusions and 

recommendations, which are especially Iraq. 
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 المقدمة
 

والتي أولىى  إنضباطيبنى عليها كل نظام ة من األساسيات التي ي  نضباطيتعد السلطة اإل     
بالنسىىبة لعمىىوم  وظيفىىة العامىىةللعىىنون ا لهىىا المعىىرع أهميىىة كبيىىره عنىىد سىىنه للتعىىريعات المنظمىىة

خصىها المعىرع بظنظمىة إنضىباطية خاصىة بهىا  همبطوائف معينة منالخاصة  الموظفين أو تلك
 .  بالجامعة يةسيهيئة التدر الأعضاء  ومن تلك الطوائف طائفة

ذا ماو      جتهاده في  ئكافي  من الطبيعي أن كان  ا  عضو هيئة التدريس بالجامعة عن جده وا 
، فمن الضروري أن يكون في الوقت نفسه معرضًا لعمله بالترقيات واألمور األخرى أدائه
إذا ما أهمل أو قصر أو تقاعس عن أداء مهامه الوظيفية الموكلة إليه،  والعقابلة ءللمسا

 .على أن يتم معاقبته بالعقوبة المناسبة والمالئمة لمكانته وقدسية الوسط الذي ينتمي إليه
 

يمانًا من قبل معرعها من هذا المنطلق      سلكت معظم الدول مسلكاً خاصًا إدراكًا منها وا 
 ، وذلك بإفراد نظامبالجامعة بالدور ألرائد والمهم الذي ينديه أعضاء هيئة التدريس 

طبيعة الوظائف التي يندونها بصفتهم ينسجم مع  لمعطاءاخاص بهذه ألفئة  إنضباطي
يًا تختلف إنضباطلتهم ءخاصة بمسا اً طياته أحكامفي يحوي ،  بالجامعة أعضاء هيئة تدريس

توزيع مد على وع، الموظفين العموميين في الدولة  إنضباطعن القواعد العامة المتبعة في 
إختصاص فرض العقوبة اإلنضباطية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بين السلطة 

إليها أوكل جالس تظديبية التي ومالرئاسية التي تختص بتوقيع العقوبات اإلنضباطية البسيطة 
على أعضاء هيئة التدريس األكبر في توقيع كافة العقوبات اإلنضباطية  ختصاصاإل

ينسجم لعقوبات العديده ، وقد جاءت هذه اإلنظمة اإلنضباطية بما ا بما في ذلكبالجامعة 
ون يرم جالل المقاصد التيوطبيعة األعمال التي ينديها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و 

 .  ومعرفيًا ومعرفيًا  علمياً صرح المجتمعات المتقدمة  في بناءإليها 

أما في العراق فإن المعرع العراقي لم يفرد ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة نظامًا     
أخضعهم ألحكام قانون إنضباط موظفي الدولة ، وبذلك يكون قد إنضباطيًا خاصًا بهم 

فيما يتعلق بمساءلتهم إنضباطيًا بما في ذلك السلطة  المعدل 4994لسنة ( 41)رقم والقطاع العام 
على ، فيما لو وقع منهم إخالاًل بواجباتهم الوظيفية  المختصة بتوقيع العقوبة اإلنضباطية عليهم

الرغم من أن المعرع العراقي قد أفرد لبعض الطوائف من الموظفين أنظمة إنضباطية خاصة بهم 
الهم التي يندونها ، كاألنظمة اإلنضباطية الخاصة بالقضاه واإلدعاء العام تنسجم وطبيعة أعم
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وأفراد القوات المسلحة وجهاز المخابرات واستثناهم من حيث خضوعهم ألحكام قانون اإلنضباط 
 .أعضاء هيئة التدريس بالجامعة (المستثناه) العام ولم يكن من بين تلك الفئات

    

 أهمية الدراسة 
 

 -:باآلتي هالهذه الدراسة مكامن من األهمية نبرز أهم    
يستمد هذا البحث أهميته من الدور البارز الذي تقوم به السلطة اإلنضباطية في تحقيق  -1

فاعلية العمل اإلداري في المرفق الجامعي والعمل على حسن سير المرفق الجامعي بإنتظام 
ضطراد  .وا 

إال أن أهمية هذه ، الموظفين من الكثره بمكان  إنضباط أن الدراسات التي تناولت مسظلة -2
في نطاق الوظيفة  أحكام اإلنضباطتناولت  قد هذه الدراساتالدراسة تنبع من أن معظم 

ولم تتعمق الدراسات والبحوث بفئات معينة من الموظفين الذين تنظم  ،العامة بوجه عام 
 . بالجامعةلتدريس قوانين خاصة ومنهم أعضاء هيئة أ إنضباطهم مسظلة 

، بما لها  نضباطيةالسلطة اإل خطوره الدور الذي تمارسهالموضوع من  اكما تنبع أهمية هذ -3
بالجامعة من  من سلطة تقديرية واسعة في تكييف ألفعل المنسوب لعضو ألهيئة التدريسية

 .يستظهل العقاب أم ال وتقديرها للجزاء المناسب له إنضباطيةكونه يعكل مخالفة حيث 
 

 نطاق الدراسة 
سوف نتناول في هذا البحث السلطة المختصة بإنضباط أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة في    

آخذين كل من فرنسا الدول التي أفردت ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة نظامًا إنضباطيًا خاصًا بهم 
ذين في الجامعات العراقية والعضاء هيئة التدريس أمع بيان السلطة المختصة بتظديب  ومصر إنموذجاً 

 .المعدل  4994لسنة  41تطبق بعظنهم أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
 
 
 
 

 هيكلية الدراسة 
 
 
 

تعريف نتناول في األول سبقناها بمقدمة وأعقبناها بخاتمة  الدراسة على مبحثينهذه  سنقسم    
بفرض السلطة المختصة حين نتناول في المبحث الثاني ، في بالجامعة هيئة التدريس عضو 

 .العقوبة اإلنضباطية
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 المبحث األول
   بالجامعة تعريف عضو هيئة التدريس

 
 

سىىىنحاول فىىىي هىىىذا المبحىىىث البحىىىث فيمىىىا قىىىد ورد مىىىن تعريىىىف بصىىىدد عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس   
  -:على النحو اآلتيتفصيل ذلك بالجامعة في كل من التعريع والفقه المقارن والعراقي و 

 
 
 
 
 
 

 األول المطلب
 التعريف التشريعي لعضو هيئة التدريس بالجامعة

 
 
 
 
 
 

نخصىىىىص األول لبيىىىىان موقىىىىف التعىىىىريع المقىىىىارن مىىىىن  فىىىىرعينعلىىىىى  مطلىىىىبسنقسىىىىم هىىىىذا ال   
التعريىىف بعضىىو هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة فيمىىا نخصىىص الثىىاني لبيىىان موقىىف التعىىريع العراقىىي 

 .من التعريف به
 

 الفرع األول
 تعريف عضو هيئة التدريس بالجامعة في التشريع المقارن

 
 

القانونيىىة فىىي التعىىريع المقىىارن بىىادذ ذي بىىدء يمكىىن القىىول ومىىن خىىالل إسىىتقراء النصىىوص    
وضىىع عىىن  تتىىوارى التعىىريعاتهىىذه ن ذات الصىىلة بإنضىىباط أعضىىاء هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة أ

إكتفىت بتحديىد أعضىاء الهيئىة التدريسىية  ، حيىثالجامعىة بلعضىو هيئىة التىدريس  تعريف محدد
 .ن تتناولهم بالتعريفأعلى سبيل اإلستذكار والتعداد دون بالجامعة 

 

الصىىادر ( 86/969)لىىم ِيْصىىلم المعىىرع الفرنسىىي فىىي قىىانون التعلىىيم العىىالي رقىىمففييي فرنسييا     
نمىا  4986( تعرين الثاني)يونيه  41في  تعريفًا واضحًا لعضو الهيئىة التدريسىية بالجامعىة ، وا 

نجىىىده قىىىد حىىىدد أعضىىىاء الهيئىىىة التدريسىىىية القىىىائمين بمهىىىام العمىىىل التدريسىىىي داخىىىل الجامعىىىة أو 
لعلمية على سبيل التعداد فحسب ، وبين أن أعضاء هيئة التدريس هم األسىاتذه ، المنسسات ا

 .(4)المدرسون، المدرسون المساعدون ومن يماثلهم من نفس درجتهم
 

لسىىنة ( 19)فلىىم يتطىىرق هىىو اآلخىىر فىىي قىىانون تنظىىيم الجامعىىات رقىىم  المصيير أمىىا المعىىرع    
 الىىنه لمسىىظلة وضىىع تعريىىف لعضىىو الهيئىىة التدريسىىية بالجامعىىة، حيىىث نجىىده قىىد سىىلك  4991
الىىذي سىىلكه المعىىرع الفرنسىىي، مىىن حيىىث اإلكتفىىاء بتحديىىد أعضىىاء الهيئىىة التدريسىىية فىىي  ذاتىىه
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الهيئىىة التدريسىىية بالجامعىىة ، وبىىين أن الجامعىىات الخاضىىعين ألحكامىىه دون أن يعىىرف عضىىو 
األسىاتذه  : هىم الخاضىعين ألحكىام هىذا القىانون أعضاء هيئة التدريس في الجامعىات المصىرية

 .(1)، األساتذه المساعدون، المدرسون
 
    

 تعريف عضو هيئة التدريس بالجامعة في القانون العراقي: الفرع الثاني
 

 
 

  ( )4966 لسىنة (14)لم ينِح المعرع العراقي في قانون التعلىيم العىالي والبحىث العلمىي رقىم    

كتفىى إ حيىث ، (المصىري الفرنسىي،) المعىرعين مىن نظىراءهيختلىف عمىا سىلكه  حىِ نم  المعدل
بىين فحسب ، دون أن يتنىاولهم بىالتعريف ، و بسرد أعضاء الهيئة التدريسية على سبيل التعداد 

سىىىىاتذه، لف مىىىىن األتىىىىظت (1)الهيئىىىىة التدريسىىىىية فىىىىي الجامعىىىىات وهيئىىىىة التعلىىىىيم التقنىىىىيعضىىىىاء أن أ
 .( )ساتذه المساعدون، المدرسون، المدرسون المساعدوناأل

 

ذا مىىا إتجهنىىا صىىوب قىىوانين الخدمىىة الجامعىىة فىىي العىىراق ، نجىىد أن المعىىرع العراقىىي لىىم      وا 
محىددًا لعضىو هيئىة التىدريس بالجامعىة  تعريفىاً  -كحال نهجه فىي قىانون التعلىيم العىالي -يضع 

إبتىىىداًء بقىىىانون الخدمىىىة الجامعيىىىة رقىىىم ، بيىىىد أنىىىه إعتىىىاد فىىىي قىىىوانين الخدمىىىة الجامعيىىىة المتعاقبىىىة 
قىىىانون التعىىىديل األول لقىىىانون ) 4999لسىىىنة (  41)مىىىرورًا بقىىىانون رقىىىم  (8)4998لسىىىنة ( 411)

نتهىىاًء بقىىانون الخدمىىة الجامعيىىة رقىىم  (9)(4998لسىىنة  411الخدمىة الجامعيىىة رقىىم  لسىىنة (  1)وا 
علىىى أن يضىىع تعريفىىًا لموظىىف الخدمىىة الجامعيىىة والىىذي بإعتقادنىىا يحىىوي فىىي طياتىىه  (6) 1446

 .التعريف بعضو هيئة التدريس بالجامعة -ضمنيًا  -
 
 
 
 

 4998لسىىىىىىنة  (411)قىىىىىىانون الخدمىىىىىىة الجامعيىىىىىىة رقىىىىىىم  صىىىىىىوب إذا مىىىىىىا أرجعنىىىىىىا النظىىىىىىرفىىىىىى    
كىل موظىىف  ):موظىف الخدمىىة الجامعيىة بظنىهنجىد أن المىاده الثانيىة منىىه قىد عرفىت   (9)(الملغىي)

و منسسىىاتها ممىىن أو دوائرهىىا أو العمىىل فىىي الىىوزاره أو البحىىث العلمىىي أيقىىوم بممارسىىة التىىدريس 
هىىذا التعريىىف دل وقىىد ع ىى،  (تتىىوافر فيىىه عىىروط عضىىو الهيئىىة التدريسىىية كمىىا وردت فىىي القىىانون

 411قىىىانون تعىىىديل قىىىانون الخدمىىىة الجامعيىىىة رقىىىم )4999لسىىىنة (  41)رقىىىم قىىىانون البموجىىىب 
تقىرأ المىاده الثانيىة مىن  ،والتىي جىاء فيهىا  منىه ولىىوذلك بموجىب نىص المىاده األ( 4998لسنة 

لتىىىدريس أكىىىل موظىىىف يقىىىوم بممارسىىىة )يقصىىىد بموظىىىف الخدمىىىة الجامعيىىىة : القىىىانون كمىىىا يلىىىي 
و ألفنيىىىة فىىىي الجامعىىىات ومنسسىىىة المعاهىىىد الفنيىىىة ، ستعىىىاره او اإلأالجىىىامعي والبحىىىث العلمىىىي 

/ لتربيىىة والداخليىىة أالعلمىىي و  العمىىل فىىي الىىدوائر الفنيىىة فىىي ديىىوان وزاره التعلىىيم العىىالي والبحىىث
 .(داره المحلية ممن تتوافر فيه عروط عضو الهيئة التدريسيةاإل
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يكىن المعىىرع موفقىًا فىىي القىول مىىن وجهىة نظرنىىا المتواضىعة أن هىىذا التعريىف لىىم ونسىتطيع      
، إذ أنىه لىم يقصىر مفهىوم موظىف  وسع من مفهوم موظف الخدمة الجامعيىةقد  ألنه صياغته،

الخدمىىة الجامعيىىة علىىىى مىىن يمىىارس تلىىىك األعمىىال فىىي المرفىىىق الجىىامعي أو منسسىىات التعلىىىيم 
نما عىمل باإلضىافة إلىى ذلىك العىاملين فىي وزارات  الترب يىة، العالي والبحث العلمي فحسب ، وا 

 .يئة التدريسيةمن تتوافر فيهم عروط العضوية في الهوالداخلية، واإلداره المحلية م
 

ذا ما إتجهنا صوب     خىر هو اآل نجده 1446لسنة(  1)رقم لنافذ قانون الخدمة الجامعية اوا 
لتىىىدريس أكىىىل موظىىىف يقىىىوم بممارسىىىة ):نىىىهظلموظىىىف الخدمىىىة الجامعيىىىة وعرفىىىه ب تعريفىىىاً قىىىد أورد 
و العمىىل فىىي ديىىوان وزاره التعلىىيم العىىالي أستعىىاره العلميىىة والفنيىىة والبحىىث العلمىىي واإلالجىىامعي 

و منسسىىىاتها ممىىىن تتىىىوفر فيىىىه عىىىروط عضىىىو الهيئىىىة التدريسىىىية المنصىىىوص أوالبحىىىث العلمىىىي 
ي قىانون يحىل أ وأ 4966لسىنة  14لبحىث العلمىي رقىم أعليها في قانون وزاره التعلىيم العىالي و 

 .(44)(محله
 

 

يمكىىىن أن نستخلصىىىه مىىىن هىىىذا التعريىىىف أن مفهىىىوم موظىىىف الخدمىىىة الجامعيىىىة ينصىىىرف مىىىا    
ألعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بظعمال علمية المتمثلىة بالتىدريس والبحىث العلمىي ، وكىذلك 
المكلفين بظعمال إدارية أيًا كان نوعها ، يستوي في ذلك أن تكون منداه في صىيغة إستعىارات 

وء المناصىب اإلداريىة فىي الجامعىة أو مركىز الىوزاره او المنسسىات التابعىة فنية أو علمية أو تبى
 .(44)لها

 

ويالحىىظ أن القىىانون الجديىىد إنفىىرد بىىالنص علىىى اإلستعىىاره العلميىىة التىىي غفىىل المعىىرع فىىي    
القىىانون السىىابق اإلعىىاره عنهىىا وحسىىنًا فعىىل المعىىرع فىىي القىىانون الجديىىد،ألن اإلستعىىاره ال تكىىون 

نمىىا قىىد تكىىون علميىىة أيضىىاً فنيىىة فحسىىب  كمىىا أن المعىىرع فىىي تعريفىىه هىىذا قىىد ضىىيق مىىن ،  (41) وا 
نطاق مفهوم موظف الخدمة الجامعية الوارد في القانون السابق ، وهو في رأينىا مسىلك حسىن، 
إذ ِقصىىىر مفهىىىوم موظىىىف الخدمىىىىة الجامعيىىىة علىىىى مىىىن يمىىىىارس التىىىدريس الجىىىامعي أو البحىىىىث 

علميىىة أو الفنيىىة ، أو العمىىل فىىي ديىىوان وزاره التعلىىيم العىىالي العلمىىي أو أن يقىىدم اإلستعىىارات ال
 .دون الدوائر أو الوزارات األخرى والبحث العلمي أو منسساتها فقط ،
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 مطلب الثانيال
 التعريف الفقهي لعضو هيئة التدريس بالجامعة

 

 
 

تعريفىًا لعضىو هيئىة التىدريس الذكر آنفة  المقارنة أن عدم وضع التعريعات نافلة القولمن     
نمىىا هىىي التعريفىىات ن وضىىع أل ،يء الجامعىىة ال يقىىدح  نهجهىىا فىىي عىىب لىىيس مىىن عمىىل المعىىرع وا 

 .( 4)بالدرجة األولى هفقهي ِمهمةً 
 

نبىىين هنىىا موقىىف كىىل مىىن الفقىىه المقىىارن والعراقىىي مىىن مسىىظلة التعريىىف بعضىىو سىىنحاول أن و    
 -:النحو اآلتيوتفصيل ذلك على  هيئة التدريس بالجامعة

 
 
 
 

 موقف الفقه المقارن من التعريف بعضو هيئة التدريس بالجامعة: الفرع األول
 

وضىىىع  نإصىىىميم العمىىىل الفقهىىىي إال  فىىىي يىىىدخلالقانونيىىىة  ريفىىىاتن وضىىىع التعأالرغم مىىىن بىىى   
لىىم تعريىىف لعضىىو هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة لىىم يكىىن محىىل إهتمىىام مىىن قبىىل الفقىىه المقىىارن ، إذ 

لة التعريىىف بعضىىو ظلمسىى الفقىىه فىىي الىىدول محىىل المقارنىىة ىىىىىى فىىي حىىدود علىىم الباحىىث ىىىىىى  يتطىىرق
 .بالجامعة الهيئة التدريسية

ن مجمىىىىل النصىىىىوص القانونيىىىىة فىىىىي التعىىىىريعات ألىىىىى إولعىىىىل ذلىىىىك يعىىىىود مىىىىن وجهىىىىة نظرنىىىىا    
 يىداً تحد بالجامعىة عضاء هيئة التدريسأحددت  أعضاء هيئة التدريس بالجامعةالمنظمة لعمل 

هىىو مىىن بالجامعىىة  يةسىىن عضىىو الهيئىىة التدريإخىىرى فىىأمىىن جهىىة، ومىىن جهىىة ومحىىددًا  واضىىحاً 
قىىد أسىىهب ، فن التعىىاريف التىىي قيلىىت فىىي الموظىىف العىىام مىىن الكثىىره بمكىىانا  و ، مىىوظفي الدولىىة 

 .(41)يف للموظف العامر في وضع تع المقارن والعراقيفقهاء القانون اإلداري 
 
 

 من التعريف بعضو هيئة التدريس بالجامعة الفقه العراقي موقف: الثانيفرع ال
 

حقيقة األمر وجدنا عند البحث في تعريف عضو هيئىة التىدريس بالجامعىة نىدره  التعىاريف     
الفقهيىىىىة العراقيىىىىة بصىىىىدد عضىىىىو الهيئىىىىة التدريسىىىىية بالجامعىىىىة، ولعىىىىل ذلىىىىك نىىىىابع مىىىىن كىىىىون أن 

السىائد فىي العىراق ، وهىو الىذي أورد المعىرع مصطلح موظف الخدمة الجامعية هو المصىطلح 
بصىىدده التعىىاريف القانونيىىة فىىي مختلىىف قىىوانين الخدمىىة الجامعيىىة كمىىا بينىىا آنفىىًا،  فكىىان الىىبعض 

يىىىذهب إلىىىىى تعريىىىف موظىىىف الخدمىىىىة الجامعيىىىة دون التطىىىرق للتعريىىىىف بعضىىىو هيئىىىىة  ( 4)مىىىنهم
مفهىوم عضىو الهيئىة  - ضىمنياً  -التدريس بالجامعة، كون أن هذا المصطلح يحوي في طياته 

 .التدريسية بالجامعة
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ومىىع ذلىىك وجىىدنا أن الىىبعض اآلخىىر يضىىع تعريفىىًا لعضىىو الهيئىىة التدريسىىية بالجامعىىة ، فقىىد     
 الجامعىىىىةب يةالتدريسىىىى هيئىىىىةالضىىىىو إلىىىىى تعريىىىىف ع الىىىىرزاق عىىىىنين الجنىىىىابي عبىىىىد ذهىىىىب الىىىىدكتور

الىدكتوراه أو الماجسىتير ويسىاهم فىي كل من يقوم بالتدريس في الجامعة من حملة عهاده :)بظنه
  .(48)(تحقيق أهداف الجامعة

 

ومن وجهة نظرنا أنه ينخىذ علىى هىذا التعريىف، أنىه ورد قاصىرًا علىى مىن يمىارس التىدريس     
الجامعي دون التطرق إلىى األعمىال األ خىرى التىي يقىوم بهىا عضىو الهيئىة التدريسىية بالجامعىة، 

العلمىىىي الىىىذي يمثىىىل ركيىىىزه أساسىىىية مىىىن ركىىىائز منسسىىىات التعلىىىيم سىىىواًء تلىىىك المتعلقىىىة بالبحىىىث 
العىىىىالي، أم مىىىىا كىىىىان منهىىىىا متعلقىىىىًا باإلستعىىىىارات العلميىىىىة أو الفنيىىىىة التىىىىي يقىىىىدمها عضىىىىو هيئىىىىة 

 .التدريس بالجامعة
 

يلبسىه وعىاحًا  يفًا لعضىو هيئىة التىدريس بالجامعىةوعلى هدي ما تقدم يمكننا أن نصوغ تعر     
ن مىىىن عىىىظن هىىىذا التعريىىىف أيضىىىًا أن يضىىىع فاصىىىاًل يميىىىزه عىىىن بقيىىىة المىىى وظفين فىىىي الدولىىىة، وا 

نسىىىتطيع الوقىىىوف عنىىىده لنميىىىز مفهىىىوم عضىىىو الهيئىىىة التدريسىىىية بالجامعىىىة مىىىن مفهىىىوم موظىىىف 
 : نهظب بالجامعة ن نعرف عضو الهيئة التدريسيةأذ يمكن الخدمة الجامعية ، إ

 

أو يقيد  اسستشياراا العلميية أو الفنيية  لبحث العلمييأ وألتدريسي أيمارس العمل موظف كل )   
مميين تتييوافر فيييه الشييروط الواجييب توافرهييا فييي عضييو الهيئيية التدريسييية المحييدد  فييي الجامعيية 

 .(قانونا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
  السلطة المختصة بفرض العقوبة االنضباطية

 
 
 
 
 
 
 
 

يطلق إصطالح السلطة اإلنضباطية علىى الجهىة المخولىة قانونىًا صىالحية توقيىع عقوبىة أو    
والواقىىىىىع أن السىىىىىلطة ، (49)أكثىىىىىر مىىىىىن العقوبىىىىىات اإلنضىىىىىباطية المنصىىىىىوص عليهىىىىىا فىىىىىي القىىىىىانون

المختصىىىىة بفىىىىرض العقوبىىىىىة اإلنضىىىىباطية علىىىىىى أعضىىىىاء الهيئىىىىة التدريسىىىىىية بالجامعىىىىة تختلىىىىىف 
 .(46)المتبعة في هذه الدولة أو تلكبظختالف اإلنظمة اإلنضباطية 

 
 
 

نخصىص األول منىه لبيىان السىىلطة  مطلبىىينعلىى مبحىث تقىدم سنقسىىم هىذا ال وعلىى هىدي مىا   
بالجامعىىىة فىىىي التعىىىريع  تىىىدريسالهيئىىىة  أعضىىىاءنضىىىباطية علىىىى المختصىىىة بفىىىرض العقوبىىىة اإل

نضىباطية علىى العقوبىة اإل فىرضالمقارن، في حىين نخصىص الثىاني لبيىان السىلطة المختصىة ب
- :وتفصيل ذلك على النحو اآلتيفي القانون العراقي بالجامعة  هيئة التدريس أعضاء
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 طلب األولالم
 على أعضاء هيئة  السلطة المختصة بفرض العقوبة اسنضباطية

 في التشريع المقارن التدريس بالجامعة
 

فىىرض العقوبىىات اإلنضىىباطية علىىى أعضىىاء  انتملكىى انالتعىىريع المقىىارن هنىىاك سىىلطتفىىي      
ثانيىىًا وسىىنتناول كىىل  تتمثىىل بالسىىلطة الرئاسىىية أواًل ومجىىالس التظديىىبة، هيئىىة التىىدريس بالجامعىى

 -:تيمنهما بعيء من التفصيل وعلى النحو اآل
 
 

 السلطة الرئاسية: الفرع األول
 

ن السىلطة المىوظفين بالدولىة أنضىباطية لعمىوم فيمىا يتعلىق بالمسىاءلة اإل فيي فرنسيا األصىل   
هىىي وحىىدها المختصىىة بتوقيىىع العقوبىىات اإلنضىىباطية علىىى الموظىىف العىىام، ( الرئاسىىية)اإلداريىة 

على أن ذلك يكون بعد إستطالع رأي هيئة معينة في موضوع المخالفة المرتكبة ونىوع العقوبىة 
عىىىرًه وبمفردهىىىا دون ، بإسىىىتثناء بعىىىض العقوبىىىات التىىىي يجىىىوز توقيعهىىىا مىىىن السىىىلطة اإلداريىىىة مبا

 .(49)حاجة إلى أخذ رأي أي هيئة بذلك ، وهي عقوبة اإلنذار و اللوم
 الجامعىات الفرنسىيةبلة اإلنضىباطية الخاصىة بظعضىاء هيئىة التىدريس ءأما في مجال المسىا    

التعلىىيم العىىالي الفرنسىىي  أعضىىاءفىىإن المعىىرع أنىىاط سىىلطة توقيىىع العقوبىىات اإلنضىىباطية علىىى 
عمومًا بمىا فىيهم أعضىاء هيئىة التىدريس بالجامعىة لجهىة واحىده ممثلىة بمجلىس التظديىب المنبثىق 

بىرئيس  الرئاسىية ممثلىةة للسىلط دور يىذكريوجىد أي  نىه الإومىن ثىم  ف ،(14)عن مجلس الجامعىة
أعضىاء هيئىىة  الجامعىة أو وزيىر التعلىىيم العىالي الفرنسىي فىىي فىرض أيىىة عقوبىة إنضىباطية علىىى

 .في الجامعات الفرنسية تدريس ومن يماثلهم من حيث درجتهمال
ن كنىىا مىىن وهىىذا برأينىىا ي      عىىد ترجيحىىًا لمبىىدأ الضىىمان علىىى مبىىدأ الفاعليىىة األداريىىة ، بيىىد أنىىه وا 

منيىىدي مبىىدأ الضىىمان للمىىوظفين العمىىوميين وبىىاألخص أعضىىاء الهيئىىة التدريسىىية بالجامعىىة إال 
نمىا نفضىل التىوازن مىابين مبىدأ  ان ذلك ال يكون على حسىاب الفاعليىة األداريىة بعىكل مطلىق وا 

مع اإلهتمىام بعىكل أكبىر بالمبىدأ األخيىر، ونىرى بظنىه كىان مىن األجىدى  الفاعلية ومبدأ الضمان
بىىظن يمنحهىىا علىىى ( رئىىيس الجامعىىة)لىىو حىىاول المعىىرع الفرنسىىي أن ي فعىىل دور السىىلطة اإلداريىىة 

، إذ لىىيس مىىن اإلنصىىاف أن نطالىىب السىىلطة الجامعيىىة  العقوبىىات البسىىيطةاألقىىل سىىلطة توقيىىع 
ضىىىطراد ونسىىىلبها حقهىىىا فىىىي إعمىىىال سىىىلطتها بالحفىىىاظ علىىىى سىىىير المرفىىىق الجىىىامعي ب إنتظىىىام وا 

 .اإلنضباطية تجاه من يخرق هذا النظام ويعكر صفوه
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لسىىنة  19لجامعىىات رقىىم امىىن قىىانون تنظىىيم ( 441)فطبقىىًا ألحكىىام ألمىىاده  أمييا فييي مصيير     
المنصىىىوص عليهىىىا فىىىي المىىىاده ( ألتنبيىىىه وأللىىىوم)يمتلىىىك رئىىىيس الجامعىىىة توقيىىىع عقىىىوبتي  4991

الىىىذين يخلىىىون بواجبىىىاتهم أو  بالجامعىىىةلتىىىدريس امىىن هىىىذا القىىىانون علىىىى أعضىىىاء هيئىىة   (444)
مقتضىىىيات عملهىىىم الىىىوظيفي ، وذلىىىك علىىىى إعتبىىىار أن رئىىىيس الجامعىىىة وبحكىىىم مىىىا يمارسىىىه مىىىن 

بالنسىىبة  ةلية ومهىىام اإلعىىراف والتوجيىىئو لىىرئيس األعلىىى للجامعىىة ويتىىولى مسىىإختصاصىىات هىىو ا
ىى نح لىىه هىىذا اإلختصىىاص كىىي يتسىىنى لىىه القيىىام بىىدوره فىىي ألعضىىاء هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة، وم 

يجوز لىه أن يعهىد بىه  وال إداره المرفق الجامعي وال يعاركه أحد في ممارسة هذا اإلختصاص،
إلىى سىىلطة أخىرى كنىىواب رئىىيس الجامعىة أو عمىىداء الكليىات فيهىىا ، ذلىىك أن المعىرع لىىم يصىىرح 

لتفويض وكمىىىىىا هىىىىىو معىىىىىروف قانونىىىىىًا أنىىىىىه ال تفىىىىىويض إال بمقتضىىىىىى نىىىىىص صىىىىىريح فىىىىىي لىىىىىه بىىىىىا
 .(14)القانون

 

 بيأديييييس التييييالييمج: الفرع الثاني
 

 الجامعيىىة ىىىىىختصىىاص السىىلطة الرئاسىىية إلىىى إضىىافة إ ىىىىىمىىنح المعىىرع فىىي القىىانون المقىىارن    
لىىى مجىىالس تظديبيىىة إعضىىاء هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة أنضىىباطية علىىى سىىلطة فىىرض العقوبىىة اإل

لىىىى أمىىىرين، األول إختصىىىاص أالكبىىىر فىىىي توقيىىىع تلىىىك الجىىىزاءات ، وسىىىنتطرق هنىىىا ومنحهىىىا اإل
 .تعكيل هذه المجالس والثاني بيان إختصاصاتها

 
 
 
 

  تشكيل مجالس التأديب/  أوال  
هيئىة التىدريس بالجامعىة سنحاول أن نبىين هنىا تعىكيلة مجىالس المختصىة بمسىاءلة أعضىاء    

 -:إنضباطيًا في كل من فرنسا ومصر وعلى النحو اآلتي
 
 

  في فرنسا /1
 

في الواقع أن مىا جىرى عليىه العمىل فىي فرنسىا أنىه يىتم إنتخىاب مجلىس تىظديبي عىام مىن بىين    
هيئىىة أعضىىاء مجلىىس الجامعىىة وبواسىىطة أعضىىاء مجلىىس الجامعىىة أنفسىىهم ، بحيىىث تقىىوم كىىل 

بإنتخاب من يمثلهىا فىي مجلىس التظديىب العىام، فىي حىين يعىكل  مجلس الجامعةإنتخابية داخل 
( مجلىىس تىىظديبي خىىاص) مجلىىس آخىىر( المجلىىس التىىظديبي العىىام)مىىن داخىىل أروقىىة هىىذا المجلىىس

يختص هذا األخير بنظر كل قضية على حده ، وهو المجلس المختص بمساءلة عضىو هيئىة 
يان كيفية تعكيل المجلسين العىام والخىاص ولنبىدأ التدريس المحال إليه، وللفائده سنعمل على ب

  .(11)أواًل بالمجلس التظديبي العام
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 تشكيل مجلس التأديب العا  / أ
 

 9/4991/ 4الصىىىىادر فىىىىي ( 9 8 -91)بىىىىين مرسىىىىوم األجىىىىراءات التظديبيىىىىة الفرنسىىىىي رقىىىىم    
 :التظديبي العام وحدد هذا التعكيل باآلتيالمعدل كيفية تعكيل المجلس 

 .ستة من األساتذه الجامعيين أو من يماثلهم -
 .أربعة من المدرسين أو المدرسين المساعدين أو من يماثلهم -
 .(المعيدين)إثنين من الباحثين  -
 .(  )ثالثة ممن مارسو وظيفة من وظائف التعليم وينتمون إلى جهة أخرى -

 

ية المىىىىذكور، فإنىىىىه يىىىىتم مىىىىن مرسىىىىوم اإلجىىىىراءات اإلنضىىىىباط( 9)وبىىىىالتطبيق ألحكىىىىام المىىىىاده    
إنتخاب أعضاء المجلس التظديبي العام على الوجه الىذي بينىاه أعىاله مىن بىين أعضىاء مجلىس 

هيئىىة إنتخابيىىة داخىىل الجامعىىة ، وبواسىىطة أعضىىاء مجلىىس الجامعىىة أنفسىىهم، بحيىىث تقىىوم كىىل 
إمىىىا عىىىن إنتخىىىاب األعضىىىاء ، ويىىىتم بإنتخىىىاب مىىىن يمثلهىىىا فىىىي مجلىىىس التظديىىىب مجلىىىس الجامعىىىة

 ق اإلنتخاب الجماعي بالقائمة أو اإلنتخاب الفردي، وعلى أساس الحصىول علىى األغلبيىةطري
ذا لىىم يحصىىل المرعىىح علىىى األغلبيىىة المطلوبىىة فىىي المطلقىىة  الجولىىة األولىىى مىىن اإلنتخابىىات، وا 

، وفىىىي حالىىىة تسىىىاوي تعىىىاد اإلنتخابىىىات مىىىره أخىىىرى وفىىىي هىىىذه الحالىىىة يكتفىىىى باألغلبيىىىة النسىىىبية
 .(11)ضو األكبر سناً األصوات يسمى الع

 

أمىا بالنسىبة لىرئيس مجلىس التظديىب العىام فإنىه يجىب أن يكىون بدرجىة أسىتاذ جىامعي، ويىىتم     
أنتخابىىه مىىن أعضىىاء المجلىىس المنتخبىىين ، وال يجىىوز مباعىىره اإلقتىىراع إلختيىىار رئىىيس المجلىىس 
مالم يكن نصف عدد أعضاء المجلس حاضىرين، ويكىون اإلنتخىاب علىى دوريىن وعلىى أسىاس 
الحصىول علىى األغلبيىىة المطلقىة فىىي الجولىة األولىىى، فىإذا لىم يحىىز المرعىح علىىى تلىك األغلبيىىة 

 .(  )يكتفى بالجولة الثانية باألغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي األصوات يسمى األكبر سناً 
 

 مجلس التأديب الخاص تشكيل/ ب 
 

تكىىون أمىىام الىىى المجلىىس التىىظديبي العىىام لة اإلنضىىباطية بالنسىىبة للعضىىو المحىىال ءن المسىىاإ    
ومىن  المجلىس التىظديبي العىام المنتخىب بالطريقىة أعىالهمجلس مصىغر يعىكل مىن داخىل أروقىة 

بىىالنظر فىىي كىىل دعىىوى أو  (المجلىىس التىىظديبي الخىىاص)هىىذا المجلىىس  يخىىتص، و بىىين أعضىىاءه 
 .(18)لة العضو المحال إليهءقضية على حده وهو المجلس الذي يتولى مسا
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مىىىن مرسىىىوم اإلجىىىراءات اإلنضىىىباطية فإنىىىه يىىىتم أختيىىىار  (19)(41)وبىىىالتطبيق ألحكىىىام المىىىاده    
أعضىىاء المجلىىس التىىظديبي الخىىاص للنظىىر بقضىىية معينىىة علىىى أسىىاس الحاصىىلين علىىى أعلىىى 
األصىىىوات فىىىي اإلنتخابىىىات التىىىي جىىىرت إلختيىىىار أعضىىىاء مجلىىىس التظديىىىب العىىىام ، وفىىىي حالىىىة 

مجلىىس )فىىي حالىىة مىا إذا كىىان أعضىاء مجلىىس اإلداره سىنًا ، و تسىاوي األصىىوات ي فضىل األكبىىر 
من المرسىوم بعىدد أقىل (  )حدى الهيئات إنتخابية التي حددتها الماده إلمنتمين إلى ا( الجامعة
فىىىإنهم يصىىىبحون أعضىىىاء  للعىىىدد المطلىىىوب لتمثيىىىل هىىذه الهيئىىىة فىىىي المجلىىىس التىىظديبي أو مسىىاو  

كيل مجلس التظديب المختص بنظر القضىية  فىإن العام ، وعند تع أصليين في مجلس التظديب
إختيىىار أي مىىن هىىنالء األعضىىاء الىىذين دخلىىو مجلىىس التظديىىب العىىام بغيىىر طريىىق االنتخىىاب يىىتم 

 .(16)عن طريق سحب قرعة إلختيار من ينضم منهم الى مجلس التظديب الخاص
الهيئىىىىة  جىىىىراء القرعىىىىة لىىىىن يكىىىىون إال بىىىىين مىىىىن يمثلىىىىونوهىىىىو مىىىىا يعنىىىىي بطبيعىىىىة الحىىىىال أن إ    

عضىاء لتعىكيل المجلىس التىظديبي زكية وعند ضروره المفاضلة بىين األاإلنتخابية المنتخبون بالت
الخىىىاص بمسىىىاءلة العضىىىو المحىىىال للمسىىىاءلة اإلنضىىىباطية ، أي أن تعىىىكيل المجلىىىس التىىىظديبي 
الخاص يستند إلى قاعده واحده هىي الحاصىلين علىى أعلىى األصىوات فىي اإلنتخابىات ، وذلىك 

يئة إنتخابية على حده ، غير أن هذه القاعىده بطبيعىة الحىال ال يمكىن أعمالهىا عنىد على كل ه
إختيىىار بعىىض األعضىىاء بالتزكيىىة ، وفىىي هىىذه الحالىىة إذا كانىىت هنىىاك مفاضىىلة لتطبيىىق نىىص 

أعىىىاله يفضىىىل العضىىىو المنتخىىىب وأمىىىا إذا لىىىم تكىىىن هنىىىاك مفاضىىىلة فسىىىيمثل العىىىدد ( 41)المىىىاده 
للقواعىىىد التىىىي تحكىىىم تعىىىكيل هىىىذا المجلىىىس مىىىن حيىىىث عىىىدد المطلىىىوب داخىىىل كىىىل مجلىىىس وفقىىىًا 

 .(19)لكل هيئة إنتخابية( المنتخبين)االعضاء الممثلين 
مرسوم األجراءات اإلنضباطية للعضو المحال للمساءلة اإلنضباطية فىي حالىة  نِ وقد ِضمِ     

لىى عدم وجود من يمثله داخل مجلس التظديب الخاص بمسىاءلته بىظن يحىل مىن يمثلىه وينتمىي إ
الطائفىىة والجهىىة التىىي يعمىىل بهىىا محىىل آخىىر عضىىو منتخىىب فىىي مجلىىس التظديىىب الخىىاص بهىىذه 

  .(4 )الطائفة
 
 

 في مصر /2  
 

لة أعضىاء هيئىة التىدريس ءالسلطة اإلنضباطية الثانية المختصة بمسىا يعد مجلس التظديب    
مىىن العقوبىىات ، وهىىي السىىلطة التىىي تملىىك توقيىىع ألجىىزء األكبىىر واألعىىد المصىىريةفىىي الجامعىىات 

علىىىى أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس بالجامعىىىة، ويتكىىىون مجلىىىس تظديىىىب أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس فىىىي 
 :الجامعات المصرية من
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 رئيساً    .        أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً  -1
أستاذ مىن كليىة الحقىوق أو أحىد أسىاتذه كليىات الحقىوق فىي الجامعىات التىي لىيس بهىا كليىة  -2

 عضواً       .                    للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً 
 

 عضوًا                           .مستعار من مجلس الدولة يندب سنوياً  -3
اآلخىىر لىىرئيس الجامعىىة ثىىم أقىىدم العمىىداء ثىىم مىىن  وفىىي حالىىة الغيىىاب أو المىىانع، يحىىل النائىىب   

 .(4 )يليه في األقدمية منهم محل الرئيس
 
 

فىىىي تعىىىكيلة المجلىىىس أعىىىاله أللفينىىىا أن المعىىىرع قىىىد راعىىىى فىىىي هىىىذا إذا مىىىا دققنىىىا النظىىىر      
التعىىكيل تحقيىىىق التىىىوازن بىىىين منطىىىق الفاعليىىىة ومنطىىىق الضىىىمان ، فهىىىذا التعىىىكيل يجمىىىع مىىىابين 

والعنصىىىر (  ممىىىثاًل فىىىي نائىىىب رئىىىيس الجامعىىىة ، اإلسىىىتاذ فىىىي كليىىىة الحقىىىوق)العنصىىىر اإلداري 
، مىىع وضىىوح ( المتمثىىل فىىيمن ينىىدب لعضىىوية المجلىىس مىىن مستعىىاري مجلىىس الدولىىة)القضىىائي 

تغليبىىه للعنصىىر األول علىىى الثىىاني، كمىىا أنىىه قىىد جعىىل هىىذا التعىىكيل بقىىرار مىىن مجلىىس الجامعىىة 
وي عليىىه ذلىىك مىىن ضىىمانة لعضىىو هيئىىة التىىدريس ولىىيس مىىن رئىىيس الجامعىىة وال يخفىىى مىىا ينطىى

بالجامعة المحال للمساءلة اإلنضباطية، وأحسن المعرع المصري صىنعًا بىالنص علىى إعىتراك 
أحىىد أعضىىاء هيئىىة التىىدريس بكليىىة الحقىىوق فىىي عضىىوية المجلىىس لمىىا ينطىىوي عليىىه تمثيلىىه فىىي 

ن كىىىان أقىىىرب إلىىىى المجلىىىس مىىىن موازنىىىة بىىىين العنصىىىر االداري والعنصىىىر القضىىىائي ، فهىىىو وإل
تمثيل جهة اإلداره بحكىم عملىه فىي الجامعىة إال إنىه يعتبىر مىن ناحيىة أخىرى مىن رجىال القىانون 
بحكىىم وظيفتىىىه وتخصصىىىه وهىىىو مىىا يجعلىىىه أقىىىدر مىىىن غيىىىره فىىي الوقىىىوف علىىىى مختلىىىف جوانىىىب 

 . (1 )المحاكمة أمام مجلس التظديب إدارية كانت أم قانونية
 

ومىن ثىم فىإن  ،من النظام العام أعضاء هيئة التدريس بالجامعةتعكيل مجلس تظديب ويعد     
أي تعىكيل مخىىالف لمىىا هىىو محىىدد قانونىىًا يترتىىب عليىه بطىىالن تعىىكيل المجلىىس وبطىىالن كىىل مىىا 

مىن المقىرر ).. قضت المحكمة اإلداريىة العليىا بظنىه  ، فقديترتب عليه من إجراءات أو قرارات 
العىىنون القانونيىىة بالجامعىىة جلسىىات مجلىىس فىىي قضىىاء هىىذه المحكمىىة أن حضىىور مىىدير عىىام 

التظديىىب يكىىون مىىن عىىظنه جعىىل تعىىكيل مجلىىس التظديىىب قىىد تىىم بالمخالفىىة للتعىىكيل المنصىىوص 
 4991لسىنة ( 19)من قانون تنظيم الجامعىات الصىادر بالقىانون رقىم ( 449)عليه في الماده 

إجىراءات المجلىس  األمر الذي يترتب عليه بطالن تعكيل مجلس التظديىب ومىا سىيتبع ذلىك مىن
 .(  )(وما صدر عنه من قرار تظديبي 
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 إختصاصاا مجالس التأديب -:ثانيا  
 
 

ويتمثىىل هىىذا اإلختصىىاص فىىي نظىىر مجلىىس التظديىىب القضىىية المرفوعىىة أمامىىه ضىىد عضىىو    
هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة والفصىىل فيهىىا إمىىا ببرائىىة أو إدانتىىه ، وفىىي حالىىة اإلدانىىة  يوقىىع مجلىىس 

اإلنضىىىىباطي عليىىىىه مىىىىن بىىىىين قائمىىىىة الجىىىىزاءات التىىىىي أوردهىىىىا المعىىىىرع ومنحىىىىه التظديىىىىب الجىىىىزاء 
 .(1 )صالحية إيقاعها

وتملىىك مجىىالس التظديىىب الخاصىىة بظعضىىاء هيئىىة التىىدريس بالجامعىىات فىىي كىىل مىىن فرنسىىا     
توقيىىىىع كافىىىة العقوبىىىىات الىىىىوارده فىىىىي التعىىىريعات المنظمىىىىة ألحكىىىىام المسىىىىاءلة صىىىىالحية ومصىىىر 

 .الهيئة التدريسية بالجامعاتاالنضباطية ألعضاء 
المضافة بالقانون رقم . 4961يناير  18الصادر في  1  -61القانون رقم  حدد ففي فرنسا 

العقوبات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة   4994يوليه  1الصادر في  96 - 94
- :التدريس بالجامعة وحددتها باآلتي

 ألتنبيه -4
 ( الجامعة)ظيفة داخل المنسسة المنع المنقت من ممارسة أعمال الو  -1
 .( الجامعة)اإلبعاد عن المنسسة  - 
المنىىع مىىن ممارسىىة وظيفىىة التعلىىيم العىىالي أو البحىىث فىىي كىىل المنسسىىات التعليميىىة العامىىة  -1 

    .التابعة للتعليم العالي لمده منقتة أو نهائية
 

الفرنسىي بعىض ولنا بصدد العقوبىات أعىاله التىي تفىرض علىى عضىو هيئىة التىدريس باالتعىريع 
 .المالحظات أهمها

 

 

إن سىىىلم العقوبىىات اإلنضىىىباطية التىىي تفىىىرض علىىى أعضىىىاء هيئىىة التىىىدريس : المالحظييةاألولى 
كونىه قاصىرًا علىى أربعىة ، في القانون الفرنسي قصىيرمن حيث درجتهم بالجامعة ومن يماثلهم 

للفعىىل المخىىالف  ةمىىالمالئ عقوبىىةختيىىار الإسىىلطة اإلنضىىباطية فىىي جىىزاءات فقىىط، ممىىا قىىد يقيىىد ال
 .المرتكب من قبل عضو الهيئة التدريسية بالجامعة

 
 
 

سىىلم العقوبىىات هىىذا يبىىدأ بعقوبىىة معنويىىة بسىىيطة وهىىي عقوبىىة التنبيىىه ومىىن ثىىم ينتقىىل  نأ حيىىث   
مباعره إلى عقوبة عديده وهي المنع المنقت من ممارسىة أعمىال الوظيفىة داخىل الجامعىة لمىده 

 .التتجاوز سنتين
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( هالتنبيى)ولىى عقوبىة فىإن مانسىتنتجه هنىا هىو أن هنىاك هىوه كبيىره مىابين العقوبىة األ ثىممن و    
المنىع المنقىت مىن ممارسىة )، والعقوبىة الثانيىة تتناسب مع بعض األخطاء الخطيىره والتي قد ال

تتناسىب مىع بعىض األفعىال  والتىي قىد ال( أعمال الوظيفة داخىل الجامعىة لمىده التتجىاوز سىنتين
، عىىىن الجامعىىىة ا عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس بالجامعىىىة والتىىىي ال ترقىىىى إلىىىى حىىىد اإلبعىىىادالتىىىي يقارفهىىى

األمر الذي قد ينتهي إلىى عىدم التناسىب مىابين الخطىظ المرتكىب مىن قبىل عضىو هيئىة التىدريس 
بالجامعىىىة والعقوبىىىة المفروضىىىة عليه،والىىىذي يكىىىون فيىىىه القىىىرار أو الحكىىىم االنضىىىباطي الصىىىادر 

 .اءبحقه غير مالئم معرضًا لإللغ
 
 

خلو قائمة الجزاءات التي تفىرض علىى أعضىاء هيئىة التىدريس بالجامعىة مىن : ةنيالثاحظةالمال
وحقيقىة  بنسبة معينة أو الخصم من المرتىب، المرتب، كعقوبة إنقاص (8 )أي جزاء مالي مباعر

هىذا األمر أن هذا هو نه  المعرع الفرنسي حتىى فىي قىوانين الوظيفىة العامىة وقىد س ىوغ مسىلكه 
حيث عدم الىنص علىى مثىل هىذه العقوبىات كونهىا تجىرد العقوبىة مىن عخصىيتها ألنهىا تمتىد من 

 .(9 )(عضو الهيئة التدريسية بالجامعة)لتمس أسره الموظف 
 

العقوبىىىات التىىىي  4991لسىىىنة ( 19)قىىىانون تنظىىىيم الجامعىىىات المصىىىري رقىىىم  مصيييرأمىىىا فىىىي    
تها علىىىى الوجىىىه حىىىددو يجىىىوز توقيعهىىىا علىىىى أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس فىىىي الجامعىىىات المصىىىرية 

- :اآلتي
 .التنبيه -4
 .اللوم -1
خير العىىالوه المسىىتحقة لفتىىره واحىىده أو تىىظخير التعيىىين فىىي الوظيفىىة األعلىىى أو ظاللىىوم مىىع تىى- 

 . مها لمده سنتين على األكثرمافي حك
 . العزل من الوظيفة مع اإلحتفاظ بالمعاش أو المكافظه -1
 . العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافظه في حدود الربع- 

ن يمىىىس نزاهتىىىه أو فيىىىه مخالفىىىة أنه ظوكىىىل فعىىىل يىىىزري بعىىىرف عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس أو مىىىن عىىى
  . يكون جزاءه العزل (6 )( 44)لنص الماده 

 

أعىىىىاله التىىىىي تفىىىىرض علىىىىى أعضىىىىاء هيئىىىىة التىىىىدريس  ومىىىىن خىىىىالل إسىىىىتقراء قائمىىىىة العقوبىىىىات   
  -:فإنه يجول في خاطرنا مالحظتين نوردها تباعاً  بالجامعات المصرية

 



17 
 

تنىىىىدرج ضىىىىمن العقوبىىىىات ( اللىىىىوم)والثانيىىىىة ( التنبيىىىىه)إن العقىىىىوبتين األولىىىىى  :لمالحظيييية األولييييىا
التىىىي هىىىي فىىىي الواقىىىع عبىىىاره عىىىن نىىىوع مىىىن التحىىىذير الوقىىىائي الىىىذي تمارسىىىه السىىىلطة و المعنويىىىة 

بهىىىدف ممثلىىىة بىىىرئيس الجامعىىىة وذلىىىك  جامعىىىةلبا الجامعيىىىة موجهىىىًا ضىىىد عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس
ن هىىىىاتين (9 )مىىىىن العىىىوده الىىىىى إرتكىىىىاب مثىىىىل هىىىذه األخطىىىىاء مسىىىىتقبالً  تىىىذكيره بواجباتىىىىه ومنعىىىىه ،وا 

ماليىة أو أيىة آثىار أخىرى مىن عىظنها المسىاس بالعالقىة الوظيفيىة يترتب عليها آثىار  العقوبتين ال
ن كانىىىت عقوبىىىىة اللىىىوم تحمىىىىل فىىىي طياتهىىىىا معنىىىى اإلدانىىىىة  لعضىىىو هيئىىىىة التىىىدريس بالجامعىىىىة، وا 

 .(14)والتحذير بعكل أكبر من عقوبة التنبيه
 
 
 
 
 
 

حقة لفتىره أللىوم مىع تىظخير العىالوه المسىت) يالحظ بخصوص العقوبة الثالثىة : المالحظة الثانية
، أنهىا (في حكمهىا لمىده سىنتين علىى األكثىر واحده أو تظخير التعيين في الوظيفة األعلى أو ما

ختيارية في آن واحد  .(14)عقوبة مزدوجة وا 
ويقصد بعقوبة اللوم مع تظخير العالوه المستحقة لفتره واحده، حرمان عضو هيئة التىدريس     

وذلىك  ةة التي تطرأ على مرتبه بصىفة منقتىية الدوريبالجامعة من حقه في تقاضي الزياده المال
 .(11)خالل المده التي صدر بها التظخير

    

مهىىا لمىىده التتجىىاوز أمىىا عقوبىىة أللىىوم مىىع تىىظخير التعيىىين فىىي الدرجىىة األعلىىى أو مىىافي حك    
لهىا للمىده  بالجامعىة ، فيراد بها أن تنجل الترقية في حالة إستحقاق عضو هيئىة التىدريسسنتين

 .( 1)بعرط أال تزيد عن سنتين الحكمالتي يقررها 
 

مجالس التظديبيىة الخاصىة بظعضىاء هيئىة التىدريس بالجامعىة سىواًء فىي فرنسىا أم فىي وتتمتع    
تقىدير العقوبىة تها فىي جىزاء المالئىم ، علىى أن سىلطبسلطة تقديرية واسعة في إختيار المصر  

المعرع عقوبة بذاتها لمخالفىة إنضىباطية بعينهىا ، فحينئىذ   المالئمة تختفي في حالة ما إذا حدد
تنحسىىر عنىىه السىىلطة التقديريىىة المسىىلم بهىىا كقاعىىده عامىىة فىىي إختيىىار الجىىزاء المالئىىم مىىن بىىين 
قائمىىىة الجىىىزاءات المقىىىرره فىىىي النظىىىام الىىىوظيفي لعضىىىو هيئىىىة التىىىدريس بالجامعىىىة ، األمىىىر الىىىذي 

 .(11)رهيتعين معه فرض هذا الجزاء المحدد دون غي
 
 
 
 
 
 

، 4991لسىنة ( 19)وهذا مايصدق عليىه الحىال فىي قىانون تنظىيم الجامعىات المصىري رقىم    
أو مىىن ،  ( 1)فىىإن كىىل فعىىل يىىزري بعىىرف عضىىو هيئىىة التىىدريس(  /444)فطبقىىًا لىىنص المىىاده 

الخاصىة بقيىام عضىو هيئىة التىدريس )،( 44)عظنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لىنص المىاده
إذ والحالة هىذه تنحسىر  يكون جزاءه العزل،( خصوصية بمقابل أو بدون مقابل بإعطاء دروس
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عضاء هيئة التدريس بالجامعة في إختيىار العقوبىة وتصىبح سىلطة مقيىده أسلطة مجلس تظديب 
الصىادر  قضىاءهاالمحكمة اإلدارية العليا في  أكدتهوهذا ما ،  بتوقيع عقوبة العزل دون سواها

أنىىه قىىد أسىىند إلىىى المىىدعي بنىىاء علىىى ماثبىىت مىىن  ) لىىذي جىىاء فيىىهوا  499يونيىىو  4 بجلسىىة 
البحث إنحرافه بإعطاء دروس خصوصية لبعض الطالب لقىاء مبىالل ماليىة كبيىره علىى أسىاس 
أن يحصلوا على أسئلة اإلمتحان التحريري فىي مادتىه وأن ينىالوا معونتىه فىي اإلمتحىان العىفوي 

ي، ويالطىىىىف الطالبىىىىات ويعمىىىىل علىىىىى إيجىىىىاد والعملىىىىي، وأنىىىىه كىىىىذلك يعىىىىرب الخمىىىىر بكثىىىىره ويزنىىىى
عالقىىات ببعضىىهم علىىى أسىىاس الوعىىد بىىالزواج أو المسىىاعده فىىي اإلمتحانىىات ممىىا جعىىل سىىمعته 

وحيث أن ما أ سند إلى المدعي هو أخطىر  ...تلوكها األلسن بين الطلبة والمسنولين في الكلية
 وهىىي إعطىىاء دروس المخالفىىات التىىي يتصىىور وقوعهىىا مىىن عضىىو هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة أال

رتكىىاب أفعىىال تىىزري بالعىىرف وتمىىس النزاهىىة ىىىىىىىىىىى لىىذا أوجىىب قىىانون تنظىىيم  خصوصىىية للطلبىىة وا 
  .(18)...(أن يكون جزاءه العزل.. الجامعات 

 
 

وقبىىل أن نخىىتم الحىىديث عىىن إختصاصىىات مجلىىس تظديىىب أعضىىاء هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة    
رأينىىا أنىىه مىىن الحىىري باإلعىىاره أن مجلىىس تظديىىب أعضىىاء هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة فىىي مصىىر 

مجلىىس التظديىىب ويتمثىىل بإختصىىاص  يملىىك إختصاصىىًا آخىىر إلىىى جانىىب إختصاصىىه العقىىابي 
فيمىا يتعلىق بمىد مىده الوقىف وذلىك جامعة عىن العمىل فيما يتعلق بوقف عضو هيئة التدريس بال

، فضىاًل عىن سىلطته فىي تقريىر صىرف أو عىدم صىرف الجىزء  لعضو هيئة التدريس من عدمىه
 .(19)الموقوف من مرتب العضو الموقوف إحتياطيا عن العمل

 

مطلب الثانيال  
على أعضاء هيئة التدريس السلطة المختصة بفرض العقوبةاسنضباطية  

في القانون العراقيبالجامعة    
 

 

 
 

إنضىىباط والىذي يوكىىل مهمىة  (16)النظىام االنضىباطي الرئاسىىي تالعىراق مىن الىىدول التىي نهجىى   
للسىىىلطة االداريىىىة مرجحىىىًا بىىىذلك مبىىىدأ الفاعليىىىة االداريىىىة علىىىى مبىىىدأ الضىىىمان المقىىىرر  المىىىوظفين

 .لصالح الموظف المتهم
 
 

المعىىىىدل لىىىىم  1446لسىىىىنة (  1)وقىىىىد نوهنىىىىا فيمىىىىا سىىىىلف أن قىىىىانون الخدمىىىىة الجامعيىىىىة رقىىىىم    
يتضمن أيىة أحكىام تتعلىق بمسىاءلة موظىف الخدمىة الجامعيىة أنضىباطيًا ، حيىث أوكىل مسىاءلة 
موظىىف الخدمىىة الجامعيىىة إنضىىباطيًا إذا مىىا وقىىع منىىه أخىىالاًل بواجباتىىه الوظيفيىىة ألحكىىام قىىانون 
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المعىدل، خالفىًا لمىا عليىه الحىال  4994لسىنة ( 41)والقطاع العام رقم  إنضباط موظفي الدولة
الىذي كىان لىه بصىمات واضىحة ( الملغىي)4998لسنة ( 411)في قانون الخدمة الجامعية رقم 

وجليىىة فىىي تحديىىد بعىىض اإلجىىراءات الخاصىىة بإنضىىباط موظىىف الخدمىىة الجامعيىىة، حيىىث بينىىت 
أنه تطبق علىى ( الملغي) 4998لسنة ( 411)قم من قانون الخدمة الجامعية ر ( د/ 44)الماده

علىىى أن يراعىىى ،  (19)موظىىف الخدمىىة الجامعيىىة أحكىىام قىىانون إنضىىباط مىىوظفي الدولىىة المرعىىي
أن تنلىىىف فىىىي كىىىل جامعىىىة وبقىىىرار مىىىن مجلىىىس الجامعىىىة لجنىىىة فىىىي ذلىىىك بعىىىض األمىىىور منهىىىا ، 

يستحسىن أن يكىون إنضباط برئاسة أستاذ وعضوين التقل مرتبة كل منهما عن أستاذ مساعد و 
ويكىىون مىىدير الحقىىوق فىىي الجامعىىة سىىكرتيرًا  ،عضىىاءها علىىى األقىىل مختصىىًا فىىي القىىانونأحىىد أ

حتيىاط يحلىىون محىل الىرئيس والعضىىوين إلهىا، ولمجلىس الجامعىىة تعىين نائىب للىىرئيس وعضىوين 
وفيمىىىىا يتعلىىىىق ،(4 )عنىىىىد غيىىىىابهم علىىىىى أن تتىىىىوفر فىىىىيهم العىىىىروط المطلوبىىىىة ل عضىىىىاء األصىىىىليين

ختصاصىىات لجنىىة اإلنضىىباط المنلفىىة  بصىىالحيات هىىذه اللجنىىة فإنهىىا تتمتىىع بكافىىة صىىالحيات وا 
 .(4 )(الملغي) 8 49لسنة ( 89)بموجب قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

 
 

وتظسيسىىًا علىىى ماتقىىدم فىىإن رئىىيس لجنىىة إنضىىباط مىىوظفي الخدمىىة الجامعيىىة فىىي ظىىل قىىانون     
يعترط فيىه تمتعىه بلقىب أسىتاذ ، ومىن ثىم فىال يجىوز لإلسىتاذ المسىاعد الخدمة الجامعية الملغي 

رئاسىىتها،أما فيمىىا يتعلىىق بعضىىوي اللجنىىة اآلخىىرين، فلىىيس بظمكىىان إعىىتراك المدرسىىين والمدرسىىين 
المساعدين في عضويتها لصراحة النص المذكور الذي أوجىب أن التقىل مرتبىة أيىًا منهمىا عىن 

 .(1 )أستاذ مساعد
 

، فىىإذا مىىا (الملغىىي)4989لسىىنة ( 411)حكىىام قىىانون الخدمىىة الجامعيىىة رقىىمهىىذا فىىي ظىىل أ    
تجهنا صوب قانون الخدمة الجامعيىة الحىالي رقىم  لسىنة (  1)طوينا صفحة القانون المذكور وا 

المعىىىىدل ، أللفينىىىىا أن المعىىىىرع العراقىىىىي لىىىىم يحىىىىط موضىىىىوع إنضىىىىباط مىىىىوظفي الخدمىىىىة  1446
انون الملغىىىي ، فقىىىد أكتفىىىى بتطبيىىىق أحكىىىام قىىىانون الجامعيىىىة بظيىىىة أعتبىىىارات كمىىىا فعىىىل ذلىىىك القىىى
سىىتنادًا إلىىى أحكىىام المعىىدل  4994لسىىنة ( 41)إنضىىباط مىىوظفي الدولىىة والقطىىاع العىىام رقىىم  ، وا 

علىىى  بفىىرض العقوبىىات اإلنضىىباطيةفىىإن السىىلطة المختصىىة مىىن هىىذا القىىانون  ،(  )(44)المىىاده 
 ،الجامعىىىىات العراقيىىىىة تتمثىىىىل بىىىىى الىىىىوزير المخىىىىتص ، ورئىىىىيس الىىىىدائره بأعضىىىىاء هيئىىىىة التىىىىدريس 

 -:وعلى النحو اآلتيبعيء من التفصيل وهذا ما سنتناوله  .الموظف المخولو 
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 (وزير التعلي  العالي)الوزير المختص : الفرع األول
 كونىىه المسىىنول األول فىىي الىىوزاره عىىن، (1 )وهىىو أعلىىى سىىلطة إنضىىباطية فىىي حىىدود وزارتىىه    

أعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ بإعرافه كافة القرارات واألوامر والتعليمات في كىل 
 .(  )له عالقة بمهام وزاره التعليم وتعكيالتها وسائر عنونها المالية والفنية واإلدارية ما

 
 

 4994لسىىىىنة ( 41)إنضىىىىباط مىىىىوظفي الدولىىىىة والقطىىىىاع العىىىىام رقىىىىم ألحكىىىىام قىىىىانون  وطبقىىىىاً     
العقوبىىات المنصىىوص عليهىىا  فىىي المىىاده  أيىىًا مىىنيمىىارس صىىالحياته فىىي فىىرض  المعىىدل فلىىه أن

المخىالف، وقىىد قيىد المعىرع سىىلطة  – بالجامعىة عضىو هيئىىة التىدريس –علىى الموظىف  (8 )(6)
المخىىىالف مىىىن خىىىالل بالجامعىىىة الىىىوزير هىىىذه بضىىىروره إجىىىراء تحقيىىىق مىىىع عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس 

رئيس وعضوين من ذوي الخبىره علىى أن يكىون أحىدهم حاصىل  تعكيل لجنة تحقيقة تتظلف من
، علىى أن المعىرع عىىاد ومىنح الىوزير بعىد إسىىتجواب  (9 )علىى عىهاده جامعيىة أوليىة فىىي القىانون

 المخىىىالف ودون اإلحالىىىة إلىىىى اللجنىىىة التحقيقيىىىة -بالجامعىىىة عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس –الموظىىىف 
مىىن قىىانون ( 6/م)مىىن ( ثالثىىاً ، ، ثانيىىاً اوالً )أيىىًا مىىن العقوبىىات المنصىىوص عليهىىا فىىي البنىىد  فىىرض

 .(6 )(لفت النظر ، االنذار ، قطع الراتب )اإلنضباط وهي عقوبات 
 

أمىىا إذا كىىان عضىىو هيئىىة التىىدريس بالجامعىىة المزمىىع معاقبتىىه يعىىغل وظيفىىة مىىدير عىىام فمىىا     
وزيىر )فبإمكىان الىوزير المخىتص( رئيس الجامعة أو مساعد رئيس الجامعة أو عميد كليىة)فوق 
وذلىك بعىد  (9 )(لفت النظر،اإلنىذار، قطىع الراتىب) أن يوقع على أي من هنالء عقوبات( التعليم

ذا ظهىر مىن خىالل التحقيىق معىه أن الفعىل المرتكىب يسىتدعي  إحالته إلىى اللجنىة التحقيقيىة ، وا 
علىىى وزيىىر )عليىىه أعىىد ممىىا هىىو مخىىول بىىه وفىىق أحكىىام القىىانون فيلىىزم إنضىىباطية فىىرض عقوبىىة 
عىىىىرض األمىىىىر علىىىىى مجلىىىىس الىىىىوزراء علىىىىى أن يكىىىىون متضىىىىمنًا اإلقتىىىىراح أن ي( التعلىىىىيم العىىىىالي

لمناسىىبة وذلىىك تبعىىًا لجسىىامة المخالفىىة المرتكبىىة مىىن بىىين العقوبىىات المنصىىوص عليهىىا بالعقوبىىة ا
عميىىد الكليىىة أن يطعىىن بقىىرار  مسىىاعد رئىىيس الجامعىىة أو ، ولىىرئيس الجامعىىة أو (84)فىىي القىىانون

 .(84)فرض العقوبة عليه أمام مجلس اإلنضباط العام
 

 ر يييييس الدائييييرئي : الفرع الثاني
 

عرفىىه قىىانون إنضىىباط و  ،(81)المقصىىود بىىرئيس الىىدائره ، الموظىىف الىىذي تىىرتبط دائرتىىه بىىوزاره     
وكيىىىل الىىىوزير ومىىىن هىىىو )المعىىىدل بظنىىىه  4994لسىىىنة  (41)مىىىوظفي الدولىىىة والقطىىىاع العىىىام رقىىىم 

والمىىىىدير العىىىىام أو أي  بدرجتىىىه مىىىىن أصىىىحاب الىىىىدرجات الخاصىىىة ممىىىىن يىىىديرون تعىىىىكياًل معينىىىاً 
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فىىي ( 6)صىىالحية فىىرض العقوبىىات المنصىىوص عليهىىا فىىي المىىاده  موظىىف آخىىر يخولىىه الىىوزير
  .( 8)(هذا القانون

 

ذا مىىا عقىىدنا العىىزم صىىوب قىىانون التعلىىيم العىىالي والبحىىث العلمىىي رقىىم       4966لسىىنة  14وا 
المعىىىدل أللفينىىىا أن هنىىىاك أكثىىىر مىىىن عىىىخص تتىىىوافر فيىىىه صىىىفة رئىىىيس الىىىدائره، فبموجىىىب أحكىىىام 

ومىن ثىم تتىوافر ، (81)ن رئيس الجامعة يعين بدرجة خاصةفإ ذكومن القانون الم (49/4)الماده 
وبموجىىب أحكىىام القىىانون ذاتىىه فىىإن كىىل مىىن مسىىاعد رئىىيس الجامعىىة،  ، فيىىه صىىفة رئىىيس دائىىره

 .ومن ثم تتوافر في كليهما صفة رئيس دائره ،( 8)وعميد الكلية بدرجة مدير عام
وعميد الكلية صىالحية فىرض  يهوفي ضوء ما تقدم يكون لكل من رئيس الجامعة ومساعد    

العقوبات اإلنضباطية وفقًا لما هو مقرر له من صالحيات، أي يكون لكل من رئىيس الجامعىة 
قطىىع  اإلنىىذار، لفىىت النظىىر،)وعميىىد الكليىىة والحالىىة هىىذه أن يوقىىع  أي مىىن العقوبىىات  هومسىىاعد

 .(88)بالجامعةعلى أعضاء هيئة التدريس ( التوبيخ الراتب لمده ال تتجاوز خمسة أيام ،
ونىىرى ضىىروره عىىدم تعىىدد السىىلطات اإلنضىىباطية بهىىذا العىىكل بحيىىث تنحصىىر سىىلطة توقيىىع    

العقوبة بيد رئيس الجامعة فحسب ويقتصىر دور كىل مىن مسىاعد رئىيس الجامعىة وعميىد الكليىة 
مىىن مخالفىىات إنضىىباطية مرتكبىىة مىىن أحىىد أعضىىاء الهيئىىة التدريسىىية  فىىي إحالىىة مىىا يىىتم إكتعىىافه  
 .(  )يقرر هو ما يراه مناسبًا بعظنهاول خير أن  بالجامعة لرئيس الجامعة

 

ن عىىىىىدم مراعىىىىىاه قواعىىىىىد اإلختصىىىىىاص المقىىىىىرره آنفىىىىىًا يترتىىىىىب عليىىىىىه بطىىىىىالن العقوبىىىىىة     هىىىىىذا وا 
الهيئىىىة العامىىىة وأكدتىىىه  بىىىه قضىىىتهىىىذا ماعلىىىى عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس بالجامعىىىة ، المفروضىىىة 

وحيث أن الماده الثامنة مىن ).. بالقول والتي ذهبت فيه لمجلس عورى الدولة في أحد قراراتها 
قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام حددت العقوبىات اإلنضىباطية التىي يجىوز فرضىها 

لىىوزير المخىىتص مىىن القىىانون المىىذكور آنفىىًا خولىىت ا( 44)وحيىىث أن المىىاده .. علىىى الموظىىف 
وحصىرت صىالحية رئىيس الىدائره أو ( 6)فرض أيًا من العقوبات المنصوص عليها فىي المىاده 

لفت النظىر ، اإلنىذار،  قطىع الراتىب مىده ال ) الموظف المخول بفرض إحدى العقوبات التالية 
ذا أوصىىت اللجنىىة التحقيقيىىة بفىىرض عقوبىىة أعىىد فعلىىى رئىىيس (تتجىىاوز خمسىىة أيىىام ،التىىوبيخ ، وا 

دائره أو الموظف المخول إحالتها للوزير للبىت فيهىا ، وحيىث أن المىدعي عليىه رئىيس جامعىة ال
وهىىىي مىىىن ( المميىىىز عليىىىه)إضىىىافة لوظيفتىىىه وجىىىه عقوبىىىة تنزيىىىل الدرجىىىة إلىىىى المىىىدعي –الكوفىىىة 

العقوبىىىىات التىىىىي تخىىىىرج مىىىىن صىىىىالحيته وتىىىىدخل ضىىىىمن صىىىىالحية الىىىىوزير ، وحيىىىىث أن العقوبىىىىة 
تصدر ممن يملك صالحية فرضها وبالتالي فإن مجلس اإلنضىباط  والحالة هذه باطلة ألنها لم
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العام ال يملك صالحية تصديقها أو تخفيضىها ، وحيىث أن مجلىس اإلنضىباط العىام لىم يالحىظ 
 .(86)..(هذلك مما أخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقض

 

 ولييييخمف الييالموظ :الفرع الثالث
 

يعنىىىىي أن يعهىىىىد صىىىىاحب اإلختصىىىىاص األصىىىىيل التخويىىىىل أو التفىىىىويض فىىىىي اإلختصىىىىاص    
 .(89)آخر موظف بممارسة جزء من إختصاصاته الى

قانون اإلنضباط العام المعار إليها آنفًا نجد أنها قىد من ( ثانياً  /4)وبالرجوع ألحكام الماده    
أو أي موظف آخر يخوله الوزير صالحية فرض العقوبىات المنصىوص عليهىا ) أوردت عباره 

  (في هذا القانون( 6)في الماده 
 

  -:وعند األمعان في هذا النص يجول في خاطرنا مالحظتان نبينها كاآلتي   
 

رئىيس )إن الموظف المخول إختصاصًا إنضباطيًا لكىي ينطبىق عليىه وصىف: المالحظة األولى
البد وأن يكون تخويله لإلختصىاص اإلنضىباطي صىادرًا عىن الىوزير المخىتص وحىده ، ( الدائره
بهذا الفرض وزير التعليم العىالي والبحىث العلمىي ولىيس مىن عىخص آخىر غيىره، فمىثاًل ال وهو 

ينطبىىىىق وصىىىىف رئىىىىيس الىىىىدائره ، وال يكىىىىون بالتىىىىالي إختصاصىىىىه بفىىىىرض العقوبىىىىة اإلنضىىىىباطية 
صحيحًا فيما إذا كان المخىول عضىوًا فىي الهيئىة التدريسيسىة بالجامعىة ، وقىد إسىتند فىي فىرض 

أحد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة علىى تخويىل صىادر عىن رئىيس العقوبة اإلنضباطية على 
نمىىىىىا لكىىىىىي يكىىىىىون أختصاصىىىىىه بتوقيىىىىىع العقوبىىىىىة  الجامعىىىىىة او عميىىىىىد الكليىىىىىة التىىىىىي يعمىىىىىل بهىىىىىا، وا 

 .اإلنضباطية صحيحًا ومعروعًا البد وأن يكون التخويل صادر عن وزير التعليم العالي
 

أورد  النافىذ المعرع في قانون اإلنضىباط أنتتمثل في  وهي مالحظة مهمة : المالحظة الثانية
األمىىىىر الىىىىذي نىىىىرى مىىىىن وجهىىىىة نظرنىىىىا بىىىىظن  (94)..(يخولىىىىه الىىىىوزيرآخىىىىر أو أي موظىىىىف )  عبىىىىاره

قد يندي الى نتيجىة غيىر محبىذه أو مقبولىة،  تفويض اإلختصاص اإلنضباطي على هذا النحو
أدنىىى مىىن  علميىىة بدرجىىة أو مرتبىىةممىىن هىىو اإلنضىىباطية عقوبىىة الوهىىي أنىىه باإلمكىىان أن توقىىع 

 .العضو المعاقب بها
بمعنى آخر إن ذلك يعني أن لوزير التعلىيم العىالي أن يخىول أي موظىف ليمىارس مثىل هىذا    

األمىر الىىذي قىد يىندي إلىىى أن ت فىوض سىىلطة توقيىع العقوبىة الىىى عىخص يحمىىل ، اإلختصىاص 
، كحالىىة مىىا  مرتبىىة أو درجىىة علميىىة أدنىىى مىىن العضىىو الىىذي فرضىىت عليىىه العقوبىىة اإلنضىىباطية
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ذا كىىىان المخىىىىول لىىىه بتوقيىىىىع العقوبىىىة بدرجىىىىة أسىىىىتاذ مسىىىاعد وأن عضىىىىو هيئىىىة التىىىىدريس الىىىىذي إ
 .فرضت عليه العقوبة بدرجة أستاذ

صىىالحية توقيىىع العقوبىىة وزيىىر التعلىىيم العىىالي  ذا كىىان مىىن فوضىىه  إنىىه أومىىن ثىىم فىىإن مىىا نىىراه    
كمىا هىو دريس المسائل إنضىباطيًا أدنى من عضو هيئة الت ةعلمي مرتبةبدرجة او  اإلنضباطية

ليقىىوم هىىو بتوقيىىع ( الىىوزير)أن يحيىىل األمىىر الىىى مىىن هىىو أعلىىى منىىه ، فعليىىه  فىىي الفىىرض أعىىاله
 .العقوبة عليه
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 الخاتمة

خاتمىىىة أن يضىىع الحصىىىيلة اللبحىىىث يرمىىي الباحىىىث فىىي أ تجنبىىًا لتكىىرار مىىىا سىىبق ييانىىىه فىىي ثنايىىىا هىىذا
بلور من خاللها من توصىيات تليه من نتائ  وما قد يإما توصل أهم فيها  بحثه محدداً النهائية لثمره 
  -:تينجملها باآل

 لنتائج أ

ِعمىد ن المعىرع فىي كىل مىن فرنسىا ومصىر أدراسىة الليها في هذه إولى النتائ  التي توصلنا أ   -1
طبيعىة خاص بظعضىاء هيئىة التىدريس فىي الجامعىات ينسىجم مىع  إنضباطيفراد نظام على إ

 لمجتمعىات المعاصىره المتقدمىة علميىاً أفىي بنىاء صىرح   الرائىددورهىم وظىائفهم التىي يندونهىا و 
الىذين يمثلىون  لفئىة المعطىاءأأما في العراق فلم يلتفت المعرع العراقي لهذه  ، وثقافياً  ومعرفياً 

ينسىجم  بهىم خاصىاً  إنضىباطياً نظامىًا  مولم يضع له صفوه رجال العلم في العراق خير إلتفاته
موظىف ،  وانمىا عىاملهم كمعاملىة أي مع طبيعة عملهم وما ملقى على عىاتقهم مىن التزامىات

 . في الدولة مهما قل عظن مركزه الوظيفي
 

علىى ( فرنسىا ، مصىر) يعات محل المقارنىة بان أيضًا من خالل هذه الدراسة عزوف التعر   -2
ريىف محىل إهتمىام الفقىه أيضىًا ، التعالتعريف بعضو الهيئة التدريسية بالجامعة ولم يكن هذا 

ما في العراق فإنه سار على نه  التعريع المقارن من حيث عدم إيراد تعريىف لعضىو هيئىة أ
ن كان قىد إعتىاد علىى أن يعىرف موظىف الخدمىة الجامعيىة الىذي يحىوي  التدريس بالجامعة وا 

الهيئىىىة بمعنىىىى أن كىىىل عضىىىو فىىىي ، فىىىي طياتىىىه مفهىىىوم عضىىىو الهيئىىىة التدريسىىىية بالجامعىىىة 
كىل موظىف  بالضىروره أن يكىون التدريسية بالجامعة هو موظف خدمة جامعية بيىد أنىه لىيس

 .خدمة جامعية عضوًا في الهيئة التدريسية بالجامعة
 

عضاء هيئىة التىدريس فىي ظالخاص ب نضباطين النظام اإلأ لنا  من خالل هذه الدراسة تبين -3
 صىًا ،خال إداريىاً عىبه قضىائي فهىو ال يعىد نظامىًا  إنضىباطيكل من مصر وفرنسا هىو نظىام 

أمىا فىي العىراق فىظن النظىام . ن صح التعبير إنما نظامًا مختلطًا ا  خالصًا و  وال نظامًا قضائياً 
 .(رئاسي)فيه هو نظام إداري  نضباطياإل

 

ن جميع مجالس تظديىب رجىال التعلىيم العىالي فىي أمن حيث تعكيل مجالس التظديب نجد  و  -4
ختالف درجاتهم تعكل عن طريق إي الجامعات و بفعضاء هيئة التدريس أفيهم  ابمفرنسا  

حكىام المىاده  أديىب حىدد تعىكليه بموجىب لتظن مجلىس اأ نجىد فىي مصىر في حىين ،نتخاب اإل
اق التوجىد مثىل تلىك المجىالس أصىاًل، ومىا وفىي العىر  . من  قانون تنظيم الجامعات ( 449)

 .ظام اإلنضباطي المتبع في العراقهذا اإل نتاج طبيعي  لطبيعة الن
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   ن السىىىلطة الرئاسىىىىية فىىىىي فرنسىىىا الممثلىىىىة بىىىىرئيس الجامعىىىة أو الىىىىوزير المخىىىىتص أتضىىىح لنىىىىا إ -5
عقوبىىىىىة ي أي منهمىىىىىا  توقيىىىىىع أال يملكىىىىىان سىىىىىلطة عقابيىىىىىة ، إذ ال يملىىىىىك (  وزيىىىىىر التعلىىىىىيم)

السىىىلطة الرئاسىىىية  نأالمخىىىالف ، فىىىي حىىىين نجىىىد  يةهيئىىىة التدريسىىىالعلىىىى عضىىىو إنضىىىباطية 
وزيىر التعلىيم )، وفي العراق فىإن كىل مىن يمتلك مثل هذه السلطةفي مصر ( رئيس الجامعة)

مسىىاعد رئىىيس الجامعىىة ،  عميىىد الكليىىة ، الموظىىف المخىىول مىىن  العىىالي ، رئىىيس الجامعىىة ،
 . يملك سلطة إنضباطية تجاه عضو الهيئة التدريسية( الوزير

 

ن كانىىت ا  و  إنضىىباط أعضىىاء هيئىىة التىىدريس بالجامعىىةختصىىة بن السىىلطة التبىىين لنىىا أيضىىًا أ -6
تتمتىىىع بسىىىلطة تقديريىىىة واسىىىعة فىىىي تكييىىىف الفعىىىل المرتكىىىب مىىىن حيىىىث كونىىىه يعىىىكل مخالفىىىة 

 متيازًا أوإن هذه السلطة ليست أال  ، إم ال ومن ثم أختيارها للجزاء المناسب له أ إنضباطية
معينىة البىد مىن مراعاتهىا عنىد  وابط ضىنمىا تحكمهىا ا  منح لها من دون ضىابط يحكمهىا و  حقاً 

 .فعل المرتكب لعرعية العقوبة ، ومدى مالئمتها ل كضابط أو مبدأفرض الجزاء 
 

 التوصياا 
مسايره نه  التعريعات المقارنة في إيجاد نظام  نهيب بالمعرع العراقي وندعوه إلى -1

إنضباطي خاص بظعضاء هيئة التدريس بالجامعات العراقية وأن يوفر لهم فيه من 
ودورهم يندونها األجراءات والعقوبات ما يتالءم وطبيعة أعمالهم ووظائفهم التي 

وأن يكفل لهم ، فياً الحيوي والرائد في بناء صرح المجتمعات المتقدمة علميًا ومعرفيًا وثقا
فيه من الضمانات ما يوفر لهم مساحة أكبر من الحماية واالطمئنان ، فهذه العريحة 
المهمة من الموظفين لها ثقلها ومكانتها المرموقة في المجتمع العراقي فهم صفوه 

 . علماء العراق وال نبالل إذا ما قلنا إنهم أساس تقدمه ودليل تحضره وتطوره 
 

 

لرئيس الجامعة في حالة إرتكىاب عضىو هيئىة التىدريس  المقترح نضباطيالنظام اإلأن يمنح  -2
تستظهل العقاب سلطة توقيع الجزاءات األخف جسامة على عضىو هيئىة  إنضباطيةلمخالفة 

إنضىىباطية  التىىدريس المىىتهم ، فىىي حىىين يمىىنح سىىلطة توقيىىع الجىىزاءات األعىىد جسىىامة للجنىىة 
بقىىىرار مىىىن تعىىىكل (  عضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس بالجامعىىىةلجنىىىة إنضىىىباط أ) نقتىىىرح تسىىىميتها بىىىى 
مىىىن ثالثىىىة أعضىىىاء مىىىن أعضىىىاء الهيئىىىة  لمىىىده سىىىنتين قابلىىىة للتجديىىىدمجلىىىس الجامعىىىة 

رئيسىىىًا  الجامعىىىة مجلىىىس، ويعىىىين التدريسىىىية فىىىي الجامعىىىة ممىىىن يحملىىىون رتبىىىة األسىىىتاذية
إذ من عظن ذلك أن يضمن عىدم إيقىاع أي عقوبىة إنضىباطية  .للجنة من بين أعضائها

من حامل رتبة أدنى أكاديميًا على حامىل رتبىة أعلىى، نظىرًا ألن مرتبىة اإلسىتاذية تمثىل 
 .أعلى مراتب السلم الوظيفي في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العراقية
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 المصادر
 

  الكتب : أولا 
 

الموظف العام في حماية المال العام في ضوء النظام اإلداري أحمد محمد مرجان ، واجب . د -1
 .1444اإلسالمي ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 

وضماناتها ألعضاء هيئة جراءات المساءلة التظديبية ، إ ثروت عبد العال أحمد هريدي. د -2
والتوزيع بجامعة أسيوط دار النعر  ، 4991لسنة  19التدريس الخاضعة ألحكام القانون رقم 

 ،499 . 
خالد عبد الفتاح محمد ، الوسيط في تظديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضباط . د -3

، المركز  1446العرطة والعاملين بالمحاكم في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية العليا حتى عام 
 .1449القومي لإلصدارات القانونية ، الطبعة األولى ، القاهره ، 

قضاء التظديب ، دار النهضة العربية،  -القضاء اإلداري  الطماوي ،محمد مان سلي .د -4
499 . 

ععبان أحمد رمضان ، دور المحكمة التظديبية في توجيه إجراءات الدعوى التظديبية ، دار . د -5
 . 144 النهضة العربية ،

النظام التظديبي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، دار صبري محمد السونسي محمد ، . د -6
 . 1446النهضة العربية ، 

م ، . ، مكتبة زين الحقوقية ، د(دراسة مقارنة)عامر إبراهيم أحمد العمري ، العقوبات الوظيفية  -7
1449. 

عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد ، تظديب الموظف العام في مصر ، الطبعة الثانية ، .د -8
 .1441النهضة العربية ، القاهره ،  دار

عثمان سلمان غيالن العبودي ، عرح أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام . د -9
 . 1444المعدل ، الطبعة األولى ، المكتبة الوطنية ، بغداد ،  4994لسنة  41رقم 

األولى ، االصدار في الوظيفة العامة، الطبعة التظديب االداري علي جمعة محارب ، . د  -11
 .1441األول ، دار الثقافة للنعر والتوزيع ، عمان ، 

، دار الكتب ( دراسة مقارنة)ماهر صالح عالوي الجبوري ، مبادذ القانون اإلداري. د -11
 .4998للطباعة والنعر ، 

، الطبعة األولى ، دار الفكر  4محمد حامد الجمل ، الموظف العام فقهًا وقضاًء ، ج. د -12
 . 6 49الحديث للطباعة والنعر ، القاهره ، العربي 
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،  أصول ألتحقيق اإلداري في المخالفات التظديبية ، دراسة مقارنةاللواء محمد ماجد ياقوت ،  -13
 .1444منعظه المعارف باإلسكندرية ، 

محمود حلمي ، نظام العاملين المدنيين بالجهاز اإلداري والقطاع العام ، الطبعة الثانية ، . د -14
 .  4991كر العربي ، دار الف

دراسة تحليلية مقارنة في التعريعات ) مصدق عادل طالب ، الوسيط في الخدمة الجامعية  -15
 .1441، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  4، ط( العراقية

، بال دار نعر ، ( دراسة مقارنة)مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التظديبية وأهدافها . د -16
4998. 

مزيده  -الجرائم التظديبية ىىىى الوالية واإلختصاص ، الطبعة الثانية  المستعار ممدوح طنطاوي، -17
 .1444ومنقحة ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 

 
  الرسائل واألطاريح الجامعية: ثانياً 

 
عفيق عبد المجيد الحديثي ، النظام اإلنضباطي لموظفي الدولة ، رسالة ماجستير ،  -18

 .4991بغداد ،كلية القانون ، جامعة 
،  التبعية للعقوبة التظديبية ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون كوثر حازم سلطان ، اآلثار -19

 .1449جامعة بغداد ، 
وجنات وهبة وردخان، نظام تظديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، رسالة  -21

 .1449ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة القاهره ، 
 

 حوثالب :ثالثا  
تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة عبد الرزاق عنين الجنابي ،  -21

نعكاساته في جوده التعليم العالي  بحث مقدم إلى منتمر الجوده في جامعة الكوفة، تعرين ، وا 
، تظريخ الزياره www.uokufa.edu.iq، منعور على الموقع األلكتروني 1449،  الثاني
11/8/1444. 

أحمد خورعيد حميدي المفرجي ، اآلثار القانونية للعكر . جد نجم عيدان الجبوري ، دما. د -22
،  4، ألعدد 8والتقدير على موظف الخدمة الجامعية ، ، مجلة جامعة كركوك ، ألمجلد 

 .1444السنة السادسة ،
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 التشريعات والقوانين :  رابعاا 

 

  العراقية 
 (.الملغي) 4998لسنة ( 411)الخدمة الجامعية رقم  -23
( 411)قانون تعديل األول لقانون الخدمة الجامعية رقم )  4999لسنة (  41)قانون رقم  -24

 ( 4998لسنة 
 .المعدل 4966لسنة  14قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم  -25
 .المعدل 4994لسنة( 41) رقمإنضباط موظفي الدولة والقطاع العام قانون  -26
 (.4966لسنة  14التعديل الرابع لقانون التعليم العالي رقمقانون )1444لسنة 64القانون رقم -27
 .1446لسنة (  1)قانون الخدمة الجامعية رقم  -28
 المصرية 

 .4991لسنة  19قانون تنظيم الجامعات المصري رقم   -29
  الفرنسية 

 .4986/ 41/44والصادر في( 86/969)ون التعليم العالي الفرنسي  رقم نقا  -31
 .4961( عباط)يناير 18الصادر في  1  -61رقم  الفرنسي  لقانون -31
 .المعدل4991( تموز)يونيه   4الصادر في 9 8 -91رقم األجراءات اإلنضباطية مرسوم -32
 . 9/499/ 4الصادر في ( 611- 9)المرسوم رقم -33
 

 األجنبيةالمصادر  :خامساً 
 

Francois Gazier, La fonction publique danslemon de, 1972, p15.      (  )                                                                                   

 ( 8 ) Catherine La Lumiere, La responsabilte pecuniere des agents publics 

envers les  collectivities publiques, 1968, p.192. 

 
 

 

 
                                                           

 .4986/ 41/44والصادر في( 86/969)رقم  ون التعليم العالي الفرنسينمن قا( 1 )ينظر نص الماده  (4)
 .4991لسنة ( 19)من قانون تنظيم الجامعات المصري رقم ( 81)ينظر نص الماده ( 1)
 . 141، ص1/1/4966الصادر في ( 498 )بالعدد( الوقائع العراقية)نعر هذا القانون في الجريده الرسمية  ( )
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الدراسة الثانوية أو  تتكون هيئة التعليم التقني من كليات ومعاهد ذات إختصاص في مجاالت التعليم التقني بعد (1)

العخصية المعنوية واإلستقالل المالي واإلداري ولها التوصية بإستحداث أو إلغاء أو مايعادلها ولها ولكلياتها ولمعاهدها 
من قانون التعليم العالي ( 4 /م. )دم  الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو إليه الحاجة ويكون مقرها مدينة بغداد

 .المعدل 4966لسنة ( 14)رقم 
 . المعدل 4966لسنة ( 14)لعالي رقم من قانون التعليم ا( 11)ينظر نص الماده  ( )
 .4998/ 11/44الصادر في ( 9  1)نعر هذا القانون في جريده الوقائع العراقية بالعدد (8)
 .44/4999/ الصادر في (  184)نعر هذا القانون في جريده الوقائع العراقية بالعدد  (9)
الصادر في ( 1491)لوقائع العراقية بالعددفي جريده ا 1446لسنة (  1)نعر قانون الخدمة الجامعية رقم  (6)

وأحيل  4/1444/ وقد صدر تعديل لهذا القانون في الجلسة اإلستثنائية لمجلس النواب التي عقدت في  .1446/ /41
 .اآلن تتم المصادقة على هذا التعديل لغايةإلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونعره في الجريده الرسمية إال أنه لم 

دمة الجامعية من قانون الخ( 14)وتعديالته بموجب نص الماده 4998لسنة( 411)الخدمة الجامعية رقم  أ لغي قانون (9)
 . يلغيها أو يحل محلهاصادره بموجبه نافذه لحين صدور ماال في حين تبقى األنظمة والتعليمات ،1446لسنة (  1)رقم 

 .1446لسنة   1امعية رقم من قانون الخدمة الج( ثالثاً / 4)ينظر الماده  (44)
،  4، ط( دراسة تحليلية مقارنة في التعريعات العراقية) ينظر مصدق عادل طالب ، الوسيط في الخدمة الجامعية  (44)

 .49، ص  1441مكتبة السنهوري ، بغداد ، 
على موظف  للعكر والتقديرر القانونية أحمد خورعيد حميدي المفرجي ، اآلثا. ماجد نجم عيدان الجبوري ، د. ينظر د( 41)

 .486، ص1444، السنة السادسة ، 4، ألعدد 8الخدمة الجامعية ، ، مجلة جامعة كركوك ، ألمجلد 
  144 ععبان أحمد رمضان ، دور المحكمة التظديبية في توجيه إجراءات الدعوى التظديبية ، دار النهضة العربية ،. د(   4)

 . 8 ، ص
 : يلت في الموظف العام كل مننظر في ألتعاريف التي قي( 41)

Francois Gazier, La fonction publique danslemon de, 1972, p.15     أحمد محمد مرجان ، . ؛ د
ة ، واجب الموظف العام في حماية المال العام في ضوء النظام اإلداري اإلسالمي ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربي

، نظام العاملين المدنيين بالجهاز اإلداري والقطاع العام ، الطبعة الثانية ، دار محمود حلمي . د؛ . 14، ص 1444
، الطبعة األولى ، دار  4محمد حامد الجمل ، الموظف العام فقهًا وقضاًء ، ج. ؛ د 9، ص 4991الفكر العربي ، 

 .9 ، ص 6 49الفكر العربي الحديث للطباعة والنعر ، القاهره ، 
كل )أحمد خورعيد حميدي المفرجي موظف الخدمة الجامعية بظنه . د نجم عيدان الجبوري و دماج. دفقد عرف  ( 4)

موظف يحمل عهاده عليا ويمارس مهمة التدريس الجامعي أو البحث العلمي أو االستعاره العلمية والفنية في الوزارات 
خورعيد حميدي المفرجي ، المصدر السابق أحمد . ماجد نجم عيدان الجبوري  و د. ، دينظر  .(كافة والدوائر المختلفة

 .489، ص
ولنا مظخذ على هذا التعريف كونه قد وسع من النطاق الذي يدخل في كنفه وصف موظف الخدمة الجامعية،          

حيث أسبل وصف موظف الخدمة الجامعية على كل من يمارس التدريس الجامعي أو البحث العلمي أو اإلستعارات 
هذه الوظائف في ، دون أن يقصر ذلك على من يمارس (الوزارات المختلفة)ة العاملين بالدوائر المختلفة العلمية والفني

 .المرفق التعليمي
نعكاساته في جوده عبد الرزاق عنين الجنابي ، .ينظر د (48) تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة وا 

منعور على الموقع . 9، ص 1449بحث مقدم إلى منتمر الجوده في جامعة الكوفة ، تعرين الثاني ، ، التعليم العالي 
 .11/8/1444، تظريخ الزياره www.uokufa.edu.iqاأللكتروني 
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  (49) Catherine La Lumiere, La responsabilte pecuniere des agents publics envers les  
collectivities publiques, 1968, p.192. 

د فيه ألمعرع بمهمة اإلنضباط ، والذي يعه( رئاسي)األول نظام إنضباط : تتراوح األنظمة اإلنضباطية بين أنظمة ثالثة (46)
السلطة اإلنضباطية لهيئات  والذي يوكل فيه المعرع أمر( ضائيق)السلطة الرئاسية وحدها، والثاني نظام إنضباط إلى

حيث يسند فيه المعرع السلطة اإلنضباطية للسلطة الرئاسية مع (  عبه قضائي)إنضباط قضائية، أما الثالث نظام 
أصول ألتحقيق اإلداري اللواء محمد ماجد ياقوت ،  ينظر  .ضروره إستعاره هيئات أو لجان معينة قبل توقيع ألعقوبة

،  عبان أحمد رمضانع. د؛  19ص ، 1444منعظه المعارف باإلسكندرية ،  ، دراسة مقارنة ، التظديبيةفي المخالفات 
 .1، ص المصدر السابق

، منعظه المعارف  أصول ألتحقيق اإلداري في المخالفات التظديبية ، دراسة مقارنةعفيق عبد المجيد الحديثي ،  (49)
 .  149-146، ص 1444، باإلسكندرية 

يوليه  1الصادر في  96 - 94رقم المعدلة بالقانون  4961لسنة  1  -61من القانون رقم ( 19)تنص الماده  (14)
أن مجلس التظديب الجامعي يعد كدرجة أولى مختص بنظر المخالفات المنسوبة إلى األساتذه ) على4994(  تموز)

 . (والمعلمين والموظفين داخل الجامعة أو المنسسة العلمية يطعن في قراراته أمام المجلس األعلى للتعليم الوطني 
إجراءات المساءلة التظديبية وضماناتها ألعضاء هيئة التدريس الخاضعة ألحكام أحمد هريدي ، ثروت عبد العال . د (14)

 .9 -6 ، ص  499دار النعر والتوزيع بجامعة أسيوط ،  ، 4991لسنة  19القانون رقم 
 1446ربية ، النظام التظديبي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، دار النهضة الع،  صبري محمد السونسي محمد. د  (11)

 .8 4ص، 
 .المعدل9/4991/ 4الصادر في ( 9 8 -91)من مرسوم األجراءات اإلنضباطية رقم (  )ينظر نص الماده  ( 1)
 .المعدل9/4991/  4الصادر في( 9 8 –91)وم اإلجراءات اإلنضباطية رقم من مرس( 9)ينظر نص الماده  (11)
 .المعدل9/4991/ 4الصادر في ( 9 8 -91)رقم من مرسوم األجراءات اإلنضباطية ( 6)ينظر نص الماده  ( 1)
يتعلق بمجلس تظديب األستاذ الجامعي أو من يماثله، فإن فة مجلس تظديب خاص بها ، ففيما حيث يكون لكل طائ (18)

م من نفس درجتهم ، وفي حالة مثول عضو أعضاء من أساتذه الجامعة أو من يماثله( ستة)مجلس التظديب يتكون من
ال يوجد من يمثله داخل المجلس التظديبي فإنه يجب أن يحل محل أحد أعضاء المجلس من يمثل هذا العخص من 
خارج المجلس من الجهة والطائفة التي ينتمي إليها العضو المحىىىىال، أما فيما يتعلق بالمجلس التظديبي الخاص 

ثنان من ( ستة)لمساعدين ومن يماثلهم فإنه يعكل من بالمدرسين والمدرسين ا أعضاء منهم رئيس مجلىىىىىىىىىىىس التظديب وا 
األساتذه أو من يماثلهم وثالثة من المدرسين أو من يماثلهم أو من المدرسين المساعدين ومن في درجتهم، وفي حالة 

من يمثل هذا العضو من خارج هذا المجلس  مىىىىىثول عضو ال يوجد من يمثله داخل المجلس يحل محل أحد أعضاءه
صبري  محمد السنوسي محمد ، المصدر السابق . ينظر  د. من نفس الجهة والطائفة التي ينتمي إليها العضو المحال 

 . وما بعدها 8 4، ص
 .  9/499/ 4الصادر في ( 611- 9)من المرسوم رقم( 44)المعدلة بموجب أحكام الماده  (19)
 .المعدل 9/4991/ 4الصادر في ( 9 8 -91)من مرسوم اإلجراءات اإلنضباطية رقم( 44)ادهينظر نص الم (16)
 .414 -414صبري محمد السنوسي محمد ، المصدر السابق ، ص. ينظر د (19)
 .المعدل 9/4991/ 4الصادر في( 9 8 -91)رقممن مرسوم اإلجراءات اإلنضباطية ( 41/1)ينظر نص الماده  (4 )
 .المعدل 4991لسنة ( 19)من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 449)ينظر الماده   (4 )
 .ومابعدها  149ثروت عبد العال أحمد هريدي ، المصدر السابق ، ص . د  (1 )
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خالد عبد . أعار إليه د/ . 1448/ /46، ق جلسة 4 ، السنة 41189حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم  (  )

 .449المصدر السابق، ص الفتاح محمد، 
عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد ، تظديب الموظف العام في مصر ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، . د (1 )

 . 149ص   1441القاهره ، 
المضافة بالقانون رقم . 4961 (عباط)يناير 18الصادر في  1  -61من القانون رقم ( 19/1)ينظر نص الماده   -   

  4994(تموز) يوليه 1الصادر في  96  94
من قانون تنظيم ( 444)أما في مصر فإن العقوبات التي توقع على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حددتها الماده     

- :هي 4991لسنة  19الجامعات رقم 
لفتره واحده أو تظخير ألتعيين في الوظيفة األعلى لمده  اللوم مع تظخير العالوه المستحقة - اللوم    -1ألتنبيه    -4

ألعزل من الوظيفة مع ألحرمان من  -  ألعزل من الوظيفة مع األحتفاظ بالمعاش أو المكافظه   -1سنتين على األكثر  
  .المعاش أو المكافظه في حدود الربع 

 

ره على المرتب الوظيفي وما يلحق به من مبالل نقدية هو الجزاء المنصب بصوره مباع: يراد بالجزاء المالي المباعر (8 )
ينظر . بصفة دورية منتظمة بسبب قيامه بظداء أعمال وظيفته بصوره متكرره  بالجامعة يتقاضاها عضو هيئة التدريس

 . 19، ص4998،  بال دار نعر،  (دراسة مقارنة)مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التظديبية وأهدافها . د
 . 9 ، ص 1449، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد ، آلثار التبعية للعقوبة التظديبية، احازم سلطانكوثر  (9 )
اليجوز ألعضاء هيئة )المعدل  4991لسنة ( 19)من قانون تنظيم الجامعات المصري رقم (  44)تنص الماده  (6 )

 (دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل التدريس إعطاء
فة في الوظيفة العامة، الطبعة األولى ، االصدار األول ، دار الثقاالتظديب االداري ة محارب ، علي جمع. دنظر ي (9 )

 . 19ص  ،1441للنعر والتوزيع ، عمان ، 
 . 9وسي محمد ، المصدر السابق ، صصبري محمد السن. دنظر ي  (14)
 والذي ذهبت فيه بالقول .  4966يناير   1/ هذا ما أكده قضاء المحكمة اإلدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  (14)

ختيارية في ذات الوقت وهي ، اللوم مع تظخير العالوه المستحقة لفتره واحده ، ) أن هذه العقوبة هي عقوبة مزدوجة وا 
وجه للقول بظن تظخير  نه الأو ، ا لمده سنتين على األكثر في حكمه ماأو اللوم مع تظخير التعيين في الوظيفة األعلى و 

  1بجلسة  19لسنة  99 1حكم المحكمة اإلدارية العليا بالطعن رقم  (عقوبة مستقلةعلى الوظيفة األالتعيين في 
 . 446، ص  المصدر نفسهصبري محمد السنوسي محمد ، . أعار إليه د.  4966يناير 

 . 1 1ق ، ص حمد هريدي ، المصدر السابأثروت عبد العال . ينظر د  (11)
 .446ص  ، سي محمد ، المصدر السابقصبري محمد السنو . ينظر د  ( 1)
 .9 1ص ،  499،  قضاء التظديب ، دار النهضة العربية -القضاء اإلداري ، محمد سليمان  الطماوي . ينظر د (11)
العليا وهي في معرض بيان المقصود بالفعل المزري بعرف عضو هيئة التدريس بالجامعة وذهبت المحكمة اإلدارية  ( 1)

لسنة  19من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 444)المدلول الصحيح لمفهوم العمل المزي الوارد في الماده)بالقول إن
حكم المحكمة اإلدارية ( ..، هو األمر الذي يتصل بالمقومات األساسية للقيم في اإلنسان كعرضه وأمانته 4991

، أعار إليه المستعار ممدوح طنطاوي، الجرائم  4961/  8/  ق ، جلسة  19لسنة  1169العليا في الطعن رقم 
،  1444مزيده ومنقحة ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،  -التظديبية ىىىى الوالية واإلختصاص ، الطبعة الثانية 

 . 14ص 
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وهبة أعارت إليه ، وجنات .   499يونيو  4 ق جلسة  48لسنة  9 9حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم (18)

نظام تظديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة القاهره ،  وردخان ،
 .49ص ،1449

 . 149ق ، صحميد ، المصدر السابعبد العظيم عبد السالم عبد ال. د ينظر (19)
 .419، ص  1449م ، . ، مكتبة زين الحقوقية ، د(دراسة مقارنة)عامر إبراهيم أحمد العمري ، العقوبات الوظيفية (16)
الملغي ، حيث كان هذا القانون هو  8 49لسنة ( 89)المقصود بهذا القانون هو قانون إنضباط موظفي الدولة رقم  (19)

 ( .الملغي)  4998لسنة ( 411)القانون النافذ عند تعريع أحكام  قانون الخدمة الجامعية رقم 
 (.الملغي) 4998لسنة ( 411)من قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم ( 4/د/ 44)ينظر نص الماده   (4 )
 (.الملغي) 4998لسنة ( 411)من قانون الخدمة الجامعية رقم ( 1/د /44) ينظر نص الماده   (4 )
 .4  ينظر مصدق عادل طالب ، المصدر السابق، ص  (1 )
: لقانونمن هذا ا( 44)مع مراعاه الماده ) المعدل على 4994لسنة( 41)من قانون اإلنضباط رقم( 44)تنص الماده  (  )

 .من هذا القانون على الموظف المخالف ألحكامه ( 6)لعقوبات المنصوص عليها في المادهللوزير فرض أي من ا/ أوال  
     وظف المخالف ألحكام هذا القانونلرئيس الدائره او الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الم/ ثانيا  

 .التوبيخ  –قطع الراتب لمده ال تتجاوز خمسة أيام   د  -جى اإلنذار      –لفت النظر     ب   - أ 
إذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة أعد مما هو منصوص عليه في الفقره ثانيًا من هذه الماده فعلى رئيس الدائره او / ثالثا  

 (.الموظف المخول إحالتها للوزير للبت فيها
 4994لسنة  41ن إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم عثمان سلمان غيالن العبودي ، عرح أحكام قانو . د (1 )

 .118، ص 1444المعدل ، الطبعة األولى ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 
 .المعدل  4966لسنة ( 14)من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (  )بالتطبيق لنص الماده  (  )
 (.طع الراتب، التوبيخ ، إنقاص الراتب ، تنزيل الدرجة ، الفصل،العزللفت النظر ، اإلنذار ، ق) وهذه العقوبات هي (8 )
 .المعدل  4994لسنة  41من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 44)ينظر نص الماده  (9 )
 .من قانون اإلنضباط أعاله( رابعاً /44)ينظر نص الماده  (6 )
 .اإلنضباط أعاله من قانون ( أوال/41)نظر نص الماده ي (9 )
 .4994لسنة ( 41)من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ثانياً / 41)ينظر نص الماده  (84)
 .من قانون اإلنضباط أعاله( ثالثاً / 41)ينظر نص الماده  (84)
 .118مصدر سابق صالعثمان سلمان غيالن العبودي ، عرح أحكام قانون إنضباط ، . ينظر د (81)
 . من قانون اإلنضباط أعاله(  ثانياً / 4)ينظر نص الماده  ( 8)
المعدل وذلك بموجب الماده  4966لسنة  14من قانون التعليم العالي وألبحث العلمي رقم ( أوالً / 49)ألغي نص الماده  (81)

يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة ) والتي تنص على أنه  1444لسنة ( 64)من قانون التعديل الرابع رقم ( 1)
 (.وبمرسوم جمهوري

التعديل  جب أحكام الماده األولى من قانونمن قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعدلة بمو ( 14)تنص الماده (  8)
،   1، ص4996/ 1/44الصادر في( 918 )المنعور بجريده الوقائع العراقية العدد 4996لسنة ( 19)الثالث رقم 

يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة أو أكثر أو مساعد رئيس هيئة أو أكثر ، يرتبط ) على
برئيس الجامعة أو رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال ، ويعترط فيه أن يكون بمرتبة أستاذ مساعد في األقل ، ويعين 

 (. مدير عام بقرار من مجلس الوزراء ، ويكون بمستوى
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المعدلة بموجب أحكام  4966لسنة ( 14)من قانون التعليم العالي وألبحث العلمي رقم ( 11)في حين نصت الماده     
يرأس كل كلية أو معهد عال في الجامعة عميد )على  1444لسنة ( 64)من قانون التعديل الرابع رقم (  )الماده 

 ..(قل ، ويكون بدرجة مدير عاموبمرتبة أستاذ مساعد في األ... يعترط فيه 
 .المعدل 4994لسنة41من قانون إنضباط موظفي الدوله والقطاع العام رقم (ثانياً / 44)وذلك بالتطبيق لنص الماده (88)
حيث يعمد عميد الكلية في حالة ما إذا اكتعف ( جامعة األنبار)وهو مايجري فعاًل في بعض الجامعات العراقية ومنها  (89)

ة التدريس قد إرتكب فعاًل يعكل مخالفة لواجبات وظيفته أو فيه تعديًا على مقتضياتها فظنه ال يعمد على أن عضو هيئ
نما يحيل األمر إلى رئيس الجامعة ليقرر هو مايراه بهذا العظن  . إحالته للتحقيق وتوقيع العقوبة اإلنضباطية عليه وا 

 . 1449ارات وفتاوى مجلس عورى الدولة لسنة ،  مجموعة قر  1449/تمييز/ إنضباط/ 84القرار رقم  (86)
، 4998، دار الكتب للطباعة والنعر ، ( دراسة مقارنة)ماهر صالح عالوي الجبوري ، مبادذ القانون اإلداري. ينظر د (89)

 . 494ص 
 .المعدل 4994لسنة ( 41)من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 1)ينظر نص الماده  (94)
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 ...الملخص

األصل العام ن تخضع جميع القرارات اإلدارية لرقابة القضاا  للااا  عتععيضاا ان ا ا  
د لاا  مصاالنة ان يملاال ماان القضااا  المخااتص للاااا  القاارار اإلدارن ل ا يجااعل ل اال  اار 

شاااب  بياال ماان العيااعل  مااا يجااعل لاا  ان يملاال التعااعيص ب اا  ل ا  ااان قااد اصاايل 
بضرر من القرار اإلدارن اال ا   ثمة قرارات تصدر من السلمة الت في ية ت عن بم اى  

ضااااا  بلااااا تسااااميت ا بىبمااااال ماااان الرقابااااة القضااااارية ع اااا   القاااارارات اسااااتقر الفقاااا  عالق
السااياد ل لاا ا ساايناعل البانااا تنديااد القاارارات التاا  تخضااع للرقابااة عاثااار  اا   الرقابااةل 

 .عالقرارات األخر  الت  ال تخضع للرقابة عاساس  لك



 

Abstract: 

Original Subject all administrative decisions to judicial oversight 
canceled and compensation. Which means that he may 
everyone who has an interest to ask  the competent judge to 
cancel the administrative decision if it has a defect of defects. 
He me also be asked for compensation if he had suffered 
damage from the administrative decision. But there are 
decisions issued by the executive branch be immune from 
judicial review and these decisions settled jurisprudence and 
the elimination of call it acts of sovereignty. So research will 
attempt to identify the decisions that are subject to the control 
and the effects of such control, and other decisions that are not 
subject to censorship and basis. 

 

 

 

 :ملخص باللغة العربية  

وتعويضا أي ألغاء  األصل العام أن تخضع جميع القرارات اإلدارية لرقابة القضاء  

ء القرار اإلداري انه يجوز لكل فرد له مصلحة أن يطلب من القضاء المختص إلغا

إذا شابه عيب من العيوب كما يجوز له أن يطلب التعويض عنه إذا كان قد أصيب 

 بضرر من القرار اإلداري إال انه ثمة قرارات تصدر من السلطة التنفيذية تكون

بمنأى من الرقابة القضائية وهذه القرارات استقر الفقه والقضاء على تسميتها 



ل الباحث تحديد القرارات التي تخضع للرقابة واثار هذه ،لذا سيحاوبأعمال السيادة

 .الرقابة،والقرارات االخرى التي التخع للرقابة واساس ذلك

- : المقدمة  

نوضح المقصود بالرقابة القضائية ويقصد بها  أنالبد  بحثفي بداية هذا ال            
 أو اإللغاءن طريق قضاء ع اإلدارة أعمالاالعتيادية على  أو اإلداريةرقابة المحاكم 

 األجهزةالذي دفع  األمروهو  اإلداريةفحص شرعية القرارات  أوالتعويض 
 أعمالمن  من خالل ما تقوم به أحكامهاحترام القانون وعدم مخالفة  إلى اإلدارية
 .(1)قانونية أومادية 
من اختصاص (  اإللغاءقضاء ) وقد جعلت الدول ذات القضاء المزدوج      
كما هو الحال في فرنسا ومصر والعراق نزوال على مبدأ استقالل  اإلداريء القضا
 .(2)اإلدارة

الدول التي تتبع نظام القضاء العادي فتتمتع المحاكم العادية في بعضها  أما    
،  (3)تعديلها أواالمتناع عنها  أوبسلطة تكليف الموظفين بمباشرة تصرفات معينة 

يؤخذ بالرقابة على المشروعية بنظام النيابة العامة حيث  وفي االتحاد السوفيتي سابقا
، (4)القانون إلحكام اإلدارةعلى توفير احترام  اإلشرافيتمتع النائب العام بسلطة 

القضاء وتقوم  أماممباشرته ونوابه بالتحقيقات الجنائية وتمثيل االتهام  إلى باإلضافة
 إيقافلى طلب ذوي الشأن بطلب بناء ع أوهيئة النيابة العامة من تلقاء نفسها 

 أصدرتهاغير المشروعة واالعتراض عليها لدى الجهات التي  اإلداريةالقرارات 
الجنائية على  أومع المطالبة بتوقيع العقوبات التأديبية  إلغائها أوبغية تعديلها 

عنها المسئولين
 
(5). 

انب المشرع من ج اإلداريةالرقابة على مشروعية القرارات  ألهميةوكان      
بشأنها فقد قضى مثال بعدم رفع  اإللغاءيمنح لذوي الشأن برفع دعاوي  أنالفرنسي 

من الرسوم القضائية وقد اقر  بإعفائهمهذه الدعاوي عن طريق المحامين كما قضى 
مجلس الدولة الفرنسي هذا االتجاه فتوسع في تفسير شرط المصلحة الشخصية 

 .(6)اإللغاءالمباشرة لقبول دعاوي 
وتعويضا  الغاء األصل العام أن تخضع جميع القرارات اإلدارية لرقابة القضاء    

أي انه يجوز لكل فرد له مصلحة أن يطلب من القضاء المختص إلغاء القرار 
اإلداري إذا شابه عيب من العيوب كما يجوز له أن يطلب التعويض عنه إذا كان قد 

مة قرارات تصدر من السلطة التنفيذية أصيب بضرر من القرار اإلداري إال انه ث
بمنأى من الرقابة القضائية وهذه القرارات استقر الفقه والقضاء على تسميتها  تكون

 (.7)بأعمال السيادة
مبحثثين نبحثث فثي األول القثرارات اإلداريثة  فثي هذا البحثث درسنسوف لذا         

ثثاني القثرارات اإلداريثة ال حثثبثم نبحثث فثي الم التي تخضع لرقابة القضاء اإلداري

 .التي ال تخضع لرقابة القضاء اإلداري 

 لواأل المبحث



 اإلداريالتي تخضع لرقابة القضاء  اإلداريةالقرارات 

هثو خضثوعها لرقابثة القضثاء  اإلداريثةالعثام المقثرر بالنسثبة للقثرارات  األصل      

الناجمثة عثن  اراآلثلتعويض  أو اإللغاءلفحص مشروعيتها من خالل دعوى  اإلداري

لقضاء مجلس الدولثة اختصثاص عثام  أصبحتنفيذها بواسطة دعوى التعويض بعدما  

وتعويضثا  إلغاء اإلداريةوشامل بالنسبة لنظر كافة المنازعات المتولدة عن القرارات 

وذلك بالنسبة للدول التي تأخذ بالنظام القضائي المزدوج وان كانت الرقابثة القضثائية 

القضثثائي الموحثثد والتثثي ال يضثثيق نطاقهثثا فثثي الثثدول ذات النظثثام  ةاإلداريثثللقثثرارات 

سوى جهثة قضثائية واحثدة للفصثل فثي المنازعثات كافثة سثواء نشثأت بثين  توجد فيها

حيثثث تأخثثذ الرقابثثة القضثثائية علثثى القثثرارات  اإلدارةنشثثأت بثثين األفثثراد و أو اإلفثثراد

التعويض فحسبفي تلك الدول بمظهر واحد من مظاهرها وهو قضاء  اإلدارية
(8)

 . 

هو قاضي للمشثروعية فحسثب فهثو  اإلداريالقاضي  أنومن المستقر عليه فقها      

ل الثذي يحكثم اختصثاص القاضثي فثي هثذا الشثأن هثو واأل واألسثاسيقضي وال يدير 

يتثدخل  أنوالقضاء ومعنى ذلك انه حين يطلثب مثن القاضثي  اإلدارةمبدأ الفصل بين 

يطبق القانون في هذه المنازعات وهو لثذلك  أن إالون له فال يك اإلدارةفي منازعات 

مطابقتثثه  أومثثن حيثثث مثثدى مخالفتثثه  إالموضثثوع الثثدعوى  اإلداريال ينثثاقا العمثثل 

 المالئمثثات إلثثىيمتثثد بواليتثثه  أندون  آثثثارللمشثثروعية مثثع مثثا يترتثثب علثثى ذلثثك مثثن 

اضثثثي هثثو حقثثا ق اإلداريفالقاضثثثي  اإلدارةالن ذلثثك مثثثن اخثثص وظثثائف  اإلداريثثة

يكون كذلك أن إالوليس له  المالئمةللمشروعية دون 
(9)

 . 

دورا  اإلداريثةمن خالل وظيفته كقاضي للمشثروعية  اإلداريويمارس القضاء       

سثثثلطة  إلثثثىالتقديريثثة للحيلولثثثة دون تحولهثثثا  اإلدارةمتعاظمثثا فثثثي الحثثثد مثثثن سثثثلطة 

علثى  عثالوةيثة العامثة القانون للمبثاد  اإلدارةتعسفية، وذلك من خالل فرض احتثرام 

بطبيعثثة الحثثال والتثثي مثثن شثثأنها سثثد الثثنقص فثثي التشثثريع  األخثثرىمصثثادر القثثانون 

حثد  إلثىعلثى بسثط رقابتثه  عثالوةفثي الموضثوعات المختلفثة  اإلدارةبصدد سثلطات 

عيثثب عثثدم  إلثثىكثثان ذلثثك سثثبيال للتوصثثل  إذاقراراتهثثا  لمالئمثثة اإلدارةفحثثص تقثثدير 

، وخاصة عيب االنحراف بالسلطة فالقاضثي اإلداري المشروعية الذي يشوب القرار

أي منها علثى وجثه  أو، اإلداريليس ممنوعا من فحص كافة جوانب القرار  اإلداري

ولثيس فثي  المالئمثةلعثدم  اإلداريالقثرار  بإلغثاءالخصوص ولكنه ممنوع مثن الحكثم 

نيل من السلطة التقديرية أوحلول  أوذلك أي اعتداء 
(11)

 . 

 اإلداريثةالقثرارات  مالئمثةالعام هو عثدم خضثوع  األصل أنالرغم من وعلى        

رقابثثثة  إطثثثاربصثثثفة عامثثثة لرقابثثثة القضثثثاء حيثثثث ينحصثثثر نطثثثاق تلثثثك الرقابثثثة فثثثي 

انه علثى الثرغم  إالللقانون  اإلداريالمشروعية بمعنى التأكد من مدى مطابقة القرار 



 اإلداريثةالقثرارات  بعثض مالئمثة إخضثاععلثى  اإلداريمن ذلك فقد اسثتقر القضثاء 

لطبيعتهثثا الخاصثثة لرقابتثثه كمثثا هثثو الشثثأن بالنسثثبة للقثثرارات التأديبيثثة حيثثث يتعثثين 

مثا  إلثىيكون متناسبا مع الخطأ المقترف يضاف  أنلمشروعية قرار الجزاء التأديبي 

اختيثار وقثت  مالئمثةالمقيثدة للحريثة وكثذلك  اإلداريثةالقثرارات  مالئمثةتقدم خضوع 

لرقابة القضاء ريةاإلداالقرارات 
(11)

. 

قثرارات تخضثع ) هي من هذا النثوع  اإلداريةاغلب القرارات  أنهذا ويالحظ        

فثي الدولثة القانونيثة ولسثيادة مبثدأ المشثروعية  األصثلهثذا هثو  ألنه( لرقابة القضاء 

نظثثثام القضثثثاء  أوبنظثثثام القضثثثاء الموحثثثد  أخثثثذتالدولثثثة قثثثد  أكانثثثتفيهثثثا وسثثثواء 

المزدوج
(12)

 . 

 أن إالوقت قريب من بلدان القضاء الموحثد  إلىفي العراق فقد كان العراق  أما      

متخصص لثم يمنثع القضثاء العراقثي مثن بسثط رقابتثه علثى  إداريعدم وجود قضاء 

الخاضثثعة للرقابثثة القضثثائية اإلداريثثةالقثثرارات 
(13 )

للقضثثاء واليثثة عامثثة  أن، ذلثثك 

ما استثني منهثا  إالية العامة والخاصة الطبيعية والمعنو األشخاصتسري على جميع 

ونثص المثادة (  1979لسثنة  161من قانون التنظثيم القضثائي رقثم  3المادة ) بنص 

 األتثيالذي جاء على النحو  1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية رقم ( 29)

ك الطبيعية والمعنوية بما في ذلث األشخاصتسري والية المحاكم المدنية على جميع " 

وبعثد  " .مثا اسثتثنى بثنص خثاص  إالالحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات 

مجلس االنضباط العام هثو الجهثة  أصبح أن صار العراق من بلدان القضاء المزدوج

وذلثثك علثثى اعتبثثار أن مجلثثس  اإلداريبثثالقرار  أمامهثثا أو يقثثوم بثثالتظلم التثثي يطعثثن

التثي  اإلداريثةوالقثرارات  األوامثرة فثي صثحالجهثة التثي تنظثر  هثو االنضثباط العثام

يجثثوز الطعثثن و  .قطثثاع العثثامتصثثدر مثثن المثثوظفين و الهيثثأت فثثي دوائثثر الدولثثة وال

لدى الهيئثة العامثة فثي مجلثس شثورى  ارات مجلس االنضباط العام المشارتمييزا بقر

يكثون قثرار مجلثس االنضثباط العثام  .الدولة خالل ثالثثين يومثا مثن تثاريت التبلث  بهثا

المطعثثون بثثه وقثثرار الهيئثثة العامثثة فثثي مجلثثس شثثورى الدولثثة الصثثادر بنتيجثثة غيثثر 

 (14).  الطعن باتا وملزما

 

 

  -: مجلس شورى الدولة ومن قرارات

 :القرار األول 



هـ 1431/األولربيع  /23 تشكلت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريت
 إبراهيمرئاسة رئيس المجلس السيد غازي م ب11/3/2111الموافق
وعضوية كل من السادة المستشارين حازم نوري جمعة وسامية كاظم محمد  الجنابي

ياسين المأذونين بالقضاء  وأنعاموغسان حسن داود وابتسام يوسف وزيدان خلف 
 : األتيالقرار  وأصدرتباسم الشعب 

 .لوظيفته إضافةالمدير العام لشركة الحفر العراقية ـ :  المميز

 .محمد عبد هللا عتيق  :المميز عليه 

مجلس االنضباط العام  أمام الدعوى محمد عبد هللا عتيق( هعلي المميز)المدعي  أقام
 1/9/2119في ( 14635)المرقم  اإلداري األمر أصدرتيدعي فيها بان دائرته 

الصادر من وزارة  23/8/2119في ( 21991)الوزاري المرقم  األمر إلىاستناداً 
قل خدماته من شركة الحفر العراقية فرع علميات الجنوب ـ بن اإلداريةالنفط ـ 
لذا فقد طلب . في بغداد التاجي ( شركة مساهمة)شركة تعبئة الغاز  إلىالبصرة 

وبنتيجة المرافعة قرر مجلس . النقل المذكور  بإلغاءدعوة المميز للمرافعة والحكم 
( 2119/م/1367)وبعدد اضبارة  23/12/2119االنضباط العام بقراره المؤرخ 

الوزاري  األمر إلىالمستند  1/9/2119في ( 14635)المرقم  اإلداري األمر بإلغاء
ولعدم . دائرته السابقة  إلىالمدعي  وإعادة 23/8/2119في ( 21991)المرقم 

الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في  إلىقناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر 
الواردة  لألسبابطالبا نقضه  21/1/2111حته المؤرخة مجلس شورى الدولة بالئ

 .فيها

 : القــرار

الطعن  أنلدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد     
التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على قرار 

قد ( المميز)المدعي عليه  أنلك الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذ
المميز )القاضي بنقل المدعي  1/9/2119في ( 14635)رقم  اإلداري األمر أصدر
شركة تعبئة  إلىمن شركة الحفر العراقية فرع علميات الجنوب ـ البصرة ( عليه

الغاز في التاجي مع الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي واعتباراً من تاريت 
محافظة  إلىنقل موظف من محافظة البصرة  أنوحيث  31/8/2119االنفكاك في 

به مادياً ومعنوياً وبذلك يخرج عن  اإلضرار إلىبغداد بعيداً عن عائلته يؤدي 
مجلس  أن، وحيث  ويجعل من عملية النقل عقوبة مبطنة لإلدارةالسلطة التقديرية 

 اإلداري األمر غاءبإلاالنضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى 
المطعون فيه ، عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل 

هـ الموافق 1431/ربيع األول/23المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق في 
 (15).م  11/3/2111



 

 :القرار الثاني 

 أعضثاءنثه احثد محكمثة بثداءة الشثنافية ا أمام 9/11/2115ادعى المدعي بتاريت     

المجلس البلدي في ناحية الشثنافية ومسثتمر بالعضثوية ويتقاضثى المكافئثات الشثهرية 

مثثن المجلثثس  بإقالتثثهبقثثرار مثثن المجلثثس البلثثدي  وفثثوج  2115حتثثى شثثهر أب سثثنة 

لوظيفتثثه للمرافعثثة والحكثثم  إضثثافةدون سثثبب قثثانوني ويطلثثب دعثثوة المثثدعى عليثثه 

بالعضوية وبعثد عثدة جلسثات قثررت محكمثة  قرار المجلس واعتباره مستمرا بإبطال

لعثدم االختصثاص الثوظيفي وفثي  اإلداريمحكمثة القضثاء  إلثى إحالتثهبداءة الشثنافية 

اليوم المعين للمرافعة حضثر المثدعي بالثذات ولثم يحضثر المثدعي عليثه وقثد وجثدت 

ه الجهثة المعنيثة عليث إلثى اإلقالثةهذه المحكمة ان المدعي بما يتقدم بثالتظلم مثن قثرار 

مثثن الجهثثة  إيجابثثا أومثثدة مناسثثبة لتقثثديم الثثتظلم والثثرد عليثثه سثثلبا  إمهالثثهفقثثد قثثررت 

رئثيس المجلثس البلثدي  إلثىالمعنية وفي اليوم المحدد لذلك قدم المدعي التظلم المقثدم 

 9/5/2116فثثي  851فثثي الشثثنافية مثثع صثثورة مثثن كتثثاب المجلثثس البلثثدي العثثدد 

المجلثس  إلثىهثذه المحكمثة قثررت الكتابثة  أنعلى طلب الثتظلم كمثا  اإلجابةيتضمن 

المجلثثس لثثم  أن إالالبلثثدي لتزويثثدها بكافثثة محاضثثر االجتماعثثات موضثثوع الثثدعوى 

من يمثلثه قانونيثا  أولوظيفته  إضافةلهذا الطلب كما لم يحضر المدعى عليه  يستجيب

عليه كرر المدعي عريضة الدعوى وطلثب الحكثم بموجبهثا وحيثث لثم يبقثى مثا يقثال 

- : األتيالمحكمة قرار الحكم  وأصدرتتام المرافعة افهم خ

 أمثثامالثثدعوى ابتثثداء  أقثثامالمثثدعي  أنوجثثد  والمداولثثةلثثدى التثثدقيق  -:قثثرار الحكثثم 

قرار المجلس البلدي في ناحية الشنافية المرقم  إبطالمحكمة بداءة الشنافية طالبا فيها 

اختصثثثاص  الثثثواردة بعريضثثثة الثثثدعوى ولعثثثدم لألسثثثباب 25/8/2115فثثثي  631

هثذه المحكمثة للنظثر فيهثا حسثب  إلثى إحالتهثاوظيفيا فقد تثم  أعالهالمحكمة المذكورة 

( ط / ثانيثا /  7) المدعي لم يقثم بتقثديم الثتظلم المنصثوص  أناالختصاص وقد وجد 

 وإيجابثاعليثه سثلبا  اإلجابثةوال  1979لسنة  65من قانون مجلس شورى الدولة رقم 

وفي اليوم المعثين للمرافعثة قثدم  اإلجراءهذا  إتباعكينه من فترة مناسبة لتم أمهللهذا 

لوظيفتثثه مثثع صثثورة مثثن جثثواب المجلثثس  إضثثافةالمثثدعى عليثثه  إلثثىالمثثدعي الثثتظلم 

المدعي عليثه  أنعليه تقرر قبول الشكوى شكال وحيث  9/5/2116في  851المرقم 

ات لغايثة لوظيفته لم يحضر جلسات هذه المحكمة ولم يقثدم محاضثر االجتماعث إضافة

لوظيفتثثه ممتنثثع مثثن تقثثديم محاضثثر  إضثثافةوحيثثث ان المثثدعي عليثثه  25/8/2115

تغيبثثثه عثثثن اجتماعثثثات  أواجتمثثاع المجلثثثس البلثثثدي الثثثذي يوضثثثح حضثثثور المثثثدعي 

المدعي قثد تسثلم مكافأتثه  أنالمجلس ولم يقدم شرحا تفصيال عن تلك التغيبات ورغم 



ه مثثا يثثزال يباشثثر عملثثه فثثي ممثثا يثثدل علثثى انثث 2115/مثثن المجلثثس لغايثثة شثثهر آب 

كتابيثا ينبثه بثه العضثو الغائثب عثن  احظثارأ أو إنثذاراالمجلس ولم يوجثه لثه المجلثس 

يتخذه المجلس في حالثة غيثاب العضثو كمثا ال توجثد  أنالذي يقتضي  واإلجراءتغيبه 

توضح كيفية السير في اجتماعات المجلس البلدي ونصثاب انعقثاده  أنظمة أوتعليمات 

لثم  2114لسثنة  71رقثم  األمثر أنالعضو في حالة ارتكابه الغياب كمثا وكيفية عزل 

البلديثثة فثي حالثة الغيثاب ممثثا  أوعثثزل عضثو المجثالس المحليثة  أو إقالثة إلثىيتطثرق 

 إلقثثرارهيسثتدعي مثثن المجلثثس البلثثدي تنظثثيم ذلثثك وعرضثثه علثثى الجهثثات المختصثثة 

المحكمثة  أمثامدفوعثه والعمل بموجبه لكل ما تقدم والمتناع المدعي عليه من عثرض 

لعدة مرات وعدم استجابته لطلبات المحكمة مما يعد ذلك عجزا عثن  إليهرغم الكتابة 

قثثرار المجلثثس  إلغثثاءفثثي رد ادعثثاءات المثثدعي قثثررت المحكمثثة  أصثثوليدفثثع  إثبثثات

المثدعي  وإعثادة 25/8/2115فثي  631البلدي في الشنافية الوارد فثي كتابثه المثرقم 

لدي في الشنافية وتحميل المدعي عليثه الرسثوم والمصثاريف عضوية المجلس الب إلى

دينثثار وصثثدر القثثرار  أالفخمسثثة (  5111)محامثثاة وكيثثل المثثدعي البالغثثة  وإتعثثاب

مثثن قثثانون المرافعثثات المدنيثثة والمثثادة  166و  161المثثادتين  إلحكثثامباالتفثثاق وفقثثا 

المحكمثثثة  مثثثامأالمعدلثثثة مثثثن قثثثانون المحامثثثاة حكمثثثا حضثثثوريا قثثثابال للتمييثثثز (  63)

هثثثثثـ الموافثثثثثق 1427/جمثثثثثادي الثثثثثثاني / 24االتحاديثثثثثة العليثثثثثا وافهثثثثثم علنثثثثثا فثثثثثي 

19/7/2116
(16)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني المبحث

 اإلداريالتي ال تخضع لرقابة القضاء  اإلداريةالقرارات 



 إلثىهو خضوعها لرقابة القضاء وذلك استنادا  اإلداريةفي القرارات  األصل أن     

مبثثدأ سثثيادة القثثانون ولكثثن علثثى الثثرغم مثثن ذلثثك فقثثد وجثثدت  أو مبثثدأ المشثثروعية

 اإلداريثةبعثض القثرارات  إخثراجاستثناءات معينة على مبدأ المشروعية عثن طريثق 

السثيادة  أعمثالفثي  أساسثيةتتمثل بصيغة  اإلداريمن نطاق الخضوع لرقابة القضاء 

لقضثاء مثن فثرض الحكومة من ناحية وفي التشريعات الخاصة التي تمنثع ا أعمال أو

أخرىمن ناحية  اإلداريةرقابته على جانب من القرارات 
(17)

 . 

 أعمثالل منثه واأل عليه ســـــــــوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبحث فيو        

اصة ــــــــثـالثثاني منثه التشثريعات الخ لمطلبالحكومة ونبحث في ا أعمال أوالسيادة 

 .المانعة من الرقابة القضائية 

 

 لواأل مطلبال

 أعمال الحكومة أوأعمال السيادة 

مثن اخطثر مثا  اإلعمثالالسيادة استثناءا على مبدأ المشروعية وهذه  أعمالتعد        

أي جهثة  أمامال تسأل عنها  إداريةقرارات  بإصدارتسمح لها  ألنها، اإلدارةتتميز به 

 أو باإللغثثاءء يكثثون حصثثينا ضثثد أي عمثثل قضثثائي سثثوا اإلدارةعمثثل  أنقضثثائية أي 

 .بالتعويض

السيادة بنشأة مجلس الدولة الفرنسي واالختصاصثات التثي  أعمالوترتبط نشأة        

الحكومثة  تعثاونيقوم بها فحين انشثأ مجلثس الدولثة فثي فرنسثا كثان بمثابثة هيئثة فنيثة 

 اإلداريثثةللقيثثام بمهامهثثا وذلثثك عثثن طريثثق تحضثثير المشثثروعات الحكوميثثة واللثثوائح 

بعثد  إليثهالرأي في المسائل التثي تعثرض عليثه ثثم عهثد  وإبداءوالمعاهدات والقوانين 

تخثتص بالفصثل فيهثا ولكثن  اإلدارةذلك بالفصل في المنازعات القضائية التثي كانثت 

 . تخضع لتصديق من جانب الحكومة أحكامهكانت 

دون تصثديق مثن  أحكامثهالمجلثس يصثدر  وأصثبحتغيثر الوضثع  أنثم ما لبثث       

حكومثثة، وكثثان يثثدخل ضثثمن اختصاصثثات المجلثثس الفصثثل فثثي الطعثثون جانثثب ال

والهيئثات الحكوميثة  اإلداراتوالتظلمثات التثي تقثوم ضثد القثرارات التثي تصثدر مثن 

، كما كان بطبيعة اإلداريةالمختلفة وكان المجلس يتحاشى دائما االصطدام بالسلطات 

الهيئتثثين التشثثريعية  إلعمثثالالحثثال وتطبيقثثا لمبثثدأ الفصثثل بثثين السثثلطات ال يتعثثرض 

والقضائية ونتيجة لذلك فثأن المجلثس كثان ال يتعثرض لبحثث المنازعثات التثي تتعلثق 

 اإلطثاربالقرارات ذات الصبغة المهمة في الدولة كالقرارات التي تتخثذها الدولثة فثي 



الثثداخلي والخثثارجي والقثثرارات  اهثثدات والقثثرارات التثثي تتعلثثق بثثاألمنالثثدولي كالمع

بهثذا كثان يهثدف للمحافظثة علثى عالقتثه و يثة المؤسسثات الدسثتوريةحماالتي تتعلثق ب

مصثلحة  يخثص مثن تطثور إليثهبالسلطة في ذلثك الوقثت وان يحثافظ علثى مثا وصثل 

قدرا مثن الحريثة بثأن  اإلمبراطوريترك للحكومة وعلى رأسها  أن لذلك تقرر األفراد

يبسثط  أنذها دون ال يتدخل بالنسبة لبعض القرارات ويترك للحكومة الحرية في اتخا

رقابته عليها
(18)

 . 

 112بالقثانون رقثم 1946مجلثس الدولثة فثي مصثر عثام  أفي مصر فقثد انشث أما     

ال تقبثثل الطلبثثات المقدمثثة عثثن  أنعلثثى ( 6)وتضثثمن هثثذا القثثانون الثثنص فثثي المثثادة 

المنظمة لعالقة الحكومة بمجلثس البرلمثان وعثن التثدابير  باألعمالالقرارات المتعلقة 

المسثثائل  أوالثثداخلي والخثثارجي للدولثثة وعثثن العالقثثات السياسثثية  بثثاألمناصثثة الخ

 أعمثثالالحربيثثة وعلثثى العمثثوم سثثائر الطلبثثات المتعلقثثة بعمثثل مثثن  باألعمثثالالخاصثثة 

 إالالسثيادة لثثيس  أعمثالمثا ذكثثره المشثرع مثن  أن األخيثرةالسثيادة ومقتضثى العبثارة 

 أنعثثثادت وعممثثثت أي  ثلثثثةأمخصصثثثت وذكثثثرت  أنالن المثثثادة بعثثثد  أمثلثثثةمجثثثرد 

المشرع سار على نفس الدرب الذي سار عليه بالنسبة للمحاكم العادية
(19)

 . 

ونظرا لالنتقثادات      
 

التثي وجهثت لهثذا الثنص فقثد عثدل المشثرع هثذا الثنص حثين 

واكتفى بالمبدأ العام فثنص فثي  األمثلةواستبعد  1955لسنة  165اصدر القانون رقم 

بثالنظر فثي  إداريال يختص مجلس الدولثة بهيئثة قضثاء  أنعلى المادة الثانية عشرة 

السثثيادة وعلثثى هثثذا النحثثو فثثأن المشثثرع فثثي قثثانون مجلثثس  بأعمثثالالطلبثثات المتعلقثثة 

نفسثثه الثثذي اتبعثثه بالنسثثبة لقثثانون  األسثثلوب أيضثثااتبثثع  1959لسثثنة  55الدولثثة رقثثم 

 أعمثثالعمثثال مثثن علثثى عثثاتق الفقثثه تحديثثد متثثى يعثثد العمثثل  وألقثثيالسثثلطة القضثثائية 

السيادة ومن ثم يخرج عن نطاق اختصثاص القضثاء واسثتمر هثذا الوضثع حتثى سثنة 

الوضع القثديم نفسثه الثذي كثان منتقثدا واصثدر القثانون  إلىحين عاد المشرع  1963

بشثأن  1959لسنة  55من القانون رقم ( 12)الذي عدل المادة  1963لسنة  31رقم 

 إداريال يخثثتص مجلثثس الدولثثة بهيئثثة قضثثاء  " -: األتثثيمجلثثس الدولثثة علثثى النحثثو 

السثيادة قثرارات  أعمثالالسيادة ويعد من قبيثل  بأعمالبالنظر في المنازعات المتعلقة 

 أوالمعثاا واالسثتيداع  إلثى العمثوميينالمثوظفين  بإحالثةرئيس الجمهورية الصثادرة 

القثانون  لهثذا اإليضثاحيةوقثد ورد فثي المثذكرة " . فصلهم عن غير الطريق التأديبي 

المشرع يعني بذلك القرارات التي تتصثل بوظيفثة الحكثم بوصثفها سثلطة حكثم أي  أن

سير المرافق العامة وفقثا لمثا  أوالنظام العام  أوتلك التي تتصل بمصالح الدولة العليا 

يستبعد من تطبيثق هثذا القثانون  أنتسير عليه بانتظام واطراد ومن ثم يتعين  أنيجب 

مثثن رئثثيس الجمهوريثثة فثثي هثثذا الخصثثوص بوصثثفه ممثثثال  القثثرارات التثثي تصثثدر

 اإليضثثاحيةال سثثلطة حكثثم وقثثد ورد بالمثثذكرة  إدارةللسثثلطة التنفيذيثثة بوصثثفها سثثلطة 



 إلثىموظثف بسثيط  إحالثةتكثون  أنمنطقثا  أوال يتصثور عقثال  ألنثهتبرير غيثر مقنثع 

ق بمصثالح فصله بغيثر الطريثق التثأديبي مسثألة سثيادة وتتعلث أواالستيداع  أوالمعاا 

يكثون بيثد السثلطة  أنبقصثد  أال األمثرالدولة العليا فهذا القانون لم يوضثع فثي حقيقثة 

الحاكمة سالح تشهره في وجه أي موظف ترغب في التنكيل به ومثن الجثدير بالثذكر 

بعد صثدور دسثتور مصثر عثام ( المحكمة الدستورية العليا حاليا ) المحكمة العليا  أن

التقاضثي حثق مضثمون ومكفثول )  أنمنثه علثى  68ادة والذي تضمن في الم 1971

قاضثثيه الطبيعثثي وتكفثثل الدولثثة تقريثثب  إلثثىللنثثاس كافثثة ولكثثل مثثواطن حثثق االلتجثثاء 

جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القثوانين 

 ( .من رقابة القضاء إداري قرار أوعلى تحصين أي عمل 

فيما نثص عليثه مثن اعتبثار  1963لسنة  31قضت بعدم دستورية القانون رقم        

 أواالسثتيداع  أوالمعثاا  إلثىالمثوظفين العمثوميين  بإحالةقرارات رئيس الجمهورية 

ينطثثوي علثى مصثثادرة لحثثق  ألنثهالسثثيادة  أعمثثالفصثلهم بغيثثر الطريثق التثثأديبي مثن 

مبثدأ  إهثدارهتقاضثي بشثأنها فضثال عثن ال أوالموظفين في الطعثن فثي تلثك القثرارات 

هثذا القثانون وحثين صثدر القثانون  إلغثاءبثين المثوظفين فثي الحقثوق وقثد تثم  المساواة

منثه علثى ( 11)نصثت المثادة  1972لسثنة  47الحالي لمجلس الدولة المصري رقثم 

 بأعمثثثالظر فثثثي الطلبثثثات المتعلقثثثة ـاكم مجلثثثس الدولثثثة بالنثثثـثثثـال تخثثثتص مح" انثثثه 

يادةـــــالس
 

 "
(21)

 . 

السثثيادة  أعمثثالراق فقثثد عرفثثت محكمثثة التمييثثز فثثي العثثراق ـــثثـي العـثثـف أمثثا       

السيادة حسثبما جثرى بثه الفقثه والقضثاء هثي تلثك  أعمال أن)   األتيلى النحو ـــــــع

 إدارة وتباشثثثرالتثثثي تصثثثدر مثثثن الحكومثثثة بوصثثثفها سثثثلطة حكثثثم ال سثثثلطة  األعمثثثال

داخليثة كانثت  األخرىليا لتنظيم عالقاتها بالسلطات بمقتضى هذه السلطة الع األعمال

الثذود عثن  أوتتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل  أوخارجية  أو

 أوتكثون تثدابير تتخثذ فثي النطثاق الثداخلي  أنسيادتها في الخارج ومن ثم يغلب فيهثا 

 األذىلثدفع  وأمثامثة لتنظيم عالقات الحكومثة بالسثلطات العا أمافي النطاق الخارجي 

منظمثة لعالقثات  أعمثاالفي الخارج وهي تارة تكثون  أووالشر عن الدولة في الداخل 

وهثي طثورا تكثون تثدابير تتخثذ  األعلثىمجلثس الثدفاع  أوالحكومة بالمجلس الثوطني 

حالثة  وإعثالنالعرفيثة  األحكثام بثإعالنالعام من اضثطراب داخلثي  األمنللدفاع عن 

( الطوار 
(21)

 . 

لسثنة  161مثن قثانون التنظثيم القضثائي العراقثي رقثم ( 11)وقد نصت المثادة        

(السيادة  أعمالال ينظر القضاء في كل ما يعتبر من ) على  1979
(22)

. 

 



 

 

 الثانيالمطلب 

 التشريعات الخاصة التي تمنع القضاء من فرض رقابته القضائية

متفرقثة ال تجمعهثا صثفات  رىأخثالسثيادة فثأن هنثاك قثرارات  أعمالجانب  إلى      

مثن الرقابثة القضثائية ويثتم اسثتبعادها بنصثوص قانونيثة  األخرىواحدة مستبعدة هي 

متفرقة تتضمنها قوانين وتشريعات مختلفة
(23)

. 

بشثثأن  1956لسثثنة  345هثثذه القثثرارات فثثي مصثثر القثثانون رقثثم  أمثلثثةومثثن         

ص بالجامعثات والقثانون رقثم الخثا 1958لسثنة  184تنظيم الجامعات والقثانون رقثم 

الخاص بالعمد والمشايت وغيرها من التشريعات التي منعت الطعثن  1957لسنة  36

المحكمثة  أن إالفي التقاضثي، األفرادوصادرت حق  اإلداريةفي العديد من القرارات 

العليا في مجلس الدولة المصري وقفت موقفا منتقدا من هثذه التشثريعات بثل  اإلدارية

قد سلكته من قبل رغثم  اإلداريعت عن المسلك الذي كانت محكمة القضاء تراج أنها

 أحكامهثاقثد ميثزت فثي  اإلداريكانت محكمة القضاء  وإذانه لم يكن بالمسلك القويم ،

معثثا فأجثثازت المنثثع  واإللغثثاءفقثثط ومنعثثه بطلثثب التعثثويض  باإللغثثاءبثثين منثثع الطعثثن 

القضثثاء  إلثثىلتثثام فثثي االلتجثثاء ل واعتبرتثثه دسثثتوريا ولثثم توافثثق علثثى الحظثثر اواأل

وقثررت عثثدم دسثتوريته
(24)

ال تتفثق مثثع  اإلداريمحكمثة القضثثاء  أحكثثامكانثت  إذا، فثث

القضثاء،  إلثىالنصوص الدستورية التي تصون للمواطن المصري حقه فثي االلتجثاء 

 أفضثثلعلثثى الثثرغم مثثن ذلثثك  فإنهثثاجزئيثثا  أووبالتثثالي تمنثثع مصثثادرة هثثذا الحثثق كليثثا 

دأبت هذه المحكمثة علثى القثول بدسثتورية  إذالعليا  اإلداريةالمحكمة بكثير من مسلك 

علثى  المسثاواةوفسرت مبثدأ  اإلداريةالقوانين التي تحظر الطعن في بعض القرارات 

الطائفة الواحدة عنثد تماثثل مراكثزهم القانونيثة  أفرادانه يعني عدم التفرقة بين  أساس

 اإلداريثةن كليا في جانثب مثن القثرارات ما قرر منع الطع إذاوال يؤخذ على المشرع 

هناك فرقثاً بثين مصثادرة حثق التقاضثي  أنالمحكمة  أعلنتمراعاة للصالح العام كما 

 األمثرينطبثق عليهثا  أنماوتحديد دائرة اختصاص القضاء وان القوانين المطعون فيها 

قصر عدم ال ي المساواةالمفهوم الصحيح لمبدأ  أنل ومما ال ريب فيه والثاني دون األ

بيثثنهم وبثثين غيثثرهم مثثن الطوائثثف  أيضثثاالطائفثثة الواحثثدة ولكثثن  أفثثرادالتفرقثثة علثثى 

والتعثثويض معثثا هثثو تحثثريم لحثثق  باإللغثثاءتحثثريم الطعثثن القضثثائي  أنكمثثا  األخثثرى

التقاضثثي ومصثثادرته ممثثا يعنثثي عثثدم دسثثتورية هثثذه التشثثريعات المخالفثثة لنصثثوص 



موقثف فقثه القثانون العثام فثي مصثر  الدستور التي كفلت حق التقاضي وكان هثذا هثو

بصفة عامة
(25)

 . 

حثق  1971من دستور جمهورية مصر العربيثة سثنة ( 68)ولهذا كرست المادة      

المحكمثة العليثا  وأكثدتالقضثاء  أمامالتقاضي ومنعت التحصين بالقوانين ضد الطعن 

القانون رقثم كما صدر  أحكامهافي  المباد ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا هذه 

 ألغيثثثتموانثثثع التقاضثثثي فثثثي بعثثثض القثثثوانين حيثثثث  إلغثثثاءبشثثثأن  1972لسثثثنة  11

 اإلصثثالحالقضثثاء فثثي قثثوانين  إلثثىالنصثثوص القانونيثثة التثثي كانثثت تحظثثر االلتجثثاء 

وفثثي قثثوانين الضثثرائب وقثثوانين  األخثثرىالزراعثثي وبعثثض التشثثريعات الزراعيثثة 

ن العمثثثل والتأمينثثثات والقثثثانون الرسثثثوم القضثثثائية وقثثثانون تنظثثثيم الجامعثثثات وقثثثواني

 بإضثثثثرارالمصثثثثابين  أعانثثثثةالدبلوماسثثثثي والقنصثثثثلي وقثثثثانون  نبالسثثثثلكييالخثثثثاص 

الحرب
(26)

. 

في العراق فقد اسثتبعد التشثريع العراقثي بنصثوص قانونيثة متفرقثة بعثض  أما        

- :من رقابة القضاء مثال ذلك  اإلداريةالقرارات 

تمنثع "  15/4/1975فثي  413م قرار مجلس قيادة الثورة المنحثل رقث -
قثثانون  أحكثثامالناشثثئة عثثن تطبيثثق  الثثدعاوىالمحثثاكم مثثن النظثثر فثثي 

 ..... " .الجنسية العراقية 
" مثن  1971لسثنة  117الزراعثي رقثم  اإلصالحما نص عليه قانون  -

 " .   العالقات الزراعية  دعاوىمنع المحاكم من سماع 
عثدم " مثن  1982نة لسث 113ما نص عليه قانون ضريبة الدخل رقثم  -

 أوسماع المحاكم أي دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضثها وجبايتهثا 
 .... " .هذا القانون  أحكاموفق  أجريتأي معاملة 

" مثن  1971لسثنة  21ما نص عليه قانون تنظيم التجارة المعدل رقثم  -
السثلطة  أوالمجلثس  أوفي المحاكم ضثد الحكومثة  الدعاوىعدم سماع 

هثثذا القثثانون عثثن أي  أحكثثاممؤلفثثة وفثثق  أخثثرىأي لجنثثة  أوالهيئثثة  أو
 .... " . ألحكامهعمل قامت به تنفيذا 

منثع " مثن  1981لسثنة  89ما نثص عليثه قثانون الصثحة العامثة رقثم  -
امثثر الصثثادرة بموجثثب والناشثثئة عثثن األ الثثدعاوىالمحثثاكم مثثن سثثماع 

الرقابثثثة  أو لإلجثثثازةهثثثذا القثثثانون بغلثثثق المحثثثالت الخاضثثثعة  أحكثثثام
تتعلق بالصحة العامة  ألسبابالمواد الغذائية وذلك  بإتالف أولصحية ا

. " 
 41مثثا نثثص عليثثه قثثانون وزارة التعلثثيم العثثالي والبحثثث العلمثثي رقثثم  -

التثثثي تقثثثام علثثثى  الثثثدعاوىعثثثدم سثثثماع المحثثثاكم ) مثثثن  1988لسثثثنة 
منهمثثا  أليالمعهثثد التثثابع  أوالكليثثة  أوهيئثثة المعاهثثد الفنيثثة  أوالجامعثثة 

العقوبثثثات  أواالمتحانثثثات  أوا يتعلثثثق بثثثالقبول واالنتقثثثال فثثثي كثثثل مثثث



االنضباطية التي تفرض على الطلبة والفصثل بسثبب الرسثوب وغيثره 
. ) ...... 

كثيثرة غيرهثا ويثيثر  أمثلثةمثن التشثريع العراقثي وهنثاك  األمثلثةتلك هي بعض       

 أنك كثثثرة هثثذه النصثثوص فثثي التشثثريع العراقثثي تسثثاؤال حثثول مثثدى دسثثتوريتها ذلثث

ينص بشكل صثريح علثى كفالثة حثق التقاضثي  1971الدستور العراقي الصادر عام 

حثق التقاضثي )  أنعلى  1971من دستور ( 61)من المادة ( ب ) فقد نصت الفقرة 

هثذه النصثوص التثي تقيثد حثق التقاضثي  أنومن الواضح ( مكفول لجميع المواطنين 

ذي كفله الدستورتتعارض مع مبدأ حق التقاضي لجميع المواطنين ال
(27)

 . 

ومن قرارات محكمة التمييثز الخاصثة بثالقرارات التثي تخثرج مثن نطثاق رقابثة       

س رئثيس . ع . ج ( المميثز ) المثدعي  أقثامالقضاء قرارها التمييزي الثذي جثاء فيثه 

مدعيا فيها بثأن المميثز عليثه  اإلداريمحكمة القضاء  أمامبغداد الدعوى  تعاوناتحاد 

تضثمنت  5/8/2114فثي ( 612)فته اصدر قرارا بموجب كتابه المثرقم لوظي إضافة

وحثدات  إحثدىللضباط فثي وزارة الثدفاع وجعلهثا  التعاونيةضم جمعية بناء المساكن 

المنتخبثثثثين مثثثثن الهيئثثثثة العامثثثثة للجمعيثثثثة بتثثثثاريت  إدارتهثثثثاالثثثثوزارة وحثثثثل مجلثثثثس 

م الثثتظلم ورغثث 1992لسثثنة ( 15)رقثثم  التعثثاونقثثانون  ألحكثثامطبقثثا  6/11/2113

 إجابثةانثه لثم يحصثل علثى  إالالمميز عليثه  إلىالذي قدمه  28/8/2114المؤرخ في 

خالل المثدة القانونيثة فيكثون قثد قثدم طعنثه خثالل المثدة القانونيثة لثذا فقثد طلثب دعثوة 

الن الجمعية تثرتبط باتحثاد  أعالهالقرار المذكور  بإلغاءالمميز عليه للمرافعة والحكم 

وبنتيجثة المرافعثة  1992لسثنة ( 15)رقثم  التعثاونقثانون  إلحكثامبغثداد طبقثا  تعاون

 إداري/ 87)وبعثثثدد اضثثثثبارة  29/12/2114قثثثررت المحكمثثثة بقرارهثثثا المثثثؤرخ 

رد الدعوى الن المحكمة ال تخثتص بثالنظر فثي الطعثن بدسثتورية القثوانين ( 2114/

دى الهيئثة العامثة الطعن به تمييزا ل إلىولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر 

 لألسثثبابطالبثثا نقضثثه  26/1/2115فثثي مجلثثس شثثورى الدولثثة بالئحتثثه المؤرخثثة 

 .الواردة فيها 

- :القرار 

الطعثثن  أنوجثثدت الهيئثثة العامثة لمجلثثس شثورى الدولثثة  والمداولثةلثدى التثثدقيق       

التمييزي مقثدم ضثمن المثدة القانونيثة فقثررت قبولثه شثكال ولثدى عطثف النظثر علثى 

لوظيفتثه يطلثب  إضثافة( بغثداد  تعثاونرئثيس اتحثاد ) المثدعي  أنالمميز وجد  الحكم

القثثرار المثثرقم  بإلغثثاءلوظيفتثثه  إضثثافة( السثثيد وزيثثر الثثدفاع ) المثثدعي عليثثه  إلثثزام

 إلثىللضثباط  التعاونيثةالمتضمن ضثم جمعيثة بنثاء المسثاكن  5/8/2114في ( 612)

لوظيفتثه  إضثافةالمدعي عليه  أنوحدات الوزارة وحيث  إحدىوزارة الدفاع وجعلها 



فثي ( 67)المثرقم  األمثر إلحكثامقد اصدر القرار المطعون فيه بماله مثن سثلطة وفقثا 

وزارة الثدفاع  إلثىتنقثل . 1)   أنمنثه علثى ( 7)والذي نص القسثم  2114/ آذار/21

 أوالمسثثثتعملة  أوالمنقولثثة وغيثثر المنقولثثثة بمثثا فيهثثا العقثثارات العائثثدة  األمثثوالكثثل 

وزارة الدفاع الجديدة وحسب الحاجثة كثل  إلىتنتقل . 2.... ( المشغولة  أوملكة المست

 أوالمسثتملكة  أوالمسثتعملة  أوالموجودات المالية والمباني بما فيها العقثارات العائثدة 

مثن قثرار ( 2)فقثرة  أنوحيثث  ... ارة الثدفاع السثابقة المنحلثة المشغولة من قبثل وز

تسثتثنى )  أننصثت علثى  31/4/1985فثي ( 494)قثم مجلس قيادة الثورة المنحل ر

وحيثث ( أي قانون يحثل محلثه  أو 1982لسنة ( 58)رقم  التعاون أحكامالجمعية من 

يكونثثثثوا مثثثثن الضثثثثباط  أنيقتضثثثثي  اإلدارةمجلثثثثس  وأعضثثثثاءالجمعيثثثثة  أن منتسثثثثبي

المسثثتمرين فثثي الخدمثثة وان الجمعيثثة تثثرتبط بثثوزارة الثثدفاع وقثثد حلثثت هثثذه الثثوزارة 

تبعثثا لثثذلك ومثثن ثثثم فثثأن انتخثثاب  أيضثثاالجمعيثثة قثثد حلثثت  إدارةلي فثثأن مجلثثس وبالتثثا

قثد  اإلداريمحكمثة القضثاء  أننثص قثانوني وحيثث  إلىجديدة ال يستند  إدارةمجلس 

لمثا تقثدم قثرر تصثديق الحكثم المميثز ( لوظيفتثه  إضثافة) قضت برد دعوى المثدعي 

/ 3صثدر القثرار باالتفثاق فثي ورد الطعون التمييزية وتحميثل المميثز رسثم التمييثز و

م 14/3/2115هـ الموافق  1426/صفر 
(28)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: الخاتمة

 



أن مثثا يتمتثثع بثثه أي مجتمثثع مثثن المجتمعثثات مثثن تقثثدم حضثثاري يعطثثي داللثثة        

واضحة عن كفاءة األجهزة اإلدارية بأداء مهامها ويعكس مثدى تقثدم  األسثاليب التثي 

 . ل إلى أهدافها تستخدمها تلك األجهزة للوصو

فالحكومة هي الهيئة الفنيثة واإلداريثة التثي تعثيا واقثع المجتمثع وتسثتطيع مثن        

خالل هذه المعايشة صياغة القواعد التي من شانها أن تعطي العالج النثاجح لمختلثف 

المشاكل التي يواجهها المجتمع في هذا العصر الذي أوضحت فيه األحداث التغيرات 

الحقثثثة ،وعنثثثدما تتثثثولى الهيئثثثة التشثثثريعية مهمثثثة إصثثثدار القثثثوانين السثثثريعة والمت

والقرارات التنفيذية بان واحد أي تجمع بين يديها سلطتي التشريع والتنفيذ فأنها تعبثر 

 . عن الحاجة الملحة لمتطلبات ذلك التغير 

قثد ال  وما يصلح من صي  قانونية فثي مجتمثع وعصثر مثافالمجتمع كائن متطور     

بيقثثه فثثي مجتمثثع وعصثثر ثثثان فعنثثدما اخثثذ بمبثثدأ الفصثثل بثثين السثثلطات فثثي يصثثلح تط

بعض المجتمعات الغربية بشكل دقيق سرعان ما اكتشف بان تطبيق ذلثك المبثدأ بدقثة 

يشثثل يثثد األجهثثزة اإلداريثثة فثثي أداء إعمالهثثا وكثثان االتجثثاه بثثالتخفيف مثثن وطثثأة ذلثثك 

برلمان والسلطة التنفيذية كما هو المبدأ أوال ثم توزيع االختصاصات التشريعية بين ال

 . وغيره من الدساتير 1958الحال في الدستور الفرنسي لعام 

كمثثا أن تثثدرج القواعثثد القانونيثثة يعثثد حجثثر الزاويثثة فثثي نظثثام الدولثثة القانونيثثة        

والركن األساسي في بناء الشرعية وان تدرج القواعد القانونيثة ذات المصثدر الواحثد 

يثيثثر صثثعوبة فثثي تحديثثد مثثدى تحقثثق ذلثثك التثثدرج أال أن  ال( شثثريع الت –الدسثثتور ) 

تعدد القرارات اإلدارية وتشابكها وصعوبة تحديد المكانة التي تحتلها فثي سثلم النظثام  

القانوني للدولثة يعثد بحثق مظهثرا مثن مظثاهر األزمثة القانونيثة التثي تمثر بهثا الدولثة 

 . المعاصرة 

 -:ها في البحث التي توصلنا إلي النتائجومن أهم 

أن تخضثع جميثثع القثثرارات اإلداريثة لرقابثثة القضثثاء وتعويضثا أي انثثه يجثثوز  -1

لكل فرد له مصلحة أن يطلب من القضاء المخثتص إلغثاء القثرار اإلداري إذا 

شثثابه عيثثب مثثن العيثثوب كمثثا يجثثوز لثثه أن يطلثثب التعثثويض عنثثه إذا كثثان قثثد 

تصثثدر مثثن السثثلطة أصثثيب بضثثرر مثثن القثثرار اإلداري إال انثثه ثمثثة قثثرارات 

بمنثثثأى مثثثن الرقابثثثة القضثثثائية وهثثثذه القثثثرارات اسثثثتقر الفقثثثه  التنفيذيثثثة تكثثثون

 .والقضاء على تسميتها بأعمال السيادة

أن القاضثثي اإلداري هثثو قاضثثي للمشثثروعية فحسثثب فهثثو يقضثثي وال يثثدير  -2

واألساس األول الذي يحكم اختصاص القاضي في هذا الشأن هو مبدأ الفصثل 



لقضاء ومعنى ذلك انثه حثين يطلثب مثن القاضثي أن يتثدخل فثي بين اإلدارة وا

منازعات اإلدارة فال يكون له إال أن يطبق القثانون فثي هثذه المنازعثات وهثو 

لذلك ال يناقا العمل اإلداري موضوع الدعوى إال من حيث مدى مخالفتثه أو 

 مطابقته للمشروعية مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يمتد بواليته إلثى

المالئمات اإلدارية الن ذلك من اخص وظائف اإلدارة فالقاضثي اإلداري هثو 

 .حقا قاضي للمشروعية دون المالئمة وليس له إال أن يكون كذلك

تعد أعمال السيادة استثناءا على مبدأ المشروعية وهذه اإلعمال من اخطثر مثا  -3

ل عنهثا أمثام تتميز به اإلدارة ،ألنها تسمح لها بإصدار قثرارات إداريثة ال تسثأ

أي جهثثة قضثثائية أي أن عمثثل اإلدارة يكثثون حصثثينا ضثثد أي عمثثل قضثثائي 

 .سواء باإللغاء أو بالتعويض

 

 

 -:المقترحات

من حيث الخضوع لرقابة  اإلداريةالقرارات ) قمنا بدراسة موضوع البحث  أنبعد 

ونرجو من في القانون العراقي  المآخ وجدنا هنالك بعض (  اإلداريالقضاء 

رع أن يقوم بتصحيح الثغرات في القانون من اجل ان يكون التطبيق صحيحا المش
 -:وخاليا من العيوب 

قد نص على القرارات بصورة عامة  2115الدستور العراقي لعام  أن -1
وجعلها من اختصاص السلطة التنفيذية ونحن نقترح على المشرع الدستوري 

ات وان نحددها على هذه القرار أنواعيتم النص بصورة تفصيلية على  أن
هذه القرارات شأنها شأن القوانين  أنسبيل الحصر والسبب كما نعلم 

والقانون هو من اختصاص السلطة التشريعية لذلك هي تعتبر استثناء من 
 أماموهو مبدأ الفصل بين السلطات حتى ال يصبح هنالك مجال  األصل

 .شريعيةتتمادى على اختصاص السلطة الت أنالسلطة التنفيذية في 
السثثيادة  أعمثثالمثثادة يجعثثل فيهثثا  إضثثافةنقتثثرح علثثى المشثثرع الدسثثتوري مثثن  -2

مثثن (  111)نثص المثادة  أنخاضثعة لرقابثة القضثثاء بصثورة صثريحة حيثثث 
 أعمثثال أنجثثاء بصثثورة مطلقثثة لثثم يبثثين فيهثثا  2115الدسثثتور العراقثثي لعثثام 

 .غير خاضعة  أمالسيادة خاضعة لرقابة القضاء 
 إداريثثا قضثثاءهنالثثك  وأصثثبحبنظثثام القضثثاء المثثزدوج اخثثذ العثثراق  أنبعثثد  -3

يجعثثل جميثثع  أنمسثثتقالً عثثن القضثثاء العثثادي نقتثثرح علثثى المشثثرع العراقثثي 
التثي تعثرض عليثه الن  اإلداريخاضثعة لرقابثة القضثاء  اإلداريثةالمنازعات 

 . اإلداريةالنظر في هذه المنازعات يدخل في صلب اختصاص المحاكم 
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السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة  –الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي  -13

 .ص –1971 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –القضائية 

مطبعة دار  –دارة الرقابة على أعمال اإل –الدكتور فاروق احمد خماس  -14

 .1988 –جامعة الموصل  –الكتب 

 

 -القاهرة  –الجزء األول  –القرار اإلداري  –الدكتور محمود محمد حافظ  -15

 .دون سنة طبع 

أعمال السيادة في القانون المصري  –الدكتور محمد عبد الحافظ هريدي  -16

 .1952 –القاهرة  –والمقارن

الجامعة األردنية  –الكتاب الثاني  –القانون اإلداري  -الدكتور نواف كنعان -17

 . 2117 – األولىالطبعة  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –

 : القوانين :ثانيا 

في  116المعدل بالرقم 1979لسنة  65قانون مجلس شورى الدولة رقم  -1

1/1/1989 . 

 
- :القضائية  اإلحكام: لثاثا
 

ت محكمة القضاء قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارا  -1
 . 2111/ 19/7في  2111/قضاء أداري / 74العدد  –اإلداري العراقي 

قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارات محكمة القضاء  -2
نقال عن  28/2/2115في  2115/ أداري / 3اإلداري العراقي العدد 

بعة الط –رئيس مجلس شورى الدولة  –الدكتور عصمت عبد المجيد بكر 
 .  2118 –األولى 

الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارات محكمة القضاء قرار  -3
عن  14/3/2115في  2115/ تمييز / أداري / 5اإلداري العراقي العدد 

الطبعة  –رئيس مجلس شورى الدولة  –الدكتور عصمت  عبد المجيد بكر 
 . 2118 –األولى 
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 1001/أيلول/ 11 أحداثالدولي بعد  راب اإل األمريكيالمنظور 

 

    نزار إسمبعيل الحيبلي.د.أ

 كلية العلوم السيبسية/جبمعة بغداد

 محمد حردان علي كريمد .م.أ

 العلوم السيبسةو كلية القبنون/جبمعة األنببر
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 المنظور األمريكي لإلرهاب الدولي

 .الملخص

أيلول  11أحداث  ال شك أن
تعد نقطة تحول مهمة في  1001

اإلستراتيجية األمريكية حيال العالم، 
حيث عملت إدارة الرئيس األمريكي 
السابق جورج بوش االبن التي كان 
يسيطر عليها تيار المحافظين الجدد 
على استغالل هذه األحداث وتوظيفها 
لتعزيز الهيمنة األمريكية على العالم 

النظام العالمي وفق  ومحاولة صياغة
أسس ومبادئ جدد في العالقات 
الدولية تخدم بالدرجة األولى المصالح 

 .األمريكية

وفي السياق تأتي أهمية هذه 
الدراسة التي تنطلق من فرضية مفادها 
إن المنظور األمريكي لظاهرة اإلرهاب 

 11الدولي ليس رد فعل لي أحداث 

بقدر ما هو صناعة  1001أيلول 
سساتية استجوبتها متطلبات فكرية مؤ 

استمرارية الهيمنة األمريكية لمرحلة ما 
 .بعد انتهاء الحرب الباردة

وتبعا لطبيعة البحث فقد تم تقسيمه إلى 
أربع مطالب لدراسة المنظور األمريكي 
لإلرهاب من خالل أبعاده التي تتمثل 
بالعد الخاص والبعد األيدلوجي والبعد 

 .مي والنفسياالستراتيجي والبعد اإلعال

أما الخاتمة فقت تضمنت 
ابرز االستنتاجات التي توصل إليها 
الباحثان في مسألة المنظور األمريكي 

 .أيلول 11لإلرهاب بعد أحداث 
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Abstract: 

There is no doubt that the events of September 11,2001 is an 
important turning in the u.s.a strategy towards the world, where the 
administration of the American Ex-president George w. Bush, which 
was dominated by neo- conservatives, worked on the exploitation of 
these events and using them to strengthen the u.s.a. hegemony on the 
world and try to re- design the world system according to the 
foundations and principles the of new international relations primarily 
serving the U.S.A. interests. 

In this context lies the importance of this study, which starts 
from the premise that U.S.A. perspective of the phenomenon of 
international terrorism is not a reaction towards the events of September 
11,2001 but it is based on the intellectual industry and institutional 
requirements for the continuity of U.S.A. domination of the post- cold 
War. 

Depending on the nature of the research, it has been divided 
into four demands of the American perspective to the study of terrorism 
through the private, ideological, strategic, the media and psychological 
dimensions. 

The conclusion has included the most important findings 
researchers could arrive at in the U.S.A. perspective concerning the 
issue of terrorism after the events of September 11.2001.    
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ة ضىد األمريكيىر  من عشرة سنوات علىى الحى أكثر اآلنمرت حتى  -:المقدمة

ة ث ثىىة وثىىب   األمريكيىىالواليىىبت المتحىىدة  أصىىدرت،و خىى ل اىىلف ال تىىرة  راىىب اإل

وسعت من خ لهب الف الحر  لتشىمل لىي  ((1010-1002-1001))القومي  لألمن

الىدول التىي وصى تهب  مىبإنفقط الجمبعبت المسىلحة ييىر المنتظمىة بصىورة الدولىة، و 

تصىىىب   إنو الىىىدول ال بشىىىلة التىىىي يمكىىىن       ، القىىىبنونببلمبرقىىىة و الخبرجىىىة عىىىن 

ة األمريكيىو عبىر اىلف الحىر  تمكنىت الواليىبت المتحىدة  0راىب اإلكبلمعمل لت ريخ 

، كمب ييىرت أفغبنستبنبعض النظم بوسب ل القوة الصلبة، كحبلة العرا  و  إسقبطمن 

بعىىض القيىىبدات السيبسىىية الدكتبتوريىىة بوسىىب ل القىىوة اللكيىىة كمىىب جىىر  فىىي تىىون  و 

و  0المحتىوم براالنهيى إلىىمصر و اليمن و ليبيىب و النظىبم السىورل الىلل فىي طريقى  

و الحىىر  التىىي  1001 أيلىىول 11 أحىىداثواشىىنطن اسىىت بدت مىىن  إنممىىب الشىىه فيىى  

 زاويىةزاوية اصطنبع خطر عىبلمي فحسى  وإنمىب مىن لي  من  راب اإلشنتهب على 

عبلمية لمواجهة الا الخطىر تضىمن لهىب الهيمنىة علىى النظىبم الىدولي  إستراتيجيةبنبء 

الحر  علىى  انتهبءرسميب عن  اإلع نلعدة عقود قبدمة و من ثم لي  من مصلحتهب 

للىىه يتطلىى  منهىىب و مىىن مفسسىىبت ال كىىر لىىديهب العمىىل علىىى اصىىطنبع  الن راىىب اإل

ال تسىتطي   هىبإن إلعبلميىة جديىدة،  إسىتراتيجية  جديىد تفسى  مىن خ لى يخطر عبلم

القىومي و مصىبلحهب فىي  أمنهىبادعت بوجود خطر يهدد  إلا إالاالستمرار في الهيمنة 

ة منظوراىىب األمريكيىىابتكىىرت الواليىىبت المتحىىدة ،علىىى مىىب تقىىدم  تأسيسىىبو  0الخىىبر 

و  ، و فرضىىت  علىىى جميىى  دول العىىبلم أعىى ف إيراضىىهبلتحقيىى   راىىب اإلالخىىب  

و بلله تمكنت من التخل  من مشكلة  0طوعب أودفعتهب ل شتراه في الحر  كراب 

عبلميىىة يسىىعى  إبعىىبدلىى   عىىدوالحىىر  البىىبردة و اىىي البحىىث عىىن  انتهىىبءالزمتهىىب بعىىد 

بىى  و المبىىبدت التىىي قىىبم عليهىىب بشىىرت  النظىىبم الىىدولي الجديىىد الىىلل كىىبنأرلتقىىويض 

 0السو  تصبدواقو الديمقراطية و التعددية    كبلحرية 

التعىر  علىىى حيثيىىبت اىىلا المنظىىور الىىلل يمثىىل المىىدركبت الرسىىمية و ييىىر  إن

  تصىىنكيىى   السىىتبيبنة فيىى  فب ىىدة كبيىىرة األمريكيىىالرسىىمية فىىي الواليىىبت المتحىىدة 

مب تتطلىىى  دوالسيبسىىىبت واالسىىىتراتيجيبت عنىىى األفكىىىبر ةالمفسسىىىبت فىىىي اىىىلف الدولىىى

ال رضية التي تقوم عليهب الف الدراسة قب مة على  إنالمصلحة القومية لله و من ثم ف

 1001/أيلىول/11 أحىداثفعل علىى لي  ردة  راب إلل األمريكيالمنظور  إن))فكرة

بقىىىدر مىىىب اىىىو صىىىنبع  فكريىىىة مفسسىىىبتية اسىىىتوجبتهب متطلبىىىبت اسىىىتمرارية الهيمنىىىة 

عىدم صىحة  أو، و بغية التحق  مىن صىحة ((ة لمرحلة مب بعد الحر  الببردةاألمريكي

 -:المطبل  التبلية إلىالدراسة  تم تقسيمال رضية الملكورة 

 0األمريكيفي المنظور  راب إللالبعد الخب  -:لوالمطل  األ
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 0األمريكيفي المنظور  راب إللالبعد االيديلوجي -:الثبنيالمطل  

 0األمريكيفي المنظور  راب إللالبعد االستراتيجي -:المطل  الثبلث

 األمريكيفي المنظور  راب إللو الن سي  اإلع ميالبد -:المطل  الراب 

 -:األمريكيفي المنظور  راب إللالبعد الخب  :لواأل طل الم

 كىبناألمريمجموعة من الببحثين  إل  عوالم متصبدمة اللل  الموسومفي الكتب  

يبمىىب شىىخ  اىىفالء فوكو فرانسىىي ، إنومىىب  فريىىدمتمثىىل كيىىث بىىوث تىىوم ديىىون، 

 (1)ببلنقبط التبلية ل راب الطبيعة الخبصة 

او حبلة مختل ة و متنبقضىة مى  المبىبدت  راب اإلالخطر اللل يمثل   إن .1

  بليبمعباىىدة وسىىتالتىىي قىىبم عليهىىب النظىىبم الىىدولي، فمنىىل عهىىد  األسىى و 

و  تجىرل دا مىب بىين الحىر تكبنالا النظبم  أس  وضعت التي  1261

الا  أس و التحديبت التي تهدد  اإلخطبر تكبندول قومية لات سيبدة و 

القيصىىرية و  ألمبنيىىبمىىن دول قوميىىة ك رنسىىب النببليونيىىة و  متأتيىىةالنظىىبم 

 أحداثالنبزية و الشيوعية العبلمية المتمثلة ببالتحبد السوفيتي و لكن بعد 

ية ييىر المتمثلىة بصىورة رابباإلو الجمبعبت  راب اإل أصب  أيلول/11

 إنالدولة القومية اىي الخىط المببشىر و الىر ي  لهىلا النظىبم  و مىن ثىم فى

 ألسى فىي تهديىدف قوميىة والا الخطر ل  طبيعة خبصة فهىو لىي  بدولىة 

تقليديىىة  أسىىلحةقىىوة عسىىكرية و إلىىىو مببد ىى  ال يسىىند     النظىىبم الىىدولي 

 (1)جيوش نظبميةو

رو  التقليديىىة التىىي تختلىى  عىىن الحىى راىىب اإلالحىىر  التىىي يشىىنهب  إن .1

متطىىورة  وأسىىلحة سىىبب  تسىىل  إلىىىعرفهىىب النظىىبم الىىدولي فهىىو ال يحتىىب  

مىىىب إنللىىىدول و  النظبميىىىةة الجيىىىوش بىىىال يسىىىتهد  فىىىي حروتحبل ىىىبت و

 (3)واألعيبن المدنية المدنيين األسب يستهد  ببلدرجة 

ال تسىىتهد  الحصىىول  راىىب اإلالسيبسىىية للحىىر  التىىي يشىىنهب  األاىىدا  .3

مىىب تحقيىى  إنو     مصىىبل  اقتصىىبدية  أومصىىبدر الطبقىىة  أوعلىىى ارض 

اي  أفكبرف ببنو فكرية، فهو يفمن  إيديولوجيةالنصر الحبسم في حر  

 إنة و ال يمكىىن ضىىوو الم ب المسىىبومةالحقيقىىة الثببتىىة و مىىن ثىىم ال يقبىىل 

 (6)تنطب  علية نظرية الحلول الوسيطة

جبهبت و خطىوط قتىبل و  إلىال تحتب   راب اإلالحرو  التي يشنهب  إن .6

يمىوض  إلىىو يعىود للىه        ،يىبكبنمو  زمنيىبتحديىداب  ألحىدال يمكن 

المجتمعىىىبت تعمىىىل لىىىي  داخىىىل  شىىىبكبتيىىىة و تمثلهىىىب رابباإلالجمبعىىىبت 
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و كىل مىب  أيضبمب داخل مجتمعبت معبدية للغر  إنو     الغربية فحس  

لهجمبتى   في الف الحىر  اىو الوقىت الىلل يخطىط فيى   راب اإليحتبج  

 (5).وين لاب

تختلى  حتىى عىن أسىبلي  الحىر  ييىر  راىب اإلالحر  التي يشنهب  إن .5

نظبم فبسىد  أوبزل محتل يالنظبمية التي تخوضهب جمبعبت مسلحة ضد 

وال يقىىىىيم وزنىىىىبر للمعىىىىبير  القىىىىبنونوسىىىىيبدت   اإلنسىىىىبنينتهىىىىه حقىىىىو  

الجمبعىىبت المسىىلحة   ف ىىي الحىىرو  ييىىر النظبميىىة توجىى. الديمقراطيىىة

سسىىبت  ضىىد رمىىوز النظىىبم ال بسىىد ومف أوضىىد القىىوات الغبزيىىة  أسىىلحتهب

 القمعية ويبلببر تندمج الف الجمبعبت المسىلحة مى  الجمىباير والمىواطنين

يىىة رابباإلمبعىىبت أمىىب الجمبعىىبت الجالىىلين يىىوفرون لهىىم المىى ل األمىىن، 

لى مىن اجىل وفتعمل بشكل منعزل عن المواطنين وتستهدفهم ببلدرجة األ

 (2).أليهب ببلقوة مبمضاالنعلى  وإجببرامترويعهم وأخبفتهم 

بقىىدرة عبليىىة علىىى التكيىى  والهىىرو  مىىن يىىة رابباإلتتميىىز الجمبعىىبت  .2

دا مبر أسىبلي   اإلراببيوناألسبلي  التي تتبعهب الدولة لمكبفحتهب، ويطور 

اللل تتبع  الدولىة فىي  األسلو  إنمتنبقضة م  أسبلي  الدولة، ومن ثم ف

فهم لديهم قدرة اب لة  1001مث ر يصب  يير مجديبر في عبم  1001عبم 

 إراىىب  إلىىىبىىبيلوجي  إلىىىنىىوول  إلىىىتقليىىدل  إراىىب مىىن  االنتقىىبلعلىىى 

مىىىىن % 21 إنالكترونىىىىي، ويفكىىىىد مفل ىىىىوا كتىىىىب  عىىىىوالم متصىىىىبدمة 

يين سيتمكنون من الحصىول علىى أسىلحة رابباإل ببنمنون فين ياألمريكي

دمىبر  إللحىب  بونهنوويىة مىن دول فبسىدة وفبشىلة ويسىتخدم أوببيولوجية 

دولة واحدة مهمب عظمت عنبصر قوتهب  إنللله ف. ةاألمريكياب ل للمدن 

 أخىر وتنسىي  مى  دول  تعىبونال تستطي  مواجهة الف الجمبعبت بدون 

 .وم  المجتم  الدولي ككل

قيىبدة عليىىب  إلىىىيىىة اىو عىىدم حبجتهىب رابباإلاخطىر مىب فىىي الجمبعىبت  إن .2

وقواعد ثببتة وتنظيم مركىزل وبسىب  طبيعتهىب اىلف يصىب  مىن الصىع  

الحر  التىي  إنمفل وا كتب  عوالم متصبدمة  أكدجدار معرفتهب بدقة وقد 

خطط  أربكتعبم ربمب  أفغبنستبنة ضد األمريكيشنتهب الواليبت المتحدة 

تنظيم القبعدة ولكنهب لم تقضي علي  بىل جعلتى  ينتشىر كبلوبىبء فىي جميى  

لات قيمىىة  أفغبنسىىتبنعواصىىم العىىبلم بحكىىم طبيعتىى  ال مركزيىىة ولىىم تعىىد 

لقواعىىدام المنتشىىرة اليىىوم فىىي  القىىدر لهىىلف الجمبعىىبت بىىن   إسىىتراتيجية

 (1).سطوجمي  دول الشر  األ

صىورة نمطيىة يعطىي  إن  لىي  فىي وسى  المىرء نىإف أخراولي   وأخيرا .1

الدينيىة والسيبسىية اىو  واويتى   تىوقومي ت وتحديد جنسىي ل راب حقيقية 
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فىىي يبيىىة الصىىعوبة وقىىد أكىىدت الحىىر  التىىي شىىنتهب الواليىىبت المتحىىدة 

الحر  من تنظىيم القبعىدة  تله اسرلبعض  إن أفغبنستبنة ضد األمريكي

  إنىى لإلراىىب لىىلله ربمىىب أفضىىل وصىى  . يحملىىون جنسىىيبت دول يربيىىة

شىىخ  يعمىىل داخىىل العولمىىة ويسىىت يد مىىن منجزاتهىىب وقىىدرتهب العلميىىة 

 (9).ومخططبت  مأرب لتن يل  ةوالتكنولوجي

 :األمريكي رالمنظوفي  راب إلل ياأليديولوجالبعد : الثبني المطل 

 ال كرل موجود في كل المجتمعبت البشىرية واىو ظىبارة عبلميىة  راب اإل إن

لمنغلقة لات الثقبفىبت الشىمولية والمفدلجى  ينتشر بكثرة في المجتمعبت الكن  و

الىىىرأل  أصىىىحب االضىىىطهبد ضىىىد ويتجسىىىد فىىىي ممبرسىىىة الضىىىغط والعنىىى  و

أم جمبعىبت و يكىون مىدعوم يبلبىب مىن تنظيمىبت سيبسىية  واكبن أفرادار المغبير 

 0دينية أو

  الغربىىي بشىىكل  اإلدراهبىىدون فهىىم  راىىب إلل اإليىىديولوجيال يمكىىن فهىىم البعىىد

 بأنى  اإلدراهاللل اعتبرف الا  لإلس م  بشكل خب األمريكي اإلدراهعبم و 

 إنية المعبديىة للغىر  وقيمى  الليبراليىة بيىد رابباإلالمصدر ال كرل للحركبت 

ل مىىن القىىرن وتغييىىر فىىي العقىىد األ اإلدراه األمريكىىيالغربىىي و  اإلدراهاىىلا 

 0علي  في حقبة التسعينبت من القرن المبضي تكبنالحبدل و العشرين عمب 

 

 تسىعينبت مىن القىرن المبضىي التىي دشىنت نهبيىة الحىر  البىبردة و في حقبة ال

الشىىيوعية المعبديىىة للغىىر  سىىعى قىىبدة الغىىر  و مثق ىىيهم  اإليديولوجيىىةزوال 

يحمىل فىي طيبتى  حضىبرة نباضىة و لكنهىب معبديىة بأنى   اإلسى معلى تصوير 

 البرلمىىبنينتمبمىىب لقىىيم الليبراليىىة الغربيىىة، فقىىد صىىري فيليىى  دل فيليىى  احىىد 

 أشىبرو( 10(()إسى ميةتصىب  جمهوريىة  إننب ال نريىد ل رنسىب إن))ال رنسيين 

اىىو الرسىىبلة المعبديىىة  اإلسىى م إنمىىن ))السيبسىىي ال رنسىىي جىىور  سىىونير 

الجديىد للغىر   اإليىديولوجيالتحدل  اإلس مو يج  اعتببر  للحضبرة الغربية

عىىىبلم ال اىىىوت  إمىىىب (11)((عليهىىىب الشىىىيوعية تكبنىىىبىىىن   الطريقىىىة التىىىي 

سىنة يمثىل  1600منىل نشىأت  قبىل  اإلسى م بىبن))السويسرل كينج فقد صىري 

 (11)((للمسيحية حقيقة مزعجة و مفلمة

 

  ربىىىب لىىم يحتىىرزوا فىىىي أوقىىبدة الغىىر  فىىي  إنعلىىى المسىىتو  الرسىىمي نجىىىد

 بأنى وصى   تشىوي  صىورت  و حىبولواو  لإلسى معلنب عىن معىبداتهم  اإلفصبي

 اإلنسىىبنوال يحتىىرم حقىىو   راىىب اإلديىىن ينتمىىي للعصىىور الوسىىطى ويشىىج  
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ربيىة والمتنبقضىة مى  الحضىبرة األ األفكىبرتضمن نمطب من القيم والتقبليىد ووي

 إنيجىى  ))فىىي اىىلا الصىىدد يقىىول برلسىىكوني ر ىىي  وزراء ايطبليىىب السىىبب  و

ندره ت و  حضبرتنب الغربية التىي تضىم نظبمىب للقىيم يمىن  الشىعو  ازداىبرا 

كمىب  (13)((يةاإلسى مواس  النطب  و مثل الف القيم يير موجودة فىي الىدول 

 إن))لعنىدمب قىىب السىبب  جوبيى  وزيىر خبرجيىة فرنسىىب إلىىنعبىر بىن   المعنىى 

عبلمية فهي حركىة متطرفىة كظبارة  إليهبنظرنب  إلا يةاإلس مجوار الحركة 

 (16)0((ربب  و الغر وية معبدية ألإرابب

 

  ال  لإلسى م األمريكىي اإلدراه إننجىد  األطلسيمن ض ة  األخر الجبن على

حضىىىبرة معبديىىىة  اإلسىىى مربىىىي فىىىي اعتبىىىبر واأل اإلدراهيختلىىى  كثيىىىرا عىىىن 

صىري جىون كىبل ن القب ىد  1991خطىرا عليهىب، ف ىي عىبم الغربية وحضبرة لل

ربحنىب الحىر  البىبردة نجىد  إناىب نحىن بعىد )) األطلسىيلحل  شىمبل  األعلى

للىه  إلىى أشىبركمىب  ،اإلس منب في صراع و مجببهة كبيرة م  إنعبم  20بعد 

اخطىر  إن))عنىدمب قىبل األ جىور  بىوش  األمريكىيكويل نب   الر ي   إنو

و (15)((اإلسى مبزية و الشيوعية و نث ث حركبت في القرن العشرين اي ال

، األطلسىيصري مبيكل كى   السىكرتير العىبم لحلى  شىمبل  1995في عبم 

اي البديل من التهديد الشىيوعي فىي مرحلىة مىب بعىد  يةاإلس م األصولية إن))

 نيكسىون قىد ريتشىبرد األسىب  األمريكىيالر ي   كبنو( 12)((الحر  الببردة

المسىىىلم ييىىىر  إن)) 1991الصىىىبدر عىىىبم  السىىىبنحةفىىىي كتببىىى  ال رصىىىة  أشىىىبر

 (12.)((متحضر و دمول 

 

  رجبل ال كىر و الثقبفىة فىي الواليىبت المتحىدة  إنيير الرسمي نجد  الجبن في

المتطىىىر   اإلسىىى ملهمىىىب ال ريىىى  الىىىلل يميىىىز بىىىين أوفىىىريقين  إلىىىىينقسىىىمون 

 إلىىة و الىدول الغربيىة األمريكيىالمعتىدل، ويىدعو الواليىبت المتحىدة  اإلس مو

 اإلسىى م إامىىبلالمعتىىدل، مىى  عىىدم  اإلسىى موالحىىوار مىى   التعىىبونو االن تىىبي

التطىر   النتليين  عبر المشبركة السيبسىية فىي الحكىم، حتوا   واوالمتطر  

ت العربيىة و مب مب موجىود فىي المجتمعىبإنو اإلس معند الا ال ري  لي  وليد 

مىىن قهىىر سيبسىىي و اجتمىىبعي و اقتصىىبدل و مىىن ابىىرز دعىىبة اىىلا  يةاإلسىى م

األسىىتعداد للقىىرن الحىىبدل بىىول كينىىدل فىىي كتببىى   األمريكىىيال ريىى  الببحىىث 

 (11)0العشرينو
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 ديىىن معىىبدل و خطىىر علىىى الحضىىبرة  اإلسىى م إنفيىىر   الثىىبنيال ريىى   إمىىب

الكىريم نصىو  اىي  القىرانفىي  النمتطىر ،  أومعتىدل  كىبنالغربية سواء 

المسىىىلمين  النالسىىىب  فىىىي تحريىىىه التعصىىى  و التطىىىر  لىىىد  المسىىىلمين، و 

هىىم يشىىبهون إنبهب،بىىل  يأخىىلوا إنعمومىىب ال ي همىىون قىىيم الليبراليىىة و ال يمكىىن 

 إنجبمدة تىرفض الليبراليىة فى عقيدةت المبركسية كبن فإلاببلمبركسية،  اإلس م

و مىن ابىرز  0والليبراليىة غييىريتمسه بقيم جبمدة تىرفض الت أيضباو  اإلس م

فىي كتببى   أشىبرالىلل  انتنكتىونصىبمو يل  األمريكيدعبة الا ال ري  الببحث 

برة الغربيىة والحضى يةاإلسى مبين الحضبرة  المواجهة إلىصدام الحضبرات 

 في كتببى  فوكيبمب سي إنفر األمريكيحث الببكلله و( 19)بعد الحر  الببردة

بعىد الحىر  البىبردة  اإلس م ببن أشبرعندمب (( نهبية التبريخ و الرجل الحر))

 تنىبف  اإليديولوجيىة إنمنتظمىة يمكىن  إيديولوجيةيمثل نس  قيمي وعقب دل و

العىبلم  أجىزاءفىي بعىض  حقى  بعىض النجبحىبت اإلس مخبصة وأن  الليبرالية

 (10)0إنوالسود بإندونيسيو  أفغبنستبنو  ناريإي كاإلس م

في حقبىة التسىعينبت مىن القىرن  األمريكيالغربي و  اإلدراه إنوخ صة القول 

  بر متطرفى أو معتىدالر  كبنسواء  راب إلل  المنب  ال كرل إنعلى  س مإللالمبضي نظر 

ة مىنهجهم ال كىرل، و األمريكيىم المحبفظون الجدد فىي الواليىبت المتحىدة هو من  استل

وجدوا في شخصية الر ي  سدة الحكم  إلىو صعودام  1001/أيلول 11 أحداثبعد 

ية بىىدليل اإلسىى م األصىىوللو  راىىب اإلقيىىبدة تبريخيىىة لمواجهىىة  أفضىىلبىىوش االبىىن 

 0و من لي  معنب فهو ضدنب صليبيةالواليبت المتحدة تقود حربب  إنمقوالت بوش 

فىي حىدث تغييىر  1011 أيلىول 11 أحىداثفي القرن الحبدل و العشرين و بعىد 

ي و اإلسى مببتجبف اعتبىبر التطىر   راب اإل أليدلوجيةو الغربي  األمريكي اإلدراه

فعلىى المسىتو   0خطر للحضبرة الغربية وقيمهب الليبراليةتحدل وكدين  اإلس ملي  

-1002-1001 لألعىىىوام األمريكىىىيالقىىىومي  األمىىىنوثىىىب    إنالرسىىىمي نجىىىد مىىىث  

مىب إنضىد المسىلمين و حىر ة فىي األمريكيىالواليىبت المتحىدة  أن تكىون ، تن ي1002

حربهىب اىلف اىي  إنالىدوليين وتىدعي اىلف الوثىب    يينراىبببإلحرببر ضد مىب تسىميهم ب

 ناإلراىببيياىفالء  إنولكنهب في ن   الوقىت تىدعي  ديبنبتحر  أفكبر ولي  حر  

وتجد مثىل اىلا التغيىر حتىى فىي لهجىة . (11)لهم إيديولوجيكغطبء  اإلس ميستغلون 

السىبب   األمريكىيصري الر ي   1003ين، ف ي عبم األمريكي المس ولينتصريحبت 

تقضىىىي علىىىىى  ألنهىىىىب الديمقراطيىىىة انتشىىىبرللعىىىىبلم مصىىىلحة فىىىىي  إن)) االبىىىنبىىىوش 

وفىي ن ى  العىبم صىرحت   بإلسى مللىه ب إلىىولىم يشىير  (11)التطر  إيديولوجيبت

فىىي العىىبلمين العربىىي  واالقتصىىبديةمشىىبكل الحريىىبت السيبسىىية  إني  راايىىزل كونىىدا

وانىىب  (13)((التطىىر  والقتىىل إيىىديولوجيبتصىىبة لظهىىور خي اىىي أرضىىية اإلسىى مو
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وضىوحبر  أكثىر كىبنببمب فقىد أوأمب الر ي   اإلس مموضوع  إلىلم تشير راي   أيضب

يسىتهد  ي اإلسى مالتطىر   ببن 1010عندمب صري في خطب  األمن القومي لعبم 

يىىة رابباإلتشىىوي  قيمىى  السىىبمية وأطلىى  علىىى الجمبعىىبت  إلىىىأصىى ر ويسىىعى  اإلسىى م

 (16).العن يةية والجمبعبت اإلس ممصطل  ال بشية 

  مثل اىلا التغييىر حصىل فىي النظىرة  إنعلى المستو  يير الرسمي نجد

لدراسىىة الشىىر   إنمىىأوفمىىث ر مفسسىىة فريىىد ريىىش ن راىىب اإل يدلوجيىىةأل

رونبلىد مبينىبر قىدمت الم حظىبت التبليىة  األمريكىيسط التي يديراب واأل

 (15)راب اإل يدلوجيةأل

ممب يرتبط بدين معين، واو يعتبر العن  والقتىل  أكثرحركة سيبسية  راب اإل - أ

مىىن اجىىل   جىىوار اويتىى  السيبسىىية والغىىرض مىىن العنىى  والقتىىل اىىو الترويىى

 االمتنىبع أوى القيبم بعمل مب أجببر األفراد والجمبعبت والدول والمنظمبت عل

  قىبم إنى يهىمي مىن اىم ضىحبيبف بقىدر مىب راىبباإلوانىب ال يهىم . عن الا العمىل

 .بير عن اويت عبعمل عن ي للت

مىىن ي جىىر ن سىى  لىىي   إندفيىىد كىىين أحىىد العىىبلمين فىىي اىىلف المفسسىىة  يىىر  -  

، راىب إللن يىة عمب او وسيلة لتحقي  الهوية السيبسية الإنو بر يإراببببلضرورة 

دينيىىبر ولكىىن فىىي  أووربمىىب يكىىون اىىلا الشىىخ  قىىد يسىىل دمبيىى  أيىىديولوجيبر 

العنى  أمىب المن ىلون فهىم  ألعمىبلالحقيقي او من يخطط  يرابباإل إنالنتيجة 

 .مجرد أدوات

ة ضىد األمريكيىهب الواليىبت المتحىدة تالحىر  التىي شىن إنتدعى الف المفسسة  - ت

القضىىىبيب  أولويىىىبتفىىىي  راىىىب اإلجعلىىىت  ألنهىىىبت خطىىىأ فبدحىىىبر كبنىىى راىىىب اإل

جعىل العىبلم  ألنى  لإلراىببييننصىرار  يعدالمطروحة على السبحة الدولية والا 

 النال يمكىىن مواجهتىى  بىىبلقوة العسىىكرية  راىىب اإل إني كىىر بهىىم، بتعبيىىر  خىىر 

حى ، وفىي اىلا  أنهىم علىى القوة ضدام سيعطيهم تبرير عقب دل على استخدام

في الف المفسسة فىي كتببى   العبملينأحد  أيضبواو  نكببإل دي يدالصدد يقول 

الواليىىىبت  إن) 1005قلىىىو  ودوالرات الصىىىبدر عىىىبم وعقىىىول ))الموسىىىوم 

في العرا   راب اإلعسكريبر في حربهب ضد  انتصرت إنو المتحدة االمريكية

بحىىىت القبعىىىدة، بىىىدليل كراايىىىة العىىىبلم رلكنهىىىب خسىىىرت فكريىىىبر و أفغبنسىىىتبنو

 .ابن الدن أفضل من بوش إني لهب ورفية الكثير من الشبب  المسلم اإلس م

مواجهتىى   إنأيديولوجيىىة فىى راىىب إلل كىىبن ألا  إنىى أيضىىبتىىدعى اىىلف المفسسىىة  - ث

 منىىىبب ت كبنىىىألا  ألنىى مضىىبدة واىىىي اللبراليىىىة،  بإيديولوجيىىىةتكىىىون  إنيجىى  

ألفىىىراد  االجتمبعيىىىةطبلىىىة والعزلىىىة بتقىىىبة مىىىن الىىىدين والنال كريىىىة م راىىىب اإل

اللبرالية بمببد هب وفضب لهب الخ قة وقدرتهب على تىوفير  إشبعة إنوجمبعبت ف
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هم مىن عم  ومىنتقىبدرة علىى دمىج اىلف الجمبعىبت بىبلمج سىتكونفر  العمل 

 .راب اإلنحو  االندفبع

األ  ال كىىىرل للمحىىىبفظين الجديىىىد  إنعلىىىى المسىىىتو  الرسىىىمي أيضىىىبر نجىىىد  -  

ال يعلىىن  أيلىىول11 أحىىداثب فىىي مفل بتىى  التىىي صىىدرت بعىىد مىىفوكويب فرانسىىي 

عىن   أطروحبتىمىب يسىقط كىل إنعن منهج المحىبفظين الجىدد و وان صبل حرب  

ي فى كىبأمري"التي عرضهب في كتبب  نهبية التبريخ، ف ي كتببى  الشىهير  اإلس م

عودتى  للسىل ية  يعنىيي ال اإلس مالتطر   إنيقول فوكويبمب  "م تر  الطر 

حركىة ارتجبعيىىة  أيلىىول11 أحىداثاىو رد فعىىل للعولمىة والحداثىىة ويعتبىر  بىل

يين تحىت راىبباإلخلخلىت اويىة  ألنهىبواللبراليىة  العلمبنيىةضد  يب سة إس مية

عقيىىدة  أوفبشىىية أسىى مية  راىىب اإل ةالمىىبدة، ولىىلله أعتبىىر أيديولوجيىى نيىىبغط

المسلمين عبمة ال يشىكلون خطىرار علىى  إن  ضيأصولية يير متسبمحة، ثم ي

وال على قيم الديمقراطيىة ولكىنهم يعترضىون فقىط  الواليبت المتحدة األمريكية

العىرا  عىبم  احىت لسىط خبصىة بعىد وة فىي الشىر  األاألمريكيعلى السيبسة 

التطىىر   ةإيديولوجيىى إن مىىبيقولىى  فوكويب إنمىىب يريىىد  ، وبتعبيىىر أخىىر1003

ية اإلسى مالعربيىة و البلىداني لي  لهب ع قة بغيىب  الديمقراطيىة فىي اإلس م

 (12).راب بإلواللات عند من يقومون ب يةالهو فقدانمب اي نتيجة إنو

القبعىدة  إنوفي مقبلتى  المنشىورة فىي كتىب  عىوالم متصىبدمة، يقىول فوكبيبمىب  - ي

 بىىىأنهمعنىىىد العىىىر  والمسىىىلمين  ةوامىىىبر أيديولوجيىىى خلىىى  إن اوأبىىىن الدن أراد

ويحبربون الك بر ويواصىلون الجهىبد المسىتمر منىل عهىد  اإلس ميدافعون عن 

هىم يقومىون بمهمىة إن ببعتبىبروربمىب اىلا ي سىر جز يىبر قسىوتهم (  )الرسول 

 (12).مقدسة

 األمريكىىيوالمنظىىور  اإلدراهاىىلا التغييىىر الىىلل حصىىل فىىي  إنعلىىى أيىىة حىىبل فىى

خصىومبر   تىلمواجه األمريكىي االستراتيجيعلى الت كير  أنعك  راب اإل بأليديولوجي

فىىي وصىىول  االنعكىىب ببمىىب ويتمثىىل اىىلا أووبدايىىة عهىىد  االبىىنمىى  نهبيىىة أدارة بىىوش 

اىي حىر   راىب اإلالحىر  التىي نخوضىهب مى   بىبنقنبعىة  إلىىة األمريكي اإلدارات

واىلا يتطلى  مىنهم الىدخول فىي عىبلم األفكىبر مىن ممب اي حر  مسلحة،  أكثرأفكبر 

قىبل إنطري  للله اىو  وأفضلي في جمي  قيمة ومببد   اإلس م  التطر  ضراجل 

 :الخطوات التبلية إتببعمن التطر  ولكي يتحق  لله البد من  اإلس م

ية المعتدلىىىىة ومىىىى  الجمبعىىىىبت اإلسىىىى موالتنسىىىىي  مىىىى  الىىىىدول  التعىىىىبون - أ

مىىن اجىىل التىىرويج لقىىيم الديمقراطيىىة  اإلصىى حيةية اإلسىى موالمفسسىىبت 

 .القبنونوسيبدة  نبسناإلوحقو  
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إسىى مية لتىىرو  ل كىىر  وإلاعيىىةتقىىديم الىىدعم المىىبلي لبىىرامج تل زيونيىىة  -  

الواليىبت المتحىدة ، وقىد قىدمت راىب اإلاللبرالية وتنديىد سيبسىة العنى  و

 .اآلنإس ميبر حتى  بلدا 16مثل الا الدعم ل االمريكية

 سىىى مإللالمسىىىبامة فىىىي بنىىىبء المسىىىبجد والمىىىدار  الدينيىىىة التىىىي تىىىرو   - ت

ية وتغيير منباج الف المدار  بمىب ينسىجم مى  اإلس مالمعتدل في الدول 

 .ةاللبراليقيم 

ية علىى اإلسى مالعربية و البلدانالطقو  والمراسيم الصوفية في  اشبعة - ث

عىن العىبلم  بىبالنعزالن سى   يعىل المسلم في الف الطقو  قىد  إناعتببر 

 .ضد األبريبء أسلحت   ال يوج  إن إالالعيش  وشظ 

العربيىىة  البلىىدانية فىىي اإلسىى م اإلصىى حيةعقىىد المىىفتمرات والنىىدوات  -  

ونبشىىطين أمىىريكيين بقصىىد الخىىرو   لينومسىى وية وبحضىىور اإلسىى مو

وت ريغىىى  مىىىن  القىىىرانت سىىىير  وإعىىىبدة  ن سىىى اإلسىىى مبتوصىىىيبت لعلمنىىىة 

التىي  القر نيىة واآليىبتمضمون  الجهبدل، بل وحتى البحىث فىي الصىور 

 .وقيم اللبرالية العلمبنيةد تسبع

ية لات النزعىىىىة الشىىىىمولية اإلسىىىى مالعريقىىىىة و العلمبنيىىىىة األنظمىىىىة إنوربمىىىىب 

أدارة  إنالشىىبب  المسىىلم نحىىو التطىىر  لىىلله فىى انىىدفبعت أحىىد أسىىبب  كبنىىوالسىىلطوية 

الحكىم مىن أجىل  سىدة إلىىالمعتىدل  اإلس ممن وصول جمبعبت  تمبن ببمب حبليبر ال أو

تغييىر جبهىة الحىر   تحىبولببمىب أوأدارة  إنالمتطىر  وبتعبيىر  خىر  اإلس م احتواء

، أن سىهمية بىين المسىلمين اإلسى ملتصب  حرببر بين مكونبت الحضبرة  راب اإلعلى 

بىين أدوات  المزاوجىةوفي تغير ير  الا او جوار فلس ة القوة اللكية، فهي ال تعىي 

 إلىىمىب نقىل سىبحة المواجهىة إنو، راىب اإلالقوة الصىلبة والقىوة النبعمىة فىي محبربىة 

ربىب أوية وأبعبداب عن مراكز الحضبرة الغربية سواء فىي اإلس ماألراضي العربية و

 .ةاألمريكيالواليبت المتحدة  أو

 :األمريكيفي المنظور  راب إلل االستراتيجيالبعد : المطل  الثبلث

لمىىب  سىىتراتيجيةيحىىدد بدقىة مبايىىة األبعىبد اإل إنببحىىث  إلفىي الواقىى  ال يسىتطي  

 إنقطبيىة يمكىن  أولدولي، فهلا المكون الغبمض لي  بدولىة قوميىة ا راب بإليسمى ب

يخطىط فيى  لتحقيى  أادافى  السيبسىية وييىر السيبسىية عبىر مىب  اسىتراتيجيبيمتله فكرار 

 راىىب اإل أنتصىىور  صىىع مىىن ال أد يمتلكىى  مىىن مكونىىبت وعنبصىىر القىىوة، بتعبيىىر 

المسىتقبلية  أويىة نعليب يخطط مىن خ لهىب لتحقيى  أادافى  األ ةإستراتيجيالدولي يمتله 

ل الدول في النظبم الدولي، فهو ال يمتله قيبدة سيبسية وعسكرية عليىبر تخطىط عكمب ت 

لىىه عنبصىىر القىىوة الىى زم اسىىتثمبراب لتحقيىى  تميوال  سىىتراتيجيةاإلوترسىىم لىى  تلىىه 
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التىي  اإلجراميىةخطط فقط لتن يل أفعبلى  ي  إن. ستراتيجيةاألادا  المتوخبة من الف اإل

 إننىب يجى  إنمى  .   موجىود علىى السىبحة الدوليىةإنىيهد  من ورا هب أبىراز اويتى  و

هب للقوميىىة حبلمصىىالىىدول و ألمىىن شىىكل تهديىىدار فعليىىبر ومحىىتم ر تتلىىه األفعىىبل  بىىبننقىىر 

التىىي ن ىىلاب  األخىىر بت مىىجهوال 1001/أيلىىول/11 أحىىداث إنخصوصىىبر و. الوطنيىىةو

 اإلحسىىب عربيىىة وإسىى مية قىىد عمقىىت مىىن اىىلا  أوربيىىة أوفىىي دول أخىىر   راىىب إلا

وجعلىت معظىم دول العىبلم تعيىد النظىر فىي . المكىونببلخطر األمني اللل يشىكل  اىلا 

 اإلعىبدةاىلف  إنبيىد . لمواجهة الف األفعىبل والهجمىبت ستراتيجيةخططهب األمنية واإل

ة األمريكيىىدة جىىدار فىىي الواليىىبت المتحىى ت عبليىىةكبنىىالىىدول  السىىتراتيجيبتوالمراجعىىة 

 راب اإلعبلمية لمحبربة  ةإستراتيجيسواء على مستو  ال كر اللل اخل يخطط لبنبء 

فىىي اىىلا و. ةأإلسىىتراتيجيزمىىة لتن يىىل اىىلف علىىى مسىىتو  الممبرسىىة و الوسىىيلة ال  أو

(( الحىر  الكبىبر كهنىة))مبيكل كولينز بببير في كتبب   األمريكيالصدد يقول الببحث 

ت قد سيطرتهب على العبلم ة األمريكيكبدت الواليبت المتحدة  أيلول 11 أحداث  قبل إن

 أوحبلىىة صىىراع  أواىىلف الدولىىة فىىي خطىىر  إن يتحىىدث إن ألحىىدمىىن الصىىع   كىىبنو 

اللريعة لي  فقط لشن حىر  عبلميىة علىى  أعطتهب حداثحر ، و لكن وقوع الف األ

 إسىىىتراتيجية إبعىىىبدا راىىىب اإلفيىىى   أعطىىىتمىىىب لتكىىىوين نسىىى  فكىىىرل إنو  راىىىب اإل

فىي  راىب إلل ستراتيجيةاإل اإلبعبدحدد ن إنعلى مب تقدم يمكن  تأسيسبو (.11)عبلمية

 -:ببلنقبط التبلية األمريكيالمنظور 

 أصىىب  أيلىىول 11 أحىىداثو الصىىراع الىىدولي، فبعىىد  راىىب اإلالىىربط بىىين  -:الأو

الشكل الر ي  للصراعبت المسلحة على السبحة الدوليىة، واىو صىراع مىن  راب اإل

علىى األقىل لىي  بدولىة ولكىن جمبعىبت قىبدرة علىى اختىرا   إطراف نوع  جديد فأحد 

وفىي اىلا الصىدد يقىول انىرل . الىوطني أمنهىبالحدود والسيبدة الوطنية للدول وتهديد 

(( راىب اإلضىد  أمريكىب اتيجيةإسىترمرحلة حبسمة في )) بعنوانفي مقبلة ل   كيسن ر

تمبر دخلىت بسى11  مى  إنى إلىى)) 1001سط  بتىبريخ والشر  األ ةجريدمنشورة في 

هب بدون جبهبت وخطوط إن إلة في شكل جديد من الحر ، األمريكيالواليبت المتحدة 

النىبر كمىب اىو  إطى  وال تعر  ات بقيىبت وقى   ببلم بوضبتقتبل وال يمكن تسويتهب 

مىن المسىتحيل  كىبن إلا  إنلمنظور كسنجر الا ف بر ، وفق(19)((الحرو  األخر  شأن

 الوسىطيةة للعبىة الحلىول األمريكيىوالواليىبت المتحىدة  راب اإلالصراع بين  إخضبع

 ببإلمكىبن  إنىعبت، فتهىدا الصىرا إنوالتنىبزالت التىي يمكىن  المسىبومبتة علىى قب مال

للعبىىة الصىى رية الخبصىىة بتحليىىل الع قىىبت الدوليىىة والسيبسىىية الخبرجيىىة  إخضىىبعهب

  فىي الصىراعبت التىي تكىون مصىبل  إنىوفقبر لقواعد اللعبة الص رية ف إل، (30)للدول

الكس  اللل يتحق  لمصلحة طىر   إنتمبمبر ويير قببلة للتسوية، ف متنبقضة إطرافهب

قيمىىة  أوشىىيء  إل ا ن لإخىىر، يمثىىل فىىي ن ىى  الوقىىت والدرجىىة خسىىبرة للطىىر  األ
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محصلة الف اللعبة تكىون مىن  إنوببلتبلي ف أخريخسراب الع   إنيكسبهب الع  البد 

مثىل اىلا النمىول   كىبن وإلا، أخىرل عى  . صى رل ع  مقببىل 100النبحية الرقمية 

التحليلىىي قىىد قىىدم تحلىىي ر را عىىبر للصىىراع الىىلل دار بىىين القىىو  العظمىىى والكبىىر  فىىي 

منىى  لتحليىىل الصىىراعبت بىىين الواليىىبت المتحىىدة  اإلفىىبدةهىىب يمكىىن إنالحىىر  البىىبردة، ف

مصبل  كىل منهمىب متنبقضىة تمبمىبر وييىر قببلىة للتسىوية  إن إلية، رابباإلوالجمبعبت 

كسى  تحققى  الواليىبت  إل إنبين الطرفين، للله فى للت بوضابمش  ىأدنولي  انبه 

يمثىل فىي الوقىت ن يى  خسىبرة للطىر   راىب اإلة على صىعيد الحىر  علىى األمريكي

 .اآلخر

  تأسيسىجمي  الصراعبت التي شىهداب النظىبم الىدولي منىل  إنف أخر ومن جهة 

اىلا التىوازن  كىبن وإلاتوازنبت القو  بىين أطرافهىب  العتببرات خضعت 1261عبم 

 األمريكىيالمنظىور  إنالسىوفيتي فى اإلتحىبدقد ولى على الصعيد العبلمي للقوة بسقوط 

ال يستبعد حصول تىوازن جديىد فىي الصىراع الىدا ر بىين  راب اإلللبعد االستراتيجي 

 إسىىتبداة يطلىى  عليىى  تىىوازن التهديىىد األمريكيىىالىىدولي والواليىىبت المتحىىدة  راىىب اإل

والتىىىي ( 31) سىىىتي ن ولىىىت الموسىىىوعة بنظريىىىة تىىىوازن التهديىىىد البروفسىىىورلنظريىىىة 

الواليىىبت  إنجميىى  أطىىرا  الصىىراع الجديىىد معرضىىة للتهديىىد فكمىىب  إنمضىىمونهب 

 إنفىىى راىىىب اإلة والىىىدول األخىىىر  معىىىرض للتهديىىىد مىىىن اجمىىىبت األمريكيىىىالمتحىىىدة 

التىي تتخىلاب الىدول لمواجهتى ، وفقىبر  اإلجىراءاتن سى  معىرض للتهديىد مىن  راب اإل

تتحبل  لمواجهىة خطىر  إنالدول في أطبر توازن القو  يمكن  إنلهلا المنظور فكمب 

 إنفى راىب اإلتتحبل  ضىد  إنيمكن للدول    في أطبر توازن التهديد مث إنبهدداب، ف

 نالقىبنويمكن لى  أ يقىيم نسىيج تحبل بتى  مى  جمبعىبت منبىولة وخبرجىة علىى  راب اإل

أمريكىب ))مىب فىي كتببى  يبمثل المبفيبت وتجبر المخدرات وفىي اىلا الصىدد يقىول فوكو

ببلنسىىىبة للواليىىىبت المتحىىىدة  أيلىىىول11بي ىىىة التهديىىىد بعىىىد  إن(())فىىىي م تىىىر  الطىىىر 

ة والنظىىبم الىىدولي قىىد تحولىىت مىىن بي ىىة مصىىدراب التهديىىد الصىىبدر مىىن دول األمريكيىى

ويقصىد بهىم ييىر الحكىوميين  ال ىبعلونبي ىة مصىدر التهديىد فيهىب  إلىقطبية  أوقومية 

 إناىىىفالء يمكىىىن  إنوالقبعىىىدة والمبفيىىىبت وتجىىىبر المخىىىدرات و راىىىب اإلجمبعىىىبت 

يتحىىبل وا لتشىىكيل تهديىىد ينىىبظر التهديىىد الموجىى  لهىىم مىىن تحىىبل  الواليىىبت المتحىىدة 

مقولىة فوكبيبمىب ، ويفكىد علىى (31)((ضىدام  وإجراءاتىة م  النظبم الىدولي األمريكي

لمكبفحىىة طونيىىو مبريىىب كوسىىتب مىىدير مكتىى  األمىىم المتحىىدة إنيىىر الىىلل أصىىدرف رقتال

 إنالقبعىدة بعىد  إن))ومضىمون   1001عىبم  األميركيىةونشرت  المخببرات  راب اإل

 إلىىى لج ىىواهم إنوفقىىدت الكثيىىر مىىن مصىىبدر تمويلهىىب فىى أفغبنسىىتبنهىىب فىىي عفقىىدت مواق

لمبفيىب وتجىبر المخىدرات حيىث يقىوم مقىبتلوا القبعىدة أسلو  المقبيضة م  عصىبببت ا

خبصة السبحل األفريقي بتأمين الطر  لعصبببت المبفيب وتجىبر المخىدرات ويىدلونهم 
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الىوعرة مقببىل مبىبلا ابمىة يىدفعهب لهىم ببرونىبت كولومبيىة  الصحراويةعلى المسبله 

 (33).وييرام واسببنية

 األمريكىييعتقد المنظور : والتغيير في النظبم الدولي راب اإلالربط بين  -:ثبنيب

جىىدت ايكليىىة جديىىدة للنظىىبم أو أيلىىول11اجمىىبت  إن راىىب اإل االسىىتراتيجيللبعىىد 

الواليىىىبت المتحىىىدة لهمىىىب قطىىى  الخيىىىر الىىىلل تتزعمىىى  أومىىىة علىىىى قطبىىىين  الىىىدولي قب

 والديمقراطيىةوتسعى من خ ل  للمحبفظة على قيم النظبم الدولي كبلحريىة  األمريكية

قطى  الشىر الىلل يتكىون مىن تنظىيم دولىي جديىد يظهىر فىي  وثبنيهمبالسو   واقتصبد

تشىكل منظمىبت ييىر حكوميىة وحركىبت وأفىراد ولىي  فىي شىكل الىدول، واىو قطىى  

وشىبكبت ، وادفى  تقىويض المبىبدت التىي يقىوم عليهىب النظىبم  وسىب ل خ ي في قيبدات  و

ة ال تتحىر  األمريكيىمية وييىر الرسىمية لرسىالتصىريحبت ا إنالدولي، وفىي الحقيقىة 

علنبَ عىن ظهىور مثىل اىلا التقسىيم الىدولي الجديىد، ف ىي أعقىب  اجمىبت  اإلفصبيفي 

 إنمحىور خيىر ومحىور شىر و إلىى أنقسمالعبلم  إن االبنصري الر ي  بوش  سبتمبر

وفىي وثيقىة األمىن  .راعيىة لى وكون م  الخيىر سىتكون مى  محىور الشىر دولة ال ت إل

ببلنهج الىلل أتبعنىبف  ل ستمرار تالمح زا إن))أكد الر ي  بوش  1002مي لعبم القو

 يمىث نمىب زال  راىب اإلالقبعدة و النقبت وعممب زالت أعلى من ال أيلول أحداثمنل 

 إنة والنظىىبم الىىدولي خبصىىة واألمريكيىىللواليىىبت المتحىىدة  يإسىىتراتيجأكبىىر تحىىدل 

جعلىىت مىىنهم قطبىىبَ دوليىىبَ يتطلىى  العمىىل الجمىىبعي ونبىىل حىىبل هم مىى  منظمىىبت أخىىر  ت

وم نعىىى األمريكىىىي، وفىىىي ن ىىى  اىىىلا السىىىيب  أشىىىبر الببحىىىث (36)((االن ىىىرادلالعمىىىل 

عىبلمي  تمىردالدولي لي   راب اإل إن(( ))مبلا يريد العم سبم))تشومسكي في كتب  

خىوض وببلتىبلي يجىدر ، كتلىة منسىجمة ليشىك صىب   أإنىعلى قىيم النظىبم الىدولي بىل 

 قطبىىبر يمثىىل  أصىىب  راىىب اإل إن، و ممىىب يفكىىد (35)((حىىر  عبلميىىة ضىىد اىىلف الكتلىىة

و االت بقيىبت  اإلع نىبتاي تله المجموعىة الكبيىرة مىن  األمريكيدوليب في المنظور 

تحىىىت و التىىىي جىىىبءت  راىىىب اإلالمتعلقىىىة بمكبفحىىىة  اإلقليميىىىةو القىىىرارات الدوليىىىة و 

الىىلل  1001فىىي  1223رقىىم  األمىىنمىىث  قىىرار مجلىى   األمريكىىيالضىىغط و التىىأثير 

الشىىبملة  أالسىىتراتيجي ،و األمىىنفىىي مجلىى   راىىب اإلمكبفحىىة  لجنىىةبموجبىى   أنشىى ت

 إعى ن، و 1002المتحىدة عىبم  لألمىمالجمعيىة العبمىة  أقرتهىبالتىي  راب اإللمكبفحة 

، و قىىرار راىىب اإلاالتحىىبد لمكبفحىىة  إسىىتراتيجيةحىىول  1005ربىىي عىىبم واالتحىىبد األ

، (32)يىةرابباإل اإلعمىبلالتحريض على  بشأن 1005في  1216رقم  األمنمجل  

بعىىدا تنظيميىىب عبلميىىب وفىى  المنظىىور  راىىب اإل أعطىىت والبيبنىىبتفمثىىل اىىلف القىىرارات 

 إلعى نة اضىطرت األمريكيىدولة عظمى مثىل الواليىبت المتحىدة  إنبدليل  األمريكي

 0حر  علي 
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 0ةاألمريكيتغيير العقيدة العسكرية و راب اإلالربط بين  -:ثبلثب

قيىة حقي أزمىةمىن  تعبنية األمريكيت الواليبت المتحدة كبن أيلول 11 أحداثقبل 

و التىىىوترات و  األزمىىىبتتبليىىىة قىىىبدرة علىىىى مواجهىىىة قفىىىي صىىىيبية عقيىىىدة عسىىىكرية 

تمسىكهب بعقب ىد مثىل الىردع  كىبنو بعد نهبية الحىر  البىبردة، انبعثتالصراعبت التي 

معبلجىىة تلىىه  أرادت ألنهىىبحتىىواء نمولجىىب لتىىدني مسىىتو  ت كيراىىب االسىىتراتيجي االو

وبعىىد  0والتىىوترات والصىىراعبت بعقليىىة الخمسىىينيبت مىىن القىىرن المبضىىي األزمىىبت

ييىر صىبلحة  ألنهىبو لىم تعىد لهىب قيمىة تسىبقطت اىلف العقب ىد نهب يىب  أيلول 11 أحداث

سىمبت الدولىة، لىلا تطلبىت الحىر  ضىد  إلىىفي مواجهىة عىدو مجهىول ي تقىر  إط قب

م  مىىة مىى  طبيعىىة اىىلا المكىىون  أكثىىرتبليىىة جديىىدة تكىىون قصىىيبية عقيىىدة  راىىب اإل

ال عىل المعىبدل، وقىد  انتظىبرعلىى القيىبم ببل عىل ولىي   أسبسىبالمجهول وتكون قب مىة 

عرفىىت اىىلف العقيىىدة الجديىىدة ببسىىم الحىىر  الوقب يىىة، وفىىي اىىلا الصىىدد يقىىول الببحىىث 

 سىىىتراتيجيةالحىىىر  األسىىىتببقية وتطىىىور اإل))اىىىبر    الفىىىر فىىىي كتببىىى   األمريكىىىي

تطلبىت طريقىة جديىدة فىي الت كيىر  راىب اإلالحىر  ضىد  إن))، ((ةاألمريكيالدفبعية 

  ومطىبردة الجمبعىبت للحىر األسىتببقيقىب م علىى األسىلو   االسىتراتيجيوالتخطيط 

وفىىىي ن ىىى  اىىىلا السىىىيب  أشىىىبرات ، (32)((كىىىبنبلىىىد  إليىىىة أينمىىىب توجىىىد فىىىي رابباإل

الحىبدل )) عنوانسط تحت وكونداليزا راي  في مقبلة منشورة لهب بجريدة الشر  األ

ة كىل مىوارد  ىية تتطل  تعبقبتبالف العقيدة األس إن(( من أجل التبريخ أيلولعشر من 

أرض العىىدو،  إلىىىيىىة ونقىىل المعركىىة رابباإلالمنظمىىبت  إلىىىبت برضىىاألمىىة لتوجيىى  ال

مىب لتىدمير العى  إنمن الحر  لي  الحد من األسلحة النوويىة لدولىة معينىة ووالهد  

 (31)((.وتنظيم القبعدة راب بإلبل يتمثجديد في اللعبة السيبسية الدولية 

العىدو سىيبدأ الهجىوم  بىبن االفتىراض أووتقوم فلس ة الحر  الوقب ية على الظىن 

الا الهجوم المعبدل  إلجهبضجدار  بر وم الوقب ي م  مفي المستقبل، عند ل يصب  الهج

 اكتشىب قبل وقوع ، خبصة ألا مب تمكنت أجهزة المخببرات الوطنيىة والصىديقة مىن 

 . م  بنشر وسب ل  الهجومية من عدمهبنوايب الخصم بغض النظر عن قيب

بعىد  سىتببقيألاالهجىوم ، حيىث يببشىر األسىتببقيةوبلله اىي تختلى  مىن الحىر  

 أحيبنىىىبالخصىىىم قىىىبم بنشىىىر وسىىىب ل  الهجوميىىىة ولىىىلله تعىىىر   إنفعليىىىب مىىىن  التأكىىىد

اجبىىر  راىىب اإلالبعىىد االسىىتراتيجي  إننقىىول  إنوتبعىىب لمىىب تقىىدم نسىىتطي  . ببإلحببطيىىة

 .اكبر قوة في العبلم على تغيير عقيدتهب العسكرية

انىىبه اعتقىىبد واسىى  فىىي :الىىدمبر الشىىبمل وأسىىلحة راىىب اإلالىىربط بىىين -:رابعىىب

الىىدمبر  أسىىلحةيىىة تسىىعى المىىت ه رابباإلالمنظمىىبت  إنة األمريكيىىالواليىىبت المتحىىدة 

صىىري انىىرل  1005ة، ف ىىي عىىبم األمريكيىىالشىىبمل وسىىو  تسىىتخدمهب ضىىد المىىدن 
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 إناحتمىىبالت  إن))راىىب اإلة لمكبفحىىة األمريكيىىكراميتىىون منسىى  وزارة الخبرجيىىة 

 إالالىدمبر الشىبمل كبيىرف جىدا، والمسىألة ال تعىدو  أسلحةية رابباإل تستخدم الجمبعبت

ة علىىى األمريكيىىعثىىرت المخىىببرات  أفغبنسىىتبن  فىىي حىىر  إنىىمسىىبلة وقىىت، وأضىىب  

 القبعىىدةجمبعىىبت  بىىبنيعتقىىد   إنىىمخطىىط للقبعىىدة لتطىىوير بكتريىىب الجمىىرة الخبيثىىة، و

 أووتجىىىىبر المخىىىىدرات لتزويىىىىداب بمىىىىواد نوويىىىىة  بفيىىىىلمبامىىىى  عصىىىىبببت  تتعىىىىبون

السبب  لوكبلة المخببرات  المس ولرول  الرسن  أيضب أكدف، والا مب (39)بيولوجية

تنظىيم  إنمىن ))سىط وفي تقرير ل  نشرت  صىحي ة الشىر  األ أشبرة، عندمب األمريكي

 إقبمىةالىدمبر الشىبمل وللىه عبىر  أسىلحةجدية في سىعي  المىت ه  أكثر أصب القبعدة 

بل وأضب  الرسىن (( توفير المواد والخبراتع قبت وتحبل بت م  جمبعبت يمكنهب 

لهلا الغرض ببثنين من العلمبء احىدامب خبيىر  استعبنالظواارل  إن))في الا التقرير

عسىكرل  والثىبني، بببلمىبيكرو بيولوجيىمب يعر   أوالدقيقة  األحيبءفي علم  ببكستبني

اجومىىبر  وأكثىىر مىىن للىىه توقىى  الرسىىن أن المىىواد النوويىىة مىىبليزل تلقىىى تىىدريببت فىىي

 .(60)1013نوويبر أو ببيولوجيب ضد الواليبت المتحدة يمكن ان يتحق  في عبم 

 إنة األمريكيفي الا الموضوع او موق  الواليبت المتحدة  أخر وانبه مسبلة 

 راىب اإلبيولوجيىة مىن دول راعيىة  أوية على مواد نووية رابباإلتحصل الجمبعبت 

وسوريب وكوريب الشىمبلية،  إيرانالدمبر الشبمل مثل  أسلحةولديهب طموحبت المت ه 

اىىلف الىىدول  تضىىمنت ردع راىىب اإلة لمكبفحىىة األمريكيىى سىىتراتيجيةاإل إنولىىلله نجىىد 

لسىعي  األمريكىيوالضغط عليهب لت كيه برامجهب النوويىة، سىواء صى  اىلا المنظىور 

العني ىة لىى  الطبيعىة  إنالىدمبر الشىبمل مىن عدمىى ، فى أسىىلحةالىدولي بىبمت ه  راىب اإل

اشىد قىت   أسىلحةل تجعلنىب ال نسىتبعد مسىبعي  المىت ه تىاويت  عبىر الق إلبرازوسعي  

 .وتدميرا

 :الداخلي والخبرجي  األمنوالترابط بين  راب اإلالربط بين  -:خبمسب

 راىىب اإل إلىىىة تنظىىر األمريكيىىت الواليىىبت المتحىىدة كبنىى أيلىىول 11 أحىىداثقبىىل 

ل، ومسىىبلة خبرجيىىة ببلمقىىبم األ إل  مسىىبلة تتعلىى  ببلسيبسىىة الدوليىىة إنىىالىىدولي علىىى 

يىىة ولكىىن تمىىت علىىى إراببأمىىريكيين تعرضىىوا لهجمىىبت  مصىىبل  ورعبيىىب إنصىىحي  

يشىكل  فأصىب  لإلراىب تغيىرت اىلف الرفيىة  أيلىول 11 أحىداثوبعد  أجنبية أراضي

خىىبرجي واىىو مىىب علىىى المسىىتويين الىىداخلي وال األمريكىىيالقىىومي  لألمىىنتهديىىدا فعليىىب 

د مىن مفسسىبتهب األمنيىة يىأعىبدة ايكليىة العدة األمريكيىاستدعى من الواليبت المتحىدة 

علىى مثىل اىلا  1010ببمب في وثيقىة األمىن القىومي لعىبم أوالر ي   أكدالداخلية، وقد 

 إن إلىىى، عنىىدمب أشىىبر راىىب اإلالتىىرابط بىىين األمىىن الىىداخلي والخىىبرجي فىىي مواجهىىة 
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 إزاءة في الخبر  يتطل  دعىم األمىن الىداخلي األمريكيدعم األمن القومي والمصبل  

 (61).بأشكبل  المتعددة راب اإل قمت ي   على طبر خمتعدد األ طي 

لىى   اسىىتراتيجيببعىىدار  راىىب إلل األمريكىىيكىىون المنظىىور  بتوفقىىبر لهىىلف الترابطىى

 أمكبنيىىة أوــىىـ  عنىىدمب يتحىىدثون، خبصىىة والميتبفيزيقىىبيمتىىز  فيىى  الواقىى  مىى  الخيىىبل 

يىىة تحىىول النظىىبم الىىدولي مىىن كبنللىىه معنىىبف أم إن إلبر دوليىىبر طبىىق إلىىى راىىب اإلتحىىول 

 .الشكل ال وضول إلى األنظببطيو ألقيميشكل  

 :راب اإلوالن سي لخطر  اإلع مي البعد :الراب  مطل ال

ظىىبارة  اتسىىعت واالتصىىبالت  مىى  اتسىىبع وتطىىور ثىىورة المعلومىىبت إنىىال شىىه 

جديىدة، مثىل  أنمبطىبمنل بدايىة القىرن الحىبدل والعشىرين  واتخلت االلكترونيةالحر  

 رالكومبيىىوتأجهىىزة  بىىبخترا عنىىدمب تقىىوم دولىىة مىىب  االلكترونيىىةالسىىرقة  أوالقرصىىنة 

مهمة تتعلى  بقضىبيب  وبيبنبتلدولة أخر  بقصد سرقة معلومبت  المعلومبتيةوالشبكة 

أعلنىىت كوريىىب الجنوبيىىة رسىىميبر عىىن تعرضىىهب  1009مدنيىىة، ف ىىي عىىبم  أوعسىىكرية 

لهجوم الكتروني كورل شمبلي أستهد  سرقة معلومىبت عىن خطىط كوريىب الجنوبيىة 

 ألمبنيىىبأعلنىىت  1010العسىىكرية، بعىىد عىىبم أل  بقبطعبتهىىالعسىىكرية ومواقىى  تواجىىد 

تعرضىىهب لهجىىوم الكترونىىي روسىىي صىىيني مشىىتره أسىىتهد  سىىرقة معلومىىبت تتعلىى  

 .وخبصة في مجبل الطبقة الكهربب يةبتطور صنبعتهب 

األضىىرار  إلىىىيهىىد   الكترونىىيصىى ة تخريىى   االلكترونيىىةوقىىد تتخىىل الحىىر  

هىب إن إيىرانأعلنىت  1010لدولىة أخىر ، ف ىي عىبم  المعلومبتيىةببلحبسببت والشبكبت 

 اإلنترنيتيىىىةجىىوم الكترونىىي أمريكىىي أيىىىر  جميىى  حبسىىببتهب وشىىبكبتهب تعرضىىت له

وفقىبر لمىب تقىدم يمكىن . من نوع جديىد عطىل معظىم تلىه الحبسىببت والشىبكبت ب يرو 

 ال ضىىىبءفىىي  يجىىرل أكثىىر أونىىزاع بىىىين دولتىىين  بأنىى  االلكترونيىىةريىى  الحىىر  عت

 .يتخل طببعبر عبلميبر  إنويمكن  االلكتروني

 راىىىىب بإلاىىىىي التىىىىي تعىىىىر  ب االلكترونيىىىىةالحىىىىرو   أنىىىىواعاخطىىىىر  إنبيىىىىد -

االلكترونىىىي والتىىىي تجىىىرل بىىىين دول وبىىىين جمبعىىىبت ييىىىر حكوميىىىة وخبرجىىىة عىىىن 

سى  مىن مجىرد سىرقة معلومىبت أوية رابباإليبيبت ومقبصد الجمبعبت  الن، القبنون

بىل يتعىد  للىه زرع الخىو  و  أخىر اتصبالت ومعلومبت لدولة  أجهزةتخري   أو

 (61).شرا   وف بت اجتمبعية معينة أواللعر لد  حكومبت معينة 

الدولي يعيش عصر العولمة وببلتبلي فهو تطور من خ ل ثورتهىب  راب اإل إن 

ة والمجتمىى  الىىدولي األمريكيىالمعلومبتيىة واالتصىىبلية فىىبلحر  بىين الواليىىبت المتحىىدة 

مىب اىي حىر  إنعسىكرية فحسى  و إعمىبليىة ليسىت ببرااإلمن جهة وبين الجمبعبت 
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اىىلف الحىىر  تىىدار  أصىىبحت وبىىبألحر معلومبتيىىة  أوت اتصىىبلية كبنىىشىىبكبت سىىواء 

 متنىىبولفىىي أصىىبحت اىىلف الشىىبكبت  ألنىى  فىىي عصىىر العولمىىة  بواسىىطة الشىىبكبت،

الظىواارل فىي تسىجيل  أيمىن منهم، وفي الا الصدد يقول ألحدالطرفين ولي  حكرا 

يتمتى  بىن    أصىب للقبعدة  اإلع ميالعمل  إن 1001صوتي بثت  قنبة الجزيرة عبم 

سىط والمعطىبة للعمىل العسىكرل ويفكىد للىه مقبلىة نشىرتهب جريىدة الشىر  األ األامية

القبعدة طورت كثيرا مىن  إنم بداب  1010عبم (( جديدة للقبعدة إستراتيجية))بعنوان

التنظىيم مىرورا بمواقى   بيبنىبتلكترونيىة ببسىتخدام ال بكسىبت لنشىر حربهىب اال أسبلي 

والمنتىىديبت واليوتيىىو ، وبىىرامج الحداثىىة والبريىىد االلكترونىىي واواتىى   االنترنيىىت

الصىنبعية المجسىمة  األقمىبروالجوالىة بىل تعىداف السىتخدام خىرا ط الصىنبعية  األقمبر

القبعىىدة  إنالمقبلىىة  وأضىىبفت.يىىةرابباإلفىىي تحديىىد مواقىى  العمليىىبت ( ا -بىىي-جىىي)

اسىىىتخدمت تكتيكىىىبت حىىىر  الشىىىبكبت بمهىىىبرة مىىىث  اسىىىتخدامهم بريىىىدا مشىىى را فىىىي 

الرسىىب ل وشىىبكبت مصىىرفية سىىرية  إلرسىىبلاتصىىبالتهم وحواسىىي  المكتبىىبت العبمىىة 

 .ال يمكن تتبعهب األموالنقل  جوالتتدعى 

 ع مىىياإلمىىن كتىى  فىىي البعىىد  أفضىىل مىىبنفبىىرو  او األمريكىىييعتبىىر الببحىىث و

(( الحىر  الن سىية أشىكبلشكل مىن  راب اإل))كتبب  الموسوم ، فيراب اإلوالن سي 

الخلىى  المتعمىىد للخىىو  عبىىر القتىىل واسىىتغ ل   بأنىى ))راىىب اإل ضىىمبنعىىر  اىىو 

الحىىر   أشىىكبل، وببلتىىبلي اىىو شىىكل مىىن يالسيبسىىمىىن اجىىل تحقيىى  التغييىىر  إع ميىىب

ير  الخىو  داخىل الن ىو  ومىن  إلى مبناوففهو يرمي كمب يقول  (63)((الن سية

علىىى سىىلوك   والتىىأثير راىىب اإلالطىىر  الىىلل يسىىتهدف   أوالمجموعىىة  إراىىب ثىىم 

 اإلعىى ممىىب بوسىىب ل إن  اىىلا الخىىو  لىىي  فقىىط بوسىىب ل القتىىل وصىىنومواق ىى ، واىىو ي

تعرض  وأخلتنبر العن   إلكبءتلع  دورا كبيرا في  أخلت اإلع م، فوسب ل أيضب

شبشىبت التل ىزة والسىينمب، العن  على ص حبت الجرا ىد والمجى ت و إعمبلبتشوي  

ملي ىىة  األصىىلالن ىىو  الضىىعي ة التىىي اىىي فىىي  مىىبنفوفقىىب لمنظىىور او  هىىبعند ىىل تتلق

 0اعتيبديب امرأية وتر  لله رابباإل ببإلعمبلفتقوم  واليأ  ببإلحببط

مىىن  راىىب اإلالمشىىبر أليىى  أعىى ف ال وا ىىد التىىي يجنيهىىب   فىىي كبتبىى مىىبناوف ديعىىد

 .المكث  لوسب ل األع م ويمكن تحديدامب ببلنقبط التبلية استخدام 

 عبىر اإلراىب  ة وخططهب في محبربةاألمريكيتشتيت أفكبر الواليبت المتحدة  - أ

 والشبكية بعدد اب ىل مىن الرسىب ل التهديديىة بحيىث الكومبيوترية أنظمتهبيمر 

 .من عشرة اال  رسبلة أكثرمعدلهب سنويبر  يصل

قبت العصيبة التي تمىر بهىب الواليىبت المتحىدة وية األرابباإلتستغل الجمبعبت  -  

ة ف ي اثنبء األزمىة األقتصىبدية والمبليىة التىي شىهدتهب الىب د فىي عىبم األمريكي
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القبعىىىدة  بىىىبنضىىىمن تأال  الرسىىىب ل التىىىي تة األمريكيىىى اإلدارةتلقىىىت  1002

 .المبلية أنظمتهبة وستضر  األمريكيست ل  الواليبت المتحدة 

ة األمريكيىالسيبسية في الواليبت المتحدة  حداثية األرابباإلتستغل الجمبعبت  - ت

، فمىث َ األمريكىيمن أجل التأثير السلبي على قنبعبت ومدركبت الىرأل العىبم 

بىىىوش ومهبجمتىىى  للىىىر ي   1006عىىىبم  انتخببىىىبتظهىىىور أبىىىن الدن عشىىىية 

 .أفغبنستبنوجرا م  في العرا  و

يىة وسىب ل األعىى م مىن أجىل التحويىل مىن تنظيمىىبت رابباإلتسىتغل الجمبعىبت  - ث

الضىربة التىي وجهىت  ضىوءتنظىيم عىبلمي معىرو ، فىي  إلىىمحلية مغمورة 

 .عبلميبَ  ار أبقباب حية وأعطباب بعد األع م إن، فأفغبنستبنللقبعدة في 

شىكل صىىور  يىة علىىرابباإلاجمىبتهم  إلاعىىةيىة مىن رابباإلصىد الجمبعىبت قت -  

د  الجهىة المسىتهدفة، لوتراي   خو اكتسب  القوة وخل  بي ة  إلىوأشرطة 

ي لىىي  بعىىدد القتلىىى والىىدمبر راىىبباإلقىىب  نجىىبي العمىىل يوفىىي اىىلا الصىىدد 

يين ومىب قىبموا رابباإل إلى من الجمهور االنتببفالحبصل بل بقدرت  على جل  

 إع ميىةتثيىر أعمىبلهم ضىجة  إنيين اىو رابباإلب  من فعل أجرامي، فمب يهم 

بتعبيىر أخىر ، العىبلم المصىغر وكأنهىبيىة رابباإلكبر ، بحيث تصىب  عمليىتهم 

مىىة الدوليىىة، فعنىىدمب تحصىىل األزمىىة زيىىة انىىب ستصىىب  كبألرابباإلالعمليىىة  إن

في لحظىة تبريخيىة معينىة  تجل  أقطبر العبلم أليهب فتصب  اي العبلم المصغر

ال  الزاويىةلىلا مىن اىلف . يىةرابباإلوالا مب يحصل فع ر عندمب تحدث العمليىة 

 إع ميىىةمىىب اىىي رسىىبلة إنمجىىرد عمىىل عنيىى  و اإلراببيىىةيمكىىن عىىد العمليىىة 

 .مكون معين أوموجهة ضد دولة 

عىن  مهإنمن أعمبل العن  او تخويى  الجمىباير فى يونرابباإلدر مب يهد  قب - ي

هم إنايمنتهم وسيطرتهم علىى للىه الجمهىور، لىلله فى ونيحقق  التخويطري  

األسىوا  والم عى  الريبضىية والمسىبري  إلىىي سرون عدم لاىب  الجمهىور 

 .الخو  جبء نتيجت  إنلهم و انتصبراوالسينمب وييراب 

تجنيد عم ء من  إلى االنترنيت استخدامية من خ ل رابباإلتسعى الجمبعبت  - خ

بتأشىىيرة دخىىول  USAدول ييىىر أسىى مية خبصىىة مىىن دول يربيىىة ال تطىىبلبهم 

موثو  فيهم عند ىل يمكىنهم التحىره بسىهولة لديهم أقبمة وأشخب   إن ببعتببر

هم قىد إنأال  األمريكيم  المجتم   واالندمب ة األمريكيداخل الواليبت المتحدة 

الء مىىث ر المىىواطن فيىىة ومىىن اىىرابباإليعملىىون كعمىى ء مىىزدوجين للجمبعىىبت 

قبمىىت بىى   الىىللللت جيىر  اسىىتط عيةقىىدم خىىدمبت  الىللدي يىىد اىىدلي  األمريكىي

 أووقىىد يكىىون اىىفالء مىىن دول عربيىىة . بومبىىبلطيبىىة فىىي  معسىىكر جمبعىىة

إسىى مية ويكىىن لىىديهم جنسىىية أمريكيىىة مثىىل العىىولقي اىىو مىىواطن أمريكىىي مىىن 
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المعلومبت وي هم الثقبفة الغربية جيىدار ولى   بتكنولوجيجيدار في  كبنل يمني صأ

 .للقبعدة ل نتمبءب  لهم جوازات س ر أمريكية ودفعهم ن  جلقدرة على 

ووسىىب ل المعلومىىبت  راىىب اإلتعىىرض للع قىىة بىىين   خىىركبتىى  أمريكىىي وانىىبه 

على الشبكة  راب اإل))، ف ي كتبب  الموسوم إنالحديثة او يببرييل ويم واالتصبالت

مىىن  راىىب اإلال وا ىىد التىىي يجنيهىىب  إلىىىأشىىبر . 1002المصىىبدر عىىبم  (66)((العبلميىة

 :الف الوسب ل واي استثمبر

اىىو  االنترنيىىتأصىىب   أفغبنسىىتبن فىىي م لاىىب األمىنفقىىدت القبعىىدة  إن  بعىىد إنى - أ

منىىبط   جميىى ام فىىي انتشىىبر خ يىىبمىىن  االنترنيىىتم لاىىب األمىىن، فقىىد وسىى  

 أو ء جىدد مىالمببشر بينهم، ووسىيلة لتجنيىد ع االتصبلوأصب  وسيلة ، لعبلما

 .لنشر فكرام وعقيدتهم أووال، مالحصول على أ

عىن جميى   والبيبنبتجهبز يحتول على كم اب ل من المعلومبت  االنترنيت إن -  

مىن خى ل اىلف  راب اإلالنشبطبت البشرية المدنية منهب والعسكرية ويستطي  

النوويىة للىدول والمطىبرات  المنشىبتالجهبز من الحصول على معلومبت عن 

والمصبر  والبورصبت، ومن خ ل الف المعلومىبت يىتم األعىداد والتخطىيط 

ضع  أمنيىة فىي  جوان انبه  إن اكتش واية، وخبصة ألا مب رابباإللألعمبل 

 .المنشبتحمبية الف 

وسىيلتهب  االنترنيىتأصىب   أفغبنسىتبنفقىدت القبعىدة م لاىب األمىن فىي  إنبعد  - ت

، وتعلىيمهم كي يىة اإلنترنيتيىةلتدري  مقبتليهب عبىر الرسىب ل والصىور واألفى م 

تدريبيىة لهىم عبىر اىلا الجهىبز ويفكىد المت جرات، بل حتىى فىت  دورات  صن 

العبلميىىىىة فىىىىي  ةأعضىىىىبء القبعىىىىدة الىىىىلين فجىىىىروا برجىىىىي التجىىىىبر إن إنويمىىىى

ة عبر محبكبتهىب عىن نيقد تدربوا على قيبدة الطب رات المد 1001/رسبتمب/11

 .االنترنيتطري  

علىى  راىب اإل))بعنىوان 1010صىبدر عىبم  إنببريىل ويمىيفي كتب  جديد للببحث و

 راىىب اإلة اإلع ميىى اإلمكبنيىىبتيتحىىدث الببحىىث عىىن  (65)((تجىىد جديىىد االنترنيىىت

 :نوعين إلى اإلمكبنيبتالدولي وتحديدار تنظيم القبعدة، فيقسم الف 

منهىب التنظىيم  يتكون لجنة م المركزية للتنظيم والتي اي خبة اإلع مياللجنة  - أ

 اإلفتىبءاللجنة العسكرية، واللجنة المبلية، واللجنة التجبريىة، ولجنىة  جبن  إلى

 .الظواارلة بشكل مببشر أيمن اإلع ميي، ويشر  على اللجنة اإلس م

مىن  أكثىربر ، حيث يمتله تنظيم القبعدة حبلياالنترنيتعلى  االلكترونيةالمواق   -  

واي في تزايد مستمر ومن الف المواق  المنتشىرة فىي  الكترونيموق   6100

 .جزيرة العر 
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ومىن  أيلىول11 أحىداثموق  النداء، واو الموق  الرسىمي لتنظىيم القبعىدة بعىد  .1

 .ة للتنظيماإلع مي البيبنبتخ ل  تصدر 

فىي تنظىيم  اإلع مىيواي صحي ة الكترونية دورية للقسم ، موق  لروة السنبم .1

 .القبعدة

 الكترونيىىىةل مجلىىىة أومجلىىىة نصىىى  شىىىهرية و وموقىىى  صىىىوت الجهىىىبد، واىىى .3

أصىىدراب التنظىىيم وتتضىىمن مجموعىىة مىىن الحىىوارات عىىن أعمبلىى  العسىىكرية 

 .فض ر عن تعليمبت تدريبية ألعضب  

متخصصىىىة تهىىىتم ببلشىىىفون  الكترونيىىىةبر، واىىىي مجلىىىة عسىىىكرية تىىىبموقىىى  ال .6

عن أعمبلى  العسىكرية فضى ر عىن تعليمىبت تدريبيىة  وبيبنبتالعسكرية للتنظيم 

 .ألعضب  

أصىىدراب التنظىىيم تصىىدر ببللغىىة  الكترونيىىةسىىببير، واىىي أحىىدث مجلىىة إنموقىى   .5

براقىىة ومقىىبب ت مىى  مشىىباير التنظىىيم،  وألىىوانوتتضىىمن صىىور  االنكليزيىىة

م فىي قمىب الشىبب  النىبإن،المسىلم  أووالمستهد  منهب او لىي  الشىبب  العربىي 

الجهىبد مىن أجىل الىتخل  مىن اىي  لتهببسىرو، االنكليزيةالنبطقة ببللغة  الدول

هىىىب إنضىىبعهم المزريىىىة، ويقىىول مكتىىى  التحقيقىىبت ال دراليىىىة فىىي واشىىىنطن أو

محرراىىىب قىىىد يكىىىون  إنلمجلىىىة صىىىوت الجهىىىبد العربيىىىة و االنكليزيىىىةالنسىىىخة 

ربىب أوفى  بعىض الشىبب  النىبقم فىي دالجنسىية، وخطورتهىب تكمىن فىي  أمريكىي

 .للتنظيم ل نضمبمريكب وأم

اىو الخلى  المتعمىد للخىو  عبىر القتىل والىدمبر والىلل يجعىل  راىب اإل كبنألا 

أثىبرة  إنبمعنىى  راىب اإلالحكومبت والنىب  يغيىرون مىن سىلوكيبتهم وفى  مىب يريىدف 

عبقىل أم  شىخ اىو  واالنتحىبرالىلل يقىوم بىبلت جير  إنلىى، فهىل ون سية ببلدرجة األ

 مضطر  ن سيبر؟

 إاليكىىون  إنال يمكىىن  اآلخىىرينجميىى  مىىن يقتىىل ن سىى  ويقتىىل  إنالىىرأل الشىىب   

 راىىىب اإل))جيرولديوسىىىت فىىىي كتببىىى   األمريكىىىيالببحىىىث  إنمضىىىطر  عقليىىىبر، بيىىىد 

 طبيعيىىونيون أشىىخب  راىىبببإليقىىول العكىى  مىىن للىىه، ف (62)((ويىىر  الكراايىىة

حتىى متعصىبين،  أوعىبط ي شىديد  ببضىطرا ن سيبر وليسوا مكت بين وليسوا مصببين 

قىىد تشىىكل خطىىورة أمنيىىة عليىى ،  ألنهىىبل اىىلف الجمبعىىبت عىىزتنظىىيم القبعىىدة ي إنبىىل 

 الوشىىبية إلىىىالتعىىلي  ممىىب يىىدفعهم  أوأفىىراد يمكىىن التىىأثير علىىيهم ببلمىىبل  ببعتبىىبرام

 .ببلتنظيم وخ يبف

الشىعور  أامهىب والقبعىدة راىب اإل ل نتمىبءانبه أسبب  أخر  تدف  األفىراد  إن

 إال  قىول بصىورة فرديىة إنىال يشىعر  يراىبباإل إنللجمبعىة، بمعنىى  واالنتمبءببلقوة 
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مىب للجمبعىة التىي ينتمىىي إنلىىي  لن سى  و والءف إنألا أكتسى  اويىة جمبعيىة، ولىلله فى

فهىىو ي منىىل الصىىغر، راىىبباإلللجمبعىىة ينمىىو عنىىد  ببالنتمىىبءومثىىل اىىلا الشىىعور ، أليهىىب

 االنتمىبءيسعى لكي يكون مثلهم عبر  وإعمبلهم وشهدا هم راب اإلعندمب ير  أبطبل 

الىلين ينظىرون  لبنىبنللجمبعة، ويضر  مث ر على للىه أط ىبل يىزة وأط ىبل جنىو  

 .لحمب  وحز  هللا وقبدتهم وأبطبلهم قدوة ومثل لهم

 راىب اإلنحىو  انسىبقوااألفىراد الىلين  بىبنالتي تر   اآلراءكلله يرفض بوست 

ويستشىىهد بىىلله بىىأفراد القبعىىدة . ضىىبعهم المزريىىةأوقىىد جىىبفا مىىن بي ىىة فقيىىرة وبسىىب  

متوسىىطة  أوالىىلين قىىبموا بت جيىىر برجىىي التجىىبرة العبلميىىة فجمىىيعهم مىىن عوا ىىل ينيىىة 

 بىىبناىىو اعتقىىبدام  ل ستشىىهبدالىىلل دفعهىىم  إنوحبصىىلين علىىى شىىهبدات عليىىب ييىىر 

ي ببلعقيىدة التىي يىفمن راىبباإلسىه الشهبدة اي أعلى مراحىل الجهىبد وتبىرز عمى  تم

 .بهب

هم فىىي إنيون مختلىىين عقليىىبر أم ييىىر مختلين،فىىراىىبباإل كىىبن سىىواءعلىىى أيىىة حىىبل 
 واسىتثمبرابأثبتوا براعة في التعبطي م  وسىب ل األعى م الحديثىة  األمريكيالمنظور 
 إلىى األمريكىي  في أكبر قوة في العىبلم أضىطر الكىونغر  إنبدليل  إيراضهملخدمة 

بيىة بحى  وسىب ل األعى م التىي تسىم  ببىث عقب بىإجراءاتيتعل   قبنونأعداد مشروع 
 القىبنونة، وقىد صىدر اىلا األمريكيىي ومعبد للواليبت المتحىدة إراببأفكبر لات طبب  

سىىطية التىىي أوأسبسىىبر ضىىد القنىىوات ال ضىىب ية الشىىر    ، واىىو موجىى1009فعىى  عىىبم 
 القىبنون، كم يحىث راب اإلالداعمين  أو ناإلراببييتحرض على العن  ومبلكيهب من 

سىط التىي تبىث منهىب اىلف وببمب على قط  مسىبعداتهب المبليىة لىدول الشىر  األأوأدارة 
وإسىتراتيجيبر  أيىديولوجيبتحىديبَ  راىب اإللىم يعىد  األمريكيالقنوات، ألن في المنظور 

تهي ىة وأعىداد  شىأن من  النون سيبر واعتببر األخير أخطراب  إع ميبفحس  بل تحديبر 
 .يين في المستقبلرابباإلأجيبل جديدة من 
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 -:الخبتمة

نت   م  الببحث األمريكي برو  او فمبن من أن اإلراب  او الخل  المتعمد 

أال أننب ، للخو  عبر القتل، وأن  يسعى من خ ل لله إلى أبراز اويت  الجمبعية

الميتبفيزيقب والمقبربة بين الواق  تر  في المنظور األمريكي لإلراب  الكثير من 

والخيبل، خصوصبر عندمب يتم تضخيم قدرات  إلى حد أقبمة كتلة دولية، ونسج 

وبصورة تجعلنب نعتقد بأن  ألا كبنت المثبلية . تحبل بت م  قو  وجمبعبت من شبكلت 

ة من الخيبل لتسبقهب على الواق ، فأن الواقعية األمريكي باألمريكية تنسج أطروحبته

ريم موضوعيتهب قد تصن  الخيبل لتسبغ  على الواق  عندمب يتطل  المصلحة 

 .القومية األمريكية لله

أن المصلحة القومية األمريكية في الت كير والمنظور االستراتيجي األمريكي 

شي مقد  ال تختل  علي  المثبلية والواقعية وال الجمهوريون أو الديمقراطيون، 

اللل تقييم من خ ل  الواليبت المتحدة األمريكية الدول فأنهب المعيبر األسب  

والشعو ، وعبراب تصن  األصدقبء واألعداء وتدعم الف الدولة وتعبق  تله الدولة 

فهي تدعم إسرا يل لي  ألنهب بحبجة إلى الدعم فحس  وأنمى من خ ل دوراب في 

ل اصطنعت  عندمب تحقي  المصلحة القومية، وفقبر لهلا المنط  اي دعمت اإلراب  ب

اقتضت المصلحة األمريكية محبربة السوفيت في أفغبنستبن، ثم حبربت  واعتبرت  

الخطر األكبر على األمن القومي األمريكي عندمب اقتضت المصلحة األمريكية ل ترة 

مب بعد الحر  الببردة اصطنبع خطر عبلمي بديل عن الشيوعية يفمن لهب بنبء 

ن خ لهب استمرار ايمنتهب على النظبم الدولي، ويقينبر إستراتيجية عبلمية تضمن م

، الواليبت المتحدة األمريكية مضطرة إلى تضخيم صورة اإلراب  وإعطب   بعدار نأ

في  حل ب هبجيويولنيكيبر عبلميبر، لكي تستطي  أن تقن  الشع  األمريكي وشعو  

نعتقد أن تضخيم ومن جهة أخر  نحن . بر عبلمي ار أوربب وخبرجهب بأن  يمثل خطر

صورة اإلراب  في المنظور األمريكي ضرورل لتطوير النس  ال كرل الستخدام 

القوة في اإلستراتيجية األمريكية من قوة صلبة إلى قوة نبعمة إلى قوة لكية وربمب 

 .نسم  في المستقبل عن ببحث أمريكي يتحدث عن القوة مب فو  اللكية
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سحب العمل كجزاء إداري تفرضه االداره ضد المخلين  بالتزاماتهم  

 ألتعاقديه

ف اضل جبير لفته. م    

 جامعة الق ادسية

 كلية االداره واالقتصاد
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 الملخص

 

إذا اخل المتعاقد مع االداره بالتزاماته ألتعاقديه سواء بامتناعه عن تنفيذ العقد 

أو ,مواصفات المتفق عليها أو عن تنفيذ العقد بشكل مخالف للشروط وال,

فان لالداره حق توقيع , التأخر عن مواعيد العمل ألمحدده لمراحل التنفيذ 

ومن هذه الجزاءات سحب العمل كجزاء إداري ,الجزاءات االداريه عليه 

حيث يشترط لغرض , تفرضه االداره على المخلين بالتزاماتهم ألتعاقديه 

جانب المتعاقد اتجاه االداره وان  سحب العمل أن يكون هناك خطأ جسيم من

يسبق سحب العمل من المتعاقد إنذاره بوجوب االلتزام بالعقد وخالل مده 

علما ان قرار سحب العمل يعتبر من النظام العام تلجأ االداره إليه , معينه 

ويترتب عليه أثار قانونيه . دون ألحاجه إلى وجود نص في العقد يصرح به

.عات النافذهعده نصت عليها التشري  

 

Abstract 

 

If one do not work according to bond as he agreed with 

management whether by missing to carry out agreement , 

or works it not according to the conditions and 

specifications that agree with them , or retardation about 

engagements to achieve work , so the management has 

right to carry out administrative penalties . one of these 

penalties is drawing work as penalty administrative that 
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administration obligates them to pay it . there is condition 

for purpose to draw the work , that there must be great 

error from point of contractor towards administration . 

before drawing work from a contractor , it must be warn 

him to achieve the bond through limited period, the 

decision of drawing work considers from general order, 

that management works by it without needing for existing 

text in the bond declaring about it. As a result of it, there is 

many legal effects by legislations imbued.              
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سحب العمل كجزاء إداري تفرضه اإلدارة 

 ضد المخلين بالتزاماتهم التعاقدية
 
 

 المقدمة 
    
م هو هدف اإلدارة وسر أن الصالح العا 

ولبلوغ هذا الهدف تقوم اإلدارة , وجودها 
وفي , بإنشاء وتنظيم وتسيير المرافق العامة 

سبيل ذلك تلجأ هذه  اإلدارة إلى طريق 
االتفاق الودي مع األفراد إذا ما قدرت ان هذه 

فهي ال . ( 1)الطريقة أنجح في تحقيق األهداف
و تستطيع التصرف في أموال األفراد ا

االستعانة بخدماتهم قسرا ً عنهم وبصورة 
بل تعتمد على طريق التعاقد معهم , مطلقة

فينشا بينها               وبين األفراد عقد 
يحدد حقوق والتزامات كل من اإلدارة 

 .والشخص الخاص المتعاقد معها
 

ولما كان موضوع العقد الذي تبرمه    
في اإلدارة مع األفراد هو لتحقيق أهدافها 

تنظيم وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد 
كان من الضروري متابعة تنفيذ العقد , 

اإلداري وعدم التوقف عن التنفيذ نظرا ً 
لألخطار التي تنجم عن ذلك والتي تلحق 

 .ضررا ً بالمصلحة العامة 
 

فال يسمح القانون اإلداري بإمكانية الرفض    
لمتعاقد أي من او الممانعة في التنفيذ من قبل ا

جانب واحد كما في العقود المدنية وليس 
بوسع المتعاقد إذا أخلت اإلدارة بالتزاماتها 
سوى الرجوع إلى القضاء للمطالبة بحقوقه 
تجاه اإلدارة دون اللجوء إلى وقف تنفيذ العقد 

وبالتالي فانه يجب على المتعاقد مع اإلدارة . 
دة المحددة ان ينفذ التزاماته التعاقدية خالل الم

 في العقد وحسب شروط المقاولة
 

     
 

 
 
ونظرا ً ألهمية مدة التنفيذ وارتباطها  

فان , ارتباطا ً وثيقا ً بسير المرافق العامة 
المشرع يحرص على إفراد نصوص خاصة 
بتحديد مدة التنفيذ وتحديد الجزاءات التي توقع 
على المتعاقد عند عدم احترامه لهذه المدة 

يذ العقد عالوة على ذلك فإذا اخل أثناء تنف
سواء بامتناعه , التعاقدية  هالمتعاقد بالتزامات
او بالقيام بتنفيذ العقد بشكل ,عن تنفيذ العقد 

, مخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها 
او التأخر عن المواعيد المحددة لمراحل 

فيكون لإلدارة توقيع   –كما أسلفنا  –التنفيذ 
وفي حالة استعماله , ارية عليه الجزاءات اإلد

الغش او التالعب في معاملته مع اإلدارة أو 
مخالفة تعليمات اإلدارة أو المهندس المشرف 

فأن , أو عدم تمكينه من مزاولة هذا اإلشراف 
اإلدارة تستطيع كأصل عام توقيع جزاءات 

 .( 2) عليه
 

وبما أن المتعاقد مع اإلدارة هو متعاون       
 أيويعتبر , دارة المرفق العاممعها في إ

التعاقدية ليس خطأ  هإخالل منه اللتزامات
عقديا فقط وإنما هو أيضا خطا ضد المرفق 

ولمواجهه هذا اإلخالل فان اإلدارة . العام ذاته
تتمتع بسلطة توقيع الجزاءات اإلدارية والتي 
تخضع لنظام قانوني مغاير تماما لما هو 

تتنوع هذه و. مقرر في العقود المدنية 
اإلدارة فرضها ضد  التي تستطيعالجزاءات 

وفي اجتهاد . التعاقدية  مالمخلين بالتزاماته
لمحكمة القضاء اإلداري في مصر أوضحت 
هذه المحكمة الجزاءات اإلدارية وأهميتها وما 
يميزها عن الجزاءات التي يقررها القانون 

كل إخالل من  إن" المدني حيث أوردت 
 أنمع اإلدارة ال يقتصر على جانب المتعاقد 

وإنما , يكون إخالال بالتزام تعاقدي فحسب 
وضرورة , فيه أيضا مساس بالموفق العام 
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الحرص على حسن سير هذا المرفق بالتزام 
ومن هذه الجزاءات سلطة توقيع ... واطراد 

ثم سلطة , الغرامة عند التأخير في التنفيذ 
ها محل التنفيذ المباشر بان تحل اإلدارة نفس

تعهد  أن أوالمتعاقد معها في تنفيذ االلتزام 
ويتم هذا اإلجراء . بتنفيذه إلى شخص أخر 

على حساب وتحت مسؤولية المتعاقد مع 
وثالث هذه . فيتحمل نتائجه المالية , اإلدارة 

إلغاء  أيالجزاءات حق اإلدارة في الفسخ 
وذلك في , العقد بدون االلتجاء إلى القضاء 

المتعاقد مع اإلدارة تقصيرا  حالة تقصير
 . (3).....جسيما 

 
وعلى الرغم من اختالف أنواع      

الجزاءات اإلدارية التي تتخذها اإلدارة بحق 
جميع هذه الجزاءات تشترك  أن إالالمتعاقد 

فيما بينها بخصائص مشتركة وأهمها سلطة 
اإلدارة في توقيع الجزاءات اإلدارية بإدارتها 

ا بتوقيع هذه الجزاءات حتى المنفردة وسلطته
مع عدم وجود نص صريح في العقد 
وضرورة إنذار المتعاقد قبل اتخاذ الجزاء 
اإلداري بحقه وتوقيع الجزاء اإلداري في 
. الوقت المناسب دون حاجة إلثبات ضرر 

وكما أسلفنا فانه تعدد الجزاءات التي يمكن 
فبعضها , لإلدارة فرضها على المتعاقد معها 

وال يكون من أثرها , العقد مستمر يطبق و
وأهمها الجزاءات المالية كغرامات , إنهائه 

والجزاءات ,التأخير ومصادرة التأمينات 
الضاغطة كوضع المرفق العام تحت الحراسة 

وسحب العمل , لعقد االلتزام بالمرافق العامة 
, من المقاول بالنسبة لعقد األشغال العامة 

بالنسبة لعقد والشراء على حساب المجهز 
والبعض األخر من جزاءات العقد . التوريد 

وتلك هي الجزاءات , اإلداري ينتهي به العقد 
الفاسخة وتتمثل في إسقاط االلتزام بالنسبة 
لعقد االلتزام والفسخ الجزائي بالنسبة لعقدي 

 .األشغال العامة والتوريد 
ونظرا الن البحث في جميع أنواع       

ة يحتاج إلى تفصيل ال يسعه الجزاءات اإلداري
بحثنا المتواضع لذلك أثرنا بان نخصص 

البحث فقط في سحب العمل من المقاول 
وتنفيذ العقد على حسابه في عقد األشغال 

باعتباره  من الجزاءات اإلدارية . العامة 
الضاغطة التي تستطيع اإلدارة ان تفرضها 
 ضد المتعاقد إذا اخل بالتزاماته التعاقدية معها

والسبب في هذا التخصيص هو ما يحدث . 
من كثرة في  9/4/2003في العراق بعد 

اإلعالن عن المشاريع اإلنشائية من جانب 
اإلدارة ضمن الخطة االستثمارية العامة في 
الموازنة العامة للدولة وإجراء عقود األشغال 
العامة  بموجبها وما يرتبط بذلك من إخالل 

ماتهم التعاقدية وما من جانب المتعاقدين بالتزا
يثيره من مشاكل تتمثل في توقف المشاريع 
وتأخر انجازها بسبب سحب العمل منهم مما 
يؤثر على حسن سير المرافق العامة بانتظام 

كون ان قرارات سحب العمل بعد . واطراد 
صدورها تعتبر من القرارات اإلدارية 
الخطيرة والمهمة باعتبارها تمس المال 

مة وتحتاج لدراسة كافة والمصلحة العا
 .جوانبها الخاصة 

وبالتالي فإننا سنبحث في موضوع سحب 
أوراق العمل من المقاول الذي يخل بالتزاماته 
التعاقدية مع اإلدارة في بحثين األول نتناول 
فيه شروط سحب العمل من المقاول المخل 

التعاقدية والثاني نخصصه لدراسة  هبالتزامات
سحب العمل من المقاول الطبيعة القانونية ل

 .       واآلثار القانونية المترتبة على ذلك 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
 

شروط سحب العمل من المقاول المخل 
 بالتزاماته التعاقدية 
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عندما يتخلف المقاول في عقد األشغال      
يتأخر في أدائها  أوالعامة عن تنفيذ التزاماته 

وتقوم ,  تسحب العمل منه أنيمكن لإلدارة 
بتنفيذ األعمال المطلوبة على نفقته وتحت 

وبمعنى أخر وضع مشروع , مسؤوليته 
المقاولة تحت اإلدارة المباشرة لإلدارة 
لضمان تنفيذه ولتامين سير المرفق العام 

 . ( 4)موضوع العقد 
فقرة ( 49)وفي فرنسا فقد نصت المادة       

من كراسة الشروط اإلدارية العامة ( 2)
بقة على عقود األشغال العامة الصادرة المط
إذا " على انه  1991/ كانون الثاني/ 21في 

لم يمتثل المقاول لألعذار فانه يمكن ان يوقع 
عليه جزاء وضع المقاولة تحت اإلدارة 

 " المباشرة او جزاء فسخ العقد 
من الالئحة ( 44)وفي مصر فقد نصت المادة 

على  1994لسنة ( 49)التنفيذية للقانون رقم 
إذا اخل المقاول بأي شرط من شروط "انه 

اغفل القيام بأحد التزاماته  أوأهمل  أوالعقد 
المقررة إثر ذلك خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ إنذاره بكتاب حرص عليه بعلم 
الوصول على عنوانه المبين بالقيام بإجراء 
هذا اإلصالح كان للسلطة المختصة الحق في 

لتاليين وفقا لما تقتضيه اإلجراءين ا اتخاذ
  -:المصلحة العامة  

 .فسخ العقد   - أ
سحب العمل من المقاول وتنفيذه على  - ب

حسابه بذات الشروط والمواصفات 
وذلك , المعلن عنها والمتعاقد عليها

بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم 
المناقصات والمزايدات واإلحكام 

 ......"الواردة بهذه الالئحة
من نفس القانون أيضا ( 22)مادة وتنص ال
 أويجوز للجهة اإلدارية فسخ العقد " على انه 

تنفيذه على حساب المتعاقد إذا اخل بأي شرط 
 ....." من شروطه 

من ( 12)وفي العراق فقد نصت المادة 
الهندسة المدنية  إلعمالشروط المقاولة العامة 

لرب العمل بعد إعطاء المقاول " -:على انه 
يضع  أنيوماً ( 14)تحريريا ً لمدة  إشعارا ً 

اليد على الموقع واألعمال ويخرج المقاول 
دون  -:من الحاالت التالية  أيمنها في 

 ......" الرجوع إلى المحكمة 
واستناداً إلى النصوص القانونية أعاله التي  

تعالج سحب العمل من المقاول الذي يخل 
ي بالتزاماته القانونية في القانون العراق

والمقارن يمكننا بحث شروط سحب العمل من 
  -:المقاول وعلى النحو التالي

 

الخطأ الجسيم من جانب  -:الشرط األول
  -:المقاول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ

 
يسلم الفقه والقضاء في فرنسا بان قيام اإلدارة 

حت اإلدارة المباشرة يفترض بوضع المقاولة ت
, فيها وقوع خطأ جسيم من جانب المقاول 
, فإذا كانت المخالفة ال ترقى إلى هذه الدرجة 

فإنها ال تعتبر , أو أنها ذات أهمية ثانوية 
حيث يحق . مبررا ً كافيا ً لهذا الجزاء 

للمقاول المتعاقد في حالة وضع المقاولة تحت 
منه دون وجه  اإلدارة المباشرة وسحب العمل

يطلب تحميل اإلدارة مسؤولية ما  أنحق 
 –يترتب على هذا اإلجراء من نتائج 

 ( 2).باإلضافة إلى حق طلب   التعويض 

ويمكن إرجاع حاالت الخطأ الجسيم أو 
 اتخاذاألسباب التي يحق لإلدارة بموجبها 

قرار سحب العمل من المقاول إلى مجموعتين 
:- (1) 
 

األسباب المتعلقة  -:المجموعة األولى 
( المقاول ) بالمركز المالي للمتعاقد 

  -:ومنها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .إفالس المقاول  -1
إذا تقدم المقاول بطلب إلشهار  -2

 .إفالسه
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ن المحكمة المختصة إذا صدر قرار م -3
بوضع أمواله في يد أمين التفليسة 

 ( .ألسنديك)
إذا عقد المقاول صلحا ً يقيه اإلفالس  -4

 .أو تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه 
إذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة  -2

تحت إشراف هيئة مراقبة مؤلفة من 
   0دائنيه

إذا كان المقاول شركة أعلنت  -1
الختيارية تصفيتها عدا التصفية ا

إلغراض االندماج او إعادة التكوين 
. 

إذا تنازل المقاول عن المقاولة بدون  -9
موافقة تحريرية مسبقة من جانب 

 .اإلدارة 
إذا وقع الحجز على أموال المقاول  -4

من قبل محكمة ذات اختصاص 
وكان من شان هذا الحجز أن يؤدي 

 . هإلى عجزه عن اإليفاء بالتزامات
 

أعاله يكون فيها المركز  فاألحوال المذكورة
المالي للمقاول ضعيفا ً ال يقوى على تنفيذ 

 .العقد 
 

األسباب المتعلقة  -:المجوعة الثانية
  -:بشخص المقاول ومنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           ـــــــــــــــــــــــ    

المقاولة أو  إذا تخلى المقاول عن -1
امتنع عن التصديق على صيغة 

 .عقدها 
إذا عجز المقاول بغير عذر مشروع  -2

أوقف  أوعن المباشرة باإلعمال 
يوما ً بعد تسلمه ( 30)العمل مدة 

من المهندس إشعارا ً تحريرا ً بلزوم 
 .المباشرة

إذا فشل المقاول في رفع المواد من  -3
في هدم األعمال أو  أوموقع العمل 

يوما ً بعد ( 30)دالها خالل في استب

تسليمه من المهندس أشعاراً تحريراً 
المواد مرفوضة  أويفيد بأن األعمال 

 أحكاملعدم صالحيتها بمقتضى 
 .المقاولة 

إذا كان المقاول غير قائم بتنفيذ  -4
األعمال طبقا ً للمقاولة او انه تعمد 

 .اإلهمال وعدم المباالة في التنفيذ 
بخصوص أي إذا تعاقد من الباطن  -2

قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة 
العمل أو يخالف تعليمات المهندس 

 .المشرف على العمل 
 
والحاالت التي تستطيع  األسبابوهذه       

اإلدارة بتحققها أن تسحب العمل من المقاول 
كما  –قد وردت صراحة في النص القانوني 

من شروط المقاولة ( 12)في المادة   –أسلفنا 
ة ألعمال الهندسة المدنية العراقية على العام

كما ان الفقه , سبيل المثال ال الحصر 
واالجتهاد قد تعرض لها واجمع على ان ترك 
المقاول العمل وإيقاف تنفيذ األشغال موضوع 
العقد أو التخلي عنها وتركها يعتبر أهم 
األسباب التي تبرر سحب اإلدارة للعمل من 

ل ان يتعلل بان المقاول وال يستطيع المقاو
تعطل اإلعمال راجعا ً إلى فعل اإلدارة 
كالتأخير في دفع اإلقساط أو رفع المقاول 

فتوقف أو تعطل العمل , دعاوى ضد اإلدارة 
 .هو خطأ جسيم من جانب المتعاقد 

ويرجع ذلك إلى ان مصلحة المرفق العام 
تتعارض مع قيام المقاول بإيقاف تنفيذ 

فاإلدارة وحدها ,  التزاماته من تلقاء نفسه
يحق لها ان توقف تنفيذ األشغال العامة أو أن 

ومع اإلشارة الى انه إذا كان ( 9).تؤجل تنفيذها
يعود لإلدارة سحب العمل من المقاول الذي 
يخل بالتزاماته التعاقدية عند حدوث الخطأ 

فأن معظم النصوص القانونية , الجسيم عنه 
ن تركت الخيار لإلدارة بسحب العمل م

المقاول او بفسخ العقد وذلك وفقا ً لما تقتضيه 
  (4).المصلحة العامة 
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إنذار المقاول قبل  -:الشرط الثاني 
  -:سحب العمل منه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ 

نظرا ً لخطورة اآلثار المترتبة على      
مة و سحب العمل  بصفة الجزاءات بصفة عا

خاصة والتي تنعكس على حقوق متعاقدي 
فأنه يجب أن ,وعلى اإلدارة ذاتها , اإلدارة 

تكون هذه الجزاءات مسبوقة ببعض 
, اإلجراءات الضرورية لحماية هذه الحقوق 

لذلك فأن مخالفة اإلدارة لهذه اإلجراءات 
الملزمة يقيم مسؤوليتها التعاقدية تجاه 

 .ها المتعاقدين مع
                          
  من شروط(12)فقد نصت المادة      

 –المقاولة اإلعمال الهندسية المدنية العراقية 
( اإلدارة) لرب العمل " على أنه –كما أسلفنا 

بعد إعطاء المقاول إشعارا ً تحريريا ً لمدة 
يوما ً أن يضع اليد على الموقع ( 14)

من  أيفي  واألعمال ويخرج المقاول منها
..." الحاالت اآلتية دون الرجوع إلى المحكمة 

. 
من كراسة (  2)الفقرة( 49)ونصت المادة 

الشروط اإلدارية العامة المطبقة على عقود 
إذا " األشغال العامة في فرنسا أيضاً على انه 

وفي ............" لم يمتثل المقاول لألعذار
من الالئحة ( 44)مصر اشترطت المادة 

 1994لسنة ( 49)فيذية للقانون رقم التن
بوجوب إنذار المقاول وخالل خمسة عشر 
يوما ً من تاريخ إنذاره هذا لكي يسحب العمل 

 .منه
 

لذلك فأن اإلنذار هو إجراء ضروري والبد 
أن يتضمن كتاب اإلنذار الموجه من اإلدارة 

  -:للمقاول المتعاقد معها ما يلي
 .المخالفات المنسوبة للمقاول  . أ

إلعمال التي يجب القيام بها سواء ا . ب
مثل العيوب الواجب , كانت محددة 

او تمس العقد في , إصالحها 

مجموعة مثل مطالبته بان يحسن 
 .التنفيذ 

ان إجراء وضع المقاولة تحت اإلدارة  . ت
المباشرة ذاته هو ما تنوي اإلدارة 
اتخاذه عند عدم استجابة المقاول 

 (9).لإلدارة 
إلى المقاول  عن طريق  ويتم إرسال اإلنذار

وان يكون هناك إشعارا ً , البريد المسجل 
باستالمه من قبل المقاول تحتفظ اإلدارة به في 
حال استحصال اإلذن القضائي للتنفيذ على 
حسابه من المحكمة او عند حصول نزاع 

رغم إننا في العراق نعاني من . قضائي معين 
ن حيث العناوين الوهمية  التي يقدمها المقاولي

ان المشكلة التي برزت عمليا ً هي ان معظم 
المقاولين يتركون العمل بشكل كامل كما أنهم 
يتركون مقرالشركة الرسمي ويتم بالتالي 
العجز عن الوصول إلى هذه الشركات 
المجهولة اإلقامة والعنوان ليتسنى تبليغها 

وأن كان في هذه الحالة يتم اللجوء , باإلنذار 
افعات المدنية إلجراء التبليغ إلى قانون المر

   ( 10).باإلنذار  
 
 
 

 المبحث الثاني

الطبيعة القانونية لسحب العمل من 
 المقاول 

 واآلثار القانونية المترتبة على ذلك 
 

نتناول في هذا المبحث نقطتين األولى     
ندرس فيها الطبيعة القانونية لسحب العمل من 

اقدية والثانية المقاول الذي اخل بالتزاماته التع
نبحث فيها اآلثار القانونية المترتبة على 

  -:سحب العمل من المقاول وكما يأتي 
 

الطبيعة القانونية لسحب العمل  -:أوال ً 
  -:من المقاول المخل بالتزاماته التعاقدية 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 
واضح مما تقدم أن سحب العمل يعني       

وقف المقاول من أداء أعمال المقاولة بموجب 
كتاب تحريري من جانب اإلدارة وقيامها 
بتنفيذ العمل بنفسها او بواسطة متعاقد جديد 

وحق . على حساب ومسؤولية المتعاقد األول 
جزاء كما يرى اإلدارة في ممارسة هذا ال

الكثير من الفقهاء مرتبط بالنظام العام وبذلك 
. ال تكون هناك حاجة للنص عليه في العقد

(11)  
وهذا الرأي هو على أساس أن سحب العمل 
هو إجراء ضروري للحصول على تنفيذ 
العمل بشكل كامل ولضمان سير المرفق العام 
بانتظام واطراد ويترتب على ذلك انه ال 

العقد بندا او شرطا يمنع  يجوز تضمين
اإلدارة من اللجوء إلى هذا الجزاء كون هذا 
البند او الشرط مخالف للنظام العام وبالتالي 

ألنه يلغي سلطة قانونية  , يكون باطال ً 
ضرورية ممنوحة لإلدارة لضمان تنفيذ 

وفي هذا المجال قررت ( 12).اإلشغال العامة 
ال " ه المحكمة اإلدارية العليا في مصر ان

يعتبر التنفيذ على حساب المقاول المتعاقد 
المقصر عقوبة توقعها اإلدارة على المتعاقد 

ونما هو وسيلة للضغط على المتعاقد , معها 
المقصر وتطبيق لقاعدة التنفيذ العيني لاللتزام 
تقوم به اإلدارة لضمان سير المرافق العامة 

ويتحمل المتعاقد المقصر , بانتظام واطراد 
التنفيذ فروق االسعار المترتبة على هذا  في

  (13).التنفيذ 

المترتبة  ةاآلثار القانوني -:ثانيا ً  
على قرار سحب العمل من المقاول  

:-  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المترتبة  ةلخوض في اآلثار القانونيقبل ا     

يجب التمييز , على سحب العمل من المقاول 
, بين سحب العمل من المقاول وفسخ العقد 

فجزاء سحب العمل ووضع المقاولة تحت 
اإلدارة المباشرة  تتشابه مع فسخ عقد 

في أن اإلدارة تملك حق , اإلشغال العامة 
خل توقيع أي من الجزاءين على المقاول الم

بالتزاماته التعاقدية بإرادتها المفردة وبقرار  
دون حاجة إلى , إداري انفرادي من جانبها 

كما ان الجزاءين  ( 14)اللجوء إلى القضاء 
يتفقان في إنهما يفرضان على المقاول المخل 
بالتزاماته التعاقدية بسبب نفس األخطاء 

ومع ذلك فأنهما . الجسيمة الصادرة عنه 
حيث يعتبر جزاء , احية أخرى يختلفان من ن

سحب العمل من المقاول ووضع المقاولة 
تحت اإلدارة المباشرة جزاءاً ضاغطا تفرضه 
اإلدارة على المقاول بقصد إجباره على تنفيذ 

كما انه يعتبر جزاِء مؤقتا ال , التزاماته 
بل تنفيذ العقد , يترتب عليه انقضاء العقد 

أخر على  بواسطة اإلدارة او بواسطة مقاول
حساب المقاول المقصر وعلى مسؤوليته 

كما انه . بقصد إجباره على الوفاء بالتزاماته 
في حين ان  ( 12). يمكن إلغاء سحب العمل
إنهاء العقد بصفة  لىجزاء الفسخ للعقد يؤدي ا

قطعية وانقضاء وانتهاء العالقات التعاقدية 
بين اإلدارة والمقاول المقصر بصفة نهائية 

( 19)من المادة ( ثانيا)ت الفقرة وقد حصر
المعدلة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

في العراق اآلثار ( 2004)لسنة ( 1)رقم 
القانونية التي تترتب على سحب العمل بقولها 

اآلثار  القانونية المترتبة على  –ثانيا ً "  -:
  -:اإلخالل بعد توقيع العقد 

مصادرة او االحتفاظ بالتأمينات  - أ
 .النهائية الخاصة بحسن التنفيذ 

تنفيذ العقد عن طريق لجنة إسراع  - ب
يمثل فيها المتعاقد المخل بالتزاماته 
التعاقدية وعند الرفض يتم اللجوء إلى 
المحكمة المختصة لتحديد قيمة 
اإلعمال المخل بها بكشف مستعمل 
لتحديد قيمة اإلعمال المنفذة واإلعمال 

رد غير المنفذة بعد وضع اليد وج
المواد والمعدات الخاصة بالمتعاقد 
المخل لغرض اعتمادها عند تصفية 
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الحسابات وتنفيذ العمل على حسابه من 
هذه اللجنة ويتم احتساب الغرامات 
التأخيرية والتحميالت اإلدارية التي ال 

من مبلغ االلتزام % ( 20)تتجاوز 
المالية  تالمخل به  من االلتزاما

فية األخرى فإذا وجد بعد تص
الحسابات النهائية فان حسابه دائن 

( لقيمة الفقرات الغير منفذة من قبله)
فال يعطى له شيء وإذا وجد حسابه 
مدين فيتم المطالبة بالتعويض بذلك 

 .المبلغ 
يجوز للجهات المتعاقدة إحالة العقد   - ج

إلى متعاقد أخر بعد مراعاة 
اإلجراءات المنصوص عليها في 

لتنفيذ اختيار األسلوب األمثل 
اإلعمال المتبقية وفقا ً إلحكام 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
وإعداد كلفة تخمينية جديدة بها 
ويتحمل المتعاقد المخل فرق البدلين 
عند تنفيذ العقد مع مصادرة 
التأمينات بحسن التنفيذ وفرض 
التحميالت اإلدارية الخاصة مع 
مراعاة السياقات المطلوبة بهذا 

 " الصدد 
نتناول هذه اآلثار القانونية المترتبة على وس

سحب العمل من المخل بالتزاماته التعاقدية 
  -:بالتفصيل من خالل النقاط التالية 

 
وضع اليد من قبل اإلدارة على  -:أوال ً 

  -( :اإلشغال)اإلعمال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ
أن وضع اليد من قبل صاحب العمل او        

اإلدارة على اإلشغال او اإلعمال هو عقوبة 
بالتزاماته التعاقدية  الذي اخلبحق المقاول 

وسحب العمل منه وذلك وفقا لما تقضي به 
من الشروط العامة لمقاوالت ( 12)المادة 

أعمال الهندسة المدنية في العراق التي 
صاحب )وال يعتبر قيام "  انه  أشارت إلى

سحب العمل ووضع اليد على ( العمل

منها ( المقاول) وإخراج ( اإلعمال)و( الموقع)
( 12)في الحاالت التي أشارات إليها المادة 

( المقاول)أو إعفاء ( للمقاولة)المتقدمة فسخاً 
من أي من التزاماته او مسؤولياته بموجب 

و سلطات او مساسا ً بحقوق أ( المقاولة)
بموجب ( المهندس)صاحب العمل أو 

أكمال ( لصاحب العمل)و( المقاولة)
بنفسه او استخدام أي مقاول أخر ( األعمال)

وله أو لذلك المقاول األخر ( األعمال) إلكمال 
الحق في ان يستعمل لهذا اإلكمال القدر من 

والمواد ( اإلعمال المؤقتة) و( معدات اإلنشاء)
بصورة تامة لتنفيذ التي اعتبرت مخصصة 

على ( المقاولة)بموجب أحكام ( اإلعمال)
أو ( صاحب العمل)الوجه الذي يراه 

( لصاحب العمل)المقاولون اآلخرون مناسبا و
( معدات اإلنشاء)في أي وقت بيع أي من 

والمواد الفائضة وأن ( األعمال المؤقتة)و
يضع بدالت البيع من اجل الوفاء بأي مبالغ 

لصاحب )صبح مستحقة مستحقة او قد ت
 بموجب ( المقاول)على ( العمل

 .( 11)("المقاولة)
 
 
 

) إجراء احتساب قيمة األعمال  -:ثانيا ً 
 -:عند سحب العمل (األشغال

(19)
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

 
صاحب )بعد وضع اليد من قبل اإلدارة      

وإخراج ( األشغال) على األعمال ( العمل
المقاول على النحو المذكور في الفقرة 

وقبل البدء بإكمال تنفيذ األعمال . عاله(:أوال)
فانه يستلزم إجراء ذرعه األعمال المنجزة 
وتثبيت واقع حال المشروع وذلك من خالل 

  -:ما يلي 
إشعار المقاول بوجوب الحضور إلى   -1

ض االتفاق على تحديد موقع العمل لغر
وتعيين ما يستحقه بصورة معقولة عند 
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وضع اليد على األعمال واإلخراج من 
الموقع مقابل األعمال المنجزة فعال ً من 
قبله مضافاً إليه قيمة المواد الصالحة 
غير المستعملة والمستعمل منها جزئياً 
ومعدات اإلنشاء واألعمال المؤقتة التي 

تنادا للمادة تم حصرها وتحديدها اس
من شروط المقاولة العامة ( 24)

العراقية التي تعتبر مخصصة بصورة 
كلية لتنفيذ األعمال والتي جرى تثبيتها 
مع نسبة ما أنجزه المقاول من أعمال في 
محضر الكشف األولي الذي يجري حين 

 . سحب العمل
في حالة عدم اتفاق المقاول او عدم  -2

حضوره رغم إشعاره على النحو 
ذكور أنفا فيتم اللجؤء إلى المحكمة الم

المختصة إلجراء الكشف المستعجل 
على موقع األعمال واحتساب قيمة 
األعمال المنجزة وغير المنجزة مضافا 
إليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة 

إضافة إلى . والمستعمل منها جزئيا 
معدات اإلنشاء واألعمال المؤقتة التي تم 

من ( 24)فقا للمادة حصرها وتحديدها و
شروط المقاولة العامة العراقية حيث 
يستطيع المقاول المطالبة بقيمة ما أنجزه 
من أعمال سابقة لقرار سحب العمل على 
أن يقدم تلك المطالبة عند التصدي 

أن هذه  (14).ألصل الحق المتنازع عليه 
اإلجراءات الغرض منها هو أخذها بنظر 
االعتبار عند تسوية حساب المقاول على 

 .النحو المذكور في ثالثا ً أدناه 
 

) تسوية حساب المقاولة  -:ثالثا 
  -:بعد سحب العمل ( األشغال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

 
إذا قامت اإلدارة بوضع اليد على      

األعمال واألشغال وتم إخراج المقاول من 
من شروط ( 12)موقع العمل بموجب المادة 

المقاولة ألعمال الهندسة المدنية العراقية فال 
يدفع إلى المقاول الذي اخل بالتزاماته 
التعاقدية وسحب العمل منه أي مبلغ من 

انتهاء مدة الصيانة  حساب المقاولة اال بعد
وقيام اإلدارة بتحديد المبالغ ( 19)للمقاولة 

المدفوعة إلى المقاول قبل سحب العمل 
وتكاليف إكمال األعمال والصيانة والغرامات 
التأخيرية أن وجدت وجميع المصروفات 
األخرى التي تحملتها اإلدارة بما في ذلك 

حيث يجب على المقاول  (20)النفقات اإلدارية 
ع هذه النفقات لإلدارة مع وجوب دفعه فرق دف

السعر بين العقد الذي نفذ به العمل والعقد 
 ( 21)الجديد فيما لو أحيل إلى متعاقد أخر 

المقاول  نويجب التفرقة بين سحب العمل م
وبين قيام اإلدارة باالتفاق معه على ان تنجز 
قسما ً من العمل بنفسها او بواسطة جهة 

مل النفقات اإلدارية في أخرى فالمقاول يتح
الحالة األولى وال يتحمل شيئاً من ذلك في 

وإذا تم تسوية حساب  (22).الحالة الثانية 
المقاولة على النحو المذكور أنفا ً فيتم تنزيل 
المبالغ المدفوعة للمقاول والمصروفة على 
حسابه من المبالغ التي يؤيد المهندس أنها 

تنفيذ  للمقاول في حالة( ستستحق)كانت 
فإذا وجد , األعمال من قبله بصورة أصولية 

أن المبالغ المدفوعة له والمصروفة على 
حسابه أكثر مما كان سيتوجب دفعه إليه في 

فعلى , حالة اإلكمال األصولي لألعمال 
المقاول ان يدفع لإلدارة عند الطلب مبلغ تلك 
الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا بذمة المقاول 

صالها منه بكافة الطرق القانونية ويجب استح
وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية كما انه 
يجب على اإلدارة حين سحب العمل من 
المقاول أن تتوقف عن فرض الغرامات 

عليه وذلك من تأريخ سحب العمل  ةالتأخيري
حيث ال يجوز الجمع بين الغرامات التأخيرية 

وكما  –وسحب العمل وذلك ألن المقاول 
قول محكمة التمييز العراقية في حكمها ت

لم يعد حرا ً في  2/2/1941الصادر في 
 ( 23).إكمال العمل والسيطرة عليه 
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تنفيذ األعمال على حساب  -:رابعا ً 
  -:التعاقدية  هالمقاول المخل بالتزامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــ

من المادة (ثانيا ً)من ( ب)نصت الفقرة      
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في ( 19)

كما رأينا  –( 2004)لسنة ( 1)العراق رقم 
تنفيذ العقد عن طريق لجنة " على انه   –
سراع يمثل فيها المتعاقد المخل بالتزاماته إ

وعند الرفض يتم اللجوء إلى المحكمة 
المختصة لتحديد قيمة األعمال المخل بها 
بكشف مستعجل لتحديد قيمة األعمال المنفذة 
والغير منفذة بعد وضع اليد وجرد المواد 
والمعدات الخاصة بالمتعاقد لغرض اعتمادها 

العمل على  عند تصفية الحسابات وتنفيذ
وفي ................" . حسابه من هذه اللجنة 

من ( 2)ذات المضمون جاء نص الفقرة 
من الشروط العامة العراقية ( 12)المادة 

 .إلعمال الهندسة المدنية كما رأينا أيضا ً 
ومن مراجعة النصوص أعاله فانه بعد وضع 
اليد على األشغال وسحب العمل من المقاول 

التعاقدية وإجراء جرد  هتزاماتالذي أخل بال
وتصفية األعمال وتثبيت واقع الحال 
للمشروع من حيث قيمة األعمال المنجزة 
وغيرها من اإلجراءات التي تناولناها في 
الفقرات أعاله كآثار قانونية لسحب العمل 
تترتب على سحب العمل فانه يجري تنفيذ 
العقد او اإلشغال غير المنجزة على حساب 

من . المخل المسحوب العمل منه  المقاول
خالل إحالة هذه األشغال إلى مقاول أخر بعد 
تثبيت الوضع الراهن لألعمال غير المنجزة 
من قبل لجنة تضم في عضويتها ممثل عن 
المقاول األول وفي حالة عدم حضور هذا 
الممثل فيتم اللجوء إلى المحكمة المختصة 

اع الستحصال اإلذن القضائي في لجان اإلسر
بالعمل التي بدورها تقوم قبل إصدار هذا 
اإلذن بإجراء الكشف المستعجل لتثبيت واقع 

 ( 24). الحال لألشغال المسحوب العمل منها 

 

اإلقصاء من الدخول في  -:خامسا ً 
اإلدراج في القائمة ) المناقصات 

  -( :السوداء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن من بين اآلثار القانونية التي تترتب      

على قرار سحب العمل من المقاول الذي يخل 
بالتزاماته التعاقدية هو إدراجه في القائمة 
السوداء الذي يعني من بين ما يعنيه هو منع 

كة مقاوالت عمل إلى مقاول أو شر أيإحالة 
أي  (22). بعد إدراجها في القائمة السوداء 

اقصائمها من الدخول في المناقصات العامة 
حيث يعتبر سحب العمل بسبب التلكؤ بتنفيذ 
المقاولة او إخالل المقاول بالتزاماته التعاقدية 

أحد األسباب التي يترتب عليها إدراج  ( 21).
 المقاول أو الشركة المقاولة في القائمة

 . السوداء
تبدأ مدة أدراج المقاول او شركة      

المقاوالت في القائمة السوداء من تاريخ 
صدور كتاب التعميم من وزارة التخطيط 
بذلك وال يسري قرار إدراج المقاولين 
والشركات الموقعة عقودهم قبل تأريخ 

حيث يترتب على اإلدراج هنا  ( 29).صدوره 
الشركة تنزيل درجة تصنيف المقاول او 

المقاولة درجة واحدة ولمدة سنة واحدة تسري 
من القائمة السوداء   من تأريخ رفع أسميهما

كما انه ال يعد قرار أدارج المقاول أو  (24).
شركة المقاوالت في القائمة السوداء منتهيا ً 
بمجرد انتهاء المدة المحددة فيه ما لم يصدر 

مة بذلك كتاب التعميم برفع أسميهما من القائ
حيث تقوم ( 29).المذكورة من وزارة التخطيط

في ( قسم تسجيل المقاولين)الدائرة القانونية 
وزارة التخطيط بمفاتحة الوزارات والجهات 
غير المرتبطة بوزارة عند انتهاء مدة اإلدراج 
المحددة للمقاول او الشركة لبيان رأيها بشأن 
رفعهما من القائمة السوداء وعلى تلك الجهات 

يوما ً من تأريخ صدور ( 30)جابة خالل اإل
كتاب وزارة التخطيط وبعكسه تعتبر هذه 
الجهات موافقة على الرفع وتقوم لجنة تسجيل 
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وتصنيف المقاولين باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
وتتمثل  ( 30).لرفعهما من القائمة السوداء 

اإلدراج )العبرة من اإلقصاء من المناقصات 
بالنسبة للمقاول أو ( في القائمة السوداء

الشركة المسحوب العمل منها الذين اخلوا في 
التزاماتهم التعاقدية هو ردعه مستقبال ً عن 

وأن يكون حاضرا ً , النكول في تنفيذ العقد 
في ذهن المتعاقد أنه في حالة نكوله في تنفيذ 

( باألمانة)العقد ووضع أشغاله تحت اليد 
دة سيحرم من االشتراك في مناقصات جدي

, ونهائيا ً في حالة تكرار نكوله , لمدة محددة 
لذلك سيبذل ما بوسعه للمحافظة على حسن 

, التنفيذ مما ينعكس إيجابا ً على الصالح العام 
حيث انه ال يستطيع اإلدعاء بأي تعويض إذا 

( باألمانة)كان قرار وضع األشغال تحت اليد 
يتفق واألحكام القانونية وبالتالي يكون 

بناءاً ( اإلدراج في القائمة السوداء)ء اإلقصا
 ( 31).عليه في محله القانوني 

 

 

 

 

 الخاتمة
من خالل البحث في موضوع سحب العمل   

كجزاء تفرضه اإلدارة على المقاول المخل 
 النتائجبالتزاماته التعاقدية توصلنا إلى 

  -:والتوصيات اآلتية 
 النتائج  -:أوال ً 

 
لجزاءات ان سحب العمل يعتبر من ا -1

اإلدارية الضاغطة التي تستطيع اإلدارة 
 فرضها على المتعاقد المقصر في عقد
األشغال العامة يضاف إلى الجزاءات 
اإلدارية األخرى أو المالية أو الفاسخة 
كوضع المرفق تحت الحراسة في عقد 

والشراء على , إلتزام المرافق العامة 
, حساب المجهز في عقود التوريد 

امات التأخيرية ومصادرة وجزاء الغر
التأمينات وإسقاط االلتزام بالنسبة لعقد 

ئي بالنسبة اوالفسخ الجز, االلتزام 
 .لعقدي األشغال العامة والتوريد 

ان القرارات بفرض الجزاءات اإلدارية  -2
ومنها قرار سحب العمل الغرض منه 
هو تحقيق الصالح العام من خالل 
 استمرار سير المرفق العام بانتظام
واطراد والذي هو هدف اإلدارة وسر 

فإخالل المتعاقد مع اإلدارة .وجودها 
بالتزاماته يعيق سير المرفق العام 
بانتظام واطراد مما يتطلب فرض 
جزاءات إدارية ومن بينها سحب العمل 
منه الذي يعتبر من القرارات اإلدارية 
الهامة كونه يمس المال العام والمصلحة 

من أن يكون وفق  لذلك ال بد, العامة 
 .اإللية التي يرسمها القانون والتعليمات 

يشترط في سحب العمل من المقاول  -3
وجود خطأ , المخل بالتزاماته التعاقدية 

جسيم وقد فصل مشرع شروط المقاولة 
ألعمال الهندسة المدنية العراقية صور 
هذا الخطأ الجسيم والتي أَرجعت إلى 

ترجع األولى   –كما رأينا  –مجموعتين
إلى األسباب المتعلقة بالمركز المالي 

والثانية تعود . معها ( المقاول)للمتعاقد 
, إلى األسباب المتعلقة بشخص المقاول 

عكس ما ذهب إليه قرار مجلس 
لسنة ( 40)الوزراء العراقي المرقم 

الذي نص على الطلب من ( 2011)
الجهات المنفذة سحب األعمال من 

الغرامات المقاول متى ما تجاوزت 
حيث . التأخيرية الحد األعلى المحدد

يشمل حاالت وأسباب سحب العمل 
من ( 12)األخرى الواردة في المادة 

شروط المقاولة العامة العراقية المشار 
يضاف إلى شرط . إليها في البحث 

. الخطأ الجسيم من جانب المقاول 
شرط إنذاره قبل سحب العمل منه 

بة على وذلك لخطورة اآلثارالمترت.
والتي تنعكس , قرار  سحب العمل 

على حقوق المتعاقد مع اإلدارة وقد 
تنعكس على اإلدارة ذاتها فيما لو لم 
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يحضر المقاول او ممثله في التصفية 
والذرعة لألعمال مما يستلزم 
استحصال أذن القضاء باإلعالن 
والتنفيذ على حساب المقاول وما يتطلبه 

 . هذا اإلذن من إجراءات طويلة
يعتبر قرار سحب العمل من المقاول  -4

المخل بالتزاماته التعاقدية من النظام 
وحق اإلدارة بممارسته مكفول , العام 

دون أن يكون هناك حاجة للنص عليه 
وذلك ألنه إجراء ضروري . في العقد 

لتنفيذ األعمال بالشكل الكامل والجيد 
ولضمان حسن سير المرفق العام 

لتالي ال يجوز وبا. بانتظام واطراد 
بندا ً او  –كما رأينا  –تضمين العقد 

شرطا ً يمنع اإلدارة من اللجوء إلى 
كجزاء إداري :قرار سحب العمل  

تفرضه اإلدارة على المقاول المقصر 
الن مثل هذا االتفاق يكون مخالف 
للنظام العام وبالتالي يعتبر مثل هذا 

 .االتفاق باطال ً 
من يترتب على قرار سحب العمل  -2

المقاول أو الشركة المخلين بالتزاماتهما 
  -:التعاقدية اآلثار القانونية التالية 

وضع اليد من قبل اإلدارة على  - أ
األشغال أو كما يعبر عنه في 

وضع األشغال )القانون اللبناني 
 (.باألمانة

أجراء احتساب قيمة األشغال  - ب
 .عند سحب العمل 

) تسوية حساب المقاولة  - ج
 .ب العمل بعد سح( األشغال

تنفيذ األشغال على حساب  - د
 .المقاول المسحوب العمل منه 

إدراج المقاول المسحوب منه  - ذ
العمل في القائمة السوداء 

 (.اإلقصاء من المناقصات)
رأينا مما سبق أن كال ً من القانون  -1

الفرنسي في كراسة الشروط اإلدارية 
والقانون ( 1991)العامة الصادرة عام 

التنفيذية للقانون المصري في الالئحة 

قد أخذا ( 1994)لسنة ( 49)رقم 
بجزاء فسخ العقد كخيار لإلدارة 
تستطيع فرضه على المتعاقد المخل 
بالتزاماته التعاقدية إذا لم تقم بسحب 
العمل منه بينما نجد ان القانون العراقي 

من شروط المقاولة ( 12)في المادة 
العامة ألعمال الهندسة المدنية العراقية 

بفرض ( صاحب العمل)د ألزم اإلدارة ق
جزاء سحب العمل على المتعاقد المخل 
بالتزاماته التعاقدية معها وهذا ما 

من ( ثانيا ً/19)أشارت إليه المادة 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في 

 ( .2004)لسنة ( 1)العراق رقم 
وقد حسنا فعال ً كل من المشرعين 
الفرنسي والمصري حين خيرا 

دارة بين سحب العمل أو فسخ اإل
العقد بعكس ما أشار إليه المشرع 
العراقي من إلزام اإلدارة بإجراء 
سحب العمل وما يتطلبه من 
إجراءات طويلة ومعقدة قد تؤثر 
على إنجاز األعمال المسحوبة 
وبالتالي تخل بانتظام وسير 

 . المرفق العام 
 

 التوصيات  -:ثانياً  
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تعديل النصوص التشريعية الخاصة  -1
بسحب العمل كجزاء تستطيع 
االدارةاللجوء إليه في حال إخالل 
المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية 
سواء الواردة في الشروط العامة 
لمقاوالت أعمال الهندسة المدنية او 
في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

لتشمل خيار  ( 2004)لسنة ( 1)رقم 
إلدارة باللجوء إلى سحب العمل او ا

فسخ العقد في حالة إخالل المتعاقد 
بالتزاماته التعاقدية معها مثلما ذهب 

الفرنسي  إلى ذلك كال من القانونين
لتكون اإلدارة هي , والمصري 
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صاحبة السلطة التقديرية في مراعاة 
استمرار سير المرفق العام بانتظام 

مة واطراد ومدى تحقق المصلحة العا
في اللجوء إلى أي من الجزاءين 

 ( سحب العمل او فسخ العقد)
لجوء اإلدارة إلى إجراءات اإلعالن  -2

والتنفيذ على حساب المقاول 
المسحوب العمل منه استنادا ً إلى 

من القانون المدني ( 220)المادة 
( 1921)لسنة ( 40)العراقي رقم 

التي تجيز في حالة االستعجال ان 
في حالة االلتزام ( دارةاإل)ينفذ الدائن 

بعمل االلتزام على نفقة المدين 
بال أذن من المحكمة كبديل ( المقاول)

عن اإلجراءات التي نصت عليها 
من شروط المقاولة (  12)المادة 

إلعمال الهندسة المدنية  في حالة عدم 
حضور ممثل عن المقاول أو المقاول 
ذاته في إجراءات تصفية وتسوية 

بعد سحب العمل  حساب المقاولة
خصوصا ً وان القانون أعلى مرتبة 
من التعليمات في سلم النظام القانوني 

( 220)حيث نجد ان نص المادة . 
المشار إليها أعاله هو الحل في حالة 
كثرة العناوين الوهمية او غير 
الصحيحة المقدمة من قبل الشركات 
والمقاولين في العراق في الوقت 

 .الحاضر 
ة بتفعيل ما ورد في المادة قيام اإلدار -3

من شروط المقاولة ألعمال ( 12)
" الهندسة المدنية في العراق من انه 

لصاحب العمل في أي وقت ....... 
بيع أي من معدات اإلنشاء او 
األعمال المؤقتة والمواد الفائضة وان 
يضع بدالت البيع من اجل الوفاء بأيه 
مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة 

لعمل على المقاول بموجب لصاحب ا
حيث نرى في الواقع .." المقاولة 

العملي في حالة سحب العمل من 
المقاول المخل بالتزاماته التعاقدية 

نجد ان مثل هذه المواد ومعدات 
اإلنشاء واألعمال المؤقتة بعد إجراء 
التصفية تبقى في موقع العمل 
المسحوب وتكون عرضة للتلف 

ضها من واالندثار خصوصا ًوأن بع
الحديد  –الرمل  – تاالسمن) قبيل 

 ( .وغيرها 
وأخيراً وليس أخراً إخضاع النزاعات  -4

الخاصة بالعقود اإلدارية للقضاء 
اإلداري مثلما هو الحال في فرنسا 
ومصر على سبيل المثال وذلك من 
خالل تعديل قانون مجلس شورى 

( 1999)لسنة ( 12)الدولة رقم 
عديل تعديال ً أخر يضاف إلى الت

لسنة ( 101)بموجب القانون رقم 
1949 . 

 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
 

األسس العامة , سليمان الطماوي.د -1
. الطبعة الرابعة . للعقود اإلدارية 

 1944.دار الفكر العربي .القاهرة
 . 23ص

اثأر العقود , إبراهيم محمد علي .د -2
. دار النهضة العربية . اإلدارية 

  12ص 2003. القاهرة 
لقضاء اإلداري  في حكم محكمة ا -3

لسنة , ق1القضية رقم  4/11/1929
. 19السنة الثانية عشر بند , ق1

نصري منصور .أورده  د 23ص
دراسة , العقود اإلدارية , نابلسي 
. منشورات زين الحقوقية . مقارنة 

 . 142-144ص 2010. الطبعة األولى 
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المرجع . نصري منصور نابلسي .د -4
 . 241ص. السابق 

 . 243ص .المرجع نفسه -2
من شروط المقاولة ( 12)أنظر المادة  -1

العامة ألعمال الهندسة المدنية 
الصادرة عن وزارة التخطيط كما 
أوردها الدكتور محمود خلف 

. عمان. العقود اإلدارية . الجبوري 
. عمان . للنشر والتوزيع  ةدارا لثقاف

 . 123-122ص . 2010الطبعة األولى 
 المرجع. نصري منصور نابلسي .د -9

 .242السابق ص
من الالئحة (  44)انظر المادة  -4

في ( 1994)لسنة ( 49)التنفيذية رقم 
 .مصر التي أشرنا إليها  سابقا ً 

المرجع . إبراهيم محمد علي . د -9
 . 111ص. السابق 

من المادة ( 3,2,1)انظر  الفقرات  -10
من قانون المرافعات المدنية ( 21)

( 1919)لسنة ( 43)العراقي رقم 
 .المعدل 

المرجع . محمود خلف  الجبوري .د -11
 . 122ص. السابق 

. الدكتور نصري منصور نابلسي  -12
 .  221ص.المرجع السابق 

حكم المحكمة اإلدارية العليا في  -13
 -922 -2443)مصر قرار رقم 

أورده  20/11/1942في ( 21
العقود اإلدارية . ماجد راغب الحلو .د
 . 29ص.  2009. الدار الجامعية . 

من ( 2)فقرة ( 29) أنظر المادة -14
كراسة الشروط اإلدارية العامة في 

من الالئحة ( 44)فرنسا والمادة 
لسنة ( 49)التنفيذية للقانون رقم 

في مصر والتي أشرنا إليها ( 1994)
من ( 12)وأن كانت المادة . سابقا ً 

الشروط العامة لمقاوالت أعمال 
الهندسة المدنية في العراق قد أشارت 

ت إخالل المقاول إلى انه في حاال
بالتزاماته التعاقدية يتم سحب العمل 

منه فقط دون اإلشارة إلى إمكانية 
 .اللجوء إلى  فسخ العقد كجزاء أخر

تناول كتاب األمانة العامة لمجلس  -12
دائرة الرقابة الداخلية / الوزراء 

والتدقيق في العراق المرقم 
 24/4/2011في ( 14414/ت.د)

تم بموجبها إلغاء اآللية القانونية التي ي
قرارات سحب العمل وعلى النحو 

  -:التالي 
حصر موضوع إلغاء قرار سحب  -

العمل بلجنة العقود المركزية في 
الوزارات والجهات غير المرتبطة 

بوزارة والمشكلة بموجب كتاب 
األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 

في / 2240/أعمام/10/1/ز.ش)
                               0منه ( 2)الفقرة ( 22/2/2004

إن يكون قرار سحب العمل     -
من ( ط/12)ناجما ً عن تطبيق المادة 

شروط المقاولة والبند ثانيا ً من المادة 
من تعليمات تنفيذ العقود ( 11)

 ( .2004)لسنة ( 1)الحكومية رقم 
إن يقدم المقاول طلبا ً بإلغاء قرار  -

 سحب العمل خالل مدة ال تتجاوز
يوم من تأريخ تبليغه بقرار ( 12)

سحب العمل مع تقديم تعهد بإنجاز 
الفقرات المتبقية خالل المدة المحددة 
في جدول تقدم العمل معززه بخطته 

 .لتحقيق ذلك 
أن ال تقل نسبة اإلنجاز المتحققة  -

لغاية تأريخ سحب العمل عن 
(90. )% 

استمرار استيفاء الغرامات التأخيرية  -
المعتمدة في  وحسب السياقات

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
 ( .2004)لسنة ( 1)

مع اإلشارة إلى ان قرار سحب العمل ال 
يستحق المقاول بموجبه منحه مدة إضافية 
كما انه ال يستطيع المطالبة بالتعويض 
كونه هو من تلكأ في تنفيذ أعمال المقاولة 

وان طلبه التعويض يرتبط بفسخ , 
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من القانون ( 199)ناداً للمادة المقاولة است
وفي هذا المجال كان . المدني العراقي 

قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم 
أورده ( . 1/2/2004)في ( 411)

. المحامي عالء صبري التميمي 
المجموعة المدنية لقضاء محكمة التمييز 

 2001/2009/2004االتحادية للسنوات 
مكتبة صباح نشر وتوزيع , الطبعة الثانية 

 .322-324ص .  2009. بغداد 
أصدر قسم العقود الحكومية في   -11

محافظة الديوانية قسم العقود 
الحكومية األمر اإلداري المرقم 

المتضمن  29/2/2012في ( 1199)
سحب العمل من شركة البويب 
للمقاوالت العامة المحدودة حيث جاء 

وبالنظر لعدم جدية شركة "فيه 
العامة المحدودة في البويب للمقاوالت 

لسنة  313)تنفيذ أعمال المقاولة رقم 
تنفيذ ) والخاصة بأعمال ( 2004

في  نأرصفة وسواقي وكرب ستو
وإستناداً ( حي الشهداء ناحية الشافعية

إلى الصالحيات المخولة لنا بموجب 
من شروط المقاولة ( 12)المادة 

ألعمال الهندسة المدنية بقسيمها 
استئناف  األول والثاني تقرر

إجراءات سحب العمل المتخذة 
بموجب أمرنا اإلداري المرقم 

( 14/10/2009)في ( 4931)
ووضع اليد على الموقع واألعمال 
وإخراج المقاول وال يعتبر ذلك 
فسخا ً للمقاول أو إعفاءاً من التزاماته 
التعاقدية وعدم صرف أي مبلغ 
للمقاول وعلى اللجنة المشكلة باألمر 

ذرعه األعمال المنجزة  أعاله إجراء
وتثبيت واقع حال المشروع وتقديم 
تقرير خالل فترة أقصاها عشرة أيام 
من تاريخ صدور أمرنا هذا ليتسنى 
لنا إعالن المشروع على حساب 

 "المقاول المخل

من ( 2)الفقرة ( 12)انظر المادة  -19
الشروط العامة لمقاوالت أعمال 

 .الهندسة المدنية في العراق 
محكمة التمييز العراقية أنظر حكم  -14

 9/9/1949في  13المرقم 
إدارية / 1421باإلضبارة التمييزية 

محمود خلف .أورده د 1949/ثانية
 . 122المصدر السابق ص. الجبوري 

وبهذا الخصوص وجه قسم العقود  -19
الحكومية في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في العراق الدوائر 

المرقم التابعة لها بموجب الكتاب 
بوجوب  2/1/2012في  29/ق.ع

عدم إجراء تصفية الحسابات النهائية 
للشركة التي أخلت بالتزاماتها 
التعاقدية والمسحوب العمل منها اال 
بعد انتهاء فترة الصيانة المحددة في 
العقد وصدور شهادة القبول النهائي 
للشركة المحال عليها تنفيذ األعمال 

إذا أخلت  إما 0المتبقية من المشروع 
الشركة المحال عليها تنفيذ اإلعمال 

, المتبقية  وسحب العمل منها أيضا ً 
فانه ال يتم تصفية الحسابات النهائية 
للشركة األولى اال بعد انتهاء تنفيذ 
المشروع واستالمه استالما ً نهائيا ً 

 .وصدور شهادة القبول النهائي 
من القسم الثاني ( 9)نصت الفقرة  -20

اولة ألعمال الهندسة لشروط المق
المدنية في العراق على ان تكون 
نسبة التحميالت اإلدارية عند قيام 

او بواسطته ( اإلدارة)صاحب العمل 
بتنفيذ أي من التزامات المقاول 

من الكلفة )%( بموجب المقاولة 
الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام دون 
االنتقاص من مسؤوليات المقاول 

 .بموجب المقاولة 
أشارت الفقرة ثانياً من المادة  وقد

من تعليمات تنفيذ العقود ( 19)
 2004لسنة ( 1)الحكومية رقم 

المعدلة بموجب كتاب وزارة 
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التخطيط العراقية دائرة العقود 
 4/9/21192الحكومية العامة المرقم 

بأنه تكون نسبة  1/12/2011في 
التحميالت اإلدارية ال تتجاوز 

) من مبلغ االلتزام %( 20)
                 .      المخل به ( المشروع

أنظر حكم محكمة التمييز المرقم  -21
. أورده د 2/4/1941في ( 942)

محمود خلف الجبوري المصدر 
 . 122ص. السابق 

وفي هذا قضت محكمة تمييز  -22
في  14/2العراق في حكمها المرقم 

اإلضبارة التمييزية / 9/9/1949
  أورده.  1949/إدارية ثانية /1449/
المرجع . محمود خلف الجبوري .د

 . 122ص . نفسه 
أورده الدكتور محمود خلف  -23

 121ص . المرجع السابق . الجبوري 
 . 

أنظر قرار مجلس الوزراء العراقي  -24
الذي صدر ( 2011)لسنة ( 40)رقم 

عن الجلسة االعتيادية الثالثة عشر 
الذي .  12/3/2011المنعقدة بتأريخ 

لمجلس  عمم بكتاب األمانة العامة
/ 10/1/ز 0ش)الوزراء المرقم 

 23/3/2011في  009124/أعمام 
حيث أن هذا القرار جاء تعديال ً . 

للفقرة التي وردت في تعليمات تنفيذ 
لسنة ( 1)العقود الحكومية رقم 

تنص بالحصول على أذن ( 2004)
القضاء في لجان اإلسراع في العمل 

 .بعد سحب العمل 
  من ضوابط( 4)انظر الفقرة  -22

اإلدراج في القائمة السوداء الصادرة 
الدائرة / عن وزارة التخطيط العراقية 

في  4/2/1122القانونية بالكتاب 
استنادا ً إلى القفرة  24/4/2011

والفقرة ( 12)من المادة ( ثالثا ً)
من تعليمات ( 11)من المادة ( رابعا ً)

تسجيل وتصنيف شركات المقاوالت 
 ( .2009)لسنة ( 3)والمقاولين رقم 

من ( 1)من المادة ( د)أنظر الفقرة  -21
ضوابط اإلدراج في القائمة السوداء 
الصادرة عن وزارة التخطيط 

وفي ذات المضمون . العراقية 
أشارت تعليمات تنفيذ ومتابعة 
مشاريع أعمال تنفيذ ومتابعة مشاريع 
وأعمال خطط التنمية القومية الملغاة 
الصادرة عن وزارة التخطيط عام 

( الثانية عشرة)في المادة ( . 1944)
التي نصت على أنه ( 9)منها الفقرة 

إذا أقترن قرار إدراج أسم الشركة "
المقاولة او المقاول في القائمة 
السوداء بسحب العمل فعلى الجهة 

......" المنفذة اتخاذ اإلجراءات اآلتية
 . 

من ضوابط ( 3)انظر الفقرة  -29
رة اإلدراج في القائمة السوداء الصاد

 .عن وزارة التخطيط العراقية 
من ضوابط ( 1)انظر الفقرة  -24

 .اإلدراج في القائمة السوداء 
من ضوابط ( 4)انظر الفقرة  -29

 .اإلدراج في القائمة السوداء 
من ضوابط ( 9)انظر الفقرة  -30

 . اإلدراج في القائمة السوداء 
. نصري منصور النابلسي .أنظر د -31

 .229ص.المرجع السابق 
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 المقدمة
موضوع التنظيم القانوني  أهميةتلمس أن ن يمكننا

ألنضباط موظفي الخدمة الجامعية كما يتم 
تسميتهم في العراق أو أعضاء هيئة التدريس 

بالجامعات كما ُيسّممون في دول أخرى 
من خالل المكانة التي يحتلّها وينالها ,كمصر

المنتمون للفئة المذكورة في النظام االداري في 
الفئة أهمية فالدول عادة تولي هذه ,جميع الدول

كبيرة وتقدير خاص انطالقا للدور الخطير الذي 
فعلى عاتق هذه الفئة تقع مهمة تطوير ,يقومون ب

وهو  االأهم مجال من مجاالت الحياة االجتماعية 
ويعتبر هذا ,قطاع التعليم الجامعي واالكاديمي

المجال جزءاً من مجال أكبر وهو مجال أشرف 
فال ,والتعليم عمل عرفته البشرية وهو التدريس

يخفى ما لهذا العمل الشريف والخطير في نفس 
الوقت من دور كبير في تطويرالدول والبلدان 

وقد أهتمت كثير من الدول , والمجتمعات البشرية
ومنها الدين , واالديان والفلسفات بهذا المجال

الذي رفع من منزلة المعلّم  أالسالمي الحنيف
دلَّ على ذلك من وليس أ,واالستاذ الى مراتب عليا

تضمنته رسالة الحقوق لألمام زين العابدين عليٌّ 
حيث تّضمنت هذه ,(1)(عليه السالم)بن الحسين

الرسالة حقَّ السائس بالعلم فقال عليه 
فالتعظيم : وأما حقَّ سائسك بالعلم ))السالم

وُحسن االستماع إليه واالقبال ,والتوقير لمجلسه,له
وأن ال تجيب ,صوتك عليه وأن ال ترفع......عليه

حتى يكون هو الذي أحداً يسأله عن شيء 
وأن تدفع عنه ...وال تحّدث في مجلسه أحداً ,يجيب

وأن تستر عيوبه وُتظِهر ,إذا ُذكر عندك بسوء
وال تعادي له ,وال تجالس له عدّواً ,مناقبه
 .....((   .ولّياً 

وانطالقا من ذلك كان لموظف الخدمة الجامعية 
النظام القانوني االداري بما مكانة خاّصة في 

تضمنته نصوص قانون الخدمة الجامعية في 
العراق من حقوق وامتيازات وواجبات تقع على 

فقد أورد القانون المذكور تعريف خاّص به ,عاتقه
كما تضّمن مجموعة من االحكام الخاّصة به 

تتعلق بمجال عمله األكاديمي والجامعي ومنها 
قيامه بعمل البحوث وضع واجب وألتزام يتضّمن 

والدراسات العلمية في مجال أختصاصه الجامعي   
. 

بيد أن قانون الخدمة الجامعية في العراق وعند 
مقارنته ببعض القوانين في الدول االخرى نجد 

عن  ببعض الميزات تأنماز أن هذه القوانين
وبخاّصة فيما يتعلق بالضمانات ,القانون العراقي

الممنوحة لعضو هيئة التدريس في تلك القوانين 
وهذه الضمانات تعتبر إضافة ,عند احالته للتحقيق

للضمانات الممنوحة للموظف العام في تلك الدول 
وللضمانات الممنوحة ألي متهم أخر ,من جهة

المتعلقة  ُيحال إلى التحقيق بموجب القوانين غير
 .بالوظيفة العامة    

أن االهمية التي ينالها عضو هيئة التدريس في 
الجامعات بأعتباره أحدى الوسائل لتطوير بنية 

وبخاصة  الدول في شّتى المجاالت واالختصاصات
فيما يتعلق بمهمة هذا القّطاع من عملية إعداد 
للعناصر البشرية الذي تتوقف عليه تخلّف او 

جعلت تلك الدول  هذه االسباب,عتطور أي مجتم
وبمقابل هذه المكانة ,تولى هذه الفئة إهتماماً كبيرا

فأن هناك فقر في الدراسات القانونية ,المتميزة
من حيث الجوانب المختلفة  المتعلقة بهذ الفئة

اِضف إلى ذلك ,للتنظيم القانوني ألدارة هذا المجال
 ان المجال تعليمي في العراق شهد تحوال جذريا

جعلت من اللزام على 3002بعد أحداث عام 
القائمين عليه تشجيع الدراسات المتعلقة بهذا 

المجال ليكون قادرا على منافسة قطاعات التعليم 
 .في الدول االقليمية والبعيدة   

 

 مشكلة البحث
تتعلق في الجانب العملي والتطبيقي البحث مشكلة  

ظف لقانون الخدمة الجامعية الذي يظهر فيه مو
الخدمة الجامعية تغيب عنه حقوق وامتيازات 

قانونية كانت موجودة في القانون القديم للخدمة 
كما أنه موجود في قوانين , الجامعية في العراق

اخرى قريبة من النظام القانوني لالدارة في 
االمر الذي يحتاج الى خلق الرغبة في ,العراق

أضافة حلول تتصل بهذه الجوانب لئاّل تضيع 
 الهداف الحقيقية من وراء تشريع قانون ا

في االسباب الموجبة له الذي نّص  الخدمة الجامعية
ألجل االرتقاء بمستوى  }أن هذا القانون ُشّرع

الكادر التدريسي واألكاديمي لتطوير العمل 
الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات 



والمتغيرات اإلقليمية في مضمار التعليم العالي 
لمي من خالل تناول شؤون موظفي والبحث الع

 الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة 
 

التطورات على مستوى العالم في المجال 
األكاديمي وانسجاما مع التحوالت الديمقراطية 
والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح 

مجاالت وآفاق جديدة أمام المؤسسات األكاديمية 
وشاملة للتعليم العالي ولوضع إستراتيجية جديدة 

في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا 
 رات ملموسة في مجال البحث العلميلتطو

ولتحصين المالك التدريسي ورفع مستواه 

   {التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه
. 

حكام المتعلقة بموظف الخدمة الجامعية ليست أن اال
بل هي ,الجامعيةمسّطرة فقط في قانون الخدمة 

أُعتبرت جزءا ,متناثرة بين نصوص قوانين مختلفة
لذا كان لزاماً ,ال يتجزئ من احكام الخدمة الجامعية
وإبراز ,علينا تتّبع هذه االحكام أينما وجدت

الجزانب المختلفة لما يصلح فيها للتطبيق على هذه 
 .      الفئة وما ال يصلح

 

 أهداف البحث
بمحاولة تأصيل البحوث أهداف البحث تتلخص 

المتعلقة بموظف الخدمة الجامعية على وجه 
الخصوص وبموضوع الخدمة الجامعية على 

وتسليط الضوء على هذه الفئة المهمة من ,العموم
الموظفين العموميين بما تتضمنه من أحكام 

والتركيز على جانب مهم من التنظيم ,مختلفة
الجانب  وهذا الجانب هو, القانوني في هذا المجال

االنضباطي أو التأديبي لموظف الخدمة الجامعية 
رنة ذلك بما هو موجود في قوانين في العراق ومقا

 .بهذا الخصوص    دول االخرى المتعلقةال
أن هذا كلّه يشّكل إسهاماً لتعزيز الدراسات المتعلقة 

ومحاولة ألجل ,بهذا الموضوع وتهيئتها للباحثين
في تطوير هذه الفئة تقديم توصيات للمشّرع تسهم 

بما يعّزز مكانة العلم والجامعة التي يعتبر فيها 
موظف الخدمة الجامعية واحداً من عنصرين وهما 

 .العنصر البشري والعنصر المادي   
     
 

  خّطة البحث
ضمَّ الفصل االول ,تقسيم البحث على فصلين تم

وهو ,تحديد مفهوم موظف الخدمة الجامعية
االول تعريف  المبحث تناول,يحتوي على مبحثين

القانون موظف الخدمة الجامعية بحسب 
أما المبحث الثاني فتناول الترتيب العلمي ,العراقي

لموظفي الخدمة الجامعية وأعضاء الهيئات 
 .معات    التدريسية في الجا

أما الفصل الثاني فرّكزنا فيه على جانب مهم يتعلق 
وتم تقسيم الفصل ,بالتنظيم االنضباطي لهذه الفئة

رّكزالمبحث االول على ,هذا إلى ثالثة مباحث
إعطاء موجز مختصر عن المخالفة االنضباطية 

وتطبيقات ذلك على موظف ,على وجه العموم 
 .الخدمة الجامعية على وجه الخصوص  

أما المبحث الثاني فقد ناقش الخاضعون الخاضعون 
للتنظيم االنضباطي الخاص بموظفي الخدمة 

سواء مّمن يمارسون مهمة التدريس ,الجامعية 
أو مّمن يتولّون مهمات أدارية في ,الجامعي حقيقةً 

أو في ,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .الجامعات  

قيق مع والمبحث الثالث فكان موضوعه التح
وتّم تقسيمه إلى ,موظف الخدمة الجامعية

يضمُّ االول التحقيق مع موظف الخدمة ,مطلبين
ويضّم الثاني التحقيق ,الجامعية في القانون العراقي

مع أعضاء هيئة التدريس في قوانين الدول 
 .االخرى   

 ومن هللا التوفيق

   
 
 

 
 
 
 
 

تحديد مفهوم موظف  -: الفصل االول
 ةالجامعيالخدمة 

 
هذا الفصل سيتم بيان مفهوم موظف الخدمة  وفي

الجامعية وكيف تعاملت القوانين الجامعية معهم 



والواجبات العامة ,من حيث الترتيب العلمي لهم 
 .التي يكلفون بها في وظائفهم  

القوانين المتعلقة بالتعليم الجامعي على  تكنلم ف
منحى واحد في في شمولها للمؤسسات التي 

فمن , موظف الخدمة الجامعية تمي أليهاين
القوانين من حصرت تلك المؤسسات بعدد محدد 
من الجامعات تم ذكرها بأالسم على أن تعطى 
الجهة العليا التي ترجع لها المؤسسات التعليمية 
الصالحية في انشاء مؤسسات أخرى غير تلك 

مثل  التي تم ذكرها تشمل أيضا بالقانون نفسه
 .القانون المصري  وكذلك القانون اليمني 

 سات التعليميةمؤسلم تذكر  وهناك قوانين أخرى
مثل قانون الخدمة الجامعية في العراق  بعينها
من قانون الخدمة الجامعية (1)عرفت المادة حيث 

موظف الخدمة  3002لسنة (  32)ذو الرقم 
كل موظف يقوم بممارسة )بأنه  الجامعية 
الجامعي والبحث العلمي واالستشارة التدريس 

عات من دون ذكر للجام ...... (  العلمية والفنية
بهذا  والمؤسسات التعليمية التي يشمل موظفوها

لكن قانون وزارة التعليم العالي والبحث  ,القانون
حدد في المادة  1822لسنة (00)العلمي رقم 

منه التشكيالت التي ترتبط بمركز الوزارة (2)
جامعات أضافة لهيئة التعليم التقني    (10)وهي 

. 
أوصاف لموظف الخدمة  2فأن القانون حدد  لذا

مجتمعة بصورة  الجامعية هي ان يقوم بما يأتي
 -: فصلة غير من

 .التدريس الجامعي     ( أ
ان يقوم بكتابة وأعداد البحوث العلمية أو  ( ب

 .المشاركة فيها   
 .تقديم االستشارات العلمية والفنية    ( ت

كذلك اعتبرت هذه المادة موظف خدمة جامعية 

في ديوان وزارة التعليم العالي كل من يعمل 
والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه 

لهيئة التدريسية , المنصوص شروط عضو ا
عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث 

أو إي قانون يحل  1822لسنة (  00)العلمي رقم 
  .    محله

هل يشمل وصف موظف ,يسأل  سائل   بَّ ولكن رُ 
الخدمة الجامعية الموظفين الذين يقومون بنفس 
األعمال السابقة ولكنهم ال يتبعون وزارة التعليم 

مثل  إداريةالعالي والبحث العلمي بصورة 

الموظفين في المؤسسات التعليمية التابعة 
لوزارات أخرى كمعهد النفط التابع لوزارة النفط 

بع لوزارة المواصالت ومعهد االتصاالت التا
الكاظم التابعة لديوان الوقف  اإلماموجامعة 
وجامعة اإلمام األعظم التابعة لديوان الشيعي 

 ؟   الوقف السني
 أنالمتتبع لمواد قانون الخدمة الجامعية يالحظ  إن

هذا القانون قصد بأحكامه الموظفون التابعون 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  إلى إداريا
 من القانون التي نصت فقرة ثانيا(1)بالمادة  ابتداء

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة  )) -:
 -:ازاؤها ألغراض هذا القانون 

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _الوزارة 
.      وزير التعليم العالي والبحث العلمي _ الوزير 

)) 
حيث نصت ( 1)من المادة ( ثالثا)الفقرة  وكذلك

يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف ))

يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي 

واالستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها 

ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، 

منصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي ال

أو أي  1811لسنة ( 04)والبحث العلمي رقم 

لذا فأن هذا القانون ال , (( قانون يحل محله

الناحية اإلدارية بل ينطبق عليهم  يشملهم من
القانون الخاص بتأسيس تلك المؤسسات العلمية 

لكن ليس هناك ما يمنع أن تخضع هذه ,
التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسات لوزارة

كوضع المناهج الدراسية ,العلمية من الناحية
رتيب أعضاء وت,وطريقة تقسيم الدراسة سنويا

الناحية العلمية وغيرها من هيئة التدريس فيها من 
األكاديمية والعلمية كل ذلك بما ال  النواحي

 يتعارض من الهدف الرئيسي من 
سابق ذكرها لم الثالثة ال ففأالوصا,تأسيسها 

تحصر مجال تطبيقها أن يكون في جامعات أو 
 .   مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في حين أن هناك قوانين أخرى تتعلق بالخدمة 
الجامعية حددت المؤسسات المشمولة به والتي 

فقانون تنظيم الجامعات ,يخضع موظفوها لموادها 
حَدد باألسم  1893لعام (08)المصري ذو الرقم 

  (الثانية منه)في المادة ( الجامعات)هذه المؤسسات
 .(3) 



وأخذ بهذا المنحى القانون اليمني حيث حدد 
الجامعات المشمولة به مع أعطاء صالحية  باالسم

إذ نصت ,إضافة جامعات أخرى في المستقبل 
 1881لسنة ( 13)من القانون رقم ( 3)المادة 
ون على جامعة تسري أحكام هذا القان ))على 

صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ، كما تسري 

((  .بل الدولة في المستق تنشئهاعلى كل جامعة   

القوانين أيضا لم تكن ذات نظرة واحدة في  إنكما 

تسميتها للقوانين المتعلقة بالمؤسسات التعليمية 

فمن الدول من جعلت  قانون واحد يشمل بمواده 

جميع المؤسسات التعليمية والجامعات  وهو ما 

في حين أن ،القانون المصري واليمني  إليهذهب 

القانون العراقي لم يذكر تسميات للمؤسسات 

 ،في قانون الخدمة الجامعية عليمية في العراقالت

هناك قوانين أخرى تخص تلك المؤسسات  وإنما

إضافة إلى وضع بعض ، والجامعات كل على حدة

األحكام التي تعالج بعض الحاالت في قانون 

. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

لكن بعد هذا العرض يثور التساؤل حول شمول 

أي ما هي  للموظفين ((الجامعية الخدمة قانون))

الفئات التي يمكن أن يضفى عليهم وصف موظفو 

الخدمة الجامعية وإعطاء تعريف لموظف الخدمة 

وهو ما سيتم مناقشته في المبحث القادم  الجامعية 

    .  

الخدمة  تعريف موظف -: االولالمبحث 

 الجامعية
  

من قانون الخدمة ( الفقرة ثالثا/1)المادة  عَرفت
موظفو الخدمة  3002لسنة  32الجامعية رقم 
الموظفون التدريسيون الذين  الجامعية بأنهم

يقومون بصورة مجتمعة وغير منفصلة بالمهمات 
  -:الثالث التي سبق ذكرها وهي كاالتي 

 .التدريس الجامعي    (ا
العلمية أو ان يقوم بكتابة وأعداد البحوث (ب

 .المشاركة فيها   
 .تقديم االستشارات العلمية والفنية   (ج

ومن الوصف اعاله يتبين لنا ان وصف موظف 
الخدمة الجامعية ينصرف الى تدريسَي الجامعات 
وهيئة التعليم التقني الذين يقومون بمهمة التدريس 

الجامعي في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة 

البحث العلمي وكتابة البحوث التعليم العالي و
العلمية أو االشراف عليها او المشاركة فيها 
وتقديم االستشارات الفنية المرتبطة بمجال 

اختصاصه الى المؤسسة التعليمية التي يرتبط بها 
وبالتالي فأن موظف الخدمة الجامعية ذكرت ,

من القانون أنف ( 3)بعض واجباته في المادة
ت التي يتوجب على الذكر حيث ذكرت الواجبا

م القيا)مثال موظف الخدمة الجامعية اداءها ومنها 
بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية 

تقديم الدراسات والبحوث ) وكذلك( والميدانية

وهذه ، ( والمناهج الدراسية والتقارير والخطط

الجامعية  كلها تعتبر ألزامية على موظف الخدمة

أختصاصه وكانت لها  أذا ما كانت مرتبطة بمجال

أما أذا كانت هذه ، عالقة بمؤسسته التعليمية

والخطط  االعمال من تقديم استشارات والتقارير

وغيرها من االعمال االكاديمية والعلمية غير 

 مرتبطة بمؤسسته االكاديمية والجامعية فال

مع االخذ بنظر  ،تعتبرمن قبيل االلزام والواجب 

 االعتبار أن المشرع 

قي أجاز أحيانا للمؤسسات االكاديمية أن تقوم العرا

بأنشاء مكاتب تقوم بتقديم االستشارات العلمية 

بطريقة مشابهة للمكاتب االستشارية للقطاع 

الخاص من أجل ان تزيد من مساهمة الخدمة التي 

تقدمها المؤسسات االكاديمية والعلمية الى المجتمع 

من جهة ومن جهة اخرى ان تكون هذه وسيلة 

لرفع المستوى العلمي للتدريسيين عن طريق 

زيادة خبراتهم في المجالت التطبيقية والتدريبية 

ومثال ذلك قانون المكاتب االستشارية الهندسية ،

لسنة ( 40)في مؤسسات التعليم العالي رقم 

 ))منه على أن ( 1)الذي نَص في المادة  1898

الجامعة التكنولوجية وفي كل كلية  س فييؤسَ 

هندسة او معهد تكنولوجي مكتب لالستشارات 

الهندسيةعند توفر االمكانات ووفق الضوابط التي 

يقرها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي 

ويتولى هذا المكتب تقديم ،...((وبموافقته 

االستشارات ورفع خبرة التدريسيين وتقديم 

( 3)توى قبول من االسعارخبراته للمواطنين بمس

لمجلس )) منه على أن( 13)كما نَص في المادة ،

العلمي أستحداث ثالتعليم العالي والبح  

مكاتب في االختصاصات غيرهندسية في الكليات  

والمعاهد ذات العالقة عندما تتطلب لضرورة ذلك 



وتوفر االمكانات وتطبَق عندئٍذ على هذه المكاتب 

((.عملهاعة  يتفق وطبي احكام هذا القانون بما  

القيام  أن مهمة موظف الخدمة الجامعية ليس فقط

بالمهمات التدريسية فقط بل يقع عليه واجب ايضاً 

القيام بكتابة البحوث العلمية وتقديم الدراسات 

والبحوث العلمية كون أن موظف الخدمة الجامعية 

يقع عليه واجب ان يقوم بتطوير نفسه ومواكبة 

التطورات العلمية التي تحصل في مجال العلوم 

دون اي جهد من المختلفة وال ان يقف في مكانه 

قبله لتطوير امكانياته العلمية والتدريسية كونه 

أال وهي تقديم  يتصدى ألقدس مهنة وأخطر مهنة

فال يجوز والحال هذه ان  وطالبيه العلم لمريديه

يكون من يقدم العلم غير متمكن منه على قدر 

االحاطة والمكنة ألجل تقديمه على افضل صورة 

ن قد أحسن عندما لذا فأن المشرع كا،لطالبيه 

(52)نص المادة وضع  

التي تقضي بنقل المدرس المساعد من  الفقرة

سنوات الى ( 4)اليقوم بتقديم البحوث خالل مدة

التعليم العالي والبحث العلمي  خارج وزارة

المدرس  إذا لم يرقَ )فنصت هذه المادة على

ست سنوات من  المساعد إلى مرتبة أعلى خالل
(. إلى خارج الوزارةتاريخ تعيينه ينقل   

 منخدمة جامعية  كما اعتبر القانون موظفَ  

يعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي أو مؤسساتها االخرى والذي تتوافر فيه 

شروط أعضاء هيئة التدريس الواردة في قانون 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 

القانون االخير  وبموجب هذا، 1811لعام ( 04)

 فأن اعضاء هيئة التدريس منه ( 50)وفي المادة 

تتألف من  في الجامعات وهيئة التعليم التقني

-:الدرجات العلمية التالية   

االساتذة( أ   

االساتذة المساعدون( ب  

المدرسون( ج  

.    المدرسون المساعدون( د   

وهذه المراتب والدرجات العلمية االكاديمية هو ما 

وقبل ،  بيانه بالتفصيل في المبحث التاليسيتم 

هل ، مغادرة الموضوع هناك سؤال ذو صلة وهو

أن موظفي الخدمة الجامعية يعتبرون موظفون 

عامون تنطبق عليهم القواعد العامة للوظيفة 

؟  العامة  

المالحظ للتعريف الذي جاء به قانون الخدمة 

للموظف العام يرى  1844لسنة  50المدنية رقم 

ه ينطبق تماما على موظف الخدمة الجامعية بأن

كل شخص عهدت اليه ) بأنه  (5)في المادة فعرفته

وظيفة دائمة داخلة في المالك الخاص بالموظفين 

كما ان قانون الخدمة الجامعة نفسه سَمى من ،(

( 1)فنَص في المادة (موظفا)يسري عليه القانون 

تسري أحكام القانون على ) أوالمنه بأنه/فقرة

كما نَص القانون نفسه ، (موظف الخدمة الجامعية 

منه على تطبيق قانون الخدمة ( 11)في المادة 

وقانون انضباط  1844لسنة  50المدنية رقم 

على كل مالم   1881لسنة 10موظفي الدولة رقم

وبالتالي فأن موظف ، يرد فيه نص في القانون

فأن  وتبعا لذلك،جامعية يعتبر موظفا عاماالخدمة ال

( قانون الخدمة الجامعية)القانون الذي يخصه

يعتبر قانون خاص بالنسبة لقانون الوظيفة 

رض وعند تعا، (قانون الخدمة المدنية)العامة

الخاص فالمعروف أن القانون العام مع القانون 

وعليه فأن ،من حيث التطبيق العام الخاص يقيّد

 تقضي الطبيعة القانونية لموظف الخدمة الجامعية

 بأعتباره 

موظفا عاما تنطبق عليه جميع القواعد التي تنطبق 

الواردة في قانون الخدمة على الموظف العام 

المدنية مالم يوجد نّص يعالج الحالة في قانون 

   . الخدمة الجامعية

                                            

المراتب والدرجات  -: الثانيالمبحث 

وشروطها االكاديميةالعلمية   
 

من قانون الخدمة  السابقة( 50)يتبين لنا من المادة 

أن هناك مراتب ودرجات  ،في العراق الجامعية

 ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات علمية أربعة

بحسب القانون العراقي وكل مرتبة علمية لها 

انتقال الموظف من )وأن  ،أحكامها الخاصة بها 

يسمى  (مرتبة علمية الى مرتبة علمية أعلى

فيمن يتقدم ك شروط يجب توافرها هناو،ترقية

 وهذه الشروط هي، لعلمية أعاله لشغل الدرجات ا

  -:كاألتي بحسب المرتبة العلمية 

    -:الشروط التالية تتطلب أحد  (االستاذ)درجة 

1)  



دكتوراه معترف ا على شهادة أن يكون حائز ( أ

يعادلها علميا أو أن يكون حائزا على  بها أو ما

أعلى شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في 

االختصاصات التي ال تمنح فيها شهادة دكتوراه 

وال شهادة معادلة لها علميا شريطة أال تقل مدة 

الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثالث 

على أن يكون األولية ية هادة الجامعسنوات بعد الش

قد حصل بعدها على درجة أستاذ مساعد وان 

األخيرة يكون قد أمضى في هذه الدرجة العلمية 

وقام بجهود تدريسية  سنوات( 4)فترة ال تقل عن 

 .متميزة ونشر ثالثة بحوث قيمة

أستاذ )مرتبة  إلىأن يكون قد وصل   ( ب

وأن يكون قد قام خالل هذه الفترة بجهود ( مساعد

تميزة في التدريس ونشر ثالثة بحوث أصيلة في م

 (4)وأن يكون قد أمضى فترة ال تقل عن  األقل

  (0).المرتبة  سنوات في هذه 

 

وتتطلب أحد الشروط ( األستاذ المساعد)درجة   (1

 -:التالية 

أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف  ( أ

بها أو ما يعادلها علميا أو أن يكون حائزا على 

أعلى شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في 

االختصاصات التي ال تمنح فيها شهادة دكتوراه 

وال شهادة معادلة لها علميا شريطة أال تقل مدة 

الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثالث 

وان يكون قد سنوات بعد الشهادة الجامعية األولية 

سنوات بعد حصوله على الشهادة (0)أمضى فترة 

ألقل يكون قد قَدم بحثين قيَمين على ا العلمية وان

 .خالل هذه الفترة

في أحدى ( مدَرس)أن يكون قد شغل مرتبة  ( ب

الجامعات العراقية أو هيئة التعليم التقني مدة ال 

                                                                                                                                                                     تقل عن 

سنوات وكان بارزا في جهوده التدريسية وقد (0)

 (2)  .  نشر ثالثة بحوث علمية على األقل 

 -:وتتطلب احد الشروط التالية ( المدرس)درجة   (5

أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف  ( أ

بها أو ما يعادلها علميا أو أن يكون حائزا على 

أعلى شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في 

االختصاصات التي ال تمنح فيها شهادة دكتوراه 

وال شهادة معادلة لها علميا شريطة أال تقل مدة 

لدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثالث ا

 .سنوات بعد الشهادة الجامعية األولية

في ( مدَرس مساعد) أن يكون قد شغل مرتبة ( ب

أحدى الجامعات العراقية أو هيئة التعليم التقني 

سنوات وقَدم خاللها بحثا قيَما ( 3)لمدة ال تقل عن

وبحثا مشتركا على األقل وقام بجهود تدريسية 

 (4) .جيدة  

ويشترط فيها فقط ان ( المدرس المساعد )درجة   (3

يكون من يحوزها حاصال على شهادة الماجستير 

  (9).أو ما يعادلها    

واستثناءاً من األحكام السابقة يجوز أن يعيَن     

حامل شهادة الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادلها 

في ( أستاذ مساعد)أحدى الجامعات بمرتبة  علميا في

وبتوصية من مجلس الجامعة ، أحدى الحاالت التالية 

:-                                                                                                               

أذا كان قد مارس التدريس مددا مماثلة في ( 1

أجنبية معترف بها وكان مشهودا جامعات عربية أو 

له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية 

 .  بتكرة  قيَمة وم

أذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد ( 5

حصوله على أحدى الشهادتين المذكورتين في المادة 

من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( 54)

ا أو ما يعادلها شهادة دكتوراه معترف به)وهما 

علميا أو أن يكون حائزا على أعلى شهادة علمية أو 

فنية أو تقنية أو مهنية في االختصاصات التي ال تمنح 

فيها شهادة دكتوراه وال شهادة معادلة لها علميا 

شريطة أال تقل مدة الدراسة للحصول على هذه 

الشهادة عن ثالث سنوات بعد الشهادة الجامعية 

يكون قد صدرت له بحوث علمية قيَمة  وأن ( األولية

 .ومبتكرة  

أذا كان من أصحاب المواهب العلمية الفريدة ( 3

 (1).  الفذة   

وقد أستثنى القانون من األحكام الخاصة بالمراتب 

العلمية أنفة الذكر أعضاء الهيئة التدريسية في 

 (8).كلية الفنون الجميلة   

مع األخذ بنظر االعتبار أن التقسيم العلمي 

للمراتب العلمية السابقة لم تأخذ به دول أخرى 

وبخاصة في تعاملها مع المرتبة العلمية األدنى 

إذ يتم عادة ( المدرسون المساعدون )وهي 

تسميتهم بالمعيدين وال يسمح لهم بممارسة 

من ( 34)فالمادة، التدريس الجامعي أال استثناء 



أن )) نصت على  (14) الجامعات اليمنية قانون

                                                                                                  -:أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم 

 أألساتذة ( أ

 األساتذة المشاركون   ( ب

 .  المساعدون األساتذة  ( ت

أو )اعد ولم يتم ذكر من هم بدرجة المدرس المس

لكن ،ضمن أعضاء هيئة التدريس ( المعيدون

القانون هذا نَص على قيام الكليات والمعاهد 

بتعيين المعيدون والمدرسون المساعدون تتحدد 

مهمتهم الرئيسية بقيامهم بالبحوث العلمية 

والدراسات بهدف الحصول على الدرجات 

والمراتب العلمية التي تؤهلهم للقيام بأعمال هيئات 

ويستطيع القسم المختص ،دريس في الجامعاتالت

أن يقوم بتكليفهم بأي من األعمال والمهمات 

التدريسية وتحت أشراف أعضاء هيئة 

ويستطيع العميد أيضا تكليفهم باألعمال ،التدريس

وال يتم تثبيت أي منهم في درجته ،اإلدارية

الوظيفية إال بعد عامين دراسيين إلثبات 

  (11). مي  صالحيتهم للعمل األكادي

لك أخذ بهذا المنحى قانون تنظيم الجامعات كذ

حيث نَص على  1895لسنة ( 08)المصري رقم 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات )) أن 

                                                                         -:الخاضعة لهذا القانون هم  

                                                                                                          األساتذة               (  أ

 األساتذة المساعدون                                                                                                    ( ب

 (15).  المدرسون  ( ت

من القانون وعند ذكر التعاريف ( 0)المادة وفي 

لغرض تطبيق هذا القانون ومنها أعضاء هيئة 

التدريس فأنها اعتبرت الخاضعين لهذا الوصف 

هم فقط األساتذة واألساتذة المشاركون واألساتذة 

المدرسون المساعدون  وأعتبر،المساعدون

والمعيدون هم أعضاء مساعدون لهيئة التدريس 

المدَرس المساعد  المادة السابقة أنكما اعتبرت ،

بل أن األلقاب ،ليس من ضمن األلقاب العلمية 

 العلمية تشمل فقط األستاذ واألستاذ المشارك

 . واألستاذ المساعد  

قد أفرد لهم أن المدرسون المساعدون والمعيدون 

حيث ،القانون باباً خاصاً بهم هو الباب الثالث 

جعل الهدف الرئيسي من وجودهم هو قيامهم 

بأجراء الدراسات وكتابة البحوث العلمية للوصول 

إلى الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم للقيام 

ويجوز ،بالعمل األكاديمي والتدريسات األكاديمية 

العملية وأجراء  تكليفهم بأعمال التدريسات

التمارين العلمية تحت أشراف القسم العلمي 

كما ويجوز تكليفهم من قبل القسم ، المختص 

 (13).اإلدارية   لباألعماالمختص والعميد للقيام 

وقد نَص القانون على نقل المدرس 

إلى وظيفة أخرى أذا لم يحصل ( المعيد)المساعد

دبلومين يعادالن  وعلى شهادة الماجستير أ

سنوات على األكثر من (2)الماجستير خالل 

وإذا لم يحصل على الدكتوراه خالل ، تأريخ تعيينه

   (10).سنوات على األكثر من تأريخ تعيينه  (14)

هذا يتبين أن مهمة المعيد أو المدرس مساعد  من

هو أن يقوم بالجهود الالزمة ألجل أن يقوم بأعداد 

نفسه للقيام بالمهام األكاديمية وذلك من خالل 

سعيه إلكمال دراساته العليا في اختصاصه 

وأجراء البحوث والدراسات التي تساهم في 

 ترقيته من الناحية العلمية كما يقوم القسم المختص

بتكليف المعيد بأعمال تساعد على أعداده ليكون 

مؤهال للقيام بالعمل األكاديمي مثل القيام 

بالتدريسات العملية وأجراء التمرينات وذلك كله 

أما أذا كانت ،تحت أشراف القسم المختص

األعمال مما ال يستطيع القسم المختص القيام 

بعملية اإلشراف عليها وكان هناك أمكانية أن يحل 

ن أفضل من ناحية المؤهالت العلمية من المعيد م

يتم تكليف  أنأو المدرس المساعد فال يجوز 

، مع وجود األكثر كفاءة علميا األعمالالمعيد بهذه 

من أجل ذلك حكمت المحكمة اإلدارية العليا في 

مصر في أحد الطعون المقدمة لها بتثبيت التقصير 

ورة بسبب بحق أحد أساتذة في كلية التربية بالمنص

قيامه بإشراك المعيدين في تصحيح أوراق اإلجابة 

ألحد المواد الدراسية مع العرض أن هناك لجنة 

في كل مقرر دراسي ال تقل عن عضوين تقوم 

األوراق   بأعمال االمتحانات ومنها تصحيح

صير عليه وسببت حكمها بتقرير التق، االمتحانية 

نات أعمال االمتحا أن المشرع خصّ )) ....بـ 

بأحكام خاصة ومنها تحديد من يتولى عملية 

حيث أوجب ، تصحيح كراسات إجابة الطلبة 

تشكيل لجنة امتحان لكل مقرر دراسي ومِحَددا 

كيفية تشكيل هذه اللجان بحيث تشكل كل لجنة من 

عضوين على األقل من أعضاء هيئة التدريس 

بالكلية يختارهما مجلس الكلية بناءاً على طلب 

مختص وفي حالة االستعجال يصدر قرار القسم ال



ومن حيث أن ما نسب إلى ،(12)بتشكيلها من العميد

خالف  31/2/5443الطاعن من أنه قام بتأريخ 

القوانين واللوائح الجامعية وخرج عن مقتضى 

الواجب الوظيفي بأن قام بإشراك عدد من 

المعيدين معه في تصحيح أوراق إجابة مادة 

وكذلك مادة ، نية ابتدائي أدبي للفرقة الثا( أدبيات)

إضافة ، تعليم ابتدائي األدب الجاهلي للسنة الثالثة 

إلى عدم إتباعه الدقة واألمانة الواجبة في 

التصحيح فهو ثابت في حقه على نحو يقيني ال 

وذلك من واقع شهادة كاَلً من / بعثوره شك 

القائم ( الصاوي السيد أحمد عبد)األستاذ الدكتور

 س قسم اللغة العربيةرئي بعمل

مهنى )بكلية التربية المنصورة واألستاذ الدكتور 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع (محمد إبراهيم 

 (14)((  .وتنمية البيئة 

فأعضاء التعليم العالي ، في القانون الفرنسيأما  

 15الصادر في  198-41يخضعون للقانون رقم 

والذي حَل محل قانون التعليم العالي  1841يونيه 

المنظَم للتعليم العالي  1189يوليه  15الصادر في 

من هذا ( 35)وقد حددت المادة ، في فرنسا

القانون القائمين بالتدريس داخل الجامعة أو 

  -:مؤسسات العلمية وهم ال

 األساتذة                       (1

                                             (19)المدرسون  (5

ومن يماثلهم من نفس ، والمدرسون المساعدون( 3

 .درجتهم   

من هذا القانون على ( 34)كما نصت المادة 

االستعانة بأساتذة أو معلمين من خارج  إمكانية

بصفتهم أساتذة ،أو المؤسسة العلمية  الجامعة

فضالً عن أمكانية االستعانة بأساتذة ،مشاركين 

وكذلك االستعانة بأساتذة ،عن طريق التعاقد 

 (11).أجانب من دولة أخرى  

 

 

 

 

 

 

 

 القانوني متنظيال -:  الفصل الثاني

 أعضاء هيئة التدريسالنضباط 

 التأديبي العامأن القاعدة العامة التي تحكم النظام 

في الوظيفة العامة ترتكز على اعتبار إن األصل 

أن ال )وعلى الرغم من وجود قاعدة ،هي البراءة 

فأن هذه القاعدة يخفَف ( جريمة إال بنص 

استعمالها إلى أقصى حَد في إطار القانون اإلداري 

لذا فأن المخالفات االنضباطية ليست محددة على ،

وجه الحصر وإنما هناك الكثير من المخالفات هي 

متروكة تقديرها لسلطة التأديب لتقدير الضرر 

الذي تركه الفعل المنسوب على المصلحة العامة 

 .    على أن تخضع لرقابة القضاء اإلداري

لم الجامعية فأن القانون  وظيفة الخدمة وفي أطار

يذكر جميع المخالفات على سبيل الحصر وإنما 

للتمثيل وهو ما سيتم مناقشته بحسب المباحث 

لكن قبل ذلك ال بَد أن يتم بيان المخالفة ،التالية 

           -:االنضباطية وفق نظرة القانون اإلداري 

 

ةالمخالفة االنضباطي  -:المبحث األول  

الفقه االداري على تعريف واحد للمخالفة  لم يتفق

االنضباطية أو للفعل الذي يمكن ان يسأل عنه 
أذ أن هناك الكثير من التسميات التي ,الموظف 

أطلقها الفقهاء منها الخطأ الوظيفي أو الجريمة 
االنضباطية والمخالفة االنضباطية وتسميات 

أخرى تدل كلها على تلك االفعال التي يرتكبها 
(.18)ظف ويحاسب عنها انضباطيا المو  

وكما لم يتفق الفقه على تسمية واحدة للفعل الذي 
فأنه لم ,يمكن أن يسأل عنه الموظف انضباطيا

يستقر أيضا على تعريف موحد لألخالل الوظيفي 
الصادر من الموظف ألحدى واجبات الوظيفة 

فمن الفقهاء من عرف المخالفة ,العامة 
صيرفي أداء الواجب أو كل تق))االنضباطية بأنها

أخالل بحسن السلوك واالدب بما شأنه امتهان 
المهنة أو الحط من كرامتها او الخروج عن 

(30).((   االلتزامات المفروضة على العاملين  

في حين يرى البعض االخر بأنها أخالل الموظف 
فهي تتمثل بكل ,بواجبات وظيفته أيجابا أو سلبا 

فعل أو االمتناع عن فعل يأتيه الموظف 
ويتعارض مع واجبات وظيفته ومقتضيات عمله 



أو هي كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل 
(31).ويجافي واجبات منصبه ( الموظف)  

الفة التأديبية ليست وذهب أخرون الى أن المخ
ولكنه ,فقط كل تصرف مخالف لواجبات الوظيفة 

تم خارج الوظيفة يشمل أيضا كل فعل أو تصرف 
ويكون من شأنه التعارض مع حسن أداء واجبات 

أو هو كل تصرف يصدر عن الموظف  ,الوظيفة 
في أثناء أداء الوظيفة أو خارجها ويؤثر فيها 

لعام بنشاطه دون قيام المرفق ا بصورة قد تحول
وذلك  ينطبق على كل من ,على الوجه االكمل 

أما    . (33)أرتكب التصرف عن أرادة آثمة
المحكمة االدارية العليا في مصر فقد قررت في 

ق 61لسنة  31261)حكم لها في الطعن المرقم
بأن المخالفة (  30/2/3009في جلستها في 

أو سلبي ينطوي , هي كل فعل أيجابي )التأديبية 
على االخالل بواجبات الوظيفة المنوط بالموظف 
العام وذلك بمخالفته ألحكام القوانين أواللوائح أو 

كذلك االخالل بمقتضياتها بأن ,التعليمات االدارية 
يطأ الموظف مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات 

  بما تضيع معه الثقة التي

من توافرها في الوظيفة العامة والموظف العام  بدَّ 
(32).( معاً    ال 

اما مجلس الدولة الفرنسي فقد عَد أخالل الموظف 
بواجبات وظيفته خطأ تاديبيا يستوجب 

وكذلك فأن سلوك الموظف خارج نطاق ,تأديبه
وظيفته يمكن أن يعَرضه للمالحقة التأديبية أذا 

أذ على  هاأخَل بكرامة هذه الوظيفة ومقتضيات
الموظف أن يتفادى في في تصرفاته االعمال 

المشينة الشاذة التي تعيبه وتمس بمسلكه 
(      .30)االجتماعي  

اما في العراق فمجلس االنضباط العام ذهب في 
الى أن  31/9/1892في /111/92قراره المرقم 

اخالل الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على 
ليمات وتقصيره في مقتضياتها وعدم مراعاته للتع

  (36).أداء واجباته يكون سببا لمعاقبته تأديبيا   

لذا تعتبر المخالفة االنضباطية سبب مباشر للقرار 

اإلداري فالموظف ال يعاقب ما لم يقم بارتكاب 

فعل من شأنه اإلخالل بمقتضيات وظيفته أو بما ال 

ينسجم ومركزه الوظيفي كما أن هذه األفعال ال 

تنطوي فقط على األعمال االيجابية وإنما أيضا 

ف في األعمال السلبية بل وحتى وجود الموظ

موقف يجعل منه في موقف شبهة لَلزلل أو 

لَم ،لكن يثور التساؤل ، اإلخالل بواجبات الوظيفة 

هذا التوسع في مفهوم المخالفة التأديبية إلى الحد 

الذي يشمل حتى مواطن الشبهة التي يطأها 

الموظف ؟ وهل أن هذا التوسع سيؤدي إلى خطر 

 ؟ من خالل استخدام اإلدارة له في غير موضعه

أن الوظيفة العامة كما هو معروف أمانة مقدسة 

المخلص  مقوامها االلتزا،وخدمة اجتماعية

وحرياتها وفقا ألحكام  وحقوقها بمصالح الجماهير

 هاوهذا يتطلب على القائم ب،(54) الدستور والقانون

ن يكون بمواصفات معينة تتيح له الحفاظ على أ

نة يجب لذا هناك شروط معي،هذه األمانة والخدمة

تمكنه من أداء ان تكون متوافرة في الموظف العام 

 . هذه األمانة بالصورة التي تخدم المصلحة العامة

أما بخصوص الخوف من التوسع في مفهوم 

المخالفة التأديبية لتشمل أحوال وأوضاع شبهة 

يطأها الموظف ويمكن أن تفرض العقوبة عليه 

 بسببها فأن ما يخفف هذه المخاوف هو وجود

القضاء الذي يمكن أن يكون حاميا يدرأ الظلم 

والتعسف في استعمال السلطة واستخدام هذه 

المخاوف في سبيل تحقيق غايات وأهداف غير 

فالقضاء هو الحامي للحقوق ، مشروعة 

والحريات من غلواء السلطة وتعسفها في استخدام 

الصالحيات التي خولها إياها القانون في غير 

 . موضعها الصحيح  

أن هذا الواجب وااللتزام االخالقي الذي يقع على 
الموظف ينطبق تمام على موظف الخدمة 

الجامعية وذلك لكونه يتصدى لمهمة خطرة 
تتطلب أقصى درجات المحافظة على السلوك 
المنضبط المستقيم قوال وفعال بل حتى في أدق 

تفاصيل الشخصية كاللبس والتصرف الشخصي 
 االعصاب االخرين وضبطوطريقة التعامل مع 

والقدرة على أيصال االفكار الى الغير بأفضل 
. الطرق والوسائل     

من أجل ذلك فقد قررت المحكمة اإلدارية العليا 

في مصر في حكم لها في الطعن المعروض 

عليا في .ق21لسنة  54321)أمامها تحت العدد

)) بأنه (  50/3/5449جلستها المؤرخة في 

لمخالفة المنسوبة إلى الطاعن ومن حيث أن ا....

بقرار أحالته إلى المحاكمة التأديبية والتي قوامها 



ارتكابه بعض التصرفات الخادشة لحياء الطالبات 

القسم األلماني بالفرقة األولى بكلية اآلداب /

 بجامعة حلوان قد ثبتت في جانبه على النحو الذي
أورده القرار الطعين في أسبابه حيث أستخلص 

من شهادة الشهود بالتحقيقات التي أجرتها  سائغا

وأمام مجلس التأديب فمن ثم تقوم  الجامعة

مسئوليته التأديبية لخروجه على مقتضى واجبه 

كرامة وظيفته وتنال من  الوظيفي بالحفاظ على

هيبتها وتعد خروجا على األعراف الجامعية والقيم 

 والمبادئ األخالقية حال كونه

جوانحه نشر القيم والمبادئ  قدوة خلقية يحمل بين

ومن ثم يتعين مجازاته ،السامية والسلوك القويم 

ص القرار الطعين إلى ذلك يكون قد صدر وإذ خل  

متفقا وحكم القانون ويغدو الطعن عليه ال سند له 

.(59).....((من القانون متعين الرفض   

فالتصدي لمهمة التدريس األكاديمي يشكل العامل  

انبا مهما باإلضافة إلى العامل األخالقي فيه ج

بحيث يمكن القول انه يجب على من يتولى العلمي 

يكون قدوة لغيره من الناحية  أنهذه المسئولية 

العلمية وما تقتضيه وكذلك االلتزام األخالقي  

، في عمله المهني  أوسواء في تعامله مع اآلخرين 

مثل التزام الحيدة حتى استكمال جميع أصول 

لتحقق وعدم سرقة جهود اآلخرين البحث وا

العلمية واإلدارية واحترام آراء اآلخرين والرد 

.عليها استنادا ألدلة علمية معتبرة  

أن وجود خلل في أٍي من هذين الجانبين يعد نقصا 

خطيرا يجعل صاحبه غير كفء لحمل أمانة هذه 

المهنة فليس العلم وحده من يجعل المرء كفوا لهذه 

فليس من المقبول ،الخلقي أيضا  المهمة بل الجانب

أن يكون صاحب العلم ال يحمل في طيات شخصه 

 .    التي يتطلبها هذا العمل المهم  الصفات األخالقية

أما بخصوص المخالفات التي توجب مساءلة 

فال يمكن الحديث عن ,موظف الخدمة الجامعية

مفهوم محدد للمخالفة التأديبية لموظف الخدمة 

لصعب أطالق تعريف علمي جامع الجامعية فمن ا

ودقيق لعدم قيام المشرع العراقي بتحديد هذه 

المخالفة لموظفي الخدمة الجامعية أال استثناءا 

انضباط ي ذلك القاعدة العامة في تشريعات مّتبعا ف

الموظفين المتمثلة بعدم إيراد تعريف محّدد 

 يوبالتال ,(82)للمخالفة التأديبية بين ثنايا نصوصها

تتنوع المخالفات التأديبية الموجبة لمسائلة موظف 

فعلى سبيل المثال فأن عدم تقديم ,الخدمة الجامعية

استمارة كشف المصالح المالية بالنسبة للوظائف 

وبالنسبة ,  ة ُيعدُّ مخالفة تستوجب المسائلةالقيادي

اإلخالل بالتقاليد )فعبارةالهيئة التدريسية لعضو 

اً فضفاضاً يستعصي على تعّد معيار( الجامعية

ويشمل كافة األفعال التي تراها الجامعة ,الحصر

كما في إقامة ,ماّسة بشرف عضو الهيئة التدريسية

أو التزوير في نتائج ,عالقات مشبوهة مع الطلبة

أو التفّوه ,االمتحانات بوضعه عالمات على الدفتر

بألفاظ جارحة أو تزوير توقيع أعضاء لجنة 

 .  (38)ستالل العلمي وغيرهاالمتحانات أو اال

 
 

م ينظتالخاضعون لل -:المبحث الثاني 

الجامعي التأديبي  
 

بموجب القانون التأديبي  أن الخاضعين للنظام

من ( 40)المصري هم الذين تَم ذكرهم في المادة

أعضاء هيئة  1895لسنة ( 08)القانون رقم 

-:الذين يخضعون لهذا القانون وهم  التدريس  

.  االساتذة( أ  

.االساتذة  المساعدون  ( ب  

.المدرسون ( ت  

 االنضباطية وكذلك يشمل هذا القانون بأحكامه

-:الفئات التالية   

. (34)أمين المجلس االعلى للجامعات  ( أ  

.(  35)ونَوابهم ( 31)رؤساء الجامعات ( ب  

.(  30)ووكالئهم ( 33) عمداء الكليات( ت  

.(  32)رؤساء مجالس االقسام في الكليات( ث  

.( 34)أعضاء هيئة التدريس من االجانب ( ج  

االساتذة المتفرغون وغير المتفرغين ( ح

.  (39)والزائرون   

لكن مع ذلك فأن هناك بعض االستثناءات على 

هذا القانون منها على سبيل المثال أعضاء هيئة 

أذ أنهم يخضعون ،التدريس بأكاديمية الفنون

لسنة ( 121)لقانون أخرمختلف هوالقانون رقم 

كما ال ، الخاص بتنظيم أكاديمية الفنون 1811

يسري على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

( 141)االهلية الخاصة التي تخضع للقانون رقم 

.     1885لسنة   



أن ،الشارة أليه في هذا المجال ومما تجدر ا

تنظيم الجامعات المصري آنف الذكر قد  قانون

نَص على تشكيل مجلس للتأديب في كل جامعة 

تتولى مهمة التحقيق مع عضو هيئة 

واستثناءاً من الحكم السابق فأن ،(31)التدريس

التحقيق مع أحد رؤساء الجامعات أو نّوابهم أو 

االعلى للجامعات يكون من قبل أمين المجلس 

من بين  لغرضتخصص لهذا ا لجنة ثالثية

   .أعضائه  

أما في فرنسا فقد سبق البيان بأن المواد 

قد حَددت القائمين بالتدريس داخل  35─34

وهم االساتذة ،الجامعة أو المؤسسات العلمية 

والمدرسون والمدرسون المساعدون ومن 

كما ،(35المادة )يماثلهم من نفس الدرجة   

ذة أو القانون على امكانية االستعانة بأسات نص  

معلمين من خارج الجامعة أو المؤسسة العلمية 

فضال عن امكانية ،بصفتهم أساتذة مشاركين 

وكذلك ،االستعانة بأساتذة عن طريق التعاقد 

المادة )االستعانة بأساتذة أجانب من دولة أخرى 

34.)  

الصادر في  429─85للمرسوم رقم  قاً وطب 

المعَدل بالمرسوم رقم  1885يوليه13

المنظَم  1882يوليه 13الصادر في  105─82

لالجراءات التأديبية لمسائلة العاملين في 

منه ( 5)ووفقاً للمادة، مؤسسات التعليم العالي 

فأن النظام التأديبي ينطبق على االساتذة الباحثين 

ومن يماثلهم وغيرهم ( أعضاء هيئة التدريس)

ومن يمارسون وظيفة التعليم  (38)من المعلمين 

من ( 1)المذكورة في المادة لمؤسساتفي أحدى ا

   .       (04)المرسوم هذا

وبناءاً على ما سبق فان النظام التأديبي ليس 

مقصورا على أعضاء هيئة التدريس في 

بل ينطبق أيضا على فئات ،  الجامعات وحدهم

أخرى تقوم بنفس الوظيفة وهي وظيفة التعليم 

والتدريس او االعمال التي تشابه أعمال 

الجامعات االكاديمية كالمؤسسات البحثية 

وهذا يعني أن النظام التأديبي لموظفي ، والعلمية 

التعليم العالي في فرنسا ينطبق على المعيدين 

طبق على االساتذة كما ين، والمدرسين المساعدين

مع ، أو المدرسين   

ان يراعى عند تشكيل تلك االخذ بنظراالعتبار 

المجالس التأديبية الدرجات والمراتب 

فهناك مجالس خاصة باالساتذة أو ،العلمية

لكن على ،  المدرسين أو الباحثين أو المعيدين

أختالف المجالس اال أن االجراءات التأديبية 

  .(  01) واحدة

الجامعة ال ( رئيس)والجدير بالذكر أن مدير

يخضع للمسائلة وفقاً لهذا النظام التأديبي وبالتالي 

ال يخضع للمحاكمة أمام مجلس التأديب وذلك 

من مرسوم ( 8)وفقا لمل نصت عليه المادة

يوليه لعام  13االجراءات التأديبية الصادر في 

(05).الخاص بأعضاء التعليم العالي   1885  

فلقد نَصت ، ي قانون الجامعات اليمنية أما ف

تكون مسائلة جميع )منه على ( 00)المادة 

أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تأديبيا عن 

المخالفات التي تنسب أليهم أمام مجلس التأديب 

وبالتالي فأن النص القانوني شمل بحكمه ... (

جميع أعضاء هيئة التدريس بدون أستثناء لسلطة 

بما فيهم رؤساء الجامعات  مجلس التأديب

وكذلك شمل ،ونَوابهم  ونَوابهم وعمداء الكليات

بحكمه أعضاء هيئة التدريس المساعدون أي 

.المدَرسون المساعدون والمعيدون    

لم  قانون الخدمة الجامعيةأما في العراق فأن 

لى  الدرجات العلمية التي تشمل ينص صراحة ع

أن هذا القانون  بالمالحظةلجدير كما أنه من ا،به

لم يأخذ بما أخذت به القوانين الجامعية االخرى 

من ضرورة أيجاد مجلس أو هيئة أو لجنة 

خاصة تتولى أمر التحقيق مع موظف الخدمة 

وهذا مّما ي نتقد عليه القانون العراقي ،الجامعية

حيث أنه لم يضع ضمانات كافية تضمن ان ،

ى يكون موظف الخدمة الجامعية ذو شأن معلّ 

قّرر  (وكما سيمّر بيانه)فالقانون المصري مثال ،

حكما يخص أعضاء هيئة التدريس هو ضرورة 

أن يكون هناك تقرير أولي للتحقيق مع عضو 

هيئة التدريس يرفع لرئيس الجامعة الذي يقّرر 

فيما أذا كان العضو يستأهل العقوبة أو االحالة 

كما أن هناك ،الى مجلس التأديب أو غلق التحقيق

مجلسا خاصا لتأديب أعضاء هيئة 

هذا المجلس  أيجاد وكذلك نّص على،التدريس

أعضاء هيئة التدريس الخاص بتأديب 

.قانون الجامعات اليمنية   ،ومساعديهم   

 نصّ ، لكَن قانون الخدمة الجامعية في العراق 

فقرة ثالثاً على شمول من يقوم (/1)في المادة

وث بمهمة التدريس الجامعي وأجراء البح



والدراسات واالستشارات العلمية وكذلك من 

يقومون باالعمال االدارية في ديوان وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي ممن تتوافر فيهم 

شروط الهيئة التدريسية الوارد ذكرها في قانون 

( 04)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم

مما سبق ذكره في الفصل االول ،1811لسنة 

على ان يعتبر قانون وزارة التعليم العالي ، (03)

وقانون انضباط موظفي  1811لسنة (04)رقم 

وقانون الخدمة  1881لسنة  10الدولة رقم 

مكمال فيما لم يرد  1844لسنة  50المدنية رقم 

وبناءاً على ، فيه نص في قانون الخدمة الجامعية 

ما سبق فأن المشمولين بقانون الخدمة الجامعية 

:كاالتي هم   

.االساتذة    (1  

.االساتذة المساعدون  ( 5  

.المدرسون  ( 3  

.المدرسون المساعدون  ( 0  

وهؤالء كلهم ممن يمارسون مهمة التدريس 

، الجامعي بالصيغة السابقة التي تم ذكرها 

وأضافة للفئات التي ذكرت فهناك فئات أخرى تم 

ذكرها بموجب قانون وزارة التعليم العالي 

ولم ، 1811لسنة ( 04)والبحث العلمي رقم 

( 53)تذكر بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم 

-:لفئات هي كاالتي وهذه ا، 5441لسنة   

التابعة لوزارة التعليم  رؤساء الجامعات( 1

. العالي والبحث العلمي  

.   في ديوان الوزارة مدير جهاز التفتيش( 5  

.مدير دائرة البعثات والعالقات الثقافية   ( 3  

عمداء الكليات التابعة للجامعات العراقية ( 0

.العالية   المعاهدوعمداء   

.التعليم التقني  رئيس هيئة (2  

عمداء الكليات والمعاهد في هيئة التعليم ( 4

.التقني    

وهناك بعض المناصب العلمية واالدارية لم 

تشترط أن يكون من يتوالها أن يكون حامال 

ومنها على سبيل المثال مدير الدائرة ،لّلقب علمي

القانونية واالدارية في وزارة التعليم العالي 

ن ليس من الشروط ان يكون أذ أ،والبحث العلمي

بل يكفي أن يكون من حملة ،حامال للّقب علمي 

وأن يكون له ،شهادة البكلوريوس في أالقل 

وكذلك منصب ،سنوات( 14)خدمة ال تقل عن 

رئيس القسم العلمي في وزارة التعليم العالي 

من قانون ( 53)حيث لم يشترط نص المادة

أن  1811لسنة( 04)وزارة التعليم العالي رقم

يكون رئيس القسم العلمي حامال للقب علمي 

هو : القسم العلمي ))أذ نّصت على أن،معيّن

ويديره ,تعليم العاليالوحدة العلمية االساس في ال
رئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء 

ية, وتحدد صالحياته على توصية من عميد الكل
في حين أن قانون , .....((بموجب النظام

معات المصري أشترط أن يكون رئيس الجا
 ))ا فنّص علىالقسم من بين االساتذة أي تدريسيّ 

يعّين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثالثة 
أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس 
الجامعة بعد أخذ راي عميد أو المعهد لمدة ثالث 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وال يسري هذا 

حالة وجود أقل من ثالثة أساتذة أذ الحكم في 
وهذا الحكم  ,.....((تكون رئاسة القسم ألقدمهم

ينفع لألخذ به في القانون العراقي من ضرورة 
أن يتم االشتراط ان يكون رئيس القسم العلمي 
 من أعضاء هيئة التدريس والنّص على ذلك في

كما أن نص القانون المصري قّيد من , القانون
والجامعة بأن جعل قرارأختيار سلطات العميد 

رئيس للقسم محصورا من بين أقدم ثالثة أساتذة 
وهذا يفّضل األخذ به القانون العراقي ,في القسم 

 ليكون مساهمة في التقليل من المحسوبية
ونتيجة للظروف ,إيالء المناصبفي  والمنسوبية

التي تمر بها العملية التعليمية في العراق نقترح 
ر رئيس القسم من بين أقدم ثالثة أن يكون اختيا

وذلك  ,سم حائزين ألعلى االلقاب العلمية في الق
آنفة الذكر ( 32)كله من خالل تغيير نص المادة 

ويديره رئيسه الذي يّعين بقرار ))....إلى ما يأتي
من رئيس الجامعة بناءاً على توصية من عميد 

من بين أعلى ثالثة حاملي ألقاب علمية ,الكلية 
   .......((الختصاص في القسمفي ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

مع موظف  التحقيق -:المبحث الثالث
 الخدمة الجامعية

وسنتناول في هذا المبحث التحقيق الذي تقوم به 
ية الذي مع موظف الخدمة الجامع اإلدارةجهة 

التحقيق )سميته عادًة بيصطلح على ت
فقها بأنه  يعّرف اإلداري التحقيقو ,(34)(اإلداري

 تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة العالقة بين إجراء)

ف بأنه ر  كما عُ , (00)(المتهم والنهمة المنسوبة إليه

 شكلي الغرض منه استجالء الحقيقة إجراء(

بصورة منضبطة عن طريق مناقشة وقائع 

وظروف الحادث و سببه و طبيعته توصال لتحديد 

                        . (34)(المسؤولية

وقد عّرف القضاء المصري التحقيق اإلداري  

فيما هو منسوب  (الموظف)سؤال العامَل }على أنه 

إليه عند مقارفته لذنب إداري , ويتم ذلك كتابة أو 

شفاهة , بحسب األحوال , بوساطة الجهة 

المختصة التي أناط بها المشرع إجراؤه , بعد أن 

يصدر األمر به من الرئيس المختص , وتتبع في 

ويراعى فيه . أنه كافة اإلجراءات المقررة ش

الضمانات الالزمة قانونا وذلك بغية تيسير الوسائل 

للجهة اإلدارية بقصد الكشف عن الحقيقة 

والوصول إلى وجه الحق فضال عن تحقيق 

الضمان وتوفير االطمئنان للعامل موضوع 

المساءلة اإلدارية , حتى يأخذ لألمر عدته ويتأهب 

 .(    01) }سه ويدرأ ما هو موجه إليهع عن نفللدفا

 أويستهدف تحديد الخطأ  اإلداريان التحقيق 

عنها ويجري عادة بعد  لينالمسئوالمخالفة ومعرفة 

فهو النتيجة القانونية  ,(09) اكتشاف الخطأ

الخطأ  أساسللمسؤولية التأديبية التي تعتمد على 

أو المخالفة التأديبية بحيث يكون التسلسل  التأديبي

الزمني الطبيعي للعملية هو حدوث المخالفة أو 

وهذه ,الخطأ الذي يستلزم قيام المسؤولية التأديبية 

الموظف المخالف  إحالةبدورها تتطلب  األخيرة

 .للتحقيق معه اإلداريالتحقيق  إلى

وبالنظر الختالف المعالجات القانونية لقوانين 

موظفي الخدمة الجامعية  الدول إزاء التحقيق مع

سيتم تناول الموضوع , وأعضاء الهيئة التدريسية 

وبعد ذلك سيتم التطرق  بموجب القانون العراقي

 األخرىكيفية معالجة القوانين في الدول  إلى

وحسب , الهيئة التدريسية أعضاءللتحقيق مع 

 ─:المطالب التالية 

 

 

التحقيق مع موظف  -: األولالمطلب 

 الخدمة الجامعية في القانون العراقي
المشرع العراقي بموجب قانون الخدمة الجامعية لم 

ينص على نظام قانوني يختص باإلجراءات 
االنضباطية التي يمكن ان تفرض على موظف 

وبالتالي فأن موظف الخدمة , الخدمة المدنية 
ي الجامعية يخضع لنفس النظام القانوني االنضباط
, الذي يخضع له الموظف العام في أي مكان أخر

من ( 12)وهذا بالضبط ما أشارت اليه المادة 
 3002لسنة ( 32)قانون الخدمة الجامعية رقم 

تطبق أحكام قانون وزارة التعليم  -أوال)بالقول 
 1822لسنة ( 00)العالي والبحث العلمي رقم 
 1810لسنة ( 30)وقانون الخدمة المدنية رقم 

ون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم وقان
وقانون التقاعد الموحد  1881لسنة ( 10)

فيما لم يرد به نص خاص  3001لسنة  (39)رقم
(  .. في هذا القانون  

وطبقا لذلك فأن موظف الخدمة الجامعية يخضع  
لنفس اإلجراءات التي يخضع لها غيره من 

في األماكن األخرى عند  نالعموميي الموظفين
توجيه أية تهمة إليه بخصوص أعمال 

         ومن المعروف أن,وظيفته
الموظف تتم أحالته للتحقيق بعد قيام الرئيس 

اإلداري بإحالة الموظف إلى التحقيق بعد توفر 
كما يتم تشكيل اللجنة ,األسباب الكافية لإلحالة 

لطة أذ أن س,التحقيقية من قبل الرئيس اإلداري 
التحقيق في القانون العراقي تختلف عن سلطة 

.أإلحالة كما سيأتي الحقا   



ويعتبر التحقيق اإلداري مهما بالنسبة للموظف 

فهو مهم للموظف بما ,نفسه وبالنسبة لإلدارة أيضا

يتيحه له من أمكانية الدفاع عن نفسه ضد التهم 

لإلدارة من وهو مهم , براءته واثباتالموجهة أليه 

 توفيره خالل 

فتتمكن , لمعلومات صحيحة حول موضوع التهمة

والعكس ,من الفصل في الموضوع بناءاً على ذلك 

يجعل القرار المتخذ بمنأى عن العدالة مما يجعل 

الموظف يشعر بالغبن والظلم مما يقلل من اندفاعه 

رسته للعمل ويجعله يشعر بعد الطمأنينة في مما

تقف على  دارةكما يجعل اإل, ألعمال وظيفته

مواطن الخلل في عملها فتتجنبه وهذا ما يجعل 

    .    (02)متطورا وقابال للتفاعل اإلدارةعمل 

أن قاااااانون انضاااااباط ماااااوظفي الدولاااااة والقطااااااع 

ناااااَص فاااااي  1881لسااااانة ( 10)قاااااماالشاااااتراكي ر

علاى الاوزير )على كيفية التحقيق بالقول( 10)المادة

أو رئاايس الاادائرة تااأليف لجنااة تحقيقيااة ماان رئاايس 

وعضااوين ماان ذوي الخباارة علااى أن يكااون احاادهم 

حاصاااال علاااى شاااهادة جامعياااة أولياااة فاااي القاااانون 

الاوزير أو )وبناءاً على ذلك فأن الرئيس اإلداري ,(

هو من لاه ( أي عميد الكلية أو المعهد رئيس الدائرة

معياااااة إلاااااى سااااالطة إحالاااااة موظاااااف الخدماااااة الجا

وهااو الااذي يااأمر فااي نفااس الوقاات بتشااكيل ,التحقيااق

أعضااائها الااذين يجااب أن  واختياااراللجنااة التحقيقيااة 

مااان ذوي ( الساااابق الماااادة بموجاااب ناااصّ )يكوناااوا

وهاذا يمثال ضامانة للموظاف العاام المحاال ,الخبرة 

إلى التحقيق بأن من يتولون التحقيق معه لاديهم بااع 

وماا يمكان أن يواجاه ودراية بأمور الوظيفاة العاماة 

 .الموظف العام 

الخدماااة  موظااافوهناااك ضااامانات أخااارى معطاااة ل

لى التحقيق تتمثال باأن يكاون أحاد المحال إ الجامعية

حاصال على شهادة جامعية اللجنة التحقيقية أعضاء 

أولياااة فاااي القاااانون يصاااطلح علاااى تساااميته عاااادًة 

الضامانات  تاوفيرتكاون مهمتاه (العضو القاانوني)ب

بحكااام اطالعاااه ودرايتاااه  حاااالالكافياااة للموظاااف الم

 وهااذا العضااو,بنصااوص القااانون ومقاصااد التشااريع

يتولى مهمة ضمان أن تكون عملية التحقياق جارياة 

بموجاااااااب القاااااااانون ووفقاااااااا لألصاااااااول المتبعاااااااة 

ومن الممكن أن يكون هذا العضو القاانوني ,للتحقيق

ع ذلااك رئيسااا للّجنااة التحقيقيااة لعاادم وجااود مااا يمناا

 . قانوناً 
لموظاف الخدماة الجامعياة  أألخرىومن الضمانات 

 اإلجااراءاتالكتابااة التحريريااة لكااّل  مباادأ أيضااا هااي

ما ذكرتاه الفقارة  وهو,التي تقوم بها اللجنة التحقيقية

آنفاااة الاااذكر والتاااي نّصااات (10)ثانياااا مااان الماااادة

تتااولى اللجنااة التحقيااق تحريريااا مااع الموظااف )علااى

مهمتهاا  أداءالمخالف المحال عليهاا ولهاا فاي سابيل 

الموظاف والشااهود واالطااالع  أقااوالساماع وتاادوين 

على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضارورة 

وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذتاه االطالع عليها 

ها ماع توصاياتوما سمعته مان أقاوال   إجراءاتمن 

 اإلجااراءاتوطبقااا لااذلك فااأن جميااع ,......(بةبّ َسااالمُ 

التاااي تقاااوم بهاااا اللجناااة واإلفاااادات ومراحااال ساااير 

كلااه يجااب أن ,التحقيااق وكاال مااا يتعلااق بعماال اللجنااة

وذلاك لماا للكتاباة ,يكون مساّطرا بصاورة تحريرياة 

 اإلداريمااااااااان أهمياااااااااة كبيااااااااارة فاااااااااي العمااااااااال 

اإلداري وفاااي عملياااة أجاااراء التحقياااق ,(08)عموماااا

فالكتاباة والتحريار يمثال عنواناا وتجسايدا ,خصوصاً 

كماا ,لمبدأ أثباات الشارعية ألعماال اإلدارة المختلفاة

لة المعلوماات المتحّصاأن لها فائادة تتمثال فاي حفاظ 

من الضياع واالنطماس وتسجيلها وتوثيقها بصاورة 

القاضي اإلداري يعتمد عليهاا بشاكل  أن كما,رسمية

الجناائي  أوكبير وذلك على خالف القاضاي المادني 

وتظهر  ,(60)الذي يعتمد على أدلة اإلثبات المتشعبة

اإلدارة ال  أنأهميااة األوراق اإلداريااة فااي اإلثبااات 

مكتوباة  باأوامرالماوظفين إال  أو األفارادتتعامل مع 

واقعاة مادياة  أو ما تثبت تصرفاً قانونيااً أغالباً وهي 

 , كما 

 وأقاااد تتعلاااق بنشااااط اإلدارة وساااير العمااال بهاااا , 

 .(   61) عالقات اإلدارة مع من تتعامل معهم

أن الضاامانات السااابقة ُتعااد جاازءاً ماان النظااام العااام 

وأي مخالفااة ,وقواعااد آماارة ال يجااوز مخالفتهااا ألبّتااة

اعتباااره فقااداناً لمباادأ المشااروعية لعماال  لهااا يمكاان

ويكااون هااذا العماال عندئااذ  جااديراً ومسااتحقا ,اإلدارة

 فغلى سبيل ,لإللغاء

 العاراق فاي المثال فاأن مجلاس االنضاباط العاام فاي

قيقيااة اللجنااة التااي تح أحاادى قراراتااه لاام يعتباار لجنااةً 

باال هااي ماان الممكاان أن ,القااانونيتخلااو ماان العضااو 

وألغااى ,تكاون لجناة لتقصاي الحقاائق أو لالساتجواب



 تها وأبطااالاة التاااي صااادرت بسااابب توصااايالعقوبااا

 . (63)جراءاتهاإ

النافااذ ذو الاارقم  ولاام ياانّص قااانون الخدمااة الجامعيااة

على ضمانة أخرى كاان القاانون  3002لسنة (32)

لسااانة ( 103)م للخدماااة الجامعياااة ذي الااارق الساااابق

قاد أشاار أليهاا وأخاذها بالحسابان أال  الملغي 1891

وهي سبب تشكيل اللجنة التحقيقياة التاي يحاال أليهاا 

وكيفيااااااة وطبيعااااااة ,موظااااااف الخدمااااااة الجامعيااااااة

سابب و أإلحالة الاى التحقياقفبالنسبة لسبب ,التشكيل

موظف الخدمة أن يكون  هو التحقيقية تشكيل اللجنة

 لفعل يشّكل  بارتكابه متهماً  الجامعية

إخاااالال بواجباااات وظيفتاااه العلمياااة أو التربوياااة أو 

موظاف الخدماة  أو بما يجاب أن يتحلاى باه اإلدارية

 .(  62)الجامعية من صفات ُخلقية 

أمااااا فيمااااا يخااااص آليااااة أو طبيعااااة تشااااكيل اللجنااااة 

التحقيقيااة التااي تتااولى التحقيااق مااع موظااف الخدمااة 

فهااااااي تتااااااألف بقاااااارار ماااااان مجلااااااس ,الجامعيااااااة

( أساااتاذ)وتكاااون برئاساااة عضاااو بدرجاااة,عاااةالجام

وعضااااوية أثنااااين ال تقاااال مرتبااااة أي منهمااااا عاااان 

يفّضل أن يكون أحد أعضاائها ,(أستاذ مساعد)درجة

ويكاااون مااادير ,مختصاااا فاااي القاااانون األقااالعلاااى 

أو ماان (ماادير القساام القااانوني)الحقااوق فااي الجامعااة

ولمجلاس الجامعاة ,يقوم مقامه سكرتيرا لهاذه اللجناة

يحلّاون محال  احتيااطرئيس وعضوين تعيين نائب ال

على أن تتوفر فايهم ,الرئيس والعضوين عند غيابهم

وفيماا , األصالييننفس الشروط المطلوبة لألعضااء 

اللجنااة فتتمتااع بكافااة صااالحيات  بااإجراءاتيتعلااق 

اللجناااة التحقيقياااة المؤلفاااة بموجاااب  واختصاصاااات

لسااانة ( 10)ماااوظفي الدولاااة رقااام انضاااباطقاااانون 

 (60).المعّدل   1881

الضمانات السابقة عان  الذي يحوي أن غياب النصّ 

ُيعاّد نقصااً ( 32)قانون الخدمة الجامعية الحالي رقام

تشريعيا ينبغي تالفيه لتوفير حماية لموظفّي الخدماة 

كااون أن الحمايااة القانونيااة المااذكورة فااي ,الجامعيااة

لسااانة (103)الملغاااي رقااام قاااانون الخدماااة الجامعياااة

ي هي أكبر من الحماية القانونياة الاواردة فا, 1891

لساااانة (10)قااااانون انضااااباط مااااوظفي الدولااااة رقاااام

توكاال أماار التحقيااق مااع  إنهاااوأهاام مااا فيهااا ,1881

تتكااّون لجنااة تحقيقيااة  إلااىموظاف الخدمااة الجامعيااة 

المحااااااال الااااااى  ماااااان نفااااااس فئااااااةماااااان أعضاااااااء 

تفهماا لطبيعاة  رأكثا ونكونوبالتالي فهام ساي,التحقيق

عمل موظف الخدمة الجامعية مماا لاو كانات اللجناة 

مشكلّة بموجب قانون انضاباط ماوظفي الدولاة التاي 

 .لم تستوجب ذلك 

الاااواردة فاااي قاااانون الخدماااة  األخااارىوالضااامانة 

تتعلق  ولم توجد في القانون الحالي الجامعية الملغي

ب أن ووجابتأثير الناحية العلمية على التحقيق وهي 

 األعضااءوبقياة ( أساتاذ)يكون رئيس اللجناة بدرجاة

 ,(مساااعد أسااتاذ)ال تقااّل درجااة أيه ماانهم عاان درجااة

وبالتاااالي فاااأن ذلاااك يبااادد المخااااوف مااان أن يقاااوم 

معياة موظف عادي بتولي مسائلة موظاف خدماة جا

وهااذا مااا يمكاان أن ,بدرجااة أداريااة أو علميااة عليااا

قياة يحدث في اللجناة المشاكلّة بموجاب اللجناة التحقي

, التي تتشّكل بموجب قانون انضباط موظفي الدولاة

إذ يمكن بموجبها لموظاف عاادي أن يقاوم باالتحقيق 

مع أي موظاف خدماة جامعياة حتاى لاو كاان رئايس 

 أو أن يتولى ,جامعة مثال أو عميد كلية أو معهد

رئاسة اللجنة التحقيقية موظف حاصال علاى شاهادة 

ذ جااامعي جامعيااة أوليااة ليتااولّى التحقيااق مااع أسااتا

أو ربمااا حتااى ماان ,حاصاال علااى لقااب علمااي عااال  

كااون رئاايس اللّجنااة واحاادا ماان طاااّلب الممكاان أن ي

وهااذا يمثاال اسااتهانة , السااابقين المحاال إلااى التحقيااق

بمكانة األساتذة الجامعيين وتهاوناً بالكيفياة التاي ياتم 

وهذا أمار , الخدمة الجامعيةمع موظفّي  بها التعامل

من إن يكاون موظاف الخدماة ينبغي تعديلاه بماا يضا

الجامعياااة المحاااال إلاااى التحقياااق قاااد حصااال علاااى 

االحتااارام وعااادم التقليااال مااان شاااأنه أثنااااء أحالتاااه 

فاإلحالااة إلااى التحقيااق فااي كاال األحااوال ال ,للتحقيااق

وإنمااا مجاارد أجااراء للتأكااد ماان ,تمثاال حكمااا عليااه

 (66).صحة التهم المنسوبة إليه   

خارى أالتحقياق , مرحلاة  تعقب مرحلة اإلحالاة إلاى

مار القياام بهاا إلاى أجاراء التحقياق التاي يوكال إهي 

ساالطة تختلااف غالبااا عاان تلااك التااي تحياال الموظااف 

تتاااولى اللجناااة التحقياااق ماااع )و ,(61)إلاااى التحقياااق

ولهاا فاي سابيل  (69)إليهااالموظف المخالف المحال 

الموظف والشاهود  أقوالمهمتها سماع وتدوين  أداء

واالطااالع علااى جميااع المسااتندات والبيانااات التااي 

وتحااارر محضااارا  تااارى ضااارورة االطاااالع عليهاااا

وماا سامعته مان  إجاراءاتتثّبت فياه ماا اتخذتاه مان 

أماااا بعااادم مساااائلة ,ماااع توصاااياتها المساااّببة أقاااوال



أو بفرض إحادى العقوباات ,الموظف وغلق التحقيق

وظفي فاااي قاااانون انضاااباط مااا( المنصاااوص عليهاااا

لسااااانة ( 10)الدولاااااة والقطااااااع االشاااااتراكي رقااااام

 أحالاااتالجهاااة التاااي  إلاااىوترفاااع كااال ذلاااك )1881

 .   (62)(الموظف عليها

التاااي يمكااان أن تفااارض علاااى موظاااف  والعقوباااات

الخدمااة الجامعيااة هااي ذاتهااا التااي يمكاان أن تفاارض 

على الموظف في بقية دوائر الدولاة بموجاب قاانون 

وهااي بحسااب ,رانضااباط مااوظفي الدولااة آنااف الااذك

مان ( 2)ووفقا للمادة, األشد إلى األخفتسلسلها من 

 ─:هيقانون االنضباط 

ويترتاااب لياااه تاااأخير الترفياااع أو ,لفااات النظااار ( 1

 .الزيادة ثالثة أشهر  

ويترتب عليه تاأخير الترفياع أو الزياادة , اإلنذار( 3

 .مدة ستة أشهر 

باااأمر ,أياااام  10قطاااع الراتاااب لمااادة ال تتجاااوز ( 2

ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزياادة وفقاا  إداري

 -:لما يأتي

خمسة أشهر أذا كان قطع الراتب مادة ال تتجااوز ( أ

 .أيام  خمسة 

شهر واحاد عان كال ياوم مان أياام قطاع الراتاب ( ب

 . أيامأذا تجاوزت مدة العقوبة فترة خمسة 

ويترتاب علياه تاأخير الترفياع أو الزياادة  التوبيخ( 0

 .    مدة سنة واحدة

مااان % 10الراتاااب بنسااابة ال تتجااااوز  إنقااااص( 6

تقااّل عاان سااتة أشااهر وال  الراتااب الشااهري لماادة ال

ويترتاب عليهااا تااأخير الترفيااع أو ,تزياد علااى ساانتين

 .الزيادة مدة سنتين  

ويكون مؤقتا لمدة يتم تحديدها فاي قارار ,الفصل( 1

 .الفصل  

وهي تنحية الموظف نهائيا مان الوظيفاة , العزل( 9

 . دم جواز إعادته إليها   وع

 

 

التحقيق مع عضو  ─:المطلب الثاني

 الهيئة التدريسية في القوانين األخرى

 
اول في هذا المطلب بالخصوص القوانين وسنتن

التي تعالج موضوع التحقيق مع عضو الهيئة 

التدريسية بصورة تختلف عن الطريقة التي عالج 

بها القانون العراقي هذه الحالة ألجل أعطاء صورة 

الهيئات  أعضاءأضافية لكيفية معالجة التحقيق مع 

للمقارنة بينها وبين القانون ,التدريسية في الجامعات

ومن ثم الموازنة بين المعالجتين وتفضيل ,العراقي

 .   األخرىأحداهما على 

لسنة ( 08)رقم الجامعات المصري تنظيم فقانون

الهيئة التدريسية خاضعون  أعضاءجعل  1893

بقية  لنظام تأديبي يختلف عن ذلك الذي يخضع له

كما فّرق بين أعضاء هيئة التدريس ,(68)الموظفين

ت وأفرد لكل طائفة وغيرهم من العاملين بالجامعا

منهم نظاما للتأديب مغاير عن 

من القانون تكلمت عن (106)فالمادة,(10)األخر

فلم تِجز التحقيق مع ,التحقيق إلى اإلحالةموضوع 

الموظف ما لم يعرض أوالً على جهة توصي بتقرير 

ولألخير بعد االطالع ,رئيس الجامعة إلىترفعه 

على تقرير الجهة أن يحفظ التحقيق وبالتالي يعتبر 

 وأ,من تهمة إليهي بريئا مما ُنسب العضو التدريس

يأمر رئيس الجامعة بإحالة عضو الهيئة التدريسية 

مجلس التأديب المخصص لهذا الغرض أذا ما  إلى

ولوزير التعليم أن يطلب بإبالغه ,رأى محالً لذلك

 .بالتقرير هذا    

الجهة األولية التي يعرض الموضوع عليها  أما

تتمثل بأحد ,العضو أوالً بتكليف من رئيس الجامعة

لتدريسية في كلية الحقوق في أعضاء الهيئة ا

أو ,العضو المحال للتحقيق إليهاالجامعة التي ينتمي 

أحدى كليات الحقوق أذا لم يوجد كلية حقوق في 

وعلّة هذا الحكم هي قدرة أعضاء هيئة ,الجامعة

التدريس بكلية الحقوق دون غيرهم من أعضاء هيئة 

التدريس بالكليات األخرى على توفير الضمانات 

ة قانوناً للُمَحقّق معه وهي ضمانات ال تتوافر المقرر

إال أذا توافرت في المحّقق مؤهالت علمية وخبرات 

الذي ُيحمد عليه  والحكم,(11)عملية في مجال القانون

من ( 106)المادة  ههو ما أوجبت المشّرع المصري

أن ال ضمانة لصالح عضو الهيئة التدريسية وهي 

عن درجة من يجري ّكلف بالتحقيق تقّل درجة من يُ 

التحقيق معه وهذا الحكم غير موجود في القانون 

العراقي سواء في قانون انضباط موظفي الدولة 

 .وكذلك في قانون الخدمة الجامعية   



يقوم بإيقاع عقوبة على  ويستطيع رئيس الجامعة أن

دون اللجوء لمجلس تأديبي  الهيئة التدريسية عضو

من (113)مادةوذلك فقط في حدود ما تقرره ال

العقوبات تتمثل بعقوبتي  وهذه,القانون

بعد أن يقوم بسماع أقوالهم وتحقيق (اللّوم)و(التنبيه)

ويكون قراره مسّبباً ونهائيا أي غير قابل ,دفاعهم

  .للتظلّم  

ويجوز لرئيس الجامعة وقف عضو الهيئة 

التدريسية عن العمل احتياطيا أذا اقتضت مصلحة 

أشهر وال يجوز (2)تزيد على  لمدة ال التحقيق ذلك

ويترتب على  تمديدها أال بقرار من مجلس التأديب

ابتداء من  مرتب العضو صرف ربع ذلك وقف
تأريخ الوقف ما لم يقرر مجلس الـتـأديب غير 

ذا ُأحيل,(28)ذلك  إلى التدريسيةعضو الهيئة  وا 
التحقيق فعلى رئيس الجامعة أن يعلم العضو بالتهم 

 الموجهة أليه وبنسخة من تقرير المحقِّق
يوم على األقل من تأريخ الجلسة المعيَّنة (82)قبل

  (   .24)للمحاكمة

-:أما بخصوص المجلس التأديبي فأنه يتشّكل من  
نّواب رئيس الجامعة يعّينه مجلس الجامعة  أحد( 1

                .سنويا رئيسا  

من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كلية  أستاذ( 3
الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية حقوق 

.يعّينه مجلس الكلية سنوياً     
.مستشار من مجلس الدولة ُيندب سنوياً   ( 2  

وفي حالة الغياب أو المانع يحّل النائب االخر 
في  لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه

(10).االقدمية منهم محّل الرئيس       

تصدر عن مجلس تأديب أعضاء  والقرارات التي)
هيئة التدريس بالجامعات هي قرارات نافذة بذاتها 

ماد أو تصديق من جهة أدارية دون ثمة اعت
وهي أقرب في طبيعتها وأدنى الى ,.....أعلى

االحكام ويجري في شأنها ما يجري على االحكام 
من المحاكم التأديبية فُيطعن عليها مباشرة الصادرة 

أمام المحكمة االدارية العلياعمالً بنّص 
من قانون مجلس الدولة (32)و(33)المادتين

      (  .16)(1893لسنة(09)رقم

من االحكام السابقة فأن مسائلة رؤساء  واستثناءاً 
الجامعات ونّوابهم وامين المجلس االعلى 

ثالثية يشّكلها المجلس للجامعات تكون أمام لجنة 
االعلى للجامعات بناًء على عرض رئيسه من بين 
اعضاء المجلس ولها أن تقوم باالستعانة بمن تراه 

ويعرض ,مناسبا من االساتذة أو الخبراء الفنيين
على الجهة المختّصة رئيس المجلس نتيجة التحقيق 

(11).اذ ما تراه مناسبا   بالتعيين ألتخ  

وبموجب قانون تنظيم  القانون السوري أما
فقد أورد أحكاماً  ,3001لسنة (1)الجامعات رقم 

مشابهة ألحكام القانون المصري ألى حد كبير من 
في الواقعة المنسوبة الى عضو  قناحية وجود محق  

الهيئة التدريسية ليرفع تقريره الى رئيس الجامعة 
وكذلك من ناحية الصالحية الممنوحة لرئيس 

لجامعة وأيضا فيما يخّص الوقف االحتياطي ا
وهذه , وكيفية أطالع العضو المحال الى التحقيق

النصوص مشابهة لما اورده القانون المصري 
أال ان المشرع السوري أختلف في ,وبنفس االحكام

تشكيل المجلس التأديبي الذي ُيحال أليه العضو فهو 
  -: (19)يتشّكل من الفئات التالية

جلس التأديب وهو مستشار بدرجة رئيس م -1
.عضو محكمة أدارية يسّميه رئيس مجلس الدولة    

.مستشار يسّميه رئيس مجلس الدولة عضواً   -3  
ّواب رئيس الجامعة يسّميه رئيسها عضوا أحد ن -2
  .  
.أستاذ يسّميه مجلس الجامعة عضواً    -0  
يسّميه المكتب التنفيذي من  (12)ممّثل عن النقابة -6

.بين االساتذة عضواً     
وبالتالي فأن المشّرع السوري أخذ بالتشكيل 

فهو يتألف من خمسة ,رك لمجلس التأديبالمشت
أثنين يختارهم مجلس الدولة على أن يختار ,أعضاء

وأثنين يختارهم مجلس الجامعة ,رئيسه احدهما
أما ,على أن يختار رئيسها أحدهم من بين نّوابه

الخامس فيتم أختياره بأعتباره ممّثل عن الفئة التي 
وهذا يعتبر أحد ,يرجع أليها عضو الهيئة التدريسية

.الضمانات للُمَحقّق معه  
فأن قانون الجامعات ,اليمني أما في القانون  

منه أناط (00)وفي المادة,1881لسنة ( 13)رقم
مهمة مسائلة عضو الهيئة التدريسية بمجلس 

تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة حيث ,تأديبي
التدريس ومساعديهم تأديباً عن المخالفات التي 



مجلس تأديب يشكل على النحو تنسب إليهم أمام 
-:ي التال  
.ا  رئيس لجامعة للشئون األكاديميةنائب رئيس ا -أ  
أساتذة في القانون من كلية الشريعة والقانون أو  -ب 

                                   أعضاء من كلية مماثلة

.واً       عض لساءَ أستاذ يختاره المُ  -ج           
ويجوز أن يحضر مجلس التأديب ممثل عن 

.   أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  
تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل من و

ارية الخدمة للطعن فيها باإللغاء أمام الشعبة اإلد
ستين يوماً من تاريخ صدور  خالل بالمحكمة العليا

(18).ر     القرا   
أما تأديب الموظف العام بموجب القانون 

فالقاعدة العامة أن سلطة توقيع الجزاء ,الفرنسي
 نفسها اإلدارة اختصاصعلى الموظف تكون من 
بموجب السلطة و والتي تمتلك سلطة التعيين

فهي تمتلك سلطة  الرئاسية الممنوحة لها
سلطة أن تقوم بإيقاع وتستطيع هذه ال,التأديب
 األخرىالجزاءات  إما,( اللوم)و(اإلنذار)عقوبتي

مشتركة تتشّكل  هيئةفيجب أن يتم إيقاعها من قبل 
 وممثليّ  أإلدارة من عدد متساو  بين ممثليّ 

ويرأس اللجنة هذه رئيس السلطة أو ,العاملين
أما الطعن ,(90)وتصدر قراراتها بأالغلبية اإلدارة

بقرارات هذه اللجنة أو الهيئة فيتم أمام المجلس 
للتأديب للوظيفة العامة الذي يرأسه رئيس  أألعلى

.( 91)بدرجة قاضي  
لكن هناك بعض االستثناءات التي ال تشمل بهذه 

وأعضاء ,مثل أعضاء السلطة القضائية األحكام
فقد سبق مّنا القول ,(93)هيئة التدريس أو ألتعليم

أنهم يخضعون للمرسوم الصادر 
ينّص  لكّن هذا المرسوم لمّ ,1812نوفمبر(13)في

حيث ُنّظمت هذه ,انضباطية إجراءاتعلى 
الصادر 169-83بموجب المرسوم رقم اإلجراءات

ل بالمر1883يوليه12في  -86سوم والمعدَّ
.   1886يوليه12في203  

من المرسوم السابق (30)وطبقا للمادة
فأن رئيس الجامعة هو من يملك حق ,1883لعام

إحالة عضو التعليم العالي إلى هيئة 
االنضباط,وذلك بتقرير إلى رئيس هيئة االنضباط 
تتضّمن تفصيالت المحال على التحقيق مع التهم 

المرتبطة بهذه وأالدلة والمستندات  المنسوبة أليه
  .   (92)التهم

والقواعد العامة في التحقيق تقضي بأن ال تقّل 
درجة المحق ق عن درجة الُمحقَّق معه سواء من 

ودائما , حيث الدرجة الوظيفية أو من الفئة الوظيفية
ما يمارس القضاء رقابة مشّددة بهذا 

  .(   90)الخصوص

وتخضع القرارات الصادرة من هيئة االنضباط 
هذه بحق أعضاء التعليم العالي إلى رقابة مجلس 

وقد ألغى مجلس الدولة الكثير من ,الدولة الفرنسي
قرارات هيئة االنضباط هذه وفي مناسبات كثيرة 

وبخاصة عندما ال تتضّمن تلك القرارات ضمانات 
.(   96)التحقيق إلىكافية للمحال   
من المرسوم على أن هيئة ( 6)ونّصت المادة

  -:االنضباط تتكّون من 
ستة من األساتذة الجامعيين أو من في ( 1

األقل من أساتذة  على أن يكون أحدهم على,درجتهم
.الجامعة نفسها  

أربعة من المدّرسين أو المدرسين المساعدين ( 3
.او من في درجتهم    

. (   المعيدين)اثنان من الباحثين( 2  
ثالثة مّمن مارسوا وظيفة من وظائف التعليم ( 0

.على أن ال ينتمون لنفس الجهة    
وتكون مّدة استمرار هيئة االنضباط المنتخبة هذه 

نفس مّدة بقاء مجلس الجامعة هي خمس سنوات ال 
(       .91)يجوز تجديدها  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

الخاتمة       
موظف الخدمة الجامعية يعتبر عنصرا مهماً  أن

بأعتباره )فهو يعتبر,من عناصرتطوير المجتمع
بل ,العنصر المتحرك(يمّثل العنصر البشري

ك للعنصر االخر وهو العنصر المادي  وهوالمحر 
المتمثل بأالدوات الماّدية المستعملة كوسائل 

وآية ذلك أن جميع المجتمعات التي أخذت ,تعليمية
وفي شّتى مجاالت  تقدما علميا أقتصاديا تحق ق
كان التعليم هو الوسيلة الفّعالة التي ,الحياة

.أستعملتها تلك المجتمعات في سبيل تحقيق ذلك   
وأنطالقا من أن العملية التعليمية تعتمد على عضو 

فهو ,الهيئة التدريسية او موظف الخدمة الجامعية
بعض  فقد أشّرت,يعتبر جوهر العملية التعليمية

من نجاح العملية التعليمية % 10الدراسات أن
 أهمية خاّصةالذي يشّكل يتوقف على المدّرس 

لتركيز على الكفائات العلمية النادرة التي ال ا بهدف
كونها من أهم وسائل ,بدَّ أن تحظى بأهتمام المجتمع

.  ( 99)تطوره وتقّدمه وتفوقه  
لموظف الخدمة الجامعية في القانون العراقي  أنَّ 

بدليل ان ,مكانة خاّصة ووضع ال يشابه غيره
المشرع كان قد أفرد لموظف الخدمة الجامعية 

قانوناً خاّصاً ضّمنه الكثير من أالمتيازات 
بهدف وضعه في مكانة تناسب وتليق ,الممنوحة له

بل وتدفعه لتطوير نفسه وعلمه ولكي ال يصل ,به
لذا كان لزاما أن يتّم تمييز ,التقادم العلميأليه 

موظف الخدمة الجامعية من الناحية القانونية 
والشروط الالزمة ألعتبار موظف ما موظفاً 

وهذه الشروط الالزمة ألعتبار ,للخدمة الجامعية
موظف الخدمة الجامعية ال تشمل فقط الشروط 

التي ذكرها قانون الخدمة الجامعية  االدارية
بل تشمل شروطا علمية ,3002لسنة (32)رقم

وهذه الشروط العلمية ,تضاف الى الشروط االدارية
وِضعت بسبب المهمة الخاصة التي يتوالها 

فهذه المهمة ال تشابه ,موظف الخدمة الجامعية
غيرها من المهام التي يقوم بها بقية الموظفين 

الذين يتولون الوظيفة العامة في بقية 
ترتبط إصالً بالعمل على  فهذه المهمة,المجاالت
والقيام بالتدريس وألقاء المحاضرات  نشر الِعْلم

وهذه المهام تتطلّب ان يكون موظف ,على الطلبة
الخدمة الجامعية متواصالً مع أخر التطورات 

العلمية في مجال أختصاصه ومتمكناً منها على 
.أفضل صورة     

أن هذه المتطلبات العلمية التي تعتبر إحدى 
مهمة جدا إلى ,مات موظف الخدمة الجامعيةألتزا

الحّد الذي جعلها المشّرع في مختلف الدول معياراً 
ينماز بها موظف الخدمة الجامعية أو عضو الهيئة 

وكذلك معياراً للتفاضل بين ,التدريسية عن غيره
.أعضاء هيئة التدريس أنفسهم    

أن هذا التمّيز في التعامل مع موظف الخدمة 
قبل المشرع ال يمنع من القول أن هذا  الجامعية من

الموظف يعتبر من ناحية الطبيعة القانونية موظفاً 
من ,وهذا التمّيز ال ُيخِرجه من هذا االطار,عاماً 

أجل ذلك كان القانون المتعلق بالخدمة المدنية أو 
الوظيفة العامة هو الشريعة والقواعد العامة التي 

ي نصوص يتّم اللجوء لها عند غياب الحكم ف
وهذا االرتباط بين ,القانون المتعلق بهذه الفئة

موظف الخدمة الجامعية من جهة بين الموظف 
وقد دأبت القوانين ,العام هو نتيجة لذلك االعتبار

التي تعالج فئة أعضاء هيئات التدريس الجامعي 
برغم هذا االرتباط بين مفهوم الموظف العام 

ض االحكام بموظف الخدمة الجامعية على إيجاد بع
التي تضفي مزيدا من الوقار واالحترام عند معاملة 

وقد ظهر هذا جلّيا في القانون ,افراد هذه الفئة
لسنة ( 08)رقم المصري تنظيم الجامعات

القانون السوري وبموجب قانون  وكذلك,1893
وكذلك ,3001لسنة (1)تنظيم الجامعات رقم 

-83بموجب المرسوم رقم القانون الفرنسي
ل بالمرسوم 1883يوليه12ادر في الص169 والمعدَّ
غيرها من قوانين ,1886يوليه12في86-203

عندما قّررت أن تكون مسائلة ,الدول االخرى
عضو الهيئات التدريسية في الجامعات لديها أما 
كما ,جهة تختلف عن تلك التي تسائل الموظف العام

أن هناك ضمانات اخرى للعضو المساَئل عند بدء 
حالة والتحقيق لعّل أهمها تتمثل في أن إجراءات اال

يكون من يتولى التحقيق ال يقلُّ درجة عن من 
  .   يجري التحقيق معه

غير أن القانون العراقي للخدمة الجامعية 
لم يوِل هذا الجانب تلك االهمية  3002لسنة(32)رقم

وهو غير مصيب )كما في القوانين االخرى فأختار
حكم بين طريقة أن يطابق من حيث ال,(في هذا

     معاملة الموظف العام عند



برغم ما يمتاز ,وبين مسائلة الموظف العام,مسائلته
به موظف الخدمة الجامعية من أدائه لعمل ليس له 

ليس أقلّه , نظير في الوظيفة العامة وال شبيه من
.والمراقبات االمتحانية  ,تصحيح الدفاتر االمتحانية  

العراقي تغيير موقفه أن هذا يفرض على المشرع 
هذا من مسئلة إنضباط موظف الخدمة الجامعية ومن 

طريقة إختيار بعض المناصب التي تؤثر على 
العملية التعليمية ومنها طريقة إختيار رئيس القسم 

.العلمي في الكليات والجامعات     
واستناداً لما سبق فقد توصلنا إلى النتائج التالية 

  ─:المستخلصة من البحث 
 

-: النتائج    
أن موظف الخدمة الجامعية هو الموظف  ─1

العام الذي ينتسب إلى وزارة التعليم العالي 
بصورة مجتمعة والبحث العلمي والذي يقوم 

وكتابة ,التدريس الجامعيوغير منفصلة ب
وأعداد البحوث العلمية أو المشاركة 

 .وتقديم االستشارات العلمية والفنية   ,فيها
موظف خدمة جامعية الموظف وكذلك يعتبر 

في ديوان وزارة التعليم العالي يعمل  الذي
والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه 
شروط عضو الهيئة التدريسية , المنصوص 
عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث 

أو إي قانون  1822لسنة (  00)العلمي رقم 
 .    يحل محله

أن قانون الخدمة الجامعية  ─3
ال يشمل من ينتسبون إلى ,3002لسنة(32)رقم

وال ,الكليات االهلية التابعة للقطاع الخاص
يشمل أيضا المؤسسات العلمية والتعليمية التي 

تتبع لغير وزارة التعليم العالي والبحث 
مثل معهد االتصاالت التابع لوزارة ,العلمي

لوزارة ومعهد النفط التابع ,االتصاالت
لكن ليس هناك ما يمنع أن تقوم هذه ,النفط

المؤسسات بإتباع الطرق واالساليب العلمية 
واالكاديمية المتبعة في مؤسسات وزارة التعليم 

 .العالي والبحث العلمي     
 أن قانون الخدمة المدنية ─2

يعتبر الشريعة العامة 1810لسنة(30)رقم
ند عدم لذا ع,بالنسبة لموظف الخدمة الجامعية 

وجوج نّص يحكم الحالة في قانون الخدمة 
يتم الرجوع ,3002لسنة(32)الجامعية رقم

للشريعة العامة المتمثلة بقانون الخدمة المدنية      
 . 
الجامعية أخذ بمنهج  أن قانون الخدمة ─0

مفهوم محّدد قانون الخدمة المدنية فلم يضع 
للمخالفة التأديبية التي توجب مسائلة موظف 

لذا فأنه ترك أمر ذلك إلى ,الخدمة الجامعية
تقدير االدارة وسلطتها التقديرية أن تقرر 

مسائلة موظف الخدمة الجامعية متى ما رأت 
إخالالً منه بواجباته الوظيفية أو بما توجبه عليه 

وهذه السلطة ,االخالق القويمة وحسن السلوك
التقديرية تمارسها االدارة في حدود مراقبة 

 .االداري لها   القضاء 
وتتم مسائلة موظف الخدمة الجامعية وفقا 
لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 

 1881لسنة(10)االشتراكي رقم 
وبنفس الطريقة واالليات التي تتم بها ,المعّدل

كما ان العقوبات التي ,مسائلة الموظف العام
تفرض على موظف الخدمة الجامعية هي ذاتها 

 .قانون االنضباط السابق  المنصوص عليها في

 ─:وانطالقا مما سبق فأننا نوصي بما ياتي 

 
 -:التوصيات

االشتراط في قانون الخدمة الجامعية  -1
ان يكون رئيس القسم ,3002لسنة(32)رقم

ومن بين أٌقدم ,العلمي من أعضاء هيئة التدريس
أومن بين أعلى ثالثة ,ثالثة أساتذة في القسم
وذلك بتغيير , العلميألقاب علمية في القسم 

آنفة الذكر إلى ما ( 32)نص المادة 
ويديره رئيسه الذي يّعين بقرار من ))....يأتي

رئيس الجامعة بناءاً على توصية من عميد 
حاملي أعلى ثالثة ألقاب علمية  من بين,الكلية 

  .......((  .في االختصاص في القسم
من (11)نص المادة أضافة نص يشابه -3

مة الجامعية السابق والملغي قانون الخد
مع االخذ بالقانون  1891لسنة(103)رقم

 -:أوالً ((المصري ليصبح نص المادة كالتالي
إلى محق ق أذا  يحال موظف الخدمة الجامعية

ُنسب اليه قيامه بعمل يشّكل إخالال بواجبات 
وظيفته العلمية أو التربوية أو اإلدارية أو بما 

مة الجامعية من يجب أن يتحلى به موظف الخد
أحد ويكون المحق ق , للتحقيق معه,صفات ُخلقية



أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في 
المحال  الموظفالجامعة التي ينتمي إليها 

أو أحدى كليات الحقوق أذا لم يوجد ,للتحقيق
أن ال تقّل درجة  على,كلية حقوق في الجامعة

 من ُيّكلَف بالتحقيق عن درجة من يجري

بعد  لرئيس الجامعة -:ثانيا.   التحقيق معه

االطالع على تقرير المحق ق أن يحفظ 
أو يأمر بإحالة الموظف إلى مجلس ,التحقيق

التأديب المخصص لهذا الغرض أذا ما رأى 
ولوزير التعليم أن يطلب بإبالغه ,محالً لذلك

 .  بالتقرير هذا 
أضافة مادة الى قانون الخدمة الجامعية  ─2

يتعلّق بتكوين مجلس أو لجنة خاصة النضباط 
يونقترح أن يكون ,موظفي الخدمة الجامعية

 -:نص المادة بالشكل التالي 
تتألف بقرار من مجلس الجامعة لجنة ))

أنضباط موظفي الخدمة الجامعية في كل 
وتكون برئاسة عضو ,جامعة
وأثنين ال تقل مرتبة أي منهما ,(أستاذ)بدرجة

على أن يكون أحد ,(اعدأستاذ مس)عن درجة
أعضائها على األقل مختصاً في 

عن  وعضوية موظف للخدمة الجامعية,القانون
 الكلية أوالمعهد التي ينتسب اليها 

ويتم أختيارهذا العضو من ,المحال الى التحقيق
قبل موظفي الخدمة الجامعية في الكلية أو 

مدير القسم  ويكون,المعهد بصورة ثابتة
معة أو من يقوم مقامه القانوني في الجا

ولمجلس الجامعة تعيين ,سكرتيرا لهذه اللجنة
نائب الرئيس وعضوين احتياط يحلّون محل 

على أن تتوفر ,الرئيس والعضوين عند غيابهم
فيهم نفس الشروط المطلوبة لألعضاء 

وفيما يتعلق بإجراءات اللجنة فتتمتع ,األصليين 
ة بكافة صالحيات واختصاصات اللجنة التحقيقي
المؤلفة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة 

 . المعّدل  1881لسنة ( 10)رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الهوامش
 

للشيخ علي بن {من اليحضره الفقيه}كتاب:مثاالً ُذكرت رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين في كثير من المصادر المعتبرة عند المسلمين منها ( 1
 .ألبن شعبة الحّراني وغيرها من المصادر االخرى    {تحف العقول}وكتاب,(رحمه هللا)الحسين الصدوق

 

 -:وهذه الجامعات بحسب نص المادة هي كاآلتي( 3
 .جامعة القاهرة ومقرها القاهرة (أ

  .جامعة اإلسكندرية ومقرها اإلسكندرية (ب
 .جامعة عين شمس ومقرها القاهرة  (ج
  .جامعة أسيوط ومقرها أسيوط  (د
 طنطا   جامعة طنطا وقرها(ه
 .جامعة الزقازيق ومقرها الزقازيق  (و
 امعة المنصورة ومقرها المنصورة  ج(ز
   .جامعة حلوان ومقرها القاهرة  (ح
 .جامعة قناة السويس ومقرها اإلسماعيلية  (خ
 .مقرها سبين الكوم  جامعة المنوفية و(ي
 .جامعة المنيا ومقرها المنيا  (ل
 .  جامعة جنوب الوادي ومقرها القنا  (ك
 
. من القانون المذكور  ( 5)للتفصيل أكثر في مهمات المكاتب االستشارية أنظر المادة( 3  

 

 .من قانون وزارة التعليم العالي انف الذكر   ( 51)أنظر المادة (0

 

 .من القانون السابق     (59)أنظر المادة (2

 

 من القانون السابق  ( 54) أنظر المادة (4

  

 من القانون السابق  ( 52)أنظر المادة (9

 

 .من القانون السابق   ( 58)أنظر المادة (1

 .من القانون السابق  ( 34)أنظر المادة (8

 . هجري   1019محرم  58ميالدي الموافق 1884يو يون 14والصادر في  1884لسنة ( 15)أنظر قانون الجامعات اليمنية رقم ( 14

 من القانون السابق( 03)أنظر المادة ( 11

 
 من القانون المذكور( 10)أنظر المادة (13 

   
 .من القانون السابق   ( 131)أنظر المادة (13

 .من القانون السابق   ( 122)أنظر المادة (10

بما يأتي  1892لسنة  148الصادرة بالقرار الجمهوري رقم  1895لسنة  08لقانون رقم من الالئحة التنفيذية ل( 91)نَصت المادة ( 12

يتم اختيارهما ،تشَكل لجنة االمتحان في كل مقرر من عضوين على األقل يختارهما مجلس الكلية بناءاً على طلب مجلس القسم المختص ))......

 ((    .ي حالة االستعجال اختيار أعضاء اللجنة وللعميد ف،بقدر اإلمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 5448القاهرة ،المركز القومي لإلصدارات القانونية1ط،(الوسيط في تأديب هيئة التدريس بالجامعات)المستشار الدكتور خالد عبد الفتاح (  14

 11-14ص،

دار النهضة العربية ،5441، 5ط،دراسة مقارنة ( النظام التأديبي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات )الدكتور صبري السنوسي ( 19

     35القاهرة ص،

     33ص،مصدر سبق ذكره،( النظام التأديبي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات )الدكتور صبري السنوسي ( 11

جامعة بغداد ,كلية القانون ,رسالة ماجستير( قابة القضائية على المالئمة بين المخالفة والعقوبة في القرارات التأديبيةالر),حنان محمد مطلك(18
 8ص .1880

 .   148ص 1834،القاهرة،أطروحة دكتوراه ( التأديب،الترقية،ضمانات الموظفين في التعيين)إسماعيل زكي( 54

 1892،معهد البحوث والدراسات العربية،المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون ( الجريمة التأديبية )سليمان طماوي.د( 51

 01ص 

 154ص، 1880،دار النهضة العربية ( التأديب في الوظيفة العامة)عبد الفتاح حسن .د( 55

 .    55ص،  ذكره مصدر سبق( الوسيط في تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات )المستشار الدكتور خالد عبد الفتاح (53



 519-514ص   1841بيروت ،المطبعة البوليسية ( الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين)فوزي حبيش ( 50

241ص 1892السنة االولى،العدد الثاني،مجلة العدالة( 52  

من نص مشابه للنص هذا ونرى أن  5442ولألسف فقد خال دستور العراق الجديد لعام ، 1894من دستور العراق لعان ( 34)نص المادة ( 54

.    ذلك نقص تشريعي ينبغي معالجته في الدستور الجديد    

.    53ص، سبق ذكره  مصدر،(الوسيط في تأديب أعضاء هيئة التدريس)المستشار الدكتور خالد عبد الفتاح محمد( 59  

.     330ص،5415، 1ط، مكتبة السنهوري، بغداد( الوسيط في الخدمة الجامعية)مصّدق عادل طالب( 51  

339-334مصّدق عادل طالب المصدر السابق  ص( 58  
.من القانون السابق  ( 54)للتفصيل أنظر المادة ( 34  

.من القانون السابق  ( 52)أنظر المادة ( 31  

.من القانون   ( 58)المادة أنظر ( 35  

.من القانون  ( 03)أنظر المادة ( 33  

.من القانون   ( 09)أنظر المادة ( 30  

وقد أشترط النَص أن يقوم العميد بأختيار أحد أقدم ثالثة أساتذة في القسم ليكون رئيسا لمجلس ،وما بعدها من القانون ( 24)أنظر المادة ( 32

.القسم    

.من القانون وما بعدها   ( 111)أنظر المادة ( 34  

.من القانون وما بعدها  ( 151)أنظر المادة ( 39  

.  34ص، مصدرسبق ذكره ،( النظام التاديبي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات)صبري محمد السنوسي . د( 31  

ها من المؤسسات ذات الطابع العلمي التي تخضع وهؤالء هم من يعملون في المؤسسات العامة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وغير(  38

أذ ،بأستثناء االطباء الذين يعملون في المستشفيات الجامعية ،سواء من االساتذة الباحثين او المعلمين او الموظفين، ألشراف وزير التعليم العالي 

.   1821ديسمبر عام  34الصادر في  1393─21أنهم يخضعون لألمر رقم   

40) André  Paysant{Le régime disciplinaire du personnal de l`enseignement superieur} A.J.D.A 1966 P:294 

.  34ص، مصدرسبق ذكره ،( النظام التاديبي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات)صبري محمد السنوسي . د( 01  

.من هذا البحث    0-3للتفصيل أكثر راجع ص( 05  

جامعة -رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون,أحمد محمود احمد الربيعي(في الوظيفة العامة التحقيق االداري) للتفصيل أكثر أنظر( 02  
  (احمد خورشيد المفرجي)بإشراف الدكتور3002عام ,الموصل

. 691, ص  1826ماجد راغب الحلو , القضاء االداري , الفنية للطباعة والنشر , . د( 00   
 .331, ص  .1896دار الثقافة و الطباعة و النشر , القاهرة ' دراسة مقارنة ',  (الفصل التأديبي في قانون العمل)  علي عوض حسن ,.د( 06
, مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة  1811فبراير  11ق , 6لسنة ( 869)المرقم  في مصر حكم المحكمة االدارية العليا( 01

 .    83القاعدة رقم ( 1)ع-(1), س 1810إلى اخر ديسمبر  1810االدارية العليا من اول اكتوبر 
 369, ص  1890دار الهنا للطباعة , القاهرة ,  (المدنيين بالدولة والقطاع العام المسألة التأديبية للعاملين)مغاوري محمد شاهين . د( 09
 10─9ص,مصدر سبق ذكره,أحمد محمود احمد الربيعي(التحقيق اإلداري في الوظيفة العامة)للتفصيل أكثر أنظر(02 
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 الخالصة
 

ان دور موظف الخدمة الجامعية دور خطير,فهو يعتبر عنصرا مهما في العملية التعليمية في الجامعات, كما 
انه صاحب الدور األكبر في تطور المجتمعات, ولهذه األسباب فان القوانين في البلدان اعتادت إنشاء نظام 

 قانوني خاص لألحكام المتعلقة بهذه الفئة, وخصوصا الجانب االنضباطي



األحكام التي تمت مناقشتها في هذا البحث هي موجودة  في القانون الفرنسي, المصري, اليمني, والقانون 
السوري والعراقي وبالنسبة للعراق تشريع قانون الخدمة الجامعية رقم 32 لسنة 3002  والذي ضم  كل ما 

 يتعلق بموظف الخدمة الجامعية إلعطاء الجامعة والعاملين بالكلية والعديد من الحقوق واالمتيازات
لكنه لم يشمل القضايا المتصلة بالتأديب واالنضباط, ويجب تجنب هذا النقص الخطير من خالل تعديل 
 القانون, وإضافة األحكام المتعلقة بهذه القضايا

 
 

Abstract 
 
 

The role of the university employee a serious role, as he is 
considered an important element in the educational process in 
universities, the owner of the biggest role in the evolution of 
societies, the reasons for these laws of the countries used to create 
a special legal regime of the provisions relating to this category, 
especially the discipline 
The provisions that are discussed in this research in French law, 
Egyptian, Yemeni, Syrian and Iraqi law  
The Iraq Enactment the Law No. 23 University work of 2008, which 
included everything related to the university employee to give the 
university and college employees and many of the rights and 
privileges. 
But he did not include issues related to the disciplinary and this 
must be avoided serious shortage through the amendment of the 
law, and add of provisions relating to this Issues 
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 ملخص
ينصب البحث على دراسة موضوع بطاقات الدفع      

االلكتروني المعروفة ببطاقات االئتمان، التي تعد أداة 

يثة في اجراء وفاء تسخر الوسائل االلكترونية الحد
العمليات المصرفية، حيث تقوم على قيد العمليات 
مباشرة في حساب التاجر لدى البنك مصدر البطاقة مع 
منح العميل حامل البطاقة أجال يجعله يستطيع 
الحصول على ما يشاء من مشتريات وخدمات ويستخدم 
البطاقة في دفع ثمنها بواسطة البنك ثم يقوم بعد ذلك 

دى البنك حسب العقد المبرم بينهما مقابل بسداد ديونه ل
الفائدة المتفق عليها ونظير حصول البنك أيضًا على 
عمولة من التاجر مقابل قيامه بضمان سداد قيمة 
المعامالت الناتجة عن استخدام البطاقة وقيدها في 

 .حساب التاجر المصرفي
وقد تم اختيار هذا الموضوع لما شهده استعمال هذه 

انتشار واسع ولعدم وجود نظام قانوني ن مالبطاقات 
يعالج احكام هذا النوع من البطاقات، إذ يهدف البحث 
إلى تقديم معلومات كافية حول بطاقات الدفع 
االلكتروني تفيد في التنظيم القانوني لها وذلك من 
خالل التعريف بهذه البطاقات ثم بيان طبيعتها القانونية 

ة على التعامل بهذه وأخيرًا تحديد اآلثار المترتب
  .البطاقات بالنسبة ألطرافها

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

    The research concentrates on the study 

of subject "of electronic payment cards" 

that are so called 'Credit Cards' which 



regarded an instrument utilizes the 

modern electronic means in performing 

bank processes. This card registers the 

processes directly in the merchant's 

account with the bank, the origin of the 

card,. The client, the card holder, is 

granted a period makes him gain what he 

wants from purchases and services and he 

uses the card in paying its prices by the 

bank. Afterwards he paybacks his debts   

according the bond signed between them  

in return of an agreed interest with having 

the bank a benefit by the merchant in 

return of his guaranty to pay processing 

value resulting in using the card and its 

register in the bank merchant's account. 

This subject has been chosen as this card 

has witnessed a vast use and because 

there was no lawful system treats such 

type of cards. This research aims to 

produce a sufficient information about 

this type of cards through its definition, 

showing its lawful nature and finally 

determining the impacts occur when 

treating with them, in order to start lawful 

regulation.          
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 مقدمة
 : موضوع البحث وسبب اختياره

يعدددد األداء أحدددد أوجددده انقضددداء االلتزامدددات، ومدددع 
ة كدان ال بدد أن يكدون األداء مرندًا تطور الحياة التجاري

فظهدددرت . وذو فعاليدددة ويمثدددل انعكاسدددا لتطدددور العصدددر
بدددذلك أنددددواع مختلفددددة مدددن البطاقددددات االلكترونيددددة التددددي 
اسدددتعملت فدددي مختلدددف المجددداالت كوسددديلة للددددفع بددددل 
النقدددددود الورقيدددددة، هدددددذه البطاقدددددات تمكدددددن حاملهدددددا مدددددن 
الحصدددول علدددى سدددلع وخددددمات او أي شددديء  خدددر لددده 

 . اليةقيمة م
وقدددد لقيدددت هدددذه البطاقدددات قبدددواًل واسدددعا وذلدددك لمدددا 
تحققددده مدددن مزايدددا عديددددة سدددواء لحاملهدددا او للتددداجر او 

 . للبنك الذي أصدرها
فبالنسددبة للحامددل تمكندده هددذه البطاقددة مددن سددهولة 
االسدددددتخدام وتمنحددددده األمدددددان مدددددن المخددددداطر التدددددي قدددددد 
يتعددددرا لهددددا عنددددد حملدددده النقددددود الورقيددددة كالسددددرقة او 

كمددا تمنحدده فرصددة الحصددول علددى نددوع مددن  الضددياع،
الددى  باإلضددافةاالئتمددان وتسددهيل الدددفع لفتددرة محدددودة، 

أّن هذه البطاقة في مأمن من رفا التاجر قبولها فدي 
ن امدددا التددداجر فتعدددد البطاقدددة االلكترونيدددة ضدددما. الوفددداء

تقلدددل مدددن مخددداطر االحتفددداظ بمبددددال   لحقوقددده، إذ أنهدددا
ك مددددن السددددرقة او نقديددددة كبيددددرة فددددي متجددددره فيددددأمن بددددذل

وأمدددددا البندددددك مصددددددر البطاقدددددة فدددددان العمولدددددة . السدددددطو
المخصددومة مددن التدداجر ومددن حامددل البطاقددة تعددد مددن 

 . األرباح الهامة التي تتحقق للبنك
كما تزايدت أهمية البطاقة االلكترونيدة فدي الوقدت 
الحاضددر كأحددد وسددائل الدددفع المرنددة والميسددرة ال سدديما 

ثيدددددري التنقدددددل لتلبيدددددة لرجدددددال األعمدددددال والمسدددددتثمرين ك
احتياجدددداتهم الماليددددة فددددي أي مكددددان مددددن العددددالم، حيددددث 
يسدددددتطيع حاملهدددددا أن يسدددددتخدمها فدددددي بلدددددد غيدددددر البلدددددد 

 .المصدر لها

وقددد تشددكلت عدددة أنددواع مددن البطاقددة اإللكترونيددة 
كددددان مددددن أهمهددددا بطاقددددة الدددددفع االلكترونددددي المعروفددددة 

ومددددن أهددددم التقنيددددات التددددي سدددداعدت . ببطاقددددة االئتمددددان
 اإللكترونيددةانتشددار مختلددف البطاقددات المصددرفية علددى 

االمكانات التخزينية للشريط المغناطيسي التي يدتم مدن 
ورقددددم خاللهددددا تخددددزين معلومددددات عددددن حامددددل البطاقددددة 

ثدددم ندددتج عدددن هدددذا . حسدددابه والدددرقم السدددري الخددداص بددده
التطددور ظهددور وسددائل دفددع الكترونددي متعددددة وهددو مددا 

 (. نيانظام تحويل األموال الكترو )يعرف بد
وفددي سددياق مواكبددة التطددور فددي هددذا المجددال كددان 
للعدددددراق تجربتددددده، اذ صدددددار يصددددددر البطاقدددددات الذكيدددددة 

الى تعامدل المصدارف العراقيدة بدأنواع اخدرى  باإلضافة
( (MasterCardالبطاقددات االلكترونيددة كبطدداقتي مددن 
 .االئتمانيتين (Visa)و 

وأمددددددددام مددددددددا يشددددددددهده اسددددددددتعمال بطاقددددددددات الدددددددددفع 
ئتمانيددددة فددددي العدددراق مددددن انتشددددار واسددددع االلكتروندددي اال

وتقدم، ولعدم وجود نظام قدانوني يقطدع بتسدمية موحددة 
لهددددذه البطاقددددات ويفّصدددددل حقددددوق والتزامددددات أصدددددحاب 
العالقددة بموجبدده، لددذا تددم اختيددار هددذا الموضددوع كمددادة 

 . بحث
 : أهداف البحث

يهددددف البحدددث الدددى تقدددديم معلومدددات كافيدددة حدددول 
. ستفيد منها المتعاملون بهابطاقات الدفع االلكتروني ي

كذلك بيان ماهية وطبيعة هذه البطاقات بالشدكل الدذي 
 .يمكن أن يفيد في التنظيم القانوني لها
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:خطة البحث  
للوصددول الددى األهددداف المتوخدداة مددن هددذا البحددث 

 : سيتم تقسيمه بالشكل اآلتي
نمهّددد أواًل لموضددوع البحددث مددن خددالل بيددان نشددأة 

وني وانتشارها، وكذلك بيدان واقدع بطاقات الدفع االلكتر 
ثدم نفصدل الموضدوع . العمل بهذه البطاقات في العدراق

فدددي مباحدددث ثالثدددة، نعدددّرف مدددن خدددالل المبحدددث األول 
 . منها ببطاقات الدفع االلكتروني

اما المبحث الثداني فسدنبين فيده الطبيعدة القانونيدة 
 . لهذه البطاقات

وأخيددددددرا سنوضددددددح فددددددي المبحددددددث الثالددددددث اآلثددددددار 
 .انونية للبطاقات المذكورةالق

ثدددم نخدددتم البحدددث بخالصدددة نسدددتعرا فيهدددا أهدددم 
 . النتائج والتوصيات التي خرجنا بها من خالله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد
نشأة بطاقات الدفع االلكتروني  وانتشيارهاو وواقيع 

 : العمل بها ف  العراق
( بطاقات االئتمان)تعد بطاقات الدفع االلكتروني 

لمصددددرفية التددددي اسددددتحدثها القطدددداع احدددددى الخدددددمات ا
المصرفي في الواليدات المتحددة االمريكيدة مندذ مدا يزيدد 

وكددان بنددك فددرانكلين الددوطني . سددتين سددنة( 61)علددى 
أول البندوك األمريكيددة التددي أصدددرت بطاقددات االئتمددان 

 National)وقام بتسمية البطاقة ببطاقة  1951عام 
Card) حيددث  1958، ثددم تبعدده البنددك األمريكددي عددام

ثددددم ظهددددرت  ،(American Card)أصدددددر بطاقددددة 
لدتمكن  1958عدام  (American Express)بطاقدة 

حاملهدددددا مدددددن الحصدددددول علدددددى السدددددلع والخددددددمات مدددددن 
الفنادق والشركات علدى أن تحصدل مدن عمالئهدا علدى 
. مددا يضددمن اسددترداد مددا تقددوم بدفعدده لحسدداب فددواتيرهم

، 1954كما ظهدرت بطاقدات االئتمدان فدي فرنسدا عدام 
 Carte du)ظهدددرت بطاقدددة دينرزكلدددوب  حيدددث

diners .) ثددددددم انتشددددددر اسددددددتخدام أنددددددواع مختلفددددددة مددددددن
 Carte)البطاقددددات االئتمانيددددة كالبطاقددددة الزرقدددداء 

Blue) والبطاقددة الذهبيددة ،(Carte d'or) والبطاقددة ،
 .(1)(Carte d'argent)الفضية 

وقد أسهمت المحاوالت التكنولوجية التعاونية بين 
وتطدوير طبيعدة العمدل المصدرفي المصارف في تغيير 

و  (Visa)المجددددددددددددددددددال، فمنظمددددددددددددددددددات فددددددددددددددددددي هددددددددددددددددددذا 
(MasterCard)  ًفدددي مجدددال بطاقدددات  جدددددت ابتكدددارا

الددددفع واالئتمدددان والخصدددم مدددع شدددبكة سدددويفت العالميدددة 
التددي ترعددى التحددويالت الدوليددة بددين المصددارف، وهددي 
تتددديح للعمدددالء فدددرص االسدددتفادة مدددن الخددددمات الماليدددة 

 . ( )عبر حدود العالم
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هدددي أكثدددر ( ATM)وتعدددد خدمدددة الصدددراف اآللدددي 
الخدمات االلكترونية انتشدارا فدي العدالم، وكدذلك بطاقدة 

 (. Visa)االئتمان 
وعلددى مسددتوى الدددول العربيددة شددهدت العديددد مددن 
الدددددددول نمددددددوا مطددددددردا فددددددي قطدددددداع بطاقددددددات االئتمددددددان 
كاإلمددددددددارات العربيددددددددة المتحدددددددددة، وقطددددددددر، والبحددددددددرين، 

 . رها، وغي( )واألردن ( )ومصر
فقددددد بدددددأت المصددددارف بتقددددديم  ( )امددددا فددددي العددددراق

، وكدددان المصدددرف 2115بطاقدددات االئتمدددان بعدددد عدددام 
العراقددي للتجددارة م سسددة رائدددة لتقددديم منتجددات بطاقددات 
االئتمددددان لعمالئدددده، وكددددان هددددذا المصددددرف قددددد أصدددددر 

خمسدددة عشدددر الدددف بطاقدددة ائتمدددان بحلدددول ( 15111)
 2113م اذ ان العددراق قددد شددهد بعددد عددا. 2117عددام 

 2115تغيددرات كبيددرة فددي النظددام المصددرفي، ففددي عددام 
الشركة الوطنية للخدمات )انشا البنك المركزي العراقي 

لتقديم بطاقة االئتمدان، وبحلدول عدام ( المالية المحدودة
انضددم العدددراق الدددى الشددرق األوسدددط لالسدددتثمار  2119

(IMEIB ) ومقدره البحدرين للتعدداون مدع خدماتده وتددوفير
اقدددددات االئتمدددددان لتحسدددددين وجودهدددددا فدددددي تسدددددهيالت بط

 أيضدددددددا (MasterCard)سددددددوق العراقيددددددة، وانشددددددأت ال
عالقات مع مصرف بغدداد والمصدرف العراقدي للتجدارة 

وفدي شدهر تمدوز . لتقديم الخصدم والمنتجدات االئتمانيدة
باشدددر المصدددرف ( 2112)مدددن العدددام الحدددالي ( يوليدددو)

 Card)العراقي للتجارة بإصدار بطاقات فيدزا الذهبيدة 
Gold Debit Visa ) والتددي تتدديح التعامددل بمجمددل

. الخصدددومات الدوليدددة والمشدددتريات وحجدددوزات الفندددادق
ويعتقددددددد المسددددددوقون أن بطاقددددددة االئتمددددددان فددددددي العددددددراق 

 : صناعة لديها امكانات كبيرة، وذلك لألسباب التالية
الدينار العراقي لديه قوة شرائية منخفضدة حتدى فدي  -

للعملددة البالسدددتيكية  السددوق المحليددة، وبالتدددالي يمكددن

التغلدددب علدددى مشددددكلة حمدددل جدددزء كبيددددر مدددن العملددددة 
 . ، ليتناسب مع حجم المدفوعاتالورقية

كمدددددا أن االنترندددددت يكسدددددب المزيدددددد مدددددن القدددددوة فدددددي  -
الدددبالد، واسدددتخدام بطاقدددة االئتمدددان فدددتح  فاقدددًا جديددددة 

 . للتجارة عبر اإلنترنت
أمدددا أندددواع بطاقدددات االئتمدددان فدددي العدددراق، فتقددددم 

ك نددددوعين مددددن البطاقددددات لعمالئهددددا علددددى أسددددا  البنددددو 
وضددعهم المدددالي، اذ تعطدددي للعمددالء مدددع رصددديد البندددك 
بطاقدددددات االئتمدددددان العاديدددددة، وكدددددذلك تعطدددددي بطاقدددددات 

 . ( )مسبقة الدفع او بطاقات االئتمان المضمون
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 المبحث األول                
 التعريف ببطاقات الدفع االلكترون 

فدددي هدددذا المبحدددث تعريدددف بطاقدددة الددددفع  سدددنتناول
االلكتروندددي فدددي مطلدددب أول، ثدددم سدددنميزها عدددن غيرهدددا 

، وفدددددي بطاقدددددات االلكترونيدددددة فدددددي مطلدددددب ثدددددان  المدددددن 
المطلدددددددب الثالدددددددث سدددددددنبين خصدددددددائص هدددددددذه البطاقدددددددة 

 . ووظائفها
 : المطلب األول

 طاقة الدفع االلكترون  تعريف ب
 يطلق على بطاقة الدفع االلكتروندي فدي الكتابدات
: العلميدددة واالسدددتعمال المصدددرفي مسدددميات عددددة، منهدددا

بطاقددددة االئتمددددان، بطاقددددة االعتمدددداد، البطاقددددة البنكيددددة، 
بطاقددددة الوفدددداء، بطاقددددة االقددددراا، النقددددود االلكترونيددددة، 

 . والنقود البالستيكية
وألّن االسم او المصطلح له أثر فدي بيدان طبيعدة 

مر يقتضي تحديد االسم او المصطلح المسمى فان األ
الصدددددحيح الدددددذي يددددددل علدددددى هدددددذه البطاقدددددة مدددددن بدددددين 
المسميات التي ذكرناها وذلك فدي فدرع أول، ثدم سدنقوم 

 . في فرع  ثان  وفقا الصطالح فقهاء القانون بتعريفها 
      تحديد المصيطل  الصيحي  الي   : الفرع األول

 : يدل على طبيعة البطاقة
ال خدددالف حولهدددا، فهدددي ( Card)كلمدددة البطاقدددة 

المسددميات وتعبددر عددن الجانددب الشددكلي  تددذكر فددي كددل
الددذي يتمثددل فددي صددناعة البطاقددة مددن مددواد بالسددتيكية 

مدددادة كلوريدددد الفينيدددل : لهدددا مواصدددفات كيميائيدددة محدددددة
، الدددذي يدددتم تشدددكيله علدددى هيئدددة (PVC)غيدددر المرئدددي 

رقائق عدن طريدق أجهدزة خاصدة، وبعدد تجميدع الرقدائق 
مدددددة يددددتم طباعددددة البياندددددات عليهددددا شددددداملة شددددعار المنظ

واسدمها، واسددم البندك المصدددر، واسدم حاملهددا، ورقمهددا، 
وتددددواريص االصدددددار واالنتهدددداء، ويلصددددق عليهددددا شددددريط 

البيانات الممغنط، وشدريط التوقيدع، والصدورة المجسدمة 
ثالثيددة األبعدداد التددي تماثددل العالمددة المائيددة فددي النقددود 
الورقيددة، واضددافة الددى ذلددك يسددلم العميددل الددرقم السددري 

ثددم ( ATM)السددحب النقدددي مددن  الت ليسددتخدمه فددي 
 . ( )سم 8×  5تقطع على هيئة مستطيل بمساحة 

امددا الكلمددة المضددافة لكلمددة البطاقددة فإنهددا اختيددار 
 : بين الكلمات السابقة

الدددى البطاقدددة، يددددل علدددى ( بالسدددتيكية)اضددافة لفدددظ  -
المادة المصنوعة منها، وبالتالي فهو يتعلق بالناحيدة 

  .الشكلية ولي  الموضوعية
ال يتعلدددددددق بالناحيدددددددة ( االلكترونيدددددددة)كمدددددددا ان لفدددددددظ  -

دددددددا يددددددددل علدددددددى كيفيدددددددة صدددددددنعها،  نلمع الموضدددددددوعية، واي
 . واألجهزة التي تعمل من خاللها البطاقة

ال يعبدر عدن حقيقتهداَ ألعنلده  ال ( بنكيدة)اضافة لفظ  -
 . توجد م سسات غير بنكية تصدر البطاقة

يعبددر عددن وظيفددة واحدددة ( الوفدداء)تسددميتها ببطاقددة  -
من وظائف البطاقة، كما ال يدل على ما تحمله من 
معداني الثقدة فددي حاملهدا واالئتمدان الددذي تقدوم عليدده، 
هدددذا فضدددال علدددى أنددده يمكدددن اسدددتخدامها فدددي سدددحب 

 . النقود، وهذه العملية لي  فيها دفع وال وفاء دين
فدددان ( االعتمددداد، االقدددراااالئتمدددان، )أمدددا ألفددداظ 

معنى الى حدد التدرادف واالعتماد قريبان في ال االئتمان
فمعنددددددددددددددى االئتمددددددددددددددان أو  ،فددددددددددددددي اللغددددددددددددددة االنكليزيددددددددددددددة

هددو عمليددة مبادلددة شدديء ذي قيمددة ( Credit)االعتمدداد
أو كمية من النقود في الحاضر مقابل وعد بالددفع فدي 

كددددذلك فددددي االصددددطالح المصددددرفي فددددان . (8)المسددددتقبل
االعتمددداد هدددو تعهدددد يصددددره بندددك لطدددرف  أواالئتمدددان 

سددددد عنددده مبلغدددا مدددن المدددال فدددي ي أو خدددر بدددأن يمنحددده 
 ،( )القدرا فهدو مبلد  يدفعده البندك فعدالً  أما. المستقبل

، (االقدددراا)وبالتدددالي يبقدددى الخيدددار بينهمدددا وبدددين لفدددظ 
 فهددددل يكددددون االسددددم المعبددددر عددددن حقيقددددة بطاقددددة الدددددفع
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بطاقددددددددددة ) أو (بطاقددددددددددة االئتمددددددددددان)االلكترونددددددددددي هددددددددددو 
 ؟ (اإلقراا

عنى كل معاجم اللغة للتعرف على م إلىبالرجوع 
فدي اللغدة االنكليزيدة ( قدرا)وكلمة ( ائتمان)من كلمة 

المنقدددول عنهدددا اللفظدددين، يتضدددح اسدددتخدام لفدددظ مسدددتقل 
: قدددددرا)، و(Credit: ائتمدددددان)لكدددددل منهمدددددا، فمعندددددى 

Loan )كل منهما له مفهومه الخاص(  ) . 
وبالتالي فان المعنيدين مختلفدان، خالفدا لمدا يقولده 

 . (  )البعا
ن المصدددطلح المعبدددر عدددن اسدددتنادا لمدددا سدددبق يكدددو 

بطاقددة )حقيقددة بطاقددة الدددفع االلكترونددي هددو تسددميتها بددد
 (. االئتمان

 
 تعرييف بطاقية اليدفع االلكتروني : الفرع الثان 

 : ف  االصطالح الفقه 
بعدد أن حددّددنا المصدطلح الصددحيح للشدارة لبطاقددة 

تعريددف فقهدداء القددانون لهددا، الدددفع االلكترونددي، سددنبين 
 : وص قانونية تعرفهاوذلك لعدم وجود نص

بطاقدددددة تصددددددر : )(  )فهنددددداك مدددددن عّرفهدددددا بأنهدددددا
بواسدددطة م سسدددة ماليدددة باسدددم أحدددد االشدددخاص، وتقدددوم 
تلك البطاقة بوظيفتي الوفاء واالئتمدان، اي ان حاملهدا 
يملددك امكانيددة تتددابع سددداد المبددال  التددي يسددتخدمها مددن 

 (. االعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة
بطاقة بالستيكية او ورقيدة : )(  )نهاأكما عرفت ب

مصنوعة مدن مدادة يصدعب العبدث بهدا، تصددرها جهدة 
يدذكر فيهدا اسدم العميدل  -بنك او شركة اسدتثمارية -ما

الصددادرة لصدددالحه، ورقددم حسدددابه، حيددث يملدددك حاملهدددا 
تقديم تلك البطاقة للتداجر لتسدديد ثمدن مشدترياته ويقدوم 

ة التدي التاجر بتحصيل تلدك القيمدة مدن الجهدة المصددر 
 (.بدورها تقوم باستيفاء تلك المبال  من الحامل

بطاقددددة تتضددددمن : )(  )وهندددداك مددددن يعرفهددددا بأنهددددا
معلومدددات معيندددة مدددن اسدددم حاملهدددا ورقدددم حسدددابه، عدددن 
طريقهدددددا تقدددددوم الجهدددددة المصددددددرة بتعجيدددددل وفددددداء قيمدددددة 
المشددددددتريات للتدددددداجر، علددددددى أن تسددددددتردها الحقددددددا مددددددن 

ائددة متفدق الحامل على دفعات مضافا لهدا عمولدة او ف
 (.عليها

ويالحدظ مدن التعداريف المددذكورة أنهدا قدد اشددتركت 
بطاقددددة تصددددددر ) :فددددي أن المقصددددود ببطاقددددة االئتمددددان

تقددوم   -تكددون فددي الغالددب بنكدداً  -جهددة معينددة بواسددطة
 أي أوالبالستيك مادة بطاقة من البإصدار هذه الجهة 

تضددددمن المتانددددة والسددددالمة وعدددددم التلددددف  أخددددرىمددددادة 
( العميدددددل)يدددددر، لصدددددالح شدددددخص  خدددددر وامكانيدددددة التزو 

بحيددث يقددوم عنددد شددرائه سددلعة او حصددوله علددى خدمددة 
معينة بتقديم هذه البطاقة لبائع السلعة او مقدم الخدمة 
بداًل من سداد ثمنها نقدًا، ويقوم البدائع بإرسدال الفداتورة 
للبنددددك مصدددددر البطاقددددة الددددذي يسدددددد لدددده هددددذه المبددددال  

دة طالبًا منه ويرسل حساب الى العميل في  خر كل م
 (. السداد

ولما كان هذا النوع من البطاقات يعد أداة ائتمان 
حقيقيدددددة عدددددالوة علدددددى أنهدددددا أداة وفددددداء، فدددددان الجهدددددات 
المصدددرة لدده تحصددل علددى فوائددد مقابددل تددوفيره لحاملدده، 
كمددا انهدددا ال تمنحدده هدددذه البطاقدددة مددن األصدددل إال بعدددد 

 . (  )الحصول على ضمانات عينية او شخصية كافية
 
 

 المطلب الثان                 
 ( بطاقة االئتمان)تمييز بطاقة الدفع االلكترون  

 ةبطاقات االلكترونيالعن غيرها من 
ان الدددددفع بددددالنقود االلكترونيددددة يكددددون مددددن خددددالل 
بطاقددات معدددة سددلفا لهددذا الغددرا، حيددث تختددزن قيمددة 
هدذه البطاقدات بدداخلها وتحمدل كدل بطاقدة اسدم حاملهدا 
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ريص انتهاء صالحيتها، كما تحمل اسدم ورقم حسابه وتا
الجهددة التددي اصدددرتها وشددعارها، ويفتددرا الوفدداء بهددذه 
البطاقددات ان حاملهددا هددو عميددل لدددى أحددد البنددوك وان 
البنددك حددين يمنحدده هددذه البطاقددة عليدده أن يتأكددد مسددبقا 
مدددددن تقدددددديم العميدددددل ضدددددمانات شخصدددددية وعينيدددددة لددددده، 
ق خاصدة وان معظدم هدذه البطاقدات يسدتخدم علدى نطدا

 . (  )عالمي
وتتخددددذ البطاقددددات التددددي تصدددددرها البنددددوك أشددددكااًل 
مختلفة، فمن حيدث المزايدا توجدد البطاقدات العاديدة، او 

 . الفضية، او الذهبية
اما مدن حيدث الدنظم التكوينيدة لهدا فتوجدد البطاقدة 

ومددن . والبطاقددة الذكيددة ،الممغنطددة، والبطاقددة الرقائقيددة
ليدة، واالقليميدة، حيث التعامل بها توجد البطاقدات المح

 . والعالمية
وأخيددددرا بحسددددب طبيعددددة العالقددددة وكيفيددددة التعامددددل 

بطاقدة الوفداء : بالبطاقة، توجد ثالثدة أندواع منهدا، وهدي
، بطاقددددة الدددددفع الم جددددل (Debit Card)المباشددددر 

(Charge Card) وبطاقدددددة االئتمدددددان القرضدددددية ،
(Credit Card) (  ) . 

أنددواع وعليدده سددنبين فددي فددروع هددذا المطلددب أهددم 
، مع تمييزها في الوقت ذاتده عدن االلكترونية البطاقات

 .بطاقة االئتمان
 

تميز بطاقية االئتميان عين بطاقية : الفرع األول
 : الوفاء

الددى ( Debit Card)يسددتند نظددام بطاقددة الوفدداء 
قيام الحامل بوفداء ثمدن السدلع والخددمات التدي يحصدل 
عليهددددا مددددن بعددددا المحددددالت التجاريددددة المعتمدددددة لدددددى 

لجهددة المصدددرة للبطاقددة، وذلددك بتحويددل ثمددن البضددائع ا
والخدددددمات مددددن حسدددداب حامددددل البطاقددددة الددددى حسدددداب 

وتعطددى هددذه البطاقددة لمددن لدده رصدديد دائددن . (  )التدداجر

في حسابه يدفع منه أثمان السلع ومقابل الخدمات في 
حددددددود رصددددديده الموجدددددود ويدددددتم الحسدددددم منددددده فدددددورًا وال 

لفقددددده ان بحيددددث يددددرى ا. (19)يحصددددل علددددى أي ائتمددددان
بطاقدات الوفداء بهدذا المفهدوم ال تعدد مدن قبيدل بطاقدات 
االئتمدددددان وال تقدددددوم إال بوظيفدددددة الوفددددداء فقدددددط وال تقددددددم 

 لحاملها اي ائتمان 
بالمعنى المصرفي المعروف الذي يفترا تتدابع سدداد 
المبددددال  التدددددي اسدددددتخدمها مدددددن االعتمددددداد المفتدددددوح مدددددن 

اسدددي وبدددذاك فدددان الفدددارق االس. جاندددب مصددددر البطاقدددة
وبطاقدددددة الوفددددداء ان األخيدددددرة ال  بدددددين بطاقدددددة االئتمدددددان

لكددون مصدددر  تتضددمن أي صددورة مددن صددور االئتمددان
ال يتعهدددددددددددد بتقدددددددددددديم اي ائتمدددددددددددان ( البندددددددددددك)البطاقدددددددددددة 

 . (  )لعمالئه
كما ان حامل بطاقدة الوفداء ال يملدك أجداًل للوفداء 
إال في حالة استثنائية هي حالدة الوفداء غيدر المباشدر، 

امل من الفترة الواقعدة بدين تداريص الشدراء فقد يستفيد الح
وتدددددداريص ارسدددددددال الفدددددددواتير للجهدددددددة المصددددددددرة، بعكددددددد  
بطاقددددات االئتمددددان التددددي يعددددد االئتمددددان احددددد مقوماتهددددا 

 . (  )االساسية التي تعد من أهم أهداف انشاء البطاقة
تميز بطاقة االئتمان عين بطاقية : الفرع الثان 

 : الصراف اآلل 
ببطاقددددة ( ATM)لددددي تسددددمى بطاقددددة الصددددراف اآل

الدفع الفوري، او بطاقة التحويل االلكتروني عندد نقداط 
البيع والشراء، وهي تخول حاملها امكانية سحب مبال  
نقديددة مددن حسددابه بحددد أقصددى متفددق عليدده مددن خددالل 
أجهدددزة خاصدددة وبنظدددام خددداص يعتمدددد علدددى رقدددم سدددري 
للعميدددددل يسدددددتطيع بواسدددددطته صدددددرف المبلددددد   ليدددددا مدددددن 

 . (  )الجهاز
علددى أن نظددامي بطاقددة االئتمددان  (  )ق الفقددهويتفد

وبطاقدددة الصدددرف اآللدددي يختلفدددان مدددن ندددواحي متعدددددة، 
 : اهمها ما يلي
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ان اسددددتخدام بطاقددددة الصددددراف اآللددددي يعتمددددد علددددى  .1
موال الموجودة بالفعل في حساب حامل البطاقدة األ

. وال يسدددددمح بالصدددددرف عندددددد عددددددم وجدددددود الرصددددديد
ا حقيقيدددا بعكددد  بطاقدددة االئتمدددان التدددي تقددددم ائتمانددد

للعميدددددددل، وهدددددددذا هدددددددو الفدددددددارق الجدددددددوهري، فبطاقدددددددة 
الصدددددراف اآللددددددي هددددددي أداة سدددددحب، بينمددددددا بطاقددددددة 

 . االئتمان هي أداة ائتمان
ينشددأ نظددام بطاقددة الصددراف اآللددي عددن عقددد واحددد  .2

يبدرم بدين حامدل البطاقدة والبندك المصددر فقدط، أمددا 
نظدددام بطاقددددة االئتمددددان فيسدددتند الددددى عالقددددة ثالثيددددة 

ثالثددة عقددود بددين أطددراف العالقددة  ناشددئة عددن ابددرام
 (. البنك المصدر، العميل، التاجر)الثالثة 

بطاقددددة الصددددراف اآللددددي يحدددددد لهددددا الحددددد األقصددددى  .3
المسموح السحب به في اليوم، امدا بطاقدة االئتمدان 
فهي تحدد بمقدار السقف المتفدق عليده، والدذي يدتم 

 . واحدة في اليوم ةدفع
ان عيييين يييييز بطاقيييية االئتميييييتم: الفييييرع الثالييييث

 :بطاقة ضمان الشيكات
 Cheque)بطاقددددددددة ضددددددددمان الشدددددددديكات 

Guarantee Card ) هدددي بطاقدددة يتعهدددد بموجبهدددا
ن يضدددمن او الجهددة مصددددرة البطاقددة للحامدددل بددأالبنددك 

سدددداد الشددديكات المسدددحوبة مدددن قبلددده علدددى هدددذا البندددك، 
وفقددا لشددروط تلددك البطاقددة، والتددي تحددوي اسددم العميددل، 

األقصدددى الدددذي يتعهدددد وتوقيعددده، ورقدددم حسدددابه، والحدددد 
البندددك الوفددداء بددده، لدددذا تعدددد نوعدددا مدددن اندددواع الضدددمان 

 . (  )الصادر في ورقة مستقلة
ويمكدددن إجمدددال أهدددم الفدددروق بدددين نظدددامي بطاقدددة 

 :(  )االئتمان، وبطاقة ضمان الشيكات بما يلي
ان البنددك مصدددر بطاقددة ضددمان الشدديكات يضددمن  .1

الوفاء بقيمة الشيك المسحوب من الحامل، اما فدي 

طاقددددة االئتمددددان فاندددده يضددددمن الوفدددداء بقيمددددة سددددلع ب
 . ومشتريات حصل عليها الحامل من التاجر

ان نطددددددداق بطاقدددددددة ضدددددددمان الشددددددديكات أوسدددددددع ألعنل  .2
الحامدددل يملدددك سددددحب الشددديك ألي شدددخص، بينمددددا 
بطاقدددددددددة االئتمدددددددددان ال تقبدددددددددل اال مدددددددددن التجدددددددددار او 

 . المتعاقدين مع الجهة المصدرة
الحد األقصدى ان رفا البنك الوفاء بسبب تجاوز  .3

المتفدددق عليددده وعددددم وجدددود رصددديد يثيدددر المسددد ولية 
الجنائيدددة للحامدددل عدددن جريمدددة اصددددار شددديك بددددون 

امددددددا  رصدددددديد بالنسددددددبة لبطاقددددددة ضددددددمان الشدددددديكات،
بالنسددددددبة لبطاقددددددة االئتمددددددان فإنهددددددا تفتددددددرا التددددددزام 

بسددددددداد قيمددددددة مشددددددتريات حامددددددل مصدددددددر البطاقددددددة 
النظددددر عددددن  للتدددداجر بغددددا   البطاقددددة سدددددادا فوريدددداً 

صددددديد حامدددددل البطاقدددددة، ثدددددم يقدددددوم بدددددالرجوع علدددددى ر 
ايدداه بالسددداد، وهددذا  الحامددل بعددد فتددرة  جلددة مطالبدداً 

هدددو الدددذي يجعدددل االئتمدددان هدددو العنصدددر االساسدددي 
 . في هذه البطاقة
تمييييييز بطاقيييية االئتمييييان عيييين : الفييييرع الرابييييع

 : البطاقة ال كية
ظهدددددددرت البطاقدددددددة الذكيدددددددة بعدددددددد المشددددددداكل التدددددددي 

انيددة وخصوصددا السددرقة، وقددد اعترضددت البطاقددة االئتم
 1981، وبددددأ اسدددتخدامها عدددام 1974اخترعدددت عدددام 

 . (  )ثم انتشر استعمالها( Philips)من طرف شركة 
والبطاقة الذكية هي عبارة عن شدريحة بالسدتيكية 

( Micro Processor)تحتوي علدى معدالج الكتروندي 
وذاكددددرة ذات سددددعة تخزينيددددة معينددددة تقددددوم بددددإجراء كافددددة 

سددددابية، وكددددذلك تحتددددوي علددددى معلومددددات العمليددددات الح
خاصدددة بصددداحب البطاقدددة كاسدددمه ورصددديده والحركدددات 
التددي قددام بهددا كددالبيع والشددراء والتحويددل وفددق بيانددات ال 
يمكددن الوصددول اليهددا إال مددن خددالل صدداحب البصددمة 

 . (  )المثبتة داخل البطاقة
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ومن البطاقات الذكية الشهيرة على مستوى العالم 
، وهدددددي عبدددددارة عدددددن (MONDEX)بطاقدددددة موندددددديك  

محفظددددة نقددددود الكترونيددددة بحيددددث تددددوفر لحاملهددددا جميددددع 
وراق النقديددددددة الددددددى جانددددددب إمكانيددددددة شددددددحنها مزايددددددا األ

بواسدددددددطة الهددددددداتف، وتمثدددددددل وسددددددديلة دفدددددددع للمشدددددددتريات 
المختلفددددة مددددن السددددلع والخدددددمات سددددواء مددددن المحددددالت 

 . (  )التجارية، او عبر شبكة االنترنت
ديدددددة للبطاقدددددة والبطاقددددة الذكيددددة تعددددد الصددددورة الج

االئتمانيددة، وشدددارك فدددي ازدهارهدددا التجدددارة االلكترونيدددة، 
وهي تعد اليوم واحدة من أهدم وسدائل الددفع التدي تحدل 
. محدددل النقدددود الورقيدددة او البطاقدددات االئتمانيدددة االخدددرى

غيدددددددر ان أكثدددددددر البطاقدددددددات االئتمانيدددددددة فدددددددي الجهددددددداز 
طاقدة الذكيدة المصرفي ليست ذكية، وعلدى ذلدك تعدد الب

مسدددتقلة للددددفع االلكتروندددي تتفدددوق علدددى بطاقدددة  وسددديلة
االئتمان فدي سدعة تخزينهدا وفدي تعددد اسدتخداماتها، إذ 
أنهدا تعدد حافظددة نقدود الكترونيدة كمددا أنهدا تسدتخدم مددن 
قبددل مسددتخدمي الشددبكات االلكترونيددة لتعريددف هددويتهم 
والحصول على بريدهم االلكتروني، كما أنها يمكن أن 

 .(29)بطاقة أمنيةتحول إلى بطاقة صحية أو 
 المطلب الثالث

 خصائص بطاقة الدفع االلكترون  ووظائفها
أيددا كانددت أنددواع أو صددور بطاقددات االئتمددان فاندده 
لكدددي تنددددرا تحدددت النظدددام القدددانوني لبطاقدددات االئتمدددان 

يجب أن تتميز بخصائص  فإنهاالمصرفية االلكترونية 
محددددددة، وهددددذا مددددا سددددنبينه فددددي  معينددددة وتدددد دي وظائفدددداً 

 : التالية الفروع
 : خصائص بطاقة الدفع االلكترون : الفرع األول
بطاقدة )أن بطاقة الدفع االلكتروني  (  )الفقهيرى 
تمتددداز بخاصددديتين متقدددابلتين او انهدددا تلعدددب ( االئتمدددان

فدي الوقدت نفسده بالنسدبة للتداجر وبالنسدبة  مزدوجاً  دوراً 
 . للعميل حامل البطاقة

البددائع او )ر فمددن ناحيددة اولددى تقدددم البطاقددة للتدداج
، (المشددتري)ضددمانا لمديونيددة العميددل ( مقدددم الخدددمات

يتعهددد بدددفع الفدداتورة ( البنددك)حيددث ان مصدددر البطاقددة 
بحددددود مبلددد  معددددين ولدددو لدددم يكددددن للعميدددل رصددديد فددددي 
حسدددددابه لددددددى مصددددددر البطاقدددددة، واذا جددددداوزت الفددددداتورة 
مبلغا معينا متفقدا عليده، فهدو ال يددفعها للتداجر إال مدع 

 . (  )رط تحصيل القدر الزائد من العميلتحفظ اي بش
ومدددن ناحيددددة ثانيدددة تتضددددمن البطاقدددة تلقائيددددا فددددتح 
اعتمددددداد للعميدددددل حامدددددل بطاقدددددة االئتمدددددان لددددددى البندددددك 
مصدددرها بحيددث أندده لددن يلتددزم بدددفع القدددر الزائددد علددى 
رصيده الدائن في حسابه مع مصدر البطاقدة إال علدى 

ثمدددان أقسددداط وهدددو اعتمددداد متجددددد لددده قيمدددة فدددي وفددداء أ
 . (  )المواد االستهالكية والخدمات الشخصية

كما إن من خصائص بطاقة االئتمان أن العالقة 
تحكمهدددا عقددددود نموذجيدددة، فالعالقدددة بددددين  أطرافهدددابدددين 

وحاملهددددا قائمددددة علددددى عقددددد ( البنددددك)مصدددددر البطاقددددة 
، حيث يتم هدذا العقدد ويدتم (  ) (عقد االنضمام)يسمى 
ع وفددق نمددوذا البطاقددة بندداء علددى طلددب مطبددو  إصدددار

، حيددددث يقدددددم العميددددل (  )معددددين يقدمدددده البنددددك للعميددددل
طلددب الحصددول علددى بطاقددة االئتمددان بتعبئددة البيانددات 
الموجددودة فددي هددذا النمددوذا والتددي تتضددمن عددادة اسددم 
العميدل، وعنوانده، ووضدعه المدالي، وندوع البطاقدة التددي 

كمددددا يتضددددمن هددددذا . الددددص... يريدددددها، وقيمددددة رصدددديدها
وعدددة تبدددين االلتزامدددات التدددي تقدددع النمدددوذا شدددروطا مطب
شدروط وكيفيدة االسدتخدام،  وأحياناعلى عاتق العميل، 

كمددا تتضددمن حقددوق العميددل، ثددم يوقددع العميددل الطلددب 
 . ويقدمه للجهة المصدرة

الجهددددددة المصدددددددرة )علددددددى أندددددده يراعددددددى أن البنددددددك 
غيددر ملددزم بإجابددة طلددب العميددل ألعنل العمليددة ( للبطاقددة

وال يجبدر البندك علدى فدتح  تتضمن اعتماد في الغالدب،
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االعتمدداد لشددخص ال يرغبدده بسددبب عدددم تددوافر شددروط 
 .(  )معينة فيه

في حين أن العالقة بين مصدر البطاقدة والتداجر 
( عقدد المدورد، أو عقدد التداجر)قائمدة علدى عقدد يسدمى 

وهدددددددو أيضدددددددا عقدددددددد نمدددددددوذجي قدددددددائم علدددددددى االعتبدددددددار 
الشخصدددي، حيدددث يدددتم التعاقدددد مدددع التددداجر بنددداًء علدددى 

يتقددددم بددده البندددك مصددددر البطاقدددة إلدددى المنظمدددة  طلدددب
األصددلية صدداحبة هدددذه البطاقددة للتصدددريح لدده بالتعامدددل 
مددددددع التجددددددار لتحصدددددديل فددددددواتير مبيعدددددداتهم التددددددي تددددددتم 
باستخدام البطاقة، أي تكون مهمة البندك القيدام بعمليدة 
المتلقدددددي وهدددددذه العمليدددددة تختلدددددف عدددددن عمليدددددة إصددددددار 

منظمدة للتعامدل وبعد الحصول علدى موافقدة ال. البطاقة
فدددي هدددذا النشددداط يقدددوم البندددك بدددإبرام عقدددود مدددع التجدددار 

 .(  )لقيامه بتحصيل الفواتير لحسابهم
 : وظائف بطاقة الدفع االلكترون : الفرع الثان 
امكانيدة االسدتفادة مدن نظدام بطاقدة  (  )الفقدهيرى 

االئتمان للقيام بوظدائف قانونيدة ومصدرفية متعدددة مدن 
تمددان احدددى أدوات العمليددات شددأنها جعددل بطاقددات االئ

المصدددددرفية االلكترونيدددددة الهامدددددة، ويمكدددددن إجمدددددال هدددددذه 
 : الوظائف بما يلي

تقدددددوم البطاقدددددة بوظيفدددددة االئتمدددددان، حيدددددث ان مصددددددر  .1
يعجدددددل سدددددداد القيمدددددة للتددددداجر نقددددددا، ( البندددددك)البطاقددددة 

ويقيدددها علددى الحسدداب اآلجددل للحامددل ويسددتوفيها مندده 
 .من االئتمان كبيراً  على دفعات، مما يحقق له نوعاً 

تعد بطاقة االئتمدان وسديلة مضدمونة فعالدة للسدداد  .2
تفوق الشيكات والنقود وهي أقل عرضة للسرقة او 

 . الضياع منها
تقددوم البطاقددة بدددور هددام للحامددل فتمكندده مددن شددراء  .3

احتياجاتدده والحصددول علددى خدماتدده فددي الحددال ثددم 
القيدددام بسدددداد قيمتهدددا فدددي المسدددتقبل حسدددب حالتددده 

 . ديةوظروفه الما

تعدددددددددد بطاقدددددددددة االئتمدددددددددان مدددددددددن أحددددددددددث الوسدددددددددائل  .4
االلكترونية المصرفية التي تتميز باليسر والسهولة 
فدددددي التعامدددددل وسدددددرعة قبولهدددددا وتدددددداولها فدددددي دول 

 . مختلفة ومتعددة
 
 
 

 المبحث الثان                 
 الطبيعة القانونية لنظام بطاقات الدفع االلكترون 

يعدددة القانونيدددة نقدددوم فدددي هدددذا المبحدددث ببيدددان الطب
ومددا ( بطاقددة االئتمددان)لنظددام بطاقددة الدددفع االلكترونددي 

ينشدددأ عنددده مدددن عالقدددة ثالثيدددة بدددين أشخاصدددها الثالثدددة 
مستعرضدددين النظريدددات الفقهيدددة المتعدددددة التدددي حاولدددت 

 . بيان هذه الطبيعة القانونية
فقد حاولت النظريدات المختلفدة فدي بيدان الطبيعدة 

هدذه الطبيعدة ألحدد الدنظم  القانونية لبطاقدة االئتمدان رد
القانونيددة المعروفددة فددي نظريددة االلتزامددات دون مراعدداة 
 الطبيعة الذاتية لنظام بطاقدات االئتمدان بوصدفه نظامداً 

مددددددددن نظددددددددم االعمددددددددال  مسددددددددتحدثاً  الكترونيدددددددداً  مصدددددددرفياً 
 . المصرفية

وسنعرا أهم هدذه النظريدات فدي الفدروع التاليدة، 
يدددة لنظدددام لقانونثدددم سدددنبين التكييدددف المختدددار للطبيعدددة ا

 .بطاقة الدفع االلكتروني
 

 : نظرية االشتراط لمصلحة الغير: الفرع األول
ان نقطة التشدابه بدين النظدامين لددى أنصدار هدذا 
التكييددف ان نظددام االشددتراط لمصددلحة الغيددر هددو نظددام 

يشدددترط فيددده ( عقدددد)يفتدددرا عالقدددة ثالثيدددة تسدددتند الدددى 
آلخددددددر علددددددى المتعاقددددددد ا( المشددددددترط)أحددددددد المتعاقدددددددين 

بدأن يقدوم بتنفيدذ التدزام لصدالح شدخص ثالدث ( المتعهد)



 03 

بحيدث ينشدأ لده حدق ( المنتفدع)وهولي  طرفا في العقد 
 . (  )مباشر قبل المتعهد

بحيدددث يدددرون تفسدددير بطاقدددة االئتمدددان فدددي ضدددوء 
عقدددددد االشدددددتراط لمصدددددلحة الغيدددددر خاصدددددة فدددددي عالقدددددة 

، فيعددد حامددل (البنددك)التدداجر بالجهددة المصدددرة للبطاقددة 
وقدددد اشدددترط فدددي العقدددد المبدددرم ( المشدددترط)ة هدددو البطاقددد

حقدا مباشدرا ( المتعهدد)بينه وبين البنك مصدر البطاقة 
فدي اسدتيفاء دينده وثمدن البضدائع مدن ( المنتفدع)للتاجر 

وي يددددون ذلدددك بدددأن االشدددتراط ال ( المتعهدددد)هدددذا البندددك 
يتطلدددب كدددون المنتفدددع موجدددودا وقدددت ابدددرام العقدددد، بدددل 

 او غيددر معددين وقددت يجددوز أن يكددون شخصددا مسددتقال
ابددددرام عقددددد االشددددتراط ممددددا يصددددلح معدددده تطبيقدددده علددددى 

الدددذي تعامدددل معددده بعدددد ذلدددك حامدددل ( المنتفدددع)التددداجر 
 . (  )البطاقة

ومدددددع ذلدددددك ي خدددددذ علدددددى هدددددذه النظريدددددة أن عقدددددد 
االشدددددتراط لمصدددددلحة الغيدددددر ال يصدددددلح أساسدددددا قانونيدددددا 
للطبيعددة القانونيددة لنظددام بطاقددة االئتمددان لوجددود كثيدددر 

 .تالفات القانونية بين النظامينمن االخ
فمددن ناحيددة اولددى أن المشددترط فددي عقددد االشددتراط 

ديدد شدخص المنتفدع حلمصلحة الغير هدو الدذي يقدوم بت
مدددن عقدددد االشدددتراط، سدددواء كدددان هدددذا المنتفدددع موجدددودا 
وقددت ابددرام عقددد االشددتراط ام كددان غيددر معددين او قدداباًل 

قدة وتطبيدق هدذا األمدر علدى بطا. (  )للتحديد بعدد ذلدك
هدو الدذي ( المشدترط)االئتمان يعني أن حامدل البطاقدة 

يتددولى تحديددد المنتفددع مددن البطاقددة، فددي حددين أن نظددام 
هدة بطاقة االئتمان يقوم علدى عكد  ذلدك حيدث ان الج

 لتي تتدولى تحديدد التداجرهي ا( البنك)لبطاقة مصدرة ا
الددذي يتعامددل معدده الحامددل، وهددو األمددر الددذي يختلددف 

 . االشتراط لمصلحة الغير مفهوم عقد عن تماماً 
ومددن ناحيددة ثانيددة فددان أهددم أركددان عقددد االشددتراط 
لمصدددلحة الغيدددر أن تتدددوافر لددددى المشدددترط نيدددة اشدددتراط 

الحددق المباشددر للمنتفددع وفددي نفدد  الوقددت أن تكددون لدده 
مصددددلحة شخصددددية فددددي حصددددول المنتفددددع علددددى الحددددق 

ن أن نظدام بطاقدة حدي في. (  )الذي اشترطه لمصلحته
الددى عكدد  ذلددك حيددث ان حددق التدداجر  االئتمددان يسددتند
خدماتده وثمدن مبيعاتده ينشدأ مدن عقدد  في استيفاء قيمة
بيندددده وبددددين الجهددددة المصدددددرة للبطاقددددة  نمددددوذجي مبددددرم

ولي  من العقدد المبدرم بدين الحامدل وبدين هدذه ( البنك)
 . الجهة المصدرة

ومن ناحية ثالثة فان المتعهد يستطيع أن يتمسك 
لددددفوع المسدددتمدة مدددن عقدددد فدددي مواجهدددة المنتفدددع بكافدددة ا

االشددددددددددتراط والتددددددددددي يسددددددددددتطيع أن يدددددددددددفع بهددددددددددا تجدددددددددداه 
 . (  )المشترط

وهدددو األمدددر الدددذي يختلدددف عدددن النظدددام القدددانوني 
لبطاقددددة االئتمددددان، حيددددث ان الجهددددة المصدددددرة للبطاقددددة 

ال تسدددددتطيع أن تحدددددتج فدددددي مواجهدددددة التددددداجر ( البندددددك)
عالقتهددددا بالعميدددل حامددددل بطاقددددة  عدددن بالددددفوع الناشددددئة

ن، ألعنل هذه العالقة ناشئة عن عقد البيع المبرم االئتما
بين حامل البطاقة والتاجر، أما البنك فانه أجنبدي عدن 
هددددذا العقددددد، وال يسددددتطيع أن يتمسددددك بالدددددفوع الناشددددئة 
عنددهَ ألعنل التزامدده ناشددق عدددن عقددد  خددر مسددتقل مبدددرم 

 . (  )بينه وبين التاجر
فده وبذلك فان نظدام بطاقدة االئتمدان ال يمكدن تكيي

قانوندددا اسددددتنادا الدددى أندددده نددددوع مدددن االشددددتراط لمصددددلحة 
 . الغير
 

 : نظرية حوالة الدين: الفرع الثان 
نقددل الدددين والمطالبددة : يقصددد بحوالددة الدددين قانوندداً 

ي انهددا أ. (  )لددى ذمددة المحددال عليددهإمددن ذمددة المحيددل 
ذلدددددك العمدددددل القدددددانوني الدددددذي بموجبددددده يددددددخل شدددددخص 

مدن المددين األصدلي  أجنبي كمدين في التزام قدائم بددالً 
 . (  )دون أن ي دي ذلك الى تغيير مضمون الدين
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قيددددا  بطاقددددة االئتمددددان  (  )وقددددد حدددداول الددددبعا
حامدددددل  علدددددى حوالدددددة الددددددين علدددددى أسدددددا  القدددددول بدددددأنل 

والبنددك مصدددر البطاقددة ( المدددين األصددلي)البطاقددة هددو 
هددذا األخيددر محددل  يحددلل  علددى أن  ( المدددين الجديددد)هددو 

الدددائن )ي فددي ذمتدده قبددل التدداجر الحامددل فددي الدددين الددذ
بددذلك بمقتضددى  وان هددذا التدداجر قددد أقددرل ( المحددال عليدده

و أالعقدددد المبدددرم بينددده وبدددين البندددك المصددددر للبطاقدددة،  
لددددى هددددذا البنددددك إبإرسددددال الفددددواتير  علددددى األقددددل ضددددمناً 

 . (  )لسدادها األمر الذي يفترا قبول هذه الحوالة
هددددذه الددددذي قددددال بدددده أنصددددار وأيددددًا كددددان التفسددددير 

ن الطبيعددة القانونيددة لنظددام بطاقددة االئتمددان النظريددة فددإ
 . يختلف تماما عن نظام حوالة الدين من عدة نواح

فمدددن ناحيدددة أولدددى يقدددوم نظدددام حوالدددة الددددين علدددى 
حيددل والمحددال عليدده، إبددرام عقددد واحددد فقددط امددا بددين الم  

واما بعقد بين المحال له والمحال عليه دون تدخل من 
قا هددذا الحكددم الناشددق عددن حوالددة ويتنددا. (  )المحيددل

الددددين مددددع أحكدددام بطاقددددة االئتمددددان ألعنلددده  يكددددون رجددددوع 
التددداجر الددددائن فيهدددا علدددى البندددك مصددددر البطاقدددة بنددداًء 
علدددى عالقدددة مباشدددرة بينهمدددا ناشدددئة عدددن العقدددد المبدددرم 

ولددي  علددى أسددا  عقددد   -وهددو عقددد المددورد – بينهمددا
 . (  )حوالة

م الجوهريددددة ومددددن ناحيددددة ثانيددددة فددددان مددددن االحكددددا
لحوالة الدين ثبدوت حدق المحدال عليده فدي التمسدك فدي 
مواجهة المحال له بكافدة الددفوع المتعلقدة بالددين والتدي 

، (المددددين األصدددلي)كاندددت ثابتدددة فدددي مواجهدددة المحيدددل 
وكددذلك حقدده فددي التمسددك بالدددفوع التددي كانددت للمحيددل 

 . (  )في مواجهة المحال له
ة الدددين مددع ويتعددارا هددذا األثددر القددانوني لحوالدد

أحكددام بطاقددة االئتمددان ألعنل مفدداد تطبيقدده عليهددا مدد داه 
( المحال عليها مجدازا)االعتراف للبنك مصدر البطاقة 

( المحددال لدده مجددازا)بحددق التمسددك فددي مواجهددة التدداجر 

بكافددددة الدددددفوع المسددددتمدة مددددن عالقددددة هددددذا التدددداجر مددددع 
حامل البطاقة، وهو حكدم ال يطبدق اصدال علدى بطاقدة 

ويتعدارا مدع اثرهددا القدانوني الدذي مدن شددأنه  االئتمدان
الددددددزام البنددددددك مصدددددددر البطاقددددددة بالوفدددددداء دون التمسددددددك 

 . (  )بالدفوع
بدرز  ثدار حوالدة الددين هدو ومن ناحية ثالثة فان أ

بدددراءة ذمدددة المددددين األصدددلي مدددن الددددين بدددراءة نهائيدددة، 
حيددددث يحددددل المدددددين الجديددددد فددددي الدددددين محددددل المدددددين 

ائن علددى المحددال عليدده األصددلي حتددى اذا مددا رجددع الددد
فوجددده عنددد حلدددول الوفدداء معسدددرا لددم يعدددد مددن حقددده أن 
يرجدددددع مدددددرة اخدددددرى علدددددى المددددددين القدددددديم الدددددذي برئدددددت 

وهدددذا أمدددر يختلدددف تمامدددا عدددن نظدددام بطاقدددة . (  )ذمتددده
االئتمان ويتناقا مع طبيعتها، حيدث انده ال تبدرأ ذمدة 
حامددل البطاقددة بمجددرد توقيعدده علددى الفدداتورة، بددل يظددل 

در صدددل ملزمدددا بالسدددداد حتدددى يقدددوم البندددك مهدددذا الحامددد
 . (  )البطاقة بالسداد

وبدددددذلك ال تصدددددلح نظريدددددة حوالدددددة الددددددين لتفسدددددير 
 . الطبيعة القانونية لبطاقة االئتمان

 : نظرية االنابة ف  الوفاء بالدين: الفرع الثالث
االنابددة فددي الوفدداء هددي طريقددة مددن طددرق انقضدداء 

دائنددده  االلتدددزام، تفتدددرا حصدددول المددددين علدددى رضددداء
بقيدددددام شدددددخص ثالدددددث أجنبدددددي بوفددددداء الددددددين بدددددداًل مدددددن 
المدين، فهي تقوم على وجود ثالثدة أشدخاص، المددين 

، والدائن (ويسمى المناب)، واألجنبي (ويسمى المنيب)
 . (  ) (ويسمى المناب لديه)

ومددددن يقددددارن فكددددرة االنابددددة فددددي الوفدددداء مددددع نظددددام 
بطاقدددددة االئتمدددددان المصدددددرفية يجددددددهما ينسدددددجمان فددددددي 

 : (  )مور التاليةاال
الرجدددوع علدددى الحامدددل ( المنددداب لديددده)لتددداجر ل .1

وغالبدددددا يرجدددددع ( المنددددداب)او البندددددك ( المنيدددددب)
على البنك بموجب العقد بينهما، ويلتدزم البندك 
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بالوفاء في حدود المبل  المسموح به في العقدد 
مع مالحظدة أن مصددر كدل ديدن مسدتقل عدن 

أو اآلخر، فمصدر دين الحامل هو عقد البيع 
ي عقدددد  خدددر يربطددده بالتددداجر، فمصددددر ديدددن أ

 . البنك هو عقده مع التاجر
ان البطاقدددة تنسدددجم مدددع االنابدددة فدددي أن البندددك  .2

ال يسددتطيع االحتجدداا علددى المندداب ( المندداب)
بالددددفوع المسدددتمدة مدددن عالقتددده ( التددداجر)لديددده 

ن كدددان للبندددك أن يدددربط (الحامدددل)بالمنيدددب  ، واي
األخيددر  التزامدده بالوفدداء للتدداجر علددى قيددام هددذا

بدددددبعا االجدددددراءات كدددددأن يلزمددددده التأكدددددد مدددددن 
شخصدددددددية الحامدددددددل واالطدددددددالع علدددددددى قائمدددددددة 
االعتراضدددات الخاصدددة بالبطاقدددة المسدددروقة او 
المفقددددددودة، او ضددددددرورة عدددددددم تجدددددداوز التدددددداجر 

ال فدددددددان البندددددددك (الرصددددددديد)للمسدددددددموح بددددددده  ، واي
 باإلهماليستطيع أن يدفع في مواجهة التاجر 
ه الخطددددأ فددددي اتخدددداذ هددددذه االجددددراءات وتحميلدددد

 . الشخصي او خطأ تابعيه
ورغم هذا التقدارب بدين نظدامي االنابدة فدي الوفداء 
وبطاقدددة االئتمدددان إال أّن هنددداك أوجددده اخدددتالف قانونيدددة 
بدددددين النظدددددامين تجعدددددل مدددددن الصدددددعب تكييدددددف بطاقدددددة 
االئتمدددان علدددى أنهدددا ندددوع مدددن االنابدددة فدددي الوفددداء، ألعنل 

ل المبدرم مباشدر المسدتقالتكييف السابق تجاهدل العقدد ال
مصدر بطاقة االئتمان وبدين التداجر البدائع، بين البنك 

حيث يعد هذا العقدد المسدتقل هدو أسدا  رجدوع التداجر 
علدددى البندددك وهدددو اسدددا  التدددزام البندددك بالوفددداء للتددداجر 
اسدددتنادا لاللتزامدددات المتبادلدددة بينهمدددا طبقدددا لهدددذا العقدددد 
المباشدددر ولدددي  اسدددتنادا الدددى أي إنابدددة او عقدددد  خدددر، 

و الذي يفسر عدم أحقية البنك باالحتجاا ضدد وهذا ه
التدداجر او التمسددك فددي مواجهتدده بددأي دفددوع ناشددئة عددن 

 . عقد او عالقة اخرى

ومن ناحية ثانية فان نظرية االنابة فدي الوفداء ال 
تعطي تفسيرا للعمولة التي يلتزم التاجر بسدادها للبندك 
مصددددر بطاقددددة االئتمددددان، وذلددددك ألعنل نظددددام االنابددددة ال 

عددددددرف فددددددي أحكامدددددده أي نددددددوع مددددددن العمولددددددة، وعليدددددده ي
 .(  )فالنظامين مختلفين من هذه الجوانب

التكيييييف المختيييار للطبيعييية القانونيييية : الفيييرع الرابيييع
 : لنظام بطاقة الدفع االلكترون 

باسددتعراا االتجاهددات والنظريددات المختلفددة التددي 
قيلت في محاولة تحديد الطبيعة القانونية لنظام بطاقدة 

وعلدددددددى وجددددددده ( بطاقدددددددة االئتمدددددددان)اللكتروندددددددي الددددددددفع ا
الخصدددوص االنتقدددادات التدددي وجهدددت اليهدددا، نجدددد انهدددا 
تكددداد تجمددددع علددددى أن نظددددام بطاقددددة الدددددفع االلكترونددددي 

تسدددتند الدددى ركندددين أساسددديين، االول ( بطاقدددة االئتمدددان)
، وذلك من حيث الشكل ومن حيث (  )االستقالل: هو

النظددددددددام القددددددددانوني، وكددددددددذلك مددددددددن حيددددددددث موضددددددددوعها 
وظيفتها، وأخيرا اسدتقاللها مدن حيدث مصددرها، حيدث و 

 . انها ال تصدر اال من م سسة مصرفية متخصصة
والدددركن الثددداني يتمثدددل بالسدددمات الخاصدددة المميدددزة 

أن بطاقددددة االئتمدددددان  الفقدددددهلبطاقددددة االئتمدددددان، اذ يددددرى 
تتميز بسمات وخصائص مقصدورة عليهدا، وتتميدز بهدا 

 . رىعن العمليات والوسائل المصرفية االخ
ن البنك مصدر البطاقة يلتزم إ: اول هذه السمات

قبدل التداجر التزامدا مباشدرا بددفع مسدتحقاته قبدل العميددل 
حامددددل البطاقددددة، وهددددو التددددزام مسددددتقل عددددن اي عالقددددة 

 . اخرى
التددزام البنددك معلددق علددى اتخدداذ التدداجر  إن: وثانيددا

كافددة االجددراءات وااللتزامددات المفروضددة عليدده بواسددطة 
وهدو عقدد  بينه وبين البنك مصدر البطاقدة العقد المبرم

 . المورد أو عقد التاجر
البطاقدددددة تلدددددزم التددددداجر بدددددالرجوع الدددددى  إن: وثالثدددددا

فقدددددط وال يسدددددتطيع ( البندددددك)الجهدددددة المصددددددرة للبطاقدددددة 
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الرجددددوع الددددى العميددددل حامددددل البطاقددددة الددددذي ال يشددددترط 
وجدود رصديد حدال لده فدي البندك بدل يتمتدع بائتمدان فدي 

 . (  )بينهما اً مقابل فائدة محددة سلف مواجهة هذا البنك
وفدددي ضدددوء كافدددة االعتبدددارات واآلراء والنظريدددات 
السددابقة، واسددتنادا ألحكددام بطاقددة االئتمددان ننتهددي الددى 
أن بطاقددددة االئتمدددددان ذات طبيعدددددة خاصدددددة بهدددددا يتعدددددين 
تحديددددددها وتكييفهدددددا مدددددن خدددددالل تشدددددريعات يدددددتم سدددددنها 

ماية لغرا وضع نظام قانوني لهذه البطاقة وتوفير ح
اال أنددده يمكدددن القدددول . جنائيدددة ومدنيدددة لتلدددك البطاقدددات

بصدددددددددد تحديددددددددد الطبيعدددددددددة القانونيددددددددة لبطاقددددددددة الددددددددددفع 
عمليدددة مصدددرفية : )انهدددا( بطاقدددة االئتمدددان)االلكتروندددي 

الكترونيددددة تتضددددمن أداة دفددددع ووسدددديلة ائتمددددان فددددي  ن 
 (. واحد

 
 

 
 المبحث الثالث                

 ات الدفع االلكترون اآلثار القانونية لنظام بطاق
أوضددددحنا سددددابقا أندددده يترتددددب علددددى بطاقددددة الدددددفع 

نشددأة عالقددة ثالثيددة بددين ( بطاقددة االئتمددان)االلكترونددي 
ثالثة أطراف يربط كل اثنين منهما عقد مستقل تترتب 
عليدده حقددوق والتزامددات، لددذا فددان بيددان اآلثددار القانونيددة 
لهذه البطاقة يقتضي توضيح هذه الحقدوق وااللتزامدات 

البتدددك مصددددر البطاقدددة، وبدددين : بدددين االطدددراف الثالثدددة
 .العميل حاملها، وبين التاجر

ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن االلتزامات 
دا هددي  المترتبدة فدي ذمددة شدخص تجداه شددخص  خدر إنلمع

لذلك فان . بمثابة حقوق لهذا األخير، والعك  صحيح
ددا هددو بيددان للحقددو  ق فددي دراسددة او بيددان االلتزامددات إنلمع

الوقت ذاته، وبما أن بطاقة االئتمدان ثالثيدة  االطدراف 
لددذا سددنتناول االلتزامددات المتبادلددة بددين مصدددر البطاقددة 

وحاملهددا فددي مطلددب أول، ثددم االلتزامددات المتبادلددة بددين 
، ثم االلتزامدات  مصدر البطاقة والتاجر في مطلب ثان 
 . المتبادلة بين حامل البطاقة والتاجر في مطلب ثالث

 مطلب االولال
 االلتزامات المتبادلة بين مصدر البطاقة وحاملها

التزامددددددددات مصدددددددددر البطاقددددددددة تجدددددددداه  سددددددددنبين أوالً 
حاملهدددا، ثددددم سددددنعرا التزامددددات حامددددل البطاقددددة تجدددداه 

 :مصدرها، وذلك في الفرعين التاليين
 : التزامات مصدر البطاقة تجاه حاملها: الفرع االول

تجددددداه  وتتمثدددددل أهدددددم التزامدددددات مصددددددر البطاقدددددة 
 : حاملها بما يلي

االلتددزام بوفدداء ديددون العميددل الناشددئة عددن اسددتخدام  .1
بدددددفع ( مصدددددر البطاقددددة)البطاقددددة، اذ يلتددددزم البنددددك 

ثمدددددن المشدددددتريات والخدددددددمات التدددددي نفدددددذها حامددددددل 
امددا اذا لددم . البطاقددة فددي حدددود المبلدد  المتفددق عليدده

يحدددد مبلدد  االئتمددان فددي العقددد فهنددا يكددون مصدددر 
بالوفداء بجميددع العمليدات التدي نفددذها البطاقدة ملزمدا 

الحامدددددددل، وال يسدددددددتطيع األخيدددددددر أن يحدددددددتج علدددددددى 
مصدددر البطاقددة لمنعدده مددن الوفدداء، فددال يمكندده ذلددك 

 . (  )إال في حالة ضياع البطاقة او سرقتها
التدددددددزام مصددددددددر البطاقدددددددة باإلفصددددددداح عدددددددن كافدددددددة  .2

المحددداذير المترتبدددة علدددى اصددددار البطاقدددة، وطدددرق 
وحاالت االبالغ عن فقددانها الحفاظ عليها لعميله، 

او سددرقتها وسددرعة هددذا االبددالغ ومسدد ولية العميددل 
 . (  )في حالة عدم االبالغ

التزام البنك بدالتحقق مدن توقيدع عميلده علدى فدواتير  .3
الشددراء المرسددلة مددن التدداجر ومضدداهاة هددذا التوقيددع 
علددددى النمدددداذا التددددي يحددددتفظ بهددددا لديدددده، واال كددددان 

 . (  )مس وال عن الوفاء غير الصحيح
كشددف حسدداب لحامددل البطاقددة  بإرسددالالتددزام البنددك  .4

من وقت آلخر يبدين فيده بالتفصديل العمليدات التدي 
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نفددددذها خددددالل المدددددة المحددددددة بالعقددددد وعددددادة تكددددون 
 . (  )شهر

 : التزامات حامل البطاقة تجاه مصدرها: الفرع الثان 
 : تتحدد هذه االلتزامات على النحو التالي

مصدر البطاقة بكدل مدا يتعلدق التزام الحامل بإعالم  .1
بشخصدده قبددل ابددرام العقددد مددن حيددث حالتدده المدنيددة، 
موطنددده، عنوانددده، مهنتددده، الم هدددل الحاصدددل عليددده، 
دخلددددده الشدددددهري او السدددددنوي وبصدددددفة عامدددددة جميدددددع 
المعلومددددات التددددي تهددددم مصدددددر البطاقددددة قبددددل ابددددرام 

كمددا يلتدزم الحامددل بإخطدار المصدددر بكدل مددا . العقدد
 . (  )ذه المعلوماتيستجد او يتغير من ه

التددددددزام الحامددددددل باالسدددددددتعمال الشخصددددددي للبطاقدددددددة،  .2
فالقاعددددددة العامدددددة انددددده ال يجدددددوز لصددددداحب البطاقدددددة 
السماح ألي شخص  خر باستخدام البطاقة ألعنله  ال 
يحددددددق لدددددده أن يتنددددددازل عنهددددددا لغيددددددرهَ ألعنل شخصددددددية 
الحامل كاندت محدل اعتبدار عندد التعاقدد، فدال يجدوز 

خدر دون موافقدة مصددر له أن يحل محلده شدخص  
البطاقة، فعلى الحامل أن يحافظ بصفة دائمة علدى 
البطاقة وعلى أي رقم سري صادر لده وابقائده تحدت 

 . (  )سيطرته الشخصية
يلتددددزم حامددددل البطاقددددة باسددددتخدام البطاقددددة اسددددتخداما  .3

سددددددددليما، اذ يلتددددددددزم باسددددددددتعمال البطاقددددددددة بالطريقدددددددددة 
ط المنصددوص عليهددا فددي العقددد، ويلتددزم بتنفيددذ شددرو 

العقدددددد بمددددددا يتفدددددق ومبدددددددأ حسدددددن النيددددددة، وال يسدددددديء 
اسددددددتخدام البطاقددددددة، كمددددددا ال يحددددددق لدددددده أن يتجدددددداوز 
االئتمدددددددان المسدددددددموح بددددددده والمنصدددددددوص عليددددددده فدددددددي 

 . (  )العقد
االلتزام بالوفاء بقيمة المشتريات او الخدمات، ويعدد  .4

هذا االلتدزام مدن االلتزامدات الرئيسدية التدي تقدع علدى 
لوفدداء بقيمددة مشددترياته عدداتق الحامددل، حيددث يلتددزم با

او كددل  وراً عامالتدده للبنددك مصدددر البطاقددة امددا فدداو ت

شدددهر او كدددل ثالثدددة أشدددهر، حسدددب االتفددداق بينهمدددا 
 . (66)ونوع البطاقة

االلتزام باإلسراع بإخطدار مصددر البطاقدة فدي حالدة  .5
ال تحمددل نتيجدددة التدددأخير او  ضددياعها او سدددرقتها، واي

اإلبالغ عدم االخطار، وجرى العمل على االكتفاء ب
ريدددددق سدددددريع مدددددع تعزيدددددز كتدددددابي للجهدددددة هاتفيدددددا كط

مصددددرة البطاقدددة مدددا لدددم يتفدددق علدددى طريقدددة محدددددة 
 . (  )للخطار

 المطلب الثان 
 االلتزامات المتبادلة بين مصدر البطاقة والتاجر

سددددددنبحث فددددددي الفددددددرع االول مددددددن هددددددذا المطلددددددب 
التزامددات مصدددر البطاقددة تجدداه التدداجر، ثددم سددنبين فددي 

 .التزامات التاجر تجاه مصدر البطاقةالفرع الثاني 
 : التزامات مصدر البطاقة تجاه التاجر: الفرع االول

هددددم التزامددددات مصدددددر البطاقددددة تجدددداه نددددورد تاليددددًا أ
 : (  )التاجر

التدددددزام مصددددددر البطاقدددددة بتزويدددددد التددددداجر بددددداألدوات  .1
التكنولوجيددددة الحديثددددة فددددي تنفيددددذ اسددددتخدام بطاقددددات 

بتزويدددد التددداجر  االئتمدددان، اذ يلدددزم مصددددر البطاقدددة
باألدوات الالزمة لتسجيل العمليات من بيدع وشدراء 
والتددي ينفددذها العمددالء باسددتخدام البطاقددة، مثددل  لددة 
الضدددددغط علدددددى السدددددندات وفدددددواتير البيدددددع وسدددددندات 
ارجدداع البضدداعة وغيدددر ذلددك مددن األدوات الكتابيدددة 
واآلالت الالزمدددة إلتمدددام عمليدددة البيدددع بدددين التددداجر 

 . وحامل البطاقة
ام مصدددر البطاقددة بعمددل حمددالت اعالنيددة عددن التددز  .2

لددددددون بطاقددددددة االئتمددددددان واسددددددماء التجددددددار الددددددذين يقب
بالبطاقددة المصدددرة  التعامددل بهددا، لتعريددف الجمهددور

وخصائصددددددها وتسددددددهيالتها والمحددددددالت التددددددي يدددددددتم 
 . استخدامها فيها والمتعاقد معها
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االلتددددددزام بالوفدددددداء للتدددددداجر، حيددددددث يلتددددددزم المصدددددددر  .3
ة المشددتريات التددي تددتم بواسددطة بالوفدداء للتدداجر بقيمدد

. البطاقة االئتمانية استنادا الدى العقدد المبدرم بينهمدا
والتددددزام البنددددك تجدددداه التدددداجر بتسددددديد قيمددددة الفددددواتير 
المعروضدددة عليدددده يكدددون التزامددددا شخصددديا ومباشددددرا 
وقطعيددددا ال يعطلدددده عدددددم وجددددود رصدددديد للعميددددل او 
اعسددار العميددل، كمددا اندده يكددون التزامددا مجددردا مددن 

وع التددددي يمكددددن أن يتمسددددك بهددددا العميددددل تجدددداه الدددددف
التدددداجر، او تلددددك التددددي للبندددددك قبددددل عميلدددده حامدددددل 
البطاقدددة، كاالدعدددداء بعدددددم كفايدددة رصدددديده لديدددده، او 

 . اعساره او باعتراا العميل على الوفاء
التدددددزام مصددددددر البطاقدددددة بإرسدددددال قدددددوائم البطاقدددددات  .4

المددزورة او المفقددودة او المسددروقة الددى التدداجر عددن 
سسدددات متخصصدددة لهدددذا الغدددرا، حتدددى طريدددق م  

يددتم تفدددادي قبددول هدددذه البطاقدددة لدددى التددداجر وحتدددى 
 . تتفادى الجهة المصدرة للبطاقة تحمل المس ولية

 : التزامات التاجر تجاه مصدر البطاقة: الفرع الثان 
 : (  )وتتمثل هذه االلتزامات بما يلي

التزام التاجر بقبول البطاقات التي تعاقدد علدى  .1
مصددددددرها اذا اسدددددتخدمت بطريقدددددة قبولهدددددا مدددددع 

مشدددروعة وضدددمن التعليمدددات الواجدددب اتباعهدددا 
عند استخدامها،  فالتاجر ملزم بقبول التعامدل 
بالبطاقة مدع العمدالء المتدرددين عليده دون أن 
يشترط الوفداء النقددي واال تعدرا لجدزاء فسدص 

 . عقده مع البنك مصدر البطاقة
 التدددزام التددداجر بدددالتحقق مدددن صدددالحية البطاقدددة .2

المطلوبدددددددة مدددددددن خدددددددالل  بددددددداإلجراءاتوالقيدددددددام 
مراجعدددددة التدددددواريص الخاصدددددة بهدددددا مثدددددل تددددداريص 
ابتددداء العمدددل بهددا، وتددداريص انتهدداء اسدددتعمالها، 

 أهمدددلألعنل هدددذه البطاقدددة لهدددا مددددة محدددددة فددداذا 
فدددي ذلدددك كدددان مسددد وال بموجدددب هدددذه البطاقدددة، 

وعليددده كدددذلك التأكدددد مدددن صدددحة توقيدددع حامدددل 
ضدددددداهاته بنمددددددوذا البطاقددددددة علددددددى الفدددددداتورة بم

التوقيددددع الموجددددود علددددى البطاقددددة ذاتهددددا حيددددث 
 . تنعقد مس ولية التاجر اذا اهمل في ذلك

يلتددددددزم التدددددداجر بددددددأن ال ينجددددددز المعاملددددددة مددددددع  .3
 : الحامل في الحاالت التالية

اذا كاندددددت البطاقدددددة فدددددي قائمدددددة البطاقدددددات  . أ
 .الموقوفة المرسلة اليه من المصدر

 . يةاذا كانت مدة صالحية البطاقة منته . ب
اذا تجدداوز  العميددل سددقف رصدديد بطاقتدده،  . ت

إال اذا حصدددل التددداجر علدددى تفدددويا مدددن 
 . عملية البيع بإتماممصدر البطاقة 

يلتددددزم التدددداجر بتحمددددل المسدددد ولية فيمددددا يتعلددددق  .4
بدددأي دعدددوى او فقدددد او ضدددمان ينشدددأ عدددن أي 
معاملة تجارية بينه وبين حامل البطاقة ودون 

فددددي أن يكددددون لمصدددددر البطاقددددة اي مسدددد ولية 
 . ذلك

التددزام التدداجر بدددفع العمولددة لمصدددر البطاقددة،  . 
وهددذه العمولددة يقددوم مصدددر البطاقددة بخصددمها 
مدددددن مسدددددتحقات التددددداجر، حيدددددث يحدددددق للبندددددك 
مصددددددر البطاقدددددة اقتطددددداع عمولدددددة مدددددن قيمدددددة 
الفواتير التي يسددها للتداجر تتدراوح عدادة بدين 

وذلك وفقا لما منصوص %( 2،5-%  1،5)
ين اقتيير ر و رييدر فييا اقد ييد اق بيير  بيي عليدده

 .اقبطرقة

 : المطلب الثالث
 االلتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة

نتناول أواًل التزامات حامل البطاقة تجاه التاجر في 
فرع أول، ثم التزامات التاجر تجاه حامل البطاقة في 

 .فرع ثان  
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 :تزامات حامل البطاقة تجاه التاجرال: الفرع األول
العقد المبرم  البطاقةة بين التاجر وحامل ينظم العالق

مصدر البطاقة، باإلضافة  البنكبين كل منهما مع 
إلى العالقة العقدية الجديدة بينهما وهي عقد الشراء 

 .أو عقد االلتزام بتقديم الخدمة
بناًء على ذلك يمكن بيان التزامات حامل البطاقة 

 :تجاه التاجر بما يلي
على فاتورة الشراء أو تقديم يلتزم الحامل بالتوقيع   -1

يستطيع التاجر تحصيلها، ومتى وقع لالخدمة، 
الحامل على الفاتورة فإن حق التاجر ال ينقضي 

 .(71)إالل بوفاء هذه الفاتورة
يلتزم الحامل تجاه التاجر بأن تكون بطاقته   -2

صالحة وحقيقية، فإذا كانت غير صالحة أو 
إليهام  مزورة أو مرفوضة واستعمل طرق احتيالية

 (71)التاجر بعك  ذلك كان الحامل مرتكبًا لجريمة
 .التزوير وأاالحتيال 
 :التزامات التاجر تجاه حامل البطاقة: الفرع الثان 

 :(72)وهذه االلتزامات هي اآلتية
التزام التاجر ببيع السلع بسعرها النقدي دون   -1

 . زيادة، وأن ال يكون في السلعة عيب
لة رد البضاعة من قبل يلتزم التاجر بأنه في حا  -2

ان ال يدفع له قيمتها نقدًا،  مشتريها حامل البطاقة
ن يعد سند الدين بصيغة محددة ويرفعه مع كول

المستندات األخرى التي سيودعها لتسحب من 
حسابه لدى البنك مصدر البطاقة أو بأي طريقة 
يتم االتفاق عليها لتسوية ذلك بين التاجر 

 .ومصدر البطاقة
تاجر بجميع االلتزامات التي تترتب يلتزم ال  -3

بموجب عقد البيع كالتسليم الفوري للبضائع 
المشتراة بموجب عقد البيع، أو تسليمها بتاريص 

معين أي وضعها تحت تصرف المشتري، وغير 
 . ذلك من االلتزامات الناشئة عن عقد البيع
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 الخالصة
وني هي عملية مصرفية إن بطاقة الدفع االلكتر 

الكترونية تتمثل بكونها أداة وفاء ووسيلة ائتمان في 
نف  الوقت، وانها تسخر الوسائل االلكترونية 
التكنولوجية الحديثة في تيسير وسرعة اجراء بعا 
العمليات المصرفية بحيث يستغنى ِبها عن الوسائل 
التقليدية مثل استخدام النقود أو االوراق التجارية 

 .محلها اساليب الكترونية سريعة وتحل
ومن خالل بحثنا لهذا  الموضوع فإن اهم النتائج التي 
خرجنا ِبها واهم التوصيات التي نوصي ِبها نجملها 

 : في النقاط اآلتية
هو المصطلح ( بطاقات االئتمان)ان مصطلح   -1

االقرب إلى طبيعة بطاقات الدفع االلكتروني 
ئتمان باإلضافة ألنلها تعد من قبيل عمليات اال

لكونها أداة دفع أو وفاء، وكذلك كونه يميز هذه 
البطاقات عن غيرها من البطاقات االلكترونية 

طاقة الصراف اآللي وبطاقة ضمان األخرى كب
 .لشيكات وغيرهاا

تقوم هذه البطاقات على عالقة ثالثية االطراف   -2
( التاجر -الحامل  –" مصدر البطاقة"البنك )

ه االطراف له حقوق وعليه وكل طرف من هذ
التزامات ويرتبط مع االخرين كل على حدة بعقود 

 . مستقلة ينتج عنها وحدة واحدة
نماذا عقدية يوقعها من  بإعدادالمصارف  متقو   -3

يرغب في الحصول على هذه البطاقات 
المصرفية، وكثيرا ما تختلف هذه النماذا عن 

ذا ها إالل ان نظرة عامة إلى صي  هذه النماضبع
تكشف بوضوح عدم توازن حقوق وواجبات 

وأغلب ما يرد ِبها من شروط  الطرفين بموجبها،
 بإعفائهامكر  لحماية المصارف من المس ولية 

منها أو تحديد مس وليتها، ونوصي بأن يكون 
يفرا على ( رسمي)هناك نموذا موحد 

 . المصارف بشكل عام
 

شروط صريحة في صالحية وضع للمصرف   -4
إضافة أو تعديل أو حذف أي من  منتتضالعقد 

الخدمات المقدمة عبر البطاقة وكذلك تعديل 
االحكام والشروط العامة الستخدامها بمحا 
ارادته في أي وقت ودون اخطار  مسبق أو 

ل عن مدى مشروعية مثل ءونحن نتسا. ببمس
ونجدد الدعوة بلزوم ان تكون  ه الصالحية،هذ

 . هناك عقود نموذجية بهذا الصدد
قد يتولد من استخدام هذه البطاقات بعا   -5

المشاكل والمخاطر كتعرضها للسرقة أو التزوير 
أو السطو الكترونيا من قبل قراصنة الحاسبات 
االلية أو التمكن من صرف غير المستحق أو 
غير ذلك من المخاطر التي يرجع سببها إلى عدم 
استقرار احكام هذه البطاقات وقلة أو انعدام 

تشريعية المنظمة لها والمرتبة النصوص ال
لحمايتها خاصة من الناحية الجنائية، لذا فقد بدأ 
العمل المصرفي في كثير من الدول باللجوء إلى 
اجراءات تقنية ووسائل الكترونية حديثة تحد من 
المخاطر الناشئة عن استخدام نظام البطاقات 
االلكترونية وتوفر الحماية لالستفادة من المزايا 

وفاء  كأداةرية التي توفرها هذه البطاقات الجوه
ووسيلة ائتمان ال غنى عنها في العلميات 

 . المصرفية المعاصرة
ورغم ان النقص التشريعي في العراق وأغلب 
الدول العربية في مجال تنظيم بطاقات الدفع 
االلكتروني كان له ما يبرره من حيث حداثة هذه 

 اننا نرى ان الوسيلة وتجددها وتطورها السريع، إالل 
شار هذه بعد بدء انت -ع العراقيان للمشر الوقت قد ح

لوضع  -البطاقات في العمل المصرفي في العراق
تنظيم قانوني لهذه البطاقات مع مراعاة ان يكون 
التشريع مرنًا يواكب التطورات التي قد تلحق بهذا 

 . النظام في المستقبل
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 (1)ملحق رقم                                         
   طلب الحصول على بطاقة فيزا االلكترونية المدفوعة مسبقا

 : .....................التاريص
 :البيانات الشخصية

 السيد   السيدة  اآلنسة  اللقب
 : .......................................االسم من أربع مقاطع 

 ...........: .....................مكان وتاريص الوالدة
 :.....................................رقم جواز السفر/ رقم هوية االحوال الشخصية

 : ..........................الهاتف
 : ..........................العنوان

 : .................................البريد االلكتروني
 :الرجاء اختيار نوع البطاقة

 بطاقة ترانسفير  بطاقة سفر  بطاقة الهدية 
  
 (باللغة االنكليزية)المستفيد / مقرونة باسم حامل البطاقة  

 :يرجى ترك فراغ بين كل مقطع
                

 
 غير مقرونة باسم 
                    
 غير عميل للمصرف  عميل للمصرف 

 المستفيد من البطاقة/ معلومات حامل البطاقة 
 السيد   السيدة  نسةاآل  اللقب

 :.................................االسم من اربع مقاطع
 : شحن البطاقة ِبهِ  المطلوبقيمة الرصيد 

 دينار...................................... 
 دوالر..................................... 

                                                           

 ن مصرف الوركاء لالستثمار والتمويلنموذج صادر م   
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 :طريقة السداد
 نقداً  
  
 .........................................قيدا على الحساب رقم  

 :االستخدام عبر االنترنت
 من السقف عبر االنترنت.....................% ارغب باستخدام بطاقتي بنسبة  

 :أرجو اصدار بطاقة تابعة لبطاقتي رقم
                

 
 مقطع ، يرجى ترك فراغ بين كل(باللغة االنكليزية)مقرونة باسم حامل البطاقة  
 

                
 
 غير مقرونة باسم 
 :معلومات حامل البطاقة التابعة 

 : ..................................االسم الرباعي
أقر انا الموقع أدناه بأن جميع البيانات اعاله صحيحة وحقيقية وأنني قد قرأت الشروط واالحكام المرفقة    

 .الخاصة بهذه الخدمة
 : .............................اصدار البطاقةتوقيع طالب 

 : ..........................التاريص
 :رقم البطاقة المصدرة

                
 :الستعمال المصرف فقط

 (في حال القيد على الحساب)دققت التواقيع ووجدت مطابقة 
 ..................: .............توقيعه: ...........................   اسم الموظف

 : ...........................اسم الفرع
 : ...............التوقيع: ....................  االسم/ استلمت البطاقة والرقم السري 

 : ............................تاريص االستالم
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                                        (2)ملحق رقم 

  الخاصة ببطاقات فيزا الكترون المدفوعة مسبقاوالشروط  األحكام
 :يكون للكلمات التالية اينما وردت المعاني الموضحة إمام كل منها ما لم يدل السياق على خالف ذلك: تعاريف

 .مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل وأي من فروعه: المصرف
 .طاقة ووقع على طلب االصدارالب إلصدارالشخص الذي تقدم للمصرف بطلب : طالب اصدار البطاقة

 . الشخص الذي يحدد طلب اصدار بطاقة الهوية كمستفيد من البطاقة: المستفيد
بطاقة فيزا الكترون المدفوعة مسبقًا والصادرة من مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل، بناءًا على طلب : البطاقة

 .االحكام والشروط الواردة أدناهاصدار البطاقة ووفقًا لما هو محدد في طلب اصدار البطاقة و 
حساب طالب اصدار البطاقة الذي قام بتحديده في طلب اصدار البطاقة والذي ستقيد عليه سقف : الحساب

 . البطاقة ورسوم االصدار وأية رسوم وعموالت أخرى يفرضها المصرف
زمة للمحافظة على البطاقة وعلى المستفيد باتخاذ كافة االجراءات واالحتياطات الال/ يلتزم حامل البطاقة: اوالً 

رقمها السري، كما ويتحمل المس ولية كاملة عن استعمالها واستعمال الرقم السري الخاص ِبها وعن 
 . أو استعمالها بما يخالف هذه الشروط/سرقتها و /كافة النتائج المترتبة على فقدانها و

 بإبالغن البطاقة أو تعرضها للسرقة ان يقوم فورًا المستفيد في حال فقدا/ يتعهد طالب اصدار البطاقة: ثانياً 
المصرف أو أي من فروعه هاتفيا، وان يعزز ذلك بكتاب خطي وفي حال عثوره على البطاقة فانه يلزم 

 . المصرف فورًا بذلك بإبالغ
لمراد تنفيذها وأي المستفيد استعمالها عندما يكون هنالك رصيد متوفر قابل للوفاء بالعملية ا/ لحامل البطاقة: ثالثاً 

 . عملية استخدام للبطاقة بما يجاوز الرصيد المتوفر سيتم رفضها
 . ية يصبح الرصيد ملكًا للمستفيد وال يحق لطالب اصدار البطاقة المطالبة ِبهِ دبمجرد اصدار بطاقة اله: رابعاً 

و شحنها في حال كونها قابلة المستفيد اعادة تعبئتها أ/ من حق طالب اصدار البطاقة أو حامل البطاقة: خامساً 
 . للشحن

 .ال يترتب على رصيد البطاقة أية فائدة دائنة: سادساً 
يصدر المصرف كشف حساب بناءًا على طلب خطي من طالب اصدار البطاقة وذلك مقابل رسم يحدده : سابعاً 

 . المصرف مقابل ذلك
/ المستفيد اصدار بطاقة بدل فاقد و/ بطاقةالاصدار يصدر المصرف بعد موافقته وبناًء على طلب طالب : ثامناً 

 . أو رقم سري جديد وذلك مقابل رسم يحدده المصرف مقابل ذلك
 . يحدد المصرف الرسوم والعموالت المترتبة على استخدام البطاقة: تاسعاً 

                                                           

 صادرة عن مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل   
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عندما يكون  المستفيد التوقيع على أي فواتير ومستندات نتيجة الستعماله البطاقة/ يلتزم حامل البطاقة : عاشراً 
ذلك شرطًا لقبولها ويكون مس واًل عن جميع االلتزامات والمصروفات المترتبة على البطاقة حتى بدون 

 . توقيع مثل هذه الفواتير والمستندات
تطبق احكام قانون المعامالت االلكترونية الساري المفعول على جميع التعامالت التي تتم : حادي عشر

 . باستخدام وسائل الكترونية
يسدد المصرف االلتزام بالعملة االجنبية  المترتبة على استخدام البطاقة خارا العراق وفقا لسعر : ثاني عشر

 . المستفيد أي فروقات أو أعباء مالية تترتب على ذلك/ الصرف الذي يحدده، ويتحمل طالب االصدار
ه بموجب البطاقة ألي شخص  خر المستفيد نقل أو حوالة حقوق/ ال يحق لطالب اصدار البطاقة: ثالث عشر

بدون اخذ موافقة المصرف المسبقة والخطية على ذلك، ولي  له تسليم البطاقة ألي شخص  خر 
 . ويتحمل طالب اصدار البطاقة والمستفيد كامل المس ولية الناشئة عن استعمال الغير للبطاقة

دون بيان االسباب، ويبقى طالب اصدار أو سحبها عندما يرى ذلك /يحق للمصرف الغاء البطاقة و: رابع عشر
أو ستنشأ عن البطاقة خالل مدة ستون يومًا /المستفيد مس واًل عن أي التزامات نشأت و/ البطاقة

 . من تاريص االنتهاء
المستفيد بعد انتهاء صالحيتها فقط المطالبة بما تبقى من الرصيد / يحق لطالب اصدار البطاقة : خام  عشر

بطاقة جديدة، ويحق للمصرف استيفاء عمولة على الرصيد غير المطالب ِبِه  وذلك  بطلب اصدار
 . بعد ستون يوما من تاريص االنتهاء

المستفيد بصحة قيود المصرف ودفاتره وحساباته واعتباره البينة / يقر طالب اصدار البطاقة : ساد  عشر
 . ام البطاقةااللتزام والحقوق التي تنشأ عن استخد إلثباتالقانونية الوحيدة 

يقر طالب اصدار البطاقة بأن جميع التصرفات الصادر عن الشخص المفوا من قبله والذي قام : سابع عشر
عنه شخصيًا وال يحق له الطعن ِبها بأي حال  ةوكأنها صادر بتحديد اسمه في طلب االصدار ملزمة له 

 .من االحوال
أي مس ولية مهما كان نوعها قد تنشأ بسبب رفا أي المستفيد المصرف من / حامل البطاقة يعفي  : ثامن عشر

 . شخص سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا قبول البطاقة ألي سبب من االسباب
 . والشروط العامة األحكاميحق للمصرف في جميع االوقات ان يعدل بمحا ارادته هذه : تاسع عشر

أي معلومات مصرفية سرية متعلقة ِبِه ألي  فشاءبإالمستفيد المصرف / يفوا طالب اصدار البطاقة: عشرون
 . جهة كانت وألي شخص كان

تسري هذه الشروط واالحكام وتعتبر نافذة في مواجهة طالب اصدار البطاقة والشخص المفوا : حادي وعشرون
 .من قبله والمستفيد بمجرد توقيع طالب اصدار البطاقة على طلب االصدار

م والشروط إلى القانون العراقي، وتكون المحاكم العراقية هي المختصة حصرًا تخضع هذه االحكا: ثاني وعشرون
 .    في نظر أي نزاع أو خالف قد ينشأ بين اطراف التعاقد
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 الهوامش
 

حيا اقدين إس رعيل عل  اقدين،  وسوعة  . د: ينظر ( )
،  أع رل اقبنوك  ن اقنرحيتين اق رنونية واقدل ية، ج

 .    ، ص    

جوزيف طربية، الصيرفة االلكترونية، مجلة اتحاد . د (2) 
، المجلد (244)المصارف العربية، بيروت، العدد 

 .128 -127، ص 2111، (21)
 الشرعية والمصرفيةمحمد عبد الحليم عمر، الجوانب . د (3)

تراك للنشر والتوزيع، بوالمحاسبية لبطاقات االئتمان، ا
 .43 -42، ص 1997القاهرة، 

االنترنت،   ليل اقسرعدي،  شكالت اقتدرقد عبر شبكة . د(  )
 .     ، ص    ،  كتبة اقسنهوري، بغداد،  ط

(5) -http://www.economywatch.com/credit
. cards.html-credit-card/international/iraq 

 .22/4/2112، تاريص الزيارة
 .نفسه المصدر (6)
رياا فتح اهلل بصلة، جرائم بطاقات االئتمان، دار . د (7)

 .14ص  ،1995الشروق، القاهرة، 
 اقد ود االقكترونية فا إطرر تنظي  س ير دنون، . د(  )

 ،، اق ؤسسة اقحديثة قلكترب اقت ررة االقكترونية، ط
 .    ، ص    قبنرن، 

مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب، . د (9)
 .11، ص 2111القاهرة، 

تحسين التاجي الفاروقي، قامو  مصطلحات المصارف  (11)
ربية للعلوم المالية والمال واالستثمار، األكاديمية الع

 (.Loan, Credit)، مادة 1997والمصرفية، االردن، 
هاب ابو سليمان، و عبد ال. د، ينظر في هذا المعنى (11)

البطاقات البنكية االقراضية والسحب المباشر من 
 .25 -23ص ، 1998الرصيد، دار القلم، دمشق، 

، فائز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، المطبعة العربية. د (12)
 .71ص ، 1991القاهرة، 

علي جمال الدين عوا، عمليات البنوك من الوجهة . د (13)
 .542ص ، 1981القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

فداء يحيى احمد الحمود، النظام القانوني لبطاقة  (14)
 .15ص ، 1999االئتمان، دار الثقافة، عمان، 

                                                                                             

، (Visa)اقة فيزا بط، من أمثلة هذا النوع من البطاقات (15)
، وبطاقة األكس  (Master Card)وبطاقة ماستركارد 

(Access .)عبد الفتاح بيومي حجازي، . د: ينظر
النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية، الكتاب 

ص ، 2112األول، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
114. 

ة ن ابراهيم القضماني، البطاقة المصرفييحس: ينظر (16)
 .43ص ، 2112، بيروت، 1/واالنترنت، ط

رياا . د :للتعرف أكثر على أنواع البطاقات، يراجع (17)
. َ ود15 -13ص ، فتح اهلل بصلة، مصدر سابق

 .43 -42ص ، محمد عبد الحليم عمر، مصدر سابق
 .16ص ، فداء الحمود، مصدر سابق (18)
 .    س ير دنون،  ردر سربق، ص. د(   )

 .16ص ، رضوان، مصدر سابقم نعيفايز . د (21)
 .16ص ، فداء الحمود، مصدر سابق (21)
َ 131ص ، جوزيف طربية، مصدر سابق. د: ينظر (22)

خليل نجار، مجلة البنوك الصادرة عن جمعية . ود
، ص 2111، (19)، المجلد (6)البنوك، االردن، العدد 

 .وما بعدها 12
در ، مصفايز نعيم رضوان. د، ينظر في هذه الفروق (23)

وما بعدهاَ وفداء الحمود، مصدر  46سابق، ص 
َ وممدوح الرشيدات، محاضرات في 18ص ، سابق

 .221ص ، 2111التشريعات المالية والمصرفية، 
وراق التجارية، دار النهضة سميحة القليوبي، األ. د (24)

 .319، و197ص ، 1992العربية، القاهرة، 
 .هاوما بعد 19ص ، فداء الحمود، مصدر سابق  (25)
 .16 -15ص ، خليل نجار، مصدر سابق. د: ينظر (26)
، (Pos)دفع الرواتب عن طريق جهاز البيع اآللي  (27)

( كي)كرا  صادر عن الشركة العالمية للبطاقة الذكية 
 .3ص ، 2111في العراق، مار ، 

 .16 -15ص ، خليل نجار، مصدر سابق. د، يراجع (28)
اقد د  –دوقية اقيرس نرريف، اقد ود اق. د: ينظر(   )

،  نشورات اقحلبا  االقكترونا فا اق رنون اق  ررن، ط
 .   -   ، ص     اقح وقية، 

َ 428ص ، علي جمال الدين عوا، مصدر سابق. د (31)
 .213ص ، ممدوح الرشيدات، مصدر سابق. ود

http://www.economywatch.com/credit-card/international/iraq-credit-cards.html
http://www.economywatch.com/credit-card/international/iraq-credit-cards.html
http://www.economywatch.com/credit-card/international/iraq-credit-cards.html
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 .428ص ، علي جمال الدين عوا، مصدر سابق. د (31)
فايز . َ ود13ص ، فداء الحمود، مصدر سابق: ينظر (32)

 .48ص ، ، مصدر سابقنعيم رضوان
 .665ص ، علي جمال الدين عوا، مصدر سابق. د (33)
 -18 في  خر هذا البحث، ص( 1)ملحق رقم : ينظر (34)

19 . 
 .665ص ، علي جمال الدين عوا، مصدر سابق. د (35)
القانونية لعمليات البنوك،  األس سميحة القليوبي، . د (36)

 .481ص ، مصدر سابق
فايز . َ ود13ص ، فداء الحمود، مصدر سابق: ينظر (37)

علي جمال . َ و د61ص ، ، مصدر سابقنعيم رضوان
 .434ص ، الدين عوا، مصدر سابق

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح . د: ينظر (38)
ص ، 1981، مصادر االلتزامات، 1القانون المدني، ا

 .وما بعدها 773
ير، بطاقات االئتمان من الوجهة رفعت فخري أباد. د (39)

 .62ص ، 1984القانونية، مكتبة سعيد رأفت، 
 .781ص ، السنهوري، مصدر سابق (41)
الحكيم و خرون، الوجيز في نظرية  المجيدعبد . د.أ (41)

مصادر )، 1االلتزام في القانون المدني العراقي، ا
 .146ص ، 1981، (االلتزام

 .148ص ، المصدر السابق(42)
 .81-79ص ، ء الحمود، مصدر سابقفدا (43)
( 41)من القانون المدني العراقي رقم ( 1/ 339)المادة  (44)

 .1951لسنة 
عبد المجيد الحكيم . د. أ، ينظر في هذا المعنى (45)

، 2/، ط2و خرون، القانون المدني وأحكام االلتزام، ا
 .221ص ، 2118المكتبة القانونية، بغداد، 

، فداء الحمود، مصدر سابق ،ينظر في هذا التكييف (46)
 .74ص 

 .56ص ، رفعت أبادير، مصدر سابق. د: ينظر (47)
عبد المجيد الحكيم و خرون، احكام االلتزام، مصدر . د.أ (48)

 .225ص ، سابق
 .74ص ، فداء الحمود، مصدر سابق (49)

                                                                                             

عبد المجيد الحكيم و خرون، احكام االلتزام، . د .أ (51)
 .231ص ، مصدر سابق

 .19ص ، ، مصدر سابقيز نعيم رضوانفا. د (51)
 .335بند ، السنهوري، مصدر سابق (52)
 .57ص ، رفعت فخري أبادير، مصدر سابق. د (53)
عبد المجيد الحكيم و خرون، احكام االلتزام، . د.أ: ينظر (54)

 .288ص ، مصدر سابق
 71ص ، رفعت فخري أبادير، مصدر سابق. د: ينظر (55)

 .وما بعدها
 .87ص ، ، مصدر سابقفداء الحمود (56)
 .21ص ، ، مصدر سابقفايز نعيم رضوان. د (57)
َ وفداء 8ص ، رفعت أبادير، مصدر سابق. د: ينظر (58)

فايز نعيم . َ و د89 -88ص ، الحمود، مصدر سابق
 .48ص ، ، مصدر سابقرضوان

محمد توفيق سعودي، بطاقات االئتمان، دار االمين، . د (59)
 .29ص ، 2111

في  خر هذا البحث، الفقرتين ( 2)رقم  ملحق: ينظر (61)
  21 ص، (اوال، وثانيا)

سميحة القليوبي، االس  القانونية لعمليات البنوك، . د (61)
ص ، 2113، دار النهضة العربية، القاهرة، 3/ط

475. 
 .667ص ، علي جمال الدين عوا، مصدر سابق. د (62)
َ 169ص ، فايز نعيم رضوان، مصدر سابق. د: ينظر (63)

سميحة القليوبي، االس  القانونية لعمليات البنوك،  .ود
 .481ص ، مصدر سابق

ثالث )في  خر هذا البحث الفقرة ( 2)ملحق رقم : ينظر (64)
 . 21 ، ص(عشر

 .35ص ، محمد توفيق سعودي، مصدر سابق. د (65)
علا   رل اقدين عوض،  ردر سربق، ص . د: ينظر(   )

ق، ص فريز ندي  رضوان،  ردر سرب. ود.    
   . 

في  خر هذا البحث الفقرة ( 2)ملحق رقم : ينظر (67)
 .21 ، ص(ثانيا)

 .123ص ، فايز نعيم رضوان، مصدر سابق. د: ينظر (68)
 .43ص ، فداء الحمود، مصدر سابقو 
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القانونية لعمليات  األس سميحة القليوبي، . د: ينظر (69)
 نعيمفايز . د و .481ص ، البنوك، مصدر سابق

محمد توفيق . د و .148ص ، ر سابقرضوان، مصد
 .    49سعودي، مصدر سابق، ص 

سميحة القليوبي، االس  القانونية لعمليات البنوك، . د( 71)
 .     484ص 

 .     667علي جمال الدين عوا، مصدر سابق، ص . د( 71)
مختار بريري، قانون المعامالت التجارية، دار . د( 72)

 .22، ص1996النهضة العربية، 
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 المصادر  
 :الكتب: أوال
العقد االلكتروني  –اليا  ناصيف، العقود الدولية . د .1

، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طفي القانون المقارن
2119. 

تحسين التاجي الفاروقي، قامو  مصطلحات   .2
العربية  ديميةاألكاالمصارف والمال واالستثمار، 

 .1997، األردنللعلوم المالية والمصرفية، 
جليل الساعدي، مشكالت التعاقد عبر شبكة . د .3

 .2111، مكتبة السنهوري، بغداد، 1االنترنت، ط
حسين ابراهيم القضماني، البطاقة المصرفية   .4

 .2112، بيروت، 1واالنترنت، ط
رفعت فخري أبادير، بطاقات االئتمان من الوجهة . د  .5

 .1984لقانونية، مكتبة سعيد رأفت، ا
رياا فتح اهلل بصلة، جرائم بطاقات االئتمان، . د  .6

 . 1995دار الشروق، القاهرة، 
القانونية لعمليات  األس سميحة القليوبي، . د  .7

 .2113، دار النهضة العربية، القاهرة، 3البنوك، ط
التجارية، دار النهضة  األوراقسميحة القليوبي، . د  .8

 .1992القاهرة،  العربية،
سمير دنون، العقود االلكترونية في إطار تنظيم . د .9

، الم سسة الحديثة للكتاب، 1التجارة االلكترونية، ط
 .2112لبنان، 

عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح . د  .11
 .1981، مصادر االلتزامات، 1القانون المدني، ا

ية احمعبدالفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني ل. د  .11
التجارة االلكترونية، الكتاب األول، دار الفكر 

 .2112الجامعي، االسكندرية، 
عبدالمجيد الحكيم و خرون، الوجيز في نظرية . د.أ  .12

، مصادر 1االلتزامات في القانون المدني العراقي، ا
 . 1981االلتزام، 

                                                                                             

عبدالمجيد الحكيم و خرون، القانون المدني . د.أ .13
، المكتبة القانونية، بغداد، 2ط، 2وأحكام االلتزام، ا

2118. 
عبدالوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية . د .14

االقراضية والسحب المباشر من الرصيد، دار العلم، 
 .1998دمشق، 

علي جمال الدين عوا، عمليات البنوك من . د .15
الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

1981 . 
ت الوفاء، المطبعة فايز نعيم رضوان، بطاقا. د .16

 .1991العربية، القاهرة، 
فداء يحيى احمد الحمود، النظام القانوني لبطاقات  .17

 .1999االئتمان، دار الثقافة، عمان، 
مختار بريري، قانون المعامالت التجارية، دار . د .18

 .1996النهضة العربية، 
وتقنيات مصرفية، دار  أدواتمدحت صادق، . د .19

 .2111غريب، القاهرة، 
مدحت توفيق سعودي، بطاقات االئتمان، دار  .د .21

 .2111االمين،
محمد عبدالحليم عمر، الجوانب الشرعية . د .21

والمصرفية والمحاسبية لبطاقات االئتمان، إبتراك 
 .1997للنشر والتوزيع، القاهرة، 

محيي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة . د .22
، 2أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعلمية، ا

1993. 
ممدوح الرشيدات، محاضرات في التشريعات  .23

 .2111المالية والمصرفية، 
 :المجالت والنشرات والدوريات: ثانيا  

مجلة اتحاد المصارف العربية، بيروت، العدد   -1
 .2111، (21)، المجلد (244)

، األردنمجلة البنوك الصادرة عن جمعية البنوك،   -2
 .2111، (19)، المجلد (6)العدد 
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، (POS)لرواتب عن طريق جهاز البيع اآللي دفع ا  -3
كرا  صادر عن الشركة العالمية للبطاقات الذكية 

 .2111في العراق، مار ، ( كي)

 القوانين: ثالثا  

 .النافذ 1951لسنة ( 41)القانون المدني العراقي رقم  -

 :المواقع على شبكة االنترنت: رابعا  

http://www.economywatch.com     
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 :بحث بعنوان 
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 في
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 امل كاظم سعود. د

 محمد علي صاحب. د
 "الجامعة المستنصرية  –كلية القانون " 

 

Abstract 

 

Obligation to ensure safety in the 

decades to Tourism is a contract of 

adhesion contracts Impose positive 

conditions and wages can not be 

Discussed and there are conditions 

arbitrarily Adhere to the executable 

and can not Must be modified to 

protect the weaker party In the 

contractual relationship. And ensure 

obligation safety in place includes 

all these under supervise and 

administrate tourism agencies and 

travel and hotel and the carrier . 

Violation of the obligation to 

ensure safety is a commitment of 

result not due diligence .Application 

of the provisions if the Civil 

Liability Streptococcus .There may 

be foreign element in the 

relationship . 

Contract as if the guest is foreign 

or foreign hotel must be application 

of the provisions . Conflict of laws 

to determine the law application .  

 

 الملخص

السياحية االلتزام بضمان السالمة في العقود 

د من االلتزامات االيجابية التي تدخل ضمن ، يع

نطاق هذا النوع من العقود و التي لم يعد مقبوال 

االن القول بامكانية مناقشتها او االعفاء منها 

اتفاقيا بأي شكل من االشكال ،و السبب هو 

امعان في حماية الطرف الضعيف في المعادلة 

التعاقدية اال و هو السائح ، و ضمان السالمة 

من مجموعة من الخدمات تقدمها شركات يتض

، و "الناقل " او وكاالت السياحة او المتعهد 

تشمل كل ما من شأنه ادارة الرحلة و توجيه 

 .قامة و النقل و غيرها من الخدماتالسائح و اال

و نطاق االلتزام بضمان السالمة يرتبط 

بااللتزامات االخرى ، سواء االتفاقية منها او 

االخالل بها يؤدي الى نشوء القانونية ، و 

المسؤولية القانونية المدنية ،و ال يستطيع 

المتعهد التملص منها اال باثبات السبب االجنبي 

ارجي الذي يعتري العالقة او التدخل الخ

 .العقدية

لذلك اتت هذه الدراسة لتبين نطاق و مدى 

هذا االلتزام من كافة جوانبه ،و تتعرض 

ي و تنازع القوانين بالدراسة لنظامه القانون

 .الذي يمكن ان ينشأ في هذا الصدد 
 

 

 المقدمـــــــــــــــــة

 التطور التاريخي لاللتزام بضمان السالمة

لقد كان لتطور الحياة االقتصادية خالل القرن 

التاسع عشر اثره الكبير في نشوء االلتزام 

، اذ اخذ العقد يتبدل في شكله بضمان السالمة 

في سابقاً ، واثير هذا االلتزام  عما كان عليه

كان القضاء الفرنسي  عقد النقل فقدفي بداياته 

حكام المسؤولية التقصيرية عندما يصاب يطبق أ

احد الركاب بضرر جسدي اثناء عملية النقل ، 

وكانت المحاكم الفرنسية ترفض التسليم بوجود 



- 1 - 

 

بضمان سالمة االشخاص ، اذ التزام تعاقدي 

ى انه ال يجوز قياس مها الذهبت في احد احكا

اذ ان الراكب  ؛ نقل االشياءنقل االشخاص على 

وسيلة من  بأيةيملك حرية الحركة عند ركوبه 

النقل البرية أو البحرية أو الجوية ، وسائل 

بعكس االشياء ، وعندما شعر القضاء الفرنسي 

المضرور في اثبات بالصعوبة التي يواجهها 

الحصول على خطأ المسؤول ومن ثم صعوبة 

المحاكم  1111التعويض ، بدأت منذ عام 

الفرنسية التأكيد على وجود االلتزام بضمان 

حيث تتضمن المسؤولية السالمة في عقد النقل 

العقدية للناقل االضرار الجسدية التي تصيب 

الراكب 
1
 . 

ثم بعد االجتهاد القضائي لمحكمة النقض 

تزام الفرنسية اخذت الدول في تشريعاتها باالل

بضمان السالمة ومنها قانون النقل العراقي رقم 

 1101لسنة  08
 
. 

العقود السياحية من العقود الحديثة نسبياً  وتعد

مقارنة ببقية العقود التي تتضمن االلتزام بضمان 

السالمة ، فبعد زيادة اهمية السياحة ظهر تنظيم 

العقود السياحية ومنها عقد الرحلة السياحية 

البحرية ، وقد وضعت تشريعات وعقد الجولة 

الدول المختلفة ، قوانين تنظم هذه العقود من اجل 

تنظيم ظاهرة السياحة والقضاء على كل المشاكل 

القانونية الناشئة عنها خاصة في تحديد الحقوق 

وااللتزامات المترتبة على هذه العقود ، ففي 

(  111) لسنة( 11)رقم  فرنسا صدر قانون

الرحلة السياحية من حيث قانون تنظيم عقد 

 .القواعد واالحكام التي يخضع لها هذا العقد 

وفي مصر على الرغم من صدور الكثير من 

باحكام  التشريعات السياحية إال انها لم تأت  

خاصة بعقد الرحلة السياحية ، بل صدرت 

القوانين التي تنظم شركات السياحة والسفر ، 

لسنة ( 7)ومن اهم هذه القوانين قانون رقم 

1177
 1

. 

كذلك في العراق لم يصدر قانون لتنظيم عقد 

بل اختصرت القوانين التي  الرحلة السياحية

صدرت في هذا المجال على تنظيم النشاط 

السياحي والمؤسسات السياحية
  
. 

اما عقد النزول في الفندق فيعد من العقود 

على  ينص قانوننا المدنيولم  ، غير المسماة

ه صة لهذا العقد السياحي بل تناولاتنظيم احكام خ

الوديعة ضمن حاالت خاصة في ضمن نطاق 

الباب الخاص بعقد الوديعة والتي اقتصرت على 

ضمان سالمة الشيء وال تشتمل ضمان سالمة 

من القانون (  17)السائح أو النزيل المادة 

 .  1191لسنة  8 المدني العراقي رقم 

من جانب الموضوع  هذا هميةوازاء ا

القصور التشريعي في معالجة مشكالت حقيقية و

وجدية كشف عنها الواقع بشأن هذا الموضوع 

االلتزام بضمان  )  من جانب اخر فقد آثرنا بحث

: في مبحثين( السالمة في العقود السياحية 

خصصنا االول للتعريف بهذا االلتزام من حيث 

تعريفه وشروطه  وطبيعته واساسه القانوني ، 

ني الحكامه من حيث تنفيذه واالثر وخصصنا الثا

المترتب على االخالل به وتنازع القوانين 

واالختصاص القضائي بشأنه ، فاذا اكملنا 

صلناها بكلمة خاتمة لهذا المبحثين ، و

 .الموضوع

 

 المبحث األول

التعريف بااللتزام بضمان السالمة في العقود 

 السياحية

في  يقتضي التعريف بااللتزام بضمان السالمة

العقود السياحية ، استقراء اراء الفقهاء بشأن 

معناه لوضع تعريف جامع له ،  وبيان شروط 

االلتزام بضمان السالمة ، وطبيعة االلتزام 

بضمان السالمة واساسه القانوني ، عليه نقسم 

المبحث الى ثالثة مطالب ، االول نفرده للوقوف 

د على  تعريف االلتزام بضمان السالمة في العقو

السياحية ، والثاني نخصصه لتحديد شروط 

االلتزام بضمان السالمة ، والثالث نتناول فيه 

 .طبيعة االلتزام واساسه القانوني 

 المطلب االول

تعريف االلتزام بضمان السالمة في العقود 

 السياحية

يتألف هذا المطلب من شقين ، فلكي نعطي 

لعقود تعريفاً شامالً لاللتزام بضمان السالمة في ا

السياحية ، البد من تعريف االلتزام بضمان 

 .السالمة ، ومن ثم تعريف العقود السياحية 

 

 الفرع االول



-   - 

 

 تعريف االلتزام بضمان السالمة

المدني االلتزام  قانوننامن ( 91)تعرف المادة 

الحق  -1: " أو الحق الشخصي على انه 

الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين 

بان  المدين يطالب بمقتضاه الدائندائن ومدين 

ينقل حقاً عينياً أو ان يقوم بعمل أو ان يمتنــع 

) ولفــــــظ ( زامااللتـــ) ولفـــظ " . عن عمل 

) هو نفس المعنى الموضوع قانوناً للفظ ( الدين 

 (.الحق الشخصي 

فااللتزام رابطة قانونية بين دائن ومدين ، ففي 

كاالت السفر والسياحة العقود السياحية ، تلتزم و

كمدين بااللتزام بضمان السالمة واداء خدمة 

هادئة للسائح أو العميل الذي هو الدائن في هذه 

 .الرابطة القانونية 

والضمان لفظ مقتبس من الفقه االسالمي 

ويقصد به التعويض 
9

واستعمل المشرع . 

العراقي في القانون المدني في الفصل الخاص 

لثاني آثار العقد تعبير بالعقد في الفرع ا

، فالضمان ( ضمان العقد ) المسؤولية التعاقدية 

في القانون المدني العراقي يساوي المسؤولية 

المدنية ، والمسؤولية العقدية تعرف بأنها 

التعويض عن الضرر الذي لحق الدائن بسبب 

اخالل المدين بتنفيذ التزامه العقدي
9
 . 

انين الخاصة لم تعرف القوانين المدنية والقو

االلتزام بضمان السالمة ، رغم النص على هذا 

االلتزام صراحة في بعض القوانين كقانون النقل 

في الفقرة الثانية  1101لسنة  08العراقي رقم 

من المادة العاشرة منه مما يقتضي التعرض 

لتعريفه من قبل الفقه والقضاء ، وجاءت تعاريف 

للجانب الذي ركز  الفقه لهذا االلتزام متباينة تبعاً 

 .عليه كل منهم في تعريف هذا االلتزام 

فيذهب بعض الفقه الى تعريف االلتزام 

بضمان السالمة في ضوء شروط هذا االلتزام 

وخصائصه بغض النظر عن محل هذا االلتزام 

وهو السالمة ، وطبيعة هذا االلتزام حيث يعرفه 

االلتزام الذي يقع على : ) فريق من الفقه بأنه 

عاتق احد المتعاقدين الذي هو مهني محترف في 

مواجهة المتعاقد االخر متلقي االنتاج أو الخدمة 

، بضمان ما يهدده من مخاطر االصابة الجسدية 

امات التعاقدية الناشئة عن اثناء تنفيذ االلتز

(العقد
7
. 

ويعرفه الفريق االخر  االلتزام بضمان 

ان السالمة بالنظر الى طبيعة االلتزام بضم

السالمة ، وبغض النظر عن شروطه 

، (  السالمة )وخصائصه ومحل االلتزام وهو 

االلتزام بتحقيق نتيجة ، وال يستطيع : ) بأنه 

المدين به التخلص من المسؤولية العقدية الناشئة 

(عن االخالل به ، إال باثبات السبب االجنبي 
0
. 

ويرى جانب اخر من الفقه ضرورة تعريف 

ن السالمة في ضوء محل هذا االلتزام بضما

، اذ يعرفون السالمة ( السالمة ) االلتزام وهو 

بانها الحالة التي يكون فيها التكامل الجسدي 

والصحي للمتعاقد محفوظاً من أي اعتداء يسببه 

له تنفيذ االلتزامات التعاقدية في االتفاق المبرم 

( بينه وبين مهني محترف 
1
 . 

م احادي ال يحتمل والسالمة بهذا المعنى مفهو

التدرج والتنوع ، فالسالمة غير قابلة للتجزئة ، 

لهذا يجب ان تشمل السالمة كل فترة من فترات 

تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد ، ومحل 

السالمة هو سيطرة المدين على العناصر التي 

يمكن ان تسبب الضرر ، بعبارة اخرى السيطرة 

للمدين على تصرفات االشخاص التابعين 

بااللتزام بضمان السالمة ، أو على االشياء 

المستخدمة في تنفيذ العقد
18
وهذا هو واجب .  

الحراسة على االشياء وهو الرقابة والتوجيه 

على الشيء المستخدم في تنفيذ االلتزام
 11

. 

فالسيطرة هي التأثير الكامل والتوجيه 

والرقابة ، تمارس بواسطة المدين بالسالمة على 

تصرفات وتلك االشياء بطريقة ان هذه ال

استخدمها في تنفيذ التزاماته التعاقدية ال تلحق 

ضرراً بصحة المدين أو سالمته الجسدية 
1 
. 

وبعد بيان المقصود بالسالمة يعرف هذا الفقه 

سيطرة المدين : ) االلتزام بضمان السالمة بأنه 

على االشخاص وعلى االشياء لمنع وقوع 

ن يتعرض لها الدائن ،  االخطار التي يمكن ا

والتصرف حيال هذه االخطار بمنع وقوعها أو 

(التقليل من اثارها 
11
 . 

 

 الفرع الثاني

 تعريف العقود السياحية

تعتبر العقود السياحية من العقود الحديثة التي 

وجدت بفعل تطور السياحة العالمية ، نتيجة 
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تطور وسائل النقل ، لذا ال تعتبر هذه العقود من 

ود المسماة في القانون المدني وال في القانون العق

 .التجاري 

ولتحديد المقصود بالعقود السياحية ، البد من 

اعطاء تعريف للسياحة ، فالسياحة لغة مشتقة من 

سيح ، والسيح الماء الظاهر الذي يجري على 

االرض ، وساح في االرض يسيح وسياحة 

وسيوحاً سيحاً سيحاناً أي بمعنى ذهب
1 
أي  

 .عنى التنقل من مكان الى اخر بم

والسياحة اصطالحاً عرفتها االكاديمية الدولية 

مجموع االنشطة االنسانية : ) للسياحة بانها 

المعبأة لتحقيق الرحالت الترفيهية كصناعة لسد 

(حاجات السائح 
 19

. 

والسياحة لها اربعة عناصر رئيسة هي 

المظهر المكاني ، والسفر واالقامة ، والراحة 

الستجمام ، والثراء الذهني للفرد وا
19
. 

والعقود السياحية هي التي تتعلق بالخدمات 

السياحية ، ومن هذه العقود عقد الرحلة السياحية 

 .، وعقد النزول في الفندق وعقد الجولة البحرية 

 :عقد الرحلة السياحية -اوال

انه العقد الذي تلتزم بمقتضاه وكالة السفر 

ائح من االستفادة بما والسياحة من تمكين الس

تقدمه من خدمات سياحية لقاء اجر معلوم
 17

وال 

ساعة يتخللها المبيت   تقل مدة الرحلة عن 
 10

. 

وقد تكون الرحالت السياحية فردية غير 

منظمة ، وقد تكون الرحلة السياحية جماعية 

منظمة تشمل النقل واالقامة في الفندق والجوالت 

السياحية وغيرها 
11
. 

ف عقد الرحلة السياحية هما مكاتب اما اطرا 

السفر والسياحة والسائح أو العميل ، وعرف 

المشرع العراقي في المادة االولى من قانون 

تنظيم شركات ومكاتب السفر والسياحة رقم 

، مكاتب السفر والسياحة  1101لسنة ( 1 )

الجهات التي تقوم بتنظيم الرحالت : " بانهـا 

الخدمات والنشاطات  لألفراد والجماعات وتقديم

 ".المتعلقة بها داخل القطر وخارجه 

والطرف االخر هو السائح او العميل ، 

والسائح هو االجنبي الذي يسافر الى دولة غير 

ساعة ألغراض السياحة (   )دولته ألكثر من 

وعرف . او المعالجة او حضور المؤتمرات 

أي : " السائح بانه  1190مؤتمر روما لسنة 

بلداً غير البلد الذي يقيم فيه عادة  شخص يزور

ألي سبب غير السعي ألي وظيفة مدفوعة االجر 

"
  8

فالسائح هو االجنبي وليس الوطني الذي . 

ينتقل من منطقة الى اخرى داخل بلده وال 

االجنبي الذي يسافر الى بلد اخر للعمل والوظيفة 

. 

 عقد النزول في الفندق-ثانيا 

من العقود المركبة ان عقد النزول في الفندق 

يثير بطبيعته مشكالت قانونية يتشابك بتشابك 

المصالح المتعارضة ألطرافه من السائح و 

صاحب الفندق ووكالة السفر والسياحة والناقل 

 .والمرشد السياحي 

العقد الذي تتعهد بمقتضاه : ) ويعرف بأنه 

المنشأة الفندقية بأن تقدم الحد العمالء بنفسها او 

كيلها االقامة والطعام والشراب ، عن طريق و

وان تصون وتحرس امتعته التي يحضرها معه 

الى الفندق وان تقدم له خدمات اخرى قانونية 

مقابل مبلغ من المال يتم تقديره عادة طبقا لنوع 

(االقامة ومدتها والخدمات التابعة لها 
  1

 . 

 :عقد الجولة البحرية -ثالثا 

سفر والسياحة عبارة عن اتفاق بين وكاالت ال

وبين السائح وبموجبه يقوم االول بتقديم رحلة 

بحرية الى الطرف الثاني لقاء مبلغ مالي مقرر 

يتفق عليه الطرفان
    

. 

ومن تسمية العقد يتبين انه يقتصر على 

واسطة نقل بحرية فقط وهي السفن والبواخر ، 

بخالف عقد الرحلة السياحية فقد تختلف واسطة 

كما ان . اً او بحراً حسب االتفاق النقل براً او جو

الرحلة السياحية قد تكون فردية او جماعية ، 

ومن ثم فان . بينما الجولة البحرية جماعية فقط 

عقد الجولة البحرية اضيق نطاقاً من الرحلة 

البحرية فقد تكون الرحلة السياحية متضمنة 

جولة بحرية ايضا
 1
. 

تشترك العقود السياحية من عقد الرحلة و

السياحية وعقد النزول في الفندق بخصائص 

 :مشتركة هي 

عقد من عقود المدة ، والعقود الزمنية هي  -1

التي يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً في تنفيذ 

االلتزام ، فعقد النزول في الفندق يتألف من عقد 

ايجار الغرفة الفندقية ، وعقد االيجار من العقود 

الزمنية 
  

عقود التي يتألف ويعتبر النقل احد ال. 
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منها عقد الرحلة السياحية ، وعقد النقل من عقود 

المدة ، فال يستطيع الناقل تنفيذ التزامه فوراً بل 

خالل فترة زمنية معينة 
 9
. 

من العقود غير المسماة ، والعقود المسماة  - 

ذكرت على سبيل الحصر في القانون المدني 

ياحية العراقي ، وال يعتبر من ضمنها العقود الس

، لذا فهي من العقود غير المسماة التي لم 

يخصها المشرع باسم معين لقلة شيوعها بين 

الناس في معامالتهم ، وهي تخضع للقواعد 

العامة التي وضعت لسائر العقود فعقد النزول 

في الفندق عقد غير مسمى 
 9
. 

من العقود التجارية ، فاالعمال التي تقوم  -1

احة اعمال تجارية بها وكاالت السفر والسي

تمارس بصيغة مشروع وعلى وجه االحتراف 

بقصد المضاربة وتحقيق الربح 
 7

، ونصت 

في فقرتها السابعة من قانون التجارة ( 9)المادة 

على اعتبار   110لسنة (  18)العراقي رقم 

خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم 

اعماالً تجارية
 
. 

لنزول في من العقود المركبة ، عقد ا - 

الفندق من العقود السياحية المركبة يتألف من 

اكثر من عقد واحد ، فيتألف من عقد االيجار 

والوديعة والبيع 
 0

وعقد الرحلة السياحية عقد . 

يتضمن عدة عمليات فالرحلة يتخللها عمليات 

النقل واالقامة في الفندق ، فهو عقد مركب ايضا
 

 1
. 

عان كما من عقود االذعان ، وعقود االذ -9

من (  197)وصفتها الفقرة االولى من المادة 

القبول في هذا : " القانون المدني العراقي هو 

العقد ينحصر على مجرد التسليم بمشروع عقد 

ذي نظام مقرر يضعه الموجب وال يقبل فيه 

فتنظيم الرحلة السياحية يتم من قبل " . مناقشة 

 مكاتب السفر والسياحة فهي التي تضع برنامج

الرحلة وهي التي تضع شروطها ، وال يكون 

امام السائح إال قبول الرحلة بهذه الشروط أو 

الرفض
18
وكذلك االمر بالنسبة لعقد االقامة في .  

الفندق فصاحب الفندق هو الذي يحدد الخدمات 

المقدمة واجور الخدمة وليس للسائح أو النزيل 

 .مناقشتها 

 العقود السياحية من عقود الخدمات -9

والعقود االستهالكية ، فالعقود تقسم الى عقود 

خدمات والعقود المهنية وهو تقسيم جديد بسب 

تطور العالقات التجارية واتساع مجاالتها ، فلم 

تقتصر على العقد بين المهني والمستهلك ، بل 

. مد نطاقها ليشمل العقد بين المهني والمهني 

ة وبما ان قوانين حماية المستهلك وضعت لحماي

المستهلك وهو الطرف الضعيف في العالقة 

التعاقدية في العقود االستهالكية وعقود الخدمات 

، فالعقد الذي تبرمه وكاالت السفر والسياحة مع 

السائح هو عقد خدمات ، بينما العقد الذي تبرمه 

وكاالت السفر والسياحة مع الناقل وصاحب 

الفندق هو عقد من العقود المهنية
 11

 . 

ن وجهة نظر الفقه من تعريف االلتزام بعد بيا

بضمان السالمة في العقود السياحية يمكن 

االثر القانوني : )  تعريف هذا االلتزام بأنه 

المترتب على العقد السياحي ، الذي يلتزم المدين 

المحترف بتنفيذه للطرف االخر في العقد من 

احتمال وقوع خطر يهدد سالمة هذا الطرف في 

فيذ العقد ، وإال كان مسؤوالً جسده اثناء تن

مسؤولية عقدية عن الضرر الجسدي الذي لحق 

 ( .بالطرف االخر 

 

 المطلب الثاني

شروط االلتزام بضمان السالمة في العقود 

 السياحية

 

التختلف الشروط التي يجب توافرها لقيام 

االلتزام بضمان السالمة في العقود السياحية عن 

مان السالمة ، فالبد الشروط العامة لاللتزام بض

من خطر يهدد الدائن في سالمته الجسدية ، وان 

يكون المدين بااللتزام مهني محترف ، وان 

يوكل المدين امر المحافظة على نفسه للطرف 

 .االخر في العقد 

وعليه فأن بحث كل شرط من هذه الشروط 

 :سيكون في فرع مستقل وكما يلي 

 الفرع االول

ح في سالمته وجود خطر يتهدد السائ

 الجسدية

 

يستلزم قيام االلتزام بضمان السالمة على 

عاتق المدين في العقود السياحية احتمالية وجود 

خطر يتعرض له الدائن في جسده 
1 

، وهذا يعني 
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ان االلتزام بضمان السالمة يقتصر على 

المخاطر التي تمس السائح في سالمته الجسمية 

االموال ، وال يمتد الى المخاطر التي تمس 

 هذا واالشياء التي بصحبة السائح ، كما ال يغطي

 .االلتزام المخاطر التي تمس الحقوق الذهنية 

وترتيباً على هذا ، فان انطباق هذا الشرط 

يبدو واضحاً على العقود السياحية ، ذلك ان هذه 

العقود اصبحت في ظل التقدم الصناعي وتعدد 

. ا االلتزام االجهزة الحديثة ، النطاق العملي لهذ

ففي عقد الرحلة السياحية كثيرة هي المخاطر 

المحدقة بالسائح من بداية الرحلة حتى نهايتها ، 

فهذه عربة تسقط بسائح وزوجته من ارتفاع 

اربعة عشر متر على منحدر جبل وتؤدي 

بحياتهما معا
11

وهذا السائح في رحلة جماعية 

منظمة ، اصيب بجروح عندما هوى ارضاً ، 

ان يمتطي ظهر البعير اثناء النزهة بجوار بينما ك

اهرامات الجيزة
 1 

. 

بيد ان تحديد النطاق الزمني لاللتزام بضمان 

سالمة السائح من االخطار الجسدية التي يمكن 

ان تلحق به خالل الرحلة السياحية يرتبط 

بالتكييف القانوني لعقد الرحلة السياحية  

 .الجماعية المنظمة 

ة الفردية ، تباينت اراء ففي الرحلة السياحي

الفقهاء واحكام القضاء حول طبيعة هذا العقد ، 

فذهب رأي في الفقه 
19

مدعوماً باحكام كثيرة في 

القضاء
19
، الى انه عقد وكالة ، ومن ثم تعد  

مكاتب السفر والسياحة وكيل عن السائح وتلتزم 

بالتزامات الوكيل طبقاً للقواعد العامة للوكالة في 

نيالقانون المد
17
. 

ويترتب على هذا التكييف لعقد الرحلة 

: السياحية ارتباط مكتب السفر والسياحة بعقدين 

اولهما مع السائح وهو عقد الوكالة ، وثانيهما مع 

الناقل أو صاحب الفندق فهو عقد يبرمه مكتب 

السفر والسياحة في سبيل تنفيذ الوكالة ، وهذا 

الى  يعني ان هذا العقد االخير ال تنصرف اثاره

مكتب السفر والسياحة ، ومن ثم فان مكتب 

السفر والسياحة  كوكيل  ال يلتزم بضمان سالمة 

السائح اثناء النقل أو اثناء التواجد في الفندق بل 

يلتزم صاحب الفندق والناقل بضمان سالمة 

 .السائح 

وال يقدح في تكييف عقد الرحلة السياحية  

بين مكتب كوكالة  اختالف مضمون العقد المبرم 

السفر والسياحة والسائح ، فقد يكون حجز 

وترتيب رحلة فردية معينة ، وقد يكون اعداد 

برامج الرحلة بأكملها بما في ذلك حجز االماكن 

على الطائرات أو في فندق معين في الدولة 

المزمع زيارتها ، أو ترتيب الرحالت الداخلية 

فنية في لمشاهدة المعالم التاريخية أو االثرية أو ال

كما ال يقدح في تلك الطبيعة لهذا العقد . ذلك البلد 

قيام مكتب السفر والسياحة  بأعمال مادية ، 

مادامت هذه االعمال تابعة أو ملحقة لعمل 

الوكالة االصلي ، وهو التوسط بين العميل 

وسائر مقدمي الخدمات السياحية ، كما هو 

الوضع في معظم عقود الرحالت الفردية 
10
. 

جه رأي اخر في الفقهوات
11

الى ان عقد  

الرحلة السياحية الفردية  عقد نقل
 8

، ووفقاً لهذا 

االتجاه تعد مكاتب السفر والسياحة ناقالً في 

الحالة االولى  ، اذا التزمت بنقل العمالء : حالتين

من نقطة االنطالق الى نقطة الوصول ، وال 

يكتفى في هذا الغرض ان يستأجر مكتب السفر 

حة  ،وسائل النقل مالم يتولى هو بنفسه والسيا

االشراف والرقابة على وسائل النقل ، وثانيهما  

اذا ظهرت مكاتب السفر والسياحة بمظهر الناقل 

في مواجهة العمالء، بأن تتخذ من وسائل النقل 

 .واالدوات مايجعلها بمثابة الناقل للرحلة 

هذا وان تكييف عقد الرحلة السياحية على انه 

قل يحقق سالمة السائح ؛ ذلك ان عقد عقد ن

الرحلة السياحية ، باعتباره عقد نقل ، يرتب 

التزامات على عاتق مكتب السفر  والسياحة ، 

وخاصة االلتزام بضمان سالمة الراكب
  1

، غير 

ان النطاق الزمني لاللتزام بضمان السالمة في 

عقد النقل ، ومن ثم التزام مكاتب السفر 

ينحصر اثناء تنفيذه عقد النقل  والسياحة  كناقل  

، ويشمل تنفيذ عقد النقل  الفترة الواقعة بين 

شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في 

مكان القيام ونزوله منها فعالً في مكان 

الوصول
  
، وفي النقل الجوي يمتد االلتزام  

بضمان السالمة منذ اجتياز المسافر موقع 

وعند صعوده الى المغادرة من ابنية المطار 

الطائرة وخالل الرحلة الجوية كذلك عند 

مغادرته الطائرة حتى دخوله الموقع المعين 
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للوصول 
 1

وفي النقل البحري يبدأ االلتزام . 

بضمان السالمة من مباشرة الراكب الصعود الى 

السفينة وخالل الرحلة البحرية وينتهي بتمام 

نزوله من السفينة 
  
. 

ق الزمني اللتزام مكاتب وتأكيداً لهذا النطا

السفر والسياحة بضمان سالمة السائح ، فقد 

تعاقبت قرارات محكمة النقض الفرنسية بهذا 

الخصوص ، لذا حكم بان مكاتب السفر والسياحة 

ال تلتزم بضمان سالمة المسافر كالتزام تعاقدي 

إال منذ اللحظة التي يبدأ منها بالصعود الى 

ونزوله  واسطة النقل وينتهي بوصوله
 9
. 

هذا وتجدر االشارة الى ان وجود المظهر 

الخارجي لمكاتب السفر والسياحة كناقل أو نفيه 

مسألة وقائع يعود تقديرها لمحكمة الموضوع 

بدون رقابة لمحكمة التمييز عليها ، في ضوء 

تفسير العقد وارادة اطراف العقد المستخلصة من 

ية الظروف المحيطة بالعقد ، كما تبحث عن الن

المشتركة للمتعاقدين 
 9
. 

وعلى الرغم من ان اسباغ صفة الناقل على 

مكاتب السفر والسياحة يؤدي الى تطبيق قواعد 

النقل بهدف حماية الطرف الضعيف في العالقة 

التعاقدية وهو السائح ، بيد ان اعتبار مكاتب 

السفر والسياحة  ناقل  محل نظر ، الن عملية 

لتي قد تقوم بها مكاتب النقل واحدة من االعمال ا

السفر والسياحة فعقد الرحلة السياحية اوسع 

نطاقاً من عقد النقل ، فهو العموم  وعقد النقل هو 

الخصوص ، ومن ثم ال يجوز تكييف ماهو اعم 

 .على ماهو اخص 

وبناًء على ما تقدم فقد ذهب رأي اخر من 

الفقه الى ان عقد الرحلة السياحية الفردية  هو 

ة بالعمولة بالنقلعقد وكال
 7

، فالوكيل بالعمولة 

النقل مع الناقل لصالح االصيل  بالنقل يبرم عقد

ومع ذلك ، فان مكاتب السفر والسياحة ( السائح )

هي التي تضمن اتمام عملية النقل وسالمة 

 .السائح 

وتختلف الوكالة بالعمولة بالنقل عن عقد النقل 

لوكيل ، بأن الناقل يتولى النقل بنفسه ، اما ا

بالعمولة فيجري النقل بواسطة غيره ، بيد ان 

الوكيل بالعمولة بالنقل يبرم مع الناقل عقد النقل 

بصفته وكيالً لحساب المرسل ، وتسري على 

الوكالة بالعمولة بالنقل ، فيما يتعلق بااللتزامات 

والحقوق  االحكام الخاصة بالوكالة بالعمولة 

كام الوكالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع اح

ويضمن الوكيل بالعمولة بالنقل . بالعمولة بالنقل 

تنفيذ الناقل اللتزاماته تجاه االصيل النه هو الذي 

اختار الناقل وعهد اليه بعملية النقل فهو يكون 

ضامناً تنفيذ الناقل اللتزاماته العقدية 
 0
. 

من قانون النقل ( اوالً /71) نصت المادة 

ون الوكيل مسؤوالً عن يك: " العراقي على انه 

التأخير في وصول الراكب وعن االضرار التي 

تلحق به اثناء تنفيذ النقل ، وال يجوز للوكيل ان 

ينفي هذه المسؤولية إال بإثبات القوة القاهرة أو 

"خطأ الراكب 
 1
وهذه المادة صريحة في جعل .  

مكاتب السفر والسياحة كوكيل بالعمولة بالنقل 

 .مة يلتزم بضمان السال

وتكييف عقد الرحلة السياحية الفردية  بانها 

وكالة بالعمولة بالنقل ال تخلو من فائدة عملية ، 

حيث يعد مكتب السفر والسياحة مسؤول ليس 

فقط عن اخطائه الشخصية ، بل عن كل خطأ يقع 

من الناقل الذي يتعهد بتنفيذ عقد النقل ، ولذا يقع 

لتزام بضمان على عاتق الوكيل بالعمولة بالنقل  ا

سالمة السائح
 98

. 

ويالحظ ان تكييف عقد الرحلة السياحية 

الفردية من قبل المحاكم الفرنسية بأنه نقل أو 

وكالة بالعمولة بالنقل وليس وكالة مدنية يجد 

اساسه في تشديد التزامات مكاتب السفر 

والسياحة تجاه المتعاقد معها مما يترتب عليها 

عاقد معها ، وهو االلتزام بضمان سالمة المت

التزام ال يلتزم به الوكيل طبقاً للقواعد العامة في 

فالوكيل ال يكون ضامناً تنفيذ . القانون المدني 

الغير المتعاقد معه التزامه تجاه الموكل ، ومن 

ثم ال تلتزم مكاتب السفر والسياحة كوكيل 

 .بضمان سالمة السائح 

اما اذا كانت الرحلة السياحية جماعية ، 

يذهب الفقه الى انه عقد مقاولة ، وان مكاتب ف

السفر والسياحة تعد مقاوالً ، فهي التي تتعهد 

الرحلة السياحية بتنظيمها على نحو متكامل 

بوضع برنامج تفصيلي بحيث يتضمن كافة 

االمور والمسائل الالزمة لتنفيذ الرحلة 
91
 .

فمكاتب السفر والسياحة تلتزم بتقديم خدمة فعلية 

تتمثل برحلة سياحية هادئة وآمنة وكل  للسائحين

ويجوز . ما يتعلق بها من عمليات قانونية ومادية 
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لمكاتب السفر والسياحة في تنفيذها لعقد الرحلة 

السياحية، ان تعهد بتنفيذ جزء من الرحلة 

السياحية الى اشخاص اخرين ، كالناقل وصاحب 

الفندق وصاحب المطعم والمرشد السياحي 
9 
 .

ب السياحة و السفر الى الغير لتنفيذ ولجوء مكات

جزء من الرحلة السياحية يؤدي الى التزامها 

بعقدين ، عقد المقاولة بينها والسائح ، وعقد 

المقاولة من الباطن مع الغير لتنفيذ الرحلة 

السياحية ، وهذه العقود هي التي تحدد العالقة 

بين مكاتب السفر والسياحة والغير ، اما العالقة 

لسائح والغير فهي غير مباشرة ، فمكتب بين ا

السفر والسياحة هو من يجمع بين كليهما ، ومن 

ثم يبقى المقاول االصلي هو المسؤول تجاه رب 

العمل عن المقاول من الباطن 
91

، وهنا تظهر 

المسؤولية العقدية لمكاتب السفر والسياحة عن 

فعل الغير الذين استخدمتهم في تنفيذ عقد الرحلة 

 .ية السياح

ولذا نخلص الى وجود التزام بضمان سالمة 

السائح أو العميل في عقد الرحلة السياحية 

الشاملة ، يمتد نطاقه الزمني من قيام الرحلة ، 

ويشمل جميع مراحلها حتى وصول السائح سالماً 

 .آمناً 

وعوداً على ذي بدء فأن وجود خطر يتهدد 

السائح في سالمته الجسدية ، يظهر بوضوح 

ك في عقد النزول في الفندق ، فالمخاطر التي كذل

قد تهدد السائح في سالمته الجسدية كثيرة ، فهذا 

سائح انزلقت قدمه على قشرة فاكهة في ردهة 

الفندق ، فوقع على االرض وكسرت ذراعه 
9 
 .

وهذا نزيل يسقط على سلم ملحق بمبنى الفندق 

لكون مدخل السلم مظلم دون اضاءة لحظة وقوع 

الحادث
99

، ولذا يلتزم صاحب الفندق تجاه السائح 

أو النزيل بتوفير االقامة الهادئة المطمئنة ، 

فيلتزم باتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع وقوع 

الخطر ، ويستوي ان نكون بصدد منشأة فندقية 

ثابتة أو عائمة 
99
. 

اما نطاق االلتزام بضمان السالمة في عقد 

يتحدد النزول في الفندق ، فمن حيث الزمان 

بالمخاطر التي تصيب جسم السائح أو النزيل من 

وقت النزول في الغرفة الفندقية الى مغادرته 

الفندق سليماً آمناً 
97

ومن حيث المكان يتحدد . 

بالمخاطر الجسدية التي تحدث داخل الفندق 

وملحقاته باعتبارها جزءاً ال يتجزء من الفندق ، 

خضع وكل مكان ي. كالمطعم والكراج والمسبح 

لسلطة صاحب الفندق في الرقابة واالشراف ، 

اما االماكن التي تخرج عن سلطة صاحب 

الفندق وان كانت ملحقة بالفندق فال يسأل عنها ، 

لذا ال يسأل صاحب الفندق عن االضرار 

الجسدية التي تصيب السائح أو النزيل اثناء 

تواجده في صالون الحالقة الملحق بالفندق
90
. 

على محكمة استئناف وفي قضية عرضت 

يزية جاء في حيثيات قرار بغداد بصفتها التم

ان الثابت من وقائع التحقيق : " المحكمة

القضائي ان الوفاة كانت بسبب الغرق في حوض 

السباحة الذي هو تحت اشراف ومسؤولية تابعي 

المدعى عليه ، وقد ابان تقرير الخبير ان ادارة 

حين فيه المسبح لم تستكمل شروط امان الساب

ومن ذلك وجود حراسة إلنقاذ من يكون في 

"خطر الغرق 
91
لسنة (  )وفق التعليمات رقم .  

الخاصة بقانون الصحة العامة العراقي   110

الخاصة بالشروط  1101لسنة ( 01)رقم 

والمواصفات الصحية الواجب توفرها في 

الفنادق ودور االستراحة تقرر المادة االولى منه 

ى االجازة الصحية لفتح وجوب الحصول عل

الفندق ، ويجب ان يكون الفندق وفق المادة 

الثانية منها من الطابوق وارضيته من مادة 

صماء حماية لسالمة النزالء من التعرض 

منها يجب ان ( 9)ووفق المادة . للحوادث 

تتوافر انارة كافية ومريحة في كل غرفة وفي 

الممرات لعدم تعرض النزالء لحوادث اثناء 

ووفق المادة التاسعة من هذه التعليمات . السير 

على جميع العاملين في الفندق الحصول على 

دفاتر الفحص الطبي التي تثبت سالمتهم من 

االمراض السارية والمعدية ومن المسببات 

كما تقرر المادة الثامنة منه . المرضية االخرى 

مكافحة القوارض والحشرات في الفندق ضماناً 

الء وتنفيذاً اللتزام الفندق بضمان لصحة النز

 .السالمة 

ووفق المادة الثانية عشر من هذه التعليمات 

يجب ان تتوفر في المطعم أو محل اعداد الفطور 

والمرطبات والمشروبات جميع الشروط 

الصحية ، ويجب العناية اليومية الدائمة بنظافة 

غرف وممرات جميع اقسام الفندق لعدم وجود 
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ووفق . النزالء ويلحق بهم ضرراً  ما ينزلق به

المادة الثالثة عشر من هذه التعليمات يجب توفير 

مستلزمات السالمة بتوفير اجهزة اطفاء الحرائق 

بعدد كاٍف وصندوق اسعافات اولية ، وان تتوافر 

صيانة فنية كاملة لكافة االجهزة والتأسيسات 

الكهربائية لضمان عدم حدوث حريق كهربائي 

 .ربائي يلحق ضرراً بجسد النزالء أو غير كه

 

 الفرع الثاني

ان يكون احد المتعاقدين قد اوكل حفظ 

 سالمته لآلخر

بمقتضى هذا الشرط يكون امر الحفاظ على 

السالمة الجسدية الحد المتعاقدين موكوالً 

للمتعاقد االخر ؛ ذلك ان العقود المقترنة بضمان 

م السالمة تكون فيها شخصية المدين بااللتزا

بضمان السالمة محل اعتبار ، فالدائن يضع ثقته 

ويسلم نفسه للمحافظة عليها الى المدين ، أي ان 

الدائن يكون خاضعاً للمدين ، بيد ان هذا 

الخضوع ليس كلي ، بحيث يفقد سيطرته تماماً 

على سالمته الجسمية ، كما هو الحال في عقد 

العالج الطبي ، اذ يوكل المريض امر المحافظة 

لى سالمته الى الطبيب الذي يجري له عملية ع

جراحية
 98

بل هو خضوع نسبي ، يستوي ان 

يكون من الناحية الفنية أو االقتصادية
91

، وهذا 

يتحقق في عقود االذعان ، اذ فيها يظهر 

بوضوح ان احد طرفي العقد خاضعاً اقتصادياً 

للطرف االخر وال يكون له إال ان يقبل أو 

ي من دون ان يكون يرفض شروط الطرف القو

للطرف الضعيف حق في مناقشة تلك الشروط
9 
 

. 

والتساؤل المطروح هنا يتعلق بمدى كون 

السائح خاضعاً لمكتب السفر والسياحة  من 

 الناحية االقتصادية والفنية ؟

ان االجابة عن هذا التساؤل يتطلب منا التمييز 

االول ان تكون الرحلة السياحية : بين فرضين 

نها من قبل مكتب السفر والسياحة ، قد اعلن ع

ونظم كل مراحلها ، ابتداًء من النقل الى المبيت 

الى ترتيب السفرات الداخلية الى المزارات 

السياحية  وتقديم الخدمات االخرى ، ففي هذه 

الفرض اليكون امام السائح حتى يشترك في هذه 

الرحلة سوى القبول بالشروط التي اعلن عنها  

والسياحة ، ومن ثم الشك ان هذا مكتب السفر 

العقد هو عقد اذعان ، يخضع فيه السائح الى 

مكتب السفر والسياحة من الناحية االقتصادية 

اما الفرض الثاني فهو ان تنظم الرحلة . والفنية 

السياحية بناًء على طلب من السائح ومن ثم  

فاألخير يستطيع مناقشة شروط العقد ، وعليه ال 

عقود االذعان ، ومع ذلك  فان  يعد العقد من

( التنظيمية ) السائح يخضع من الناحية الفنية 

الى مكتب السفر والسياحة ؛ ذلك ان االخير هو 

من ينظم برنامج الرحلة بجميع مراحلها ، ويحدد 

كيفية تنفيذها ، فالسائح ال يتاح له مراجعة 

اجراءات السالمة واالمن خالل مراحل الرحلة 

هذا من صميم عمل مكتب السفر  المختلفة ، بل

والسياحة
  91

. 

وبناًء على ما تقدم ففي كال الفرضين يظهر 

بوضوح ان امر المحافظة على امن وسالمة احد 

المتعاقدين قد اوكل الى المتعاقد االخر في مكتب 

السفر والسياحة ونتيجة لذلك يلتزم مكتب السفر 

 .والسياحة بضمان سالمة السائح الجسدية  

في عقد النزول في الفندق يبرز  وكذلك

واضحاً الخضوع نفسه في العالقة بين صاحب 

الفندق والعميل ، حيث يخضع السائح أو العميل 

من الناحية الفنية أو االقتصادية لصاحب الفندق 

، اذ يتولى االخير اتخاذ جميع اجراءات السالمة 

واالمن في الفندق وال يملك العميل مراجعة هذه 

ومن ثم  فصاحب الفندق يلتزم االجراءات 

بضمان سالمة العميل 
9 
 . 

 الفرع الثالث

ان يكون المدين بضمان السالمة مهنيا 

 محترفا  

 

واضحة هي الحكمة من وراء هذا الشرط ، اذ 

ان الجمهور يقدم على التعاقد مع المهني لما 

يمتلك من خبرة ودراية بأصول مهنته ، ولذا 

ا كان ملماً ينبغي أال يمارس نشاطه إال اذ

باألصول العلمية والخبرة الفنية ، التي تمكنه من 

ممارسة نشاطه على الوجه االكمل ، حتى يكون 

 . اهالً للثقة التي يمنحها له عمالؤه 

فضالً عن هذا فانه لما كانت االعباء المالية 

الكبيرة التي يوجبها االلتزام بضمان السالمة ال 

ين ، فان من يمكن تغطيتها إال عن طريق التأم
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المنطقي أال يفرض هذا االلتزام إال على المهنيين 

، فهم وحدهم الذين يملكون المقدرة المالية التي 

تمكنهم من تحمل اعباء مسؤوليتهم عن هذا 

 .الطريق 

وفوق ذلك ، فان اساليب الدعاية واالعالنات 

التجارية التي تلجأ اليها مختلف المشاريع 

السفر والسياحة التجارية ، ومنها مكاتب 

والفنادق ، وهذه االعالنات قد تعتمد اسلوب 

التهويل والمبالغة ، ومن ثم فغالباً ما تؤدي الى 

بث الثقة في نفوس المستهلكين لهذه الخدمات 

السياحية ، وتدفعهم الى التعاقد وهم مطمئنون 

الى جودة الخدمات السياحية وسالمتها 
99
. 

عتبارات وغني عن البيان ، ان كافة هذه اال

متوافرة بالنسبة لمكتب السفر والسياحة 

ولصاحب الفندق ، فمكاتب السفر والسياحة ال 

يمكن ان تمارس النشاط السياحي إال على وجه 

االحتراف ، فمن جانب يجب ان تمتلك هذه 

المكاتب الخبرة الالزمة واالمكانات االقتصادية 

الكافية لممارسة هذا النشاط
99

، ومن جانب اخر 

انون تنظيم الشركات ومكاتب ووكاالت ان ق

 1101لسنة ( 1 )السفر والسياحة العراقي رقم 

في مادته الثانية ، لم يجز مزاولة النشاط 

السياحي إال بعد الحصول على اجازة مزاولة 

 .النشاط السياحي 

اما صاحب الفندق فهو يحترف توفير االقامة 

، وهذه االقامة يجب ان تكون امنة وهادئة ، 

ليه في سبيل ذلك اتخاذ كافة االحتياطات التي وع

يتخذها مهني متخصص يحترف النشاط 

السياحي وإال كان مسؤوالً عن الضرر الذي 

يصيب المقيمين
97
. 

وترتيباً على احتراف مكاتب السفر والسياحة 

والفنادق للنشاط السياحي فكل منهما يعد تاجراً 

ويلتزم بالتزامات التاجر من مسك الدفاتر 

تجارية والتسجيل في السجل التجاري واتخاذ ال

اسم تجاري لحماية الوضع الظاهر وعدم تضليل 

العمالء
 90

. 

 المطلب الثالث

الطبيعة القانونية لاللتزام بضمان السالمة 

 واساسه القانوني

 

اذا كان اجماع الفقه والقضاء قد انعقد على 

ضرورة وجود التزام بضمان السالمة في العقود 

لصالح السائح ، فأن هذا االجماع السياحية 

يتالشى اذا تعلق االمر بتحديد الطبيعة القانونية 

لهذا االلتزام ؛ اذ تعددت اراء الفقه وتنوعت 

ولم يكن البحث في اساس هذا . احكام القضاء 

االلتزام احسن حظاً من حيث تنوع احكام 

 .القضاء واختالف اراء الفقهاء 

لبحث هاتين كل هذا يوجب علينا ان نتصدى 

المسألتين على ان يكون ذلك في فرعين متتاليين 

: -

 

 الفرع االول

 الطبيعة القانونية لاللتزام بضمان السالمة

ترجع اهمية الوقوف على الطبيعة القانونية 

لاللتزام بضمان السالمة ، بالنظر لما لذلك من 

اثر في اثبات مسؤولية مكتب السفر والسياحة 

الذي يصيب السائح ،  والفندقي ، عن الضرر

وتتعاظم اهمية تحديد هذه الطبيعة ، بسبب 

التفاوت الواضح في المعرفة والخبرة بين مكاتب 

السفر والسياحة من جهة والسائح من جهة 

 .اخرى 

فاذا كنا بصدد التزام ببذل عناية ، يكون 

المدين قد وفى التزامه اذا بذل في تنفيذه عناية 

بلغ النتيجة المرتقبة ، الشخص المعتاد ، ولو لم ي

مالم ينص القانون أو يقضي االتفاق على مقدار 

يزيد أو يقل عن هذه العناية 
91

ومن ثم ، يقع . 

على الدائن عبء اثبات عدم تنفيذ المدين 

اللتزامه، وذلك بإقامة الدليل على ان المدين لم 

يقم ببذل العناية المطلوبة 
78
. 

جة ، فان اما اذا كنا بصدد التزام بتحقيق نتي

المدين ال يكون قد نفذ التزامه إال بتحقيق النتيجة 

المرجوة ، وهي محل االلتزام
71 

، ومن ثم ، 

فجدير بالمضرور ان يتحقق من عناء االثبات ، 

حيث يستطيع الحصول على التعويض بمجرد 

اثبات عدم تحقق النتيجة المرتقبة ، مالم يقع 

يد الدليل على ان الضرر وقع لسبب اجنبي ال 

للمدين فيه
7 
. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، اين يقع 

االلتزام بضمان السالمة من هذين االتجاهين ؟ 
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ام ان له طبيعة خاصة تعد صورة وسط بين 

 هذين االتجاهين ؟ 

بناء على ما تقدم ، وفي ضوء الغاية من 

تقرير االلتزام بضمان السالمة في العقود 

على النحو االتي السياحية ، نبحث هذه المسألة و

: -

قصور اعتبار االلتزام بضمان السالمة / اوال 

التزاماً ببذل عناية عن االستجابة لضرورات 

 حماية السائح 

اتجهت الكثير من االحكام القضائية
71
الى  

اعتبار االلتزام بضمان السالمة في العقود 

السياحية ، التزاماً ببذل عناية ، فمكتب السفر 

ط باتخاذ االحتياطات والسياحة يلتزم فق

واالجراءات الالزمة للحفاظ على سالمة 

السائحين ، وكذلك الفندقي ، ال يلتزم فيما يتعلق 

بإقامة النزيل ، برد االخير ، عند خروجه من 

منشأته ، سليماً معافى ، لكنه يلتزم فقط بان 

يراعي في تنظيم ، وفي تشغيل مشروعه ، 

ا سالمة قواعد الحيطة واليقظة التي تتطلبه

عمالئه
7 .
 

وترتيباً على ذلك فان على السائح الذي 

يطالب بتعويض ما اصابه من ضرر ان يثبت 

خطأ ، مكتب السفر والسياحة أو الفندقي في عدم 

 .بذله للعناية الالزمة للحفاظ على سالمته 

ولعل من نافلة القول ، انه اذا كان التزام 

هة مكاتب السفر والسياحة أو الفندقي في مواج

العمالء التزاماً ببذل عناية ، فان الوقائع التي 

يستخلص منها االخالل بهذا االلتزام ، تقديرها 

يترك لقاضي الموضوع
79
. 

ومن هنا يظهر بوضوح قصور اعتبار 

االلتزام بضمان السالمة التزاماً ببذل عناية ، عن 

تحقيق الحماية الفعالة لجمهور السائحين الذين 

وف السياحة في العصر يكونون ، نظراً لظر

الحديث ، عاجزين في حاالت كثيرة ، ليس فقط 

عن اثبات خطأ مكاتب السفر والسياحة ، بل عن 

معرفة ظروف الحادث واالسباب التي ادت اليه 

في مواجهة خصم قادر بوسائله القوية على 

احباط كل محاولة إلثبات خطئه ، أو حتى 

استقصاء اسباب االصابة للتخلص من اية 

طالبة بالتعويضم
 79

. 

فضال عن ذلك فان االلتزام بضمان السالمة ، 

ال تكون له وجود حين يتعين على المدين به 

مجرد بذل العناية الالزمة ، اذ هذا يفرغ االلتزام 

بضمان السالمة من مضمونه ، فالسالمة في 

تقدير السائح ، التقل اهمية عن الرحلة السياحية 

ود السياحية ، ضرورة ذاتها ، وتعد بالنسبة للعق

حتمية ، اذ ال يكون لها ، بغير السالمة ، اية 

غاية اذ ان اعتبار االلتزام بضمان السالمة 

التزاماً ببذل عناية يتعارض مع الغاية من تقريره 

ومن ثم ، يستوي ان يرتب العقد التزاماً بالسالمة 

يرتبه  أو ان ال
77
 . 

الطبيعة الخاصة لاللتزام بضمان / ثانيا 

 : السالمة

ان االلتزام بضمان السالمة يحتل من حيث 

طبيعته ، مرتبة حدها االعلى التزام بتحقيق 

نتيجة وحدها االدنى التزام ببذل عناية فمن 

صورة وسطى بين نوعي االلتزام ببذل عناية 

وتحقيق نتيجة ، ينحو القضاء من خاللها الى 

تشديد مسؤولية المدين بضمان السالمة والى 

عبء اثبات الضرر الحاصل على تخفيف 

ومؤدى ذلك ان المدين بضــمان . المضرور 

السالمة ، ال يلتزم فقط ببذل عناية أو رعاية 

عادية ، بل باتخاذ كافة االحتياطات الضرورية 

والمعقولة لمنع وقوع الضرر ، بحيث ال تترتب 

مسؤوليته إال اذا قام الدليل على ان الضرر قد 

له فيه ، قوة قاهرة أو خطأ  وقع لسبب اجنبي اليد

المضرور نفسه 
70
 . 

الواقع ان هذه الطبيعة الخاصة لاللتزام 

بضمان السالمة استخلصها الفقه من خالل 

استقراء العديد من احكام القضاء في غير نوع 

ففي عقد البيع يذهب رأي. من العقود 
 71

مستنداً 

الى احكام القضاء 
08
الى ان المنتج يلتزم بتسليم  

خاٍل من أي عيب من شأنه احداث ضرر منتج 

باألشخاص أو االموال ، ومن ثم فااللتزام 

بضمان السالمة في عقد البيع اقرب ما يكون الى 

 .تحقيق نتيجة بصورة غير مطلقة 

ولم يقف االمر عند عقد البيع ، فقد القت 

محكمة النقض المصرية بعبء االلتزام ببذل 

القته عناية مشددة على عاتق الطبيب في ع

بان الطبيب وان كان : " بمريضه ، فقد حكمت 

ال يلتزم بمقتضى العقد الذي بينه وبين مريضه 
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بشفائه ، أو بنجاح العملية الجراحية التي يجريها 

له ، الن التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق 

نتيجة ، وانما هو التزام ببذل عناية ، إال ان 

ل جهودا العناية المطلوبة منه تقضي ان يبذ

صادقة تتفق في غير الظروف االستثنائية ، مع 

االصول المستقرة في علم الطب
01
  . 

والواقع ان هذا االتجاه الذي المحت اليه احكام 

القضاء في عقد البيع وعقد العالج الطبي ، 

ينطبق على العقود السياحية ، فقد المح القضاء 

الفرنسي بكثير من احكامه وجود التزام ببذل 

ة مشددة على عاتق اصحاب الفنادق في عقد عناي

النزول في الفندق ، وتأكيداً لذلك وتفصيال له ، 

فقد حكم بانه يقع على عاتق الفندق في االلتزام 

بضمان الخدمات المقدمة للسائح ، وان يحرص 

على توفير االقامة الهادئة التي ال تنجم عنها أي 

اضرار ، كما يتوجب عليه تحذير النزيل من 

لمخاطر التي قد تلحق بالسائحين اضرار وهذا ا

االلتزام ال يقتصر نطاقه المكاني على المنشأة 

الفندقية ذاتها ، بل يمتد الى ملحقات الفندق من 

حدائق واثار 
0 
. 

مما يقطع في صحة توجه القضاء الفرنسي 

في القاء عبء االلتزام ببذل عناية مشددة على 

يعد خطأ  عاتق اصحاب الفنادق ، توسعه فيما

يرتب مسؤولية الفندقي بالتعويض ، والدليل على 

ذلك ، ما قضى به من ان عدم نظافة  السلم يعد 

خطأً يوجب مسؤولية الفندقي 
01
وعدم اضاءة  

ردهات الفندق مما ادى الى سقوط النزيل يعد 

خطأ
0  

، وعدم تحذير النزالء الى مكامن الخطر 

داخل المنشأة الفندقية يعد خطأً 
 09

ه االحكام وهذ.  

القضائية وان صدرت بخصوص مضمون 

التزام الفندقي بضمان سالمة النزالء ، بيد ان ما 

المحت اليه هذه االحكام من التزام ببذل عناية 

مشددة يمكن تطبيقه على عقود الرحالت 

السياحية ، ومن ثم ، فان مكاتب السفر والسياحة 

تلتزم تنفيذا اللتزامها بضمان سالمة السائحين  

باتخاذ كافة االحتياطات الضرورية ، والمعقولة 

لمنع وقوع الضرر ، والمحافظة على امن 

وهذا يعني قيام مسؤولية مكاتب . السائح وراحته 

السفر والسياحة بمجرد اخاللها بالتزامها بضمان 

السالمة حتى لو كان هذا االخالل بسيطاً ولذا 

حكم بان مجرد اهمال مكاتب السياحة والسفر في 

مراجعة أو فحص الخدمات السياحية وشروط 

السالمة يترتب مسؤوليتها  
09
. 

الواقع ان هذا التوجه القضائي في اعتبار 

االلتزام بضمان السالمة التزاماً ببذل عناية 

مشددة ، وان كان يؤدي الى تشديد مسؤولية 

الطرف المهني في العقود السياحية والى تيسير 

ل المضرور ، بيد وسائل اثبات الخطأ على العمي

انه لن يحقق الغاية من نشوء االلتزام بضمان 

السالمة ، ومن ثم فان هذا االتجاه لن يضيف 

جديداً ، الن االلتزام بضمان السالمة بهذه 

الطبيعة الخاصة سيكون اجوفاً ، وخالياً من أي 

 .مضمون 

مبررات اعتبار االلتزام بضمان / ثالثا 

- :جة السالمة التزاما  بتحقيق نتي

يذهب جانب من الفقه بحق 
07

الى ان التزام 

بضمان السالمة في العقود السياحية ال يكون إال 

التزاماً بتحقيق نتيجة مؤداه تحقيق االمان 

والسالمة التي يتوقعها السائح حتى تتحقق عودة 

السائح سليماً آمناً ، ويستوي في ذلك ان يكون 

السائح في حالة حركة أو سكون
 
. 

لذلك ، فان مسؤولية الطرف المهني  وتطبيقاً 

تقوم  –مكاتب السفر والسياحة أو الفندقي  –

بمجرد وقوع الضرر ، فخطأ مكاتب السفر 

والسياحة أو الفندقي يعد مفترضاً بمجرد اصابة 

السائح بالضرر ، وهذا يقود الى تسهيل االثبات 

على السائح المضرور في دعوى المسؤولية ، اذ 

 ان يثبت عدم تحقق النتيجة ال يتوجب عليه إال

المرتقبة ، وذلك باثبات الضرر الذي لحق به ، 

ومن ثم ال يستطيع الطرف المهني التخلص من 

المسؤولية إال اذا اقام الدليل على انه اتخذ جميع 

االجراءات واالحتياطات الالزمة لمنع وقوع 

ومع ذلك وقع بسبب اجنبي اليد له فيـه . الضرر 

خطأ المضرور  ، قوة قاهرة أو
00

، كأن يكون 

هذا المضرور اهمل امر المحافظة على سالمته 

أو تصرف برعونة ادت الى حدوث الضرر
01
 . 

الواقع ان القول بان االلتزام بضمان سالمة 

السائحين التزاماً بتحقيق نتيجة هو قول تؤيده 

ان السائح : مبررات عديدة يأتي في مقدمتها 

ختص يتوقع منه عندما يتعاقد مع مدين مهني م

ان يتم كل شيء بأمان وسالمة مادام ان المدين 

يحترف  –مكتب السفر والسياحة  أو الفندقي  –
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النشاط السياحي ، ومن ثم فان القاء التزام 

بضمان السالمة مضمونه تحقيق نتيجة على 

عاتق الطرف المهني في العقود السياحية سيدفع 

هذا االخير الى اتخاذ كل االجراءات 

الحتياطات الكفيلة بمنع وقوع اية اضرار وا

بالسائحين كما يزيد من حرصه ويقظته لتحقيق 

اسباب الرحلة االمنة واالقامة الهادئة ، وينعكس 

هذا ايجاباً بما يؤدي الى ازدهار النشاط السياحي 

فتطول مدة االقامة ومن ثم يزداد االنفاق 

السياحي ، لكمال الخدمات السياحية من ناحية ، 

لزيادة العناية المبذولة ، ولتوفــر جميع و

احتياطات االمن والسالمة من ناحية اخرى 
18
 . 

كذلك ، فان اعتبار االلتزام بضمان السالمة 

التزاماً بتحقيق نتيجة ، يحقق العدالة بين الطرف 

المهني ، مكتب السفر والسياحة ، أو الفندقي ، 

والطرف غير المهني ، السائح ، اذ ان الطرف 

لمهني ان كان يعفى ، في بعض االحيان ، من ا

بيد انه ، وفقاً : المسؤولية بإثبات السبب االجنبي 

لهذه الطبيعة ، يكون جانب الطرف غير المهني 

هو الراجح ، بمجرد قيام االخير بإثبات حدوث 

الضرر الذي اصابه تنهض مسؤولية الطرف 

المهني بالتعويض 
11

، ال بل ان القضاء ذهب الى 

من ذلك ، اذ قضى، في بعض االحيان ،  ابعد

بالزام الطرف المهني بالتعويض عن االضرار 

مجهولة االسباب
 1 

. 

وفضال عن ما تقدم ، فان اعتبار االلتزام 

بضمان سالمة السائحين التزاماً بتحقيق نتيجة ، 

يتفق مع معيار التمييز بين االلتزام بنتيجة 

قاً للراجح وااللتزام ببذل عناية ، الذي يكمن ، وف

، في طبيعة الغرض الذي يقصد بالعقد ، 

الوصول اليه ، فيكون التزام المدين محله بذل 

عناية اذا كانت النتيجة المرتقبة منه ، احتمالية 

في طبيعتها ، الن المدين ، عادة ال يلتزم 

بالوصول الى هذه النتيجة ، بل ببذل العناية 

قيض ، المطلوبة للوصول اليها ، ويكون على الن

محله تحقيق نتيجة اذا كانت الغاية المقصودة منه 

مؤكدة ، ال احتمالية 
11

وسالمة السائح في عقد . 

الرحلة السياحية ، أو في عقد االقامة الفندقية ، 

تدخل في النوع الثاني لاللتزام ، الن االحتمال 

يكاد يكون معدوم ، بحيث يمكن افتراض خطأ 

لسياحة أو الطرف المهني  ، مكتب السفر وا

 .الفندقي ، بمجرد اصابة السائح بالضرر 

ومما يقطع بصحة هذا النظر ، ما استقر عليه 

التطور القضائي والتشريعي في فرنسا فيما 

يتعلق بعالقة منظمي الرحالت السياحية 

والعمالء ، وتفصيل ذلك ، ان استقراء احكام 

القضاء الفرنسي يكشف عن ان هذا القضاء مر 

المرحلة االولى قبل عام : ذا الشأن بمرحلتين به

، وفي هذه المرحلة يالحظ ان القضاء   110

الفرنسي وان تطلب بذل اقصى درجات العناية 

والرعاية من وكاالت السفر والسياحة ، بيد انه 

كان متردد في تحديد طبيعة االلتزام بضمان 

السالمة ، فتارة يقضي بانه التزام ببذل عناية ، 

ضي بانه التزام بتحقيق نتيجة ، وتارة اخرى يق

غير ان القضاء الفرنسي استقر في المرحلة 

الثانية على ان التزام وكالة السفر والسياحة 

بضمان سالمة السائح هو التزام بتحقيق نتيجة 

هي عودة السائح سليماً معافى
1 
وقد واكب هذا .  

يونيه   1التطور القضائي وعززه صدور قرار 

  111يوليه  11نسي في والقانون الفر  110

اللذين تضمنا ، التزام وكاالت السفر والسياحة 

بحسب تنفيذ عقد الرحلة وضمان كل مرحلة من 

مراحلها ، وضمان تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها 

ولعل اهم هذه االلتزامات بنظر القضاء والفقه . 

، االلتزام بضمان السالمة ، ومن ثم ، فان 

ال يعفى من المسؤولية إال اذا  المدين بهذا االلتزام

ثبت ان الضرر وقع لسبب اجنبي ، وسواء تولت 

الوكالة نفسها المنظمة للرحلة تنفيذ االلتزامات 

الناشئة عن عقد الرحلة أو نفذتها بواسطة وكالة 

اخرى
 19

. 

وعوداً على بدء ، فان هذا التطور القضائي 

والتشريعي ، وان تركز في اطار عالقة مكاتب 

والسياحة بالسائحين ، فانه بالقياس على  السفر

هذا التطور، يكون التزام الفندقي بضمان سالمة 

النزيل ، محله تحقيق نتيجة ، ومن ثم ، تترتب 

مسؤوليته بالتعويض لمجرد تحقق الضرر ، 

وهذا القياس يتفق مع المستوى المهني ، 

والمعرفة الفنية للفندقي ، والتي توجب على 

التزاماته بذات مستوى  الفندقي ان ينفذ

التخصص الفني الذي يصل اليه المهني 
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المحترف ، على ان تؤخذ بنظر االعتبار 

الظروف الخارجية المحيطة به 
19
. 

وال يقدح في صحة هذا النظر ، القول بان 

القاء عبء االلتزام بضمان السالمة باعتباره 

التزاماً بتحقيق نتيجة على عاتق مكاتب السفر 

على عاتق الفندقي ، من شأنه ان  والسياحة أو

يؤدي الى تكبد هذه االطراف خسائر كبيرة نتيجة 

التزامها بدفع مبالغ تعويض باهظة ، وهذا بدوره 

يؤدي الى احجامها عن االستثمار في النشاط 

السياحي ، ذلك ان مبالغ التعويض الباهظة التي 

تستحق للمضرورين ال تتحمل دفعها في االعم 

السفر والسياحة واصحاب  االغلب مكاتب

الفنادق بل تتحملها شركات التأمين وذلك لشيوع 

التأمين من المسؤولية المدنية بهدف تأمين 

المؤمن له من رجوع الغير عليه بسبب االضرار 

وبذلك ال تنتقص الذمة المالية . التي لحقت به 

لمكاتب السفر والسياحة أو ألصحاب الفنادق 

، وبذلك تعمل على  نتيجة دفع مبالغ التعويض

استقطاب العمالء وتحقيق رحالت آمنة وتوفير 

خدمات على درجة عالية من الجودة 
17
 . 

وجملة القول اننا نرى ان تقسم االلتزامات من 

حيث طبيعتها الى التزامات ببذل عناية ، واخرى 

ال يمكن ان ينطبق على االلتزام . بتحقيق نتيجة 

ية ، فاما ان بضمان السالمة في العقود السياح

نضفي على هذا االلتزام الوصف الصحيح 

ونقول انه التزام يتحقق نتيجة ، واما ان ننفي 

قيام هذا االلتزام برمته اذا كان يستحيل اسباغ 

هذا الوصف عليه ، الن القول بوجوده لن 

 .جديداً  –عندئٍذ  –يضيف 

 الفرع الثاني

 االساس القانوني لاللتزام بضمان السالمة

وجود نص قانوني يقرر االلتزام بضمان لعدم 

السالمة في بعض العقود ، كالعقود السياحية ، 

دفع الفقه الى وضع عدة اسس لهذا االلتزام ، 

فبعضهم يذهب الى ان اساس االلتزام بضمان 

السالمة خارج ارادة المتعاقدين ، بينما يرى 

البعض االخر ان اسباب االلتزام بضمان 

 .االرادة السالمة خارج  نطاق 

 :االرادة الضمنية المشتركة / اوال 

حاول بعض الفقه تفسير االرادة المشتركة 

للمتعاقدين لتبرير االلتزام بضمان السالمة في 

بعض العقود ، وعندهم اذا كانت االرادة غير 

صريحة الداللة ، يبحث القاضي عن الصلة بين 

سالمة احد المتعاقدين وااللتزام الرئيسي الملقى 

ى عاتق المدين ، فاذا قامت الصلة بينهما ، عل

نشأ االلتزام بضمان السالمة على عاتق احدهما 

اما اذا انقطعت الصلة بين . لمصلحة االخر 

االلتزام بضمان السالمة وااللتزام الرئيسي تعذر 

القول بقيام االلتزام بضمان السالمة
10
. 

وانه ينبغي لالعتداد باإلرادة المشتركة 

صريحة كانت أو ضمنية لتحديد للمتعاقدين 

مضمون العقد القائم بينهما ، بما ينشأ عنه من 

حقوق والتزامات وما يتبعه من استكمال 
11
. 

وان نظرية االرادة المشتركة كأساس قانوني 

لاللتزام بضمان السالمة تعرضت لالنتقادات من 

قبل الفقه ، ومنها الرجوع الى االرادة الضمنية 

ن بوصفها اساساً لاللتزام المشتركة للمتعاقدي

بضمان السالمة ينطوي على شيء من التعسف 

أو التحكم ،  ويجعل االرادة هي صانعة العقد 

والمجددة آلثاره وهي التي تنظم العالقة بين 

المتعاقدين وتتفق على المركز القانوني لكل 

منهما ، وتحدد التزاماتهما المتقابلة ، فالرجوع 

أو تحكماً بل ينطوي على اليها ال ينطوي تعسفاً 

احترام لهذه االرادة ، ومن المتفق عليه ان 

القضاء من الناحية العملية هو الذي يكفل العقد 

فيلقي على عاتق المدين التزاماً بضمان السالمة 

، ويكون دور القاضي كاشفاً عن االرادة وليس 

صانعاً لاللتزام ، فااللتزام العقدي الذي اضافه 

خل بال شك في تقدير المتعاقدين القاضي  كان يد

واليه اتجهت ارادتهما وان لم تكن االرادة 

صريحة ، فالقاضي عند تفسير العقد يبحث عن 

مصدر االلتزام في االرادة ذاتها وليس خارج 

نطاق العقد 
188
. 

وكما انتقد هذا االساس بأنه يحمل االرادة 

الصانعة لاللتزام اكثر من طاقتها ، فنظرية 

ضمنية تؤدي الى تحقيق نتائج غير االرادة ال

عملية يترتب عليها ان نطاق العقد يقتصر على 

ما يتفق عليه المتعاقدان فقط وال يجوز ان يحدد 

ويشتمل اموراً لم ترد باإلرادة ، وهذه النتيجة من 

المستحيل االخذ بها من الناحية العملية ، ألنه 

توجد التزامات تبعية لم تنصرف اليها ارادة 

عاقدين ، فبدون هذه االلتزامات ال يتحقق المت
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الغرض المقصود من العقد ، أو تخل المصلحة 

التي من اجلها اقدم الطرفين على ابرام العقد
181
. 

فضال عن االنتقادات السابقة فانه ال يمكن 

القول ان االرادة الضمنية المشتركة للمتعاقدين 

انصرفت الى نشوء االلتزام بضمان السالمة فاذا 

ت هذه االرادة الضمنية موجودة فعال بالنسبة كان

للدائن فان وجودها بالنسبة للمدين بهذا االلتزام 

يكون محل شك وال يجوز بناء االحكام على 

الشك ، كما ان االلتزام بضمان السالمة قد نشأ 

من قبل القضاء للحد من مبدأ سلطان االرادة 

وليحد من اثار االرادة الفعلية ، خاصة ان 

اء يوسع من مضمون العقد ليزيد على القض

االلتزامات التي لم يتطرق اليها المتعاقدين 

بإرادتهما المشتركة الصريحة والضمنية
 18 

 . 

 حسن النية في تنفيذ العقد / ثانيا 

يذهب بعض الفقه الى ان اساس االلتزام 

بضمان السالمة في مجال تنفيذ العقد هو تنفيذ 

سن النية وهو ما العقد بما يتفق مع ما توجبه ح

تنص عليه القوانين المدنية
 181

. 

: " مدني عراقي على  198تنص المادة 

يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة 

 " .تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

ويرد على هذا الرأي ان دور حسن النية يأتي 

بعد وجود االلتزام ونشوئه ، فحسن النية ال ينشئ 

ان تنفيذ هذا االلتزام يجب ان يتم التزاماً ، بل 

بصورة تتفق مع حسن النية ، مما يقتضي البحث 

 .تزام الذي يجب تنفيذه بحسن النيةعن اساس االل

فقدان المتضرر لحقه في ممارسة / ثالثا 

 خيارات سالمته الجسدية 

يذهب هذا الرأي الى ان ابقاء االلتزام على 

لم يأخذ  عاتق المدين بسالمة المتعاقد االخر ،

االهمية الكبيرة التي اصبحت عليه ، إال نتيجة 

التطور العلمي والتقني الذي جعل االضرار 

الناتجة عن النشاطات االنسانية بصيغة معينة 

وعلمية ، وانه يصعب على غير المهني أو 

المتخصص تالفي وقوع المخاطر الناشئة عن 

 تنفيذ االلتزامات التعاقدية ، فبعد ان كانت المهن

والحرف تتسم بالبساطة ، اما في الوقت الحاضر 

اصبح احد المتعاقدين فاقداً لحقه في ممارسة 

خيارات تحقيق سالمته الجسدية في معظم 

العالقات التعاقدية التي تتعلق بالسالمة الجسدية 

وانتقل ذلك الحق للمتعاقد االخر الذي اصبح 

مديناً بتحقيق تلك السالمة ، وان توكيل حق 

المتعاقد الى مهني محترف من اجل  حماية

تحقيق التوازن بين العالقات التعاقدية اقتضى 

اعادة التوزان لاللتزامات التعاقدية من خالل 

فرض التزام على عاتق المدين المحترف المهني 

لمصلحة المتعاقد االخر الضعيف في العالقة 

التعاقدية 
18 
. 

نرى ان هذا الرأي قريب الى الفلسفة النظرية 

نه الى الحقيقة القانونية ، فان اعادة التوازن بين م

االلتزامات التعاقدية يقتضي توافر ظروف 

خارجة عن الظروف المعتادة التي تم بها العقد 

وبعيدة عن الحسبان ، اما المخاطر التي يعرض 

لها المتعاقد في االلتزام بالسالمة تكون متوقعة 

 .للمهني المحترف 

ض وجهة نظره ويمضي هذا الرأي في عر

بان هذا االختالل بالتوازن في االلتزامات 

التعاقدية ادى الى تحميل المدين بضمان السالمة 

بمعنى اخر ان صاحب السيطرة الفعلية له اتخاذ 

الوسائل التحفظية لضمان السالمة الجسدية 

للمتعاقد االخر  ، ولما كان حفظ السالمة 

سالمة الجسدية تقتضيه استمرار الحياة وحرمة ال

الجسدية تقتضيه المبادئ القانونية العامة التي 

يجب االلتزام باحترامها والتي تتغلغل في 

مضمون العقود على اختالفها وتنوعها ، 

فالسالمة الجسدية لإلنسان ال يمكن ان يكون 

سوى الهدف االول في الحماية القانونية في ظل 

صور العقود وينشأ التزام على عاتق الملتزم 

سالمة المتعاقد االخر في كل لحظة  بضمان

زمنية يكون فيها االخير فاقد لخيارات تحقق 

سالمته الجسدية
 189

 . 

المالحظ على هذا الرأي انه غير واضح في 

تحديد اساس االلتزام بضمان سالمة االشخاص 

في تنفيذ االلتزام العقدي فمن المسلم به ان 

 الحفاظ على السالمة الجسدية هو اول ما تقتضيه

القوانيـن والمبادئ القانونية العامة ،  إال ان هذه 

النظرية ال تضع اساس عام لكل العقود التي 

تتضمن االلتزام بضمان السالمة ، فاذا كان 

المريض في عقد العالج الطبي يفقد حقه في 

الخيارات بضمان سالمته الجسدية ويضع حياته 

تحت رحمة الطبيب المعالج ، فما هي الخيارات 
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ي يفقدها النزيل في الفندق في عقد الفندقة اذ الت

انه يتمتع بقدر كبير من الحرية بالقيام رغم ان 

صاحب الفندق يلتزم بضمان السالمة فهذه 

النظرية غامضة من جهة وغير شاملة لكل 

 .حاالت االلتزام بضمان السالمة 

االلتزام بضمان السالمة من / رابعا 

 مستلزمات العقد

فقه الى ان اساس االلتزام يذهب رأي في ال

بضمان السالمة هو اعتبار هذا االلتزام من 

مستلزمات العقد ، فللقاضي ان يقرر من 

االلتزامات التعاقدية ما تقتضيه طبيعة العقد ، 

ووفقا للقانون والعرف والعدالة وان يراعي في 

ذلك الوضع االجتماعي وتحقيق التوازن بين 

اضي ان يقدر المصالح المتعارضة ، وعلى الق

ما اذا في اضافة التزام ثانوي الى مضمون العقد 

لتنظيم العالقات التعاقدية بل ان افضل تطبيق 

لسلطة القاضي في تفعيل العقد هو االلتزام 

بضمان السالمة الذي يفرض على احد طرفيه 

حماية الطرف االخر ، وهذا بدوره يحقق العدالة 

ية ، لذا ويحقق التناسق في العالقات االجتماع

فان االلتزام المذكور يدخل في نطاق العقد 

بوصفه من مستلزمات العقد 
189

تنص ، حيث 

مدني عراقي في فقرتها الثانية على  198المادة 

وال يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما : " انه 

ورد فيه ولكن يتناول ايضا مما هو من 

مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب 

 " . بيعة االلتزام ط

 المبحث الثاني

 احكام االلتزام بضمان السالمة

 

بعد بيان تعريف االلتزام بضمان السالمة 

وشروطه ، وعند تحقق شروط االلتزام بضمان 

السالمة ، تترتب عليه االحكام القانونية من تنفيذ 

االلتزام بضمان السالمة ، واالثر المترتب على 

ا يقتضي االحاطة بهذا االخالل بهذا االلتزام كم

االلتزام التعرض لالختصاص القضائي ومسألة 

تنازع القوانين عند وجود عنصر اجنبي في 

 .العالقة التعاقدية 

 

 المطلب االول

 مان السالمةضتنفيذ االلتزام ب

تنفيذ المدين اللتزامه بضمان السالمة يقتضي 

اتخاذ اجراءات تحفظية لمنع وقوع الخطر  ، 

تقوم الجهات االدارية المختصة  كما يقتضي ان

بالرقابة على عمل مكاتب السفر والسياحة للتأكد 

من تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتوفر الشروط التي 

 .يقتضيها القانون 

اتخاذ مكاتب السفر والسياحة / اوال 

 االجراءات التحفظية 

يفرض توقع الحادث الضار من قبل المدين 

اتخاذ االجراءات بااللتزام بضمان السالمة 

. التحفظية لمنع وقوعه لسالمة المتعاقد معها 

ويتجه القضاء الفرنسي الى تقرير نوعين من 

االجراءات التحفظية على وكاالت السفر 

- :والسياحة اتخاذها وهي 

اتخاذ االجراءات التحفظية لمنع وقوع  -1

 -":الحادث الضار 

فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بان وضع 

كراسي مكدسة من اجل منع دخول حمام 

السباحة في احد الفنادق والذي وجد فيه طفالً 

ميتاً ال يشكل اجراًء فعاالً وكافياً للحماية من 

خطر الغرق وال يسمح للمسؤول مدنياً ان يستبعد 

مدني  7 11مسؤوليته على اساس المادة 

.فرنسي
 187

 

اخرى قضت محكمة النقض  وفي قضية

الفرنسية عن مسؤولية شركة النقل عن جرح 

احد المسافرين فكان على الشركة ان تضع نظام 

مناسب لمنع فتح االبواب اثناء سير القطار 

واشارت المحكمة الى  ان الشركة لم تستوفي 

عناصر االلتزام بالسالمة وهي المتعلقة بمنع 

اطات حصول الحادث الضار  واتخاذ االحتي

الالزمة من اجل تنفيذ االلتزام بضمان السالمة 

تنفيذاً صحيحياً 
180
 . 

اتخاذ االجراءات الالزمة لتقليل االثار  - 

 -:الضارة للحادث 

اذا لم يكن في وسع المدين بااللتزام بضمان 

السالمة تجنب وقوع الحادث الضار ، فعلى 

االقل عليه ان يتخذ من االجراءات ما يمنع تفاقم 

وزيادته ، وتشدد القضاء الفرنسي في  الضرر

اعتبار الحادث الضار غير متوقع أو غير ممكن 

الدفع ، ورفض القضاء دائما اعتبار الحوادث 

الماسة بالسالمة الجسدية للمتعاقد غير ممكنة 
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الدفع ، االمر الذي يقرر فيه القضاء عدم وفاء 

 المدين بالتزامه بضمان سالمة المتعاقد معه
181
. 

 -:تزام باالعالم وتبصير الدائن االل -1

على صاحب الفندق اتخاذ اجراءات وقائية 

ومنها اعالم العميل عن االماكن الخطرة في 

الفندق ووسائل توخي هذا الخطر ، ويتم ذلك 

عادة عن طريق الفتات ارشادية في مدخل 

المنشأة الفندقية ، وهو االتجاه الذي اكدته محكمة 

الفندق يلتزم  باريس عندما قضت بان صاحب

في مواجهة السائح بالتعويض عن واقعة عدم 

قيامه بوضع الفتة تنبه العمالء بوجود بروز في 

الدرجة االخيرة من السلم اصيب بها احد النزالء 

 وفقد توازنه فسقط واصيب بكسور في عظامه
118

، كما قضت محكمة النقض الفرنسية  

بمسؤولية صاحب الفندق عن سقوط النزيل في 

لتربية االسماك ليالً في الطريق المؤدي حوض 

للكراج دون وضع تحذير على وجود هذا 

الحوض وتجنب الخطر واعالم العمالء 
111
. 

تدخل الجهات االدارية لضمان االلتزام / ثانيا 

 :بالسالمة 

فالدور الرقابي التي تمارسه الجهات االدارية 

على اعمال شركات السياحة ووكاالت السفر 

فرنسا يقتضي ان تحصل هذه والسياحة في 

االخيرة على ترخيص لممارسة نشاطها ويتوقف 

الحصول على هذا الترخيص على توافر شروط 

معينة منها الضمانات المالية والتامين في 

المسؤولية المهنية ووجود انشاءات مالية مناسبة 

  1111يوليو  11وفق القانون الفرنسي 
11 
. 

نشاط وفي مصر تقر القوانين المنظمة لل

السياحي شروط لممارسة الشركة للنشاط ، فوفق 

 1177لسنة  10المادة الثانية من القانون رقم 

، فانه ال  1101لسنة  110والمعدل بقانون رقم 

يجوز الية شركة سياحية ان تمارس النشاط 

السياحي إال بترخيص واذا مارست هذا النشاط 

بدون ترخيص فمن حق وزير السياحة ان يصدر 

(  1/1 المادة ) بوقف نشاط هذه الشركة  قراراً 

منه على عدم اختصار ( 0)منه كما قضت المادة 

ذلك على الشركات السياحية وانما سيشمل الحكم 

كل شركة تمارس االعمال المنصوص عليها في 

تنظيم الشركات السياحية 
111
. 

كما قضت محكمة باريس مسؤولية صاحب 

لسالمة عن الفندق عن االخالل بالتزامه بضمان ا

واقعة سقوط النزيل على سلم الفندق نتيجة 

انزالق قدمه على قشرة موز النعدام االضاءة 

وعدم نظافة االرضية 
11 
. 

ان عقد النزول في   Crleansوحكم لمحكمة 

الفندق يوجب على صاحبه اتخاذ كافة 

االحتياطات الالزمة لمنع ما قد يتعرض له 

ه في النزيل من مخاطر اثناء سيره او تجول

الفندق ، ولما كان صاحب الفندق لم يقم بانارة 

الفناء بدرجة كافية مما نجم عنه سقوط النزيل 

واصابته اثناء عودته الى غرفته وجب على 

صاحب الفندق تعويض النزيل لما اصابه من 

ضرر النه اخل بالتزامه بضمان السالمة 
119
. 

  1وفي العراق وفق قانون هيئة السياحة رقم 

، حيث يهدف القانون وفق المادة  818 لسنة 

منه الى وضع القواعد التي تنظم انشاء ( 1)

المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها 

واداء عملها ووظيفتها وكيفية ادائها وشروط 

كذلك االشراف على الخدمات . العاملين فيها 

ذات الطبيعة السياحية في المواقع االثرية 

تنسيق مع الجهات ذات والسياحية والحدودية بال

العالقة ، واالشراف على المرافق السياحية 

وشركات ومكاتب السفر والسياحة ومكاتب 

تاجير السيارات للسواح واالجانب ومحالت بيع 

التحف والمنتوجات التراثية داخل المرفق 

السياحي ، تنظيم السفر والسياحة داخل العراق 

حية وخارجه وتنظيم اقامة ونقل الوفود السيا

انشاء وادارة المعاهد . وبث الوعي السياحي 

ومراكز اعداد وتدريب االطراف المؤهلة إلدارة 

. المرافق السياحية والقيام باالعمال السياحية 

واالشراف على المنظمات المهنية العاملة في 

القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات لتسهيل 

 .ادائها لمهمتها 

لقانون البد من من هذا ا( 11)ووفق المادة 

توافر شروط معينة قانوناً في المرفق السياحي 

وعلى اصحاب المرافق السياحية والمسؤولين 

عن ادارتها واجب توافر هذه الشروط في هذا 

المرفق ، وتمارس هيئة السياحة اشرافها 

ورقابتها بصورة مستمرة ضماناً لحسن تطبيق 

 .التشريعات ذات العالقة بالمرافق السياحية 
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منه على وجوب (  1)وتنص المادة 

الحصول على االجازة الالزمة لممارسة النشاط 

 .السياحي من هيئة السياحة 

يقصد (  1)ووفق الفقرة الثانية من المادة 

المطاعم والفنادق والشقق : بالمرفق السياحي 

والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكاالت 

السفر والسياحة ومحالت اللهو والمقاهي 

 .لسياحية ا

منه تخضع المرافق ( 11)ووفق المادة 

السياحية للتفتيش من قبل مفتشين في الهيئة 

لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات 

 .في المرافق السياحية أو العاملين فيها 

(  1)وتقوم اجهزة التفتيش وفق المادة 

بالتفتيش على المرافق السياحية بصورة دورية 

 .تنظيم خدماتها لضمان صالحيتها ل

عقوبات على المرفق ( 17)وتفرض المادة 

السياحي لمخالفته القوانين واالنظمة والتعليمات 

الصادرة فلرئيس هيئة السياحة فرض غرامة ال 

تقل عن خمسة وعشرون الف دينار وال تزيد 

عن خمسمائة الف دينار ، تحدد حسب الظروف 

ددها ، بعد توجيهه بإزالة المخالفة خالل مدة تح

اجهزة التفتيش ، واذا استمر المرفق السياحي 

رغم فرض الغرامة المذكورة عليه على 

 18المخالفة، يتم غلق المرفق السياحي لمدة 

يوماً  18يوماً واذا استمرت المخالفة تجدد المدة 

أخرى ، فاذا لم تزل المخالفة تلغى اجازة المرفق 

 .السياحي بعدها نهائياً 

فة تكون العقوبة الحبس وعند تكرار المخال

يوما وال تزيد على سنتين  18مدة ال تقل عن 

وتفرض . وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائياً 

هذه العقوبة الجنائية من قبل المحكمة المختصة 

بعد رفع دعوى ضد المخالف من قبل هيئة 

 .السياحة 

للهيئة صالحية غلق ( 11)ووفق المادة 

 .قابة والتفتيش المرفق السياحي الخاضع للر

ونرى ان هذه اإلجراءات الوقائية لضمان 

سالمة المتعاقد مع الشركات ووكاالت السياحة 

تساعد كثيراً في منع حدوث الخطر الجسدي 

للسائح أو العميل ، مما يدفع وكاالت السفر 

والسياحة والفنادق إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

د معها أو وتوفير وسائل السالمة واالمان للمتعاق

 .اتخاذ اإلجراءات لتقليل الخطر وعدم تفاقمه 

كما يلتزم صاحب الفندق كإجراء وقائي 

لضمان سالمة السائح أو النزيل أي  وتحفظي

يضع تحت تصرفه ادوات واجهزة يحتاجها في 

عمله سهلة االستعمال ال تلحق خطورة بالنزيل 

وان يضع الخدمة ووسائل االنارة الالزمة 

افة التي ال يترتب على استخدامها وادوات النظ

اضراراً بالعميل
119
. 

 المطلب الثاني

المسؤولية العقدية عن االخالل بااللتزام 

 بضمان السالمة

اذا اخلت مكاتب السفر والسياحة أو صاحب 

الفندق بااللتزام بضمان السالمة وترتب على 

ذلك ضرر جسدي بالسائح أو النزيل ، التزمت 

التخلص من المسؤولية بالتعويض وال تستطيع 

العقدية إال بإثبات السبب االجنبي ، عليه نقسم 

المطلب الى فرعين نخصص االول للتعويض 

في المسؤولية العقدية عن االخالل بااللتزام 

بضمان السالمة ، ونخصص الثاني لبحث 

 .اتفاقات االعفاء من المسؤولية ووسائل دفعها 

 الفرع االول

عقدية عن االخالل التعويض في المسؤولية ال

 بااللتزام بضمان السالمة

 دعوى المسؤولية  -

االصل ان ترفع دعوى المسؤولية من 

المضرور على مكاتب السفر والسياحة أو 

صاحب الفندق ، أو من يقوم مقامه اذا كان 

صغيراً أو مجنوناً ، كما ترفع من قبل ورثته اذا 

كان قد توفى بالحادث ، اذ ينتقل الحق في 

الى ورثته   التعويض
117
. 

 التعويض عن الضرر المباشر   -

بما ان المسؤولية الناشئة عن االضرار 

بااللتزام بضمان السالمة مسؤولية عقدية فان 

التعويض يشمل الضرر المباشر المتوقع وال 

يشمل الضرر غير المتوقع  وقت العقد ، إال اذا 

ارتكب المدين غشاً أو خطأ جسيما
110
. 

مدني ( 191)ة من المادة جاء في الفقرة الثاني

فاذا كان المدين لم يرتكب غشاً : " عراقي مايلي 

أو خطأً جسيماً ، فال يجاوز في التعويض ما 
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يكون متوقعاً عليه وقت التعاقد من خسارة تحل 

 " .أو كسب يفوت 

والغش الخطأ العمدي أو االمتناع عن عمد 

عن تنفيذ االلتزامات التعاقدية بقصد االضرار 

ن ، لذا يكون الغش مرادفاً لسوء النيةبالدائ
111
 .

اما الخطأ الجسيم فهو كل فعل أو امتناع عن فعل 

يقع بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من 

ضرر 
1 8
 . 

وعلى ذلك اذا سقط السائح على ارض الفندق 

واصيب بضرر جسدي ، ولم يعلم صاحب 

الفندق بأنه ال يرى في الضوء الشديد حتى 

ندق اتخاذ الوسائل يتسنى لصاحب الف

واالحتياطات الالزمة لمنع وقوع الضرر النه 

ضرر غير متوقع وقت العقد
 1 1

. 

ومعيار توقع الضرر هو معيار موضوعي 

مجرد هو معيار الشخص المعتاد اذا وجد في 

الظروف نفسها التي تم فيها العقد ، ولو لم 

يتوقعه المدين بعينه
 1  

جاء في الفقرة الثانية . 

مدني عراقي انفة الذكر ( 191)من المادة 

ما يكون : " .... مايشير الى ذلك صراحة بقولها 

لكن هذا المعيار .. " متوقعا عادة وقت التعاقد 

يصدق على المدين العادي غير المهني 

والمحترف ففي الضرر المتوقع أو غير المتوقع 

ينظر الى الضرر الذي يتوقعه مهني متخصص 

ط الذي يقوم به عادي الذي يحترف نفس النشا

المدين وليس طبقاً لمعيار الرجل المعتاد
1 1
 . 

هذا وقد اعتبر المشرع الفرنسي الخطأ جسيم 

اذا كان الضرر يمس سالمة جسم المضرور ، 

فيكون التعويض شامالً للضرر المتوقع وغير 

المتوقع
 1  

. 

 :التعويض عن الضرر المادي  -

يشمل التعويض عن الضرر المادي في 

عقدية ما لحق الدائن من خسارة وما المسؤولية ال

فاته من كسب 
1 9
وقد يكون التعويض مبلغ من . 

( 81 )النقود ، جاء في الفقرة اوال من المادة 

تعين المحكمة طريقة : )مدني عراقي ما يلي 

التعويض تبعاً للظروف ، ويصح ان يكون 

التعويض اقساطاً أو ايراداً مرتباً ويجوز في هذه 

ويتبين من ( . دين بأن يقدم تأميناً الحالة الزام الم

هذا النص ان طريقة التعويض تخضع للسلطة 

التقديرية لقاضي الموضوع فقد يكون مبلغ من 

النقود يدفع دفعة واحدة أو على شكل اقساط أو 

ايراداً مرتباً مدى حياة المضرور مضموناً 

 .بتأمين أو بدون تأمين

فيذ خيار المضرورهو المطالبة بالتنوقد يكون 

اعادة الحال الى ماكان عليه قبل العيني وذلك ب

وقوع الضرر
 1 9

، جاء في الفقرة الثانية من  

ان تأمر المحكمة باعادة : " المادة اعاله ما يلي 

الحال الى ما كان عليه أو ان تحكم باداء امر 

معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل 

عويض وان هذا التعويض هو الت" . التعويض 

القضائي ، كما يجوز االتفاق على تعويض بمبلغ 

معين وقت العقد أو في اتفاق الحق وهو ما 

يعرف بالشرط الجزائي 
1 7

فيجوز لمكاتب . 

السفر والسياحة أو صاحب الفندق بدالً من دفع 

مبلغ من النقود كتعويض ، ان يقوم باصالح 

الضرر عينياً وذلك بادخال المضرور الى 

ه عما اصابه من ضرر العادة المستشفى لعالج

 . الحال الى ما كان عليه 

 

 التعويض عن الضرر االدبي  -

لم ينص القانون المدني العراقي في نطاق 

المسؤولية العقدية على التعويض عن الضرر 

االدبي ، ونص عليه في نطاق المسؤولية 

التقصيرية ، لذا ذهب الفقه الى عدم شمول 

المسؤولية التعويض عن الضرر االدبي في 

العقدية 
1 0

، فالسائح في عقد الرحلة السياحية ال 

يجوز له المطالبة بالتعويض عن الضرر االدبي 

الذي لحقه من الحادث ، وكذلك في الحادث الذي 

يلحق بالنزيل في عقد الفندقة ، ويحلل الفقه 

موقف المشرع العراقي بان الضرر االدبي في 

رة بالنادر ، نطاق المسؤولية العقدية نادر وال عب

كما يحلل موقف القانون المدني العراقي بان 

العقد يقتصر على المنافع المادية وال يرد على 

مصلحة ادبية فهو يرد على شيء له قيمة مادية ، 

كما يبرر موقف القانون المدني بعدم وجود 

معيار لتحديد مقدار التعويض عن الضرر 

االدبي 
1 1
. 

بي عدة هناك في التعويض عن الضرر االد

- :صعوبات منها 

ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر ، 

وهو امر صعب بالنسبة للضرر االدبي ، حيث 
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انه يختلف عن الضرر المادي الذي يمكن حساب 

الخسارة أو الكسب الفائت عنه بمبلغ محدد يدفع 

للمضرور ، االمر الذي يستحيل بالنسبة للضرر 

المادي االدبي ، حيث انه يختلف عن الضرر 

الذي يمكن حساب الخسارة والكسب الفائت عنه 

بمبلغ محدد يدفع للمضرور ، االمر الذي 

يستحيل بالنسبة للضرر االدبي، فعدم قابلية 

الضرر االدبي لالصالح يرجع الى ان مبلغ 

التعويض ال يكفي لجبر الضرر الناتج عن آالم 

فقد االب أو االم أو االبن ، فالتعويض لن يقلل 

رة التي لحقت المضرور واعادة المضرور الخسا

الى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر ، 

هدف غير متحقق في الضرر االدبي
118
. 

وهذه الصعوبة يمكن الرد عليها ، بانها ليست 

مطلقة وانما نسبية فهناك حاالت يكون التعويض 

النقدي من شأنه ازالة الضرر االدبي كله أو على 

مثالً الشخص الذي يعاني من  االقل جزء منه ،

االالم النفسية بسبب التشويه الذي لحقه من 

الحادث ، يستطيع ان يستفيد من التعويض في 

عالجه ضد التشويه ومن ثم ازالة الضرر االدبي 

الذي اصابه 
111
. 

 صعوبة تقدير التعويض عن الضرر االدبي 

يستعصي على القاضي ان يحلل نفسية 

الم التي اصابته في المضرور لمعرفة مدى اال

وجدانه ومشاعره ، مما قد يلجأ القاضي الى 

تقدير التعويض حسب ما يشعر به هو فينظر الى 

قصور المسؤول ومدى جسامة خطأه بدالً من 

 .مدى الضرر 

لكن الفقه حاول التغلب على هذه الصعوبة 

بوضعه عدة معايير لتقدير التعويض عن الضرر 

ي وهو مبلغ قليل االدبي ومنها التعويض الرمز

من المال ال يتناسب مع مقدار الضرر وهو 

كالتعويض المؤقت ، فهو حل وسط بين رفض 

التعويض عن الضرر االدبي والتعويض الكامل 

ثم لجأ الفقه والقضاء الى ( . جبر الضرر ) 

التعويض العادل للتعويض عن الضرر االدبي 

) وهو تعويض وسط بين التعويض الرمزي 

التعويض الكاملو( القليل 
11 
. 

ويشمل التعويض عن الضرر االدبي في 

القانون المدني المصري المسؤولية العقدية 

مدني (    )والتقصيرية حيث جاء نص المادة 

مصري عام لكل من المسؤوليتين
111
. 

يرد الدكتور السنهوري على اعتبار ان 

التعويض عن الضرر االدبي ال يمكن تصوره 

نها تقتصر على مصلحة في المسؤولية العقدية ال

هذا ال يمنع ان : " مادية فقط وليس ادبية بالقول 

يكون هناك مصلحة ادبية للمتعاقد في تنفيذ العقد 

فاذا اخل المدين بالتزامه لحق الدائن في ذلك 

ضرر ادبي كالراكب اذا اصيب بجرح اثناء 

" النقل لحقه من ذلك ضرر ادبي في جسمه 
11 
. 

رع العراقي بما ونرى ضرورة ان يأخذ المش

اخذ به المشرع المصري بشمول التعويض عن 

الضرر االدبي المسؤولية العقدية خاصة في 

العقود التي تتضمن االلتزام بضمان السالمة 

ومنها العقود السياحية ، فاصابة السائح بضرر 

جسدي يتبعه االالم واضرار ادبية كتشويه الوجه 

عن  أو قطع احد االعضاء مما يقتضي التعويض

 .الضرر االدبي ايضا 

والبد من التفرقة في التعويض بين الضرر 

الذي اصاب المتوفي نفسه وبين الضرر الذي 

اصاب ورثته ، فالضرر الذي اصاب المتوفي 

نفسه ال ينتقل الحق فيه بالميراث إال اذا تحدد 

بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن امام القضاء 

كم قضائي في القانون المصري أو صدر به ح

نهائي في القانون االردني
 119

وفي القانون  

المدني العراقي ال ينتقل التعويض عن الضرر 

االدبي الى الغير إال اذا تحددت قيمته بمقتضى 

اتفاق أو حكم نهائي
119

اما الضرر االدبي الذي . 

يصيب ورثة المتوفي فان القانون المصري في 

 يقتصر التعويض على االزواج(      )المادة 

واالقارب الى الدرجة الثانية فقط
117
 . 

التعويض عن الضرر االدبي ال ينتقل الى 

الورثة بصورة مطلقة بل وفق شروط حددها 

القانون فينتقل التعويض اذا كان هناك اتفاق 

يحدد مقداره أو صدر بشأنه قرار قضائي 

 89/1 )تنص المادة . مكتسب الدرجة القطعية 

ناول حق يت: " مدني عراقي على انه ( 

التعويض الضرر االدبي كذلك فكل تعد على 

الغير في حريته أو عرضه أو في شرفه أو في 

سمعته أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره 

 .المالي يجعل المتعدي مسؤوالً عن التعويض 
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ويجوز ان يقضي بالتعويض لالزواج 

واالقربين من االسرة عما يصيبهم من ضرر 

 .اب ادبي بسبب موت المص

وال ينتقل التعويض عن الضرر االدبي الى 

الغير إال اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم 

 "  .نهائي 

ويحق للورثة المطالبة بالتعويض عما اصابهم 

ولم . من ضرر ادبي ومالي بسبب وفاة مورثهم 

تحدد الفقرة الثانية في المادة انفة الذكر درجة 

مدني مصري  (   )القرابة وحددتها المادة 

بالدرجة الثانية
110
. 

ونص قانون النقل العراقي عن الضرر الذي 

يصيب الراكب ويؤدي الى وفاته في حق 

الزوجة واالقارب للدرجة الثانية للمطالبة 

بالتعويض 
111
من قانون (   )، تنص المادة  

يجوز اقامة دعوى : " النقل العراقي على ان 

لة وفاة المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حا

الراكب سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة 

أو بعد فترة زمنية من وقوعه من قبل الزوج 

واالقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بآالم 

 " .حقيقية وعميقة من الضرر االدبي 

المسؤولية العقدية عن فعل الغير
    

: -

وكاالت السفر والسياحة قد تعهد بتنفيذ 

ه السائح الى الغير من صاحب التزامها اتجا

الفندق والناقل وغيرهم ، لذا تنشأ مسؤوليتها عن 

االلتزام بضمان السالمة اتجاه السائح عن اخطاء 

الناقل وصاحب الفندق والمسؤولية هنا تكون 

رمسؤولية عقدية عن فعل الغي
1 1 

، وال يعتبر 

الغير الذين عهد اليهم بتنفيذ العقد سبباً اجنبياً 

المسؤوليةيعفيه من 
1   
. 

ونص القانون المدني العراقي على المسؤولية 

عن فعل الغير في نطاق المسؤولية التقصيرية 

في مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه
1 1
، ولم  

ينص صراحة على المسؤولية العقدية عن فعل 

الغير ولكن يستند الفقه على مسؤولية المقاول 

رير االصلي عن اخطاء المقاول من الباطن بتق

المسؤولية عن فعل الغير لوجود العقد بين رب 

لالعمل والمقاو
1   
. 

وللمسؤولية العقدية عن فعل الغير صدى 

واسع في نطاق العقود السياحية واخذت المحاكم 

الفرنسية تقرر هذه المسؤولية على وكاالت 

السفر والسياحة ، ففي قضية قضت محكمة 

ة تسأل النقض الفرنسية بان وكالة السفر والسياح

عن فعل الفندقي الذي احلته محلها فـي تنفيذ عقد 

الرحلة السياحية 
1 9
. 

ويستند الفقه الفرنسي لتبرير المسؤولية 

العقدية لوكاالت السفر والسياحة عن فعل الغير 

الذين عهدت اليهم بتنفيذ عقد الرحلة السياحية 

من المرسوم االوربي الصادر ( 9)بنص المادة 

من القانون ( 11)، والمادة  1118يوليو  11في 

، وحالياً   111يوليو   11الفرنسي الصادر في 

من تقنين السياحة الفرنسي ،  ( 11/17 ) المادة 

فهذه النصوص تقرر ان على وكالة السياحة 

والسفر حسن النية في تنفيذ العقد ،  وتكون 

مسؤولة عن عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب 

اللتزاماتها التعاقدية
1 9
. 

وعلى ذلك يكون الوضع الطبيعي لمسؤولية 

المدين عن خطأ  الغير هي حالة حلول الغير 

محله حلوالً صحيحاً في تنفيذ التزامه ، ويتحقق 

 . ذلك اذا كلف المدين الغير بتنفيذ التزامه 

) ال يوجد في القانونين االردني والمصري 

نص يقرر بطريق مباشر ( كذلك العراقي 

ن فعل الغير كما هو الشائع في مسؤولية العاقد ع

القوانين المقارنة كالتقنين االلماني والسويسري ، 

ولكن يوجد في القانون المصري نص يقرر 

بطريق غير مباشر المسؤولية العقدية عن فعل 

(  /17 )الغير وهو نص المادة 
1 7

، التي تنص 

وكذلك يجوز االتفاق على اعفاء : " على انه 

ترتب على عدم تنفيذ المدين ذاته مسؤولية ت

التزامه التعاقدي إال ما ينشأ عن غش أو خطأ 

جسيم ، ومـــع ذلك يجوز للمدين ان يشـــترط 

عدم مسؤوليته من الغش أو الخطـــأ الجسيم 

الــذي يقع من  اشخاص يستخدمهم في تنفيذ 

 " .التزامه 

وكذلك يعد من تطبيقات المسؤولية عن فعل 

المقاوالت من  الغير مسؤولية المقاول عن

ب العمل عن تنفيذ التزامه الباطن اتجاه ر

 .العقدي

 

 المطلب الثاني

اتفاقات االعفاء من المسؤولية العقدية 

 ووسائل دفعها
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من القانون المدني ( 91 )تنص المادة 

وكذلك يجوز االتفاق  - : " العراقي على انه 

على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على 

تزامه التعاقدي ، إال التي تنشأ عن عدم تنفيذ ال

غشه أو خطأه الجسيم ، مع ذلك يجوز للمدين ان 

يشترط عدم مسؤوليته عن  الغش أو الخطأ 

الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في 

 . "تنفيذ التزامه 

االصل يجوز االشتراط في العقد على اعفاء ف

المدين من المسؤولية عن اخالله بااللتزام 

عن العقد ، إال اذا ارتكب المدين غشاً أو الناشئ 

خطأً جسيم
1 0

 . . 

لكن احكام االعفاء من المسؤولية في نطاق 

العقود السياحية فيما يتعلق بااللتزام بضمان 

 .السالمة يتعارض مع احكام هذا النص 

يعتبر التزام المدين بضمان السالمة في 

العقود السياحية التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل 

اية ، فال يستطيع ان يدفع مسؤوليته ببذل عن

العناية الالزمة لمنع وقوع الضرر ، وليس امامه 

إال قطع العالقة السببية بين خطأه والضرر 

 الواقع بالسائح أو النزيل أو العميل وذلك بإثبات

 .السبب االجنبي

 الفرع االول

 اتفاقات االعفاء من المسؤولية العقدية

المة في العقود في االلتزام بضمان الس

بصورة عامة ، وفي العقود السياحية بصورة 

خاصة ، ال يجوز االتفاق على االعفاء من 

) المسؤولية العقدية ، ففي عقد النقل تنص المادة 

لسنة  08من قانون النقل العراقي رقم ( اوال/18

يسأل الناقل عن االضرار : " على انه  1101

النقل ويبطل التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد 

 .كل اتفاق يقتضي بإعفاء الناقل 

ويتبين من هذا النص انه ال يجوز للناقل 

االتفاق على اعفائه من المسؤولية العقدية الن 

االلتزام بضمان سالمة الراكب اثناء النقل من 

النظام العام ، وقاعدة آمرة وليست مفسرة ، فكل 

شرط يخالف احكام االلتزام بضمان السالمة  

بر باطالً يعت
 1 1

والرحلة السياحية تتضمن . 

 .عملية نقل مما ينطبق عليها نص هذه المادة 

ان السائح أو النزيل يصدق عليه وصف 

المستهلك في العقود السياحية ، وقانون حماية 

المستهلك تشمل الخدمات والسلع؛ لذا فأن 

مستهلك الخدمات السياحية توفر له هذه القوانين 

شرط تعسفي يرد في العقد  فكلومن ثم  ،حماية 

يعتبر باطالً 
198
 . 

ان حماية حياة االنسان وسالمته الجسدية 

تخرج من دائرة التعامل ومحل المساومة 

والتفاوض ، فكل اتفاق يؤدي الى المساس 

بالسالمة الجسدية لإلنسان يعتبر باطل ، الن 

حماية االرواح اولى من حماية االموال 
191
. 

 

 الفرع الثاني

 المسؤولية العقدية وسائل دفع

ال يستطيع المدين في االلتزام بضمان السالمة 

التخلص من المسؤولية إال باثبات السبب 

االجنبي ، المتمثل بالقوة القاهرة ، وخطأ 

وقضت محكمة . المضرور ، وفعل الغير 

التمييز االتحادية باعتبار السبب االجنبي سبباً 

احكام  بمقتضى" لإلعفاء من المسؤولية جاء فيه 

من القانون المدني اذا اثبت ان (   11 ) المادة 

الضرر قــد نشأ بسبب اجنبي ال يــد له فيه 

كالقوة القاهرة وفعل الغير أو خطأ المتضرر كان 

غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص أو اتفاق 

" على ذلك
19 
. 

لذا يجوز لمكاتب السفر والسياحة أو صاحب 

الضرر الذي الفندق ان يدفع مسؤوليته عن 

يصيب السائح أو النزيل بإثبات السبب االجنبي 

 .من قوة قاهرة أو فعل المضرور أو خطأ الغير 

 :القوة القاهرة / اوال 

القوة القاهرة حادث غير متوقع ويستحيل 

دفعه كالكوارث الطبيعية والحروب ، ويشترط 

في القوة القاهرة ان ال تكون متوقعة من قبل 

د ، وان ال يستطيع دفعها ، وان المدين قبل التعاق

ال تكون قد نشأت بفعل المدين
 191

. 

فيجب ان يكون الحادث الفجائي غير متوقع ، 

النه لو كان متوقع ولم يتخذ المدين االحتياطات 

الالزمة لمنعه يعتبر مقصراً وتتحقق مسؤوليته 

العقدية واالستحالة هنا مطلقة وليست نسببية ، 

دين فقط دون غيره ال فاذا كانت االستحالة للم

تعتبر قوة قاهرة وال يعفى المدين من المسؤولية 

، ومعيار عدم توقع الحادث وعدم دفعه معيار 
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موضوعي وليس ذاتي فهو معيار الشخص 

المعتاد
 19 

. 

وتعتبر قوة قاهرة في عدم تنفيذ الناقل 

اللتزامه بضمان السالمة ، اذا انكسرت عجلة 

وادى حدوث السيارة ، أو انزلقت السيارة 

الحادث الى الحاق ضرر جسدي بالراكب 
199
. 

وبما ان وكاالت السفر والسياحة تكون ناقالً 

في عقد الرحلة السياحية اذا كانت وسائط النقل 

منها ، أو في الرحلة السياحية المنظمة التي 

تتضمن سالمة السائح من بداية الرحلة السياحية 

سؤوليتها الى نهاية الرحلة السياحية ، لذا فان م

كناقل تطبق عليها احكام قانون النقل ، وتنص 

: من قانون النقل العراقي على انه ( 11)المادة 

ال يجوز للناقل دفع مسؤوليته عن تعويض " 

إال اذا ( السائح ) الضرر الذي يصيب الراكب 

اثبت ان ذلك الضرر يرجع الى خطأ الراكب أو 

تقع الى قوة قاهرة نتجت عن عوامل خارجية لم 

االمكان  في دائرة نشاط الناقل ولم يكن في

 " .توقعها أو تالفي اثارها

 

- :(السائح أو النزيل ) طأ المضرور خ/ ثانيا 

وقد ينتج الضرر عن خطأ صادر من 

المضرور فيتحمل المضرور وحده عبء الخطأ 

الصادر منه ويعفى المدين من المسؤولية ، وقد 

السياحة  يحدث ان يقع خطأ من مكتب السفر و

أو صاحب الفندق ، وخطأ من السائح أو النزيل، 

) هنا البد ان نميز اذا كان خطأ المضرور 

يستغرق خطأ مكتب السفر والسياحة  ( السائح 

أو صاحب الفندق فأن السائح وحده يكون 

مسؤوالً عن الضرر الذي وقع نتيجة ذلك ، وال 

تسأل وكالة السفر والسياحة أو صاحب الفندق ، 

ا استغرق خطأ وكالة السفر والسياحة أو واذ

المضرور ) صـــــــاحب الفندق خطـــــأ السائح 

، فأن مكتب السفر والسياحة أو صاحب الفندق ( 

يكون مسؤوالً عن االضرار التي وقعت للسائح 

أو النزيل ، وقد يكون الخطأ مشتركاً دون ان 

يستغرق خطأ احدهما خطأ االخر ، وهنا يتحمل 

كتب السفر والسياحة أو صاحب الفندق كل من م

والسائح أو النزيل جزء من المسؤولية بمقدار 

 . الضرر الذي احدثه بخطئه 

وقد يستغرق خطأ المضرور خطأ المسؤول 

مدنياً وبالتالي يكون السبب اجنبي يعفي المسؤول 

مدنيا عن التعويض ، وقد يستغرق خطأ 

 المسؤول مدنيا خطأ المضرور ،  وبالتالي ال

يعفى المسؤول عن التعويض  وتتحقق مسؤوليته 

المدنية ، اما اذا اشترك خطأ المضرور وخطأ 

المسؤول مدنياً في احداث الضرر فال يعفى 

المسؤول مدنيا بل تتحقق مسؤوليته بحسب 

جسامة كل منهما في احداث الضرر 
199
. 

مدني عراقي تقابلها ( 18 )تنص المادة 

يجوز : " انه مدني مصري على ( 19 )المادة 

للمحكمة ان تنقص من مقدار التعويض أو أال 

تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك 

بخطأه في احداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد 

 " .سوا مركز المدين 

وقضت محكمة التمييز العراقية في حكم لها 

بان اشتراك المدعي والمدعي عليه " في قضية 

تسبب فيه االضرار في ارتكاب الخطأ الذي 

بالمدين يوجب مسألة المدعي عليه عن التعويض 

"بما يتناسب مع مدى مساهمته في هذا الخطأ 
 

197
. 

وقضت محكمة التمييز العراقية مسؤولية 

صاحب الفندق عن الضرر الذي لحق بالنزيل 

ان : " في الفندق في قضية تتلخص وقائعها 

 الثابت من التحقيق القضائي ان الوفاة كانت

بسبب الغرق في حوض السباحة الذي هو تحت 

اشراف ومسؤولية تابعي المدعى عليه وقد ابان 

تقرير الخبير الى ان ادارة المسبح لم تستكمل 

شروط امان السابحين فيه ومن ذلك وجود 

حراسة النقاذ من يكون في خطر الغرق ،  إال 

انه وجد ان الغريق كان في حالة سكر قد 

تيجة ومدى مشاركتها شاركت في احداث الن

قياساً على خطأ المدعى عليه آخذ بنظر االعتبار 

"عند تقديره قيمة الضرر للمضرور
 190

. 

من ( 199)وفي هذا السياق عدت المادة 

القانون المدني المصري الفعل الخاطئ 

صورة من صور ( خطأ المضرور) للمضرور 

السبب االجنبي التي تعفي المدعى عليه من 

اما في حالة وجود خطأ ثابت . نية المسؤولية المد

في جانب كل من المضرور والمدعى عليه ، فأن 

وليس . المسؤولية تقسم بينهما في هذه الحالة 
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معنى ذلك ان هناك خطأ مشتركاً بين المضرور 

والمدعى عليه ، لكن هناك اخطاء مختلفة يساهم 

كل منهما على حده في احداث الضرر ، ويترتب 

لتعويض الذي يحصل عليه على ذلك انقاص ا

المضرور وليس استبعاده بصفة كاملة وهو 

االمر الذي يعني اعفاء المدعى عليه جزئياً من 

المسؤولية
 191

. 

والواقع ان صدور فعل خاطئ من جانب 

المضرور ، انما يتم تقديره بنفس الطريقة التي 

يتم من خاللها تقدير خطأ المدعى عليه ، وذلك 

ن طريق مقارنة بمعيار موضوعي مجرد ع

سلوك مرتكب الفعل الضار بسلوك شخص اخر 

، مجرد من الظروف الشخصية ، وان اثبات 

مساهمة المضرور في الفعل الضار أو ان 

الضرر بفعله وحده ، هو من الوقائع التي يقدرها 

قاضي الموضوع
 198

. 

وكذلك انشأ القضاء الفرنسي التزاماً من نوع 

ى خاص على عاتق كل شخص بالسهر عل

 Obligation de veiller) سالمته الشخصية 

a sa proper securite   )
191
. 

فالقضاء يعتبر المضرور مخطئاً اذا وقع منه 

تقصير أو عدم احتياط ، كما يعد مخطئاً ايضاً اذا 

لم يبذل كل مافي جهده لتفادي وقوع الضرر ، أو 

ان يكون قد عرض نفسه طواعية واختياراً 

 .للخطر 

مدني فرنسي ان (  110) ة ووصفت الماد

هناك خطئين من جانب المضرور وخطأ ثابت 

من جانب المدعى عليه ، واالعفاء الجزئي يقرر 

عندما يكون الفصل بين خطأ الفاعل وخطأ 

المضرور ممكناً ، وتثور الصعوبة اذا كان احد 

الخطأين يستغرق الخطأ االخر ؛ النه اكثر 

عفاء جسامة وفاعلية ، والواقع ال محل لإل

الجزئي اذا كان احد الخطأين يستغرق خطأ 

االخر
 19  .

فاذا كان خطأ المضرور استغرقه 

خطأ المدعى عليه قامت مسؤولية المدعى عليه 

كاملة عن تعويض الضرر ، اما اذا كان خطأ 

المضرور هو الذي استغرق خطأ المدعى عليه 

كان المضرور هو الــذي يتحمل المسؤولية 

 .لة كاملة في هذه الحا

ومن تطبيقات الفرض االول ، حكم بان 

صاحب الفندق يعد مسؤوالً مسؤولية كاملة عن 

لخطأ  –عن سرقة امتعته  –تعويض السائح 

عمال الفندق حتى لوثبت اهمال العميل 
191
   .

ومن تطبيقات الفرض الثاني حكم بانتفاء 

مسؤولية الفندقي عن واقعة سقوط السائح ، 

وعدم تبصره   واصابته بكسور ؛ لرعونته
19 
. 

وعلى هذا فأن الرأي السائد ، في الفقه 

والقضاء ، يذهب الى ان خطأ السائح اليعد سبباً 

لالعفاء من كامل المسؤولية المدنية بالتعويض 

بالنسبة لمكتب السفر والسياحة او لصاحب 

الفندق إال اذا كان خطأً فادحاً ، او جسيماً ، وال 

ولية االخير ، يمكن توقعه ، وكذلك تنتفي مسؤ

اذا كان الخطأ او االهمال الصادر من السائح ، 

على انه في جميع االحوال . خطأ غير مغتفر 

يجب ان يراعى ان خطأ السائح ،  سواء فيما 

يتعلق بسالمته الجسدية او سالمة امواله ، ال 

يعفي ، مكتب السفر والسياحة او الفندقي ، كلياً 

لسبب الوحيد في من المسؤولية إال اذا كان هو ا

احداث الضرر
199
. 

 المطلب الثالث

 االلتزام بضمان السالمة في تنازع القوانين

 وتنازع االختصاص القضائي

ان العقود السياحية كعقد الرحلة السياحية  

تتضمن عنصر اجنبي في العالقة التعاقدية ، فقد 

يكون السائح اجنبي ، وقد تكون وكالة السفر 

قد يكون الناقل اجنبي أو  والسياحة اجنبية ،  كما

صاحب الفندق اجنبياً ، مما تثور مسألة تنازع 

القوانين التي تقتضي تحديد القانون الواجب 

التطبيق على االلتزامات التعاقدية ومنها االلتزام 

كما تثور مسألة االختصاص . بضمان السالمة 

 :القضائي مما يقتضي تقسيم المطلب إلى فرعين 

 الفرع األول

نون الواجب التطبيق على االلتزام القا

 بضمان السالمة

من ( 9 )جاء في الفقرة األولى من المادة 

يسري على : " القانون المدني العراقي كما يأتي 

االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها 

الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً ، 

تي تم فيها العقد فاذا اختلفا يسري قانون الدولة ال

، هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين من  

"الظروف ان قانون آخر يراد تطبيقه 
  199

 . 
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ويتبين من هذا النص ان القانون المدني 

ومنها ) العراقي قد اخضع االلتزامات التعاقديه 

للقانون الذي يختاره ( االلتزام بضمان السالمة 

ريحة ان اعلن المتعاقدان في العقد بارادتهما الص

عنها في العقد ، وإال فان ارادتهما الضمنية  هي 

التي على القاضي ان يستخلصها من ظروف 

ووقائع القضية ، كاتفاقهما على ان يكون 

االختصاص لمحاكم دولة من الدول ، فوجود 

مثل هذا االتفاق مع عدم وجود ارادة صريحة 

ني تحدد القانون الذي يحكم العالقة التعاقدية ، يع

 .ان االختصاص لقانون لتلك الدولة  

ويستخلص القاضي االرادة الضمنية حسب  

ظروف القضية وال يخضع لرقابة محكمة 

 دالتمييز النها مسالة تتعلق بتفسير العق
197
. 

اما اذا لم توجد ارادة صريحة ولم يستطع 

القاضي ان يستنبط االرادة الضمنية من ظروف 

لقاضي بقانون ووقائع القضية ، عندئذ يأخذ ا

الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً ، 

وفي حالة اختالف موطن المتعاقدين فيكون 

القانون المختص هو قانون الدولة التي تم فيها 

 العقد
190
. 

ويتبين أيضا من هذا النص ان نطاق قانون 

العقد يشمل االلتزامات التعاقدية أي اثار العقد 

م وانهاء االلتزام أو ونرجع إلى مضمون االلتزا

 .انتقاله 

 الفرع الثاني

 االختصاص القضائي

قد يثور في العالقة القانونية ذات العنصر 

االجنبي مسألة االختصاص القضائي أي المحاكم 

المختصة بالفصل في النزاع ، وهذا يؤدي إلى 

نزاع بين محاكم عدة دول ، وفي كل دولة يرسم 

للمحاكم المشرع قواعد االختصاص القضائي 

الوطنية سواء كان هذا االختصاص داخلياً ام 

ويرتبط باالختصاص القضائي مسألة . دولياً 

معرفة سير المرافعة والقانون الذي يطبق على 

اإلجراءات الواجب اتباعها 
191
 . 

من القانون المدني (  19) قررت المادة 

العراقي بان يقاضي االجنبي امام محاكم العراق 

. اذا وجد في العراق  -أ: " ية في األحوال االت

اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار  -ب

موجود في العراق أو بمنقول موجود فيه وقت 

اذا كان موضوع التقاضي  -رفع الدعوى  ج

عقدا تم ابرامه في العراق أو كان واجب التنفيذ 

فيه أو كان التقاضي عقداً  تم ابرامه في العراق 

فيه أو كان التقاضي عن  أو كان واحب التنفيذ

ففي جميع االحوال السابقة "  حادثة في العراق 

يعتبر القضاء العراقي مختصاً بالنظر في النزاع 

في العالقة القانونية المشوبة بعنصر اجنبي مالم 

يوجد استثناء يرد للهيئات القضائية  للدول 

االجنبية ولرؤساء الهيئات الدبلوماسية 
178
 . 

حكمة التمييز االتحادية حديث لم وفي قرار

ان " جاء في حيثيات القرار ( 191)العراقية

انعقاد االختصاص للقضاء العراقي في وطن 

النزاع القائم بين الطرفين اعماالً لنص المادة 

  8 من القانون المدني العراقي رقم ( ج/19)

المعدل باعتبار ان العقد المبرم بين 1191لسنة 

في العراق ووجهة الطرفين كان واجب التنفيذ 

النظر هذه  صحيحة ومنسجمة مع النص المشار 

من القانون ( 9/1 )اليه  تراعيا لنص المادة 

يسري على " المشار اليه المتضمن انه 

االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها 

المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً ، 

ة التي تم فيها فاذا اختلفا يسري قانون الدول

هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين من ، التعاقد 

"الظروف ان قانون اخر يراد تطبيقه
171
.
 
 

 الخاتمـــــــــــــة 

البد من قانون ينظم السياحة في العراق 

ويشمل العقود السياحية ومنها عقد النزول في 

وغيرها من العقود الفندق وعقد الرحلة السياحية 

تضمناً االلتزام بضمان سالمة السياحية ، م

السائح لتسهيل عملية السياحة في العراق ، 

ولجلب اكبر عدد ممكن من السياح لتطوير 

السياحي العراقي ، وتطور الواقع االقتصادي 

الثقافات وتبادل التعاون السياحي بين العراق 

، بحيث يصبح القانون هو والدول المجاورة 

في العقود مصدر االلتزام بضمان السالمة 

السياحية ومن ثم تسال مكاتب السفر والسياحة 

عن اي في مواجهة السائح ، وبقوة القانون ، 

تقصير يتعلق بأمن وسالمة السياح ، دون حاجة 

يمكن  الى اثبات خطأ هذه المكاتب ، ومن ثم ال

ان تتخلص هذه المكاتب من هذه المسؤولية إال 

 .باثبات السبب االجنبي 
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من القانون المدني العراقي نقترح ان يتضو

نصاً مماثالً وجامعاً للقانون المصري للتعويض 

عن الضرر االدبي في المسؤولية العقدية 

حيث ان اختصار التعويض على والتقصيرية 

المسؤولية التقصيرية فقط اليتناسب مع تطور 

العالقات التعاقدية وظهور العقود السياحية 

لتزام بضمان التي تتضمن االوغيرها من العقود 

السالمة وكذلك العقود التي يكون احد أطرافها 

مهني مما يجعل من خطئه خطأً جسيماً في جميع 

مما يجعله كالمسؤولية التقصيرية مما األحوال 

يتضمن شمول التعويض عن الضرر االدبي ، 

كما ان هناك مصلحة ادبية حتى بالنسبة 

 .للمسؤولية العقدية 

وليس غير مباشر البد من وجود نص مباشر 

للمسؤولية العقدية عن فعل الغير خاصة بعد 

تطور العقود ومنها العقود السياحية التي تعتمد 

على اشخاص اخرين وكاالت السفر والسياحة 

لتنفيذ العقد مما يجعلها المسؤولة عن اخطاء 

 .الذين استخدمتهم لتنفيذ التزامها العقدي 

 النص صراحة على عدم جواز االتفاق على

االعفاء من المسؤولية العقدية في العقود 

 .السياحية 

 البحث  هوامـــــــــــش
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11
حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون .  

اء ، مكتبة وائل ، عمان ، المدني ، المسؤولية عن االشي

 . 7  ، ص 889 االردن ، 
12
 F.DEFFERRARD , op. Cit. p.368 . 

13
Ibid,P.368. 

1 
الشيخ محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، مختار  

   1، ص  1101الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، 

 . 9 1و 
19

مسعود مصطفى الكناني ، علم السياحة . د 

، ص  1118حكمة ، الموصل ، والمتنزهات ، دار ال

1 0 . 
19
ميزل الروبي ، مذكرات نظرية السياحة ، مؤسسة .د 

 . 11- 1، ص 1109الثقافة الجامعة ، االسكندرية ، 
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17
جمال عبد الرحمن محمد علي ، العقد السياحي ، . د 

 . 98، ص  881 دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
10
، ص  881 اشرف جابر سيد ، مرجع سابق ، . د 

 7 . 
11
احمد السعيد الزقرد ، عقد الرحلة السياحية ، . د 

الطبعة االولى ، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع ، 

 . 9 ، ص  880 مصر ، 
 8

وفاء زين ابراهيم ،دور السياحة في التنمية  

االجتماعية ، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ، 

 . 10، ص  889 
 1
، عقد النزول في الفندق ،  احمد السعيد الزقرد. د 

الطبعة االولى ، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع ، 

 .1 ، ص  880 مصر ، 
  
احمد السعيد الزقرد ، عقد الرحلة السياحية ، . د 

 .1 مرجع سابق ، ص 
 1
 . 9 ، ص  نفسهالمرجع  
  
عبد المجيد الحكيم و اخرون ، مرجع سابق ، ص .د 

 0 . 
 9
لعقود التجارية ، دار الفكر مصطفى كمال طه ، ا. د 

 . 197، ص  889 الجامعي ، االسكندرية ، 
 9
احمد السعيد الزقرد ، عقـــد النزول في الفندق ، . د 

 .   مرجع سابق ، ص 
 7
باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم االول .د 

، النظرية العامة للتاجر والعقود التجارية ، مكتبــة 

 .وما بعدها   1، ص  880  السنهوري ، بغداد ،
 0
انور سلطان ، مصادر االلتزام في القانون المدني . د 

،   11، ص  818 ، دار الثقافة ، عمان ، االردن ، 

شرح عقد  –محمد يوسف الزغبي ، العقود المسماة .د

البيع في القانون المدني ، طبعة اولى ، مكتبة الثقافة ، 

 . 18، ص   88 عمان ، االردن ، 
 1
بتول صراوة عبادي ، العقد السياحي ، منشورات . د 

 . 11-19، ص  81 الحلب الحقوقية ، بيروت ، 
18
 . 19-11المرجع السابق  ، ص .  
11
احمد السعيد الزقرد ، عقد النزول في الفندق ، . د 

عبد الحميد امين ، التزام .ود.  19مرجع سابق ، ص 

 الطبيب بضمان السالمة ، دار النهضة العربية ،

 . 0  ، ص 811 القاهرة ، 
1 
، و  1 1محمد علي عمران ، مرجع سابق ، ص .د 

سيد علي حسن ، االلتزام بالسالمة في عقد البيع ، . د

و .  99، ص  1118دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

وجدي عبد الواحد ، التعويض عن االخالل بااللتزام .د

ست ، ، شركة نا 1بضمان سالمة الراكب والمسافر ، ط

و ايمان محمد طاهر عبد هللا ، .  18، ص   88 

االلتزام بضمان السالمة في عقد البيع ، رسالة ماجستير 

 . 9 ، ص  881 ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 

                                                                                    
11

محكمة السين ، الدائرة التجارية ، .  

احمد السعيد الزقود ، .،  اشار اليه د 119/يناير/9 

 .  11مرجع سابق ، ص
34

D.C.1943 – 129 not . R.Roger . 

احمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق ، ص . اشار اليه د

111 . 
19
صالح الدين عبد الوهاب ، مسؤولية .د: في الفقه  

وكاالت السفر والسياحة عن اعمالها ، مجلة العلوم 

القانونية واالقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة عين 

لرحمن جمال عبد ا.و د.  911، ص  1179شمس 

 . 7 محمد علي ، مرجع سابق ، ص 
19
 :في القضاء  

- Civ 15december 1969-Dalloz.S. 1970-

not.couvrat,et Civ 15october 1974-B.Civ-

1-

not.264ButTransp.1975.P.334,T.ComSein

e,25janvier1954Dalloz.1957.not.67.G.P.1

955-1-141- Civ 15 janvier 1961- 

Dalloz.1961.340 . 
17
لوكالة ، عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في ا 

من القانون المدني (  7 1) تصرف جائز معلوم المادة 

 . العراقي 
10
احمد السعيد الزقرد ، عقد الرحلة ، مرجع سابق ، . د 

  . 90ص 
11
 . 78المرجع نفسه ، ص  
 8
 1101لسنة (  08) عرف قانون النقل العراقي رقم  

اتفاق يلتزم : " د النقل بانه في المادة الخامسة منه عق

الناقل بمقتضاه بنقل شخص أو شيء من مكان الى اخر 

 " .لقاء اجر معين 
 1
-80 باسم محمد صالح ، مرجع سابق ، ص . د 

حسين المصري ، العقود التجارية ، الكويت . د.  81 

مجيد حميد العنبكي ، قانون . د.  179، ص  1118، 

القانونية ، وزارة العدل النقل العراقي ، مركز البحوث 

 . 71، ص   110، بغداد ، 
  
من قانون النقل العراقي ( 18)انظر نص المادة  

 .النافذ 
 1
من قانون النقل العراقي ( 7 1)انظر نص المادة  

 النافذ 
  
من قانون النقل العراقي ( 118)انظر نص المادة  

 .النافذ 
 9
  19عبد المجيد عبد الحكيم ، مرجع سابق ، ص . د 

حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، الجزء .د. 

الثاني ، الطبعة االولى ، طبع وزارة التعليم العالي 

 . 191، ص  1100والبحث العلمي ، بغداد ، 
 9
 .وما بعدها  1، ص  Dalloz 1111))داللوز  
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 7
من قانون النقل العراقي ( اوال /  79) تعرف المادة  

م بمقتضاه الوكيل زعقد يلت"انه الوكالة بالعمولة  بالنقل ب

لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب أو 

المرسل عقد نقل ، وان يقوم عند االقتضاء بالعمليات 

 " .المرتبطة بالنقل 
 0
 . 1 باسم محمد صالح ، المرجع السابق ، ص .د 
 1
من قانون التجارة المصري (  77 ) تقابلها المادة  

يضمن الوكيل بالعمولة بالنقل "حيث تنص على انه 

وواضح ان " سالمة الراكب أو الشيء موضوع النقل 

عبارة النص المصري ادق من النص العراقي  الن 

الوكيل بالعمولة ليس هو المسؤول شخصيا بل مجرد 

 .ضامن ، اما المسؤول شخصياً هو الناقل 
98
  17احمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق ، ص . د 
91
عبد الحميد امين ، .د.  10، ص  المرجع نفسه 

 . 11 مرجع سابق ، ص 
9 
جمال عبد الرحمن محمد علي ، مرجع سابق ، . د 

 . 11-10ص
91
 .من القانون المدني العراقي (  / 00) انظر المادة  
9 
اشار اليه .  1117مارس سنة  11استئناف ريوم ،  

 . 117محمود جمال الدين زكي ، مرجع سابق ، ص .د
99
اشار .  1 11فبراير سنة  11اريس ، استئناف ب 

دين زكي ، المرجع السابق ، ص محمود جمال ال.اليه د

117  
99
احمد السعيد الزقــرد ، عقد النزول في الفندق  ، . د 

 .  1 -18مرجع سابق ، ص 
97
 .  1المرجع نفسه ، ص  
90
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  
91
ة ، العدد قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزي 

لقرار ،تاريخ ا 1119، حقوقية ،  1 7 

اليه االستاذ علي محمد  اشار، 1111/ 1/1 

بغداد ، العدد الثالث الكرباسي الموسوعة العدلية ،

 1، ص   111،
98
،  9 1محمد علي عمران ، مرجع سابق ، ص .د 

 . 0 ايمان محمد ظاهر ، مرجع سابق ، ص
91
ة ، مرجع سابق ، احمد السعيد الزقرد ، عقد الرحل. د 

 .99علي سيد حسن ، مرجع سابق ، ص .د.  180ص
9 
 . 180احمد السعيد الزقرد ،  مرجع سابق ، ص . د 
91
سامان سليمان الياس الخالتي ، عقد الرحلة السياحية  

،  881 ، مطابع شتات ، دار الكتب القانونية ،  1، ط

 . 7 1ص 
9 
ندق ، احمد السعيد الزقرد  ، عقد النزول في الف. د 

 .  11مرجع سابق ، ص
99
احمد السعيد الزقرد ، عقد الرحلة ، مرجع سابق ، . د 

 . 181ص
99
 . 9 1المرجع نفسه ، ص  

                                                                                    
97
احمد السعيد الزقرد  ، عقد النزول في الفندق ، . د 

 . 111 - 11مرجع سابق ، ص
90
وما  110باسم محمد صالح ، مرجع سابق ، ص . د 

 .بعدها 
91
ي في شرح القانون المدني ، ، الواف سليمان مرقس.د 

، مطبعة  1ط، في العقد واالرادة المنفردة المجلد االول 

 . 7 9- 9 9، ص 1107السالم ، القاهرة ، 
78
السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، .د 

، دار النهضة   الجزء االول ، مصادر االلتزام ، ط

 . 997-999، ص   119العربية ، القاهرة ، 
71
اظم سعود ، التمييز بين االلتزام بتحقيق نتيجة امل ك 

وااللتزام ببذل عناية ، رسالة ماجستير ، جامعة 

 .وما بعدها 8 ، ص  1110النهرين ، 
7 
 .وما بعدها  1 1المرجع نفسه ، ص  

73
  . Civ.15 Juillet 1964 –JCP-1964 -

11382812  T.P. Civ. 1965-139 obs. 

Rodiere. Paris 5 Juin 1976- juris – data- n 

0347 

احمد السعيد الزقرد ، عقد الرحلة ، مرجع .نقال عن د

، وعقد النزول في الفندق ، مرجع  118سابق ، ص 

 . 189سابق ، ص 
7 
محمود جمال الدين زكي ، مرجع سابق ، ص .د 

110-111 . 
79
 . 1 1امل كاظم سعود ، مرجع سابق ، ص  
79
االلتزام عابد فايد عبد الفتاح فايد ، .قارن مع د 

بضمان السالمة في عقود السياحة ، دار الكتب القانونية 

 . 9، ص  818 ، مصر ، 
77
جمال عبد الرحمن محمد علــي ، . قارن مع د 

 . 170المرجع السابق ، ص 
70
احمد السعيد الزقرد ، عقد الرحلة ، مرجع سابق ، .د 

 . 111ص 
71
جابر محجوب علي ، ضمان سالمة المستهلك من .د 

المنتجات الصناعية المعيبة ، مطبعة دار اضرار 

 . 100، ص  1119النهضة العربية ، القاهرة ، 
80
 Cass,I

re
 civ, 3 mars 1998. Ball civ. 

111N
O
 95. P.63. 

جابر محجوب علي ، مرجع سابق ، ص .اشار اليه د

100 . 
01
/ ق 18مجموعة احكام النقض  18/9/1191نقض  

سعيد الزقرد ، عقد احمد ال.اشار اليه د.  199قاعدة 

 . 111الرحلة ، مرجع سابق ، ص 
82
 Civ.7fevrir 1960-314-pour le client 

dans un restaurant . 

احمد السعيد الزقرد ، عقد النزول في الفندق  .اشار اليه د

 . 119، مرجع سابق ، ص 
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83

Paris 14 October 1954- Dalloz.1955-

som-76 . 

رد ، مرجع سابق ، ص احمد السعيد الزق.اشار اليه د

119 
0 
ج س ب  1199فبراير  Poitiers  0محمكة   

احمد السعيد .اشار اليه د 111، الطبعة العامة  1199

 .  11الزقرد ، عقد الرحلة  ، مرجع سابق ، ص 
85
 Civ. 7 october 1981- G.P.1982 – Pana. 

P.70 . 

احمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق ، ص .نقال عن د

11  . 
86
 Civ.23fevrir 1983-JCP-1983- ed- ci- 

14006-conc. Gulphe RTD.COM.1984-

336.obs.Hemard et Bouloc 

احمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق ، ص .اشار اليه د

111 . 
07
 : في الفقه الفرنسي  . 

Frossard, La distinction entre des 

obligations de moyens, et, des, 

obligations , resultats, 1965, Chemel(A) 

agencede voyages . cl.civ. Fasc. X1, p3. 

محمود جمال الدين زكي ، .د:  وفي الفقه العربي 

احمد السعيد الزقرد ، .و د.  119مرجع سابق ، ص 

، وعقد النزول  111عقد الرحلة  ، مرجع سابق ، ص 

 . 8 1في الفندق ، مرجع سابق ، ص 
00
وكاالت السفر والسياحة عبد الفضيل محمد احمد ، .د 

من الوجهة القانونية ، مكتبة الجالء الجديدة ، 

احمد السعيد الزقرد ، عقد .و د.   11المنصورة ، ص 

 . 117النزول في الفندق  ، مرجع سابق ، ص 
89
 La cour de paris de paris.10 fevrir 

1956-D,1956.P.613 . 

، ص احمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق .اشار اليه د

111 . 
18
قارن مع سامان سلمان الياس الخالتي ، مرجع سابق  

 . 101، ص 
11
احمد السعيد الزقرد ، عقد النزول في الفندق  ، .د 

 . 7 1مرجع سابق ، ص 
92
 La cour de paris de paris.10 fevrir 

1956-D,1956,P.613 . 

احمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق ، ص .اشار اليه د

111 . 
11
 . 08-70ظم سعود ، المرجع السابق ، ص امل كا 
1 
عابد فايد عبد الفتاح فايد ، االلتزام بضمان السالمة .د 

،  818 في عقود السياحة ، دار الكتب القانونية ، 

 .0 ص

                                                                                    
19
جمال عبد الرحمن محمد علي ، المرجع السابق ، .د 

 .وما بعـدها  170ص 
96
 Lyon- 24 Juin 1920 . D.P.1922-11-40 . 

احمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق ، ص .يه داشار ال

119 . 
17
احمد السعيد الزقرد ،  مرجع سابق ، .قارن مع  د 

 . 8 1ص 
10
ينظر في تفاصيل الرأي والرد عليه جليل حسن  

بشان ، مسؤولية المعلم المدنية ، اطروحة دكتوراه ، 

و . 197، ص  1117كلية القانون ، جامعة بغداد ،

 . 0  زكي ، مرجع سابق ، ص محمود جمال الدين .د
11
محمد جمال عطية ، مفهوم العقد ، دار النهضة .د 

 .  1-11، ص  1111العربية ، القاهرة ، 
188
محمود جمال الدين زكي ، مرجع سابق ، ص  

 .وما بعدها  0  
181
وما   1محمد جمال عطية ، مرجع سابق ، ص .د 

 .بعدها 
18 
عقد ، عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية ال.د 

الجزء االول ، شركة الطبع والنشر االهلية ، بغداد ، 

 . 01، ص  1197
181
طاق مسؤولية البائع علي سيد حسن ، طبيعة ون.د 

عن األضرار التي تصيب راغب الشراء ، دار النهضة 

 . 189، ص  1109العربية ، القاهرة ، 
18 
 . 80 محمود التلتي ، مرجع سابق ، ص .د 
189
 . 81 المرجع نفسه ، ص  
189
احمد حشمت ابو ستيت ، .يذهب إلى هذا الرأي د 

نظرية االلتزام في القانون المدني الجديد ، الجزء األول 

،   119، مصادر االلتزام ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 

محمد شريف احمد ، مصادر االلتزام .و د. 111ص 

في القانون المدني ، دار الثقافة ، عمان ، االردن ، 

حسن نوري ، نظرية االلتزام .و د.  1 1، ص  1111

 . 07 ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، ص 
107
 Cass Civ.1 ,21October  1997, Dalloz 

1997, P.247 . 
108
 Cass Civ.1 ,14mars 1995, Dalloz 1995, 

P.90 
109
 F.DEFFERRARD.OP.Cit.P.367 . 

110
 Civ ,25 November 1970, Jcp , 1970 , 

V.315 

حمد السعيد ، عقد النزول في الفندق ، ا.اشار اليه د

 .  1المرجع السابق ، ص
111
 Civ ,25 November 1969, Jep , 1970 , 

V.P.8 . 

احمد السعيد الزقرد ، عقد النزول في الفندق .اشار اليه د

 .   1، المرجع السابق ، ص
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112
 H AUBRY L,influence du droit c 

onsommotion suv Le droit fran cais des 

contracts. P.133. 
111
،  889 جابر سليم عبد الغفار ، قانون السياحة .د 

 . 01ص 
114
 Cass, Paris, 14 October , 1954, 

D.1955. 

 .  1احمد السعيد ، المرجع السابق ، ص.اشار اليه د
119
اشار .   111مارس    في   Orleansمحكمة  

 .  11محمد علي عمران ، مرجع سابق ، ص .اليه د
116
 Cass, Paris, 21 May , 1990, D.1955. 

احمد السعيد الزقرد ، مرجع سابق ، ص . اشار اليه د

119 . 
117
؛ احمد    1انور سلطان ، مرجع سابق ، ص . د 

 . 91شرف الدين ، مرجع سابق ، ص 
110

محمد سعد الرحو ، .حسن علي الذنون و د.د 

النظرية العامة لاللتزام ، الجزء الثاني ، احكام االلتزام 

.  181، ص   88 ر الوائل ، عمان ، االردن ، ، دا

عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في .وينظر د

شرح القانون المدني ، الجزء األول ، دار احياء التراث 

انور .و د.   90، ص  91 العربي ، بيروت ، بند 

سمير عبد .و د.  1  سلطان ، مرجع سابق ، ص 

و .   10، ص  1111السيد تناغو ، مصادر االلتزام ، 

المستشار انور العمروسي ، شرح القانون المدني ، 

،  818 ، دار العدالة ، القاهرة ،   الجزء الثاني ، ط

 . 71 ص 
111
عبد الجبار ناجي ، حسن النية في تنفيذ العقود ، .د 

وينظر .  70، ص  1179دار الرسالة ، بغداد ، 

 و  0محمود جمال الدين زكي ، مرجع سابق ، ص .د

187 . 
1 8
 .   باسم محمد صالح ، مرجع سابق ، ص .د 
1 1
 . 87 يد الزقرد ،  مرجع سابق ، ص احمد السع.د 
1  
 . 191عبد المجيد الحكيم ، مرجع سابق ، ص .د 
1 1
 . 0  احمد السعيد الزقرد ،  مرجع سابق ، ص.د 
1  
محمود جمال الدين زكي ، مرجع سابق ، ص .د 

181 . 
1 9
 .    ع سابق ، ص عبد المجيد الحكيم ، مرج.د 
1 9
 . 191انور سلطان ، مرجع سابق ، ص .د 
1 7
بخصوص الشرط الجزائي ينظر الفقرة االولى من  

 .مدني عراقي ( 178)المادة 
1 0
محمد سعد الرحو ، مرجع .حسن علي الذنون و د.د 

 .  188سابق ، ص 
1 1

سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود .د 

-77، ص  1108،  المسماة ، مطبعة العاني ، بغداد

منذر الفضل ، الضرر المعنوي في .و د.  70

                                                                                    

،  1118المسؤولية المدنية ، دار السعدون ، بغداد ، 

 . 0 و  9 ص 
118
ياسين محمد يحيى ، الحق في التعويض عن .د 

 .  1 ، ص 1111الضرر االدبي ، دار النهضة ، 
111
عصام احمد البهجي ، حماية الحق في الحياة .د 

، ص  889 معة ، االسكندرية ، لجاالخاصة ، دار ا

991. 
11 
عبد هللا مبروك النجار ، الضرر .د: في الفقه انظر  

    ،ص 1118االدبي وضمانه في الفقه االسالمي ، 

-999عصام احمد البهجي ، مرجع سابق  ، ص .و د. 

قرار محكمة التمييز : وفي القضاء انظر  .997

 1110/ 1م/ 881 العراقية الصادر في االضبارة رقم 

، مجلة االحكام العدلية ، العدد  1/11/1110 في 

  07، ص 1111ث ، السنة الثالثة ، الثال

العدد / مجلة القضاء /  1118/ مارس  19نقض  –

احمد السعيد . اشار اليه د. وما بعدها  11 ص / االول 

 .  81 الزقرد ، عقد النزول في الفندق ، ص 
111
انور .و د.   908السنهوري ، مرجع سابق ، ص .د 

 .   1سلطان ، مرجع سابق ، ص 
11 
 .  90السنهوري ، مرجع سابق ، ص .د 
119
المستشار انور العمروسي ، مرجع سابق ، ص  

 .   1السنهوري ، مرجع سابق ، ص .و د.  79 
119
 .مدني عراقي ( 89 )ينظر الفقرة الثالثة من المادة  
117
 . 98احمد شرف الدين ، مرجع سابق ، ص.د 
110
و     1ر سلطان ، مرجع سابق ، صانو. د

 . 79 المستشار انور العمروسي ، مرجع سابق ، ص
111
 . 1  باسم محمد صالح ، مرجع سابق ، ص.د 
1 8
ان فكرة المسؤولية عن فعل الغير اثارت خالفاً في  

الفقه الفرنسي وذلك لعدم وجود نص في القانون يقرر 

الغير  مبدأً عاماً يقضي بمساءلة المدين عقدياً عن فعل

على غرار المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير ، فلم 

يرد فيه إال تطبيقات تشريعية متناثرة في بعض العقود 

مما ادى الى انقسام الفقه بشأن هذه المسؤولية بين مؤيٍد 

 ينظر في الفقه الفرنسي  .ورافٍض لها 

H.ROLAND, L Obligation de secnrte de 

La gence de royages entre responsablite 

contractuelle du fait dautru 2001, p.16. 

D.JOURDAIN OP.Cit. p.753 . Philipe 

Malgnre Lauront Aynes philippe stopfel 

muncr droit civl les obligations Defrenos . 

Paris 2005, p.119 . 

اما في الفقه العربي فهناك من يرفض هذه المسؤولية 

ثال الدكتور محمود جمال الدين زكي اذ وعلى سبيل الم

اما مسؤولية المدين عن عدم تنفيذ االلتزام ) يقول 

العقدي ولو كان يرجع الى خطأه في استخدامهم او 

استعان بهم في تنفيذه فهي مسؤولية شخصية ال 
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، انظر المشكالت ، مرجع ( مسؤولية عن فعل الغير 

ه وبالمقابل هناك من يؤيد هذ.  9 سابق ، ص 

وقد ) المسؤولية اذ يرى الدكتور غني حسون طه 

تتحقق المسؤولية العقدية ال نتيجة خطأ ارتكبه المدين 

نفسه بل نتيجة خطأ ارتكبه شخص اخر غير انه ليس 

كل فعل يأتيه الغير يمكن ان يسال عنه المدين بل يجب 

ينظر الوجيز . ان يخل الغير في تنفيذ التزامه العقدي 

امة لاللتزام ، الكتاب االول ، مصادر في النظرية الع

، ص  1171االلتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 

وكذلك يؤيد الدكتور عبد المجيد الحكيم هذه .  119

وقد يسال االنسان مسؤولية تعاقدية ) المسؤولية اذ يقول 

ال نتيجة خطأ ارتكبه هو بل نتيجة خطأ ارتكبه شخص 

متعاقد اشخاص في اخر ، ويحدث ذلك اذا استخدم ال

ينظر الوجيز ، مرجع سابق ، ( . تنفيذ العقد الذي ابرمه 

 . 1 1ص 
141
 contract uelle histoire dun . Faut 

conepy RTD civ 1997. P.323 . 
142
 JORDAIN. OP.CIT.P.931 

1 1
من القانون المدني ( 11 )ينظر نص المادة  

 .العراقي النافذ 
1  
القانون المدني من (   00) ينظر نص المادة  .  

 .العراقي النافذ 
145

Cass Civ.1 ,3 May 2000, Baull , civ, 1, 

no, 129 . P.87 

عابد عايد عبد الفتاح فايد ، مرجع سابق ، .اشار اليه د

  . 18ص 
146
 JORDAIN. OP.CIT.P.931. 

1 7
مدني ( 91 )تطابقها الفقرة الثانية من المادة  

 .عراقي 
1 0
 . 191 مرجع سابق ، صانور سلطان، .د 
1 1
 . 1  باسم محمد صالح ، مرجع سابق ، ص . د 
198
محمد حسين منصور ، ضمان صالحية المبيع . د 

 11للعمل لمدة معلومة ، الدار الجامعية ، القاهرة ، ص

. 
191
اسعد ذياب ، ضمان العيوب الخفية وتخلف . د 

 . 1، ص  1101الوصف ، بيروت، 
19 

في  80 ، هيئة عامة ،  191رقم القرار  

، سلمان عبيد عبد هللا ، المختار من  881 / /18

،  1قضاء محكمة التمييز االتحادية ، عراقي مدني ، ج

 . 70، ص  881 بغداد ، 
191
و .  709السنهوري ، مرجع سابق ، ص. د

 . 191رمضان ابو السعود ، مرجع سابق ، ص.د
19 
 . 111-110انور سلطان ، مرجع سابق ، ص.د
199
 . 008 السنهوري ، مرجع سابق ، ص. د 
199
. و د.  8 1انور سلطان ، مرجع سابق ، ص .د 

 . 001السنهوري ، مرجع سابق ، ص 

                                                                                    
197
   0/ مدنية عراقية /  0قرار محكمة التمييز المرقم  

،  1، مجموعة االحكام العدلية ، ع  9/1/110 في 

 . 19، ص  11س 
190
قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية رقم  

.  1111/ 1/1 في  1118/  1 97، ع    8 

،  1اشار اليه محمد الكرباسي ، الموسوعة العدلية ، ع

 . 9، ص   111
191

ايمن ابراهيم العشماوي ، فعل المضرور .د 

، دار النهضة   واالعفاء الجزئي من المسؤولية ، ط

 .  1، ص  1111العربية ، القاهرة ، 
198

 . 8 المرجع نفسه ، ص 
161
 Civ. 2e. gmars 1995. Dalloz.1995. 

som.232. 
19 
 8 ايمن ابراهيم العشماوي ، مرجع سابق ، ص . د 

. 
163
 Civ ,11 Mai-1946 ,D, 1946-1-192 

احمد سعيد الزقرد ، عقد النزول في الفندق . نقال عن د

 . 91 ، مرجع سابق ، ص
164
 Lyon-10 December 1974- Jcp , 1976- 

ed-G-IV-158 . 

بق ، احمد سعيد الزقرد ، مرجع سا. نقال عن د

 . 91 ص
199
ايمن ابراهيم العشماوي ، مرجع سابق ، ص . د

18-11 . 
199

(  )والمادة .  1 11مدني مصري ،  11/1المادة 

 1179من القانون االردني لسنة 
197
 .  19حسن الهداوي ، مرجع سابق ، ص .د 
190
نصري انطوان ، القانون .سامح بديع منصور ، ود.د

ة الجامعية ، الدولي الخاص ، الطبعة االولى ، المؤسس

حسن الهداوي ، .د.  109، ص  881 بيروت ، 

 . 191- 19مرجع سابق ، ص
191
 . 199و  9 9المرجع نفسه ، ص 
178
 . 0  و  9  المرجع نفسه ، ص 
171

في  880 / موسعة حديثة  011القرار رقم 

، القاضي سلمان عبيد عبد هللا ، مرجع  880 /9/  

 . 9 1-9 1سابق ، ص
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مسؤولية األمم 
 تجاه العراقالمتحدة 

 
 

 بحث مقدم من الدكتور صداع دحام طوكان
 رئيس قسم القانون في كلية السالم الجامعة

 



 2 

 الملخص
يتناول هذا البحث مسؤولية األمم المتحدة عن تقااع  وتاااوم ما ا  األمان 

 :، وقسم إلىالدولي لكل من وااباته وس طاته في حربي الخ يج العربي الثانية والثالثة
 :وينقسم إلى. هاشروط مسؤولية المنظمة الدولية ومدا:  أولا 

الشخصاااية القانونياااة ل مندماااة الدولياااة حياااث و اااحنا  ن ا عتااارا  ل مندماااة : 1
 ،الدوليااااة بالشخصااااية القانونيااااة يعنااااي ا عتاااارا  لصااااا بذاتيااااة قانونيااااة خاصااااة

 ،نون الادوليتاع صا قادرة ع ى  ن تقيم عالقات ما  ييرهاا مان  شاخاق القاا
 ع ااهصا، وتتاوفر لصاا إرادة ذاتياة  و  مان وتاع صا شخصًا مستقاًل عن الدول

 .ماموعة من الوداه  وا ختصاصات تمارسصا لحسابصا الخاق
مسااؤولية المندمااة الدوليااة حيااث بينااا  نااه لااي  ماان العاادل  ن نقاار ل مندمااات : 2

خ اوعصا لنداام  وفاي الوقات نهساه ننكار ع يصاا ،الدولية بالشخصاية القانونياة
 .المسؤولية الدولية

ع ااااى ارتكااااا   إذ يرتكاااام هااااذا األسااااا  ، سااااا  مسااااؤولية المندمااااة الدوليااااة: 3
 .حد  اصمتصا لعمل يير مشروعالمندمة الدولية  و    

واجباتااو وساالطاتو فااي حربااي الخلااي  ن الاادولي لتجاااوو وتقاااجس مجلااس ا ماا: ثانياااا 
 :وينقسم إلى. العربي الثانية والثالثة

تااااوم وتقاااع  ما اا  األماان الاادولي لكاال ماان ساا طاته ووااباتااه فااي حاار  : 1
الخ اايج الثانيااة، حيااث و ااحنا  ن ما اا  األماان رياام اسااتناد  إلااى الشاارعية 

 .ه  رتك  تااومات عديدة ولية في حر  الخ يج الثانية فِإنالد
تااااوم وتقاااع  ما اا  األماان الاادولي لكاال ماان ساا طاته ووااباتااه فااي حاار  : 2

ثالثااة،من خااالل تعاماال ما اا  األماان تعاااماًل يياار مناساا  وماادان الخ اايج ال
والع او المؤسا  لممام  ،السايادة ، الب د المستقل ذوم  حالة احتالل العراق

المتحدة، من خاالل امتثاال ما ا  األمان ألمار واقا     وهاو ا حاتالل ريام 
 . ن هذا الواق  مخال  ل شرعية الدولية 
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Abstract 

 

This research deals with the Liability of the United Nations 

for tarrying and going beyond of the International Security 

Council of its Duties and Powers in both Second and Third 

Gulf Wars. This research was divided into two parts:  

 

First: The extent of the Liability of the International 

Organization and its conditions, also divided into to two 

parts:  

1. The legal character of the international 

organization, where we have illustrated that the 

recognition of the International Organization as a 

legal character, means the recognition of having a 

special legal character, which enables it to establish 

relations with other persons of the International 

Law. This makes it as a separate person from the 

countries of its members having the individual 

freedom or a group of functions and specialties 

practicing the duties for its own account.  

2. The liability of the International Organization, for 

which we have clarified that it is unfair to admit 

and recognize the legal character for the 

International Organizations. At the same time, we 

deny for them their being subject to the 

International Liability.  

3. The bases of the liability of the International 

Organization is based on the International 

Organization committing or one of its departments 

illegal works.  

 

Second: The Tarrying and going beyond of the 

International Security Council of its Duties and Powers in 

both Second and Third Gulf Wars, and is divided into the 

following:  
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1. The Tarrying and going beyond of the International 

Security Council of its Duties and Powers in the 

Second Gulf Wars, where we have illustrated that 

despite the Security Council relied to its international 

legitimacy in the second gulf war, but he committed 

many violations.  

2. The Tarrying and going beyond of the International 

Security Council of its Duties and Powers in the 

Third Gulf Wars through the dealing of the security 

council in unsuitable manner, which totally 

condemned under dealing with the occupation of 

Iraq, the independent country enjoying sovereignty 

and the founding member of the United Nations. This 

is through the commitment of the Security Council of 

this actual situation, which is occupation although it 

is violating the international legitimacy.  
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 :المقدمة
تحتل دراسة مسؤولية األمم المتحادة عان تاااوم ما ا  األمان حادود سا طاته 

مان خاالل دراساة موقا   ،يج العربي الثانية والثالثةوعدم قيامه بوااباته في حربي الخ 
الحاااربين  هميااااة اسااااتثناهية لااااي  فاااي ماااااال العالقااااات الدوليااااة  ما ااا  األماااان الاااادولي

نمااا فااي اانبااه القااانوني الاادولي  ن قااوات التحااال  عم اات    ماان ريموع ااى الاا. فحساا ، وام
ت بااذل  تحاات مد ااة صااريحة لمماام المتحاادة فاكتسااب فااي حاار  الخ اايج العربااي الثانيااة

شرعية دولية، إ   ن ما   األمن تخ اى عان وااباه وتاااوم حادود صاالحياته عنادما 
فاااي ذلااا  مااان ، و فاااي هاااذ  الحااار فاااول الو ياااات المتحااادة قياااادة العم ياااات العساااكرية 

 مان ميثاااق األمام المتحاادة التاي   تاياام التهااويل( 47)مخالهاة صااريحة لانق المااادة 
اركان حر  مشك ة من اركان حر  الادول   منًا، من خالل نصصا ع ى تشكيل لانة

وكاااذل  يتا اااى تااااااوم  .الداهماااة الع اااوية فاااي ما اااا  األمااان تكاااون بقياااادة الما اااا 
خاللاااه بوااباتاااه مااان خاااالل دراساااة الااادور ييااار المساااؤول   بااال  ،الما ااا  لسااا طاته وام

الدولة الع و في األمام  المدان لما   األمن الدولي إماء عم ية يمو واحتالل العراق
 ن يااؤدد دور  المحاادد فااي الميثاااق  ،فااي وقاات كااان يتعااين ع ااى ما اا  األماان تحاادةالم

   ن ،ماان  ااال هدفااه فااي تحقيااق الساا م واألماان الاادوليين كمااا هااو محاادد ومرسااوم لااه 
د  هدافااااه  ول ماااان ينتصاااا  قواعااااد الميثاااااق الااااذد  واااااد  وحااااد ما اااا  األماااان يصااااب 
 .وس طاته

 
 :هادولية ومداا  شروط مسؤولية المنظمة الالمبحث ا ول 

عصدت لاه  ،إن ما   األمن بوصهه اصامًا رهيسيًا من  اصمة المندمة الدولية
وفقاااًا لمااااا ااااااء فااااي ميثاااااق األماااام  ،مساااؤولية المحافدااااة ع ااااى الساااا م واألماااان الاااادوليين

إ   ن هااذ  الساا طة ليساات  .يااة واسااعة لقيامااه بواابااهيتمتاا  بساا طة تقدير  وهااو ،المتحاادة
ط ااق اليااد فااي اتخاااذ اواااراءات والتاادابير واألعمااال، باال فااالما   لااي  لااه م ،مط قااة

  وهااااو يمارسااااصا  ن   وع ااااى الما اااا ،هنااااا  قيااااود تقيااااد وتااااندم وتواااااه ت اااا  الساااا طة
هاال تتحماال األماام المتحاادة بسااب  هااو اواابااة عنااه، يتااومهااا، والسااؤال الااذد يساات مم 
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لكاال ماان ذلاا  المسااؤولية و ساايما عناادما يترتاا  ع ااى تقاااع  وتااااوم ما اا  األماان 
 ؟هااذا التقاااع  والتااااوم  اادها صاادرساا طاته ووااباتااه إلحاااق األ اارار بالاادول التااي 

 :ولإلاابة عن هذا السؤال سنتناول الموا ي  اآلتية
 :ا الشخصية القانونية للمنظمة الدوليةالمطلب ا ول 

يعنااااي ا عتاااارا  لصااااا  ،إن ا عتاااارا  ل مندمااااة الدوليااااة بالشخصااااية القانونيااااة
تاع صااا قااادرة ع ااى  ن تقاايم عالقااات ماا  ييرهااا ماان  شااخاق  ،يااة خاصااةبذاتيااة قانون

وفااي الوقاات نهسااه فااإن الشخصااية القانونيااة هااذ  تاعاال ماان المندمااة  .القااانون الاادولي
، وتتااوفر لصااا إرادة ذاتيااة  و ماموعااة ماان الاادول  ع اااهصا تقاًل عاانالدوليااة شخصااًا مساا

األماار الااذد يحقااق نوعااًا  ،(1)ماان الوداااه  وا ختصاصااات تمارسااصا لحسااابصا الخاااق
ماان ا نهصااال بينصااا وبااين الاادول، ولقااد حدياات فكاارة الشخصااية القانونيااة بالعديااد ماان 

 . الدراسات واألبحاث
إذًا فالشخصية القانونية تعبير عن العالقة التي تقاوم باين وحادة معيناة ونداام 

 الحقااااوققااااانوني محاااادد، وتمثاااال هااااذ  العالقااااة فااااي إسااااناد هااااذا الندااااام ماموعااااة ماااان 
 .لصذ  الوحدة وا لتمامات

تحتاااإ إلاااى  فِإنصاااا تااتمكن مااان تحقيااق  هاادافصا وفااي المندمااات الدولياااة ف كااي
ا عتااارا  لصاااا بالشخصاااية القانونياااة، وهاااي تكتسااابصا بمقت اااى  حكاااام الميثااااق المنشااا  
لصااا، و  يشاااترط  ن يكاااون الااانق ع اااى هاااذ  الشخصاااية قاااد ورد صاااراحة فاااي الميثااااق، 

نما يكهي  ه معبارة عان إرادة ذاتياة تسام  فياقاوق وا ختصاصاات الاواردة  ن تكون الحوام
ر يصااا ا ستشااارد  ة، وع ااى  سااا  ذلاا   صاادرت محكمااة العاادل الدولياا(2)باستخالصااصا

الااذد  كاادت فيااه  نااه ع ااى الااريم ماان  ن األماام المتحاادة ليساات  1141نيسااان  11فااي 
صاا الوصا  يخولذا دولة  و حكومة فوق الدول إ   نصاا تتمتا  بالشخصاية القانونياة، وها

األه ياااة الالمماااة ل محافداااة ع اااى حقوقصاااا، وبالمقابااال تتحمااال المساااؤولية عااان  فعالصاااا 
                                                 

القاااهرةد دار النص ااة ) حمااد  بااو الوفااا محمااد، الوساايط فااي قااانون المندمااات الدوليااة . د: انداار (1)
 .19 -14، ق(1191 -1191العربية، طبعة سنة 

، (1172القاااهرة، طبعااة ساانة )حامااد ساا طان، القااانون الاادولي العااام فااي وقاات الساا م . د :انداار (2)
 .94 -93ق
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و فعال  اصمتصا ومودهيصا و فراد القوات المس حة المشك ة من قب صاا، التاي تما  حقاوق 
 .(1)الدول  و المندمات الدولية األخرى

 :ا مسؤولية المنظمة الدولية المطلب الثاني
، ساواء مة الدولية مسؤولة عن كل ماا يصادر عنصاا مان تصارفاتتكون المند

تقصاايرية، وهااي بااذل  تكااون كالدولااة فااي هااذا الماااال ماا   كاناات المسااؤولية عقديااة   م 
قاار ل مندمااات الدوليااة الوديهيااة، ألنااه لااي  ماان العاادل  ن نخصوصااية هااذ  الشخصااية 

 المساؤولية الدولياة خ اوعصا لنداام نكار ع يصااهسه نوفي الوقت ن ،بالشخصية القانونية
وبعباارة  و بوصاهصا مساؤولة عان انتصاكاات  لتامام دولاي،  ،سواء بصاهتصا صااحبة حاق

ماااادعى ع يصااااا ع اااى  سااااا  مبااااد  مااان يم اااا  ساااا طة   خااارى سااااواء بصااااهتصا مدعياااة   م
وتبعااًا لااذل  فااإن المندمااة الدوليااة يمكاان  ن تكااون  .التصاار  يتحماال عاا ء المسااؤولية

 .(2)مدعى ع يصا لدولية سواء بصهتصا مدعية،   مية اطرفًا في عالقة المسؤول
وقاد تككادت مساؤولية المندماات الدولياة  اامن عادة اتهاقياات ناذكر مان بينصااا 

 .(3)م1192اتهاقية قانون البحار لعام 
 :أساس مسؤولية المنظمة الدولية -الفرع ا ول

هاااو ارتكاااا  المندماااة لعمااال ييااار مشاااروع  ،إن  ساااا  مساااؤولية المندماااة الدولياااة
عنصاار شخصااي يتمثاال فااي    ولصمااا :دوليااًا، وذلاا  يقت ااي تااوافر عنصاارين  ساساايين

يمكاان نساابته إلااى ( ل قيااام بعماال  و ا متناااع عاان عماال)واااود ساا و  إياااابي  و ساا بي 
عنصار مو اوعي  و ماادد يق اي باكن يمثال ثانيصماا المندمة طبقًا ل قانون الدولي، و 

                                                 

لس طة التقديرية لما ا  األمان واساتخدامصا فاي حالاة العاراق سي  الدين المشصداني، ا. د: اندر (1)
 .وما بعدها 119، ق(1111بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، طبعة سنة )

م،  كااااد مسااااؤولية 13/1/1114الاااار د ا ستشااااارد الصااااادر عاااان محكمااااة العاااادل الدوليااااة فااااي  (2)
ة عن تنهيذ العقاود التاي  برمتصاا المندمات الدولية من خالل إعالنه عن مسؤولية المندمة الدولي

 .121سابق، قال سي  الدين المشصداني، المصدر. د: درم  مودهيصا، ل مميد ان
القاهرةد مكتبة النص ة العربياة، الطبعاة الثالثاة، )محمد حافد يانم، المندمات الدولية . د: اندر (3)

ولية الدوليااة عاان محمااد عبااد العمياام  بااو سااخ ية، المسااؤ . د:، وكااذل  انداار34،ق(1117ساانة 
، سااااانة 1الاااااامء األول،ط" ) الندرياااااة العاماااااة ل مساااااؤلية الدولياااااة" تنهياااااذ قااااارارات األمااااام المتحااااادة

 . 92،ق(1191



 8 

 ، األماار(1)انبصااا  لتاامام دولااي سااابقهااذا الساا و  المنسااو  إلااى المندمااة قصااورًا ماان ا
 ن يكاااون هاااذا السااا و  مخالهاااًا  لتااامام دولاااي يقااا  ع اااى عااااتق المندماااة،  يناااالاااذد يع

 :(2)ويتوافر هذا العنصر األخير بتوافر  مور ثالثة
إذا كانااات الواقعااااة التاااي ترتكبصااااا المندمااااة    ،مخالهااااة  لتااامام دولااااي وااااود -او ً 

 .بقًا لصذا ا لتمامتتطابق م  ما هو مط و  منصا ط

ن مصاادر ا لتاامام الاادولي الااذد تماات مخالهتااه لااي  مصمااًا فااي هااذا الصاادد إ -ثانياااً 
 (.يكون مصدر  اتهاقيًا  و عرفيًا  و ناتاًا عن  د مصدر آخرقد ف)

ينبغااي  ن يكااون ا لتاامام الاادولي الااذد تماات مخالهتااه ساااريًا اتاااا  المندمااة  -ثالثاااً 
 .(3)يير المشروعة دولياً  الدولية وقت ارتكا  الواقعة

 :(4)لذل  فإن مسؤولية المندمة الدولية   تقوم إ  إذا تحققت الشروط اآلتية
 .صدور عمل يير مشروع وفقًا لقواعد القانون الدولي -1 

 .نسبة العمل يير المشروع إلى المندمة الدولية -2 

 .إلحاق  رر بالغير -3 

سااااا  القااااانوني لمسااااؤولية المندمااااات ولقااااد اخت اااا  الهقااااه الاااادولي فااااي تحديااااد األ
فصنالاااا  ماااان يكخااااذ بندريااااة الخطااااك ككسااااا  لااااذل ،  د  اااارورة  ن يقاااا  ماااان  ،الدوليااااة

المندمااة الدوليااة خطااك و ن يكااون هنااا   اارر و ن تتااوافر عالقااة سااببية بااين ال اارر 
وتحمااال تبعياااة الهعااال ككساااا   ،والخطاااك، وهنالااا  مااان يكخاااذ صااادور التصااار  ال اااار

ااااود عالقاااة ساااببية باااين نشااااط المندماااة الدولياااة وباااين ال ااارر فيكتهاااي بو  ،ل مساااؤولية
لية الدولياة، ي اا  وفعاًل فإن األخذ بصاا يعاد  ساساًا ايادًا لترتيا  المساؤو  ،(1)الحاصل

مندمة دولية كاألمم المتحدة وما يمت كه ما   األمان مان سا طة تقديرياة إلى ذل   ن 
                                                 

 ,DOC. A/31/10, Ann. CD.I, 1976: تقريار لاناة القاانون الادولي إلاى الامعياة العاماة  (1)

11. P.70                                 . 
(

2
 .126و ص125سابق، صال دين المشهداني، المصدرسيف ال. د: ظران ( 

 .91 -73سابق، قال تقرير لانة القانون الدولي، المصدر :اندر (3)
 .121سابق، قال سي  الدين المشصداني، المصدر. د: ندرا (4)
، "التندااااايم الااااادولي"محماااااد ط عااااات الغنيماااااي، األحكاااااام العاماااااة فاااااي قاااااانون األمااااام  . د: اندااااار (1)

 .312، ق(1177ة المعار ، طبعة سنة اوسكندريةد منشك)
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سا طة هااو مان األمااور التااي واساعة يكااون األخاذ بمو ااوع التعسا  باسااتعمال الحااق وال
تشاااكل  ساساااًا صاااحيحًا لمساااؤولية األمااام المتحااادة عااان تاااااوم ما ااا  األمااان لسااا طاته 
وتقاعسه عن وااباته وفقًا لما ورد في الميثااق حياث  ن ما ا  األمان هاو  حاد  اصامة 

هي األمم المتحدة فتااوم الاامء لسا طاته الاذد  دى " كل"األمم المتحدة وهو امء من 
" المندمااة الدوليااة"يترتاا  ع يااه تحماال الكاال  ،رر بشااخق دولااي آخاارإلااى إلحاااق  اا

ساءة استخدام الحاق والتاااوم إِ ل مسؤولية من اراء ذل ، حيث  ن ا نحرا  بالس طة وام
 .والتقاع  في ذل  هو الذد رت  إلحاق ال رر بالغير

ع   حاد  اصمتصاا كال ذلا  ياؤدد إلاى تحمال األمام المتحادة لمساؤولية تاااوم وتقاا
 .ته ووااباتهلس طا

 
ا تجااوو وتقااجس مجلاس ا مان الادولي لكال مان واجباتاو وسالطاتو  المبحث الثااني

 :الثانية والثالثة العربي في حربي الخلي 
ؤهااااا فااااي حساااااباتصا، عناااادما لقااااد  خطااااكت الو يااااات المتحاااادة األمريكيااااة وح ها

ع اااى دراساااة خاطهاااة لحااار   2113قيامصاااا بغااامو واحاااتالل العاااراق عاااام  فاااي تاساااتند
لصاا ماا يبررهاا مان الناحياة القانونياة مان  اال  اً الخ يج الثانياة، فصاذ  األخيارة كانات حربا

، تحرياار الكوياات، كمااا  ن قااوات التحااال  عم اات تحاات مد ااة صااريحة لمماام المتحاادة
لكنصااا  ،مان حيااث صاحة قاارار إخاراإ العاراق ماان الكويات فاكتسابت باذل  شاارعية دولياة

ألمميااة،  مااا يامو واحااتالل العااراق بعااد حاار  ارتكبات انتصاكااات فااي داال هاذ  المد ااة ا
 شاااارعيًا  ساااايما و ن مهتشااااي األماااامف اااام يكاااان مبااااررًا و  ،  2113الخ اااايج الثالثااااة عااااام 

العراق، وتقادموا بتقريارهم لممام المتحادة لم يعثروا ع ى  س حة دمار شامل في  المتحدة
ين العاراق تككاد  د ارتبااط باومان اصاة  خارى لام ي ،ذلا مؤكدين  27/1/2113بتاريخ 

، وماان ثاام لاام يكاان ثمااة مباارر لصااذ  "تنداايم القاعاادة"وخصوصااًا  ،والمندمااات اورهابيااة
 .(1)التي تعد حربًا يير عادلة" الحر  الوقاهية"الحر  

                                                 

 حمااد عبااد او  بااو العااال، تطااور دور ما اا  األماان الاادولي فااي حهااد األماان والساا م . د: انداار (1)
 .331، ق(2111مصر، دار الكت  القانونية، طبعة سنة )الدوليين، 
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 تجاااوو وتقاااجس مجلااس ا ماان الاادولي لكاال ماان ساالطاتو وواجباتااو -المطلااب ا ول
  :في حرب الخلي  الثانية

الاااذد  ذن ( 179)  األمااان قااارار  رقااام م، اتخاااذ ما ااا21/11/1111بتااااريخ 
الكوياات،  بااكن تسااتخدم امياا  الوساااهل  حكومااة بموابااه ل اادول األع اااء المتعاونااة ماا 

وامياا  القاارارات الالحقااة ذات الصاا ة  1111لعااام ( 111)الالممااة لاادعم وتنهيااذ القاارار 
عااادة الساا م واألماا اق فااي حالااة عاادم تنهيااذ العاار  ةن الاادوليين إلااى نصااابصما فااي المنطقااوام

 . 1111كانون الثاني  11القرارات السابقة المتع قة بانسحابه من الكويت في 
 :تجاووات مجلس ا من الدولي. الفرع ا ول 

الشاارعية )ما اا  األماان ارتكاا  التااااومات اآلتيااة فااي إطااار المد ااة الدوليااة  
 :، وكما يكتي(الدولية
ممااااة التااااي  قصاااااها اسااااتخدام الوساااااهل الال 1111لعااااام ( 179)ا رخااااق القاااارار اوً اااا

 .(1)استخدام القوة العسكرية، ولم يكن الما   بحااة إلى الوصول إلى الحد األقصى
بعاد الوسااهل واوااراءات والتادابير األخارى ومنصاا التادابير ا قتصاادية  حيث لم تساتنهد

، (111)، (111)التااي اتخااذت بموااا  قاارارات عاادة صااادرة عاان ما اا  األماان منصااا 
اواراءات والوسااهل السا مية المعروفاة والتاي تتهاق  لى عدم استنهادباو افة إ( 171)

 .(2)و هدا  األمم المتحدةم  مبادئ 
  ااىعكااان بسااب   ااغوط مخت هااة مورساات ( 179)ويباادو  ن إصاادار القاارار 

 ع اء ما ا  األمان الادولي ل قباول باه فاي  ول ساابقة خطيارة مان نوعصاا فاي ما ا  
ساااتخدمت الو ياااات المتحااادة األمريكياااة مخت اااا  ا قااارار فقااادالذا فاااي إصااادار هااا ألمااانا

رل دياااد مااان اانااا  آخااار لغااا، والتص(3)التعصااادات والوعاااود بتقاااديم المكافااا ت مااان اانااا 

                                                 

ات فاي الااماءات دراساة حالاة التطبيقا"عبد او األشعل، األمم المتحدة والعالم العربي، . د: اندر (1)
 .79، ق(1114القاهرة، دار شم  ل معرفة، طبعة سنة )، "الدولية

القااااهرة، دار )عباااد العميااام محماااد سااارحان، مصاااير األمااام المتحااادة بعاااد  مماااة الخ ااايج . د: اندااار (2)
 .122، ق(1112النص ة العربية، طبعة سنة 

 :اندر (3)
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ن مصااا حة إِ حياااث  ،الاااذد يخاااول باساااتخدام القاااوة  اااد العاااراق( 179)إصااادار القااارار 
 .(1)الدول الصغيرة تكمن بصورة عامة في عدم معاداة الدول داهمة الع وية

 ،قيااام ما ااا  األماان الااادولي بتهاااويل دولااة  و دول بعينصاااا فااي اساااتعمال القاااوة اااا ثانياااً 
( 42)مخالهاة صااريحة لانق المااادة يعاد بحااة المحافداة ع ااى السا م واألمان الاادوليين 

 :(1)شروطًا عدة لتنهيذها منصا حيث ت منت هذ  المادة ،من ميثاق األمم المتحدة

                                                                                                                  

SHAW.J. DALLAL, "Interneational law and the united nations role in the  
gulf crisis", Syracuse Journal of international law and commerce, Syracuse 
university, college of law vol. 18 SPRING 1992, P139. 

فمثاًل ل مان  صوات كولومبيا، ساحل العاإ،  ثيوبيا، ماهير، فقد وعدت الو يات المتحادة بتقاديم  (1)
ي والرعايااة التااي طالمااا انتدرتصااا ت اا  الاادول، ول حصااول ع ااى دعاام السااوفيات فقااد الاادعم المااال

وافقات الو يااات المتحاادة ع ااى إبعاااد ق ااية  سااتونيا ولتوانياا ماان مناقشااات مااؤتمر قمااة فرنسااا فااي 
م، وألال  مان اقتناع الصين بالقرار بدً  من التصديد باستخدام الهيتو فقد 1111تشرين الثاني 
ات المتحاادة النداار عان الخصااام السياسااي آنااذا ، ووافقات ع ااى فاات  بااا  التعاماال صارفت الو ياا

م ياااون دو ر إلاااى الصاااين مااان صاااندوق النقاااد ( 11413)التااااارد مااان  اااال دعااام قااارل بقيماااة 
الاادولي، والموافقااة ع ااى ميااارة ومياار خارايااة الصااين إلااى واشاانطن التااي طالمااا انتدرتصااا الصااين، 

عاااادة العالقاااات الدب وماساااية ا لطبيعياااة باااين الب ااادين، وع اااى العكااا  قامااات الو ياااات المتحااادة وام
م يون دو ر نتياة لتصويت الايمن  اد ( 71)األمريكية بوق  مساعداتصا السنوية ل يمن البالغة 

 :القرار، وييرها من وساهل التريي  والترهي ، ل مميد اندر
- MILLER,"mideast tensions: kuwatti enroy says baker vowed no 

concession to Irapis, N.Y. times, DEC. 5, 1990 at a 22, Col. 1. 
- REISMAN, " Some  Lessons from iraq: International  law and 

demo- crattc polittcs", Yale Journal of international law, VOL. 
16,1991,P.523. 

- T. FRIEDMAN, " Mideast tensions: Chinese official is invtted to 
Washington in respose to gulf stance", N.Y.  TIMES, NOV. 28, 
1990, At   A 15. COL.3. 
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سااامه و  تنسااا  إ  إلياااه ا  األمااان وبتتخاااذ تااادابير اساااتخدام القاااوة العساااكرية مااان ما ااا
تعمااال تحااات إمرتاااه وقيادتاااه ل ااامان  ،ن الوحااادات العساااكرية المسااااهمةإِ وحاااد ، حياااث 

لاااك ما اا  األماان إلااى  ماااماان  ا ص نذي االصااد  الدهااا ومراقبتصااا وتقيياادها بالماادة واحيا
هكااذا ينبنااي ع ااى هااذا ، و (2)واألماان الاادوليين لساا موهااو الحهاااد ع ااى ا ،اسااتعمال القااوة

 .لمس   تخ ي ما   األمن عن س طاته في المراقبة واوشرا  بصورة ك يةا
نماا اكتهاى ا لم ي مم ما ا  األمان الادول المتحالهاة بتقاديم التقاارير عان  نشاطتصاثالثاً  ، وام

، و ن تقادم (3)يه هذ  الدول تباعًا بالتقدم المحرم فيما يتخاذ مان تادابيرالما   بكن تواف
 .صا لمعمال العسكريةهذ  الدول تقارير بعد  داه

ااا قيااام الاادول المتحالهااة بعم يااات انتقاميااة وهااذ  مخالهااة ل ميثاااق وقواعااد القااانون  رابعاااً 
 .، ولم يستط  ما   األمن منعصا(4)الدولي

كال ماا يتع اق بالبنياة    امتادت عم ياات القصا  الااود لتصاي فباسم  رورات الحر 
 .األماكن المقدسةاألساسية ل عراق ف اًل عن المدنيين والمرافق و 

التاي  ،تحديد األس حة التدميرية والسبل العساكرية األخارى( 179)ا  يهل القرار  خامساً 
 .يمكن ا عتماد ع يصا لتحقيق هد  القرار

 (.كل السبل ال رورية)فترة ممنية معينة  ستخدام ( 179)ا لم يحدد القرار  سادساً 

                                                                                                                  

اوسااكندريةد دار المطبوعااات الاامعيااة، طبعااة ) محمااد سااعيد الاادقاق، التنداايم الاادولي. د: انداار (1)
 . 344، ق(1114سنة 

راحة  ن الحاار  فااي الخ اايج ااارت آنااذا  بطاار  يااالي، صاا( لمماام المتحاادة) ع اان األمااين العااام  (2)
بتهويل مان األمام المتحادة، ولكان لام تكان األمام المتحادة قاد قادتصاا، إنصاا حار  قادتصاا الو ياات 
المتحدة األمريكية، وشااركت فيصاا  طارا   خارى واقتصارت مصماة األمام المتحادة وما ا  األمان 

ة الخ ايج فاي ما ا  األمان محمد اميل فصد بركاات الشاوابكة،  مما: ع ى إاامتصا،، ل مميد اندر
، 1112رسالة مااستير مقدمة إلى ك ية الدراسات الع يا فاي الاامعاة األردنياة، عماان، )الدولي 

 .137ق
حسااام  حمااد محمااد هنااداود، حاادود ساا طات ما اا  األماان الاادولي فااي  ااوء قواعااد . د: انداار (3)

 .117، ق(1114القاهرة، طبعة سنة )الندام الدولي الاديد 
ساااابق، ال ، المصااادر....حااادود سااا طات ما ااا  األمااان حساااام  حماااد محماااد هناااداود، . د: اندااار (4)

 .111ق
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ل و ياااااات المتحااااادة ن ما ااااا  األمااااان ومااااان خاااااالل هاااااذا القااااارار  عطاااااى إِ  د 
اهل ساو مهتوحاًا  اد العاراق فاي شان حار  بالاألمريكية والدول المتحالهاة معصاا المااال 

نصااا لاام تواااه قوتصااا العسااكرية  ااد القااوات العراقيااة إِ والطاارق التااي تراهااا مناساابة، حيااث 
نصاااا قصاااهت بالقنابااال وساااط العاااراق ومدناااه ومنشااا ته إِ فقاااط بااال  ،داخااال وحاااول الكويااات

 .دنية ع ى  سا  ندرية تدمير البنية ا رتكامية لها قتصادية والم
تجاوو وتقاجس مجلس ا مان الادولي لكال مان سالطاتو وواجباتاو  -المطلب الثاني 

 :في حرب الخلي  الثالثة
بشاكن ( 1441) صدر ما ا  األمان الادولي القارار رقام  19/11/2112في 

ان ومااامال فااي حااا ت ناامع  ساا حة العااراق الممعومااة، والااذد قاارر بموابااه  ن العااراق كاا
يمان  العاراق  صا في القرارات السابقة، وقارر   نخرق اوهرد  لتماماته المنصوق ع ي

فرصااة  خياارة لالمتثااال  لتماماتااه المتع قااة بناامع السااال ، رياام  ن رهااي  لانااة التهتااي  
، قااد (رادعاايبمااد المح. د)وماادير الوكالااة الدوليااة ل طاقااة الذريااة( هااانم ب اايك )الدوليااة 

 سا حة ييار تق يدياة، وريام  ة   يايإمكانيات لتصان ةي ع نا رسميًا  ن العراق لي  لديه    
ت قاهياة ال ااوء  ن هذا القرار نق ع ى شاروط قاساية وتعايمياة إ   ناه لام يانق ع اى 

بل  بد من الرااوع مااددًا لما ا  األمان، وبعاد احاتالل  ،ل قوة في حالة عدم ا متثال
دان ما  حالاة احاتالل ب ااد األمان الادولي تعااماًل يياار مناسا  وما العاراق تعامال ما ا 

ناه امتثال ألمار واقا  ريام  ن وع و مؤس  لممام المتحادة،   بال إِ سيادة  مستقل ذد
الاذد  القارارهذا ( 1493)هذا الواق  مخال  ل شرعية الدولية من خالل إصدار  القرار 

 .خطيرة في تاريخ هذا الما  شكل سابقة 
 :مخالفات مجلس ا من الدولي. ولالفرع ا   
 :ت اآلتيةاألمن الدولي المخالها ما  ارتك    
صااادر قااارارًا لمعالااااة واقعاااة مااان الااادولي وألول مااارة فاااي تاريخاااه  اااا إن ما ااا  األ او ً 

يساااتنكرها  و يااادينصا  و حتاااى  نمااان دون   ،احاااتالل مخالهاااة ل قاااانون الااادولي والميثااااق
 ،لتااي   تاياام اسااتخدام القااوة فااي العالقااات الدوليااةلااى مبااادئ القااانون الاادولي ايشااير إ

نماااا اكتهاااى  ،ساااواء فاااي ميثااااق األمااام المتحااادة  و الصاااكو  الدولياااة الصاااادرة عنصاااا، وام
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بتوصااااااي  الاااااادول التااااااي قاماااااات بااااااا حتالل ومسااااااؤوليتصا بموااااااا  القااااااانون الااااااادولي 
 .(1)اونساني

انيااة ع ااى العااراق، ااا قاارارات ما اا  األماان التااي ت ااهي شاارعية ع ااى الحاار  العدو  ثانياااً 
والاااراهم  ااد اونسااانية والتعااذي  التااي ارتكباات خااالل  ،والسااكوت عاان اااراهم الحاار 

ل، كاال ذلاا  يعطااي الاادليل القاااط  عاان خااروإ ما اا  األماان الغاامو األمريكااي وا حااتال
 .(2)ال وابط القانونية الواابة لشرعية قراراته ع ى
ااااوم صااالحياته التااي   تخولااه قااد ت 1493ااا إن ما اا  األماان بإصاادار  القاارار  ثالثاااً 

 ،تحديااااد الصااااالحيات والمسااااؤوليات وا لتمامااااات الم قاااااة ع ااااى عاااااتق دولااااة ا حااااتالل
وهو قانون الحر   و ماا يسامى  ،فتحديد مثل هذ  األمور منوط بالقانون الذد يحكمصا

 .(3)حديثًا بالقانون الدولي اونساني
قواعااد القااانون الاادولي اونساااني  تااااوم 1493/2113ن قاارار ما اا  األماان إِ ااا  رابعاااً 

واع صاا  ،الواردة في اتهاقيات اني ( س طات ا حتالل)بإطالقه تسمية مختصرة ع ى 
نماا في و ا ، وهاذ  التسامية المختصارة لام ت(السا طة)بك مة واحادة  تحايال  صاااعتباطاًا وام

طة  د سا )وانتصا  ل قانون الدولي لما تحم ه من معاٍن تخت   عما لاو وصاهت كام اة 

                                                 

( 2111 -1111)باسايل يوسا  باا ، العااراق وتطبيقاات األمام المتحادة ل قاانون الاادولي : اندار (1)
بيااروت، مركاام دراسااات الوحاادة العربيااة، الطبعااة األولااى، كااانون  ول، )دراسااة توثيقيااة وتح ي يااة "

 .411ق، (2111سنة 
بيااروت، ) داود خياار الاادين، المحاااكم الاناهيااة الدوليااة وتااااومات ما اا  األماان الاادولي، : انداار (2)

/ ، فااي  ي ااول317، العاادد 32مركاام دراسااات الوحاادة العربيااة، ما ااة المسااتقبل العربااي ، الساانة 
 .31، ق(2111سبتمبر 

، دراسااة فااي 2113العااراق باساام كااريم سااويدان الانااابي، ما اا  األماان والحاار  ع ااى . د: انداار (3)
، ساانة 1األردن، عمااان، دار مهااران ل نشاار والتومياا ، ط)وقاااه  النااماع وماادى مشااروعية الحاار  

 .223، ق(2119
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نمااا وافااق ع ااى السااما  لاادول  خاارى  ن تعماال فااي  ،، ولاام يكتاا  القاارار بصااذا(احااتالل وام
  .(1)بدً  من تحريم ذل  كونه مشاركة في ا حتالل( الس طة)العراق تحت مد ة 

سا طة ا حاتالل  1493فو ت الهقرة الرابعة العام ة من قارار ما ا  األمان  -خامساً 
 .اقية والتصر  بصاصالحيات مط قة ودارة الدولة العر 

قاارارات لمرااعااة طعاان  و ل طاارق  ة ياا ع ااى 1493/2113ااا لاام ياانق القاارار  سادساااً 
ساا طة ا حااتالل لاادى  يااة اصااة دوليااة تابعااة لمماام المتحاادة ل تاادقيق فااي ماادى مطابقااة 

 .القرارات ل قانون الدولي اونساني
يكياة ع اى األمر  الاذد وصا  الحار  1493/2113ا إن قرار ما   األمن رقم سابعاً 

ن باا حتالل، ت المتحدة والمم كة المتحدة دولتان قاهمتاان الو ياالعراق بكنصا احتالل و   
لااه آثااار قانونيااة دوليااة مصمااة و ولصااا حااق الشااع  العراقااي فااي مقاومااة ا حااتالل، كمااا 
اسااتقرت ع ااى ذلاا  قاارارات األماام المتحاادة، لكاان هااذا الحااق  يهاال عماادًا فااي هااذا القاارار 

ركيم السياسااااي واوعالمااااي ع ااااى مناه ااااة اورهااااا  وتوصااااي   عمااااال واسااااتبدل بااااالت
 .(2)مقاومة ا حتالل بكنصا إرها 

اااا عاادم اتخااااذ األماام المتحااادة تاادابير تااااا  ا نتصاكااات التشاااريعية ل قااانون الااادولي  ثامناااً 
 .اونساني وحقوق اونسان من قبل س طة ا هتال  المؤقتة

بعثة األمم المتحدة المتع قة بانتصاكاات حقاوق ا سكوت ما   األمن عن تقارير  تاسعاً 
  .(س طة ا حتالل) اونسان من قبل س طات ا حتالل في العراق

 
 
 
 
 

                                                 

م، و عيااد نشاار المقااال فااي م حااق 2/7/2113اومااارات، )محمااد الاادورد، فااي البيااان، . د: انداار (1)
الاادار البي اااء، )عااراق محااتاًل محمااد الاادورد، ال عبااة انتصاات، ماان األماام المتحاادة إلااى ال: كتااا 

 .241، ق(2114، سنة 2المركم الثقافي العربي، ط
 .111سابق، قال باسيل يوس  با ، المصدر: اندر (2)
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 الخاتمة
 اما ااا  األمااان الااادولي قاااد تاااااوم و  مندماااة األمااام المتحااادة تباااين لناااا  ن مماااا تقااادم

الثاااة، فااي حرباااي الخ ااايج العربااي الثانياااة والث مااااعاان القياااام بوااباتص اوتقاعسااا ماساا طاتص
 :ونوصي بما يكتي

 مندماااة اياااااد آليااة دوليااة معيناااة لمحاساابةقيااام الامعيااة العاماااة لمماام المتحاادة ب  -1
عاان تااومهمااا حاادود ساا طاتصما وتقاعسااصما عاان القيااام  ،األماام المتحاادة وما اا  األماان

 .بوااباتصما في حربي الخ يج العربي الثانية والثالثة
كااال ماااا يصااادر عنصاااا مااان تصااارفات، ساااواء كاااون المندماااة الدولياااة مساااؤولة عااان ل -2
كاناات المسااؤولية عقديااة   م تقصاايرية، وهااي بااذل  تكااون كالدولااة فااي هااذا الماااال ماا   

، لذل  ينبغاي خ اوع مندماة األمام المتحادة لنداام خصوصية هذ  الشخصية الوديهية
اهياااة الدولياااة ماااثاًل لغااارل محاسااابة مساااهوليصا عااان ماااا ق ااااهي معاااين كالمحكماااة الان

 .ن تااوم وتقاع  لحدود س طاتصم في حربي الخ يج العربي الثانية والثالثةارتكبو  م
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 (.2119، سنة 1ر والتومي ، طل نش
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محماااد عباااد العميااام  باااو ساااخ ية، المساااؤولية الدولياااة عااان تنهياااذ قااارارات . د:اندااار -11
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 لرسوم و النماذج الصناعية القانونية ل حمايةال

 في التشريع االردني واالتفاقيات الدولية

  

 .الصرايرة صالح الدكتور إبراهيم: إعداد
 المدني المساعداستاذ القانون 

 كلية الشريعة والقانون 
 جامعة العلوم االسالمية العالمية

 

 

م والنماذج الصناعية في القانون االردني الحماية القانونية للرسو 
 واالتفاقيات الدولية

 ملخص
فهي جزء ال يتجزأ من المنتج وقد , تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية من عائلة الحقوق الفكرية 

لسنه 22عالج موضوعها المشرع األردني بداية في قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم 
 .     م2222لعام 31نضمها بقانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم ثم عاد بعد ذلك و , 3591

وتمكن أهميتها في أنهما يضيفان طابع خاص للسلعة المراد ترويجها حيث أنها تساعد في جلب 
الزبائن وتفضيل السلع المماثلة لبعضها فكثيرا ما يفضل الزبائن السلع األمثل جودة وذات الشكل 

لنموذج الصناعي بأنه شكل السلعة أو المنتج نفسه في حين أن الرسم الجميل عن أنها ويمتاز ا
الصناعي هو مجرد ترتيب للخطوط إلعطاء السلع والمنتجات شكال جميال جذابا يميزها عن 

وللرسوم والنماذج الصناعية نوع من الحماية القانونية فقد تكون هذه الحماية . السلع المماثلة 
أو أن تكون من خالل حق المؤلف , هو الحال في األردن  خاصة من خالل قانون خاص كما

ثم نتناول الحماية الدولية وذلك من  .باعتبار أن الملكية الصناعية إحدى مفردات الملكية الفكرية
 .ياخالل االتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن كاتفاقية الجوانب المتصلة واتفاقية اله



 2 

 
  

Abstract 
 

The industrial design of the family of intellectual property rights, 
they are an integral part of the product has addressed the theme 

Jordanian legislature beginning in the Law on Patents and Designs 
No. 22 of 1953, then returned after that, and annexing it the 

 Law of Industrial Designs No. 14 of 2000. 
And enables its importance in that they add an special character of 
the commodity to be promoted as it helps bring in customers and 
preference for goods similar to each other are often the preference 
of customers goods optimum quality and with beautiful shape for it 
and the advantage of industrial design as a form of product or the 
product itself, while the industrial design is just the arrangement of 
the lines To give the goods and products form a nice attractive 
distinguishes it from similar commodities. For the industrial designs 
of the type of legal protection may be the special protection 
through a special law, as is the case in Jordan, or to be through 
copyright, as the industrial property of a vocabulary of intellectual 
property. Then address the international protection through 
international conventions on the matter related aspects such as the 
Convention and the Hague Convention. 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- :المقدمة 
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ملكيةةة الفكريةةة تحتةةوي علةة  العديةةد مةةن العناصةةر و التةةي إن الملكيةةة الصةةناعية ك حةةدى مفةةردات ال
 .يجمعها رغم تعددها و تنوعها إنها منتجات فكرية مستعملة في النشاط الصناعي 

قةةد عةةالج فةةي البدايةةة الرسةةوم و النمةةاذج الصةةناعية بقةةانون  األردنةةيشةةرع مومةةن المالحةة  أن ال   
ثم عاد بعد ذلك و ن مها بقةانون الرسةوم .م  3591لسنة  22امتيازات االختراعات و الرسوم رقم 

م حيةةةةث أن المشةةةةرع األردنةةةةي لةةةةم يفةةةةرق بةةةةين هةةةةذين  2222لعةةةةام  31و النمةةةةاذج الصةةةةناعية رقةةةةم 
العنصةةرين مةةن عناصةةر الملكيةةة الصةةناعية , حيةةث تةةم معالجةةة هةةذين العنصةةرين مةةن خةةالل قةةانون 

و عةةدم التمييةةز بينهمةةا الخلةةط  إلةة وهةةذا يةةؤدي . لةةم يفةةرد لكةةل واحةةد منهةةا قةةانون خةةاص بةةه و واحةةد 
قةد وضةع تعريةف لكةل مةن الرسةم الصةناعي و النمةوذج الصةناعي و يتضة  بالرغم من أن القانون 

ذلك من خالل المادة الثانية من هةذا القةانون و التةي وضةعت تعريفةا لكةل منهةا حيةث جةاء تعريةف 
يكسبه شككال أي تركيب أو تنسيق للخطوط يضفي على المنتج رونقا أو ) الرسم الصناعي بأنةه 

حيةث  (.أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات  اآللةخاصا سواء تم ذلك باستخدام 
كل شككل مجسكم سكواء ) عن النموذج الصناعي من خالل تعريفها للنموذج الصناعي بأنه  ميزته

خاصكا يمككن اسكتخدامه اضكراا صكناعية أو  ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط يعطي مظهكرا
 (.رفية ح
فةةي ولمةةا كانةةت للرسةةوم و النمةةاذج الصةةناعية أهميةةة كبةةرى فةةي جةةذب العمةةالء و فائةةدة عمليةةة     

مجال المنافسة بين التجةار و المنتجةين , ف نهةا تلقة  عنايةة كبيةرة فةي المجةال الصةناعي و يتفةان  
اء و ذوو المصةةلحة فةةي ابتكةةار الرسةةوم الجذابةةة و النمةةاذج الصةةناعية الحديثةةة و تخصةةيص الخبةةر 
.الفنيين في ابتكار مثل هذه الرسوم و النماذج و صرف األموال الطائلة في الحصول عليها 

 

 
 

 :آلتي اوعليه ف ننا سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خالل ثالثة مباحث وهي ك
  أهميةةة الرسةةوم و النمةةةاذج الصةةناعية و أوجةةه الشةةبه و الخةةةالف :  األولالمبحةةث

 .بينهما 
  حماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية ال: المبحث الثاني. 

  الحماية الدولية : المبحث الثالث. 

 
 
 

 المبحث األول
 ة و أوجه الشبة و الخالف بينهما أهمية الرسوم و النماذج الصناعي 



 4 

 
يستخدمان للترويج للمنتجات و السلع أو الخدمات , ومن ثم تكمن أهميتها في أنهما  بداية  

في الغالب يتم الخلط بينهما نتيجة للتشابه لذلك سنعمل و  (3).شارها و تسويقهاالمساعدة في انت
  -:عل  بيان أهميتها , و أوجه الخالف بينهما كاآلتي 

 المطلب األول   
 أهمية الرسوم و النماذج الصناعية

- :تتمثل أهمية الرسوم و النماذج الصناعية من خالل ما يلي 
تفضةةيل السةةلعة علةة  غيرهةةا مةةن  إلةة العمةةالء ويةةؤدي رونةةق جميةةل للسةةلعة يجةةذب  إضةةفاء -3

السلع المماثلة فكثيرا ما يفضل العمالء سلعة معينة بالرغم من قلةة جودتهةا و لكةن شةكلها 
و التةي تضةفي عليهةا رونقةا و جمةاال تجعةل العمةالء يقبلةون  االجميل و الرسوم التي تزينه

 .  (2)ولية المكونة لها لجودة و المواد األاعليها من سلعة أخرى قد تفوقها في 
تكمةةن أهميةةة الرسةةم الصةةناعي و النمةةوذج الصةةناعي فةةي كونهةةا وسةةيلة تسةةتخدم مةةن قبةةل   -2

وذلةةك لتعمةةل علةة  تمييةةز البضةةائع و ( الصةةانع)الشةةخص الةةذي تكةةون مسةةجلة باسةةمه أي 
المنتجةةةةات الصةةةةناعية المتعةةةةددة و تفريقهةةةةا عةةةةن بعضةةةةها الةةةةبع  ممةةةةا يةةةةؤدي إلةةةة  جةةةةذب 

 . (1)هم بكافة المنتجات فيقبلوا عليها المستهلكين و تعريف

 المطلب الثاني 
  .أوجه الشبة و الخالف بين الرسوم و النماذج الصناعية

يتميةز النمةوذج الصةناعي عةن الرسةم الصةناعي فةي أن النمةوذج هةو مشةكله السةلعة أو المنةتج 
ات نفسةةه فةةي حةةين أن الرسةةم الصةةناعي هةةو مجةةرد ترتيةةب للخطةةوط إلعطةةاء السةةلع أو المنتجةة

 .ماثلةعن غيرها من السلع والمنتجات المشكال جذابا يميزها  أورونقا جميال 
 

 .92, ص  2222صالح زين الدين , العالمات التجارية وطنيا  ودوليا  , دار الثقافة , عمان ,  (3)

 .389سميحة القليوبي , الوجيز في التشريعات الصناعية , مرجع سابق , ص  (2)

 .335رية , مرجع سابق , صعامر الكسواني , الملكية الفك (1)

 
 
صةناعيا طالمةا أن هةذا الرسةم يسةتخدم فةي الصةناعة  ذلةك فةأي ترتيةب للخطةوط يعتبةر رسةما  وعل  

جعةل لهةا ذاتيةة توضةع عليهةا و تإلعطاء المنتجات شكال جذابا يميز السلع التي تخصص لهةا أو 
ناعي قد يكون متمثال في , وعليه فان الرسم الص (3)خاصة تميزها عن غيرها من السلع المتماثلة 
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شةةكل صةةور أو رسةةومات مةةن الطبيعةةة أو مةةن نسةةج الخيةةال أو نقةة  أو رسةةم علةة  السةةلع أو صةةب  
السلعة بألوان متجانسة يجعل لهذه السلعة ذاتية خاصة فةي أن النمةوذج الصةناعي يتمثةل فقةط فةي 

عمةالء فةان وضع خطوط المنتجات من أجل تجميلها أو إعطائها رونقا و جماال من اجةل جةذب ال
هةةذا النمةةوذج الصةةناعي يتمثةةل فةةي شةةكل السةةلعة أو اإلنتةةاج نفسةةه , فهةةو كةةل شةةكل جسةةم أو قالةةب 
نصةةب فيةةه السةةلعة و يسةةب  عليهةةا م هةةرا يميةةزه عةةن السةةلع المتماثلةةة كنمةةاذج األزيةةاء و األحذيةةة و 

 . (2)هياكل السيارات 
أنةةه كمةةا هةةو  إالج الصةناعي وبةالرغم مةةن هةةذا الخةالف الواضةة  بةةين الرسةم الصةةناعي و النمةةوذ   

الشةةأن بالنسةةبة للرسةةم الصةةناعي ال يشةةترط فةةي النمةةوذج أن يكةةون علةة  درجةةة عاليةةة مةةن الناحيةةة 
أو شةةةكال فنيةةا معينةةةا , كمةةةا أنةةه ال أهميةةةة للوسةةةيلة  الفنيةةة أي ال يشةةةترط أن يمثةةل قيمةةةة فنيةةةة رائعةةة

وكةةةل مةةةا . يميائيةةةة أو يدويةةةة المسةةةتخدمة فةةةي ابتكةةةار هةةةذا النمةةةوذج , فقةةةد تكةةةون الوسةةةيلة  ليةةةة أو ك
يشةةترط فةةي النمةةوذج الصةةناعي هةةو أن يةةؤدي إلةة  تمييةةز المنتجةةات المتماثلةةة و إضةةفاء خصةةائص 

 . (1)ذاتية لهذه المنتجات أو السلع التي يمثلها 
هنةةا انةةه ال بةةد مةةن التمييةةز مةةا بةةين الرسةةوم الصةةناعية و النمةةاذج الصةةناعية و  اإلشةةارةو تجةةدر    

 .المصنفات الفنية 
 
 
 
 
 
 
 

 .381سميحة القليوبي , الوجيز في التشريعات الصناعية , مرجع سابق , ص  (3)

 .838م , ص 3551صطف  كمال طه , القانون التجاري , الدار الجامعية للطباعة والنشر , م (2)

 .381سميحة القليوبي , المرجع السابق , ص  (1)
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ي يخصةةص لةةه الرسةةوم أو إلةة  أن ضةةابط التمييةةز إنمةةا هةةو فةةي الغةةر  الةةذ (3)فةةذهب الةةبع    

النموذج , ف ذا كان الرسم أو النموذج معدا الستخدامه في اإلنتاج الصناعي ,فانه يعد من الرسوم 
كةةةان الرسةةةم أو النمةةةوذج ال يعةةةد لالسةةةتخدام الصةةةناعي بةةةل يهةةةدف  إذاأمةةةا . و النمةةةاذج الصةةةناعية 

يعةةد مةةن األعمةةال الفنيةةة كلوحةةة الرسةةام أو تمثةال لنحةةات فانةةه الشةةعور بالجمةةال  إشةةباع إلةة فحسةب 
وينحصر ضابط التمييةز عنةد فريةق  خةر فةي الرسةم أو النمةوذج الصةناعي ليسةت لةه قيمةة البحتة ,

في ذاته و إنما مع المنتجات التي يطبق عليهةا , فالرسةم علة  األوانةي الخزفيةة ليسةت لهةا قيمةة و 
هذه األوانةي إال أن األوانةي  حدها و لكن قيمتها مع هذه األواني , و الرسم ولو إنها تزيد من قيمة

وان كانت خلوا من الرسوم ف نها تحتف  بجزء كبير من قيمتها , أمةا الرسةوم و النمةاذج الفنيةة فلهةا 
فاللوحة التةي يرسةمها فنةان مشةهور ال تسةتمد قيمتهةا مةن قطعةة الةورق أو القمةا  . قيمة في ذاتها 

 . التي رسم عليها بل من الفكرة ذاتها و كيفية تصويرها 
 

وأيضةةا هنةةا ال بةةد أن نفةةرق مةةا بةةين المصةةنفات المعةةدوة لمسةةاعدة الحاسةةوب و النمةةاذج و الرسةةوم    
 .الصناعية 

تشةةةةبيه المصةةةةنفات المعةةةةدة بمسةةةةاعدة الحاسةةةةوب بالنمةةةةاذج و  (2)فقةةةةد حةةةةاول جانةةةةب مةةةةن الفقةةةةه    
انوي التصاميم الصناعية , بحجة أن دور المؤلةف فةي المصةنف المعةد بمسةاعدة الحاسةوب  هةو ثة

بالقياس ال  دور المبرمج و مثله المصممين للنماذج و التصاميم الصناعية حيةث يعتبةر دوره فةي 
اإلبداع ثانويا بالمقارنة مع المنتج الصناعي الةذي ي هةر فيةه و لكننةا ال نسةلم بهةذا التحليةل , ألن 

التةي ت هةر قانون حماية النماذج و التصاميم الصناعية يدخل ضمن حمايةة المنتجةات الصةناعية 
بشكل صناعي جديد مثةل تصةميم شةكل جديةد لسةيارة معينةة , وهةذا إبةداع فكةري قةائم بذاتةه يحمةي 

 ق المؤلف ألنه إنتاج فكري مجرد بقانون خاص , و أحيانا يحم  بقانون حماية حقو 
 
 
 

______________________________________________ 
 .832جع سابق , ص مصطف  كمال طه , القانون التجاري , مر  (3)
نوري حمد خاطر , حماية المصنفات والمعلومات ذات العالقة بالحاسوب بقانون حماية حق المؤلف مقارنة  (2)

  .15ص  2222لعام ( 2)في القوانين العربية والقانون الفرنسي , مجلة المنارة , المجلد الخامس , العدد 
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 المبحث الثاني  

 النماذج الصناعية  الحماية القانونية للرسوم و
تتميز هذه الحماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية في أنها إمةا أن تكةون حمايةة خاصةة مةن 
خالل قانون خاص بالرسوم و النماذج الصناعية عل  وفق شروط يحددها القةانون , أو أن تكةون 

دات الملكيةة الفكريةة لحماية من خالل حق المؤلةف باعتبةار أن الملكيةة الصةناعية إحةدى مفةر اهذه 
األول يتعلةةةق بالحمايةةةة الخاصةةةة و الثةةةاني  ثالثةةةة مطالةةةبو علةةة  هةةةذا سةةةنتناول هةةةذه الحمايةةةة فةةةي 

 .وفي الثالث سنعالج الحماية بواسطة حق المؤلفنخصصه لنوع الحماية و مدتها 
 المطلب األول
 الحماية الخاصة

قةد اشةترط تحقةق بعة  الشةروط  2222لعةام  31نجد أن قانون الرسوم و النماذج الصناعية رقةم 
لتتةةوفر هةةذه الحمايةةة وهةةذه الشةةروط لتتةةوفر هةةذه الحمايةةة وهةةذه الشةةروط تتطلةةب أن يكةةون الرسةةم و 
النموذج بمواصفات معينه فليس كل مةا يطلةق عليةه رسةما أو نموذجةا هةو جةدير بالحمايةة و تقسةم 

 :قسمين  إل الشروط 
- :الشروط الموضوعية : أوال 

 :النموذج الصناعي جديدا أن يكون الرسم أو  -1
. يشترط في الرسم أو النموذج الصناعي أن يكون جديدا حت  يتمتع بحماية المشرع القانونية 

و المقصود بعنصر الجدة في هذا الشأن هةو أن يكةون للرسةم أو للنمةوذج طابعةا خاصةا يميةزه 
 .عن غيرة من الرسوم و النماذج الصناعية المشابهة 

أهميةةة لكةةون موضةةوع الرسةةم أو النمةةوذج مبتكةةر أو غيةةر مبتكةةر فةةالعبرة وبنةةاء علةة  ذلةةك ال    
بالذاتية الخاصة أو الصفات المميزة التي تجعل للرسم أو النموذج شكال مختلفا عن غيةره مةن 

 . (3)الرسوم و النماذج المتشابهة و المعروفة 
نةةه يجةةوز أن أو صةةورة حيةةوان موضةةوعا لرسةةم صةةناعي فافةة ذا تةةم اتخةةاذ زهةةرة القطةةن مةةثال    

تكةةون زهةةرة القطةةن أيضةةا أو صةةورة نفةةس هةةذا الحيةةوان موضةةوعا لرسةةم صةةناعي  خةةر دون أن 
 طالما كل رسم موضوع بطريقة خاصة تميزه و له  يفقد كل منهما عنصر الجدة

1 
                                                 

 .122عامر الكسواني ، الملكية الفكرية ، مرجع سابق ،ص     (1) 
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تعبير مختلف عن اآلخر فكل ما يتطلب إذن العتبار الرسم أو النموذج جديةدا أن يكةون لةه ذاتيةة 
ن لمجةةرد الن ةر التميةةز بةةين هةذا الرسةةم و الرسةوم المتشةةابهة و لةذلك يجةةب عنةةد مسةتقلة بحيةةث يمكة

 إذاألجةزاء المكونةة لرسةم كةل منهمةا , إلة ككل ولةيس  إليهماالمقارنة بين رسمين صناعيين الن ر 
ومةع ذلةك يكةون كةل رسةم . من خطةوط أو ألةوان متماثلةة  يتركبانقد يشتركان في الموضوع أو قد 

بالذاتيةةة الخاصةةة للرسةةم وقةةد  إذن, فيعتبةةر كةةل منهمةةا جديةةدا فةةالعبرة  اآلخةةرن مختلفةةا و متميةةزا عةة
تستمد عناصر الرسم من صور الطبيعة دون أن يكون ذلك فاقدا لعنصر الجدة طالما أن صاحب 

كةان النقةةل  إذاالرسةم قةد أضةاف شةةيئا أو ابةرز مجهةوده فةي الرسةةم و أصةب  لةه طةابع متميةةز , أمةا 
و  اإلطةةالقم التطةةابق فةال يعتبةةر هةةذا الرسةم جديةةدا و ال يعةةد ابتكةارا علةة  عةن الطبيعةةة مطابقةا تمةةا

 . (3)بالتالي ال يستحق الحماية القانونية 
وبناء عل  ذلك ال يعتبر الرسم أو النموذج فاقدا لعنصر الجةدة إال إذا كةان مطابقةا تطابقةا تامةا    

ر فةي الرسةم أو يضةفي عليةه لرسم أو نموذج  خر معروف وكل تعديل ولةو طفيةف ينشةأ عنةه يعتبة
 .(2)طابع خاص يميزه عن غيرة يكفي العتبار الرسم أو النموذج جديدا 

ويجب أن تكون الجدة قائمة من حيث الزمان و المكان وهذا ما تختلف به الجدة عن األسةبقية    
لةم  هي شرط في الجدة , ومن هنةا ال يمكةن أن نحكةم علة  الرسةم أو النمةوذج أنةه األسبقيةبيد أن 

يتحقق لمجرد أنه يحاكي رسما أو نموذجا في السوق بل البد من إثبات األسةبقية أيهمةا اسةبق مةن 
 .(1)اآلخر ليتض  أيهما جديد 

وعلينا قبل االنتهاء من موضوع الجدة أن نتطرق إل  مسالة التطبيق الجديد للرسةم أو النمةوذج    
هةةل إذا : يجةةب اإلجابةةة علةة  هةةذا السةةؤال  لمعرفةةة مةةاذا يقصةةد بةةالتطبيق الجديةةد للرسةةم أو النمةةوذج

شةةخص وقةةام بتطبيةةق وجةةاء كةةان النمةةوذج معروفةةا مةةن قبةةل الجميةةع و معتبةةرا مةةن األمةةوال العامةةة ,
نفةةةس هةةةذا الرسةةةم أو النمةةةوذج تطبيقةةةا جديةةةدا يختلةةةف عمةةةا كةةةان مطبقةةةا عليةةةه فهةةةل يعتبةةةر مثةةةل هةةةذا 
                                                                                                                                            

 

 
(3)

افة للنشر و في براءة االختراع ,دار الثق( السرية ) ان ر خالد يحي الصياحين , شرط الجدوة  للمزيد 
 81-82, ص  2225التوزيع , عمان ,

(2)
 . 353-352سميحة القليوبي , الوجيز في التشريعات الصناعية , مرجع سابق ص  

(1)
بكر ,صبري حمد خاطر , الحماية القانونية للملكية الفكرية , الطبعة االول  بيت  دعصمت عبد المجي 

 . 229, ص  2223الحكمة , بغداد 
 

 

 

 

 

 

. 
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و بالتةةةالي مسةةةتحقا للحمايةةةة  ذجالتطبيةةةق الجديةةةد كافيةةةا لتةةةوفير عنصةةةر الجةةةدة فةةةي الرسةةةم أو النمةةةو 
 القانونية ؟

إلة  عةدم اعتبةار _أميةل إليةه  _اختلفت اآلراء في هةذا الخصةوص فةذهب الةرأي األول الةذي لقد   
التطبيةةةق الجديةةةد للرسةةةوم أو النمةةةاذج الصةةةناعية المعروفةةةة مةةةن قبةةةل الرسةةةوم التةةةي تتمتةةةع بالحمايةةةة 

الرسةةم أو النمةةوذج طالمةةا أصةةب  مةةن األمةةوال القانونيةةة, و الحجةةة التةةي يقةةوم عليهةةا الةةرأي هةةو أن 
العامةةة كةةان تطبيقةةه و اسةةتعماله مباحةةا للجميةةع دون االدعةةاء عليةةه بحةةق خةةاص , كمةةا و إن فكةةرة 

أمةةا الةةرأي الثةةاني فهةةو يعتبةةر   .(3)التطبيةةق الجديةةد يجةةب أن تقتصةةر فقةةط علةة  بةةراءات االختةةراع 
ر الةذي يسةتحق الحمايةة القانونيةة بشةرط أن التطبيق الجديد لرسةم أو نمةوذج قةديم مةن قبيةل االبتكةا

ومةةن . صةةناعي لةةم يطبةةق مةةن قبةةل  إنتةةاجيكةون هةةذا التطبيةةق الجديةةد للرسةةم أو النمةةوذج القةةديم فةي 
األمثلةة علةة  ذلةك أن يأخةةذ أحةد األشةةخاص أحةةد الرسةوم المنقوشةةة علة  تحفةةه أثريةة و ينقلهةةا علةة  

تطبيةق صةناعي جديةد لةذات الرسةم حيةث  نسيج من القطن أو الحرير ففي هذه الحالة يكةون قةد تةم
 األقمشةةاعة وهةو نأو تحفه أثرية تم تطبيقه تطبيقةا جديةدا فةي مجةال  خةر مةن الصة  نيةكان عل  

كةةأن ينقةةل الرسةةم القةةديم مةةن  نيةةة أو  اقتصةةر تطبيةةق ذات الرسةةم علةة  نفةةس نةةوع الصةةناعة إذاأمةةا .
ق ابتكةةةارا وال يسةةةتحق عنةةةه الحمايةةةة  نيةةةة أو تحفةةةة حديثةةةة فةةةال يعتبةةةر هةةةذا التطبيةةة إلةةة تحفةةةة أثريةةةة 

وبذلك يختلف التطبيق الجديد عند مجرد االستعمال الجديد لنفس الرسم أو النمةوذج   .(2)القانونية 
ففةةةي الحالةةةة األولةةة  يوجةةةد ابتكةةةار يسةةةتحق الحمايةةةة القانونيةةةة وفةةةي الحالةةةة الثانيةةةة ال يرتقةةةي عمةةةل 

مال جديةد لةذات الرسةم أو النمةوذج فةي درجة االبتكار حيث يقتصر عمله علة  اسةتع إل الشخص 
نفةةةس نةةةوع الصةةةناعة أو صةةةناعة مشةةةابهة كةةةأن ينقةةةل الرسةةةم مةةةن األقمشةةةة الحريريةةةة إلةةة  القطةةةن أو 

 .العكس 
فةةي حةةين تجةةدر اإلشةةارة إال أن المشةةرع األردنةةي قةةد تعةةر  لشةةرط الجةةدة فةةي قةةانون الرسةةوم و    

 (1) (.أ  )فقرةفي المادة الرابعة  2222لعام  31النماذج الصناعية رقم 
(1)

,دار النهضةةةةة العربيةةةة ,القةةةةاهرة  األولعلةةةي جمةةةال الةةةةدين عو ,الةةةوجيز فةةةةي القةةةانون التجةةةةاري ,الجةةةزء  
صالح الدين قورة , اختراعات العملين والحقوق التي ترد عليها ,دار النهضةة -232-225,ص3589,

  325,ص 3582العربية ,القاهرة,
(2)

 351-352, مرجع سابق ص  عيةالصناالقليوبي,الوجيز في التشريعات  سميحة 
(3)

 -:يكون للرسم الصناعي أو النموذج الصناعي قابال للتسجيل بتوافر الشروط التالية" فيها وجاء 

أن يكون جديدا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك    -3
سجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب استعماله أونشره شكل ملموس سواء تم الكشف قبل إيداع طلب الت

 .مقتض  الحال وفقا ألحكام هذا القانون 
 .أن يكون ابتكاره بصوره مستقلة  -2
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- :أن يستخدم الرسم أو النموذج في المجال الصناعي الحرفي ( 2
ن مومعن  ذلك أن الرسم و النموذج يجب أن يخصص لتمييز المنتجات الصناعية ,فتعتبر 

النماذج الصناعية صب التماثيل أو صنع قالب معين لتشكيل المواد األولية  قبيل الرسوم و
و بناء عل  ذلك ال تعتبر الرسوم و النماذج المطبوعة في . أو سبائك الذهب و المجوهرات 

 .كتالوجات أو إعالنات توزع عل  الجمهور من قبيل الرسوم و النماذج الصناعية 
ق إل  ذكر هذا الشرط من خالل تعريفه للنموذج ونجد أن المشرع األردني قد تطر    

م   2222لعام  31الصناعي في المادة الثانية من قانون الرسوم و النماذج الصناعية رقم 
ويفهم من خالل هذا التعريف أنه لكي يطبق هذا القانون عل  الرسم أو النموذج فالبد أن 

 .ذج غرضا صناعيا أو حرفيا يحاكي هذا الرسم أو النمو 
 

 .يكون هذا الرسم أو النموذج الصناعي مخالفا لآلداب العامة و النظام العام  ال أن -3
فلكي يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية القانونية التي اقرها لةه المشةرع فيجةب أن ال 
يكون مخالف للن ام العام أو اآلداب العامة وقد عالج مشرعنا األردني ذلك في المةادة الرابعةة 

يحظكككر ", وجةةةاء فيهةةةا (د)فقةةرة  2222لعةةةام  31ن قةةةانون الرسةةوم و النمةةةاذج الصةةةناعية رقةةم مةة
 ".تسجيل الرسوم الصناعية أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة 

 
- :لهذا الرسم أو النموذج الصناعي أثرا خارجيا  أن يكون-4

الرسةةم أو النمةةوذج وذلةةك بةةأن يكةةون ذا م هةةر وهةةذا األثةةر يتضةة  مةةن خةةالل علةةم النةةاس بهةةذا 
علمهم فةال قيمةة لةه و ال يسةتوجب هةذه الحمايةة  إل لم يصل  إذاأما .خارجي يستوعبه الن ر 

ومن أمثلة ذلك أن الهيكل الداخلي للسيارة ال يعد نموذجا صناعيا مهما كانت أهميته و دوره .
 إذ. رؤيتةهيسةتطيع المشةتري  إني و البةد أن يكةون لةه م هةر خةارج إنمةافي حماية السةيارة و 

 (.3)ية أن التميز ال يتحقق ببقائه مخفيا دون رؤ 

 

 

. 222, ص  2222عبد الفتاح مراد , الجديد في الملكية الفكرية , الطبعة الثانية , (3)
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هذه هي الشروط الموضوعية الواجب توافرها فةي الرسةم الصةناعي أو النمةوذج الصةناعي و   
- :شكلية البد أيضا من توافرها وهي هناك أيضا شروط 

- :الشروط الشكلية  -:ثانيا 
وهةةذه الشةةروط هةةي بعةة  اإلجةةراءات التةةي يقةةوم بهةةا مالةةك الرسةةم أو النمةةوذج و التةةي بتحققهةةا 

- :تتوفر الحماية و تتمثل هذه الشروط في 
مةةن المةةادة السادسةةة مةةن قةةانون ( أ)إيةةداع طلةةب التسةةجيل لةةدى المسةةجل وقةةد نصةةت الفقةةرة  -3

 _:عل  ما يلي  2222لعام  31لرسوم و النماذج الصناعية األردني رقم ا
- :يتم تسجيل الرسم الصناعي و النموذج الصناعي على النحو التالي 

يودع طلب التسجيل لةدى المسةجل علة  النمةوذج المعةد لهةذه الغايةة مبينةا فيةه نةوع المنةتج  - أ
اإليضةةاحية التةةي تمثةةل الرسةةم أو ومرفقةةا بةةه الرسةةومات و الصةةور الفوتوغرافيةةة و البيانةةات 

 .النموذج
أن يشتمل طلب التسجيل عل  أكثر من رسم صناعي أو نموذج صناعي علة  أن  يجوز - ب

تكون جميعها من صنف واحد أو مجموعة واحدة أو تركيب واحد وفقا إلحكةام االتفاقيةات 
أو  الدوليةةة ذات العالقةةة و يسةةتوف  فةةي هةةذه الحالةةة الرسةةم المقةةرر عةةن كةةل رسةةم صةةناعي

 .نموذج صناعي 

 ب يةةداعيتضة  أنةه علةة  مالةك الرسةم أو النمةةوذج الصةناعي أن يقةوم ( أ)فمةن خةالل الفقةةرة 
طلب تسجيل عل  نموذج معد لهذه الغاية وأن يبين نوع المنتج و يرفق به كل الرسومات 

 . (3)أو الصور الفوتوغرافية التي تخص الرسم أو النموذج
المالك أن يقوم بتسجيل أكثر من رسم أو نمةوذج علة  أن  فقد أجازت لهذا (ب)أما الفقرة 

 .تكون من صنف واحد أو مجموعة واحدة 
ويشتمل هذا الطلب علة  اسةم المالةك و هويتةه ونةوع المنةتج و كةذلك البيانةات اإليضةاحية 

     .التي تمثل الرسم أو النموذج الصناعي 
- :تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي  -2

مةا  ف ذا. (2)المسجل  إل رأينا في الشرط األول يكون من خالل طلب يقدم وهذا للتسجيل كما 
اسةةةةتوف  طلةةةةب تسةةةةجيل الرسةةةةم أو النمةةةةوذج الصةةةةناعي جميةةةةع الشةةةةروط و المتطلبةةةةات يصةةةةدر 

 .قبول التسجيل في الجريدة الرسمية  إعالنل الطلب ويتم نشر و و المسجل قرار بقب
(3) 

صناعية والتجارية , الطبعة الثانية , دار وائل للنشر , عمان ال عبداهلل الخشروم , الوجيز في حقوق الملكية
 .228, ص 2228, 

 . 323عامر الكسواني , الملكية الفكرية ,مرجع سابق,ص (2)
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يعتبر حجة عل  الغير و له خةالل تسةعين يومةا مةن تةاريخ النشةر أن يعتةر  علة   اإلعالنوهذا 

المسةجل قةرار بتسةجيله و يةتم   يتخذ انقضت مدة االعترا  دون وقوع أي اعترا إذاالتسجيل و 
  (.3)إصدار شهادة بذلك 

 
فةي  (2)2222لسةنة  92الرسةوم الصةناعية والنمةاذج الصةناعية رقةم  وهذا الشيء أكده  أيضا  ن ام

, ولكةن مةا يعةاب علة  هةذا الموقةف هةو إعطةاء مسةجل مةن هةذا الن ةام (1)المادة الثانيةة والعشةرون
 . د المدة اذا اقتنع باالسباب المقدمه لهالرسوم والنماذج الصالحية لتمدي

 
 

 
 

لعام  31وقد نصت عل  ذلك المادة التاسعة من قانون الرسوم و النماذج الصناعية األردني رقم  (3)
 :وجاء فيها  2222

إذا استوف  طلب التسجيل الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي جميع الشروط و المتطلبات -أ
 .ا بقبول الطلب و يستوف  الرسم المقرر القانونية يصدر المسجل قرار 

يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية و يجوز للغير االعترا  عل  ذلك  -3-ب
خالل تسعين يوما من تاريخ النشر وفقا لإلجراءات التي تحدد بموجب الن ام الصادر استنادا لهذا 

 .القانون 
ل الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي يتخذ المسجل إذا لم يقدم أي اعترا  عل  قبول طلب تسجي -1

 .قرارا بتسجيله و يصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر 
 

 .32/9/2222تاريخ  1918من عدد الجريدة الرسمية رقم  2255المنشور عل  الصفحة  (2)
ذج الصناعي خالل تسعين يوما من اذا لم يقدم أي اعترا  عل  طلب تسجيل الرسم الصناعي او النمو . أ  (1)

 تاريخ نشر 
االعالن في الجريدة الرسمية او تم رف  االعترا  , يصدر المسجل قراره بمن  شهادة تسجيل الرسم     

 الصناعي او 
النموذج الصناعي بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا الحكام هذا الن ام ويقوم بتسجيل الشهادة في السجل     

 وتسليمها 
 . لطالب التسجيل او وكيله حسب االصول     
من هذه المادة بقرار من المسجل السباب يقدرها ( أ)يجوز تمديد مدة االعترا  المنصوص عليها في الفقرة . ب

 .او بناء عل  طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل 
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نيالمطلب الثا  
   و مدتهانوع الحماية                   

 
- :نوع الحماية  -:أوال                             
 

أغلةب القةوانين تعمةل علة  دمةج حمايةة الرسةم أو النمةوذج الصةناعي بحمايةة بةراءة االختةراع و نجد أن    
مثةةال ذلةةك نجةةد أن المشةةرع المصةةري قةةد قةةرر عقوبةةة ال تزيةةد علةة  سةةنتين و بغرامةةة ال تقةةل عةةن 

عل  ثالثمائة جنية أو ب حدى هاتين العقةوبتين عةن األفعةال اآلتيةة التةي  وال تزيد عشرة جنيهات
 .(3)من قانون براءة االختراع المصري  18وردت في المادة 

وأيضةةةا نجةةةد أن المشةةةرع العراقةةةي قةةةد فعةةةل الشةةةيء نفسةةةه و عاقةةةب بةةةالحبس مةةةدة ال تزيةةةد علةةة     
علةة  اي مةةن االفعةةال التةةي أوردهةةا  سةةنتين أو بغرامةةة ال تزيةةد علةة  ألةةف دينةةار أو بكلتةةا العقةةوبتين

أن المشةةةرع العراقةةةي قةةةد أضةةةاف علةةة   اال. المةةةذكوره أعةةةاله( 18)المشةةةرع المصةةةري فةةةي المةةةادة 
 .األفعال أنفة الذكر حيازة شهادة نموذج صناع داخل العراق أو خارجة 

ة مةةن قةةانون الرسةةوم و النمةةاذج الصةةناعي( 32)ونجةةد أن مشةةرعنا األردنةةي قةةد أورد فةةي المةةادة    
م الجةةرائم التةي يمكةن أن تقةةع علة  الرسةوم و النمةةاذج الصةناعية وهةي كمةةا  2222لعةام  31رقةم 
- :يلي 

 -:نسخ الرسم الصناعي أو تقليده  -1

فهنةةا ال يجةةوز ألي شةةخص أن يقةةوم خةةالل مةةدة الحمايةةة التةةي قررهةةا المشةةرع األردنةةي و التةةي   
سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب  حددتها المادة الحادية عشر من نفس القانون وهي خمسة عشر

تسجيله لدى المسجل بنسخ أو تقليد الرسم أو النموذج بأي طريقة كانت إال بموافقة مالك الرسم 
 .أو النموذج الصناعي 

      
(1)

 .تقليد النموذج الصناعي -3 -:حيث جاء فيها  
 .قلدا مع علمه بذلك بيع أو عر  للبيع أو للتداول نموذجا صناعيا م_2                          

 .استعمال نموذج صناعي مسجل خالفا ألحكام القانون-1                     
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و عليه فان أية إضافة أو تغيير أو تعديل عن طريق الطبع أو غيرهةا مةن الوسةائل التةي تةؤدي 
ئم إلةة  تغييةةر حقيقةةة الرسةةم الصةةناعي أو النمةةوذج الصةةناعي بقصةةد البيةةع تعتبةةر جريمةةة مةةن جةةرا

يعاقةةةةب عليهةةةةا القةةةةانون إال إذا حصةةةةل هةةةةذا التغييةةةةر أو التعةةةةديل . الرسةةةةم و النمةةةةوذج الصةةةةناعي 
 .بموافقة صاحب أو مالك الرسم الصناعي المسجل

 
أو الحصول عل  إذن خطي من هذا اآلخر يصرح فيةه لشةخص  خةر إمكانيةة القيةام بتعةديل أو 

ن الجهةةةات المختصةةةة ب مكانيةةةة تغييةةةر علةةة  الرسةةةم الصةةةناعي بقصةةةد بيعةةةه أو استصةةةدار أمةةةر مةةة
 .  (3)تعديل الرسم أو تغيره أو اإلضافة إليه 

ونجد مشرعنا األردني قد تطرق لمسألة أن يمن  مالك الرسم أو النموذج الصةناعي للغيةر الحةق 
في استغاللهما بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وقةد جةاء فةي نةص المةادة السادسةة 

  (2)لنماذج الصناعية عشر من قانون الرسوم و ا
 

 .عرا الرسم أو النموذج الصناعي المقلد أو المنسوخ للبيع -2
و . وقةةوام هةةذه الجريمةةة هةةي قيةةام المقلةةد بعةةر  الرسةةم أو النمةةوذج الصةةناعي المسةةجل      

الةةذي تةةم تغييةةر حقيقتةةه كةةذبا و زورا للبيةةع مةةع علمةةه بةةأن هةةذا الرسةةم قةةد تةةم تقليةةده دون موافقةةة 
 .ول عل  إذن خطي من قبله أو استصدار أمر رسمي بذلك صاحبه أو الحص

تعتبر هذه الجريمة من جرائم القصد الجنائي الخاص أيضا حيث يشترط تةوافر عنصةر و      
العلةةم لةةدى المقلةةد بأنةةه يقةةوم بعةةر  مةةادة طبةةع عليهةةا الرسةةم الصةةناعي زورا و بهتانةةا وخالفةةا 

أو إذنةةه الخطةةي بةةذلك أو استصةةدار  للحقيقةةة ودون الحصةةول علةة  موافقةةة صةةاحب هةةذا الرسةةم
 . (1)أمر بهذا الخصوص 

ويشترط توافر قصد خةاص لةدى المقلةد قوامةه اتجةاه نيةة الة  بيةع الرسةم المقلةد أو التصةرف    
ولهةةذا تعتبةر جريمةةة تقليةةد الرسةةم أو النمةوذج الصةةناعي بقصةةد البيةةع مةةن . فيةه تصةةرف المالةةك 

 .جرائم القصد الجنائي الخاص 
 
 
 
 . 321عامر الكسواني , الملكية الفكرية , مرجع سابق ص (     3)
لمالةك الرسةةم الصةةناعي أو النمةوذج الصةةناعي أن يمةةن  الغيةر أذنةةا باسةةتغالل الرسةةم أو " حيةث جةةاء فيهةةا (   2)

 ".النموذج بموجب عقد خطي تم تسجيله لدى المسجل و علية المحاف ة عل  ما في العقد من سرية 
 . 321, الملكية الفكرية , مرجع سابق ص عامر الكسواني (    1)
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م نجد أن  2222لعام ( 31)وعليه ومن خالل قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني رقم 

, وهةةو نفةةس موقةةف  (3)حمايةةة مدنيةةة جعةةل الحمايةةة للرسةةوم والنمةةاذج هةةي المشةةرع األردنةةي قةةد 
 .  (2)محكمة التمييز األردنية 

لةةةم يرتةةةب أي نةةةوع مةةةن أنةةةواع الحمايةةةة الجزائيةةةة و جعةةةل األمةةةر ومةةةن ذلةةةك نجةةةد أن المشةةةرع    
مقصورا عل  الحماية المدنية ,وتكون هذه الحماية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة 

والحمايةة المدنيةة وفقةا للقواعةد العامةة للمسةؤولية هةي . وعل  أساس القواعةد العامةة للمسةؤولية 
ا كافةة التشةريعات وهةي بمثابةة م لةة تسةت ل بهةا كافةة وقةد كفلتهة.حماية واحةدة لكافةة الحقةوق 

فاعلةةه ولةةو كةةان كةةل أضةةرار بةةالغير يلةةزم )وتأسيسةةا علةة  الن ةةرة القانونيةةة القائلةةة .  (1)الحقةةوق 
 . (1)(غير مميز بضمان الضرر 

وبالتةةالي يةةدخل الحةةق فةةي الرسةةم أو النمةةوذج الصةةناعي ضةةمن إطةةار الحمايةةة المدنيةةة وكةةل    
حقه في الرسم أو نموذج صناعي أن يبادر إل  تقديم طلب إل  المحكمة  من وقع تعدي عل 

المختصةةةةةة ويكةةةةةون هةةةةةذا الطلةةةةةب مشةةةةةفوعا بكفالةةةةةة مصةةةةةرفية أو نقديةةةةةة تقبلهةةةةةا التخةةةةةاذ أي مةةةةةن 
مةةن قةةانون الرسةةوم الصةةناعية و النمةةاذج الصةةناعية رقةةم ( 38)اإلجةةراءات المةةذكورة فةةي المةةادة 

ذا مةةا رأت المحك 2222لعةةام ( 31) مةةة أن هنةةاك تعةةدي قةةد وقةةع علةة  رسةةم أو نمةةوذج م , وا 
صةةناعي فةةان لهةةا أن تقةةرر مصةةادرة المنتجةةات التةةي وقةةع عليهةةا التعةةدي و األدوات المسةةتعملة 
فةةي صةةناعتها باإلضةةافة إلةة  أن لهةةا أن تقةةرر إتةةالف هةةذه المنتجةةات أو التصةةرف بهةةا فةةي أي 

 .غر  غير تجاري 
 
 
لمالةةك الرسةةم الصةةناعي أو النمةةوذج ( أ:")حيةةث جةةاء ( أ)قةةرة ف( 38)ويتضةة  ذلةةك مةةن خةةالل نةةص المةةادة (  3)

الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي عل  حقوقه في الرسم أو النموذج أو في أثناء الن ر في هذه 
تقبلهةةةةا التخةةةةاذ أي مةةةةن الةةةةدعوى أن يقةةةةدم طلبةةةةا إلةةةة  المحكمةةةةة المختصةةةةة مشةةةةفوعا بكفالةةةةة مصةةةةرفية أو نقديةةةةة 

- :اإلجراءات التالية 
 .وقف التعدي  -3
 .الحجز التحف ي عل  المنتوجات موضوع التعدي أينما و جدت  -2
 .لمحاف ة عل  األدلة ذات الصلة بالتعدي  -1
 552/2222تمييةز حقةوق رقةم ,  21/2/2228تةاريخ ( هيئة خماسةية ) 1132/2222تمييز حقوق رقم ( 2)
 .(منشورات مركز عدالة ) ,  23/2/2222تاريخ ( هيئة عامة )
 .م  2222 3صالح زيد الدين , الملكية الصناعية و التجارية , مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ط (1)
 .م  3582لسنة ( 11)من القانون المدني األردني رقم ( 292)المادة (1)
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 :ذج الصناعي من خالل أساسين ويتم تقدير وقوع النسخ أو التقليد للرسم أو النمو     
 
 .وجه الخالف الجزئي أالعبرة بأوجه الشبة اإلجمالي ال -3

فيكفةةي لتحقةةق جريمةةة التقليةةد أن يوجةةد تشةةابه إجمةةالي بةةين الرسةةم أو الرسةةمين    
النمةةوذجين مةةن شةةأنه خةةداع المسةةتهلك أو المشةةتري وحملةةه علةة  عةةدم التمييةةز بينهمةةا وعةةدم لفةةت 

   .( 3)لجزئية الموجودة بينهما انتباهه إل  الفوارق ا

 .االستعانة بآراء الخبراء  -2
وهنةةا االسةةتعانة بةةآراء أهةةل الخبةةرة ممةةن يتعةةاملون بالمنتجةةات ذات الرسةةوم أو النمةةاذج موضةةوع   
. لخالف ليتم تحديد أوجه االخةتالف بةين الرسةمين أو النمةوذجين لتحديةد قيةام التقليةد أو عدمةه ا

( 2)  النافةذ األردنةي سوم  و النماذج الصناعيةمن قانون الر ( د)قرة ف( 38)وهذا ما أكدته المادة 
. 

 .مدة الحماية : ثانيا 
حيث أن الرسم أو النموذج الصناعي يمثل ابتكارا يمتاز بالجدة فان حق مالكه بالمطالبة    
 حقلرسم أو النموذج الصناعي ليس له حمايته مقيدة بفترة زمنية محددة وبالتالي فان اب

من قانون الرسوم و النماذج ذلك المادة الحادية عشر  إل ماله لمدة مطلقة حيث أشارت استع
من تاريخ  فقد حددت مدة الحماية لخمسة عشر سنه تبدأ 2222لعام ( 31)الصناعية رقم 

 ( .1)طلب تسجيل الرسم أو النموذج لدى المسجل إيداع

تملكه شخص فليس له حق  ف ذاؤقتا م إالوعليه ال يكون وجود محل ملكية الرسوم و النماذج 
استعماله ألية مدة بصورة مطلقة أو بغير ذلك للغاية و المدى الذين يتملك الحق فيه ألن 

 يستوحي فكرة الرسم أو النموذجالمالك 
 

 

 . 822مصطف  كمال طه ,القانون التجاري ,مرجع سابق ص  (3)
 "األحوال بآراء ذوي الخبرة و االختصاص للمحكمة أن تستعين في جميع".... حيث جاء فيها   (2) 
,كةةةةان يجيةةةةز  3591لسةةةةنة ( 22)نجةةةةد أن قةةةةانون امتيةةةةازات االختراعةةةةات و الرسةةةةوم األردنةةةةي رقةةةةم فةةةةي حةةةةين ( 1)

 .االستعمال ألي مدة وبصورة مطلقة 
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نما يعود إليه في حدود فكرة من  الثروة العامة لذلك ال يجوز أن يحتكره عل  سبيل التأييد وا 
 . اعاإلبد
جراءات الدعوى المدنية : ثالثا   ااجراءات التحفظية وا 
دعوى من أجل منع التعدي  إقامةيجوز لصاحب الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي عند   

الواقع عل  حقه أو أثناء ن ر هذه الدعوى أن يتقدم بطلب من أجل استصدار أمر من أجل 
بوقف التعدي عل  الرسم أو النموذج الصناعي  التحف ية وخاصة فيما يتعلق اإلجراءاتاتخاذ 
عداد تفصيلي عن المنتجات أو البضائع التي تحمل رسما أو نموذجا صناعيا مقلدا و  وصف وا 

عل   األدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة و توقيع الحجز التحف ي عليها
كفالة مصرفية أو نقدية تقبلها أن ذلك كله ال يتم إال بعد أن يكون هذا الطلب مشفوعا ب

 (  .3)المحكمة 

 اإلجراءاتويجوز لصاحب الرسم أو النموذج أن يتقدم بطلب الستصدار األمر باتخاذ   
- :السابقة قبل رفع الدعوى ودون تبلي  المستدع  ضده وذلك ضمن الشروط التالية 

 .يثبت المدعي أن التعدي قد وقع عل  حقوقه  أن -3
 .يك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه أن التعدي أصب  وش -2

 .أن يخش  من اختفاء الدليل عل  التعدي أو اتالفة  -1

وعل  المدعي أن يقوم بالتقدم بدعواه خالل ثمانية أيام من تاريخ إجابة 
ال بطلت اإلجراءات   .الطلب وا 

 
 
 
 
 
 
  

(3)
 , منشةةةورات 23/2/2222تةةاريخ ( هيئةةة عامةةةة ) 522/2222تمييةةز حقةةوق رقةةةم  

 .مركز عدالة 
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لدى محكمة االستئناف خالل ثمانية أيام من تاريخ تبلغه  وللمستدع  ضده أن يستأنف القرار    
 .القرار أو تفهمه ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا 

ويجةةوز لةةه المطالبةةة بةةالتعوي  عمةةا لحقةةه مةةن ضةةرر إذا أثبةةت أن المسةةتدعي غيةةر محةةق فةةي    
 .خالل المدة المقررة  دعواه أو لم يقيمها

للمحكمةةة العمةةل علةة  مصةةادرة المنتجةةات موضةةوع التعةةدي والمةةواد واألدوات المسةةتعملة  وأخيةةرا     
 .بصورة رئيسة في صنعها ولها أن تقرر إتالفها أو استعمالها في غر  غير تجاري 

بةةدون  تنتقةةل ملكيةةة الرسةةم أو النمةةوذج الصةةناعي إذا مةةا تنصةةرف فيةةه صةةاحبه سةةواء بعةةو  أو   
 عو  كما يتلق  الورثة ملكية الرسم أو النموذج في حالة وفاة مورثهم صاحب الرسةم أو النمةوذج
وقةةد يكةةون التصةةرف كليةةا فتنتقةةل الملكيةةة كلهةةا إلةة  المتصةةرف إليةةه وال يجةةوز للمتصةةرف أن يتنةةازل 

 .عن الرسم أو النموذج مرة أخرى الستعماله في ذات الصناعة أو في صناعة أخرى 
إذا كان التصرف في الرسم أو النموذج جزئيا ,بمعن  أن صاحب الرسم يتنازل عن حقوقةه  أما   

عل  الرسم أو النموذج لمدة محددة أو في منطقة معينة أو الستعماله في سلعة معينةة فانةه يجةوز 
فةةي هةةذه الحالةةة لصةةاحب الرسةةم أو النمةةوذج أن يباشةةر عليةةه حقوقةةا وفقةةا لالتفةةاق المبةةرم بينةةه وبةةين 

 .(3)تنازل إليه الم
 مةن قةانون الرسةوم و النمةاذج الصةناعية( 31)وقد تناول مشرعنا األردني هذا األمر في المادة    

 ( .2)النافذ
 
 
 . 228-222سميحة القليوبي ,الوجيز في التشريعات الصناعية , مرجع سابق ص ( 3)
- :حيث جاء فيها (  2)

ذج الصناعي كليا أو بعو  أو بغير يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي أو النمو  -3 -أ
عو  كما يجوز رهن الرسم أو النموذج أو الحجز عل  أي منهما ويتم نشر ذلك في 

 الجريدة الرسمية 
ال يحتج تجاه الغير بنقل ملكية الرسم أو النموذج أو رهنه اال من تاريخ قيده في  -2

 .التسجيل 
وذج الصناعي مع جميع ما يتعلق به ينتقل بالميراث الحق في ملكية الرسم أو النم –ب 

 .من حقوق و التزامات 
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 المطلب الثالث
 الحماية بواسطة حق المؤلف

لزخرفة يترجم في نموذج أو رسم يعتبةر مةن قبيةل الفةن الةذي  إنشاءبناء عل  مبدأ وحدة الفن أي 
 .ؤلف مالقانونية استنادا الملكية األدبية والفنية أي حق ال يستحق الحماية

ولكةةن هةةل قبةةل الفقةةه بةةازدواج الحمايةةة للنمةةوذج و الرسةةم الصةةناعي ؟؟ وهةةل الفةةن الصةةناعي    
يخرج عن إطار التأليف ؟ أو أن وحدة الفن تستلزم تطبيق أحكام المؤلف سواء كان فنا محضةا 

 ( 3)أم فنا صناعيا 
 الفرع األول 

 االتجاهات الرافضة والمؤيدة الزدواج الحماية 
لرسةةوم والنمةةاذج الصةةناعية للحمايةةة بواسةةطة حةةق المؤلةةف وقةةد  هةةر ثةةار جةةدل حةةول إخضةةاع ا

اتجةةةاهين أحةةةدهما رافةةة  لفكةةةرة ازدواج الحمايةةةة واآلخةةةر مؤيةةةد لفكةةةرة االزدواجيةةةة فةةةي الحمايةةةة و 
 :وسنتناولهما تباعا

 :الرافضون الزدواج الحماية : أوال 
ام حةق المؤلةف يعنةي إلحكة الرسةم أو النمةوذج الصةناعي إخضاعأن  (2)أنصار هذا االتجاه يرى

انه البد أن تتحقق فيها شروط االصاله واالبتكار بينما ال يتحقق في الرسم والنموذج الصةناعي 
كمةةا يةةرى الةةبع  اآلخةةر أن مةةا يخضةةع ألحكةةام حةةق المؤلةةف لةةيس الرسةةم أو . إال شةةرط الجةةدة 

يةةة الخاصةةة النمةةوذج الصةةناعي و إنمةةا الرسةةوم والنمةةاذج الفنيةةة البحتةةة فةةاألول  أن تخضةةع للحما
بها في إطار الملكية الصناعية وال عالقة بها في حق المؤلف ولكن السؤال الذي يثار هنا مت  

 ؟ ا  يمكن اعتبار الرسم والنموذج صناعي

ذهب هذا االتجاه إلة  أن الرسةم و النمةوذج يعةد صةناعيا اذا خصةص لوضةعه علة  المنتجةات   
 .(  1)ن مخصصا للتطبيق الصناعي فهو رسم فني ولو كانت لها قيمة فنية كبيرة , أما إذا لم يك

 
صةةبري حمةةد خةاطر , الحمايةةة القانونيةةة للملكيةة الفكريةةة , مرجةةع  بكةر, دعبةةد المجيةةعصةمت  (3)

 . 212سابق ص 
 . 221,ص3583محمد حسني عباس , الملكية الصناعية والمحل التجاري , القاهرة ,(    2)
,الحمايةةةة القانونيةةةة للملكيةةةة الفكريةةةة ,ص عصةةةمت عبةةةد المجيةةةد بكةةةر , صةةةبري حمةةةد خةةةاطر (  1)

211-211 . 
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رأي أخةر أن الرسةم أو النمةوذج الصةناعي يةتم بالتبعيةة للسةلعة إذ يضةفي عليهةا جمةاال  وذهب  
مسةةتمدا فةةي رونقةةه وفنةةه , بينمةةا للرسةةم الفنةةي كيةةان مسةةتقل ومةةا المةةادة التةةي يوضةةع عليهةةا إلةة  

 .( 3)وسيلة إلبراز الفكرة الفنية
 :االتجاه القابل بازدواج الحماية  :ثانيا  

بتطبيةق أحكةام المؤلةف علة  الرسةم أو النمةوذج الصةناعي  -والةذي نؤيةده–ويقبل هةذا االتجةاه   
علةةة  نحةةةو تةةةزدوج فيةةةه الحمايةةةة , ويكةةةون المالةةةك فةةةي خيةةةار إمةةةا أن يلجةةةأ إلةةة  الحمايةةةة الخاصةةةة 

ما يلجأ إل  تطبيق أحكام المؤلف وذلك الن شرط الجةدة هةو مشةابه لشةرط  بالرسم أو النموذج وا 
 ( .2)األصالة إل  حد بعيد ومن ثم ال محل للتميز بينهما

ومعنة  ذلةةك أنةةه يمكةةن أن تطبةق أحكةةام حةةق المؤلةةف علة  الرسةةم أو النمةةوذج الصةةناعي وذلةةك   
ألنةه ال يوجةد مةا يمنةع مةن تطبيةق هةذه األحكةام عليهةا لمجةرد أنهةا .يتميزان بقيمةة فنيةة  امت  كان
ال يوجد في القوانين الخاصة بحق المؤلف ما يمنع أن  إذ.اق التو يف الصناعي نط إل دخلت 

مثلمةا ال يوجةد مةا يمنةع مةن تطبيةق قةانون الرسةوم .تطبق عليها ما تحقق شةروط هةذا الفةن فيهمةا 
بيةد أن الرسةم أو النمةوذج . تحققةت شةروط هةذا القةانون فيهمةا والنماذج الصناعية عليهما مت  مةا

رونق أو زينه عل  المنتجات دون  إضفاءن خاليا من الفن كما لو اقتصر عل  كا إذاالصناعي 
 .أن يكون لها طابع فني فحينئذ ال تتحقق فيه شروط تطبيق قانون حق المؤلف 

والغالةةب أن يشةةتمل الرسةةم أو النمةةوذج الصةةناعي علةة  الفةةن مثلمةةا يقبةةل التطبيةةق الصةةناعي     
ون الرسةوم والنمةاذج الصةناعية و بموجةب قةانون حةق لذلك ت هر الحماية مزدوجةة, بموجةب قةان

 .(1)المؤلف 
 

 388- 388سميحة القليوبي , الوجيز في التشريعات الصناعية , مرجع سةابق ص  (3) 
,مرجع والمعلومةةةةات ذات العالقةةةةة بالحاسةةةةوبحمايةةةةة المصةةةةنفات ,نةةةةوري حمةةةةد خاطر   (2).

 . 12-15سابق , ص 
د خةاطر , الحمايةة القانونيةة للملكيةة الفكريةة , عصمت عبد المجيد بكةر , صةبري حمة (1)

 . 211مرجع سابق ,ص 
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الواقع أن الحماية المزدوجة في القانون المصري ال تثير أي صعوبة ن را لصراحة النصوص و  
الةةواردة فةةي كةةل مةةن القةةانون الخةةاص بحمايةةة الملكيةةة األدبيةةة والفنيةةة والقةةانون الخةةاص ببةةراءات 

 .نماذج الصناعية االختراع والرسوم وال
كةل مةن القةانونين وينةتج عةن ذلةك أن الرسةم أو  فالتشريع المصري ال يفصل بين نطاق تطبيةق  

النموذج الصناعي يتمتةع بالحمايةة المقةررة األدبيةة والفنيةة حتة  ولةو كةان غيةر مسةجل طالمةا انةه 
ذا كان الرسم أو النموذج الصناعي مسجال وفقةا ألحكة.يمثل قيمة فنية ذاتية  ام قةانون البةراءات وا 

والرسوم والنماذج الصناعية فهو يتمتع بكل من الحمايتين وفي ذلك منفعةة كبيةرة لصةاحب الرسةم 
أو النموذج الصناعي خاصة فيما يتعلق بمدة الحماية القانونية فهي فةي قةانون بةراءات االختةراع 

طةوال حيةاة المؤلةف وبعةد والرسوم والنماذج خمس سنوات بينما في قانون الملكيةة األدبيةة والفنيةة 
 ( 3)وفاته بخمسين سنه أخرى 

 
م فةةي  2222لعةةام ( 31)أمةا فةةي األردن فقةةد جةةاء فةي قةةانون الرسةةوم والنمةةاذج الصةناعية رقةةم    

أن الحمايكككة القانونيكككة ال تمتكككد إلكككى أي جكككزء مكككن الرسكككم أو النمكككوذج ( ب)المةةةادة عشةةةرة فقةةةرة 
 .رضه اعتبارات وظيفية أو فنية بحته الصناعي متى تم تسجيله إذا كان ذلك الجزء تف

فنالح  من ذلك أن مشرعنا قد فصل بين تطبيق قانون الرسوم الصناعية وقانون حماية حقوق 
عل  أنه يمكن أن يحصل تداخل في نطاق تطبيقها وذلك ألن الرسم الصناعي . الملكية األدبية

 .قد يرتفع إل  درجة الفن المجرد ذو القيمة الفنية الذاتية 
 
 
 

 
- 388لصناعية , مرجع سابق ص سميحة القليوبي , الوجيز في التشريعات ا (3)

385 
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 الفرع الثاني 

 شروط الحماية بواسطة حق المؤلف
 

 : هناك ثمة شروط البد من توافرها لتتحقق الحماية بواسطة حق المؤلف وهي
 

 .الجدة أو األصالة و الجهد في االبتكار : أوال 
أصةةيال وأن تتسةةم هةةذه  إنشةةاءجةةدة هنةةا هةةو أن يكةةون الرسةةم أو النمةةوذج الصةةناعي بال فالمقصةةود  

الجةةةدة بطةةةابع شخصةةةي , أي بمعنةةة  أن يكةةةون هنةةةاك أثةةةر لشخصةةةية المؤلةةةف أو مالةةةك الرسةةةم أو 
مةةةن أن يكةةةون الرسةةةم أو النمةةةوذج  النمةةةوذج الصةةةناعي وبالتةةةالي الجةةةدة وحةةةدها ال تكفةةةي بةةةل ال بةةةد

المؤلةف واضةع االبتكةار ولحمايةة أي مصةنف أدبةي أو فنةي ال الصناعي ابتكار وجهدا مةن جانةب 
بد أن يكون أصيال أي مميزا عمةا يشةبهه ويقصةد باألصةالة أن تكةون بصةمات المؤلةف الشخصةية 
واضةةحة ومميةةةزه فةةةي المصةةةنف وغيابهةةةا يفقةةةد المصةةةنف الحمايةةةة ويةةةتم التحقةةةق عنهةةةا فةةةي األسةةةلوب 

 .( 3)التعبيري للمصنف 
 .الشكل : ثانيا 

لمؤلةةف ال يحمةةي األفكةةةار الن ريةةة , بةةل إن هةةةذه األفكةةار البةةد مةةةن أن تخةةرج مةةن إطةةةار إن حةةق ا
الن رية إل  العلةم الخةارجي فةي إطةار شةكلي معةين وبالتةالي ال يمكةن أن تتحقةق الحمايةة القانونيةة 
عن طريق حق المؤلف للرسةم أو النمةوذج الصةناعي إذا لةم يكةن يتخةذ شةكال معينةا يمكةن لمسةه و 

 .ة ذهنية ليس مجرد فكر 
 الفرع الثالث 

 أثر الحماية للرسوم والنماذج الصناعية عن طريق حق المؤلف 
     

يمكةةةن أن يتجلةةة  اثةةةر الحمايةةةة عةةةن طريةةةق حةةةق المؤلةةةف فةةةي أن مالةةةك الرسةةةم أو النمةةةوذج       
الصناعي يستطيع أن يقيم دعوى بحالة وقةوع اعتةداء علة  حقةه اسةتنادا لحةق المؤلةف وهةذا يعتبةر 

 .زيز للحماية للرسوم والنماذج الصناعية بمثابة تع
 
 
 

 . 18مرجع سابق ص  حماية المصنفات والمعلومات ذات العالقة بالحاسوب ي حمد خاطر ,ر و ن (3)
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 المطلب الرابع 

- :الحماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية في األردن 
امتيةةةةازات االختراعةةةةات م كانةةةةت الرسةةةةوم و النمةةةةاذج تخضةةةةع فةةةةي األردن لقةةةةانون 2222قبةةةةل عةةةةام 

لعةةةام (31)والنمةةةاذج الصةةةناعية رقةةةمأال أن مشةةةرعنا وضةةةع قةةةانون الرسةةةوم .م  3591والرسةةةوم لعةةةم 
م والذي كان ضروريا النضمام األردن لمن مة التجارة العالمية وال  اتفاقية تريبس المتعلقة 2222

ن الرسةةةم الصةةةناعي ومةةةا يالحةةة  علةةة  هةةةذا القةةةانون انةةةه فةةةرق بةةةين كةةةل مةةة,بحقةةةوق الملكيةةةة الفكريةةةة 
الصةةةناعي فةةةي مادتةةةه الثانيةةةة وبةةةين إجةةةراءات تسةةةجيل كةةةل منهةةةا وشةةةروط هةةةذا التسةةةجيل  والنمةةةوذج

  .  وتعر  أيضا للحماية القانونية
ذا ما ن رنا لقانون الرسوم والنمةاذج الصةناعية رقةم  قةد وفةر الحمايةة  هنجةد أنة 2222لعةام ( 31)وا 

 أوالنمةةوذج الصةةناعي بعةةد تسةةجيل رسةةمه  أولرسةةم لمالةةك ا أتاحةةتفنجةةد أن المةةادة عشةةرة منةةه قةةد 
القةةانون  أنتةةم ذلةةك بةةدون موافقةةة كمةةا  إذاتجاريةةة  ألغةةرا يمنةةع الغيةةر مةةن اسةةتخدامه  أننموذجةةه 

طلةةب  إيةةداعمةةن تةةاريخ  تبةةدأبخمةةس عشةةر سةةنه  الحمايةةةوفةةي مادتةةه الحاديةةة عشةةره قةةد حةةدد فتةةره 
 .جل التسجيل لمدى المس

يعرضةةها  نمةةاذج أومثةةل بالحمايةةة المؤقتةة لمةةا يعةر  مةةن رسةوم وهنةاك نةةوع خةاص مةةن الحمايةة يت
تكةون هةذه الحمايةة محةددة بن ةام يصةدر اسةتناد  المملكة أوأي مبتكر في المعار  التي تقام في 

المسةةجل  إلةة يتقةةدم بطلةةب  إنلقةةانون الرسةةوم النمةةاذج الصةةناعية كمةةا انةةه يحةةق لكةةل ذي مصةةلحه 
القةانون كمةا يحةق لةه المطالبةة  إلحكةامكةان مخةالف  إذاتسجيل الرسم والنمةوذج الصةناعي  إلبطال

النمةوذج الصةناعي والحجةز التحف ةي علة  المنتجةات  أولمنع التعدي علة  حقوقةه فةي هةذا الرسةم 
موضةةوع التعةةدي كمةةا ذكةةرت ذلةةك المةةادة السةةابعة عشةةرة مةةن القةةانون المةةذكور وذلةةك كلةةه فةةي ضةةوء 

 .    (3)المادة السادسة والعشرين من اتفاقية تريبس
 
  
 
 
 
 

العالميةةة فةةي تشةةريعات الملكيةةة الصةةناعية و  ةالخشةةروم أثةةر انضةةمام األردن إلةة  من مةةة التجةةار  عبةةد اهلل (3)
 . 2222التجارة األردنية منشور في مجلة الحقوق , الكويت , العدد الثاني , السنة السادسة والعشةرون 

 115ص , 
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 المبحث الثالث
 الحماية الدولية 

لقوانين الداخلية بالنسبة لرعايا الدولة وكما الحال في األردن يطبةق القةانون رقةم لب تطبق اافي الغ
والخاص بالرسوم والنماذج الصناعية فهو قانون وطني ويكفل حق مالك الرسم  2222لعام ( 31)

الصناعي والنموذج الصناعي فيعمل عل  حمايته من التعدي عليه ويكفل لةه جميةع الحقةوق التةي 
ولكةةن فةةي أحيةةان كثيةةرة يضةةطر .لرسةةم أو النمةةوذج ويفةةر  عليةةه بعةة  االلتزامةةات تترتةةب لمالةةك ا

 صاحب الرسم أو النموذج الصناعي إل  حماية حقه أكثر من دوله فكيف يتحقق ذلك ؟
 :لالتفاقيات الدولية والتي من أهمها  اواإلجابة عل  هذا التساؤل تكون من خالل عرضن   
 م 3881الملكية الصناعية لسنة اتفاقية باريس بشأن حماية :أوال 
 .م 3582اتفاقية الهاي بشأن اإليداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة :ثانيا
 .م  3551لسنة ( تريبس )اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية :ثالثا 
نصةةت المةةادة الثانيةةة مةةن . م  3881اتفاقيةةة بةةاريس بشةةأن حمايةةة الملكيةةة الصةةناعية لسةةنة   :أوال 

 .االتفاقية عل  أنه
لكيةة الصةناعية للمزايةا الممنوحةة أو ميتمتع رعايا كل دولةة مةن دول االتحةاد فيمةا يتعلةق بحمايةة ال"

وبالتةةةالي يسةةةتفيدون مةةةن الحمايةةةة نفسةةةها . التةةةي تمنحهةةةا فةةةي المسةةةتقبل كةةةل دولةةةه متحةةةدة لمواطنيهةةةا
 إتبةاعاجعةة ذاتهةا ضةد كةل اعتةداء علة  حقةوقهم بشةرط طةرق المر  نالممنوحة لهؤالء المواطنين ومة

 ".واألوضاع المفروضة عل  المواطنين الشروط 
فقد قررت االتفاقية المساواة بين رعايا االتحاد و المواطنين في جميع الدول المن مة لالتفاقيةة     

االتحةةاد  لدو  لحمايةةة الملكيةةة لصةةناعية ويعتبةةر فةةي حكةةم رعايةةا دول االتحةةاد المقيمةةين فةةي إحةةدى
مةن االتفاقيةة و ( 1)الذين لهم فيها محالت صناعية أو تجارية وجدية وفةق مةا تةنص عليةه المةادة 

يكةةةون لرعايةةةا دول االتحةةةاد الحةةةق فةةةي االختيةةةار لمصةةةلحتهم بةةةين تطبيةةةق األحكةةةام التةةةي تضةةةمنتها 
 .( 3)االتفاقية أو التشريع الداخلي 

 
االختراع و الرسوم والنماذج الصناعية ,دار الفكر الجامعي الن ام القانوني لبراءات : محمد أنور حمادة  (3)

 .59-51اإلسكندرية ص
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 .مبدأ المعاملة بالمثل لرعايا دول االتحاد بنالح  أن االتفاقية قد أخذت  ذاه فمن          
 تمتع أصحاب الرسوم والنماذج الصةناعية إل كما أن المادة الرابعة من هذه االتفاقية قد أشارت   

بحةةق أسةةبقية خةةالل سةةتة أشةةهر , كمةةا أن هةةذه االتفاقيةةة تتضةةمن بعةة  األحكةةام مةةن ذلةةك أن حةةق 
الحمايةةة للرسةةم الصةةناعي أو النمةةوذج الصةةناعي ال يسةةقط سةةواء فةةي حالةةة عةةدم اسةةتثمارها واسةةتيراد 

حمايةةةة الةةةدول  إلةةة  باإلضةةةافة( ب)ذلةةةك فةةةي المةةةادة الخامسةةةة فقةةةرة  إلةةة مةةةواد مماثلةةةة كمةةةا أشةةةارت 
ي االتحةةاد حمايةةة مؤقتةةة للرسةةوم والنمةةاذج الصةةناعية فةةي المعةةار  الدوليةةة وتكفةةل كةةل األعضةةاء فةة

 .من هذه االتفاقية ( 33)ذلك المادة  إل  تذلك طبقا لتشريعها الداخلي كما أشار 
والنمةةوذج الصةةناعي تكةةاد تكةةون مشةةابهه لةةذات الحمايةةة التةةي تخضةةع لهةةا بةةراءة  وحمايةةة الرسةةوم   

ق بعدم األخذ بمبدأ استغالل الرسم أو النموذج الصناعي عل  خالف األمر االختراع إال فيما يتعل
 .( 3)فيما يتعلق ببراءات االختراعات 

 .اتفاقية الهاي بشأن اايداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية  :ثانيا
د باإلضةةافة إلةة  الحمايةةة الخاصةةة عةةن طريةةق اتفاقيةةة بةةاريس واسةةتكماال للحمايةةة الدوليةةة فانةةه قةة   

وضع ن ةام إيةداع دولةي للرسةوم والنمةاذج الصةناعية وذلةك مةن خةالل اتفاقيةة الهةاي والتةي عقةدت 
م  3522م ثةةم فةةي الهةةاي سةةنة  3511والتةةي تةةم تعةةديلها فةةي مدينةةة لنةةدن عةةام  3529فةةي عةةام 

م ثةةم ببروتوكةةول وقةةع فةةي جنيةةف سةةنة  3523واسةةتكملت بوثيقةةة إضةةافية وقعةةت فةةي مونةةاكو سةةنة 
  .م  3525ل الوثيقة التكميلية سنة م وجرى تعدي 3589

يجةةةوز لرعايةةةةا كةةةل الةةةةدول المتعاقةةةدة وكةةةةذا " وتةةةنص المةةةادة األولةةةة  مةةةن هةةةةذه االتفاقيةةةة علةةةة  أنةةةه  
األشخاص الذين استوفوا في أراضي هذا االتحاد لشةروط المنصةوص عليهةا فةي المةادة الثالثةة مةن 

حمايةةة رسةةومهم ونمةةاذجهم الصةةناعية المتعاقةةدة  األخةةرىأن يكلفةةوا لةةدى الةةدول . المعاهةةدة العامةةة 
 . " دولي لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية ببرن  ب يداع

 
 
 
 
 
 
 

 . 359سميحة القليوبي , الوجيز في التشريعات الصناعية , مرجع سابق ص  (3)
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وعليه فان إذا ما تم هذا اإليداع مةن خةالل صةاحب العالقةة فانةه يةنجم عةن ذلةك تسةجيل دولةي    

للرسم أو النموذج  الصناعي في جميع الدول المتعاقدة وفي نفس تاريخ اإليداع  الدولي للرسةم أو 
 .النموذج الصناعي

وبمجرد اإليداع  لدى المكتب الدولي لحماية حقةوق الملكيةة الصةناعية فةان ذلةك يعتبةر قرينةه      
    .(3)تفاقيةاالفي  األطرافالنموذج الصناعي في جميع الدول  أوعل  ملكيه الرسم 

بعةة مةن االتفاقيةة ويكةون لةه فةي اويعتبر اإليداع الدولي مقرر للحق كما أكدت ذلةك المةادة الر      
 . (2)الدول نفس اآلثار لتي تترب للرسوم والنماذج الصناعية فيما لو كانت قد أودعت فيها مباشره

لةك بعةد أن يةتم اإليةداع لةدى وتتحقق الحماية الدولية للرسةم الصةناعي والنمةوذج الصةناعي وذ     
المكتةةب الةةدولي لحمايةةة الملكيةةة الصةةناعية فةةي مدينةةه بةةرن سويسةةرا حيةةث يقةةوم المكتةةب بعةةد ذلةةك 

فةةةي الةةةدول  الصةةةناعية الملكيةةةةمصةةةال   إلةةة لتةةةي ترسةةةل او  الدوليةةةةيةةةتم نشةةةره فةةةي المكاتةةةب  بةةة عالن
  (1)المتعاقدة

قد تةم فةي  اإليداعفسه كما لو كان هذا ن لألثرفي المكتب الدولي محدث  اإليداعويكون هذا      
          . كل دوله من دول االتحاد نفسها 

 أوالقةةانون الةوطني الةةداخلي فةةي حةال حةةدوث نةزاع يتعلةةق بمةدى تمتةةع الرسةةم  إلة ويةتم الرجةةوع     
النمةةوذج الصةةناعي  أوكةةان الرسةةم  إذاوذلةةك ليةةتم تحديةةد مةةا  القانونيةةة بالحمايةةةالنمةةوذج الصةةناعي 

 . ال وفقا لنصوص هذا القانون  أم الحمايةهذه يتمتع ب
فةةي االتحةةاد رفةة  مةةن   الداخلةةةانةه يجةةوز لكةةل دولةةه مةةن الةدول  إلةة ومةن هنةةا تجةةدر االشةةاره      

يستند رفة   أنالدولي عل  انه ال يجوز  اإليداعنشره تسليم من تاريخ  شهور ستةخالل  الحماية
 .اإلجراءات الرسمية وبخالف متطلبات القانون الوطني  إل  الحماية

 
 
  
 

(3)
 أو نموذجةا   ا  وليةا رسةممةن أودع إيةداعا د"وقد أكدت ذلك المادة الرابعة من المعاهدة التي تنص علة  انةه  

 " .يثبت العكس حت  يعتبر مالكا له صناعيا  
(2)

 .239سميحة القليوبي , الوجيز في التشريعات الصناعية , مرجع سابق ص   
 . 828,القانون التجاري , مرجع سابق ص مصطف  كمال طه      (1)     
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ويجةوز تحديةد اإليةداع الةدولي كةل ,واالداريه التي يفرضها القانون الوطني عل  مكتب هذه الدولةة 
خمةةس سةةنوات وال يجةةوز أن يقةةل مةةده الحمايةةة عةةن خمةةس سةةنوات أو عةةن عشةةره سةةنوات إذا جةةرى 

ني في أي دوله من الدول الداخلة في تجديدها خالل السنة األول  عل  انه إذا نص التشريع الوط
التعاقةةد علةة  مةةده حمايةةة أطةةول لحمايةةة اإليةةداعات الوطنيةةة وجةةب مةةن  فتةةره الحمايةةة هةةذه فةةي تلةةك 
الدولة للرسوم والنماذج الصناعية التةي كانةت محةل إيةداع دولةي ويسةري اثةر االيةدع الةدولي تلقائيةا 

بلةةةد المنشةةةأ مةةةا لةةةم يسةةةم  بةةةذلك القةةةانون فةةةي كةةةل الةةةدول األطةةةراف فةةةي الوثيقةةةة المةةةذكورة باسةةةتثناء 
 .                                                   (3)الوطني

 -:الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ةاتفاقي   :ثالثا
 بالحمايةةالنموذج جديةدا حتة  يكةون جةديرا  أويكون الرسم  أن الوطنيةتتطلب بع  القوانين      

 أقرتةةةهلةةةك هةةةو مةةةا ذ أن والحقيقةةةة أصةةةيالالنمةةةوذج  أويكةةةون الرسةةةم  أن أخةةةرىن كمةةةا تتطلةةةب قةةةواني
 الصةةةناعيةللتصةةةميمات  أمةةةا الحمايةةةةبمةةةن   األعضةةةاءالةةةدول  ألزمةةةتوذلةةةك حةةةين ( تةةةريبس)اتفاقيةةةه
 أكدتةةةةةهوذلةةةةةك مةةةةةا  مسةةةةةتقلةبصةةةةةوره  أنتجةةةةةتوالتةةةةةي  االصةةةةةلية الصةةةةةناعيةالتصةةةةةميمات  أو الجديةةةةةدة
 . (2)األول والعشرين في فقرتها  الخامسةفي مادتها ( تريبس)اتفاقيه
لةةةم تختلةةةف كثيةةةرا عةةةن  إن جديةةةدةاعتبةةةار التصةةةميمات غيةةةر  األعضةةةاءولكةةةن يجةةةوز للةةةدول       

 األعضةاءللتصميمات كمةا انةه يجةوز للبلةدان  المعروفةمجموعه السمات  أو المعروفةالتصميمات 
الو يفة العمليةة  أو الفنيةات للتصميمات التي تمليها عادة االعتبار  الحمايةاالمتناع عن من  هذه 

 ( .تريبس)من اتفاقية ( أ)والعشرون فقره  الخامسة المادةكما بينت ذلك 
 
 
 
 
 
 
  213-212صالح زين الدين , الملكية الصناعية و التجارية , مرجع سابق ص  (3)
لمتصةةلة بالتجةارة مةن حقةةوق جةالل وفةاء محمةدين , الحمايةةة القانونيةة للملكيةة الصةةناعية وفقةا التفاقيةة الجوانةب ا (2)

 . 82م ص 2222دار الجامعة للنشر والتوزيع سنة(.تريبس)الملكية الفكرية
 
 

لتصميمات  الحمايةال تسفر  أنعل  انه يجب  الثانيةوالعشرون في فقرتها  الخامسة المادةوتنص 
لفرصةة  غيةر معقةول  أضةعافنشةرها عةن  أوفحصها  أوالمنسوجات وال سيما فيما يتعلق بتكاليفها 
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حرية الوفاء بهذا االلتةزام مةن خةالل القةانون  األعضاءالسعي للحصول عل  هذه الحماية وللبلدان 
 .القانون المن م لحق المؤلف أو الصناعيةالمن م للتصميمات 

حةق منةع الغيةر الةذي لةم  بالحمايةلمالك الرسم الصناعي المتمتع ( تريبس)وتعطي اتفاقية         
لتصةميم منسةو   المجسدة أو المحتويةالسلع  واستيرادبيع  أولمالك من صنع يحصل عل  موافقة ا

النسةةخ واالسةةتيراد ألغةةرا  تجاريةةه ومةةع ذلةةك تجيةةز اتفاقيةةة  أوالبيةةع  أووذلةةك عنةةدما يكةةون الطبةةع 
لةةةبع  التصةةةميمات وذلةةةك ضةةةمن شةةةروط  الحمايةةةةمةةةن  اسةةةتثناء مةةةن  األعضةةةاءللةةةدول ( تةةةريبس)

  -:منها
ذه االسةةةتثناءات بصةةةوره غيةةةر معقولةةةة مةةةع االسةةةتخدام العةةةادي للتصةةةميمات ال تتعةةةار  هةةة أنةةةة   3

 . الممتعة بالحماية  الصناعية
هةةةةذا التصةةةةميم المتمتةةةةع  بالمصةةةةال  المشةةةةروعة لصةةةةاحب معقولةةةةةل بصةةةةوره غيةةةةر ال تخةةةة أنةةةةة    2

 .بالحماية 
 .هي عشرة سنوات(تريبس)ومده الحماية للرسوم والنماذج الصناعية حسب اتفاقيه 
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 تمةالخا
 

 :وفي ختام هذا البحث أجد بأنه ال بد من االشاره إل  بع  النتائج والتوصيات
- :النتائج -:أوالا 

الرسوم والنماذج الصناعية لها أهميه كبرى في جذب العمةالء وأيضةا فةي مجةال المنافسةة بةين  ة 3
 .     التجار والمنتجين 

مطابقةا تمةام التطةابق لرسةم إال إذا كةان أن الرسم أو النموذج الصةناعي ال يفقةد عنصةر الجةدة  ة 2
  .أو نموذج صناعيا  خر معروف من قبل الجمهور

أن محاولة تشبيه المصنفات المعةدة بمسةاعدة الحاسةوب بالرسةوم والنمةاذج الصةناعية هةو أمةر   ة1
تةةدخل حمايتهةةا ضةةمن حمايةةة الملكيةةة الصةةناعية بواسةةطة قةةانون خيةةرة لةةيس فةةي محلةةه وذلةةك الن األ

    . أن تتوافر لها الحماية بواسطة قانون حق المؤلفيمكن  خاص وأيضا
أن المشرع األردني كفل مدة حماية معقولة للرسةم والنمةوذج الصةناعي لمةدة خمةس عشةرة سةنه   ة1

 .  تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيل الرسم أو النموذج لدى المسجل
لةذلك فةال  , يقبل التطبيق الصةناعي غالبا ما يشتمل الرسم والنموذج الصناعي عل  الفن مثلماة 9

 . بد من الحماية المزدوجة بواسطة قانون الرسوم والنماذج الصناعية وقانون حق المؤلف 
الةةوطني كفلةةت االتفاقيةةات الدوليةةة الحمايةةة الدوليةةة  عةةة  باالضةةافه إلةة  الحمايةةة التةةي وفرهةةا المشةةر 2

 . للرسوم والنماذج الصناعية
- : التوصيات -:ثانيا

 
بحيث يكون لكل منها قانون خاص به يوض   ضرورة الفصل بين الرسوم والنماذج الصناعية  ة3

 . احكامة وشروطة وطريقة تسجيله ويزيل الخلط الحاصل بينهما
ضةةرورة ترتيةةب الحمايةةة الجزائيةةة للرسةةوم والنمةةاذج الصةةناعية باعتبارهةةا أحةةدى مفةةردات الملكيةةة ةةة  2

ت االختراع وان يفعل المشرع األردني ما فعله المشرع المصةري الفكرية كالعالمات التجارية وبراءا
  .   والعراقي إذا رتب كل منهما الحماية الجزائية 

النمةةاذج الصةةناعية التةةي لةةم تسةةجل بعةةد للحمايةةة المدنيةةة الرسةةوم  إخضةةاعضةةرورة الةةنص علةة  .1
النمةةةةوذج  جةةةةاء فةةةةي مضةةةةمونها أن الرسةةةةم أو 2222لعةةةةام ( 31)قةةةةانون رقةةةةم  مةةةةن فالمةةةةادة العاشةةةةرة

الصةةةةناعي يخضةةةةع للحمايةةةةة القانونيةةةةة بعةةةةد تسةةةةجيله فاألصةةةةل أن كةةةةل أضةةةةرار بةةةةالغير يلةةةةزم فاعلةةةةه 
 .    مميز  غير بالضمان ولو كان
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علة  عةدم إخضةاع الرسةوم النمةاذج الصةناعية للحمايةة هةو خةروج عةن  فالمشرع األردني في نصةه
خضاع الرسة وم النمةاذج غيةر مسةجله بأبسةط قواعد المسؤولية وهو موقف يجب أعادة الن ر فيه وا 

وقةةد كفلتهةةا  نوعهةةا كةةان أنةواع الحمايةةة وهةةي الحمايةةة المدنيةةة فهةةي حمايةةة مقةةرره لكةةل الحقةةوق مهمةةا
 .   جميع التشريعات 

زدوجةةةة للرسةةةوم والنمةةةاذج الصةةةناعية وذلةةةك منتمنةةة  علةةة  مشةةةرعنا االردنةةةي ان يةةةوفر الحمايةةةة ال. 1
وذج الصةةةناعي ممكةةةن أن يرقةةة  الةةة  مرتبةةةة الفةةةن للتةةةداخل الةةةذي قةةةد يحصةةةل حيةةةث أن الرسةةةم والنمةةة

 .المجرد ذو القيمة الفنية البحتة
ضرورة إعطةاء صةالحية تمديةد مةدة االعتةرا  الةواردة فةي قةانون الرسةوم والنمةاذج الصةناعية  -9

والن ةةام الخةةاص بهةةا ايضةةا  الةة  القضةةاء ولةةيس لمسةةجل الرسةةوم والنمةةاذج الصةةناعية الن مثةةل هةةذا 
 .االمر يحقق العدالة
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 :المراجع

                                                                        -:الكتب *
جالل وفاء محمدين , الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية  .3

دار الجامعة (.تريبس)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
                                                                                                                     .م 2222لتوزيع سنةللنشر وا

  3583حسني عباس , الملكية الصناعية والمحل التجاري , القاهرة , .2
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 Abstract 
  

The theme of environmental protection and the contents of the 
dimensions of complex and multiple problems, we find may put itself in 
the last decades of the twentieth century and the beginning of the 
present century as one of the most serious issues in the modern era that 
were not the most serious of all, it began global attention to the 
environment is growing as a result of awareness of the dangers of 
environmental pollution on human health and life and to the security and 
future. 
         It was the age of many of the international conventions and treaties 
concerning the protection of the environment until it became international 
law of the environment an important branch of international law. 
         However, the legal texts contained in conventions and treaties and 
international declarations lose effectiveness in achieving the desired 
objectives unless accompanied sanction imposed on those who break 
the rules of law that protect the human right to live in a clean 
environment, and believes deter anyone who thinks in breach of those 
legal rules. 
        Since the penalty may be civilians represented compensation or 
restitution case for what it was, and may be administratively represented 
penalties disciplinary, or may be criminally represented criminal 
sanctions guaranteed by national legislation in countries that joined the 
international treaties and conventions which include texts protect the 
environment and the application of the principle compatibility of national 
legislation with international laws in line with the obligation of States 
under those agreements. 
       It may be through the courts if the International Criminal arrived 
criminal behavior on the pollution of the environment to some extent 
international crime of concern to the entire international community. 
         Hence promote the role of international criminal law in the 
protection of the environment from pollution during armed conflicts, to 
contribute to the reduction of impunity for senior international criminals 
from punishment in the case of international crimes committed during the 
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armed conflict was the crime of war crimes and related to the 
environment. 
         It is understood that the study of international environmental law in 
its general sense needs to be an extensive literature, is that the scope of 
our research will be limited to the International Criminal protection aimed 
at protecting the environment. Thus will come out of the scope of our 
types of international protection is criminal in all their forms other 
assessments for the protection of the environment. 
         We will limit ourselves to a specific aspect of the criminal protection 
which the International Criminal protection of the environment during 
armed conflicts, and as a result our search Vsikhrj scope of the 
International Criminal protection of the environment in a state of peace. 
        And along the lines offer we will divide our search to two sections 
preceded demand primer on the concept of environmental pollution, and 
then devote the first research to demonstrate the legal sources to protect 
the environment from pollution during armed conflicts, while the second 
section Ven_khass to discuss the role of international criminal justice in 
protecting the environment from contamination during armed conflicts , 
and then conclude the search conclusion include the most important 
findings and recommendations. 

==================================================
============== 
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 املقدمة
ًموضوعًالبحثًومسوغاتًاختيارهً-أولاً

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
 :وبعد... وصحبه أجمعين

اإلنسان، وهيأ له أسباب الحياة في الدنيا ومهد له أسباب العيش  --فقد خلق اهلل 
ه في األرض ما يقيم حياته ويصونه، ولم يترك فيها، وجعل له من كل شيء سبًبا، وقّدر ل

 .اإلسالم شاردة وال واردة إال كان له فيها تشريع وتقنين، أمر ونهي، تحذير وتوجيه
ذا تأملنا في البيئة بمفهومها العام لوجدناها قد حظيت بقدر عظيم من االهتمام، ولقد  وا 

َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي     :ل جالله وضع اإلسالم اإلطار العام لقانون حماية البيئة في قوله ج
ْؤِمِنينَ  َواَل َتْعَثْوْا  :  ، وقال جل شأنه  (3) اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّ

   ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِدين
 ُيِح ُُّّ َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل   :، وقال تعالى  (2)

  اْلُمْفِسِدينَ 
(1) . 

أما على صعيد التشريعات الوضعيه فإن موضوع حماية البيئة وما تضمنته من أبعاد 
متشعبة ومشكالت متعددة، نجدها قد طرحت نفسها في  العقود  األخيرة من القرن العشرين 

أخطرها  ومطلع القرن الحالي  كواحدة من أخطر القضايا في العصر الحديث إن لم تكن
على اإلطالق، إذ بدأ االهتمام العالمي بالبيئة يتزايد نتيجة الوعي بمخاطر التلوث البيئي 

 .على صحة اإلنسان وحياته وعلى أمنه ومستقبله 
وتم َسنُّ العديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تخص حماية البيئة حتى 

 .روع القانون الدولي أصبح القانون الدولي للبيئة فرعًا مهمًا من ف
غير أن النصوص القانونية التي تتضمنها االتفاقيات والمعاهدات واإلعالنات الدولية 
تفقد فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها مالم تقترن بجزاء يفرض على كل من يخرق 

ردعًا لكل القواعد القانونية التي تكفل حماية حق اإلنسان في العيش في بيئة نظيفة ، وتؤمن 
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 .من يفكر في خرق تلك القواعد القانونية 
وبما أن الجزاء قد يكون مدنيًا متمثاًل بالتعويض أو رد الحال على ما كان عليه ، وقد 
يكون إداريًا متمثاًل بالعقوبات االنضباطية ، أو قد يكون جنائيًا متمثاًل بالعقوبات الجنائية 

ول التي انضمت إلى المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكفلها التشريعات الوطنية في الد
التي تتضمن نصوص تحمي البيئة وذلك تطبيقًا لمبدأ اتساق القوانين الوطنية مع القوانين 

 .الدولية بما يتماشى والتزام الدول بموجب تلك االتفاقات
لق وقد يكون عن طريق المحاكم الجنائية الدولية إذا ما وصل السلوك الجرمي المتع

 .بتلوث البيئة إلى حد الجريمة الدولية التي تهم المجتمع الدولي بأسره 
ومن هنا ينهض دور القانون الجنائي الدولي في حماية البيئة من التلوث أثناء 
النزاعات المسلحة، ليساهم في الحد من إفالت كبار المجرمين الدوليين من العقاب في حالة 

زاعات المسلحة وكانت تلك الجريمة من جرائم الحرب وتتعلق ارتكابهم جرائم دولية أثناء الن
 .بالبيئة

 
ًنطاقًالبحثً-ثانياًا

بان النزاعات المسلحة تجد مصدرها اإن األحكام المتعلقة بالحماية الدولية للبيئة 
األساسي في نطاق القانون الدولي اإلنساني بوصفه ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام 

إنعام النظر  بيد أن.عات المسلحةاواحترام حقوق اإلنسان أثناء النز بمراعاة اعده المتعلقة قو 
يكشف عن إن بعضًا من هذه الفروع ينطوي  اً سلف ةر و ذكمفي فروع القانون الدولي األخرى ال

 أثناءالمبادئ واألحكام التي تنهض مصدرًا مستقاًل للحماية الدولية للبيئة من على كثير 
 .ةعات المسلحاالنز 

ومن المعلوم أن دراسة القانون الدولي البيئي بمفهومه العام يحتاج إلى مؤلفات 
موسعه،غير أن نطاق بحثنا سيقتصر على الحماية الجنائية الدولية التي تهدف إلى حماية 

وبذلك سيخرج عن نطاق بحثنا أنواع الحماية الدولية غير الجنائية بجميع صورها  .البيئة
 .اية البيئة االخرى المقررة لحم

كما إننا سنقتصر على جانب محدد من تلك الحماية الجنائية وهو الحماية الجنائية 
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النزاعات المسلحة ، وبالنتيجة فسيخرج عن نطاق بحثنا الحماية الجنائية  أثناءالدولية للبيئة 
 . الدولية للبيئة في حالة السلم

 
ًتقسيمًالبحثًً-ثالثاًا

ا إلى مبحثين يسبقها مطلب تمهيدي حول مفهوم وعلى هدي ما تقدم سنقسم بحثن
التلوث البيئي ، ومن ثم نخصص المبحث األول لبيان المصادر القانونية لحماية البيئة من 
التلوث أثناء النزاعات المسلحة ، أما المبحث الثاني فنخصصه  للبحث في دور القضاء 

ت المسلحة، ومن ثم نختتم البحث الجنائي الدولي في حماية البيئة من التلوث أثناء النزاعا
 .بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات 
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ًاملطلبًالتمهيدي
ًمفهومًالتلوثًالبيئي

لوث الشيء بالشيء : التلوث لغًة يعني خلط الشيء بما هو خارج عنه فيقال     
بن والجص بالرمل ، أن كل ما خلطته  فقد لثته ولوثته ، كما تلوث الطين بالت) وخلطه به ،

،و لوث الشيء بالشيء خلطه به، ولوث الرجل ثيابه بالطين تلويثًا (4) (كدره : ولوث الماء 
 . ( )لطخها ولوث الماء أيضا كدره 

يعرف بتعريفات متعددة ، فهناك من يعرفه  pollution   أما اصطالحًا فإن  التلوث  
البيولوجية أو الصفات الجمالية التي تحدث في التغيرات الفيزياوية اوالكيمياوية و " على أنه 

الماء أو الهواء اوالتربة وتؤدي إلى تغيـــر نوعيتهما ومواصفاتهما بحيث تصبح ضارة بالبيئة 
 .( )" المحيطة بها ومن عليهـــا

بالمفهوم العملي فهو تغير وخلل في النظام البيئي في التعايش بين  التلوث أما
انات في بيئة معينه كان يقضي على اإلحياء الدقيقة التي تعيش األجيال من نباتات وحيو 

عليها األسماك في البيئة المائية أو أن تلك الملوثات التي تطرح في الهواء تخل في نسب 
مكونات الهواء مما تزيد نسبة غاز ثاني اوكسيد الكربون ويسبب ذلك في حدوث أمراض 

الضوضاء التي تضـــغط على أعصاب اإلنسان  معينه لإلنسان والحيوان والنبات إضافة إلى
 .( )في البيئة التي يعـــــيش فيها 

التغرات غير المرغوبة التي تحصل في الخصائص الفيزياوية " كما يمكن تعريفه بأنه
أو الكيميائية أو البيولوجية لهوائنا وأرضنا ومائنا وتؤدي إلى االضرار بحياة اإلنسان واحيائة 

 ".واحوالة المعيشية والثقافية اوبمصادر موادة االولية  المرغوبة وصناعته
وهي في اللغة تأتي بعدة معاني  " بوأ"أما المفهوم اللغوي للبيئة ،فهي مشتقة من 

المنزل أو الموضع ، يقال  ،ولكن الذي يتفق مع  موضوع البحث هو أن البيئة تأتي بمعنى ،
ومنه قوله تعالى .  ( )هيأه ومكن له فيه : منزاًل تبوأت منزلة أي نزلته ، وبوأ له منزاًل وبوأه 

 َوَكَذِلَك َمكَّنِّا ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشاء َواَل ُنِضيعُ  :"
يَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َوا:" ،وقوله تعالى  ( ) (َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ  إْلِ

 .(33)" َوَبوََّأُكْم  ِفي اأَلْرِض َتتَِّخُذوَن ِمن ُسُهوِلَها ُقُصوًرا :" ،وقوله تعالى  (31)"ِإَلْيِهْم 
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فالبيئة هي المنزل أو الموضع الذي يحيط بالفرد أو المجتمع ، فيقال بيئة طبيعية    
 . اسية وبيئة اجتماعية وبيئة سي

أما التعريف العلمي االصطالحي للبيئة فهو المحيط الذي يعيش فيه الفرد ويؤثر فيه 
ويتأثر به ومعناه ليس فقط المحيط الواسع الذي يعيش فيه أو المسكن الذي يرقد فيه اإلنسان 
نما يشمل كذلك اإلنسان نفسه الذي يعمل ويؤثر في البيئة كما تتأثر البيئة  أو محل عمله وا 

أو بأنه التغير الحاصل في أي من الخواص الكيماوية أو الفيزياوية لكل أو لبعض  به
المكونات المحيطة باإلنسان ومعدل نسبتها ويعتبر النشاط اإلنساني العملي في الحياة 
اليومية السبب الرئيسي لحدوث وظهور الملوثات البيئية ولم يقتصر تأثير التلوث البيئي على 

أي أن ، تعدى بتأثيراته إلى ما هو ابعد من هذا ويشمل الريف أيضا بل وي،المدن فحسب 
فهناك ، البيئة تشمل مصير الكرة األرضية بشكل عام في جوها وسطحها وباطنها وساكنيها 

ما ينبعث في جو األرض من غازات االحتراق وما ينتج عنه من تسخين مناخ األرض 
غراق المدن الساحلية وتحرير الغازات التي  وبالتالي ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار وا 

حداث ثقوب فيها وارتفاع  تؤدي إلى هبوط في نسبة غاز األوزون في طبقات الجو العليا وا 
نسبة األشعة البنفسجية على اإلحياء ويعاني سطح األرض من تقلص المساحات الخضراء 

أي مادة ال توجد طبيعيا في  أما الملوثات هي. والمزروعة وازدياد التصحر وانجراف التربة 
البيئة بطريقة ينجم عنها اثأر غير مرغوبة فيها ويشمل هذا التأثير بتغير معدل نمو الكائنات 

التدخل في السلسلة الغذائية وان تكون سامة ولها تأثير ضار على الصحة العامة ، الحية 
ناعات وبصورة عامة والراحة أو تغير بالمنشات والممتلكات أو تقلل من درجة كفاءة الص

فان الملوثات هي المواد التي تغزو النظام البيئي بكميات كبيرة كالمخلفات من الصناعة ،
، النفطية أو التي توجد كناتج عرضي ألي عملية صناعية أو نشاط إنساني وقد تكون صلبة 

 .غبار أو دقائق جزيئية، رذاذ ، سائلة ، شبه صلبة 
على انتشار التلوث البيئي في عصرنا الراهن هو ومن ابرز العوامل التي ساعدت 

استخدام األسلحة في النزاعات المسلحة ، وهذا ما يدخل في صلب القانون الدولي اإلنساني 
من جهة وفي صلب القانون الدولي البيئي من جهة أخرى ، غير أن القواعد القانونية إذا لم 

 .ها سوف لن تطبق بشكلها الصحيحتقترن بجزاء يردع من تسول له نفسه اختراقها ، فإن
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ًاملبحثًالول

ًاملصادرًالقانونيةًللحمايةًاجلنائيةًالدوليةًًللبيئةًمنًالتلوث
ًأثناءًالنزاعاتًاملسلحة

 
 من المعلوم أن النزاعات المسلحة  تخضع في  احكامها  للقانون  الدولي اإلنساني

Human International law  ُيعد فرعًا من نون ولما كان  هذا الفرع من القا
فروع القانون الدولي العام فانه يخضع لألحكام العامة التي تنظم مصادر القانون الدولي 
العام، بمعنى آخر إذا لم توجد قاعدة قانونية خاصة في القانون الدولي اإلنساني والفروع 

  (32)وع إلى القواعد القانونية العامة في القانون الدولي العامجاألخرى يتم الر 
نجد إن األساس القانوني للحماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات  وعلى هدي ما تقدم 
 :تيتمثل في اآليالمسلحة 
 .االتفاقيات الدولية -1
 .العرف الدولي -2
 .المبادئ العامة للقانون -3

وبغية تسليط الضوء على الجوانب المختلفة  لهذا الموضوع ،سنتناول في هذا المبحث 
ات الدولية بوصفها مصدرًا من مصادر الحماية الدولية للبيئة في مطلب أول ومن ثم االتفاقي

نتطرق في مطلب ثاٍن إلى موضوع العرف الدولي بوصفه مصدرًا من مصادر الحماية ،ومن 
 .ثم نتناول المباديء العامة للقانون في مطلب ثالث

 
ً
ً
ً
ً
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ًاملطلبًاألول
ًالتفاقياتًالدوليةً

  
الدولية من ابرز مصادر القانون الدولي بشكل عام ، ومصادر القانون  تعد االتفاقيات

من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة ( 2)الدولي البيئي بشكل خاص ، وتعرف المادة 
أشخاص من  هي اتفاق يعقد كتابة بين شخصين أو أكثر" االتفاقيات الدولية    3

ونية، ويخضع لقواعد القانون الدولي العام، القانون الدولي العام بقصد أحداث آثار قان
 . " يا كانت التسمية التي تطلق عليهأسواء تم هذا االتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر، و 

المعاهدات أو االتفاقيات الدولية تنظم مجاالت دولية متعددة ،  وعلى الرغم من أن 
واعد حماية البيئة أثناء إال أن نطاق بحثنا يقتصر على المعاهدات الدولية التي تنظم ق

هما في القانون الدولي البيئي، بعد أن ماالتفاقيات الدولية مكانًا  احتلتالنزاعات المسلحة ،إذ 
اعتمدت على تواتر األعراف واالتفاقات الدولية ذات الصلة باحترام ومراعاة حقوق اإلنسان 

، الخاص بالحرب    3ام في ذلك بإعالن باريس لع بان الحروب والنزاعات المسلحة، بدءً ا
ر استخدام أنواع من األسلحة، حظالخاص ب    3لعام  غالبحرية، وتصريح سان بطرسبر 

عالن بروكسل لعام  ، 1  3والخاص بتدوين قانون الحرب، ومدونة أكسفورد لعام  4  3وا 
ات كما أن من المعاهدات الدولية الرئيسية التي تشتمل على قواعد بشأن حماية البيئة في أوق

 :النزاع المسلح
اتفاقية )المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب في البر   1 3اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

الئحة اتفاقية الهاي )والالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب في البر ، (الهاي الرابعة
ي تتفجر تلقائيا المتعلقة بوضع األلغام البحرية الت  1 3اتفاقية الهاي الثامنة لعام ،و (الرابعة

المتعلقة بحماية المدنيين وقت   4 3اتفاقية جنيف لعام ،و  (اتفاقية الهاي الثامنة)بالتماس 
المتعلقة بحماية الملكية الثقافية  4  3اتفاقية الهاي لعام ،و ( اتفاقية جنيف الرابعة) الحرب 

    3تفاقية عام ا،و (اتفاقية الهاي لحماية الملكية الثقافية)في حالة نشوب نزاع مسلح 
لحظر استخدام تقنيات التغير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى 

البروتوكول اإلضافي التفاقيات ، فضاًل عن (اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة)
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والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية ،  4 3آب / أغسطس 32جنيف المعقودة في 
البرتوكول ، و  (البرتوكول األول التفاقيات جنيف)    3لعام ( البروتوكول األول)لمسلحة ا

والمتعلق بحماية ،  4 3آب / أغسطس  32اإلضافي التفاقيات جنيف المعقودة في 
البروتوكول )    3لعام ( البروتوكول الثاني)ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 

 (. الثاني
لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن  1  3ية عام اتفاقكما تضمنت 

مع ، (االتفاقية المتعلقة باألسلحة التقليدية)اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر 
 :البروتوكولين التاليين

 
البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام واألفخاخ المتفجرة واألجهزة 

 .(كول الثاني لالتفاقية المتعلقة باألسلحة التقليديةالبروتو )األخرى 
البروتوكول الثالث )البرتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األسلحة المحرقة 

نتاج وتخزين واستعمال  (.لالتفاقية المتعلقة باألسلحة التقليدية واتفاقية حظر استحداث وا 
همة تهدف إلى حماية البيئة أثناء م ، نصوصاً  1  3األسلحة الكيميائية وتدميرها لعام 

 .النزاعات المسلحة
إلى إن القانون الدولي للبيئة قد حظي باهتمام المجتمع الدولي منذ  كما تجدر اإلشارة

بداية عقد السبعينات فقد نظمت األمم المتحدة الكثير من المؤتمرات الدولية ذات الصلة 
ر استكهولم الذي انعقد في السويد في عام  المباشرة بالبيئة كما هو الشأن بالنسبة لمؤتم

يودي جانيرو  الذي انعقد في البرازيل في عام ر حول البيئة اإلنسانية ،ومؤتمر  2  3
 4  3حول البيئة والتنمية ،وفي جمهورية مصر العربية انعقد مؤتمر القاهرة لعام  2  3

 . والتنمية كانــحول الس
مؤتمرات الدولية حول البيئة ومشكالتها تجسد والى جانب اإلعالنات الصادرة عن ال 

االهتمام الدولي الواسع بالبيئة في إبرام العديد من االتفاقات المعنية بحماية البيئة وصيانة 
حول منع تلوث البحار بالنفط  4  3اتفاقيات لندن لعام فيما يخص مواردها كما هو الحال 

ت تغيير اي آخر لتقنيئي استخدام عدار أي استخدام عسكري أو أحظبشأن     3واتفاقية 
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 (.31) البيئة
 
ُتشكل المصدر الرئيس والفعال في وعلى هدي ما تقدم نجد أن االتفاقيات الدولية  

 لذا يمكن. توفير الحماية القانونية الالزمة للبيئة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة دصد
الظروف وتلك األحوال يمكن أن تتجلى  مثل هذه فيالقول بأن أسانيد الحماية الدولية للبيئة 

في العديد من الوثائق واالتفاقات المكونة للقانون الدولي اإلنساني، سواء فيما نصت عليه 
ما وجوب حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة، أو في في االتفاقيات صراحةه أحكام هذعض ب

د استخدام وسائل وأساليب ر أو تقييحظأشار إليه البعض اآلخر في هذه االتفاقيات من 
معينة أثناء النزاعات المسلحة وضرورة اتخاذ إجراءات واحتياطات معينة فيما يتعلق باألعيان 

المدنية وهو ما يضمن بصورة غير مباشرة توفير الحماية لهذه الموارد والمنشآت  والمنشآت
 .وعدم تعرضها للضرر

فاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الشأن وعند استقراء النصوص القانونية الوارده في االت
نجد أنها تنقسم  إلى نصوص ذات داللة صريحة ومباشرة على حماية البيئة أثناء النزاعات 

 .  المسلحة ، ونصوص  ذات داللة غير مباشرة وضمنية على تلك الحماية 
 فمن ما النصوص المباشرة التي تعرضت لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةأف 

من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام  }4 {من المادة ( 2)أبرزها الفقرة 
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل  -2": من أنهوالتي نصت على أنه   4 3

األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق 
تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشر ُّ وشبكاتها وأشغال الري، إذا الزراعية التي 

تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان 
 ." حملهم على النزوح أم ألي باعث آخرلالباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم 

حماية األعيان والمواد التي ال غنى عنها "نوان تحت ع علمًا إن هذا النص قد ورد
وهو ما يؤكد إن حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة يرقى إلى  "لبقاء السكان المدنيين

الذي يوجب على األطراف المتنازعة إعطاء األولوية الكاملة  االلتزام الدولي العاممصاف 
 ناجمة عن الحروب والمنازعاتحكامه من اجل حماية البيئة من األضرار الأمقتضى ب
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 . المسلحة
المتعلق بحماية  وكما تضمن البروتوكول االضافي االول  الملحق باتفاقيات جنيف  
النزاعات الدولية المسلحة نصين  مهمين يدالن بشكل صريح على ضرورة حماية  ضحايا

ال " على انه  كمه(   )من المادة   }3{البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، إذ نصت الفقرة 
ال وهي السدود والجسور أتكون األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة 

أهدافا ت والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محال للهجوم، حتى ولو كان
ـذا الهجوم أن يتسب ُّ في انطالق قوى خطرة ترت ُّ ـه عسكرية،إذا كان من شأن مثل

رة أوجبت على المتحاربين قلذا نجد إن هذه الف" .ان المدنيينخسائر فادحة بين السك
تي يؤدي تدميرها إلى لية الحيوية وائضرب السدود والتي تعد من المنشآت الما عنالمتناع ا
حداث آثار خطيرة على البيئة فضاًل عما قد يصيب حياة السكان وممتلكاتهم من جراء ا

 . مهاجمتها
من البروتوكول أعاله على نص (   )لثالثة من المادة من الفقرة ا( ج)كما نص البند 

آخر يدل ضرورة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة  فاعتبر من قبيل االنتهاكات الجسيمة  
شن هجوم على األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة " لهذا البروتوكول 

أو إصابات لألشخاص . األرواحعن معرفة بان هذا الهجوم يسب ُّ خسائر بالغة في 
 .  " 75المادة من  ثالثا /أ/2كما جاء في الفقرة  المدنية عيانلأل االمدنيين، أو أضرار 

ذات الداللة على حماية البيئة أثناء النزاعات  أما ما يتعلق بالنصوص غير المباشرة
لتي يترتب على المسلحة ، فقد تضمنت االتفاقيات والمعاهدات الدولية الكثير من النصوص ا

 .احترامها حماية البيئة وأثناء النزاعات المسلحة
ر حظوهو أول وثيقة دولية ترسي مبدأ     3لعام  غفقد جاء تصريح سان بطرسبر 

غرام لما له من اضرار بيئية، إذ اقر  411استخدام الرصاص المتفجر الذي يقل وزنه عن 
إن للحر ُّ " جاء في مقدمة التصريح التصريح وجوب مراعاة مبادئ اإلنسانية في الحرب و 

، كما إن الهدف من ..حدودا يج ُّ أن تقف عندها حتى ال تخرج على مبادئ اإلنسانية
ر استخدام حظ، كما نص التصريح على "  الحر ُّ هو إضعاف القوة العسكرية للعدو

 .مضاعفة اآلالم بغير القادرين األسلحة التي ال تحقق إال
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ذا كان  بيقه على المقاتلين أثناء القتال فمن باب أولى أن يمتد تط يالتصريح يعن وا 
ر والتجريم إلى المدنيين، وهو ما يمكن الوصول إليه، من خالل نص االتفاقية حظال

 يحيث يمكن تفسيرها على إنها تعن( disabled menغير القادرين )وبالتحديد إدراجها لعبارة 
سلحة يمكن أن يؤدي إلى األضرار ومن ثم فان استخدام هذا النوع من األ. يننيدمال

 .بالمنشآت المائية ومن ثم األضرار بالمدنيين
وصفوة القول إن أحكام القانون الدولي اإلنساني االتفاقية المباشرة وغير المباشرة 
تشكل المصدر الرئيس والفعال للحماية القانونية اللبيئة أثناء النزاعات المسلحة لما تنطوي 

الحماية ضد  من مالئماو تكفل للبيئة قدرا معقوال  ةوغير مباشر  ةمباشر  نصوصعليه من 
 .مخاطر وأضرار الحروب والنزاعات المسلحة

ويزداد نطاق الحماية في ظل اتفاقيات القانون الدولي للبيئة، ألنها اتفاقيات الغرض 
اني من منها حماية البيئة بجميع انوعها من المخاطر التي تهددها ، فالبشرية اليوم باتت تع

ويالت وأضرار الحروب وغيرها من صور النزاعات المسلحة ولم تتوقف تلك المعاناة عند 
ومنها البيئة والتي  ويةضرار باإلنسان بل امتدت إلى ممتلكات الدولة ومرافقها الحيحدود اال

 .تعد سالمتها جزءا من سالمة البيئة وتوازنها
لقانونية الخاصة بحماية البيئة الطبيعية في تشكلها البيئة، فان القواعد ا ولألهمية التي

 وقت السلم تبقى نافذة أثناء النزاعات المسلحة إلى جانب القواعد القانونية الخاصة بها في
ذلك إن األعيان المدنية تحظى بحماية قانونية وقت السلم ومن  ، القانون الدولي اإلنساني

لمسلحة، ذلك إن شمول حياة اإلنسان الطبيعي أن تمتد إليها الحماية أثناء النزاعات ا
وسالمته الجسدية بالحماية القانونية في النظم القانونية للدول المتمدنة يقتضي تمتع األعيان 

ة بتحقيق هذه المقومات األساسية للوجود اإلنساني بحماية خاصة في ظل قوانين ـالمرتبط
 .  الحروب وأعرافها
أشارت في مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولية  ذلك فان لجنة القانون الدولي إلى جان ُّ

الدولية إلى إن التلوث الشامل للغالف الجوي أو البحار يمكن أن يعد جريمة دولية فقد 
… الجريمة الدولية تنشأ" إن ى لمشروع علامن (  3)من المادة ( 1)نصـت المادة  الفقرة 

لبيئة البشرية والحفاظ عليها، من انتهاك خطير اللتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية ا
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 ." مات التي تحظر التلويث الشامل للغالف الجوي أو للبحارالاللتز  بةـــكما هو الشأن بالنس
ذلك فان تحمل المسؤولية عن األضرار البيئية الشاملة قد ورد في العديد  فضال عن

 )21)ك ما جاء بالفقرة من ذل. من المعاهدات المتعلقة بالنزاع المسلح أو الرقابة على التسليح
اشي النشاطات العسكرية حيج ُّ ت" من انه  2  3من الميثاق العالمي للطبيعية لعام 

الطبيعة من التدهور الناجم عن الحر ُّ أو  نيتعين أن تصا"وانه "الضارة بالطبيعة 
 ." النشاطات العدائية األخرى

ئة والتنمية لعام دي جانيرو حول البيرو من إعالن ( 24)ما ورد في نصت البند ك 
الحر ُّ تمارس عمال تخريبيا جوهريا على التنمية الدائمة ولذلك يتعين " على إن 2  3

ة النزاع المسلح، مدعلى الدول أن تحترم القانون الدولي المتعلق بحماية البيئة في 
" من اإلعالن نفسه على انه  }أ / 1{كما نص البند  " وتسهم في تطويره تبعا للضرورة

الحرو ُّ من  أثناءفي اتخاذ تدابير تتماشى مع القانون الدولي بغية الحد  يرـالتفكينبغي 
 ."   التدمير الشامل للبيئة الذي ال يمكن تبريره في نظر القانون الدولي

من   34و  1 والمادتان ، من الئحة اتفاقية الهاي الرابعة( ز) 21المادة )وبموجب 
من البرتوكول األول التفاقيات جنيف، فإن    و( 1)  1والمادتان ، اتفاقية جنيف الرابعة

وفي ظل . تدمير البيئة الذي ال تبرره الضرورة العسكرية فيه انتهاك للقانون اإلنساني الدولي
 .يعاقب على هذا التدمير بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون اإلنساني الدولي ، ظروف معينة

التدابير المطلوبة بموجب القانون ينبغي أن تتخذ الدول جميع ، وعلى وجه الخصوص
 :الدولي لتجنب ما يلي

جعل الغابات أو األنواع األخرى من الغطاء النباتي هدفا للهجوم باألسلحة ( أ)
الحارقة إال عندما تستعمل هذه العناصر الطبيعية وسيلة لتغطية أو إخفاء أو تمويه المقاتلين 

 (34)ي في حد ذاتها أهدافا عسكريةأو عندما تكون ه، أو األهداف العسكرية األخرى
كالمواد ، الهجمات على األهداف التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين( ب)
إذا نفذت هذه الهجمات بغرض ، أو منشآت مياه الشرب، أو المناطق الزراعية، الغذائية

 ( 3)حرمان السكان المدنيين من هذه األشياء
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، منشآت التي تحتوي على قوى خطيرةالهجمات على مناطق األشغال أو ال( ج)
حتى لو كانت ، وخصوصا السدود وحواجز المياه والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية

إذا كان من المحتمل أن يؤدي مثل هذا الهجوم إلى إطالق قوى خطرة ، أهدافا عسكرية
ه األشغال أو تترتب عليه خسائر شديدة بين السكان المدنيين وطالما أنه يحق لمثل هذ

 ( 3)المنشآت أن تحظى بحماية خاصة بموجب البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف
ومن النصوص االتفاقية التي تتضمن إشارة إلى حماية البيئة  النصوص التي تقرر 

ووجوب تسجيل موقع جميع حقول األلغام . حظر زرع األلغام األرضية على نحو عشوائي
وضع األلغام األرضية التي تفجر من بعد و ال يبطل مفعولها ذاتيا ويحظر . المخطط لها
 .( 3)وتوجد قواعد خاصة للحد من زرع األلغام البحرية واستعمالها. وغير مسجلة

كما أكدت نصوص أخرى على ضرورة توجه العناية في أثناء الحرب لحماية وحفظ 
أو يمكن أن ، لتي يقصد بهاويحظر استعمال أساليب أو وسائل الحرب ا. البيئة الطبيعية

أن تسبب أضرارا بالغة على نطاق واسع لمدة طويلة للبيئة الطبيعية فتلحق ، ينتظر منها
 .( 3)بذلك أضرارا بصحة السكان أو بقائهم

التفاقيات على ضرورة حظر استخدام تقنيات من جانب آخر فقد أكدت بعض ا
ئية أخرى مما تكون له آثار واسعة التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألي أغراض عدا

االنتشار أو طويلة األجل أو شديدة بوصفه وسيلة للتدمير أو إلحاق األذى أو الضرر بأية 
إلى أي أسلوب إلدخال التغيير " تقنيات التغيير في البيئة"ويشير مصطلح . دولة طرف أخرى

رض أو تركيبها أو على ديناميات األ –عن طريق التحكم عن قصد بالعمليات الطبيعية  –
، وغالفها المائي وغالفها الجوي، وجزء اليابسة منها، بما في ذلك نباتاتها وحيواناتها، بنيتها

 .( 3)أو على الفضاء الخارجي
حظر الهجمات على البيئة الطبيعية من قبيل االنتقام وذلك بالنسبة للدول وكذلك 

 .(21)األطراف في البرتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف
ك إن الضرر البيئي يشكل أحد مصادر تهديد السلم واألمن اهذا وذ فضال عن

الدوليين وان لم ينظر إليه بعد على انه صورة من صور استخدام القوة أو التهديد باستخدامها 
فقد جاء في البيان الصادر عن قمة رؤساء الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن 
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المصادر غير العسكرية لعدم االستقرار في المجاالت "بان  2  3ثانيكانون الي ـالدولي ف
ة قد أصبحت تشكل تهديدا للسلم واألمن ياالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والبيئ

 .( 23")الدوليين
يرى بان األحكام العامة للقانون الدولي للبيئة تعنى  امن إن هناك اتجاه وعلى الرغم

الل الموارد غلتي تنظم نشاطات اإلنسان وقت السلم في مجال إستبوضع القواعد والضوابط ا
الطبيعية بما يضمن الحفاظ على البيئة دون أن تطبق هذه األحكام في مجال حماية البيئة 

تؤكد ولو في البعض منها إن  سابقا، فان الحجج التي أوردناها  أثناء النزاعات المسلحة
،  لتطبيق في مجال حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةام القانون الدولي للبيئة قابلة لـأحك

عدم إطالق يد المتحاربين فيما يتعلق  هادفإذ يحكم نشاط األطراف المتحاربة مبدأ م
مة ية الجسيإحداث األضرار البيئعن االمتناع ابتصرفاتهم إبان اشتعال الحروب، وااللتزام ب

 .التي تسببها النزاعات المسلحة
من البرتوكول األول (    المادة )من (  )ي االشارة إلى أن الفقرة وأخيرًا ينبغ
تشجع الدول على الدخول : ) قد تضمن نصًا مهمًا أذ أكد على ضرورة ( التفاقيات جنيف

في مزيد من االتفاقات التي تنص على توفير حماية إضافية للبيئة الطبيعية في أوقات النزاع 
 (.المسلح

 
 املطلب الثاني

 الدويلالعرف 
 
الملزم هو مجموعة من القواعد القانونية غير المكتوبة تنشأ في  العرف الدوليو  

علمهم ل،  ر الدول لها مدة طويلة مما جعلها مقبولة من الدوليالمجتمع الدولي بسبب تكر 
 .بتمتعها بوصف اإللزام القانوني، ويترتب على مخالفتها التزام قانوني على المستوى الدولي

محكمة العدل الدولية في فقرتها لمن النظام األساسي  } 1{المادة  يضاوأشارت أ
رعية المعتبرة بمثابة مالعادات الدولية ال" إلى القواعد العرفية الدولية على إنها  }أ{األولى 

من المتفق عليه ان وجود قاعدة في القانون الدولي و . " عليه تواتر االستعمال قانون دل
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ممارسة الدول واالعتقاد بان مثل هذه الممارسة مطلوبة  -:ملين هما العرفي تتطلب وجود عا
، وكما ذكرت محكمة ( 22)أو محظورة أو مسموح بها تبعا لطبيعة القاعدة كمسالة قانونية 

من البديهي ان يبحث عن مادة القانون : " العدل الدولية في قضية الرصيف القاري 
  .( 21" ) ارسة الحقيقية واالعتقاد القانوني للدولالدولي العرفي في المقـام األول في المم

 العرف الدولي احد اهم مصادر القانون الدولي واقدمها ، وله مكانة متميزه ألنهف
هم في تكوين معظم أحكام وقواعد هذا القانون، منذ القدم، بدءا من إعالن سان بطرسبرغ اس

 نالو والبروتوك  4 3ات جنيف ووصوال إلى اتفاقي  1 3باتفاقيات الهاي ا رور ـمو     3
 .والتي تشكل بمجملها جوهر القانون الدولي اإلنساني    3هالعام ـل ناـاألضافي

منح حماية يو لقد كان للعرف وال يزال دور بارز في تنظيم جوانب عديدة للحرب 
لفئات واسعة من األشخاص الذين ال يشتركون أو توقفوا عن االشتراك مباشرة في األعمال 

، واألشخاص المحرومون من حريتهم ألسباب تتعلق  والغرقى ، الجرحى، والمرضى) ائيةالعد
 . (، واألعيان المدنية  ، والمدنيون بالنزاع المسلح

وربما يثور تساؤل حول مدى اهمية العرف في مجال حماية البيئة في ضل وجود 
واالجابة على هذا ، الكثير من االتفاقيات التي تنص صراحة او ضمنًا على تلك الحماية 

التساؤل تكم في أن تطبيق هذه المعاهدات في المنازعات المسلحة الحالية يعترضه بعض 
والتي تسوغ الرجوع إلى العرف، ولعل من أبرز تلك الصعوبات ما يتعلق الصعوبات العملية 

ادقت ، فمن المعلوم أ، المعاهدات على الدول التي صبمسألة نسبية أثر المعاهدات الدولية 
أن تطبيق مختلف معاهدات القانون الدولي اإلنساني في المنازعات يعني وهذا ،عليها فحسب

فبينما تم التصديق . المسلحة يتوقف على تصديق الدول المعنية بالنزاع على هذه المعاهدات
، لم يتم التصديق عالميًا على المعاهدات  4 3عالميًا على اتفاقيات جنيف األربع لعام 

ومع أن ، للقانون اإلنساني، كالبروتوكولين اإلضافيين، على سبيل المثال  األخرى
، فإن فعاليته  دولة 1 3البروتوكول اإلضافي األول قد تم التصديق عليه من أكثر من 

دة في الوقت الحاضر الن دول عدة كانت أطرافًا في منازعات مسلحة دولية ولم تكن و محد
دولة على البروتوكول اإلضافي  1 3، صادق نحو  لمثلوبا.  أطرافا في هذا البروتوكول

. ، لكن دول عدة تجري على أراضيها منازعات مسلحة غير دولية لم تصادق عليه الثاني
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ففي هذه المنازعات المسلحة غير الدولية، غالبًا ما تكون المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات 
 . المعاهدات اإلنسانية ليها منعجنيف األربع الحكم الوحيد المنطبق 

ومن جانب آخر  ال تنظم اتفاقيات القانون الدولي االنساني بتفاصيل كافية نسبة 
كبيرة من المنازعات المسلحة المعاصرة، أي المنازعات المسلحة غير الدولية، ألن هذه 

ت أقل كثيرا من القواعد التي تحكم المنازعاتفاقية المنازعات تخضع لعدد من القواعد اال
فهناك عدد محدود من المعاهدات التي تنطبق على المنازعات المسلحة غير . الدولية
، بينما  مادة موضوعية فقط خمس عشرةيتضمن البروتوكول اإلضافي الثاني فمثال  الدولية،

 حقيقةومع أن األرقام ال تروي ال. مادة ثمانينمن  كثرايتضمن البروتوكول اإلضافي األول 
دليل على التفاوت البارز في التنظيم الذي يوفره القانون االتفاقي لكل من  كاملة، غير إنها

. النزاع المسلح الدولي وغير الدولي، وعلى األخص فيما يتعلق بالقواعد والتعاريف المفصلة
تلك الصعوبات وغيرها من الجوانب العملية االخرى التي قد تعترض تطبيق المعاهدات 

 .لعرف لما به من اهمية كونه احد مصادر القانون الدولي الدولية تسوغ الرجوع إلى ا
 

 املطلب الثالث
 اجلنائي الدويل املبادئ العامة للقانون

 
لدولية تعد امن النظام األساسي لمحكمة العدل  } 1{من المادة  }جـ{بموج ُّ الفقرة 

ر القانون المصدر الثالث من مصاد"  مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة" 
تعد أحد المصادر األساسية للقانون الدولي  الناشئة من األعراف فالمبادئ القانونية.الدولي 

من اتفاقية  }1 {ذا لم يكن هناك نص مكتوب في معاهدة وهو ما أكدته المادة ااإلنساني 
من  }2 {المادة كذلك ، و عند اإلشارة إلى موضوع االنسحاب من االتفاقية  جنيف األولى

من اتفاقية  }  3{من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة  }342{تفاقية جنيف الثانية والمادة ا
المادة األولى من البروتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف من  2الفقرة و ، جنيف الرابعة 

يظل المدنيون والمقاتلون في الحاالت التي ال ينص ) والتي نصت على انه    3لعام 
أو أي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ " البروتوكول " اللحق عليها في هذا 
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 .( القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام
 :بالقانون الدولي اإلنساني ةومن أمثلة المبادئ العامة للقانون الخاص

 .ريةمبدأ التمييز بين األهداف المدنية واألهداف العسك
 .مبدأ تقييد حقوق المتحاربين

 .مبدأ التناس ُّ
أهمية المبادئ العامة للقانون ودورها في إضفاء الحماية الدولية للبيئة  وفي تبيان 

أثناء النزاعات المسلحة، وبالنظر لكون المبادئ العامة للقانون التي أقرتها األمم المتمدنة تجد 
هذه  لجاعلي والدولي، ولغرض تقسيم البحث سنن الداخيأساسها في كال النظامين القانوني

المبادئ في مطلبين يعالج األول وجوب إضفاء الحمـاية عـلى مـوارد الميـاه والمنشآت المائية 
طبقا للمبادئ العامة للقانون المستقاة من القانون الداخلي، في حين يعالج المطلب الثاني 

المسلحة طبقا للمبادئ العامة للقانون التي  وجوب إضفاء الحماية على البيئة أثناء النزاعات
 .تجد أساسها في القانون الدولي اإلنساني

 
 

 الفرع األول
اء النزاعات المسلحة طبقا للمبادئ العامة للقانون نثأالحماية الدولية للبيئة

 المستقاة من القانون الداخلي
 
لداخلي وتعمل على المبادئ العامة للقانون التي تجد أساسها في القانون ا من أهم 

عدم جواز  التعسف في استخدام الحق ، مبدأعدم إضفاء الحماية على البيئة هي مبدأ 
  .مبدأ حسن النية، و  estoppelالتمسك بادعاء يخالف سلوكا سابقا أو ما يعرف بمبدأ 

ل الحق من مبادئ القانون العامة اعدم مشروعية التعسف في استعم إذ يعد مبدأ
أي غالبية فقهاء القانون الدولي على نقلها ر ة، والتي استقر دنمتى الدول المالمعترف بها لد

وصورة التعسف . إلى دائرة العالقات الدولية وقد طبقته المحاكم الدولية في مناسبات عدة 
ل الحق، أن تستعمل الدولة سلطة من السلطات التي خولها لها القانون بطريقة افي استعم
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 .ينتج عنها ضرر للغير
هذا المبدأ بالظهور في منتصف القرن التاسع عشر واخذ طريقه إلى القضاء  وبدأ 

الفرنسي الذي أكد إن ممارسة الحقوق المشروعة يتحول إلى عمل غير مشروع إذا ما أسيء 
استعمال هذه الحقوق، وذلك الن الحقوق ليست اال امتيازات اجتماعية ال تمارس اال لتحقيق 

، وتقدير المصلحة الفردية لصاحب الحق يجب إن يكون في إطار أهداف اجتماعية مشروعة
المصلحة االجتماعية التي يمكن أن يحققها استعمال هذا الحق، ويوجد التعسف عندمــا 
تضار المصلحة العامة بمصلحة فردية أو تضار مصلحة فردية أقوى من اجل مصلحة 

 .( 24) فردية اقل أهمية منها
ظم النظم القانونية الداخلية، ولقد أخذت عتشريعات م استقر هذا المبدأ فيوقد  
نها أيضا في القانون العام الداخلي تحت عنوان التعسف في استخدام السلطة كاالنظرية م

القانون لهذه السلطات  مهرس ماعوز اإلدارة في ممارستها لسلطاتها امنع تجإلى  يـي ترمهو 
 .( 2) أهداف اجتماعيةمن 

حرب لكرة انتقال هذا المبدأ إلى القانون الدولي بعد افل الخيوط األولى وظهرت 
ثار إنشاء عصبة األمم أ، فلقد Politisالعالمية األولى في الدراسات الشهيرة للفقيه 

واالختصاص المطلق للدول في ممارستها لهذه الحقوق الحديث عن فكرة التعسف في 
قوق لمنع األثر الضار لهذه استعمال الحق كوسيلة للحد من الحرية المطلقة لهذه الح

 (  2)الممارسة على المجتمع الدولي
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة من قبل  } 1{وعند مناقشة المادة 

اللجنة االستشارية التي كلفت بوضع مشروع النظام األساسي للمحكمة والتي أوردت المبادئ 
ل المتمدنة كأحد مصادر القانون الدولي التي تطبقها قبل الدو  منالعامة للقانون المعترف بها 

عن مبدأ التعسف في استعمال الحق كأحد هذه  Bassatti المحكمة، تحدث العضو اإليطالي
مثاال للمنازعات التي تنشأ من ممارسة الدولة الشاطئية في تحديد  بالمبادئ العامة، وضر 

جراءات ما دامت لم تعتمد على عرض بحرها اإلقليمي، فقد أشار إلى مشروعية هذه اإل
مبادئ أخرى كمبدأ حرية البحار مثال، وقد اتجه الفقه والقضاء منذ ذلك الحين إلى ضرورة 

 .(  2) إلى ميدان العالقات الدولية مبدأنقل هذا ال
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يكن من أمر، فان تطبيق هذا المبدأ في إطار القانون الدولي يعني استخدام ومهما  
ا وفق قواعد هذا القانون بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بدولة أخرى له ةقرر رخصة مالدولة ل

 .يره على أساس مصلحة مشروعة للدولة األولىتبر بحيث ال يمكن 
كيف يمكن تطبيق مبدأ التعسف في استعمال الحق في مجال الحماية  نولك  

 الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة؟
من ميثاق األمم (3 )مقرر بموجب المادة  حق الدفاع الشرعيمن المعلوم بأن 

حقها في الدفاع عن النفس بموجب الميثاق  سللدولة التي تمار  ولكن ال يجوز(   2)المتحدة
وزت هذا الحق اأن تقوم بتدمير البيئة للدولة المعتدية واال فان هذه الدولة تكون قد تج

عة إلى قوانين الحرب وتعسفت في استخدامه ذلك إن حالة الدفاع عن النفس تكون خاض
وبالشكل نفسه الذي تحكم به  وأعرافها ومن ثم فإنها تخضع لمبادئ القانون الدولي اإلنساني

 .العمليات العسكرية خارج إطار الدفاع الشرعي
تؤكد بشدة على     3وبروتوكولها اإلضافي األول   4 3اتفاقيات جنيف  لذا فان 

على  مبني الت النزاع المسلح دون أي تمييزتطبيق نصوص هذه االتفاقيات في جميع حا
طبيعة أو أصل نشأة هذه النزاعات، ومن ثم فان تدمير موارد المياه والمنشآت المائية يخالف 

وزا امبادئ القانون الدولي اإلنساني التي جسدتها هذه االتفاقيات ومن ثم فان تدميرها يعد تج
فان حق الدفاع الشرعي مقيد برد "  (Koroma)لحق الدفاع عن النفس وكما يقول القاضي 

أو عقابي مع  يبيدأوصد العدوان فقط، وال يخول الدولة التي تستخدمه القيام بعمل ت
 ."  المعتدية كما انه ال يشكل استثناء على قانون النزاعات المسلحة الدولة

ي عتدى عليها فمممارسة حق الدفاع عن النفس ال يعني أن تكون الدولة ال عليه فان 
حل من االلتزام بقواعد القانون الدولي اإلنساني التي ال يمكن انتهاكها ولذلك فإننا نرى 
صالحية مبدأ التعسف في استعمال الحق لتأسيس مسؤولية الدولة حين ممارسة أنشطة 

وارد المياه والمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة تضر بالمجتمع الدولي أو ــمبتتعلق 
 .هذه األضرار درءل ضروريةالقيام بأنشطة كانت  امتناعها عن
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 املبحث الثاني

 دور القضاء اجلنائي الدويل
 يف محاية البيئة من التلوث أثناء النزاعات املسلحة

 
المسؤولية الجنائية الدولية عن تلوث البيئة يستلزم بالضرورة البحث إن البحث في  

ائم المسؤولية الجنائية الدولية لالفراد ، عن دور القضاء الجنائي الدولي الذي ارسى دع
فضاًل عن بيان الدور الذي يلعبه القضاء الجنائي الدولي في مالحقة ومحاكمة ومعاقبة 

 . مرتكبي الجرائم الدولية المتعلقة بتلوث البيئة
المجتمع الدولي خالل تأريخه الطويل تعرض ألحداث ِجَسام و فمن المعلوم أن 
وَّضت الكثير من معالم حضارته،استبيحت فيها الحقوق والحريات حروب دولية وأهلية قَ 

وانتهك الشرف و ُدِنست الكرامات،وقذف الرعب في قلوب أمم وأجيال متعاقبة،رغم تحريم كل 
حتى أن البعض قد أشار إلى أن عدد من ُقتل في القرن .( 2)ذلك في الشرائع السماوية

،الذين كانوا ضحايا ألعمال وحشية،وهي "يين األطفال والنساء والرجال مال"الماضي فقط 
وكان البد من صحوة تتوقف عندها الدول .مستحيلة التصور،وتصدم الضمير اإلنساني بعمق

عند تلك العواقب الوخيمة أماًل في الحيلولة دون تكرارها، فلجأت إلى إبرام اتفاقيات 
ضد كل من يرتكب إحدى الجرائم الدوليةو التي تهدد  ومعاهدات تضمنت نوعًا من الجزاءات

، ومن بين تلك االفعال الجرائم المتعلقة بتلوث البيئة في اثناء (11)األمن والسلم الدوليين
إال أن تلك االتفاقيات كانت بحاجة إلى مؤسسة قضائية تطبق  . النزاعات المسلحة 

وني،يؤكد أن ال قيمة عملية للقانون نصوصها على أرض الواقع ،ألن المنطق الفلسفي والقان
 .(13)العادل مالم تسهر على تطبيقه مؤسسة قضائية عادلة ومستقلة 

من هنا بدأت رحلة البحث عن هذه المؤسسة المنشودة،لتحقيق ُحلم البشرية في 
محاسبة ومعاقبــة مرتكبي الجرائم الدولية التي اتسمت عبر العصور بفضاعتها وبشاعتها،و 

تلك .ول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم،وصواًل إلى تحقيق األمن والسلم الدوليينلردع من تس
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الرحلة استغرقت فترة طويلة من الزمن تم خاللها انشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة كما هو 
الحال بمحكمتي نورمبرغ وطوكيو التان انشئتا في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، ومحكمتي 

سابقة ورواندا التان ُانشئتا في تسعينيات القرن الماضي ، غير أن جميع تلك يوغسالفية ال
المحاكم كانت مؤقتة وخاصة بدول محددة ،ولم يتحقق الحلم في إنشاء قضاء جنائي دولي 

،والتي يعتقد    3دائم     حتى تم إقرار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 
 .(12)جتمع الدولي قد وجد َضالََّتُه فيهاالكثير من الفقهاء أن الم

وعلى هدي ما سبق سنقسم دراستنا لهذا المبحث على مطلبين نخصص األول للبحث 
في االختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية ،لمعرفة األشخاص الذين يشملهم نطاق 

في  اختصاص المحكمة في حال ارتكابهم لجرائم بيئية دولية ،ونخصص الثاني للبحث
االختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة أنواع الجرائم البيئة التي يمكن أن 

 .تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
 
  

 املطلب الثاني
 االختصاص الشخصي للمحكمة اجلنائية الدولية

 
ئي العديد من عن المسؤولية الدولية الجنائية في القانون الدولي البي يثير الحديث

وعقوبات على ، التساؤالت منها انه إذا كانت المسؤولية الدولية الجنائية ترتبط بوجود جرائم 
" بأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص"هذه الجرائم تفعيال لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقضي 

شريعات الجنائية هذا المبدأ الذي أصبح ركنا مهما من أركان العقاب وتحديد المسؤولية في الت
فهل يمكن تحريك هذه المسؤولية على االنتهاكات الجسيمة للقانون ، ( 11)الوطنية كافة 

الدولي البيئي التي تعد من قبيل الجرائم على الرغم من أن معظم هذه الجرائم تستند إلى 
 قواعد عرفية غير مكتوبة ؟

" ال تنفصل عن التعبير في الحقيقه إن القانون هو إرادة معبر عنها وهذه اإلرادة 
في القانون الداخلي بينما في القانون الدولي فأن اإلرادة منفصلة عن التعبير وفي " النص 
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وهذا الفصل بين اإلرادة والتعبير إن وجد بصفة استثنائية ، حاالت سابقة عليه بوقت طويل 
ذه الطريقة هي في القانون الداخلي فأنه يكون في مجال القوانين التفسيرية في حين إن ه

رف غير المصاغ وغير عفاإللزام فيه يأتي في الغالب من ال، الثابتة في القانون الدولي 
وهذا النص يمكن أن يكون نص معاهدة أو قرار ، المعبر عنه وينتظر التعبير عنه في نص 

ومن هنا يتضح الفارق بين النص ، قضائية دولية  ةوقد يكون حكم من جه، مؤسسة دولية 
  .لي والنص الداخلي الدو 

رف الدور المتميز في تكوين القاعدة الدولية فضاًل عن عما تقدم فأن لل وترتيبًا على 
ومن ثم فأن النص المعبر عنها ال يظهرها ، إن اإلرادة التي يعبر عنها العرف ليست ثابتة 

ي يعني ان األساس فأن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات في القانون الدول وعلى هذا. بوضوح
إلى قاعدة من قواعد القانون الدولي تقرر له هذه  هالفعل ال يعد جريمة إال إذا ثبت خضوع

، التحقق من وجودها ببل يكتفى ، وال يتطلب أن تتخذ هذه القاعدة شكاًل معينًا ، الصفة 
 ال جريمة وال عقوبة إال بناء على" ومن ثم تكون صياغة المبدأ في إطار القانون الدولي 

 ."قاعدة قانونية 
فأن مجرد مخالفة الفعل لقاعدة دولية ال يعد جريمة دولية إال إذا كانت هذه  ومع ذلك 

القاعدة قاعدة تجريم والتي تعد من أهم قواعد القانون الدولي إذ إنها تحمي أهــم الحقــوق 
 .( 14)والمصالح التي يصونها هذا القانون 

ة يعد جريمة دولية يترتب عليها قيام المسؤولية تقدم فأن تلوث البيئ مااستنادا لو  
على الرغم من عدم تحديد العقاب على الفعل محل النظر ذلك ألنه لألفراد الدولية الجنائية 

 ينالملحق ينبروتوكولواليؤدي إلى انتهاك حق يحميه القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف 
د إلى القصد الجنائي أو الخطأ لتبرير تستن آثمةبها فضاًل عن ان الفعل صدر عن إرادة 

جنائيًا متى ما ارتكب عمدًا أو  كون مسؤوالخص يانتهاكه للقانون فالش ةي تبعنيل الجامتح
 .خطأ لهذا الفعل 
نجد إنها قد حددت الجرائم ، النظام األساسي للمحكمة  من } {إلى المادة  وبالرجوع

ية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب بادة الجماعالتي تدخل في اختصاصها بجريمة اال
وجريمة العدوان التي تم وضع تعريفًا لها في المؤتمر االستعراضي االول للمحكممة الجنائية 
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، ولكن دخول الجريمة ضمن  2131الدولية الذي عقد في كمباال في اوغندا في عام 
 . لة عليهدو  11اتفاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اليزال بحاجة إلى 

وهكذا نجد ان الكثير من االنتهاكات الدولية للبيئة سوف لن تدخل في اختصاص 
المحكمة ، كما هو الحال بالجرائم االرهابية التي قد يؤدي البعض منها إلى احداث تلوث 

 ( . 1)خطير في البيئة
دة وقد اقر النظام األساسي للمحكمة بمبدا المسؤولية الجنائية لالفراد بموجب الما

االختصاص الشخصي للمحكمة أثار العديد من اإلشكاليات،منها ما يتعلق  إال ان( .22)
،وهل َيُصح أن يكون أهاًل للمسؤولية الجنائية،كما هو الحال في بعض ( 1)بالشخص المعنوي

وعلى صعيد .( 1)التشريعات الوطنية،أم أن ذلك يقتصر على األشخاص الطبيعيين فقط
ية، كانت محكمة نورمبرغ قد أقرت بمسؤولية األشخاص المحاكم الجنائية الدول

،كما ( 1)الطبيعيين،فأرست بذلك دعائم المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي الجنائي
أنها أقرت بمسؤولية األشخاص المعنوية عن الجرائم الدولية ، حيث حاكمت مجموعة من 

في حين أخذت المحاكم الجنائية .( 1)هاالمنظمات األلمانية وأصدرت أحكامًا مناسبة بحق
الدولية التي تلتها بمسؤولية األشخاص الطبيعيين،ولم تُِقر بمسؤولية األشخاص 

كما أخذ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بهذا االتجاه،فأقر بمسؤولية .(41)المعنوية
أن النظام األساسي قد هذا االتجاه انتقده البعض وَفضَّل لو .(43)األشخاص الطبيعيين فقط

شمل بأحكامه األشخاص المعنوية،ألن هذه المسؤولية استقرت في العديد من التشريعات 
الجنائية الوطنية ،وأن باإلمكان فرض أنواع من الجزاءات الرادعة والمناسبة بحقها وخصوصًا 

ذي يؤمن و نعتقد أن هذا النقد في غير محله،على الرغم من تأييدنا لالتجاه ال.(42)الدول
و هذا االعتقاد مبني على أسباب .بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي في القانون الوطني

تاريخية،فالجمعية العامة لألمم المتحدة عندما طلبت من لجنة القانون الدولي إعداد مشروع 
،اشترطت أن يختص بمعاقبة األشخاص الطبيعيين 3  3النظام األساسي للمحكمة في سنة 

م لجرائم خطيرة ذات طبيعة دولية،وبالتالي فإن اللجنة عملت في حدود ما ُطِلب عن ارتكابه
ثم أن هذا المشروع في ُحُدوِدِه هذه،استغرق ُمدَّْة سبع وأربعين سنة حتى رأى .منها

النور،فكيف الحال لو َتَخطَّت لجنة القانون الدولي واللجان التي تبعتها تلك الحدود، لتشمل 
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لمعنوية بما تثيره من إشكالية وخالف على صعيد القانون الدولي مسؤولية األشخاص ا
لذلك نرى ضرورة الرجوع إلى التأريخ في تقييمنا لألفكار القانونية،وأن نأخذ بعين .الجنائي ؟

 .االعتبار األمور العملية في ذلك التقييم
ومن اإلشكاليات المتعلقة باالختصاص الشخصي للمحكمة،ما يتعلق بمسؤولية 

حداث،فقد َقَصَر النظام األساسي اختصاص المحكمة على المتهمين البالغين فقط،ولم األ
يشمل األحداث الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة،والعبرة في تحديد عمر المتهم هو وقت 

وهناك من انتقد النظام األساسي من هذا .(41)ارتكاب الجريمة وليس وقت نظر الدعوى
إنشاء دائرة تضاف إلى دوائر المحكمة تختص بقضايا  الجانب،ويرى أن باإلمكان

إال أننا نؤيد االتجاه الذي أخذ به النظام األساسي للمحكمة، الذي يتفق مع .(44)األحداث
االتجاه الغالب في معظم التشريعات الوطنية،وينسجم مع ما جاءت به قواعد األمم المتحدة 

إذ أن اقتصار المحكمة على .( 4)   3نة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث لس
البالغين فقط هو أمر جدير باالعتبار،فالمتهم الحدث ال يتمتع باألهلية الكاملة ألن يحاكم 
أمام محكمة جنائية دولية،حيث توصلت العديد من الدراسات الجنائية واالجتماعية إلى أن 

اص و متكامل،يعمل على سن الحداثة يتطلب خضوع األحداث إلى نظام قضائي وقانوني خ
تصنيف األحداث تبعًا لمراحلهم العمرية،وأن يختلف القضاء الذي َيْمثُُلوَن أمامه من حيث 
التشكيل واإلجراءات عما هو مقرر بالنسبة للبالغين،و أن تستبدل العقوبات بالتدابير المالئمة 

إنشاء دائرة جديدة فالمسألة ال تقتصر على .لهم،مع وجود نظام خاص وأماكن خاصة للتنفيذ
،و ألن إجراءات المحكمة والعقوبات التي تفرضها قاسية وال ( 4)تضاف إلى دوائر المحكمة

ثم يجب عدم الخلط بين عدم االختصاص بمقاضاة مرتكبي الجرائم .تتناسب مع الحداثة
الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة،وبين عدم مسؤوليتهم أو إعفائهم من العقوبة،إذ أن 
عدم اختصاص المحكمة ال يعني ذلك،كما ال يعني إباحة األفعال التي ارتكبوها إذا كانت 
نما تحتفظ تلك األفعال بصفتها الجرمية،ويمكن تحريك الدعوى بشأنها  تشكل جرائم دولية،وا 

 .( 4)أمام أية محكمة أخرى ينعقد لها االختصاص بذلك
لى رعايا الدول األطراف في والجدير بالمالحظة أن اختصاص المحكمة ال يقتصر ع

النظام األساسي،إنما يمتد ليشمل رعايا الدول غير األطراف إذا ما ارتكبت الجريمة في إقليم 
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 .( 4)دولة طرف،أو دولة قبلت بأن تمارس المحكمة اختصاصها على تلك الجريمة
ائية و األمر المهم الذي تختلف به المحاكم الجنائية الدولية عمومًا،عن المحاكم الجن

بشكل Impunity (4 )الوطنية بالنسبة للمسؤولية الشخصية،هو استبعادها لمبدأ الحصانة 
وبالتالي فليس ألحد أن يتذرع بالحصانة للتخلص من المساءلة عن ارتكاب جريمة .(1 )تام

وهو أمر جيد ،فكثيرًا ما وقفت تلك الحصانة بوجه القضاء للحيلولة دون إقامة العدالة .دولية
المذنبين،خصوصًا وأن العقل المدبر للعديد من الجرائم الدولية هم كبار رجال الدولة ومعاقبة 

وعلى .من الزعماء السياسيين،والذين يتخذون من الحصانة ِتْرَسًا واقيًا من إقامة العدالة بحقهم
هذا األساس جرت محاكمة سلوبودان ميلوسوفتش رئيس يوغسالفية السابق،و رادوفان 

دانة جان كامباندا رئيس .(3 )كومة صرب البوسنةكارزيتش رئيس ح كما جرت محاكمة وا 
ومنذ -لذلك نجد من رجال القانون الدولي من نادى.(2 ) وزراء رواندا ورئيس حكومتها المؤقتة

ولهذا السبب .(1 ) (الحكومة المجرمة)بضرورة محاسبة أولئك ،وقال عنهم أنهم يمثلون -زمن
ي الدول التي تمنح دساتيرها حصانة إجرائية وموضوعية تظل هذه المسألة بالغة الصعوبة ف

وهو ما .من النظام األساسي(  2)لرؤسائها تحميهم من المساءلة،مما يتناقض وأحكام المادة 
 .يستتبع ضرورة إجراء تعديل دستوري يوقف العمل بمثل هذه النصوص

 
 

 املطلب الثاني
 االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية

 
ا بصدد االختصاص الموضوعي للمحكمة وامكانية محاكمة من يرتكب جريمة ام 

(  - )دولية بيئية امام المحكمة الجنائية الدولية فهذا يتطلب بالضرورة البحث في المواد 
من النظام األساسي التي نصت على الجرائم التي دخلت حيز التنفيذ في اختص صالمحكمة 

 .ة عد الجرائم البيئية من بين الجرائم التي تدخل ضمنها الجنائية الدولية ، ومدى امكاني
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على جريمة  } {إذ نصت المادة 

إخضاع الجماعة عمدًا ألحوال " منها إلى إن }ج{االبادة الجماعية وأشارت في الفقرة 
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جريمة من جرائم األبادة الجماعية ولما يعد " معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليًا أو جزئيًا 
المذكورة سابقا فان  } {من المادة  }ج{كان تلوث البيئة بشكل كبير ينتهك أحكام الفقرة 

الفعل يعد جريمة ابادة جماعية تدخل في اختصاص المحكمة إذا كان الغاية و من ذلك 
خالل تلويث البيئة  التلوث هو اهالك كلي أو جزئي لجماعة وطنية أو قومية أو اثنية من

التي يسكنوها،كاطالق اسلحة ذات اشعاعات خطره تؤدي إلى تلويث البيئة ومن ثم اهالك 
 .كلي أو جزئي للمجموعة المستهدفة من الجريمة 

من نظام روما إذ نصت  } {ضد اإلنسانية فقد تناولتها بالتحديد المادة  الجرائم أما 
على بادة بادة تعد جريمة ضد اإلنسانية وتشمل االاالإن  علىمنها  }3{من البند  }ب{الفقرة 
د فرض أحوال معيشية من بينها ممنها تع }2{من البند  }ب{ما جاء في الفقرة وفق 

كما نصت الفقرة  .الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهالك جزء من السكان 
ضد اإلنسانية األفعال أيضا على انه تعد جريمة  } {من المادة  }3{البند  من }ك{

اإلنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تسبب عمدًا في معاناة شديدة أو في أذى خطير 
احداث اضرار جسيمة بالبيئة يمكن أن يؤدي  .يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية 

األفعال إلى فرض أحوال معيشية مما يسبب إهالك جزء من السكان فضاًل عن انه يعد من 
الالإنسانية والذي يسبب معاناة شديدة وأذى خطير يلحق بالجسم وبالصحة البدنية جراء 

 .الحرمان من الحق في العيش في بيئة نظيفه لذا يعد تدمير البيئة جريمة ضد اإلنسانية 
لنظام األساسي للمحكمة فقد نصت المادة على وفق اجرائم الحرب بخصوص  أما 

موارد والمنشآت المائية ومن العلى ثالث فئات يخضع لها تدمير  هانم }2{في الفقرة  } {
وفق أي منها تتعلق الفئة األولى باالنتهاكات الجسيمة التفاقيات على ثم يشكل جريمة حرب 

من األفعال التي إذا ما اقترفت ضد أشخاص أو ممتلكات ا عدد وتشمل  4 3جنيف لعام 
فأن هذه ، ئم حرب وبقدر تعلق األمر بتدمير البيئة فأنها تعد جرا،تحميهم هذه االتفاقيات

ن المادة ـم }أ/2{من الفقرة  }4و1{ األفعال التي تنطبق عليه هي ما نصت عليه الفقرتان
وهو ما قد د إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة متعإن على  } {

 .على الصحة  يترتب على تلويث البيئة اذا كانت بشكل كبير ومؤثر
من النظام (  )من المادة  }4/أ/2{يدخل تدمير البيئة ضمن نطاق الفقرة  كما 
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تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء  "األساسي للمحكمة والتي تنص على إلحاق 
 " مخالفة للقانون وبطريقة عابثةلعليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبا

 .  4 3يشكل انتهاكا جسيمًا التفاقيات جنيف  هذا الفعل عدّ ب
من النظام األساسي للمحكمة ذات  } {الفئة الثانية التي نصت عليها المادة  امأ 

الصلة بتلوث البيئة اذ بان النزاعات المسلحة فهي تلك المتعلقة باالنتهاكات الخطيرة لقوانين 
تعمد شن هجوم مع " على  } {من المادة  }4-ب/2{الحرب وأعرافها إذ نصت الفقرة 

العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين 
مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة  رأو عن إلحاق أضرا

س إلى مجمل المكاس ُّ العسكرية المتوقعة الملموسة االطبيعية يكون إفراطه واضحًا بالقي
وهكذا نصت هذه المادة صراحة على أن الجرائم المتعلقة بالبيئة يمكن ان تشكل "المباشرة 

 . جريمة حرب ومن ثم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
استخدام الغازات " إن من المادة نفسها إذ نصت على  } 3-ب/2{الفقرة كما أن 

ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع 
يعد جريمة من جرائم الحرب ، وهذه الغازات والسوائل السامة ستلوث البيئة  " األجهزة

بسمومها ، ولم تشترط المادة حصول حاالت التسمم ، فبمجرد استخدام تلك المواد وما يرافقه 
دخل في نطاق اختصاص من تلوث بيئي يشكل جريمة حرب وهي من الجرائم الدولية التي ت

 .المحكمة الجنائية الدولية 
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر االستعراضي األول الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية 

قد ناقش التعديالت  2131والذي انعقد في العاصمة األوغندية كمباال في منتصف  عام 
الهامة في مجال الحماية  التي يمكن إدخالها على النظام األساسي وكان من بين األمور

من النظام األساسي للمحكمة (  )الجنائية الدولية للبيئة  أنه تم إقرار توسيع نطاق المادة 
 :أيضًا  والتي تتعلق بجريمة الحرب لتشمل

 أو السامة أو الخانقة الغازات استخدام فضاًل عن  المسممة األسلحة أو السموم استخدام 

 .األجهزة أو المواد أو السوائل من حكمها في ما وجميع الغازات من غيرها
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 تتطلب أن( هـ/2/ )ومن الجدير بالذكر أن هذه الجرائم التي تم إدراجها في سياق المادة 

 تكون أن ، و المادة هذه نفث إلى استخدامه يؤدي سالًحا يستخدم أو مادة الجريمة مرتكب يستخدم

 جراء العادية من األحوال في بالصحة جسيًما اضررً  يلحق أو الموت يسبب الذي النوع من المادة

 أن به،و مقترًنا ويكون مسلح نزاع سياق في السلوك يصدر أن المسممة، كما يشترط  خصائصها

(4 )مسلح نزاع وجود تثبت التي الواقعية بالظروف علم على الجاني يكون
. 

التي تختص بها وحيث أن استخدام هذه المواد سيعد جريمة حرب تدخل في نطاق الجرائم 
المحكمة بغض النظر عن  إحداثها لخسائر بشرية ، فإن النص يؤدي حتمًا إلى حماية جنائية 

 .للبيئة لما لهه االسلحة من مخاطر على البيئة 
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 اخلامتة

 
أن بيئتنا التي أنعم اهلل علينا بها ومنحنا إياها، يتعين علينا أن نسعى لحمايتها 

، وبعد أن انتهينا بحمد اهلل وفضله من بيان دور كما أراد اهلل والمحافظة عليها لتؤدي دورها
القانون الجنائي الدولي في مكافحة التلوث البيئي، فقد توصلنا في بحثنا إلى جملة من 

 :النتائج والمقترحات لعل من أهمها
إن مصادر الحماية  القانونية الدولية للبيئة ، تكمن في االتفاقيات والمعاهدات  -3

ية التي تنص على حماية البيئة ، فضاًل عن األعراف الدولية ، والقواعد القانونية التي الدول
 .أقرتها األمم المتمدنة

إن انتهاك تلك القواعد ممكن أن يشكل جريمة دولية ، وتنهض المسؤولية الجنائية -2
 .ضد مرتكبها ، فضاًل عن المسؤولية المدنية

أدى إلى  إقرار المسؤولية الجنائية الفردية ،  أن تطور القانون الجنائي الدولي ،-1
كما أدى إلى إنشاء قضاء جنائي دائم هو المحكمة الجنائية الدولية ، التي استبعد نظامها 
األساسي الحصانات المقررة في التشريعات الوطنية ، وبالنتيجة فإن مرتكبي الجرائم األشد 

وا الختصاص المحكمة الجنائية خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي يمكن أن يخضع
جرائم الحرب )الدولية ،وبما أن  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية  هي 

وبما أن الجرائم البيئية قد تدخل في إطار ( والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية 
الدولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ، فبالنتيجة يمكن أن يمتد اختصص المحكمة الجنائية 

 .الجرائم الماسة بالبيئة ، وبما يوفر حماية جنائية دولية للبيئة
بما أن الدول التي انضمت للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أصبح أكثر -4

دولة ، وبما أن سياسة عدم االنضمام للنظام األساسي للمحكمة لما فيه من  311من 
لنسبة لدول العالم الثالث ، ألن الدول غير المنظمة سوف لن تكون سلبيات اثبت فشلها با

بمنأى من إمكانية امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إليها إذا ما قام مجلس األمن 
، وبما أن االنضمام يوفر مجموعة -كما هو الحال في قضية دارفور وليبيا–بتحريك الدعوى 
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نية المشاركة في جمعية الدول األطراف ، وفي المؤتمرات من االيجابيات المتمثلة في إمكا
 .االستعراضية ، ومن ثم التأثير في العملية التشريعية داخل المحكمة 

فضاًل عن إمكانية ترشيح قضاة ومدعين عامين للمحكمة ، وهذا ما سيؤدي إلى لعب 
التي لم تنظم بعد   دور مهم في العملية القضائية داخل المحكمة ، عليه ندعو الدول العربية

إلى النظام األساسي المحكمة الجنائية الدولية  إلى إعادة النظر في مواقفها من المحكمة  
والنظر بواقعية للمستجدات الدولية الراهنة ، بغية االستفادة من المزايا التي يوفرها االنضمام 

 .  إلى النظام األساسي لتلك المحكمة
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-   3-بغداد-2ط-مطبعة سلمان األعظمي-3ج-القانون اإلداري :شاب توما منصور .31

3   . 
دروس ألقيت على طلبة دبلوم القانون العام، جامعة  -القانون الدولي للبيئة: صالح الدين عامر  .34

 .2  3، 3  3القاهرة، 
-المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة–ضاري خليل محمود وباسيل يوسف . 3

 .2111–بغداد –مطبعة الزمان
محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين  حول إنشاء:عادل محمد البياتي . 3

مجلة شؤون –والتعويض عن الخسائر البشرية واألضرار المادية التي لحقت بالدول العربية 
 . 2113كانون األول –جامعة الدول العربية –عربية

 -العربيةدار النهضة  -القاهرة -دور المنظمات الدولية في حماية البيئة: عبد العزيز مخيمر . 3
3   . 

دراسة متخصصة في القانون الجنائي )–المحكمة الجنائية الدولية :عبد الفتاح بيومي حجازي . 3
 .2114-اإلسكندرية-دار الفكر الجامعي-(الدولي

شروط انعقاد -التعريف بالمحكمة"المحكمة الجنائية الدولية:عبد القادر أحمد عبد القادر الحسناوي . 3
بحث مقدم إلى مؤتمر الحادي والعشرين إلتحاد -"ستها لهممار  اختصاص المحكمة وأحوال

 2002-المحامين العرب
-4ط–مطبوعات جامعة الكويت -–مدخل إلى دراسة اإلجرام الدولي :عبد الوهاب حومد .20

4891 
 -بغداد -الطبعة السادسة  -دار الكتب للطباعة والنشر -القانون الدولي العام :عصام العطية .23

2113. 
 آب 1محاضرة ُألقيت بتأريخ –ف العربي تجاه المحكمة الجنائية الدولية الموق :فهمي ناشد .22

 >: على الموقع(اإلنترنت)منشورة في الشبكة الدولية  -في مركز زايد للتنسيق والمتابعة 2112
ption.asp?Tid=2www.zccf.org.ae/a_TitleDescri>(.3/1/2132زيارة للموقع في  أخر.) 

لحقوق  المجلة العربية -السابقة الدولية ليوغسالفيا الجنائية المحكمة :الميداني امين محمد .22
 4881أيلول -2س-2ع-المعهد العربي لحقوق االنسان -االنسان

http://www.zccf.org.ae/a_TitleDescription.asp?Tid=2%3e.(أخر
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تراث العربي ، ،دار احياء ال32لسان العرب ،ج:محمد بن مكرم بن منظور المصري االفريقي .24
 .    3بيروت ، 

 -رسالة دكتوراه -المتحدة المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات األمم: خيلةمحمد عبد العزيز أبو س . 2
 .   3 -كلية الحقوق -جامعة القاهرة

 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –دروس في القانون الجنائي الدولي :محمد نجيب حسني  . 2
3   -3  1 . 

-الوثائق العالمية-المجلد األول-الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان:بسيوني محمود شريف . 2
 .2111-القاهرة -دار الشروق-3ط
-(دراسة قانونية مقارنة)مشكلة المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي :يونس العزاوي  . 2

 .4810–بغـداد -مطبعة شفيق 

 
 االتفاقيات والمعاهدات-ثانياً 
 ت جنيف االربعاتفاقيا .3
 البروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف .2
 االتفاقية الخاصة بحظر االسلحة التقليدية .1
 البروتوكول الثالث الملحق باالتفاقية الخاصة بحظر االسلحة التقليدية .4
 اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة . 
 النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 
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 امشاهلو
                                           

 (.  )سورة األعراف، آية  ( 3)
 (.1 )سورة البقرة، آية   (2)
 (.  )سورة القصص، آية   (1)
،دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 32لسان العرب ،ج:محمد بن مكرم بن منظور المصري االفريقي 4

 .2 1، ص    3
 م.1  ، ص4  3،دار الكتب العلمية،بيروت، 2ر، ،جالمصباح المني:احمد بن محمد المقري   
 .1، ص1  3من اجل بيئة نظيفه ،مطبعة الجاحظ ، بغداد ، : احمد علي السراج.د  
، 2113التلوث البيئي ومخاطره على الزراعة ، بيت الحكمة ، بغداد ، : سعيد عبدالوهاب و آخرون   

 . ص
 .11 ،ص3رجع السابق،جالم:محمد بن مكرم بن منظور المصري اإلفريقي   
 .  اآلية / سورة يوسف   

 . اآلية /سورة الحشر  31
 .4 / سورة األعراف  33
حددت المادة الثامنة والثالثون من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية مصادر القانون الدولي العام  32

فا بها صراحة من جانب االتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معتر :على النحو اآلتي 
الدول المتنازعة والعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال ومبادئ القانون 
العامة التي أقرتها األمم المتمدنة وأحكام المحاكم ومذاهب المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم 

 .الدعوى على ذلك  ومبادئ العدل واإلنصاف متى وافق أطراف
 

 :بحماية البيئة الطبيعية ينظر بصفة عامة. لمزيد من التفاصيل حول االتفاقيات الدولية ذات الصلة 31
 -دار النهضة العربية -القاهرة -دور المنظمات الدولية في حماية البيئة -يمرمخالعزيز  عبد. د 

 .وما بعدها 324ص -   3
 .(تعلقة باألسلحة التقليديةالبرتوكول الثالث لالتفاقية الم) 34
من البروتوكول الثاني التفاقيات  34والمادة ، من البروتوكول األول التفاقيات جنيف 4 المادة )  3

 .(جنيف
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من البروتوكول الثاني التفاقيات   3والمادة ، من البرتوكول األول التفاقيات جنيف   المادة )  3

 (.جنيف
من البرتوكول الثاني التفاقية  1والمادة ، األول التفاقيات جنيف من البرتوكول(  )و( 4) 3 المادة )  3

 .(األسلحة التقليدية واتفاقية الهاي الثامنة
 ( .من البروتوكول األول التفاقيات جنيف   و( 1)  1المادتان )  3
 ( .المادتان األولى والثانية من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة)  3
 (.من البروتوكول األول التفاقيات جنيف( 2)   المادة ) 21

 .UN. Doc. S/ 23500 (January 1992) :ينظر  23
ال يشترط في السلوك الدولي الذي يصبح عرفا دوليا أن يكون ايجابيا بل قد يكون سلبيا يستفاد من  22

يدت ذلك محكمة المتناع عن القيام بعمل معين وكان من شأن ذلك استنباط قاعدة قانونية معينة وقد أا
، إذ قررت فيه  2 3أيلول عام   العدل الدولية الدائمة في الحكم الذي أصدرته في قضية اللوتس بتاريخ 

تى ما اقترن هذا االمتناع مإن العرف قد يترتب على أساس االمتناع عن اتخاذ تصرف في حالة معينة 
الطبعة  -دار الكتب للطباعة والنشر -القانون الدولي العام -عصام العطية. د: بالركن المعنوي انظر

 . 23ص  -2113 -بغداد -السادسة 
، (الجماهيرية العربية الليبية ضد مالطة ) محكمة العدل الدولية ، قضية الرصيف القاري : ينظر 21

 .  11- 2ص  –    3تقارير محكمة العدل الدولية للعام  –    3حزيران / يونيو  1الحكم ، 

دروس ألقيت على طلبة دبلوم القانون العام،  -القانون الدولي للبيئة –مر صالح الدين عا. د 24
 .3 ، ص 2  3، 3  3جامعة القاهرة، 

 .    3لسنة  333من قانون العقوبات العراقي رقم   12إلى  122ينظر المواد من   2
يذ قرارات المسؤولية الدولية عن تنف -خيلةمحمد عبد العزيز أبو س. لمزيد من التفاصيل ينظر د  2
 . 23 -234، ص    3 -كلية الحقوق -جامعة القاهرة -رسالة دكتوراه -المتحدة األمم

   23ص  –المصدر نفسه   2

عي للدول فرادى ينتقص الحق الطبيليس في هذا الميثاق ما يضعف أو : )والتي نصت على انه   2
 ء األمم المتحدة وذلك إلى أنأو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضا

يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي والتدابير التي اتخذها األعضاء استعماال 
ى تضقبم -لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، وال تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس

الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة من  -لميثاقومسؤوليته المستمدة من أحكام هذا ا سلطته
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 (.بهاصالتخاذه من األعمال لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى ن

 111 حرب اشتعل أوارها خالل  34111الحرب واقٌع الزم اإلنسانية،فالحقائق التاريخية تنبأنا أن ( 2)
سنة من السالم ، اتسمت غالبية تلك  1 2وى سنة األخيرة لم يعرف العالم س 1411سنة، وخالل ألـ 

فالحرب العالمية األولى .مليارات نسمة(  )الحروب بارتكاب المجازر،حيث يقدر عدد ضحاياها بنحو 
مليون ماتوا نتيجة األوبئة التي  23ماليين ، باإلضافة إلى  31قضت على -على سبيل المثال-

 .ليون،تعادلت فيها نسبة المدنين والعسكريين م 41وفي الحرب العالمية الثانية قتل .خلفتها 

القانون الدولي اإلنساني دليل –-األسس األولية للقانون اإلنساني–الدكتور إسماعيل عبد الرحمن 
 .  2ص-2111–منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر  –التطبيق على الصعيد الوطني 

ائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين حول إنشاء محكمة جن–الدكتور عادل محمد البياتي(11)
–مجلة شؤون عربية–والتعويض عن الخسائر البشرية واألضرار المادية التي لحقت بالدول العربية 

 . ص– 2113كانون األول –جامعة الدول العربية 
انون المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم ق–الدكتور ضاري خليل محمود وباسيل يوسف(13)

 . 1ص-2111–بغداد –مطبعة الزمان-الهيمنة
مركز األهرام للدراسات –نحو منظومة عربية لدعم المحكمة الجنائية الدولية -أحمد فؤاد أنور( 12)

الموقف العربي تجاه المحكمة الجنائية  -و الدكتور فهمي ناشد.1ص-2112-القاهرة –االستراتيجية 
منشورة في الشبكة  -في مركز زايد للتنسيق والمتابعة 2112 آب 1محاضرة ُألقيت بتأريخ –الدولية 

 >: على الموقع(اإلنترنت)الدولية 

www.zccf.org.ae/a_TitleDescription.asp?Tid=2>(.3/1/2132زيارة للموقع في  أخر.) 
نه تم إنشاء العديد من المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية التي تدعو إلى مساندة والجدير بالذكر أ 

التحالف األردني من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،تحالف : المحكمة منها على سـبيل المثال
أجل  المنظمات غير الحكومية المصرية ألجل إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، التحالف العربي من

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التحالف الدولي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،واألخير َيضم 
 .أكثر من ألف منظمة غير حكومية تدعم إنشاء المحكمة 
دور التحالف األردني إلنشاء –سناء الخياط :لمزيد من التفاصيل حول عمل هذه المنظمات ينظر

بحث مقدم إلى الندوة العربية حول المحكمة الجنائية الدولية التي أقيمت في -دولية المحكمة الجنائية ال
 .324-321ص– 2111كانون أول  23- 3األردن للفترة من 

لسنة  333الباب األول من قانون العقوبات العراقي رقم / من الفصل األول ( 3)ينظر المادة  11

http://www.zccf.org.ae/a_TitleDescription.asp?Tid=2%3e.(أخر
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  .المعدل    3
القاهرة  –دار النهضة العربية  –وس في القانون الجنائي الدولي در  –محمد نجيب حسني  .ينظر د 14

  .وما بعدها    ص - 1  3-   3 –

جريمة االرهاب لم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، للمزيد من التفاصيل حول   1
حث مقدم للمؤتمر االرهاب والمحكمة الجنائية الدولية ،ب: ف براء منذر كمال عبداللطي.د: الموضوع بنظر 

 .  -1، ص  211تموز ( االردن )الدولي االول الذي اقامته كلية القانون بجامعة الحسين 
الشخص المعنوي هو مجموعة من األشخاص تستهدف تحقيق غرض مشترك وتتمتع بالشخصية ( 1)

 .القانونية،أو مجموعة من األموال ُتخصص لغرض ُمَعيَّن وتتمتع بامتالك شخصية مستقلة 
-   3-بغداد-2ط-مطبعة سلمان األعظمي-3ج-القانون اإلداري -الدكتور شاب توما منصور 

 . 1 ص-   3
ُيْنِكر جانب من الفقه مسؤولية الشخص المعنوي جنائيًا،و ُيَقدِّم ُجْمَلة من التبريرات،منها أنه مجرد (  1)

،فهو مجرد حيلة قانونية افتراض وليس له وجود حقيقي،وبالتالي فمن غير المتصور ارتكابه للجريمة
خلقها المشرع،وأنه تبعًا لذلك يفتقد عنصري اإلرادة والتمييز،وهما عنصران الزمان لقيام المسؤولية 

كما يتعذر تطبيق أغلب العقوبات عليه،كعقوبة اإلعدام والعقوبات السالبة للحرية وهي أهم .الجنائية 
نه حتى ل و أمكن تطبيق بعض العقوبات عليه،فإنها العقوبات التي تفرض على الشخص الطبيعي،وا 

بحيث ال تنال العقوبة إال الشخص الذي ثبت ارتكابه الجريمة " شخصية العقوبة"تتعارض مع مبدأ 
ن العقوبات التي تفرض على الشخص المعنوي سيمتد أثرها إلى األشخاص  كفاعل أصلي أو شريك،وا 

بات ستكون عديمة النفع ألن الغاية من تطبيق كما و أن هذه العقو .الطبيعيين الذين لهم مصالح فيه
 .العقوبة هي الردع واإلصالح،وهذه الغاية لن تتحقق بمعاقبة الشخص المعنوي

 .31 - 1 ص-المصدر السابق–شرح قانون العقوبات -الدكتور محمود محمود مصطفى 
دراسة قانونية )لي مشكلة المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدو :يونس العزاوي الدكتور ( 1)

 . ص -1  3–بغـداد -مطبعة شفيق -(مقارنة

أدانت محكمة نورمبرغ ثالثًا من المنظمات،من أصل ستة طالب االدعاء العام للمحكمة ( 1)
،وهيئة (الجستابو)جهاز حماية الحزب النازي،والشرطة السرية : بإدانتها،ِبَعدَِّها منظمات إجرامية،وهي

 .كان يرأسها المستشار األلماني هتلرزعماء الحزب النازي،التي 

اختصاصـــها التشـــريعي –إنشــاء المحكمـــة )المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة -الــدكتور ســـعيد عبـــدا للطيـــف حســن 
ـــدولي الحـــديث والمعاصـــر ـــات القضـــاء الجنـــائي ال ـــة-(والقضـــائي وتطبيق -القـــاهرة -دار النهضـــة العربي
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مطبوعـات جامعـة -–سة اإلجـرام الـدولي مدخل إلى درا:عبد الوهاب حومدو الدكتور . 33ص-2114
 .  ص-   3-3ط–الكويت 

 -لحقوق االنسان المجلة العربية -السابقة الدولية ليوغسالفيا الجنائية المحكمة :الميداني امين محمد(41)
 .  1ص-   3أيلول -1س-1ع-المعهد العربي لحقوق االنسان

يكون للمحكمة اختصاص على -3: )أنه من النظام األساسي على(  2)من المادة( 3)نصت الفقرة(43)
 (. عماًل بهذا النظام األساسي األشخاص الطبيعيين

شــروط انعقــاد -التعريــف بالمحكمــة"المحكمــة الجنائيــة الدوليــة:عبــد القــادر أحمــد عبــد القــادر الحســناوي(42)
ين بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر الحـادي والعشـرين إلتحـاد المحـام-"اختصاص المحكمـة وأحـوال ممارسـتها لـه

 . 11ص-2112-العرب

ال يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل : )من النظام األساسي على أنه( 2)نصت المادة(41)
 (.عامًا وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه  3عمره عن 

عالقات المحكمة الجنائية الدولية ، بحث مقدم إلى مؤتمر التنميو :براء منذر كمال عبداللطيف.د(44)
 .1، ص 211عالم متغير ،جامعة الطفيلة ، األردن،  البشرية في

،وتحدد المعايير الدنيا    3،وقد تبنتها األمم المتحدة سنة (قواعد بكين)وُتْعَرف هذه القواعد أيضًا بـ( 4)
بشأن معاملة األحداث التي تختلف تمامًا عما هو مقرر للبالغين،وهي مصحوبة بتعليقات عن المباديء 

ناول قواعد سن المسؤولية الجنائية،وأهداف قضاء األحداث،وحقوق األحداث،وحماية الواردة فيها،و تت
صدار األحكام،والبت في القضايا،والمعاملة التي يتلقاها األحداث  الخصوصيات،والتحقيق والمحاكمة،وا 

 .داخل وخارج المؤسسة اإلصالحية

-لدولية المعنية بحقوق اإلنسانالوثائق ا-الدكتور محمود شريف بسيوني: لمزيد من التفاصيل ينظر 
 .   -   ص-2111-القاهرة -دار الشروق-3ط-الوثائق العالمية-المجلد األول

النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، دار الحامد ، عمان ، : براء منذر كمال عبداللطيف.د( 4)
 .222، ص 211

ال تؤثر هذه المادة على -1: )أنه من النظام األساسي على(22)من المادة(1)حيث نصت الفقرة( 4)
 (.تكييف سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام األساسي

 .من النظام األساسي( 31)المادة ( 4)

،في األراضي (دولة غير طرف)وعليه إذا ما ارتكبت الجريمة على سبيل المثال من قبل مواطن عراقي  
 . ،فإن الجريمة ومرتكبها يخضعان الختصاص المحكمة (فدولة طر )األردنية 

والحصانة قديمة الجذور،فمن األصول المرعية منذ عهد الرومان إعفاء القيصر من تطبيق القوانين ( 4)
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 The king"أن الملك ال يخطيء " عليه،وأخذ األنجليز بهذا األصل الروماني في قاعدة مؤداها

commits no wrong .ه القاعدة إن رئيس الدولة يجب أن تكون ذاته مصونة غير والحكمة من هذ
مسؤولة،وأن يحاط بالتبجيل الكفيل بأن يجعل للحاكم مهابة في أعين المحكومين،ألن هذه المهابة 

 .تتوقف عليها استقامة الحكم، ويتعلق بها حسن سير الحياة في المجتمع 

 . 324ص-4  3-اإلسكندرية–منشأة المعارف – اإلجراءات الجنائية تأصياًل وتحليالً :رمسيس بهنام .د 
يطبق هذا النظام األساسي على جميع  -3: )من النظام األساسي على أنه (  2)فقد نصت المادة (1 )

وبوجه خاص،فإن الصفة الرسمية . األشخاص بصورة متساوية،دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية
في حكومة أو برلمان أو ممثال منتخبًا أو موظفًا  للشخص،سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضواً 

حكوميًا،ال تعفيه بأي حال من األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي،كما أنها ال 
 .تشكل،في حد ذاتها سببًا لتخفيف العقوبة

مية للشخص،سواء ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرس -2 
 (. كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية،دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

دراسة متخصصة في القانون الجنائي )–المحكمة الجنائية الدولية :عبد الفتاح بيومي حجازي .د( 3 )
 . 34- 34ص-2114-اإلسكندرية-دار الفكر الجامعي-(الدولي

 . 1ص-المصدر السابق– 2112ن العام لألمم المتحدة عن أعمال المنظمة لسنة تقرير األمي(2 )

شيء ال يمكن تصوره،فإنه يمكن على العكس تصور (الدولة المجرمة)ويرى تونكين أنه إذا كانت (1 )
الدولة المجرمة هي من الوجهة القانونية تعبير ال معنى له،أما : )وكتب دروست يقول (.حكومة مجرمة)

المجرمة فهي على العكس من ذلك حقيقة قانونية واقعية،وشيء خطير،وال بد من استبعاد فكرة الحكومة 
أن ُتعاقب،إذا -بل من الواجب-أما الحكومات فيمكن.إمكان عقاب الدولة من الوجهة القانونية والعملية

 (.أقر النظام القانوني الدولي وجود قضاء جنائي دولي

الهيئة -القاهرة-مراجعة الدكتور عزالدين فودة-ترجمة أحمد رضا-امالقانون الدولي الع-تونكين.أ.ج 
 .2 2ص-2  3-المصرية العامة للكتاب

 المعقودة عشرة الثانية العامة الجلسة في اآلراء بتوافق والذي اعتمد   RC/Res.5ينظر القرار رقم (4 )

الجنائية الدولية الذي ضمن أعمال المؤتمر االستعراضي األول للمحكمة  2131 يونيو/حزيران 31 في
 .2131/ عقد في كمباال 


